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 مقدمة
 نعم��ه الت��ي ال تع��د وال تحص��ى، وأص��ليأحم��ده عل��ى  ء علم��ا،الحم��د ل ال��ذي أح��اط بك��ل ش��ي

وأسلم عل�ى رس�وله المبع�وث رحم�ة للع�المين، وعل�ى آل�ه وص�حبه والت�ابعين، وعل�ى م�ن اهت�دى 

 .... بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد

حين يت�دبر األم�ر  دافئة لكنألول وهلة فكيف تكون الثلوج  ك العنوانذلقد يعجب القارئ من ف

يج��د أن معظ��م الن��اس يعيش��ون ف��ي ظ��ل تل��ك العالق��ة العجيب��ة ب��ين ال��ثلج وبرودت��ه وب��ين ال��دفء 

 .وحالوته 

فالعالقة بين المؤمن وربه هي عالقة دافئ�ة ح�ين تتحل�ي بالعم�ل الص�الح المتج�دد دائم�ا ب�روح 

والعالق�ة ب�ين الن�اس ه�ي  والفهم الواض�ح ، واإلخ�الص الجمي�ل ، م النافع ،الصادق والعل اإليمان

عالق��ة دافئ��ة ح��ين تتحل��ي ب��أخالق ال��دين وتق��وي هللا فيك��ون فيه��ا احت��رام الكبي��ر والعط��ف عل��ي 

 والمس�اكين ونص�رة المظل�وم واأليت�ام األرام�لالصغير وحمل المحت�اج ومس�اعدته والس�عي عل�ي 

في الدنيا وتعميره�ا  واإلصالحح ل والحب في هللا والتزاور في هللا يد الظالم والنص على واألخذ

ال�نفس  أذىكل ما هو ص�الح وك�ف  راية شرعته والتعاون على وإعالءبذكر هللا والتمكين لكلمته 

والعط�اء عنهم ، والعالقة بين المسلم وذوي رحمه هي عالقة دافئ�ة ح�ين تتحل�ي بالوص�ل ف�ي هللا 

قُ��ْل إِْن َك��اَن آََب��اُؤُكْم  "ورض��اهم بع��د رض��اه ، ح��ب هللا  هم ال يطغ��ى عل��ىح��ب ، ل والتكاف��ل في��ه

ا َوَمَس�اِكُن َوأَْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُك�ْم َوَعِش�يَرُتُكْم َوأَْم�َواٌل اْقَتَرْفُتُموَه�ا َوِتَج�اَرةٌ َتْخَش�ْوَن َكَس�اَدهَ 

ُ َال  َتْرَض��ْوَنَها أََح��بَّ إِلَ��ْيُكْم ِم��َن هللاَِّ  ُ ِب��أَْمِرِه َوهللاَّ ��ى َي��أِْتَي هللاَّ َوَرُس��ولِِه َوِجَه��اٍد فِ��ي َس��ِبيلِِه َفَتَربَُّص��وا َحتَّ

ن اتسمت ب�أ إذاوبين نفسه هي عالقة دافئة  اإلنسان، والعالقة بين  التوبة "    َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسقِينَ 

غير متناقض مع نفسه فهو وروحه وقلبه ونفسه وجسده في اتجاه واحد هو السعي  اإلنسانيعيش 

ن ينس�جم م�ع منظوم�ة الك�ون المس�بح الموح�د م�ن وان هللا عز وجل منس�جم م�ع نفس�ه ب�أرض إلى

ِ َربِّ اْلَع��الَِميَن قُ��ْل إِنَّ َص��َال " حول��ه  َال َش��ِريَك لَ��ُه َوِب��َذلَِك ) ۱٦۲(ِتي َوُنُس��ِكي َوَمْحَي��اَي َوَمَم��اِتي ِلَّ

ُل اْلُمْسلِِمينَ     األنعام " أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

ال�ود والس�كن والق�رب الح�ب و ة عل�ىه�ي عالق�ة دافئ�ة مبني� األزواجوكذلك ه�ي العالق�ة ب�ين 

هللا  أم�امج من زوجه فهي ستره وسره وعفافه  وهو المس�ئول عنه�ا الزو إلىقرب فليس أوالستر 

َها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا "  دينها ووقايتها من النار أمورعليها وحمايتها وتعليمها  باإلنفاقعز وجل  َيا أَيُّ

َ َم�ا أََم�َرُهْم أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم َناًرا َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالِئَكٌة غِ  الٌظ ِش�َداٌد ال َيْعُص�وَن هللاَّ

ناره�ا برض�اه تن�ال  أوفه�و جنته�ا   الزوج�ة م�ن زوجه�ا إل�ىق�رب وليس أ " َوَيْفَعلُوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

تعفه فهي كانت بين يديه تسعده و إذا ربها ثم هي  إلىرضا هللا وبحبها له تؤجر وبطاعته تتقرب 
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همها همه وسعادتها ف�ي ، غاب عنها حفظته  وإذاسرته  إليهانظر  اإذدرجات الطاعة ،  علىفي أ

  .....رضاه عنها وقربه منها 

 في كل هذا الدفء الرائع ؟ إذنهو الثلج  فأين

مع�ين ب�ال تجدي�د  هذه العالق�ات وتوقفه�ا عن�د ح�د إحدى هنا جمود " الثلوج" كلمة ب ما أقصدإن

 والتي هي معرضة دائما للنفاذ لمعين الدفء الذي يزودها بالطاقة المتجددة 

أن�ه م�ا زال هن�اك ف�ي القل�وب بقي�ة م�ن ذل�ك ال�دفء إذا كش�فنا عن�ه  " الدافئ�ة" بكلم�ة وأقصد  

الق�ة والس�عي الج�اد للع�ودة أص�ل الع تعداد وقبول للتغيي�ر واإلبق�اء عل�ىالغطاء وما زال هناك اس

  بر األمان   بها إلى

 أنن�اوكي�ف نع�رف  تب�دأحدة كيف  لعالقات كل على عن تفاصيل تلك اهللا بإذنوسوف نتحدث 

 واآلخ��رةبم��ا يه��دد حياتن��ا ال��دنيا  األم��رال يتط��ور  حت��ى ب��أول أوالوقعن��ا فيه��ا ث��م كي��ف نعالجه��ا 

"   َال َيأِْتي��ِه اْلَباِط��ُل ِم��ْن َب��ْيِن َيَدْي��ِه َوَال ِم��ْن َخْلفِ��هِ " مس��تعينين ف��ي ذل��ك ب��ال وبكتاب��ه العزي��ز ال��ذي 

وفقنا هللا وإياكم "  ال ينطق عن الهوى" عليه صلوات هللا وتسليمه والذي  مصطفىوبسيرة نبيه ال

ذل�ك ق�دير  ود القل�ب وتحج�ره إن�ه عل�ىوأعاذنا من ش�ر جم� إليهكل ما يحبه ويرضاه ويقربنا  إلى

.... 

 بيوتنا/  أوال
م�ا  ي عن بيوتنا وحيويتها والحفاظ على الدفء األسري أو إعادته إل�ىوأحببت أن أجعل حديث

آخ��ر أو عالق��ة  ك��ان علي��ه يوم��ا ه��و ح��ديثي األول ، وذل��ك ل��يس للتقلي��ل م��ن أهمي��ة أي موض��وع

 إص�الحبناء المجتمع وه�و األس�اس ألي  ألولي فيهو اللبنة ااعتبار أن البيت  على وإنما  أخرى

في��ه األجي��ال وه��و الطاق��ة الت��ي يس��تمد منه��ا ال��زوج أو الزوج��ة مع��ين  وه��و الع��ش ال��ذي يترب��ى

ار في الحياة واالنطالق فيها سواء للبناء أو الهدم حسب توجه كل بيت ، ثم إن تص�نيفات االستمر

الن��اس ال تخ��رج ع��ن مكون��ات البي��ت فه��و إم��ا زوج أو زوج��ة أو أم أو أب أو أبن��اء وه��ؤالء ه��م 

مكونات المجتمع فإذا صلحت تلك المؤسسة البيتية صلح كل من بها وبذلك ينص�لح المجتم�ع بك�ل 

ا انصلح ح�ال المك�ون األساس�ي للمجتم�ع ف�ي مكان�ه وه�و بيت�ه انص�لحت عالقت�ه ك�ذلك فئاته ثم إذ

بكل من حوله وما حوله ، فاإلنسان السوي في بيئته هو سوي ف�ي ك�ل البيئ�ات ، وال�زوج الس�عيد 

هو كذلك موظف سعيد في عمله مؤديا واجبات�ه كم�ا يج�ب والطال�ب المس�تقر ف�ي بيت�ه ه�و طال�ب 

نفسها وطه�ارة مجتمعه�ا  تها هي تلك الفتاة التي تحافظ علىالمطمئنة في بي متفوق ومجتهد والفتاة

، والزوج��ة الس��عيدة الراض��ية ف��ي بيته��ا ه��ي أم ناجح��ة ومربي��ة عظيم��ة وداعي��ة نش��يطة ث��م ه��ي 

 .مدرسة متكاملة أينما حلت أو ارتحلت 



ف ومص�در ك�ل ه�ذا ف�ي البي�ت ه�و العالق�ة الطيب�ة ب�ين ال�زوج والزوج�ة ب�أن يع�رف ك�ل ط��ر

مشاعره وليس هذا فقط بل في كيفية  اد الطرف اآلخر والحفاظ عليه وعلىمنهما واجباته في إسع

هذا أننا نتحدث ع�ن ع�دم وج�ود مش�كالت أو تالفيه�ا  ر دفء العالقة بينهما ، وليس معنىاستمرا

ف��ي البي��ت المقص��ود فإنن��ا أب��دا ال ننك��ر وج��ود مش��كالت موج��ودة أو س��توجد وطالم��ا أن الحي��اة 

الح��ب ب��ين ال�زوجين ليس��ت ف��ي  ا ، والحقيق��ة أن أس�باب انفص��ام ع�رىرة فتل��ك ه�ي طبيعته��مس�تم

الحل أو أن الوق�ت غالب�ا كفي�ل بحله�ا ، وإنم�ا  ا فإنها حتما ستحل إما بالسعي إلىالمشكالت وحده

الدفء المطل�وب ف�ي العالق�ة وتجدي�دها بحي�ث  لة الكبرى هو في كيفية الحفاظ على مستوىالمشك

أي مش��كلة وتقض��ي عليه��ا بسالس��ة دون أن تت��رك خدش��ا ف��ي العالق��ات األس��رية ألي ت��ذيب معه��ا 

 ....طرف من أطرافها 

الس��عادة والق��رب وال��دفء والح��ب  عرف��وا معن��ى وح��ديثنا ك��ذلك هن��ا له��ؤالء األزواج ال��ذين

وجمعتهم الرغبة القوية في جع�ل بي�وتهم م�ن أس�عد البي�وت وتق�ديم نم�اذج للمجتم�ع مش�رفة تفخ�ر 

ن�ت يوم�ا ف�ي حض�ن أب وأم ق�درا قيم�ة الحي�اة الدافئ�ة  ، ولك�ن اعترض�تهما ف�ي طريقهم��ا أنه�ا كا

 ............. بعض الثلوج وظلت مع هذا ثلوجا دافئة 

ف��ي قل��ب ك��ل ط��رف م��ن  اً قوي�� اً والثل��وج الدافئ��ة ف��ي العالق��ة الزوجي��ة معناه��ا أن هن��اك أساس��

مم�ن وق�ع بيت�ه ف�ي  اً س�ألت زوج� األطراف أساس من حب وود واحترام للط�رف اآلخ�ر فل�و أن�ك

ذلك المنعطف والذي يكون عادة ه�ارب م�ن بيت�ه مل�تمس ال�دفء ف�ي مك�ان آخ�ر ع�ن زوجت�ه ل�و 

وهللا ال أعيب عليها ف�ي ش�يء ملم�وس وأن�ا أحبه�ا وأق�درها :  سألته عن تقديره لزوجته يقول لك 

تن�ا ش�ابها ش�يء بم�رور ينقص�ني ، عالق اً كبي�ر تركه�ا لك�ن هن�اك ش�يئاً وال أفكر مج�رد تفكي�ر أن أ

الوقت وأصبحت من الرتاب�ة بحي�ث ل�م أع�د أطيقه�ا ، إنه�ا ف�ي واد وأن�ا ف�ي واد آخ�ر ، أع�ود م�ن 

ف�ي وجهه�ا اث�ر ابتس�امة وإنم�ا هم�وم  عام بكل ب�رود ال أرىعملي ألجدها في المطبخ ، تأتي بالط

ايقات في��ه وكلم��ات ب��اردة وش��كوى متواص��لة ، أح��اول أن أح��دثها ع��ن عمل��ي وم��ا لقيت��ه م��ن مض��

م��ع جارته��ا أو م��ع األوالد فأس��كت وأس��تمع مض��طرا إل��ى فتح��دثني ع��ن مش��اكلها م��ع وال��دتي أو 

سطوانة اليومية التي ال تنتهي ، ثم تل�ك الش�كوى الت�ي ال تنته�ي م�ن غي�ابي لفت�رات ف�ي العم�ل اإل

 ج�ل أوالدن�ا ولك�ي أوف�ر له�م حي�اة مريح�ةبعيدا ع�ن البي�ت م�ع أن ك�ل ه�ذا م�ن أجله�ا ه�ي وم�ن أ

ها وس�عادتها وأقيهم شر الفقر والحاجة في حين أنها ال تق�در تعب�ي ومجه�ودي ف�ي س�بيل اس�تقرار

ته�ا فل�ن تحتم�ل تل�ك الحي�اة فم�اذا بجانبها ولو أنني قصرت قليال في متطلبا وكل ما تريده أن أبقى

ك�ي  جته�دوال أوفيها ما تحتاج إليه ، أم أعم�ل وأ ترك عمليأفعل كي أرضيها ؟ أبقى بجانبها وأ
 أوفر لها الحياة التي تتمناها غيرها ؟



وإذا طلبتها تعللت بالتعب اليومي وضيق الوقت وضيق النفس ، وإذا أردت مناقشتها في أمر  

من األمور العامة وجدتها ليس عندها فكرة عما ي�دور م�ن حولن�ا فه�ي منش�غلة ب�دائرة ض�يقة م�ن 

ليس هناك جدي�د ف�أين ك�ل ذل�ك م�ن تل�ك  المشكالت ال تريد الخروج منها  ، كل يوم هو ككل يوم

اإلنسانة الرقيقة التي تزوجتها والتي لم تكن تألوا جهدا في إسعادي وإرض�ائي ومف�اجئتي بالجدي�د 

وطلبت منها كثيرا وحذرتها من أن عالقتن�ا . كل يوم  حتى لقد ظننت أنني أعيش معها في الجنة 

الس��واء لك��ن علله��ا ال تتوق��ف   عل��ىالج��ة وس��وف نخس��ر كثي��را أن��ا وه��ي ب��دأت ال��دخول ف��ي الث

 .فاضطررت أن أبحث عن السعادة والتغيير والتجدد في مكان آخر 

الفت�ور والب�رود  ق�تهم الزوجي�ة إل�ىبعال ة ح�ين تس�أل ع�ن زوجه�ا وم�ا ال�ذي أدىكذلك الزوج�

ي راعيها عند أي تغيير ف�لم يعد كما هو فأين كالمه الطيب ومالحظاته الدقيقة التي كان ي: فتقول 

من��ي إال  ج كم��ا كن��ا ف��ي الس��ابق ، ل��م يع��د ي��رىاألفض��ل ؟ ل��م يع��د يطل��ب من��ي الخ��رو البي��ت إل��ى

التقصير والتعب ويتهمني باإلهمال ألتفه األسباب حتى اهتمامي وانشغالي باألوالد يحس�به تعم�دا 

مني  إلهمال شئونه حتى كلمة الحب ما عاد يذكرها حتى كلم�ة الش�كر ال�ذي م�ا ك�ان يفت�ر لس�انه 

وهل يمكن أن تفرطي فيه لهذه األسباب أو تسمحي بإنه�اء تل�ك : ها ما عاد يقولها ، وإذا سألناها ب

العالقة بينكما ، فتجزع ويتغير لونها وتقول ال أبدا ال يمكن أن أفرط في�ه فه�و زوج�ي ال�ذي أحب�ه 

 .  وأقدره وأحترمه ولوال ذلك الفتور منه وتغيره لكنت أسعد إنسانة في الدنيا 

ألحدهما ع�ن اآلخ�ر ف�ي الحقيق�ة لك�ن ف�ي نف�س الوق�ت ك�ل منهم�ا  ا يكون األمر فال غنىوهكذ

ح�دهما أي�ن الخل�ل فربم�ا ث أمتشبع بما يبعده عن اآلخر ويتوقف األمر عند هذا الحد دون أن يبح

كان عنده ه�و ، وال يح�اول ط�رف أن يتن�ازل لآلخ�ر ويب�دأ ح�وار اإلنق�اذ فيك�ون الفت�ور والب�رود 

 .والتجمد 

ال�داء بوض�ع األس�باب تش�خيص  ك الموضوعات الهامة نلجأ عادة إلىتل ننا  حين نتطرق إلىإ

المشكلة التي تبدأ غالبا تدريجية فال يشعر الزوجان به�ا وإال وق�د تفاقم�ت ودخل�ت  التي تؤدي إلى

 ل�ىداي�ة إذا أردن�ا أن نض�ع أي�دينا عالثالجة ، ثم نبدأ بوضع الحلول وحينها ال بد أن نبحث منذ الب

 .الداء األصلي 

وهو أن أض�ع المث�ال المتكام�ل فع�ال للبي�ت  ت أن أتناول الموضوع من وجهة أخرىوهنا أرد

ِ لََقْد  "بتوجيه هللا عز وجل  ذىالمسلم وذلك من المنبع األصلي لنموذج يحت َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

َ َواْلَيوْ   .وهو بيت النبوة "   َم اْآلَِخرَ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن َيْرُجو هللاَّ

 

 

 بيت النبوة



هللا علي��ه وس��لم م��ع حبيبت��ه أم الم��ؤمنين عائش��ة رض��ي هللا  فه��ذا ه��و الحبي��ب المص��طفى ص��لى

جم�ع  عمرو بن العاص عل�ى سألهين عنها التي كانت حبه األول بإقراره عليه الصالة والسالم ح

الحبيب المصطفى في حديث يردد على  جيبفيرسول هللا ؟ من المسلمين من أحب الناس إليك يا 

دون اعت�راض  عمرو بن العاص مرة أخ�رى فيسال، " عائشة " قيام الساعة  ألسنة المسلمين إلى

ليس عن النساء أس�ألك ي�ا رس�ول :  مرة أخرى يسألهأو همسات أو لوم ، من المسلمين أو تعجب 

 "  .ا أبوه" هللا عليه وسلم  صلى فيقولهللا وإنما عن الرجال ؟ 

أبو " فال يقول " أبوها " حين يذكره هكذا  نسانية الرائعة من الحبيب المصطفىوتلك اللفتة اإل

وه�و ص�احبه م�ن قب�ل والدة عائش�ة ولك�ن تكريم�ا لزوج�ه الحبيب�ة ينس�ب أباه�ا إليه�ا وك��أن " بك�ر

 .هللا عليه وسلم هو عائشة زوجته والكل من حولها يكرم  صل عند النبي صلىاأل

ن الرجال يمكن أن يعلن أمام المأل عن حب زوجته حين يسأل عنها ؟ ومن ن مِ هنا مَ وسؤالي 

ل�يس فق�ط جم�ع م�ن منهم يمكن أن ينطق باسمها هكذا مج�ردا وممزوج�ا ب�اعتراف بالح�ب أم�ام ـ 

 هللا عليه وسلم ؟ تتقرب إلى هللا بحفظ ذلك الكالم عنه صلىأمة سوف  الناس ـ وإنما على

ت�ي تجع�ل أعظ�م األنبي�اء يجه�ر بحبه�ا دون م�واراة ب�ل وتك�ون حياتيهم�ا ثم كيف هي المرأة ال

كتابا مفتوحا للعالم كله كي يتعلم كيف تك�ون الحي�اة وكي�ف يك�ون الرق�ي ف�ي التعام�ل ب�ين ال�زوج 

والزوجة في الوقت الذي يشاركها في النبي ـ زوجها وحبيبها ـ زوجات أخري�ات ول�يس ه�ذا فق�ط 

قله�ا م�ن أم�ة أمي�ة ون عالم وتبليغ منهج سماوي رباني إلىبه إصالح ال وإنما هذا هو النبي المنوط

 قمة العلم والتحضر وإعدادهم لحمل تلك الرسالة وتبليغها كذلك  سفح الجاهلية الطاغية إلى

فلم يكن من الرجال من هو أكثر منه انشغاال أو حمال للهم ، ولم يكن من الرجال من هو أكثر 

يكن م�ن الرج�ال ك�ذلك م�ن ه�و األعظ�م ف�ي األم�ور الحياتي�ة حت�ى أن�ه إخالصا في رسالته ، ولم 

كان يشارك أهله في شئونهم المنزلية بل ويقوم بخدمة نفس�ه ف�ي معظ�م األحي�ان ، حت�ى إذا اح�تج 

أحد بالظروف الحياتية القاسية ومتطلبات البيت التي ال تنتهي وبالعمل المرهق الذي ال يك�اد يس�د 

ق��د ض��رب لن��ا البي��ت النب��وي أروع األمثل��ة ف��ي تحم��ل مش��اق الحي��اة حاج��ة الزوج��ة واألوالد ف

نع�م  .... وصعوبتها ولم يؤثر ذلك أبدا في روعته�ا وجماله�ا والح�ب ب�ين أط�راف البي�ت جميع�ا   

رض���ي هللا عنه���ا م���ع الحبي���ب  ل���م تق���ف ص���عوبة الع���يش والتقش���ف ح���ائال دون ممارس���ة حياته���ا

التم�ر والم�اء   : واألس�ابيع وه�م ي�أكلون األس�ودين بشكل طبيع�ي فق�د كان�ت تم�ر األي�ام  المصطفى

 .. تلعب وتضحك ، تغار وتحب ، تفرح وتغضب.... 

