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هدوئك  سبب  ما   : سألوه   *
وسكينة نفسك؟

الجدل  أترك  كنت   : أجاب 
العقيم، ولم أدخل في مجادلة 

قط.. 
قالوا : مستحيل!!!!!! 

قال : صدقتم ! وانصرف...
يروي أحد األصدقاء لم يعد 
جدلّية  نقاشات  في  يخوض 
ما  سألته:   - عادته  غير  على   -

الذي تغّير؟ 
بالي  راحة  أن  أيقنت  قال: 
وجهة  صّحة  إثبات  من  أهم 

نظري..
..*

ً
* واهجرهم هجرًا جميال

أن  مك 
ّ
يعل ال  القرآن  أدب 

وال  بالصراخ،  الصراخ  تأخذ 

جمال  عش  بالشتم،  الشتم 
الحياة في اإلعراض عن هذه 

الفئة من البشر..
عالقاتنا مع الناس :

بالتغاضي،  وتستمر  تدوم 
بالتراضي،  انسجامًا  وتزداد 
بالتدقيق،  تمرض  لكنها 

وتموت وتنتهي بالتحقيق..
قال الله تعالى : 

 
َ

ْعَرض
َ
َوأ  

ُ
ه

َ
َبْعض  

َ
ف َعرَّ  *  ﴿

َعن َبْعٍض * ﴾.
ما يزال التغافل عن الزالت 

من أرقى شيم الكرام..
من أكبر عالمات التوفيق: 

لسانك  في  لله  مراقبتك 
وعينك.

التغافل عن الزالت من شيم الكرام

كلما استنكر أحد الناس شكل 
زوجته أو وزنها أو لونها أو طولها 
ببصره  صال  أن  بعد  وقصرها 
كل  تمأل  التي  املفاتن  في  وجال 

مكان في هذا الزمان!! 
أقل  بفندق  أحدنا   نزل  وكلما 
بدرجة  ولو  ارتياده  اعتاد  مما 

واحدة فتذمر وتأذى!!
إحدى  من  أحدنا  عاد  وكلما 
ساخطًا   وكان  املتقدمة  البالد 
ما  وبني  فيه  كان  ما  بني  مقارنًا  

نحن عليه!!
الله  صلى  الخلق  سيد  ر 

ّ
أتذك

عليه وسلم الذى :
- رأى الجنة رأي العني، ثم عاد 
راضيًا إلى البادية املقفرة يمشي 
في شعابها بال ضجر وال شكوى،

تطوف  املالئكة  -ورأى 
بصره  ى 

ّ
تأذ ثم  املعمور،  بالبيت 

حول  يطوفون  وهم  باملشركني 
عند  صالتهم  كان  }وما  الكعبة، 
البيت إال مكاًء وتصدية{ فلم يكن 
أن   

ً
متوّسال ربه  سأل  أن  إال  منه 

يهديهم،

- وبعد أن رأى الحور العني لم 
 

ّ
بهن ق 

ّ
ترف بل  نسائه  على  يتعال 

وبنساء املسلمني، 
في  باألنبياء  ى 

ّ
صل أن  وبعد   -

بعامة  صلى  األقصى،  املسجد 
املنورة،  املدينة  في  املسلمني 
وقد اندس بينهم املنافقون فلم 
ولم  صالته  عن  ذلك  يشغله 

يزده إال خشوعًا وثباتًا ..
عاد  البراق  امتطى  أن  وبعد   -
غير  بها  قًا 

ّ
مترف ناقته  ليركب 

ويسمع  بطئها،  من  متململ 
معاملة  سوء  من  تشتكي  ألخرى 

صاحبها لها فينصفها ... 
العاملني  ربُّ  فه  شرَّ أن  وبعد   -
برحلة ما قام بها بشر من قبله 
يستنكف  يكن  لم  بعده،  من  ال  و 
املجاهدين  صفوف  يتقدم  أن 
رأُسه  ت  جَّ

ُ
ش حتى  الغزوات  في 

الشريفة!!!
سّيدى  يا  العظمة  هذه   

ُّ
كل ما 

 سيرتك 
َ

 الله وما أجمل
َ

يا رسول
 

َّ
أشد وما  قك 

ُ
ل

ُ
خ  

َ
أجمل وما 

تواضعك.

