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إعداد:القلوبروحوا
شيرين أشرف جمال

     كان هناك مجموعة من العلماء يحقدون 
على اإلمام الشافعي، ويدبرون له املكائد عند 
األمراء، فاجتمعوا وقرروا أن يجمعوا له العديد 
ذكائه،  الختبار  املعقدة  الفقهية  املسائل  من 
»الرشيد«  الخليفة  عند  مرة  ذات  فاجتمعوا 
الذي كان معجًبا بذكاء الشافعي وعلمه باألمور 
»الفقهية ».. وبدأوا بإلقاء األسئلة، الفتاوي في 

حضور الرشيد..
   فسأل األول: ما قولك في رجل ذبح شاة في 
منزله، ثم خرج في حاجة فعاد وقال ألهله: كلوا 
مت علّي، فقال أهله: علينا  أنتم الشاة فقد ُحرِّ

كذلك..
ا 

ً
   فأجاب الشافعي: إن هذا الرجل كان مشرك

من  وخرج  األنصاب  اسم  على  الشاة  فذبح 
اإلسالم  إلى  الله  فهداه  املهمات  لبعض  منزله 
مت عليه الشاة، وعندما علم أهله  وأسلم فُحرِّ
مت عليهم الشاة كذلك .. ا فُحرِّ

ً
أسلموا هم أيض

الخمر،  عاقالن  مسلمان  شرب  وُسئل:   -   
على  والُيقام  أحدهما  على  الحد  يقام  فلماذا 

اآلخر؟
ا..

ً
فأجاب أن أحدهما كان صبًيا واآلخر بالغ

- وُسئل: زنى خمسة أفراد بامرأة، فوجب     
وثالثهم  الرجم،  وثانيهم  القتل،  أولهم  على 

الحد ورابعهم نصف الحد، وآخرهم ال شيء؟
ا 

ً
   فأجاب: استحل األول الزنى فصار مرتد

ا، 
ً
محصن كان  والثاني  القتل،  عليه  فوجب 

ا، 
ً

عبد كان  والرابع  محصن،  غير  والثالث 
ا..

ً
والخامس مجنون

م عن يمينه ُطلقت 
ّ
ى وملا سل

ّ
  - وُسئل: رجل صل

م عن يساره بُطلت صالته! وملا 
ّ
زوجته! وملا سل

نظر إلى السماء وجب عليه دفع ألف درهم؟
م عن يمينه رأى زوج 

ّ
   فقال الشافعي: ملا سل

قد  رآه  فلما  غيابه،  في  تزّوجها  التي  امرأته 
يساره  عن  سلم  وملا  زوجته،  منه  ُطلقت  حضر 
رأى في ثوبه نجاسة فبطلت صالته، فلما نظر 

السماء  في  ظهر  وقد  الهالل  رأى  السماء  إلى 
في  سداده  يستحق  درهم  ألف  دين  عليه  وكان 

أول الشهر.
مع  يصلي  كان  إمام  في  تقول  ما  وُسئل:   -   
وملا  رجل،  عليهم  فدخل  مسجد  في  نفر  أربعة 
وعلى  القتل  اإلمام  على  وجب  اإلمام  م 

ّ
سل

املصلني األربعة الجلد ووجب هدم املسجد على 
أساسه؟

كانت  القادم  الرجل  إن  الشافعي:  فأجاب     
فقتل  أخيه  بيت  في  وتركها  وسافر  زوجة  له 
اإلمام هذا األخ ، وادعى أن املرأة زوجة املقتول 
فتزوج منها، وشهد على ذلك األربعة املصلون، 
اإلمام  فجعله  للمقتول،  ا 

ً
بيت كان  املسجد  وأن 

ا!
ً

مسجد
ماء  قدح  أخذ  رجل  في  تقول  ما  وُسئل:   -   
م عليه بقية ما في  ليشرب، فشرب حالال وُحرِّ

القدح؟
القدح  نصف  شرب  الرجل  إن  فأجاب:     
فاختلط  املتبقي(،  املاء  في  أي)نزف  فرعف 

