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إعداد:
شيرين أشرف جمال

: كلمة نسمعها دوما ولكن لألسف  ● البركة 
الوقت  في  بركة  فال  بيوتنا،  في  افتقدناها 
البركة  مفاتيح  إليك  األوالد..  وال  الرزق  وال 
مفاتيح   .. والسنة*  القرآن  من  وكلها  الثمانية، 

البركة الثمانية : 
تعالى  الله  قال  الكريم(:  القرآن  1-)تالوة 
)وهذا كتاب أنزلناه مبارك( فالقرآن الكريم 
جعله الله تعالى بركة من خالل تدبره والسير 
على تعاليمه في شؤون الحياة، ولهذا قال نبينا 
البيت  عن  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الكريم 
الذي ُيتلى فيه القرآن )تسكنه املالئكة تهجره 

الشياطني ويتسع بأهله ويكثر خيره(. 
الله  رسول  قال  الله:  وذكر  2-)البسملة( 
الرجل  دخل  )إذا  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، 

قال الشيطان: ألصحابه ال مبيت وال عشاء(. 
على  البركة  أسباب  من   : )الصدقة(   -  3
فإنها  السر  صدقة  خاصة   .. التصدق  البيت 

تطفئ غضب الرب. 
عليه  نبينا  أخبرنا  وقد   : الرحم(  )صلة   -4
الصالة والسالم أن صلة الرحم وحسن الخلق 

وحسن الجوار تزيد في الرزق وتطيل العمر.

في  جاء  الرزق(:  طلب  في  )التبكير   -5  
بكورها(  في  ألمتي  )بورك  الشريف  الحديث 

أي الخروج لطلب الرزق باكرا . 
لوقتها(  الصالة  إقامه  الصالة:  )إقامة   -6
قال الله تعالى »وأمر أهلك بالصالة واصطبر 
والعاقبة  نرزقك  نحن  رزقا  نسألك  ال  عليها 

للتقوى«. 
7 - )التوكل على الله حق توكله( : ملا ورد في 

طبيعية  نتيجة  الرأي*  في  *االختالف 
تبعًا : 

1- الختالف الفهم
2- تباين العقول

3- تمايز مستويات التفكير
يكون  أن  الطبيعي*  *غير  األمر 

*خالفنا في الرأي* :
 *للخصومات*

ً
1- بوابة

2- مفتاحًا *للعداوات* 
 توقد ناَر *القطيعة* 

ً
3- شرارة

يختلفون  زالوا  ما  *العقالء*   ●
أن  .. دون  ويتحاورون في حدود *العقل* 

تصل آثار خالفهم لحدود *القلب*
● فهم *يدركون* تمام اإلدراك .. 

   أن الناس *البد أن يختلفوا*
● يؤمنون بكل يقني أنه :
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حسن أن نكون *إخوانًا*
ُ
●أال ن

   حتى لو لم نتفق؟
● كما يقول اإلمام الشافعي:

   إن *اختالفي معك* يا أخي
   ال يعني أنني *أكرهك*

   أو *أحتقر* عقلك
   أو *أزدري* رأيك

● أحبك يا أخي .. ولو بقينا الدهر كله

    *مختلفني* في الرأي 
● اختالفي معك

1- ال يبيح *عرضي*
2- وال يحل *غيبتي*

3- وال يجيز *قطيعتي*
● فالناس عند الخالف ثالثة أصناف:

1. إن لم تكن معي
   فال يعني أنك ضدي

   *هذا منطق العقالء*
2. إن لم تكن معي .. فأنت ضدي

    *هذا نهج الحمقى*
3. إن لم تكن معي فأنت ضد الله

    *هذا سبيل املتطرفني*
● اآلراء يا أخي :

    • *للعرض* ليست *للفرض* 
    • و*لإلعالم* ليست *لإللزام* 
    • و*للتكامل* ليس *للتخاصم*

ختاًما : 
    • *عندما نحسن كيف نختلف*

    • *سنحسن كيف نتطور ألن التطور 
يبدأ مع تالقح املنوعات الفكرية..

الحديث »لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا«. 

بحد  واالستغفار   : االستغفار(  )مواصلة   -8
الله  صلى  نبينا  قال  كما  للرزق  مصدر  ذاته 
الله  جعل  االستغفار  لزم  »من  وسلم  وآله  عليه 
فرجا  هم  كل  ومن  مخرجا  ضيق  كل  من  له 
ورزقه من حيث ال يحتسب« )متعنا الله وإّياكم 

بالبركة والرضا والتقوى...(.

