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سئل اإلمام أحمد بن حنبل : ألم تصدك املحن عن الطريق ؟!
قال : والله لوال املحن ؛ لشككت في الطريق ..!

إن الله ال يبتليك بشيٍء إال كان خيرًا لك .. وإن ظننت العكس ..!
 في حضن أبيه ..

ً
أرح قلبك .. فلوال البالء لكان يوسف مدلال

ولكنه مع البالء صار عزيز مصر ..!
ومن املنفى رجع موسى نبيا...!!!!

ورجع من املهجر سيد الخلق فاتحا..!!
أفيضيق صدرك بعد هذا ؟!

كونوا على يقني أن هناك شيئا جميال ينتظركم بعد الصبر 
ليبهركم وينسيكم مرارة األلم ..

إشراف :
خديجة أحمد إمام

لوال احملن.. لشككت 
فى الطريق ..!

ٍة﴾ وَّ
ُ

عينوني ِبق
َ
أ

َ
يٌر ف

َ
ي فيِه َرّبي خ

ّ
ن

َّ
 ما َمك

َ
﴿       قال

في  ليست  الكثير  مشكلة  أن  واعلم  ي(، 
ّ
ن

َّ
)َمك كلمة:  تأمل   ■

املستحيل الذي يتمنونه، ولكن في املمكن الذي ضيعوه .. والكارثة 
ليست في إيجاد املفقود، ولكن في عدم تفعيل املوجود..

■ )عقلية املمكن( تعني أن تبدأ اآلن وفي نفس املكان..
املمكن  أن  بربهم  آمنوا  الذين  للفتية  تعني  املمكن(  )عقلية   ■
هو الكهف.. ولصاحب الجنتني أن املمكن هو الحوار.. وملوسى عليه 
أن  القرنني  ولذي  البحرين..  مجمع  رحلة  هو  املمكن  أن  السالم 

املمكن هو ﴿أعينوني بقوة﴾.
بأشياء  نقوم  أن  نستطع  لم  »إن  لنا:  تقول  املمكن(  )عقلية   ■

عظيمة، فلنقم باملتاح املمكن ولكن بصورة عظيمة«
■ )عقلية املمكن( أن أسأل نفسى كل يوم: ما هو املمكن واملتاح 

أمامي اآلن؟، وبعد أن أحدده أنطلق فيه بكل طاقتي.
َم﴾.

ُ
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َ
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َّ
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ُ
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■ )عقلية املمكن( تعني: ﴿ف

ع 
َّ
املقن العجز  عقلية   .. املستحيل!  عقلية  أسهل  ما  باملقابل   ■

ر! والتقاعد املبرِّ

فضحتنا املساجد»املمكن واملستحيل«
املساجد  أحد  في  صليت 
عقب  مسن  إلي  فالتفت   ..
الصالة وهمس في أذني قائال: 
األولى  الصفوف  إلى  أنظر 
وجوه  وتفحص  املسجد  في 
 إليه 

ُّ
املصلني، ففعلت ثم التفت

وقلت: ما قصدك؟ 
قال: هل ترى فيها أحدا من 

أهل الثراء والجاه واملناصب؟ 
قلت له : قليل .

من  أغلبهم  أو  كلهم   : قال 
أو  أو عامل  ؛ إما سائق  العمالة 

موظف صغير! 
قلت له : نعم.

عند  منازلنا  فكذلك   : قال 
الله. 

موقعي  إلى  أنظر   : وأضاف 
اآلن وموقعك في الصف الرابع 
ستكون  وكذلك   . الخامس  أو 

يوم القيامة. 
املساجد  در  لله   : قال  ثم 
عند  منازلنا  وكشفت  فضحتنا 

الله .
وحيرني  حديثه  أدهشني      
على  قوية  صفعة  وكانت   .. رأيه 
الله  قول  وتذكرت   .. جبيني 
السابقون  )والسابقون   : تعالى 

وقول   .. املقربون(  أولئك 
الله عليه  الحبيب محمد صلى 
وسلم : )لو يعلمون ما في النداء 
ولو  ألتوهما  األول  والصف 

