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ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ

إعداد:

شيرين أشرف جمال
ٌ
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺧﺮ ﻗﺪ
ﺣﻞ
ﻏﺎﺩﺭ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﺱ  ..ﻓﺴﺄﻝ
ﺳﺆﺍﻻ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺿﺤﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺠﻮﺍﺑﻪ
ُ
ﻭﺃﺧﺬﺗﻪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ
 ..ﺫﻫﻞ ﺍﻤﻟﻌﻠﻢ ٌ
ﻭﺍﻟﺪﻫﺸﺔ – ﺿﺤﻚ ﺑﻼ ّﺳﺒﺐ –
ﻟﻜﻦ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﺃﻥ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻛﻤﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ.
ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﻚ ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻀﺤﻜﻮﻥ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻏﺒﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ.
ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻄﻼﺏ  ..ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻤﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﺧﺘﻠﻰ ﺑﻪ ﻭﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﺑﻴﺘًﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗة ﻭﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ،
ﻭﻗﺎﻝ :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ

ﺣﻔﻈًﺎ ﻛﺤﻔﻆ ﺍﺳﻤﻚ ﻭﻻ ﺗﺨﺒﺮ
ﺃﺣﺪًﺍ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻤﻟﻌﻠﻢ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﻗﺎﻡ
ﺑﺸﺮﺣﻪ ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻤﻟﻌﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭ  ..إﻟﺦ .
ﺛﻢ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﻄﻼﺏ:
ﻣﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻩ،
ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ
ﻳﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ،
ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺤﻴﺎﺀ ﻭﺗﺮﺩﺩ ،ﻗﺎﻝ
ﺍﻤﻟﺪﺭﺱ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺃﺟﺐ ..

ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻠﻌﺜﻢ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻤﻟﻌﻠﻢ ً
ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻄﺮًﺍ
ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﻟﻪ.
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻦﻴ ﻣﺬﻫﻮﻝ ﻭﻣﺸﺪﻭﻩ
ﻭﻣﺘﻌﺠﺐ ﻭﻣﺴﺘﻐﺮﺏ ..
ﺗﻜﺮﺭ ﺍﻤﻟﺸﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻜﺮﺭ ﺍﻤﻟﺪﺡ
ﻭﺍﻹﻃﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﻖ
ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﺑﺪﺃﺕ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺘﻐﻴﺮ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺘﻐﻴﺮ

ﻟﻸﻓﻀﻞ  ..ﺑﺪﺃ ﻳﺜﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻳﺮﻯ
ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻏﺒﻲ  -ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻔﻪ
ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ..
ﺷﻌﺮ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻤﻟﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻤﻟﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ.
ﺍﻗﺘﺮﺏ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  ..ﺍﺟﺘﻬﺪ ..ﺛﺎﺑﺮ  ..ﻧﺠﺢ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻤﻟﻮﺍﺩ.
ﺩﺧﻞ ﺍﻤﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺜﻘﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻫﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ..
ﺯﺍﺩ ﺗﻔﻮﻗﻪ  ..ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ
ّ
ﺃﻫﻠﻪ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .
ﺃﻧﻬﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻔﻮﻕ ،ﻭﺍﺻﻞ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ.
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  ..ﻭﺍﻵﻥ
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻤﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ.
ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺩﺍﻋﻴًﺎ
ﻤﻟﺪﺭﺳﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻥ
ﻳﺜﻴﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ.