أسباب الربكة فى البيوت 
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جاء في البداية والنهاية البن كثير :
روى الطبراني، عن علي بن الحسني قال:

إذا كان يوم القيامة نادى مناٍد
ليقم أهل الفضل،

فيقوم ناٌس من الناس،
فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة.

فتلقاهم املالئكة فيقولون: إلى أين؟
فيقولون: إلى الجنة.

فيقولون: قبل الحساب؟
قالوا: نعم،

قالوا: من أنتم؟
قالوا: نحن أهل الفضل،
قالوا: وما كان فضلكم؟

لمنا 
ُ

قالوا: كنا إذا ُجهل علينا حلمنا، وإذا ظ
صبرنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا،

قالوا لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجُر العاملني.
 الصبر،

ُ
ثم ينادي مناٍد ليقم أهل

فيقوم ناٌس من الناس،

سبعة أنواع للنوم :
1- نوم الغافلني : 

هم ينامون في مجلس فيه ذكر الله
عز وجل وذكر رسوله الكريم. 

2- نوم األشقياء : 
هم ينامون وقت الصالة.

3- نوم امللعونني : 
إحدى   ، الصبح  صالة  عند  ينامون  هم 
أيام   3 الصبح  ليالي  فاتته  »من  الروايات 

حشر مع املنافقني«
4- نوم املعذبني : 

أذان  يعني  الطلوعني  بني  ينامون  هم 
أن  واملقصود  الشمس،  وطلوع  الصبح 
في  ألن  الفعلي  العذاب  سيعذب  الشخص 
يوميا  والبركة  األرزاق  تتوزع  الوقت  هذا 

على البشر وهو وقت استجابة الدعاء.
5- نوم الراحة : 

الذي يريح اإلنسان وأي رؤيا يراها تكون 

حتما صادقة.
6- النوم املرخوص : 

النوم بعد العشاءين، أي ال بأس به.
7- نوم الحسرة : 

الخير  إحيائها  ففي  الجمعة،  ليلة  النوم 
إلى  الله  بها  ينظر  التي  الليلة  ألنها  الكثير 

عبده.

1- هل تعلم : 
دعوة  من  نفسك  تحرم  ال  األذان  ينتهي  عندما 
املأثور،  الدعاء  وقول  األذان  ترديدك  بعد  مستجابة 
انشر فغيرك ال يعلم، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد . . 

2- هل تعلم : 
أين توضع ذنوبك وأنت في صالتك؟ 

آله وصحبه  الله عليه وعلى  الله صلى  قال رسول 
كلها  بذنوبه  تى 

ُ
أ يصلي  قام  إذا  العبد  )إن  وسلم 

سجد  أو  ركع  فكلما  وعاتقيه  رأسه  على  فُوضعت 
تساقطت عنه(

سجودك  أطل  والسجود  الركوع  في  تتعجل  من  يا 
الذنوب  عنك  لتتساقط  تستطيع  ما  بقدر  وركوعك 
ت هذا األجر »من گتم علما لجمه الله بلجام  فالتفوِّ

من نار يوم القيامه«.. 

3- هل تعلم :
قبرها  زاروا  كلما  فكانوا  صالحة  امرأة  ماتت 
إنها  زوجها  فقال  )وردًا(  القبر  تراب  رائحة  وجدوا 
فهنيئا  نومها.  قبل  امللك  سورة  قراءة  التترك  كانت 
ملن جعل قراءتها عادة له فاحرص عليها ألنها تنجي 
أحبك  وألني  تحب«  من  بها  القبر«أخبر  عذاب  من 

أخبرتك.. 
4- هل تعلم :

عند قرآءة آية الكرسي بعد كل صالة يصبح بينك 
وبني الجنة املوت فقط!

5- هل تعلم : 
عند االنتهاء من الصالة ال تستعجل وابق جالسا 

مدة ألن املالئكة تدعو لك عند ربك، 
_ ال تكتم علمًا خيرًا تجزى به

فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة، 
فتتلقاهم املالئكة فيقولون لهم مثل ذلك،

فيقولون: نحن أهل الصبر،
قالوا: فما كان صبركم؟

الله،  طاعة  على  أنفسنا  صّبرنا  قالوا: 
على  وصّبرناها  الله،  معصية  عن  وصّبرناها 

البالء. 
فقالوا لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجُر العاملني.

في  الله  جيران  ليقم  املنادي:  ينادي  ثم 
داره!

،
ٌ

فيقوم ناٌس من الناس و هم قليل
فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة

فتتلقاهم املالئكة فيقولون لهم مثل ذلك
عز  الله  مجاورة  استحققتم  بم  فيقولون: 

وجل في داره؟
فيقولون: كنا نتزاور في الله، ونتجالس في 

الله، ونتباذل في الله عز وجل.
فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجُر العاملني.

