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لكل م�صلم، بكل 
و�صيلة مباحة
دون اأخذ اإذن
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رئي�س جمل�س اإدارة
دار احلكمة للطباعة والن�صر والتوزيع

ع�صو اإحتاد النا�صرين امل�صريني
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء 
اأما  الت�شليم..  واأزك��ى  ال�شالة  اأف�شل  اآله و�شحبه  نبينا حممد عليه وعلى  واملر�شلني، 

بعد:
للكلمة تاأثريها، ومكانتها، واأجرها..

فكم من كلمة غريت حياة اإن�شان من مع�شية اإىل طاعة..
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 كثري من  اإىل  واأي��ة مدر�شة يف حاجة 
احلفالت، اأم حتى ح�ش�ص النتظار، كل هذا ل يخلو من كلمة.. فال اأ�شتبعد اإن كان هذا 
الكتاب م�شاعًدا اأوًل، وم�شعًفا متقدًما، للكثري من الحتياجات املدر�شية من الكلمات؛ 

فهو يحتوي على )444( كلمة جاهزة لالإلقاء من �شتى حقول العلم واملعرفة.
اإليهم ب�شورة  اأن الكتاب خم�ش�ص لطالب املرحلة املتو�شطة، وموجه  اأوؤكد  كما 
اأذّكر اجلميع باأن الكلمة الطيبة �شدقة، وباأن الكلمة الطيبة كال�شجرة  خا�شة؛ لذا.. 

الطيبة، اأ�شلها ثابت، وفرعها يف ال�شماء، توؤتي اأم كلها كل حنٍي باإذن ربها.

وباهلل التوفيق.

www.alukah.net
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اإمامه امل�ضلني يف امل�ضاجد
اإمامة امل�شلني؛ لأن الإم��ام بال �شك �شيقراأ كل  اإتقان احلفظ  اأف�شل طرق  من 
يوم قدًرا من القراآن - قل اأو كرث - يف ال�شلوات اجلهرية، ومما مييز هذا عن املراجعة 
اأخطاء  يف  يقع  لئال  ال�شالة  يف  �شيقراأ  ملا  اإتقاًنا  اأك��رث  �شيكون  الإن�شان  اأن  العتيادية، 

كثرية، وهذا ي�شاعد على تثبيت احلفظ و�شبطه.

فال تتاأخر يا اأخي احلافظ عن هذا الأمر املهم؛ لأنك اأوىل من غريك فيه، قال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا كانوا ثالثة فليوؤمهم اأحدهم، واأحقهم بالإمامة اأقروؤهم«. 

وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يوؤم القوم اأقروؤهم لكتاب اهلل، فاإن كانوا يف القراءة �شواء 
فاأعلمهم بال�شنة، فاإن كانوا يف ال�شنة �شواء فاأقدمهم هجرة، فاإن كانوا يف الهجرة �شواء 

فاأقدمهم اإ�شالًما«.

كما اأنبهك يا اأخي على ا�شتغالل �شالة الرتاويح يف �شهر رم�شان املبارك، فهي 
فر�شة واأية فر�شة لأن تختم القراآن اإن ا�شتطعت، فهي واهلل فائدة لك وملن خلفك اأن 
ت�شمعهم كالم اهلل - عز وجل - كاماًل من اأوله اإىل اآخره، فقد تعود النا�ص على �شماع 

ق�شار ال�شور وخواتيم بع�ص ال�شور فقط.

تلتفت  ول  واق��راأ من حفظك،  رم�شان،  ل�شهر  �شنة  كل  اأخ��ي يف  يا  العدة  فاأعد 
تارة،  الأخطاء  كرثة  عدم  بحجة  امل�شحف  من  القراءة  على  بحثهم  املثبطني  لتثبيط 
وبحجة الت�شجيل تارة اأخرى، فاإن ختم القراآن يف الرتاويح حاجز متى اجتزته ف�شتكون 

على قدر كبري من الإتقان، والتجربة خري برهان.

www.alukah.net
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حتديد الن�ضل
الدعوة لتحديد الن�شل ظهرت يف البالد الإ�شالمية من م�شادر اأوروبية اأمريكية، 
لتحديد  الدعاية  زادت  عندئذ  الإ�شالمية  العربية  الأرا�شي  اإ�شرائيل  احتلت  اإذا  حتى 
حتيط  التي  الإ�شالمية  العربية  البالد  وخ�شت  عنف  يف  قوية  جذعة  وع��ادت  الن�شل، 
باإ�شرائيل بالدعاية، حتى واإن كان �شكانها ل ي�شلون اآنذاك اإىل خم�شة ماليني ن�شمة، 
وفيه موارد تت�شع ل�)30( اأو )40( مليوًنا، ويف اأهله مهارة يف ال�شناعة والتجارة ك�شوريا، 
فقد عقدت هيئة اليون�شكو موؤمترها الثالث ع�شر يف �شان فران�شي�شكو وبح�شور )100( 
من العلماء؛ لبحث م�شكلة الت�شخم ال�شكاين واحلد منه يف الدول النامية، وكان من 
اأعجب املقرتحات التي عر�شت للبحث ذلك القرتاح، مبعنى اأ�شح ذلك الإجرام الذي 
قدمه املجرم "بول اأرلخ" ويق�شي بو�شع ُمركّبات منع احلمل يف الغذاء املر�شل للدول 
علم  يعلمون  لأنهم  الإ�شالمية،  ال��دول  �شكان  تزايد عدد  يخافون من  لأنهم  النامية؛ 
اليقني اأن الإ�شالم �شينت�شر وت�شري له القوة - باإذن اهلل تعاىل - فهم يخططون ليل 

نهار للق�شاء على هذا الإ�شالم، واأنى لهم هذا.

الأع��داء ملحاربة  لهم: ل تغرتوا مبا يخططه  اأق��ول  الإ�شالمية  ال�شعوب  ف��اإىل 
الن�شل، واإن كرثة الن�شل هي �شبب الفقر واجلوع، بل اإن الن�شل وكرثته ورزقه على رب 

الربيات خالق ال�شموات ورب الكون يرزق من ي�شاء. 

اأخرًيا نطمع - نحن امل�شلمني - اأن يجري الن�شل على الطبيعة التي اأرادها اهلل 
دون اأن نعمل على تقييده؛ وذلك للتخفيف من النق�ص الب�شري الذي حتدثه القوى 
والفلبني،  اأفغان�شتان،  يف  كما  احلا�شر،  ويف  املا�شي  يف  للم�شلمني  تقتيل  من  الظاملة 

وال�شومال واحلب�شة، وغريها كثري. 
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يف عالمات مر�ض القلب و�ضحته
كل ع�شو من اأع�شاء البدن خلق لفعل خا�ص به، كماله يف ح�شول ذلك الفعل 
منه، ومر�شه: اأن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له؛ حتى ل ي�شدر منه، اأو ي�شدر مع 
نوع من ال�شطراب، فمر�ص اليد: اأن يتعذر عليها البط�ص، ومر�ص العني: اأن يتعذر 
عليها النظر والروؤية، ومر�ص الل�شان: اأن يتعذر عليه النطق، ومر�ص البدن: اأن يتعذر 
عليه حركته الطبيعية اأو ي�شعف عنها، ومر�ص القلب: اأن يتعذر عليه ما خلق له من 
اإليه، واإيثار ذلك على كل �شهوة، فلو  معرفة اهلل وحمبته وال�شوق اإىل لقائه، والإنابة 
عرف العبد كل �شيء ومل يعرف ربه، فكاأنه مل يعرف �شيًئا، ولو نال كل حظ من حظوظ 
فكاأنه مل  به،  والأن�ص  اإليه،  وال�شوق  اهلل،  و�شهواتها ومل يظفر مبحبة  ولذاتها  الدنيا 

يظفر بلذة ول نعيم ول قرة عني.

وقد مير�ص القلب وي�شتد مر�شه، ول يعرف به �شاحبه؛ ل�شتغاله وان�شرافه 
عن معرفة �شحته واأ�شبابها، بل قد ميوت و�شاحبه ل ي�شعر مبوته. 

عالمات مر�ص القلب و�شقاوته: 

1- اأنه ل توؤمله جراحات القبائح. 

2- اأنه يجد لذة يف املع�شية وراحة بعد عملها. 

3- اأنه يقدم الأدنى على الأعلى. 

4- اأنه يكره احلق وي�شيق �شدره به. 

5- اأنه يجد وح�شة من ال�شاحلني. 

6- قبوله ال�شبهة وتاأثره بها، وحبه للجدل وعزوفه عن  قراءة القراآن. 

7- اخلوف من غري اهلل؛ ولذلك قيل: لو �شح قلبك مل تخف اأحًدا. 

8- اأنه ل يعرف معروًفا ول ينكر منكًرا ول يتاأثر مبوعظة. 

www.alukah.net
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�ضرب اخلمر
ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق���ال 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ رب )املائدة(. 

كبائر  بل هي كبرية من  التحرمي،  الدلئل على  اأق��وى  بالجتناب من  والأم��ر 
الذنوب؛ حيث جعل ال�شارع حًدا على من �شربها، وقد قرن اخلمر بالأن�شاب، وهي اآلهة 
الكفار واأ�شنامهم، فلم تبق حجة ملن يقول اإن اهلل - عز وجل - مل يقل اإنها حرام، واإمنا 

قال: زب ڀ رب.

وقد جاء الوعيد يف �شنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن �شرب اخلمر، فعن جابر - ر�شي اهلل عنه، 
اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »... اإن على اهلل عز وجل عهًدا ملن ي�شرب امل�شكر اأن ي�شقيه من طينة 
اخلبال، قالوا: يا ر�شول اهلل، وما طينة اخلبال؟ قال: »عرق اأهل النار اأو ع�شارة اأهل 

النار«.

"َمْن مات وهو  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  املع�شية - حديث  يا من جت��راأت على هذه  وتاأمل - 
ُمْدِمُن خمٍر، لِقَي ربَُّه وهو كعاِبِد وَثِن" �شححه الألباين.

وقد تنوعت اخلمور وامل�شكرات يف ع�شرنا تنوًعا بالًغا، وتعددت اأ�شماوؤها عربية 
واأعجمية، فاأطلقوا عليها البرية واجلعة والكحول والعرق والفودكا وال�شمبانيا وغري 
ذلك، وهذه كلها اأ�شماء لكي تروج هذه الب�شاعة الفا�شدة اخلبيثة، ولقد اأخربنا نبينا 
ا�شمها«،  بغري  ي�شمونها  اأمتي اخلمر  نا�ص من  »لي�شربن  فقال:  �شيحدث  ب��اأن هذا  ملسو هيلع هللا ىلص 

وبع�ص مروجي هذا امل�شروب اخلبيث ي�شمونه )م�شروبات روحية(!
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اأهم الطرق ملكافحة الزنا
1- منع التربج واإلزام القادمني بتنفيذ التعليمات الدينية نحو حمارمهم، ك�شرت 
الوجه والنحر وال�شاقني وما يثري الفتنة كامللب�ص املعري )املظهر للعورة؛ لكونه ق�شرًيا 

اأو �شفاًفا اأو �شيًقا(. 

2- حماية الأخالق الكرمية بردع ال�شفهاء عن التعدي على الن�شاء اأو مالحقتهن 
يف جميع امليادين، ول�شيما يف الأماكن التي يرتدنها لل�شراء اأو النزهة. 

3- عدم �شماح ويل املراأة لها باخلروج اإل ملا تقت�شيه ال�شرورة وب�شحبة حمرم 
لها اإن اأمكن وعدم اإدخال اأجنبي عليها كاأخ الزوج وغريه من الأجانب. 

4- احليلولة لئال يخلو رجل بامراأة اإل مع حمرم لها متحجبة مت�شرتة، وذلك 
يف احلالت ال�شرورية كمراجعة الطبيب، اأو للتحقيق مع املراأة، اأو اخلروج مع ال�شائق، 
اأو �شراء اأ�شياء ل يتمكن عليها الويل وت�شطر حل�شورها من جموهرات اأو اأقم�شة اأو 

�شاعات. 

الداخلية،  املخت�شرات  بو�شع  الن�شاء  مالب�ص  حمال  لأ�شحاب  ال�شماح  عدم   -5
ول�شيما لبائعي الأقم�شة اأو ال�شاعات اأو املجوهرات اأو اخلياطة اأو من املحال املحظورة 

�شرًعا مع اإيقاع اأ�شد العقوبات على املخالفني. 

6- منع اخلادم اأو ال�شائق اأو من هو يف حكمهما ممن بلغوا و�شعروا بالرغبة يف 
الن�شاء من الختالء باملراأة مهما بلغ من الثقة، خا�شة اخلروج بها، ومن �شمح بهذا فهو 
القراآنية  الإ�شالمي، ولي�ص كل واحد من هوؤلء مع�شوًما، والق�ش�ص  خمالف للهدي 
توحي بهذا؛ ملا يرتتب عليه من الأمور اخلطرية بعك�ص ما عليه دعاة الإباحية والتحلل. 

7- ن�شر مبادئ الف�شيلة ومنع و�شائل الغرام والتحلل واللهو والغناء، وم�شاعفة 
اجلهود بتذكري النا�ص يف دينهم واآخرتهم اإذاعة و�شحافة وتوجيًها يف جميع املجالت 
مع تن�شئة النا�ص على ال�شجاعة والرجولة وال�شهامة والغرية واملروءة، وحتذيرهم من 

www.alukah.net
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واإزال��ة  الذهب وامليوعة  املوهوبة يف لب�ص  امل��راأة بطبيعتها  ال�شيئ من جم��اراة  ال�شلوك 
�شعر الوجه. 

8- تعيني الثقة ب�شحبة اأهله ملن يتوىل جانب العالئالت اأو ترحيلهن اأو ال�شفر 
بهن اأو الت�شال بهن ومراقبتهن. 

9- اإبعاد �شجون الن�شاء عن اأماكن احلرا�ص، وتوجيههن لدينهن، مع تعيني الثقة 
الطاعن بال�شن ب�شحبة اأهله؛ ليتوىل الأبواب والت�شال، ومراقبته. 

10- املبادرة اإىل تقليل املهور، واإقامة احلد على الزاين اإذا ثبت زناه. 



15

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

اأعظم اأربعة اأخطاء يف التاريخ
بع�شرة  تنقيب  �شركة  اإىل  مزرعته  اإفريقيا  جنوب  من  هاري�شن  ج��ورج  ب��اع   -1
جنيهات فقط؛ لعدم �شالحيتها للزراعة، وحني �شرعت ال�شركة يف ا�شتغاللها، اكت�شفت 
بها اأكرب منجم للذهب على الإطالق، اأ�شبح بعدها هذا املنجم م�شوؤوًل عن )70%( من 

اإنتاج الذهب يف العامل.

2- ويف اإحدى ليايل )1696م( اأوى اخلباز الربيطاين جوفينز اإىل فرا�شه، لكنه 
ا�شتعال منزله،  "اخلطاأ" اإىل  اأدى هذا  اإطفاء �شعلة �شغرية بقيت يف فرنه، وقد  ن�شي 
ثم منزل جريانه، ثم احل��ارات املجاورة، حتى احرتقت ن�شف لندن ومات الآلف من 

�شكانها، فيما اأ�شبح يعرف "باحلريق الكبري"، جوفينز نف�شه مل ي�شب باأذى!

3- ويف عام )1347م( دخلت بع�ص الفئران اإىل ثالث �شفن اإيطالية كانت را�شية 
يف ال�شني، وحني و�شلت اإىل ميناء م�شينا الإيطايل خرجت منها، ون�شرت الطاعون يف 
املدينة، ثم يف كامل اإيطاليا. وكان الطاعون قد ق�شى اأ�شاًل على ن�شف �شكان ال�شني يف 
ذلك الوقت، ثم من اإيطاليا انت�شر يف كامل اأوروبا فقتل ثلث �شكانها خالل ع�شر �شنوات 

فقط.

وقت  البابا يف  مع  اختلف  الربيطانيني  امللوك  اأح��د  اأن  امل�شادر  بع�ص  تذكر   -4
الأمر  الربيطانيني؛  تزاوج  البابا  انتقامي حّرم  وكرد  كاثوليكية،  بريطانيا  فيه  كانت 
الذي اأوقع امللك يف حرج اأمام �شعبه، وللخروج من هذا املاأزق طلب من ملوك الطوائف 
يف الأندل�ص اإر�شال بع�ص امل�شايخ كي تتحول بريطانيا لالإ�شالم نكاية بالفاتيكان! اإّل اأن 
"جماعتنا" تقاع�شوا عن تنفيذ هذا الطلب حتى و�شل اخلرب اإىل البابا، فاأ�شلح اخلالف 
كاإمرباطورية ل  اإ�شالم بريطانيا، ثم ظهورها  تت�شور  اأن  التحرمي )ولك  ورفع قرار 

تغيب عنها ال�شم�ص(.
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 احذف عبارة "لن ي�ضتجاب يل" من اأعماقك
ل ترتك روا�شب ال�شك يف نف�شك، ل تقل لن ي�شتجاب يل، حتى يف اأعمق اأعماقك، 
الت�شاوؤم واألفاظه، ل تدع جماًل لالإحباط مهما كان، ردد دائًما  تخل�ص من متعلقات 
وب�شوت م�شموع "اأنا واثق من الإجابة"، ل ت�شتمع اأبًدا اإىل و�شاو�ص الرتدد اأو الريبة، 
حاول بقدر امل�شتطاع اأن متحو من داخلك كلمة لن يتحقق دعائي، اأو لن ي�شتجاب يل، اأو 
ما �شابهه من الكلمات.. فقط ركز على اأنك دعوت كرمًيا حليًما ل يرد داعيه، ول يخيب 
اإذا ارتبت يف الإجابة  اأنك  راجبه، واأنك عر�شت حاجتك على قادر حكيم عليم. واعلم 
فاأنت بذلك تلحق �شرًرا بنف�شك، وتن�شف  اإىل نف�شك،  اأو تركت جماًل لل�شك يت�شرب 
اأحالمك، ثم ترتك بعد ذلك لت�شاوؤمك وعقدك وتبلغ ال�شيطان فيك اأمانيه يف �شباق 

اأنت اخلا�شر الأول فيه وبجدارة.
اجعل عبارة لن ي�شتجاب يل �شبًحا تفر منه فرار ال�شحيح من املجذوم، ل تقلها 
ول تعتقد بها، ول تدع اأحًدا يتفوه بها اأمامك اإل وبينت له اأنه خمطئ؛ لأن اهلل اأجل 

واأحلم من اأن يرد من جلاأ اإليه.
جاء يف �شرح حديث: "اأنا عند ظن عبدي بي" للق�شطالين، اأي: اإن ظن اأين اأقبل 
اأعماله ال�شاحلة واأثيبه عليها واأغفر له اإن تاب فله ذلك مني، واإن ظن اأين ل اأفعل به 

ذلك ف�شيكون له ذلك.. انتهى. 
اأي: اأن اإجابة دعائك موكلة بح�شن ظنك وثقتك بباريك. 

واأريد اأن األفت نظرك اإىل �شيء بالغ الأهمية: هناك فرق عظيم بني اخلوف من 
اهلل وعدم الثقة يف اهلل، فالأوىل عبادة والثانية مع�شية من كبائر الذنوب، واإذا مات املرء 

وهو على ذلك وكل اإىل ظنه.
زب ٺ  اأك��رث من وع��د اهلل لك بالإجابة، يقول اهلل عز وج��ل:  ثم م��اذا تريد 

ٺ ٺٿ  رب )غافر: 60(. 
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 اأثر الفرق الدينية يف ت�ضويه تاريخ الإ�ضالم
البطون  بعد  الإ�شالم  "من غربة   :- الدين اخلطيب - رحمه اهلل  ق��ال: حمب 
الثالثة الأوىل ظهور موؤلفني �شوهوا التاريخ تقريًبا لل�شيطان اأو احلكام، فزعموا اأن 
اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يكونوا اإخواًنا يف اهلل، ومل يكونوا رحماء بينهم، واإمنا كانوا 
ويتاآمر  لبع�ص،  بع�شهم  وينافق  ببع�ص،  بع�شهم  وميكر  ا،  بع�شً بع�شهم  يلعن  اأع��داء 

بع�شهم على بع�ص، بغًيا وعدواًنا.

لقد كذبوا.. وكان اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي اأ�شمى من ذلك واأنبل، وكانت بنو 
اأوفى من ذلك لإ�شالمهما ورحمهما وقرابتهما، واأوثق �شلة واأعظم  اأمية  ها�شم وبنو 

تعاوًنا على احلق واخلري. 

حدثني بع�ص الذين لقيتهم يف ثغر الب�شرة ملا كنت معتقاًل يف �شجن الإجنليز 
�شنة )1332ه���(، اأن رجاًل من العرب يعرفونه كان يتنقل بني بع�ص قرى اإيران فقتله 
القرويون ملا علموا اأن ا�شمه )عمر(. قلت: واأي باأ�ص يرونه با�شم )عمر(؟ قالوا: حًبا 
اأن علًيا �شّمى  باأمري املوؤمنني علي. قلت: وكيف يكونون من �شيعة علي وهم يجهلون 
اأبناءه بعد احل�شن واحل�شني وحممد بن احلنفية باأ�شماء اأ�شدقائه واإخوانه يف اهلل )اأبي 
بكر( و)عمر( و)عثمان( - ر�شوان اهلل عليهم جميًعا - واأم كلثوم الكربى بنت علي بن 
اأبي طالب كانت زوجة لعمر بن اخلطاب ولدت له زيًدا ورقية، وبعد مقتل عمر تزوجها 
ابن عمها حممد بن جعفر بن اأبي طالب ومات عنها فتزوجها بعده اأخوه عون بن جعفر 

فماتت عنده. 
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من و�ضائل ابن �ضباأ يف اإثارة الفتنة
الف�شطاط  ك��ان يبث يف جماعة  اأن��ه  اليهودي ومكره  �شباأ  بن  ده��اء عبداهلل  من 
ال��دع��وة لطلحة، يف جماعة  الكوفة  ذل���ك(، ويف جماعة  يعلم  )وع��ل��ي ل  لعلي  ال��دع��وة 
هذا  ب��دع��وة  املخدوعني  نف�شيات  حتليل  مو�شع  هنا  ولي�ص  للزبري.  ال��دع��وة  الب�شرة 
نزل  ي��وم  فيهم  قالوه  وم��ا  لهم  والزبري  علي وطلحة  ذم  ننقل  اأن  نريد  ول  ال�شيطان، 
الثائرون يف ذي خ�شب والأعو�ص وذي املروة، وكيف زور ابن �شباأ و�شياطينه ر�شالة على 
ل�شان علي بدعوة جماعة الف�شطاط اإىل الثورة يف املدينة، فلما واجهوا علًيا بذلك قالوا 
اأن يكون  ينبغي  وك��ان  اأن��ه كتب لهم،  فاأنكر عليهم  اإلينا تدعونا،  ال��ذي كتبت  اأن��ت  له: 
ا اإىل اأن بني امل�شلمني �شيطاًنا يزور عليهم الف�شاد  ذلك �شبًبا ليقظتهم ويقظة علي اأي�شً
خلطة مر�شومة تنطوي على ال�شر الدائم وال�شرر امل�شتطري، وكان ذلك كافًيا لإيقاظهم 
اإىل اأن هذه اليد ال�شريرة هي التي زورت الكتاب على عثمان اإىل عامله مب�شر، بدليل اأن 
حامله كان يرتاءى لهم معتمًدا ثم يتظاهر باأنه يتكتم عنهم ليثري ريبتهم فيه، فراح 

امل�شلمون اإىل يومنا هذا �شحية �شالمة قلوبهم يف ذلك احلني.
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 املوت يف منظار العقل ال�ضليم "1"
اإىل احلقائق  لو�شل  وتدبر  به  تفكر  ثم  احلياة،  ف��اَرق  اإىل ميت  اأحدنا  نظر  لو 

التالية: 

1- املوت معناه انتهاء الأجل من هذه الدنيا والرحيل منها اإىل غري رجعة، وهو 
)اآل  زب ں ں ڻ ڻڻ  رب  تعاىل:  قوله  بدليل  العمر،  ط��ال  منه مهما  بد  اأم��ر ل 

عمران: 185(. 

2- املوت فراق لالأهل واملال والولد وكلهم يقفون عاجزين اأمام القدر املحتوم ل 
ي�شتطيعون حيلة ول تقدمًيا ول تاأخرًيا، قال تعاىل: زب ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 

ٴۇ ۋ رب)يون�ص: 49(.
3- خروج الروح من اجل�شد وبقاوؤه جثة هامدة ل حراك بها، ول اإرادة ول قوة، 

ول عقل ول تفكري، قال تعاىل: زب ڤڤڤ  ڦڦ ڦ   ڦڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ   ڃڃ ڃ  
چ   چ  چ رب )القيامة(. 

العقل من  ر�شمه  ملا  وه��دم  احل��ي��اة،  ه��ذه  املطاف يف  نهاية  اإىل  امل��وت و�شول   -4
خمططات م�شتقبلية، و�شدق اهلل العظيم، حيث قال: زب ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ 

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ  رب )الإن�شان(.

زب ٹ ٹ  ٹڤ ڤ رب (  5- املوت وفاة حتمية، بدليل قوله تعاىل: 
الزمر: 42(.

واإمن��ا هو عمل  املح�شو�ص،  اأو  امللمو�ص  بال�شيء  امل��وت �شد احلياة، وهو لي�ص   -6
خفي يقوم به ملك املوت اأو املالئكة بقب�ص الروح باأمر من اهلل – �شبحانه -، قال تعاىل: 
زب ىئ ی ی   ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  رب ) ال�شجدة(، وقال 

ا: زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ رب )الأنعام: 61(. اأي�شً

7- املوت لي�ص اآلة تقطع احللقوم اأو تبرت ال�شريان اأو الوتني، اأو تاأتي اإىل موا�شع 
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القتل يف ج�شم الإن�شان اأو ذوات الأرواح، واإمنا هو زهق للروح واإخراجها من بني التع�شب 
ال�شوك؛  من  باملاء  املبتل  ال�شوف  ينتزع  كما  �شديدة،  ب�شعوبة  وال��دم  واللحم  والعظم 
لذلك كان للموت اآلم �ُشميت �شكرات، بدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن للموت ل�شكرات« متفق عليه.

8- املوت فراق للدنيا وانتقال اإىل دار الربزخ يف القرب، الذي اإما اأن يكون رو�شة 
من ريا�ص اجلنة اأو حفرة من حفر النار.
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املوت يف منظار العقل ال�ضليم"2"
احلقائق  اإىل  لو�شل  وتدبر  به  تفكر  ثم  احلياة،  ف��ارق  اإىل ميت  اأحدنا  نظر  لو 

التالية: 

1- املوت تذكرة لالأحياء عندما يرون امليت منهم، ويحملونه اإىل املقربة؛ ليواروه 
الرثى، وكيف ترك كل ما ميلك والتفت ال�شاق بال�شاق يف كفن ل جيب له.

الأر����ص، وه��و يجهل موعده  امل��وت حق ينتظره كل خملوق على ظهر ه��ذه   -2
ومكانه؛ قال تعاىل: زب ی ی جئ حئ مئ ىئيئ رب )لقمان: 34(، ول ميكن الهروب 

منه اأو الختفاء عنه اأو التح�شن دونه؛ بدليل قوله تعاىل: زب ۈ  ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ  ۉ ۉ ېې رب )الن�شاء: 78(.

3- املوت جانب من جوانب عدالة اهلل - �شبحانه - يف هذه الأر�ص، فكل خملوق 
�شيموت، قال تعاىل: زب ں ں ڻ ڻڻ  رب )اآل عمران: 185(. ول يعلم ماهية قب�ص 
الروح اإل اخلالق - عز وجل - فمنهم النازعات ومنهم النا�شطات ومنهم الفجاءة، قال 
الفجاءة  ملسو هيلع هللا ىلص: »موت  تعاىل:زب ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ رب )النازعات(، وقال 

اأخذة اأ�شف« رواه اأحمد واأبو داود.

اأجله، وهو  4- املوت يعني ح�شور مالئكة وجثومهم على ج�شده الذي انق�شى 
تعاىل:  ق��ال  يرونهم،  ل  حوله  من  اأهله  بينما  رًدا،  اأو  دفاًعا  ي�شتطيع  ل  ولكن   يراهم 

چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ     زب 

چ رب )الواقعة(.

املوؤمن، ومتتع  الكافر و�شجن  التي هي جنة  الدنيا،  امل��وت خ��روج من �شجن   -5
اإن كانت روح كافر، قال  اأو ذوقها العذاب الأليم  اأع��ده اهلل لعباده املتقني  ال��روح بنعيم 
�شيدنا بالل لزوجته وهي تبكيه وتقول واحزناه: بل قويل وافرحتاه، غًدا األقى الأحبة 

حممًدا و�شحبه. وقال �شبحانه: زب ں  ں ڻ ڻ ڻڻ رب )غافر: 46(.

اأده��ى واأمر:  6- املوت خال�ص من هم احلياة الدنيا وتعبها وانتقال اإىل ما هو 
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�شوؤال و�شمته، وعذابه وظلمته ووح�شته، حيث ل موؤن�ص اإل �شالح العمل، ول منقذ اإل 
زب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ  تثبيت املوىل عز وجل القائل: 

ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ رب )اإبراهيم(.

باملوت،  ينقطع  العمل  لأن  الدنيا؛  ه��ذه  العمل يف  يعني طي �شحائف  امل��وت   -7
ولي�ص للميت بعد موته اإل �شدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �شالح يدعو له.  
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اخلمر واملخدرات
"الهروب من  ت����وؤدي اإىل ت��ع��اط��ي اخل��م��ر وامل����خ����درات:  اأ���ش��ب��اب ال��ت��ي  اأه����م  م��ن 
وحتل  فيه،  ه��و  م��ا  تن�شيه  �شوف  اأن��ه��ا  واق��ع��ه  م��ن  يهرب  اأن  يريد  م��ن  الواقع"؛فيظن 
وي�شعر متعاطي اخلمر  اإدمانها،  اأخ��رى، هي  تعاطاها وقع يف م�شيبة  ف��اإذا  م�شكالته، 
واملخدرات اأنه يف �شعادة ون�شوة، ويظن اأن واقعه قد تغري، واأن م�شكالته قد حلت، فاإذا 
اأن واقعه مل يتغري منه �شيء، واأن حاله ازدادت �شوًءا بتعاطيه  اأفاق من �شكرته، وجد 
والبيوت  الأ�شر  "ويف  املخدرات،  ال�شوء ومروجو  اأ�شدقاء  يزينه  الأمر  املخدرات، وهذا 
املنهارة، ي�شتقل الأب والأم عن اأطفالهم، اإما بالأعمال اأو الزواج، فاأين يذهب الأطفال؟ 
ال���دفء واحل��ن��ان  ب��ي��وٍت خالية م��ن  اإىل  ي��رج��ع��ون م��ن م��دار���ش��ه��م  وك��ي��ف يت�شرفون؟ 
والرعاية، فيت�شاوى البيت وال�شارع، ويف الغالب يكون ال�شارع اأكرث جاذبية من البيت، 
فيتلقفهم اأ�شحاب ال�شوء ومروجو املخدرات: )لنجرب هذا ولنفعل ذاك(؛ ولأن هوؤلء 
الإهمال.  يعر�شونهم عن  اأنهم  لهم، مت�شورين  الآب��اء  دفعها  نقوًدا،  الأطفال ميلكون 
وحينئذ كل و�شائل التجريب متاحة، فتبداأ حلقة الإدمان فينزلقون اإىل هاوية اخلمر 

اأو املخدرات مالًذا للن�شيان"، والهروب من واقعهم ال�شيئ.

يف  للقبول  و�شيلة  يجد  ومل  الثانوية  من  تخرج  �شنة،   )19( عمره  �شاب  وه��ذا 
الوقت  يف  امتالأت  لأنها  مكاًنا؛  يجد  فلم  فني،  اأو  �شناعي  معهد  عن  بحث  اجلامعة، 
الذي كان يحاول فيه العثور على مكان يف اجلامعة، وكان والده قد تويف وهو يف �شن 
اأم��ه برجل خمتلف كل الختالف عن وال��ده، وك��ان زوج  ال�شابعة من عمره، وتزوجت 
اأمه يكلفه بالعمل يف ور�شته م�شاًء، مقابل املوافقة على ا�شتمراره يف الدرا�شة، وعندما 
اأم��ه من  اأو �شناعي، ط��رده زوج  ب��اأي معهد فني  اأو وج��ود مكان  تعذر دخوله اجلامعة 
البيت، فتعرف على �شحبة �شيئة اأوقعته يف املخدرات، وكانوا يغرونه بها؛ لين�شى همه 
وم�شكالته، فعندما تعاطى اأول جرعة وقع يف الإدمان، واأ�شبح يف م�شكلة اأكرب مما قبل، 

وهي: البحث عن املخدرات.
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و�ضائل ال�ضرك التي حذر منها علماء احلنفية
لقد �شرح علماء احلنفية بالنهي عما هو  من و�شائل ال�شرك كتج�شي�ص القبور 
والبناء عليها، وتعليتها والكتابة عليها، واتخاذها م�شاجد واإ�شراجها وا�شتقبالها لل�شالة 

والدعاء، واتخاذها اأعياًدا و�شد الرحال اإليها.

ومن مناذج ال�شرك التي حذر منها علماء احلنفية ما يلي:

مما قد يكون مدعاة لال�شتغراب بعد اأن بينا اأن امل�شركني من العرب مل ي�شركوا 
اأمر الألوهية، اأقول مما قد ي�شتغرب القول باأن هناك الكثري  اأمر الربوبية، بل يف  يف 
اأن هذا  اأف��راد الأمة الإ�شالمية اليوم، غري  من املظاهر لوجود �شرك يف الربوبية بني 
ال�شتغراب �شوف يزول ل �شك اإن وقف القارئ على بع�ص هذه املظاهر التي �شوف ياأتي 

ذكرها يف هذا املبحث، وقد اأطيل يف بع�ص النقول لأهميته.

* وقال حممد عالء الدين احل�شكفي فيمن نذر لغري اهلل: "واعلم اأن الذي يقع 
لالأموات من اأكرث العوام، وما يوؤخذ من الدراهم لل�شمع والزيت ونحوهما اإىل �شرائح 

الأولياء الكرام تقرًبا اإليهم، هو بالإجماع باطل وحرام".

* قال ابن عابدين �شارًحا هذا الن�ص: "قوله: تقرًبا، كاأن يقول: يا �شيدي فالن 
من  اأو  الف�شة  اأو  الذهب  من  فلك  حاجتي  ق�شيت  اأو  مري�شي  ع��ويف  اأو  غائبي  رد  اإن 
الطعام اأو من ال�شمع والزيت، كذا قوله "باطل وحرام" لوجوه، منها اأنه: "نذر ملخلوق 
والنذر ل يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة ل تكون ملخلوق، ومنها اأن املنذور له ميت وامليت ل 

ميلك...".

بالأموات،  ال�شديد  وتعلقهم  اهلل  بغري  امل�شتغيثني  حال  وا�شًفا  الآلو�شي  قال   *
زب پ  اأنواًعا من الطاعات كالنذر وغ��ريه: ويف قوله - تعاىل -:  حيث �شرفوا لهم 
پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ رب )احلج: 73(. اإ�شارة اإىل ذم الغالني يف اأولياء 
اهلل - تعاىل - حيث ي�شتغيثون بهم يف ال�شدة - اأي الأولياء - غافلني عن اهلل - تعاىل 
- وينذرون لهم النذور، والعقالء منهم يقولون اإنهم و�شائلنا اإىل اهلل - تعاىل - واإمنا 
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ننذر هلل - عز وجل - وجنعل ثوابه للويل، ول يخفى اأنهم يف دعواهم الأوىل اأ�شبه النا�ص 
بعبدة الأ�شنام القائلني: زب ک ک گ گ  گگ ڳ رب  )الزمر: 3(.

رد  اأو  �شفاء مري�شهم  بذلك  يطلبوا منهم  لو مل  بها  باأ�ص  ل  الثانية  ودعواهم 
غائبهم اأو نحو ذلك.

امل�شاجد  اتخاذ  "واأما  احلنفي:  الكندهلوي  حممد  بن  يحيى  بن  حممد  قال   *
اأنبيائهم وكربائهم،  قبور  على  م�شاجد  باتخاذهم  باليهود  ال�شبه  فيه من  فلما  عليها 
وملا فيه من تعظيم امليت و�شبه بعبدة الأ�شنام".. واإما اتخاذ ال�شرج عليها فمع ما فيه 

من اإ�شراف يف ماله املنهي عنه بقول - تعاىل -: زب ىئ ىئ   ىئ ی   یی ی 
جئ حئ مئ   ىئ  رب )الإ�شراء(.

ففيه ت�شبه باليهود فاإنهم كانوا ي�شرجون امل�شابيح على قبور كربائهم وتعظيم 
للقبور وان�شغال مبا ل يعنيه...".

قبور  يف  اجلهلة  يفعله  م��ا  يبيح  م��ن  راأي���ت  "ولقد  احلنفي:  الآل��و���ش��ي  وق���ال   *
ال�شاحلني من اإ�شرافها وبنائها باحلجر والآجر، وتعليق القناديل عليها وال�شالة اإليها 
والطواف بها وا�شتالمها والجتماع عندها يف اأوقات خم�شو�شة اإىل غري ذلك.. وكل 
ذلك حمادة هلل - تعاىل - ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، واإبداع دين مل ياأذن به اهلل - عز وجل - ويكفيك 
يف معرفة احلق تتبع ما �شنع اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف قربه عليه ال�شالة وال�شالم، 
وهو اأف�شل قرب على وجه الأر�ص.. والوقوف على اأفعالهم يف زيارتهم له، وال�شالم عليه 

وال�شالة وال�شالم. 

يتوىل   - وت��ع��اىل  �شبحانه   - واهلل  ه��ن��اك،  وم��ا  هنا  م��ا  وت��اأم��ل  ذاك  "فتتبع 
هداك...". 

www.alukah.net
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خطوات عملية لزيادة �ضعادتك ال�ضخ�ضية
الكولي�شرتول  م�شتوى  مثل  مثلها  ال��وراث��ي،  بالعامل  تتاأثر  �شمة  ال�شعادة  اإن 
ا على م�شتوى  اأي�شً تاأثرًيا  الريا�شية  والتمارين  الغذائي  للنظام  اأن  الدم، لكن مبا  يف 

الكول�شرتول، فاإن �شعادتنا بالتايل تخ�شع ل�شيطرتنا ال�شخ�شية اإىل حد ما. 

املزاجية،  حالتك  لتح�شني  بحثية؛  اأ�ش�ص  على  املبنية  الق��رتاح��ات  بع�ص  اإليك 
ولرفع درجة ر�شاك عن احلياة:

1- عليك اأن تدرك اأن ال�شعادة الدائمة ل تاأتي من النجاح املايل، يتكيف الإن�شان 
بطبيعته مع ظروفه املتغرية، حتى واإن كانت هذه الظروف هي ح�شوله على ثروة معينة 
اأو اإ�شابته باإعاقة ما، وعليه فاإن الرثاء مثل ال�شحة.. انعدامه التام يولد التعا�شة، لكن 

الظفر به اأو باأية حالة نتوق اإليها ل ي�شمن ال�شعادة.

على  م�شيطرون  باأنهم  دوًم���ا  ال�شعداء  الأ�شخا�ص  ي�شعر  وق��ت��ك:  �شيد  ك��ن   -2
حياتهم، وما يعينهم على ذلك يف اأغلب الأحيان هو اإدارتهم املثلى للوقت، ومما ي�شاعد 
اإدارة الوقت ب�شكل جيد حتديد الأهداف الأ�شا�شية ومن ثم جتزئتها اإىل اأهداف  على 
يومية، وعلى رغم اأننا كثرًيا ما نبالغ يف الأعمال التي نعتقد اأننا ن�شتطيع اإجنازها يف 
اليوم الواحد.. مما ُي�شعرنا بالإحباط يف النهاية، اإل اأننا نقلل ب�شكل عام من �شاأن ما 

ميكننا اإجنازه يف ال�شنة، فال نتقدم �شوى خطوات قليلة كل يوم.

اأن نتقم�ص حالة ذهنية معينة؛  اأحياًنا  3- ت�شرف كما لو كنت �شعيًدا: ميكننا 
فحني ير�شم ال�شخ�ص ابت�شامة على وجهه، فاإنه ي�شعر تلقائًيا بالتح�شن، لكن حينما 
اأن ت�شع  �شوى  اإًذا ما عليك  باأ�شره يبدو مظلًما يف وجهه،  العامل  ف��اإن  يقطب جبينه، 
قناع الوجه ال�شعيد لت�شعد، حتدث كما لو كنت متفائاًل، ودوًدا وتكّن احرتاًما حقيقًيا 

لذاتك؛ فاحلركات من �شاأنها توليد النفعالت.

من  للكثري  بالن�شبة  الإمي���ان  ي�شكل  ال��روح��ي:  اجلانب  تغذية  على  احر�ص   -4
النا�ص جمتمًعا موؤازًرا، و�شبًبا لتو�شيع دائرة اهتمامهم، كما ميدهم باإح�شا�ص بالغاية 
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من احلياة، ويبث الأمل يف نفو�شهم، وهذا ما ي�شاعدنا على تف�شري �شبب �شعادة اأولئك 
الأ�شخا�ص الذين لهم ن�شاطات فاعلة يف التجمعات الدينية؛ اإذ تظهر التقارير ارتفاع 
معدلت ال�شعادة لديهم اأعلى من غريهم، كما اأنهم غالًبا ما يتمكنون من التعامل مع 

الأزمات بنجاح.

www.alukah.net
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برقيات عاجلة
اإىل العزيز العايل جل يف عاله، باإميانهم وجهادهم  اأ�شحاب ال�شمو واملعايل  يا 

و�شربهم ودعوتهم:

* ملا اأنذر النمل وحذر ودعا بني جن�شه �شطرت يف حقه �شورة من �شور القراآن، 
فخذوا من النمل ثالًثا: الداأب يف العمل، وحماولة التجربة، وت�شحيح اخلطاأ. 

* ملا اأكل النحل طيًبا وو�شع طيًبا، اأوحى اهلل اإليه وجعل له �شورة با�شمه يف الذكر 
احلكيم، فخذوا من النحل ثالًثا: اأكل الطيب، وكف الأذى، ونفع الآخرين. 

من  فخذوا  ا�شم،  مائة  العرب  �شمته  �شجاعته  وظهرت  الأ�شد  همة  جتلت  ملا   *
الأ�شد ثالًثا: ل ترهب املواقف، ول تتعاظم اخل�شوم، ول تر�ص احلياة مع الذل. 

* ملا �شقطت همة الذباب ذكر يف الكتاب على وجه الذم، فاحذروا ثالًثا يف الذباب: 
الدناءة، واخل�شة، و�شقوط املنزلة. 

يف  ف��اح��ذروا  لله�شا�شة،  مثاًل  بيتها  �شرب  بيتها  واأوه���ت  العنكبوت  هزلت  مل��ا   *
العنكبوت ثالًثا: عدم الإتقان، و�شعف البنيان، وه�شا�شة الأركان. 

* وملا تبلد احلمار �شرب مثاًل ملن ترك العمل ومل ينفعه العلم، فاحذروا ثالًثا 
يف احلمار: البالدة، و�شقوط الهمة، وقبول ال�شيم. 

* وملا عا�ص الكلب دنيًئا لئيًما �شرب مثاًل للعامل الفاجر الغادر الكافر، فاحذروا 
ثالًثا يف الكلب: كفر اجلميل، وخ�شة الطباع، وجنا�شة الآثار. 

وذك��ره  الأم����ان،  ون���ال  �شليمان،  عند  فتكلم  التوحيد  ر�شالة  الهدهد  وح��م��ل   *
الرحمن، فخذوا من الهدهد ثالًثا: الأمانة يف النقل، و�شمو الهمة، وحمل هم الدعوة: 

وال�����ه�����ده�����د اح����ت����م����ل ال����ر�����ش����ال����ة  ن���اط���ًق���ا
اأه�������������اًل مب�������ن ح�����م�����ل ال�����ي�����ق�����ني و����ش���ل���م���ا

قال اأبو معاذ الرازي: م�شكني من كان الهدهد خرًيا منه!!
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واإذا اأتى جعفر الطيار بجناحني، ودعي اأبو بكر من اأبواب اجلنة الثمانية، وكلم 
اأني�ص على ع�شاه يف  عبداهلل بن عمرو الأن�شاري ربه بال ترجمان، وتوكاأ عبداهلل بن 

اجلنة، ودخل بالل ق�شره.

فبماذا تاأتي اأنت؟ وماذا اأعددت؟ وما ب�شاعتك؟!:

ف��ي��ا ل��ي��ت ���ش��ع��ري م���ا ن��ق��ول وم���ا ال�����ذي....
اأع����ظ����م؟! واخل����ط����ب  ذاك  اإذ  ب����ه  جن���ي���ب 

www.alukah.net
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 الإعجاب الداء الع�ضال
واأو�شطه  الفتيات بدايته نظرات وابت�شامات،  الكثري من  داء ي�شيب  الإعجاب.. 
الكثريات،  اأعيى  وم�شتقبح  �شاذ  �شلوك  وبليات..  �شرور  اآخره  ورمبا  ومرا�شالت،  هدايا 
فال ترى اإل مطادرة تلك املحبوبة لال�شتمتاع مب�شاهدة ابت�شاماتها وحركاتها وحماولة 
اإىل  يدعو   - حقيقة   - �شلوك  هو  مب�شيتها،  ورمب��ا  ومكياجها،  بلبا�شها  دائًما  تقليدها 
ال�شخرية يف جميع اأحواله، وقد ي�شل الإعجاب عند الكثريات اإىل حد التعلق والهيام 
باملع�شوقة التي قد ملكت قلبها لدرجة تطغى يف بع�ص الأحوال على احلب الإلهي الذي 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   تعاىل:زب  ق��ال  كما  الأ���ش��دق  احل��ب  ه��و 
ڎ ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑک رب )البقرة: 165(.

الزوجي،  احلب  م�شمى  حتت  عبارة  من  واألطفها  كلمة  من  اأروعها  ما  احل��ب.. 
ولقد �شوهت هذه الكلمة "الإعجاب" جميع معانيه ال�شادقة، واخلوف لي�ص من ظاهر 
ال��داء، بل من باطنه.. باطنه هم�شات وقبالت، لكن ما بعدها؟ ح�شرات واآه��ات..  هذا 
 - الفطرة، كما ح�شل يف قوم لوط  وانتكا�ص  النعمة  تبدل  واخل�شية عليهن واهلل من 

عليه ال�شالم -.

�شهواتهم، متتعوا وعذبوا طوياًل،  وانق�شت  واأعقبت ح�شراتهم،  لذاتهم،  ذهبت 
اأ�شكرتهم خمرة تلك ال�شهوات فما ا�شتفاقوا منها اإل يف ديار املعذبني، واأرقدتهم تلك 
الغفلة فما ا�شتيقظوا منها اإل وهم يف منازل الهالكني فندموا واهلل اأ�شد الندامة حني 
ل ينفع الندم، وبكوا على ما اأ�شلفوه بدل الدموع الدم فلو راأيت الأعلى والأ�شفل من 
هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم واأبدانهم وهم بني اأطباق اجلحيم وهم 
ي�شربون بدل لذيذ ال�شراب كوؤو�ص اجلحيم، ويقال لهم وهم على وجوههم ي�شحبون 

ذوقوا ما كنتم تك�شبون زب پ پ  ڀ ڀڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ 
ٿ  رب )الطور(.
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ة الَغيرْ
الَغرْية: بفتح الغني و�شكون الياء بعدها راء. 

ب�شبب  الغ�شب  وهيجان  القلب  تغري  م��ن  م�شتقة  ه��ي  وغ���ريه:  عيا�ص  ق��ال   *
امل�شاركة فيما به الخت�شا�ص. 

* وقيل: الغرية يف الأ�شل احلمية والأنفة. 

الغرية  املعنى هنا  اإمنا  اأزواجهن،  الن�شاء على  التي تكون من  الغرية  ول يعنينا 
على املحارم التي تنتهك اأو ي�شاء اإليها.

والغرية خ�شلة حممودة عرفها الرجل العربي يف اأيام جاهليته - قبل اأن ياأتيه 
نور الإ�شالم - فنافح عن هذه اخل�شلة وداف��ع، وجعلها تتبواأ املكانة العالية يف نف�شه، 
اأن رجاًل عربًيا كان ي�شري يف الطريق مع زوجته، فقابل يف طريقه �شديًقا له،  يروى 
فنظر ال�شديق اإىل زوجة هذا الرجل، فا�شتدت غرية الرجل وطلق زوجته لأن �شديقه 
نظر اإىل زوجته نظرة ريبة. فقالت امل��راأة: يا فالن، ملاذا تطلقني ومل اأجن خطيئة؟! 

فتمثل الرجل قائاًل: 

ط�����ع�����ام ع�������ل�������ى  ال�����������ذب�����������اب  وق�������������ع  اإذا 
رف�������ع�������ت ي�����������دي ون�����ف�����������ش�����ي ت�������ش���ت���ه���ي���ه 

م��������اء ورد  الأ�����������������ش����������������ود  وجت��������ت��������ن��������ب 
ف����ي����ه ول���������غ���������ن  ال����������ك����������الب  ك����������ن  اإذا 

* فيا لها من خ�شلة وجدت يف نفو�ص اأولئك الرجال املكانة الرفيعة. 

اإذا نظر رجل اإىل حمارمه، ويغار مائة  * يقولون: اإن الرجل العربي يغار مرة 
مرة اإذا نظرت زوجته اأو اأخته اإىل اأجنبي. 

اإىل  اأحد بيوت العرب وفدت زوجة لزوجها على فر�ص، فلما و�شلت الزوجة  يف 

www.alukah.net
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فتعجبوا  احلا�شرين،  من  منظر  اأم��ام  الفر�ص  فعقر  �شيفه  ال��زوج  اأح�شر  زوجها  بيت 
ل�شنيعه، ولمه الكثري على اإهدار النف�ص، فا�شتو�شحوا منه عن ال�شبب فقال: خ�شيت 

اأن يركب مكان زوجتي �شائ�ص اخليل ومكان جلو�ص زوجتي ملا يزل دافًئا. 

* فاأين هذا مما نراه اليوم من اأنا�ص �شعفت الغرية يف نفو�شهم، بل اإن البع�ص 
قد ماتت الغرية عندهم.. فال حول ول قوة اإل باهلل. 

اأم��ام ن�شو�ص  اأن��ك لتقف  وق��د ج��اء الإ���ش��الم فاأقر ه��ذه اخل�شلة وهذبها، حتى 
ب الإمام البخاري - رحمه  �شحيحة �شريحة تخربك مبكانة الغرية يف الإ�شالم، فقد بوَّ
اهلل - يف �شحيحه يف كتاب النكاح "باب الغرية"، �شاق فيه جمموعة من الن�شو�ص من 

اأحاديث الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص تدل على مكانة الغرية يف الإ�شالم. 
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العوامل امل�ضاعدة يف بناء النف�ض
1- ال�شرب واملجاهدة: ل �شك اأن بناء النف�ص على الأمور التي ذكرت لي�ص اأمًرا 
غاية يف ال�شهولة، بل هو اأمر فيه م�شقة وفيه خمالفة للنف�ص فيما تهواه؛ لذا كان ل 
عن  و�شرب  عليها،  ال�شتمرار  وعلى  اهلل  طاعة  على  �شرب  واملجاهدة..  ال�شرب  من  بد 
مع�شية اهلل، جتاهد نف�شك با�شتمرار حتى تنقاد لك وي�شل�ص قيادها، واهلل - عز وجل - 

 كرمي اإذا راأى منك املجاهدة وفقك اإىل ما يحب وير�شى زب ڻ  ڻ ڻ ڻ 
ۀۀ رب )العنكبوت: 69(.

يقول ال�شاعر: 

���ش��ب على ت��ه��م��ل��ه  اإن  ك��ال��ط��ف��ل  وال��ن��ف�����ص 
ي��ن��ف��ط��م  ت���ف���ط���م���ه  واإن  ال����ر�����ش����اع  ح�����ب 

2- املحا�شبة: حتا�شب نف�شك على ما تعمله حما�شبة ال�شريك ال�شحيح ل�شريكه، 
وحما�شبة النف�ص طريقة لإ�شالحها وتاأديبها وتطهريها، فيحا�شب نف�شه قبل اأن يعمل 
العمل: هل هذا العمل م�شروع اأم ل؟! فاإذا بداأ فيه حا�شبها: هل اأخل�ص فيه اأم ل؟! فاإذا 
انتهى حا�شبها: هل اأوقعه على الوجه املطلوب اأم ل؟! فاإذا كان يحا�شب نف�شه مثل هذه 

املحا�شبة �شهل عليه بناوؤها على ما يريد. 

3- املراقبة: يراقب اهلل يف حتركاته و�شكناته، يف اأقواله واأفعاله، وي�شتح�شر دائًما 
اأن اهلل مطلع عليه عامل بخفاياه، رقيب على اأعماله. اإذا ا�شتح�شر ذلك مل ي�شعب عليه 

زب گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ  اأم��ر بفعله  واأن يفعل ما  اأم��ر برتكه،  اأن يرتك ما 
ڳڱ رب )البقرة: 235(، زب ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   

مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ   ېئ 
ىب يب  جت حت خت  مت رب )يون�ص: 61(. 

4- معرفة طبيعة النف�ص: فهي ميالة اإىل الدعة واخللود والراحة، وترغب يف 
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البطالة، وتنجرف مع الهوى، وت�شتهويها ال�شهوات العاجلة، اإذا عرفت اأن هذا طبيعة 
نف�شك تهياأت ملجاهدتها وعدم حتكمها فيك. 

5- معرفة وظيفتك يف احلياة: واأنك مل تخلق هماًل، واأنك مطالب ببناء نف�شك، 
واأن وظيفتك احلقيقية لي�شت يف جمع املال، ول النكاح، ول الأكل وال�شرب، واإمنا هذه 
اأن  تر�ص  اإذا عرفت هذا مل  بوظيفتك،  لتقوم  منها  ت�شتفيد  وو�شائل  م�شاعدة  عوامل 

ت�شتغل بالو�شيلة عن الغاية. 

6- البيئة ال�شاحلة: مما يعينك على بناء نف�شك اأن تكون بيئتك التي تعي�ص فيها 
بيئة �شاحلة، �شواء كانت البيت اأم زمالءك الذين ت�شادفهم؛ لأن هوؤلء اإذا راأوا منك 
اأزرك، وقووا عزميتك،  اإقباًل �شدوا من  تق�شرًيا نهوك، واأخ��ذوا بيدك، واإن راأوا منك 

ومل يجعلوا يف وجهك العوائق. 

7- معرفة الأجر يف ذلك: اإذا عرفت ماذا يرتتب على بنائك لنف�شك من اخلري 
حر�شت على بنائها لتنال هذا الأجر، فاإذا عرفت ف�شل العلم حر�شت على طلبه، واإذا 

عرفت ما للدعوة من ف�شل اأخذت منها بن�شيب، وهكذا. 

8- قراءة �شري ال�شلف ال�شالح: وعلى راأ�شهم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال�شحابة من بعده، 
والتابعون ومن تبعهم باإح�شان. فقراءة �شري هوؤلء تبعث يف النف�ص النك�شار والذم لها 

واإ�شعارها بالتق�شري، وبالتايل تبعث فيه الهمة لنعمل مثل عملهم. 

9- التاأهب للقاء اهلل وتذكر املوت وما بعده، واحل�شر وامليزان وال�شراط، واجلنة 
وما فيها، والنار وما فيها، واأن املوت ياأتي فجاأة، اإذا ا�شت�شعر ذلك حر�ص على بناء نف�شه؛ 

خوًفا من غ�شب اهلل وعقابه، ورغبة يف ر�شا اهلل وثوابه. 
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معوقات بناء النف�ض
1- الرتبية اخلاطئة منذ ال�شغر: فيكون قد تربى على الدلل والرتفه وعدم 
تربى على عوائد  يكون  وق��د  نف�شه،  يبني  اأن  عليه  ي�شق  ه��ذا  فمثل  والج��ت��ه��اد،  اجل��د 

وماألوفات اعتادها واألفها فال ي�شتطيع مفارقتها. 

اأم  البيت  البيئة  �شواء كانت هذه  �شيئة،  بيئة  كاأن يكون يف  ال�شيئ:  الو�شيط   -2
البيئة كذلك مل يجد منها العون على بناء نف�شه، بل يجد  اإذا كانت  الأ�شدقاء؛ لأنه 

منهم التثبيط وتزيني الواقع الذي يعي�شه، فال ي�شعر بحاجة اإىل بناء نف�شه. 

وترك  النفراد  النف�ص، فكذلك  بناء  يعوق  ال�شيئ  الو�شط  اأن  كما  النفراد:   -3
غري  ت�شاحب  ول  بنف�شك،  تنفرد  ل  ل��ذا  املعوقات؛  من  يكون  قد  ال�شاحلة  اجلماعة 

ال�شاحلني. 

4- الإخالد اإىل ال�شهوات املباحة: كالزوجة واملال والأولد، بع�ص النا�ص مي�شي 
وقته يف تلبية حاجات زوجته، اإذا �شمع بتخفي�شات ذهب اإليها، واإذا �شمع بافتتاح �شيء 
ما ذهب اإليه، وهكذا، ولي�ص معنى هذا اأننا نقول: اأن يرتك زوجته فلها حق عليه، ولكن 

العتدال مطلوب. 

5- الت�شويف: اإذا �شار ديدن الإن�شان �شوف، فمتى ينجز ما يريد، اإذا كان الإن�شان 
كلما هم بعمل عاقته �شوف، فلن يقوم بالعمل اأبًدا؛ ولذا عليك بال�شتعانة باهلل واترك 

�شوف جانًبا، واإذا عزمت فتوكل على اهلل. 

فاإذا  الطاعة،  الأخ��رى ورمب��ا حرمت من  املع�شية جتر  املعا�شي:  الوقوع يف   -6
اعتاد الإن�شان الوقوع يف املعا�شي مل ي�شتطع اأن يتجه اإىل طلب العلم املحتاج اإىل اجلهاد، 
ومل ي�شتطع اأن ي�شوم النافلة اأو يقوم الليل، اإن من اآثار املعا�شي حرمان الطاعة، وبناء 

النف�ص طاعة حترم منها املعا�شي. 

7- قلة ذكر املوت وال��دار الآخ��رة: اإذا غفل الإن�شان عن م�شريه، ومل يدرك اأنه 
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املوت  اإذا تذكر  واأما  ينتبه لنف�شه ويبنيها على ما ينبغي،  �شابق ميعاد،مل  �شيموت بال 
وما بعده انتبه من غفلته، وا�شتفاق وحر�ص وبذل اأق�شى جهده األ ياأتيه املوت اإل وهو 

م�شتعد له. 

8- التهاون مع النف�ص: النف�ص ميالة بطبعها اإىل الدعة والبطالة، فاإذا تهاونت 
معها مل تر�شد اإىل طلب العلم ال�شاق عليها، ول اإىل العبادة املحتاجة اإىل جهد، ول اإىل 
اأن تبني نف�شك فاعرف طبيعة  اأردت  املنكر، فاإن  الدعوة والأم��ر باملعروف والنهي عن 

نف�شك، فاإن هذه املعرفة �شتدلك اإىل جماهدتها وعدم التهاون معها. 

9- اخلجل املزيف املذموم املقعد عن القيام باحلق: كثري من النا�ص يحجمون 
مواجهة  من  خجلهم  ب�شبب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  والأم��ر  اهلل  اإىل  الدعوة  عن 
النا�ص، وهذا الأمر يزول باملمار�شة، فما اإن ينك�شر هذا احلاجز حتى يزول هذا الأمر 

تدريجًيا ب�شورة تلقائية. 

10- ال�شتعجال: الإن�شان بطبعه عجول ي�شتبطئ الثمرة، يريد قطفها ب�شرعة، 
ورمبا اأدى به هذا اإىل ترك العمل؛ ظاًنا اأنه ل ثمرة منه، كاأن يبداأ بطلب العلم ويريد 
اأن يكون عاملًا، اأو طالب علم متميًزا يف مدة ق�شرية. وهذا غري معقول، فلما يجد اأنه مل 
ي�شبح كما يريد يرتك طلب العلم، وكذلك الأمر يف الدعوة، يدعو اإن�شاًنا فال ي�شتجيب 

له يف البداية، فيياأ�ص منه ويرتكه، فال�شتعجال يعوق بناء النف�ص. 

11- اإ�شغال النف�ص مبا ل فائدة منه: بع�ص النا�ص يهتم باأخبار الآخرين وكاأنه 
الإن�شان  ا�شرتى كذا، وهكذا، فمثل هذا  �شافر، فالن  ت��زوج، فالن  اأنباء.. فالن  وكالة 
كيف يبني نف�شه؟!، اإنه مل يجد الوقت الذي يحتاج اإليه لبناء نف�شه؛ فوقته ذهب مبثل 

هذه الأمور. 

12- اجلهل باآثار ترك بناء النف�ص: اإذا مل يدرك الإن�شان ما ينتج من تركه لبناء 
نف�شه مل ي�شع لبنائها؛ لأنه مل يعرف الهدف من بنائها، واإذا مل يعرف الهدف مل ي�شع 

اإليه. 
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13- دنو الهمة والر�شا عن واقعه الذي هو فيه: قد يكون يعرف الآثار املرتتبة 
واإمنا  نف�شه،  يبني  التي جتعله  العالية  الهمة  لديه  لي�ص  لكنه  النف�ص،  بناء  على ترك 
هو را�ص عما هو فيه، واإذا كان را�شًيا مل يكن لديه احلافز لالنتقال عن هذه احلالة 

املر�شية. 
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اآثار عدم بناء النف�ض
ت�شاهل  نف�شه  الإن�شان  ينب  مل  اإذا  ال�شغائر:  ول�شيما  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(.

6- 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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نهاية طريق ال�ضهوات
ال�شهوات ممتع، طريق ميتد عرب  اأن طريق  اأ�شعر  الأ�شخا�ص: كنت  اأحد  يقول 
اأن��ه طريق  �شعرت  لكني  ينتهي..  لن  اأن��ه  ال�شهوة  �شكر  يتخيل مع  ال��ذي  الإن�شان  عمر 
بع�ص  ب�شرف  اأودت  التي  ال�شور  بع�ص  وراأي���ت  والآج��ل��ة،  العاجلة  باملخاطر  حمفوف 

الفتيات، بل اأتع�شت حياتهن، ومنها: 

اأو  احل�شبة  رج��ال  قب�شة  يف  تقع  ثم  حمرمة،  خلوة  يف  �شديقها!  ت�شحب  فتاة 
يواريه  اأن  يتمنى  كان  ال��ذي  امل�شهد  بهذا  اإىل هناك فيفاجاأ  والدها  وي�شتدعى  الأم��ن، 
الرثى قبل اأن يراه، فينعقد ل�شانه، وينهار وهو الرجل القوي ال�شلب، وتتدافع الكلمات 

والأنات على ل�شانه. 

هي  الأم  وتعلم  والأ���ش��ى،  والهوان  العار  معها  ويحمل  ابنته،  ويحمل  وين�شرف 
الأخرى باملاأ�شاة فينطلق ل�شانها )يا ليتني مت قبل هذا وكنت ن�شًيا من�شًيا(. 

فيها  النا�ص  فيزيد  وهناك  هنا  من  للنا�ص  الظهور  يف  الف�شيحة  رائحة  وتبداأ 
اأ�شرتها  تاريخ  يف  �شوداء  بقعة  الفتاة  هذه  وتغدو  الأل�شن،  الق�شية  وتلوك  وينق�شون، 

واأهلها، كل ذلك ب�شبب ان�شياقها مع العاطفة وال�شهوة احلرام. 

ا اأن �شالك هذا الطريق اإن فاتته الأوىل ف�شيدرك الأخرى، فاأولئك  واأيقنت اأي�شً
الذين اأدركوا من �شهوات الدنيا ما اأدركوا، واأ�شابوا ما اأ�شابوا، ومل ياأتهم مع ما يعكر 
والنعيم  ال�شهوات  تن�شيهم يف حلظة واحدة لذة  األيمة  نهاية  اأولئك تنتظرهم  عليهم، 

الزائل. 

عن اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه – قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يوؤتى باأنعم اأهل 
الدنيا من اأهل النار يوم القيامة في�شبغ يف النار �شبغة ثم يقال: يا ابن اآدم، هل راأيت 
خرًيا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ل واهلل يا رب، ويوؤتى باأ�شد النا�ص بوؤ�ًشا يف 
الدنيا من اأهل اجلنة في�شبغ �شبغة يف اجلنة فيقال له: يا ابن اآدم هل راأيت بوؤ�ًشا قط؟ 
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هل مر بك �شدة قط؟ فيقول: ل واهلل ما مر بي بوؤ�ص قط ول راأي��ت �شدة قط«. رواه 
م�شلم. 

يف  واح��دة  غم�شة  اأم��ام  الن�شيان  م�شريها  يكون  حني  باأ�شرها  الدنيا  قيمة  فما 
العذاب.. فكيف مبا وراء ذلك؟ 

عجًبا لأولئك الذين تقودهم �شهواتهم عرب الطريق والأزقة املظلمة املوح�شة اإىل 
نهاية مفزعة يف الدنيا والآخ��رة، عجًبا لهم اإذ ي�شرتون �شقاء الدارين بنزوات طائ�شة 

�شرعان ما ين�شاها �شاحبها لتبقى ح�شرة وندامة. 
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كيف ت�ضنع ال�ضرعة احلوادث؟
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.  

www.alukah.net
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عجًبا لكم
اأ�شبح ال�شفر اإىل اخلارج للرتفيه والتفرج وال�شياحة مو�شة يت�شابق فيها كثري 
من بيوت امل�شلمني، وما اإن يرجع هوؤلء حتى يت�شابقوا يف اأيهم اأكرث مروًرا بالبلدان، 
وتاهلل لقد ت�شابقوا يف اإ�شاعة الدين والدنيا. يخرج الرجل مع بناته في�شلخ حياءهن 
ق�شايا  حدثت  لذلك  هناك؛  ن�شيه  قد  لكنه  باجللد،  ع��اد  وليته  الأ�شحية،  ت�شلخ  كما 
اأن يتنزه - كما  اأج��ل  اأحدهم من  اأذك��ر منها ق�شية واح��دة لالخت�شار: �شافر  موؤ�شفة 
يقول - ومعه زوجته وجمموعة من بناته واأولده وهو من عائلة كرمية وبلد كرمي، 
وبناته يلب�شن لبا�ًشا غربًيا �شافًرا وكن كا�شفات، واأب�شر هذا املرء رجاًل ظن فيه اخلري 
اإن لدي �شوؤاًل مهًما فقال له: تف�شل، فقال: نحن ذاهبون الآن  فجاءه �شائاًل وق��ال: 
اإىل بلد اأوروبي و�شيدركنا عيد الأ�شحى هناك فهل الأف�شل اأن اأ�شحي يف اأوروبا اأم اأن 
الأف�شل اأن اأو�شي اأن ي�شحي عني يف بلدي؟.. ف�شاأله �شاحبنا: اإذا ذهبت فهل تكون مع 
بناتك دائًما؟.. قال املرء: ل.. هن طيبات واأنا واثق فيهن يذهنب اإىل امل�شارح وحدهن! 
العراق تقتلون احل�شني وتاأتون ت�شاألون عن قتل الذئاب يف احلرم.  اأهل  يا  عجًبا لكم 
هي  وه��ذه  تلك!  اأم  هذه  الأف�شل  هل  وي�شاأل  بناته  وباأعرا�ص  بكرامته  لي�شحي  ذهب 

واهلل امل�شيبة.
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فكيف حال من ل ت�ضلي؟
ذكر الذهبي يف الكبائر: اأن امراأة ماتت فدفنها اأخوها.. ف�شقط كي�ص منه فيه 
مال يف قربها فلم ي�شعر به حتى ان�شرف عن قربها.. ثم ذكره فرجع اإىل قربها فنب�ص 
ن��اًرا، ففزع.. ورد الرتاب عليها..  اإليها وجد القرب ي�شتعل عليها  ال��رتاب.. فلما و�شل 
ورجع اإىل اأمه باكًيا فزًعا، فقال يا اأماه: اأخربيني عن اأختي وماذا كانت تعمل؟ فقالت 
الأم: وما �شوؤالك عنها؟ قال: يا اأماه اإين راأيت قربها ي�شتعل عليها.. فبكت الأم وقالت: 
كانت اأختك تتهاون بال�شالة.. وتوؤخرها عن وقتها. فهذا حال من توؤخر ال�شالة عن 
وقتها.. فال ت�شلي الفجر اإل بعد طلوع ال�شم�ص.. اأو توؤخر غريها من ال�شلوات، فكيف 

حال من ل ت�شلي؟

وقد اأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما يف البخاري اأنه اأتاين الليلة اآتيان.. واإنهما ابتعثاين.. 
اأتينا على رجل م�شطجع.. واإذا  واإنهما قال يل: انطلق.. واإين انطلقت معهما.. واإنا 
اآخر قائم عليه ب�شخرة.. واإذا هو يهوي بال�شخرة على راأ�شه.. فيثلغ راأ�شه.. فيتهدهده 
احلجر هاهنا.. فيتبع احلجر فياأخذ.. فال يرجع اإليه حتى ي�شح راأ�شه كما كان ثم يعود 
املرة الأوىل! قال: )قلت لهما �شبحان اهلل! ما هذان..  عليه.. فيفعل به مثل ما فعل 
فقال امللكان: هذا الرجل ياأخذ بالقراآن فريف�شه )يعني ل يعمل مبا فيه( وينام عن 

ال�شالة املكتوبة زب ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ ۋۅ ۅ   ۉ ۉ ې رب )القلم: 33(.
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 كيف غيرّ املخرتعون امل�ضلمون 
وجه العامل

اأقدمت اإحدى املوؤ�ش�شات العلمية الربيطانية على اإقامة معر�ص علمي تاريخي 
�شحيفة  عنوان  ح�شب   - العامل  وج��ه  غ��ريت  التي  العلمية،  امل�شلمني  مباآثر  للتذكري 
الإندبندنت. وقد خل�ص الكاتب بول فاليلي تلك الإجنازات العظيمة يف ع�شرين اإجناًزا 
وخمرتًعا م�شلًما، لولهم ملا كان العامل املعا�شر على ما هو عليه من تقدم وح�شارة 

وازدهار ورخاء.

اأن الف�شل يعود اإىل �شلطان م�شر الذي طلب ت�شنيع قلم حرب ل  هل تعلمون 
يو�شخ الأيدي واملالب�ص، فجاء اخرتاع اأقالم احلرب النا�شف التي ت�شتخدم على نطاق 

وا�شع يف كل اأنحاء العامل الآن؟

اأن  تعلمون  وهل  والكندي؟  اخل��وارزم��ي  و�شعه  الرتقيم  نظام  اأن  تعلمون  وهل 
ا؟ هل تعلمون اأن العامل الإيطايل فيبونات�شي هو  اخلوارزمي هو وا�شع علم اجلرب اأي�شً
الذي نقل العلم احل�شابي العربي اإىل اأوروبا بعد اأكرث من ثالثمائة عام على اكت�شافه 
عربًيا، واملوؤ�شف اأنه معروف يف الغرب على اأنه مكت�شفه ل ناقله؟ هل تعلمون اأن عاملًا 

م�شلًما هو مكت�شف اللوغاريتمات؟ هل تعلمون اأن اأ�شل علم املخت�شرات عربي؟

وهل تعلمون اأن علي بن نايف امللقب بزرياب هو الذي و�شع اأ�ش�ص التغذية احلديثة، 
فهو الذي جاء من العراق اإىل قرطبة بفكرة الوجبة الثالثية التي تتاألف من ال�شوربة 
ا  وال�شحن الرئي�ص من اللحم اأو ال�شمك، ثم الفاكهة واملك�شرات؟ وهو الذي طّور اأي�شً

كوؤو�ص الكري�شتال التي عمل على اخرتاعها يف البداية عبا�ص بن فرنا�ص.

وال�شجاد  واحل��ي��اك��ة  الن�شيج  علم  و���ش��ع��وا  م��ن  ه��م  امل�شلمني  اأن  تعلمون  وه��ل 
حتديًدا، بينما كانت اأر�ص املنازل يف اأوروبا من الرتاب وال�شطوح البدائية؟ وقد انت�شرت 

ال�شجاجيد فيما بعد يف الغرب انت�شار النار يف اله�شيم.
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اأ�شلها عربي، فهي ماأخوذة عن كلمة  "�شيك" الإجنليزية  اأن كلمة  هل تعلمون 
يف  العملة  ل��ت��داول  جتنًبا  وذل��ك  ت�شلمها؛  عند  الب�شائع  ثمن  بدفع  التعهد  اأي  �شك، 
املناطق اخلطرة؟ ويف القرن التا�شع كان رجال الأعمال امل�شلمون ياأخذون الكا�ص مقابل 
�شيكاتهم يف ال�شني امل�شحوبة على ح�شاباتهم يف بغداد. بعبارة اأخرى فامل�شلمون هم من 

و�شع اأ�ش�ص القت�شاد املايل.

الغربي  العامل  ي��دور قبل  الأر����ص كوكب  اأن  اكت�شف  اب��ن ح��زم  اأن  وه��ل تعلمون 
بدقة  الأف��الك  حركة  يح�شبون  كانوا  العرب  الفلكيني  واأن  ع��ام،  بخم�شمائة  جاليليو 
�شقلية  يف  روج��ر  للملك  ق��دم  الإدري�����ش��ي  الإ�شالمي  العامل  اأن  ن�شينا  وه��ل  متناهية؟ 

الإيطالية كرة اأر�شية مر�شوًما عليها اأقاليم وبلدان العامل يف القرن الثاين ع�شر؟

العامل  عليها  يحيا  التي  الإ�شالمية  العلمية  امل��اآث��ر  من  في�ص  من  غي�ص  ه��ذا 
املعا�شر واملوثقة غربًيا. 

www.alukah.net
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دفنوها وهي �ضاجدة
عجوز بلغت الثمانني من عمرها يف مدينة الريا�ص.. جل�شت مع الن�شاء فوجدت 
اأن وقتهن ي�شيع يف املحرم غيبة ومنيمة، فالنة ق�شرية وفالنة طويلة، وفالنة طلقت 
لها  وو�شعت  دائًما  اهلل  تذكر  بيتها  يف  فاعتزلتهن  فيه  فائدة  ل  وما  تزوجت،  وفالنة 
اأك��رثه. ويف ليلة من الليايل قامت ت�شلي - ولها ولد بار بها،  �شجادة تقوم من الليل 
�شمع نداءها يقول: ذهبت اإليها فاإذا هي على هيئة ال�شجود تقول يا بني، ما يتحرك 
اأقعدين هنا. قال:  اأذهب بك اإىل امل�شت�شفى؟.. قالت: ل..  يف الآن �شوى ل�شاين، قال: 
ي��ديل بدلوه ول فعل  ا على برها. جتمع الأط��ب��اء كل  ب��ك، وك��ان حري�شً واهلل لأذه��نب 
لأحدهم مع قدر اهلل. قالت لبنها: اأ�شاألك باهلل اإل ما رددتني اإىل بيتي واإىل �شجادتي. 
فاأخذها وو�شاأها واأعادها اإىل �شجادتها فاأخذت ت�شلي.. قال: وقيل الفجر بوقت غري 
طويل نادتني تقول: يا بني اأ�شتودعك اهلل الذي ل ت�شيع ودائعه.. اأ�شهد اأن ل اإله اإل 
اأن  اإل  منه  كان  فما  الأخ��رية.  اأنفا�شها  لفظت  ثم  اهلل..  ر�شول  اأن حممًدا  واأ�شهد  اهلل 
القرب  اإىل  ال�شالة، ثم  اإىل  �شاجدة وحملوها  �شاجدة وكفنها وهي  بتغ�شيلها وهي  قام 
وهي �شاجدة.. ثم و�شعوا القرب ودفنوها وهي �شاجدة. ومن مات على �شيء بعث عليه، 

تبعث باإذن ربها �شاجدة. زب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ رب)اإبراهيم(.
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تبذير املال
اإن �شراء الدخان يعد تبذيًرا للمال من دون فائدة، بل ل�شراء �شموم مهلكة،   *

ولقد نهى اهلل تعاىل عن التبذير فقال عز من قائل: زب ىئ ىئ   ىئ ی   یی 
ی جئ حئ مئ   ىئ  رب )الإ�شراء( ولو مل يكن يف التدخني اإل مواخاة وم�شابهة 

املبذر لل�شيطان لكان ذلك اأقبح ذنًبا واأعظم زجًرا له عن �شربه.

* وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن رجاًل يتخو�شون يف مال اهلل بغري حق فلهم النار يوم القيامة« 
رواه البخاري. و�شراء الدخان خو�ص يف املال واإهالك له بغري حق. 

* اإن الإن�شان لو اعتاد اأن ميزق كل يوم )3( ريالت من ماله متلذًذا بذلك لو�شفه 
النا�ص باجلنون، واأنه يجب عالجه، فكيف مبن يحرق مثل ذلك اأو اأكرث كل يوم يف �شراء 
ا! فجمع هذا املدخن بني امل�شيبتني اإ�شاعة  الدخان متلذًذا بذلك ومبا فيه هالكه اأي�شً

املال، واإ�شراره بنف�شه، فاأيهما اأحق باللوم والعتاب؟!

* قد يت�شاهل البع�ص يف قيمة الدخان ول يعده من التبذير؛ لأنه يف نظره مبلغ 
زهيد ل ي�شاوي �شيًئا، ولكن لننظر اإىل هذه الإح�شائية لنعرف كم ي�شرف املدخن من 
الآلف املوؤلفة ل�شراء هذا ال�شم اخلطري؟! فاملدخن ملدة ع�شرين �شنة - مثاًل - اإذا كان 
يدخن )40( �شيجارة يومًيا يتكلف اأكرث من )57( األف ريال، واملدخن )60( �شيجارة ملدة 
ا كم من الأوق��ات التي �شتهدر  اأي�شً األف ري��ال، ثم  ع�شرين �شنة يتكلف اأكرث من )86( 
و�شت�شيع يف �شرب هذا الدخان؟! فاإذا كانت ال�شيجارة الواحدة ت�شتغرق )5( دقائق فاإن 
)40( �شيجارة ت�شتغرق )200( دقيقة، اأي اأكرث من ثالث �شاعات يومًيا يق�شيها املدخن 
يف مع�شية اهلل تعاىل، فاأية جرمية اأكرب من هذه اجلرمية التي تهلك الدين والأموال 

والأوقات وال�شحة؟!
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اأدلة حترمي الدخان
الأم��ر،  ال�شيطان  عليه  يلب�ص  اأو  الدخان،  حكم  يجهل  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:

)الأع����راف:  رب  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال    *
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 بطيء للنف�ص. 

* وقال تعاىل: زب ۈئ ېئ ېئ رب )الإ�شراء: 26( 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��رث من هذه  تريد  الدخان هل  ب�شرب  ابتليت  يا من  اأخ��ي احلبيب:  وبعد:   *
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اأن �شمعت  اأخ��ي امل�شلم - بعد  ال��رباه��ني على حترميه؟ وه��ل يليق بك -  الأدل���ة وه��ذه 
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   *
والتح�شر  التقدم  التدخني عنوان  اأن  الذين ظنوا  النا�ص  املاليني من  اأ�شرت  كما  لها 
العزمية  ور�شوله، وعنوان ل�شعف  والوجاهة، وهو يف احلقيقة مع�شية هلل  والرجولة 

والإرادة لالإقدام على �شيء معلوم �شرره يقيًنا. 

www.alukah.net
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ماذا تعرف عن الذرة؟
اأن تت�شح فيها اخلوا�ص  اأي 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. 

والذرات هي وحدات بناء العنا�شر التي تكون جميع املواد املوجودة يف الكون.

ماذا تعني كلمة "ذرة"؟ 

جاءت كلمة ذرة كرتجمة للكلمة الإجنليزية )atom( والتي جاءت بدورها من 
العلماء  اعتقد  للقطع"، حيث  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.

ولكن الذرة ما زالت هي اأ�شغر وحدة ميكن اأن ت�شبح عن�شًرا كيميائًيا م�شتقًرا. 

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!
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بعد اقتناع.. اأعلن اإ�ضالمه
مدرب كرة القدم الربازيلي )مهدي اإ�شالم( طالت رحلته الإميانية بع�ص ال�شيء، 
لكنها انتهت لتبداأ من جديد، وبقدر ما كانت طويلة كانت عميقة الأثر يف نف�شه، فهو 
يبلغ من العمر خم�شني عاًما، وكان ملعب كرة القدم الأخ�شر هو بدايته، من اأجله جاب 
بالد اهلل الوا�شعة والتقى بخلق اهلل من كل لون وجن�ص، وعليه قابل لأول مرة وجوًها 

م�شرقة حتمل الإميان باهلل الواحد يف اأعماقها.
اأط��راف احلديث تتجاذب يف حوار طويل وممتع حول  حدثهم وحدثوه، وكانت 
اإ�شالمه وتخلى  الإ�شالم، الدين والدنيا، وبعد درا�شة ومتحي�ص وتفكري اأعلن الرجل 

عن ا�شمه القدمي )خو�شيه فاريا( لي�شبح )مهدي اإ�شالم(.
مدرًبا  يعمل  حيث  املغربية،  باململكة  �شنوات  ث��الث  منذ  اإ�شالم  مهدي  ويعي�ص 
ومبادئه  اجلديد  دينه  عن  املزيد  معرفة  يف  يجتهد  وهو  القدم،  لكرة  املغربي  للفريق 

وقيمه.
�شئ  البداية م�شجعة حيث وجدت نف�شي م�شتاقاأ لأع��رف كل  يقول: لقد كانت 
عن الإ�شالم الذي يدين به هوؤلء النا�ص ال�شعداء البا�شمون الذي نتعامل معهم؛ ذلك 
اأن رحلة اإمياين الطويلة بداأت يف قطر منذ خم�ص �شنوات طلبوا من اأن اأدرب الفريق 
عن  املزيد  واأع���رف  بامل�شلمني  األتقي  اأن  فر�شة  كانت  لقد  ت��ردد،  بال  وافقت  القطري 

الإ�شالم.
٭ ويف مقابلة �شحفية اأجرتها اإحدى املجالت مع )نادية اأوبريييه(، وهي امراأة 
)امل�شلمة(  العربية  امل���راأة  "وجدت  ق��ال��ت:  الإ���ش��الم��ي..  الفن  يف  متخ�ش�شة  فرن�شية 
حمرتمة ومقدرة داخل بيتها اأكرث من الأوروبية، واأعتقد اأن الزوجة والأم العربيتني 

تعي�شان ب�شعادة تفوق �شعادتنا".
٭ ونقل الدكتور عبداهلل اخلاطر - يرحمه اهلل - عن اإحدى الغربيات، اأنها قالت 
لزوجته بعد اأن راأت كيف يعي�ص امل�شلمون: "اإن املراأة يف بالدكم )ملكة(، ولول اأن الوقت 

متاأخر جًدا لتزوجت رجاًل مثل زوجك، ولع�شت كما تعي�شون".

www.alukah.net
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يا حامل امل�ضك
عالقة  اإىل  حاجتنا  واإن  ال��ع��الق��ات،  تن�شاأ  الإمي��ان��ي��ة  ل��الأخ��وة  حاجتنا  اإط���ار  يف 
اأخ �شديق  ال�شداقة والتاآخي ما�شة وملحة، ففي ذواتنا ثغرات ل ت�شد اإىل عن طريق 
ناأن�ص به ونطمئن اإليه، ونرى فيه املرافق يف الرخاء وامل��وؤازر يف ال�شدة.. اإنه من نرى 
اهلل  جعل  "قد  حممد:  بن  القا�شم  قال  بتبعاتها،  يثقلنا  اأن  دون  ال�شحبة  ثمرات  فيه 
اإن الذين يفقدون معنى  ا عن ذي الرحم العاق املدبر".  يف ال�شديق البار املقبل عو�شً

ال�شداقة مبعناها ال�شحيح املتوازن يتعر�شون لأعظم ال�شعاب يف حياتهم.

ب��ذل اجلهد  بد من  اأ�شيلة، ل  اأ���ش��واق  اأخ �شديق حميم  اإىل  الإن�شان  اأ���ش��واق  اإن 
دون  من  باأنك  �شعرت  ف��اإن  الأخ���ذ..  مقابل  الدفع  من  بد  ل  لتح�شيلها..  والت�شحية 
�شداقة واأخ��وة ت�شبع التطلعات وت�شعر بالأمان الأخ��وي، فاإن الواجب هو البحث عن 
دون  يحول  الأ���ش��ي��اء مم��ا  باأتفه  يتعكر  امل���زاج  يف  ح��دة  ال�شبب  يكون  فقد  ذل��ك.  اأ�شباب 
التفتي�ص عن  ال�شبب احلر�ص على  اإىل البتعاد. وقد يكون  الكثريين  التاآلف، ويدعو 
اأخطاء الآخرين والإ�شراف يف نقدهم واإظهار الت�شجر من اأو�شاعهم مما ينفر النا�ص 

ويت�شتت الأ�شدقاء. 
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من اأين يحرم من اأراد احلج اأو العمرة؟
وهي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  وّقتها  التي  املواقيت  من  العمرة  اأو  احل��ج  اأراد  من  يحرم 

خم�شة: 

اأحدهما: ذو احلليفة، وي�شمى )اأبيار علي( لأهل املدينة، ومن مر بها من غريهم. 

لأهل  )رابًغا(  بدلها  النا�ص  الثاين: اجلحفة، وهي قرية قدمية خربت، فجعل 
ال�شام، ومن مر بها من غريهم اإن مل ميروا بذي احلليفة قبلها. 

الثالث: يلملم، وهو جبل اأو مكان بتهامة، وي�شمى )ال�شعدية( لأهل اليمن ومن 
مر به من غريهم. 

ال��راب��ع: ق��رن امل��ن��ازل، وي�شمى )ال�شيل( لأه��ل جن��د، وم��ن م��ر ب��ه م��ن غريهم. 
اخلام�ص: ذات عرق، وي�شمى )ال�شريبة( لأهل العراق، ومن مر به من غريهم. 

فمن مر بهذه املواقيت وهو يريد احلج اأو العمرة وجب عليه اأن يحرم. 

ومن حاذاها من طريق اجلو اأو البحر وجب عليه اأن يحرم عند حماذاتها، ول 
اأو ير�شي يف امليناء؛ لأن هذا من تعدي  يجوز له تاأخري الإح��رام حتى يهبط يف املطار 

حدود اهلل، زب ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ رب )البقرة: 229(. 

ومن كان دون هذه املواقيت من مكة اأحرم من مو�شعه حتى من كانوا يف مكة 
الأم��ي��ال من  وراء  اأي من  للعمرة فيحرمون من خ��ارج احل��رم،  اإل  يحرمون من مكة 
باأختك )يعني عائ�شة( من  اأب��ي بكر: »اخ��رج  ملسو هيلع هللا ىلص لعبدالرحمن بن  النبي  احل��ل؛ لقول 

احلرم فلتهل بعمرة«. 

ومن مر بهذه املواقيت ل يريد حًجا ول عمرة كمن يريد جتارة اأو زيارة قريب 
اأو طلب علم ونحوها مل يجب عليه الإحرام؛ لأن احلج والعمرة ل يجبان يف العمر اأكرث 

من مرة، ول اإحرام اإل يف حج اأو عمرة. 

www.alukah.net
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احلقد الدفني
اأيها الأخ املبارك، اإنك اإذا تاأملت يف ق�ش�ص ال�شهداء ك�شفت عن اأمر خطري و�شر 

م�شتطري، وذلك فيما تكنه قلوب الكافرين والفا�شقني �شد املوؤمنني ال�شادقني. 
هذا اأبو لوؤلوؤة املجو�شي احلاقد مير به عمر - ر�شي اهلل عنه - كما ثبت ذلك يف 
الطبقات الكربى لبن �شعد ب�شند �شحيح، فيقول له عمر: اأمل اأحدث اأنك تقول: لو 
اأ�شاء ل�شنعت رحى تطحن بالريح، فالتفت اإليه املجو�شي عاب�ًشا، فقال: لأ�شنعن لك - 

رحى يتحدث النا�ص بها، فاأقبل عمر على من معه، فقال: توعدين العبد. 
ونفذ هذا احلاقد اأمنيته، فطعن عمر - ر�شي اهلل عنه - وطعن معه ثالثة ع�شر 
�شحابًيا، ا�شت�شهد منهم �شبعة، ومل ينفك حقد هذا املجو�شي على عمر مع اأنه اأمر به 
معروًفا كما ثبت يف البخاري اأنه ملا طعن - ر�شي اهلل عنه - قال: يا ابن عبا�ص، انظر 
من قتلني، فجال �شاعة، ثم جاء فقال: غالم املغرية. قال: ال�شنع؟ اأي ال�شانع. قال: 
نعم. قال: قاتله اهلل، لقد اأمرت به معروًفا، احلمد هلل الذي مل يجعل منيتي بيد رجل 

يدعي الإ�شالم. 
وهذا عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي - ر�شي اهلل عنه - يقول عن �شيفه الذي 
باألف، ولو كانت هذه ال�شربة على  باألف، و�شممته  "واهلل لقد ا�شرتيته  قتل به علًيا: 

جميع اأهل امل�شر ما بقي منهم اأحد"!
ق�شة  يف  ج��اء  ما  الدين  �شهداء  على  الكافرين  بحقد   - امل�شلم  اأخ��ي   - وينبئك 
ا�شت�شهاد عا�شم بن ثابت - ر�شي اهلل عنه - كما يف �شحيح البخاري وغريه "اأن نا�ًشا من 
قري�ص بعثوا اإىل عا�شم بن ثابت حني حدثوا اأنه قتل اأن يوؤتوا ب�شيء منه يعرف..."فلم 
يكتفوا بقتله، بل اأرادوا التمثيل به، بقطع �شيء من ج�شده بعدما قتلوه، األ اإنه الغيظ 

زب ڑ  الكافرين ونفو�شهم، و�شدق اهلل  انطوت عليه قلوب  الذي  الكبار  واملكر  الكبري، 
ک ک  ک ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں رب )اآل 

عمران: 118(. 
ومن يتاأمل يف جرائم ال�شليبيني يف البو�شنة وكو�شوفا وال�شي�شان يف ع�شرنا هذا 

يجد العجب العجاب. 
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 حتويل ال�ضيام عن هدفه احلقيقي
من النا�ص من ي�شتقبلون رم�شان على اأنه �شر.. جوع نهاًرا و�شبع لياًل، ونوم يف 
الفرا�ص اإىل ما بعد الع�شر، و�شمر يف الليل حتى قبيل الفجر، فلي�ص رم�شان عندهم 
ال�شوم  بالظاهر من  يتم�شكون  وال�شراب،  الطعام  باألوان  الزاخرة  للموائد  مو�شًما  اإل 
وي�شيعون جوهره وهدفه، ي�شومون عن احلالل، لكنهم يفطرون على اأ�شياء حمرمة 
كالغيبة والنميمة والكذب، ول يتورعون عن قول و�شهادة الزور وال�شب وال�شتم والغ�ص 
والحتيال، وغري ذلك من املخالفات القولية والفعلية التي يرتكبها بع�ص ال�شائمني.

�شوف  لأنها  ذل��ك  ويوؤملها  رم�شان،  بقدوم  ت�شعد  ل  كثرية  نفو�ًشا  جتد  ولذلك 
ترتك كثرًيا مما تعودت عليه، اأو جتدهم يدخل عليهم رم�شان ثم يخرج وهم كما هم، 

بال تغيري يف حياتهم، ول حت�شني ل�شلوكهم واأخالقهم. 

ولكن اعلم - اأخي ال�شائم - اأن اهلل - عز وجل - ما كتب ال�شيام ليعذبنا باجلوع 
والعط�ص، اأو لي�شتغني بنا من فقر، ولكنه كتبه علينا لأنه طريق مبا�شر للتقوى، حيث 

ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قال 
ڦ ڦ ڦ رب )البقرة( هذا هو الفر�ص، اأما ال�شبب فهو: زب ڦ ڦ رب، ولو 
كان الهدف غري ذلك ملا ا�شتحق اأن يقول عز وجل فيه: "اإل ال�شيام فاإنه يل واأنا اأجزي 

به....". 

فهذا هو الهدف احلقيقي من ال�شيام، تزكية النفو�ص وتهذيبها، وتكفري ال�شيئات 
وحموها، وتربية اجلوارح جميعها على التقوى والأخالق الفا�شلة؛ ولهذا �شمي �شهر 

رم�شان "�شهر التقوى"؛ فهي غايته الكربى وهدفه الأ�شمى. 

www.alukah.net
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اخلمول والرتاخي
اأداء واجباتهم  اأكرث النا�ص جعلوا �شيامهم حجة لهم وعذًرا عن تق�شريهم يف 
على الوجه احل�شن، فيتاأخرون عن اأعمالهم، ويتكا�شلون عن اأدائها، وين�شرفون منها 
مبكًرا بحجة الإرهاق نتيجة اجلوع والعط�ص، فكان ال�شيام �شبًبا يف اخلمول والرتاخي، 

ويلجاأون بعد ذلك لزيادة �شاعات النوم.

وقد قال الإمام الغزايل - رحمه اهلل -: من الآداب اأن ل يكرث النوم بالنهار حتى 
يح�ص باجلوع والعط�ص وي�شت�شعر �شعف القوى في�شفو عن ذلك قلبه. 

من  الأول  اجليل  منذ  رم�شان  ك��ان  فلقد  ه���وؤلء،  بخطاأ  ي�شهد  الأم���ة  وت��اري��خ 
اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عهد انت�شارات يف ميدان القتال، فيه انت�شر امل�شلمون يف بدر، وفيه 

مت فتح مكة.. وفيه... وفيه، اإذن هل هذا ال�شهر �شهر تكا�شل؟!

اأداء فرو�ص اهلل عز وجل، فيوؤخروا  يتكا�شلوا حتى عن  اأن  الأم��ر بع�شهم  وبلغ 
اأعظم  من  وه��ذا  النوم،  لغلبة  املغرب  قبيل  اإىل  وقتيهما  عن  والع�شر  الظهر  �شالتي 
الأخطاء؛ فقد قال تعاىل: زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ رب 
)املاعون( و�شاأل ابن م�شعود ر�شي اهلل عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأي ال�شالة خري؟ قال: »ال�شالة 

على وقتها«. 
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ال�ضكوى 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 اأكرثهم يثني على ما م�شي 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".
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ومن جهة ال�شاكي اأنه مقتبل عمره يعي�ص الطهر، وياأخذ النا�ص على ظواهرهم، 
فاإذا اأكرث 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؟

األي�ص اإيغالنا يف الذنوب، وتفريطنا يف جنب اهلل تعاىل، واإخاللنا مبا يجب 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 -: زب ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭ رب 
)الرعد: 11(.
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نهينا عن التكلف
الب�شاطة، واأخذ الأمور ماأخًذا �شهاًل بعيًدا عن التعقيد، والر�شمية، يعطي احلياة 
رونًقا، ومذاًقا لذيًذا، ويق�شي علي جراثيم الأبهة، والعظمة الزائفة، ويريح من اأعباء 

تنال نيلها من ال�شحة والأع�شاب واملال.

ول اأعني بذلك الفو�شى، وترك احلبل على الغارب، على حد قول �شاعر النيل:

ول��������ذي��������ذ احل��������ي��������اة م��������ا ك�����������ان ف����و�����ش����ى
ن�����ظ�����ام اأو  م���������ش����ي����ط����ر  ف������ي������ه  ل�����ي�����������ص 

واجلدية،  ال�شرامة  حدة  يك�شر  املرونة  من  نوع  هناك  يكون  اأن  املق�شود  واإمن��ا 
وي�شفي علي احلياة �شيًئا من اللطافة والبهجة.

ومن التكلف املذموم، ما كان يف الكالم، وذلك اإذا كان م�شتماًل على تقعر وتطلب 
للغريب.

والبالغة تقت�شي اأن يكون الكالم من باب )ال�شهل املمتنع( ال�شهل فهمه، املمتنع 
رومه، وامل�شج على منواله، بل لقد قيل لأحد البلغاء: "ما حد البالغة؟".

ا�شتع�شت  ف��اإذا رامها  اأنه يقدر على مثلها،  اإذا �شمعها اجلاهل ظن  "التي  قال: 
عليه".

قال اأبو هالل الع�شكري يف كتابة املمتع )ال�شناعتني(: "وقد غلب اجلهل على 
اإذا  وي�شتف�شحونه  بكد،  اإل  معناه  على  يقفوا  مل  اإذا  الكالم  ي�شتجيدون  ف�شاروا  قوم 
�شل�ًشا عذًبا  راأوه  اإذا  الكالم  األفاظه كزة غليظة، وجا�شية غريبة، وي�شتحقرون  وجدوا 
و�شهاًل حلًوا، ومل يعلموا اأن ال�شهل اأمنع جانًبا، واأعز مطلًبا، وهو اأح�شن موقًعا، واأعذب 

م�شتمًعا.

ولهذا قيل: اأجود الكالم ال�شهل املمتنع.

اأخربنا اأبو اأحمد قال: اأخربنا ال�شويل، قال: حدثنا اأحمد بن اإ�شماعيل، قال: 
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و�شف الف�شل بن �شهل بن عمرو بن م�شعدة فقال: هو اأبلغ النا�ص، ومن بالغته اأن كل 
اأحد يظن اأنه يكتب مثل كتبه، فاإذا رامها تعذرت عليه".

ومن التكلف كذلك؛ التكلف يف امللب�ص، وامل�شية، اإىل غري ذلك من �شنوف التكلف 
الذي نهينا عنه.
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 من مظاهر الت�ضاهل مع الكفار 
يف جمال م�ضالح الأمة العامة

اأوًل: كان من اآثار الت�شاهل مع اأهل الذمة وتوليتهم املنا�شب املهمة يف الدولة، 
اأن ا�شتغل معظمهم مركزه يف ظلم الرعية والت�شلط عليها، واإهانتها، بل وخيانتها. 

ولقد وقع مثل هذا كثري يف اأحقاب التاريخ ال�شيا�شي الإ�شالمي، ولناأخذ لذلك 
اأمثلة للتاأكيد على ما قلناه: 

)اأ( ففي عهد اأبي جعفر املن�شور توىل كثري منهم وليات عديدة فت�شلطوا على 
امل�شلمني "وظلموهم وع�شفوهم واأخذوا �شياعهم، وغ�شبوا اأموالهم، وجاروا عليهم"، 

فذكر املن�شور بذلك فاأنكر وعزلهم. 

)ب( ويف عهد امللك ال�شالح الأيوبي كان يف دولته رجل ن�شراين ي�شمى حما�شر 
الدولة اأبا الف�شائل بن دخان، وكان مقرًبا عنده فكرثت مثالبه وخمازيه، ومن ذلك اأنه 
اأغوى رجاًل م�شلًما - كان ن�شرانًيا من قبل - فاأعاده اإىل الن�شرانية، وكاَتب الإفرجن 

باأخبار امل�شلمني واأ�شرارهم واأعمالهم. 

)ج�( ويف عهد ال�شلطان حممد بن قالوون - اأي يف عام 721ه�، ثاروا على امل�شلمني 
ثورة �شاخبة - ب�شبب هدم بع�ص كنائ�شهم يف القاهرة، ف�شبوا فيها حريًقا هائاًل كاد 
يحرقها برمتها، فتغا�شى عنهم ال�شلطان، فتمادوا يف الطغيان، وقاموا بعمليات عديدة 
من احلرائق، حتى اأ�شيب النا�ص بالذعر واخلوف، و�شعد النا�ص اإىل املاآذن، واأقبلوا على 
ال�شالة والدعاء، و�شجوا بالتكبري، وكرث النحيب والبكاء، وكان يوًما مروًعا م�شهوًدا 

مل ير النا�ص قط اأفظع منه هوًل ول مثله ترويًعا. 

ونحًوا من هذا ما قام به الن�شارى يف ال�شام، حيث اأحرقوا كثرًيا من دور امل�شلمني 
واأموالهم، وهموا باإحراق اجلامع الأموي. 
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واأعمال  مبحاولت  قيامهم   - ا  اأي�شً  - الذميني  مع  الت�شاهل  اآث��ار  وم��ن  ثانًيا: 
عديدة لإيقاع الفتنة بني امل�شلمني وال�شتئثار مبنا�شب الدولة. 

ومن اأمثلة ذلك: 

اخلليفة  عند   املقربني  م��ن  ك��ان  �شعيد"  ب��ن  "�شلمة  ا�شمه  ن�شرانًيا  رج��اًل  اأن 
امل�شلمني  ال���ولة  م��ن  ب��رج��ال  فو�شى  ويحا�شره،  ب��ه  ياأن�ص  وك��ان  "املتوكل"،  العبا�شي 
 - ال�شرب  يف  ي�شتعملونها  وف�شة  ذهًبا  لديهم  ب��اأن  اإياهم  متهًما  املتوكل  اإىل  الأب��ري��اء 
- فغ�شب  عليه  لعدم ح�شوله  ي�شتعمل مثلهما  يكن اخلليفة  ال��ذي مل  الوقت  هذا يف 
اأولئك  اأن  "اأح�شر هوؤلء و�شّيق عليهم، غري  اخلليفة وقال لوزيره الفتح بن خاقان: 
الولة علموا بهذه الو�شاية واخلديعة من الن�شراين فاجتمعوا اإىل عبداهلل بن يحيى 
واأخربوه برباءتهم، وبق�شد الن�شراين، واأنه يريد اإخالء اأركان الدولة ومراكزها من 
الكّتاب امل�شلمني ليتمكن هو ورهطه منها، وي�شتقلوا بها، فدخل ابن يحيى على اخلليفة 

واأخربه بالق�شة فاأدرك اخلليفة مغزاه. 
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 مًعا.. �ضد الت�ضول
ينابيعه م�شوؤولية م�شرتكة  يعكر �شفاء  املجتمع مما  اإن �شيانة  ال�شائم..  اأخي 
اأناق�ص معك اليوم دوري ودورك يف الق�شاء على  اأن  بني الدولة واملواطن، فا�شمح يل 
روحانيته  �شفاء  فت�شوه  غ��ريه،  من  اأك��رث  رم�شان  يف  اأ�شواكها  تنمو  خطرية،  ظاهرة 

ال�شافية، اإنها ظاهرة الت�شول. 

فبينما اأنت ت�شبح يف عامل ال�شفاء، يف بيت من بيوت اهلل، تتلذذ بال�شالة واملناجاة 
مع رب العزة واجلالل، قد خ�شعت الأ�شوات، وان�شكبت العربات، ورقت القلوب ب�شماع 
كالم عالم الغيوب، اإذا برجل يحمل طفاًل، اأو عكاًزا، ي�شق ال�شفوف ليقف اأمام امل�شلني، 
بلواه،  اأن يعينوه على  بامل�شلني  البكاء وامل�شكنة، ويهتف  باأعلى �شوته، يت�شنع  �شائًحا 
اأ�شباب اخل�شوع، وي�شرف القلوب  وي�شرت�شل يف �شرح حال غري موثقة، فيقطع بذلك 
عن الذكر والت�شبيح، ثم يجل�ص ليتلقى الأم��وال التي رمبا كانت عليه حراًما؛ لكونه 
على  ي�شجعه  مما  كبرًيا،  معه  التعاطف  جتد  ال�شديد  ولالأ�شف  م�شتحق.  غري  كذاًبا 

ال�شتمرار. 

اإننا - اأخي ال�شائم - قد نت�شاهل يف مثل هذه الق�شية، متنا�شني اأن لها اأ�شراًرا 
كبرية على الفرد وعلى املجتمع، فالت�شول من الأبواب التي تعطل اليد العاملة القادرة 
على الإنتاج الك�شب، حني يجد املت�شول اأنه يك�شب من مهمته هذه اأكرث بكثري من لو اأنه 
عمل بنف�شه، فيمتهن هذه املهنة الذليلة، ويتعود على دلق ماء وجهه اأمام النا�ص؛ حتى 
يفقد اإح�شا�شه بوخزات نظرات الآخرين وانتقادهم، ويظل يت�شكع يف كل طريق، منتهًكا 
حق اإن�شانيته وحق كرامته، وحق جمتمعه، ومن الطبيعي بعد ذلك اأن تراه ل ياأبه باأن 

ي�شتمر يف هذه املهنة حتى بعد اأن يغنيه اهلل. 
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 جلطة القلب.. ملاذا تزحف نحو ال�ضباب؟
جلطة القلب.. القاتل الأول يف اأمريكا واأوروب��ا.. مر�ص بلغ حد الوباء.. واأخذ 
يجتاح ال�شباب. فقبل �شنوات عديدة كنا ن�شاهد جلطة القلب )احت�شاء ع�شلة القلب( 
مر�شى  يومًيا  ن�شاهد  الآن  واأ�شبحنا  العمر،  من  وال�شبعينات  ال�شتينات  يف  اأنا�ص  عند 
اأ�شيبوا بجلطة يف القلب وهم يف الثالثينات اأو الأربعينات، بل رمبا - يف حالت قليلة - 
يف الع�شرينات من العمر، فماذا جرى لهذا املر�ص؟ اأهو يزداد �شرا�شة وعنًفا يوًما بعد 
اأ�شلوب حياتنا عن جادة ال�شواب، فا�شتفرد بنا،  اأننا �شللنا الطريق، وناأينا يف  اأم  يوم؟ 

وترب�ص بنا الدوائر؟ 

ي��ق��ول ال��ربوف��ي�����ش��ور م��ارت��ن ك��وي يف م��ق��ال ن�شر يف اإح���دى امل��ج��الت يف فرباير 
اأننا مل  اإل  اأمرا�ص القلب،  "اإنه على رغم كل التطورات احلديثة يف جمال  )1999م(: 
ن�شتطع حتى الآن و�شع كل هذه التطورات يف املمار�شة اليومية، واإذا ما اأردنا اأن نرى 
الأولية  الوقاية  يف  ن�شاعف جهودنا  اأن  علينا  ف��اإن  الوباء،  هذا  انح�شار حقيقي يف  اأي 
اأكرب قاتل  ال�شيطرة على  اأن  التاجية. واحلقيقة  القلب  والثانوية من مر�ص �شرايني 

للب�شرية يف العامل املتطور ما زال بعيد املنال".

ال�شرايني  يف  ان�شداد  اأو  ت�شيق  نتيجة  التاجية  القلب  �شرايني  مر�ص  ويحدث 
التاجية، وي�شيق ال�شريان عندما ترت�شب فيه الدهون والألياف مما يعيق جمرى الدم، 
ويظهر املر�ص على �شورتني: الذبحة ال�شدرية، وفيها ي�شكو املري�ص يف اأمل عند اجلهد، 
ويزول عندما يتوقف املري�ص عن اجلهد، ويحدث ذلك عندما ل ت�شتطيع ع�شلة القلب 

تاأمني حاجتها من الأك�شجني.

القلب(  القلب )احت�شاء ع�شلة  املر�ص فهي جلطة  لهذا  الأخ��رى  الظاهرة  اأم��ا 
التي حتدث عندما ي�شد اأحد ال�شرايني التاجية بخرثة )جلطة( فال ت�شمح للدم باملرور 

عربه، فيتخرب جزء من ع�شلة القلب كان يروى بذلك ال�شريان امل�شدود.

واحلقيقة املرة اأن الدرا�شات العلمية التي ن�شرت حول حدوث جلطة القلب عند 
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ك�شف  اإيطالية  يف  )1998م(  ع��ام  ن�شرت  حديثة  درا�شة  ففي  ن��ادرة،  تكون  تكاد  ال�شباب 
الباحثون النقاب عن اأ�شباب حدوث جلطة القلب عند من هم دون الأربعني من العمر، 
فقد لحظ الباحثون اأن )9، 83%( من امل�شابني كانوا من املدخنني، يف حني مل تتجاوز 

ن�شبة املدخنني عند من هم يف ال�شبعينات من العمر )%21(.

وهذا يعني اأن التدخني كان العامل الأكرث �شيوًعا عند هوؤلء ال�شباب امل�شابني 
بجلطة القلب، كما وجد الباحثون اأن )28%( من هوؤلء ال�شباب كانوا م�شابني بارتفاع 

كول�شرتول الدم. 
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حافظ على �ضالمة كبدك
الكبد م�شنع له وظائف عديدة، تتجاوز اخلم�شني وظيفة، فهو يقوم بت�شنيع 
وه��دم،  بناء  م��ن  ع��دي��دة،  حيوية  عمليات  ت�شغيل  يف  اجل�شم  اإليها  يحتاج  كثرية  م��واد 
ومقاومة لالأمرا�ص وال�شموم. ويعد الكبد ال�شخرة التي تتحطم عليها امليكروبات التي 

ت�شبب الأمرا�ص. يقول الكبد ل�شاحبه: 

اأحبك.. واأنا  كبدك..  "اأنا 
اأخزن احلديد والفيتامينات.. ومن دوين لن تقوى على العمل. 

اأبطل ال�شموم وامللوثات.. ومن دوين �شتقتلك عاداتك ال�شيئة. 

اأ�شنع مواد توقف النزف.. ومن دوين �شتنزف حتى املوت. 

اأدافع عنك �شد امليكروبات.. ومن دوين �شتنهار قواك. 

اأخزن الطاقة على �شكل �شكريات.. ومن دوين �شتعاين الغيبوبة. 

اأ�شنع الربوتينات لتقوى وتكرب.. ومن دوين لن تنمو النمو الطبيعي. 

اأ�شنع ال�شائل املراري الذي يه�شم الطعام.. ومن دوين �شيذبل ج�شمك. 

ا حتبني مثلما اأحبك؟ هكذا اأحبك.. فهل اأنت اأي�شً

واإذا كنت حتبه فعليك اأن حتميه من اأعدائه، واأهم اأعداء الكبد هي الفريو�شات 
باملبيدات  البيئة  وت��ل��وث  الأميبية،  والدو�شنتاريا  والبلهار�شيا،  وال��ك��ح��ول،  الكبدية، 

احل�شرية، و�شوء ا�شتعمال الأدوية. 

والوقاية لي�شت فقط خرًيا من العالج، اإمنا هي اأرخ�ص ثمًنا واأي�شر حتقيًقا. 

ومن املعروف اأن معظم اأمرا�ص الكبد ميكن تفاديها، اإذا عرفنا طرق الإ�شابة بها 
وطرق الوقاية منها. 
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الكحول والكبد
من املعروف اأن الكحول هو اأحد اأهم اأعداء الكبد، والإدمان على الكحول �شبب 
اأع�شاء  ال�شيئة على  الكبد  تاأثريات  اإىل  اإ�شافة  العامل،  الكبد يف  اأمرا�ص  اأ�شا�ص ملعظم 

اجل�شم الأخرى، حيث ي�شبب اعتالل الع�شلة القلبية. 

اإن لالإدمان على الكحول عواقب اجتماعية واقت�شادية  ولي�ص هذا فح�شب، بل 
ا اأن الن�شاء اأكرث عر�شة لالإ�شابة باأمرا�ص الكبد الكحولية، كما  وخيمة. واملعروف اأي�شً

اأنهن اأكرث احتماًل للعودة ل�شرب الكحول بعد المتناع عن ال�شرب من الرجال.

وقد وجد اأن �شرب )180( جرام كحول يومًيا ملدة ثماين �شنوات يوؤدي اإىل التليف 
الكبدي الكحويل يف ن�شبة كبرية من احلالت، علًما باأن زجاجة الوي�شكي حتتوي على 

)230( جراًما من الكحول.

ويوؤدي الإدمان على اخلمر اإىل حدوث تليف الكبد يف ن�شبة ترتاوح ما بني )30 
و50%( من احلالت. 

ويف املراحل املتقدمة من تليف الكبد ي�شاب املري�ص بال�شت�شقاء )جتمع �شوائل 
يف البطن(، والقيء الدموي، والهزال، وال�شعف اجلن�شي، وفقدان ال�شهية، وعدم القدرة 
على الرتكيز، ويحدث ت�شخم الطحال والكبد والغيبوبة الكبدية، اإ�شافة اإىل احتمال 

حدوث �شرطان الكبد. 

�شببها  ك��ان  الكبد  اأم��را���ص  م��ن   )%40-20( اأن  تبني  حديثة  اأملانية  درا���ش��ة  ويف 
الكحول، واأن )50%( من اجلرائم ارتكبت حتت تاأثري الكحول، وواح��د من كل خم�ص 
حوادث خطرية كان وراءها الإدمان على الكحول، والت�شخي�ص املبكر يف غاية الأهمية، 
اإذا امتنع  اأن ي�شفى متاًما  اإن ال�شرر الذي يلحق الكبد يف املرحلة الأوىل ميكن  حيث 

املدمن عن �شرب الكحول. 

والبتعاد كلية عن �شرب الكحول هو اأ�شا�ص العالج الناجح، ول بد من التوقف 

www.alukah.net
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عن الكحول حتى واإن كان بكمية قليلة قبل اأن يفعل اخلمر يف اجل�شم فعلته ال�شنيعة، 
فيحطم اأجزاء اجل�شم، ولت حينئذ مندم. 

والر�شول - عليه ال�شالة وال�شالم - يقول: »اخلمر اأم الفواح�ص واأكرب الكبائر، 
ومن �شرب اخلمر ترك ال�شالة، ووقع على اأمه وعمته وخالته«.
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البلهار�ضيا
وهي  ال��ع��امل،  يف  �شخ�ص  مليون   )200( م��ن  اأك���رث  ي�شيب  م��ر���ص  البلهار�شيا 
ت�شتوطن )24( بلًدا نامًيا. وتنت�شر يف بع�ص البالد العربية مثل م�شر واليمن، وبع�ص 

البالد الأخرى كال�شني واليابان والربازيل.

املاء  ا�شتعمال  طريق  عن  ال�شليم  ال�شخ�ص  اإىل  بالبلهار�شيا  ال��ع��دوى  وتنت�شر 
الأرا�شي  اأو ري  الغ�شيل  اأو  اأثناء ال�شتحمام  بال�شركاريا يف  املعروف  احلامل للطفيلي 

الزراعية. 

ويف  الطحال،  يت�شخم  كما  تليفه،  نتيجة  فينكم�ص  الكبد،  البلهار�شيا  وت�شيب 
القدمان،  وتتورم  البطن  فينتفخ  بواجباته  القيام  عن  الكبد  يعجز  املتقدمة  املراحل 

ويحدث ف�شل الكبد.

والوقاية من البلهار�شيا تكون اأ�شا�ًشا بالتثقيف ال�شحي لأهايل الريف. 

فينبغي على الفالحني اأن يحموا اأنف�شهم من الإ�شابة بالبلهار�شيا بعدم التبول 
ال�شتحمام  ال��رتع يف  م��اء  ا�شتعمال  ع��دم  وال��ق��ن��وات، كذلك يجب  ال��رتع  ال��ت��ربز يف  اأو 

والو�شوء والغ�شيل. 
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 هم�ضة ملن يتداول ال�ضور الفا�ضحة
�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؟!

األ تعلم اأن اهلل - �شبحانه وتعاىل - يغار، ومن غريته اأنه حّرم الفواح�ص ما ظهر 
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 



71

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک رب )النور(؟!
اجلنة:  لكم  اأ�شمن  اأنف�شكم  من  �شًتا  يل  »ا�شمنوا   :^ الر�شول  يقل  اأمل  ثم 
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؟

www.alukah.net
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�ضرر الع�ضق يف الدنيا
والو�شوا�ص  ال���الزم،  والفكر  ال��دائ��م،  الهم  ي��ورث  فاإنه  الدنيا؛  يف  �شرر  للع�شق 
والأرق، وقلة املطعم وكرثة ال�شهر، ثم يت�شلط على اجلوارح، فتن�شاأ ال�شفرة يف البدن، 
والرعدة يف الأطراف، واللجلجة يف الل�شان، والنحول يف اجل�شد، فالراأي عاطل، والقلب 
تتواىل،  وال��زف��رات  تتتابع،  واحل�شرات  هواطل،  وال��دم��وع  م�شلحته،  تدبري  عن  غائب 
والأنفا�ص ل متتد، والأح�شاء ت�شطرم، فاإذا غ�شي على القلب اإغ�شاء تاًما اأخرجت اإىل 
اجلفون، وما اأقربه حينئذ من التلف، هذا وكم يجني من جناية على العر�ص، ووهن 

اجلاه بني اخللق، ورمبا اأوقع يف عقوبات البدن واإقامة احلد، وقد اأن�شدوا:

وم��������ا ع�����اق�����ل يف ال�����ن�����ا������ص ي���ح���م���د اأم��������ره 
اأح����م����ق احل��������ب  يف  وه��������و  اإل  وي������ذك������ر 

م���ع���ي�������ش���ٍة ب�������وؤ��������ص  ذاق  ف�����ت�����ى  م�������ن  وم���������ا 
ي��ع�����ش��ُق ح�����ني  ذاق�����ه�����ا  اإل  ال����ن����ا�����ص  م�����ن 

فاجلواب من وجهني:

اأحدهما: اأّنا قد قلنا اإمنا يداوى هذا املر�ص قبل بلوغ نهايته، فاإنها اأحوال ميكن 
عالجها. 

والثاين: اأن لكل �شيء �شبًبا ي�شعفه ويقويه.

الذي  ال�شبب  واأح��ذرك من  ويوهنه،  الع�شق  ي�شعف  ال��ذي  ال�شبب  اأعرفك  فاأنا 
يزيده قوة. 

فما قلت لك: امنع النار اأن حترق، واإمنا قلت: اأطفئها. ول قلت: ادفع املاء عن 
اأن يغرق، واإمنا علمتك ال�شباحة. 

وهذا حني �شروعنا يف ِذكر املر�ص والعالج.. واهلل املوفق. 
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 م�ضاهدات �ضائح يف باري�ض
قال اأحد ال�شواح: "ملا كنت يف باري�ص �شادفت رجاًل يعر�ص للبيع كالًبا �شغرية 
جًدا، ومع اأنها كانت دقيقة اجل�شم اإل اأن حجمها كان طبيعًيا! فا�شتف�شرت من �شاحبها 
عن �شبب �شغر حجم اأجزائها اإىل درجة غري اعتيادية وعما فعله بها؟! فرف�ص اأوًل اأن 
يخربين �شيًئا خمافة اأن اأبوح ب�شره واأف�شيه اأو اأزاحمه يف جتارته، وبعد حمادثة ودية 
اأفهمته اأين اإمنا كنت اأطلب ال�شتفادة من جهة علمية بحتة، وبعد اأن اأف�شى اإيّل بحذر 
عظيم ب��الإج��راءات التي كان يتبعها لإنتاج ه��وؤلء الأق��زام من الكالب ق��ال: اإين اأ�شع 
اأت��درج يف ا�شتزادتهم منه، فتتعطل  ذرة من النيكوتني يف طعامهم وهم جد �شغار، ثم 

اأج�شامهم عن النمو، ول يكرب حجمهم اأبًدا عما تراه. 

ف�شاألته قائاًل: ولكن األ يقتلهم النيكوتني؟!

فاأجاب قائاًل: اإن عدًدا كبرًيا منهم ميوت، لكني اأتقا�شى مبلًغا طائاًل ثمن ما 
اأبيعه مما ينجو منها ويعي�ص.

نعم.. اأخي احلبيب.. اإن النيكوتني من اأخطر ال�شموم التي عرفتها الإن�شانية يف 
ع�شورها؛ اإذ تكفي كمية �شئيلة جًدا منه وهي مليجرام واحد )واحد على مليون من 
الكيلوجرام( لقتل اإن�شان يف اأوج �شحته اإذا اأعطيت له هذه الكمية بالوريد، كما اأن بلع 

هذه الكمية تكفي لقتله اإذا اأمكن امت�شا�شها من اجلهاز اله�شمي. 

ال�شجائر،  اأخ���ف  يف  واح���ًدا  )م��ل��ي��ج��راًم��ا(  �شيجارة حت��ت��وي  ك��ل  اأن  املعلوم  وم��ن 
اأوروب��ا واأمريكا اإىل  اأ�شدها، واأغلب ال�شجائر امل�شدرة من  وعلى ثالثة مليجرامات يف 
البالد النامية حتتوي على ثالثة مليجرامات، وهكذا فاإن النيكوتني هو املادة امل�شببة 
لالإدمان، وهو ي�شبب تنبيه اخلاليا الع�شبية اأوًل، ثم يعقب ذلك �شلل كامل اإذا زادت 
الكمية املتعاطاة عن مقدار معني، ويعد النيكوتني املوجود يف ال�شجائر امل�شوؤول الأول 

عن زيادة جلطات القلب وت�شلب ال�شرايني وان�شدادها لدى املدخنني. 

الإ�شالمية حتتوي على �شعف  البالد  تباع يف  التي  ال�شجائر  فاإن  وللمعلومية، 
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ما حتتويه مثيالتها التي تباع يف اأوروبا واأمريكا من املواد ال�شامة، خا�شة النيكوتني، 
والقار الذي يوؤدي اإىل �شرطان الرئة و�شرطان الفم والبلعوم.. وال�شبب يف ذلك يعود 

اإىل اأن الرقابة هناك م�شددة، والرقابة هنا..!
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الإقالع .. والإح�ضا�ض بجمال احلياة
يحكي اأحد املدخنني الأتراك جتربته مع التدخني فيقول: 

واأن��ا يف اخلام�شة ع�شرة من عمري،  اإ�شطنبول  املدر�شة يف  بالتدخني يف  ابتداأت 
كنت اأهزاأ واآخذ من رفاقي املدمنني �شيجارات واألعب بها واأدخنها، اإىل اأن با�شرت تدريًجا 
ب�شراء علب لفافات، على رغم املنع ال�شديد، و�شرت اأدخن خفية تارة يف احلديقة، وطوًرا 
يف النواحي النائية، اإىل اأن اعتدته، و�شار يل به ولع �شديد، حتى �شرت ل اأبقى من دونه 

ن�شف �شاعة مدة ع�شرين �شنة.

اأع�شابي، وقّلت �شهوتي للطعام، و�شار  اأكرثت منه تنبهت وتهيجت  وكنت كلما 
ترك الطعام والفاكهة اأهون علي من ترك التدخني، وكنت �شباًحا باكًرا اأكتفي بفنجان 

قهوة، وبالطبع مع ب�شع �شيجارات، واأبقى عليه اإىل الظهر بال طعام. 

وكنت كلما اأكرثت التدخني اأخل مبجاري الهواء و�شبب يل زكاًما ور�شًحا يدومان 
اإجباري ل اختياري، ول  اأ�شاأم حياتي واأدخ��ن بفعل  اأ�شهر ت�شوء بهما حايل، حتى كنت 
اأ�شتطيع المتناع عن التدخني، على رغم علمي باأ�شراره الفعلية، وكنت باكًرا كل يوم 
ب�شدة، وكان ذلك يخد�ص مني احلنجرة واحللقوم والبلعوم، وي�شعرين بحروق  اأ�شعل 
قوي  ا�شتعداد  ل��دي  واأ�شبح  �شرباته،  وتقطعات  القلب  وبخفقان  �شدري،  يف  واأوج���اع 

لأمرا�ص �شدرية ق�شيت بها اأ�شهر طريح الفرا�ص. 

واآخر مرة �شممت فيها على تركه كانت �شنة )1924م(، ويف بداية الأمر �شعب 
علي تركه، وكنت من حني اإىل اآخر اأ�شجر واأ�شعر باأنني فاقد �شيًئا مني، ولكن تغلبت 
على ذلك وعلى نف�شي، وتنا�شيته، واأخرًيا ن�شيته متاًما، وحينئذ ابتداأت �شحتي تتح�شن 
ن��در، وانتظمت �شربات  اإل ما  اأو �شعال  اأو ر�شح  وي��زداد وزين، و�شرت ل ينتابني زك��ام 
قلبي، ومل اأعد اأح�ص بتقطع فيها، وزادت يف فوق العادة ال�شهوة للطعام، و�شرت اأ�شعر 
بجوع ما حلمت به يف �شبابي، واأه�شم طعامي بانتظام وب�شرعة ل مزيد عليها، وقويت 

حوا�شي وعزائمي واإرادتي.
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ل  واليوم  واأقدرها حق قدرها،  اأين دخلت يف حياة جميلة قدرتها  واخلال�شة؛ 
ميكنني البقاء مع املدخنني يف غرفة مقفلة، حيث ي�شيق نف�شي واأ�شعل واأ�شعر بوجع 
يتعوده،  التدخني من مل  يتعود  اأن ل  الب�شر  بني جن�شي من  اأن�شح  راأ�شي؛ ولذلك  يف 
واأن يقلع عنه من تعوده، وذلك باأح�شن واأ�شهل وا�شطة، األ وهي: �شبط الإن�شان نف�شه 
براأي حازم، وحكم جازم، وقلب عازم، وهناك اإرادة قوية ونف�ص اأبية، ل تر�شى العبودية 

الردية، بل تع�شق حًقا احلرية، واهلل الهادي اإىل ال�شراط امل�شتقيم. 
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احلفظ بني العزمية وهمرّ الطريقة
هذا  حتقيق  على  ال��ق��راآن  حفظ  ف�شل  ي��درك  ح��ني  ال�شباب  م��ن  كثري  يحر�ص 
الأمر، بل اإن امل�شلم يحمل هذا ال�شعور ابتداًء دون اأن يحدث بف�شل حفظ القراآن، وما 
من م�شلم اأًيا كان اإل ويتمنى اأن يكون قد حفظ القراآن، بغ�ص النظر عن جدية هذه 

الأمنية وتفاوتها. 

حينها يت�شاءل ال�شاب كثرًيا: ما الطريقة املثلى حلفظ كتاب اهلل؟ كيف اأحفظ 
القراآن؟ اأريد احلفظ فما ال�شبيل؟ وهي ت�شاوؤلت جادة يبحث فيها �شاحبها عن اإجابة 
اللغز  له  حتل  ال�شوؤال  ه��ذا  اإج��اب��ة  اأن  وي�شعر  وحتقيقه،  الهدف  ه��ذا  بلوغ  على  تعينه 
الذي حرّيه: كيف يحفظ القراآن، فقد �شعى وحاول ولكن..؟ ومن ثم يدعوه ذلك اإىل 
التفتي�ص وال�شوؤال عن طرق احلفظ، معتقًدا اأنه �شيجد الإجابة ال�شافية، و�شيجد احلل 

لهذا اللغز املحري.

اإنه ومع الت�شليم باأن هناك �شوابط مهمة تعني احلافظ على �شلوك هذا الطريق، 
واأن اجلهل مبا قد ي�شيف اإليه اأعباًء من الوقت واجلهد، وقد يت�شبب ذلك يف �شياع جزٍء 
من وقته �شدى، اإل اأن العامل الأ�شا�ص والأهم لي�ص هو هذا، و�شتبقى م�شوؤولية اجلهل 
والإخالل بها حم�شورة يف دائرة التاأخر اأو �شعف احلفظ، اأما اأن تكون هي وحدها التي 

متلك احلل ال�شحري فهذا اأمر ل ميكن.

اأراأي��ت رجاًل يقف اأ�شفل جبل �شاهق ويراد منه اأن ي�شعده راجاًل فيت�شاءل عن 
اأن يكون  اأت��راه ي�شتطيع ذلك دون  القمة، فيعطى خريطة دقيقة  اإىل  املو�شلة  الطرق 

لديه همة عالية وعزمية جادة تدفعه لتحمل امل�شاعب؟ 

وحني تقدم قائمة حمددة بتكاليف اإقامة م�شروع اقت�شادي وخطوات ذلك، فلن 
تفيد هذه القائمة من ل ميلك القدرة اأو ال�شتعداد للتفرغ لهذا امل�شروع والقيام به. 

وامل�شقة،  الطول  تبارك وتعاىل - طريق فيه نوع من   - كذلك حفظ كتاب اهلل 
ويحتاج ممن يريد �شلوكه اإىل همة وعزمية، وجد وحتمل، يحتاج اإىل اأن يخ�ش�ص له 
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يف  امل�شروع  ه��ذا  ليكون  اأولوياته،  ترتيب  يعيد  واأن  لغريه،  ي�شرفه  ل  وقته  ج��زًءا من 
مقدمتها، واأن يعطيه بعد ذلك الفرتة الزمنية الكافية. 

وهذا ل يعني اأن نهمل العناية بالطريقة املنا�شبة والأ�شلوب الأمثل، وال�شتنارة 
بتجارب الآخرين، لكن ذلك كله اإمنا ياأتي بعد اأن ميلك املرء النية ال�شادقة، والعزمية 

اجلادة، والهمة العالية ويبداأ اخلطوات العملية. 
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غيــرة
عن املغرية بن �شعبة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال �شعد بن عبادة - ر�شي اهلل عنه 
-: لو راأيت رجاًل مع امراأتي ل�شربته بال�شيف غري م�شفح، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأتعجبون 

من غرية �شعد؟ لأنا اأغري منه، واهلل اأغري مني« اأخرجه البخاري. 

اأحد  ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »م��ا من  وع��ن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - عن النبي 
اأغري من اهلل، من اأجل ذلك حرم الفواح�ص، وما اأحد اأحب اإليه املدح من اهلل« اأخرجه 

البخاري.

وعن اأبي �شلمة - ر�شي اهلل عنه - اأن عروة بن الزبري - ر�شي اهلل عنهما - حدثه 
عن اأمه اأ�شماء - ر�شي اهلل عنها - اأنها �شمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل �شيء اأغري من اهلل« 

رواه البخاري.

وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اإن اهلل يغار، وغرية 
اهلل اأن ياأتي املوؤمن ما حرم اهلل« رواه البخاري.

ولعل غياب هذه الغرية، يف كثري من املجتمعات الغربية، اأو �شعفها، لعب دوًرا يف 
زيادة انت�شار الف�شاد فيها. 

وهذا ما يحاول املتحللون فعله يف جمتمعاتنا امل�شلمة: اإ�شعاف الغرية، اأو حموها 
اأمه..  اأو حتى  ابنته،  اأو  اأخته،  اأو  اإن جال�شت زوجته،  الرجل  النفو�ص، فال يكرتث  من 

رجاًل غريًبا عنها.

اإن الغرية واحد من اأ�شوار احلماية، حماية الف�شيلة، وبحمايتها نحمي املجتمع 
من الزنا وال�شذوذ وما يجلبانه من ويالت تعاين منها اليوم جمتمعات الغرب، وبداأت 

تعاين منها املجتمعات التي تقتفي اأثرها وتقلدها. 

امل��راأة خا�شة، حتميها من  فاإنها حتمي  املجتمع عامة،  الغرية حتمي  واإن كانت 
النحراف، وحتميها من الن�شاء الأخريات، وحتمي اأولدها من اأن ين�شغل عنهم اأبوهم. 
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وابنها،  وزوجها  واأخيها  اأبيها  مثل  حولها،  من  الرجال  عليها  يغار  التي  فاملراأة 
الأ�شباب  ح��دوث  ودون  لها،  ال�شيطان  غواية  دون  يحولون  عليها  الغرية  بهذه  فاإنهم 

املف�شية اإىل انزلقها يف هاوية النحراف. 

ام��راأة لن جت��روؤ على  ف��اإن  الرجال جميًعا،  الغرية خلًقا يف نفو�ص  وح��ني تكون 
اإعالن انحراف مهما كان هيًنا ي�شرًيا، وبهذا تاأمن الزوجة على زوجها من النحراف 
اإىل حد كبري؛ لأن �شبل النحراف اأمامه �شيقة، غري مي�شورة، ب�شبب قلة املنحرفات اأو 

انعدامهن. 
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ل للمثبطني
يقول اأحد املعلمني، يروي يل �شاحبي قائاًل - عن ال�شنوات الأوىل من عمله يف 

التعليم -:

الن�شط  العامل  املعلم  اأك���ون  اأن  ذهني  يف  ر�شمت  وفاعلية،  حما�شة  وكلي  جئت 
املتحرك يف كل اجتاه، اأبغي رعاية لتلك النباتات يف مدار�شنا، اأرعاها بكل اأمانة واإخال�ص، 
�شمرت عن �شاعد اجلد، ر�شمت اخلطط، حددت الأهداف، بداأت التنفيذ، فاإذا باأحدهم 
ينربي من و�شط اجلموع يف املدر�شة يقول: يا اأخي، مِلَ تتعب نف�شك يف التعليم؟ مل هذا 
احلما�ص كله؟ ارفق بنف�شك، �شحتك اأوىل من التعليم، اأخ�شى عليك املر�ص.. وغريها 
من الكلمات، فوجئت بها وتعجبت كيف ت�شدر من هذا املعلم؟! وزاد عجبي اأكرث حينما 
عرفت اأنه ح�شب زعمه ل يريد اإل اخلري والن�شح! فيا لها من كلمات حتمل من طياتها 

دعوة اإىل التثبيط واإىل الك�شل واخلمول والركون اإىل الدعة.

التعليم،  على  حم�شوبون  وهم  الكلمات؟  بهذه  يتفوهوا  اأن  ه��وؤلء  باأمثال  كيف 
اإنهم بروحهم ال�شلبية هذه عوامل هدم يف املجتمع املدر�شي، ولكن اأنى لهذه الكلمات اأن 

جتد طريًقا اإىل نف�شي، اأو تفت يف ع�شدي، فاأنا بالتاأكيد اأعرف مهنتي جيًدا.

اإن املثبطني يف اأي جمتمع ك��رث، وما  اأح��م��د -:  اأق���ول ع���وًدا على ب��دء - وال��ع��ود 
اأ�شيب جمتمع باآفة ذات بال مثل اإ�شابته باأمثال هوؤلء املثبطني، فال هم الذين عملوا 
- اأعني املثبطني - ول هم تركوا الآخرين يعملون، همهم اأن يبقى اجلميع كاملاء الراكد، 
اأق��ول لهوؤلء واأمثالهم من دعاة الك�شل  اإين  اآدم��ي،  ركد فاأ�شن، ومل يعد ي�شلح حلياة 
واخلمول: اأدعواكم هذه حر�ص واإ�شفاق اأم اأنها تخر�ص ونفاق؟ اإن كانت الأوىل فلي�ص 
ال�شلبية، وتق�شون  اإ�شفاق، فاأنتم بكلماتكم هذه توؤ�شلون فينا الروح  هذا بحر�ص ول 
هذا  فلي�ص  التخر�ص  �شروب  من  �شرًبا  دعواكم  كانت  واإن  والإيجابية،  الفاعلية  على 
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ما  فاإنه  يقولون،  ولينتهوا عما  باأنف�شهم،  ه��وؤلء  ولي�ص هذا ميدانه، ولريفق  جماله، 
ا يف ن�شاط وهمة، ول �شمعنا ب�شقم يف �شعي وراء ملمة، ولكن املري�ص حًقا  عرفنا مر�شً
وال�شقيم �شدًقا من تقاع�ص عن  العمل وتباطاأ وراأى يف ذلك راحته و�شعادته، فلم يقدم 

ما يخدم جمتمعه، األ فليم�ص هوؤلء، فلكل زمان رجاله، ولكل ميدان فر�شانه. 
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الإ�ضالم هو العدو الأول عند الغرب
يف  اأن�شاره  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  جمع  اأن  "منذ  "العرب":  كتابه  يف  ناتنج  اأنطوين  يقول 
مطلع القرن ال�شابع امليالدي، وبداأ اأوىل خطوات النت�شار الإ�شالمي، فاإن على العامل 

الغربي اأن يح�شب ح�شاب الإ�شالم كقوة دائمة، و�شلبة، تواجهنا عرب املتو�شط".

و�شرح �شالزار يف موؤمتر �شحفي قائاًل: "اإن اخلطر احلقيقي على ح�شارتنا هو 
الذي ميكن اأن ُيحدثه امل�شلمون حني يغريون نظام العامل".

امل�شلمني م�شغولون بخالفاتهم ونزاعاتهم،  اأحد ال�شحفيني: لكن  �شاأله  "فلما 
اأجابه: اأخ�شى اأن يخرج منهم من يوجه خالفهم اإلينا".

ال�شيوعية  "لي�شت   :)1952( عام  الفرن�شية  اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤول  ويقول 
مبا�شًرا  تهديًدا  يهددنا  ال��ذي  اإن اخلطر احلقيقي  يبدو يل،  فيما  اأوروب��ا  على  خطًرا 
عاملنا  ع��ن  ال���ش��ت��ق��الل  ك��ل  م�شتقل  ع��امل  فامل�شلمون  الإ���ش��الم��ي،  اخل��ط��ر  ه��و  وعنيًفا 
الغربي، فهم ميلكون تراثهم الروحي اخلا�ص بهم. ويتمتعون بح�شارة تاريخية ذات 
اأ�شالة، فهم جديرون اأن يقيموا قواعد عامل جديد، دون حاجة اإىل اإذابة �شخ�شيتهم 
ال�شناعي  الإنتاج  اأ�شباب  لهم  تهياأت  ف��اإذا  الغربية،  احل�شارة  يف  والروحية  احل�شارية 
يف نطاقه الوا�شع، انطلقوا يف العامل يحملون تراثهم احل�شاري الثمني، وانت�شروا يف 
الأر�ص يزيلون منها قواعد احل�شارة الغربية، ويقذفون بر�شالتنا اإىل متاحف التاريخ. 

وقد حاولنا - نحن الفرن�شيني - خالل حكمنا الطويل للجزائر اأن نتغلب على 
�شخ�شية ال�شعب امل�شلمة، فكان الإخفاق الكامل نتيجة جمهوداتنا الكبرية ال�شخمة. 

اإن العامل الإ�شالمي عمالق مقيد، عمالق مل يكت�شف نف�شه حتى الآن اكت�شاًفا 
تاًما، فهو حائر، وهو قلق، وهو كاره لنحطاطه وتخلفه، وراغب رغبًة يخالطها الك�شل 

والفو�شى يف م�شتقبل اأح�شن، وحرية اأوفر.

   فلنعط هذا العامل الإ�شالمي ما ي�شاء، ولنقو يف نف�شه الرغبة يف عدم الإنتاج 
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امل�شلم  باإبقاء  ال�شناعي والفني؛ حتى ل ينه�ص، فاإذا عجزنا عن حتقيق هذا الهدف، 
باإخفاق  بوؤنا  فقد  بعجزه،  ال�شعور  وعقدة  جهله  قيود  من  العمالق  وحت��رر  متخلًفا، 
ال�شخمة  الإ�شالمية  الطاقات  من  وراءه  وم��ا  العربي،  العامل  خطر  واأ�شبح  خطري، 

خطًرا داهًما ينتهي به الغرب، وتنتهي معه وظيفته احل�شارية كقائد للعامل".
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 واقع الإدارة وجناح الر�ضالت
هناك ف�شاد اإداري بالغ الأ�شرار يف العامل الثالث!

ول  �شخ�شًيا،  ج��اًه��ا  اأو  خا�شة،  متعة  فيح�شبه  ال��ع��ام  املن�شب  يتوىل  فالرجل 
اأنه م�شوؤولية ج�شيمة واأمانة �شعبة، ومن ثم ل يتيقظ ملطالبه، ول ي�شهر على  يعلم 
مراقبته، وقد رابني يف ميدان الإدارة اأن الرئي�ص واملروؤو�ص يحتالن على الهرب، وقد 
ن�شف  اأو  �شاعة  الأعمال  ترك  على  ال�شالة  باإقام  البع�ص  يتذرع  عندما  غيظي  ي�شتد 

ال�شاعة قد ت�شاب فيها الآلت بالعطب، اأو الإنتاج بالنق�ص!

اأق�شر وقت وباأقل جهد،  اأداء العمل يف  اأخرى يتناف�ص العاملون على  اأقطار  يف 
وعلى خري وجه، اأما نحن ففي واد اآخر من الغفلة والت�شيب.

األهم العرب  الن�شاط، والذكاء، والنتباه، والإب��داع، وقد  والإدارة فن يقوم على 
هذه اخل�شال فغلبوا بها دوًل ذات تاريخ عريق.

والذين در�شوا خطة خالد بن الوليد يف معركة الريموك، اأو خطوة ال�شحابة يف 
معركة الأحزاب، فيعجبون لتفوق امل�شلمني الإداري.. اأما اليوم، فاإن اأ�شاليبنا يف اإدارة 
الأعمال، ل تنبع من فكر ثاقب، اأو عزمية منعقدة، فما قيمة اإميان يفقد هذه العنا�شر؟

الر�شالت العظيمة تنجح عندما جتند لها املواهب العظيمة، وهذه القدرة تبداأ 
بتعود النظام، وتنمية امللكات، وا�شتك�شاف القدرات واخلربات، والتجارب مع فطرة اهلل 
والكراهية  والعجز،  والك�شل  للتبلد  ال�شديدة  والك�شل  والكراهية  والآف��اق،  الأنف�ص  يف 
الأ�شد لإن�شاء الف�شاد، وروؤية الفو�شى تد�ص اأ�شابعها يف كل �شيء فتجعل العامر بلقًعا، 

والدين تواكاًل وتخلًفا وانهزاًما اأمام اإحلاد مقدام، و�شهوات جموح!

www.alukah.net
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حقيقتان يجب على امل�ضلم اأن يدركهما
انت�شار  اأج��ل  م��ن  وال��ت��داف��ع  والباطل  احل��ق  ب��ني  ال�شراع  اأن  الأوىل:  احلقيقة 
اأحدهما على الآخر م�شتمر، وهي معركة ل تنطفئ نريانها، ول يخبو دارها يف يوم من 
الأيام، واإن هذا ال�شراع قد ي�شتد اأحياًنا فتظهر �شورة بال�شدام وال�شتعمار والتنكيل، 
وقد تهداأ اإىل احلوار والدعوة فرت�شل الإر�شاليات التن�شريية، وير�شل الدعاة اإىل اهلل 

تعاىل لإزالة ال�شبهات واإعادة النا�ص لدين اهلل اأفواًجا.

واحلقيقة الثانية: اأن �شبب اخل�شومة بني احلق والباطل اإمنا هو تغاير العقيدة 
التي تنتج الختالف يف الت�شور والنظم والأخالق، فالذي يوؤمن بالإله الواحد، واملعاد 
هذه  وف��ق  حياته  يف  يتحرك  وال�شهود،  الكتبة  واملالئكة  والن�شور  والبعث  واحل�شاب 
العقيدة، وهو بال �شك يغاير متاًما من يعي�ص للعي�ص، ومن تتعدد عنده الآلهة، ومن 
ل يوؤمن باجلزاء ول احل�شاب، ومن اأجل ذلك فال بد من حترير م�شاحات �شا�شعة من 

عقول غري امل�شلمني مما ا�شتوىل عليها من اخلرافة واجلهل.

الواقع  العاملني، وحتريرهم من  النا�ص لرب  تعبيد  اأجل ذلك فال بد من  ومن 
اإىل الإ�شالم  اإن�شان  اإىل الآخرة الباقية، واإن دعوتك لأي  املادي الدنيوي  املوؤمل املزعج 
ي�شب يف كفة اأهل احلق وي�شعف اأهل الباطل، وقد ل ت�شتطيع الو�شول والدخول لكل 

بيت يف قطر عرب جغرافية العامل العري�شة. 

تو�شلك  بالإ�شالم  التعريف  جلنة  مع  امل�شلمني  غري  دع��وة  يف  م�شاهمتك  لكن 
والياباين  والتايلندي  والهندي  الفيليبيني  اإ���ش��الم  تت�شور  اأن  فلك  الغاية،  ه��ذه  اإىل 
ثم  والأبناء  بالزوجة  باأكملها  اأ�شرة  ت�شلم  قد  باإ�شالمهم  واأن��ه  والأوروب���ي،  والأمريكي 
بقية الأهل، ومن ثم تكون �شبًبا يف دخول الإ�شالم اإىل قرية وبلدة ذلك امل�شلم اجلديد. 

وقد �شدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذ يقول: » فواهلل! لأن يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا خري لك 
من اأن يكون لك حمر النعم« رواه م�شلم.
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وقال تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ   ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہہ رب  )الأنعام: 122(. نعم، اإن اأهل الباطل اأموات واأهل احلق 

اأحياء. 

واأذكر ق�شة لأحد الدعاة يف موؤمتر اإ�شالمي عقد بجنوب اإفريقيا فح�شره )16( 
األف م�شلم، وكان ممن ح�شر )4( من�شرين فتعجبوا من احل�شور، ثم قال اأحدهم: قد 
ق�شيت من عمري يف جنوب اإفريقيا اأكرث من ع�شر �شنوات، ودفعنا الأم��وال والأدوية 
واملوا�شي والهدايا  الطعام  املدار�ص ووزعنا  واأن�شاأنا  الآبار  امل�شتو�شفات، وحفرنا  وبنينا 
اأ�شهر معدودة دخل يف دينكم الآلف..  اإل القليل القليل، واأنتم يف  للنا�ص ومل يتن�شر 

فما هو ال�شر؟ 

مثلكم  اأربعة  اإىل  يحتاج  كاجلنازة  املحرف ميت  دينكم  اإن  الدعاة:  اأحد  فاأجابه 
اإىل  ويدخل  مي�شي  بل  اأح��د،  يحمله  لأن  يحتاج  ل  عظيم  فحٌي  ديننا  واأم��ا  ليحملوه، 

القلوب كما ترى وت�شاهد اليوم، واحلمد هلل رب العاملني. 

www.alukah.net
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جميلة بوحريد
جميلة بوحريد ولدت عام )1935م(، يف حي الق�شبة، اجلزائر العا�شمة.

يف  مبا�شر  ب�شكل  �شاهمن  ال��الت��ي  املنا�شالت  اأك��رب  م��ن  جزائرية  جم��اه��دة  ه��ي 
الثورة اجلزائرية على ال�شتعمار الفرن�شي لها، يف منت�شف القرن املا�شي.

حياتها: ولدت جميلة من اأب جزائري مثقف واأم تون�شية، وكانت البنت الوحيدة 
بني اأفراد اأ�شرتها، فقد اأجنبت والدتها )7( �شبان، كان لوالدتها التاأثري الأكرب يف حبها 
للوطن، فقد كانت اأول من زرع فيها حب البالد الإ�شالمية، وذكرتها باأنها جزائرية ل 
فرن�شية، وعلى رغم �شنها ال�شغرية وا�شلت جميلة تعليمها املدر�شي، ومن ثم التحقت 
حيث  )1954م(،  ع��ام  اجلزائرية  ال��ث��ورة  اندلعت  اأن  اإىل  والتف�شيل،  للخياطة  مبعهد 
ان�شمت اإىل جبهة التحرير الوطني اجلزائرية للن�شال �شد الحتالل الفرن�شي وهي 
لزرع  املتطوعات  اأول  الفدائيني وكانت  التحقت ب�شفوف  الع�شرين من عمرها، ثم  يف 

القنابل يف طريق ال�شتعمار الفرن�شي؛ ونظًرا لبطولتها اأ�شبحت املطاردة رقم "1".

مت القب�ص عليها عام )1957م( عندما �شقطت على الأر�ص تنزف دًما بعد اإ�شابتها 
بر�شا�شة يف الكتف واألقي القب�ص عليها، وبداأت رحلتها القا�شية من التعذيب وجملتها 
"اأعرف اأنكم �شوف حتكمون علي بالإعدام، لكن ل تن�شوا  اآنذاك  ال�شهرية التي قالتها 
اأنكم بقتلي تغتالون تقاليد احلرية يف بلدكم، ولكنكم لن متنعوا اجلزائر من اأن ت�شبح 
حرة م�شتقلة". بعد )3( �شنوات من ال�شجن مت ترحيلها اإىل فرن�شا وق�شت هناك مدة 

ثالث �شنوات ليطلق �شراحها مع بقية الزمالء عام )1962م(.

اجلزائريون  الطالب  ك��ان  عندما  فحدثت  ال�شتعمار،  �شد  ن�شالها  ق�شة  اأم��ا 
اأُمنا؛  اجل��زائ��ر  وت��ق��ول:  ت�شرخ  كانت  لكنها  اأُُم��ن��ا..  فرن�شا  ال�شباح  طابور  يف  ي���رددون 
فاأخرجها ناظر املدر�شة الفرن�شي من طابور ال�شباح وعاقبها عقاًبا �شديًدا، لكنها مل 
ترتاجع، ويف هذه اللحظات ولدت لديها امليول الن�شالية. ان�شمت بعد ذلك اإيل جبهة 
اأ�شبحت  لبطولتها  ونتيجة  الفرن�شي  ال�شتعمار  �شد  للن�شال  اجلزائرية  التحرير 
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الأوىل على قائمة املطاردين حتى اأ�شيبت بر�شا�شة عام )1957م( واألقي القب�ص عليها.

لل�شعق  وت��ع��ر���ش��ت  امل��ن��ا���ش��ل��ة،  بتعذيب  الفرن�شيون  ب���داأ  امل�شت�شفى  داخ���ل  م��ن 
الكهربائي ملدة ثالثة اأيام كي تعرتف على زمالئها، لكنها حتملت هذا التعذيب، وكانت 
اأي  انتزاع  يف  بون  املعِذّ ف�شل  حني  اأُُم��ن��ا.  اجلزائر  تقول  تفيق  وح��ني  الوعي  عن  تغيب 
عام )1957م(،  بالإعدام  تقررت حماكمتها �شورًيا و�شدر بحقها حكًما  اعرتاف منها، 
واجتمعت جلنة  ثار  كله  العامل  لكن  احلكم،  لتنفيذ  )1958م(  مار�ص   )7( يوم  وحت��دد 
كل  من  ال�شتنكار  برقيات  من  املاليني  تلقت  اأن  بعد  املتحدة،  ب��الأمم  الإن�شان  حقوق 
حترير  وبعد  احلياة،  م��دى  ال�شجن  اإىل  ُع��ّدل  ثم  احلكم،  تنفيذ  تاأجل  العامل.  اأنحاء 

اجلزائر، خرجت جميلة بوحريد من ال�شجن، وتزوجت حماميها الفرن�شي.

www.alukah.net
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اأعظم واأعجب حماكمة �ضمعت بها اأذن يف 
التاريخ!

فتح امل�شلمون مدينة �شمرقند بقيادة قتيبة بن م�شلم الباهلي، يف عهد اخلليفة 
عمر بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -، ومت الفتح ودخلت املدينة باأكملها حتت راية الإ�شالم، 

اإل اأن كهنة املدينة احتجوا اإىل اخلليفة، فكان هذا احلوار:

نادى اخلليفة الغالم: يا قتيبة )هكذا بال لقب(. 

فجاء قتيبة، وجل�ص هو وكبري الكهنة اأمام القا�شي ُجمْيع.

ثم قال القا�شي: ما دعواك يا �شمرقندي؟

يف  ننظر  حتى  وميهلنا  الإ���ش��الم  اإىل  يدُع�نا  ومل  بجي�شه،  قتيبة  اجتاحنا  ق��ال: 
اأمرنا.

التفت القا�شي اإىل قتيبة وقال: وما تقول يف هذا يا قتيبة؟

قال قتيبة: احلرب خدعة، وهذا بلد عظيم، وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون 
ومل يدخلوا الإ�شالم، ومل يقبلوا باجلزية.

قال القا�شي: يا قتيبة، هل دعوتهم لالإ�شالم اأو اجلزية اأو احلرب؟ 

قال قتيبة: ل، اإمنا باغتناهم ملا ذكرت لك.

قال القا�شي: اأراك قد اأقررت، واإذا اأقر املدعي عليه انتهت املحاكمة، يا قتيبة ما 
ن�َ�َشَر اهلل هذه الأمة اإل بالدين واجتناب الغدر واإقامة العدل. 

اأر�ص �شمرقند من حكام  امل�شلمني من  باإخراج جميع  القا�شي: ق�شينا  ثم قال 
وجيو�ص ورجال واأطفال ون�شاء، واأن ترتك الدكاكني والدور، واأْن ل يبقى يف �شمرقند 

اأحد، على اأْن ينذرهم امل�شلمون بعد ذلك!

مل ي�شدق الكهنة ما �شاهدوه و�شمعوه، فال �شهود ول اأدلة، ومل تدم املحاكمة اإل 
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دقائَق معدودة، ومل ي�شعروا اإل والقا�شي والغالم وقتيبة ين�شرفون اأمامهم. 

وبعد �شاعات قليلة، �شمع اأهل �شمرقند بجلبة تعلو، واأ�شوات ترتفع، وغبار يعم 
اجلنبات، ورايات تلوح خالل الغبار، ف�شاألوا، فقيل لهم: اإَنّ احلكم قد ُنِفَذ واأَنّ اجلي�ص 

قد ان�شحب، يف م�شهٍد تق�شعر منه جلود الذين �شاهدوه اأو �شمعوا به.

اإل والكالب تتجول بطرق �شمرقند اخلالية،  اليوم،  اإْن غُربت �شم�ص ذلك  وما 
و�شوت بكاٍء ُي�شمع يف كل بيٍت على خروج تلك الأمة العادلة الرحيمة من بلدهم، ومل 
يتمالك الكهنة واأهل �شمرقند اأنف�شهم ل�شاعات اأكرث، حتى خرجوا اأفواًجا وكبري الكهنة 
اأمامهم باجتاه مع�شكر امل�شلمني وهم يرددون �شهادة اأن ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول اهلل.

تاريخنا  �شفحات  من  �شفحة  من  اأن�شعها  وم��ا  ق�شة،  من  اأعظمها  ما  اهلل  فيا 
فيحكم  املنت�شرة،  للدولة  املدينة  اأه��ل  ي�شتكي  ثم  مدينة،  يفتح  جي�ًشا  اأراأي��ت��م  امل�شرق، 
ق�شاوؤها على اجلي�ص الظافر باخلروج؟ واهلل ل نعلم �شبًها لهذا املوقف لأمة من الأمم.

www.alukah.net
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ق�ضة دراكول احلقيقي
دراكول، وا�شمه احلقيقي "فالد تيبي�ص"، هو �شخ�شية حقيقية ولي�شت اأ�شطورية، 
ن�شجت حوله الكثري من احلكايات، ون�شبت له الكثري من الأفعال املرعبة التي نقلته 

اإىل عامل ال�شخ�شيات الأ�شطورية.

ولد )فالد تيبي�ص( يف رومانيا يف �شهر نوفمرب )1431م(، ويف العام نف�شه، قام 
الإمرباطور )�شيغي�شمند( بتعيني والده )دراكول( كحاكم ع�شكري ل�)تران�شلفانيا(.

مت اإطالق ا�شم )دراكول( عليه ن�شبة اإىل والده )دراكول(، حيث اإن كلمة دراكول 
تعني )ابن دراكول( يف عام )1436م(، اأ�شبح والده )دراكول( اأمرًيا على اإحدى الأقاليم 

الرومانية الثالثة، عا�ص فالدميري مع والده �شت �شنوات يف الق�شر الأمريي.

حتى كان العام )1442م(، حيث مت احتجاز دراكول واأخيه الأ�شغر )رادو( كرهائن 
عند ال�شلطان مراد الثاين، بقي دراكول يف تركيا حتى عام )1448م(، بينما بقي اأخوه 
حيث  )1447م(،  العام  منذ  �شراحه  الأت���راك  اأطلق  عموًما،  )1462م(،  ع��ام  حتى  هناك 
اأبلغوه باأن والده قد اغتيل يف العام نف�شه بتخطيط من )فالد�شيالف الثاين(، كما علم 

ا عن مقتل اأخيه الأكرب بدفنه حًيا. اأي�شً

انطلق مدعوًما من  ال�شابعة ع�شرة من عمره،  "فالدتيبي�ص" يف  اأ�شبح  عندما 
وقام  بالنتقام،  الرغبة  حتركه  الأت���راك،  فر�شان  من  بقوات  ح�شن  م�شطفى  البا�شا 
ملدة  ال��ث��اين(  )فالد�شيالف  وحا�شر  وال���ده،  من  اغت�شابه  مت  ال��ذي  الإقليم  باحتالل 
�شهرين حتى ا�شتطاع هزميته وقتله. وبهذا حتققت اأوىل اأمنياته، وهي: النتقام من 

قاتل والده!

بداأت بعدها مرحلة النتقام من قتلة اأخيه، حيث اأ�شر كل من له عالقة مبقتله 
مع عوائلهم، ومل ي�شتثن اأحًدا منهم، علق كبار ال�شن منهم على اخلوازيق واأمر الباقني 
بالرحيل اإىل منطقة تبعد )50( مياًل، حيث اأمرهم ببناء قلعة عظيمه له، مات الكثري 

منهم يف اأثناء بنائها، وتعرف الآن )ب� قلعة دراكول(.
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�شلخ  مثل  اأع��دائ��ه،  على  الوح�شي  العقاب  بتطبيقه  معروًفا  "دراكول"  اأ�شبح 
جلودهم، اإلقائهم يف املاء املغلي، قطع اأعناقهم، فقء اأعينهم، حرقهم، �شوائهم ودفنهم 
اأحياء.. اإلخ.. كما كان يهوى قطع اأنوفهم واآذانهم واأطرافهم. غري اأن اأ�شلوب التعذيب 
القاتل املحبب بالن�شبة له والذي ا�شتهر فيه هو: اخلازوق، حتى اأ�شبح الأتراك يطلقون 

عليه ا�شم )اأمري اخلوازيق(.

كان �شارًما جًدا يف تطبيق عقوبة اخلازوق، حيث يطبقها على اأي خطاأ يرتكبه 
اأحدهم، مثل اأن يكذب اأو ي�شرق اأو حتى يقتل، فاإن م�شريه هو اخلازوق. وبلغ من �شدة 
�شرامته وخوف النا�ص منه، اأن و�شع كاأ�ًشا من ذهب يف امليدان الرئي�ص لعا�شمته، من 
دون اأي حرا�شه، لي�شرب به امل�شافرون وعابرو ال�شبيل املاء، وطبًعا مل يجروؤ اأي اأحد على 

�شرقته طوال فرتة حكمه.

جميع  م��رة  دع��ا  ل�شو�ص،  جم��رد  اأنهم  على  وامل�شردين  الفقراء  اإىل  ينظر  ك��ان 
اجلميع  فلبى  لهم،  ا  اأعدها خ�شي�شً وليمة عظيمة  قلعته حل�شور  اإىل  فقراء مدينته 
اأكلوا و�شربوا كل ما ي�شتهون وهم ل ي�شدقون اأعينهم!، وبعد اأن انتهوا  دعوته، حيث 
اإىل الأبد؟،  اأن تتخل�شوا من فقركم واآلمكم  من الأكل �شاألهم دراك��ول: هل تريدون 
ف�شاحوا بحما�ص: نعم!، فخرج مع جنوده من قلعته واأقفل اأبوابها على هوؤلء امل�شاكني، 
اأحد!  القلعة! وبالطبع، مل ينج منهم  نار عظيمة وح��رق كامل  باإيقاد  اأم��ر جنوده  ثم 

وكانت هذه نهاية م�شاكلهم اإىل الأبد كما وعدهم دراكول!

نهر  ام��ت��داد  على  الأت����راك  �شد  ع�شكرية  دراك���ول حملة  ب��داأ  )1462م(،  ع��ام  يف 
الدانوب، كانت خماطرة كبرية، حيث اإن قوات ال�شلطان حممد الثاين كانت اأكرث عدة 
النت�شارات؛  الكثري من  اأن يحقق  دراك��ول  ا�شتطاع  ح��ال،  اأي��ة  وعتاًدا من قواته، على 
التي  الأرا�شي  باحتالل كامل  الثاين وقرر معاقبته  ال�شلطان حممد  اأثار غ�شب  مما 
ي�شيطر عليها، فقام بتجهيز جي�ص بقوات تفوق جي�ص دراك��ول بثالث مرات، وعندما 
وجد دراكول نف�شه وحيًدا اأمام هذا اجلي�ص من دون اأية م�شاعدة من حلفائه، ا�شطر 
اإىل الن�شحاب، ويف اأثناء ان�شحابه حرق القرى التي كانت تابعة له كما �شّمم الآبار، حتى 
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ي�شعب على الأتراك اأن يجدوا �شيًئا لياأكلوه اأو ي�شربوه. وعندما و�شل ال�شلطان حممد 
اإمارة دراكول، واجه منظًرا ب�شًعا: الآلف من الأوتاد حتمل بقايا  الثاين اإىل عا�شمة 

الأ�شرى الأتراك املقدر عددهم ب�)20( األًفا!

لدراكول،  الأ�شغر  الأخ  )رادو(،  اإىل  املعركة  راي��ة  الثاين  حممد  ال�شلطان  �شّلم 
حيث كان الأتراك يف�شلون ت�شليمه عر�ص الإقليم بدًل من دراكول املتمرد عليهم. قام 
زوجة  قامت  هناك،  الأرغي�ص،  نهر  على  قلعة  يف  حا�شره  حتى  اأخيه  مبطاردة  )رادو( 
دراكول بالنتحار خوًفا من وقوعها بالأ�شر بيد الأتراك، حيث رمت بنف�شها اإىل النهر 
ب�شهولة، حيث  ي�شت�شلمون  الذين  الرجال  �شنف  يكن من  فلم  دراك��ول،  اأم��ا  وغرقت. 
ا�شتطاع  ا�شتطاع الهرب عن طريق نفق �شري وطرق وعرة بني اجلبال املحيطة حتى 
قام  ال��ذي  كورفينو�ص(  )ماثيا�ص  ملكها  من  امل�شاعدة  وطلب  )هنغاريا(  اإىل  الو�شول 

باأ�شره بدل م�شاعدته!

كان دراكول يف الأ�شر يق�شي وقته ب�شلخ احليوانات حية، اأو ي�شع الطيور على 
الأت��راك يف دي�شمرب )1476م(، وقد غر�ص  النهاية لقي نهايته على يد  اخلوازيق، ويف 
ال�شلطان الرتكي راأ�ص دراكول على �شن رمح وعر�شه على النا�ص؛ حتى يتاأكد اجلميع 

من موته، ثم دفنت جثته يف مكان جمهول يف جزيرة )�شناجوف(.
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اإعجاز علمي يف قيام الليل
الطبيعية" وهو كتاب  ال�شفاء  واأ�شرار  املجربة  املنزلية  "الو�شفات  جاء يف كتاب 
من  القيام  "اأن  )1993م(،  �شنة  طبع  الأمريكيني،  املوؤلفني  من  ملجموعة  بالإجنليزية 
التمرينات  ببع�ص  والقيام  املنزل،  داخ��ل  الب�شيطة  واحلركة  الليل،  اأثناء  يف  الفرا�ص 
الريا�شية اخلفيفة، وتدليك الأطراف باملاء، والتنف�ص بعمق، له فوائد �شحية عديدة". 

عند  وال�شالة  الو�شوء  اأنها متاثل متاًما حركات  يجد  الن�شائح  لهذه  واملتاأمل 
الليل  قيام  اإىل  املعجزة  الإ���ش��ارة  الأبحاث يف  كل هذه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شبق  وقد  الليل،  قيام 
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم بقيام الليل، فاإنه داأب ال�شاحلني قبلكم، وقربة اإىل اهلل - عز وجل 

-، ومنهاة عن الإثم، وتكفري لل�شيئات، ومطردة للداء من اجل�شد« �شححه الألباين.

وعن كيفية قيام الليل بطرد الداء من اجل�شد فقد ثبت التايل: "يوؤدي قيام الليل 
ا  للج�شد(، خ�شو�شً الطبيعي  الكورتيزون  الكورتيزول )وهو  اإف��راز هرمون  تقليل  اإىل 
قبل ال�شتيقاظ ب�شاعات عدة. وهو ما يتوافق زمنًيا مع وقت ال�شحر )الثلث الأخري من 
الليل(؛ ما يقي من الزيادة املفاجئة يف م�شتوى �شكر الدم، والذي ي�شكل خطورة على 
مر�شى ال�شكري، ويقلل كذلك من الرتفاع املفاجئ يف �شغط الدم، ويقي من ال�شكتة 

املخية والأزمات القلبية يف املر�شى املعر�شني لذلك. 

الذي  ال�شبكي،  العني  ال��دم يف وري��د  الليل من خماطر تخرث  كذلك يقلل قيام 
يحدث نتيجة لبطء �شريان الدم يف يف اأثناء النوم، وزيادة لزوجة الدم ب�شبب قلة تناول 
ال�شوائل، اأو زيادة فقدانها، اأو ب�شبب ال�شمنة املفرطة و�شعوبة التنف�ص مما يعوق ارجتاع 

الدم الوريدي من الراأ�ص. 

كما يوؤدي قيام الليل اإىل حت�شن وليونة لدى مر�شى التهاب املفا�شل املختلفة، 
�شواء كانت روماتيزمية اأم غريها نتيجة احلركة اخلفيفة والتدليك باملاء عند الو�شوء. 

"مر�ص الإجهاد الزمني" ملا يوفره قيام  قيام الليل عالج ناجح ملا يعرف با�شم 
الليل من انتظام يف احلركة ما بني اجلهد الب�شيط واملتو�شط، الذي ثبتت فاعليته يف 
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عالج هذا املر�ص. 

يوؤدي قيام الليل اإىل تخل�ص اجل�شد مما ي�شمى باجللي�شريات الثالثية )نوع من 
ا بعد تناول الع�شاء املحتوي على ن�شبة عالية  الدهون( التي ترتاكم يف الدم، خ�شو�شً
من الدهون. التي تزيد من خماطر الإ�شابة باأمرا�ص �شرايني القلب التاجية بن�شبة 

)32%( يف هوؤلء املر�شي مقارنة بغريهم. 

ا الناجت من ال�شكتة  يقلل قيام الليل من خطر الوفيات بجميع الأ�شباب، خ�شو�شً
القلبية والدماغية وبع�ص اأنواع ال�شرطان. 

كذلك يقلل قيام الليل من خماطر املوت املفاجئ ب�شبب ا�شطراب �شربات القلب؛ 
ال�شيارات  ع��وادم  واأهمها  النهار،  ملوثات  من  خ��ال  نقي  ه��واء  تنف�ص  من  ي�شاحبه  ملا 

وم�شببات احل�شا�شية. 

قيام الليل ين�شط الذاكرة، وينبه وظائف املخ الذهنية املختلفة؛ ملا فيه من قراءة 
اأمرا�ص  من  فيقي  وامل�شاء،  ال�شباح  لأذك��ار  وا�شرتجاع  لالأدعية  وذك��ر  للقراآن  وتدبر 

الزهامير وخرف ال�شيخوخة والكتئاب وغريها. 

���ش��دة ح���دوث م��ر���ص طنني الأذن لأ���ش��ب��اب غري  الليل م��ن  ق��ي��ام  وك��ذل��ك يقلل 
معروفة، ويحفف منه.
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�ضعف الدافعية الدرا�ضية
تعد الدافعية للتعلم اإحدى املتغريات واملدخالت املهمة لنجاح العملية التعليمية؛ 
نحو  ال�شلوك  وتوجه  و�شيانته،  ا�شتمراره  على  وتعمل  والأداء  ال�شلوك  حت��رك  فهي 
املعرفية ووعيه وانتباهه، وتلح عليه  املتعلم وبناه  اأفكار ومعارف  الهدف، وهي حترك 

ملوا�شلة الأداء والو�شول اإىل حالة توازن معرفية معينة.

وتت�شح بع�ص ال�شتجابات ممن يعانون تدين الدافعية للتعلم يف حالت �شعفهم، 
املعلم  ال�شاعة حتى يخرج  اإىل  النظر  واإدام��ة  وتربمهم من اجللو�ص يف غرفة ال�شف، 
وماذا يحقق من بقائه يف ال�شف، وما احلالة النف�شية التي يكون عليها، مباذا ي�شف 
نف�شه وكيف يقدر ذاته؟ وحركاته املتكررة وخروجه على النظام وعدم امل�شاركة، وغريها 

من ال�شلوكيات التي تنبئ بو�شوح عن تدين الدافعية.

* اأ�شباب تدين الدافعية للتعلم:

اإىل عدم  للتعلم  الدافعية  ُت��َرد بع�ص حالت تدين  للتعلم: حيث  ال�شتعداد   -1
توافر ال�شتعداد للتعلم.

2- املمار�شات ال�شفية التي ت�شهم يف تدين الدافعية، ومنها:

- التباين ال�شديد بني الطلبة يف م�شتوياتهم، ما يجعل بع�ص الطلبة ي�شيئون 
اإىل الطلبة الذين يواجهون �شعوبات يف التعلم.

يف  قوتهم  ا�شتغالل  للبع�ص  يتيح  ما  واأج�شامهم،  الطلبة  اأع��م��ار  يف  التباين   -
ال�شيطرة وخلق جو منفر للتعلم واحلياة.

- كثافة الف�شل اأو ال�شف التي ت�شهم يف اختفاء كثري من ال�شعوبات القائمة عند 
الطلبة؛ ما يوؤدي اإىل اإهمالها وعدم معاجلتها.

- عجز اخلربات عن تلبية حاجات الطلبة وحل م�شكالتهم.

- ال�شرتاطات ال�شلبية املرتبطة بالتعلم ال�شفي كالعقاب والف�شل.
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- تدين فر�ص تطوير امل�شوؤولية الذاتية لتحمل تبعات نتائج اأعمالهم وجناحهم 
وف�شلهم.

- �شعور الطلبة بامللل وال�شجر من روتني اليوم الدرا�شي.

- غياب النماذج احلية الناجحة وال�شاحلة للتقليد و�شيادة الدافعية اخلارجية 
لدى الطلبة واإجنازهم ملهمات تر�شي املعلمني والآباء. 

* اأ�شاليب معاجلة تدين الدافعية:

و�شنكتفي  امل��ع��ريف،  والأ���ش��ل��وب  ال�شلوكي،  الأ���ش��ل��وب  على  الرتكيز  يتطلب  وه��ذا 
بعر�ص النموذج ال�شلوكي.

- النموذج ال�شلوكي يف العالج.

تدين  بينها  وم��ن  التعليمية،  امل�شكالت  اأن  م��وؤداه  افرتا�ص  على  النموذج  يقوم 
الذي  ال�شلوكي  النموذج  با�شتخدام  ال�شلوكية حتل  امل�شكالت  للتعلم، وكذلك  الدافعية 

ينتهج خطوات عملية مت�شل�شلة، كما يو�شحها الت�شميم التايل:

اأ�شباب نق�ص الدافعية للتعليم هي:

1- اأ�شاليب التن�شئة الجتماعية اخلاطئة، ومن ذلك:

املختلفة،  املهمات  اأداء  اأو  حياة  كاأ�شلوب  النظام  الطفل  ُيعلم  ل  الت�شيب  اأن  اأ- 
وبذلك ل يت�شرفون بفعالية يف املواقف املدر�شية.

طموح  م�شتويات  و�شع  على  ت�شاعد  اأبنائهم  من  املنخف�شة  الآب��اء  توقعات  ب- 
منخف�شة يحققها الأطفال دون جهد.

انخفا�ص  اإىل  تدفع  كلها عوامل  الهتمام،  والق�شوة وعدم  النبذ واحلرمان  ج- 
الدافعية الدرا�شية.

2- اخلالفات الأ�شرية التي ت�شعر الطفل بعدم الأمان، بحيث تفقدهم الرغبة 
يف النجاح. 

3- مفاهيم �شالبة عن الذات.
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4- اجلو التعليمي غري املنا�شب.

5- م�شكالت �شحية مثل اخللل يف اجلهاز الع�شبي الذي يرتتب عليه �شعوبات 
يف التعلم، ومن ثم نق�ص الدافعية.

الأ�شاليب الإر�شادية: 

1- التعزيز الإيجابي مثل تقدمي املكافاأة من قبل الوالدين واملعلمني التي ترتك 
اأثًرا وا�شًحا لدى الطالب منخف�شي الدافعية، واملكافاأة قد تكون من نوع الثناء اللفظي 

اأو املادي كزيادة يف امل�شروف ال�شخ�شي اأو الذهاب يف رحلة.. اإلخ.

2- النمذجة؛ حيث يتم مالحظة مناذج من ذوي التح�شيل املرتفع وما حققوه 
من جمد و�شهرة.

3- تعديل املفاهيم ال�شلبية عن الذات وبناء مفاهيم اإيجابية.

التعليم كو�شيلة  اأهمية  اإدراك  اإىل زيادة  املعريف، الذي ي�شعى  العقلي  4- العالج 
للتقدم والرتقاء، ومن ثم الت�شرف يف �شوء هذه القناعة.

م�شتتات  عن  واإب��ع��اده  للطالب  املنا�شب  املكان  بتهيئة  وذل��ك  املثريات،  �شبط   -5
النتباه وعدم الن�شغال باأي �شلوك اآخر عندما يجل�ص للدرا�شة.
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اأنت من يوؤخر الن�ضر عن هذه الأمة؟
خاطبتني  م�شائب،  من  اأ�شابهم  وما  امل�شلمني  اأخبار  اأتابع  مهموًما  كنت  بينما 
نف�شي قائلة: يا هذا، اأنت من يوؤخر الن�شر عن هذه الأمة، بل واأنت �شبب رئي�ص يف كل 

البالء الذي نحن فيه!

قلت لها: اأيا نف�شي كيف ذاك واأنا عبد �شعيف ل اأملك �شلطة ول قوة، لو اأمرت 
امل�شلمني ما ائتمروا ولو ن�شحتم ما انت�شحوا؟!

يف  ال�شمال  ملك  وك���ّل  م��ّل  ال��ت��ي  ومعا�شيك  ذن��وب��ك  اإن��ه��ا  م�شرعة،  فقاطعتني 
تدوينها، اإنها معا�شيك التي بارزت بها اهلل ليل نهار، اإنه زهدك عن الواجبات وحر�شك 

على املحرمات.
قلت لها: وماذا فعلت اأنا حتى تلقي علّي اللوم يف تاأخري الن�شر.

قالت يا عبداهلل: واهلل لو جل�شت اأعد لك ما تفعل الآن مل�شى وقت طويل، فهل 
اأنت ممن ي�شلون الفجر يف جماعة؟

قلت: نعم. اأحياًنا، وتفوتني يف بع�ص املرات.
تّدعي قدرتك على اجلهاد �شد  بعينه، كيف  التناق�ص  قالت مقاطعة: هذا هو 
عدّوك، وقد ف�شلت يف جهاد نف�شك اأوًل؟، يف اأمٍر ل يكلفك دًما ول ماًل، ل يعدو كونه 
دقائق قليلة تبذلها يف ركعتني مفرو�شتني من اهلل الواحد القهار. كيف تطلب اجلهاد؟، 
واأنت الذي تتخبط يف اأداء ال�شلوات املفرو�شة، وت�شيع ال�شنن الرواتب، ومل تقراأ ورًدا 
باًرا  تكن  الب�شر، ومل  بغ�ص  ن  تتح�شّ وامل�شاء، ومل  ال�شباح  اأذك��ار  ون�شيت  القراآن،  من 

بوالديك، ول وا�شاًل لرحمك؟
مل  نف�شك  واأن���ت  �شبحانه،  اهلل  �شريعة  حتكيم  حت��ب  كيف  ت��ق��ول:  وا���ش��ت��ط��ردت 
الهدى، ومل  اإىل  تتق اهلل فيهم، ومل تدعهم  بيتك، فلم  اأه��ل  وب��ني  حتكمها يف نف�شك 

حتر�ص على اإطعامهم من حالل، وكنت من الذين قال اهلل تعاىل فيهم: زب ٴۇ 
ۋ  ۋ ۅ ۅ رب)الفجر(، فكذبت وغ�ش�شت واأخلفت الوعد فا�شتحققت الوعيد.
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قلت لها مقاطًعا: ومال هذا وتاأخري الن�شر؟ اأيتاأخر الن�شر يف الأمة كلها ب�شبب 
واحد يف املليار؟!

قالت: اآه ثم اآه ثم اآه، فقد ا�شتن�شخت الدنيا مئات املاليني من اأمثالك اإل من 
وتعلل  مع�شية،  يخافون  ول  بطاعة،  يعبئون  فال  نهجك  ينتهجون  كلهم  اهلل..  رح��م 
اجلميع اأنهم يطلبون الن�شر؛ لأن بالأمة من هو اأف�شل منهم، لكن احلقيقة املوؤملة اأن 
اجلميع �شواء اإل من رحم رب ال�شماء. اأما علمت يا عبداهلل اأن ال�شحابة - ر�شوان اهلل 
عليهم اأجمعني - اإذا ا�شتعجلوا الن�شر ومل ياأتهم علموا اأن باجلي�ص من اأذنب ذنًبا، فما 
بالك باأمة واقعة يف الذنوب من كبريها اإىل �شغريها ومن حقريها اإىل عظيمها - اإل 

ما رحم ربي -، األ ترى ما يحيق بها يف م�شارق الأر�ص ومغاربها؟
بداأت قطرات الدمع تن�شاب على وجهي، فلم اأكن اأت�شّور ولو ليوم واحد واأنا ذاك 
اأ�شباب  �شبًبا من  اأك��ون  واأهله، قد  الإ�شالم  واأحببت  اأحببت اهلل ور�شوله،  الذي  الرجل 
هزمية امل�شلمني، اأنني قد اأكون �شريًكا يف اأنهار الدماء امل�شلمة الربيئة املنهمرة يف كثري 

من بقاع الأر�ص. 
لقد كان من ال�شهل علّي اإلقاء اللوم، على حاكم اأو اأمري، اأو على م�شوؤول ووزير، 

لكنني مل اأفكر يف عيبي وخطاأي اأوًل، ومل اأتدّبر قول اهلل تعاىل: زب ھ   ھ ے  ے ۓ 
ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ  رب  )الرعد: 11(، فقلت لنف�شي: احلمد هلل الذي جعل يل نف�ًشا 

لّوامة، يق�شم اهلل مبثلها يف القراآن اإىل يوم القيامة.. فبماذا تن�شحني؟
وادفع  اأوقاتها،  ال�شلوات اخلم�ص يف  بالفرو�ص ف�شّل  بنف�شك، قم  ابداأ  فقالت: 
الزكاة، واإياك وعقوق الوالدين، حتّبب اإىل اهلل بال�شنن، ل ترتك فر�شة تتقّرب فيها اإىل 
اهلل ولو كانت �شغرية اإل وفعلتها، وتذكر اأن تب�ّشمك يف وجه اأخيك �شدقة، ول تدُع اإىل 
�شيء وتاأت بخالفه، فال تلق اللوم على الآخرين تهّربا من امل�شوؤولية، بل اأ�شلح نف�شك 
ب��اإذن اهلل، وكن قدوة يف كل مكان تذهب فيه، وبعدها ا�شاأل اهلل  و�شت�شلح حال غريك 
ب�شدق اأن يوؤتيك الن�شر اأنت ومن معك، وكل من �شار على نهجك، فتكون ممن قال اهلل 

فيهم: زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ رب  )حممد: 7(.

www.alukah.net
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اأرغب الدخول يف جمال الدعوة اإىل اهلل "1"
اأف�شل  وه��ي من  وامل�شلحني،  الر�شل  - هي طريق  - عز وج��ل  اإىل اهلل  ال��دع��وة 
الو�شائل جلمع الأجور وتكفري ال�شيئات، ل ي�شل اإليها اإل من وفقه اهلل - عز وجل -. 
ولي�ص كل من يدعو اإىل اهلل م�شيب يف دعوته، فمنهم من يدعو على جهل، ومنهم من 

يدعو اإىل ع�شبية، ومنهم من يدعو رياء، وال�شعيد من وفقه اهلل ملراده ووفقه.

واإن من الأمور التي يجب اأن ينتبه لها الداعية يف دعوته ما يلي: 

نث ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    1- الدعوة اإىل اهلل على علم وب�شرية.. قال تعاىل 
اهلل  اإىل  يدعو  اأن  الداعية  على  فيجب  )يو�شف(  مث  گ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ 
بعد اأن يعلم اأن ما يدعو اإليه مر�شي عنه. فكم راأينا ممن يظن اأنه يدعو اإىل اهلل وقد 
حارب احلق واأبغ�ص العاملني به؛ وذلك ب�شبب ظنه اأن ما يدعو اإليه هو ما ير�شي اهلل 
- عز وجل - وقد قال تعاىل نث ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ مث  )النجم(.. وكلما 
تعلمت �شيًئا ولو قلياًل اأمكنك الدعوة اإىل اهلل فيه. وينبغي الهتمام ب�شحة العلم الذي 
تاأخذه فعليك باأخذ احلديث ال�شحيح وترك احلديث ال�شعيف والبحث عن العقيدة 

ال�شحيحة وترك ما �شواها، واأخذ الو�شائل الدعوية ال�شحيحة، وهكذا..

2- احر�ص على اأن تكون قدوة.. فالدعاة العاملون مبا يقولون هم اأكرث النا�ص 
اأتباًعا واأقربهم م�شداقية عند النا�ص. قال تعاىل نث ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ مث )ال�شف(.. فينبغي 
اأن يكون الداعية عاملًا عاماًل مبا يدعو اإليه. وهذا يعني الداعية على األ يكون مثالًيا 

فال يحمل النا�ص على ما ل يطيقون، ف�شاًل عما ل طاقة له فيه.

وامل�شابرة..  ال�شرب  على  يتوا�شى  معهم..  امل��رء  يتوا�شى  دع��اة  عن  البحث   -3
ويتعلم  اإن وج��دوا،  العلم  العلماء وطلبة  يد  فيتعلم معهم على  التعلم  يتوا�شون على 
منهم ويعلمهم.. يتوا�شون على ت�شحيح م�شارهم والن�شح لبع�شهم وهكذا.. فيطبقون 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعاىل  قوله  �شبق  وم��ا  ه��ذا  يف 
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وعند  )الع�شر(.  مث  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
البحث عن مثل هوؤلء يجب اأن ي�شع املرء يف ذهنه �شالحهم وجودة قدراتهم وحكمتهم؛ 

حتى ل يكونوا �شبًبا عك�شًيا يف اأذاه واأذى الدعوة وبيئتها.

4- احر�ص على املتقبلني للدعوة وميكنك معرفتهم من خالل �شرعة ا�شتجابتهم 
وتقبلهم لأمور الدعوة ومن تطبيقهم العملي ملا يدور ومن ا�شتعدادهم للتعاون يف هذا 

اخلري.

حولك..  من  تنا�شب  التي  الدعوية  الو�شائل  على  التعرف  يف  اجلهد  اب��ذل   -5
فالبت�شامة ال�شادقة والكلمة املوؤثرة و�شناعة العالقات وح�شن التوجيه وغريها من 
النف�ص عليها؛  والبحث فيها وتربية  التعرف عليه  الداعية  ينبغي على  التي  الو�شائل 

حتى ي�شل اإىل مراده من اإي�شال احلق اإىل الآخرين.

6- اإيجاد املح�شن املنا�شب.. ففي بع�ص البالد ي�شتطيع املرء فتح مركز اإ�شالمي 
اأو حلقة حتفيظ اأو جمعية فيدعو عدًدا من النا�ص اإليها وي�شنع فيها الربامج املنا�شبة 
التي ت�شنع دعاة امل�شتقبل.. ويف بع�ص البالد الأخرى ل ميكن ذلك في�شتطيع اأن يجعل 
من منزله ومنزل اأ�شحابه حم�شًنا تربوًيا يتزاورون فيه ويتوا�شون على قراءة كتاب 

اهلل وتف�شريه، وقراءة �شيء من ال�شرية اأو الفقه اأو العقيدة. 

الداعية مطالًبا  كان  واإن  البعيدين..  قبل  القريبني  اإ�شالح  بذل اجلهد يف   -7
بهم  والجتماع  اأق��رب،  عليهم  والتاأثري  و�شوًل  اأ�شهل  القريبني  لكن  اجلميع،  بدعوة 
اأ�شهل ون�شر الدين بينهم اأوىل.. وهذا ل مينع دعوة غريهم والت�شال بهم ون�شر اخلري 

بينهم كما فعل الر�شول ^.
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اأرغب الدخول يف جمال الدعوة اإىل اهلل "2"
اأف�شل  وه��ي من  وامل�شلحني،  الر�شل  - هي طريق  - عز وج��ل  اإىل اهلل  ال��دع��وة 
الو�شائل جلمع الأجور وتكفري ال�شيئات، ل ي�شل اإليها اإل من وفقه اهلل - عز وجل -. 
ولي�ص كل من يدعو اإىل اهلل م�شيًبا يف دعوته، فمنهم من يدعو على جهل، ومنهم من 

يدعو اإىل ع�شبية، ومنهم من يدعو رياء، وال�شعيد من وفقه اهلل ملراده ووفقه.

واإن من الأمور التي يجب اأن ينتبه لها الداعية يف دعوته ما يلي: 

1- الإخال�ص هلل - عز وجل - يف الدعوة اإليه ليبقى لك الأجر ويطرح يف عملك 
الربكة قال تعاىل نث ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ مث )الفرقان( 
فكم من عمل راأيناه لي�ص له تاأثري يف الواقع ب�شبب �شعف ال�شلة باهلل - عز وجل - مع 

كرثة العمل واجلهد املبذول والعك�ص �شحيح.

امل�شادمة  اأم��ا  واأم���ان..  حب  بيئة  اإىل  حتتاج  فالدعوة  امل�شادمة؛  عن  البعد   -2
مع اخللق والتعجل يف قطف الثمرة موؤٍد اإىل �شياع الطاقات و�شنع الأع��داء واخلوف 
اأن تكون حماية الدعوة ن�شب عينيك ولو  الداعية  اأخي  الداعية. فعليك  واحلذر من 

حتملت يف ذلك امل�شاق.

 ^ امل�شتقبل لهذا الدين، كما وعدنا ر�شول اهلل  3- الإيجابية والتفاوؤل.. فاإن 
اأن يكونوا  فينبغي على الداعية التفاوؤل والبذل الإيجابي الذي �شيدعو الآخرين اإىل 
ا متفائلني واإيجابيني معك، و�شعيدين بالنتائج ولو كانت قليلة. والعك�ص اإمنا يزرع  اأي�شً

الإحباط والتوقف.

4- عليك بالقراءة والتعلم وال�شتفادة من كتب الدعوة وو�شائلها وحما�شراتها، 
ال�شحيحة وال�شتمرار على  ال�شرعي  العلم  اإىل كتب  بالإ�شافة  الدعوية،  املواقع  ومن 

ذلك.

5- عليك بالأخالق احل�شنة حتى مع من ي�شيء اإليك، واظهر باملظهر احل�شن، 
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وقدم للنا�ص اخلري يف القالب الذي ي�شعدهم، وكن �شريًعا فيما ينفع املجتمع، وعليك 
وعليك  والت�شدق،  التكلف  عن  وابتعد  عليها،  يقدرونك  التي  منازلهم  النا�ص  ب��اإن��زال 
بالي�شر وال�شهولة. و�شارك الآخرين اأفراحهم واأتراحهم، وتعرف على اأقربائهم ت�شل 

اإليهم من اأقرب الطرق - اإن �شاء اهلل تعاىل.

6- عليك بالتميز يف اأمور حياتك كلها فقد راأينا تاأثًرا اأكرب للمدعوين ملن كان 
لديهم متيز يف اأمور حياته الدنيوية والأ�شرية والوظيفية اأكرث من الدعاة الذين ل 

ميلكون ذلك التميز.

يحب  فهذا  منها..  وال�شتفادة  املدعوين  طاقات  تفعيل  اهلل  يف  اأخ��ي  عليك   -7
الق�شيد، وهذا يجيد اخلطابة، وغريهما يحب اأمًرا اآخر؛ فينبغي على الداعية تفعيل 

هذه الطاقات وال�شتفادة منها واإيجاد البيئة املنا�شبة لها.

8- تدار�ص مع اإخوانك بني الفينة والأخرى عظم اأجر الدعوة اإىل اهلل وف�شلها، 
و�شري الدعاة الأولني من الأنبياء وال�شحابة واملجددين؛ لتزرع يف نف�شك ونف�ص من 

حولك الرغبة واحلر�ص على الدعوة.. ن�شاأل اهلل اأن يح�شرنا معهم يف عليني.

9- احذر من الدعوة لذات النف�ص اأو اإىل ع�شبية، لكن ادع اإىل اهلل - عز وجل - 
واإىل مراد اهلل.

10- ادع اهلل دائًما واأبًدا اأن يوفقك ويوفق جميع الدعاة امل�شلمني ملا فيه اخلري 
وال�شعادة.

الكتب  يف  والط�����الع  ب��ال��ق��راءة  اهلل  اإىل  ال��داع��ي��ة  اأخ���ي  نن�شحك  ال��ن��ه��اي��ة:  يف 
الإ�شالمية، ول باأ�ص بالطالع على املواقع الإ�شالمية الدعوية يف ال�شبكة العنكبوتية، 

ون�شاأل اهلل لنا ولك التوفيق وال�شداد.

www.alukah.net
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بنا اأن نكون يوًما.. هل جررّ
اأو �شحابة �شيف بي�شاء �شافية  اأن نكون يوًما كن�شمة �شيٍف عليلة،  هل جّربنا 
يفرح مبرورها العابرون، اأو جّربنا على الأقل اأن نرتك الأماكن التي نحن فيها اأكرث 

جماًل واأكرث روعة لنتنازل قلياًل.

هل جّربنا على اأقل تقدير اأن ل ُن�شّوه الأماكن التي منر بها؟ فلُنجّرب.

* اأحزان واأفراح:

ل ُت�شّوه اأخي الكرمي اأحزان غريك باأفراحك، عندما يفتك احلزن والأمل بقلب 
من حتب ل�شبب من اأ�شبابه التي ل تنتهي، ل تاأِت اإليه َجِذًل َفِرًحا، واحرتم حلظة حزنه 
ولو كنت ُتريد التخفيف عنه، ول ُتغامر بال�شخرية من حزنه، اأو التقليل من اإح�شا�شه، 
والعك�ص �شحيح  الأمل،  له هذا  م�شاركتك  يعلم مدى  اللحظة حتى  تلك  ولتع�ص معه 

ا. اأي�شً

* جناح:

ل ُت�شّوه حلظة فرح الآخرين بنجاحهم بكلمة جارحة فُتف�ِشد اأو ُتنّغ�ص عليهم 
اأو �شديقك  اأخربتهم عن فالن الذي فاقهم جناًحا،  فرحتهم، فاإن ج��اوؤوا ب�شهاداتهم 

القدمي الذي اأنهى ما اأنهوه يف زمن اأق�شر وبتقدير اأعلى واأح�شن.

لنع�ص مع الآخرين اأفراحهم، ونفر�ص لهم الأر�ص ورًدا، وال�شماء �شياًء، ولنجعل 
من اأ�شواتنا و�شورنا نحًتا على لوحة هذا النجاح.

* ل ت�شكب حرًبا اأ�شود على راأي غريك:

اأو داخل اأي نقا�ص، فلتكن لك مل�شة  عندما ُت�شارك يف مو�شوع ما يف اأي جمل�ص 
جميلة، ومرور عذب، فما ُيدريك مبدى اأهميته ل�شاحبه، اأو ما تدري اأن لبع�ص الكلمات 

ا ع�شرًيا! خما�شً

فاحرتم جهد الآخرين ول ترد على موا�شيعهم ب�شوء اأو بذاءة، ول ترد عليهم 
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تك بُخال�شة عقلها،  بنقاط اأو عالمات تكون كامل�شامري يف قلوبهم الطيبة والتي خ�شّ
وجميل اأفكاره�ا.

لي�ص خًطاأ اأن ل منلك التعليق على كل مو�شوع، ولكن اخلطاأ اأن جنر هذا املو�شوع 
اإىل طريق مل يرد امل�شي فيه، اأو اأن نلف حول ُعنقه حبل ردودنا ال�شيئة فنخنقه!

* طفولة:

اأيها املربي الطفولة برتكها  ُت�شّوه  ُن�شّوه الطفولة..؟؟ كيف ذل��ك..؟؟ نعم.. ل 
تنمو على اأر�ٍص لي�شت اأر�شك، وتتكلم بل�شاٍن لي�ص ل�شانك، عندما ترتكها ترعى يف اأر�ص 
اخلدم، وتاأكل من لغتهم، وت�شرب من اأفعالهم، وتتحدث بلغتهم املك�شورة، وتقاليدهم 

الغريبة؛ فاإنك ُت�شّوه جمال تلك الطفولة، وترمي الوحل على نقائها لذا.. انتبه.

* يومك:

ل ُت�شّوه يومك امل�شرق الذي تعي�ص فيه باجرتار اآلم املا�شي ول خماوف امل�شتقبل، 
ّ��ًا مغ�شوًل ب�شياء ال�شم�ص َرِطًبا بندى التوكل على اهلل �شبحانه. خذه كما هو نقي��

ُخذه كما منحه اهلل - �شبحانه - لك اأبي�ص �شافًيا، واكتب اأنت فيه ما تريد، ول 
تن�ص اأن جتعل ما كتبت لَك ل عليك.

* قلبك:

قلبك نهار، م�شاحٌة بي�شاء، ل ُت�شّوه هذا النقاء بحقٍد على اأحد، ل تكن غيوًرا؛ 
فالغريُة حرٌب اأ�شود ل ت�شكبه على م�شاحة قلبك البي�شاء، بل اكتب به جناحك، واجعل 

تفّوق غريك وقوًدا لعزميتك اأنت، ول تر�ص باملوؤخرة.

اأوىل من  اأنت  اأم��ام حقٍد يلب�ص لبا�ص الرحمة عليك، ويقول لَك:  الباب  اأو�شد 
غريك بهذا النجاح، وما ُيريد اإل اأن يقتحم قلبك لُيحيله اإىل خراب.

اأ�شاأل اهلل الكرمي اأن يكرمنا بقلوب بي�شاء.

www.alukah.net
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ق�ضة اليهودي الذي باع الرمل للنا�ض
اأحد  "معيكل"، وكان فقرًيا معدًما، مل ير�ص  كان هناك �شخ�ص يهودي يدعى 

بت�شغيله عنده لدناءة خلقه، و�شوء معاملته.

الأي��ام ط��راأت له فكرة، فقام بالبحث عن علب فارغة يف القمامة،  ويف يوم من 
واأتى بعلبتني ومالأهما بالرمل، ثم ذهب بهما اإىل ال�شوق وعر�شهما للبيع، وكان النا�ص 
الأ�شياء وهي متوافرة يف  ي�شرتي هذه  بجانبه وي�شحكون منه جلنونه، فمن  ميرون 

الأر�ص جماًنا.

نف�شه  فقال يف  ي�شرتى،  ما ل  يعر�ص  الطريق  قارعة  وراآه يف  م�شلم  �شيخ  فمر 
�شاأ�شرتيها منه لعل قلبه يحن لالإ�شالم في�شلم.

�شاأله ال�شيخ: ما هذا يا معيكل؟ اأتبيع علًبا مليئة بالرمل؟!

فاأجاب: نعم، ا�شرِت واإل فاذهب عني؟

رد ال�شيخ: بلى �شاأ�شرتي، ولكن ما �شعرهما؟

فاأجاب: ريال للواحدة.

فا�شرتاهما ال�شيخ، ثم ذهب ال�شيخ اإىل بيته وقد مالأته احلرية، ملاذا يفعل هذا؟!

�شاألت زوجة ال�شيخ: مِلَ ا�شرتيتهما؟

فاأجاب: اإنهما ملعيكل اليهودي، واأردت بهما اأن اأحنن قلبه لالإ�شالم في�شلم.