حبوا( .
عن  والدي  يا  كالمك  هذا 
فماذا  الصفوف  في  املتأخرين 
نهائيا  يصلون  ال  الذين  عن 
أين  الجمعة  إال  يصلون  ال  أو 
 » الجنة  في  منازلهم  ستكون 
ِة َوِمن 
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سورة  األولى  للمرة  وقرأنا   
ً
أطفاال كنا  حني       

الكهف عصر قلوبنا قول الرجل الصالح ملوسى عليه 
السالم »هذا فراق بيني وبينك« وقلنا لو أنه صبر .؟ 
أن  عرفنا  كبرنا  ملا  لكن  املزيد  في  نرغب  كنا   
هناك دائما حدا تقف عنده األشياء، وكان علينا أن 
التي  الحياة  ركائز  إحدى  الفراق  يكون  بأن  نرضى 
تنهار   - للمفارقة   - والتي  بدونها  األمور  تستقيم  ال 

األمور أيضًا بها ..!
تكتمل  أن  أجل  من  ضروري  الفراق  أن  تعلمنا 
البعض   .. تموت  وأناس  تولد  أناس   .. الحياة  دورة 

يسافر والبعض يعود .. حب يولد وآخر يموت ..
يفطم  حني  الوليد   لوعة  على  نصبر  أن   تعلمنا   
حني  نحب  من  نفارق  أن  تعلمنا    .. سينسى  وقلنا 
يغيبهم الثرى أو بعد املسافات .. فمتى إذن نتعلم أن 

نصبر على ألم الفراق.

الرسول  قول  نستحضر  أن  ويؤملنا  يدهشنا 
من  العهِد   

َ
ُحسن  

ّ
»إن وسلم  عليه  الله  صلى 

اإليمان« 
وتربي  العطاء!  ألهل  الوفاء  توقظ  إيماءة  هي 
في املتربي أن يلتفت في طريق الحياة، وال يغيب 
عن باله وال يتعامى عمن أسدى إليه جميال - ولو 

ملرة واحدة! 
 أبي يدعوك ليجزَيك أجر ما سقيت لنا{

ّ
}إن

األمر  بل  معروف،  عندهم  يضيع  ال  فالنبالء   
من  كثير  في  ًرا 

ّ
تذك وال  استحضارا   يستدعي  ال 

األحيان واألحوال ...
 فأين نحن من األخت )كبرى أو صغرى( التي 
تتقمص دور األم، بحنانها وتفانيها، ومع السنني 

كل جهدها ينسى!
عاشرت  عم،  أو  خال  زوجة  من  نحن  وأين   

باملعروف واإلحســـان والنبل والذوق سنني طواال 
ا ،  قت رًبّ

ّ
ا ، وات

ً
... تجرعت غصًصا، وكظمت غيظ

... 
ً

وجمعت شمال
 ،

ً
حمال تحملت  أخ،  زوجة  من  نحن  وأين   

أكرمت  ولزوجها  ا، 
ً
لطف وبذلت   ،

ً
عقال وأظهرت 

 النساء تحتاج صبًرا!
َ

 ِعشرة
ّ

ا، مع أن
ً

ا وأخت أًمّ
 وأين نحن من جارٍة أو صديقه بذلت املروءة 

نسى؟!
ُ

والندى ، ومع األيام ت
إلى  لسارعنا  أعيننا  أمام  فواتير  كانت  لو       
 عالقاتنا تحكم علينا 

ّ
أن ولكننا ننسى  سدادها، 

 العهد من اإليمان«!
َ

 ُحسن
ّ

بنص الحديث :«إن
   فبني الوفاء والجفاء  تبدو سلوكيات نحسبها 

صغيرة  وهي ليست كذلك!
ورسالة  حق  وكلمة  حب  ملسة  تفقدية  مكاملة     
الجفاف  أنهكها  ألرواح  الروَح  تعيد  شكر 

ا!
ً

 ال فرض
ً

والجحود، وقد بذلت فضال
   وليكن حادينا : »من ال يشكر الناس ال يشكر 

الله«
ثقافة  وهي  واإلنصاف  واللطف  الشكر  ثقافة 

 تذوقناها؟
ّ

تعيد لإليمان حالوته ... فهال

قهريًا   
ً
حال يكون  وحني  بإرادتنا   نختاره  حني   

تفرضه الحياة .
في الحديث أتاني جبريل عليه السالم فقال : »يا 
شئت  من  وأحبب  ميت،  فإنك  شئت  ما  عش  محمد 

فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزى به«.
جديد  من  وصنعتنا  أيقظتنا  مواقف  هناك 
منها  ووجدنا  الكثير  منها  توقعنا  عالقات  وهناك 
لكنها  بالحسبان  تكن  لم  دروس  وهناك  القليل، 

علمتنا االنتباه !!
حتى  الصيف  لشهر  حصادها  يتأخر  النخلة 
يتكون الّرطب، ويتأخر أكثر ليتحول إلى تمر به من 
أن  نلبث  ما  ثم  الطريق  يطول    . حالوة  السكر  ة 

ّ
لذ

نصل للنهاية حتى ننسى ألم البداية ..
تأتى بطرقة  ، ال 

ً
 هكذا هي األشياء األكثر جماال

باب واحدة وإنما بكثرة الطرق .. 
ا الجميل 

ّ
 وهكذا، فالله سبحانه وتعالى يمنع عن

لنا  ل  ُيعجِّ ولكنه  كثيرة  عطاياه   .. األجمل  لُيعطينا 
 
ً
خرى لحكمة لو عرفناها لبكينا ليال

ُ
أ أمورا ويؤجل 

نهارًا على تأجيلها..

هذا فراق بينى وبينك

عرفان 
بالجميل

الله  صلى  الله  رسول  قال    *
حاجة  في  يكن  »من   : وسلم  عليه 
حاجته«.  في  الله  يكن  أخيه 

صحيح الجامع...
الله  صلى  الله  رسول  قال   *
عليه وسلم : »والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه«. رواه 

مسلم...
الله  صلى  الله  رسول  قال   *
عليه وسلم : »وألن أمشي مع أخي 
من  إليَّ  أحّب  حاجته،  في  املسلم 
شهرًا«..  املسجد  في  أعتكف  أن 

السلسلة الصحيحة.
الله  صلى  الله  رسول  قال   *
عليه وسلم :  »ومن مشى مع أخيه 
املسلم في حاجته حتى يثبتها له، 

تزل  يوم  قدمه  تعالى  الله  ثّبت 
األقدام«.. السلسلة الصحيحة.

الله  صلى  الله  رسول  قال   *
أن  » أفضل األعمال   : عليه وسلم 
تدخل على أخيك املؤمن سرورًا، 

تطعمه  أو  دينًا،  عنه  تقضي  أو 
خبزًا«. صحيح الجامع...

الله  صلى  الله  رسول  قال   *
عليه وسلم :  »من أنظر معسرًا، أو 
وضع عنه أظله الله في ظله، يوم 

ال ظل إال ظله«.. صحيح الجامع.
الله  صلى  الله  رسول  قال   *
على  يّسر  »من    : وسلم  عليه 
الدنيا  في  عليه  الله  يّسر  ُمعسر, 

واآلخرة«... صحيح الجامع.
الله  صلى  الله  رسول  قال   *
يداين  رجل  »كان   : وسلم  عليه 
إذا  لفتاه:  يقول  فكان  الناس، 
لعل  عنه،  فتجاوز  معسرًا  أتيت 
الله،  فلقى  عنا،  يتجاوز  أن  الله 

فتجاوز عنه«... متفق عليه.
الله  صلى  الله  رسول  قال   *
ينجيه  أن  سره  »من   : وسلم  عليه 
القيامة  يوم  كرب  من  الله 
س عن معسر، أو يضع عنه« 

ِّ
فلينف

رواه مسلم. 

