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 إىل األقوياء الذين سعوا لتحقيق أحالمهم

 .وأهدافهم.

 إىل األقوياء الذين تراكمت عليهم املصاعب

 والشدائد..

 إىل األقوياء الذين صربوا ومل يعجزوا..

 إىل األقوياء الذين مل يعرفوا سوى النجاح..

 إىل األقوياء الذين يقرؤون هذا الكتاب..
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 ن الذي علم القرآن.. بسم الرمح

 بسم الرمحن الذي خلق اإلنسان.. 

 بسم الرمحن الذي علمه البيان.. 

 ملسو هيلع هللا ىلص. اللهم صل عىل سيدنا وحبيبنا حممد النبي العظيم 

 حدثتني احلياة بأن ال أحد يستحق احلياة إال األقوياء..

 فسألتها: ملاذا؟

 رياملؤمن القوي خملسو هيلع هللا ىلص: »فأجابت: أمل تقرأ أو تسمع قول النبي 

 « خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف كل  

 رواه مسلم.

 ؟إذا   فسألتها: كيف أصبح قويا  

فأجابت: القوة ال تأيت من األشياء التي تستطيع أن تفعلها، 

 ا.عن فعله أنك عاجز   ولكنها تأيت من األشياء التي اعتقدت يوما  
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ني العامل حاربوقد أخربتني احلياة أن ال أفقد ثقتي بنفيس وإن 

 األيام ختتلف فقد ىدائم، لكن نحن نر -احلياة  -أمجع وأن مجاهلا 

وأخربتني بأهنا ليست  !نراه يوم بائس نرى اليوم مجيل وغدا  

هكذا  -احلياة  -املسؤولة عن ذلك بل نحن الذين ننظر إليها 

فبإمكاننا أن نجعل اليوم سعيد إن شاء اهلل تعاىل من  بحسب نظرتنا،

نظرتنا اإلجيابية ولكن علينا أن نتقبل ما قسمه اهلل لنا وأن خالل 

هبا كتبه اهلل لنا وعلينا من خري ورش وعندما تتقبل  نرىض دائم  

 قد كتبه اهلل لك وعليك، فإنه سبحانه سيجعل هذه احلياة مب وترىض

التي أحزنتك هتون عليك وال تشقيك، فمن كان مع اهلل يف احلياة 

 احلياة . أذله اهلل ثم أذلته كان يسعى يف احلياة عبثا   خدمته احلياة ومن
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اهلل سبحانه حاكم هذه املدينة وحاكم كل يشء جل جالله حيب 

من يتقرب إليه باألعمل واألقوال، ومن األعمل واألقوال التي 

  !م، ال ثالث هل«النوافل»، ثم «الفرائض»تقربك إليه: 

 

 :الفرائض
 سبحانه وتعاىل فرع عىل املسلمم  ومموعة من الفرائض، اهلل

وهي الصالة، والصوم، والزكاة، وحج البيت ملن استطاع إليه 

، ولذلك جيب عىل املسلم القيام هبذه الفرائض عىل أكمل سبيال  

قه يف ف  ، ويوكثريا   اهلل سبحانه وتعاىل جيازي فاعلها خريا   وجه؛ ألن  

 اركها؛تعاىل تيعاقب اهلل سبحانه وآلخرة، وحياته الدنيا، واحلياة ا

ه يف حال عدم القيام هبا يكون املسلم قد خالف أوامر اهلل سبحانه ألن  

 .وتعالی

 

 

﮵�ءعمر آل عوضه ��
﮴
�ٔ ا�� ���﮲﮵��﮴ 

11



 

 

 

 

 

 

 

 وأما النوافل:
وال  ة  ت مفروضس  فهي العبادة التي يقوم هبا العبد، وتكون لي

 بادة الزائدة عىل ما هو الزم، فتدخل حتتهاعليه، فهي الع   واجبة  

السنن املؤكدة واملستحبة مثل: قيام الليل، صالة الضحى، صالة 

االستسقاء، صالة الكسوف واخلسوف، صالة االستخارة، صالة 

الرتاويح، صالة الوتر، صيام يوم االثنم  واخلميس، الصدقة... إىل 

 آخره.
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لرب السيد امللك املالك املليك القاهر القهار الكبري اهلل اإلله ا

املتكرب احلكيم احلكم احلاكم اخلبري العظيم اجلميل املجيب الودود 

الكريم األكرم العيل األعىل املتعال القوي الويل املوىل القادر الفاطر 

ضل ذو ل ذو الفو  القدير الرحيم املقتدر املتم  القيوم الصمد ذو الط  

بُّ لا في  ذو اجلالل واإلكرام الرفيق الستري الشايف احل  املعارج  وح سُّ

 التواب العفو الرؤوف الغني النور اد الرب   و  ي احلي اجل  ي  املحسن احل  

ب رفيع الدرجات املنان النصري ي  الوتر اهلادي البديع الوارث الط  

حلميد د املبم  احلق الوكيل االنارص املستعان املحيط املجيد الشهي

م واملؤخر األول واآلخر الظاهر الباطن د  ق  وم الواحد األحد املم يُّ قال

البصري اللطيف احلليم الشكور الشاكر احلفيظ احلافظ املقيت 

اسط م العامل القابض الباحلسيب اخلالق اخلالق الوهاب العليم العال  

ر االسميع القدوس السالم املؤمن املهيمن البارئ املصور الغافر الغف  

 اح .فور الفت  الغ
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 .َّ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  قال تعاىل:

 سورة األعراف.

فادعوه هبا.. يستجيب لكم وحيقق لكم األمنيات ولو وصل 

 .مء لن يصل إىل حد رعاية اهلل لكأفق عقلك لعنان الس

وإن املستحيل ال وجود له إن رفعت كفيك لرب املستحيل، فهو 

  !لتحققت مجيعها !وينإن قال ألمنياتك: كم 

 .َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ  ال تعاىل:ق

 سورة يس.
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 كثري من الناس إذا سألتهم: من هو اهلل؟!

 و اخلالق الرازق.. نحن نعلم ذلك،فإن بعضهم سيقول: ه

 ولكن؟

 هل هذا كل ما نعرفه عن اهلل؟

 عاملهوحتسن ت خشيتهإن اإلنسان كلم زاد علمه باهلل كلم زادت 

 مع ربه..

 .َّ  خصمص حص مس خس حس جس ُّ  قال تعاىل:

 سورة فاطر.

 ؟!فكم تعرف عن اهلل

 اهلل !

 اهلل سبحانه يف السمء ال يعلم حقيقة ذاته إال هو..

 علم اإلنسان نفسه بنفسه إطالقا..استحالة أن ي

 يف العلم امال  كفطبيعة اإلنسان ليس 

 ..ريينواهلل سبحانه علم البرش وجعلهم خم

 تعلمت الرتبية؟ كيف فمثال  

﮵�ءعمر آل عوضه ��
﮴
�ٔ ا�� ���﮲﮵��﮴ 

15



 ؟ربيت أبناءك   كيف

 اطلعت عىل والدتك..

 من رب السبب؟ البد هناك سبب، إذا  

 من علم والدتك؟ من علم حواء؟

 من علم آدم ما مل يعلم؟

 هو اهلل الرب جل جالله..

 اهلل عز وجل الرب العظيم..

 هو الذي علم اإلنسان ما مل يعلم..

 اهلل عز وجل هو الذي خلق العلم..

عز وجل هو الذي خلق القلم.. الذي به نتعلم وبه نصبح  اهلل

 مطلعم  عىل العلم..

فسبحان الذي خلق هذه املدينة التي يوجد هبا أناس خمتلفون، 

 لكنهم يتميزون بالعلم والثقافة..

 من علم اإلنسان كيف يصرب؟ إذا  

 من علم اإلنسان الشجاعة؟

 من علم اإلنسان احلب؟

 ؟عظمة اهلل ماذا عساي أن أقول لك عن

 يكفي أنه ال يستطيع أحد أن يراه اآلن..
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 ولو رآه أي يشء يف هذه احلياة الدنيا، فإنه سينهار متاما !

 أقوى األجساد املخلوقة اآلن ال تستطيع عىل أن تنظر إليه..

فإذا كانت ذاته هبذه العظمة والقوة لدرجة أن الذي يشاهدها 

 يتلف وينعدم ملجرد الرؤية!

 هذه الذات؟! فكيف بحقيقة

 بالصفات اجلليلة التي اتصفت هبا ذات اهلل ؟! كيف

 هلذا، فإن ربنا يعلم ذلك ويعلم أن أحبابه متشوقون جدا  

 لرؤيته..

ه ما كانوا يتعلمون عن ما كانوا يسمعون عنه، كثريا   ألهنم كثريا  

 وعن عظمته وعن مجاله..

 !وهم يريدون اآلن أن يروه، أن يروا هذا اجلمل العظيم

هلذا، فإنه سبحانه سيقوي أجسادهم يوم القيامة ويعطيها من 

 القدرة ما يمكنها من رؤيته سبحانه..

 ذواهتم.. لكي تنال هذه األجساد لذة النظر إليه بال خوف يف

ت هبا سبحانه، وهذه ذات اهلل تعاىل هلا صفات قد اتصف

 !الصفات كاملة

 خر..آ ثيل يف أي يشء آخر وال أي مكانال يوجد هلا م

 ط!م فقواملخلوق قد تكون له صفات تشابه اخلالق باالس
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اة واملخلوق له حي ،، وله احلياة الكاملةربنا سبحانه حي   فمثال  

! لكنها حياة خاصة به ليست كحياة اهلل وال يوجد أي نوع من أيضا  

 وال حتى تقارب بسيط! أنواع الشبه بم  احلياتم  أبدا  

لق اخلا اهبت صفة من صفاتفلم حيدث وال مرة واحدة أن تش

 ..مع صفة من صفات املخلوق

 فمن هو اهلل ؟!

 !اهلل

 ..غريه إهلا   اهلل سبحانه إله مجيع املخلوقات، ولن جيدوا هلم

ر شؤون مملكته هو املتكفل هبذه املخلوقات لوحده.. يدب  

يساعده أحد يف األرع وال الواسعة.. التي تشمل السموات و

 ذلك..

 العامل، فإن اهلل هذا ى أول خملوق وإىل أن يفنومنذ أن خلق اهلل

تعاىل هو الوحيد الذي يرزق، وهو الوحيد الذي يملك، صفاته هذه 

 قد علمنا اهلل منها وأخربنا عنها، لكن توجد صفات هلل مل خيربنا هبا!

 !وال نعلمها وال يعلمها أحد

 اهلل هبا يف علم الغيب عنده ..بل استأثر 

 نعم!
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 بكل أن حييط به علم   هلل أنه مل يستطع أحد  من شدة عظمة ا

 ..عظمته أبدا  

 !فقط هو الذي أحاط هبا علم   ا  إال واحد

 !إنه اهلل

 فإنه ال يعلم حقيقة اهلل الكاملة إال اهلل..

وكم أن العم  عضو من األعضاء، فإن هلا حدود معينة ال 

 تستطيع النظر إىل مسافة معينة أبعد من هذه املسافة..

تطيع السمع إال أن األذن عضو من األعضاء، فإهنا لن تس وكم

 ملسافة معينة..

 كذلك العقل!

نة املعي العقل عضو من األعضاء ال يستطيع فهم إال األشياء

 فقط!

ال يستطيع أن يتخيلها و توجد أشياء كثرية أكرب من العقل، ال

 أن يتصورها..

 !أوهلا

 !اخلالق

 أن يراه يوم القيامة.. فإنه ال يمكن ألحد أن يتصوره قبل

 ال يستطيع!
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 وهلل املثل األعىل..

 .َّ حي جي  يه مهىه جه ين ُّ  ربنا سبحانه:

 سورة الشورى.

يل اهلل ختمن وال يستطيع أحد أن يتصوره أو أن يتخيله، بل كل 

 ه..ختيل اليشء الذي عىل يشء، فربنا سبحانه عىل خالف ذلك

تصور  ى حماولةسو لو بقي اإلنسان مائة عام ال يفعل شيئا   حتى

 !اهلل عز وجل عىل حقيقته

 فإنه لن يستطيع..

النتائج التي سيتوصل إليها ربنا سبحانه يف احلقيقة عىل  وكل

 خالف هذا كله..

سبحانه عنده من العظمة واجلالل واجلربوت ما ال يمكن  ألنه

 لعقل تصوره وال يمكن ختيله..

 ئ هلذه العظمة..أحد الثناء املكاف ثن  إىل يومنا هذا مل يم  واهلل

ثني أو أن حيمد أو أن يشكر بقوله أو بفعله من حاول أن يم  وكل

 ، فإهنم إنم يتقربون منمن املالئكة، من األنبياء، من اخللق مجيعا  

 الثناء الذي يستحقه اهلل جل جالله..

فالوحيد الذي أثنى عىل اهلل الثناء الذي يكافئ عظمته هو  وإال

 اهلل نفسه فقط..
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 نه عندما أثنى عىل نفسه.. ولو مجعنا ثناء الناس مجيعا  سبحا هو

، عبادة جربيل عليه السالم، عبادة ميكائيل و عبادات اخللق مجيعا  

عليه السالم، عبادة إبراهيم عليه السالم، عبادة نبينا عليه الصالة 

والسالم، عبادة النبيم  والصديقم  والشهداء والصاحلم  من أول 

 ثريةك يام الساعة، مجعناها ثم ضاعفناها أضعافا  ق إىلما بدأ اخللق 

العبادات هلل.. ملا كافأت وال حتى قاربت صفة واحدة من  هذه

 صفات اهلل جل يف عاله التي تليق بعظمته التي يستحقها هو فعال  

 سبحانه.

املالئكة من هو راكع ال يرفع رأسه إىل يوم القيامة..  من

ا قامت القيامة.. قالوا؟ ، ثم إذ«يسبحون، هيللون، يتعبدون»

 بادتك!عسبحانك ما عبدناك حق 

   َّ جم يل ىل مل خل ُّ قال تعاىل:

 سورة األنعام.

 معز وجل كلم طلبناه أكثر، كلم أحبنا أكثر.. األن حمبته للكراهلل 

 واجلود فوق ما تتصوره العقول..

 إنك لو سألتنا عن إهلنا!»

 «لمجيفإن إهلنا الذي نعبده 

 ... سبحانه مجال األفعال ومجال الذاتحيث إنه مجع بم  
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 هو مجال اهلل سبحانه؟! ما

 اهلل عز وجل إهلنا اجلميل..

 ..بل أمجل ما يف الكون هو اهلل

 «ميلاجل»وهلذا سمي اهلل نفسه 

إنك ف ،أنك إذا رأيت اهلل سبحانه يف اجلنة إن شاء اهلل يكفي

 .مل يمر عليك يف حياتك من قبل أبدا   ستسعد وستفرح فرحا  

 خلق السعادة؟! من

 اهلل هو الذي خلقها..

هذا فسيعطيها ملن جاء إليه وتقرب بم  يديه، ولن يعطيها  وعىل

 ملن ابتعد عنه..

 اقرتبت من اهلل أكثر كلم زادت هذه السعادة أكثر.. وكلم

فإنه سبحانه جعل اجلنة قريبة منه يف السمء السابعة ألهنا  وهلذا،

 مستقر السعادة ومنهجها.

ارتفعت يف درجات اجلنة أكثر، كلم اقرتبت من الذات  كلمو

 اإلهلية أكثر..

 !ما هو سقف اجلنة تعلم

 عرش الرمحن!

 أمل أقل لك إن السعادة يف القرب من اهلل سبحانه؟
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 !ربنا ما أرمحه

 !ربنا ما أمجله

 ما أكرمه! ربنا

 !كم أنت عظيم يا اهلل

 منه! هلل عز وجل يستحيإذا رفع يديه إىل اهلل تعاىل، فإن ا العبد

 يستحي أن يرده! نعم

هذا فإن العبد يعيص ويذنب، وربه يتحبب إليه بأنواع من  ومع

العطايا واهلدايا، ومع هذا فإن العبد يعرع ويرص عىل عدم التوبة، 

 !من الفرص لكي يعود وربنا جل جالله يمهله ويعطيه

 عاد! وإن

 فرح الرمحن بقدوم العبد إليه..

 اهلل! اي

داي، يأعلم كيف أقول وماذا أقول عنك.. هذا ما قدمت  ال

 ولكن قلبي يعجز عن وصفك!

