
41 النفس املطمئنة العدد 119 نوفمرب 402016

إعداد :  خديجة أحمد إمام
أصول األخالق واألدب

دورات  أرب��ع  خالصة  هى  أح��ادي��ث  أربعة 
تجمع  ألنها  جدًا  هامة  مهارات  ألربع  تدريبية 

أصول األخالق واألدب..
< المهارة األولى فى الحديث الشريف :

»من  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 
أو  خيرًا  فليقل  اآلخر،  واليوم  بالله  يؤمن  كان 

ليصمت«.
)مهارة ضبط اللسان(

عليه  الله  صلى  النبى  قال   : الثانية  وفى   >
ال  ما  تركه  المرء  إس��الم  حسن  »من  وسلم: 

يعنيه«.
)مهارة ضبط الفضول(

< وفى الثالثة : لما قال رجل للنبى صلى الله 
فردد  تغضب«،  :»ال  قال  أوصنى  وسلم:  عليه 

مرارًا قال :»ال تغضب«.
)مهارة ضبط النفس(

عليه  الله  صلى  النبى  قال   : الرابعة  وفى   >
ما  ألخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  »ال  وسلم: 

يحب لنفسه«.
)مهارة سالمة القلب(

الناجحة  الشخصية  ج��وان��ب  ك��ل  تجمع 
الثقة  وب��ن��اء  ال���ذات،  ..وت��ط��وي��ر  واإليجابية 
مع  التعامل  وف��ن  ال���ذات،  تقدير  وكذلك   ..
اآلخرين والتخلص من العديد من المشكالت 
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لو اجتمعت األمة على أن ينفعوك بشيء 
و  لك  الله  كتبه  قد  بشيء  إال  ينفعوك  لن 
لن  بشيء  يضروك  أن  على  اجتمعت  لو 
 ( عليك  الله  كتبه  قد  بشيء  إال  يضروك 

رفعت األقالم وجفت الصحف (
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جرعات إيمانية

أتدرون ما هو الرد الجميل؟!!
أن  دون  بلطف  إليه  الله  ي��ردك  أن  الجميل  ال��رد 
يبتليك بمصيبة مثل عجز أو حادث أو فقد ولد أو موت 
الحق  والطريق  الله  إلى  تعود  الله( وأن  قدر  عزيز )ال 

دون أن تجرك الصائب إلى الله جرًا..
أو  القرآن  من  آية  بسماع  غفلتك  من  تستيقظ  كأن 

حديث نبوى أو موعظة أو رسالة ربانية..
حياته  من  شطرًا  عياض, عاش  بن  الفضيل  ه��ذا 
من  ليلة  ذات  وفى  األرض،  فى  مفسدًا  للطريق  قاطعًا 
الليالى تسلق أسوار منزل ليسرق, فسمع صوت صاحب 
النزل يصلى ويتلو قوله تعالى »ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق«، فرق قلبه 
من  توبته  وأعلن  لربه  واستسلم  جوارحه  وانتفضت 
عابدًا  وأصبح  آن«،  قد  آن.. بلى  قد   »بلى 

ً
قائال ساعته 

.
ً
زاهدًا تقيًا ورعًا.. رده الله إليه ردًا جميال

اللهم ردنا إليك ردًا جميال .. : آمني.

الرد الجميل
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ومديرًا  قائدا  يكون  ان  أراد  لن 
سورة  من  للقائد  صفة   12 ناجحا 

الكهف .
واحدة  صفحة  القرنني  ذى  قصة 
الكهف  س��ورة  ف��ى  الله  كتاب  ف��ى 
اشتملت على أكثر من عشرين صفة 
فقد  الناجح،  القائد  صفات  من 
الصفات  بني  عجيبًا  جمعًا  جمعت 
توافرها  الواجب  واألخالقية  الفنية 

فى القائد وهى :
1 .التمكني :

أن  القيادة  تمام  يستوجب  ما  أول 
تمكنه  صالحيات  ذا  القائد  يكون 
منه  الطلوبة  األه��داف  تحقيق  من 
ا 

ّ
ولهذا كانت بداية القصة )إنا مكن

له فى األرض( الكهف-48 .
2. العلم :

العلم وسيلة يصل بها اإلنسان إلى 
األه��داف  لتحقيق  وسبب  يريد  ما 
على  ك��ان  ل��ذا  النتائج،  وتحصيل 
تحصيل  ف��ى  الجهد  ب��ذل  ال��ق��ادة 
العلم الذى يحقق متطلبات عملهم. 
سببا(  ش���ىء  ك��ل  م��ن  )وآت��ي��ن��اه 

الكهف-48 .
3. األخذ بأسباب العلم :