رمى ال�شيخ بالعلبتني عند باب بيته متمنًيا اأن خطته تنجح.

ال�شيخ  اأيها  افتح  بعنف:  بابه  وط��رق  ال�شيخ،  اإىل  معيكل  اأت��ى  الباكر  الغد  ويف 
ب�شرعة، اإين اأريدك مبو�شوع مهم.

هب ال�شيخ اإىل الباب وقال: مِلَ اأنت هكذا؟!

فاأجاب: اأين العلبتان التي اأعطيتكهما؟
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رد ال�شيخ با�شتغراب: وما تريد بهما؟

فاأجاب: اأريدهما منك، وباأي �شعر تريد؟

رد ال�شيخ: اأي �شعر، خذهما اإنهما مرميتان هنا بجانب الباب!

ف���اأج���اب: اأري����د ���ش��راءه��م��ا م��ن��ك ب�شعف ال�����ش��ع��ر، ول���ن اآخ��ذه��م��ا ب��امل��ج��ان �شوف 
اأ�شرتيهما.

رد ال�شيخ: لك ما تريد.

ا�شرتى معيكل العلبتني باأربعة ريالت، ورجع بهما اإىل ال�شوق.

منك  وي�شرتيها  الغد  يف  وي��اأت��ي  العلبتني  ل��ك  يبيع  معيكل  ب��اأن  اخل��رب  انت�شر 
بال�شعف.

و�شار  عليه،  تتهافت  النا�ص  �شارت  بالرمل،  املليئة  بالعلب  معيكل  جتارة  ب��داأت 
يزيد يف العلب، وما يباع بع�شرة ي�شرتى بع�شرين ريال.

ال��واح��دة  و�شعر  األ��ف علبة،  اإىل  العلب  ع��دد  ه��ذا احل��ال حتى و�شل  وظ��ل على 
خم�شمائة ريال.

ويف يوم من الأيام باع جميع العلب التي لديه بقيمة )50( األف ريال، وبعد اأيام 
بداأت النا�ص بالت�شاوؤل اأين معيكل؟ مل يعد ل�شراء علبه، هل مات؟ اأم مر�ص؟ اأم ماذا؟!

ل�شراء  تعد  مَل  مِلَ  له:  قالوا  تبحث عنه،  النا�ص  ووج��د  اأ�شبوع،  بعد  عاد معيكل 
علبك؟

فاأجاب: اأي علب؟

قالوا:علب الرمل؟

القرية  يف  حم��اًل  وامتلكت  م��زرع��ة  ا�شرتيت  فقد  ن��ق��ود،  ع��ن��دي  لي�ص  ف��اأج��اب: 
املجاورة.

قالوا: والعلب؟

www.alukah.net
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فاأجاب: هل اأنا جمنون اأ�شرتي علًبا عبئت بالرمل؟!

ِعَق النا�ص.. اأخذ منهم نقودهم وهم يروون، وبر�شاهم. َف�شُ

وبعد ذلك نزل �شعر علبة الرمل التي باعها عليهم معيكل بخم�شمائة ريال اإىل 
اأن  ال�شفر باملجان، وخ�شر النا�ص نقودهم، التي خدعهم بها اليهودي، وذهب بها دون 

ي�شتطيعوا اأن يردوها.

اإخواين؛ اإن كانت الق�شة هذه تدل على �شي فاإنها تدل على غباء النا�ص، وكذب 
واحتيال اليهودي، ويجب علينا اأن نتعظ، واأن ل نكون مغفلني.
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هوؤلء لن ي�ضتفيدوا
يقول ال�شيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل -:

ال�شيخ.. ما حكم  اأن ر�شالة جاءتني على هاتفي اجل��وال.. ن�شها: ف�شيلة  اأذك��ر 
النتحار؟

فات�شلت بال�شائل فاأجاب �شاب يف عمر الزهور، قلت له: عفًوا مل اأفهم �شوؤالك.. 
اأعد ال�شوؤال!

فاأجاب بكل ت�شجر: ال�شوؤال وا�شح.. ما حكم النتحار؟
فاأردت اأن اأفاجئه بجواب ل يتوقعه ف�شحكت وقلت: م�شتحب.

�شرخ: ماذا؟!
قلت: اأقول لك: حكم النتحار اأنه م�شتحب؟

لكن، ما راأيك اأن نتعاون يف حتديد الطريقة التي تنتحر بها؟
�شكت ال�شاب.. فقلت: طيب.. ملاذا تريد اأن تنتحر؟

فا�شل،  اإن�شان  اأن��ا  واأ���ش��اًل  يحبونني،  ما  والنا�ص  وج��دت وظيفة،  ما  ق��ال: لأين 
وانطلق يروي يل ق�شة مطولة حتكي ف�شله يف تطوير ذاته، وعدم ا�شتعداده لال�شتفادة 

مبا هو متاح بني يديه من قدرات، وهذه اآفة عند الكثريين.
ملاذا ينظر اأحدنا اإىل نف�شه نظرة دونية؟

ملاذا يلحظ بب�شره اإىل الواقفني على قمة اجلبل ويرى نف�شه اأقل من اأن ي�شل 
اإىل القمة كما و�شلوا، اأو على الأقل اأن ي�شعد اجلبل كما �شعدوا.

وم��������������ن ي������ت������ه������ي������ب ��������ش�������ع�������ود اجل�������ب�������ال
ي�����ع�����������ص اأب��������������د ال���������ده���������ر ب���������ني احل�����ف�����ر

اآخ��ر من كتب  اأي كتاب  الكتاب، ول من  ه��ذا  ال��ذي لن ي�شتفيد من  ت��دري من 
املهارات؟!

اإنه ال�شخ�ص امل�شكني الذي ا�شت�شلم لأخطائه وقنع بقدراته، وقال: هذا طبعي 
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الذي ن�شاأت عليه، وتعودت عليه، ول ميكن اأن اأغري طريقتي، والنا�ص تعودوا علي بهذا 
الطبع.

اأما اأن اأكون مثل خالد يف طريقة اإلقائه، اأو اأحمد يف ب�شا�شته، اأو زياد يف حمبة 
النا�ص له، فهذا حمال.

جل�شت يوًما مع �شيخ كبري بلغ من الكرب عتًيا، يف جمل�ص عام، كل من فيه عوام 
متوا�شعو القدرات، وكان ال�شيخ يتجاذب اأحاديث عامة مع من بجانبه.

مل يكن ميثل بالن�شبة ملن يف املجل�ص اإل واحًدا منهم له حق الحرتام؛ لكرب �شنه 
فقط.

 - باز  بن  العالمة عبدالعزيز  لل�شيخ  ي�شرية، ذكرت خاللها فتوى  كلمة  األقيت 
رحمه اهلل -، فلما انتهيت، قال يل ال�شيخ مفتخًرا: اأنا وال�شيخ ابن باز كنا زمالء ندر�ص 

يف امل�شجد عند ال�شيخ حممد بن اإبراهيم قبل اأربعني �شنة.

التفت اأنظر اإليه، فاإذا هو قد انبلجت اأ�شاريره لهذه املعلومة، كان فرًحا جًدا لأنه 
�شاحب رجاًل ناجًحا يوًما من الدهر.

بينما جعلت اأردد يف نف�شي: وملاذا يا م�شكني ما �شرت ناجًحا مثل ابن باز؟ 

ما دام اأنك عرفت الطريق ملاذا مل توا�شل؟

ملاذا ميوت ابن باز فتبكي عليه املنابر، واملحاريب، واملكتبات، وتئن اأقوام لفقده؟ 
واأنت �شتموت يوًما من الدهر، ولعله ل يبكي عليك اأحد اإل جماملة، اأو عادة!

كلنا قد نقول يوًما من الأيام، عرفنا فالًنا، وزاملنا فالًنا، وجال�شنا فالًنا!

ولي�ص هذا هو الفخر، اإمنا الفخر اأن ت�شمخ فوق القمة كما �شمخ.

فكن بطاًل، واعزم من الآن اأن تطبق ما تقتنع بنفعه من قدرات.. كن ناجًحا.. 
اقلب عبو�شك ابت�شامة، وكاآبتك ب�شا�شة، وبخلك كرًما، وغ�شبك حلًما.

اجعل امل�شائب اأفراًحا، والإميان �شالًحا.

ا�شتمتع بحياتك، فاحلياة ق�شرية ل وقت فيها للغم.
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احليوانات!
من �شارت املهارات احل�شنة ديدنه حتولت اإىل طبع يخالط دمه وعقله ل ينفك 

عنه اأبًدا، فتجده دائًما ليًنا هيًنا رفيًقا متحماًل عطوًفا مع كل اأحد، حتى مع احليوانات 

واجلمادات.

ال�شحابة  بع�ص  ف��راأى  حاجته،  ليق�شي  فانطلق  �شفر،  يف   ^ اهلل  ر�شول  ك��ان 

ف��ج��اءت احل��م��رة، فجعلت حت��وم حولهم  بع�شهم فرخيها  ف��اأخ��ذ  ف��رخ��ان  ُح��م��رة معها 

وترفرف بجناحيها، فلما جاء النبي ^ وراآها التفت اإىل اأ�شحابه وقال: من فجع هذه 

بولدها؟ ردوا ولدها اإليها.

ويف يوم اآخر، راأى ^ قرية منل قد اأحرقت فقال: من اأحرق هذه؟

قال بع�ص اأ�شحابه: اأنا.. فغ�شب وقال: ل ينبغي اأن ُيعذب بالنار اإل رب النار.

وكان ^ من راأفته اأنه اإذا تو�شاأ واأقبلت اإليه هرة اأ�شغى لها الإناء فت�شرب، ثم 

يتو�شاأ بف�شلها.

ومّر ^ يوًما على رجل ملقًيا �شاة على الأر���ص، وقد و�شع رجله على �شفحة 

عنقها مم�شًكا لها ليذبحها وهو يحد �شفرته وهي تلحظ اإليه بب�شرها، فغ�شب ^ ملا 

راآه وقال: اأتريد اأن متيتها موتتني؟ هال حددت �شفرتك قبل اأن ت�شجعها؟

ومر يوًما برجلني يتحدثان وقد ركب كل منهما على بعريه، فلما راآهما رحم 

البعريين، ونهى اأن تتخذ الدواب كرا�شي، يعني ل تركب البعري اإل وقت احلاجة فقط، 

فاإذا انتهت حاجتك فانزل ودعه يرتاح.

 ^ اأن��ه ك��ان للنبي  ونهى ^ عن و�شم الدابة يف الوجه، وم��ن اأط��رف ما ذك��ر 

ناقة ت�شمى الع�شباء، ثم اإن نفًرا من امل�شركني اأغاروا على اإبٍل للم�شلمني كانت ترعى 
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يف اأطراف املدينة.

فذهبوا بها وكانت الع�شباء فيها، واأ�شروا امراأة من امل�شلمني، وا�شتاقوها معهم، 
الإب��ل ترعى  اأطلقوا  اأثناء الطريق  اإذا نزلوا يف  باملراأة والإب��ل، وكانوا  امل�شركون  وهرب 

حولهم.

الإب��ل  اإىل  فاأقبلت  منهم..  لتهرب  بالليل  امل���راأة  فقامت  فناموا.  منزًل  فنزلوا 
من  خ��وًف��ا  فترتكه  �شوته،  باأعلى  رغ��ا  بعري  على  اأت��ت  كلما  فجعلت  اإح��داه��ا؛  لرتكب 
ا�شتيقاظهم، وجعلت متر على الإبل واحًدا واحًدا.. حتى اأتت على الع�شباء.. فحركتها 
الع�شباء  فانطلقت  املدينة  امل��راأة، ثم وجهتها نحو  ذل��ول جمر�شة، فركبتها  ناقة  ف��اإذا 
م�شرعة، فلما �شعرت املراأة بالنجاة ا�شتد فرحها فقالت: "اللهم اإن لك عليَّ نذًرا.. اإن 

اأجنيتني عليها اأن اأنحرها..!!".

بيتها  يف  امل���راأة  نزلت   ،^ النبي  ناقة  النا�ص  فعرف  املدينة،  اإىل  امل���راأة  و�شلت 
وم�شوا بالناقة اإىل النبي ^؛ فجاءت املراأة تطلب الناقة لتنحرها!

فقال ^: بئ�ص ما جزيِتها، اأو بئ�ص ما جزتها، اإن اأجناها اهلل عليها لتنحرنها!

ثم قال ^: »ل وفاء لنذر يف مع�شية اهلل ول فيما ل ميلك ابن اآدم« رواه اأبو 
داود.

�شجية  اإىل   - وال��ك��رم  والب�شر  كالرفق   - التعامل  يف  مهاراتك  حت��ول  ل  فلماذا 
تالزمك على جميع اأحوالك، مع كل �شيء تتعامل معه حتى اجلمادات والأ�شجار!

امل�شجد  اإىل جذع من�شوب يف  في�شند ظهره  يوم اجلمعة،  يقوم   ^ النبي  كان 
األ اأجعل لك �شيًئا تقعد  "يا ر�شول اهلل:  فيخطب النا�ص؛ فقالت ام��راأة من الأن�شار: 

عليه فاإن يل غالًما جناًرا. 

قال: اإن �شئِت. 

فعملت له املنرب.

فلما كان يوم اجلمعة، �شعد النبي ^ على املنرب الذي �شنع له، فلما قعد ^ 
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على ذلك املنرب خار اجلذع كخوار الثور، و�شاحت النخلة حتى كادت اأن تن�شق، وارجت 
امل�شجد، فنزل النبي̂  ف�شم اجلذع اإليه فجعلت النخلة تئن اأنني ال�شبي الذي ُي�شّكت 
حتى ا�شتقرت، ثم قال ^: »اأما والذي نف�ص حممد بيده.. لو مل األتزمه ملا زال هكذا 

اإىل يوم القيامة« �شححه الألباين.
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النا�ض قلوب  لك�ضب  "100" طريقة 
يقول ال�شيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل -:

كل �شاحب هم يتفنن يف �شيد ما يريد. 

عا�شق املال يتفنن يف جمعه وتنميته، ويحر�ص على تعلم مهارات التجارة والربح.

القنوات الف�شائية تتفنن يف ا�شطياد النا�ص بتنويع الربامج واختيار الأ�شاليب 
املتجددة، وتدريب مقدمي الربامج على مهارات جتذب النا�ص ملتابعتها، وقل مثل ذلك 

يف و�شائل الإعالم املقروءة وامل�شموعة.

ومثله مروجو الب�شائع املختلفة، �شواء كانت حالًل اأم حراًما؛ كلهم يحر�شون 
من  فن  القلوب  وك�شب  يحبونه،  ال��ذي  جمالهم  يف  تفيدهم  التي  امل��ه��ارات  اإتقان  على 

الفنون له طرقه واأ�شاليبه.

فالأول  ت�شافحهم،  بالنا�ص  رج��اًل، فمررت  اأربعون  فيه  اأنك دخلت جمل�ًشا  هب 
مددت يدك اإليه م�شلًما فناولك طرف يده وقال بربود: اأهاًل.. اأهاًل.

ا  اأي�شً ب���ربود  ف��رد  ب��ال�����ش��الم،  ف��ف��اج��اأت��ه  ك��ان م�شغوًل بحديث ج��ان��ب��ي،  وال��ث��اين 
و�شافحك دون اأن ينظر اإليك.

اأو  ترحيب،  بكلمة  يتلفظ  اأن  دون  اإليك  يده  فمد  بهاتفه  يتحدث  كان  والثالث 
يبدي لك اأي اهتمام.

بعينيه  عينيك  التقت  فلما  لل�شالم،  م�شتعًدا  ق��ام  مقباًل  راآك  فلما  ال��راب��ع  اأم��ا 
ابت�شم واأظهر الب�شا�شة بلقياك، و�شافحك بحرارة، واحتفى بقدومك، واأنت ل تعرفه 

ول يعرفك!

ثم اأكملت �شالمك على النا�ص وجل�شت.

ب�شراحة! األ ت�شعر اأن قلبك ينجذب نحو ذلك ال�شخ�ص؟

اإليه، واأنت ل تعرفه، ول تدري عن ا�شمه، ول تعلم وظيفته، ول  بلى؛ ينجذب 
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مركزه، ومع ذلك ا�شتطاع اأن ي�شلب قلبك، ل مباله، ول مبن�شبه، ول بح�شبه ون�شبه، 
واإمنا مبهارات تعامله.

اإذن القلوب ل تك�شب بالقوة ول باملال ول باجلمال ول بالوظيفة، واإمنا تك�شب 
باأقل من ذلك واأ�شهل، ومع ذلك فقليل من ي�شتطيع ك�شبها.

اأذكر اأن اأحد طالبي يف الكلية اأ�شيب مبر�ص نف�شي، كان نوًعا �شعًبا من الكتئاب.

الكلية وقابلني وتعاوّنا  اإىل  م��راًرا  ي�شغل من�شًبا عالًيا، جاء  والده �شابًطا  كان 
على عالج ابنه.

مليًئا  الأب  جمل�ص  واأرى  منيًفا،  ق�شًرا  ف���اأراه  اأح��ي��اًن��ا  بيتهم  اإىل  اأذه���ب  كنت 
بال�شيوف ل تكاد جتد فيه مكاًنا فارًغا.

كنت اأعجب من حمبة النا�ص لهذا الرجل واإقبالهم عليه.

م�شت �شنوات وتقاعد الأب من من�شبه، فذهبت اإليه زائ��ًرا.. دخلت الق�شر ثم 
يتابع  الرجل  اإل  املجل�ص  اأر يف  فلم  كر�شًيا  اأك��رث من خم�شني  وفيه  املجل�ص  اإىل  دلفت 

برناجًما يف التلفاز، وخادًما يخدمه بالقهوة وال�شاي.. جل�شت معه قلياًل.

الذي كان  الآن!! ما  ملا كان يف وظيفته وحاله  اأتذكر حاله  فلما خرجت جعلت 
يجمع النا�ص فيما م�شى؟

ما الذي كان يجعلهم يلتمون عليه موؤان�شني متحببني؟!

اأدركت عندها اأن الرجل مل يك�شب النا�ص باأخالقه ولطفه وح�شن تعامله، واإمنا 
ك�شبهم مبن�شبه ووجاهته و�شعة عالقاته، فلما زال املن�شب زالت معه املحبة.

فخذ من �شاحبنا در�ًشا وتعامل مع النا�ص مبهارات جتعلهم يحبونك ل�شخ�شك.. 
يحبون اأحاديثك وابت�شامتك ورفقك وح�شن مع�شرك.. يحبون تغا�شيك عن اأخطائهم.. 

ووقوفك معهم يف م�شائبهم.

ل جتعل قلوبهم معلقة بكر�شيك وجيبك!

www.alukah.net
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املماليك واخلدم
كان ^ يح�شن الدخول اإىل قلوبهم مبا ينا�شب.

الطائف  اإىل   ^ فخرج   ،^ عليه  قري�ص  اأذى  ا�شتد   ^ النبي  ع��م  ُت��ويف  مل��ا 
يلتم�ص من ثقيف الن�شرة واملنعة بهم من قومه، ورجا اأن يقبلوا منه ما جاءهم به من 

اهلل تعاىل. 

خرج اإليهم وحده، و�شل اإىل الطائف، وعمد اإىل نفر ثالثة من ثقيف وهم �شادة 
ثقيف واأ�شرافهم وهم اإخوة ثالثة؛ عبد يا ليل وم�شعود وحبيب بنو عمرو بن عمري.

على  ن�شرته  م��ن  ل��ه  ج��اءه��م  مل��ا  وكلمهم  اهلل  اإىل  فدعاهم   ،^ اإليهم  فجل�ص 
الإ�شالم والقيام معه على من خالفه من قومه.

فقال اأحدهم: هو ميرط ثياب الكعبة اإن كان اهلل اأر�شلك.

وقال الآخر: اأما وجد اهلل اأحًدا اأر�شله غريك؟

اأما الثالث فقال: واهلل ل اأكلمك اأبًدا! لئن كنت ر�شوًل من اهلل كما تقول لأنت 
اأعظم خطًرا من اأن اأرد عليك الكالم، ولئن كنت تكذب على اهلل ما ينبغي يل اأن اأكلمك.

فلما �شمع ^ منهم هذا الرد القبيح، قام من عندهم، وقد يئ�ص من قوم ثقيف.

لكنه خاف اأن تعلم قري�ص بخرب ثقيف معه فيجرتئون عليه اأكرث، فقال لهم: 
»اإذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني« رواه البخاري. 

فلم يفعلوا، واأغروا به �شفهاءهم وعبيدهم ي�شبونه وي�شيحون به، حتى اجتمع 
عليه النا�ص واأجلئوه اإىل حائط لعتبة بن ربيعة، و�شيبة بن ربيعة، وهما فيه، ورجع عنه 

من �شفهاء ثقيف ممن كان يتبعه.

فعمد ^ اإىل ظل حبلة من عنب فجل�ص فيه، وابنا ربيعة ينظران اإليه ويريان 
ما يلقى من �شفهاء اأهل الطائف، فلما راآه ابنا ربيعة عتبة و�شيبة وما لقي حتركت له 
هذا  له: خذ قطًفا من  وق��ال  عدا�ص،  له  يقال  ن�شرانًيا  لهما  فدعوا غالًما  رحمهما، 
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العنب ف�شعه يف هذا الطبق ثم اذهب به اإىل ذلك الرجل فقل له ياأكل منه.

ففعل عدا�ص، وجاء بالعنب حتى و�شعه بني يدي ر�شول اهلل ^ ثم قال له: كل. 

فمد ر�شول اهلل ^ يده اإليه وقال: "ب�شم اهلل" ثم اأكل.

نظر عدا�ص اإليه وقال: واهلل اإن هذا الكالم ما يقوله اأهل هذه البالد.

فقال له ^: »ومن اأهل اأي بالد اأنت يا عدا�ص؟ وما دينك؟«.

قال: ن�شراين، واأنا رجل من اأهل نينوى.

فقال ^: »من قرية الرجل ال�شالح يون�ص بن متى؟«.

فقال عدا�ص: وما يدريك ما يون�ص بن متى؟ 

فقال ^: »ذلك اأخي.. كان نبًيا.. واأنا نبي«. 

فاأكب عدا�ص على ر�شول اهلل ^ يقبل راأ�شه ويديه وقدميه.

اأف�شده  فقد  غالمك  اأما  ل�شاحبه:  اأحدهما  فقال  اإليهما،  ينظران  ربيعة  وابنا 
عليك.

و�شماع   ^ اهلل  ر�شول  ب��روؤي��ة  التاأثر  عليه  ب��دا  وق��د  ل�شيده،  رج��ع عدا�ص  فلما 
كالمه، قال له �شيده: ويلك يا عدا�ص! ما لك تقبل راأ�ص هذا الرجل ويديه وقدميه؟

فقال: يا �شيدي ما يف الأر���ص �شيء خري من هذا، لقد اأخربين باأمر ما يعلمه 
اإل نبي.

فقال �شيده: ويحك يا عدا�ص ل ي�شرفنك عن دينك، فاإن دينك خري من دينه.

كانت  مهما  اجل��م��ي��ع،  م��ع  راق��ًي��ا  تعاملنا  جنعل  اأن  ال��ي��وم  نحن  ن�شتطيع  فهل 
طبقاتهم؟
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انتبه .. كن ملَّاًحا للجمال فقط
بع�ص النا�ص يتحم�ص كثرًيا لأْن يكون ملاًحا، فال يكاد ي�شكت عن املالحظة والثناء، 

لكنهم قالوا قدمًيا: ال�شيء اإذا زاد عن حده، انقلب اإىل �شده.

ومن تعجل ال�شيء قبل اأوانه، عوقب بحرمانه.

لها،  النا�ص  ب��روؤي��ة  ال�شخ�ص  يفرح  التي  الرائعة  اجلميلة  لالأ�شياء  ملاًحا  فكن 
وينتظر ثناءهم عليها، ويطرب ل�شماع األفاظ الإعجاب بها.

اأن  ف��ح��اول  اأو يخجل م��ن مالحظتها  روؤي��ت��ه��ا،  ال��ت��ي ي�شتحي م��ن  الأ���ش��ي��اء  اأم���ا 
تتعامى عنها، مثاًل: دخلت بيت �شاحبك فراأيت الكرا�شي قدمية، فانتبه من اأن تكون 
من الثقالء الذين ل يكفون عن تقدمي اقرتاحات مل تطلب منهم، انتبه من اأن يفرط 

ل�شانك بقول: ملاذا ما تغري الكرا�شي؟!

الرثيات ن�شفها ل ي�شتغل! 

ملاذا ل ت�شرتي ثريات جديدة! 

دهان اجلدار قدمي؛ ملاذا ل تدهنه باألوان جديدة!

يا اأخي هو مل يطلب منك اقرتاحات، ول�شت مهند�ص ديكور اتفق معك على اأن 
ي�شتفيد من اآرائك.. 

ابق �شاكًتا، لعله ل ي�شتطيع تغيريها، لعله مير ب�شائقة مالية، اإلخ..

اإىل ما ي�شتحون منه، ثم يثريه  النا�ص ممن يحرجهم بالنظر  اأثقل على  لي�ص 
ويبداأ يف التعليق عليه. 

ومثل ذلك، لو كان ثوبه قدمًيا، اأو مكيف �شيارته متعطاًل، قل خرًيا اأو ا�شمت.

ذكروا اأن رجاًل زار �شاحًبا له فو�شع له خبًزا وزيًتا، فقال ال�شيف: لو كان مع 
هذا اخلبز زعرت!

فدخل �شاحب الدار وطلب من اأهله زعرًتا لل�شيف فلم يجد.
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فخرج لي�شرتي ومل يكن معه مال، فاأبى �شاحب الدكان اأن يبيعه بالآجل، فرجع 
واأخذ مطهرته )وهي الإناء الذي ي�شع فيه املاء ليتو�شاأ منه( فخرج بها ودفعها اإىل 
�شاحب الدكان - رهًنا - حتى اإذا مل ي�شدد له قيمة الزعرت يبيع �شاحب الدكان املطهرة 

وي�شتويف الثمن لنف�شه.

ثم اأخذ الزعرت ورجع به اإىل �شيفه، فاأكل، فلما انتهى ال�شيف من الطعام قال: 
احلمد هلل الذي اأطعمنا و�شقانا، وقنعنا مبا اآتانا.

ه احلزين وقال: لو قّنَعك اهلل مبا اآتاك، ملا كانت مطهرتي  ه �شاحب الدار تاأوُّ فتاأوَّ
مرهونة!

ا فال تردد عليه: اأوه.. وجهك اأ�شفر.. عيناك زائغتان..  وكذلك لو زرت مري�شً
جلدك ياب�ص.

عجًبا!! هل اأنت طبيب؟ قل خرًيا اأو ا�شمت.

فاأخربه  علته،  عن  �شاأله  ثم  قلياًل  عنده  فجل�ص  ا،  مري�شً زار  رج��اًل  اأن  ذك��روا 
املري�ص بها وكانت علة خطرية.

ف�شرخ الزائر: اآه.. هذه العلة اأ�شابت فالًنا �شاحبي فمات منها، واأ�شابت فالًنا 
�شديق اأخي ول يزال مقعًدا منها اأ�شهًرا ثم مات، واأ�شابت فالًنا جار زوج اأختي ومات.

واملري�ص ي�شتمع اإليه ويكاد اأن ينفجر..

فلما اأنهى الزائر كالمه واأراد اخلروج التفت اإىل املري�ص وقال: هاه.. تو�شيني 
ب�شيء؟

ا فال تذكر عنده  قال املري�ص: نعم، اإذا خرجت فال ترجع اإيل َّ، واإذا زرت مري�شً
املوتى.

وذكروا كذلك اأن امراأة عجوًزا مر�شت عجوز �شديقة لها، فجعلت هذه العجوز 
اأن يذهبوا بها لتلك املري�شة لزيارتها وهم يتعللون  َواح��ًدا  اأبنائها واحًدا  تلتم�ص من 

ويعتذرون، حتى ر�شي اأحد اأبنائها على م�ش�ص وذهب بها ب�شيارته.
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فلما و�شل بيت العجوز املري�شة نزلت اأمه وجعل ينتظرها يف �شيارته.

املر�ص، ف�شلمت عليها ودعت  ف��اإذا هي قد متّكن منها  املري�شة  الأم على  دخلت 
بكل  البيت، فقالت  املري�شة وهن يبكني يف �شالة  ببنات  لها، فلما م�شت خارجة مرت 
براءة: اأنا ل يتي�شر يل املجيء اإليكن كلما اأردت، واأمكن مري�شة ويبدو يل اأنها �شتموت،  

فاأح�شن اهلل عزاءكن من الآن!

فانتبه يا لبيب، كن ملاًحا ملا يفرح وي�شر، ل ملا يحزن.



123

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

 اجلدين برفق!
ل يعني ما تقدم من كالم عدم اللوم اأب��ًدا.. بلى.. فقد حتتاج يف اأحيان متكررة 
اإىل اأن تلوم الآخرين، ولدك، زوجتك، �شديقك؛ لكن ميكن تاأجيله قلياًل، اأو ا�شتخدام 

اأ�شاليب اأخف.
دع امللوم يحتفظ مباء وجهه.

بعدما فتح̂  مكة، وقد قوي �شاأنه عند العرب، وكرث الداخلون يف الإ�شالم، غزا 
^ بالنا�ص حنيًنا، فجاء امل�شركون باأح�شن �شفوف، ف�شفت اخليل، ثم �شفت املقاتلة، 

ثم �شفت الن�شاء من وراء ذلك، ثم �شفت الغنم، ثم النعم.
اإىل  �شبقوا  امل�شركون قد  وكان  األًفا،  اثني ع�شر  بلغوا  ب�شر كثري، قد  وامل�شلمون 

وادي حنني، واختباأت كتائب منهم يف جانبيه بني ال�شخور.
فما هو اإل اأن ابتداأ القتال، ودخلت جموع امل�شلمني يف الوادي، حتى تفجر عليهم 
الكفار من كل جانب وا�شطرب النا�ص، وجعلت خيل امل�شلمني تلوذ خلف ظهورهم، فلم 
يلبثوا اأن انك�شفت خيلهم، وكان اأوُل من فرَّ الأعراب، وت�شلط الكفار وظهروا.. فالتفت 
ر�شول اهلل̂  فاإذا اجلموع تفر، والدماء ت�شيل، واخليل ي�شرب بع�شها يف بع�ص، فجعل 

ياأمر العبا�ص باأن ينادي: يا للمهاجرين يا لالأن�شار؟
فرجعوا حتى ثبت ^ يف ثمانني اأو مائة رجل، ثم ن�شر اهلل امل�شلمني وانتهى 

القتال.
^، ف��اإذا الذين فروا من القتال وخافوا من  وجمعت الغنائم بني يدي النبي 

الرماح والنبال هم اأول من اجتمعوا على ر�شول اهلل ^ يريدون الغنائم.
تعلقت الأعراب بر�شول اهلل̂  يقولون له: اق�شم علينا فيئنا، اق�شم علينا فيئنا، 

يريدون الغنائم.

عجًبا!! يق�شم فيئكم، متى �شار فيوؤكم واأنتم مل تقاتلوا؟

كيف تطلبون من الغنيمة، وهو الذي كان ي�شرخ بكم لتعودوا واأنتم ل ت�شتجيبون.. 
لكنه ^ مل يكن يدقق على مثل هذا، فالدنيا ل ت�شاوي عنده �شيًئا.
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جعلوا يتبعونه ويرددون: اق�شم علينا فيئنا، حتى تزاحموا عليه و�شيقوا الطريق 
رداوؤه  فتعلق  لها  مال�شًقا  ال��زح��ام  �شدة  م��ن  فمّر  �شجرة،  اإىل  وا���ش��ط��روه  ي��دي��ه،  ب��ني 

باأغ�شانها حتى �شقط عن منكبيه، و�شار بطنه وظهره مك�شوًفا.

فلم يغ�شب، واإمنا التفت اإليهم وقال بكل هدوء: »اأيها النا�ص: ردوا علي ردائي، 
فوالذي نف�شي بيده لو كان يل عدد �شجر تهامة َنعًما لق�شمته عليكم، ثم ل جتدوين 

بخياًل، ول جباًنا، ول كذاًبا«.

نعم؛ لأنه لو كان بخياًل لأم�شك الأموال لنف�شه، ولو كان جباًنا لفّر مع الفارين، 
ولو كان كذاًبا ملا ن�شره رب العاملني.

بامراأة  فمر  اأ�شحابه،  بع�ص  مع  مي�شي   ^ ك��ان  كثرية؛  الرائعة   ^ مواقفه 
تبكي عند قرب على �شبي لها؛ فقال لها ^: »اتقي اهلل وا�شربي«.

وكانت املراأة باكية مهمومة، فلم تعرف النبي ^، فقالت: اإليك عني، وما تبايل 
اأنت مب�شيبتي؟!

ف�شكت النبي ^ وذهب وتركها فقد اأدى ما عليه، واأدرك اأن املراأة الآن يف و�شع 
نف�شي قد ل ينا�شب اأن يزاد عليها يف الن�شح اأكرث مما �شمعت.

التفت بع�ص ال�شحابة اإليها وقالوا: هذا ر�شول اهلل ^!.. فندمت املراأة على ما 
قالت، وقامت حتاول اأن تلحق بالنبي ^ حتى و�شلت بيته.

فلم جتد على بابه بوابني، فقالت معتذرة: يا ر�شول اهلل مل اأعرفك، الآن اأ�شرب، 
فقال: »اإمنا ال�شرب عند ال�شدمة الأوىل«.
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جلد الذات!
يقول ال�شيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل -: 

من الذكريات اأّنا خرجنا مرة للرب، وكان معنا اأبو خالد �شديق لنا نظره �شعيف 
جًدا، كنا نخدمه.. نقرب اإليه املاء، التمر، القهوة، وهو يردد: ل بد اأن اأ�شاعدكم، اأريد اأن 

اأ�شتغل معكم، كلفوين باأي عمل، ونحن ننهاه عن ذلك.

ذبحنا �شاة معنا، وقطعناها وو�شعناها يف القدر متهيًدا لطبخها، ومل ن�شعل النار 
بعد.

وان�شغلنا بن�شب اخليمة، وترتيب الأغرا�ص.

حتركت ال�شهامة يف اأبي خالد - ويا ليتها مل تفعل - فقام وتوجه اإىل القدر فراأى 
اللحم فاأدرك اأن اأول �شيء �شنفعله هو اأن ن�شب املاء على اللحم، فتوجه اإىل الأغرا�ص 
مطارات  اأرب��ع  م�شابيح،  اأ�شالك،  كهرباء،  مولد  الأغ��را���ص،  يتلم�ص  وجعل  ال�شيارة  يف 

بال�شتيك فيها ماء، وبنزين، واأغرا�ص اأخرى.

فالتقط اأقرب مطارة اإليه، واأقبل بها مبتهًجا اإىل القدر، واأفرغ ن�شفها فيه.

ملحه اأحدنا ف�شرخ به.. ل.. ل.. اأبو خالد.

وهو يردد: خلوين اأ�شتغل.. خلوين. 

ف�شحبنا املطارة منه فوًرا، وغرقنا يف ال�شحك الذي يغالبه البكاء؛ لأننا اكت�شفنا 
اأنها مطارة البنزين، ولي�شت مطارة املاء، وتغدينا على خبز و�شاي.

مل تف�شد الرحلة، بل كانت من اأمتع الرحالت.

وملاذا نعذب اأنف�شنا باأمر قد انتهى.. 

تعطلت  رحلة،  يف  الزمالء  بع�ص  مع  خرجت  الثانوية  يف  كنت  ملا  ا:  اأي�شً واأذك��ر 
ببطاريتها  لنو�شل  اأمامها  واأوقفناها  اأخ��رى  ب�شيارة  اأقبلنا  ال�شيارات،  اإح��دى  بطارية 

البطارية املتعطلة.
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اأقبل طارق ووقف بني ال�شيارتني، و�شبك الأ�شالك يف بطارية ال�شيارة الأوىل، ثم 
�شبكها يف البطارية املتعطلة، ثم اأ�شار لأحد ال�شباب.. �شغل ال�شيارة.

ركب �شاحبنا، وكان )القري( ناقل احلركة على رقم واحد، فما اإن �شغل ال�شيارة 
حتى قفزت ال�شيارة اإىل الأمام و�شكت ركبتي طارق بني �شدامي ال�شيارتني، ووقع على 

الأر�ص م�شاًبا.. و�شاحبنا يف ال�شيارة يردد: اأ�شغل مرة ثانية؟!

اأبعدنا ال�شيارتني، و�شاعدنا طارق على امل�شي، كان يعرج ويتاأمل من ركبتيه ب�شدة، 
لكنه اأعجبني اأنه مل يزد اأمله ب�شراخ، اأو �شّب، اأو توبيخ، بل ابت�شم واأظهر الر�شى.. وما 

فائدة ال�شراخ؟ والأمر قد انتهى، و�شاحبنا اأدرك خطاأه.

الأم��ور،  ب�شغائر  تهتم  القاعدة: ل  بهذه  فاعمل  بحياتك،  ت�شتمتع  اأن  اأردت  اإذا 
نحن اأحياًنا نعذب اأنف�شنا وجنلدها، ون�شيق ونتاأمل، والأمل ل يحل امل�شكلة.

افر�ص اأنك دخلت اإىل حفل عر�ص، وقد لب�شت ثوًبا ح�شًنا، وو�شعت فوق راأ�شك 
واح��ًدا،  واح���ًدا  النا�ص  ت�شافح  وب���داأت  العري�ص،  اأجمل من  وع��ق��اًل، حتى �شرت  غ��رتة 
وفجاأة اأقبل طفل من ورائك، وتعلق بطرف غرتتك، و�شحبها ف�شقطت الغرتة والعقال 

والطاقية، و�شار �شكلك م�شحًكا.. كيف تت�شرف؟

كثري منا يتعامل مع هذه امل�شكلة باأ�شلوب هو لي�ص حاًل لها، يرك�ص وراء ال�شغري، 
ي�شرخ، ي�شب، يلعن، والنتيجة: اأنه حقق ما كان يريده الطفل من جذب انتباه، و�شجة، 

واأ�شحك النا�ص عليه، ورمبا �شوره بع�شهم و�شار بلوتوًثا يتناقلونه!

اأن��ك لب�شت  اأو افر�ص  اإمن��ا تعذب نف�شك،  اأن��ت هنا - حقيقة - ل تعذب الطفل 
لتقدم على وظيفة، مررت  �شركة  اإىل  وذهبت  بعد،  قيمته  ت�شدد  ثوًبا جديًدا رمبا مل 
باأحد الأبواب كان مدهوًنا بالطالء للتّو، وبجانبه لوحة حتذيرية مل تنتبه لها، وفجاأة 

م�شحت ن�شف الطالء بثوبك، وطفق عامل الطالء ي�شرخ بك �شاًبا غ�شبان.

كيف تتعامل مع هذه امل�شكلة؟

ا نتعامل معها باأ�شلوب لي�ص حاًل لها، نثور، ن�شبُّ  نحن يف كثري من الأحيان اأي�شً
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العامل، مِلَ مل ت�شع لوحة وا�شحة، فريد عليك بغ�شب وقد تكون النتيجة اأن تتلطخ 
برتاب الأر�ص اأكرث مما تلطخت بطالء الباب!

على ر�شلك.. تدري اأنت الآن ماذا تفعل؟! اإنك تعذب نف�شك.. جتلد ذاتك.

وقل مثل ذلك لو تزينت وذهبت خاطًبا، فمرت بك �شيارة واأنت خارج من البيت، 
ور�شت عليك من ماء كان جمتمًعا على الأر���ص!.. هل �شتعذب نف�شك فت�شرخ وتزعق 

بال�شيارة وركابها وهي قد ولَّتك ظهرها؟

وكذلك.. ل داعي لنتذكر دائًما الآلم التي م�شتنا يف حياتنا.
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اخت�ضر .. ول جتادل
يقول ال�شيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل -: 

يقولون: اإن النا�شح كاجلالد، وبقدر مهارة اجلالد يف اجللد يبقى الأمل.

اأقول: مهارة اجللد.. ل قوة اجللد!

فاجلالد العنيف الذي ي�شرب بقوة، يتاأمل امل�شروب وقت وقوع ال�شياط، ثم ما 
اأن  الأ�شتاذ يف �شنعته، فقد ل ي�شرب بقوة لكنه يعلم  اأما اجلالد  ين�شاها،  يلبث حتى 

يوقع ال�شوط.

كذلك النا�شح.. لي�شت العربة بكرثة الكالم، ول طول الن�شيحة، واإمنا باأ�شلوب 
النا�شح، فاخت�شر قدر امل�شتطاع، اإذا اأردت اأن تن�شحه فال تلق عليه حما�شرة، خا�شة اإذا 
كان الأمر متفًقا عليه، كمن تن�شحه عن الغ�شب، اأو �شرب اخلمر، اأو ترك ال�شالة، اأو 

عقوق الوالدين.. اإلخ.

تاأملت الن�شائح النبوية ال�شخ�شية املبا�شرة، فوجدتها ل تزيد الواحدة منها عن 
�شطر واحد اأو �شطرين.

ا�شمع: يا علي.. ل تتبع النظرة النظرة؛ فاإن لك الأوىل ولي�شت لك الثانية.

انتهى.. ن�شيحة باخت�شار.

يا عبداهلل بن عمر.. كن يف الدنيا كاأنك غريب، اأو عابر �شبيل.. انتهى.

يا معاذ.. واهلل اإين اأحبك.. فال تدعن يف دبر كل �شالة اأن تقول: اللهم اأعني على 
ذكرك، و�شكرك، وح�شن عبادتك.

يا عمر.. اإنك رجل قوي، فال تزاحمن عند احلجر.

وكذلك كان العقالء بعده.

لقي اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه - الفرزدق ال�شاعر فقال: يا ابن اأخي اإين اأرى 
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عنك  ودع  لها..  فاعمل  يعني  اجلنة..  يف  مو�شًعا  لهما  تعدم  ولن  �شغريتني،  قدميك 
قذف املح�شنات يف �شعرك.

وعمر - ر�شي اهلل عنه - كان على فرا�ص املوت.. فجعلوا النا�ص يثنون عليه، وجاء 
�شاب فقال: اأب�شر يا اأمري املوؤمنني بب�شرى اهلل لك من �شحبة ر�شول اهلل ^، وقدم يف 

الإ�شالم ما قد علمت، ثم َوِليت فعدلت.. ثم �شهادة.

فقال عمر - ر�شي اهلل عنه -: وددت اأن ذلك كفاف ل علي ول يل.

فلما اأدبر ال�شاب، فاإذا اإزاره مي�ص الأر�ص.. م�شبل، فاأراد عمر - ر�شي اهلل عنه - 
اأن يقدم الن�شيحة لل�شاب، فقال: ردوا علي الغالم.

فلما وقف ال�شاب بني يديه.. قال: يا بن اأخي.. ارفع ثوبك، فاإنه اأنقى لثوبك، 
واأتقى لربك.

انتهى.. باخت�شار.. الر�شالة و�شلت.

اترك اجلدال قدر امل�شتطاع، خا�شة اإذا �شعرت اأن الذي اأمامك يكابر، فاملق�شود 
اإي�شال الن�شيحة اإليه، وقد ذم اهلل اجلدال: زب ې ې ى ىائائ ەئ ەئ وئ   وئ رب 

)الزخرف: 58(.

وقال ^: »ما �شل قوم بعد هدى كانوا عليه.. اإل اأوتوا اجلدل« رواه الرتمذي.

وقال ^: » اأنا زعيم بيت يف رب�ص اجلنة ملن ترك املراء واإن كان حمًقا« رواه اأبو 
داود.

اأحياًنا يقتنع ال�شخ�ص بالفكرة، لكن اأكرث النفو�ص فيها اأنفة وكرب، زب ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پپ رب  )النمل: 14(.

فالغاية عندك اأنت اأ�شاًل اأن يعرف اخلطاأ ليتجنبه يف املرة القادمة، ولي�ص الغاية 
اأن تنت�شر اأنت عليه، فل�شتما يف حلبة م�شارعة.
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^ على علي وفاطمة - ر�شي اهلل عنهما - لياًل.. فقال لهما: األ  دخل النبي 
ت�شليان.. اأي األ تقومان الليل؟

فقال علي - ر�شي اهلل عنه -: اأنف�شنا بيد اهلل، متى �شاء اأن يبعثنا.. بعثنا.

فولهما النبي ^ ظهره، وم�شى وهو ي�شرب بيده على فخذه ويقول: زب ڀ  
ڀ ڀ  ٺ ٺ رب  )الكهف: 54(.
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�ضليمان بن داود وملك املوت
يقال اأن ملك املوت دخل يوًما على �شليمان بن داود - عليهما ال�شالم -، فجعل 
يحدق نظره ويطيل ب�شره اإىل رجل من ندمائه، فلما خرج من عنده، قال ذلك الرجل: 

يا نبي اهلل من كان ذلك الرجل الذي دخل؟ 

فقال �شليمان - عليه ال�شالم -: ملك املوت. 

فقال الرجل: اأخاف اأن يريد قب�ص روحي، فخل�شني من يده. 

فقال �شليمان - عليه ال�شالم -: كيف اأخل�شك؟ 

فقال الرجل: تاأمر الريح اأن حتملني يف هذه ال�شاعة اإىل بالد الهند، لعله ي�شل 
عني ول يجدين، وبذلك تخل�شني منه. 

فاأمر �شليمان - عليه ال�شالم - الريح فحملته يف الوقت واحلال. 

فعاد ملك املوت ودخل على �شليمان بن داود - عليهما ال�شالم - مرة اأخرى، فلما 
دخل عليه قال له: لأي �شبب كنت تطيل النظر اإىل ذلك الرجل؟ 

قال ملك امل��وت: كنت اأتعجب منه! لأين اأم��رت اأن اأقب�ص روحه يف اأر���ص الهند 
وكان بعيًدا عنها اإىل اأن حملته الريح اإىل هناك فكان ما قدره اهلل تعاىل. 

قال ال�شعبي - رحمة اهلل عليه -: اأر�شلني اخلليفة بعد امللك بن مروان اإىل ملك 
اأم��ور عديدة، وي�شتفهم مني عن  اأخذ يناق�شني يف  اإليه  اأمر ما، فلما و�شلت  ال��روم يف 
اأ�شياء كثرية، وكان ل ي�شاألني عن �شيء اإل اأجبته، فكاأنه اأعجب بحديثي ومناق�شتي له 
- وكانت الر�شل ل تطيل الإقامة عنده - فحب�شني اأياًما كثرية حتى ا�شتحثثث خروجي، 
فلما اأردت الن�شراف قال يل: هل اأنت من اأهل بيت امللك؟ فقلت: ل، ولكني رجل من 
اأديت  اإذا  رقعة، ثم قال يل:  اإيّل  ب�شيء فدفعت  اإىل حاجبه  العرب يف اجلملة. فهم�ص 

الر�شائل اإىل �شاحبك - امللك -، فاأو�شل هذه الرقعة معها. 

قال ال�شعبي: فاأديت الر�شائل اإىل عبدامللك ون�شيت الرقعة، فلما �شرت يف بع�ص 
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الدار اأريد اخلروج وتذكرتها، فرجعت م�شرًعا قبل اأن يدفعها اإليك؟ قلت نعم؛ �شاألني: 
هل اأنت من اأهل بيت امللك؟ قلت: ل، ولكني من العرب يف اجلملة. ثم خرجت من عند 
اإليه، فلما مثلت بني  م��روان فرجعت  ن��اداين عبدامللك بن  الباب  بلغت  اخلليفة. فلما 

يديه قال يل: اأتدري ما يف الرقعة؟ 

قلت: ل. 

قال: اقراأها. 

فقراأتها فاإذا فيها: عجبت من قوم فيهم مثل هذا، كيف ملكوا غريه!

ي��رك، ومل  ق��ال ه��ذا لأن��ه مل  فقلت: واهلل لو علمت ما فيها ما حملتها، واإمن��ا 
يعرفك حق املعرفة.

قال: اأفتدري مِلَ كتبها؟ 

قلت: ل

قال: ح�شدين عليك، واأراد اأن يغريني بقتلك. 

فلما علم ملك الروم بذلك قال: ما اأردت اإل قتله كما قال!

كان هناك ملك يرعى اأمور مملكته بالرفق واحلنكة، وي�شو�شها بالعدل وحماربة 
الظلم بني الرعية، واأراد يف اأحد الأيام اأن ينظر اإىل اأي مدى بلغ عدله وتوطيد اأركان 
اأذى  والبعيدة عن  الهادئة،  بلغ عمرانه لبالدة  اأية درجة  اإىل  يتعرف  اأن  واأح��ب  ملكه، 
اأح��وال  للملوك  ويزينون  حق،  لي�ص  مبا  يخربون  التي  ال�شيئة  البطانة  من  املخربني 

رعيتهم، فتكون الهوة الكبرية بني الرعية والراعي. 

فنمت اإىل هذا امللك فكرة جعلت من جميع الأمراء وال��وزراء والأمناء والثقات 
يهبون وي�شتنفرون من اأجل تطبيق هذه الفكرة دون اأن ي�شعروا؛ لأن امللك مل يخربهم 
الأطباء  اأن  لهم  وذك��ر  منه،  العالج  ا غريًبا ل ميكن  اأن��ه مر�ص مر�شً ادع��ى  فقد  بها، 
و�شفوا له اأع�شاًبا تدق بلبنة قدمية من قرية خربة يف بيت قدمي قارب على الهالك! 
فت�شارع املتناف�شون يطوفون اأقطار مملكته، واأكناف ولياته، يبحثون عن اللبنة العتيقة 
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من قرية خربة يف بيت قدمي ليدق لها الطبيب اأع�شاب الدواء التي �شيتداوى بها امللك. 

لقد بحث اجلميع عن هذه القرية اخلربة يف حدود مملكة حاكمهم العادل، فلم 
يجدوها، واأتوا اإىل ملكهم يخربونه بخيبتهم يف عدم وجود مراده، ففرح فرًحا �شديًدا 
و�شكر اهلل، وقال: اإمنا اأردت بهذا اخلرب اأن اأجرب وليتي واأخترب مملكتي واأرى ما عليه 
رعيتي ول علم هل يف الولية مو�شع خراب لأعمره، فالآن مل يبق مكان اإل هو عامر، 

فقد متت اأمور اململكة وانتظمت الأحوال وو�شل البنيان اإىل درجة الكمال. 

اإن العدل اأ�شا�ص احلياة، وهو الطريق ل�شتمرارها ودوامها؛ لأن اهلل يقيم الدولة 
العادلة واإن كانت كافرة، ول يقيم الدولة الظاملة واإن كانت م�شلمة. 
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ع�ضامي .. قهر امل�ضتحيل
ال�شيخ �شليمان بن عبدالعزيز الراجحي بداأ من ل �شيء حتى اأ�شبح رقًما على 

خريطة رجال الأعمال البارزين مل يت�شرب الياأ�ص يوًما اإىل قلبه.

�شدق اهلل يف كل �شغرية وكبرية فاأ�شدقه.. ويف لقاء مفتوح ل تنق�شه ال�شراحة 
�شرد تاريخ حياته منذ اأن كان يعمل حماًل يتقا�شى ريال ًواحًدا حتى اأ�شبح اليوم مديًرا 
يدير )15( األف موظف يف مواقع عمله العديدة.. ا�شتمعوا اإليه وهو يروي رحلة كفاحه 

بكل توا�شع وثقة.

يقول الراجحي: ن�شاأت كغريي من ال�شباب يف هذا البلد ل اأمتلك من ال�شهادات 
الأكادميية غري ال�شهادة البتدائية، والتجار يف ذلك الوقت كانوا ل ميلكون اأكرث من 
اأن��ه كان هنالك �شح م��ادي، ويف بداية رحلتي عملت حماًل  األفي ري��ال، مبعنى  اأو  األ��ف 
بريال واحد واأنا اعترب ذلك من باب الرجولة والفخر حتى ل اأمد يدي لأحد، ثم بعد 
ذلك عملت �شبًيا وكان عملي �شهرًيا بريال، ثم عملت )رّماد( اأجلب الرماد من املنازل 
املنازل يرف�شون  اأ�شحاب  وك��ان  ري��الت،  ب���)10(  امل�شاجد  به  الطني وتبنى  ليخلط مع 
اإعطائي الرماد اإل نظري اأن اأكن�ص لهم املطابخ لأنتقل بعد ذلك اإىل مهنة الطباخة حتى 
اأخي  �شرت واحلمد هلل طباًخا ماهًرا، وكانت بداية عملي يف القت�شاد عندما عينني 
�شالح الراجحي موظًفا معه يف عام )1965م(، وكان راتبي يف ذلك الوقت )1000( ريال.

اأن�شتوا اإىل ال�شيخ �شليمان وهو يتحدث عن �شر جناحه؛ يقول: "بتوفيق من اهلل 
كان لدّي برنامج عمل ل اأحيد عنه اأبًدا �شواء كان ذلك خالل عملي يف ال�شرافة اأم يف 
جمالت الزراعة اأو ال�شناعة اأو يف م�شروع الدواجن، فاأنا اأول من ياأتي اإىل مكان العمل 
واآخر من يخرج منه، ول بد اأن يكون �شاحب العمل مهتًما بعمله، واأول ما اأ�ش�شت �شركة 
الراجحي كنت اأخرج من املنزل قبل الفجر وال�شاندويت�ص يف جيبي، واأدخل مكتبي قبل 

املوظفني ب�شاعتني واأبداأ اأعمل حتى كونت �شروحي التجارية واأر�شيت قواعدها.
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من هو خمرتع الهومتيل؟
الذي اخرتع لنا الهومتيل... هو �شاب هندي.. نعم ل تتعجبون فاملخرتع لي�ص 

اأمريكًيا، بل هو هندي.

الربيد ال�شاخن )هومتيل( هو اأكرث ما ي�شتخدم من اأنواع الربيد حول العامل، 
ا اأن �شاحبها م�شلم،  ووراء هذا الربيد ق�شة جناح �شخ�شية ت�شتحق اأن نذكرها، خ�شو�شً
اأمريكا  اإىل  �شابر  ق��دم  )1988م(  ع��ام  ففي  باتيا،  �شابر  ه��و:  الخ���رتاع  ه��ذا  ف�شاحب 
للدرا�شة يف جامعة �شتتافورد وقد تخرج بامتياز اأّهله للعمل لدى اإحدى �شركات ال�شبكة 
العنكبوتية مربجًما، وهناك تعرف على �شاب تخرج من اجلامعة نف�شها يدعى جاك 
�شميث. وقد تناق�شا كثرًيا يف كيفية تاأ�شي�ص �شركتهما للحاق بركب ال�شبكة العنكبوتية، 
وكانت مناق�شاتهما تلك تتم �شمن الدائرة املغلقة اخلا�شة بال�شركة التي يعمالن بها، 
املناق�شات  ال�شركة يف  ا�شتعمال خدمة  املبا�شر حذرهما من  رئي�شهما  اكت�شفهما  وحني 
اإن�شان بريده اخلا�ص، وهكذا  اخلا�شة، عندها فكر )�شابر( بابتكار برنامج يوفر لكل 
عمل �شًرا على اخرتاع الربيد ال�شاخن واأخرجه للجماهري عام )1996م( وب�شرعة انت�شر 

الربنامج بني م�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية.

وحني جتاوز عدد امل�شرتكني يف اأول عام ع�شرة ماليني بداأت تظهر غرية )بيل 
جيت�ص( رئي�ص �شركة ميكرو�شوفت واأغنى رجل يف العامل، وقرر �شراء الربيد ال�شاخن 

و�شمه اإىل بيئة الويندوز الت�شغيلية.

وبعد  دولر  مليون   )50( مبلغ  �شابر  على  ال�شركة  عر�شت   )97( خريف  ويف 
ب���)400( مليون  مفاو�شات مرهقة ا�شتمرت حتى )98( وافق �شابر على بيع الربنامج 

دولر، على �شرط اأن يتم تعيينه كخبري يف �شركة ميكرو�شوفت.

وينت�شب  �شخ�ص،  مليون   )90( اإىل  ال�شاخن  الربيد  م�شتخدمو  و�شل  وال��ي��وم 
اإليه يومًيا ما يقارب )3000( م�شتخدم حول العامل.. اأما �شابر فلم يتوقف عن عمله 
كمربمج، بل ومن اآخر ابتكاراته برنامج يدعى )اآرزو( يوفر بيئة اآمنة للمت�شوقني عرب 
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اأمريكا  رئي�ص  ا�شت�شافه  بحيث  وال�شهرة  ال��رثاء  من  اأ�شبح  وقد  العنكبوتية،  ال�شبكة 
ال�شابق بيل كلينتون والرئي�ص �شرياك ورئي�ص الوزراء الهندي بيهاري فاجبايي.

وما يزيد من الإعجاب ب�شخ�شية �شابر اأنه ما اإن ا�شتلم ثروته حتى بنى العديد 
من املعاهد يف بالده، و�شاعد كثرًيا من الطالب املحرومني على اإكمال تعليمهم )حتى 

اأنه يقال اأن ثروته انخف�شت ب�شرعة اإىل )100( مليون دولر.

اإن �شابر ق�شة جناح مميزه ت�شتحق الدرا�شة والثناء والتاأثر بها، كما اأنه منوذج 
وفاء لبالده.

فاإن كنت موظًفا وكانت لديك طموحات واأحالم.. فال توؤجلها فرمبا كانت هي 
البداية احلقيقة لك!
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كبي ال�ضوفية .. عنز
واخ���رتاع  وامل��ن��ك��رات  ال��ب��دع  اإ���ش��اع��ة  على  ان��ح��راف��ه��م  ت��اري��خ  ال�شوفية منذ  داأب 
يف  لي�شتمروا  م�شايخهم؛  على  ال�شيطانية  والكرامات  املكذوبة  والأ�شاطري  اخلرافات 
النا�ص  اأموال  الدنيا واأخذ  راأ�شها  واإغوائهم؛ وذلك لأ�شباب كثرية، على  النا�ص  اإخالل 
بالباطل.. وا�شمع ما قاله املوؤرخ اجلربتي يف اأعجب تلك الأمور، وكيف اأن اهلل يك�شف 

كذب هوؤلء الدجالني املبتدعني:

امل�شهد  خدام  كبري  اأخرج  الهجرة"  من  واألف  ومائة  و�شبعني  ثالث  �شنة  "يف 
امل�شلمني  اأ���ش��ارى  اأن  زع��م  �شغرية  عنًزا  للنا�ص  عبداللطيف  ال�شيخ  وا�شمه  النفي�شي 
الأ�شر  يف  وه��م  نفي�شة  بال�شيدة  تو�شلوا  اأن  بعد  معهم  اأح�شروها  ق��د  ال��ف��رجن  ب��اأر���ص 
تو�شلوا  اأن  بعد  ولكن  اأكلها،  على  وقد عزموا  العنز معهم  تلك  وكانت  منه،  ليخرجوا 
بال�شيدة جاء �شجانهم واأطلقهم وحذرهم من ذبح العنز، وملا ح�شر الأ�شرى اإىل م�شر 
عند  وقفت  قد  العنز  اأن  فوجدوا  النفي�شي  للم�شهد  وذهبوا  العنز  تلك  �شحبوا معهم 
املقام، ثم �شعدت على املنارة و�شمعوها وهي تتكلم، و�شمعوا ال�شيدة نفي�شة وهي تتكلم 
ال�شيخ  واأن  الأك��اذي��ب واخل��راف��ات،  اإىل غري ذلك من  العنز،  بتلك  من قربها وتو�شى 
وت�شامع  نفي�شة  ال�شيدة  كرامات  العنز  على  واأ�شبغ  �شمع كالمها  قد  عبداللطيف هذا 
النا�ص بذلك فاأقبلوا من كل فج لزيارة تلك العنز، واأتوا اإليها بالنذور والهدايا فقال 
لهم كبري الدجالني عبداللطيف اأنها ل تاأكل اإل قلب اللوز والف�شتق وت�شرب ماء الورد 
الن�شاء للعنز  باأ�شناف ذلك قناطري مقنطرة وعمل  وال�شكر املكرر، ونحو ذلك، فاأتوه 
واأكابر  الأم��راء  بها و�شاع خربها و�شط  الذهبية والأط��واق واحللي، وافتتنوا  القالئد 
وم�شاهدتها  لزيارتها  وذه��نب  والهدايا  النذور  من  مقامهن  قدر  على  واأر�شلن  الن�شاء 
وازدحمن عليها، فاأر�شل الأمري عبدالرحمن كتخدا اإىل ال�شيخ عبداللطيف، والتم�ص 
يكره  عبدالرحمن  وك��ان  وح��رمي��ه.  ه��و  بها  ليتربك  العنز؛  بتلك  اإل��ي��ه  ح�شوره  منه 
ال�شيخ  الدجالني فركب  ه��وؤلء  للنا�ص كذب  يبني  اأن  واأراد  ال�شوفية،  البدع وخرافات 
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عبداللطيف بغلته والعنز يف حجره، ومعه طبول وزمور وبيارق وم�شايخ وحوله اجلم 
اإىل  بها  ال�شورة و�شعد  الأم��ري عبدالرحمن على تلك  النا�ص، ودخل بيت  الغفري من 
جمل�شه وعنده الكثري من الأمراء والأعيان فاأمر باإدخالها اإىل احلرمي ليتربكن بها، 
وقدم  ذبحت وطبخت  وبالفعل  ويطبخها  العنز  يذبح  ب��اأن  الأم��ري طباخه  اأو�شى  وقد 
طعام الغداء للحا�شرين ومن �شمنه العنز واأكلوا منها واأكل عبداللطيف والأمري يقول 
له كل يا �شيخ عبداللطيف من هذا الرمي�ص ال�شمني، فياأكل منها ويقول واهلل اإنه طيب 
وم�شتو ونفي�ص، وهو ل يعلم اأنه عنزه وهم يتغامزون وي�شحكون فلما فرغوا من الأكل 
و�شربوا القهوة وطلب ال�شيخ عبد اللطيف عنزه قال له الأمري اإنها هي التي كانت بني 
يديك يف ال�شحن واأكلتها، فبهت عبداللطيف فبّكته الأمري ووبخه واأمره بالن�شراف 
واأمره بو�شع جلد العنز على عمامته ويذهب بها كما جاء بجمعيته وبني يديه الطبول 
والزمامري وامل�شايخ؛ لتكون له ف�شيحة وك�شف لأباطيله وخرافاته التي اأخذ بها اأموال 

النا�ص بالباطل".
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رجل اأ�ضلم على يد منلة
قال اهلل - �شبحانه وتعاىل - يف كتابه الكرمي: زب ک ک     ک ک گ گ گ 

رب  ڻ    ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  گ 
)النمل: 18(. هل تعلمون مِلَ ا�شُتخَدمت كلمة "َيحِطَمنَّكم"؟.. �شاأحكي لكم ق�شة حول 

هذه الكلمة التي تبني اإعجاز القراآن الكرمي و�شدق ما فيها من اآيات.. 

اأع��وام قليلة اجتمع جمموعة من علماء الكّفار يف �شبيل البحث عن خطاأ  قبل 
دي��ن ل �شحة فيه  الإ�شالمي  الدين  ب��اأن  يف كتاب اهلل - تعاىل -؛ حتى تثبت حجتهم 
وبداأوا يقلبون امل�شحف ال�شريف، ويدر�شون اآياته، حتى و�شلوا اإىل هذه الكلمة يف الآية 

الكرمية ال�شابقة "َيحِطَمنَّكم".... 

وهنا اعرتتهم الغبطة وال�شرور فها قد وجدوا - يف نظرهم - ما ي�شيء لالإ�شالم 
فقالوا اإن الكلمة "َيحِطَمنَّكم" من التحطيم والته�شيم والتك�شري.. فكيف يكون لنملة 

اأن تتحطم وهي لي�شت من مادة قابلة للتحطم؟!

زب پ        ڀ ڀ ڀ   قالوا!  ت��اأِت يف مو�شعها، هكذا  فالكلمة مل  اإذن، 

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ رب  )الكهف: 5(.
وبداأوا ين�شرون اكت�شافهم الذي اعتربوه عظيًما، و مل يجدوا ولو رًدا واحًدا على 

ل�شان رجل م�شلم!

وبعد اأعوام م�شت من اكت�شافهم، ظهر عامل اأ�شرتايل اأجرى بحوًثا طويلة على 
تلك املخلوقة ال�شعيفة ليجد ما ل يتوقعه اإن�شان على وجه الأر�ص فقد وجد اأن النملة 
حتتوي على ن�شبة كبرية من مادة الزجاج؛ ولذلك ورد اللفظ املنا�شب يف مكانه املنا�شب 

وعلى اإثر هذا اأعلن العامل الأ�شرتايل اإ�شالمه.. 

احلكيم". العزيز  اهلل  "�شبحان 
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ق�ضة اإ�ضالم ال�ضيد "مايكل ييب"
�شمعت عن الإ�شالم عن طريق زميل م�شري اأتى اإىل نيوزلندا العام املا�شي، وكان 
يح�شر معي ح�شة الكيمياء، مل تكن يل ديانة من قبل، لكنني اأعتقد اأنني كنت م�شيحًيا 

بال�شم فقط. 

فقد كنت اأذهب اإيل در�ص يوم الأحد واأنا �شغري )لكن لكي اأتعلم ال�شينية لغتي 
الأ�شلية، ولي�ص لتعلم الدين(، مل اأهتم باأي �شيء اأدر�شه يف الكني�شة، لكنني مل اأخطئ 
اأي �شيء عن  اأع��رف  اأك��ن  ال��ذات العليا )الإل���ه(، ب�شبب خلفيتي عن الدين مل  اأب��ًدا يف 

الديانات الأخرى �شوي امل�شيحية والبوذية. 

اأعرف  اأكن  الكثري عنها ومل  اأع��رف  اأكن  البوذية، مل  الديانة  واأب��ي يتبعان  اأمي 
اأنهما يتبعانها اإل من �شنوات عدة؛ لذلك كنت جاهاًل عندما قابلت زميلي حممًدا.

يف الأ�شابيع الأوىل كان هناك زميل اآخر ي�شايق حممًدا وي�شاأله بع�ص الأ�شئلة 
عن دينه، فاأثارت اأ�شئلة جيم�ص اهتمامي وجعلتني ا�شاأل حممًدا عن الإ�شالم.

طالبت منه القراآن، لكنني مل اأجد وقًتا لقراءته ب�شبب الدرا�شة؛ لذلك عندما 
قّلت الواجبات ذهبت لأقابل والد �شديقي الذي كان الإمام يف املنطقة التي اأ�شكن فيها، 
وحتدث معي طوياًل عن الإ�شالم وزرع بداخلي بذرة التي بف�شل اهلل �شرعان ما منت 

واأ�شبحت م�شلًما واحلمد هلل.. نطقت ال�شهادة يف نوفمرب )1995م(.

كنت دائًما اأ�شاأل عن �شبب اعتناقي الإ�شالم، كان ال�شوؤال يبدو منطقًيا وب�شيًطا، 
اأعجبتني  كثرية  اأ�شياء  هناك  حياتي.  يف  واجهته  �شوؤال  اأ�شعب  الأم��ر  حقيقة  يف  لكنه 
يف الإ�شالم منها قوة الرتابط بني الإخوة والأخ��وات وكيف يعتنون ببع�شهم البع�ص، 

ا منطقية الإ�شالم، وارتداء املراأة احلجاب الذي يقيها من كل �شوء.  واأعجبني اأي�شً

وحترمي �شرب اخلمر الذي ي�شر اأكرث مما ينفع، وكثري من الأ�شياء الأخرى يف 
اأنا  اأن من يعتنقون الإ�شالم يجدونه منا�شًبا متاًما، وهذا ما وجدته  حياتنا. و�شمعت 
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ا، كان من ال�شعب علّي جًدا اأن اأعتنق الإ�شالم واأ�شل اإيل ما اأنا عليه الآن واحلمد  اأي�شً
هلل يف بلد بال دين مثل نيوزلندا.

واحلمد هلل عزمت على األ اأ�شرب اخلمر طيلة حياتي، واأل اأرتكب جرمية الزنا، 
حيث اإن كل من حويل يف اجلامعة يرتكبونها، احلمد هلل الذي اأنعم علي بالإ�شالم فهو 

خطوة كان يجب اتخاذها.

وقررت يف نوفمرب )1995م( بت�شجيع من الإخ��وة والأخ��وات عن طريق ال�شبكة 
العنكبوتية اأن اأنطق ال�شهادة كخطوة اأوىل على طريق الإ�شالم، واأن اأبداأ تعلم املزيد عن 

الإ�شالم، فيجب اأن نكون جميًعا يف بحث دائم يف الإ�شالم.

احلمد هلل، منذ ذلك احلني بداأت اأتقدم وتعلمت بع�ص ال�شور من القراآن خالل 
العام الدرا�شي رغم مهامي الدرا�شية الكثرية، واحلمد هلل اأنعم اهلل علي بدرجات مذهلة 
اآخر العام. واأود اأن اأحمد اهلل اأنه منحني وقًتا اأكرث هذا العام لأتعلم املزيد عن القراآن 

والإ�شالم اإن �شاء اهلل يف اأثناء درا�شتي يف ال�شنة التمهيدية بكلية الطب.

اهلل  واأدع��و  اهلل،  �شاء  اإن  املقبل  العام  الطب  كلية  لأدخ��ل  اهلل  يوفقني  اأن  اأمتنى 
واتباع  ال�شليم  الطريق  اإيل  واأن يهدينا  الإ�شالم،  املزيد عن  تعلم  اأن يوفقنا جميًعا يف 

الإ�شالم.. اآمني.
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اأول حافظ للقراآن يف املك�ضيك مهاجر م�ضيحي
يقول الكاتب: اأ. جا�شم املطوع - حفظه اهلل -: 

ع�شر  منذ  املك�شيك  اإىل  هاجر  اإ���ش��ب��اين،  اأ���ش��ل  م��ن  مك�شيكي  رج��ل  على  تعرفت 
�شنوات، واأ�شلم منذ خم�ص وع�شرين �شنة، ف�شاألته عن ق�شة اإ�شالمه فذكرها يل، وكنت 

منده�ًشا وهو يروي يل تفا�شيل ق�شته الغريبة والعجيبة. 

ولديه  بامل�شيحية،  لكنه غري مقتنع  كان م�شيحًيا،  واأن��ه  �شبابه  بداأ يتحدث عن 
اأ�شئلة كثرية جتول يف خاطره مل يجد لها جواًبا، اأبرزها:

وماذا بعد املوت؟ 

ت��راوده، ومل يقتنع  الأ�شئلة  زالت  اأن دخل اجلامعة، وما  اإىل  به احلال  وا�شتمر 
بجواب، فتخلى عن امل�شيحية، واأحب اأن يعي�ص بال دين. 

ا قاطًعا، ثم  متر به الأيام وي�شمع من بع�ص اأ�شدقائه عن الإ�شالم فريف�شه رف�شً
يقرر اأن يعتزل النا�ص على راأ�ص جبل يف اإ�شبانيا، ويعي�ص حياة الأقدمني. 

ا�شتمر هكذا فرتة من الزمن اإىل اأن راأى روؤية باأنه مع جمموعة من الأ�شخا�ص 
يقفون ب�شكل دائري، ويلب�شون مالب�ص بي�شاء، وتتو�شطهم �شجرة خ�شراء �شغرية.. ثم 

ا�شتيقظ من نومه ول يعرف تعبري روؤياه.. 

ا  وتتاح له فر�شة اأخرى ليكلمه اأحد اأ�شدقائه عن الإ�شالم، ويرف�شه كذلك رف�شً
قاطعا، وبداأ يختلي بنف�شه اأكرث، ويفكر يف الكون اأكرث، ف�شعر اأن لهذا الكون اإلًها، لكنه 

ل يعرف كيف ي�شل اإليه؟!

راف�ص  الداخل  وهو يف  فيه،  فيدخل  لالإ�شالم،  ين�شرح �شدره  ثم  الأي��ام،  ومتر 
لهذا الدين، لكن الذي ثّبته واأقنعه اأكرث يف الإ�شالم كما يقول: رحلته اإىل احلج، فقد 

اأَْثَرْت فيه الكثري، وغريت جمرى حياته. 

ثم بداأ يحدثني عن طموحه واأهدافه بعد ذلك، فكان اأول هدف ي�شعى اإليه اأن 
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يجعل ابنه حافًظا للقراآن، فاأر�شله اإىل املغرب فحفظ القراآن كاماًل، ثم اأ�ش�ص مدر�شة 
احلفاظ،  من  جمموعة  اإليها  وانت�شب  عليها،  مديًرا  ابنه  وجعل  املك�شيك،  يف  للقراآن 

والآن عنده جمموعة من الطلبة يدر�شهم ابنه القراآن الكرمي. 

اأن يتعلموا اللغة العربية،  وقد و�شع لنف�شه والدار�شني معه هدفا جديًدا هو: 
وفعاًل هو يخطط لذلك. 

ع�شت حلظات جميلة جًدا واأنا اأ�شتمع اإىل ق�شة التحول من مذهب اإىل مذهب، 
الطموح والأه���داف، وق�شة من يخطط  التحدي لتحقيق  دي��ن، وق�شة  اإىل  ومن دين 
لنف�شه واأ�شرته واأبنائه ليكونوا دعاة خري و�شالم، وين�شروا العدل والرحمة يف بلد فيه 

ثالثون مليون �شخ�ص، وعدد امل�شلمني فيه ل يتجاوز الألف.

وهكذا يبارك اهلل يف الإن�شان واأهله واأبنائه اإذا توفر ال�شدق والعزمية والإخال�ص 
الآن  م�شاريعه  وكل  املك�شيك  يف  للقراآن  حافظ  اأول  ابنه  فكان  والتخطيط،  والطموح 

تنطلق من التخطيط العائلي.
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اإ�ضالم كبي مفت�ضي مكافحة الإرهاب الربيطانية
ت��وؤك��ده جت��ارب  اإل��ي��ه حمبني وم�شلمني ج���دًدا. ق��ول  رب ���ش��ارة لالإ�شالم جتلب 
عديدة، من بينها جتربة العقيد الربيطاين ريت�شارد فرييل الذي دفعته كتابات الكاتب 
الهندي �شلمان ر�شدي امل�شيئة لالإ�شالم اإىل اعتناق الإ�شالم، ثم اإن�شاء رابطة لل�شرطيني 
للم�شاجني  ��ا  اأي�����شً ب��ل  ل��ه��م،  فقط  لي�ص  ع��دي��دة،  مبكا�شب  ال��ف��وز  يف  جنحت  امل�شلمني 

امل�شلمني. 

فرقة  مفت�شي  كبري  ع��اد  اللندنية،  الأو�شط"  "ال�شرق  �شحيفة  م��ع  ح��وار  ويف 
الذي  اليوم   ،)1993( اأغ�شط�ص   )19( يوم  اإيل  بذاكرته  الربيطانية  الإره��اب  مكافحة 
النف�ص"؛ لأنه  الإمي��ان و�شفاء  الفا�شل يف حياتي.. وعرفت فيه طعم  "التاريخ  �شطر 

اأول يوم ي�شبح فيه م�شلًما. 

وعن دافعه اإىل اعتناق الإ�شالم قال: "بعد �شدور كتاب اآيات �شيطانية ل�شلمان 
ر�شدي املتهم باأنه اأ�شاء فيه للر�شول الكرمي ا�شطررت اأن اأقراأ - كجزء من مهام عملي 
- يف القراآن الكرمي؛ لأفهم اأ�شباب الهجوم عليه، وخروج امل�شلمني يف مظاهرات �شده"، 

خا�شة اأن ر�شدي جلاأ اإىل بريطانيا حلمايته من فتوى اإيرانية باإهدار دمه.  

علَيّ  متر  اأن  ميكن  ل  كان  القراآن  من  اآيات   )3( �شادفتني  قراءتي  "وخالل 
واأه��وى  الربيطانية،  اإك�شرت  جامعة  يف  اجليولوجيا  علم  در�شت  فاأنا  ال��ك��رام..  م��رور 
التعمق يف العلوم، وهذه الآيات الثالثة التي تتحدث عن حقائق علمية مل تكن معروفة 

اأبًدا وقت نزول القراآن، ومل يكن لها تف�شري اإل اأن وراءها قدرة اإلهية ل �شك". 

والآيات الثالثة التي يق�شدها فرييل هي:

زب ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ رب )الذاريات:47(  زب گ گ   گ ڳڳ ڳ 
زب ٿ ٿٹ   ٹ ٹ  ٹ ڤ  ڳ ڱ ڱ ڱڱ رب )الأنبياء: 30(، 

ڤ رب )النباأ(.
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الكون  العظيم ومتدد  النفجار  بعمق عن  تتحدث  التي  الآي��ات  "هذه  واأ�شاف: 
ومهمة اجلبال يف احلفاظ علي الكرة الأر�شية قلبت حياتي راأ�ًشا علي عقب، وفتحت 
قلبي للهداية والنور.. فال ميكن لأي كتاب ب�شري اأن يك�شف هذه احلقائق قبل )1400( 
عام، وقادين هذا اإيل التعمق يف قراءة جزء كامل من القراآن كل ليلة، وطوال رحلتي 

معه تدفقت اكت�شافات مماثلة علي عقلي وروحي". 

وا�شتمرت م�شرية ال�شابط الربيطاين يف ا�شتك�شاف القراآن عامني قبل اأن ينطق 
و�شط  بارك" يف  "ريجنت  منطقة  يف  الإ�شالمي  املركز  على  خاللهما  ت��ردد  بال�شهادة، 
لندن؛ لل�شوؤال عما يجهله اأو ي�شعب عليه فهمه، حتى اقتنع عقله واطماأن قلبه ونطق 
ل�شانه بال�شهادتني اأمام عدد من م�شايخ امل�شجد املركزي ويو�شف اإ�شالم، الداعية امل�شلم 

حالًيا ومطرب البوب امل�شيحي �شابًقا.
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ابن رئي�ض الـ"بي بي �ضي" يعتنق الإ�ضالم
حر�ص جونثان بريت ابن جون بريت - مدير عام هيئة الإذاعة الربيطانية "بي 
بي �شي" - على العمل يف فرتة العطلة الدرا�شية خالل ف�شل ال�شيف يف مكتبة اإ�شالمية 
متخ�ش�شة يف بيع الكتب والن�شرات الإ�شالمية. كما كان يدخل يف مناق�شات مع الزبائن 
حول الإ�شالم، وي�شرح لهم روؤية الإ�شالم يف معاجلة العديد من الق�شايا التي تواجهها 
الإ�شالم  در���ص  قد  الإميانية  رحلته  خالل  ال�شغري  بريت  وك��ان  الإن�شانية.  املجتمعات 

درا�شة عميقة، وبعد تفكري طويل قادته هذه الرحلة الإميانية اإىل اعتناق الإ�شالم. 

الأ���ش��رة يف  يعي�ص يف منزل  زال  م��ا  الإ���ش��الم  اعتناقه  ب��ريت عند  وك��ان جونثان 
اإ�شالمه  اإليزا، وغرّي جونثان بريت بعد  نوربري يف جنوب لندن مع والديه و�شقيقته 
ا�شمه اإىل يحيى، وهو ال�شم العربي املقابل ل�شم جونثان. وكان جونثان فرًحا با�شمه 

اجلديد. 

ا على ال�شتفادة من �شهرة والده اإعالميًّا، بل كان يحب  ومل يكن جونثان حري�شً
اأن ينزوي بعيًدا عن الأ�شواء الإعالمية، ويتحم�ص للعمل الدعوي، وكان يعد اأن عمله 
يف املكتبة ي�شهل له مهمة الدعوة اإىل الإ�شالم مع الزبائن الذين يرتددون على املكتبة، 
وهنا نتابع م�شار الرحلة الإميانية لبريت ال�شغري التي قادته اإىل اعتناق الإ�شالم قبل 

ت�شع �شنوات. 

اعرتف جون بريت الأب باأنه مل تكن هناك اأ�شياء كثرية م�شرتكة بينه وبني ابنه 
�شوى اأمور قليلة، على رغم اأنهما يعي�شان مًعا حتت �شقف واحد يف معظم اأيام الأ�شبوع. 

وكان بريت الأب يتخوف من اأن حياتهما �شتتباعدان اأكرث فاأكرث. 

وكانت مهمة جون بريت اأن يقود فريق عمل مكّوًنا من اآلف الأ�شخا�ص، مهمته 
تقدمي املعلومات لع�شرات املاليني من الب�شر يف جميع اأنحاء العامل، بينما مهمة ابنه 

اأن مي�شي يومه يف حماولة ن�شر دعوة اهلل يف نطاق اأ�شيق. 

وبينما كان بريت الأب ي�شتقل �شيارة ليموزين ب�شائق اإىل مقر رئا�شة ال�"بي بي 
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�شي" يف و�شط لندن، كان بريت البن ي�شتقل القطار من حمطة وندوارث كومون اإىل 
املكتبة الإ�شالمية يف جنوب لندن التي يعمل فيها خالل عطلة ال�شيف الدرا�شية. ويف 
اأكادميية الأزهر التي افتتحت يف  اإ�شالمية، وهي تعرف مبكتبة  هذه املكتبة تباع كتب 

مطلع اأغ�شط�ص عام )1997م(. 

ببيع  الإ�شالمية يقومون  املكتبة  ه��ذه  الب��ن يف  ب��ريت  الذين يعملون مع  وك��ان 
الكتب والن�شرات الإ�شالمية، والغريب اأن من بينها كتاب بعنوان "الإ�شالم والتلفزيون"، 
وكان جوناثان ال�شخ�ص غري الآ�شيوي الوحيد الذي يعمل يف هذه املكتبة الإ�شالمية.   

كما اأنه الوحيد الذي يعمل يف املركز الذي تتبع له هذه املكتبة، ويقوم بتعريف 
الزوار عن الدورات التي تدر�ص كاللغة العربية والعادات الإ�شالمية. 

بالإ�شالم  اهتمامه  ناجم عن  ال�شيف  املكتبة خالل عطلة  واإن عمل جونثان يف 
كان  فاإنه  الغربية  ن�شاأته  �شنوات. وعلى رغم  ت�شع  به م�شري حياته ط��وال  ربط  ال��ذي 
فخوًرا با�شم يحيى، وهو ال�شم العربي املقابل ل�شم جونثان، وكانت اأحاديثه تت�شمن 

اقتبا�شات باللغة العربية من القراآن الكرمي. 

ويف يوليو عام )1997م( تزوج بريت البن من فتاة هندية م�شلمة ا�شمها فوزية 
بورا. ويف �شهر الع�شل زارا �شوريا والأردن والقد�ص ال�شرقية، وذلك حبًّا يف التعرف على 

الآثار الإ�شالمية يف تلك املناطق. 

وعندما ن�شاأ بريت البن يف منزل اأ�شرته مع والده بريت الكاثوليكي واأمه الفنانة 
املولودة يف اأمريكا جني ليك و�شقيقته ال�شغرى اإليزا، مل يظهر جونثان يف �شغره ميوًل 

تنبئ مب�شتقبله الديني. 

اإن والده بريت الكاثوليكي املذهب، اعرتف باأنه مل يكن يكرتث كثرًيا مب�شاألة 
اإميانه، حيث يقول: "مل اأكن رجل دين، ولكن كنت اأحرتم الدين". 

التاريخ  ي��در���ص  الربيطانية  مان�ش�شرت  جامعة  يف  الب���ن  ب��ريت  ك��ان  وع��ن��دم��ا   
الأب��د.  اإىل  الدين  نحو  تفكريه  غرّي  م�شلم  بطالب  التقى  ال�شيا�شية  والعلوم  احلديث 
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وبداأت تتغري نظرته جتاه الدين، وكان لزميل م�شلم له يف احلجرة اأثر كبري يف حدوث 
ب�شلوكه وطريقته يف احلياة. وينفي  اأثر فيه  امل�شلم  الزميل  اأن هذا  التغيري. كما  هذا 
اإىل الإ�شالم، ولكن يعده �شاحب نفوذ  ال�شبب يف حتوله  اأن �شاحبه هذا كان  جونثان 

كبري على قراره. 
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غرائب وعجائب تقاليد ال�ضعوب يف العامل
هناك بع�ص العادات والتقاليد التي تت�شم ب�شيء من الغرابة لدى �شعوب العامل؛ 
ففي اإحدى قبائل ال�شومال هذا ال�شعب الإفريقي الفقري يقوم الزوج يف حفل زفافه 
ب�شرب عرو�شه �شرًبا مربًحا اأمام احل�شور وعلى مراأى من اأهل العرو�ص، وياأتي هذا 
الت�شرف كنوع من فر�ص ال�شخ�شية واأن تعرتف العرو�ص برجولة زوجها، وباأنه �شيكون 

ال�شيد امل�شوؤول والآمر الناهي يف بيته.

ال�شعب البورمي ميار�ص عادة غريبة على عك�ص بقية ال�شعوب يف العامل، فال�شعوب 
تتلذذ وهي تاأكل الأ�شماك.. اأما ال�شعب البورمي فاإنه يحلو له اأن يرى الأ�شماك وهي 
تتلذذ بلحم الإن�شان فاإذا اأرادوا تعذيب �شخ�ص اأو قتله رموه يف بركة بها اأ�شماك مفرت�شة 

كي تاأكله وهم يراقبونه عن بعد.

كل  اأن  لديهم  والغريب  املوتى،  التخل�ص من جثث  ع��ادات غريبة يف  غينيا  ويف 
ف��اإذا مات طفل لديهم و�شعوه يف  للتخل�ص من جثثها!  جمموعة عمرية لها طريقة 
�شلة، ثم يعلقونه ب�شلته هذه يف �شقف البيت اإىل اأن يتال�شى.. اأما بالن�شبة ملوت الرجل، 
وطريقة تاأبينه فاإنهم يغطونه ب�شعف النخيل وي�شعلون النريان قريًبا منه حتى يجف 
بالن�شبة  اأما  اأ�شابيع،  اأو ثالثة  اأ�شبوعني  العملية  وت�شتمر هذه  اأن يحرتق  دون  جفاًفا 
لل�شيوخ فاإنهم يدفنونهم يف الأر�ص ب�شكل عادي، لكن ب�شرط اأن يكون ال�شيخ ل اأولد له 

ول امراأة و اإل و�شعوه بجانب النريان!

اأهلها ي�شعونها  ال��زواج من فتاة فاإن  اأراد �شاب  اإذا  التبت ال�شينية  ويف مقاطعة 
فوق �شجرة عالية ويقفون حول ال�شجرة حاملني الع�شي، ثم يقولون للعري�ص: اإذا اأردت 
الفتاة زوجة لك فنحن مننعك من القرتاب منها، واإذا كنت جديًرا بها فما عليك اإل اأن 
ت�شل اإىل اأعلى ال�شجرة وتخل�شها، وعندها تكون حًقا رجاًل قوًيا قادًرا على حمايتها، 
وتبداأ بعد ذلك املعركة بينه وبينهم، فاإذا جنح يف الو�شول اإليها بعد �شرب �شديد موؤمل 
اأذي��ال  اأن يجر  اإل  اإذا مل ينجح فما عليه  اأم��ا  كانت له زوج��ة عن ج��دارة وا�شتحقاق.. 
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اخليبة ليبحث عن زوجة اأخرى ومغامرة جديدة.

امل��راأة  اإن��ه عندما تتوفى  اأجن��ول ع��ادة غريبة تلت�شق مبوقف حم��دد، حيث  ويف 
يف اأثناء الولدة فاإن اأهلها يفر�شون على الزوج دفع تعوي�ص كبري مقابل ذلك؛ لأنهم 
يظنون اأنه هو ال�شبب يف هذه الوفاة، واإذا مل ي�شتطع دفع التعوي�شات ي�شبح عبًدا لأهل 

الزوجة حتى يتم دفع التعوي�شات كاملة.

وحني نذكر العادات الغريبة يجب اأن نتطرق لها حتى واإن كانت يف املا�شي؛ لأنها 
حتمل �شمات تاريخية لتلك ال�شعوب، فاأوروبا مثاًل ظلت يف الع�شور الو�شطى تظن اأن 
الذي يتعب يف اجل�شم هو الأقدام؛ لذلك كانوا يقومون بو�شع اأقدامهم على الو�شائد 
عند النوم بدًل من روؤو�شهم، وبالتايل فاإن الأقدام هي الأحق بالراحة.. اأما الراأ�ص فال 

يتعب ويبقى مرمًيا على الأر�ص.

لكل �شعب طريقته يف تقدمي التحية وبع�ص القبائل الهندية مت�شك حلى بع�شها 
ا عند التحية.. اأما �شكان اأ�شرتاليا الأ�شليون فلديهم خ�شو�شيتهم يف هذا اجلانب،  بع�شً

ا فاإنهم يقومون باإخراج األ�شنتهم اأمام بع�ص. حيث اإنهم اإذا اأرادوا حتية بع�شهم بع�شً

اأما اأغرب حتية معروفة بني ال�شعوب فهي ما يقوم به �شكان جزر الفلبني، حيث 
يرفع ال�شخ�ص الذي يوؤدي التحية رجله يف وجه ال�شخ�ص املحيا وميرغها يف وجهه.

واأخرًيا فيما يخ�ص الهدايا جند غرابة فيما يفعله ال�شعب يف جزيرة )ميالتريا(، 
ول  ي�شعها بني قدميه،  فاإنه  اآخ��ر  ل�شخ�ص  يهدي هدية  اأن  يريد  �شخ�ص  يقوم  حيث 

ي�شلمها باليد وبعد فرتة يتناول ال�شخ�ص هديته ويذهب بها.
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املعلم حني يكون مربًيا
مهنة )التدري�ص( لي�شت كغريها من املهن، ي�شغُلها املوظف بقرار التعيني وت�شغُر 

َبْعَده بقرار الإحالة اإىل التقاعد اأو غريه من الأ�شباب! 

اإنها اأكرب من ذلك اإذا علمنا باأنها اأمانة، وهي اأعظم اإذا اأدركنا كونها ر�شالة.. فهي 
اأكبادنا،  اأبنائنا وفلذات  اأمانٌة يتحمُلها املُربُّون املخل�شون يف اأعناقهم جتاه الن�صء من 
الأول،  معلِّمهم  طريقة  الأَْك��َف��اء  املُعلِّمون  اأدائها  يف  يتمّثل  ر�شالٌة  وهي  وتعليًما،  تربيًة 
حممٍد  احلكمة،  وينبوع  الرحمة  نبي  الأَم��ث��ل،  قدوتهم  نهج  م�شريتهم  يف  وينتهجون 

الهادي الأمني - عليه اأف�شل ال�شالة واأمت الت�شليم.

ويتذكر  ة،  املُهمَّ ِعَظم  الوظيفية  واجباته  تاأديته  اأثناء  املُعلُِّم يف  ي�شت�شعر  عندما 
ة، فهو لن يتوانى اأو يتاأخر عن بذل اجلهد ما و�شعه يف متطلبات العمل،  وقتها �شمو املَهمَّ
وباإخال�ٍص واحت�شاٍب ل ُيخاجله كلل اأو ملل، متحّرًيا هنالك نفع طالبه وا�شتفادتهم 
زمن التعلُّم والطلب، فاحت�شاب الأجر على اهلل ُيورث يف النف�ص الر�شا والقناعة، وبلوغ 

الق�شد ُين�شي ما كان قبله من التعب وال�شاآمة.

ويف حياة املعلمني العملية مترُّ على البع�ص منهم مواقف ترتى، وفر�ص �شتى، 
التهم، بل وكاأنها ل تعنيهم يف �شيء.!!  فال ُيعريها بع�شهم �شيًئا من اهتمامهم اأو تاأمُّ
واإذا ما اهتبلها اآخرون كانت لهم يًدا ل ُتن�شى، وعالمة يف الن�شح ل مُتحى.. اإذ اإن كثرًيا 
من هذه الفر�ص واملواقف ُت�شكِّل منعطًفا يف م�شرية الطالب ونظام حياته، وبناء فكره 

و�شياغة توجهاته. 

فكم من مل�شٍة اأحيت يف النفو�ص الأمل، وكم من هم�شٍة كان لها ِفعُل اجُلَمل؟! وعلى 
مر الع�شور يتذكر النا�ص املواقف التي اأثَّرت يف م�شريتهم ونظام حياتهم، وغرّيت من 
اإ�شاءته، وبذلك  للم�شيء  اإح�شانه، ويدخرون  للمح�شن  تعامالتهم، فيحفظون  اأ�شلوب 
ُتخلَّ�د الأ�شماء ويعلو ذكرها، اأو العك�ص من ذلك كنتيجة طبيعية لإهمالها وتق�شريها.

اإن املعلم الذي يجد الفر�ص متاحًة اأمامه ثمَّ ل ي�شتثمرها يف م�شلحة طالبه، ل 
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تختلف حاُلُه كثرًيا عن املُزارع الذي ل ياأبه مبوا�شم الزرع! ويف هذا ال�شياق حت�شرين 
ق�شة ذكرها اأحد النابغني يف فن الإلقاء عن نف�شه يوم اأن كان طالًبا يف ال�شف الأول 
يتحنيَّ  ك��م��رٍب  للمعلم  امل�شوؤولة  ال�شخ�شية  ُي��ربز  موقف  اإىل  �ص  تعرَّ وق��د  املتو�شط، 
الفر�ص ويهتبلها لتاأكيد ر�شالته، حيث يقول: تاأثرت ذات يوم واأنا اأُ�شاهد بع�ص زمالئي 
اأداء �شالة القيام يف رم�شان، ويلعبون خارج امل�شجد غري مكرتثني  ل يحر�شون على 
املدر�شة  كلمة يف م�شلى  اأُلقي  اأن  على  العزم حينها  فعقدت  الكرمي،  ال�شهر  بروحانية 
عن هذا املو�شوع، وملا ذكرُت ذلك ملعلمي وطلبُت الإذن مبا عزمُت عليه رّحب بالفكرة 
وعّدها نبوًغا ُمبكًرا ي�شتحق الت�شجيع! وما اأن اقرتب وقت ال�شالة املوعودة حتى بداأت 
الهواج�ص واملخاوف تنتابني، وت�شورت بفعل حداثة �شني وقلَّة خربتي اأنني قد و�شعت 
نف�شي يف موقف ل اأُح�شد عليه، فخارت قواي، وبداأ العرق يت�شبب مني، وما �شعرُت اإل 
ا، ووقفت اأمام  باملنادي بعد ال�شالة يدعوين لإلقاء الكلمة، فُقمت اإليها ُمتثاقاًل َوِجَمً
ا على كلتا يدّي، ورجالي ل تكادان تعتمدان من رهبة املوقف، وبداأت اأتلو  امل�شلِّني قاب�شً
عليهم وب�شوت منخف�ص اآيات من �شورة الفاحتة، فما اإن تنبهُت اإىل ذلك حتى ت�شّمرت 
التي حفظتها، وط��ارت من  الكلمات  رت  تبخَّ �شفة، وقد  ببنت  اأنب�ص  اأمامهم �شامًتا ل 
راأ�شي العبارات التي جمعتها، فال ت�شاأل حينها عن ال�شحكات والهم�شات والنظرات من 
زمالئي الطالب ومن بع�ص املعلمني، هنالك عدت اأدراجي اإىل املكان الذي قمت منه، 
اجلميع،  انتظاًرا خلروج  و�شجودها  ركوعها  ُمطياًل يف  الراتبة  نة  ال�شُّ اأداء  يف  و�شرعت 
ومتنا�شًيا اأنني �شاألقاهم يف غرفة الدر�ص! وما اإن دخلت الف�شل حتى عادت الكرة من 
�شدة  من  اهلل  اإل  بها  يعلم  ل  وح��ايل  كتابي  يف  عينيَّ  فجعلُت  وتهام�ًشا،  �شحًكا  جديد 
املوقف واأثره، ويف احل�شة التالية جاء املعلم اإبراهيم، و�شرب بيده على طاولتي بقوة، 
واأخذ بيدي اإىل حيث ال�شبورة وقال: )لقد ُقمَت بعمٍل رائع اليوم يا بني، من منكم اأيها 

الطالب ا�شتطاع اأن يقف اأمام اجلميع؟ زميلكم ا�شتطاع ذلك فهو الأف�شل(! 

مة، وعدت من الغد واألقيت كلمتي اأمام الطالب،  هنالك عادت اإيّل عزميتي املُحطَّ
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ومنذ ذلك احلني مل اأدع لوالدّي اإل واأدعو ملعلمي اإبراهيم معهما، فلقد كان مربًيا يف 
مواقفه، وعميًقا يف روؤيته وُبعد نظره.

وبعد.. ل �شك اأن املواقف التي مترُّ باملعلمني واملربني يف مدار�شنا كثرية، فهل 
يتعاملون مع هذه املواقف كما تعامل معها املعلم اإبراهيم؟! 
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 اأخي يف اهلل
احلمد هلل الذي جعل من الأحجار ما يتفجر منه الأنهار طاعة وخ�شية هلل، قال 
اهلل تعاىل: زب ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ رب)البقرة: 74(، ومن الأ�شجار ما ي�شجد 

هلل تعاىل حمبة واإذعاًنا، ومن الأنهار والبحار ما ل يبغيان ت�شليًما وتعظيًما هلل. 

ومن الطيور ما ي�شبح يف �شما اهلل توقرًيا هلل، قال اهلل تعاىل: زب ۅۅ  ۉ ۉ 
ېې ې ې ى ى رب )النور: 41(.

اللهم على �شيدنا حممد ر�شول  ومن اجلبال ما يت�شدع من خ�شية اهلل، و�شل 
اهلل..

تبًعا  وامل�شاعر  والنفو�ص حتريت،  والعيون حتجرت  القلوب ق�شت  فاإن  بعد:  اأما 
لذلك قد تبلدت، والأحا�شي�ص انعدمت، والو�شائج متزقت، فال اأمن ول اأمان ول رحمة 

ول اطمئنان، بل كل امرئ يقول بل�شانه اأو بل�شان حاله: نف�شي نف�شي. 

وبنني  واأعمال  وم��ال  وملذات  �شهوات  بلياله من  يهيم  كُل  النا�ص  اأ�شحى  حتى 
وفنون، واأ�شبح الإن�شان ال�شالح الطيب حمب اخلريات وال�شاعي يف الأعمال ال�شاحلات 
هن  واملغنيات  الراق�شات  فيه  اأ�شبحت  زم��ن  يف  للطغات،  وه��دًف��ا  بال�شبهات،  حم��اًط��ا 
املوهوبون  ه��م  وال��الع��ب��ون  واملمثلون  وامل��ط��رب��ون  امل��ع��ازف  واأه���ل  وال��ق��دوات،  البطالت 

واملقربون، واأعداء الدين هم ال�شادة والقادة - اإل من رحم ربي -. 

املفر  اأي��ن  ي��دري  فيها ح��ريان ل  اأ�شحى احلليم  الفنت حتى  وه��اج��ت  وم��اج��ت 
تق�شريها  يلومها على  نف�شه  بنف�شه مع  �شديد يخلو  ركن  اإىل  ي��اأوي  اأن  اإل  وامل�شتقر، 
وغفلتها وق�شوة قلبه، وي�شتدر الدمع خ�شيه من اهلل - عز وجل -، وا�شتعداًدا للقاء اهلل.

اأبناء جلدته واأهل ع�شريته، ويوؤذيه من يرجو له النجاة  يبكي يف زمن يحاربه 
واجلنة ويطعنه من يظن اأنه اأخوه! 

يبكي لأنه يرى اأقرب املقربني اإليه من زوجته وبنيه واأخته واأخيه ل ين�شفونه، 
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بل ينق�شونه اإن قال حًقا خالفوه، واإن حكم عدًل غالطوه، واإن دعا هلل ولعودة دين اهلل 
حاربوه.

الأي��ام مت�شي، وال�شنني تن�شرم، والعمر ي�شطرم، وكل منا نحو قربه  اأن  ومع 
ي�شري، ولي�ص اأمامنا اإما اجلنة اأو ال�شعري فهل من جمري؟!!

اأجل اإنه ال�شميع الب�شري الويل الن�شري رب العزة واجلالل الغفور الرحيم قال اهلل 
مئ  جئحئ  ی  ی    یی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  زب  تعاىل: 

ىئ  يئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  ڀ ڀ رب )اإبراهيم(.
فيا عجًبا على الإن�شان يعلم نهايته وهي يف احلقيقة بدايته!

ب�شر،  و���ش��ًرا  خ��رًيا بخري،  وك��ل عمل  كلمة  كل  ويحا�شب على  �شيموت  اأن��ه  يعلم 
اأنا�ًشا اأ�شباه اأنا�ص يظلمون ويف�شدون يف الأر�ص  واأن العاقبة للمتقني، ومع ذلك جند 

ويفرتون على ال�شاحلني، ويتمادون يف غيهم وف�شادهم.

اأيام  اأن غ��ًدا لي�ص من  اأم��اًل يف الغد، وهو ل ي��دري  واأف�شدهم منهم من ي�شوف 
الدنيا؛ بل له لقاء مع اهلل - عز وجل -، ومع ذلك قلبه قا�ٍص عن ذكر اهلل غافل عن 
ومهما  الثبور،  وغ��اوي  ال�شرور،  ه��اوي  امل��غ��رور  املتكرب  فهو  تذكره  ومهما  اهلل،  طاعة 
ُتذكره باهلل واملوت وبيوم القيامة واجلنة والنار ل جتد منه اإل الفرار وال�شخرية منك، 
وتاأخذه العزة بالإثم، وغفل املغرور اأن اهلل لي�ص بغافل عما يف الوجود، وهو ميهل ول 

يهمل، �شبور حليم، وكذلك جبار عظيم، ميهل الظامل حتى اإذا اأخده مل يفلته.

اخلا�شعة  الن�شرة  ب�شيماهم  يعرفون  الذين  الأتقياء  لل�شعداء  طوبى  فطوبى 
الهادئة، اأ�شحاب النفو�ص املطمئنة، اأهل اليقني واملحبة، الذين بحق هم يخ�شون اهلل، 

جعلنا اهلل واإياكم منهم.
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ما�ضي امل�ضلم اجلديد
وَيدُخل  واأوزاَره،  اآثاَمه  وراَءه  ُيخلِّف  الإ�شالم  يف  اجلديد  امل�شلم  َيدُخل  عندما 
ھرب  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ    ۀ  ۀ   ڻ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ول  ِرح���اب  يف 

پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه   ،)38 )الأن���ف���ال:  
ع��ظ��ي��ٌم،   - ت��ع��اىل   - اهلل  وف�����ش��ل  )امل����ائ����دة(،  رب  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

فها املرء ثم يتوب منها:زب گ گ   ان كلَّ ذنٍب وخطيئة يقرَتِ ومغفرته واإح�شانه َيُعمَّ
هدم  واإذا  )الن�شاء(،  رب  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

رك يف قلبه واأ�شلََم وجَهه هلل، عاد نقيًّا �شامِلًا من �ِشركه، وقد  روح ال�شِّ امل�شلم اجلديد �شُ
اأخرب النبي ^ اأنَّ الإ�شالم َيهِدم ما كان قبله، ففي حديث عمرو بن العا�ص - ر�شي 
ا جَعل اهلل الإ�شالم يف قلبي، اأتيُت النبي ^ فقلت: اب�شط ميينك  اهلل عنه - قال: فلمَّ
فالأبايعك، فب�َشط ميينه، قال: فقب�شُت يدي، فقال ^: »ما لك يا عمرو؟، قال: قلت: 
ط، قال: ت�شرتط ماذا؟، قلت: اأن ُيغَفر يل، قال: اأَما علمَت اأنَّ الإ�شالم  اأردُت اأن اأ�شرَتِ
َيهِدم ما كان قبله، واأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلها، واأنَّ احلجَّ َيهِدم ما كان قبله« رواه 

م�شلم. 

تلك طبيعة الإ�شالم، و�شرُّ عظمته وخلوده.

ًدا يف قري�ٍص، كانوا يف جاهليٍَّة جهالء من  وعندما بَعث اهلل - عز وجل - حممَّ
الًحا وهي َف�شاد، ومع ذلك  ونها ِعْلًما وهي جهٌل، واأعمال يح�شبونها �شَ اآراٍء واأقوال َيُظنُّ
قال  كما  الإ�شالم،  ها  اأقرَّ املحمودة  اخِل�شال  فيهم من  كان  فما  العدل،  دين  فالإ�شالم 
�ُشل - كما  ، والرُّ م مكارم الأخالق«، فاإنَّ اهلل فَطر ِعباَده على احلقِّ ^: »اإمنا ُبِعثت لأُمَتِّ
قال �شيخ الإ�شالم - ُبِعثوا بَتكِميل الفطرة وتقريرها، ل بتحويل الفطرة وتغيريها، ويف 
ٍة من الأُمَم جملٌة من اخِل�شال املحمودة، وَتتفاَوُت الأُمَم يف ذلك؛ ولذلك فاإنَّ من  كلِّ اأمَّ
اإ�شالمه؛ بل ينَبِغي على  ه من �شفٍة حميدٍة قبَل  بامل�شلم اجلديد خلوَّ ُيَظنَّ  اأن  اخلطاأ 
فات املحمودة له قبَل اإ�شالِمه،  القائمني بدعوته وَمن ُيخاِلطونه اأن ي�شتدعوا تلك ال�شِّ
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ا ُيحَمُد للم�شلم اجلديد اأن ي�شتمرَّ  واأْن ي�شعوا اإىل َترِغيبه يف ال�شِتمرار عليها، فاإنَّ ممَّ
البخاري" اأنَّ عمر بن  "�شحيح  اإ�شالمه، ففي  قبَل  به  ال��ذي كان يقوم  يف فعل اخلري 
اأعَتِكف  اأْن  ^ وقال: كنُت نذرُت يف اجلاهليَّة  اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - �شاأل النبيَّ 
ليلًة يف امل�شجد احلرام، فقال له ^: »اأَوِف بنذرك«، قال بع�ص الُعلَماء: ويف هذه دللٌة 
على اأنَّ الكافر ُي�شَتحبُّ له اأن َيتداَرك الُقَرب التي لو فَعلَها يف حال كفره مل ت�شحَّ منه، 

ولو كان م�شلًما لزَمْته.

وروى م�شلم - رحمه اهلل - عن حكيم بن حزام - ر�شي اهلل عنه - قال: قلت: يا 
ر بها - فقال ر�شول اهلل ^:  ر�شول اهلل، اأ�شياء كنت اأفعلها يف اجلاهليَّة - يعني: اأتربَّ
اإلَّ  اأدع �شيًئا �شنعُته يف اجلاهليَّة  اأ�شلفَت من اخلري«، قلت: فواهلل ل  »اأ�شلمَت على ما 

فعلُت مثله يف الإ�شالم.

قال ال�شيوطي - رحمه اهلل -: "هذا احلديث ُيوؤَخذ منه بدللة الإ�شارة ا�شِتدراُك 
مل  كاأنَّه  اجلاهليَّة،  يف  القربات  من  �شَدر  ما  منه  �شَدر  ملا  فاإنه  اجلاهليَّة،  يف  ف��ات  ما 
ف الإ�شالم، فاأعاد فعلَها يف الإ�شالم؛ ا�شِتدراًكا ملا فات من و�شف  ًة؛ لَفْقِد و�شْ يَرها تامَّ

التَّمام".

ا ُيوؤ�َشف له اأنَّ هناك َمن َيتعاَمل مع ما�شي امل�شلم اجلديد بَنِقي�ص ذلك،  اإنَّ ممَّ
اإحراج  اإىل  النا�ص  بع�ص  يعمد  اإ�شالمه،  قبَل  املحمودة  اأعماَله  ي�شَتدِعي  اأن  من  فبدًل 
ا كان يفَعُله قبَل  ر بع�ص ما �شلَف من ذنوبه ممَّ امل�شلم اجلديد باأ�شئلٍة َتدُعوه اإىل تذكُّ
ره لها �شبًبا يف رجوعه  اإ�شالِمه، ول�شيَّما الأفعال التي هي َمِظنَّة �شهوٍة، قد يكون تذكُّ
اإليها، اأو �شبًبا يف نق�ص اأجِره وتوبته من ذنوبه، قال ابن القيِّم - رحمه اهلل -: "بع�ص 
ر  َتذكَّ ورمب��ا  والأخ���رى،  الفينة  بني  الذنب  اإىل  بقلبه  اللِتفات  من  َي�شلَم  ل  التائبني 

�ص ورمبا هاج، وهذا ينق�ص توبته". حالوة ُمواَقعته، فتنفَّ

والأ�شل يف امل�شلم اجلديد اأن يتوب من ذنوبه عند اإ�شالمه توبًة �شادقة، وُيقِبل 
على اهلل بعَدها بالأعمال ال�شاحلة، َيتداَرك بها ما فاَته يف اأيَّام التفريط.
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فتح عمورية
بلغ اخلليفة املعت�شم اأن امراأة ها�شمية �شاحت وهي اأ�شرية يف اأيدي الروم قائلة: 
)وامعت�شماه(، وكان املعت�شم وقتها جال�ًشا على �شريره، فانتف�ص واقًفا وقال: )لبيك 
لبيك(، وجرى يف ق�شره وهو يقول باأعلى �شوته: )النفري النفري( ثم ركب دابته، واأخذ 
معه حقيبته وزاده، وانطلق بفر�شه وحده كالأ�شد الكا�شر ل يلوي على �شيء، ولول اأن 
اأدركه القادة والأعيان ل�شار وحده، وقالوا له: ل بد من اأن تعبئ اجلي�ص، وجتمع النا�ص، 
واأ�شهدهم  العدالة،  واأهل  وال�شهود  الق�شاة  وا�شتدعى  ذلك،  على  باهلل  املعت�شم  فوافق 
على نف�شه باأن مرياثه: ثلث لولده، وثلث للمجاهدين يف �شبيل اهلل، وثلث هلل تعاىل، 

واأنه لن يعود من جهاده حتى ينت�شر للم�شلمني، وينتقم من اأعداء الإ�شالم.

ق املعت�شم قواده  بعد اأن و�شل املعت�شم اإىل عمورية اأكرب معاقل الن�شرانية، فرَّ
على اأ�شوار املدينة واأبراجها، وكان قد اأمر كاًل من قائديه الكبريين الأف�شني واأ�شنا�ص 
الطاحونة  بنظام  وهكذا  يليه،  ال��ذي  اليوم  والآخ��ر يف  يوًما  القتال  اأحدهما  يتوىل  اأن 
املنطقة  ال��دف��اع ع��ن  ي��ت��وىل  امل��دي��ن��ة - خا�شة م��ن  امل��داف��ع��ني ع��ن  اأره���ق  القتالية، م��ا 
ال�شعيفة، التي �شبق اأن دل عليها امل�شلم الهارب من املدينة - حيث ركز عليها امل�شلمون 
ا�شمه )ون��دوا(، وقد  املنطقة  تلك  بالدفاع عن  املوكل  الرومي  القائد  هجومهم، وكان 
اأ�شيب معظم رجاله يف اأثناء قتالهم �شد امل�شلمني، فاجتمع مع ناط�ص اأمري عمورية، 
وطلب منه اإمدادات من الرجال لي�شرتيح رجاله قلياًل، ويداووا جراحهم، لكن ناط�ص 
رف�ص ب�شدة، و�شتم وندوا، فعندها عزم وندوا على اخلروج للم�شلمني؛ ليطلب لنف�شه 

ولرجاله الأمان على اأموالهم ودمائهم على اأن يفتح لهم الطريق من ناحيته.

املعت�شم،  فاأّمنه  الأم��ان،  منه  وطلب  املعت�شم،  مع  واجتمع  ون��دوا  خرج  بالفعل 
اأ�شوار املدينة مبنتهى القوة حتى ان�شدع  اأراد، واأمر اجلنود بالهجوم على  واأعطاه ما 
ال�شور من الناحية ال�شعيفة، ومل يكن به مدافعون كما هو متفق عليه مع وندوا، ودخل 
امل�شلمون كال�شيل املنهمر، وحاول الروم الت�شدي لهم، ولكن هيهات هيهات، واأوقع بهم 
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فاأخذه  املعت�شم،  جلي�ص  وا�شت�شلم  ح�شنه،  من  ناط�ص  ون��زل  منكرة،  هزمية  امل�شلمون 
اأثًرا بعد  اأ�شرًيا، واأمر املعت�شم بهدم املدينة واإحراقها بالكلية حتى اأ�شبحت  امل�شلمون 
عني؛ انتقاًما من اأعداء الإ�شالم على ما فعلوه يف حق بالد امل�شلمني واأبناء امل�شلمني، 
واأخذ اأهل مدينة عمورية كلهم اأ�شرى، وباعهم باأبخ�ص الأثمان؛ ليتاأدب اأعداء الإ�شالم 

ويرتدعوا بعدها.

املعتدين؛  امل��ج��رم��ني  اأع��دائ��ه��م  م��ع  يفعلوه  اأن  امل�شلمني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  م��ا  وه���ذا 
اأن يعودوا  اأن لالإ�شالم حامًيا، وعن حرمته مدافًعا، ولثاأره طالًبا، فريتدعوا  ليعلموا 

پ  ٻ ٻ پ  زب ٱ ٻ ٻ  وج��ل-:  -عز  لقوله  م�شداًقا  وذل��ك  ملثلها، 
پپ ڀ ڀڀ رب )التوبة: 123(.

معركة عمورية اإذا ما قورنت بغريها من معارك الفتح الإ�شالمي يف القرن الأول 
الهجري تعد معركة دفاعية قليلة الأثر من الناحية ال�شرتاتيجية، فغاية اأمرها اأنها 
دمرت اإحدى املدن البيزنطية فقط ل غري، ومل حتقق فتًحا ثابًتا لها، لكنها مبقايي�ص 
ا اأو مهدًرا كما  العزة والكرامة كانت بعيدة الأثر؛ اإذ اأثبتت اأن الدم امل�شلم لي�ص رخي�شً
يحدث الآن، واأن اأرواح امل�شلمني الغالية وراءها مطالب ي�شعى لالأخذ بثاأرها وا�شرتجاع 

حقها، مهما كانت العواقب.

اإنقاًذا  وقد احتفى النا�ص وال�شعراء والعلماء بهذه املعركة ال�شهرية، وراأوا فيها 
ملاء وجه امل�شلمني ون�شًرا مظفًرا على األد اأعداء امل�شلمني وقتها - الدولة البيزنطية -، 

وقد اأن�شد ال�شاعر الكبري اأبو متام ق�شيدته ال�شهرية التي مطلعها:

ال���������ش����ي����ف اأ��������ش�������دق اإن��������ب��������اًء م������ن ال���ك���ت���ب
ب������ني اجل��������د وال����ل����ع����ب يف ح��������ده احل��������د 

بعد فتح  املعت�شم بحقه  اقرتفه اخلليفة  اأحمد بن حنبل عما  الإم��ام  وقد عفا 
عمورية؛ تقديًرا ل�شهامته ودفاعه عن اأعرا�ص امل�شلمني ودمائهم.
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ابِن ثقتك بنف�ضك
اإن�شان حني ولد، فهوؤلء الأ�شخا�ص  الثقة تكت�شب وتتطور ومل تولد الثقة مع 
الذين تعرف اأنت اأنهم م�شحونون بالثقة وي�شيطرون على قلقهم، ول يجدون �شعوبات 
يف التعامل والتاأقلم يف اأي زمان اأو مكان هم اأنا�ص اكت�شبوا ثقتهم باأنف�شهم.. اكت�شبوا 

كل ذرة فيها.

انعدام الثقة يف النف�ص:

ماذا تعني كلمة نق�ص اأو انعدام الثقة يف النف�ص؟.. اإننا غالًبا ما نردد هذه الكلمة 
اأو ن�شمع الأ�شخا�ص املحيطني بنا يرددون اأنهم يفتقرون اإىل الثقة بالنف�ص؟!

اإن عدم الثقة بالنف�ص �شل�شلة مرتبطة ببع�شها البع�ص تبداأ:

اأوًل: بانعدام الثقة بالنف�ص.

ثانًيا: العتقاد باأن الآخرين يرون �شعفك و�شلبياتك.. وهو ما يوؤدي اإىل:

�شلوك  عنك  ي�شدر  ب���اأن  م��ع��ه..  والتفاعل  الإح�����ش��ا���ص  ه��ذا  بفعل  القلق  ث��ال��ًث��ا: 
وت�شرف �شيئ اأو �شعيف، ويف العادة ل ميت اإىل �شخ�شيك واأ�شلوبك وهذا ما يوؤدي اإىل:

رابًعا: الإح�شا�ص باخلجل من نف�شك.. وهذا الإح�شا�ص يقودك مرة اأخرى اإىل 
الإح�شا�ص  بالنف�ص وهكذا تدمر حياتك بفعل هذا  الثقة  انعدام  البداية.. وهي  نقطة 

ال�شلبي اجتاه نف�شك وقدراتك..

لكن هل قررت عزيزي الطالب التوقف عن َجلد نف�شك بتلك الأفكار ال�شلبية، 
والتي تعد مبثابة موت بطيء لطاقاتك ودوافعك؟ اإذا اتخذت ذلك القرار بالتوقف عن 

اإيالم نف�شك وتدمريها.. ابداأ باخلطوة الأوىل:

حتديد م�شدر امل�شكلة: اأين يكمن م�شدر هذا  الإح�شا�ص؟ هل ذلك ب�شبب تعر�شي 
اأو ال�شتهزاء بقدراتي ومقارنتي بالآخرين؟ هل ال�شبب  حلادثة واأنا �شغري كالإحراج 
اأنني ف�شلت يف اأداء �شيء ما كالدرا�شة مثاًل؟ اأو اأن اأحد املدر�شني اأو روؤ�شائي يف العمل قد 
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وجه يل انتقاًدا ب�شكل جارح اأمام زمالئي؟ هل لالأقارب اأو الأ�شدقاء دور جتاه اإح�شا�شي 
نف�شك  ت�شاأل  اأن  ح��اول  اأ�شئلة كثرية  الآن؟..  قائًما حتى  التاأثري  زال  ما  ب��الأمل؟ وهل 
اأخطاءك؛  اإىل احل��ل... كن �شريًحا مع نف�شك.. ل حتاول حتميل الآخرين  وتتو�شل 
وذلك لكي ت�شل اإىل اجلذور احلقيقية للم�شكلة لت�شتطيع حلها، حاول ترتيب اأفكارك 
ا�شتخدم ورقة قلم واكتب كل الأ�شياء التي تعتقد اأنها �شاهمت يف خلق م�شكلة عدم الثقة 

لديك، تعرف على الأ�شباب  الرئي�شة والفرعية التي اأدت اإىل تفاقم امل�شكلة.

البحث عن حل: بعد اأن تو�شلت اإىل م�شدر امل�شكلة.. اأبداأ يف البحث عن حل.. 
مبجرد حتديدك للم�شكلة تبداأ احللول يف الظهور.. اجل�ص يف مكان هادئ وحتاور مع 
نف�شك، حاول ترتيب اأفكارك... ما الذي يجعلني اأ�شيطر على خماويف واأ�شتعيد ثقتي 

بنف�شي؟

رئي�ًشا يف فقدانك لثقتك..  اأو عاماًل  الأ�شدقاء مثاًل طرًفا  اأو  الأق��ارب  اإذ كان 
اإح�شا�شك بال�شطهاد، لي�ص لأنه توقف، بل لأنه ل يفيدك يف الوقت  اأن توقف  حاول 

احلا�شر، بل ي�شهم يف هدم ثقتك ويوقف قدرتك للمبادرة بالتخل�ص من عدم الثقة.
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اتخاذ القرار قد يغي حياتنا
"فورد" لل�شيارات، وقد  اأواخ��ر اخلم�شينيات كان هناك رجل يعمل يف �شركة  يف 

حدث بينه وبني "فورد" نف�شه م�شكلة، ما اأدى اإىل طرد هذا الرجل وف�شله من عمله.

للعمل يف  عليها فذهب  ويتفوق  بل  "فورد"،  �شركة  يناف�ص  اأن  الرجل  هذا  قرر 
�شركة "كرايزلر" العاملية وتوىل اإدارتها، وكانت هذه ال�شركة تعاين الديون، حيث كانت 
�شيعانون  بها كانوا  األف عامل  واأك��رث من )500(  باأكرث من )80( مليار دولر،  مدينة 
البطالة اإذا اأغلقت ال�شركة، واأكرث من )2500( فرع يف العامل لل�شركة �شتغلق، ومل يكن 

لدى ال�شركة غري )25( مليون دولر يف البنوك �شيولة لراأ�ص مال ال�شركة.

الأمريكي  للكوجنر�ص  فذهب  خمتلفة  بطريقة  يتحرك  اأن  ال��رج��ل  ه��ذا  ق��رر 
وطلب من الرئي�ص الأمريكي اأن يعطيه املال على �شبيل القر�ص الذي �شيقوم بت�شديده 
لي�شاعده على اإبقاء ن�شاط هذه ال�شركة، ووافق الرئي�ص عندما علم باإغالق تلك ال�شركة 
�شيكون هناك )500( األف عامل م�شردين يف ال�شوارع، وبالفعل اأعطاه )5( مليارات دولر، 

وعاد الرجل باملال ليفكر ماذا عليه اأن يفعل؟ ومن اأين يبداأ؟

للعمل معه يف  املتخ�ش�شني  باأف�شل  ياأتي  باأن  بدايته  تكون  اأن  الرجل  قرر هذا 
املنتجني يف �شركته، فنظم الأمور الداخلية لل�شركة،  ال�شركة، وبداأ يركز على العمال 

ويف خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأربعة انتظمت ال�شركة متاًما.

بعد انتظام �شوؤون ال�شركة كانت لدية م�شكلة، وهي الت�شويق.. ما الذي �شيجعل 
النا�ص ي�شرتون �شيارات �شركته دون ال�شيارات الأخرى؟

اأن تكون هناك ميزة يف  اأن تختلف �شياراته عن ال�شيارات الأخ��رى، ل بد  ل بد 
�شياراته ل تتوافر يف ال�شيارات الأخرى، ل بد اأن يكون هناك ابتكار يف �شياراته.

جمع الرجل موظفيه واأخربهم باأنهم اإن مل يتمكنوا من اخرتاع �شيارة خمتلفة 
اأ���ش��ه��ر ف��اإن��ه��م جميًعا  مت��اًم��ا ع��ن ك��ل ال�����ش��ي��ارات امل��وج��ودة بال�شوق، وذل���ك خ��الل �شتة 
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مف�شولون.

الإجن��از  هذا  حتقيق  فيها  ي�شتحيل  يكاد  فرتة  وهي  اأ�شهر  �شتة  خالل  وبالفعل 
اأنتجت هذه ال�شركة اأول �شيارة متكلمة يف العامل، فكانت تتكلم بع�شرة اأ�شياء.. فتقول 

مثاًل: ل تن�ص املفاتيح.. ل تن�ص الباب مفتوًحا.

وقد مت بيع اأكرث من مليون �شيارة من هذا النوع خالل ثمانية اأ�شهر، وا�شتطاع 
هذا الرجل اأن ي�شدد ديون ال�شركة يف اأقل من �شت �شنوات، واأ�شبحت �شركة )كرايزلر( 
العاملية من اأقوى خم�ص �شركات منتجة لل�شيارات يف العامل، وكل هذا بداأ بقرار من هذا 

الرجل.

والآن هذا الرجل قد رحل من موقعه يف ال�شركة، وجاء غريه، لكن هل منا من 
يعرف من هو الرئي�ص الذي حل حمله؟ بالطبع ل، ملاذا؟

لأن من جاء بعد هذا الرجل الذي نذكر ق�شته قرر ال�شتمرار على املنوال ذاته 
الذي كان عليه �شابقوه، واأن يتعامل مع وظيفته على اأنها كر�شي ي�شعى بكل جهده لأن 
يحافظ على جلو�شه عليه دون اأن يفكر وبقوة يف م�شاكل �شركته، واأن يجد لها حاًل غري 
اأن  ودون  املوجودة لدى م�شاعديه  الهائلة  الب�شرية  الطاقات  اأن يفجر  ودون  تقليدي، 

ي�شع نف�شه اأمام حتد قوي يطالب نف�شه بتحقيق ما يراه الآخرون م�شتحياًل.
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اأخطاء يقع فيها بع�ض امل�ضتمعني
اإليها الفرد،  اإن انتبه  يقع بع�ص امل�شتمعني يف اأخطاء ميكن جتنبها ومعاجلتها 

ومنها:

البع�ص  ولعدم معرفة  لقلة �شربنا،  به  ابتلينا  الأم��ر  وه��ذا  املقاطعة،  1- كرثة 
باآداب الإن�شات.

م��ن اجلميع  ت��ع��اون  اإىل  وي��ح��ت��اج  ول��الأ���ش��ف؟!!  ب��ني �شغارنا  اأم���ر منت�شر  وه��و 
لإ�شالحه.

واإ���ش��ع��اره  ك��الم��ه،  لينهي  الكافية  الفر�شة  واإع��ط��ائ��ه  املتحدث  اإراح���ة  ع��دم   -2
بال�شجر وا�شتعجال خامتة كالمه بالكلمة اأو احلركة، فال ننظر اإىل م�شمون الكالم، 
لكن ننظر اإىل �شكل املتكلم ولونه وحركاته، وهو ما يعني انعدام املو�شوعية والنتقال 
من الفكرة اإىل ال�شخ�شية، ومن املو�شوع اإىل ذات املتحدث، وهو اأمر منت�شر بني الن�شاء 
اأكرث من حيث تنظر الواحدة منهن اإىل مالب�ص املتحدثة وزينتها وت�شريحة �شعرها، 

وتهتم بذلك اأكرث من اهتمامها بكالم املتحدثة.

3- تكوين �شورة اأو حكم قبل اأن ينتهي املتحدث من كالمه، وهو ا�شتعجال من 
امل�شتمع.

مناف  وه��و  الإيجابيات،  جتاهل  اأو  ون�شيان  املتحدث  �شلبيات  على  الرتكيز   -4
لالإن�شات، وفيه ظلم للمتحدث.

واإدراك  حتليل  يف  العقل  ا�شتخدام  و�شعف  املتحدث،  يقوله  م��ا  تدبر  ع��دم   -5
كالمه.

ي�شعف  اأم��ر  وه��و  املو�شوع،  �شلب  عن  والبعد  والنقا�ص  اجل��دل  يف  التمادي   -6
احلديث ويبرت احلوار.

ولنذكر دائًما حديث النبي ^: »اأنا زعيم ببيت يف رب�ص اجلنة ملن ترك املراء 
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ولو كان �شادًقا« رواه اأبو داود والرتمذي.

"ل  الغالية،  النبوية  الو�شية  الكلمات..  �شبط  وع��دم  والغ�شب  النفعال   -7
تغ�شب" رواه البخاري.

8- الن�شغال بالنت�شار للنف�ص وجتاهل احلق.. وهو دليل على �شعف الرتبية، 
كما اأنه يحتاج اإىل �شرب وجماهدة.

9- اخلجل، ونقول: اخلجل ولي�ص احلياء؛ لأن احلياء ل ياأتي اإل بخري.

اآراء الطرف الآخر وعدم حمل كالمه على حممل  10- �شوء الظن وعدم تفهم 
ح�شن، فالبع�ص يف�شر كرم الآخرين على اأنه جتريح وانتقا�ص، علًما باأن ذلك مل يكن 

يدور يف ذهن املتكلم.

11- ا�شتخدام بع�ص العبارات املحبطة:

اأ- ا�شكت اأح�شن لك.   ب- انطم.

ج- نقطنا ب�شكاتك.د- كالم غري �شحيح.

ه�- ما جئت بجديد.   و- الآن ا�شتيقظت.

ز- اإن كنت نائًما.ح- اأنت ل تفهم.

ط- ما عندك �شالفة.   ك � ما عندك ت�شور.

ل- ل�شت معك.م � م�شتحيل 

ن- قدمية.و- معروفة.
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املمر�ضة القاتلة!
بال�شجن مدى  "كري�شتيان غيلربت" املدانة  الرحمة  املمر�شة عدمية  ارتبطت 
حقنهم  طريقة  عن  مر�شاها  من  عدد  بقتل  اإدانتها  بعد  متتالية  م��رات  لأرب��ع  احلياة 
مبادة خمدرة توؤدي اإىل توقف نب�شات قلوبهم ومفارقتهم فوًرا للحياة.. ارتبطت هذه 

املمر�شة بعالقة غرامية يف ال�شجن.

ارتبطت بق�شة غرامية  اأنها  �شمع  اأن��ه  ال�شلة من غيلربت  وق��ال م�شدر قريب 
مع �شجني يدعى "لينيت فورمي" يف اأول لقاء لهما يف ال�شجن. وقال املوؤلف "ويليام 
فيليي�ص" املتخ�ش�ص يف ق�ش�ص جرائم القتل الت�شل�شلية اأنه مل ي�شتغرب هذه الق�شة؛ 
لأن حالة ال�شعور بالرنج�شية التي تت�شف بها غيلربت والتي اأدت بها اإىل ارتكاب هذه 
اجلرائم؛ �شعًيا وراء ال�شهرة والأ�شواء التي دفعتها لالرتباط بعالقة عاطفية قوية مع 

هذا ال�شجني، حيث اإنها ترغب بفعل كل �شيء يجلب ويركز النتباه عليها.

يطلق  كان  التي  عاًما   )37( العمر  من  البالغة  غيلربت  املمر�شة  تكون  ولرمبا 
م�شوؤولة عما  اكت�شاف جرائمها،  قبل  املتوفني يف عنربها  لكرثة  املوت"؛  "ملك  عليها 
بثالث  اأدينت  وقد  رعايتها،  حتت  البائ�شني  للمر�شى  قتل  جرمية  خم�شني  اإىل  ي�شل 
جرائم قتل من الدرجة الأوىل وجرميتي قتل من الدرجة الثانية، ومبحاولة ارتكاب 
الأمريكي. وكانت غيلربت  جرمية قتل بحقنها مر�شاها يف مركز طبي تورثا مبتون 
املخل�شة  للممر�شة  منوذًجا  )1989م(  ع��ام  الطبي  املركز  ذل��ك  يف  تعيينها  بداية  عند 
معها مطلًقا يف  العاملني  اأح��د من  ي�شك  بواجباتها، ومل  القيام  واملاهرة يف  يف عملها 
ت�شرفاتها حتى بعد اإطالق لقب "ملك املوت" عليها. ولحظ الكاتب فيليب�ص اأنه خالل 
املدة ما بني عام )1990م( اإىل )1991م( كانت هناك واحدة وثالثون حالة وفاة خالل 
مدة مناوبة غيلربت وحدها مما يعادل ثالثة اأ�شعاف الوفيات التي حتدث يف مناوبات 

اأخرى.

وا�شتمر ارتفاع معدلت الوفيات للمر�شى خالل نوبة عمل غيلربت الأم لطفلني، 
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وب�شكل خا�ص عندما وقعت يف غرام حار�ص اأمن امل�شت�شفى يدعى جيم�ص بريولت والبالغ 
انتباه ع�شيقها،  اأحد مر�شاها جلذب  تتعمد قتل  كانت  عاًما، ولرمبا  العمر )26(  من 
حيث اإنه عندما حتدث حالة حرجة لأحد املر�شى يتم ا�شتدعاء حرا�ص الأمن اإىل املكان 

للم�شاعدة يف نقل جثمانه عند وفاته.

املري�ص  قتل  اإىل  )1996م(  ع��ام  فرباير  من  الثاين  يف  غيلربت  عمدت  ولرمبا 
"كينيث كاتينغ" فقط من اأجل مغادرة نوبتها مبكًرا؛ لاللتقاء بع�شيقها عند ال�شاعة 
اإليه  ج��اءت  عندما  الع�شيق  انده�ص  وبالفعل  ع�شرة،  الثانية  عن  ا  عو�شً لياًل  العا�شرة 

مبكرة يف تلك الليلة، حيث كان يعلم اأن نوبتها تنتهي يف منت�شف الليل.

اأنها ت�شعر  اأبلغت رئي�شها يف العمل جون وول يف تلك الليلة  وكانت غيلربت قد 
كانت  بقليل  ذل��ك  وقبل  مبكًرا،  نوبتها  مغادرة  اإىل  وحتتاج  ي��رام  ما  على  لي�شت  باأنها 
غيلربت وحدها مع املري�ص "كاتينغ"، حيث مل ترتدد يف حقنه باملادة املخدرة التي اأودت 

بحياته على الفور قبل وقت كاف من موعدها امل�شروب مع ع�شيقها.

وبعد اكت�شاف تلك اجلرائم الب�شعة اأ�شبحت املمر�شة غيلربت حتمل بحق لقب 
املزاح.  طريق  عن  الأمر  بادئ  يف  عليها  اأطلق  املوت" الذي  "ملك 

بعد  غيلربت  يف  ا�شتبه  م��ن  اأول  ديك�ص"  "كاثي  املخ�شرمة  املمر�شة  وك��ان��ت 
مالحظتها اختفاء زجاجات املادة املخدرة من العنرب الذي تعمل فيه غيلربت، واأبلغت 
ديك�ص الأمر اإىل رئي�شها املبا�شر، الذي �شارع بنقل هذا الأمر اإىل ال�شلطات التي �شرعت 
على الفور يف التحقيق فيه، واأدى ذلك اإىل العثور على اأدلة دامغة �شد غيلربت. وادعت 

غيلربت باأنها بريئة من اجلرائم التي اأدينت بها، غري اأن ذلك مل ي�شفع لها. 

www.alukah.net
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اأبو العتاهية
هو اإ�شماعيل بن القا�شم بن �شويد العيني، العنزي، اأبو اإ�شحاق.

�شاعر مكرث، �شريع اخلاطر، يف �شعره اإبداع، يعد من مقدمي املولدين من طبقة 
اأنواع ال�شعر يف  اأبي نوا�ص واأمثالهما. كان يجيد القول يف الزهد واملديح، واأكرث  ب�شار 

ع�شره. ولد ون�شاأ قرب الكوفة، و�شكن بغداد.

كان يف بدء اأمره يبيع اجلرار، ثم ات�شل باخللفاء وعلت مكانته عندهم. وهجر 
ال�شعر مدة، فبلغ ذلك اخلليفة العبا�شي املهدي، ف�شجنه ثم اأح�شره اإليه، وهدده بالقتل 

اإن مل يقل ال�شعر، فعاد اإىل نظمه، فاأطلقه. تويف يف بغداد.

�شئل اأبو العتاهية: كيف تقول ال�شعر؟

قال: ما اأردته قط اإل مثل يل فاأقول ما اأريد واأترك ما ل اأريد.

وملا وفد اأبو العتاهية اإىل بغداد يف اأول خالفة املهدي، اأن�شده ق�شيدة مطلعها:

ل�����ه�����ا م��������������ا  ل�����������������ش��������ي��������دت��������ي  م��������������ا  األ 
اإذلل����������������ه����������������ا ف������������اأح������������م������������ل  اأدل 

وم������������ا جت������������ن������������ت  ف����������ف����������ي����������م  واإل 
اأط��������الل��������ه��������ا اهلل  ��������ش�������ق�������ى  ج�������ن�������ي�������ت 

ل�����������الإم�����������ا ج�����������������اري�����������������ة  اإن  األ 
اأط������الل������ه������ا احل������������ب  اأ��������ش�������ك�������ن  ق���������د  م 

م�������������ش������ت ب����������ني ح�������������ور ق���������������ش�������ار خل����ط����ا
اأك�������ف�������ال�������ه�������ا امل�����������������ش��������ي  يف  جت�������������������اذب 

ب����ه����ا ن������ف�������������ش������ي  اهلل  اأت�����������ع�����������ب  وق���������������د 
وات���������������ع���������������ب ب�����������ال�����������ل�����������وم غ��������ذال��������ه��������ا
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ح������ي������ث������م������ا يف  ب���������ع���������ي���������ن���������ي  ك����������������������������اأن 
������ش�����ل�����ك�����ت م����������ن الأر�����������������������ص مت����ث����ال����ه����ا

وكان ب�شار حا�شًرا، فا�شتخف بها حتى اإذا و�شل اإىل قوله:

اأت����������������ت����������������ه اخل����������������الف����������������ة م���������ن���������ق���������ادة
اإل������������������ي������������������ه جت�����������������������رر اأذي��������������ال��������������ه��������������ا

ل������ه اإل  ت�������������������ش���������ل���������ح  ت�����������������ك  ومل 
ل�����ه�����ا اإل  ي���������������ش�������ل�������ح  ي��������������ك  ومل 

ول����������������������و رام����������������ه����������������ا اأح���������������������������د غ�����������ريه
ل���������زل���������زل���������ت الأر���������������������������ص زل��������زال��������ه��������ا

ال������ق������ل������وب ب���������ن���������ات  ت������ط������ع������ه  مل  ول��������������و 
اأع����������م����������ال����������ه����������ا اهلل  ق�����������ب�����������ل  مل�����������������ا 

ل ب�������ع���������������ص  م�����������ن  اخل�������ل�������ي�������ف�������ة  واإن 
اإل������������ي������������ه ل������ي������ب������غ�������������ص م������������ن ق������ال������ه������ا

قال ب�شار جلاٍر له:

انظر ويحك هل طار اخلليفة عن فرا�شه طرًبا؟

و�شار اأبو العتاهية من املقربني.

وكان املهدي يكرمه ويقدمه، فاأحرز نفوًذا عظيًما عنده، حتى اأنه كثرًيا ما كان 
يتو�شط بالعفو لديه.
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اجلمـال
اجلمال هو التنا�شب بني اأجزاء الهيئات املركبة، �شواء اأكان ذلك يف املاديات، اأم يف 

املعقولت، ويف احلقائق، اأم يف اخليالت.

ما كان الوجه اجلميل جمياًل اإل للتنا�شب بني اأجزائه، وما كان ال�شوت اجلميل 
جمياًل اإل للتنا�شب بني نغماته، ولول التنا�شب بني حبات العقد، ما افتتنت به احل�شناء، 

ولول التنا�شق يف اأزهار الرو�ص، ما هام به ال�شعراء. 

لي�ص للتنا�شب قاعدة م�شطردة ي�شتطيع الكاتب اأن يبينها، فالتنا�شب يف املرئيات 
غ��ريه يف  العلمية  ال�شوؤون  ويف  اخل��ط��وط،  غ��ريه يف  الر�شوم  ويف  امل�شموعات،  غ��ريه يف 

الق�شائد ال�شعرية. 

على اأنه ل حاجة اإىل بيانه ما دامت الأذواق ال�شليمة تدرك بفطرتها ما يالئمها، 
فرتتاح اإليه، وما ل يالئمها، فتنفر منه. 

اإن كثرًيا من النا�ص ي�شتح�شنون الأنف ال�شغري يف الوجه الكبري، والراأ�ص الكبري 
يف اجل�شم ال�شغري، ول يفرقون بني الرب�ص يف اجل�شم الأ�شود، واخلال يف اخلد الأبي�ص، 
ويطربون لنقيق ال�شفادع كما يطربون خلرير املياه، ويف�شلون اأ�شوات النواعري على 
اأنغام العيدان، ويعجبون ب�شعر ابن الفار�ص، وابن معتوق، والربعي اأكرث مما يعجبون 
ويبكون مما ي�شحك،  يبكي،  ملا  والبحرتي، وي�شحكون  واأب��ي متام  الطيب،  اأبي  ب�شعر 

وير�شون مبا يغ�شب، ويغ�شبون مما ير�شي!

اأفعالهم  عنهم  ت�شدر  الذين  هم  واأولئك  املري�شة،  الأذواق  اأ�شحاب  هم  اأولئك 
واأقوالهم م�شوهة غري متنا�شبة، ول متالئمة؛ لأنهم مل يدركوا مل يدركوا �شر اجلمال، 

في�شدر عنهم، ومل تاألفه نفو�شهم، في�شبح غريزة من غرائزهم. 

راأي��ت �شاعًرا يبتدئ ق�شائد التهنئة بالبكاء على الأط��الل، وي��ودع الق�شائد  اإن 
الرثائية بالنكات الهزلية، ويتغزل مبمدوحه كما يتغزل مبع�شوقه، اأو متكلًما يقت�شب 
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اأو �شحفًيا ي�شع  الأحاديث اقت�شاًبا، ويهزل يف مو�شع اجلد، ويجد يف مو�شع الهزل، 
العنوان ال�شخم للخرب التافه، ويكتب مقدمة يف ال�شماء ملو�شوع يف الأر�ص، اأو حاكًما 
ي�شع الندى يف مو�شع ال�شيف، وال�شيف يف مو�شع الندى، اأو ما�شًيا يتلوى يف طريقه 
من ر�شيف اإىل ر�شيف، كاأمنا ير�شم خًطا متعرًجا، اأو لب�ًشا يف ال�شتاء غاللة ال�شيف، 
اإىل معاجلة ذوقه،  واأن��ه يف حاجة  ذوق��ه مري�ص،  اأن  ال�شتاء، فاعلم  ف��روة  ال�شيف  ويف 

كحاجة املجنون اإىل عالج عقله، واملري�ص اإىل عالج ج�شمه. 

اإبالله، كذلك  يرجى  كل مري�ص  ول  �شفاوؤه،  يرجى  لي�ص كل جمنون  اأن��ه  كما 
لي�ص كل من ف�شد ذوقه يرجى �شالحه، فاإن راأيت من توؤمل يف اإ�شالحه خرًيا، وجتد 
اأن حتفه باأنواع اجلمال، وت��داأب عل تنبيهه  يف نف�شه ا�شتعداًدا لتقومي ذوقه، فعالجه 
كال�شعر  اجلميلة  الفنون  من  فًنا  تعلمه  اأن  ا�شتطعت  واإن  وموؤتلفاته،  متنا�شباته  اإىل 

والت�شوير، فافعل، فاإنها املقومات لالأذواق، والغار�شات يف النفو�ص ملكات اجلمال. 
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مقتل كعب بن الأ�ضرف
قال ابن اإ�شحاق من طريق يون�ص بن بكري: حدثني عبداهلل بن اأبي بكر، و�شالح 
بن اأبي اأمامة بن �شهل، قال: بعث ر�شول اهلل ^ حني فرغ من بدر ب�شريين اإىل اأهل 
املدينة، فبعث زيد بن حارثة اإىل اأهل ال�شافلة، وبعث عبداهلل بن رواحة اإىل اأهل العالية، 
فب�شروا ونعوا اأبا جهل وعتبة واملالأ من قري�ص. فلما بلغ ذلك كعب بن الأ�شرف لعنه اهلل 
قال: ويلكم، اأحق هذا؟ هوؤلء ملوك العرب و�شادة النا�ص. ثم خرج اإىل مكة، فنزل على 
عاتكة بنت اأ�شيد بن اأبي العي�ص، وكانت عند املطلب ابن اأبي وداعة، فجعل يبكي على 

قتلى قر�ص، ويحر�ص  على ر�شول اهلل ^، فقال: 

ط�����ح�����ن�����ت رح�����������ى ب�����������در مل�����ه�����ل�����ك اأه�����ل�����ه�����ا
ومل���������ث���������ل ب���������������در ت�����������ش�����ت�����ه�����ل وت��������دم��������ع

ق���ت���ل���ت ������ش�����راة ال����ن����ا�����ص ح������ول ح��ي��ا���ش��ه��م
ت���������ش����رع امل���������ل���������وك  اإن  ت�������ب�������ع�������دوا  ل 

ك����م ق����د اأ����ش���ي���ب ب���ه���ا م����ن اب���ي�������ص م��اج��د
ال�������ش���ي���ع اإل�������ي�������ه  ت��������������اأوى  ب����ه����ج����ة  ذى 

ب�������ش���خ���ط���ه���م اأذل  اأق�������������������وام  وي���������ق���������ول 
ي���ج���زع ك���ع���ب���ا  ظ�����ل  الأ��������ش�������رف  اب�������ن  اإن 

�����ش����دق����وا، ف���ل���ي���ت الأر�����������ص ����ش���اع���ة ق��ت��ل��وا
ظ�������ل�������ت ت���������������ش�������وخ ب�������اأه�������ل�������ه�������ا و��������ش�������دع

ك����ل����ه����م ك��������ن��������ان��������ة  ب��������ن��������ي  اأن  ن������ب������ئ������ت 
خ�������ش���ع���وا ل���ق���ت���ل اأب�������ي ال���ول���ي���د وج����دع����وا
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قال ابن اإ�شحاق: ثم رجع اإىل املدينة ف�شبب باأم الف�شل بنت احلارث، فقال:

مب���ن���ق���ب���ة حت������ل������ل  مل  اأن���������������ت  اأراح���������������������ل 
ب�����احل�����رم؟ ال����ف���������ش����ل  اأم  اأن���������ت  وت�����������ارك 

يف كالم له. ثم �شبب بن�شاء امل�شلمني حتى اآذاهم.

بالهجاء،   ^ اهلل  ر�شول  اآذى  قد  الأ�شرف  ابن  )ك��ان  بن عقبة:  وق��ال مو�شى 
وركب اإىل قري�ص فقدم عليهم فا�شتغواهم على ر�شول اهلل ^، فقال له اأبو �شفيان: 
منهم  اأه��دى  اأنتم  قال:  واأ�شحابه؟  دين حممد  اأم  اهلل  اإىل  اأحب  اأديننا  اهلل،  اأن�شدك 
معلًنا   ^ اهلل  ر�شول  قتال  على  امل�شركني  راأى  اأجمع  وقد  مقباًل  خرج  ثم  �شبياًل.. 

عداوته وهجاءه(.

ق���ال ال��ن��ب��ي ^ ي��وًم��ا: م��ن ل��ك��ع��ب ب��ن الأ����ش���رف؟ ف��ق��د اآذان����ا بال�شعر وق��وى 
امل�شركني علينا. فقال حممد بن م�شلمة: اأنا يا ر�شول اهلل. قال: فاأنت. فقام فم�شى، 
ثم رجع بعد يوم اأو يومني، حتى اآتى كعب وهو يف حائط فقال: يا كعب، جئت حلاجة، 

احلديث.

وقال ابن عيينة: قال عمرو بن دينار: �شمعت جابًرا يقول: قال ر�شول اهلل ^: 
يا  اآذى اهلل ور�شوله؟ فقام حممد بن م�شلمة فقال:  فاإنه قد  الأ�شراف  من لكعب بن 
اأق��ول �شيًئا. قال قل:  اأن  اأقتله؟ قال: نعم. قال: ف��اأذن يل  اأن  اإليك  اأعجب  ر�شول اهلل، 
واإين قد  �شاألنا �شدقة، وقد عنانا،  الرجل قد  اإن هذا  فاأتاه حممد بن م�شلمة فقال: 
ا لتلمنه. قال: اإنا قد اتبعناه فنكره اأن ندعه حتى ننظر  اأتيتك اأ�شت�شلفك. قال: واأي�شً
اأردنا اأن ت�شلفنا. قال: ارهنونى ن�شاءكم. قال: نرهنك  اإىل اأي �شيء ي�شري �شاأنه، وقد 
اأبناءنا فيقال  اأبناءكم. قال: كيف نرهنك  ن�شاءنا واأنت اأجمل العرب؟ قال: فارهنونى 
ياأتيه لياًل،  اأن  الأم��ة. فواعده  اأو و�شقني؟ قال: فاأي �شيء؟ قال: نرهنك  رهن بو�شق 
الر�شاعة، فدعاه من احل�شن فنزل  اأخ��و كعب من  نائلة، وهو  اأب��و  لياًل ومعه  فجاءه 
اإليهم، فقالت له امراأته: اأين تخرج هذه ال�شاعة؟ قال: اإمنا هو اأخي اأبو نائلة وحممد 
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بن م�شلمة، اإن الكرمي لو دعي اإىل طعنة بليل لأج��اب. قال: حممد: اإذا ما جاء فاإين 
قائل ب�شعره فاأ�شمه ثم اأ�شمكم، فاإذا راأيتموين اأثبت يدي فدونكم. فنزل اإليهم متو�شًحا، 
وهو ينفخ منه ريح الطيب، فقال حممد: ما راأيت كاليوم ريًحا، اأي: اأطيب، اأتاأذن يل 
ثانًيا.  يعني  اأت��اأذن يل؟  ق��ال:  ثم  اأ�شحابه،  �شم  ثم  ف�شمه  نعم.  ق��ال:  راأ�شك؟  اأ�شك  اأن 
قال: نعم. فلما ا�شتمكن منه قال: دونكم. ف�شربوه فقتلوه. واأتوا النبي ^ فاأخربوه. 

اأخرجه البخاري.
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 مفاتيح القلوب
كل باب له مفتاح.. واملفتاح املنا�شب لفتح قلوب النا�ص هو معرفة طبائعهم.. حل 
النا�ص، الإ�شالح بينهم، ال�شتفادة منهم، اتقاء �شرورهم، كل ذلك ت�شبح فيه  م�شاكل 

بارًعا اإذا عرفت طبائعهم.

افر�ص اأن �شاًبا وقع بينه وبني اأبيه خالف، ا�شتد اخلالف حتى طرده اأبوه من 
البيت، حاول البن العودة مراًرا، لكن الأب كان عنيًدا م�شًرا.

اإث��م  م��ن  خوفته  ال�شرعية،  بالن�شو�ص  الأب  حدثت  بينهما،  لالإ�شالح  دخلت 
القطيعة، مل يلتفت اإليك، كان م�شحوًنا غا�شًبا جًدا، اأردت اأن ت�شتعمل اأ�شاليب اأخرى 

لالإ�شالح.. عرفت من طبيعة هذا الأب اأنه عاطفي جًدا.

جئت اإليه وقلت: يا فالن، اأما ترحم ولدك، يفرت�ص الأر�ص، ويلتحف ال�شماء!

اأنت تاأكل وت�شرب، وامل�شكني يبيت طاوًيا وي�شبح جائًعا.

اأما تذكره اإذا رفعت ك�شرة اخلبز اإىل فمك، اأما تذكر م�شيه يف حر ال�شم�ص، اأما 
تذكر ملا كنت حتمله �شغرًيا، وت�شمه اإىل �شدرك، وت�شمه وتقبله.

بهذا  تهيج  الأب  عاطفة  اأن  جن��د  ح���ي!..  واأب���وه  النا�ص  ي�شتجدي  اأن  اأير�شيك 
الكالم، ويقرتب اأكرث من نقطة اللتقاء، واإن كان اأبوه بخياًل حمًبا للمال.

الولد حتت نظرك وت�شرفك،  اأرج��ع  ت��ورط نف�شك،  انتبه ل  يا ف��الن  ل��ه:  قلت 
فاأنت  واإ�شالح ما خرب،  اأخذ،  ب�شداد ما  املحكمة  اأو يعتدي، فتلزمك  اأن ي�شرق  اأخ�شى 

اأبوه على كل حال.

اأن الأب البخيل �شيبداأ يعيد موازينه من جديد، واإن كان كالمك  انتبه.. جتد 
موجًها اإىل البن، وكان ج�شًعا حمًبا للمال.

قلت له: يا فالن.. لن ينفعك اإل اأب��وك، غًدا �شتحتاج اإىل اأن تتزوج، من ي�شدد 
مهرك؟
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لو تعطلت �شيارتك من ي�شلحها؟

لو مر�شت.. من �شيحا�شب امل�شت�شفى؟

ه��ك��ذا.. ما  واأن��ت جال�ص  ���ش��اءوا.. م�شروف.. ه��داي��ا..  اإخ��وان��ك ي�شتفيدون كما 
اآ�شف تهم�ص بها  اأو كلمة  اأبيك..  اأن ت�شلح ذلك كله بقبلة تطبعها على جبني  ي�شرك 

يف اأذنه.

وكذلك لو دخلت لالإ�شالح بني زوجة وزوجها، فعلت مثل ذلك، وفتحت باب كل 
واحد منها باملفتاح املنا�شب.

ومثله لو اأردت اإجازة من مديرك يف العمل.. وعرفت اأنه ل يلتفت اإىل العواطف 
ول الأمور الجتماعية.. واإمنا عمل )وفقط!(..

فقلت له: اأحتاج اإىل اإجازة ثالثة اأيام اأجدد فيها ن�شاطي.. واأ�شتعيد حيويتي.. 
اأ�شعر اأن اإنتاجيتي مع �شغط العمل تنحدر تدريجًيا.. اأعطني فر�شة لإراحة )راأ�شي( 

فقط ثالثة اأيام.. لأعود اأن�شط واأقدر.

الأ���ش��رة  على  حري�ص  اأن��ه  تعامالته..  خ��الل  م��ن  تلحظ  اجتماعًيا..  ك��ان  واإن 
والعائلة.

قلت له: اأريد اإجازة لأرى والدي.. اأولدي.. اأ�شعر اأنهم يف واد واأنا يف واد اآخر.. 
اإىل غري ذلك.

ف��الن يف  اأب��رع من  راأينا  غ��ًدا يقولون: ما  النا�ص  امل��ه��ارة.. و�شت�شمع  اأتقن ه��ذه 
القدرة على الإقناع..!
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التغيي ال�ضلوكي لل�ضائمني
الأخ��الق  م��ن  كثري  وتتاأ�شل  رم�شان،  يف  ال�شيئة  ال�شلوكيات  م��ن  كثري  تتغري 
الفا�شلة؛ حيث تنمي لدى ال�شائم روح الأمانة وال�شدق والإخال�ص؛ فال�شائم رقيب 
وع��ادة  امل�شلم،  حياة  يف  �شلوًكا  الأم��ان��ة  ت�شبح  وبذلك  �شيامه،  على  اأم��ني  نف�شه،  على 
ال�شوم  »اإن   :^ امل�شطفى  يقول  باملجتمع،  اأثرها على عالقته  ينعك�ص  فيه،  متاأ�شلة 
م�شعود  ابن  اأخرجه اخلرائطي يف مكارم اخلالق عن  اأمانته«  اأحدكم  فليحفظ  اأمانة 

ب�شند ح�شن.

واحلقيقة اأن هناك بع�ص امل�شلمني يفرط يف حفظ هذه الأمانة التي ا�شرتعاه 
اهلل اإياها، )فقد ح�شل من الإجنليز اأكرث من مرة امتحان العمال امل�شلمني بني ال�شيام 
انتهى  اإذا  حتى  للمفطرين،  اجل��ور  مب�شاعفة  باإغرائهم  وذل��ك  فيه،  اهلل  خيانة  وب��ني 
اأو طردوهم، مع  املفطرين  ال�شائمني، ونق�شوا  اأجور  الأم��ر، ف�شاعفوا  ال�شهر عك�شوا 
حيث  النظام،  ع��ادة  ال�شائم  لدى  تنمي  كما  دينهم(،  خانوا  خونة  اأنهم  لهم  الت�شريح 
يتناول امل�شلم طعام الإفطار يف وقت حمدد، ويكف عن الطعام يف وقت معني، وهي عادة 

حمبوبة ت�شعى اإىل حتقيقها كل املجتمعات املتقدمة.

تاأكدت من  لقد  النف�شي -:  الطب  ا�شت�شاري   - رامز طه حممد  الدكتور  يقول 
النف�شية  امل�شكالت  واأ���ش��ح��اب  املتطوعني  م��ن  ع�شوائية  عينة  م��ن  اأك��رث  درا���ش��ة  خ��الل 
املرغوبة،  غري  ال��ع��ادات  من  والتخل�ص  وال�شلوك،  التفكري  تعديل  يف  ال�شيام  فعالية 

وتنمية القدرة على ال�شبط الذاتي.

والطب  الإ�شالمي  ال�شوم  العلمي عن  الإعجاز  نقاط  رام��ز  الدكتور  ثم خل�ص 
النف�شي يف نقاط، منها:

* اأن ال�شبط الذاتي الذي يلتزم به ال�شائم بيولوجًيا ونف�شًيا و�شلوكًيا.. ابتداًء 
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من المتناع عن الأكل وال�شرب واجلماع، وانتهاء بكف الأذى وغ�ص الب�شر.. مينحه 
تدريًبا عالًيا وقدرة جيدة على التحكم يف املدخالت واملثريات الع�شبية مع القدرة على 
خف�ص املوؤثرات احل�شية ومنعها من اإثارة مراكز النفعال لديه بدرجة ترتبط بخف�ص 
الإثارة يف ن�شاط التكوين ال�شبكي يف املخ.. وهذه احلالة هي درجة من احلرمان احل�شي.
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راحة اجل�ضم وروحانيته
يقول د. �شالح عبدالعزيز الكرمي:

تثقل خ��الي��اه، هو يف  التي  ال��زوائ��د  التخل�ص من  اإىل  اأن اجل�شم يف حاجة  كما 
حاجة اإىل التخل�ص مما يثقل خالياه النف�شية، وهناك عالقة كبرية جًدا بني ما يثقل 
اجل�شم وما يثقل النف�ص، فكم من اآلم ع�شوية ج�شدية تلحق ال�شرر باجل�شم، وتورده 
اأو  )النف�شج�شدية(  الأمرا�ص  ا�شم  الأمرا�ص قد يطلق عليه  النوع من  املهالك، وهذا 
)اجل�شد نف�شية( والنف�ص واجل�شم خلقة ربانية ت�شنع يف رحم الأم، ثم ت�شاف اإليها عن 

طريق النفخ )الروح( التي ل نعلم عن كنهها �شيًئا، كما قال تعاىل: زب وئ وئ 
ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی رب )الإ�شراء(.

لكن اليقني املوؤكد اأنها هي �شبب بقائهما � اأق�شد اجل�شم والنف�ص � وهي املنع�شة 
ل�شحتها اإن اأعطيت حقها، وهي امل�شببة ملر�شها اإن بخ�شت حقها؛ لذلك كان النبي ^ 
يا  بها  )اأرح��ن��ا   � للروح  ال�شحيحة  للتغذية  كموؤ�شر   � ال�شالة  مو�شوع  يف  لبالل  يقول 
بالل(، اأي اأرح اأنف�شنا واأج�شامنا عرب اأثري ال�شالة، وكذا ما يقال يف حتقيق )الروحانية( 

بذكر اهلل وال�شالة على الر�شول ^ وغريها من الأعمال.

يومي  ه��و  م��ا  منها:  ع��دي��دة،  بالروحانية  واجل�شم  النف�ص  ت��زوي��د  حمطات  اإن 
وليايل  ورم�شان  �شنوي،  هو  ما  ومنها  �شهري،  هو  ما  ومنها  اأ�شبوعي،  هو  ما  ومنها 
الع�شر الأخرية من رم�شان حتديًدا هي من اأقوى حمطات التزويد، ومن مل ي�شتطع 
اأن ي�شحن روحه وميالأ قلبه من نفحات هذه الليايل الف�شيلة، فاإنه يكون فرط يف حق 

ج�شمه ونف�شه؛ لأن راحة اجل�شم من روحانيته. 

كما اأن الراحة النف�شية من مداد الروحانية، وقمة ما يطلبه اأي اإن�شان يف هذه 
احلياة الدنيا هو )العفو والعافية(؛ لذلك مما ورد يف احلديث باأن ي�شادف ليلة القدر 
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ي�شلح  ال��ذي  بالدعاء  يدعو  ي�شادفها  من  اأن  بالروحانية  لالرتفاع  املخزون  هي  التي 
حتقق  التي  والعافية  للنف�ص  ال�شعادة  يحقق  ال��ذي  )العفو(  وه��و  األ  والنف�ص  اجل�شم 

احليوية للج�شم. فاللهم اإنا ن�شاألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة.
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ويلــز
اإح��دى  ���ش��وارع  يلعبون يف  الأولد  م��ن  ك��ان��ت جمموعة  ق��رن م�شى  م��ن  لأك���رث 
�شواحي لندن، فاأخذ �شبي كبري زمياًل �شغرًيا له يدعي برتي ويلز وقذفه عالًيا، وبدًل 
التجربة  �شاقه. بدت تلك  الأر���ص، فك�شرت  يتلقاه وهو ي�شقط تركه يقع على  اأن  من 
اإقامته مدة طويلة يف ال�شرير كانت من  اأن  اأيقن  وقتئذ ماأ�شاة، لكن برتي �شرعان ما 
ح�شن طالعه. واحلقيقة اأن تلك احلادثة التي ك�شرت فيها �شاقه كانت نقطة التحول يف 
حياته؛ اإذ اأ�شبح بف�شل ذلك الأديب العاملي املعروف ويلز، �شاحب املوؤلفات القيمة التي 
جتاوزت الثالثني جملًدا. وقد �شرح هو نف�شه باأن حادث ك�شر �شاقه يعد اأف�شل حدث 
يف حياته كلها؛ ذلك لأنه ب�شببه ا�شطر اإىل مالزمة البيت عاًما كاماًل، قراأ خالله كل 
كتاب وقعت عليه يداه؛ لأنه مل يكن ثمة �شيء اآخر ي�شتطيع عمله، فكانت النتيجة اأنه 

غذى يف نف�شه حب املطالعة، وتذوق الأدب، وكان ذلك كافًيا لإثارة اأفكاره واإلهامه.

ياأتي ويلز، الذي عا�ص بني عامي )1866- 1946م( يف طليعة الكتاب واملوؤلفني، 
وقد بلغ ما دره عليه يراعه نحو مليون دولر، مع اأنه ترعرع و�شط الفقر والبوؤ�ص.

الأواين  لبيع  ح��ان��وًت��ا  ي��دي��ر  "الكريكيت" امل��ح��رتف��ني،  م��ن لع��ب��ي  وال���ده  ك��ان 
الفخارية واخلزف املطلي، يتاأرجح فوق هاوية الإفال�ص. وقد اأب�شر ويلز النور يف )21( 

اأيلول )1866م( يف غرفة �شغرية فوق هذا احلانوت، يف بلدة بروفلي باإجنلرتا. 

وما لبث حانوت اأبيه اأن اأفل�ص، ووقعت العائلة يف �شيق �شديد، فا�شطرت الأم اإىل 
اأن تعمل يف اأحد البيوت الكبرية، وكانت تقيم مع اخلدم، وكان ابنها ياأتي لزيارتها بني 

احلني والآخر. ومن جناح اخلدم ت�شرب ويلز اإىل حياة املجتمع الإجنليزي.

واملن�شوجات  لبيع اخل��ردة  كاتًبا يف خمزن  التاريخ" حياته  "ملخ�ص  وا�شع  ب��داأ 
اأن ي�شتيقظ يف اخلام�شة �شباًحا  وهو ل يزال يف الثالثة ع�شرة من عمره، فكان عليه 
فينظف الأر���ص، وي�شعل النار يف املوقد، ويعمل دون راحة، اأربع ع�شرة �شاعة يف اليوم، 
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اأنه  اأول �شهر، ف�شرفه �شاحب املخزن بحجة  اأن مّل عمله هذا يف نهاية  لكنه ما لبث 
مهمل، عدمي الرتتيب.

كاتًبا يف خمزن  اأدوي��ة، ثم عاد فعمل  كاتًبا يف خمزن  �شهر كذلك  وا�شتغل مدة 
وكان  اليومي،  قوته  ك�شب  اإىل  قبل ل�شطراره  ذي  اأط��ول من  وقًتا  بقي  اأمتعة، حيث 

يختل�ص اللحظات ملطالعة موؤلفات هربرت �شنب�شر يف قبو املوؤونة التابع للمخزون. 

وكانت هذه نقطة حتول اأخرى يف حياة ويلز! فهو مل يرتدد يف القول اأن ال�شنوات 
الطويلة القا�شية اململة التي ق�شاها يف العمل يف خمتلف احلوانيت كانت نعمة وبركة 

عليه. فقد كان يف طبيعته ك�شوًل، بليًدا، خاماًل فاأجربته احلوانيت على العمل.

الليايل  ل��الآراء والأفكار، وكثرًيا ما كان ينه�ص و�شط  كان عقل ويلز م�شتودًعا 
ُط��ِرد من عمله يف  لتدوين فكرة ط��راأت يف باله، وقد �شرح هذا ال�شبي الك�شول الذي 
احلوانيت، ذات مرة، باأن يف مفكرته من املواد ما يكفي لأن ي�شغله يف الكتابة والتاأليف 

اأكرث من قرن ون�شف من الزمن.
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 من مفا�ضد الزنا
الزنا ف�شاد كبري، و�شر م�شتطري، له اآثار كبرية، وتنجم منه اأ�شرار كثرية، �شواء 
على مرتكبيه، اأم على الأمة بعامة.. ومبا اأن الزنا يكرث وقوعه، وتكرث الدواعي اإليه، 

فهذه نبذة عن اآثاره ومفا�شده، واآفاته واأ�شراره. 

امل��روءة،  ال��ورع، وف�شاد  ال�شر كلها من قلة الدين، وذه��اب  اأ- الزنا يجمع خالل 
وقلة الغرية، وواأد الف�شيلة. 

ب- يقتل احلياء، ويلب�ص وجه �شاحبه رقعة من ال�شفاقة والوقاحة. 

ج- �شواد الوجه، وظلمته، وما يعلوه من الكاآبة واملقت الذي يبدو للناظرين. 

د- ظلمة القلب، وطم�ص نوره. 

الطغاة،  "اأنا مهلك   :- تعاىل   - اهلل  يقول  اآث��ر  ويف  ملرتكبيه،  ال��الزم  الفقر  ه���- 
ومفقر الزناة". 

و- اأنه يذهب حرمة فاعله، وي�شقطه من عني ربه، واأعني عباده، وي�شلب �شاحبه 
ا�شم الرب، والعفيف، والعدل، ويعطيه ا�شم الفاجر، والفا�شق، والزاين، واخلائن. 

ز- الوح�شة التي ي�شعها اهلل يف قلب الزاين، وهي نظري الوح�شة التي تعلو وجهه، 
فالعفيف على وجهه حالوة، ويف قلبه اأن�ص، ومن جال�شه ا�شتاأن�ص به، والزاين بالعك�ص 

من ذلك متاًما. 

اأح��د على  ياأمنه  ول  واخليانة،  الريبة  بعني  ال��زاين  اإىل  ينظرون  النا�ص  اأن  ح- 
حرمته ول ولده. 

ط�- ومن اأ�شراره الرائحة التي تفوح من الزاين ي�شمها كل ذي قلب �شليم، وتفوح 
من فيه، ومن ج�شده. 

ي- �شيقة ال�شدر، وحرجه، فاإن الزناة يعاملون ب�شد ق�شودهم، فاإن من طلب 
لذة العي�ص وطيبه مبع�شية اهلل عاقبه اهلل بنقي�ص ق�شده، فاإن ما عند اهلل ل ينال اإل 
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بطاعته، ومل يجعل اهلل مع�شيته �شبًبا اإىل خري قط.

وطيب  ال�شدر،  وان�شراح  وال�شرور،  ال��ل��ذة،  من  العفاف  يف  ما  الفاجر  علم  ول��و 
العي�ص - لراأى اأن الذي فاته من اللذة اأ�شعاف اأ�شعاف ما ح�شل له. 

ك- الزاين يعّر�ص نف�شه لفوات ال�شتمتاع باحلور العني يف امل�شاكن الطيبة يف 
جنات عدن. 

وظلم  احل��رام،  وك�شب  الوالدين،  وعقوق  الرحم،  قطيعة  على  يجري  الزنا  ل- 
اخللق، واإ�شاعة الأهل والعيال، ورمبا قاد اإىل �شفك الدم احلرام، ورمبا ا�شتعان عليه 
بال�شحر، وال�شرك، وهو يدري اأو ل يدري، فهذه املع�شية ل تتم اإل باأنواع من املعا�شي 
من  بجند  حمفوفة  فهي  بعدها،  املعا�شي  من  اأخ��ر  اأن���واع  عنها  ويتولد  ومعها،  قبلها 
املعا�شي قبلها، وجند بعدها، وهي اأجلب �شيء ل�شر الدنيا والآخرة، واأمنع �شيء خلري 

الدنيا والآخرة. 

اإىل  يتعداها  بل  يقف عندها،  ع��اًرا ل  ويك�شوها  الفتاة،  بكرامة  الزنا يذهب  م- 
بني  روؤو�شهم  به  وتنك�ص  واأق��ارب��ه��ا،  وزوج��ه��ا،  اأهلها،  على  العار  تدخل  حيث  اأ�شرتها؛ 

اخلالئق. 

ن- اأن العار الذي يلحق من قذف بالزنا اأعلق من العار الذي ينجر اإىل من رمي 
�شرًعا، وتغ�شل  القاذف تذهب رج�شه  الكفر على �شدق  التوبة من  فاإن  واأبقى،  بالكفر 
عاره عادة، ول تبقي له يف قلوب النا�ص حطة تنزل به عن رتبة اأمثاله ممن ولدوا يف 

الإ�شالم. 

بخالف الزنا، فاإن التوبة من ارتكاب فاح�شته - واإن طهرت �شاحبها تطهرًيا، 
ورفعت عنه املوؤاخذة بها يف الآخرة - يبقى لها اأثر يف النفو�ص، ينق�ص بقدره عن منزلة 

اأمثاله ممن ثبت لهم العفاف من اأول ن�شاأتهم. 

وانظر اإىل املراأة التي ين�شب اإليها الزنا كيف يتجنب الأزواج نكاحها واإن ظهرت 
توبتها، مراعاة للو�شمة التي األ�شقت بعر�شها �شالًفا، ويرغبون اأن ينكحوا امل�شركة اإذا 



185

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

اأ�شلمت رغبتهم يف نكاح النا�شئة يف الإ�شالم.

�ص- اإذا حملت املراأة من الزنا، فقتلت ولدها جمعت بني الزنا والقتل، واإذا حملته 
بهم،  وخ��ال  وراآه���م،  فورثهم  منهم،  لي�ص  اأجنبًيا  واأهله  اأهلها  على  اأدخلت  ال��زوج  على 

وانت�شب اإليهم، وهو لي�ص منهم، اإىل غري ذلك من مفا�شد زناها. 

ع- اأن الزنا جناية على الولد، فاإن الزاين يبذر نطفته على وجه يجعل الن�شمة 
املخلقة منها مقطوعة عن الن�شب اإىل الآباء، والن�شب معدود من الروابط الداعية اإىل 
التعاون والتعا�شد، فكان الزنا �شبًبا لوجود الولد عارًيا من العواطف التي تربطه باأدنى 

قربى ياأخذون ب�شاعده اإذا زلت به نعله، ويتقوى به اعت�شابهم عند احلاجة اإليه. 

كذلك فيه جناية عليه، وتعري�ص به لأن يعي�ص و�شيًعا بني الأمة، مدحوًرا من 
كل جانب، فاإن النا�ص ي�شتخفون بولد الزنا، وتنكره طبائعهم، ول يرون له من الهيئة 
الجتماعية و�شًفا؟ فما ذنب هذا امل�شكني؟ واأي قلب يحتمل اأن يت�شبب يف هذا امل�شري؟!
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تاريخ الإرهاب الن�ضراين الغربي
تتحدث و�شائل الإعالم الغربية عن الإرهاب )الإ�شالمي( كلما قامت جمموعة 
هنا اأو هناك بعملية ع�شكرية، �شواء كرد فعل على �شيا�شات داخلية، يف بلدانها، اأم رٍد على 
وثقافًيا.  واقت�شادًيا  �شيا�شًيا  اأقطارهم  على  املهيمنة  الغربية  للدول  �شيا�شات خارجية 
ورغم اأن تلك اجلماعات ل متثل اإل نف�شها، وتعرب عن ممار�شاتها انطالًقا من موقفها 
الذاتي لالأحداث والأو�شاع، اإل اأن الغرب يتعامى عن الأ�شباب، ويرى اأنه اأ�شهل له اأن 
يرمي تلك الأفعال بو�شمة الإرهاب، وي�شاعف من م�شايقته للم�شلمني يف كل مكان، 
�شواء ب�شكل مبا�شر اأم غري مبا�شر.. لكننا عندما نلقي نظرة على تاريخ الإرهاب جنده 
غربًيا بامتياز، �شواء ما يتعلق باحلروب الدينية وما جرى فيها من فظائع، اأم احلروب 
القومية وما مت فيها من جرائم، مبا فيها احلروب الفرن�شية النم�شاوية، اأو الفرن�شية 
الغرب  والثانية. ويف  الأوىل  العامليتني  الربيطانية واحلربني  الأملانية  اأو  الربيطانية، 
ن�شرانية،  اإرهابية  منظمات  باأنها  تو�شف  مل  لكنها  العنف،  ت�شتخدم  منظمات  توجد 
مثل اجلي�ص اجلمهوري الأيرلندي، اأو منظمة اإيتا البا�شكية، بل حتى منظمات املافيا 

الإيطالية وغريها من املنظمات.

اأقوى اأ�شلحة الإرهاب: ل ميلك ما يو�شفون ب�)الإرهابيني امل�شلمني( �شوى اأ�شلحة 
بدائية غالًبا ما تكون اأحزمة نا�شفة، اأو قنابل اأو متفجرات م�شنعة غربًيا، بينما ميلك 
الإرهابيون الغربيون اأ�شلحة فتاكة مل يتوانوا يف ا�شتخدامها مبا يف ذلك ال�شالح النووي، 
وال�شالح البيولوجي، وغريها من الأ�شلحة التي تقتل املاليني من املدنيني يف ب�شع دقائق. 
ومن ذلك ال�شالح النووي، وهو عبارة عن �شالح يعتمد يف قوته التدمريية على عملية 
الن�شطار النووي. ونتيجة لعملية الن�شطار هذه، تكون قوة انفجار قنبلة نووية �شغرية، 
اأكرب بكثري من قوة انفجار اأ�شخم القنابل التقليدية، حيث باإمكان قنبلة نووية واحدة 
اإحلاق اأ�شرار فادحة مبدينة بكاملها. فجرت اأول قنبلة نووية لالختبار يف )16( يوليو 
)1945م( يف �شحراء األموغوردو يف ولية نيو مك�شيكو. وقد ا�شتخدمت الوليات املتحدة 
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الأمريكية القنابل الذرية مرتني يف احلرب العاملية الثانية، حيث قامت باإ�شقاط القنبلة 
اأغ�شط�ص )1945م(، والثانية على ناجازاكي يف  اليابانية يف )6(  الأوىل على هريو�شيما 
)9( اأغ�شط�ص من ال�شنة نف�شها. واأدى ذلك اإىل قتل )120( األف اإن�شان يف حلظة واحدة. 
و�شعف ذلك العدد بعد ب�شع �شنوات وبعد معاناة طويلة، وجميعهم من املدنيني. ومتتلك 
حالًيا دول عدة الأ�شلحة النووية، من بينها الوليات املتحدة، ورو�شيا، وفرن�شا وبريطانيا 
وال�شني والهند وباك�شتان والكيان ال�شهيوين وجنوب اإفريقيا واأوكرانيا وال�شويد وهولندا 

وكندا واأ�شرتاليا وعدد من الدول الغربية الأخرى.

اجلراثيم  اإنتاج  اإىل  الغربيون  التقليدية  البيولوجية  الأ�شلحة  منتجو  ويهدف 
الطرف  �شاحة  وامل��ي��ك��روب��ات يف  اجل��راث��ي��م  تلك  ون�شر  ب��الإن�����ش��ان،  امل�شرة  وامل��ي��ك��روب��ات 
املقابل دون تفريق بني مدنيني وع�شكريني. ويتم الق�شاء على الطرف الآخر بال�شالح 
طريق  عن  اأم  ليتنف�شه  الهواء  يف  �شواء  �شاحته،  يف  به  الإل��ق��اء  طريق  عن  البيولوجي 

اللم�ص، اأو احلقن، اأو يف الطعام، اأو ن�شره عرب احل�شرات املحملة به كالذباب.

تاريخ الإرهاب الغربي: ويعود ا�شتخدام الأ�شلحة البيولوجية اإىل القرن الرابع 
الطاعون  مبر�ص  ملوثة  كانت  التي  اجلثث  رميت  )1346م(  �شنة  ففي  امليالدي،  ع�شر 
اأمريكا  الهنود احلمر يف  الأ�شود خارج مدينة فلكا. ويف )1850م( حارب الربيطانيون 
مبر�ص اجلدري. الذي ق�شى على املاليني منهم. ويف �شنة )1932م( اختربت اليابان 
اخترب  1943م(   -1942( �شنة  ويف  �شيني.  اأ���ش��ري  اآلف   )3( ع��ل��ى  ب��ي��ول��وج��ًي��ا  ���ش��الًح��ا 
الربيطانيون احلمى الفحمية �شد جزيرة جينارد وظل التلوث �شنوات عدة فيها. ويف 
الفرتة ما بني )1940م( وحتى )1944م( اختربت اليابان ال�شالح نف�شه �شد مدن �شينية 
عدة. ويف الفرتة ما بني )1950م( و )1966م( اأجرت الوليات املتحدة الأمريكية جتارب 
عدة يف جمال الأ�شلحة البيولوجية. ويف �شنة )1976م( اتفقت ع�شرات الدول على منع 
ا�شتخدام تلك الأ�شلحة، لكنها ظلت متار�ص الختبارات ال�شرية، ول�شيما الدول الغربية 

ومع�شكر وار�شو املنحل، على حد �شواء.

القوات  قامت  وال�شويد،  رو�شيا  ب��ني  دارت  التي  احل��رب  اأث��ن��اء  ويف  )1710م(  يف 
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ويف  الأع���داء.  بني  املر�ص  لن�شر  بالطاعون  امللوثة  اجلثث  اأ�شالء  با�شتخدام  الرو�شية 
بني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  والفرن�شيني  الإجنليز  ب��ني  دارت  التي  احل��رب  اأث��ن��اء  ويف  )1767م( 
)1754م( و)1767م( اأدى تفكري اجلرنال الإجنليزي "جيفري اأمهر�شت" باإهداء حلفاء 
الهند  املر�ص يف  انت�شار  اإىل  الهنود بطاطني مليئة بفريو�ص اجلدري  الفرن�شيني من 
وتخلل �شفوف اجلي�ص الهندي؛ مما مكنه من ا�شتعادة ا�شمه مرة اأخرى بعد انت�شاره 

على الفرن�شيني يف هجوم �شنه عقب تلك الأحداث.

ويف )1900م( قام طبيب اأمريكي بحقن ال�شجناء الفلبينيني بجرثومة الطاعون 
لإجراء اأبحاثه.
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انفجار املفاعل النووي ت�ضينوبل
كيلومرًتا   )18( بعد  على  باأوكرانيا،  بريبيات  قرية  يف  ت�شرينوبل  حمطة  تقع 
مع  اأوك��ران��ي��ا  ح���دود  م��ن  كيلومرًتا   )16( بعد  وع��ل��ى  ت�شرينوبل،  مدينة  غ��رب  �شمال 

بيالرو�ص، ومائة وع�شرة كيلومرتات �شمال مدينة كييف.

منذ )23( عاًما، وبالتحديد يف ال�شاد�ص والع�شرين من �شهر اأبريل/ ني�شان عام 
)1986م( كان عّمال املفاعل يف بلدة ت�شرينوبل يجرون اختباًرا على املفاعل رقم اأربعة، 
ملعرفة مدى قدرة املفاعل على العمل بطاقة �شعيفة، لكن املحّول انفجر مبجّرد مل�ص 

العّمال حمّول التحّكم الطارئ.

ويعد هذا النفجار اأ�شواأ حادث نووي على الإطالق، منذ بدء ا�شتخدام الطاقة 
النووية يف الأغرا�ص ال�شناعية عام )1940م(.

نفث املفاعل املنفجر اأطناًنا من املواد امل�شعة يف م�شاحات �شا�شعة من العامل م�شبًبا 
اأكرب كارثة ذرّية واأعلى الكوارث تكلفة يف تاريخ الب�شرية.

يف  العمال  لح��ظ  للكارثة  التايل  اليوم  يف  البداية..  يف  ك�شّر  الكارثة  حفظ  مت 
جزيئات  وج��ود  ال�شويد،  يف  كيلومرت   )1100( بعد  على  النووية،  فور�شمارك  حمطة 
م�شعة على مالب�شهم. مت فح�ص املحطة والتاأكد من اأنه ل يوجد اأي ت�شرب اإ�شعاعي. 

وكانت هذه اأول اإ�شارة اإىل امل�شكلة النووية يف الحتاد ال�شوفيتي.

ح�شدت كارثة ت�شرينوبل نحو ثمانية ماليني من الب�شر بني قتيل ومعاق، هذا 
لتعر�شهم  نتيجة  املختلفة  بال�شرطانات  ي�شابون  زالوا  ما  الذين  الآلف  غري ع�شرات 
لآثار الإ�شعاع، واعتربت )50%( من م�شاحة اأوكرانيا ملوثة ومت اإخالء واإعادة ت�شكني 
)200( األف �شخ�ص هم �شكان دائرة ن�شف قطرها )30( كيلومرًتا حول املفاعل املنفجر. 
ويوؤكد العلماء اأنه يتطلب ن�شف قرن اآخر من الزمن لتطهري املنطقة املحيطة مبوقع 
هذه الكارثة، وقد مت بناء هيكل حمكم من ال�شلب فوق ما تبقى من املفاعل، من اأجل 

عزل بقاياه باإحكام، وتكلف ملياري دولر.
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كانت جلنة التحقيقات عام )1986م( قد انتهت اإىل كون احلادث ناجًما عن اأخطاء 
يناير )1993م(  الأمن وال�شالمة، لكن يف  املفاعل ل�شروط  الت�شغيل لنتهاك عمال  يف 
ا عن خطاأ يف ت�شميم  اأي�شً اأن احل��ادث ناجم  اإىل  اأع��ادت جلنة تقييم احل��ادث، وانتهت 
املفاعل ولي�ص فقط خطاأ يف الت�شغيل، وقال التقرير: اإن املفاعل كان يحتوي على )190( 
طًنا من ثاين اأك�شيد اليورانيوم، ت�شرب منه كمية ترتاوح بني )13( و)30%( من الكمية.

بلغ جمموع تكاليف تلك الكارثة مبا يف ذلك التنظيف واإعادة التوطني والتعوي�ص 
)200( مليار دولر، وهو احلادث الذي يعد الأ�شواأ والأعلى تكلفة على م�شتوى التاريخ 

الب�شري.
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نواق�ض الإ�ضالم
قال ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل -:

اأوجب على جميع العباد الدخول  – �شبحانه -  اأن اهلل  امل�شلم  اأيها الأخ  "فاعلم 
يف الإ�شالم والتم�شك به واحلذر مما يخالفه وبعث نبيه حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص للدعوة اإىل ذلك، 
واأخرب - عز وجل - اأن من اتبعه فقد اهتدى ومن اأعر�ص عنه فقد �شل، وحذر يف اآيات 
كثريات من اأ�شباب الردة و�شائر اأنواع ال�شرك والكفر، وذكر العلماء - رحمهم اهلل - يف 
باب حكم املرتد اأن امل�شلم قد يرتد عن دينه باأنواع كثرية من النواق�ص التي حتل دمه 
نواق�ص،  وقوًعا ع�شرة  واأكرثها  اأخطرها  الإ�شالم، ومن  بها خارًجا من  ويكون  وماله 
نذكرها لك فيما يلي على �شبيل الإيجاز؛ لتحذرها وحتذر منها غريك رجاء ال�شالمة 

والعافية منها مع تو�شيحات قليلة نذكرها بعدها.

الأول من النواق�ص الع�شرة: ال�شرك يف عبادة اهلل، قال تعاىل: زب ڻ ڻ ۀ ۀ  
ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے رب )الن�شاء: 48(، وقال تعاىل: زب چ   چ چ چ 
)املائدة: 72(، ومن  ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ رب  

ذلك دعاء الأموات وال�شتغاثة بهم والنذر والذبح لهم.

ويتوكل  ال�شفاعة  وي�شاألهم  يدعوهم  و�شائط  اهلل  وبني  بينه  جعل  من  الثاين: 
عليهم فقد كفر اإجماًعا.

الثالث: من مل يكّفر امل�شركني اأو �شك يف كفرهم اأو �شحح مذهبهم كفر.

اأن حكم غريه  اأو  اأكمل من هديه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن ه��دي غري  اعتقد  ال��راب��ع: من 
اأح�شن من حكمه كالذين يف�شلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.

اخلام�ص: من اأبغ�ص �شيًئا مما جاء به الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ولو عمل به فقد كفر؛ لقوله 
تعاىل: زب ې ې  ى  ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ رب  )حممد(.

ال�شاد�ص: من ا�شتهزاأ ب�شيء من دين الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اأو ثوابه اأو عقابه كفر، والدليل 
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قوله تعاىل: زب ژ ڑ ڑ  ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳڳ رب  )التوبة: 65- 66(.

اأو ر�شي به كفر، والدليل  ال�شابع: ال�شحر، ومنه ال�شرف والعطف، فمن فعله 
قوله تعاىل: زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  رب  )البقرة: 102(.

تعاىل:  قوله  والدليل  امل�شلمني،  على  ومعاونتهم  امل�شركني  مظاهرة  الثامن:     
زب ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ رب  )املائدة: 51(.

ملسو هيلع هللا ىلص فهو  النا�ص ي�شعه اخل��روج عن �شريعة حممد  اأن بع�ص  التا�شع: من اعتقد 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  تعاىل:زب  ل��ق��ول��ه  ك���اف���ر؛ 

چ چ  رب )اآل عمران(.

تعاىل:   والدليل قول  به،  يتعلمه ول يعمل  الإع��را���ص عن دين اهلل ل   العا�شر: 
رب   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  زب 

)ال�شجدة(.

ول فرق يف جميع هذه النواق�ص بني الهازل واجلاد واخلائف اإل املكره، ومبا اأنها 
من اأعظم ما يكون خطًرا واأكرث ما يكون وقوًعا، فينبغي للم�شلم اأن يحذرها ويخاف 
منها على نف�شه، نعوذ باهلل من موجبات غ�شبه واأليم عقابه، و�شلى اهلل على خري خلقه 

حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم.

النا�ص  ي�شّنها  التي  والقوانني  الأنظمة  اأن  اعتقد  الرابع من  الق�شم  يف  ويدخل 
اأو اأن نظام الإ�شالم ل ي�شلح تطبيقه يف القرن الع�شرين،  اأف�شل من �شريعة الإ�شالم 
اأو اأنه كان �شبًبا يف تخلف امل�شلمني اأو اأنه يح�شر يف عالقة املرء بربه دون اأن يتدخل يف 
ا من يرى اأن اإنفاذ حكم اهلل يف قطع يد  �شئون احلياة الأخرى، ويدخل يف الرابع اأي�شً
ا كل  اأي�شً ال��زاين املح�شن ل ينا�شب الع�شر احلديث، ويدخل يف ذلك  اأو رجم  ال�شارق 
اأو غريهما، واإن  اأو احلدود  اأنه يجوز احلكم بغري �شريعة اهلل يف املعامالت  من اعتقد 



193

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

مل يعتقد اأن ذلك اأف�شل من حكم ال�شريعة؛ لأنه بذلك يكون قد ا�شتباح ما حرم اهلل 
اإجماًعا، وكل من ا�شتباح ما حرم اهلل مما هو معلوم من الدين بال�شرورة كالزنا واخلمر 

والربا واحلكم بغري �شريعة اهلل فهو كافر باإجماع امل�شلمني.

امل�شلمني �شراطه  واأن يهدينا وجميع  ملا ير�شيه،  اأن يوفقنا جميًعا  ون�شاأل اهلل 
امل�شتقيم؛ اإنه �شميع قريب، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد واآله و�شحبه.
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املراأة يف احل�ضارة الغربية "1"
"ن�شرت جملة ح�شارة الإ�شالم التي ت�شدر يف دم�شق، يف العدد الأول من ال�شنة 

الثانية بتاريخ املحرم )1381ه�( ما يلي: 
لب�ص  املوظفات  على  فيه  حت��رم  من�شوًرا  الأمريكية  املوؤ�ش�شات  اإح��دى  اأ���ش��درت 
عاريتني  باملوؤ�ش�شة  العامالت  ركبتا  تكون  اأن  "حمظور  فيه:  الق�شرية، جاء  الف�شاتني 
وهن جال�شات اإىل مكاتبهن"، وقد ثارت ثائرة اجلمعيات الن�شائية هناك لهذا القرار، 
وبعثت اإحداها لإدارة املوؤ�ش�شة تقول: "اإن هذا اأمر تع�شفي، وثقوا اأن جو العمل �شوف 

تنق�شه متعة كبرية اإذا مل تكن الركبتان مرئيتني!...".
- وجاء يف العدد نف�شه ما يلي: 

نحو   )1960( املا�شي  العام  خالل  اإجنلرتا  يف  الكبرية  املتاجر  �شرقات  عدد  بلغ 
اأن )%60(  البولي�ص، والغريب  التي مل تبلغ لإدارة  )34194( �شرقة، هذا عدا احلالت 
من ال�شرقات ارتكبتها ن�شاء جاوزن �شن البلوغ، و)30%( ارتكبها ذكور اأقل من ال�شابعة 

ع�شرة، وتقول الإح�شاءات: اإن كل ال�شارقات من الن�شاء مل يكن يف حاجة للمال!
ا يف )�ص829( من املجلد الثاين ما يلي:  - ون�شرت املجلة اأي�شً

م�شكالت  من  م�شكلة  اأه��م  احلمل  اأ�شبح  كومبانيون":  ه��وم  "ومانز  عن  نقاًل 
ال�شحة يف دوائر ال�شناعة الأمريكية، فاإن العامالت الالتي يبلغ عددهن )20( مليون 
امراأة يو�شكن اأن ي�شبحن جميًعا يف �شن احلمل، واأكرث من ن�شفهن متزوجات، والعاقبة 
املتوقعة هي: ن�شبة تغيب عالية، ون�شبة اإجها�ص اآخذة يف الزدياد، وعواقب �شيئة تعر�ص 
اإما  اأن �شد�ص العامالت املتزوجات يتغينب،  ال�شحة للخطر، وقد وجدت �شركة كبرية 
لأنهن قد و�شعن، اأو كن على و�شك الو�شع، اأو اأنهن اأجه�شن، وهذه ال�شركة ل تثبط 
ف��اإذا هي  اأعرا�ص احلمل،  امل��راأة يوم تظهر عليها  الأمومة، ولكن هناك م�شانع تطرد 
تخري خياًرا األيًما بني طفلها وبني عملها، وكثرًيا ما تخف�ص اأجرها، فت�شتمر يف العمل، 
اأو تاأخذ طريقها اإىل طبيب يجه�شها، ويقدر الدكتور موري�ص في�شباين ن�شبة الرتفاع 

يف حالت الإجها�ص يف اأثناء احلرب ما يرتاوح بني )20 و%40(. 
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املراأة يف احل�ضارة الغربية "2"
يقول الفيل�شوف هربرت �شبن�شر الإجنليزي يف كتاب "علم و�شف الجتماع": اإن 
الزوجات كانت تباع يف اإجنلرتا فيما بني القرنني اخلام�ص واحلادي ع�شر، واإنه حدث 
اأخرًيا يف القرن احلادي ع�شر اأن املحاكم الكن�شية �شّنت قانوًنا على اأن للزوج اأن ينقل، اأو 
يعري زوجته اإىل رجل اآخر ملدة حمدودة ح�شبما ي�شاء الرجل املنقولة اإليه املراأة، و�شر 
من ذلك ما كان لل�شريف النبيل "حاكًما روحانًيا كان اأو زمنًيا" من احلق يف ال�شتمتاع 
بامراأة الفالح اإىل مدة اأربع وع�شرين �شاعة بعد عقد زواجها عليه - اأي على الفالح -.

ويف �شنة )1567م( ميالدية �شدر قرار من الربملان ال�شكتلندي باأن املراأة ل يجوز 
اأن متنح اأي �شلطة على اأية �شيء من الأ�شياء.

واأغ��رب من هذا كله اأن الربملان الإجنليزي اأ�شدر ق��راًرا يف عهد هرني الثامن 
قراءة  عليها  اأي يحرم  العهد اجلديد،  كتاب  تقراأ  اأن  امل��راأة  على  اإجنلرتا يحظر  ملك 

الأناجيل وكتب ر�شل امل�شيح. 

يقول ال�شيد ر�شيد معقًبا على هذا: "فاأين من و�شع ال�شحابة امل�شحف الأول 
الذي كتب يف خالفة اأبي بكر عند امراأة وهي حف�شة اأم املوؤمنني، وزوج النبي ^؟".
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زوجة �ضريح القا�ضي
قلت:  الن�شاء"،  فاإنهن  بني متيم،  بن�شاء  "عليكم  �شريح:  قال يل  ال�شعبي:  قال 
كيف؟ قال: ان�شرفت من جنازة يوًما، فمررت بدور بني متيم، فاإذا امراأة جال�شة على 
و�شادة وجتاهها جارية زوؤد لها ذوؤابة، فاأعجبتني، فقلت: من هذه؟ قالت: ابنتي، قلت: 

فمن؟ قالت: هذه زينت بنت جدير، اإحدى ن�شاء بني متيم، قلت: اأفارغة اأم م�شغولة؟

بردة  واأب��ي  اإىل م�شروق  فاأر�شلت  فاق�شده،  ولها عم،  كفوؤًا،  اإن كنت  نعم،  قالت: 
وغريهما، فوافوا عمها فقال: ما حاجتك؟ قلت: بنت اأخيك زينب بنت جدير، فزوجني، 
ثم زفت اإيّل، فلما خال البيت قلت لها: اإن من ال�شنة اأن ن�شلي ركعتني، واأ�شاأل اهلل تعاىل 
خري ليلتنا، فالتفت فاإذا هي خلفي ت�شلي، ثم التفت فاإذا هي على فرا�شها، فمددت يدي.

اأ�شد علي منه،  ام��راأة غريبة، واهلل ما �شرت �شرًيا قط  اإين  فقالت: على ر�شلك 
واأنت رجل غريب ل اأعرف اأخالقك، فحدثني مبا حتب فاآتيه، وما تكره فاأنزجر عنه، 

فقلت: اأحب كذا، واأكره كذا.

فقالت: اأخربين عن اإخوتك، اأحتب اأن يوروك؟ قلت: ما اأحب اأن ميلوين، فبت 
باأنعم ليلة، ثم اأقمت عندها ثالًثا ثم رجعت اإىل جمل�ص الق�شاء، فكنت ل اأرى يوًما، 
اإل وهو اأف�شل من الذي قبله، حتى اإذا كان راأ�ص احلول، دخلت منزيل فاإذا عجوز تاأمر 

وتنهى فقلت: يا زينب من هذه؟

قالت: اأمي، قلت: حياك اهلل بال�شالم.

قالت: كيف اأنت وزوجتك؟ قلت: على بخري.

اأنها ابنتك، فكانت كل حول تاأتينا،  اأ�شهد  اإن رابك ريب فال�شوط، قلت:  قالت: 
فتقول هذا ثم تن�شرف، فما غ�شبت عليها اإل مرة، كنت لها فيها ظاملًا، كنت اأمام قومي، 
الإن��اء عليها، وقلت: ل  راأي��ت عقرًبا، فعجلت عن قتلها، وكفاأت  ف�شمعت الإقامة، وقد 
اأج��يء، فعجلت الإن��اء ف�شربتها العقرب، فجئت وهي تتلوى، فلو  حتركي الإن��اء حتى 
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اأف��رك اإ�شبعها يف املاء وامللح، واأق��راأ عليها، وكان يل جار ل يزال  راأيتني يا �شعبي واأن��ا 
ي�شرب امراأته، فقلت:

راأي�������������ت رج�������������اًل ي�����������ش�����رب�����ون ن���������ش����اءه����م
ف�������ش���ل���ت مي���ي���ن���ي ي�������وم اأ��������ش�������رب زي���ن���ًب���ا

يا �شعبي: وددت اأين قا�شمتها عي�شي.

www.alukah.net
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كم قمًرا لكوكب امل�ضرتي؟
اليوم، ومع كل ما نقراأه عن الأقمار ال�شناعية والرحالت اإىل الف�شاء اخلارجي، 
ثار كثري من الف�شول حول الكواكب ال�شيارة الأخرى يف نظامنا ال�شم�شي، وبا�شتثناء 

كوكب املريخ، فاإن امل�شرتي، رمبا كان الأكرث ت�شويًقا بالن�شبة اإلينا.