 كلمة أخرية..
 يا اهلل .. أحبك

 ا عظيم.مع كل نبضة بقلبي أقول.. أحبك ي
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م أن ... فريىض لكإن اهلل يرىض لكم ثالثا  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال

ال و ، وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعا  يئا  تعبدوه وال ترشكوا به ش

 «اهلل أمركم... تفرقوا، وأن تناصحوا من والهم 

 األمور السياسية يف هذه املدينة: من

! فهو الذي يستحق العبادة ال ترشك باهلل وجتعل له ندا بأن

 واخلضوع والتذلل سبحانه عم يرشكون.

هذا و  َّ مننن زن رن مم ام يل ُّ تعاىل: اهلل قال 

حلاكم تبارك وتعاىل للجميع، بأن يعبدوه وحده ال رشيك أمر من ا

له، فهو اهلل الذي ال إله غريه، وال رب سواه، وال تنبغي العبادة إال 

 له.

كله  ة، وأن يكون احلبالعبادة: حمبة اهلل، بل إفراده باملحب أصل

ياءه ب أنبكم حي ،ب معه سواه، وإنم حيب ألجله وفيههلل، فال حي

ه وأولياءه، فاملحبة هنا من متام حمبته، وليست حمبة ورسله ومالئكت

 .حيبوهنم كحبه من دون اهلل أندادا  معه، كمحبة من يتخذ 
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حقق تتوس ،تكون املحبة له فهذه هي حقيقة عبوديته وعندما

 اتباع أوامره، واجتناب نواهيه.

حقيقة  هيه تتضحاتباع أوامر احلاكم سبحانه، واجتناب نوا فعند

 .حبةالعبودية وامل

 العبادة عىل أربع قواعد مهمة جيب عىل الكل تطبيقها: نيتوبم 

لب، ، من قول اللسان والقرضاهيوهبا حيبه اهلل ورسوله  التحقق

 وعمل القلب واجلوارح، والعبودية اسم جامع هلذه املراتب األربع:

القلب: هو اعتقاد ما أخرب اهلل سبحانه به عن نفسه، وعن  قول

 .عاله ومالئكته ولقائه عىل لسان رسلهأسمئه وصفاته وأف

 ،وة إليهعداللسان: اإلخبار عنه بذلك، والدعوة إليه، وال قول

 تبليغووتبم  بطالن البدع املخالفة له، والقيام بذكره، والذب  عنه، 

 أوامره.

القلب: كاملحبة له، والتوكل عليه، واإلنابة إليه، واخلوف  عمل

عىل أوامره، وعن  له، والصرب منه والرجاء له، وإخالص الدين

واملواالة فيه، واملعاداة فيه،  وعنه،لرىض به نواهيه، وعىل أقداره، وا

والذل له واخلضوع، واألخبات إليه، والطمأنينة به، وغري ذلك من 

 أعال القلوب التي فرضها اهلل احلاكم.
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 ،اجلوارح: كالصالة والصدقة، كاحلج والعمرة أعمل

 .ونحو ذلك واإلحسان إىل اخللق،

الرسل دعوا إىل توحيد اهلل وإخالص عبادته، وجعل  ومجيع

إحسان العبودية أعىل املراتب يف الدين، فقال عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .«أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه، فإنه يراك»اإلحسان: 

من املوت عىل التوحيد، توحيد اهلل احلاكم سبحانه وتعاىل،  والبد

 .اليقم : املوت   َّ  رث يت ىت نت مت ُّ  قال اهلل عزوجل:

، قال معاذ: لبيك !: يا معاذ بن جبلملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  وقد

: هل تدري ما حق اهلل عىل رسول اهلل وسعديك، فقال رسول اهلل

 فإن حق»اهلل ورسوله أعلم، فقال رسول اهلل:  :العباد؟، قال معاذ

اعة ثم قال: سار س ، ثم«رشكوا به شيئا  اهلل عىل العباد أن يعبدوه وال يم 

وسعديك، فقال  يا معاذ بن جبل!، فقال معاذ: لبيك رسول اهلل

تدري ما حق العباد عىل اهلل إذا فعلوا ذلك؟،  ل: هملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

  .«أن ال يعذهبم»ملسو هيلع هللا ىلص فقال معاذ اهلل ورسوله أعلم، قال احلبيب 

 رواه مسلم.
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 «إن الذي ال حيب وطنه لديه مشكلة»قيل: 

 ذا صحيح..ه

الوطن له احلب والتقدير يف النفس البرشية، فالذي ال حيب 

وطنه فهو خمالف لفطرته، الوطن هو االنتمء والوفاء والتضحية 

 والفداء.

وكم هو عزيز يف قلوب الرشفاء، وليس هناك يشء يف الدنيا 

لكل  واعتزازا   ا  ب الوطن فخرأمجل من أرع الوطن، ويعترب حم 

ا أن ندافع عنه ونحميه بكل قوة، وأن نحفظه مواطن، لذلك علين

د لتوفريه األمن واألمان لنا من بعحيفظنا من بعد اهلل، وأن نقدره  كم

 املوىل سبحانه وتعاىل .

 موقف عن حنم  الوطن:

حين ملكة العظيمة بعد أن عذب فيها وطرد بأيب هو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

ي رع التوأمي، وهذا يثبت لألمة اإلسالمية يف عدم اخليانة لأل

أنشأتك ورعتك وكربتك من بعد اهلل جل جالله، فلهذا.. جيب عىل 
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ا يكون أمين كل مسلم يف هذه األرع أن خيلص هلل عز وجل، ثم أن

ملليكه ووطنه، وأن يسعى خلدمة بلده، يف غري معصية اهلل سبحانه 

 وتعاىل.

 رسالة لوطني:

 .ديريت دار السالم موطن البيت احلرام عزها رب األنام..

 أهيا الوطن املستوطن يف القلوب..

 أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب

وكلم زاد احلنم .. سأعانق ترابك، وهبذا فقد حضنت جدي، 

 وعانقت أيب، وهدأت نفيس، وطابت عيشتي.

 وطني..

 .يرتبص بك يا أرع املجد والعزة سأمزق أعداءك، وأقهر من
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 خاطري. ، ثم تقول هناك رب سيجربحزينا   ما أمجل أن تكون

 ازما  ج هنا منبع اإليمن وحسن الثقة باهلل.. أن تعتقد اعتقادا  

 بوجود خالق عظيم هذا الكون بأكمله.

 هذا هو اإليمن وتعريفه.

 ؟!* كيف أقوي إيمين باهلل

أكثر من الطاعات وقلل من املحرمات  بساطة احلل بيدك أنت..

 جتده يف اخللوات، ألن اخللوة بسببها تناجي ومواطن اإليمن باهلل

الرب وتتفكر يف خملوقاته، وحم  تتأمل بمخلوقات اهلل يزداد إيمنك 

 به جل جالله.
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 * كيف رفع السمء بال أعمدة؟

ال أحد يستطيع أن يفعل مثل  ا  مدبر عظيم   ا  ال بد أن هناك خالق

 ي.هذا الفعل اإلعجاز

 عىل فلسفة امللحدين: * ردا  

 س: ملاذا ال نرى اهلل؟

: إنكم تطلبون رؤية اهلل، فلو رأيتموه فكيف سيكون االختبار ج

 ؟إذا  

إن اليشء الذي تراه العم  يصبح موصوف الذات.. حمدد  ثم

اإلمكانيات، وهكذا تكون رؤية العم ، ولذلك سؤال املالحدة 

 مردود عليهم ال حمالة.

اهلل يف الدنيا تقود لإلحلاد، فالعم  تصف املرئي  رؤية فبمجرد

وحتدده وحتدد أبعاده، وهذا حمال عىل اهلل سبحانه وتعاىل الذي يدرك 

 .األبصار وال تدركه األبصار

 يف اآلخرة.. وأما
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نا ال يمكن ما أخرى وستكون أبصارنا حادة، وسندرك نشأة شأننم س

 ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّ إدراكه اآلن، ألن اهلل عز وجل يقول: 

وبالتايل فسؤال املالحدة يف األصل . َّ  ام يل ىل مل يك

 سؤال مغلوط وإن كان مقصدهم هو: 

 * ملاذا مل يرزقنا اهلل اليقم  بوجوده؟

السؤال جوابه: هي الدنيا تعلم كيف ذلك؟ وجودنا يف  فهذا

خترب فيه ولذلك خلقنا اهلل عز وجل، فقد نم الدنيا وجود اختباري 

وأودع يف ذلك العقل غريزة معينة  ا  حمايد جل عقال  وهبنا اهلل عز و

ال بد له من تفصيل،  أال وهي اإلقرار بأن العدم ال يصنع شيئا  

 وإله كبري، ثم إن اهلل سبحانه مل صانعوبالتايل فال بد للكون من 

يكتف بذلك إلقامة احلجة علينا، بل أرسل رسله وأنبيائه مؤيدين 

فرق سبحانه بذلك، بل أخربنا بال باملعجزات والبشارات ومل يكتف  

 .الكذاب ة مثل مسيلمةو النبي الصادق، والذي يدعي النببم 

 مل يسترشنا اهلل قبل أن خيلقنا؟ : ملاذاس

 أوليس من حق اإلنسان أن خيري بم  احلياة والعدم؟

 ..ج: هذا سؤال متناقض جدا  
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: فلكي يستشرينا جل جالله ال بد أن نكون موجودين يف أوال  

لالستشارة ألن هدف  يصل، وما دمنا يف الوجود فال داعألا

 االستشارة هو اإلجياد وقد حتقق يف األصل.

: إن املشورة ال حيتاجها إال املخلوق، ألن املخلوق يكون ثانيا  

عن اهلل سبحانه الكامل، فاخلالق  لديه نقص علم، وكل ذلك منتف  

ء، ولكن يم بكل يشسبحانه عل، ألن اهلل ال حيتاج ألن يستشري أحدا  

 اهلل عز وجل خيري من شاء يف عباده فيها شاء وكيف شاء.

: مولود قال لوالده: إنك ظامل! ألنك ولدتني بدون إذين! ثالثا  

رحم  أو العودة إىل مبينكخري بم  البقاء وكان من حقي ملا ولدت أن أم 

 .ا  هذا الكالم لكان قائل ذلك ومنون أمي! فلو قال ولد ألبيه مثل

 حاصل يف الدنيا بم  الطاعة واملعصية وهذا كاف   التخيري: بعا  را

ين لقنا يف هذه احلياة خمتارأن خم بيف إبطال شبهة الظلم قد كان ذلك 

بم   التخيرياملالحدة وأبوا إال فإن اعرتع ، لطريق اخلري أو الرش

  ؟احلياة أو املوت

 أم أنك ختاف من نار جهنم؟!إذا  مت! ما دمت ملحدا . 

: إن اهلل خلق اإلنسان لعبادته، فإن قال: أختار العدم من سا  خام

 ؟!وعصيانا   ا  عبادتك! أال يكون اختياره قبح
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: إن وميء اإلنسان إىل هذه الدنيا ليس باختياره ولكن سادسا  

أفعاله هي التي باختياره، ومن كال قدرة اهلل سبحانه أن جعل للعبد 

 ظلم؟!القدرة عىل فعل اخلري والرش.. فأين ال
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 ..هذا اجتمعت احلروف فجأة فأصبح كتابا   كتايب

 .ذا الكتاب.هل با  بد أن شاء كات ال يعقل! ال

 ذا الكون..هل قالخهناك  بد مثل الكون ال

 ..ا  الكون سبب انفجار

 سبب فوىض.. إذا  

 هل الفوىض تكون هبذا الشكل املنتظم؟

معم  وتغرب يف وقت معم ..  ترشق يف وقت الشمس

 واملخلوقات )األحصنة والقردة والقطط أتوا بسبب فوىض(..

 منتظمة.. الفوىض إذا  

 ..وهذا مضحك جدا  

 ناآل الساعة: »الكاتب اإلنجليزي كولن ولسن كتب قائال  

، وقد أهنيت كتابة مقالة أنكر فيها وجود اهلل، وحم  الثالثة ليال  

 .«ا سيفعله اهلل يبمم ء النور خوفا  ذهبت ألنام مل أستطع إطفا
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 الطمأنينة. - ١

 التوفيق. - ٢

 إحياء الضمري. - ٣

 لفوز بالفالح يف الدنيا واآلخرة.ا - ٤

 تفريج الكرب. - ٥

 سهولة تقبل األعمل الصاحلة. - ٦

 الشجاعة يف كل يشء. - ٧

 اهليبة. - ٨

 .ملسو هيلع هللا ىلص  الفوز بشفاعة النبي حممد - ٩

 اإلهلام. - ۱۰

 . َّ يق ىق يف ىف ُّ قال اهلل عز وجل: 

القوة اإليمنية باهلل عز وجل بأن  يف النهاية: اعلم إن امتلكت   

تطلب حاجتك من اهلل ال من الناس ستفتح عليك أبواب السعادة 

 بأكملها، وتصبح ذا مكانة كبرية يف السمء واألرع.
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م أو سنوات طويلة ث ا  هوروش حم  تنتظر الفرج وتنتظر أياما  

 يأيت فرج اهلل ومع الفرج يأيت الثواب الكبري والفرح العظيم.

 يف  يثىف ىث  ُّ  :هنا تشعر بجمل الدنيا، فقد قال اهلل عز وجل

 .َّ لك اك يق ىق

وجدنا خري عيشنا : »ريض اهلل عنهمر بن اخلطاب ويقول ع

 «.بالصرب

وجل  صرب.. اهلل عزخلف ستار ال كبريا   تفاءل بأن هناك خريا   ودائم  

، ويقول جل  َّ منىن خن حن جن  يم ىم مم ُّ يقول: 

 .َّ جه ين ىن من ُّ   جالله:

نا ن واخلوف والفقر، لكن عليوطبيعة الدنيا فيها املشقة واحلز

ن كل هذا سيزول بإذن اهلل تعاىل، الذين يصربون أعلم بن أننحن 

 ألن اهلل جل يف عاله يصيل عىل.. تعلم ملاذا؟! أولئك هم الفائزون

 .الصابرين
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 جي  يه ىه مه جه ين ُّ  يقول اهلل عز وجل:

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي
 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

لصالح هو الذي يصرب عىل اواملؤمن  .َّ نت مت زت  رت

 م  تكن دائ ا  وكن شكور ا  النعم، كن صبور البالء ويشكر اهلل عىل

 .ا  ومرسور فائزا   وأبدا  

 عليه السالم.. أيوب

لسالم مدرسة عظيمة لتعليم البرش كيف عليه ا أيوب

 يصربون..

 رف عنه أنه كان كثري املال وكثريالنبي العظيم عليه السالم عم  هذا

ثر، باإلضافة إىل أنه من الرجال الذين حصلوا الزوجات وأوالده كم 

 من ا  نبي حه وأصبمعىل مكانة ومنزلة رفيعة عند اهلل عز وجل، فكر  

 من يملك ما كل فقد وضحاها ليلة وبم  أنه إال املكرمم ، أنبيائه

زوجة واحدة، ومل  یجاه وزوجات، ومل يبق لديه سوو وأبناء أموال

يتوقف االبتالء عىل ذلك، بل أبتيل بمرع عضال، وشعر قومه 

ه املرع، فأخرجو ذلك بالتعجب واخلوف الشديد من أن يصيبهم

من بينهم، وانتقل للعيش يف خيمة وسط الصحراء، وقد أرهقه 
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التقرحات يف مجيع أجزاء جسده،  املرع وأدى إىل ظهور العديد من

فعاش يف عزلة عن مجيع الناس، ويعتقد أن املرع الذي اصابه 

قيل إنه أشد من اجلدري، وبقي سيدنا أيوب عليه و ،يمرع اجلدر

عىل حاله لسنم  طويلة، ويف يوم من األيام جلست زوجته  مالسال

أيام  ب بكائها، فقالت له بأهنا تتذكرتبكي عند رأسه، فسأهلا عن سب

العز والرخاء التي كانت تعيشها لتقارهنا بالوضع احلايل، فقال هلا: 

 اصربي عىل هذا البالء.