عليه الصالة والسالم  لم يترك حجة ألحد كي يحتج بها في سوء معاملته م�ع األه�ل ورض�ي  

هللا عنها كانت النموذج الحي للمرأة الت�ي تعلم�ت الق�رآن والح�ديث والط�ب ولغ�ة الع�رب والش�عر 

وعلم األنساب ولم تمنعها أي ظروف أن تحيا أسعد م�ا تك�ون الم�رأة ب�ل إنن�ي أوق�ن أن�ه ل�م تس�عد 



 عنها مع حبيبها وحبيبنا محمد صلى امرأة في الكون بزوج مثلما سعدت السيدة عائشة رضي هللا

هللا عليه وسلم  وسوف نستعرض مع�ا بع�ض المواق�ف الت�ي يمك�ن أن نحلله�ا ون�تعلم منه�ا بحي�ث 

بأسباب التجمد الذي يصيب الحياة الزوجية عام�ة وكيفي�ة تخط�ي تل�ك األس�باب أو القض�اء نخرج 

 عليها أوال بأول 

 .........وهكذا الزوجة المسلمة ..هكذا الزوج المسلم 
 حبيبي......... حدثني 

هللا عليه وسلم ـ من منا عندما تتحدث  ه تقول حدثني حبيبي رسول هللا صلىعندما  تروي عن

من الزوجات  اً هناك بعض نه من العجيب أنك تسمع أحيانا أنجها تقول حبيبي  ـ  بل إعن زو

الالتي يخجلن من ذكر حبهن ألزواجهن إذا سئلن عن ذلك وليس هذا فقط بل ربما ال تذكر حتى 

 .....لزوجها أو تعبر له عن حبها له فأين هؤالء من أمنا العظيمة عائشة ، ولنقرأ ولنتعلم 

هللا عليه وسلم إني ألعلم  فيقول لها رسول هللا صلىكأي زوجة تغضب وتهجر   فهي أحيانا 

"  ومن أين تعرف ذلك ؟ فيقول المصطفىفتقول ..  كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى إذا

ال  ورب : قلت ،  وإذا كنت غضبى. ال ورب محمد : ين فانك تقول، أما إذا كنت عني راضية 

 ما أهجر إال اسمك. وهللا يا رسول هللا . جل إبراهيم فتقول الحبيبة أ

هل عاش الزوجان مثل هذه اللحظات الغالية من الرقي والروعة  حبيبين حتى في وقت 

؟ أم أن الزوجة  اضية عنه ومتى تكون غضبىالغضب والهجر ؟ وهل يعلم الزوج متى تكون ر

 .........وغير راضية بحياتهما   ل الحاالت غضبىفي ك

هللا عليه وسلم فإذا عائشة  استأذن أبو بكر علي النبي صلى :ل قا، ن بن بشير عن النعما

. هللا عليه وسلم  يا بنت فالنة ترفعين صوتك على رسول هللا صلى: ل فقا، ترفع صوتها عليه 

ألم تريني حلت بين " وقال ، فجعل النبي يترضاها ، ثم خرج أبو بكر . فحال النبي بينه وبينها 

أشركاني في سلمكما : فقال ، فسمع تضاحكهما ،  ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى" ك ينالرجل وب

 "   كما أشركتماني في حربكما

ذلك هو تدخل األهل الذي يكون غالبا في غير صالح العالقة الزوجية فحين يتدخل أي طرف 

بعدها  بين الحبيبين تكبر المشكلة إذ تتدخل معها المشكالت النفسية والتي يرفض أي طرف

التنازل للطرف اآلخر ظنا منه أن ذلك ضعفا أمام أهل الطرف األول اللهم إال إذا كان الطرف 

المتدخل من الحكمة بمكان بحيث يستطيع أن يعالج دون أن تأخذه الحمية لقريبه فتأخذه العزة 

الرائعة نجد باإلثم مما يكون عامال هاما من عوامل تفاقم المشكالت  وهنا في تلك الحياة النبوية 

ابنته مما يدفع الزوج ألن  و بكر رضي هللا عنه الذي يأتي علىاألب الواعي وهو الصديق أب

 يدافع عن زوجته فتنتهي المشكلة دون أن نعرفها 



ب ولكن الفرق هو أن الغضب حياة طبيعية بسيطة سهلة سعادة وغضب جد ولعب حب وعتا

 يكثر فيخرج المسلم عن أولوياته والعتاب ال حتى يفقد اإلنسان إنسانيته واللعب ال ال يطغى

 ....يطول فيفقد الحب قيمته  وروعته 

 الغيرة علم وفن
السيف البتار في العالقة الزوجية واللهيب الخفي الذي إذا خفت فيصبح جالبا للدفء الجميل 

نساء األخضر واليابس وكل ال أشعل البيت نارا يمكن أن تأتي علىفي البيت وإذا زاد عن حده 

لهذه الغيرة بحيث ال تصبح طوقا يخنق الزوج  ولكن ال بد من أن يكون هناك حدود.... تغار 

فكذلك كانت السيدة عائشة فقد كانت تحب النبي وتغار عليه بل كانت ... وتجعله يفر منها فرارا 

 هللا صلى فعن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ أن رسول هللا . أكثر زوجاته غيرة رضي هللا عنها 

ما لك يا : فقال ، ما اصنع  فجاء فرأى، فغرت عليه : يال قالت عليه وسلم خرج من عندها ل

أقد جاءك : " مثلك ؟ فقال رسول هللا  وما لي ال يغار مثلي على: ؟ فقلت أغرت . عائشة 

قلت ومع كل إنسان شيطان ؟ . أو معي شيطان ؟ قال نعم  ، يا رسول هللا : فقلت " شيطانك  ؟ 

 "..صحيح " "  قلت ومعك شيطان ؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. نعم  قال

 عنها مع حبيبها وحبيبنا وغيرها الكثير من قصص الغيرة المتزنة عاشتها أمنا رضي هللا

 .....هللا عليه وسلم  المصطفى صلى

 عليه هللا وهنا تكون حكمة الزوج وتتجلى في أعلى صورها عند الحبيب المصطفى صلى

وسلم فنجده يذكرها بال وبأنه لن يظلمها فتصطبغ الحكمة ليس بالعنف وإنما بالحزم فترتدع 

الزوجة وتتذكر وتفهم طالما أن الحياة كلها مرتبطة ل وطالما أن الرصيد بينهما يسمح ، 

 فحياتهما بداية مبنية علي الصدق والثقة 

كيف تستطيع أن تنسيه هذا غضب منها النبي ثم هناك أمر آخر هو ذكائها وفطنتها عندما ي 

شيء آخر بعيدا عن المشكلة التي تسببت في هذا  تأخذ بقلبه وتفكيره وانتباهه إلى نالغضب وأ

ما كانت ليلتي عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت ل... الغضب فيزول ما بينهما وكأنه لم يكن 

هما فوضع، وخلع نعليه ، انقلب فوضع ردائه ، هللا عليه وسلم فيها عندي  التي كان النبي صلى

، لبث إال ريثما ظن أن قد رقدت فاضطجع فلم ي، فراشه  عند رجليه وبسط طرف إزاره على

فجعلت درعي في ، ويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه ر، وانتعل رويدا ، خذ ردائه رويدا فأ

البقيع فقام فأطال القيام ثم  حتى جاء. إثره  ثم انطلقت على، مرت وتقنعت إزاري سي واخترأ

حضر فأسرع  فأسرعت فهرول فهرولت ، ف .ثم انحرف فانحرفت ، رفع يديه ثالث مرات 

  ،فقال ما لك يا عائش حشيا رابية، فليس إال أن اضطجعت فدخل . فسبقته فدخلت ، فأحضرت 

بي سول هللا ـ بأيا ر: قلت " الخبير لتخبريني أو ليخبرني اللطيف " قال  ، قالت قلت ال شيء 



: ضربني ( فلهذني ، فأنت السواد الذي رأيت أمامي ؟ قلت نعم " فقال ، أنت وأمي ـ فأخبرته 
أظننت أن يحيف عليك هللا " ثم قال ، في صدري لهدة أوجعتني )  بجمع الكف في الصدر

، ين رأيت ن  جبريل  أتاني حفإ: "قال ، نعم ، ناس يعلمه هللا قالت مهما يكتم ال"  ورسوله ؟ 

وظننت ، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك ، فأخفيته منك . فأجبته ، فناداني فأخفاه منك 

إن ربك يأمرك أن تأتي : فقال ، وخشيت أن تستوحشي  ، فكرهت أن أوقظك . أن قد رقدت 

عليكم السالم :  قلت كيف أقول لهم يا رسول هللا ؟ قال قولي : قالت " أهل البقيع فتستغفر لهم 

وإنا إن شاء هللا ، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم هللا المستقدمين منا والمستأخرين 

 "بكم الحقون 

 فن امتصاص الصدمات   
بال عليك يا أختي الحبيبة المسلمة وأخي " فن إدارة األزمات " أو إن شئت أن تسميه أختي  

نشأ أزمات اللباقة والبساطة والروح الطيبة أيمكن أن ت المسلم  لو أديرت أزماتنا  ومشكالتنا بهذه

صدع يصعب رأبه ؟ ال أعتقد ذلك المهم أن الخيط  بيوت أو إلىخراب ال تؤدي والعياذ بال إلى

 ...في يدكما معا   

هللا عليه  مكانة عند رسول هللا وفي قلبه صلىلذا فقد استحقت أمنا عائشة وعن جدارة تلك ال

ي هللا عنها بحبها للحبيب وحق لها أن تفخر رض.. ن تفخر بمكانتها تلك وسلم وحق لها أ

 " حدثني حبيبي " هللا عليه وسلم فتقول حين تروي عنه  المصطفى صلى

 همسة في أذن الزوجة 
 يا رسول:  قلتهللا عليه وسلم  لىعن النبي ص، عن عائشة رضي هللا عنها 

 "عائشة "  قال، ألحب ما تحب :  قلت" ؟ ولم : "   قالمن أحب الناس إليك ؟ ، هللا 

زوجك بهذه اللهجة وهذا الدالل خاصة إذا فترت العالقة  أتستطيعين يا أختي أن تتحدثي إلى 

 بينكما وطغت عليها المادية العمياء  ؟  

بكي دخل علي رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم وأنا أنهاـ قالت وعن عائشة ـ رضي هللا ع

قالت " يا فاطمة سببت عائشة ؟ "  فقالفدعا فاطمة ، سبتني فاطمة :  قلت" ؟  ما يبكيك"  فقال

" بغض وتبغضين من أ" قال . بلى : قالت " أليس تحبين من أحب ؟ " فقال ، نعم يا رسول هللا 

" ال أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا:  قالت فاطمة" فاني أحب عائشة فأحبيها : "  قال، نعم : قالت 

....... ........ 

 ...ألحب ما تحب 
لننظر ونتأمل كيف إذا فهم الزوج زوجته وإذا فهمت الزوجة طبيعة تفكير زوجها ، تسأله 

، تسأل وتناقش وتبدأ " كالعقدة " الحبيبة كيف حبك لي يا رسول هللا فيقول عليه الصالة والسالم 



لطبيعته ـ التي سوف نتحدث الموضوعات التي ربما ال يتطرق إليها الزوج من تلقاء نفسه نظرا 

وهو يستجيب ويعطي أكثر عنها بالتفصيل ـ تسأله فيجيب وتدفعه ألن يقول ما تريد أن تسمعه ، 

هللا عليه وسلم   هللا ؟ فيقول صلى من أكثر من تحب يا رسول" :  ثم تسأل ..... مما تريد هي ،

 .... "عائشة : م ولم يا عائشة ؟ فتقول ألحب ما تحب ؟ فيقول عليه الصالة والسال

ن بهموم األمة يخرجان للتنزه وممارسة هي تسابقه فتسبقه ، أي أن الزوجين المشغولي ثم

 حتىهللا عليه وسلم  والتسابق فتسبقه في المرة األولى وينتظر عليها المصطفى صلى الرياضة

يا عائشة هذه  تأكل وتسمن فيسابقها مجددا فيسبقها عليه الصالة والسالم فيضحك الحبيبان ويقول

ضي هللا ثم مشاهدة  الحفالت التي يقيمها الحبشة في األعياد والمناسبات فتقف عائشة ر...بتلك 

وتشاهد األحباش وهم يلعبون ويسألها الزوج أشبعت فتتدلل وتختبر  عنها بين يدي الحبيب لترى

صراف وهو تشبع وتطلب هي االن حتىال ، ويصبر عليها : حبه وتختبر صبره عليها وتقول 

فهم أحدهما طبيعة اآلخر وتعامل .... مفرغ نفسه الكريمة تماما لها في الوقت المخصص لها 

معه بما يتناسب مع تلك الطبيعة التي فطره هللا عليها فيتجنبا بذلك حدوث التصادم الذي تنهدم 

 ...معه النفوس والبيوت اآلمنة 

سر اليوم أو تكدر صفو حب ظن كل أن معظم المشكالت التي تهدم األ ونخلص من ذلك إلى

من الطرفين في بدايته أال يفتر أبدا لم تكن سببا مباشرا في الهدم ألن الحياة نفسها مكللة باالبتالء 

والمشكالت واإلنسان مؤهل ألن يتعامل معها ويقوم بحلها ويعلم هللا أنها أبدا لن تكون سببا في 

وحياة مستقيمة ، فال الفقر وال االنشغال وال  وجه األرض بيت قائم شقاق وإال لما بقي على

هللا  جليد وهذا الجمود وقد عرفنا كيف أن بيوت النبي صلىالصمت سببا في هذا التصدع وهذا ال

( األسودين  قد فيها نار وقد كانوا يعيشون علىعليه وسلم كان يمر عليها الثالثة أهلة دون أن يو

هللا عليه وسلم األيام يسأل فيها عن طعام  عليه صلى من الفقر وقد كانت تمر)  التمر والماء

إفطار فال يجد فينوي اليوم صياما ، ثم مسألة انشغال الرجل في عمله بشكل كبير فهو وفي ظل 

ريحة تلك الظروف االقتصادية يضطر للخروج ألوقات طويلة لتحصيل الرزق وتوفير الحياة الم

كان أكثر انشغاال من نبي تلك األمة التي وكل بحمل أمرها  فمن  لألسرة التي يحبها ويقوم على

الرسالة اإللهية إليها من هللا عز وجل ومن أكثر منه هما ومن أكثر منه عبادة وهو المغفور له 

ومع " ا أفال أكون عبدا شكور" ما تقدم من ذنبه وما تأخر وذلك كما قال عليه الصالة والسالم 

يصير الوقت القليل الذي يقضيه مع  حتىبرقي ومروءة  أتم وجه  هذا يقوم بواجب الزوج على

 حتىإحداهن وكأنه الزمن بأسره فيكفيها لتكون أسعد نساء األرض  وذلك ألكثر من زوجة 

 " ..هللا عليه وسلم  صلى" ياته الكريمة لتشعر كل واحدة منهن أنها وحدها في ح



الطرف اآلخر هو السبب بل  إنما الحقيقة المكتشفة أن عدم فهم طبيعة كل طرف من قبل  

 .... ربما عدم فهم طبيعة الطرف من الطرف ذاته لنفسه تكون أحيانا سببا في التصدع واالنهيار 

وتبدأ الثلوج من وجهة نظري موزعة بين الطرفين مناصفة حين يبدأ كل منهم في ترديد 

 " .حقي " كلمة 

 ...أين الخلل ؟ 
 : ودائما تكون الردود هكذا 

حق  يش في رحاب اإلسالم الذي حافظ علىما أجمل هذا الكالم وما أجمل الع :الزوجة 

ود زوجته فهو يالطفها دائما ويبدأ  مة وما أروع الزوج الذي يحافظ علىالمرأة في الحياة الكري

ويسألها دائما عما يسعدها ليفعله وما يضايقها  و الكالم وحلو الفعال ويتمنى لها الرضىمعها حل

، يساعدها في شئون البيت التي تنوء بحمله ، يشاركها في تربية األوالد وال يلقي  ليحمله عنها

بالعبء وحده عليها ، دائم الخروج معها ليجدد حياتها  ، يسعده قربها وال يملها ، ال يكفيه الوقت 

 الذي يقضيه معها وال يكاد الحوار بينهما ينتهي ، تجمعهما الصداقة واألخوة كما يجمعهما الحب

 ولكن هيهات هيهات أين ذلك الزوج إنه كالم في الكتب : وبيت الزوجية ، ثم تتنهد لتقول 

كالم رائع ذلك الذي تذكرونه عن البيت الذي يجب أن يكون ، ولكن أين تلك : الزوج 

لعطاء وحتما الزوجة التي تفهم متطلبات زوجها دون أن يطلب ؟ أين تلك اإلنسانة التي تبدأ با

بالسعادة فترة الخطوبة ، فكنت  منه ؟ أين هي تلك التي كانت تتغنىكبر فعل عطاء أسيكون رد ال

والكالم الرقيق والحب الذي كنت  منها الوجه الجميل المبتسم دائما والصوت المنخفض أرى

قرأه في عينيها  والدفء الذي كانت تمنيني به والهموم التي كانت تحملها عني بكلمات طيبة أ

حياها معها  وإذا بي في النهاية أكتشف في شوق جارف لتلك الحياة التي سأ مما كان يجعلني

نني تزوجت جلبابا مظهره ينم عن إنسانة واعية بأمور دينها وعالمة بشئون الحياة الزوجية أ

تتقي هللا في زوجها بينما باطنه فيه العذاب والنكد والمطالب التي ال تنتهي والوجه المكفهر 

ثم يبتسم الزوج ابتسامة . ون البيت واألوالد والعيش والحياة ومن يحيونها الضائق دائما بشئ

 إنها حياة نقضيها وستمر وليتني ما فعلتها وتزوجت: سخرية ويقول 

تلك هي لب المشكلة ال أحد يحاول البدء ، كل طرف يبحث عن حقه هو ، كل طرف يريد 

ه أم ال ، كل طرف هو أجمل ما عند ممن اآلخر أجمل ما عنده دون أن يبحث في نفسه هل قدَّ 

اآلخر في تدهور العالقة وتجمدها دون أن يحاول هو أن يذيب الجليد الذي  يلقي باللوم على

 ..تتراكم طبقاته يوما بعد يوم دون أن يحاول أن يفهم طبيعة شريكه 

 " :وليس الذكر كاألنثى " 