ذات��ه، ففي  امل�شرتي هو حًقا مثل نظام �شم�شي م�شغر بحد  اأن  البدء، نذكر  يف 
اأربعة منها هي  ت��دور حوله.  اكت�شفت،  الوقت احلا�شر، له ما ل يقل عن )16( قمًرا، 
بحجم قمرنا نف�شه، واثنان منها قطر الواحد )30( مياًل، وبع�شها الآخر اأقزام حًقا، 

فقطرها )15( مياًل، اأو اأقل.

وامل�شرتي هو اأكرب الكواكب ال�شيارة، وخام�شها من حيث البعد عن ال�شم�ص.. اأما 
حجمه فاأكرث من )1300( �شعف حجم الأر�ص، وعندما ننظر اإليه بالعني املجردة، يبدو 
منظًرا م�شًعا وجمياًل، ومع ذلك فهو يبعد )367( مليون ميل عن الأر���ص، من اأقرب 

النقاط فيها.

ففيه  بالتل�شكوب،  امل�شرتي  ير�شدون  عندما  منظًرا  دوًم��ا  الفلكيون  ويالحظ 
خطوط داكنة، اأو اأحزمة، تف�شلها حيزات لمعة ت�شمى مناطق. ول حتتفظ الأحزمة 
ب�شكلها، لكنها غالًبا ما تنك�شر اإىل عالمات غري منتظمة من خمتلف الأنواع. واملناطق 
واأحياًنا  براقة،  بقع قامتة ومناطق  واآخ��ر، فتظهر عليها فجاأة  وق��ٍت  ا بني  اأي�شً تتغري 
يختفي حزام، اأو جزء من حزام لب�شعة اأ�شابيع كاملة. ويعتقد الفلكيون اأن ما ن�شاهد 
كاأنه اأحزمة، اأو مناطق، اإمنا هو غالف من ال�شحب اأو الأبخرة، غالًبا ما هي يف ا�شطراب.

ومن اأغرب الأمور حول كوكب امل�شرتي اأنه غالًبا ما يبدي األواًنا �شارخة على 
�شطحه، واثنان من الأحزمة يتحول لونهما من اأحمر قاٍن اإىل بني اأو رمادي، اأو حتى 
اإن ذلك ي�شتغرق  ال�شم�ص.  ب��دوران امل�شرتي حول  اأن لذلك عالقة  اأزرق. ويعتقد  لون 

)12( �شنة، ويبدو اأن التغري يف اللون يتبع دورة تكرر نف�شها كل )12( �شنة.

ال�شخمة..  ه��و نقطته احل��م��راء  امل�شرتي  ع��ن  م��ا �شجل  واأع��ج��ب  اأغ���رب  ول��ع��ل 
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حيث  من  كثرًيا  وتتبدل  بالعر�ص،  ميل  اآلف   )8( ونحو  ميل،  األ��ف   )30( بطول  اإنها 
اأنها تكون يف بع�ص ال�شنني باللون الأحمر  اللون وال�شكل والكثافة واحلركة. والواقع 
ولي�ص  كلية.  تختفي  اأنها  يبدو  واأح��ي��اًن��ا  رم��ادي��ة،  هي  اأخ��رى  �شنوات  ويف  القرميدي، 
هذا وح�شب، بل اإن هذه النقطة احلمراء تبدو وكاأنها يف احلقيقة تتحرك على �شطح 

امل�شرتي، كما لو كانت تنجرف.
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 معروف الكرخي يدعو للع�ضاة
ا على نهر دجلة، فمر به �شباب يف مركب ي�شربون  كان معروف الكرخي جال�ًشً
املالهي وي�شربون اخلمر. فقال اأ�شحاب معروف الكرخي له: "هوؤلء يع�شون اهلل فادع 

عليهم".

لكن معروًفا الكرخي رفع يديه، وقال: 

الدنيا". يف  فرحتهم  كما  الآخرة  يف  تفرحهم  اأن  اأ�شاألك  "اللهم 
فاعرت�ص اأ�شحابه عليه، وقالوا له:

لهم". ولي�ص  عليهم  ادع  لك  قلنا  "اإمنا 
فقال معروف:

ي�شرهم  ومل  واأ�شلحهم،  الدنيا،  يف  عليهم  تاب  الآخ��رة  يف  اهلل  فرحهم  "اإذا 
ب�شيء".

يف هذا املوقف دللت هادية، هي منهج تربوي يف الإ�شالح:

اأوىل هذه الدللت: اأن الدعاء على املخطئ ل ي�شلح، واإمنا اإعانة املخطئ على 
على  وينبغي  وال��رتب��ي��ة،  لالإ�شالح  ال��ق��ومي  الدليل  ه��و  املع�شية  ع��ن  والإق���الع  التوبة 
العاقل األ يكون �شاخًطا ناقًما فقط على الظواهر ال�شلبية من حوله، بل يهتم بالعالج 
متاأ�شًيا بهدي ر�شول اهلل ^ حني قال: »�شددوا وقاربوا«. والقدوة ال�شاحلة يف ر�شول 
اهلل ^ �شاحب اخللق العظيم الروؤوف الرحيم باأمته، فحني دعا اأهل الطائف، وبالغوا 
يف اإحلاق الأذى به ت�شرع اإىل ربه، ونزل جربيل � عليه ال�شالم - يعر�ص عليه اأن يطبق 
على الكفار اجلبلني، واأن يهلكهم، فقال النبي حممد ^: »بل اأرجو اأن يخرج اهلل من 

اأ�شالبهم من يعبد اهلل وحده، ل ي�شرك به �شيًئا« رواه البخاري.

اأنه ادخر  ^ الدعاء عليهم، بل كان من خلقه العظيم  ومل يتعجل ر�شول اهلل 
دعوته امل�شتجابة �شفاعة لأمته يوم القيامة، ويف القراآن الكرمي منهج قومي يف مقابلة 
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ينتظرها  التي  النتيجة  وه��ذه  العظيم،  الأث���ر  ه��ذا  ال��ق��راآن  ويبني  باحل�شنة،  ال�شيئة 
زب ژ  تبارك وتعاىل:  اإىل قوله  وا�شتمع  ال�شيئة احل�شنة،  املوؤمن حني يقابل  الإن�شان 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  گ  ک    ک  کک   ڑ   ڑ   ژ 

ڱ رب )ف�شلت(، هكذا تنقلب العداوة اإىل مودة حني تقابل ال�شيئة باحل�شنى.

ثاين هذه الدللت: اأن ال�شتغال بالدعاء على الع�شاة وال�شتغال باإدانتهم اإمنا 
هو لون من م�شاعدة ال�شيطان وتقدمي العون لإبلي�ص كي ي�شيطر عليهم، لكن ال�شواب 
اأن ال�شتغال بالدعاء لهم، والإعانة لإ�شالح املخطئ فيه ثواب من اهلل - عز وجل -، كما 
اأنه يخ�شى على من ي�شتغل بالدعاء على غريه اأن تقع منه �شماتة، فيعاقبه اهلل - عز 
وجل -، ولنا يف احلديث الذي رواه م�شلم عربة وعظة. قال رجل يف عهد النبي حممد 
ال��ذي يتاأىل عليَّ )اأي:  ذا  »م��ن  ق��ال:  واإن اهلل تعاىل  ^: واهلل! ل يغفر اهلل لفالن. 
اأو كما قال.  اأغفر لفالن. فاإين قد غفرت لفالن؟ واأحبطت عملك«.  اأن   ) يحلف عليَّ

فاأبلغه النبي ^.

بالتغايل  ال�شتغال  ب��اأن   ^ اهلل  ر�شول  لنا  يبلغه  تعاىل،  اهلل  من  حتذير  وهنا 
النا�ص  اأ�شاب  رمب��ا  لهم،  العقوبة  وا�شتعجال  بهم،  الظن  واإ���ش��اءة  النا�ص  على  باحلكم 
باإحباط العمل واإ�شاءة الظن بهم، وا�شتعجال العقوبة لهم، رمبا اأ�شاب النا�ص باإحباط 
العمل وا�شتعجال العقوبة من اهلل - عز وجل - عليه ل على من دعا عليه، بل ال�شواب 

اأن ي�شتغل الإن�شان بالدعاء بالإ�شالح والهداية، ونحو ذلك.

اإىل بر  العا�شي حتى ينقذه  اأو بيد  ياأخذ بيد املخطئ  اأن  الداعية  اإًذا.. فواجب 
الأمان.

www.alukah.net
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 التغريب لالألقاب العلمية
اإن من يبدي يف هذا تاأملًا ل ينبغي بحال اأن ينحي بالالئمة عليه؛ لأن معه قيام 
اأن معامل اللغة العربية ت�شعف  دليل مادي على �شدق دع��واه، وتاأييد ما عناه؛ ذلك: 

مناظرها اأمام حدقة العني البا�شرة، ول تكاد تدق طبلة الأذن يف جل ميادين احلياة!

فهذه ال�شوارع التجارية يف ديار العروبة ومنازل الإ�شالم يجدها الناظر م�شحونة 
بالعناوين والأ�شماء، واللغات التي ل ميكن بحال اأن ير�شاها اأهل الل�شان العربي، بل اإن 

طابع ال�شتفزاز يبدو عليها وا�شًحا.

وما هذا واهلل اإل من مالعبة العقول الأجنبية لعقولنا، ومتزيقها لذاتيتنا على 
اأر�شنا واأمام اأب�شارنا وب�شائرنا ال�شمنة.

األ�شنة مدر�شيهم على كرا�شي  التعليم يتلقون من  الدار�شون يف ميدان  وهوؤلء 
التعليم، وردهات النوادي: األفاًظا �شارت يف جمال التعليم من امل�شلمات يف ال�شطالح، 
ول تكاد جتد لها منكًرا مع انقطاع �شندها عن ذاتية الإ�شالم، واأ�شالة العروبة. وهل 
اإل قطع لفتية امل�شلمني عن عامل الت�شال مبجدهم الأثيل؟ فاهلل طليب قطاع  هذا 

الطريق وح�شيبهم.

الأ�شماء  فانت�شرت  املولود،  ت�شمية  اإىل  و�شل  قد  الرهيب  الندفاع  ذلك  اإن  بل 
املغبونون  فيها  ورغب  اله�شيم،  يف  النار  انت�شار  الإ�شالم  اأهل  ملواليد  املتنافرة  الغربية 

رغبة املوؤمنني ال�شادقني يف رحمة اهلل الرحيم.
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 يعي�ض ثلث البدينني يف البلدان النامية
لأول مرة بداأ عدد البدينني يف العامل يفوق عدد اأولئك الذين يعانون م�شاكل 
نق�ص الوزن، فالعامل الذي ي�شارع اجلوع يجابه يف الوقت نف�شه م�شكلة البدانة، وهذه 

امل�شكلة ل تقت�شر فقط على البلدان الغنية يف العامل.
يبلغ عدد البدنيني يف العامل اأكرث من )300( مليون �شخ�ص؛ اأكرث من )115( 
اأن���ه وم��ع ك��ل ال��زخ��ارف  مليون م��ن البدينني ي��وج��دون يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة. وي��ب��دو 
ال�شتهالكية الناجتة من الرثوات املتزايدة، بداأ النا�ص يف البلدان الفقرية تبني معظم 
ال�شحة  اإىل تبعات مدمرة. وتقول منظمة  ت��وؤدي  التي  الفقرية  الغربي  العامل  ع��ادات 
اأك��رث يف  اأو حتى  اأ�شعاف،  بن�شبة ثالثة  ارتفع  العامل قد  البدانة يف  اإن معدل  العاملية 
اأن  يعني  ه��ذا  النامية.  البلدان  من  اأعلى  كانت  �شرعتها  لكن  املا�شية،  �شنة  الع�شرين 

م�شكلة "البدانة" احلالية هي عامة.
خ��رباء  وي�شري  املدينة،  احل��ي��اة  نحو  متزايد  ب�شكل  الطعام  ع���ادات  تغريت  لقد 
الذين  امل��زارع��ون،  ب��داأ  غذائي".  "انتقال  اأن��ه  على  التغيري  ه��ذا  اإىل  العامة  ال�شحة 
وبداأت  الأحادية.  املحا�شيل  على  الرتكيز  للبقاء،  ال�شرورية  املحا�شيل  تنمية  اعتادوا 
ا عن تناول الفواكه  الدول ا�شترياد كميات اأكرب من الغذاء من العامل ال�شناعي، وعو�شً
بالطاقة  والغنية  املعاجلة  الأغذية  اإىل  النتقال  النا�ص  اختار  الطازجة،  واخل�شراوات 
والدهون وال�شكر وامللح.. اأ�شف اإىل ذلك النتقال اإىل نظام حياة يفتقر اإىل احلركة - 
حيث ينتقل النا�ص بال�شيارات اأكرث مما مي�شون، ويعملون يف املكاتب اأكرث من احلقول 
الإم��ع��ان  مت  م��ا  اإذا  مهلكة  اأم���ور  وه��ذه   - ممار�شتها  م��ن  ب��دًل  الريا�شات  وي�شاهدون 
بنتائجها. اأ�شف اإىل ذلك اأنه مل يكن لدينا قباًل هذا الكم الكبري لناأكله، لكن يبدو اأنه 
يف ثقافة الوفرة تكون اختياراتنا اأكرث اأهمية. توؤدي البدانة وزيادة الوزن اإىل الإ�شابة 
باأمرا�ص مزمنة مثل: اأمرا�ص الأوعية القلبية وارتفاع �شغط الدم وال�شكتات القلبية 
وبع�ص اأ�شكال الأمرا�ص ال�شرطانية وال�شكري، وهذه الأمرا�ص كانت ت�شيب كبار ال�شن 

فقط، لكننا الآن نراها عند الأطفال واليافعني حتى عمر الع�شر �شنوات. 
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مفقودة �ضينية  امراأة  "44" مليون 
دقت التقارير الإخبارية الر�شمية ناقو�ص اخلطر ب�شكل وا�شح حني ذكر تقرير 
الإح�شاء  اأن  )2002م(،  ع��ام  من  اأكتوبر  الأول/  ت�شرين  يف  ال�شينية،  الأخ��ب��ار  لوكالة 
القومي الأخري يظهر �شيًئا جديًرا بالهتمام مبا يتعلق بن�شب اجلن�ص يف اأكرب اأمة يف 
العامل.. فمقابل كل )100( طفلة مولودة يف ال�شني، يف العام )2000م(، هناك )116.8( 
�شنغهاي  وتقول  �شوًءا.  ي��زداد  املا�شيتني  بالإح�شائيتني  مقارنة  الأم��ر،  ويبدو  طفاًل. 
�شتار: اإنه اإذا ما ا�شتمرت الفجوة بالت�شاع، لن يتمكن نحو )50( مليون رجل �شيني من 
العائالت والقت�شاد واخلدمات الجتماعية.  ال��زواج، الأمر الذي �شينعك�ص �شلًبا على 
يئ�شوا من  رج��ال  قبل  الن�شاء من  اختطاف  ارتفاًعا يف عمليات  اخل��رباء  اأح��د  ويتوقع 

العثور على زوجات.

يف  النت�شار  الوا�شع  الذكور  الأولد  تف�شيل  ب�شبب  التوازن  يف  اخللل  هذا  ينتج 
اإجها�ص  اإىل  اإذ يعمد الزوجان  اآ�شيا؛  اأخرى من جنوب و�شرق  ال�شني والهند واأج��زاء 
احلمل اإذا ظهر اأن اجلنني هو اأنثى، وتقتل معظم الإناث يف الأيام اأو الأ�شابيع الأوىل 
من حياتهن، ويحاول الوالدان اإيجاد طرق يخدعون فيها رجال ال�شرطة والعاملني يف 
قطاع ال�شحة بحيث تبدو الوفاة طبيعية. واإذا ما كانت الأنثى حمظوظة كفاية لتعي�ص 
فاإن ولدتها ل ت�شجل، الأمر الذي ينعك�ص عليها �شلًبا من حيث احلرمان من التعليم 

والعناية ال�شحية وحتى احل�شول على كميات كافية من الطعام.

مع اأن معدل الولدة يف الهند وال�شني وتايوان تتناق�ص بثبات، وباتت تقرتب من 
تلك املتعلقة بالعامل الغربي، فاإن عدم الرغبة باحل�شول على اإناث مل تختف. لقد �شهل 
توفر التقنية الفوق ال�شوتية على الأهل عدم اختيار املولود اإذا كان جن�شه اأنثى. وقدر 
الدكتور يف. بارا مي�شفارا اأن مليوين عملية اإجها�ص بعد حتديد اجلن�ص يتم اإجراوؤها 
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الهند وال�شني عمليات  التيار جعلت كل من  ع��ام. ويف جهد لإيقاف هذا  الهند كل  يف 
ا  الإجها�ص بعد حتديد اجلن�ص غري �شرعية. ول ي�شمح الأطباء الذين يحررون فحو�شً
دورية على الن�شاء احلوامل اإطالعهن على جن�ص اجلنني، لكن بع�ص العاملني يف قطاع 

ال�شحة ل يطبقون القوانني.
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 اأيكون �ضاحب املال زاهًدا؟!
يظن بع�ص النا�ص اأن الزهد هو اأن ترتك الدنيا، وجتل�ص يف �شومعة بعيًدا عن 

النا�ص.

قيل ل�شفيان الثوري: اأيكون �شاحب املال زاهًدا؟

قال: "نعم؛ اإذا كان اإن ِزيد يف ماله �شكر، واإن نق�ص �شكر و�شرب"؟

ق��ال: نعم، لو اأن رج��اًل اأخ��ذ جميع ما يف الأر���ص واأراد به وجه اهلل تعاىل، فهو 
زاهد!.. ولو اأنه ترك اجلميع ومل ُيرد به وجه اهلل تعاىل؛ فلي�ص بزاهد!..

جاء ملك اإىل زاهد وقال له: علمت عن �شدة زهدك فاأتيتك.

فقال له الزاهد: األ اأدلك على من هو اأزهد مني؟

قال: بلى. قال: اأنت.. لأين زهدت يف الدنيا الفانية، وزهدت اأنت يف اجلنة الباقية!

فهل نزهد يف جنة اخللود من اأجل متاع ب�شيط، من اأجل زيادة يف املال من حرام، 
اأم من اأجل متعة �شاعة يف احلرام؟!

يف  علينا  قوا  يتفوَّ اأن  لهم  نريد  ل  للكافرين،  الدنيا  اأن نرتك  نريد  ل  بالطبع 
العلوم والخرتاعات والقت�شاد والإعالم و�شتى املعارف.. لكن نريدها كلها م�شّخرة هلل 

تعاىل:  زب ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ رب )الأنعام(.

راأى اخلليفة ه�شام بن عبدامللك �شامل بن عبداهلل بن عمر عند الكعبة، فقال له: 
�شلني حاجتك.

فقال: واهلل اإين لأ�شتحي اأن اأ�شاأل يف بيته غريه.

فلما خرج من امل�شجد قال ه�شام: الآن خرجت من بيت اهلل، فا�شاألني.

فقال: من حوائج الدنيا اأم الآخرة؟

قال: من حوائج الدنيا.
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فقال �شامل: ما �شاألتها من ميلكها؛ فكيف اأ�شاألها من ل ميلكها؟!

�ُشئل اأحد ال�شاحلني عمن يرتك اأكل اللحم والبي�ص والطيبات زهًدا يف الدنيا..

فقال: ما للزهد وترك الطيبات؟! فليتك تاأكل ما ت�شاء، وتتقي اهلل حق تقواه.

فاهلل ل يكره اأن تاأكل من احلالل اإن اأنت اتقيت احلرام، ول يكره لك الطيبات - 
بالطبع من دون اإ�شراف � اإن اأنت جتنبت حمارم اهلل.

انظر اإىل برك بوالديك، اإىل �شلتك لالأرحام، هل تعطف على جارك؟

هل ت�شاعد امل�شاكني؟ هل تكظم غيظك اإن غ�شبت وحت�شن اإىل من اأ�شاء اإليك؟ 
هل ت�شرب على البالء وت�شكر اهلل يف النعماء؟.. فاأنت اإىل كل تلك اخل�شال احلميدة 

اأحوج من اأن تاأكل اأو ترتك الطيبات من الطعام.

www.alukah.net
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�ضاب .. فتح يرثب
هذا �شاب من اأ�شحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص ي�شف املوؤرخون �شبابه فيقولون: "كان اأعطر 
اأهل مكة".. ُولد يف النعيم، و�شب يف العطور، ولكن كيف حتول اإىل اأ�شطورة من اأ�شاطري 

الإميان؟.. اإنه م�شعب بن عمري - ر�شي اهلل عنه -.

�َشِمَع م�شعب اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومن اآمن معه يجتمعون يف دار "الأرقم ابن اأبي 
الأرقم"، فذهب هناك ذات م�شاء و�شرى الإميان اإىل فوؤاده.. ا�شتاطت اأم م�شعب غ�شًبا 

لإ�شالمه، فحب�شته يف دارها حيًنا، ثم اأخرجته من دارها.

خرج م�شعب من النعمة الوافرة اإىل �شظف العي�ص، واأ�شبح الفتى املتاأنق املتعطر 
ل ُيرى اإل مرتدًيا اأخ�شن الثياب! قال علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه -: جئُت اإىل 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فجل�شت اإليه يف امل�شجد وهو مع بع�ص اأ�شحابه، فطلع علينا م�شعب بن 
عمري يف ُبردة مرقعة بفروة غنم، وكان اأنعم غالم مبكة واأرفههم عي�ًشا!.. فلما راآه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ذكر ما كان عليه من التنعم، وراأى حالته التي هو عليها، فذرفت عيناه وبكى، ثم 
قال: » انظروا اإىل هذا الرجل الذي نور اهلل قلبه لقد راأيته بني اأبويه يغذوانه باأطيب 

الطعام وال�شراب فدعاه حب اهلل ور�شوله اإىل ما ترون« رواه العراقي.

اختاره الر�شول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص لأعظم مهمة يف حينها، اأن يكون �شفريه اإىل يرثب 
)املدينة(.. األقى بني يديه م�شري الإ�شالم يف املدينة التي �شتكون دار الهجرة بعد حني.

جاءهم يوم بعثه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اإليها ولي�ص فيها �شوى اثني ع�شر م�شلًما هم الذين 
بايعوا حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص يف بيعة العقبة.. ومل مت�ص �شوى ب�شعة اأ�شهر حتى عاد اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
مع �شبعني موؤمًنا وموؤمنة.. اأ�شلم على يديه اأ�شيد بن ُح�شري الذي دنْت ل�شوته املالئكة 
وهو يقراأ القراآن يف جوف الليل.. واأ�شلم على يديه �شعد بن معاذ الذي اهتَّز ملوته عر�ص 

الرحمن.

اأح��د،  غ��زوة  امل�شلمني يف  ل��واء  ملسو هيلع هللا ىلص م�شعًبا ليحمل  الر�شول  اأخ��رى يختار  وم��رة 
فلما ا�شطرب امل�شلمون بعد التفاف خالد بن الوليد ظلَّ م�شعب ثابًتا حاماًل اللواء، 
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فاأقبل ابن قميئة ف�شربه على يده اليمنى فقطعها، ف�شمًّ اللواء بالي�شرى، ف�شرب يده 
الي�شرى فقطعها، ف�شمه بع�شديه اإىل �شدره وهو يقول: زب ڄ ڄ   ڄ   ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چچ رب )اآل عمران: 144(؛ هذه الآية التي �شينزل الوحي فيما بعد يرددها 

ويكملها ويجعلها قراآًنا يتلى.. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح ف�شقط �شهيًدا.

مل يرتك م�شعب اإل ثوًبا بالًيا، قال خباب: "كنا اإذا غطينا به راأ�شه بدت رجليه، 
على  و�شعوا  راأ�شه،  به  "غطوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لنا  فقال  راأ�شه"!  بدا  رجليه  به  واإذا غطينا 

رجليه من الإذخر" )نبات الإذخر(.

مات �شهيًدا يف اأحد.. مات �شفري الإ�شالم، مات ومل ي�شهد فتح مكة التي �شاقت 
باإميانه، فخرج منها لي�شنع بيديه الرجال الذين يفتحونها باإميانهم، ف�شالم عليك يا 

م�شعب!.. ولتكن قدوة لكثري من ال�شباب. 

www.alukah.net
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هكذا تكون الأوقاف
يحدثنا التاريخ عن اأوقاف جعلها الأمراء والأثرياء امل�شلمون منارات خري لعامة 
واحليوان،  لالإن�شان  موؤ�ش�شات خريية  عندهم من  الغرب مبا  يتفاخر  اأن  قبل  النا�ص، 
فكان هناك وقف للحيوانات امل�شنَّة والعاجزة عن العمل يف دم�شق، تاأكل فيه احليوانات 
وقف  هناك  وك��ان  نفقاتها،  من  ا  تخٌل�شً لقتلها  اأ�شحابها  ي�شطر  اأن  دون  مت��وت،  حتى 
والفتيات  ال�شباب  لتزويج  ووقف  املري�شة،  واحليوانات  والكالب  القطط  متر�ص  على 
العاجزين والعاجزات عن نفقات الزواج، ووقف ل�شتئجار مب�شرين ليقودوا العميان.. 

فكان لكل اأعمى قائد يقوده.

وحتدث الرحالة ابن بطوطة عن وقف "الزبادي" يف دم�شق؛ فقد حدث اأن راأى 
به..  اأهله  بط�ص  من  خوًفا  فبكى  فانك�شرت،  )وع��اء(،  زبدية  بيده  كانت  �شبًيا  بعينيه 
فاأخذه النا�ص اإىل ناظر "وقف الزبادي"، فاأعطاه زبدية مثلها، فعاد اإىل اأهله دون اأن 

ي�شعر اأهله مبا ك�شر!

ويروى اأنه كان يف مدينة "فا�ص" يف املغرب وقف للثياب، فمن كان ماًرا يف البلدة، 
ومتزق ثوبه اأو اأ�شابه �شيء، ذهب اإىل ذلك املكان فياأخذ ثوًبا بدًل عن ثوبه الذي متزق 

اأو ف�شد!

ويروي التاريخ اأنه كان هناك يف طرابل�ص وقف ل�شتئجار �شخ�شني يذهبان كل 
املري�ص؛  ي�شمعه  خافت  بكالم  يتحدثان  املري�ص  بجانب  فيقفان  امل�شت�شفى،  اإىل  يوم 
هذا  يف  راأي���ك  م��ا  ل��الآخ��ر:  اأحدهما  فيقول  عنه،  ���ش��ًرا  يتكلمان  اأنهما  يوهمانه  بحيث 

املري�ص اليوم؟

فيقول الآخر: اإين اأراه اليوم اأح�شن مما كان يف الأم�ص، فوجهه م�شرق وعيناه 
متاألقتان، ثم ين�شرفان، وقد �شمع املري�ص كالمهما، بعد اأن اأوحيا اإليه ما يجعله يعتقد 
يف نف�شه التقدم نحو ال�شفاء.. األي�ص هذا �شرًبا من العالج بالإيحاء الذي ثبت اأنه يزيد 

من معنويات املري�ص، ويزيده ثقة باأنه يتماثل لل�شفاء؟!
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اأين نحن يف م�شافينا مما كان عليه امل�شلمون قبل اأكرث من األف عام؟!

األ�شنا اأجدر باإعادة تلك الأوقاف اإىل ما كانت عليه؟!

النار يف هرة  ام��راأة  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »دخلت  اأج��در بحماية احليوان، والر�شول  األ�شنا 
ربطتها، فال هي اأطعمتها، ول هي اأر�شلتها تاأكل من خ�شا�ص الأر�ص حتى ماتت هزًل« 

متفق عليه. "ماتت هزًل": اأي؛ نحفت ب�شبب اجلوع و�شعفت فماتت.

اأمثال تلك الأوقاف ولو على م�شتوى �شغري،  األ ي�شتطيع البع�ص منا تاأ�شي�ص 
ومن ثم يبارك اهلل فيه ويزداد خرًيا وحبوًرا؟!

ا اأو بناًء، فال يباع ول  فالوقف نظام فريد متيز به الإ�شالم، وهو اأن توقف اأر�شً
اأحد، وت�شرف غلته وعائداته على جهة من جهات اخلري، كامل�شاجد واملدار�ص  ميلكه 

وامل�شت�شفيات وطلبة العلم واأ�شحاب احلاجات.

يقول زيد بن ثابت - ر�شي اهلل عنه -: "مل اأر خرًيا للميت ول للحي من تلكم 
احلبو�ص املوقوفة".

www.alukah.net
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احلياء ل ياأتي اإل بخي
هكذا قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كما يرويه البخاري وم�شلم.

األ مينعك احلياء عن كل ما ل ير�شى به اخلالق واملخلوق؟!

األ مينعك من فعل املحرمات واإتيان املنكرات؟!

األ ي�شونك من كل ما ي�شتقبحه العقل احلكيم وميّجه الذوق الرفيع؟!

قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »احلياء من الإميان، والإميان يف اجلنة، والبذاء من اجلفاء 
واجلفاء يف النار« رواه الرتمذي.

قال كعب: "ا�شتحوا من اهلل يف �شرائركم كما ت�شتحون من النا�ص يف عالنيتكم".

فهل ن�شتحي من اهلل يف خفايانا مثلما ن�شتحي من النا�ص يف العلن؟!

وهل نراقب اهلل تعاىل يف اخلفاء مثلما نخاف كالم النا�ص علينا اإن اأخطاأنا يف 
عالنيتنا؟!

لنف�شه  فلي�ص  العالنية؛  ي�شتحي منه يف  ال�شر عماًل  اأحدهم: من عمل يف  قال 
عنده قدر!

فهل يقبل اأحدنا األ يكون له قدر عند اهلل وعند النا�ص؟!.. وهلل در ال�شاعر:

ال�����ل�����ي�����ايل ع������اق������ب������ة  ت�����خ�����������ص  مل  اإذا 
ت���������ش����اء م��������ا  ف�����ا������ش�����ن�����ع  ت�����������ش�����ت�����ِح  ومل 

خ���ري ال������ع������ي�������������ص  يف  م���������ا  واهلل،  ف���������ال 
احل������ي������اء ذه������������ب  اإذا  ال�������دن�������ي�������ا  ول 

ي����ع����ي���������ص امل�������������رء م��������ا ا�����ش����ت����ح����ي����ا ب����خ����رٍي
وي�����ب�����ق�����ى ال�������ع�������ود م�������ا ب������ق������َى ال�����ل�����ح�����اُء
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 لكن هناك اأموًرا ينبغي األ ت�شتحي منها، افعلها بحكمة واأدب.

يقول اأحدهم: ثالثة ل ت�شتحي منهن: طلب العلم، )فاإذا مل ت�شاأل وت�شاأل فلن 
تنال العلم اأبًدا(.

ومر�ص البدن، )فاإذا ما ابتالك اهلل مبر�ص اجللد مثاًل فال تنطوي على نف�شك 
وتنعزل عن النا�ص(.

ابن  اأو  عمي  اب��ن  ه��ذا  تقول:  اأن  من  ت�شتحي  اأن  )ف��اإي��اك  الفقري،  القرابة  وذو 
خايل(.

واأع��ل��ى م��رات��ب احل��ي��اء: ا�شتحياء الإن�����ش��ان م��ن رب��ه ف��ال يع�شيه، ول يق�شر يف 
ملسو هيلع هللا ىلص: »م��ن ا�شتحيا م��ن اهلل ح��ق احل��ي��اء، فليحفظ ال��راأ���ص وم��ا وع��ى،  ط��اع��ت��ه... يقول 
اأراد الآخ��رة ترك زينة احلياة  وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر املوت والبلى، ومن 

الدنيا، فمن فعل ذلك فقد ا�شتحيا من اهلل حق احلياء« رواه الرتمذي.

ومن احلياء روؤية نعم اهلل عليك وتق�شريك يف حق اهلل تعاىل، ومن ا�شتحيا من 
اهلل فاأطاعه ومل يع�شه، ا�شتحيا اهلل منه حني تعر�ص عليه اأعماله يوم القيامة.

ت بيو�شف، غطت وجه �شنم لها يف زاوي��ة البيت،  اأن ام��راأة العزيز ملا همًّ ي��روى 
فقال يو�شف: ماذا ت�شنعني؟.. قالت: اأ�شتحي منه.. فقال: اأنا اأوىل اأن اأ�شتحي من اهلل 

تعاىل!

www.alukah.net
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الزوجات الأربعة
يحكى اأن ملًكا من ملوك الدنيا كانت لديه اأربع زوجات:

الزوجة الرابعة كان يحبها حًبا جنونًيا، ويعمل كل �شيء من اأجل ر�شاها..

ا، لكنه ي�شعر باأنها قد ترتكه من اأجل �شخ�ص اآخر.. اأما الثالثة فكان يحبها اأي�شً

زوجته الثانية كانت هي من يلجاأ اإليها عند ال�شدائد، وكانت دائًما ت�شتمع اإليه 
وتقف اإىل جواره عند ال�شيق..

اأما الزوجة الأوىل فكان يهملها ول يهتم بها ول ِيرعاها، رغم دورها الكبري جًدا، 
وحبها ال�شديد له، ومواقفها معه التي حافظت على اململكة.

الأج��ل، وفكر يف  باقرتاب  �شديًدا، و�شعر  ا  امللك مر�شً الأي��ام مر�ص  يف يوم من 
اأن اأذهب وحدي اإىل القرب.. �شاأل  اأريد  اأربع زوج��ات، ول  اأنا لدي  حاله، وقال لنف�شه: 
ولّبيت كل رغباتك  زوجاتي،  باقي  اأك��رث من  اأحببتك  لها:  وق��ال  الرابعة  زوجته  امللك 
وطلباتك واأحالمك، فهل تر�شني اأن تاأتي معي اإىل القرب لتوؤن�شي وحدتي؟ قالت له: 

م�شتحيل.. وان�شرفت دون اأي تعاطف معه!

اأح�شر امللك زوجته الثالثة وقال لها: اأحببتك طيلة حياتي، فهل ترافقينني يف 
قربي؟ قالت له: بالطبع ل.. احلياة جميلة، ول زال لدي العمر، وعند موتك �شاأذهب 

واأتزوج من ملك اآخر.

ال�شيق، وطاملا �شحيت  اإليك عند  اأجل��اأ  لها: كنت  الثانية وقال  الزوجة  اأح�شر 
من اأجلي و�شاعدتني، فهل تذهبني معي اإىل القرب؟ فقالت له: ل اأ�شتطيع تلبية هذا 

الطلب، واأكرث ما اأ�شتطيع فعله هو اأن اأو�شلك اإىل قربك.

اأنا  بعيد:  من  ياأتيه  ب�شوت  واإذا  زوج��ات��ه،  جحود  على  �شديًدا  حزًنا  امللك  ح��زن 
اأرافقك يف قربك.. اأنا �شاأكون معك اأينما ذهبت.

نظر امللك فاإذا به يجد زوجته الأوىل وهي يف حالة هزيلة ب�شبب اإهماله لها.
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ندم امللك على �شوء رعايته لها يف حياته وقال: كان ينبغي اأن اأعتني بك واأرعاك 
اأكرث من الباقني.. ولو عاد بي الزمن لكنت اأنت حبي الوحيد!.. يف احلقيقة.. كل واحد 

منا لديه اأربع زوجات: 

الزوجة الرابعة: هي اجل�شد الذي نحبه ونلبي له �شهواته ورغباته دون ح�شاب، 
وهي اأول ما يرتكنا بعد املوت. 

اإىل  املوت وتذهب  �شترتكنا فور  التي  واملمتلكات،  الأم��وال  الثالثة: هي  الزوجة 
�شخ�ص اآخر. 

لنا يف  بلغت ت�شحياتهم  ال��ذي مهما  والأ���ش��دق��اء،  الأه��ل  الثانية: هي  ال��زوج��ة 
احلياة؛ فال نتوقع منهم اأكرث من اإي�شالنا اإىل القبور عند موتنا.

الزوجة الأوىل: هي يف احلقيقة حياتنا الروحية وعالقتنا مع اهلل، التي غالًبا 
واأموالنا  واأهلنا  واأج�شادنا،  �شهواتنا  بها على ح�شاب  والعتناء  تغذيتها  نن�شغل عن  ما 
واأ�شدقائنا، مع اأنها هي الوحيدة التي �شتبقى معنا وقت اأن ينف�ص من حولنا كل �شيء.

فاإذا ما متثلت حياتك الروحية لك اليوم على هيئة اإن�شان؛ فكيف �شيكون �شكلها 
وق��ادرة على  بها  �شتكون قوية معتنى  اأم  �شتكون هزيلة �شعيفة مهملة؟  وهيئتها؟ هل 

الوقوف بجوارك وقت ال�شدة؟!

عّجل.. فالوقت اأمامك لت�شحيح اخلطاأ.

قال: على اأي �شيء اأحمد اهلل؟!

اإياك اأن تعرت�ص على من خلق الأر���ص وال�شموات، ل تبارزه باملعا�شي فما لك 
طاقة على غ�شبه، ول �شرب لك على عقابه، ول قدرة لك على عذابه. 

www.alukah.net
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ل ت�ضُك رب العباد اإىل العباد
من منا ل يبتلى يف هذه احلياة ولو مرة؟!

من منا ل ي�شاب مبر�ص اأو �شدة اأو حمنة؟!

فماذا تفعل اإذا اأ�شبت مبر�ص �شديد؟!

اأتتذمر وتقول: ملاذا ابتالين اهلل باملر�ص؟! ماذا  اأت�شكو ربَّ العباد اإىل العباد؟! 
فعلت حتى اأ�شبت ببهذا؟!

اأحتدثك نف�شك وتقول: "مل اأعد اأ�شرب على ذاك البالء"، "لقد �شئمت احلياة 
مع هذا املر�ص، فيا ليتني اأموت واأنتهي مما اأنا فيه"؟!

ل يا اأخي! فاهلل - �شبحانه وتعاىل - يقول: زب ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  ڤ   ڤ رب )البقرة(، واحلياة دار ابتالء، 

ميح�ص اهلل فيها ال�شابرين مع ال�شاكني املتذمرين.

وال�شكوى على اهلل ل تتنافى مع ال�شرب اجلميل، لكن اهلل - �شبحانه وتعاىل - 
ميقت من ي�شكوه اإىل خلقه!

راأى بع�ص ال�شلف رجاًل ي�شكو اإىل رجل مر�شه وفقره، فقال: يا هذا ما زدت على 
اأن �شكوت من يرحمك اإىل من ل يرحمك!

يروى اأن اأحد ال�شاحلني مر ب�شيخ اأعمى وقد اأ�شابه الفالج واأتت عليه الأمرا�ص، 
و�شمعه يقول: "احلمد هلل الذي عافاين مما ابتلى به كثرًيا من النا�ص، وف�شلني على 

كثري من خلقه تف�شياًل".

ف�شاأله: هل يل اأن اأعرف مم عافاك اهلل، وما اأراك اإل مقعًدا م�شلوًل وقد اأ�شبت 
بكل تلك الباليا والأمرا�ص؟!

اأن اهلل عافاين يف  اأما ترى  اأ�شلحك اهلل يا هذا!  فقال ال�شيخ الأعمى امل�شلول: 
ل�شاين، فاأنا اأحمده به يف كل اآن، وعافى قلبي، فاأنا اأذكرُه يف كل حني؟!
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دخل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على اأعرابي يعوده، فقال: "ل باأ�ص عليك، طهور اإن �شاء اهلل" 
قال: قال الأعرابي: طهور؟! بل هي حمى تفور، على �شيخ كبري، تزيره القبور.. قال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "فنعم اإًذا".

مر�ص اأحد ال�شاحلني وُكفَّ ب�شره، واعرتاه اأمل ل يهداأ بامل�شكنات، فدخل عليه 
اأحد تالمذته فوجده يبكي، فاأخذ يوا�شيه ويطلب منه ال�شرب على ق�شاء اهلل.

فقال له: واهلل ل اأبكي �شجًرا من اأملي، لكني اأبكي فرًحا لأن اهلل وجدين اأهاًل 
لأن يبتليني!

www.alukah.net
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اأكل الربا
مل يوؤذن اهلل يف كتابه بحرب اأحد اإل اأهل الربا قال اهلل تعاىل: زب ۀ ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ 
ۈۈ رب )البقرة: 278- 279(. وهذا كاف يف بيان �شناعة هذه اجلرمية عند اهلل - عز 

وجل -.

والناظر على م�شتوى الأف��راد والدول يجد مدى اخلراب والدمار الذي خلفه 
و�شلل  ال��دي��ون،  ت�شديد  ع��ن  والعجز  وال��رك��ود  والك�شاد  الإف��ال���ص  م��ن  بالربا  التعامل 
القت�شاد وارتفاع م�شتوى البطالة وانهيار الكثري من ال�شركات واملوؤ�ش�شات، وجعل ناجت 
الكدح اليومي وعرق العمل ي�شب يف خانة ت�شديد الربا غري املتناهي للمرابي، واإيجاد 
الطبقية يف املجتمع من جعل الأموال الطائلة ترتكز يف اأيدي قلة من النا�ص، ولعل هذا 

�شيء من �شور احلرب التي توعد اهلل بها املتعاملني بالربا.

وكل من ي�شارك يف الربا من الأطراف الأ�شا�شية والو�شطاء واملعينني امل�شاعدين 
ملسو هيلع هللا ىلص؛ فعن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - ق��ال: لعن  ملعونون على ل�شان حممد 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اآكل الربا وموكله وكاتبه و�شاهديه«، وقال: »هم �شواء« رواه م�شلم.

وبناًء عليه؛ ل يجوز العمل يف كتابة الربا ول يف تقييده و�شبطه، ول يف ا�شتالمه 
وت�شليمه، ول يف اإيداعه ول يف حرا�شته.. وعلى وجه العموم حترم امل�شاركة فيه والإعانة 

عليه باأي وجه من الوجوه.

ولقد حر�ص النبي ^ على تبيان قبح هذه الكبرية فيما جاء عن عبداهلل بن 
م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الربا ثالثة و�شبعون باًبا اأي�شرها 

مثل اأن ينكح الرجل اأمه، واإن اأربى الربا عر�ص الرجل امل�شلم« رواه احلاكم.

وبقوله فيما جاء عن عبداهلل بن حنظلة - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول 
الإم��ام  اأ�شد من �شت وثالثني زنية« رواه  الرجل وهو يعلم  ياأكله  ربا  »دره��م  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 

اأحمد. 
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وحترمي الربا عام مل يخ�ص مبا كان بني غني وفقري كما يظنه بع�ص النا�ص، بل 
هو عام يف كل حال و�شخ�ص وكم من الأغنياء وكبار التجار قد اأفل�شوا ب�شببه والواقع 
ي�شهد بذلك، واأقل ما فيه حمق بركة املال واإن كان كثرًيا يف العدد، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الربا 

واإن كرث فاإن عاقبته ت�شري اإىل قل« رواه احلاكم. 

اأم  اأو متدنية قليلة  اإذا كانت ن�شبته مرتفعة  ا مبا  ولي�ص الربا كذلك خم�شو�شً
كثرية؛ فكله حرام �شاحبه يبعث من قربه يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه 

ال�شيطان من امل�ص وال�شرع.

اأن اهلل اأخرب عن التوبة منها، وبنّي كيفية ذلك؛  اإل  ومع فح�ص هذه اجلرمية 
فقال تعاىل لأهل الربا: زب ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې رب  

)البقرة: 279(. وهذا عني العدل.

ويجب اأن تنفر نف�ص املوؤمن من هذه الكبرية، واأن ت�شت�شعر قبحها وحتى الذين 
ال�شرقة،  اأو  البنوك الربوية؛ ا�شطراًرا وخوًفا عليها من ال�شياع  اأموالهم يف  ي�شعون 
ينبغي عليهم اأن ي�شعروا ب�شعور امل�شطر، واأنهم كمن ياأكل امليتة اأو اأ�شد مع ا�شتغفار اهلل 
اإذا  اأمكن، ول يجوز لهم مطالبة البنوك بالربا، بل  تعاىل وال�شعي لإيجاد البديل ما 
ا ل �شدقة؛ فاإن اهلل طيب  و�شع لهم يف ح�شاباتهم تخل�شوا منه يف اأي باب جائز تخل�شً
ل يقبل اإل طيًبا، ول يجوز لهم ال�شتفادة منه باأي نوع من ال�شتفادة ل باأكل ول �شرب 
ول لب�ص ول مركب ولم�شكن ول نفقة واجبة لزوجة اأو ولد اأو اأب اأو اأم، ول يف اإخراج 
يتخل�ص منها  واإمن��ا  نف�شه،  بها ظلًما عن  يدفع  ال�شرائب، ول  ت�شديد  الزكاة، ول يف 

خوًفا من بط�ص اهلل تعاىل.

www.alukah.net
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�ضوؤال تربوي
ال�شوؤال: تظهر بع�ص احلركات ال�شهوانية "اإن �شح التعبري" عند طالب املرحلة 
املتو�شطة يف احللقة، مما يجعل بع�ص امل�شرفني يف�شل من قام بهذه احلركات من مل�ص 
وفعل وغريها، والبع�ص الآخر يقول اإنه يعالج ول يف�شل؛ لأن طالب املتو�شطة يفعل 
هذه احلركات تقليًدا اأو اإثباًتا لل�شخ�شية اأو حتدًيا، ولي�ص لهذه ال�شهوة تبعات اأو �شوء 
طوية، بل ول جتعل حركته يف البال كلما ح�شلت رحلة اأو م�شروع، لكن يو�شع يف عني 

الو�شف.

النا�ص عن  بعد  نتيجة  امل�شلمني  انت�شرت يف جمتمعات  امل�شكالت  الإجابة: هذه 
اهلل - عز وجل -، وات�شاع اأبواب الف�شاد، وكرثة عوامل الإثارة.

من  فيها  عما  ينفكوا  اأن  ميكن  ل  املجتمعات،  ه��ذه  اأب��ن��اء  ال�شاحلون  وال�شباب 
موؤثرات ومثريات، ومن ثم فال بد اأن يلم�ص القائمون على رعايتهم �شيًئا مما ورد يف 

ال�شوؤال.

والأمر يتطلب اعتداًل يف التعامل مع امل�شكلة، فال يهون �شاأنها ويتعامل معها 
اأب��واب قد فتحها اهلل تبارك وتعاىل  كاأي م�شكلة �شلوكية، كما ل يبالغ يف ذلك، فتغلق 

للتوبة والإنابة.

ومما ينبغي للمربي اأن يراعيه يف ذلك ما يلي:

1- احلر�ص على تقوية الإميان يف نفو�ص النا�شئة وتعاهده، فاإنه يخلق كما يخلق 
الثوب، وقوة الإميان هي احل�شانة والوقاية باإذن اهلل وتوفيقه من هذه الأمرا�ص، وهي 

التي تدعو من �شعفت نف�شه فوقع فيها اإىل الإفاقة والرجوع اإىل اهلل - عز وجل -.

للخلوة  ال�شباب  تعري�ص  كالبعد عن  لذلك،  املف�شية  الذرائع  ب�شد  العتناء   -2
مبن يخ�شى من اخللوة به، والتفريق يف امل�شاجع، والبعد عن ال�شتطراد يف احلديث 

حول هذه الأمور.
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جمال�شة  وت��رك  وطرقها،  واأبوابها  الفواح�ص  عن  البعد  يف  العامة  التوعية   -3
اأ�شحابها.

4- عند اكت�شاف املربي �شيًئا من هذه ال�شلوكيات يف اأو�شاط املجموعة فال بد من 
التعامل احلازم املتزن معها، ومن معامل ذلك:

- التفريق بني ما يح�شل هفوة اأو زلة، وبني ما هو �شمة غالبة لل�شخ�ص. 

- التفريق بني الأعمال نف�شها.

- التفريق بني الأ�شخا�ص من حيث طول بقائهم يف الأو�شاط الرتبوية وحداثة 
�شلتهم.

وعلى كل حال فال ينبغي اأن تدفع املبالغة يف النظر اإىل جانب اإىل اإهمال جانب 
اآخر.  

فال تدفع املبالغة يف احلر�ص على اأجواء املجموعة اإىل اأن يتخلى عن ال�شخ�ص 
ملجرد موقف اأو �شلوك، فيكون ذلك مدعاة لنحرافه اإىل ما هو اأ�شواأ واأخطر.

ول تدفع املبالغة يف احلفاظ على ال�شخ�ص اإىل اإبقاء اأفراد تتكرر منهم ال�شلوكيات 
املنحرفة وي�شتع�شون على الإ�شالح. والقاعدة يف ذلك كله املوازنة بني م�شالح ومفا�شد 
للمجموعة، مع  وبالن�شبة  نف�شه،  للفرد  بالن�شبة  ذلك  اإق�شائه ومفا�شد  اأو  الفرد  بقاء 

اأخذ مدى اإمكان الإ�شالح والتغيري يف الو�شف.
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عطاء بن ي�ضار واملراأة البغي
عن عبدالرحمن بن زيد بن اأ�شلم قال: خرج عطاء بن ي�شار و�شليمان بن ي�شار 
حاجني من املدينة، ومعهما اأ�شحاب لهم حتى اإذا كانوا بالأبواء نزلوا منزًل، فانطلق 
عليه  فدخلت  ي�شلي،  املنزل  يف  قائًما  عطاء  وبقي  حاجتهم  لبع�ص  واأ�شحابه  �شليمان 

امراأة من الأعراب جميلة. 

فلما راآها عطاء ظن اأن لها حاجة فاأوجز يف �شالته، ثم قال: األِك حاجة؟ قالت 
نعم قال: ما هي؟ قالت قم فاأ�شب مني، فاإين قد ودقت ل بعل يل، فقال: اإليِك عني 
ل حترقيني ونف�شك بالنار، فجعلت تراوده عن نف�شه، وتاأبى اإل ما تريد، فجعل عطاء 
يبكي ويقول: ويحك، اإليِك عني، قال وا�شتد بكاوؤه، فلما نظرت املراأة اإليه وما دخله من 

البكاء واجلزع بكت املراأة لبكائه، فجعل يبكي واملراأة بني يديه تبكي. 

فبينما هو كذلك جاء �شليمان من حاجته، فلما نظر اإىل عطاء يبكي واملراأة بني 
يديه تبكي يف ناحية البيت بكى لبكائهما ول يدري ما اأبكاهما وجعل اأ�شحابهما ياأتون 

رجاًل رجاًل كما اآتاهم ل ي�شاألهم عن اأمرهم حتى كرث البكاء وعال ال�شوت. 

فلما راأت الأعرابية قامت فخرجت وقام القوم فدخلوا فلبث �شليمان بعد ذلك 
وهو ل ي�شاأل اأخاه عن ق�شة املراأة اإجالًل له وهيبة، قال: وكان اأ�شنَّ منه، ثم اإنهما قدما 
م�شر لبع�ص حاجتهما، فلبثا بها ما �شاء اهلل، فبينما عطاء ذات ليلة نائًما ا�شتيقظ وهو 
يبكي فقال �شليمان: ما يبكيك يا اأخي؟ قال: روؤيا راأيتها الليلة. قال: ما هي؟ قال ل 
تخرب بها اأحًدا ما دمت حًيا: راأيت يو�شف النبي - عليه ال�شالم - يف النوم فجئت اأنظر 
اأيها  يبكيك  ما  فقال:  النا�ص  يف  اإيلَّ  ر  فنظَّ بكيت  ح�شنه  راأي��ت  فلما  ينظر  فيمن  اإليه 
الرجل؟ قلت: باأبي اأنت واأمي يا نبي اهلل، ذكرتك وامراأة العزيز وما ابتلت به من اأمرها 
منه.  اأتعجب  وجعلت  ذلك  من  فبكيت  يعقوب،  ال�شيخ  وفرقة  ال�شجن،  من  لقيت  وما 

فقال ^: فهال تعجب من �شاحب املراأة البدوية يف الأبواء؟! 
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فعرفت الذي اأراد فبكيت وا�شتيقظت باكًيا. فقال �شليمان: اأي اأخي! وما كان حال 
تلك املراأة؟ 

قال فق�ّص عليه الق�شة، فما اأخرب بها �شليمان اأحًدا حتى مات عطاء فحدَث بها 
امراأة من اأهله، قال وما �شاع يف احلديث باملدينة اإل بعد موت �شليمان بن ي�شار. وقد 

روي لنا اأن الق�شة جرت ل�شليمان بن ي�شار ل لعطاء. 
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اأقوال املذاهب الأربعة يف حكم حلق اللحية
اأوًل: احلنفية:

قال حممد بن احل�شن، �شاحب اأبي حنيفة - رحمهما اهلل -: "اأخربنا اأبو حنيفة 
عن الهيثم عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما -: اأنه كان يقب�ص على حليته ثم يق�ص ما 

حتت القب�شة".

قال حممد: وبه ناأخذ، وهو قول اأبي حنيفة.

وهو املعتمد يف املذهب، قال ابن عابدين: "الأخذ من اللحية دون القب�شة )فوق 
القب�شة(، كما يفعله بع�ص املغاربة وخمنثة الرجال مل يبحه اأحد.

ثانًيا: املالكية:

يجوز  ل  اللحية  "وحلق  خليل:  ال�شيخ  خمت�شر  �شرح  اجلليل  مواهب  يف  ج��اء 
وكذلك ال�شارب وهو ُمثلة وبدعة، ويوؤدب من حلق حليته اأو �شاربه اإل اأن يريد الإحرام 

باحلج ويخ�شى من طول �شاربه" ا.ه�.

اأبو احل�شن املالكي يف �شرحه والعدوي يف حا�شيته على )كفاية الطالب(  واتفق 
على اأن حلق اللحية بدعة حمرمة يف حق الرجل.

وقال اأبو العبا�ص القرطبي املالكي يف كتاب املفهم: "ل يجوز حلقها ول نتفها ول 
ق�ص الكثري منها". اه�.

ثالًثا: ال�شافعية:

قد ن�ص ال�شافعي على حترمي حلق اللحية يف كتابه الأم.

وقال احلليمي ال�شافعي: "ل يحل لأحد اأن يحلق حليته ول حاجبيه، واإن كان له 
اأن يحلق �شاربه، لأن حللقه فائدة، وهي اأن ل يعلق به من د�شم الطعام ورائحته ما يكره، 

بخالف حلق اللحية فاإنه ُهجنة و�شهرة وت�شبه بالن�شاء، فهو كجبِّ الذكر".

اللحى،  وف��روا  البخاري  رواي��ة  "وجاء يف  �شرحه على م�شلم:  ال��ن��ووي يف  وق��ال 
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فح�شل خم�ص روايات اأعفوا واأوف��وا واأرخ��وا وارجوا ووف��روا، ومعناها كلها تركها على 
حالها هذا هو الظاهر من احلديث الذي تقت�شيه األفاظه، وهو الذي قاله جماعة من 

اأ�شحابنا وغريهم من العلماء".

واملختار ترك اللحية على حالها واأل يتعر�ص لها بتق�شري �شيء اأ�شاًل واملختار يف 
ال�شارب ترك ال�شتئ�شال والقت�شار على ما يبدو به طرف ال�شفة، واهلل اأعلم.

رابًعا: احلنابلة:

معلوم من مذهب الإمام اأحمد اأنه ياأخذ باحلديث ول يتعداه وبفعل ال�شحابة - 
ر�شي اهلل عنهم اأجمعني -؛ لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز اأخذ ما زاد عن القب�شة 

لفعل ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني -.

املذهب ما مل ي�شتهجن طولها  "ويعفي حليته ويف  ال��ف��روع:  اب��ن مفلح يف  ق��ال 
ويحرم حلقها".

اإعفاء اللحية فاإنه يرتك، ولو اأخذ ما زاد  "واأما  قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: 
على القب�شة مل يكره، ن�ص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك اأخذ ما تطاير منها".

وقال �شيخ الإ�شالم: "ويحرم حلق اللحية".

اتفقت  "وقد  الب��ت��داع:  الإب���داع يف م�شار  كتابه  ال�شيخ علي حمفوظ يف  وق��ال 
املذاهب الأربعة على وجوب توفري اللحية وحرمة حلقها".

وقد نقل الإجماع على حترمي حلق اللحية ابن حزم رحمه اهلل يف كتابه )املُحلى( 
فقال: "واأما فر�ص ق�ص ال�شارب واإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر - ر�شي اهلل 

عنهما -".

وقال يف )مراتب الإجماع(: "اتفقوا اأن حلق جميع اللحية ُمْثلة ل جتوز".

واأما امل�شروع يف ق�شها فهو اأخذ ما زاد عن القب�شة كما ثبت عن ال�شحابة - ر�شي 
اهلل عنهم -.

اأخ��ذ ما تطاير منها وفح�ص من  وقد ا�شتحب الإم��ام مالك وغ��ريه من الأئمة 
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طولها وعر�شها على اأن ل يزيد الآخذ عن ما اأخذه ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم -.

واأما من قال بجواز الأخذ من اللحية من دون حد القب�شة فال دليل على قوله؛ 
لأن الأمر النبوي بالإعفاء اأمر مطلق، وفعل ال�شحابة ل يخرج عن الإعفاء، واأما من 
يزيد على فعلهم فقد دخل يف املحظور ومل ميتثل الأمر النبوي فيكون فعله هذا داخل 
يف التحرمي، وقد ن�ص العالئي من ال�شافعية وابن عابدين من احلنفية اأن هذا الفعل 

مل يبحه اأحد، واهلل اأعلم.
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  مقاهي ال�ضبكة العنكبوتية .. 
اأين يذهب ال�ضباب؟!

ظاهرة ارتياد ال�شباب ملقاهي ال�شبكة العنكبوتية بحًثا عن مت�شية الوقت لي�شت 
ظاهرة جديدة، بل بداأت مع ظهور مقاهي ال�شبكة العنكبوتية، التي وجد بها ال�شباب 

متنف�ًشا جديًدا يك�شر مللهم.

اأول �شل�شلة يف العامل من هذه املقاهي يف عام )1995م( يف اململكة  وقد انطلقت 
املتحدة، ثم انت�شرت يف كثري من الدول العربية منذ �شنوات قليلة، وكان الدافع اإىل ذلك 
املزاوجة بني خدمتني، خدمة  بالن�شبة للم�شتثمرين من خالل  حتقيق هام�ص ربحي 
املقاهي التقليدية وخدمة الإيجار يف ال�شبكة العنكبوتية، يف املقابل وجد فيها ال�شباب 

ت�شلية جديدة تختلف عن املقاهي التقليدية!

ا�شتغلت  ل��و  �شيئة  ظ��اه��رة  لي�شت  ذات��ه��ا  ح��د  يف  العنكبوتية  ال�شبكة  وم��ق��اه��ي 
اأوك��اًرا لال�شتخدام  املقاهي  اأن ت�شبح هذه  الأم��ر  الأمثل، لكن اخلطري يف  ال�شتغالل 
ال�شيئ من قبل بع�ص الزبائن، وذلك من خالل الدرد�شة لأجل الدرد�شة فقط، والنفاذ 

اإىل املواقع اجلن�شية، بعيًدا عن الرقابة الأ�شرية.

وقد دلت الإح�شاءات على اأن معظم مرتادي هذه املقاهي هم من ال�شباب، فقد 
اأن  العنكبوتية  ال�شبكة  مقاهي  من  عدد  على  خليجية  جملة  وزعتها  اإح�شائية  اأثبتت 
اإح�شائية  قالت  فيما  �شنة،   )30( من  اأق��ل  اأعمارهم  املقاهي  هذه  مرتادي  من   )%80(

اأخرى: اإن )90%( من رواد مقاهي ال�شبكة العنكبوتية يف �شن خطرة وحرجة جًدا. 

ال�شباب من خالل  كثري من  على  ال�شبكة  ه��ذه  �شعودية خطورة  واأك��دت جملة 
اأوقاتهم يف مواقع املحادثة، و)20%( من  اأن )60%( يق�شون  اأجرتها، وبيَّنت  اإح�شائية 
امل�شتخدمني للمواقع الثقافية، و)12%( للمواقع الطبية واحلا�شوبية والتجارية و)%8( 

للمواقع ال�شيا�شية.
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وهذه نتيجة خطرية، فكون معظم مرتادي املقاهي من ال�شباب ومن فئة عمرية 
ت�شبح  هنا  الظاهرة  فاإن  للدرد�شة،  املقاهي  هذه  يرتاد  معظمهم  واأن  حتديًدا،  خطرة 
اأوقات فراغهم فيها، بدًل من  اأن يق�شوا  اإيجاد بدائل ميكن لل�شباب  خطرة ت�شتدعي 

اإ�شاعة املال والوقت والأخالق مبا ل ينفع!
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العادة هي الذاكرة
التام،  بالن�شيان  ي�شمى  ما  يوجد  ل  اأن��ه  متاأكد  "اأنا  كون�شي:  دي  توما�ص  يقول 

مبجرد انطباع الآثار على الذاكرة فال ميكن حتطيمها".

وفًقا  ع��م��ل.  اأي  جن��اح  اأ���ش��ا���ص  ه��ي  باملعلومات  حتتفظ  ال��ت��ي  الدقيقة  ال��ذاك��رة 
"اأفالطون" بهذه  لآخر التحليالت، فاإن كل معرفتنا مبنية على ذاكرتنا، ولقد قالها 
الطريقة: "كل املعرفة هي التذكر"، وقال "�شي�شرون" عن الذاكرة: "هي خزانة وحر�ص 
كل �شيء"، وهناك مثال واحد قوي �شيكفي للدللة على ذلك يف الوقت احلايل، وهو 
اإذا مل تتذكر اأ�شوات احلروف  اأنك لن تتمكن من قراءة هذا الكتاب الذي بني يديك 

الأبجدية.

قد يبدو ذلك �شعب ال�شتيعاب بالن�شبة اإليك، لكنه حقيقي على رغم كل �شيء. 
من  �شيء  ك��ل  تعلم  يف  للبدء  غالًبا  ف�شت�شطر  مت��اًم��ا  ذاك��رت��ك  فقدت  اإذا  احلقيقة  يف 
البداية مثل املولود اجلديد. فلن تتذكر كيف ترتدي مالب�شك اأو حتلق ذقنك اأو تقود 
اإل��خ. هل تفهم ذلك؟ كل ما نربطه  ال�شوكة،..  اأم  ال�شكني  �شت�شتخدم  اأو هل  �شيارتك، 

بالعادة يرتبط بالذاكرة. فالعادة هي الذاكرة. 
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اأخطاء تاريخية من الواجب ت�ضويبها
للغرب،  البع�ص  ين�شبها  التي  والكت�شافات  الخرتاعات  بع�ص  يلي  فيما  اإليكم 
الأخطاء  بع�ص  يلي  فيما  ح�شارة،  للم�شلمني  ك��ان  اأي��ام  للم�شلمني  احلقيقة  يف  وه��ي 

التاريخية الواجب ت�شويبها:

1- عبا�ص بن فرنا�ص املتوفى عام )274ه�( اأول رائد للطريان يف العامل، واأول من 
اأبدع قبة �شماوية، واأول من اأبدع قلم حرب.

2- ابن حائك الهمداين املتوفى عام )334ه�( اأول من تكلم يف اجلاذبية الأر�شية، 
و�شبه الأر�ص باملغناطي�ص مركزه الأر�ص، ف�شبق نيوتن بثمانية قرون )ت 1727م(.

3� علي بن عبدالرحمن )ابن يون�ص(، املتوفى عام )399ه�( مبتكر رقا�ص ال�شاعة 
)البندول(، قبل جاليليو ب�شتة قرون.

العلوم،  التجريبي يف  املنهج  املتوفى عام )430ه���( مبتكر  الهيثم  4- احل�شن بن 
وبايكون تلميذ لبن الهيثم؛ لأنه �شبقه بقرون، وبحوث ابن الهيثم يف ال�شوء والروؤية 

والهند�شة خري �شاهد.

5- بديع الزمان اجلزري املتوفى نحو )600ه�( اخرتع امل�شخة ذات الأ�شطوانات 
ال�شتة، والتي هي � يف جوهرها � فكرة املحركات النفجارية.

)ال���دورة  ال��رئ��وي  ال���دم  دوران  مكت�شف  )687ه�����(  ع��ام  املتوفى  النفي�ص  اب��ن   -6
الدموية ال�شغرى( قبل وليم هاريف بقرون.

7- زين الدين الآمدي املتوفى عام )714ه�( اأول من اخرتع احلروف البارزة قبل 
برايل بقرون.. الآمدي )1315م( وبرايل )1852م(.

ويكفيهم يف علم الجتماع والتاريخ والفل�شفة ابن خلدون، وابن ر�شد.
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كارثة قطار ال�ضعيد واأخطاء كارثية
كان القطار رقم ) 832(  املتوجه من القاهرة اإىل اأ�شوان ،  قد اندلعت النريان يف 
اإحدى عرباته،  عقب مغادرته مدينة العياط عند قرية ميت القائد .  وقد اأكد الناجون 
اأنهم �شاهدوا دخاًنا كثيًفا ينبعث من العربة الأخرية للقطار ،  ثم اندلعت النريان بها 
امل�شافرين  بالركاب  مكد�شة  كانت  والتي  الأخرية ،   العربات  باقي  اإيل  ب�شرعة  وامتدت 

لق�شاء عطلة عيد الأ�شحى يف مراكزهم وقراهم يف �شعيد م�شر .  

وقام بع�ص الركاب بك�شر النوافذ الزجاجية ،  واألقوا باأنف�شهم خارج القطار،  ما 
ت�شبب يف م�شرعهم اأو غرقهم يف ترعة الإبراهيمية .  وقام قائد القطار بف�شل العربات 
وا�شل  ثم  باحلادث ،   املعنية  اجلهات  واأخطر  املحرتقة ،   العربات  عن  الأمامية  ال�شبعة 

رحلته خ�شية توقفه وحدوث كارثة جديدة . 

وقد اأعلن ر�شمًيا اأن ال�شحايا )373( بخالف اجلرحى، لكن �شهود العيان اأكدوا 
اأن ال�شحايا يتجاوز عددهم الأل��ف، كما مل يتم التعرف على )65%( من اجلثث التي 

ت�شوهت بفعل احلريق.

هذا احلادث يدق ناقو�ص اخلطر الذي طال معظم مرافقنا احليوية، خا�شة هذا 
املرفق احليوي الذي ي�شتخدمه )5( ماليني مواطن يومًيا، واإن دل احلادث على �شيء 
فاإمنا يدل على يد الإهمال والتق�شري واأخطاء احلكومات التي راحت تعبث مبقدرات 

ال�شعب ال�شعيف.

الأذن عن  �شم  اأن  مثلما  تقع،  لن  اأنها  يعني  ل  الكوارث  العني عن  اإغما�ص  اإن 
�شوى  لهم  اأب��ري��اء، ل ذنب  �شوى خطيئة قد يدفع ثمنها �شحايا  لي�ص  معرفة اخلطاأ 
تقراأ،  كيف  تعرف  وموؤ�ش�شاٍت ل  وهيئاٍت  اأجهزٍة  اأوقعهم حتت طائل  العاثر  اأن حظهم 
ومعاقبة  الأخ��ط��اء  واإ���ش��الح  الثغرات  و�شد  العيوب  ملعاجلة  التحرك  اأهمية  تفهم  ول 

املق�شرين واملف�شدين.
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�ضرار بن �ضمرة ي�ضف علًيا
عن اأبي �شالح قال: قال معاوية بن اأبي �شفيان ل�شرار بن �شمرة: �شف يل علًيا.

فقال: اأو تعفني، قال: بل ت�شفه. قال: اأو تعفني. قال: ل اأعفيك.

قال: اأما اإذ ل بد، فاإنه واهلل كان بعيد املدى، �شديد القوى، يقول ف�شاًل، ويحكم 
الدنيا  من  ي�شتوح�ص  نواحيه،  من  احلكمة  وتنطق  جوانبه،  من  العلم  يتفجر  ع��دًل، 

وزهرتها، وي�شتاأن�ص بالليل وظلمته.

كان واهلل غزير الدمعة، طويل الفكرة، يقلب كفيه، ويخاطب نف�شه، يعجبه من 
اللبا�ص ما خ�شن، ومن الطعام ما ج�شب، كان واهلل كاأحدنا يخ�شى اإن �شاألناه، ويبتدينا 
اإذا اأتيناه، وياأتينا اإذا دعوناه، ونحن واهلل مع تقربته لنا وقربه منا ل نكلمه هيبة، ول 
نبتديه لعظمة، فاإن تب�شم فعن مثل اللوؤلوؤ املنظوم، يعظم اأهل الدين، ويحب امل�شاكني، 

ل يطمع القوي يف باطله، ول يياأ�ص ال�شعيف من عدله.

فاأ�شهد باهلل لراأيته يف بع�ص مواقفه، وقد اأرخى الليل �شجوفه، وغارت جنومه، 
ا على حليته، يتململ متلمل ال�شليم، ويبكي بكاء احلزين،  وقد مثل يف حمرابه قاب�شً
فكاأين اأ�شمعه وهو يقول: يا دنيا، يا دنيا، اأبي تعر�شت؟! اأم بي ت�شوفت؟! هيهات، غري 
غريي، قد بنتك ثالًثا ل رجعة يل فيك، فعمرك ق�شري، وع�شك حقري، وخطرك كبري، 

اآه من قلة الزاد وبعد ال�شفر، ووح�شة الطريق.

قال: فذرفت دموع معاوية على حليته، فما متلكها وهو ين�شفها بكمه، وقد اختنق 
القوم بالبكاء، ثم قال معاوية: رحم اهلل اأبا احل�شن، كان واهلل كذلك، فكيف حزنك عليه 

يا �شرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها يف حجرها، فال ترقاأ عربتها، ول ي�شكن حزنها. 
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الدكتور جفري لجن يروي ق�ضة اإ�ضالمه
اأ�شتاذ الريا�شيات يف جامعة كن�شا�ص يف اأمريكا، ولد عام )1954م(، اعتنق الإ�شالم 
يف اأواخر الثمانينيات، قبل ذلك، ن�شاأ كاثوليكًيا ثم حتول اإيل الإحلاد وعمره )18( �شنة؛ 
لأنه مل يجد اجلواب ال�شايف على اأ�شئلته العديدة التي كان يطرحها حول دينه، ورغم 

تخرجه وح�شوله على الدكتوراه يف الريا�شيات، اإل اأنه ظل على اإحلاده.

�شان  اإح���دى جامعات  األقاها يف  وال��ت��ي   - ل��ه  الأوىل  املحا�شرة  ل��ه اهلل يف  و���ش��اق 
اأ�شرة  وب��ني  بينه  ون�شاأت  "لجن"  عليه  تعرف  م�شلًما،  �شاًبا  طالبه  بني  فران�شي�شكو- 
الأ�شرة  الكرمي من هذه  القراآن  الطالب �شداقة عميقة، حتى ح�شل على ن�شخة من 

امل�شلمة.

مل يكن يفكر اأو يبحث عن دين، لكنه بداأ يف قراءة القراآن الكرمي بروح راف�شة 
له.

اإذا كنت ج��اًدا يف  اإل  ال��ق��راآن بب�شاطة،  ق��راءة  "اأنت ل ت�شتطيع  ويف ذل��ك يقول: 
قراءته. اإما اأن تكون م�شت�شلًما له، اأو اأن تكون حمارًبا له.

ي�شع  ينتقد،  يناق�ص،  �شخ�شي،  ب�شكل  مبا�شر،  ب�شكل  يجيب  بقوة،  يرد  القراآن 
العار عليك، يتحدى. من البداية يثري معركة، واأنت يف اجلانب الآخر منها". 

انبهر "لجن" بالقراآن الكرمي، ويف ذلك يقول: "قد ي�شتطيع الر�شام جعل عيني 
�شخ�ص ما يف بورتريه تبدو وكاأنها تنظر اإليك اأينما ذهبت، لكن من ذا الذي ي�شتطيع 

كتابة ن�ص ثابت يرد على ت�شاوؤلتك اليومية اأًيا كانت.

يف كل يوم، كنت اأكون العديد من الت�شاوؤلت حول مو�شوعات خمتلفة، وبطريقة 
ل اأعرفها، كنت اأكت�شف الإجابة يف اليوم التايل بني ال�شطور، لقد بدا وكاأن موؤلف هذا 

الكتاب يقراأ اأفكاري ويكتب الإجابة املنا�شبة بحيث اأجدها عند قراءتي التالية". 

ثم يكمل: "اإىل هوؤلء الذين اعتنقوا الإ�شالم، الدليل الأعظم اإىل اهلل، ال�شمد، 
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القيوم، املعني، اهلل الذي من حبه للب�شر اأنزل القراآن هدى لهم وكمحيط وا�شع عميق، 
يغريك بالنزول فيه، ومن اأعمق اإىل اأعمق يف اأمواجه الرائعة، تغرق فيها. وبدًل من اأن 
تغرق يف ظلمات هذه الأمواج، اإذا بك تغرق يف حميط من الوحي والرحمة.. كلما قراأت 
باأين  واأ�شعر  كان مغلًقا،  باًبا  قلبي  يفتح يف  الإ�شالم،  اأو �شليت �شالة  الكرمي،  القراآن 
غمرت يف رقة عارمة. احلب اأ�شبح اأكرث ثبوًتا من الأر�ص التي حتت قدمي، اإنها القوة 
التي اأعادت اإيّل نف�شي، وجعلتني اأ�شعر باحلب، لقد اأ�شبحت �شعيًدا مبا فيه الكفاية، اأن 

وجدت الإميان بدين اأعقله. وما كنت اأتوقع اأن يلم�ص هذا الدين �شغاف قلبي".

وعندما �شئل كيف اآِلف قراءة القراآن الكرمي باللغة العربية وهي غريبة متاًما 
القراآن  اإن  يفهمه،  ل  اأن��ه  رغ��م  اأم��ه،  ل�شوت  الر�شيع  يرتاح  "وملاذا  ق��ال:  ل��ه،  بالن�شبة 

يعطيني الراحة والقوة يف الأوقات ال�شعبة".
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اعرف قدر نف�ضك
اأرف��ع من  اأن هذه الكلمة ل تقال ملن يتطاول اإىل منزله  كثري من النا�ص يظن 
اأو يدعي ف�شيلة لي�ص منها ول هي منه، فيقولون له: اعرف قدر نف�شك، اأو  منزلته، 

رحم اهلل امراأ عرف قدر نف�شه.

وكثريون من النا�ص يركن اإىل هذا اخلاطر، فاإذا اأ�شند اإليه عمل وهو قادر عليه، 
تن�شل منه، ورمبا قال: رحم اهلل امراأ عرف قدر نف�شه.

واحلقيقة، اأن هذه الكلمة واأمثالها تقال فيمن يرفع نف�شه فوق قدرها، وتقال 
كذلك فيمن ينزلها دون منزلتها، فالذي يرفع نف�شه فوق قدرها اإمنا يرهقها، والذي 

ينزل نف�شه اأقل من قدرها ي�شيع اإمكاناتها �شدى.

اإره��اق لطاقتها  واأما الذي يقدر نف�شه حق قدرها، فاإنه ي�شعها يف مكانها دون 
ودون اإهدار ملميزاتها، فال يقت�شر على تذكر جوانب ال�شعف فيها؛ لأن ذلك يقود اإىل 

املبالغة يف احتقارها، وبالتايل حتجم ول تقدم.

بل يتذكر مع ذلك جوانب القوة والإبداع فيها؛ حتى تنبعث اإىل الإقدام على ما 
يليق بها.

ال���ذي ي�شري على حد  ال���ذي ينظر الأم����ور كما ه��ي، ه��و ذاك  ال�����ش��وي  وال��ع��اق��ل 
العتدال، فال يغرت مبا اأوتي من ذكاء وعلم وقوة، فيزعم لنف�شه كل ف�شيلة، ويتطاول 
اإىل  ذلك  فيه،  ال�شعف  اإىل جوانب  نف�شه  الوقت  يركن يف  اإىل كل منزلة، ول  بغروره 
املبالغة يف احتقار نف�شه، وازدراء اإمكاناته ومواهبه، فيقعد عن كل ف�شيلة، ويعي�ص يف 

هذه احلياة وكاأنه همل م�شاع، اأو لقي مزدرى.

ومل اأر يف عيوب النا�ص �شيًئا كنق�ص القادرين على التمام
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ل اختبارات يف فنلندا!
هل تعلم اأنه لي�ص يف فنلندا اختبارات! لي�ص هناك اختبارات عامة للطالب خالل 
كل  )10%( من  اختيار  على  بناًء  الأداء  بتقييم  يقومون  لكن  الأوىل،  الت�شعة  ال�شنوات 
�شريحة عمرية، وجترى الختبارات وحتتفظ املدار�ص بالنتائج بكل �شرية. بعد ال�شنة 
اخلام�شة، ل ي�شمح قانوًنا بو�شع درجات للطالب، ول مي�شح باملقارنة بينهم. املدر�شون 
ول  املدر�شة،  خ��ارج  موؤ�ش�شات  من  ياأخذونها  ول  اخلا�شة  اختباراتهم  ي�شعون  من  هم 
تقارن املدار�ص مع بع�شها، وتبقى النتائج �شرية حتى يطلبها جمل�ص التعليم الوطني 
لغر�ص حت�شني التعليم، كما اأن نتائج الختبارات يف التعليم الثانوي واملهني اأثبتت اأن 

)5%( متفوقون، و)5%( يف الن�شبة الدنيا، والقطاع الذي بينهما هو املتو�شط.

يف  ال��ط��الب  دخ��ول  يحدد  وعليها  اجل��ام��ع��ات،  ل��دخ��ول  النتائج  ه��ذه  وت�شتخدم 
تخ�ش�شات العلوم الطبيعية اأو العلوم الجتماعية.

من  ب���دًل  التعلم  عملية  على  ه��و  الفنلندي  التعليم  يف  ال��رتك��ي��ز  ك��ل  ك��ان  لقد 
الهتمام بتح�شري الطالب للتمكن من مواد درا�شية والتقدم لالختبارات والنجاح، واأن 

اأية طريقة جديدة وابتكار لتو�شيع عملية التعلم وتقوية فاعليتها مرحب به.

لقد ا�شتغرق منهم كل ذلك عقًدا من الزمن وح�شب لتدريب املدر�شني، وو�شع 
الأموال والوقت لإعادة هيكلة كل �شيء لتعود عليهم النتائج ك�شحر، ثم توالت اخلطى 
تتقدم يف خط ت�شاعدي م�شرًعا م�شّكال ركيزة اقت�شادية ومعرفية مده�شة تتطلع لها 
املواطن،  ك��ان  فنلندا  م��ال  راأ���ص  اإن  الفريدة.  التجربة  ه��ذه  من  لت�شتفيد  احلكومات؛ 

تعليمه ومهاراته وقيمته املعرفية، وهو ما �شنع فنلندا اليوم و و�شعها يف مو�شعها.
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خم�ضة اأمور
بينما الإمام مالك بن اأن�ص - ر�شي اهلل عنه - نائًما ذات ليلة؛ اإذ راأى ملك املوت 

يف املنام فقال له الإمام مالك يا ملك املوت كم بقي من عمري؟

ت��ك��ون هذه  ك��م  م��ال��ك  الإم���ام  ف�شاأله  باأ�شابعه اخلم�شة،  امل���وت  ل��ه ملك  ف��اأ���ش��ار 
اأي��ام؟.. ولكن  اأم خم�شة  اأ�شابيع  اأم خم�شة  اأ�شهر  اأم خم�شة  اأع��وام  اأه��ي خم�شة  اخلم�شة 
الإمام ا�شتيقظ من نومه قبل اأن يرد عليه ملك املوت، فذهب بعدما ا�شتيقظ من نومه 
اإىل العامل اجلليل ابن �شريين، وهو عامل من علماء الروؤى، فقال له الإمام ابن �شريين 
ال��روؤي��ة و�شاألته كم بقي من عمري  امل��وت يف  خ��رًيا يا مالك؟ فقال له اإين راأي��ت ملك 
فاأ�شار يل باأ�شابعه اخلم�شة، ول اأعلم عما كان من عمري خم�شة �شنوات اأم خم�شة اأ�شهر 
اأم خم�شة اأ�شابيع اأم خم�ص اأيام، فقال له الإمام ابن �شريين: يا اإمام دار الهجرة لي�شت 
اأعواًما ول �شهوًرا ول اأ�شابيع ول اأياًما، اإمنا يريد اأن يقول لك اإن �شوؤالك يف خم�شة اأمور 
من الغيب ل يعلمهن اإل اهلل وهن )اإن اهلل عنده علم ال�شاعة، وينزل الغيث، ويعلم ما 
يف الأرح��ام، وما تدري نف�ص ماذا تك�شب غًدا، وما تدري نف�ص باأي اأر�ص متوت اإن اهلل 

عليم خبري(.
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 اأ�ضلم على يديه "4000" ن�ضراين
"27" عاًما كانت بيد فار�ص من فر�شان الدعوة  اأطول مرا�شلة دعوية ا�شتمرت 
ا�شمه حممد توفيق - رحمه اهلل - وهو مهند�ص كهربائي م�شري ابتعث ل�شوي�شرا عام 
)1929م(، وظل يعمل يف �شمت منذ )65( عاًما، اأ�شلم على يديه - بف�شل اهلل - اأربعة 
وقا�شي  الفاتيكان،  جامعة  يف  ل��الأدب  اأ�شتاًذا  يعمل  ق�شي�ص  منهم  الأج��ان��ب،  من  األف 
توفيق  "حممد  نف�شه  �شمى  "كلنجر" ال��ذي  الهولندي  والقائد  موري�ص،  �شان  جزيرة 

كلنجر" تيمًنا با�شم �شديقه الأ�شتاذ حممد توفيق. 

بعث فار�شنا باأكرث من )100( األف ر�شالة واأ�شلم على يديه بف�شل اهلل )4000( 
ن�شراين.. حيث كان يرا�شل مثقفي العامل الذين يريدون فكرة �شحيحة عن الإ�شالم، 
ويتلقى اآلف الر�شائل على �شندوق بريده برقم )112( يف القاهرة من خمتلف اأنحاء 

العامل.

كتب اإليه رجل ن�شراين اأجنبي: اإن عمري ثمانون عاًما، وقد داأبت منذ نعومة 
اأظافري على الرتدد على الكني�شة، واإن ما قدمته من معلومات عن امل�شيح، يفوق ما 

عرفت عنه يف الكني�شة.

يقول - رحمه اهلل -: "اإنني يف جمال تبليغ الدعوة لالأجانب، ل اأترك الأجنبي 
الذي يرا�شلني ب�شدد دعوة الإ�شالم، اإل بعدما يعلن ال�شهادتني، ويف العادة قد تطول 
املرا�شلة اأو تق�شر، واأق�شر مرا�شلة انتهت باإعالن اإ�شالم اأحد الأجانب من اأملانيا ا�شتمرت 
هذا  ومع  ت�شيكو�شلوفاكيا،  من  رجل  مع  عاًما  ع�شر  �شبعة  ا�شتمرت  واأطولها  �شهرين، 
بزيارتي،  القاهرة ويتف�شل  به �شداقة، وكان يرتدد على  الذي كانت تربطني  الأخري 
وكان ُم�شًرا على التم�شك بعقيدته، بيد اأنه جاءين ذات مرة، بعد مرور �شبعة ع�شر عاًما 
على �شداقتنا وقال يل: اإنني اأحمل لك مفاجاأة! فقلت له: ما هي؟ فقال: اأ�شهد اأن ل 

اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�شول اهلل.

رحمه اهلل رحمة وا�شعة.. وا�شع لوحات وب�شمات يف كل حمطة من املحطات على 
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طول الطريق من النم�شا اإىل زيورخ اإىل بازل جتد لوًحا تقول: "لقد علمت خطاأ عن 
الإ�شالم، اإن كنت تريد اأن تعرف احلقيقة، فاكتب اإىل فالن، فاإذا اأر�شلت اإليه، اأر�شل كتًبا 
�شغرية موجزة وقال لك: "اأر�شل يل خم�شة من اأ�شدقائك"، ول يلبث اأن ير�شل لهم 

بطاقات امتد عمله يف النم�شا وال�شويد والرنويج وفرن�شا.

ل��ه.. عمل ب�شمت وظل يعمل ط��وال حياته، مل  وا�شعة وغفر  رحمه اهلل رحمة 
يكن تابًعا ملوؤ�ش�شة دينية، ول مدعوًما من اأية جهة، ول يدعو لفكر اأو حزب معني، واإمنا 
يدعو ملعرفة ل اإله اإل اهلل، وفهم معناها والعمل مبقت�شاها والدعوة اإليها، وهذه من 

اأف�شل النعم على العبد.

وقفه وفكرة: 

اإخواين الكرام اأت�شاءل: كم من ر�شالة �شري�شلها - رحمه اهلل - لو اأدرك الربيد 
الإخوة  اأحد  به  ب�شيط مما قام  والتقنيات احلديثة، وهل نقوم ولو بجزء  الإلكرتوين 

حدثته يف املو�شوع وتربع باإن�شاء موقع م�شتقل للمرا�شلة الدعوية؟

www.alukah.net
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لعب كرة القدم نيكول�ض اأنيلكا
هذا اخلرب ن�شرته جريدة الأ�شبوع امل�شرية، يقول:

اأنه ل ي�شارك مع فريق فرن�شا يف عر�ص بطولة كاأ�ص الأمم الأوروبية، اإل  رغم 
اأن النجم ال�شهري الأ�شمر "نيكول�ص اأنيلكا" املحرتف يف �شفوف نادي مان�ش�شرت �شيتي 
الإجنليزي ولعب ريال مدريد الإ�شباين ال�شابق، خطف الأ�شواء العاملية من الربتغال 
بعد اأن اأعلن النجم العاملي اعتناقه للدين الإ�شالمي، وغرّي ا�شمه من "نيكول�ص اأنيلكا" 

اإىل "بالل اأنيلكا". 

وقام بالل اأخرًيا بزيارة اإىل ال�شعودية يرافقه اثنا ع�شر لعًبا بالدوري الفرن�شي، 
معظمهم اعتنقوا الإ�شالم اأخريا. ورافقهم يف الرحلة نف�شها ال�شيخ "حممد بن يون�ص" 

الداعية الإ�شالمي واإمام وخطيب م�شجد الرحمة يف باري�ص.

اإبراهيم  ال��ن��ادي  �شرف  ع�شو  ق��دم  ال�شعودي  الحت��اد  لنادي  زيارتهم  اأث��ن��اء  ويف 
معاين  "CD" ل�شرح  �شرائط  عن  عبارة  وه��ي  قّيمة،  هدايا  وزمالئه  لبالل  البلوي 
املحا�شرات  قاعة  يف  دينية  حما�شرة  الالعبون  وح�شر  الفرن�شية..  باللغة  ال��ق��راآن 

الكربى بالنادي، حتدثوا فيها عن ق�شة ورحلة اعتناق كل منهم للدين الإ�شالمي. 

وقال بالل اأنيلكا: اإنه اعتنق الإ�شالم منذ �شبع �شنوات عن طريق �شديق تون�شي 
يدعى "اإ�شماعيل" كان يلعب معه يف نادي "باري�ص �شان جريمان" الذي كان يحدثني 
دائًما عن الدين الإ�شالمي وتعاليمه ومبادئه، واحلمد هلل على دخويل يف زمرة امل�شلمني، 
و�شعيد جًدا بزيارتي لأر�ص اهلل املقد�شة، اأر�ص الكعبة امل�شرفة واأر�ص ر�شول اهلل �شيدنا 

حممد ^. 

ليدز  "دومي" لع��ب  الإ���ش��الم  اعتنقوا  الذين  الفرن�شيني  الالعبني  بني  وم��ن 
يونايتد الإجنليزي و"فيليب" لعب بوردو الفرن�شي وزميله يف النادي "اإريك" ولعب 
مار�شيليا "دودو" ولعب اأوك�شري الفرن�شي "مندي" الذي غرّي ا�شمه اإىل "عبدالر�شيد"، 
ا والذي غري ا�شمه اإىل "اإ�شماعيل".  "و�شموئيل" حار�ص مرمى فريق كان الفرن�شي اأي�شً
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 الإعجاز النبوي يف النهي عن تربية الكالب
دائًما جند يف تعاليم النبي الأعظم - عليه ال�شالة وال�شالم - الفائدة والوقاية 
واحلفظ لنا؛ لأنه رحيم بنا )باملوؤمنني روؤوف رحيم(، فهو يريد لنا اخلري ويريد لنا 
م تربية الكالب واعتربها خملوقات جن�شة وحذر منها، وقد ك�شف  ال�شحة؛ ولذلك حرَّ

العلماء اأ�شياء كثرية يف الكالب، وهذا اآخر ما و�شل اإليه العلم.

ففي درا�شة حديثة قام بها علماء من "جامعة ميونيخ"، تبنّي اأن تربية الكالب 
يف البيت تزيد من احتمال الإ�شابة ب�شرطان الثدي. وقد وجدت الدرا�شة اأن "80%" من 
احتكاك  وعلى  بيوتهن،  يف  الكالب  يربني  ك��نَّ  الثدي  ب�شرطان  اأ�شنب  الالتي  الن�شاء 

دائم معها.

من  النوع  بهذا  ي�شابوا  مل  القطط  يربون  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  وج��دوا  بينما 
ال�شرطان! وذلك ب�شبب الت�شابه الكبري بني �شرطان الثدي عند الكالب وعند الب�شر. 
اإىل  الكالب  من  ينتقل  وق��د  مًعا،  والكالب  الإن�شان  ي�شيب  فريو�ص  على  ع��رثوا  فقد 

الب�شر، هذا الفريو�ص له دور اأ�شا�ص يف الإ�شابة بال�شرطان املذكور.

ووجدوا اأن الن�شاء يف الدول الغربية اأكرث عر�شة لالإ�شابة ب�شرطان الثدي من 
الن�شاء يف الدول ال�شرقية، وعندما بحثوا عن الختالف اجلوهري بني هاتني الفئتني، 
اأن الن�شاء يف الغرب اعتدن على تربية كلب مدلل يف بيوتهن، بينما يف ال�شرق  وجدوا 

نادًرا ما جتد امراأة تربي كلًبا!

ويف درا�شة اأخرى وجد العلماء اأن الكالب تاأوي الفريو�شات امل�شوؤولة عن الإ�شابة 
ب�شرطان الثدي وا�شمها "MMTV"، ويف اأثناء الحتكاك والتعامل مع الكلب تنتقل 

هذه الفريو�شات ب�شهولة لالإن�شان.

الناجت من الحتكاك بالكالب كبري ج��ًدا، وقد  هذا غي�ص من في�ص، فال�شرر 
للجراثيم  م��اأوى  فكله  وب��ره،  دم��ه ويف  الكلب ويف  لعاب  اأ�شياء كثرية يف  العلماء  ك�شف 

والفريو�شات، مع العلم اأن القطط ل تاأوي مثل هذه الفريو�شات!

www.alukah.net
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من هنا عزيزي الطالب رمبا ندرك ملاذا نهى نبي الرحمة - عليه ال�شالة وال�شالم 
- عن تربية الكالب يف البيت، وجعل دورها مقت�شًرا على احلرا�شة خارج املنزل، بل كان 

ياأمر اأ�شحابه اإذا �شرب الكلب من اإناء اأحدهم اأن يغ�شله �شبع مرات اإحداهن بالرتاب!
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الإعجاز النبوي يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "اأعفوا اللحى"
جاء الدين كما نعلم مل�شلحة العباد يف الدنيا والآخرة، ومل يرتك ر�شول اهلل ^ 
اأمًرا ي�شلح حال امل�شلمني يف الدنيا، ويرحمهم يف الآخرة، اإّل ودّلهم عليه.. �شغر هذا 

الأمر اأم كرب.

- ومن الهدي النبوي ال�شريف: اإعفاء اللحى، وق�ص ال�شارب، اأو حّفه، ويف امتثال 
امل�شلم لهذا الأمر النبوي العديد من الفوائد العلمية والدنيوية، نذكر منها:

- تقول:  - ر�شي اهلل عنها  فال�شيدة عائ�شة  للرجل،  زينة  اللحية  اإط��الق  اأوًل: 
�شبحان الذي جّمل الرجال بالّلحى، وبنظرة علمية يف العديد من الكائنات احلية جند 
اأن اهلل -�شبحانه وتعاىل - قد خ�ّص الذكر ببع�ص ال�شفات التي جتّمله وحت�ّشنه، ومنها 

ال�شعر املحيط بالراأ�ص كالأ�شد، ومعظم ذكور الطيور اجلميلة.

ثانًيا: حلق اللحية يفقد الرجل العديد من املميزات ال�شحية التي يتمتع بها 
مطلق اللحية:

� فعند احلالقة يزيل الإن�شان الطبقة اخلارجية من اجللد، وهذه الطبقة متثل 
العدوى بالعديد من الأمرا�ص، والذي يحلق حليته ي�شبح  خط دفاع ميكانيكي �شد 
الفريو�شية  الأم��را���ص  خا�شة  املحر�شة،  الدقيقة  احلية  بالكائنات  للعدوى  عر�شة 

والبكتريية والفطرية مثل الإيدز واللتهاب الكبدي والثعلبة، وغريها.

ال�شائعة،  الأم��ور  ال��دم من  و�شيل  اأثناء احلالقة  اأن جرح اجللد يف  واإذا علمنا   �
وكما اأن عادة التقبيل يف الوجه انت�شرت بني الرجال هذه الأيام، واأن اختالط الدم وارد 
بالإيدز  اإًذا فالذي يحلق حليته عر�شة لالإ�شابة  ال�شالم،  العادة يف  اأ�شحاب هذه  بني 

واللتهاب الكبدي اإذا اختلط دمه بدم املري�ص الذي يقبله.

واأفقد  م�شارعها،  على  اجللدية  العدوى  منافذ  فتح  حليته  يحلق  ال��ذي  اإًذا   -
وجهه ميزة خط الدفاع اجللدي الذي مّن اهلل به عليه.

www.alukah.net
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ثالًثا: �شعر اللحية يف ال�شتاء يدفئ الوجه، ويحمي الع�شب الوجهي من التعر�ص 
املبا�شر للربد، خا�شة عند قيادة ال�شيارة ب�شرعة يف ال�شباح الباكر البارد، وهذا يحمي 

امل�شلم من بع�ص اأنواع ال�شلل الوجهي الن�شفي.

بنظام  بالتبخري  التربيد  بنظام  الوجه  يلّطف  ال�شيف  يف  اللحية  �شعر  راب��ًع��ا: 
اأواين املياه املحاطة بالأقم�شة املبللة عند تعر�شها لتيار الهواء، وهذا ي�شفي على امل�شلم 

الراحة اأيام ال�شيف احلارة.

يحلق  فالذي  وامل��ال،  واجلهد  الوقت  امل�شلم  على  يوفر  اللحية  اإط��الق  خام�ًشا: 
حليته يومًيا يق�شي ما ل يقل عن خم�ص ع�شرة دقيقة يومًيا يف هذا الأمر، وهذا الوقت 

يعادل )450( دقيقة يف ال�شهر، اأي: ما يعادل عمل يوم كامل يف الدوام.

حالقة  وماكينات  ومعاجني  اأموا�ًشا   - نعلم  كما   - اللحية  حلق  يتكلف  �شاد�ًشا: 
اأحد  ذك��ر  وق��د  �شنوًيا،  دي��ن��اًرا  �شتني  اأي:  �شهرًيا،  دنانري  خم�ص  يعادل  مبا  ومطهرات 
امل�شرفني على بع�ص اجلمعيات اخلريية: اأن بناء بيت للم�شلم يف �شرق اآ�شيا يتكلف نحو 

خم�شني ديناًرا فقط، فكم من البيوت نبني للم�شلمني بثمن تكلفة احلالقة فقط.

ونحوه؛  بال�شيف  غ��دًرا  الرقبة  قطع  من  امل�شلم  يحمي  اللحية  اإط��الق  �شابًعا: 
واأن  ال�شعبة،  الأم��ور  من  بال�شيف  عمودًيا  ال�شعر  من  خ�شلة  قطع  اأن  علمًيا  فاملعلوم 
ال�شيف عادة ما ينزلق على خ�شلة ال�شعر يف اجتاه ال�شرب، من هنا ف�شعر اللحية يحمي 

امل�شلم، خا�شة اإذا عمل بال�شنة واأطلق �شعر راأ�شه حتى غّطى عنقه من اخللف.

واللحية تغطي جتاعيد الوجه املبكرة، وكذلك ترهل جلد الرقبة، الذي عادة ما 
يعانيه العديد من الرجال مبكًرا.

فاإذا كانت هذه بع�ص الفوائد العلمية يف هذا الأمر، الذي يعده البع�ص الآن غري 
جوهري، فما هي احلكم والفوائد العلمية يف عظائم الأوامر الإ�شالمية.
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احلب وال�ضيطرة
يتوهم كثري من النا�ص ويعتقدون اأن ال�شيطرة على الآخرين اإمنا تكون بالعنف 
ال�شيطرة الظاهرية. ففي وج��ودك جتد الآخرين  النوع ل يحقق �شوى  والقوة، وهذا 
يحرتمونك اأو يخافون منك، لكن مبجرد اأن تغيب يحتقرونك. وهذه �شيطرة �شلبية؛ 

لأنها ل حتقق اأية نتيجة، بل نتائجها �شارة.

وهنالك �شيطرة اأكرب بكثري هي ال�شيطرة على القلوب! ول ميكن اأن حت�شل على 
اإرادتهم، وبكل طواعية  اإل باملحبة، واأن جتعل الآخرين يطيعونك مبح�ص  هذا النوع 
القلوب  ملك  فقد  وال�شالم،  ال�شالة  عليه  الكرمي  النبي  به  متتع  ما  وه��ذا  وانقياد. 

والعقول، لكن كيف ذلك؟

يقول علماء الربجمة اللغوية الع�شبية: "من اأهم �شفات القائد الناجح اأن تهتم 
مبن حولك، واأن تتعلم كيف ت�شغي لهمومهم وم�شاكلهم، وهذه تك�شبك قوة واحرتاًما 
اأن تتعلم كيف تتغلب على النفعالت، فالت�شرع  يف قلوب هوؤلء". كذلك يجب عليك 

والتهور ل يعطيان نتيجة اإيجابية.

تكون  اأن  النفعال  اأو  الت�شرع  على  للق�شاء  اأف�شل طريقة  "اإن  العلماء:  ويقول 
رب  ۈ  ۈ  ۆ    ۆ   ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  زب  تعاىل:  يقول  ولذلك   مت�شاحًما"؛ 
رب   حئ  جئ   ی  ی   ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  زب  ���ا:  اأي�������شً وي���ق���ول   ،)40 ال�������ش���ورى:   (
يف  ق��وة  تعطي  التي  الأ���ش��ي��اء  م��ن  ه��و  والت�شامح،  والعفو  ال�شرب  اأن  اأي  )ال�����ش��ورى(.. 

العزمية، وهذا ما ينعك�ص على قوة ال�شخ�شية.

تتعلم  اأن  وه��ي  قوية،  �شخ�شيتك  لتكون  و�شرورية  مهمة  �شفة  هنالك  كذلك 
كيف تك�شب ثقة الآخرين، وهذا ميكن حتقيقه ب�شهولة مبجرد اأن تكون �شادًقا، يقول 

تعاىل:زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ رب  )التوبة(.

فال�شدق يجعل النا�ص اأكرث احرتاًما لك، ولكن هنالك فرًقا بني اأن تكون �شادًقا 
لأجل النا�ص، اأو تكون �شادًقا لأجل اهلل تعاىل. ففي احلالة الأوىل ل تك�شب اأي اأجر يف 
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الآخرة؛ لأنك تكون قد اأخذت ثواب عملك يف الدنيا من احرتام النا�ص وتقديرهم لك 
وتعاملهم معك وثقتهم بك.

اأما اإذا كان �شدقك من اأجل اهلل، فاإنك تك�شب اأجر الدنيا واأجر الآخرة، يف الدنيا 
تك�شب الحرتام والثقة واملحبة، ويف الآخرة تك�شب الأجر العظيم فتكون مع الأنبياء 

وال�شّديقني وال�شاحلني.
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القدرة على التحكم بالعواطف
اإذا اأردت اأن تكون قوًيا يف اأعني النا�ص، فيجب اأن تنطلق القوة من داخلك! وهذا 
يعني اأن القوة ت�شكن يف اأعماق الإن�شان، اأي يف عقله الباطن، فاإذا ما متكنت من اإعادة 
وق��رارات��ك حا�شمة،  قوية،  اإرادت���ك  ف�شتكون  ودّرب��ت��ه جيًدا  العقل اخلفي،  ه��ذا  برجمة 
وبالتايل متتلك �شخ�شية مميزة، لكن كيف نربمج العقل الباطن وهو جزء ل �شعوري 

ل نعرفه ول نح�ّص به ول نراه؟

وتعتقد  ما  اأم���ًرا  تكرر  فعندما  واملتابعة،  والإ���ش��رار  التكرار  ا�شمه  اأم��ر  هنالك 
ب�شحته وت�شتمر على ذلك لفرتة من الزمن، فاإن العقل الباطن �شي�شتجيب لهذا الأمر 
تتم  اأن  الباطن هي  العقل  اأف�شل طريقة لإع��ادة برجمة  اأن  وق��د وج��دُت  ب��ه.  ويعتقد 
برجمته على تعاليم القراآن الكرمي، وهكذا كان النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص )كان ُخُلُقُه القراآن(.

اإن عملية حفظ القراآن تتم يف اأثناء تكرار الآيات ملرات عديدة، هذا التكرار له 
والتدبر  بالفهم  مرتافقة  احلفظ  عملية  كانت  اإذا  وبخا�شة  الباطن،  العقل  على  اأث��ر 
 والتاأمل، فعندما نحفظ قوله تعاىل: زب ۋ ۋ  ۅ ۅ   ۉ ۉېې  رب  )فاطر: 10(.. 
هذه الكلمات عندما نكررها مراًرا ونحاول اأن نعتقد بها فاإن النتيجة �شتكون اأن عقلنا 
الباطن �شيوقن باأن القوة والعزة والكرامة ل ميكن اأن تكون خارج كتاب اهلل، ول ميكن 

لإن�شان اأن يكون عزيًزا وقوًيا اإل مبر�شاة اهلل تعاىل.

فالعزة هلل ونحن ن�شتمد العزة منه؛ ولذلك وبعدما تنطبع هذه الآية يف العقل 
خملوق؛  اأي  من  خ��وف  اأي  هنالك  يكون  لن  بالكامل،  �شيتغري  �شلوكنا  ف��اإن  الباطن، 
لأننا �شندرك اأن العزة والقوة لن تكون اإل مع اهلل، ومبا اأننا نعي�ص مع اهلل تعاىل بكل 

اأحا�شي�شنا وعواطفنا، فهذه هي القوة احلقيقية.

اإن احلياة عبارة عن جمموعة من املواجهات، قد تكون ناجحة اأو تكون فا�شلة، 
ويكفي اأن حت�ص بالنت�شار يف كل مواجهة حتى يتحقق ذلك النت�شار؛ ولذلك عندما 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ   چ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ن��ق��راأ 
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اآل ع��م��ران(،. ف��اإن ثقة عظيمة تتولد يف  ڈ  ژژ ڑ ڑ ک ک ک رب   ) 
داخلنا ب�شرط اأن نثق بهذا الكالم وندرك اأن اهلل �شيعيننا، ويكون بجانبنا يف مواجهة اأية 

م�شكلة، فقد تكون م�شاكل احلياة اأكرث �شعوبة من املعارك واحلروب!

والطريقة  و�شلبًيا،  اإيجابًيا  جانبني:  لنا  �شورت  اأنها  الآي��ة  ه��ذه  يف  والعجيب 
العملية لتحقيق اجلانب الإيجابي. فهنالك ن�شر وهنالك خذلن، وكالهما باأمر اهلل 
قادر  اأن اهلل  واأيقنت  �شاأنك،  و�شّلمته  اعتمدت عليه  اأي  توكلت على اهلل،  ف��اإذا  واإرادت���ه، 
على كل �شيء، فاإن اهلل �شين�شرك و�شيحّل لك م�شاكلك، وهذه الثقة ت�شكل - كما يقول 

العلماء -ن�شف احلّل!
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عالج الرتدد والإح�ضا�ض بالذنب
التي  امل�شاكل  جلميع  تنظر  اأن  اأهمية  الع�شبية  اللغوية  الربجمة  علماء  يوؤكد 
�شلبية يف  اأي��ة م�شكلة  ت�شتثمر  اأن  بل يجب عليك  للحل،  قابلة  اأنها  على  حت��دث معك 
حياتك لتجعل منها �شيًئا اإيجابًيا. وقد دلَّت الأبحاث اجلديدة على اأن الإن�شان عندما 
اًل، فاإنه �شيكون  ينظر اإىل ال�شيء ال�شلبي على اأنه من املمكن اأن يكون اإيجابًيا مفيًدا وفعَّ

هكذا بالفعل.

اأو  الهموم  اأو  امل�شاكل  اأو  املنغ�شات  لبع�ص  حياته  يف  يتعّر�ص  منا  واح��د  كل  اإن 
الأحداث، وكلما كانت قدرة الإن�شان اأكرب على حتويل ال�شلبيات اإىل اإيجابيات، كان قادًرا 

على التغلب على الرتدد واخلوف، وعقدة الإح�شا�ص بالذنب.

اإذن اأهم عمل ميكن اأن حتول به ال�شّر اإىل خري هو اأن تنظر اإىل الأ�شياء ال�شلبية 
اأن الأ�شياء التي نظنها �شًرا قد  اأكد لنا  اإيجابي، وهذا ما فعله القراآن عندما  مبنظار 
التعامل مع الأح��داث، يقول  يكون من ورائها اخلري الكثري، وهذه قمة الإيجابية يف 

ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  زب  تعاىل: 
ڤ ڤڤ رب  )البقرة: 216(.

اإن هذه الآية متثل �شبًقا علمًيا يف علم الربجمة اللغوية الع�شبية؛ لأنها مبجرد 
اأن نطبقها �شوف حتدث تاأثرًيا عجيًبا اإيجابًيا ينعك�ص على حياتنا النف�شية ب�شكل كامل، 
وهذا - اأخي الطالب - ما جّربته ل�شنوات طويلة حتى اأ�شبحت هذه الآية ت�شكل عقيدة 

را�شخة اأمار�شها كل يوم، واأن�شحك بذلك!

www.alukah.net
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عالج الكتئاب
النف�شية،  الأمرا�ص  من  الكثري  لعالج  طريقة  اأف�شل  اإن  النف�ص:  علماء  يقول 
وبخا�شة الكتئاب، اأن تكون ثقتك بال�شفاء عالية جًدا، حتى ت�شبح على يقني تام باأنك 
�شتتح�شن، و�شوف تتح�شن بالفعل. وقد حاول العلماء اإيجاد طرق لزرع الثقة يف نفو�ص 
بالطبيب  الثقة  يزرعوا  اأن  وهي  فعالة،  واح��دة  طريقة  اإل  يجدوا  مل  لكن  مر�شاهم، 

املعالج.

بكثري  اأف�شل  نتائج  على  �شوف يح�شل  تامة،  ثقة  بطبيبه  يثق  ال��ذي  فاملري�ص 
اأن  من ذلك املري�ص الذي ل يثق بطبيبه. وهذا ما فعله القراآن مع فارق واحد وهو 
بهذا  اأ�شابك  اهلل هو من  ف��اإن  ولذلك  وتعاىل؛  �شبحانه   - اهلل  القراآن هو  الطبيب يف 
اأن يبدله  وق��ادر على  بل  ال�شّر،  اأن ي�شرف عنك هذا  القادر على  النف�شي وهو  اخللل 

باخلري الكثري، يقول تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پڀ ڀ  ڀ 
ڀ   ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ رب  )يون�ص(.

م��ررُت  فكلما  ال��ظ��روف،  اأ�شعب  يف  العجائب معي  ت�شنع  الآي��ة  ه��ذه  كانت  لقد 
اإمنا  اأعانيها  التي  باأن احلالة  وا�شتيقنُت  الآي��ة،  الفور هذه  بظرف �شعب تذكرُت على 
هي باأمر من اهلل تعاىل، واأن اهلل هو القادر على اأن يحول ال�شّر اإىل خري، ولن ي�شتطيع 
اأحد اأن مينع عني اخلري، فيطمئن قلبي واأحتول من حالة �شديدة مليئة بالكتئاب اإىل 
حالة روحانية مليئة بال�شرور والتفاوؤل، وبخا�شة عندما اأعلم اأن الظروف ال�شيئة هي 

بتقدير اهلل تعاىل، فاأر�شى بها؛ لأنني اأحّب اهلل واأحّب اأي �شيء يقّدره اهلل علّي.

و�شوؤايل لك اأخي الكرمي: األ تر�شى اأن يكون اهلل هو طبيبك وهو م�شدر اخلري 
وهو املت�شّرف يف حياتك كلها؟ فاإذا ما ع�شَت مع اهلل فهل تتخيل اأن اأحًدا ي�شتطيع اأن 

ي�شرك واهلل معك؟!
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الأثر النف�ضي ال�ضيئ لأكذوبة الأبراج
يقول اأحد اخلرباء: "اإن ماليني الدولرات ُت�شرف على برامج التنجيم والتنبوؤ 
الأب��راج، وماليني  امل�شتقبل من خالل ما ي�شمى  ال�شخ�شية، ومعرفة  بالغيب وحتليل 
اأخرى يتكبدها النا�ص نتيجة ت�شديقهم لهذه الأكاذيب. وقد يظهر اأحياًنا من ي�شمي 
نف�شه "عامل فلك" ويحاول اأن يقنعنا بتاأثري النجوم بو�شف اأن هذه النجوم تبث اأ�شعة 

تخرتق الغالف اجلوي لالأر�ص وتوؤثر على الب�شر كل ح�شب تاريخ مولده!

لقد دارت وتدور كل يوم اأحاديث كثرية عن التنجيم والأب��راج، وحماولة التنبوؤ 
�شبحانه وتعاىل - فالتنجيم هو عمل يحاول من  اإل اهلل -  ال��ذي ل يعلمه  بامل�شتقبل 
خالله املنجمون اأن يخربوا النا�ص مب�شتقبلهم ويدعون اأنهم يعلمون الغيب، وي�شتعينون 
ببع�ص الكواكب والنجوم لإقناع النا�ص ب�شدق نبوءاتهم. اإنهم يدعون اأن هذه النجوم 
والأب��راج توؤثر يف �شلوك الب�شر وحتدد م�شتقبلهم، فماذا يقول العلم احلديث يف هذا 

ال�شاأن؟ 

لدرجة  ال��ك��رب  هائلة  لوجدناها  النجم  ع��ن  تف�شلنا  ال��ت��ي  امل�شافات  تاأملنا  ل��و 
اأرب��ع  اأك��رث من  عنا  يبعد  لكوكبنا  فاأقرب جنم  ب��الأرق��ام،  اإل  ب�شري  يت�شورها عقل  ل 
�شنوات  اأرب��ع  اأكرث من  النجم ي�شتغرق  ال�شادر من هذا  ال�شوء  اأن  اأي  �شنوات �شوئية، 
لقطع امل�شافة من هذا النجم باجتاه الأر�ص. وهذه امل�شافة تقدر ب�)10( مليون مليون 
كيلومرت تقريًبا، فهل يبقى بعد هذا البعد ال�شا�شع من تاأثري لهذا النجم، وهذا حال 

اأقرب النجوم اإلينا.. فكيف باأبعدها؟   

لكن  علمي،  اأ�شا�ص  على  يتحدثون  باأنهم  توحي  �شور  ر�شم  املنجمون  ي��ح��اول 
احلقيقة عك�ص ذلك، ورمبا نرى امل�شاكل الكثرية التي حتدث اليوم ب�شبب اللجوء اإىل 
الدجالني، وكثري من النا�ص اأ�شيبوا بالإحباط وخ�شارة الأموال وك�شبوا ال�شيئات نتيجة 

جلوئهم اإىل ما نهى اهلل ور�شوله عنه.

اأقرب جمرة اإىل كوكبنا هي جمرة "الأندروميدا"، اأو جمرة "اإم 31"، وهي جمرة 
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من  اأك��رث  ي�شتغرق  ال�شوء  اأن  تخيلوا  �شوئية،  �شنة  مليون   )2.25( بحدود  عنا  تبعد 
مليوين �شنة لي�شل اإليها، ول ي�شل منه اإل �شعاع �شعيف ل يرى اإل بو�شوح باملكربات، 
باهلل عليكم: كيف ميكن لنجم يف هذه املجرة التي حتوي اأكرث من مائة األف مليون جنم 

اأن يوؤثر على م�شري اإن�شان؟!

الآن ناأتي اإىل اأبعد جنم عن كوكبنا، لقد اكت�شف العلماء اأخرًيا جمرة تبعد عنا 
اأكرث من ع�شرين األف مليون �شنة �شوئية.. اأي اأن هذه املجرة تبعد بحدود ع�شرين األف 
مليون مليون مليون كيلومرت! وتاأمل معي هذه امل�شافة ال�شخمة وهذه املجرة ت�شم 

اأكرث من مائة األف مليون جنم!

فاإذا كانت املجرة مبا حتويه من جنوم ل تكاد ترى اأو ُيلم�ص لها اأي اأثر، فهل من 
املعقول اأن جنًما فيها يوؤثر على حياة الب�شر وت�شرفاتهم وعالقاتهم؟! هناك جمرات 
تبعد عنا بحدود )20( األف مليون �شنة �شوئية، اأي اأن �شوء املجرة ا�شتغرق )20( األف 
اإل  منها  ي�شل  ول  املجردة،  بالعني  ُت��رى  ل  املجرة  اإلينا، هذه  و�شل  �شنة حتى  مليون 
�شعاع �شعيف جًدا يحتاج اإىل تكبريه اآلف املرات، ونقول: كيف يتاأثر الب�شر ب�شوء هذه 
املجرة؟ واإذا علمنا اأن الكون يحوي اأكرث من مائة األف مليون جمرة كهذه، كيف ميكن 

لكل هذه املجرات اأن توؤثر وتتحكم يف عواطف الب�شر وت�شرفاتهم؟!
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معجزة نبوية
الأ�شاطري واخل��راف��ات، وكان  فيه  زم��ن طغت  ملسو هيلع هللا ىلص يف  الأعظم  ُبعث احلبيب  لقد 
العلم ال�شائد وقتها هو علم الكهان والعرافني واملنجمني، وقد كان املنجمون يف ذلك 

الزمن اأ�شبه بوكالت الأنباء التي تبث املعلومات املوثوقة!

واأن��ار  املعتقدات  �شّحح  للعاملني،  رحمة  اهلل  بعثه  ال��ذي  ملسو هيلع هللا ىلص  الكرمي  النبي  لكن 
بل واعترب  ال�شعوذات،  بكل هذه  للبحث، فلم يعرتف  العلمي  الأ�شا�ص  الطريق وو�شع 
اللجوء اإليها كفًرا؛ لذلك فقد نهى البيان النبوي ال�شريف عن كل اأعمال التنجيم حتى 
اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأتى عراًفا ف�شاأله عن �شيء ف�شدقه مل تقبل له �شالة اأربعني 

يوًما« رواه م�شلم. 

واملجد  ال�شهرة  يطلب  ك��ان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ي��ّدع��ون  الذين  لأول��ئ��ك  ال�شوؤال  وهنا 
واملال: لو كان حممد ملسو هيلع هللا ىلص لي�ص ر�شوًل من عند اهلل لكان الأجدر به اأن يقرَّ قومه على 
عاداتهم من التنجيم والأ�شاطري واخلرافات وي�شتخدمها مل�شلحته، لكنه نهى عن كل 
اأنواع التنبوؤ بالغيب الذي ل يعلمه اإل اهلل تعاىل، بل اإن اهلل اأمره اأن يبلغ قومه اأنه هو 
�شخ�شًيا ومع اأنه ر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، فاإنه ل يعلم امل�شتقبل، بل كل ما جاء به هو وحي من عند 

واق��راأوا معي قوله تعاىل:زب ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  اهلل تعاىل، 
ٴۇ  ۈ  ۆۈ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ   ھ  ھ  ہ  ہ   

ۋ رب)الأنعام(.
الثقب الأ�شود هو جنم قريب منا وموجود داخل جمرتنا، ولو كان للنجوم اأثر 
على حياة الب�شر لكانت هذه الثقوب اأوىل بهذا التاأثري؛ لأنها متلك اأوزاًنا هائلة )هناك 
اأ�شود يف مركز جمرتنا يبلغ وزنه ثالثة اآلف مليون مرة وزن ال�شم�ص!(، وعلى  ثقب 

رغم ذلك ل نرى لها اأي تاأثري يف حياة الب�شر.
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ما ال�ضيء الذي ل يعلمه اهلل - عز وجل - ؟
مر ثالثة من الدعاة اإىل اهلل بقوم كانوا يعبدون النار، والعياذ باهلل، فدعوا القوم 

اإىل عباده اهلل الواحد وترك عباده النار، لكن القوم مل ي�شتجيبوا لهم.

اإىل امللك، وا�شتنكر امللك كالمهم  واأتت جنود امللك واأخذت الدعاة وذهبوا بهم 
ودعا الكاهن ليجادل الدعاة ويثبت اأنهم على حق يف عبادة النار. 

فقال الكاهن للدعاة:

اأجبناك  واإذا  الدعاة:  اأن جتيبوا عنها، فقال له  اأ�شئلة عدة يجب  اأ�شاألكم  �شوف 
على الأ�شئلة هل ت�شهدوا لديننا؟

قال الكاهن: نعم... انزعج امللك وقال: كيف اأيها الكاهن؟ 

فقال الكاهن: اطمئن يا مولي لن ي�شتطيعوا الإجابة عن الأ�شئلة.

فقال: ال�شوؤال الأول؛ ما ال�شيء الذي ل يعلمه اهلل؟

وما ال�شيء الذي يطلبه اهلل من العباد؟

وما ال�شيء الذي ل يوجد يف خزائن اهلل؟

وما ال�شيء الذي عند الب�شر ولي�ص عند اهلل؟

وما ال�شيء الذي حّرمه اهلل على نف�شه؟

احتار الدعاة وظلوا يفكرون، لكن �شاح اأحدهم اأنا اأجيبك عن اأ�شئلتك.

زب ۅ ۅ  ۉ  ۉ ېې  امللك.  ال�شريك يف  الذي ل يعلمه اهلل  ال�شيء  فقال: 
 .)33 )ال��رع��د:  رب   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ېى  ې 

ف�شبحانه ل يعلم له �شريك يف امللك فهو اهلل الأحد.

اأما ال�شيء الذي يطلبه اهلل من العباد فهو القر�ص:زب ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ  ۉۉ ې ې   ې ې رب  )التغابن(.
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واأما ال�شيء الذي ل يوجد يف خزائن اهلل فهو الفقر ف�شبحانه خزائنه مملوءة 
ينفق كيف ي�شاء.

واأما ال�شيء الذي عند الب�شر ولي�ص عند اهلل فهو الزوجة والولد.

واأما ال�شيء الذي حّرمه اهلل على نف�شه فهو الظلم. 

فبكى الكاهن وقال: نعم واهلل اإنه الدين احلق.. كيف ال�شبيل اإىل دينكم؟ 

فنهره امللك، لكنه مل ي�شتجب له، فقال الداعي: قل ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول 
اهلل؛ فقال الكاهن: ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول اهلل.

وردد اجلميع ب�شوت واحد ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول اهلل
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 اأخطر اجلوا�ضي�ض!
اأنه يوجد يف كل مكان وحتت  مي�شي بخفة ور�شاقة ل تكاد ت�شعر به، على رغم 
لب�شاعة منظره وعي�شه يف  نراه  تنتابنا عندما  التي  ال�شمئزاز  اأي ظرف، ورغم حالة 
اأقذر املناطق، اإل اأنه يقوم بتنظيف نف�شه عند مالم�شته اأج�شامنا )رمبا يحمل لنا من 
امل�شاعر نف�ص ما َنِكّن له(، هذه ال�شفات وغريها كثري يتميز بها ال�شر�شور الذي ت�شارع 
بقتله حني تراه بال رحمة ول هوادة، رغم اأنه اأ�شهم يف اإنقاذ حياة كثري من الب�شر، فهو 
م�شدر للم�شادات احليوية، فمن دماغه فقط متّكن علماء بريطانيون من ا�شتخال�ص 
ت�شعة جزيئات قادرة على قتل البكترييا التي تقاوم اأغلبية امل�شادات احليوية املتوافرة، 
ومن دمه الأبي�ص ا�شتخل�شت مادة )بيديرين( للق�شاء على اخلاليا ال�شرطانية ومنع 

انت�شارها. 

يف اليابان جنحوا يف توظيف ال�شر�شور الأمريكي امل�شّمى )بريبالنيتا اأمرييكانا( 
يف اأخطر مهنة على وجه الأر�ص، وزودوه مبيكرفونات وكامريات دقيقة، ويتم التحكم 
ظهره  يف  م��زروع��ة  معدنية  رق��اق��ة  بوا�شطة  ُبعد  ع��ن  الجت��اه��ات  جميع  يف  حركته  يف 
الت�شرف  يكون حر  ال�شت�شعار؛ كي ل  وق��ريَن  اأجنحته  اإزال��ة  بعد  بدماغه  ومو�شولة 
ويقوم مبهمة التج�ش�ص على اأكمل وجه، وميكن ا�شتخدامه يف حالة الكوارث للبحث عن 
ال�شحايا حتت احلطام، ونقل احلدث بال�شوت وال�شورة من اأماكن ي�شتحيل لالإن�شان 
اإليها، ومت اختيار ال�شرا�شري بالذات ل�شالبتها املده�شة ومقاومتها العالية  الو�شول 
تقاوم  اأن  ميكن  خملوقات  ثالثة  اأح��د  فهي  النووية،  ا  خ�شو�شً والإ�شعاعات،  لل�شموم 
الأ�شعة النووية مثل )�شجرة اجلوز( التي حر�ص الرو�ص على زراعتها حول املفاعالت 
النووية؛ لقدرتها العجيبة على امت�شا�ص الإ�شعاع النووي )ت�شتطيع امت�شا�ص )53( 
يف املائة من الإ�شعاع(، ونتيجة لذلك لحظوا اأن حجم ثمرة اجلوز ت�شاعف واأ�شبح يف 
حجم الأنانا�ص، كما اأن الأ�شماك ل تتاأثر به؛ لحتوائها على ن�شبة عالية من مادة اليود 

التي تعك�ص الأ�شعة، بينما الإن�شان قد ميوت اأو يت�شّوه يف حلظات.
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ال�ضيافة رمز ال�ضعوب
هناك طرق يف الأكل وال�شيافة تختلف من خاللها العادات والتقاليد احلياتية 
لدى ال�شعوب، متتاز مبفارقات قد ي�شل بع�شها اإىل حد الغرابة والتناق�ص، وكل �شعب 
جتده متم�شًكا بعاداته، على رغم كل املتغريات التي يظهرها اأمام الآخرين حني يتناول 
كان ذلك يف  �شواء  الكرم،  �شهرة كبرية يف  وللقبائل  اإليه.  ق��دوم �شيف  اأو عند  الطعام 
ال�شرق اأم يف الغرب، ومن املعلوم اأن قبائل الهنود كانت يف بادئ الأمر تكرم الوافدين 
البي�ص، ومل تن�شاأ العداوة بني الهنود والبي�ص اإل بعد اأن بادر الرجل الأبي�ص بالعداوة 

قتاًل وت�شريًدا وم�شادرة لالأرا�شي.

اأما رجال القبائل يف ال�شرق العربي فقد ا�شتهروا عرب تاريخهم الطويل بكرم 
ال�شيف  ا�شتقبال  اأن  بع�شهم  ويرى  ال�شيف.  واإك��رام  والنخوة  ال�شدر  ورحابة  النف�ص 
اأداوؤه. وميتاز �شعب الإ�شكيمو بعادة  اأو نهار واجب مفرو�ص عليه  اأي وقت من ليل  يف 
على الطعام، فمن املعروف اأن من اآداب الطعام امل�شغ دون �شوت، اأما عند هذا ال�شعب 
فالرجل عند تناوله الطعام يكون للم�شغ �شوت، وي�شدر اأ�شواًتا بعد الطعام، للدللة 

على املذاق ال�شهي وا�شت�شاغة طعمه.

البع�ص  فيقول  ل��ه  ب��ال��دع��اء  امل�شيف  �شكر  على  العمل  جمتمعاتنا  يف  وي�����ش��ود 
ويف  املالئكة"،  عليكم  و�شلت  الأب��رار  طعامكم  "اأكل  البع�ص  ويقول  اهلل"،  "اأكرمك 
جمتمعاتنا يودع امل�شيف ال�شيف بكل ب�شا�شة، وكاأمنا هو �شاحب الف�شل، بينما يف كثري 
"مع  اأو  اللقاء"،  "اإىل  له  يقال  كاأن  الكلمات  باأب�شط  ال�شيف  يودع  الغربية  ال��دول  من 
ال�شالمة". ويطلق امل�شيفون يف غينيا اجلديدة التاأوهات، وميرغون وجوههم بالطني 
عند توديع ال�شيف، يف موقف يظهرون خالله مدى حزنهم وا�شتيائهم ملفارقة �شيفهم 
الذي اأقام عندهم فرتة من الزمن وتناول طعامهم. وتقت�شي املجاملة وح�شن ال�شلوك 
يف التيبت - اآ�شيا الو�شطى - مد الل�شان عند مغادرة ال�شيف، يف اأغرب عادة من عادات 

ال�شعوب، ويق�شدون بذلك تقديرهم لزيارته، واإعجابهم بحديثه.
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ال�شيوف  ياأكل   - هناك  املحلية  التقاليد  ح�شب   - الأق�شى  ال�شرق  دول  يف  اأم��ا 
وامل�شيفون �شامتني؛ اإذ اإن الكالم على املائدة يعد من عدم التهذيب.

ويف جمتمعات اأخرى الكالم على املائدة هو من قواعد ال�شيافة والولئم، لت�شلية 
ا، اإذ تقل كمية الطعام الذي يتناوله ال�شخ�ص.  ال�شيف وموؤان�شته، وفيه �شحة اأي�شً

ولليابانيني تقاليد واآداب خا�شة تراعى قبل ويف اأثناء تناول الطعام، فلكل فرد 
و يعطى  اأب��دا،  يتفق ومكانته، ول يجوز تغيريه  املائدة،  الأ�شرة، مكان حمدد حول  يف 
ت�شل�شل  ح�شب  وال�شيوف  الأ�شرة  لأف��راد  الطعام  ويقدم  الأف�شل  املكان  دائما  ال�شيف 

يتفق مع مكانة كل منهم.

وتقدم الأ�شرة اليابانية األوان الطعام وفق نظام ل يتغري، واأي خطاأ يرتكب حول 
ما تقدم، ي�شبب اإرباًكا جلميع اأفراد الأ�شرة، وينظر اإىل مرتكبه وكاأنه قد اقرتف ذنًبا 
ل يغفر، ويتم تناول الطعام حول من�شدة خ�شبية، م�شتطيلة اأو دائرية، قليلة الرتفاع، 

يجل�ص حولها اأهل املنزل و�شيوفهم.
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اأعظم جرمية يف التاريخ
قد  ال�شتعمار..  ول  احل���روب،  لي�شت  نظري  يف  التاريخ  عرفها  جرمية  اأع��ظ��م 
"اقراأ" من �شدور �شبابنا، وتهمي�شها  اأن اغتيال  ت�شتغربون من هذا، لكن يف اعتقادي 

هي اأعظم جرمية يف تاريخ الأمة الإ�شالمية! ولقد قال املوىل - عز وجل -: زب ڎ ڎ  
ڈ ڈ رب )العلق: 3(.

�شوؤال: ما عالقة ا�شمه الأكرم بالقراءة؟ يقول اأحد العلماء: اإنك اإذا قراأت فاإن 
اهلل �شيكرمك، ويفتح عليك فتوح العارفني من علمه الثمني.

رئي�ص وزراء دولة اليابان قال عن �شبب تقدم دولة اليابان كلمة واحدة: اقراأ ما 
اللوؤلوؤي:  اأبو احل�شن  ازددت رقيًّا يف علمك وتفكريك. يقول  ارَق، فكلما قراأت  عك�شها 
مكثت اأربعني عاًما ما قلُت ول بتُّ ول اتكاأُت اإّل والكتاب مو�شوع على �شدري. ويقول 
اإىل ما  اأحد مفكري الغرب: بيت بال كتب كج�شد بال روح، ولعل دولة اليابان و�شلت 
هي عليه من تقدم ب�شبب القراءة، جتدهم يف ال�شوارع يقراأون، ويف املمرات يقراأون، ويف 
القطارات يقراأون، األ يحق لهم التقدم؟ ونحن العرب الذين اأنزلت علينا هذه الآية مل 

نقراأ ومل نهتم بالقراءة.

ق�شة القراءة ق�شة مع البحث العلمي يف العامل العربي، لي�شت اأحجية ي�شعب 
اأكرثية الركاب غري العرب يقراأون يف كتاب، يف حني اأن  اكت�شافها، فحني ت�شافر جتد 
العربي اإّما اأن ي�شاهد الأفالم، اأو يرثثر مع جاره، والأمر نف�شه يحدث على ال�شاطئ، 
فالأجانب يقراأون ب�شمت وخ�شوع، والعرب يت�شاجرون مع زوجاتهم واأطفالهم ويقلقون 
راحة من حولهم. فالأرقام ل تب�شر باخلري اإطالًقا، فهناك كتاب لكل )12( األف مواطن 
عربي، بينما هناك كتاب لكل )500( اإجنليزي، ول يتجاوز معدل قراءة العربي )4%( من 
ا على اأنف�شنا فاإن ثقافة اأوروبي واحد ت�شاوي ثقافة  قراءة الإجنليزي. وحتى ن�شحك معًّ
التنمية  العرب، فتقرير  للخرباء  تكون مفاجئة  )2800( عربي، وهذه احلقائق قد ل 
الب�شرية الأكرث موثوقية يك�شف رقًما مذًل للعرب، فمجموع ما ترجم اإىل العربية منذ 
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ع�شر اخلليفة املاأمون اإىل عام )2002م( ل يزيد على )10( اآلف كتاب، وهي ت�شاوي ما 
ترتجمه اإ�شبانيا يف �شنة واحدة، ولن نقارن اأنف�شنا باليابان التي ترتجم )30( مليون 
ا ينفق العرب على التبغ والدخان ما يقارب )500( بليون دولر، وكل ما  �شفحة �شنويًّ
يحتاج اإليه التعليم الأ�شا�ص فقط �شتة باليني دولر، ومع ذلك فاإن العرب دخلوا القرن 
احلادي والع�شرين بنحو )70( مليون اأمي، اأغلبيتهم من الن�شاء، وهناك )9( ماليني 
للفرد  دولرات   )10( �شوى  العلمي  البحث  على  العرب  ينفق  ول  املدر�شة،  خ��ارج  طفل 
الواحد، وهناك مواطن عربي بني كل خم�شة ل يعرف القراءة والكتابة، واأن )45%( من 

ال�شباب العرب الذين ير�شلون للدرا�شة باخلارج ل يعودون لأوطانهم.

حتى يرتقي العرب وامل�شلمون يف �شلم التح�شر عليهم اأن يقراأوا وميعنوا النظر 
واملعدات  التكنولوجيا  على  ت�شرف  التي  الباليني  قيمة  فما  املوؤملة،  احلقائق  هذه  يف 

ونحن ل ننتجها، وحتى ل نعرف اإ�شالحها واأحياًنا ل نتقن ا�شتخدامها؟!

ويف النهاية نقول: َمن اأراد اأن يرقى بنف�شه ووطنه فعليه بالقراءة، ثم القراءة، 
ثم القراءة.
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الأحاديث النبوية يف ذم العن�ضرية اجلاهلية
ال�شدر وتخبو  القلب وي�شيق  النف�ص فيمر�ص  التي تعر�ص على  العلل  اإن من 
التع�شب  مر�ص  ال��ه��وى،  ويغلب  الإمي����ان،  وي�شعف  العقل  م��ي��زان  ويختل  الب�شرية، 
والع�شرية  والل�شان  للعرق  والعقل  الفكر  وعبودية  بالعن�شرية،  والع��ت��زاز  للقومية، 
وف�شاد  العلم  ف�شاد  القلوب:  اأمرا�ص  نوعي  من  مرتكب  خبيث  مر�ص  وهو  والقبلية، 
ملفا�شد عظيمة، من بطر احلق وغمط  اأ�شالن  وه��ذان  الإرادة، فيجمع جهاًل وظلًما، 
النا�ص، وا�شت�شهال الكذب والدعاوى الباطلة، وتكذيب احلقائق واإنكار ف�شائل الغري، 
وال��ع��دوان،  وال��ب��غ��ي،  وال��ع��ج��ب،  وال��ك��رب،  ت��ع��اىل يف ق�شائه وق���دره،  وال�شخط على اهلل 
القلوب ظلمة، والنفو�ص خبًثا و�شًرا، وقد  اإىل غري ذلك مما يزيد  واحلقد، واحل�شد، 

تنتهي بها اإىل الكفر املح�ص، وان�شالخ من الدين والأخالق. 

والنعرة اجلاهلية تدفع �شاحبها اإىل العرتا�ص على اهلل يف خلقه، حتى يود لو 
اأن اهلل تعاىل مل يخلق اإل القوم الذين ينتمي هو اإليهم، كما تدفعه اإىل العرتا�ص على 

اهلل تعاىل يف ملكه، وتدبريه، وحكمه، فالأمر كله بيده �شبحانه.

امل�شركون  اعرت�ص  عندما  الكرمي  القراآن  عليها  نّبه  اجلاهلية  املنهجية  وه��ذه 
زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   فقالوا:   ،^ اهلل ملحمد  اختيار  الأول��ون على 
رب   ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ   زب  ج��واب��ه��م:  يف  ت��ع��اىل  ف��ق��ال   )31 )ال����زخ����رف:  رب   ۇ 
)الزخرف: 32(،، فانظر اإىل هذه العقلية اجلاهلية كيف اعرت�ص اأ�شحابها على نبوة 

ال�شادق الأمني! 

ومن اآثار الع�شبية القومية:

- الإخالل بتوحيد اهلل تعاىل.

- اأنها تنايف الر�شا بالإ�شالم ديًنا.

- حتيي �شعارات اجلاهلية التي ق�شى الإ�شالم عليها.
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ا بالًغا على بعث واإحياء اأعياد اآبائهم الأقدمني،  لهذا جند عند القوميني حر�شً
ولو مب�شميات اأخرى.

لقد اأمر اهلل املوؤمنني بالعت�شام بحبله املتني، ونهاهم عن التفرق والختالف، 
واأمرهم باإ�شالح ذات البني. 

اأمر اهلل به ور�شوله،  العن�شرية اجلاهلية، واتباع ما  اإًذا، وجب علينا جميًعا ذم 
قال  وال�شرب،  باحلق  متوا�شني   - وتعاىل  �شبحانه   - اإليه  الدعوة  عاتقنا  على  اآخذين 

تعاىل:زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  رب  )اآل عمران: 103(.
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من روائع ال�ضيخ علي الطنطاوي - رحمه اهلل -
يقول ال�شيخ علي الطنطاوي - رحمه اهلل -:

حدثني رجل كبري القدر �شادق اللهجة قال: كنت يف لندن، فراأيت �شًفا طوياًل 
من النا�ص مي�شي الواحد منهم على عقب الآخر، ممتًدا من و�شط ال�شارع اإىل اآخره.

ف�شاألت فقالوا اإن هنا مركز توزيع، واأن النا�ص مي�شون اإليه �شًفا كلما جاء واحد 
اأخذ اآخر ال�شف فال يكون تزاحم ول تدافع، ول يتقدم اأحد دوره ولو كان الوزير ولو 
اأمامه الكنا�ص، وتلك عادتهم يف كل مكان على مدخل املعبد وعلى ال�شينما واأمام  كان 

بائع اجلرائد، وعند ركوب الرتام اأو �شعود القطار.

قال: ونظرت فراأيت يف ال�شف كلًبا يف فمه �شلة وهو مي�شي مع النا�ص كلما خطوا 
خطوة.. خطا خطوة، ل يحاول اأن يتعدى دوره اأو ي�شبق من اأمامه، ول ي�شعى من وراءه 

لي�شبقه، ول يجد غ�شا�شة اأن مي�شي وراء كلب ما دام قد �شبقه الكلب.

فقلت ما هذا؟

قالوا كلب ير�شله �شاحبه بهذه ال�شلة وفيها الثمن والبطاقة فياأتيه بن�شيبه من 
الإعا�شة.

ملا �شمعت هذه الق�شة خجلت من نف�شي اأن يكون الكلب قد دخل النظام، وتعلم 
اآداب املجتمع ونحن ل نزال نب�شر اأنا�ًشا يف اأكمل هيئة واأفخم زي تراهم فتح�شبهم من 
الأكابر يزاحمونك لي�شعدوا الرتام قبلك بعدما و�شعت رجلك على درجته، اأو ميدون 
اأيديهم من فوق راأ�شك اإىل �شباك الربيد واأنت جئت قبلهم واأنت �شاحب الدور دونهم، 
اأو يقفزون ليدخلوا قبلك على الطبيب واأنت تنظر متاأملًا ل�شاعتني، وهم اإمنا وثبوا من 

الباب اإىل املحراب.

خجلت من رجال مل يتعلموا النتظام الذي تعلمته الكالب!

www.alukah.net
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لعب كرة القدم تيي هرني
ُوِلَد هرني عاَم )1977م(، يف �شاحية باري�ص اجلنوبية، ون�شاأ يف منزل متوا�شع، 
م له عام )1990م( يف اأكادميية "كلريفونتني" لكرة  اأدرك والده مقدار موهبة ابنه فقدَّ
القدم، ومتَّ اختياره مع )24( طفاًل من بني )800( تقدموا لالختبار، ويف تلك ال�شن 
اأ�شابها  اآلة ت�شجيل الأه��داف قد  اأن  اأح��رز نحو )100( هدف، فظن مدربوه  ال�شغرية 

اخللل من �شدة ذهولهم مبوهبة الفتى ال�شغري!

ويف عام )1991م( اأحرز �شتة اأهداف يف مباراة واحدة؛ مما لفت اإليه اأنظار موناكو 
الفرن�شي، فانتقل اإليه عام )1993م( ولعب مع فريق ال�شباب حتت )17( �شنة، لكن تاألقه 
ذلك  يف  ملوناكو  الفني  املدير  فينجر(  )اأر���ش��ني  جعل  امل�شابقة  يف  هدًفا   )42( واإح���رازه 
الوقت ينتبه اإليه، وان�شم هرني للفريق الأول وهو يف ال�شابعة ع�شرة من عمره، ولعب 

تريي اأول مباراة دولية له عام )1997م(.

عام  الفرن�شي حتى جاء  ال�شباب  ومع منتخب  تاألقه مع موناكو،  وا�شل هرني 
)1998م( و�شارك مع املنتخب الفرن�شي يف اإحراز اأول كاأ�ص عامل يف تاريخ فرن�شا، وكان 

جنم الفريق وهدافه بر�شيد )3( اأهداف.

ثمَّ انتقل هرني اإىل اإجنلرتا، ملبًيا نداء مدربه ال�شابق )فينجر( املدير الفني 
لالأر�شنال يف ذلك الوقت، ومع الأر�شنال مت اختياره كاأف�شل لعب يف الدوري الإجنليزي 
مرات عدة، واأمطر هرني �شباك املناف�شني باأكرث من )200( هدف يف خمتلف البطولت 

التي لعبها مع الأر�شنال، وهو رقم قيا�شي جديد.

لي�ص  الريا�شية،  واملجالت  ال�شحف  اأخبار هرني  الأخ��رية ت�شدرت  الفرتة  ويف 
ينِف  ومل  الإ���ش��الم،  اعتناقه  خرب  حقيقة  ح��ول  لكن  الأخ�شر،  امل�شتطيل  يخ�ص  فيما 

هرني اخلرب ومل يوؤكده.

وك��ان ت��ريي ه��رني ق��د �شجد اأك��رث م��ن م��رة يف م��ب��اري��ات الأر���ش��ن��ال يف ال��دوري 
الإجنليزي، واإن كان بع�ص امل�شككني يف اإ�شالمه قالوا: اإنه كان ُيقبِّل اأر�ص امللعب فقط.
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اعتنق  ت��ريي ه��رني  ب��اأن  الفرن�شي  املنتخب  داخ��ل  م��ن  ���ش��ادرة  تقارير  واأف����ادت 
الإ�شالم اأ�شوة بزميله يف املنتخب، وجنم نادي ريال مدريد زين الدين زيدان اجلزائري.

واأكدت التقارير اأن هرني - وهو من الالعبني امللتزمني اأخالقيًّا - �شوهد اأكرث 
من مرة يف املركز الإ�شالمي يف لندن يوؤدي �شالة اجلمعة، واأن من تابعوه لحظوا اأنه 

ل يرتدي ال�شال�شل الذهبية.

وقالت التقارير: اإن هرني كان من اأ�شد املعار�شني ملنع احلجاب يف فرن�شا، واأعلن 
�شراحة ا�شتياءه ورف�شه للقرار.

اأنيلكا  ال�شابق نيكول�ص  الفرن�شي  املهاجم  اإ�شالم تريي هرني �شهادة  كما يوؤكد 
الذي اأعلن اإ�شالمه، واأطلق على نف�شه ا�شم بالل، وقد قال اأنيلكا:

يخفون  ولكن  م�شلمون،  هم  امل�شاهري  الفرن�شي  املنتخب  لعبي  من  عدًدا  "اإن 
اإ�شالمهم لو�شفات خا�شة".

بالغرور  والنجومية  ال�شهرة  تلوثها  مل  متزنة،  هادئة  ب�شخ�شية  هرني  يتمتع 
والكربياء، بل على العك�ص فهو يت�شم بالتوا�شع واإنكار الذات، وا�شتحق جنم الأر�شنال 
مثل:  اخلريية  لالأن�شطة  اهتمامه  لتوجيه  نظًرا  الكبري(؛  القلب  ذو  )ال��ه��داف  لقب 

مكافحة الفقر، والعن�شرية، وعدم ان�شغاله بجمع املال.

انتهاك  يف�شل  ول  الأ���ش��رار،  من  ال�شخ�شية  حياته  اإبقاء  على  هرني  ويحر�ص 
و�شائل الإعالم خل�شو�شيته، واهتمَّ يف منزله الواقع ب�شارع هام�شت �شرتيت يف لندن 

مبراعاة اخل�شو�شية.

ويعي�ص هرني يف هذا املنزل مع زوجته التي ارتبط بها يف يوليو )2003م(، كما 
يعد هرني اأًبا مثاليًّا، حيث يحب ق�شاء معظم اأوقاته مع ابنته )تيا(.

قالوا عنه:

يقول اأر�شني فينجر املدير الفني لفريق الأر�شنال عن هرني: 

   "عندما تعاقدنا معه عام )1999م( توقعت له م�شتقباًل باهًرا مع الفريق، فقد 

www.alukah.net
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اإنه  له:  به، وقلت  التقيت  يوم  اأول  واأتذكر  النا�شئني،  كان يف فرق  اأن  اأتابعه منذ  كنت 
�شينجح مع الفريق ب�شرط اأن يكر�ص كل اإمكاناته البدنية والذهنية والنف�شية ل�شالح 

الفريق ول�شالح نف�شه".

واليوم ُيَعدُّ هرني اأح�شن هّداف يف تاريخ الأر�شنال على مرِّ التاريخ، اإ�شافًة اإىل 
ُيَعد من  اأك��رث من م��رة، كما  ال��دوري الإجنليزي  اأح�شن لعب يف  ح�شوله على جائزة 
اأف�شل خم�شة مهاجمني على م�شتوى العامل، فهو دائم ال�شتماع اإىل التعليمات، وياأخذ 
الأمور بجدية، وهو قائد ُيعَتَمد عليه داخل امللعب وخارجه؛ لأنه لعب من طراز خا�ص.
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فطنة اأبي حنيفة
اأودع رجل عند رجل ع�شرة اآلف درهم، ثم جاء �شاحب املال وطلب ماله فاأنكر 
الرجل وجود املال عنده، فتحري �شاحب املال ماذا يفعل، فذهب اإيل اأبي حنيفة واأخربه 

مبا حدث.

با�شم  يعلمه  اأن  منه  ح��دث، وطلب  اأح���ًدا مبا  األ يخرب  اأب��و حنيفة  منه  فطلب 
الرجل ومكانه.

فبعث اأبو حنيفة اإىل الرجل الذي اأخذ املال فقال له: اإن اأمري املوؤمنني يقول اإن 
اأموال اليتامى وي�شق علي حفظها يف بيت املال؛ فاخرت يل رجاًل يكون املال عنده، فاإذا 
الأمر فدلوين  النا�ص عن رجل ينفع لهذا  اإلينا، و�شاألت جماعة من  اإليه رده  احتجنا 

عليك.

ف�شّر الرجل بهذا اخلري، وذهب متهلل الوجه.. ثم قال اأبو حنيفة ل�شاحب املال: 
الآن اذهب اإىل الرجل واطلب منه مالك، واأخربه باأنك اإذا ملا تاأخذ مالك �شرتفع الأمر 

اإيل اأبي حنيفة النعمان.

فذهب �شاحب املال اإيل الرجل واأخربه مبا قاله اأبو حنيفة.

فقال الرجل: مالك مو�شوع عندي بختمه، ثم اأعطاه املال.

فاأخذ �شاحب املال ماله وحمد اهلل و�شكر اأبا حنيفة على فظنته.

www.alukah.net
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م�ضروعيرّة ممار�ضة "كرة القدم" وفوائدها
هذه كرة القدِم اللعبة املفرتى عليها.. واأَّما الوجُه احلقيقي لهذه اللعبِة، فاإِّننا 
الأَلعاِب  القدِم من  بناِء املجتمعاِت - جنُد كرَة  الإِ�شالِم ومنهَجه يف  اإذا فهمنا مقا�شَد 
يف  ل  التجميِع  يف  درو���ًش��ا  تعّلُم  مدر�شة  فهي  تعاليُمه،  وتزكيها  الإِ���ش��الُم  يزكيها  اّلتي 
الت�شتيِت، ويف الوحدِة ل يف التفّرِق، ويف الودِّ ل يف التباغ�ِص والعداوِة. اللعبُة اّلتي توؤكُد 

اأَنَّ الأَهداَف ل ميكُن اأَن حتقَق اإِّل بالروِح اجلماعّيِة، واأنَّ الفرَد بنف�ِشه كثرٌي باإِخواِنه.

مها، والأَ�شُل  ممار�شٌة )كرِة القدم( من الأُموِر امل�شروعِة؛ اإِذ ل نعرُف دلياًل يحرِّ
ى بدُنه،  يف الأ�شياء الإباحُة، بل ل يبعُد اأن تكوَن من امل�شتحّباِت، اإذا مار�شها امل�شلُم ليتقوَّ
الأَ�شباب  تعاطِي  يف  ال�شرُع  رّغ��َب  وقد  وحيويًة،  ون�شاًطا  قوًة  لتك�شَبه  و�شيلًة  ويتخَذها 
املقّوِية للبدِن، لأَجِل اجلهاِد، وقد ثبَت عن ر�شوِل ملسو هيلع هللا ىلص قوُله: »املوؤمُن القويُّ خرٌي واأَحبُّ 

اإِىل اهلِل من املوؤمِن ال�شعيِف، ويف كلِّ خرٌي« رواه م�شلم.

قال �شيُخ الإِ�شالم ابن تيمّية - رحمه اهلل تعاىل -: "ولعُب الكرِة اإِذا كاَن ق�شُد 
، والدخوِل واخلروِج  �شاحِبه املنفعَة للخيِل والرجاِل، بحيُث ي�شتعاُن بها على الكرِّ والفرِّ
ملسو هيلع هللا ىلص فهو  اأَم��ر اهلل به ور�شوُله  اّل��ذي  ه ال�شتعانُة على اجلهاِد  ونحوِه يف اجلهاِد، وغر�شُ

ح�شن، واإْنْْْْْْْ كاَن يف ذلك م�شرٌة باخليِل والّرجاِل، فاإّنه ينهى عنه".

فاإن اقرتنت معها املحذوراُت واملفا�شُد والأَ�شراُر فيكوُن حكُمها حكَم هذه القرائِن، 
فقد ي�شُل حكُمها اإِىل درجِة التحرمِي يف حقِّ بع�ِص )املهوو�شني( و)املتع�شبني(.

ون�شاأُل هذا الذي يرفُع رايَة التع�شِب الأَعمى، ول يفهُم من الريا�شِة اإِّل ا�شمها، 
كانت  وح��ده مهما  هدًفا  يحقَق  اأَن  الأَن��ايّن  الالعُب  ي�شتطيُع  ال�شوؤاَل: هل  هذا  اأّ�شاأُله 
كفاءته؟ كاّل؛ لأَنَّ الكرَة �شتتعرُث على قدِمه، و�شي�شتويل عليها الفريُق الآخُر. والفريُق 
اّلذي يحقُق الأَهداَف النظيفَة هو الفريُق اّلذي يلتزُم بروِح اجلماعة. هل وعينا الدر�َص 

من مدر�شِة الكرِة اّلتي نتع�شُب لها؟

وال�شتبداِد  والأََث����رِة،  التفرقِة،  روَح  اأنَّ  امل�شلموُن  عون  وامل�شجِّ احل��ّك��اُم  يعلُم  هل 
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بالراأي، تقوُد يف النهايِة اإِىل الهزميِة املنكرِة على م�شرِح البطولِة يف كلِّ امليادين؟

لالأَ�شِف، نحُن مل نِع الدر�َص، قلبنا الغايَة اإِىل و�شيلٍة، والو�شيلَة اإِىل غايٍة، واآمّنا 
بال�شكِل وكفرنا بامل�شموِن، واعتنينا باملظهِر واأَلقينا اجلوهَر وراَء ظهوِرنا.

* ما معنى اأَن اأَ�شجَع نادًيا واأَتع�شَب له؟

معنى ذلك اأّنني �شحُل التفكري، �شيُق الأُفِق، اأَنايّن الطبِع، م�شتبدٌّ براأيي، ل اأَفهُم 
�شيًئا عن الروِح الريا�شّيِة، ول اأَجُد من اأَنواِع الريا�شِة اإِّل الت�شفيَق الأَرعَن، والهتاَف 

املحموَم.

اإِّننا ل نحجُر عليَك يف اأن تنتمَي اإىِل ناٍد وت�شجعه.. نحن معك، لكن هنالك فرًقا 
اّلتي  الريا�شّية  ال��روِح  ولغة  والطوِب،  احلجارِة  ولغِة  والتع�شِب،  الت�شجيِع  بني  كبرًيا 

تعلُمنا اأنَّ نبت�شَم عند الهزمية ونتوا�شَع عند الن�شر، وتعلُمنا اأنَّ الأَياَم دوٌل.

اإنَّ ر�شوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�شُع لنا املثَل الأََعلى يف الروِح الريا�شية، فعن اأَن�ِص بن مالِك - 
ر�شي اهلل عنه - قاَل: كانت الَع�شباُء )ناقُة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص( ل ُت�ْشَبُق، فجاء اأَعرابيٌّ على َقعوِد 
َلُه َف�َشاَبَقها َف�َشَبقها، وكاأنَّ ذلَك �شقَّ على اأَ�شحاِب النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، ولكنَّ ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينتهُز 
الفر�شَة، ليعلَمهم الروَح الريا�شيَة، ويعطَيهم در�ًشا يف اأنَّ اجللو�َص على القمِة يف الدنيا 
ا على اهلِل � عزَّ وجلَّ � اأَّل يرفَع �شيًئا  ل يدوُم لأَحِد، فقاَل عليه ال�شالُة وال�شالُم: »اإِنَّ حقَّ

من الُدْنيا اإّل َو�َشَعُه«.
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 قيرّم نف�ضك
ال�شعادة  طريق  على  اأن��ك  تعرف  لكي  ال�شحيح؟  الطريق  على  اأن��ك  تعتقد  هل 

فينبغي اأن تكون الإجابة بنعم على الت�شاوؤلت التالية:

- هل تعرف دينك جيًدا؟

- هل جتيد قراءة القراآن الكرمي؟

- هل حتفظ القراآن الكرمي اأو جزًءا منه؟

- هل تعرف �شرية الر�شول حممد ملسو هيلع هللا ىلص؟

- هل تعرف حياة بع�ص ال�شحابة والتابعني؟

اأن��ه ل  اعلم  اإجابة عليها،  اأو ل جتد  اإجاباتك مبهمة وغري حم��ددة،  كانت  واإذا 
تبحث عنه،  الذي  والهدوء  ال�شكينة  يبعدك عن طريق  ناق�ص  �شيء  يوجد يف حياتك 

والبداية تكون �شهلة، وميكن اتباع اخلطوات التالية:

- تعُلم قراءة القراآن الكرمي على يد معلم.

اأو  ال�����ش��رية  اأو  ال��ق��راآن  ل��ق��راءة ج��زء م��ن تف�شري  ي��وم��ًي��ا ن�شف �شاعة  - حت��دي��د 
معلومات دينية اأو �شماع در�ص ديني اأو ما �شابه ذلك.

حياتك  �شتتغري  ف��رتة  بعد  اأن��ك  واع��ل��م  قلياًل،  ك��ان  اإن  حتى  العمل  موا�شلة   -
لالأح�شن اإن �شاء اهلل تعاىل.
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 يهود الدومنة
للم�شلمني،  للكيد  اليهودية؛  واأبطنوا  الإ�شالم  اأظهروا  اليهود  من  جماعة  هم 
�شكنوا منطقة الغرب من اآ�شيا ال�شغرى، واأ�شهموا يف تقوي�ص الدولة العثمانية واإلغاء 
اإىل الآن يكيدون  اخلالفة عن طريق انقالب جماعة الحتاد والرتقي... ول يزالون 
ل��الإ���ش��الم، لهم ب��راع��ة يف جم���الت الق��ت�����ش��اد وال��ث��ق��اف��ة والإع�����الم؛ لأن��ه��ا ه��ي و�شائل 

ال�شيطرة على املجتمعات.

اأ�ش�شها �شباتاي زيفي، عا�ص بني عامي )1626م( و)1675م(، وهو يهودي اإ�شباين 
بني  اأن��ه م�شيح   اأع��ل��ن  �شنة )1648م( ح��ني  ذل��ك  وك��ان  والن�شاأة،  امل��ول��د  الأ���ش��ل، تركي 
الأت��راك  بني  وع��رف  زيفي،  موردخاي  احلقيقي  وا�شمه  املوعود،  وخمل�شهم  اإ�شرائيل 

با�شم قرامنت�شته. 

يف  العلماء  وناق�شه  العثمانية،  ال�شلطات  فاعتقلته  �شباتاي  خطر  ا�شتفحل 
ادعاءاته، وملا عرف اأنه تقرر قتله اأظهر رغبته يف الإ�شالم، وت�شمى با�شم حممد اأفندي. 

واأم��ر  للحجاب،  وكرئي�ص  كم�شلم  اجلديد  موقعه  من  الهدامة  دعوته  واأ���ش��ل 
اأتباعه باأن يظهروا الإ�شالم ويبقوا على يهوديتهم يف الباطن. 

طلب من الدولة ال�شماح له بالدعوة يف �شفوف اليهود، ف�شمحت له بذلك، فعمل 
بكل خبث وا�شتفاد من هذه الفر�شة العظيمة للنيل من الإ�شالم. 

ات�شح للحكومة بعد اأكرث من )10( �شنوات اأن اإ�شالم �شباتاي كان خدعة، فنفته 
اإىل األبانيا ومات بها. 

اأطلق الأتراك على اأتباع هذا املذهب الدومنة، وهي م�شتقة من امل�شدر الرتكي 
دومنك، مبعنى العودة والرجوع. 

جاء "جوزيف بيلو�شوف" وهو خليفة �شباتاي ووالد زوجته الثانية، كان يتحرك 
با�شم عبدالغفور اأفندي. 
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لي�ص ليهود الدومنة موؤلفات مطبوعة ومتداولة، لكن لهم ن�شرات �شرية كثرية 
يتداولونها فيما بينهم.

ل ي�شومون ول ي�شلون ول يغت�شلون من اجلنابة، وقد يظهرون بع�ص ال�شعائر 
الإ�شالمية يف بع�ص املنا�شبات كالأعياد مثاًل؛ اإيهاًما وخداًعا، ومراعاة لعادات الأتراك، 

ا للرماد يف عيونهم، وحمافظة على مظاهرهم كم�شلمني.  ذرًّ

يحرمون مناكحة امل�شلمني، ول ي�شتطيع الفرد منهم التعرف على حياة الطائفة 
واأفكارها اإل بعد الزواج. 

اأعياد كثرية تزيد على الع�شرين، منها: الحتفال باإطفاء الأن��وار وارتكاب  لهم 
القد�شية  من  نوًعا  ويكت�شبون  مباركون،  الليلة  تلك  مواليد  اأن  ويعتقدون  الفواح�ص، 

بني اأفراد الدومنة. 

لهم زي خا�ص بهم، فالن�شاء ينتعلن الأحذية ال�شفراء، والرجال ي�شعون قبعات 
�شوفية بي�شاء مع لفها بعمامة خ�شراء. 

يحرمون املبادرة بالتحية لغريهم. 

امل��راأة، ويدعون اإىل ال�شفور والتحلل من القيم، ويدعون اإىل  يهاجمون حجاب 
التعليم املختلط؛ ليف�شدوا على الأمة �شبابها.

لليهود،  الأ�شا�شية  باخل�شال  يتحّلون  فهم  وبالتايل  �شرفة،  يهودية  عقيدتهم 
اإمن��ا هو  كاخلبث وامل��راوغ��ة وال��ده��اء وال��ك��ذب واجل��نب وال��غ��در، وتظاهرهم بالإ�شالم 

و�شيلة ل�شرب الإ�شالم من داخله.

ميتلكون ويديرون اأكرث اجلرائد الرتكية انت�شاًرا، مثل جريدة "حريت" وجملة 
وكلها  "جمهوريت"،  وجريدة  "مليت"  وجريدة  "التاريخ"  وجملة  الرتكية"  "حياة 

حتمل اجتاهات ي�شارية، ولها تاأثري وا�شح على الراأي العام الرتكي.

الآن ميلكون يف  اإىل  يزالون  تركيا، ول  الآن يف  يوجدون  الدومنة  يهود  اأغلبية 
ا يف احلكومة.  تركيا و�شائل ال�شيطرة على الإعالم والقت�شاد، ولهم منا�شب ح�شا�شة جدًّ
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كانوا وراء تكوين جماعة الحتاد والرتقي، التي كان جل اأع�شائها منهم، وكما 
روا كثرًيا من �شباب امل�شلمني  �شاهموا من موقعهم هذا يف علمنة تركيا امل�شلمة، و�شخَّ

املخدوعني خلدمة اأغرا�شهم التدمريية. 

ويت�شح مما �شبق: اأن الدومنة طائفة من اليهود ادعت الإ�شالم، ول عالقة لهم 
به قدر ذرة، وكانوا يتحينون الفر�ص لالنتقام من الإ�شالم، واإف�شاد احلياة الجتماعية 
الإ�شالمية، والهجوم على �شعائر الإ�شالم. ويكفي اأنهم اأداروا اجلزء الأعظم من انقالب 

تركيا الفتاة الذي اأ�شقط ال�شلطان عبداحلميد الثاين.

www.alukah.net
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تيودور هرتزل
يعد تيودور هرتزل هو موؤ�ش�ص احلركة ال�شهيونية احلديثة، وهو �شاحب فكرة 

اإقامة الوطن اليهودي يف فل�شطني.

ولد عام )1860( يف مدينة بوداب�شت يف املجر لأ�شرة من الطبقة املتو�شطة اتخذت 
من العادات و التقاليد الإ�شالحية اليهودية منًطا حلياتها، والتحق باإحدى املدار�ص 
بالكلية  ث��م  فنية،  ثانوية  مبدر�شة  التحق  ث��م  بها،  تعليمه  يكمل  مل  لكنه  اليهودية، 
الإجنيلية حتى عام )1878م( ثم انتقلت اأ�شرته اإىل فينا، فاأكمل درا�شته بجامعتها، حيث 

ح�شل فيها على درجة الدكتوراه يف القانون الروماين عام )1884م(.

ذلك  واليهود يف  باليهودية  اهتمام  اأي  عليه  يبد  عادًيا، ومل  �شاًبا  وك��ان هرتزل 
الوقت، لكن مما ل �شك فيه اأن ثقافته العربية كانت موؤثرة فيه تاأثرًيا باطنًيا، كما كان 
متاأثًرا جًدا بفكرة امل�شيح املنتظر.. وكان مثله الأعلى يف التقدم العلمي هو "فردناند 

دلي�شب�ص" الذي حفر قناة ال�شوي�ص.

والأدب؛  ال�شحافة  اإىل  واجته  ترك هرتزل وظيفته كمحام  )1885م(  عام  وفى 
لعلمه اأنه - كيهودي - لن ي�شل اإىل املنا�شب العليا.

بني  باري�ص  يف  �شحفًيا  مرا�شاًل  وعمل  )1891م(  عام  فرن�شا  اإىل  هرتزل  انتقل 
عامي )1891م( و)1895م(، ويف ذلك الوقت كان ا�شطهاد اليهود يف اأوروبا على اأ�شده، 
عام  ويف  جلًيا،  فيها  اليهود  ا�شطهاد  ظهر  التي  بنما  قناة  ف�شيحة  تفجر  بعد  خا�شة 
)1894م( حدثت ق�شية دريفو�ص وهو �شابط فرن�شي يهودي، مت القب�ص عليه يف )15( 
اأكتوبر عام )1894م( بتهمة �شرقة وثائق ع�شكرية �شرية، وت�شليمها اإىل امللحق الع�شكري 
وحوكم  العظمى،  اخليانة  تهمة  الفرن�شية  احلكومة  اإليه  فوجهت  باري�ص،  يف  الأمل��اين 
حماكمة ع�شكرية، ومت جتريده من األقابه، واأهني علًنا داخل الكلية احلربية، وقد حاول 
املوؤبد  بالنفي  عليه  ُحكم  لكن  اإنقاذه،  و�شرية  علنية  و�شائل  لديهم من  ما  بكل  اليهود 
من فرن�شا، ثم ت�شدى لنق�ص احلكم كثريون، وعمل اليهود بكل ما لديهم من نفوذ 
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لتربئة دريفو�ص، وقبلت املحكمة اإعادة النظر يف الق�شية، وق�شت بحب�شه ع�شر �شنوات 
بدًل من النفي، ثم مل يزل اليهود بكل و�شائلهم يعملون على تغيري احلكم حتى جنحوا 
يف النهاية، وقررت حمكمة النق�ص يف )12( يوليو عام )1902م( بطالن احلكم ال�شابق 
وتربئة دريفو�ص واإعادته اإىل اجلي�ص! ويقال اإن هذه احلادثة هي التي جعلت هرتزل 

يركز اهتمامه على فكرة ال�شهيونية، وحل م�شكلة اليهود يف اأوروبا.

فاأ�شدر يف فرباير من عام )1896م( كتاب "الدولة اليهودية"، واأ�شر على اأن ي�شع 
لقبه العلمي "دكتوراه يف القانون" بجوار ا�شمه؛ ليوؤكد متكنه من تنفيذ الأفكار التي 
و�شعها يف كتابه. ويت�شمن الكتاب دعوة لإقامة دولة يهودية يف اأي مكان، على اأن تكون 
هذه الدولة يف دولة اليهود، اأوغندا اأو موزنبيق اأو الأرجنتني اأو قرب�ص اأو ليبيا، موؤكًدا 
اأوروب��ا  ال��ذي يالقونه يف  ال�شطهاد  ليتخل�شوا من  لليهود  الوحيد  اأن هذا هو احلل 
وغريها من مناطق العامل، وطالب األ ُينظر للكتاب على اأنه خيايل، وو�شف م�شروعه 
للتطبيق وفق خطوات حمددة و�شفها  باأنه م�شروع عملي وقابل  لليهود  باإقامة دولة 
يعاملون  الذين  اليهود  ماأ�شاة  الدافعة هي  وقوته  كتابه، فهو م�شروع حمدد  بدقة يف 
الكتاب يف )65( �شفحة يف ن�شخته الأ�شلية، واأ�شلوبه �شهل ووا�شح، ول  كغرباء، ويقع 

يت�شم باأي عمق اأو تفل�شف.

وبعد ن�شر الكتاب دعي هرتزل اإىل عقد اأول موؤمتر �شهيوين، ومت عقده يف مدينة 
بازل ب�شوي�شرا يف اأغ�شط�ص من عام )1897م( بح�شور )204( مندوبني ميثل جزًءا منهم 
)117( جمعية �شهيونية خمتلفة، منهم )70( مندوًبا من رو�شيا وحدها، وافتتح هرتزل 
الأ�شا�ص  حجر  و�شع  هو  املوؤمتر  ه��ذا  من  الهدف  اأن  فيه  اأك��د  ق�شري  بخطاب  املوؤمتر 

للبيت الذي �شي�شكنه ال�شعب اليهودي.

وح�شم املوؤمتر موقع الدولة التي يعتزم ال�شهاينة اإن�شاوؤها، وتقرر اأن تقام هذه 
الدولة يف فل�شطني ولي�ص يف اأي مكان اآخر يف العامل، وفى املوؤمتر مت انتخاب هرتزل 
لليهود، وقد  الوطني  الن�شيد  العلم، واختيار  ال�شهيونية، ومت ت�شميم  رئي�ًشا للحركة 
كتب يف مذكراته عن هذا املوؤمتر: لو اأنني اأردت اأن اأخل�ص اأعمال املوؤمتر يف كلمة لقلت: 

www.alukah.net
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هنا  ال�شحك  من  عا�شفة  القول  هذا  يثري  وقد  اليهودية".  الدولة  اأ�ش�شت  بازل  "يف 
وهناك، لكن العامل �شي�شهد بعد خم�شني عاًما من الآن قيام دولة يهودية.

تاريخهم،  يف  لليهود  مهمة  حت��ول  نقطة  الأول  ال�شهيوين  املوؤمتر  ك��ان  وهكذا 
اأن  بعد  وتوحيد جهودهم  واح��د،  �شقف  م��رة حتت  لأول  العامل  يهود  حيث مت جتميع 

كانت ال�شهيونية متثل حلًما لليهود ل�شنوات طويلة. 

�شعى هرتزل اإىل احل�شول على تاأييد من اإحدى الدول الكربى مل�شروعه؛ حتى 
ي�شمن اإقامة الوطن القومي لليهود يف فل�شطني، فقابل القي�شر الأملاين عام )1898م(، 
وعر�ص عليه الق�شية اليهودية ووجهة نظره فيها، واأظهر له القي�شر التاأييد، لكنه مل 

يعطه الوعد الذي كان يريده.
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ما معنى الختالط؟!
الفوارق  معها  تتال�شى  ظاهرة  فهو  لفظه،  من  معناه  وا�شح  �شلوك  الختالط 

التي �شرعها اهلل بني اجلن�شني، وتهتك الأ�شتار التي اأوجبها اهلل بني الن�شاء والرجال.

فهذا ال�شلوك ال�شائن - �شلوك الختالط - يقوم على مبداأ فا�شد، هو اإلغاء ما 
�شرعه اهلل - جل وعال - يف عالقة املراأة بالرجل عموًما.. وحتطيم احلياء على �شخرة 

النحالل.

اإنه دعوة اإىل التحرر لي�ص من مكائد ال�شيطان، ول من و�شاو�ص النف�ص الأّمارة 
بال�شوء، ول من اتباع الهوى، و�شبيل الكفار، لكنها دعوة للتحرر من �شريعة اأر�شل اهلل 

- جل وعال - لأجلها الر�شل، واأنزل لأجلها الكتب.

كاأقوى  اإع�شارها  يزال  ال�شتعمار، ول  ريح  اإنه موجة عارمة.. هبت ريحها مع 
اإع�شار يطرق البيوت بيًتا بيًتا، ويخاطب الأ�شماء فرًدا فرًدا، وينازع احلياء والغرية.

والف�شيلة وكل معاين الطهارة غدًوا وع�شًيا، و�شعاره يف ذلك: حتطيم الف�شيلة 
اأريد!

فالختالط مزيج من الأخالط؛ فمن اأخالطه:

* م�شاواة املراأة بالرجل يف احلقوق والواجبات.

* ك�شر احلياء... وترجل الن�شاء.

* غياب معاين الفوارق ال�شرعية التي اأوجبها اهلل بني الن�شاء والرجال، واإذابتها 
يف �شرخة التحرير املزعومة كما يذوب امللح يف املاء..

فهل عرفت اأخي معنى الختالط؟

اإنه امليل العظيم عن النهج القومي الذي ر�شمه اهلل لك يف احلياة، قال تعاىل: 
نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ مث )الن�شاء(.

www.alukah.net



278

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

اأوكار  الدخيلة من  الدعوات  اأم��ام  النف�شي  اإنه فقه حادث ولدته حالة النهزام 
الغرب النتنة مناهجه.

اإنه جحر �شب فاح ريحه فال يدخله اإل من عطل اهلل �شمه.. وطم�ص ب�شريته 
وفهمه!
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احلذر من �ضر الهاتف
الهاتف من املخرتعات املفيدة، ومن حاجات الع�شر احلديث، فهو يوفر الأوقات، 
ويق�شر امل�شافات، وي�شلك بجميع اجلهات، وميكن اأن ي�شتخدم يف الأعمال ال�شاحلات، 
اخلري،  اأه��ل  ومواعدة  فتوى  وا�شتح�شال  �شرعي،  �شوؤال  اأو  الفجر،  ل�شالة  كالإيقاظ 

و�شلة الرحم، وُن�شح امل�شلمني.

�شبًبا  الهاتف  ك��ان  وك��م  ع��دي��دة،  ال�شر  م��ن  و�شيلة لأم���ور  نف�شه  ال��وق��ت  لكنه يف 
اإىل  هنَّ  وجرِّ هم  جرِّ اأو  �شكانها  على  والتعا�شة  ال�شقاء  واإدخ��ال  باأ�شرها،  بيوت  لتدمري 
مهاوي الرذيلة والف�شاد! وتكمن اخلطورة يف �شهولة ا�شتخدامه، واأنه منفذ مبا�شر من 

خارج البيت اإىل داخله.

ومن ا�شتخدامه يف ال�شر:

1. ما يحدث بوا�شطته من املعاك�شات املزعجة. 

2. تعرف املراأة بالرجل الأجنبي، وتطور العالقة، قال يل �شاب قد هداه اهلل اإىل 
طريق التوبة: قلما تعرف �شاب بفتاة بالهاتف اإل خرجت معه يف النهاية، وما يحدث 

بعد ذلك من دركات الفواح�ص املتفاوتة ل يعلمه اإل اهلل تعاىل.

3. ما يحدث فيه من اإف�شاد املراأة على زوجها اأو الزوج على زوجته، اأو تاأليب الأب 
على اأولده، وبناته والعك�ص؛ وذلك نتيجة مكاملات من النمامني واملخربني مبنية على 

احل�شد وحب ال�شر والتفريق.

4. �شياع الأوقات يف املحادثات التافهة امل�شببة لق�شوة القلب، واللتهاء عن ِذكر 
ا بني الن�شاء، فتجد املراأة فيه متنف�شها. اهلل، خ�شو�شً

ومن احللول يف ق�شايا الهاتف: 

1- متابعة ووعظ من ي�شيء ا�شتعماله من داخل البيت وخارجه.

2- احلكمة يف الرد.
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وجل  عز   - اهلل  كتاب  على  عر�شناها  جمهول  من  مكاملة  يف  خرب  جاءنا  اإذا   -3
-ونفذنا اأمر اهلل �شبحانه: زب ٹ  رب  )احلجرات: 6(.

غاب  اإذا  �شحيًحا  اجلهاز  ه��ذا  ا�شتخدام  بجعل  كفيلة  الإ�شالمية  والرتبية   -4
الويل والراعي.

5- واآخر الدواء الكي بف�شل احلرارة اإذا �شار اإثمه اأكرب من نفعه.
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 احذر من ترك الهاتف النقال 
مفتوًحا يف غرفة النوم

حذر خمرتع دقائق الهاتف املحمول عامل الكيمياء الأملاين فرايدلها من خماطر 
ترك الهاتف النقال مفتوًحا يف غرفة النوم على الدماغ الب�شري، وقال: اإن اإبقاء الأجهزة 
والقلق  الأرق  ي�شبب حالة من  النوم  ا�شتقبال ف�شائي يف غرفة  اأو  اإر�شال  اأي جهاز  اأو 
املناعة  اإىل تدمري جهاز  املدى الطويل  ي��وؤدي على  الدماغ، ما  النوم وتلف يف  وانعدام 
يف اجل�شم. واأكد اأنه توجد قيمتان لرتدد الإ�شعاعات املنبعثة من املوبايل، الأوىل "900 
ميجاهرتز" والثانية "1.8 ميجاهرتز"، ما يعر�ص اجل�شم الب�شري اإىل خماطر عديدة، 
م�شرًيا اإىل اأن حمطات تقوية الهاتف املحمول تعادل يف قوتها الإ�شعاعات الناجمة عن 
مفاعل نووي �شغري، كما اأن الرتددات الكهرومغناطي�شية الناجتة عن الهاتف النقال 

اأقوى من الأ�شعة ال�شينية التي تخرتق اأع�شاء اجل�شم كافة.

واأ�شار اإىل اأنه ميكن اأن تنبعث من املحمول طاقة اأعلى من امل�شموح به لأن�شجة 
اأ�شعة  ال��رق��م��ي  امل��ح��م��ول  التلفون  م��ن  ينبعث  حيث  ير�شلها،  نب�شة  ك��ل  عند  ال��راأ���ص 
اإىل  النب�شة  زم��ن  وي�شل  نب�شات،  على  ميجاهرتز   )900( ترددها  كهرومغناطي�شية 

)546( ميكروثانية، ومعدل تكرار النب�شة )125( هرتز.

غالبية  يعانيها  التي  املر�شية  املظاهر  م��ن  العديد  اإىل  اأ���ش��ار  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
اأثناء النوم،  م�شتخدمي املوبايل مثل ال�شداع، واأمل و�شعف الذاكرة والأرق والقلق يف 
وطنني يف الأذن لياًل، كما اأن التعر�ص جلرعات زائدة من هذه املوجات الكهرومغناطي�شية 
زائ��دة يف اجل�شم  باأنه ناجت من طاقة  الأذن  ر طنني  وُف�شِّ الإن�شان.  اأ�شراًرا مبخ  يلحق 

الب�شري و�شلت اإليه عن طريق التعر�ص اإىل املزيد من املوجات الكهرومغناطي�شية.

اإن  اأمل��ان��ي��ا:  اأث��ن��اء عمله يف  امل��وب��اي��ل يف  ال���ذي اخ���رتع دق��ائ��ق  وق���ال الربوفي�شور 
اإ�شعاعات الهاتف املحمول ت�شرب خاليا املخ بنحو )215( مرة كل ثانية؛ ما ينجم عنه 
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ارتفاع ن�شبة التحول ال�شرطاين باجل�شم )4%( عن املعدل الطبيعي.

 )400( نحو  العامل  م�شتوى  على  يوجد  فاإنه  العاملية،  ال�شحة  منظمة  وح�شب 
مليون تلفون حممول، ويحتمل اأن ي�شل هذا العدد اإىل مليار.

"فولنهور�شت" الذي جنح يف زيادة �شعة دقائق املعلوماتية  واأكد عامل الكيمياء 
من واحد اإىل اأربع جيجابايت، واأحدث ثورة �شناعة تقنية املعلومات اأنه تعر�ص ملر�ص 
اأنه  اإىل  البالغة الأهمية. واأ�شار  اأثناء عمله يف هذه ال�شناعات  ال�شرطان يف العظام يف 
يوجد تاأثري �شار على ال�شحة العامة يف حالة جتاوز حد الأمان طبًقا للمعايري املعتمدة 

دولًيا ل�شتخدام الهاتف النقال.
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 م�ضاهدات التلفاز حتدث لديهن زعزعة اأخالقية
ي�شاهدن  ممن  طالبة   )500( قوامها  عينة  على  اأج��ري��ت  طبية  درا���ش��ة  تو�شلت 
اجلهاز  باأمرا�ص يف  الفتيات  ه��وؤلء  اإ�شابة  اإىل  ت�شري  نتائج  اإىل  منتظم،  ب�شكل  الد�ص 
التنا�شلي واملجرى البويل وحدوث تغريات كبرية طراأت على �شلوكهن، حيث انح�شر 

تفكريهن غالبية الوقت يف اجلن�ص.

اإن املر�ص  ويقول الدكتور بكلية الطب جامعة القاهرة �شعيد ثابت يف درا�شته: 
اأ�شبح معرتًفا به من قبل اجلمعيات الطبية العاملية، ومت ت�شجيله بكتب الطب احلديثة 
ا اإىل تغيري عادات و�شلوك امل�شابني به، كما اأنه يعمل  با�شم "د�ص �شيندرم"، ويوؤدي اأي�شً

على زعزعة الأخالقيات.

واعتمد �شعيد يف درا�شته على ت�شجيل ال�شطرابات احلا�شلة وثائقًيا من خالل 
الأرقام التي ر�شدها طوال عام كامل وهي مدة الدرا�شة. 

تعر�شن  اأن  بعد  الفتيات  م��ن  ل�����)%53(  اأخ��الق��ي��ة  زع��زع��ة  النتائج ح��دوث  وم��ن 
للت�شوي�ص الفكري من جراء ما �شاهدنه يف التلفاز.

ا �شعف اللتزام الدرا�شي لدى الفتيات من خالل )32%( من  ومن النتائج اأي�شً
العينة مت تغيبهن عن ح�شور املحا�شرات. 

ومن اأهم نتائج مر�ص "الد�ص" زيادة ن�شبة املعاناة من الأمرا�ص الن�شائية ب�شكل 
عام بن�شبة و�شلت اإىل )8%( عن الن�شبة العادية.

العاطفي لدى  الفكر  اإىل ح��دوث حت��ولت وتغريات جذرية يف  املر�ص  اأدى  كما 
احلب  اأن  فكرة  ع��ن  تنازلن  حيث  الواقعية،  اإىل  الرومان�شية  م��ن  فتحولت  الفتيات، 
والتكافوؤ هما اأ�شا�ص الرتباط والزواج الناجح، وظهر ذلك التغري الفكري بني )%30( 
ا فكرة الزواج املبكر، وانخف�شت حدة ال�شروط  من الفتيات، وقبلت )42%( منهن اأي�شً

املطلوبة يف زوج امل�شتقبل.
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واحلديث  الآخ��ر  الطرف  وج��ود  تتطلب  اجلن�شية  بالرغبة  ال�شعور  زي��ادة  ولأن 
معه اأطول وقت ممكن، فقد وافقت )33%( من الفتيات على فكرة الختالط والتجارب 

العاطفية املبكرة.
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مقارنة احل�ضارات
عندما يذهب اأحد من اأفراد هذا الوطن اإىل اأوروبا اأو اأمريكا ال�شمالية، اأو بع�ص 
دول �شرق اأ�شيا ي�شدم حقيقة بحجم التقنية والتطور املوجود يف هذه البالد، وجتده 
عندما ت�شاأله بعد عودته: كيف وجدت الدولة التي ذهبت اإليها؟.. يقول بكلمات فيها 
من احل�شرة الكثري، فيبداأ يحدثك عن ما راأه، ويف نهاية حديثه يقول باللغة العامية 

الفرق". "واهلل 
ال��دول  ب��الده من م�شاف  اأن تكون  اأي �شخ�ص يطمح  األ��وم  اأن��ا ل  ويف احلقيقة 
اإىل الرقي وجعله يناف�ص الدول العظمى..  اأن ن�شعى به  املتقدمة، فللوطن حق علينا 
لكن رقي اأية دولة يف العامل ل يتم بالأماين اأو باملقارنة بالدول الأخرى فقط!.. اإمنا 
اخلربات،  واكت�شاب  العليا  ال�شهادات  على  احل�شول  اإىل  وال�شعي  املجتمع  بتثقيف  يتم 
وكذلك ن�شر الوعي الثقايف يف جميع املجالت، �شواء الطبية اأم الهند�شية اأم حتى تطوير 

بع�ص العادات الجتماعية والت�شرفات ال�شخ�شية.

فحني تنقل جتربة دولة معينة اإىل جمتمعك يجب عليك اأن حتاول تنمية حب 
اإىل حديثك؛ لكي يكون هناك فائدة من نقل  ي�شتمع  ول��دى من  اأوًل،  التغيري لديك 

جتربتك وحديثك.

فتجارب الآخرين مفيدة، وهي عامل م�شاعد يف عملية التطوير، فكل اخرتاع يف 
هذا العامل يبداأ بتجربة من قبل عامل، وقد ل يحالفه النجاح يف اأول مرة، اأو ل يحالفه 
احلظ اأبًدا وياأتي من يكمل هذه التجربة ويتالفى اأخطاء الذي قبل، وهكذا حتى تكلل 

العملية بالنجاح.

متقدمة  بالد  يف  فرتة  عا�شوا  الذين  الأ�شخا�ص  احل�شر،  ل  املثال  �شبيل  فعلى 
الأم��ان  ح��زام  بربط  التقيد  مثل  لالأف�شل،  تغريت  �شلوكياته  بع�ص  جتد  ومتح�شرة 
ال�شبكة  ا�شتخدام  ا  واأي�شً الطرقات،  النفايات يف  املرورية، وكذلك عدم رمي  والأنظمة 

العنكبوتية ب�شكل اإيجابي، وغريها من الأ�شاليب املتح�شرة.
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لكن هناك عدًدا من الأ�شخا�ص ين�شى جميع عاداته التي اكت�شبها خالل فرتة 
التي  الدولة  ال�شائد يف  العام  املناخ  فيت�شرف ح�شب  ال��دول  اإقامته يف هذه  اأو  درا�شته 
يتواجد فيها الوقت الراهن، فتجده يخالف جميع الأنظمة التي كانت تعجبه يف الدولة 
التي يقارنه فيها بلده، على رغم اقتناعه التام اأن ما يفعله هو خطاأ، لكن يقول باللغة 
العامة "جت علي اأنا حلايل"، اأي يق�شد اأنه ل ميكنه اأن ي�شلح املجتمع بت�شرف اإيجابي 

فردي من قبله!

ويف احلقيقة اأن الت�شرفات الفردية هي بداية التطوير، فكل �شخ�ص يحاول اأن 
الت�شرفات  يف  اإيجابًيا  تغرًيا  اأم  علمًيا  اأم  ثقافًيا  الرقي  هذا  كان  �شواء  بنف�شه،  يرتقي 
اإن كان هذا التطور بطيًئا  اإيجاًبا على املجتمع يف امل�شتقبل، وحتى  ال�شخ�شية ينعك�ص 

نوًعا ما.

يف الأخري، حقيقة اأمتنى من اأي �شخ�ص اكت�شب اأية جتربة مفيدة اأن ينقلها اإىل 
جمتمعه، ويبداأ بتغيري ذاته قبل اأن يحاول اأن يك�شبها لالآخرين، ففي احلقيقة نحن 
بالد ل ينق�شها اأية عوامل اأ�شا�شية للتقدم والتح�شر، اإمنا ينق�شنا القليل من الوعي 

واللتزام، وتغري بع�ص من ت�شرفاتنا الع�شوائية.
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الزهراوي .. اأح�ضن جراح يف التاريخ
)اأب��و  با�شم  الغربيني  عند  ويعرف  ال��زه��راوي،  عبا�ص  بن  خلف  القا�شم  اأب��و  هو 
الأندل�ص  بالأندل�ص، وعا�ص يف  الزهراء يف �شواحي قرطبة  الكا�شي�ص(، ولد يف مدينة 
خالل القرن الرابع، حيث كان طبيب عبدالرحمن الثالث، ثم طبيب ابنه احلكم الثاين 
امل�شتن�شر، واإذا كان تاريخ ولدته غري معروف، فاإن املوؤرخني يرجحون اأن وفاته كانت 

عام )404ه�(.

اإ�شهاماته  وتتجلى  والعامليني،  امل�شلمني  اجل��راح��ني  اأعظم  من  ال��زه��راوي  يعّد 
العلمية فيما حققه من اإجنازات وابتكارات متعددة يف الطب ب�شفة عامة، ويف اجلراحة 
ق بني اجلراحة وغريها من املوا�شيع الطبية، وجعلها  ب�شفة خا�شة، فهو اأول من فرَّ

علًما م�شتقال قائًما على درا�شة ت�شريح الأج�شام احلية وامليتة. 

وهو اأول من اأجرى عملية ا�شتئ�شال احل�شى من املثانة عن طريق املهبل، وهو 
اأجرى هذه العملية على خادمه،  اأول من جنح يف عملية �شق الق�شبة الهوائية، حيث 
كما جنح يف اإيقاف نزيف الدم بربط ال�شرايني الكبرية، وعّلم تالميذه خياطة اجلروح 
خياطة داخلية ل ترتك اأثًرا مرئًيا، وكيفية اخلياطة باإبرتني وخيط واحد مثبت بهما. 

للنزيف  الأج�شام  بع�ص  ا�شتعداد  و�شف  من  اأول  فهو  العام،  الطب  ميدان  ويف 
طرًقا  اأدخ��ل  كما  الظهر،  فقرات  يف  وبال�شل  املفا�شل  بالتهاب  اهتم  كما  )هيموفيليا(، 
الأ�شنان  واأطباء  اجلراحون  ا�شتفاد  وقد  الن�شائية،  الأمرا�ص  فرع  على  جديدة  واآلت 
الأوروبيون من الر�شوم التي و�شعها ل�شنع الآلت الالزمة لإجراء العمليات اجلراحية.

عن  عجز  ملن  "الت�شريف  امل�شمى  كتابه  هو  واأ�شهرها  الزهراوي  ت�شانيف  اأك��رب 
التاأليف"، وهو عبارة عن دائرة معارف طبية تقع يف ثالثني جزًءا، وميتاز بكرثة ر�شومه 

ووفرة اأ�شكال الآلت التي كان الزهراوي ي�شتعملها يف اجلراحة. 

اإىل  الكتاب  ه��ذا  باجلراحة من  اخلا�ص  اجل��زء  الكرميوين  ج��ريار  ترجم  وق��د 
يف  واح��دة  خمتلفة،  طبعات  منه  و���ش��درت  امل��ي��الدي،  ع�شر  الثاين  القرن  يف  الالتينية 
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�شنة )1778م(.  اأك�شفورد  �شنة )1541م(، وثالثة يف  بازل  البندقية )1497م(، وثانية يف 
كما اأن الدكتور لوكلريك ترجمه اإىل الفرن�شية يف القرن التا�شع ع�شر. 

وتقول زغريد هونكه عن هذا اجلزء من الكتاب: وقد لعب الق�شم الثالث من 
هذا الكتاب دوًرا مهًما يف اأوروبا؛ اإذ و�شع اأ�ش�ص اجلراحة الأوروبية، و�شما بهذا الفرع 
من الطب اإىل مقام رفيع، فاأ�شبحت اجلراحة م�شتقلة بذاتها ومعتمدة يف اأ�شولها على 

علم الت�شريح. 

اأث��ر كبري يف النه�شة الأوروب��ي��ة على م��دى خم�شة  وق��د ك��ان لكتاب ال��زه��راوي 
قرون، حيث كان يدر�ص يف جامعات اأوروبا، كما كان اجلراحون الأوربيون يرجعون اإليه 

ويقتب�شون منه.
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هل اأنت ك�ضول جًدا؟
ميكن للعديد من العوامل اأن ُت�شهم مبا ي�شمى َك�َشلك. النق�ص يف الرغبة ميكن 
بالتاأكيد اأن يثبط اندفاعك.. فاإذا مل تكن تتحرك باجتاه �شيء يثريك، فمن ال�شعب 

اأن تعزز جهودك. 

على  وه��م  الك�شل..  يدعى  ما  �شيء  يوجد  ل  باأنه  يوؤمنون  ممن  الكثري  هنالك 
ي�شمى  ل  لديه حت��ٍد ج�شدي،  ال��ذي  اأو  املعاق  ال�شخ�ص  اإن  الأح���وال.  اأغلب  �شواب، يف 
ك�شوًل عندما ل ي�شتطيع امل�شاركة يف ريا�شة معينة، وب�شكل م�شابه، فاإن ال�شخ�ص الذي 

لديه حتٍد نف�شي يجب اأن ل يعد ك�شوًل. 

اإن القيود على القدرات الذهنية متنع متابعة واإجناز اأهداف معينة. القدرة ل 
اإن النق�ص يف الطاقة الذهنية  تعني دائًما الرباعة، والرباعة ل تعني دائًما التحرك. 
ميكن اأن يرتكك منهًكا جًدا لدرجة اأنه يبقى لديك قدرة قليلة لرتكز جهودك. فاإذا 
كنت م�شتغرًقا بالهموم واملخاوف، فاإن قدراتك الذهنية ميكن اأن ت�شعف ب�شكل كبري. 

فاإن القليلني منا يكونون ك�شولني عندما يتعلق الأمر باأكل طعامنا املف�شل، ولن 
نقول: "اأتعلم، اأحب اأن اآكل هذا الآن، لكن هذه ال�شوكة تبدو ثقيلة جًدا". اإن ال�شعور 
بعدم وجود حافز يعني اأنه ل يوجد لديك �شيء يثريك حًقا عمله.. اإنها لي�شت م�شاألة 

ان�شباط بقدر ما هي م�شاألة تتعلق مب�شتوى اهتمامك. 

1- حرر الرغبة املكبوتة: 

اإن نق�ص احلافز اأو نفاده، يدل، غالًبا، على اأنك كنت تكبح الكثري من النفعالت 
العنيفة تعد غري مقبولة  الإحباط؛ ولأن النفعالت  اأو  اأو اخلوف  ال�شلبية كالغ�شب 
اجتماعًيا، فقد تدربنا على كبتها داخل اأعماقنا. امل�شكلة يف هذا، بالطبع، هي اأنه ي�شتنفد 
طاقتنا ببطء، واأخرًيا ميكن اأن ن�شبح بعيدين عن متناول اأنف�شنا لدرجة اأننا ل نعرف 

حتى كيف ن�شعر جتاه الأ�شياء بعد ذلك! 

www.alukah.net
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اذهب اإىل مكان منعزل، وا�شرتِخ، وخذ نف�ًشا عميًقا مرات عدة.. فكر باأهدافك 
ح��زن؟ خوف؟  تن�شاأ؟  التي  النفعالت  ما هي  حالًيا..  التي متالأ حياتك  وبن�شاطاتك 
ندم؟ غرية؟ غ�شب؟ عرّب عن هذه امل�شاعر الآن؛ فامل�شاعر غري املعرب عنها ت�شبه ال�شم 
الذي يقتلك ببطء. دع نف�شك ت�شعر بالنفعالت، مهما تكن بحيث ميكنك اأن تخرجها 

من نظام حياتك. 

2- ابحث عن اأهداف مقنعة وابِنِ حياتك حولها: 

اأجب عن ال�شوؤال التايل: اإذا مل يكن الوقت واملال مهمني، ماذا ميكن اأن اأفعل يف 
ن كل �شيء، واأنا اأعني كل  حياتي؟ ثم، ومن دون توقف للتفكري اأو النتقاد الذاتي، دوِّ
�شيء، ياأتي اإىل عقلك يف اخلم�ص ع�شرة دقيقة التالية. هل تف�شل اأن تكون متزوًجا اأم 
عزًبا؟ يف اأي جزء من الدولة، اأو العامل، حتب اأن تعي�ص؟ ماذا ميكن اأن تكون هواياتك 

وحرفك؟ كيف ميكن اأن تك�شب دخاًل؟ 

الأهم  تعد  التي  تلك  باختيار  وقم  راجعها  الأه���داف،  تكتب جميع هذه  اأن  بعد 
ت�شعر  اإذا مل حتققها، �شتجعلك  الأه���داف،  اأي من ه��ذه  ل��ك..  بالن�شبة  الإط��الق  على 
�شتجد  �شيدفعك. رمبا  ال��ذي  ال�شدة  امل�شتوى من  ذلك  اإن��ه  هباًء؟  كانت  وك��اأن حياتك 
العديد من هذه الأهداف، ورمبا �شتجد واحًدا فقط. ابتكر لكل واحد من هذه الأهداف 
ا تو�شيحًيا �شمعًيا اأو ب�شرًيا )مل�شًقا اأو �شريًطا ت�شجيلًيا( ميكنك  ذات الأولوية عر�شً
ا�شتخدامه كل يوم ليجعلك تعود اإىل العمل بجد نحو هدف حياتك. وبوجود اإح�شا�ص 
وا�شح مبا هو اأهم �شيء بالن�شبة لك واإىل اأين تتوجه، ينبثق اإح�شا�ص بالبناء يف حياتك، 
و�شتجد نف�شك تقوم بعمل اأ�شياء تدعم ب�شكل اآيل حتقيق هدفك، وبوجود �شبب للقيام 

بها، فاإن ك�شلك يتبدد وتتعزز طاقتك.
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 ال�ضباب والو�ضم .. تقليد اأعمى 
اأم مترد على الواقع؟!

ال�شنني  اآلف  ُع��رف منذ  الو�شم قد  اأن  الظاهرة جند  اإىل ج��ذور هذه  اإذا عدنا 
وا�شتخدمته ال�شعوب القدمية لأغرا�ص عدة يف املا�شي، فقد ارتبط الو�شم بالديانات 
كما  اآلهتها،  واأ���ش��ك��ال  الدينية  لرموزها  كحامل  وغ��رًب��ا  �شرًقا  انت�شرت  التي  الوثنية 
ا�شُتخدم كتعويذة �شد املوت، و�شد العني ال�شريرة، وللحماية من ال�شحر، كما عرفته 
العقائد البدائية كقربان لفداء النف�ص اأمام الآلهة، وا�شتخدمه العرب كو�شيلة للزينة 
وللتجميل ورمز للتميز يف النتماء اإىل القبيلة، وا�شتخدمه امل�شريون القدماء كعالج 

ظًنا منهم اأنه مينع احل�شد.