العلم  بتحديد  القرآن  يكتِف  لم 
أتبعه  ولكنه  ق��ي��ادة،  كصفة  فقط 
واألخذ  العلم  بهذا  العمل  بضرورة 
سببا(  )ف��أت��ب��ع  ف��ق��ال  ب��أس��ب��اب��ه 

الكهف-58 .
4. املرجعية :

العالم  واضح  منهج  وفق  القيادة 
والعقاب،  الثواب  نظرية  على  قائم 
ياذا  لهواهم )قلنا  الناس  يترك  وال 
القرنني إما أن تعذب وإما أن تتخذ 

فيهم حسنا( الكهف - 68 .
5. العدل :

مبدأ  بالعدل  الناس  بني  الحكم 
الرعية  وطمأنينة  راح���ة  يكفل 
فالظالم  شاكلهم،  ومن  والرؤوسني 
الحياة  لتستقر  يديه  على  يؤخذ 
مغرب  بلغ  إذا  )حتى  الناس  ويأمن 
فسوف  ظلم  م��ن  أم��ا   ... الشمس 

نعذبه(.... الكهف 68 , 78 , 88 .
6. التحفيز إلجادة العمل: 

شكر من أحسن عمله يكون حافزًا 
له على اإلجادة والصالح، وقد يكون 
العمل  هذا  بمردود  بتذكيره  أيضا 
)فله  اآلخ���رة  أو  الدنيا  ف��ى  عليه 
جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 

يسرا( الكهف - 88 .
7. ديناميكية الحركة:

يجوب  ال��ذى  هو  الناجح  القائد 
وال  آخره  إلى  أوله  من  عمله  نطاق 
من  وينتظر  قيادته  مقر  فى  يجلس 
ذو  طاف  ول��ذا  األخبار،  إليه  ينقل 
القرنني فى أرجاء ملكه شرقًا وغربًا 
ليحقق ما أراد الله منه باستخالفه 

مغرب  بلغ  إذا  )حتى  األرض  على 
مطلع  بلغ  إذا  )حتى  ال��ش��م��س...( 

الشمس....( الكهف 09/68 .
8. التواصل واالستماع للشكوى:

البد للقائد الناجح من فتح قنوات 
مسؤول  هو  من  وب��ني  بينه  اتصال 
كافة  على  إليهم  يستمع  وأن  عنهم 
يكون  وأن  وطوائفهم،  درجاتهم 
)قالوا  عائق  دون  مباشرًا  االتصال 
)قال   49  - الكهف  القرنني..(  ذا  يا 

ما مكنى.( الكهف - 59
ثم يأتي موقف يمر عليه الكثيرون 
مجموعة  يرسم  ولكنه  عابرًا  مرورًا 
القائد  فى  األخالقية  الصفات  من 
مكسبًا  رعيته  عليه  يعرض  عندما 
لهم  بعمل  القيام  مقابل  دنيويًا 
فيرفض رفضًا قاطعًا ويفضل ثواب 
خرجا  لك  نجعل  )فهل  عليه  الله 
سدا(  وبينهم  بيننا  تجعل  أن  على 
خير(  ربى  فيه  مكنى  ما  )قال   49
الصفات  وم��ن   59/49  - الكهف 

الستنبطة من هذا الوقف الرائع .
9. غلق باب الكسب غير املشروع:

على  أج��ر  أخ��ذ  للقائد  يحق  فال 
ف به إال ممن كلفه بالعمل 

ّ
عمل مكل

بسبب  عطية  أو  هدية  يقبل  ف��ال 
منصبه أو ما مكنه الله له.

10. اإلحساس باملسؤولية:
بالسئولية  القائد  يشعر  عندما 
يكون  ه��ذا  ف��إن  يقودهم  من  تجاه 
دون  مصالحهم  لتحقيق  داف��ع��ًا 

التكسب من وراء ذلك.
11. العفة وطهارة اليد:

يستغل  ال  م��ن  ه��و  الحق  القائد 
ثرواتهم  وينهب  رعيته  ح��اج��ات 
رعايتهم  على  ي��ق��وم  أن��ه  بحجة 

وتحقيق مصلحتهم .
12 . نصرة املظلوم : 

إلى  يحتاج  ال  واجب  الظلوم  نصر 
لدى  واضحًا  ظهر  ما  وهذا  مقابل، 

ذى القرنني .
13. العمل الجماعى :

 ).. )فأعينونى  قوله  فى  بنيِّ  وهذا 
الكهف - 59

للطاقات  األمثل  التوظيف   .14
البشرية:

طاقات  القرنيني  ذو  وظف  فلقد 
منهم  وطلب  يحسنون  فيما  القوم 

العون بالقوة وليس بالال أو العلم .
واألوام��ر  التعليمات  وض��وح   .15

الصادرة من القيادة:
فلقد كان ذو القرنني محددًا فيما 
يطلبه وواضحًا وضوحًا شديدًا كما 
الكهف  انفخوا..(  )آتونى،  قوله  فى 

. 69 -
16. استغالل املوارد املتاحة: 

فلقد استخدم ما لديهم من مواد 
مثل الحديد والنحاس وغيرها .