حمتسب و ا  عليه السنم  وهو يتقلب عىل فراشه، إال أنه صابر ومرت

هذا البالء عند اهلل عز وجل، وكان يتمتع بلسان ذاكر هلل تعاىل يف 

ىل ع عليه، وجسد صابر تعاىل، وقلب شاكر لنعم اهلل يع أوقاتهمج

ماضية، أي أنه مل يفقد األمل برمحة اهلل البالء، وعم  باكية، ودعوة 

 اأرحم الرامحم ، ويف ذات يوم مر بالقرب منه رجالن، فعندما نظر

ال ا أيوبا   إىل أيوب عليه السالم قال أحدمها: ما أظن أن اهلل ابتىل

ه يديه علي رفع ها، وعندما سمع بذلك القولملعصية ال أحد يعلم

 ين ىن ُّ   ورد يف سورة األنبياء:مك السالم إىل اهلل عز وجل قائال  

 .َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه
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رآه اهلل عز وجل وهو يدعو ووجد عينيه باكيتم  ويديه  عندما

، هلل تعاىل ا  وساجد ا  ورأسه راكع مرفوعتم  بالدعاء ولسانه حامدا  

 اهلل سبحانه وتعاىل نبيه أيوب فجازىبواب السمء، ودعوته هزت أ

بأن رد عليه عافيته وماله وأهله ويتجىل ذلك يف قوله تعاىل يف كتابه 

 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ العزيز: 

 .َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ
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 ٌّ  ُّ صالة اهلل ورمحته وبركاته عىل الصابرين، قال تعاىل: - ١

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب

 دليل عىل حسن الظن باهلل. - ٢

 دليل عىل رىض اهلل عن العبد. -٣

 .«يصب منه من يرد اهلل به خريا  : »ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي 

 تكفري السيئات. - ٤

ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال : »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يقول

 .«تهسقم وال حزن حتى اهلم هيمه إال كفر به من سيئا

 ن.مدليل عىل قوة اإلي - ٥

ألمر املؤمن إن أمره كله له خري وليس  عجبا  : »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يقول

وإن  له، ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته رساء شكر اهلل فكان خريا  

 «.أصابته رضاء صرب فكان خري له

 إليه: ت: يف أبيات نسبيض اهلل عنه* يقول عيل بن أيب طالب ر
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 الج يف السحرعىل مضض اإلد اصرب»

 ويف الرواح إىل الطاعات يف البكر

 إين رأيت ويف األيام جتربة

 للصرب عاقبة حممودة األثر

 وقل من جد يف أمر يؤمله

 «.فاستصحب الصرب إال فاز بالظفر»
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ووصف نبيل حيمل النفس عىل التحيل  كريم لقخم  الشجاعة

 بالفضائل ويرصف عنها الرذائل.

من أهم صفات العرب، وهي من أعز أخالق  الشجاعةو

 اإلسالم واملسلمم .

أن  أما علمت: »ملسو هيلع هللا ىلصحيبها اهلل كم أخربنا بذلك النبي  الشجاعة

حة ولو عىل مترات، وحيب الشجاعة ولو عىل ماهلل تعاىل حيب الس

 «.قتل حية

 .٨٥٣٠ رواه أبو نعيم يف احللية حديث

 «.، واجلبن مقتلةن الشجاعة وقايةإ»والعرب يقولون: 

ريض اهلل أشجع الناس كم أخربنا بذلك أنس ملسو هيلع هللا ىلص والرسول 

اس، وأجود الناس، أحسن النملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان رسول اهلل عنه

 «.وأشجع الناس

، وبالذل ا  عز واجلبن ذل، وكفى بالعز مطلوب والشجاعة

لكنه شجاع يف كل األمور،  ا  نحيف رجال   ی ترمعنه، رب مرصوفا  
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 ، وقد بم  ذلكأو شكال   م  رد ظاهر اإلنسان حجوالشجاعة ليست وم

 الشاعر العريب بقوله:

 الرجل النحيف فتزدريه ترى»

 ويف أثوابه أسد هصور

 ويعجبك الطرير إذا تراه

 فيخلف ظنك الرجل الطرير

 وقد عظم البعري بغري لب  

 «.فلم يستغن بالعظم البعري

 أحدا   ىمميزات الشجاعة أهنا جتعلك تتكلم باحلق ال ختش ومن

 «قل احلق ولو كان مرا  : »ملسو هيلع هللا ىلصسوى اهلل جل يف عاله، كم قال النبي 

 أمحد. رواه

تايل أن بنفسه وبال وجيب عىل اإلنسان أن يتعلم أن يكون شجاعا  

تنبع قوته من نفسه ال عندما يكون مع ومموعة من الناس أو 

 األصدقاء.

 كاحلقيقية هي الشجاعة الكاملة بداخلك التي تشعر فالشجاعة

 آخر. فسك دون أن حتمي ظهرك بأحدن، بتكبثق
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«» 

 

، هممنسخرت لل لك إن شخصم  يقتالن عىل بعوضة قي لو

 ،ضةعوب ناحج ي، والتي ال تساوعىل الدنيا فكيف والعامل كله يقتتل

عىل الدنيا  ناسال كفساا نإذ ستحق،يف معارك ال ت كال تستنفد طاقت

 اآلخرة فكن أنت أسبقهم، فإن ك الناس عىلسافناتركها هلم، وان 

حيب ومن ال حيب وال يعطي اآلخرة )اجلنة( إال  ناهلل يعطي الدنيا مل

 ملن حيب.

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر آل عوضه ﮵�ء ��
﮴
�ٔ ا�� ���﮲﮵��﮴ 

44



 

 

 

 «.إنسان قبطان يف البحر الساكن كل»

 وقيل:

 يف من البقاء دائم   األفضل وماهبة اخلطر مرة واحدة بدال   من»

 «.خوف وهلع

، «ع فيهفق إن هبت أمرا  : »يض اهلل عنهالب رعيل بن أيب ط ويقول

: إن كنت ختاف من أي يشء فعليك ريض اهلل عنهم عيل كال ومعنى

إن كنت ختاف من السباحة تعلم كيف  املواجهة واملمرسة، فمثال  

تسبح مرة ومرتان وثالث سيزون اخلوف إن شاء اهلل مع التعود 

فعة ال املرت ألماكنوالتوكل عىل اهلل، واألخذ باألسباب حتى يف ا

املواجهة، فأنت متتلك قوة عظمى وهي  عىل عود نفسك ،ختف

 الشجاعة. 

 شجاعة الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله عنه
اجرون هيجرة إىل املدينة املنورة، كانوا بدأ املسلمون باهل حم 

، خشية من كفار قريش وأذاهم املتوقع يف حال عرفوا هبجرة رسا  
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ان عنه بشجاعته التي ك اهلل ر بن اخلطاب ريضاملسلمم ، لكن عم

 سيفه، م عليهم حامال  د  هبا وخيشاها حتى زعمء وكبار قريش، ق  

كله أمه، اد أن تثمن أر»ب باملرشكم : وطاف بالكعبة املرشفة ثم خط  

رؤ جي ، فلم«وراء هذا الوادي يلقنفليزوجته،  رمل  توييتم ولده، و 

 عنه. أو منعه ريض اهللاق به لحأحد من املرشكم  عىل ال

وف، ولكن القدرة عىل أن الشجاعة ليست غياب اخل تعلمت»

 .«التغلب عليه

 مانديال( نيلسون)

 نفسه؟كيف تعرف الواثق من 
 . سن الظن دائم  حي -

 عند النقد ال هياجم وال يدافع برسعة. -

 ال يتسول العطف واحلب. -

 «.ال»اليعجز عن قول  -

 ق.ال يعتذر ممن ال يستح -

 مع اآلخرين. يتواصل برصيا   -

 ال يرتدد يف اختاذ القرار. -

 يعتذر مبارشة عند اخلطأ. -

 ال يرتدد يف الثناء عىل من حوله. -
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 إهنا سبب النرشاح الصدر. - ١

 «. إن الشجاع منرشح الصدر»قال ابن القيم: 

 .الشجاعة أصل الفضائل - ٢

وعظم  تبالصرب والثبا أيضا  يتصف بالشجاعة يتحىل  فمن

 اهلمة واحللم والشهامة.

 اإلنسان الشجاع حيسن الظن باهلل. -٣

 فرتى يف أهل اجلبن لألسف سوء الظن باهلل وتشاؤم.

 يل ىل مل خل ُّ  :١٦اهلل عز وجل يف سورة األحزاب اآلية  قال

 َّ ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم
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 ك:: اعرتف بمخاوفأوال  

عىل نفسك، واعرتف بمخاوفك لكي تستطيع  سم تق وال

ن، مالتغلب عليها، تقبل نفسك كم أنت عليه، وتوقف عن الكت

 وهذه أول نقطة ليقبل إليها الشخص نحو الشجاعة.

 : اعشق ذاتك:ثانيا  

إن مل تعشق نفسك، فإن من املهم أن حتب  ا  تصبح شجاع لن

ها، ولويات لتنفيذنفسك، اجعل متطلباتك الشخصية هي من األ

ل ما كنئ البال، البس كم تريد، ارشب واعطف عىل نفسك، ونم ها

 تريد يف غري ما حرم اهلل.

 : تعلم من أين ستأيت مدى قوتك الالهنائية: ثالثا

 .للناس إىل نفسك يف أي يشء أنت مبدع فيه وأبرزه انظر

ري أثمن القوة والت هائال   ا  قدر لديكمأخواين وأخوايت أن  اعلموا

مهم أن جتعل يو يمكن مثل وماملة الناس ا  بسيط ا  عىل العامل وأن أمر

 كمن املمكن بعض سلوكيات وعىل النقيض أيضا   ا  سعيد ا  ساطع
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ري من املال تاج إىل الكثآلخرين، أنت ال حتلالسلبية أن تسبب تعاسة 

 يف العامل. ل لتكون مؤثرا  مكبري أو اجلصب أو من

 متوقعة، دق وغريصتمكانيات ال لديك قوة هائلة وإ أنت

 رفوعم للوقوف متنحكف سو إهنا ثم عليها، تتعرف أن البد ولكن

 .لذلك احلاجة عند اآلخرين نوم نفسك عن لتدافع الرأس
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 للقلب الظن... راحة   حسن

 .«الراجح ويستعمل يف اليقم  والشكاالعتقاد »معناه  والظن

عو إىل حسن الظن بالناس، واالبتعاد عن سوء الظن اإلسالم يد وإن

هبم؛ أرسار الناس ونواياهم ال يعلم هبا إال الذي خلقهم وخلقنا 

 يل ىل مل خل ُّ جل جالله، فقد قال سبحانه وتعاىل:  مجيعا  

 َّ  جنحن يم ىم مم خم حم جم

 سورة احلجرات.

أسعد الناس هو ذاك الذي حيسن الظن بالناس، وال يغش  وإن

 ا !إطالق ، ولن جيد حال  ا  سيتعب كثري بنواياهم؛ ألنه

ر لكن ال يشك! وليس أريح لقلب يف هذه احلياة حيذ   السعيد

العبد يف هذه احلياة، وال أسعد لنفسه من حسن الظن؛ فبه يسلم من 

أذى اخلواطر املقلقة التي تؤذي النفس، وتكدر البال، وتتعب 

 اجلسد.
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املحبة  دعموي حسن الظن يؤدي إىل سعة وسالمة الصدر، إن

 واأللفة بم  الناس يف املجتمع.

يمكن لرجل أو امرأة حيسنان الظن وبداخلهم حقد وغل!  وال

إياكم » ملسو هيلع هللا ىلص:ال جيتمع حسن الظن مع احلقد واحلسد، فقد قال النبي 

والظن؛ فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا، وال 

اد اهلل ، وكونوا عبتنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا

 «...نا  إخوا

 رواه البخاري.

الصحابة رضوان اهلل عليهم حسن الظن ملسو هيلع هللا ىلص م النبي عل   ولقد

ر م، فعن عم ق هلم ذلك عمليا  بالناس وهناهم عن سوء الظن هبم، وطب  

 اسمه عبدملسو هيلع هللا ىلص عىل عهد النبي  بن اخلطاب ريض اهلل عنه أن رجال  

، قد جلده يف الرشابملسو هيلع هللا ىلص ، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، وكان يضحك النبي 

فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر  فأيت به يوما  

ب اهلل اهلل ما علمت أنه حيال تلعنوه، فو»: ملسو هيلع هللا ىلصما يؤتى به، فقال النبي 

 .«ورسوله

 أخرجه البخاري.

وه يف وطبق يم،السلف الصالح عىل هذا النهج القوفقد سار  لذا

 .وسلوكا   حياهتم منهجا  
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أبو دجانة ريض اهلل عنه، دخلوا عليه يف مرضه، ووجهه  وهذا

  ما من عمل  »يتهلل! فقالوا له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: 
 
وثق أ يشء

م فيم ال يعنيني، وكان قلبي عندي من اثنتم : كنت ال أتكل  

 «.للمسلمم  سليم  

 

 ومن أسباب الوقوع يف سوء الظن:
 .الذنوب واملعايص -١

 وى.اتباع اهل -٢

 الوقوع يف الشبهات . -٣

 

 :والعالج
النظر إىل الظاهر وترك الرسائر إىل اهلل؛ ألنه سبحانه وحده  -١

الذي يعلم الرس وأخفى، ويعلم ما ختفي الصدور، ويعلم ما ظهر 

 وما بطن، وهذا مقتىض أسمئه وصفاته .

ال الم مرسل، بكعىل الدليل والربهان، فال يقبل  االعتمد -٢

ينة، وهذا أصل من أصول اإلسالم الثابتة، فاإلسالم دين حجة وال ب

 .رباهم  الساطعة، واألدلة القاطعةال
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التمس األعذار لآلخرين، فعند صدور فعل أو قول يسبب  -٣

، حاول التمس األعذار واالقتداء بالنبي الكريم وضيقا   ا  لك حزن

 ر، ثم الصاحلم  الذين كانوا حيسنون الظن ويلتمسون املعاذيملسو هيلع هللا ىلص

 حتى قالوا: التمس ألخيك سبعم  عذرا.

بلغك عن أخيك يشء فالتمس  رمحه اهلل: إذا نرييابن س وقال

 أعرفه. الا  ، فإن مل جتد فقل: لعل له عذرا  له عذر

يف طريق أهل احلي لوحة مكتوبة هبذه الكلمت  ووجدت

 الذهبية:

 «ا  وال تعجل بلومك صاحب تأن»

 «وأنت تلوم ا  لعل له عذر»
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 هي احلياة! حتى لو ابتسم مريض فهي شفاء االبتسامة

 .للصدور

كثرية يف حياتنا.. تدل عىل الرضا والسعادة  هلا معان   االبتسامة

 والرباءة والعطف...

 .الكرب رمز السعداء.. والتكشري رمز اخليالء، أي االبتسامة

مع  م  دائ أعظم رجل يف التاريخ كان مبتسم  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  حممد

 .الفقري أو غريه.

منه فهو أخرينا وأرشفنا وسيدنا ومكانته عند اهلل أعظم  لنتعلم

من اجلميع ومل يتكرب ومل يقل: أنا عند اهلل كبري وعظيم وينظر للناس 

 ..بكرب، بل كان أشد الناس بساطة وتواضعا  

 يا سادة.. االبتسامة

 للقلوب..هي عالج 

 االبتسامة يا سادة..

 ء للمحبم  و غذاء للتواضع..هي غذا
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 االبتسامة يا سادة..

 شفاء لألمراع واحلسد واحلقد.. هي

تنظر للناس بصدر رحب غري عائن أو حسود أو  جتعلك

 حقود..

 م  بسأكثر ت ما رأيت أحدا  : »ريض اهلل عنهاهلل بن احلارث  عبد قال

 «.ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهلل 

 الرتمذي وصححه األلباين. رواه

اهلل  ما حجبني رسول: » اهلل عليهاهلل ريض عبدويقول جرير بن 

 «.يمنذ أن أسلمت، وال رآين إال تبسم يف وجهملسو هيلع هللا ىلص 

 مسلم. رواه

 «.تبسمك يف وجه أخيك صدقة»: ملسو هيلع هللا ىلص ويقول رسول اهلل

 الرتمذي. رواه

 ليهعرش إذا لقيته تؤجر البم إظهارك ألخيك املسلم بالبشاشة و

 تؤجر عىل الصدقة. كم

قاء الناس بالتبسم، وطالقة الوجه، من إن ل»ابن بطال:  وقال

 «.أخالق النبوة، وهو مناف للتكرب، وجالب للمودة
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 أخو البرش حمبوب عىل حسن برشه»

 «ا  ولن يعدم البغضاء من كان عابس

: االبتسامة احلقيقية هلا فوائد صحية، ومن هذه * وقيل أيضا  

 الفوائد:

 لب.انخفاع معدل رضبات الق -١

 حتسم  املزاج. - ٢

 خفض اإلجهاد. -٣

 زيادة اإلنتاجية. - ٤

 جتنب األسف. - ٥

 التخلص من األمل. - ٦

 تشجيع الثقة. - ٧

 اإلحساس بالتعاطف. - ٨

 .جتعلك تبدو أصغر سنا   - ٩

 تعزيز جهاز املناعة. - ۱۰
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م اهلل هبا نعم التي أنعإننا ننسى أن نشكر اهلل؛ ألننا ال نتأمل يف ال

 .إجيابياتناعلينا، وألننا نرى سلبياتنا، فنتذمر وال نرى 

عندما وجدت نفيس حايف القدمم ،  قال أحدهم: تأملت كثريا  

 .ولكنني شكرت اهلل حينم وجدت آخر ليس له

 

 

 هلل والشكر له سبحانه رب العاملم . فاحلمد
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«» 

 

ا، وقد تبكي بكاء املضطر وتنام، م تشعر باحلزن عىل أمر   قد

، لو ا  ه يدبر لك يف الغيب أمورولكن اهلل ال ينام عن تدبري أمورك، إن

 .لبكيت فرحا   علمتها

ما حدث لنا كان من الناس،  نتأمل أوجاعنا نعرف أن أسوأ حم 

حدث لنا كان من اهلل، ومازلنا نتقرب من الناس، ونبتعد  وأمجل ما

 عن اهلل.
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 عن العلم قيل
 . «ينال العلم براحة اجلسم ال»

 .«ياءيرزق اهلل العلم السعداء وحيرمه األشق»

 «.كيف اصطاد وال تعطني سمكة كل يوم علمني»

من قال أنا عامل، فهو : »اهلل عنه يقول عمر بن اخلطاب ريض

 «.جاهل

 «.ال.. سهر الليايلطلب العم  من»

 «.إمعة بم  ذلك غدم ، وال تم  أو متعل عاملا   اغدم »

 * العلم: هو إدراك اليشء بحقيقته.