اأما الو�شم كتعريف، فهو ثقوب حتدث يف اجللد ي�شاف اإليها بعد ح�شول النزف 
الو�شم  اإح��داث  كيفية  اأما عن  تدوم لفرتات طويلة،  ثابتة  األواًنا  تك�شبه  واأ�شباغ  مواد 
فيجب عليك اختيار الو�شم الذي تريد من خالل ر�شوم معدة �شلًفا على ورٍق، يطرح 
يلزم  ر�شم معني  بطلب  اأو  ينا�شبك،  ما  منها  تختار  ع��دة  اأ�شكاًل  اأمامك من��اذج حتمل 
به الوا�شم، وبعد ذلك يقوم بطبع هذا النموذج على املكان الذي تختاره من ج�شدك؛ 
�شريطة املالءمة بني حجم الو�شم وامل�شاحة املخ�ش�شة له، ثم ياأتي عمل الإبرة املت�شلة 
بقلم دوار فت�شمع اأزيزها عند اإدخالها يف اجللد، حيث تقوم هذه الإبرة باإدخال ال�شبغة 
يف الطبقة ال�شفلية للجلد بدقة؛ لتح�شل يف النهاية على الو�شم الذي طلبته يف امل�شاحة 
ويعرفون  لعملهم  متقنني  الوا�شمون  ه��وؤلء  يكون  ما  وغالًبا  ج�شدك،  من  املخ�ش�شة 
باإتقان، لكن امل�شكلة تبقى يف الأدوات التي يتم ا�شتخدامها، فعلى  كيف يوؤدون عملهم 

رغم تعقيم الإبرة اإل اأن ذلك ل مينع من الت�شبب بنقل اأمرا�ص عدة، كالإيدز مثاًل.

وهنا يبقى ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه بقوة.. ملاذا الو�شم وما الفائدة منه؟

للذراع  اأبهى  �شورة  اأو  اأجمل  ج�شم  على  للح�شول  هو  الو�شم  اأن  يرى  البع�ص 

www.alukah.net
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اإن  القوة وال�شالبة، حيث  واإب��راز  الو�شم  اإىل مكان وجود  اأو للفت النتباه  اأو اجل�شد، 
ك�شور  مرعبة  ودللت  معاين  حمل  اإذا  ا  خ�شو�شً ال�شخ�شية،  ق��وة  عن  يعرّب  الو�شم 
اجلماجم والأفاعي وغريها، وبع�شهم يعدها تخليًدا لذكرى معينة حتمل يف اأنف�شهم 
اأثًرا، كحب جارف اأو ثاأر دفني اأو عرفان بجميل ل�شخ�ص معني، وذلك بتحميل بع�ص 
الر�شوم كتابات معينة، اأو الكتفاء بالكتابة اأو بو�شم �شكل يحمل �شورة تعرب عن هذه 
احلالة، فيما كان البع�ص ممن يقفون اأمام هذا امل�شهد يعار�شون هذه الآراء ويعدونها 
اميينني  املغني  اأمثال  ال�شاخبة  الأغنية  لنجوم  وتقليًدا  النف�شي،  الختالل  من  نوًعا 
منا  فياأتي  اأبطال وجن��وم،  ب�شورة  �شا�شاتنا  ال�شيطان، وغريهم ممن تظهرهم  وعبدة 
والبع�ص  اأج�شادهم،  على  يحملون  ما  معاين  يف  التفكري  دون  الأمثلة  لتلك  التقليد 
عن  للتعبري  النوع  هذا  على  ياأتي  جتعله  املو�شوم  �شخ�شية  على  تطراأ  تغريات  يعدها 

�شخطه ومتيزه يف املجتمع.

وللطب راأي اآخر: حيث يرى بع�ص الخت�شا�شني يف اأمرا�ص اجللد، اأن الو�شم 
اإم��ا و�شم ب�شبب احل��وادث واجل��روح، وياأتي نتيجة  اأن��واع، فهو  من الناحية الطبية له 
اختالط الدم بالرتاب اأو غريه خالل التعر�ص جلرح فيرتك ندبة اأو اأثًرا دائًما، وو�شم 
به غالًبا  ال��ذي يقوم  الهواة وهو و�شم من �شخ�ص غري حم��رتف، والو�شم الح��رتايف 
فنان يف ر�شم الو�شم.. اأما بالن�شبة ل�شتخدامه يف الطب، فالو�شم عرف طبًيا على اأنه 
اأحد اأ�شاليب التجميل التي تاأتي لإخفاء اآثار اجلروح اأو احلروق يف اأماكن معينة من 
لر�شم احلاجبني وحول  الن�شوة  ت�شتخدمها  التي  الدائمة  الزينة  كنوع من  اأو  الوجه، 
اأو لتلوين املناطق البي�شاء يف اجللد امل�شاب بالبقع البي�شاء بلون  ال�شفاه والرمو�ص، 
اجللد. وعن الأثر ال�شلبي للو�شم على �شحة املو�شوم، فاإن ا�شتخدام الو�شم ينطوي على 
خماطر، منها: اإمكان الإ�شابة ب�شرطان اجللد وال�شدفية واحل�شا�شية التي حت�شل يف 
ا�شتخدام �شباغ  الت�شمم، خا�شة عند  ب�شبب  اجللد يف بع�ص احلالت واللتهاب احلاد 
�شنع لأغرا�ص اأخرى كطالء ال�شيارات اأو حرب الكتابة، و�شوء التعقيم الذي يوؤدي اإىل 
اإىل  الإي��دز والزهري، وقد ت�شل  الكبدي وفريو�ص  باأمرا�ص اللتهاب  العدوى  انتقال 
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التاأثري يف احلالة النف�شية للمو�شوم، فتوؤدي اإىل تغريات �شلوكية يف �شخ�شيته.

من  وم�شاحيق  حيواين  اأ�شل  ذات  ملونات  فهي  امل�شتخدمة،  امل��واد  طبيعة  اأم��ا 
تكون  وهنا  والكوبالت،  كاحلديد  املعادن  اأك�شيد  اأو  النباتات  وع�شارة  والفحم  الكحل 
الطامة الكربى؛ لأن املو�شوم ل يدرك اأن البقع والألوان امل�شتخدمة يف الو�شم هي مواد 
خاملة؛ لذلك فهي ت�شبح جزًءا دائًما من مكونات خاليا الب�شرة، واأن اإزالة هذا الو�شم 
توجب اإزالة هذه اخلاليا يف حال قرر م�شتقباًل ذلك، وهذه العملية تتم اإما با�شتئ�شال 
الطريقة  وهذه  منها،  ال�شطحي  خا�شة  الب�شرة،  ب�شنفرة  اأو  الو�شم  منطقة  يف  اجللد 
يوؤخذ عليها احتمال ابي�شا�ص املنطقة املعاجلة بها، والإزالة با�شتخدام الليزر اأو بعمل 
واأخ��رًيا  اح��رتايف،  اأو بو�شم  اإم��ا باجلراحة  به،  املرغوب  الأ�شلي غري  الو�شم  ر�شم فوق 

بطريقة كيميائية كا�شتخدام الغبار الكالدوين اأو �شائل الآزوت. 

www.alukah.net
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 �ضاب يت�ضاءل: هل نحن "�ضباب" 
على قارعة اجلهل؟!

ل نريد اأن نوجه التهم جزاًفا للن�صء اجلديد، لكنه على رغم ذلك متهم باجلهل 
وال�شطحية وقلة، بل انعدام الثقافة.

ويعزو البع�ص �شبب هذا البتعاد عن الثقافة اإىل اإيقاع الع�شر ال�شريع، وتعدد 
املالهي التي ت�شغل ال�شباب عن الكتاب، كالقنوات الف�شائية وال�شبكة العنكبوتية مثاًل، 

وكاأن لكل �شيء �شريبة، حتى اإن كان التقدم نف�شه.

لل�شباب  الإج��اب��ة  ون���رتك  ال�شباب؟  عند  الثقايف  اجل��ف��اف  ه��ذا  مل���اذا  وال�����ش��وؤال؛ 
اأنف�شهم.

اأوًل: ل وقت للثقافة:

اإىل  نلتفت  حتى  الكايف  الوقت  جند  ل  اأننا  يف  يتمثل  ب�شاطة  وبكل  "ال�شبب 
تثقيف اأنف�شنا، واأ�شف اإىل ذلك اأن وقتنا ل ي�شعنا ل�شتذكار الدرو�ص املفرو�شة علينا 
يف املراحل التعليمية"، هذا ما قاله اأحدهم، وي�شيف الآخر: "ل اأجد �شبًبا لذلك، اإل اأن 
تلك الفئة من ال�شباب يق�شون اجلزء الأكرب من وقتهم يف و�شائل اللهو والرتفيه، مما 

يعني عدم تبقي الوقت الكايف اإل للدرا�شة املفرو�شة يف املراحل التعليمية".

بع�ص ال�شباب ل يزال مي�شك بحقه يف تثقيف نف�شه، على رغم كل �شيء، ويقول 
املكتبة  اإىل  نتوجه  املدر�شة  الراحة يف  ف��رتات  واأ�شدقائي ويف خالل  "اأنا  ال�شباب  اأح��د 
لكي  يكفي  ل  بدرا�شته  نلزم  ما  اأن  م�شبًقا  نعلم  لأننا  تفكري؛  دون  ومن  مبا�شر  ب�شكل 
يو�شف ال�شخ�ص باملثقف، اأما بالن�شبة لالآخرين الذين يهملون من هذه الناحية فال 

اأجد اأي مربر لهم يف ق�شاء ذلك الوقت الكبري يف قيل وقال بال فائدة تذكر".

وبع�ص  اأملكه،  ال��ذي  للثقافة  الأ�شا�ص  الوحيد  امل�شدر  هي  "الكتب  وي�شيف: 
برامج التلفاز العلمية بني احلني والآخر، واأعتقد اأن ذلك يفي باملطلوب".



295

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

ثانًيا: الدافع الأ�شري:

يرى اأحد ال�شباب اأن دور الأ�شرة مهم يف هذا املجال، ويقول: "يحثني اأبي منذ 
طفولتي على اأن اأتثقف بجميع الو�شائل املمكنة، حيث كان يقوم باملداومة على اإعطائي 
الق�ش�ص التي تنمي الفكر واخليال، وجعلني اأقراأ ال�شحف بطريقة م�شوقة، فلقد كان 
يفتح ال�شحيفة يل على موا�شيع مثرية بالن�شبة للطفل، اإىل اأن اأ�شبحت من مدمني 

قراءة ال�شحف بجميع اأبوابها، وهذا �شنيع لن اأن�شاه لوالدي". 

تلقيه  مت  التي  والو�شيلة  الطريقة  على  ال�شاب  ثقافة  مدى  "تعتمد  وي�شيف: 
للرتبية بها، فال�شخ�ص الذي ن�شاأ عند اأب جاهل قطًعا �شيختلف عن �شخ�ص ن�شاأ عند 

دكتور يف علم ما".

ثالًثا: حكم جائر:

يرى الرتبويون اأنه من اخلطاأ القول اأن معظم ال�شباب يفتقد اإىل الثقافة ب�شكل 
تام، بل تتفاوت درجات الثقافة من �شاب لآخر، وذلك ل يعني عدمها، وكل ما يحتاج اإليه 

ال�شاب هو الطريق لإظهار ما لديه وتنميته.

فالواقع يقول: اإن لكل �شاب جماًل فكرًيا جانبًيا يبدع فيه، وهذا هو التج�شيد 
ال�شحيح للثقافة، كما اأن لل�شاب جوانب من الثقافة يخفق فيها دائًما، وهي اجلوانب 
الثقافية التي حتتاج اإىل مطالعة دائمة، وال�شبب يف ذلك عدم اإعطاء نف�شه وقًتا للراحة، 

من املرح والندفاع للهو والرتفيه عن النف�ص.
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اإنها الأر�ض يا نا�ض!
ا يف حياة الإن�شان، بل هي ت�شاوي الِعر�ص، ومع تطور  الأر�ص لي�شت �شيًئا رخي�شً
تعد  فلم  احلياة،  تفا�شيل  وت�شعبت  تعقدت  الأر�شية،  الكرة  �شطح  على  الإن�شان  حياة 
الأر�ص م�شاًعا، والتنقل من مكان اإىل اآخر مل يعد �شهاًل، ل يلزمه اإل نزع اأوتاد اخليمة 
لالنتقال اإىل بقعة اأخرى، بل حتى اإن كنت متلك املال واأردت النتقال من مدينة اإىل 
مدينة، بل حتى من حي اإىل اآخر يف املدينة نف�شها لتج�شمت العناء، فاأنت يف اإقامتك 
يف بيت حتمل تفا�شيل حياتية مهمة؛ لأن احلياة مل تعد �شهلة وب�شيطة كما كانت قبل 
قرون، هناك مكان عملك ورزقك، ومدار�ص اأولدك، وجريانك وعالقاتك، واخلدمات 
ال�شرورية التي ل غنى عنها يف ع�شرنا، ما جعل الكثريين من النا�ص يعملون ويكّدون 
ال�شنني الطوال لأجل احل�شول على بيت يوؤويهم، واأ�شبح �شعر املرت املربع اليوم ي�شاهي 

�شعر الدومن يف حقب �شابقة.

مت الأر�ص بني ال�شعوب والأمم بال�شكل الذي نراه، بعد �شراعات و�شجالت  ُق�شِّ
اإىل الو�شع احلايل،  طويلة، و�شالت دماء غزيرة، وعقدت جل�شات ماراثونية للو�شول 
فالنا�ص يتكاثرون فوق تكاثرهم، وتزداد احلاجة مع تطور احلياة اإىل املياه والرثوات 
الطبيعية وم�شادر الطاقة، وكان لنا - مع�شر العرب وامل�شلمني - ح�شة كبرية من ياب�شة 
الأر�ص ومن �شواطئها، حبا اهلل معظمها مبناخ معتدل وبرثوات هائلة تتيح ملن يبذل 

جهًدا قلياًل اأن يحيا بكرامة.

واأرواح��ه��م  ال�شفر  عناء  ال��ع��رب، وحتملوا  اأج��دادن��ا حني خرجوا من جزيرة  اإن 
حممولة على اأكفهم، يف زمن مل يكن فيه ل طائرات ول قطارات ول �شيارات ول �شفن 
حديثة، قد اأجنزوا اإجناًزا كان يفرت�ص باأحفادهم، اأي نحن، اأن نحافظ عليه واأل نهمل 
ت�شحياتهم بالتفريط بالأر�ص، ففي زمانهم كانت احلياة والنتقال من مكان اإىل اآخر 
اأ�شهل، على رغم ال�شعوبات املو�شوعية، ولقد �شقوا لنا طريًقا اأتاح لنا اأن نقيم يف بالد 
و�شالم،  براحة  ديننا  �شعائر  ونقيم  فيها،  اهلل  ونعبد  حياتنا،  فيها  نعي�ص  واأن  جديدة، 
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م��ات، وق�شوا  اأو بغريه من  بالطاعون  ا�شت�شهد وم��ات  الأج��داد من  ا�شت�شهد من  وقد 
حياتهم يجاهدون ويكافحون لياأمنوا وذريتهم يف الأر�ص، بعيًدا عن ت�شلط الأعداء اأو 

منة الغرباء.

اآلف من  القد�ص  اآلف �شحابي، ويف  ع�شرة  نحو  دفن  الأردن  نهر  على �شفاف 
لتاأتي  ي��رق��دون،  والعلماء  وال��زاه��دي��ن  والفاحتني  واملجاهدين  والتابعني  ال�شحابة 
بقعة من  اأو غريها، ويف كل  »ماأمن اهلل«  ل�شحق رفاتهم يف مقربة  جرافات الحتالل 
ال�شام اأو العراق اأو م�شر اأو املغرب م�شاجد قدمية ومقابر واآثار تبني كم انت�شر الأجداد 
لنحيا بكرامة وعزة، ونتمتع برزق اهلل، هوؤلء غر�شوا حتى ناأكل، ويفرت�ص اأن نغر�ص 
تاريخي وجغرايف  ل��واق��ع وو���ش��ع  اأ�ش�ًشا  وه���وؤلء و�شعوا  والأح��ف��اد،  الأب��ن��اء  ي��اأك��ل  حتى 
و�شيا�شي كان يجب علينا اأن نحافظ عليه، واأن نع�ّص باأ�شناننا حتى ي�شتمر، ل اأن تق�شم 

البالد بامل�شطرة من قبل لقيط فرن�شي اأو اإجنليزي!

مل يكن عمرو بن العا�ص حني فتح م�شر يتخيل اأن حُتكم ممن يحتكر الرثوة 
لالأعداء  ويعطي  والفقر،  البطالة  لهم  وي�شبب  والبط�ص،  بالع�شف  النا�ص  وي�شو�ص 

امتيازات الت�شرف بجزء عزيز منها، ويقبل ب�شيادة ا�شمية عليها.

ومل يكن مو�شى بن ن�شري اأو طارق بن زياد يتخيالن اأن ياأتي ملوك الطوائف 
وتافه اأرعن مثل اأبي عبداهلل ال�شغري لي�شلم جنة الأندل�ص لالأعداء، الذين مل يكتفوا 
اأمر من  دينهم، وهذا  العذاب وفتنوهم عن  �شوء  النا�ص  با�شت�شالمه ورحيله، ف�شاموا 
�شنن اهلل يف الكون، فمن ل وطن له، ل دين له، مبعنى اأنه قد يفنت ويجرب على ترك 

دينه اأو بع�ٍص من �شعائره... و�شاعت الأندل�ص، ومل يبق ل�شيادتنا عليها اإل الآثار.

يجري  اأو  ه���ّودت  مبعظمها  واأر���ش��ه��ا  ت�شيع،  الأر�����ص  فل�شطني  فل�شطني،  اأم���ا 
تهويدها، ومعظم �شعبها يعي�ص ق�شًرا يف ال�شتات، والنكبة تولد اأخرى، واحلياة ت�شيق 
بنا، وكيف ل ونحن اإما يف ال�شتات واإما نعي�ص على اأر�ص ل حق لنا يف معظم اأر�شها، اأو 

مائها، ول حرية لنا يف الإبحار من �شواطئها.

اأن  عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - ج��اء وفتح بيت املقد�ص، وك��ان الأج��در 
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تبيت  الأق�شى لإ�شطبل  امل�شجد  ال�شليبيني، وحتول  باأيدي  �شقط  لكنه  نحافظ عليه، 
اأن  من  امل�شجدين  ثالث  ومنع  امل�شلمني،  دم��اء  يف  حوافرها  غا�شت  التي  خيولهم  فيه 
يذكر ا�شم اهلل فيه، فجاء النا�شر �شالح الدين الأيوبي وحررها، وكان الأجدر اأن يرتق 
اخللف ما وقع فيه بع�ص ال�شلف، ويحافظوا على مدينتهم وم�شجدها، وعلى مدنهم 

وقراهم وربوعهم يف اأكنافها... ولكن...!

اإنها الأر�ص يا نا�ص، قيمتها ل تقدر بثمن، واحل�شول عليها تطلب بذل الدماء 
ا توؤوينا، وانظروا  والأرواح، وفنيت اأعمار الأجداد يف �شبيله، وحني �شاعت ل جند اأر�شً

ماذا حّل باأبناء �شعبنا يف العراق، لقد �شاقت بهم حتى اأر�ص الأ�شقاء!

فالأر�ص هي جزء من املعتقد، وهي الدم الذي ي�شري يف العروق، بل هي اأك�شجني 
التاريخ واجلغرافيا، ول حياة لمرئ بال اأر�ص، واأر�شنا لي�شت مثل اأي اأر�ص، فل�شطني 
حمور ال�شراع يف عاملنا، وو�شعها يقرر م�شري العامل باأ�شره، اإنها الأر�ص يا نا�ص، ومن ل 
ي�شت�شعر قيمتها اأو ي�شتهني باأهميتها �شيندثر و�شيجر على نف�شه وعلى اأولده واأحفاده 
الويالت، الأر�ص ت�شتحق كل الهتمام، وتنتظر منا الحت�شان، وبالتاأكيد تبكي ح�شرة 

وتتوق اإىل الطهارة من النجا�شة!



299

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

 "6" اأ�ضباب جتعل ال�ضبكة العنكبوتية يف مقدمة 
و�ضائل الدعوة اإىل اهلل

اإليه من حتطيم للحواجز وجتاوز  ي�شار  اآخر غري ما  العنكبوتية وجه  لل�شبكة 
للحدود.. هناك ح�شب الإح�شاءات نحو مليار م�شتخدم لهذه التقنية يف خمتلف اأنحاء 
العامل، الأمر الذي يعده املهتمون فر�شة مواتية وتاريخية لن�شر الدعوة الإ�شالمية، 
يف  مهم  دور  العنكبوتية  لل�شبكة  كان  ال�شهادة  نطقوا  ممن  الأل��وف  هناك  اأن  ول�شيما 

اإ�شالمهم.

وات�شال  اإعالم  و�شيلة  العنكبوتية  ال�شبكة  التي جتعل  الأ�شباب  يلي بع�ص  فيما 
امل�شتقبل بال منازع.. وبالتايل من اأف�شل و�شائل الدعوة اإىل اهلل ون�شر الدين الإ�شالمية.

1- الالمكان:

نواح  ذل��ك  ويف  واملكانية،  اجلغرافية  احلواجز  كل  العنكبوتية  ال�شبكة  تتخطى 
اإيجابية ل تعد ول حت�شى. والتي ميكن جتنيدها يف ق�شية الدعوة.

2- الالزمان:

عامل  ت�شقط  ال�شبكة  ع��رب  املعلومات  نقل  بها  يتم  ال��ت��ي  الكبرية  ال�شرعة  اإن 
يدك  املعلومة يف  احل�شابات، وجتعل  الزمن من  عامل  ت�شقط  ال�شبكة   املعلومات عرب 

حال �شدورها.

3- التفاعلية:

تعودت و�شائل الإعالم التقليدية اأن تتعامل معك كجهة م�شتقبلة فقط، ينح�شر 
دورك يف اأن تاأخذ ما يعطونك وتفقد ما ل يعطونك؛ ولذلك فهم الذين يقررون ما 
تقراأ اأو ت�شمع اأو ت�شاهد، اأما يف ع�شر ال�شبكة العنكبوتية فاأنت الذي تقرر ماذا ومتى 
تريد اأن حت�شل عليه من معلومات، واأكرث من ذلك فباإمكانك الآن من خالل منتديات 

التفاعل واحلوار اأن تنتقل من دور امل�شتقبل  اإىل دور املر�شل اأو النا�شر.
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4- املجانية:
وهي اأمر مل يح�شل متاًما بعد.. لكنه �شيح�شل خالل ال�شنوات املقبلة، حيث اإن 
ال�شبكة  ب��داأت تتبلور لتمكن املجتمع من و�شف خدمة  التجارية  الكثري من الأمن��اط 
ب�شكل  للجميع  توفريها  �شيتم  والتي  احلياة  يف  الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  من  العنكبوتية 

جماين اأو �شبه جماين.
5- تنوع التطبيقات:

ما ذكرناه من اأمثلة قليلة على ا�شتخدامات وفوائد ال�شبكة العنكبوتية، ما هو 
�شعتها  تبلغ  ال�شبكة  تقدمها  التي  واخلدمات  التطبيقات  اإن  اإذ  في�ص؛  من  غي�ص  اإل 
تعلمهم  يف  اأطفالنا  تخدم  التي  والرتبوية  التعليمية  التطبيقات  فمن  احل��ي��اة،  �شعة 
الإلكرتوين وغرف  التي ت�شهل الت�شال كالربيد  اإىل اخلدمات  للعامل،  وا�شتك�شافهم 
احلوار، اإىل التطبيقات التجارية التي حتول العامل باأ�شره اإىل �شوق �شغرية ي�شتطيع 
فيها البائع وامل�شرتي اإمتام �شفقاتهم يف حلظات، اإىل املواقع الإخبارية  واملعلوماتية 

والأكادميية واملرجعية التي تخدم الباحثني واملطلعني يف �شتى املجالت.
6- �شهولة ال�شتخدام:

اأو مربجًما حتى ت�شتخدم  اأو مهند�ًشا  اأن تكون خبرًيا معلوماتًيا  اإىل  ل حتتاج 
اإىل جمرد مقدمة يف جل�شة ملدة �شاعة مع �شديق يو�شح لك  العنكبوتية، بل  ال�شبكة 

املبادئ الأولية لال�شتخدام.
ملاذا ال�شبكة العنكبوتية؟

بع�ص  يقوم  ال��ذي  بدينك  وتعريفه  باأ�شره  العامل  اإط��الع  باإمكانك  اأ�شبح  لأن��ه 
النا�ص بت�شويه �شورته يومًيا با�شتخدام تقنيات الع�شر، ومنها )ال�شبكة العنكبوتية(. اإن 
هذه الأداة التي األهم اهلل بها الإن�شان ليخرتق امل�شافات يف �شرعة الربق، وليدخل بيوت 
الإ�شالم،  اإىل  الدعوة  جمال  يف  للعاملني  تاريخية  فر�شة  حواجز،  بال  جمعًيا  النا�ص 
وللحري�شني على ن�شر كلمته؛ لي�شلوا اإىل العاملني ويقولوا لهم هذا ديننا وهذه دعوتنا، 

ويكونوا �شهداء على النا�ص، ويا لها من اأمانة!

فاهلل اهلل يف الدعوة يا دعاة الإ�شالم..!!
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 القاديانية فرقة �ضالة
تنت�شب القاديانية التي ت�شمى اليوم )بالأحمدية( للمريزا غالم اأحمد القادياين، 
املولود يف قاديان عام )1835م(، وكانت اأ�شرته على جانب كبري من الغنى؛ اإذ كان جده 
�شاحب قرى واأمالك، و�شاحب اإمارة يف البنجاب، خ�شرها جده )املريزا عطا حممد( 
يف حرب دارت بينه وبني )ال�شيخ( الذين �شادروا اأمالكه وطردوه واأ�شرته من بلدهم 
ع�شكرية  خدمات  لقاء  )1818م(،  عام  اإليها  بالرجوع  الإجنليز  لهم  اأذن  ثم  )قاديان(، 

قدمها لهم والده، واأعادوا اإليهم بع�ص تلك القرى. 

 وكان الإجنليز يطمعون يف تكوين اإمرباطورية لهم لت�شغل الفراغ املمتد فيهما 
بني م�شر والهند، كما كانوا يريدون ا�شتقرار و�شعهم يف الهند - درة التاج الربيطاين 
-، وهذه املناطق ي�شغلها امل�شلمون، وعداوة امل�شلمني لهم: تاريخية، جغرافية، نف�شية، 
وتلك اأ�شعب العداوات واأعمقها واأع�شاها على التوفيق والن�شيان، فقد جاء اأ�شالفهم 
ال�شليبيون اإىل ديار امل�شلمني، وا�شتولوا على بالد ال�شام، وهزموا امل�شلمني �شر هزمية، 
وارتكبوا اأب�شع املجازر، وكانوا اأول من ابتدع اإجالء امل�شلمني عن ديارهم، و�شاروا على 
ا يف جميع حروبهم مع امل�شلمني، وكانوا يظنون اأن الأمر قد ا�شتتب لهم، واأنه  ذلك اأي�شً
لن تقوم للم�شلمني قائمة، لكن امل�شلمني ظلوا م�شممني على اإخراجهم من ديارهم، 
فدينهم يفر�ص عليهم ذلك، وعلى رغم ُمكوثهم مدة تقارب القرنني من الزمان اأقاموا 
خاللها ممالك واإمارات يف بالد ال�شام، اإل اأن امل�شلمني ا�شتطاعوا يف النهاية اأن يتغلبوا 
ذل��ك فوجدوه يف  ال�شر يف  وق��د بحثوا عن  �شر ط��ردة،  ديارهم  عليهم ويطردوهم من 
امل�شلمون  كان  ولو  امل�شلمني،  يف  العظيمة  القوة  هذه  من�شاأ  عقيدته هي  واأن  الإ���ش��الم، 
قوة �شيا�شية لي�ص اإّل، لهان خطبهم على ال�شتعمار بجميع اأنواعه، لكنهم قوة روحية 
تندفع كال�شيل اإذا اندفعت.. وت�شتقر كال�شخر اإذا �شكنت.. وتفارقها قدرتها على الغلبة 
وال�شيادة حيًنا، لكن ل تفارقها قدرتها على ال�شمود والثبات؛ لذلك ل بد من تفتيت 

هذه القوة، وهذا ما اأجمعت عليه القوى ال�شتعمارية. 
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وال�شبب الذي جعل امل�شتعمرين الإجنليز يفكرون يف اإيجاد القاديانية، والرو�ص 
بداأ يركز  ال�شتعمار الربيطاين عندما  اأن  البهائية، يتلخ�ص يف  البابية، ثم  اإيجاد  يف 
احتالله امل�شتبد يف �شبه القارة الهندية، والتي ا�شتظلت براية احلكم الإ�شالمي ب�شعة 
قرون، ُجوِبه مبعار�شة عنيفة من حركات اجلهاد، وا�شتطاع الإجنليز اأن يق�شوا عليها 
وعلى الثائرين بكل عنف وق�شوة، ومتكن امل�شتعمر من تثبيت اأقدامه، واأقام نظاًما حلكم 
ا�شطفاء عنا�شر  يوؤازرهم جي�ص �شغري، وعلى  يعتمد على مئات من اخل��رباء  البالد 
تدين لهم بالولء ال�شيا�شي والفكري، وجعل امل�شتعمر ن�شب عينه هدف الق�شاء على 
وم��الأوا  املب�شرين  فا�شتقدموا طوائف  امل�شلمني،  قلوب  اأث��ارٍة من حمية اجلهاد يف  كل 
بهم اأرجاء الهند، ي�شرقون عقائد النا�ص ويزلزلون نفو�شهم بال�شكوك والريب، وكانت 
ذلك  امل�شلمني على  رد  وكان  الفكري،  املجال  بنارها يف  امل�شلمون  تلظى  معارك حامية 
واأ�شبحت  ع��امل،  كل  و�شغل  ل�شان،  كل  على  الإجنليز  �شد  اجلهاد  �شيحة  اأ�شبحت  اأن 
لهذا  وال��ق��رى  امل��دن  يطوفون  وغريهم  النا�ص  من  والعلماء  وت���وزع،  تكتب  املن�شورات 
يف  ال�شتعمارية  املطامع  وجه  يف  كئداء  عقبًة  اجلهاد  عقيدة  اأ�شبحت  وهكذا  الغر�ص، 

الهند وغريها من بلدان العامل الإ�شالمي. 

وكانت رو�شيا قد فعلت ال�شيء نف�شه يف فار�ص؛ اإذ بداأ التدخل الرو�شي يف اله�شبة 
وانق�شامات  فتًنا  تكابد  اآن���ذاك  فار�ص  ب��الد  وكانت  الأك���رب،  بطر�ص  عهد  يف  الإي��ران��ي��ة 
داخلية، ومطامع الرو�ص يف اإيران وغريها بداأت منذ عهد )بطر�ص الأكرب(، الذي طمع 
بعد مقتل )نادر �شاه( يف وراثة اإمرباطوريته، اإل اأنه اأخفق يف ذلك، لكنه مل ين�ص قبل 

موته اأن ي�شع ملن بعده خطة ا�شتعمارية لي�شريوا عليها.

والذي دفع امل�شتعمرين لإيجاد هذه الفرق البابية والبهائية والقاديانية، يقينهم 
من  �شاد�ًشا  ركنا  ويعدونه  باجلهاد،  اأهلها  يوؤمن  بالد  حكم  ي�شتطيعوا  لن  باأنهم  التام 
العقيدة،  للق�شاء على هذه  املخططات  ر�شم  الإ�شالم، ففكروا ب�شورة جدية يف  اأرك��ان 
لبان حبهم، فكانوا عند ح�شن ظن  واأر�شعوهم  اأعينهم،  من خالل رجال ربوهم على 
�شادتهم بهم، فها هو الغالم القادياين يقول يف كتابه "ترياق القلوب" ما ن�شه: )لقد 
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ق�شيت معظم عمري يف تاأييد احلكومة الإجنليزية ون�شرتها، وقد األفت يف منع اجلهاد 
ووجوب طاعة اأويل الأمر الإجنليز من الكتب والإعالنات والن�شرات ما لو جمع بع�شها 
اإىل بع�ص ملالأ خم�شني خزانة، وقد ن�شرت معظم هذه الكتب يف البالد العربية: م�شر 
وقال  احلكومة(،  لهذه  خمل�شني  امل�شلمون  ي�شبح  اأن  هو  هديف  وك��ان  وتركيا،  وال�شام 
اأجاهد  ال�شتني  اأخ��رى: )لقد ظللت منذ حداثة �شني وقد ناهزت الآن على  يف ر�شالة 
بل�شاين وقلمي، لأ�شرف قلوب امل�شلمني اإىل الإخال�ص للحكومة الإجنليزية، والن�شح 
لها، والعطف عليها، واأُلغي فكرة اجلهاد التي يدين بها بع�ص جهالهم، والتي متنعهم 

من الإخال�ص لهذه احلكومة(. 

كذلك فعل الباب والبهاء من بعده؛ اإذ قال البهاء )ح�شني علي املازنداين( زعيم 
اأهل  جلميع  الأعظم  الظهور  هذا  يف  منحت  التي  الأوىل  )الب�شارة  ن�شه:  ما  البهائية 

العلم حَمُو حكم اجلهاد من الكتاب(.
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حذاوؤك ما نوعه؟
حذاوؤك، ما نوعه؟

قمي�شك، ما ماركته؟

هاتفك النقال، كم �شعره؟

بع�ص النا�ص يت�شاءلون دوًما عن هذه الأ�شياء، بالتاأكيد قابلت هوؤلء اإن مل تكن - 
اأنت نف�شك - واحًدا منهم. لو كنت من املهتمني بهذه الأ�شياء وت�شتهويك اآخر املوديالت 

وال�شيحات فهذا املو�شوع منا�شب لك متاًما.
ما قيمتك؟ ما منبع تقديرك الذاتي؟

كل �شخ�ص منا يبحث عن التقبل والتقدير الذاتي، وهو اأن ت�شعر اأنك �شخ�ص: 
مهم - متميز - رائع.. اإلخ.

ما منبع هذه الأحا�شي�ص بالن�شبة لك؟
كل منا له م�شدر للتقدير الذاتي ي�شتمد منه تقبله لنف�شه، يعني هناك اأ�شياء 
باأنك �شخ�ص رائ��ع ورا���ص عن نف�شك متاًما. فلنتاأمل مًعا هذه  حني حت��دث، ت�شعرك 

الأ�شياء:
* )تقبل الآخرين(:

البع�ص منا ي�شعر اأنه رائع اإذا ما اأعجب به النا�ص و�شهقوا انبهاًرا به، فلو كنت 
اأنك  الوحيد لتقبل نف�شك، فاعرف  الب�شر وكان هذا هو م�شدرك  النوع من  من هذا 

�شت�شدم يف يوم من الأيام.
تقبله  النا�ص على  اأجمع  واح��ًدا  ا  الب�شرية كلها، لن جتد �شخ�شً تاريخ  انظر يف 

ا ل يتقبلونك، هذه هي طبيعة احلياة! وحبه، ل بد اأن جتد اأ�شخا�شً
* )ماركة(:

ي�شعى البع�ص لمتالك كل ما هو جديد ونادر ملجرد اأنه جديد ونادر. 
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اأحدث هاتف نقال - اأحدث �شيارة - اأغلى املالب�ص لأ�شهر م�شممي الأزياء.
اأنه �شي�شعر بال�شعادة  ي�شتمد البع�ص اأهميتهم من الأ�شياء التي ميتلكونها، اأي 
فقط، اإذا امتلك ذلك الهاتف النقال الذي مل يعر�ص يف الأ�شواق بعد، اأو اإذا ركب �شيارة 

من اأحدث املوديالت.. اإلخ.
م�شكلة هذا النوع من الب�شر �شيئان: 

اأوًل: �شعادتهم موؤقتة.
بب�شاطة لأن هاتفك النقال الذي مل يعر�ص يف الأ�شواق بعد، �شيعر�ص يف جميع 
الأ�شواق قريًبا، وال�شيارة التي من اأحدث املوديالت �شتظهر موديالت جديدة منها العام 

املقبل.
ل��ذا.. لن  اأح��دث منك؛  ا ميتلك ما هو  ومهما امتلكت يف حياتك �شتجد �شخ�شً

تر�شى مبا لديك اأبًدا!
ثانًيا: �شتدمر نف�شك!

�شت�شتمد اأهميتك من اأهمية ما متتلكه، هل تعتقد اأنك مهم ملجرد اأنك ترتدي 
ا من ماركة �شهرية؟ هل هذا هو مقيا�شك الوحيد لتقدير نف�شك؟ قمي�شً

فيل  "د.  ال�شهري  ال��ذات��ي��ة  التنمية  خبري  يقول  ال�����ش��راء(  )ه��و���ص  ع��ن  حلقة  يف 
�شكله فا�شرتيته، ل  اأعجبني  اأرتديه، لقد  الذي  اأع��رف ماركة اجلاكت  ماكجرو": )ل 

اأبحث عن اأ�شماء م�شاهري امل�شممني، فهذا ل يهمني(.
لن يكت�شب "د. فيل ماكجرو" )املليونري( اأهميته من ا�شم م�شمم اجلاكت، بل 

اجلاكت هو الذي �شيكت�شب اأهمية؛ لأن من يرتديه هو د.فيل! 
بب�شاطة حاول اأن ت�شعر باأنك اأهم من ماركة القمي�ص الذي ترتديه اأو الهاتف 

النقال الذي حتمله! هي اأ�شياء توؤدي وظيفة لك، لكن ل جتعلها تتحكم يف حياتك.
يجب اأن تكون اأنيًقا ومتتلك اأ�شياًء متميزة، لكن لو مل تكن هذه الأ�شياء مهمة 
فعاًل بالن�شبة لك، ووجدت اأنك تنفق ما يفوق قدراتك يف �شراء هذه الأ�شياء ملجرد اأنها 

من ماركة �شهرية، فاأنت يف م�شكلة!
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الإجناز
يجب اأن ينبع تقديرك الذاتي من نف�شك، من اإجنازاتك، من ذاتك؛ ل ت�شتمد 
تقديرك من الآخرين؛ لأنهم �شيخذلونك، ول ت�شتمد اأهميتك مما متتلكه؛ لأنك لن 

متتلك كل �شيء.

تقديرك الذاتي نابع من ذاتك، فلو خذلك اأحدهم اأو ظهر موديل جديد، �شتظل 
�شعيًدا؛ لأنك �شخ�ص متميز اأ�شاًل باأعمالك واإجنازاتك وعالقاتك.

اأخرًيا: حني اأرى طالًبا مل يعمل بعد ويف حاجة لكل قر�ص كي يبني حياته، حني 
يرتدي  �شيء،  يف  تفيده  ولن  ل  اإمكانات  به  حديًثا  هاتًفا  يحمل  كي  الآلف  اأنفق  اأراه 
فقط  �شهرية؛ حينها  ماركة  اأنها من  ملجرد  املئات  لأجلها  دفع  الثمن،  باهظة  مالب�ص 
والهاتف يعطل؛ ول تبقى �شوى  واللبا�ص يذهب،  يبلى،  باأن احلذاء  اليقني  اأعلم علم 

الجنازات كدليل يبقى له اأثر يف حيات الأفراد.
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ر�ضالة هرتزل اإىل ال�ضلطان عبداحلميد
كان تيودور هرتزل موؤ�ش�ص احلركة ال�شهيونية احلديثة، و�شاحب فكرة اإقامة 
الوطن اليهودي يف فل�شطني، على علم بالديون التي كانت على الدولة العثمانية، فقد 
ا من اليهود يبلغ )20( مليون  اأر�شل اإىل ال�شلطان عبداحلميد الثاين يعر�ص عليه قر�شً
ا  اأر�شً اليهود  ومنح  فل�شطني،  اإىل  اليهودية  الهجرة  ت�شجيع  مقابل  اإ�شرتليني  جنيه 

يقيمون عليها حكًما ذاتًيا، وفيما يلي ن�ص الر�شالة:

اإ�شرتليني  "ترغب جماعتنا يف عر�ص قر�ص متدرج من ع�شرين مليون جنيه 
تبلغ  جاللته،  اإىل  فل�شطني  يف  امل�شتعمرون  اليهود  يدفعها  التي  ال�شريبة  على  يقوم 
الأوىل،  ال�شنة  يف  اإ�شرتليني  جنية  األ��ف  مائة  جماعتنا  ت�شمنها  التي  ال�شريبة  ه��ذه 

وتزداد اإىل مليون جنيه اإ�شرتليني �شنوًيا.

اإىل  ال��ت��دري��ج��ي��ة  ال��ي��ه��ود  ب��ه��ج��رة  ال�شريبة  ال��ت��دري��ج��ي يف  ال��ن��م��و  ه���ذا  ويتعلق 
فل�شطني.. اأما �شري العمل فيتم و�شعه يف اجتماعات �شخ�شية تعقد يف الق�شطنطينية.

مقابل ذلك يهب جاللته المتيازات التالية:

الهجرة اليهودية اإىل فل�شطني، التي ل نريدها غري حمدودة فقط، بل ت�شجعها 
احلكومة ال�شلطانية بكل و�شيلة ممكنة، وتعطى املهاجرين اليهود ال�شتقالل الذاتي 
امل�شمون يف القانون الدويل يف الد�شتور واحلكومة واإدارة العدل يف الأر�ص التي تقرر 

لهم دولة �شبه م�شتقلة يف فل�شطني. 

به  �شتمار�ص  الذي  املف�شل  ال�شكل  الق�شطنطينية  اأن يقرر يف مفاو�شات  ويجب 
حماية ال�شلطات يف فل�شطني اليهودية، وكيف �شيحفظ اليهود اأنف�شهم النظام والقانون 

بوا�شطة قوات الأمن اخلا�شة بهم.

وقد ياأخذ التفاق ال�شكل التايل: ي�شدر جاللته دعوة كرمية اإىل اليهود للعودة 
اإىل اأر�ص اآبائهم. �شيكون لهذه الدعوة قوة القانون وتبلغ الدول بها �شابًقا".
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الأه����داف اخلفية  ج��ي��ًدا  يعلم  ك��ان  ال���ذي   - ال�شلطان عبداحلميد  رف�����ص  وق��د 
لهرتزل - عر�شه، ورد عليه رًدا قوًيا فقال: "اإنني ل�شت م�شتعًدا لأن اأبيع �شرًبا واحًدا من 
اإمرباطوريتي؛ اإذ اإن الإمرباطورية لي�شت ملًكا يل، واإمنا هي ملك للم�شلمني جميًعا، 
اليهود مباليينهم يف  اأجدادنا، فليحتفظ  بدماء  الأر���ص  اأمتي على هذه  وقد ح�شلت 
دون  فل�شطني  على  يح�شلوا  اأن  اليهود  ي�شتطيع  الإمرباطورية  ق�شمت  ف��اإذا  جيوبهم، 

مقابل، واإنها لن تق�شم اإل على جثتي".

ومل يياأ�ص هرتزل وتوجه اإىل بابا الفاتيكان يطلب منه تاأييًدا لليهود فى اإقامة 
وطن قومي لهم يف فل�شطني، لكن البابا رف�ص طلبه ومل يعطه التاأييد. وفى النهاية 
ا�شتطاع هرتزل اأن يح�شل من احلكومة الربيطانية على موافقة ر�شمية ت�شمح لليهود 

با�شتيطان اأوغندا ولي�ص فل�شطني، لكن اليهود رف�شوا.

اأوروبا،  اأوغندا موؤقًتا لتفادي ال�شطهاد يف  اأن ي�شكن اليهود  وكان راأى هرتزل 
خا�شة يف اأوروبا ال�شرقية عندما كان ا�شطهاد اليهود على اأ�شده، ثم ميكنهم بعد ذلك 
اأن ياأخذوا فل�شطني، وا�شتطاع اأن يفر�ص راأيه على اليهود، و�شكلت جلنة للذهاب اإىل 

هناك ملعاينة الأر�ص التى �شتكون وطًنا لليهود، وكان ذلك عام )1903م(.

ب�شكل  ال��ي��ه��ودي  ال��ت��اري��خ  اأن غ��رّي م�شار  ت��ويف ه��رت��زل بعد  ع��ام )1904م(،  وف��ى 
اإىل فل�شطني عام  اليهود جثمانه  اأح��د من قبل، ونقل  يفعله  له مثيل، ومل  ي�شبق  مل 

)1949م( تنفيًذا لو�شيته. 

وكان من اأقواله: "اإذا ح�شلنا يوًما على القد�ص وكنت ما زلت حًيا وقادًرا على 
القيام باأي �شيء ف�شوف اأزيل كل ما لي�ص مقد�ًشا لدى اليهود، و�شوف اأحرق الآثار التي 

مرت عليها عرب القرون".

من  اأك��رب  م�شاحات  على  �شيطرنا  اليهود  املهاجرين  ع��دد  ك��رث  "كلما  وي��ق��ول: 
اأرا�شي فل�شطني".

تدريجية،  اإليها يف هجرة  �شريحلون  دولتهم  اليهود يف خلق  "اإن جنح  ويقول: 
وعليهم اأن يدركوا اأنهم �شوف يغادرون اإىل دولة بها وحو�ص مفرت�شة، ل ينفع ملواجهتها 
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حمل الرمح واحلربة اأو الذهاب فرادى اإىل هناك ملطاردة الدب الذي يف النتظار، بل 
�شوق هذه احليوانات  ق��ادرة على  اإىل هناك يف جماعات كبرية  اأن يذهبوا  اليهود  على 

اأمامها و اأن يقذفوا بقنابل �شديدة النفجار و�شط جموعها من وقت لآخر لإرهابها".
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هل نحن ملتزمون حًقا؟! "1"
اإن الهداية وال�شتقامة على دين اهلل نعمة عظيمة من اهلل - عز وجل - ميّن بها 
على من ي�شاء من عباده ممن هو اأهل لها وجدير بها، ومما يفرح القلب ويثلج ال�شدر 
اأن ن�شاهد يف كل مكان �شباًبا نّور اهلل قلوبهم، واأنعم عليهم بالهداية التي ن�شاأل اهلل تعاىل 
اأن يثبتهم عليها، واأن ميّن على غريهم ممن هم ل يزالون يف غيهم �شادرين، ويف لهوهم 
�شاهني بالهداية ل�شراطه امل�شتقيم، لكن ما يدعو اإىل احلزن والأ�شى ما يالحظ على 
بع�ص اأولئك ال�شباب امللتزمني من بع�ص املظاهر ال�شلبية التي تخل بالتزامهم وتوؤثر 

يف اإميانهم، والتي �شنحاول ذكر بع�ص منها، ولعل من اأهمها:  

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ت��ع��اىل:  ق��ال  ال�����ش��الة:  ع��دم اخل�����ش��وع يف   -1
پ پ ڀ  رب )املوؤمنون(.

2- عدم التبكري لل�شالة: النبي ^ يف ذلك بقوله: »لو يعلم النا�ص ما يف النداء 
وال�شف الأول ثم مل يجدوا اإل اأن ي�شتهموا عليه ل�شتهموا« رواه م�شلم.

3- عدم احلر�ص على اأداء النوافل: من �شيام النافلة ك�شيام الثنني واخلمي�ص 
اأو ع�شر ذي احلجة اأو على الأق��ل �شيام اأي��ام البي�ص، وهي ثالثة اأي��ام من كل �شهر اأو 
اأو  الليل  كقيام  النافلة  �شالة  عن  التكا�شل  وكذلك  عا�شوراء،  يوم  اأو  عرفة  يوم  �شيام 
قد  وبع�شهم  خفيفات،  ركعات  بثالث  يكتفي  فقد  ال�شحى،  �شالة  اأو  الرواتب  ال�شنن 
ي�شلي خم�ًشا، وقليل منهم من ي�شلي يف الليل اإحدى ع�شرة ركعة كما كان يفعل النبي 

.^
^: »خريكم من  ر�شول اهلل  القراآن وحفظه: قال  ق��راءة  الإكثار من  4- عدم 

تعلم القراآن وعلمه« رواه البخاري.

ۇ  ۇ  زب  ق����ائ����ل:  م����ن  ع����ز  ف���ق���ال  والأذك�����������ار:  الأوراد  ت�����رك   -5
ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ رب  )الأحزاب: 35(.
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اهلل  ون�شاأل   - ملتزًما ظاهًرا  يكون  بع�شهم  واملعاملة: فتجد  الأخ��الق  �شوء   -6
اأن يكون كذلك - لكنه �شيئ اخللق، وهذا يظهر يف املنزل اأوًل، ويكون �شيئ اخللق مع 
ا �شيئ اخللق يف مدر�شته ويف عمله، ويف اأي  والديه، ومع اإخوانه واأخواته واأقاربه، واأي�شً
مكان، واإذا عامل النا�ص عاملهم ب�شدة، وعدم �شماحة، ودم لني، وعدم تقدير للمواقف 
ال�شراء،  البيع ول �شمًحا يف  اإىل �شماحة ولني وعفو، فال جتده �شمًحا يف  التي حتتاج 
بل ياأخذ الذي له وقد ل يعطي الذي عليه، واإن اأعطي اأعطى مبنه، وقد يغ�ص يف بيعه 
: »اأكرث ما يدخل النا�ص اجلنة، تقوى اهلل وح�شن اخللق« رواه الرتمذي. ا، قال̂  اأي�شً

7- عدم تقبل الن�شيحة: فاإن بع�ص امللتزمني لو اأهدى له اأحد ن�شيحة، اأو بنّي 
اأن لو مل ي�شمع مثل  فاإنه يتربم وي�شيق �شدره ويتمنى  له خمالفة يراه مرتكًبا لها 
اتهام  اأن��ه  وي��رى  الن�شيحة له فيه ت�شيد لعيوبه،  اإه��داء  اأن يف  الكالم، وقد يرى  هذا 
وه��ذا خطاأ منه؛ لأن  وع��ظ،  اإىل  نف�شه ملتزم ول يحتاج  لأن��ه يف نظر  بالتق�شري؛  له 
ر�شول اهلل ^ قال: »الدين الن�شيحة، ثالث مرات، قالوا يا ر�شول اهلل: ملن؟ قال: هلل، 

ولكتابه، ولأئمة امل�شلمني وعامتهم« رواه الرتمذي.

8- اإ�شاعة الأوقات فيما ل فائدة فيه: من املحزن جًدا اأن ترى كثرًيا من امللتزمني 
ت�شيع عليهم الأوقات الكثرية جًدا بال فائدة، وقد ت�شيع هذه الأوقات الثمينة يف اأ�شياء 
قد ل تكون مباحة فقط، بل اأحياًنا قد تكون يف اأمور حمرمة كالغيبة مثاًل اأو الكالم 
كرثة  ا  اأي�شً الوقت  اإ�شاعة  اأمثلة  وم��ن  حم��رم��ات،  عند  اجللو�ص  اأو  ال��ب��ذيء  الفاح�ص 
الرحالت واجلل�شات التي قد تكون طوال اأيام الأ�شبوع بغر�ص الت�شلية ومت�شية الوقت 

فقط من دون اأي فائدة ل دينية ول دنيوية.

www.alukah.net
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هل نحن ملتزمون حًقا؟! "2"
اإن الهداية وال�شتقامة على دين اهلل نعمة عظيمة من اهلل - عز وجل - ميّن بها 
على من ي�شاء من عباده ممن هو اأهل لها وجدير بها، ومما يفرح القلب ويثلج ال�شدر 
اأن ن�شاهد يف كل مكان �شباًبا نور اهلل قلوبهم واأنعم عليهم بالهداية التي ن�شاأل اهلل تعاىل 
اأن يثبتهم عليها واأن ميّن على غريهم ممن هم ل يزالون يف غيهم �شادرين ويف لهوهم 
�شاهني بالهداية ل�شراطه امل�شتقيم، لكن ما يدعو اإىل احلزن والأ�شى ما يالحظ على 
بع�ص اأولئك ال�شباب امللتزمني من بع�ص املظاهر ال�شلبية التي تخل بالتزامهم وتوؤثر 

يف اإميانهم، والتي �شنحاول ذكر بع�ص منها، ولعل من اأهمها:

اإنها قد  التي ل تقدم ول توؤخر، بل  التافهة:  امللهيات والأم��ور  1- ال�شتغال يف 
بها، وكرثة احلديث عنها  الريا�شة والهتمام  اأحياًنا، كال�شتغال مثاًل مبتابعة  توؤخر 

وعن تفا�شيلها الدقيقة.

2- عدم التفقه يف الدين: اإن بع�ص امللتزمني قد يقع منه بع�ص الأخطاء يف كثري 
من العبادات وهو ل ي�شعر، ول يحاول اأن يتفقه واأن يتعلم اأمور دينه على ما ينبغي؛ 

ليتفادى الوقوع مبثل هذه الأخطاء.
اأم يف اأي مكان، فتجد الواحد  اأم يف ال�شوق  اإنكار املنكر: �شواء يف البيت  3- عدم 
منهم يف البيت يكون مع اأهله ويكون عندهم �شيء من املنكرات مما هو حمرم، ثم ل 
ينكر عليهم ول ينا�شحهم، ول يخرج من املكان الذي فيه املنكر، بل يبقى معهم، وقد 
اأنا�ص  مع  اأو  اأم��وًرا حمرمة،  وي�شتمعون  ي�شاهدون  اأو  يغتابون  اأنا�ص  مع  ا  اأي�شً يجل�ص 
وهذا  بقلبي،  اأنكر  اأن��ا  ويقول  ال�شمت  يلتزم  بل  �شاكًنا،  يحرك  ول  ينكر  ول  يدخنون 
اإن كنت  اأن تنكر بل�شانك،  اإن عليك  اأيها احلبيب  اأ�شعف الإمي��ان! ونقول ملثل هذا: ل 
ت�شتطيع ذلك فتنا�شح مثاًل اأهلك اأو من جتل�ص معهم، وتبنّي لهم اأن ما هم عليه يعد 
املجل�ص  واإل فعليك حينها مغادرة هذا  ا�شتجابوا لك فاحلمد هلل،  ف��اإن  اأم��ًرا حمرًما، 
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اأما الإنكار بالقلب من دون ترك املجل�ص الذي فيه املنكر فهذا ل  الذي فيه املع�شية، 
يكفي.

4- الت�شاهل يف بع�ص الأمور التي ل ينبغي الت�شاهل بها: 
املالب�ص  بع�ص  بلب�ص  وال�شماح  ومالب�شها،  امل����راأة  ح��ج��اب  يف  م��ث��اًل  كالت�شاهل 
ا بالذهاب لالأ�شواق اأو للخياط اأو غري  ال�شيقة وغري ال�شاترة اأحياًنا، وال�شماح لها اأي�شً

ذلك وحدها دون حمرم، اأو دون وجود امراأة معها.
ا: ت�شاهل بع�ص امللتزمني يف اأمر اللحية بتق�شريها وتعديلها  ومن الت�شاهل اأي�شً

واللعب بها.
5- الكذب: قال النبي ^: »ويل ملن كذب لي�شحك القوم، ويل له، ويل له« رواه 

الإمام اأحمد.
6- الإهمال يف حق الزوجة والأولد، وعدم تربيتهم الرتبية ال�شحيحة.

واإياهم  اهلل  - هدانا  امللتزمني  فبع�ص  اهلل:  اإىل  الدعوة  التق�شري يف جمال   -7
- لي�ص له اأي ن�شاط يذكر يف الدعوة، فال ينتفع منه اأحد بن�شيحة اأو توجيه، فريى 
النا�ص من حوله ويرى اإخوانه واأ�شحابه يف �شاللهم وغيهم، ول يهتم لذلك ول يكلف 
نف�شه بدعوتهم اأو منا�شحتهم اأو اإعطائهم �شيًئا ينفعهم، والر�شول ^ يقول: )بلغوا 

عني ولو اآية( رواه البخاري والرتمذي.
8- التهاون باأمر العمل الوظيفي: فتجد بع�ص امللتزمني يتهاون يف اأمر الدوام 
الر�شمي لوظيفته التي يعمل بها، فتجده يتاأخر اأحياًنا عن موعد احل�شور، اأو يخرج 
م��وع��د احل�شور،  ع��ن  يتاأخر  ق��د  وبع�شهم  ا���ش��ت��ئ��ذان،  دون  وم��ن  ع��ذر  لغري  م��ن عمله 
لكنه ي�شجل ح�شوره يف وقت مبكر وكاأنه ح�شر مبكًرا، وهذا كذب و�شرقة من الوقت 

الوظيفي.
بع�ص  على  تظهر  ال��ت��ي  ال�شلبية  امل��ظ��اه��ر  بع�ص  ه��ذه  ال��ف��ا���ش��ل:  اأخ���ي  واأخ����رًيا 
امللتزمني - هدانا اهلل واإياهم - ول يعني اأن وجود مظهر من هذه املظاهر يف �شخ�ص 

ما اأنه غري م�شتقيم وغري ملتزم، لكن تعني اأن التزامه فيه �شيء من النق�ص واخللل.

www.alukah.net
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الطرق الع�ضرة الفعالة لن�ضر الإ�ضالم عن طريق 
ال�ضبكة العنكبوتية

1- اقتحام البوابة الرئي�شة: وهي اإن�شاء موقع على ال�شبكة العنكبوتية يحتوي 
على مبادئ وتعاليم الإ�شالم ال�شحيحة. 

طريق  عن  الإ�شالم  تعاليم  عن  ن�شرات  اإر�شال  وهي  الربيد:  �شاعي  وظيفة   -2
الربيد الإلكرتوين ملجموعة كبرية من امل�شرتكني يف وقت واحد. 

الإلكرتونية  الدرد�شة  اقتحام  عملية  وه��ي  الإل��ك��رتوين:  الل�شان  ا�شتخدام   -3
الأف��ك��ار  ون�شر  وال��دف��اع  الإ�شالمية  املوا�شيع  جميع  ومناق�شة  احل��واري��ة  واملنتديات 

ال�شحيحة. 

بجميع  الفتاوى  اإن�شاء موقع متخ�ش�ص عن  وهي  فتاوى ع�شرية طازجة:   -4
مع  الإل��ك��رتوين،  الربيد  عن  توزيعها  واإم��ك��ان  ومكان،  زم��ان  لكل  ومراعاتها  اأ�شكالها 

حمرك بحث علي الدقة ل�شهولة الو�شول اإىل املعلومة. 

اأث��رك يف كل مكان: وهي عملية و�شع و�شالت للموقع الإ�شالمي يف  ات��رك   -5
حمركات البحث واملواقع العاملية املعروفة. 

على  الإ�شالمية  املجالت  و�شع  وه��ي  الإلكرتونية:  ال�شحافة  ع��امل  اقتحم   -6
ال�شبكة العنكبوتية مع كل الأعداد ال�شابقة اخلا�شة بها. 

7- اجعل املوقع مفعًما باحلياة: وهي جعل لغة املوقع هي الن�ص العربي ولي�شت 
ال�شور، لإمكان البحث و�شهولة الن�شخ من املوقع. 

8- ام�شك كل الأل�شنة: وهي ت�شميم املوقع بلغات عدة؛ حتى يتمكن اأكرب عدد 
من القراء الذين يدخلون املوقع من قراءة املحتوى، و�شمان و�شول املعلومات اإىل اأكرب 

م�شاحة ممكنة من قطاع م�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية. 

9- انف�ص الغبار عن الأوراق ال�شفراء: وهي اإن�شاء قاعدة بيانات �شخمة للكتب 
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الإ�شالمية بجميع اأنواعها ون�شرها على ال�شبكة العنكبوتية؛ وذلك لتمكني امل�شتخدمني 
الذين ل ميلكون هذه الكتب من الو�شول اإىل املعلومات املطلوبة. 

10- حّطم كل احلواجز التي اأمامك: وهي حماولة بث حي مبا�شر لأهم الأحداث 
ال��رتاوي��ح،  ال��ع��امل، مثل ���ش��الة  ال��ت��ي حت��دث يف  الإ���ش��الم��ي��ة والتجمعات الإ���ش��الم��ي��ة 

موؤمترات، ندوات، اأخبار معينة.
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فتح الأندل�ض الأعظم
كان فتح الأندل�ص حلًما يراود قادة الفتح الإ�شالمي، منذ اأيام الفاحت الأول عقبة 
فلما مهد  الرببري"،  "ك�شيلة  لول خيانة  البحر،  بالفعل يف عبور  هّم  ال��ذي  نافع  بن 
مو�شى بن ن�شري الطريق اأمام فتح الأندل�ص وفتحت بالد املغرب من ليبيا اإىل املحيط، 

اأخذ يف درا�شة الأ�شاليب وال�شتعدادات الالزمة لهذا امل�شروع اخلطري.
كانت الأحوال يف الأندل�ص يف هذه الفرتة �شديدة ال�شطراب، وقد قامت ثورة 
عنيفة بالأندل�ص اأطاحت بامللك "وامبا"، وجاءت بحاكم جديد هو "رودريجو"، الذي 
انتقم من اأعوان امللك املخلوع، ومنهم "جوليان" حاكم مدينة "�شبتة"، فقد اغت�شب 
"رودريجو" ابنة "جوليان"، فاأ�شر "جوليان" على النتقام ل�شرفه، فاأر�شل اإىل الأمري 
مو�شى بن ن�شري يطلب منه اللقاء لالتفاق على عبور امل�شلمني اإىل الأندل�ص وفتحها؛ 

لالنتقام ل�شرفه ول�شديقه "وامبا" املخلوع.
وجد مو�شى بن ن�شري هذا العر�ص فر�شة �شانحة لتحقيق هدفه الأ�شمى فتح 
واأر�شل  والقيادة،  الطاعة  معاين  يعرف  من�شبًطا،  ع�شكرًيا  رجل  كان  لكنه  الأندل�ص، 
قائاًل:  الوليد  الأم��ر، فرد عليه  الوليد بن عبدامللك يعر�ص عليه  املوؤمنني  اأم��ري  اإىل 
"اختربها بال�شرايا، ول تغرر بامل�شلمني"؛ اأي ل تقتحم بجيو�ص كبرية قبل اأن ت�شتطلع 

اأخبارها وتتعرف على قوة رجالها.
اأر�شل مو�شى بن ن�شري �شرية مكونة من خم�شمائة مقاتل يقودهم بطل بربري 
يومها  اأر���ص اجلزيرة اخل�شراء ففتحها، عرفت من  اإىل  فنزل  بن مالك،  هو طريف 
با�شم جزيرة طريف، وعاد بالأخبار والغنائم للقائد مو�شى الذي اأعد جي�ًشا كبرًيا يف 
رجب �شنة )92( هجرية، معظمهم من الرببر، يبلغ تعداده �شبعة الآف مقاتل يقودهم 
"جوليان" بتوفري ال�شفن الالزمة لعبور اجلي�ص،  البطل الكبري طارق بن زياد، وقام 
فاأر�شل  امل�شلمني،  "رودريجو" ل�شد  وا�شتعد  القوة،  الأندل�ص مبنتهى  امل�شلمون  ودخل 
طارق اإىل مو�شى يطلب منه الإمدادات، فاأر�شل اإليه خم�شة اآلف مقاتل بقيادة طريف 
لكة"،  "وادي  منطقة  عند  )92ه���(  �شنة  رم�شان   )28( يف  اجلي�شان  والتقى  مالك،  بن 
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لدولة  الأندل�ص  بالد  به  فتحت  حا�شم  بانت�شار  انتهت  اأي��ام  ثمانية  املعركة  وا�شتمرت 
الإ�شالم التي �شتظل قائمة طيلة ثمانية قرون.

الوا�شعة،  الأن��دل�����ص  ب��الد  التوغل يف  زي��اد على  ب��ن  اأغ���رى ه��ذا النت�شار ط��ارق 
وقرمونة،  وامل���دور،  �شذونة،  مثل  ع��دة،  مدًنا  وفتح  وال��ق��وة  ال�شرعة  مبنتهى  فتحرك 
اإلبرية، وفرق جي�شه من اأجل ذلك لأجزاء عدة، ما اأدى لإحاطة  وقرطبة، وطليطلة، 
العدو به مرة اأخرى ووقوعه يف احل�شار نتيجة هذا اخلطاأ التكتيكي، فاأر�شل طارق اإىل 

مو�شى يطلب منه النجدة وب�شرعة.
بلغت الأخبار ملو�شى الذي غ�شب من طارق؛ لأنه قد اأمره من قبل األ يتوغل يف 
اأر�ص العدو، لكنه �شارع بالعبور اإىل الأندل�ص؛ لإنقاذ امل�شلمني يف جي�ص قوامه ثمانية 
األًفا، واتبع �شيا�شة حت�شني قواعد الفتح املتقدمة، وتاأمني خطوط وموا�شالت  ع�شر 
الفتح وحماية اجلناح الغربي ملنطقة فتح طارق ال�شابقة وذلك قبل الهجوم الفعلي على 

قواعد الأندل�ص.
كان نزول امل�شلمني بالأندل�ص كفياًل بفك احل�شار عن طارق ومن معه، فانطلق 
كل من مو�شى ومن معه من جهة، وطارق ومن معه من جهة اأخ��رى، ل�شتكمال فتح 
الأندل�ص، ففتح مو�شى كاًل من اإ�شبيلية وماردة، وا�شتبك مع "رودريجو" ومن معه يف 

معركة حامية، انتهت مبقتل "رودريجو"، والق�شاء على فلول املقاومة بالأندل�ص.
بعدما ق�شى مو�شى بن ن�شري على "رودريجو" وفلول املقاومة الإ�شبانية، اأر�شل 
بالب�شارة اإىل اأمري املوؤمنني الوليد بن عبدامللك الذي خّر �شاجًدا هلل - عز وجل - ملا 
و�شلته الأخبار، واأر�شل اإىل مو�شى بن ن�شري يطلب منه القدوم اإىل ال�شام، وكان مو�شى 
ال�شمال  اأق�شى  "جليقية" يف  منطقة  وبالتحديد  الأندل�ص،  �شمال  فتح  على  ع��زم  قد 
الغربي اإقليم "البا�شك" الآن ليتم فتح �شبه اجلزيرة الإ�شبانية بالكامل، ول يبقى اأي 
ا نية عظيمة، األ وهي اقتحام  مكان لتجمع فلول الأعداء مرة اأخرى، وكان ينوي اأي�شً
اأوروبا من اجلانب الغربي؛ حتى يفتح الق�شطنطينية ومنها يعود اإىل ال�شام، وهي خطة 
طموحة بديعة مل جتد من يتبنى تنفيذها من خلفاء امل�شلمني، وتاأخر مو�شى بن ن�شري 

يف العودة اإىل دم�شق؛ ما اأغ�شب الوليد بن عبدامللك.

www.alukah.net
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ال�ضتاء الغنمية الباردة
يف امل�شند وعند الرتمذي - رحمه اهلل - عن النبي ^ قال: »ال�شيام يف ال�شتاء 
الغنيمة  اأدلكم على  "األ  اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه - يقول:  الباردة«. وكان  الغنيمة 
الباردة، قالوا: بلى، فيقول ال�شيام يف ال�شتاء". ومعنى كونها غنيمة باردة، اأنها غنيمة 
ح�شلت بغري قتال ول تعب ول م�شقة، ف�شاحبها يحوز هذه الغنيمة عفًوا �شفًوا بغري 

كلفة.

واأما قيام ليل ال�شتاء فلطوله ميكن اأن تاأخذ النف�ص حظها من النوم، ثم تقوم 
بعد ذلك اإىل ال�شالة فيقراأ امل�شلي ورده كله من القراآن، وقد اأخذت نف�شه حظها من 
النوم فيجتمع ل�ه فيه نومه املحتاج اإليه مع اإدراك ورده من القراآن، فيكمل ل�ه م�شلحة 

دينه وراحة بدنه.

يروى عن ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: "مرحًبا بال�شتاء تنزل فيه الربكة، 
ويطول فيه الليل للقيام، ويق�شر فيه النهار لل�شيام".

وعن احل�شن الب�شري - رحمه اهلل - قال: "نعم زمان املوؤمن ال�شتاء ليله طويل 
اإذا جاء  اأنه كان  يقومه، ونهاره ق�شري ي�شومه". وعن عبيد بن عمري - رحمه اهلل - 
ل�شيامكم  النهار  ف��اق��راأوا، وق�شر  لقراءتكم  ليلكم  القراآن طال  اأه��ل  "يا  ق��ال:  ال�شتاء 

ف�شوموا، قيل ليل ال�شتاء يعدل �شيام نهار ال�شيف".

ولهذا بكى معاذ بن جبل - ر�شي اهلل عنه - عند موته، وقال: "اإمنا اأبكي على 
ظماأ الهواجر، وقيام ليل ال�شتاء، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر".

بخالف ليل ال�شيف، فاإنه لق�شره وحره يغلب النوم فيه فال تكاد تاأخذ النف�ص 
حظها من دون نومه كله فيحتاج القيام فيه اإىل جماهدة، وقد ل يتمكن فيه لق�شره 

من الفراغ من ورده من القراآن.

جاء يف كالم يحيى بن معاذ - رحمه اهلل - نا�شًحا: "الليل طويل - يا م�شلم - 
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فال تق�شره مبنامك، والإ�شالم نقي فال تدن�شه باآثامك".

ثم اإن قيام ليل ال�شتاء ي�شق على النفو�ص من وجهني:

اأحدهما: من جهة تاأمل النف�ص بالقيام من الفرا�ص يف �شدة الربد.

والثاين: مبا يح�شل باإ�شباغ الو�شوء يف �شدة الربد من التاأمل، واإ�شباغ الو�شوء 
يف �شدة الربد من اأف�شل الأعمال.

ى ابنه عند مماته فقال ل�ه:  روى ابن �شعد باإ�شناده اأن عمر - ر�شي اهلل عنه - و�شّ
"يا ُبني عليك بخ�شال الإميان، قال وما هي؟ قال: ال�شوم يف �شدة احلر اأيام ال�شيف، 
وقتل الأعداء بال�شيف، وال�شرب على امل�شيبة واإ�شباغ الو�شوء يف اليوم ال�شاتي، وتعجيل 

ال�شالة يف يوم الغيم".

www.alukah.net
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ال�ضتاء عدو
كان عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - اإذا ح�شر ال�شتاء تعاهد اأ�شحابه وكتب 
لهم بالو�شية اأن ال�شتاء قد ح�شر، وهو عدو فتاأهبوا له اأهبته من ال�شوف واخلفاف 
واجلوارب، واتخذوا ال�شوف �شعاًرا ودثاًرا، فاإن الربد عدو �شريع دخوله بعيد خروجه. 
واإمنا كان يكتب عمر - ر�شي اهلل عنه - اإىل اأهل ال�شام ملا فتحت يف زمنه، فكان يخ�شى 
على َمن بها من ال�شحابة وغريهم ممن مل يكن له عهد بالربد اأن يتاأذى بالربد - برد 
ال�شام - وذلك من متام ن�شيحته وح�شن نظره و�شفقته وحياطته لرعيته - ر�شي اهلل 

عنه -.

ولُيعلم اأنه لي�ص املاأمور به اأن يتقي املرء الربد حتى ل ي�شيبه منه �شيء بالكلية، 
ا، وقد كان بع�ص الأم��راء ي�شون نف�شه من احلر والربد بالكلية؛  فاإن ذلك ي�شّر اأي�شً

حتى ل يح�ص بهما بدنه فتلف باطنه وتعّجل موته.

فاإن اهلل تعاىل بحكمته جعل احلر والربد يف الدنيا ل�شالح عباده، فاحلر لتحّلل 
الأخالط والربد جلمودها فمتى مل ي�شب الأبدان �شيء من احلر والربد تعّجل ف�شادها.

اإن املاأمور به اتقاء ما يوؤذي البدن من احلر املوؤذي والربد املوؤذي املعدودان من 
جملة اأعداء ابن اآدم.

قيل لأبي حازم الزاهد اإنك لت�شدد - يعني يف العبادة – فقال: وكيف ل اأ�شدد وقد 
تر�شد يل اأربعة ع�شر عدًوا؟.. قيل ل�ه، لك خا�شة؟، قال: بل جلميع َمْن يعقل. قيل ل�ه 
اأما اأربعة فموؤمن يح�شدين ومنافق يبغ�شني وكافر يقاتلني  وما هذه الأع��داء؟ قال: 
والعري  وال��ربد  واحل��ر  والعط�ص  فاجلوع  الع�شرة:  واأم��ا  وي�شلني.  يغويني  و�شيطان 
واملر�ص والفاقة والهرم واملوت والنار، ول اأطيقهن اإل ب�شالح تام ول اأجد لهن �شالًحا 

اأف�شل من التقوى.

فعّد - يرحمه اهلل - احلّر والربد من جملة اأعدائه.



321

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

التطوع واجلمعيات اخليية
يعد التطوع جماًل للتدريب على احلياة العامة واكت�شاب اخلربات التي ت�شاعد 
مب�شكالت  الإح�����ش��ا���ص  للمتطوعني  تتيح  مدر�شة  فهو  امل��ط��ل��وب،  بالعمل  القيام  على 

الآخرين، فالعمل التطوعي يفخر به كل اإن�شان، بل ويدافع عنه.

اإن جمموعة املتطوعني ل تلقى الهتمام املطلوب من ِقبل كثري من اجلمعيات 
تكاد  هائلة  اأنهم ميلكون طاقات  مع  الإ�شالمي خا�شة،  العامل  واملنظمات اخلريية يف 

تقوم بالعمل اخلريي.

ومن املعلوم اأن التطوع جهد ُيبذل من اأي اإن�شان بال مقابل ملجتمعه اأو املنظمة اأو 
اجلهة التي تعمل على تقدمي الرعاية الجتماعية.

وعليه، تكمن اأهمية العمل التطوعي يف كونه يوفر الفر�شة للمواطنني لتاأدية 
اخلدمات باأنف�شهم ما يقّلل حجم امل�شكالت الجتماعية يف املجتمع، كما يتيح الفر�شة 
للمواطنني للتدريب على امل�شاهمة يف الأعمال وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات. اإنَّ التطوع 
ظاهرة مهمة للدللة على حيوية النا�ص واإيجابيتهم؛ لذلك يوؤخذ موؤ�شًرا للحكم على 

مدى تقّدم ال�شعوب واملجتمعات.

ميدانية  خ��ربات  املتطوعني  اإك�شاب  منها:  ع��دي��دة،  مزايا  التطوعي  للعمل  اإن 
واإدارية يف العمل اخلريي، وتوجيه الطاقات الب�شرية ل�شالح املجتمع.

واملنظمات  والهيئات  اجلمعيات  يف  يوجد  نقول:  املتطوع؟  مهام  ما  قيل:  ف��اإن 
املعلومات يف  ك��اإدخ��ال  اإىل متطوعني  التي حتتاج  والأع��ب��اء  امل��ه��ام  م��ن  اخل��ريي��ة كثري 

احلا�شب الآيل، وجتهيز امللفات للمتربعني... اإلخ.

لذلك، كان على اجلمعيات والهيئات اخلريية اأن حت�شن اختيار املتطوع وت�شعه 
يف املكان املنا�شب لقدراته وا�شتعداداته واإمكاناته املختلفة، ويف كل املتطوعني خري؛ لأننا 

نوّجهه ح�شب طاقته واإمكاناته املعنوية والنف�شية والفكرية.

www.alukah.net
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املتطوعني  ت�شتقطب  اأن  اخل��ريي��ة  والهيئات  للجمعيات  ميكن  كيف  قيل  ف��اإن 
وحتافظ عليهم؟

الو�شائل  ال�متطوعني عن طريق الدعاية والإع��الن يف  ا�شتقطاب  نقول: ميكن 
الإعالمية، اأو عن طريق الأفراد، اأو عن طريق املتطوعني اأنف�شهم.

اأّي  اإن  اإذ  اأمٌر �شعب؛  واإذا كان ا�شتقطاب املتطوعني �شهاًل، فاإن احلفاظ عليهم 
وتقدير  نف�شياتهم  فهم  يف  ف�شل  اأّي  اأو  لل�متطوعني،  واجلمعيات  الهيئات  من  اإهمال 

جهودهم، قد ي�شبب خروج املتطوعني اأو انقطاعهم عن العمل اخلريي.
اأن حتافظ على متطوعيها  اأو اجلمعية اخلريية  ومن ثم، فينبغي على الهيئة 
وال�شهادات  املادية  واحلوافز  املكافاآت  يف  واملتمثل  واملعنوي،  امل��ادي  التقدير  خالل  من 

التقديرية، وخطابات ال�شكر، اإىل غري ذلك من الأمور التي متّيز املتطوع عن غريه.
وختاًما، ميكن اأن نربز اأهم دعائم وعوامل جناح العمل التطوعي يف حقول العمل 

اخلريي داخل اجلمعيات والهيئات واملنظمات اخلريية، فيما يلي:
 الرغبة ال�شادقة من املتطوع عند قيامه بالعمل التطوعي.

 الحرتام والتقدير املتبادل بني املتطوعني والهيئات واجلمعيات اخلريية.
 اإدراك املتطوع لأهمية التدريب واأثره يف اكت�شاب اخلربات واملهارات.

 تكرمي املتطوعني وتقدمي ال�شكر والتقدير ملن قّدم خدمات تطوعية مهما كان 
حجمها.

الأعمال  تلك  واآث��ار  املتطوعني،  اأعمال وجهود  ح  يو�شّ ال��ذي  الإع��الم��ي  ال��دور   
واجلهود.

العمل  ون��ظ��ام  التطوع  )ق�شايا  بعنوان:  ال��ذي  بحثه  يف  ع�شر  �شامي  د.  يقول 
ُجّل وقته وجهوده  الذي يعطي  املتفّرغ  املتطوع  الواقع ل يتطلب  "اإن  يف اجلمعيات(: 

جلمعيته، ولكن يجب اأن نقّدر كل جهد ولو كان ي�شرًيا ويف اأية �شورة من ال�شور".
اإن العمل التطوعي يف هذا الزمان مهٌم للغاية، واإذا متّيز بالتنظيم وعدم �شياع 
وقت املتطوع وال�شتفادة من اخلربات واملهارات املختلفة، والحرتام املتبادل، والتكرمي 
املنا�شب، فاإن العمل التطوعي �شيكون دعامة قوية ل غنى عنه بالن�شبة للعمل اخلريي.
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 الإيدز القت�ضادي .. اأنواعه واأخطاره
تعاين املجتمعات الإ�شالمية املعا�شرة يف واقعها القائم عمق الفجوة بني اجلوانب 

العقدية والعبادية، واجلوانب القت�شادية املعي�شية.

ال�شيا�شية  ال��ن��واح��ي  ج��م��ي��ع  م��ن  درا���ش��ت��ه  ينبغي  الإ���ش��الم��ي  ال��ع��امل  واق����ع  اإن 
والجتماعية والقت�شادية، وعلى كل امل�شتويات، ومن اأهم ما يعانيه العامل الإ�شالمي 
يف اقت�شادياته ما ُيعرف ب�)الإيدز القت�شادي(، فالتلوث البيئي، اإيدز اقت�شادي، يت�شّبب 
يف كثري من الأمرا�ص، واآثاره ل تنح�شر يف مكان واحد، بل متتد اإىل اآخرين من اأفراد 
ومياه  ا هواء  اأي�شً واإن�ما  وتربته،  ومياهه  ه��واءه  يلوِّث  ل  فالإن�شان  ودول،  وجمتمعات 

وتربة الآخرين.

جاء يف تقرير لأكادميية العلوم الوطنية الأمريكية: )لقد حّل الوقت الذي ل 
يجوز فيه لالإن�شان اأن مي�شي يف ا�شتعمال الأر�ص والبحر والهواء كاأنها �شّلة قمامة(.

التغذية  و�شوء  باجلهل  وهو حالة من احلياة حم��ددة  اقت�شادي،  اإي��دز  والفقر، 
واملر�ص وارتفاع م�شتوى وفيات الأطفال، وعدم متّكن الفرد من اإ�شباع حاجاته الأ�شلية، 

وجميع البلدان الإ�شالمية تعاين ظاهرة الفقر وانت�شارها.

ُيروى عن علّي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - قوله: )الفقر هو املوت الأكرب(.

وفوائد  الديون  وتعاين  اإّل  اإ�شالمية  دول��ة  من  فما  اقت�شادي،  اإي��دز  وال��دي��ون، 
اأق�شاط الديون، وهذا بدوره يوؤثر على امليزان التجاري لهذه الدول، وعجز هذه الدول 
ين هٌم بالليل مذّلة  عن �شداد هذه الديون يجعلها يف حلقة مفّرغة. وقدمًيا قيل: )الدَّ

بالنهار(، والعامل الإ�شالمي يعاين جّراء هذه الديون وفوائدها الهّم واملذّلة.

الإ�شالمية؛  ال��دول  معظم  بني  م�شرتك  قا�شم  وهي  اقت�شادي،  اإي��دز  واملجاعة، 
نتيجة نق�ص الغذاء، وعدم توّفر احلاجات الأ�شا�شية لهم. والعرب قدمًيا كانوا يقولون: 

)اجلوع كافر(.

www.alukah.net
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م�شتوى  على  ���ش��واء  الأرزاق،  يف  ال��ربك��ة  حم��ق  ي�شّبب  اقت�شادي،  اإي���دز  ب��ا،  وال��رِّ
اإذ هو ك�شٌب لالأموال دون عمل، والنقود ل تلد نقوًدا  اأم املجتمعي؛  القت�شاد الفردي 
كما يقول علماء القت�شاد. وكان القت�شادي امل�شهور عي�شى عبده - رحمه اهلل - يعد 

الربا خراب الأمم وال�شعوب.

واملجتمع ال�شتهالكي، اإيدز اقت�شادي، وهو جمتمع ي�شوده املال من حيث يلهث 
اإن حركة ال�شتهالك  اأوف��ر، ومن حيث  ا�شتهالك  الك�شب؛ ليتمكن من  املرء وراء  فيه 
موّجهة ب�شكل مدرو�ص من اأجل الو�شول اإىل ت�شريف اإنتاج متزايد لل�شلع. ويالحظ 
للرثاء  عارمة  تطلعات  ت�شوده  ا�شتهالكي  اإىل جمتمع  قد حتّول  الإ�شالمي  العامل  اأن 
ال�شريع. يقول اإريك فروم: )لقد اأ�شبح امل�شتهلك يف الغرب يقول: اأنا موجود بقدر ما 

اأملك واأ�شتهلك(.

املنا�شب للعامل  املنا�شب والأجر  العمل  اإذ ل يتوافر  اقت�شادي؛  اإيدز  والبطالة، 
القادر امل�شتعد للعمل، �شواء كان ب�شبب التقدم الفني وا�شتخدام و�شائل التقنية احلديثة، 
اأم ب�شبب نق�ص املهارة. ومعظم الدول الإ�شالمية تعاين ظاهرة البطالة. يقول الراغب 
الأ�شفهاين - رحمه اهلل -: )َمْن تعّطل وتبّطل ان�شلخ من الإن�شانية، بل من احليوانية، 

و�شار من جن�ص املوتى(.

والتبعية، اإيدز اقت�شادي؛ اإذ غالبية الدول الإ�شالمية ما زالت يف اقت�شادياتها 
واملالية،  التجارية  الأ���ش��واق  م�شتوى  على  ���ش��واء  ونظمه،  ال��غ��رب  لقت�شاديات  تابعة 
الغربية.  ال��دول  لتلك  ال��دول  تبعية هذه  ا�شتمرار  ي�شتتبع  وه��ذا  التجاري.  التبادل  اأم 
ال�شيا�شة،  الغرب هذه  والعرب قدمًيا كانوا يقولون:)جّوع كلبك يتبعك(، وقد مار�ص 

�شيا�شة جتويع �شعوب البلدان الإ�شالمية؛ حتى تبقى يف تبعية م�شتمرة ودائمة.

وكان من نتيجة الإيدز القت�شادي باأنواعه املختلفة الآثار التالية على املجتمعات 
الإ�شالمية:

- افتقاد الأمة املبدعني واملبتكرين واملخرتعني والفنيني يف املجالت القت�شادية 
املختلفة.
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 - التخلف العلمي يف جمال اقت�شاديات الأمة.

 - اجلهل باحلاجات العاملية اإىل الب�شائع التي ت�شدر.

 - التخلف يف القوة الإعالمية لرتويج الب�شائع.

 - انت�شار العادات والتقاليد الجتماعية ال�شيئة، من الإ�شراف والتبذير والرتف.

 - انت�شار اجلرائم املختلفة والنحالل اخللقي املتمثل يف انت�شار الغ�ص واخلداع 
والر�شوة.

- عدم اللتزام بالعهود واملواثيق.

 - انت�شار الأمرا�ص القاتلة، التي تعوق العمل اأو تقّلل عدد �شاعات العمل.

ركب  ع��ن  التخلف  م�شريه  ف��اإن  الإ���ش��الم،  �شريعة  ع��ن  يبتعد  جمتمع  اأي  اإن   -
احل�شارة، واخلال�ص يكون بتغيري ما هو عليه من معا�ٍص وذنوب واأخطاء؛ م�شداًقا 

لقوله تعاىل: زب ھ   ھ ے  ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ  رب )الرعد: 11(.

www.alukah.net
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 من �ضرق »الخرتاع«؟
ل  وبع�شنا  يومًيا  اخ��رتاع��ه  ن�شتخدم  ال��ذي  باتيا(  )�شابر  ع��ن  احل��دي��ث  �شبق 
ي�شتطيع ال�شتغناء عنه؛ لأنه و�شيلته لالت�شال بالعامل واإدارة اأعماله عن بعد وب�شرية، 
وهي  احلالية  ال�شنوات  يف  توا�شل  طريقة  اأعظم  باخرتاع  ق��ام  م�شلم  هندي  �شاب  اإن��ه 
ا�شتخدام  م��ن  رئي�شه  ح��ذره  )فعندما  ال�شخ�شي  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  ميل(  )ال��ه��وت 
خدمة ال�شركة يف املناق�شات اخلا�شة بحث عن طريقة ت�شمن اخل�شو�شية يف املحادثات 
الإلكرتونية( وباع اخرتاعه ب�)400( مليون دولر ل� )بيل جيت�ص( اأنفقها على م�شاريع 
دعوية وخريية! ولي�ص هو فقط من ن�شيه التاريخ، بل هناك خمرتع الربيد الإلكرتوين 
يدعى  وعنوانه(  امل�شتخدم  ا�شم  بني  تربط  كانت  )التي  ال�شهرية   )@( وعالمة  العام 
يعمل يف  ي��زال  ول  معنوًيا،  ول  م��ادًي��ا  ل  اخ��رتاع��ه  ي�شتفد من  توملين�شون( مل  )راي 
ذلك  منه  وا�شتغرق  م�شادفة،  الإلكرتوين  الربيد  خاللها  ابتكر  التي  نف�شها  ال�شركة 
)30( ثانية غريت وجه العامل، واأول ر�شالة اأر�شلت يف التاريخ عرب هذه الو�شيلة كانت 
عام )1982م( اأر�شلها توملين�شون اإىل نف�شه وو�شلت اإليه يف احلال، كما اأ�شهم يف تاأ�شي�ص 
املعلومات  �شبكة  لنا  ورث��ت  التي  العنكبوتية(،  ال�شبكة  )ج��دة  داخلية  ات�شالت  �شبكة 
العاملية العظيمة )ال�شبكة العنكبوتية( وبعد )20( عاًما ح�شل على عدد من اجلوائز! 

ول يزال يعي�ص يف الظل. 

ولنعد بالزمن اإىل عام )1854م( حني ا�شتد املر�ص على زوجة املخرتع الإيطايل 
)اأنطونيو ميوت�شي(؛ ما جعلها طريحة الفرا�ص ول تقوى على احلركة، فقام بت�شميم 
جهاز �شغري ي�شل بني حجرة نومها وخمتربه لتتحدث معه عند احلاجة، وكان هذا 
اجلهاز بداية اخرتاع الهاتف الذي �شبق )جراهام بل( ب�)20( عاًما! وخالل )20( عاًما 
ب��راءة  ت�شجيل  ي�شتطع  مل  لالأ�شف  لكنه  الناطق(،  )التلغراف  و�شماه  اخ��رتاع��ه  ط��ّور 

اخرتاع؛ لفقره وعدم متكنه من دفع ر�شوم الت�شجيل ع�شرة دولرات! 

لتاجر خ��ردة، ومن �شمنها  باعت زوجته اخرتاعاته  العالج  اإىل  احتاج  وعندما 
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منوذج الهاتف ب�شتة دولرات فقط. وبعدها بفرتة اأعلنت ال�شحف اخرتاع الهاتف على 
يد املخرتع جراهام بل؟!.. وحينها رفع ميوت�شي ق�شية على مكتب براءات الخرتاع 
وتويف قبل اأن يك�شبها ومات فقرًيا، وبعد )122( عاًما )�شنة 2002م( اعرتف الكوجنر�ص 
ب��ل(، لكن  ب��دًل من )جراهام  ب��راءة الخ��رتاع با�شمه  باأنه خمرتع الهاتف ومت تعديل 
اأنه  ل يزال النا�ص يحفظون ا�شم جراهام بل ويدر�شونه يف مدار�شهم حتى اليوم على 

خمرتع الهاتف؟! 

اأما )نيكول ت�شال( هل �شمعتم با�شمه من قبل؟ قلة من النا�ص تعرفه، على رغم 
اأن اخرتاعاته التي جتاوزت "800" اخرتاع كانت ال�شبب يف تطور الب�شرية، وو�شع نواة 
عامل متقدم؛ لغرابتها وجتاوزها حدود العقل واملنطق، مما جعلهم يتهمونه باجلنون... 
فالرميوت كنرتول الذي بني يديك والرادار الكا�شف للطائرات والغوا�شات، وغريها 
ن�شب  فقد  ب��ذل  م��ا  ك��ل  رغ��م  وعلى  ع�شره،  �شابق  ب��اأن��ه  املجهول  العبقري  لهذا  ت�شهد 
العديد من اخرتاعاته لغريه ومل يربز ا�شمه عرب التاريخ. فقد اكت�شف اأ�شعة اإك�ص قبل 
)روتنج( الذي �شجل الخرتاع با�شمه، واكت�شف موجات الراديو امل�شتخدمة حتى يومنا 
العامل )ماركوين( ويف عام )1944م( حكمت  با�شم  هذا، قبل )11( عاًما من ت�شجيلها 

املحكمة بت�شجيل الخرتاع با�شم )ت�شال(، لكن بعد وفاته بعام مفل�ًشا..! 

وهذا ن�شيب بع�ص املخرتعني، فاإما اأن تطغى �شهرة اخرتاعه على ا�شمه، واإما اأن 
ين�شب اإىل غريه وين�شى املخرتع الأ�شلي.

www.alukah.net
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 حرب اأكتوبر "1973م" - العا�ضر من 
رم�ضان "1393هـ"

اأكتوبر عام  ال�شاد�ص من  املوافق  املبارك عام )1393ه���(،  العا�شر من رم�شان  يف 
العدو  من  الثاأر  والكرامة  العزة  م�شر" جي�ص  "جي�ص  البا�شل  اجلي�ص  اأخ��ذ  )1973م( 
ال�شهيوين، ولّقنه در�ًشا لن ين�شاه مدى احلياة، وحما العار الذي حلق مب�شر وباأمتنا 
العربية والإ�شالمية يف )5( يونيو احلزين عام )1967م(، واأثبت جي�شنا العظيم للعامل 
اأجمع اأن م�شر هي اأم الأبطال، وقادرة يف اأحلك اأوقاتها واأ�شعب ظروفها على اإجناب 
ا اأنه كان �شحية يف  الأبطال وعلى �شحق العدو، واأثبت اجلي�ص امل�شري للعامل كله اأي�شً
)5( يونيو احلزين لقيادة ع�شكرية فا�شلة لي�ص لها من القيادة اإل ال�شم فقط، وتاأكد 
ا اأن جي�ص م�شر كان مظلوًما ظلًما فادًحا يف حرب )5( يونيو )1967م(،  العامل كله اأي�شً
اأكتوبر  ال�شاد�ص من   - رم�شان  العا�شر من  العظيم يف  الإ�شالمي  امل�شر  فقام اجلي�ص 
)1973م(، بت�شديد ال�شربات القاتلة والقا�شمة للعدو ال�شهيوين، واأبادت قواته وجنوده 
اأعظم ما ميتلك من  دباباته وطائراته، وحطمت  املئات من  ودم��رت  وقادته  و�شباطه 
اأ�شلحة ومعدات وقتلت اأعظم واأمهر قادته و�شباطه، واأ�شرت جنوًدا من العدو وحطمت 
اأ�شطورة اجلي�ص ال�شهيوين الذي ل يقهر، واأذلت وحطمت كربياء وغطر�شة وعجرفة 
ال���ذي طاملا  اجل���وي  �شالحهم  وه��ي  لهم  الطويلة  ال����ذراع  وقطعت  وغ��روره��م،  ق��ادت��ه 
امل�شري  ال�شالح اجلوي  اأن  الأ�شاطري، فعلى رغم  ون�شجوا حوله  به  وتباهوا  افتخروا 
قد بداأ من ال�شفر نتيجة لل�شربة اجلوية الإ�شرائيلية يف )5( يونيو )1967م(، اإل اأنه 
ا�شتطاع بعزمية الرجال وت�شميم الأبطال اأن يفرت�ص طائرات العدو يف حرب، وينتقم 
اأ�شد النتقام، وياأخذ منه الثاأر وميحو عن نف�شه الظلم الذي حلق به، ول نقول  منه 
اأبطالنا وقادتنا اجلويني،  الع�شكرية لأحد  امل�شادر  واقع  بل نقوله من  ذلك جماملة، 
اللواء  لل�شيد  امل�شرية(  القوات اجلوية  تاريخ   - الثالثة  )القوة  كتاب  املرجع هو  وهذا 

طيار اأركان حرب/ علي حممد لبيب، فقد جاء باإيجاز ما يلي: 
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 )5( الأر���ص يف  ال�شهيوين على  العدو  التي دمرها  امل�شرية  الطائرات  1- عدد 
فلم  امل�شريني  الطيارين  من  خالية  الطائرات  وكانت  طائرة   )272( )1967م(:  يونيو 

يقتل منهم اأحد. 

اأكتوبر   - رم�شان  ح��رب  يف  الطائرات  من  ال�شهيوين  العدو  خ�شائر  بلغت   -2
1973م: )358( طائرة بطياريها، وهذا العدو مل يدخل يف ح�شابه الطائرات الإ�شرائيلية 
اأو تلك الطائرات التي متت اإ�شابتها  التي مت تدمريها على اأر�ص مطاراته يف �شيناء، 
ومل ت�شقط داخل الأرا�شي امل�شرية، ما جعلها )حمتملة( ومل تدخل يف ح�شاب اخل�شائر 
الإ�شرائيلية من الطائرات، وهذه الطائرات الإ�شرائيلية التي اأ�شقطت ودمرت، وعددها 
الطائرات  اأما  املجيدة،  اأكتوبر   - الإ�شرائيليون يف حرب رم�شان  قتل طياروها   )358(
عددها  يبلغ  وال��ت��ي  يونيو   )5( يف  امل�شرية  امل��ط��ارات  اأر����ص  على  دم��رت  التي  امل�شرية 
الطيارون  اأخذ  وهكذا  امل�شريني،  الطيارين  من  خالية  كانت  طائرة،   )272( �شبق  كما 
امل�شريون الأبطال ثاأرهم واأثبتوا تفوقهم ال�شاحق على الطيارين الإ�شرائيليني حينما 
قاتلوهم وجًها لوجه، ومل يقاتلوهم باأ�شلوب اخل�شة والنذالة واجلنب واخلداع، واأرغموا 
مائة  من  اأح�شن  الواحد  الطيار  عندها  فاإ�شرائيل  باهًظا،  الثمن  دف��ع  على  اإ�شرائيل 
طائرة؛ لأن الطائرات بالن�شبة لها تعو�ص ب�شهولة وي�شر من حليفتها اأمريكا وغريها 
ثاأر  ال�شعب جًدا عليها تعوي�شهم، ومن ثم فقد  الطيارون فمن  اأما  اأوروب��ا،  من دول 
واأجنب غريهم  اأجنبهم  الذي  امل�شري  ول�شعبهم  ومل�شر  لنف�شهم  امل�شريون  الطيارون 
من الأبطال واملقاتلني البوا�شل الأفذاذ، وردوا مل�شر ولأمتنا العربية والإ�شالمية عزتها 

وكرامتها، ورفعوا راأ�ص كل م�شر وعربي وم�شلم. 

www.alukah.net
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احذروا التك�ضي "التقطيب"
من خالل مراجعة تقوميية حل�شاب مقدار موؤ�شر ال�شعور بالعواطف الإيجابية 
لفريق  تبني  وال�شتني،  اخلام�شة  �شن  جت���اوزا  مم��ن  �شخ�ص   )2500( م��ن  اأك���رث  ل��دى 
البحث اأن ثمة عالقة عك�شية بني مقدار عالمة موؤ�شر ال�شعور بالعواطف الإيجابية، 
وبني مقدار �شغط الدم، فكلما ارتفع ال�شعور بالإيجابية انخف�ص مقدار �شغط الدم 
على  توؤثر  وعواطفنا  اأفكارنا  اإن  اأو���ش��رت:  غلني  الدكتور  يقول  جانبه  من  اجل�شم.  يف 
العمليات  احليوية يف اأج�شامنا، واجليد يف الأمر اأننا منلك �شيًئا من ال�شيطرة والقدرة 
اأن  اإىل  ت�شري  الدلئل  "اأو�شرت" اأن  واأ�شاف  والعواطف.  الأفكار  لنوعية  التوجيه  على 
لتفاعالت  التوازن  حفظ  يف  اجل�شم  م�شاعدة  على  تعمل  بالعواطف  ال�شعور  اإيجابية 
وا�شتجابات الأنظمة الكيميائية والع�شبية، ما ميّكن الإن�شان من التعامل ب�شكل اأف�شل 

مع حالت التوتر النف�شي التي قد مير بها.

وعالقته  اجل�شم،  على  والر�شا  بال�شعادة  ال�شعور  تاأثري  حقيقة  عن  وللتحري 
 2654" �شملت  اإح�شائي  م�شح  درا���ش��ة  ب��اإج��راء  البحث  فريق  ق��ام  ال��دم،  �شغط  مبقدار 
مبح�شلة  التي  الأ�شئلة  من  جملة  عن  واأج��اب��وا  �شنة"،   72" اأعمارهم  ا" معدل  �شخ�شً
لحظ  وق��د  امل�شاعر،  باإيجابية  ال�شعور  م�شتوى  ع��ادة  الأط��ب��اء  يحدد  عليها  الإج��اب��ات 
الباحثون من النتائج اأنه كلما ارتفع موؤ�شر ال�شعور بالإيجابية، انخف�ص مقدار �شغط 
الإيجابية يف خف�ص مقدار  تاأثري  اأن  اآخر مهًما ج��ًدا، وهو  اأم��ًرا  الدم لديه، ولحظوا 
�شغط الدم يكون اأعلى واأو�شح ملدى من ل يتناولون اأية اأدوية لعالج �شغط الدم. مع 
ا اأن ال�شعور بالإيجابية تاأثرًيا مهًما يف خف�ص �شغط الدم لدى  العلم باأنهم اأكدوا اأي�شً
م�شتقل  عامل  بالإيجابية  ال�شعور  اأن  يعني  ما  ارتفاعه؛  ملعاجلة  اأدوي��ة  يتناولون  من 
بذاته، لديه القدرة على خف�ص �شغط الدم، وهو ما يبدو ب�شكل وا�شح حينما ل يتناول 

ال�شخ�ص اأدوية خف�ص �شغط الدم.
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لذا يقول الباحثون: اإن على الأطباء النظر بجدية اإىل نوعية م�شاعر كبار ال�شن، 
خا�شة من لديهم ارتفاع �شغط الدم، وجعل اأحد اأهدافهم العالجية وا�شرتاتيجياتهم 
العمل على حث ال�شعور بالإيجابية لدى مر�شاهم ممن ي�شابون بارتفاع �شغط الدم 

كاإحدى الو�شائل العالجية امل�شاعدة.

www.alukah.net
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الكهرباء  ا�ضتهالك  لتخفي�ض  "8" اإر�ضادات 
وتوفي املال

لتخفي�ص ا�شتهالك الكهرباء وقيمة الفاتورة ال�شهرية اإليك الإر�شادات العامة:

1- عمل احلدائق حو ل املنزل؛ لأنها تزيد جماًل وتعمل على تلطيف اجلو.

مع  امل�شتطاع،  قدر  الغربية  النوافذ  وت�شغري  ال�شرقية  املنزل  نوافذ  تو�شيع   -2
و�شع �شتائر �شميكة لها.

3- ا�شتخدام الزجاج املزدوج يف النوافذ.

4- جتنُّب تركيب مفتاح حتكم واحد بعدد كبري من م�شابيح الإنارة.

5- ا�شتخدام اأجهزة حتكم ح�شا�شة لل�شوء يف نظام الإنارة بحيث تنطفئ امل�شابيح 
يف املكان عندما تكون هناك اإ�شاءة طبيعية، واإن ا�شتخدام هذا النوع من الأجهزة للتحكم 

باإنارة احلدائق والأ�شوار يوفر الكثري من الكهرباء.

ال�شوء فت�شاهم يف  تعك�ص  املنزل؛ لأنها  الفاحتة يف طالء  الأل��وان  ا�شتعمال   -6
زيادة كفاءة الإنارة داخل الغرف وتخفف من حدة اأ�شعة ال�شم�ص ال�شاقطة على املنزل.

اأقل تو�شياًل  7- ا�شتعمال الأبواب اخل�شبية بدًل من الأبواب احلديدية؛ لأنها 
للحرارة.

8- تقا�ص اأحجام التكييف على اأ�شا�ص حجم املكان املراد تربيده فعندما ينخف�ص 
ارتفاع ال�شقف يقل احلجم وبالتايل تقل اأحجام اأجهزة التكييف؛ مما يعني توفرًيا يف 

قيمة اأجهزة التكييف وتر�شيًدا يف ا�شتهالك الطاقة الكهربائية الالزمة للتكييف.
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�ضعيدة رحلة  لك  حتقق  "10" خطوات 
من  وخالية  �شعيدة  رحلة  حتقيق  ميكنك  باتباعها  اأ�شا�شية  "10" خطوات  هذه 

جميع امل�شاكل:

اخلطوة الأوىل: �شرورة التعامل بحذر وعدم الإفراط يف الثقة والإعداد جيًدا 
لربامج رحلتك.

املطلوبة  الر�شمية  ك��الأوراق  لل�شفر،  الأ�شا�شية  الأم��ور  الثانية: ترتيب  اخلطوة 
اإليها، اإعداد امل�شكن املالئم، كتابة الربامج وامل��زارات التي  بالن�شبة للدول التي ت�شافر 

حتتويها الرحلة؛ حتى يتم تنفيذها دون ن�شيان اأو خلل يف الرتتيب.

اأوراق �شفرك الأ�شا�شية يف حقيبة خا�شة؛ لتكون دائًما  اخلطوة الثالثة: احمل 
جاهزة و�شهلة ال�شتخدام، واحر�ص على عدم �شياعها.

اخل��ط��وة ال��راب��ع��ة: اق��ت��ن��اء خ��ري��ط��ة ف��وت��وغ��راف��ي��ة ت��و���ش��ح اأه���م امل���دن وامل����زارات 
ال�شياحية بالدولة التي تتوجه اإليها.

اخلطوة اخلام�شة: مراجعة ال�شفارة اأو القن�شلية املوجودة يف البلد الذي تزوره؛ 
لتزويدها بالبيانات ال�شخ�شية ومبعلومات اأ�شا�شية عنك وعن تفا�شيل الرحلة؛ لتنبهك 
اإىل بع�ص املخاطر اأو ت�شاعدك مبا حتتاج اإليه من معلومات واأدوات، كخريطة البلد اأو 

اأ�شماء بع�ص املناطق، وببع�ص الكتيبات التي جتعلك تق�شي رحلتك بنجاح.

اخلطوة ال�شاد�شة: اقنت مذكرة خا�شة لك، حتمل بيانات جواز �شفرك وبطاقتك 
ال�شخ�شية، وخا�شة ال�شم وا�شم الدولة والعنوان تف�شيلًيا. 

اخلطوة ال�شابعة: ل حتمل املواد املمنوعة قانوًنا اأو ال�شارة �شحًيا والتي تهدد 
باخلطر حياة امل�شافرين وتعر�شك للم�شاءلة القانونية.

اخلطوة الثامنة: اإذا فقدت جواز �شفرك اأو اأوراقك الر�شمية ل بد اأن تبلغ اأقرب 
مركز �شرطة، ثم راجع ال�شفارة مع �شورة من البالغ، وهنا تفيدك املذكرة التي حتمل 
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بيانات جواز ال�شفر وتفا�شيل الأوراق الر�شمية. 

اخلطوة التا�شعة: احجز الفندق اأو امل�شكن الذي تنزل فيه م�شبًقا قبل ال�شفر؛ 
حتى توفر وقتك وجهدك ومالك، وميكنك اأن حتجز من املطار عن طريق مكاتب حجز 
ب�شكل ع�شوائي؛ ما  التحرك  اأو  للظروف  نف�شك عر�شة  تدع  املطارات، ول  الفنادق يف 

يعر�شك للتعب واخل�شارة والغ�ص.

 اخلطوة العا�شرة: كن حمدد الهدف، ول تتظاهر بالرثاء اأمام اأحد من الذين 
تتعامل معهم، وي�شتح�شن ا�شتعمال ال�شيكات؛ لأنها تتميز بالأمان والثقة يف التعامل، 
غري  خا�شة  �شيارة  ت�شتعمل  ل  ا�شتقبالك  يف  اأح���ًدا  جتد  مل  اإن  املطار  و�شولك  وعند 

معروفة؛ كي ل تتعر�ص لأية خماطر. 
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ف�ضو�ض
هذه ف�شو�ص من الن�شو�ص لأهل اخل�شو�ص من اأراد اخللو�ص.

يا من اغرت بالنا�ص، لي�ص كل بي�شاء �شحمة، فِفّر من الزحمة، اإىل غار الرحمة 
زب پ پ  پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  رب )الكهف: 16(.

باآثار  والو�شف  الأخ��ب��ار،  اأب��ك��ار  وا�شتذكار  الأف��ك��ار،  اأم��ط��ار  ا���ش��ت��درار  العزلة  يف 
الأخيار، واختيار ماآثر الأبرار، وفيها حجب اجلاه، واإجلام الل�شان عن ال�شفاه، وحب�ص 

الطبع ال�شارق عن الأ�شباه، وحفظ مكنون النعمة عن اجلناة، والبعد عن كيد اجلفاة.

امل��ع��رف��ة وقامو�شها،  ال��ع��ب��ادة ون��ام��و���ش��ه��ا، وف��ت��ح دي���وان  اإق��ام��ة م��ه��رج��ان  وفيها 
الأ�شرار ونحو�شها، واخللوة  الأيام وبوؤ�شها، وال�شالمة من غوائل  والتعرف على نعيم 

باأقمار الر�شالة و�شمو�شها.

وفيها ال�شالمة من �شروف الزمان، و�شياع الوقت مع الأقران، و�شرف ال�شاعات 
يف �شوق اخل�شران، والتعر�ص للتبذل والهوان، والتحفي بفالن وعاّلن.

ال��غ��ّرارة، ف��اإن من  وم��ن الفوائد: ك�شر جماح النف�ص الأّم���ارة، ودح�ص الأم��اين 
لب�ص النا�ص حفظوا عثاره، وا�شتنبطوا اأ�شراره، وعرفوا غوره ومعياره.

اأه��ل ال�شر؛ ف��اإن من قّر يف قعر بيته  ومنها: حفظ �شر احل��ر، والبعد عن �شرر 
اأمن من حر الباطل والقر، ومن جترع احلق املر، ومن فّر من التبعات فقد  وا�شتقر، 

اأح�شن املفّر، ولكل نباأ م�شتقر.

ومنها: املتعة برحلة ذهنية بحًرا اأو بًرا، والرتفاع عن ال�شفلة جاًها وقدًرا، فكم 
ا و �شًرا، ول  ا، وتلوك عر�شه جهًرً من اأحمق على عاقل جتراأ، والأوبا�ص كالكالب تهرُّ هرًّ

تن�ص قول تاأبط �شًرا:

َع��وى اإذ  بالذئب  َفا�شتاأَن�شُت  ال��ذئ��ب  ع��وى 
و���������ش��������وت اإن�����������������ش��������ان ف��������ك��������دُت اأط�����������رُي
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ولوؤم  الكنود،  وعهود  احلقود،  جمود  عن  والغياب  احل�شود،  �شهود  عدم  ومنها: 
املرود، ونذالة اجلحود.

َخلَد مع املقدمة يف بيته ابن خلدون، وملا اعتزل اجلمهور األف كتاب اجلمهورية 
اأفالطون، وزاد من الإبداع يف وحدته ابن زيدون، ودّبج يف النفراد اإلياذته ابن عيذون، 

وقال مو�شى: زب ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ رب )الدخان(.

ف��ه��ذه الآي����ة ���ش��ري��ح��ة يف ال���ف���رار ب��ال��دي��ن وه��ج��رة الأه����ل وال��ب��ن��ني وال��ق��راب��ات 
والأ�شدقاء والأوطان والأموال؛ خوف الفتنة وما يلقاه الإن�شان من املحنة.

زب ڃ ڃ   چ چ چچ ڇڇ  رب )الأنعام: 38(.
ما يف الأر�ص اآدمي اإل وفيه �شبه من �شبه البهائم، فمنهم من يهت�شر اهت�شار 
الأ�شد، ومنهم من يعدو َعدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطو�ص 
األقي لها الطعام الطيب عافته،  التي لو  كفعل الطاوو�ص، ومنهم من ي�شبه اخلنازير 
فاإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه، فكذلك جتد من الآدميني من لو �شمع خم�شني 

اه وحفظه. حكمة مل يحفظ منها، واإن اأخطاأ رجل عن نف�شه اأو حكى خطاأ غريه تروَّ

فاعلم يا اأخي، اأنك اإمنا تعا�شر البهائم وال�شباع، فليكن حذرك منهم ومباعدتك 
اإياهم على ح�شب ذلك، وم�شداق ذلك يف كتاب اهلل - �شبحانه - حني يقول يف متثيل 

من كّذب باآيات اهلل بالكلب، فقال - عز وجل -: زب ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ   ٴۇ  ۋۋ رب )الأعراف: 176(.

رب  گگ  کگگ  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زب   ق������ال:  
)اجلمعة: 5(.

وقال: زب ٹ ڤڤ ڤ ڤ رب )الأعراف: 179(.

ال�شالل، حتى قامت عليهم احلجة  واأبعد مذهًبا يف  اأ�شواأ حاًل منها،  فجعلهم 
فلم يذعنوا لها؛ ولأجل ذلك راأى احلكماء اأن ال�شالمة من اآفات ال�شباع ال�شارية اأمكن، 

واخلال�ص منها اأ�شهل من ال�شالمة من �شر النا�ص.
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وكان ال�شافعي ين�شد:

ل�����ي�����ت ال�������ك�������الب ل�����ن�����ا ك������ان������ت جم������������اورًة
اأح�����������ًدا ن�����������َرى  ن���������رى مم�������ن  واأن��������ن��������ا ل 

م����واط����ن����ه����ا يف  ل�����ت�����ه�����دا  ال��������ك��������الب  اأن 
وال�����ن�����ا������ص ل���ي�������ص ب�����ه�����اد �����ش����ره����م اأب���������ًدا

اأب���������ًدا ت����ف����ري����ده����ا  ل���ن���ف�������ش���ك يف  ف����اح����ت����ل 
م����ن����ف����رًدا ك����ن����ت  م�����ا  اإذا  ح����م����ي����ًد  ت���ع�������ص 

اأن يتزحزح له عن الب�شاط، فقال الزيادي:  زار الزيادي العتابي، فاأراد العتابي 
مكانك! فاإن الب�شاط ل ي�شيق عن متحابني، والدنيا ل تت�شع ملتباغ�شني.

وقد روي عن �شفيان الثوري، وعن ب�شر بن احلارث: "اإذا ا�شتوح�شت من الوحدة 
وا�شتاأن�شت باخللق مل اأمن عليك الرياء". وكان اأبو حممد يقول: "اجتمع اخلري كله يف 
هذه اخل�شال الأربعة، وبها �شار الإبدال اإبداًل: اإخما�ص البطون، وال�شمت، واعتزال 
اخللق، و�شهر الليايل"، وُحدث عن عبدالعزيز عن �شهل - رحمه اهلل - قال: "خمالطة 

الويل للنا�ص ذّل، وتفّرده عّز، وقل ما راأيت وليًّا هلل - عّز وجّل - اإل منفرًدا".
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نعمة ول �ضاكر لها
ما اأكرث نعم اهلل على الإن�شان، ولكن اأكرث النا�ص ل يعلمون.

يح�شب كثري من النا�ص اأن النعم ل تخرج عن الطعام وال�شراب وامللب�ص وامل�شكن 
اأو حت�شى،  اأن تعد  اأك��رث م��ن  اإن نعم  اهلل - تعاىل -  ب��ل  وامل��رك��ب، وه��ذا خطاأ عظيم، 

كما قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ رب )اإبراهيم(.

تعاىل:  قال  النوم،  نعمة  النا�ص  كثري من  لها  يتفطن  التي ل  النعم   ومن هذه 
زب ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭۇ رب )الروم: 23(.

فالنوم نعمة من نعم اهلل على عباده واآية من اآيات، اأوجده يف الإن�شان رحمة به 
وف�شاًل عليه.

فبالنوم ي�شرتيح الإن�شان ويهداأ وي�شتعيد قواه ون�شاطه؛ وذلك لأن املّخ يتمكن 
- يف اأثناء النوم - من اإراحة خالياه من الإجهاد اليومي؛ ليحتفظ بقدراته الذهنية، 
فيكون اأكرث تركيًزا واأدق تفكرًيا.. كما اأن هرمون النوم يفرز لياًل يف اأثناء النوم لي�شاعد 

على بناء خاليا املخ. 

ونق�ص النوم يوؤدي اإىل الإجهاد والإح�شا�ص بالتعب، والإ�شابة بالكتئاب وغريه 
من الأمرا�ص. 

ولي�ص الدماغ هو امل�شتفيد الوحيد من النوم، بل اإن يف النوم �شكًنا وراحة للج�شم 
كًلّه. قال تعاىل: زب ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې رب )النمل: 86(. 

وقال تعاىل: زب ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ رب )النباأ(.

وينام  الليل  في�شهر  لياًل،  ونهاره  نهاًرا  ليلة  يقلب   - لالأ�شف   - النا�ص  وبع�ص 
النهار. والفرق كبري بني النوم لياًل والنوم نهاًرا.

فالنوم لياًل له فوائد عظيمة، حيث تنال اأع�شاء اجل�شم من الراحة اأ�شعاف ما 
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تناله خالل النهار، ب�شبب ما يف النهار من �شو�شاء و�شخب و�شوء قوي، وكلها موؤثرات 
�شديدة على اجلهاز الع�شبي. 

ت�شمى  م��ادة  باإفراز  تقوم  الدماغ  يف  ال�شنوبرية  الغدة  اأن  العلماء  اكت�شف  وقد 
يزيد  الظالم  اأن  وج��دوا  وقد  النوم،  عملية  يف  مبا�شًرا  تاأثرًيا  توؤثر  وهي  امليالتونني، 

اإفراز هذه املادة بعك�ص ال�شوء الذي يثبطها. 

قال تعاىل: زب چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ  ڈ  
ڈژ رب )الق�ش�ص(.

وهكذا كانت نعمة النوم رحمة من اهلل - عزَّ وجلَّ - وجب ال�شكر عليها؛ ذلك لأن 
يف النوم فوائد، منها: 

منها: انعكا�ص احلرارة اإىل الباطن، فينه�شم الطعام.

ومنها: ا�شرتخاء الأع�شاء التي قد كّلت بالأعمال.

اأوائ���ل الليل، واأن �شاعة ن��وم قبل  اأه��ن��اأ ن��وم ه��و م��ا ك��ان يف  اأن  اأّك���د العلماء  وق��د 
منت�شف الليل تعدل �شاعات من النوم املتاأخر؛ ولذلك فاإن النبي ^: »كان يكره النوم 

قبل الع�شاء واحلديث بعدها« متفق عليه.

فا�شكر اهلل - اأخي احلبيب - على هذه النعمة العظيمة التي من فقدها يوًما اأو 
يومني؛ فقد الراحة وال�شعادة والهدوء والطمئنان، واأ�شيب بالإمرا�ص النف�شية، وقد 
ي�شاب باملاليخوليا نتيجة عدم قدرته على النوم، فاللهم لك احلمد على هذه النعمة 

العظيمة وغريها من النعم. 

www.alukah.net



340

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

�ضور من �ضعف الهمة
1- �شعفت الهمة عن طلب العلم ال�شرعي الأ�شيل فوقعت الأمة - اإل من رحم اهلل 

- يف النحراف العقدي واجلهل والتخلف والتفرق املذهبي وانت�شار البدع واخلرافات.

2- �شعفت همة اأكرث امل�شلمني عن حتكيم �شرع اهلل واللتزام باأوامره، فاأعر�شوا 
عن كتاب اهلل و�شنة ر�شوله̂  ور�شوا بالقوانني الو�شعية بدًل عنها، فجعل اهلل باأ�شهم 

بينهم وفرق كلمتهم. 

3- �شعفت همة الأمة عن اجلهاد، فاأ�شابها من ال�شعف والذلة وت�شلط الأعداء 
عليها ما ل ي�شكى اإل اإىل اهلل - �شبحانه وتعاىل -. 

4- �شعفت همة امل�شلمني عن تربية الأبناء حتى توىل ذلك اأعداوؤهم ب�شتى الطرق، 
ف�شاروا حرًبا على اأهل دينهم وملتهم �شلًما لأعدائهم من الكفار والف�شقة واأهل املجون. 

5- �شعفت الهمة عن العمل والإنتاج حتى اأ�شاب الأمة من الفقر واحلاجة واجلوع 
ما اهلل به عليم، فركنت اإىل اأعدائها طلًبا للقوت وامل�شاعدات، والتذلل للمخلوقني يف 
طلب احلاجات والعطايا والهبات بدًل من ال�شعي يف ك�شب الرزق املباح، وكل ذلك من 

الذلة واملهانة التي نهى الإ�شالم امل�شلم اأن يوقع نف�شه فيها. 

اأخي احلبيب: اإن نف�شك التي بني جنبتيك هي اأ�شد اأعدائك لك، تلك النف�ص التي 
تزين لك الراحة والدعة والقعود عن معايل الأمور، والر�شى بالدون، تاأمرك باأن تغرق 
يف ال�شهوة وامللذات، واأن تفرط يف طاعة اهلل ويف حقوق الوالدين والأرحام، وتت�شاهل يف 

اأداء الأمانة يف الدرا�شة اأو غريها من الواجبات، ويف التحلي مبكارم الأخالق.

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ رب )يو�شف: 53(. 

ولذا؛ ينبغي اأن حتذر من الركون اإىل ال�شهوات النف�ص وملذاتها؛ فاإن اخل�شران 
الفوز كل  واإن  بال�شوء،  الأم��ارة  والنف�ص  ال�شيطان  بو�شاو�ص  كل اخل�شران يف النخداع 

الفوز بكبح جماحها وجماهدتها. 
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ولتتذكر دائًما اأن هذه احلياة الدنيا دار ابتالء واختبار وجماهدة؛ فمن جاهد 
نف�شه هنا اأكرمها يف الدار الآخرة، ومن بذل لها �شهواتها يف الدنيا اأهانها يف الآخرة. 

قال تعاىل: زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې رب 
)غافر: 39(.

فمن اأراد النجاة فال بد له من العزم واحلزم، والهمة العالية ل الهزل واللعب!
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ر�ضالة قوية
معرفة  على  قدرتنا  فقدنا  اأننا  يبدو  احلديث..  جمتمعنا  يف  قوية  ر�شالة  هذه 

الجتاه ال�شليم.

اأراد اأحد املتفوقني اأكادميًيا من ال�شباب اأن يتقدم ملن�شب اإداري يف �شركة كربى، 
اأول مقابلة �شخ�شية له، حيث قام مدير ال�شركة الذي يجري املقابالت  وقد جنح يف 

بالنتهاء من اآخر مقابلة واتخاذ اآخر قرار.

وجد مدير ال�شركة من خالل الطالع على ال�شرية الذاتية لل�شاب اأنه متفوق 
التخرج من اجلامعة، مل  العامة وحتى  الثانوية  اأن كان يف  ب�شكل كامل منذ  اأكادميًيا 

يخفق اأبًدا.

اأثناء  يف  درا�شية  منحة  اأي��ة  على  ح�شلت  "هل  املتفوق:  ال�شاب  ه��ذا  املدير  �شاأل 
تعليمك؟" اأجاب ال�شاب "اأبًدا".

ف�شاأله املدير "هل كان اأبوك هو الذي يدفع كل ر�شوم درا�شتك؟" فاأجاب ال�شاب:

بكل  تكفلت  التي  اأمي  اإنها  عمري،  من  الأوىل  بال�شنة  كنت  عندما  تويف  "اأبي 
م�شاريف درا�شتي".

الثياب  تغ�شل  كانت  ال�شاب:" اأم��ي  اأمك؟" فاأجاب  املدير:" واأي��ن عملت  ف�شاأله 
للنا�ص". 

ناعمتان  كفان  هما  ف��اإذا  اإياهما،  ف���اأراه  كفيه،  يريه  اأن  املدير  منه  طلب  حينها 
ورقيقتان.

ف�شاأله املدير:"هل �شاعدت والدتك يف غ�شيل املالب�ص قط؟" اأجاب ال�شاب:" اأبًدا، 
اأمي كانت دائًما تريدين اأن اأذاكر واأقراأ املزيد من الكتب، بالإ�شافة اإىل اأنها تغ�شل اأ�شرع 

مني بكثري على اأية حال"

وال��دت��ك حاملا  ي��دي  تغ�شل  اأن  وه��و  "يل عندك طلب �شغري..  امل��دي��ر:  له  فقال 
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تذهب اإليها، ثم عد للقائي غًدا �شباًحا"

اأ�شبحت و�شيكة، وبالفعل عندما  الوظيفة  اأن فر�شته لنيل  ال�شاب  حينها �شعر 
ذهب للمنزل طلب من والدته اأن تدعه يغ�شل يديها واأظهر لها تفاوؤله بنيل الوظيفة.. 
الأم �شعرت بال�شعادة لهذا اخلرب، لكنها اأح�شت بالغرابة وامل�شاعر املختلطة لطلبه، ومع 

ذلك �شلمته يديها.

بداأ ال�شاب بغ�شل يدي والدته ببطء، وكانت دموعه تت�شاقط ملنظرهما.

كانت املرة الأوىل التي يالحظ فيها كم كانت يديها جمعدتني، كما اأنه لحظ 
فيهما بع�ص الكدمات التي كانت جتعل الأم  تنتف�ص حني يالم�شها املاء!

كانت هذه املرة الأوىل التي يدرك فيها ال�شاب اأن هاتني الكفني هما اللتان كانتا 
تغ�شالن الثياب كل يوم؛ ليتمكن هو من دفع ر�شوم درا�شته.

واأن الكدمات يف يديها هي الثمن الذي دفعته لتخّرجه وتفوقه العلمي وم�شتقبله.

ال�شاب بهدوء بغ�شل كل ما تبقى من  ق��ام  وال��دت��ه،  ي��دي  انتهائه من غ�شل  بعد 
مالب�ص عنها.

ال�شاب  توجه  ال�شباح  ويف  اأم��ه يف حديث طويل،  مع  ال�شاب  ق�شاها  الليلة  تلك 
ماذا  تخربين  اأن  لك  "هل  املدير:  ف�شاأله  عينيه،  متالأ  والدموع  ال�شركة  مدير  ملكتب 

فعلت وماذا تعلمت البارحه يف املنزل؟".

ا بغ�شيل كل الثياب املتبقية  فاأجاب ال�شاب: "لقد غ�شلت يدي والدتي وقمت اأي�شً
عنها".

ف�شاأله املدير عن �شعوره ب�شدق واأمانة، فاأجاب ال�شاب:

اأنا  ما  اأكن  مل  وت�شحيتها  اأمي  فلول  باجلميل،  العرفان  معنى  اأدركت  "اأوًل: 
عليه الآن من التفوق.

�شاق وجمهد  هو  كم  اأدرك��ت  به،  تقوم  كانت  ال��ذي  نف�شه  بالعمل  بالقيام  ثانًيا: 
القيام ببع�ص الأعمال.

www.alukah.net
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ثالًثا: اأدركت اأهمية وقيمة العائلة.

هذه  �شاأمنحه  ال���ذي  امل��دي��ر  يف  عنه  اأب��ح��ث  كنت  م��ا  "هذا  امل��دي��ر:  ق��ال  عندها 
ا يقدر م�شاعدة الآخرين، والذي ل يجعل املال هدفه الوحيد  الوظيفة، اأن يكون �شخ�شً

من عمله... لقد مت توظيفك يا بني".

فيما بعد، قام هذا ال�شاب بالعمل بجد ون�شاط وحظي باحرتام جميع م�شاعديه.

كل املوظفني عملوا بتفان كفريق، وحققت ال�شركة جناًحا باهًرا.
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ق�ضة قدمية
ق�شة قدمية.. ولن يفلحوا لو مل يكن يف عاقبة موالة الكافرين وخيانة امل�شلمني 

غري ما نرويه من مواقف تاريخية يف نهاية اخلائنني لكفى بها زاجًرا.

اأي��وب اأمري م�شر  اأ�شده بني ال�شالح  يف �شنة )642ه���( عندما كان اخلالف على 
وعمه ال�شالح اإ�شماعيل اأمري دم�شق، راأى الثاين اأن ال�شبيل يف النت�شار على ابن اأخيه 
هو التعاون مع ال�شليبيني، اأعدى اأعداء امل�شلمني وقتها يف تكوين جبهة متحدة للق�شاء 
على ال�شالح اأيوب، وال�شتيالء على م�شر. وبالفعل اتفق اإ�شماعيل مع اأمري ال�شليبيني 
يف �شيدا وطرابل�ص وا�شتعد للهجوم على م�شر، وعندها قرر ال�شالح اأيوب ال�شتعانة 
التتار،  يد  على  بالدهم  اكت�شاح  بعد  البالد  يف  تفرقوا  الذين  امل�شلمني  باخلوارزميني 
واأ�شبحوا قوة بال دولة فراأى اأيوب اأن يوجه هذه القوة لن�شرة الإ�شالم. وبالفعل التقى 
امل�شلمون  وانت�شر  �شديًدا،  قتاًل  واقتتلوا  )642ه����(  �شنة  الآخ��رة  جمادى  يف  اجلي�شان 
خونة  روؤو����ص  على  العالية  وراي��ات��ه��م  ب�شلبانهم  ال�شليبيون  وان��ه��زم  ه��ائ��اًل  انت�شاًرا 
امل�شلمني، وكانت كوؤو�ص اخلمر تدور يف اجلي�ص املتحالف، وقتل من الكفار ال�شليبيني 
األًفا، ووقع يف الأ�شر جماعة من ملوكهم وق�شاو�شتهم  يف هذا اليوم زيادة عن ثالثني 
واأ�شاقفتهم وخلق من الأمراء اخلونة وبعثوا بالأ�شارى اإىل ال�شالح اأيوب مب�شر، وكان 
يوًما م�شهوًرا، وا�شمع ما قاله بع�ص اأمراء اخلونة بعدما وقع يف الأ�شر "قد علمت اأنا 
ملا وقفنا حتت �شلبان الفرجن اأنا ل نفلح" فهم�شة يف اأذن كل خائن وطامع وعابد للدنيا 

و�شهواتها اأنكم يف النهاية لن تفلحوا اأبًدا.

www.alukah.net
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م�ضغ العلكة يزيد انطالق الزئبق يف الدم
حذر باحثون خمت�شون من اأن م�شغ العلكة بق�شوة اأو الإكثار منها، ي�شبب حتطم 
وتك�شر مزيج امللغم املوجود يف ح�شوات الأ�شنان؛ مما يوؤدي اإىل انطالق كميات كبرية 

من عن�شر الزئبق ال�شام اإىل الدم والبول. 
غربي  جوتنبريغ  مبدينة  �شاهلجرين�شكا  جامعة  م�شت�شفى  يف  العلماء  ووج��د 
الأقل  على  يومًيا  �شاعات  خم�ص  ملدة  العلكة  مي�شغون  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  ال�شويد، 
مما  منهم؛  جمعت  التي  والبول  ال��دم  عينات  يف  الزئبق  من  عالية  م�شتويات  ميلكون 

ي�شري اإىل خطر اإ�شابتهم بالت�شمم الزئبقي. 
الدماغ واجلهاز  �شلبية على  يوؤثر ب�شورة  �شام  الزئبق عن�شر  اأن  واأو�شح هوؤلء 

الع�شبي املركزي والكلى عند الإن�شان، وي�شبب تلف الأن�شجة واخلاليا احل�شا�شة. 
وا�شتند الباحثون يف درا�شتهم التي ن�شرتها �شحيفة )اآفتونبالديت( ال�شويدية، 
ا  ال�شادرة يف ا�شتوكهومل، و�شحيفة )اإندبندنت( الربيطانية، على متابعة )17( �شخ�شً
اأ�شنانهم، وم�شغوا العلكة مبعدل خم�ص  ميلكون خم�ص ح�شوات زئبقية على الأقل يف 
�شاعات يومًيا، حيث ا�شتهلكوا �شبع قطع من العلكة، ومقارنتهم مبجموعة اأخرى من 
العلكة  م�شغوا  لكنهم  الأ�شنان،  ح�شوات  من  نف�شه  العدد  ميلكون  الذين  الأ�شخا�ص 

مبعدل )30( دقيقة اأ�شبوعًيا. 
ولحظ هوؤلء اأن م�شتويات الزئبق كانت اأعلى بنحو ال�شعف يف دماء الأ�شخا�ص 
الذين اأكرثوا من م�شغ العلكة، واأعلى بثالث مرات يف عيناتهم البولية وعند تنف�شهم 
من الأ�شخا�ص الذين مل يعتادوا على العلكة، منوهني اإىل اأن م�شتويات الزئبق ارتفعت 
ارتفعت  العدد،  زاد  كلما  اأي  املوجودة،  الأ�شنان  يتنا�شب طردًيا مع عدد ح�شوات  ب�شكل 

ن�شبة الزئبق يف الدم والبول. 
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ال�ضعادة .. بـ"8" خطوات فقط!
اإذا كنت مل تعد قادًرا على ال�شتمرار بالو�شع احلايل، حيث تدو�ص على احلظ 
الن�شائح  ه��ذه  جتريب  ف��ح��اول  عنك،  النف�شي  والتوتر  ال�شيا�شي  امل���زاج  اإب��ع��اد  وت��ري��د 

الثمانية:

1- امل�شاكل ل تختفي وحدها:

اأنت  ت�شيطر  اأن  ح��اول  العك�ص  على  بل  عليك،  ت�شيطر  ب��اأن  للم�شكلة  ت�شمح  ل 
عليها، اأما الو�شول اإىل ذلك فيتطلب اجللو�ص بهدوء والتفكري، باإمكانات احلل واختيار 
الأف�شل منها والبدء بتنفيذه، و�شتلم�ص بعد ذلك اأنك ت�شعر ب�شكل اأف�شل؛ كونك قد 

بداأت يف حل امل�شكلة.

2- مرة نحو الأ�شفل ومرة نحو الأعلى:

اإذا قبلت باحلقيقة التي تقول اأن الف�شل اأو الإخفاق اأحياًنا هو جزء طبيعي من 
احلياة فاإنك �شتتحمل ب�شكل اأف�شل جميع امل�شاعب التي تظهر يف حياتك، وكرر دائًما 
القول اإن الو�شع �شيكون اأف�شل لحًقا.. اأما الطريقة الأف�شل واملجربة بنجاح بن�شبة 
)100%( فهي قول ذلك مع البت�شامة �شباًحا وم�شاًء اأمام املراآة، والأهم من هذا ت�شديق 

ذلك والقتناع به.

3- حب نف�شك على ال�شاكلة التي اأنت عليها:

ا، ول حتاول اأن تطلب  ل اأحد يت�شف بالكمال من الب�شر.. واأنت ل�شت كاماًل اأي�شً
من نف�شك اأن تكون كذلك، ول ت�شعر بال�شيق والتوتر من اأنك ل�شت كاماًل، بل اقبل 
اإذا  اأما  عليه،  اأنت  الذي  ال�شكل  بنف�شك على  واعجب  فيها  اأنت  التي  بالأخطاء  نف�شك 
كان هناك من �شيء يزعجك فحاول التخل�ص منه، فاإذا كنت مثاًل ل تتقن الإجنليزية 
فا�شرت كتاًبا لتعلم هذه اللغة بنف�شك، وتعلم ذلك كل يوم م�شاء يف املنزل، اأو اتبع دورة 

ما، اأو اتفق مع معلم اإجنليزي على اإعطائك درو�ًشا خ�شو�شية. 
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4- توقف عن مقارنة نف�شك مع الآخرين:

قد يكون جارك ميلك منزًل اأكرب واأفخم، و�شديقك قام باإم�شاء عطلة يف بلد 
بف�شل ذلك،  �شعادة منك  اأك��رث  ل��ك؟ هل هم  بالن�شبة  ذل��ك  يعني  وم��اذا  بعيد وممتع، 
واأكرث �شحة؟ وهل هم اأف�شل منك؟ كال اإنهم لي�شوا على هذا ال�شكل، ولهذا ل ت�شيع 
وقتك بالتفكري يف هذه الأمور؛ لأن وقتك ثمني ويتعنّي عليك خالله تعلم الإجنليزية 

والتخفيف من الدهون املرتاكمة على ج�شدك بالريا�شة واحلركة. 

5- ال�شحك هو الطبيب الأف�شل:

�شف لنف�شك يومًيا »�شحًنا« من ال�شحك، والأمر هنا �شيان اإذا كنت تخلق هذا 
الكتب  ق��راءة  ح��اول  الآخ��ري��ن:  �شماع ق�ش�ص  به عن طريق  تتمتع  اأو  بنف�شك  الو�شع 
امل�شحكة التي جتعلك مرًحا، وحاول اأن حتيط نف�شك باأ�شدقاء مرحني، واأبعد النا�ص 
اإىل احلدود  التوا�شل معهم  قلل من  الأق��ل  على  اأو  واملحبطني عن حياتك،  املعكرين 

الدنيا. 

6- ل تقل اأبًدا اإن الوقت قد فات: 

اأنك  الآن  الر�شم، وتعتقد  اأو تعلم  ق��راءة كتاب،  �شنوات  اأحببت منذ  اإذا كنت قد 
اأ�شبحت غري قادر على حتقيق هذه الأمنيات؛ فاإنك ترتكب خطاأً يف هذا املجال؛ لأنه ل 

�شيء متاأخًرا عن الإجناز يف مثل هذه الأو�شاع.

7- افرح من الأ�شياء ال�شغرية: 

اإن الأ�شياء التي ت�شاهدها يف كل يوم ومتر بجانبها ميكن اأن تكون ممتعة بالن�شبة 
لك، ويكفيك يف ذلك رفع عينيك مل�شاهدة الأ�شياء اجلميلة من حولك. 

حاول تعلم م�شاهدة الأ�شياء ال�شغرية التي توجد يف الو�شط الذي تتحرك فيه، 
والتي ميكن لها اأن ت�شرك مثل.. وردة جميلة موجودة يف احلديقة، اأو اإطراء ياأتي اإليك 

من زميل يف املدر�شة، اأو مديح تناله من اأفراد العائلة على عمل اأعددته ب�شكل جيد.

8- انظر اإىل العامل بعينني جديدتني:
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اأ�شياء؛ فماليني النا�ص يف هذا العامل ل  ا�شكر اهلل كل يوم على ما متتلكه من 
ي�شتطيعون احل�شول على ماء ال�شرب اأو ال�شكن يف بيت عادي، ويقومون باأعمال �شاقة 
ويف ظروف غري اإن�شانية، ويعانون الأمرا�ص اخلطرية، وعندما تقوم بذلك �شتدرك كم 

حظك جيد، وكم اأنت �شعيد.

اإج��راء التغيريات يف  اب��داأ ال�شعور والتح�ش�ص بالعامل من حولك ول تخ�ص من 
اإذا كنا  الأم��ر علينا فيما  ال��ع��امل، ويتوقف  ه��ذا  م��رة واح��دة يف  حياتك: فنحن نعي�ص 

�شنتمتع باحلياة هذه اأم �شنم�شي اأوقاتنا فقط مبجرد انتظار حلول النهاية؟
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ت�ضي اآي لون
هذا الرجل هو الذي اخرتع الورق، ومل يرد ا�شمه كثرًيا يف املو�شوعات الكربى، 
ل��ون كان  اآي  اأو مل يكن له وج��ود حقيقي، لكن ت�شي  اأن��ه نكرة،  ذل��ك  لكن لي�ص معنى 
من  الكثري  لقي  ل��ل��ورق  اخ��رتاع��ه  وب�شبب  ال�شيني،  الإم��رباط��وري  بالبالط  موظًفا 

التقدير الإمرباطوري العظيم. 

ثم اإن احلياة يف حا�شية الإمرباطور قد اأ�شابته مبر�ص احلا�شية، وهو الدخول 
اخ��رتاع  اأعظم  �شجل  اأن  بعد  لكن  النهاية،  يف  به  اأودت  التي  والد�شائ�ص  امل��وؤام��رات  يف 
ال��ورق، فقبل هذا الخ��رتاع كان الإن�شان ي�شجل تاريخه  عرفته الب�شرية وهو �شناعة 
على اخل�شب وعلى احلجر، وعلى جلود احليوانات اأو على اأوراق الربدي، كما كان يفعل 

الفراعنة والإغريق. 

وقد ح�شل العرب يف القرن ال�شاد�ص على الورق ال�شيني، ومل مي�ص وقت طويل 
ال��ورق  �شناعة  من  الآن(  ال�شوفيتي  الحت��اد  )يف  �شمرقند  يف  ال�شرقيون  متكن  حتى 
على الطريقة ال�شينية.. واحتكر  العرب �شناعة الورق، ثم نقلها الأوروبيون عنهم.. 

وتطورت �شناعة الورق اأ�شرع واأكرب تنوًعا مما عرفها ال�شينيون. 

�شكل  يكون  كيف  يت�شور  اأن  لأح��د  ميكن  ول  الآن،  ماألوًفا  �شيًئا  ال��ورق  واأ�شبح 
احل�شارة الإن�شانية بغري الورق. 

ول بد اأن يكون جمود احل�شارة ال�شينية �شببه اأنها مل تطور �شناعة الورق، وهي 
بذلك مل تطور ت�شجيل احل�شارة الإن�شانية وتناقلها من جيل اإىل جيل. 

واح��ًدا من  كتاًبا  ينقل  لكي  اإىل عربة �شخمة  يحتاج  ال�شيني  العامل  ك��ان  فقد 
مكان اإىل مكان، بينما الآن ي�شتطيع الإن�شان اأن ي�شع يف جيبه ال�شغري كتاًبا من األف 
�شفحة - بل اإنه ي�شتطيع اأن ي�شع مكتبة من األف كتاب يف جيبه ال�شغري - اإذا �شورها 

على فيلم!
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فــرمي
هو اأول اإن�شان �شمم "املفاعل الذري" وقد ولد يف روما �شنة )1901م(، كان طالًبا 
الع�شرين من عمره، وملا  الفيزياء من جامعة بيزا يف  الدكتوراه يف  لمًعا، ح�شل على 
بلغ ال�شاد�شة والع�شرين كان اأ�شتاًذا له كر�شي بجامعة روما، ويف ذلك الوقت ن�شر اأول 

اأبحاثه واأكربها. 

هذا البحث قد خلق فرًعا جديًدا يف الفيزياء ا�شمه ح�شابات الكم، ويف هذا البحث 
و�شف انريكو فرمي حركة اجلزيئات انف�شالها وجتمعها. وقد و�شفت هذه اجلزيئات 
با�شم الفرميونات ن�شبة اإليه. وقد و�شفت الإلكرتونات والربوتونات والنيوترونات باأنها 
جميًعا فرميونات - وهي الكتل التي تنبني منها وعليها املادة عموًما. وقد ا�شتطاعت 
املعادلت التي اهتدى اإليها فرمي اأن تعرف الكثري عن نواة الذرة وانحالل املادة - كما 

ا خل�شائ�ص املعادن.  يحدث مثاًل يف اأعماق النجوم وما يحدث اأي�شً

ويف �شنة )1933م( اهتدى فرمي اإىل نظرية جديدة ت�شف التحلل الذري، وهو 
نوع من الن�شاط الإ�شعاعي. وهذه النظرية هي اأول مناق�شة اإح�شائية عن التفاعالت 
البطيئة ال�شعيفة يف داخل النواة. وهذه الق�شايا اخلطرية التي تعر�ص لها بالدرا�شة 
والتنظري، لي�شت مما يفهمه الإن�شان العادي؛ وهي لذلك قد و�شعته يف مكان رفيع بني 

علماء الفيزياء املعا�شرين، لكن اأعظم اأعمال فرمي مل تظهر اإىل النور بعد. 

ويف �شنة )1932م( اهتدى عامل الفيزياء الربيطاين جيم�ص �شادوبك اإىل جزيء 
كل  النيوترون على  اأن يطلق  ا�شتطاع فرمي  �شنة )1934م(  النيوترون، ويف  هو  نووي 
العنا�شر الكيماوية املعروفة. واهتدى يف كثري من الأحيان اإىل اأن الذرات التي تخرج 
اإط��الق  اأن  الإن�شان  يظن  ورمب��ا  اإ�شعاعي.  ن�شاط  ذات  الكيماوية،  العمليات  ه��ذه  من 
النيوترون على الذرات قد يوؤدي اإىل احرتاقها، اإذا كانت �شرعة النيوترون كبرية.. لكن 
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فرمي اكت�شف اأن العك�ص هو ال�شحيح فاإذا ا�شتطعنا اأن نبطئ حركة النيوترون، وذلك 
باإمراره يف و�شط من الربافني اأو املاء، فاإن الذرات ت�شبح اأقدر على امت�شا�شها. هذا 
ن��ووي؛ فاملواد التي  اأول مفاعل  اأن ي�شمم  الكت�شاف هو الذي جعل فرمي ق��ادًرا على 

ت�شتخدم يف املفاعالت النووية لإبطاء حركة النيوترون هي التي ي�شمونها املعدلت.
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من�ضيو�ض
اأهم الفال�شفة ال�شينيني الذين جاءوا بعد كونفو�شيو�ص، وكتابه ال�شهري امل�شمى 
"تعاليم من�شيو�ص" ظل من اأكرث الكتب احرتاًما يف ال�شني، مئات ال�شنني، وقد نظر 

اإليه ال�شينيون على اأنه "احلكيم الثاين"، اأما الأول فهو "كونفو�شيو�ص".

"ت�شو" يف املنطقة التي  ولد من�شيو�ص �شنة )371 ق.م( يف قرية �شغرية ا�شمها 
بفرتة  ال��ت��اري��خ  يف  امل��ع��روف��ة  ال��ف��رتة  يف  ول��د  وق��د  "�شانتوجن" -  الآن مبنطقة  ت�شمى 
احلروب الداخلية - اأي التمزق بني الوليات كلها، وقد جاءت فل�شفته تدعو اإىل الوحدة 

بني اجلميع. 

ويف  اإليه،  ا�شتمع  بع�شهم  احل��ك��ام..  ين�شح  ال��ولي��ات  بني  يتنقل  عمره  واأم�شى 
)312ق.م( عندما كان يف التا�شعة واخلم�شني من عمره عاد اإىل بلدته حتى مات، ومل 
ي�شغل وظيفة مدنية اأو �شيا�شية، اإمنا كان يتجول يفكر وين�شح ويتاأمل ويهيئ لر�شالته 

الأخالقية الجتماعية الكربى.

اآث��ار من�شيو�ص  واأه��م  واملريدين يف كل مكان،  التالميذ  ع��دًدا من  وراءه  وت��رك 
اإىل  ج��ًدا  قريب  وه��و  واملثالية،  ال��ت��ف��اوؤل  عليها  يغلب  وفل�شفته  التعاليم..  كتاب  ه��و 
كونفو�شيو�ص. وهو يوؤمن باأن الإن�شان طيب بطبعه، واأنه حمب للخري. واأنه يف حاجة 
اإىل من ي�شجعه فقط، ومن عباراته ال�شهرية قوله: اإن ال�شماء نرى كما ترى وت�شمع 

كما ن�شمع.

وقد و�شفه بع�ص موؤرخي الفل�شفة باأنه فيل�شوف ال�شعب؛ لأنه يوؤمن باأن الأ�شل 
هو ال�شعب ولي�ص احلاكم، واأن احلاكم يجب اأن يكون مثاًل اأعلى لل�شعب. 

واأن يكون القدوة الأخالقية واأن يكون رحيًما، واأن يحكم النا�ص باحلب ولي�ص 
باخلوف؛ يطلب من�شيو�ص يطلب بتخفيف ال�شرائب وفتح الأبواب اأمام التجارة. 

وهو يرى اأن امللك ي�شتمد �شلطته من ال�شماء، وكان يرى اأن من حق ال�شعب اأن 
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يقوم احلاكم الظامل واأن يثور عليه.. وهذا ما اتخذته ال�شني اأ�شلوًبا يف احلكم بعد ذلك 
مبئات ال�شنني!

ومن املنطق األ يحبه احلكام؛ لأنه يقف اإىل جانب ال�شعب �شدهم؛ ولذلك لقيت 
اأفكاره انت�شاًرا وا�شًعا بني اأبناء ال�شني.

اأن ي�شيطر باأفكاره ع�شرين  اأن ا�شتطاع فيل�شوف  ومل يحدث يف تاريخ الفل�شفة 
اأن  ا�شتحق  ولذلك  الرجل؛  هذا  فعل  كما  الأر�شية  الكرة  �شكان  )20%( من  على  قرًنا 

يكون بني اخلالدين.
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ق�ضة حذاء الطنبوري
الوقت نف�شه بخياًل،  اأهل بغداد، وكان ثرًيا ويف  الطنبوري هذا كان تاجًرا من 
وكان من بخله اأنه كلما انقطع من حذائه مكان و�شع فيه رقعة من جلد اأو قما�ص، حتى 
ا، وا�شتهر يف بغداد  اأ�شبح احل��ذاء عبارة عن جمموعة من الرقع مي�شك بع�شها بع�شً

كافة وعرف اجلميُع حذاَء الطنبوري.

عابه بع�ص اأ�شحابه واأ�شّروا عليه اأن يتخل�ص من حذائه، فقام برمي احلذاء يف 
مرمى القمامة وعاد اإىل بيته، ويف الطريق مر بال�شوق فوجد زجاجات رائعة اجلمال 
للبيع، فاأعجبته، لكنه لي�ص يف حاجٍة لها كما اأنها غالية الثمن، فرتكها و�شار يف طريقه، 
فوجد م�شًكا رائًعا للبيع فاأعجبه وقرر اأن ي�شرتيه، لكنه قال: ل ي�شلح هذا امل�شك اإل 
يف تلك الزجاجات، فعاد اإىل الأول وا�شرتى منه الزجاجات، وعاد اإىل الثاين وا�شرتى 

منه امل�شك.

البيت وخرج  الزجاجات وو�شعها على رف يف  امل�شك يف  البيت وو�شع  اإىل  ذهب 
لبع�ص �شاأنه. كان هناك رجل قد مر بجانب النفايات فراأى حذاء الطنبوري ملقًى يف 
القمامة، ومل يت�شور اأن الطنبوري �شوف يرمي حذاءه، فقال: لعل بع�ص الأ�شقياء هو 
الذي فعل هذا و�شوف اأردها اإىل الطنبوري. فاأخذ احلذاء وذهب بها اإىل بيت الطنبوري، 

فقرع الباب فلم يرد اأحد عليه، فراأى النافذة مفتوحة فقذف باحلذاء من النافذة.

على  امل�شك  كل  وان�شكب  الزجاجات  ك�شر  لقد  ح��دث؛  ال��ذي  ما  فهمتم  بالطبع 
الأر�ص ومل يبق منه �شيء.

عاد الطنبوري اإىل البيت فراأى كل �شيء، وراأى ذلك احلذاء بجانب الزجاجات، 
فقال: لعنك اهلل من حذاء. اأخذ حذاءه وذهب بها اإىل النهر واألقاها هناك.

وكان هناك �شياًدا قد األقى �شباكه يف النهر فعلقت بها حذاء الطنبوري، وعندما 
وجد احلذاء قال: ل بد اأن اأ�شنع اإليه معروًفا واأعيد اإليه حذاءه.
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وفعاًل؛ ذهب اإىل الطنبوري واأعاد اإليه احلذاء، فاأخذها الطنبوري وو�شعها على 
�شطح بيته لتجف من البلل، فمر قط من �شطح البيت فراأى احلذاء فظنها قطعة حلم 
فاأخذها بفمه، فنهره الطنبوري، فهرب القط باحلذاء يف فمه واأخذ يقفز فوق اأ�شطح 

املنازل، ف�شقطت منه احلذاء على امراأة حامل فاأ�شقطت حملها.

فاأخذ زوجها احلذاء وذهب اإىل القا�شي �شاكًيا ما فعله الطنبوري بامراأته.

اجلنني  بدية  القا�شي  عليه  فحكم  مقنع،  غ��ري  الطنبوري  ع��ذر  ك��ان  بالطبع، 
اهلل من حذاء،  لعنك  فقال:  احل��ذاء،  اإليه  واأع��اد  واأذيته جلريانه،  فعلته  على  وعاقبه 
ثم اإنه قال: �شوف األقيها هذه املرة يف مكان ل ي�شل اإليها اأحد. فذهب بها اإىل احل�ص 

)املجاري بلغة ع�شرنا( واألقاها يف اأحد املجاري، وعاد اإىل منزله وكله فرح و�شرور.

مّر يوم اأو يومان فطفحت املجاري بالطريق واآذت النا�ص. فاأتوا بعمال لتنظيف 
اإىل القا�شي، فحب�شه وجلده  اأمره  املجرى امل�شدود، فوجدوا حذاء الطنبوري فرفعوا 

على فعلته، واأعاد اإليه احلذاء، فقال: لعنك اهلل من حذاء.

فقال: لي�ص هناك من حل اإل بحفر حفرًة يف الأر�ص ودفن احلذاء بها. وفعاًل 
بعيد  واأخ��ذ يحفر يف مكان  البيت  اإىل خ��ارج  اأخ��ذ م�شحاته وخ��رج  الليل  �شاعة من  يف 
بجانب جدار، ف�شمع اجلريان �شوت احلفر فظنوا اأنه �شارق يريد نقب اجلدار، فاأبلغوا 
ال�شرطة، فجاء احلر�ص فوجدوا الطنبوري يحفر بجانب اجلدار، وعندما �شاألوه عن 

ال�شبب، قال: لأدفن احلذاء.

وبالطبع عذٌر غري مقنع، فحب�شوه اإىل ال�شبح، ثم رفع اأمره اإىل القا�شي، فلم 
يقبل منه عذره وجلده وحب�شه بتهمة حماولة ال�شرقة واأعاد اإليه احلذاء، فقال: لعنك 

اهلل من حذاء.

يف  العاّمة  امل�شابح  ت�شبه   ) العام  احلمام  اإىل  ذهب  طريقة،  اإىل  اأخ��رًيا  فاهتدى 
ع�شرنا هذا ( وترك احلذاء خارج احلمام وعاد اإىل بيته ولياأخذه من ياأخذه.

�شادف ذلك وجود اأحد الأمراء يف احلمام، وقد جاء �شارق و�شرق حذاء الأمري، 
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وعندما خرج الأمري مل يجد احلذاء.. من اأخذها؟

اإل حذاء  يبق  فلم  ونبحث عنه،  ال�شارق  ح��ذاء هو  اآخ��ر  ننتظر و�شاحب  قالوا: 
الطنبوري.

وبالطبع ل حاجة للبحث عن ال�شارق من يكون فقد عرفه كل اأهل بغداد بهذا 
احلذاء.

رفع اأمره اإىل القا�شي بتهمة �شرقة حذاء الأمري، فغّرمه القا�شي قيمة احلذاء 
وُجلد واأُعيدت اإليه حذاوؤه، فقال: لعنك اهلل من حذاء.

واأخرًيا قال: �شوف اأخرج اإىل خارج بغداد واأدفنها هناك.

خرج اإىل ال�شحراء، واأخذ يحفر يف الأر�ص، فداهمه احلر�ص واأخذوه اإىل ال�شجن 
ورفعوا اأمره اإىل القا�شي، وجيء به اإىل القا�شي، فقالوا: قد عرثنا على القاتل، وكانوا 
قد وجدوا رجاًل مقتوًل يف هذا املكان، وعندما حملوه وجدوا حتته اآثار حفر، فحفروا 
فوجدوا كي�ًشا من الذهب، فقالوا: اإن القاتل اإمنا يريد الذهب ول بد اأن يعود للبحث 
عنه، فاختباأوا واأخذوا يف مراقبة املكان فجاء الطنبوري يحفر يف املكان نف�شه، فاأق�شم 
اأن��ه مل يخرج من بغداد منذ  اأح��ًدا واأق��ام ال�شهود والبينات  اأن��ه مل يقتل  لهم الأمي��ان 
زمن، واأخذ يقيم احلجج على ذلك حتى ثبتت براءته، فاأطلق القا�شي �شراحه، لكن بعد 
تاأديبه على اإزعاجه للحر�ص املكلفني مبراقبة املكان ب�شبٍب تافٍه جًدا وهو دفن احلذاء.

فقال للقا�شي: يا �شيدي اكتب �شًكا بيني وبني هذا احلذاء اأين بريٌء منه فقد 
اأفقرين وفعل بي الأفاعيل، وق�ص عليه ما تعر�ص له ب�شبب احلذاء.

www.alukah.net
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فقد الطنطاوي لأبيه!
�شعبان  من  اأي��ام  م�شت  وما  لأبيه:  فقده  وا�شًفا  الطنطاوي  علي  ال�شيخ  يقول 
�شنة )1343ه�( حتى مر�ص اأبي، وكان �شعيف اجل�شد، ثم جاء يوم الع�شرين من �شعبان، 
اليوم الذي بّدل م�شار حياتي، كنت اأم�شي يف طريق ممهد اإىل غاية وا�شحة، فتفجرت 
قنبلة، فطم�شت معامل الطريق، فاإذا اأنا يف قفرة ل اأدري من اأين اأم�شي فيها، ول اإىل 
اأين.. كنا يف خيمة ت�شرتنا عن العيون، وتظللنا من ال�شم�ص، وتدفع عنا لفح احلر، ولذع 
الربد، وع�شف الرياح، فك�شر عمود اخليمة، فانحطت فوق روؤو�شنا، فلما خل�شنا منها 
اإذا نحن مك�شوفون، معّر�شون لالأخطار، تاأكلنا الأنظار، فال حتمينا درع، ول ي�شرتنا 

�شتار.

يف يوم ع�شرين ن �شعبان �شنة )1343ه�( مات اأبي.

كلكم يعرف معنى كلمة )مات(، اأما جملة مات اأبي ل تعرفون ماذا كان معناها 
عندي. كان معناها اأن هذه الدار الف�شيحة مل تعد دارنا، اأن هذا الفر�ص كله وكل ما يف 
الدار مل يعد من حقنا؛ ذلك لأن تركة اأبي - يرحمه اهلل - كانت رقًما كبرًيا، كان يعد يف 
ذلك اليوم ثروة، ولكنه رقم ل لنا، اإنه رقم الديون التي كانت عليه، ل املال الذي كان له.

األف مرة - ي�شتدين؛ ليو�شع على عياله،  كان - يرحمه اهلل مرة ثانية ورحمه 
�شًتا  �شاًبا، مل يجاوز عمره  �شيموت  اأن��ه  وي��ويف كل ديونه، ما كان يظن ول نحن نظن 
واأربعني �شنة، وكان قادًرا على وفاء الدين من مرتبه الكبري، لو مد اهلل يف اأجله، ولكن 

حكمة اهلل اأعلى، وحكمه اأم�شى.

اأعود  اأم�شي من هنا اإىل هناك، ثم  اأعلم كيف غ�ّشلوه، ول كيف كّفنوه، كنت  مل 
اإىل حيث كنت، ل اأهداأ، ولكني ل اأعمل �شيًئا، وم�شيت مع النا�ص، وكان النا�ص ميالأون 

الطرق كله، وهو اأربعة اأكيال.

ما كان من رجال ال�شيا�شة والريا�شة، ول من ذوي اجل��اه، ول من الأكابر، ول 
من الأدباء ول من اخلطباء، ما كان عاملًا ومعلًما، ولكنها حمبة و�شعها اهلل له يف قلوب 
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النا�ص، وما كنت اأعلم اأن له يف قلوبهم هذه املحبة حتى مات.

قلت: هذا �شيء معروف م�شاهد؛ فاإن العامل ال�شالح اإذا مات تاأثر النا�ص ملوته، 
وخرجوا يف جنازته بالألوف واملئني؛ ولذا ورد عن اأحد ال�شلف قوله: "بيننا وبينهم - 

اأي احلكام - يوم اجلنائز(.

ويبني - رحمه اهلل - اأنهم بعد وفاة والده انتقلوا اإىل دار اأخرى حالها يرثى لها، 
ويذكر معاناة والدته يف ذلك، وما اآل اإليه الأمر من اأنه قد اأ�شبح امل�شوؤول الأول عن 
هذه الأ�شرة، يقول: "مل نحمل اإليها - اأي: الدار اجلديدة التي ا�شتاأجرها لهم عمه - 
من الفر�ص اإل �شيًئا ل ي�شتغني اأحد عن مثله، مما مل ي�شرته اأحد من فر�ص دارنا التي 
بيعت لوفاء الديون، فكنا نفر�ص ح�شرًيا على الأر�ص، وفوقه ب�شاط وفرا�ص رقيق، وكان 
اإخوتي ينامون على هذا الفرا�ص، واأمي ت�شهر عليهم تذود البق عنهم، مت�شكه ثم تلقيه 
يف كوب فيه املاء، اأو تدين منه م�شباح الكاز؛ اإذ مل يكن يف الدار كهرباء، فرتميه يف بلورة 

امل�شباح، وكانت اللحف ل تكفي، فكانت تغطيهم بالب�شاط".

ت�شهر الليل كله، تذكر ما كانت فيه، وما �شارت اإليه، تقطع الليل باآهاتها، وتذيب 
األمها يف دموعها، ل يرى بكاءها، ول ي�شمع �شكواها اإل ربها، وكانت موؤمنة را�شية عن 

اهلل، �شابرة على ما ق�شاه.

اأمام هذا البتالء له ولأ�شرته ب�شرب وثبات، فكان يعمل  وقد وقف الطنطاوي 
بجد ون�شاط؛ لينه�ص بهذه الأ�شرة امل�شكينة. 

www.alukah.net
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دمناركي من مطرب روك اإىل اأ�ضهر دعاة 
الإ�ضالم!

تلخ�ص  الق�شرية  اجلملة  الدمنارك" هذه  دعاة  اأ�شهر  اإىل  روك  مطرب  "من 
اإىل  بالفطرة  قلبه  م��ال  ال��ذي  بيرت�شون،  عبدالواحد  الدمناركي  املطرب  حياة  ق�شة 
ال��رح��ال لأك��رث من بلد عربي بحًثا عن الدين احل��ق، حتى ه��داه اهلل  الإ���ش��الم، ف�شّد 

لإعالن اإ�شالمه وتكري�ص حياته للدعوة.

ويروي بيرت�شون الذي �شار اأحد اأ�شهر دعاة الدمنارك ح�شب موقع )اإم بي �شي( 
ق�شة اإ�شالمه قائاًل: "كنت �شاًبا يافًعا اأملك �شوًتا جيًدا، وكنت اأعمل بالغناء اأتنقل بني 
ترتيب..  وبال  فجاأة  لكن  ال�شهرة،  حتقيق  اأحالمي  واأق�شى  للغناء،  واملالهي  املطاعم 

�شعرت بنداء قادم من ال�شماء يدعوين اإىل التعرف على اهلل واتباع دينه".

ي��در يف  الإ���ش��الم، ومل  �شيًئا ع��ن  اأع���رف  اأك��ن  حينها - ي�شتطرد بيرت�شون - مل 
خلدي، فاأنا كنت م�شيحًيا ا�شًما فقط، فقررت اأن اأدر�ص خمتلف الأديان؛ لأتعرف على 
الدين احلق، وبالفعل تيقنت اأن الإ�شالم هو الطريق الوحيد اإىل اهلل؛ لأنه الدين الذي 

يخاطب العقل والقلب مًعا، وكان ذلك عام )1982م( تقريًبا.

ورًدا على �شوؤال عن كيفية تعرفه على الإ�شالم، خا�شًة اأن بالده مل تكن ت�شم اإل 
عدًدا قلياًل من امل�شلمني، يجيب: "�شافرت   اإىل   عدد ٍ  من   البالد   العربية   واأتقنت   اللغة  
و�شط   العربية ،  وعندما   عدت   اإىل   الدمنارك   قررت   اأن   اأهب   حياتي   للدعوة   لالإ�شالم  

ح�شارة مادية ل تعرتف اإل بكل ما هو مادي".

الكبري نحو اهلل - عز وجل  بالدين  اأكرث ما يجعله ي�شعر  اأن  ويوؤكد بيرت�شون 
اإىل هذا  الإ�شالم، ومل يكن هناك من يدعوه  يتاأثر ب�شيء مادي للدخول يف  اأنه مل   -

الدين.

وبعد دخوله الإ�شالم ن�شط بيرت�شون يف العمل اخلريي من خالل اإ�شرافه على 
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عدٍد من امل�شروعات اخلريية يف جمموعة من الدول الفقرية كتاأ�شي�ص مدر�شة لتعليم 
الأولد والفتيات يف اأفغان�شتان، كما يرتاأ�ص جمعية "دان�ص م�شلم اإيد" التي �شاهمت يف 

اإعادة بناء )500( منزل دمرها زلزال يف ك�شمري.

وعن اأحالمه يقول: "ينق�شنا فقط  وجود   م�شجد كبري  يكون   مكاًنا   يجتمع   فيه  
 امل�شلمون،   ومنذ   اإ�شالمي   كنت   اأحلم   ببناء   هذا   امل�شجد،   وبالفعل ح�شلنا على الت�شاريح 
جمع  بعد  تنفيذه  يف  ال�شروع  �شوى  لنا  يبق  ومل  الدمناركية،  احلكومة  من  ال��الزم��ة 
التربعات الالزمة؛ لذلك..  فال   يعقل   اأن   تكون   الديانة   الثانية   يف   الدمنارك   بال   بيت  

 للعبادة ". 

امل�شلمني   الأوائل   دخلوا     الدمنارك   يف   نهاية  ال�شتينيات   وبح�شب بيرت�شون، فاإن 
 واأوائل   ال�شبعينيات ،  وكانوا   من   العمال،   ومل   يكونوا   متدينني   بالأ�شا�ص،   وبالتايل   مل  
 ينت�شر   الإ�شالم   اآنذاك ،  لكن النه�شة   الإ�شالمية   احلقيقية   بداأت   يف   نهاية   ال�شبعينيات  
واهتمام   عدد   من   الدمناركيني    واأوائل   الثمانينيات؛   ب�شبب   وجود   مهاجرين   م�شلمني  
 بالديانة   الإ�شالمية ، كما اأدت   اأحداث   كل   من   احلادي   ع�شر   من   �شبتمرب  واأزمة الر�شوم 

امل�شيئة  اإىل   زيادة   اهتمام   الدمناركيني   بالتعرف   على   هذا الدين. 

وعن اأ�شباب اإقبال كثري من الغربيني على الإ�شالم، يو�شح بيرت�شون: "النا�ص 
هنا يف الغرب غارقون يف  جمتمعات مادية ، واأخرًيا انتبهوا اإىل اأن احلياة مهما كان فيها 
من متع وملذات فهي يف النهاية �شتزول، ومن هنا اأخذ بع�شهم  يبحثون   عن   اجلوانب  
 الروحية ،  وكما   اأ�شبحنا   جند   الكثريين   من   امللحدين   اأ�شبحنا   جند   الكثريين   الذين  
اأن  م�شتقبل   الإ�شالم   يف     اأعتقد  ولذلك   يبحثون   عن   ديانة   متنحهم   الهدوء   النف�شي؛ 

 اأوروبا   عموما  كبرٌي جًدا؛ لأنه الدين الذي يبعث على الهدوء النف�شي يف كل �شيء".
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جمعية تون�ضية للدفاع عن كرامة احلمار!
املحافظة  "عملية  �شعار  حتت  ال�شنوي  ن�شاطها  خ��الل  تون�شية  جمعية  اأعلنت 
اأ�شكال العن�شرية  "كرامة احلمار"، ومقاومة كل  على احلمري" التزامها بالدفاع عن 
والتعذيب املمار�شة �شده من طرف الب�شر، ورد الو�شف خل�شو�شيته؛ كونه من اأكرث 
احليوانات خدمة ل�شاحبها، وحتماًل لعناء الأثقال، على رغم مكافاأته يف غالب الأحيان 

باجلحود والإهانة.

نادي  "جمعية  وموؤ�ش�ص  املبادرة  �شاحب  �شمود  اأدي��ب  البيطري  الدكتور  واأك��د 
احلفاظ على الرثوة احليوانية والنباتية للمتو�شط" التي يقع مقرها يف جهة "قليبية" 
تن�شط  جمعيته  اأن  التون�شية(،  العا�شمة  �شرق  �شمال  )150ك��م  نابل  ملحافظة  التابعة 
منذ خم�ص �شنوات بهدف الدعوة لالإح�شا�ص بني القرويني ومالكي احلمري ب�شرورة 
للثقافة  الأم  اجلمعية  �شمن  اجلمعية  هذه  وتن�شوي  بها.  والعتناء  عليها،  املحافظة 

والفنون املتو�شطية.

وحذر دكتور �شمود من خطر انقرا�ص احلمري يف تون�ص، ويف البلدان املتو�شطية 
تبلغ  اثنني  اأو  واح��د  وتلقيح  معاينة  وقعت  )100( حمار  بني  اأن��ه من  عموًما، م�شيًفا 
كدابة  لأهميته  احل��ي��وان  ه��ذا  لفقدان  ذل��ك  واأرج���ع  ���ش��ن��وات.   )4( م��ن  اأق��ل  اأعمارهما 
ت�شتعمل يف التنقل، وجلب املاء، وحمل الب�شائع، وال�شتعا�شة عنه بو�شائل نقل اأخرى 

كالدراجات النارية وال�شاحنات.

اإقبال على حلوم احلمري! كما عزى خطر انقرا�ص احلمري اإىل الإقبال املفرط 
على ا�شتهالك حلوم احلمري عند �شكان املتو�شط، حيث بلغ �شعر الكيلوجرام الواحد يف 
اإيطاليا )45( يورو؛ نظًرا لقيمته ال�شحية والغذائية العالية، وخلوه من الكولي�شتريول 

- على حد قوله. 

واأ�شاف، طبًقا ملا اأوردت��ه "العربية نت"، اأن )90%( من حلوم اخليول التي تباع 
الثقايف  امل��وروث  الكثريين لها يف  ا�شتهجان  بالأ�شا�ص حلوم حمري، رغم  يف تون�ص هي 
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باأوروبا على  التجميل  ال�شركات املخت�شة يف �شناعة مواد  املتداول. ف�شاًل عن حر�ص 
�شراء "حليب احلمري"، مربًرا ذلك بقيمته ال�شحية، واحتوائه على فيتامينات للعناية 

بالب�شرة واجللد.

واأكد الدكتور �شمود دور احلمار الفعال يف املحافظة على النظام الإيكولوجي؛ 
حيث ل يقت�شر ن�شاطه على حمل ال�شلع والأ�شخا�ص، بل يتعداها اإىل اإحداث توازن يف 

احلياة الربية.

ب��داي��ة الأم���ر  ن�����ش��اط ه���ذه اجلمعية يف  ال��دك��ت��ور ���ش��م��ود، ف��ق��د ق��وب��ل  وبح�شب 
با�شتهجان و�شخرية القرويني ومالكي احلمري يف منطقة )قليبية( الزراعية والقرى 
املتطوع،  ال�شباب  م��ن  ونخبة  البياطرة،  فريق  وع��زم  اإ���ش��رار  اأم���ام  لكن  لها،  امل��ج��اورة 
والذي اآمن بنبل احلملة التي تهدف للمحافظة على احلمري واإنقاذها، جعل من هذه 
التظاهرة تقليًدا �شنوًيا يف هذه املنطقة، حيث يقع القيام بحمالت طبية لتلقيح احلمري 
مب�شاد لإنفلونزا اخليول وال�تيتانو�ص، ولقاحات اأخرى �شد الكلب، واحل�شرات العالقة 

من القمل والربغوث.
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364

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

 ل مزيد من الأعذار
اأن  اأع��ذار، نحن نختلق ومننح ونقبل الأع���ذار، لي�ص من ال�شهل  اأع��ذار،  اأع��ذار، 
تقول: "لقد ارتكبت خطاأ" اأو "ل اأدري كيف"، اأو "لن اأفعل"، اأو "لن اأ�شتطيع".. من 

الأ�شهل اأن نتحا�شى احلقيقة ومننع اجلدال ونربر اإخفاقاتنا.
اأو  الوقت،  اأنف�شنا  على  لنوفر  اأو  عالقاتنا،  على  لنحافظ  الأع���ذار  نختلق  اإننا 
الوفاء  التزامنا وعدم قدرتنا على  لقلة  اأو  اأحدهم،  اإغ�شاب  اأو  الآخرين  لتجنب جرح 
بالتزاماتنا، وعدم قدرتنا على املوا�شلة بنجاح؛ اأو لأننا ك�شاىل ومل ننفذ املطلوب منا. 

اإننا نختلق الأعذار لالآخرين، ويف بع�ص الأحيان نختلق لأعذارنا ذاتها اأعذاًرا.
هل تختلق الأعذار؟

اأتعمد  مل  اآ���ش��ف.  "اأنا  لعبارة  ا�شتخدامك  مقدار  ما  ال��وق��ت؟  ط��وال  تعتذر  هل 
حدوث ذلك"؟

هل تلوم الآخرين؟ هل تلقي باللوم مراًرا على غريك من الأ�شخا�ص؟
هل تلوم الظروف؟ ما ن�شبة اأن يت�شبب الزحام املروري يف تاأخريك، اأو اأن تتعر�ص 
للطوارئ، اأو اأن جتابه ظروًفا ا�شتثنائية معطلة؟ وما مقدار ت�شبب تلك الأ�شياء يف قيام 

اأو عدم قيامك ب�شيء؟
هل تلوم نف�شك؟ هل تنكر قدراتك؟ هل ت�شرع اإىل تلقي اللوم عند حدوث اخلطاأ؟
هل تفتقر اإىل الثقة بالنف�ص؟ هل تت�شكك يف قدراتك؟ هل توقفت عن املحاولة 

اأم تراك ت�شت�شلم ب�شرعة؟
هل تربر اأ�شبابك؟ هل تعلل قراراتك وتعطي تف�شريات مطولة ول داعي لها؟

هل ت�شت�شلم ب�شهولة؟ هل اأنت �شخ�شية ان�شحابية؟ هل تفتقر اإىل العزمية، اأو 
تف�شل يف امل�شي يف الأ�شياء اإىل نهايتها؟

اأو تتخلف عن الوفاء بالوعود  هل حتافظ على كلمتك؟ هل تغري راأي��ك م��راًرا 
التي تقطعها؟
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ل يوجد �شخ�ص كامل ولي�ص عليك اأن تكون كذلك. من امل�شموح اأن تنزلق اإىل 
والآخرين  نف�شك  فيها ظن  اأوق��ات تخيب  و�شتكون هناك  والآخ��ر،  اخلطاأ بني احلني 
معك. اعرتف باخلطاأ عندما تقرتفه وكن �شريًحا و�شارح غريك عندما تكون م�شتاًء 
اأو عاجًزا عن ال�شتمرار. اإذا مل يكن لديك �شبب فال تختلق واحًدا. اعتذر بب�شاطة، لكن 

تذكر اأن كلمة "اأنا اآ�شف" ل تربر ما فعلت.

كن اأميًنا مع نف�شك ومع الآخرين؛ ل جتمل احلقيقة، فالعذر الوحيد املقبول 
هو عدم وجود عذر مطلًقا!

www.alukah.net
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ما �ضخ�ض  لإ�ضعاد  "7" طرق 
الأح��ي��ان يتعني عليك  وب��ذل اجلهد. يف بع�ص  اأظهر تقديرك للعمل اجل��اد   -1
ما.  �شيء  لإجن��از  اجلهد  وب��ذل  مبكًرا  ال�شتيقاظ  ثم  متاأخر،  لوقت  م�شتيقًظا  البقاء 
اأن يالحظ الآخ��رون ما فعلته.  مينحك عملك �شعوًرا طيًبا، لكنه من اللطيف كذلك 
بو�شعك اأن تقوم بذلك من اأجل زمالئك يف العمل، ل تكتف بقول "اأح�شنت عماًل"، بل 
عرّب عن تقديرك لإخال�ص �شخ�ص ما يف العمل وجهوده وعمله اجل��اد. عندما تفعل 
ا ما الإح�شا�ص بالتقدير، وعندها �شتكون قد اأ�شعدته  ذلك، كن واثًقا اأنك �شتمنح �شخ�شً

بالفعل.

2- امنح ت�شجيعك لالآخرين. اإن دفعة �شغرية اأو تعبرًيا اإ�شافًيا عن الثقة من 
�شاأنهما م�شاعدة اأي حمتاج. عندما يوؤمن غريك بقدراتك ي�شبح من ال�شهل عليك اأن 
ا ما اأو �شاألته عن اأحواله )وكنت  توؤمن بنف�شك. متى كانت اآخر مرة دعمت فيها �شخ�شً
راغًبا بالفعل يف �شماعها(؟ ما مقدار ا�شتخدامك لعبارة "ا�شتمر كذلك، اأنت تبلي بالء 
ح�شًنا واأنا واثق اأنك قادر على اإجناز هذا الأمر"؟.. انظر حولك، هل ترى من يو�شك 
اأن يفقد الأمل؟ هل يبدو �شخ�ص ما خائًفا؟ ملاذا ل ت�شجع ذلك ال�شخ�ص؟ قد ت�شنع 
اأو جناحه. امنح  � بل قد تكون هي الفرق بني ف�شل �شخ�ص ما  كلماتك امل�شجعة فرًقا 

ا ما بال �شك. ت�شجيعك و�شت�شعد �شخ�شً

3- كن حا�شًرا. كن حا�شًرا من اأجل الآخرين. كن حا�شًرا لتلبية احتياجاتهم 
اأحوالهم. كن حا�شًرا  اأنت. كن حا�شًرا لت�شمع منهم وت�شاركهم  ل لتلبية احتياجاتك 
حا�شًرا  وكن  البكاء،  وعند  ال�شحك  عند  حا�شًرا  كن  والتعي�شة.  ال�شعيدة  الأوق��ات  يف 
لتمديد العون. كن حا�شًرا لتظهر اأنك تكرتث لالآخرين، كن حا�شًرا لأنك تهتم. كن 
حا�شًرا لأنك ترغب يف ذلك، ل لأنه ُفِر�ص عليك. عندما تكون حا�شًرا لأجل �شخ�ص 

ما �شوف ت�شعده.

اأو  وروًدا  اأر�شل  اأو  الباب  افتح  اأو  الفاتورة  ادف��ع  متوقًعا منك.  لي�ص  قم مبا   -4
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كبرية  لفتة  ا�شنع  اخل��ارج.  يف  الع�شاء  لتناول  احجز  اأو  الغداء،  طعام  ا�شرِت  بالونات. 
التي  الفو�شى  اأو نظف  بالأعالم. ا�شنع معروًفا ل�شخ�ص ما،  الغرفة  زّين  اأو  للتهنئة، 
اأو  اأو اترك هدية مغلقة على املكتب. ابعث ببطاقة،  ا،  اأو جامل �شخ�شً �شنعها غريك، 
ات�شل لتلقي التحية. انتظر ب�شرب وا�شتمع بهدوء اأو ا�شاأل غريك عن �شعوره. قم ب�شيء 
ب�شيط، لكن يدل على الكرتاث، لكن مهما فعلت، قم به على نحو غري متوقع. عندما 

ا ما. تفعل ذلك �شت�شعد �شخ�شً

5- عرّب عما بداخلك. اإنك تدرك حقيقة �شعورك، وتعرف ما تفكر فيه، وتعلم 
قدر اهتمامك، لكن اأحًدا لن يعرف تلك الأ�شياء اإل اإذا اأخربتهم اأنت بها. اإذا كنت تفكر 
ب�شيء عرّب عنه: "اأنا اأ�شتمتع بوجودي معك"، "اأنا فخور بك"، "�شكًرا لك". ل يعرف 
اأحد حقيقة �شعورك، فلي�ص بو�شع اأحد اأن يقراأ اأفكارك. اإذا كان لديك ما تقوله فلماذا 
ل تفعل؟ عندما تفعل ذلك، �شت�شنع الب�شمة على �شفاه اأحد الأ�شخا�ص و�شتعرف وقتها 

اأنك اأ�شعدته.

الكرام،  انتبه. لحظ ما تراه وت�شمعه، لحظ كل من تراهم، ل متر مرور   -6
بل قف واألق التحية.. لحظ الإطاللة الإيجابية على وجه �شخ�ص ما، ولحظ عندما 
انتبه للتفا�شيل، فكلما زاد  اأو مير�ص �شخ�ص ما..  يكون عاب�ًشا. لحظ عندما يبتعد 

ا ما. قدر ما تالحظه، اأدركت اأهمية النتباه. انتبه واأ�شعد �شخ�شً

7- ابتهج وحتم�ص. ابتهج من اأجل الآخرين كما لو كنت تبتهج لنف�شك، حتم�ص 
وابتهج لرتقية اأحد الأ�شخا�ص، واحتفل عندما يحقق �شخ�ص ما هدفه. ا�شعر بالإثارة 
ع��الوة.  على  يح�شل  من  لقدرته  �شعيًدا  وك��ن  جديد،  غر�ص  ب�شراء  ما  �شخ�ص  لقيام 
ا ما احلظ ال�شعيد، اأو لنجاح �شخ�ص ما.  حتم�ص وا�شعر بال�شعادة عندما ي�شيب �شخ�شً

حتم�ص لتخاذ فكرة اإ�شعاد �شخ�ص ما عادة يومية لك.

www.alukah.net
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ر نف�ضك طفاًل  ت�ضوَّ
اإذا اأتيت بطفل يف الثالثة من عمره واأدخلته يف حجرة، وبداأت تعنفه وت�شرخ فيه، 
وتقول له اأنه كان غبًيا ومل ي�شتطع اأن يفعل ما كان يجب اأن يفعله، وكان ينبغي عليه 
اأن يفعل كذا وكذا، ومل يكن عليه اأن يفعل ما فعله، وترتب�ص لأخطائه، ورمبا ت�شربه 
بع�ص املرات. فنتيجة هذه الأفعال اأنه ينمو لديك طفل خائف، اإما يجل�ص يف ركن بعيد 
اأو ميزق املكان كله، و�شيكون رد فعل الطفل واحًدا من هذين الت�شرفني، ولن ميكننا 

اأبًدا اأن نتعرف على طاقات واإمكانات هذا الطفل.
يف حني اأننا اإذا اأخذنا الطفل ال�شغري نف�شه، واأخربناه كم اأننا نحبه ونعتني به 
ونخاف عليه، واأننا نحب طريقة تعامله مع الأ�شياء، ول باأ�ص اأن يفعل الأخطاء ما دام 
يتعلم منها، واأننا نقف دوًما بجانبه وننبهه ملا هو �شواب.. ف�شتنده�ص من قدرات هذا 

الطفل كيف تنمو وتتطور.
فكل منا بداخله طفل عمره ثالث �شنوات، وغالًبا ما نق�شي وقًتا طوياًل ن�شرخ 

فيه ونعنفه، بعد ذلك فاإننا نتعجب ملاذا ل ت�شري حياتنا كما يرام.
اإذا كان لديك �شديق دوًما ما يوجه لك النقد، فهل حتب اأن ترافقه؟ فرمبا كنت 
تتلقى املعاملة نف�شها من والديك حينما كنت طفاًل، وعلى رغم اأنه كان منذ زمن بعيد 
اإل اأنك تفر�ص على نف�شك اأن تتعامل بالطريقة نف�شها، لكن بالطبع �شيكون هذا اأكرث 

اأملًا لك.
واأنت  حولك  ممن  �شمعتها  قد  التي  ال�شلبية  الر�شائل  من  قائمة  اأمامنا  الآن، 
الآن؟ وهل حدث تغيري يف �شخ�شيتك؟  زالت تنطبق عليك  اأنها ما  طفل.. فهل جتد 

رمبا يكون هذا �شحيًحا.
اإننا ن�شكل منط حياتنا كله على اأ�ش�ص ومبادئ مبنية على ما قد اكت�شبناه من 
خربات من حياتنا املا�شية، حينما كنا �شغاًرا كنا نتقبل ما يقال لنا طوًعا وكاأنها حقائق 
م�شلم بها، والآن جند اأنه من ال�شهل علينا اأن نلقي باللوم على اآبائنا ونظل �شحايا ما 
تبقى من عمرنا.. بذلك، فلن نتمكن من تذوق اأية متعة للحياة ما دمنا نفكر بالطريقة 

نف�شها، ولن نتحرر من قيود حياتنا املا�شية.
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 �ضاعة دقيقة .. بات�ضاع حديقة
لي�شت هي اأكرب �شاعة يف العامل، لكنها من ُكربيات ال�شاعات، وحتى نراها ل بد 
اأن نرجع لأكرث من قرنني يف الزمان.. ت�شوروا؟ نحن الآن يف القرن الثامن ع�شر نقف 
مع عامل نباتات اأوروبي ا�شمه كارل لينو�ص، نطل من �شرفة ق�شره على حديقة وا�شعة 

مليئة بالزهور والنباتات املختلفة.. هو مي�شك مبنظار ولي�ص معه �شاعة. 

"كم  ون�شاأله:  �شاعتنا  يف  ننظر  �شاعته..  دق��ة  بها  لنخترب  �شاعة  لدينا  ونحن 
اإىل حديقته  وينظر  عينيه  اإىل  منظاره  لينو�ص؟"، فريفع  يروفي�شور  يا  الآن  ال�شاعة 

ويخربنا بال�شاعة.

التجربة على مدار  نكرر  الوقت..  اأن��ه ل يخطئ يف حتديد  نكت�شف منده�شني 
اليوم ونكت�شف دائًما اأنه يحدد الوقت بدقة وكاأنه ينظر اإىل �شاعة ل نراها يف حديقته.. 

نت�شور اأن يف الأمر خدعة ما، لكننا بعد التحري والتفتي�ص ل نكت�شف اأية خدعة.

وملا اأعيانا البحث عن �شر �شاعة لينو�ص العجيبة تلك �شاألناه، فاأخربنا بال�شر وهو 
اأنه يعرف الوقت من الزهور، فالزهور لديها مواعيد حمددة  ي�شحك م�شروًرا قائاًل 
تتفتح فيها كاأنها ت�شحو من النوم، ومواعيد اأخرى تنغلق فيها لتنام، والزهور تتفتح اأو 

تنغلق تبًعا لإح�شا�ص بتالتها بال�شوء.

ويدون  ويدر�ص  �شنوات طويلة، يالحظ  الظاهرة  لينو�ص عكف على هذه  كارل 
مالحظاته وا�شتنتاجاته، ويف النهاية ح�شل على ت�شنيف دقيق لأوقات انفتاح الزهور 
ينظر  وكاأنه  الوقت  حتديد  ي�شتطيع  الزهور  اإىل  النظر  ومبجرد  انغالقها..  واأوق��ات 
اإىل �شاعة. فكل زهرة يف مكان معني لها وقت معني ت�شحو فيه متفتحة، ووقت معني 
تنغلق فيه وتنام. فزهرة الهندباء تتفتح يف ال�شابعة �شباًحا، وزهرة اأذن الفاأر تتفتح يف 
الثامنة، وزهرة قطيفة احلقل تتفتح يف التا�شعة، وزهرة حلمة ال�شنط تنغلق يف ال�شاعة 
العا�شرة.. وزهرة الآلم تتفتح يف الثانية ع�شرة ظهًرا.. وزهرة اخل�شب القرمزية تنغلق 

يف ال�شاعة الواحدة.. اأما زهرة زنبق املاء فهي تنام يف اخلام�شة عند الغروب.

www.alukah.net



370

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

الوقت  عن  ب�شوؤاله  ن�شتمتع  نظل  اأننا  حتى  ه��ذه،  لينو�ص  ك��ارل  �شاعة  تده�شنا 
وهو يجيبنا بعد اأن يتطلع اإىل الزهور يف حديقته الكبرية كاأنه ينظر يف �شاعة بات�شاع 
حديقة، وهي لي�شت اأكرب �شاعات العامل، فالعامل نف�شه مبجراته وجنومه وكواكبه هو 
اإىل زماننا، لكننا  �شاعة هائلة �شاحرة الدقة.. فلنودع عامل النبات كارل لينو�ص ونعد 
ال�شماء يف  واإىل  النهار،  الزهور يف  اإىل  وف��رح  بده�شة  ننظر  اأنف�شنا  �شنجد  العودة  بعد 

الليل.
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العامل يف بي�ضة!
بي�شة". يف  كامل  عامل  عندي  �شار  "الآن 

هذا هو ال�شطر الذي توقفت عنده مروة يف الر�شالة التي جاءتها من ابن عمها 
يا�شر الذي يقيم مع والديه يف اأمريكا.

ويف ردها على ر�شالته كان وا�شًحا اأن مروة م�شتغربة من حديث ابن عمها عن 
ذلك العامل يف البي�شة، هل كان ميزح؟ واإذا كان ل ميزح فكيف يكون العامل يف بي�شة؟ 

واإذا كان ذلك حقيقًيا فليثبت لها �شدق كالمه ب�شورة اأو �شريط فيديو.

اأنه تلقى ر�شالة  يا�شر خطاًبا جديًدا و�شح فيه  اأر�شل  مل مير �شهر واحد حتى 
مروة، واأده�شتها هذه املرة اأكرث باأن كتب لها: " لن اأر�شل لك اأي �شور اأو �شريط فيديو.. 

بل �شاأر�شل لك ذلك العامل يف بي�شة".

ت�شايقت مروة من يا�شر؛ اإذ ت�شورته ي�شخر منها، وقررت األ ترد عليه، بل قررت 
اأن تقاطعه ول تكتب له اأبًدا اأية ر�شالة حتى لو كتب لها مائة ر�شالة.. لكنه بعد اأ�شبوع 

واحد بعث اإليها بر�شالة اأكرث اإدها�ًشا.

كانت الر�شالة طرًدا بريدًيا به �شندوق خ�شبي �شغري بجوانبه فتحات م�شتديرة 
مترر ال�شوء، وبداخلة بي�شة من زجاج نقي وبها ماء ت�شبح فيه ثالثة من القريد�ص 
الأحمر �شديدة ال�شغر وع�شبة بحرية �شغرية تنمو يف املاء وطرفها يطفو على �شطحه.

قال يا�شر يف ر�شالته ملروة: اإن هذه البي�شة حمكمة الإغالق وهي منوذج لبيئة 
اأر�شية م�شغرة، ففيها: مياة بحر، وحيوان هو القريد�ص، ونبات هو الع�شب البحري. 
ومبجرد  �شنوات،  خم�ص  حتى  والقريد�ص  الع�شبة  حياة  ا�شتمرار  ت�شمن  البيئة  وهذه 

تركها تتعر�ص لل�شوء )6( �شاعات كل يوم، وفقط!

اإىل جوار النافذة، واأخذت تتاأملها يف  و�شعت مروة البي�شة الزجاجية بحر�ص 
كاملة  �شنوات  فيها احلياة خلم�ص  ت�شتمر  تت�شاءل يف تعجب: كيف  النهار، وهي  �شوء 
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مبجرد تعري�شها لل�شوء، ودون اأي تدخل من الإن�شان؟! ولأن ال�شوؤال ظل يحري مروة 
كثرًيا، فقد بحثت على ال�شبكة العنكبوتية ويف اأكرث من كتاب حتى تو�شلت لالإجابة.

)نا�شا(  الأمريكية  الف�شاء  وك��ال��ة  طورتها  فيها  وم��ا  الزجاجية  البي�شة  ه��ذه 
لأغرا�ص بحثية، وكان رواد الف�شاء يحملونها معهم يف رحالتهم خارج الغالف اجلوي 
لكوكبنا؛ ملعرفة تاأثريات الف�شاء على املكونات احلية التي تعي�ص يف بيئة الأر�ص. والآن 
يجري اإنتاج هذه البي�شة لأغرا�ص جتارية فيتعلم منها التالميذ كيف تتكامل حلقات 
النظام البيئي على كوكبنا. طول البي�شة )13( �شم عر�شها )10( �شم وا�شمها التجاري 
غالية  تزال  ل  فهي  اإ�شرتلينًيا!  جنيًها   )90( نحو  وثمنها  احليوي"،  املحيط  "بي�شة 

ال�شعر.

و�شر ا�شتمرار احلياة فيها هو �شر ا�شتمرار احلياة على كوكبنا، فالأع�شاب البحرية 
هي طحالب، اأي نباتات ب�شيطة ل زهرية وبها يخ�شور ميت�ص ال�شوء ويحوله مع املاء 
اإىل غذاء تنمو به الأع�شاب، وتنتج الأك�شجني الذي يذوب بع�شه يف املاء، ويطفو بع�شه 
على ال�شطح. وهكذا يجد القريد�ص غذاءه من فتات الطحالب ويتنف�ص با�شتخال�ص 

الأك�شجني الذائب يف املاء.. وت�شتمر دورة احلياة!
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النملة القابلة
ليعلن  تيب�شون  ليرنت  ال�شويدي  امل�شور  عام )1959م( خرج  يف موؤمتر �شحفي 
على العامل اأن هناك يف م�شتعمرات النمل منلة تقوم بدور القابلة. وعلى الفور جاءت 
ليرنت،  ادع��اء  لتكذب  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ح�شروا  الذين  احل�شرات  علماء  ت�شريحات 
فالقابلة يف عامل الب�شر هي من تقوم مب�شاعدة الوالدة وتتلقى املولود عندما يخرج اإىل 
الدنيا، والنمل ل يلد، بل يبي�ص، بي�شات دقيقة ت�شعها النملة امللكة اأو الأم، وتاأخذها 
تغذيها  دقيقة  يرقات  منها  وتخرج  ب�شرعة  لتن�شج  داف��ئ  مكان  يف  العامالت  النمالت 
العامالت حتى تكرب فتت�شرنق، وبعد وقت تتحول الريقات داخل ال�شرانق اإىل عذروات، 

ثم منالت �شغريات تخرج من ال�شرانق بعد متزيقها.

اأ�شغى امل�شور ليرنت حلديث العلماء باحرتام، واأجاب عن انتقاداتهم بالعرتاف 
التكبري  ي�شتخدم  كم�شور  عمله  لكن  يلد..  ول  فعاًل  يبي�ص  فالنمل  �شحيحة،  باأنها 
اأن ي�شور  اأت��اح له  العيون،  التقاط �شور لدقائق احلياة اخلافية عن  امليكرو�شكوبي يف 
من  لتعرف  ال�شرانق  تتفقد  فهي  القابلة،  ب��دور  تقوم  ال��ع��ام��الت  النمالت  م��ن  منلة 
وعندما  ل.  اأم  نا�شجة  كانت  اإذا  ال�شرنقة  ح��ول  الكيماوية  ل��الإف��رازات  تذوقها  خ��الل 
اإىل منلة مكتملة، تقوم  العذراء يف داخلها  ال�شرنقة ن�شجت متاًما وحتولت  اأن  تتاأكد 
وتتلقاها وحتيطها  النور،  اإىل  على اخلروج  النملة اجلديدة  وم�شاعدة  ال�شرنقة  ب�شق 

بالرعاية وت�شاعدها حتى تقف على اأقدامها ومت�شي اأوىل خطواتها.

األي�شت هذه قابلة؟ ت�شاءل ليرنت، ومل ينتظر اجلواب، فقد كانت الإجابة املقنعة 
العامالت، يف م�شتعمرة  النمالت  اأن هناك منلة بني  توؤكد  حا�شرة معه يف �شور عدة 

النمل، تقوم حًقا بدور القابلة. 
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بع�ض قادة الفتح الإ�ضالمي
- خالد بن الوليد - ر�شي اهلل عنه -: الذي جتلت عبقريته يف غزوة موؤتة ولقبه 
الر�شول ^ ب�شيف اهلل، وقد حارب املرتدين وانت�شر عليهم، ثم وجهه اأبو بكر - ر�شي 
العراق  ال�شواد، ثم خلف على  اأه��ل احل��رية وفتح  العراق ف�شالح  اهلل عنه - للقتال يف 
املثنى بن حارثة - ر�شي اهلل عنه -، و�شار اإىل ال�شام وانت�شر على البيزنطيني يف معركة 

الريموك وتويف يف حم�ص.

واأنطاكية  اأخ�شع دم�شق وحم�ص   :- - ر�شي اهلل عنه  اأب��و عبيدة بن اجل��راح   -
وحلب.

- �شعد بن اأبي وقا�ص - ر�شي اهلل عنه -: فتح فار�ص واختط مدينة الكوفة.

- عقبة بن نافع الفهري: بنى القريوان وو�شلت فتوحاته للمحيط الأطل�شي.

زي��اد لفتح  ب��ن  واأر���ش��ل ط��ارق  الإف��ري��ق��ي  ال�شمال  اأمت فتح  ب��ن ن�شري:  - مو�شى 
الأندل�ص وحلق به، وقد بلغ جبال الربينيه.

- قتيبة بن م�شلم الباهلي: و�شل يف فتوحاته �شرًقا اإىل حدود ال�شني.

- حممد بن القا�شم الثقفي: هدى اهلل على يديه بالد ال�شند.

- �شالح الدين الأيوبي: هزم ال�شليبيني يف معركة حطني �شنة )583ه�(، وحرر 
بيت املقد�ص.

- الظاهر بيرب�ص: قاد احلملة التي �شرّيها ال�شلطان اململوكي قطز �شد التيار 
وانت�شر عليهم يف معركة عني جالوت �شنة )658ه�(.

- حممد الفاحت: فتح الق�شطنطينية �شنة )858ه�(.
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كيفية تكوين نظرة �ضليمة لالأمور؟
قال د. اإبراهيم الفقي: من املوؤكد اأن املوقف الواحد اأو ال�شيء الواحد ينظر اإليه 
كل �شخ�ص بطريقة ما تدل على �شخ�شيته وعلى تفكريه وطرق تناوله لالأمور، وكمثال 
م�شهور ت�شري اإىل الكوب املمتلئ ن�شفه باملياه. فالبع�ص قد ينظر اإىل الكوب ويقول اإنه 
ممتلئ ن�شفه، والبع�ص الآخر ينظر اإليه ويقول اإن ن�شفه خاٍل، وهكذا.. ويف حماولة 
الفقي لو�شع خطة لكل فرد لكي يكّون  اإبراهيم  د.  العاملي  الب�شرية  امل��وارد  من خبري 

النظرة ال�شليمة عن الأ�شياء يف كتابه كيفية التحكم بالذات. و�شع لنا هذه الأفكار:

1- ا�شتيقظ �شباًحا واأنت �شعيد، واحذر الأفكار ال�شلبية التي من املمكن اأن تخطر 
على بالك �شباًحا، حيث اإنها من املمكن اأن تربمج يومك كله بالأحا�شي�ص ال�شلبية، ركز 

انتباهك على الأ�شياء الإيجابية، ابداأ يومك بنظرة �شليمة جتاه الأ�شياء.