م كل منهما شخصية اآلخر ،  و حتى تكتمل الصورة سنتحدث عن طبيعة كال الطرفين كي يفه

لقد خلق هللا عز وجل الذكر واألنثى مختلفين تماما ال ..  كيف يفكر وكيف هي آلية عمل عقله 

: قال تعالى في الحقوق والواجبات  ا ل فهو الذي خلق وهو الذي ساوىاختالف تمييز حاش

َالَة َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض َيأُْمُروَن ِبا( ْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيقِيُموَن الصَّ

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ إِنَّ هللاَّ َ َوَرُسولَُه أُولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم هللاَّ َكاَة َوُيِطيُعوَن هللاَّ  )َوُيْؤُتوَن الزَّ

ُهْم أَنِّي َال َفاْسَتجَ   (كما ساوى سبحانه وتعالى بينهما في الجزاء األخروي يقول تعالى اَب لَُهْم َربُّ

حدهما مع اآلخر وإنما كي يتكامل وال لكي يتنافس أ  ) أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى

َكُر َكاْألُْنَثى" الطرفان أحدهما مع اآلخر  فيقول هللا عز وجل في آية معجزة  وقد " .  َولَْيَس الذَّ

الشأن بتفصيل كبير عن اختالف التركيب التشريحي بين الرجل والمرأة  تحدث العلماء في هذا

ولسنا هنا في معرض الحديث عن تلك االختالفات التشريحية وإنما ما يعنينا هو االختالف في 

أمر معين لو فهمه كل منهم لتم التعامل  جبل هللا عز وجل كال الطرفين على طرق التفكير وكيف

جمة عن اختالف الطبائع بل ما حدثت مشكالت من األصل وصارت بحكمة مع المشكالت النا

هللا عليه وسلم مع  ر أكثر بالتأمل في سلوك النبي صلىالحياة بينهما بشكل أفضل ولنوضح األم

الصحابة الذين كان منهم من األعراب ومنهم من البادية ومنهم من القرى ومنهم من المدن وكان 

خل أعرابي يقول د ففي رواية لإلمام مسلم ،عة من البيئة المحيطة بهلكل واحد منهم طريقة تفكير ناب

اإلبل وقد غبرته من خلفه  اً علىهللا عليه وسلم وهو بين الصحابة وكان قادم على النبي صلى

هللا عليه  عليه النبي صلى فرد؟ وبأعلى صوت  أين محمد ؟ أين محمد ؟ أين محمد يقولوهو 

النبي صلي هللا  قالأنت محمد ؟ : األعرابي  فقال. هاؤم ، هاؤم هاؤم ، : وسلم وبنفس لهجته 

له هذا  وقال النبي صلى هللا عليه وسلم إلى اإلبل فأشارأين ربك ؟:  قالنعم ، : عليه وسلم 

هذا الجمل  الذي عليه زادك من طعام وشراب لو كنت أنت في الصحراء وضاع عنك الجمل

وتقول يا رب رد علي هذا الجمل الذي عليه  إلى السماءلو أنك ترفع يدك  وجلست تنتظر الموت

وأشهد أن  أشهد أن ال إله إال هللا: األعرابي  فقال .. وتعالى يرده عليك زادي فإن هللا تبارك

 . محمدا ً رسول هللا

هللا عليه وسلم ، إنها اإلبل والصحراء  المفردات التي استخدمها النبي صلى لننظر جيدا إلى

ك كانت األقرب في الوصول البيئة التي يعرفها البدوي وال يفهم حديثا إال بها لذلوالسماء وهي 

 قلبه ، إلى

ـ وقد كان مصارعا من األعراب ال يهزم ـ فقد تحدث معه بلغة  ةكانأما حين يتحدث مع ر

نعم  فصارعه النبي : ة كانة إن صرعتك تسلم فقال ركانة فقال عليه الصالة والسالم يا رالقو



أشهد أن ال اله إال هللا وأن :  ةكاناً فصرعه فيهن فقال رن وثالث عليه وسلم مرة واثنتيصلى هللا

 محمدا رسول هللا 

المنطق هللا عليه وسلم مع ابن حاتم الطائي ـ المسيحي ـ حدثه بالعقل و وحين تحدث صلى

والقساوسة  علق صليبا في رقبته وحين نزلت آية العبودية للرهبانفهو صاحب دين وفكر ، وقد 

لكم  يا عدي أال يحلون: قال وهللا يا رسول هللا ما نعبدهم فقال له عليه الصالة والسالم 

 نعم: فقال عدي  ؟ويحرمون عليكم فتطيعونهم

فما كان من عدي أمام المنطق والحكمة إال أن . تلك عبادتكم إياهم: والسالم  فقال عليه الصالة

 يسلم ل عز وجل وبنبيه 

وهللا ال  "هللا عليه وسلم حين يقول لعائشة رضي هللا عنها  تعامله مع زوجه صلىكذلك في  

وتلك هي اللغة التي تجيدها المرأة ، لغة " بعدما علمت أنك ِ زوجتي في الجنة يضرني متى مت

التعبير اللساني عن الحب والمكانة القلبية فاستخدمها عليه الصالة والسالم لفهمه تلك الطبيعة 

امله معها ، كذلك كان فهم السيدة عائشة رضي هللا عنها لطبيعة الرجل الذي ال يتكلم وحسن تع

في الغالب إال إذا سئل فكانت تسأله يا رسول هللا كيف حبك لي ؟ يا رسول هللا ما أكثر ما تحب 

 ... كي أحب ما تحب ؟ وهكذا 

عن أبرزها  نتحدث التي يتميز بها كل من الطرفين سوفللصفات  وهناك خطوط عريضة

كي نستطيع أن نضع قواعد عامة في فهم طبيعة كل منهما وقبل ذلك نذكر بإيجاز أهم المشكالت 

 التي يتحدث عنها الطرفان قبل الوقوع في فترة الجمود العاطفي 

من عدم تحدث الرجل لها عن حبه وتعبيره لها بما يشبع عاطفتها فيجيب  تشتكي المرأةـ  ۱

 فعله من أجلهابأنه يحبها بدليل ما ي

من عدم وجود لغة حوار مشتركة بينهما وبأنها ال تهتم بعمله أو بمشاكله  يشتكي الرجلـ  ۲

نفسه وال يريد الحديث بل يسفه من  فتقول المرأة إنه مغلق على، وكل ما يهمها شكواها وفقط

 آرائها لغالب وال يستشيرها بل ويصادر علىتفكيرها في ا

م اهتمامه بالتفاصيل أو أنها مهما فعلت له فال يقدر لها ذلك من عد تشتكي الزوجةـ   ۳

، أن تترك حتى االهتمام بنفسها ل من عدمه حتى تصل في النهاية إلىفيستوي عندها بذلك الفع

العكس أنا يريحني ما تفعله وأقدره ويسعدني اهتمامها بالبيت وبنفسها  بينما يقول الرجل بل على

لك تهمل د من العمل حتى أوفر لها مزيدا من الرفاهية ثم أجدها بعد ذوأرد بذلك بمزي ،وباألوالد

تلك المشكالت جميعا كلمة واحدة  ويجيب على،  تعبي خارج البيت في كل شيء دون النظر إلى

 .........تلك هي طبيعة كل منهما فليفهم أحدهما اآلخر : وهي 



أيسر وأيمن ومن صفات الجانب  خلق هللا عز وجل مخ اإلنسان من جانبين: ىالحقيقة األول

ومن ، األيسر األرقام والتحليل والترتيب والمنطق ومسئول كذلك عن القرارات والتخطيط

نه مسئول عن العاطفة والخيال واإلبداع والتناسق والذوق ، وجعل هللا صفات الجانب األيمن أ

هذا الصمام لكن في نفس عز وجل بين الجانبين صماما ينتقل اإلنسان في حاالته ومتغيراته عبر 

وذلك يفسر لنا  ،الوقت الحظ العلماء أن ذلك الصمام عند المرأة أكثر اتساعا منه عند الرجل

سرعة تغير حال المرأة وحالتها المزاجية بينما بطء ذلك عند الرجل وهو ما يفسر كذلك عدم 

يحتاج بعض الوقت  البيت وإنما و الحياة األسرية بمجرد عودته إلىسرعة اندماج الرجل مع ج

وتلك النقطة بالذات تكون سببا في بعض المشكالت حين تتسرع الزوجة لتقدم  ،كي يتهيأ لذلك

شكاواها التي ال تنتهي بمجرد دخول الزوج بينما هي لو فهمت طبيعته المجبول عليها ألرجأت 

وبشاشة وجهها األمر حتى يخرج الرجل من حالته المزاجية التي عاد بها وذلك بحسن استقبالها 

 ومشاركتها حالته التي هو عليها 

ولذلك جعل هللا عز وجل مهمة التربية والتعامالت اإلنسانية من اختصاص المرأة التي 

فبينما ، شيئا عجيبا أردنا أن نستبدل المهام مثال نرى تستعمل أكثر الجانب األيمن من مخها وإذا

وعشرين ساعة متواصلة من التعامل مع كافة إدارة البيت لمدة أربع  المرأة تكون قادرة على

فهذا طفل يبكي للجوع فتسرع بإطعامه وذلك يشاكس أخته فتحل المشكلة  ،المشكالت األسرية

جملتها تعتبر  ذلك من شئون األسرة من أعمال في ظافة البيت وإعداد الطعام وما إلىفورا ون

حالة بسهولة أكثر  تقال من حالة إلىصماما متسعا االنالمرأة التي تملك  متناقضة فيتيسر على

ف ل ويديرون مؤسسات بها مئات واآلبينما نجد في نفس الوقت رجاال ناجحين ب ،من الرجل

الموظفين بنجاح ويسر ونظام ال يستطيعون أن يديروا شئون البيت ساعتين في غياب الزوجة 

ابن لطلب ابن آخر ومن  وبنفس الكفاءة بل نجده عاجزا في معظم األحيان في االنتقال من طلب

إذا وجد االبن اآلخر قد ارتفعت  ة مزاجية أخرىحالة مزاجية في اللعب مع ابنه مثال لحال

حرارته مثال فجأة وتلك هي القدرة الخارقة للمرأة التي تملك اإلبداع والعاطفة وطول البال 

تقال من حالة إلى حالة ج لوقت أكثر لالنوالحلم ، بينما هي كذلك طبيعة الرجل التي تدل االحتيا

الزوجة أن تقدر تلك الطبيعة وتفهمها جيدا مما يوضح لها معظم األمور التي كانت   ويجب على

تشتكي منها من قبل في ظل عدم فهم تلك الطبيعة وخالصة تلك النقطة كما قال العلماء أن 

ضية في آن واحد المرأة بهذا الشكل تفكر بطريقة حلزونية أي تستطيع التفكير في أكثر من ق

واالنتقال من موضوع لموضوع بسهولة ويسر بينما الرجل يفكر بطريقة مستقيمة فال يجمع في 

 الحديث بين أكثر من موضوع واحد حتى ينهيه ثم يخرج منه تماما ليبدأ موضوعا آخر 

 :وتلك الحقيقة العلمية تعطينا عدة قواعد  وهي 



نفسه عمليا عن طريق العمل واإلنتاج والفعل ال أن الرجل يحب أن يثبت :  ىالقاعدة األول

 بالكالم 

الرجل وتعبر عن  ثبت نفسها بالعاطفة واعتمادها علىأن المرأة تحب أن ت :القاعدة الثانية 

 .نفسها بالكالم قبل الفعل 

وتبعا لتلك الحقيقة نجد المرأة التي تشتكي وتقول زوجي ال يحبني فهو لم يقلها لي مرة ولم 

وحين نواجهه نجده يقول بل أحبها ألم أحضر لك كذا يوم كذا ؟ أال  ،أبدا بكلمات طيبةيبادئني 

تذكري الفسحة التي طلبتيها وجاهدت كثيرا في العمل واضطررت ألخذ إجازة منه ألرضيك ؟ 

فتعبير الزوج عمليا تبعا لطبيعته ال يقنع المرأة كذلك تبعا لطبيعتها فما الحل إذن إذا كانت .. 

 بهذا الشكل ؟ الصورة

الحل عند المرأة ونتعلمه من أمنا عائشة كما سلف فقد كانت تبادر زوجها عليه الصالة 

والسالم بالسؤال إذا جنح لطبيعته كرجل وكذلك تفعل الزوجة العاقلة فهي تبادر وتبوح بمكنون 

ن حبه الصراحة بعاطفتها نحوه بل وتطالبه بأن يبوح كذلك بالكالم و تسأله ع بمنتهىصدرها 

 .لها أي تبادره هي بتلك الكلمات حتى يعتادها 

التعميم وإنما لكل حقيقة شواذ يؤثر فيها بيئة  ـ وبالطبع ليس كالمي على : الحقيقة الثانية

فهمه لطبيعة  الزوج  كذلك ثقافته وقراءاته ومدىالنشأة األولي وحال الوالدين الذين قاموا بتربية 

 ىوتلك الطبيعة األنثوية ـ والحقيقة الثانية هي أن الرجل ينظر إلزوجته وتجاوبه مع ذلك الفهم  

سبيل المثال ال الحصر  تنظر إليها بشكل أكثر تفصيال فعلىالصورة بشكل إجمالي  بينما المرأة 

جديدا ونظفت المنزل واألوالد كل  هتممت بتسريحة شعري وارتديت رداءتقول المرأة لقد ا

سوق ذهبت إليه واشتريت كل ما ينقص البيت وأكملته ، ومالبسه مشكالتهم قد قمت بحلها ، وال

من هذا ولم أسمع منه كلمة إطراء أو شكر واحدة وإذا  اً قمت بكيها وفي المقابل لم يالحظ أي

العكس لقد أراحني كل هذا وأسعدني وهي لم تسألني إن  جه الرجل بهذا الكالم يقول بل علىوو

أرحتها ، الرجل في هذا الوضع ال يهمه التفاصيل بقدر ما يهمه كان يعجبني وإال ألجبتها بنعم و

ا البيت من مال أن كل شيء تمام وانتهينا بل ما يشغله هو عمله خارج البيت وتأمين حاجة هذ

التفاصيل ودور المرأة هنا إن أرادت أن  ومتاع كي يسير على ما هو عليه ، إنه ال ينظر إلى

 باشر كذلك ما رأيك في كذا وما رأيك في كذا ؟ تنبهه وتستكشف رأيه بالسؤال الم

أن الرجل حين يتحدث يكون قد فكر أوال فكالمه قرار اتخذه أو حل قد :  الحقيقة الثالثة

 تفكر بصوت مسموع فحديثها تفكير تشاركه فيه إنها وجده بينما المرأة ف

الزوجين فأحيانا كثير من المشكالت بين  ك الحقيقة خاصة من الرجل يؤدي إلىوعدم فهم تل

تحدث مشكلة بينهما فيصمت الزوج بينما تتحدث المرأة وهو يحسب تبعا لطبيعته أن كالمها 



قرارات منها نهائية أو أنها فكرت قبل أن تقول والحقيقة إنها لم تفكر وإنما تسمعه تفكيرها كي 

خذ بهذا الكالم كالمها تتعجب هي كيف أ يدعمها برأيه وحين يبني قرارا علىيردها ويساعدها و

وكيف تسرع في األمر وحين نسأله يقول ألم تقولي أنت ؟ لقد نفذت ما طلبتيه ، بينما الرجل 

يفكر أوال في المشكلة وحين ينطق يكون فعال قد وجد الحل أو اتخذ قرارا فيقله وهي بطبيعتها 

 قرار اآلن  تظن أن كالمه مجرد مناقشة مثلما تفعل هي ولن ينبني عليها

األبوين  أن يخرجوا معا للفسحة أو لزيارة  يقترح أحد األوالد على: مثال على ذلك  وأضرب

 ،األقارب فتقول األم ليس عندي وقت اآلن فعندي بعض األعمال المنزلية وعند األوالد مذاكرة

بينما يتابع الزوج المناقشة ليقول فورا إذن فنؤجل الخروج ، تنظر إليه الزوجة وتقول أنت ما 

يد الخروج معنا في األصل ولذلك اتخذت هذه القرار فيتعجب الزوج أيضا ليقول ألم كنت تر

تقرري أنت فتقول إنما نتناقش وهي بذلك تسمعه تفكيرها ليجد لها الحل أو لتستمد منه الدفعة 

ولألسف معظم قرارات الطالق التي تتزايد في زماننا وفي بالدنا العربية   ،التي تتخذ بها قرارا

فالزوجة تطلب الطالق فيطاوعها الزوج ثم  ،مية تأتي عن طريق عدم فهم تلك الحقيقةواإلسال

نجدها تنهار لتلبيته طلبها وذلك لعدم فهم حقيقة تفكيرهما من بعضهما البعض مما ينتج عنه 

اتخاذ قرارات خاطئة ومتسرعة  وإذا فهم الزوج حقيقة كالم زوجته في معظم القضايا 

 جة لسهل التعامل مع المشكلة وإيجاد حلول سالمة لها والمشكالت كذلك الزو

نه يبحث لها عن حل اع الزوج لها في مشكلة ما معناه أكذلك يجب أن تفهم الزوجة أن استم

وقد يقاطعها في بعض األحيان قبل أن تكمل ليعرض عليها حال بينما هي في الحقيقة لم تكن 

أنه يقاطعها في الحديث وال يريد االستماع إليها وإنما تريد مجرد الكالم فتشتكي من  تريد حالً 

فكذلك يجب أن يفهم الزوج زوجته حين  ،بينما هو يتعجب من نكرانها لعرضه الحلول عليها

تتحدث إليه في مشكلة ما هل هو بحث عن حل أم هو حب للتواصل معه والحديث إليه دون 

 .........رغبة في إنهاء الكالم بشكل قاطع 

فهناك ظروف كثيرة  ،وهي الفروق الفسيولوجية الواضحة بين الطرفين:  بعةالحقيقة الرا

كذلك ظروف الحمل والوالدة والنفاس والرضاعة  ،تمر بها المرأة مثل الدورة الشهرية مثال

 ائها كما كان يفعل حبيبنا المصطفى صلىوتلك كلها ظروف تجعلها في حاجة لتعامل خاص أثن

ائشة حين تكون في تلك الظروف فكان ينتظر حتى تشرب ليضع فاه هللا عليه وسلم مع حبيبته ع

الشريف مكان فاها ويشرب مكانها تدعيما نفسيا لها لتلك الظروف كذلك كان الحكم الشرعي 

 ...بعدم وقوع الطالق في فترة الحيض لعدم استقرار الحالة النفسية للمرأة في ذلك الوقت  

همها كل طرف عن اآلخر حتى تستقيم الحياة وحتى يسهل لك هي أبرز الحقائق التي يجب أن يفت



التعامل بينهما فال أحد يتهم صاحبه بالتقصير أو اإلهمال بل يحاول أن يفهمه ويتعامل معه بما 

 يتناسب مع شخصيته وطبيعته  

 :  ما يجب أن تعلمه المرأة عن الرجل 
جون غراي عن / اتب ديتحدث الك" الرجال من المريخ والنساء من الزهرة " في كتاب 

عندما يقع الرجل في : فيقول )  الزوجة المحبة العاقلة وكالمنا إلى( بيعة الرجل إذا أحب ط

الحب يبدأ في االهتمام بشخص آخر بقدر ما يهتم بنفسه ويصبح فجأة طليقا من أغالل  كونه 

نه يعيش ه ألمغنم شخصي ولكن نتيجة الهتماممحفزا لنفسه فقط ويصبح حرا ليمنح غيره ليس 

ن قة ليجعلها سعيدة ألرضا شريكته وكأنه رضاه الشخصي ، ويمكنه بسهولة أن يتحمل أي مش

 . إنه مزود بطاقة لهدف أعلى، ا تجعله سعيدا ويصبح نضاله أسهلسعادته

نه في شبابه  يقنع برعاية نفسه وحده ولكن حين ينضج ال يعود اإلشباع الذاتي مرضيا إ

يعيش حياته محفزا بالحب وكونه مدفوعا ليعطي بهذه الطريقة وليشعر بالرضا يجب أن 

الخالي من االهتمام باآلخرين وعلى االختيارية غير األنانية يحرره من قصور اإلشباع الذاتي 

 " منح الحب " ن أعظم حاجاته هي يتلقى الحب فإأن  الرغم من أنه ال يزال يحتاج إلى

ح الحب بل إنهم يموتون جوعا له جائعين لمن معظم الرجال ليسوا فقط: ويسترسل فيقول 

كبر مشكلتهم أنهم ال يدرون عظمة ما يفتقدون ، أنهم نادرا ما شاهدوا والديهم ينجحون في وأ

أن مصدر إشباع رئيسي بالنسبة  إرضاء أمهاتهم عن طريق البذل ونتيجة لذلك فإنهم ال يدرون

قاته يجد نفسه مكتئبا وعالقا داخل ذاته الرجل أن يأتي عن طريق العطاء وعندما تفشل عال إلى

 ..ويتوقف عن الرعاية وال يدري لماذا هو مكتئب جدا 

ينسحب من أقاربه وأهل مودته ويبقى عالقا داخل نفسه يسأل لم كل إنه في مثل هذه األوقات 

ر شخص ما يحتاج إليه يمكنه أن ينفض عنه غبا هذا ولماذا أهتم ؟ إنه ال يدري أنه بالعثور على

 .االكتئاب ويصبح محفزا من جديد 

نه من الصعب عليه أن ابي في حياة شخص آخر فإايج حين ال يشعر الرجل أنه ال يحدث أثر

ج إليه أحد يستمر في االهتمام بنفسه وبعالقاته ومن الصعب أن يكون محفزا حين ال يحتا

ول أنه موثوق به ومقبنه مقدر حق قدره وبوليصبح محفزا مرة أخرى فإنه يحتاج إلى أن يشعر أ

 نه موت بطيء بالنسبة للرجلأن ال يحتاج أحد إليه فإ..... 

