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النف�س املطمئنة

روحوا
القلوب

كالم  يوجه  العائلية  التجمعات  بعض  في    ●
الكلمة  أثر  من  نفسك  تحمي  فكيف  جارح، 

الجارحة ؟
••  يقول صاحب الخاطرة :

 مؤذيا أو جارحا من: زوج 
ً

     عند سماعك قوال
أوزوجة أو أخ أو أخت  أو أب أو أم

      أو قريب أو بعيد ...
النفس  في   ويحدث  ألم  بالقلب  يقع      

خدوش،،!!!
ي هذا )الحلم   عنها وتجاوزت  ُسمِّ

ّ
    فإذا سكت

والعفو ( ..    ولكن !...
▪  كيف أتجنب هذا األلم ؟ 

       واألهم كيف أحافظ على القلب من أذى 
تلك الكلمات  الجارحة؛ لكي ال تصيبك أمراض 
مثل: الكراهية ، الغل ، الحسد أو مرض جسدي 

أو عصبي  إلخ ... ؟؟

▪ يشير القرآن العظيم في ثالثة مواضع إلى 
هذه  الوقاية التي نبحث عنها:

●  قال الله عز وجل في نهاية  سورة الحجر:
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●  و في أواخر سورة طه : 
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●  وفي أواخر سورة ق :
 

َ
ك ح ِبَحمِد َربِّ  َوَسبِّ

َ
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     فلك أن تالحظ األمر التسبيح بعد كلمة   
)يقولـــــون ( فــــــورًا ...  أي عند سماع الكالم 

املؤذي...
التسبيح  وكأن    ، مهم  أمر  القلب  فسالمة   ▪
الجارح  الكالم  يسببه  أذى  أي  من   القلب  يقي 
به  تشعر  رضا  يورثك  بل  فحسب،  وقاية  وليس 

يستقر في قلبك ....
حياتنا  في  اآليات  هذه  مثل  تطبيق  إن   ●
وأثره  بل  صدورنا،   ويشفي  قلوبنا  يقي  اليومية 

أسرع مما نظن ....
▪  جعلنا الله وإياكم من  املسبحني آناء الليل  

وأطراف النهار ..
ألسنتهم  بطول  يتباهون  الذين  أما   ••
والرد  وتجريحهم  الناس  انتقاد  على  وقدرتهم 
عليهم وأنه ال أحد يستطيع مجابهتهم  أو القدرة 
صلى  املصطفى  الحبيب  قول  فإليكم  عليهم، 

الله عليه وعلى آله وسلم« 
يتقيه  القيامة من  يوم  الناس منزلة  ▪إن شر 

الناس مخافة فحشه ........ »أي بذاءة لسانه«.

، ال تقترب 
ً
لكي يبقى الجميل في عينيك جميال

منه كثيرًا.. البعض أجمل من بعيد، فحافظ على 
املسافة بينك وبينهم..

لقد علمتنا الكتابة أن نترك مسافة بني الكلمة 
والكلمة لكي يفهم اآلخرون ما نكتب.. 

أيضًا  مسافة  نترك  أن  املرور  حركة  وعلمتنا 
بيننا وبني السيارة التي أمامنا؛ حتى ال نصطدم 

بها.. 
وكذلك علمتنا حركة الحياة أن نترك مسافة 
أو  بهم،  نصطدم  ال  حتى  اآلخرين؛  وبني  بيننا 

نتصادم معهم.
قصة  للذاكرة  استدعت  الجميلة  الرسالة 
)شوبنهاور(  األملاني  الفيلسوف  ذكرها  رمزية 
من  اقتربت  القنافذ  من  مجموعة  »إن  تقول 
املتجمدة  الشتاء  ليالي  إحدى  في  بعضها 
شديد  الجليدي  الجو  من  وهربًا  للدفء،  طلبًا 
من  اقتربت  كلما  أنها  الحظت  لكنها  البرودة، 
بعضها أكثر، شعرت بوخز األشواك التي تحيط 

بأجسادها، مما يسبب لها املزيد من األلم..
 وأنها كلما ابتعدت عن بعضها البعض شعرت 
للدفء  وبحاجتها  أطرافها،  تجمد  بالبرودة 
الحال  هذه  على  بقت  أصدقائها!..  أحضان  في 

أن  الى  االنفصال؛  وهجير  االقتراب،  ألم  بني 
من  تقيها  التي  املناسبة  املسافة  إلى  توصلت 
برودة الجو الجليدي وتضمن لها أقل درجة من 

ألم وخز أشواك األقارب.
التي  الخاصة  وأشواكه  عيوبه  منا  إنسان  لكل 
إال  وخزاتها  بآالم  تشعر  وال  لك  تظهر  ال  قد 

عندما تكون على مسافة غير مناسبة منه..
البعض يعتقد أنه كلما ازداد قربًا ممن يحبهم 

فإن هذا سيشعرهم بالسعادة، 
فحتى  الدوام،  على  صحيحًا  ليس  وهذا 
وحميميته  معناه  يفقد  قد  الزائد  االهتمام 
اآلخرون  معه  يشعر  اختناق  إلى  ويتحول 
نفور  إلى  يتحول  قد  الذي  والتململ  بالضجر 

وكراهية..
فلكل إنسان خصوصيته وحدوده التي يحرص 

درجة  كانت  مهما  اآلخرون  يحترمها  أن  على 
قرابتهم.. 