اأن  اأن��ك تريد  ت�شعر  اإذا مل تكن  بابت�شامة جذابة على وجهك حتى  2- احتفظ 
تبت�شم فتظاهر بالبت�شامة، فمن الأف�شل اأن تقرر اأن تبت�شم با�شتمرار.

3- كن البادئ بالتحية وال�شالم: حديث �شريف "وخريهم من يبداأ بال�شالم".

4- كن من�شًتا جيًدا وتدرب على ذلك، ول تقاطع اأحًدا يف اأثناء حديثه.

5- خاطب النا�ص باأ�شمائهم.

6- تعامل مع كل اإن�شان على اأنه اأهم �شخ�ص يف الوجود، �شيكون لديك عدد اأكرب 
من الأ�شدقاء يبادلونك ال�شعور نف�شه.  

7- ابداأ باملجاملة وقم كل يوم مبجاملة ثالثة اأ�شخا�ص على الأقل.

على  ال�شرور  تدخل  مفاجاأة  على  واعمل  بك،  املحيطني  ميالد  تواريخ  دون   -8
قلوبهم ببطاقات التهنئة وتتمنى لهم ال�شحة.

9- قم باإعداد املفاجاأة ل�شريك حياتك وقدم هدية ب�شيطة اأو بع�ص الزهور من 
وقت اإىل اآخر، اأو اعمل �شيًئا يحوز اإعجابه.
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10- كن ال�شبب يف اأن يبت�شم اأحد كل يوم.

11- كن دائم العطاء.

12- �شامح نف�شك و�شامح الآخرين.

13- ا�شتعمل دائًما كلمة من ف�شلك، وكلمة �شكًرا.. هذه الكلمات الب�شيطة توؤدي 
اإىل نتائج مده�شة.

14- عامل الآخرين بالطريقة التي حتب اأن يعاملوك بها.

طريقك  يف  و�شتكون  ال��ن��ج��اح،  م��ن  م�شتوى  اأع��ل��ى  اإىل  �شت�شل  الطريقة  ب��ه��ذه 
اإىل  القيمة تقودنا  الأفكار والن�شائح  اأن جممل هذه  لل�شعادة بال ح��دود، وهكذا نرى 
اأو يف  اأ�شرته  اأي  اإيجابًيا يف جمتمعه اخلا�ص،  الفرد  يكون  اأن  واح��د ومهم، وهو  �شيء 

جمتمعه العام ككل.
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حماذير جتنبها يف اأثناء اإقناع �ضخ�ض اآخر
)1( البتعاد عن الهدف الرئي�ص والدخول يف اأهداف جانبية، �شواء كانت اأهداًفا 
اأم اأمثلة تريد اإثبات �شحتها، اأم وقائع ميكنك اإيجاد بديل عنها اإذا مل تكن  اأم ر�شائل 

منا�شبة له.

)2( ال�شتغراق يف التفا�شيل حتى اإن كانت تخ�ص الهدف الرئي�ص )عادة(.

)3( اأن تدعه مي�شك بزمام احلوار وتتحول اإىل الدفاع )ما مل يكن هذا مق�شوًدا 
منك كجزء من اخلطة(.

اإن كنت  التعايل )العربة مبا ير�شده عليك ظاهرًيا حتى  )4( الظهور مبظهر 
داخلًيا يف اأف�شل درجات التوا�شع(.

)5( الدخول يف معركة تبدو اأنها �شخ�شية.

)6( لوازم احلديث واحلركات.

)7( التعامل ال�شطحي مع حديث الغري.

)8( الدعابات غري املنا�شبة.

)9( ا�شتخدام اأ�شاليب ل تتفق مع قيمك.

)10( ا�شتخدام مرجع اأو م�شدر كدليل، ثم رف�شه يف مو�شع اآخر.

)11( ابتعد عن الهجوم على قيمة ومرجعياته )ما مل يكن ذلك مق�شوًدا يف حد 
ذاته(.

)12( اللغة غري املنا�شبة للمو�شوع اأو ال�شخ�ص.

)13( ل تغلق على نف�شك الباب من دون داٍع.
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القوة املفقودة
اإجبار رجل على خلع  تراهنتا على  والرياح  ال�شم�ص  اأن  الأ�شاطري  بع�ص  تروي 
ال�شديد والرجل  بالعوا�شف والهواء  الرهان  الرياح يف حماولة ك�شب  معطفه، وبداأت 
يزداد مت�شًكا مبعطفه واإ�شرار على ثباته وبقائه، حتى حل الياأ�ص بالرياح فكفت عنه، 
والياأ�ص اأحد الراحتني كما يقول اأ�شالفنا. وجاء دور ال�شم�ص فتقدمت وبزغت وبرزت 

للرجل ب�شوئها وحرارتها فما اأن �شاهدها حتى خلع معطفه خمتاًرا را�شًيا.

واملحاورة  الإقناع  بينما  النزاع،  وت��ورث  املقاومة  توجبان  وامل�شايقة  الإك��راه  اإن 
هو  كما  الإقناع  اإن  ور�شا.  وي�شر  ب�شهولة  للتغيري  ويقودان  والألفة  ال��ود  على  يبقيان 
اإل كان الحرتام  اأو منهج  اإن�شان  التزمه  الأ�شوياء، وما  الأقوياء وطريقة  لغة  احلوار 

والتقدير ن�شيبه من قبل الأطراف الأخرى، بغ�ص النظر عن قبوله.

والقراآن وال�شنة وهما نربا�ص امل�شلمني ود�شتورهما، وفيهما كل خري ونفع قد جاءا 
مبا يعزز الإقناع، ويوؤكد اأثره؛ فاآيات املحاجة والتفكر كالذي مر على قرية وهي خاوية 
على عرو�شها، وكامللك الذي حاج اإبراهيم - عليه ال�شالم - يف ربه، وكمناق�شة موؤمن اآل 
الزنا، وحديث  امل�شتئذن يف  ال�شاب  اأ�شهرها حديث  الأحاديث فمن  واأما  فرعون قومه، 
الرجل الذي رزق بولد اأ�شود، وحديث الأن�شار بعد اإعطاء املوؤلفة قلوبهم وتركهم، كل 
هذه الن�شو�ص مليئة بالدرو�ص والعرب التي ت�شف الإقناع وفنونه وطرائفه ملن كان له 

قلب اأو األقى ال�شمع وهو �شهيد.
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 اأ�ضلوب اإ�ضكامبي للتفكي
اأ�شلوب اإ�شكامبري �شي�شاعدك للنظر اإىل الأ�شياء وتغريها بطريقة اإبداعية، وقد 
ت�شل اإىل ابتكار اأ�شياء جديدة، اأو كتابة مو�شوع ب�شورة اإبداعية، اأو ابتكار اأداة بطريقة 

اإبداعية، اأو اإيجاد حل مل�شكلتك باأ�شلوب اإبداعي.

بع�ص  اأن  اإىل  اإ�شافة  لديك،  اخليال  ا�شتثارة  يف  �شت�شاعدك  التالية  والأ�شئلة 
الأ�شئلة قابلة للتطبيق على بع�ص الأ�شياء وبع�ص املواقف دون غريها.

�شخ�شية  وم�شكالت  مواقف،  على  بع�شها  تطبيق  اإمكانية  العلماء  اق��رتح  وقد 
واجتماعية وتربوية وعلمية وتكنولوجية وفنية عديدة، يف �شوء ما ينا�شب هذه املواقف 

من بنود قائمة اخلطوات التالية:

الأ�شئلة  نف�شك  على  واط���رح  تغيريه،  تريد  ال��ذي  ال�شيء  ذهنك  يف  �شع  فقط 
التالية، واخرت ما ينا�شبك منها اأو ما ينا�شب ال�شيء اأو امل�شكلة املراد اإدخال تعديالت 

عليها:

1- هل ميكن اإبداله اأو تغريه؟

اأي.. ماذا ميكن اأن يحل حمله، وهل ميكن تغيري مكوناته اأو املادة امل�شنوع منها، 
اأو جعل قوته خمتلفة، اأو هل ميكن و�شعه يف مكان اآخر؟

2- هل ميكن ا�شتخدام الدمج؟

اأو بع�ص  املكونات  امل��زج بني  اأو  اأخ��رى،  اأ�شياء  اأي... هل ميكن الدمج بينه وبني 
اأو الأهداف، كاإ�شافة �شاعة رقمية اإىل  اأو الدمج بني الأفكار  اأو اإعادة تركيبه  الأ�شياء، 

قلم الكتابة؟

3- هل ميكن توفيق ال�شيء.. اأي جعله متوافًقا مع اأ�شياء اأخ��رى؟ اأي ما الذي 
ي�شابهه من الأ�شياء؟ هل ميكن اأن ن�شنعه بطريقة م�شابهة ل�شيء اآخر؟

4- هل ميكن تعديله؟

www.alukah.net



380

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

اأي.. هل ميكن تغيريه ب�شكل جديد؟ اأو تغيري لونه اأو حركته اأو �شوته اأو رائحته 
اأو �شكله، اأو اأية تغيريات يف اأ�شياء خا�شة به؟

5- هل ميكن تكبري حجمه؟

كاإ�شافة �شيء عليه، اأو الزيادة من تردده، اأو ظهوره اأو قوته، اأو ارتفاعه وطوله 
اأو �شمكه، اأو قيمته اأو م�شاعفته؟

6- هل ميكن ت�شغري حجمه؟

اأي.. ماذا ن�شتبعد منه؟.. هل جنعله اأ�شغر، هل نقوم برتكيزه وتكثيفه اأو جنعله 
م�شغًرا، اأو جنعله اأ�شغر اأو نزيد من انخفا�شه اأو تخفي�ص �شعره اأو جعله اأكرث ب�شاطة؟

7- تخيل ال�شيء يف وظيفته اأو ا�شتخدام جديد؟

كا�شتخدام اأعواد الثقاب يف بناء منوذج لربج.

8- احلذف: كحذف بع�ص الأجزاء من ال�شيء.. مثاًل ماذا لو حذفنا الأوراق من 
بيئة العمل، اأو لو حذفنا اأحد اإطارات ال�شيارة؟

9- هل ميكن عك�ص اأو قلب حالة ال�شيء؟

اأو  بينها  القلب  اأو  لل�شيء،  واملوجبة  ال�شالبة  الوظائف  تغيري  ميكن  هل  اأي.. 
حتويل اجلانب الي�شر ليكون يف اجلانب الأمين، اأو تغيري ال�شيء من الأمام اإىل اخللف 

من اأعلى اإىل اأ�شفل اأو قلب الأدوار؟

10- هل ميكن اإعادة تنظيمه؟

هل ميكن اإحداث تغيري يف �شكله اأو بنائه اأو ت�شميمه، اأو تغيري �شكل العالقة بني 
ال�شبب والنتيجة، اأو تغيري �شرعته اأو جدوله الزمني.
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ع�ضر اله�ضم وحرقة املعدة
الأك��ل،  عن  الناجمة  املتنوعة  املعدة  م�شاكل  على  اله�شم(  )ع�شر  عبارة  تطلق 
والواقع اأن حرقة املعدة هي نوع من ع�شر اله�شم يحدث عند ارتفاع حم�ص املعدة اإىل 
احلنجرة. هذه احلالة قد يكون �شببها عدًدا من العوامل املختلفة ت�شمل اإنتاج الكثري 

اأو القليل من حام�ص كلور املاء باملعدة. اإن حام�ص الكلور الزائد ي�شبب عادة احلرقة.

عادة   - اله�شمي  الإن���زمي  نق�ص  اأو  امل��ائ��ي،  الكلور  حام�ص  كفاية  ع��دم  وي�شبب 
اأو  البكتريي  اخللل  اأن  كما  الطعام..  وجبة  بعد  العافية  وقلة  اله�شم،  بع�شر  -�شعوًرا 
ا هذه الأعرا�ص، مع انتفاخ بعد الوجبة؛  اللتهاب الفطري يف الأمعاء قد ي�شبب اأي�شً

لأن الكائنات غري املرغوب فيها تت�شاعف وتتكاثر مع الأكل. 

وينجم ع�شر اله�شم وحرقة املعدة عن تناول الكثري من الطعام، ب�شرعة كبرية، 
ا م�شاكل يف اجلهاز  اأي�شً ي�شبب  الزائد قد  ال��وزن  واإن  التوابل.  اأطعمة كثرية  تناول  اأو 
اله�شمي، ويوؤدي الإجهاد اإىل ع�شر اله�شم.. كما ت�شبب بع�ص م�شكنات الأمل ع�شًرا يف 

اله�شم.

من عوار�ص ع�شر اله�شم: اأمل يف البطن، جت�شوؤ اأو انتفاخ البطن، غثيان خفيف، 
اإح�شا�ص  من  واإمن��ا  نف�شها،  اله�شم  ع�شر  عوار�ص  املعدة:  حرقة  عوار�ص  وم��ن  تقيوؤ، 

ا عند النوم.  باحلرقة يف و�شط ال�شدر، خ�شو�شً

الن�شيحة الغذائية: اتبع نظاًما غذائًيا �شحًيا متوازًنا.. وازن نظامك الغذائي 
املكونة  الأطعمة  من   )%80( بتناول  والقلوي  للحام�ص  املكونة  الأطعمة  اإىل  بالن�شبة 
للقلويات )20%( من الأطعمة املكونة للحم�ص، جتنب مثريات املعدة كالقهوة والفلفل 

الأحمر، الربوتينات املركزة واأي طعام تتوقع عدم القدرة على حتمله. 
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اأ�ضياء عدة يتحد عليها الب�ضر
اإن كل الب�شر على وجه هذه الأر�ص منذ اأن خلق اهلل - �شبحانه وتعاىل - اآدم - 

عليه ال�شالم - متحدون يف اأربعة اأ�شياء، هي: 
1- اخلامات: اأي احلوا�ص اخلم�شة. 

2- الوقت: )1440( دقيقة، اأو )24( �شاعة يف اليوم. 
3- الفكر: فكل النا�ص متحدون يف الفكر؛ لأن اهلل - �شبحانه وتعاىل - قد اأعطى 

لنا العقل الب�شري، واملنطق والقدرة على التفكري والتحليل. 
4- الطاقة: التي تخرج ب�شبب هذا الفكر واملنطق والتحليل. 

وطاملا اأن جميع النا�ص ميلكون كل هذه الأ�شياء، فما هو ال�شبب يف اأن هناك اأنا�ًشا 
متميزون واأنا�ًشا غري متميزين؟! وطاملا اأن كل النا�ص يتاأثرون بالزمان واملكان واملادة 

والطاقة، فما ال�شبب كذلك يف اأن هناك اأنا�ًشا متميزون واأنا�ًشا غري ذلك؟!
اإن ال�شبب ي�شري جًدا، وهو اأن هذا ال�شخ�ص املتميز ي�شتخدم خاماته، ووقته وقوة 
تفكريه وطاقته؛ كي يكون متميًزا، لكن هل ال�شخ�ص الآخر ل يريد اأن يكون متميًزا؟ 
بالطبع كال، فاإنه ل يدرك اأن الذي يفعله ل ي�شل به اإىل الذي يريده، فهو يقوم باأعمال 

ويظن اأن هذه الأعمال هي التي ت�شل به اإىل ال�شعادة.
فمن املمكن اأن جتد طالًبا ل يهتم بالدرا�شة، اأو حتى ل يذهب اإىل املدر�شة، وقد 
جتد عاماًل ل يعمل بالطريقة التي تر�شي اهلل - �شبحانه وتعاىل - عنه، وجتده دائًما 
يت�شكى، اأو يقارن بينه وبني غريه ممن فتح اهلل عليه من الدنيا، اأو ينتقد وينتق�ص من 
املتميز فهو ي�شتخدم خاماته ووقته وتفكريه وقدراته  ال�شخ�ص  اأما  املتميز،  ال�شخ�ص 
اأية م�شكلة فهو يفكر فوًرا يف طريقة حلها،  اأن يكون متميًزا، واإذا واجهته  وطاقته يف 
واإذا واجهه اأي حتٍد فهو يفكر فوًرا كيف يواجهه، ويتوكل على اهلل - �شبحانه وتعاىل -، 
وير�شى دائًما مبا وهبه اهلل - �شبحانه وتعاىل -، اأما ذلك ال�شخ�ص الآخر فهو حقود 

با�شتمرار، وينكر الذي ميلكه، ول ير�شى اأبًدا مبا وهبه اهلل - �شبحانه وتعاىل -. 
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مترينات �ضحذ الذاكرة
رفع احلديد على  فلي�ص هناك ما ي�شاهي قدرة مترينات  ذاكرتك  ت�شحذ  لكي 
اإن  واملقاومة.  والقوة  الأوزان  مترينات  با�شم  ا  اأي�شً تعرف  التي  الغر�ص،  هذا  حتقيق 
الع�شالت  تعمل  الأوزان، حيث  ي�شمل حمل  الريا�شية  التمرينات  النوع من  مثل هذا 
اأكرث ثقاًل يف كل مرة، ي�شمل ذلك رفع الأثقال وممار�شة التمرينات  اأوزان  على حمل 
على الأجهزة املحملة بالأوزان، وممار�شة التمرينات بوا�شطة حبال مطاطية اأو اأربطة 

معينة.
يف اإحدى الدرا�شات التي اأجريت يف جامعة "برين" ب�شوي�شرا على �شتة واأربعني 
رجاًل وامراأة )ي�شل متو�شط اأعمارهم اإىل ثالثة و�شبعني عاًما(، مت ت�شنيف جمموعة 
تبقى  بينما  ال��ق��وة،  مترينات  منهم  جمموعة  مت��ار���ص  بحيث  ع�شوائي  ب�شكل  البحث 
املجموعة الثانية بال اأي ن�شاط. كانت املجموعة الأوىل متار�ص التمرينات مرة واحدة 
اأ�شابيع. ومع نهاية مدة  اأداء ثمانية مترينات خمتلفة على مدى ثمانية  اأ�شبوعًيا مع 
التجربة �شعر ممار�شو مترينات القوة بتح�شني كبري على م�شتوى الوظائف الإدراكية 
التجربة وجد  عام من  م��رور  وبعد  ا.  اأي�شً الفائدة طوياًل  بقيت هذه  وقد  وال��ذاك��رة. 
الذين  الأ�شخا�ص  زال مرتفًعا لدى  ما  بالذاكرة  الأداء اخلا�ص  اأن م�شتوى  الباحثون 

مار�شوا ريا�شة رفع الأثقال.
اإن كل ما يلزمك لكي تبداأ مبمار�شة مترينات القوة من خالل برنامج خا�ص هو 
اأن تن�شم اإىل �شالة األعاب، وتطلب امل�شاعدة من مدرب متخ�ش�ص؛ لكي ي�شرف عليك. 
ا. اإن ممار�شة اثنني اأو  وميكنك اأن متار�ص التمرينات يف املنزل معتمًدا على نف�شك اأي�شً
ثالثة مترينات ملدة ثالثني اإىل خم�ص واأربعني دقيقة لكل مترين �شيزيد من قدراتك 

العقلية، وي�شحذ ذاكرتك ويقوي ع�شالتك.
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للقدرات  حمفز  نوم  على  للح�ضول  "9" طرق 
العقلية

مع و�شع هذا الدليل الطبي يف الو�شف، يجب اأن ن�شعى جميًعا للح�شول على 
ق�شط اأوفر من النوم، خا�شة لدعم قدرتنا على التعلم والتخزين والتذكر. اإليك بع�ص 
الن�شائح التي �شت�شاعدك على احل�شول على ق�شط من النوم للذاكرة على مر الليايل:

1- اذهب اإىل فرا�شك يف اأوقات منتظمة، واتبع جدوًل من�شبًطا يف النوم. 

2- اإن كنت تتناول الأقرا�ص املنومة، جّرب بع�ص البدائل الع�شبية اخلفيفة قبل 
موعد النوم، مثل البابوجن.

3- داوم ع��ل��ى مم��ار���ش��ة ب��ع�����ص الأن�����ش��ط��ة امل��ه��دئ��ة ق��ب��ل ال���ن���وم. واإل���ي���ك بع�ص 
القرتاحات: ميكنك اأن تاأخذ حماًما دافًئا اأو تتناول كوًبا من البابوجن اأو تقراأ كتابك اأو 
جملتك املف�شلة. ويف املقابل ل ت�شاهد اأفالم العنف اأو الرعب اأو برامج الأخبار؛ لأنها 

ميكن، بل اإنها بالفعل ت�شبب الكوابي�ص. 

م�شاكل  لك  ي�شبب  وقد  نومك،  على  �شيوؤثر  الغذاء  اإن  غ��ذاًء �شحًيا.  تناول   -4
واخل�شراوات  الفاكهة  من  الكثري  تناول  لذلك  الليل؛  ط��وال  �شاهًرا  تبقيك  ه�شمية 
الطازجة واحلبوب الكاملة، والربوتني اخلفيف، ومنتجات الألبان. فّكر يف تناول بع�ص 
اأنها تعمل على عالج  ا مثل فيتامينات )ب( التي ثبت  اأي�شً املكمالت اإىل جانب الغذاء 

الأرق.

البدين  الن�شاط  اإن  ب��اع��ت��دال.  لكن  بانتظام،  الريا�شية  التمرينات  م��ار���ص   -5
ي�شاعد على ال�شتغراق يف النوم.. لكن ل متار�ص الريا�شة يف وقت �شديد التاأخر من 
اليوم، اأو يف امل�شاء؛ لأنها تزيد من معدل التمثيل الغذائي، وتوؤدي اإىل اإفراز بع�ص املواد 

الكيميائية الطبيعية التي لها تاأثري منبه للج�شم. 

6- احر�ص على تهوية غرفتك جيًدا.
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7- امتنع عن تناول كل املواد التي ت�شبب الأرق مثل الكافيني والكحول. )جتنب 
�شرب القهوة والأطعمة التي حتتوي على الكافيني بعد منت�شف النهار(.

8- اإن كان ل بد من اأن ت�شتيقظ يف امل�شاء، فال ت�شئ النور. اإن التعر�ص لل�شوء 
يف منت�شف الليل ميكن اأن يعوق اإنتاج اجل�شم للميالتونني، وهو اأحد الهرمونات التي 

تنظم دورة ال�شتيقاظ والنوم، وقد ي�شعب عليك بعدها اأن ت�شت�شلم للنوم ثانية. 

9- اخلق مناًخا مريًحا ومنظًما داخل غرفتك لي�شاعدك على النوم.
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ال�ضغوط من  خالية  حياة  لتحيا  "29" معلومة 
1- ادعم نف�شك غذائًيا.

امل�شببة لالكتئاب  والعوامل  الكافيني  لل�شغوط مثل  امل�شببة  امل��واد  2- قلل من 
مثل الكحول.

3- مار�ص التمرينات الريا�شية، فهي تن�شط العقل برفع معدل تدفق الدم فيه، 
ما يعمل بدوره على حفز الذاكرة.

4- التحق بف�شول اليوجا، فهي تتطلب الرتكيز مما يهدئ العقل.

5- واظب على ال�شالة والتاأمل.

6- اح�شل على جل�شات تدليك.

7- مار�ص التنف�ص العميق.

8- رّفه عن نف�شك بق�شاء يوم يف اأحد املنتجعات.

9- ا�شتمع اإىل القراآن الكرمي.

10- حتدث مع اأحد اأ�شدقائك عن م�شاكلك.

11- واظب على ممار�شة هوايتك املف�شلة.

12- خذ اإجازة. 

13- ا�شحك قلياًل اأو كثرًيا.

14- ابت�شم.

15- جّرب العالج الإدراكي. 

16- اح�شل على ق�شط اأوفر من الراحة. 

17- كن اأكرث حتكًما يف وقتك باإعداد قوائم ملا يجب عليك عمله، لكن ل تغ�شب 
اإن عجزت عن اإجناز كل ما يف القائمة. 
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18- ل حتمل عملك اإىل املنزل. 

وراحة  ا�شرتخاء  اأكرث  يكون  بحيث  ملنزلك  الداخلي  الت�شميم  تنظيم  اأعد   -19
و�شحة.

20- خطط ميزانيتك بطريقة اأف�شل عن طريق الإدارة املالية اجليدة. 

21- كف عن حماولتك للحاق بالأثرياء؛ اإذ اإن الدخل واملمتلكات املادية ل ت�شتحق 
كل هذا العناء ولن حتقق لك ال�شعادة.

22- كف عن البكاء على ما فاتك اأو متني �شيء ل ميكنك احل�شول عليه اأبًدا، 
واإمنا بدًل من ذلك ا�شع لتحقيق اأهداف واقعية ت�شتطيع اأن تنجزها بنف�شك. 

23- خذ وقًتا م�شتقطًعا �شغرًيا للقراءة اأو ال�شرتخاء.

24- اح�شل على ق�شط وافر من الراحة.

25- نّظم بيتك ومكتبك؛ لكي حتد من عوامل الفو�شى. 

26- انظر اإىل املواقف ال�شاغطة و�شفها باأنها مواقف مثرية للتحدي ولي�شت 
م�شكالت. 

تتجاهل  "ل  ال�شعبية  الكتب  اأحد  عنوان  عنها  عرّب  التي  بالن�شيحة  اعمل   -27
الأ�شياء ال�شغرية".

28- كف عن حماولتك بلوغ املثالية.

29- فّكر ب�شكل اإيجابي.
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كبت امل�ضاعر
اأن اإخفاءك مل�شاعرك  اأكدت اإحدى الدرا�شات التي اأجريت يف جامعة �شتانفورد، 
الدرا�شة �شوًرا ل�شحايا بع�ص  امل�شاركون يف هذه  �شاهد  يوؤذي ذاكرتك، وقد  اأن  ميكن 
احلوادث، واطلعوا على معلومات �شخ�شية خا�شة بكل �شحية، ثم طلب الباحثون من 
اإخفاء م�شاعرهم، بينما طلبوا من الثلث الآخر التعامل مع املعلومات  ثلث امل�شاركني 
من دون تفاعل عاطفي، بينما مل ميل الباحثون على الثلث الأخري اأية تعليمات خا�شة. 

ت��ذك��ًرا  الأق���ل  ك��ان��ت  م�شاعرها  اأخ��ف��ت  ال��ت��ي  املجموعة  اأن  الباحثون  وج��د  وق��د 
امل�شاعر  تهدئة  اأن  الباحثون  ويعتقد  امل�شاركني.  باقي  عن  ال�شحايا  حياة  لتفا�شيل 

ت�شاعد ال�شخ�ص على املزيد من النتباه اإىل الأحداث واملواقف.

فاإن كنت جتد �شعوبة يف الإف�شاح عما يجول يف نف�شك، ففّكر يف تلقي العالج اأو 
ال�شرتاك يف برنامج لتنمية ثقتك بنف�شك، و�شت�شاعدك كلتا الطريقتني على الإف�شاح 

عن م�شاعرك. 
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الرجل ي�ضتخدم ن�ضف عقله يف بع�ض الأوقات
يف بع�ص اأنواع الأن�شطة العقلية، ل ي�شتخدم الرجل �شوى جزء من عقله، بينما 
ت�شتخدم املراأة كاًل من ال�شقني الأمين والأي�شر. وقد مت مالحظة ذلك من خالل درا�شة 
والن�شاء  الرجال  لأخماخ  اإلكرتونية  مراقبة  باإجراء  املحققون  فيها  قام  "يال" التي 
امل�شاركات يف البحث عندما طلب من كل منهم التوفيق بني كلمات غري ذات معنى مثل 

كلمة "جيت" و"ليت".

البو�شة  ن�شط فقط هو ج��زء ل يتعدى ن�شف  ال��ذي  اأن  املراقبون  وق��د لح��ظ 
بالقرب من ال�شق الأي�شر يف مخ الرجل، بينما ن�شطت مواقع عدة يف مخ املراأة. ونظًرا 
خَمي  اأن  اإىل  املحققون  خل�ص  فقد  الختبار،  يف  وامل���راأة  الرجل  اأداء  م�شتوى  لت�شاوي 
الرجل واملراأة يعمالن بالكفاءة نف�شها، غري اأنهما يتناولن اأو يعاجلان املعلومات ب�شكل 

خمتلف. 

املهام  اأداء بع�ص  اأو عند  اإيقاع  ق��راءة  املخ عند  �شقي  ا�شتخدام  اإىل  امل��راأة  فتعمد 
اللفظية، بينما ي�شتخدم الرجل بع�ص القطاعات من ال�شق الأي�شر فقط. وهذا يف�شر - 
من الناحية العملية - �شر حتدث الأنثى عادة يف �شن مبكرة عن الذكر، وكذلك قدرتها 
على القراءة والتعلم بدرجة اأ�شهل.. ف�شاًل عن اأن املراأة ت�شتعيد قدرتها على احلديث 
على نحو اأ�شرع من الرجل بعد الإ�شابة بال�شكتة الدماغية التي تتلف اجلانب الأي�شر 
من املخ، يف اإ�شارة اإىل قدرة امل��راأة على ا�شتخدام قطاعات اأخرى يف املخ للتعوي�ص عن 

الأخرى التالفة.
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كن متديًنا
هناك عامل �شديد الفاعلية يف مقاومة الكتئاب، اإنه الدين. لقد ك�شف ما ل يقل 
عن خم�شني درا�شة عن اأن اللتزام الديني ي�شنع املعجزات يف دفع الكتئاب ومعاجلته 

وجتنب ما ينتج منه من ماآ�ص مثل النتحار. واإليك خم�ص حقائق علمية: 

1- ال�شخ�ص املتدين يكون اأقل عر�شة لالكتئاب.

هناك طائفة من الأدلة العلمية التي ت�شري اإىل اأن ال�شخ�ص املتدين الذي يلزم 
اأكده  ملا  – طبًقا  وال�شبب  اأقل عر�شة لالكتئاب.  يكون  دينية معينة  نف�شه مبعتقدات 
البحث – هو اأن الإميان ميالأ النف�ص �شعوًرا بال�شكينة والأمل، وهي امل�شاعر التي حتد 
بدورها من ال�شغوط والقلق والكتئاب، ف�شاًل عن اأنها تربط ال�شخ�ص مبجموعة من 
الأ�شخا�ص الآخرين الذين �شيبادلونه احلب وامل�شاندة، وهو املناخ الذي يفيد اجل�شم 

والروح. 

2- ال�شخ�ص الذي لي�ص له اأي انتماء ديني يكون اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالكتئاب، 
مقارنة بال�شخ�ص الذي له انتماء ديني.

طبًقا ملا اأكده عدد من الأبحاث، فاإن ال�شخ�ص الذي لي�ص لديه انتماء ديني )ما 
يقرب من )8 %( من �شكان الوليات املتحدة( يكون اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالكتئاب. 
ا  مري�شً  )850( بتقييم   - املثال  �شبيل  على   - دي��وك  جامعة  يف  الباحثون  ق��ام  فعندما 
لديه  لي�ص  ال��ذي  ال�شخ�ص  اأن  اكت�شفوا  يزيد،  وما  وال�شتني  اخلام�شة  يف  الرجال  من 
اأ�شحاب  املر�شى  الكتئاب عن غريه من  باأعرا�ص  اإ�شابة  اأك��رث  يكون  ديني  انتماء  اأي 

التوجهات الدينية اخلا�شة. 

3- ال�شخ�ص املتدين اأقل اإقداًما على النتحار.

اإن اأكرب ماآ�شي واأخطر عواقب الكتئاب هي النتحار، بل اإن )15%( من مر�شى 
الكتئاب يوؤول بهم املاآل اإىل قتل اأنف�شهم، وهذا ما اأكده البحث. 
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البحث  فلقد خل�ص  الديني؛  اللتزام  فهو  الإح�شاءات،  امل�شيء يف  اجلانب  اأما 
وق��د وجدت  النتحار.  اإىل  يقود  ال��ذي  الكتئاب  ال�شخ�ص من  الإمي��ان يحمي  اأن  اإىل 
اإىل  الذي ل يذهب  ال�شخ�ص  اأن  اأجريت على �شحايا النتحار  التي  الدرا�شات  اإح��دى 
دور العبادة يكون اأكرث عر�شة لالنتحار بن�شبة تفوق اأربع مرات مرتاد دور العبادة. وقد 
وثقت العديد من الدرا�شات العالقة التي تربط بني زيادة ن�شبة النتحار على امل�شتوى 

القومي وانخفا�ص ن�شبة الذهاب اإىل دور العبادة. 

4- ال�شخ�ص املتدين يكون اأ�شرع تعافًيا من نوبات الكتئاب. 

اإ�شابة  اإىل  ت���وؤدي  اأن��ه��ا  ل��درج��ة  الأح����داث يف احل��ي��اة تكون حمبطة  القليل م��ن 
ال�شخ�ص مبر�ص خطري يهدد حياته. ومع ذلك فاإن الدين ي�شتطيع اأن ي�شاعدك على 

التكيف مع امل�شاكل ال�شحية والتغلب على الكتئاب الذي ي�شاحبها. 

اأجريت يف جامعة ديوك على  التي  الدرا�شات  اإح��دى  اكت�شفت  الربهان:  واإليك 
ا يف ال�شتني وما فوقها، اأن مر�شى الكتئاب من املتدينني كانوا  ثمانية و�شبعني �شخ�شً
جي.  "هارولد  دك��ت��ور  ويلقى  تديًنا.  الأق���ل  الكتئاب  مر�شى  تفوق  ب�شرعة  يتعافون 
خالل  من  النتيجة  ه��ذه  على  ال�شوء   - الدرا�شة  لهذه  البحث  فريق  قائد  كونيج" - 
اإحدى املقالت التي كتبها يف جريدة "ر�شالة هارفارد لل�شحة النف�شية" قائاًل: "ت�شري 
تقارير املر�شى اإىل اأن الإميان الديني مينح املري�ص معنى وغاية وينمي بداخله �شعوًرا 

بال�شيطرة يحفزه ويعجل بال�شفاء".

5- ال�شخ�ص املتدين يكون اأقل عر�شة لإدمان الكحول.

اإذ يدمنه )10%( من  اإدماًنا يف الوليات املتحدة؛  اأكرث املواد  اأ�شبح اخلمر الآن 
املتعاطني، كما ت�شل ن�شبة من ي�شرفون يف ال�شرب اأو يعانون م�شاكل التعاطي ما بني 
اأن ت�شيبك  اأنها مادة حمبطة ميكن  اإن اإحدى اأخطر م�شاكل اخلمر هي   .)%20 -10(

بتدين املعنويات. 

وقد وجدت درا�شات عدة اأن اللتزام الديني يرتبط بقلة التعر�ص لإدمان الكحول 
اأو املخدر. فعندما اأجرى الباحثون ا�شتجواًبا على جمموعة من مدمني اخلمر ب�شاأن 
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خلفيتهم الدينية، خل�شوا اإىل اأن )89%( من املدمنني مل يكن لديهم اأي توجه ديني، 
ومل تكن لديهم رغبة يف التدين منذ �شن املراهقة. 

ويف درا�شة اأخرى، قام دكتور "كونيج" وزمالوؤه الباحثون باختبار العالقة بني 
الدين واإدمان اخلمر فيما بني )3000( �شخ�ص من �شكان كارولينا يف �شن الثامنة ع�شرة 
وما يزيد، وخل�شوا اإىل اأن امل�شاكل التي ظهرت اأخرًيا فيما يخ�ص اخلمر والتي متتد 
مدى احلياة كانت اأقل ظهوًرا بني مرتادي دور العبادة والأ�شخا�ص الذين ميلكون ح�ًشا 

دينًيا.
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الذاكرة ق�ضية املدى
ا  تقوم الذاكرة ق�شرية املدى بتخزين املعلومات لفرتة وجيزة فقط، وت�شمى اأي�شً
اأو يتذكر  ب�"الذاكرة العاملة"، وهي اجلزء الذي ي�شتخدمه املخ لكي يتتبع احل��وارات، 

رقم الهاتف الذي األقيت عليه نظرة لتوك.

اأنها متلك  اإذ ثبت  ومع ذل��ك، ف��اإن �شعة الذاكرة ق�شرية امل��دى تكون حم��دودة؛ 
القدرة على الحتفاظ بت�شع معلومات فقط. وبعدما يقرب من ثالثني دقيقة ت�شتبدل 
اأن يتم  اأما احلقائق القدمية فاإما  احلقائق يف الذاكرة ق�شرية املدى باأخرى جديدة، 

التخل�ص منها نهائًيا اأو تنتقل اإىل الذاكرة طويلة املدى.

الأرج��ح  على  تعر�شت  ق��د  تكون  ورمب��ا  امل���دى،  ال��ذاك��رة ق�شرية  تعطل  وي�شهل 
عندما ن�شيت ال�شيء الذي كنت ب�شدد البحث عنه، اأو عجزت عن تذكر اإحدى املفردات 

على قائمة م�شرتياتك، اإن هذا يحدث عادة ب�شبب ت�شتتك. 
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الذاكرة طويلة املدى
تخزن هذه الذاكرة معظم الأ�شياء التي تعرفها؛ فهي تخزن - على �شبيل املثال 
القراءة  وكيفية  املف�شلة  واأفالمك  واأحبائك،  اأ�شدقائك  واأ�شماء  اللغوية  ح�شيلتك   -
والكتابة واحل�شاب واملهارات التي ت�شتخدمها يف اأداء عملك، والعثور على طريقك اإىل 
متجر البقالة. وبخالف الذاكرة ق�شرية املدى، فاإنها تكون اأقل عر�شة للت�شو�ص بفعل 
العوامل املحيطة، وتبقى املعلومة يف الذاكرة طويلة املدى على �شهور اأو �شنوات اأو قد 

ت�شل اإىل اآخر العمر.

وبناًء على ذلك يقوم العلماء بت�شنيف الذاكرة طويلة املدى كالتايل:

* الذاكرة الأولية: وهي التي ت�شاعدك على التعرف على الأ�شياء والكلمات. 

* الذاكرة الدللية: وهي التي حتتفظ باحلقائق واملبادئ والقواعد التي ت�شكل 
معرفتك العامة للعامل، والتي تكت�شبها من خالل الكتب والتلفاز والعديد من اخلربات 
الثابتة مثل معرفتك لكون �شعلة املوقد �شاخنة اإن كان املوقد مداًرا. وي�شار اإىل بع�ص 
اأو الإخبارية"، وهي التي ت�شاعدك  "الذاكرة التف�شريية  اأنواع الذاكرة الدللية با�شم 
على ال�شرتجاع ال�شريع لبع�ص الأحداث واحلقائق. اإن هذه الأنواع من الذاكرة تخزن 
الذاكرة  ال�شريع. ل تتدهور  الوقت نف�شه قابلة لال�شرتجاع  راأ�شك وهي يف  �شريًعا يف 

الدللية عادة مع التقدم يف العمر.

* الذاكرة الإجرائية: وهي تخزن بع�ص املعلومات مثل كيفية ت�شغيل احلا�شب 
الريا�شية. هناك بع�ص الأنواع  امل�شائل  اأو حل  الكاتبة  الآيل وكتابة خطاب على الآلة 
من الذاكرة الإجرائية التي يطلق عليها ا�شم "الذاكرة الكامنة اأو البعيدة"، وهي التي 
ت�شمل كل املهارات والعادات التي نقوم بها ب�شكل تلقائي فوري من دون تفكري ن�شط، مثل 
قيادة ال�شيارة اأو الدراجة البخارية. فاأنت يف هذه احلالة ل تفكر ب�شكل اإرادي يف كيفية 
القيادة، واإمنا فقط تركب ال�شيارة اأو الدراجة البخارية، ثم ت�شرع يف القيادة ب�شكل اآيل. 
ا ذكريات امل�شاعر امل�شاحبة حلدث ما. ول تتدهور الذاكرة  وت�شم الذاكرة الكامنة اأي�شً
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الإجرائية عادة مع التقدم يف العمر. 

املا�شي،  عن  اخلا�شة  الذكريات  بع�ص  ت�شم  التي  وه��ي  العر�شية:  ال��ذاك��رة   *
والقدرة على ا�شرتجاع هذه التجارب. وبخالف الذاكرة الدللية والإجرائية تتدهور 

مع التقدم يف العمر.

* الذاكرة البعيدة: وهي التي ت�شمل معرفة طرق التحدث والقراءة. وهي مثبتة 
يف مكان عميق داخل املخ بحيث ل تكون معّر�شة للفقد. 
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�ضوء اختيار الأ�ضدقاء
اأحد اأخطر الأخطاء التي تف�شد حياتك يظل هو �شوء اختيار الأ�شدقاء، فيكون 
الثمن غالًيا فاح�ًشا، وينتهي الأمر مب�شكالت ل ح�شر لها، اأو م�شائب ل ميكن احتمالها، 

اأو كوارث من العيار الثقيل، حتيل حياتك اإىل اآلم ل تتوقف، وعذابات ل تنقطع. 

فال�شداقة احلقيقية هي نوع من اأنواع احلب، وهي م�شوؤولية م�شرتكة ل تبنى 
على طرف واحد اأبًدا.

هي الب�شتان الذي تزرع فيه بذور احلب والعطف والحرتام، والهتمام والثقة 
ثمار  وجنني  النف�شي،  ب��ال��رثاء  فنح�ص  والت�شامح؛  والتوا�شل  وال��دع��م  والت�شحية، 

ال�شعادة احلقيقية يف احلياة.

والكل يتمنى اأن يجمع له اأ�شدقاء ذوي اأخالق عالية وحمرتمة، ولي�ص فقط اأن 
يكون �شديًقا، بل يكون اأًخا له ي�شاعده ويتحاور معه يف جميع الأمور بينهما، حتى يف 

بع�ص الأ�شياء اخلا�شة.

ولكن ما نراه يف بع�ص اأفراد املجتمع ل يحرتم ال�شداقة، ول يحرتم اأخاه الذي 
و�شع الثقة فيه، واعتربه اأًخا ويحتاج اإليه يف بع�ص الأمور، ومعنى هذا املثل )ال�شديق 
وقت ال�شيق( اأن وقت ال�شيق الذي يكون فيه يف اأم�ص احلاجة اإىل �شديقه يقف معه 
وي�شاعده، ول يتخلى عنه؛ حتى يطمئن من اجتياز مرحلة ال�شيق املوجودة يف ال�شديق، 
فاإنه هو ال�شديق الذي ي�شتحق الحرتام والوفاء وال�شداقة، وهذا ما يتطلبه املجتمع 

من تعاون و�شداقة واحرتام يف الأمور احلياتية كافة. 

املرء  يعر�ص  مبني  وب��الء  عظيم،  خطر  ال�شوء  اأ�شدقاء  م�شاحبة  اأن  �شك  ول 
للمفا�شد واملخاطر املختلفة يف الدنيا والآخرة، ويكفي اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حذرنا من جلي�ص 
ال�شوء بقوله: »مثل اجللي�ص ال�شالح ومثل اجللي�ص ال�شوء كحامل امل�شك ونافخ الكري، 
فحامل امل�شك اإما اأن يحذبك، واإما اأن تبتاع منه، واإما اأن ت�شتم منه ريًحا طيًبا، ونافخ 

الكري اإما اأن يحرق ثيابك، واإما اأن جتد منه رائحة خبيثة« رواه البخاري وم�شلم.
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اأحدكم من يخالل، ومن  »امل��رء على دين خليله فلينظر  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�شول  كما قال 
ي�شاحب«.

يجب اأن نحر�ص على البتعاد عن رفقاء ال�شوء وهجرهم اإىل غري رجعة، ونعمد 
نف�ًشا،  وت�شعني  ت�شًعا  قتل  ال��ذي  الرجل  ق�شة  ولنتذكر  ال�شالح،  اأ�شدقاء  اختيار  اإىل 
واأتبعها باآخر ثم تاب فقبل اهلل توبته، ون�شحه اأحد العباد باأن يرتك هذه القرية التي 
ي�شتمر يف طريق  لكي  ي�شاعدونه  رج��ال �شاحلون،  فيها  اأخ��رى  اإىل  ويهاجر  فيها،  هو 

الهداية، ول يعود اإىل الغواية من جديد. 

www.alukah.net



398

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

يف  وقعت  التي  الإعدام  عمليات  "81%" من 
العامل "2002م" يف العامل حدثت يف "3" بلدان

نابليون بيزيل  اأي��ار/ مايو، حكم على  ال�شاعة )6.17( �شباًحا من يوم )28(  يف 
بالإعدام يف اإ�شالحية يف هانت�شفيل، تك�شا�ص. وقد رف�ص جمل�ص الرحمة ا�شتبدال حكم 
الفعل الذي  "اإن  اإعدامه مبا يلي:  بال�شجن مدى احلياة. و�شرح بيزيل قبل  الإع��دام 
ا.  اأي�شً ال�شفقة  اإىل هذا امل�شري لي�ص �شنيًعا فح�شب، بل كان عدمي  ارتكبته واأودى بي 
هذه الليلة نعلن للعامل اأن العدالة ل ت�شمح بفر�شة ثانية.. هذه الليلة نقول لأبنائنا 

اإن القتل فعل �شائب يف بع�ص الأحيان".

اإن الق�شا�ص قدمي قدم الإن�شانية، وقد بنيَّ املبداأ الكتابي "العني بالعني" اأنظمة 
العدل ملئات ال�شنني. من اأزهق نف�ًشا توجب اأن يدفع حياته ثمًنا لذلك، ويبدو اأن العديد 

من النا�ص ما زالوا يوؤمنون بهذا املبداأ. 

لقد كان نابليون بيزيل يف ال�شابعة ع�شرة من عمره عندما اأقدم على قتل جون 
لوتنغ خالل عملية �شرقة �شيارة. لقد اعرتف بعملية القتل واعتذر من عائلة لوتنغ، 
اأ�شود الب�شرة يف  لكنه مل يو�شح دافعه للقتل تلك الليلة. هزت جرمية بيزيل م�شقط 
املدينة. كان ياأمل بدخول مدر�شة احلقوق يف �شتانفور. لقد اعرت�ص البع�ص على حكم 
املوت بحجة اأنه مل يرتكب اأي جرم من قبل، واأنه حوكم من قبل حمكمة جميع اأع�شائها 

من البي�ص. مل تفلح كل املنا�شدات وحكم عليه باملوت باحلقنة القاتلة. 

ل يخفى على اأحد دعم الرئي�ص جورج بو�ص البن حلكم الإع��دام حني خاطب 
اأن عقوبة الإعدام تبعث  اإنه يرى  ال�شحفيني الكاثوليك يف حملته النتخابية قائاًل: 
"قدا�شة  عن  نف�شه  اخلطاب  يف  تكلم  وق��د  فعل.  لكل  عاقبة  هناك  اأن  مفادها  بر�شالة 
ا فاإن حياتك، يف نظر الرئي�ص، تفقد قدا�شتها. ل  احلياة الب�شرية". فاإذا قتلت �شخ�شً
اأج��ري يف  اإذ يظهر ا�شتطالع للراأي  اأمريكا فئة كبرية تدعم عقوبة الإع��دام؛  يزال يف 
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الإع��دام بحق  الأمريكيني تدعم عقوبة  اأن )74%( من  عام )2003م(  اأي��ار/ مايو، من 
اأولئك الذين يرتكبون جرائم القتل.

عن  لها  تقرير  الدولية يف  العفو  ملنظمة  التابعة  الإن�شان  ذك��رت جماعة حقوق 
وقد  نهائًيا.  الإع��دام  عقوبة  اإبطال  اإىل  الرامية  اجلهود  حققته  ال��ذي  الكبري  التقدم 
اأن ثالث دول على الأقل كانت  اأبطلته ن�شف دول العامل فعاًل. وعلقت منظمة العفو 

تبطل العمل بهذا القانون يف العقد املا�شي، ونادًرا ما عادت اإليه تلك البلدان.

اأ�شافت منظمة العفو اأن )81%( من عمليات الإعدام التي نفذت يف العام )2002م( 
كانت يف ال�شني واإيران والوليات املتحدة الأمريكية. لقد اأعدم يف ال�شني ما ل يقل عن 
ا، وهذا وفًقا لإح�شاءات غري دقيقة؛ اإذ اإن ال�شني تبقي حالت الإعدام  )1060( �شخ�شً
اأعلى من ذلك،  اإًذا فالإح�شائية احلقيقية هي  يف الكتمان ون��ادًرا ما تعلنها على املالأ، 

وهناك على الأقل )113( عملية اإعدام حديثة يف اإيران و)71( يف الوليات املتحدة.
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ُتقَتل اأكرث من "12" األف امراأة يف رو�ضيا ب�ضبب 
العنف املنزيل

الأقل  على  واحدة  مرة  ال�شرب  يحدث  اأ�شناين.  فقدت  لدرجة  بعنف  "�شربني 
وعندما  ح��ام��اًل..  كنت  عندما  ب�شدة  �شربني  ل�شربي.  قب�شته  ا�شتخدم  �شهر.  ك��ل 
�شربني لأول مرة فقدت طفاًل، ودخلت على اإثرها امل�شت�شفى. و�شربني للمرة الثانية 
قبل اأيام عدة فقط من ولدة الطفل، وغطت الكدمات وجهي. �شربني وذهبت بعدها 
اإىل منزل  والدي. رف�ص والدي عندها اأخذي اإىل الطبيب. قال: "ماذا �شاأقول اإذا �شئلت 

عن ال�شبب، زوجها ي�شربها؟".

ل ينبغي لأحد اأن يعي�ص خائًفا من العنف، ول ينبغي لأحد اأن يعي�ص خائًفا من 
اأ�شخا�ص من املفرت�ص اأن يحبهم. ومع ذلك، ماليني من الن�شوة تذهب �شنوًيا �شحايا 

اعتداء من قبل اأ�شدقائهن واأزواجهن. 

يف بلدان عدة، اإنه ل�شر غام�ص ما يحدث بني الرجل واملراأة والذي ل ي�شتطيع 
اأو ل يحق للقانون التدخل فيه من بني كل جرائم العنف التي حتدث يف املجتمع، اإنها 
الأكرث ت�شرًتا؛ ما يجعل التعامل معها �شعًبا، لكن تبعات عدم التدخل تاأتي ماأ�شاوية. 

يذكر اأحد ال�شتبيانات اأن ثالثة ماليني امراأة قد مت الإ�شاءة اإليهن ج�شدًيا من 
قبل اأ�شدقائهن واأزواجهن، واآخر يقول اإن امراأة من بني كل ثالث تتعر�ص لل�شرب اأو 
لإ�شاءة جن�شية، اأو �شكل اآخر من اأ�شكال الإ�شاءة خالل حياتهن. تتعر�ص نحو )12000( 
اإىل )14000( امراأة يف رو�شيا للقتل �شنوًيا على يد اأزواجهن - اأي عملية قتل كل )43( 
دقيقة - مقارنة مع اأمريكا، حيث تعر�شت )1247( امراأة للقتل على يد �شريك حميم 
يف العام )2000(، وت�شبح �شناعة هذا املوقف وا�شحة. وذكرت )NGO( الرو�شية، اأنه 
ما مل حتدث اأذي��ة جدية اأو حالة وف��اة، فاإنه ل يتم الإب��الغ عن الإ���ش��اءات املرتكبة اإل 

نادًرا؛ لذا فمن امل�شتحيل التخمني عن عدد الن�شوة اللواتي يتعر�شن لالإ�شاءة �شنوًيا.
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املنتحرون اأكرث من �ضحايا النزاعات
هل تعلم: اأن عدد املنتحرين �شنوًيا يفوق عدد ال�شحايا يف كل النزاعات امل�شلحة 

يف العامل.

قليل عدد النا�ص الذين مل يرغبوا بحما�شة �شديدة، يف اأوقات ال�شغط، لو كانوا 
يف مكان اآخر. اإن فكرة هرب املرء من م�شاكله هي غريزة ب�شرية: اإن ارتكا�ص "القتال اأو 
الهرب" له جذوره العميقة يف داخلنا اأجمعني، ويف بع�ص احلالت يبدو الن�شال خياًرا 
اأ�شد ق�شوة، لكن ثمة فرًقا كبرًيا بني رغبة املرء يف اأن يهرب من م�شاكله - اأو اأن يهرب 
اإىل حياة اأخرى، واأن ي�شع نف�شه مكان �شخ�ص اآخر - والرغبة يف املوت. والبون �شا�شع 

بني الرغبة يف املوت والقيام باإجراء عملي حًقا اإزاء ذلك.

يف الوليات املتحدة ميوت اأنا�ص انتحاًرا باأعداد اأكرب من الذين يتعر�شون للقتل، 
ويف عام )2000( فاق عدد حالت النتحار حالت القتل ب���)1.7( مرة. واأظهرت درا�شة 
اأجريت يف بريطانيا عام )2002(، اأن نحو واحد من اأ�شل �شتة من الرا�شدين كانوا قد 
فكروا يف حماولة النتحار يف مرحلة من حياتهم. ووجد مكتب الإح�شاءات الوطني 
اأن اأكرث من )4%( من النا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم بني )16( و)74( كانوا قد حاولوا 

النتحار.

واأن  اإىل )%60(،  العامل  النتحار يف  ن�شبة  الأخ��رية و�شلت  ال���)45(  ال�شنوات  يف 
منظمة ال�شحة العاملية تقدر عدد الذين ماتوا انتحاًرا عام )2000( مبليون ن�شمة، واأن 
ع�شرة اأ�شعاف اأو )20( �شعًفا اآخرين من هذا العدد حاولوا النتحار. وياأتي النتحار 
بالدرجة الثالثة يف قائمة اأ�شباب الوفاة عند النا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم بني )15( و 
)34( يف اأرجاء الأر�ص، واأن امليتني انتحاًرا يفوقون عدد القتلى امل�شروعني يف النزاعات 
امل�شلحة يف العامل. اإنه لي�ص داء العامل املتح�شر فح�شب: فاإن دول الحتاد ال�شوفيتي 
اخلطر  ناقو�ص  تقرع  جميعها  وليتوانيا  ولتفيا  وكازاخ�شتان  بيالرو�شيا  مثل  ال�شابق 

جراء العدد الكبري للمنتحرين فيها.
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هناك على الأقل "300" األف �ضجني يف العامل من 
ذوي ال�ضمائر

الأم��ر يقت�شي �شجاعة منك حتى تدافع عما  ف��اإن  العامل،  اأينما كنت تعي�ص يف 
التعبري عن معتقداتك، وممار�شة  اأن��واع  اأب�شط  اإن  البلدان،  بع�ص  لكن يف  ب��ه..  توؤمن 
اأن  اأم��ًرا مهدًما وخطرًيا، وميكن  يعد  اأن  بن�شبك ميكن  التعبري عن فخرك  اأو  دينك 
تكون العقوبة �شديدة. يف عام )2002م( كان هناك )35( دولة حتتجز �شجناء من ذوي 
يتعر�شون  واأحياًنا  م��روع��ة،  ظ��روف  يف  يعي�شون  ما  ع��ادة  ال�شجناء  وه���وؤلء  ال�شمري. 
للتعذيب، مع اأنهم مل يرتكبوا اأية جرمية. كل ما يف الأمر هو اأنهم عربوا عن مبادئهم 
اأ���ش��واأ جرمية على  بطريقة �شليمة. وم��ع ذل��ك، ف��اإن ه��ذا الأم��ر يعد يف بع�ص البلدان 

الإطالق.

األف  ب���)300(  العامل  املعتقلني حالًيا يف  ال�شمائر  ال�شجناء من ذوي  يقدر عدد 
�شجني.. الكثريون منهم �شجناء �شيا�شيون مت احتجازهم من دون تهمة اأو حماكمة، اأو 
و�شعوا حتت "احتجاز تنفيذي"، وحكوماتهم تفعل ذلك �شاربة بعر�ص احلائط قوانني 
حقوق الإن�شان. اإن ق�ش�شهم تختلف، بالطبع، لكنهم جميًعا يتحدثون عن قمع كبري 

تعر�شوا له، يف حماولة حلرمان النا�ص من حقهم باأن ي�شل �شوتهم اإىل اجلميع.
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ما اأبعد ما بينهما
يقول:  )1971م(  عام  بو�شت" يف  "نيويورك  جريدة  يف  كتب  اأمريكي،  �شحفي 
األف   )120( تنفق  واحدة  امراأة  الإن�شان  يجد  اأن  مثل  الغ�شب  يثري  ما  هناك  "لي�ص 
ما  الب�شر  م��ن  م��الي��ني  فيه  يجد  ل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ال�شنة،  يف  اأزي��ائ��ه��ا  على  دولر 
على  تنفق  واح��دة  ام��راأة  الإن�شان  يلحظ  اأن  املحزن  وم��ن  ال�شتاء.  ب��رد  من  يحميهم 
اأمريكا  مواطني  لأح��د  دخ��اًل  يكفي  م��ا  ال��واح��د  ال�شهر  يف  الب�شرة  تنظيف  معاجني 

الالتينية على مدى مائة عام".

هل تعرف من تكون تلك املراأة؟

اإنها جاكلني كيندي.

اأو جاكلني اأونا�شي�ص فيما بعد.

هل تعود معي اأربعة ع�شر قرًنا، اإىل �شيدة ن�شاء اأهل اجلنة، فاطمة الزهراء بنت 
النبي ^:

َجُه َفاِطَمَة َبَعَث  َّا َزوَّ ِ ^ مَل اأخرج اأحمد عن علي - ر�شي اهلل عنه - اأَّن َر�ُشوَل اهللَّ
، َفَقاَل َعِليٌّ ِلَفاِطَمَة  َتنْيِ ، َو�ِشَقاٍء، َوَجرَّ َمَعُه ِبَخِميلٍَة َوِو�َشاَدٍة ِمْن اأََدٍم َح�ْشُوَها ِليٌف، َوَرَحَينْيِ
ْدِري ، َقاَل : َوَقْد َجاَء  ِ َلَقْد �َشَنْوُت َحتَّى َقْد ا�ْشَتَكْيُت �شَ ُ َعْنُهَما - َذاَت َيْوٍم: َواهللَّ َي اهللَّ - َر�شِ
لَْت َيَداَي ،  ِ َقْد َطَحْنُت َحتَّى جَمَ ُ اأََباِك ِب�َشْبٍي، َفاْذَهِبي َفا�ْشَتْخِدِميِه، َفَقاَلْت: َواأََنا َواهللَّ اهللَّ
َفاأََتْت النَِّبيَّ ^، َفَقال" :َما َجاَء ِبِك اأَْي ُبَنيَُّة ؟"، َقاَلْت: ِجْئُت لأ�َشلَِّم َعلَْيَك، َوا�ْشَتْحَيت 

ْن اأَ�ْشاأََلُه. اأَْن َت�ْشاأََلُه َوَرَجَعْت، َفَقاَل: َما َفَعْلِت ؟ َقاَلْت: ا�ْشَتْحَيْيُت اأَ

يا اهلل!!

ما اأبعد ما بني تلك املراأة املدعوة جاكلني كيندي يوًما.. وجاكلني اأونا�شي�ص يوًما 
اآخر.. وبني بنت �شيد اخللق، وخامت الأنبياء ر�شول اهلل ^.

تنفق جاكلني )120( األف دولر يف ال�شنة على اأزيائها!
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ويكفي ما تنفقه على معاجني الب�شرة يف �شهر واحد.. لإعا�شة مواطن اأمريكي 
جنوبي مائة عام!! بينما جلد بنت النبي ^ يثخن ويت�شقق!

ومع هذا، فاإن معظم بناتنا يحلمن باأن يكون عندهن ثروة جاكلني، ول يحلمن 
باأن يكون عندهن خلق فاطمة - ر�شي اهلل عنها - !



405

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

زواج احلب .. ون�ضب الطالق املرتفعة!
مما ابتليت به جمتمعاتنا امل�شلمة، تلك امل�شل�شالت الإذاعية والتلفزيونية التي 
ل  ال��ذي  ل��ل��زواج،  منها  بد  ل  مقدمة  الع�شق  وت�شور  والفتاة،  الفتى  بني  احل��ب  تزين 
ميكن اأن ينجح اإذا مل ي�شبقه ذاك احلب والع�شق، ما يزعم اأولئك الذين يكتبون تلك 
امل�شل�شالت ويخرجونها، فرت�شخ يف اأذهان الفتيات ال�شغريات، اأوهاًما وخيالت جتعلهن 

عر�شة للخطاأ، و�شيًدا �شهاًل ل�شباك ال�شباب الزائغ ال�شائع. 

حتى مع افرتا�ص اأن ما ي�شمونه باحلب قد انتهى اإىل ال��زواج، فاإن هذا الزواج 
عر�شة للنزاعات الزوجية الكثرية، وال�شقاقات ال�شديدة؛ وذلك لأن العاطفة هي وحدها 
التي �شاقت اإليه، دون اإعمال العقل، ودون الختيار القائم على الدين، وهذه هي ن�شب 
الطالق املرتفعة يوًما بعد اآخر توؤكد �شدق ما ذهبنا اإليه، بل اإن الدرا�شات الجتماعية 

ا. احلديثة يف الغرب توؤكد هذا اأي�شً

ففي جامعة �شرياكوز الأمريكية، اأجريت درا�شة تبني منها - مبا ل يقبل ال�شك 
اأو الع�شق، لي�ص �شمانة ل��زواج ناجح، بل - يف الأغلب - ي��وؤدي اإىل  اإطالًقا - اأن احلب 

اإخفاق هذا الزواج. 

اأو  بالطالق  ينتهي  ح��ب  على  املبني  ال���زواج  اأن  كيف  ال��ك��ث��ريون  ي�شتغرب  وق��د 
النف�شال، ويف اأح�شن احلالت اإىل جحيم من ال�شجار امل�شتمر واخلالفات الزوجية. 

يالحظ اخلرباء يف �شوؤون الزواج، اأن احلياة الع�شرية، تتيح الكثري من و�شائل 
التعارف واللقاء، وبالتايل ميكن القول: اإن جيل اليوم ينتقي �شريك احلياة اأكرث مما 
كان متاًحا جليل الآباء والأجداد، ومع ذلك فاإن احلياة الزوجية تعاين الكثري، فن�شبة 
ح��وادث الطالق يف ازدي��اد م�شتمر مع ازدي��اد حالت ال��زواج بعد حب عنيف، كما يقول 
الأ�شرة  درا�شات حول  �شرياكوز، يف  املحا�شر يف جامعة  الأ�شتاذ  غ��وردن  الدكتور �شول 

والطفل والرتبية. 

يقول هذا الباحث" "اإنك حني تكون يف حالة حب، فاإن العامل كله بالن�شبة اإليك 
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يدور حول �شخ�ص من حتب، وياأتي الزواج ليثبت عك�ص ذلك، وليهدم ت�شوراتك كلها؛ 
لأنك تكت�شف اأن هناك عوامل اأخرى ل بد اأن تنتبه لوجودها لي�ص عوامل الب�شر فقط، 

بل عوامل املفاهيم والقيم والعادات التي مل تكن لتنتبه لوجودها من قبل...".
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فطرة اهلل!
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  زب  تعاىل:  ق��ال 

ۉ   ۉې ې ې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ رب )الروم(.
نعم؛ ل تبديل خللق اهلل، وفطرة النا�ص، ومنها فطرة املراأة، ل تتبدل ول تتغري 
هذا  تثبت  واأبحاثهم  درا�شاتهم  هي  وه��ا  ال��غ��رب،  اأو  ال�شرق  يف  املحاولون  ح��اول  مهما 

وتوؤكده.
اأ�شتاذة علم النف�ص "د. بنيلوب رو�شيانوف" تعلن نتائج اأبحاثها على نف�شية املراأة 

فتقول: )90%( من الن�شاء تعتقد الواحدة منهن اأنه ل قيمة لها يف غياب الرجل.
وت�شيف: اأنا اأعني بذلك املراأة من كل الأعمار، وكل امل�شتويات الثقافية. 

وتقول: اإن اإح�شا�ص املراأة باأنها ل ت�شاوي �شيًئا دون رجل، حقيقة ت�شرتك فيها 
كل الن�شاء، من كل الأعمار وامل�شتويات، يف التعليم والدخل والدين والتن�شئة والوظائف 

وم�شتويات اجلمال وال�شخ�شية.
حياة  لهن  لي�شت  متزوجات  بن�شاء  التقت  اأنها  "بنيلوب" اإىل  الدكتورة  وت�شري 
خا�شة بهن، وجميع اأحالمهن تدور حول الرجال الذين يعي�شون معهن. ومن خالل 

هوؤلء الن�شاء األفت كتابها ال�شهري: "ملاذا اأح�ص باأنني ل �شيء دون رجل؟".
وت�شيف: اإن الن�شاء اللواتي يع�شن وحيدات اأخربنني باأنهن حني يح�شلن على 

رجل، فاإنهن �شيتخل�شن من الإح�شا�ص بالفراغ وعدم الكتفاء. 
يف  وت�شارك  النف�ص،  علم  وتدر�ص  ممار�شة،  نف�شانية  طبيبة  بنيلوب  والدكتورة 
الأبحاث النف�شية والجتماعية حول العالقات الإن�شانية، وهي تقول: لي�ص هناك اأي 
خطاأ يف اأن ترغب املراأة بوجود رجل اإىل جانبها، واأن تبحث عنه؛ لأن الإن�شان يبحث عن 
ال�شحبة، وكما اأنه لي�ص هناك رجل ي�شبه جزيرة مهجورة، فلي�شت هناك امراأة كذلك.

لي�ص هناك خري من قوله تعاىل - نختم به هذا الكالم - زب پ ڀ  ڀ ڀ 
ڀ ٺٺ رب )البقرة: 187(.
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�ضح النوم!
الأطفال  عقاب  مبنع  اإليه،  ق��دم  ق��رار  م�شروع  الربيطاين  العموم  جمل�ص  اأق��ّر 

ج�شدًيا من قبل اآبائهم. 

ا مبنع الآباء حرمان اأبنائهم من الطعام وال�شراب،  ويق�شي م�شروع القرار اأي�شً
اأو املعاجلة الطبية اإن كانوا يف حاجة اإليها، اأو اإلبا�شهم مالب�ص مهينة عقاًبا لهم.

ودخل امل�شروع اجلديد حيز التنفيذ و�شًفا من التا�شع ع�شر من �شهر �شباط - 
فرباير )1990( )املوافق 23 من رجب 1410ه�(.

باإح�شان  وياأمر  بالأطفال،  يو�شي  من  نحو  الغربيون  يتقدم  يتقدمون،  هاهم 
توجيههم، والرفق فيه. 

مب ي�شف املرء اأولئك الآباء الذين يحدث عنهم اخلرب، الذين ي�شربون اأبناءهم 
فيموت بع�شهم، وي�شاب بع�شهم بعاهات م�شتدمية؟!

اإذا كان الر�شول ^ قد و�شف الأب الذي مل يقّبل اأحًدا من اأولده، باأن الرحمة 
الربيطاين حتى ميوت  الأب  ذلك  زرعتا يف قلب  ق�شوة وغلظة  فاأية  قلبه!  نزعت من 

ولده بني يديه من ال�شرب، اأو ي�شاب بعاهة م�شتدمية؟!

اأبرياء،  اأطفال  الع�شرين يفيق الربيطانيون لتدارك  الت�شعينيات من القرن  يف 
حماهم الإ�شالم قبل خم�شة ع�شر قرًنا، اأفال يحق لنا اأن نقول لهم: �شح النوم؟!
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جوربات�ضوف الرجعي!
اأن نويل اهتماًما حلقوق  "طوال �شنوات تاريخنا البطويل وال�شاق، عجزنا عن 
التعليمية  كاأم وربة منزل، ووظيفتها  النا�شئة عن دورها  امل��راأة اخلا�شة، واحتياجاتها 

التي ل غنى عنها بالن�شبة لالأطفال". 

مل يقل هذا الكالم �شيخ م�شلم، ينبه اإىل ما اأخطاأ فيه جمتمعه، من اإبعاد املراأة 
عن ر�شالتها التي خلقت لها، ومل يقله رجل دين ن�شراين اأدرك ما �شببه غياب املراأة عن 

بيتها من م�شكالت اجتماعية خطرية. 

ال��ع��امل، بعد جتربة فا�شلة مرة،  �شيوعية يف  دول��ة  اأك��رب  الكالم زعيم  ه��ذا  ق��ال 
بيتها  يف  بقاءها  اأن  بدعوى  الرجل،  يعمل  كما  لتعمل  بيتها،  من  فيها  امل��راأة  اأخرجت 

بطالة!

ال�شيوعية،  بعجز  جوربات�شوف،  من  الوا�شح  البنّي  الع���رتاف  ه��ذا  نتاأمل  هل 
امل���راأة اخلا�شة،  الهتمام بحقوق  ع��ن  ق��رن،  م��ن ن�شف  اأك��رث  ال��رو���ص، ط��وال  وقادتها 

واحتياجاتها بو�شفها اأًما وربة بيت، ومهمتها الرتبوية التعليمية لأطفالها؟ 

لي�ص هذا كل ما قاله جوربات�شوف يف كتابه ال�شهري "البريو�شرتويكا" اإنه يوا�شل 
العرتاف مبا ارتكبوه بحق املراأة فيقول: 

الإنتاج  ويف  البناء،  مواقع  ويف  العلمي،  البحث  جمال  يف  تعمل  اإذ  امل��راأة  "اإن 
بواجباتها  للقيام  وق��ت  لديها  يعد  مل  الإب���داع���ي،  الن�شاط  يف  وت�����ش��ارك  واخل���دم���ات، 
اأن  اكت�شفنا  اأ�شري طيب. لقد  واإقامة جو  الأطفال،  املنزل، وتربية  اليومية، من عمل 
كثرًيا من م�شاكلنا - يف �شلوك الأطفال وال�شباب، ويف معنوياتنا وثقافتنا ويف الإنتاج 
- تعود جزئًيا اإىل تدهور الأطفال وال�شباب، ويف معنوياتنا وثقافتنا ويف الإنتاج - تعود 
جزيًئا اإىل تدهور العالقات الأ�شرية، واملوقف املرتاخي من امل�شوؤوليات الأ�شرية. وهذه 
نتيجة متناق�شة لرغبتنا املخل�شة واملربرة �شيا�شًيا مل�شاواة املراأة بالرجل يف كل �شيء. 
والآن يف جمرى البري�شرتويكا بداأنا نتغلب على هذا الو�شع. ولهذا ال�شبب، فاإننا جنري 
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الآن مناق�شات حادة يف ال�شحافة، ويف املنظمات العامة، ويف العمل واملنزل، بخ�شو�ص 
م�شاألة ما يجب اأن نفعله لن�شهل على املراأة العودة اإىل ر�شالتها الن�شائية البحتة..".

اأين دعاة ما ي�شمى بتحرير املراأة ليقراأوا هذا الكالم؟ اأين الذين اأخرجوا امل�شلمة 
من بيتها، وباعدوا بينها وبني مبادئ دينها، لي�شمعوا هذا الكالم الذي لو �شمعوه من 

غري جوربات�شوف لتهموه بالرجعية والتخلف والتاأخر..؟!

الأنثوية  طبيعتها  مع  تتفق  ل  �شاقة  باأعمالها  اأكلفها  حني  للمراأة  حترير  اأي 
الرقيقة، وتتعار�ص مع تكوينها الذي خلقها اهلل - تعاىل - عليه؟
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 خمرتعون �ضعوديون 
يح�ضدون وجوائز يف "اأثينا" باأملانيا

يف مدينة نورنبريج باأملانيا، ذلك الركن الق�شي من العامل، برز �شتة خمرتعني 
البتكارات  معر�ص  من  جوائز  ح�شدوا  اأن  بعد  عالًيا  بالدهم  ا�شم  ورفعوا  �شعوديني 

املدينة. هذه  احت�شنته  "اأينا" الذي 
الأفكار والخرتاعات والبتكارات، �شهد  "اأينا" هو معر�ص جتاري دويل يتبنى 
موؤ�ش�شة  م��ن  خم��رتع��ني،  واأرب��ع��ة  خمرتعتني  م��ن  يتكون  ال��ذي  اململكة  وف��د  م�شاركة 
ناجية  الدكتورة  الأ�شتاذة  املخرتعة  ف��ازت  حيث  والإب���داع،  للموهبة  عبدالعزيز  امللك 
عبداخلالق الزئبقي واملخرتعة نهى طالل زيلعي بثالث جوائز عن اخرتاعهن "اإبرة 
ت�شخي�ص املالريا واأمرا�ص الدم الأخرى"، امليدالية الذهبية من املعر�ص، وجائزة احتاد 

املخرتعات البو�شنى، وجائزة رابطة املخرتعني التايوانيني. 
وفاز املخرتع عبداهلل الرحيلي مبيداليتني، ميدالية ذهبية من الحتاد العاملي 
عن  البحث  "نظام  اخرتاعه  عن  املعر�ص  من  ف�شية  وميدالية  املخرتعني،  لحت��ادات 
امل�شافرين يف حالت الطوارئ"، كما حاز املخرتع عبدالرحمن احلربي حائزتني، امليدالية 
العاملي لحت��ادات املخرتعني، عن  التميز من الحتاد  املعر�ص، وجائزة  الربونزية من 

اخرتاعه "تطوير اأ�شلوب �شخ الدم النب�شي يف جهاز القلب ال�شناعي".
العاملي  م��ن الحت���اد  التميز  ال��غ��ام��دي ج��ائ��زة  ال��دك��ت��ور عطية  امل��خ��رتع  وح�شد 
احل��داد  وليد  وامل��خ��رتع  املطور"،  البوليمر  "ليزر  اخ��رتاع��ه  املخرتعني عن  لحت���ادات 

امليدالية الذهبية من املعر�ص عن اخرتاعه "جهاز التبليغ عن احلوادث التلقائي". 
فوز هوؤلء املخرتعني يوؤكد اأن اململكة على الطريق ال�شحيح بنهج م�شار اقت�شاد 
املعرفة، والتحول اإىل املجتمع املعريف املبدع من خالل تذليل ال�شعاب اأمام املخرتعني 
واملخرتعات ال�شعوديني وال�شعوديات، وال�شتثمار يف راأ�ص املال الب�شري والفكري لدعم 

اقت�شاد الوطن القائم على املعرفة.
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وي�ضرتن يونيون
مليء  اخ��رتاع  هو  بالهاتف  ي�شمى  "ما  يونيون:  وي�شرتن  العاملي  املخرتع  ق��ال 

بالعيوب ول يعد و�شيلة ات�شال جادة"!

يعد الهاتف اليوم من اأكرث و�شائل الت�شال �شيوًعا وا�شتخداًما يف العامل، وقد 
مّهد اخرتاعه لفكرة التلك�ص والفاك�ص والت�شال عن طريق ال�شبكة العنكبوتية، اإل اأن 
انت�شاره مل يكن بتلك ال�شهولة، فقد جاء يف مذكرة �شادرة عن �شركة وي�شرتن يونيون 
عام )1878م(: "اأن اخرتاع الهاتف فيه الكثري من العيوب، ول يعد و�شيلة ات�شال جادة؛ 

لهذا فهو جهاز ل قيمة له بالن�شبة لنا".

يف ذلك الوقت كانت الربقيات هي و�شيلة الت�شال الرئي�شة، حيث يتم اإر�شالها 
ع�شب  تعد  كانت  اإذ  التجارية؛  والتعاقدات  والتعازي  والتهاين  ال��وف��اة  عن  ل��الإع��الن 
)1855م(  عام  اأ�ش�شت  التي  يونيون  وي�شرتن  �شركة  رئي�ص  عرب  كما  التجارية،  احلياة 
يف الوليات املتحدة، وتعد اأهم �شركة ات�شالت وخدمات مالية عاملية احتكرت �شناعة 
اأول خط تلغراف عابر للقارات، واأن�شاأت  اأوجدت عام )1861م(  اإر�شال الربقيات، حيث 
يف  األ�شكا  عرب  واأوروب���ا  اأمريكا  بني  للربط  حماولة  يف  الأمريكي  الرو�شي  التلغراف 
�شيبرييا ومو�شكو، وبهذا اأ�شبحت اإمرباطورية الت�شالت الأوىل يف العامل. كان لدى 
ال�شركة اأكرث من )14000( فتى وفتاة بعمر احلادية ع�شرة يقومون بتوزيع الربقيات 
م�شًيا على الأقدام، اأو با�شتخدام الدراجات، اإىل اأن جاء اخرتاع الهاتف ليوقف الت�شليم 

اليدوي ويوقف اإر�شال الربقيات ب�شكل تام. 

األك�شندر جراهام بل  وحدث ذلك حتديًدا يف )10( مار�ص )1876م( عندما قال 
جملته ال�شهرية وهو يجرب ا�شتخدام الهاتف لأول مرة مع م�شاعده: "تعال هنا �شيد 
اأعلن بل بداية ع�شر جديد لالت�شالت وبداأ معركته  اأراك". وبهذا  اأن  اأريد  وات�شون، 
للمطالبة برباءة الخرتاع، فقد كان هناك الكثري من املخرتعني ممن كانوا يحاولون 
التو�شل لطريقة متكن من انتقال ال�شوت عرب اأ�شالك التلغراف كفيليب ري�ص واإلي�شا 
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جراي واألك�شندر بل وتوما�ص اأدي�شون. وكان بل م�شطًرا لدخول اأكرث من )600( ق�شية 
اأخرًيا باخرتاعه  قانونية لإثبات براءة اخرتاعه للهاتف، وقد ربحها جميًعا واعرتف 
ب��راءة الخ��رتاع على �شركة وي�شرتن يونيون مقابل  قانونًيا. عر�ص بل و�شركاوؤه بيع 
قبوًل  اخرتاعه  ما مينح  عاملية؛  ات�شالت  �شركة  بو�شفها  اأمريكي،  دولر  األف   )100(
اأورتون رف�ص العر�ص �شاخًرا  اأن رئي�ص وي�شرتن يونيون وليم  اإل  وانت�شاًرا يف العامل، 
�شركة  بتاأ�شي�ص  بل  فقام  لها.  اأهمية  ل  دمية  جم��رد  اإي��اه  معترًبا  الهاتف،  اأهمية  من 
ات�شالت خا�شة به واأ�شبح لديه خالل عام واحد اأكرث من )3000( هاتف يف اخلدمة 

ازدادت اإىل )10( اآلف هاتف مبنت�شف عام )1878م(.

�شنتني  بعد  زم��الءه  اأخ��رب  الفادح  خطاأه  يونيون  وي�شرتن  مدير  اأدرك  وعندما 
اأنه م�شتعد لدفع مبلغ )25( مليون دولر للح�شول على براءة اخرتاع الهاتف،  فقط 
بينما مل يعد بل و�شركاوؤه راغبني يف ببيعه بعد املكا�شب الكربى التي حتققت لهم، لهذا 
قامت وي�شرتن يونيون بتكليف توما�ص اأدي�شون بتطوير نظام يفوق نظام بل، معتمدين 
اأثار  ما  لبل؛  الأول  املناف�ص  غ��راي  األي�شا  املهند�ص  اخرتعها  التي  الهاتف  ن�شخة  على 
غ�شب بل بو�شف ذلك تعدًيا وا�شًحا على حقوقه، فرفع ق�شية �شد وي�شرتن يونيون 
متهًما اإياها باخرتاق حقوق براءة اخرتاعه، وانتهت الق�شية بان�شحاب وي�شرتن يونيون 
نهائًيا من خدمة الهاتف وبيع �شبكتها من الهواتف التي بلغت )56( األف هاتف يف )55( 
مدينة ل�شالح �شركة بل التي احتكرت الهاتف ملدة )17( �شنة. كان للمناف�شة بني �شركة 
وي�شرتن يونيون و�شركة بل على حقوق الهاتف فائدة يف ت�شريع قبول الهاتف كو�شيلة 
ب��داأ  )1894م(  ع��ام  ب��ل يف  �شركة  احتكار  نهاية  وم��ع  املجتمع،  قبل  م��ن  ج��دي��دة  ات�شال 
ع�شر الهاتف امل�شتقل وولدت بني ع�شية و�شحاها مئات ال�شركات ال�شغرية التي قامت 
برتكيب اأنظمة الهاتف يف اأنحاء البالد، ومل يعد لأي منزل اأو �شركة اأو جهة حكومية 

غنى عن ا�شتخدام الهاتف.
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رذرفور
ولد يف نيوزيلندا وهو من اأ�شل اإجنليزي، وكان والده مزارًعا هاجر من اإجنلرتا 
وا�شتقر يف ا�شكتلندا ليعمل يف الزراعة ويربي اأبناءه. در�ص رذرفور يف مدر�شة هافلوك، 
ثم دخل كلية نيل�شون وح�شل على منحة درا�شية يف كلية كانرتبري بجامعة نيوزيلندا، 
وبعد تخرجه دخل جمال البحث يف التكنولوجيا الكهربائية وا�شتمر فيها ملدة �شنتني. 

يف  العليا  درا�شاته  لإكمال  اإجنلرتا  اإىل  �شافر  عمره  من  والع�شرين  الرابعة  يف 
من  خاللها  متكن  �شنوات  ث��الث  فيها  وبقي  ك��ام��ربدج،  جامعة  يف  كافندي�ص  خمترب 
املوجات  الك�شف عن  العاملي لأط��ول م�شافة، متّكن عربها من  القيا�شي  الرقم  حتقيق 
الكهرومغناطي�شية. ويف عام )1898م( اختري ليخلف هيولونغبورن كلندر على من�شب 
بروفي�شور الفيزياء يف جامعة ماكجيل يف مونرتيال بكندا، وهناك اأجرى جتاربه التي 
نال عليها جائزة نوبل لعام )1908م(، حيث كان يبحث يف مكونات الن�شاط الإ�شعاعي 
نوعني  لي�شف  "بيتا"  واأ�شعة  "األفا"  اأ�شعة  م�شطلحي  ف�شاغ  ال��رادي��وم  ع��ن  ال�شادر 
خمتلفني من الأ�شعة املنبعثة عن الثوريوم واليورانيوم، حيث وجد اأن اأ�شعة "األفا" هي 
ال�شحنة  �شالبة  "بيتا" ج�شيمات  اأ�شعة  ال�شحنة ق�شرية املدى، بينما  ج�شيمات موجبة 

ومداها اأو�شع من اأ�شعة "األفا".

�شودي،  ف��ري��دري��ك  ال�شاب  م��ع  بالتعاون  عمل  و)1903م(  )1900م(  عامي  ب��ني 
العنا�شر،  البحث يف حتويل  لعام )1921م(، على  الكيمياء  احلائز على جائزة نوبل يف 
واأثبت رذرفورد حينها اأن الن�شاط الإ�شعاعي هو التفكك التلقائي للذرات، وذلك عندما 
ن�شف هذه  اإليه  ال��ذي حتتاج  نف�شه  الوقت  ت�شتغرق  امل�شعة  امل��واد  عينة من  اأن  لح��ظ 
الثابت من ال�شمحالل تو�شل  املعدل  تلقائًيا، وبالعتماد على هذا  العينة لت�شمحل 
لطريقة ت�شاعده على حتديد عمر الأر�ص التي تبني اأنها اأقدم بكثري مما كان يعتقد 

العلماء يف ذلك الوقت.

كما ا�شتنتج اأن نوًعا من الإ�شعاع ال�شادر عن الراديوم، الذي اكت�شفه الكيميائي 
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"األفا"  اأ�شعة  عن  خمتلًفا  �شيًئا  ميثل  واأن  بد  ل  )1900م(،  عام  فيالرد  بول  الفرن�شي 
ال�شميكة؛  امل��واد  النفاذ يف  على  وقدرته  الكبري،  وم��داه  العايل  ل��رتدده  نظًرا  و"بيتا"؛ 
وبهذه  "جاما".  اأ�شعة  ا�شم  الإ�شعاع  من  الثالث  النوع  هذا  على  رذرف��ورد  اأطلق  ولهذا 

الكت�شافات اعترب رذرفورد وا�شع اأ�شا�ص نظرية الن�شاط الإ�شعاعي.

وقد نال يف عام )1900م( �شهادة الدكتوراه من جامعة نيوزيلندا، ويف )1907م( 
انتقل اإىل بريطانيا لي�شبح اأ�شتاذ الفيزياء يف جامعة مان�ش�شرت، وهناك تابع العمل على 
املواد امل�شعة بالتعاون مع هانز جيجر، حيث قام ب�شل�شلة من التجارب لدرا�شة الت�شادم 
الذرة  مكونات  معرفة  اإىل  التجارب  تلك  واأدت  املختلفة،  "األفا" والعنا�شر  اأ�شعة  بني 
وو�شع منوذج رذرفورد الذري الذي �شرح فيه ت�شوًرا عاًما ل�شكل الذرة، وبني اأنها تتكون 

من نواة موجبة ال�شحنة واإلكرتونات خارجية تدور حولها. 

ويف عام )1914م( نال و�شام فرنكلني ومت تكرميه مرات عدة، كما ح�شل على لقب 
)1931م(. عام  "بارون" يف  "فار�ص" ولقب 

احتاج فجاأة لعملية الفتق ال�شري، لكن الربوتوكولت الربيطانية كانت تقت�شي 
اأن يجري له العملية طبيب مرموق؛ نظًرا ملكانة رذرفورد، لكن التاأخر يف اإجرائها كلفه 

حياته. 

www.alukah.net
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دور املعلم يف ظل اجتاهات الرتبية احلديثة
اإن �شياغة الإن�شان وتربيته وتطوير مهاراته وتكوين اأفكاره وت�شوراته، متر من 
خالل املدر�شة والتعليم الذي ياأتي املعلم كقائد وحمرك له. واإذا كان كل فرد يف املجتمع 
وكذا  عملهم،  ميدان  يف  تاأثريهم  لهم  مثاًل  فالأطباء  اخلا�ص،  حميطه  يف  تاأثريه  له 
املهند�ص والعامل واملوظف، اإل اأن املعلم يفوقهم دوًرا، حيث اإنه يوؤثر يف هوؤلء جميًعا، 
وميتد تاأثريه اإىل املجتمع؛ اإذ اإنهم جميًعا يخ�شعون للمعلم يف فرتات من حياتهم، واإذا 
كان هوؤلء يوؤثرون يف تكوين اجلوانب املادية يف حياتنا فاإن املعلم يوؤثر يف تكوين العقول 
والأفكار، كما يوؤثر يف تكوين املهارات والأداء، بل يوؤثر يف �شخ�شية الإن�شان ومنوه املعريف 
وروؤيته لنف�شه ولالأ�شياء من حوله، بل للحياة كلها، واملطلع على �شرية العظماء من 
املفكرين واملبدعني واملخرتعني يجد اأنهم مل ي�شلوا اإىل ذلك - بعد اهلل تعاىل - لول 
تربيتهم على يد معلمني اأْكفاء و�شعوا اأقدامهم يف طريق املجد والتفوق الذي يذكره 
لهم اجلميع، لكنهم ين�شون اأن خلف ذلك الإبداع كان يقف معلمون حري�شون على اأن 

ي�شل تالميذهم اإىل هذا امل�شتوى. 

اإن الجتاه العاملي يف الرتبية احلديثة يذهب اإىل اإعطاء املعلم اأدواًرا اأكرث من 
الطالب  كتعليم  �شتى،  ب���اأدوار  يقوم  اأن  منه  يتطلب  اإذ  العلمية؛  للمادة  الأداء  جم��رد 
طريقة التعليم ولي�ص التعليم وحده، كما يطلب منه اأن يتابع امل�شتجدات احلديثة يف 
امليدانية  العلمية  البحوث  على  والرتكيز  املهنية،  ومهاراته  اإمكاناته  ويطور  ميدانه، 
وعدم الكتفاء بالتلقني النظري، خا�شة مع ت�شارع امل�شتجدات العلمية احلديثة وتطور 
اأو تنمية  الثقافة  التعامل مع هذه  املعلم على  الثقافة؛ ما يفرت�ص معه قدرة  و�شائل 
مهاراته، كما عرفها "بع�شهم" )باأنها اأي �شيء يحدث للمعلم من اأول ما يلتحق باملهنة 
اأو غري  ب�شورة مبا�شرة  الأ�شياء  ت�شهم هذه  فيه عنها، بحيث  يتقاعد  الذي  اليوم  اإىل 

مبا�شرة يف الطريقة التي يوؤدي بها واجباته املهنية(. 

لقد خرج املعلم بدوره اإىل ميدان اأو�شع من ميدان التعليم اإىل ميدان الرتبية، 
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اإذ مل  اإليه الإ�شالم يف قيام املعلم بهذا ال��دور؛  وبهذا يعود املفهوم ال�شمويل الذي دعا 
يف�شل بني الفكرتني، بل دعا اإليهما بو�شفهما وجهني لعملة واحدة، بل تكاد الرتبية 

ت�شبق التعليم، انظر قول اهلل تعاىل: زب چچ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 
ڌ   ڎ ڎڈ ڈ ژ رب )اآل عمران: 79(.

اإ�شالحك  ل��ول��دي  اإ���ش��الح��ك  "ليكن  ول���ده:  ملعلم  ي��ق��ول  عتبة  ب��ن  وه���ذا عمر 
لنف�شك، فاإن عيونهم معقودة بعينيك، فاحل�شن عندهم ما �شنعت، والقبيح عندهم ما 
تركت، علمهم كتاب اهلل، ول تكرههم عليه فيملوه، ول ترتكهم منه فيهجروه، علمهم 
من احلديث اأ�شرفه، ومن ال�شعر اأعفه، ول تنقلهم من علم حتى يحكموه، فاإن ازدحام 

الكالم يف القلب م�شغلة للفهم، وعلمهم �شنن احلكماء، وجنبهم حمادثة الن�شاء". 

فاملعلم الذي يوؤمل اأن يقوم بهذا الدور هو املعلم املطبوع، ولي�ص املعلم امل�شنوع، 
اأي املعلم الذي طبع على عملية الرتبية والتعليم، فاأ�شبح ذلك جزًءا من حياته وطبعه، 
ولي�ص ذلك املعلم الذي ي�شنع �شناعة لي�شبح معلًما، حيث اإن هذا الدور لي�ص دوًرا تكفي 
فيه الدربة وال�شناعة؛ بل ل بد من مميزات و�شمات ذاتية ترقى بالإن�شان اإىل اأن يكون 
يف منزلة املعلم؛ لذلك فاإن اأمثال هوؤلء املعلمني هم الذين يرتكون اأثًرا وا�شًحا على 

العملية التعليمية. 

www.alukah.net
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م�ضوؤوليات املعلم نحو املجتمع
اإن دور املعلم ل يقت�شر على ما يقدمه يف ال�شف، واإمنا ميتد ذلك اإىل املجتمع؛ 

لأنه ع�شو فيه؛ فم�شوؤولياته واأدواره نحو املجتمع عديدة، منها: 

ومنهج  املجتمع،  ه��ذا  فل�شفة  اإىل  ت�شتند  جمتمع  اأي  يف  الرتبية  اأه��داف  اأن   -1
وتقاليده  وع��ادات��ه  املجتمع  قيم  م��راع��اة  املعلم  وعلى  الإ���ش��الم��ي،  املنهج  هو  جمتمعنا 
وتر�شيخ القيم الجتماعية احلميدة يف �شلوك طالبه؛ لأن املجتمع قد جعله موؤمتًنا 

على هذه القيم.

وكما هو واقع، فهناك تطور �شريع يف جميع املجالت، �شواء العلمية والتكنولوجية 
اأم القت�شادية والجتماعية؛ ونتيجة لهذا التطور والنتائج املرتتبة عليه ميكن القول 
اأن التعليم يوؤدي دوًرا مهًما يف توجيه املجتمع الوجهة املرغوب فيها، اإذا عمل امل�شوؤولون 
عن التعليم - ومن �شمنهم املعلم - على اإدارته بفاعلية وجناح، واملحافظة على جودته. 

اأوقات غري  2- امل�شاركة يف الأن�شطة الال�شفية والجتماعية حتى لو عقدت يف 
اأوقات العمل الر�شمي. 

3- اأن يتعاون املعلم مع املنزل تعاوًنا ودًيا يكفل ت�شهيل حل امل�شكالت التي تواجه 
الطالب، كذلك عليه فهم وجهات نظر اأولياء الأمور فيما يتعلق باأبنائهم وتعلمهم. 

اخلريية،  اجلمعيات  ال�شحية،  اللجنة  املحلية:  اللجان  يف  الفعالة  امل�شاركة   -4
اللقاءات الرتبوية. 

5- كذلك على املعلم اأن ي�شهم يف تن�شئة وتوجيه املواطن الجتماعي القادر على 
التفكري والإنتاج والنجاح.

يقول ال�شيخ الدوي�ص: )يدرك اجلميع مدى جناح املعلم يف التاأثري من خالل 
ف�شله الدرا�شي، وعلى طلبته اجلال�شني اأمامه على مقاعد الدرا�شة، اأما اأن تاأثريه ميتد 
خارج اأ�شور املدر�شة، فهذا اأمر قد ل يدركه اجلميع، اإن املدر�ص النا�شح املخل�ص لن يعدم 
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اأن يجد واحًدا من بني طلبته املئات يحمل اأفكاره، ويتحم�ص لها رمبا اأكرث منه، ويدافع 
عنها يف املجال�ص واملحافل، فتبلغ كلماته مدى يعجز هو قبل غريه عن قيا�شه. 

^ قال: »اإن اهلل ومالئكته واأهل  اأن النبي  اأمامة - ر�شي اهلل عنه -،  اأبي  عن 
ال�شموات والأر�ص حتى النملة يف جحرها لي�شلون على معلم النا�ص اخلري«.

اأية منزلة عالية تلك التي يبلغها املدر�ص، اأن ي�شلي عليه اهلل - �شبحانه وتعاىل 
- ومالئكته الكرام و�شائر اأهل ال�شموات والأر�ص.. اإلخ. 

www.alukah.net
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يحا�ضب اأمي التتار "غازان"
النا�شر يف  بجي�ص  والتقى  نحو حلب،  اإي��ران  بجي�شه من  الترتي  غ��ازان  زح��ف 
وادي �شلمية يوم )27( ربيع الأول �شنة )699ه�(، وبعد معركة عنيفة هزم جي�ص النا�شر، 
وانهزم اجلند واأمراوؤهم، ونزح اأعيان دم�شق اإىل م�شر يتبعون �شري النا�شر حتى خلت 
بقي �شامًدا مع عامة  الإ�شالم  �شيخ  لكن  البالد،  اأعيان  اأو  اأم��ري،  اأو  دم�شق من حاكم 
النا�ص واجتمع مع كبارهم، واتفق معهم على تويل الأمور، واأن يذهب هو بنف�شه على 
"النبك" وقد دارت بينهما مناق�شة  راأ�ص وفد من ال�شام ملقابلة غازان، فقابله يف بلده 

�شديدة، حا�شب فيها غازان على ت�شرفه ال�شيئ، ونكثه للعهد.

قال ال�شيخ ابن تيمية لغازان - وكان هناك ترجمان يرتجم كالم ال�شيخ: "اأنت 
وبلغت  بلغنا فغزوتنا  ما  و�شيخ وموؤذنون، على  واإم��ام،  اأنك م�شلم، ومعك قا�ص  تزعم 
بالدنا على ماذا؟ واأبوك وجدك كانا كافرين، وما غزوا بالد الإ�شالم بعد اأن عاهدونا، 
واأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت، وجرت لبن تيمية مع غازان اأمور قام بها ابن 

تيمية كلها هلل، وقال احلق ومل يخ�ص اإل اهلل - عز وجل -".

ثم قرب غازان اإىل الوفد طعاًما فاأكلوا اإل ابن تيمية، فقيل له: األ تاأكل؟ فقال: 
كيف اآكل من طعامكم، وكله مما نهبتم من اأغنام النا�ص، وطبختموه مما قطعتم من 
اأ�شجار النا�ص؟ وغازان م�شغ ملا يقول، �شاخ�ص اإليه ل يعر�ص عنه، واإن غازان من �شدة 
ما اأوقع يف قلبه من الهيبة واملحبة، �شاأل من هذا ال�شيخ؟ اإين مل اأر مثله ول اأثبت قلًبا 
اأوقع من حديثه يف قلبه، ول راأيتني اأعظم انقياًدا لأحد منه فاأخرب بحاله،  منه، ول 
وما هو عليه من العلم والعمل، ثم طلب منه غازان الدعاء، فقال ال�شيخ يدعو: اللهم 
اإن كان عبدك هذا اإمنا يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك، فان�شره 
واأّيده، وملكه البالد والعباد، واإن كان قد قام رياء و�شمعة، وطلًبا للدنيا، ولتكون كلمته 
هي العليا، وليذل الإ�شالم واأهله فاخذله، وزلزله، ودمره. واقطع دابره، وغازان يوؤّمن 

على دعائه، ويرفع يديه.
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اأن  اأع�شاء وفد املقابلة )فجعلنا جنمع ثيابنا خوًفا من  قال البال�شي وكان من 
اأمر بقتله، فلما خرجنا من عنده، قال قا�شي الق�شاة -  اإذا  تتلوث من دم ابن تيمية 
وغريه ممن كان معه - كدت اأن تهلكنا وتهلك نف�شك، واهلل ل ن�شحبك من هنا، فقال: 
واإين واهلل ل اأ�شحبكم فانطلقوا ع�شبة وتاأخر هو يف خا�شة نف�شه ومن معه جماعة من 
اأ�شحابه، فت�شامعت به اخلواتني والأمراء اأ�شحاب غازان، فاأتوه يتربكون بدعائه، وهو 
�شائر اإىل دم�شق، واهلل ما و�شل اإىل دم�شق اإل يف نحو ثالثمائة فار�ص يف ركابه، وكنت 
اأنا من جملة من كان معه، واأما اأولئك الذين اأبوا اأن ي�شحبوه، فخرج عليهم جماعة 

من التتار ف�شلحوهم - اأي �شلبوهم ثيابهم ومعامعهم -(.

اأمام العلماء  فانظر؛ رحمك اهلل كيف يجعل اهلل قلوب اجلبابرة تخ�شع وتذل 
الذين ينطقون باحلق، ول يخ�شون يف اهلل لومة لئم يحدوهم الإخال�ص واللتجاء 
اإىل اهلل وحده يعلمون اأن اأحدهم اإذا قال الكلمة يف ر�شوان اهلل حتى لو اأغ�شبت النا�ص 

فاإن اهلل ير�شى عنهم وير�شي عنهم النا�ص. 
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خطاأ �ضنعه النا�ض وت�ضبب يف تدهور القت�ضاد 
الأمريكي

كثرًيا  1918م(   -1914( الأوىل  العاملية  احلرب  لنتهاء  التالية  ال�شنوات  �شهدت 
فارتفع عدد  واأملانيا..  اإجنلرتا  الأوروب��ي��ة، خا�شة يف  دول  القت�شادية يف  الأزم��ات  من 

العاطلني وانت�شرت ال�شطرابات و املظاهرات وو�شل الأمر اأحيانا اإىل حد املجاعات.

اأما يف الوليات املتحدة فعا�ص ال�شعب الأمريكي يف اأواخر الع�شرينيات من هذا 
القرن اأ�شواأ اأيامه ب�شبب تدهور القت�شاد الأمريكي، وارتفاع الأ�شعار وغالء املعي�شة.. 

و�شهدت بور�شة نيويورك لالأوراق املالية يف ذلك الوقت كثرًيا من ال�شطرابات.

النا�ص  �شارك يف �شنعها  التي  الكارثة  ب��وادر  ب��داأت تظهر  التدهور..  واأم��ام هذا 
اأنف�شهم، فقد تراءى للكثريين اأنه من امل�شتبعد اأن تنخف�ص الأ�شعار مرة اأخرى، خا�شة 
بامل�شاربة  ال�شريع  البع�ص فر�شة للك�شب  الوا�شح.. فانتهزها  ال�شناعي  التدهور  بعد 
يف البور�شة.. وكان يوم الثالثاء )24( اأكتوبر �شنة )1929م( هو يوم املاأ�شاة التي عا�شها 
كثري من امل�شتثمرين الذين اأرادوا الك�شب ال�شريع.. حيث ح�شر اإىل بور�شة نيويورك يف 
�شارع وول �شرتيت اأعداد كبرية من امل�شاربني بالأ�شهم.. لكنهم �شدموا �شدمة قا�شية 
حني فوجئوا بخرب انخفا�ص �شعر البيع مرة اأخرى.. فراحوا يبيعون الأ�شهم باأي ثمن.

لكن احلالة القت�شادية ا�شتمرت على تقلبها.. وقد اأدى ذلك اخلرب اإىل عمليات 
انتحار وا�شعة لبع�ص امل�شتثمرين الذين خ�شروا اأموالهم، فيذكر اأن بع�ص امل�شتثمرين 
بعد  فيما  نكتة  احل��دث  ه��ذا  وق��د �شار  ال�شرفات..  باأنف�شهم من  يلقون  راح��وا  اجل��دد 
)منخف�شة  تريدها  املوظف: هل  له  قال  الفندق..  اإىل  الأ�شخا�ص  اأحد  ذهب  فعندما 

للنوم( اأم )عالية لالنتحار(!

ففي تلك الفرتة �شار باأمريكا اأكرث من )3( ماليني عاطل، ويف �شنة )1932م( 
زاد العدد اإىل )11( مليوًنا، ومن امل�شاهد التي ل تن�شى خالل تلك الفرتة انت�شار مباٍن 
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�شكنية من ال�شفيح واخل�شب واملخلفات )عزب من ال�شفيح( حول اأطراف املدن.

بعد  ال�شلطة  روزفلت(  )فرانكلني  الأمريكي  الرئي�ص  توىل  )1932م(  �شنة  ويف 
اأن  عاتقه  على  اأخ��ذ  اأن  بعد  تدريجًيا  ينتع�ص  القت�شاد  فبداأ  )هوفر(  الرئي�ص  رحيل 
ينه�ص مرة اأخرى بالبالد، واتخذ اإجراءات كثرية اأثمرت عن نتائج طيبة، فعمل على 
بعد  اأخرى  اأنفا�شه مرة  يلتقط  الأمريكي  املجتمع  وبداأ  للعاطلني،  توفري فر�ص عمل 

املحنة القا�شية التي عا�شها، والتي حددها الرئي�ص روزفلت.. ول�شك اأنه جنح يف ذلك.

www.alukah.net
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ماأ�ضاة هيو�ضيما وناجازاكي
واأ�ضواأ اأخطاء الب�ضرية على الإطالق

م�شت �شتة عقود على اإلقاء الوليات املتحدة للقنبلة النووية على اليابان، ول 
الأذه��ان يف ظل  الب�شري، ماثلة يف  العقل  التي مل ي�شتوعبها  املاأ�شاة  ب�شاعة تلك  تزال 

الت�شاوؤلت حول مدى وح�شية احلروب وكيفية جتنب تكرار تلك اجلرمية الب�شعة.

اإىل  وناجازاكي  هريو�شيما  مدينتي  على  النووية  القنابل  اإلقاء  جرمية  ت�شري 
مدى ق�شوة ووح�شية الإن�شان �شد اأخيه الإن�شان. فقبل �شتني عاًما كانت الب�شرية على 
موعد مع بداية ا�شتخدام الأ�شلحة النووية الفتاكة غري التقليدية. تلك اجلرمية التي 
اهتز لها ال�شمري الإن�شاين ول يزال ت�شور مظاهر الرعب والهلع الذي نتج منها يفوق 
الت�شور الإن�شاين حتى اليوم.. كما اأن التاريخ �شي�شجل اأن الوليات املتحدة كانت اأول 

من ا�شتخدم هذا النوع من الأ�شلحة.

هريو�شيما  مدينة  �شكان  ك��ان  )1945م(  ع��ام  اأغ�شط�ص  م��ن  ال�شاد�ص  ي��وم  ويف 
الب�شري  العقل  التي تفتق عنها  الوح�شية  اأب�شع �شور  اإح��دى  اليابانية على موعد مع 
ل��ت��دم��ري الإن�����ش��ان��ي��ة.. ح��ي��ث حلقت ط��ائ��رة م��ن ���ش��الح اجل���و الأم��ري��ك��ي ع��ل��ى مدينة 
ال�شيطانية من  الب�شري  العقلية  اإليه  تو�شلت  اأفتك ما  هريو�شيما حاملة على متنها 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل: قنبلة نووية خم�شبة باليورانيوم اأطلق عليها )رمبا لرباءتها!( 
"الطفل ال�شغري" بقوة تدمريية ت�شاوي )12.500( طن من مادة "تي اإن تي" �شديدة 
النفجار. وعلى اإثرها ذابت جثث اأكرث من )70( األًفا يف النار فوًرا و)140( األًفا كانت 
ح�شيلة القتلى حتى نهاية دي�شمرب )1945م(. واآخر اإح�شائية ر�شمية لكارثة هريو�شيما 

تتجاوز )242( األف اإن�شان.

بعد ثالثة اأيام من كارثة هريو�شيما كررت الوليات املتحدة الأمريكية املاأ�شاة يف 
مدينة ناجازاكي اليابانية، حيث األقت طائرة اأمريكية قنبلة نووية اأخرى على املدينة 
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بقوة تدمريية ت�شاوي )22( األف طن من مادة "تي ان تي" اأودت بحياة ما يزيد على 
)70( األف اإن�شان. ول تزال �شحايا هذه اجلرمية املرتكبة يف حق الإن�شانية حتى اليوم 
الإعاقات  ح��الت  اإىل  اإ�شافة  الإ�شعاعات،  عن  الناجمة  املر�شية  الآث��ار  ب�شبب  يق�شون 
الت�شوهات التي ت�شيب حتى الأجنة يف رحم اأمهاتهم. وتعي�ص الأجيال اجلديدة حتى 
الآن يف خوف م�شتمر من الأمرا�ص الناجمة عن الإ�شعاعات النووية يف الهواء والبيئة 

احلياتية املحيطة عموًما، والتي تعر�شت للتلوث.

الثاين من  يف  ا�شت�شالمها  اليابان  اإع��الن  وامل��وؤرخ��ني  اخل��رباء  الكثري من  يعد 
من  الثامن  ولي�ص  الثانية،  العاملية  للحرب  احلقيقية  النهاية  هو  )1945م(  �شبتمرب 
اأغ�شط�ص من العام نف�شه، وهو اليوم الذي كانت قد ا�شت�شلمت فيه اأملانيا النازية من دون 
قيد اأو �شرط. وقد �شعت الوليات املتحدة باإلقاء القنبلة النووية على اليابان اإىل و�شع 
نهاية �شريعة للحرب باأي ثمن وجني ثمار هذا الن�شر ل�شاحلها بفر�ص نف�شها كقوة 
على ال�شاحة الدولية، ومن ثم ر�شم معامل عامل جديد تكون هي القوة امل�شيطرة فيه؛ 
لذلك كان اللجوء اإىل الإفراط ال�شديد يف ا�شتخدام القوة ب�شكل مل ي�شبق له مثيل يف 
تاريخ الب�شرية. فالغاية التي بررت ا�شتخدام تلك الو�شيلة امليكافيلية القذرة هي: اأوًل 
اأن جترب الوليات املتحدة الأمريكية اليابان على ال�شت�شالم ال�شريع دون قيد اأو �شرط، 
وهو ما حتقق بالفعل، وثانًيا ا�شتخدام القنبلة النووية ك�شالح ا�شرتاتيجي لدعم القوة 
والتي  الباردة  احل��رب  اأثناء  يف  بو�شوح  ما جتلى  وهو  الدولية،  ال�شيا�شة  ال�شيا�شية يف 
الأر���ص  يعر�ص كوكب  اأن  الأحيان  بع�ص  كاد يف  نووًيا حمموًما  �شباقا  بدورها  �شهدت 
حلرب مدمرة. وهنا يثار ال�شوؤال التقليدي عن "اأخالق احلرب"، واإىل اأي مدى ميكن 

للغاية اأن تربر الو�شيلة يف ال�شيا�شة الدولية عموًما، ويف اأثناء احلروب بوجه خا�ص.

www.alukah.net
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اأ�ضرحة �ضركية واأخطاء متكررة "1"
الإ���ش��الم��ي، لكن م��ا حقيقتها وم��دى  ال��ع��امل  القبور والأ���ش��رح��ة يف  كثرية ه��ي 

ثبوتها؟

ال�شحيح الذي يخفى على كثري ممن انبطحوا عند هذه القبور وهذه الأ�شرحة، 
اأنها اأ�شرحة مكذوبة وم�شكوك يف ن�شبتها، واإليك بيان ذلك:

1- �شريح احل�شني بالقاهرة:

كذب خمتلق بال نزاع بني العلماء املعروفني، فاإنه معلوم باتفاق النا�ص اأن هذا 
امل�شهد بني عام ب�شع واأربعني وخم�شمائة، واأنه نقل من م�شهد بع�شقالن، وهذا امل�شهد 
الذي  القرب  ذل��ك  اأن  املعلوم  وم��ن  والأربعمائة.  الت�شعني  بعد  اأح��دث  بع�شقالن  ال��ذي 
بع�شقالن والذي يقال اإنه مبني على راأ�ص احل�شني - ر�شي اهلل عنه - كذب وقول بال 
حجة. واإ�شافة اإىل م�شهدي ع�شقالن والقاهرة هناك �شريح اآخر يف �شفح جبل اجلو�شن 

ا. غربي حلب ين�شب اإىل راأ�ص احل�شني اأي�شً

وكذلك يوجد اأربعة موا�شع اأخرى يقال اإن بها راأ�ص احل�شني: يف دم�شق، ومو�شع 
بني النجف والكوفة، واملدينة النبوية عند قرب اأمه فاطمة - ر�شي اهلل عنها-.

ويف النجف بجوار القرب املن�شوب اإىل اأبيه علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه -، 
ويف كربالء، حيث يقال اإنه اأعيد اإىل ج�شده .! فكم للح�شني من راأ�ص؟!

2- قرب زينب بنت علي - ر�شي اهلل عنهما -:

القرب  اأن  اإل  بالبقيع،  ودفنت  باملدينة  ماتت  اإنها  يقولون:  املحققني  اأن  ورغ��م 
بحج  يحظى  ال���ذي  الأول  ال��ق��رب  ه��و  دم�شق  يف  ال�شيعة  اأق��ام��ه  وال���ذي  اإل��ي��ه��ا  املن�شوب 

اجلماهري التعي�شة اإليه.

اأك��رث من ج�شد،  لها  زينب  اأخته  اأن  فيبدو  راأ����ص!  اأك��رث من  للح�شني  ك��ان  واإذا 
فيوجد يف القاهرة �شريح من�شوب اإليها.
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يقول اأحمد زكي با�شا: )الذي ي�شهد به العارفون باحلق ال�شريح هو اأن ال�شيدة 
املباركة  ب��وطء قدمها  اأر���ص م�شر  ت�شرف  واأخ��ت احل�شني مل  علي  الإم���ام  بنت  زينب 
مطلًقا مطلًقا مطلًقا، واحلق الذي لي�ص بعده اإل ال�شالل اأنها ق�شت حياتها باحلجاز 
اإىل اأن انتقلت اإىل جوار ربها باملدينة النبوية، فكان دفنها بالبقيع، هذا هو ال�شواب وما 

عداه هو البهتان( ا.ه�.

ويقول علي مبارك: )مل اأر يف كتب التاريخ اأن ال�شيدة زينب بنت علي جاءت اإىل 
م�شر يف احلياة اأو بعد املمات( ا.ه�.

3- �شريح رقية بنت الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص:

رقية  اأن  ومعلوم  اهلل.  باأحكام  الآم��ر  الفاطمي  اخلليفة  زوج��ة  اأقامته  بالقاهرة 
ماتت باملدينة.

4- �شريح علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه -: من اأ�شهر الأ�شرحة بالنجف 
بالعراق. وقد ذكر ابن تيمية اأنه قرب مكذوب، واأن علًيا دفن بق�شر الإمارة بالكوفة.

5- ويف الب�شرة عدد من الأ�شرحة املن�شوبة اإىل ال�شحابة، منها: قرب عبدالرحمن 
بن عوف - ر�شي اهلل عنه -، رغم اأنه مات باملدينة ودفن بالبقيع.

6- ويف بلدة الرها من اأعمال حلب �شريح يقال اإنه جلابر بن عبداهلل الأن�شاري 
مع اأن جابر تويف باملدينة.

7- ويف مدينة ن�شيبني بال�شام - حالًيا بجنوب تركيا - قبة يزعمون اأنها ل�شلمان 
الفار�شي مع اأنه مدفون يف املدائن.

www.alukah.net
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اأ�ضرحة �ضركية واأخطاء متكررة "2"
الإ���ش��الم��ي، لكن م��ا حقيقتها وم��دى  ال��ع��امل  القبور والأ���ش��رح��ة يف  كثرية ه��ي 

ثبوتها؟

ال�شحيح الذي يخفى على كثري ممن انبطحوا عند هذه القبور وهذه الأ�شرحة، 
اأنها اأ�شرحة مكذوبة وم�شكوك يف ن�شبتها، واإليك بيان ذلك:

اأب��ي بن كعب، وق��د اتفق  اإن��ه قرب  اأن��ه يف دم�شق م�شهد يقال  1- ذك��ر اب��ن تيمية 
العلماء على اأن اأبيًّا مل يقدم دم�شق واإمنا مات باملدينة.

الع�شر  اإن��ه قرب لن�شراين، ول ي�شتبعد ذل��ك، فقد حدث يف  وهناك من يقول: 
ويتربك  ال�شرقية،  املناطق  بع�ص  يوؤم �شريًحا يف  كان  ال�شعب  اأن  احلا�شر يف اجلزائر 
على  ع��رثوا  حتى  النا�ص  ي�شدق  ومل  ن�شراين،  ل��راه��ب  ق��رب  اأن��ه  اكت�شف  ث��م  باأعتابه، 

ال�شليب يف القرب.

2- ويف دم�شق قبور من�شوبة اإىل اأمهات املوؤمنني عائ�شة وحف�شة واأم �شلمة واأم 
حبيبة - ر�شوان اهلل عليهن - مع اأنهن مدفونات باملدينة النبوية.

3- وفيها - اأي دم�شق - قرب لأ�شماء بنت اأبي بكر، مع اأنها ماتت يف مكة.

4- وين�شب النا�ص يف ال�شام قرًبا اإىل اأم كلثوم ورقية بنتي ر�شول اهلل ^ ور�شي 
عن ابنتيه - ومن املعلوم واملتفق عليه اأنهما ماتتا يف حياة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة.

5- ومن املقابر املكذوبة باتفاق اأهل العلم القرب املن�شوب اإىل هود - عليه ال�شالم 
-بجامع دم�شق؛ فاإن هوًدا مل يجئ اإىل ال�شام. وهناك قرب من�شوب اإليه يف ح�شرموت.

6- وفيها - اأي ح�شرموت - قرب يزعم النا�ص اأنه ل�شالح - عليه ال�شالم - على 
رغم اأنه مات باحلجاز، وله قرب يف يافا بفل�شطني.

7- ومن القبور املكذوبة قرب يون�ص - عليه ال�شالم - يف بلدة حلحول بفل�شطني.

و�شريح اآخر له بقرية نينوى قرب املو�شل بالعراق، وثالث يف غار ب�شيعة قرب 
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نابل�ص بفل�شطني وكلها يدعى اأن فيها قربه عليه ال�شالم.

اخلليل  م�شجد  يف  قرب  له  كيو�شف  الأنبياء  اإىل  املن�شوبة  القبور  من  وغريها 
اإ�شحاق  اإىل  تن�شب  واأ�شرحة  ال�شالم  عليه  اإبراهيم  �شريح  نف�شه  امل�شجد  ويف  زعموا، 

ويعقوب - عليهما ال�شالم - وغريها.

8- اأبى الدرداء - ر�شي اهلل عنه -:

املن�شوب  ال�شريح  ال��درداء مدفون يف  اأبا  باأن  يعتقدون  الإ�شكندرية مب�شر  اأهل 
اإليه يف مدينتهم ومن املقطوع به عند العلماء اأنه مل يدفن يف تلك املدينة . 

قال ابن تيمية - رحمه اهلل -: يف ن�شبة قبور الأنبياء، ذاكًرا ما قال العلماء حول 
ذلك منهم عبدالعزيز الكناين: كل هذه القبور امل�شافة اإىل الأنبياء ل ي�شح �شيء منها، 

اإل قرب النبي حممد - عليه ال�شالة وال�شالم -.

هذا وننبه على اأن الطواف على القبور والتقرب اإليها وتقدمي القرابني وطلب 
جلب منفعة، اأو دفع م�شرة من �شاحب القرب يعد هذا العمل �شرًكا اأكرب يخرج �شاحبه 
من امللة؛ لذا.. ان�شحوا اإخوانكم امل�شلمني من خطر الطواف على القبور، ول تدعوهم 

يقعون يف ال�شرك الأكرب املخرج من امللة.
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�ضبب �ضقوطنا يف اأح�ضان الحتالل الغربي 
وال�ضرقي وال�ضهيوين

وغريهم،  كال�شالجقة  والطوائ��ف  امللوك  دور  ج��اء  العبا�شية،  الدولة  ب�شقوط 
اأمام  رجالها  فّر  التي  العثمانية  الدولة  واأخالفهم،  العبا�شيني  اأنقا�ص  على  قامت  ثم 
زحف املغول اإىل اآ�شيا الو�شطى، فكّونوا هناك دولتهم ال�شغرية، التي مل تفتاأ اأن تكرب 
وتكرب، حتى �شارت اإمرباطورية، تّدعي اخلالفة، وترب باأجرانها على كثري من البالد 
الإ�شالمية، اإل اأنهم ارتكبوا اأخطاء ج�شيمة؛ ك�شيا�شة الترتيك، واإهانة �شائر ال�شعوب 
املذهبية، والهتمام بجمع  املطلقة، والتفرقة  العربي وغريه، والديكتاتورية  كال�شعب 
واقت�شادًيا  واجتماعًيا  وعمرانًيا  ثقافًيا  البالد  بتقدم  اهتمام  اأي  دون  من  ال�شرائب 
وغريها، اأودت ببقايا الإ�شالم، واإ�شقاط امل�شلمني يف اأح�شان ال�شتعمار الغربي وال�شرقي 
وال�شهيونية اإىل هذا اليوم، وبينما كانت البالد الغربية ت�شري نحو ال�شناعة والنظام 
من  والتكثري  الق�ش��ور،  ببناء  م�شغوًل  الرتكي  اخلليفة  كان  �شريعة،  بخطى  والثقافة 
جارية،  �شبعمائة  من  اأك��رث  )عبداحلميد(  ق�شر  يف  اجتمع  فقد  واحلظايا،   اجل���واري 
زب ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳڳ رب  )البقرة: 206(، وقد كان يعّلق على راأ�شه 
لفتة مكتوب عليها )الإ�شالم يعلو ول يعلى عليه(، فاإذا قيل له اإن الغرب ي�شنع ال�شالح 
األ تفعل مثل ذلك؟ كان ي�شري اإىل الالفتة، وقد  ويهيئ الأ�شاطيل، ويجّهز اجليو�ص، 
رب   ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ول��ه  ع��ن  غفل 
اأن��ه يعلو من دون  امل�شلمون مبوازينه ل  اأخ��ذ  اإذا  اإمن��ا يعلو  )الأن��ف��ال: 60(. فالإ�شالم 
ذلك، وقد قام ال�شلطان عبداحلميد، باإغالق املدار�ِص، وببناء امل�شاجد، جهاًل اأو جتاهاًل، 

نا�شًيا قوله �شبحانه: زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ رب  )الزمر: 9(.

فتحت  مما  اجلمود؛  حّد  اإىل  امل�شلمني  واأ�شعفت  �شعفت  قد  احلكومات  وكانت 
الطريق اأمام امل�شتعمر الغربي وال�شرقي.

اإىل  الهجرية  ال�شبعينيات  �شنة، من  األف  منذ  امل�شلمني  بيد  كانت  )الهند(  فاإن 
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قبل ثالثة قرون، ومع ذلك مل تعمل هذه احلكومات القديرة مالًيا ورجالًيا على تعمري 
البالد عمارة كافية، ول على تقّدمها اإىل الأمام، ول على اأن ي�شلم اأهلها، والغالب اأن من 
اأ�شلم منهم كان بربكة العلماء وذكر حما�شن الإ�شالم لهم؛ مما هّياأ الفر�شة الذهبية 

لربيطانيا، اأن تغزو الهند، وت�شقطها اإىل الهاوية.
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اخلطاأ احلقيقي الذي ت�ضبب يف غرق التيتانيك
زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  نبداأ بقول اهلل تعاىل: 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ رب  )يون�ص(.

هذه الآية الكرمية حتدثنا عن جمموعة من الظواهر البحرية الفريدة، وتغري 
حال البحر من طبيعته الهادئة اإىل طبيعة اأخرى فجائية ديناميكية متغرية مع الوقت 
والقيمة؛ مما يوؤدي اإىل حوادث غرق ال�شفن مهما عظمت اأبعادها، ومهما امتلكت من 
�شبل التقنيات، فعلى النحو املعلوم لنا الآن من اأن التغري يف حال البحر ي�شاحبه تغريات 
مماثلة يف درجات احلرارة وال�شغوط، مبا يجعل رواده يدعون اهلل خ�شية الغرق، وما اأن 
ينجيهم اهلل من الغرق حتى يعودوا اإىل غيهم وطاغوتهم وعدم اإخال�شهم هلل وال�شرك 
به - �شبحانه وتعاىل - واأن عقاب اهلل لهذه الفئة ال�شالة �شيكون �شديًدا. ومن اأمثلة 

هذه احلقائق العلمية ما حدث لل�شفينة التيتانيك.

وم�شاألة الغرابة يف حادث غرق هذه ال�شفينة العمالقة، لي�ص فقط لكونه احلادث 
الذي اأ�شفر عن غرق اأ�شخم �شفينة ركاب اآنذاك، وغرق معظم ركابها، لكن الغرابة يف 
اأ�شباب احلادث  اأن  اإذ كان يعتقد فيما م�شى  اإيجاد تف�شري منطقي حل��دوث احل��ادث؛ 
هو ارتطام ال�شفينة باأحد اجلبال اجلليدية، مما اأحدث �شوًتا مدوًيا اأدى اإىل ان�شطار 
ال�شفينة وغرقها بعد مدة ق�شرية، بينما تبنّي حديًثا وبعد حتديد موقع غرق التيتانيك 
اجلبال  من  جبل  اأق��رب  اأن  من  ال�شناعية  الأقمار  وتقنيات  حديثة  معدات  با�شتخدام 
"1.85" كيلومرًتا  ي�شاوي  البحري  )امليل  اأميال بحرية  يبعد قرابة ثمانية  اجلليدية 

تقريًبا(، مبعنى اآخر اأن �شبب الغرق �شار لغزا ًعلمًيا.

املحيط،  اأعماق  يف  الغو�ص  ميكنه  اآيل  اإن�شان  �شنع  اإىل  الإن�شان  تو�شل  اأن  وما 
وميكن توجيهه عن طريق جهاز خا�ص من بعيد اأعلى �شطح املياه، وبعد اأن مت تزويده 
مبعدات قطع احلديد، حتى متكن من اأخذ عينات من اأجزاء معينة من بدن ال�شفينة 
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الغارق، ومت حتليلها واإجراء التجارب عليها يف املختربات؛ فات�شح لهم يف ا�شتجالء اأن 
اآنذاك بارتطامها بجبل من اجلليد، بل  اأ�شباب الغرق مل تكن كما كان يت�شور النا�ص 
امل�شنع منها بدن  امل��ادة  ال�شبب احلقيقي يكمن يف ح��دوث تغريات فلزية يف معدن  اإن 
مرحلة  اإىل  العالية  واجل�شاءة  املمطولية  حالة  من  املعدن  جزيئات  وحت��ول  ال�شفينة، 
اله�شا�شة الفجائية، والتي اأفقدت املادة حلظًيا متانتها، واأن هذا التحول ي�شحبه �شوت 

مدٍو ي�شبه �شوت الرتطام.

تطبيق  ومت  تغرق  ل��ن  التي  ال�شفينة  لنظرية  وف��ًق��ا  ال�شفينة  ت�شميم  مت  لقد 
وكذا  للمياه،  ال�شادَّة  القواطع  امل�شافات بني  ودرا�شة وحتديد  الطفو  نظريات ح�شابات 
ينتح منه طول  وال��ذي  الفرعي،  التق�شيم  التغريق ومعامل  ي�شمى بطول  ما  ح�شابات 
الحتياطي  الطفو  ف��اإن  ال�شفينة  الطول من  هذا  ما غرق  اإذا  وال��ذي  للعنرب،  ال�شماح 
لها �شيقاوم عملية الغرق الكلي لل�شفينة.. اإل اأن اهلل اأراد لهذه ال�شفينة على رغم من 
الحتياطات احل�شابية كافة واأعمال الت�شاميم الهند�شية اأن يغرقها يف رحلتها الأوىل.. 

وما حدث يف هذه الباخرة هو �شيء جدير بالدرا�شة واإلقاء ال�شوء عليه.

ترك الربان عجلة القيادة اإىل �شابط اأول ال�شفينة، حيث كانت قد اقرتبت كثرًيا 
من ميناء الو�شول وعلى بعد �شويعات قليلة من ميناء نيويورك؛ وذلك حتى يتمكن 
من تقدمي واجب ال�شيافة واحلفاوة بكرباء القوم من ركاب ال�شفينة، وكانت هذه هي 

بداية النهاية.

اأن تبني لل�شابط الأول وجود هالة من ال�شواد تنبئ عن وجود جبل من  اإذ ما 
ثمانية  نحو  مب�شافة  اآن���ذاك  ال�شفينة  مقدمة  ع��ن  وتبعد  الإب��ح��ار،  طريق  يف  اجلليد 
م�شار  وتغيري  بتحويل  الأوام���ر  ب��اإ���ش��داره  اخلاطئ  ال��ق��رار  اأعطى  بحرية حتى  اأم��ي��ال 
ال�شفينة فجاأة من قيمة ال�شفر اإىل اأق�شى قيمة لو�شع الدفة؛ مما نتج منه اإجهادات 
ال�شفينة والذي هياأت الظروف  ع�شر فجائية للبدن، نتج منها حدوث �شرخ يف �شطح 
اإىل جزاأين، غرق  ال�شفينة  ان�شطار  اإىل  اأدى  ما  امل��ادة؛  ال�شوت يف  ب�شرعة  النت�شار  له 
الغرق ملدة  بينما ظل اجلزء اخللفي يقاوم  اللحظة،  التو ويف  الأمامي منها يف  اجلزء 
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نحو �شاعتني ون�شف ال�شاعة كانت كافية لإنقاذ اأقل من ن�شف عدد الركاب، بينما غرق 
جميع من كانوا جهة املقدمة من ال�شفينة. 

وكندا، وقد  نيويورك  �شواحل  امل�شافة بني  املحيط يف  ال�شفينة يف مياه  وغرقت 
غرقها  مو�شع  اأن  مع  اجلليد،  من  بجبل  ارتطمت  قد  ال�شفينة  اأن  خطاأً  البع�ص  ظن 
اأي  بحرية،  اأميال  بثمانية  تقدر  بقيمة  املنطقة  يف  للجليد  جبل  اأق��رب  عن  يبعد  ك��ان 
م�شافة تقدر بنحو )10( كيلومرتات. معنى هذا اأن مادة ال�شلب التي مت ت�شنيع البدن 
اآن��ذاك فقًرا يف املمطولية ي�شل اإىل درجة ال�شمحالل عند درجات  منها كانت تعاين 
احلرارة املنخف�شة، وكانت هذه ال�شفينة قد بنيت ح�شب نظرية ال�شفينة التي لن تغرق، 

فاأغرقها اهلل وهي يف رحلتها الأوىل.
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خطاأ اإذاعي �ضبب الذعر لآلف النا�ض من هجوم 
�ضكان املريخ على كوكب الأر�ض!

�شنة  اأكتوبر   )30( الأح��د  ي��وم  م�شاء  من  دقائق  وع�شر  الثامنة  ال�شاعة  نحو  يف 
يحذر  راح  اأج�ص  �شوت  الأمريكي   )CBS(�ال اإذاع���ة  اإر���ش��ال  موجة  اقتحم  )1938م(، 

امل�شتمعني قائال: )�شيداتي �شادتي لدي ت�شريح خطري اأتلوه على �شيادتكم(.
نفو�ص  يف  وال��ف��زع  الرعب  اأث���ارت  متوقعة  غري  مفاجاأة  التالية  الكلمات  وكانت 

امل�شتمعني.. وقد حدث ذلك اخلطاأ الإذاعي على النحو التايل:
يف ال�شاعة الثامنة م�شاًء بداأ اإر�شال اإذاعة ال�)CBS( وبداأت تعر�ص على اإحدى 
اأحد  من  مبا�شرة  ال��ه��واء  على  تنقلها  كانت  وحيث  الكواكب  ح��رب  م�شرحية  قنواتها 
اأور�شون ويلز املعروف بنربته القوية يقول يف  م�شارح نيويورك..ثم ظهر فجاأة �شوت 
اأحد )كلنا يعلم اأن كوكبنا منذ بداية القرن الع�شرين يرتب�ص به خملوقات الكواكب 

الأخرى الأكرث ذكاًء وتقدًما(.
)�شيداتي �شادتي لدى ت�شريح اأتلوه عليكم.. اإن املخلوقات الغريبة التي �شقطت 
ج��اءت  نيوجر�شي،  يف  ميل"  "جروفر  منطقة  على  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن  مبكرة  �شاعة  يف 

لتخريب املكان واأنها يف اأغلب الظن قادمة من كوكب املريخ(!
وقد ازدادت نربته حدة و�شرامة؛ يقول:

)اإن املخلوقات ال�شريرة التي هبطت اليوم على نيوجر�شي من كوكب املريخ بداأت 
تت�شلل اإىل مناطق اأخرى من اأمريكا.. وما زال رجال ال�شرطة م�شتمرين يف مطاردتها 

قبل اأن تلحق اخلراب بالبالد(.
وكان ذلك كافًيا لإثارة الفزع يف نفو�ص اآلف امل�شتمعني للراديو يف ذلك الوقت.. 

فاعتقدوا بالفعل اأن هناك خملوقات �شريرة ترتب�ص بهم.

ودارت ات�شالت هاتفية بني النا�ص بع�شهم البع�ص؛ ليتاأكدوا من �شحة ما يذاع 
عليهم من الراديو!
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وظهر �شوت اأور�شون ويلز يحذر النا�ص قائاًل:

فهناك  نيوجري�شي فح�شب؛  على  يقت�شر ظهورها  ال�شريرة مل  املخلوقات  )اإن 
تطلق  وخ��روج خملوقات غريبة  البالد  اأخ��رى من  اأماكن  يف  ف�شائية هبطت  مراكب 
الإ�شعاعات القاتلة من اأ�شلحتها املتح�شرة على رجال ال�شرطة و اجلي�ص(؛ بل اإن ممثل 
اآخر يف امل�شرحية قال ما معناه اإنه يحّمل م�شوؤولية هذا احلادث اإىل الرئي�ص الأمريكي 
نف�شه.. وعند ذلك احلد راح الكثريون يفرون هرًبا من اأمام اأجهزة الراديو يف فزع بعد 

اأن �شدقوا كل ما اأذيع عليهم.

وا�شتمرت حالة الفزع لب�شع �شاعات كاأنها عمر طويل، تبدد بعدها تدريجًيا بعد 
اإذاعًيا..  اأن هناك خطاأً  اأثناء متابعة  اأدرك��وا يف  اأن  النا�ص من اخلرب اليقني..  تاأكد  اأن 
اأن العاملني باإذاعة ال�)CBS( مل يكونوا على علم مبا يجري باخلارج من  والغريب 

اأهوال يف اأثناء اإذاعتهم للم�شرحية.

اأما املمثل اأور�شون ويلز فلم يعرف بكل ما جرى اإل يف �شباح اليوم التاىل!.. حيث 
اإنه بعد اأن انتهى من متثيل املرحية يف �شاعة متاأخرة من الليل عاد اإىل منزله مبا�شرة 

دون اأن يلحظ �شيًئا غريًبا، وا�شتغرق يف النوم حتى �شباح اليوم التايل.

ل�شحيفة  الرئي�ص  العنوان  فجاء  ال�شحيفة  بعنوان  فوجيء  التايل  ي��وم  ففي 
ال��ف��زع(!.. وج��اء عنوان �شحيفة يقول:  )نيويورك ت��امي( يقول: )اأور���ش��ون ويلز يثري 

خطاأ اإذاعي �شبب الذعر لآلف النا�ص من هجوم �شكان املريخ على كوكب الأر�ص!

اإذاع��ة  �شد  املواطنني  بع�ص  اأقامها  التي  الق�شايا  ع�شرات  ذل��ك  بعد  وانهالت 
ال�)CBS( بتهمة اإثارة الرعب والفزع بينهم.. وطالبت بع�ص الق�شايا بتعوي�ص و�شل 

اإىل )750( األف دولر!

لكنه يف النهاية �شحبت الق�شايا ومل يتخذ اأي اإجراء �شد اإذاعة ال�)CBS(.. اأما 
اأور�شون ويلز فكان ياأمل باإذاعة م�شرحيته )الهابطة( على الهواء اأن يجتذب للم�شرح 
امل�شرحية  تلك  مل�شاهدة  بعد  اأح��د  ي��اأِت  ومل  متاًما،  ظنه  خ��اب  فقد  املتفرجني..  بع�ص 

اللعينة )حرب الكواكب(!
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الإ�ضالم هو العدو الأول عند الغرب
اإنهم ل يرون الإ�شالم جداًرا يف وجه مطامعهم فقط، بل يعتقدون جازمني اأنه 

اخلطر الوحيد عليهم يف بالدهم. 

يقول لوران�ص براون: "كان قادتنا يخوفوننا ب�شعوب خمتلفة، لكننا بعد الختبار 
مل جند مربًرا ملثل تلك املخاوف. 

كانوا يخوفوننا باخلطر اليهودي، واخلطر الياباين الأ�شفر، واخلطر البل�شفي.. 
لكنه تبني لنا اأن اليهود هم اأ�شدقاوؤنا، والبال�شفة ال�شيوعيون حلفاوؤنا، اأما اليابانيون، 

فاإن هناك دوًل دميقراطية كبرية تتكفل مبقاومتهم. 

ق��درت��ه على  الإ���ش��الم، ويف  م��وج��ود يف  علينا  اأن اخلطر احلقيقي  وج��دن��ا  لكننا 
التو�شع والإخ�شاع، ويف حيويته املده�شة.

ويقول غالد�شتون: "ما دام هذا القراآن موجوًدا يف اأيدي امل�شلمني، فلن ت�شتطع 
اأوروبا ال�شيطرة على ال�شرق، ول اأن تكون هي نف�شها يف اأمان".

تخيف  التي  هي  الإ���ش��الم  يف  تكمن  التي  القوة  "اإن  غ��اردن��ر:  امل�شت�شرق  ويقول 
اأوروبا".

ويقول هانوتر وزير خارجية فرن�شا �شابًقا: "ل يوجد مكان على �شطح الأر�ص اإل 
واجتاز الإ�شالم حدوده وانت�شر فيه، فهو الدين الوحيد الذي مييل النا�ص اإىل اعتناقه 

ب�شدة تفوق كل دين اآخر".

ويقول األرب م�شادر: "من يدري؟! رمبا يعود اليوم الذي ت�شبح فيه بالد الغرب 
الوقت  ويف  ثانية،  م��رة  ال��ع��امل  لغزو  ال�شماء؛  م��ن  اإليها  يهبطون  بامل�شلمني،  م��ه��ددة 

املنا�شب".

ويتابع: "ل�شت متنبًئا، لكن الأمارات الدالة على هذه الحتمالت كثرية.. ولن 
تقوى الذرة ول ال�شواريخ على وقف تيارها. 
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اإن امل�شلم قد ا�شتيقظ، واأخذ ي�شرخ، ها اأنذا، اإنني مل اأمت، ولن اأقبل بعد اليوم 
اأن اأكون اأداة ت�شريها العوا�شم الكربى وخمابراتها".

ويقول اأ�شعيا بومان يف مقال ن�شره يف جملة العامل الإ�شالمي التب�شريية:

الإ�شالم؛ لهذا  الغربي من  العامل  اأن ي�شيطر على  �شيًئا من اخلوف يجب  "اإن 
اأتباعه  اإن  بل  ع��ددًي��ا،  الإ���ش��الم منذ ظهر يف مكة مل ي�شعف  اأن  اأ�شباب، منها  اخل��وف 

يزدادون با�شتمرار، من اأ�شباب اخلوف اأن هذا الدين من اأركانه اجلهاد".
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�ضاعت الدكتوراه
تويف الأب وقد و�شل البن اإىل املرحلة الثانوية..

اإىل  ول��و  م���دى،  اأق�����ش��ى  اإىل  تعليمه  يكمل  اب��ن��ه حتى  على  زوج��ت��ه  يو�شي  ك��ان 
الدكتوراه.

لقد حافظت الأم على ولدها ورعته، حتى اأو�شلته اإىل اجلامعة بامتياز.. عندها 
بداأت الفرحة تطرق باب تلك الأ�شرة التي مات عائلها، مل يتوقف طموح الأم، ومل تن�ص 

و�شية زوجها قبل موته، فاأ�شرت على اأن يوا�شل البن تعليمه حتى الدكتوراه.

غادر البن ملوا�شلة تعليمه خارج البالد، وكان ل بد اأن يبحث عن اأ�شدقاء لياأن�ص 
بهم عن اآلم الغربة؛ لكنه مل يح�شن الختيار.. فاأحاط به اأ�شدقاء ال�شوء اإحاطة ال�شوار 

باملع�شم، ثم بداأ ي�شاركهم يف تعاطي املخدرات.

فاأ�شبح مدمًنا على هذه ال�شموم القاتلة، واأ�شبح يطلب املزيد من املال بحجة 
البن  ه��ذا  اأج��ل  من  متلك  ما  جميع  بيع  اإىل  الأم  ا�شطرت  حتى  الدرا�شة،  متطلبات 
املنحرف واملنحدر نحو هاوية الهالك.. وبعد �شنني عاد البن متغري املالمح، وحالته 

ال�شحية يرثى لها.

و�شدمت  ب��ه،  ال��ذي طاملا حلمت  الكبري  الأم���ل  ه��ذا  بتحطيم  ال��وال��دة  فوجئت 
اأما  امل�شت�شفى..  اإىل  اإث��ره  على  نقلت  ن�شفًيا  �شلاًل  نتيجتها  كان  عنيفة  نف�شية  �شدمة 
البن فقد نقل اإىل م�شت�شفى ملعاجلته، كان راغًبا يف العالج.. فتح�شنت �شحته، فخرج 
من امل�شت�شفى وعاد اإليه عقله، وندم على ما �شيع من اآمال واأموال، وعاد اإليه الأمل من 

جديد.

فبحث عن عمل؛ حتى ي�شتطيع الإنفاق على والدته املري�شة، فتوظف يف اإحدى 
املوؤ�ش�شات.. وبذالك �شاعت الدكتوراة، واأ�شيبت الوالدة بال�شلل، و�شاع اأملها يف ابنها؛ 

واحلمد هلل على كل حال.
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تائب خلف الق�ضبان
وال��دي  اأ���ش��رة مكونة من  بني  اأظ��ف��اري  نعومة  منذ  ترعرعت  نف�شه:  يقول عن 
ال�شعائر  على  وح��ب.. كنت حمافًظا  رعاية  كل  لقيت من اجلميع  واإخ��وت��ي،  ووال��دت��ي 
الدينية وحمبوًبا لدى اجلميع، بعد اأن بلغت �شن الزواج اأكملت ن�شف ديني وتزوجت 
امراأة طيبة، رزقني اهلل منها اأطفاًل، كنت اأعي�ص مرتاح البال بني اأهلي واأولدي اأقاربي، 

وقد توقفت عن الدرا�شة وعملت موظًفا باإحدى الدوائر احلكومية.

امل�شوؤوم فتعرفت  اليوم  اأن جاء ذلك  اإىل  واأولدي،  النا�ص لأهلي  لقد كنت خري 
على اأحد اأ�شدقاء ال�شوء الذي كان �شبًبا يف دمار حياتي..!

بداأت العالقة بيني وبينه تزداد يوًما بعد يوم!.. وذات ليلة زرته يف بيته لأق�شي 
عنده بع�ص الوقت، واإذا به يدخن �شيجارة رائحتها غريبة، فكتمت اأنفا�شي ومل اأحاول 

اأن اأ�شاأله فلما راأى �شمتي وده�شتي!..قال يل: 

اأتعرف ماذا اأدخن؟

فاأجبته: وماذا تدخن؟!

فقال: اإنها �شيجارة ح�شي�ص.

فقلت: اإين ل اأعرفها، ولن اأ�شتعملها، فاألح علّي واأ�شر على اأن اأ�شتن�شق ولو �شيًئا 
ي�شرًيا!

اآخذها، فمنذ تلك اللحظة واأنا  اأخذت )�شفطة(، وليتني مل  ومن باب املجاملة 
�شاقط يف هاوية املخدرات!

ومرت الأيام والليايل وحالتي تتدنى من �شيئ اإىل اأ�شواأ.. بعدها قب�ص علّي واأنا 
اأقود �شيارة �شديقي من قبل رجال مكافحة املخدرات، وكان يف داخل الدرج قطعة من 

احل�شي�ص ومبلغ خم�شمائة ريال، ومل اأكن اأعلم عنها �شيًئا..!

فاأدانوين بهذه الأ�شياء وحكموا علي بخم�ص و�شبعني جلدة، و�شجن ثالث �شنوات 
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وغرامة ع�شرة اآلف ريال..!

والآن اأنا خلف الق�شبان اأعول عائلة مكونة من والدي الكبريين يف ال�شن، وقد 
ت�شردت اأ�شرتي واأطفايل.

كل هذه امل�شائب ح�شلت ب�شبب اآفة املخدرات واأ�شدقاء ال�شوء لقد حتولت حياتي 
اإىل عذاب ونكد واآلم!

هذه اأخي ق�شتي اأكتبها، واأرجو اأن تكون عربة ملن اعترب.
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نحن امل�ضلمني
قال ال�شيخ علي الطنطاوي - يرحمه اهلل -: نحن امل�شلمني!

نحن حملنا املنار الهادي والأر�ص تتيه يف ليل اجلهل، وقلنا لأهلها: هذا الطريق.. 

نحن ن�شبنا موازين العدل يوم رفعت كل اأمة ع�شا الطغيان. 

نحن بنينا للعلم داًرا ياأوي اإليها حني �شرده النا�ص عن داره. 

نحن اأعلنا امل�شاواة يوم كان الب�شر يعبدون ملوكهم ويوؤلهون �شاداتهم. 

نحن اأحيينا القلوب بالإميان، والعقول بالعلم، والنا�ص كلهم باحلرية واحل�شارة. 

نحن امل�شلمني!

نحن بنينا الكوفة والب�شرة والقاهرة وبغداد.

نحن اأن�شاأنا ح�شارة ال�شام والعراق وم�شر والأندل�ص.

نحن �شيدنا بيت احلكمة واملدر�شة النظامية وجامعة قرطبة واجلامع الأزهر.

راأى والزهراء واحلمراء  ال�شخرة و�شر من  الأم��وي وقبة  نحن عمرنا اجلامع 
وم�شجد ال�شلطان اأحمد وتاج حمل.

نحن علمنا اأهل الأر�ص وكنا الأ�شاتذة وكانوا التالميذ.

نحن امل�شلمني!

منا اأبو بكر وعمر ونور الدين و�شالح الدين واأورنك زيب.

منا خالد وطارق وقتيبة وابن القا�شم وامللك الظاهر.

منا البخاري والطربي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن خلدون.

منا الغزايل وابن ر�شد وابن �شينا والرازي.

منا اخلليل واجلاحظ واأبو حيان.

منا اأبو متام واملتنبي واملعري.



443

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

منا معبد واإ�شحاق وزرياب.

منا كل خليفة كان ال�شورة احلية للمثل الب�شرية العليا.

وكل قائد كان �شيًفا من �شيوف اهلل م�شلوًل.

وكل عامل كان من الب�شر كالعقل من اجل�شد.

منا مائة األف عظيم وعظيم.

نحن امل�شلمني!

قوتنا باإمياننا، وعزنا بديننا، وثقتنا بربنا.

قانوننا قراآننا، واإمامنا نبينا، واأمرينا خادمنا. 

و�شعيفنا املحق قوي فينا، وقوينا عون ل�شعيفنا. 

وكلنا اإخوان يف اهلل، �شواء اأمام الدين.

نحن امل�شلمني! 

�شننا يف احلرب  املن�شفني،  الأقوياء  فاأعلينا، وفتحنا وكنا  وبنينا  ملكنا فعدلنا، 
�شرائع الراأفة، و�شرعنا يف ال�شلم �شنن العدل، فكنا خري احلاكمني، و�شادة الفاحتني.

و�شعادة،  وف�شيلة  روح وج�شد،  وبركات، ح�شارة  كلها  كانت خرًيا  اأقمنا ح�شارة 
دمائنا،  )نحن( من  و�شقيناها  الأر���ص جميًعا.  اأه��ل  وتفياأ ظاللها  النا�ص،  نفعها  فعم 

و�شدناها على جماجم �شهدائنا.

والإمي���ان  وال�����ش��الم،  الإ���ش��الم  �شبيل  لنا ق�شى يف  �شهيد  م��ن  اأر����ص  وه��ل خلت 
والأمان؟ 

نحن امل�شلمني!

هل حتققت املثل الب�شرية العليا اإل فينا؟

وال�شدق  الأخ���الق  على  ق��ام  جمتمعنا(  )اإل  ب�شرًيا  جمتمًعا  ال��ك��ون  ع��رف  ه��ل 
والإيثار؟
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هل اتفق واقع احلياة، واأحالم الفال�شفة واآمال امل�شلحني، اإل يف �شدر الإ�شالم؟

يوم كان اجلريح امللم يجود يف املعركة ي�شتهي �شربة من ماء، فاإذا اأخذ الكاأ�ص راأى 
جريًحا اآخر فاآثره على نف�شه ومات عط�شان.

يوم كانت املراأة امل�شلمة ميوت زوجها واأخوها واأبوها فاإذا اأخربت بهم �شاألت: ما 
فعل ر�شول اهلل؟ فاإذا قيل لها: هو حي، قالت: كل م�شيبة بعده هينة.

يوم كانت العجوز ترد على عمر، وهو على املنرب يف املوقف الر�شمي، وعمر يحكم 
اإحدى ع�شرة حكومة من حكومات اليوم.

ي��وم ك��ان ال��واح��د منا يحب لأخ��ي��ه م��ا يحب لنف�شه وي��وؤث��ره عليها ول��و ك��ان به 
خ�شا�شة.

وكنا اأطهاًرا يف اأج�شادنا واأرواحنا ومادتنا واملعنى.

وكنا ل ناأتي اأمًرا ول ندعه ول نقوم ول نقعد ول نذهب ول جنيء اإل هلل.

قد اأمتنا ال�شهوات من نفو�شنا فكان هواًنا تبًعا ملا جاء به القراآن.

لقد كنا خال�شة الب�شر و�شفوة الإن�شانية.
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املراأة عند اليونان
اأول عهده باحل�شارة - حم�شنة وعفيفة ل   - اليوناين  املجتمع  امل��راأة يف  كانت 
تغادر البيت، وتقوم فيه بكل ما يحتاج اإليه من رعاية، وكانت حمرومة من الثقافة ل 
ت�شهم يف احلياة العامة بقليل ول كثري، وكانت حمتقرة حتى �شمّوها رج�ًشا من عمل 
ال�شيطان، وكان احلجاب �شائًعا يف البيوتات العالية، اأما من الوجهة القانونية فقد كانت 
املراأة عندهم ك�شقط املتاع تباع وت�شرتى يف الأ�شواق، وهي م�شلوبة احلرية واملكانة يف 
كل ما يرجع اإىل حقوقها املدنية، ومل يعطوها حًقا يف املرياث، واأبقوها خا�شعة ل�شلطة 
اأن يفر�ص عليها من ي�شاء زوًج��ا، وعهدوا  اأمر زواجها، فهو ي�شتطيع  اإليه  رجل وكلوا 
اإليه بالإ�شراف عليها يف اإدارة اأموالها، فهي ل ت�شتطيع اأن تربم ت�شرًفا دون موافقته، 
وجعلوا للرجل احلق املطلق من ف�شم عرى الزوجية، بينما مل مينحوا املراأة حق طلب 
الطالق اإل يف حالت ا�شتثنائية، بل و�شعوا العراقيل يف �شبيل الو�شول اإىل هذا احلق، 
ومن ذلك اأن املراأة اإذا اأرادت اأن تذهب اإىل املحكمة لطلب الطالق ترب�ص بها الرجل يف 

الطريق فاأ�شرها، واأعادها ق�شًرا اإىل البيت.

فاأعطوها  املدنية،  احلقوق  من  �شيًئا  اإعطائها  يف  تو�شعوا  فقد  اإ�شبارطة  يف  اأم��ا 
�شماحة منهم،  التعامل، وما كان ذلك عن  واأهلية  والبائنة،  الإرث،  �شيًئا من احلق يف 
واعرتاف باأهلية املراأة، واإمنا كان لو�شع املدينة احلربي، حيث كان اأهلها يف حرب وقتال، 
فكان الرجال ي�شتغلون باحلرب دائًما، ويرتكون الت�شرف يف حال غيبتهم للن�شاء، ومن 
هنا كانت املراأة يف اإ�شبارطة اأكرث خروًجا اإىل ال�شارع، واأو�شع حرفة من اأختها يف اأثينا 
و�شائر مدن اليونان، ومع هذا فقد كان اأر�شطو يعيب على اأهل اإ�شبارطة هذه احلرية 
واحلقوق التي اأعطوها للمراأة، ويعزو اإ�شبارطة وانحاللها اإىل هذه احلرية واحلقوق، 
ويف اأوج ح�شارة اليونان تبدلت املراأة، واختلطت بالرجال يف الأندية واملجتمعات، ف�شاعت 
البغايا مراكز لل�شيا�شة  اأمًرا غري منكر، وحتى غدت دور  اأ�شبح الزنا  الفاح�شة؛ حتى 
والأدب، ثم اتخذوا التماثيل العارية با�شم الأدب والفن، ثم اعرتفت ديانتهم بالعالقة 
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الآثمة بني الرجل واملراأة، فمن اآلهتهم اإفروديت التي خانت ثالثة اآلهة، وهي زوجة اإله 
واحد، وكان من اأخدانها رجل من عامة الب�شر فولدت كيوبيد اإله احلب عندهم! ثم مل 
ي�شبع غرائزهم ذلك، حتى انت�شر عندهم الت�شال ال�شاذ بني الرجل والرجل، واأقاموا 
لذلك متثال هرمودي�ص واأر�شتوجتني وهما يف عالقة اآثمة، وكان ذلك خامتة املطاف يف 

ح�شارتهم؛ فانهارت وزالوا.
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املراآة عن الرومان
اأما عند الرومان، فقد كان الأمر عندهم يف الع�شر القدمي اأن الأب لي�ص ملزًما 
بقبول �شم ولده منه اإىل اأ�شرته، ذكًرا كان اأو اأنثى، بل كان يو�شع الطفل بعد ولدته 
عند قدميه، فاإذا رفعه واأخذه بني يديه كان دلياًل على اأنه قبل �شمه اإىل اأ�شرته، واإل 
فاإنه يعني رف�شه لذلك، فيوؤخذ الوليد اإىل ال�شاحات العامة، اأو باحات هياكل العبادة، 
فيطرح هناك، فمن �شاء اأخذه اإذا كان ذكًرا، واإل فاإن الوليد ميوت جوًعا وعط�ًشا، وتاأثًرا 

من حرارة ال�شم�ص، اأو برودة ال�شتاء.

وكان لرب الأ�شرة اأن يدخل يف اأ�شرته من الأجانب من ي�شاء، ويخرج منها من 
البيع بثالث  البيع، ثم قيد قانون الثني ع�شر لوًحا حق  اأبنائه من ي�شاء عن طريق 
مرات، فاإذا باع الأب ابنه ثالث مرات متوالية كان له احلق يف التحرر من �شلطة رئي�ص 

الأ�شرة، اأما البنت فكانت تظل خا�شعة لرب الأ�شرة ما دام حًيا.

�شن  بلغ  مهما  وف��ات��ه،  حتى  متتد  وبناته  اأبنائه  على  الأ���ش��رة  رب  �شلطة  وكانت 
الأبناء والنبات، كما كانت له �شلطة على زوجته، وزوجات اأبنائه، واأبناء اأبنائه، وكانت 
�شلطة ملك ل  �شلطته  والقتل، فكانت  والتعذيب،  والنفي،  البيع،  ت�شمل  ال�شلطة  هذه 
حماية، ومل يلغ ذلك اإل يف قانون جو�شتنيان "املتوفى 565م"، فاإن �شلطة الأب فيه مل 

تعد تتجاوز التاأديب.

وكان رب الأ�شرة هو مالك كل اأموالها، فلي�ص لفرد فيها حق التملك، واإمنا هم 
اأدوات ي�شتخدمها رب الأ�شرة يف زيادة اأموالها، وكان رب الأ�شرة هو الذي يقوم بتزويج 

الأبناء والنبات دون اإرادتهم.

اأما الأهلية املالية، فلم يكن حق التملك، واإذا اكت�شبت ماًل اأ�شيف اإىل اأموال رب 
الأ�شرة، ول يوؤثر يف ذلك بلوغها ول زواجها، ويف الع�شور املتاأخرة يف ع�شر ق�شطنطني 
تقرر اأن الأموال التي حتوزها البنت عن طرق مرياث اأمها تتميز عن اأموال اأبيها.. لكن 
له احلق يف ا�شتعمالها وا�شتغاللها، وعند حترير البنت من �شلطة رب الأ�شرة يحتفظ 
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الأب بثلث اأموالها كملك له ويعطيها الثلثني.

اأو عن طريق  ب�شبب عملها،  البنت  تكت�شبه  ما  كل  اأن  قرر  ويف عهد جو�شتنيان 
�شخ�ص اآخر غري رب اأ�شرتها يعد ملًكا لها، اأما الأموال التي يعطيها رب الأ�شرة  فتظل 
ملًكا له، على اأنها واإن اأعطيت حق متلك الأموال، فاإنها مل تكن ت�شتطيع الت�شرف فيها 

دون موافقة رب الأ�شرة. 



449

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

املراأة عند الهنود
العلوم  حت�شيل  ي�شتطيع  ل  الإن�����ش��ان  اأن  ي��رون  الأق��دم��ون  الهنود  علماء  وك��ان 

واملعارف ما مل يتخل عن جميع الروابط العائلية. 

ومل يكن للمراأة يف �شريعة "منو" حق يف ال�شتقالل عن اأبيها، اأو زوجها، اأو ولده، 
فاإذا مات هوؤلء جميًعا، وجب اأن تنتمي اإىل رجل من اأقارب زوجها، وهي قا�شرة طيلة 
حياتها، ومل يكن لها حق يف احلياة بعد وفاة زوجها، بل يجب اأن متوت يوم موت زوجها، 
واأن حترق معه وهي حية على موقد واحد، وا�شتمرت هذه العادة حتى القرن ال�شابع 

ع�شر، حيث اأبطلت على كرٍه من رجال الدين الهنود. 

وكانت تقدم قرباًنا لالآلهة؛ لرت�شى، اأو تاأمر باملطر اأو الرزق.. ويف بع�ص مناطق 
الهند القدمية �شجرة يجب اأن يقدم لها اأهل املنطقة فتاة تاأكلها كل �شنة. 

وجاء يف �شرائع الهندو�ص: لي�ص ال�شرب املقدر، والريح، واملوت، واجلحيم، وال�شم، 
والأفاعي، والنار، اأ�شواأ من املراأة. 
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املراأة عند اليهود
كانت بع�ص طوائف اليهود تعد البنت يف مرتبة اخلادم، وكان لأبيها احلق يف اأن 
يبيعها قا�شرة، وما كانت ترث اإل اإذا مل يكن لأبيها ذرية من البنني، واإل ما كان يتربع 

به لها اأبوها يف حياته.

جميالت  ن�شاء  توجد  "ومل  اأي���وب:  �شفر  من  والأرب��ع��ني  الثاين  الإ�شحاح  ففي 
كن�شاء اأيوب يف كل الأر�ص، واأعطاهن اأبوهن مرياًثا بني اإخوتهن".

اأخيها النفقة  اأخ لها ذكر يثبت لها على  امل��رياث لوجود  وحني حترم البنت من 
اإذا ترك ماًل  اأم��ا  العقار،  اإذا كان الأب قد ترك عقاًرا يعطيها من  ال��زواج،  واملهر عند 

منقوًل فال �شيء لها من النفقة واملهر ولو ترك القناطري املقنطرة. 

واإذا اآل املرياث اإىل البنت لعدم وجود اأخ لها ذكر، مل يجز لها اأن تتزوج من �شبط 
اآخر، ول يحق لها اأن تنقل مرياثها اإىل غري �شبطها.

واليهود يعدون املراأة لعنة؛ لأنها اأغوت اآدم، وقد جاء يف التوراة: "املراأة اأمر من 
املوت، واإن ال�شالح اأمام اهلل ينجو منها، ورجاًل واحًدا بني األف وجدت، اأما امراأة فبني 

كل اأولئك مل اأجد". 
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املراأة عند الن�ضارى
انت�شار  م��ن  ال��روم��اين  املجتمع  راأوا يف  م��ا  الأوائ���ل  الن�شرانية  رج��ال  ه��ال  لقد 
املراأة  �شنيع، فاعتربوا  اأخالقي  انحالل  املجتمع من  اإليه  اآل  واملنكرات، وما  الفواح�ص 
اللهو،  ت�شاء من  املجتمعات، وتتمتع مبا  اإىل  م�شوؤولة عن هذا كله؛ لأنها كانت تخرج 
وتختلط مبن ت�شاء من الرجال كما ت�شاء، فقرروا اأن الزواج دن�ص يجب البتعاد عنه، 
واأن العزب عند اهلل اأكرم من املتزوج، واأعلنوا اأنها باب ال�شيطان، واأنها يجب اأن ت�شتحيي 

من جمالها؛ لأنه �شالح اإبلي�ص للفتنة والإغراء.

قال ترتوليان: "اإنها مدخل ال�شيطان اإىل نف�ص الإن�شان، ناق�شة لنوامي�ص اهلل، 
م�شوهة ل�شورة اهلل، اأي الرجل".

الأ�شرة  على  وخطر  فيها،  مرغوب  واآف��ة  منه،  بد  ل  �شر  "اإنها  �شو�شتام:  وق��ال 
والبيت، وحمبوبة فتاكة، وم�شيبة مطلية مموهة". 

ويف القرن اخلام�ص اجتمع "جممع ماكون" للبحث يف امل�شاألة التالية: هل املراأة 
جمرد ج�شم ل روح فيه؟ اأم لها روح؟ 

واأخرًيا قرروا اأنها خلو من الروح الناجية "من عذاب جهنم"، ما عدا اأم امل�شيح. 

وملا دخلت اأمم الغرب يف الن�شرانية كانت اآراء رجال الدين قد اأثرت يف نظرتهم 
النبي - عليه  اأي��ام �شباب  "اأي يف  الفرن�شيون يف عام )586( للميالد.  امل��راأة، فعقد  اإىل 
ال�شالة وال�شالم -" موؤمتًرا للبحث: هل تعد املراأة اإن�شاًنا اأم غري اإن�شان؟ واأخرًيا قرروا 

اأنها اإن�شان خلقت خلدمة الرجل فح�شب. 

وا�شتمر احتقار الغربيني للمراأة، وحرمانهم حلقوقها طيلة القرون الو�شطى، 
حتى اأن عهد الفرو�شية الذي كان يظن فيه اأن املراأة احتلت �شيًئا من املكانة الجتماعية، 
حيث كان الفر�شان يتغزلون بها، ويرفعون من �شاأنها، مل يكن عهد خري بالن�شبة اإىل 
و�شعها القانوين والجتماعي، فقد ظلت تعد قا�شرة ل حق لها يف الت�شرف باأموالها 
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دون اإذن زوجها.

ومن الطريف اأن نذكر اأن القانون الإجنليزي حتى عام )1805م( كان يبيح للرجل 
اأن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة ب�شتة بن�شات، فقد حدث اأن باع اإجنليزي زوجته 
اإن القانون الإجنليزي  عام )1931م( بخم�شمائة جنيه، وقال حماميه يف الدفاع عنه: 
قبل مائة عام كان يبيح للزوج اأن يبيع زوجته، وكان القانون الإجنليزي عام )1801م( 
يحدد ثمن الزوجة ب�شته بن�شات ب�شرط اأن يتم البيع مبوافقة الزوجة، فاأجابت املحكمة 
التنازل عنهن،  اأو  الزوجات،  بيع  بقانون مينع  عام )1805(  األغي  قد  القانون  بان هذا 

وبعد املداولة حكمت املحكمة على بائع زوجته بال�شجن ع�شرة اأ�شهر.

وقد حدث يف العام املا�شي اأن باع اإيطايل زوجته لآخر على اأق�شاط، فلما امتنع 
ح�شارة  جملة  "امل�شدر:  البائع  ال���زوج  قتله  الأخ���رية  الأق�����ش��اط  ���ش��داد  ع��ن  امل�شرتي 

الإ�شالم".

وملا قامت الثورة الفرن�شية "نهاية القرن الثاين ع�شر" واأعلنت حترير الإن�شان 
من العبودية واملهانة، مل ت�شمل بحنوها املراأة، فن�ص القانون املدين الفرن�شي على اأنها 
لي�شت اأهاًل للتعاقد دون ر�شا وليها اإن كانت غري متزوجة، وقد جاء الن�ص فيه على اأن 
القا�شرين هم: ال�شبي واملجنون واملراأة! وا�شتمر ذلك حتى عام )1938م(، حيث عدلت 
هذه الن�شو�ص مل�شلحة املراأة، ول تزال فيها بع�ص القيود على ت�شرفات املراأة املتزوجة. 
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لعبة املال
كلنا يطمح يف اأن ميلك اأطراف الدنيا بني يديه.. ومعظمنا يوجز كل اأحالمه 
قلة  اإىل  حياته  وا�شطراب  واأمل��ه  بوؤ�شه  ويرجع  امل��ال،  يف  واأمله  غايته  ومنتهى  واأمانيه 

موارده املائية.
ال�شهري )بول  الأمريكي  امللياردير  امل��ال،  اأفنوا حياتهم يف جمع  اأح��د من  يقول 
جيتي(: )اإن املال ل ي�شتطيع �شراء ال�شحة ول ال�شعادة ول احلنان ول �شهولة اله�شم(!
ما اأخطر )لعبة املال(، والتي جتربنا اأن ن�شرف جل تفكرينا واهتمامنا وجهدنا 
يف احل�شول عليه، ظانني اأننا يف النهاية �شنمتلك ال�شعادة التي نطمح اإليها.. وهيهات.

تاأثري  اإغ��ف��ال ما له من  اأو  اأهمية وق��وة،  اإن��ك��ار ما للمال من  اأح��د  لن ي�شتطيع 
و�شحر، واأنه يدعم بال �شك من يريد اأن يكون �شعيًدا.

تقّلب  اأن  م��ن  اأب�����ش��ط  ه��ن��اك  ولي�ص  ومنبعها،  ال�شعادة  ج��وه��ر  لي�ص  اأب����ًدا  لكنه 
ويرافقهم  ال�شعادة،  تخا�شمهم  املاليني،  اأ�شحاب  من  كرًثا  لرتى  احلياة  يف  ناظريك 

البوؤ�ص وال�شقاء يف كل خطوة من خطواتهم.
نعم، هناك اأغنياء �شعداء، لكنك لو فت�شت لديهم لوجدت املال عن�شًرا �شئياًل جًدا 
يف منظومة ال�شعادة، واأن املحرك الأول، واملحور الأهم هو الر�شا والقناعة وطماأنينة 

النف�ص وهنائها.
واأح�شن  فقهه  من  امل��ال،  لعبة  اأ���ش��رار  من  خطري  ب�شر  يخربنا   ،^ والر�شول 
فهمه واإدراكه كان يف ال�شباق مت�شدًرا، يقول الر�شول ^: »تفرغوا من هموم الدنيا 
فقره  �شيعته، وجعل  عليه  اهلل  اأف�شى  اأك��رب همه،  الدنيا  كانت  فاإنه من  ا�شتطعتم،  ما 
بني عينيه، ومن كانت الآخرة اأكرب همه جمع اهلل له اأموره، و جعل غناه يف قلبه، وما 
اأقبل عبد بقلبه، اإىل اهلل تعاىل اإل جعل اهلل - عز وجل - قلوب املوؤمنني تفد عليه بالود 

والرحمة، وكان اهلل اإليه بكل خري اأ�شرع« �شححه الألباين. 

ولي�ص املق�شود ب�)الآخرة همه( هو ترك الدنيا وزهد احلياة، واإمنا يف الرتقاء يف 
الطلب والرتفع عن الرك�ص الالهث خلف الدرهم والدينار.
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احلقيقة
دائًما ما يرف�ص غروري القتناع باأن احلياة �شتم�شي طبيعية جًدا حينما اأرحل 
عنها واأوارى الرتاب، �شعب على نف�ص اأحبت الدنيا وتعلقت بها اأن توؤمن اأن احلياة لن 
تتوقف دقيقة اأو حتى ثانية من اأجل رحيله؛ فالكون دائر، والب�شر ما�شون، وكل على 

حاله.

كل ما هناك اأنني ل�شت موجوًدا.. قد يقف البع�ص حزًنا علّي برهة من الزمن، 
لكنهم �شيم�شون اإىل اأعمالهم وم�شاغلهم، وكل ما يربطني بهم.. ذكرى.

وتاهلل اإنها احلقيقة التي نحتاج اإىل اأن نذّكر بها نفو�شنا بني حني واآخر.. فمهما 
كربنا وعلونا وحزنا من املكانة والرفعة وال�شرف، اإل اأن احلياة لن تتخبط من دوننا 

وت�شطرب.

من  مت�شي  لن  احلياة  اأن  والكرب  ال��غ��رور  لهم  خّيل  باأ�شخا�ص  مليئة  والقبور 
دونهم، وها هي احلياة ت�شري بروتينها املعهود، وهم جمرد تاريخ �شابق.
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الطريق املوؤمل
اأ�شحاب ال�شمائر احلية �شاق جًدا، ودرب ال�شاحلني مليء بالعوائق  اإن طريق 
النا�ص  ويقابله  كلها،  الدنيا  الواحد منهم حاماًل بني جنبيه خري  ي�شري  والأ���ش��واك.. 
الفر�شة  ينحتون  وه��م  �شعفائهم  على  ويربت  جراحهم،  ي�شمد  والنكران،  باجلحود 

لهدمه ومتزيقه!

يف جم���ال ال��ع��م��ل جن��د اأن ذا اخل��ل��ق والأم���ان���ة يف ت��ع��ب ون�����ش��ب، يف ال��ع��الق��ات 
لل�شدمات  دائًما  الدافئ معّر�ص  والقلب  الوا�شع  ال�شدر  اأن �شاحب  الجتماعية جند 

واملواقف املفجعة.

رجال اهلل دائًما يف ن�شب وكمد.. وكدح على طول الطريق.. لكن اإذ اأقلب ناظري 
باجلراح،  مليئون  �شالكيه  واأن  بالأ�شواك،  حمفوًفا  احلق  طريق  واأطالع  وي�شرة،  مينة 
درب  يف  النظر  واأدق���ق  الباطل،  طريق  اإىل  واأن��ظ��ر  اأع���ود  وامل��واج��ع،  الآلم  وتتخطفهم 

اخليانة واخل�شة فاأجده غري هني هو الآخر ولي�ص بال�شهل الي�شري!

نعم، طريق الغواية وعر مليء بال�شراك اخلادعة الغدارة، يكلف �شالكيه �شرائب 
باهظة، ويذيقهم من �شنوف العذاب األواًنا.

اأرى ذلك فريتاح فوؤادي ويهداأ جنابي امل�شطرب، ففوق نعيم اهلل اخلالد، وجزائه 
نعيم متوا�شل،  يرتعون يف  الباطل  اأ�شحاب  ي��دع  � مل  ا�شمه  � جل  اأن��ه  الأخ���روي، جند 

ويتقلبون على �شرر الهناء والطماأنينة طوياًل.

اأن  )اإن للذل �شريبة كما  اإذ يقول:  اأبلغ قول �شيد قطب - يرحمه اهلل -؛  وما 
النفو�ص  بع�ص  واإن  الأح��اي��ني.  من  كثري  يف  اأف��دح  ال��ذل  �شريبة  اإن  �شريبة.  للكرامة 
ال�شعيفة ليخيل اإليها اأن للكرامة �شريبة باهظة ل تطاق، فتختار الذل واملهانة؛ هرًبا 
من هذه التكاليف الثقال، فتعي�ص عي�شة تافهة رخي�شة، مفزعة قلقة تخاف من ظلها، 
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وتفرق من �شداها، يح�شبون كل �شيحة عليهم، ولنجدنهم اأحر�ص النا�ص على حياة. 
هوؤلء الأذلء يودون �شريبة اأفدح من تكاليف الكرامة، اإنهم يوؤدون �شريبة الذل كاملة، 

يوؤدونها من اطمئنانهم، وكثرًيا ما يوؤدونها من دمائهم واأموالهم وهم ل ي�شعرون(.

واإن  الباطل وعر خميف،  اأن طريق  يا �شديقي، فعزاوؤك  اآملك طريق احلق  فاإن 
اأجهدك حمل الكرامة، فتاأكد من اأن حملة الذل يف ن�شب واإرهاق.
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ل متثل دور ال�ضهيد
هناك من الب�شر اأ�شناف تهوى تقم�ص دور البطل ال�شهيد!

فهم - ح�شب زعمهم - يعطون يف زمن كثري فيه الغدر، ويغفرون يف واقع غلب 
عليه الق�شوة، وي�شدقون على رغم اأن الكذب هو العملة الرائجة املطلوبة!

قلة  وي�شكون  بها،  ق��ام��وا  التي  البطولت  قائمة  الآذان  على  ي���رددون  ويظلون 
فطافوا  البطولة،  طريق  اأعوزهم  م�شاكني،  واهلل  وه��وؤلء  التقدير..  وانعدام  التكرمي 

يتم�شحون يف ترابه الرباق.
ل  لكنهم  مر�شى،  فاأنا�ص  تكاليفها،  يدفعوا  اأن  دون  ال�شهادة  ث��وب  مرتدو  اأم��ا 

يعلمون. 
وذكائه  املرمر،  الأبي�ص  قلبه  �شوى عن  الواحد منهم فال يحدثني  اإىل  اأجل�ص 
اإىل  يلتفت  العظماء، ول  اأغ��رب، ل يعرف قيمة  اللماح، وينعي وج��وده يف زمن  الثاقب 

العمالقة الأفذاذ.
وتاهلل اإن الل�شان ل يجري مبدح النف�ص والإفراد يف حما�شنها، اإل من عيب فيها، 

و�شمور يف طموح �شاحبها، وتقزم يواجهه اأمام جناحات الآخرين واإجنازاتهم.
الأي�شر  اأن  ولأن��ه ل ي�شتطيع الع��رتاف مبا فيه من عيوب وثلمات، فاإنه يجد 

موؤونة هو متثيل دور العبقري الذي جاء يف الزمن اخلطاأ!
لذا؛ اأحببت اأن اأحذرك يا �شديقي من اأن ت�شول لك نف�شك تقم�ص دور ال�شهيد، 

اأو اأن تهفو اإىل �شماع نغمة املديح، وترديد كلمات الثناء والف�شل. 
فنحن - ثبتنا اهلل - قد جبلنا على حب املديح وتزكية النف�ص، واإظهار حما�شنها.. 
والأف�شل والأليف بك اأن تقتحم احلياة، وتكون اأحد اأبطالها اأو �شهدائها احلقيقيني، 
الذين يروون بعرقهم ودمعهم، بل ودمهم اإن تطلب الأمر �شجرة عزتهم وكربيائهم، 

دون �شجيج اأو �شراخ اأو �شخب. 

كن رجاًل، ل ي�شغل بالك من �شفق لك ممن �شخر منك، فب�شرك النافذ يخرتق 
حجب امل�شتقبل؛ لي�شتقر على هدفك وحلمك. 
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دع حبك يعلن عن نف�ضه
بامل�شاعر  بالبوح  املتعلق  ذلك اخلطاأ  ت��ك��راًرا، هو  اأخطاء هذه احلياة  اأك��رث  اأح��د 
والأحا�شي�ص.. فمعظمنا يعتقد اأنه ما دام يحب �شخ�ص ويحمل له م�شاعر طيبة، فاإن 
هذه امل�شاعر ما تلبث اأن تعلن عن نف�شها بنف�شها، واأن ال�شخ�ص الآخر اإن مل يرها فهو 

خمطئ، ول يقدر قيمة م�شاعرنا النبيلة.

وهذا خطاأ كبري، ُيحذرنا من الوقوع فيه علم النف�ص اليوم، فما زالت مدار�ص 
علم النف�ص تعلم الل�شان البوح باجلميل من امل�شاعر والأحا�شي�ص، ويحذرون من التكال 

على اأن امل�شاعر اجلميلة الطيبة ال�شاكنة يف القلب �شتعلن عن نف�شها وحدها.

اأفالطون ين�شحك باأنك اإذا رغبت اأن يدوم حبك فاأح�شن اأدبك، اأي اهتم دائًما 
ب�شلوكك ولتعرب دائًما جوارحك عما ي�شكن قلبك من امل�شاعر والأحا�شي�ص اجلميلة.

واأعظم من قول اأفالطون قول �شيد الب�شر حممد ^، للرجل الذي اأتاه يخربه 
فيه اأنه يحب �شاحبه، ف�شاأله النبي ^: هل اأخربته؟ - اأي هل قلت له اأنك حتبه - 
^، اذهب وقل له اأنك حتبه، ثم التفت  وعندما اأجابه الرجل بالنفي، قال له النبي 
النبي ^ اإىل اأ�شحابه وقال: »اإذا اأحب اأحدكم اأخاه، فليعلمه اأنه اأحبه« رواه البخاري.

اإننا نعي�ص يف زمن ندر فيه البوح بالكلم الطيب، والعرتاف باجلميل من امل�شاعر 
والأحا�شي�ص التي ت�شكن الوجدان.
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احلرب على القراآن
لنزول  الأوىل  البواكري  ب��داأت منذ  الكرمي قدمية حديثة،  القراآن  احل��رب على 
الكرمي  القراآن  ل  و�شجَّ الوثنية،  مع  جمابهة  اأول  مع  نارها  واندلعت  الكرمي،  القراآن 
بيانها يف  و�شياأتي  ن��زول��ه،  وق��ت  الكرمي  ال��ق��راآن  ه��ذه احل��رب على  الأوىل من  اجلولة 

موا�شع من هذه الدرا�شة.

التي  ال�شر�شة  الهجمات  وم��ن  اآخ��ر،  حيًنا  وتهداأ  حيًنا  ت�شتد  املعركة  وا�شتمرت 
كتاًبا  امل�شت�شرقني  بع�ص  تاأليف  ال�شليبية،  احل��روب  زمن  الكرمي  القراآن  لها  تعر�ص 
)ولي�ص  الكرمي  القراآن  األفاظ  برتجمة  قاموا  كما  الكرمي"،  القراآن  "دح�ص  بعنوان 
معانيه( اإىل اللغة الالتينية كمدخل اإىل التحريف والت�شويه.. وماتت كل هذه اجلهود 

وبقي القراآن الكرمي م�شوًنا حمفوًظا عن كل �شوء.

والهجمة املعا�شرة على القراآن الكرمي اأ�شد �شراوة من كل ما �شبق، وذلك من 
بتاأليف قراآن مزعوم  اأمريكا  العنكبوتية، بل قامت  ال�شبكة  الف�شائيات ومواقع  خالل 
حتت عنوان "الفرقان احلق". واملده�ص يف كل هذا اأن القراآن الكرمي هو الذي انت�شر 
فكرًيا؛ لأن البون �شا�شع بني كالم اهلل الذي جعله اهلل هداية ورحمة وطماأنينة ملن لذ 

واآمن به، وبني تخريف الب�شر وزيفهم.

ملاذا الهجوم على القراآن؟

هناك دوافع كثرية للهجوم على القراآن، ميكن اإجمالها يف دافعني:

داف���ع نف�شي: ت��زي��ي��ف احل��ق��ائ��ق وحت��ري��ف��ه��ا ت��ع��ب��رًيا ع��ن الإخ���ف���اق وال��ع��ج��ز عن 
مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة اخل�شم يتحول يف الأعم الأغلب � اإىل الفرتاء عليه.

كما اأن التلب�ص بال�شفات ال�شلبية دافع لو�شف الآخرين بها درًءا لالتهام، وهو 
ما يعرف عند علماء النف�ص بالإ�شقاط، حيث اإن الإ�شقاط حيلة من احليل الدفاعية 
التي يلجاأ اإليها الفرد للتخل�ص من تاأثري التوتر النا�شئ يف داخله؛ ذلك اأن الغلبة اإمنا 
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تكون للفكر الأقوى، والإ�شالم � كما ي�شهد الواقع � عقيدة واأخالًقا هو الأقوى، فقوته 
لي�شت من قوة اأتباعه كما يف العقائد الأخرى، لكن قوته ذاتية تتاأتى من داخله؛ لأنه 
احلق، لأنه اخلري، لأنه ال�شالم واملن.. لأنه ال�شلة احلقيقية التي مل تتعر�ص لزيف اأو 

حتريف اأو ت�شويه.

� على رغ��م تفوقه  امل��ع��ريف  الفكري  امل�شتوى  ال��غ��رب على  اإخ��ف��اق  ك��ان  وم��ن هنا، 
�شيا�شًيا وع�شكرًيا � دافًعا اإىل اخلروج عن العقالنية واحلوار املن�شف، واللجوء اإىل القوة 

واإىل الت�شويه والإف�شاد ظلًما وعدواًنا.

هزمية  رغم  على  فكرًيا،  الإ�شالم  مواجهة  يف  الغرب  اإخفاق  وهو  معريف:  داف��ع 
امل�شلمني �شيا�شًيا واقت�شادًيا وع�شكرًيا يف الوقت املعا�شر، فالفرتاء على القراآن والطعن 
عقائدًيا؛  الإ�شالم  مواجهة  يف  الكني�شة  لإخفاق  نتيجة  جاء  الو�شطى  القرون  يف  فيه 
حيث تتهاوى عقيدة التثليث اأمام عقيدة الوحدانية هلل تعاىل، ي�شاف اإىل هذا انعزال 
الكني�شة عن احلياة، يف مقابل اأن الإ�شالم دين ودنيا، فلم يكن اأمام الكني�شة من �شبيل 

ل�شد الن�شارى عن الدخول يف الإ�شالم �شوى ت�شويه ر�شالة الإ�شالم.

الطعن  الآخ��ر، مبوا�شلة  اإق�شاء ونبذ  الآن ميار�ص فكرة  الغرب حتى  يزال  ول 
باأنه هو الذي  الإ�شالم  الوقت نف�شه ينعت  ^، ويف  النبي حممد  القراآن ويف نبوة  يف 

ميار�ص اإق�شاء الآخر.

كتاًبا  بالقراآن  ول  نبًيا،   ^ مبحمد  ول  دي��ًن��ا،  بالإ�شالم  تعرتف  ل  فالكني�شة 
ن�شراين،  اأو  يهودي  اإرث  هو  اأو  حممدي،  واخ��رتاع  اأك��ذوب��ة  عندهم  فالقراآن  مقد�ًشا، 
^ نف�شه وهم تاريخي، وال�شحابة متوح�شون، وامل�شلمون برابرة وم�شا�شو  وحممد 
دماء وهمج.. مع علمهم � بل يقينهم � باأن الإ�شالم احتوى الآخر واعرتف به، بل ل يتم 
الإميان للم�شلم اإل بالإميان بجميع الر�شل والأنبياء والكتب ال�شماوية التي اأنزلها اهلل 

على اأنبيائه - �شلوات اهلل و�شالمه عليهم اأجمعني -.

على  تقوم  امل�شلمني  بغري  الإ�شالم  عالقة  اأن  لتاأكيد  حت�شى  ل  مواقف  وهناك 
ال�شماحة والعدالة واحرتام حقوقه.
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القراآن يزداد تاألًقا وقوة يف وجه الفرتاءات
من ي�شتعر�ص تاريخ القراآن الكرمي عرب الزمان واملكان يجد اأن من بني خ�شائ�ص 
الهجوم عليه من معار�شيه  ا�شتد  كلما  اأن��ه  الإع��ج��از:  اإىل حد  التي ت�شل  الكتاب  هذا 
ومنكريه ازداد القراآن تاألًقا وقوة، فحقائق القراآن اخلالدة تدح�ص الزيف والفرتاء، 

وكل ما يثريه اأعداء القراآن من �شبهات.. اإنه بحق - كما اأخرب اهلل تعاىل عنه -: زب گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱڱ ڱں ں ڻ ڻ رب )ف�شلت(.

وتقوم اآيات القراآن على اإقناع العقل وطماأنينة القلب وف�شح الزيف والفرتاء؛ 
حتى ل يبقى اأمام املتمرد اإل اأحد اأمرين: اإما اأن يوؤمن عن بّينة، واإما اأن يكفر عن بّينة.

القراآن وحده هو القادر على حماورة املتمرد؛ لأنه خطاب اخلالق خللقه، وهو - 
عز وجل - اأعلم بهم، قال اهلل تعاىل: زب ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿٿ رب )امللك(.

ويف القراآن مناذج هادية يف حماورة املتمرد، من ذلك احلوار القراآين مع النمرود، 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  زب  تعاىل:  اهلل  قال 
ڑ  ژ  ژ    ڈ   ڈ  ڎڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ 

ڑ ک ک ک ک گ  گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ رب )البقرة(.
ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  زب  ه���داي���ة:  ك��ت��اب  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن  ولأن 
ڻۀ رب )البقرة: 185(.. فكل اآية، بل كل كلمة، بل كل حرف فيه يحمل �شًرا من 
اأ�شرار الهداية الربانية التي اأودعها اهلل يف اآياته، فاإذا م�شت القلب وتاأملها العقل وجد 
فيها املالذ الآمن واحلقيقة اخلالدة فاأ�شرع م�شتجيًبا لهدي الآيات بعد اأن مالأه الإميان 

والت�شديق بها.

القراآن  على  املعا�شرة  الهجمة  ب��اأن   - وعقاًل وجتربًة  اإمي��اًن��ا   � يقني  لعلى  واإين 
�شتعود ل�شالح القراآن، كما كانت الغلبة للقراآن يف كل الهجمات ال�شابقة، والن�شر دائًما 

النتائج.
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كمال اللغة القراآنية ومنتهى متامها يف عيون 
اخل�ضوم

ما دمنا ملتزمني بروح الإ�شالم يف احلوار واملو�شوعية يف البحث عن احلقيقة، 
ل اخرتاع احلقيقة وتلفيق الدرا�شات والبحوث لإثباتها، ما دمنا كذلك؛ فاإنه يعّن يل 
اأن اأعر�ص وجهة نظر هوؤلء البع�ص يف حقيقة )كمال اللغة القراآنية ومنتهى متامها(، 

فهم يت�شاءلون:

- هل بالفعل اأعجز القراآن العرب عن الإتيان مبثله؟!

- هل كان القراآن مثاًل لعربية بال �شوائب اأو اأخطاء لغوية؟!

- ثم اأيهما يحكم على الآخر: العربية، اأم القراآن؟!

وجنيب بكل ثقة ويقني:

نعم، لقد اأعجز القراآن العرب عن الإتيان مبثله، بكل ما حتمله كلمة الإعجاز 
من معاين التحدي والغلبة، ولو كانوا ي�شتطيعون لفعلوا، لكنهم مل يفعلوا.

نعم، القراآن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء وال�شفاء والكمال واجلالل، ظهرت 
يف نظمه، وخ�شائ�ص �شياقه، ولفظه، وبدائعه يف املقاطع والفوا�شل وجماري الألفاظ 
ومواقعها؛ فقد كان القراآن اأحد العوامل احلا�شمة يف اإميان من اآمنوا حينما اأ�شرقت 

الدعوة يوم مل يكن ملحمد ^ حول ول طول، ويوم مل يكن لالإ�شالم قوة ول منعة.

نعم، اإن القراآن هو احلاكم على العربية واملهيمن عليها، فلقد �شاء اهلل اأن يجعل 
العربية لغة الوحي املنزل لت�شبح لغة دين، ثم كتب لها احلفظ واخللود بحفظ القراآن 

وخلوده، وحفظ القراآن لي�ص مهمة ب�شر، بل هي اأمر اهلل وحده: زب ڳ ڳ ڳ ڱڱ 
ڱ  ڱ ں  رب )احلجر(.
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جامل النا�ض .. هل جتيد هذا؟
اأن  ت�شتطيع  ل  ذل��ك  دون  اإذ من  النا�ص؛  تعرف كيف جتامل  اأن  ال�شروري  من 
تك�شب احرتامهم.. ومن دون اأن تكون لك قدرة على ا�شتمالة الآخرين، كيف ميكن اأن 

تكون لك �شخ�شية جذابة؟ 

وال�شوؤال الآن هو: ما املجاملة؟ 

مع  التعامل  يف  غليًظا  ت��ك��ون  ل  اأن  يف  تتلخ�ص  املجاملة  اأن  يظن  البع�ص  اإن 
الآخرين.. اإل اأن ذلك هو اجلانب "ال�شلبي" منها... وهناك جوانب "اإيجابية" ل بد 
من مراعاتها، فمثاًل تت�شمن املجاملة املقدرة على حتويل جمرى النقا�ص اإىل الوجهة 

التي تلذ ملحدثك، وحماولة ك�شب قلبه، قبل فر�ص راأيك عليه. 

وطبيعي اأن تلك لي�شت م�شكلة م�شتع�شية يف التعامل مع �شديق تعرفه معرفة 
وثيقة، وتفهمه حق الفهم، لكن ماذا ع�شاك تفعل لتتجنب اإيذاء �شعور �شخ�ص ل تعرف 

طبيعة اإح�شا�شاته؟

اإن املجاملة كال�شداقة من املي�شور التدرب عليها متى عرفت �شرها، و�شاأنها �شاأن 
كل عادة اأخرى، متى اكت�شبت، ر�شخت واأ�شبح من الع�شري اقتالعها.. واإليك فيما يلي 

�شت طرق لكت�شاب فن املجاملة: 

اأوًل: حاول دائًما اأن تروي لالآخرين ما يلذ لهم مما �شمعت اأو قراأت، ول تهمل 
املجامالت العابرة، والتي تت�شمن املديح املخل�ص ال�شادق. 

يفتاأون  ل  ال��ذي��ن  اأن  والأغ��ل��ب  وال��وج��وه،  الأ���ش��م��اء  تتذكر  اأن  يف  اجتهد  ثانًيا: 
يقولون: »اإنني ل اأ�شتطيع تذكر ا�شم هذا ال�شخ�ص« هم يف الواقع اأك�شل من اأن يحاولوا 
اإن�شان املقدرة على تثبيت الأ�شماء والوجوه يف ذهنه، لكن  اكت�شاب فن املجاملة، فلكل 

الرغبة القوية يف حتقيق هذا ينبغي اأن تتحقق اأوًل، ثم التدرب على الباقي. 

ثالًثا: اإذا و�شع النا�ص ثقتهم فيك، فانه�ص بها، ول تك�شف اأي �شر ائتمنوك عليه. 
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رابًعا: التزم ما اأمكنك �شمري املخاطب يف مناق�شاتك، وبنمو اهتمامك بالآخرين، 
وكل ما يعود عليه اأو يت�شل به، �شتجد نف�شك مدفوًعا اإىل الإقالع عن �شمري املتكلم. 

خام�ًشا: ل ت�شخر من الآخرين ول ت�شتهزئ بهم، بل على العك�ص اجعل داأبك اأن 
ت�شعرهم باأهميتهم.

�شاد�ًشا: اكت�شب املقدرة على القول املنا�شب يف الوقت املربك، واملراد بهذا اأن متحو 
�شفينة  نعي�ص يف  »اأننا جميًعا  وت�شعره:  الآخر  ال�شخ�ص  نف�ص  بالنق�ص من  الإح�شا�ص 

واحدة«.
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َمن كانت له بداية حمرقة كانت له نهاية م�ضرقة
اأنها ل تعرف ماذا تفعل  ابنة لأبيها م�شاعب احلياة، وقالت  ا�شتكت  اإن��ه:  يقال 
ملواجهتها، واأنها تود ال�شت�شالم، فهي تعبت من القتال واملكابدة؛ ذلك اأنها ما اإن حتل 

م�شكلة تظهر م�شكلة اأخرى.

ا�شطحبها اأبوها اإىل املطبخ وكان يعمل طباًخا.. مالأ ثالثة اأوان باملاء وو�شعها 
على نار �شاخنة.. �شرعان ما اأخذ املاء يغلي يف الأواين الثالثة. 

و�شع الأب يف الإناء الأول: جزًرا

ويف الثاين: بي�شة.

يف الإناء الثالث: و�شع بع�ص حبات القهوة املحم�شة واملطحونة )النب(.

واأخذ ينتظر اأن تن�شج وهو �شامت متاًما.

نفد �شرب الفتاة، وهي حائرة ل تدري ماذا يريد اأبوها...!

اأخذ اجلزر وو�شعه يف وع��اء، واأخذ  اأطفاأ النار، ثم  انتظر الأب ب�شع دقائق، ثم 
البي�شة وو�شعها يف وعاء ثان، واأخذ القهوة املغلية وو�شعها يف وعاء ثالث. 

ثم نظر اإىل ابنته وقال: يا عزيزتي، ماذا ترين؟

اأجابت البنة: جزًرا وبي�شة وُب�ًنا. 

لكنه طلب منها اأن تتح�ش�ص اجلزر..!

فالحظت اأنه �شار نا�شًجا وطرًيا ورخًوا..!

ثم طلب منها اأن تنزع ق�شرة البي�شة..! 

فالحظت اأن البي�شة باتت �شلبة..!

ثم طلب منها اأن ترت�شف بع�ص القهوة..! 

فابت�شمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة الغنية..!
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�شاألت الفتاة: لكن ماذا يعني هذا يا اأبي؟

اأن كاًل من اجلزر والبي�شة والنب واجه اخل�شم نف�شه،  ابنتي  يا  اعلمي  فقال: 
وهو املياه املغلية، لكن كاًل منها تفاعل معها على نحو خمتلف.

لقد كان اجلزر قوًيا و�شلًبا، لكنه ما لبث اأن تراخى و�شعف، بعد تعر�شه للمياه 
هذا  لكن  الداخلي،  �شائلها  حتمي  اخلارجية  ق�شرتها  كانت  فقد  البي�شة  اأم��ا  املغلية.. 

الداخل ما لبث اأن ت�شلب عند تعر�شه حلرارة املياه املغلية. 

اإنها متكنت من تغيري املاء  اإذ  اأما القهوة املطحونة فقد كان ردة فعلها فريدة؛ 
نف�شه.

وماذا عنِك؟

وال�شعوبات  ل��الأمل  تتعر�ص  عندما  لكنها  �شلبة..  تبدو  التي  اجل��زرة  اأن��ِت  هل 
ت�شبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟

اأم اأنِك البي�شة.. ذات القلب الرخو.. لكنها اإذا ما واجهت امل�شاكل اأ�شبحت قوية

الداخل، فبات  لكنِك تغريِت من  تزال كما هي،  تبدو ق�شرتِك ل  و�شلبة؟.. قد 
قلبِك قا�شًيا ومفعًما باملرارة! 

الأمل(..  ال�شاخن، )وه��و م�شدر  امل��اء  يغرّي  ال��ذي  املطحون..  ال��نب  اأن��ِك مثل  اأم 
بحيث يجعل�ه ذا طعم اأف�شل؟! 

فاإذا كنِت مثل النب املطحون، فاإنِك جتعلني الأ�شياء من حولك اأف�شل اإذا ما بلغ 
الو�شع من حولِك احلالة الق�شوى من ال�شوء.

فكري يا ابنتي كيف تتعاملني مع امل�شاعب.. ومن تختارين لكي تكوين؟

فهل اأنِت جزرة اأم بي�شة اأم حبة قهوة مطحونة؟

اإخواين الكرماء.. عالم تقتلنا الهموم وتخنقنا امل�شاعب؟

هال نقف لنفكر للحظة كيف نتعامل مع م�شاعبنا يف احلياة؟
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الطباع ال�ضعبة لالآخرين
لديك اأربعة خيارات عندما تتعامل مع �شعبي الطباع من النا�ص: 

املعاناة وال�شكوى  اأن تبقى ول تعمل �شيًئا، ويت�شمن ذلك بالنتيجة  1- ميكنك 
ا، وهذا الأمر هو خطري بحد  اأي�شً اأن يعملوا لك �شيًئا  اإىل بع�ص ممن ل ي�شتطيعون 
�شوًءا مع  ي��زداد  النا�ص  املرا�ص من  التعامل مع �شعبي  الناجت عن  الإحباط  ذات��ه؛ لأن 
الزمن، اأما ال�شكوى اإىل النا�ص الذين ل يقدرون على عمل �شيء فمن �شاأنها اأن تثبط 
العزائم، وبالتايل تدين م�شتوى الإنتاجية لديك، وتوؤدي اإىل تاأجيل الأعمال املهمة اإىل 

وقت اآخر. 
2- ميكنك اأن تفارق بالتي هي اأح�شن، ويف بع�ص الأحيان يكون الرحيل اأف�شل 

اخليارات فلي�ص جميع امل�شاكل قابلة للحل، وبع�شها ل ي�شتحق احلل. 
اأي اأن النجاة ي�شبح لها ما يربرها عندما ي�شبح تعاملك مع �شخ�ص ما غري ذي 

فائدة، وعندما يتدهور املوقف ويوؤدي اإىل ما تقوله اأو تفعله من �شيئ اإىل اأ�شواأ. 
اإن  تتعامل معه، حتى  ال��ذي  ال�شعب  ال�شخ�ص  راأي��ك يف  با�شتطاعتك تغيري   -3
ا�شتمر ذلك ال�شخ�ص يف التم�شك مبوقفه ال�شعب، ميكن اأن تتعلم كيف تراهم، وت�شتمع 
ا القيام بتغيريات  اإليهم، وت�شعر بهم كل على حدة، ومبواقف خمتلفة، وباإمكانك اأي�شً

عدة داخل نف�شك لكي تتحرى من ردود الفعل التي اأحدثها ذوو امل�شاكل من النا�ص. 
�شعبي  مع  تعاملك  اأ�شلوب  تغري  عندما  ال�شخ�شي  �شلوكك  تغيري  باإمكانك   -4
املرا�ص من النا�ص، فاإنه يتعني عليهم اأن يتعلموا و�شائل جديدة من اأجل التعامل معك، 
فبقدر ما ي�شتطيع بع�ص النا�ص اإظهار اأح�شن ما فيكم من خ�شال واأ�شواأها، فاإن لديك 
القدرة على اإظهار ما يف الآخرين من خ�شال ومزايا مماثلة، وهنا ا�شرتاتيجيات فعالة 
املعقدة، فعندما تعرف ما يجب عمله  ال�شلوكيات  التعامل مع  اأجل  تعلمها من  ميكن 
وكيف تقوم بعمله ت�شتطيع ال�شري على درب معّبد يوؤدي بك اإىل ال�شيطرة على املوقف، 
اإىل ما تريده منهم والتاأثري  اإىل جادة ال�شواب، وبالتايل الو�شول  ثم توجيه املوقف 

فيهم. 
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نحو اأعمال اأكرث يف وقت اأقل
الكل يعاين م�شكلة �شيق الوقت، لكن باإدارة الوقت بحكمة ونظام ميكننا اإجناز 

اأكرب عدد من الأعمال باأق�شر وقت، وذلك من خالل: 

1- �شع قائمة باأعمالك:

اأك��رب ع��دد من الأع��م��ال يف وق��ت ق�شري هي و�شع قائمة  اأف�شل الطرق لإجن��از 
التنفيذ  واجبة  الأع��م��ال  اأي  ح��دد  لالأعمال،  كتابتك  عند  الأول��وي��ة،  ح�شب  بالأعمال 
كوظيفتك، واأيهما عبارة عن م�شروع تود اإجنازه، وظائفك يتم اإجنازها عادة مبرحلة 
هذه  من  مرحلة  وك��ل  لإجن���ازه،  متعددة  مراحل  اإىل  يحتاج  قد  امل�شروع  لكن  واح���دة، 

املراحل تق�شم على اأنها وظيفة م�شتقلة. 