سن ما  ظة هنا نجد أن معظم الرجال يكونون أكثر حيوية ونشاطا في عملهم حتىوبالمالح

قبل الستين ويظل الرجل يخرج ويعمل وينتج بل ويزداد نشاطا كلما مر به السن أو كلما وكل 

 عليه والحالة النفسية قاعد فجأة نجد أن المرض قد استولىالت إذا أحيل إلىإليه مزيد من العمل ف



الموت السريع نظرا لشعور الرجل بأنه لم يعد ألحد  قد تدهورت بشكل فجائي وربما أفضى إلى

 ...عنده حاجة  

 وإشعار الرجل باالحتياج منه إلى  المرأة تقع عملية تجديد تلك العاطفة ونفهم من هذا أن على

صر لحب توازيا مع منحه ذلك الحب واالهتمام بدال من أن يبحث عن ذلك الذي ينقصه عند عنا

نفسه يحبس نفسه داخلها في كهف من الجليد والجمود والصمت  جديد ثالث وإال فانه ينزوي إلى

.. 

 : وما يجب أن يفهمه الرجل عن المرأة 
لمرأة بالدعم من قبل شخص يهتم أهمية أن تشعر ا معظم الرجال القليل من الوعي بمدى لدى

، إن ما تحتاجه المرأة عندما تكون  حاجتهن ستلبى ، إن النساء يكن سعيدات عندما يعتقدن أن

تشعر أنها ليست أن  لألمل  هو رفقة عادية ، تحتاج إلىمتضايقة غارقة مرتبكة منهوكة أو فاقدة 

عاطف والتفهم والصدق والحنان إن الت. أن تشعر بأنها محبوبة ومعززة  وحيدة ، تحتاج إلى

ن غرائزهم تدلهم  وامتنانا لدعمه ال يدرك هذا أليساعد كثيرا في معاونتها لتصبح أكثر تقبال

علي أنه األفضل أن تكون وحيدا إذا كنت متضايقا وعندما تكون هي متضايقة سيتركها بمفردها 

مشكالتها ، إنه ال يدرك  ا عن طريق محاولة حلبدافع من االحترام أو إذا بقي األمر  سوء

ما تحتاج إليه هو شخص  نفسية لها ، إن أقصىأهمية القرب والمودة والمشاركة ال غريزيا مدى

ويتبدد الشك  تبدأ تتذكر بأنها جديرة بالحب وأن حاجتها ستلبى ما ينصت وبمشاركة مشاعرها

 ...   وعدم الثقة 

 ماذا إذا سكت الرجل ؟
قا لطبيعتها تحب أن تتحدث وتجد من يسمعها ، وعندما عندما تغضب المرأة فإنها طب

تواجهها مشكلة فإنها تحب أن تعبر عنها بالكالم ، وتجد كذلك من ينصت إليها وهي بذلك كما 

أسلفنا تفكر بصوت مرتفع فحديثها ليس قرارا وليس بحثا عن حل فقط ، في حين أن الرجل حين 

نفسه  قا لطبيعته ، فهو يصمت وينغلق علىمت طبتالقيه هذه الظروف فإنه غالبا ما يلجأ للص

نه حالة ال يحب أن يقتحم عليه صمته أحد وإال فإيصل لحل للمشكلة وبينما هو في هذه ال حتى

 يؤخر عملية الخروج من الصمت خاصة إذا شعر أنه مراقب أو أن تصرفاته تحت المجهر  

يعتها ـ ن سكوت الرجل ـ تبعا لطبوتسيء  المرأة فهم الرجل ، وتسيء تفسير األمر وتعتبر أ

اعتبار أنها حين ال تتحدث فيكون هناك عدم رغبة منها في الحديث  أنه كره لها أو هجران على

فعال وإعراض عنه لفقدان الثقة فيمن تتحدث إليه أو ألنها إذا تحدثت فإنها ستنطق بما يؤلم فتؤثر 

شاركها الحديث نه يإلى محدثها طالما أك مثلها ، والمرأة تظل مطمئنة الصمت  فتحسب أنه كذل

وإال لتوجست منه خيفة وعلمت أنه ال يريد القرب منها أو  حسن االستماع أو يظهر ما يدل على



مصادقتك وال  مرأة معناه في لغتها أنا ال أريدنه ملها ولفظها ، فعدم التبادل الحواري مع الأ

تتصرف بطبيعتها التي هي مفطورة عليها  المرأة حين تجد غيرها في مشكلة فإنها. أستريح لك 

وهي أن تقف بجوار صاحب المشكلة وتواجهه وتناقشه في األمر وتعرض عليه الحلول 

 والمساعدات كما تحب أن يفعل معها إذا هي وقعت في مشكلة 

 أما الرجل فإنه إذا تعرض لألمر فإنه سرعان ما يفر إلى داخل نفسه بعيدا عن الجميع حتى

 دقائه وهذا األمر إن لم تفهمه المرأة عنه فإنه بالنسبة لها يكون مخيفا عن أقرب أص

اتها ويستمع إليها ، أما إن المرأة تشعر بالفخر إذا هي وجدت من يدعمها نفسيا أثناء أزم

 ن مدعاته للفخر أن تكون هناك ثقة به ويقوم وحده بحل مشكلته والخروج من أزمته   الرجل فإ

 همسة في أذن حواء 
فعل أمك وتعلمي منها وإال فلن يفيدك الندم ولن يفيدك  بنة عائشة وابنة خديجة ، انظري إلىا

العناد إال بعدا من زوجك وهروبه منك ما هو إال رد فعل لتقصيرك معه وعدم فهمك لمسائل 

 . ، أليس كذلك ؟ ـ أطهر نسب تنتسبين إليه ـ من أمك الزوجية وعدم تعلمك

همت طبيعة زوجك لسهل عليك التواصل معه والتقرب إليه وكسب نك إذا فأختي الحبيبة إ

الحديث معك فكوني مستمعة جيدة له ، افتحي له  أردتيه أن يستمع إليك ويتوق إلىقلبه ، إذا 

كان ولماذا تأخر بمجرد وصوله  قلبك ، شاركيه ما يهمه وقتما يريد هو ، ال تباغتيه بالسؤال أين

أوال وقابليه بوجه طلق مهما كانت همومك ومتاعبك حتى يهدأ  البيت وإنما دعيه يستريح إلى

وسيقوم هو من تلقاء نفسه بالفضفضة إليك بكل ما كان في الوقت المناسب ، ال تكوني عونا 

للشيطان عليه ، استقبليه بابتسامة وكلمة ترحيب وحبذا بسالم حار وكوب من العصير البارد أو 

اجئيه دائما بتجديد نفسك كما كنت تتفنني وتبدعي في الدافئ حسب الوقت وحسب ما يحب ، ف

ذلك في فترة الخطوبة  ، كلمات الحب والتودد والدالل إياك أن تغفليها فإنها كفيلة بإذابة الحجر 

نه ؟ لماذا ال تكون البداية عنده ؟ إال الجليد وكوني فيها كذلك متجددة ، وال تقولي ولماذا أبدأ أنا 

ن السبب فيما نحن فيه اليوم ؟ وأصدقك القول يا أختاه أنني حين بحثت هو من أهمل وهو من كا

أن تكون هي دائما مصدر  المرأة قد جبلها هللا عز وجل على في طبيعة الطرفين وجدت أن

الحب والحنان والود والدفء في األسرة بل هي صمام األمان فيما تقدمه من عطاء إنساني 

قابل تسعد وتسعد كل متفتح باب العطاء دون سؤال عن اليحمي كل أطراف العائلة وإنها حين 

وتشقي  تمنع وتفتح باب العناد فإنها تشقىمن حولها وإذا قادها شيطانها فأخذت تسأل وتطلب وت

من أكثر من تحب يا رسول هللا ؟ " كل من حولها ، تعلمي من أمك عائشة وهي تسأل حبيبها 

؟ فتقول ألحب ما تحب ؟ فيقول عليه الصالة والسالم هللا عليه وسلم  ولم يا عائشة صلى فيقول 



أحب الناس إليك ماذا تظنين يا حبيبتي وأنت تسالين زوجك حبيبك هذا السؤال ؟ من " عائشة : 

 . منك ومن أدبك وقلبك وملكت عليه فؤاده  لم يكن أنت الستحىنه حتى لو ألحبه لحبك له ، إ

بل خاصة أمامه ـ واحرصي  رك أمامه ـنظافتك الشخصية وحسن مظه احرصي دائما على

أن تنهي المشكلة القائمة بينكما عند بدء الحديث فيها وال تؤجلي مناقشتها إال إذا طلب  كذلك على

تنتصري لرأيك وفقط منك ذلك ورأيت أن األمر سيستفحل بالتمادي في الحديث وال تحاولي أن 

 . من االعتذار وإبداء خفض الجناح الحق إذا تبين خطؤك وإنما ال تستحي  دون الرجوع إلى

ال تسألي لماذا تكوني أنت البادئة فأنت تملكين المفتاح بقلبك الكبير وعاطفتك التي فطرك هللا 

 الجليد وأنتي المؤهلة للحفاظ على عليها وسعة احتمالك وصبرك ، أنت المؤهلة للبدء في إذابة

هلة للبدء ولكن فقط استعيني بال واحتسبي تلك المؤسسة الهامة وهي األسرة المسلمة ، أنت المؤ

األجر عنده فأنت بطاعتك لزوجك وحبك له والتودد إليه في رحاب طاعة هي بعد العبودية ل 

عز وجل فال تضيعي أجرك باستعجال قطف الثمرة والندية مع الزوج الذي جعله هللا سبحانه 

اجعلي  ،مك أو أحدا من أقاربكياكي أن تشتكيه ألحد خاصة أإثم ياكي إ وقواما عليك ، 

أن تنهي األمر سريعا فال يبيتن وهو غاضب  علىمشكالتكم دائما بينكما ال تتعداكما واحرصي 

 ، وتحدثي عنه دائما بالخير خاصة أمام األهل والمعارف ، وتحدثي عنه بفخر فقد قالت أمك من

 " حدثني حبيبي "  قبل حين تحدثت مع حبيبها المصطفى

، لتكن قضيته هي " شاركيه همه " الكبير في إنجاح أي عالقة زوجية وهو  وإليك السر

قضيتك ، ليكن انشغاله هو انشغالك ، ليسعدك فرحه ونجاحه وتقدمه ، وليحزنك ألمه وخفقاته 

وغضباته ، شاركيه عبادته ، إذا جلس لتالوة القرآن أحضري مصحفا واجلسي بجانبه ، أيقظيه 

ه لك بركة وتودد منك إليه واستعيني بال اطلبي منه الدعاء فدعاؤ ومي معه ،لصالة الليل وق

 .ها كيف يشاء بلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقأوال وأخيرا فالقلو

 :الزوج  ة إلىوكلم
هللا فيها وكلمة حب منك كفيلة  أن زوجتك هي أسيرة عندك فلتحسن أسرها ولتتقي ال تنسى 

كلمة عطف منك تشعرها بأنك تقدر تعبها من أجلك وتقدر حملها من الجليد ، و اً ن تذيب كثيربأ

لعبء أوالدك وتقدر تقربها ألهلك من أجلك  سوف تجعلها تبذل المزيد والمزيد كي ترضيك ، 

 يشعر به الزوج ودائما ما إن ما تفتقده المرأة عموما هو التقدير والشعور بما تبذله من مجهود ال

فما فائدة أن أقدم له وهو ال يشعر أو يقدر ؟ امنحها ثقتك بعض نه ال يشعر بي وبتعبي تقول إ

الوقت وتقرب منها تكن لك كل الوقت واجعلها صديقة لك تسر إليها بما يهمك وتستشيرها في 

أمرك ، إذا قدمت لك شيئا جميال فاثني عليها بكلمة رقيقة فلن تنساها لك ، اثني عليها إذا اهتمت 

منها  بتجديد بيتها ، اثني عليها أمام أهلك وأهلها فسوف ترىإسعادك بنفسها وأظهرت االهتمام ب



طاعتها والبر بها فسوف  األوالد حتى يحترمونها ووجههم إلىالعجب ، اظهر لها االحترام أمام 

يعود عليك ذلك إيجابا ، اعلم أن زوجتك يرضيها منك القليل فال تبخل عليها به وتعلم من حبيبك 

لسنة أ خيرة الصحابة وفي حديث يردد علىل أمام ليه وسلم الذي يسأصلي هللا ع صطفىالم

عمرو  فيقول" عائشة " هللا عليه وسلم  لناس إليك يا رسول هللا فيقول صلىالمسلمين من أحب ا

 "أبوها " سأل بل عن الرجال فيقول عليه الصالة والسالم ليس عن النساء أ: بن العاص 

 را لإلسالم والمته التي تخطو أولىخيرا وبركة وجعلها ذخ أسعد هللا بيوت المسلمين ومألها

 خطواتها لبناء حضارة جديدة تمأل األرض عدال بعدما مألت ظلما وجورا 

 ما أجمل كلمة أحبك
الرجل  فتضيق به نفسه حين يجدها عاجزة عن  قسو الحياة ، وحين يشتد األمر علىحين ت

الظروف االقتصادية الطاحنة التي يمر بها الناس ،  تلبية متطلبات الحياة لزوجته وأبنائه في ظل

مهموم مقطب الجبين مثقل الكاهلين وحين يغلبه الضعف وقلة الحيلة فينزوي بعيدا عن أحبابه 

تخاف ربها وتبتغي  التي تقيةالزوجة ال يستمر ، فتأتي حائر ماذا يفعل وماذا يقدم وكيف سالقلب 

جة لمن يؤازره بكلمة حب ومودة وعطف ودفء ، مرضاته في زوجها الذي هو في أشد الحا

وما أسعد تلك الزوجة بكلمتها التي قالتها فيذوب معها الهم " أحبك " وساعتها ما أجمل كلمة 

وحين تمر األيام بما فيها من شغل ومهام  والضيق فتنفرج الكروب حين تنفرج النفوس ، 

ت كل هذا عالوة على هم الدعوة البي ومسئوليات في البيت وتربية األوالد وربما العمل خارج

دين هللا فيفاجئ الزوج زوجته هاتفيا ، في عملها أو في المطبخ وهي تعد له طعامه ، أو هي  إلى

تقوم بالمذاكرة لألوالد ومراجعة دروسهم ، أو كانت في مهمة دعوية فيهاتفها ليقول لها كلمة 

 " ..أحبك : " واحدة 

يبيت بعيدا عن اآلخر ليلة أو عدة أيام أو حد الطرفين فحيث تغلب الظروف أ وحين السفر

ربما أكثر من ذلك فيفرغ منه البيت فيشعر أنه ما عاد ألي شيء قيمة بال شريك حياته وأن قيمة 

المكان ـ أي مكان ـ هي في وجود ذلك الشريك وأن حبه للبيت فقط ألنه يحتوي ذلك الحبيب 

باالتصال باآلخر ليخبره بمشاعره تجاهه وساعتها  الغائب فساعتها ما أجمل أن يهم أحدهما

 "أحبك " تظهر قيمة كلمة 

وحين المرض حيث يكون اإلنسان في أشد حاالت ضعفه وكذلك يكون في أشد الحاالت  

احتياجا ألحبابه ما أرحم من أن يمسك أحدهما بيد اآلخر ليشد عليها ويقبلها ويقول له أنا بجانبك 

 "  أحبك" و لن أبتعد عنك و



النفوس خاصة في أوقات الضعف  هذه الكلمة وما أسرع تأثيرها على نعم ، ما أجمل

واالحتياج وكذلك في أوقات الغضب والخطأ ، إنها المذيب السريع ألي جليد ، بل إنها سر 

 الدفء األول 

إذا  " : ففي الجامع الصغيرهللا عليه وسلم ،  ذا علمنا الحبيب المصطفي محمد صلىوهك
 في تاريخه والبخاري أحمد رواه " دكم أخاه فليعلمه أنه يحبهأحب أح

 حين ينهدم الصرح
قلوبنا فتدعها قطعة متحجرة  الزوج ، قبل أن تسيطر الثلوج على عزيزتي الزوجة ، عزيزي

ال خير فيها وال رجاء ، وقبل أن يضيع األمل األخير في اإلصالح وقبل أن ينمحي الحب تماما 

دا فيما سنهدمه قبل فوات األوان إنه ليس شيئا هينا حتى يهون علينا أو نفرط من داخلنا لنفكر جي

فيه بسهولة  ودون تفكير عميق ومحاوالت مستميتة للحفاظ عليه والدفاع عنه وحمايته حتى من 

إنه الحصن المنيع ، حصن ضد الشيطان ، ضد الفتن ، ضد األعين المتربصة ، وتهورنا 

َوأََخْذَن ِمْنُكْم  "، بني بكلمة هللا وكلله سبحانه بتسميته الميثاق الغليظ والقلوب المريضة الطامعة 

ما هو ليست مواثيق دنيوية زائلة بأوراق وأقالم مصنوعة بأيدي البشر وإن" ..  ِميَثاًقا َغلِيًظا

وبموجب ذلك الميثاق سلم ولي األمر ابنته أو موكلته للزوج  موثق من هللا سبحانه وتعالى

المسئول األول عنها ، عن حمايتها وراحتها واحتياجاتها وسعادتها وأمانها وسترها ،  ليصبح هو

أصبح هو كل شيء ، السكن واألمن والدفء والمودة والرحمة والعزة ، في كنفه األمان ، وفي 

لمسته رضا الرحمن ، وفي نظرته الراضية تتساقط الذنوب ، وفي كلمة حانية منه جنة 

 ...الرضوان 

الحصن الذي طالما حلمت به المرأة ، وتلك هي الجنة التي طالما تمنت أن تحتويها  ذلك هو

جدرانها ، الزوج واألوالد هما حلم كل فتاة وغايتها ، وحين يتحقق تشعر وكأنها قد ملكت الدنيا 

منه وكيف ال  اً وما فيها ، فهو الستر لها أكثر من أبيها وأخيها ، تشعر وكأنها قد صارت جزء

َوِمْن آََياِتِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن  "علها هللا عز وجل كذلك في كتابه العزيز في سورة الروم وقد ج

ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِي َذلَِك َآلََياٍت لَِقْوٍم يَ  ُرونَ أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ جعلها "  َتَفكَّ

 .منها تأوي إليه وتستريح عنده وتطمئن في كنفه من نفسه ، جزء 

حصنها ، تبتعد وتعود ، تقصر وتعود ، تشرد أحيانا لكنها مطمئنة في كل  تغضب وتعود إلى

األحوال لوجود ذلك الحصن اآلمن الذي سيحتويها في كل األحوال والذي يسترها في كل 

 األحوال والذي يضمها كذلك في كل األحوال 

ة مع الزوج الحبيب ومضت كذلك أيام مؤلمة وحتى األلم جمعهما ، تمنيا معا مضت أيام جميل