 تواضعك
َّ

قك وما أشد
ُ
ل
ُ
 خ

َ
ما أجمل



49 النفس املطمئنة

    يتوقف نجاح اتباع نظام غذائى 
التخسيس  أدوية  تناول  أو  )ريجيم(، 
كشفت  ما  هذا  النفسية،  الحالة  على 
أن  أكدت  التي  العلمية  األبحاث  عنه 
مثمرة  غير  الوزن  إنقاص  طرق  كل 
الجوانب  تهمل  أنها  طاملا  وفّعالة 
الريجيم  أدوية  أن  غير  النفسية، 
من  وتزيد  خطيرة،  جانبية  آثار  ذات 
القلب  بأمراض  اإلصابة  احتماالت 
فّعال  بديل  إلى  وتوصلت  والسكر، 
البحث  عمليات  كل  يختصر  مثالي 
واضحة  معادلة  في  الرشاقة،  عن 
املزاجية  فالحالة  سعيدًا«،  »كن  وهي 
والتغذية  الصحة  أطباء  يعتبره  شرط 
الوزن،  إنقاص  عمليات  في  ضروريًا 
سلوك  على  تؤثر  النفسية  الحالة  ألن 
بالسعادة  اإلحساس  أن  مثلما  الفرد 
الجوع،  رغبة  إشباع  عملية  يحقق 
دون  الطعام  بلذة  السعيد  فيشعر 

بالشبع  العكس ال يشعر  تناوله، وعلى 
حتى  باالكتئاب  املصابون  األشخاص 
ولو تناولوا كميات كبيرة من الطعام، 
ولهذا  الطعام،  بلذة  يستمتعون  وال 
ضهم  يعاودون األكل مرة أخرى، ويعرِّ
ذلك للبدانة املفرطة ويكونون عرضة 

لإلصابة بأمراض السكر والقلب.
في  أن  لذلك  العلمي  والتفسير      
الجسم  يفرز  والبهجة  السعادة  حالة 
عبر  تصل  التي  »السيراترين«،  مادة 
املعدة  من  الواردة  اإلشارات  مسار 
إلي مركز اإلحساس في املخ، فيتكون 

بالشبع  إحساس  الشخص  هذا  لدى 
دائم  أنه  أيضًا  صفاته  ومن  الكاذب، 
الحركة، مشغول بأشياء مختلفة على 
شخص  فهو  واملكتئب  الحزين  عكس 
قليل الحركة دائم اإلحساس بالجوع، 
اإلحباط  حالة  تعويض  إلى  يسعى 
باألكل فيكون عرضة ألمراض السكر 

والسمنة وأمراض القلب.
أطعمة لالكتئاب وأخرى للبهجة : 
وجود  إلى  تغذية  خبراء  يشير 
باالكتئاب  الشعور  تضاعف  أطعمة 
درجة  ارتفاع  مع  خاصة  والخمول 
البروتينات  مثل  الجو  حرارة 
بعدم  ينصح  ولذلك  والدهنيات، 
الجسم  حاجة  حدود  في  إال  اإلفراط 
أخرى  أطعمة  هناك  بينما  الطبيعية، 
وتمتاز  والسرور  البهجة  على  تبعث 
مثل  للجسم  ومرطبة  الهضم  بسهولة 

البطيخ والعنب والسلطة الخضراء.