كيف تسأل ابنك عن الصالة
طريقة السؤال تحدد نوع اإلجابة..
يستخدم اآلباء أساليب مختلفة للسؤال
عن الصالة ..
ً
أوال  :السؤال العنيف:
غليظة فيها اتهام
بلهجة
فتقول البنك،
ٍ
ٍ
وهجوم فتقول  :صليت ؟؟؟ فعندها سيدافع
ابنك عن نفسه ولو بالكذب..
ثانيًا :السؤال املستهزئ
😏 فتقول :هل صليت اليوم يا عم الشيخ؟؟
أم صليت بالحرم؟؟ هل توضأت أم كالعادة
تصلي بدون وضوء ؟؟
هذه الطريقة في السؤال تحمل في
طياتها االستهزاء ..تستفزه وتجعله يخرج
عن شعوره  ،فسيشعر أنك ال تحترمه..
ثالثًا :السؤال املستهتر:
فال نجعل السؤال عن الصالة رقم واحد
فقد تسأل عن املذاكرة مثال أكثر من
بطريقة
الصالة مثال
الصالة ،أو تسأل عن
ٍ
ِ
فاترة وعلى فترات متقطعة.
وهنا سيشعر طفلك أن الصالة ليست
رقم واحد في حياتك وحياته..
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رابعًا :السؤال املتوازن:
ورفق مع الجدية والحزم ،وهذا
بحب
ٍ
موضوعنا واهتمامنا وإليكم بعض
األساليب التربوية الهادفة:
* تقول إحدى الفتيات :كان ألبي أسلوبٌ
خاص للسؤال عن الصالة ،كانت الصالة
أول شيء يسألني عنه عند عودته من
صليت يا حبيبتي؟؟
العمل ،فيقول :هل
ِ
صليت يا نور عيني؟
ِ
إذا قلت ال فيقول بهدوء قومي وصلى
ويعطيني
..وإذا قلت نعم فإنه يفرح
ً
مكافأة ..وتتنوع مكافآت أبي..بداية من
ً
وانتهاء بمبلغ كبير .وأحيانًا
حضن جميل

كانت نظرات الفرح في عيني أبي تكفيني..
حتى انتظمت في الصالة..
* يقول أحد اآلباء عندما أعود من العمل:
ال أسال أبنائي هل صليتم؟ ولكن أقول من
ّ
لم يصل فليقم إلى الصالة ..فيبادر أبنائي
بالصالة..
* إحدى األمهات دائمًا تقول البنها:
صالة جميلة
النوم بال كوابيس يحتاج إلى
ٍ
قبل النوم  ..هذه العبارة ظلت تعيدها كثيرًا
حتى أصبحت قانونًا في حياته ..مما جعله
يحاسب نفسه قبل النوم على صالته وجعله
يحافظ تحديدًا على صالة العشاء.
* هناك أسئلة عميقة تزيد من حب
ً
األبناء للصالة بدال من سؤالهم هل صليت؟
..تسأل مثال وتقول  :ماذا قرأت اليوم
في الصالة ؟؟ هل دعوت لي اليوم ؟ هل
دعوت ألخيك؟؟ ماذا دعوت في سجودك
اليوم؟.....
«رب اجعلني مقيم الصالة ومن ذريتي
ِ
ربنا وتقبل دعاء».

عبدالرحمن رمضان

العدد  151مايو 2022

عالم البحار الفرنسى جاك كوستو رحمه اهلل تعاىل
▪ الزمان :عام . 1977
▪ املكان :أكاديمية العلوم بالعاصمة باريس.
▪ الحضور :أكثر من  5000عالم في العلوم
التطبيقية وعلوم األحياء وعلوم البحار.
▪ نادوا اسمه ،قام من بني الصفوف ،مشى
ببطء نحو املنصة والعيون كلها تنظر باإلعجاب
والحب ،فهو أكبر عالم في شئون البحار
وصاحب الدراسات واالكتشافات الرائدة في
هذا امليدان الحيوي من العلوم.
▪ وقف على منصة الخطابة وتمتم بكلمات
يفهمها العرب ،بينما استغرب أكثرية الجمع،
ولم يفهموا شيئًا .لكن ضجت أصواتهم حينما
ترجم (كلماته) تلك باللغة الفرنسية ..أطلق
كلماته في فضاء األكاديمية العلمية وأعلنها
بكل قوة ووضوح :
أشهد أن ال إله إال الله وأن محمدًا رسول الله.
نعم  ..أسلم  -جاك كوستو  -أشهر وأبرز عالم
بحار في القرن العشرين.
فما سبب إسالمه؟
يومها قال كوستو :
▪ لقد رأيت آيات الله الباهرة في هذه البحار
التي درستها لسنوات طويلة من حياتي ،ثم
وجدت القرآن الكريم قد تحدث عنها وذكرها
قبل  14قرنًا ..سأله الحاضرون :مثل ماذا؟
قال :درست هذه القضية ورأيتها بنفسي:
▪ مضيق جبل طارق الذي يفصل بني البحر
األبيض املتوسط واملحيط األطلسي.
▪ مضيق باب املندب /البحر األحمر ،الذي
يفصل بني البحر األحمر وبحر العرب واملحيط