أحاديث فى فضل خدمة الناس وتفريج كرباتهم
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كنت أقرأ لعشـــرات املرات  بعشرات الســنني قصة 
 

ُ
َمه

َ
ق

َ
ت

ْ
ال

َ
ســيدنا يونس ومن ســنتني فقط توقفت عند } ف

 
ُ

َمه
َ

ق
َ

ت
ْ
ال

َ
ف  { { فقلت: ملاذا قال ربنا تبارك وتعالى 

ُ
الُحوت

{؟؟ 
ُ

الُحوت
    فبدأت أدرس طبيعة الحيتان فوجدت أن هناك 
مجموعة من الحيتان اسمها الحيتان الزرقاء والحوت 
فهو  وتعالى  تبارك  ربنا  خلقه  حيوان  أضخم  األزرق 
أضخم من الديناصورات وأضخم من الفيلة، فطوله 
يصل  أن  ويمكن  متر   35 من  أكثر  إلى  يصل  أن  يمكن 

وزنه إلى أكثر من مائة وثمانني طنا.
    وهذا الحيوان على ضخامته ال يأكل إال الكائنات 
البالنكتون  تسمي  التي  الضئيلة  امليكروسكوبية 
الكائنات الطافية الهائمة فهو ال يملك أسنانا إطالقا 

وله ألواح رأسية يصطاد بها هذه الكائنات الطافية.
وطريقة تناوله لطعامه كاآلتى: 

يأخذ بفمه خمسني مترا مكعبا من املاء فيصطاد ما 
فيها من كانت طافية ويخرج املاء من جانبي الفم يعني 

ال تفلت منه واحدة من هؤالء البالنكتون .
هذا   .. يونس  وسيدنا  األزرق  الحوت  قصة  وعن       
الحوت على ضخامته بلعومه ال يبلع إال هذه الكائنات 
ولذلك  ُيبتلع  ال  كبير  شيء  أي  فمه  دخل  فإذا  الدقيقة 
بقي سيدنا يونس عليه السالم في فمه كاللقمة ولهذا 
عارف  ال  يعني   }

ُ
الُحوت  

ُ
َمه

َ
ق

َ
ت

ْ
}َال الحق   ربنا  الله  قال 

يبلعه وال يمضغه ألنه أهتم ليس له أسنان؟
    والحوت بيتنفس باألوكسجني ولذا فهو يرتفع فوق 

سطح املاء مرة كل خمس عشرة دقيقة
وقد قال علماء الحيوان:  إن لسان الحوت يستطيع 
أن يقف عليه خمسني رجال والفم مغلق مرتاحني بدون 

أي مضايقة.
يشبه   بما  جالسا  كان  يونس  سيدنا  أن  بمعنى      

الغرفة الواسعه املكيفة. 
{ ولم 

ُ
 الُحوت

ُ
َمه

َ
ق

َ
ت

ْ
ال

َ
ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى }ف

يقل ابتلعه أو هضمه 
أبدا   تستوقفني  ولم  املرات  مئات  اآلية  قرأت  ولقد 

إال حينما تأملت فيها ولذلك أقول : 

 كلما تأمل اإلنسان في القرآن الكريم يرى العجب 
العاملني  رب  بالله  تام  يقني  على  يجعله  ما  ويفهم 

سبحانه جل وعال  وصدق كل حرف بالقرآن املجيد. 
ولقد تأملت وراجعت املصادر العلمية وكذلك عدت 
للعهد القديم باللغة اإلنجليزية وهو التوراة فوجدتهم 

يقولون: 
ابتلعته   )  He was swallowed  by a big fish  (  

سمكة كبيرة 
لهلك  ُابتِلع  لو  ألنه  جدا  كبير  فرق  هناك  وطبعا 

وضاع 
هنا  القرآنية  الداللة  يعني  فابتلعه؟   غير  فالتقمه 

دقيقة تماما.
بقي  تعنى   }

ُ
الُحوت  

ُ
َمه

َ
ق

َ
ت

ْ
ال

َ
}ف الدقة  غاية  فى  بل 

كلقمة في فم الحوت ال يستطيع أن يبلعها ولم يلفظها 
مباشرة. 

ْيِه 
َ
ا َعل

َ
ن

ْ
َبت

ْ
ن

َ
ثم يقول الله رب العاملني بآيات أخرى }وأ
ِطنٍي{ سورة الصافات الكريمة

ْ
ن َيق  مِّ

ً
َجَرة

َ
ش

فلماذا اليقطني؟ 
اإلجابة:  

القرع  ومنه  املختلفة  بأنواعه  القرع  هو  اليقطني 
العسلي وهو يملك أكبر حجم لورقة نبات. 

عبده  يستر  أن  يريد  وتعالى  تبارك  ربنا  الله   وألن 

حجم  أكبر  تملك  يقطني  من  بشجرة  فستره  ونبيه 
ألوراق الشجر.