 ورثوا وإنم وال درمها   إن األنبياء مل يورثوا دينارا  : »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال

 «.العلم...

عز وجل مدح العلم وأهله، وحث عباده عىل العلم  واهلل

 ة املطهرة.والتزود منه، وكذلك السن  
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ضل وأجل من أفضل األعمل الصاحلة، وهو من أف فالعلم

 العبادات، ألنه نوع من اجلهاد يف سبيل اهلل.

 !يف حياتنا ما يسمى الفشل يوجد ال

 عىل ما هو مهم لك أكثر من أعذارك.. اعثر

 اعثر عليه ولن تفشل!

 ..ائم  د فكر يف اليشء الذي من املفرتع أنك سوف تفشل به

ما معه بندقية، ويصوهبا إىل رأس  ختيل أن شخصا   اآلن

ي حتبه أكثر من اجلميع، ويقول لك: إن مل تقم بإنجاز الشخص الذ

العمل قبل الوقت املقرر عليك إنجازه فيه، فإن ذلك الشخص 

 الذي حتبه سيموت!

 أنك لن تفشل بعد اآلن. أضمن

تقوم بمشاهدة الربامج التلفزيونية، لن تقوم بإضاعة الوقت  لن

األشياء ب عىل وسائل التواصل االجتمعي، لنا تقوم بإضاعة الوقت

 التافهة.

هلذا بم  م  هي أنك ال هتتم هبا فيه الكفاية.. إذا كنت مهت املشكلة

 يكفي فإنك لن تفشل! 

 ستعاين يف مستقبلك بال علم!

 ..ال ترع أن تكون عاديا  
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 ..ال ترع أن تكون سيئا  

كنت تريد النجاح والعلم وترغب يف مزيد من التعلم جيب  إذا

 ..أن هتتم بم فيه الكفاية

الصمود أمام أي فشل، ال تتوقف حتى حتصل عىل ما  يمكنك

 تريد، عش ألجل العلم..

 تتوقف.. ال

ركت لو أد.. ل يشء، ما تفكر به سوف تصبح عليههو ك العقل

 ..ارك، لن تفكر بفكرة سلبية إطالقا  مدى قوة أفك

الذي تقوم به اآلن، سيجازيك به اهلل يف املستقبل عقلك  العمل

 ٥٠٠. تستطيع إهناء تريا( من البيانات يوميا   ١) يستطيع دراسة

 سيطة.صفحة خالل ساعات ب

* ولكن من أجل فعل ذلك، جيب أن تتبع هذه التعليمت 

 :بحرص

 استيقظ مبكرا. -١

 !بعد اآلن، إنه مستقبلك ال يمكنك أن تكون كسوال   -٢

 مزاح.. ال يمكنك اللعب بالنار أثناء التعلم بدون

 مل..عليك أن تقوم بالع

 ة احلياة.عليك تقبل الواقع هذه سن  

﮵�ءعمر آل عوضه ��
﮴
�ٔ ا�� ���﮲﮵��﮴ 

61



 تقبل األمر.. -٣

 اظهر للعامل مواهبك..

  
 ال؟! تستطيع مل 

 .ال أحد يستطيع أن هيزمك إال اهلل
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نريد أن نصبح قادة ونفرع وجودنا ونعطى قرارات  مجيعنا

ة نحن إجيابيكذلك لو نظرنا إليها بصورة  حازمة، واملسؤولية أيضا  

أسياد وقادة حتى لو مع ذواتنا.. نصدر قرارات بأن نفعل كذا 

وكذا.. نعتمد عىل أنفسنا إن احتجنا.. ولألسف، الذي يعتمد عىل 

خلفهم يستمع لقرارات من هم  والناس هذا ليس من القادة، بل ه

 لدهيم املسؤولية والسيادة.

 لنفسك! سيدا   كن

الزواج والبنون جيب أن سيصبح لديك حياة أخرى وهي  غدا  

تفرع وجودك وأن تصدر قرارات عادلة وأن تريب أبناءك، 

ل وكلكم مسؤو راع   كلكم: »ملسو هيلع هللا ىلص يفسيسألك اهلل عنهم، يقول النب

 .«عن رعيته

 آرثر مييل: يقول

 «.عنها ال مسؤوليات عليه فألنه مل يبحث أن ظن أحد   إن»
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يد رت كنت عن مسؤولياتك ال تكن مكتوف األيدي وإن ابحث

 فكن ذا مسؤولية. أن تصبح قائدا  

 * متى تقول ال؟

 عند كثرة الطلبات، قل ال.. عند انشغالك بالفعل

ار ، لديك إرصبطال   ا  مل ختلق لعبث، خلقت لتكون صاحل أنت

 .كبري

 :أنواع املسؤولية
املسؤولية الدينية: وهي التزام املرء بأوامر اهلل تعاىل  - ۱

 ونواهيه.

تمعية: وهي التزام املرء بقوانم  املجتمع املسؤولية االج - ٢

 ونظامه وتقاليده.

املسؤولية األخالقية: وهي حتمل تبعات أعمل املرء  - ٣

 وأساسها الضمري.

 فوائد املسؤولية:
 جتعلك ذا قيمة يف املجتمع. - ۱

 نافع. السعادة كلم قمت بعمل   - ٢

 تكسب ثقة الناس. - ٣

 .اإلخالص – ٤
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 ؟أصبح مسؤوالً كيف
 أحب عملك يتحسن إنتاجك. - ۱

 الصرب. - ٢

 الشجاعة. - ٣

 للمواقف الصعبة واملشكالت. ابتكر حلوال   - ٤

 ال تكسل وال تضجر. - ٥

 التخطيط والتنظيم. - ٦

 االهتمم. - ٧

اشغل نفسك هبا أنت مسؤول عنه، فمن اشتغل بغري املهم  - ٨

 ضيع األهم.
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«» 

 

 ق..كبري يف السن مراه رجل

 وشاب يتمنى املوت!

يقذفون رشف أشخاص فيغضبون الناس وعندما يسبون اهلل 

 والدين يضحكون الناس!

سنة، يقولون نحب ونعيش عالقة كبرية وكأهنم  ١٣ر أعم

يعلمون ما هو احلب والعالقة! الغالبية تعتقد أن االنفتاح الفكري 

 لألسف!« االنحالل األخالقي»هو نفسه 

 «!افتخارا  »املعصية املجاهرة ب وأصبحت

 «.كل أمتي معاىف إال املجاهرين: »ملسو هيلع هللا ىلصأومل يقل النبي 

 بأننا إخوة ويدا   الكل يكره الكل؟ رغم أننا نعلم جيدا   ملاذا

 واحدة يف دين اهلل!

؟ رغم شكلهاألغلب حيددون نية الشخص عىل حسب  ملاذا

أهنم ال يعلمون ماهي نية الشخص وال أحد يعلمها سوى اهلل جل 

 اله.يف ع
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نحن  يا سادة هذا حال األغلب يف هذا الزمان.. إما لألسف

 حللنا احلرام!

 إننا استغنينا عن اجلنة! أو
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 أمجل هذه األحياء.. ومن

 ومن أرشف هذه األحياء

 التي استوقفتني!

 التوبة!

 ألحدهم..مجيل حم  تشعر أنك أخطأت وأسأت  أساسا   الندم

وتتوب هلل جل يف عاله، الذي بالك وأنت تبكي وتندم  فم

 !عبديب وكأنه يقول لك: مرحبا   سبحانه يفرح إن اتيت إليه تائبا  

 ة؟توب بال أهل احلي يعلمون أن ال أحد يستحق العيش هؤالء

 * رسالة

 !ملكهإذا أردت أن تعيص اهلل فعصه يف ملك غري 

 وإذا أردت أن تعيص اهلل فال تأكل من رزق اهلل!

 اهلل فعصه يف مكان ال يراك فيه! وإذا أردت أن تعيص

 أردت أن تعيص اهلل وأتاك ملك املوت فقل له: وإذا

 ألتوب إىل اهلل! أمهلني يوما  
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 ت بم  يدي اهلل يوم القيامة فقلأردت أن تعيص اهلل ووقف وإذا

 !رب أنا مل أعصك يا :حينئذ  

 ألمرنا!  عجبا  

 نعيص اهلل ونذنب ثم ال نستغفر!

 ألمرنا! عجبا  

 اهلل ونذنب يف أرضه وهو يرانا، أفال نستحي قليال؟! نعيص

أن نجيب عىل هذه األسئلة ألن اهلل مالك امللك وبيده  استحالة

 انتنا ويعز من يشاءكل يشء وهو الذي يرزقنا ويسعدنا ويعيل مك

 !ويذل من يشاء

 أريد ان نخجل فقط! فقط

 ةاملعصي يفرح ويضحك أثناء يقول أحدمها: إذا رأيت شخصا  

 ان اهلل سيدخله النار وهو يبكي! اعلمف

يبكي من خشية اهلل، فاعلم أن اهلل سيدخله  رأيت شخصا   وإذا

 اجلنة وهو يضحك

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ اهلل تعاىل:  قال

 .َّ جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب

 سورة الزمر.

 !؟مجيعا  
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 كل الذنوب؟!

 لك اك  يق ىق يف ىف ُّ  يقول اهلل عز وجل يف عاله: نعم

 َّ يل ىل مل يك ىك مك

 سورة الشورى.

 رشوط التوبة: 
 وإنكار. راره، دون تربيراالعرتاف بالذنب وإق - ۱

استشعار الندم عىل ارتكاب الذنب وإظهار احلرسة عىل ما  - ٢

 وعدم العودة إليها. تقدم من خطايا والعزيمة عىل تركها مجيعا  

ال عىل واإلقبباخلري  ومناصحتهاحماسبة النفس وهتذيبها  - ٣

 الذنوب واملنكرات. الطاعات ومراجعتها عىل عدم العودة إىل

إبرار الذمة إىل اهلل باالعرتاف ألصحاب احلقوق والظامل  - ٤

واالستعداد للمحاسبة الدنيوية، وإبراء الذمة ما أمكن والسعي لرد 

 حاسن.احلقوق واجتذاب امل

أن تكون التوبة خالصة لوجه اهلل تعاىل ال رياء فيها وال  - ٥

 غري اهلل، بالتوبة أمر  وال خداع وأن ال يراد  تفريط مصلحة وال

 والسالمة من عقابه والطمع يف إحسانه.

 .دة النفس ومصارعتها لرتك املعصيةوماه - ٦

 .دعاء  وا  واستغفار طلب العودة من اهلل عىل التوبة وقبوال   - ٧
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إدراك الوقت املخصوص لقبول التوبة قبل بلوغ الفرغرة  - ٨

 .من املوت أو قيام الساعة

 ىك  مك لك اك ُّ  يقول:اهلل عز وجل  نأل

 .َّ نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك

 سورة النساء.

 :أهل احلي يوجد بينهم رجل ينشد قائال   وهؤالء

 ذليل.. إهلي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك  

 وزادي قليل.. فذنبي كبري  

 مجيل.. بعفو   فمن عيل  
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«» 

 

أن تعتقد أن ذنبك أكرب من رمحة اهلل، فإن الشيطان ال يريد  إياك

ظم ذنبك فوق رمحة اهلل وتقلل من رمحته سبحانه عتم منك إال أن 

 الذي رمحته سبقت غضبه والذي رمحته وسعت كل يشء.

 ملسو هيلع هللا ىلصاد قتل النبي بن اخلطاب الفاروق ريض اهلل عنه أر عمر

 وخرج بسيفه!

 هو اآلن.. فها

 ورمحة. عمر يمأل األرع عدال  

م  ملسلما م  ز  بن الوليد سيف اهلل املسلول ريض اهلل عنه، ه   وخالد

 يف يوم أحد!

 هو اآلن.. فها

 ريب ومؤدب فارس والروم.مم  خالد

والزلنا نسمع ونرى يف عرصنا عن أشخاص كانوا من أرشس 

 أعداء اإلسالم فصاروا بالتوبة أرشس املدافعم  عنه.
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 «سعيد بن املسيب»

 !ا  كان أعور

 ولكن هذا العامل الكبري عرف عنه بالبحر الواسع يف العلم

 )فقيه الفقهاء(.ـ قد لقب ب والفقه، وأيضا  

 «الرتمذي»

 !ا  كان رضير

ولكن هذا العامل الكبري من علمء احلديث، وكان يرضب به املثل 

ن م يف احلفظ والضبط، وقد اختربه بعض الشيوخ فألقى عليه حديثا  

 مكلرتمذي احلديث من أوله إىل آخره غرائب حديثه، فقرأ عليه ا

رتمذي رمحه اهلل ما أخطأ يف حرف. فقال الشيخ قرأه الشيخ، ال

 .«ما رأيت مثلك»الرتمذي: 

 «عطاء بن أيب رباح»

 كان أعرج وأعور!

 ال .جلي ا  تابعي فقيها   كبريا   ولكنه كان عاملا  
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 «ابن سيدة عيل بن إسمعيل»

 ى!كان أعم

 هو عامل اللغة األندليس.
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 مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّ  قال تعاىل:

 .َّمظ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس

 .يوسفسورة 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ قال تعاىل: 

 .َّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ

 .البقرةسورة 

 .َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ قال تعاىل: 

 .احلديدسورة 

 .َّ جغ مع جع مظ  حط مض ُّ قال تعاىل: 

 البقرة. سورة

 .َّ ين ىن  نن من زن ُّ  تعاىل: قال

 .الضحىسورة 

 .َّ جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت ُّ تعاىل:  قال

 بة .التو سورة 
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 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّ تعاىل:  قال

 .َّ مك لك اك

 النحل. سورة

 .َّين ىن من خنُّ  تعاىل: قال

 .الشعراء سورة

 َّ جه ين ىن منُّ تعاىل:  قال

 .الرشح سورة

 حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظُّ تعاىل:  قال
 َّ  خك حك جك مق

 األنفال. سورة

  َّ ِّ ُّ َّ  ُّ  قال تعاىل:

 .إبراهيم سورة

  َّ هش مش هس مس ُّ  قال تعاىل:

 .مريم سورة

 َّىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ ُّ  قال تعاىل:

 .الطالق سورة
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 مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم ُّ  قال تعاىل :

 َّ حي  جي يه ىه

 .يوسف سورة

 َّ  مب هئ مئ هي مي  ُّ  تعاىل: قال

 آل عمران. سورة

 َّ ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :یتعال قال

 .يونس سورة

 َّ  هث مث هت مت هب مب ُّ قال تعاىل: 

 الزمر. سورة

  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ قال تعاىل: 
  َّ ين ىن من خن

 ق. سورة

 َّ يك ىك ُّ قال تعاىل: 

 .البقرة سورة

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّ قال تعاىل: 
  َّ زت رت يب  ىب نب

 احلجر. سورة

 َّ جح مج حج مث ُّ قال تعاىل: 

 األنفال. سورة
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 َّجنحن مم خم حم جم ُّ تعاىل:  قال

 .لطورسورة ا

  َّرث يت ىت  نت مت ُّ تعاىل:  قال

 .النساء سورة

 هل خلمل  حل جل مك لك خك حك ُّ  ىل:قال تعا

 َّ  حن جن مم خم حم جم

 إبراهيم. سورة

 مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف مغ ُّ  قال تعاىل:
  َّ مل  خل حل جل

