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كلمــــــــات

إلى إخوتي ومن أحبهم في الله
> إذا نافسك الناس على الدنيا اتركها لهم،
وإن نافسوك على اآلخرة ،فكن أنت أسبقهم؛
فإن الله يعطي الدنيا ملن يحب ومن ال يحب ،وال
يعطي اآلخرة إال ملن يحب».
«الصديق وقت الضيق».
> عبارة نسمعها كثيرًا ،هل تريد تجربتها؟
كن صديقًا للقرآن وسيأتيك في وقت الضيق
متحدثًا شافعًا لك يوم القيامة إن شاء الله!
ً
> شيئان ال تتخلى عنهما أبدا :ابتسامتك
للناس وحسن ظنك فيهم .فاالبتسامة ليست
سذاجة وحسن الظن ليس ً
غباء.
> أن تبادر بالخير هو قمة في الرقي
والذكاء!
> أحيانا نحاول دفع الباب لفتحه فنفشل!
فنحاول بالقوة وقد نتألم! ثم نكتشف أنه
يفتح في االتجاه اآلخر ،كذلك «املشاكل» تحل
بالعقل ال بالقوة!

من ذهب

> هل شربت شاي دون أن تحرك السكر
بداخله؟ حياتك كهذا الكوب! ستكون مرة،
ما لم تحرك إبداعاتك وتستغل طاقاتك .ثم
ستتذوق حالوة إنتاجك وعملك بعد ذلك!

إعداد:
شيرين أشرف جمال

> أعرف شقيقني ،ال يفترقان « :بر الوالدين»
و «النجاح»!»
> من الدين :ارتقاءنا بكلماتنا وخفض
أصواتنا فقوله تعالى(:وقولوا للناس حسنى؛
اغضض من صوتك) فاألمطار هي التي تنبت
الزهور ال الرعد.
> أجمل النفوس هي التي ال تنكر املعروف
رغم شدة الخالف..
> املسافات ال تقرب أحدا وال تبعد أحد..
القلوب هي التي تفعل ذلك.
> ليس كل ما تعرفه يريح قلبك ..فبعض
األشياء أجمل لو بقيت مجهولة.
> أرقى النفوس هي التي تجرعت األلم
فتجنبت أن تذيق اآلخرين مرارته..
> الهم تغسله الدموع والقلوب يحييها
ً
واألحالم تحققها اإلرادة والعمل
السجود
وقبلهما الدعاء بالتوفيق وللحياة مع الله مذاق
آخر.

(اهلل أمرنى  ..إ ًذا لن يضيعنى )..
ٌ
كلمات خالدات  ،تجسد الثقة في الله ،
قالتها هاجر فصارت نبراسا لكل مسلم .
تركها زوجها نبي الله إبراهيم مع رضيعها
واد غير ذي زرع  ،وليس فيه بشر،
في ٍ
فقالت هاجر إلبراهيم عليه السالم
 :ملن تتركنا هنا ؟ فال يرد عليها ،فقالت
املرأه املؤمنة :ءالله أمرك بهذا ؟ قال :نعم ،
قالت :اذا لن يضيعنا.
كلمات نحتاج ان نقف عندها في كل أمر
أمرنا به الله تعالى ،وكل نهي نهانا عنه.
مادام الله أمرك بها حتى لو رأيت فيها  -من
الضيقة  -مضرة لك ،أو فوات
وجهة نظر العبد ِّ
خير ،فال تتردد ونفذ فالله أعلم بما ينفعك،
وسيجعل لك مخرجا ،وسيعوضك خيرا ،ما
عليك إال أن تنفذ ولن يضيعك الله ،بل ستجد
الخير ينهال عليك من حيث ال تحتسب.
تسمع نداء الصالة ،هل تجيب النداء
وتترك مصدر رزقك و قد تخسر؟ اسأل
نفسك من أمرك بالصالة ؟
الله امرني  ،إذًا لن يضيعني .
لك رحم يسيئون إليك؟ يؤذونك؟ يأكلون
حقوقك؟ تسأل عنهم وال يسألون عنك؟ اسأل
نفسك من أمرك بصلة الرحم؟
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ُالله أمرني  ،إذًا لن يضيعني.
تحارب في عملك ألنك ترفض الرشوة أو
التزوير أو األكل من حرام؟ قد تتعرض للطرد
أو اإليذاء؟ اسأل نفسك من أمرك باألكل من
الحالل وترك الحرام؟

الله امرني  ،إذًا لن يضيعني .
وهكذا في كل أمر أمرك ِّالله به وفي كل
نهي نهاك الله عنه ال تتردد ونفذ األمر وابتعد
عن النهي وكن على يقني أن الله لن يضيعك
أبدا.