لذا احرص على ضبط مسافاتك مع اآلخرين 
حتى وإن كانوا أبناءك أو أقاربك .. 

بينك  تركت  إن  حولك  من  الناس  تخسر  فلن 
وبينهم بعض املسافة التي تحترم خصوصيتهم 
وقدرتهم على التنفس.. بل ربما تكون عالقاتك 
النمو  على  قدرة  وأكثر  أجمل  اإلنسانية 

واالزدهار إن تركت لها املسافة الكافية للنمو.
إدارة املسافات فن يجب علينا تفهمه وإتقانه.. 
ولهم  لك  تسمح  مناسبة  مسافة  على  كن 
وال  الناس،   

َ
ك

َّ
فتمل كثيًرا  تقترب  ال  بالتنفس.. 

عواطفهم  وتبرد   
َ

َسْوك
ْ
فين كثيًرا  عنهم  تبتعد 

تجاهك. 
وتذكر دوما أن ضبط املسافات من أكبر سنن 

هذا الكون ودالئل عظمته.. 
باحترام  مرتبط  الدقيق  الكواكب  سير  وأن 
 واحدًا 

ً
املسافات.. فلو اقتربت الشمس منا ميال

 
ً
ميال عنا  ابتعدت  ولو  األرض،  الحترقت  فقط 

لتجمد كل ما حولنا. املسافات نظام الهى  ُيدار 
به الكون واإلنسان هو تاج الخليقة. 

أخالق من القرآن

شيرين أشرف جمال
إعداد:

حكمة وتقدير 
فلسفة وفن  وإدارة ضبط املسافات بني األقرباء واألصدقاء 
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من  عليه  متكبر  رجل  السوق  في  يطوف  كان 
حسن الهيئة والزهو ما ال يعلمه إال الله .

فمرت به امرأة تبيع السمن .
 فقال لها: ماذا تبيعني يا امرأة ؟

فقالت : أبيع سمنًا ياسيدي .
فقال لها: أريني .

فوق  من  السمن  دلو  نزل 
ُ

ت أن  أرادت  وعندما 
رأسها انسكب منه بعض السمن على ثيابه .

 فغضب الرجل غضبًا شديدًا ... 
وقال لها :

لن أبرح األرض حتى تعطيني ثمن الثوب .
عني  خِل   : له  وتقول  تستعطفه  املرأة  فظلت 

ياسيدي، فأنا امرأة مسكينة ..
ثمن  تعطيني  حتى  األرض  أبرح  لن   : لها  فقال 

الثوب .
فسألته : وكم ثمن الثوب ؟

قال : ألف درهم .
بألف  لي  أين  فمن  فقيرة  امرأة  أنا  له:  فقالت 

درهم ؟!
قال لها : ال شأن لي .

 فقالت له : ارحمني وال تفضحني . 
وبينما هو يتوعدها إذ أقبل عليهم شاب، فقال 

لها:
ما شأنك يا امرأه ؟ 

 فقصت عليه الخبر .
ألف  فأخرج  الثوب،  ثمن  أدفع  أنا  الفتى:  فقال   

درهم .
فعدها الرجل املتكبر، وقبل أن يبرح املكان، قال 

له الشاب: على رسلك أيها الرجل .
فرد عليه ذلك املتكبر 

وقال: ماذا تريد ؟
فقال له: هل أخذت ثمن الثوب ؟

قال:  نعم .
فقال له الشاب: فأين الثوب ؟

قال: ولَم !؟
قال: قد أعطيناك ثمنه فأعطنا الثوب .

قال الرجل املتكبر: وأسير عاريًا !؟
قال الشاب: ال شأن لي .

قال الرجل املتكبر: وإن لم أعطك الثوب ؟
قال: تعطينا الثمن .

قال الرجل املتكبر: األلف درهم ؟
قال الشاب: كال ، بل الثمن الذي نطلبه ؟!

فقال له الرجل املتكبر:

1- »قانون الراحة النفسية« .. االنسحاب 
ر بثمن. 

ّ
من الفوضى ال يقد

التجاهل   .. العقلي«  الذكاء  »قانون   -2
الطبيعي  حجمه  إلى  شخص  كل  يعيد 

مهما كان. 