فلقد   : والتوجيه  التعليم   .17
سد  بناء  كيفية  القرنني  ذو  مهم 

ّ
عل

منيع .
وأشركهم   : بالعمل  التعليم   .18
فى العمل ليكون التعليم واقعًا عمليًا 

ملموسا و ليس نظريًا.
التعمير  فى  القوة  استخدام   .19

واإلصالح .
بأيسر  امل��ط��ل��وب  تحقيق   .20

الطرق وأقل خسارة ممكنة: 
أن  القرنني  لذى  ممكنًا  كان  فلقد 
فضل  ولكنه  ومأجوج،  يأجوج  يقاتل 
عزلهم ودفع شرهم بأبسط الطرق.

21. التواضع ورد الفضل لله: 
قائد  كل  وعلى  الله  من  التوفيق 
ناجح أن يعلم أنه لوال توفيق الله له ما 

كان لينجح ولذلك قال ذو القرنني:
)قال هذا رحمة من ربى(

الكهف 89

لمن أراد أن يكون قائدا ومديرًا ناجحا

ال تذهب إلى التاجر لتشاهد ما لن تشترى و ما ال 
تملك ثمنه...و تقول )أدينا بنتفرج(

ال تذهب و تعاين عقارات و سيارات ال تملك شيئا 
بنشوف  أدينا  سيدى  )يا  تقول  سعرها...و  من  يذكر 

الدنيا فيها إيه(
التاع  عن  البصر  غض  هو  النسى..  البصر  غض 
الادى و ليس عن النساء فقط.. وكالهما فى القرآن 

الكريم..

ں      ں   ڱ   }ڱ   
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ۆئ{ سورة  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
الحجر آية 88

يورث  وقد  لألمر..  مخالفة  للنساء  البصر  إطالق 
السخط على زوجتك و ينسف رضاك بها.. فال تسعد 
بها و ال تنال غيرها.. وكذلك إطالق البصر فى متاع 
الدنيا من الالبس واألدوات 
والبيوت  والسيارات مخالفة 
السخط  يورث  لألمر...وقد 
وح��ال��ك..  معيشتك  ع��ل��ى 
تنال  ال  و  بحالك  تسعد  فال 
فى  خسارة  إليه..  تتطلع  ما  

الدنيا واآلخرة.

غض البصر المنسى
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من  صفحات  قرأت  الدنيا   وجهى  فى  ضاقت  إذا 
ال  حيث  من  لى  الله  ويفتح  أيام  إال  هى  وما  القرآن  

أحتسب رزقًا وعلمًا وفهمًا 
تعالى: )طه  نتأمل بداية سورة طه فى قوله  عندما 
* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى(  نعرف أن القرآن  

سبب للسعادة والبعد عن الشقاء 
 ( تعالى:  قوله  عند  السورة  نفس  نهاية  تأملنا  ولو 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ( نعرف 
أن من أهم أسباب الضنك والضيق والكآبة هو البعد 

عن كتاب الله وذكره.
ونور  قلوبنا  ربيع  العظيم  ال��ق��رآن  اجعل  اللهم 

صدورنا وجالء أحزاننا وذهاب همومنا ..

سحب  يتم  قد  لحظة  أي  وف��ى  امتحان  فى  نحن 
ورقتك وينتهى وقتك الذى خصصه الله لك 
.. ركز فى ورقتك واترك ورقة غيرك

ً
فضال

لم  ال��ت��ى  ابنته  أب  ع��اق��ب 
سنوات   3 العمر  من  تتجاوز 
تغليف  أوراق  إلت��الف��ه��ا 
حالته  كانت  حيث  الهدايا، 
ولذلك  بجيدة،  ليست  الادية 
غضب حني رأى طفلته تحاول 

ن علبه بني يديها . أن تزيِّ
وف���ى ال��ص��ب��اح أح��ض��رت 
الصغيرة  العلبة  تلك  الطفلة 
ألبيها وهى تقول: هذه هديتك 

يا أبى.
تلعثم ،،،

عجز عن النطق ،،،
توقفت ردة الفعل لديه ،،،

وم���ع إل��ح��اح ال��ب��ن��ت أخ��ذ 
الخجل،  أصابه  وقد  الهدية 
غضبًا  واستشاط  ع��اد  لكنه 

اكتشف  و  العلبة  فتح  عندما 
أن العلبة فارغة ،،،

أنه  تعلمني  أال  ص���رخ:  ث��م 
هدية  شخصًا  تهدين  حينما 
بداخلها  يكون  أن  يفترض 
ش���يء م���ا، ث��م م��ا ك���ان منه 
سلة  فى  بالعلبة  رم��ى  أن  إال 

الهمالت.
ق��ال��ت ال��ب��ن��ت ال��ص��غ��ي��رة 
إنها  أبى  يا  تدمعان:  وعيناها 
وضعت  لقد  ف��ارغ��ة،  ليست 

داخ��ل  القبالت  م��ن  الكثير 
العلبة وكلها لك يا أبى .