 النحل. سورة

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ  قال تعاىل:

 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 غافر. سورة

  َّرثزث  يت ىت نت ُّ  تعاىل: قال

 .الزمر سورة

 َّ مخ جخ مح جح مج حجُّ  :یتعال قال

 .حممد سورة

  َّ مت  زت رت يب نبىب مب زب رب ُّ تعاىل:  قال

 .جاحل سورة
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 مه جه هن من خن جنحن مم خم حم  جم هل ُّ  تعاىل: قال

 َّ  حي جي ٰه

 احلج. سورة

 َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  قال تعاىل:

 ءالنسا سورة

  َّ  ٰر ٰذ ُّ  :تعاىل قال

 البقرة. سورة

 َّ   خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ  تعاىل: قال

 آل عمران. سورة

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  قال تعاىل:

 األحزاب. سورة

  َّ مب هئ مئ هي مي ُّ  تعاىل: قال

 الرعد. سورة

 جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم ُّ  تعاىل: قال
  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه

 البقرة. سورة

  َّ خبمب حب  جب هئ مئ ُّ  قال تعاىل:

 الزمر. سورة
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  َّ اك يق ىق يف ىف ُّ  قال تعاىل:

 الطالق. سورة

  َّ جخ مح جح مج  حج مث ُّ  قال تعاىل:

 البقرة. سورة

 يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّ  ىل:قال تعا
  َّ مل  يك ىك مك لك

 التوبة. سورة

 َّ ين ىن نن من زن رن ُّ  :یتعال قال

 الطالق. سورة

  َّ جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  ُّ  قال تعاىل:

 .الطالق سورة

  َّجه هن من خن حن جن مم خم حم ُّ  تعاىل: قال

 الطالق. سورة

  َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاىل:

 يونس. سورة

 َّ مق حق مف خف حف ُّ  تعاىل: قال

 الشعراء. سورة
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  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ  قال تعاىل:

 يل ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم حم
 َّ جه ين ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم

 آل عمران. سورة
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 الناجحم .. ومعنى الرتكيز : هو أعىل هو سبب يف نجاح الرتكيز

درجات االنتباه .. بأن تستطيع أن تتجاهل كل ما يشتت عقلك 

 وبالتايل الرتكيز عىل األمور املهمة فقط. وأفكارك،

* هنالك متارين تساعد عىل زيادة الرتكيز، وقيل بأهنا ناجحة 

 بإذن اهلل، ومن هذه التمرين

بطريقة عكسية بالذهن فقط دون  ١إىل  ١٠٠العدد من  - ١

 النطق باألعداد بصوت مسموع.

حتيط  يما، وركز يف مجيع اجلوانب والنواحي الت تأمل شيئا   - ٢

 به.

دقائق بدون أفكار، فقط االسرتخاء وعدم  ٥حماولة البقاء  - ٣

 رين اليوغا.مالتفكري بيشء، وهو أشبه بت

 عة يف االنتقال من أمر إىل آخر..التأين وجتنب الرس - ٤

 .ذلك أخذ قسط من الراحة يف حال الشعور برغبة يف - ٥

 إنجاز أمر واحد يف الوقت الواحد. - ٦
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 سبة للعوامل التي تشتت الرتكيز، فقيل:* أما بالن

 ارتفاع األصوات الصادرة من تلفاز أو املذياع. - ١

 واحد.إنجاز اإلنسان ألعمل كثرية وعديدة يف وقت  - ٢

ازدحام أماكن العمل بالناس، مثل ازدحام غرفة صغرية  - ٣

 بعدد كبري من املوظفم .

 خططك اليومية: دون *

از أعملك حتى إذا شعرت ضع خطط يف املالحظات إلنج

 .«ناالتدوين مهم يف حيات»بالتشتت فجأة، ترجع إىل مالحظاتك.. 

 األطعمة املحفزة لزيادة قوة الرتكيز. تناول *

له دور  يذائالطعام له دور كبري يف قوة الرتكيز، وسوء النظام الغ

 كبري يف تشتت الذهن.

ها لأفضاسات وجود أغذية تقوي الذاكرة، وأثبتت الدر وقد

املجموعة الغذائية وهي احلليب  الغذاء املتوازن الذي يشمل

ومموعة اللحوم وبدائلها، اته، وومموعة اخلضار والفواكه، ومشتقو

 وومموعة اخلبز واحلبوب.

 أهم العنارص الغذائية التي تساعد عىل الرتكيزو 
 :الذهني
 : يوجد يف املوز والبقول والبطاطس.6Bفيتامم   - ١
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 : يوجد يف البيض والدجاج وسمك التونة.21Bفيتامم   - ٢

احلديد والزنك: يوجد يف اللحوم واملأكوالت البحرية  - ٣

 والفواكه واخلرضوات.

 وة عقلك!سبب رئييس لق املاء *

يقول أحد األطباء عن أمهية املاء: إن نسبة املاء يف جسم اإلنسان 

نسبة ر بيف املائة من وزنه، ولكن هذه النسبة تكون أكث ٦٠تصل إىل 

 يف املائة. ٩٠يف املائة أو  ٨٠عالية أثناء فرتة الطفولة، حيث تصل إىل 

 : إن املاء يشء أسايس ومهم جدا جلسم اإلنسان.ويضيف

 هنالذ تؤكد الدراسات أن له تأثري فعاال يف تنشيط حيث

 .والوعي

فال   َّ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين  ىن ُّ اهلل عز وجل:  يقول

 حييى عقلك إال باملاء!

ن  قيل، حتى يف الوزمكمية السوائل حسب العمر ك تلفوخت

مية املاء يف حتديد ك كبريا   واحلركة البدنية، كم إن الطقس يلعب دورا  

حتياج اإلنسان ام، وكلم زادت احلرارة كلم زاد الالزمة يف اجلس

 .للمء

 «.كواب يف اليوم يكفي للشخص الراشدأ ٨»
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دق تتص« يالر» وهتديه ألي إنسان، ولو تقدم كل ما هو مجيل إن

به، تشعر بسعادة وراحة ألنك أدخلت عىل قلب فقري سعادة 

 عظيمة.

يدل عىل أنك من ضمن أهل الفضل، وما أمجلهم هم  فهذا

ا ويقتدون بأرشف اخللق سيدن الذين ال حيقرون من املعروف شيئا  

أخاك  قى، ولو أن تلال حتقرن من املعروف شيئا  »حم  قال: ملسو هيلع هللا ىلص حممد 

 «.بوجه طليق

 قاعدة الفضل:
 .تسعى إليه يف يوم يستحق التقدير ما كل

عند اهلل عز وجل،  ا  يكون كبري اليسري من املعروف قد العمل

ن املبارك اهلل ب ظم العمل بسبب النية الصاحلة، كم قال عبدفلربم عم 

عمل كبري تصغره  عمل صغري تعظمه النية، ورب   رب  »رمحه اهلل: 

 «.يةالن

 .. أريدك أن تفعل املعروف كله.. أي معروف تعرفه افعله!لذا
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 «.أمطها»علبة يف الطريق تؤذي الناس  وجدت

 وجدت إنسانا  « .. أوصله»يريدك أن توصله  ا  واحد وجدت

حيتاج منك أن تبتسم يف وجهه  وجدت إنسانا  «.. فرج عنه» مكروبا  

 «فعاش»تستطيع أن تشفع له  وجدت إنسانا  «.. ابتسم»

 قصة ألحد الدعاة:
 الدعاة رأى يف املنام.. أحد

 فقيل له: ما فعل اهلل بك؟

 فضحك!

 قال : فوق.. فوق.. فوق!

 قيل: بدعوتك؟!

 تصدقت هبا. االتي برمقال : دعويت ؟ إن

كل املعروف، فإنك ال تعلم ما هو العمل الذي سيغفر  اعمل

 لك به.

 غفور.. ربنا

 ربنا شكور..

ا اجلنة ونحن نذكر اهلل يف هذا الكتاب ويكون اهلل أن يدخلن اسأل

 .يل ولكم لدخول اجلنة سببا  
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«» 

 

 !التاريخ يا سيدي إىل

 إىل التاريخ يا عظيم!

 !املرسلم إىل التاريخ يا سيد 

 إىل التاريخ لألبد!

 مب ُّ  سبحانه نادي موسى عليه السالم باسمه فقال: اهلل
 َّ مت زت  رت يب ىب نب

 القصص. سورة

 مج حج مث هت مت ُّ عليه السالم، فقال: آدم ىوناد

 َّ جح

 البقرة. سورة

 خم حم ُّ  إبراهيم عليه السالم، فقال سبحانه: ىوناد
 َّ حنخن جن  يم ىم مم

 .الصافات سورة
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 مي خي حي ُّ السالم، فقال سبحانه:  ليهع عيسى ىوناد
 َّيي  ىي

 آل عمران. سورة 

 زث  رثُّالسالم، فقال سبحانه: هيعل ريازك ىوناد

 َّ يث ىث نث مث

 مريم. سورة

 ىل مل خل ُّ  حييى عليه السالم، فقال سبحانه: ىوناد
 َّيلجم

 مريم. سورة

  ىت نت  مت ُّ انه:ـنوح عليه السالم، فقال سبح ىوناد
 َّ يت

 .هود سورة

 َّنئ مئ ُّ  ، قال سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلصفلم نادى نبينا حممد 

.األنفالسورة   

  َّ زب رب ُّ  سبحانه: وقال

 .املائدةسورة 

د، مل خياطب اهلل حمم اييف القرآن الكريم كلمة قوله  وليس

 ، خاطبه هباتم  الصيغتم .باسمه إطالقا  ملسو هيلع هللا ىلص  سبحانه النبي

عمر آل عوضه ﮵�ء ��
﮴
�ٔ ا�� ���﮲﮵��﮴ 

88



 ّٰ ُّ و  َّ ىليل مل خل ُّ  جل جالله يف القرآن الكريم: وقال

 .َّزبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

 .ا  اسمه خرب ذكر

 .ملسو هيلع هللا ىلصحممد رسول اهلل 

 سيد األنبياء عليهم السالم.

آدم  دأنا سيد ول»: ملسو هيلع هللا ىلص وسيد ولد آدم عليه السالم، كم قال النبي

 .«وال فخر

 زن  ُّ، فقال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصوصف اهلل عز وجل نبيه الكريم  وملا
ل، مل يصف مجال شكله وال جسده.. بل وصف َّ  ىن نن من  قه،خم

رم األخالق، األخالق أنت تصنعها كاعث ليتمم مبم  ألنه أيضا  

بنفسك، أما مجال اجلسم والشكل، فهو خلق اهلل، لكن أخالقك قد 

 .فحسنها جعلها اهلل باختيارك
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 ىن نن ُّ  عز وجل أقسم بالصباح، فقال جل يف عاله: اهلل
 َّ  ٰى ين

 .سورة التكوير 

 سبحانه ال يقسم إال بعظيم! واهلل

تشعر بأن الصباح ، «ين ىن »أمجل كالم اهلل وهو يقول:  ما

 سعادة ونفسيتك تتنفس وحتلو وتسمو..

زع عىل اق توالتفكر والرتكيز يكون عند الفجر ألن األرز ومنبع

 رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ُّالعباد، والعقول تتسع 
 أي صالة الفجر. َّزب 

 الدرس املطلوب:
، وما أمجل ذكر اهلل يف بداية يوم بعد الفجر مهمة جدا   األذكار

 .يف بداية مشوارك اليومي همجيل يبدأ باسم اهلل والتوكل علي

 من فوائد قراءة األذكار مع االستمرارية بقراءتها:
 ز اإليمن باهلل سبحانه.تعزي - ١

 الوقاية من رشور اإلنس واجلن وبقية املخلوقات. - ٢
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 زوال اهلم والغم واحلزن يف احلياة الدنيا واآلخرة. - ٣

 تزويد اجلسم بالطاقة والطمأنينة والقوة. - ٤

 الوقاية من العم  واحلسد والسحر. - ٥

 لالتقرب من اهلل عز وجل والشعور باألنس يف صحبته ج - ٦

 جالله.

 الفوز بدخول اجلنة. - ٧

 الشعور بالسعادة واالنرشاح التام. - ٨

 ذكر العبد يف املأل األعىل.يم  - ٩

 حفظ اهلل للنفس واالستمتاع برعايته سبحانه . - ١٠
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 َّيف ىف يث ُّ  أقسم اهلل بإقبال الليل، فقد قال سبحانه: وقد

 .الضحىسورة  

 عظيم.. الليل

عدنه ال يكون إال بالليل.. فقد أتى جربيل املؤمن وم ورشف

يا حممد! عش ما شئت فإنك »، وقال له: ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  ه السالمعلي

ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، فإنك 

به، واعلم أن رشف املؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن  ى  ومز

 «. الناس

 .واه احلاكم واأللباينر

جعل الليل طمأنينة وراحة، فال يرتاح املؤمن إال اهلل سبحانه  إن

، ال  إىل اهلل متذل من اهلل داعيا   إذا نام الناس وانفرد بسجادته، راجيا  

 ال تنطفئ حتى ترشق الشمس. وكأنه شمعة  

 قصة زبيدة:
 !جدا   عظيم   ا  .. صنعت مرشوعديهي زوجة هارون الرش بيدةزم 

 احلجيج يف منى.. اسقت
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 سقى احلجيج..ة لكي يم طويل عملت عينا  

 .«بيدةزم عم  »ميت سم 

 بيدة!زم ثم ماتت 

 بيدة، رمحها اهلل يف املنام..زم  تيرؤ

 ؟فقيل هلا: ما فعل اهلل بك  

 يل! قالت: غفر يل! غفر

 فقيل هلا: بالعم  التي عملتها؟

 لت: ال واهلل! العم  وما العم ؟!قا

 كنت أحافظ عليها! لليلإنم بركعتم  يف جوف ا

 !ر اهلل لك بهل بسيط يغفعم رب  

الوجوه هي التي تنظر إىل موضع سجودها اثناء الليل  وأمجل

وقلوب السجاد ترفرف باسم اهلل الواحد األحد.. فكم أن كل 

حبيب يتجمل للقاء حبيبه، فإن اهلل سبحانه وتعاىل جيمل أحبابه أهل 

 قيام الليل إذا وقفوا بم  يديه.

 كمله؟ قال اهللأب العاملوههم تيضء تعلم أن أهل قيام الليل وج أال

 َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي ُّ تعاىل: 

 .الفتح سورة
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املفرسين: الصالة حتسن وجوههم، هذه الصالة  بعض يقول

 زق  العبد إذا رم »عبارة عن مجال تتجمل به، قال ابن القيم رمحه اهلل: 

 نساءحتى إن بعض ال« من صالة الليل فإهنا تنور الوجه وحتسنه حظا  

ئلت إحداهن عن ذلك، قالت: إهنا سم ن صالة الليل فلم يكثرن م

 وجهي. أحسنحتسن الوجه، وأنا أحب أن 

 إن الناس يقذف يف قلوهبم حمبة هذه الوجوه احلسنة! حتى

يف  إن الرجل ليصيل الليل فيجعل اهلل»سعيد بن املسيب:  يقول

د بن وكانوا الناس إذا رأوا حمم«. حيبه عليه كل مسلم وجهه نورا  

سبحوا من نور وجهه، يقولون: سبحان اهلل! ألنه كان  ،ريينس

 صاحب قيام ليل.

ئل: ملاذا املتهجدون أحسن الناس سم البرصي ملا  واحلسن

 ؟وجوها  

 من نوره.  : ألهنم خلوا بالرمحن فألبسهم نورا  قال

سورة عبس،  َّ مئ هي مي خي ُّ قال سبحانه:  وقد

 .عباس مسفرة: أي مسفرة من قيام الليل كم قال ابن

الناس إذا رأوا النور الذي يعلو وجه وكيع بن اجلراح،  وكان

 .يمرك ! إن هذا إال ملك  قالوا: ما هذا برشا  
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 !أحدهم: واهلل! لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما نحن فيه ويقول

 لطلبوه منا ولو بالسيف!

السعادة التي تأيت من صالة القيام.. ويقول سفيان الثوري:  أي

 ليلهم ل الليل يفهأ»، ويقول أبو سليمن: «رح بالليل إذا جاءإين ألف»

 «.ألذ من أهل اللهو يف هلوهم

 أهل قيام الليل سعادهتم ال توصف.. فكن منهم.
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أحد يعيش حياة خالية من العالقات، ففطرة اإلنسان منذ أن  ال

بم ور، ثم يعرف أباه، ثم أخوته، ثم أقاربه، يولد يعرف أمه جيدا  

معهم يف نفس املنزل، وسبحان اهلل اخلالق الكريم من اسمه  ىيرتب

 ى، ألنه يأنس مع وجود الناس ويسعد بوجودهم، ومعن«اإلنسان»

، يناسيف كالم العرب من اإل «إنس»و« أنس»وكذلك « إنسان»

 ومعناه: اإلبصار.