م عليه ما في القدح! املاء بالدم فُحرِّ

منزل،  سطح  فوق  رجالن  كان  وُسئل:   -    
اآلخر  على  مت  فُحرِّ فمات  أحدهما  فسقط 

زوجته؟
كان  فمات  سقط  الذي  الرجل  إن  فأجاب:    
فوق  معه  كان  الذي  عبده  من  ابنته  ًجا  مزوِّ
السطح، فلما مات أصبحت البنت تملك ذلك 

مت عليه. العبد الذي هو زوجها فُحرِّ
إلى هنا لم يستطع الرشيد الذي كان حاضًرا 
تلك املساجلة أن يخفي إعجابه بذكاء الشافعي 
إدراكه  وحس  فهمه  وجودة  خاطرته  وسرعة 
فأفصحت  وعّبرت  فأحسنت  بينت  قد  وقال: 

وفّسرت فأبلغت.
أمير  عمر  الله  أطال  الشافعي:  فقال     

املؤمنني،
العلماء مسألة، فإن أجابوا  إني سائل هؤالء 
عليها فالحمد لله، وإال فأرجو أمير املؤمنني أن 

يكف عني شرهم.
   فقال الرشيد: لك ذلك وسلهم ما تريد يا 

شافعي.
 600 وترك  رجل  مات  الشافعي:  فقال     
درهم، فلم تنل أخته من هذه التركة إال درهًما 

ا، فكيف كان الظرف في توزيع التركة؟
ً

واحد
فنظر العلماء بعضهم إلى بعض طويال ولم 
فلما  السؤال،  على  اإلجابة  أحدهم  يستطع 
طال بهم السكوت، طلب الرشيد من الشافعي 

اإلجابة.
   فقال الشافعي: مات هذا الرجل عن ابنتني 
واحدة،  وأخت  ا 

ً
أخ عشر  واثني  زوجة  و  وأم 

درهم،   400 وهي  الثلثني  البنتان  فأخذت 
وأخذت األم السدس وهو 100 درهم، وأخذت 
الزوجة الثمن وهو75 درهما، وأخذ االثنا عشر 
لألخت..  واحد  درهم  فبقي  درهًما،   24 أخا 
فتبسم الرشيد وقال: أكثر الله في أهلي منك، 
وأمر له بألفي درهم فتسلمها الشافعي ووزعها 

على خدم القصر.

فطنة الشافعى!!

# ماما _ افتحي _الباب
# ماما_ أنا _ وصلت

ترررن ترررن
 .. الجذمة  اقلع   .. حبيبي  يا  جيت  انت 

مترميهاش حطها في الجذامة
اقلع هدومك بسرعه يا الله متضيعش وقت 
.. خدلي بسرعة دش سريع  قها عالشماعة 

ِّ
عل

خلص  ثانية  في   .. ورانا  اللي  نشوف  علشان 
طبقك 

خلصت؟؟
اعمل بسرعة يالله الهوم وورك 

ـ ثواني بس ارتاح 
من إيه يا خويا؟؟

هتذاكر  اليوم  متضيعليش  يالله  اتحرك 
وآجي  األطباق  هغسل  طب  إنجلش,  إيه؟ 
سمع  طب  خلصت  ها   , الفوكاب  اسمعلك 
طااااخ  بتذاكر..  وعامل  حافظ  مش  وكمان 

طوووخ طييييخ

الساعة 9خلصت كل الهوم وورك 
صلي  روح  واتوضأ,  سنانك  اغسل   .. يالله 

وعلي السرير عدل
ـ ممكن ألعب شوية؟؟

ـ بأمارة إيه ؟؟؟
مناهدة ومذاكرة أي كالم.. الساعة 9 وربع 
هاخد منك التاب, روح بسرعة الوقت بيجري 

على الفرش 
ـ تصبح علي خير 

رسالة جميلة جدا تفيد الكبار والصغار
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وأي رزق..  وأي عافية..  نعيشها..  نعمة  أي     
وأي فضل!!