ست حقائق ال مناص منها في الحياة
ِّ
 -1ال تحث أوالدك على أن يكونوا أغنياء بل علمهم كيف يكونون
سعداء وعندما يكبرون سينظرون إلى قيمة األشياء ال إلى ثمنها.
 -2أفضل الكالم الذي ورثناه عن أسالفنا« :تناول من الطعام
بما يناسبك كوصفة أدوية وإال تناولت وصفة أدوية وكأنها ما
يناسبك من الطعام» .
 -3من يحبك لن يتخلى عنك ،فحتى لو كان له  100سبب
لهجرانك فإنه سيجد سببا واحدا للتمسك بك والبقاء إلى جانبك.
 -4هناك فرق كبير بني أن توجد كإنسان وبني أن تعيش كإنسان.
والقليل من الناس هم الذين يدركون ذلك.
 -5هناك أحباب لك عند والدتك وهناك أحباب لك عند وفاتك
وبني ذلك عليك أن تحسن التصرف في اكتساب املحبني.
امش وحدك أما إذا
 -6إذا كان مقصدك أن تمشي سريعا . .
ِ
أردت أن تسير إلى أبعد مدى فعليك اختيار الصحاب.

مهارات هامة تجمع أصول األخالق واألدب
أربعة أحاديث هي خالصة
أربع دورات تدريبية ألربع مهارات
هامة جدًا ألنها تجمع أصول
األخالق واألدب...
املهارة األولى في الحديث
الشريف:
قال رسول صلى الله عليه
وسلم« :من كان يؤمن بالله واليوم
اآلخر ،فليقل خيرًا أو ليصمت».
> (مهارة ضبط اللسان)
وفي الثانية  :قال النبي صلى
الله عليه وسلم« :من حسن إسالم
املرء تركه ما ال يعنيه».
> (مهارة ضبط الفضول)
وفي الثالثة  :ملا قال رجل للنبي

صلى الله عليه وسلم :أوصني قال
«:ال تغضب» ،فردد مرارًا قال «:ال
تغضب».
> (مهارة ضبط النفس)
وفي الرابعة  :قال النبي صلى
الله عليه وسلم« :ال يؤمن أحدكم
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه»
> (مهارة سالمة القلب)
كل تلك املهارات تجمع كل
جوانب الشخصية الناجحة
واإليجابية ..وتطوير الذات،
وبناء الثقة  ..وكذلك تقدير
الذات  ،وفن التعامل مع اآلخرين
والتخلص من العديد من
املشكالت النفسية

رسالة إىل كل من يقول ( :أريد تأمني مستقبل أوالدى)
دخل «مقاتل بن سليمان» رحمه الله  ،على «املنصور» رحمه الله ،
يوم ُب َ
ويع بالخالفة،
فقال له ُ«املنصور» ِعظني يا «مقاتل» !
فقال  :أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟
قال  :بل بما رأيت.
عمر ّ َبن عبد العزيز أنجب ُ أحد عشر
إن
!
املؤمنني
قال  :يا أمير
ولدا ً وترك ثمانية عشر دينارا ًُ ،كفن بخمسة دنانير  ،واشت َ
ري له قبر
ّ
بأربعة دنانير َووزع الباقي على أبنائه.
ّ
وهشام بن عبد امللك أنجب أحد عشر ولدا ً ،وكان نصيب كل ولد ٍ
من التركة ألف ألف دينار (.أي مليون)
والله ...يا أمير املؤمنني :
لقد رأيت في يوم ٍ واحد ٍ أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق
بمائة فرس للجهاد في سبيل الله،
وأحد أبناء هشام يتسول في األسواق.
وقد سأل الناس عمر بن عبدالعزيز وهو على فراش املوت :
ماذا تركت ألبنائك يا عمر؟
قال  :تركت لهم تقوى الله  ،فإن كانوا صالحني فالله تعالى يتولى
الصالحني ،وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على
معصية الله تعالى.
فتأمل...
كثير من الناس يسعى ويكد ويتعب ليؤمن مستقبل أوالده ظنا
منه أن وجود املال في أيديهم بعد موته أمان لهم ،وغفل عن األمان
العظيم الذي ذكره الله في كتابه:

مقالة
من جريدة
أمريكية

ْ َ ْ ْ ُ ِّ َّ ً
ً َ ُ
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ
ض َعافا خافوا َعل ْي ِه ْم
(وليخ
ين ل َو ْ ًتركوا ًِمن خل ِف ِهم ذرية ِ
َ ْ َّ ُ
ش ْال ِ ُذ ُ
َّ َ
َ
فل َيتقوا الله َول َيقولوا قول س ِديدا).

كلما تقدمنا في السن زاد رشدنا وأدركنا على
مهل أننا:
إذا لبسنا ساعة بـ  300دوالر أو بـ  3000آالف
دوالر فكالهما يعطيانك نفس التوقيت..
أو إذا امتلكنا محفظة نقود سعرها  300دوالر
أو سعرها  3000دوالر فما بداخلها هو نفس
املصروف..
أو إذا عشنا في مسكن مساحته  300أو 3000

متر مربع فإن مستوى الشعور بالوحدة واحد...
وفي نهاية املطاف سندرك أن السعادة القلبية ال
تتيسر من األشياء املادية .فسواء ركوبك مقعد
الدرجة األولى أو الدرجة السياحية فإنك تحط
الرحال مع هبوطها . .لذلك فإني أتمنى أن تعلم
أن شريكة الحياة واإلخوة واألخوات والرفاق
واألصدقاء الذين تنادمهم وتضحك معهم ..
هؤالء هم مصدر السعادة بأحلى معانيها!!

النفس املطمئنة
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مريض عمل عملية في لندن..
قبل العملية بساعتني دخلت
ممرضة هي تنسق األزهار ويبدو
أن مهمتها تنسيق األزهار،
وهي تنسق األزهار ووجهها نحو
األزهار ....
قالت له :من طبيبك أنت،
قال لها :جبسون،
فقالت له :هل رضي أن يعمل
العملية،
فقال :طبعًا،
قالت له :ليس معقوال،
قال :ملاذا،
قالت :هذا عمل عشرة آالف

أهمية الروح املعنوية في سرعة الشفاء
عملية  ...وكلها ناجحة ،وليس لديه
وقت  ...كيف أعطاك موعدا؟
فقال لها :أنا على موعد معه،
فقالت :ليس معقوال إنه أرقى
طبيب في العالم،
بعد أن انتهت العملية ونجحت
واآلن املريض حي يرزق ،مكتوب
في الفاتورة ألفا جنيه رفع
معنويات
هذه املمرضة كانت عاملة نفس
وليس ممرضة .ترفع معنويات
املرضى ولكن بشكل ذكي جدًا،
وهي تنسق األزهار تسأل املريض
من طبيبكُ ...في َسر أن هذا

الطبيب أفضل طبيب في العالم
وال يوجد عنده وال غلطة ُفي َسر
املريض وترتفع معنوياته ،واآلن
ثبت في العلم أن كلما كان املريض

وقال له :أتأذن لي أن أصرف
راتبي عن الشهر القادم؟
فقال له الخازنَ :
ولم يا أمير
املؤمنني؟
فحكى له عمر!..
فقال الخازن ال مانعَ ،و لكن
بشرط ؟
فقال عمر :وما هو هذا الشرط؟!
فقال الخازن :أن تضمن لي أن
تبقى حيًا حتى الشهر القادم لتعمل

باألجر الذي تريد صرفه مسبقا.
فتركه عمر وعاد،
فسأله أبناؤه :ماذا فعلت يا أبانا؟
ً
جميعا
قال :أتصبرون وندخل
الجنة،
أم ال تصبرون ويدخل أبوكم النار؟
قالوا :نصبر يا أبانا!
{ يا ليتنا نمتلك الثالثة:
الخازن  ...وعمر  ...وأبناء عمر}
يارب ألحقنا بالصالحني .آمني

الخازن  ..وعمر  ..وأبناء عمر

ُ
ذ ِك َر أن ابنة عمر بن عبد العزيز
دخلت عليه تبكي ،وكانت طفلة
صغيرة آنذاك ،وكان يوم عيد
للمسلمني..
فسألها :ماذا يبكيك؟
قالت :كل األطفال يرتدون ثيابًا
جديدة؟ وأنا ابنة أمير املؤمنني
أرتدي ثوبًا قديمًا!!
فتأثر عمر لبكائها وذهب إلى
خازن بيت املال.