البداية والنهاية البن كثير . 
ط ببعضنا فكيف نفرِّ

وهذه أجورنا يوم القيامة
يارب اجعلنا من املتحابني فيك 

واملتواصلني فيك 
اللهم اجعلنا في جوارك ولواذك وعبادك 

ومن عبادك الصالحني

من هم«جرية اهلل« ؟

معلومة صدمتنى !!

معلومات5
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سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن نزول هذه اآلية:

.)
ُ
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َ ْ
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 غ
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ُ
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أين سنكون؟
: سنكون  الله عليه وسلم  قال الرسول صلى 

على الصراط.
وقت املرور على الصراط ال يوجد إال ثالثة 

أماكن فقط:
< جهنم
< الجنة

< الصراط
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

وأمتي«  أنا  الصراط  يجتاز  من  أول  »يكون 
أول أمة ستمر على الصراط أمة محمد.

تعريف الصراط ؛
»يوم تبدل السموات واألرض«

والنار  الجنة  مكانني  سوى  هناك  يكون  لن 
ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تجتاز جهنم

»الصراط«  اسمه  جهنم  فوق  جسر  ينصب 
ووصلت  عليه  مررت  إذا  كلها  جهنم  بعرض 
الله  لنهايته وجدت باب الجنة أمامك ورسول 
صلى الله عليه وسلم واقفا يستقبل أهل الجنة 

)يا رب جنتك(.
مواصفات الصراط؛

1- أدق )أرفع( من الشعرة.
 من السيف .

ّ
2- أحد

3- شديد الظلمة تحته جهنم سوداء مظلمة 
»تكاد تمّيز من الغيظ« .

ظهرك  على  مجسمة  كلها  ذنوبك  حامل   -4
فتجعل املرور بطيئا ألصحابها 

إذا كانت كثيرة والعياذ بالله 
أو سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة.

وتحتك  )خطاطيف(  كالليب  عليه   -5
)شوك مدبب( يجرح القدم 

الحرام  الكلمة  ذنب  تكفير  يخدشها  و 
والنظرة الحرام...إلخ

تزل  من  لكل  عاٍل  صراخ  أصوات  سماع   -6

قدمه ويسقط في قاع جهنم.
في  واقف  والسالم  الصالة  عليه  الرسول 

نهاية الصراط عند باب الجنة
أول الصراط يدعو  يراك تضع قدمك على 

لك قائال:
»يا رب سلم . يا رب سلم«

-- حبيبي أنت يا رسول الله --
يسقط  من  منهم  أمامه  الناس  العبد  يرى 

ومنهم من ينجو وال يبالي..
وقد يرى العبد والده وأمه لكن ال يبالي بهما 
نفسه  هو  اللحظة  تلك  في  يهمه  ما  فكل  أيضا 

فقط.
عنها  الله  رضي  عائشة  السيدة  أن  ُيروى 

تذكرت يوم القيامة فبكت
فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم

»ماذا بك يا عائشة؟«
سنذكر  فهل  القيامة  يوم  »تذكرت  فقالت: 

آباءنا؟؟«
هل سيذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟؟

الله عليه وسلم: »نعم إال  قال الرسول صلى 
تطاير  عند   - امليزان  عند  مواضع:  ثالثة  في 
الصحف - عند الصراط« اصبروا ثم اصبروا 

فلنجاهد  سراب،  الدنيا  فنت  الدنيا،  فنت  على 
جنة  في  نلتقي  أن  على  بعضنا  ولنِعن  أنفسنا 
أن  تنسوا  وال  واألرض  السماوات  عرضها 
صدقة  الرسالة  هذه  جعل  على  النية  تعقدوا 

جارية.
اللهم اجعلنا ممن يعبر الصراط بسالم.

}َيــٱَرْب ُحسن الخاتمة{
أحدا  هناك  أن  كله  هذا  بعد  تعتقد  فهل 
وتضيع  تحقد  أو  عليه  تشيل  منك  يستاهل 

أعمالك بسببه؟
نصيحة )دع الخلق للخالق(

هل  بل  باٍق؟  مضى؟وكم  كم  نفسك  اسأل 
تضمن العيش بعد ساعة

أو بعد دقيقه؟!
أو بعد ثانية

:
َ

 وَجـل
َ

س للـه عـز .. َيقول إبليـَ
مادامت  ألغوينـهم  وجاللك  }وعزتك 

أرواحـهم في أجسادهم
 

َ
عآلَى:}وعزتي وجاللي ألغفرن  الله تـَ

َ
  فيقول

لهم  ماداموا يَستغفرون{. 
أستغفر الله أستغفر الله أستغِفر الله أكثروا 

من االستغفار..