2- و�شع وقت حمدد لالأعمال: 

الن�شغال بو�شع اخلطط واآليات تنفيذ الأعمال اليومية وامل�شاريع قد ياأخذ من 
�شيكون  بوقت ق�شري  الأعمال  اأداء  لكل عمل،  الوقت  لذا يجب حتديد  الكثري؛  وقتك 

اأ�شهل هكذا؛ ذلك لأنك �شت�شغط على نف�شك لأداء الأعمال املهمة اأوًل. 

3- ا�شاأل نف�شك ماذا تريد اأن تفعل؟: 

حدد اأهدافك من اأداء اأي عمل، يجب اأن تقرر اإىل اأين تريد الو�شول، هل ترغب 
باأن يكون لديك اأوقات فراغ كثرية؟

اأهدافك وما تطمح له  امل��ادي؟ عندما حتدد  اأن��ت يف حاجة لرفع دخلك  اأم هل 
بالفعل �شيكون لديك القوة املحركة والرغبة باأداء الأعمال املحددة يف قائمة اأولياتك. 

* قّيم نف�شك، اأمرا�ص العجلة تبتدئ، اأو تظهر عليك عندما تندفع لتكون الأول 
يف كل �شيء، عندما ت�شغط على نف�شك لتكون دائًما يف املقدمة، على رغم اأنك يف الواقع 

ل ت�شل اإىل �شيء.. وكذلك عندما ت�شاب باجلنون اإذا جتاوزك اأحدهم ب�شيارته. 

على رغم اأن ال�شارع نف�شه مليء باملطبات، وعندما تقطع على �شخ�ص ما كالمه، 
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فال تعطه الفر�شة لإكمال ما يقول، وعندما تدق باأ�شابعك يف توتر، وعندما ل تتناول 
وجباتك توفرًيا للوقت، وعندما ت�شع جدوًل مزدحًما لالأطفال يحب�ص عليهم اأنفا�شهم. 

وتفكريك،  وحديثك،  واأك��ل��ك،  �شريك،  يف  متهل  العجلة،  مر�ص  من  لل�شفاء   *
وقيادتك �شيارتك. 
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التخطيط للحا�ضر وللم�ضتقبل
ل بد من التخطيط ال�شليم لكل ما يتعلق بجميع املواقع التي تقع حتت اإ�شرافك، 
امليزانية املخ�ش�شة لتطوير وحت�شني مواقع ومراكز  التخطيط مراجعة  وي�شمل هذا 

العمل، اأًيا كان نوع هذا العمل. 

ال�شليم  التخطيط  على  ت�شاعدك  التي  القواعد  بع�ص   - العزيز  اأخي   - وهناك 
وحتقيق الهدف يف احلياة العملية واليومية:

- ل تكن مثالًيا، ودع التفكري احلامل البعيد كل البعد عن واقع احلياة.

- دع اتخاذ الرغبة اأ�شا�ًشا للتفكر، وحاول اأن تفهم نف�شك. 

- اكت�شف ما اأنت اأهل للقيام به من اأعمال، ودّرب نف�شك على التفكري املنطقي. 

- ا�شرع يف ر�شم خطة لتحقيق هدفك؛ فاملرء من دون هدف ل وجود له. 

اأن تكون قد جمعت كل املعلومات والبيانات  - ابداأ يف تنفيذ خطتك عملًيا بعد 
الالزمة للخطة. 

- ل تنتظر اإىل الغد، اعمل اليوم "فالوقت من ذهب" ومن �شار على الدرب و�شل.

- تذكر دائًما اأنه ل وجود للف�شل، فالف�شل يف الواقع "عمل مل يتم تنفيذه بعد". 

ل��ه، �شر دائ��ًم��ا يف طريقك الطبيعي وجتنب  ب��دور مل تخلق  - ل حت��اول القيام 
الف�شل. 

- ابذل كل جهدك يف كل عمل تقوم به؛ حتى يفارقك �شعور الندم والإح�شا�ص 
بالذنب. 

- ع�ص دائًما هادئ الأع�شاب، وا�شتقبل احلياة بوجه �شاحك، و�شدر رحب. 

- كن قوي املالحظة ومتفائاًل على الدوام، وقاوم الغ�شب. 

- حاول دائًما اأن حتافظ على �شحتك حتى نهاية ال�شوط؛ لكي تنعم يف ال�شنوات 
الأخرية من حياتك باجلهود التي �شرفتها. 
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الأكمل  الوجه  وعلى  الأمثل  يكون  لن  م�شكلة  لأي��ة  ال�شحيح  احل��ل  اأن  تذكر   -
اأن�شاف احللول، طاملا  اأو احلالة، ول تقبل  اإن مل يكن احلل حاًل جذرًيا لتلك امل�شكلة 
اأمكن حتقيق احلل اجلذري لتلك احلالة اأو امل�شكلة، ول جتزع للف�شل واتخذ منه طريًقا 

للحياة، واجعل يوم دخولك يف احلياة العملية بداية تعلم طويل و�شاق. 

- ل تدع ال�شيا�شة واأ�شحاب امل�شالح الأنانية واخلا�شة يف عملك؛ لأنها تف�شده. 

- دع معاونيك والآخرين ممن لهم عالقة م�شاركتك بالعمل، وا�شتمع اإىل اآرائهم 
واأفكارهم. 

- احر�ص على اأن تكون دقيًقا يف عملك واعمل على مراجعته، واأخذ العرب من 
الأخطاء. 

واأن  تلقاهم،  الآخرين واح��رتام كل من  املعروف وخدمة  دائًما تقدمي  - ح��اول 
اأو متعالًيا، و�شارك النا�ص م�شاعرهم  تكون رقيًقا يف حديثك معهم، ول تكن مغروًرا، 

واأحا�شي�شهم. 

- تعامل مع الآخرين بروح املحبة والت�شامح ول حتمل حقًدا اأو كراهية لأحد؛ 
اخللق  اأ�شحاب  من  دائًما  وك��ن  غ��ريه،  قبل  �شاحبهما  يقتالن  والكراهية  احلقد  ف��اإن 
تتوقع جزاًء  النا�ص خمتلفون، ول  ب��اأن  واآم��ن  الكالم،  قليل  الل�شان  الطيب. وكن عف 

عاجاًل عن كل عمل تقوم به. 
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احِل�ضَبة
ال�شريعة  اأ�ش�شها  و�شعت  التي  ال�شيا�شية  الإ�شالمية  النظم  واحدة من  احل�شبة 
الفقهاء عنها و�شرحوا  الإ�شالمية. وقد حتدث  الأمة  وانفردت بتطبيقها  الإ�شالمية، 
اأ�شولها وقواعدها، وبينوا وظيفتها يف املجتمع الإ�شالمي.. اإل اأن املاوردي ي�شكو من اأن 
الفقهاء قد اأغفلوا بيان اأحكامها، وعد ذلك اإخالًل ل يجوز، ومن ثم اأفرد لها يف كتابه 
�شبب  املاوردي  ويذكر  واأحكامها.  اأ�شلها  فيه  بنّي  ا  خا�شً ال�شلطانية" ف�شاًل  "الأحكام 
اإهمال احل�شبة اإىل اإعرا�ص ال�شلطان عنها وندبه لها من هان، ف�شارت احل�شبة للتك�شب 

وقبول الر�شا.

النا�ص". وجتب  اأمرها على  "اإنه حني حدث ذلك لنت احل�شبة وهان  ويقول: 
الإ�شارة اإىل اأن عدًدا من املوؤرخني الالحقني للماوردي اهتموا باأمر احل�شبة، واأفردوا 
لها كتاًبا، من اأهمها ما كتبه عبدالرحمن ال�شيزري من كتاب القرن ال�شاد�ص الهجري 
وابن الأخوة القر�شي يف القرن ال�شابع الهجري، وما كتبه ابن تيمية الذي ا�شتطاع اأن 
يكون نظرية اإ�شالمية عامة ت�شمل احل�شبة واملحت�شب، ووظيفته بو�شفها وظيفة عامة 

تنعك�ص على وظيفة احلكومة الإ�شالمية.

فها بع�شهم باأنها م�شتقة  واحل�شبة عند اللغويني تعني الإنكار والردع، فقد عرَّ
من ح�شبك، اأي اكتف اأو كف عن، بينما عّرفها اآخرون اأنها من احت�شب عليه ال�شيء اأي 

اأنكره عليه، اأو اأنها من احت�شاب الأجر عند اهلل لعمل يقوم به الإن�شان.

اأما اأ�شلها التاريخي فيعني قيام ويل الأمر بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وهذا يعود اإىل ع�شر النبوة، حيث تولها النبي ^ بنف�شه، واتبعه خلفاوؤه من بعده 

اإىل اأن اأ�شبحت من النظم الأ�شا�شية يف حكومة امل�شلمني جميًعا.

وعّرف ابن تيمية احل�شبة فقال: هي الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مما لي�ص 
من اخت�شا�ص الولة والق�شاة والديوان ونحوهم.
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والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ل يتم اإل بقوة واإمارة، ومن هنا كانت الإمارة، 
اأو ولية اأمر النا�ص من اأعظم واجبات الدين، ومن اأهم واجبات ويل الأمر، �شواء كان 
اإمام امل�شلمني اأم كان والًيا عليهم بتقليد اإمارة، اأم قائًدا جلي�شهم؛ حماية للدين والذب 
عن احلرمي ومراعاة الدين من تغيري اأو تبديل، واإقامة احلدود يف حق اهلل - �شبحانه 

وتعاىل - وحقوق الآدميني.

والولية لها ركنان، القوة والأمانة، فقد قال تعاىل:  زب ڳ   ڱ ڱ ڱ  ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ رب )التكوير(.

علم  على  تقوم  وه��ذه  النا�ص،  بني  احلكم  يف  القوة  هي  هنا  تعنينا  التي  والقوة 
الأمانة  اأم��ا  اهلل..  اأحكام  تنفيذ  على  وال��ق��درة  وال�شنة،  الكتاب  عليه  دل  ال��ذي  بالعدل 

زب ڇ ڍ  ت��ع��اىل:   ال��ن��ا���ص، فقد ق��ال  اإىل خ�شية اهلل وت���رك خ�شية  اأ���ش��ا���ًش��ا  ف��رتج��ع 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ   ڍ 
ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک 
ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ رب )املائدة(.
باملعروف  الأم��ر  اأ�شا�ص يف  النا�ص، ثم هي  اأ�شا�ص يف احلكم بني  والقوة والأمانة 
الأقدمون  كان  هنا  ومن  الأمانة،  اإىل  الولية  يف  �شديدة  واحلاجة  املنكر،  عن  والنهي 
يرون تقدمي الأمني واختياره لها وتقدمي القوى على ا�شتخراجها وحفظها، وقد كان 

قواد امل�شلمني من الرجال الأقوياء الأمناء.

www.alukah.net
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اكت�ضفت كنوًزا كنت اأجهلها
اليوني�شيف  مبنظمة  خبرية  وه��ي  اإ�شالمها،  ق�شة  مي�شيل"  "باميال  ت���روي: 

ملنظمة ال�شرق الأو�شط، وقد غرّيت ا�شمها اإىل "اأ�شماء" بعد اإ�شالمها فتقول:

واحدة. ملرة  ولو  اإ�شالمي،  قبل  الكني�شة  اإىل  ذهبت  اأنني  اأذكر  "ل 
اأفتقد  جعلني  مما  الأنانية؛  عليها  وغلبت  الأ�شرية،  حياتنا  على  املادية  طغت 

الدفء الأ�شري منذ �شغري.

تلقيت تعليمي يف املدار�ص الأمريكية التي ل تهتم بالدين، يف حني تعلم الأطفال 
اجلن�ص، وكيف ي�شتقلون عن اأ�شرهم مبجرد و�شولهم اإىل �شن املراهقة.

اأنني  اأبي واأم��ي، وعلى رغم  ع�شقت الأطفال منذ �شغري؛ لأنني افتقدت حنان 
التي  اخلادمة  مع  وح��دي  وتركاين  باأعماله  منهما  كل  ان�شغل  فقد  الوحيدة،  ابنتهما 

كانت تعاملني بق�شوة.

التحقت بجامعة كاليفورنيا، وتخ�ش�شت يف الدرا�شات الرتبوية لالأطفال و�شبل 
املحافظة على �شحتهم النف�شية، وقمت بتنفيذ درا�شات ميدانية على الأطفال امل�شردين 

واملحرومني من دفء الأ�شرة، كما كنت يف طفولتي.

اأكرث من )90%( من اأطفال الوليات املتحدة خا�شة والغرب عامة حمرومون من 
الرعاية الأ�شرية الكاملة؛ مما بعث يف نفو�شهم �شعوًرا بالقلق وعدم ال�شتقرار النف�شي.

موؤ�ش�شات الأطفال من ح�شانات ومالجئ وغريها تقوم برتبية اأكرث من )%80( 
اإما لن�شغال الوالدين  امل�شتقر،  اأطفال الوليات املتحدة، بعيًدا عن اجلو الأ�شري  من 

واإهمالهما اأطفالهما، واإما لنف�شالهما.

زادت ن�شبة اجلرمية بني الأطفال، على رغم توافر املزيد من و�شائل التكنولوجيا 
والراحة والرفاهية القت�شادية.

زرع الأنانية يف نفو�ص الأطفال، واأن ينال كل واحد ما يريده باأية و�شيلة، دون 
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مراعاة لالآخرين، ر�شخ املادية وزاد يف �شيطرتها على مقدرات احلياة الغربية.

مار�شت حياتي الالهية مثل اأي فتاة غربية تبحث عن "بوي فريند"، على رغم 
من اأن نف�شي مل تكن متقبلة لهذا لنظام الذي يفتقد كل اإن�شانية، فهي عالقة حيوانية 

جمردة.

اأ�شررت بعد مدة على الزواج، ورزقني اهلل ثالثة اأبناء.. لكن زوجي تركني فجاأة 
دون �شبب لي�شادق فتاة اأخرى اأ�شغر مني �شًنا، وبقيت مع اأولدي نواجه م�شاعب احلياة، 
ومل ي�شاألني قط، بل كان ي�شبب يل امل�شايقات دون تقدير ملا كان بيننا من ع�شرة واأولد.

بداية الت�شعينيات تعرفت على مهند�ص م�شري يعي�ص يف الوليات املتحدة، وقف 
اإىل جانبي و�شاعدين، وقدم امل�شورة ال�شادقة يف كثري من امل�شكالت التي واجهتني، وحني 
�شاألته عن دوافعه اإىل هذا قال: هذا ما ياأمرين به ديني.. اأن اأحب النا�ص، واأتعاون معهم، 
وعدواًنا.  ظلًما  اإعالمكم  و�شائل  �شوهته  طاملا  الذي  الإ�شالم  فقال:  دينه  عن  ف�شاألته 
فقلت له: اأرجوك عرفني على هذا الدين، فجاءين مبجموعة كتب اإ�شالمية مب�شطة، 

منها ترجمة معاين القراآن، واأحاديث نبوية، و�شرية، وتاريخ اإ�شالمي.

اكت�شفت كنوًزا كنت اأجهلها متاًما، وكلما عرفت معلومة ازددت توًقا ملعرفة املزيد.

اأرغب يف  باأنه الدين احلق قلت للمهند�ص امل�شري:  اأ�شبحت على يقني  عندما 
الدخول  يف الإ�شالم.

بعد اإ�شالمي عر�شت على املهند�ص امل�شري اأن يتزوجني فوافق، وتزوجنا واأقمت 
معه يف القاهرة بعد ح�شويل على موافقة" اليوني�شيف"على العمل مب�شر".

www.alukah.net
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اأذهلني القدر الذي رفع الإ�ضالم الوالدين اإليه
تروي "اأم عبدامللك"، وهي اأمريكية م�شلمة، ق�شة اإ�شالمها فتقول:

لربنامج  متابعتي  اأث��ن��اء  يف  ك��ان��ت  الإ����ش���الم:  كلمة  فيها  �شمعت  م��رة  "اأول 
تلفزيوين، ف�شحكت عن املعلومات التي �شمعتها.

اأي��ن؟ يف  اأخ��رى.. لكن  "الإ�شالم" ا�شتمعت لها مرة  بعد عام من �شماعي كلمة 
امل�شت�شفى الذي اأعمل فيه، حيث اأتى زوجان وب�شحبتهما امراأة مري�شة.

جل�شت الزوجة تنتظر اأمام املقعد الذي اأجل�ص عليه ملتابعة عملي، وكنت األحظ 
عليها عالمات القلق، وكانت مت�شح دموعها.

من باب الف�شول �شاألتها عن �شبب �شيقها، فاأخربتني اأنها اأتت من بلد اآخر مع 
زوجها الذي اأتى باأمه باحًثا لها عن عالج ملر�شها الع�شال.

والعافية،  بال�شفاء  زوجها  لوالدة  وتدعو  تبكي،  وهي  معي  تتحدث  امل��راأة  كانت 
فعجبت لأمرها كثرًيا! تاأتي من بلد بعيد مع زوجها من اأجل اأن يعالج اأمه؟ اأين اأمي؟ 
قبل اأربعة اأ�شهر اأهديتها زجاجة عطر مبنا�شبة "يوم الأم" ومل اأفكر منذ ذلك اليوم يف 

زيارتها! هذه اأمي فكيف لو كانت يل اأم زوج؟!

لقد اأده�شني اأمر هذين الزوجني.. ول�شيما اأن حالة الأم �شعبة وهي اأقرب اإىل 
املوت منها اإىل احلياة.

اأده�شني اأمر الزوجة.. ما �شاأنها واأم زوجها؟! اأتتعب نف�شها وهي ال�شابة اجلميلة 
من اأجلها؟ وملاذا؟

مل يعد ي�شغل بايل �شوى هذا املو�شوع.. تخيلت نف�شي لو اأين بدًل من هذه الأم، 
يا لل�شعادة التي �شاأ�شعر بها، يا حلظ هذه العجوز! اإين اأغبطها كثرًيا جًدا.

كان الزوجان يجل�شان طيلة الوقت معها، وكانت مكاملات هاتفية ت�شل اإليهم من 
اخلارج ي�شاأل فيها اأ�شحابها عن حال الأم و�شحتها.
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عما  لأ�شاألها  فر�شة  فا�شتغللتها  جال�شة،  بها  ف��اإذا  النتظار  غرفة  يوًما  دخلت 
اأريد.. حدثتني كثرًيا عن حقوق الوالدين يف الإ�شالم، واأذهلني ذلك القدر الكبري الذي 

يرفعهما الإ�شالم اإليه، وكيفية التعامل معهما. 

بعد اأيام توفيت العجوز، فبكى ابنها وزوجته بكاًء حاًرا وكاأنهما طفالن �شغريان.

بقيت اأفكر يف هذين الزوجني ومبا علمته عن حقوق الوالدين، واأر�شلت اإىل اأحد 
املراكز الإ�شالمية بطلب كتاب عن حقوق الوالدين.

وملا قراأته.. ع�شت بعده يف اأحالم يقظة اأتخيل خاللها اأين اأم، ويل اأبناء يحبونني 
وي�شاألون عني ويح�شنون اإيل حتى اآخر حلظة من عمري.. ودون مقابل. 

هذا احللم اجلميل جعلني اأعلن اإ�شالمي دون اأن اأعرف عن الإ�شالم �شوى حقوق 
الوالدين فيه.

احل��م��د هلل ت��زوج��ت م��ن رج��ل م�شلم، واأجن��ب��ت منه اأب��ن��اء م��ا ب��رح��ت اأدع���و لهم 
بالهداية وال�شالح.. واأن يرزقني اهلل برهم ونفعهم".

www.alukah.net
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يف اأوروبا تعدد غي �ضرعي
ق�شة   - احليوية  العلوم  يف  متخ�ش�شة  وه��ي   - يا�شني"  "اأم  الأمريكية  ت��روي 

اإ�شالمها فتقول:

من  بد  ل  خطري..  دور  امل�شلمة  غري  الدول  يف  امل�شلمني  من  املطلوب  "الدور 
ا  خ�شو�شً والو�شائل،  الأ�شباب  بجميع  والأخ���ذ  ال��دع��وة،  اأ�شاليب  اإت��ق��ان  على  الرتكيز 

الإعالم.

يجب اأن يدر�ص الداعية امل�شلم الطبيعة النف�شية والعقلية والجتماعية ملواطني 
البلد املقيم فيها؛ حتى يعرف مداخلهم.

التجربة الأجمل يف حياتي اأنني دفعت زوجي بعد اأن جئت اإىل م�شر اإىل الزواج 
من ثانية اخرتتها بنف�شي من بني �شاحباتي املتدينات، وكانت مطلقة، ولها طفل من 
اإيّل ما  اأحب  اأن اهلل ور�شوله  اأ�شعر  اأن  ال�شابق، وقد فعلت ذلك لأنني رغبت يف  زوجها 

�شواهما.

واأرم��ل��ة  عان�ص ومطلقة  اأن يف م�شر خم�شة ماليني  امل��ج��الت  اإح���دى  ق���راأت يف 
اأقدم  اأن  ف��اأردت  الزوجات حاًل مل�شكالتهن،  الإ�شالم تعدد  اأزواًج���ا، وقد جعل  ل يجدن 

م�شلحة امل�شلمات على م�شلحتي ال�شخ�شية.

متعاونتان،  �شديقتان  الثانية  وال��زوج��ة  فاأنا  ناجحة،  جتربة  كانت  هلل  احلمد 
واتفقنا اأن يق�شي زوجنا )4( اأيام عندي، و)3( اأيام عندها، وذلك مراعاة حلق اأطفاله 

الأربعة.

اأعتقد لو اأن كثريات من الزوجات تخلني عن الغرية والأنانية حلللنا الكثري من 
امل�شكالت.. ومنها م�شكالت انحراف الزواج.

عالقات  يقيم  فالرجل  �شرعية؛  غري  ب�شورة  للزوجات  تعدد  يوجد  اأوروب���ا  يف 
حمرمة مع ع�شيقات كثريات غري زوجته.
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الزوجة التي ت�شمح لزوجها بالزواج عليها حت�شل على ثالث فوائد مهمة، هي:

1- ع�شمته من النحراف.

2- �شت�شعر باملناف�شة بينها وبني الزوجة الثانية؛ فيزيد اهتمامها بزوجها.

3- تق�شي على م�شكلة العنو�شة، وت�شارك يف ع�شمة الفتيات امل�شلمات من الرذيلة.

بيتنا لي�ص فيه جهاز تلفاز.. بناًء على رغبتي؛ لأنني خريجة كلية العلوم فقد 
درا�شة  على  طويلة  مدة  وعكفت  الإ�شالمية،  العلمية  للجوانب  كبرًيا  اهتماًما  اأوليت 

الطب النبوي و�شبقه العلم احلديث.

اأثبت  ولقد  بها،  يتداوى   ^ النبي  كان  التي  للحجامة  ا  خا�شً اهتماًما  اأوليت 
بها، منها  يعالج  ا  اأكرث من ثمانني مر�شً ع��ددوا  الكثرية حتى  اليوم فوائدها  الأطباء 

ال�شغط، وال�شرع املزمن، والروماتيزم، وبع�ص اأمرا�ص الن�شاء، والنا�شور.

با�شتمرار،  واأ�شرتي  اأم��ي  اأرا���ش��ل  لكنني  عاًما،   )15( منذ  اأمريكا  اإىل  اأ�شافر  مل 
ويزورنني يف م�شر ب�شكل دوري، واأنا على عالقة ح�شنة بهم، واأح��اول اأن اأحبب اإليهم 

الإ�شالم".

www.alukah.net
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كنا اأربًعا واليوم �ضرنا "45" دمناركية م�ضلمة
تروي امل�شلمة اجلديدة "كرمية حممد فهيم" ق�شة اإ�شالمها فتقول:

"اأهو�ص" الدمناركية لأبوين ن�شرانيني.. در�شت يف طفولتي  "ن�شاأت يف مدينة 
اأب��ح��ث ع��ن الدين  الإجن��ي��ل ال��ذي مل يجب ع��ن ت�����ش��اوؤلت ظلت ت��دور يف عقلي.. كنت 

احلق، وكنت اأحب القراءة يف جمال الأديان. 

تزوجت �شاًبا دمناركًيا يعمل م�شمًما للمالب�ص، وكنت اأقوم بعر�ص لالأزياء.. كان 
"دارون" ب��اأن الإن�شان كان ق��رًدا، ثم تطور،  اإل��ه، وي��رى ما راآه  زوج��ي ل يعتقد بوجود 
را�شًخا  اإمياًنا  واأن��ا موؤمنة  بيننا، فهو مادي ملحد،  الدائم  وكانت هذه نقطة اخلالف 

بوجود خالق واحد. 

الدين  اأبحث عن  اأنف�شل عنه.. رحت  اأن  قبل  اأطفال  زوج��ي ثالثة  اأجنبت من 
احلق، واطلعت على ترجمات للقراآن الكرمي كانت حمرفة وحتوي العديد من الأفكار 
القاديانية.. التقيت م�شلمني اأتراًكا وباك�شتانيني، لكن �شورة الإ�شالم عندهم مل تكن 

وا�شحة مثل معظم امل�شلمني املغرتبني.

اأبحث عن الكتب  اأت��ردد على املكتبات  مل تر�شني هذه ال�شورة لالإ�شالم فبداأت 
الإ�شالمية املرتجمة.. تعرفت على حما�شب م�شري يعمل يف الدمنارك، وكان داعية، 

فحدثني عن الإ�شالم وقدم يل �شورته ال�شحيحة. 

حني كان يحدثني عن الإ�شالم ويذكر يل اأن اهلل يغفر الذنوب جميًعا عدا ال�شرك 
به فكنت اأبكي. 

اأعلنت اإ�شالمي وتزوجت من ال�شاب الداعية، وا�شمه حممد فهيم، و�شرت اأقف 
معه اأ�شلي مثله.

علمني زوجي الإ�شالم لتبداأ رحلتي بعد ذلك يف الدعوة.. اأ�شلم اأبنائي الثالثة 
اأ�شرتي.  نطاق  خارج  بالتحرك  بعدها  لأبداأ  وجدتي  واأمي،  واأمينة"،  ويعقوب  "خالد 
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مع  ف��ب��داأت  تعاليمه،  ويجهلون  حًقا  الإ���ش��الم  يعرفون  ل  الدمناراكيني  معظم 
ثالث اأخوات دمناركيات م�شلمات با�شتئجار غرفة �شغرية تابعة مل�شجد يف اأحد املنازل، 
"اإذا  يقول:  اإعالًنا  النا�ص  على  ن��وزع  باأنف�شنا  وجتولنا  ال�شحف،  يف  اإعالنات  ون�شرنا 
اأردت احل�شول على اإجابة منطقية و�شليمة عن اأ�شئلتك يف العقيدة، واإذا اأردت معرفة 

احلقيقة.. فات�شل بامل�شلمات الدمناركيات".

برامج  ببث  وقمنا  ب��الإ���ش��الم،  للتعريف  الدمناركية  امل��دار���ص  يف  بجولت  قمنا 
اإ�شالميتني للحفاظ  اأن�شاأنا مدر�شة وح�شانة  اإذاعية عن الإ�شالم يف الإذاعة املحلية.. 

على اأطفال امل�شلمني. 

يف الدامنارك حرية ن�شتفيد منها خلدمة الدين الإ�شالمي. 

اأهم معوقاتنا ندرة املال، واختالف بع�ص امل�شلمني فيما بينهم. 

بعد اإعالننا دعوتنا ات�شل بنا بع�ص الق�شاو�شة وقالوا لنا: "اإننا نريد اأن ننقذكن 
من النار، ونحن ن�شعر بالأ�شى عليكن"، وحاولوا رد بع�ص امل�شلمات عن دينهن، لكننا 

قلنا لهم: "�شرنى يوم القيامة من �شي�شعر بالأ�شى؟!".

احلمد هلل، بعد اأن كنا اأربع م�شلمات �شرنا الآن )45( م�شلمة دمناركية. 

الرجل ويف  لها عند  قيمة  واأنوثتها... فال  بقدر جمالها  الغرب  امل��راأة يف  قيمة 
املجتمع اإذا فقدت هذين ال�شيئني.

حالت الطالق كثرية جًدا، واملراأة هنا �شعيفة من داخلها، ول جتد اأ�شرة تلجاأ 
اإليها، ول كياًنا حتتمي به وقت ال�شدة؛ ولذا فهي تلجاأ اإىل الأطباء النف�شانيني واحلبوب 

املهدئة".
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جنوت من تلك احلفرة املظلمة
تروي الربيطانية "ماري ويلز" ق�شة اإ�شالمها فتقول:

احلقيقي  ال�شبب  اأجهل  اأنني  رغم  على  كله،  العامل  جتاه  بغ�شب  اأ�شعر  "كنت 
لهذا الرق�ص.. بدت يل القيم التي ن�شاأت عيها جميعها زائفة. 

ماذا  لكن  عبًثا،  اأرى حياتي  كنت  بل  دون معنى،  عبًثا  النا�شكات  اأرى حياة  كنت 
ع�شاي اأن اأفعل؟!

مو�شيقى الروك والأزياء التي كان لها اإغراء كبري وبريق جذاب لدى معا�شري.. 
بدت يل مبتذلة وتافهة وحقرية. 

وال�شوفيني  البوذيني  م��ع  احل��ي��اة.. ع�شت  اأج��وب��ة جوهرية يف  ع��ن  اأب��ح��ث  كنت 
الدينية وال�شيا�شية، وكثرًيا  الفئات  اأع�شاء عديدين كانوا من خمتلف  يف لندن، ومع 
اأي من تلك  اإذ مل جتب  ما حاولت وبذلت جهدي لأ�شرتك معهم، لكن دون ج��دوى؛ 
اأ�شعر ب�شرورتها لتحديد  اأ�شئلتي وحاجاتي التي كنت  املعتقدات والأيديولوجيات عن 

هديف يف احلياة.

مبرور الأيام - واأنا على تلك احلالة - اأخذت احلياة ت�شتد �شعوبة اأمامي اأكرث 
فاأكرث، فبداأت ال�شراعات والتناق�شات التي كنت اأعانيها تنعك�ص على العامل من حويل، 

واأ�شبح تفكريي �شلبًيا، اإىل حد مل اأعد معه اأطيق حتى الأ�شياء التي كنت اأحبها.

زاد الأمر �شوًءا اأن الذين كنت اأعمل معهم، ومن هم يف اجلامعة معي، واأ�شدقائي 
الآخرين، كلهم كانوا غافلني عن نوعية املجتمع الذي نعي�ص فيه، وعن كونه جمتمًعا 

مزيًفا خادًعا، ول�شيما اأولئك الذين يدعون اأنهم مثقفون. 

يف احلقيقة اأنني وجدت �شعوبة يف اإع��ذار ه��وؤلء؛ لعدم متكنهم من روؤي��ة هذه 
املظامل... لذا بقيت وحيدة يف حفرتي الظلماء. 

اأ�شتطع  الإ�شالمية مل  الكتب  لبع�ص  الإجنليزية  الرتاجم  بقراءة  بداأت  عندما 



483

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

فهمها مبا�شرة، على رغم اأنني قراأت - عندما كنت يف اجلامعة - كتًبا عن الإ�شالم كتبها 
م�شت�شرقون. 

�شيء يف ذاتي ا�شتجاب اإىل تلك الر�شائل "ر�شائل النور ل�شعيد النور�شي" مع اأن 
فكري مل ي�شتطع اأن ي�شتوعب ما فيها من بحوث. 

انكببت  التي  الر�شائل  تتغذى من هذه  اأخ��ذت  نف�شي  داخلية عميقة يف  م�شاعر 
على قراءتها وحدي، فاحلمد هلل الذي �شاقني اإىل هذا الطريق لأنعم بالإ�شالم. 

لقد جنوت من تلك احلفرة املظلمة، وانزاحت عني غ�شاوتها واحدة بعد الأخرى، 
مبعاونة اأ�شدقاء م�شلمني يف اجلامعة و�شربهم علّي وموؤازرتهم اإياي. 

خالل فرتة من الزمن "ثالث �شنوات" عقدنا مناق�شات منظمة ودرا�شات من�شقة 
لقراءة كتب اإ�شالمية مرتجمة اإىل الإجنليزية. 

اإح�شا�شي بال�شعادة والطمئنان والراحة والإث��ارة يف كل  اأعجز عن التعبري عن 
الأ�شياء التي اكت�شفتها بعد قراءاتي لرتجمات كتب اإ�شالمية موثوقة، وك�شفي حقيقة 

احلياة عن طريقها. 

لقد وجدت اأن هذه العقيدة ال�شحيحة ل تخاطب عقلي وحده، بل تزيل اأدران 
ال�شكوك والأوهام النا�شئة من عدم الإميان من اأعماق قلبي وم�شاعري كلها، واأ�شبحت 

الآن متجاوبة ومن�شجمة متاًما مع الوجود". 
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القمع احلقيقي للمراأة يف كل ما �ضوى الإ�ضالم
تروي اإحدى الن�شاء الغربيات ق�شة اإ�شالمها، فتقول:

"من العجب العجاب اأن اأغلب من يتحولون عن دياناتهم اإىل الإ�شالم هم من 
الن�شاء.. الإ�شالم هو الدين الوحيد الذي حرر الن�شاء حقيقة.

اأنه حيثما تكون  واأدرك��ت  ن�شائية قوية،  الإ�شالم كانت لدي نزعة  اعتناقي  قبل 
املراأة مو�شع اهتمام فاإن هناك كثرًيا من اخلداع واملراوغة امل�شتمرين. 

كانت  لقد  الجتماعية..  اخلريطة  على  امل���راأة  كيان  اإب���راز  على  ق���ادرة  اأك��ن  مل 
املع�شلة م�شتمرة، فق�شايا جديدة خا�شة باملراأة تثار دون اإيجاد حل مر�ص ل�شابقاتها. 

كنت - مثل كثريات - اأطعن يف الإ�شالم الذي كنت اأح�شبه ديًنا متع�شًبا للرجال 
على ح�شاب الن�شاء، وديًنا قائًما على التمييز بني اجلن�شني. 

كنت اأح�شب الإ�شالم ديًنا يهب الرجل اأعظم المتيازات يف الوقت الذي يقمع فيه 
املراأة.. كنت اإن�شانة اأعمى ب�شرها اجلهل بحقيقة الإ�شالم. 

على رغم هذا فقد كنت غري قانعة بو�شع املراأة يف املجتمع الغربي الذي بدا يل 
اأنه اأوهم املراأة باأنه منحها "احلرية". 

لقد كان هناك تناق�ص كبري بني ما عرفته الن�شاء نظرًيا وما يحدث يف الواقع 
املعا�ص.. كنت كلما ازداد تاأملي اأ�شعر بفراغ اأكرب. 

بداأت اأ�شل تدريجًيا اإىل مرحلة �شرت اأ�شعر فيها بعدم القناعة والر�شا عن و�شع 
املراأة يف املجتمع الغربي؛ وذلك انعكا�ًشا لعدم اقتناعي باملجتمع نف�شه. 

لقد بدا يل اأنني اأفتقد اأمًرا حيوًيا يف حياتي، واأن ل �شيء �شيمالأ ما اأعي�شه من 
فراغ. 

�شرت اأت�شاءل عن �شبب ق�شر العبادة على يوم الأحد فقط من كل اأ�شبوع؟ 

الثالوث  مبفهوم  اقتناعي  عدم  وتزايد  ونفاقها،  الكني�شة  وهم  من  اأفيق  ب��داأت 
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املقد�ص وتاأليه امل�شيح - عليه ال�شالم -. 

الإ���ش��الم،  امل���راأة يف  النظر يف ق�شايا  وب���داأت  فيه،  اأمت��ع��ن  الإ���ش��الم  اإىل  والتفت 
فملكتني الده�شة، واأدركت اأن القمع احلقيقي للمراأة يف كل ما �شوى الإ�شالم. 

امل��راأة حقوقها كلها... ويف جميع مناحي احلياة، يقول اهلل  لقد اأعطى الإ�شالم 
ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   زب  ت��ع��اىل: 

ژ ڑ ڑ ک ک رب )الن�شاء(.

ملا انتهيت من ت�شحيح ما لدي من مفاهيم خاطئة حول املنزلة احلقيقية للمراأة 
يف الإ�شالم، توجهت لأنهل املزيد الذي وجدته ميالأ ما يف نف�شي من فراغ. 

العثور عليها يف غري  الدنيا والآخ��رة ل ميكن  اأم��ور  اأن جميع  �شار يقيًنا لدي 
الإ�شالم". 
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مع النطق بال�ضهادتني انزاح احلمل الثقيل
اإىل  ا�شمها  غ��ريت  اأن  بعد  اإ�شالمها،  روجرز" ق�شة  "ديني  ال�شكتلندية  ت��روي 

"عائ�شة" فتقول:
منطقًيا.  وجدته  الإ�شالم  عن  قراأته  �شيء  "كل 

عندما نطقت بال�شهادتني �شعرت باأن احلمل الثقيل الذي كنت اأحمله على كتفي 
قد اأزيح عني.. �شعرت اأنني ولدت من جديد. 

عملت مع زوجي على اإقناع والدي ووالدتي بالإ�شالم، وقد �شاعدين على ذلك ما 
لحظاه من تغريي نحو الأف�شل بعد اإ�شالمي. 

واأ�شبحت  "�شمية"،  "ماركوري" اإىل  ا�شمها من  الإ�شالم، وغريت  اأمي  اعتنقت 
م�شلمة خمل�شة لدينها اجلديد، وارتدت احلجاب، وبداأت توؤدي �شلواتها يف اأوقاتها. 

كنت مع اأمي نحدث اأبي عن الإ�شالم وندعوه اإليه، وذات يوم كنا يف املطبخ فاإذا 
بوالدي يفاجئنا بقوله: ما الكلمات التي يجب اأن يقولها الإن�شان لي�شبح م�شلًما؟ فما 

كان مني ومن اأمي اإل اأن قفزنا على ظهره فرحتني بان�شراح �شدره لالإ�شالم. 
اأخ��ي يف الإ���ش��الم، ثم تبعته زوجته  اإ���ش��الم وال��دي دخ��ل  بعد ث��الث �شنوات من 

واأولده واأ�شلموا جميًعا، ثم اأ�شلم ابن اأختي. 
اإىل  فتوجهت  اأ�شرتي،  اأف��راد  اإ�شالم معظم  بعد  اهلل  اإىل  الدعوة  اأتوقف عن  مل 
وتدري�ص  ال��ق��راآن  لتعليم  اثنني  ي��وم  كل  درا�شًيا  ف�شاًل  ونظمت  وج��ارات��ي،  �شديقاتي 

الإ�شالم للراغبني من �شكان احلي الذي اأقطنه يف مدينة كال�شكو ال�شكتلندية. 
كانت  فقد  "ترودي"،  اجلامعية  املحا�شرة  الث��ن��ني  در����ص  ح�شر  م��ن  ب��ني  م��ن 
تقوم باإعداد بحث عن امل�شلمات اجلديدات، لكنها بعد �شتة اأ�شهر من انتظامها اأعلنت 

اإ�شالمها. 
ت��دور يف  التي  الأ�شئلة  الفتيات على طرح  اأح��ث  الدينية،  الدرو�ص  اإنني يف هذه 
اأذهانهن لأجيبهن عنها؛ لأننا ل نتوقع اأن يوؤمن النا�ص بالإ�شالم من دون معرفة وعلم 

بهذا الدين".
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بعد اإ�ضالمي �ضارت حياتي اأكرث متعة
تروي الربيطانية "�شامانتا" ق�شة اإ�شالمها، بعد اأن غريت ا�شمها اإىل "هدى" 

فتقول:

�شيًئا  هناك  اأن  اأ�شعر  كنت  لكنني  بحياتي،  م�شتمتعة  بحريتي  �شعيدة  "كنت 
مفقوًدا يف حياتي. 

اآيات القراآن الكرمي التي  يف اأحد الأي��ام وجدت كتيًبا فيه ترجمة معاين بع�ص 
تتحدث عن اأن النا�ص الذين يعي�شون حياتهم طائعني هلل �شريثون الفردو�ص يف الآخرة. 

كان هذا وم�شة �شريعة جعلتني اأفكر يف اأن اأ�شبح م�شلمة. 

يف اأحد الأيام ذهبت اإىل ركن النقا�ص يف "هايد بارك" وا�شتمعت اإىل م�شلم يتحدث 
عن الإ�شالم، وعندما انتهى من حديثه طلبت منه اأن ي�شاعدين لأ�شبح م�شلمة. 

اأخذين مع عدد من اأ�شدقائه اإىل �شقته يف "ميدافيل" ب�شمال لندن، ودلني على 
لإعالن  ا�شتعداًدا  لأرتديها؛  حمت�شمة  مالب�ص  واأعطاين  اأتطهر،  اأن  اأجل  من  احلمام 

اإ�شالمي، وكنت اأعلم اأنني يف اأمن و�شالم مع هذه املجموعة من امل�شلمني. 

كنت موقنة باأنني �شاأتخذ باإ�شالمي خطوة كبرية يف جمرى حياتي.. بعد يومني 
من اإ�شالمي بداأت اأرتدي احلجاب، وكنت قلقة يف البداية من نظرات النا�ص اإيل باأن يف 
�شيًئا غري معتاد منهم، لكنني اأحببت احلماية التي يوفرها يل احلجاب والر�شالة التي 

ير�شلها باأنني امراأة غري متاحة لأي اأحد.. وهذا اأعطاين قدًرا كبرًيا من احلرية. 

بعد اإ�شالمي تخليت عن رغبة يل يف درا�شة الكيمياء، وانتقلت اإىل لندن لدرا�شة 
اللغتني العربية والفرن�شية. 

ال��زواج  اأمامي خياًرا وحيًدا هو  ال��زواج، و�شعت  ق��ررت  درا�شتي  بعد عامني من 
املرتب، اأي الذي ل ت�شبقه معرفة اأو عالقة بني الطرفني، وارحتت لهذا اخليار. 

حدثت �شديقاتي امل�شلمات برغبتي يف الزواج؛ حتى ي�شاعدنني يف البحث عن زوج 
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م�شلم منا�شب يل، وتقدم يل عدد من الرجال، لكني رف�شتهم. 

ا�شمه  اأيام اجلمعة طلبت مني �شديقاتي زيارتهن ملقابلة �شاب م�شري  اأحد  يف 
حممد، كنت قلقة ومتوترة يف ذلك اليوم، وحدث اللقاء يف حفل �شاي تخلله حديث عن 
الإ�شالم، وبعد �شاعات من ذلك اأح�ش�شت باأن هذا هو الرجل الذي ي�شلح ليكون زوًجا 

يل. 

يف يوم الثنني التايل تزوجنا، لكن والَدي مل يح�شرا زواجنا ومل ير�شيا عنه، 
لكنهما بعد مرور الأيام التي حافظت فيها على �شلتي بهما، وزيارتي لهما مع اأولدي، 
اأن والدتي �شارت تت�شدى لكل من يحاول انتقادي لإٍ�شالمي  �شارا حمبني لنا، حتى 

وتدافع عني بحما�شة. 

�شارت حياتي بعد اإ�شالمي اأكرث متعة و�شرت اأجد حلياتي معني وغاية".
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كانت حياتي جحيًما م�ضتعًرا
تروي الدكتورة "اآل اأولينيكوفا"، وهي اأ�شتاذة جامعية، ق�شة اإ�شالمها فتقول:

"اأنا رو�شية، ولدت يف مدينة "لينينغراد" - ميناء لينني - ذلك ال�شيوعي الذي 
قتل اآلف امل�شلمني يف اجلمهوريات امل�شلمة يف الحتاد ال�شوفيتي ال�شابق.

تعلمت ووا�شلت الدرا�شة يف اأ�شرة فقرية، مل يكن لها من زاد �شوى �شيد الأ�شماك 
التي عمل بها والدي من قدمي.. در�شت الطب يف مو�شكو وتخرجت، ثم ح�شلت على 

املاج�شتري فالدكتوراه، ودر�شت بعدها يف جامعات مو�شكو وكييف ولينني غراد. 

العي�ص  الإن�شان يف  تتفق وفطرة  ج��ًدا، ل  �شيئة  كانت  ال�شيوعية  حياتي يف ظل 
بحرية واأمان ورفاه..  كنت يف داخلي ثائرة على الو�شع، لكنني مل اأكن اأ�شتطيع الكالم، 
مثل �شائر النا�ص، واإل كان امل�شري هو القتل، اأو النفي ل�شيبرييا، اأو ال�شجن والتعذيب.

كانت حياتنا جحيًما م�شتعًرا: ظلًما وا�شتعباًدا وقهًرا، واإجباًرا على حياة ل توافق 
فطرة الب�شر، وخلًوا من العبادة، واإجباًرا على الكفر والإحلاد.

اأهمها قربنا من  الغربيون؛ لأ�شباب  اأكرث مما يعرفه  الإ�شالم  نحن نعرف عن 
املجتمعات امل�شلمة، ولأن الحتاد ال�شوفيتي كان ي�شم قرابة )60( مليون م�شلم، وهوؤلء 

يعملون معنا يف خمتلف مراكز الدولة. 

عرفت الإ�شالم من بع�ص امل�شلمني العاملني معنا، ولحظته يف ت�شرفات الطلبة 
الوافدين من الدول الإ�شالمية مثل: �شوريا والكويت وليبيا واليمن والعراق. 

تعرفت على الإ�شالم اأكرث من خالل طالب �شوري من حم�ص كان يدر�ص الطب 
يف جامعة كييف؛ اإذ مل يكن ي�شرب اخلمر، ول ياأكل حلم اخلنزير، ول يقيم عالقات مع 
الن�شاء، وكانت اأخالقه عالية جًدا، فقد كان اأميًنا و�شادًقا، وكان ي�شكن منزًل متوا�شًعا 

يقول عنه: هذا منزيل وم�شجدي. 

�شدين هذا الطالب امل�شلم باأخالقه وتعامله املهذب؛ ليوؤكد يل اأن هذه هي اأخالق 
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الإ�شالم، ولقد اأهداين كتًبا عن الإ�شالم قراأتها جيًدا فزادت معرفتي به. 

يف العام )1992م( تركت العمل موؤقًتا و�شافرت اإىل �شوريا، حيث التحقت بكلية 
الدعوة، ودر�شت الإ�شالم فيها، وتخرجت عام )1995م( لأعلن اإ�شالمي. 

الإ�شالم دين عظيم، وهو يف بالدنا من قبل األف عام، بينما مل تع�ص ال�شيوعية 
اأكرث من �شبعني عاًما. 

لحظت الأخوة واملحبة بني امل�شلمني وتبادل الن�شح. 

تفتقدها  التي  وامل��ودة  وال�شرب  النظام  رم�شان، حيث  الإ���ش��الم يف  ي��زداد جتلي 
املجتمعات غري امل�شلمة على اإطالقها..

الإ�شالم يراعي الدنيا والآخرة... وهذا يالئم الطبيعة الب�شرية. 

بعد ارتدائي احلجاب اأحاول عدم الختالط بالرجال قدر امل�شتطاع. 

اأنا الآن ب�شدد و�شع كتاب عن الإ�شالم بالرو�شية، و�شاأحاول تعريف اجلميع بهذا 
الدين العظيم، الذي راأيت من خالله النور. 

لو عرف جمتمعنا الإ�شالم جيًدا وطبقه لأنقذه من اجلرمية والف�شاد واملافيا 
ك��ل م��ا ي�شر بالنف�ص  ي��ح��ّرم وي��ح��ارب  الإ���ش��الم  وامل��خ��درات وال��دع��ارة والبطالة.. لأن 

وبالآخرين. 

احلل  وفيه  الع�شر،  اأمرا�ص  من  لها  وال�شايف  للب�شرية،  اخلال�ص  هو  الإ�شالم 
مل�شكالت املجتمعات املختلفة. 

ب��ه من  اأح��اط��وه��ا  م��ا  ك��ل  رغ��م  ال��ت��اري��خ، على  ال�شيوعية يف مزبلة  �شقطت  لقد 
دعايات.. بقي الإ�شالم الذي حاول ال�شيوعيون طم�شه، بل تعاظم دوره وات�شعت رقعته 

اليوم يف رو�شيا وغري رو�شيا، ويف هذا در�ص وعربة ملن اأراد اأن يعد".
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حاولت النتحار ف�ضرت م�ضلمة!
تروي اإحدى امل�شلمات اجلديدات ق�شة اإ�شالمها فتقول:

"ع�شت ثالثني عاًما يف طريق ال�شالل دون قيم، و�شط اأ�شرة ل دين لها.. كان 
كل �شيء مباًحا؛ اإذ ل يوجد �شيء حمرم يف جمتمعي.. حتولت احلياة من حويل اإىل 

غابة: البقاء فيها لالأقوى. 

التفكك  و�شاد  والأ�شرية،  الزوجية  العالقات  انقطعت  الأن�شاب  اختالط  ب�شبب 
والنهيار. 

يف ظل هذه الأجواء زادت حالت النتحار بني الرجال والن�شاء، والكبار وال�شغار، 
بل كنت اأنا ممن حاولوا النتحار، يف حماولة مني للهرب من العي�ص يف هذه احلياة التي 

ل هدف لها.. 

باإ�شعايف  قامت  حيث  امل�شت�شفى،  اإىل  حملنني  اللواتي  زميالتي  من  اإنقاذي  مت 
طبيبة م�شلمة. 

بعد اأن متاثلت لل�شفاء بداأت الطبيبة امل�شلمة تتحدث معي، وقد جذبني حجابها، 
قالت يل: كيف اأقدمت على هذا العمل اخلطري: النتحار؟ األ تعلمني اأن من ينتحر 

يدخل النار؟ قلت لها مت�شائلة: هل يحيا الإن�شان ثانية بعد املوت؟ قالت: نعم. 

�شاألتني الطبيبة امل�شلمة: ما الذي اأو�شلك اإىل هذا احلد من الياأ�ص حتى اأقدمت 
على النتحار؟ ف�شرحت لها �شبب ذلك. فطماأنتني اإىل اأن اهلل - تعاىل - يغفر الذنوب 

جميًعا، عدا ال�شرك به - �شبحانه. وكانت ت�شرح يل ما تتلوه من اآيات القراآن يف ذلك. 

توطدت العالقة بيني وبني الطبيبة امل�شلمة، وتوثقت �شلتي بها، حتى اأين زرتها 
يف بيتها فوجدت الفرق الكبري بني الأ�شرة امل�شلمة والأ�شرة غري امل�شلمة. 

�شاألتها عن ال�شر يف هذا الفارق الوا�شح بني حياتها وحياتي؟.. فقالت: يف كتاب 
اآمن به وعمل مبا فيه، خري الدنيا وخري الآخ��رة، و�شنة  ربنا )القراآن( كل اخلري ملن 

www.alukah.net



492

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

نبينا حممد ^ �شرحت وف�شلت لنا كل ما نحتاج اإليه يف حياتنا. 

بعد �شماعي هذا الكالم وغريه عن الإ�شالم قويت رغبتي للدخول يف هذا الدين 
العظيم الذي فيه حلول لكل م�شكالت احلياة.. هذا الدين الذي كرم الإن�شان وجعل 

حلياته قيمة يف الدنيا وثواًبا وخلوًدا يف الآخرة. 

طلبت من الطبيبة اأن تعينني على اأن اأكون م�شلمة، ففرحت بهذا كثرًيا واأخذتني 
اإىل املركز الإ�شالمي حيث اأ�شلمت". 
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اأعمال �ضغية حلياة عظيمة
وجه الختالف بني اأيامنا الروتينية املكررة واململة واأيام الناجحني والعظماء، 
يكمن يف بع�ص التفا�شيل اليومية ال�شغرية.. تفا�شيل �شغرية، لكنها ت�شنع املعجزات 
اأعمال �شغرية يومية مع الأيام ت�شنع نتائج كانت م�شتحيلة،  وتهيئ م�شتقباًل زاهًرا، 
وبع�ص املبادرات اجلميلة توجد نف�ًشا رائعة واإن�شانية عالية و�شعادة كبرية، هذه ال�شعادة 
بع�ص  �شاأحدثك عن جت��ارب  وهنا  بعد جتربة..  اإل  وت��ذوق طعمها  ل ميكن معرفتها 

البنات الالتي كتنب يل.. جتارب مليئة بامل�شاعر ال�شامية واجلميلة.

الآخرين،  ت�شاعد  اأعمال  يف  وتفجرها  واحلما�ص  واحليوية  الطاقة  متلك  حني 
وت�شعدهم تكون قد ملكت احلياة؛ فاحلياة يف العطاء وفيه جتد ال�شعادة والر�شا عن 
اأج��ر كبري  اأن��ه من دون مقابل م��ادي ملمو�ص، بل  ذات��ك.. من اأجمل ما يف هذا العمل 
عند اهلل - تعاىل - اإذا احت�شبنا ذلك لوجهه الكرمي. ولي�ص هذا فح�شب، بل اإن العمل 

التطوعي هو الطريق الأق�شر مل�شاعدة نف�شك وتخفيف ال�شغط عنها.

تقول )علياء(: "اإن من اأجمل الأوقات التي اأق�شيها يف الأ�شبوع هي هذه ال�شاعات 
التي اأق�شيها يف العمل التطوعي، فاأنا اأ�شاعد الأطفال يف حفظ القراآن الكرمي، واأعلم 
بنات اجلاليات الناطقات بغري العربية القراآن واللغة والعربية، واأ�شعر بالر�شا ال�شديد 
عن نف�شي نتيجة م�شاعدتي لالآخرين، وتطورت لدي مهارة القيادة وحتمل امل�شوؤولية، 
وقد كانت �شخ�شيتي �شعيفة وخجولة، ف�شارت �شخ�شيتي تنمو وتتطور مبراحل خالل 
اأ�شهر، كما اأنني اأ�شعر بال�شعادة لكل اآية يحفظها طفل، اأو حرف تتعلمه اإحدى البنات، 
باإلزام  اأن�شح كل �شديقاتي وكل من حويل  اإن �شاء اهلل - عظيم، واليوم  فاأجر ذلك - 

اأنف�شهن باأي عمل تطوعي و�شيجدن الفرق".

اإذا كان العمل التطوعي قد غريَّ يف �شخ�شية علياء فقد غري من حياة )هدى( 
الظروف  على  تق�شي  اأن  ا�شتطاعت  التطوعي  بالعمل  ب���داأت  فعندما  ك��ب��رًيا،  تغيرًيا 
ال�شعبة التي مرت بها خالل �شنوات الثانوية، فوالدها تويف - رحمة اهلل عليه - وخيَّم 
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اأخواتها  اأو�شاعها الدرا�شية واحتدت اخلالفات بني  املنزل، فتدهورت  جو احلزن على 
والعمل  التعاون  ي�شوده  اإىل جو  منه  دائًما، فخرجت  البيت م�شحوًنا  وبدا جو  الكبار، 
اخلال�ص هلل - تعاىل - من دون م�شلحة مادية، اأو البحث عن من�شب. تقول )هدى(: 
الهدايا عليهم، فاأنا  اأوزع  الأيتام من حويل عندما  ابت�شامة  ال�شعادة من  اكت�شبت  لقد 
نظراتهم  القوة من  فاأ�شتمد  بك�شر خواطرهم  واأ�شعر،  مثل جرحهم  اآلم جرح  اأع��اين 
الفرحة بهدية �شغرية، ثم عملت مدر�شة حمو اأمية، فوجدت نف�شي اأفرح لكل حرف 

وكلمة تتعلمها اإحدى الأمهات الكبريات، وكاأنني تعلمت الكتابة من جديد.

حقيقة كنت اأخرج كل يوم ع�شًرا من املدر�شة، ويف عيني دمعة، ويف قلبي خفقة 
قوية، و�شعور رهيب بالر�شا، وبداأ يتح�شن م�شتواي الدرا�شي ب�شكل جيد، مع اإهمايل 
اأوراق��ي  لبع�ص  نف�شي  اأف��ّرغ  ثم  درا�شتي،  على  فاأنكب  اأع��ود،  بل  املنزل،  م�شاحنات  لكل 

اخلا�شة التي اأدّون فيها اأفكاًرا عن عملي اجلديد.
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تقبَّل النقد
اإن تقبل النقد اجلارح من الآخرين اأمر ي�شعب علينا جتاوزه، دون اأن يوؤثر يف 
م�شاعرنا او �شلوكنا، لكننا يف مرحلة من املراحل ن�شتطيع تقّبله، وذلك اإذا غرينا من 
طريقة تفكرينا نحو هذا النقد، كاأن نعتربه راأًيا اآخر، واختالف الراأي ل يف�شد للود 
ق�شية، وهذا ما يجب اأن ندرب اأنف�شنا عليه، وباإمكاننا اأن نفكر بطريقة خمتلفة كاأن 

نهّون من قيمة النقد، فال جنعل له اأهمية، قد تخد�ص ثقتنا باأنف�شنا.

لأننا مل  ب�شهولة؛  اأو مير  باهتمام،  اإليه  لأننا نظرنا  يوؤذينا؛  اإما  اجل��ارح  النقد 
نتوقف عنده، وكما يقال:

اأن تتجاوز العوائق ومتيز املغر�شني احلا�شدين من غريهم، يقول ال�شيخ  املهم 
الأر���ص ل ي�شقط، والنا�ص ل  "ل حتزن": )اإن اجلال�ص على  عائ�ص القرين يف كتابه 
وكن  وحتقريهم،  وت�شويههم  ونقدهم  ه��وؤلء  لكالم  فا�شمد  اإًذا  ميًتا..  كلًبا  يرف�شون 
على  وقدرتها  وجودها  لتثبت  ال��ربد  حبات  عليها  تتك�شر  املهيبة،  ال�شامتة  كال�شخرة 
الغالية يف تعكري  اأمنيتهم  وتفاعلت معه حققت  ه��وؤلء  اأ�شغيت لكالم  اإن  اإنك  البقاء، 
نقدهم  اإن  فاأعر�ص عنهم ول تك يف �شيق مما ميكرون،  األ  وتكدير عمرك،  حياتك، 

ال�شخيف ترجمة حمرتمة لك، وبقدر وزنك يكون النقد الآثم املفتعل(.

ونذكر الإمام )اأبو جعفر الطحاوي(، فحني كان يطلب العلم عند خاله و�شيخه 
اأبي اإبراهيم املزين قال له املزين: واهلل ل جاء منك �شيء، مبعنى – لي�ص منك فائدة 
قاله عنه  �شيخه، فلم ي�شدق ما  الو�شف من  الطحاوي غا�شًبا م�شتنكًرا هذا  قام   ،–
اأ�شتاذه، بل رحل اإىل غريه من العلماء، واأخذ يطلب العلم منهم، فتفقه، وتعلم، حتى 
انتهت اإليه رئا�شة اأ�شحاب اأبي حنيفة مب�شر، ولقب بالعالمة احلافظ الكبري، حمدث 

الديار امل�شرية وفقيهها.

اأبا  اهلل  رح��م  يقول:  م�شكلة  على  اأج��اب  اأو  در���ص،  كلما  بعدها،  الطحاوي  فكان 
ر عن ميينه. اإبراهيم )املزين( لو كان حًيا، وراآين لكفَّ
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وكان �شديقي  اأحد ممرات اجلامعة،  اأنا و�شديقي يف  اأ�شري  اأحدهم كنت  يقول 
اإذا  ن�شري  كنا  وبينما  متحرك،  كر�شي  بوا�شطة  ويتنقل  الأطفال،  �شلل  مبر�ص  م�شاًبا 
م�شت�شفى،  اأ�شبحت  جامعتنا  اأحدهم:  فقال  بجوارنا،  ميرون  الطالب  من  مبجموعة 
فتاأمل �شديقي، وبكى،  فتعاطفت معه وخففت من اأمله، لكني عرفت فيما بعد اأن التعاطف 
ل يكفي، قد كان علينا اأن ن�شع حًدا لهذه الكلمات ال�شاخرة وامل�شتهزئة، فاإن الدرا�شة 
اجلامعية حق للجميع، ولي�شت مق�شورة على الأ�شحاء ج�شدًيا فقط دون �شواهم، كان 
اأن نذرف  بدًل من  الآخرين،  اح��رتام  يعلمهم  قا�شًيا،  رًدا  نرد عليهم  اأن  املفرت�ص  من 

الدموع، ولو و�شعنا حًدا لأحدهم لرتدع البقية عن هذا.

اأو م�شتهزئ، فدافع عن نف�شك، فلك احلق يف  ف��اإذا تعر�شت لنقد �شلبي �شاخر 
اأ�شغي ملا  اأن تقول ه��ذا، ولن  ذل��ك، قل له وب�شوت ح��ازم ووا�شح: )لي�ص من ال�شواب 
تقول(، واجه النا�ص بثقة عالية، واإذا �شتمك فتى اأو نبذك بلقب اأو كلمة �شاخرة، فا�شاأله 
ما الذي تعنيه بذلك.. اأو ملاذا يتحدث معك بهذه الطريقة؟.. وانظر يف عينيه لتظهر 

اأنك حازم.

البّناء، فحولنا كثري ممن يحبوننا،  النقد  نتجاهل  اأن  النهاية  يعني هذا يف  ل 
ويتمنون لنا الأف�شل، ويعطوننا من خرباتهم وجتاربهم ما ن�شتفيد منه، فلنن�شت لهم 

ولنغرف من فوائدهم وحكمهم، ولنتلَق ما ن�شمعه منهم ب�شدر وعقل منفتحني.
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حياة لها قيمة
ونهتم  معها  ونتعاطف  بها  فن�شعر  غرينا،  ذات  ونتقم�ص  ال��ذات  من  نتجرد  اأن 
الذي  الإن�شاين  ال�شمو  ذلك هو قمة  اأن  �شك  لفرحها، ل  ونفرح  لأملها،  نتاأمل  لأمرها، 

ن�شعى اإليه.

امل�شتفيد  ه��و  احلقيقة  يف  املتعاطف  لكن  ل��الآخ��ري��ن،  جمانية  خدمة  التعاطف 
الآخرين يولد �شعوًرا  التعاطف مع  الأك��رب من هذه اخلدمة، قد يفاجئك ذلك، لكن 

رائًعا يف داخلنا، نحن يف اأم�ص احلاجة اإليه.

حمتاج،  اأو  يتيم  طفل  اإىل  القدمية  األعابك  اإح��دى  تعطي  واأن��ت  نف�شك  تخيل 
وراقب بريق عينيه وابت�شامته، وانتبه مل�شاعرك حينها... فهو عالوة على ما حث عليه 
الإ�شالم من التكافل، وما وعد به من الأجر العظيم، يجعلنا ن�شعر بالر�شا عن اأنف�شنا، 

واأنها ت�شتحق احرتامنا وتقديرنا وحمبتنا.

فيه،  ويوؤثر  وي�شاهم،  يبني،  هنا  واأن وجودنا  قيمة  لها  باأن حياتنا  ي�شعرنا  كما 
اإن  �شاأنها..  لها  قوة عظيمة،  بالتعاطف  نحن  بل  العامل،  منعزلني عن  نعي�ص  ل  واأننا 
م�شاعدة �شديقك يف رفع درجة احرتامه لذاته وقيمته، هي يف الواقع رفع من ذاتك 

اأنت وي�شعرك بقيمتك احلقيقية؛ لذا اأنت فعاًل يف حاجة اإىل التعاطف الإن�شاين.

اأن تكون �شاًبا مهتًما بالآخرين �شتجد الأ�شياء الكثرية والب�شيطة  عندما تقرر 
لتفعلها.

وال�شوؤال  ق�شاء حوائجه،  قريبك يف  اأو  ج��ارك  اأو  مثل جدك  ال�شن  كبار  �شاعد 
عنه، وحاول اإدخال ال�شرور اإىل قلبه، قل عن �شديقك كالًما رائًعا يف غيابه، ودافع عنه، 
والتم�ص له الأعذار، �شع نف�شك دائًما يف موقف ال�شخ�ص الذي اأمامك، و�شت�شعر كم هو 

يف حاجة اإىل تعاطفك واهتمامك.

التي  الغرفة  يف  اأنتظر  كنت  تقول:  م��دة  منذ  لها  ح��دث  موقف  عن  فتاة  تقول 
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ت�شبق دخول غرفة العمليات لإجراء عملية ب�شيطة، وكنت اأ�شعر بخوف �شديد من اآلم 
العملية بعد �شحوي من التخدير.. وكنت متوترة اأحتاج اإىل اأي �شخ�ص يخفف عني، واإذا 
مبري�شة بال�شرير الذي بجانبي تنتظر دورها مثلي، ف�شاألتني عن نوع عمليتي؟ وبداأت 
وتطمئنني  الأمل،  من  الكثري  �شتخفف  امل�شكنات  واأن  لها،  �شابقة  جتربة  عن  حتدثني 
باأن م�شكلتي �شتنتهي - باإذن اهلل -، وبداأت متازحني مبواقف م�شحكة حدثت معها يف 
لكنها  العملية،  توتر دخول  نف�شها  لتخفف عن  تتحدث  كانت  ال�شابقة، رمبا  جتربتها 
تركت اأثًرا طيًبا يف نف�شي، اليوم ل اأذكر عن اأي �شيء حتدثنا حينها، لكن اأتذكر متاًما 

كيف جعلتني اأ�شعر بالراحة والتفاوؤل، واأن الأمور �شت�شري على ما يرام.
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دقائق ت�ضنع الفرق
الهدوء  النف�ص  يف  تبعث  التاأمل  من  حلظات  ال��ف��رق..  ت�شنع  يومك  من  دقائق 
والتفاوؤل، وتزيل النفعالت ال�شلبية والقلق وتثري العواطف الإيجابية.. �شاأحدثك عن 

هذه اللحظات اجلميلة يف حياتك، والتي تعيد التوازن اإليها.

تلك اللحظة اأ�شياء جميلة نن�شاها، اأو تعودنا عليها عندما نتاأملها جندها رائعة، 
ال�شباحي كثرًيا،  الطابور  افتقدت  الثانوية  اإح�شا�ص جميل، حينما تخرجت من  ولها 
اأعود يوًما واح��ًدا فقط لأقف يف الطابور، واأ�شت�شعر من  اأن  والآن وبعد �شنوات اأمتنى 

جديد تلك اللحظات.

تاأملي معجزات  الع�شافري،  القمر، وا�شمعي �شوت  ال�شم�ص ولون  تاأملي �شروق 
الكون وا�شت�شعري اجلمال.. ا�شت�شعري اخلالق.. �شبحان اخلالق.

يف �شرفة احلرم املكي تطلني على الكعبة ال�شريفة، وجموع غفرية تطوف حولها 
بانتظام رائع.. حلظة تاأمل حتلق بالروح وت�شمو بها.. اإنك ت�شت�شعرين العظمة.. حلظة 

تاأمل رائعة.. هل جربت هذه اللحظات؟ 

تتحدث الأخت )ولء( كثرًيا عن تاأمالتها، قالت ذات يوم: من اأجمل ما يعلمني 
التاأمل �شورة احلياة ككل، فحني اأتاأملها من بعيد اأجدها ق�شرية جًدا جًدا، وكما قال 
ر�شولنا الكرمي ^: »ما يل وللدنيا، ما اأنا يف الدنيا اإل كراكب ا�شتظل حتت �شجرة، 
ثم راح وتركها«. كم هي ق�شرية، وكم اأجد نف�شي اأعّظم اأموًرا �شغرية واأتغافل عن اأمور 

كبرية، وحياتي جًدا ق�شرية.. اأعيد ح�شاباتي من جديد لتكون الأمور متوازنة.

اأجلها  من  ن�شيع  اأن  حياتنا  يف  التوافه  بع�ص  ت�شتحق  هل  ا..  اأي�شً اأن��ت  تاأملها 
الوقت والتفكري واجلهد والعمر جًدا ق�شري؟!

اأحدهما  تويف  لو  تغ�شبهما،  واأحياًنا  تق�شر معهما  بوالديك كم  تاأمل عالقتك 
اليوم - ل قدر اهلل - ماذا �شت�شعر.. كم اأه��درت من الأي��ام التي مل تك�شب فيها ر�شاه، 
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ومن ثم ر�شا اهلل.. �شتتمنى لو ق�شيت يوًما واحًدا فقط يف اأح�شانه... اأمامك الآن اأيام 
كثرية.

هل  بعيد..  من  الأح��داث  ت�شاهد  كنت  لو  اأ�شدقائك،  مع  مواقفك  بع�ص  تاأمل 
�شتكون را�ٍص متاًما عن ت�شرفاتك؟

تاأمل، وتاأمل احلياة.. تاأمل نعم اهلل عليك.. ت�شتيقظ من النوم كل يوم وتب�شر 
ن�شرة  وب�شرة  باملراآة، لك وجه جميل  وت�شاهد وجهك  ي�شتطيع..  بعينيك، وغريك ل 
وج�شم متنا�شق �شليم وغريك لي�ص لديه.. لو حاولنا اإح�شاءها ما ا�شتطعنا، ولو حمدنا 

اهلل لياًل ونهاًرا، ما وفيناه حقه من احلمد، فهل ي�شتحق هذا حلظة من التاأمل؟!

مع الأيام وزحمة احلياة نحتاج كثرًيا اإىل حلظات من التاأمل يف اأفكارنا واأقوالنا 
وت�شرفاتنا واإذا فعلنا ف�شنغري الكثري من مواقفنا نحو اأنف�شنا ونحو احلياة.
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 ملاذا ل ين�ضرح �ضدرك ويزول همك 
رغم اأنك ت�ضلي؟

هل تعلم ملاذا ل ين�شرح �شدرك ويزول همك، على رغم اأنك ت�شلي وتقراأ القراآن، 
ورمبا �شمت وت�شدقت؟

الكثري منا ي�شلي وي�شوم ويقراأ كالم ربه، ورمبا اأكرث من الذكر، ومع ذلك ل 
ي�شعر باأن حاله ل يتغري كثرًيا، وهمه اإن اأبعد عنه �شرًبا عاد اأخرى والت�شق، واأنه كما 

هو ل اأثر لذلك كله.. هل تعرفون ال�شبب اأعزائي؟

ال�شبب بكل و�شوح يف القلب.. ويعود كله اإىل اأننا تعبدنا اهلل بجوارحنا وعّطلنا 
)عبادة القلوب(، وهي الغاية وعليها املدار، والأعمال القلبية لها منزلة وقدر، وهي يف 
اجلملة اأعظم من اأعمال اجل��وارح، اإننا حني  ن�شلي �شعوًدا وقياًما تتحرك جوارحنا، 
اأث��ر ول  لكن قلوبنا ل ت�شلي، فهي لهية ل متدبرة ول خا�شعة، فال يكون ل�شالتنا 

معنى.. فال هي تنهانا عن املنكر ول هي جتلو عن قلوبنا الهم، ول على امل�شتاق تعني.

امل�شحف  األ�شنا نفتح  اأو�شاعنا؟  الكرمي.. فكيف هي  وكذلك يف تالوتنا للقراآن 
وتتحرك �شفاهنا وتعلو اأ�شواتنا وقلوبنا جتول يف الدنيا وت�شول.. فهي مل تقراأ معنا؟ 
اللغو وال�شخب وتدبر  ا�شت�شعار واحت�شاب وكف للنف�ص عن  وكذلك يف �شيامنا.. فال 

اأمر اهلل وا�شت�شعار اخل�شوع له.

- جل  اهلل  والثمار احلقيقية من طاعة  ال�شعادة  اأراد  فمن  ج��ًدا،  امل�شاألة كبرية 
جالله - فليتعبد بالقلب مع اجلوارح )فاإن �شلح �شلح �شائر اجل�شد(.

نح�شن  ل  لكن  بجوارحنا..  وغريها  والعمرة،  وال�شدقة  ال�شالة  نح�شن  وق��د 
عبادة القلب، مع اأنها عبادات م�شتقلة كالتوكل، واحلب، وح�شن الظن، وال�شرب، والر�شا 
عن اهلل، وتعظيمه - جل جالله - وغريها. اإن قلوبنا تغرق يف الدنيا فقط.. هل تعلمنا 
القلب فال توكل ول تفوي�ص، ول �شرب، ول  اأننا عطلنا  اأم  ما يجب لربنا يف قلوبنا؟ 
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ح�شن ظن، اإن اأ�شابنا �شر هلعنا وجزعنا، واأكرثنا ال�شكوى والأنني، ولرمبا - والعياذ 
باهلل - ت�شلل للقلب القنوط.

فاهلل ل ينظر اإىل اأج�شادنا، لكن ينظر اإىل قلوبنا التي يف ال�شدور.

فا�شاأل نف�شك: كيف هي عبادة قلبي؟ هل قلبي قائم بعبادته؟ هل اأنا توكلت على 
اأث��ق يف كفاية  اأين  اأم  اإليه،  الأم��ر  اهلل حق توكل، و�شدقت يف العتماد عليه وتفوي�ص 
اخللق اأكرث؟ هل اأنا اأمتلئ حًبا هلل وخ�شية منه، ورجاًء له وحده؟ كيف قلبي وال�شرب 

والر�شا عن اهلل - جل جالله؟

ها نحن ندير حمركات البحث )جوجل( وغريه فيما نهوى من الدنيا.. فهال 
وكيف  نر�شى  وكيف  ن�شرب،  وكيف  نتوكل،  وكيف  القلوب،  اأعمال  ملعرفة  ا�شتخدمناها 
امل��وىل -جل  اأراده���ا وخلقه  التي  بالعبادات  القلب  ليقوم  و..و..   - - جل جالله  نحبه 

جالله - لها.

قال ابن تيمية - يرحمه اهلل -: " فالقلب ل ي�شلح، ول يفلح، ول ي�شر ول يطيب، 
ول يطمئن ول ي�شكن اإل بعبادة ربه وحبه والإنابة اإليه، ولو ح�شل له كل ما يلتذ به 
اإذ فيه فقر ذاتي اإىل ربه من حيث هو معبوده  من املخلوقات مل يطمئن ومل ي�شكن؛ 

وحمبوبه ومطلوبه".
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 ملاذا احلمار يرى ال�ضيطان .. 
والديك يرى املالئكة؟

حديث الر�شول الكرمي ^ الذي يقول فيه: »اإذا �شمعتم �شياح الديكة فا�شاألوا 
اهلل من ف�شله؛ فاإنها راأت ملًكا، واإذا �شمعتم نهيق احلمري فتعوذوا باهلل من ال�شيطان؛ 
ومل  عنده،  نقف  ومل  احلديث  هذا  �شمعنا  كم  البخاري..  �شحيح  �شيطاًنا«  راأت  فاإنها 

نتوقع اأنه يحمل يف طياته اكت�شاًفا علمًيا اأبهر العامل عند اكت�شافه.

الب�شرية  ال��ق��درة  ع��ن  وتختلف  حم���دودة،  لالإن�شان  الب�شري  اجل��ه��از  ق��درة  اإن 
للحمري، التي بدورها تختلف يف قدرتها عن القدرة الب�شرية للديكة.. وبالتايل فاإن 
ق��درة الب�شر ل��دى الإن�����ش��ان حم���دودة ل ت��رى م��ا حت��ت الأ�شعة احل��م��راء، ول م��ا فوق 

الأ�شعة البنف�شجية.. لكن قدرة الديكة واحلمري تتعدى ذلك.

وال�شوؤال هنا: كيف يرى احلمار والديك اجلن واملالئكة؟

اإن احلمري ترى الأ�شعة حتت احلمراء، وال�شيطان وهو من اجلان خلق من نار، 
اأي ت�شدر منها الأ�شعة حتت احلمراء؛ لذلك ترى احلمري اجلن ول ترى املالئكة.

اأما الديكة فرتى الأ�شعة فوق البنف�شجية، واملالئكة خملوقة من نور، اأي ت�شدر 
منها الأ�شعة فوق البنف�شجية؛ لذلك تراها الديكة.

املالئكة  لأن  وال�شبب هو  اهلل؟  ذكر  ال�شياطني عند  تهرب  مل��اذا  لنا  يف�شر  وه��ذا 
حت�شر اإىل املكان الذي يذكر فيه ا�شم اهلل؛ فتهرب ال�شياطني.

ملاذا تهرب ال�شياطني عند وجود املالئكة؟

اجلواب: لأن ال�شياطني تت�شرر من روؤية نور املالئكة. مبعنى اآخر: اإذا اجتمعت 
الأ�شعة فوق البنف�شجية والأ�شعة احلمراء يف مكان فاإن الأ�شعة احلمراء تتال�شى.
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ملاذا ُيذَكر ا�ضم اهلل على الذبائح؟
تو�شل فريق من كبار الباحثني واأ�شاتذة اجلامعات يف �شوريا اإىل اكت�شاف علمي 
يبني اأن هناك فرًقا كبرًيا، من حيث العقامة اجلرثومية بني اللحم املكرب عليه واللحم 

غري املكرب عليه.

وقام فريق طبي يتاألف من )30( اأ�شتاًذا باخت�شا�شات خمتلفة يف جمال الطب 
امل��خ��ربي واجل��راث��ي��م وال��ف��ريو���ش��ات وال��ع��ل��وم الغذائية، و�شحة احل��ي��وان، والأم��را���ص 
ثالث  م��دى  على  وت�شريحية  جرثومية  خمربية  باأبحاث  اله�شم،  وجهاز  اله�شمية 
الذبائح  ا�شم اهلل عليها، ومقارنتها مع  ُذِكر  التي  الذبائح  الفرق بني  �شنوات؛ لدرا�شة 

التي تذبح بالطريقة نف�شها، لكن مل يذكر ا�شم اهلل عليها.

"ب�شم اهلل اهلل اأكرب" على ذبائح  اأهمية و�شرورة ذكر ا�شم اهلل  واأك��دت الأبحاث 
الأنعام والطيور حلظة ذبحها، وكانت النتائج ال�شاعقة واملفاجئة والتي و�شفها اأع�شاء 

الطاقم الطبي باأنها معجزات تفوق الو�شف واخليال.

ن�شيج  اأن  اأثبتت  املخربية  التجارب  اإن  البحث:  الإع��الم عن هذا  وق��ال م�شوؤول 
وال��زراع��ات  الن�شيجية  الخ��ت��ب��ارات  خ��الل  وتكبري من  ت�شمية  دون  امل��ذب��وح من  اللحم 
امل�شمى  اللحم  كان  بينما  بالدماء،  اجلرثومية مليء مب�شتعمرات اجلراثيم وحمتقن 

واملكرب عليه خالًيا متاًما من اجلراثيم وعقيًما، ول يحتوي ن�شيجه على الدماء.

وو�شف الدكتور يف حديثه اأن هذا الكت�شاف الكبري ميثل ثورة علمية حقيقية 
يف جمال �شحة الإن�شان، و�شالمته املرتبطة ب�شحة ما يتناوله من حلوم الأنعام، والتي 
ثبت ب�شكل قاطع اأنها تزكو وتطهر من اجلراثيم بالت�شمية والتكبري على الذبائح عند 

ذبحها. 
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ملاذا ن�ضوم الأيام البي�ض بالذات؟
اكت�شاف علمي �شبقه عالج نبوي مذهل.. من الطريف اأن املحاولة التي قام بها 
اأحد الأطباء يف مدينة )ميامي( باأمريكا، حيث اأو�شح اأن هناك ارتباًطا قوًيا بني اكتمال 
والإح�شاءات  التحليالت  له من  ات�شح  الب�شر، حيث  لدى  العنف  واأعمال  القمر  دورة 
البيانية التي قام بها والتي ح�شل عليها من �شجالت احلوادث يف امل�شت�شفيات ومراكز 
ال�شرطة بعد ربط تواريخها بالأيام القمرية - ات�شح له اأن معدلت اجلرائم وحالت 

النتحار وحوادث ال�شيارات املهلكة مرتبط باكتمال دورة القمر.

النف�شية،  النف�شي وال�شطرابات  الذين يعانون عدم ال�شتقرار  الأف��راد  اأن  كما 
اأ�شارت  كما  القمر،  ب�شوء  للتاأثر  عر�شة  اأك��رث  وامل�شنني،  ال�شخ�شية  ازدواج  ومر�شى 
الدرا�شات اإىل اأن اأكرب ن�شبة للطالق واملخا�شمات العنيفة يف مدن عدة تكون يف منت�شف 

ال�شهر عند اكتمال القمر.

معقول  علمي  وتف�شري  ال��ظ��اه��رة  لهذه  معقول  �شبب  ع��ن  يفكر  ال��دك��ت��ور  اأخ��ذ 
بجاذبية  ملحوًظا  تاأثًرا  تتاأثر  والبحار  املحيطات  مياه  اإن  فقال:  لنتائجه؛  ومقبول 
القمر )يف عملية املد واجل��زر(؛ وعليه فاإن ج�شم الإن�شان ت�شكل املياه فيه ن�شبة تزيد 
على )80%( من مكوناته ممثلة يف �شوائل الأن�شجة واخلاليا والدم، ول ي�شتبعد اإًذا اأن 

يتاأثر بجاذبية القمر.

ومن هنا نلتم�ص العالج النبوي حلل مثل هذه الظاهرة املتمثلة يف �شيام الأيام 
البي�ص من كل �شهر قمري )13 و14 و15(، فلعل احلكمة يف هذا اأن ال�شيام مبا فيه من 
امتناع عن تناول املاء يعمل على خف�ص ن�شبة املاء يف اجل�شم خالل هذه الفرتة، التي 
ال�شفاء  ذلك  وراء  من  الإن�شان  فيكت�شب  م��داه؛  الإن�شان  على  فيها  القمر  تاأثري  يبلغ 
النف�شي وال�شتقرار، ويتفادى تاأثري اجلاذبية، ويف ذلك من الإعجاز العلمي لل�شنة ما 

فيه.

www.alukah.net
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يف  يقع  ل  حتى  النف�ص؛  ق��وى  على  لل�شيطرة  و�شيلة  ال�شوم  اإن  اهلل!  ف�شبحان 
مع�شية، فيتقرب اإىل اهلل به، وي�شيطر على قوى ج�شده ونزعاتها، وحت�شل له بذلك 
�شنعه  اأع��ظ��م  م��ا  اهلل.  ف�شبحان  اإن�شان  ك��ل  يتمناها  التي  النف�شية  وال�شحة  ال��راح��ة، 

وتدبريه!
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ي اأمية املتعلمني؟! ملاذا ن�ضمرّ
كان الإمام ال�شافعي - يرحمه اهلل - مع علمه يف اأ�شول الدين وال�شريعة يحب 
الإملام بجميع العلوم، وق�شد اليمن لتعلم علم الفرا�شة عند اأحد �شيوخهم، اأو كما قيل: 
اأ�شهر، ويف طريقه  اأربعة  اليمن  اأن��ه مكث يف  ال�شاهد  الفرا�شة.  ليجمع كتب  اإن��ه ذهب 
اإىل مكة ا�شت�شافه اأعرابي، وح�شب ما تعلمه الإمام، اعتقد اأن هذا الأعرابي لئيم، لكن 
الأعرابي ا�شت�شافه واأكرمه وعلف دابته، ولكن الإمام  مل يفرح بهذا، بل كلما قدم له 
هّم  لئيم، وحني  �شخ�ص  الأعرابي  اأن  اعتقد  لأن��ه  وندًما؛  ي��زداد غيًظا  �شيًئا  الأعرابي 
اأن��ا من مكة، ف��اإذا م��ررت مبكة ا�شاأل  الإم���ام بالرحيل ك��رد جلميل الأع��راب��ي ق��ال ل��ه: 
عن حممد ال�شافعي. فاإذا بالأعرابي يرد رًدا اأعاد ثقة الإمام وجعله يفرح كثرًيا. قال 

الأعرابي: ما يل مبكة!! انقد.. هات ما يف جيبك.

�شهور مل تذهب  الأربعة  اأن  واأثبت  يريد،  ما  واأعطاه  �شديًدا  الإم��ام فرًحا  فرح 
�شدًى.

املدار�ص  يف  الآن  منهم  نحن  فاأين  يعرفها..  الكثري  اأن  واأعتقد  ب�شيطة  ق�شة 
القريبة واجلامعات الوا�شعة وجميع اأنواع العلوم، لكن دون فائدة؟

وال�شبب يف ذلك اأن الطالب يتعلم العلم لوظيفة و�شهادة لي�ص للعلم اأو لتطوير 
هذا املجال.

www.alukah.net
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ملاذا بالط احلرم املكي بارد؟
يظل بالط الرخام الأبي�ص اجلميل حول الكعبة امل�شرفة بلونه الباهي و�شكله 
املن�شق، وفوق كل ذلك درجة حرارته املعتدلة اللطيفة طوال �شاعات اليوم، ي�شكل م�شدر 

ده�شة للكثريين من زوار بيت اهلل احلرام من احلجاج واملعتمرين. 

الرخام: هل هي  ح��رارة هذه  درج��ة  اعتدال  الكثري منهم عن ظاهرة  ويت�شاءل 
ظاهرة طبيعية يف الرخام نف�شه؟ اأم اأن هناك تقنيات معينة وراء هذه الظاهرة؟

الظاهرة؛  ملعرفة حقيقة هذه  �شغًفا  النا�ص  اأكرث  املهند�شون هم بطبيعة احلال 
العديد  تركيب  و�شارك يف  تعامل  اأن معظهم  ب�شبب طبيعة عملهم، وعلى رغم  وذل��ك 
من اأنواع بالط الرخام واجلرانيت، اإل اأن مثل هذه الظاهرة مل متر عليهم من قبل؛ 
فهم يعلمون اأن الرخام مهما كانت طبيعته يظل يحتفظ بنف�ص درجة حرارة ما حوله، 

ومدى تعر�شه لطبيعة اجلو من برودة و�شخونة.

ويف خ�شم هذا ال�شغف والإ�شرار ملعرفة احلقيقة، وهو اأنه اهتماًما من خادمي 
احلرمني ال�شريفني براحة زوار بيت اهلل احلرام، والذين يوؤدون منا�شك احلج والعمرة 
طيلة اليوم، وما يتطلبه ذلك من حتركات يف فناء الكعبة امل�شرفة وهم حفاة الأقدام 
يوؤدون �شعائرهم بالطواف وال�شالة والنتظار؛ فقد مت تركيب جماري مياه باردة حتت 
بالط الرخام، يتم تزويدها باملاء البارد بوا�شطة م�شخات كبرية طوال الوقت؛ حتى 
يحتفظ هذا الرخام بدرجة برودة منا�شبة متكن الزائرين من اأداء �شعائرهم وهم اأكرث 

راحة وخ�شوًعا.

عالية غري  وتقنيات  ك��ب��رية  مالية  اإم��ك��ان��ات  ل��ه  �شخرت  ذات���ه  ح��د  وامل�����ش��روع يف 
م�شبوقة، مل يتم تنفيذها من قبل يف اأي موقع اآخر على م�شتوى العامل كله.
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 ما �ضبب الأ�ضوات التي ت�ضدرها 
املعدة عند اجلوع؟

ت�شدر املعدة اأ�شواًتا خا�شة عند ال�شعور باجلوع، اإل اأن هذه الأ�شوات ميكن اأن 
تتكون بني الوجبات يف اأثناء مرور الطعام يف الأمعاء.

يتحكم نظام هرمونات معقد باجلوع وال�شهية، فعندما تكون املعدة خالية، يقوم 
جزء من الدماغ ويدعى الهيبوثالمو�ص بت�شغيل الرغبة يف الأكل، فري�شل ر�شالة اإىل 
وال�شوائل  الأحما�ص  فتفرز  املعدة  ع�شالت  انقبا�شات  يحفز  وه��ذا  والأم��ع��اء،  املعدة 
اإن اجل�شم  الأخ��رى امل�شاعدة على اله�شم؛ ما ي�شبب هذا ال�شوت الذي ن�شمعه، حيث 
ا�شتجابة  اأن يحفز  الطعام، ميكن  �شم  اأو  روؤي��ة،  اأو  التفكري  لالأكل، ومبجرد  رنا  يح�شّ

الأمعاء.

اأنه يف  اإل  اأعرا�ص ا�شطراب ه�شمي،  اأحد  اأحيانا  ال�شوت  اأن يكون هذا  وميكن 
اأو  اإ�شهال،  ت�شنجات،  انتفاخ،  مثل:  اأخ��رى  باأعرا�ص  ال�شوت  هذا  يرتافق  احلالة  هذه 

غازات زائدة.
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ملاذا ي�ضيب ال�ضعر؟
خاليا  يف  اإنتاجها  يتم  امليالنني،  ت�شمى  خا�شة  �شبغة  على  ال�شعر  ل��ون  يعتمد 
خا�شة ت�شمى ميالنو�شايت�ص، وامليالنني نف�شه بني اللون، �شواء اأكان لون ال�شعر اأ�شقر 
اأما  توزيعها..  وطريقة  املنتجة  امليالنني  كمية  على  يعتمد  نف�شه  اللون  لأن  داكًنا؛  اأم 
ال�شعر الأحمر فيحتوي على �شبغة اإ�شافية، غنية باحلديد. ويبداأ ال�شعر بفقدان لونه 

حني يخمد ن�شاط امليالنو�شايت�ص. ويف الواقع، ل يوجد �شعر رمادي واآخر اأبي�ص.

زال  ما  ال��ذي  ال�شعر  يتخلله  ال��ذي  الأبي�ص  ال�شعر  من  ينتج  الرمادي  فاملظهر 
جمهوًل.  زال  فما  امليالنو�شايت�ص  خاليا  تعب  �شبب  اأما  الأ�شا�ص..  لونه  على  يحافظ 
وعندما يحدث الأمر عند امل�شنني، فال بد اأن يكون لذلك عالقة ببطء عملية الأي�ص 

ب�شكل عام.

ا اإن كان ال�شعر الأبي�ص وراثًيا، وكذلك اإن كان فقدان  واإىل الآن ل يزال غام�شً
خاليا امليالنو�شايت�ص لقدرتها الطبيعية نتيجة �شدمة اأو �شغط ع�شبي اأو نف�شي.

لون  ف��ق��دوا  الأ�شخا�ص  بع�ص  اأن  اإىل  ت�شري  التي  الوثائق  م��ن  الكثري  وي��وج��د 
�شعرهم بني ليلة و�شحاها. 
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ملاذا نوافذ الطائرات �ضغية؟
هل �شاألت يوًما ملاذا نوافذ الطائرات �شغرية؟ ملاذا ل تكون كبرية بحيث ي�شتمتع 

امل�شافرون بامل�شهد اخلارجي؟

الأ�شهل طبًعا عمل اأج�شام الطائرات �شماء متاًما بال نوافذ، فهي ت�شنع اأ�شا�ًشا 
من معدن الأملونيوم، خفيف الوزن، القادر على مقاومة الختالف الكبري بني ال�شغط 
وتثقل  الأج�شام  والنوافذ ت�شعف هذه  تقريًبا خارجها،  واملنعدم  الطائرة  داخل  املعتاد 
واإل  الركاب،  لراحة  النوافذ  لعمل  ا�شطروا  الطائرات  لكن مهند�شي و�شانعي  وزنها، 
فعملوا  �شردين،  علبة  يف  اأو  مغلقة،  زنزانة  داخ��ل  حمبو�شون  باأنهم  غيابهم  يف  �شعروا 

م�شطرين نوافذ �شغرية كحل و�شط.

فنوافذ الطائرات ثقيلة، بها ثالث طبقات من الزجاج، الثنتان اخلارجيتان من 
زجاج م�شفح �شميك؛ ليتحمل فرق ال�شغط واحلرارة، والطبقة الثالثة الداخلية من 

زجاج معتاد، كي حتمي اخلارجيتني من اأن ي�شدمهما الركاب.

وطبقات الزجاج امل�شفح ثقيلة؛ لو�شعها يف نوافذ بج�شم طائرة، يجب تدعيمه 
ويزيد  الطائرة  وزن  يزيد  ما  ال��زائ��د؛  ال��وزن  ه��ذا  ليتحمل  ال�شلب  احلديد  بق�شبان 

ا�شتهالكها للوقود، ويقلل عدد الركاب ووزن ال�شلع التي ميكن اأن حتملها.

www.alukah.net
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 ملاذا ت�ضتهر اإطارات ال�ضيارات 
باأنها �ضوداء اللون؟

باأن  اللون؛ لذلك يعتقد الكثريون  باأنها �شوداء  ال�شيارات عاملًيا  اإط��ارات  ت�شتهر 
الأ�شود هو لونها الأ�شلي اأو الطبيعي. ويف الواقع فاإن لون املطاط امل�شنع املخلوط مع 
ال�شولفار هو الرمادي امل�شفر. واإذا نظرت اإىل �شور ال�شيارات القدمية، �شرتى اأن لون 
اإطاراتها اأفتح بكثري من الإطارات احلديثة. املطاط املكون لالإطارات احلديثة هو مادة 
كيميائية معقدة حتتوي اأحياًنا على اأكرث من ع�شرين عن�شًرا متوازًنا، اإل اأن العن�شر 
الأهم هو الكربون الأ�شود. اإن اإ�شافة مادة الكربون اإىل اخلليط املكون لالإطار ت�شمح 

للم�شمم بتعديل خ�شائ�ص اأدائه بعد اإجنازه.

اليومي حتتوي على كمية  امل�شتخدمة لال�شتعمال  الإط��ارات  ف��اإن  ع��ام،  وب�شكل 
قليلة من الكربون الأ�شود، بينما ترتفع ن�شبته يف الإطارات املخ�ش�شة ل�شيارات ال�شباق.

ال�شطح  م�شاحة  زادت  الإط����ار  خليط  يف  وكميته  ال��ك��رب��ون  ج���ودة  زادت  وكلما 
اإىل الإطار  ال�شيارة  الذي ي�شمن مرور احل��رارة من  الأم��ر  ال�شيارة؛  اخلارجي لإط��ار 

الذي �شتزاد حرارته ب�شرعة.

هذا كله ينا�شب اخل�شائ�ص املطلوبة يف الإطارات املعدة ل�شيارات ال�شباق، حيث 
تزداد كفاءة الإطار كلما زادت ليونته وطراوته يف ذروة ال�شباق.

اأما يف الإطارات امل�شتخدمة لل�شيارات العادية، فيتم اعتماد م�شاألة تقليل احتكاك 
الإطار بالأر�ص )لتقليل م�شروف الوقود(، بالإ�شافة اإىل درا�شة الدولب ب�شكل �شامل 

لزيادة مدة ا�شتخدامه يف ال�شيارة.

ويف النهاية نرى اأن اختيار الدولب املنا�شب يعتمد على هدف ال�شتخدام، فاإطار 
�شيارة ال�شباق يختلف حتى عن اإطار عربة نقل الب�شائع اأو ال�شيارة ال�شياحية.  
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كن داعًيا
الدعاء،  هو:  وامل�شدر  "دعا"،  الفعل  من  م�شدر  ا�شم  هي  اللغة:  يف  الدعوة  اإن 
النبوي  احل��دي��ث  ويف  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  يف  ا�شتعلمت  وق��د  "الرغبة"،  مبعنى  وكالهما 

ا. ال�شريف مبعنى الرغبة اأي�شً

ففي القراآن الكرمي قوله تعاىل: زب ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  رب )البقرة: 186(. ويف احلديث ال�شريف قول الر�شول ^:

هذا  ويعني  املدينة«  ول��دان  به  يلعب  موثًقا  لأ�شبح  �شليمان  اأخينا  دع��وة  »ل��ول 
ر�شول اهلل ^ ال�شيطان الذي عر�ص له يف �شالته.

والدعوة من منطلق هذا املفهوم: اإما اأن نتوجه بها اإىل غري املوؤمنني بالإ�شالم، 
وحينئذ يكون هدفها اأن نك�شف لهم عن حما�شن هذا الدين.

واإما اأن نتوجه بها اإىل املوؤمنني بالإ�شالم، فيكون هدفها الدعوة اإىل اللتزام مبا 
تقت�شيه عقيدة الإ�شالم من نظم و�شلوك واأخالق.

هذا، ول بد اأن يتحدث الداعية اإىل جمهور املدعوين ح�شب ا�شتعداد كل فريق 
زب ہ ہ  ہ ہ ھ   تعاىل:   قوله  الكرمي  ال��ق��راآن  ويف  اإليه،  باحلديث  يتجه 

ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ رب )النحل: 125(.
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دور الداعية يف حماية ال�ضباب
على رغم ما و�شلت اإليه الب�شرية من تقدم مادي مذهل واكت�شافات هائلة فاقت 
وقائعها تهوميات اخليال، لكنها ف�شلت يف حتقيق ال�شعادة التي ترنو اإليها وتود اأن حت�ص 
بردها ي�شري بني جوانحها ويداعب اأحالمها. هذه الأ�شرار التي وقف الإن�شان عليها 
يف عاملنا املعا�شر اأ�شابته بالغرور، وجعلته يظن اأنه قادر على اأن ي�شع عامله على عينيه، 
ال�شرق  واأخ��ذت ت�شيب يف كل اجت��اه من  والتيارات والأفكار  باملذاهب  الأر���ص  فماجت 
اأو من الغرب، يتلقاها ال�شباب هنا وهناك، وهذا يجذبه اإىل اليمني، وذاك يدفعه اإىل 
الي�شار، وذلك يجعل املادة اإلهه املعبود، ويطم�ص ما انطوت عليه القلوب من نور الإميان.

مدار�شنا  يف  �شبابنا  يتزود  اأن  اإىل  ما�شة  احلاجة  كانت  ذك��ره  �شبق  ما  اأج��ل  من 
بقيم روحية موؤثرة نابعة من عقائدنا وتراثنا، وهو تراث مل تعرف الب�شرية له مثياًل 
اإىل  يف خ�شبه ونفعه وعطائه، توجه حياتهم وتاأخذ بيديهم نحو النجاة، وتدفع بهم 

�شاطئ الأمان.

وهنا ياأتي دور الداعية يف الإعداد ال�شليم والتوجيه املحكم الذي ياأخذ يف و�شفه 
والعقلية  اجل�شمية  اجتاهاته  �شتى  يف  الإن�شاين  الن�شاط  توجه  التي  املختلفة  القوى 
والروحية.. ويقدم لها من التوجيه والنمو ما يجعلها مت�شي يف طريقها، تبني الكيان 
الإن�شان متوازنة ومتوازية، فال يطغى جانب منها على اجلانب الآخر، بل يعاون بع�شها 

ا. بع�شً
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�ضاحبة املغزل
اعتناء،  والدته خري  به  واعتنت  التا�شعة من عمره،  �شن  دون  وه��و  وال��ده  ت��ويف 

فوجهته لدرا�شة احلديث يف امل�شجد.

ويروى اأن والدته كانت تغزل مبغزلها ذات يوم، وباعت ما غزلته بع�شرة دراهم، 
ثم دعت ابنها �شفيان الثوري، وقالت: "يا �شفيان هذه ع�شرة دراهم اذهب واطلب بها 
مل��ا تعلمته على عقلك وقلبك  اأث���ًرا  ف��اإن وج��دت  ي��ا بني  ث��م انظر  امل�شجد،  احل��دي��ث يف 
اأثًرا  اأخ��رى؛ حتى تطلب بها العلم، واإن مل جتد  وعملك فتعال اأعطيك ع�شرة دراه��م 

لذلك فاترك العلم يا بني فاإنه ياأبى اإل اأن يكون ملخل�ص.

حكمة مذهلة يف تطوير الذات تقدمها هذه الأم العظيمة لبنها �شفيان، مفادها 
اأن العلم والعمل حتى يكتب لهما النجاح فهما ل يحتاجان اإىل اأذكياء، ول لعباقرة بقدر 
ما يحتاجان اإىل اجلهد واملثابرة، وهي حني �شكبت هذه اخلربة يف روح ولدها؛ فالأنها 
اأرادت اأن تخت�شر له الطريق، وتخربه اأنه مل يكن موؤمًنا مبا يتعلمه، واثًقا من الرباعة 
والنجاح فيه، باذًل كل جهد له.. فالأف�شل اأن ل يرهق نف�شه؛ لأن الف�شل �شينتظره يف 

نهاية املطاف!

هل فهمت حكمة �شاحبة املغزل.. اأمتنى ذلك.
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ف�ضل .. فاأ�ضبح رئي�ًضا!
ب�شركة  الق�ش�ص،  م��راج��ع��ة  ق�شم  اأع��م��ل حم���ررة يف  ج��ون�����ص: كنت  ت��ق��ول ج��ون 
بارامونت ال�شينمائية، وذات يوم دعاين اأدولف زوكر – رئي�ص الق�شم- اإىل مكتبه، وقدم 
يل ظرًفا قال اأنه مر�شل من اأحد اأفراد عائلة روزفلت املعروفة، واإنه يحوي ق�شة يريد 

اأن يبيعها لل�شركة.

اأهدي هذه الق�شة اإليك يا من لك يدان ورجالن، لكنك ما زلت ترزح حتت قيود 
نظرتك  تغري  اأن  الأوان  اآن  اأم��ا  ب�شدق:  اأ�شاألك  ودعني  �شاكًنا،  حترك  اأن  دون  الف�شل 

لنف�شك وتوؤمن بقدراتك وتبداأ من جديد؟

الف�شل،  لطيور  بيديك  بالتلويح  الرغبة  اإىل  نيكول�ص  كفاح  ق�شة  تدفعك  اأمل 
مودًعا لها مع العزم الأكيد على طردها من حقول حياتك التي ع�ش�شت فيها طوياًل؟
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اجمع غبار الذهب!
يف م�شنع للذهب يف فيالدلفيا و�شعت اأر�شية خ�شبية �شبكية الطراز، حتى يتم 
تبلغ قيمته  الذي  الذهب  امل�شنع، وبذلك يجري احلفاظ على غبار  كن�ص  رفعها عند 
ماليني ال��دولرات.. اإن كل ناجح ميتلك �شبكة مماثلة يلتقط بها بقايا الأيام واأجزاء 
فالذين  احل��ي��اة،  قمامة  ح��اوي��ات  يف  النا�ص  معظم  يرميها  ال��ت��ي  وال��دق��ائ��ق  ال�شاعات 
والأوق���ات  املتوقعة  غري  والعطل  ال�شاعات  واأن�شاف  ال�شائعة،  اللحظات  ي�شتثمرون 

ال�شائعة يخرجون بنتائج تذهل غري املتمكنني من هذا ال�شر الثمني.

فلقد كتبت هارييت بيت�شر �شتو رائعتها العظيمة )كوخ العم توم( و�شط �شعف 
اإع���داد الع�شاء ون��وم الأط��ف��ال  ا���ش��رتاق الدقائق خ��الل  الأع��م��ال املنزلية، وم��ن خ��الل 
وفرتات الراحة القليلة.. والآن كم مقدار الأيام التي ت�شيع منا يف الرثثرة واحلديث 

الفارغ واللهو الذي ل نفع منه؟!

وهل فكرنا يوًما اأن جنمع غبار ذهب اأوقاتنا املهدرة بال ح�شاب؛ لن�شتفيد منه يف 
حتقيق اأهدافنا والتقدم خطوة نحو الأمام؟!
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برنارد�ضو املكافح!
بطائل،  يفوز  ول  جناًحا،  يلقي  ل  وهو  كاملة  �شنني  ت�شع  يكتب  برنارد�شو  ظل 

وعلى رغم ذلك فقد �شمم على اأن يكر�ص كل وقته للكتابة.

وقد مات مبر�ص ال�شل وهو يف اخلام�شة والثالثني من عمره، بعد اأن ت�شاءلت 
حيويته بفعل الربد امل�شتمر، واجلوع، ونق�ص التغذية.

وبلغت تكاليف جنازته الباعثة على الرثاء نحو )12( �شلًنا ون�شف ال�شلن، ومل 
ي�شيع جنازته غري �شتة اأ�شخا�ص فقط �شاروا وراء النع�ص الذي ثوى فيه، وحتى هوؤلء 
ال�شتة ا�شطروا لأن يعودوا اإىل بيوتهم حني اأخذ املطر ينهمر ب�شدة! وعلى رغم ذلك 

ا�شتمر ومل يكرتث بب�شاعة فقره؛ لأنه كان موؤمًنا بقدراته، �شاعًيا وراء حلم اآمن به!
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طائرة واحدة ل تكفي!
ريت�شارد برين�شون، �شاحب املاركة العاملية فريجن، والتي حتمل يف طياتها عدًدا 
من ال�شركات كخطوط طريان فريجن اأتالنتك وغريها، كان يكرر دائًما اأنني ما زلت 
اأتعلم واأمتنى األ اأقف، وعندما اأرغب يف اأن اأقوم بعمل مل اأقم به من  قبل اأبحث عن 
طريقة لعمله، وبكل تاأكيد مل يكن طريقه والناجحني من اأمثاله مفرو�ًشا بالورود، بل 

كانت مالمح طرقهم يف اأحوال كثرية رملية وعرة.

اأن  واح��دة م�شتعملة، وكان يرغب يف  ا�شتثماره يف خطوط طريانه بطائرة  بداأ 
يبداأها بافتتاح ر�شمي، فات�شلت اإحدى موظفات مكتبه ب�شحيفة يومية لتغطية حفل 
الفتتاح، واأول �شوؤال تبادر لذهن �شكرترية ال�شحيفة، كم عد طائراتكم؟ فردت املوظفة 
واحدة، ف�شكرتهم ال�شحيفة على الت�شال، وطلبت منها الت�شال يف وقت لحق بعد اأن 
اأ�شطول طائرات.. مما دعا موظفة مكتب ال�شيد برين�شون اإىل ال�شحك  يكون لديهم 

على الرد غري املتوقع من ال�شحيفة.

ال�شحيفة  رد  فريجن  ط��ريان  خطوط  نهاية  كانت  هل  الأه��م:  ال�شوؤال  ويبقى 
ال�شاخر.. كال مل يحدث ذلك! 

طريانه  �شركة  لت�شويق  جديدة  طريقة  عن  بالبحث  برين�شون  ال�شيد  ب��داأ  بل 
طريانه  بخطوط  للتعريف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ح��ول  برحلة  بالقيام  ففكر  ال��ول��ي��دة، 
واح��دة  وانطلقت خطوط طريانه من طائرة  فعاًل،  النتباه  �شد  اجل��دي��دة، وجن��ح يف 
اخلطوط  دع��ا  مما  حديثة،  طائرات  اأ�شطول  من  اليوم  اإليه  و�شلت  ما  اإىل  م�شتعملة 

اجلوية ال�شنغافورية ل�شراء )49%( من قيمتها، كما ذكر ذلك يف �شريته الذاتية.

هكذا جنح، و�شينجح غريه من الراغبني يف النجاح، وقد نحتاج اإىل الوقوف على 
واقًعا، وننجح يف حتقيق  املحيطات لنجعل من احللم  اأعماق  والعوم يف  �شفوح اجلبال 

اأهدافنا.

تر�شمها،  األ  اأو  ع��امل��ي��ة،  مبعايري  جن��اح��ك  ق�شة  تر�شم  اأن  اإم���ا  ب��ي��دك،  ال��ق��رار 
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اأن  اإي��اك  لكن  تكون لك ق�شة جن��اح..  اأن  ت�شتحق  فاأنت  للتنازل،  قابلة  فاأهدافك غري 
تهبط ا�شطرارًيا فوق مدرج الف�شل.

علقها فوق مكتبك اأو ثالجتك اأو مراآتك، اأو اأي مكان متر عليه يومًيا، واقراأها 
ب�شوت مرتفع، وخذ نف�ًشا عميًقا يف اأثناء ذلك، وتخيل اأنك قد حققتها جميًعا.

لكن كن �شادًقا مع نف�شك، فال جتعل اأهدافك �شعبة فتهزمك، ول اأن تكون دون 
قدراتك فت�شيبك بالإحباط.
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اكت�ضف نف�ضك!
اأن ميوتوا، ورجال  اأنف�شهم قبل  الرجال يكت�شفون  "قلة من  اأمري �شوتنك  قال 
قبورهم  اإىل  معهم  فيحملون  اأنف�شهم،  داخ��ل  ا�شتك�شاف  برحالت  يقومون  منهم  اأق��ل 
قارات من القدرات غري املكت�شفة، من دون اأن تطور الهبات اخلا�شة احلبي�شة داخلهم، 
اأيديهم حني  اأودعها اخلالق يف  ومعظمنا ميوتون ومعهم �شر عظيم، ر�شالة خمتومة 

ولدوا، ومل تقراأ؛ لأننا مل نتعلم قط كيف نفتحها لنقراأها". 

كيف تتاأكد اأنك ل متتلك هذه القدرة التي تتوق اإليها، وهي حبي�شة يف داخلك؟ 
فاإذا مل جترب قوتك، فكيف تعرف ما الذي اأنت قادر عليه؟ رمبا متتلك قدرات كامنة، 
اأكرث مما حتلم به، فلماذا ت�شيع وقتك يف التفكري يف براعة الآخرين؟ ملاذا ل حترر ما 

لديك، لرتى ماذا متلك، وتخرجه اإىل النور وتطوره؟
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اقتن�ض الفر�ض
�شركة  كافترييا  يف  متهالكة  طاولة  اإىل  زمالئه  من  واث��ن��ان  فور�شت  يل  جل�ص 
التلغراف الأمريكية، ويف هذه الفي اأثناء هبطت ذبابة على ورقة ق�شدير كانت تغلف 
وجبة فور�شت، وقد انزعجوا كثرًيا وا�شماأزوا من �شوتها، لكنهم �شمعوا خطوات الذبابة 
بو�شوح، وحينذاك اأدرك الرجال الثالثة وجميعهم من مهند�شي ال�شوت، اأن خطوات 
اأ�شبحت اأكرث و�شوًحا )120( مرة، الأمر الذي مكنهم من �شماعها كخطوات  الذبابة 

ع�شكرية.

الذي  املفرغ  الكهربائي  الأنبوب  �شبًبا يف اخرتاع  الب�شيطة  وكانت هذه احلادثة 
مهد مليالد ع�شر اأجهزة الإلكرتونيات.

اأحياًنا قد تطرق الفر�شة بابك فال تتاأخر يف فتحه لها؛ حتى ل تن�شرف عنك 
بحًثا عمن يجيد �شيافتها!

وكن نبيًها مبا يكفي لتح�شن ا�شتغاللها.. فهي كالإع�شار ال�شريع اإن مل تتهياأ له 
فقد يدمر ممتلكاتك ويرحل خملًفا وراءه الندم والتح�شر.. فكن متيقًظا دوًما.. فمن 

يدري؟! 
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احلماقة والثقب
اأنه كان حا�شر البديهة �شريع اجلواب، كان عاملًا كبرًيا  كان معروًفا عن نيوتن 
يذهل النا�ص بطبعه املرح الذي يتمتع به، اأ�شار رجل مرة اإىل ثقب يف معطفه قائاًل له: 

يا �شيد نيوتن اإن فقرك يظهر جلًيا من هذا الثقب.

من  تدخل  التي  هي  حماقتك  اإن  �شيدي  يا  ل  ال��ت��ايل:  بجوابه  نيوتن  واأ�شكته 
خالله.

انظر اإىل الر�شائل ال�شلبية كيف يحولها الناجح اإىل مواقف جتلب له البهجة 
منه  ي�شخر  ح��ني  وك��ف��اح��ه،  �شموده  على  ت��وؤث��ر  اأن  لها  ي�شمح  ل  حتى  وال��ط��راف��ة!..  

احلمقى..!
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احرق �ضفينتك فوًرا
عندما جاء يوليو�ص قي�شر اإىل "ربيكون"، وهو النهر الذي ي�شكل احلدود بني 
اإيطاليا وبالد الغال؛ تردد اأمام غزو حدود مل يكن م�شموًحا لأي جرنال اأن يغزوها من 
دون اإذن من جمل�ص ال�شيوخ، لكن اخليار الآخر الذي كان اأمامه هو كما قال: " تدمري 
نف�شي اأو تدمري بالدي"؛ ولهذا مل يرتدد عقله اجلريء طوياًل، فقد اندفع على راأ�ص 
"جئت، وراأيت،  جي�شه اإىل جمرى النهر، وغريَّ قراره تاريخ العامل، الرجل الذي قال 
وانت�شرت".. مل يكن يرتدد طوياًل، كان يتمتع بالقوة الالزمة لختيار �شبيله، وي�شحي 
قواته  اللحظة، وعندما هاجمت  تلك  ال�شبيل يف  ذاك  تتعار�ص مع  التي  بكل اخلطط 
بريطانيا، عزم ال�شكان على عدم ال�شت�شالم اأبًدا، ومتكن ذهن القي�شر املتقد يف اأن يرى 

اأن عليه اإلزام جنوده بالن�شر اأو املوت.

اإىل  اأحرق ال�شفن التي حملته واإياهم  وكي يقطع عليهم جميع �شبل الرتاجع، 
�شواطئ بريطانيا، ومل يبق اأمامهم اأي اأمل للرتاجع، وكان خيارهم بني املوت اأو الن�شر، 

وكانت هذه املعركة العن�شر الأ�شا�ص ل�شخ�شية هذا املحارب العظيم وانت�شاراته.
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عظماء .. لكن
لو و�شعت جمموعة الكتب التي طبعت من موؤلفات الكاتبة اأجاثا كري�شتي فوق 
مل  اأنها  رغم  على  بباري�ص..  اإيفل  برج  ارتفاع  ارتفاعها  ي�شاوي  كومة  ل�شكلت  بع�شها 
تذهب قط اإىل املدر�شة، بل تلقت تعليمها ح�شب التقليد املتبع اآنذاك يف بلدتها، ومن 
يف  تعاين  وكانت  اللغة،  لقواعد  فهمها  يف  �شعوبات  عانت  اأجاثا  اأن  العجيبة  املفارقات 
�شغرها تهجي احلروف.. وكان الف�شل لوالدتها يف توجيهها اإىل الكتابة والتاأليف؛ اإذ 

�شجعتها عليها يف وقت مبكر من حياتها.

اإن مبيعات كتبها يف �شنة )2003م( يف فرن�شا فقط جتاوزت ال�)20( مليون ن�شخة.

عزيزي الطالب..

�شقت اإليك هذه الق�شة لأبرهن لك باأن النجاح غري مرتبط بال�شهادات، وعدم 
ح�شولك على �شهادة لأي ظرف من الظروف لي�ص عذًرا لك يف عدم جناحك.. بل لرتى 

اأن معظم املخرتعني وامل�شاهري والعظماء مل يكونوا من اأ�شحاب ال�شهادات!

�شورة  ذهنك  عن  فابعد  القمة،  نحو  وتطلع  واإرادة  وعزمية  همة  ذا  كنت  ف��اإن 
النجاح الذي ل بد اأن يرتبط بال�شهادة.

www.alukah.net
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هل ا�ضتمتعت يوًما بف�ضلك؟
يقول اإدي�شون: "لي�ص هناك ما يثبط همتي، فا�شتبعاد كل حماولة خاطئة لي�ص 

�شوى خطوة اإىل الأمام".

ويقول الأندل�شي: "نقطة املاء امل�شتمرة حتفر عمق ال�شخرة".

"رمبا  العاملية:  ال�شركات  لإحدى  التنفيذي  الرئي�ص   - روبرت جورفيتا  ويقول 
تف�شل اإذا خاطرت، لكن من الأكيد اأنك �شتف�شل اإذا مل تخاطر، واأعظم خماطرة هي األ 

تفعل �شيًئا".

ل  املحاولة  عن  واملقلعون  املحاولة،  عن  يقلعون  ل  "الناجحون  بع�شهم:  وق��ال 
ينجحون".

ديزين"  "والت  واأفل�ص  ينجح،  اأن  قبل  م��رات  فورد" خم�ص  "هرني  اأفل�ص  وق��د 
�شت مرات قبل بنائه مدينة ديزين لند ال�شهرية. وقد كانت الرتجمة ال�شعبية )غري 
 I Will( التي كان موظفوها يتناقلونها فيما بينهم هي )IBM( ل�شركة )الر�شمية

با�شتمرار. �شاأتقدم  اإنني  اأي:   )be moving
وقد خ�شر "بيل جيت�ص" رئي�ص �شركة مايكرو�شوفت �شبعة ع�شر مليار دولر يف 
يوم واحد، فلم ينهزم اأو ي�شت�شلم، واإمنا ا�شتمر يف حماولته حتى عاد اإىل ما كان عليه من 
قوة ومكانة وثراء. وتاأمل معي ق�شة "اإبراهام لنكولن" وكيف اأنه مل ي�شت�شلم للف�شل، 
فقد ف�شل اإحدى ع�شرة مرة يف النتخابات التي دخلها، اإىل اأن اأ�شبح اأحد اأ�شهر روؤ�شاء 

الوليات املتحدة وهو يف ال�شتني من عمره. وقال: اإنك لن تف�شل اإل اإذا ان�شحبت!".
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لن ينفجر قلبك!
الإن�شان  اأن  اأ�شحاب ريا�شة اجل��ري..  قبل خم�شني عاًما كان هناك اعتقاد بني 
ل ي�شتطيع اأن يقطع مياًل يف اأقل من اأربع دقائق.. واأن اأي �شخ�ص يحاول ك�شر الرقم 

�شوف ينفجر قلبه!

فجاءته  قلبه،  وانفجر  ح��اول  �شخ�ص  هناك  ه��ل  ���ش��األ  الريا�شيني  اأح��د  ولكن 
الإجابة بالنفي! فبداأ بالتمرن حتى ا�شتطاع اأن يك�شر الرقم ويقطع م�شافة ميل يف اأقل 
اأن �شاعته غري �شحيحة، لكن  اأو  اأنه جمنون  اأربع دقائق.. يف البداية ظن العامل  من 
بعد اأن راأوه �شدقوا الأمر، وا�شتطاع اأكرث من مائة ريا�شي يف العام نف�شه اأن يك�شروا 
ذلك الرقم! بالطبع القناعة ال�شلبية هي التي منعتهم اأن يحاولوا من قبل.. فلما زالت 

القناعة ا�شتطاعوا اأن يبدعوا.. حًقا اإنها القناعات والأحكام اخلاطئة!

www.alukah.net
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اإ�ضبع عنرتة
مما يروى عن عنرتة بن �شداد، الفار�ص اجلاهلي ال�شهري، اأنه ربط بني بطولته 
وبني ال�شرب وعدم ال�شت�شالم، فقد �شاأله �شائل عن �شبب َجلَده و�شربه يف املعارك حتى 
جنح يف تكوين هذا ال�شم الكبري يف جمال الفرو�شية، فاأجابه: اأعطني اإ�شبعك لأع�شها، 

وا�شرب على الأمل دون اأن ت�شرخ. 

قال: نعم، فع�ص عنرتة اإ�شبع �شاحبه، ف�شرخ بعد حلظات من الأمل، ثم اأعطاه 
عنرتة اإ�شبعه فع�شه الرجل، و�شرب عنرتة على الأمل دون اأن ي�شرخ حتى يئ�ص الرجل 

فاأطلقه. 

هنا �شحك عنرتة قائاًل: لو اأبقيت اإ�شبعي قلياًل بني اأ�شنانك ل�شرخت من الأمل 
كما �شرخت اأنت، ولكني �شربت وجتلدت حتى حققت ما اأردت. 

ل �شيء يحدث من فراغ ول يتوج الأبطال ا�شتعباًطا.. فال تتوقع اأن حت�شل على 
النجاح دون اأمل الع�شر والطحن، فهكذا حاز العظماء على مكانتهم الرفيعة..!
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ل تبع حلمك!
اأح��د  اإىل  ف��ذه��ب  اأف�����ش��ل..  بيت  اإىل  لينتقل  بيته  يبيع  اأن  اأم��ري��ك��ي  رج��ل  اأراد 
اأ�شدقائه، وهو رجل اأعمال وخبري يف اأعمال الت�شويق، وطلب منه اأن ي�شاعده يف كتابة 
اإعالن لبيع البيت، وكان اخلبري يعرف البيت جيًدا، فكتب و�شًفا مف�شاًل له اأ�شاد فيه 
الرائع، ثم حتدث عن  الهند�شي  الت�شميم  الكبرية، وو�شف  وامل�شاحة  باملوقع اجلميل 
احلديقة وحمام ال�شباحة.. اإلخ. وقراأ كلمات الإعالن على �شاحب املنزل الذي اأ�شغى 
اأعاد الكاتب القراءة  اأعد قراءة الإعالن"، وحني  "اأرجوك  اإليه يف اهتمام �شديد وقال 
�شاح الرجل يا له من بيت رائع.. لقد ظللت طوال عمري اأحلم باقتناء مثل هذا البيت 
ابت�شم قائاًل من ف�شلك ل  �شمعتك ت�شفه! ثم  اأن  اإل  اأعي�ص فيه  اأنني  اأعلم  اأكن  ومل 

تن�شر الإعالن فبيتي غري معرو�ص للبيع.

كم من اأ�شياء منتلكها ل ن�شعر بقيمتها ول نقدرها اإل حني نو�شك على فقدها!

اأو حاولت حتى التخل�ص  اأح��الم تخليت عنها،  اأن تبحث يف داخلك عن  فحاول 
منها يف حلظات الف�شل.. واعمل على التم�شك بها والإح�شا�ص بقيمتها، ثم بعد ذلك ابداأ 

بتحقيقها ول تعر�شها للبيع اأبًدا...؟

www.alukah.net
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ال�ضربة القا�ضية
كان حممد علي كالي �شاًبا �شغرًيا يعي�ص يف بلد تعج بالتفرقة العن�شرية، وكان 
كانوا  جميًعا  النا�ص  اأن  حني  يف  املالكمة،  يف  العامل  اأب��ط��ال  اأق��وى  من  يكون  اأن  يحلم 
ي�شخرون منه، لكنه ا�شتمر باملحاولة دون كلل اأو ملل، حتى و�شل به الأمر اإىل اأن حتدى 
"جورج فورمان" نف�شه، ذلك الرجل الذي كان يهابه اجلميع، فقد كانت �شربته اأقوى 
من �شربة احل�شان، وكان "حممد علي كالي" خائًفا جًدا من اللعب اأمامه، ومع ذلك 
فقد حتداه ولعب اأمامه، لكنه خ�شر، فقد اأ�شابه "جورج فورمان" باإ�شابات عديدة، منها 
)12( غرزة يف وجهه، وكذلك اإ�شابة يف فكه، وك�شر يف ذراعه، ودخل امل�شت�شفى يف حالٍة 
�شيئة جًدا، فن�شحه النا�ص األ يلعب مرة اأخرى، لكنه ا�شتطاع اأن يلعب ثانية ولي�ص هذا 
فقط، لكنه قرر اأن يلعب اأمام "جورج فورمان" نف�شه مرة اأخرى، وعندما و�شله اخلرب 
قال "جورج فورمان" للنا�ص: "�شوف ت�شتاقون للقاء هذا الرجل مرة اأخرى، فهذه هي 
الأوىل، فودعوه  امل��رة  الدر�ص من  ي�شتوعب  فاإنه مل  ت��روه فيها،  اأن  م��رة ميكنكم  اآخ��ر 

ب�شدة؛ لأنني �شوف اأخل�شكم منه متاًما". 
"فورمان" اأن �شربته مهما  يقنع  "حممد علي كالي" اأن  اأراد  املباراة  ب��داأت  ملا 
بلغت من قوة لن توؤثر فيه، وكان اأي مالكم ل ي�شمد اأمام "فورمان" اأكرث من حلقتني 
النهاية  ويف  حلقة،  ع�شرة  اثنتي  اأم��ام��ه  كالي" ا�شتمر  علي  "حممد  ولكن  ثالثة،  اأو 
فورمان"  "جورج  ل��ه  ك��ال  اأن  بعد  عليه،  وق�شى  القا�شية،  ال�شربة  "كالي"  �شربه 
�شربات متتالية عدة من قبل، وظل يف امل�شت�شفى فرتة طويلة يتلقى العالج، لكنه حاول 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  بف�شل  للنا�ص:  يقول  به  واإذا  اإ�شالمه،  اأ�شهر  قد  وكان  وا�شتطاع، 
والهدف  والروؤية  واملرونة  والتقدير  والإ�شرار  والكفاح  ال�شخ�شي  املجهود  ثم  وح��ده، 

ا�شتطعت اأن اأحقق اأهدايف. 
ل تن�شت لالآراء التي تثبط من روحك وتزرع فيها النهزامية وت�شعرك بالف�شل 

حتى قبل اأن تبداأ!
وت�شغر حتى  ت�شغر  كل عقبة يف طريقك  اأن  وتخيل  واتبع حلمك  دعهم عنك 

تتال�شى.. واإن انت�شارك �شوف يكرب ويكرب حتى تراه واقًعا - باإذن اهلل تعاىل!
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ل متزق قيمتك!
رفع املحا�شر يف اإحدى املحا�شرات ورقة نقود من فئة )500( ريال قائاًل: من 

يريد هذه؟ 

رفع معظم املوجودين اأيديهم.. قال لهم: �شوف اأعطيها لواحد منكم، لكن بعد 
اأفعل هذا، ثم قام بكرم�شة الورقة، ومن ثم �شاألهم: من يريدها فارتفعت الأيدي  ما 

ثانية من جديد! قال لهم ح�شًنا، ماذا لو فعلت هذا..؟ 

فرمى النقود على الأر�ص وقام بفركها بحذائه.. ومن ثم رفعها وهي مت�شخة 
ومليئة بالرتاب!

�شاألهم: من منكم ما زال يريدها؟ فارتفعت الأيدي مرة ثالثة. 

فقال: الآن يجب اأن تكونوا قد تعلمتم در�ًشا قّيًما.

اأنه مهما فعلت بالنقود فما زلتم تريدونها؛ لأنها مل تنق�ص يف قيمتها، فهي ما 
زالت )500( ريال، يف مرات عديدة من حياتنا ن�شقط على الأر�ص، وننكم�ص على اأنف�شنا 
ونرتاجع ب�شبب القرارات التي اتخذناها.. اأو ب�شبب الظروف التي حتيط بنا.. فن�شعر 
حينها باأنه ل قيمة لنا؛ لذلك مهما ح�شل فاأنت ل تفقد قيمتك لأنك �شخ�ص مميز 

فحاول اأن ل تن�شى ذلك اأبًدا. 

الغد، فقيمتك هي ما  اأح��الم  تلقي بظاللها على  الأم�����ص  اآم��ال  ت��دع خيبات  ل 
حتدده اأنت.. فاخرت لنف�شك اأف�شل القيم، وابحث يف اأعماقك عن �شورتك احلقيقية 
ومل  نه�شت  لو  فقط  بها..  و�شتفخر  �شتجدها  وحتًما  عليها،  تكون  اأن  ت�شتحق  التي 
ت�شت�شلم لالنكما�ص، فاأنت ل تفقد قيمتك اأبًدا مهما تعرثت ما دمت حتاول البدء من 
جديد.. اأما حني متزق ذاتك بال�شت�شالم للف�شل املتوايل.. كما ميزق الطفل ال�شغري 
ورقة نقود بني يديه ويحيلها اإىل ق�شا�شات ل نفع بها.. فهنا لن ي�شبح لك قيمة حتى 

لو كنت يوًما ما ورقة نقود كاملة! 

www.alukah.net



532

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

الآثار الدينية لألعاب احلا�ضب الآيل
1- �شياع الأوقات فيما ل يفيد: حيث اإن هذه الألعاب ميكن اأن ت�شتغرق �شاعات 
اليوم كله دون اأن ميل منها الالعب، وقد كان ميكن يف هذه ال�شاعات اكت�شاب الف�شائل 

النافعة، كحفظ القراآن واحلديث و�شماع ال�شرطة النافعة ومزاولة الريا�شة املفيدة.

2- ت�شييع ال�شلوات: ول ميكن لأحد اإنكار ذلك؛ فهذه الألعاب كاملغناطي�ص يف 
�شوف  ال�شالة  اأن  راأى  اإذا  الالعب  ف��اإن  ا.  اأي�شً والكبار  بل  واملراهقني،  الأطفال  جذب 
تقطعه عن هذه املتعة والإثارة التي يعي�شها، فاإنه لن يلتفت اإىل ال�شالة، و�شوف يوؤجلها 

حتى ينتهي من لعبته، وقد يبغ�ص ال�شالة ويرتكها بالكلية.

ا من الآثار ال�شلبية لهذه الألعاب؛ فالأم – مثاًل-  3- عقوق الوالدين: وهذا اأي�شً
تنح�شر وهي ت�شاهد ابنها يق�شي ال�شاعات الطوال اأمام هذه الألعاب، فتاأمره باإغالق 
اجلهاز والذهاب اإىل امل�شجد لل�شالة، اأو ق�شاء بع�ص احلاجات لها، فال ي�شمع لها، ول 
بعد  الكبائر  اأك��رب  الوالدين من  وعقوق  ب��اهلل،  والعياذ  العقوق  فيقع يف  اأمرها،  يطيع 

ال�شرك باهلل تعاىل.
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الآثار الأخالقية لألعاب احلا�ضب الآيل
لهذه الألعاب اآثار اأخالقية بالغة ال�شوء على لعبيها، منها:

1- ال�شب وال�شتم:  كما يف لعبة "كويك 3 اآرينا"؛ ففي هذه اللعبة ي�شمح لالعبني 
خملة  اإ�شارات  هناك  تكون  وقد  وال�شخرية،  الر�شائل  طريق  عن  ا  بع�شً بع�شهم  ب�شتم 

بالآداب واحلياء يقوم  بها بع�ص الالعبني.

اآرينا" و"فاينل   3 اإيفل" و"كويك  "ريزدنت  األعاب  يف  كما  الفا�شح:  العري   -2
فانت�شي"، وكذلك روؤية الفتيات لأج�شام امل�شارعني واملحاربني العارية التي ل ي�شرتها 

�شوى "مايوه" يظهر عورة الرجل ويحددها، كما يف لعبة: "دبليو دبليو اإف".

تقول الدكتورة اأفراح احلمي�شي: "حتتوي بع�ص اأ�شرطة الكمبيوتر على األعاب 
اإىل  ي�شاف  واأحياًنا  فا�شحة جًدا،  الن�شائية مبالب�ص  ال�شخ�شيات، خا�شة  فيها  تظهر 
هذه املالب�ص الفا�شحة قيام تلك ال�شخ�شيات بالرق�ص والغناء، على رغم ان الألعاب 
ا�شم  يحمل  �شريط  ذل��ك  على  مثال  رق�شهن.  ول  ال�شخ�شيات  تلك  ظهور  تتطلب  ل 
يف  ت��ظ��ه��ر  اآخ����ر  ح���ني  ويف   ،Disnys/ Hercules/ )Action Game(
رغم  وع��ل��ى  ال��ع��اري��ة،  البحر  مالب�ص  ���ش��وى  يلب�شن  ل  فتيات  امل��وج��ودة  اللعبة  خلفية 
تنزع من  للنظر،  اللعب بحركات لفتة  اأثناء  اأنهن يقمن يف  اإل  باللعبة،  عدم �شلتهن 
الطفل اأو ال�شاب انتباهه للعبة نف�شها اإىل متابعة تلك احلركات. ومثال ذلك ما يوجد 
على �شريط يحمل ا�شم )Alpha Street Figther(، وحتى يف بع�ص الأ�شرطة 
امل�شماة: "اأ�شرطة م�شابقة ال�شيارات" تظهر يف بدء كل �شباق بع�ص الفتيات احلامالت 

الراية وهن بلبا�ص البحر".

ويف بع�ص هذه الألعاب �شور حية لراق�شات عاريات، تكون بداية لعبة، اأو وقًتا 
لال�شرتاحة، اأو جائزة لنهايتها، ول ميل املراهق من مثل هذه امل�شاهد، اإذا اأ�شيف اإليها 
بع�ص الألعاب التي تكون بالعبات عاريات، اأو يكون م�شاهدوها ن�شاء عاريات ي�شجعن 

اأحد الالعبني.
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اإن الإ�شرار على ح�شر مثل هذه امل�شاهد وال�شور الفا�شحة يف مثل هذه الألعاب 
ليدل على رغبة �شانعي هذه الألعاب يف مزيد من التدهور الأخالقي، و�شوق املراهقني 

اإىل ال�شهوات وهم ما زالوا يف �شن مبكرة.

3- مطاردة الفتيات: ففي كثري من هذه الألعاب تدور اللعبة حول فتاة تتمتع 
هي  اللعبة  ه��ذه  وبطلة   ،"5 �شانيل  "�شيب�ص  لعبة  يف  كما  ال�شديد،  والإغ���راء  باجلمال 
قالب  خالل  من  الرهائن  بع�ص  حترير  على  تعمل  التي  التلفاز  مرا�شلة  "اأولل" 

كوميدي ل يخلو من الرق�ص والإثارة!

ا،  4- م�شارعة الفتيات: ويف هذه الألعاب تقوم الفتيات مب�شارعة بع�شهن بع�شً
اأو مب�شارعة فتاة لرجل، اأو مب�شارعة فتاة لأحد الوحو�ص، ويظهر يف هذه الألعاب - 
اإ�شافة اإىل العري الفا�شح - كثري من احلركات التي تثري غرائز املراهقني وت�شتدعي 

�شهواتهم.

ويف لعبة "�شيلفر" يخطف الإمرباطور ال�شرير جميع فتيات املنطقة التي يكون 
الالعب فيها، ومن �شمنهن املراأة التي كانت ترافق الالعب يف اأثناء تدريبه! وهي زوجة 
لأحد �شخ�شيات اللعبة! واملطلوب من الالعب اإنقاذ جميع الفتيات من هذا الإمرباطور 
ال�شرير. ول يخفى ما يف هذا من توجيه اأنظار املراهقني اإىل الهتمام باجلن�ص الآخر، 

واإيقاد نار الغرائز وال�شهوات لديهم قبل وقتها.

5- هناك لعبة اأخرى ل اأخالقية وهي لعبة "اإلني ريزرك�شن" وقد كانت فيلًما 
�شينمائًيا، وفيه قام الأطباء با�شتن�شاخ "ريبلي" بطلة الفيلم واللعبة.

اأ�شبحت  اأنها  والنتيجة  اللني،  "ريبلي" امل�شتن�شخة جينات  وخلطوا مع جينات 
زب ک  ک ک گگ گ  گ ڳڳ ڳ  الأل��ني اخلارقة! قال تعاىل:  متلك قوى 

ڳ رب )الزمر(.

6- ع�شق املو�شيقى: اإذ قلما يخلو برنامج من هذه الربامج من املو�شيقى، بل اإن 
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هناك األعاًبا كاملة و�شعت لتعليم املو�شيقى، كما يف لعبة: "فب ريبون" وهي عبارة عن 
اأرنب تعرت�شه عوائق كثرية، فعند ت�شغيل مو�شيقى هادئة تقل العوائق، وعند ت�شغيل 
مو�شيقى �شاخبة تزيد العوائق. وهناك األعاب اأخرى تعتمد املو�شيقى اأ�شا�ًشا لها، ويظهر 
ذلك من اأ�شمائها مثل لعبة "�شامبا"، ولعبة: "روك اإن ميجا". ول يخفى حترمي �شماع 

املو�شيقى يف �شريعة الإ�شالم.
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اأوراق النبات
بريد،  طابع  من  حجًما  اأ�شغر  بع�شها  خمتلفة،  واأحجام  باأ�شكال  الأوراق  تاأتي 
وبع�شها كبري بحجم با�ص مدر�شة، لكن باختالف �شكلها فاإن معظمها رفيع وم�شطح، 

وهذا ي�شاعدها على �شنع غذائها.

املاء واملواد املعدنية املوجودة يف  الأوراق هي م�شانع الغذاء يف النبات، ت�شتخدم 
الرتبة غاز ثاين اأك�شيد الكربون من الهواء والطاقة من اأ�شعة ال�شم�ص ل�شنع الغذاء، 
الهواء،  اإىل  النباتات  تبعثه  الذي  الأك�شجني  غاز  تنتج  ا  اأي�شً هذه  الغذاء  �شنع  عملية 
ال�شبغة اأو املادة امللونة التي ت�شمى الكلوروفيل )اليخ�شور( ت�شاعد النبات على ا�شتخدام 
ال�شوء لإنتاج اأنواع ال�شكر املتعددة، الكلوروفيل يعطي لون النبات الأخ�شر، يف اخلريف 
عندما ي�شبح النهار ق�شرًيا تتوقف معظم النباتات عن �شنع مادة الكلوروفيل، وعندها 
تظهر األوان ال�شبغات الأخرى املوجودة يف النبات؛ لذا فاإن اللون هنا لي�ص ب�شبب الربد، 

بل ب�شبب قلة �شبغة الكلوروفيل والتي تعطي األوان اخلريف الرائعة.

الورقة لي�شت ب�شيطة كما تظهر لنا، يف داخلها طبقات من خاليا حتتوي على 
�شبغات ملونة، منها الكلوروفيل، وعملية �شنع الغذاء تتم داخل هذه اخلاليا امللونة، 
يف  منت�شرة  واللحاء  اخل�شبية  الأوع��ي��ة  من  حزمات  اأو  ع��روق  ا  اأي�شً الورقة  يف  ويوجد 
وتاأخذ  الكلوروفيل،  حبيبات  اإىل  املعدنية  وامل���واد  امل��اء  حت�شر  ال��ع��روق  ه��ذه  ال��ورق��ة، 
ال�شكاكر منها، يدخل غاز ثاين اأك�شيد الكربون ويخرج منها غاز الأك�شجني واملاء من 
خالل فتحات �شغرية ت�شمى بالثغرات، تفتح الثغرات خالل النهار خالل عملية �شنع 
الغذاء وتغلق يف الليل لتحتفظ باملاء، والطبقة ال�شمعية اخلارجية على اأ�شطح معظم 

الأوراق ت�شاعد النبات يف حفظ املاء وعدم تبخره يف اأثناء النهار.

يف  تنمو  حيث  ال��ذب��اب،  �شائد  نبات  مثل  الطعام،  تلتقط  النباتات  اأوراق  بع�ص 
الأماكن التي تفتقر تربتها للمواد الغذائية الالزمة للنبتة لت�شنع غذاءها، حيث تقوم 
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اأوراق النبتة التي ت�شبه امل�شيدة بالإطباق على احل�شرات، وتفرز الأوراق مواد كيميائية 
ته�شم احل�شرة وتاأخذ منها املواد الغذائية التي حتتاج اإليها.

وبع�ص الأوراق تخزن الغذاء، الطبقات الطازجة من الب�شل والتي ناأكلها لي�شت 
�شوى اأوراق.

www.alukah.net
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احلجاب �ضيانة للمجتمع من الف�ضاد
اإن الإ�شالم يهدف اإىل اإقامة جمتمع نظيف ل تهاج فيه ال�شهوات، ول تثار فيه 
على  للحفاظ  والوقائية  العقابية،  ال�شرعية  الأحكام  من  كثري  جاءت  لذلك  الغرائز؛ 
طهارة املجتمع امل�شلم، ومن الو�شائل الوقائية حلفظ املجتمع احلجاب، قال ال�شيخ �شيد 
قطب - رحمه اهلل -: لقد رفع الإ�شالم ذوق املجتمع الإ�شالمي وطهر اإح�شا�شه باجلمال، 
فلم يعد الطابع احليواين للجمال هو امل�شتحب، بل الطابع الإن�شاين املهذب، فجمال 
بالإن�شان،  لئًقا  ويجعله  اجل��م��ايل،  ال��ذوق  يرفع  ال��ذي  النظيف  اجلمال  هو  احل�شمة 
اإف�شاد  على  اليهود  حر�ص  )ول��ق��د  واخل��ي��ار(  احل�ص  يف  والنظافة  بالطهارة  ويحيطه 
جمتمعات امل�شلمني، وذلك باإخراج املراأة من بيتها �شافرة متربجة، فبيوت الأزياء وبيوت 
الزينة كل همها اأن جتعل املراأة فتنة للرجل ت�شغل باله بالفتنة والإغراء، وحتل يف قلبه 
عقدة العقيدة، وينقلب العامل اإىل م�شتنقع يعج بال�شهوات الدن�شة يفرق فيها الرجال 
ال�شيطاين  احللم  ويحققون  ال�شاذجني،  ظهور  على  اليهود  يثب  وعندئذ  اآذانهم،  اإىل 
الأكرب الذي تر�شمه كتبهم املقد�شة امل�شحونة بذلك الإيحاء اخلبيث(.. وكيف يتقدم 
اأن  جمتمع كل همه ال�شهوات، كل طاقاته مهدورة يف اللهث وراء الغرائز، هل يت�شور 
يرقى هذا املجتمع اأو يتقدم؟ وهل يت�شور اأن ي�شعد مثل هذا املجتمع يف دين اأو دنيا؟ اإن 
الواقع ي�شهد اأن املجتمعات التي �شاع فيها التربج والختالط بني اجلن�شني هي اأكرث 
ن�شبة  واأك��رث  اأخالقية  جرائم  ن�شبة  واأك��رث  وع�شبية،  نف�شية  وعقًدا  تعا�شة  املجتمعات 
تفكك اأ�شري، واأكرث ن�شبة طالق؛ وذلك لأن الرجل اإذا قّلب ب�شره يف �شور املتربجات 
ليل نهار، وراأى من املفاتن التي حتر�ص املتربجات على اإبدائها للرجال قلما يقنع بعد 
ذلك بزوجته، بل اإن ال�شيطان يحر�ص على تقبيحها يف عينيه، فتبداأ امل�شكالت الزوجية 

التي تنتهي يف الغالب بالطالق.
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بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى
يا رفيق دربي ويا �شائًرا على الدرب نحوي امنحني عقلك قلياًل، وافتح يل قلبك 
روحك،  اأخاطب  دعني  كالمي..  من  �شيء  ولرتديد  ملقايل،  ف�شحة  فيه  واجعل  كثرًيا، 
دعني اأفك، قيدها فما عادت تقوى على امل�شري كما كانت، وال�شبب اأنك بت ترى العامل 
من  �شيًئا  وي��دو���ص  طموحك  ويقتل  كيانك  يبدد  ق��ات��اًل..  موح�ًشا  غريًبا  حولك  م��ن 
ت�شحياتك، قد يبدو لك هذا اأو ذاك، اإل اأين اأطلب منك اأن ل جتزع! اأن ل تقنط! اأن ل 

ترتاجع! و�شع هذه الالءات الثالث اأمامك. 

اإن الأماين الدعوية يا رفيقي كثرية، والرغبات لأجلها متعددة، ونف�ص املوؤمن 
تواقة للمعايل ول تر�شى بالدون، وهكذا يكون حال �شائل اهلل الثبات، فهو ي�شعى وياأمل 

ويرجو ويجاهد، وكل يف ميدانه الذي يكون فيه بال حتديد. 

هذه الأماين ل تنال بغري عناء، وما ارت�شى اأحد يا رفيقي املعايل اإل وهو يعلم 
اإىل  الدعوة  يكون طريق  وهكذا  العقبات،  فيه  ت��ربز  اأن  بد  ل  الطريق  اأن  اليقني  علم 
اهلل، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وكلما �شمت روحك و�شلح عملك، ارتفع ر�شيدك 

يف بنك ال�شرب والثبات، وهذه �شنة اهلل، قال تعاىل: زب پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ رب )اآل عمران(، وقال تعاىل: زب ھ ے 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ    ۓڭ  ۓ  ے 

ۉ ې رب )اآل عمران(.
ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  زب  تعاىل:  وق��ال 
ۆئ  ۇئ   ۇئ    وئ   ەئوئ   ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ 

ۆئ ۈئ رب )البقرة(.
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قراءة القراآن على القبور
قراءة القراآن على القبور بدعة مل ترد عن النبي ^ ول عن اأ�شحابه، فاإنه ل 
^ قال فيما �شح عنه: »كل  اأنف�شنا؛ لأن النبي  اأن نبتدعها من عند  ينبغي لنا نحن 

حمدثة بدعة وكل بدعة �شاللة«. زاد الن�شائي: "وكل �شاللة يف النار".

لهم  والتابعني  ال�شحابة  م��ن  �شلف  مب��ن  يقتدوا  اأن  امل�شلمني  على  وال��واج��ب 
ق��ال: »خري  اأن��ه   ^ النبي  ع��ن  ثبت  مل��ا  وال��ه��دى،  اخل��ري  يكونوا على  باإح�شان؛ حتى 

احلديث كتاب اهلل، وخري الهدي هدي النبي ^«.

واأما الدعاء للميت عند قربه فال باأ�ص به، فيقف الإن�شان عند القرب ويدعو له 
اللهم  النار،  اللهم قه عذاب  ارحمه،  اللهم  له،  اغفر  "اللهم  اأن يقول:  تي�شر مثل  مبا 

اأدخله اجلنة، اللهم اأف�شح له يف قربه". وما اأ�شبه ذلك. 

واأما دعاء الإن�شان لنف�شه عند القرب، فهذا اإذا ق�شده الإن�شان اأ�شبح من البدع 
ا؛ لأنه ل يخ�ش�ص مكان للدعاء اإل اإذا ورد به الن�ص، واإذا مل يرد به الن�ص، ومل تاأت  اأي�شً
به ال�شنة عن النبي ^، فاإنه - اأعني تخ�شي�ص مكان للدعاء اأًيا كان ذلك املكان - اإذا مل 

يرد به ال�شرع يكون تخ�شي�شه بدعة.

واأما ال�شوم للميت، وال�شالة عنه، وقراءة القراآن، وما اأ�شبه ذلك من العبادات، 
فاإن هناك اأربعة اأنواع من العبادات ت�شل اإىل امليت بالإجماع، وهي: الدعاء، والواجب 

الذي تدخله النيابة، وال�شدقة، والعتق.

اأه��ل العلم، فمن العلماء م��ن يقول:  ب��ني  ف��اإن��ه مو�شوع خ��الف  وم��ا ع��دا ذل��ك 
اأهديت له يف غري هذه الأم��ور الأربعة، لكن  اإذا  اإن امليت ل ينتفع بالأعمال ال�شاحلة 
ال�شواب اأن امليت ينتفع بكل عمل �شالح جعل له، اإذا كان امليت موؤمًنا، لكن ل نرى اأن 
اإهداء القرب لالأموات من الأمور امل�شروعة التي تطلب من الإن�شان؛ بل نقول اإذا اأهدى 
الإن�شان ثواب عمل من الأعمال، اأو نوى بعمل من الأعمال اأن يكون ثوابه مليت م�شلم، 

فاإنه ينفعه، لكنه غري مطلوب منه اأو غري م�شتحب له ذلك. 
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والدليل على هذا اأن النبي ^ مل ير�شد اأمته اإىل هذا العمل، بل ثبت عنه يف 
اأنه قال: »اإذا مات الإن�شان انقطع عمله اإل من  اأبي هريرة  �شحيح م�شلم، من حديث 

ثالث: �شدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له«. 
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حال ال�ضلف مع الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
اأحج مع �شفيان، فما يكاد ل�شانه يفرت من الأمر  "كنت  الوليد:  قال �شجاع بن 

باملعروف والنهي عن املنكر، ذاهًبا وراجًعا".

�شرور  ب��ن  علي  ب��ن  عبدالواحد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  العماد  اأن  "وبلغني  ال�شياء:  ق��ال 
املقد�شي - اأتى ف�شاًقا - فك�شر ما معهم، ف�شربوه حتى غ�شي عليه، فاأراد الوايل �شربهم، 

فقال: اإن تابوا ولزموا ال�شالة فال توؤذهم وهم يف حل. فتابوا". 

هذا هو ال�شدق يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو: زوال املنكر ولزوم فعل 
املعروف. 

ويف مثل هذه الأح��داث يظهر �شدق الرجل يف اإخال�شه هلل - تعاىل - يف الأمر 
اإن م�ص باأذى ثارت حميته، وا�شتعلت  ا ممن ي�شعى يف الأمر والنهي  والنهي، فاإن بع�شً
حفيظته على من تعر�ص له، ولو كان الأمر انت�شاًرا لذاته لقبل، لكن بع�شهم يجعله: 

اإهانة للدين، اأو ا�شتخفاًفا ب�شريعة الحت�شاب.

ول يحتمل الأمر اإل اأن يقال للمعتدي: هدايتك اأريد، و�شالحك اأبتغي. 
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مفا�ضد ال�ضفور
على  ي�شتمل  وجدناه  الأجانب  للرجال  وجهها  امل��راأة  وك�شف  ال�شفور  تاأملنا  اإذا 
الكثرية،  املفا�شد  ي�شرية منغمرة يف جانب  فيه م�شلحة فهي  واإن قدر  مفا�شد كثرية، 

فمن مفا�شده: 

1- الفتنة: فاإن املراأة اإذا ك�شفت وجهها ح�شل به فتنة للرجال، ول�شيما اإن كانت 
�شابة اأو جميلة، اأو فعلت ما يجمل وجهها، ويبهيه، ويظهره باملظهر الفاتن.

 وهذا من اأكرب دواعي ال�شر والف�شاد.

2- زوال احلياء عن املراأة، الذي هو من الإميان ومن مقت�شيات فطرتها. فقد 
كانت املراأة م�شرب املثل يف احلياء، فيقال: اأحيا من العذراء يف خدرها. وزوال احلياء 

عن املراأة نق�ص يف اإميانها وخروج عن الفطرة التي فطرت عليها. 

3- �شدة تعلق الرجال ومتابعتهم اإياها: ول�شيما اإذا كانت جميلة وح�شل منها 
متلق و�شحك ومداعبة، كما يف كثري من ال�شافرات، وقد قيل: نظرة، ف�شالم، فكالم، 
فموعد، فلقاء. وال�شيطان يجري من ابن اآدم جمرى الدم، فكم من كالم و�شحك وفرح 
اأوجب تعلق قلب الرجل باملراأة وقلب املراأة بالرجل، فح�شل بذلك من ال�شر ما ل ميكن 

دفعه، ن�شاأل اهلل ال�شالمة. 

4- اختالط الن�شاء بالرجال: فاإن املراأة اإذا راأت نف�شها م�شاوية للرجال يف ك�شف 
�شافرة مل يح�شل  والتجول  �شافرة مل يح�شل منها حياء ول خجل،  والتجول  الوجه 

منها حياء ول خجل من مزاحمتهم، ويف ذلك فتنة كبرية وف�شاد عري�ص. 
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كلمة ال�ضيخ عبدالعزيز ال�ضدحان
اأنف�شنا ومن  اإن احلمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره، ونعوذ باهلل من �شرور 
�شيئات اأعمالنا.. من يهده اهلل فال م�شل له، ومن ي�شلل فال هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله 

اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.

اأما بعد: "فاإن من املعلوم لدى العقالء اأن علم الطب ومهنته تتبواأ مكانة رفيعة 
بني العلوم، ويك�شى �شاحبها هيبة تليق به بح�شب علمه وحذقه.

ويزيد هذا تاأكيًدا ما للطب من عالقة جذرية بحياة النا�ص، فمن من النا�ص ل 
مير�ص ول يعتل؟ ومن من النا�ص ل يعرتي �شحته �شقم ول ن�شب؟ فكل النا�ص كذلك 
ال�شفاء،  ال�شتطباب طمًعا يف  اإىل طلب  النا�ص يهرعون  ت��رى  ل��ذا   - �شاء اهلل  ما  اإل   -

ويتحملون يف ذلك الغايل والنفي�ص، وكل ذلك يهون اأمام نعمة ال�شحة والعافية. 

لذا، كان لعلم الطب مكانته ومنزلته، وقد بنّي ذلك الإمام ال�شافعي - رحمه اهلل 
تعاىل - بعبارة موجزة فقال: "اإمنا العلم علمان: علم الدين وعلم الدنيا، فالعلم الذي 

للدين هو الفقه والعلم الذي للدنيا هو الطب".

ويف رواية ثانية عنه، قال: "ل اأعلم بعد احلالل واحلرام اأنبل من الطب، اإل اأن 
اأهل الكتاب قد غلبونا عليه". 

ويف رواية ثالثة عنه، اأنه كان يتلهف على ما �شيع امل�شلمون من الطب ويقول: 
"�شيعوا ثلث العلم ووكلوا اإىل اليهود والن�شارى". فرحم اهلل الإمام ال�شافعي ما اأدق 
و�شفه واأبلغ لفظه، وانظر - يا رعاك اهلل - اإىل قوله عن اأهل الكتاب اأنهم غلبوا على 
علم الطب، ثم انظر اإىل تلهفه وح�شرته على تفريط امل�شلمني و�شدق - رحمه اهلل - 

تعاىل. 
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ال�ضالمة يف املنزل
اإن ال�شالمة يف املنزل من الأمور املهمة التي ينبغي العناية بها، فكثري من حوادث 

ال�شقوط والإ�شابات، واحلرائق والختناق وغريها حتدث يف املنزل. 

واأن يبعد  املطبخ،  ال�شالمة يف  التاأكد من و�شائل  الوقائية:  اأهم اجلوانب  ومن 
الأطفال عن املطبخ يف اأثناء اإعداد الطعام؛ حتى ل ي�شابوا ب�شوء يف اأثناء عبثهم ب�شيء 

يف املطبخ. 

الإ�شعافات  حقيبة  توفري  عليها،  احلر�ص  ينبغي  التي  ال�شالمة  و�شائل  وم��ن 
الأ�شا�شية، ومن ذلك على  الأولية  بالإ�شعافات  امل��راأة  اإمل��ام  اأهمية  املنزل، مع  الأولية يف 
�شبيل املثال كيفية الت�شرف عند ابتالع الطفل، اأو اأحد اأفراد الأ�شرة لقطعة ما وان�شداد 
جمرى التنف�ص بها، اأو يف حالة الإغماء وفقد الوعي، اأو غري ذلك من احلالت الإ�شعافية 

التي ت�شتدعي تطبيق الإ�شعافات الأولية حلني نقل املري�ص للم�شت�شفى.

ومما ينبغي احلر�ص عليه، حفظ الأدوية بعيًدا عن الأطفال ويف اأماكن �شاحلة 
للحفظ، واإبعاد املنظفات واملبيدات احل�شرية، وغريها من املواد اخلطرة عن الأطفال، 
واإبعاد الأطفال عن م�شادر اخلطر كم�شادر الكهرباء واأعواد الكربيت، وم�شادر اللهب 
والأجهزة اخلطرة وغريها، واأل تكون األعاب الأطفال ذات قطع �شغرية؛ حتى ل يحدث 

اختناق للطفل ال�شغري يف اأثناء العبث بها. 

كذلك ينبغي العناية بو�شائل ال�شالمة يف امل�شابح التي توجد يف بع�ص املنازل، مع 
اأهمية الإ�شراف واملتابعة امل�شتمرة لالأطفال حول امل�شبح؛ وقاية من حدوث ماآ�ص من 

غرق وغريه نتيجة اإهمال هذا اجلانب.

لذا، فاإنه ينبغي جلميع اأفراد الأ�شرة التعاون مع ربة البيت يف حتقيق ال�شالمة 
يف املنزل، مع التوكل على اهلل واحلر�ص على الأذكار ال�شرعية يف ال�شباح وامل�شاء، قال 

تعاىل: زب ڀ ٺ   ٺٺ ٺ   ٿ ٿ رب)يو�شف: 64(.
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تالوة القراآن على نوعني
تالوة القراآن على نوعني، ذكرهما ال�شيخ: حممد بن عثيمني - يرحمه اهلل -:

الأول: تالوة لفظية، وهي قراءته وهذا لي�ص اأمًرا �شعًبا، فمعظم النا�ص يتعلمون 
اللغات الأجنبية، فلماذا ي�شعب عليه تعلم القراآن وتالوته »املاهر بالقراآن مع الكرام 
الربرة والذي يقراأ القراآن وهو عليه �شاق له اأجران« متفق عليه، له اأجر التالوة واأجر 

امل�شقة.

الآخر: تالوة حكيمة، وهي ت�شديق اأخباره وتنفيذ اأحكامه، وهذا النوع هو الغاية 
تعلًما وت�شديًقا وتطبيًقا لأحكامه تطبيق  ال�شلف  درج  اإنزاله، وعلى هذا  الكربى من 
اإيجابي وعليه؛ فالقراآن حجة لك اأو عليك، ويف احلديث: »ميثل القراآن يوم القيامة 
يا رب حملته  اأم��ره، فيمثل له خ�شًما فيقول  رجاًل فيوؤتى بالرجل قد حمله فخالف 
اإياي فبئ�ص احلامل تعدى حدودي و�شيع فرائ�شي وركب مع�شيتي وترك طاعتي فما 
يزال يقذف عليه باحلجج حتى يقال �شاأنك به فياأخذه بيده فما ير�شله حتى يكبه على 
منخره يف النار« رواه احلاكم وح�شنه احلافظ يف الفتح، وهذا يف حق من حفظ حروفه 

و�شيع حدوده.
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اأنواع الر�ضا
قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية - يرحمه اهلل -: "من لزم ما ير�شي اهلل من امتثال 
اأوامره واجتناب نواهيه ل �شيما اإذا قام بواجبها وم�شتحبها، فاإن اهلل ير�شى عنه، كما 
اأن من لزم حمبوبات احلق اأحبه اهلل". كما قال يف احلديث ال�شحيح الذي يف البخاري: 
"من عادى يل ولًيا فقد بارزين باملحاربة، وما تقرب اإيّل عبدي مبثل اأداء ما افرت�شت 

عليه، ول يزال عبدي يتقرب اإيل بالنوافل حتى اأحبه فاإذا اأحببته..." احلديث.

وذلك اأن الر�شا نوعان: 

اأحدهما: الر�شا بفعل ما اأمر به وترك ما نهى عنه. 

وتناول ما اأباحه اهلل من غري تعد حمظور زب گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ  ڱ ڱڱ  ڱ ں رب )التوبة: 59(.

بقوله:زب چ چ  چڇ ڇ  تركه  ذم من  ولهذا  واج��ب؛  الر�شا  وه��ذا 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک  
رب  ں  ں  ڱ  ڱڱ   ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

)التوبة(. 

م�شتحب  ر�شا  فهذا  وال��ذل،  واملر�ص  كالفقر  بامل�شائب:  الر�شا  الآخ��ر:  والنوع 
اأن الواجب هو  اإنه واجب، وال�شحيح  يف اأحد قويل العلماء، ولي�ص بواجب، وقد قيل: 
ال�شرب، كما قال احل�شن: الر�شا غريزة، ولكن ال�شرب معول املوؤمن. وقد روي يف حديث 
ابن عبا�ص اأن النبي ^ قال: »اإن ا�شتطعت اأن تعم بالر�شا مع اليقني فافعل، فاإن مل 

ت�شتطع فاإن يف ال�شرب على ما تكره خرًيا كثرًيا«.
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احلجاب وقاية من اللعنة ومن عذاب اهلل
لقد امنت اهلل علينا يف كتابه الكرمي بنعمة اللبا�ص؛ فقال تعاىل: زب ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ  چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ رب )الأعراف: 26(.

ومن هنا يجب على كل م�شلم وم�شلمة اأن يراعي تقوى اهلل تعاىل يف هذه النعمة 

العظيمة، ول يتعدى فيلب�ص لبا�ًشا حمرًما عليه، فمن اتقى اهلل ولزم طريق ال�شتقامة؛ 

فاز بنعيم الدنيا والآخرة. 

ال��ت��ق��ى  م����ن  ث����ي����اًب����ا  ي��ل��ب�����ص  مل  امل�������رء  اإذا 
ك����ا�����ش����ًي����ا ك���������ان  واإن  ع������ري������اًن������ا  ت����ق����ل����ب 

وخ������������ري ل������ب������ا�������ص امل���������������رء ط��������اع��������ة رب������ه 
ع���ا����ش���ًي���ا اهلل  ك��������ان  ف����ي����م����ن  خ������ري  ول 

ولكن تاأبى كثري من ن�شاء امل�شلمني الآن اإل اأن تكفر هذه النعمة وتتعدى وتبارز 

ربها باملع�شية فتتربج، وتخرج يف زينتها لتفنت عباد اهلل، اأمل تعلم اأن هذا حمرم يف دين 

اهلل - جل وعال -؟!

اأم هي الغفلة عن عقاب عالم الغيوب؟!

 - باللعنة، وهي الطرد من رحمته   ^ نبيه  املتربجات على ل�شان  الذي توعد 

�شبحانه وتعاىل -، فقال ^: »�شيكون يف اآخر اأمتي ن�شاء كا�شيات عاريات على روؤو�شهن 

كاأ�شنمة البخت العنوهن، فاإنهن ملعونات«، ويف �شحيح م�شلم من حديث اأبي هريرة: 

»ل يدخلن اجلنة ول يجدن ريحها«. 

وقال النبي ^: »�شيكون يف اآخر اأمتي رجال يركبون على �شروج كاأ�شباه الرحال 
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البخت  كاأ�شنمة  روؤو�شهن  على  عاريات  كا�شيات  ن�شاوؤهم  امل�شاجد  اأب��واب  على  ينزلون 

العجاف العنوهن، فاإنهن ملعونات«. 

فاإذا كانت عقوبة التربج هي اللعن.. فمن يف غنى عن رحمة اهلل، حتى ل تبايل 
بالطرد منها؟!
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 ر�ضول اهلل ^ 
ور�ضا فوق اخليال

كان ر�شا ر�شول اهلل ^ عن ربه فوق ما ي�شفه الوا�شفون، فهو را�ٍص يف الغنى 
وال�شقم،  ال�شحة  وال�شعف، وقت  القوة  را���ص وقت  ال�شلم واحل��رب،  را���ٍص يف  والفقر، 

را�ص يف ال�شدة والرخاء. 

^ حتى ما  اليتم فكان را�شًيا، وافتقر  اليتم، واأ�شاه ولوعته  ^ مرارة  عا�ص 
يجد دقل التمر، وكان يربط احلجر على بطنه من �شدة اجلوع، ويقرت�ص �شعرًيا من 
يهودي ويرهن درعه عنده، وينام على احل�شري فيوؤثر يف جنبه، ومتر ثالثة اأيام ل يجد 

�شيًئا ياأكله، ومع ذلك كان را�شًيا عن اهلل رب العاملني: زب ۉ ۉ  ې ې ې ې ى 
ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ رب )الفرقان(.

ور�شي عن ربه وقت املجابهة الأوىل، يوم وقف هو يف حزب اهلل، ووقفت  الدنيا - 
كل الدنيا - حتاربه بخيلها ورجلها، بغناها وبزخرفها، بزهوها وبخيالئها، فكان را�شًيا 
عن اهلل. ر�شي عن اهلل يف الفرتة احلرجة، يوم مات عمه وزوجته خديجة، واأودى اأ�شد 
الأذى، وكذب اأ�شد التكذيب، وخد�شت كرامته، ورمى يف �شدقه، فقيل له: كذاب و�شاحر، 

وكاهن وجمنون و�شاعر. 

ال��ت��ي فيها م��رات��ع �شباه ومالعب  راأ���ش��ه  ب��ل��ده وم�شقط  ي��وم ط��رد م��ن  ور���ش��ي 
طفولته واأفانني �شبابه، فيلتفت اإىل مكة وت�شيل دموعه، ويقول: "اإنك اأحب بالد اهلل 

، ولول اأن اأهلك اأخرجوين منك ما خرجت". واإيلَّ

وباأ�شواأ  رًدا،  فيواجه  دعوته،  ليعر�ص  الطائف  اإىل  يذهب  وهو  اهلل  عن  ور�شي 
ا�شتقبال، ويرمى باحلجارة، حتى ت�شيل قدماه، فري�شى عن موله. 

وير�شى عن اهلل وهو يخرج من مكة مرغًما، في�شري اإىل املدينة ويطارد باخليل، 
وتو�شع العراقيل يف طريقة اأينما ذهب.
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ير�شى عن ربه يف كل موطن، ويف كل مكان ويف كل زمان. 

يح�شر اأحًدا ^ في�شج راأ�شه، وتك�شر ثنيته، ويقتل عمه ويذبح اأ�شحابه، ويغلب 
جي�شه، فيقول: "�شفوا ورائي لأثني على ربي". 

وامل�شركني،  واليهود  املنافقني  من  �شده  كافر  حلف  ظهر  وق��د  رب��ه  عن  ير�شى 
ا الأمر اإليه. فيقف �شامًدا متوكاًل على اهلل، مفو�شً

وجزاء هذا الر�شا منه ^: زب ڌ ڌ ڎڎ ڈ رب )ال�شحى(.
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التعليم .. جتديد الروح
ي�شاعدهم  جيًدا،  تعليًما  اأبنائهم  تلقي  لأهمية  اليوم  ق��وي  اإدراك  النا�ص  ل��دى 
الإدراك  التنفيذ، واإىل جانب هذا  اآخذة يف  املتطلبات اجلديدة حلياة  التكيف مع  على 
الرتبية يف  وزارات  راأ�شها  على  اجل��ه��ات،  ع��دد من  ل��دن  تبذل من  هناك جهود حثيثة 
�شبيل حت�شني اأداء التعليم ورفع م�شتوى خمرجاته، لكن من املالحظ وجود �شعور عام 
باأن الآثار امللمو�شة لتلك اجلهود �شعيفة للغاية، بل اإن هناك من يقول: اإن التعليم ل 

يتقدم، بل يتقهقر، ول يخلو هذا الكالم من وجاهة، مع اعتقادي ب�شعوبة التعميم.

�شيظل التجديد يف اأبنية التعليم، وما حتتاج اإليها من جتهيزات وو�شائل، اأمًرا 
يف نطاق املمكن، كما اأن اإ�شدار املزيد من القوانني والتعليمات من اأجل �شبط العملية 
التعليمية وتوجيهها، يظل هو الآخر من الأمور ال�شهلة، لكن الأمر الذي يحتاج اإىل 
الرباعة واإىل الكثري من العمل هو بعث روح جديدة ت�شري يف هياكل التعليم القدمية 

واحلديثة، فما مالمح تلك الروح، وكيف يتم بعثها وجتديدها؟

يف اعتقادي اأن اأخطر ما ي�شيب العملية التعليمية من اأذى يتمثل يف تراجع درجة 
حما�شة املعلمني للتعليم، وتراجع درجة حما�شة الطالب للتعلم. اإن ذلك حني يحدث 
فاإنه يعني ان�شراف اهتمام املعلم والطالب عن كل الإمكانات والتجهيزات اجلديدة التي 
زودت بها املدار�ص، حتى كاأنها غري موجودة، ومن هنا فاإن ال�شوؤال الأكرث حتديًدا هو: 
كيف ميكن تاأجيج رغبة املعلمني واملتعلمني يف تداول املعرفة وك�شب املهارات والت�شحية 

من اأجل ذلك؟ 

ال�شوؤال، لكن قد يكون مما ي�شاعد على ذلك  لي�ص لدي جواب قاطع على هذا 
التايل: 

1- ل بد من العمل على ا�شتعادة �شفاء الر�شالة الأ�شلية للمعلم؛ اإذ كان املعلم 
يقوم بالعديد من الأدوار، منها دور املر�شد والأب والنا�شح واملرجع يف امللمات والقا�شي 
يف بع�ص الأحيان. قد كان املعلم يتعامل مع طالبه كما يتعامل �شخ�ص مغرم بالنباتات 
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يف  اأك��رب  وجهًدا  املعلمني،  اختيار  يف  اأ�شد  تدقيًقا  يتطلب  وه��ذا  عليه،  عزيزة  نبتة  مع 
اإعدادهم ملمار�شة هذه املهنة ال�شريفة، ول بد يف هذا من التحفيز املعنوي واملادي، على 

نحو ما يفعله بلد متفوق يف تعليمه كاليابان. 

التعليم غري اجلاد  اأن  اأزع��م  اإذا مل يكن ج��اًدا، واإنني  التعليم جيًدا  2- ل يكون 
يجعل الطالب يتعاملون مع الأمور املهمة يف حياتهم بالقليل من الهتمام وال�شتعداد؛ 
ولهذا فاإن املطلوب هو تعليم ي�شكو فيه الطالب من كرثة الواجبات واملهام، ومن طول 

�شاعات التعليم والتدريب. 

3- التعليم القائم على التلقني ي�شكل اأحد اأهم اأ�شباب الأزمة احلالية، وقد ثبت 
اأن التعليم املعتمد على احلوار وعلى م�شاركة اأكرب للطالب، اإىل جانب التدريب العملي 
التعليم،  على  اإقباله  ويح�شن  الطالب،  ل��دى  الع�شبي  التوتر  من  يخفف  ما  املكثف، 

وينمي لديه روح امل�شاركة والإجناز. 

ف��اإن  هنا  وم��ن  لالقت�شاديني،  ي��رتك  اأن  م��ن  اأك��رب  القت�شاد،  مثل  التعليم   -4
والأه��ايل يف و�شع براجمه ودعمه  املناطق  واإ�شراك  التعليم  اإدارة  املركزية يف  تخفيف 
وتطويره يعد من الأمور الأ�شا�شية يف جتديد روح التعليم، وقد طبقت هذا دول عديدة، 

وجنحت جناًحا باهًرا. 

5- اإن جميع اأمم الأر�ص تتخذ من النهو�ص بالتعليم اليوم مدخاًل للتقدم، واإن 
املبنى  اأك��رث من الرتكيز على  وال��روح  املعنى  ذل��ك، لكن بالرتكيز على  اأن نفعل  علينا 

وال�شكل والو�شيلة. 

www.alukah.net
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اأ�ضباب الن�ضر
اأ�شباب الن�شر رجال و�شالح، فما الذي ينق�شنا منها؟ هل ينق�شنا الَعَدْد، اأم الُعَدْد، 
اأم العلم؟ اأما الَعدد فنحن، نحن امل�شلمني األف و400 مليون، فكم عدد اليهود؟  والُعدد؟ 
اإن ما لدى امل�شلمني جميًعا منها اأكرث مما لدى اليهود، ويف امل�شلمني جميًعا منها اأكرث 
مما لدى اليهود، ويف امل�شلمني جميًعا من العلماء اأكرث من اليهود ، ويف امل�شلمني جميًعا 
اأخ��ذوا منا قبلتنا  اأو هم مثلهم.. فكيف غلبونا؟ وكيف  اليهود،  اأكرث من  العلماء  من 
اأن  اإنهم )اأوًل( ما غلبونا باأنف�شهم، ول هم الذين ي�شتطيعون  الأوىل وم�شرى نبينا؟ 
يغلبونا اأو اأن يعدلونا، لكن بالذين اأعانوهم علينا، واأمدوهم باملال وال�شالح وبالنا�ص، 
ال�شالح من الغرب من اأمريكا، والنا�ص من ال�شرق، من بولونيا ورو�شيا، اإنهم يختلفون 
اإذا جاءت عداوة الإ�شالم ن�شوا اختالفهم و�شاروا �شًفا واح��ًدا، ويًدا  فيما بينهم، لكن 
واحدة علينا. ملا قامت هذه الدولة الباغية العاتية التي �شموها دولة اإ�شرائيل ت�شابقت 

اأمريكا ورو�شيا اإىل العرتاف بها ومباركة مولدها!

ثم اإنهم ما غلبونا )ثانًيا( بقوتهم؛ لكن ب�شعفنا وتفرقنا وانق�شامنا، الأب يوؤدب 
�شيء(  كمثله  يكون  اأن  اهلل  تعاىل  الأعلى،  املثل  )وهلل  واهلل  وع�شوا،  اأ���ش��اوؤوا  اإذا  اأولده 
اإليه، ويبلوهم )اأي: يختربهم( ب�شيء من  ياأخذ عباده املوؤمنني ببع�ص الأمل ليعودوا 
اجلوع، واخلوف، ونق�ص من الأموال، والأنف�ص، والثمرات، ينبههم اإذا اأ�شاوؤوا وانحرفوا 
ونعت�شم  بدينه،  نتم�شك  اأن  اهلل  اأمَرنا  وانحرفنا،  اأ�شاأنا  ونحن  وي�شتقيموا،  ليح�شنوا 
بحبله، ونكون ج�شًدا واحًدا له �شعور واحد، وتكون رحمتنا وعاطفتنا لإخواننا، و�شدتنا 
وحدتنا على عدونا، فماذا �شنعنا؟ هل اأطعنا اأمره؟ اأم حدنا عن �شبيله، وتركنا احلق 
على  قوتنا  �شدتنا  وجعلنا  �شيًعا،  و�شرنا  وانق�شمنا  عدونا،  دين  من  للباطل  ديننا  من 
ام��راأة عجوًزا تهددنا  اأمام عدونا؛ ولذلك عاقبنا اهلل فجعل  اإخوتنا، ولطفنا و�شعفنا 
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مرة وي�شلبنا قومها، وهم اأذل الأمم، م�شرى نبينا، نعم عاقبنا اهلل باأذل الأمم كما يعاقب 
اجلبابرة باأ�شعف خملوقاته، بحيوان ل يرى باجلراثيم، فتذل جربوتهم، وجعل امراأة 
ال�شرى فال منلك  كاآ�شاد  األًفا  اأ�شرانا، ت�شعني  األًفا من  اأخ��رى ت�شع يدها على ت�شعني 

�شبعمائة مليون اأن نطلقهم. 

www.alukah.net
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براين كندي
انخرط يف  عائلة فقرية،  الثانوي، من  تعليمه  يكمل  من مواليد )1944م(، مل 
وظائف يدوية عديدة. كان بيته يف كثري من الأوق��ات �شيارته. يف الع�شرين من عمره 

قرر اأن يرحتل حول العامل. خالل ثمان �شنوات، عمل براين يف قرابة )80( دولة.

يف الثالثني من عمره عاد ليح�شل على �شهادته يف الأعمال. 

الدرا�شة،  يف  ف�شل  فهو  التنف�ص،  مثل  طبيعي  احلياة  يف  الف�شل  اأن  براين  يرى 
اأول ثالث حم��اولت لعبور ال�شحراء، وف�شل يف الوظائف الأوىل التي عمل  وف�شل يف 
بها، وف�شل يف البداية حني امتهن وظيفة البيع، وحني انتقل ل��الإدارة، وقع يف اأخطاء 
ل حت�شى، لكنه تعلم من كل هذه املحاولت الفا�شلة، وحّول الف�شل اإىل جناح عرب كتبه 
وحما�شراته وبراجمه التدريبية. يف عام )1981م(، بداأ براين يف ت�شجيل حما�شراته 
ومرئي  �شوتي  تدريب  برنامج   )300( ح�شيلته  كانت  �شنة،   )25( وخ��الل  ال�شوتية، 
وحما�شرات وكتب ومقالت ون�شائح، مع برامج تلفزيونية ورادي��و. ترجمت براجمه 

لأكرث من )24( لغة، وحققت كتبة الأربعون اأف�شل الكتب مبيًعا. 
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هرني ن�ضتله
ال�شيدلة  تعلم  ثم  الكيمياء  در�ص  )1814م(،  عام  �شوي�شرا  ن�شتله يف  ولد هرني 
باملمار�شة واخلربة، وكان حمًبا للتجارة ودائم البحث عن فر�ص من خالل م�شاعدته 
لالآخرين. بداأت ق�شة هذا الرجل يف �شوي�شرا، حيث اإن اأحد اأطفال اجلريان كان يعاين 
نق�ص الغذاء ويرف�ص حليب اأمه، وكانت امل�شكلة اأف�شل ما ح�شل لهذا الرجل، والذي 
كانت له اليد الطويل يف تغيري اأ�شاليب التغذية يف العامل. عام )1867م( جنحت اإحدى 
حماولته بتجفيف حليب البقر وخلطه مع دقيق القمح، وا�شتطاع باكت�شافه اأن ينقذ 
طفاًل ولد قبل اأوانه. وقد حقق هذا الكت�شاف اإقباًل غري متوقع، حتى اأن م�شنعه الذي 
اأن�شاأه اآنذاك مل ي�شتطع اأن يلبي جميع الطلبات. يف عام )1875م( كان قد بلغ عمر هرني 
ن�شتله ما يزيد على )61( عاًما، وف�شل عدم ال�شتمرار والتقاعد، فقرر اأن يبيع �شركة 
ن�شتله ل�شخ�ص ا�شمه جول مونريا مقابل مليون فرنك �شوي�شرا، وكان هذا املبلغ ثروة 
طائلة يف تلك الأيام. اأ�شاف جول مونريا عام )1906م( بيع ال�شيكولتة ل�شركة ن�شتله، 
ويف العام )1938م( طرحت �شركة ن�شتله اأ�شهر قهوة يف العامل "ني�شكافيه". حالًيا يبلغ 
�شرييالك،  نيدو،  املثال:  �شبيل  على  منها  منتج،   )8500( ن�شتله  �شركة  منتجات  ع��دد 

ن�شتله كويف ميت، مياه برييه، ني�شكويك، معكرونة بيتوين، وكيت كات.

بعد )130( �شنة من ولدة فكرة مميزة ملعت يف راأ�ص هرني ن�شتله، اأثبتت �شركة 
ن�شتله اأن كل �شيء يبداأ بفكرة.

www.alukah.net
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العادة ال�ضرية .. زوال احلياء والعفة
معامل  زوال  اإىل  تدريجي  ب�شكل  ي��وؤدي  ال�شرية  ال��ع��ادة  ممار�شة  يف  التمادي  اإن 
وا�شًحا  يعد  الأم��ر  ه��ذا  ك��ان  واإذا  والأخ���الق،  الدين  حواجز  وان��ه��دام  والعفة،  احلياء 
اخللوق  ال�شاب  ذلك  ترى  اأن  و�شوًحا. فال عجب  اأك��رث  لالإناث  فهو  للذكور،  بالن�شبة 
الذي مل يكن يتجراأ على النظر اإىل العورات املحيطة به من قريبات اأو جريان اأو حتى 
يف ال�شارع العام، قد اأ�شبح يالحق ويتتبع العورات من هنا وهناك باملالحقة والت�شيد. 
ول عجب اأن ترى الفتاة التي كانت ت�شتحيي من رفع ب�شرها اأعلى من مو�شع قدميها 
قد اأ�شبحت هي التي حتدق الب�شر اإىل هذا وذاك يف الأ�شواق وعند الإ�شارات، حتى اأن 
ب�شره،  ويغ�ص  الرجل  ي�شتحي  بنظراتها حتى  الرجل  وتتابع  ت��زال حتدق  بع�شهن ل 
م�شاهد  وك��ل  الرجال  ع��ورات  اإىل  وتنظر  وركابها،  اجلميلة  ال�شيارات  تالحق  وتراها 
احلب والغرام يف التلفاز والقنوات. ل عجب اأن ترى الذي كان خياله بالأم�ص طاهًرا 
نظيًفا حم�شوًرا يف اأمور بريئة اأ�شبح يتنقل بفكره وخياله يف كل جمال من جمالت 

اجلن�ص وال�شهوة. 

ي��وج��د فيها اجلن�شان  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  الأم����ور يف  ه��ذه  ميكن مالحظة 
كالأ�شواق واملنتزهات كدليل على زوال احلياء، اإل من رحم اهلل، ول �شك اأنه بزوال هذه 
الأمور اأ�شبح من ال�شهل جًدا اإقامة عالقات حمرمة، وكل ما يتبعها من اأ�شناف واألوان 

الكبائر، ع�شمنا اهلل واإياكم منها. 



559

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

مراتب النا�ض يف ال�ضالة
النا�ص يف ال�شالة على مراتب خم�شة: 

اأولها: مرتبة الظامل لنف�شه املفرط، وهو الذي انتق�ص من و�شوئها ومواقيتها 
وحدودها واأركانها. 

الثانية: من يحافظ على مواقيتها وحدودها واأركانها الظاهرة وو�شوئها، لكنه 
قد �شيع جماهدة نف�شه يف الو�شو�شة، فذهب مع الو�شاو�ص الأفكار. 

الو�شاو�ص  دف��ع  نف�شه يف  وج��اه��د  واأرك��ان��ه��ا،  ح��دوده��ا  م��ن حافظ على  الثالثة: 
والأفكار، فهو م�شغول مبجاهدة عدوه؛ لئال ي�شرق �شالته، فهو يف �شالة وجهاد. 

وا�شتغرق  وحدودها،  واأركانها  حقوقها  اأكمل  ال�شالة  اإىل  قام  اإذا  من  الرابعة: 
اإىل  م�شروف  كله  همه  بل  منها..  �شيًئا  ي�شيع  لئال  وحقوقها؛  حدودها  مراعاة  قلبه 
ربه  وعبودية  ال�شالة،  �شاأن  قلبه  ا�شتغرق  قد  واإمتامها،  واإكمالها  ينبغي  كما  اإقامتها 

تبارك وتعاىل فيها. 
اإليها كذلك، لكن مع هذا قد اأخذ قلبه  اإذا قام اإىل ال�شالة قام  اخلام�شة: من 
له، ممتلًئا من حمبته  اإليه، مراقًبا  بقلبه  ناظًرا   - - عز وجل  ربه  يدي  وو�شعه بني 
وارتفعت  واخل��ط��رات،  الو�شاو�ص  تلك  ا�شمحلت  وق��د  وي�شاهده،  ي��راه  كاأنه  وعظمته، 
حجبها بينه وبني ربه، فهذا بينه وبني غريه يف ال�شالة اأف�شل واأعظم مما بني ال�شماء 

والأر�ص، وهذا يف �شالته م�شغول بربه - عز وجل - قرير العني به. 
الق�شم الأول: معاقب، والثاين: حما�شب، والثالث: مكفر عنه، والرابع: مثاب. 

واخلام�ص: مقرب من ربه؛ لأن له ن�شيًبا ممن جعلت قرة عينه يف ال�شالة. 
ت عينه ب�شالته يف الدنيا، ق��ّرت عينه بقربه من ربه - عز وجل - يف  ق���ّرّّّّّّ فمن 

ا به يف الدنيا.  الآخرة، وقّرت عينه اأي�شً

ومن قّرت عينه باهلل، قّرت به كل عني، ومن مل تقّر عينه باهلل تعاىل، تقطعت 
نف�شه على الدنيا ح�شرات. 

www.alukah.net
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اأق�ضام احلركة يف ال�ضالة
قال ال�شيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل-: "وهنا نبني اأن احلركة يف ال�شالة تنق�شم 

اإىل خم�شة اأق�شام: 

اأوًل: احلركة الواجبة: وجتب احلركة اإذا كان يتوقف عليها �شحة ال�شالة، اأي 
اأنه اإذا كان ترك احلركة مبطاًل لل�شالة، فاإن احلركة تكون حينئذ واجبة. 

مثال: رجل كان ي�شلي اإىل غري القبلة، فجاء اآخر فقال: اإن القبلة عن ميينك، 
فهنا يجب اأن ينحرف اإىل اليمني؛ لأنه لو بقي على اجتاهه الأول لكانت �شالته باطلة، 

فيجب اأن يتجه اإىل اليمني. 

مثال اآخر: رجل ذكر اأن يف غرتته جنا�شة، فيجب عليه اأن يتحرك خللع الغرتة، 
ونظري ذلك ما فعله الر�شول ^ حني جاءه جربيل فاأخربه اأن يف نعليه اأذى فخلعهما. 

ثانًيا: حركة م�شتحبة: وهي احلركة التي يتوقف عليها فعل م�شتحب. 

مثال: اأن يتقدم الإن�شان اإىل ال�شف الذي اأمامه اإذا انفرج فهذه �شنة م�شتحبة؛ 
لأن فيه و�شاًل لل�شفو و�شًدا للفرجة، وتقدًما اإىل املكان الفا�شل. 

مثال اآخر: لو اأن ال�شف قرب بع�شه من بع�ص، فاإنك تقرب اإىل ال�شف، وهذه 
احلركة نعتربها م�شتحبة؛ لأنه يتوقف عليها فعل م�شتحب. 

لأنه  مكروهة؛  وهي  حاجة،  بال  الي�شرية  احلركة  وهي  مكروهة:  حركة  ثالًثا: 
عبث مناف للخ�شوع، كما ن�شاهده يف كثري من النا�ص، ينظر اإىل ال�شاعة وهو ي�شلي، اأو 

ي�شلح الغرتة.

فقولنا:  ���ش��رورة،  لغري  املتوالية  الكثرية  احلركة  وه��ي  حمرمة:  حركة  راب��ًع��ا: 
)احلركة الكثرية(، خرج به احلركة الي�شرية، فاإنها من املكروهات. وقولنا: )املتوالية(، 

خرج به احلركة املتفرقة. 

يكون  اأن  مثل  لل�شرورة،  التي  احل��رك��ة  م��ن  اح���رتاًزا  ���ش��رورة(  )لغري  وقولنا: 
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الإن�شان يف حالة اأهبة للقتال، يحتاج اإىل حركة كثرية يف حمل ال�شالح وتوجيهه للعدو 
ا لو هاجمته حية وهو ي�شلي وحاول مدافعتها عن نف�شه،  وما اأ�شبه ذلك - وكذلك اأي�شً

فاإن هذه احلركة ولو كرثت فال باأ�ص بها؛ لأنها �شرورة. 

الكثرية  احل��رك��ة  اأو  للحاجة،  الي�شرية  احل��رك��ة  وه��ي  مباحة:  حركة  خام�ًشا: 
لل�شرورة.

مثال: لو كانت الأم عندها �شبي ي�شيح، فاإذا حملته �شكت، فال حرج عليها حينئذ 
القيام، وت�شعه يف حال اجللو�ص، فهذه احلركة ي�شرية وحلاجة، فهي  اأن حتمله حال 

مباحة.
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من اأخطاء امل�ضلني "1"
1- اجلهر بالنية عند الو�شوء. 

2- الدعاء عند غ�شل كل ع�شو من اأع�شاء الو�شوء. 

3- الإ�شراف يف ماء الو�شوء. 

4- كرثة الو�شاو�ص ال�شيطانية عند الو�شوء. 

5- عدم اإ�شباغ الو�شوء واإكماله. 

6- ا�شتقبال القبلة عند البول اأو الغائط. 

7- عدم التنزه من البول والتوقي من رذاذه. 

8- اإدخال يديه يف الإناء الذي يتو�شاأ منه اإذا ا�شتيقظ من نومه قبل اأن يغ�شلهما 
ثالًثا. 

9- م�شح الرقبة يف الو�شوء. 

10- الزيادة يف عدد غ�شل اأع�شاء الو�شوء اأو بع�شها اأكرث من ثالث مرات. 

11- ترك الطماأنينة واخل�شوع يف ال�شالة، وهذا ي�شمل كل اأفعال ال�شالة. 

12- م�شابقة الإمام يف اأفعال ال�شالة. 

13- اجلهر بالنية فيقول: نويت اأن اأ�شلي الظهر اأربع ركعات اأو ما �شابه ذلك من 
الكالم، وهذا بدعة وهو من الو�شو�شة املذمومة. 

14- ترك رفع اليدين حذو املنكبني اأو حيال الأذنني عند تكبرية الإحرام، وعند 
الركوع والرفع منه، وعند القيام من الت�شهد الأول. 

15- اإ�شبال اليدين يف اأثناء القيام وعدم و�شعهما على ال�شدر اأو فوق ال�شرة. 

16- جمع اليدين وو�شعهما على جهة ال�شدر الي�شرى فوق القلب. 
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يرك�ص  اأو  يتنحنح  فياأخذ  راك��ع  والإم���ام  دخ��ل  اإذا  امل�شلني  على  الت�شوي�ص   -17
ب�شرعة، ورمبا قراأ بع�شهم: زب ېئ ېئ ىئ ىئ رب )البقرة: 153(؛ لي�شعروا الإمام اأنه 

ينبغي اأن ينتظرهم. 

18- رفع اليدين على هيئة الدعاء عند الرفع من الركوع. 
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من اأخطاء امل�ضلني "2"
1- رفع الب�شر اإىل ال�شماء عند الرفع من الركوع. 

2- قول بع�ص امل�شلني عند الرفع من الركوع: ربنا لك احلمد وال�شكر، فيزيد 
لفظة "ال�شكر"، وهذا خطاأ. 

3- اإطالة بع�ص امل�شلني لل�شجدة الأخرية من ال�شالة، وهذا خطاأ؛ لأنه مل يرد 
يف ذلك دليل �شحيح، والواجب الت�شوية بني اأركان ال�شالة كلها. 

4- ا�شتمرار بع�ص امل�شلني يف ال�شجود بعد قيام الإمام للركعة الأخرى، والواجب 
متابعة الإمام وعدم تعمد التاأخر عنه. 

لفظة  فيزيد  حممد"،  �شيدنا  على  �شل  "اللهم  الت�شهد  يف  بع�شهم  ق��ول   -5
"�شيدنا". 

الت�شهد  التورك يف  الثنائية كالفجر واجلمعة، وال�شنة فعل  التورك يف  6- فعل 
الأخري من ال�شالة الثالثية والرباعية وتركه يف الثنائية. 

7- الإ�شارة باليد اليمنى جهة اليمني عند الت�شليم على اليمني، وبالي�شرى جهة 
الي�شار عند الت�شليم على الي�شار، وهذا خطاأ ل اأ�شل له. 

8- القيام بالذكر اجلماعي بعد الفري�شة ب�شوت واحد. 

9- ال�شالة يف الثياب الرقيقة وال�شفافة، اأو التي حتجم العورة ول تكون �شابغة. 

10- ك�شف العاتقني يف ال�شالة. 

11- ال�شالة يف الثوب الذي عليه نقو�ص اأو ت�شاوير. 

12- ال�شالة وهو حاقن من بول اأو غائط. 

ال�شالة،  اأذك����ار  و���ش��ائ��ر  ال��ق��راآن  وق����راءة  التكبري  الل�شان يف  ع��دم حت��ري��ك   -13
والكتفاء بتمريرها على القلب. 

14- كرثة احلركة والعبث يف ال�شالة. 
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15- عدم اإقامة ال�شلب يف القيام واجللو�ص. 

16- حتريك الإ�شبع بني ال�شجدتني. 

17- قيام امل�شبوق لق�شاء ما فاته قبل ت�شليم الإمام، اأو عند ابتدائه يف ال�شالم. 

18- اإتيان امل�شجد بعد اأكل الثوم والب�شل. 

19- التنفل عند اإقامة ال�شالة. 

20- قول بع�ص النا�ص عند اإقامة ال�شالة: "اأقامها اهلل واأدامها". 

21- ال�شالة بني ال�شواري. 

22- املرور بني اأيدي امل�شلي. 
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ِخطبة النبي ^  جلليبيب
^ على جليبيب  النبي  ق���ال: خطب  ب��ن م��ال��ك - ر���ش��ي اهلل عنه -  اأن�����ص  ع��ن 
امراأة من الأن�شار اإىل اأبيها، فقال: حتى اأ�شتاأمرت اأمها فقال النبي ^: "فنعم اإًذا" 
فانطلق الرجل اإىل امراأته فذكر ذلك لها، فقالت لها اهلل اإذا ما وجد ر�شول اهلل ^ 
اإل جليبيًبا، لقد منعناها من فالن وفالن، قال: واجلارية يف �شرتها ت�شمع، فانطلق 
الرجل يريد اأن يخرب النبي ^ بذلك، فقالت اجلارية: اأتريدون اأن تردوا على النبي 
^ اأمره؟!.. اإن كان قد ر�شيه لكم فاأنكحوه، فكاأنها جلب عن اأبويها، وقال: �شدقت، 
فذهب اأبوها اإىل النبي ^، فقال: )اإن كنت قد ر�شيته فقد ر�شيناه(، قال: "فاإين قد 
ر�شيت" قال: فزوجها اإياه، ثم فزع اأهل املدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله 

نا�ص من امل�شركني قد قتلهم، قال اأن�ص: "فلقد راأيتها واإنها ملن اأنفق بيت باملدينة". 
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موقف اأعداء الإ�ضالم من لغة القراآن
وعلوم  العربية  اللغة  ب��ني  ال��ق��وي��ة  وال��راب��ط��ة  املتينة  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  لفتت  لقد 
الإ�شالم املختلفة اأنظار اأعداء الإ�شالم، فقاموا بالتخطيط والتدبري للهجوم على هذه 
اللغة بكل ما اأوتوا من قوة، م�شتخدمني كل الو�شائل املمكنة من اأجل الق�شاء على هذه 
اللغة والنيل منها، ل لكونها لغة من اللغات احلية التي يتكلم بها قوم اأو جن�ص معني؛ 
بل لكونها لغة القراآن الكرمي ولغة امل�شلمني التي يتوقف عليها فهم الدين، وا�شتيعاب 

اأحكامه وتعاليمه.

اإمن��ا هو قطع  اأع��داء الإ���ش��الم من هجمتهم ال�شر�شة على ه��ذه اللغة  اإن ه��دف 
دينهم  وب��ني  وغ��ريه��م،  العرب  من  امل�شلمني  بني  الوا�شلة  اجل�شور  وحتطيم  ال�شلة، 
وتراثهم وح�شارتهم، ولي�ص لهم �شبيل اإىل ذلك اإل باإق�شاء هذه اللغة والق�شاء عليها.

فهدفهم اإذن هو الإ�شالم.. يقول واحد من املن�شفني منهم هو م�شرت "�شيديو": 
اإن اللغة العربية حافظت على وجودها و�شفاتها بف�شل القراآن، ومن ثم فاإن كل هذه 
املحاولت لإف�شاد جوهرها هي مبثابة هجوم على الإ�شالم، يتخفى وراء عبارات كاذبة 

م�شللة.

ه��ذا واح��د م��ن ال��ق��وم يف�شح ع��ن ه��دف تلك احل��م��الت وال��ن��داءات وال�شيحات 
احلقيقية،  اأهدافها  وراءه��ا  تخفي  لكنها  والتجديد،  والتطوير  الإ���ش��الح  تزعم  التي 

ومقا�شدها اخلبيثة الرامية اإىل �شرب الإ�شالم واإ�شعافه.

وكان هاج�ص الوحدة بني امل�شلمني مما يقلق اأعداء الإ�شالم، ومبا اأن هذه اللغة 
من العوامل الأ�شا�شية يف توحيد الأمة الإ�شالمية، راأى اأعداء الإ�شالم اأن حتطيم هذه 
الإ�شالمية،  ال�شعوب  بني  املاأمولة  الكربى  الوحدة  تفتيت  يف  �شك  بال  �شي�شاعد  اللغة 

و�شي�شعف الأمل يف حتقيقها يف الع�شر احلا�شر.

وها هو اأحد الغربيني يقول: "متى توارى القراآن ومدينة مكة من بالد العرب، 
ميكننا حينئذ اأن نرى العربي يتدرج يف �شبيل احل�شارة التي مل يبعده عنه اإل حممد 
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وكتابه، ول ميكن اأن يتوارى القراآن حتى تتوارى لغته".