الولد الذي يحيل هدوء البيت لصخب محبوب ويكلل الحب بذرية صالحة تقربهما أكثر وأكثر ، 



ويتحقق الحلم بكل ما في التجربة من روعة وحب وكذلك ألم ، تتعلق بزوجها أكثر ويقتربا أكثر 

لم وفي كل أمنية وفي كل ضيق ، يلتقيا أكثر ويقتربا في السعادة التي في كل فرحة وفي كل أ

األيام ليدخل الشقاق بعد  وتتوالى... ا وفي المرض الذي يسهر أحدهما على اآلخر تضمهم

حتمل الوفاق ، وتهجر المالئكة العش الدافئ ليعشش فيه الجليد والفرقة والصمت المخيف فال ي

كل منهما لآلخر أجمل  له على موقف وال يبتلع له خطأ ، وينسى أحدهما لآلخر كلمة وال يصبر

تي تذيب ما فيه وأجمل ما أعطاه إياه ، ويهجر الحب ويهجر الدفء وكذلك تهجر االبتسامة ال

العبوس وكلمة هي عند هللا مكروهة وعند الناس بشعة وعند  الكثير من الكدر وال يبقى سوى

 ....األحباء موت ونهاية محزنة 

 طلقني اآلن فما عدت أطيق العيش معكـ  
 ـ أنت طالق 

المعاني اإلنسانية ويضيع كذلك بالنسبة للمرأة أكبر ما تتمناه  وينهدم الصرح وتضيع أسمى

أي امرأة ، الشعور بالستر واألمان ، تدور بها الدنيا وال تصدق بأنها اآلن صارت وحدها ، دون 

أمها ،  ادة وشاركها ما تستحي أن تقصه علىعذلك األنيس الذي مأل حياتها يوما بهجة وس

شاركها ما ال يستطيع غيره أن يشاركها إياه ، وأعطاها ما كان يوما حلمها ، فجأة تفرغ الحياة 

من كل ما هو جميل وينكسر القلب الذي طالما أحب وتعلق وشارك األحالم ، وصدق رسول هللا 

وإن أعوج ما في الضلع أعاله فإذا ذهبت خلقت المرأة من ضلع أعوج " صلي هللا عليه وسلم 

فال الموت يكسر " كسرها طالقها " صدقت يا رسول هللا " تصلحه كسرته وكسرها طالقها 

الطالق ، لقد صار الحبيب غريبا  ة يمكن أن تكسرها ، ال يكسرها سوىالمرأة وال أي خسار

ن تغض طرفها عنه وكذلك عنها ، أجنبيا مثله مثل أي رجل آخر تمر عليه في الطريق ، يجب أ

 الطالق : هو ، الرجل الذي كان يمثل الستر لها أصبح غريبا عنها ؟ وكل هذا بكلمة واحدة 

تذهب المكسورة القلب تلملم من عشها الذي طالما حلمت به حاجياتها ، كل قطعة لها معه 

و أنه صار ذكري ، وله فيها رائحة ، ويمضي هو يتحسس الجدران وقد انتصر عليها بكلمته أ

هو اآلخر مهزوما بفعلته ، تسير المكسورة وتهجر المكان وربما كان هناك أفراخ صغيرة 

... أمي ، نريدكما معا .. أبي .. يصرخون اآلن ، يتعلقون بها ـ  أو به ـ  كلهم يريدون كليهما 

سني أحتاج لقلبك يا أمي أحتاج رعايتك وحنانك وعطائك  ، أحتاج لحضنك كي أنام وعينك تحر

غيره والذي كان ال  تسعدني وطعامك الذي لم أتعود على كي أطمئن وحكاياتك المسلية التي

يعجب أبي ـ يوما ـ سواه ، أحتاجك يا أبي ، أحتاج عطفك وحمايتك وتوجيهاتك ، أحتاج كليكما 

 ...معا فال تمزقوني بين حبيبين صار كل منهما ـ وهو حبيبي ـ  عدوا لآلخر 



لقد شهدت معكما أجمل أيامي فال تهجروني فال أرغب في غيركما :  وتصرخ الجدران

 ..يمألني دفئا وسعادة 

 كيف جرؤ أحدكم أن يمزق ميثاقا كتبه هللا بينكما  ؟:  وينادي الحب المذبوح

ويمضي الحبيبان وقد صار كل منهما غريبا عن حبيبه كل في طريق يحمل بين جنبيه قلبا 

 اكا مكسورا مليء بدال من الحب أشو

قبل أن ينهدم الصرح وقبل أن تنكسر القلوب وقبل أن : عزيزتي الزوجة ، عزيزي الزوج 

انتبها وقفا وقفة مراجعة : تبكي األفراخ الصغيرة وقبل أن تصير أجمل المعاني اإلنسانية وهما 

 للنفس وضمدا ما بينكما من جروح      

 

 التصالح مع الذات/ ثانيا 
نسان غير منسجم مع ذاته تلك هي القاعدة ـ حينما يكون اإل تكونأحيانا كثيرة ـ بل ربما 

في عدم االنسجام مع كل  اً مباشر اً غير متفاعل معها وغير واضح أمامها يكون كل هذا سبب

ما يحيط به أو هو سبب كبير في دخوله في الجمود في كافة عالقاته مع من يحيطون به 

نسان في اتجاه يخالف ت معناه أن يسير اإلنسجام مع الذاوكذلك ما يحيط به ، وعد اال

 ،لو كان ذلك المسير في اتجاه يسيره كل الناس التي فطره هللا عز وجل عليها حتى فطرته

نظومة كلها في مأنه في المجتمعات الغربية تسير الالصحة بدليل  فليست الكثرة تدل على

ليل أولئك الذين معظمهم وقو وكل الناس هكذا أ ،المادية العرجاءاتجاه واحد وهو اتجاه 

كذلك قدم واحدة   جوا من براثن الوقوع في السير علىالطريق السديد فن هدتهم فطرتهم إلى

ن ينقذ نفسه فسه في أنسان ني الجمود والجليد هو عدم رغبة اإلما يمكن أن يوقع النفس ف

السلبية التي  مما هو فيه فيستسلم للهزيمة بل ويساعد في تأصيل األمر بمزيد من الرسائل

األوان ، وذلك قدر ال  يرسخها بداخل ذاته مثل ال أستطيع ، ولست أهال لذلك ، وفات

ذلك من تلك الرسائل السلبية الكثيرة التي يرسلها لنفسه كل  أستطيع االنفالت منه ، وما إلى

 يوم بالمئات أو أكثر 

اتك أن تساعد نفسك في ن يساعدك أحد إذا لم ترد أنت ذوالحقيقة تقول إنه لن يستطيع أ

موفقة أو إحساس الخروج مما يستولي عليها من يأس أو مشاعر سلبية أو تجارب غير 

تقدم و خروج من عثرات تجارب غير موفقة لتكون تلك ذاتها حافزا للبالغربة والعزلة أ

اشلة هي في سجل عقله اعتبار أن تجاربه التي يسميها ف وإحراز مزيد من النجاحات على

 . ليه ليتجنب ما وقع فيه من أخطاء تضاف إ خبرات



ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهمْ  :"يقول هللا عز وجل ف َ َال ُيَغيِّ ، ۱۱سورة الرعد آية " إِنَّ هللاَّ

، فإنه ال يغير نعمة أو بؤسى " يقول سيد قطب رحمه هللا في تفسير هذه اآليات الكريمات 

إال أن يغير الناس من مشاعرهم . . . يغير مكانة أو مهانة  وال ،أو ذلة  وال يغير عزاً 

وإن كان . فيغير هللا ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم  , وأعمالهم وواقع حياتهم

، ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم . منهم قبل أن يكون  سيكون هللا يعلم ما

فقد ؛ على البشر تبعة ثقيلة  لحقيقة تلقى وإنها، زمان بالقياس إليهم في ال له ويجيء الحقاً 

تترتب مشيئة هللا بالبشر على تصرف هؤالء البشر  أن ،قضت مشيئة هللا وجرت بها سنته 

لهذه السنة بسلوكهم ، والنص صريح في هذا ال  تعرضهم وأن تنفذ فيهم سنته بناء على؛ 

دليل التكريم لهذا المخلوق الذي  -جانب التبعة  إلى -يحتمل التأويل ، وهو يحمل كذلك 

/ ٤في ظالل القرآن ". أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة هللا فيه اقتضت مشيئة هللا

۲۰٤۲. 

لتحمل التكليف وتحمل مسئولية إسعاد  ن جعلها أهالً فالذات مكرمة من هللا عز وجل بأ

ئولية ار في الخلود في الجنة أو النار وتحمل مساإلنسان أو إتعاسه ، وتحمل مسئولية االختي

تغييره عبر تغيير النفس ذاتها ـ وبكامل حريتها في االختيار الذي  الرضوخ للواقع أو السعي إلى

إلزام البشر جميعا  رادة اإللهية وهو قادر سبحانه علىال لبس فيه وال زور وال تدخل من اإل

ما يملكه اإلنسان ، بل هي كل ما يملكه اإلنسان ، فهي  غلىالطاعة الكاملة ـ فالنفس إذن هي أب

في هذه الدنيا ويسلك الطرق المشروعة وغير المشروعة  جلها يسعىف ، ومن أمناط التكلي

إلرضائها وإسعادها ورفعتها ، من أجلها يحب ومن أجلها يكره ، من أجلها يصاحب ومن أجلها 

 .جلها يقطع أجلها يصل ومن أ يعادي ، من أجلها يسالم ومن أجلها يحارب ، من

جل تلك الذات يؤمن بال ربه من كل ما سبق فمن أهم تلك هي الذات المحركة لإلنسان وأ

ويسلك طريقه الذي افترضه عليه ويذلها ويذللها ويحكمها ويتحكم بها ويحكم فيها شريعة ربه ـ 

ايته المفجعة في جهنم وكل ذلك حماية لها ورغبة في إسعادها وحمايتها من شرور الباطل ونه

 .أعاذنا هللا منها 

الجانب اآلخر فقد يؤثر الطريق القريب والسعادة الوهمية التي تبدو له قريبة المنال  وعلى

في  بالكفر والضالل واالنحالل  فيجعلها ـ أي ذاته ـ هي إلهه الذي يعبده ويتقرب إليه ويحكمها

ُئُكْم بِاْألَْخَسِريَن أَْعَماًال " ئر الهالك سا نه إلىاألمر كله وهو بذلك ال يدري أ ) ۱۰۳(قُْل َهْل ُنَنبِّ

ُهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنَّ  .الكهف  "  الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِي اْلَحَياِة الدُّ

و وبهذا تكون الذات لإلنسان في كل الحاالت هي رأس ماله الذي ينفق منه سواء في الخير أ

 .ما قدم  ظر النتيجة والمكافأة والجزاء علىالشر وهو في كل الحاالت كذلك يعمل وينت



الطريق الصحيح للتغيير إذا شق  تلك اآليات السابقة يوجهنا المولى تبارك وتعالى إلىوفي 

، أو إذا وسد األمر لغير  علينا األمر أو إذا اختلت الموازين وأصبح الباطل حقا والحق باطالً 

و إذا انتشرت الفواحش ، أو إذا انتشر الظلم وتاه طريق الحق من بين أرجل الناس ، أ أهله

حجرات نومنا وطالت أياديه الخبيثة  يلة أو إذا امتد الفساد ليدخل إلىأهل الفض واستعصت على

 .شربة الماء التي نتناولها وأصبح السوء ال قبل لنا به 

الطريق الصحيح ،  ى الحل وإلىإل تبارك وتعالى القبيل فيوجهنا هللاإذا حدث شيء من هذا 

أن  حد وفي زمن واحد ؟ أليس من األولىفما بالنا إذا حدث كل ذلك دفعة واحدة في بلد وا

أن  ـ تغيير الذات من جمودها وجليدها ـ  من بهاعملية التغيير وآ من تصدى إلىيرضخ كل 

َ َال ُيَغيِّ " ينصت لكلمات ربه الحكيم   " . ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهمْ إِنَّ هللاَّ

عن  فلنتنح" ال فائدة " لمة الشهيرة أننا نردد الك كانت نظرتنا لألمور تشاؤمية بمعنىوإذا 

 الطريق فلسنا أهال للتغيير 

أننا نؤمن بأنه ال بد من التغيير ولكن ليس نحن من  ا كانت نظرتنا لألمور سلبية بمعنىوإذ

كذلك عن  فلسنا كذلك أهال للتغيير ولنتنح قوم به ولندع األمر ل يتواله برحمته وقتما شاء ،ن

إنهم من هبوا لينفضوا تراب السلبية والكسل والتشاؤم عن . الطريق ولنتركه لمن هم أهله 

ي نفوس كواهلهم ونظفوا أنفسهم من تلك األمراض الخطيرة التي غرسها االستعمار وأذنابه ف

لتغيير  حتمي بر األمان أمر النفس إلىلألفضل والعبور ب ن التغييرمنوا بأء تلك األمة وآأبنا

لكن ال بد من العمل الجاد وأول هذا الطريق هو تغيير ما  ـ المجتمع وتغيير حال األمة كلها 

يجابيين مع ن كنا إالطريق الصحيح بأ ا خطوة هامة علىبالنفس من كل ما يكبلها وها قد خطون

يجابيا مع تلك والخطوة الثانية أن أكون إوأذبنا الجليد في عالقتنا مع هللا عز وجل  عز وجل هللا

 الذات التي هي سوف تحمل عملية التغيير واإلصالح بأسرها إذا هي انصلحت من داخلها   

 بناء الذاتخطوات نحو 
القوانين  حدركز واالستغراق في أمر ما هو أأن التفكير الم اتفق أهل االختصاص على

في كتابه علم نفس  برايان تريسييقول . يجابيا جيه حياة اإلنسان سواء سلبيا أو إالرئيسية في تو

" إن ما نفكر فيه تفكيرا مركزا في عقلنا الواعي ينغرس ويندمج في خبرتنا "    ۲۷النجاح ص 

ة عندما تمنحه حقيق كان ما تعتقده فسيتحول إلى أيا" " غير تفكيرك غير حياتك " ويقول في  

ليه تعاظم بذلك تأثير مشاعرك وكلما اشتدت قوة اعتقادك وارتفعت العاطفة التي تضيفها إ

اص الناجحون والسعداء يظل األشخ... كل شيء يحدث لك  اعتقادك على سلوكك وعلى

 " يجابيباتجاه نفسي من التوقع الذاتي اإلالدوام  محتفظين على



تلك الكلمات فيقول هللا عز وجل علي لسان نبيه في  والصورة عند المسلم أوضح  من كل

يقول  -صلى هللا عليه وسلم-قال النبي : قال -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة الحديث القدسي  

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، : هللا تعالى

وإن ذكرني في مأل، ذكرته في مأل خير منهم، وإن تقرب إلّي بشبر تقربت إليه ذراًعا، وإن 

     البخاري ومسلم.  تقّرب إلّي ذراًعا تقربت إليه باًعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

 .فتح الباري" أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به :" قال ابن حجر 

فمن هنا ينبغي على المسلم أن يطور في ذاته قانون التوقع اإليجابي لألمور وأن يحسن ظنه 

كانت الظروف المحيطة به في غاية الصعوبة والسوء ـ ولقد مرت باألمة بربه حتى ولو 

اإلسالمية مواقف حالكة الظالم واستطاعت بفضل هللا وحوله الخروج منها واستطاعت تجاوز 

أزماتها ـ وال تحمل في طياتها من النظرة األولى أية بشائر خير أو انفراج في أزمة يمر بها 

 اإلنسان 

مة أسوة حسنة فعندما ضاقت به األرض من تكذيب الناس له وردهم ولنا في نبي الرح

لدعوته لم تؤثر عليه تلك الظروف الصعبة أو تلجئه ألن يسلك  سبيل الظن السيئ بهم أو السير 

في متاهات التوقع السلبي لألمور في مستقبل األيام بل كان  حسن الظن بربه ، واستخدم التوقع 

فعن وطرده وآذاه ، وقد تحقق توقعه اإليجابي بعد مدة من الزمان اإليجابي لمستقبل من كذبه 

هل أتى عليك يوم كان أشد :  حدثته أنها قالت للنبي   عائشة رضي هللا عنها زوج النبي 

 .من يوم أحد؟

لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على : قال 

عبد كالل فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم بن عبد يا ليل بن 

أستفق إال وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل 

إن هللا قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث هللا إليك ملك الجبال : فناداني فقال 

يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن : فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ، ثم قال لتأمره بما شئت 

بل أرجو أن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد :   شئت أن أطبق عليهم األخشبين ، فقال النبي  

 البخاري ومسلم  "هللا وحده ال يشرك به شيئاً 

بل :" صل في المستقبل في قوله فانظر إلى قمة حسن الظن بال و التوقع اإليجابي لما سيح

رغم شدة الهم والوحدة ، والغربة اإليمانية ، ومطارداً من " أرجو أن يخرج هللا من أصالبهم 

ولم يشعر بنفسه  اً أكثر من ستين كيلو متر   أهل الشر ، ومن شدة هذا الهم فقد مشى النبي  

فضه الجهال من خير وفالح لهم فلم يكن همه وكربته من أجل ما وقع له شخصياً ، ولكن لما ر
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التوقع اإليجابي ليعلم أمته كيف يفكرون  في الدارين ، ومع كل تلك المعاناة استخدم النبي  

 .وكيف يفعلون إذا حدث لهم شيء مما قد يكدر صفو حياتهم في أمور دينهم أو دنياهم

 

 السماء ا فتوجهوا بالنظر إلىسعته إذا ضاقت تحت أقدامكم األرض على

 

المسلمين صخرة ال يستطيعون كسرها كي  يوم الخندق أثناء حفره تستعصي علىوذلك 

جزيرة وسط  األمر وتحولت المدينة المنورة إلىيستمروا في عملية الحفر ، وبينما اشتد عليهم 

لم صحراء محاطة باألعداء الكافرين من كل جانب حتى إن الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين 

الخالء بمفرده من الخوف والجوع والبرد الشديد فأي كرب  منهم الذهاب إلى يستطيع الواحد

فتقدم الرسول من ، رحمة اإلنسانية  تلك الشدائد يأتي الحبيب المصطفى أكثر من ذلك وفي وسط

.. هللا أكبر: "  فقال.فضربها فتصدعت وبرقت منها برقة مضيئة"  هللاباسم : "  الصخرة وقال

 قصور.. هللا أكبر: "  ثم ضرب ضربة أخرى، فبرقت ثانية، فقال" ورب الكعبة  الشام قصور

 ".ورب الكعبة  فارس

ة ومن تحالف هكذا في وسط النار والكرب والشدة والحصار العالمي المتمثل في مشركي مك

هللا عليه وسلم ومعه  ربية يحاصرون مدينة رسول هللا صلىمعهم من اليهود وكفار الجزيرة الع

ال أمل  " الجماعة المؤمنة الوليدة ويكاد كل شيء ينتهي في لحظة واحدة ، بمقاييس البشر العادية 

بنظر أصحابه نحو هللا عليه وسلم  يأخذ النبي صلىومع هذا . وجب االستسالم أ" ال مفر " " 

براثن الشر  الهدف البعيد  ، إننا اليوم نبني النفوس التي ستعمر وتصلح وتبني وتنقذ العالم من

، والقائد هنا هو الحبيب المصطفى الذي يعلمنا ويربينا  عبادة رب العباد ومن عبادة العباد إلى

هو لتربية النفوس علي ن الضيق اليوم والكرب الشديد وأكبر من اللحظة الراهنة أن األمر أ

 الصمود ال أكثر وليس تعجيزا لها 

 

 الهدف البعـــــــــــــــيد ما علىاجــــــــــــعل عيــــــــــــــــــــنك دائـــــــــــــ
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جل الهدف الكبير لمحقق فيتحمل الناس ويتحملون من أفيبشر المؤمنين وسط هذا الهالك ا

 والتضحيات والذي تصغر بجواره كل اآلالم

اإلنسان  مور والثقة في نصر هللا وبأنه علىيجابية لألتغيير النفس وتربيتها على النظرة اإل