الهندي.
▪ كان من املفترض أن املحيط الكبير يطغى
بمائه على البحر األصغر منه ،مثل األواني
املستطرقة ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث
أبدًا.
▪ لقد وجدت أن هناك بحرًا ثالثًا يفصل
بينهما ،هذا البحر له خصائصه التي يتفرد
بها عن البحرين ،وهذا التفرد في كل شيء،
في امللوحة والكثافة وفي األسماك وفي درجة
الحرارة ،بل األمواج واألسماك ال تدخل هذا
الفاصل َّ أبدًا.
▪ وحدثت أحد البحارة الزمالء من أهل
اليمن ،فقال لي :إن هذا األمر الذي ذكرت
موجود في القرآن الكريم وتال ّ
علي هذه اآليات:
{مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان}
الرحمن 20 ،19 :وقوله تعالىّ :
{أمن جعل
األرض قرارًا وجعل خاللها أنهارًا وجعل لها
رواسي وجعل بني البحرين حاجزًا أإله مع الله

بل أكثرهم ال يعلمون } النمل 61 :
▪ إن هذه اللفتات العلمية تدل داللة واضحة
وقاطعة ،على أن الله هو الذي أنزل على محمد
صلى الله عليه وسلم هذه اآليات وهذا القرآن
العظيم .وإال فمن أخبر محمدًا صلى الله عليه
وسلم بأن هناك حواجز مائية بني البحار
واملحيطات؟ إنه الله  ..إنه الله.
ّ
▪خيم الصمت والسكون على الحضور
جميعًا ،وهم في ذهول مما ًيسمعون .واصل
(جاك كوستو) حديثه قائال :واألمر اآلخر
الذي دعاني إلى اإلسالم هذه اآلية{ :والطور
وكتاب مسطور في رق منشور والبيت املعمور
والسقف املرفوع والبحر املسجور} الطور 1 :ـ ،6
إنها آية عجيبة ورهيبة.
▪ البحر املسجور أي :البحر يشتعل نيرانًا،
نعم إن كل املحيطات والبحار الكبرى تخرج من
قيعانها النيران وقد صورنا هذه الظاهرة ..نعم
صورناها في أعماق املحيطات ودرسناها  ..ألم
أقل لكم إن هذا القرآن من الله وليس من عند
محمد صلى الله عليه وسلم .ثم قام بعرض
هذه الظواهر العلمية ً على الشاشة املتلفزة
وشرحها شرحًا مفصال وعميقًا .
▪ قال تعالى  (:سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي
أنفسهم حتى يتبني لهم أنه الحق )..
املرجع مجلة رابطة ادباء الشام العدد 937
يوليو 2021

ُ
نور البيان  -ملقارنة األديان

قوانين عجيبة !!!

* قانون الطابور :إذا كنت واقفا في طابور
بطيء وانتقلت الى طابور ثاني ماشي أسرع
 ،الطابور اللي كنت فيه بيمشي أسرع من
طابورك اللي انتقلت إليه
*قانون التليفون  :عمرك ما تتصل على رقم
غلط ويطلع مشغول !
* قانون التصليح  :بعد ما تتوسخ إيدك من
الشحم او الزيت  ،تجيلك حكة في راسك
* قانون املعدات  :إذا وقع منك شيء  ،تأكد
انه بيتدحرج لغاية ما يوصل مكان ماتقدرش
تطلعه منه !
* قانون اإللكترونيات  :إذا وديت الجهاز
عند مصلح وقتها بيشتغل !
* قانون املصادفات  :إذا كنت مع واحد
ومش عايز حد يشوفك معاه  ،فجأة تالقي كل
اللي تعرفهم طالعني من كل مكان !
* قانون املفاتيح  :إذا كانت عندك ًمفاتيح
متشابهة  ،وعايز تفتح باب البيت مثال ،يكون

ّ
تجربه !
املفتاح اللي يفتح هو آخر واحد
* قانون إشارات املرور  :إذا كان عندك
مشوار مستعجل  ،فكل ما توصل إشارة تقفل
في وشك !