تحطم قلب األب لدى سماع 
كثيرًا،  البنت  فشكر  ذل��ك 
األب  وبدأ  العلبة  وأخذ  وعاد 
القبالت  بعض  بأخذ  يتظاهر 
تضحك  وابنته  العلبة،  من 
الفرح،  قمة  فى  وهى  وتصفق 
معها  يلعب  ي��وم  كل  وأصبح 

ويقضيان وقتًا طيبًا ،،،
ك��ب��رت ال��ب��ن��ت وت��زوج��ت 

أبيها  ع��ن  بعيدًا  وس��اف��رت 
لها  يشتاق  أب��وه��ا  وأص��ب��ح 
كثيرًا، وكلما زاد شوقه لها أو 
علبة  أخرج  شىء  من  تضايق 
القبالت التى ال يزال يحتفظ 
ابنته  قبالت  منها  وأخذ  بها 
على  كالبلسم  فتكون  الحنونة 

قلبه     
لديكم  الهدايا  أحلى  ��إن 
حولكم,  أحبتكم  وج��ود  هى 
معكم  بوجودهم  فاستمتعوا 
بأحسن  م��ع��ه��م  وت��ع��ام��ل��وا 

األخالق ..
أيامكم  تفسدوا  أن  إياكم  و 
أو  التباغض  أو  بالتخاصم 
يوم  سيأتي  ال��ه��ج��ران،ألن��ه 
سيرحلون عنكم ، أو سترحلون 
عنهم ، حينها ستندمون على 

أياٍم مضت و لن تعود أبدًا .
ث�ر

َ
رحَ�ل َويَ�بْ�قى األ

َ
   ✍ َس�ن

إذا »انكسرت« اسجد لله وقل: يا جبار أجبرني
: »يا عادل 

ّ
 وقل

ّ
 يديه

َ
وإن »انظلمت« أسجد بني

:«يا بصير 
ّ

انصرني«  وإن »احترت« اسجد لله وقل
أرشدني« 

مّجيب  »ي��ا   ّ وق��ل  لله  اسجد  »احتجت«  وإذا 
أجبنَي« 

لبك الٌحَب لن تجد أحدًا جديرًا به 
َ
وإذا أراد ق

سوى الله 
حِضن  َمن  أحن  تجد  لن   

َ
ل�حنان اشتقت  وإن 

األرض وأنت )َساجد ِلله(  وإن ضاقت بك الدنيا 
ولم تجد َصاحبا فاعلم أن الله أقرب إليك َمما 

تتخيِل 

اهلل معى
ال نجاة من املوت !

وال راحة فى الدنيا !
وال سالمة من كالم الناس !

)فريضته(  )ال��ف��ج��ر(  أجمل  م��ا 
تجعلك فى ذمة الله و)سنته( خير 
فيه  وتجتمع  فيها  وما  الدنيا  من 

مالئكة الليل والنهار
» إن قرآن الفجر كان مشهودا »

أثث ق�برك بأج�مل األث�اث :
)1( ال��ص�الة

)2( ال��صدقة
)3( ال��قرآن

..وهديناه  تغّ��ادر  أن  قبل  ب�ادر 
النجدين...

ثالث البد ان تستقر 
فى ذهنك:

تأملوها يرحمكم اهلل 

نصيحة ثمينة: 

يقول أحد الصالحين: 

عبارة هزتنى كثيرًا:

الذين يعيشون مع القرآن 
ينفردون  وحفظًا  ت���الوة 
كلما  فهم  رائعة  بخاصية 
جذبهم  الدنيا  استمالتهم 
فعادوا  بلطف  إليه  القرآن 

تائبني.
انفرجت  الهموم  من  كم 

بسبب ركعة 
ِفَيت 

ُ
وكم من األمراض ش

بسبب دعوة 
تيسرت  أم���ور  م��ن  وك��م 

بسبب دمعة 
لخالقكم  شكواكم  بثوا 
ف����إن����ه ي���ج���ي���ب دع�����وة 

الضطرين.

»جاذبية 
القرآن«

علبة 
القبالت