ساعات  عليه  تمر  منا  الواحد  أن  حتى 
من  ساعة  وآخر  الفطر  ولحظات  السحر 
كه  يحرِّ شيئا  قلبه  في  يجد  ال  وهو  الجمعة 

للتضرع لله..
عن  سيغفل  كان  هل  مهموما..  كان  لو  أترى 

فارج الهم؟!
أترى لو كان معدما.. كان سيغفل عن الغني 

الوهاب؟!
أترى لو كان مبتلى.. كان سيغفل عن كاشف 

الضر؟!
أتعرف أين املشكلة؟

لو   .. محسوس  غير  الضالل  أن  املشكلة     
لرأيت  وبالئه  جوعه  بقدر  املرء  ضالل  كان 
املتضرعني ال يسألون غير الهداية. لكن.. ملاذا 

ال تجوع للهداية؟ ملاذا ال تظمأ لها؟
التي ال  القرآن  أم  التي هي  الفاتحة..  سورة 
الليل  آناء  بها  تتمتم  حتى  إسالمك  يستقيم 

وأطراف النهار ما هي؟
هي دعاء بالهداية..

لم تصل فكرتي بعد؟
أعرف ذلك..

خذ هذا السؤال:
قبل مدة يوم.. شهر.. سنة..

  قمت في السحر منتفضا تسأل الله أمرا.. 

قصدت مكة معتمرا تحمل هم حاجة لك عند 
الله..

  سكبت وضوءك قبل أذان املغرب والجمعة 
وأتيت املسجد الهثا ضارعا مستكينا..

قرضا  الله  وأقرضت  محفظتك  أخرجت    
حسنا وكل همك أن يبلغك الله مرادا..

السؤال:
الذي  الهم    هل فعلت شيئا من ذلك وكان 

تحمله )الهداية(؟؟
هل جعلت شيئا من ذلك ألنك شعرت بأنك 

محتاج للهداية؟؟
إال  كك  يحرِّ شيء  وال  السحر  في  انتفضت 

سؤال الهداية..
إال  تلبيتك  يقطع  شيء  وال  البيت  قصدت 

هاجس خوف الضاللة..
والذي ال إله إال هو لحاجتنا للهداية والنور 
من الله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب 

والرزق وعافية البدن..
تأّمل هذا الحديث..

هذا السياق..
هذا الترتيب..

يقول الله في الحديث القدسي:
هديته..  من  إال   

ٌ
ضال كلكم  عبادي  يا   (

فاستهدوني أهدكم
أطعمته  من  إال  جائع  كلكم  عبادي  يا 

فاستطعموني أطعمكم

كسوته  من  إال  عاٍر  كلكم  عبادي  يا 
فاستكسوني أكسكم (

فهال  واستكسوناه  استطعمناه  قد 
استهديناه!!

فيمن  اهدني  اللهم   ( القنوت  دعاء  من 
هديت (

الله عليه وسلم في  ومن دعاء محمد صلى 
صالة الليل ) اهدني ملا اختلف فيه من الحق 

بإذنك (
مرضا  تخّيلها  لكن  نراها  ال  الضاللة 

كالسرطان .. تخّيلها هما كالفقر
تخّيلها بالء كمظلمة حلت عليك..

واقصد املحراب .. وناِد ربك تضرعا وخيفة 
وخفية

ناِد ربك بكرة وعشيا..
وقل:

يا رِب.. اهدني..
األخسرين  من  أكون  أن  بك  أعوذ  رب..  يا 
أعماال.. الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا..

يا رب.. أعوذ بك أن يبدو لي يوم القيامة ما 
لم أكن أحتسب..

كالذي  يقينا  تريد..  كالذي  إيمانا  رب..  يا 
تحب..

يا رب اهدني الصراط املستقيم..
صوتك  فارفع  الصالة  في  سمعتها  وإذا 

بعدها..