* قانون البحث  :إذا حبيت تدور على شيء
ٌمعني (ما بتالقيه) مع إنك كنت كل يوم تشوفه
في خلقتك
أو بيكون في إيدك ...
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هل استفدتم من نمط حياتكم السريع ؟

إعداد:

شيرين أشرف جمال
هذه رسالة وصلتنى من أخ عزيز هزتني
من الداخل وأخبرتني بوجعي وأعطتني الدواء
ُّ
وتمعن لعل الله ينفعنا
وأرجو قراءتها بهدوء
بها بفضله وكرمه وأريد أن أوصلها ألكبر عدد
الرسالة تقول:
♦ س /هل استفدتم من نمط حياتكم
السريع؟
♦ س /هل انعكس الجري والهرولة من
الصباح للمساء على حياتكم باالستقرار
والطمأنينة؟
♦س /هل السرعة والجريواللحاق بمطالب
الدنياوالبيت واألسرة والعملتزيدنا قربًا من
الله سبحانه وتعالى؟
وسرعة ولهاث دنيوي
عجالة
لألسف ال،
ً
لم يزد رصيدنا لآلخرة شيئا والعمر ينقص
والصحة تقل ونقترب من حياة اآلخرة.
إذن ما الحل:
ِّ
هدئوا السرعة ..
اهدؤوا أعزائي من الداخل حتى ينعكس
عليكم بالخارج.
️♦وخاصة في العبادات لنبدأ إذن:
تأملوا صوت املؤذن ورددوا خلفه حتى آخر
كلمة فغيرنا محروم من سماع األذان ...
ثم قولوا أذكار ما بعد األذان واطلبوا من
الله تعالى كل ما تريدونه ...
(هذه واحدة من الغنائم ربما غفلنا عنها)
️♦خذوا وقتكم في الوضوء بدون إسراف في
املاء واستشعروا خروج الذنوب من األعضاء

حتى آخر قطرة من املاء ثم رددوا ذكر ما
بعد الوضوء  5مرات ً
يوميا  ..سيساعدكم على
هدوئكم الداخلي ..
▫خذوا وقتكم في الصالة من التكبير وحتى
السالم.
اقر ؤوا الفاتحة آية آية بتحريك اللسان
والشفتني ،خذوا وقتكم في الركوع والسجود
َ َ
والتفكر في األذكار ..
♦ ال تقوموا عن سجادة الصالة مباشرة
بعد الصالة ،رددوا أذكار ما بعدها والتسبيح
واحدة واحدة دون استعجال
وال إهمال فهذا هو الجلوس الثمني.
♦ أمسكوا بمصاحفكم وتأملوا متعة وجودها
بني أيديكم ...
♦ استغفروا قبل البدء في القراءة
واطلبوا من الله سبحانه الفتح ...ثم اقرؤوا
كل آية وكأنها تخاطبكم أنتم وتتحدث معكم
وعنكم ...

♦ اقرؤوا ولو صفحة واحدة ً
يوميا بالتفسير
وعرض اآليات على حياتكم وآالمكم وأفراحكم
ومشاعركم ومشاكلكم ..
فهذا أكيد أفضل من هجر املصاحف الذي
يؤدي إلى ظالم القلب
♦ خذوا من  ١٥ - ١٠دقيقة ً
يوميا مهما كان
ً
مزدحما ،أو أننا نتوهم أنه مزدحم،
جدولكم
للخلوة مع الله تبارك وتعالى
وحده ال شريك له ..
 ♦ أثناء خلوتكم اشتكوا وابكوا واستغفروا
واطلبوا وادعوا واستعينوا بالله  ...قولوا كل ما
تريدون وفضفضوا كل ما في أنفسكم مع الله
السميع الودود
♦ أظهروا ضعفكم وقلة حيلتكم أمام الله
القوي ،ارموا همومكم وأحمالكم عند الله
الصمد  ..اطلبوا كل ما تريدونه من أمور الدنيا
واآلخرة من الله امللك القادر السميع املجيب
 .. .أوجدوا هذا الوقت واستق طعوه ألنه زاد
...
لكم ...لن يوفره لكم أسرة وال أبناء وال عمل 
وال يومكم السريع العجيب ..خذوا حقكم من
يومكم..
♦ تمهلوا  ...أعزائي .......الحمد لله تعالى
أننا نعيش حتى اآلن  ..وكل يوم فرصة جديدة
ل ن ا  ..كل يوم فرصة جديدة للتوبة والعودة
واالستغفار والخشوع والتقرب ..
تأملوا عظمة الله تعالى القريب املجيب في
قوله:
شبرا تقربت إليه ً
إلي ً
إذا تقرب العبد ّ
ذراعا
ً
ً وإذا تقرب ّ
ذراعا ..تقربت إليه باعا ً وإذا
إلي
أتاني ماشيا أتيته هرولة
ما رأيكم اآلن وما حصدتموه في هذا اليوم
كيف لو طبقناه ً
يوميا
جزى الله من قرأها وطبقها خير الجزاء