 رجال   یلإلنس إنس ألهنم يؤنسون، أي يبرصون، فلم تر وقيل

 مبطوال حياته ويموت ور ا  ل خري له من أن يبقى وحيديلتقي برج

والعلم عند اهلل عز وجل، ألن  ا  يموت لفرتة قصرية الذي يكن وحيد

من وجوه الناس وهي مرع  خائفا   ا  الوحدة الطويلة جتعلك مكتوم

 ملوت اإلنسان. األولنفيس والضغوط النفسية هي السبب 
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 العالقات
، وتبدأ من عالقة عابرة إىل العالقة بم  شخصم  أو أكثر هي

عالقة دائمة، وهي عالقات اجتمعية بم  طرفم  أو أكثر يف حياتك، 

يف قائمة احلب أو الصداقة أو العائلة أو  ا  موجود وقد يكون شخصا  

أو الزواج أو العالقة مع الزمالء يف العمل واحلي  ىذوي قرب

 السكني وأماكن العبادة.

 :العالقة طورت

 :George Levingerفيس جورج لفينجر العامل الن طرح

لنمو العالقات، ووفقا هلذا النموذج، فإن  ا  أحد النمذج األكثر تأثري

 :التطور الطبيعي للعالقة يرسي يف مخس مراحل

 :التعارف – ١

يعتمد عىل عالقات سابقة واالنطباعات األوىل، إذا بدأ  والذي

ة إىل املستمرت التفاعالكل منهم اآلخر، فقد تؤدي  حيبشخصان 

 .ف يمكن أن يستمر إىل ما ال هنايةاملرحلة التالية، ولكن التعار

 :البناء – ٢

هذه املرحلة يبدأ األشخاص يف أن يثق كل منها باآلخر،  يف

 وهناك عوامل ستؤثر عىل ما إذا كانت العالقة ستستمر أم ال.
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 :االستمرار – ٣

دى أو طويلة املصداقة لهذه املرحلة بعد التزامات متبادلة  تأيت

عالقة رومانسية أو زواج، وعادة ما تطول هذه الفرتة وتتسم 

باالستقرار النسبي، وعىل أي حال فإن النمو املستمر للعالقة 

وتطورها سيحدث يف أثناء هذه الفرتة، والثقة املتبادلة يف هذه الفرتة 

 هذه العالقة. ىلأمر رضوري للحفاظ ع

 :التدهور – ٤

لة، ولكن حالعالقات هبذه املر ر مجيعأن مت ليس حتميا  

قد حيدث  ،ت املشاكل مسبقا  معالقات التي تتدهور تبدو عليها سال

نوع من امللل أو االستياء أو عدم الرضا، وحينئذ يضعف التواصل 

من فقدان الثقة أو  وال حيدث الكشف عن الذات، وقد حيدث نوعا  

ه لنهاية، تنتهي هذلتدهور العالقة ويف ا ستمرارحاالت اخليانة كا

بعض األطراف طريقة حلل املشاكل وإعادة  جيد العالقة )أو قد

 توطيد الثقة(.

 :اإلهناء – ٥

هذه املرحلة األخرية انتهاء العالقة، إما باالنقضاء يف حالة  متثل

 العالقة السليمة أو باالنفصال.
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 الجانب الديني اإلسالمي اإليجايب يقول:
التقرب من اهلل جل جالله. قال الرحم من أعظم وسائل  صلة

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  اهلل تعاىل:
  َّ ىئ نئ مئ

 .الرعدسورة  

ويف تفسري اآلية الكريمة يقول اإلمام السعدي رمحه اهلل تعاىل: 

وهذا عام يف كل ما أمر اهلل تعاىل بوصله، من اإليمن به سبحانه »

ادته وحده اد لعب، واالنقيملسو هيلع هللا ىلصوحمبته تعاىل وحمبة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وبرسوله 

هم برب موأمهاهتويصلون آبائهم ، ملسو هيلع هللا ىلصال رشيك له، ولطاعة رسوله 

قهم، ويصلون األقارب واألرحام عقووعدم  الفعلبالقول و

، ويصلون ما بينهم من األزواج وفعال   وال  قباإلحسان إليهم 

 من احلقوق الدينية ا  موفر امال  كليك بأداء حقهم املمواألصحاب و

ه أن ما أمر اهلل تعاىل ب سبب الذي جيعل العبد واصال  وال والدنيوية،

 ل خشية اهلل تعاىل وخوف يوم احلساب، وهلذا قال اهلل سبحانه:يوص  

 .َّ  رئ ّٰ ُّ

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّ اهلل جل يف عاله:  وقال

  يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت
وديننا اإلسالمي وهلل احلمد حيثنا عىل السعادة . َّيق ىق
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وعدم البعد والفراق، عن أم املؤمنم  عائشة واجلمعة بم  األقارب 

 لعرش: الرحم معلقة باملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل »قالت: ريض اهلل عنها 

 «.تقول: من وصلني وصله اهلل، ومن قطعني قطعه اهلل

 مسلم. رواه

 الحذر من العالقات:
الظن بالناس وعش بقلب سليم جتاههم وال تسئ الظن  أحسن

من ك وا الزمن ال تدري من قريبهبم، لكن جيب عليك احلذر يف هذ

 حبيبك وقت الشدة واحلاجة.

تعط أرسارك ألحد أي من كان، اجعلها يف بطنك فلم خيلق  ال

 للطعام فقط!

 :صلة الرحم فوائد
 الفوز باجلنة. - ١

 زيادة الرزق. - ٢

 تقي من ميتة السوء. - ٣

 سبب يف طول العمر والربكة فيه. - ٤

 والود. تقوي مشاعر احلب واألخوة - ٥
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 :الصالحة الزوجة
يق لتحقالصاحلة هي السعادة يف هذه الدنيا وهي الدافع  الزوجة

ريب، والزوجة الصاحلة هي التي تعم  زوجها  يرضاهالنجاح يف ما 

الدنيا » :ملسو هيلع هللا ىلصعىل طاعة اهلل ومتنحه الراحة يف مجيع األمور، قال النبي 

  «متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة

 رواه مسلم.

 زوج الرجل بامرأة صاحلةت فإن

 فقد ملك الدنيا بحذافريها وفاز باآلخرة

 وإن تزوج الرجل بامرأة قليلة الدين

 فقد خرس سعادة الدنيا واآلخرة

 :يف هذا والتعليل
ورزقه اهلل بامرأة صاحلة، فإن زوجها  ا  كان الرجل صاحل إن

وال  حواليف مجيع األ راضيهاد زوجته يف املنزل وال يتعبها ويسيساع

ه توقظه لصالة الفجر وتستقبل حيملها ماال طاقة هلا به، وهي ايضا  

إن عاد إىل املنزل وتشاركه يف الطاعات ومتنحه السكن النفيس 

من »: ملسو هيلع هللا ىلصالرشيف، قال رسول اهلل  احلديث وكالمي هذا يؤكده
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رزقه اهلل امرأة صاحلة فقد أعانه عىل شطر دينه، فليتق اهلل يف الشطر 

 .«الثاين

 :بعضهم لوقا
 إلنسان يف دنياه كم يستقيم دينهخري ما يتخذ ا من

 قلب شكور ولسان ذاكر وزوجة صاحلة تعينه.

 

 م  الدين وامرأته قليلة الدين، فحت إن كان الرجل قليل أما

الطالق سيأيت ال حمال!، هذا ال خياف من اهلل وهذه ال ختاف من اهلل، 

ه تفعل ما تشاء وهذا وهذا يرضهبا وهذه تسبه وهذا يطردها وهذ

تأكيد الطالق مردمها، ألهنا أصبحا حتت أمر الخيوهنا وهذه ختونه! فب

 الرب احلاكم السيد سبحانه. اهللالشيطان ال أمر 

 

 :عىل طاعة الله التعاون
ح رب واألصحاب التعاون عىل طاعة اهلل تعاىل مع األقارب إن

 كبري، فكيف بالزوجم ؟

 .َّ  حفخف جف مغ جغ ُّ  اهلل تعاىل : قال
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يشجع الزوجم  أن جيتهد كل منهم يف إعانة ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا  وهذا

 .«قيام الليل»ل واإلخالص، فحثنا عىل ماآلخر عىل الك

، قام من الليل، فصىل رحم اهلل رجال  »قال : ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  فريوى

وأيقظ امرأته، فصلت، فإن أبت نضح يف وجهها املاء، رحم اهلل 

 ىيقظت زوجها فصىل، فإن أبفصلت، وأامرأة قامت من الليل 

  «نضحت يف وجهه املاء

 رواه أبو داود والنسائي.

أو  -إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، فصليا »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وقال

  «اكراتوالذ ا  ، كتبا يف الذاكرين اهلل كثريركعتم  مجيعا   -صىل 

 .رواه أبو داود والنسائي

 :ا  وبرش عجوز وجهها قد شاع مجاال   ئلتسم 

 ؟اد التجميل تستعملم أي مو

: استخدم لشفتي احلق، ولصويت الذكر، ولعيني غض  فقالت

البرص، وليدي اإلحسان، ولقوامي اإلستقامة ولقلبي حب اهلل، 

 .نواي اإليمهلالطاعة، و ولنفيس ولعقيل احلكمة،

 ما أجر طاعة الزوج؟
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املرأة إذا صلت مخسها وصامت شهرها »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال

طاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب اجلنة وأحصنت فرجها، وأ

  «شاءت

 رواه ابن حبان والطرباين.
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التعامل وفن التعامل هو هذا املطلوب وأنت قادر  حسن

بتسامة أن جتذب الكثري وبكلمة طيبة تدخل يف قلوب اجلميع، اب

جتمعي، وقد خيجل البعض وهذه األمور خطوة سهلة للتفاعل اال

من الرفض أو التجاهل مما يعيق عملية  خوفا   «ثديبدء احل»

راحة  أكثرعندما يصبح الشخص  عكسالتواصل مع اآلخرين، 

قاء املزيد كثرية وكبرية يف ل للقيام واملبادرة بذلك، سيجد أمامه فرصا  

من األشخاص، وستكون لديه خربة يف قوة التعامل معهم، وعليك 

 معي.عىل التفاعل االجت أن تتذكر أسمء اآلخرين، ألنه ينطبق أيضا  
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من إذا أكرمته عرف املعروف، وناكر اجلميل من يتمرد  اجلميل

 إذا أنت أكرمته.

 أنت أكرمت الكريم ملكته إذا»

 «.ام متردـوإن أنت أكرمت اللئي

 :االختالف يف التعامل
 الختالف العالقة: الوالد مع ولده، طريقة التعامل تبعا   ختتلف

 الزوج مع زوجته، الرئيس مع شعبه، والعكس.

باختالف العقول واإلفهام، فالرجل الذكي  الثاين واالختالف

الناصح الواعي ختتلف طريقة تعامله عن الشخص حمدود العقل 

 .حمدود الفهم

الثالث خيتلف باختالف الشخصية، فطريقة  واالختالف

، وي  اس ختتلف عنها مع شخص سس  اك و حالتعادل مع شك  

بارزة  كونتالشخصيات والصفات التي  باختالف فالطريقة ختتلف

 .مفيه
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 :أساليب التعامل
 القضايا التي حيبها الناس والتي يبغضها الناس تؤثر فيهم سلبا  

قدوة  ملسو هيلع هللا ىلص ، وهذه األساليب ناجحة، ألن قدوتنا وحبيبنا حممدوإجيابا  

ملجرب، فيها، وهذه األساليب هلا شواهد من السنة ومن الواقع ا

 فمنها:

 الناس يكرهون النصح يف العلن: - ١

لفهم  عىأدعى للقبول وأد «أخذ الفرد ونصحه عىل انفراد»

 املسألة بصدر رحب.

 :ال تكثر من لوم الناس - ٢

ذات مشاعر وأهواء وهي تريد من اآلخرين أن  لنا نفوسا   إن»

 «.حيرتموها كم هي

 :ختطئ سلم بضعفك حم تم من احلكمة والشجاعة أن  - ٣

االعرتاف باخلطأ يزيل التحامل الذي يمكن أن يتولد يف  إن»

أنك  ، فحم  ترىثانيا   أ، ومن ثم خيفف أثر اخلطصدر اخلصم أوال  

 «.أ اعمد إىل التسليم بهعىل خط
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 إياك واألنا: - ٤

 ائيإحص الناس يكرهون من ينسب الفضل لنفسه، يف بحث»

كثر هي أ« أنا»كلمة  ن  قامت به مصلحة التلفونات يف نيويورك: أ

 «.كلمة ترن هبا أسالك شبكتها التلفونية

ومعنى ذلك أن اهتمم الناس كل بنفسه، فإذا كنت هتتم بنفسك 

لدرجة العمى وال حتاول اجتذاب اآلخرين باالهتمم هبم،  كثريا  

 فكيف تنتظر منهم أن هيتموا بك إذن؟

 تركز عىل السلبيات دون احلسنات: ال - ٥

  تركتهمعمرو فل من بكيت»

 «.بكيت عىل عمرو وجربت أقواما  

 الناس يكرهون من ال ينسى الزالت: - ٦

ن ذكر هبا، وحيزالهتم وال يزال يم  نسىيبغضون من ال ي الناس»

 .«عىل من عفا عنه، فالناس يكرهون ذلك

ذكر الناس بأخطائهم ويعيدها عليهم مرة بعد مرة، الذي يم  اإلنسان

: ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول الرسول  َّ خي حي  جي  ُّ اهلل عز وجل يقول:

لذي فا .رواه مسلم« سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة من سرت مسلم  »

 به واالرتياح إليه. معالناس االجت رهكييذكر ويعيد اخلطأ 
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 :ملسو هيلع هللا ىلص لحبيب محمدل فمواق
 عنهم، عامل اليهود بعدل ويرفع الظلميملسو هيلع هللا ىلص  كان الرسول* 

 لمم .ويدفع الدية هلم، ولو كان عىل حساب املس

من جار له مسلم، وخبأها عند  * رسق رجل مسلم أنصاري درعا  

 درجل من اليهود، ثم اهتم صاحب الدرع اليهودي برسقتها، وكا

أن يصدقهم بسبب الدالئل ويعاقب اليهودي، فأنزل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 حط مض خض ُّ اهلل عز وجل هذه اآليات من سورة النساء: 
 جك مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ملىل خل  خك حك
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ىنين من
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب يئرب
 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك
 هئ مئ  حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين
 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب
أمام املأل وأعلن ملسو هيلع هللا ىلص  ثم قام الرسول  َّ جس مخ جخ مح جح

 .ة اليهودي، وأن السارق مسلمبراء
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«» 

 

أنت جتلس وتلعن الدراسة واجلامعة، غريك يبكي عىل  بينم

 ..مقعدا   ىيتمن الوسادة يوميا  

أنت ترفع نربة صوتك يف وجه أمك، غريك جيلس يف زاوية  بينم

 السواد يشتاق لرائحتها..

 ..فيك، غريك ال ينام من األمل أنت تتأفف شكلك ونقصا   بينم

 تتذمر من خدمات بلدك، غريك يتمني ملجأ ينام فيه.. بينها

 .. اهلل دائم   امحد
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 :عن الحب قيل
 «.طاقييطاق.. واحلياة بدون حب نعيم ال جحيم  حلبا»

 «.ال يعرف أي قانون احلب»

 * إذا شئت أن تلقى املحاسن كلها

 ففي وجه من هتوي مجيع املحاسن.

 ري حينه* وإين ألهوى النوم يف غ

 يف املنام يكون. لقاء   لعل

 :ومعنى الحب
باب وهو الذي يعلو املاء عند املطر : إنه مأخوذ من احل  قيل

ىل واالهتياج إ االضطرامالشديد، فكأن غليان القلب وثورته عند 

 لقاء املحبوب يشبه ذلك.