ـ ماما ماما
ـ إيه تاني؟؟؟

ـ بكرة متفتحليش الباب
ملحوظة:

وال  افعل  عالقة  بابنك  عالقتك  تجعل  ال 
تفعل

واعرف إن  اللعب غذاء له
زي األكل والشرب

يعني مش رفاهية وال كماليات

رنــــا رضــــا 
 مستشار أسرى وتربوى

راشد بن خنني

جوع آخر..
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القلوبروحوا

فون  آي  ابنتها  تهدي  أمريكية  أم 
بمناسبة عيد ميالها الـ 13.

اقرأ رسالتها  ثم قارن حالها بحال بعض 
اآلباء واألمهات في مجتمعنا 

ز على الفقرة 8
ِّ
رك

األم تقول:
تتفاخري  ان  اآلن  يمكنك  عزيزتي .. 
ويمكن  طيبة  ابنة  انت  فون.  آي  تملكني  أنِك 
وتستحقني   13 الـ  سن  في  عليك  االعتماد 

الهدية. 
القوانني  يأتي مع قبول بعض  ولكن قبولها 
هذا  قراءة  منك  أرجو  االستخدام.  وتدابير 
القيام  أن من واجبي  أن تفهمي  أرجو  العقد. 
هذا  مع  تتأقلم  حتى  جيدة  تربية  بتربيتك 
تتسبب  وأال  به  املحيطة  والتكنولوجيا  العالم 
في انحرافك. اإلخالل بالشروط سوف يؤدي 

إلى حرمانك منه. 
شروط استخدام الهاتف: 

1. الهاتف ليس ملكا لِك، نحن )والداك( 
اشتريناه لك ونحن نقدمه لك تحت إشرافنا 
السر  بكلمة  علم  على  نكون  أن  يجب   .2

دائما 
3. إذا رن الهاتف فعليك اإلجابة. إنه هاتف 
ال  جيدة.  ألفاظا  واستخدمي  مرحبا  فقلي 
من  االتصال  يكون  عندما  الرد  تتجاهلي 

والدك أو والدتك أبدا . 
يوميا  الوالدين  أحد  إلى  الهاتف  مي 

ِّ
سل  .4

والساعة  دراسية  ليلة  كل  في  7:30م  الساعة 
9:00م في نهاية األسبوع. الهاتف سوف يغلق 

بالليل ويعاد فتحه س 7:30 ص. 
واحترمي عائالت  النصائح  لهذه  استمعي 

اآلخرين كما نحب اآلخرين أن يحترمونا. 
املدرسة.  الى  معِك  الهاتف  تحملي  ال   .5
الذين  األشخاص  مع  بالحديث  قومي 

تراسلينهم شخصيا. 
إنها مهارة حياتية. 

* الرحالت الجزاية من اليوم وأنشطة ما 

خاص  وإذن  تقدير  إلى  تحتاج  املدرسة  بعد 
من الوالدين. 

6. إذا وقع الهاتف في الحّمام أو تحّطم أو 
تكاليف  أو  استبداله  عن  املسؤولة  فأنِت  ِقد 

ُ
ف

بتوفير  اآلن  من  قومي  أو  تسلفي  إصالحه. 
جزء من املال ملثل هذه الحاالت.

أو  للكذب  التقنية  هذه  تستخدمي  7.ال 
في  نفسك  تدخلي  وال  شخص.  اي  لخداع 
صديقة  كوني  اآلخرين.  تؤذي  قد  محادثات 

 وابتعدي عن خط النار. 
ً

مخلصة أوال
8. ال تقومي بإرسال رسالة أو إيميل أو قول 
كنِت  إذا  الجهاز  هذا  باستخدام  شيء  أي 

تخافني من قوله عالنية.
ألي  إيميل  أو  رسالة  بإرسال  تقومي  ال   .9
تخافني  كنِت  إذا  حديث  على  يحتوي  شخص 
أن تتفوهي به بصوت عاٍل أمام والديه. قومي 