من أروع ما وصلنى
كالم شيق .وجميل
● الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة
قادمة فقط..
● إنها املواعيد التي تم تأجيلها ُرغمًا عنى،
واألماكن التي ال تستطيع األرض َمنحي إياها.
● إنها الحب الذي بخلت به الدنيا ،والفرح
الذي ال تتسع له األرض.
● إنها الوجوه التي أشتاق
إليها ،والوجوه التي
ُحرمت منها.
● إنها نهايات
الحدود  ،وبدايات
إشراقات الوعود.
● إنها استقبال
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الفرح  ،ووداع املعاناة والحرمان.
● الجنة زمن الحصول على الحريات فال
قمع وال سياج وال سجون والخوف من القادم
واملجهول.
َ
ُ
● الجنة موت املحرمات  ،وموت املمنوعات ،
وموت ُ
السلطات.
● الجنة موت امللل  ،موت التعب  ،موت
اليأس.
● الجنة موت املوت.
● فى الجنة لن نفترق  ،ولن
ن خاف البعد وال املوت وال
الظروف وال السفر.
● فى الجنة لن نغـار ،
ولن ننام  ،ولن نتعب .

● فى الجنة ال بكاء  ،وال جروح  ،وال دموع ،
وال ألم.
ّ
ُ
● في الجنة ستموت خصيالت الشيب ،
وهاالت العني  ،وإجهاد السهر  ،ودموع الحنني.
● في الجنة سنكون أجمل بكثييير.
● فى الجنة سنرى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ﷺ.
● فى الجنة سنرى الله جل وعال للذين
أحسنوا الحسنى وزيادة.
🌷 أسأل الله جل وعال أن يجمعنا وإياكم
ووالدينا ووالديكم واملسلمني جميعًا فى
الفردوس األعلى من الجنة مع ًالنبيني
والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا دون
حساب وال سابق عذاب.

العدد  151مايو 2022

كونوا إبراهيم هذا الزمان !!
ذكروا أن صاحبا إلبراهيم بن أدهم مر
عليه وهو جالس مع أصحابه فنظر إليهم ولم
يسلم عليهم!!
فقال بعضهم:
أرأيت يا إبراهيم كيف نظر إلينا ولم يلق
السالم علينا؟!
فقال إبراهيم:
لعله مكروب...فال يذهل عن أصحابه إال من
به كرب..
فلحق به إبراهيم وقال له:
تلق علينا السالم يا أبا فالن؟!
مالك لم ِ
قال :امرأتي تلد وليس عندي ما يصلحها..
(أي ما يكفي لحاجتها)..
ثم انصرف.
فقال إبراهيم ألصحابه:
والله لقد ظلمناه مرتني:
مرة أن أسأنا به الظن...
ومرة أن تركناه حتى احتاج!!
ثم اقترض إبراهيم دينارين
واشترى بدينار منها لحما وعسال وزيتا
ودقيقا...