معنوياته أعلى استطاع أن يتغلب
على العامل املمرض.
وهذا الفرق بني مريض
معنوياته منهارة ال تنجح عمليته،
وبني مريض معنوياته عالية تنجح
عمليته.
هذه حكمة النبي َصلى الله
َ ْ
َ
يد
عليه وسلم
قال :عن ُ أ ِب َّي س ِع َّ ٍ
ْال ُخ ْدر ِّي َق َالَ :ق َال َر ُ
الل ِه َص َلى
ول
س
َ َ ُْ
َّ
َّ ُ ِ َ
(إذا َدخلت ْم َ َعلى
َْالله َعل ْي ِه َ ََو ِّ َسل َم:
ِ
َ
َّ
الريض فنف ُسوا ل ُه في َ
األج ِل َ ْف ِإن
ِ
َذل ِ َك ال ِ َي ُر ُّد َش ْي ًئا َو ُه َو َيط ُ
س
ف
ن
ب
يب
َْ ِ
ِ
ِ ِ
يض)[ .الترمذي (،)2087
ر
ال ِ ِ
وابن ماجة (])1438

وعد اهلل سبحانه وتعاىل
أربعة وعود في مقابل أربعة أعمال
مشروطة هي :
 -1الشكر [ :لئن شكرتم ألزيدنكم ]
 2الذكر  [ :فاذكروني أذكركم]
 3الدعاء  [ :ادعوني أستجب لكم ]
 4االستغفار[ وما كان الله معذبهم
وهم يستغفرون ]
تأملها جيدا...،أيها الغالي وتيقن
أنها ستتحقق إذا فعلت الشرط ،
فال تحرم نفسك الخير.
[ ومن أصدق من الله قيال ]

أأنا من أهل الدنيا أم من أهل اآلخرة؟..
دخل أحد األشخاص على رجل من
الصالحني ..وقال له:
أريد أن أعرف ..أأنا من أهل الدنيا
أم من أهل اآلخرة؟..
فقال له الرجل الصالح:..
إن الله أرحم بعباده ،فلم يجعل
موازينهم في أيدي أمثالهم ..فميزان
كل إنسان في يد نفسه..
قال الرجل  :كيف ؟
قال  :ألنك تستطيع أن تغش الناس
ولكنك ال تغش نفسك ..ميزانك في
يديك ..تستطيع أن تعرف أأنت من
أهل الدنيا أم من أهل اآلخرة.
قال الرجل  :وكيف ذلك؟
فرد العبد الصالح:
إذا دخل عليك من يعطيك ماال..
ودخل عليك من يأخذ منك صدقة..
فبأيهما تفرح؟..
فسكت الرجل ..فقال العبد الصالح:
اذا كنت تفرح بمن يعطيك ماال
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فأنت من أهل الدنيا..
وإذا كنت تفرح بمن يأخذ منك
صدقة فأنت من أهل اآلخرة!..
فإن اإلنسان يفرح بمن يقدم له ما
يحبه ..فالذي يعطيني ماال يعطيني
الدنيا..
والذي يأخذ مني صدقة يعطيني
اآلخرة! ..

فإن كنت من أهل اآلخرة ..فافرح
بمن يأخذ منك صدقة ..أكثر من
فرحك بمن يعطيك ماال!.
فأخذ الرجل يردد  :سبحان الله !!!..
قال العبد الصالح  :لذلك كان بعض
الصالحني إذا دخل عليه ً من يريد
صدقة  ،كان يقول له متهلال:
مرحبا بمن جاء يحمل حسناتي إلي

اآلخرة بغير أجر ..ويستقبله بالفرحة
والترحاب.
قال الرجل  :إذن أقول  :إنا لله وإنا
إليه راجعون !..
قال العبد الصالح  :ال تيأس من
رحمة الله  ،،سر في ركابهم تلحق
بهم ..
إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا بهم إن
التشبه بالكرام ُ
فالح ،،،
إن جاءك املهموم أنصت..
وإن جاءك املعتذر اصفح..
وإن جاءك املحتاج أنفق..
ليس املطلوب أن يكون في جيبك
مصحف
ولكن املطلوب أن تكون في أخالقك
آية ..
ً
هنئيا ملن يزرع الخير بني الناس
اجعل من يراك يدعو ملن رباك ..
فنقاء القلب ليس غباء إنما ميزة
يضعها الله فيمن أحب..