بضبط النفس. 
اإلباحية.  املواقع  باتا  منعا  منع 

ُ
ت  .10

يمكن  ما  اإلنترنت  في  املعلومات  عن  ابحثي 
عن  سؤال  لديِك  كان  إذا  معي.  تتشاركيه  أن 
أو  أنا  ويفضل  شخص  أي  فاسألي  شيء  أي 

والدك. 
حالة  في  وضعه  أو  بإغالقه  قومي   .11
عام.  بمكان  وجودك  حالة  في  بعيدا  الهزاز 
عندما  أو  السينما  أو  املطعم  في  وخاصة 
تتخاطببني مع أحد ما. إنت إنسانة مهذبة وال 

رك.  تدعي الهاتف يغيِّ
12. ال تقومي بتصوير وإرسال او استقبال 
أي صورة لجسدك أو من أعضائك الخاصة 
أو األشخاص اآلخرين. ال تضحكي من كالمي 
به برغم  بالقيام  هذا فسيأتي يوم سترغبني 

ذكائِك العالي. 

سنوات  يدمر  وقد  خطر  إنه 
حال  في  وحياتك  ودراستك  مراهقتك 
البلوغ. إنها دائما فكرة سيئة. الفضاء الخارجي 
أي  تجعل  أن  الصعوبة  ومن  منك  وأقوى  واسع 
شيء بهذه األهمية يختفي…إضافة إلى السمعة 

السيئة. 
أو  الصور  من  املاليني  بجمع  تقومي  ال   .13
عيشي  شيء.  كل  لتسجيل  داعي  ال  االفالم. 

خبراتك. سوف تختزل في ذاكرتك لألبد. 
14. ضع هاتفك باملنزل لبعض الوقت واشعري 
باألمان في اتخاذ هذا القرار. الهاتف ال يمكن أن 
تعيشي  أن  مي 

ّ
تعل لك.  امتدادا  أو  حياتك  يكون 

فقدان  من  الخوف  من  وأقوى  أكبر  كوني  بدونه. 
شيء ما. 

15. قومي بتحميل ما يفيدك. قومي باالستفادة 
من هذه الهدية وتوسعي في خيالك. 

وقت  من  املفيدة  العقلية  باأللعاب  تمتعي   .16
آلخر.

إلى  وانظري  أعلى  إلى  بالنظر  قومي   .17
إلى  واستمعي  نافذة  افتحي  حولك.  من  العالم 
االعتماد  بدون  وتساءلي  وتمشى  قومي  الطيور. 

ك البحث )جوجل(.  على محرِّ
18. إذا قمِت باإلخالل باالتفاق سوف أسحب 
من  ونبدأ  املوضوع  في  وسنتحدث  منك  الهاتف 
جديد. أنت وأنا دائما نتعلم، أنا بصفك ونحن في 
هذا شركاء. أتمنى أن توافقي على هذه الشروط. 
معظمها دروس ليست الستخدام الهاتف فقط 
ر.  وإنما للحياة. إنك تعيشني في عالم سريع ومتغيِّ
إنه عالم ممتع ومغٍر. اغتنمي الفرص من حولك 

ببساطة. 
تتعدى  ثقة  العظيم  وقلبِك  القوي  بعقلك  ثقي 
حدود أي آلة. أحبك وأتمنى أن تستمتعي بهاتفك 

الرائع الجديد. 
< عيد ميالد سعيد حبيبتي.

< من أجل هذه العقلية وطريقة التفكير تفّوقوا 
علينا وفشلنا في التربية. 

)إنها تربية السلوك التى افتقدناها كبارا 
وصغارا( 

تربية السلوك التى 
افتقدناها كبارا وصغارا
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 إلى 
ُ

 على امليزان في الصيدلية.. ونظرت
ُ

صعدت
الشاشة التي يخرج عليها مقدار وزني، لحظات قلق 
مازجت قلبي خشية أن يكون وزني قد زاد أكثر من 
أسارير  وتظهر  تخرج،  بالورقة  فإذا  عهده،  سابق 

وجهي ، 
لقد نحفت كيلو في شهر واحد 

... الحمد لله ...
ثم تأملت.. 