أين سنكون؟

والشافعي  مالك  الجليالن  اإلمامان  اختلف 
رضي الله عنهما ...

بل  سبب  بال  الرزق  إن  يقول  مالك  فاإلمام 
اإلنسان  ُيرزق  الله  على  الصحيح  التوكل  ملجرد 

مستندًا للحديث الشريف :
كما  لرزقكم  توكله  حق  الله  على  توكلتم  )لو 

يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا( .
أما إمامنا الجليل الشافعي فيخالفه في ذلك 

فيقول لوال غدوها ورواحها ما ُرزقت .
أي أنه ال بد من السعي .

 على رأيه ....
ٌ

- وكل
فإمامنا مالك وقف عند:

)لرزقكم كما يرزق الطير(
وتلميذه الشافعي قال:

ذكاء مالك 
واجتهاد 
الشافعى 

والرزق ..!
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لوال الغدو والرواح ملا ُرزقت .
قوله  صحة  ألستاذه  يثبت  أن  التلميذ  فأراد 
رجال  فوجد  يفكر،  مهموما  عنده  من  فخرج 
عجوزا يحمل كيسا من البلح وهو ثقيل فقال له: 

وصل  فلما  عنه  وحمله  عماه  يا  عنك  أحمله  
تمرات  بضع  الرجل  أعطاه  الرجل  بيت  إلى 
نفس  ثارت  هنا   .. معه  فعله  ملا  منه  استحسانا 

الشافعي وقال:
ما  عنه  حملته  أني  فلوال  أقول  ما  أثبت  اآلن 
أعطاني وأسرع إلى أستاذه مالك ومعه التمرات 
وهنا   .. جرى  ما  له  وحكى  يديه  بني  ووضعها 
ابتسم اإلمام الرائع مالك وأخذ تمرة ووضعها 

في فيه وقال له:
وأنت سقت إلّي رزقي دونما تعب مني.

نفس  من  استنبطا  الجليالن  فاإلمامان 
الحديث حكمني مختلفني تماما وهذا من سعة 

رحمة الله بالناس .
هي ليست دعوة للتواكل لذا سألحقها بقصة 

جميلة عن إبراهيم بن أدهم ..
تاجرا  وكان  له  سفر  في  كان  أنه  فُيحكى 

كبيرا.
جناحه  سر 

ُ
ك قد  طائرا  وجد  الطريق  وفي 

فأوقف القافلة وقال : والله ألنظرن من يأتي له 
بطعامه أم أنه سيموت فوقف مليا .

الطائر  فم  في  فمه  ويضع  يأتي  بطائر  فإذا 
املريض ويطعمه ..!!!

تجارته  كل  يترك  أن  إبراهيم  قرر  هنا 
الله ورزقه  ويجلس متعبدا بعدما رأى من كرم 

حدث  ماذا   : وقال  فجاءه  بهذا  الشبلي  فسمع 
لتترك تجارتك وتجلس في بيتك هكذا ..؟

فقال  الطائر  أمر  من  كان  ما  عليه  فقص 
الشبلي قولته الخالدة :

الطائر  تكون  أن  اخترت  لم  إبراهيم  يا 
الضعيف ولم تختر أن تكون من يطعمه ..؟؟؟

صلى  الرسول  حديث  نفسه  في  يقول  ولعله 
الله عليه وسلم : )املؤمن القوي خير وأحب إلى 

الله من املؤمن الضعيف(  . 
واالستيعاب  الرائع  الفهم  هذا  على  ألله  يا 

للرأي اآلخر إذا كان له مسوغا شرعيا.
 من 

ً
الخالصة: هنالك أرزاق بال سبب فضال

الله ونعمة..
وهنالك أرزاق بأسباب البد من بذلها.

أستمع  كنت  األيام  أحد  فجر  صالة  في 
من  األولى  الركعة  في  بنا  يقرأ  وهو  إلمامنا 

سورة الطالق حتى بلغ قول الله تعالى: 
ْمًرا( 

َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

حينها وجدت خيالي يسبح في ظالل هذه 
اآلية الكريمة.. 