النظم الغذائية وعالقتها بالحالة النفسية

ة في اليوم 
ّ
** إنك تصلي 12 ركعة ُسن

الجنة((  في  بيت  له  ُبني   ...(( عشان 
))ومازال  عشان  تصليها  وإنك  حاجة 
..حتى  بالنوافل  إلّي  يتقرب  عبدي 

أحبه...(( حاجة تانية خالص ..!
** إنك تصلي الخمس صلوات عشان 
الله((  افترضهن  صلوات  ))خمس 
وإنك تصليها عشان ))وما تقرب عبدي 
عليه((  افترضته  مما  إلّي  أحب  بشيء 

حاجة تانية خالص ..!
** إنك تصلي الصالة أول ما األذان 
يؤذن عشان ))... براءة من النار وبراءة 
تصليها  وإنك  حاجة  النفاق((  من 
إلى  األعمال  )أحب  عشان  وقتها  في 
تانية  حاجة  وقتها(  على  الصالة  الله 

خالص!!
الله  ))..بعد  عشان  تصوم  إنك   **
حاجة  خريفا((  سبعني  النار  عن  وجهه 
 ))... لي  فإنه   ...(( عشان  تصوم  وإنك 

حاجة تانية خالص !!
تقبل  ال   ...(( عشان  تتوضأ  إنك   **
وإنك  حاجة   ))... طهور  بغير  صالة 

تتوضأ عشان ))... ويحب املتطهرين(( 
حاجة تانية خالص!

دأب   ...(( عشان  الليل  تقوم  إنك   **
الليل  تقوم  وإنك  حاجة   ))... الصالحني 
 )) تعالى  الله  إلى  قربة   ...(( عشان 

حاجة تانية !
))داووا  عشان  تتصدق  إنك   **
وإنك  حاجة  بالصدقة((  مرضاكم 
الرحمن  ))أخذها  عشان  تتصدق 

بيمينه(( حاجة تانية خالص!
عشان  الله  في  حد  تحب  إنك   **
حاجة  عرشي((  ظل  في  ))أظلهم 
محبتي  ))وجبت  عشان  تحبهم  وإنك 

للمتحابني فّي ...(( حاجة تانية !
حسن  عندك  يبقى  تحاول  إنك   **
لق عشان ))أقربكم مني مجلسا ...(( 

ُ
خ

حاجة
عباد  ))أحب  عشان  كده  تعمل  وإنك 
حاجة  خلقا((  أحسنهم  الله  إلى  الله 

تانية خالص!  دي مسألة حب..
اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل 

عمل يقربنا إلى حبك.. 

  متى يجب أن نقول )إن شاء الله(؟ و متى نقول )بإذن 
الله(؟

نقوم  عندما  تكون   .. الله(  شاء  )إن  كلمة  استخدام   *
بأنفسنا بعمل حاجٍة ما أو نتدخل بها شخصيًا

إن  وإنا  علينا  تشابه  البقر  »إن  تعالى:  كقوله  مثال   -
البقرة  بذبح  سيقومون  هم  أنهم  أي  ملهتدون«  الله  شاء 

بأنفسهم .
- وكقوله تعالى : »قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنني« 

أي أنهم هم سيدخلون.
وال  صابرًا  الله  شاء  إن  »ستجدني   : تعالى  وكقوله 

أعصي لك امرًا«.
- وكقوله تعالى : »ستجدني إن شاء الله من الصابرين«. 

أي هو الذي سيصبر .. وغيرها كثير في القرآن.
* أما كلمة )بإذن الله ( .. تكون لعمل ليس لنا أي تدخل 

أو يٍد فيه ، بل هو بتدبير خارج عن إرادتنا .
له 

ّ
- مثال كقوله تعالى: »من كان عدوًا لجبريل فإنه نز

على قلبك بإذن الله«. 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  على  القرآن  فنزول 

 فيه، هو من عند الله.
ٌ

 أو يد
ٌ

ليس له دخل
 

ً
كثيرة  

ً
فئة غلبت  قليلٍة  فئٍة  من  »كم  تعالى:  وكقوله   -

بإذن الله«. 
إنهم  يقول  فاملنطق  وإال  إلهي،  بتدبير  القلة  انتصر 

ُيهزمون.
بإذن  »فهزموهم  طالوت:  جيش  عن  تعالى  وكقوله   -

الله وقتل داود جالوت«. 
فالنصر كان من عند الله تعالى فقط ..