ما  كل  ليس   .. االستغناء«  »قانون   -3
األمور  بعض  خسارة،  عنه  تستغني 

االستغناء عنها بداية أفضل. 
لك  أوجد   .. الذات«  تطوير  »قانون   -4
مكانا في القمة ففي القاع ازدحام شديد

 5- »قانون إثبات الذات« .. قم بني حني 
حتى  وأسلوبك  قوانينك  بتحديث  وحني 

تصبح واضحًا ومميزًا للجميع.
 6- »قانون التمييز« .. أن تبدع بأسلوب 
ويقلدك  االسترخاء  قمة  في  وأنت 

الجميع.
لك  توِجد  أن   .. التحدي«  »قانون   -7

مكانا بني الكبار، وُيعترف به.
8- »قانون إدارة الوقت« .. كن كالسفينة 

التي تمشي بني األمواج بالعلم واملعرفة.
غير  من  حياة   .. األهداف«  »قانون   -9  
االثنان  روح،  غير  من  جسد  مثل  هدف، 

ليس لهما قيمة .
تدرك  لم  إن   .. الوعي«  »قانون   -10  

أخطاءك فلن تتعلم الصواب. 
لن  تتألم  لم  إن   .. التعلم«  »قانون   -11

تتعلم.
تتغير  لم  إن   .. التغيير«  »قانون   -12  

فأنت تخسر حياتك.

لقد دفعت لي ألف درهم .
فقال الشاب:  ال شأن لك بما دفعت .. 

 فقال له الرجل : وكم تريد ؟!
قال الشاب: ألفي درهم .

 فقال له الرجل املتكبر: هذا كثير .
قال الشاب: إذن فأعطنا ثوبنا .

قال الرجل املتكبر: أتريد أن تفضحني ؟!
املرأة  تفضح  أن  تريد  كنت  كما  الشاب:  قال 

املسكينة !!!
فقال الرجل املتكبر: هذا ظلم.

 قال الشاب: اآلن تتكلم عن الظلم .
وعفا  للشاب  املال  وأعاد  املتكبر  الرجل  فخجل 

عن املرأة .
مجتمعون  والناس  الشاب  أعلن  فوره  ومن 
يشاهدون الواقعة أن املال هدية للمرأة املسكينة .

إدارة النزاعات تتطلب حكمة وتضحية ....
والحياة ليست بالكبر والتعالي... 

 ال تأسف على احترامك 
وخدمتك وطيبتك للناس .. 

ر أحد طيبتك .. 
ِّ

وال تحزن إذا لم يقد
ومع  يشكرها  أحد  وال  يوم  كل  د  تغرِّ فالعصافير 

هذا فإنها تستمر بالتغريد .. 
نظرة الناس لك تختلف

 فهناك من يراك سيئا
 وآخر يراك جيدا

وآخر يراك رائعا وآخر ال يراك شيئًا
 ووحده الله تعالى من يراك على حقيقتك ... 

فاجعل الله تعالی هو همك ومرادك ومقصدك.

إدارة النزاعات تتطلب حكمة وتضحية
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- أحمد جرى 5 كيلو في 25 دقيقة، 
مصطفى جرى 5 كيلو في 35 دقيقة
مني أسرع وأقوى وأفضل بدنيا؟

أحمد طبًعا!
برافو ..

- أحمد جرى الـ 5 كيلو داخل استاد 
وعلى نجيلة وأرض مجّهزة

على  كيلو   5 الـ  جرى  مصطفى 
الشاطئ على أرض رملية

مني أسرع وأقوى وأفضل بدنًيا؟
مم .. جايز اإلتنني متعادلني

- طيب .. أحمد عنده 23 سنة
مصطفى عنده 45 سنة

مني أسرع وأقوى وأفضل بدنًيا؟
مصطفى

- طيب .. أحمد وزنه 73 كيلو
مصطفى وزنه 85 كيلو

عنده  مصطفى   .. معافى  أحمد   -
رباط صليبي

أحمد دي عاشر مرة يجرب يجري 
املسافة دي

مصطفى أول مرة .. 
وهكذا

 .. أكتر  مصطفى  عن  نعرف  ما  كل 
كل ما هنديله كريديت أكتر

بأفضلية  حكمنا  ملا  فينا  رأيك  إيه 
سؤال  أول  من  مصطفى  على  أحمد 

فوق؟
كنا أغبياء وسطحيني .. صح؟

والسطحية  الغباء  نفس  هو  كذلك 
ملا تقارن نفسك بأي حد

والفرص  مختلفة  بيئته  واحد  كل 
 .. مختلفة  الحياة  في  بتقابله  اللي 
مختلف..  وقدره  مختلفة  وأسرته 
إنك  نفسك  على  تحكم  مينفعش 