يا ترى كم هي األقدار التي تأملنا لها وقت 
طلبها  في  وُرفعت  دموعنا  لها  وجرت  نزولها 

أيدينا،
 ولكن يا ترى هل كان لدينا نور هذه اآلية: 

ْمًرا ( 
َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
) ال

  حينما نحزن لفقد قريب أو مرض حبيب 
أو فوات نعمة أو نزول نقمة، قد ننسى أو نجهل 

أنه قد يكون وراء تلك األزمة:
 »منحة ربانية وعطية إلهية«  

ْمًرا( 
َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

كان  فقدناه  الذي  الحبيب  هذا  لعل   >
يتربص به شر أو تعب ال يستطيع أن يتحمله أو 
فتنة من فنت الدنيا فأراد الله أن يرحمه وأراد 
به خيرا بسبب دعاء دعا به لنفسه بالخير أو 
أحد والديه دعا له أن يصرف عنه الله الشر . 

فرفعه إليه و كفاه من شرور الدنيا .
مصيبة  بها  نزلت  التي  األخت  تلك    >
وما  املستقبل  من  الخوف  وأصابها  الطالق 

فيه من آالم ، نقول لها: 
ْمًرا( 

َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

بعد  لعل  وهناء،  سعادة  الفراق  بعد  لعل 
ولعل  منه،  وأحسن  منه  أصلح  زوج  الزوج 
أفراحا  طياتها  في  تحمل  القادمة  األيام 

وآماال.. 
<  تلك األم التي فقدت بر أبنائها، وتأملت 

لعقوقهم، نقول لها: 
ْمًرا( 

َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

صدورهم  ويشرح  يهديهم  أن  الله  فلعل 

وخداما،  بررة  بك  يكونوا  لكي  بهم  ويأتي 
الظن  وحسن  األمل  باب  أمنا  يا  فافتحي 

بالرب الرحيم الرؤوف. 
< في املستشفيات مرضى طال بهم املقام، 
وأحاطت بهم وبأقاربهم األحزان، فلكل واحد 

منهم نقول: 
ْمًرا( 

َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

فلعل الصبر رفع الدرجات في جنان الخلد، 
ولعل  الرحمن،  محبة  لك  أوجب  الرضا  ولعل 

الشفاء قد قرب وقته وحان موعده.. 
في ذلك املنزل أسرة تعاني من مصيبة   >
فرسالتي  املالية،  األزمات  وتكالب  الديون 

لراعي تلك األسرة: 
ْمًرا(  

َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

التقوى،  ومالزمة  والدعاء  بالصبر  فعليك 
فلعل الفرج قريب وما يدريك ماذا تحمل األيام 
القادمة من أرزاق من الرزاق سبحانه وتعالى.. 

ونصوص القرآن تضمنت: 
ُعْسِر ُيْسًرا( ] الشرح: 6 [   

ْ
 َمَع ال

َّ
)ِإن

ُيْسًرا(   ُعْسٍر   
َ

َبْعد  
ُ

ه
َّ
الل  

ُ
و)َسَيْجَعل
]الطالق:7[ 

الرضا  على  النفس  تربية  في  الله  فالله   
األمل،  زاوية  من  للحياة  والنظر  باألقدار، 
معها  تحمل  القادمة  األيام  بأن  واالعتقاد 
ألوانًا من السعادة والفرح والبهجة واألرزاق.. 
غٍد  في   

ً
أمال  

َ
عطيك

ُ
ت التي  اآليات  من    

أفضل، قوله تعالى:    »ال تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرًا«  .. فاستبشروا خيرا..

ال تدرى
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روحوا

القلوب

عن االحتياج للحضن..
أهم  من  واحد  هو  للحضن  االحتياج 
االحتياجات اإلنسانية وأطولها عمرا وأقواها 
زيه  للحضن  واالحتياج  اإلطالق..  على  أثرا 
بيه  بنتولد  اإلنسانية..  احتياجاتنا  كل  زى 
بشكل  حياتنا  نكمل  نقدرش  وما  بيه  ونعيش 
عدم  أو  ونقصه  غيره..  من  وسليم  صحى 
إشباعه ممكن يؤدى لكثير جدا من األمراض 
االحتياج  مشكلة  املرضية..  أواألعراض 
للحضن أنه احتياج مزدوج.. يعنى هو مش بس 
نفسي..  احتياج  كمان  هو  ال..  جسدى..  احتياج 

وفى الحقيقة ده األهم.. وده األخطر..
اللحظة  فى  كانت  بالحضن  عالقتك  أول 
األولى الحتضان األم لك وانت عمرك ساعات 
وظايف  ليه  بالذات  ده  والحضن  معدودة.. 
بيحسسك  كان  إنه  أبسطها  جدا..  مهمة 
وأحدث  موجود..  إنك  بيحسسك  بوجودك.. 
األول  الحضن  إن  وجدت  العلمية  األبحاث 
أكبر  بني  مباشر  تالمس  فيه  يكون  مهم  ده 
جلد  من  مساحة  وأكبر  األم  جلد  من  مساحة 
الطفل )اللى يستحسن يكون عريان تماما(.. 
علشان فرق درجة حرارة جلد األم عن درجة 
حرارة جلد الطفل بيكون أول حاجة تنبهه إنه 