- و كقوله تعالى: »وما هم بضارين به من أحٍد إال بإذن 
الله«. 

فالسحر ال يضر الناس إال بقضاء الله وإذنه فقط .  

إنها 
مسألة 

حب

) إن شاء اهلل( .. وكلمة
)بإذن اهلل( فى القرآن الكريم
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والعام  السنة  بني  الفرق 
الفترة  عن  تعبران  والسنة  العام 
األرض  تستغرقها  التي  الزمنية 
 

ً
دورة الشمس  حول  للدوران 
، ملدة 365 يوم تقريبًا أو 12 

ً
كاملة

 ،
ً

 جديدة
ً

شهرًا، قبل أن تبدأ دورة
من  والسنة  العام  كلمتا  وتعتبر 
العربية؛  اللغة  في  املترادفات 
العدد  نفس  كالهما  يمثل  حيث 
والفصول،  والشهور  األيام  من 
 االختالف بينهما ظهر في 

ّ
إال أن

القرآن  في  استخدامهما  مواضع 
الكريم.

 الفرق من حيث املعنى يوجد 
العديد من املعاني ومنها ما يلي :

مؤنثة،  مفردة  كلمة  السنة   -  
وتدل  سنوات،  أو  سنون  جمعها 
والشر،  والجدب،  الشدة،  على 
العرب  وصف  بدليل  والقحط، 
البلدة  أصابت  بقولهم،  للشدة 

سنة. 
مذكرة،  مفردة  كلمة  العام   -
جمعها أعوام، وتدل على الرخاء، 

والراحة والخير، والرفاهية.
بشكل  السنة  كلمة  تستخدم    -
للتعبير  قياس  كوحدة  أساسي، 
والتاريخ،  اإلنسان،  عمر  عن 

والفترات الزمنية.
- تستخدم كلمة العام، لإلشارة 
في  االستثنائية  السنوات  إلى 

بالتخصيص  قة 
ّ
املتعل املواضع 

والترتيب، 
 

ّ
فكل السنة،  من  أخّص  والعام 
 سنة عامًا، 

ّ
عام سنة، وليست كل

ال  العام   
ّ

أن العلم  أهل  يرى  كما 
يكون إال شتاًء أو صيفًا، أّما السنة 

فمن أّي يوم عددته إلى مثله.
في  االستخدام  في  الفرق   
يوجد  الكريم  القرآن  آيات 

العديد من املعاني ومنها ما يلي :
-  ذكرت كلمة سنة في أكثر من 
في  مفردة  وردت  حيث  موضع، 
ووردت في صيغة  سبعة مواضع، 

بينما   - 12موضعًا،  في  الجمع 
مفردة  بصيغة  عام  كلمة  ذكرت 
وهذا  مواضع،  سبعة  في  فقط، 
الخير قليلة،   أعوام 

ّ
أن دليل على 

الحكمة  على  نستدل  هنا  ومن 
بينهما،  املعني  اختالف  من 
الصبر  على  لإلنسان  حث  ففيها 
للقيام  وتذكير  الشدائد،  على 
لنيل األجر،  الصالحة،  باألعمال 