اإذن هدف هوؤلء الأعداء هو اإق�شاء القراآن عن التاأثري يف حياة الأمة، ل ليتدرجوا 
يف �شبيل احل�شارة كما يزعمون، لكن لي�شهل عليهم اإذلل هذه الأمة و�شمان تبعيتها 

للغرب وال�شرق.

وما علم هوؤلء اأن هذا الدين هو �شر قوة هذه الأمة وم�شدر عزها، واإنه ممكن 
قال  ورع��اي��ت��ه،  اهلل  بحفظ  حمفوظ  الكتاب  ه��ذا  واأن  الظهور،  ل��ه  ومكتوب  اهلل،  ب���اإذن 
قائل  - عز من  ويقول  )احل��ج��ر(،  زب ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ ں  رب  ت��ع��اىل:  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  زب   :-
ڦ ڦ رب )التوبة(.
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�ضرعة ال�ضتجابة والت�ضديق
^ جاءت  اإىل الإ�شالم، وت�شديقهن ر�شول اهلل  اإذا ُذكرت م�شابقة ال�شحابيات 
خديجة - ر�شي اهلل عنها - يف اأوائ��ل هوؤلء ال�شابقات، فقد اأخرج اأحمد ب�شند ل باأ�ص 
اإذا ذكر   ^ النبي  ك��ان  اب��ن كثري عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت:  ق��ال  ب��ه، كما 
خديجة، اأثنى عليها باأح�شن الثناء، قالت: فغرت يوًما فقلت: ما اأكرث ما تذكرها حمراء 
ال�شدقني، قد اأبدلك اهلل خرًيا منها، قال: "ما اأبدلني اهلل خرًيا منها وقد اآمنت بي اإذ 
كفر بي النا�ص، و�شدقتني اإذ كذبني النا�ص، واآ�شتني مبالها اإذ اأخرجني النا�ص، ورزقني 

اهلل ولدها اإذ حرمني اأولد الن�شاء".

اأراأيت قوله ^: »وقد اآمنت بي اإذ كفر بي النا�ص«، وقوله: »و�شدقتني اإذ كذبني 
التي  الكربى  باملكانة  للنا�ص جميًعا  الر�شالة اخلامتة  اإعالن من �شاحب  اإنه  النا�ص«، 
نالتها هذه املراأة املوؤمنة جزاء �شرعة ت�شديقها واإميانها باهلل - تعاىل - ور�شول ^؛ 
ولذلك جاء يف رواية اأخرى لالإمام اأحمد �شندها جيد كما يقول ابن كثري اأن عائ�شة ملا 
قلت حني اأ�شابتها غرية الن�شاء: "لقد اأعقبك اهلل يا ر�شول اهلل من عجوز من عجائز 
قري�ص حمراء ال�شدقني"، غ�شب غ�شًبا �شديًدا، تقول الرواية: "فتغري وجه ر�شول اهلل 
^ تغرًيا مل اأره تغري عند �شيء قط اإل عند نزول الوحي اأو املخيلة حتى يعلم رحمة 

اأو عذاًبا".

وتاأمل هذه احلادثة لل�شحابية اجلليلة خالدة بنت احلارث - ر�شي اهلل عنها - 
اأ�شلمت فور معرفتها للحق، يقول عبداهلل بن  جتد منوذًجا لإحدى ال�شحابيات التي 
�شالم - ر�شي اهلل عنه -: "ملا �شمعت ر�شول اهلل ^ وعرفت �شفته وا�شمه وزمانه الذي 
كنا نتوكف - نتوقع - له، فلما قدم املدينة اأخرب رجل بقدومه واأنا على راأ�ص نخلة يل، 
فكربت، فقالت يل عمتي خالدة بنت احلارث وهي جال�شة حتتي: واهلل لو كنت �شمعت 
بقدوم مو�شى بن عمران ما زدت. فقلت لها: اأي عمة، هو واهلل اأخو مو�شى، بعث مبا بعث 

به.
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اأنه يبعث يف نف�ص ال�شاعة؟ قال:  اأو النبي الذي كنا نخرب  اأخي،  اأي ابن  قالت: 
نعم، قالت: فذاك اإًذا.

قال عبداهلل: "فاأ�شلمت ورجعت اإىل اأهل بيتي فاأ�شلموا". ويف اآخر احلديث قال: 
اإ�شالمها". فح�شن  احلارث،  بنت  خالدة  عمتي  "واأ�شلمت 

وهكذا نرى اأن خالدة - ر�شي اهلل عنها - ملا عرفت احلق وتاأكدت منه، مل تكابر 
ومل جتادل، بل اأ�شلمت للحق وخ�شعت له. 
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�ضهيدة البحر
اإىل  ال��ت��واق��ة  البحر،  �شهيدة  ال��رب،  "حميدة  ف��ق��ال:  احللية  يف  نعيم  اأب��و  نعتها 

م�شاهدة اجلنان، اأم حرام بنت ملحان".

اأخرج البخاري يف �شحيحه عن اأم حرام قالت: �شمعت ر�شول اهلل̂  يقول: »اأول 
جي�ص من اأمتي يغزون البحر قد اأوجبوا« قالت اأم حرام: يا ر�شول اهلل: اأنا فيهم؟ قال: 

»اأنِت فيهم«.

اأم حرام  اأن  اأخ��رب  ^ عندما  له  املعجزة  ال�شحيحني ما يفيد ظهور هذه  ويف 
اأم حرام،  اأن�ص بن مالك خرب وفاة خالته  �شتكون �شمن من يغزون البحر، حيث روى 
وقد ورد اأنها خالة له ^ من الر�شاعة، اأو خالة لأبيه اأو جلده، قال اأن�ص: "دخل ر�شول 
اهلل ^ على ابنة ملحان، فاتكاأ عندها ثم �شحك، فقالت: مِلَ ت�شحك يا ر�شول اهلل؟ 
على  امللوك  مثل  مثلهم  اهلل،  �شبيل  الأخ�شر يف  البحر  يركبون  اأمتي  نا�ص من  فقال: 

الأ�شّرة". 

: »اللهم اجعلها منهم«.  فقالت: يا ر�شول اهلل، ادع اهلل اأن يجعلني منهم، فقال̂ 

ثم عاد ف�شحك، فقالت: مثل اأو مم ذلك؟ 

فقال لها: مثل ذلك. 

فقالت: ادع اهلل اأن يجعلني منهم. 

قال: »اأنِت من الأولني ول�شِت من الآخرين«.

قال اأن�ص: فتزوجت عبادة بن ال�شامت، فركبت البحر مع فاختة بنت قرظة زوج 
معاوية بن اأبي �شفيان، فلما قفلت ركبت دابتها، فوق�شت بها، ف�شقطت عنها فماتت. 
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الع�ضق والغرام
يبتلى بع�ص ال�شباب يا اأبِت بالع�شق املحرم .. فهل من ن�شيحة حول ذلك؟

من اأخطر الأمور يا بني على ال�شاب اأن يقع يف الع�شق احلرام، فله نتائج وخيمة.

اأولها: اأنه اإن ح�شل ما يريد ممن يع�شقه ح�شل له وبال الذنب و�شوؤمه، وبقيت 
يف نف�شه املرارة على فقده. 

دينه  ذلك عن م�شالح  في�شغله  والهموم،  بالتفكري  ين�شغل  العا�شق  اأن  وثانيها: 
ودنياه، ويطول معه الأمر، حتى ل يفكر اإل يف مع�شوقته، فيزيده ذلك عذاًبا و�شقاء، 

وهي عقوبة عاجلة.

اأن ذلك ي�شرفه عن حمبة اهلل تبارك وتعاىل، بل يوؤدي به الأمر اإىل  وثالثها: 

اأنه قد يف�شل مر�شاة حمبوبه على مر�شاة اهلل، فيقع يف ال�شرك املخرج له من دائرة 

الإ�شالم.. اأحدهم كان يع�شق امراأة ا�شمها عزة، فيقول معرًبا عن تعلقه بها: 

ره���������ب���������ان م��������دي��������ن وال����������ذي����������ن ع�����ه�����دمت
ي����ب����ك����ون م������ن ح��������ذر ال�������ع�������ذاب ق�����ع�����وًدا

ل������و ي���������ش����م����ع����ون ك����م����ا ����ش���م���ع���ت ك���الم���ه���ا
خ����������������روا ل��������ع��������زة رك����������ًع����������ا و���������ش��������ج��������وًدا

اأن ذلك قد ي��وؤدي به اإىل �شوء اخلامتة - حمانا اهلل واإي��اك - ذلك اأن  ورابعها: 

امليت يتمثل له ما كان ي�شغل قلبه وي�شتويل عليه، اأحدهم كان يع�شق �شاًبا ا�شمه )اأ�شلم( 

فا�شتد به الأمر اإىل اأن اأ�شابه املر�ص، وحني ح�شرته الوفاة قيل له ل اإله اإل اهلل فقال: 

اأ��������ش�������ل�������م ي��������ا راح��������������ة ال��������ب��������ال ال����ع����ل����ي����ل 
وي���������������ا ���������ش��������ف��������اء امل�����������دن�����������ف اخل�����ل�����ي�����ل
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م�����ن  اإيل  اأ�������������ش������������ه������������ى  ر����������������ش���������������اك 
رح��������������م��������������ة اخل�����������������ال�����������������ق اجل��������ل��������ي��������ل

ومات على هذه الكلمة، عافنا اهلل واإياك، ورزقنا ح�شن اخلامتة. 

فهذه اأهم اآثار الع�شق املحرم، وهناك املزيد من الآثار ال�شيئة. 

ولعلك ت�شاأل عن عالجه، فاأهم �شيء يف ذلك يا بني اأن ميالأ املرء قلبه مبحبة 
اهلل - تبارك وتعاىل -، وي��داوم ذكره وت��الوة كتابه بتدبر ومتعن، واأن ين�شغل مبحبة 
اأثر  النظر املحرم والتفكري يف احل��رام، واأن يزيل  الأ�شباب من  ال�شاحلني، واأن يقطع 

الع�شق من قلبه اأول ما ينزل به، فاإنه اإذا ا�شتحكم �شعب ا�شتخراجه. 
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املراهقة
هل �شحيح اأن مرحلة املراهقة مرحلة �شياع وانحراف؟ 

ت��زداد لديه ال�شهوات  اأن��ه  اإن ال�شاب حني ي�شل لهذه املرحلة فكما  اأب��ًدا يا بني، 
تبارك وتعاىل -، وقد  التدين والإقبال على اهلل -  ي��زداد اجتاهه نحو  فاإنه  والغرائز، 

فطر اهلل لديه هذا الدافع مع بداية مرحلة البلوغ. 

اهلل  دين  عن  يعر�شون  الذين  اأولئك  هم  والنحراف  ال�شياع  يعي�شون  والذين 
ويلهثون وراء �شهواتهم، ولو تاأملت �شرية اأ�شحاب النبي ^ حني كانوا يف هذا ال�شن 

تبني لك بجالء �شدق هذه احلقيقة. 

ما بالنا نرى اليوم يا اأبي كثرًيا من ال�شباب املراهقني يعي�شون حالة من الطي�ص؟ 

اإن ال�شباب يا بني طاقة وحيوية، فما مل ت�شرف طاقتهم فيما ينفعهم ف�شوف 
ت�شغلها  اإن مل  والنف�ص  يتفكروا يف عواقب ذلك،  اأن  والعبث، دون  اللهو  ي�شرفونها يف 

بالطاعة �شغلتك باملع�شية. 

يف  كاجلهاد  عالية  باهتمامات  م�شغولني  م�شى  فيما  بني  يا  ال�شباب  كان  ولقد 
�شبيل اهلل وطلب العلم، وغري ذلك من الأمور املفيدة، وحتى يف املجتمعات القروية التي 
تعتمد على جهد اأبنائها، فيعمل ال�شباب مع اأهليهم يف الفالحة والرعي وغريها من 

الأعمال، يف مثل هذه املجتمعات ل توجد كثرًيا هذه امل�شكلة التي ت�شري اإليها. 
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الآن .. جدد حياتك!
حياتك بني يديك، اأنت من يتحكم فيها واأنت من يديرها، واأنت الذي ت�شريها 
كما تريد... فبيدك اأن تعي�ص �شعيًدا، وبيدك اأن تعي�ص تعي�ًشا، وبيدك اأن تتقدم وتتطور، 
طموًحا  تكون  اأن  ا  اأي�شً بيدك  اأن  كما  ح��ال��ك،  على  وتبقى  مكانك  جتل�ص  اأن  وب��ي��دك 

متفائاًل، وبيدك اأن تكون متقاع�ًشا ومل�شتقبلك متجاهاًل. 
ولي�ص اأحد غريك م�شوؤوًل عنك، فانظر اإىل نف�شك من جديد... وعد اإىل الوراء 

قلياًل لتتقدم اإىل الأمام بقوة اأكرب.. وثقة اأغزر.. وجهد اأوفر.. وو�شوح اأكرث.
واأول ما عليك فعله هو اأن حت�شر دفرًتا �شغرًيا وقلًما، ومن ثم جتل�ص وحدك 
يف مكان هادئ، بنور معتدل، ويف جل�شتك تعتدل، وت�شرتخي، وكالمك من ل�شانك اإىل 

قلبك ينتقل.
بعد ذلك تنظر اإىل نف�شك، وتتاأمل، وت�شاءل: ماذا ينق�شك؟ ما الذي يعكر عليك 
�شفو حياتك؟ هل هناك ما ي�شغل بالك؟ هل ح�شل �شيء ما اإىل الأ�شواأ غرّي اأحوالك؟ 

كيف هي عالقتك مع ال�شميع العليم؟.. هل هي على خري ما يرام؟
كيف هي عالقتك مع النا�ص من حولك؟.. هل هي يف اطراد اإىل الأمام؟

دفنته  ما  كل  انب�ص عن  داخلك!  اأن�ص يف  ما  اأخ��رج  اأج��ب! كن �شريًحا!  ابحث! 
اأن تكون مقتنًعا كل  اأي �شيء، اإىل  اأعماقك! انظر يف كل �شيء ول تتجاهل  ال�شنون يف 

القتناع اأنه مل يبق �شيء، ودّون كل ذلك يف دفرتك. 
�شع قائمة بالأ�شباب، لتتقيها.. وقائمة بالنتائج، لت�شتفيد وتعد منها. 

ومن ثم.. انظر حولك.. رتب! نظم! غري! جدد!
رتب، اجمع اأوراقك، وحدد اأولوياتك.
نظم درجك اخلا�ص، وو�شح اأمنياتك.

غرّي نظام غرفتك وابداأ حياتك.

جدد كل ما قد طال ركوده، فبمكث املاء طوياًل يبقى اآ�شًنا.
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م ذاتك اإىل اأجزاء عدة ق�ضرّ
ال���دوام، وق��د رتبت نف�شي على اخلطوات  اأك���ون خ��ارًج��ا لق�شاء عمل خ��ارج  ق��د 
اأو  باأين ن�شيت خطوة مثاًل من هذه اخلطوات، فاأ�شاب بالياأ�ص  اأفاجاأ  ب��اأول.. ثم  اأوًل 

الإحباط؛ لأين مل اأمته كاماًل غري منقو�ص.

فيجب علّي واحلالة هذه اأن اأعتاد هذه امل�شاعر واأوّطن نف�شي يف املرة املقبلة على 
اأو و�شعها يف مذكرة �شغرية مثاًل، وتتعامل  اآخ��ر،  ال�شتفادة من هذا اخلطاأ برتتيب 
اآخ��ر، و�شت�شعر بحدوث تغريات جذرية يف ردود فعلك على جمريات  ب�شكل  الأم��ر  مع 
الأمور؛ وتاأكد اأنك لن تكون كاماًل )100%(، فابذل ق�شارى جهدك والباقي �شياأتيك 

تبًعا لذلك، و�شتح�ص بال�شعادة الداخلية والر�شا عما قمت به. 
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ل فرق بني املدح والذم
اإننا دائًما نتعامل مع املدح والذم كجزء من حياتنا اليومية، فقد يعجب �شديق 
ب�شيارتك، ويرى الآخر اأنها عادية، وقد ميدح اأحدهم طريقة حتدث فالن، ويرى غريه 
اأنها لي�شت كذلك، وهكذا دواليك، فاإذا و�شعت مثاًل يف خميلتك اأن الآخر �شريف�شك 
نت نف�شك على هذا، وبالتايل ل ت�شعر بقوة ال�شدمة  فال �شري عليك يف ذلك؛ لأنك وطَّ
عليك، يقول اأحدهم: عندما اأردت الزواج و�شعت يف خميلتي اأنها �شتكون عادية ولي�شت 
بجميلة "وكانوا من الذين ل يرون روؤية املخطوبة"، وعند ليلة الدخلة فاجاأين جمالها 
الأخاذ، ف�شجدت اهلل �شكًرا عندما ارحتت؛ لأين و�شعت اأ�شواأ الحتمال يف ذلك وهو اأن 
تكون عادية، فماذا لو و�شعت العك�ص وتفاجاأت اأنها لي�شت بجميلة فقد اأ�شاب بالإحباط 

والياأ�ص.

احلياة دائًما معر�شة للمدح والذم من قبل الكثري، فيجب اأن توّطن نف�شك على 
ذلك، لقد كنت اأقول لأحد الأ�شحاب اإنه يجب عليك اأن تر�شي اأ�شحابك... كنت اأراه 
الآخ��رون لي�ص كذلك، فقال يل باحلرف: ر�شا  بينما يراه  رجاًل حمًبا متفهًما واعًيا 

النا�ص غاية ل تدرك. 

عليك،  ترثيب  فال  حولك،  وم��ن  لنف�شك  تفعله  عما  بالر�شا  �شعرت  اأن��ت  واإذا 
و�شيقل بالتايل اعتمادك على املدح والذم، فال فرق عندك بينهما، وهذا هو التوا�شع. 
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 بدايات البتعاث يف بالد 
الإ�ضالم واأ�ضل فكرته

بداأ البتعاث يف بالد الإ�شالم من م�شر، حيث توجه هذا البلد لبتعاث اأبنائه اإىل 
اأوروبا منذ القرن الثالث ع�شر الهجري - التا�شع ع�شر امليالدي. 

ففي اأواخر اخلالفة العثمانية نّظم )حممد علي( حاكم م�شر يف حينه اأول بعثة 
تبعها  )1818م(،  �شنة  فرن�شا  اإىل  الثانية  البعثة  تلتها  ثم  )1813م(،  �شنة  اإيطاليا  اإىل 
البعثة الثالثة اإىل فرن�شا �شنة )1826م(، وكان عدد هذه البعثة الأخرية اأول ما اأر�شلت 
)رفاعة  البعثة  اأع�شاء هذه  بهم غريهم، ومن �شمن  تلميًذا، ثم حلق  واأربعني  اثنني 
رافع الطهطاوي( وبعد مائة �شنة تبعت بالد العامل الإ�شالمي م�شر يف ابتعاث اأبنائها 

للدرا�شة يف اأوروبا. 
اثنني  طالبني  ابتعاث  عزمها  )1937م(  �شنة  امل��ع��ارف  وزارة  اأعلنت  ال�شام  ففي 
املدار�ص  يف  للدرا�شة  اأبناءها  الغنية  الأ���ش��ر  ابتعثت  احلجاز  ويف  فرن�شا..  يف  للدرا�شة 
الأجنبية يف م�شر وال�شام، فكتب ال�شيخ )ح�شن امل�شاط( )1319- 1399ه�( كتاًبا �شماه: 

)حكم ال�شريعة املحمدية يف تعليم امل�شلمني اأولدهم يف املدار�ص الأجنبية(.
وبعد ذلك متت املوافقة يف ال�شعودية على نظام البتعاث �شنة )1346ه� - 1927م(؛ 
اإىل م�شر، الأوىل منها:  اأوف��دت مديرية املعارف ثالث بعثات متتالية  وتنفيًذا لذلك 
�شنة )1346ه�(، والثانية: )1355ه� - 1936م(، والثالثة منها: �شنة )1361ه� - 1942م(، 

تلى ذلك ابتعاث الطلبة اإىل الدول الأوروبية والأمريكية. 
 -  1920 1343ه����/   -1339( �شنتي  ب��ني  ال��ط��الب  م��ن  العديد  �شافر  الكويت  ويف 
1924م( على نفقة ذويهم اإىل الهند، ثم توالت البعثات اإىل بغداد والقاهرة وبريوت، ويف 

�شنة )1367ه� - 1948م( جرى ابتعاث اأول طالب كويتي اإىل بريطانيا.

ويف البحرين كانت اأول بعثة ر�شمية - �شتة طالب - �شنة )1928م( للدرا�شة يف 
اجلامعة الأمريكية يف بريوت، تلتها البعثة الثانية �شنة )1945م(. 
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ي�ضاعد ابنه على الغ�ض يف الختبار
اأق��وال��ه  ك��ل  ب��ه يف  الأب��ن��اء، ويت�شبهون  ب��ه  يتاأ�شى  ال��ذي  وال��ق��دوة  املثل  الأب ه��و 
وت�شرفاته؛ لي�شبح منوذًجا طبيعًيا يقتدى به لأبنائه ولغريهم، لكن اأن ينحرف الأب 
واإن��ذار خطر  كارثة  ال�شيئ، فتلك  ال�شلوك  اأبناءه على  �شلوكه وت�شرفاته ويحّر�ص  يف 

يهدد كيان الأ�شر.

اجلامعية  كليته  م��ن  ترميونت(  )���ش��وك  الطالب  ُط���ِرد  الأم��ري��ك��ي  املجتمع  ويف 
وف�شله منها، بعد اأن �شبط رجال الأمن والده ميلي عليه اإجابات الختبارات، م�شتخدًما 

يف ذلك راديو مبوجة ق�شرية. 

الغريب يف الأمر، اأن والد الطالب اأعلن بكل جراأة واأمام ال�شحافة، دون خجل، 
اأنهم مل يخ�شروا �شيًئا؛ لأن ابنه كان �شي�شقط يف كل الأحوال، فم�شتواه الدرا�شي �شعيف. 

وبرر الوالد ذلك باأنه يعلم مقدار ما اقرتفه من جرم وخطاأ، لكنه كان م�شطًرا 
اإىل ذلك، فابنه يف هذه الكلية كلفهم ثروة ل ي�شتهان بها، ومل يكن هناك �شبيل اآخر 

لتحقيق النجاح. 

ولكن كيف اكت�شفت الق�شية؟ 

�شوداء، عليها  �شيارة من نوع فان  الأم��ن  الق�شية عندما لحظ رجال  اكت�شفت 
هوائي �شخم بلغ طوله )32( قدًما، تقف خارج �شعبة الريا�شيات بجامعة �شان فرن�شي�ص، 
وفتحوا اأبوابها اخللفية بهدوء ف�شمعوا الأب يهم�ص يف ميكروفون اأمامه قائاًل الإجابة 

هي "78999" هنا فاجاأه رجال الأمن، فرف�ص الإف�شاح عن فعلته وملن كان يتكلم.

�شغط عليه رجال الأمن واأمطروه بالأ�شئلة، ومروا على اللجان، فتو�شلوا اإىل 
وجود جنله داخل اللجان، وهو يهم�ص "اأبي اأبي" يف ميكرفون خا�ص به، فتم القب�ص 

عليه بعد افت�شاح اأمره؛ لت�شدر اجلامعة قرارها ال�شهري بف�شل �شوك نهائًيا. 

بالعار؛  الغ�ص ظاهرة �شيئة ومر�ص اجتماعي يحا�شر �شاحبه وي�شمه  تعليق: 

www.alukah.net
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لذلك نهى عنه الإ�شالم، وحّذر منه ر�شولنا الكرمي بقوله: »من غ�شنا فلي�ص منا« رواه 
اأبو داود و�شححه الألباين.

والعمل  ال�شاحلة  بال�شنة  يتم�شك  اأن  يجب  ول��ذا  لأبنائه؛  وق��دوة  مثل  والأب 
الطيب لتكون البذرة �شاحلة وت�شرب بجذورها الرائدة يف كيان املجتمع. 
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وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
اتفق علماء الأمة على القول بوجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما اأثر 

عنهم من الأقوال، م�شتدلني على ذلك بالكتاب وال�شنة، ومن ذلك ما يلي: 

قال ابن حزم: "اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
بال خالف من اأحد منهم". 

وقال النووي: "وقد تطابق على وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب 
ا من الن�شيحة التي هي الدين، ومل يخالف يف ذلك  وال�شنة، واإجماع الأمة، وهو اأي�شً
اأبو املعايل اإمام احلرمني: ل  اإل بع�ص الراف�شة، ول يعتد بخالفهم، كما قال الإم��ام 

يكرتث بخالفهم يف هذا، فقد اأجمع امل�شلمون عليه قبل اأن ينبغ هوؤلء". 

)اآل  رب  ڳ   ڳ  ڳ  زب  ت��ع��اىل:  قوله  مطلق  "يف  العربي  ب��ن  بكر  اأب��و  وق��ال 
عمران: 104( دليل على اأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر فر�ص يقوم به امل�شلم، واإن 
مل يكن عدًل، خالًفا للمبتدعة الذين ي�شرتطون يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

العدالة. 

وقال اأبو بكر بن اجل�شا�ص: "اأكد اهلل تعاىل فر�ص الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر يف موا�شع من كتابه، وبّينه ر�شوله ^ يف اأخبار متواترة، واأجمع ال�شلف وفقهاء 

الأم�شار على وجوبه". 

وقال ال�شوكاين يف تف�شري قوله تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ 
الآية:  "يف   :)104 عمران:  )اآل  ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ رب 
الكتاب وال�شنة،  املنكر، ووجوبه ثابت يف  دليل على وجوب الأمر باملعروف والنهي عن 
وهو من اأعظم واجبات ال�شريعة املطهرة، واأ�شل عظيم من اأ�شولها، وركن م�شيد من 

اأركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع �شنامها". 
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اإنه يزيد يف الإميان
يزيد  وينق�ص،  يزيد  الإمي���ان  اأن  واجلماعة  ال�شنة  اأه��ل  مذهب  يف  املعلوم  م��ن 
باملعروف  الأم��ر  اأن  �شحيحه،  يف  م�شلم  الإم��ام  ب��نيَّ  وق��د  باملع�شية،  وينق�ص  بالطاعة 
املنكر من  النهي ع��ن  ك��ون  "باب  ق��ال:  الإمي���ان ح��ني  ب��ه  املنكر مم��ا يزيد  والنهي ع��ن 
الإمي��ان، واأن الإمي��ان يزيد وينق�ص، واأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان"، 
اأن��ه ق��ال: »ي�شبح على   ^ اأب��ي ذر - ر�شي اهلل عنه - عن النبي  ثم �شاق بعده حديث 
كل �شالمي من اأحدكم �شدقة، فكل ت�شبيحة �شدقة، وكل حتميدة �شدقة، وكل تهليلة 
�شدقة، ولكل تكبرية �شدقة، واأمر باملعروف �شدقة، ونهي عن املنكر �شدقة، ويجزئ 

من ذلك ركعتان يركعهما من ال�شحى«.

ووجه كونه �شبًبا يف زي��ادة الإمي��ان، اأنه اأحد �ُشعب الإمي��ان، ثم الآم��ر باملعروف 
والناهي عن املنكر الذي يبتغي بذلك وجه اهلل - �شبحانه وتعاىل - �شيحا�شب نف�شه على 
ما ياأمر به وما ينهى عنه؛ خوًفا من الوعيد ال�شديد الذي جاء يف حديث اأ�شامة بن زيد 
-ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل ^ يقول: »يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 
يف النار، فتندلق اأقتابه يف النار، فيدور كما يدور احلمار برجاه، فيجتمع اأهل النار عليه 
املنكر؟ قال:  باملعروف وتنهانا عن  تاأمرنا  األي�ص كنت  �شاأنك؟  اأي فالن، ما  فيقولون: 
امل�شارعني  واآتيه«؛ فيكون بهذا من  املنكر  واأنهاكم عن  اآتيه،  باملعروف ول  اآمركم  كنت 
اإىل ما ياأمر النا�ص به، ومن املبتعدين عما ينهاهم عنه، فيح�شل به من زيادة الإميان 

اخلري الكثري. 
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ل ُتقبل �ضالة �ضارب اخلمر
اأتوا على ال�شراط تخطفهم الزبانية فتهوي بهم اإىل  اإذا  اأن �شراب اخلمر  ذكر 
عني اخلبال، وهي قيح اأهل النار، في�شقون بكل كاأ�ص �شربوا من اخلمر يف الدنيا �شربة 
من اخلبال لو اأن تلك ال�شربة ت�شب يف ال�شماء ال�شابعة لأحرقت ال�شموات والأر�شني 

مبن فيهن ومن عليهن.

والأ�شل يف �شارب اخلمر اأنه يخطف من على ال�شراط؛ لأنه لي�ص يف وجهه نور، 
لأن النور ل يكون اإل من العمل ال�شالح، و�شارب اخلمر لي�ص له عمل �شالح، والأ�شل 
و�شارب  الأعمال،  راأ���ص  ال�شالة هي  اإل ممن �شلى؛ لأن  تقبل  الأعمال كلها ل  اأن  فيه 
ا على �شرب اخلمر، فاإذا مل تقبل منه �شالة فال  اخلمر ل تقبل منه �شالة ما دام ُم�شرًّ
يقبل منه �شائر عمله، فياأتي اإىل ال�شراط ووجهه اأ�شود، وقد عهد اإىل الزبانية الذين 
على ال�شراط اأن ل يرتكوا اأن يجوز اإل من له نور، ومن لي�ص له نور اأن يكبوه يف النار، 

اإل من تاب وترك اخلمر ورجع اإىل اهلل تعاىل. 

www.alukah.net



584

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

ماذا يجد املوؤمن؟! وماذا يجد الكافر؟!
رب  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   :- وت��ع��اىل  �شبحانه   - اهلل  ق���ال 
)اآل عمران: 30(.. يجد املوؤمن احل�شنات يف قرار اجلنات، والق�شور العاليات، واحلور 
والدرجات، والنظر اإىل رب الأر�شني وال�شموات، يجد الطائع الب�شرى، ويجد الفاجر 
املوؤمن الأم��ان، مع ال�شرور والر�شوان، ويجد الفاجر الهوان، مع  النار الكربى، يجد 
الذل اخل�شران، يجد املوؤمن من امللك اجلزيل، مع الثواب والتف�شيل، واأنهار ال�شل�شبيل، 
والنظر اإىل وجه امللك اجلليل، ويجد الفاجر النوح والعويل، واحلزن الدائم الطويل، 
والعذاب ال�شديد الثقيل، يجد املوؤمن اخلال�ص، والتبجيل والخت�شا�ص، ويجد الفاجر 

العذاب و�شدة الق�شا�ص. 

احل�شاب  عند  امل��وؤم��ن  م��رج��وم،  باللعنة  والفاجر  م��رح��وم،  القيامة  ي��وم  امل��وؤم��ن 
عند  والفاجر  يالطف،  احل�شاب  عند  املوؤمن  م�شهور.  ال�شوؤال  عند  والفاجر  م�شتور، 
ال�شوؤال يكا�شف.. املوؤمن ح�شابه عتاب، والفاجر �شوؤاله عذاب.. املوؤمن يجد من موله 
الرحمة، والفاجر يجد لبا�شه حرير اجلنان، والفاجر يجد لبا�شه �شرابيل القطران.. 

املوؤمن يجد عمله �شروًرا، والفاجر يجد عمله وياًل وثبوًرا.
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حدث واحد .. ونظرة خمتلفة
بعد زلزال لو�ص اأجنلو�ص �شنة )1994م( انطلق مذيع اإحدى القنوات التلفزيونية 
املذيع  ط��رق  كربها..  وا�شتد  زحامها  عظم  التي  الطرق  اأح��د  يف  النا�ص  اآراء  ي�شتطلع 
نافذة اإحدى ال�شيارات العالقة يف الزحام و�شاأل �شائقها عن م�شاعره، فرد عليه ب�شوت 
مرتفع ولهجة غا�شبة قائاًل: اأنا اأكره هذه املدينة، مدينة امل�شائب، فمرة حرائق، ومرة 

في�شانات، والآن زلزال، وفوق هذا �شاأتاأخر عن موعد ح�شوري يف ال�شركة!

هرب املذيع منه ومل يعقب؛ خ�شية اأن يناله �شيء من انفعالت هذا ال�شائق!.. 
اأوًل  امل�شوؤول:  فقال  نف�شه  ال�شوؤال  �شائقها  على  وكرر  تليها  التي  ال�شيارة  نافذة  طرق 
اأحمد اهلل على اأنني مل اأمت، ثانًيا لقد اأ�شدى اإيل هذا الزلزال خدمة لن اأن�شاها طول  
حياتي،  األ وهي: اأنه اخترب يل اأ�شا�شات بيتي ومتانتها.. اإ�شافة اإىل اأن هذا الزحام اأتاح 
يل فر�شة تعلم اللغة الإ�شبانية عن طريق الأ�شرطة، وقد ا�شتعددت للزحام برتم�ص من 

القهوة املف�شلة!
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من اأين اأبداأ؟
"عندما كنت �شاًبا حًرا طليًقا، ومل يكن ملخيلتي ح��دود، كنت  يقول عن نف�شه: 
العامل ل يتغري؛ لذا  اأن  اأكت�شف  �شًنا وحكمة، كنت  ازددت  العامل.. وكلما  اأحلم بتغيري 
قللت من طموحي اإىل حد ما، وقررت تغيري بلدتي ل اأكرث.. اإل اأن بلدتي هي الأخرى 
بدت وكاأنها باقية على ما هي عليه، وحينما دخلت مرحلة ال�شيخوخة، حاولت حماولة 
يائ�شة اأخرية اأن اأغري عائلتي ومن كانوا اأقرب النا�ص يل، لكن باءت حماولتي بالف�شل. 
واليوم.. واأنا على فرا�ص املوت، اأدركت فجاأة كل ما يف الأمر.. ليتني كنت غريت 
ذاتي يف بادئ الأمر.. ثم بعد ذلك حاولت تغيري عائلتي، ثم باإلهام وت�شجيع منها رمبا 
تغيري  اأخ��رًيا  ا�شتطعت  ي��دري، رمب��ا كنت  وم��ن  بلدتي..  اأقدمت على تطوير  كنت قد 

العامل برمته". 
لكننا نقول لك: ابداأ بنف�شك وبغريك مًعا؛ لأن التفاعل بني الإن�شان وبيئته اأمر 
حتمي، ولو انتظر كل �شخ�ص اإىل اأن يطمئن على ا�شتيفائه لكل ال�شروط ملا قام عمل، 

لكن الإن�شان يعني ويعاون.
مت�شي  اأن  اأم��ا  م��ًع��ا..  والرتبية  العمل  حالتا  تتالزم  اأن  النجاح:  �شروط  فمن 
ال�شنوات تلو ال�شنوات، ول ي�شاأل اأحد نف�شه عن اإنتاجيته احلقيقية يف جمتمعه، ودوره 
يف عملية ا�شتنها�ص املجتمع، بحجة اأنه يربي نف�شه، فهو موؤ�شر خطري ي�شري اإىل تخلف 

احلالة الفكرية.
اإنها وقفة  ال�شقوط...  رغ��م  ونهو�ص على  الإخ��ف��اق،  رغ��م  اإ���ش��رار  على  احلياة 
اأن  اأن نعرف، ولكي نعرف يجب  اأعماقنا؛ لذلك، لكي نعي�ص احلياة يجب  التحدي يف 

ن�شاأل ونفهم، ولكي نفهم يجب اأن نعمل ونتحرك. 
الإن�شان  "�شيكت�شف  الإن�شان(:  يفكر  )مثلما  كتاب  موؤلف  اآلن(  يقول )جيم�ص 
بدورها  الأ�شياء  �شتتغري  الآخ��ري��ن،  والأ�شخا�ص  الأ�شياء  جت��اه  اأف��ك��اره  غري  كلما  اأن��ه 
التي  لل�شرعة  و�شتنده�ص  اأف��ك��اره،  يغري  ا  �شخ�شً دع  ب��دوره��م..  الآخ���رون  والأ�شخا�ص 

�شتتغري بها ظروف حياته املادية". 



587

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

كاأ�ض اأم بحية؟
يف اأحد الأيام، �شعر �شاب �شغري بعدم الر�شا عما يحدث من اأمور حوله، فذهب 
اإىل معلمه ليعرب عن مرارة جتاربه ال�شيئة ومعاناته. ن�شحه املعلم باأن ي�شع حفنة من 
امللح يف كاأ�ص من املاء، ثم ي�شربها. �شاأله املعلم: "كيف وجدت طعمه؟" قال ال�شاب وهو 
يب�شق: "اإنه مالح جًدا!" �شحك املعلم �شحكة خفيفة، ثم طلب منه اأن ياأخذ حفنة امللح 
نف�شها وي�شعها يف البحرية.. و�شار الثنان بهدوء نحو البحرية، وعندما رمى ال�شاب 
اأثناء ما كانت  "والآن ا�شرب من البحرية"، ويف  حفنة امللح يف البحرية قال له املعلم: 
قطرات املاء ت�شيل من فوق ذقنه �شاأله: "كيف ت�شتطعمه؟" قال ال�شاب: "اإنه منع�ص"؛ 
ف�شاأله املعلم: "هل ا�شتطعمت امللح؟" رد ال�شاب: "ل"، وهنا ن�شح املعلم ال�شاب ال�شغري 
اأق��ل، فكمية الأمل يف احلياة تبقى نف�شها  اأك��رث ول  اآلم احلياة مثل امللح ل  اإن  قائاًل: 
بال�شبط، لكن تعتمد املعاناة التي ن�شتطعمها على ال�شعة التي ن�شع فيها الأمل.. لذا ما 
ميكن اأن تفعله عندما ت�شعر باملعاناة والآلم، هو اأن تو�شع فهمك واإح�شا�شك بالأ�شياء.

ل تكن مثل الكاأ�ص، بل كن مثل البحرية. 
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اإذا اأراد ال�ضباب �ضناعة م�ضتقبل
اإذ اأراد ال�شباب �شناعة م�شتقبل م�شرق فليعلموا اأن هذا امل�شتقبل مرهون بفعل 
اليوم والأفكار التي �شتطرح فيه، ومرتبط باإبداع الأدوات التي �شتجعل من هذه الأفكار 

واقًعا يف امل�شتقبل، فال�شباب الفطن يوقن اأن م�شتقبله رهني فعله هو ولي�ص الآباء. 

فاإن كنت تتفاخر باإجنازات الأجداد والآباء، وتتحدث عن املا�شي وح�شب، فهذا 
يعني الهروب من مواجهة الواقع اإىل اخللف؛ لأن الذي ميلك حا�شًرا ل يكرث احلديث 
عن بطولت املا�شي.. اإن جناح الأم�ص هو اإخفاق اليوم، فلو كنت الأول على مناف�شيك 
منذ خم�ص �شنوات، وظللت تفتخر بهذا النجاح، فهذا يدل على اأنك اأخفقت يف ال�شنوات 
الأربعة املا�شية، ما دمت عجزت عن �شناعة جناح جديد، واآثرت النت�شاب اإىل املا�شي. 
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اخلوف يقتل اأكرث مما يقتل املوت
اإن اخلوف يقتل اأكرث مما يقتل املوت، فاملوت يقتلنا مرة واحدة، وعادة ل نح�ص 
به.. اأما اخلوف فيقتلنا املرة تلو املرة برفق اأحياًنا وبوح�شية اأحياًنا اأخرى، واإذا ظللنا 
مطاردة  على  ي�شر  ال��ذي  كالكلب  خماوفنا،  ف�شتطاردنا  خماوفنا  من  الهرب  نحاول 
بعدم  اأعيننا، متظاهرين  نغم�ص  اأن  ه��ذا:  نفعله حيال  اأن  ما ميكن  واأ���ش��واأ  فري�شته.. 

وجود املخاوف.

اأن نتعامل مع اخلوف والأمل  "ينبغي  يقول عامل النف�ص )ناثانيال براندين(: 
نغم�ص  فعندما  واأو���ش��ع..  اأو�شع  لنفتحها  بل  اأعيننا،  لغلق  لنا  موؤ�شر  اأنهما  على  لي�ص 

اأعيننا ينتهي بنا الأمر اإىل اأحلك مناطق الراحة، وهناك ندفن". 
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واجه خماوفك
اإفريقيا كانت ت�شول وجت��ول يف عزة  اأدغ��ال  الأ�شود يف  اأن جمموعة من  يحكى 
الأوىل  وقالت  الفتية،  الأ�شود  مع  اجتمعت  اأ�شنانها،  وت�شاقطت  كربت  فلما  وكربياء، 

للثانية: 

نحن قد عرفنا احلياة اأكرث منكن، وقد كربنا ول ن�شتطيع اأن نطارد الفرائ�ص، 
لكننا نعلم يقينا اأن الطرائد بغريزتها تهرب من م�شدر اخلوف؛ لذلك �شن�شع خطة 

حمكمة!

ت��زاأر وت��زجم��ر، فخافت  اأح��د ط��ريف الغابة، واأخ���ذت  اختباأت الأ���ش��ود الكبرية يف 
قد هربت من  اأنها  الغابة، معتقدة  الآخ��ر من  الطرف  اإىل  م�شرعة  الغزلن وهرولت 
م�شدر اخلوف!.. لكنها يف احلقيقة قد ذهبت اإىل حتفها، حيث كانت الأ�شود ال�شابة يف 

انتظارها، وح�شل ما مل يكن يف احل�شبان.

لقد هربت من م�شدر اخلوف فنالت حتفها. 

اأن  البطولة هي  اأن��ك بطل،  واأن��ت ل�شت خائًفا، ل يعني  ث��وًرا هائًجا  اأن حت��ارب 
حتارب ثوًرا هائًجا واأنت خائف... فتهزم اخلوف والثور مًعا. 

اأ�شا�ص من  "اإن العالقات ال�شخ�شية ل ميكن اأن تبنى على  قال فيكتور هيجو: 
احلدة والعنف وقلة ال�شرب؛ لذا كن ودوًدا، ول تت�شرع يف اإ�شدار الأحكام، وافتح عقلك 
�شيحدث  م��اذا  ي��دري  واح��رتام، فمن  بكيا�شة  النا�ص  وقلبك على م�شراعيهما، وعامل 

غًدا؟".
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ل تت�ضرع
يتمناه  ما  كل  لديها  وك��ان  نيويورك،  اأح��ي��اء  اأرق��ى  يف  تعي�ص  �شيدة  هناك  كانت 
العمر خم�ص �شنوات هاجمها مر�ص خطري،  التي كانت تبلغ من  القلب، لكن طفلتها 

ومل يكن هناك من يعرف له حاًل. 

وكان اأف�شل اأطباء نيويورك واأبرعهم يف موقف حرج؛ لعجزهم عن امل�شاعدة اأو 
الت�شرف يف هذا الأمر، مع اأن الأم مل تدخر �شنًتا واحًدا لتنقذ طفلتها. 

  " تاميز "نيويورك  ج��ري��دة  الأم يف  ق���راأت  اأم��ل  لي�ص هناك  اأن��ه  ب��دا  لكن عندما 
)New York Times( عن طبيب �شوي�شري بارز كان على و�شك زيارة نيويورك 

ليلقي بع�ص املحا�شرات يف كلية الطب بجامعة نيويورك.

اأح�شت الأم بغريزتها اأن هذا الطبيب هو الوحيد الذي ميكنه اأن ينقذ طفلتها؛ 
اإليه  اأخذت ت�شعى وراءه ب�شكل حثيث، فواظبت على الت�شال به، وعلى الكتابة  ولهذا 

راجية منه اأن ي�شاعدها.. لكن مل ي�شلها اأي رد.

البوؤ�ص  وبعد ذلك، ويف ظهر يوم مطري، وبينما كانت هذه ال�شيدة منغم�شة يف 
ابتّلت جميع  وقد  بابها  يدق  الهيئة،  القامة، ومهيب  برجل ملتح ق�شري  اإذا  وال�شقاء، 

مالب�شه من فعل املطر.

- ماذا تريد؟ �شاألت ال�شيدة هذا الرجل. 

- معذرة يا �شيدتي.. وتابع الرجل احلديث: لكنني �شللت الطريق على ما يبدو، 
واأ�شتاأذنك يف ا�شتخدام هاتفك كي اأت�شل بال�شائق، فهل تاأذنني يل؟ 

لكن طفلتي  بلهجة �شارمة..  امل���راأة  اأج��اب��ت  ل��ك..  ح��دث  ملا  اآ�شفة  اإين  - ح�شًنا، 
مري�شة واأنت بالطبع ل تر�شى اأن ت�شبب لها اإزعاًجا... ثم اأغلقت الباب يف وجه الرجل. 

الذي  الطبيب  اآخ��ر عن هذا  تفت�ص عن مقال  ال�شيدة  اأخ��ذت  التايل،  اليوم  ويف 
كانت ت�شعى وراءه بكل لهفة لي�شاعد طفلتها، وكان يف هذه املرة، فقد اإن ا�شتمل املقال 
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اأغلقت  ال��ذي  الرجل  الطبيب هو  كان  ي�شدقه عقل،  وب�شكل ل  الطبيب..  على �شورة 
بابها يف وجهه بالأم�ص!

وًدا  اأك��رث  ا�شتجابت له ب�شكل  اأنها  ال��ذي كانت �شتحدثه لو  يا له من فرق ذلك 
وقبلت اأن جتري له املكاملة!

اإعجابهم،  وينال  الآخرين،  بقلوب  يفوز  اأن  ي�شتطيع  الذي  هو  الهادئ  الإن�شان 
واإن الهدوء - بكل ما يعنيه من معنى - لقادر على �شنع العجائب والتاأثري يف النفو�ص 

الغليظة.

"اإذا كنت مهتاج اخلاطر، مغيًظا، و�شببت جام غيظك  كارنيجي(:  يقول )ديل 
على ال�شخ�ص الآخر، فال �شك اأنك �شتزيح عن كاهلك عبًئا كان يرهقك، لكن ما بال 
العدائي منه  اأجتعله لهجتك احل��ادة، وموقفك  اأي�شاركك راحتك؟  الآخ��ر؟!  ال�شخ�ص 

اأقرب اإىل موافقتك، وم�شاطرتك الراأي؟". 

تكلم  اإليك،  امل�شيئني  مع  لباقتك  ا�شتخدم  الآخ��ري��ن،  مع  تعاملك  يف  هادًئا  كن 
بعبارات رزينة وودية، فهذا هو اأق�شر الطرق لك�شب الآخرين، ونيل اإعجابهم!
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ري�ض الطيور
ثار فالح على �شديقه وقذفه بكلمة جارحة، وعندما عاد اإىل منزله هداأت اأع�شابه 

وبداأ يفكر باتزان: "كيف خرجت هذه الكلمة من فمي؟! �شاأذهب واأعتذر ل�شديقي". 

"اآ�شف، فقد خرجت  بالفعل عاد الفالح اإىل �شديقه، ويف خجل �شديد قال له: 
هذه الكلمة عفًوا مني، اغفر يل!".

قبل ال�شديق اعتذاره، لكن الفالح عاد ونف�شه توؤنبه، فلم ي�شرتح قلبه ملا فعله، 
فذهب اإىل حكيم القرية واعرتف مبا ارتكبه، قائاًل له: "اأريد اأن ت�شرتيح نف�شي، فاإين 

غري م�شدق اأن هذه الكلمة خرجت من فمي!". 

قال له الرجل احلكيم: "امالأ جعبتك بري�ص الطيور اإن اأردت اأن ت�شرتيح، واعرب 
على كل بيوت القرية، و�شع ري�شة اأمام كل منزل".

يف طاعة كاملة نفذ الفالح ما قيل له، ثم عاد اإىل الرجل احلكيم متهلاًل، فقد 
نفذ املهمة!

فقال احلكيم: "اذهب واجمع الري�ص من اأمام بيوت القرية". 

عاد الفالح ليجمع الري�ص فوجد الرياح قد حملت الري�ص، ومل يجد اإل القليل 
جًدا اأمام الأبواب، فعاد حزيًنا... عندئذ قال له الرجل احلكيم. 

تفعل  اأن  اأ�شهل  ما  اأخيك!  بيت  اأمام  ت�شعها  بري�شة  اأ�شبه  بها  تنطق  كلمة  "كل 
تنطق  مل  ك��اأن��ك  نف�شك  لتح�شب  فمك  اإىل  الكلمات  ت��رد  اأن  اأ���ش��ع��ب  م��ا  لكن  ه���ذا؟! 

بها!".

اأن  اإل  يتكلمون،  النا�ص  كل  اأن  رغ��م  فعلى  يجيده،  من  جتد  وقلما  ف��ن،  الكالم 
القليل منهم من يجيد الكالم، فال ي�شتخدم ذوقه وعقله عندما يريد اأن يتكلم؛ لذا 
تراه يتحدث باأ�شلوب منفر، وتراه ي�شع الكالم يف غري موا�شعه، مما قد يثري الكثري 

من املتاعب. 
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يقول )دو�شكو دروموند(: "لو قدر علي اأن اأفقد كل مواهبي وملكاتي، وكان يل 
اختيار يف اأن اأحتفظ بواحدة فقط، فلن اأتردد يف اأن تكون هذه الواحدة هي القدرة على 

التحدث؛ لأنني من خاللها �شاأ�شتطيع اأن اأ�شتعيد البقية ب�شرعة". 

و�شواء اأر�شينا اأم اأبينا، فاإن الذين يح�شنون احلديث اأمام النا�ص يعدهم الآخرون 
اأكرث ذكاء. 
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ب�ضبب "100" ريال يحرم اأمه من فرحة العيد
ه���ذه ق�شة ي��روي��ه��ا اأح���د ب��ائ��ع��ي امل��ج��وه��رات ي��ق��ول: دخ���ل عليه يف امل��ح��ل رج��ل 
اأخ��ذت زوجته ت�شرتي من  ال�شغري.. يقول:  العجوز حتمل ولده  اأمه  وزوجته وخلفه 
البائع: ع�شرون  قال  للبائع: كم ح�شابك؟  الرجل  الذهب.. فقال  وت�شرتي من  املحل 
ا�شرتت خامًتا  العجوز  اأمك  املائة.. قال:  اأين جاءت  الرجل: ومن  األف ومائة.. فقال 
مبائة ريال.. فاأخذ ابنها اخلامت ورماه للبائع، وقال: العجائز لي�ص لهن ذهب.. فلما 
�شمعت العجوز هذا الكالم بكت وذهبت اإىل ال�شيارة.. فقالت زوجته: ماذا فعلت؟ ماذا 
بائع  فعاتبه  عندهم..  خادمة  كاأنها  باهلل  عياًذا  ه��ذا؟  بعد  ابنك  حتمل  ل  لعلها  فعلت 
تريدين،  كنت  اإذا  الذهب  لأم��ه: خذي  وق��ال  ال�شيارة  اإىل  الرجل  املجوهرات.. فذهب 

خذي اخلامت اإن اأردت.

فقالت اأم��ه: ل واهلل ل اأري��ده ول اأري��د اخل��امت، لكني اأري��د اأن اأف��رح بالعيد كما 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال  اهلل،  �شاحمك  �شعادتي  فقتلت  النا�ص،  يفرح 
ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ںں  ڱ  ڱ    ڱ 

ھ ھ ے ے  ۓ ۓ رب )الإ�شراء(.
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فن الكالم
يقال: اإن ملًكا من امللوك حلم ذات يوم باأن اأ�شنانه كلها ت�شاقطت، فانزعج ومل 
يعلم ماذا يعني ذلك، فطلب مف�شًرا لالأحالم، فقال املف�شر: اإن جميع اأقربائك ميوتون 

قبلك! فغ�شب امللك من كالمه وقتله. 

ثم اأح�شروا له مف�شًرا اآخر فقال كذلك، ثم اأح�شروا له ثالًثا، فقال: اإن تف�شري 
روؤياك يا �شيادة امللك: اأنك اأطول اأقربائك عمًرا - اإن �شاء اهلل.. فاأح�شن اإليه واأمر له 

بجائزة. مع العلم باأن م�شمون الآراء الثالثة واحد، لكن المتياز هو فن الكالم.

التغريات املحيطة بنا تغريات بطيئة تكاد تكون مملة يف جمملها، لكنها تغريات 
مهمة حا�شمة يف معظمها. 

ينبغي لالإن�شان اأن يكون حذًرا يف مراقبة التغريات البطيئة احلا�شلة من حوله، 
واأن يعمل انتباهه لي�ص فقط اإىل التهديدات الوا�شحة ال�شريعة، بل ِاإىل اأي تغري بطيء 

ا. اأي�شً
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ال�ضفدع امل�ضلوق
�شيقفز  ال�شفدع  فاإن  اإنك لو و�شعت �شفدًعا يف وعاء فيه ماء يغلي؛  يقولون: 

مبا�شرة هرًبا من اخلطر املتمثل باملاء املغلي.

املاء  بت�شخني  اأخ��ذت  ثم  ب��ارد ولطيف،  م��اوؤه  وع��اء  ال�شفدع يف  و�شعت  اإن  لكن 
بعد فوات  اإل  يهدده  الذي  التغيري  ال�شفدع لن يالحظ  فاإن  يغلي..  اأن  اإىل  تدريجًيا 

الأوان. 

احلادة  للتغريات  ي�شتجيب  لل�شفدع  الع�شبي  اجلهاز  باأن  هذا:  ف�شروا  العلماء 
فقط، اأما التغري البطيء على املدى الطويل، فاإن اجلهاز الع�شبي لل�شفدع ل ي�شتجيب 

له. 

مثال: لنفر�ص وجود بئر يتناق�ص فيها املاء كل �شنة مبقدار بو�شة واحدة، اإن اأي 
�شخ�ص �شيالحظ وجود م�شكلة كبرية اإن اختفى املاء فجاأة.. لكن التناق�ص التدريجي 

يف املاء كل �شنة لن يلحظه اأحد اإل بعد فوات الأوان.

هل ت�شتطيع اأن تفكر يف مثال اآخر من حياتك ال�شخ�شية؟

لكي  الفر�شة  داخلهم  يف  ال��ذي  احلقيقي  الإن�شان  يعطون  ل  منا  الكثريون  اإن 
يطفو فوق ال�شطح، وبالتايل يعي�شون حياة جامدة غري مر�شية.. وبدًل من اأن يطوروا 
ي�شتطيعون حتقيقه، جندهم يتقدمون بخطى متعرثة،  اأنف�شهم ليحققوا كل ما  من 

ويتعاملون بتخبط مع كل الأ�شياء اليومية.

هل تعرف ال�شبب الذي يقف حائاًل دون حتقيق الإن�شان ما يريده؟

اإنه عدم الرتكيز، فالأ�شخا�ص الذين يركزون على ما يريدون حتقيقه هم الذين 
يحققون النجاح، اأما الذين يتخلون عن الرتكيز فهم الذين ي�شريون بخطى متعرثة. 
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الهتمام الأول!
يحكى اأن رجاًل من �شكان الغابات كان يف زيارة �شديق له باإحدى املدن املزدحمة، 
اإحدى  اأ�شمع �شوت  "اإنني  قائاًل:  اإليه  التفت  ال�شوارع  اأحد  �شائًرا معه يف  كان  وبينما 

احل�شرات". 

اأجابه �شديقه: كيف؟ ماذا تقول؟ كيف ت�شمع �شوت احل�شرات و�شط هذا اجلو 
ال�شاخب؟

قال له رجل الغابات: "اإنني اأ�شمع �شوتها.. و�شاأريك �شيًئا". 

اأخرج الرجل من جيبه قطع نقود معدنية، ثم األقاها على الأر�ص. 

على  ال�شاقطة  النقود  ل��ريوا  ال�شائرين  من  كبرية  جمموعة  التفتت  احل��ال  يف 
الأر�ص. 

وا�شل رجل الغابات حديثة قائاًل: 

اهتماماتهم،  مع  ين�شجم  الذي  لل�شوت  اإل  النا�ص  ينتبه  ل  ال�شجيج،  "و�شط 
بالأ�شجار  فاأهتم  اأن��ا  اأم��ا  املعدنية،  النقود  ل�شوت  ينتبهون  لذا  باملال؛  يهتمون  ه��وؤلء 

واحل�شرات التي ت�شر الأ�شجار؛ لذا يثري انتباهي �شوتها". 



599

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

من املكان نف�ضه
اإليه، بعدما ت��ويف وال��ده، وك��ان من الأث��ري��اء، فكان ينفق على والدته  اأم��ه  �شم 
اإل م�شلحتها، فكانت  اإل نف�شها، ول تبغي  ويرعاها.. تزوج هذا البن بزوجة ل حتب 
اهلل  اإرادة  و�شاءت  واأفعالها،  بل�شانها  وتوؤذيها  ع�شرتها  ت�شيء  زوجها،  ب��اأم  ذرًع��ا  ت�شيق 
الزوجة، ومل تطق �شرًبا  الأر���ص على  "جنون"، ف�شاقت  الأم بحالة  اأن ت�شاب  تعاىل 

على وجودها.

فقالت لزوجها: اأنت خمري بني اأمرين:

اإما اأن تختار اأمك واإما اأن تختارين؟

حاول الزوج اإقناع الزوجة بال�شرب والر�شا، لكن دون جدوى.

فكر الزوج وقدر.. الزوجة اأم الأم؟

واأخرًيا هوى بعد اأن اتبع الهوى.

�شولت له نف�شه اخلبيثة وهداه �شيطانه.. وفكر يف التخل�ص من اأمه!

ويف ليلة مظلمة �شاتية، اأخذ والدته اإىل �شطح البيت األقى بها، األقى باأمه.. األقى 
باأمه،  فهوت الأم على الأر�ص تلفظ اأنفا�شها الأخرية.

لتلحق بربها ت�شكو اإليه ظلم ابنها!

اهلل  اأن عدالة  ي��در  ال��ع��زاء، ومل  لتلقي  كبرًيا  �شرادًقا  لها  الب��ن  اأق��ام  وكالعادة، 
اأنه يف ماأمن من اهلل، وباأ�شه الذي ل يرد عن القوم  له باملر�شاد، ومرت الأي��ام، وظن 

املجرمني.

اأم��ه، و�شاقت  به  اأ�شيبت  ال��ذي  نف�شه  "باجلنون" باملر�ص  العاق  الب��ن  واأ�شيب 
زوجته به كما �شاقت باأمه من قبل.. ويف ليلة �شاتية مظلمة، �شعد البن على �شطح 
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اأح��د، لقد �شعد بنف�شه ومن املكان نف�شه، يهوي على  البيت، لكن هذه املرة مل يقوده 
الأر�ص يلفظ اأنفا�شه اخلرية ليلقى ربه مبا ك�شبت يداه، واجلزاء من جن�ص العمل.

وتطوى �شفحة �شوداء من حياة بيت اأقيم على الظلم والعقوق لتبقى عظته يرن 
�شداها يف وجدان كل من زب ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ رب )ق: 37(
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حمطة القطار
لل�شياحة  اإيطاليا  اإىل  اأذه��ب  اأن  اأود  اأ�شدقائه:  لبع�ص  ق��ال  اأح��ده��م  اأن  يحكى 
�شاألهم عن  اإيطاليا، وملا  اإىل  اإياك وال�شفر  راأيكم بذلك؟ فقالوا له:  وال�شتجمام، فما 
ذلك قالوا: البلد مملوء بالل�شو�ص، فاإذا كنت م�شتعًدا ل�شلب اأموالك واأوراقك الر�شمية 
فاذهب! قال الرجل: قد حدثوين كثرًيا عن ذلك البلد، ول بد اأن اأذهب اإليه. قال له 
القطار  التي فيها حمطة  املنطقة  اإىل  ا على ذلك، فال تذهب  ُم�شرًّ اإذا كنت  اأحدهم: 
الفالنية، فاإن تلك املنطقة تعج بالل�شو�ص. قال الرجل: ل باأ�ص، لن اأذهب اإىل هناك 
مهما كان الأمر، وغادر �شاحبنا اإىل اإيطاليا، وكان على حذر �شديد من القرتاب مما 
حذره منه اأ�شحابه، وبعد مدة احتاج اإىل مال، فاأر�شل اإىل اأهله باأن يبعثوا اإليه بحوالة 
مالية عاجلة، وخالل اأيام و�شلت احلوالة، لكن ال�شيء املزعج جًدا هو اأن ت�شلم احلوالة 
بد  اإليها، لكن ل بد مما ل  الذهاب  التي ح��ذروه من  املنطقة  �شيكون من م�شرف يف 
منه، فذهب وهو �شديد اخلوف، وت�شلم احلوالة، وم�شى وهو ينظر يف كل الجتاهات، 
وبعد دقائق اإذا برجل يرك�ص خلفه ويناديه من بعيد، فقال يف نف�شه: يبدو اأن عملية 
ب��داأت، فا�شتجمع كل ما لديه من قوة و�شجاعة وانتباه، وخطا  الحتيال وال�شطو قد 
خطوات نحو الوراء لريى ماذا يريد ذلك املحتال الذي يهرول نحوه، وكانت املفاجاأة 
ال�شادمة هي اأن الرجل قال له: يا �شيدي هذه املحفظة �شقطت منك عند باب البقالة 

التي خرجت منها!

اأهمية احلذر من تعميم الأحكام  اإن الدر�ص املبا�شر من هذه احلكاية يكمن يف 
التي ن�شدرها على البلدان والأزمان والأ�شخا�ص، حيث مل تخل منطقة الل�شو�ص من 
اأ�شخا�ص يتحلون باأعلى درجات الأمانة والنزاهة، وقد م�شت م�شيئة اهلل - تعاىل - باأن 
ل يرتكز اخلري اأو ال�شر يف بلد اأو قوم اأو �شعب، واإننا حني نذهب اإىل بلد، فاإن يف اإمكاننا 
اأن نعرث على النا�ص الطيبني واأن نعرث على املجرمني وال�شيئني، ففي كل بلد كل �شيء 

ومن كل نوع، واإن كل �شخ�ص �شيعرث على من هم على �شاكلته من هوؤلء واأولئك. 

www.alukah.net
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من اهتماماتهم تعرفونهم
اإن كالم الإن�شان يعرب عن  "تكلموا تعرفوا".. حيث  كانت العرب تقول قدمًيا: 
به هذه  ما عنونا  يكون  قد  لكن  لالأ�شياء وعن تطلعاته وهمومه..  روؤيته  عقله، وعن 
عن  تعرب  واإمن��ا  فح�شب،  وعلمه  عقله  عن  تعرب  ل  الإن�شان  فاهتمامات  اأدق،  الر�شالة 

خال�شة توجهه يف احلياة وعن تفاعله مع املبادئ والقيم ال�شامية وطريقة فهمه لها.
اإليهم، فرتاهم يبحثون  النا�ص همهم الأكرب هو لفت الأنظار  هناك فريق من 
عن ال�شهرة والظهور باأي ثمن، ويتعلقون بال�شكليات من كل نوع، فهذا يبحث عن رقم 
مميز جلواله، وهذا يبحث عن رقم مميز للوحة �شيارته، وذاك يبحث عن َق�شة جديدة 
ل�شعره، ورابع يبحث عن طراز جديد لثوب يرتديه.. اإن من غري املمكن اأن نعرث على 
رجل عظيم يهتم باأ�شياء تافهة، كما اأن من غري املمكن اأن نعرث على اإن�شان و�شيع يهتم 
باأمور عظيمة، واإن هناك عدًدا غري قليل من الرجال املوهوبني الذين ميلكون العديد 
ا عظماء، لكنهم مل ي�شبحوا عظماء،  من ال�شفات واملوؤهالت التي جتعل منهم اأ�شخا�شً

ل �شيء �شوى اأن اهتماماتهم تافهة..!
الذي  الأ�شا�ص  الطريق  وعلى  �شخ�شيته  على  يتعرف  اأن  منا  الواحد  اإمكان  يف 
ومواقفه،  �شلوكه  وت��وج��ه  تفكريه،  على  ت�شيطر  التي  الأم���ور  خ��الل  م��ن  فيه  مي�شي 
وتنظم ردود اأفعاله، فاإذا وجد اأن الفوز بر�شوان اهلل - تعاىل - وظهور الإ�شالم وانت�شار 
الف�شيلة وغلبة احلق هي التي ت�شتحوذ على جل اهتماماته، فهذا يعني اأنه من ال�شنف 
النبيل الذي يرجو اخلري، ويرجتى له، واإذا وجد اأن ارتقاءه يف وظيفته، وزيادة ر�شيده 
يف )البنك( واإثارة اهتمام النا�ص به... هي التي ت�شغل باله، فاإن عليه اأن يتوقف فوًرا؛ 
لأنه مي�شي يف طريق غري طريق اأولياء اهلل وغري طريق العظماء، وليعمل بجد على 

اإعادة ترتيب اأولوياته واهتماماته. 
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ن�ضف �ضاعة تكفي
معظم العرب وامل�شلمني ل يجدون رغبة يف القراءة، وقليلون جًدا الذين يقروؤون 
 – الرئي�ص يف نظري لي�ص عدم وجود  ال�شبب  ال�شهر، والأ�شباب عديدة، لكن  كتاًبا يف 
النا�ص  ع��دم معرفة  واإمن���ا  لف�شلها،  واإدراك  وق��ت  م��ال  م��ن  ال��ق��راءة  اإل��ي��ه  م��ا حت��ت��اج 
بالفوائد  معرفتهم  وع��دم  اإليها،  القراءة  تو�شلهم  اأن  ميكن  التي  ال�شعيدة  بالنهايات 

والعوائد العظيمة التي يح�شلون عليها حني يقروؤون بجدية ومثابرة. 

واأود هنا اأن اأ�شري اإىل املعاين التالية: 

1- ي�شعب اأن تقتنع بقول اأي �شخ�ص يقول: اأنه ل يجد ن�شف �شاعة يومًيا لقراءة 
�شيء ينتفع به، واإن اأية مراجعة لأحوالنا �شتجعلنا ندرك اأننا ن�شيع يومًيا الكثري من 

الوقت يف اأمور غري مهمة. 

2- اإن قراءة ن�شف �شاعة يومًيا لي�شت بال�شيء القليل، حيث اإنها متكن الإن�شان 
ب�شكل  �شاعة يومًيا  ق��راءة ن�شف  اإن  بل  ال�شنة،  اأن يقراأ خم�شني كتاًبا متو�شًطا يف  من 
منهجي ومركز متكن الإن�شان من اأن ي�شبح معلًما للعلم الذي يقراأ فيه؛ لأنه اإذا التزم 
بذلك يقراأ يف حدود )900( �شاعة يف خم�ص �شنوات، وهذه تزيد على ما يقروؤه الطالب 

اجلامعي يف مادة من املواد الأ�شا�شية.

اإن التثقيف والطالع هدف نبيل لالإن�شان، لكنه لي�ص كافًيا جلعل الإن�شان   -3
يتعب وي�شغط على نف�شه من اأجل ال�شتمرار يف القراءة، ومن هنا فاإن من املهم جًدا 
اأن يكون لكل واحد منا هدف حمدد يرمي اإىل بلوغه من خالل املطالعة، وهذا الهدف 
قد يكون اإتقان القارئ لفرع من فروع املعرفة والتعمق فيه؛ حتى ي�شبح اأحد املرجعيات 
الكربى فيه، وقد يكون التاأليف يف ذلك الفرع، كما اأن القارئ قد يرنو اإىل اأن ي�شبح 
واحًدا من اأكرب املحا�شرين يف العلم الذي يقراأ فيه.. ل بد من اأن نبحث عن خمرج من 
حالة الإعرا�ص عن القراءة؛ لأن املخاطر التي ترتتب عليه كبرية جًدا، والوقت اأمامنا 

حمدود. 
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اأ�ضباب النحراف اجلن�ضي
لها على احلياة،  التدريب  الفتاة، و�شعف  العاطفي لدى  الفراغ  الأول:  ال�شبب 

و�شدة �شغط الأ�شرة، وحرمانها، وعدم تعليمها.

ب��اهلل - عز وج��ل - وخلو القلب من حمبة اهلل  ال��ث��اين: �شعف الإمي���ان  ال�شبب 
وحمبة ر�شول اهلل ^؛ فاإن حب اهلل - عز وجل - هو اأرقى امل�شاعر.

قال:   ^ النبي  -، عن  عنه  اهلل  ر�شي   - اأن�ص  ال�شحيحني، عن  ج��اء يف  ولهذا 
»ثالث من كن فيه، وجد حالوة الإميان: من كان اهلل ور�شوله اأحب اإليه مما �شواهما، 
ومن اأحب عبًدا ل يحبه اإل هلل، ومن يكره اأن يعود يف الكفر بعد اإذ اأنقذه اهلل، كما يكره 

اأن يلقى يف النار«

فمحبة اهلل - عز وجل - هي التي بها يذوق العبد حالوة الإميان، ونعمة العي�ص، 
وهذا ما كان يدعو به النبي ^.

البع�ص قد يعرب اأو يظن اأن هذا الإعجاب هو نوع من الأخوة، اأو املحبة يف اهلل، 
وهذا من تزيني ال�شيطان وتلبي�شه على النا�ص.

جن�شية،  واإي��ح��اءات  اإث���ارات  م��ن  تعر�شه  وم��ا  الإع���الم،  و�شائل  الثالث:  ال�شبب 
وتطبيق لل�شذوذ بني البنات.

اأو  املدر�شة  امل��راأة -  اإظهار  الزينة والتجميل، وكذلك  املبالغة يف  الرابع:  ال�شبب 
املربية اأو املوجهة - لكثري من العواطف لدى بع�ص البنات.

ال�شبب اخلام�ص: فقدان القدوة احل�شنة، فالبنت قد تتعلق مبن تعتقدها قدوة، 
اأو مثاًل اأعلى لها، وقد ل تفرق بني الرجل اأو املراأة، لكن اإذا جتاوز ذلك مرحلة الع�شرين 

من العمر، فالغالب اأنها تتحول اإىل رغبة ج�شدية، ولي�ص اإىل عاطفة وجدانية.

ال�شبب ال�شاد�ص: تاأخري الزواج.

اأما احلل، فهو يف التايل:
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- رفع م�شتوى هذه القوى املدخرة.

- واللتجاء اإىل اهلل - عز وجل -، وال�شتغراق يف عبادته.

- وتو�شيع دائرة العالقات مع الأخيار الطيبني.

- والهتمام القوي بالأعمال التي ت�شتنزف الوقت واجلهد، وتكون نافعة لالإن�شان 
يف دينه اأو دنياه.

www.alukah.net



606

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

مرحلة الإلقاء
لكي تكون ملقًيا بارًعا احر�ص على التايل: 

وارت��ي��اح  ارتياحك  يف  �شحري  ت��اأث��ري  لها  احل��دي��ث  قبل  فالبت�شامة  ابت�شم؛   -1
اجلمهور. 

2- نوع يف تعبريات �شوتك لتتنا�شب مع املوقف. 

3- قف باعتدال.

ترفع  كاأن  املطلوبة،  ب�شكل �شحيح بحيث تعرب عن احلركة  ا�شتخدم يديك   -4
يديك للدعاء وتقب�ص يدك للقوة.. اإلخ. 

5- اهتم مبظهرك العام بحيث يكون متنا�شق الألوان مرتًبا ونظيًفا وعطًرا. 

6- انظر اإىل جباه امل�شتمعني، ولي�ص اإىل عيونهم، ول تركز على بع�شهم يف حالة 
خوفك من النظر على عيونهم. 

7- احر�ص على تطبيق مهارات الت�شال ال�شخ�شي بفعالية يف اأثناء الإلقاء. 
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الت�ضال با�ضتخدام تقنية البلوتوث
والطابعات،  والكامريات،  النقالة، واحلوا�شب،  تقنية حديثة يف عامل  البلوتوث 
وميكن من خالل هذه التقنية اإر�شال الر�شالة املكتوبة مل�شافة تقدر بع�شرة اأمتار، دون 
احلاجة اإىل وجود اأ�شالك تربط بينها، ومع التطور التقني ميكن اأن تزداد هذه امل�شافة. 

ومييز هذه التقنية عدم احلاجة اإىل ربط الأجهزة مع بع�شها البع�ص. 

وجد  فقد  ل��ذا  املجتمع؛  اأطياف  كل  مبتناول  البلوتوث  تقنية  ا�شتخدام  اأ�شبح 
الكثري من اأفراد املجتمع ي�شتخدمونها ال�شتخدام الأمثل، م�شتفيدين مما تقدمه من 
ا من فئات املجتمع ي�شيوؤون ا�شتخدام هذه التقنية،  مزايا، ويف املقابل وجد الكثري اأي�شً

�شاأنها يف ذلك �شاأن بقية التقنيات التي حتمل اجلانبني ال�شلبي والإيجابي. 

لهذه  امل�شتخدم  ال�شخ�ص  هو  البلوتوث  �شلبيات  اأو  اإيجابيات،  يحدد  ال��ذي  اإن   
التقنية، ويرتبط ال�شتخدام ال�شليم لهذه التقنية بحاجات الفرد، وما ميتلكه من بنى 

اأخالقية ودينية.

ومن اأهم مزايا واإيجابيات ا�شتخدام البلوتوث ما يلي: 

وتخزين  نقل  على  ذلك  ي�شاعد  بحيث  واحلوا�شيب،  الهواتف،  بني  الت�شال   *
املعلومات بكل �شهولة وي�شر. 

* توفري بيئة ات�شال جمانية ما بني الأ�شدقاء والأهل داخل املكان الواحد، حيث 
ميكن التحدث بينهم دون احلاجة اإىل ا�شتخدام خط الهاتف النقال. 

* ي�شهم يف التقليل من ا�شتخدام الأ�شالك يف املكان. 

�شلبيات ا�شتخدام البلوتوث: 

* التوا�شل ال�شلبي من خالل تبادل الر�شائل اأو ال�شور اأو مقاطع الفيديو املخلة 
بالآداب والأخالق الإ�شالمية ال�شحيحة. 

ا يف اأوقات العمل والدرا�شة.  * اإهدار الوقت يف اإر�شال وا�شتقبال الر�شائل، خ�شو�شً

www.alukah.net
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الأ�شرة، ما ينعك�ص  امل�شكالت داخل  اإحداث الأ�شرار الجتماعية مثل حدوث   *
�شلًبا على متا�شك املجتمع باأكمله. 

* املجاهرة باملع�شية من قبل الأ�شخا�ص �شعيفي النفو�ص والإميان. 



609

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

مدمنو ال�ضبكة العنكبوتية
اأنحاء  املنازل ويف جميع  العنكبوتية يف  بال�شبكة  الربط  اأجهزة  انت�شار  زي��ادة  اإن 
العنكبوتية. وهناك خماوف م�شروعة  ال�شبكة  ن�شوء جمتمع مدمني  اإىل  اأدت  العامل، 
التي قد  والثقافية  النف�شية واجل�شدية والجتماعية  ال�شلبية  الآثار  املربني من  لدى 
ا�شتخدامها متمثاًل يف ق�شاء وقت طويل يف  ازدي��اد الإقبال عليها �شوء  حتدثها. ومع 
الإبحار فيها ظهر ما ي�شمى "اإدمان ال�شبكة العنكبوتية"، بو�شفه ظاهرة موجودة فعاًل. 
ا�شتخدامه  ال�شيطرة على  الفرد يف  باأنه عدم قدرة  العنكبوتية  ال�شبكة  اإدم��ان  ويعرف 
الن�شاطات  يف  الوظيفي  واخللل  بال�شغط  ال�شعور  اإىل  يقود  ما  العنكبوتية؛  ل�شبكة 

اليومية. 

ومن خ�شائ�ص الأفراد مدمني ال�شبكة العنكبوتية اأنهم: 

* يف�شلون العزلة. 

* مي�شون وقًتا طوياًل يف ا�شتخدام ال�شبكة العنكبوتية. 

* يهملون واجباتهم الدرا�شية والجتماعية. 

* يت�شوقون جلل�شة ال�شبكة العنكبوتية. 

* ي�شعرون با�شطراب عندما ل ي�شتخدمون ال�شبكة العنكبوتية. 

* يكذبون حول املواقع التي ي�شتخدمونها. 

* يفقدون ال�شعور بالوقت. 
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من مظاهر تغريب املراأة امل�ضلمة
اأخذ اأعداء الإ�شالم زمام املبادرة يف و�شع خمططات التعليم يف كثري من البالد 
الإ�شالمية، وفق خطتهم لغزو العامل الإ�شالمي فكرًيا وعلمًيا بعد اأن ف�شلوا ع�شكرًيا، 
فت�شللوا اإىل مراكز تخطيط التعليم وبثوا نظرية التعليم العلماين الالديني، وبثوها 
�شمن برامج التعليم ومناهجه با�شم احلرية العلمية، وحتت �شعار التقدم، وواكبوا ذلك 
كله بتغذية الأجيال ال�شاعدة على مدارج العلم ب�شيل من الكتب والربامج والأن�شطة 
والتي ي�شمونها علمية،  امل�شللة،  واأفكارهم ونظرياتهم  ملبادئهم،  التي تروج  وال�شحف 
اأف�شدوا  وهي يف احلقيقة مناق�شة للمبادئ الإ�شالمية، والجتماعية واخللقية؛ حتى 

عقول الأجيال النا�شئة، و�شجعوها على النحالل والتحرر من كل �شابط.

اإىل ح�شن الأ���ش��رة يف  ي��وؤدي  اأق�شر طريق  ب��ال��ذات؛ لأن��ه  امل��راأة  واهتموا بتعليم 
املجتمع امل�شلم، وبالتايل فهي اأ�شهل و�شيلة لنقل الأفكار والف�شاد؛ لأن ف�شادها يرتتب 
عليه ف�شاد الن�صء والأ�شرة واملجتمع من حولها؛ فلذلك جندهم قد غّربوها عن دينها 
اأرادوا مع  بالتعليم العلماين، وعن تعاليم دينها بالختالط املزري، وقد جنحوا فيما 
الأ�شف ال�شديد، وهكذا.. و�شمن هذا املنهج امل�شوه الأعوج كانت الدعوة قوية اإىل تعليم 
املراأة امل�شلمة باإحلاح؛ ل�شتخدامها �شالًحا لهدم املجتمع، كما �شرح بذلك اليهودي فرو 
برجر قائاًل: "اإن املراأة امل�شلمة هي اأبعد اأفراد املجتمع عن تعاليم الدين، واأقدر على جر 

املجتمع كله بعيًدا عن الدين".

اإف�شاد  و�شمن خططهم لتغريب املراأة امل�شلمة يف اجلانب التعليمي، حماولتهم 
اخلريجات  من  �شيل  اإي��ج��اد  وبالتايل  امل���راأة،  تنا�شب  ل  تخ�ش�شات  بفتح  اإم��ا  التعليم، 
التخ�ش�شات  تتنا�شب مع هذه  اإىل فتح جم��الت  للعمل؛ فيحتاج  يكون لهن جمال  ل 
التي هي مملوءة بالرجال، اأو باإقرار مناهج بعيدة كل البعد عما ينبغي اأن يكون عليه 
تدري�ص املراأة امل�شلمة.. بل جتد يف املناهج املناداة بامل�شاواة بينها وبني الرجل يف كل �شيء، 
ودفع امل��راأة اإىل املناداة بق�شايا حترير امل��راأة - كما ي�شموها -، ويف جمال التعليم وقع 
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اإل ما قل؛ فال�شاب بجانب  التعليم فيها خمتلط،  العربية  البالد  الختالط، فمعظم 
فتاة، هذا التعليم املختلط �شبب كبري من اأ�شباب حتلل املراأة، ومن ثم من اأ�شباب تغريب 

املراأة.

اأخي الكرمي.. :

ال��ف�����ش��اد  امل�����ش��ل��م��ة اإىل ه���اوي���ة  امل�����راأة  ي���ج���روا  اأن  ي���ري���دون  اإن دع����اة الخ���ت���الط 
والنحطاط، اإنهم ي�شعون اإىل الق�شاء على �شخ�شية املراأة امل�شلمة وتذويبها، واجتثاث 

جذور ال�شتقرار والطمئنان من جمتمعات امل�شلمني. 

فاإنه كلما تالقى الرجل واملراأة ثارت الغرائز، وكلما انبعثت ال�شهوات الكامنة يف 
خفايا النفو�ص، وقعت الفواح�ص، ول�شيما مع التربج وكرثة املثريات و�شعوبة الزواج 
و�شعف الدين، حينها تف�شد الأ�شرة وتتحلل، من ثم يق�شى على املجتمع ويخرب من 

الداخل. 

وهكذا، فقد كانت هذه الدعوات ال�شالة امل�شلة معاول تهدم كيان الأ�شرة امل�شلمة 
بعد اأن ركزت عليها ع�شابة اأعداء الإ�شالم؛ لأنها احل�شن العتيد الذي يحمي الإن�شان 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ت��ع��اىل:  ق��ال  ال�شيطان،  ال�����ش��وارع وخ��ط��وات  م��ن �شالل 
پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ رب )الن�شاء: 27(.

www.alukah.net
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ال�ضوم والإنتاج
اأن ال�شوم ي�شعف قوة الإن�شان  من الأخطاء ال�شائعة والال�شقة بعقول النا�ص 
وي��خ��م��ل ج�����ش��م��ه.. وب��ذل��ك ي�شعف ال��ن�����ش��اط وي��ق��ل الإن���ت���اج يف رم�����ش��ان! وه���و تفكري 
الك�شل  ال�شوم عالج  ال�شوم.. ذلك لأن  الواقع.. وتنفيه حكمة  عقيم وجاهل.. يكذبه 
ال��ع��ام لأع�شاء اجل�شم  الن�شاط  ال��ه��زي��ل.. وه��و مبعث  وال���ش��رتخ��اء وال��ن��وم وال��ت��ث��اوؤب 
جو  يف  اخل��م��ول  ي��اأت��ي  اأي���ن  فمن  وانتعا�شها..  حركتها  وجم���دد  وخ��الي��اه..  واأن�شجته 

ال�شيام.. وكل ما فيه ن�شاط وحركة؟!

واحلقيقة اأن كثرًيا من ال�شركات وامل�شانع تعلن وفرة اإنتاجها يف رم�شان، وحتدد 
ذلك بالأرقام الدالة، واحل�شابات الدقيقة، ولي�ص هذا عجًبا، بل هو املنطق الطبيعي؛ 
لأن القدرة على الإنتاج تقوى وتكرث يف رم�شان.. حيث اجل�شم والأع�شاب هادئة.. وهل 

يح�شل التثاوؤب والك�شل اإل من التخمة وال�شبع؟!

�شهر  من  فيجعلوا  ب��ال��ربه��ان..  ذل��ك  جميعهم  ال�شائمون  يثبت  اأن  اأجمل  وم��ا 
ال�شيام فر�شة للن�شاط ووفرة الإنتاج وكرثة العمل يف كل جمالت احلياة. 
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للمدخنني .. من يغتنم الفر�ضة؟!
يعد �شهر رم�شان املبارك فر�شة ثمينة للمدخنني لالإقالع عن هذا البالء، واإن 
كان لدينا قناعة باأن من ميلك الإرادة القوية قادر - باإذن اهلل - على الإقالع يف اأي وقت 

كان.

ولو اأن املدخن نوى التخل�ص من هذا البالء ل�شتغل هذا ال�شهر ل�شببني: 

1- اخل�شو�شية التي يتمتع بها �شهر رم�شان: اإذ تفتح فيه اأبواب اجلنة، وتغلق 
اأبواب النار، وت�شفد ال�شياطني، وكذا يزيد فيه اإقبال النا�ص على العبادة والطاعة، وهذا 

يرفع موؤ�شر الإميان، فاإذا ازداد الإميان زاد احلر�ص على تتبع اأمر احلالل واحلرام. 

2- ا�شتغالل فر�شة ترك التدخني يف النهار: يرتك املدخنون التدخني من طلوع 
الفجر وحتى الغروب، ويعد هذا وقًتا طوياًل جًدا بالن�شبة للمدخنني الذين ل يرتكون 

الدقائق متر دون اأن يدخنوا. 

ولو اأن املدخن �شاأل نف�شه ب�شدق: كيف ي�شرب على ترك التدخني اثنتي ع�شرة 
�شاعة تقريًبا، لعرف اأنه �شعيف اأمام هواه، ولعلم اأن اإرادته هزيلة جًدا، واإل لو اأن لديه 
عزمية جادة، واإرادة قوية لعالج نف�شه، وحر�ص على تخلي�شها من هذا البالء، ولعرف 

كيف ي�شعى لال�شتغناء، وباأي ال�شبل يقدر على التوبة؟ 

فلكل مدخن نقول: ا�شتعن باهلل واغتنم هذه الفر�شة الثمينة، ا�شدق مع اهلل يف 
التوبة، واأكرث من الدعاء وقِو عزميتك و�شد همتك، وثق اأنك لو هممت ب�شدق فما اأن 

ينق�شي ال�شهر اإل واأنت من�شم لقافلة املقلعني عن التدخني. 

www.alukah.net
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احلجاب هو عني التح�ضر .. والتربج جاهلية
قال اهلل تعاىل: زب ڃ چ چ چ چڇ رب )الأحزاب: 33(.

اإن احلجاب وال�شرت من عالمات التح�شر وال��ذوق الرفيع، واإن للعفة واحلياء 
الإمي��ان،  بنور  ملئت  التي  ال�شليمة  القلوب  اأ�شحاب  اإل  يدركه  ل  راقًيا  رفيًعا  جماًل 

فارتقت اأذواقهم يف �شماء الطهر والعفاف. 

اإل  املعاين، ول يدركون  الغليظ فال يدركون هذه  الذوق اجلاهلي  اأ�شحاب  اأما 
جمال اللحوم العارية ال�شافرة؛ وذلك لنغما�شهم يف �شهواتهم فتاهت اأرواحهم يف ظلمة 
الأج�شاد بعد اأن ان�شلخوا من �شرع اهلل، فاأظلمت قلوبهم وانتك�شت فطرتهم، واأ�شبحوا 
واأ�شبح  رذي��ل��ة،  نظرهم  يف  الف�شيلة  ف�شارت  زاده���م،  فهي  ب��ال��رذائ��ل،  اإل  يعرتفون  ل 

املعروف عندهم منكًرا. 

ورجعية،  تخلف  احلجاب  اأن  منهم  ن�شمع  اأن  عجب  فال  حالهم،  ه��ذا  ك��ان  واإذا 
اآذانهم  �شموا  كيف   ،)30 )التوبة:  رب  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ   زب  وجاهلية 
اأمل  زب ڃ چ چ چ چڇ رب )الأح���زاب: 33(..  الآي��ة الكرمية:  عن هذه 

يعلموها؟! اأم زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ رب )النمل: 14(.

خملفات  من  باأنه  وو�شفه  التربج  ذم  يف  ووا�شحة  �شريحة  الكرمية  الآي��ة  اإن 
اجلاهلية البغي�شة، وفيها النهي عن الت�شبه بهذه اجلاهلية، والتي تبدو حمت�شمة اإذا 
ب�شاعة تربج  القلوب من  لفزعت  القراآن؛  بها  يندد  التي  الأوىل  باجلاهلية  قورنت  ما 
اجلاهلية التي يعي�شها النا�ص الآن. قال ابن كثري - يرحمه اهلل -: )والتربج اأنها تلقى 
اخلمار على راأ�شها ول ت�شده فيوارى قالئدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، 

وذلك هو التربج(. 
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ل نريد اأن نكون منافقني .. !
اأخي الكرمي، اأنت حتب الريا�شة، وتلعب الكرة مع زمالئك، وتق�شي وقًتا غري 
قليل يف ذلك، فهل ترى اأن تبخل على نف�شك بدقائق تق�شيها يف امل�شجد، اأو يف ح�شور 

حما�شرة، اأو مع بع�ص الرفقة ال�شاحلني؟!

ت�شمع فيها كلمة قد  �شاعة،  ربع  اأو  �شاعة،  اأو ن�شف  �شاعة،  األ تبذل من وقتك 
ينفعك اهلل بها؟! .. فقد تكون الكلمة التي كتب اهلل �شعادتك بها مل ت�شمعها حتى الآن؛ 
فاإذا وجدت - يا اأخي - متحدًثا بخري فا�شتمع اإليه، فرمبا ي�شل كالمه اإىل قلبك، واحذر 
من حيل ال�شيطان التي يلب�ص بها على ال�شباب: فاإن كثرًيا من ال�شباب اإذا دعوتهم اإىل 
اخلري قالوا: "نحن ل نريد اأن نكون منافقني"، ونحن نوافق اأولئك ال�شباب على اأن 
املنافقني يف الدرك الأ�شفل من النار، واأن املنافق اأ�شد كفًرا من اليهودي والن�شراين... 

ولكن، كيف يفهم اأولئك ال�شباب معنى النفاق؟!

بع�ص الإخوة ال�شباب يقول: لي�ص �شحيًحا اأن اأجل�ص اليوم على مدرجات الكرة، 
ومعي الطبل، واأن اأ�شتمع اإىل الأغاين، واأفعل احلرام.. ثم اآتي غًدا اأ�شلي يف امل�شجد،، اأو 

لأجل�ص يف حلقة، اأو لأقف مع �شباب ملتزمني بالدين.. هذا نوع من النفاق!

هكذا يت�شور ويظن بع�ص ال�شباب!.. وهذا خطاأ كبري، و�شحكة من اإبلي�ص على 
اأولئك الإخوة، فاإن عك�ص فهمهم هو ال�شواب، يقول اهلل تعاىل: زب ہ ھ ھ 
وك��ان  )ه����ود(،  رب  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ےۓ  ے  ھھ 
املع�شية؛ حتى تكون م�شتقيًما؛  اإىل ترك  اأن تدعو نف�شك  ال�شاب -  اأخي  الأوىل بك - 
وتكون حياتك كلها بًرا، و�شالًحا، و�شحبة لالأخيار، واعتياًدا للم�شاجد، لكن اإن عجزت 
عن ذلك فاإنه يجب عليك  اأن ت�شّر على فعل اخلري، والتزام الطاعة؛ رجاء اأن يوفقك 

اهلل تعاىل للتوبة، واأن يكتب لك من الأجر ما يرجح ميزان ح�شناتك. 

درو���ص  وح�شور  الأخ��ي��ار،  و�شحبة  كال�شالة،  الطاعات،  الإن�شان  ي��رتك  اأن  اأم��ا 
ه��وؤلء  بها  علم  لو  معا�ص،  على  مقيم  اأن��ا  يقول:  اأن��ه  بحجة  العلم،  وحلقات  ال��ق��راآن، 

www.alukah.net
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ال�شباب الأخيار؛ لرتكوين، ولأعر�شوا عني. 

باهلل  والعياذ   - بنف�شه  اختار  قد  يكون  فاإنه  ذل��ك،  الإن�شان  يقول  حني  اأق���ول: 
فاملعا�شي  النار  طريق  هو  املع�شية  على  والإق��ب��ال  الطاعة،  ت��رك  لأن  ال��ن��ار؛  طريق   -

ال�شغرية قد جتتمع على الرجل حتى تورده جهنم. 
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ل ي�ضقى بهم جلي�ضهم
قد  لهم،  وحبك  معهم،  وجلو�شك  لالأخيار،  �شحبتك  جم��رد  اإن  ال��ك��رمي،  اأخ��ي 
يكون �شبًبا يف �شمول الرحمة لك، ففي احلديث ال�شحيح عن النبي ^ قال: "اإن هلل 
تبارك وتعاىل مالئكة �شيارة ف�شاًل، يتتبعون جمال�ص الذكر، فاإذا وجدوا جمل�ًشا فيه 
ا باأجنحتهم حتى ميالأوا ما بينهم وبني ال�شماء  ذكر قعدوا معهم، وحف بع�شهم بع�شً
الدنيا، فاإذا تفرقوا عرجوا و�شعدوا اإىل ال�شماء. قال: في�شاألهم اهلل - عز وجل - وهو 
اأعلم بهم -: من اأين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يف الأر�ص ي�شبحونك، 
ويكربونك، ويهللونك، ويحمدونك، وي�شاألونك. قال: وماذا ي�شاألوين؟ قالوا: ي�شاألونك 
راأوا جنتي؟ قالوا:  لو  ق��ال: فكيف  اأي رب.  راأوا جنتي؟ قالوا: ل،  ق��ال: وهل  جنتك؟ 
وي�شتجريونك. قال: ومم ي�شتجريوين؟ قالوا من نارك يا رب. قال: وهل راأوا ناري؟ 
ق��ال: فيقول: قد غفرت  وي�شتغفرونك.  ق��ال��وا:  ن��اري؟  راأوا  لو  ق��ال فكيف  ق��ال��وا: ل، 
فالن  فيهم  رب  فيقولون:  قال:  ا�شتجاروا.  مما  واأجرتهم  �شاألوا،  ما  فاأعطيتهم  لهم، 
القوم ل ي�شقى بهم  اإمنا مر فجل�ص معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم  عبد خطاء 

جلي�شهم". 

www.alukah.net
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احذر املجاهرة باملع�ضية
اأخي احلبيب، هل تريد اأن تكون جماهًرا مبع�شيتك، حني تركت �شحبة ال�شباب 
تعلن مع�شيتك، حتى  اأن  املنافقني؟! هل تريد  اأك��ون من  اأن  اأري��د  امللتزمني، وقلت ل 

يتكلم عنك النا�ص، ويعرفوك بالذنوب؟!

ل.. ل ي�شح هذا يا اأخي اأبًدا، فاإن كونك تبتلى مبع�شية يف ال�شر واخلفاء، وتدعو 
اهلل األ يف�شحك يف الأر�ص ول يوم العر�ص – هذا �شيء، لكن كونك تعلن املع�شية على 
^: »كل  اآخ��ر، فاأمر املجاهرة خطري؛ ولذلك يقول النبي  امل��الأ، وتتبجح بها - �شيء 

اأمتي معافى، اإل املجاهرين«. 

من  باأغنية  �شيارتك  م�شجل  ���ش��وت  ت��رف��ع  اأن  باملع�شية:  امل��ج��اه��رة  م��ن  واإن   *
ا، وكاأنك  الأغاين، حتى ي�شمعها النا�ص من قريب ومن بعيد، ومتر ب�شيارتك م�شتعر�شً

تقول للنا�ص: اأنا اأ�شتمع اإىل اأغنية، واإن كان اهلل تعاىل قد حرمها. 

بع�ص  ف��اإن  واأ�شدقائه،  زمالئه  اأم��ام  باملع�شية  امل��رء  يفخر  اأن  املجاهرة:  واإن   *
اأخذ بع�شهم - ممن لي�ص عنده دين ول حياء - يحكي جلل�شائه  اإذا اجتمعوا  ال�شباب 
ما فعله من منكرات وجرائم ومغامرات، في�شف لهم مثاًل كيف اأوقع امراأة يف احلرام، 
وكيف �شرب امل�شكر، وكيف �شافر للرذيلة، وكيف �شرق، وكيف.. وكيف..، وهذا ال�شنف 

من النا�ص يخ�شى األ يغفر اهلل له اإل اأن يتوب. 

زم��الءه يجاهرون بذنوبهم،  �شمع  اإذا  ال�شباب  اأن بع�ص  العظيم  * ومن اخلبث 
ا ومغامرات وجرائم مكذوبة؛ لكي يجاريهم فيما يقولون،  اأخذ يختلق، ويفتعل ق�ش�شً
فيذكر - مثاًل- اأن له اأ�شفاًرا مريبة، وعالقات حمرمة، و�شداقات م�شبوهة، وفعالت 
قبيحة - والعياذ باهلل -، وهذا اإن مل يكن اأعظم اإثًما ممن فعل املع�شية وجاهر بها، اإل 

ا عظيم. اأن اإثمه اأي�شً

اإىل مع�شية، فاإنه يكون حاله: من  اأو جرت قدمه  اإذا وقع يف زلة،  املوؤمن  اإن   *
التاأ�شف والندم، و�شدق التوبة كحال ال�شحابي ماعز بن مالك الأ�شلمي - ر�شي اهلل 
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عنه -، الذي ظل بعدما وقع يف الزنا ل يذوق لذيذ النوم، ول يهناأ بعي�ص، حتى اأتى اإىل 
النبي ^ فقال: "يا ر�شول اهلل، زنيت فطهرين"، ويردد ذلك على ر�شول اهلل ^ حتى 
يقيم عليه احلد، ويتطهر ماعز من ذنبه، ب�شدق التوبة اإىل اهلل، حتى قال النبي ^: 

»لقد تاب توبة لو ق�شمت على اأمة لو�شعتهم«. 

* املوؤمن الذي يعلم اأن الزنا فاح�شة، لو جره ال�شيطان اإىل مع�شية،  فاإنه يفعل 
كما فعلت املراأة الغامدية، التي ما زالت بر�شول اهلل ^ حتى اأقام عليها حد الزنا، بعد 

�شنتني وت�شعة اأ�شهر من وقوع اجلرمية. 

www.alukah.net
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فن التعامل مع النف�ض
1- اأداء حقوق اهلل - عز وجل -، وال�شتعانة به.

2- التفاوؤل طريق اإىل النجاح، ويعجبني الفاأل. 

3- اأن تكون اأهدافك �شامية عالية، ل دونية، انهزامية اأر�شية. 

4- الزم نف�شك باأداء اأعمالك والتخطيط لها. 

5- احر�ص على ا�شتغالل الوقت ال�شتغالل ال�شحيح. 

6- احر�ص على كتابة مواعيدك املهمة، فتنظيم احلياة �شرط لنجاحها. 

7- ال�شراع مع النف�ص؛ فهي اأّمارة بال�شوء اإل من رحم ربي. 

8- بادر اإىل اخلريات، ول تك�شل. 

�شيًئا  فيها  وج��دت  ف��اإن  ال�شخ�شية،  ع��ادات��ك  تفح�ص  والأخ���رى  الفرتة  9- بني 
ي�شتحق التغيري، فاحر�ص على املبادرة لتغيريه. 

ول  امل�شاومة،  تقبل  ل  التي  الأم���ور  م��ن  عقيدتك  جتعل  اأن  على  اح��ر���ص   -10
املناق�شة، بل هي م�شلمات وثوابت. 

11- احذر املجاملة، والت�شنع مبا مل تعط. 

12- زب ىث  يث  حج مج جح مح رب )الزمر: 10(، نتائج اأعمالك باطمئنان. 

13- احلر�ص على اأمورك ال�شخ�شية، وعدم ك�شفها لكل اأحد، وامل�شلحة يف ذلك 
هي الفي�شل. 

اإليه،  الإن�شاين؛ حتى حتقق ما ت�شبو  الكمال  اأق�شى درج��ات  14- احر�ص على 
درجة  اأث��ره، قربت من  اقتفاء  فكلما حر�شت على   ،^ املع�شوم  ذلك هو  وقائدك يف 

الكمال الب�شري، وكلما قل حر�شك بعدت. 

15- املرح و�شعة ال�شدر ُمعني – بعد اهلل – على ق�شاء بع�ص املهمات.
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16- احذر كل احلذر من الهواج�ص والأفكار اخليالية، واإمنا اأنزل ما اأردت على 
واقعك. 

17- "اخ�شو�شنوا فاإن النعم ل تدوم". 

18- احر�ص على ال�شدق يف التعامل. 

19- ا�شدق حتى من نف�شك، وعالج عيوبها بذاتك، فاأنت اأعلم النا�ص بها، والب�شر 
مركب النق�ص. 

www.alukah.net
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مارك جوكر بيج
�شاب اأمريكي ا�شتهر يف الفرتة الأخرية لإن�شائه موقع "في�ص بوك" الذي حقق 
بال�شبكة  ال�شديد  ولعه  ق��اده  ع��م��ره،  م��ن  الع�شرينات  يف  �شاب  م��ارك  ج��ارف��ة..  �شعبية 
العنكبوتية اإىل اإن�شاء موقع اإلكرتوين ليجمع زمالءه يف جامعة "هارفادر"، وميكنهم 
من تبادل اأخبارهم و�شورهم واآرائهم. ابتداأ مارك م�شروعه هذا من حجرته مب�شاكن 
الطلبة يف اجلامعة عام )2004م(. لقي م�شروعه هذا رواًجا بني طلبة اجلامعة، واكت�شب 
اإىل  الدخول  �شعبية وا�شعة بينهم، مما �شجع مارك على تو�شيع قاعدة من يحق لهم 
املوقع، لي�شمل طلبة جامعات اأخرى اأو طلبة املدار�ص الثانوية الذي يرغبون يف التعرف 
على احلياة اجلامعية. ا�شتمر املوقع مقت�شًرا على طلبة اجلامعات واملدار�ص الثانوية 
اأب��واب موقعه اأم��ام كل من  مل��دة عامني.. بعد ذل��ك، ق��رر م��ارك ع��ام )2005م( اأن يفتح 
يرغب يف ا�شتخدامه، وكانت النتيجة )12( مليون م�شتخدم. يف عام )2006م( و�شل عدد 
امل�شتخدمني اإىل )40( مليون، وهذا الرقم زاد يف الأعوام الالحقة.. لفت جناح موقع 
"في�ص بوك" اأنظار العاملني يف �شناعة املعلومات، وكانت النتيجة �شراكات وتعاقدات 
مع املعلنني الراغبني يف ال�شتفادة من هذه القاعدة اجلماهريية الكبرية. اأخرًيا تلقى 
اأمريكي، لكن مارك فاجاأ من حوله برف�شه  ا ل�شراء موقعه مبليار دولر  مارك عر�شً
لهذا العر�ص؛ فهو يرى اأن قيمة �شبكته اأعلى بكثري من املبلغ املعرو�ص. ذكرت اإحدى 
ال�شحف القت�شادية الأمريكية اأخرًيا اأن �شركة "ميكرو�شوفت" ت�شعى ل�شراء )5%( من 
قيمة "في�ص بوك" بقيمة )300( اإىل )500( مليون دولر، الأمر الذي يعني اأن مارك 

كان حمًقا، فقيمة املوقع اأكرب بكثري من املبلغ املعرو�ص! 
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العادة ال�ضرية .. و�ضقوط املبادئ والقيم
اأن  مفاده  ج��ًدا،  وراأي خاطئ  فكرة  وراء  ال�شرية  للعادة  املمار�شني  بع�ص  ين�شاق 
تكرث  زم��ان  يف  واأننا  والفواح�ص،  الزنا  يف  الوقوع  من  ال�شاب  لوقاية  مهمة  ممار�شتها 
فيه الفنت والإغراءات، ول بد لل�شاب والفتاة من ممار�شتها من اأجل اإخماد نار ال�شهوة 
متاًما.  ذل��ك  عك�ص  امل��وؤمل��ة  احلقيقة  اأن  اإل  الفنت،  ه��ذه  مقاومة  على  ال��ق��درة  وحتقيق 
فالق�ش�ص الواقعية وم�شارحة بع�ص املمار�شني اأكدت اأن ما حدث مع كثري من الذين 
تورطوا يف م�شاكل اأخالقية، على رغم اأنهم ن�شاأوا يف بيئات جيدة وحمافظة على القيم 
واملبادئ، كان ال�شبب الرئي�ص يف تلك ال�شقطات والنحرافات ل يخرج عن تاأثري ال�شهوة 

اجلن�شية، التي من اأهم اأدواتها العادة ال�شرية.

اإ�شالمية وقيم  ال�شرية كان ذا تربية  العادة  املمار�ص يف بداية م�شواره مع  جتد 
ومبادئ، اإل اأنه �شيًئا ف�شيًئا يجد رغباته اجلن�شية يف تزايد، وحاجته اإىل تغذيه خياله 
ي��وم، وذل��ك لن يتحقق له كما تقدم  بالتجديد فيه والإث���ارة تكرب يوًما بعد  اجلن�شي 
بتكرار املناظر والق�ش�ص اأو بال�شتمرار يف تخيل النا�ص وهم لي�ص لهم وجود، ومن هنا 
يبداأ التفكري يف اإيجاد عالقات حقيقية من حميطه اأو بال�شفر، اأو بغري ذلك من الطرق 

الكثرية التي يعلمها اأ�شحابها. 

ا لذلك، بل ل يتجراأ على حتقيق ذلك اخليال على  قد يكون يف بادئ الأمر راف�شً
اأر�ص الواقع؛ لأنه ل يزال ذا دين وخلق ومبداأ، لكن بتوغل اخليال اجلن�شي فيه من 
ناحية ومبا ي�شاهده من اأفالم وو�شائل اأخرى حمركة للجن�ص )وكلها و�شائل دنيئة ل 
تعرتف بدين اأو مبداأ اأو حتى اأب�شط قواعد الآدمية، والتي ما هي اإل جت�شيد لعالقات 
حيوانية(؛ حتى تاأخذ مبادئ هوؤلء امل�شاكني يف النهيار �شيًئا ف�شيًئا، حتى ي�شبحوا يف 
اأنا�ًشا مبفهوم احليوانات ل يحكمهم دين ول مبداأ، ما هم اإل عبيد م�شريون  النهاية 

منقادون وراء خيالهم ورغباتهم اجلن�شية. 

ال�شباب  اأنها حتمي  بدًل من  العادة  وتكون هذه  العتقاد اخلاطئ  ذلك  ويتبدد 
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موؤقًتا من الوقوع يف املحرمات - على ح�شب زعمهم - تكون �شبًبا فيما قد يحدث مع 
الدنيا  الأحايني، و�شياع يف  األيمة يف معظم  نهاية  واملدمنني من  املمار�شني  كثري من 
باإدمان الزنا اأو اللواط، وما يرتتب عليهما من اأمرا�ص جن�شية كالإيدز اأو عقوبة دنيوية 
كال�شجن اأو التعزير، واأقل الأ�شرار طالق )للمتزوجني( اأو ف�شيحة لدى الأهل، وغري 
ذلك من الأم��ور التي ن�شمع عنها. وكذلك رمبا يتبع ذلك �شوء خامتة على حال من 
الأحوال التي ذكرت. ا�شاأل اهلل تعاىل يل ولكم اأن يقينا �شرور اأنف�شنا، واأن ي�شرف عنا 

ال�شوء والفح�شاء، واأن يحفظنا جميًعا من ذلك. 
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ملاذا تتميز ال�ضيارات احلديثة بانخفا�ض 
مقدمتها؟

اأغلب ال�شيارات احلديثة تكت�شب مالمح مت�شابهة يف ت�شميمها؛ لتجعلها تنفذ 
يف الهواء ب�شرعة، وباأقل مقاومة ممكنة.

وبالتايل مي�شي  لأ�شفل،  وتقّو�شها  انخفا�ص مقدمتها  تتمثل يف  املالمح  وهذه 
ملحوظة  بدرجة  للخلف  مائل  ب�شكل  الأمامي  الزجاج  ووج��ود  فوقها..  الهواء  اأغلب 

لل�شبب ال�شابق نف�شه.

البارزة للخارج؛ حتى ل  الأج��زاء  الإق��الل من  ا يف ت�شميمها  اأي�شً كما يالحظ 
ال�شيارة،  اأب��واب  داخ��ل  موجودة  تكون  املقاب�ص  اأغلب  اأن  مثاًل  فنجد  ال��ه��واء،  تعرت�ص 
ولي�شت بارزة للخارج. وعادة ما تكون املراآة اجلانبية مثنية للداخل، ول تربز بكاملها 

للخارج.

ول �شك اأن هذا الت�شميم احلديث ل يزيد من �شرعة ال�شيارة فح�شب، بل يقلل 
كذلك اجلهد الواقع على حمرك ال�شيارة.. ويقلل بالتايل من ا�شتخدام الوقود.

www.alukah.net
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القواعد احل�ضان حلفظ القراآن وتدبره
هذه بع�ص القواعد التي تعينك على حفظ القراآن الكرمي:

1( اإخال�ص النية و�شالح املق�شد.

2( اأن ي�شحح النطق بالقراءة.

3( حتديد ن�شبة احلفظ لكل يوم ح�شب حاله.

4( عدم جماوزة املقرر اليومي؛ حتى يجيد حفظه.

5( عدم جماوزة ال�شورة؛ حتى يربط اأولها باآخرها.

6( املحافظة على ر�شم واحد مل�شحف احلفظ.

فاإذا  والتدبر،  الفهم  اإىل  يو�شلك  التالوة واحلفظ كالهما طريق  اأن  اعلم  ثم 
قراأت القراآن وحفظت ما تي�شر منه، فال بد لك من التدبر، ومما يعني على التدبر:

1( القراءة بتدبر ومتعن وح�شور قلب.

2( التفكر يف املعاين.

3( ترديد الآية يعني على التدبر.

4( الرجوع اإىل التف�شري ملعرفة املعنى.

5( حت�شني ال�شوت بالقراءة.

6( ال�شتماع والإن�شات له اإذا قرئ.

واأخرًيا: فاإن التالوة واحلفظ والتدبر طريقك اإىل العمل بالقراآن؛ حتى تكون 
ممن يقيم حدوده وحروفه.
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عالمات الوقف يف امل�ضحف
زب ڄ ڄ ڄڃ ڃ   ڃ ڃ  ن��ح��و:   ال�����الزم،  ال��وق��ف  ع��الم��ة  )م�����(   * 

چچ رب )يون�ص:5 6(.
چ  چ  چ  ڃڃ   ڃ  ڃ  ڄ  زب  نحو:  املمنوع،  ال��وق��ف  عالمة  )ل(   *

چ رب )املزمل: 20(.

* )ج( عالمة الوقف اجلائز جواًزا م�شتوي الطرفني، نحو: زب ۋ ۅۅ ۉ  ۉ 
ې ې ې رب )املائدة: 8(.

زب ڄ ڄ ڃ  ڃڃ  اأوىل نحو:  * )�شلى( عالمة الوقف اجلائز مع كون الو�شل 
ڃ چچ چ چ ڇ رب )النجم(.

* )قلى( عالمة الوقف اجلائز مع كون الوقف اأوىل، نحو: زب ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱڱ  رب )الزمر: 37(.

* ).•.( عالمة تعانق الوقف اإذا وقف على اأحد املو�شعني ل ي�شح الوقف على 
الآخر، نحو: زب ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ  چ چ چچ رب )املائدة: 26(.
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احلجاب .. دليل الغية
اإن ال�شرت واحلياء والغرية على الأعرا�ص من �شمات الفطرة ال�شليمة ال�شوية، 

اأما التك�شف والتعري من عالمات تدين الهمم، ومن ال�شفات احليوانية البهيمية.

التي  الغرية  الإن�شانية، وبرهان على موت  ودليل على النحطاط عن م�شتوى 
جبل عليها الإن�شان ال�شوي، وما جتراأت الن�شاء على التربج والتمرد على �شرع اهلل اإل 
بعد اأن �شاعت غرية الكثري من الرجال، و�شعفت القوامة التي كلفهم اهلل تعاىل بها.. 

فاأين احلمية والغرية على الأعرا�ص؟!

اإن مما ميالأ القلب ح�شرة واأملًا اأن نرى بع�ص ن�شاء امل�شلمني يتجولن يف الأ�شواق 
قد  رج��ال  اأ�شباه  وبجانبهن  اأو حياء،  دين  رادع من  بال  �شافرات  والطرقات متربجات 
ر�شوا بهذا احلال، اأمل يعلم هوؤلء كم من حروب دقت طبولها يف اجلاهلية والإ�شالم 

غرية على الأعرا�ص؟!

اإن الرجل ال�شوي ياأبى اأن متتد النظرات اخلبيثة اإىل حمارمه، وياأبى اأن تخرج 
اإحداهن متربجة �شافرة تعر�ص مفاتنها يف الطرقات وهو �شاهد يقر ذلك وير�شاه. 

ي�شّوب  جتعله  بل  عر�شه،  على  الغرية  على  الرجل  حتر�ص  ال�شليمة  فالفطرة 
عر�شه مباله ونف�شه اإذا لزم الأمر ذلك، ل اأن يبذل ماله يف �شراء الثياب التي تك�شف 
عورات حمارمه، وهلل در رجال من اأمتي حموا احلمى و�شانوا الأعرا�ص، ثابتني على 
احلق يف زمن زلت فيه كثري من الأقدام، فقاموا على حمارمهم حق قيام، ول�شان حالهم 

يقول: 

اأدن�����������ش�����ه  ع�����ر������ش�����ي مب���������ايل ل  اأ���������ش��������ون 
امل�����ال يف  ال����ع����ر�����ص  ب����ع����د  اهلل  ب��������ارك  ل 

اإىل  ال��ع��ودة  ال��ع��ودة  الفا�شلة،  والأخ���الق  ال�شوية،  للفطرة  تنكروا  الذين  ف��اإىل 
اأخاطب  اأمتي  ويا رجال  الندم،  قبل  عليها  اهلل  التي فطرنا  التوحيد  الفطرة.. فطرة 
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فيكم حميتكم واأ�شتثري رجولتكم لتهبوا فتنف�شوا عنكم غبار اجلاهلية احلديثة وتكفوا 
ن�شاءكم عن هذا العبث الذي قد يكون ثمنه من اأعرا�شكم.

كيف تر�شى لنف�شك يا اأخا الإ�شالم اأن تخرج امراأتك اأو ابنتك تزهو مبفاتنها 
وزينتها ب�شكل يثري ذئاب الب�شر؟ األي�ص ذلك يطّمع فيها �شعاف النفو�ص، ورمبا اأطغاهم 

ذلك للنيل منها؟!

اأم تهب  اأخ��ي؟ تبكى وتتاأمل يف وقت ل ينفع فيه الندم؟  اأن تفعل يا  فما ع�شاك 
لتثاأر لعر�شك فتعر�ص نف�شك للعقوبة وال�شقاء؟ األ�شت اأخي يف غنى عن ذلك كله باأن 

تقوم على اأهلك حق القيام كما كلفك اهلل؟

ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق���ال 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  
حمارمك  فتحفظ  )ال��ن�����ش��اء(..  رب  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃڃ   ڄ  ڄ 
من  و�شرفهن  البتذال،  من  وكرامتهن  ال�شقوط،  من  اأخالقهن  وت�شون  التربج،  من 

المتهان. 
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الأ�ضرار واملخاطر الرتبوية والأخالقية 
والجتماعية للقنوات

من اأبرز الأ�شرار الرتبوية والأخالقية والجتماعية ملا تبثه كثري من القنوات 
الف�شائية، ح�شول النحراف ال�شلوكي لدى الأطفال وال�شباب والفتيات، وهكذا الكبار 

من الرجال والن�شاء. 

بني  املحرمة  العالقات  تظهر  ال�شا�شات  تلك  عرب  املعرو�شة  امل�شاهد  اأن  وذل��ك 
الرجل واملراأة باأنه �شبيل ل بد اأن ي�شلكه كل رجل وامراأة، وكل �شاب وفتاة. ومن العجيب 
حًقا اأن تلك امل�شاهد جتد ال�شتنكار وحماولة التغيري من قبل كثري من العقالء يف بالد 
الغرب، يف حني اأن بع�ص القنوات العربية تعزز هذا املنهج يف قنواتها الف�شائية، وجتد 

ال�شتجابة لدى كثري من متابعيها. 

التي  امل�شاهد  من  كثري  تخلفها  التي  الذهنية  الت�شورات  عند  قلياًل  ولنتوقف 
تبثها معظم القنوات الف�شائية يف تكوين العالقة بني الرجل واملراأة.

اأمًرا  وامل��راأة، وو�شفه  الرجل  املحرمة بني  العالقة  تكوين  الت�شاهل يف  �شنجد: 
طبيعًيا.

و�شنجد: ا�شت�شاغة حمل املراهقات �شفاًحا، واعتياد ذلك، و�شرح كيفية التخل�ص 
منه.

لأمر  الأجنبية  امل��راأة  الرجل  ملواعدة  ال�شتغراب  اأو  ال�شتهجان  ع��دم  و�شنجد: 
اخللوة  وهكذا  لأج��ل��ه،  والتحاليل  ذل��ك  لتحقيق  والو�شيلة  الكيفية  �شرح  مع  حم��رم، 

بينهما، والقيام بحركات مثرية، من مل�ص، ونحو ذلك. 

بل اإن كثرًيا من النا�ص: مل يعودوا ي�شتغربون اأن تعر�ص بع�ص القنوات م�شهد 
رجل وامراأة ي�شطجعان على �شرير واحد. 



631

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

ال�شاعات  ت��الح��ق  وامل��ت��الح��ق��ة  امل��ت��ك��ررة  امل�����ش��اه��د  ل��ه��ذه  النتيجة  �شتكون  م���اذا 
والدقائق؟ 

�شيكون من النتائج: 

ف�شو الفواح�ص على اختالف اأنواعها، مع ما يلحقها من الختالل الجتماعي 
يف نواٍح عدة. 
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الرباءة من ال�ضرك واأهله
هذا الأمر من �شميم عقيدة امل�شلم، قال اهلل - تعاىل -: زب ڇ ڍ ڍ   ڌ 
ڌ  ڎڎڈ  ڈ ژ رب )الزخرف(. وقال اهلل - تعاىل -: زب ڤ ڤ ڤ 

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چچ رب )التوبة: 3(.
عن الرباء بن عازب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ^ : "اإنَّ اأْوَثَق ُعَرى 

بَّ يف اهلِل، وُتبِغ�َص يف اهلِل" �شححه الألباين يف �شحيح اجلامع.. الإ�شالِم: اأْن حُتِ

فال ي�شوغ للم�شلم اأن يركن اإىل امل�شركني، واإل فلرياجع اإميانه، وال�شواهد على 
ذلك اأكرث من اأن حت�شى ن�شرب عنها �شفًحا لكرثتها. 

قال ال�شيخ املجدد حممد بن عبدالوهاب - يرحمه اهلل -: "فاهلل اهلل يا اإخواين 
مت�شكوا باأ�شل دينكم واأوله واآخره وراأ�شه، وراأ�شه �شهادة اأن ل اإله اإل اهلل، واعرفوا معناها 
وعادوهم،  بالطواغيت  واكفروا  بعيدين،  كانوا  ولو  اإخوانكم  واجعلوهم  اأهلها  واأحبوا 
اأو قال ما  اأو قال ما علي منهم،  اأو مل يكفرهم،  اأو ج��ادل عنهم،  اأحبهم  واأبغ�شوا من 
كلفني اهلل بهم فقد كذب على اهلل وافرتى. فقد كلفه اهلل بهم، وافرت�ص عليه الكفر 

بهم والرباءة منهم، ولو كانوا اإخوانهم اأو اأولدهم.

كما يجب بغ�ص البدعة و�شاحبها املُ�شر عليها بقدر بدعته وهجره، اإن اقت�شت 
امل�شلحة ذلك... قال �شيخ الإ�شالم: "واإن كان يف هجر مظهر البدعة والفجور م�شلحة 

راجحة هجر". 
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يبرت يده للتخل�ض من حية �ضامة
الي�شرى؛  اأق��دم على قطع يده  اأن  امل�شت�شفى بعد  العالج يف  ق��روي هندي  تلقى 

ليتفادى حية �شامة التفت حوله. 

وكان �شوامانات الذي ي�شكن قرية كاجوريا بولية اأوري�شا يقوم بق�ص النباتات 
احلية  ف�شارعت  اخلطرة،  كوبرا  ن��وع  من  حية  املنجل  اأ�شاب  عندما  منزله  حديقة  يف 
يده  اإىل قطع  ا�شطر  التخل�ص منها  ف�شلت حماولته يف  ي��ده، وعندما  اللتفات حول 

باملنجل.

املبتورة  اليد  اأخ��ذوا  الذي كان ينزف بغزارة، كما  الرجل  باإ�شعاف  قام اجل��ريان 
وجثة احلية اإىل امل�شت�شفى مبدينة يهوبان�شيورا عا�شمة الولية. 

حالة  يف  ال��رج��ل  اإن  العنكبوتية:  ال�شبكة  على  اخل��رب  ن�شر  ال���ذي  امل��وق��ع  وق���ال 
م�شتقرة، كما اأنه مرتاح لنجاحه يف اإنقاذ نف�شه من لدغة احلية، مع اأن ثمن ذلك كان 

فقده جلزء عزيز من ج�شده.

وهذه الق�شة ن�شتفيد منها در�ًشا كبرًيا من درو�ص ال�شجاعة، التي ينبغي علينا 
تعلمها.
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�ضيارة تعمل بالهواء فقط!
ابتكر فرن�شي �شيارة ت�شتخدم الهواء كوقود لت�شغيلها وبقدرة على ال�شري ب�شرعة 

)70( مياًل يف ال�شاعة دون احلاجة اإىل وقود اآخر على الإطالق. 

وعمل املخرتع الفرن�شي غي نيغر على تطوير هذه ال�شيارة منذ عام )1997م(؛ 
لي�شل اإىل اخرتاع �شيارة تعمل بالهواء النقي، وغري ملوثة للبيئة اإطالًقا.

يف  يكمن  الخ��رتاع  لب  اأن  الأمريكية،  الإخبارية  اإن(  اإن.  )�شي.  �شبكة  وذك��رت 
حمرك ال�شيارات الذي يعتمد على نظام متحرك مت ت�شميمه لل�شيارات التي تعمل على 

الغاز - ح�شب ما و�شفه املخرتع نيغر. 

اأك��رث من )60( ب��راءة اخ��رتاع تكفل له الع��رتاف  واأ�شار غي نيغر اإىل اأن لديه 
برباءة اخرتاعه اجلديد وامل�شتخدم اأ�شاًل يف اأنظمة تعمل على الحرتاق والهيدروجني، 

وكذلك على الهواء مثل خمزون الهواء الحتياطي يف بزة رجل الإطفاء.

ومت اإطالق ا�شم )ميني كات( على ال�شيارات اجلديدة التي تعمل بالهواء فقط، 
حيث ن�شبة تلويثها البيئة هو ال�شفر. 
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حكم �ضب ال�ضحابة
�شب ال�شحابة على ثالثة اأق�شام: 

الأول: اأن ي�شبهم مبا يقت�شي كفر اأكرثهم، اأو اأن عامتهم ف�شقوا، فهذا كفر؛ لأنه 
تكذيب هلل ور�شوله بالثناء عليهم والرت�شي عنهم، بل من �شك يف كفر مثل هذا فاإن 

كفره متعني؛ لأن م�شمون هذه املقالة اأن نقلة الكتاب اأو ال�شنة كفار، اأو ف�شاق. 

الثاين: اأن ي�شبهم باللعن والتقبيح، ففي كرثه قولن لأهل العلم، وعلى القول 
باأنه ل يكفر يجب اأن يجلد ويحب�ص حتى ميوت اأو يرجع عما قال.

الثالث: اأن ي�شبهم مبا ل يقدح يف دينهم كاجلنب والبخل فال يكفر، لكن يعزر 
مبا يردعه عن ذلك، ذكر معنى ذلك �شيخ الإ�شالم ابن تيمية يف كتاب "ال�شارم امل�شلول"، 
ونقل عن الإمام اأحمد قوله: "ل يجوز لأحد اأن يذكر �شيًئا من م�شاوئهم، ول يطعن 
على اأحد منهم بعيب اأو نق�ص، فمن فعل ذلك اأّدب، فاإن تاب واإل جلد يف احلب�ص حتى 

ميوت اأو يرجع".
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تاأمالت يف �ضورة "املنافقون"
وح�شروا  اإل��ي��ك  و���ش��ل��وا  اإذا  اأي:  )امل��ن��اف��ق��ون:1(،  رب  گ  ک  ک   زب     -1
لالإ�شعار  �شهادتهم؛  اأك��دوا  اأي:  )املنافقون:1(،  زب گ گ گ  ڳ ڳڳ رب  جمل�شك 

باأنها �شادرة من �شميم قلوبهم مع خلو�ص اعتقادهِم. 

ومعنى ن�شهد: نعلم ونحلف زب ڳ ڱ ڱڱ رب )املنافقون:1( ت�شديق من 
اهلل -عز وجل -؛ ملا ت�شمنه كالمهم من ال�شهادة ملحمد̂  بالر�شالة )ولئال يفهم عود 
التكذيب الآتي، اإىل ذلك(. زب ڱ ں ںڻ ڻ رب )املنافقون: 1(، اأي: 
دعواهم اأن �شهادتهم للنبي ^ بالر�شالة هي من �شميم القلب وخلو�ص العتقاد، ل 

اإىل منطوق كالمهم، وهو ال�شهادة بالر�شالة فاإنه حق.

لكم  الذي حلفوا  اأي: جعلوا حلفهم   ،)2 )املنافقون:  زب ڻ ۀ ۀ رب   -2
زب ہ ہ ہ  والأ���ش��ر  القتل  م��ن  بها  ي�شترتون  و���ش��رتة  منكم،  تقيهم  وق��اي��ة   ب��ه 
ہھ رب )املنافقون: 2(، اأي: منعوا النا�ص عن الإميان واجلهاد واأعمال الطاعة، ب�شبب ما 
زب ھ ھ ھ ے ے رب )املنافقون: 2(  ي�شدر منهم من الت�شكيك والقدح يف النبوة 

من النفاق وال�شد.

الباطن،  يف  رب  ڭ    ڭ  زب  نافقوا  اأي��ن   )3 )املنافقون:  رب  ڭڭ  ۓ  زب   -3
وقيل: نزلت الآية يف قوم اآمنوا ثم ارتدوا زب ۇ ۇ ۆرب )املنافقون: 3(، اأي: ختم 
عليها ب�شبب كفرهم )فال يدخلها اإميان بعد ذلك زب ۆ ۈۈ رب )املنافقون: 3( ما 

فيه �شالحهم ور�شادهم. 
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اأ�ضباب الغيبة ودوافعها
اإن للغيبة اأ�شباًبا كثرية، تك�شف عن مدى �شواد قلب �شاحبها، فمنها: 

ابتعدوا عن مراقبة اهلل، فتجد  النا�ص عندما  الذي تف�شى يف قلوب  * احل�شد: 
اأخ��اه ح�شل على ما مل يح�شل عليه،  نف�شه؛ لأن  اأخ��اه ح�شًدا من عند  يغتاب  الرجل 
اأو اأن اهلل اأعطاه نعمة مل يعطها له، فيتبلد ح�شه ويفتح عينيه على كل �شغري وكبري 
لدى امل�شلمني، ول يهمه اإل زوال النعمة عن غريه، فال هو نافع مبا ق�شم اهلل له، ول 
هو را�ص مبا ق�شم اهلل لغريه، يقول عليه ال�شالة وال�شالم: »اإياكم واحل�شد، فاإنه ياأكل 

احل�شنات كما تاأكل النار احلطب« رواه اأبو داود وابن ماجه.

واحلا�شد يجمع بني ذنبني قبيحني احل�شد والغيبة. 

* الت�شفي والنتقام: فبع�ص النا�ص يلجاأون اإىل هذه الو�شيلة ال�شيئة فينتقم من 
اأخيه امل�شلم، وذلك بت�شريح عر�شه يف كل جمل�ص، فاإذا خالفه �شخ�ص يف اأي غر�ص وباأي 

وجه من الوجوه اأبغ�شه وغ�شب عليه، ور�شخ يف نف�شه احلقد املقت�شي للت�شفي. 

* املداهنة واملجاملة على ح�شاب الدين، فتجد الرجل يغتاب اأخاه امل�شلم موافقة 
جلل�شائه واأ�شحابه؛ لأنه يرى اأنه لو اأنكر عليهم ا�شتثقلوه وملوه ونفروا منه، فريى 

اأن موافقتهم يف الكالم من ح�شن املعا�شرة وطيب ال�شحبة، ول حول ول قوة اإل باهلل.

اإىل  اأن يرتفع عليه غريه في�شطر  النا�ص؛ لأنه يثقل عليه  الكرب وا�شتحقار   *
القدح فيه يف املجال�ص واإل�شاق العيب فيه لي�شتحقره، ويرفع نف�شه بذلك، والكرب كما 
و»املتكربون  م�شلم.  رواه  النا�ص«  وغمط  احلق  »بطر   :- وال�شالم  ال�شالة  -عليه  قال 
يح�شرون يوم القيامة كاأمثال الذر، يطوؤهم النا�ص باأقدامهم« رواه الرتمذي والن�شائي.

واأبلغ الإح�شان ما كان يف �شمت.
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متى وكيف تعمل املراأة؟
بقوله:  ال�شوؤال  هذا  اخلليجية" عن  "املراأة  كتابه  يف  الع�شاف  �شالح  د.  يجيب 
عماًل  امل��راأة  تعمل  اأن  تتطلب  ملحة  اجتماعية  حاجة  هناك  تكون  عندما  امل��راأة  تعمل 

ماأجوًرا يتفق مع تكوينها واأنوثتها، ول يت�شادم مع قيم الإ�شالم. 

اأما كيف؟ فيقول: تعمل املراأة وفًقا لل�شروط وال�شمانات التالية: 

)1( األ ينايف عملها املاأجور تكوينها الأنثوي. 

)2( األ يوؤدي عملها املاأجور اإىل اختالطها بالرجال. 

)3( األ يعيقها عملها املاأجور عن دورها الأ�شري. 

)4( األ يكون عملها املاأجور مدعاة لتربجها. 

ومن ثم، فاإذا اأخذت هذه ال�شمانات يف الو�شف، وكانت هناك حاجة اجتماعية 
اأن تعمل عماًل ماأجوًرا يف عدد من املجالت، وذلك مثل: الطب،  ملحة، ميكن للمراأة 
بالن�شاء  اخلا�شة  التجارية  والأعمال  الجتماعية،  واخلدمة  والتدري�ص،  والتمري�ص، 

كاحلياكة والن�شيج واخلياطة. 
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الأ�ضرة واملجتمع "1"
- �شيء جيد اأن يتذكر الواحد منا اأنه يف نظر �شخ�ص ما هو قدوة واأ�شوة، هذا 
ال�شخ�ص قد يكون ابًنا اأو تلميًذا اأو �شديًقا، و�شيء جيد اأن يكون عند ح�شن ظنه، واأل 

يعمل عماًل ي�شعره باخلذلن.
- القلوب اململوءة بالعرفان، وتذكر اجلميل، قلوب مملوءة بال�شكينة والرتياح، 
و�شيء عظيم اأن يقوم الإن�شان باإهداء املدر�شة اأو اجلامعة التي در�ص فيها �شيًئا من املال، 

اأو الكتب، اأو الأثاث، واأن يجعل ذلك عادة �شنوية له.
- �شالمة احلياة العامة، ورقي املجتمعات التي نعي�ص فيها، م�شوؤوليتنا جميًعا، 
واإن هذه امل�شوؤولية تتطلب منا األ نغم�ص اأعيننا عن ال�شرور التي حتيط بنا، بل علينا 

حما�شرتها بكل و�شيلة، ون�شر اخلري باأف�شل الو�شائل.
- حماية الأعراف ال�شاحلة م�شوؤولية جماعية؛ لأننا اإذا فقدناها مل نعرف كيف 
الأع��راف  تكون  "عندما  الفال�شفة:  اأح��د  قال  وقد  امل�شرتك،  للعي�ص  اأر�شية  اأي��ة  نوفر 

كافية، فال داعي للقوانني، وعندما ل تكون كافية ي�شتع�شى تطبيق القوانني".
اأما  يهمهم،  ال��ذي  هو  ه��ذا  الآخ���رون،  يفهمهم  اأن  اإىل  ي�شعون  النا�ص  معظم   -
ال�شفوة اأهل العقول النرية، في�شعرون باأن جزًءا من م�شوؤوليتهم الجتماعية حماولة 

فهم الآخرين اأوًل، والعمل مبقت�شى ذلك الفهم ثانًيا.
- اإن الناظر يف اآدابنا واأخالقنا الإ�شالمية يجد اأن كثرًيا مما يدمر العالقة بني 
العبد وربه، هو نف�شه ما يدمر العالقة بني الإن�شان واأخيه الإن�شان، وياأتي يف مقدمة 

ذلك؛ الكذب، والغ�ص، والعقوق، والظلم.
- اأمر النا�ص يف هذا الزمان عجيب، فهم ميلكون اأحدث و�شائل الت�شال، لكنهم 
الأ�شرة  واح��ًدا من مالمح  ذلك  �شار  وقد  ا،  بع�شً بع�شهم  بعزلة عميقة عن  ي�شعرون 
احلديثة؛ ولهذا فاإن تنظيم اأوقات يف الأ�شبوع يجتمع فيها كل اأفراد الأ�شرة، اأ�شبح من 

الأمور املهمة.
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فكرة  لديك  اأن  لهم  ذك��رت  ف��اإذا  البتكار،  قتل  يف  حمرتفون  اأ�شخا�ص  هناك   -
جديدة قالوا: قد جربناها من قبل، اأو قالوا: ل�شنا يف حاجة اإىل اأفكار جديدة واأو�شاعنا 
جيدة، اأو قالوا: هل جربها اأحد من قبل؟، اأو قالوا: لي�ص لدينا وقت لتجريب اأي �شيء.. 

الأف�شل لك األ تعر�ص �شيًئا جديًدا عليهم، فرمبا جذبوك اإىل �شفوفهم.

ا، ونتمنى اأن نكون مثلهم، ولو اأننا  - كثرًيا ما نوؤخذ باملظاهر، فنح�شد اأ�شخا�شً
عرفنا حقيقة اأحوالهم واأو�شاعهم حلمدنا اهلل - تعاىل - اإن مل نكن على �شاكلتهم.

اأخذ وعطاء، وبر ووف��اء، وموؤان�شة متبادلة، وهي مهما كانت قوية  ال�شداقة   -
و�شادقة فاإن لها يف نهاية املطاف قدرة حمدودة على التحمل، فاإذا حملنا ال�شديق ما 
ل يطيق من التكاليف، اأو وقعنا معه يف اأخطاء �شنيعة، فاإننا نخ�شره، ونخ�شر �شداقتنا 
ي�شكل خطورة على وحدتنا  وتنوع، ول  وث��راء  �شعة  معه. اخلالف والختالف م�شدر 

وم�شريتنا، اإل اإذا جتاوز نطاق اجلزئيات والفرعيات اإىل نطاق الأ�شول والكليات.
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الأ�ضرة واملجتمع "2"
- اأمران يك�شبان املرء احرتام الآخرين له: 

الأول: اأن يعاملهم بالطريقة التي يجب اأن يعامل بها. 

والثاين: اأن يرتك التدخل يف الأمور التي ل تعنيه، وقد قال ^: »من ح�شن 
اإ�شالم املرء تركه ما ل يعنيه« حديث ح�شن رواه الرتمذي وغريه.

- تدل بع�ص الدرا�شات على اأن املراأة تتحدث يف اليوم ما متو�شطه ثالثة ع�شر 
األف كلمة، علي حني اأن الرجل يتحدث ما متو�شطه ثمانية اآلف كلمة، وهذا يجعلها 
اإليها، وهذا  اأنه ل يرتاح للتحدث  اأو  ال�شمت،  اإىل  باأن زوجها مييل  اأعماقها  ت�شعر يف 

ميلي على الرجل اأن يوجد مادة للم�شامرة كلما التقيا )دبر نف�شك!(.

- لي�ص هناك اأ�شخا�ص جيدون يف كل �شيء، واأ�شخا�ص �شيئون يف كل �شيء، بل اإن 
ا �شيئني يفعلون اأفعاًل جيدة. هل  ا جيدين يفعلون اأفعاًل �شيئة، واأ�شخا�شً هناك اأ�شخا�شً

هذا يعني �شيًئا حمدًدا؟ 

التدقيق  لأن  �شوؤونهم؛  يف  التدقيق  يف  م�شلحة  نخالطهم  ملن  ول  لنا  لي�ص   -
والإ�شراف عن قرب ل ياأتي غالًبا اإل بخيبة الأمل، ورحم اهلل ابن عبا�ص اإذ يقول: اإن 

اأمور التعاي�ص يف مكيال، ثلثه الفطنة وثلثاه التغابي!

- اأ�شكال النجاح كثرية، واإن من اأهمها النجاح يف تكوين اأ�شرة متما�شكة و�شعيدة، 
والنجاح يف تربية الأولد تربية اإ�شالمية جيدة، وهذا يحتاج اإىل ثقافة تربوية ممتازة 

اإىل خلق رفيع. 

- لو نظر كل واحد منا يف تاريخه ال�شخ�شي لوجد اأن معظم القرارات اخلاطئة 
كثرًيا من  اأنه عانى  امل�شاورة، ولوجد  التق�شري يف  ب�شبب  كان  املا�شي  اتخذها يف  التي 

امل�شكالت ب�شبب اإف�شائه لأ�شراره، فهل نتعلم من املا�شي ما ينفعنا يف امل�شتقبل؟ 

- اأمة الإ�شالم اأمة كبرية، ويظل يف حا�شرها ما يفرح، وما يحزن، فلنتفاءل مبا 
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ي�شرنا منها يف املنا�شبات ال�شعيدة، واإذا حان وقت العمل، فعلى كل واحد منا اأن يبذل 
ولو جهًدا قلياًل يف التخفيف من معاناة م�شلم، وبذلك نكون قد وقفنا املوقف ال�شحيح 

املتزن. 

- املوؤمن احلق يتعامل مع النا�ص من اأفق تعامله مع اهلل تعاىل، فهو يعطي هلل، 
وي�شرب على الأذى هلل، ويعود املري�ص هلل، وبذلك ت�شبح حياته ومماته هلل رب العاملني، 

وهذا غاية التوفيق. 

- تدل جتارب الأمم على اأنه حني ينت�شر ه�شم احلقوق ل يبقى لدى املظلومني 
ب�شبب  املجتمع  اأخالقيات  وتنحط  والل�شو�شية،  اخليانة  فتكرث  عنه،  يتورعون  �شيء 

اإ�شاءات الظاملني وثاأر املظلومني. 
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الأ�ضرة واملجتمع "3"
اإذا حدث خالف بني الزوجني، فاإن مما يخفف من حدته الإ�شغاء ملا يقوله   -
اأحدهما ل�شاحبه، وعدم امل�شارعة اإىل الرد، ومن املهم جًدا األ يتعود اأي منهما الن�شحاب 
اأن الياأ�ص من جدوى احل��وار بني الزوجني كثرًيا ما يكون من  من احل��وار، فقد ثبت 

اأ�شباب الطالق.

اأن بع�ص الرجال  - ل بد من �شعة ال�شدر؛ حتى ت�شتقيم حياتنا، ومن املوؤ�شف 
يرعد ويزبد اإذا تاأخر طعامه عن موعده ب�شع دقائق، وبع�ص الن�شاء حتول البيت اإىل 
جحيم و�شراع اإذا تاأخر زوجها يف اإح�شار �شيء طلبته منه، اأو جاء ب�شيء مغاير لنوعية 

حمددة طلبتها، وهذا مناف خللق الع�شرة باملعروف الذي اأُمرنا به.

- ح�شن الظن بالنا�ص مطلوب، لكن الطيبة الزائدة يف املعامالت املالية، واخلوف 
من اتهام النا�ص لنا باأننا ل نثق بهم؛ كثرًيا ما تف�شد العالقات بني النا�ص، وجتعلهم 

ا، ومن هنا نفهم الإر�شاد الرباين لنا بتوثيق الديون. يخ�شرون بع�شهم بع�شً

- املاء يغلي عند درجة مائة، لكن بع�ص النا�ص، يثور ويفور عند اأي اإزعاج ي�شادفه، 
اأو �شماع كلمة يرى اأنها ل تليق به، ومن ثم فاإن احلكمة تق�شي اأن نعامل النا�ص بحذر، 
ول�شيما يف حالة املزاح، فما ي�شلح لفالن، قد ل ي�شلح لغريه، والعاقل من اتعظ بغريه.

- حني نبحث عن ال�شفات اجلميلة لدى النا�ص، فاإننا �شنعرث على �شيء منها، 
ذلك،  مثل  معنا  يفعلوا  اأن  اإىل  �شيدفعهم  وه��ذا  ون�شاعدهم،  �شنحبهم،  فاإننا  وحينئذ 

والنتيجة حتابب وتوادد، وهذا مما يقرب العبد من ربه - تعاىل.

- بع�ص النا�ص ي�شكون من العزلة، واإعرا�ص الآخرين عنهم، وهذا يوؤثر تاأثرًيا 
اأو  ال�شخ�ص،  اأنانية  ب�شبب  �شلبًيا يف حياتهم، وحني يحدث �شيء من ذلك، فقد يكون 
نقده الالذع، اأو عدم كتمانه لالأ�شرار، وقد يكون ب�شبب جموده وفقر املعاين التي ميكن 

لالآخرين اأن ي�شتفيدونها من وراء جمال�شته.
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- اإذا طلب منك اأحد النا�ص �شًرا يود قوله لك، فاعتذر اإليه عن ذلك اإذا كنت ل 
ت�شتطيع كتمانه عن بع�ص النا�ص املقربني اإليك، فهذا خري من خيانة الأمانة، والوقوع 

يف الإثم.

متينة  كانت  مهما  لكنها  لالإن�شان،  عظمى  �شعادة  م�شدر  ت�شكل  ال�شداقة  اإن   -
وعميقة فاإنها تظل ه�شة، وحتتاج اإىل رعاية دائمة من خالل بر ال�شديق، وال�شوؤال عن 

اأحواله، وحماولة م�شاعدته يف كل الظروف. 
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الأ�ضرة واملجتمع "4"
- معظم النا�ص ل ي�شتطيعون اأن يقدموا لإخوانهم هدايا نفي�شة، لكننا جميًعا 

ن�شتطيع اأن نقدم اأ�شياء �شغرية، ترتك يف نفو�شهم اأبلغ الأثر.

- اإن من متام الإميان اأن يحب املرء لإخوانه ما يحبه لنف�شه، واأن يكره لهم ما 
اأن حممد بن وا�شع - يرحمه اهلل - كان يبيع حماًرا له يف  يكرهه لنف�شه، وقد ذك��روا 

ال�شوق، فقال له رجل: اأتر�شاه يل؟ فقال حممد: لو ر�شيته مل اأبعه!

اإليه باهتمام، واأل ن�شدر حكًما على ما  اأن ن�شغي  اإن من حق املتحدث علينا   -
م�شحونة  تكون  ما  كثرًيا  جمال�شنا  اأن  املوؤ�شف  من  واإن  كالمه،  من  يفرغ  حتى  يقول 

باملقاطعات، والأحكام امل�شتعجلة.

- اإن العدل خلق من اأعظم الأخالق، وهو ي�شتمل على الكثري والكثري من املواقف 
ا اأن ل نطلب من ابن اأو موظف اأو زوجة عماًل  والعالقات، واإن من العدل والنبل اأي�شً

ل نحب نحن القيام به.

- حني يعي�ص الإن�شان يف بيئة �شعبة وقا�شية فاإن الياأ�ص ي�شيطر عليه، ومن ثم 
اإدراك الأب��واب املقفلة، وروؤية العوائق واحلواجز التي  فاإن عقله يتجه يف الغالب نحو 
تعرت�ص �شبيله، لهذا فاإن حت�شني البيئة العامة هو العمل الذي ل يغني عنه اأي عمل 

اآخر.

- اإن زيارة املوظفني يف اأعمالهم لي�شت من الأمور اجليدة، وهي حمرجة وم�شيعة 
للوقت، فاإن زارك اأحد الأ�شدقاء من غري موعد، ف�شّلم عليه واأنت واقف، ول تدعه اإىل 

اجللو�ص، وهو �شيدرك يف الغالب اأنك غري م�شتعد ملحادثته وا�شت�شافته.

اللطف كل الختبارات يف كل  اأن تكون ودوًدا لطيًفا، فقد جتاوز  دائًما  - حاول 
الأزمنة والأمكنة، وال�شخ�ص اللطيف يح�شن اإىل نف�شه اأوًل، وي�شتطيع دائًما اأن يلقى 

املعاملة اللطيفة. 
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اآن واحد، وهو �شروري  اللطف يعرب عن �شمو �شاحبه وعن اهتمامه بغريه يف 
اليوم من اأجل توفري اأجواء ال�شلم وال�شالم.

- ي�شادف الواحد منا يف حياته اأ�شكاًل عديدة من النا�ص، فيهم الطيبون، وفيهم 
فال  منهم،  بواحد  ابتليت  ف��اإذا  عنك،  �شيء  كل  يعرفوا  اأن  يريدون  الذين  الطفيليون 

ترتدد يف اأن ت�شعره باأنه جتاوز حدوده، ودخل يف دائرة خ�شو�شياتك.
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الأ�ضرة واملجتمع "5"
النا�ص  يبذله يف خدمة  ال��ذي  ن�شيب اجلهد  م��ن  واأج��زل��ه  ال��ث��واب  اإن معظم   -
ا�شتعر�شنا الن�شو�ص الدالة على مثوبة كفالة  اإذا  اإليهم، وهذا وا�شح جًدا  والإح�شان 

اليتيم، ورعاية الأرملة، وال�شعيف، وعيادة املري�ص.

ق��دوة لهم يف  اأن تنه�ص مبن حولك من خ��الل جعلك لنف�شك  دائ��ًم��ا  - ح��اول 
ال�شدق، اأو اجلدية، اأو الوفاء بالوعد، اأو ال�شماحة، اأو احللم، اأو بر الوالدين، اأو خدمة 

الإخوان.

اإىل ذم  اأنف�شهم على نحو مبا�شر، فيلجاأون  - بع�ص النا�ص ي�شتحيون من مدح 
بالت�شاوؤم،  املجال�ص  ويف�شدون متعة  الإث��م،  فيقعون يف  غريهم حتى تظهر ف�شائلهم، 

وعر�ص ال�شور القبيحة.

- قد يجد املرء نف�شه يف ظروف ل ت�شمح له باأن يكون اأنيًقا كما ينبغي، ولي�ص يف 
هذا باأ�ص، لكن الذي ل ينبغي اأن نتنازل عنه هو اأناقة الروح، ولطف امل�شاعر، والهتمام 

مبن حولنا.

وت�شعرهم  ت�شعدهم  اأن  وت��ري��د  ح��ول��ك،  م��ن  ع��ل��ى  ال�����ش��رور  ت��دخ��ل  اأن  ت��ري��د   -
باأهميتهم؟ اإًذا.. ا�شتمع اإليهم باهتمام.

- التوا�شل يف احلياة هو ذلك احلبل ال�شري الذي يغذي عقولنا واأرواحنا، وهو 
عملية دقيقة و�شاقة؛ لأنها ت�شتمل على ح�شن التفهم، واملراعاة، واحلر�ص على امل�شاعر، 

ول ي�شت�شهل اأمر التوا�شل اإل امل�شتبد املتجرب، واخلا�شع الذليل.

- اإن ح�شن ا�شتماعنا ملن يحدثنا يعرب عن احرتامنا له، وي�شاعد يف توثيق ال�شلة 
باأن )75%( من العالقات الإن�شانية ميكن بناوؤها عن  اأف��ادت بع�ص الدرا�شات  به، وقد 
كان مهًما،  �شيء مهما  ب��اأي  املتحدث  الت�شاغل عن  واأن  الإن�شات اجليد،  طريق مهارة 

ي�شكل نوًعا من ال�شتهانة به.
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- اإذا وجد منا �شديًقا �شاحًلا وفًيا، فليقبل اعتذاره، وليح�شن اإليه، فاإن العثور 
على ال�شديق املخل�ص �شعب، وفقدانه �شهل.

الهموم، فال حتدثه عن جناحاتك، ول تغرقه  اأثقلته  اإذا جل�شت مع �شخ�ص   -
بالأفكار املثالية، فتولد لديه ال�شعور بالعجز، لكن قم مبوا�شاته، وقوِّ ثقته باهلل - تعاىل 

- ودّله على بع�ص اخلطوات ال�شغرية التي تخفف من كربه.

- اإن الثقة ت�شكل جزًءا عزيًزا من راأ�شمالنا الجتماعي، فنحن من خاللها من�شي 
مطمئنني واآمنني من الغدر، وحني نفقدها يف حياتنا العامة، فاإننا �شنعاين كثرًيا من 

ا.. كن جديًرا بالثقة. امل�شكالت، ومن �شعوبة حلها اأي�شً
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 الأ�ضرة واملجتمع "6"
- �شيء جميل اأن تخ�ش�ص الأ�شرة يوًما يف الأ�شبوع اأو يوًما يف ال�شهر لل�شدقة، 
وذلك باأن تاأكل يف ذلك اليوم من حا�شر الرزق يف البيت، وتت�شرف بثمن الطعام الذي 
اأهميته  على  النا�ص  يتعرف  حتى  وطني؛  م�شروع  اإىل  يحتاج  وه��ذا  �شت�شرتيه،  كانت 

وفائدته.

- حني يتعر�ص املجتمع لأزمة اأخالقية، فاإن الوقوف على احلياد اأو يف موقف 
املتفرج يعني ال�شرتاك يف مفاقمة تلك الأزمة؛ لأن من مهمات امل�شلم يف هذه احلياة 

ن�شر الف�شيلة وحما�شرة الرذيلة، ومد يد العون لكل من يحتاج اإىل العون. 

- �شنكت�شف يف امل�شتقبل اأن اجلهد الأ�شا�ص الذي يجب اأن يبذل من اأجل نهو�ص 
الفر�شة مللء  التزامها ووعيها، ويوفر لها  ال��ذي يح�شن درج��ة  امل��راأة، هو ذلك اجلهد 

اأوقات فراغها ب�شيء نافع.

- جوهر التعاطف يكمن يف اأن نعامل الآخرين من وجهة نظرهم اخلا�شة؛ كي 
نخفف من اآلمهم، بعيًدا عن نقا�شهم الذي �شيظهر �شيًئا من الختالف معهم.

ن�شكل خطًرا عليهم،  وقد  علينا،  ي�شكلون خطًرا  قد  الذين نختلف معهم  اإن   -
لكن اإذا عّمقنا النظر، فاإننا قد جند اأن حلول بع�ص م�شكالتنا موجود لديهم، كما اأن 
حلول بع�ص م�شكالتهم موجود لدينا، واإن مثل هذا الإدراك يدفع بنا جميًعا يف اجتاه 

التعاي�ص.

- يتولد الكثري من ال�شعور بالتفاهة من فقد الهتمام ب�شيء ذي قيمة، ويكفي 
التم�شك باملبداأ نفًعا وف�شاًل، اأنه يولد ال�شعور بامل�شوؤولية.

اإل  نحو جيد،  فهمنا على  ي�شتطيعون  ل  النا�ص  اأن  - هناك حقيقة مهمة، هي 
املزيد من وعينا بذواتنا واإيجابياتنا و�شلبياتنا  اأن  اأنف�شنا، وهذا يعني  اإذا فهمنا نحن 

�شيح�شن من فهم النا�ص لنا وعالقتهم بنا.. حًقا اإن الوعي بالذات هو بداية الطريق.
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- حني ينبغ الواحد منا اأو ينجح، فاإنه �شيكون يف حاجة اإىل وقفة لتذكر اأولئك 
امل�شاعدة، وقفة يدعو فيها  اإىل  اإىل جانبه حني كان يف حاجة  �شاعدوه ووقفوا  الذين 

لهم، وي�شكر من ي�شتطيع �شكره منهم.

- قمة ال�شعادة لدى النبالء والعظماء حني يرون عيون الآخرين تلمع بالفرح 
ب�شبب اإح�شانهم اإليهم واإكرامهم لهم، واإن �شدقة ال�شر تفعل ذلك واأكرث.

- اأ�شكال الإح�شان اإىل العباد كثرية، وقد يكون من اأهمها غمر نفو�شهم بال�شرور، 
اإن  ال�شرور يجعلنا ن�شعر مبعنى احلياة، وحيث  اإن  وبعث احلما�شة يف عزائمهم، حيث 

احلما�شة �شرط لتحقيق كل املنجزات العظيمة.
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الأ�ضرة واملجتمع "7"
بكثري من هدية عظيمة  اأك��رث  النفو�ص  توؤثر يف  ب�شيطة غري متوقعة  - هدية 
متوقعة، وهذا يجعلنا نحاول تعلم �شناعة املفاجاآت ال�شارة لأولئك الأعزاء على قلوبنا.

- جناح الواحد منا يف قيادة اأ�شرته يحتاج اإىل العديد من ال�شروط وال�شفات، 
احلر�ص  اإىل  بالإ�شافة  �شوؤونها،  كل  يف  اأ�شرته  من  املميزين  م�شاورة  اأهمها:  من  لعل 
ال�شديد على م�شلحة الأولد، اإىل جانب نكران الذات والقدرة على الت�شحية امل�شتمرة.

- يظل التحفيز والت�شجيع �شيًئا جيًدا ومطلوًبا، لكن علينا اأن نحذر من الإ�شراف 
يف ذلك، فنمنح الألقاب ملن ل ي�شتحقها؛ لأن هذا يجعل الت�شجيع يف النهاية خالًيا من 

املعنى، كما اأن املبالغة هي بوابة الكذب.

الأنانية  م��ن  التخل�ص  مالحمه  اأه��م  وم��ن  امل��الم��ح،  وا���ش��ح  العظماء  طريق   -
باأنه م�شوؤول  ي�شعر  فاإنه  ذل��ك،  الإن�شان على  ال��ذات، وحني يح�شل  والإف���راط يف حب 
عن �شحوة جميع الأمة، والنهو�ص بجميع اأبناء الوطن، وهذا ال�شعور هو الذي يفجر 

ينابيع اخلري يف النف�ص الب�شرية.

واإذا  اإليهم،  ن�شيء  وق��د  نحتقرهم،  فقد  عليه،  هم  ما  على  النا�ص  عاملنا  اإذا   -
عاملناهم كما نحب اأن يكونوا، فاإننا �شن�شاعدهم، ونعطف عليهم، ونفرح لفرحهم.

اإذا كان ا�شتمرار التنف�ص �شرًطا لبقاء اجل�شد على قيد احلياة، فاإن ا�شتمرار   -
الت�شال بالنا�ص والتفاعل معهم يعد �شرًطا لتجديد ال�شخ�شية وتاألق النف�ص.

- نحن نحب عدم التكلف، ونع�شق الب�شاطة وال�شهولة، لكننا نخ�شى نقد النا�ص، 
ال�شكليات واملظهريات، يقتل �شيًئا رائًعا يف  اأن الإغ��راق يف مراعاة  اأن نوقن  لكن علينا 

حياتنا، هو العفوية والتلقائية.

�شاحلة،  منزلية  بيئة  نبني  اأن  ه��و  واملجتمع  لالأ�شرة  نقدمها  هدية  اأع��ظ��م   -
وبناوؤها يتطلب جهًدا يومًيا على �شعيد اللتزام باأمر اهلل تعاىل، واملبادرة اإىل اخلري، 
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و�شبط الل�شان، واإ�شاعة الألفة واملودة.

- القلوب بيد اهلل - �شبحانه - ولهذا فقد مييل قلب اأحدنا اإىل �شخ�ص وينفر من 
�شخ�ص اآخر، ول �شيء يف هذا، لكن الذي يعرب عن نوع من التوح�ص هو جتاهل الآخرين 

وال�شتخفاف بهم دون اأي �شعور باخلطاأ اأو التق�شري.

- اإن من عدل اهلل - تعاىل - يف عباده اأن املرء ل ي�شتطيع اأن ينعم بالطماأنينة وهو 
ين�شر الكراهية بني النا�ص، كما اأنه ل ي�شتطيع اأن يوؤذي الآخرين من خالل احتقاره 
اأن ينال حظه من احتقارهم له، وهذا يوؤ�شر اإىل اأهمية �شفاء القلب وطيب  لهم دون 

النف�ص وحب اخلري للخلق.
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الأ�ضرة واملجتمع "8"
- اإن الإفراط يف ال�شغط على النا�ص؛ كي ي�شبحوا ف�شالء، ل ياأتي باأية نتيجة 
والرتبية،  ال��دع��وة،  واإن  خمفية،  اأخ��ط��اء  اإىل  املعلنة  الأخ��ط��اء  يحول  لكنه  اإيجابية، 

والتثقيف اجليد، هي التي ميكن اأن تقوم باملهمة على الوجه ال�شحيح. 

- اإن ال�شتري من اأ�شماء اهلل - تعاىل -، واإن التخلق بهذا اخللق يقت�شي من امل�شلم 
النا�ص عليها، كما يقت�شي  اإذا ابتلي مبع�شية، ول يجاهر بها فيجرئ  اأن ي�شرت نف�شه 

ال�شرت على امل�شلمني، والبعد عن اإ�شاعة الفاح�شة بينهم.

فمنهم  باأعمالهم،  النا�ص  يرفدها  �شغرية،  ببحرية  اأ�شبه  الجتماعية  حياتنا   -
من ي�شب فيها ماء الورد من خالل العطاء، وال�شتقامة، والت�شامح، ومنهم من يلوثها 
ي�شاأل  اأن  منا  واح��د  ولكل  واجلفاء،  احلقوق،  واأك��ل  املعا�شي،  خالل  من  القذرة  باملياه 

نف�شه: اإىل اأي الفريقني ينتمي؟

- لدينا اأعداد هائلة من النا�ص، الذين يعانون من اأمرا�ص نف�شية �شائعة، وهم 
يرف�شون الذهاب اإىل طبيب نف�شي خوًفا من كالم النا�ص، واإذا اأردنا اأن نح�شي الأ�شر 
التي تفككت ب�شبب مر�ص نف�شي، فرمبا وجدنا اأنف�شنا عاجزين عن ذلك؛ ولهذا فاإن 
علينا حماربة العرف اخلاطئ يف هذا ال�شاأن، وحث من لديه م�شكلة نف�شية على الذهاب 

اإىل متخ�ش�ص، فاهلل - تعاىل - ما اأنزل من داء اإل اأنزل له دواء.

اأكرث  واإن  البدنية،  اأهميتها عن حاجاتهم  الروحية ل تقل يف  النا�ص  - حاجات 
ما يحتاج اإليه بع�شنا هو �شيء من الهتمام، والتقدير، والت�شجيع، واإن احلر�ص على 

اإ�شعاد من يكون يف جوارنا ي�شكل نوًعا من اأعظم اأنواع الإح�شان.

- لي�شت هناك و�شيلة لالرتقاء بلغة النا�ص وم�شاعرهم اأف�شل من اأن نخاطبهم 
بلغة راقية، تنم عن الحرتام، والتعاطف، والهتمام.

- لنجعل من مبادرة من نلقاهم بال�شالم باًبا لك�شب احل�شنات، واإ�شاعة الِب�شر 
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على الوجوه ال�شاحبة، ولنتعلم ذلك من عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - الذي كان 
يذهب اإىل ال�شوق من اأجل اإلقاء التحية على النا�ص، و�شوؤالهم عن اأحوالهم.

يقول:  وذل��ك حني  ي�شعر،  الإهانة جلل�شائه من حيث ل  يوجه  النا�ص  بع�ص   -
لدي فكرة معقدة، �شاأحاول تب�شيطها لكم، اأو يقول: لدي م�شروع كبري، ل اأظن اأنكم 

ت�شتطيعون امل�شاهمة فيه!

- حتى يتقبل النا�ص ن�شائحنا، فاإن علينا اأن ن�شوقها لهم باأ�شلوب لطيف، ومن 
غري تعاٍل اأو تكرب، واأن تكون �شًرا بيننا وبينهم.
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الأ�ضرة واملجتمع "9"
- دعاء الوالدين نوعان، دعاء �شببه ال�شفقة والرحمة التي اأودعها اهلل - تعاىل 
هو  النوع  وه��ذا  اإليهما،  الولد  لإح�شان  بالمتنان  ال�شعور  �شببه  ودع��اء  قلوبهما،  يف   -
اجلدير بالإجابة؛ لأن فيه معنى الطلب من اهلل - تعاىل - اأن يكافئ عنهما من قد ل 

ي�شتطيعان مكافاأته، واإن ال�شعيد املوفق من يظفر بالكثري منه. 

- من املهم اأن يتعامل الرجل مع زوجته على اأ�شا�ص اأنها اأهم من اأولده، واأهم من 
عمله، واأنها ت�شانده يف ال�شدة والرخاء.

- اإن من ال�شنن املا�شية يف هذا الوجود اأن العادة تغلب القناعة، ونحن ن�شاهد باأم 
اأعيننا كيف اأننا نخ�شع لعادات �شخ�شية واجتماعية، م�شادة للعقل واملنطق واحلكمة، 
واإن من م�شوؤوليات اأهل الوجاهة الجتماعية تفكيك العادات الجتماعية ال�شيئة، ومن 
م�شوؤولية كل واحد منا اأن يجاهد نف�شه يف ذات اهلل - تعاىل -؛ حتى مي�شي وفق احلق 

واملنطق واملنهج العلمي.

ذلك  اأن��ه  كما  الأم���ور،  و�شفا�شف  الدنايا  ال��ذي يرتفع عن  هو  النبيل  الرجل   -
ال�شخ�ص الذي ي�شعر عدد كبري من النا�ص باخل�شارة حني يخ�شر، وي�شعر عدد كبري من 

النا�ص بالأ�شى ومرارة الفقد حني يغادر.

اأن نقلل  امل��ه��م  - ع���دوى الأرواح قريبة م��ن ع���دوى الأج�����ش��ام؛ ول��ه��ذا ف���اإن م��ن 
اأما  الطموحات،  يحطمون  فهوؤلء  النا�ص،  من  واملخفقني  اليائ�شني  مع  التفاعل  من 
الناجحون واأهل الهمم العالية فاإننا اإذا خالطناهم تولد لدينا اأمل عميق باإمكان ال�شري 

يف طريقهم.
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مع خادم الفندق
ال�شيخ علي الطنطاوي - يرحمه اهلل - �شنة )1381ه����(، ون��زل يف فندق يف  حج 
مكة، فكانت له مع خادم الفندق ق�شة، هي نادرة من النوادر، يقول الطنطاوي عن هذا 
اخل��ادم: هو رجل من بالد النوبة، خفيف ال��روح، �شاحك الوجه، ي�شتل منك غ�شبك 
وال�شاعة  الدقيقة  واح��دة، ومتر  دقيقة  يقول:  يقل لك حا�شر،  تاأمره  ا�شتالًل، مهما 
بعدها، ومير اليوم ول يح�شر لك ما طلبت، وتارة يقول لك: اعترب امل�شاألة منتهية، 

وتنتهي حًقا، ولكن كما تنتهي حياة الأحياء باملوت.

وقد قلت لإخواين: اإن حممًدا هذا - اأعني اخلادم - يقول لكم: حا�شر قبل اأن 
يفهم املراد منه، و�شاأثبت لكم ذلك. 

فدعوته وقلت: يا حممد، قال: حا�شر، وقلت: هات لنا فياًل بخرطوم طويل. 
قال: حا�شر، دقيقة واحدة، فقلت له: ما هو احلا�شر، وما الذي طلبته منك؟ فوقف 
اأن يفهمه، قلت له: يا حممد: املطلوب فيل بخرطوم طويل، فعدها نكتة  ومل يحاول 
و�شحك منها، وقال كالًما اأرغمني على ال�شحك، ف�شاع عتبي عليه يف و�شط �شحكي. 
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مدح التعليم
اأح�شن واأجمع ما �شمعت يف مدح التعليم قول اأبي زيد البلخي يف ر�شالة كتبها اإىل 
اأحد؛ لأن اخلا�شة والعامة  "لي�ص ي�شتغني عن التعلم والتعليم  من عريه باأنه معلم: 
ت�شطر اإليهما يف جميع الديانات وال�شناعات والآداب والأن�شاب واملكا�شب واملذاهب، فما 
ي�شتغني كاتب ول حا�شب ول �شانع ول بائع ول اأحد يف كل مذهب ومك�شب اأن يتعلم 
اأجهل منه، وقوام اخللق بالتعلم والتعليم.  اأعلم منه، ويعلم من هو  �شناعة ممن هو 
فاملعلم اأف�شل من املتعلم؛ لأن �شفة املعلم دالة على التمام والإفادة، و�شفة املتعلم دالة 
على النق�شان وال�شتفادة، وح�شبك جهاًل من رجل يذم ما و�شف به اخلالق نف�شه، ثم 
ر�شول اهلل ^، األي�ص قد قال اهلل تعاىل: زب ڦ ڦ ڄ ڄ رب )البقرة: 31(، 
وقال: زب ڎ ڈ ڈ ژ رب )الكهف: 65(، وقال: زب ڃ ڃ ڃ چ چ رب 
زب چ چ ڇ  رب )البقرة:   :^ )الرحمن(، وقال يف و�شف ر�شول اهلل 

129( الآية. 
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�ضاهود املطيي
تقاعد من  ال��دول��ة،  اأح��د قطاعات  ع��ادي يف  ابتداأ حياته كموظف  الكويت،  من 
وظيفته احلكومية، وبداأ عمله اخلا�ص ب�شبب رغبته يف حتقيق اأهدافه من خالل العمل 
احلر. كان اأول م�شاريعه يف ن�شاط مكاتب ال�شيارات عام )1991م(، وتطور يف هذا الن�شاط 
وانتقل لفتتاح )3( ثم )5( اإىل )12( مكتًبا لل�شيارات لوجود طفرة يف جمال ال�شيارات؛ 

نظًرا ل�شح ال�شيارات يف الكويت يف تلك الفرتة ما بني )1991 و1995م(.

وقد حقق اأرباًحا جمزية يف هذا املجال، ثم انتقل بعدها، يف عام )1996م(، اإىل 
القطاع العقاري وا�شرتى اأرا�شي "بلوكات" �شعر املرت فيها )60( ديناًرا كويتًيا، واليوم 
اأن  اإىل 700( دينار. ولك  اأي: ما بني )600  اآخر  اأ�شيف له �شفر  املرت يف هذه املنطقة 

تت�شور الربح الذي حققه من قفزات الأ�شعار هذه. 

اجته �شاهود لتطوير العقارات، حيث طور ما يقارب )300( عمارة يف عدد من 
مدن الكويت، وا�شرتى العديد من املجمعات ال�شكنية والتجارية.

حالًيا حمفظة �شاهود ال�شتثمارية ت�شل اإىل )200( مليون دينار كويتي. 
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العادة ال�ضرية .. اإف�ضاد خلاليا املخ والذاكرة
اإن العادة ال�شرية لي�شت فعاًل يقوم به املمار�ص ب�شكل م�شتقل من دون اأن يكون 

هناك حمرك وباعث وم�شدر لها، بل اإن لها م�شادر تتمثل فيما يلي: 

)اأ(- م�شدر خارجي: وهو ما يتوفر من �شور واأفالم اأو مناظر حقيقية حمركة 
للغريزة، اأو غري ذلك. 

اإىل  يدفع  ي�شور خياًل جن�شًيا  وال��ذي  املمار�ص  داخلي: من عقل  )ب(- م�شدر 
الوجود  �شخ�شيات حقيقية من عامل  يكون مع  اأن  اإما  اخليال  وهذا  ال�شهوة،  حتريك 
ل  اأن��ه  خ�شائ�شه  من  اجلن�شي  اخليال  ه��ذا  الوهمي.  خياله  من  اأو  باملمار�ص  املحيط 
يتوقف عند حد، ول يقت�شر عند ق�شة واح��دة؛ لأنه لو كان كذلك لتناق�شت قدرته 
بعد  يوًما  ومتغري  متجدد  خيال  فهو  لذلك  للقذف؛  والو�شول  ال�شهوة  حتريك  على 
يوم، تتغري فيه الق�ش�ص واملغامرات؛ حتى يحقق الإ�شباع. ودعنا نتخيل جواًزا اأن خاليا 
الذاكرة هي عبارة عن مكتبة ل�شرائط الفيديو، هل ميكن اأن تتخيل كم �شيكون حجم 
املخ�ش�شة  باخلاليا  مقارنة  اجلن�شي  للخيال  فقط  املخ�ش�شة  )اخل��الي��ا(  ال�شرائط 
للمعلومات الدرا�شية مثاًل، اأو غريها من املعلومات النافعة وغري النافعة؟ اجلواب.. لو 
ا�شتطعت فعاًل قيا�ص هذا الكم الهائل من ال�شرائط اأو اخلاليا، واأجريت هذه املقارنة 
لوجدنا اأن تلك اخلاليا املحجوزة خلدمة اجلن�ص وخياله اخل�شب تتفوق ب�شكل لي�ص 
فيه اأي وجه مقارنة، وال�شبب بب�شاطة �شديدة: اأن اخليال اجلن�شي اأمر متجدد ومتكرر 
يف الزمان واملكان، بعك�ص الأنواع الأخرى من املعلومات والتي يحدد لها مكان )مدر�شة 
)اأيام المتحانات مثاًل(؛ لذلك تبقى معلومات اجلن�ص متزايدة ب�شكل  مثاًل( وزمان 

خميف، بينما تتناق�ص اأية معلومات اأخرى ب�شبب الإهمال وعدم ال�شتخدام امل�شتمر.

ول �شك اأن املمار�ص ل ي�شعر بهذه املقارنة يف مراحل عمره املبكرة؛ لأنه ل يزال 
ب�شدد احل�شول على نوعي املعلومات النافع وغري النافع، اإل اأنه مبجرد التوقف عن 
التال�شي  يف  ب��داأ  قد  �شيء  كل  اأن  �شيالحظ  مثاًل  الدرا�شية  املعلومات  على  احل�شول 
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)يالحظ ذلك يف اإجازة ال�شيف(، حيث تتجمد خاليا التح�شيل العلمي، وت�شبح مثل 
�شرائط الفيديو القدمية التي مي�شحها �شاحبها لي�شجل عليها فيلًما جديًدا، لي�شتغل 
و�شيًئا  اأو يالحظ(،  اأن يق�شد  دون  امل�شتخدمة، )وذل��ك يحدث  املخ غري  بذلك خاليا 
ف�شيًئا لن تبقى اأية معلومة مفيدة يف تلك اخلاليا، وتكون كلها حمجوزة للجن�ص واللهو 
بعد طرد كل ما هو مفيد ونافع من علوم دينية ودنيوية؛ للتثبيت من ذلك ميكن �شوؤال 
اأي �شاب من مدمني العادة ال�شرية عما اإذا كان قد بقي الآن يف ذهنه �شيء بعد التخرج 

من الثانوي اأو اجلامعة بثالث �شنوات فقط، ورمبا تقل املدة عن ذلك بكثري. 
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اإليك اأخي املدخن مع التحية!
اتق اهلل تعاىل،فاإنك جتدد ع�شيانه كلما اأ�شعلت �شيجارة. 

* اعلم اأن �شرب الدخان لي�ص عالمة على الرجولة اأبًدا، واإمنا هو فكرة طائ�شة 
اإليها املراهقون؛ كي ي�شدوا النق�ص احلا�شل  يف �شخ�شيتهم، ولالأ�شف  غالًبا ما يلجاأ 

عاجلوا النق�ص بنق�ص اأ�شد منه!

* لو راأيت رجاًل يحرق نقوده ماذا تقول له؟! األي�ص ما تفعله م�شابًها لفعله، بل 
اأ�شد منه؛ لأنه اأحرق نقوده فح�شب، اأما اأنت اأحرقتها واأحرقت قلبك. 

اأن حت�شر، فال تكابر  م، واأ�شراره اأكرث من  اأن تقتنع باأن الدخان حم��رَّ * ل بد 
وتعاند، وحاول البعد عنه اأو اأعلن عجزك، واأن �شيجارة �شغرية غلبتك وانت�شرت عليك. 

* اعلم اأنك م�شوؤول عن مالك الذي ت�شيعه، وبدنك الذي تهلكه ووقتك الذي 
تهدره. 

اأ�شد من املع�شية نف�شها، فخف ربك، ول تاأخذك  اأن املجاهرة باملع�شية  * اعلم 
العزة بالإثم، وقل ملن ن�شحك )جزاك اهلل خرًيا(. 

* اعلم اأنك واأنت ت�شعل ال�شيجارة فاإنك ت�شعل النار يف اأح�شائك، فارحم نف�شك، 
فاإن لها عليك حًقا. 

* اعلم اأنك توؤذي النا�ص برائحة الدخان، والأذية حمّرمة �شرًعا وعقاًل. 

* رمبا كنت - اأخي - �شبًبا يف هداية غريك اإىل ال�شالل و�شرب الدخان بعقب 
�شيجارة ترميه دون مبالة يلتقطه �شغري غري مدرك فيقع يف الإدمان. 

طريق  ع��ن  والأم����وال  الأرواح  يف  وخ�شائر  حريق  ا�شتعال  يف  �شبًبا  كنت  رمب��ا   *
�شيجارة رميتها مل تلق لها باًل. 

اإذا  الوا�شعة  الغرفة  تلك  اإىل جوفك منظر  الدخان  تدخل  واأن��ت  تذكر  اأخ��ي   *
اأوقدت فيها وتكاثر فيها الدخان كيف يكون حال الغرفة؟ حتًما �شتكون �شوداء مظلمة.. 
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فكيف ب�شدرك ال�شغري؟ ولعلك تعرف اأكرث مني منظر ثوب اأبي�ص نفخت فيه دخاًنا 
مبال�شقة فمك به مبا�شرة! ولي�ص اخلرب كاملعاينة. 

اأم��وًرا  اأ�شع فيها بني يديك  امل��وج��زة والتي  الر�شالة  ق��راءة ه��ذه  اإىل  اأدع���وك   *
كثرية، عليك اأن ت�شتفيد منها، فوا�شل القراءة دون تردد اأو �شاأم. 
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اأ�ضرار التخمة
فاأ�شوله  وع��ري��ق،  ق��دمي  امل�شلمة  الأم��ة  تاريخ  يف  وال�شراب  الطعام  مو�شوع  اإن 
ت�شتمد من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية، كما اأن كتب الفقه، والرقائق، واملواعظ، 
والزهديات، والأخالق تفرد اأبواًبا للطعام وال�شراب، تنهى عن املحرمات، وتاأمر باتباع 

الآداب ال�شرعية. 

اأما اليوم، فقد اأ�شبح الطعام وال�شراب يف حياة اأغلب النا�ص نهًما و�شرًها، واإ�شراًفا 
املوائد  وتن�شب  الأم���وال،  والأ���ش��رب��ة  الأطعمة  �شناعة  يف  تهدر  وغ��اي��ة،  ول��ذة  تبذيًرا، 

املفتوحة يف البيوت واملطاعم، ويجري ال�شباق يف اإقامة احلفالت واملنا�شبات الباذجة. 

وانزلق عامة النا�ص اإىل م�شاوئ التقليد الأعمى لالأمم املادية املرتفة، وات�شمت 
اأ�شبحت  حتى  وحياتهم،  واأع��ي��اده��م  ولئمهم  يف  والإ���ش��راف  بالتكلف  الكثريين  حياة 
اأعيادنا مظاهر باهظة الثمن، ورم�شان يف كل عام مو�شًما لل�شرف والرتف، بدًل من اأن 

يكون عبادة وتهجًدا. 

فتحول الغذاء اإىل خطر رهيب، وارتفعت �شيحات التحذير من م�شتقبل ينذر 
بالأخطار، وباتت احلاجة ما�شة اإىل الأمن الجتماعي والقت�شادي والغذائي، وتر�شيد 

الإنفاق وال�شتهالك. 

www.alukah.net



664

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

طريق النجاة
النجاة؟ ما الطريق؟ والإج��اب��ة يف قول اهلل تعاىل:  اأخ��ي - كيف   لعلك ت�شاأل - 
زب چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎڎ رب )الأنعام: 

 .)153

1- فالنجاة يف الإميان باهلل ور�شوله ^ ومالئكته وكتبه ور�شله واليوم الآخر، 
والقدر خريه و�شره. 

النجاة يف طاعة اهلل ور�شوله ^، والعمل بالكتاب وال�شنة. 

�شاأنها  تعظيم  ال�شلوات اخلم�شة يف مواقيتها، مع  على  املحافظة  النجاة يف   -2
واخل�شوع فيها. 

ملن  البيت  وح��ج  واحت�شاًبا،  اإمي��اًن��ا  رم�شان  و�شوم  ال��زك��اة،  اإخ���راج  النجاة يف   -3
ا�شتطاع اإليه �شبياًل. 

4- النجاة يف حما�شبة النف�ص، واملبادرة اإىل التوبة الن�شوح. 

5- النجاة يف الإخال�ص هلل تعاىل، وترك ال�شرك والرياء. 

6- النجاة يف حب اهلل ور�شوله، وحب ما يحبه اهلل ور�شوله ^. 

7- النجاة يف اخلوف من اجلليل، والعمل بالتنزيل، والر�شى بالقليل، وال�شتعداد 
ليوم الرحيل. 

8- النجاة يف ال�شرب عند البالء، وال�شكر عند الرخاء، واملراقبة هلل - تعاىل - يف 
ال�شر والعلن، والرجاء ملا عنده من الأف�شال واملنن. 

9- النجاة يف التوكل على اهلل، وح�شن الظن به، واللجوء اإليه يف كل الأمور. 

10- النجاة يف طلب العلم النافع، والعمل مبقت�شى العلم ل باجلهل والهوى. 

11- النجاة يف تدبر القراآن وتعظيمه، وتالوته والعمل باأحكامه. 

12- النجاة يف حفظ الل�شان عن املحرمات، من كذب وغيبة ومنيمة و�شب ولعن. 
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13- النجاة يف الوفاء بالعهود واأداء الأمانات اإىل اأهلها، وترك اخليانة والغدر. 

14- النجاة يف بر الوالدين و�شلة الأرحام، واإكرام اجلريان، وال�شرب على اأذاهم، 
وبذل املعروف للقريب والبعيد. 

15- النجاة يف ال�شرت والعفاف واحل�شمة، واللتزام ب�شوابط الإ�شالم يف احلجاب، 
وجتنب الت�شبه بالرجال اأو الكافرات يف املظهر واملخرب. 

16- النجاة يف ترك الغل واحل�شد، والعداوة والبغ�شاء، والوقيعة يف الأعرا�ص 
بغري حق. 

تعاىل   - اهلل  اإىل  وال��دع��وة  املنكر،  ع��ن  والنهي  باملعروف  الأم���ر  يف  النجاة   -17
-باحلكمة واملوعظة احل�شنة. 

18- ال��ن��ج��اة يف الل��ت��زام مب��ك��ارم الأخ����الق، م��ن ال��ت��وا���ش��ع، وال��رح��م��ة، واحل��ل��م، 
والبطر،  الكرب والغرور والأ�شر  والكرم، وترك  الغيظ،  واحلياء، ولني اجلانب، وكظم 

وغري ذلك. 

19- النجاة يف الزهد يف الدنيا، وق�شر الأمل، وامل�شارعة اإىل ر�شوان اهلل - تعاىل 
- قبل بلوغ الأجل. 

20- النجاة يف الإعرا�ص عن اللغو واللهو واللعب، والأخذ مبعايل الأمور وترك 
�شفا�شفها، والإ�شالح بني النا�ص. 
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حتية الإ�ضالم
61(، وعن  )ال��ن��ور:  زب ۉ ې ې ې ې ىى رب   :- تعاىل   - ق��ال 
عبداهلل بن عمرو بن العا�ص، اأن رجاًل �شاأل النبي ^ اأي الإ�شالم خري؟ قال: »تطعم 

الطعام، وتقراأ ال�شالم على من عرفت ومن مل تعرف« رواه البخاري وم�شلم.

وكثري من النا�ص اإذا قابلته يف الطريق حياك: ب�شباح اخلري، اأو م�شاء اخلري، اأو 
قال لك: كيف حالك؟!، والبع�ص منا اإذا قلت له: ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

قال لك: "هال هال" اأو "مرحبا بك"!.. وهذا ينايف ما جاء يف كتاب اهلل العزيز؛ 
قال اهلل - تعاىل -: زب ی جئ حئ   مئ  ىئ يئ جب  حبخب رب )الن�شاء: 86(. 

وحتت عنوان "مبداأ ال�شالم يف الإ�شالم" يقول ال�شيخ �شعيد اجلندول يف كتابه: 
"اإليكم �شباب الأمة": )وعلى اأية حال فاإن اأية حتية غري حتية الإ�شالم، ل توؤدي املعنى 
و"جودمورننج"  م�شاوؤك  وط��اب  اخل��ري،  ف�شباح  عليكم".  "ال�شالم  كلمة  توؤديه  ال��ذي 
طيبة  متنيات  اإىل  اإل  ت��وؤدي  ل  عليها  املتعارف  التحايا  من  ذل��ك  غري  اأو  و"بوجنور"، 
باخلري للم�شلم عليه فقط.. اأما كلمة "ال�شالم عليكم". فت�شمل معاين كثرية متعددة، 

وهي مع هذا وذاك حتية اأهل اجلنة دار ال�شالم( انتهى.

والرحمة  بال�شالم  عليه  للم�شلم  دع��اء  وبركاته(  اهلل  ورحمة  عليكم  ف�)ال�شالم 
والربكة، هذا بالإ�شافة اإىل الأجر الذي يح�شل جراء التلفظ بهذه التحية. والبتداء 
بال�شالم �ُشنة عند اللقاء على من عرفت ومن مل تعرف، ففي البتداء بال�شالم خلو�ص 
وال�شغري،  الكبري  على  ت�شلم  لأن��ك  وذل��ك  التوا�شع؛  على  للنف�ص  وتعويد  الكرب،  من 

وعلى الغني والفقري، وعلى ال�شريف والو�شيع. 

يقرب  وه��و  ال��ن��ار،  من  والنجاة  اجلنة،  دخ��ول  اإىل  ي��وؤدي  �شبب  ال�شالم  واإف�شاء 
على  ويبعث  النفو�ص،  م��ن  وال�شغائن  البغ�شاء  وي��ذه��ب  بع�ص،  م��ن  بع�شها  القلوب 
ال�شكينة والأم��ان. فعن عبداهلل بن �شالم - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ^، قال: »اأيها 
اجلنة«.  تدخلوا  نيام،  والنا�ص  بالليل  و�شلوا  الطعام،  واأطعموا  ال�شالم،  اأف�شوا  النا�ص 
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وقال الر�شول ^: »ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى حتابوا، األ اأدلكم 
على �شيء اإذا فعلتموه حتاببتم، اأف�شوا ال�شالم بينكم«.

واأما رد ال�شالم فهو واجب؛ لقول اهلل تعاىل: زب ی جئ حئ   مئ  ىئ يئ 
جب  حبخب رب )الن�شاء: 86(. 
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قم اأيها النائم
ا�شتيقظ يف الثامنة �شباًحا مذعوًرا، وهّب واقًفا منزعًجا، يلوم نف�شه تارة، واملنبه 
تارة وزوجته تارة، و�شيطرت على خميلته �شورة مديره، وهو يوبخه، ويوؤنبه على تاأخره 
امل�شتمر على عمله، وظل يبحث عن عذر يقدمه ملديره لكي ي�شلم من التوبيخ، والتقريع، 

واجلزاء، وهذه حاله منذ عرفته. 

فهو ينزعج عندما يتاأخر عن عمله �شاعة، ول ياأبه ل�شالة الفجر مع اجلماعة، 
وهو يخاف من املدير و�شطوته، ول يخاف من ربه وعقوبته.. فواعجًبا ملن كانت هذه 

حاله!

اأ�شاأل نف�شي كيف اأن الواحد منا وبيديه ي�شبط املنبه على موعد عمله،  اأخذت 
ول ي�شبطه على وقت فر�شه؟!

وكيف اأن الواحد منا اإذا ا�شتيقظ متاأخًرا عن موعد عمله �شاعة، اأقام الدنيا ومل 
يقعدها؟ بينما جتده وقد فاتته �شالة الفجر باأكملها مل يحرك �شاكًنا!

عن عدي بن حامت - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل، ^: »ما منكم من 
اأحد اإل و�شيكلمه ربه، لي�ص بينه وبينه ترجمان، فينظر اأمين منه، فال يرى اإل ما قدم، 
وينظر اأ�شاأم منه، فال يرى اإل ما قدم، وينظر بني يديه، فال يرى اإل النار تلقاء وجهه، 

فاتقوا النار ولو ب�شق مترة« متفق عليه.

فيا عبداهلل! هل اأعددت لهذا اليوم عدته؟ وهل اأعددت لل�شوؤال جواًبا؟ 

 ^ اأبي زهري عمارة بن رويبة - ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل  عن 
الفجر  غ��روب��ه��ا« )يعني  وق��ب��ل  ال�شم�ص  اأح���د �شلى قبل ط��ل��وع  ال��ن��ار  يلج  »ل��ن  ي��ق��ول: 

والع�شر(.

فواعجًبا لهذا العبد! كيف ينام عن ال�شلوات ملء جفنيه، ومفتاح اجلنان بني 
يديه؟!
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  راقب اهلل
على  حافظت  وق��د  باللتزام،  عهد  حديث  كنت  ل�شديقه:  الأ�شدقاء  اأح��د  ق��ال 
ال�شلوات اخلم�شة مع اجلماعة، واأطلقت حليتي، وق�شرت من ثوبي، ولكن بقي �شيء 
واحد مل اأ�شتطع تركه، ول التخل�ص منه، األ وهو ال�شم القاتل: "الدخان اللعني"، يف 
بادئ الأمر كنت اأدخن اأمام العامة، وعلًنا، لكن نظرات النا�ص كانت توؤنبني، وتقرعني 
حتى واإن مل يتكلموا، فهو وا�شح من نظراتهم واإمياءاتهم، والغريب يف الأمر اأنه حتى 
اأنه منظر  الذين مل يلتزموا كانت نظراتهم تنم عن �شيء من التعجب، ويف احلقيقة 
اآن واح��د، حيث ل يتفق هذان الأم��ران  اإىل البكاء والرثاء يف  م�شحك، وكذلك يدعو 
اأعمل؟ وكيف اخلال�ص  اأم��ري! ماذا  اللتزام بالدين وممار�شة التدخني، واح��رتت يف 
من ذلك؟ فاأ�شبحت اإذا اأردت اأن اأدخن اأذهب بال�شيارة بعيًدا عن اأعني النا�ص، وظللت 
فرتة من الوقت على هذه احلال، ويف اأحد الأيام ويف اأثناء تدخيني اأح�ش�شت بق�شعريرة 
يف بدين، وارجتاف يف اأو�شايل، وقلت لنف�شي: يا �شبحان اهلل! اأفر من اأعني النا�ص، فاأين 

املفر من اهلل؟!

وكيف اأ�شتحيي من النا�ص! واهلل اأوىل واأحق بذلك؟! وبعدها قطعت على نف�شي 
اأعانني اهلل على تركها  اأب���ًدا، واحل��م��د هلل، فقد  املنتنة  امل���ادة  اأع���ود لهذه  ب��اأن ل  ع��ه��ًدا 

واخلال�ص منها. 

قلًبا  متيقًظا..  حًيا  قلًبا  ل�شاحبها  اأن  على  ت��دل  اأم��ره��ا  حقيقة  يف  �شورة  ه��ذه 
ا�شت�شعر مراقبة اهلل له، يف كل اأحواله؛ امتثاًل لقوله - تعاىل -: زب ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ا - تدل على اأن �شاحبها اأدرك خطر  ڄ ڄ   ڃ   ڃ رب )احلديد: 4(. وهذه - اأي�شً

ال�شتمرار يف املع�شية. 
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يف زكاة الفطر
قال  رم�����ش��ان.  م��ن  الفطر  عند   ،^ اهلل  ر���ش��ول  فر�شها  فري�شة  الفطر  زك��اة 
عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما -: "فر�ص ر�شول اهلل ^ الفطر من رم�شان على 

العبد واحلر، والذكر والأنثى، وال�شغري والكبري من امل�شلمني" متفق عليه. 

اأبو �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل  وهي �شاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال 
عنه -: "كنا نخرج يوم الفطر يف عهد النبي ^ �شاًعا من طعام، وكان طعامنا ال�شعري 
واللبا�ص  الدراهم والفر�ص  البخاري. فال جتزئ من  والتمر". رواه  والزبيب والأق��ط 
^، وق��د قال  النبي  اأم��ر به  البهائم والأمتعة وغريها؛ لأن ذل��ك خ��الف ما  واأق���وات 
النبي ^: »من عمل عماًل لي�ص عليه اأمرنا فهو رد«. اأي مردود عليه. ومقدار ال�شاع 
كيلو واأربعون جراًما من الرب اجليد، هذا هو مقدار ال�شاع النبوي الذي قدر به النبي 

^ الفطرة. 
قبل  العيد  ي��وم  اإخ��راج��ه��ا  والأف�����ش��ل  العيد  �شالة  قبل  الفطرة  اإخ���راج  ويجب 
اأو يومني فقط، ول جتزئ بعد �شالة العيد؛ حلديث ابن  ال�شالة، وجتزئ قبله بيوم 
: »فر�ص زكاة الفطر طهرة لل�شائم فهي زكاة  عبا�ص – ر�شي اهلل عنهما – اأن النبي̂ 
مقبولة، ومن اأداها بعد ال�شالة فهي �شدقة من ال�شدقات«. رواه اأبو داود وابن ماجه. 
ولكن لو مل يعلم بالعيد اإل بعد ال�شالة، اأو كان وقت اإخراجها يف بر اأو بلد لي�ص فيه 
اأعلم و�شلى اهلل  اأج��زاأ اإخراجها بعد ال�شالة عند متكنه من اإخراجها. واهلل  م�شتحق، 

و�شلم على نبينا حممد واآله و�شحبه. 
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املحا�ضبة يف �ضطور
قال املاوردي يف معنى املحا�شبة: )اأن يت�شفح الإن�شان يف ليله ما �شدر من اأفعال 
نهاره، فاإن كان حمموًدا اأم�شاه، واأتبعه مبا �شاكله و�شاهاه، واإن كان مذموًما ا�شتدركه 

اإن اأمكن وانتهى عن مثله يف امل�شتقبل(.

الفعل  الأح��وال قبل  التثبيت يف جميع  املحا�شبي بقوله: )هي  وعرفها احل��ارث 
والرتك من العقد بال�شمري، اأو الفعل باجلارحة؛ حتى يتبني له ما يفعل وما يرتك، 
فاإن تبني له ما كره اهلل - عز وجل - جانبه بعقد �شمري قلبه، وكف جوارحه عما حرم 

اهلل - عز وجل -، ومنع نف�شه من الإم�شاك عن ترك الفر�ص و�شارع اإىل اأدائه(.

وق��ال عنها الإم��ام ابن القيم - يرحمه اهلل -: هي: )التمييز بني ما له وعليه 
في�شت�شحب ما له ويوؤدي ما عليه؛ لأنه م�شافر �شفر من ل يعود(.
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اإظهار العمل .. قد يكون من الرياء
يعمد بع�ص النا�ص اإىل احلديث عن اأعمالهم، ون�شر ف�شائلهم، فكلما قعد مقعًدا 
قال: فعلت كذا، وت�شدقت بكذا، ويقول: اأنا يف الواقع ل اأ�شتطيع اأن اأقوم يف الليل اأكرث 
ال�شيام يومًيا، لكن يكفيني �شيام الثنني واخلمي�ص، وهو  اأ�شتطيع  �شاعتني، ول  من 

بذلك يريد اأن يعر�ص بذكر قيامه و�شيامه.

كان  ي��روه ويحمدوه عليه؛ ولهذا  النا�ص؛ حتى  اأم��ام  لعله  العمل،  اأظهر  ورمب��ا 
الرياء،  واأبعد عن  لالإخال�ص،  اأق��رب  ذلك  لأن  الإن�شان؛  ي�شرها  اأن  العبادة  يف  الأ�شل 
اإل  بيته  الرجل يف  اأف�شل �شالة  ف��اإن  بيوتكم؛  النا�ص، �شلوا يف  »اأيها   :^ النبي  قال 
املكتوبة«؛ ولهذا كانت ال�شنة يف النوافل اأن ي�شليها الإن�شان يف بيته �شًرا؛ لأن يف ذلك 
اأن تكون كالقبور ل ي�شلى فيها، وفيه تدريب لالأهل  طرًدا لل�شيطان، واإبعاًدا للبيوت 
والأولد على ال�شالة، وفيه بعد عن الرياء، وي�شتثنى من ذلك النوافل التي ت�شرع فيها 
يقول  - عند من  العيدين  اأو  ال�شت�شقاء،  اأو  اأو اخل�شوف،  الك�شوف،  اجلماعة، ك�شالة 

با�شتحبابهما - اأو �شالة الرتاويح، اأو ما �شابه ذلك. 

زب ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ  ت��ع��اىل:  ق��ال اهلل  ال�����ش��دق��ة،  ذل���ك:  وم��ث��ل 
ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ رب )البقرة: 271( فالأ�شل يف ال�شدقة الإ�شرار، 
ول يظهرها اإل اإذا اأمن على نف�شه الرياء، وراأى اأن يف اإظهارها خرًيا وم�شلحة، كحث 
املقا�شد  من  ذلك  اأ�شبه  ما  اأو  العدو،  اإرغ��ام  اأو  ال�شنة،  اإحياء  اأو  ال�شدقة،  على  النا�ص 

ال�شرعية، اأما اإظهار العمل بغري ذلك فهو خالف امل�شروع. 
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دموعِك غالية
عن �شفية بنت حيي - ر�شي اهلل عنها - اأن النبي ^ حج بن�شائه، فلما كان يف 
بع�ص الطريق نزل رجل ف�شاق بهن فاأ�شرع، فقال النبي ^: كذاك �شوقك بالقوارير، 
يعني الن�شاء، فبينا ي�شريون برك ب�شفية بنت حيي جملها، وكانت من اأح�شنهن ظهًرا، 
وجعلت  بيده،  دموعها  مي�شح  فجعل  بذلك،  اأخ��رب  حني   ^ اهلل  ر�شول  وج��اء  فبكت، 
تزداد بكاء، وهو ينهاها، فلما اأكرثت زبرها وانتهرها، واأمر النا�ص بالنزول، فنزلوا، ومل 
يكن يريد اأن ينزل، قالت: فنزلوا وكان يومي، فلما نزلوا �شرب النبي ^ ودخل فيه، 
قالت: فلم اأدر عالم اأهجم من ر�شول اهلل ^، وخ�شيت اأن يكون يف نف�شه �شيء مني، 
 ^ اأبيع يومي من ر�شول اهلل  اأك��ن  اأين مل  اإىل عائ�شة، فقلت لها: تعلمني  فانطلقت 
ب�شيء اأبًدا. واإين قد وهبت يومي لك على اأن تر�شي ر�شول اهلل ^ عني، قالت: نعم، 
قال: فاأخذت عائ�شة خماًرا لها قد ثردته بزعفرانه فر�شته باملاء ليذكي ريحه، ثم لب�شت 
ثيابها، ثم انطلقت اإىل ر�شول اهلل ^ فرفعت طرف اخلباء، فقال لها: ما لك يا عائ�شة 
اإن هذا لي�ص بيومك، قالت: ذلك ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء، فقام مع اأهله، فلما كان 
عند الرواح، قال لزينب بنت جح�ص: يا زينب، اأفقري اأختك �شفية جماًل، وكانت من 
ذلك منها،  �شمع  ^ حني  النبي  يهوديتك، فغ�شب  اأفقر  اأنا  اأكرثهن ظهًرا، فقالت: 
فهجرها فلم يكلمها، حتى قدم مكة واأيام منى يف �شفر، حتى رجع اإىل املدينة واملحرم 
ياأتها ومل يق�شم لها، ويئ�شت منه، فلما كان �شهر ربيع الأول دخل عليها  و�شفر، فلم 
^ فمن ه��ذا؟ فدخل  اإن هذا لظل رج��ل، وما يدخل علي النبي  ف��راأت ظله، فقالت: 
اأ�شنع حني دخلت علي، قالت:  اأدري ما  راأت��ه، قالت: يا ر�شول اهلل ما  ^ فلما  النبي 
وكانت لها جارية، وكانت تخبوؤها من النبي ^ فقالت: فالنة لك، فم�شى النبي ^ 

اإىل �شرير زينب وكان قد رفع، فو�شعه بيده، ثم اأ�شاب اأهله ور�شي عنهم.