د..وبالتالى..إنه موجود..  مختلف.. إنه متفرِّ
عند  بيقف  مش  للحضن  االحتياج  طبعا 
هنا.. بالعكس دى بس بتكون البداية.. االحتياج 
طول  معانا  ويعيش  ويدوم  بيستمر  للحضن 
والشرب..  لألكل  االحتياج  زى  زيه  العمر.. 
للقبول  واالحتياج  للحب  االحتياج  زى  وزيه 

واالحتياج لالهتمام.. 
األدنى  بالحد  نعيش  علشان  املتوسط..  فى 
النفسية..  والسالمة  الجسدية  الصحة  من 
اليوم..  فى  أحضان   4 محتاج  فينا  واحد  كل 

بدوام  كفيل  ده  يبقى   8 بقوا  لو  دول  واألربعة 
الجسدية  صحتنا  و)صيانة(  واستمرار 
والنفسية.. لكن علشان اكتمال النمو الصحى 
حضن   12 محتاجني  النفسى  النضج  وتمام 

يوميا..صباح الفل!
ملحاضرة  املقال  أقلب  عاوز  مش  أنا  طبعا 
ز 

ِّ
بيحف الحضن  إن  وأقول  أكاديمية  علمية 

املناعة  بيقوى  السعادة..وإنه  هرمونات  إفراز 
ويساعد على ارتخاء العضالت.. ويساعد على 
التوتر..  بيخفف  وإنه  العصبى  الجهاز  توازن 
ال..مش كده بس.. أنا عاوز أقول اللى أعمق من 

كده..
نفسى..  ودفا  جسدى..  دفا  دفا..  الحضن.. 
جراح  على  دافية  مية  كمادات  بتحط  وكأنك 
حياتك.. وإصابات يومك. .وكدمات عالقاتك..
أخذ  فيها  ذاته..  حد  فى  عالقة  الحضن 
فيها  جاية..  رايحة  رسايل  فيها  عطاء..  وفيها 

شوفان وقبول واحترام واحتواء..
متكاملة..  نفسية  غذائية  وجبة  الحضن.. 
والفيتامينات  املقويات  أنواع  كل  فيها 

والبروتينات )النفسية(..
لعودتك  املتاح  اليومى  البديل  الحضن..هو 
داخل الرحم مرة أخرى )ودى رغبة موجودة 
والدفا واالحتواء  عندنا كلنا(.. ملا كان األمان 
والشبع موجودين بكل بساطة وبدون عناء وال 

مشقة وال تعب.. وجود دائم ال ينقطع..
موجود..  إنك   

ً
أصال يعنى  الحضن.. 

تستاهل  وإنك  موجود..  تكون  تستاهل  إنك 
بني  الربانية  املنحة  هذه  تستاهل  تتحضن.. 

إيدين حد بتحبه..
الحضن أمان. .درع حماية.. سترة واقية من 

رصاص األلم.. وصقيع الحياة.. 

الحضن فرحة.. وبهجة.. وطاقة متجددة فى 
أوردة نفسك وشرايني روحك.. 

الحضن.. أمل..
ناجع  وترياق  وطبطبة..  عزاء..  الحضن 

لهموم الليالى.. وسموم األيام..
وسماح..  وحب..  واهتمام..  قبول..  الحضن 

ورضا.. 
الحضن لغة.. والحضن له لغة..

الحضن.. شفرة املحبني..
نقول كمان..

عنه..   غنى  ال  إنسانى  احتياج  الحضن 
اإلنسانى  االحتياج  هذا  إلشباع  مصدر  وأول 
والشبع  الدفا  بيدى  حضنها  )اللى  األم  هو 
واالحتواء واألمل(.. واألب )اللى حضنه بيدى 
واإلصرار(..  والحماس  والجدعنة  القوة 
وبعدين اإلخوات واألصدقاء واألحبة واألزواج 

وغيرهم.. 
ورا  اللى  كل  النفسيني  املرضى  من  كثير 
العويصة.. النفسية  وأمراضهم  أعراضهم 
لحضن.. احتياج  لحضن..فقط  احتياج 
واألب  األم  من  إشباعه  يتم  لم  ده  واالحتياج 