 إصالح وتغيير المجتمع ال نعمل لدىالسعي وليس عليه إدراك النجاح ، ونحن أصحاب فكرة 

التشاؤم أو م فل نعمل عند هللا تبارك وتعالى أنفسنا وإنما نعمل بعمل األنبياء والمصلحين أي أننا

 صاحب العمل يديره كيف يشاء وما علينا السلبية في النظرة إلى األمور واألمر كله موكل إلى

سوي تنفيذ ما يريد سبحانه وتعالى ونحن في كل الحاالت مأجورون إن شاء هللا على العمل ذاته 

 نتيجته  وليس على

 يجابيةلتكن رسائلك لنفسك إ

 على أن يتصرفوا أو يتكلموا أو يعتقدوا بطريقة معينة إن معظم الناس تبرمج منذ الصغر

حصولهم  التي تحد من"بالبرمجة السلبية "سلبية ، وتكبر معهم حتى يصبحوا سجناء ما يسمى 

  . على أشياء كثيرة في هذه الحياة

أنا ال أستطيع االمتناع عن هذه العادة السيئة ، ، الشخصية  فنجد أن كثيرا منهم يقول أنا ضعيف

  . ...... نا ضعيف في كذا، أناأ

أو من هؤالء  ونجد أنهم اكتسبوا هذه السلبية إما من األسرة أو من المدرسة أومن األصحاب

  .جميعا

 اإلجابة نعم. إلى برمجة إيجابية  ولكن هل يمكن أن تغيير هذه البرمجة السلبية وتحويلها

  : أمور وهي وقبل البدء في تغير البرمجة السلبية ال بد أن نتفق على

الطريق إلى  فقرارك هذا هو الذي سوف ٌينير لك. البد أن تقرر في قرارة نفسك أنك تريد التغير

  . التحول من السلبية إلى اإليجابية

  . من حياتك وتجعلها جزءاَ ، تتعرف عليها  تكرار األفعال واألقوال التي سوف

ير ماضينا ومستقبلنا وذلك يي كل لحظة تغاستطاعتنا ف في: " حد علماء الهندسة النفسية أيقول 

  " . بإعادة برمجة حاضرنا

  . بها نفسك إذا من هذه اللحظة البد أن نراقب وننتبه إلى النداءات الداخلية التي تحدث

  : وقد قيل

 

 



 

 

وللعقل الباطن لإلنسان طبيعة غريبة يجب أن نذكرها لما له من دور هام في عملية برمجة 

 نحو السلبية أو االيجابية اإلنسان 

الواعي فهو ببساطة يخزن المعلومات ويقوم  إن العقل الباطن ال يعقل األشياء مثل العقل

فلو حدث أن رسالة تبرمجت في هذا . مكان تخزينها  بتكرارها فيما بعد كلما تم استدعاؤها من

… خجول أنا خجول  أنا… أن تقول دائما في كل موقف  العقل لمدة طويلة ولمرات عديدة مثل

مواجهة الناس والتحدث ستطيع أنا ال أ، أستطيع مزاولة الرياضة  أو أنا ال، أنا عصبي المزاج 

سترسخ وتستقر في مستوى عميق في العقل الباطن  ن مثل هذه الرسائلوهكذا فإ. … إليهم ، 

هذه  لو قلت لك مثال . يجابيةجة أخرى سليمة وإببرم ولكن يمكن استبدالها، وال يمكن تغيرها 

. يمكنك أن تقوم بذلك وتمنع عقلك من التفكير  هل،، " سود ال تفكر في حصان أ:" الجملة 

  . سود لماذا ؟في شكل حصان أ بالطبع ال فأنت غالبا قد قمت بالتفكير

إذا هل ممكن . سود صان أفكر في ح: العبارة وهي  إن عقلك قد قام بإلغاء كلمة ال واحتفظ بباقي

  . للعقل غل مثل هذه التصرفات الغريبةأن نست

 

لقد تحدث الدكتور إبراهيم الفقي في كتابه قوة التحكم في الذات عن القواعد والبرنامج العملي 

  : يجابية للذاتاإل للبرمجة

  : فقال

  : واآلن إليك القواعد الخمس لبرمجة عقلك الباطن

  . يجب أن تكون رسالتك واضحة ومحددة --۱

  . … أنا سليم أنا أستطيع االمتناع عن. أنا قوي  مثل(تكون رسالتك إيجابية  يجب أن -۲

بل قل أنا  مثال ال تقول أنا سوف أكون قوياً .( الحاضر  يجب أن تدل رسالتك على الوقت -۳

 )قوي

 

  راقــــــب أفكــــارك ألنها ستصـــــبح أفعــــــــــاال

  . ـــــــــبح عــــــــــــاداتأفعــــالك ألنــــــــها ستص راقــــــب

  .. راقـــــــــب عادتك ألنها ستصــــــــبح طــــــــــــــباعا

  . ألنــــــها ستحدد مصــــــــــــــــــــــــيرك راقــــب طباعك

 



  . رسالتك اإلحساس القوي بمضمونها حتى يقبلها العقل الباطن ويبرمجها يجب أن يصاحب-٤

  . الرسالة عدة مرات إلى أن تتبرمج تمامايكرر  يجب أن-٥

 

  : يكون تحدثك مع الذات قوة إيجابية واآلن إليك هذه الخطة حتى

  : لها تأثير عليك مثل دون على األقل خمس رسائل ذاتية سلبية كان

ذاكرتي ضعيفة ، أنا ال أستطيع الكالم  أنا إنسان خجول ،أنا ال أستطيع االمتناع عن التدخين ، أنا

الورقة التي دونت عليها هذه الرسائل السلبية  مام الجمهور ،أنا عصبي المزاج ، واآلن مزقأ

  .وألق بها بعيداً 

  : مثل" أنا"رسائل ذاتية إيجابية تعطيك قوة وابدأ دائما بكلمة  دون خمس

 ناأ…"أنا ذاكرتي قوية " .. " أنا أحب التحدث إلى الناس " .. " مواجهة الجماهير أنا أستطيع"

  ." أنا نشيط وأتمتع بطاقة عالية" .. إنسان ممتاز 

  . مفكرة صغيرة واحتفظ بها معك دائما دون رسالتك اإليجابية في

  . همواحدة تلو األخرى إلى أن تستو علي واآلن خذ نفساً عميقاً ، واقرأ الرساالت

مك ، اقرأ الرسالة عميقاً ، واطرد أي توتر داخل جس ابدأ مرة أخرى بأول رسالة ، وخذ نفساً 

  . فتح عينيكأغمض عينيك وتخيل نفسك بشكلك الجديد ثم ا األولى عشر مرات بإحساس قوي ،

ماذا تقول لنفسك ، واحذر ما الذي تقوله لآلخرين واحذر ما يقول  ابتداء من اليوم احذر

تبدالها ، وقم باس" ألغي " الحظت أي رسالة سلبية قم بإلغائها بأن تقول  اآلخرون لك ، لو

  . إيجابية برسالة أخرى

وتستطيع القيام بعمل ما  تأكد أن عندك القوة ، وأنك تستطيع أن تكون ، وتستطيع أن تملك ،

في هذا االتجاه بكل ما تملك  تريده ، وذلك بمجرد أن تحدد بالضبط ما الذي تريده وأن تتحرك

التكرار أساس " : " ئمة الدا السعادة" من قوة ، وقد قال في ذلك جيم رون مؤلف كتاب 

  … " المهارات

تكرر دائما لنفسك الرساالت اإليجابية ، فأنت سيد عقلك  لذلك عليك بأن تثق فيما تقوله ، وأن

حياتك ، وتستطيع تحويل حياتك إلى تجربة من السعادة  تحكم فيتأنت … وقبطان سفينتك 

  . والصحة والنجاح بال حدود

تعويد أنفسهم للحديث اإليجابي عن الذات ، وتنفيرهم من الحديث  ولذلك أرشد النبي أتباعه إلى

قال :"  السلبي الذي يبرمج حياة اإلنسان دون أن يشعر فعن عائشة رضي هللا عنها عن النبي 

" وقال القاضي عياض   .البخاري ومسلم  "ال يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي 



" ساءت خلقها وقيل نازعته إلي أمر وحرصت عليه : وقيل  لقست نفسي بكسر القاف قيل غثت

 مشارف األنوار

ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة األلفاظ القبيحة واألسماء والعدول :"  قال ابن أبي جمرة 

الخير إلى نفسه   وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن ويضيف..... إلى ما ال قبح فيه 

ع الشر عن نفسه مهما أمكن ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى في ولو بنسبة ما ويدف

 .بهجة النفوس" األلفاظ المشتركة

حديث ابن عباس وأما نتيجة الحديث السلبي مع الذات فيمكن النظر إليها من خالل   

إذا دخل على  دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي   رضي هللا عنهما أن النبي  

قال قلت طهور  ،فقال له ال بأس طهور إن شاء هللا ،وده قال ال بأس طهور إن شاء هللامريض يع

 .رواه البخاري "فنعم إذاً  كال بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي  

فيتبين من الحديث كيف كانت الرسائل اإليجابية من النبي لعموم الناس فقد قال لهذا المريض 

وهي رسالة إيجابية بمعنى أن الحمى طهر لك   ، لكن األعرابي أبى أن يتقبل هذه " طهور :"  

الرسالة اإليجابية فألف لذاته رسالة سلبية تتمثل في الهالك والموت من هذا المرض ،قال العيني 

نتيجة ، فماذا كانت " وهذه اللفظة كناية عن الموت " ،  -فنعم إذاً  -في معنى كالم األعرابي 

رفض األعرابي للرسالة اإليجابية وتبنيه للرسالة السلبية جاء في رواية أخرى للحديث من 

أما إذا أبيت فهي كما تقول ، وما قضى هللا فهو :" قال النبي   :"  حديث شرحبيل الجعفي 

 رواه الطبراني في المعجم الكبير"   فما أمسى من الغد إال ميتاً : كائن ، قال 

مما نقوله ألنفسنا يكون سلبياً ويعمل ضد مصلحتنا ، فمن % ) ۸۰(الدراسات أن  وقد دلت" 

الممكن للبرمجة الذاتية ، والتحدث مع النفس أن تجعل منك إنساناً سعيداً ناجحاً يحقق أحالمه ، 

 .إبراهيم الفقي/ قوة التحكم في الذات د " أو تعيساً وحيداً يائساً من الحياة 

رفض األمر النبوي اإليجابي وافترض بلغته واقعاً سلبياً فحارت تلك أن رجالً وفي حديث 

كل بيمينك ، :بشماله فقال  أن رجال أكل عند رسول هللا  الكلمة عليه فعن سلمة بن األكوع 

 .  أخرجه مسلم" فما رفعها إلى فيه: ال استطعت ما منعه إال الكبر ، قال : ال أستطيع ، قال : قال 

 خر لحظةواظب واستمر آل
إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن " فيما رواه البخاري  يقول رسول هللا 

 والفسيلة هي النخلة الصغيرة"  ال يقوم حتى يغرسها فليفعل

حد انه إذا قامت الساعة وفي يد أي أ والوضع الطبيعي في هذه الحالة من وجهة نظر المستمع

ذهن الناس عامة ؟  ه ساجدا ، أليس هذا ما يتبادر إلىل حتى يلقاأي شيء يؤديه فليلقه وليسجد 

 .حد من البشر بغرس تلك الفسيلة والساعة قد قامت ولن يستفيد أي أ فما قيمة غرس الفسيلة



حتى عند قيام  نه دين العمل واإلنتاج والبناء واإلعمارهذا ما يميز هذا الدين العظيم ، أولكن 

محاسب فقط  نكعليك الفعل وليس عليك النتيجة ، إ ماإن" ة الفعل ذاته لقيم الساعة وذلك تقدير

 " الفعل وحسن األداء   على

إنها دفعة عجيبة للعمل واالستمرار فيه واإلصرار :" الحديث   يقول  محمد قطب معلقا على

كل .. كل الميئسات.. كل المعوقات! ال شيء على اإلطالق يمكن أن يمنع من العمل! عليه

 .وال تمنع عن العمل.. كلها ال وزن لها وال حساب".. ستحيالت الم"

 .وبمثل هذه الروح الجبارة تعمر األرض حقاً وتشيد فيها المدنيات والحضارات

كل ما في األمر أن اإلسالم وهو يدعو لتعمير األرض، والعمل في سبيلها، ال ينحرف 

 يفصل بين الدنيا واآلخرة، وال بين باألفكار والمشاعر عن طريق هللا وطريق اآلخرة، ألنه ال

 من كتاب قبسات من الرسول  "الحياة العملية و األخالق 

خير  لح المنوط به تغيير األرض كلها وإعمارها إلىوتلك هي روح العمل عند المسلم  المص

 .البشرية جمعاء بمسلميها وغيرهم  

 

 

 قمة الجبل لم يسقطوا هناك فجأة إن أولئك الذين هم على

 

بهمة عالية ورغبة  يبدءونالعمل العام عموما أنهم  إن المالحظ على بعض القائمين على 

منهم من يصمد في مواجهة أعباء الطريق ومنحنياته وعوائقه فنجد أن  قوية في العطاء لكن قليالً 

 الهمم تفتر والعزائم تخور وتبدأ همسات التراجع واليأس في الظهور في حين أننا لو فكرنا قليالً 

ن األوائل وم بين صفوف المسلميفي ما الذي كان من الممكن أن يحدث لو حدث ما يحدث بين الي

نه ما يمكن لإلسالم أن يصلنا اليوم وما ؟ أحسب أ" كفار غالظ القلوب " في بيئة وهم يعملون 

 .كان هذا حالنا 

رة ولنعلم استعجال الثمإن العمل العام والعمل ل ال يجب أن يعتريه الفتور أو الملل وال يجب 

ونذللها ونتحداها ولنعلم أننا على طريق ن المعوقات كثيرة فلنواجهها أن الطريق طويل وشاق وأ

فهذا حديث رسول ، مشارف القيامة فقط نستمر ونستمر حتى ولو كنا علىنه معنا ولكن هللا وأ

لو كان س واإلصالح حتى والعمل والغر سلم وتوجيهه بين أيدينا يحثنا علىهللا عليه و هللا صلى

نه ين قيام الساعة ما أهميته ـ إال أحد ـ فغرس الفسيلة في األرض حذلك العمل لن يستفيد منه أ

 توقف طالما كانت نه ال يأس والأكيد منه عليه الصالة والسالم على أهمية العمل واإلعمار وأت

 وجه هذه األرض هناك أنفاس على



 احذر عدوك الداخلي  

األمور التي ينبغي على من يسلك طريق التفكير اإليجابي أن يخلي نفسه دائماً مما ومن أهم  

 .قد يعكر صفو تفكيره ومن ثم أفعاله التابعة لذلك التعكير 

إن العدو الكبير للتفكير اإليجابي هو داخلك ، وليس خارجك ، ويتأتى من تغيير المزاج ، فال 

يوم تختلف عما كانت عليه في المرة األخيرة ، تدع حماسك يخفت ويذبل بسبب أن مشاعرك ال

في حين لم ال تربط مزاجك المتأرجح بأهداف حياتك اإليجابية ، وإال فقد تشعر وكأنك أخفقت 

 ريتشارد بيرلي / يجابيا دكيف تكون إ. " تبدأ بعد

إلى المحافظة على القوة ، والحرص على النافع ،  وفي هذا المعنى يرشدنا النبي 

فعن أبي انة بال وعدم العجز والتواني في طريق العمل اإليجابي ، وتطوير الذات واالستع

هللا من المؤمن الضعيف وفي  المؤمن القوي خير وأحب إلى:"  قال رسول هللا  ،هريرة قال

احرص على ما ينفعك واستعن بال وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت  ،كل خير

  رواه مسلم". قدر هللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان  كذا وكذا ولكن قل

إن أحد األسباب التي تجعل الكثيرين منا يواجهون متاعب في ترك الماضي وراءهم هو ميلنا 

جميعاً إلى التفكير في أنه لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك ألي منا ، فهذا ظلم ، عندما نسمح ألنفسنا 

. نجعل الفكرة تستحوذ علينا نبدأ في الوقوع في شباك الغضب واالستياءبالتفكير بهذه الطريقة و

 آرثر كاليندو/ خطوات بسيطة د " 
يجابية ولمن أراد المزيد فليقرأ في هذا ت رسائل سريعة وخطوط عريضة في اإلتلك كان

فيها من تجارب السابقين ف فالنفس تتعود وتنقاد لصاحبها إذا أراد ذلك ولنتعلم ،المجال الواسع

 المبتغى

ولقد وصلتني رسالة ظريفة من األخ الفاضل الدكتور مصطفي شلبي في هذا المضمار 

 :فأعجبتني وكي تعم الفائدة منها فأدرجتها ضمن ذلك المصنف وهي بعنوان 

 الحمار الذي يجب أن نبيعه 

كي ثالثة وهي تح .القصة حدثت تفاصيلها في األندلس في الدولة األموية يرويها لنا التاريخ  

يحملون البضائع للناس من األسواق إلى البيوت على   –من الشباب كانوا يعملون حّمارين 

تناولوا طعام العشاء وجلس الثالثة   ,وفي ليلة من الليالي وبعد يوم من العمل الشاق  –الحمير 

إن  ا محمدي :فقاالماذا تتمنيا ؟ .. افترضا أني خليفة "  محمد "يتسامرون فقال أحدهم واسمه 

وقال اآلخر يا محمد  ،أحدهم هذا محال فقال  ..افترضا جدالً أني خليفة  : فقال. هذا غير ممكن 

قلت لكما افترضا جدالً أني  قال محمد  ..أما الخليفة فيختلف عنك كثيراً  اً أنت تصلح حّمار



ماذا : حدهماوتخيل نفسه على عرش الخالفة وقال أل  .وهام محمد في أحالم اليقظة ، خليفة 

وماذا   ,إسطبالً من الخيل: وماذا بعد ، قال الرجل، أريد حدائق غّناء : تتمنى أيها الرجل ؟ فقال

ثم ماذا .قال مائة ألف دينار ذهب ، وماذا بعد أيها الرجل ... أريد مائة جارية : قال الرجل ,بعد 

يسبح في خياله الطموح بن أبي عامر محمد كل ذلك و  .يكفي ذلك يا أمير المؤمنين ، بعد 

ويسمع نفسه وهو يعطي العطاءات الكبيرة ويشعر بمشاعر   ,ويرى نفسه على عرش الخالفة

وهو يأمر بعد أن كان   ,وهو ينفق بعد أن كان يطلب  ,السعادة وهو يعطي بعد أن كان يأخذ

يا محمد إنما  :فقال . ينفذ وبينما هو كذلك التفت إلى صاحبه اآلخر وقال ماذا تريد أيها الرجل

يا أخي افترض جدالً أنني : فقال محمد  .....ار ال يصلح أن يكون خليفة والحمَّ   ,أنت حّمار

 ,الخليفة ماذا تتمنى؟ فقال الرجل أن تقع السماء على األرض أيسر من وصولك إلى الخالفة

د إذا أصبحت اسمع يا محم: فقال الرجل  ,فقال محمد دعني من هذا كله ماذا تتمنى أيها الرجل 

يمشي معي في أزقة المدينة  اً مر مناديعلى حمار ووجه وجهي إلى الوراء واخليفة فاجعلني 

 هذا دجال محتال من يمشي معه أو يحدثه أودعته! أيها الناااااا س ! وينادي أيها النااااااا س 

ر وجلس وانتهى الحوار ونام الجميع ومع بزوغ الفجر استيقظ محمد وصلى صالة الفج السجن

فكر محمد كثيرا ما هي الخطوة األولى   ,صحيح الذي يعمل حمارا لن يصل إلى الخالفة ..يفكر

توصل محمد إلى قناعة رائعة جداً وهي تحديد الخطوة األولى  .للوصول إلى الهدف المنشود 

 حيث قرر أنه يجب بيع الحمار وفعالً باع الحمار 

وقرر أن  .يبحث عن الطريق الموصل إلى الهدف  .وانطلق ابن أبي عامر بكل إصرار وجد 

الجهد الذي كان يبذله محمد وهو  - ... خوانيإ.. تخيلوا   –يعمل في الشرطة بكل جد ونشاط 

أعجب به الرؤساء والزمالء والناس وترقى في عمله حتى   ..حمار يبذله في عمله الجديد 

ثم يموت الخليفة األموي ويتولى   .سأصبح رئيساً لقسم الشرطة في الدولة األموية في األندل