ثم بدراسة متأنية لشجرة اليقطني وجدت: 
مليئة  وثماره  وأوراقه  وفروعه  ساقه  اليقطني  أن 

باملضادات الحيوية ولهذا ال تقربه حشرة 
له  الكريم  القرآن  في  حرف  وكل  كلمة  كل  أن  أى 
حكمة بالغة تثبت صدق القرآن بكل حرف منه وذلك 
ألننى عندما عدت إلى العهد القديم أيضا وجدت أنهم 
 He wasshadowed( يقولون فظللته شجرة من العنب

 )by a vine tree
والعنب مليء بالحشرات وال يملك أن يظلل سيدنا 
جراح  يشفى  أن  يملك  وال  صغيره  أوراقه  ألن  يونس 
املضادات  من  الهائل  الكم  يملك  ال  ألنه  يونس  سيدنا 

الحيوية املوجودة بشجرة اليقطني 
النهايه.. أنا متأكد من أن كل متخصص إذا توقف 
عند إشارة في حقل تخصصه جاءت بالقرآن فسيجد 
العادى  اإلنسان   يقرؤه  ما  أضعاف  أضعاف  فيها 

بالقراءة العابرة لآلية. 
فصلت  بسورة  وعال  جل  الحق  الله  بقول  وأختم 

الكريمة: 
 

َ َبنيَّ
َ

َيت ى 
َّ

َحت ِسِهْم 
ُ
ف

ْ
ن

َ
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َ
اآلْف ِفي  ا 

َ
آَياِتن ِريِهْم 

ُ
ٌَسن

ِهيد
َ
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وقفة مع حوت يونس عليه السالم 

< الدكتور زغلول النجار

قامة من فضله«
ُ
»الذي أحلنا دار امل

وتوقف  اإلقامة  دوام  إال  الجنة  في  يكن  لم  لو     
الترحال لكفى.. فقد أتعبنا والله كثرة فراق من نحب... 

وطول بعاد من تهفو قلوبنا ملرآهم..
أتعبتنا لوعات االغتراب... وأنات القلوب لفراق األحباب..

دار املقامة
حيث الشبع من مجالس الكرماء ومسامرة األخالء..

دار املقامة...
حيث ال ينغص السعادة خوف موت أو خشية فوت.

دار املقامة
   حيث ال ينتهي عقد اإليجار... وال يقطع على املحبني 
الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  ذهب  ملا  األسفار..  كثرة 
حتى  عبيدة  ألبي  عناقه  طال  املقدس  بيت  ليفتح  عنه  
لكأن فرحته بلقيا من يحب ال تقل عن فرحته بمفاتيح 

بيت املقدس!!

    ما أوجع قلوب املتحابني في الله وقد تفرق 
أحبابهم في كل واد.. فالقبور أخذت حظها من 

أحبتهم...واألسفار كذلك...
والدنيا بمشاغلها أتت على البقية حتى أصبح 
بعضنا يخرج من الدنيا ولم يرِو ربع ظمئه ممن 

ومعاذ  بكر  ألبي  عمر  شوق  من  تعجبت  أحب. 
كان  حتى  الفجر  إلى  العشاء  من  عبيدة   وأبي 

يقول ألحدهم في صالة الفجر:
أتقلب  بت  لقد  فالن...  يا  الليلة  أطول  ما      

الليلة في فراشي فلم أنم شوقا إليك!!
قلبي  اكتوى  األشواق...حتى  هذه  من  تعجب 
ُيعِمل  كم  فعلمت  اآلفاق...  في  األحبة  بتفرق 

الشوق عمله في األعماق.
يطبب  فلن  املقامة.  دار  يا  إليك  واشوقاه       
الله إال أنت.. وحتى يدخلنا  أوجاع املتحابني في 

الله إياِك  - إن كنا من أهلك..
بالدعوات  أشواقنا  أوجاع  نسكن  سنظل      
والتكؤات  الجلسات  تجمعنا  حتى  والدمعات 

والضحكات على أرائك الجنة...
هناك في دار املقامة... حيث ال وجع وال سآمة.   

دار املقامة 