أساسا.. 
اللى  بعض  اكتئاب..  بيجيلهم  اللى  بعض 
اللى  بعض  وحتى  وأرق..  توتر  بيجيلهم 
بيكون  وبصرية..  سمعية  هالوس  بيحصلهم 
املشبعة  غير  األساسية  االحتياجات  أحد 

عندهم.. هو االحتياج للحضن..
فى  بتدخل  نفسها..أو  بتبيع  اللى  ساعات 
عالقات مشوهة ومختزلة.. بتعمل كده، علشان 

بس تتحضن..حضن تحس فيه إنها موجودة..
ساعات اللى بيعمل أو بتعمل عالقات مثلية 
)على  عليه  بيدور  اللى  كل  بيكون  جنسية.. 
مستوى غير واعى( حضن من رجل يمثل ليه 

األب.. أو حضن من أنثى تمثل ليها األم..
بيدور  مش  بيدمن..  اللى  ساعات  كمان  ده 
مالقهوش  اللى  على  إال  املخدرة  مادته  فى 
بس  والرضا(..  )الشبع  وأمه  أبوه  حضن  فى 
مادة  فى  والقاه  آدمني..  بنى  مع  ده  مالقاش 

بكماء صماء.. من كتر ماهو محتاج..
ماتحرموش نفسكم من الحضن..

ماتحرموش أبناءكم وبناتكم من الحضن..
من  وحبايبكم  أصحابكم  ماتحرموش 

الحضن..
من  وزوجاتكم  أزواجكم  ماتحرمومش 

الحضن..
علشان التمن ممكن يكون غالى..

غالى أوى..
يالال قوموا.. إلى أقرب حضن..

د.محمد طه
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من  مواضع  أربعة  في  تكررت   
ٌ

آية
عليها   

ُ
مررت كلما   

ُ
وكنت القرآن، 

بيني  وأكرُرها  لبرهة  عندها  أتوقف 
م 

ُ
ك

َ
أشارك أن   

ُ
وأحببت  ، نفسي  وبني 

روعتها .
 هي قوله تعالى:

ُ
➖  اآلية

)رضي الله عنهم ورضوا عنه( 
تكررت في :

• سورة املائدة آيـة   11٩ 
• سورة التوبة آيـة   1٠٠ 
• سورة املجادلة آية   22
• سورة البـيـنـة آيـة    8

)رضي الله عنهم ورضوا عنه(
هذه اآلية تتكون من شقني:

 األول: هو رضا الله عن العبد 
وهذا هو ما نسعى له جميعا .

 هذا الشق مفهوٌم للجميع 
َّ

 أن
ُ

وأظن
.

 
ُ

الثاني: وهو األصعب وهذا ما أردت
تعالى:  الله  قول  وهو  عليه   

َ
التركيز

)ورضوا عنه(.
➖ وهنا السؤال:

هل أنت راٍض عن ربك؟
سؤال صعب أليس كذلك؟

دعني أعيد صياغة السؤال: 
 راضيا 

َ
هل تعرف ما معنى أن تكون

عن ربك؟
الرضا عن الله:

هو التسليم والرضا بكل ما قسمه 
من  الدنيا  الحياة  هذه  في  لك   

ُ
الله

خير أو شر .
الرضا عن الله: 

يعني إذا أصابك بالٌء امتأل قلُبك 
بهذا  خيرًا  بك  أراد  ك  ربَّ  

ّ
أن يقينًا 

البالء.
الرضا عن الله: 

 عن الشكوى للبشر 
َ

يعني أن تتوقف
 له شكواك .

َ
 أمَرك لله وتبث

َ
ض وتفوِّ

الرضا عن الله: 
إذا  ربك  عن  ترضى  أن  يعني 
أعطاك وإذا منعك، وإذا أغناك وإذا 
وإذا  صحة  في   

َ
كنت وإذا  منك،  أخذ 

. 
َ

مرضت
أن ترضى عن ربك في كل أحوالك.

▫  انظر حولك واسأل نفسك:
هل أنت راٍض عن شكلك، زوجك، 

أهلك،  قدرك ؟!!
الله  اختارها  فكل هذه األشياء قد 

لك.
فهل أنت راٍض عن اختيار الله لك.

أن   يجب 
ٌ

نقاٍط مهمة هناك خمُس 
نفهَمها خالل تدبرنا لهذه اآلية:

1. الرضا عن الله ال يتنافى أبدًا مع 
األلم الذي قد نشعر به أحيانًا لسبب 
أو آلخر، فنحن بشٌر وهذه الدنيا داُر 

 ،  
ٌ

أحد منها  يسلم  ولن  ولم   ، ابتالء 
فخير خلق الله بكى عند وفاة ابنه.