ماذا لو كان األمر أعظم من ذلك؟؟؟
يوم  امليزان هو ميزان أعمالي  لو كان هذا  ماذا 

القيامة؟؟!
وأنا أنظر إليه بقلق انتظر النتيجة؟؟

هل وزن حسناتي أكثر أم سيئاتي؟؟
ة رَّ

ّ
ا، توزن فيه حتى الذ

ً
هو ميزان دقيق جد

 
ْ

َيْعَمل  
ْ

َوَمن  * َيَرُه  ْيًرا 
َ

خ ٍة  رَّ
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َ
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حسناتي  وزن  نتيجة  فيها  تبني  ورقة  تخرج  لن 
وسيئاتي، ولكن سيكون هناك كتب تتطاير، فإما أن 

آخذ كتابي باليمني أو بالشمال.
في الدنيا.. 

إذا رأيت وزنك قد زاد تتحسر وتقول: 
داومت  وليتني  الوجبة..  بهذه  أستهن  لم  ليتني 
على حرق الدهون بالرياضة.. ليتني اتبعت حمية.. 
املقبلة  األيام  في  الجهد  من  ا 

ً
مزيد أبذل  أن  عسى 

ألصحح وزني.
أما في اآلخرة... 

إذا رأيت وزن أعمالك فسيكون لسان حالك: 
داومت  وليتني  املعصية..  بهذه  أستهن  لم  ليتني 
حمية  اتبعت  ليتني  باالستغفار..  الذنوب  إزالة  على 
عن املعاصي فحميت لساني وسمعي وبصري وقلبي 
ثانية  فرصة  فال  ولألسف،  الله..  حرم  ما  كل  عن 

لتصحيح وزن أعمالي
ُم 
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ذنوبك  ِسمنة  دواء  اجعل   .. ذنوبك  وزن  انقص 
أن  تنس  وال  النوافل,  كثرة  ورياضتك  االستغفار 

حسن الخلق أثقل ما في امليزان
والتسامح  واالبتسامة  الطيب  والكالم  االحترام 
والتجاوز، كلها نوافذ لجمال الحياة، كيف نستمتع 
بالحياة إذا أغلقنا تلك النوافذ ومارسنا الخير، كن 
محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا ليس ألجلهم بل ألن 

الله يحب املحسنني..
سامح   .. أحد  ضد  قلبك  في  شيء  أي  تترك  ال 
لحظات  فالحياة   .. الظن  وأحسن  وتجاهل  واغفر 

تستحق أن تعيشها براحة!!           
سموحة،  ونفس  نِظيف  وقلٍب  ابتسامة  مَجرد 

َهكذا تعيش َجمال الحياة.

حاىل مع امليزان

*اثنان ال تنسهما: ذكر الله واملوت، واثنان 
وإساءتهم  اس 

ّ
للن إحسانك  تذكرهما:  ال 

إليك.
في  اليقني  واستشعر  بثبات،  الله   

ُ
ادع  

 اختيار 
ّ

اإلجابة منه سبحانه، وليعلِم العبد أن
هي  لنفسه،  اختياره  ِمن  خير   

ّ
وجل  

ّ
عز الله 

كلِمات لم أحبذ أن أتوقف عند قراءتي لها، 
فقد تكون أنت في حاجتها؛ فبث في نفسك 
األِمل والتفاؤل.     قيل البن مسعود رضي الله 
يعرف  ال  الذي  قال:  األحياء؟  ميت  من  عنه: 

معروفًا، وال ينكر منكرًا.
إلى  فالجأ  إن طاف بك طائف من هم   *
الله، وامنح غيرك معروفًا: أطعم جائعًا، ّعد 

، وأنسًا.
ً

مريضًا؛ تجد راحة
البال،  ويشرح  األقفال،  يفتح  االستغفار 
بك  ضاقت  إن  الحال.  ويصلح  املال،  ويكثر 
 