والرخاء الحقًا. 
لتدل  سنة  كلمة  استخدمت   -

على األيام الشديدة، والحزينة،
عام  كلمة  استخدمت  بينما    -

وجلب  الهم،  انفراج  على  لتدل 
الخير والسرور، ومن األدلة قوله 
 

َ
ِسِنني َسْبَع   

َ
َرُعون

ْ
ز

َ
ت  (  : تعالى 

ًبا(]يوسف :47[، أي سبع سنني 
َ
َدأ

الجهد،  وبذل  الشاق،  العمل  من 
مَّ 

ُ
والتعب، ومن ثم قوله تعالى: )ث

 
ُ

اث
َ

 َعاٌم ِفيِه ُيغ
َ

ِلك
َٰ
ِتي ِمن َبْعِد ذ

ْ
َيأ

اُس(]يوسف:49[، أي عام فيه 
َّ
الن

فيها  التي مر  املعاناة،  الفرج من 
الناس في السبع سنني السابقة.

عام  كلمة  استخدمت   >
بقوله  الرضاعة،  على  للداللة 
 ) َعاَمنْيِ  ِفي   

ُ
ه

ُ
َوِفَصال  ( تعالى: 

األم  تشعر  حيث  ]لقمان:14[، 
بالحب،  الرضاعة  عملية  خالل 
يشعر  كما  طفلها،  من  والتقّرب 
خالل  ومن  بالحنان،  الطفل 
على  الطفل  يحصل  الرضاعة 
لنموه  الالزم  الجيد،  الحليب 

بشكل سليم. 
< وردت كلمة السنة في العديد 
ة معّينة، 

ّ
 بمد

ً
من املواضع مقرونة

من  وواضح  صريح  عدد  أي 
قوله  املثال  سبيل  على  السنني، 
 

َّ
ٍة ِإال

َ
 َسن

َ
ف

ْ
ل

َ
 ِفيِهْم أ

َ
ِبث

َ
ل
َ
تعالى: ) ف

]العنكبوت:14[   ) َعاًما   
َ

ْمِسني
َ

خ
الشديد  والتعب  املشقة  على   

ّ
تدل

اللذين مّر بهما نوح عليه السالم، 
وهو يدعو قومه لعبادة الله.

  إذا ركزت على األلم والنقص والحسد والعني 
والعكس   .. بحياتك  زادت  واملصائب  واملرض 

صحيح.. 
واملال  والعافية  الصحة  على  ركزت  إذا    

والجمال والوناسة .. زادت بحياتك.
وقهر  نفسه  أراح  »التغافل«  سياسة  أتقن  من 

عدوه.
، »أين املشكلة«؟ * مرَّ من أمامي ولم يسلم عليَّ
فوق  ملك  هناك   ، عليَّ يرد  ولم  عليه  سلمت   *

رأسه يرد عليك بدال منه، وشتان بني الردين!؟
ومعروفك  باإلساءة،  له  إحسانك  قابل   *
بما  ينضح  إناء  بالجفاء،«كل  وخيرك  بالجحود، 

فيه«
والقال،  القيل  حولك  ويكثر  عنك  يتكلمون   *
ربك  يدي  وبني  يعمهون«  هم  غيِّ في  »دعهم 

الحساب.

عليك،  الله  نعم  من  نعمة  زوال  يتمنون   *
»الحسد ، بدأ بصاحبه فقتله«.

من  لون 
ِّ
ويقل ويحتقرونك  يستصغرونك   *

نبي  أوقفت  ونملة  النمرود  قتلت  ذبابة  شأنك، 
الله سليمان، أما وقد رأيت البعوضة تدمي مقلة 

األسد.
وفي األخير:

» أنا ال أبحث عن مكان في قلب كل إنسان بل 
ابحث عن فردوس عند رب الجنان »

على  تندم  ُينسى، فال  ال  وتعاملك  إحسانك 
يكن  لم  وإن  حتى  أحدا  بها  أسعدت  لحظات 
بحياة  جميال  شيئا  كن  بأصله  يعمل   

ٌ
يستحق، كل

باإلحسان  يجازينا  رّبا،  لنا  أن  وكفى  يعرفك  من 
إحسانا.

ثق بربك 

بمعنى ماتركز عليه تحصل عليه
قانون الرتكيز