قال حكيم البنه

ﻳﺎ ﻭﻟﺪﻱ جالس العلماء بعقلك و جالس
األمراء بعلمك ،وجالس األصدقاء بأدبك،
وجالس أهل بيتك بعطفك ،وجالس
السفهاء بحلمك ،وكن جليس ربك بذكرك،
جليس نفسك بنصحك .
وكن
َ ْ
حزن َعلى َطيبتك؛ َف َإن َلم ُي َ
وجد
ال ت
َ
في َ
قدرها؛ ففي َ
السماء َمن
األرض َمن َي
ِ
َي َ
باركها.
حياتنا كالورود فيها من الجمال ما
يسعدنا وفيها من الشوك ما يؤملنا.
ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك ،وما

ليس لك لن تناله بقوتك،
ال أحد يمتاز بصفة الكمال سوى الله ،لذا
كف عن نبش عيوب اآلخرين.
الوعي في العقول وليس في األعمار،
فاألعمار مجرد عداد أليامك ،أما العقول
فهي حصاد فهمك وقناعاتك في الحياة.
كن لطيفًا بتحدثك مع اآلخرين ،فالكل
يعاني من وجع الحياة وأنت ﻻ تعلم.
كل شيء ينقص إذا قسمته على اثنني
إال (السعادة) فإنها تزيد إذا تقاسمتها مع
اآلخرين.

كلمات في الصميم
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻦﻴ ﺭﺳﻢ ﺍﻤﻟﺼﺤﻒ فى كلمة (ﺻﺎﺣﺐ) و (صحب)
> ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻦﻴ ﺭﺳﻢ ﺍﻤﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ
كلمة (ﺻﺎﺣﺐ) و (صحب) بحذف
األلف ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ؟
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ
الجنتني :
ََ َ
ُ
{ﻓﻘﺎﻝ ِﻟ َﺼ ِﺤ ِﺒ ِﻪ َﻭﻫ َﻮ ُﻳ َﺤ ِﺎﻭ ُﺭﻩ}
الكهف34
 ﺟﺎﺀﺕ ﻛﻠﻤﺔ ( ﺻﺤﺒﻪ ) ﺑﺄﻟﻒﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﺘﺒﻦﻴ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻈﻨﻪ ﻣﺎﻟﻚ
ﺍﻟﺠﻨﺘﻦﻴ ﻣﻦ ًﺃﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻠﺘﺼﻖ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺼﺎﻗًﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ ﺃﻭ
ﻭﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ...
ُ ُ
ﺍﻤﻟﺆﻣﻦ َ ُ َ َ َ :
ﺎﺣ ُﺒﻪ َﻭﻫ َﻮ ُﻳ َﺤ ِﺎﻭ ُﺭ ُﻩ
{ﻗﺎﻝ ﻟ َﻪ َ َﺻ َ ِ
َ َ َ َّ
أكفرت بالذي خلقك…} الكهف 37
 ﺟﺎﺀﺕ ﻛﻠﻤﺔ (ﺻﺎﺣﺒﻪ) ﺑﺄﻟﻒﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻟﺘﻮﺿﺢ ﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ ﻓﻘﻂ
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻓﺘﺮﺍﻕ
ﻭﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ..
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻤﻟﻌﻨﻰ ﻭﺍﺿﺤًﺎ ﻓﻲ
ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله

ليس
وحيدا

ُ
ﻭﺳﻠﻢ) ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺠﺎﺀﺕ
ﻛﻠﻤﺔ (ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ) ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻦﻴ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻤﻟﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
ﺍﻵﻳﺎﺕ
ﻓﻲ
ﻭﺫﻟﻚ
ُ ْ َّ
َ
{ﻣﺎ ﺑ َ
ﺎﺣ ِﺒﻜ ْﻢ ِﻣﻦ ُ ِﺟﻨ ٍﺔ} ﺳﺒﺄ َ46
ﺼ
ِ
َ ِ َ َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ﺎﺣﺒﻜﻢ ﻭﻣﺎ ﻏﻮﻯ}
{ﻣﺎ ﺿﻞ ﺻ ِ
ﺍﻟﻨﺠﻢ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ 2
َ َ
ﻮﻥ} ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ
{ﻭﻣﺎ ﺻ ِ
ﺎﺣﺒﻜﻢ ِﺑﻤﺠﻨ ٍ
2
ْ َّ
َ َ
ﺎﺣ ِﺒ ِﻬ ْﻢ ِﻣﻦ ِﺟﻨ ٍﺔ}ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
{ﻣﺎ ِﺑﺼ ِ
184
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﻦﻴ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺄﺗﻲ
( ﺻﺤﺒﻪ ) ﺑﺄﻟﻒ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﺘﺒﻦﻴ ﻣﺪﻯ
ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﻮﺿﺢ
ْ
ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ {ِ َ :ﺇﺫ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ
ُ ُ
َ َ ْ َّ َّ َ
َﻳﻘﻮﻝ ِﻟ َﺼ ِﺤ ِﺒ ِﻪ ال ﺗ ْﺤﺰﻥ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ َﻣ َﻌﻨﺎ}
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> للـشيخ أحمد ديدات رحمه
الله
إذا قلت لكم  :صباح الخير أو
مساء الخير  ،فإني أحدد الخير
بالصباح واملساء فقط ...
أما إذا قلت  :السالم عليكم
ورحمة الله وبركاته  ،فإني أدعـو
لكم بالسالم والسكينة صباحا
ومساء وليال !
جميل وصحيح ! يكفي أننا نؤجر
عليها؛ ونكون اتبعنا السنة  -وهي
تحية أهل الجنة  -جعلنا الله جميعًا
من أهلها بغير حساب !!!
علمتني قصة هاجر
علمتني قصة هاجر:
في السعي بني الصفا واملروة
 ،أنك قد تطرق أبوابا للرزق في
جهة
جهة ،والله قد كتب رزقك في ٍ
ال تخطر لك على بال !!
علمتني قصة هاجر:
أن الله في فضله ورزقه كريم
ُ ..ويعطيك أكثر مما طلبت  ..كانت
تريد أن تروي عطش رضيعها ..
فأعطاها الله بئر زمزم  !..إنه الله !

ليس وحيدا  :من كان له أحباب في الله..
وليس مهموما  :من كان لسانه رطبا بذكر الله..
وليس حزينا  :من كان قلبه مطمئنا بما عند
الله..
وليس قاسيا قلبه  :من بكت عيناه من الذنوب
خوفا من الله..
كن لله ومع الله ،ستجد كل ما تتمناه..

علمتني قصة هاجر:
أن األرزاق ليس لها عالقة
إطالقًا ببذل األسباب .نحن نبذل
السبب ألن الله ّأمرنا!
ّ
تعلم أن يتعلق قلبك بالله ،ال
بالسبب !!
علمتني قصة هاجر:
أنك إذا انقطعت عن الناس
واعتزلت األسباب ،عطف الله
عليك ومنحك من األرزاق ماال
يمنحه لغيرك !
خصوصًا إذا دعوت الله
بإخالص وصدق !!
علمتني قصة هاجر:
أن الله أرحم بي من أمي ..
واد ُمظلم موحش
انظروا إليها في ٍ
ال أنيس وال جليس! ولكن نزلت
رحمات الله وبركاته ،ألنها طرقت
باب الكريم!!
** العجيب في قصة هاجر :
أن إبراهيم  -عليه السالم  -لم
يدع لهم باألمن واألمان والرزق ،
ولكن «ربنا ليقيموا الصالة» ألن
الصالة جالبة لكل الخيرات !!!