ّ
ق الشك قلبك واستبد

ّ
النفس عما بك، ومز

قلبك  وغدا  تثق،  بمن  تجد  فلم   
َ

ت
ّ
وتلف بك، 

غريب،  منك  القريب  وأصبح  يحترق، 
ك 

ّ
ولف رهيبًا،  وصخرًا   

ً
ثقال يحمل  وقلبه 

الودِّ  باب  الناس  وأغلق  ولهف،  وحزن،  ليل، 
باب  هنالك   

ّ
بأن موقنًا   

ْ
فكن وانصرفوا، 

باب  ورحابًا،  وهدًى،  ونورًا،   ،
ً

رحمة يفيض 
ال  باب  ربك  فعند  تنطلق؛  الخلق  قلوب  إليه 

ينغلق.
* من قّصر بالعمل؛ ابتلي بالهم.

ك لتعرف الناس ما كانوا في عافية، 
ّ
* إن

حقائقهم.  إلى  الناس  صار  بالء؛  نزل  فإذا 
عن  بعد  عال؛  كلما  الطائر،  مثل  القلب 

اآلفات، وكلما نزل؛ احتوته اآلفات. 
محدود  فالعمر  بالتقى؛  فؤادك  *أعمر 
يشرح  مصحفًا؛  بصدرك  واحمل  السنني، 

فؤادك كل حني. 
 * حينِما تفتح أبواب الدنيا للعبد، ويغدق 
النعِم؛  عليه  وتتوالى  فضله،  ِمن  عليه  الله 
فعليه أن يجعل كل هذا الفضل إلى صاحب 
نهار  ليل  ربه  ويشكر  ان، 

ّ
املن الكريم  الفضل 

ن 
ّ
ى يزيد ِمن عطاياه، قال تعالى: }وإذ تأذ

ّ
حت

 
ّ

ربكِم لئن شكرتم ألزيدنكِم ولئن كفرتِم إن
عذابي لشديد{.

ملكت،  ما  لهما  تبذل  أن  الوالدين  بّر   *   
وتعطيهما فيما أمراك، ما لم يكن معصية. 

به  الله  نّجاك  نعمة،  عندك  مكروه  رب 
القمة. قد مضى  من نقمة، أحلك به صعود 

فاغنم  الغفالت؛،  أسير  يا  وفات،  العمر 
قى قبل املمات. 

ّ
العمر، وبادر بالت

الضّيق،  الفناء  هذا  من  بالعزم  اخرج   *
الذي  الرحب،  الفناء  إلى  باآلفات،  املحشوِّ 
فيه ما ال عني رأت؛ فهناك ال يتعذر مطلوب، 

وال يفقد محبوب. 
*إذا استغنى الناس بالدنيا؛ فاستغن أنت 
بالله، وإذا فرحوا بالدنيا؛ فافرح أنت بالله، 
بالله.  نسك 

ُ
أ فاجعل  بأحبابهم؛  أِنُسوا  وإذا 

إذا كنت في صالة؛ فاحفظ قلبك، وإذا كنت 
وإذا  لسانك،  فاحفظ  الناس؛  مجلس  في 
كنت في بيوت الناس؛ فاحفظ بصرك، وإذا 

كنت على الطعام؛ فاحفظ معدتك.
 * طوبى ملن بادر عمره القصير، فعّمر به 
البصير،  اقد 

ّ
الن لحساب  وتهّيأ  املصير،  دار 

صير.
ّ
قبل فوات القدرة، وإعراض الن

بادروا  والّسالم:«  الّصالة  عليه  قال   *
فقرًا  إال  تنتظرون  هل  سبعًا،  باألعمال 
مفسدًا،  مرضًا  أو  مطغّيًا،  غنًى  أو  منسّيًا؟ 
جال، 

ّ
دًا، أو الد

ّ
أو موتًا مجهزًا، أو هرمًا مفن

فالّساعة  الّساعة،  أو  ينتظر،  غائب  فشّر 
أدهى وأمّر ».

حكم وعبر إسالمّية 