 : مشتقة من الثبات وااللتزام.وقيل

بك حم ملسو هيلع هللا ىلص » ل النبياحلديث الذي رواه اإلمام أمحد، إذ قا ويف

 .«صمعمي ويم اليشء يم 
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 :الحب أسامء
للحب أسمء كثرية منها: املحبة واهلوى والصبوة  وضعوا

والوصب  ىوالشغف والوجد والعشق والشوق والنجو

وهناك كثري من أسمء  ،لةغم تكانة والود والغرام واهليام والواالس

 تاحلب التقطت من خالل ما ذكره املحبون يف أشعارهم وفلتا

 .حباء عن العالقة العاطفية بم  األألسنتهم وأكثرها يعرب  

 :الحب يف اإلسالم العظيم
يدعو إىل احلب، فقد دعا اإلسالم أن يكون مجيع  اإلسالم

منها الودود، أي املحب،  اسم   ٩٩ منم  إخوة، كم أن اهلل تعاىل لهاملؤ

وكل سور القرآن الكريم تبدأ بوصف اهلل عز وجل بالرمحن 

 أكثر من اهلل تعاىل. يوجد أكثر حمبة وعطفا   لرحيم، أي أنه الوا

يدعو املؤمنم  يف القرآن الكريم بأن يعاملوا الناس بالرب،  اهلل

 القرآن يف أيضا   -وهو يعني املحبة العميقة، وقد استخدم لفظ الرب 

 لوصف معاملة األبناء لآلباء.

 نصيحة:
 كان فقد اس حولك،ختجل يف إظهار احلب واملودة أمام الن ال

وضع ركبتيه عىل األرع ووضعت صفية رجلها ملسو هيلع هللا ىلص سيدنا حممد 
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ى مل خيجل من أن يرملسو هيلع هللا ىلص تركب البعري، والرسول  كيعىل ركبتيه 

 يظهر احلب لزوجته صفية ريض اهلل عنها. وهم جنوده هذا املشهد و

إن حفظه القلب، ال خيرجه حتى املوت، والدليل عىل هذا  احلب

 «.رء مع من أحبامل: »ملسو هيلع هللا ىلصيقول الرسول 

 يا سادة: احلب

 بقدر ما هو مجيل! ربم يكون مؤملا  

 احلب يا سادة:

 !يصنع ما هو مستحيل حدوثه

 احلب يا سادة:

 تعلق، سعادة! ،تضحية، طفولة، رىض أمنية،

 نصيحة من أجمل ما قرأت:
 أحبك شخص؟! إذا

أن حتبه كم حيبك.. أو أرفض حبه من البداية! ال جتعله يتعلق  إما

بك أكثر وأكثر وأنت يف مهب الريح! ال جتعله يتعذب وحيرتق بينها 

 وماراة التحدث معه! یأنت ال جتدي له أي اهتمم وال تعبري سو

 !؟ معه ذنب قلب تعلق وعشق، بينم أنت تضيع وقتك ما

 .اآلخرين قام بخباثة جتاه عزيزي الدنيا لن ترحم أحدا   يا
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 :عندما
 .* عندما حتبون كونوا أقوياء

 .ملسو هيلع هللا ىلص تك حممدقدويكن عندما حتب ل* 

 .ريض اهلل عنها * عندما حتبم  لتكن قدوتك عائشة

* عندما حتبون اعفوا وساحموا وتنازلوا، فاحلب تنازل وتضحية 

 ووفاء وإخالص.

 * عندما حتبون ال تنسوا الرمحة.

 أمناء كونوا* عندما حتبون 

من  * عندما حتبون كونوا يف معركة العشق، الذي ينافس عىل

 .وعشقا   هو أكثر حبا  

 مراحل الحب:
: إن احلب له سبعة مراحل وأصدقها وأعالها هي مرحلة قيل

بكل معنى  ص، وال يصل إليها إال من أحب بصدق وأخل«اهليام»

 وصف دقيق للهيام، ألهنا مثل وال الكلمة، فهنا عظمة احلب تتجىل،

 الغرق يف بحر احلب بكامل الوعي واإلرادة.

 * سؤال:

 احلب مجيل؟! هل
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أن ه، ووقاحة احلب بتبشهو برجولته المجيل ملن حيب  احلب

د ثم يقلن: نري يكون هناك نساء لألسف غارقات يف بحور الرجال

 !رجل ال يكلم فتاة

الرجال لألسف، غارقون يف بحور النساء ثم يقولون:  وبعض

 نريد فتاة ال يكلمها رجل!.. هنا وقاحة احلب.

ذه الشكليات التي شوهت صورة من ه واحلب بريء جدا  

استخدموها « العالقة املحرمة»احلب، وهي صوة واضحة دقيقة 

ال أدري بأن، احلب كله شهوة، وال أعلم أن «.. احلب»بمسمى 

 الشهوة كلها حب!

 ؟وفعال   * كيف أحب قوال  

 اجلواب:

القول والكالم العذب خيرج من القلب إن أحببت بصدق  إن

بون من الناس حي ثريسيدي جيب إظهاره، ك لكن الفعل يافال بأس؛ 

 .وهذا خطأ كبري جدا   ،لكن ال يظهرون هذه املحبة جتاه احلبيب

معاذ بن جبل  ديثإن حب أخرب ، وذلك يف حملسو هيلع هللا ىلص  الرسول

 !يا معاذ»وقال:  ه: أخذ بيدملسو هيلع هللا ىلصيقول: إن رسول اهلل  ريض اهلل عنه

 « واهلل إين ألحبك، واهلل إين ألحبك..

 .داود رواه أبو
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 قال النبي به،جيب اإلفصاح وأن خترب الذي حتبه بأنك حت ذلكل

أخرجه األلباين. هذه « إذا أحب أحدكم فليعلمه أنه حيبه: »ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص. نصيحة رسول اهلل

 مغيث زوج بريرة
 .كانت امتا   وبريرة ايضا   كان عبدا   ثيمغ

جل ان يعتقها أبينهم أوالد وكانت بريرة تسعى من  وكان

 ها،قتعيل لمن املا دها أن تسدد له مبلغا  ت مع سيفقوات اسيده

بريرة اىل ام املؤمنم  عائشة ريض اهلل عنها فأعطتها عائشة  فذهبت

ريض اهلل عنها هذا املبلغ فأعتقت بريرة، واألمة اذا كانت متزوجة 

 أعتقت بأن تبقى معه أو بأن تطلق .. افإن الرشع خيريها أذ لعبد  

كاد  .. حتىيم  عظ هلا حبا   با  وكان حم أن تفارق مغيثا   ختارتاف

 .قلبه أن ينفلق لفراقها

رة متيش بري أرىريض اهلل عنهم: واهلل لقد كنت  ابن عباس يقول

ورائها يميش ودموعه جتري عىل خديه يرجوها  مغيثا  يف الطريق و

يث يوما ومغملسو هيلع هللا ىلص فرأها النبي  ال تلتفت اليه! وهي بان تعود إليه

اال  يا عباس!»والسالم للعباس:  يميش ورائها فقال عليه الصالة

 «.؟مغيثا   بريرة   و من بغض   بريرة   مغيث   تعجب من حب  

 «.و راجعته ؟!ل»لربيرة: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  فقال
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 ! تأمرين؟: يا رسول اهللقالت

فقالت بريرة: ال حاجة  «ع أنا اشفمإن»: ملسو هيلع هللا ىلصهلا رسول اهلل  فقال

 .يل فيه!

ة والسالم ومل بريرة ومىض رسول اهلل عليه الصال فمضت

 يلزمها بيشء

 شفعاء يف احلب كونوا

 بأيب هو وأمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﮵�ءعمر آل عوضه ��
﮴
�ٔ ا�� ���﮲﮵��﮴ 

117



 

«»

 

 بداية احلب.. الغرية

 االهتمم بداية التعلق..

 الصداقة بداية االكتفاء..

 لل.اإلمهال بداية اخليانة أو امل

 االبتعاد بداية الكره..

 .«كن واع ملا حيدث حولك»
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املحبة الصادقة قد خطفتك لعامل العشاق، تشعر بأن ب حينها

 النجدة.. ا  فرصخ بأعىل الصوت طالب

 !: أحبكأحببتهللشخص الذي  قل

 األيام لن تصرب من أجلك، والوقت لن يتوقف من أجلك..

 !بإخبار من حتب بأنك حتبه فورا   سارع

 اي: »يفضفض له، ويقول هذا الرجلملسو هيلع هللا ىلص رجل أيت إىل النبي 

، فقال احلبيب املعلم الكريم بأيب هو !«فالنا  رسول اهلل ! إين أحب 

قم »فقال رسول اهلل:  !«ال»قال الرجل:  ،«هل أخربته؟!»وأمي: 

 . !«فأخربه

 

 «قم»

 ، االعرتاف أفضل!لن خترس شيئا   قم

 «قم»

 رهبا هو حيبك! قم
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 «قم»

 !ه، أطفئ اللهيب الذي يوجد بداخلكقم بإخبار

 «قم»

 .فال متوت وأنت تراقب عبثا   يموت! سق  ! إن الورد إذا مل يم قم

 «قم»

 .مجيال   ، وإن مل يبادلك فانسحابا  إن بادلك الشعور فهنيئا  
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«» 

 

 ..الصادق ليس حراما   احلب

 ..ا  كان ال خيالف أحكام الدين.. ألن القلب حيب ال إرادي إن

.. حسب نظرة األشخاص فيه، ا  أو حرام حالال   كوني واحلب

رتك.. وشخص حيب بصدق ويتزوج شخص حيب الشهوة وي فمثال  

 «ان؟يستويهل »

 هو الفرق؟ هذا

 ..ا  أو حرام حسب نظرة و تعامل الشخصم  يصح حالال   عىل
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«»

 

 ب..تبالغ باحلم  ال

 وال تبالغ باالهتمم واالشتياق..

 ..وراء كل مبالغة  

 صفعة خذالن..

الطرف اآلخر  بعمق فتأكد أوال أن أردت أن حتب أحدا   فإذا

 بالعمق نفسه..حيبك 

 حبك اليوم.. فعمق

 ..هو عمق جرحك غدا  

 !فحافظ عىل ما بم  أضلعك من الكرس
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أعظم كنز ممكن أن يملكه الرجل واملرأة، ففيه احلب  الصداقة

 العظيم الكامل، والصداقة الدائمة املخلصة.

 هو: الصديق

 !سند

 !محاية

 !صمود

 !نعمة

 قيل عن الصداقة الحقيقية:
أطول أو أن تذهب  الصداقة البقاء مع الصديق وقتا   تليس

وتأيت معه.. كال! بل هي أن تبقى عىل العهد حتى وإن طالت املسافة 

 .أو قرصت

من أهم األمور التي جيب أن تكون يف حياة الفرد، فقد  والصداقة

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ قال اهلل عز وجل يف حمكم كتابه: 
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 ا  ون الصديق طاهرأن يكولكن برشط  ، َّ يبرت ىب نب  مب

 وأهم ما يتطلب هو: ا  خملص ا  صادق

باهلل عز  ا  قلبه متعلق م  ب اهلل وخيافه ويرجوه ويكون دائحي - ١

 وجل..

 اخللق احلسن - ٢

 أو أن تدرجه يف أن تعلم ليس كل صديق لك يسمى صديقا   جيب

قائمة األصدقاء.. كال! بل إنه يف بعض احلاالت يعرع اإلنسان 

 يل  ُّ يف فخ رفيق السوء! حيث قال اهلل عز وجل:نفسه للوقوع 
 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام
 حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 . َّ مث هت مت خت

الصديق ذا العقل واالتزان، بحيث يزن األمور قبل  اخرت

التحدث هبا، وذلك ألن الصديق الذي ال يتصف بالعقالنية قد 

 .راآلخ يعود عىل الصديق بالرضر وعىل الطرف

 الصداقة لدى أرسطو: أقسام
 عىل ثالثة أقسام: وتنقسم
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الصداقة النفعية: وهي التي يتم حتديد قيمة هلا عن طريق  - ١

فائدة معينة مقابل تلك الصداقة، وهي صداقة مؤقتة وسوف تنتهي 

 «.ةصداقة مصلح»وتنقطع بانقطاع تلك الفائدة، أي باألصح هي 

 درجة قط عندما تزيدصداقة املتعة: وهي التي تظهر ف - ٢

البهجة واملتعة عند وجود األشخاص اآلخرين، والتي هي رسعان 

 ما تنتهي عند انتهاء املتعة.

صداقة الفضيلة: تعترب صداقة الفضيلة من أفضل أنواع  - ٣

الصداقات، وتقوم عىل ما تشابه باخلصال والفضائل بم  الطرفم ، 

 وتدوم ملدة أطول.

 :العريب واإلسالميالصداقة من منظور الرتاث 
كلمة الصداقة يف اللغة العربية من الصدق، وهو عكس  تشتق

 مع من تصادقه. الكذب، ومعنى هذا بأن تكون صادقا  

إذا مل تكن عىل الطاعة، فإهنا تنقلب يوم القيامة إىل عداوة،  والصداقة

 .َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّ  قال اهلل تعاىل:

 لنبينه لريض اهلل ع ق أبو بكراملواقف التي دلت عىل حمبة الصدي من

يوم حصل عىل إناء به مزقة من لبن حيث سارع به إىل رسول ملسو هيلع هللا ىلص 

: ليرشب منه، قال أبو بكر: فرشب النبي حتى ارتويت أو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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 اهلل ريضحتى رضيت. ومعنى هذا اإليثار وصدق الصديق أبو بكر 

 .عنه

 نافكا ملسو هيلع هللا ىلصإىل جانب الرسول الكريم ريض اهلل عنهأبو بكر  ودفن

 صاحبم  متجاورين يف القرب كم كانا صاحبم  متجاورين يف الغار.

 ، فقدريض اهلل عنه، عن أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصأمجل ما قال النبي  ومن

سأله صحايب، وقال: يا رسول اهلل من أحب الناس إليك؟ فقال 

، ثم قال الصحايب ومن الرجال؟ فقال النبي «ائشةع»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 رجه النسائي والرتمذي.. وهذا حديث حسن أخ«أبوها: »ملسو هيلع هللا ىلص

 * اخلرب الذي ضج به أهل مكة وتصديق الصديق له:

، وعاد إىل مكة ا  الصديق ريض اهلل عنه كان مسافر سيدنا

املكرمة، لكن هذه املرة عاد ومكة املكرمة فيها حدث جلل، وفيها 

أمر عظيم، وفيها خرب يدوي يف األرجاء، ما هذا اخلرب؟! اقرتب أبو 

 ممل يكن حم  غادرها، فل رمة فشعر أن فيها حدثا  بكر من مكة املك

تقدمهم أبو جهل وتعانقا، وبدأ أبو  ،دخل مكة، وقابل أصدقاءه

ان ن أيب بكر كاو حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ )قيل جهل يقول: أ

ي؟ الكعبة(، فأجابه أبو بكر: ماذا تعن اسمه يف اجلاهلية: عتيق أو عبد

 ا  اشم، قال أبو بكر: تعني حممدفقال أبو جهل: أعني يتيم بني ه

وبم  الصديق، قال:  جهل أيببم   األمم ؟ ودار احلوار رسيعا  
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عمرو بن هشام؟ قال: نعم سمعته، وسمعه  ايسمعت أنت ما يقول 

رسله ، أ، قال: وماذا يقول؟ قال: يقول إن يف السمء إهلا  الناس مجيعا  

سأل  سيدنا الصديقلنعبده، ونرتك ما كان يعبد آباؤنا، ثم إن إلينا 

فقال  ،: هل قال إن اهلل أوحى إليه، قال أبو جهل: أجلقائال  

ه ربه؟ يقول أبو جهل: إن جربيل أتاه يف كلمالصديق: أمل يقل كيف 

 كأنه الشمس، قال يفريض اهلل عنه  غار حراء، فتألق وجه أيب بكر

 هدوء وسكينة: إن كان قال هذا فقد صدق.
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لغة: هو اإلمساك، أما الغيظ: فهو الغضب، وقيل إن الكظم  إن

 الغيظ أشد من الغضب.

 كنوز كظم الغيظ:
 عدة كنوز لكظم الغيظ، ومنها: هناك

 التغلب عىل الشيطان. - ١

 الفوز باجلنة بإذنه تعاىل. - ٢

 عنه ريض اهللالقوة العظيمة: ففي الصحيح عن أيب هريرة  - ٣

لك شديد الذي يم الملرصعة، إنليس الشديد با»قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

 «.نفسه عند الغضب

 الحكمة من كظم الغيظ:
طلب الثواب من اهلل، فكظم الغيظ يف سبيل اهلل تعاىل جيزى  - ١

 .م  عظي وثوابا   ا  به اإلنسان أجر

 حفظ املعروف واجلميل السابق. - ٢

الرفق باملخطئ واللم  معه، ومعاملته عىل أساس الرمحة  - ٣

 والشفقة.
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 جتاهل املخطئ خري من مشاكلته . - ٤

 الشعور برشف النفس وعلو اهلمة: - ٥

أوىص من سأله بأن ال يغضب وأعادها أكثر من ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول

مل يغضب قط يف أمور دنيوية، بل كان يغضب ملسو هيلع هللا ىلص مرة، والرسول 

 رمات اهلل.إذا انتهكت حم 

ختيل األجر العظيم الذي تأخذه عندما تتحمل من يستفزك  لذا

عك للغضب، أجر اتباع وصية الرسول عليه الصالة أو يدف

 والسالم.