ْ
ْ
ََ ّ ٌ ْ
ک ًم ٌ
أرضاک ًم ٌ ..و ٌ
أع ِطاک ًم
و
رضي الله عن
ٌ ُ ْ
ٌ ِْ ُ ْ ً ِ ٌ ّ ْ
اک ً
اک ًم ..
ن
أغ
و
..
م
د
ه
و
..
ٌ ٌ ..و ُک ْف ًاک ٌم ُ ُ ْ ً ٍ ٌ ٌ ُ ُ ْ ً َ ِ َ
ٌ
وعافاکم َ  ..وشف َاکم  ..ووفقکم ل ِخ ِي َر ال ٍ ٌد َعاء
ٌ ً ً ْ
ْ
ٌ ..و ً
ک ًم ال ّ
ک ًم ًبل َ ُ ًابتلء
رج َاء  ..وأحب
أجاب ل
ً
َ
ٌ َ ْ
ً
ً
ٌ
ري ِن بالغ ِير ..
 ..وجعلکم ساع
ي لل ِخ ِير َْ ..مؤث َ ِ
ٌ ً ْ ً ً ِ َّ ِ ْ
ي أهلک ًم ٌو ٍأد ِخلک ًم ال ّج ِنة  ..اللهم
وآم ِنکم ب ِ ِ
آمني يارب ٠٠
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ر وحوا
القلوب

مركز التدريب
وتنمية املهارات

ذكاء مالك واجتهاد
الشافعى..والرزق!..

اختلف اإلمامان الجليالن مالك والشافعي
فاإلمام مالك يقول :إن الرزق بال سبب ..بل ملجرد التوكل الصحيح على
الله ..يرزق اإلنسان  ..مستندًا للحديث الشريف :
(لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح
بطانا) أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
أما إمامنا الجليل الشافعي فيخالفه في ذلك فيقول :لوال غدوها ورواحها
ما رزقت.. .أي أنه ال بد من السعي .
ٌ
وكل على رأيه ...
* فإمامنا مالك وقف عند  ..لرزقكم كما يرزق الطير.
* وتلميذه الشافعي قال ..لوال الغدو والرواح ملا رزقت.
فأراد التلميذ أن يثبت ألستاذه صحة قوله فخرج من عنده مهموما يفكر،
فوجد رجال عجوزا يحمل كيسا من البلح وهو ثقيل فقال له  ... :عنك يا
عماه ..وحمله عنه ....فلما وصل إلى بيت الرجل ..أعطاه الرجل بضع تمرات
استحسانا منه ملا فعله معه ؛ هنا ثارت نفس الشافعي ..
وقال  :اآلن أثبت ما أقول ...فلوال أني حملته عنه ما أعطاني وأسرع إلى
أستاذه مالك ومعه التمرات ووضعها بني يديه ...وحكى له ما جرى!!..
وهنا ابتسم اإلمام الرائع مالك ...وأخذ تمرة ووضعها فيه .
وقال له  :وأنت سقت ّ
إلي رزقي    دونما تعب مني!!.
* فاإلمامان الجليالن استنبطا من نفس الحديث حكمني مختلفني تماما..
وهذا من سعة رحمة الله بالناس.
* هي ليست دعوة للتواكل لذا سألحقها بقصة جميلة عن إبراهيم بن
أدهم..
فيحكى أنه كان في سفر ٍله وكان تاجرا كبيرا.
وفي الطريق وجد طائرا قد كسر جناحه فأوقف القافلة وقال :
والله ألنظرن من يأتي له بطعامه أم أنه سيموت فوقف مليا.
فاذا بطائر يأتي ويضع فمه في فم الطائر املريض ويطعمه !!!..
هنا قرر إبراهيم أن يترك كل تجارته ويجلس متعبدًا بعد ما رأى من كرم
الله ورزقه!!..
فسمع الشبلي بهذا فجاءه وقال :
ماذا حدث لتترك تجارتك وتجلس في بيتك هكذا ..؟
فقص عليه ما كان من أمر الطائر
فقال الشبلي قولته الخالدة :
يا إبراهيم َلم اخترت أن تكون الطائر الضعيف ولم تختر أن تكون من
يطعمه ..؟؟؟
ولعله يقول في نفسه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :
( املؤمن القوي خير وأحب إلى الله من املؤمن الضعيف) الحديث أو كما
قال صلى الله عليه وآله وسلم .
يا الله على هذا الفهم الرائع واالستيعاب للرأي اآلخر إذا كان له ِّ
مسوغ
شرعي.
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ردت علــى ســؤال املعلمــة قائلــة :
«أتمنــى لــو معلمتــي عرفــت أن أمــي
وأبــي يتشــاجران طــوال اليــوم،
أكــره العــودة إلــى املنــزل وأكــره
الذهــاب إلــى املدرســة أيضــا
ألنــي سأحاســب علــى دروس لــم
أذاكرهــا وواجبــات لــم أقــم بهــا «.
كانــت إجابــات الطــاب العفويــة
والصادقــة مفتاحــا للمعلمــة
لتكتشــف جوانــب خفيــة ومخبــوءة
فــي حيــاة تالميذهــا .ســاعدتها
علــى مســاعدتهم وعودتهــم
تدريجيــا إلــى فصولهــم .شــرعت
فــي حــل كل مشــكلة علــى حــدة.
زارت منــازل طالبهــا وبــدأت
فــي معالجــة مــا يمكــن معالجتــه،
واألهــم مــن ذلــك كلــه أنهــا بــدأت
تفهــم عقليــة وخلفيــة طالبهــا
جيــدا وفــي ضــوء ذلــك قامــت
بمعاملتهــم وتوزيــع واجباتهــم بنــاء
علــى ظروفهــم وتحدياتهــم بشــكل
يجعــل املدرســة عامــا مســاندا ال
عبئــا عليهــم.
▪ مشــروع املعلمــة كايتــي انتقــل
إلــى كثيــر مــن املــدارس وتــم
تطبيقــه بشــكل ممنهــج ومؤســس
انعكــس علــى أداء الطــاب
واملــدارس معــا ..بــل امتــد إلــى
املجتمعــات املحيطــة؛ ألن كل هــؤالء
الطــاب جــزء مــن مجتمعهــم
األكبــر.
▪ ليســت مدارســنا فحســب التــي
تحتــاج إلــى تبنــي هــذه الفكــرة
الجميلــة التــي تــردم الهــوة بيننــا
وبــن اآلخريــن  ،بــل كل مجتمعاتنــا.
▪ هــل ســبق أن ســألنا أحبتنــا
هــذا الســؤال :مــاذا تريدنــي أن
أعــرف عنــك؟
نعتقــد أحيانــا أننــا قريبــون
جــدا منهــم  ..لكننــا فــي الحقيقيــة
بعيــدون جــدا عنهــم .أكثــر ممــا
نتصــور.