وهل يمكن لهذا الطفل   ,الخالفة بعده ابنه هشام المؤيد بال وعمره في ذلك الوقت عشر سنوات

وأجمعوا على أن يجعلوا عليه وصياً ولكن خافوا أن يجعلوا   .الصغير من إدارة شئون الدولة

ن يكون مجموعة من األوصياء من غير فقرروا أ  ...عليه وصياً من بني أمية فيأخذ الملك منه

بن وكان محمد  ,وابن أبي غالب والمصحفي  بن أبي عامرد محموتم االختيار على   ,بني أمية 

أبي عامر مقرب إلى صبح أم الخليفة واستطاع أن يمتلك ثقتها ووشى بالمصحفي عندها وأزيل 

أصبح بعد ذلك هو الوصي  وزوج محمد ابنه بابنة ابن أبي غالب ثم ,المصحفي من الوصاية 

وقرر انتقال شئون   ,الوحيد ثم اتخذ مجموعة من القرارات ؛ فقرر أن الخليفة ال يخرج إال بإذنه

وحقق من  ,وجيش الجيوش وفتح األمصار واتسعت دولة بني أمية في عهده   ,الحكم إلى قصره



ض المؤرخين أن تلك حتى اعتبر بع ,االنتصارات ما لم يحققه خلفاء بني أمية في األندلس 

    .وسميت بالدولة العامرية  ,الفترة فترة انقطاع في الدولة األموية

واستطاع بتوكله على هللا واستغالله   ,بن أبي عامرهكذا صنع الحاجب المنصور محمد 

  .القدرات الكامنة التي منحه هللا إياها أن يحقق أهدافه 

د ثالثين سنة من بيع الحمار والحاجب المنصور القصة لم تنتهي بعد ففي يوم من األيام وبع

تذكر صاحبيه الحمارين فأرسل أحد  ..يعتلي عرش الخالفة وحوله الفقهاء واألمراء والعلماء 

أمرك   .تي بهماذا وجدت رجلين صفتهما كذا وكذا فااذهب إلى مكان كذا فإ: الجند وقال له

المقر .. العمل هو هو   ...س المكانسيدي ووصل الجندي ووجد الرجلين بنفس الصفة وفي نف

إن أمير : قال الجندي .. بنفس العقلية حمار منذ ثالثين سنة   ..المهارات هي هي.. هو هو 

: قال الجندي   ..ما جرمنا .. لم نفعل شيئاً . أمير المؤمنين إننا لم نذنب  ,المؤمنين يطلبكما 

  ..قصر نظرا إلى الخليفة دخلوا ال، ووصلوا إلى القصر . أمرني أن آتي بكما 

أعرفتماني ؟ قاال نعم يا أمير  :قال الحاجب المنصور  ...قاال باستغراب إنه صاحبنا محمد 

كنت أنا   :بل عرفتكما ثم نظر إلى الحاشية وقال: قال  ,ولكن نخشى أنك لم تعرفنا، المؤمنين 

من الليالي جلسنا نتسامر وهذين الرجلين سويا قبل ثالثين سنة وكنا نعمل حمارين وفي ليلة 

ماذا تمنيت يا فالن ؟ : فقلت لهما إذا كنت خليفة فماذا تتمنيا ؟ فتمنيا ثم التفت إلى أحدهما وقال

إسطبل من : وماذا بعد قال الرجل .فقال الخليفة لك حديقة كذا وكذا  ,قال الرجل حدائق غّناء 

قال الخليفة لك مائة من الجواري ثم ، الخيل قال الخليفة لك ذلك وماذا بعد ؟ قال مائة جارية 

هو لك وماذا بعد ؟ قال الرجل كفى يا أمير : قال  ,ماذا ؟ قال الرجل مائة ألف دينار ذهب

وتدخل علّي بغير  –يعني بدون عمل  -قال الحاجب المنصور ولك راتب مقطوع   .المؤمنين

 .حجاب 

ال و هللا : قال   ,عفني يا أمير المؤمنينوقال له ماذا تمنيت ؟ قال الرجل اثم التفت إلى اآلخر 

فقال الرجل قلت إن . قال حتى تخبرهم   ,الصحبة يا أمير المؤمنين : حتى تخبرهم قال الرجل 

ينادي في الناس أيها  اً مر مناديوا ى حمار واجعل وجهي إلى الوراء أصبحت خليفة فاجعلني عل

 السجن قال الحاجب المنصور محمد  تهالناس هذا دجال محتال من يمشي معه أو يحدثه أودع

 )أن هللا على كل شيء قدير  (بن أبي عامر افعلوا به ما تمنى حتى يعلم 

 .هل تعلم أخي القارئ ما هو الحمار الذي يجب أن نبيعه جميعاً 

 ال أصلح  –ال أستطيع  –هي تلك القناعات التي يحملها الكثير مثل 

  ..بقولنا أنا أستطيع بإذن هللا  وأن تستبدلها  ,أنا ال أنفع في شيء 



 .. أخي 

  نعم إن شاء هللا وتذكر دائما –هل يمكن أن تحقق أحالمك وأن تصل إلى أهدافك قل وبكل ثقة 

    ))إن هللا على كل شيء قدير   (( 

أنا عند ظن عبدي بي : " وقول الحبيب صلى هللا عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي 

  "فليظن بي ما شاء 

ظن أن هللا سيوفقك ويحقق لك آمالك فإن كنت تظن بال حسناً تجد ، ظن بربك خيرا ... أخي 

 خيرا وإن ظننت به غير ذلك ستجد ما ظننت 

 الناس مع/ ثالثا 
ن عامة من العمل العام سواء كان هذا العمل الناس والمجتمع والمحيطون هم المستهدفو

 .قوموا هم أنفسهم بعملية التغيير المطلوبة مطالبة بحقوقهم أو محاولة لتغييرهم لي

  :النظرة إلى هؤالء جميعا نظرة ايجابية بمعنىوالبد لذلك من أن تكون 

تلك  كنا نصفهم بالسلبيين لسكوتهم على نأنهم يستحقون التغيير إلى األفضل  حتى وإ:  أوال

ته أن تحكم فيهم الطغاة األوضاع المتردية أو النتشار الرذائل فيهم أو لضعفهم الذي كان نتيج

 بصورة ال يقبلها عقل 

خذ بأيديهم التغيير إن ساعدهم أحد وأ ا للناظر عكس ذلك ـ قادرون علىن بدأنهم ـ وإ:  ثانيا

ذلك ، فحين تنتفض الشعوب ال أحد يستطيع أن يقف في تيارها  والتاريخ خير شاهد على

 الجارف أو يوقف مدها 

الشعوب اآلن ما عادت بالجهل أو الغيبوبة التي أريدت لها في البد من االعتراف أن :  ثالثا

ان والشارع األقل وازداد الغلي الحقب وإنما ازداد الوعي لدى الكثيرين من الشباب علىحقبة من 

شديدا  االتجاه الصحيح فاالنفجار سيكون اليوم محتقن بداخله وإن لم توجه تلك الطاقة الكامنة إلى

 لىن لم يكن موجها نحو الخير واإلصالح يقوده مجموعة من القادرين ع وإوال يعلم مداه إال هللا

التوجيه الصحيح والقادة الربانيين الذين يستطيعون التحكم بمقاليد األمور واإلصالحيين 

الطوفان الذي  المخلصين الذين ال يبغون من وراء عملهم إال وجه هللا ومصلحة الجميع فلننتظر

أخري كي نفكر في إصالح أو  اً إال ويدمره وسننتظر حقب اً ر وال يابسخضلن يترك في طريقه أ

 . تغيير 

إذا قال " هللا عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال  وفي ذلك يقول الني صلى
 رواه مسلم في صحيحه   "الرجل هلك الناس فهو أهلكهم 



هم ويقول عيب الناس ويذكر مساوئيزال الرجل يمعناه ال :" قال الخطابي في شرح الحديث 

فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حاالً منهم بما يلحقه من اإلثم 

 أعالم الحديث    "في عيبهم والوقيعة فيهم وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم

مجتمع بالتخلف والضعف وا الأن يصف يوم أو يقع فيه بعض الدعاةوهذا ما نقع فيه نحن ال

ن الناس ال تستحق متناسين في ذلك الضغوط الشديدة والرجعية وأنه ال فائدة من اإلصالح فإ

لقمة  لحقب األخيرة من تخويف وتضييق على الحريات وعلىالتي تعرض لها المجتمع في ا

صبحنا في ذيل األمم أو االقتصاد والصحة والتعليم حتى أننا أ العيش ومن مؤامرات كثيرة على

في مقدمة الدول المتخلفة وذلك ليس بسبب الشعوب وحدها وإنما بسبب حكومات متعاقبة كانت 

دولة المسلمة وبدا منذ القضاء على الخالفة ال فذ لمخطط صهيوني عالمي للقضاء علىمجرد من

ليم وانتشار األمراض بانهيار منظومة التع وانتهاء" كمال أتاتورك " نيعتهم يد ص اإلسالمية على

الطبقات تلك  لمجتمع حتى كادت تتالشىغلب طبقات انة بين الشباب والفقر المدقع في أالمتوط

حون الذي الطبقة العليا التي تحكم وتتحكم وهم معدودون وعامة الشعب المط وما بقي سوى

مشبوهة وكان تفاقيات اللقمة عيش ملوثة بالمبيدات المسرطنة واال يكافح بالكاد للحصول على

ية وإال فكما قلنا من قبل فليتنح المجتمع تلك النظرة السلب الواجب على المصلح أن ال ينظر إلى

للمصلحين  تلك العملية الشاقة وال يقف حجر عثرة مثبطا عن موقعه ويتركه للقادرين على

 التغيير لألفضل  المجاهدين العاملين على

ن تتوجه ن هؤالء القوم يستحقون التغيير وأفا أن توقن أيجابية أولها كما قلنا سالوالنظرة اإل

هذا المعنى اإليجابي بذكره لقصة نبي  ويرسخ النبي إليهم بالحب والشفقة ال باللوم والعتاب 

من األنبياء ليعلم أمته كيف تكون عالقتهم اإليجابية مع المجتمع حتى ولو حصلت لهم األذية في 

 .نه لمجتمعهمسبيل الخير والفالح الذي يحملو

يحكي نبياً من األنبياء ضربه قومه  كأني أنظر إلى النبي :" فعن عبد هللا بن مسعود قال 

 .البخاري  "رب اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون: فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول 

فيه ما كانوا عليه صلوات هللا وسالمه عليهم من الحلم :"  قال النووي في شرح الحديث

لتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على وا

 صحيح مسلم  شرح النووي على  "أنفسهم بأنهم ال يعلمون 

 

 الحب ثم الحب ثم الحب

 



وأقاربه  ثم إن الذي يتهم المجتمع بالتخاذل والخضوع والخنوع والسلبية إنما هو يتهم أهله

عنهم باعتباره األكثر فهما ـ  هو في النهاية واحد منهم ومسئول ن الذيننه المسلميوجيرانه وإخوا

نه مثلهم لم يحاول التغيير معهم فهو إذن جزء وإال فان اتهمهم فهو منهم بدليل أإن كان كذلك ـ 

 .م هو غير الكالم واالتهام بسلبية مطلقة من تلك المنظومة وإال فليرينا ماذا قدَّ 

ا حين نتعامل مع المجتمع فنتعامل معه تعامل الطبيب مع مريضه الذي أحيانا أنن وال ننسى

لهؤالء الناس ولنعلم أن الحب بالصبر والحب  الدواء لطعمه المر فيجب أن نتحلى يرفض تناول

هذا الحب  ولذلك ربط النبي قصر الطريق للقلوب وهو الدواء الناجع والنادر لكل األدواء هو أ

وثق العرى ، وأقوى رابطة بين الناس ، فجعل مما ينجي العبد بعد اإليمان بال ، باإليمان ألنه أ

 والبراءة من الكفار ، هو محبة اآلخرين ل عز وجل 

من السبعة الذين يظلهم هللا في  ، وجعل  البخاري ومسلم  " وأن يحب المرء ال يحبه إال ل " 

  البخاري ومسلم. " اجتمعا عليه وتفرقا عليهورجالن تحابا في هللا:" ظله يوم ال ظل إال ظله 

  

 

 احمل الخير لكل الناس

 

 :يجابية مع المجتمع ومن مظاهر ذلك الحب والتقدير واإل

يؤمن أحدكم حتى يحب ال :" قال  فعن أنس عن النبي  محبة الخير لكل الناس -۱

 البخاري ومسلم  " ألخيه ما يحب لنفسه

معناه ال يكمل إيمان أحدكم حتى يحب ألخيه في اإلسالم : قال النووي في شرح الحديث 

مثل ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة ال يزاحمه 

فيها بحيث ال تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم 

 ط مسلمشر شرح النووي على  "وإنما يعسر على القلب الدغل 

 

 ل ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم

 

قال : قال  فعن أبي هريرة لهم قدر االستطاعة   مساعدتهم وتقديم العون والنصح  -۲

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم :"  رسول هللا  

وهللا في عون العبد ما كان ..... القيامة ، ومن يسر على معسر يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة 

 أخرجه مسلم". العبد في عون أخيه



قديم الرأي و تقديم النصيحة لهم مبدأ إسالمي أصيل جاء من تفكير إيجابي في المبادرة لت

 وجعل النبي " محبة الخير للمنصوح :"  والمشورة الصادقة لمن يحتاجها ، فالنصيحة معناها 

الدين النصيحة قلنا لمن قال ل ولكتابه ولرسوله والئمة :"  الدين محصوراً في النصيحة فقال 

 أخرجه مسلم".  المسلمين وعامتهم

لمراد من حديث النبي فطبقوه واقعاً عملياً ، ونجد أن الصحابة رضي هللا عنهم قد فهموا ا

 –،  فكان " على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم بايعت رسول هللا :" قال  فعن جرير

إذا اشترى شيئاً أو باعه يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه  -جرير 

 أخرجه مسلم".  فاختر

والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي :" ة للمسلمين قال ابن حجر في بيان النصيح

فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه األذى عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه 

 فتح الباري".  ويكره لهم ما يكره لنفسه

أن مصراعيها فجعلها كثيرة حتى  وقد فتح النبي صلى هللا عليه وسلم أبواب الخير على

أن يلقاه  م يجد ما يقدمه له من المعروف سوىنه حتى ولو لالتبسم في وجه المسلم صدقة ـ أي أ

ال تحقرن من المعروف :"  أمته إلى هذا المعنى بقوله ألبي ذر  بوجه طلق ـ فيرشد النبي 

 أخرجه مسلم".   شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع  سالمىل ك:"  قال رسول هللا   هريرة فعن أبي 

صدقة ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها  االثنينفيه الشمس قال تعدل بين 

والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة تمشيها إلى الصالة صدقة وتميط األذى : متاعه صدقة ، قال 

  البخاري ومسلم". عن الطريق صدقة

كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن ليس :" جر في شرح الحديث قال ابن ح

 فتح الباري".  عنده شيء فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك

فكلما منحت دون توقع عائد أو مردود ، أصبت المزيد من أبعد المصادر عن توقعك ، " 

يك عملك من جهة غير متوقعة على وطالما واصلت غرس بذور الطيبة والخير سيعود عل

اإلطالق ، وفي وقت بعيد عن االحتمال ، كل ما عليك القيام به هو التأكد أنك تقدم ما لديك على 

 غير تفكيرك غير حياتك " برايان تريسي ". الدوام ، وأما الثمار فسوف تنضج نفسها بنفسها

وجل الناس مختلفين في طباعهم لقد خلق هللا عز   عز وجل قبول الناس كما خلقهم هللا – ۳

رأيك ونمط  وا كلهم علىواستعداداتهم ـ وذلك من بديع صنع هللا ـ وليس من الضروري أن يكون

ن لك فأنت كذلك فمختلف عنهم ومخالف كيرك كي يعجبونك فكما أنهم مختلفون عنك ومخالفوتف

الصحابة  مفهوم لدىوجهة نظرهم ـ ولذلك رسخ النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك اللهم ـ من 



يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إال ال فضل لعربي :" رضوان هللا عليهم فقال 

". على أعجمي وال لعجمي على عربي وال ألحمر على أسود وال أسود على أحمر إال بالتقوى

الح نفسه وللناس فليس ألحد فضل وال تفاضل إال بما قدم من صنع يده لص .أخرجه احمد في مسنده

هللا عليه وسلم بصفات  ن ونعت ذلك صلىوليس بما ورث من أبويه أو بما ينتمي إليه من أوطا

كان بيني وبين رجل كالم وكانت أمه أعجمية فنلت منها :"  قال أبو ذر الغفاري الجاهلية 

نعم ، قال : ؟ قلت أفنلت من أمه : نعم ، قال : ، قلت ؟ًلي أساببت فالنافقال  فذكرني إلى النبي 

 البخاري ومسلم".  إنك امرؤ فيك جاهلية: 

:  فقال إن فتى شاباً أتى النبي  :  قال فعن أبي أمامه  شاركهم في تصحيح أخطائهم -٤

أدنه فدنا :  فقال، ! مه مه :  وقالوايا رسول هللا ائذن لي بالزنا ، فأقبل القوم عليه فزجروه ، 

وال :  قالوهللا جعلني هللا فداءك ،  ،ال:  قالأتحبه ألمك ؟ ، :  قال فجلس ،:  قالمنه قريباً ، 

وهللا يا رسول هللا جعلني هللا فداءك ،  ،ال:  قالأفتحبه البنتك ؟ :  قالالناس يحبونه ألمهاتهم ، 

:  قالوهللا جعلني هللا فداءك ،  ،ال:  قالأفتحبه ألختك ؟ ، :  قالوال الناس يحبونه لبناتهم ، :  قال

وال :  قالال وهللا جعلني هللا فداءك ، :  قالأفتحبه لعمتك ؟ :  قالوال الناس يحبونه ألخواتهم ، 

وال الناس :  قالال وهللا جعلني هللا فداءك ، : قالأفتحبه لخالتك ؟ :  قالالناس يحبونه لعماتهم ، 

قلبه ، وحصن فرجه ،  اللهم اغفر ذنبه وطهر:  وقالفوضع يده عليه ، :  قاليحبونه لخاالتهم ، 

  حمد في مسندهأأخرجه ، " فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء

مع هذا الشاب حتى أصبح بعد ذلك ال يلتفت إلى  فانظر إلى الخاتمة التي وصل إليها النبي 

 .شيء مما كان يريد فعله ، كل هذا جاء من خالل مشاركته في الحوار

إن دفعك للشخص الذي تنتقده لمشاركتك في " النقد البناء  ويقول هنري كيسنجر في كتابه قوة

 :عملية النقد أمر مهم ألسباب عديدة منها

 أن دفع هذا الشخص للتفاعل اإليجابي يعزز كثيراً من فرص إيجاد حل مثمر. 

 يمكنك أن تستشعر من خالل هذا مدى اتفاق هذا الشخص معك فيما تقول. 