حيتاج إىل تعويد النفس عىل القوة وعندها ندرك األجر،  األمر

 فهذا سيعينك عىل تعويد نفسك عىل القوة أثناء الغضب.

أن أكثر ما نغضب له يف حياتنا ال وزن له وال قيمة له،  وتذكر

 ت الغضب.وهلذا يندم مجيعنا )ولست وحدك( بعد موجا

 * قيل:

 حب مكارم األخالق جهدي..

 وأكره أن أعيب وأن أعابا..

 وأصفح عن سباب الناس حلم  

 ابورش الناس من هيوى السبا

 هاب الرجال هتيبوه.. ومن
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 ومن حقر الرجال فلن هيابا..

 ..ا  ومن قضت الرجال له حقوق

  أصابا ..مومن يقض احلقوق ف

ن كظم م»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل * عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول

وهو قادر عىل أن ينفذه، دعاه اهلل سبحانه وتعاىل عىل رؤوس  غيظا  

باين وأيب األل« ريه من احلور العم  ما شاءاخلالئق يوم القيامة حتى خيم 

 داود.

 جم هل مل خل حل جل مك ُّ  اهلل جل يف عاله: وقال
 .َّ  حم 

 يف هذا رشف اإلنسان وعلو اهلمة بحيث يرتفع عن السباب، إن

 ويسمو بنفسه فوق هذا املقام.

 تفسري ابن كثري: ويف

 خيمي حي  جي يه ىه ُّ اهلل عز وجل يقول
، بمعنى: كظموه، أي: إذا ثار هبم الغيظ  َّ ٰذ يي ىي

 كتموه فلم يعلموه، وعفوا مع ذلك ملن أساء.

إذا  ابن آدم، اذكرين»ورد يف بعض اآلثار: يقول اهلل تعاىل:  وقد

  .«لكك فيمن أهلكغضبت، أذكرك إذا غضبت، فال أه

 رواه ابن أيب حاتم.
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 اإلمام الشافعي رمحه اهلل: يقول

 رفعة   تم د  ي  از  ت   ني نذل  ب  س  إذا 

 ةبإال أن أكون مساب العيبم  وما

 زيزة  ع   ولو مل تكن نفيس عيل  

 حاربهـت نذل   من كل   نتهاك  مـل
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 غضب عليك أحدهم.. إذا

خذ كالمه بمحمل اجلد، وإنم اعتربه كالنائم يتكلم، وال تأ دعه

نقاط   هو، واكتشفمالذي فقد عقله، وال يعلم ما يقول، ثم تقبله ك

 .غضبه لتبتعد عن مشاكله

 عالج الغضب:
 االستعاذة باهلل من الشيطان: - ١

ع م د ريض اهلل عنه وأرضاه قال: كنت جالسا  رصم  عن سليمن بن 

أحدمها قد امحر وجهه، وانتفخت ان، وورجالن يستب  ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه »: ملسو هيلع هللا ىلصأوداجه، فقال رسول اهلل 

 .«ذهب عنه ما جيد الرجيممن الشيطان  هللما جيد، لو قال أعوذ با

 :اهلدوء والسكون - ٢

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال

 «.فإن ذهب عنه الغضب، وإال فليضطجع
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 السكوت: - ٣

 .«إذا غضب أحدكم فليسكت»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال

أن الغضبان قد خيرج عن طوره فيتلفظ بكلمت قد يكون  وذلك

باهلل، أو لعن أو طالق هيدم بيته، فاحلل األمثل هو  فيها كفر والعياذ

 السكوت.

 الوضوء: - ٤

 روى اإلمام أمحد يف املسند

الشيطان من  إن الغضب من الشيطان وإن»قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن

 .«النار، وإنم تطفأ النار باملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

احلديث ضعفه اإلمام النووي واأللباين.. لكن إن ثبت  وهذا

هذا احلديث فإنا األمر به ليسكن الغضب، ويشري هذا احلديث إىل 

 من فورة الدم الناشئة عن ئحقيقة طيبة معروفة، فاملاء البارد هيد

 جات فكان يدخل يفيعد من العال قديم  ن االستحمم االنفعال، وكا

 .العالج النفيس
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«» 

 

* اإلنسان الغضوب إنسان عاطفي، فاكتشف الطفل الذي 

 يوجد بداخله وبعدها سيكون لك احلبيب املخلص.
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 حكمة.. الصمت

 كثرة الكالم يف هذا احلي يزعجهم!و

 !فعال  

حانه ال حيب كثرة السؤال ومل يكذبوا، ألن اهلل سب صدقوا

عقوق  عليكمإن اهلل حرم : »ملسو هيلع هللا ىلصوالقيل والقال، يقول الرسول 

وقال،  لقي: وهات، وكره لكم ثالثا   األمهات، ووأد البنات، ومنعا  

  «.وكثرة السؤال، وإضاعة املال

 .البخاري رواه

هو سيد اجلميلم  حممد  لذا الصمت مجال! والذي جعله مجيال  

ثري الصمت وال يتكلم إال لفائدة وحلكمة كان كملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل

ابر قلت جل»ولسبب، والدليل عىل هذا، فعن سمك بن حرب، قال: 

؟ قال: نعم كان طويل الصمت، ملسو هيلع هللا ىلصبن سمرة: أكنت جتالس النبي 

تناشدوا عنده الشعر واليشء من  مقليل الضحك، وكان أصحابه رب

  .«أمورهم، فيضحكون، وربم يبتسم

 .أمحد رواه
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 يا سادة.. الصمت

 طاقة كبرية للتأمل والتفكر بكل ما حيصل حولك.. يمنحك

 يا سادة.. الصمت

 األمثل أمام املشاكل التافهة .. هو احلل

 سادة.. الصمت يا

 رمز العلمء وحكمة العقالء.

احلكمة عرشة أجزاء: فتسعة »وهيب بن الورد رمحه اهلل:  يقول

 .«منها يف الصمت، والعارشة عزلة الناس

 ائد الصمت:من فو 
 .دليل عىل احلكمة - ١

 دليل حسن اخللق. - ٢

 حمبة اهلل، ثم حمبة البرش. - ٣

 سبب من أسباب دخول اجلنة. - ٤

 يساعدك عىل التأمل والتفكر . - ٥

الندم عىل السكوت خري من الندم عىل »الصيني يقول:  واملثل

 «.الكالم

 حاصل يف حياتنا. وهذا

 !املرء من الكالم أثناء الغضبإذا حصل شجار قد يندم  فمثال  
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 !قد ينهي عالقات وتقوم حروب الكالم

 !الكالم أقوى سالح يف العامل

 .يف آخر الغضب تقول: ليتني مل أتكلم.. ليتني صمتُّ 

ال بد أن نشكر هؤالء الذين سكنوا يف هذا احلي اهلادئ  وحقيقة

 الذي مل تقم فيه حروب وال مشاكل زوجية أو أخوية!

 لسالم..الصمت وا حي

 .لكم هنيئا  
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جتربنا احلياة عىل االبتعاد والرحيل، ولكن هذا لن ينسينا  اقد

أشخاص عرفناهم وتعلقنا هبم، قلوبنا حمفورة ومعلقة بمن عشقنا، 

 .ا  املواقف اجلميلة التي عشناها سويواستحالة أن ننسى الذكريات و

 * قيل:

حل منك، يف داخيل الراحلم : إنسان يرحل عنك، ومل ير أسوأ

 نم .بنا فقد أرهقني احل بقايا راحلم  وقلب ينادي الغائبم ، لطفا  

ي، فراق وىألنني رأيت قلوهبم هت بعض أحبتي طوعا   هجرت

 .اشتياقيفوق  كرامتينعم أشتاق ولكن وضعت 

أخصائيون يف علم النفس: أن اإلنسان قادر عىل جتاوز  جيزم

هلل، وأنه قادر عىل نسيان ما قد جتاربه العاطفية مع الوقت بإذن ا

 يصيبه من انتكاسات نفسية يف فرتة ال تتجاوز الشهور السنة.

يصاب قلب شخص بانتكاسة عاطفية، تصبح عواطفه  عندما

، ومنه إىل القلق العجز ومشاعره مضطربة، وتتحول من اليأس إىل
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عىل القلب تزول يف النهاية إن شاء  وأقساهاإال أن أعنف التجارب 

 .اهلل

ضل إن أف: »ث ذلك، يقول خرباء الصحة العقليةحتى حيد لكن

عالج جلراح القلب يكمن يف أشكال اإلهلاء املختلفة واحلديث مع 

 «.األصدقاء

النفيس األملاين يؤكد أن األمر يستغرق ستة أشهر  األخصائي

عىل األقل للتغلب عىل أزمة ناجتة عن االنفصال عن الرشيك أو 

 الصديق.

ا ينكمشون عىل أنفسهم، بل وإن بعضهم يفكر يف م وكثريا  

ول ذلك ح ،ىاالنتحار، فهو يرى أن حياته دون حمبوبة مل يعد هلا معن

 منها املشاعر التي يعاين»روث:  ستايتقول األخصائية النفسية كر

 قدانف اإلنسان نتيجة االنفصال هي نفسها التي يشعر هبا عند

 «.يبكي نشخص ما، لذا فمن الطبيعي للغاية أ

 أقوي نفيس عند الرحيل والفراق؟ كيف* 

 الروتم : جيب تغيري روتم  حياتك. - ١

 الرياضة: فإهنا تؤدي إىل السعادة - ٢

 ، اجتمع مع أصدقائك.ا  األصدقاء: ال تكن وحيد - ٣
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جيب أن تعلم قبل كل هذا بأن اهلل جل يف عاله هو الذي  - ٤

مل يكتب لك إال وجل  الضيقة واهلم، وأن اهلل عز سيزيل عنك هذه

 كل خري.. فال حتزن.

اللهم »هم أو حزن، فقال:  ا  ما أصاب عبد»، يقول: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

مك، حك يف   إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماع  

يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو  عدل  

م لأنزلته يف كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به يف ع

زين وجالء ح صدريالغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قلبي ونور 

 .«إال أذهب اهلل مهه وحزنه وأبدله مكانه فرجا   ،«يبوذهاب ه

به أمر  : أنه كان إذا مر  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ريض اهلل عنهأنس  وعن

 «. .يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث»قال: 

 هللرسول ا هلل عنها قالت: قال يلريض ا سيأسمء بنت عم وعن

أال أعلمك كالت تقولينهن عند الكرب: اهلل، اهلل ريب ال : »ملسو هيلع هللا ىلص

 .«أرشك به شيئا  

الصحيحم  عن ابن عباس ريض اهلل عنهم أن رسول اهلل  ويف

ال إله إال اهلل العظيم احلليم، ال إله إال »كان يقول عند الكرب: ملسو هيلع هللا ىلص 

 األرعإال اهلل رب السموات ورب  إله اهلل رب العرش العظيم، ال

 .«ورب العرش الكريم
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دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسولنا الكريم  وقد

بطن احلوت: ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملم ، إنه مل 

  «.يدع هبا مسلم يف يشء قط إال استجاب اهلل له

 .أمحد وصححه األلباين رواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﮵�ءعمر آل عوضه ��
﮴
�ٔ ا�� ���﮲﮵��﮴ 

141



 

«»

 

نظر إليها بعد موت أردت أن ترى الدنيا بعد موتك.. فا إذا

غريك.. فإذا تأملت كيف ينسى األحباب أحباهبم املوتى، فحينها 

ستكون عىل يقم  بأن أحب أحبابك سينساك بعد موتك أو ستشغله 

 ىينسالدنيا عنك، فاجعل حياتك كلها هلل، فهو الوحيد الذي ال 

 ...يفنىالذي ال  وحيدن عالقتك مع اهلل، فهو الأحس  و
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«»

 

سمح ألي إنسان يف هذا العامل أن يسيطر عليك ويفقدك ت ال* 

ثقتك بنفسك، إن فعل؟ فقد انترص عليك وهزمك!، وإن عجز؟ 

كسبت ثقتك بنفسك ومزقته، فاحذر أن يسقط احلصان الذي يوجد 

بداخلك، ألن عدم وجود الثقة بالنفس مثل حصان بال حدوة لن 

 .يفوز إطالقا  

عىل  مةاالبتسابتوزيع  جديدم وال تغادر، ابدأ يف كل يو بادر* 

وجوه الناس، ال تنتظر منهم أي يشء، فقط عليك باملبادرة ال 

املغادرة من دون ان تلقي التحية، كن ذا وجه بشوش، حقا ستشعر 

 .غريبو عجيب برضا داخيل

 الكفم  وأنت عالكفم  بالدعاء من دون يقم  مثل رف رفع* 

ذهب أدراج الرياح ال هتف عىل الرماد! ال فائدة من هذا، سوف ي

 رفع لرب الرياح..يم 

رزق عن ال الناس يضعون املنبه عىل وقت العمل بحثا   أغلب* 

 وقد جهلوا أن هناك موعد مع الرازق يف صالة الفجر.
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احلقيقي أن حتقق ما سعيت من أجله وقد أخربوك  االنتصار* 

 !حقا   عظيمبأنك لن تستطيع.. كم أنت  يوما  

 ! خلالقكإال واالنحناء* إياك 

 ابق مرفوع الرأس، واجعل نربة صوتك

 نربة األقوياء

 ألن لغة اجلسد تؤثر بشكل أكرب

 من لغة الكالم..

 .ا  فكن قوي

لبعض الوقت ليتمكن هبدوء  وحيدا   يكون* املذنب حيتاج أن 

 من مراجعة أفعاله!

 لنا مذنبون نحتاج للخلوة مع ربنافك إذا  

 جل وعال لنصحح أخطائنا ونتوب إليه

 ونسعى بأن ال نخرج من خلوتنا مع ربنا

 وقد أرضيناه وسعينا جاهدين لرضاهإال 

 بالدعاء، والصالة، والبكاء بم  يديه.

 * اخربتني الدنيا وقالت: ال راحة لك عندي ان مل تصيل. فهنيئا  

 .للمصلم 
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هي رصخة داخل  !ب هي حكاية حب بنربة غضباحلم  غرية* 

 !القلب

 ال يسمعها غريك! رصخة

 نطفئ باملاءيتعلمون  كم ريقواحل

 لكن الغرية؟

 هي احلريق الوحيد الذي ال يطفئ حتى

 باملاء.

 رية دفاع عن ما يملكه القلب وموتالغ

 عىل قيد احلياة .

 !اجلحيمكء يقولون احلياة تبدو ماحلك بعض* 

 وهذا ليس بصحيح

 احلياة مجيلة..

 :ملسو هيلع هللا ىلصاحلكمء رسول اهلل  دي  سيقول 

  خ   ة  و  ل  حم ا ي  ن  الدُّ  ن  إ  »
 اهلل  ن  إ  و   ة  رض 

ت   س  م  فم ل  خ  مم   كم
 «.ايه  ف 

 نحن خلفاء اهلل يف ارضه

 احلياة هي احلب هي القوة، تسقط اليوم

 غدا   تنهض
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 قائد نفسك يف هذي األرع انت

 بإمكانك أن حتطم كل متاعبك ونظرتك السيئة

 للحياة بإمكانك أن حتوهلا لنظرة اجيابية!

 «ال تضخم األمور فقط»

 من ال تضخمهم، ألن يوما   األشخاص أيضا  و

 !مصدم هباأليام سوف تم 

 ذا نفخته باحلد الغري معقول سوفإالبالون 

 ينفجر بوجهك

 وهذه هي الصدمة..

 اجعل حياتك متوازنة وعالقاتك مع األشخاص

 متوازنة وسرتى السعادة ان شاء اهلل

 

 

 

 

 آل عوضه عمر
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 هذا الكتاب اهلل عز وجل أن وفقني لتمم اشكر

ينال  وامتنى ان صكم باجلديدأحبائي عىل حر أنتماشكركم  ثم

 .رضاكم وحيقق اعجابكم

كل من تم بقراءة هذا الكتاب وكل من دعمني  واشكر

 وشجعني و مسك بيدي نحو النجاح ..

 .أقوياء أقوياء أبقوا هكذا دائم   فعال   أنتم

 العظيم أن يتقبل هذا العمل سأل اهلل العيل  أ

 .لوجهه الكريم ن جيعله خالصا  وأ
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