يذيب  ما  والفوائد  الثمار  من  املركب  احلديث  لهذا  للمتاأمل  اإن  اهلل،  �شبحان 
^ بها  اأية رقة تلك التي اأحاط ر�شول اهلل  القلب، ويغذي الروح وي�شقل اجل��وارح.. 
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واإن  الواحدة تبكي موت والدها وزوجها ل يبايل، قد غاب عنها وجدانًيا  اإن  زوجاته. 
ح�شر ج�شده. واأم املوؤمنني تبكي عطل ركبها، فيح�شر عندها ر�شول اهلل ^ وكله رفق 
ورحمة، فيحنو عليها، ويطمئن قلبها، ومي�شح �شيلها.. يحركه قلب ل منطق، فال ياأبه 

للدموع من �شبب ولكن يتفاعل لكون احلزن قد وجد اجلرح قد نزف. 

ل يكرتث ر�شول اهلل ^ باملالأ فيعيقه عن اإظهار اهتمامه بزوجته، ول يبايل 
مب�شقة ال�شفر فتكون متابعة ال�شري اأوىل من حبيبته. وياأمر الركب اأن يقف واإن خالف 

مراده.

^ على خديجة - ر�شي اهلل عنها - وهي تبكي وفاة ولدها  يدخل ر�شول اهلل 
القا�شم، فقالت: يا ر�شول اهلل درت لبينة القا�شم، فلو كان عا�ص حتى ي�شتكمل ر�شاعة 
لهون علي، فقال: اإن له مر�شًعا يف اجلنة ت�شتكمل ر�شاعته، فقالت: لو اأعلم ذلك لهون 
علي، فقال: اإن �شئت اأ�شمعتك �شوته يف اجلنة، فقالت: بل اأ�شدق اهلل ور�شوله. يحتويها 
^، فال يهم�ص حزنها ول ي�شرفه، بل يجل�ص ليحت�شنه ويحاول اأن يخففه. احتوى 

العامل بحبه وعطفه.

اأ�شاأل نف�شي: هل عندي هذه املقدرة على العطاء؟ 
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تعليم الذوق
عن ثوبان موىل ر�شول اهلل̂  اأن ر�شول اهلل̂  قال له: يا ثوبان ا�شرت لفاطمة 

قالدة من ع�شب و�شوارين من عاج. 

الإح�شا�ص،  العني ومراد  اجلمال حرفة يتقنها �شناع اجلمال، فاجلمال مبتغى 
^ قد  الإن�شانية، فالر�شول  اإ�شالمية للحياة  )اإن اهلل جميل يحب اجلمال(، حقيقة 
باألوان  بناته  ن��راه يحت�شن  وهنا  به،  وين�شح  للجمال  يدعو  اأدوار حياته  كل  راأيناه يف 
اجلمال وح�شن املظهر، يطلب من ثوبان اأن ي�شرتي لبنته قالدة من ع�شب و�شوارين 
من عاج، يريد اأن تكون ابنته ذات منظر جميل وح�شن؛ لأن ذلك �شامة املوؤمن، يقول 

^: فاأ�شلحوا رحالكم واأح�شنوا لبا�شكم؛ حتى تكونوا �شامة يف اأعني النا�ص. 
اإىل دفرت  تربيتهم ترحتل  اإن  التامة، حيث  العناية  اأبناءه  يويل  ال��ذي  الأب  اإن 
مهامه اليومية، في�شجل كل احلر�ص لأبنائه ولتنقية دواخلهم، ول يتوج�ص يف تلقيح 
النا�ص.. وبذلك يتحقق عند  اأف��ذاًذا عاملني و�شامة بني  خاليا حياتهم؛ حتى يكونوا 
الأبناء احل�شنيان، ال�شالح وقد مالأ نفو�شهم، واجلمال وقد هذب الهندام طواهرهم، 

فال تتاأذى العني منهم، بل تبتغي مداومة امل�شاهدة. 

ملا راأى النبي ^ من اأ�شامة بن زيد - ر�شي اهلل عنهما - خماًطا، اأراد اأن مي�شحه 
بنف�شه؛ فقالت له عائ�شة - ر�شي اهلل عنهما -: دعني حتى اأنا التي اأفعله! ذلك حتى نعلم 
اأن الآباء هم �شركاء مع زوجاتهم يف العناية باأبنائهم وح�شن مظهرهم، في�شعى الأب اإىل 
الإح�شان لأبنائه بنظافة حالهم وا�شتواء �شورتهم، ويكون موجًها لهم ب�شوابط لبا�شهم 
و�شرعية زيهم، فال تغفل عني الرقابة عن بذخ الأيدي يف �شراء كل ما ي�شتهيه الهوى 

ويطلبه، بل توزن الأمور بخريات العقل الذي ي�شتهجن اإنفاق املال بال حاجة. 

اإن من حر�ص النبي ^ على التجمل قوله وهو ينظر اإىل وجه اأ�شامة مبت�شًما: 
لو اأن اأ�شامة جارية حلليتها وزينتها حتى اأنفقه للرجال. ويف ذات يوم قدمت على ر�شول 
اهلل̂  حلية اأهداها اإليه النجا�شي فيها خامت من ذهب، فيه ف�ص حب�شي، فاأخذه النبي 
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ا عنه، اأو ببع�ص اأ�شابعه، ثم دعا اأمامة بنت اأبي العا�ص ابنة بنته زينب  ^ بعود معر�شً
وقال لها: حتلي بهذه يا بنية. ويف اإحدى الغزوات حمل النبي ^ بنًتا �شغرية خلفه 
على الناقة، وكلما اأراد اأن ي�شرتيح نزل وقال لها: هات يدك، فينزل بها ^. وبعد اأن 
انت�شر امل�شلمون بحث عنها واأهداها قالدة من الغنائم واألب�شها اإياها بيده. تقول الفتاة 
بعد ذلك: واهلل ل تغادر رقبتي اأبًدا، ولقد اأو�شيت اأن تدفن معي يف قربي حتى اأتيه يوم 

القيامة اأقول له: القالدة يا ر�شول اهلل.
وا�شتقامة  اختيار  يف  لأبنائه  وراأي  م�شورة  حم��ل  يكون  عندما  الأب  اأج��م��ل  م��ا 
حالهم، فيقتدي بنبيه ^ عندما جاءه اأحد بني جعفر بن اأبي طالب فقال له: باأبي 
اأنت واأمي يا ر�شول اهلل، اأر�شل معي من ي�شرتي يل نعاًل وخامًتا، فدعا النبي ^ بالًل، 
اإىل ال�شوق، فا�شرت له نعاًل، وا�شتجدها، ول تكون �شوداء، وا�شرت به  وقال له: انطلق 

خامًتا، وليكن ف�شه من عقيق.
وتتواىل الدهور وتنجب ال�شيدة فاطمة - ر�شي اهلل عنها - احل�شن واحل�شني، 
تعليمها  منهج  يف  حيز  والنظافة  للمظهر  ويكون  لها،   ^ اأبيها  تربية  على  تربيهما 
وتوجيهها، فهذا اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه - يقول: )خرجت مع النبي ^ يف طائفة 
اأتى  حتى  ان�شرف  ثم  قينقاع،  بني  �شوق  ج��اء  حتى  اأكلمه،  ول  يكلمني  ل  النهار،  من 
خمدع فاطمة، فقال: اأثم لكع؟ يعني احل�شني، فظنت اأنه اإمنا حتب�شه اأمه لأن تغ�شله، اأو 
تلب�شه �شخاًبا )قالدة(، فلم يلبث اأن جاء ي�شعى..(، في�شب الأبناء على العتناء بحالهم 
اأنهما - ر�شي اهلل  والتو�شط، حتى  بن�شيج العتدال  اأثوابهم  لبا�شهم، وتن�شج  وترتيب 

عنهما - كانا يتختمان )يلب�شان اخلامت( يف ي�شارهما.
ال��ذي يخاطب  ال�شادق  األ��وان اجلمال  له  ت��رتاءى  الإ�شالمية  يلج احلياة  ومن 
اجل�شد كم�شكاة تنري اخلري وت�شمو باملظهر، في�شبح امل�شلم كما قال نبينا ^ عالمة 

فارقة يف املجتمع. 
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الأ�ضرار ال�ضحية لتعاطي املخدرات
1- يوؤدي اإدمان املخدرات اإىل ا�شطرابات عقلية قد ت�شل اإىل حد اجلنون.

2- يوؤدي اإىل املوت املفاجئ )ال�شكتة القلبية( نتيجة �شلل ع�شلة القلب، ويوؤدي 
كذلك اإىل الذبحة ال�شدرية وزيادة عدد دقات القلب.

3- ت��زي��د امل��خ��درات م��ن ج��ف��اف احل��ل��ق وال��ف��م، واح��ت��ق��ان العينني، واح��م��راره��ا، 
وارتخاء اجلفون.

املتعاطي كثري من  ل��دى  فاإنه يظهر  امل��خ��درات،  م��واد كيماوية مع  ول��وج��ود   -4
اللتهابات والت�شممات، وقد يوؤدي ذلك اإىل ت�شمم دم املتعاطي كله.

5- يوؤدي اإىل التليف الكبدي، وا�شطراب الدورة الدموية، وينجم من ذلك ارتفاع 
يف �شغط الدم، مع �شعور دائم بالإغماء والرغبة يف التقيوؤ.

6- يوؤدي اإىل �شوء اله�شم و�شوء المت�شا�ص، واللتهاب املعدي والقرحة املعدية.

7- يوؤدي اإىل مر�ص نق�ص املناعة )الإيدز(، وذلك عن طريق احلقن امللوثة التي 
يتبادلها مدمنو املخدرات مع ال�شاذين جن�شًيا.

اجللد  وجفاف  و���ش��واده،  الوجه  و�شفرة  ال��ع��ام،  وال�شعف  الهزل  اإىل  ي��وؤدي   -8
وال�شعر وتلف الأ�شنان.

9- يوؤدي اإىل كثري من اأمرا�ص اجلهاز التنف�شي، كالربو والتهاب ال�شعب الهوائية، 
ب�شبب �شعف وظائف الرئة، وكذلك يوؤدي اإىل الإ�شابة بال�شل الرئوي، وقرحة احللق 

املزمنة، والتهاب البلعوم، و�شلل املراكز املخية امل�شوؤولة عن التنف�ص.

املناعة وعدم  والوعي( و�شعف  )ال��ذاك��رة  املخ  اإىل ق�شور يف وظائف  ي��وؤدي   -10
قدرة جهاز التنا�شل عن القيام بوظيفته.

11- اإذا انعدم وجود املخدر ل�شبب ما، حدث لدى املتعاطي نوبة قوية يعاين فيها 
ا من هذا العذاب. اأق�شى اأنواع العذاب، وقد يلجاأ اإىل النتحار تخل�شً
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اأ�ضباب تعاطي املخدرات
هناك اأ�شباب عديدة لتعاطي املخدرات، من اأهمها:

1- �شعف الوازع الديني وعدم اللجوء اإىل اهلل - تعاىل - يف ال�شدائد واملحن.
2- الرتف الزائد ووفرة املال لدى كثري من النا�ص.

3- اأ�شدقاء ال�شوء الذين يزينون لالإن�شان قبائح الأفعال.
4- الفراغ القاتل وحماولة �شغله باأي و�شيلة.

5- الهروب من مواجهة امل�شكالت وعدم القدرة على حلها.
6- القنوات الف�شائية وما تبثه من برامج واأفالم تدعو اإىل الفواح�ص والرذيلة 

ب�شتى اأنواعها، ومنها اإدمان املخدرات.  
فيقع  الخت�شا�ص،  اأه��ل  ا�شت�شارة  دون  املهدئة  الأدوي���ة  بع�ص  اإىل  اللجوء   -7

الإن�شان يف الإدمان دون اأن ي�شعر.
8- حب ال�شتطالع والتجربة، ومن التجارب ما قتل.

9- العتقاد اخلاطئ باأن املخدرات تزيد يف القدرة اجلن�شية، والواقع خالف ذلك.
10- الرغبة يف زيادة القدرة على العمل وال�شهر واملذاكرة.

11- اعتقاد عدم حترمي املخدرات.
12- تقليد بع�ص امل�شاهري من اأهل الفن والطرب الذين يتعاطون املخدرات.

13- تهاون بع�ص الدول يف الت�شدي لهذه امل�شكلة.
14- �شوء الرتبية وعدم اهتمام الوالدين بتن�شئة الأبناء على الطهر والف�شيلة.

15- وجود ع�شابات متخ�ش�شة يف الرتويج للمخدرات، وت�شهيل و�شولها اإىل اأي 
مكان.
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التدخني ي�ضعف التفكي ويقلل الذكاء!
كثرية هي الأمرا�ص التي يت�شبب فيها التدخني اأو يفاقهما، فقد حذر باحثون يف 
ا  هولندا من اأن عادة التدخني ال�شارة ت�شعف القدرات الذهنية ووظائف املخ، خ�شو�شً

مع التقدم يف ال�شن، وتزيد خماطر الإ�شابة بال�شطرابات العقلية.

فقد اأظهرت درا�شات جديدة، اأن التدخني ي�شرع التدهور الإدراكي والذهني عند 
امل�شنني، ويوؤثر على الوظائف العقلية، ومن خالل دوره يف تر�شيب ال�شفائح الدهنية يف 
ال�شرايني ورفع �شغط الدم، وعرقلة التدفق ال�شليم للدم اإىل الدماغ، مما يزيد خطر 
الإ�شابة بنوعني من ال�شطرابات العقلية، وهما ال�شكتة الدماغية والتدهور الع�شبي 

يف املخ.

الرجال  اأكرث من )9200( م�شارك هولندي من  �شملت  التي  الدرا�شة  واأظهرت 
والن�شاء الذين جتاوزوا �شن اخلام�شة وال�شتني ومتابعة وظائفهم الذهنية والإدراكية 
ال�شابقني،  املدخنني  من  و)%37(  املدخنني،  غري  من  منهم   )%41( ك��ان  �شنتني،  مل��دة 
الذهنية  الخ��ت��ب��ارات  نتيجة  اأن  ال��درا���ش��ة  اأظ��ه��رت  وق��د  حالًيا،  املدخنني  م��ن  و)%22( 
اأبًدا مقابل )0.16( �شنوًيا  تراجعت بنحو )0.03( نقطة �شنوًيا عند الذين مل يدخنوا 

عند املدخنني حالًيا )0.06( عند املدخنني ال�شابقني.

اأن  الأع�شاب( تعني  ن�شرتها جملة )علم  التي  النتائج  اأن هذه  الباحثون  ويرى 
معدل التدهور اأو الرتاجع يف القدرات العقلية يكون اأعلى بنحو )5( مرات �شنوًيا عند 
التدخني  اأن  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  اأب���ًدا،  يدخنوا  مل  بالذين  مقارنة  احلاليني،  املدخنني 

ي�شرع التدهور الإدراكي عند كبار ال�شن.
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هل نخ�ض�ض ميزانية للكتاب؟
�شلعة  البحث واحل�شول على  الأ�شر احلر�ص يف  الكثري من  دائًما ما جتد عند 
ذل��ك، بل  الأوق��ات ل متثل  ال�شروريات، لكنها يف بع�ص  اأحياًنا من  التي تبقى  معينة، 
اإنها جمرد تقليد ومباهاة وفخر وحب املظاهر وترف زائد، والتي طغت ب�شكل جارف 
على واقعنا احلا�شر، فين�شب جل اهتمام الأ�شرة يف كيفية احل�شول على تلك ال�شلع 
بالطرق كافة، حتى اإن كان عن طريق التق�شيط. وبطبيعة احلال، فاإن الأب والأم هما يف 
الغالب اللذان يحددان التوجيه، �شواء يف عملية ال�شراء والختيار، وهذا يعطي ال�شورة 
الوا�شحة عن واقع الأ�شرة ومدى درجة ارتقاء تعليم الأب والأم واأ�شلوب تعاملهما مع 
اأبنائهما الذين ي�شريون خلفيهما، متاأثرين اأحياًنا مبا يقولنه ويفعالنه؛ فهما يعدان 
القدوة مع حدوث تاأثري خارجي قد يجعل من الأبناء يحاكون اأقرانهم واأ�شدقاءهم، 
ول يتقيدون بعرف الأ�شرة، وهذا �شائع وب�شكل كبري. فمن املمكن اأن جند اهتمام الأب 
على  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  والطعام  والأث��اث  املالب�ص  ناحية  يف  فقط  ينح�شر  والأم 
اأ�شكالها كافة، اأي اأنه يبقى يف هذا الإطار مع اإغفال جانب مهم، اأعتقد اأنه ما زال عند 
الكثري من الأ�شر يف اأدنى �شلم الهتمامات، وهو الناحية الثقافية. واأق�شد هنا القراءة 
ذلك ظهور  �شاعد على  �شبه معدوم،  به  الهتمام  يبدو  والتي  املنا�شب  الكتاب  واختيار 
اأبنائنا، فاأ�شبح الكتاب وقراءته ل  و�شائل الرتفية املختلفة، التي �شيطرت على عقول 
يح�شل اإل يف اأ�شيق احلدود، وحتول اإىل حتفة فنية يزال عنها الغبار بني فرتة واأخرى، 
مع اأنه يعد هو م�شدر الثقافة احلقيقية التي ل تن�شب، ي�شاف اإىل ذلك، وهو الأهم، 
اأن القراءة ترتقي باأ�شلوب التعبري والإلقاء، وتفيد يف يف اأثناء املناق�شة والطرح والتي 
اأنهم من املتعلمني، فنحن يف �شراهة  نالحظ يف بع�ص الأحيان افتقاد البع�ص له مع 
يف البحث عن ثقافة مظهر وبطن، لكن ثقافة العقل تبقى �شبه مفقودة، ومل جتد منا 

الهتمام الكايف.. فاإىل متى نغفل عن هذا؟
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دفق قلم
ويحزن  ي�شيبه،  مل��ا  الإن�����ش��ان  ي��ت��اأمل  الع�شماوي:  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
وي��ب��ك��ي، وك���ل ذل���ك م��ت��اح ل��ه م��ب��اح ل���ه، م��ا دام من�شبًطا ف��ي��ه ب�����ش��واب��ط ال�����ش��رع، وم��ا 
^ حينما ���ش��ئ��ل ع��ن ب��ك��ائ��ه ع��ل��ى وف����اة ابنه  دام حم��ق��ق��ا ف��ي��ه م��ع��ن��ى ق���ول ال��ر���ش��ول 
عز   - ربنا  ير�شي  م��ا  اإل  نقول  ول  ليحزن،  القلب  واإن  لتدمع  العني  )اإن   اإب��راه��ي��م: 

وجل - (.

هنالك اأ�شا�ص متني يجب اأن يقوم عليه بناء ال�شرب وال�شلوان، األ وهو )الإميان 
اأن نعمل على )تفعيله( يف  الإمي��ان يجب  اأرك��ان  بالقدر خريه و�شره(، وهو ركن من 
اأن  علينا  فاإن  احلياة،  اأم��ور  لنا من  يتي�شر  وما  اأوتينا،  ف��اإذا فرحنا مبا  احلياة،  واقع 
الر�شا  وه��ذا  �شيًئا،  احلياة  اأم��ور  من  �شلبنا  اإذا  وج��ل-  عز  هلل  الت�شليم  ر�شا  نر�شى- 
هو الذي يحقق لنا ال�شرب وال�شلوان والحت�شاب، ومينحنا الطمئنان، ويذيقنا لذة 

اليقني والإميان.

ا عزيًزا عليك يتاأوه اأمام عينيك، فابذل ما لديك من الأ�شباب،  اإذا راأيت مري�شً
وان�شر عليه ظالل عنايتك ودعائك الذي ل ينقطع له بال�شفاء والعافية، وتذكر- يف 
اللحظة نف�شها- اأنك ل�شت اأرحم به من اهلل الذي خلقه ورزقه ونفخ فيه الروح، تذكر 
اأن الرحمة التي ترتاحم بها املخلوقات جميًعا، اإمنا هي جزء من ت�شعة وت�شعني جزًءا 

احتفظ اهلل - �شبحانه وتعاىل - به لنف�شه يرحم بها عباده.

اإذا �شعرت باأن الأ�شى بداأ يتجاوز حده يف قلبك، والقنوط بداأ يثري دخانه اخلانق 
يف حنايا نف�شك، فتذكر تذكر املوؤمنني ال�شابرين اأن رحمة اهلل اأو�شع، واأنه ل يظلم اأحًدا 

من خلقه اأبًدا.

املر�ص يوؤملنا، �شواء اأكان يف اأج�شادنا اأم يف اأج�شاد من نحب، لكنه رحمة من اهلل - 
عز وجل - للمري�ص املحت�شب؛ لأنه- كما ورد عن الر�شول ^ ل يرتك �شاحبه حتى 

تتحات عنه خطاياه، كما يتحات الورق عن غ�شون ال�شجر يف اخلريف.
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)رحمة اهلل اأو�شع( من رحمتك اأنت بنف�شك وبوالديك واأبنائك، اإذا تذكرت هذا، 
ان�شرح �شدرك، وهداأت نف�شك، وزال ياأ�شك، فال تن�ص رحمة اهلل الوا�شعة واأنت تتاأمل ملا 

تراه من معاناة حبيب، اأو اأمل �شديق.

بن  م�شلمة  له  ق��ال   - اهلل  يرحمه  عبدالعزيز-  بن  عمر  الوفاة  ح�شرت  حينما 
عبدامللك: اأو�ص باأهلك واأبنائك اإيل، فقال يف ثبات املوقنني: لقد وكلتهم اإىل الذي ل 
تخفى عليه خافية، فهو اأرحم بهم، وملا كانت حمنة من بقي من الأمويني على اأيدي 

العبا�شيني، مل ينج من تلك املحنة اإل اأولد عمر بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل.

 )رحمة اهلل اأو�شع( لفتة م�شيئة يجب اأن نعلقها يف كل مكان.

 اإ�شارة:

رح������م������ات������ه م�����������ن  اهلل  ع�������ن�������د  اأم���������������������اه 
ف�����ي�����������ص واأن�����������ه�����������ار ج�����������رت و�������ش������واق������ي
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يوم بني الن�ضي
ملا قتل عمرو بن اأمية ال�شمري رجلني من بني عامر- وقد كان لهما من ر�شول 
اهلل ^ جوار وعهد - كتب اإليه عامر بن الطفيل العامري يقول: اإنك قتلت رجلني 

لهما منك جوار وعهد، فابعث بديتيهما.

فخرج ر�شول اهلل ^ على بني الن�شري ي�شتعينهم يف دية َدينك القتيلني، فلما 
اأتاهم، و�شاألهم املعونة قالوا: نعم، يا اأبا القا�شم، نعينك على ما اأحببت. ثم خال بع�شهم 
على بع�ص، فقالوا: اإنكم لن جتدوا هذا الرجل على مثل حاله هذه - وكان ر�شول اهلل 
^ قد جل�ص على جنب جدار من بيوتهم - فاأيكم يعلو هذا البيت فيلقي عليه �شخرة 

فيقتله بها فرييحنا منه!  

ر�شول  فاأتى  ال�شخرة.  ليلقي عليه  لذلك! ف�شعد  اأنا  فقال عمرو بن جحا�ص: 
اهلل ^ الوحي من اهلل مبا اأراد القوم، فقام وخرج راجًعا اإىل املدينة، وترك اأ�شحابه 

يف جمل�شهم.

من  مقباًل  رج��اًل  فلقوا  طلبه،  يف  قاموا  اأ�شحابه   ^ اهلل  ر�شول  ا�شتبطاأ  ومل��ا 
املدينة ف�شاألوه عنه فقال: راأيته داخاًل املدينة.

فاأقبلوا حتى انتهوا اإليه، فاأخربهم مبا كان اليهود تريد به من الغدر، ثم قال: 
ادعوا على حممد بن م�شلمة. فاأتى، فقال له: اذهب اإىل يهود، فقل لهم: اخرجوا من 

بالدي فال ت�شاكنوين، وقد هممتم مبا هممتم به من الغدر.

فجاءهم حممد بن م�شلمة فقال لهم: اإن ر�شول اهلل ياأمركم اأن تظعنوا.

فقالوا: يا حممد ما كنا نظن اأن يجيئنا بهذا رجل من الأو���ص! فقال: تغريت 
القلوب، وحما الإ�شالم العهود! فقالوا: نتحمل!

ولكن عبداهلل بن اأبي اأر�شل اإليهم يقول: ل تخرجوا، فاإن معي من العرب وممن 
ان�شوى اإيل من قومي األفني، فاأقيموا فهم يدخلون معكم، وقريظة كذلك تدخل معكم.
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فبلغ كعب بن اأ�شد القرظي ذلك، فقال: ل ينق�ص العهد رجل من قريظة واأنا 
حي.

فقال رجل منهم لكبريهم ابن اأخطب: يا حيي، اقبل هذا الذي قاله حممد قبل 
اأن تقبل ما هو �شر منه. قال حيي: وما هو �شر منه؟ قال: اأخذ الأموال، و�شبي الذرية، 
اإن��ا ل  يقول:   ^ اهلل  ر�شول  اإىل  اأخطب  بن  واأر�شل جدي  فاأبي حيي،  املقاتلة،   وقتل 

نرمي، دارنا، فا�شنع ما بدا لك.

فكرّب ر�شول اهلل ^، وكرّب امل�شلمون معه، وقال: حاربت يهود!

اأبي ي�شتمده فلم ي�شتجب له، فرجع  اإىل عبداهلل بن  اأخطب  وانطلق جدي بن 
واأخرب حيًيا بذلك؛ فقال: هذه مكيدة!

وزحف عليهم ر�شول اهلل ^، وحا�شرهم �شت ليال، فتح�شنوا منه يف احل�شون، 
الف�شاد،  عن  تنهى  كنت  قد  حممد،  يا  ف��ن��ادوه:  فيها،  والتحريق  النخيل  بقطع  فاأمر 

وتعيبه على من �شنعه، فما بال قطع النخيل وحتريقها!

وملا يئ�شوا من املعونة، وطال بهم احل�شار، وقذف اهلل يف قلوبهم الرعب.

�شاألوا ر�شول اهلل اأن يجليهم ويكف عن دمائهم، على اأن لهم ما حملت الإبل من 
اأموالهم اإل احللقة، ففعل.

فاحتملوا من اأموالهم ما ا�شتقلت الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته، في�شعه 
على ظهر بعريه، فينطلق به، فخرج بع�شهم اإىل خيرب، ومنهم من �شار اإىل ال�شام.



685

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

روؤيا عموم ر�ضالته ^
عن اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ^: "راأيُت ذاَت ليلٍَة، 
لُت  فيما يرى النَّاِئُم، كاأنَّا يف داِر عقبَة بَن راِفٍع. فاأُتينا بُرِطٍب ِمن ُرطِب ابِن طاٍب. فاأوَّ

نيا والعاقبَة يف الآِخَرِة. واأنَّ ديَنَنا قد طاب" رواه م�شلم. فعَة لنا يف الدُّ الرِّ

ال�شرح:

يف هذه الروؤيا يخرب النبي ^ اأنه راأى يف منامه غنًما �شوداء يتبعها غنم عفر، 
والعفر تطلق على البي�ص، يقال عفراء اأي بي�شاء، وقيل العفر التي يعلو بيا�شها حمرة 
اأن يعربها وك��ان - ر�شي اهلل   ^ اأب��و بكر - ر�شي اهلل عنه -  من ر�شول اهلل  فطلب 
عنه - من اأعلم النا�ص بتاأويل الروؤيا، وله باع يف ذلك، ثم عربها - ر�شي اهلل عنه - باأن 
العرب تتبع النبي ^ وتدخل يف دينه، ثم بعد ذلك ت�شلم العجم وهم من لي�شوا بعرب 
وقع  وقد  التاأويل،  هذا  على   ^ النبي  فاأقره  بالدهم،  وتفتح  اهلل،  دين  يف  فيدخلون 
ت�شديق هذه الروؤيا فدخل العرب يف دين اهلل اأفواًجا، ثم انت�شرت الفتوح ودخل الإ�شالم 
بالد ال�شرق والغرب، ودخل اأهل هذه البالد يف دين اهلل، بل وخرج منهم من اأّيد اهلل به 

هذا الدين ون�شره من العلماء والفقهاء واملجاهدين والأمراء، وغري ذلك.

والنهار، ول يرتك  الليل  بلغ  الأم��ر ما  ه��ذا  "ليبلغن   :^ اهلل   ر�شول  و�شدق 
اهلل بيت مدر ول وبر اإل اأدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز اأو بذل ذليل، عًزا يعز اهلل به 

الإ�شالم واأهله، وذًل يذل اهلل به الكفر".
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املفا�ضد الدينية للمخدرات
)1( تعاطي املخدرات ي�شد عن ذكر اهلل، وعن ال�شالة و�شائر الطاعات.

)2( يورث الأخالق ال�شافلة، واخل�شال القبيحة.

)3( يعطل اجلوارح التي ي�شتطيع الإن�شان عن طريقها اكت�شاب احل�شنات.

)4( يجعل متعاطيه عبًدا لهواه و�شهواته، ومن ميده بهذا ال�شم القاتل.

)5( يوؤدي اإىل �شوء اخلامتة واملوت على غري الطاعة.

)6( يغري بارتكاب اأب�شع اجلرائم من القتل والزنا واللواط، وغري ذلك.

كبائر  من  كبرية  ومرتكًبا  وال��ع��دوان،  الإث��م  على  متعاوًنا  متعاطيه  يكون   )7(
الذنوب.

)8( يكون من امل�شرفني واملبذرين الذين هم اإخوان ال�شياطني.

)9( يوؤدي اإىل ت�شييع الأوقات والأعمار فيما ي�شر ول ينفع.

)10( يكون متعاطيه يف حكم قاتل نف�شه اإذا مات ب�شببه.
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القيادة والتحكم
الب�شري  باملخ  يوجد  حيث  الع�شبي؛  اجلهاز  يف  والتحكم  القيادة  مركز  هو  املخ 
املادة  ما يزيد على )100( بليون ع�شبون، وخلية ع�شبية ن�شطة كهربًيا، يطلق عليها 
ت�شاعد  البي�شاء،  باملادة  تعرف  دبقية،  تريليون خلية  نحو  باملخ  يوجد  كما  الرمادية.. 
كل خلية ع�شبية على الت�شال مبا ي�شل اإىل )10000( من اخلاليا الع�شبية الأخرى، 

مكونة �شبكة من الو�شالت املهمة جًدا للذاكرة الفعالة.

تطور العقل الب�شري على مر اآلف ال�شنني لي�شبح اآلة معقدة للغاية، فقد تطور 
من املخ الزاحف، الذي ل يزال موجوًدا يف مركز املخ احلايل )يف قاعدة اجلمجمة( اأو ما 
يعرف بجذع املخ، والذي يتحكم يف الوظائف احليوية، ويوؤثر يف اختيارنا بني املواجهة 

اأو الفرار اأو الختباء عندما ت�شعر باخلوف اأو الغ�شب.

الزاحف  املخ  التي ي�شيطر بها  الدم يف دماغه" ت�شف الطريقة  "غلى  اإن عبارة 
النا�ص  بع�ص  ي�شتجيب  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  ال�����ش��دي��د..  الن��ف��ع��ال  اأوق����ات  يف  ال��داخ��ل��ي 
للمواجهات بعدوانية، بينما يتجمد البع�ص الآخر مثل اأرنب بهره �شوء �شيارة فثبت يف 

مكانه، بينما يف�شل اآخرون الفرار.

اأنف�شهم على كبح مثريات هذا املخ  والأ�شخا�ص الذين ي�شتجيبون بهدوء دربوا 
الذي ت�شريه الدوافع، وا�شتخدام امل�شتويات املختلفة العديدة من التفكري الأكرث تطوًرا، 

والتي اأ�شيفت اإىل الأ�شا�ص املوجود.
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�ضبط الف�ضل
اإن �شبط الف�شل ل يعني قطع اأنفا�ص التالميذ، اأو �شل حركتهم، اأو حما�شبتهم 
على الب�شمة والهم�شة واللفتة، واإل فاإن مثل هذا ال�شبط ي�شبح و�شوا�ًشا يوؤرق املدر�ص 
دون  النظام  من  معقول  حد  على  املحافظة  يعني  الف�شل  �شبط  اإن  والنهار،  الليل  يف 

اإفراط اأو تفريط.

اأخطر �شيء ميكن اأن نواجهه يف التعليم وغريه هو �شياع الر�شالة وفقد الغاية 
الكربى، وعلى مدار التاريخ كان انهيار احل�شارات ب�شبب �شياع الأهداف الكربى التي 

ت�شتحق الت�شحية، ولي�ص ب�شبب تراجع الإمكانات اأو ت�شلط الأعداء.

ي�شتخدم بع�ص علماء التنمية عدد الكتب املرتجمة موؤ�شًرا على احلراك الثقايف، 
اإىل اللغة  اإح��دى الدرا�شات باأن جمموع الكتب املرتجمة  اأف��ادت  ويف هذا ال�شياق، فقد 
العربية منذ ع�شر املاأمون حتى ما قبل �شبع �شنوات بلغ نحًوا من مائة األف كتاب، وهو 

ما ترتجمه دولة مثل اإ�شبانيا يف عام واحد!

زي��ادة  م��ن  ال��دم��اغ  اجل��ي��دة متكن  املدر�شية  البيئة  اأن  ال��درا���ش��ات،  بع�ص  ت��وؤك��د 
قدرة  من  يقلل  ال�شلبي  املدر�شي  املجتمع  واأن   ،)%20( بن�شبة  الدماغية  الرت��ب��اط��ات 

الدماغ على اإنتاج الرتباطات بن�شبة )20%( كذلك!

علينا اأن ندرب طالبنا على اختيار الكلمات اجلميلة واملوحية من اأجل �شياغة 
يف  العقل  اأدوات  هي  فالكلمات  وذوق��ه،  وحكمته  �شاحبها  روؤي��ة  عن  تعرب  رائعة،  جمل 

حديثه عن ذاته، واإن املقارنة بني تعبريين، تعد و�شيلة اأ�شا�شية يف ذلك التدريب. 
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مع ديباجة من )الإن�ضاء الع�ضري(
يذكر ال�شيخ علي الطنطاوي - يرحمه اهلل -، اأن والدته التي مل تكن تكتب ول 
تقراأ، طلبت منه اأن ير�شل لها ر�شالة اإىل اأخيها حمب الدين اخلطيب يف م�شر، على 
اأن ي�شع لها ديباجة حلوة من كتاب )الإن�شاء الع�شري( الذي كان ي�شتمل على جميع 
اأ�شكال الر�شائل، مبا يف ذلك ال�شتعطاف، والعتذار، والتهنئة، والتعزية وغريها - ومل 
عليكم  ال�شالم  اإليه:  فكتبت  يوًما،  فمكرت  الطنطاوي:  يقول   - اإن�شاوؤه  يعجبها  يكن 
ورحمة اهلل، نحن بخري، والر�شالة يف ال�شفحة كذا من كتاب الإن�شاء الع�شري، اأقول 
هذا توفرًيا لوقتك، وت�شهياًل عليك، وعلي.. يقول الطنطاوي: ورد علي - يعني خاله 
حمب الدين - م�شروًرا مبا فعلت بكتاب ل يزال عندي، يثني فيه على فعلي؛ لأين كما 

قال حفظت له وقته.
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اجلرجي .. غذاء الب�ضطاء
املليء بالفوائد ال�ضحية

اأغلبنا يعتقد اأن اللنب يعد اأوفر م�شادر الكال�شيوم.. هذا �شحيح، لكن اجلرجري 
اإذا قارنا بني كمية  اإننا  من امل�شادر الأخرى املهمة، واملهملة عند كثري من النا�ص، بل 
مت�شاوية من ال�شعرات احلرارية التي نح�شل عليها من اللنب، ومن اجلرجري لتفوق 
اأرب��ع م��رات، ويف  الكال�شيوم بنحو  اللنب يف مقدار ما نح�شل عليه من  اجلرجري علي 

مقدار ما نح�شل عليه من املاغن�شيوم مبقدار �شت مرات!.

بف�شل  العظام  ق��وة  لتاأمني  املنا�شبة  الأغ��ذي��ة  اأح��د  اجلرجري  من  يجعل  وه��ذا 
ارتفاع كمية الكال�شيوم به؛ وذلك ملقاومة تقل�ص الع�شالت ب�شبب غناه باملاغن�شيوم. 

الب�شيط يحتوي على كمية من  النبات  اأن هذا  تعرف  اأن  الطريف كذلك  ومن 
فيتامني )ج( تكاد تت�شاوى مع التي نح�شل عليها من الربتقال، وعلى كمية من احلديد 

تفوق املوجودة بال�شبانخ.

�شعرات   )4( بنحو  اجل�شم  ميد  املخرط  اجلرجري  من  واح��د  فنجان  مقدار  اإن 
حرارية فقط، وميده - يف الوقت نف�شه - بقدر هائل من فيتامني )اأ( املقوي للمناعة 
ي�شل اإىل نحو )1500( وحدة دولية، بالإ�شافة اإىل مقدار )950( ميكروجراًما من بيتا 
كاروتني اأحد اأهم م�شادات الأك�شدة، ومقدار )85( ميكروجراًما من فيتامني )ك( الذي 
 )1900( ومقدار  )ج(،  فيتامني  من  ميلليجراًما   )14( ومقدار  العظام،  بناء  يف  يدخل 
التدهور مع  النظر من  التي حتفظ  الليوتني والزيك�شانثني  ميكروجرام من �شبغات 

التقدم يف العمر.
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امل�ضروع ال�ضهيوين
يق�شد  العربي،  ال�شيا�شي  اخل��ط��اب  يف  ت��رتدد  ع��ب��ارة  ال�شهيوين"  "امل�شروع 
عليهم،  الهيمنة  اأو  اأهلها  وط��رد  فل�شطني  لحتالل  ال�شهيوين  املخطط  اأحياًنا  منها 
ويق�شد به اأحياًنا اأخرى "املوؤامرة اليهودية" التي ل تنتهي اأو ميكن القول اإن امل�شروع 

ال�شهيوين هو النموذج املثايل ال�شهيوين )ما ينبغي اأن يكون(. 

ويردد الكثري اأن امل�شروع ال�شهيوين خطة حمكمة اآخذة يف التحقق بحذافريها، 
واأن هرتزل على �شبيل املثال تنباأ باأن الدولة ال�شهيونية �شتقام بعد خم�شني عاًما، واأن 
نبوءته قد حتققت بالفعل، وما يغفل عنه الكثريون اأن عدد النبوءات ال�شهيونية التي 
اأملانيا  اأن  تنباأ هرتزل عام )1904م(  كثرًيا عدد ما حتقق منها! فقد  تتحقق يفوق  مل 
النازية  الدولة  تاأخذ  اأن  قبل  اأي  جناحها،  حتت  ال�شهيونية  الدولة  �شتاأخذ  التي  هي 
اأع�شاء اجلماعة اليهودية يف اأوروبا حتت جناحها )على طريقتها اجلهنمية اخلا�شة( 
بثالثني عاًما، وقد تنباأ بن جورين باأنه بعد اإن�شاء الدولة ب�شنتني اأو ثالثة �شت�شت�شلم 
كل الدول العربية، و�شتوقع معاهدات �شالم مع الدول ال�شهيونية، واأن الفل�شطينيني 

العرب �شيرتكون اأرا�شيهم؛ بحًثا عن الرثوة يف بقية العامل العربي.

لقد خطط ال�شهاينة على �شبيل املثال لتاأ�شي�ص دولة يهودية خال�شة، كان من 
هذه  تكون  اأن  املفرو�ص  وك��ان  غالبيتهم،  اأو  العامل  يهود  كل  اإليها  يهرع  اأن  املفرو�ص 

الدولة دولة م�شتقلة تعتمد على نف�شها، لكن ذلك مل يحدث. 
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اإ�ضراقة ال�ضباح
حينما ت�شكب ال�شم�ص نورها ال�شايف على الأر�ص تبت�شم لها احلياة؛ لأنها تخرج 
من ح�شار ظالم الليل اإىل اآفاق �شياء النهار، وتفرح بها الكائنات؛ لأنها ترى بان�شكاب 
نورها ما تريد اأن ت�شلكه من دروب ال�شعي يف مناكب احلياة، وتن�شرح بها ال�شدور؛ لأن 
النهار رمز لالإ�شراق والو�شوح الذي يريح الإن�شان من �شراديب الليل وزواياه املعتمة، 

وكهوفه املظلمة. 

اإ�شراق ال�شباح لغة اأجمل من كل اللغات، واأ�شمل واأكرث انت�شاًرا؛ لأنها لغة احلياة 
كلها، لغة الكائنات كلها، تفهمها احلياة دون حاجة اإىل ترجمان، وتفهمها الكائنات دون 

حاجة اإىل �شرح اأو بيان. 

لغة ت�شتيقظ على اأ�شدائها اجلميلة كل القلوب، وت�شعد بروؤية اأنوارها ال�شاطعة 
كل العيون، وي�شبح يف نبعها ال�شايف كل الوجود. 

من الذي ل يفهم لغة اإ�شراقة ال�شباح؟ 

تفهمها  كما  ال�شغرية،  تفهمها احل�شرات  لغة  اللغات،  كل  تفوق  لغة  لها من  يا 
الأط��ي��ار،  تغريد  معها  ويتجاوب  الأ���ش��ج��ار،  اأغ�شان  معها  تتناغم  الكبرية،  الكائنات 
املحيطات  واأم��واج  والأن��ه��ار،  الينابيع  لها  والأح��ج��ار، وتطرب  ال�شخور  وتتفاعل معها 

والبحار، وذرات رمال الفيايف والقفار. 

من الذي ل يفهم لغة اإ�شراقة ال�شباح؟ 

من  وه��ل  الو�شيء،  ووجهها  ال�شاطع  بنورها  ال�شم�ص  يعرف  ل  من  هناك  هل 
الكائنات من ل يح�ص بدفئها حني تزف اإىل الكون ب�شائر نورها، وتبث يف عروق احلياة 

بهاء اأ�شعتها؟!

اأمام  الف�شيح  التي يعر�شها الأفق  البهية  اللوحة الأخاذة  اإ�شراقة ال�شباح، هذه 
نواظرها كل يوم، اإنها ال�شوت امل�شيء الذي ينادينا بدفئه اجلميل اإىل اإ�شراقة ال�شدور، 
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ودفء امل�شاعر، واإ�شاءة القلوب بال�شفاء والنقاء، واملحبة والإخاء. 

من الذي ل يفهم لغة اإ�شراقة ال�شباح؟ 

فاجاأين باإجابة على غري ما كنت اأتوقع، طفالن بريئان كالهما ي�شارعان املوت 
حتت اأنقا�ص بيتني هدمتهما ال�شواريخ الغا�شمة مع اإ�شراقة ال�شباح، اأحد البيتني يف 

غزة فل�شطني، والآخر يف فلوجة العراق. 

قال الطفالن: يا له من �شوؤال موؤمل!، وهل هنالك اإ�شراقة ل�شباح ل يعرف اإل 
دخان غازات الحتالل، ول ي�شمع اإل اأزيز الطائرات، ودوي التفجريات؟!

التفت اإىل اإ�شراقة ال�شباح اجلميل، فوجدتها تبكي بال دموع. 

اإ�شارة:

مت�����ت�����د �������ش������ح������راء اجل���������������راح وم����������ا ل���ن���ا 
خ������������ف ي������������ق������������اوم رم��������ل��������ه��������ا و��������ش�������ن�������ام 

www.alukah.net
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تايواين
يقول الدكتور عبدالرحمن الع�شماوي: يف ال�شابق كنا ن�شخر من كل ما ي�شلنا 
من تايوان، فيكفي اأن تقول )هذه �شناعة تايوانية( حتى نعرف اأن املنتج رديء.. وو�شل 
ال��رداءة لي�شت  ب�)تايواين( دلل��ة على رداءت���ه.. هذه  امل�شكوك فيه  اأن ن�شم  الأم��ر  بنا 

حقيقية، حيث �شئل وزير ال�شناعة التايواين يف اإحدى زيارته للمملكة:

ي�شلكم  وما  واجليد.  ال��رديء  لدينا  فاأجاب  رديئة..  التايوانية  ال�شناعة  ملاذا   -
ليبيعوها  الرديئة  الب�شاعة  با�شترياد  يقومون  فهم  لديكم،  الأعمال  رجال  عنه  ي�شاأل 
لأنها  اجليدة؛  ال�شلعة  ي�شتوردون  ل  بينما  الهائلة،  املكا�شب  ويح�شدوا  عالية  باأ�شعار 

مكلفة.

وبغ�ص النظر عن ال��رداءة واجل��ودة، وبغ�ص النظر عن ات�شاع ذمة بع�ص رجال 
الأعمال الباحثني عن تفريغ جيوبنا وتنظيفها متاًما، فقد غدت تايوان دولة �شناعية 
ذل��ك فهي  اأي��ة م��وارد طبيعية، وم��ع  التي ل متلك  الدولة  خ��الل �شنوات قليلة.. تلك 

ت�شنع للعامل كل �شيء.

م�شتلهًما  املحلية،  �شناعتنا  حلماية  ال�شناعة  ل��وزارة  الكتابة  على  عازًما  وكنت 
منع  منها:  م��ت��ع��ددة،  بطرق  منتجاتها  بحماية  تقوم  �شلعة  لأي��ة  امل�شنعة  ال��دول��ة  اأن 
ا�شترياد ال�شلع املناف�شة؛ لكي تظل ال�شلعة املحلية متوافرة بجودة عالية وب�شعر منا�شب 

للم�شتهلك.

اإن كثرًيا من  لدينا �شناعة ميكن حمايتها، حيث  اأنه ل توجد  ولكنني تذكرت 
تلك  وبع�ص  والبال�شتيك،  الأوراق  ك�شناعة  خفيفة  �شناعات  هي  املحلية  ال�شناعات 
ال�شناعات حتمل �شعار "�شنع يف ال�شعودية"، بينما يتم - من اخللف - ا�شتقدامها من 
اأن يربح، فلريبح وليحقق  التاجر يريد  اأن  اأعرف  �شعودية..  اأنها �شناعة  اخلارج على 
�شيًئا للبلد.. لكن ان يربح ويغ�ص البلد، هذا اأمر لن اأدعي اأنني اأمتلك �شمرًيا حًيا اأكرث 

ممن هم معنيون باإيجاد �شناعة حملية.
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وبالعودة اإىل تايوان اأ�شعر باخلزي؛ لكوننا منتلك كل املقومات ومل نتحول اإىل 
دولة �شناعية.

فهل م�شكلتنا اأننا ل نحب العمل، ول نح�شب للغد، واأننا اتكاليون، ونريد اأن ناأكل 
ون�شرب وننام، وخلق اهلل ي�شنعون لنا كل �شيء، ابتداء من الغرتة التي تزين وجوهنا 
ال�شاحكة وانتهاء باخلادمة التي تناولنا كاأ�ص املاء، ونحن ن�شتلقي اأمام �شا�شات التلفاز، 
ونبحث عن و�شيلة �شهلة لتق�شري الربتقالة... يا نا�ص اتقوا اهلل: متى نتحول اإىل دولة 

�شناعية؟

www.alukah.net
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يوم ذي قرد
قال �شلمة بن الأكوع: اأقبل ر�شول اهلل ^ 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 ^ فا�شتاقه اأجمع، وقتل راعيه.

امل�شركني قد  اأن  ر�شول اهلل  واأخ��رب  واأبلغه 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 
اإل علته  رديتهم باحلجارة، وما زلت كذلك حتى ما تركت بعرًيا من ظهر ر�شول اهلل 
وراء ظهري، وحتى األقوا اأكرث 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 حممًدا، 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.
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فاأخذت بعنان فر�ص اخلرم، فقلت: يا اأخرم، اإن القوم غري قليل فاحذرهم حتى 
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 بن عيينة، فعقر الأخرم بعبدالرحمن فر�شه، وطعنه 
عبدالرحمن فقتله، ولكن اأبا قتادة حلق عبدالرحمن، فطعنه طعنة 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 اإيل 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. 

www.alukah.net
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روؤيا الرطب
عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ^ : "بينا اأنا نائٌم اأُِتيُت 
ِلي -  يَّ يخرُج من اأظفاري، ثم اأَْعَطْيُت َف�شْ ، ف�َشِرْبُت منه، حتى اأين لأَرى الرِّ بَقَدِح َلنَبٍ

ْلَته يا ر�شوَل اهلِل؟ قال: العلُم" رواه البخاري. يعني - عمَر. قالوا: فما اأَوَّ

ال�شرح:

يف هذه الروؤيا يخرب ^ اأنه راأى نف�شه يف نفر من اأ�شحابه يف دار عقبة بن رافع 
ثم جيء لهم برطب من رطب ابن طاب، وهو رجل من اأهل املدينة ين�شب اإليه هذا النوع 
من التمر اجليد، فف�شر النبي ^ هذه الروؤيا باأن الرفعة والعزة للنبي ^ واملوؤمنني 
يف الدنيا والآخرة، واأن العاقبة واجلزاء احل�شن واملنزلة العليا لهم يف الآخرة واأن الدين 

قد طاب، اأي: اكتمل وا�شتقرت اأحكامه ومتهدت قواعده.

)عقبة(  لفظ  العاقبة من  ف�شر  فاإنه  احل�شن،  للفاأل   ^ على حبه  يدل  وه��ذا 
والرفعة من )رافع( وطاب، اأي اكتمل من لفظ )ابن طاب(.. وفيه دللة على اأن م�شلك 

الروؤيا دقيق يحتاج اإىل توفيق.



699

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

ادفع التهمة عن نف�ضك
ل يخلو املرء اأن يتعر�ص لبع�ص املواقف التي قد تثري الريبة فيه عند الآخرين، 
اأمًرا �شاع عند النا�ص وتناقلوه كاخلرب امل�شدق،  اأم  و�شواء كان هذا املوقف �شًكا وريبة، 
و�شيلة،  وبكل  ي�شتطيع  ما  بكل  نف�شه  التهمة عن  بدفع  امل��رء مطاَلب  ف��اإن  كان  واأيهما 
ويظهر هذا جلًيا يف ق�شة يو�شف - عليه ال�شالم -، فاإنه قد حب�ص يف ال�شجن ومكث فيه 
مدة طويلة ظلًما، وملا عرّب روؤيا امللك، واأمر امللك باإطالق �شراحه وجاءه الب�شري، اأبى 
اإل بعد ثبوت براءته، وهو من باب دفع التهمة عن النف�ص. وقال - تعاىل -:   اخلروج 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھھ  ھ  ہ  زب 
وئ   ەئ  ەئ   ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۈٴۇ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ    ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

حئ  مئ رب  )يو�شف(. 
ويف موقف يو�شف هذا ظهور ف�شيلة ومنقبة له - عليه ال�شالم - حيث اإن لبثه 
يف ال�شجن تلك املدة الطويلة، مل تدفعه للخروج من ال�شجن، حتى تندفع التهمة عن 

نف�شه. 

وثمة موقف اآخر لنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فعن علي بن احل�شني - ر�شي اهلل عنهما - اأن 
�شفية زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأخربته اأنها جاءت اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تزوره يف اعتكافه يف امل�شجد 
يف الع�شر الأواخر من رم�شان فتحدثت عنده �شاعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
معها يقلبها حتى اإذا بلغت باب امل�شجد عند باب اأم �شلمة مر رجالن من الأن�شار ف�شلما 

على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال لهما النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ر�شلكما اإمنا هي �شفية بنت حيي.

فقال: �شبحان اهلل يا ر�شول اهلل، وكرب عليهما، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإن ال�شيطان يبلغ 
من الإن�شان مبلغ الدم، واإين خ�شيت اأن يقذف يف قلوبكما �شيًئا. 

التهمة عن  ف��ادف��ع  امل��واق��ف  اإذا م��ررت مبثل ه��ذه  ل��ذا ع��زي��زي الطالب  هم�شة: 
نف�شك قبل فوات الأوان.

www.alukah.net
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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 اأكرث 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 ليفّية 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.

بع�ص النباتات لها جذر واحد �شميك وينمو باجتاه عامودي لالأ�شفل، وي�شمى 
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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حكم قول: "املادة ل تفنى ول تخلق من العدم"
�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل -: ما حكم قول: "املادة ل تفنى 

ول تخلق من العدم؟".

اجل��واب: احلمد هلل،"القول باأن امل��ادة ل تفنى واأنها مل تخلق من عدم، كفر ل 
اأن يقوله موؤمن، فكل �شيء يف ال�شماوات والأر���ص، �شوى اهلل، فهو خملوق من  ميكن 
عدم، كما قال اهلل تعاىل: زب ک  ک ک گگ رب  )الزمر: 62(، ولي�ص هناك �شيء 

اأزيل اأبدي �شوى اهلل.

ا خطاأ  واأما كونها ل تفنى، فاإن َعَنى بذلك اأن كل �شيء ل يفنى لذاته، فهذا اأي�شً
ولي�ص ب�شواب؛ لأن كل �شيء موجود فهو قابل للفناء، واإن اأراد به اأن من املخلوقات ما 
ل يفنى، باإرادة اهلل فهذا حق، فاجلنة ل تفنى، وما فيها من نعيم ل يفنى، واأهل اجلنة 

ل يفنون، واأهل النار ل يفنون.

لكن، هذه الكلمة املطلقة: "املادة لي�ص لها اأ�شل يف الوجود، ولي�ص لها اأ�شل يف 
البقاء"، هذه على اإطالقها كلمة اإحلادية، فنقول: املادة خملوقة من عدم، فكل �شيء 
�شوى اهلل فالأ�شل فيه هو العدم، واأما م�شاألة الفناء فقد تقدم التف�شيل فيها. واهلل 

املوفق"، انتهى.

www.alukah.net
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قارون .. املفتون مباله
اإنه قارون بن ي�شهب بن قاهث.. من بني اإ�شرائيل وقيل، اإنه ابن عم مو�شي - 
عليه ال�شالم -، وكان ي�شمى املنور حل�شن �شوته بالتوراة.. لكنه نافق واغرت بكرثة ماله 

حتى زاد يف ثيابه �شرًبا طوًل ترفًعا على قومه.

اإن اهلل ل يحب الفرحني،  اأهل العلم من قومه فقالوا له: ل تفرح  وقد وعظه 
وابتغ فيما اآتاك اهلل الدار الآخرة، ول تن�ص ن�شيبك من الدنيا واأح�شن كما اأح�شن اهلل 

اإليك. ول تبغ الف�شاد يف الأر�ص اإن اهلل ل يحب املف�شدين.

فقال لهم بكل غرور وتكرب: اإمنا اأوتيته على علم عندي. اأنكر اأن اهلل هو الرزاق 
ذو القوة املتني، وكفر بنعم اهلل عليه.. وخرج على قومه وهو يف زينة مل يعهدها قومه 
من مالب�ص ومراكب وخدم وح�شم، حتى اأن بع�ص اجلهالء قالوا: يا ليت لنا مثل ما 

اأوتى قارون؛ اإنه لذو حظ عظيم. 

ويرد عليهم العقالء من قومهم: ويلكم ثواب اهلل خري ملن اآمن وعمل �شاحًلا، 
ول يلقاها اإل ال�شابرون.

وكان عقاب اهلل لقارون وعمله يف احلال وهو يف تلك الزينة والفخر باأن اأمر اهلل 
نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ  اأن تبتلعه هو وكنزه وماله.. 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ           ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ   ۓ  ۓ  ے 

ۉ ۉ ې ې ې مث )الق�ش�ص(. 
وهكذا انتهى قارون اأغنى الأغنياء من على وجه الأر���ص حتى الآن، فقد كانت 
مفاتيح كنوزه ل ي�شتطيع حملها الع�شبة من الرجال وكانت حتمل على �شتني بغاًل.. 

فما بالك بكنوزه وماله. 
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ابحث عن نوع الزبادي املفيد
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  جتهيزها،  عند  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.

www.alukah.net
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املطـــر
وقطعة  هنا  قطعة  اأي  متفرق،  �شغري  ق��زع  من  يتكون  يبداأ  الركامي  ال�شحاب 
هناك وقطعة هناك، ثم بعد ذلك نراه بداأ يتجمع وبداأت واحدة تنمو، وهذه الواحدة 
اأ�شفل اإىل اأعلى، هذا  التي يف الو�شط التي بداأت تنمو ينمو يف داخلها تيار هوائي من 
التيار الهوائي يقوم ب�شفط وامت�شا�ص الهواء املجاور من اأ�شفل في�شحب ال�شحب اإليها. 

ففي املرة الأوىل اأُزجي ال�شحاب ودفع كان قطًعا �شغرية، وهذه املرة بداأت تنمو 
وبداأت تتاآلف هذه ال�شحب، فاإذا ما تاآلفت بداأت يف طور جديد، وهو الركم اإىل اأعلى، 

تركم: تدخل يف �شن ال�شباب، فريكم بع�شها فوق بع�ص، وهذا هو الطور الثالث. 

اإن الطور الأول: دفع ال�شحاب برفق، الثاين: التاآلف فيما بينه، والثالث: ركمه 
بع�شه فوق بع�ص، فاإذا ركم نزل منه املطر. 

هذه املراحل ذكرت يف القراآن الكرمي:

املرحلة الأوىل: زب ۈئ ۈئ  ېئېئ ېئ  ىئ رب )النور: 43(.

املرحلة الثانية: زب ىئ ىئ یرب )النور: 43(.

املرحلة الثالثة:زب ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  يئ رب )النور: 43(.
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اجلاذبية
كان الإن�شان يف املا�شي ي�شاهد عاملًا كبرًيا يف الف�شاء، مكوًنا من ال�شم�ص، والقمر، 

والنجوم، لكنه ل ي�شاهد �شارية اأو عموًدا تقوم عليها تلك الكواكب، زب ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ   ٹ ٹڤ رب )الرعد: 2(. 

اإل اأن الإن�شان يف الع�شر احلا�شر ي�شاهد يف الآية املا�شية تف�شرًيا مل�شاهدته التي 
تثبت اأن الأجرام ال�شماوية قائمة دون عمد يف الف�شاء الالنهائي، وهي التي ت�شاعد كل 
هذه الأجرام على البقاء يف اأماكنها املحددة لها، فال ت�شقط على الأر�ص، ول ي�شطدم 

بع�شها ببع�شها الآخر.

زب ٹ   ٹ ٹڤ رب، مما ي�شري اإىل وجود  وبهذا يظهر لنا �شر التعبري القراآين 
عمد غري مرئية وهي ما يتم بفعل اجلاذبية وقانونها.

اإن الكالم لو مل يذكر فيه كلمة زب ٹڤ رب لتام وكامل ومفهوم، لكنها و�شعت 
- واهلل اأعلم - لهذا الغر�ص، ليلفت نظر الإن�شان اإىل وجود �شيء غري مرئي �شيدركه 

الإن�شان يوًما ما بعقله، واإن مل يره بعينه، األ وهو قانون اجلاذبية. 

www.alukah.net
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توا�ضع النمل و�ضر بقائه
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   ،)18 )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  �شّخر  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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 من الأ�ضرار العلمية ل�ضفاء نبي اهلل اأيوب 
- عليه ال�ضالم -

قال تعاىل: زب جت حتخت مت ىت يت جث مث  رب )�ص(.

يف هذه الآية بع�ص الأ�شرار العلمية ل�شفاء نبي اهلل اأيوب - عليه ال�شالم -، مما 
ابتلي به من اأمرا�ص: الرك�ص ثم املغت�شل وال�شراب الباردين.

الأط��ب��اء  ري��ا���ش��ة منت�شرة، وين�شح  ال��َع��ْدو واجل����ري( فهو  ال��رك�����ص )وه���و  اأم���ا 
مبمار�شتها؛ لأنها تن�شط الأع�شاء وتك�شب اجل�شد مرونة، كما اأنه يف اأثناء بذل املجهود 
ُتفَرز كرات البي�شاء مبعدل اأكرب، وهي التي متثل جهاز الوقاية يف ج�شم الإن�شان فتزيل 
الإف��راز طوال  البي�شاء يف  الكرات  اأو ميكروبات، وت�شتمر تلك  �شوائب  به من  ما علق 

تعر�ص اجل�شد لأي تغيري يف درجة حرارته. 

اأما ال�شق الثاين من العالج، وهو الغت�شال باملاء البارد: فاإذا اغت�شل الإن�شان بعد 
ذلك باملاء البارد فاإن جميع خاليا اجل�شد مبا فيها من �شرايني تعاود النكما�ص بعد 
التمدد، وذلك ي�شاعد على مرونة تلك ال�شرايني مبا يقيها من اأمرا�ص القلب والدورة 

الدموية. 

ذل��ك، فهو يحقق تلطيًفا لدرجة  البارد بعد  امل��اء  الثالث: وهو �شرب  ال�شق  اأم��ا 
بَّ فيهما  حرارة البلعوم، كما اأن هذه ال�شربة الباردة تغ�شل الكليتني وتنظفهما مما �شُ

من �شوائب الدم.. وبذلك يفرغ ج�شد الإن�شان متاًما من امليكروبات.

www.alukah.net
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ا   كيف تدعو �ضخ�ضً
للدخول يف الإ�ضالم؟

يف بالدنا عدد كثري من غري امل�شلمني الذين وفدوا للعمل، كثرًيا ما يعودون اإىل 
بالدهم بالدرهم والدينار دون اأن ُيدعوا اإىل الإ�شالم.. من واقع خربة يف جمال دعوة 
غري امل�شلمني للدخول يف الإ�شالم، بني يديك اأخي امل�شلم طرق وخطوات مثلى للدعوة، 

نرجو اأن حتقق ثمارها باأ�شرع وقت واأي�شر طريق، دون وقوع اأية �شلبيات. 

اأوًل: ا�شت�شعر - اأخي امل�شلم - الأجر الذي تناله بدعوتك هذه، �شواء اأ�شلم املدعو 
اأم مل ي�شلم، فالنبي ^ ياأتي يوم القيامة ولي�ص معه اأحد. 

ثانًيا: اأخل�ص يف دعوتك هلل! ول ت�شتعجل النتائج! 

ثالًثا: ادع اهلل اأن يهدي هذا املدعو لالإ�شالم، وي�شرح �شدره للحق. 

رابًعا: ا�شتقبله بب�شا�شة وجه، وطالقة حميا، فاإذا َقِبلك ف�شيقبل دعوتك. 

خام�ًشا: حاول اأن تقدم له خدمة ولو ب�شيطة قبل اأن تدعوه، فالنفو�ص جمبولة 
على حب وقبول من يح�شن اإليها. 

�شاد�ًشا: �شله عن ديانته، واطلب منه اأن يبنّي لك ولو �شيًئا من عقيدته وعبادته، 
فحاول من خالل ما يذكر اإثارة ال�شكوك حول ما هو عليه من باطل. 

�شابًعا: ابتعد كل البعد عن ال�شب واللجاجة، فال ت�شبه، ول ت�شب اآلهته، ول ت�شب 
رموز دعوته واأهل ديانته.. اإلخ. 

ثامًنا: اأهده بع�ص الكتب والأ�شرطة، اإن كان معك �شيء، واإل فعده بذلك و�شدق 
معه. 

تا�شًعا: تابع معه الدعوة اإذا مل ي�شتجب من اأول مرة ول متل، فقد ل ي�شتجيب 
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يف اأيام، ول اأ�شهر، ول اأعوام، وقد ل ي�شتجيب اأبًدا، فح�شبك البالغ، واهلل اأعلم واأحكم، 
وهو اأعلم مبن اهتدى. 

وه��ذا  بينكما،  فيما  التفاهم  وي�شعب  لغته  معرفة  عليك  يتعذر  ق��د  العا�شر: 
اأح��د مكاتب توعية اجلاليات، ف�شتجد ما  الت�شال على  ت��رتدد يف  يح�شل كثرًيا، فال 

ي�شرك - باإذن اهلل.

www.alukah.net



710

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

احلماية من املعلومات ال�ضارة على ال�ضبكة 
العنكبوتية

اإىل  معلومة  من  يختلف  ال�شبكة  على  املتوافرة  املعلومات  يف  اجل��ودة  معدل  اإن 
اأن  اأخ��رى.. فلي�شت كل املعلومات املتاحة على ال�شبكة العنكبوتية دقيقة، كما  معلومة 
بع�شها م�شلل على نحو معتمد؛ لذا، ينبغي تعلم كيفية تقومي املعلومات امل�شتمدة من 

ال�شبكة العنكبوتية، والتوا�شل معها ب�شكل اإيجابي.

ولعدم  العنكبوتية؛  ال�شبكة  على  اأ�شكالها  مبختلف  املعلومات  لوجود  ونتيجة 
القدرة على �شبط هذه املعلومات، فاإنه من ال�شروري تعلم كيفية التعامل مع معلومات 

ال�شبكة العنكبوتية واختيار ال�شالح منها، وترك اخلاطئ والرديء. 

وفيما يلي تو�شيح للمعلومات اخلاطئة، وطرق التعامل معها: 

اأوًل: يف املجال الجتماعي: 

توجد بع�ص املعلومات التي تك�شف اأ�شرار النا�ص وخ�شو�شياتهم، والتي يروج لها 
الأ�شخا�ص �شعيفو الإميان والنفو�ص؛ وللتعامل مع هذه املعلومات ينبغي: 

1- عدم الدخول للمواقع امل�شبوهة، التي تروج للف�شاد من خالل عناوين لفتة 
لالنتباه. 

2- عدم اإ�شاعة الأمر واحلديث عن وجود هذا النوع من املعلومات بتفاخر اأمام 
الآخرين؛ لأن هذه الأمور مبثابة البتالءات، وينبغي فيها ال�شرت وعدم احلديث عنها، 

اأو الرتويج لها. 

3- احلذر من ن�شر ال�شور ال�شخ�شية على اأي موقع من مواقع ال�شبكة العنكبوتية؛ 
لأن بع�ص الفا�شدين ي�شتطيعون تغيري معامل هذه ال�شور اإىل اأ�شكال خمتلفة. 

ثانًيا: يف املجال الديني: 

توجد الكثري من املعلومات التي تتعلق بالديانات، لكن قد تكون هذه املعلومات 
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موؤيدة لدين اأو مذهب ديني معني، كما قد توجد بع�ص املعلومات التي ت�شوه احلقائق 
دعاة  اأو  املت�شددين  الكثري من  فاإن  هنا  املذاهب، ومن  اأو  الديانات  ببع�ص  يتعلق  فيما 
البتعاد عن الدين وتعاليمه يجدون ال�شبكة العنكبوتية و�شيلة فعالة لنقل اأفكارهم؛ 
وذلك لعدم وجود �شوابط فكرية لن�شر املعلومات على ال�شبكة العنكبوتية؛ لذا يتوجب 

على مت�شفح ال�شبكة العنكبوتية التعامل مع املعلومات الدينية بحذر �شديد.

ثالًثا: يف املجال العقلي: 

عرب  بالدرا�شة  املتعلقة  املو�شوعات  ع��ن  البحث  اأث��ن��اء  يف  الطالب  على  ينبغي 
ال�شبكة العنكبوتية النتباه اإىل املعلومات اخلاطئة، وعدم الأخذ بجميع املعلومات على 

اأنها م�شلمات، وت�شلح لأن تكتب يف بحثه، ومن هذه الأخطاء:

تناق�ص بع�ص املعلومات مع بع�شها البع�ص، وقد ياأتي هذا التناق�ص نتيجة لعدم 
ا�شتخدام بع�ص الكتاب لالأ�شلوب العلمي يف الكتابة؛ لذا.. على الباحث عن املعلومات 
الكتب  اإىل  وال��رج��وع  املتناق�شة،  املعلومات  ه��ذه  اأخ��ذ  وع��دم  العقلية  املعاجلة  اإج���راء 

املخت�شة. 

www.alukah.net
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هذا دين اهلل
يقول الدكتور عبدالرحمن الع�شماوي: قال يل �شاحبي: ما اأعظم دين الإ�شالم! 
وما اأ�شفى ر�شالته واأ�شدقها!.. واهلل لقد اأ�شابني من الهم والغم ما مل اأ�شتطع النوم 
ع�شكرًيا  عليه  القا�شية  الإ�شالم حربهم احلديثة  اأع��داء  �شن  واأياًما حينما  ليايل  معه 
واإعالمًيا وفكرًيا، حتى قلت يف نف�شي، واأ�شتغفر اهلل مما قلت: يبدو اأن خطط الأعداء 
املحكمة �شتقل�ص من نور الإ�شالم حتى حت�شره يف زوايا �شيقة ل ي�شتطيع معها امل�شلم 

حراًكا.

بالإ�شالم،  الهتمام  من  ف��راأي��ت  الغربية  البالد  بع�ص  وزرت  الأي���ام،  م�شت  ثم 
اأهله  النا�ص مع  وراأي��ت من تعاطف كثري من  وق��راءة ما كتب عنه،  ومعرفة حقيقته، 
- على رغم احلمالت الإعالمية الغا�شمة - ما اأثلج �شدري، واأزال همي وغمي، وقلت 
والدعاة  اأن�شاره  من  كان  ملن  فطوبى  ويحميه،  يحر�شه  اهلل  دين  هذا  مرتفع:  ب�شوت 

اإليه!

واأ�شاف �شاحبي: ثم علمت من خالل تقارير �شادرة عن املراكز الإ�شالمية يف 
اأمريكا اأن عدد من اأ�شلم بعد اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب قد جتاوز اأربعة وثالثني 
�شده  والن�شارى  اليهود  متع�شبي  بدعايات  �شاربني  مقتنعني  الإ�شالم  اعتنقوا  األًفا، 
عر�ص احلائط، وعلمت اأن عدد من اأ�شلم بعد تلك الأحداث يف بريطانيا يقارب ثالثني 
األًفا، فقلت ب�شوت مرتفع: خابت م�شاعي احلاقدين الذين يريدون ليطفئوا نور اهلل 

باأفواههم، وياأبى اهلل اإل اأن يتم نوره.

الذي  الغافل  اإذ رفعت �شوتك بهذا احلق؛ حتى ي�شمع  اأح�شنت  قلت ل�شاحبي: 
اأن دين  اأن نكون على يقني ل يقبل ال�شك  اأغمى عينيه بريق دعايات الأع��داء، ول بد 
الإ�شالم هو الدين احلق الذي ل ميكن اأن ينطفئ نوره اأبًدا؛ لأن اهلل - �شبحانه وتعاىل 
-هو حار�شه وحاميه، ول تعجب يا �شاحبي مما راأيت من انت�شار دينك، على رغم ق�شوة 
اأعدائه، فاإنه خري، واخلري يت�شلل اإىل النفو�ص، ويدخل اإىل القلوب مهما كانت املوؤامرات 
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التي حتاك �شده، ومن الذي مينع اخلري والنور من معانقة ب�شا�شة القلوب؟!

هذا �شجاع بن وهب - ر�شي اهلل عنه - يبعثه الر�شول ^ بكتاب اإىل اأحد ملوك 
الإ�شالم.  اإىل  فيه  الغ�شاين، يدعوه  �شمر  اأب��ي  بن  احل��ارث  للروم، وهو  التابعني  ال�شام 
احل��ارث،  اإىل   ^ اهلل  ر���ش��ول  بكتاب  فذهبت  ي��ق��ول:  حيث  يحدثنا؛  �شجاًعا  ول��ن��رتك 
يف  �شيلقاه  حيث  لقي�شر،  الهدايا  بتهيئة  م�شغول  اأن��ه  فاأخربين  حاجبه،  اإىل  فانتهيت 
طريقه من حم�ص اإىل اإيليا مهنًئا له بهزمية جنود الفر�ص. قال �شجاع: فاأقمت ببابه 
^، فاأخربين احلاجب بوقت  اأنني ر�شول ر�شول اهلل  اأخ��ربت حاجبه  اأي��ام، ثم  ثالثة 
قدومه، وكان احلاجب رومًيا ا�شمه )مري(، فاأخذ ي�شاألني عن الر�شول ^ وما يدعو 
اإليه، فكنت اأحدثه فريق قلبه حتى يغلبه البكاء، ثم قال: اإين قراأت يف الإجنيل �شفة 
هذا النبي - عليه ال�شالة وال�شالم -، وكنت اأظنه يخرج بال�شام، فاإذا به يخرج يف اأر�ص 
القرظ، فاأنا اأوؤمن به واأ�شدقه، ولكنني اأخاف من امللك احلارث بن اأبي �شمر اأن يقتلني. 
القلوب، وظل احلاجب يكرمني  اإىل  الدين كيف ي�شل  قال �شجاع: فعجبت لأمر هذا 
حتى جاء امللك، فدخلت عليه، فكان جوابه غليًظا، واأر�شل اإىل قي�شر يخربه بخربي، 
فاإذا بدحية الكلبي قد و�شل اإىل قي�شر بكتاب ر�شول اهلل ^. قال �شجاع: فلما اأردت 
الرجوع اأعطاين احلاجب الرومي )مري( نفقة وك�شوة، وقال يل: اأقرئ ر�شول اهلل مني 

ال�شالم، واأخربه اأين متبع دينه. قال: فلما اأخربت الر�شول ^ بذلك قال: �شدق.

نعم يا �شاحبي، هذا دين اهلل، ولكن اأهل الباطل ل يفقهون.

www.alukah.net
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روؤيا اللنب
عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال �شمعت ر�شول اهلل ^ يقول: »بينا اأنا نائم 
اأ ين لأرى الري يخرج من اأظافري، ثم اأعطيت ف�شلي  اأتيت بقدح لنب ف�شربت حتى 

عمر بن اخلطاب، قال فما اأولته يا ر�شول اهلل؟ قال: العلم«.

ال�شرح:

يخرب النبي ^ يف هذه الروؤيا اأنه قد جيء له بقدح لنب ف�شرب منه حتى ارتوى 
منه ارتواء، حتى اأنه من �شدة ارتوائه يخرج الري من اأظافره، ثم اأعطى ما ف�شل من 
هذا اللنب لعمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - ف�شاأله ال�شحابة عن تاأويل هذه الروؤيا 
فاأّولها الر�شول بالعلم، قال العلماء: وتاأويل اللنب بالعلم ل�شرتاكهما يف كرثة النفع 
ب�شيا�شة  العلم  بالعلم هنا  وامل��راد  املعنوي.  الغذاء  والعلم  البدين  للغذاء  فاللنب  بهما؛ 
النا�ص بكتاب اهلل و�شنة ر�شوله وخ�ص عمر لطول مدته بالن�شبة ملدة اأبي بكر، واتفاق 

النا�ص على طاعته بالن�شبة ملن بعده.

قال املهلب: روؤية اللنب يف النوم تدل على ال�شنة والفطرة والعلم والقراآن؛ لأنه 
اأول �شيء يناله املولود من طعام الدنيا، وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوب.

ويف هذه الروؤيا ف�شيلة لعمر - ر�شي اهلل عنه - وما خ�شه اهلل من الف�شل والعلم، 
ول يوؤخذ منه تف�شيله على اأبي بكر؛ اإذ اإن الأمة جممعة على تقدمي اأبي بكر ل�شابقته 

يف الإ�شالم وف�شله - ر�شي اهلل عنهم اأجمعني -.
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 مــلــحـــق:
طـويـلـة" كـلـمــات  "ع�ضر 

 منا�ضبة لالإلقاء يف امل�ضلى املدر�ضي ،
 وكذلك يف ح�ض�ض النتظار 

والعديد من املنا�ضبات
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الإخال�ض
 احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

ف��اإن من اأعظم الأ���ش��ول املهمة يف دي��ن الإ���ش��الم حتقيق الإخ��ال���ص هلل - تعاىل 
غري  �شاهًدا  عملك  على  تطلب  األ  هو  الإخال�ص  بع�شهم:  قال  العبادات،  جميع  يف   -
اهلل تعاىل، ول جماز �شواه، والإخال�ص هو حقيقة الدين، ومفتاح دعوة الر�شل عليهم 

ال�شالم.

قال تعاىل: زب ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ رب  )البينة: 5(.

وقال تعاىل: زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ رب )الزمر(، وقال �شبحانه: زب ڀ ڀ  
اأح�شن  الف�شيل:  قال  )امللك(..  رب  ٹ   ٹ    ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  ڀ 
ا ومل يكن �شواًبا مل يقبل، واإذا  عماًل اأخل�شه واأ�شوبه، وقال: اإن العمل اإذا كان خال�شً
ا �شواًبا. واخلال�ص ما كان هلل  ا مل يقبل؛ حتى يكون خال�شً كان �شواًبا ومل يكن خال�شً

وال�شواب ما كان على ال�شنة.

ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  زب  �شبحانه:  وق��ال 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ رب )ال�شورى(.

اأعمال  اأعظم  والإخ��ال���ص  عبادته"،  يف  بالإخال�ص  "و�شاهم  العالية:  اأب��و  ق��ال 
القلوب.

قال ابن القيم - رحمه اهلل تعاىل -: "ومن تاأمل ال�شريعة يف م�شادرها ومواردها، 
علم ارتباط اأعمال اجلوارح باأعمال القلوب، واأنها ل تنفع بدونها، واأن اأعمال القلوب 
اإل مبا يف قلب  املنافق  املوؤمن عن  اأعمال اجل���وارح، وه��ل مييز  العبد من  اأفر�ص على 
كل واحد من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وعبودية القلب اأعظم من عبودية اجلوارح، 

واأكرث واأدوم، فهي واجبة يف كل وقت".

www.alukah.net
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والإخال�ض �ضرط لقبول العمل، فاإن العمل ل 
يقبل اإل ب�ضرطني: 

اأوًل: اأن يكون العمل موافًقا ملا �شرعه اهلل يف كتابه، اأو بّينه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعن 
عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�ص منه فهو 

رد« متفق عليه.
ا لوجه اهلل تعاىل. ثانًيا: اأن يكون العمل خال�شً

فعن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإمنا الأعمال بالنيات 
واإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته اإىل اهلل ور�شوله فهجرته اإىل اهلل ور�شوله، 
ومن كانت هجرته لدنيا ي�شيبها، اأو امراأة يتزوجها، فهجرته اإىل ما هاجر اإليه« متفق 

عليه.
وم�شداق ذلك قوله تعاىل:  زب يئ  جبحب خبمب ىب يب جت حت   ختمتىت يت جث 

مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ جس حس  رب )الكهف(.
زب ڭ ڭ ڭ ڭ  والإخال�ص هو الأ�شا�ص يف قبول الدعاء، قال تعاىل: 

ۇ ۇۆ ۆ ۈ  رب )غافر: 14(.
 وفقدان الإخال�ص �شبب لرد العمل.. عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
نعمه  فعرفه  به  فاأتي  ا�شت�شهد  رجل  عليه:  القيامة  يوم  يق�شى  النا�ص  اأول  »اإن  ق��ال: 
فعرفها، قال: فما عملت فيها، قال: قاتلت فيك حتى ا�شت�شهدت. قال: كذبت، ولكنك 
قاتلت لأن يقال ج��ريء، فقد قيل: ثم اأمر به ف�شحب على وجهه حتى األقي يف النار، 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقراأ القراآن، فاأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقراأت فيك القراآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عامل، وق��راأت القراآن ليقال هو ق��ارئ، فقد قيل، ثم اأمر به ف�شحب على وجهه 
حتى األقي يف النار، ورجل و�شع اهلل عليه واأعطاه من اأ�شناف املال كله، فاأتي به فعرفها 
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من �شبيل حتب اأن ينفق فيها اإل اأنفقت فيها لك، 
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به ف�شحب على وجهه،  اأم��ر  ق��ال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو ج��واد، فقد قيل، ثم 
ثم األقي يف النار«، وملا بلغ احلديث معاوية بكى بكاء �شديًدا، فلما اأفاق قال �شدق اهلل 

ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  زب  ور�شوله: 
ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ 

ڳ رب )هود(.
وعن اأبى مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - اأن رجاًل جاء اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
يا ر�شول اهلل، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه، 
فمن يف �شبيل اهلل؟.. فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف 

�شبيل اهلل«. متفق عليه.
وعن اأبي اأمامة الباهلي - ر�شي اهلل عنه - اأن رجاًل جاء اإىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
اأراأيت رجاًل غزا يلتم�ص الأجر والذكر ما له؟ فقال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �شيء له« فاأعادها 
ثالث مرات، ويقول له ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �شيء له«  ثم قال: »اإن اهلل ل يقبل من العمل 

ا وابتغى به وجهه« رواه الن�شائي. اإل ما كان خال�شً
قال الف�شيل بن عيا�ص: ترك العمل لأجل النا�ص رياء، والعمل لأجلهم �شرك، 

والإخال�ص: اخلال�ص من هذين. ويف رواية عنه: والإخال�ص اأن يعافيك اهلل منها.
وقيل ل�شهل الت�شرتي: اأي �شيء اأ�شد على النف�ص؟ قال: الإخال�ص؛ لأنه لي�ص 

لها فيه ن�شيب.
وقال �شفيان الثوري: ما عاجلت �شيًئا اأ�شد علي من نيتي، اإنها تتقلب علّي.

وقال اأحدهم: اإذا اأخل�ص العبد انقطعت عنه كرثة الو�شاو�ص والرياء.
وقال بع�ص ال�شلف: من �شلم له من عمره حلظة خال�شة لوجه اهلل، جنا؛ وذلك 
لعزة الإخال�ص، وع�شر تنقية القلب من هذه ال�شوائب، فاإن اخلال�ص هو الذي ل باعث 

له اإل طلب القرب من اهلل تعاىل.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.

www.alukah.net



720

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

ال�ضبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله وبعد:

فعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»�شبعة يظلهم اهلل تعاىل 
يف ظله يوم ل ظل اإل ظله، اإم��ام ع��ادل، و�شاب ن�شاأ يف عبادة اهلل، ورجل قلبه معلق يف 
امل�شاجد، ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امراأة ذات من�شب 
اأخ��اف اهلل، ورج��ل ت�شدق ب�شدقة فاأخفاها حتى ل تعلم �شماله ما  اإين  وجمال فقال 

تنفق ميينه، ورجل ذكر اهلل خالًيا ففا�شت عيناه« متفق عليه.

يجمع اهلل اخلالئق يوم القيامة، الأولني منهم والآخرين زب گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ رب )النجم: 31(.

واأمرهم  عباده  منه  اهلل  ح��ذر  كربه،  �شديد  هوله،  عظيم  ق��دره،  طويل  ي��وم  يف 
بال�شتعداد له، قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ رب )احلج(.
يف ذلك اليوم العظيم تدنو ال�شم�ص من اخللق، حتى تكون منهم قدر ميل، فيكون 
النا�ص على قدر اأعمالهم يف العرق، فمنهم من يكون اإىل كعبيه، ومنهم من يكون اإىل 

ركبتيه، ومنهم من يكون اإىل حقويه، ومنهم من يلجمه العرق اإجلاًما.

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يعرق النا�ص يوم القيامة 
حتى يذهب عرقهم يف الأر�ص �شبعني ذراًعا، ويلجمهم حتى يبلغ اآذانهم« متفق عليه.

يف ذلك املوقف العظيم يظل اهلل يف ظله هوؤلء ال�شبعة، فلنتاأمل اأعمالهم التي 
اأوجب لهم هذا اجلزاء العظيم.

فالأول: الإمام العادل الذي يحكم بني النا�ص باحلق ول يتبع الهوى، كما قال 
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جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی    ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  زب  ت��ع��اىل:  
حب خبمب ىب يب جت   حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج  رب )�ص(.

زب ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ي��ق��ول:   اإذ  �شبحانه  له  رب��ه  اأم��ر  ممتثاًل 
رب  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ   ۇئ  وئ    ەئوئ  ەئ   ائ  ائ  ى    ېى  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ 

)الن�شاء(.

وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن املق�شطني عند اهلل على 
منابر من نور عن ميني الرحمن عز وجل، وكلتا يديه ميني، الذين يعدلون يف حكمهم 

واأهليهم، وما ولوا« رواه م�شلم.

اإىل ج��زاء من جار يف  اأهله، فانظر  ث��واب يف عدل يف حكمه واأعطى احلق  فهذا 
حكمه وظلم ومل يعدل.

ی  ی    یی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
جئحئ مئ ىئ  يئ  رب )اإبراهيم(.

وعن اأبي اأمامة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من رجل يلي 
اأمر ع�شرة فما فوق ذلك اإل اأتى اهلل عز وجل مغلوًل يوم القيامة يده اإىل عنقه، فكه 
بره اأو اأوبقه اإثمه، اأولها مالمة واأو�شطها ندامة، واآخرها خزي يوم القيامة« رواه الإمام 

اأحمد.

وعن معقل بن ي�شار - ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:»ما من عبد 
ي�شرتعيه اهلل رعية ميوت يوم ميوت وهو غا�ص لرعيته اإل حرم اهلل عليه اجلنة« متفق 

عليه.

ال�شاحلة،  لالأعمال  ن�شاأ  منذ  اهلل  وفقه  وقد  اهلل،  عبادة  يف  ن�شاأ  �شاب  والثاين: 
وحببها اإليه، وكره اإليه الأعمال ال�شيئة واأعانه على تركها، اإما ب�شبب تربية �شاحلة، 
اللهو  ال�شباب من  كثري من  عليه  ن�شاأ  وق��د حفظه مما  ذل��ك،  اأو غري  رفقة طيبة،  اأو 
هذا  على  اهلل  اأثنى  وقد  وامل��ل��ذات،  ال�شهوات  يف  والنهماك  ال�شلوات  واإ�شاعة  واللعب، 

www.alukah.net
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الن�صء املبارك بقوله تعاىل: زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ رب )الكهف: 13(.

وملا كان ال�شباب داعًيا قوًيا لل�شهوات، كان من اأعجب الأمور ال�شاب الذي يلزم 
نف�شه بالطاعة والجتهاد فيها، فا�شتحق بذلك اأن يكون من ال�شبعة الذين يظلهم اهلل 

يف ظله.

ملسو هيلع هللا ىلص التي اأو�شى  اأب��اله، فعمل بو�شية نبيه  اأنه م�شوؤول عن �شبابه فيم  لقد علم 
بها، حيث يقول: »اغتنم خم�ًشا قبل خم�ص: �شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل �شغلك، 

وحياتك قبل موتك، و�شحتك قبل �شقمك، وغناك قبل فقرك«.

والثالث: رجل قلبه معلق بامل�شاجد، فال يكاد اإذا خرج من امل�شجد اأن يرتاح ل�شيء 
حتى يعود اإليه؛ لأن امل�شاجد بيوت اهلل، ومن دخلها فقد حل �شيًفا على ربه، فال قلب 

اأطيب ول نف�ص اأ�شعد من رجل حل �شيًفا على ربه يف بيته وحتت رعايته.

وهوؤلء عمار امل�شاجد على احلقيقة الذين قال اهلل فيهم: زب ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  

ھ ھ ے ے ۓ ۓ رب )التوبة: 18(.
فعن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�شجد بيت كل تقي، وتكفل 
اهلل ملن كان امل�شجد بيته بالروح والرحمة واجلواز على ال�شراط اإىل ر�شوان اهلل اإىل 

اجلنة«.

وهذه ال�شيافة تكون يف الدنيا مبا يح�شل يف قلوبهم من الطمئنان وال�شعادة 
والراحة، ويف الآخرة مبا اأعد لهم من الكرامة يف اجلنة.

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من غدا اإىل امل�شجد اأو راح اأعد 
اهلل له نزله يف اجلنة كلما غدا اأو راح« متفق عليه.

والرابع: رجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ لأن اأوثق عرى الإميان 
احلب يف اهلل والبغ�ص يف اهلل.

زب ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ  قال تعاىل: 
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ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې رب )املائدة: 54(.

ويف احلديث عن اأبي اأمامة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحب 
يف اهلل واأبغ�ص يف اهلل، واأعطى هلل ومنع هلل، فقد ا�شتكمل الإميان«. رواه اأبو داود.

اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »وال��ذي نف�شي بيده ل  وعن 
تدخلون اجلنة حتى توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى حتابوا، األ اأدلكم على �شيء اإذا فعلتموه 

حتاببتم؟ اأف�شوا ال�شالم بينكم« رواه م�شلم.

وهذه اإحدى اخل�شال التي يجد بها العبد حالوة الإميان ولذته، فهذان الرجالن 
مل جتمعهما قرابة ول رحم ول م�شالح دنيوية، واإمنا جمع بينهما حب اهلل تعاىل؛ حتى 

فرق بينهما املوت وهما على ذلك.

فعن اأبي مالك ال�شعري - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن هلل عباًدا لي�شوا 
باأنبياء ول �شهداء يغبطهم النبيون وال�شهداء على جمال�شهم وقربهم من اهلل« فجثى 
رجل من الأعراب من قا�شية النا�ص واألوى بيده على نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا نبي اهلل نا�ص 
من النا�ص لي�شوا باأنبياء ول �شهداء يغبطهم الأنبياء وال�شهداء على جمال�شهم وقربهم 
من اهلل؟! انعتهم لنا - يعني �شفهم لنا - ف�شر وجه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل�شوؤال الأعرابي؛ 
فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هم نا�ص من اأفناء النا�ص ونوازع القبائل، مل ت�شل بينهم اأرحام 
متقاربة، حتابوا يف اهلل وت�شافوا، ي�شع اهلل لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجل�شهم 
عليها، فيجعل وجوههم نوًرا، وثيابهم نوًرا يفزع النا�ص يوم القيامة، ول يفزعون؛ وهم 

اأولياء اهلل الذين ل خوف عليهم ول هم يحزنون«.

اإىل نف�شها، ولي�شت كاأي ام��راأة، بل هي ام��راأة لها  واخلام�ص: رجل دعته ام��راأة 
مكانة ومنزلة رفيعة، وقد اأعطاها اهلل من اجلمال ما يجعل الفتنة بها اأ�شد، والتعلق 
بها اأعظم، فيا اهلل كيف ينجو من وقع يف مثل ذلك املوقف اإل باإميان عميق وب�شرية 

نافذة.

www.alukah.net
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قال القا�شي عيا�ص: "وخ�ص ذات املن�شب واجلمال لكرثة الرغبة فيها، وع�شر 
ح�شولها، وهي جامعة للمن�شب واجلمال، ل�شيما وهي داعية اإىل نف�شها طالبة لذلك، 
قد اأغنت عن م�شاق التو�شل اإىل مراودة ونحوها، فال�شرب عنها خلوف اهلل تعاىل، وقد 
دعت اإىل نف�شها مع جمعها املن�شب واجلمال من اأكمل املراتب، واأعظم الطاعات، فرتب 

اهلل تعاىل عليه اأن يظله يف ظله.. وذات املن�شب هي ذات احل�شب والن�شب ال�شريف".

رب   ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ    وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  زب  واأم��ث��ال��ه:  ه��ذا  يف  تعاىل  ق��ال 
)النازعات(.

وعن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بينما ثالثة نفر 
يتم�شون اأخذهم املطر، فمالوا اإىل غار يف اجلبل، فانحطت على فم غارهم �شخرة من 
�شاحلة،  هلل  عملتموها  اأعماًل  انظروا  لبع�ص:  بع�شهم  فقال  عليهم،  فاأطبقت  اجلبل 
اأحبها  ابنة عم  اإنه كانت يل  اللهم  اأحدهم:  بها لعله يفرجها عنكم، فقال  فادعوا اهلل 
كاأ�شد ما يحب الرجال الن�شاء، فطلبت اإليها نف�شها فاأبت حتى اآتيه مبائة دينار، فتغيبت 
حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بني رجليها قالت: يا عبداهلل اتق اهلل 
ابتغاء  ذل��ك  فعلت  اإين  تعلم  كنت  ف��اإن  اللهم  عنها،  بحقه، فقمت  اإل  اخل��امت  تفتح  ول 

وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج فرجة... احلديث«.

وال�شاد�ص: رجل ت�شدق ب�شدقة، وما اأكرث املت�شدقني، وما اأعظم اأجورهم عند 
اهلل، لكن الذي متيز به هذا املت�شدق ونال به هذا الأجر العظيم - وهو اإظالل اهلل له -، 

اإخال�شه يف �شدقته، فقد بلغ به الإخال�ص حتى كاد اأن يخفيها عن نف�شه لو ا�شتطاع.

زب ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ رب ثم خ�ص  وقد مدح اهلل املت�شدقني، فقال:  
ڄ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  فقال:زب  امل�����ش��ري��ن 

ڄڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ رب )البقرة: 271(.

وعن عبداهلل بن جعفر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�شدقة 
ال�شر تطفئ غ�شب الرب«.

اأما ال�شابع: فرجل امتالأ قلبه مبحبة اهلل وخ�شيته وتعظيمه، فذكر اهلل مبكان 
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اإليه، ويف هذا  �شوًقا  اإل هو، ذكر عظمته وف�شله عليه ورحمته فدمعت عيناه  ل يراه 
زب ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  واأمثاله يقول اهلل تبارك وتعاىل: 

ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ رب )الأنفال(.
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  وقال تعاىل: 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ رب )املائدة(.

ملسو هيلع هللا ىلص: »عينان ل مت�شهما  النبي  وعن ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما - ق��ال: قال 
النار، عني بكت من خ�شية اهلل، وعني باتت حتر�ص يف �شبيل اهلل« رواه الرتمذي.

وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص كثري البكاء من خ�شية اهلل، وكذلك ال�شاحلون من قبل ومن 
بعد، وقد توعد اهلل اأ�شحاب القلوب القا�شية باأ�شد الوعيد، فقال: زب ڀ  ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ رب )الزمر: 22(. 
اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 

اأجمعني.

www.alukah.net



726

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

التوفيق
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 توفيق اهلل - عز وجل - ل غنى للعبد عنه، ل يف الدنيا ول يف الآخرة، قال 
ٺ  ٺ  ڀ    ڀڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  
ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ رب )النور(.
زب ی جئ حئ مئ ت��ع��اىل:  ق���ال  اأف��ل��ح وف����از،  ف��ق��د  ل��ت��زك��ي��ة نف�شه   ف��م��ن وف��ق��ه اهلل 
والطاعة،  الإمي��ان  اإليه  اأن يحبب  لعبده  اهلل  توفيق  واأعلى مراتب  )الأع��ل��ى(،  ىئ رب 

ويكره اإليه الكفر واملع�شية، وهي املرتبة التي نالها اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وامنت اهلل بها 
زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ چ  ڇ ڇ  تعاىل:  قوله  عليهم يف 
 ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 

ک  رب )احلجرات(.
املوؤمنني،  - عباده  وع��ال  "يخاطب اهلل - جل   :- - يرحمه اهلل  القيم  اب��ن  ق��ال 
مب�شورتكم  الإمي��ان  يكن  فلم  لالإميان،  نفو�شكم  اأذعنت  ملا  لكم  توفيقي  لول  فيقول: 
الكفر  �شده  اإليكم  هت  وكرَّ قلوبكم،  يف  وزّينته  اإليكم  حبَّبته  ولكني  اأنف�شكم،  وتوفيق 

والف�شوق".

اإل هو، فمن  اإذ ل يقدر عليه  اإل من اهلل؛  والتوفيق من الأم��ور التي ل تطلب 
طلبه من غريه فهو حمروم.

قال تعاىل:  زب ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ رب )الق�ش�ص: 56(. 

التوفيق، قال  العلماء هداية  التي ي�شميها  الآي��ة هي  املذكورة يف  الهداية  وهذه 
�شعيب - عليه ال�شالم -:  زب ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ رب )هود: 88(.
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قال ابن القيم - يرحمه اهلل -: "اأجمع العارفون باهلل اأن التوفيق هو اأن ل يكلك 
اهلل اإىل نف�شك، واأن اخلذلن هو اأن يخلي بينك وبني نف�شك".

وبهذا جاء التوجيه النبوي الكرمي، فعن اأبي بكرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »دعوات املكروب: اللهم رحمتك اأرجو، فال تكلني اإىل نف�شي طرفة عني، 

واأ�شلح يل �شاأين كله ل اإله اإل اأنت« رواه اأبو داود.

ومما يغلظ فيه كثري من النا�ص ظنهم اأن من رزق ماًل، اأو من�شًبا، اأو جاًها، اأو 
غري ذلك من الأمور الدنيوية، اأنه قد وفق، والأمر لي�ص كما ظنوا، فاإن الدنيا يعطيها 
اهلل من يحب ومن ل يحب، وقد ذكر اهلل هذا عن ذلك الإن�شان، واأخرب اأن الأمر لي�ص 

كما ظن.
قال تعاىل: زب گ  گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ  رب )الفجر(.
اأو جاًها، ا�شتعمله يف مر�شاة ربه،  اأعطى من�شًبا،  اأن املوفق هو الذي  وال�شواب 
ون�شرة دينه، ونفع اإخوانه، واإن رزق ماًل اأخذه من حله و�شرفه يف طاعة ربه، فاإن من 
واملخذول  �شكر،  اأعطي  اإذا  ال��ذي  هو  منهم  فاملوفق  عباده،  يبتلي  اأن  تعاىل  اهلل  حكمة 
هو الذي اإذا اأعطي طغى وكفر، قال تعاىل: زب گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ  ڱ رب   

)العلق(.
وقال اهلل عن نبيه �شليمان - عليه ال�شالم -:  زب ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀہ 

ہ   ہہ ھھ ھ ھ ےے ۓ ۓڭ ڭ ڭ   ڭ  رب )النمل: 40(.
وتوفيق اهلل لعباده يكون على اأحوال كثرية، فمنها اأن يعر�ص اخلري على اأنا�ص 
اأكرث  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  اأراد به اخلري من عباده، وقد مكث  فريدونه، حتى يي�شر اهلل له من 
من ع�شر �شنني يعر�ص نف�شه على القبائل لين�شروه، فلم ي�شتجيبوا له حتى وفق اهلل 

الأن�شار لذلك، فنالوا ال�شرف العظيم يف الدنيا والآخرة.

ومنها اأن يوفق اهلل العبد يف اآخر حياته لعمل �شالح ميوت عليه، فيختم اهلل به 
اأعماله.
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ملسو هيلع هللا ىلص فمر�ص،  اأن�ص - ر�شي اهلل عنه - ق��ال: كان غالم يهودي يخدم النبي  فعن 
فاأتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعوده، فقعد عند راأ�شه، فقال له: اأ�شلم، فنظر اإىل اأبيه وهو عنده، فقال 
له: اأطع اأبا القا�شم ملسو هيلع هللا ىلص، فاأ�شلم. وخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول: »احلمد هلل الذي اأنقذه بي 

من النار«. ويف رواية: »فلما مات، قال: �شلوا على �شاحبكم« رواه البخاري.

ومنها اأن يوفق اهلل العبد لعمل قليل اأجره عند اهلل كثري، فعن الرباء بن عازب 
- ر�شي اهلل عنهما - قال: اأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل مقنع باحلديد، فقال: يا ر�شول اهلل اأقاتل 
اأو اأ�شلم، قال: »اأ�شلم ثم قاتل« فاأ�شلم ثم قاتل فقتل، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»عمل قلياًل 

واأجر كثرًيا« متفق عليه.

فمن اتقى اهلل تعاىل ومالأ الإخال�ص قلبه، وعلم اهلل منه �شدق نيته، واأكرث من 
دعائه، فقد اأخذ مبجامع الأ�شباب املو�شلة اإىل التوفيق، واهلل امل�شتعان ول حول ول قوة 

اإل باهلل.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.
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ح�ضن اخللق
احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

فاإن من اأف�شل الأعمال التي دعا اإليها ال�شرع ورغب فيها ح�شن اخللق، فهو من 
اأعظم مواهب اهلل لعباده.

قال تعاىل عن نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: زب ڱ ڱڱ ں ں  رب )القلم(.

وعن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما �شيء اأثقل يف ميزان املوؤمن 
يوم القيامة من خلق ح�شن واإن اهلل ليبغ�ص الفاح�ص البذيء« رواه الرتمذي. 

ويف  واأع��م��ال��ه،  اأق��وال��ه  يف  امل�شلم،  حياة  من  كثرية  جوانب  ي�شمل  اخللق  وح�شن 
عبادته لربه وتعامله مع عباده.

ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
ک   ک  ک ک گ رب )الإ�شراء(.

وقال تعاىل:  زب ې   ې ى رب )البقرة: 38(، وقال تعاىل:  زب ک ک   
گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ رب )ف�شلت: 34(.

"اأمر اهلل املوؤمنني بال�شرب عند الغ�شب  قال ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما -: 
واأخ�شع لهم  ف��اإذا فعلوا ذلك ع�شمهم اهلل  الإ���ش��اءة،  واحللم عند اجلهل، والعفو عند 

عدوهم".

اأبي ذر ومعاذ بن جبل، -  ملسو هيلع هللا ىلص لل�شحابيني اجلليلني  الكرمي  النبي  ومن و�شايا 
اأنه قال: »اتق اهلل حيثما كنت واتبع ال�شيئة متحها، وخالق النا�ص  ر�شي اهلل عنهما - 

بخلق ح�شن« رواه الرتمذي.

ملسو هيلع هللا ىلص بني تقوى اهلل وح�شن اخللق؛  "جمع النبي  قال ابن القيم - رحمه اهلل -: 
لأن تقوى اهلل ت�شلح ما بني العبد وبني ربه، وح�شن اخللق ي�شلح ما بينه وبني خلقه، 
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ول  اه���.  حمبته".  اإىل  النا�ص  يدعو  اخللق  وح�شن  اهلل،  حمبة  له  توجب  اهلل  فتقوى 
يكتمل اإميان عبد ما مل يوفق للخلق احل�شن، عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأكمل املوؤمنني اإمياًنا اأح�شنهم خلًقا، وخياركم خياركم لن�شائهم خلًقا« 

رواه الرتمذي.

قال بع�ص ال�شلف: ح�شن اخللق ق�شمان: اأحدهما مع اهلل - عز وجل - وهو اأن 
تعلم اأن كل ما يكون منك يوجب عذًرا، واأن كل ما ياأتي من اهلل يوجب �شكًرا.

وفعاًل،  ق��وًل  املعروف  بذل  اأم��ران:  وجماعه  النا�ص،  مع  اخللق  ثانيهما: ح�شن 
وكف الأذى قوًل وفعاًل.

فحري مبن مت�شك بهذا اأن ي�شل اإىل مراتب العاملني، فعن عائ�شة - ر�شي اهلل 
عنها - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن املوؤمن ليدرك بح�شن خلقه درجة ال�شائم القائم« رواه 

اأبو داود.

لقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأعظم النا�ص خلًقا، فمن اأحب اأن يهتدي اإىل معايل الأخالق 
فليقتد مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص.

عن اأن�ص - ر�شي اهلل عنه - قال: "خدمت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ع�شر �شنني، فما قال يل اأف 
قط، وما قال ل�شيء �شنعته مِلَ �شنعته؟ ول ل�شيء تركته مِلَ تركته؟".

عن عطاء بن ي�شار قال: لقيت عبداهلل بن عمرو بن العا�ص - ر�شي اهلل عنهما 
- قلت: اأخ��ربين عن �شفة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف التوراة: ق��ال: اأج��ل واهلل اإن��ه ملو�شوف يف 

زب ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٺ ٺ  القراآن، قال تعاىل:   التوراة ببع�ص �شفته يف 
اأنت عبدي ور�شويل، �شميتك املتوكل، لي�ص بفظ  ٺ ٿ رب )الأح��زاب( لالأميني، 
ولن  ويغفر،  يعفو  ولكن  ال�شيئة،  بال�شيئة  ي��دع  ول  ال�شواق،  يف  �شّخاب  ول  غليظ  ول 
يقب�شه اهلل حتى يقيم به امللة العوجاء باأن يقولوا: ل اإله اإل اهلل ويفتح بها اأعيًنا عمًيا 

واآذاًنا �شًما وقلوًبا غلًفا".

ال��وج��ه، وب��ذل  امل��ب��ارك - يرحمه اهلل -: ح�شن اخللق طالقة  ب��ن  ق��ال ع��ب��داهلل 
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املعروف، وكف الأذى، واأن حتتمل ما يكون من النا�ص.

ح�شن  فيها  ي�شتعمل  مل  اإن  كثرية،  مواقف  حياته  يف  تواجهه  اأن  بد  ل  وامل�شلم 
اخللق فاإنه �شيف�شل يف مواجهتها.

فمن القواعد العامة يف هذا املجال اأن ل ت�شرع باملالمة يف حق من اأ�شاء اإليك، اأو 
ق�شر يف حقك، واأن تعامله بح�شن الظن والتما�ص العذر، وعلى العك�ص من ذلك اأن ل 
تقول قوًل، ول تفعل فعاًل قد حتتاج فيما بعد لالعتذار منه، ففي احلديث عن اأن�ص بن 

مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإياك وكل اأمر يعتذر منه«. 

روي  ما  نتائجها حميدة،  فكانت  فيها ح�شن اخللق  ا�شتعمل  التي  الأمثلة  ومن 
اأن رجاًل لقي علي بن احل�شني ف�شّبه، فثارت عليه العبيد، فقال: مهاًل، ثم اأقبل على 
الرجل فقال: ما �شرت عنك من اأمرنا اأكرث، األك حاجة نعينك عليها؟ فا�شتحى الرجل، 
فاألقى عليه خمي�شة كانت عليه، واأمر له باألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول: اأ�شهد 

اأنك من اأولد الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.
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فتنة املال
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:

زب ٱ ٻ  فاإن من نعم اهلل العظيمة على عباده: نعمة املال، قال تعاىل:  
ٻ ٻ ٻپ رب )الكهف: 46 (، وقال تعاىل ممتًنا على نبيه بهذه النعمة: زب ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ ھ   ھ 
رب  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ    ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ 

)اآل عمران(.

قال عمر - ر�شي اهلل عنه - كما يف �شحيح البخاري: »اللهم اإنا ل ن�شتطيع اإل  اأن 
نفرح مبا زينته لنا، اللهم اإين اأ�شاألك اأن اأنفقه يف حقه«.

زب ڱ ں ں   اأو ال�شر، قال تعاىل:   اأن ي�شتخدم يف اخلري  اإما  وامل��ال 
بها  التي يبتلى  العظيمة  الفنت  ڻڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ  ہ رب )التغابن(، وهو من 
املوؤمن، والقليل من النا�ص من ي�شرب عليها، روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث 
اأمة فتنة، واإن فتنة  ^ قال: »اإن لكل  اأن النبي  عيا�ص بن حمار - ر�شي اهلل عنه -: 
اأمتي املال«، وقال الإمام اأحمد بن حنبل: "ابتلينا بال�شراء ف�شربنا، وابتلينا بال�شراء 

فلم ن�شرب".

والعبد ي�شاأل عن ماله يوم القيامة ماذا عمل فيه؟ روى الرتمذي يف �شننه من 
^ قال: »ل تزول قدما عبد  اأن النبي  اأبي برزة ال�شلمي - ر�شي اهلل عنه -:  حديث 
يوم القيامة حتى ي�شاأل: عن عمره فيما اأفناه، وعن علمه فيَم فعل، وعن ماله من اأين 

اكت�شبه وفيَم اأنفقه، وعن ج�شمه فيَم اأباله«.

وروى البخاري وم�شلم من حديث اأ�شامة ر�شي بن زيد - ر�شي اهلل عنهما -: اأن 
النبي ^ قال: »قمت على باب اجلنة فكان عامة من دخلها امل�شاكني، واأ�شحاب اجلد 

حمبو�شون«.
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زب ٴۇ ۋ  ۋ ۅ  امل����ال، ق���ال ت��ع��اىل:    وق���د جبلت ال��ن��ف��و���ص ع��ل��ى ح��ب 
ۅ رب )الفجر:20(، روى البخاري وم�شلم من حديث ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما -: 
اأن النبي  ^ قال: »لو كان لبن اآدم واديان من مال لبتغى ثالًثا، ول ميالأ جوف ابن 

اآدم اإل الرتاب«.

وروى البخاري وم�شلم من حديث اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
ر�شول اهلل ^: »يكرب ابن اآدم ويكرب معه اثنان: حب املال وطول العمر«.

البخاري وم�شلم من حديث  ف��روى  امل��ال،  اأمته من فتنة   ^ النبي  وق��د ح��ذر 
عمرو بن عوف - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ^ قال لأ�شحابه: »فاأب�شروا واأملوا ما 
ي�شركم، فواهلل ل الفقر اأخ�شى عليكم، ولكن اأخ�شى عليكم ان تب�شط عليكم الدنيا كما 

ب�شطت على من كان قبلكم، فتناف�شوها كما تناف�شوها، وتهلككم كما اأهلكتهم«.

والذي يتاأمل يف اأحوال النا�ص يف هذه الأيام، وانكبابهم على ك�شب هذا املال باأية 
�شرعية:  خمالفات  فيها  معامالت  اأم  م�شبوهة،  م�شاهمات  يف  كان  �شواء  كانت،  و�شيلة 
كالربا، والغ�ص، واأكل اأموال النا�ص بالباطل وغريها، ليتذكر قول النبي ^ كما روى 
النا�ص  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: »لياأتني على  البخاري يف �شحيحه من حديث 

زمان ل يبايل املرء مبا اأخذ املال: اأمن حالل اأم من حرام؟«.

وقد اأر�شد النبي ^ اأمته اإىل القناعة وعي�شة الكفاف.

اهلل  ر�شي   - العا�ص  بن  بن عمرو  روى م�شلم يف �شحيحه من حديث عبداهلل 
عنهما -: اأن النبي ^ قال: »قد اأفلح من اأ�شلم، ورزق كفاًفا، وقنعه اهلل مبا اآتاه«.

وروى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - 
اأن النبي ^ قال: »لي�ص الغنى عن كرثة العر�ص ولكن الغنى غنى النف�ص« والعر�ص 
هو متاع الدنيا، ومعنى احلديث الغنى املحمود هو غنى النف�ص و�شبعها، وقلة حر�شها، 
ل كرثة املال مع احلر�ص على الزيادة؛ لأن من كان طالًبا للزيادة مل ي�شتغن مبا عنده 

فلي�ص له غنى.

www.alukah.net



734

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

قال ال�شاعر:

ف����ق����رية ت�������ك�������ون  اأن  جت�����������زع  ال�����ن�����ف�����������ص 
وال������ف������ق������ر خ�������ري م�������ن غ�����ن�����ى ي���ط���غ���ي���ه���ا

وغ���ن���ى ال���ن���ف���و����ص ه����و ال���ك���ف���اف ف������اإن اأب����ت
ي��ك��ف��ي��ه��ا ل  الأر��������������ص  يف  م������ا  ف���ج���م���ي���ع 

اأع��ط��ي ر���ش��ي، واإن مل يعط �شخط،  اإذا  ال��ذي  امل���ال:  وق��د ذم اهلل ور���ش��ول��ه عبد 
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ   چ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 

ژ ژ رب )التوبة(.

روى البخاري يف �شحيحه من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي 
اإن اأعطي ر�شي، واإن  ^ قال: »تع�ص عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، واخلمي�شة، 

مل يعط مل ير�ص«.

اإن مل ي�شتخدمه �شاحبه يف طاعة اهلل وينفقه يف �شبيله، كان وباًل  امل��ال  وه��ذا 
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:   قال  عليه،  وح�شرة 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  رب )التوبة(.

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  ڃچچ  ڃ  ڃ  زب  تعاىل:  وق��ال 
ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک رب )الأنفال(.

روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي 
^ قال: »اثنان يكرههما ابن اآدم: املوت، واملوت خري للموؤمن من الفتنة، ويكره قلة 

املال، وقلة املال اأقل للح�شاب«.

روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي 
ي��وم، وهو خم�شمائة  بن�شف  اأغنيائهم:  قبل  امل�شلمني اجلنة  »يدخل فقراء  ق��ال:   ^

عام«.
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وقد اأخرب النبي ^ اأن الربكة اإمنا حتل يف هذا املال، اإذا اأخذه �شاحبه بطيب 
نف�ص من غري �شره ول اإحلاح، فروى البخاري وم�شلم من حديث حكيم بن حزام - ر�شي 
اهلل عنه -: اأن النبي ^ قال: »يا حكيم اإن هذا املال خ�شرة حلوة، فمن اأخذه ب�شخاوة 
نف�ص بورك له فيه، ومن اأخذه باإ�شراف نف�ص مل يبارك له فيه، كالذي ياأكل ول ي�شبع«. 

وقد اأخرب - عز وجل - اأن املال عر�ص زائل ومتاع مفارق، قال تعاىل: زب ٹ 
ڃ  ڃڃ  ڄڄڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ  رب )احلديد(.
اأن النبي  اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه -:  روى البخاري وم�شلم من حديث 
^ قال: »يتبع امليت ثالثة، فريجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه اأهله وماله وعمله، 

فريجع اأهله وماله، ويبقى عمله«.

وبع�ص النا�ص يغلط، ويظن اأن من رزق ماًل كثرًيا، فاإنه قد وفق: وهو دليل على 
حمبة اهلل له! والأمر لي�ص كذلك، فاإن الدنيا يعطيها اهلل من يحب ومن ل يحب؛ وقد 

ذكر اهلل هذا عن الإن�شان، واأخرب اأن الأمر لي�ص كما ظن، قال تعاىل: زب ى ائ  
ائ ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ رب )املوؤمنون(.

وقال تعاىل: زب گ  گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ  رب )الفجر(.

واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 
اأجمعني.
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ال�ضحر وامل�ض والعني
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 هذه الدنيا دار ابتالء وامتحان، يبتلى فيها املوؤمن بال�شراء وال�شراء، وال�شدة 
والرخاء، وال�شحة واملر�ص، والغنى والفقر، وال�شهوات وال�شبهات؛ قال تعاىل: زب ىئ 

ىئ ی  یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب  رب )الأنبياء(.

اأي: نختربكم بامل�شائب تارة وبالنعم تارة اأخرى فننظر من ي�شكر ومن يكفر، 
ومن يقنط ومن ي�شرب، ومن هذه البتالءات التي ي�شاب بها النا�ص: ال�شحر والعني 
وامل�����ص وه��ي ثابتة بال�شرع واحل�����ص، وق��د ك��رث امل�شتكون منها يف ه��ذه الأزم����ان، وه��ذه 

ا منها: الأمرا�ص لها اأ�شباب اأذكر بع�شً

وال�شاحلات، وقد وقع  ال�شاحلني  لبع�ص  ابتالء من اهلل، وهذا قد يح�شل   -1
 - عائ�شة  ح��دي��ث  م��ن  وم�شلم  ال��ب��خ��اري  روى  كما  الب�شر،  �شيد  وه��و   ^ للنبي  ذل��ك 
ر�شي اهلل عنها -قالت: �شحر النبي ^ يهودي من يهود بني زريق يقال له: لبيد بن 
الأع�شم، حتى كان ر�شول اهلل ^ يخيل اإليه اأنه يفعل ال�شيء وما يفعله، حتى جاءه 

ملكان واأخرباه مبو�شع ال�شحر، فاأمر به فدفن.

ا �شفاه اهلل منه، ول  ا من الأمرا�ص عار�شً وال�شحر الذي اأ�شابه ^ كان مر�شً
نق�ص يف ذلك ول عيب بوجه ما، فاإن املر�ص يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء فقد 
اأغمي عليه ^ يف مر�شه ووقع حني انفكت قدمه، وجح�ص �شقة وهذا من البالء الذي 
يزيد اهلل به رفعة يف درجاته ونيل كرامته، واأ�شد النا�ص بالء الأنبياء، فابتلوا من اأممهم 
مبا ابتلوا به من القتل وال�شرب وال�شتم واحلب�ص، فلي�ص ببدع اأن يبتلي النبي ^ من 
بع�ص اأعدائه بنوع من ال�شحر، كما ابتلى بالذي رماه ف�شجه، وابتلي بالذي األقى على 
ظهره ال�شلى وه��و �شاجد، وغ��ري ذل��ك فال نق�ص عليهم ول ع��ار يف ذل��ك، بل ه��ذا من 

كمالهم وعلو درجاتهم عند اهلل.
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زب ی ی ی جئ  حئ  مئ  تعاىل:   ق��ال  وال��ذن��وب،  املعا�شي   -2
حت  يبجت  ىب  خبمب   حب  جب  زب  ت��ع��اىل:  وق��ال  )ال�����ش��ورى(.  رب  حبخب  جب  يئ  ىئ 
خت مت  ىت  يت جثمث رب )الن�شاء: 79(. قال بع�ص ال�شلف: اإين لأع�شي اهلل فاأرى يف 

نف�شي ودابتي.

3- الغفلة عن ذكر اهلل، قال تعاىل:  زب ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ  ڦ  
اأن  ڦ ڦ ڦ رب )ال��زخ��رف(. روى م�شلم يف �شحيحه عن جابر - ر�شي اهلل عنه -: 
النبي ^ قال: »اإذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال 
ال�شيطان: ل مبيت لكم ول ع�شاء، واإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله، قال ال�شيطان: 

اأدركتم املبيت، واإذا مل يذكر اهلل عند طعامه، قال: اأدركتم املبيت والع�شاء«.

4- احل�شد، قال تعاىل:  زب ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ   
ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ  رب)الن�شاء(. روى م�شلم يف �شحيحه 

من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي̂  قال: »ل حتا�شدوا، ول تناج�شوا، 
ول تباغ�شوا، ول تدابروا، ول يبع بع�شكم على بيع بع�ص، وكونوا عباد اهلل اإخواًنا«.

اأن كل  �شيء، في�شرتكان يف  �شيء، ويفرتقان يف  والعائن واحلا�شد ي�شرتكان يف 
واحد منهما تتكيف نف�شه وتتوجه نحو من يريد اأذاه، فالعائن تتكيف نف�شه عند مقابلة 
ا، ويفرتقان  املعني ومعاينته، واحلا�شد يح�شل له ذلك عند غيبة املح�شود وح�شوره اأي�شً
يف اأن العائن قد ي�شيب من ل يح�شده من جماد اأو حيوان اأو زرع اأو مال، واإن كان ل 
يكاد ينفك من ح�شد �شاحبه ورمبا اأ�شابت عينه نف�شه، فاإن روؤيته لل�شيء روؤية تعجب 

وحتديق، مع تكيف نف�شه بتلك الكيفية توؤثر يف املعني.

زب ڱ ڱ ں ں  ڻ  ت��ع��اىل:   املف�شرين يف قوله  ق��ال غري واح��د من  وق��د 
ڻ  ڻ ڻ ۀرب )القلم: 51(: اإنه الإ�شابة بالعني، ف��اأرادوا اأن ي�شيبوا بها ر�شول 
وكانت  راأينا مثله ول مثل حجته،  ما  وقالوا:  العائنني،  اإليه قوم من  ^ فنظر  اهلل 
املكتل  ال�شمينة فيعينها ثم يقول خلادمه: خذ  والبقرة  الناقة  بهم  طائفة منهم متر 

والدرهم وائتنا ب�شيء من حلمها، فما تربح حتى تقع فتنتحر.
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روى البخاري وم�شلم من حديث اأبي هريرة اأن النبي ^قال: »العني حق«.

وروى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث اأ�شماء بنت عمي�ص اأنها قالت: يا ر�شول 
ي�شبق  �شيء  ك��ان  فلو  »نعم،  ق��ال:  لهم  اأفن�شرتقي  العني،  ت�شيبهم  جعفر  بني  اإن  اهلل 

الق�شاء، ل�شبقته العني«.

وروى ابن عدي يف الكامل من حديث جابر اأن النبي ^قال: »اإن العني لتدخل 
الرجل القرب، وتدخل اجلمل القدر«.

واأر�شد النبي ^ املوؤمن اإذا راأى �شيًئا اأن يربك اأي يقول: اللهم بارك عليه. روى 
الإم��ام اأحمد يف م�شنده من حديث �شهل بن حنيف - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ^ 

قال: »عالم يقتل اأحدكم اأخاه؟ هال اإذا راأيت ما يعجبك بركت؟«.

ومن اأ�شباب احلفظ والوقاية من ال�شحر والعني اأو غريها:

اأوًل: التوكل على اهلل؛ فهو اأعظم ما تدفع به الآفات واأنفع ما حت�شل به املطالب، 
فمن توكل على اهلل كفاه اأموره كلها، قال تعاىل:  زب ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھھ رب )الطالق: 3(.
ونواهيه  اأوام��ره  نواهيه، فمن حفظ اهلل يف  اأوام��ر اهلل واجتناب  امتثال  ثانًيا: 
حفظه اهلل يف دينه ودنياه واأهله وماله، قال تعاىل: زب ڀ ٺ   ٺٺ ٺ   ٿ ٿرب 

)يو�شف: 64(.

روى الرتمذي يف �شننه من حديث ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما -: اأن النبي̂  
قال: »احفظ اهلل يحفظك«.

ثالًثا: كرثة ذكر اهلل عند دخول املنزل وعند اخلروج، ويف ال�شباح وامل�شاء، روى 
البخاري وم�شلم من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ^ قال: »من قال 
ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير، يف يوم 
مائة مرة، كانت له عدل ع�شر رقاب وكتبت له مائة ح�شنة، وحميت عنه مائة �شيئة، 
وكانت له حرًزا من ال�شيطان يومه ذلك حتى مي�شي، ومل يات اأحد باأف�شل مما جاء به 
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اإل اأحد عمل اأكرث من ذلك«.

اهلل  - ر�شي  ابن عبا�ص  البخاري من حديث  ال�شبيان، فقد روى  تعويذ  رابًعا: 
عنهما -: اأن النبي ^ كان يعوذ احل�شن واحل�شني، ويقول:»اإن اأباكما كان يعوذ بهما 
اإ�شماعيل واإ�شحاق: اأعوذ بكلمات اهلل التامة، من كل �شيطان وهامة، ومن كل عني لمة«.

اأن يت�شبح املوؤمن ب�شبع مترات عجوة، وهو نوع من متر املدينة، روى  خام�ًشا: 
البخاري وم�شلم من حديث �شعد بن اأبي وقا�ص - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ^ قال: 

»من ت�شبح �شبع مترات عجوة، مل ي�شره ذلك اليوم �شم ول �شحر«.

قال ال�شيخ عبدالعزيز بن باز - يرحمه اهلل -: يرجى اأن يعم ذلك جميع اأنواع 
التمر، فاإن املعنى موجود فيه.

�شاد�ًشا: املحافظة على �شالة الفجر جماعة مع امل�شلمني يف امل�شاجد، روى م�شلم 
يف �شحيحه من حديث جندب بن عبداهلل اأن النبي ^ قال: »من �شلى ال�شبح فهو يف 

ذمة اهلل«، ومن كان يف ذمة اهلل مل يكن لل�شيطان عليه �شبيل.

اأبي  حديث  من  �شحيحه  يف  م�شلم  روى  البيت،  يف  البقرة  �شورة  ق��راءة  �شابًعا: 
هريرة اأن النبي ^ قال: »اإن ال�شيطان ينفر من البيت الذي تقراأ فيه �شورة البقرة«.

ق��ال:   ^ النبي  اأن  الباهلي  اأم��ام��ة  اأب��ي  حديث  م��ن  �شحيحه  يف  م�شلم  وروى 
قال  البطلة«،  ت�شتطيعها  بركة، وتركها ح�شرة، ول  اأخذها  فاإن  البقرة،  �شورة  »اق��روؤوا 

معاوية: بلغني اأن البطلة ال�شحرة.

ثامًنا: املحافظة على قراءة املعوذتني يف ال�شباح وامل�شاء، وقد اأو�شى النبي ^ 
عقبة بن عامر - ر�شي اهلل عنه - بهما، وقال له: »تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ مبثلهما«، 
قال ابن القيم - يرحمه اهلل -: حاجة العبد اإىل ال�شتعاذة بهاتني ال�شورتني اأعظم من 

حاجته اإىل النف�ص والطعام وال�شراب واللبا�ص.

تا�شًعا: الإكثار من التعوذ بكلمات اهلل التامات من �شر ما خلق، يف الليل والنهار، 
وعند نزول اأي منزل يف البنيان اأو ال�شحراء اأو اجلو اأو البحر، روى م�شلم يف �شحيحه 
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من حديث خولة ال�شلمية اأن النبي ^ قال: »من نزل منزًل فقال: اأعوذ بكلمات اهلل 
التامات من �شر ما خلق مل ي�شره فيه �شيء حتى يرحتل منه«.

عا�شًرا: قراءة الآيتني من اآخر �شورة البقرة يف اأول الليل، روى البخاري وم�شلم 
يف �شحيحيهما من حديث اأبي م�شعود اأن النبي ^ قال: »من قراأ بالآيتني من اآخر 

�شورة البقرة يف ليلة كفتاه«.

البخاري يف �شحيحه من  ال��ن��وم، روى  الكر�شي عند  اآي��ة  ق��راءة  احل��ادي ع�شر: 
حديث اأبي هريرة اأن النبي ^ قال: »من قراأها اإذا اأوى اإىل فرا�شه، فاإنه ل يزال عليه 

من اهلل حافظ، ول يقربه �شيطان حتى ي�شبح«.

الثاين ع�شر: اإم�شاك ال�شبيان �شاعة الغروب، روى البخاري وم�شلم من حديث 
فكفوا  اأم�شيتم  اأو  الليل  جنح  ك��ان  »اإذا  ق��ال:   ^ النبي  اأن   - عنه  اهلل  ر�شي   - جابر 
�شبيانكم، فاإن ال�شياطني تنت�شر حيئنذ، فاإذا ذهبت �شاعة من الليل فخلوهم، واأغلقوا 

الأبواب، واذكروا ا�شم اهلل، فاإن ال�شيطان ل يفتح باًبا مغلًقا«.

الثالث ع�شر: تطهري البيت من ال�شلبان والتماثيل و�شور ذوات الأرواح والكالب، 
روى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث علي - ر�شي اهلل عنه -، اأن النبي ^ 
قال:»ل تدخل املالئكة بيًتا فيه كلب ول �شورة«، ويف رواية: »متاثيل«. وتطهريه من 

اآلت اللهو واملعازف فاإن الغناء مزمار ال�شيطان.

"ولقد مر بي وق��ت مبكة �شقمت فيه وفقدت  اب��ن القيم - يرحمه اهلل -:  ق��ال 
الطيب والدواء، فكنت اأتعالج بها، اأي الفاحتة اآخذ �شربة من ماء زمزم واأقروؤها عليها 
مراًرا ثم اأ�شربه، فوجدت بذلك الربء التام، ثم �شرت اأعتمد ذلك عند كثري من الأوجاع، 

فاأنتفع بها غاية النتفاع". اه�.

الأدعية  وم��ن  الكر�شي،  واآي��ة  واملعوذتان  الفاحتة  بها:  يرقى  التي  ال�شور  وم��ن 
اإل  �شفاء  ال�شايف، ل  واأن��ت  ا�شفه  البا�ص،  اأذه��ب  النا�ص،  رب  »اللهم   :^ قوله  امل��اأث��ورة 

�شفاوؤك، �شفاء ل يغادر �شقًما«.
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ومنها قوله ^ للمري�ص: »�شع يدك على الذي تاأمل من ج�شدك، وقل با�شم 
اهلل ثالًثا، وقل �شبع مرات: اأعوذ باهلل وقدرته من �شر ما اأجد واأحاذر«.

اآل��ه و�شحبه  نبينا حممد وعلى  العاملني و�شلى اهلل و�شلم على  واحلمد هلل رب 
اأجمعني.

www.alukah.net



742

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

خطورة الد�ض
احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 
اأجمعني، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:
فحديثنا اليوم عن فتنة دخلت بيوت كثري من امل�شلمني، وح�شل منها الكثري من 

ال�شرور واملفا�شد، اإنه الد�ص، والكالم عنها يكون يف العنا�شر التالية: 
عنها،  واجل��واب  �شبهات  ثالًثا:  العلماء،  اأق��وال  ثانًيا:  ال�شرعية،  املخالفات  اأوًل: 

برنامج �شتار اأكادميي وخطورته.
فمن تلك املخالفات ما يتعلق باأمور العقيدة، وهو اأخطر ما يكون، فهو يعر�ص 
�شور الكفار وح�شارتهم بطريقة تدعو اإىل الإعجاب وامليل لهم، وبالتايل ي�شعف جانب 
الرباءة من امل�شركني والكفار املاأمور به يف الآيات الكرميات، والأحاديث ال�شريفة، قال 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب    :- تعاىل   -
ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿٹ رب )املجادلة: 22(.

روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث الرباء بن عازب اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأوثق 
عرى الإميان احلب يف اهلل، والبغ�ص يف اهلل«.

على  اللحية  كو�شع  كريهة،  ب�شورة  الإ�شالمية  ال�شعائر  بع�ص  اإظهار  ومنها: 
رجل ناق�ص العقل، ومتثيل تعدد الزوجات على اأنه خيانة زوجية، وملز ال�شاحلني، واأهل 

اخلري، ونحو ذلك مما هو ا�شتهزاء �شريح ب�شعائر الإ�شالم، قال - تعاىل -:  زب ڍ 
ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک 

ک رب  )التوبة: 65 (.

ومنها: ت�شوير الختالط بني الرجال والن�شاء على اأنه ل حرمة فيه، عن طريق 
امل�شل�شالت، وق�ش�ص احلب والغرام، وهذا يوؤدي اإىل انت�شار الفاح�شة والرذيلة، قال - 

تعاىل -:  زب ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ 
ىئ يئ   جب   حب   خب مب رب ( النور: 19(.
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زب ڇ   :- ت��ع��اىل   - ق��ال  الأج��ن��ب��ي��ات  الن�شاء  ع��ن  الب�شر  م��اأم��ور بغ�ص  وامل��وؤم��ن 
رب  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  

)النور: 30(. 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  "�شاألت  ق��ال:  بن عبداهلل  روى م�شلم يف �شحيحه من حديث جرير 
الن�شاء  يف  النظر  يتعمد  مبن  فكيف  ب�شري"،  اأ�شرف  اأن  ،ف��اأم��رين  الفجاءة  نظر  عن 
الكا�شيات العاريات، وهن بكامل زينتهن على �شا�شات القنوات الف�شائية، وكذلك روؤية 

الن�شاء للرجال الأجانب وهم بكامل زينتهم، قال - تعاىل -: زب ک ک   گ 
گ گ رب )النور:1 3(.

ڄ    ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  زب   :- تعاىل   - قال  باملعازف،  امل�شحوب  الغناء  ومنها: 
رب  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  
ابن  وك��ان  بالغناء،  ف�شروه  م�شعود  واب��ن  عبا�ص،  كابن  املف�شرين  واأك��رث   ،)6 )لقمان: 
م�شعود يحلف على ذلك، روى البخاري يف �شحيحه من حديث اأبي مالك الأ�شعري اأن 
اأمتي قوم ي�شتحلون احلر، واحلرير، واخلمر، واملعازف«،  ملسو هيلع هللا ىلص قال:»ليكونن من  النبي 

فاإخبار النبي ملسو هيلع هللا ىلص باأنهم ي�شتحلونها، معنى ذلك اأنها يف الأ�شل حرام.

اأن جتل�ص  ال��غ��ي��ور  امل�شلم  ي��ر���ش��ى  وك��ي��ف  امل�شلمني،  ع��ن��د  ال��غ��رية  ق��ت��ل  وم��ن��ه��ا: 
وال�شابات، وهم يف  ال�شباب  اإىل  ينظرن  الف�شائية  القنوات  �شا�شات  اأمام  وبناته  زوجته 
اأو�شاع جن�شية �شيئة يندى لها اجلبني، ويتفطر لها القلب، روى البخاري وم�شلم يف 
�شحيحيهما من حديث املغرية بن �شعبة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأتعجبون من غرية �شعد، 
لأنا اأغري منه، واهلل اأغري مني، من اأجل ذلك حرم الفواح�ص ما ظهر منها وما بطن« 
الأي��ام بني  "�شاع يف هذه   :- باز - يرحمه اهلل  ال�شيخ عبدالعزيز بن  متفق عليه، قال 
النا�ص ما ي�شمى بالد�ص، اأو باأ�شماء اأخرى، واأنه ينقل جميع ما يبث يف العامل من اأنواع 
الفنت والف�شاد، والعقائد الباطلة، والدعوة اإىل اأنواع الكفر والإحلاد، مع ما يبثه من 
ال�شور الن�شائية، وجمال�ص اخلمر والف�شاد، و�شائر اأنواع ال�شر املوجود يف اخلارج، وثبت 
اآلته تباع وت�شنع يف البالد؛ فلهذا وجب  النا�ص، واأن  ا�شتعمله كثري من  اأنه قد  لدي 
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علي التنبيه اإىل خطورته، ووجوب حماربته واحلذر منه، وحترمي ا�شتعماله، يف البيوت 
ا، ملا يف ذلك من ال�شرر العظيم، والف�شاد  وغريها، وحترمي بيعه و�شرائه، و�شنعه اأي�شً
الكبري، والتعاون على الإثم والعدوان، ون�شر الكفر والف�شاد بني امل�شلمني، والدعوة اإىل 

ذلك بالقول والعمل.. اإىل اآخر ما قال".

وقال ال�شيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل -: "قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من عبد ي�شرتعيه 
اهلل رعية، ميوت يوم ميوت وهو غا�ص لرعيته اإل حرم اهلل عليه اجلنة« متفق عليه.

وهذه الرعاية ت�شمل الرعاية الكربى، والرعاية ال�شغرى، وت�شمل رعاية الرجل 
يف اأهله؛ لقول ملسو هيلع هللا ىلص: »الرجل راع يف اأهله، وهو م�شوؤول عن رعيته« متفق عليه.

قد  فاإنه  ال�شتقبال،  �شيًئا من �شحون  بيته  وقد خلف يف  مات  وعلى هذا فمن 
مات وهو غا�ص لرعيته، و�شوف يحرم من اجلنة كما جاء يف احلديث؛ ولهذا نقول: اإن 
اأية مع�شية ترتتب على هذا الد�ص الذي ركبه الإن�شان قبل موته فاإن عليه وزرها بعد 

موته، واإن طال الزمن، وكرثت املعا�شي.

فاحذر اأخي امل�شلم اأن تخلف بعدك ما يكون اإثًما عليك يف قربك، وما كان عندك 
من هذه الد�شو�ص فاإن الواجب عليك اأن تك�شره؛ لأنه ل ميكن النتفاع به اإل على وجه 
اإذا بعته مكنت امل�شرتي من ا�شتعماله يف مع�شية  حمرم غالًبا، ول ميكن بيعه؛ لأنك 
اهلل، وحينئذ تكون ممن اأعان على الإثم والعدوان، وكذلك اإذا وهبته، فاإنك معني على 
الإثم والعدوان، ول طريق للتوبة من ذلك قبل املوت، اإل بتك�شري هذه الآلة "الد�ص" 
التي ح�شل فيها من ال�شر والبالء ما هو معلوم اليوم للعام واخلا�ص، فاحذر يا اأخي اأن 
ياأتيك فجاأة، ويف بيتك هذه الآلة اخلبيثة، فاإن اإثمها �شتبوء به، و�شوف يجري عليك 

بعد موتك".

ومن ال�شبهات قول بع�شهم: "اأنه ي�شاهد يف هذا الد�ص الربامج الدينية، واأخبار 
العامل، فيقال اإن هذا موجود يف اإذاعة القراآن الكرمي واأف�شل منه، وقد ن�شح ال�شيخ ابن 

باز - يرحمه اهلل - بال�شتماع اإليها، وغريها من البدائل الأخرى".

امل�شمى   الف�شائية  القنوات  اإح��دى  تعر�شه  برنامج  عن  الدائمة  اللجنة  �شئلت 
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فيها،  وامل�شاركة  ومتويلها،  وم�شاهدتها،  الربامج،  من  ي�شابهه  وما  اأكادميي"،  ب�"�شتار 
والت�شال عليها للت�شويت، اأو اإظهار الإعجاب بها؛ وذلك ملا ا�شتملت عليه تلك الربامج 
من ا�شتباحة للمحرمات املجمع على حترميها واملجاهرة بها، ففي احلديث الذي رواه 
البخاري يف �شحيحه من حديث اأبي مالك الأ�شعري قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ليكونن من اأمتي 

اأقوام ي�شتحلون احلر، واحلرير، واخلمر، واملعازف«.

»كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأن   - - ر�شي اهلل عنه  اأب��ي هريرة  ال�شحيحني من حديث  ويف 
اأمتي معافى اإل املجاهرين، واإن من املجاهرة اأن يعمل الرجل بالليل عماًل، ثم ي�شبح 
وقد �شرته اهلل، فيقول: يا فالن عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات ي�شرته ربه، وي�شبح 

يك�شف �شرت اهلل عنه« متفق عليه.

واأية جماهرة باملحرمات والفواح�ص تفوق ما تبثه هذه الربامج التي ا�شتملت 
على جملة من املنكرات العظيمة، من اأهمها:

زب ۋ  اأوًل: الخ��ت��الط ب��ني اجلن�شني م��ن ال��ذك��ور والإن����اث، ق��ال - تعاىل -:  
)الأح���زاب:  رب  ائائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ 
53(، روى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث ابن عبا�ص اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل 

يخلون رجل بامراأة اإل ومعها ذو حمرم« متفق عليه.

فكيف بهذه الربامج التي تقوم فكرتها الرئي�شة على خلط اجلن�شني من الذكور 
والإناث، واإزالة احلواجز فيما بينهم مع ما عليه الإناث من التربج وال�شفور، واإظهار 

املفاتن ما ي�شبب ال�شر والبالء، قال - تعاىل -: زب ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ  ھ ھ ے ے رب )النور: 31(.

ثانًيا: الدعوة ال�شريحة للفاح�شة، وو�شائلها، قال - تعاىل -:  زب ۆئ ۈئ   ۈئ 
خب  حب    جب    يئ    ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

مب رب )النور(.
ثالًثا: الدعوة اإىل اإماتة احلياء، وقتل الغرية يف قلوب امل�شلمني باألفة م�شاهدة 
يف  البخاري  روى  والف�شائل،  الأخ���الق  ع��ن  وتبعد  ال��غ��رائ��ز،  تهيج  التي  املناظر  ه��ذه 
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اأدرك النا�ص من  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن مما  اأن النبي  اأبي م�شعود البدري  �شحيحه من حديث 
كالم النبوة الأوىل، اإذا مل ت�شتح فا�شنع ما �شئت«.

وروى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث املغرية بن �شعبة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »اأتعجبون من غرية �شعد، لأنا اأغري منه، واهلل اأغري مني«.

ول يكفي يف ذلك اأيها امل�شلم اأن ترتك امل�شاركة يف هذه الربامج والنظر اإليها، بل 
يجب عليك الن�شح والتذكري ملن تعلم انه ي�شارك فيها باأي وجه من الوجوه، ملا يف ذلك 

من التعاون على الرب والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان. اه�.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.
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نعمة العقل
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 اأف�شل نعم اهلل على عباده: نعمة العقل، فلول العقل ملا عرف الإن�شان 
 دين الإ�شالم، والنبوة، واخلري وال�شر، واحلق والباطل، واملعروف واملنكر، قال تعاىل: 

ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک   ک  ک  زب 
اآدم على غريهم  ل بني  ڱ ڱ ں ں ڻ رب )الإ���ش��راء(.. فاهلل تعاىل ف�شَّ

من اجلمادات، واحليوانات، والنباتات بهذا العقل.

زب ڈ ژژ ڑ  اأ�شحاب العقول ال�شليمة -:  قال تعاىل - مادًحا عباده 
كثري:  ابن  قال  عمران(.  )اآل  رب  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ 
ولي�شوا  جلياتها،  على  بحقائقها  الأ�شياء  ت��درك  التي  الزكية  التامة  العقول  "اأي 

زب ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  البكم الذين ل يعقلون، الذين قال اهلل فيهم:  كال�شم 
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ 

ڦ رب )يو�شف(".
وقد ذم اهلل تعاىل اأ�شحاب العقول الغافلة عن دينه، فقال: زب ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ رب )الأنفال(. 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  زب  وق���ال: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ 

ڄ  رب )الأعراف(.
فاإذا فقد الإن�شان العقل ال�شليم الذي يقوده اإىل اخلري ويبعده عن ال�شر، فقد 
الآي��ة  يف  كما  منه:  خري  اإنها  بل  �شيًئا،  تعقل  ول  وت�شرب  تاأكل  التي  كالبهيمة  اأ�شبح 
الكرمية ال�شابقة، روى احلاكم يف امل�شتدرك من حديث �شهل بن �شعد - ر�شي اهلل عنه: 
اأن النبي̂  قال: »اإن اهلل كرمي يحب الكرم، ويحب معايل الأخالق، ويكره �شفا�شفها«، 
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اأي: دنيئها وخ�شي�شها.

امل��ك��ارم م��ن الأخ���الق وكرهته �شفا�شفها هو  امل��رء  "واإن حمبة  اب��ن ح��ب��ان:  ق��ال 
منه،  اأف�شل  مال  ول  الفاقة،  وينفي  الغربة،  ويوؤن�ص  احل��ظ،  يكون  به  فالعقل  العقل؛ 
ول يتم دين اأحد حتى يتم عقله، وهو من اأف�شل مواهب اهلل لعباده، وهو داء القلوب، 
ومطية املجتهدين، وبذر حراثة الآخرة، وتاج املوؤمن يف الدنيا، وعدته يف وقوع النوائب؛ 
ومن عدم العقل مل يزده ال�شلطان عًزا، ول املال يرفعه ق��دًرا، ول عقل ملن اأغفله عن 

اأخراه ما يجد من لذة دنياه" ا.ه�.
قال ال�شاعر: 

ع���ق���ل���ه ل�����ل�����م�����رء  اهلل  ق���������ش����م  واأف���������������ش�������ل 
ف���ل���ي�������ص م�����ن اخل����������ريات �����ش����يء ي���ق���ارب���ه

ع���ق���ل���ه ل�����ل�����م�����رء  ال�����رح�����م�����ن  اأك�������م�������ل  اإذا 
ف������ق������د ك�����م�����ل�����ت اأخ����������الق����������ه وم���������اآرب���������ه

وقال ال�شاعر:
ل�����ي�����������ص اجل���������م���������ال ب�����������اأث�����������واب ت����زي����ن����ن����ا

والأدب ال����ع����ق����ل  ج�����م�����ال  اجل������م������ال  اإن 
قد يقول قائل: ما هو العقل؟ ومن هو العاقل؟

العقل: ا�شم يقع على املعرفة ب�شلوك ال�شواب والعلم باجتناب اخلطاأ، فاإذا كان 
املرء يف اأول درجاته ي�شمى اأديًبا ثم اأريًبا، ثم لبيًبا ثم عاقاًل؛ قال ابن كثري يف تف�شري 
عقله،  تناهى  اأي:   ،)15 )الأحقاف:  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ رب  زب ٺ  تعاىل:  قوله 

وكمل فهمه وحلمه، ويقال: اإنه ل يتغري غالًبا عما يكون عليه ابن الأربعني.
واجتناب  والف�شائل  الطاعات  فعل  فيه  ينطوي  العقل:  وح��د  ح��زم:  اب��ن  ق��ال 
ق��ال تعاىل:  اأن من ع�شاه ل يعقل،  وال��رذائ��ل، وق��د ن�ص اهلل تعاىل يف كتابه   املعا�شي 

ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ    وئ    وئ  ەئ  ەئ   ائ   زب 
ی  رب )امللك(. وحد احلمق: ا�شتعمال املعا�شي والرذائل، وهو �شد العقل، ول وا�شطة 
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بني احلمق والعقل اإل ال�شخف ا.ه�.

اأعطي الرجل؟ ق��ال: غريزة عقل، قيل: ف��اإن مل  قيل لبن املبارك: ما خري ما 
يكن؟ قال: اأدب ح�شن، قيل: فاإن مل يكن؟ قال: اأخ �شالح ي�شت�شريه، قيل: فاإن مل يكن؟ 

قال: �شمت طويل، قيل: فاإن مل يكن؟ قال: موت عاجل.

والنا�ص يحبون الرجل الذي جمع بني ال�شالح ورجحان العقل، ونبينا حممد 
بن عبداهلل اأرجح النا�ص عقاًل، ففي اجلاهلية مل ي�شجد ل�شنم قط، مع كرثتها وتعلق 
النا�ص بها؛ لعلمه اأن هذه الأ�شنام جمادات ل ت�شر ول تنفع، وكانت قري�ص تودع اأموالها 
عنده، وي�شت�شريونه يف اأمورهم؛ لرجحان عقله و�شداد راأيه، وكان يعتزل النا�ص، ويتعبد 
يف غار حراء، ي�شاأل ربه الهداية. ويف �شحيح البخاري: اأن اأبا بكر قال لزيد بن ثابت: 
اإنك رجل �شاب عاقل ل نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لر�شول اهلل ^، فتتبع القراآن 
فاجمعه، قال زيد: فواهلل لو كلفوين نقل جبل من اجلبال، ما كان اأثقل علّي مما اأمرين 

به من جمع القراآن.

اأقل  الن�شارى حتدثوا فيما بينهم، فقال قائل منهم، ما  اأن جماعة من  وحكي 
عقول امل�شلمني، يزعمون اأن نبيهم راعًيا للغنم، فكيف ي�شلح راعي الغنم للنبوة؟!  فقال 
له اآخر من بينهم: اأما هم فواهلل اأعقل منا، فاإن اهلل بحكمته ي�شرتعي النبي حليوان 
البهيم، فاإذا اأح�شن رعايته والقيام عليه نقله منه اإىل رعاية احليوان الناطق، حكمة من 
اهلل وتدريًجا لعبده، ولكن نحن جئنا اإىل مولود خرج من امراأة ياأكل وي�شرب ويبول 

ويبكي فقلنا: هذا اإلهنا الذي خلق ال�شماوات والأر�ص، فاأم�شك القوم عنه.

هناك بع�ص التنبيهات:

اأوًل: اإن حمل العقل القلب، وهو �شريح قول اهلل تعاىل: زب ې ې ې ې   
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ    ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ومن   :- اهلل  يرحمه   - ال�شنقيطي  حممد  ال�شيخ  ق��ال  )احل���ج(.  رب  ی   ىئ  ىئىئ 
اخلطاأ قول الفال�شفة: اإن حمل العقل الدماغ، وقد تبعهم يف ذلك قليل من امل�شلمني، 
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زب ٱ ٻ  تعاىل:  قوله  ذل��ك:  فمن  القلب،  العقل  حمل  اأن  امل�شلمني  علماء  وعامة 
ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ رب )الأعراف: 179(. فعابهم اهلل 
باأنهم ل يفقهون، والفقه - الذي هو الفهم - ل يكون اإل بالعقل، فدل ذلك على اأن حمل 

العقل القلب، وقال تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ رب )احلجرات: 14(.

ويف ال�شحيحني من حديث النعمان بن ب�شري - ر�شي اهلل عنهما -: »األ واإن يف 
األ وهي  كله:  ف�شد اجل�شد  ف�شدت  واإذا  كله،  اإذا �شلحت �شلح اجل�شد  اجل�شد م�شغة، 
القلب  املنهيات؛ لأن  املاأمورات وترك  بفعل  اجل��وارح:  اآمنت  القلب،  اآمن  ف��اإذا  القلب«. 
اإل لأن��ه حمل  اأن القلب ما ك��ان كذلك،  اأم��ري البدن، وذل��ك ي��دل دلل��ة وا�شحة: على 

العقل الذي به الإدراك والفهم.

ثانًيا: لي�ص كل من ادعى العقل يعد عاقاًل، فقد يدعيه من هو �شفيه اأو اأحمق، 
فالعاقل - كما تقدم -: من ترفع عن ال�شفاهات واملعا�شي وخوارم املروءة كلها، و�شما 

بنف�شه اإىل الطاعات ومكارم الأخالق.

قال ابن حبان - بعد ما ذكر اأقوال العلماء يف تعريف املروءة -: واملروءة عندي 
خ�شلتان: اجتناب ما يكره اهلل وامل�شلمون من الفعال، وا�شتعمال ما يحب اهلل وامل�شلمون 

من اخل�شال، وا�شتعمالهما هم العقل نف�شه، وقد ورد يف الأثر: اإن مروءة املرء عقله.

البديهة  �شرعة  هو  فالذكاء:  بعاقل،  لي�ص  لكنه  ذكًيا،  الإن�شان  يكون  قد  ثالًثا: 
والفهم، والعقل: ما حجز الإن�شان عن فعل ما ل ينبغي.

وهو  التكليف،  مناط  هو  العقل  عثيمني:  ابن  ال�شيخ  قال  نوعان،  العقل  رابًعا: 
اإدراك الأ�شياء وفهمها، وهو الذي تكلم عليه الفقهاء يف العبادات واملعامالت وغريها، 
الت�شرف عقاًل؛ لأن  اإح�شان  و�شمى  الت�شرف،  الإن�شان  اأن يح�شن  الر�شد: وهو  وعقل 

الإن�شان عقل ت�شرفه مبا ينفعه.

گ  گ  گ   ک  ک  کک  ڑڑ  ژ  ژ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
زب ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ  تعاىل:  وق��ال  )ال��ب��ق��رة(،   گ ڳ رب 
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اأفال يكون لكم عقول تدركون بها خطاأكم  ھ ھھ ھ ے ے  رب )البقرة(. 
و�شاللكم؟!

خام�ًشا: قد يعطى الإن�شان القوة والذكاء والعقل، لكن ل يوفق للهداية، واأمثلة 
هذا كثرية، فاأ�شحاب املخرتعات العظيمة: كالكهرباء، والطائرات، والقنابل النووية، 
اهلل  ذك��ر  بل  وامل��الح��دة،  والن�شارى  كاليهود  امل�شلمني:  غري  من  منهم  كثري  وغريها 
اأنهم كانوا اأ�شحاب قوة وذكاء، بنوا ح�شارة من اأح�شن احل�شارات، قال  عن قوم عاد: 
ملا  لكنهم  )الفجر(..  زب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  رب  تعاىل عنها: 
جحدوا باآيات اهلل، ما نفعتهم عقولهم ول قوتهم، بل �شارت وباًل عليهم، قال تعاىل:  

زب ھ ھ ے ے   ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ 
ەئ  ائ  ائ    ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ەئ رب )الأحقاف(.
واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني.
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خطر الختالط
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:

بني  الخ��ت��الط  الأي���ام:  ه��ذه  الأم���ة يف  بها  ابتليت  التي  العظيمة  الباليا  فمن 
بجلب  الإ�شالمية  ال�شريعة  ج��اءت  وقد  متعددة،  و�شور  اأ�شكال  على  والن�شاء  الرجال 

امل�شالح ودفع املفا�شد.

ول �شك اأن الختالط باب �شر ومفتاح فنت على الأمة، وقد وردت ن�شو�ص كثرية 
من الكتاب وال�شنة مبنعه.

زب ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ رب )الأح��زاب:  قال تعاىل:  
.)33

اأي ال��َزْم��ن بيوتكن ف��ال تخرجن لغري ح��اج��ة، وم��ن احل��وائ��ج  ق��ال اب��ن ك��ث��ري: 
اإم��اء اهلل  ^: »ل متنعوا  ر�شول اهلل  ب�شرطه، كما قال  امل�شجد  ال�شالة يف  ال�شرعية: 

م�شاجد اهلل، وليخرجن وهن تفالت«.

امل��راأة تخرج مت�شي بني  ويف رواي��ة: »وبيوتهن خري لهن«، وق��ال جماهد: كانت 
يدي الرجال، فذلك تربج اجلاهلية.

وروى البخاري وم�شلم من حديث عقبة بن عامر - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي 
^ قال: »اإياكم والدخول على الن�شاء« فقال رجل من الأن�شار: يا ر�شول اهلل، اأفراأيت 
احل��م��و؟ ق���ال: »احل��م��و امل���وت«، واحل��م��و: ه��و ق��ري��ب ال���زوج، �شبهه النبي ^ ب��امل��وت: 

خلطورته وت�شاهل النا�ص فيه.

واإذا كان الرجال ممنوعني من الدخول على الن�شاء، وممنوعني من اخللوة بهن 
بطريق الأوىل، كما ثبت باأحاديث اأخر، �شار �شوؤالهن متاًعا ل يكون اإل من وراء حجاب، 

ومن دخل عليهن فقد خرق احلجاب. 
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قال ال�شيخ عبدالعزيز بن باز - يرحمه اهلل -: وكان الن�شاء يف عهد النبي ^ ل 
يختلطن بالرجال ل يف امل�شاجد ول يف الأ�شواق، الختالط الذي ينهى عنه امل�شلحون 
اليوم، وير�شد القراآن وال�شنة وعلماء الأمة اإىل التحذير منه حذًرا من فتنته، بل كان 
وكان  ال��رج��ال،  عن  متاأخرة  �شفوف  الرجال يف  ي�شلني خلف   ^ م�شجده  الن�شاء يف 
يقول: »خري �شفوف الرجال اأولها و�شرها اآخرها، وخري �شفوف الن�شاء اآخرها و�شرها 
الن�شاء، وك��ان الرجال يف  ب��اأول �شفوف  اآخ��ر �شفوف الرجال  اأولها«، ح��ذًرا من افتتان 
عهده - عليه ال�شالة وال�شالم - يوؤمرون بالرتيث يف الن�شراف، حتى مي�شي الن�شاء 
ويخرجن من امل�شجد، لئال يختلط بهن الرجال يف اأبواب امل�شجد، مع ما هم عليه جميًعا 
رجاًل ون�شاء من الإميان والتقوى، فكيف بحال من بعدهم؟! وكان النبي ^ ينهاهن 
الحتكاك  من  ح��ذًرا  الطريق:  حافات  بلزوم  وياأمرهن  الطريق،  و�شط  يف  مي�شني  اأن 

ا عند ال�شري يف الطريق. اه�. بالرجال، والفتنة مبما�شة بع�شهم بع�شً

بل اإن النبي̂  كان يخ�ش�ص للن�شاء باًبا يخرجن منه؛ قال ابن القيم - يرحمه 
اهلل - ما خال�شته -: "ومن ذلك اأن ويل الأمر يجب عليه اأن مينع من اختالط الرجال 
به  والفتنة  الرجال، فالإمام م�شوؤول عن ذلك،  والفرج وجمامع  الأ�شواق  بالن�شاء: يف 

عظيمة. 

روى البخاري وم�شلم من حديث اأ�شامة بن زيد - ر�شي اهلل عنهما -: اأن النبي 
^ قال: »ما تركت بعدي فتنة اأ�شر على الرجال من الن�شاء«، ويف حديث اآخر: »عليكن 
متجمالت،  متزينات  اخل���روج  م��ن  الن�شاء  مينع  اأن  عليه  وي��ج��ب  ال��ط��ري��ق«.  بحافات 
ومنعهن من الثياب التي يكن بها كا�شيات عاريات، كالثياب الوا�شعة الرقاق، ومنعهن 
من حديث الرجال يف الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وله اأن يحب�ص املراأة اإذا اأكرثت 
اخلروج من منزلها، ول�شيما اإذا خرجت متجملة، بل اإقرار الن�شاء على ذلك اإعانة لهن 
على الإثم واملع�شية، واهلل �شائل ويل الأمر عن ذلك، وقد منع اأمري املوؤمنني عمر بن 
بهن يف  والختالط  الرجال،  امل�شي يف طريق  الن�شاء من   - اهلل عنه  ر�شي   - اخلطاب 

الطريق، فعلى ويل الأمر اأن يقتدي به يف ذلك.
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ول ريب اأن متكني الن�شاء من اختالطهن بالرجال: اأ�شل كل بلية و�شر، وهو من 
اأ�شباب ف�شاد اأمور العامة واخلا�شة،  اأنه من  اأ�شباب نزول العقوبات العامة، كما  اأعظم 

واختالط الرجال بالن�شاء: �شبب لكرثة الفواح�ص والزنا". 

وب��ن��اًء على م��ا ت��ق��دم، ف��اإن م��ا ح�شل م��ن اخ��ت��الط ب��ني ال��رج��ال والن�شاء، �شواء 
كان يف اجتماع اأم ندوة اأم حفل اأم ت�شوير بني الرجال والن�شاء، اأم غري ذلك من �شور 
الختالط، ون�شره يف و�شائل الإعالم امل�شموعة واملقروءة واملرئية: اأمر حمرم ل يجوز، 
بل يجب اإنكاره؛ فاإنه بوابة �شر، ومفتاح فنت وتعر�ص لعقوبة اهلل - تعاىل -و�شخطه، 

واإذا نزلت العقوبة عمت اجلميع، ن�شاأل اهلل اللطف والعافية يف الدنيا والآخرة.

ول  دينهم،  اأم��ور  للنا�ص  يبينوا  اأن  وال��دع��اة:  العلم  وطلبة  العلماء  على  ويجب 
ٻ  ٻ  ٱ  تعاىل:زب  ق��ال  باملنكر.  وامل��ع��روف  بالباطل،  احل��ق  يلتب�ص  ل  حتى  يرتكوه 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ رب )اآل عمران: 187(. 
وقال تعاىل: زب ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ 
اإخ��ف��اوؤه  العلم  وكتمان  )ال��ب��ق��رة(.  رب  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 

عندما يجب بيانه: اإما جواًبا ل�شوؤال، اأو ملقت�شى احلال.

اأب��ي �شعيد اخل��دري - ر�شي اهلل عنه -: اأن  روى م�شلم يف �شحيحه من حديث 
النبي ^ قال: »من راأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فاإن مل ي�شتطع فبل�شانه، فاإن مل 

ي�شتطع فبقلبه، وذلك اأ�شعف الإميان«.

ولذلك اأو�شي بالتايل: 

اأوًل: على من وله اهلل اأمر امل�شلمني: اأن مينع الختالط ب�شتى �شوره واأ�شكاله؛ 
حماية لالأعرا�ص، وقطًعا لدابر ال�شر، ون�شرة للعفة والف�شيلة. 

ثانًيا: على كل من وله اهلل اأمر امراأة من الآباء والأزواج: اأن يتقوا اهلل فيما ولوا 
اأن  وليعلموا  والختالط،  التربج  من  حلفظهن  الأ�شباب  يعملوا  واأن  الن�شاء،  اأمر  من 

ف�شاد الن�شاء �شببه ت�شاهل الرجال. 
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وال�شفور،  الختالط  ميجدون  الذين  ال�شحفيني  الكتاب  ه��وؤلء  نن�شح  ثالًثا: 
وي�شتهزئون باحلجاب ال�شرعي: اأن يتقوا اهلل ويحذروا من �شخطه وعقابه، واأل يكونوا 
اأمر  اهلل  فعلى من وله  ا�شتمر يف غيه و�شالله  وم��ن  واأمتهم،  اأهليهم  �شوء على  ب��اب 

امل�شلمني اأن يحيله اإىل املحاكم ال�شرعية، ليلقى جزاءه الرادع وفق �شرع اهلل املطهر. 

رابًعا: على كل م�شلم احلذر من اإ�شاعة الفاح�شة ون�شرها، وليعلم اأن حمبتها - 
كما بنّي �شيخ الإ�شالم ابن تيمية - يرحمه اهلل - يف الفتاوى - ل تكون بالقول والفعل 
فقط، بل تكون بذلك وبالتحدث بها، وبالقلب وامليل اإليها، وبال�شكوت عنها، فاإن هذه 
املحبة متكن من انت�شارها ومتكن من الدفع يف وجه من ينكرها من املوؤمنني، فليتق اهلل 

امروؤ م�شلم من حمبة اإ�شاعة الفاح�شة، قال تعاىل: زب ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ ىئ يئ   جب   حب   خب مب رب )النور(. 

قال احلافظ ابن رجب: "وقد روي عن الإمام اأحمد اأنه قيل له: اإن عبدالوهاب 
الوراق ينكر كذا وكذا، فقال: ل نزال بخري ما دام فينا من ينكر؛ ومن هذا الباب: قول 
عمر - ملن قال له: اتق اهلل يا اأمري املوؤمنني - فقال: ل خريكم فيكم اإن مل تقولوها لنا، 

ول خري فينا اإذا مل نقبلها منكم".

واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 
اأجمعني. 

www.alukah.net
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 فوائد من قوله تعاىل:
زب ٱ ٻ   ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ 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 ک گ 
گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ رب )حممد(. وعماًل بهذه الآية الكرمية لن�شتمع اإىل 

زب ٱ ٻ   ٻ  تعاىل:  ق��ال  والعرب،  العظات  فيها من  ما  ونتدبر  اهلل  كتاب  اآي��ة من 
ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   
ٹٹ ڤ رب )الأح��زاب(. قال ابن كثري: "هذه الآية عامة يف جميع الأمور وذلك 
اأنه اإذا حكم اهلل ور�شوله ب�شيء فلي�ص لأحد خمالفته، ول اختيار لأحد ها هنا ول راأي 

ول قول، كما قال تعاىل:  زب ۈ ٴۇ ۋ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې 
ې ېى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ  رب )الن�شاء(".

رب  ٹٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  فقال:  ذل��ك  خ��الف  يف  �شدد  ولهذا 
)الأحزاب: 36(، زب ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ ڳڳ ڳ رب 

)النور: 63(.
روى الإمام اأحمد يف م�شنده وم�شلم يف �شحيحه من حديث اأبي برزة الأ�شلمي، 
ل  لم��راأت��ي:  فقلت  ويالعبهن،  بهن  مي��ر  الن�شاء،  على  يدخل  ام���راأ  ك��ان  جليبيًبا  اأن 
يدخلن عليكم جلبيب، فاإنه اإن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن: قال: وكانت الأن�شار اإذا 
كان لأحدهم اأمي مل يزوجها حتى يعلم هل للنبي ^ فيها حاجة اأم ل، فقال: ر�شول 
اهلل ^ لرجل من الأن�شار: "زوجني ابنتك" فقال: ِنِعمَّ وكرامة يا ر�شول اهلل، وُنْعَم 
يا ر�شول اهلل؟ قال: جلليبيب.  اأريدها لنف�شي"، قال: فلمن  "اإين ل�شت  عيني. فقال: 
قال: فقال: يا ر�شول اهلل اأ�شاور اأمها. فاأتى اأمها، فقال: ر�شول اهلل ^ يخطب ابنتك. 

فقالت: نعم وُنعَمُة عيني. 
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فقال: اإنه لي�ص يخطبها لنف�شه، اإمنا يخطبها جلليبيب، فقالت: اأجليبيب ابنه؟ 
اأجليبيب ابنه؟ اأجليبيب ابنه؟ ل لعمر اهلل، ل نزوجه. فلما اأراد اأن يقوم لياأتي ر�شول 
اأمها.  اإليكم؟ فاأخربتها  اأمها، قالت اجلارية: من خطبني  ^ ليخربه مبا قالت  اهلل 
فقالت: اأتردون على ر�شول اهلل ^ اأمره، ادفعوين، فاإنه لن ي�شيعني. فانطلق اأبوها 

اإىل ر�شول اهلل ^ فاأخربه، قال: �شاأنك بها. فزوجها جليبيًبا. 

قال: فخرج ر�شول اهلل̂  يف غزوة له، قال: فلما اأفاء اهلل - عز وجل - عليه، قال 
لأ�شحابه: "هل تفقدون من اأحد؟" قالوا: نفقد فالًنا، ونفقد فالًنا، قال: "انظروا هل 
تفقدون من اأحد؟" قالوا: ل. قال: "لكني اأفقد جليبيًبا" قال: "فاطلبوه يف القتلى". 

قال: فطلبوه، فوجدوه اإىل جنب �شبعة قتلهم، ثم قتلوه، فقالوا: يا ر�شول اهلل، 
"قتل  ^ فقام عليه، فقال:  النبي  فاأتاه  �شبعة قتلهم، ثم قتلوه،  اإىل جنب  ذا  ها هو 
ث��م و�شعه  ث��الًث��ا،  اأو  واأن���ا منه" مرتني  واأن���ا منه، ه��ذا مني  �شبعة وق��ت��ل��وه، ه��ذا مني 
ثم   ،^ اهلل  ر�شول  �شاعدا  اإل  �شرير  له  ما  ل��ه،  وحفر  �شاعديه،  على   ^ اهلل  ر�شول 

و�شعه يف قربه. ومل يذكر اأنه غ�شله.
قال ثابت: فما كان يف الأن�شار اأمي اأنفق منها. وحدث اإ�شحاق بن عبداهلل بن اأبي 
طلحة ثابًتا، قال: هل تعلم ما دعا لها ر�شول اهلل  ^؟ قال:»اللهم �شب عليها اخلري 

�شًبا، ول جتعل عي�شها كذا كدا«. قال: فما كان يف الأن�شار اأمي اأنفق منها.
ومن فوائد الآية الكرمية:

اأوًل: اأنه يجب على املوؤمن النقياد التام لأمر اهلل ور�شوله واملبادرة اإىل ذلك، قال 
تعاىل: زب ې ې   ې ى ى   ائ ائ   ەئ ەئ وئوئ  ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی   ی ی ی جئ حئ مئىئ رب )النور(.
ثانًيا: اأن ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم �شربوا املثل يف ال�شتجابة ال�شريعة والمتثال 
لأمر اهلل ور�شوله، روى البخاري وم�شلم من حديث اأن�ص بن مالك، قال: ما كانت لنا 
خمر غري ف�شيخكم هذا الذي ت�شمونه الف�شيخ، اإين لقائم اأ�شقيها اأبا طلحة واأبا اأيوب 
ورجاًل من اأ�شحاب ر�شول اهلل̂  يف بيتنا اإذا جاء رجل، فقال: هل بلغكم اخلرب؟ قلنا: 

www.alukah.net
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ل. قال: فاإن اخلمر قد حرمت. فقال: يا اأن�ص، اأرق هذه القالل، قال: فما راجعوها ول 
�شاألوا عنها بعد خرب الرجل".

وئ  ەئوئ  ەئ  ائ    ائ  ى  ى  ې  ې  ې  زب  ت����ع����اىل:  وق������ال 
الكرمية  الآي��ة  تف�شري  ج��اء يف   ،)172 ع��م��ران:  )اآل  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ  رب 

ې  ې  ې  زب  تعاىل:  قوله  يف  عائ�شة  حديث  من  �شحيحه  يف  البخاري  رواه   ما 
ى رب اأنها قالت لعروة: يا ابن اأختي، كان اأبواك منهم الزبري واأبو بكر، ملا اأ�شاب 
ر�شول اهلل ^ ما اأ�شاب يوم اأحد، وان�شرف عنه امل�شركون، خاف اأن يرجعوا قال: »من 

يذهب يف اإثرهم فانتدب منهم �شبعون رجاًل«، قال: كان فيهم اأبو بكر والزبري.

لقوله  والآخ��رة؛  الدنيا  العبد يف  �شبب ل�شالل  ور�شوله  اهلل  اأن مع�شية  ثالًثا: 
تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹٹ رب )الأحزاب: 36(.

رابًعا: اأن املوؤمن واملوؤمنة اإذا جاءهما الأمر من اهلل ور�شوله فلي�ص لهما اخليار 
اأنف�شهما، قال تعاىل:  اأن الر�شول اأوىل بهما من  اأن يعلما  اأو تركه، بل عليهما   بالفعل 

زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ رب )الأحزاب: 6(.

خام�ًشا: يف الآية الكرمية دليل، بل ن�ص على اأن الكفاءة ل تعد يف الأح�شاب، واإمنا 
تعد يف الأدي��ان؛ وذلك اأن املوايل من ال�شحابة تزوجوا من اأ�شراف قري�ص، فقد تزوج 
زيد بن حارثة زينب بنت جح�ص، وتزوج املقداد بن الأ�شود �شباعة بنت الزبري، وتزوج 

بالل بن رباح اأخت عبدالرحمن بن عوف.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.
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الــخــاتــمــة
يف ختام هذا الكتاب، نود التذكري باأن طبيعة الب�شر اخلطاأ والن�شيان، واأن اجلهد 

الب�شري معّر�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.

ن�شيًبا  الكتاب  ياأخذوا من هذا  باأن  املعلمني؛  اإخ��واين وزمالئي  اأو�شي  اأن  واأوّد 
اهلل،  على  التوكل  �شوى  عليكم  فما  لالإلقاء..  ومن�شقة  جاهزة  الكلمات  فهذه  واف���ًرا؛ 

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 باأي حاٍل من الأحوال. 

العاملني". رب  هلل  "واحلمد 

www.alukah.net
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الـمـحـتــوى

7 املقدمة	
9 اإمامه	امل�سلني	يف	امل�ساجد	
10 حتديد	الن�سل	
11 يف	عالمات	مر�ض	القلب	و�سحته	
12 �سرب	اخلمر	
13 اأهم	الطرق	ملكافحة	الزنا	
15 اأعظم	اأربعة	اأخطاء	يف	التاريخ	
16 	احذف	عبارة	"لن	ي�ستجاب	يل" من	اأعماقك	
17 	اأثر	الفرق	الدينية	يف	ت�سويه	تاريخ	الإ�سالم	
18 من	و�سائل	ابن	�سباأ	يف	اإثارة	الفتنة	
19 	املوت	يف	منظار	العقل	ال�سليم	"1" 
21 املوت	يف	منظار	العقل	ال�سليم"2" 
23 اخلمر	واملخدرات	
24 و�سائل	ال�سرك	التي	حذر	منها	علماء	احلنفية	
26 خطوات	عملية	لزيادة	�سعادتك	ال�سخ�سية	
28 برقيات	عاجلة	
30 	الإعجاب	الداء	الع�سال	
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31 ة	 الَغيرْ
33 العوامل	امل�ساعدة	يف	بناء	النف�ض	
35 معوقات	بناء	النف�ض	
38 اآثار	عدم	بناء	النف�ض	
39 نهاية	طريق	ال�سهوات	
41 كيف	ت�سنع	ال�سرعة	احلوادث؟	
42 عجًبا	لكم	
43 فكيف	حال	من	ل	ت�سلي؟	
44 	املخرتعون	امل�سلمون	وجه	العامل	 كيف	غيرّ
46 دفنوها	وهي	�ساجدة	
47 تبذير	املال	
48 اأدلة	حترمي	الدخان	
50 ماذا	تعرف	عن	الذرة؟	
51 بعد	اقتناع..	اأعلن	اإ�سالمه	
52 يا	حامل	امل�سك	
53 من	اأين	يحرم	من	اأراد	احلج	اأو	العمرة؟	
54 احلقد	الدفني	
55 	حتويل	ال�سيام	عن	هدفه	احلقيقي	
56 اخلمول	والرتاخي	
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57 ال�سكوى	من	الزمان	
59 نهينا	عن	التكلف	

	من	مظاهر	الت�ساهل	مع	الكفار	
61 يف	جمال	م�سالح	الأمة	العامة	
63 	مًعا..	�سد	الت�سول	
64 	جلطة	القلب..	ملاذا	تزحف	نحو	ال�سباب؟	
66 حافظ	على	�سالمة	كبدك	
67 الكحول	والكبد	
69 البلهار�سيا	
70 	هم�سة	ملن	يتداول	ال�سور	الفا�سحة	
72 �سرر	الع�سق	يف	الدنيا	
73 	م�ساهدات	�سائح	يف	باري�ض	
75 الإقالع	..	والإح�سا�ض	بجمال	احلياة	
77 	الطريقة	 احلفظ	بني	العزمية	وهمرّ
79 غيــرة	
81 ل	للمثبطني	
83 الإ�سالم	هو	العدو	الأول	عند	الغرب	
85 	واقع	الإدارة	وجناح	الر�سالت	
86 حقيقتان	يجب	على	امل�سلم	اأن	يدركهما	
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88 جميلة	بوحريد	
90 اأعظم	واأعجب	حماكمة	�سمعت	بها	اأذن	يف	التاريخ!	
92 ق�سة	دراكول	احلقيقي	
95 اإعجاز	علمي	يف	قيام	الليل	
97 �سعف	الدافعية	الدرا�سية	
100 اأنت	من	يوؤخر	الن�سر	عن	هذه	الأمة؟	
102 اأرغب	الدخول	يف	جمال	الدعوة	اإىل	اهلل	"1" 
104 اأرغب	الدخول	يف	جمال	الدعوة	اإىل	اهلل	"2" 
106 بنا	اأن	نكون	يوًما..	 هل	جررّ
108 ق�سة	اليهودي	الذي	باع	الرمل	للنا�ض	
111 هوؤلء	لن	ي�ستفيدوا	
113 احليوانات!	
116 النا�ض	 قلوب	 لك�سب	 "100" طريقة	
118 املماليك	واخلدم	
120 انتبه	..	كن	ملَّاًحا	للجمال	فقط	
123 	اجلدين	برفق!	
125 جلد	الذات!	
128 اخت�سر	..	ول	جتادل	
131 �سليمان	بن	داود	وملك	املوت	
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134 ع�سامي	..	قهر	امل�ستحيل	
135 من	هو	خمرتع	الهومتيل؟	
137 كبي	ال�سوفية	..	عنز	
139 رجل	اأ�سلم	على	يد	منلة	
140 ق�سة	اإ�سالم	ال�سيد	"مايكل	ييب" 
142 اأول	حافظ	للقراآن	يف	املك�سيك	مهاجر	م�سيحي	
144 اإ�سالم	كبي	مفت�سي	مكافحة	الإرهاب	الربيطانية	
146 ابن	رئي�ض	الـ"بي	بي	�سي" يعتنق	الإ�سالم	
149 غرائب	وعجائب	تقاليد	ال�سعوب	يف	العامل	
151 املعلم	حني	يكون	مربًيا	
154 	اأخي	يف	اهلل	
156 ما�سي	امل�سلم	اجلديد	
158 فتح	عمورية	
160 ابِن	ثقتك	بنف�سك	
162 اتخاذ	القرار	قد	يغي	حياتنا	
164 اأخطاء	يقع	فيها	بع�ض	امل�ستمعني	
166 املمر�سة	القاتلة!	
168 اأبو	العتاهية	
170 اجلمـال	
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172 مقتل	كعب	بن	الأ�سرف	
175 	مفاتيح	القلوب	
177 التغيي	ال�سلوكي	لل�سائمني	
179 راحة	اجل�سم	وروحانيته	
181 ويلــز	
183 	من	مفا�سد	الزنا	
186 تاريخ	الإرهاب	الن�سراين	الغربي	
189 انفجار	املفاعل	النووي	ت�سينوبل	
191 نواق�ض	الإ�سالم	
194 املراأة	يف	احل�سارة	الغربية	"1" 
195 املراأة	يف	احل�سارة	الغربية	"2" 
196 زوجة	�سريح	القا�سي	
198 كم	قمًرا	لكوكب	امل�سرتي؟	
200 	معروف	الكرخي	يدعو	للع�ساة	
202 	التغريب	لالألقاب	العلمية	
203 	يعي�ض	ثلث	البدينني	يف	البلدان	النامية	
204 مفقودة	 �سينية	 امراأة	 "44" مليون	
206 	اأيكون	�ساحب	املال	زاهًدا؟!	
208 �ساب	..	فتح	يرثب	
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210 هكذا	تكون	الأوقاف	
212 احلياء	ل	ياأتي	اإل	بخي	
214 الزوجات	الأربعة	
216 ل	ت�سُك	رب	العباد	اإىل	العباد	
218 اأكل	الربا	
220 �سوؤال	تربوي	
222 عطاء	بن	ي�سار	واملراأة	البغي	
224 اأقوال	املذاهب	الأربعة	يف	حكم	حلق	اللحية	
227 	مقاهي	ال�سبكة	العنكبوتية	..	اأين	يذهب	ال�سباب؟!	
229 العادة	هي	الذاكرة	
230 اأخطاء	تاريخية	من	الواجب	ت�سويبها	
231 كارثة	قطار	ال�سعيد	واأخطاء	كارثية	
232 �سرار	بن	�سمرة	ي�سف	علًيا	
233 الدكتور	جفري	لجن	يروي	ق�سة	اإ�سالمه	
235 اعرف	قدر	نف�سك	
236 ل	اختبارات	يف	فنلندا!	
237 خم�سة	اأمور	
238 	اأ�سلم	على	يديه	"4000" ن�سراين	
240 لعب	كرة	القدم	نيكول�ض	اأنيلكا	
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241 	الإعجاز	النبوي	يف	النهي	عن	تربية	الكالب	
243 الإعجاز	النبوي	يف	قوله	ملسو هيلع هللا ىلص:	"اأعفوا	اللحى" 
245 احلب	وال�سيطرة	
247 القدرة	على	التحكم	بالعواطف	
249 عالج	الرتدد	والإح�سا�ض	بالذنب	
250 عالج	الكتئاب	
251 الأثر	النف�سي	ال�سيئ	لأكذوبة	الأبراج	
253 معجزة	نبوية	
254 ما	ال�سيء	الذي	ل	يعلمه	اهلل	-	عز	وجل	-	؟	
256 	اأخطر	اجلوا�سي�ض!	
257 ال�سيافة	رمز	ال�سعوب	
259 اأعظم	جرمية	يف	التاريخ	
261 الأحاديث	النبوية	يف	ذم	العن�سرية	اجلاهلية	
263 من	روائع	ال�سيخ	علي	الطنطاوي	-	رحمه	اهلل	-	
264 لعب	كرة	القدم	تيي	هرني	
267 فطنة	اأبي	حنيفة	
268 م�سروعيرّة	ممار�سة	"كرة	القدم" وفوائدها	
270 	قيرّم	نف�سك	
271 	يهود	الدومنة	
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274 تيودور	هرتزل	
277 ما	معنى	الختالط؟!	
279 احلذر	من	�سر	الهاتف	

	احذر	من	ترك	الهاتف	النقال	
281 مفتوًحا	يف	غرفة	النوم	
283 	م�ساهدات	التلفاز	حتدث	لديهن	زعزعة	اأخالقية	
285 مقارنة	احل�سارات	
287 الزهراوي	..	اأح�سن	جراح	يف	التاريخ	
289 هل	اأنت	ك�سول	جًدا؟	
291 ال�سباب	والو�سم	..	تقليد	اأعمى	اأم	مترد	على	الواقع؟!	
294 �ساب	يت�ساءل:	هل	نحن	"�سباب" على	قارعة	اجلهل؟!	
296 اإنها	الأر�ض	يا	نا�ض!	

	"6" اأ�سباب	جتعل	ال�سبكة	العنكبوتية
299 يف	مقدمة	و�سائل	الدعوة	اإىل	اهلل	
301 	القاديانية	فرقة	�سالة	
304 حذاوؤك	ما	نوعه؟	
306 الإجناز	
307 ر�سالة	هرتزل	اإىل	ال�سلطان	عبداحلميد	
310 هل	نحن	ملتزمون	حًقا؟!	"1" 
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312 هل	نحن	ملتزمون	حًقا؟!	"2" 
الطرق	الع�سرة	الفعالة	لن�سر	الإ�سالم

314 عن	طريق	ال�سبكة	العنكبوتية	
316 فتح	الأندل�ض	الأعظم	
318 ال�ستاء	الغنمية	الباردة	
320 ال�ستاء	عدو	
321 التطوع	واجلمعيات	اخليية	
323 	الإيدز	القت�سادي	..	اأنواعه	واأخطاره	
326 	من	�سرق	»الخرتاع«؟	
328 حرب	اأكتوبر	"1973م" -	العا�سر	من	رم�سان	"1393هـ" 
330 احذروا	التك�سي	"التقطيب" 
332 املال	 وتوفي	 الكهرباء	 ا�ستهالك	 لتخفي�ض	 "8" اإر�سادات	
333 �سعيدة	 رحلة	 لك	 "10" خطوات	حتقق	
335 ف�سو�ض	
338 نعمة	ول	�ساكر	لها	
340 �سور	من	�سعف	الهمة	
342 ر�سالة	قوية	
345 ق�سة	قدمية	
346 م�سغ	العلكة	يزيد	انطالق	الزئبق	يف	الدم	
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347 ال�سعادة	..	بـ"8" خطوات	فقط!	
350 ت�سي	اآي	لون	
351 فــرمي	
353 من�سيو�ض	
355 ق�سة	حذاء	الطنبوري	
358 فقد	الطنطاوي	لأبيه!	
360 دمناركي	من	مطرب	روك	اإىل	اأ�سهر	دعاة	الإ�سالم!	
362 جمعية	تون�سية	للدفاع	عن	كرامة	احلمار!	
364 	ل	مزيد	من	الأعذار	
366 ما	 �سخ�ض	 لإ�سعاد	 "7" طرق	
368 ر	نف�سك	طفالً	 	ت�سوَّ
369 	�ساعة	دقيقة	..	بات�ساع	حديقة	
371 العامل	يف	بي�سة!	
373 النملة	القابلة	
374 بع�ض	قادة	الفتح	الإ�سالمي	
375 كيفية	تكوين	نظرة	�سليمة	لالأمور؟	
377 حماذير	جتنبها	يف	اأثناء	اإقناع	�سخ�ض	اآخر	
378 القوة	املفقودة	
379 	اأ�سلوب	اإ�سكامبي	للتفكي	
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381 ع�سر	اله�سم	وحرقة	املعدة	
382 اأ�سياء	عدة	يتحد	عليها	الب�سر	
383 مترينات	�سحذ	الذاكرة	
384 العقلية	 للقدرات	 نوم	حمفز	 على	 للح�سول	 "9" طرق	
386 ال�سغوط	 من	 خالية	 حياة	 لتحيا	 "29" معلومة	
388 كبت	امل�ساعر	
389 الرجل	ي�ستخدم	ن�سف	عقله	يف	بع�ض	الأوقات	
390 كن	متديًنا	
393 الذاكرة	ق�سية	املدى	
394 الذاكرة	طويلة	املدى	
396 �سوء	اختيار	الأ�سدقاء	

العامل وقعت	يف	 التي	 الإعدام	 عمليات	 "81%" من	
398 "3" بلدان	 يف	 العامل	حدثت	 "2002م" يف	

ُتقَتل	اأكرث	من	"12" األف	امراأة	يف	رو�سيا
400 ب�سبب	العنف	املنزيل	
401 املنتحرون	اأكرث	من	�سحايا	النزاعات	

هناك	على	الأقل	"300" األف	�سجني	يف	العامل
402 من	ذوي	ال�سمائر	
403 ما	اأبعد	ما	بينهما	
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405 زواج	احلب	..	ون�سب	الطالق	املرتفعة!	
407 فطرة	اهلل!	
408 �سح	النوم!	
409 جوربات�سوف	الرجعي!	
411 خمرتعون	�سعوديون	يح�سدون	وجوائز	يف	"اأثينا" باأملانيا	
412 وي�سرتن	يونيون	
414 رذرفور	
416 دور	املعلم	يف	ظل	اجتاهات	الرتبية	احلديثة	
418 م�سوؤوليات	املعلم	نحو	املجتمع	
420 يحا�سب	اأمي	التتار	"غازان" 
422 خطاأ	�سنعه	النا�ض	وت�سبب	يف	تدهور	القت�ساد	الأمريكي	

ماأ�ساة	هيو�سيما	وناجازاكي
424 واأ�سواأ	اأخطاء	الب�سرية	على	الإطالق	
426 اأ�سرحة	�سركية	واأخطاء	متكررة	"1" 
428 اأ�سرحة	�سركية	واأخطاء	متكررة	"2" 

�سبب	�سقوطنا	يف	اأح�سان
430 الحتالل	الغربي	وال�سرقي	وال�سهيوين	
432 اخلطاأ	احلقيقي	الذي	ت�سبب	يف	غرق	التيتانيك	
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خطاأ	اإذاعي	�سبب	الذعر	لآلف	النا�ض
435 من	هجوم	�سكان	املريخ	على	كوكب	الأر�ض!	
437 الإ�سالم	هو	العدو	الأول	عند	الغرب	
439 �ساعت	الدكتوراه	
440 تائب	خلف	الق�سبان	
442 نحن	امل�سلمني	
445 املراأة	عند	اليونان	
447 املراآة	عن	الرومان	
449 املراأة	عند	الهنود	
450 املراأة	عند	اليهود	
451 املراأة	عند	الن�سارى	
453 لعبة	املال	
454 احلقيقة	
455 الطريق	املوؤمل	
457 ل	متثل	دور	ال�سهيد	
458 دع	حبك	يعلن	عن	نف�سه	
459 احلرب	على	القراآن	
461 القراآن	يزداد	تاألًقا	وقوة	يف	وجه	الفرتاءات	
462 كمال	اللغة	القراآنية	ومنتهى	متامها	يف	عيون	اخل�سوم	
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463 جامل	النا�ض	..	هل	جتيد	هذا؟	
465 َمن	كانت	له	بداية	حمرقة	كانت	له	نهاية	م�سرقة	
467 الطباع	ال�سعبة	لالآخرين	
468 نحو	اأعمال	اأكرث	يف	وقت	اأقل	
470 التخطيط	للحا�سر	وللم�ستقبل	
472 احِل�سَبة	
474 اكت�سفت	كنوًزا	كنت	اأجهلها	
476 اأذهلني	القدر	الذي	رفع	الإ�سالم	الوالدين	اإليه	
478 يف	اأوروبا	تعدد	غي	�سرعي	
480 كنا	اأربًعا	واليوم	�سرنا	"45" دمناركية	م�سلمة	
482 جنوت	من	تلك	احلفرة	املظلمة	
484 القمع	احلقيقي	للمراأة	يف	كل	ما	�سوى	الإ�سالم	
486 مع	النطق	بال�سهادتني	انزاح	احلمل	الثقيل	
487 بعد	اإ�سالمي	�سارت	حياتي	اأكرث	متعة	
489 كانت	حياتي	جحيًما	م�ستعًرا	
491 حاولت	النتحار	ف�سرت	م�سلمة!	
493 اأعمال	�سغية	حلياة	عظيمة	
495 ل	النقد	 تقبَّ
497 حياة	لها	قيمة	
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499 دقائق	ت�سنع	الفرق	
501 ملاذا	ل	ين�سرح	�سدرك	ويزول	همك	رغم	اأنك	ت�سلي؟	
503 ملاذا	احلمار	يرى	ال�سيطان	..	والديك	يرى	املالئكة؟	
504 ملاذا	ُيذَكر	ا�سم	اهلل	على	الذبائح؟	
505 ملاذا	ن�سوم	الأيام	البي�ض	بالذات؟	
507 ي	اأمية	املتعلمني؟!	 ملاذا	ن�سمرّ
508 ملاذا	بالط	احلرم	املكي	بارد؟	
509 ما	�سبب	الأ�سوات	التي	ت�سدرها	املعدة	عند	اجلوع؟	
510 ملاذا	ي�سيب	ال�سعر؟	
511 ملاذا	نوافذ	الطائرات	�سغية؟	
512 ملاذا	ت�ستهر	اإطارات	ال�سيارات	باأنها	�سوداء	اللون؟	
513 كن	داعًيا	
514 دور	الداعية	يف	حماية	ال�سباب	
515 �ساحبة	املغزل	
516 ف�سل	..	فاأ�سبح	رئي�ًسا!	
517 اجمع	غبار	الذهب!	
518 برنارد�سو	املكافح!	
519 طائرة	واحدة	ل	تكفي!	
521 اكت�سف	نف�سك!	
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522 اقتن�ض	الفر�ض	
523 احلماقة	والثقب	
524 احرق	�سفينتك	فوًرا	
525 عظماء	..	لكن	
526 هل	ا�ستمتعت	يوًما	بف�سلك؟	
527 لن	ينفجر	قلبك!	
528 اإ�سبع	عنرتة	
529 ل	تبع	حلمك!	
530 ال�سربة	القا�سية	
531 ل	متزق	قيمتك!	
532 الآثار	الدينية	لألعاب	احلا�سب	الآيل	
533 الآثار	الأخالقية	لألعاب	احلا�سب	الآيل	
536 اأوراق	النبات	
538 احلجاب	�سيانة	للمجتمع	من	الف�ساد	
539 بقدر	ما	تتعنى	تنال	ما	تتمنى	
540 قراءة	القراآن	على	القبور	
542 حال	ال�سلف	مع	الأمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر	
543 مفا�سد	ال�سفور	
544 كلمة	ال�سيخ	عبدالعزيز	ال�سدحان	
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545 ال�سالمة	يف	املنزل	
546 تالوة	القراآن	على	نوعني	
547 اأنواع	الر�سا	
548 احلجاب	وقاية	من	اللعنة	ومن	عذاب	اهلل	
550 ر�سول	اهلل	^	ور�سا	فوق	اخليال	
552 التعليم	..	جتديد	الروح	
554 اأ�سباب	الن�سر	
556 براين	كندي	
557 هرني	ن�ستله	
558 العادة	ال�سرية	..	زوال	احلياء	والعفة	
559 مراتب	النا�ض	يف	ال�سالة	
560 اأق�سام	احلركة	يف	ال�سالة	
562 من	اأخطاء	امل�سلني	"1" 
564 من	اأخطاء	امل�سلني	"2" 
566 ِخطبة	النبي	^		جلليبيب	
567 موقف	اأعداء	الإ�سالم	من	لغة	القراآن	
569 �سرعة	ال�ستجابة	والت�سديق	
571 �سهيدة	البحر	
572 الع�سق	والغرام	
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574 املراهقة	
575 الآن	..	جدد	حياتك!	
576 م	ذاتك	اإىل	اأجزاء	عدة	 ق�سرّ
577 ل	فرق	بني	املدح	والذم	
578 بدايات	البتعاث	يف	بالد	الإ�سالم	واأ�سل	فكرته	
579 ي�ساعد	ابنه	على	الغ�ض	يف	الختبار	
581 وجوب	الأمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر	
582 اإنه	يزيد	يف	الإميان	
583 ل	ُتقبل	�سالة	�سارب	اخلمر	
584 ماذا	يجد	املوؤمن؟!	وماذا	يجد	الكافر؟!	
585 حدث	واحد	..	ونظرة	خمتلفة	
586 من	اأين	اأبداأ؟	
587 كاأ�ض	اأم	بحية؟	
588 اإذا	اأراد	ال�سباب	�سناعة	م�ستقبل	
589 اخلوف	يقتل	اأكرث	مما	يقتل	املوت	
590 واجه	خماوفك	
591 ل	تت�سرع	
593 ري�ض	الطيور	
595 ب�سبب	"100" ريال	يحرم	اأمه	من	فرحة	العيد	
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596 فن	الكالم	
597 ال�سفدع	امل�سلوق	
598 الهتمام	الأول!	
599 من	املكان	نف�سه	
601 حمطة	القطار	
602 من	اهتماماتهم	تعرفونهم	
603 ن�سف	�ساعة	تكفي	
604 اأ�سباب	النحراف	اجلن�سي	
606 مرحلة	الإلقاء	
607 الت�سال	با�ستخدام	تقنية	البلوتوث	
609 مدمنو	ال�سبكة	العنكبوتية	
610 من	مظاهر	تغريب	املراأة	امل�سلمة	
612 ال�سوم	والإنتاج	
613 للمدخنني	..	من	يغتنم	الفر�سة؟!	
614 احلجاب	هو	عني	التح�سر	..	والتربج	جاهلية	
615 ل	نريد	اأن	نكون	منافقني	..	!	
617 ل	ي�سقى	بهم	جلي�سهم	
618 احذر	املجاهرة	باملع�سية	
620 فن	التعامل	مع	النف�ض	
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622 مارك	جوكر	بيج	
623 العادة	ال�سرية	..	و�سقوط	املبادئ	والقيم	
625 ملاذا	تتميز	ال�سيارات	احلديثة	بانخفا�ض	مقدمتها؟	
626 القواعد	احل�سان	حلفظ	القراآن	وتدبره	
627 عالمات	الوقف	يف	امل�سحف	
628 احلجاب	..	دليل	الغية	
الأ�سرار	واملخاطر	الرتبوية	والأخالقية	والجتماعية	للقنوات	630
632 الرباءة	من	ال�سرك	واأهله	
633 يبرت	يده	للتخل�ض	من	حية	�سامة	
634 �سيارة	تعمل	بالهواء	فقط!	
635 حكم	�سب	ال�سحابة	
636 تاأمالت	يف	�سورة	"املنافقون" 
637 اأ�سباب	الغيبة	ودوافعها	
638 متى	وكيف	تعمل	املراأة؟	
639 الأ�سرة	واملجتمع	"1" 
641 الأ�سرة	واملجتمع	"2" 
643 الأ�سرة	واملجتمع	"3" 
645 الأ�سرة	واملجتمع	"4" 
647 الأ�سرة	واملجتمع	"5" 
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649 	الأ�سرة	واملجتمع	"6" 
651 الأ�سرة	واملجتمع	"7" 
653 الأ�سرة	واملجتمع	"8" 
655 الأ�سرة	واملجتمع	"9" 
656 مع	خادم	الفندق	
657 مدح	التعليم	
658 �ساهود	املطيي	
659 العادة	ال�سرية	..	اإف�ساد	خلاليا	املخ	والذاكرة	
661 اإليك	اأخي	املدخن	مع	التحية!	
663 اأ�سرار	التخمة	
664 طريق	النجاة	
666 حتية	الإ�سالم	
668 قم	اأيها	النائم	
669 		راقب	اهلل	
670 يف	زكاة	الفطر	
671 املحا�سبة	يف	�سطور	
672 اإظهار	العمل	..	قد	يكون	من	الرياء	
673 دموعِك	غالية	
675 تعليم	الذوق	
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677 الأ�سرار	ال�سحية	لتعاطي	املخدرات	
678 اأ�سباب	تعاطي	املخدرات	
679 التدخني	ي�سعف	التفكي	ويقلل	الذكاء!	
680 هل	نخ�س�ض	ميزانية	للكتاب؟	
681 دفق	قلم	
683 يوم	بني	الن�سي	
685									 	̂ روؤيا	عموم	ر�سالته	
686 املفا�سد	الدينية	للمخدرات	
687 القيادة	والتحكم	
688 �سبط	الف�سل	
689 مع	ديباجة	من	)الإن�ساء	الع�سري(	
690 اجلرجي	..	غذاء	الب�سطاء	
690 املليء	بالفوائد	ال�سحية	
691 امل�سروع	ال�سهيوين	
692 اإ�سراقة	ال�سباح	
694 تايواين	
696 يوم	ذي	قرد	
698 روؤيا	الرطب	
699 ادفع	التهمة	عن	نف�سك	
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700 جذور	النبات	
701 حكم	قول:	"املادة	ل	تفنى	ول	تخلق	من	العدم" 
702 قارون	..	املفتون	مباله	
703 ابحث	عن	نوع	الزبادي	املفيد	
704 املطـــر	
705 اجلاذبية	
706 توا�سع	النمل	و�سر	بقائه	
707 من	الأ�سرار	العلمية	ل�سفاء	نبي	اهلل	اأيوب	-	عليه	ال�سالم	-	
708 ا	للدخول	يف	الإ�سالم؟	 كيف	تدعو	�سخ�سً
710 احلماية	من	املعلومات	ال�سارة	على	ال�سبكة	العنكبوتية	
712 هذا	دين	اهلل	
714 روؤيا	اللنب	
717 الإخال�ض	
720 ال�سبعة	الذين	يظلهم	اهلل	يف	ظله	
726 التوفيق	
729 ح�سن	اخللق	
732 فتنة	املال	
736 ال�سحر	وامل�ض	والعني	
742 خطورة	الد�ض	
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747 نعمة	العقل	
752 خطر	الختالط	

فوائد	من	قوله	تعاىل:
756 زب ٱ ٻ   ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ رب		
759 الــخــاتــمــة	
761 الـمـحـتــوى	

www.alukah.net



786

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات



787

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

www.alukah.net



788

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات



789

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات

www.alukah.net



790

مكتبة الكلمات لكل الموضوعات



www.alukah.net