بمستشفى

د .جمال ماضى أبو العزائم

دورات تدريبية
 - 1مدرسة اإلدمان

 - 2األخصائى النفسى األكلينيكى
▪ رأت املعلمــة األمريكيــة كايتــي
شــوارتز ،فــي مدرســة بمدينــة
دنفــر فــي واليــة كلــورادو ،أن هنــاك
فجــوة كبيــرة بينهــا وبــن طالبهــا
الصغــار.
واألخطــر أن هــذه الفجــوة
تــزداد تدريجيــا؛ مــا جعلهــا تعمــل
علــى حــل يقربهــا منهــم .فأعــدت
مشــروعا صغيــرا بعنــوان:
«أتمنــى لــو معلمتــي عرفــت».
يرتكــز هــذا املشــروع علــى تســليم
طالبهــا ورقــة معنونــة بســؤال:
«مــاذا تريــد أن أعــرف عنــك؟».
فصدمــت املعلمــة باإلجابــات التــي
تلقتهــا.
▪ أحــد األطفــال يقــول« :أتمنــى
لــو معلمتــي عرفــت أننــي ال أملــك
أصدقــاء ألعــب معهــم».
▪ وآخــر يقــول « :أتمنــى لــو
معلمتــي عرفــت كــم أشــتاق إلــى
أبــي .أذهــب إلــى غرفتــه كل يــوم وال
أجــده ولــن أجــده .فقــد ّ
رحلــوه إلــى
املكســيك نهائيــا .ســأظل بــا أب».
▪ وثالثــة كتبــت « :أتمنــى لــو
معلمتــي عرفــت أننــي ال أملــك
أقــام رصــاص فــي املنــزل حتــى
أؤدي واجباتــي الدراســية».
▪ وكتــب رابــع »:أتمنــى لــو معلمتــي
عرفــت أن شــقيقتي كفيفــة وأقــوم
بمســاعدتها طــوال اليــوم«.
أمــا إحــدى الطالبــات فقــد

 - 3فن التعامل مع األطفال

 - 4فن التعامل مع املراهقني

 - 5فن العالقات الزوجية الناجحة
 - 6السمنة والعالج النفسى

 - 7كيف تحدد مستقبلك وتختار كليتك

 - 8كيف تقلع عن التدخني

 - 9أخصائى علم النفس العصبى

للحجز واالستعالم01111660232 :

د .هبة أبو العزائم
01113377766