متأخر عشان حد في سنك سبقك
ممكن تكون إنت اللي سابق بحسب 

اللي  .. وهو  اللي في حياتك  املعطيات 
متأخر

بأنك فاشل  على نفسك  متحكمش 
أو  أعلى  مجموع  جاب  غيرك  عشان 
اشترى  أو  أحسن  وظيفة  في  اتوظف 
في  صوره  وبينزل  واتجوز  عربية 

املصيف وإنت لسه بتقول يا هادي
ممكن والله إنت اللي سابقه بكتير..
وهو  يتيم  الدنيا  على  طلع  واحد 
واتجوز  أسرته  عن  األول  املسئول 
من  مرة  مليون  أنجح   30 سن  على 
والده  ظل  في  الدنيا  على  طلع  واحد 
سنة.  25 عنده  وهو  واتزوج  امليسور 
واحد اتخرج من جامعة مصرية وهو 

من  بكتير  أنجح  نفسه  على  بيصرف 
واحد درس في هارفارد عشان ›خالو‹ 
دراسته  يكمل  ره 

ّ
سف أمريكا  في  اللي 

هناك
> أسوأ فكرة وأبشع جريمة ممكن 
تقيس  إنك  نفسك  حق  في  تعملها 
مقارنات  بعقد  الحياة  في  نجاحك 

بينك وبني اللي حواليك
اللي  العادلة  الوحيدة  املقارنة 
تقارن  إنك   .. نفسك  مع  تعملها 

نفسك دلوقتي .. بنفسك من فترة
من إسبوع .. من شهر .. من سنة

دلوقتي أحسن؟ يبقى إنت ماشي 
صح .. دي املقارنة الوحيدة العادلة

تضمنلك  اللي  الوحيدة  واملقارنة 
حياة سعيدة ونفسية متزنة

في ناس كتير سابقة ومش حاسة 
املقارنات  بسبب   .. سابقة  إنها 
وبني  بينها  بتعقدها  اللي  العقيمة 
بالفشل  نفسها  على  وتحكم  نفسها 
 35 في  كيلو   5 جرت  إنها  ملجرد   ..
دقيقة وأحمد ما شاء الله عليه وصل 

في 25.

ال تقارن نفسك بأى أحد

ملاذا الولد 
الصالح ؟

قال أويس القرني رحمه الله: 
لو أن رجال مشى في طريقه ملالقاة عدوه 

فأثقله درعه.. فخلعه 
وأثقله سيفه..  فرماه

وأثقله طعامه وشرابه.. فتركهما. 
، جائعًا..

ً
ثم لقى عدوه حاسرا، أعزال

فأنى له أن ينتصر ؟!
ر .. فتركه

ْ
ك

ِّ
كذلك من ثقل عليه الذ

وثقلت عليه السنن الرواتب.. ففرط فيها
وقتها..  في  الفرائض  أداء  عليه  ل 

ُ
وثق

رها. 
ّ

فأخ
أغلبها..  في  الشرعية  األوامر  عليه  وثقلت 

فهانت عليه.
وتسلط  ومعيشته  حاله  سوء  يشتكي  ثم 

الشيطان على قلبه! 
مسكني ذلك.. 

صرع نفسه قبل أن يصرعه عدوه 
إلى الله املشتكى

وحسن  شكرك  و  ذكرك  على  أعنا  اللهم 
عبادتك 

الذي  املتعلم   الولد  وليس  الصالح؟  الولد  *ملاذا 
عنده شهادة عالية أو لغة متقنة أو وظيفة ذات منصب 
أو من كنت تحبه و تدلعه أو حتى من يحبك من أبنائك 

؟!
ملاذا فقط *الصالح*؟

 قال ابن تيمية:
*« واليزال الولد الصالح يستغفر ألبيه حتى ُيغفر له 

رفع درجته في الجنة«*
ُ

ثم ت
حالك  ينسى  لن  الذي  أبنائك  من  الوحيد  فهو  نعم 
الدنيا  شغلته  مهما  لك  الدعاء  عن  يتوقف  فال  هناك 
ألنه هو بصالحه مشغول باآلخرة التي هي دارك وداره 

همه حاله هناك ويذكر وصولك قبله 
فاحرص على صالح ولدك كحرصك على نجاحه 

وتفوقه وتميزه فكله يذهب..... ويبقى لك صالحه
الصالح نعمة عظيمة احرصوا عليها

ا
ً

 اللهم اغفر آلبائنا وأمهاتنا أحياًء وأموات
اللهم أعنا على تربية أبنائنا وبناتنا تربية  صالحة 

طيبة ترضاها 
   واكتبنا واكتبهم من الصالحني عندك .  آمني آمني 

آمني 

روحوا
القلوب

صرع نفسه قبل أن يصرعه عدوه