الدينار اآلخر.....
وأسرع بها إلى بيت صاحبه..
سمعها من بعيد تدعو متأثرة وتقول:
فلما طرق الباب قالت زوج صاحبه وهي
*اللهم ال تنس هذا اليوم إلبراهيم أبدا*.
تتوجع:
فكم من املكروبني ينتظرون طعام إبراهيم
من بالباب؟
وديناره؟ !
قال :إبراهيم بن أدهم...
ّ
وكم من املستورين ينتظرون عونكم
الباب...فرج الله عنك...ثم
خذي ما عند
وغوثكم؟!
انصرف.
.فسارعوا بصدقاتكم وزكواتكم والتنتظروا
فلما فتحت ووجدت الحاجيات وفوقها
شهر رمضان فهم بحاجة وضيق ال يعلمه إال
الله.
الحوار والنقاش
َّ
وكم من عفيفة ملا يأتيها عطاء إبراهيم تلهج
الهدف من الحوار والنقاش مع اآلخر ليس إلثبات أنى أنا الصح وأنت الخطأ
بالدعاء له.
فأدخل الحوار باستماتة أني أنا علي حق وأنت علي باطل
وما أدراكم ما تكون دعوة مكروبة ضعيفة
بل أدخل الحوار ولسان حالي يقول أناعندي بعض املعلومات سأعرضها عليك فقد تكون
لها عيال عند الله.
صحيحة
اذكركم واذكر نفسي.
وأنا بحاجة لسماع معلوماتك فتعال اعرضها ّ
علي فقد تكون معلوماتك أكثر صحة أو
*كونوا إبراهيم هذا الزمان*
فيها حقائق غائبة عني فأستفيد منها
فالحوار هدفه التواصل ،التراحم ،تبادل معلومات وليس لالنتقام أو إلثبات الذات
د .رسميه فهمى

في قديم الزمان كان هناك رجل اعمي
يعيش وحيدًا في داره الصغيرة الجميلة في
أمان وسالم ،وقد رزقه الله عز وجل من
الحكمة والذكاء والعلم كثيرًا ،ووراء داره
الجميلة كان له بستان صغير يرعاه ويسهر
لالعتناء باألزهار واألشجار الجميلة به وفي
يوم من األيام ربح األعمى الكثير من املال
فخرج إلي البستان وهو سعيد ومسرور وجلس
أسفل شجرة مميزة في البستان وأخذ يحفر
ليدفن ماله تحتها .
وبعد مرور عدة شهور قام الرجل األعمى
الستخراج ماله من املكان الذي وضعه فيه
فلم يجده في مكانه ،تعجب األعمى كثيرًا
وأخذ يبحث ويبحث ولكنه فشل تمامًا في
العثور علي ماله ،أخذ يفكر ويقول في نفسه
 :تري من الذي سرق هذا املال ؟ وبعد تفكير
قال  :بالتأكيد هو جاري اللص املحتال ،ربما
رآني وأنا أدفن املال في هذا املكان وجاء
وسرقه بعد عودتي إلي منزلي .

فكر األعمى في حيلة ذكيه وتوجه إلي دار
جارة اللئيم وقال له  :جئت كي أستشيرك
في أمر ما وال خاب من استشار ،فقال له
جاره اللص في اهتمام مصطنع  :قل ما تريد
وسوف تجد عندي الرأي السديد ،فقال أعمي
الذكي  :حصلت اليوم علي مبلغ كبير جدًا من
املال وأريد أن أحفظة في مكان ما ولم أتمكن
من اتخاذ القرار بمفردي ،هل أحفظة عند

رجل يحفظ األمانات ،أم أخبئه في بستاني
في مكان أمني ؟ فهز اللص رأسه واصطنع
التفكير العميق وهو يقول في نفسه  :بالتأكيد
سيخبئ هذا الرجل املال في نفس املكان الذي
أعرفه من جديد ،فقال وهو يبتسم بخبث :
حفظ املال عند اآلخرين أمر خطير ،فمن
األفضل أن تحفظه في بستانك حتي يبقي في
أمان .
شكره األعمى وأخبره انه قد اقتنع برأيه
وأنه سيخبئ ماله في البستان وخرج األعمى
الطيب إلي داره ،فقام اللص سريعًا إلي
البستان وأخذ يعيد املال املسروق حتي ال
يكتشف األعمى السرقة ويقوم بوضع املزيد
من األموال ،فجاء األعمى الذكي وأخذ ماله
واللص يراقبه من بعيد ،وهو يظن انه يقوم
بوضع مال جديد ،وفي الليل جاء اللص ليأخذ
مال الفقير وهو سعيد وفرحان ،فلم يجد سوي
ورقة صغيرة مكتوب عليها  ” :ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻓﻰ
ﺣﻜﻤﺔ ﻭﺫﻛﺎﺀ  ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻋﻪ ﺍﻷﻏﺒﻴﺎﺀ ” .
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