2. هناك فرق بني الصبر والرضا، 
الصبر.  من  أعلى  درجة  فالرضا 
ألن  م 

َ
األل  

َ
تتحمل أن  يعني  تصبَر  أن 

هذا قدُرك وليس في يدك شيء غير 
الله  تشكَر  أن  الرضا  ولكن  الصبر، 

على هذا األلم!
ال   

ٌ
عالية  

ٌ
منزلة الله  عن  الرضا   .3

 إليها إال من امتأل قلُبه حبًا لله، 
ُ

يصل
فهناك أناٌس حولنا عندما يمرون بأي 
قول  إال  يرددون  تسمعهم  ال  ضائقة 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :
دينًا  وباإلسالم  ربًا  بالله  )رضيت 
نبيًا  وسلم  عليه  الله  صلى  وبمحمد 

 )
ً
ورسوال

ما أروعه من إيمان وما أروعه من 
يقني... 

ال   
َ

الله  
ّ

أن اليقني  علَم  ْم 
َ
اِعل  .4

ليرفَع  أو  ذنوَبك  ليغفَر  إال  يبتليك 
 عن ربك.

َ
ك في الجنة، فارض

َ
درجت

ربه،  عن   
َ

يرض لم  إذا  اإلنسان   .5
ها فلن يرضى 

َ
فحتى لو ملك الدنيا كل

أبدًا، لحديث:
)من رضي فله الرضا ومن سخط 
فله السخط(، وسيبقى ساخطًا على 
نكد  في  حياته   

ُ
وسيعيش شيء  كل 

وشقاء . 
إذا  وتصرفاِتك،  كلماِتك  راقْب   -
الشكوى  عن  يتوقفون  ال  ممن   

َ
كنت

والتذمر فاعلم أنك من أشقى الناس 
وأنك في خطر، فراجع نفسك.

  أخيرًا تذكر:
))أن ما أصابك لم يكن ليخطئك  

وما أخطأك لم يكن ليصيبك(( .

لله سبحانه تعالى وتنزهه وتقدسه األرض  الكائنات تسبح  كل 
والسماوات ومن فيهن من املخلوقات إن كل شىء فى هذا الوجود 
كونى  ملشهد  وإنه  وعال.  جل  بوحدانيته  شاهد  الله  بعظمة  ناطق 
فريد حني يتصور القلب كل حصاة وكل حجر وكل ورقة كل زهرة 
وكل ثمرة وكل نبتة وكل شجرة كل حشرة وكل زاحفة كل حيوان وكل 
والهواء ومعها  املاء  دابة على األرض، وكل سابحة فى  إنسان، كل 
سكان السماء، كلها تسبح الله، وتتوجه إليه فى عاله وحني تشف 

الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما ال يدركه الغافلون.
والحقول  رزقها،  فى  الله  تسبح  السموات  أن  واألبدع  واألجمل 
فى خضرتها والبساتني فى نضرتها، واألشجار فى حفيفها واملياه 
لله  بالوحدانية  شاهد  والكل  أمطارها،  فى  والحب  خريرها  فى 
)وفى كل شىء له آية ـ تدل على أنه واحد( ولكن ال تفهمون تسبيح 
سبحانه  بحمده  يسبح  الكل  بلغاتكم،  ليست  ألنها  األشياء  هذه 
العالم  مستوى  على  اإلنسانى  املجتمع  فى  قليل  نفر  إال  وتعالى، 
والبأس،  والتمرد  والطاس  الكاس  عالم  فى  يعيشون  الذين  وهم 
، إنهم فى غيهم يعمهون، وفى اغتراب نفسى  واالحباط والهموم 
والسالم  الخير  عن  ينهون  يعيشعون..   Psychological alienation
واألمن، وينئون بعيدا عن اإليمان بالخالق جل فى عاله، وتقدست 
أسماؤه فى أرضه وسماه.. إنهم كالسائمة العجماء ليس لهم حظ 
فى نور الله حيث أن أولياؤهم الطاغوت »يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات« إنهم املشركون بالله الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وهم 

فى جهنم خالدون.
إنه الله سبحانه وتعالى جلت حكمته  حليم بالعباد ال يعاجل من 
عصاه بالعقوبة، غفور ملن تاب وأناب ولوال حلم الله وغفرانه ألخذ 

البشر أخذ عزيز مقتدر.

افتحوا قلوبكم للقرآن

د. عزت عبدالعظيم الطويل
 أستاذ عمل النفس

بلكية اآلداب جبامعة بهنا

الكون كله يسبح هلل تعاىل

)  گ  گ   گ    گ  
ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ  
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
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