 كن من احتمال تبني هذا الشخص لموقف هذا األسلوب يقلل إلى أقصى قدر مم

 دفاعي 

ي كرمه هللا عز وجل فخلقه بيده اإلنسان ذلك الكائن الذ احترم إنسانيتهم مهما تدنت رتبهم -٥

غيره من كل المخلوقات أفال يستحق أن نقدره لتقدير هللا عز  وأسجد له المالئكة وفضله على

غيرا ؟ ولنا في رسولنا أو حتى كان طفال ص وجل له مهما كان فقره أو ضعفه أو بساطة وظيفته

مّر  أن رسول هللا  :  فعن أنس بن مالك هللا عليه وسلم أسوة حسنة في ذلك   الكريم صلى

  البخاري ومسلم". على غلمان فسلم عليهم



مرت به جنازة   إن النبي  :" وعن  سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي هللا عنهما  قاال 

 البخاري ومسلم".  أليست نفساً "  :ها جنازة يهودي فقال فقام فقيل له إن

فسأل عنها ،  أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول هللا :  وعن أبي هريرة 

دلوني على قبرها : فكأنهم صغروا أمرها فقال : أفال كنتم آذنتموني ، قال : ماتت ، قال : فقالوا 

 البخاري ومسلم". فدلوه فصلى عليها

من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم  وفيه بيان ما كان عليه النبي :" وقال النووي 

 صحيح مسلم شرح النووي على". آخرتهم ودنياهم والقيام بحقوقهم واالهتمام بمصالحهم في 

 

 كن كـــــــــلك آذان مصغـــــــــية

 

ستماع وكثير من ون فن االقليل هم من يحسن :الناس وشاركهم ما يهمهم استمع إلى -٦

ن فاعلها ـ أو مرتكبها ـ لم يجد من يستمع إليه أو يوجهه ، الكل أصبح المشكالت تحدث أل

نه قد نذر نفسه ل عن نفسه ، أما اإلنسان المصلح فإ مشغوال بنفسه والكل ال يريد إال أن يتحدث

يحاول مساعدتهم قدر يجابية معهم ولليستمع إليهم وذلك من مقتضيات اإلولخدمة الناس ف

كانت األمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول هللا  :" قال  فعن أنس بن مالك استطاعته 

  أخرجه البخاري".  فتنطلق به حيث شاءت 

والمراد من األخذ بيده الزمه وهو الرفق واالنقياد يعني كان :" قال العيني في شرح الحديث 

رتبة هو أنه لو كان ألمة حاجة إلى بعض مواضع المدينة على هذه الم خلق رسول هللا 

وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لما تخلف عن ذلك 

 عمدة القارئ" حتى يقضي حاجتها 

ثم فكر في األثر الذي تتركه في نفس الجار أو القريب أو المسلم أيا كان حين يجدك بجواره  

في كل مناسباته أفراحه أو أحزانه وكأنك صاحب الحاجة ال هو وأي قرب ممكن أن مشاركا له 

 يشارك الصحابة أفراحهم العامة وذلك حينما حضر  يحدثه ذلك التقارب فقد كان النبي 

 احتفال العيد ، وأين أقيم االحتفال ؟ في مسجده  ، وكان :" فعن عائشة رضي هللا عنها قالت

وإما قال تشتهين تنظرين فقالت   ان بالدرق والحراب فإما سألت رسول يوم عيد يلعب السود

 البخاري ومسلم".نعم فأقامني وراءه خدي على خده

أتباعه لمشاركة اآلخرين أفراحهم الخاصة حين توجه لهم الدعوة ، ويعتبر   ويندب 

وليمة  إذا دعي أحدكم إلى:" أن النبي  قال  فعن بن عمر التخلف عن الحضور معصية 

 أخرجه مسلم في صحيحه". عرس فليجب



، البخاري ومسلم"    هللا تعالى ورسولهفقد عصى ومن ترك الدعوة :"  و قال أبو هريرة 

 . وهذا في حكم المرفوع إلى النبي

من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ ، قال أبو :"   قال رسول هللا  : قال  وعن أبي هريرة 

فمن أطعم منكم : أنا ،  قال :  من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر ف: أنا ، قال :   بكر 

أنا :  أبو بكر : أنا ، قال فمن عاد منكم اليوم مريضاً ، قال :  اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكر 

أربعة أفعال  أخرجه مسلم وفي هذا الحديث".إال دخل الجنة امرئما اجتمعن في :  ، فقال رسول هللا 

ها أبو بكر الصديق يومه ذاك فاستحق بهذه األفعال الجنة ، ثالثة من تلك األفعال هي من فعل

تخفيف حزن مفجوع مشاركة إيجابية في : هم ، األول المشاركة اإليجابية لآلخرين فيما أصاب

مشاركة إيجابية لتخفيف : مشاركة إيجابية لتخفيف ألم مريض ، والثالثة : بفقد قريب ، والثاني 

 .محتاج جوع

 .وبهذه الفعال اإلنسانية يتآلف المجتمع وتقوى أواصر المودة ، وتشيع األلفة بدل القطيعة

فاأللفة هي األداة الوحيدة لتحقيق النتائج مع األشخاص اآلخرين ، والقدرة على توطيد "  

أنتوني قدرات غير محدودة ". األلفة تعتبر إحدى أهم المهارات التي يمكن أن يتمتع بها اإلنسان

 رويتر

وهذا تعويد للمسلم أن يعطي من وقته وجهده اليومي للتواصل بإيجابية مع اآلخرين ويزداد 

 .عطاءه اتساعاً حين يعطي شيئاً من عواطف الرحمة ، والشفقة ، والبر باآلخرين 

فكلما زاد عطاؤك كلما شعرت براحة أكبر ، وكلما أصبح العطاء أسهل ، فال توجد هناك " 

رية أهم من مشاركة الغير ، وال يوجد هناك مصدر سعادة حقيقية أفضل من عمل ميزة بش

 الرابحون ال يغشون أبدا جون هانتسمان". الخير

 

 مع هللا: رابعا 
وألنه إذا صلحت العالقة بين اإلنسان وبين ربه صلحت جميع عالقاته فقد جعلت مسك الختام 

 بال شريك وال وسيط  سبحانه وتعالى يف تكون كما أرادهاهو عالقة المسلم مع ربه وك

 عز وجل وأن العب�ادات أص�بحت ت�ؤدى يشتكي معظم الناس من فتور العالقة بينهم وبين هللاو

ذل�ك للتقص�ير ف�ي أدائه�ا فينقط�ع عنه�ا  مجرد أداء ال يتعدى الجوارح الظاهرة  بل وربما يتخطى

في حيز األم�ان طالم�ا أن الم�ؤمن مرة بعد مرة أو يؤخرها عن وقتها ويتهاون بها ، ويظل األمر 

يشعر بالخطر ويشعر بأعراض مرضه ويؤلمه ذلك الفتور ويقض مض�جعه فإن�ه ف�ي ه�ذه الحال�ة 

سيبحث عن الحل وعن وسيلة تقربه أكث�ر م�ن هللا ع�ز وج�ل وع�ن أس�باب م�ا ب�ه فيتجنب�ه وك�ذلك 

ين تس�ير األم�ور عن أسباب القرب فيأتيها وه�و به�ذا س�ليم القل�ب وال�روح أم�ا  خط�ورة األم�ر ح�



ة مرضية وأنه يحتاج إلى العالج الف�وري وإال بهذا الشكل وال يستطيع المسلم أن يميز أنه في حال

 .الزلل الذي ليس بعده عودة  تور وربما يؤدي والعياذ بال إلىمزيد من البعد والف سيتعرض إلى

ه اإلس�راع ف�ي البح�ث وحين يشعر المؤمن بذلك الفتور في قلبه فإنه في ه�ذه الحال�ة يج�ب علي�

 ع�ز وج�ل مس�تعينا ب�ه س�بحانه هللا ات وأحبه�ا إل�ىعما يجلي قلبه ويزيل ذلك الفتور بأقرب العباد

أمره والمؤمن كيس فطن فهو يحاسب نفسه ويتعهدها من قبل أن ي�أتي ي�وم الحس�اب فيتفاج�أ  على

ص�طفى ص�لوات هللا ، وف�ي ذل�ك يق�ول المبحاله وقلبه ال�ذي ران علي�ه ال�ران بينم�ا ه�و ف�ي غفل�ة 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى : "وسالمه عليه 

 . أي حاس����������������بها: العاق����������������ل، ودان نفس����������������ه: والك����������������يس". عل����������������ى هللا األم����������������اني

حاس��بوا " وق��د ق��ال أمي��ر الم��ؤمنين عم��ر ب��ن الخط��اب رض��ي هللا عن��ه ف��ي ه��ذا كلمت��ه المش��هورة 
 " . اسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكمأنفسكم قبل أن تح

إل��ف عب��ادة معين��ة  بمعن��ى" اإلل��ف " رق ت��ؤدي إل��ى ذل��ك الفت��ور ه��و وف��ي رأي��ي أن أكث��ر الط��

يومين  وتأديتها بصورة شبه روتينية  مثل صالة ركعتين في جوف الليل واالكتفاء بذلك أو صوم

إخ�راج ص�دقة يومي�ة  دون  المداوم�ة عل�ىالنوافل الراتبة أو  تأدية من كل أسبوع أو الحفاظ على

البحث في تنويع العبادات التي يحبها هللا عز وجل وفي ذات الوقت تكون سهلة األداء مثل ال�ذكر 

بأنواعه والدعاء والتفكر في خلق هللا وهي عبادات في مجمله�ا عقلي�ة تفكري�ة أكث�ر منه�ا عب�ادات 

ت�دخل العالق�ة ب�ين العب�د وب�ين رب�ه ف�ي مج�رد ع�ادة و ارح فيتح�ول األم�ر بم�رور ال�زمن إل�ىجو

ثالجة مخيفة يشتكي العبد فيها من أن�ه ي�ؤدي العب�ادات المطلوب�ة من�ه وزي�ادة لكن�ه يج�د ف�ي نف�س 

 .الوقت قساوة في قلبه وشعورا بالوحدة وفتورا بينه وبين ربه فما السبيل وما الحل ؟ 

ه وما يجده بين�ه وب�ين نفس�ه أقص�ر سأذكر هنا المعالم العامة للطريق وليختر كل منا ما يناسب 

 :الطرق دفئا إلذابة ذلك الجليد وتجنب مرحلة الجمود ومن هذه العبادات 

 

 عبادة التفكر في خلق هللا عز وجل
 

كثره��ا قرب��ا وحب��ا ل تب��ارك وتع��الى وه��ي وعب��ادة التفك��ر م��ن أرقِّ العب��ادات وأعاله��ا قيم��ة وأ

فة هللا عز وجل وبالت�الي ي�ؤدي معر التفكر يؤدي إلىإال بعد المعرفة و شرط الحب الذي ال يتأتى

.. تش�عرك بج��الل هللا وعظمت�ه وعّزت��ه.. لل�نفس وال�روح والقل��ب حب�ه س��بحانه  وه�ي ص��فاءٌ  إل�ى

هو اتصال مباشر بين العبد وربه، وشرط هذه العبادة أالّ تص�بح .. ل فالتفكر بهذا الشكل هو حب

ة وب�ذلك ع�اد وآياته في الكون فتصبح هذه العبادة عن�ده فهناك من الناس من يألف خلق هللا ..عادة

تخرج عن الهدف المرجو منها ، إذن فش�رطها أن تك�ون متج�ددة متط�ورة باحث�ة ع�ن الجدي�د ف�ي 



صفحة الكون الالمتناهي مما يجعل القلب والعقل في حالة يقظة مستمرة فال يوجد في هذه الحال�ة 

 ...  أي مجال لإلصابة بداء التجمد أو الفتور 

إذن فالتفكر هدفه معرفة هللا سبحانه وتعالي والمعرفة نتيجتها حبه جل شأنه ومن وسائل تلك 

 .كالمه عز وجل  أفعاله جلّت قدرته ، ،  خلقِه وآياته في الكون :المعرفة التفكر بثالث وسائل 

��َماَواِت َواْألَْرِض َواْخ��ِتَالِف ال ." : "ق��ول تع��الىي  َه��اِر َآلََي��اٍت ِألُولِ��ي إِنَّ فِ��ي َخْل��ِق السَّ لَّْي��ِل َوالنَّ

��َماَواِت ) ۱۹۰(اْألَْلَب��اِب  ��ُروَن فِ��ي َخْل��ِق السَّ َ قَِياًم��ا َوقُُع��وًدا َوَعلَ��ى ُجُن��وِبِهْم َوَيَتَفكَّ الَّ��ِذيَن َي��ْذُكُروَن هللاَّ

ارِ  َنا َما َخلَْقَت َهَذا َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب النَّ  )َواْألَْرِض َربَّ

التفك�ر ويب�دو أن  جهنا الخالق المبدع سبحانه وتعالى بأمر مباشر إل�ىفي هذه اآلية الكريمة يو

َ قَِياًم��ا َوقُُع��وًدا َوَعلَ��ى  "التفك��ر ه��و نتيج��ة م��ن نت��ائج ال��ذكر المتواص��ل ل ع��ز وج��ل  َي��ْذُكُروَن هللاَّ

 أي في كل حالة من حاالتهم "  ُجُنوِبِهمْ 

 والعمل والبحث عن الرزق  وهو حال السعي" :  قياما " 

والقعود وهو وقت التماس الراحة والوقت الذي يتوقف اإلنسان عادة للتفكي�ر فيم�ا "  وقعودا" 

 يهمه وكذلك 

أي في وقت الراحة ذات�ه ث�م بع�د االنش�غال اللس�اني والعقل�ي والقلب�ي ب�ذكر "  جنوبهم وعلى" 

�َماَواِت  "س�بل التفك�ر فيق�ول  هللا في كل حال يكون التفكر ف�ي خل�ق هللا ويفص�ل س�بحانه َخْل�ِق السَّ

 " . َواْألَْرِض 

 :خلق السموات البداية والنهاية 
والسموات المقصود بها ما يحويه الكون من أجرام سماوية ومجموعات شمسية ال يكاد العق�ل 

ق�درة إلهي�ة معج�زة وم�ع كثرته�ا وم�ع عظ�م  وال أحجامها الهائلة التي تدل عل�ىاستيعاب أعدادها 

جامها يقول العلماء أن احتمال اصطدام كوكب بكوكب آخر كاحتمال اصطدام سفينة تس�ير ف�ي أح

المحيط األطلنطي بأخرى تبحر في المحيط الهادئ ، وليس هذا فحسب بل إن القدرة اإللهية الت�ي 

خلقت ما زالت تبدع لترينا اآليات تلو اآليات ليعجز معها العقل البشري ويقف مشدوها وال يملك 

�ا لَُموِس�ُعونَ " ال األمر إال أن يسبح بحمد ربه فيق�ول ع�ز م�ن قائ�ل حي �َماَء َبَنْيَناَه�ا ِبأَْي�ٍد َوإِنَّ "  َوالسَّ

لثالث��ة م��ن العلم��اء  تعط��ى"  ۲۰۱۱" ي العل��وم ه��ذا الع��ام وتل��ك ه��ي ج��ائزة نوب��ل ف�� ٤۷ال��ذاريات 

للكون وتمدده لنقف أم�ام  األمريكيين لبحوثهم القيمة التي توصلت إلثبات نظرية االتساع المستمر

أي أن ل�ه " قد ق�ام ببنائ�ه " اآلية الكريمة مشدوهين فتلك اآلية يصف فيها هللا عز وجل أن الكون 

بداية في الخلق وهذا م�ا ينك�ره الملح�دون حي�ث يقول�ون ب�أن الك�ون أزل�ي ال بداي�ة ل�ه وه�و ثاب�ت 

قيق�ة المق�ررة ف�ي كت�اب هللا من�ذ أربع�ة تل�ك الح عل�ى كذلك وال نهاية ل�ه ليأتين�ا العل�م الي�وم ليوقفن�ا



عشر قرنا من الزمان بأن للكون بداية وبأنه ل�يس ثابت�ا وإنم�ا ه�و ف�ي اتس�اع مس�تمر حت�ى لحظ�ة 

 النهاية التي يقررها الخالق سبحانه 

أن جعلن�ا مس�لمين وجع�ل ب�ين  لتعبي�ر ع�ن ش�كرنا وتق�ديرنا ل عل�ىلنقف عاجزين كذلك عن ا

 َس�ُنِريِهْم آََياِتَن�ا فِ�ي اْآلََف�اِق َوفِ�ي "جز إلي يوم نلقاه عز وجل وهو القائل فيه أيدينا هذا الكتاب المع

ُه اْلَحقُّ  َن لَُهْم أَنَّ  "     أَْنفُِسِهْم َحتَّى َيَتَبيَّ

والسموات بأجرامها وباتساعها هي كتاب مفتوح يقرؤه ك�ل الن�اس ، كت�اب ال تنته�ي ص�فحاته 

مكانه الذي وضعه الخالق المبدع فيه بقدر إذا تغير مكانه ول�و فكل جرم في  ،وال تنقضي عجائبه

فذلك هو القمر ي�دور ح�ول األرض فل�و اقت�رب  ،بقدر ضئيل لغير ذلك موازين الكواكب األخرى

نتاج حركة المد كذلك الشمس إذا اقتربت أكثر من  ،أكثر مما هو عليه لغرقت األرض بمن عليها

ا ابتع��دت قل��يال لتجم��دت واس��تحالت عليه��ا الحي��اة ، ول��و وإذ ،اذل��ك الحترق��ت األرض بم��ن عليه��

كان��ت ق��وة ج��ذب الش��مس أكب��ر م��ن ذل��ك البتلع��ت األرض وتالش��ت وإذا ابتع��دت النف��رط العق��د 

 وضاعت األرض في متاهات الكون    

  ۲۰الذاريات "  َوفِي اْألَْرِض آََياٌت لِْلُموقِِنينَ " 

 تأم��ل حول��ه بع��ض الوق��ت ، انظ��ر إل��ىج��اب لم��ن يوف��ي األرض الت��ي نحي��ا فيه��ا عج��ب الع

أحج��ام تل��ك  أو زح��ل ، تج��د أن المش��ترىالكواك��ب الش��بيهة ب��األرض م��ن حول��ك مث��ل عط��ارد أو 

حدة منها ما يكبر األرض من حي�ث الحج�م عش�رات الم�رات ومنه�ا م�ا  الكواكب مختلفة كل على

ص��لح لحي��اة يص��غرها ك��ذلك ، وم��ن مظ��اهر التمهي��د الرب��اني ل��ألرض أن جعله��ا متوازن��ة ك��ي ت

اإلنسان عليها وذلك قبل أن يخلق اإلنسان ، ومن هذا التوازن حج�م األرض والت�ي إن ك�ان أكب�ر 

مما ه�و علي�ه اآلن الزداد  ج�ذب األرض للغ�الف الج�وي ال�ذي يح�يط به�ا بم�ا يحوي�ه م�ن س�موم 

آالف الس��نوات الس��تحالت الحي��اة عل��ى األرض من��ذ آالف الس��نوات ح��ين تت��راكم م��ع مئ��ات أو 

كل أنواع الحي�اة به�ا ، ول�و ق�ل ك�ذلك قط�ر األرض عم�ا ه�و علي�ه اآلن لتص�ير ف�ي  ي علىوقض

حجم بعض الكواكب لقل الذب منها لغالفها الجوي الالزم الس�تمرار الحي�اة عليه�ا ، فس�بحان م�ن 

ا ُكلَّ َشْيٍء " قدر األمور بمقاديرها   " . َخلَْقَناهُ ِبَقَدرٍ إِنَّ

َوإِْن  " اً عجاز الرباني في الكون فلن نستطيع وكل يوم فيه جدي�دوإذا أردنا أن نحصر آيات اإل

وا  ِ َال ُتْحُص��وَهاَتُع��دُّ ولكنه��ا ص��فحات رباني��ة مفتوح��ة ت��دعو ك��ل ذي بص��يرة ليبح��ث "  ِنْعَم��َة هللاَّ

عجي�ب خلق�ه ف�ي الحش�رات  فة هللا عز وجل ثم حبه سبحانه ، انظ�ر إل�ىويتأمل ويقترب من معر

لم العجي�ب ف�ي النظ�ام م�ن بطنه�ا م�ا في�ه ش�فاء للن�اس ، ث�م النم�ل ذل�ك الع�افتلك هي النحلة يخرج 

قاع البحر بما فيه م�ن إب�داع وتأم�ل لم�ن خل�ق هللا ع�ز وج�ل ه�ذا الجم�ال ،  والترتيب ، انظر إلى

المخلوقات البحرية والتي ال عد  خلق إال كل ما هو بديع ، انظر إلىولماذا ؟ ألنه البديع الذي ال ي



وكل نوع منها يحوي آالف األنواع ويحدثنا هللا عز وج�ل ع�ن ذل�ك الع�الم المخف�ي  لها وال حصر

�يٍّ َيْغَش�اهُ َم�ْوٌج ِم�ْن ( في س�ورة الن�ور حر فيقول تعالىعنا في ظلمات الب أَْو َكُظلَُم�اٍت فِ�ي َبْح�ٍر لُجِّ

أَْخَرَج َيَدهُ لَْم َيَكْد َيَراَه�ا َوَم�ْن لَ�ْم َيْجَع�ِل َفْوقِِه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه َسَحاٌب ُظلَُماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض إَِذا 

ُ لَُه ُن�وًرا َفَم�ا لَ�ُه ِم�ْن ُن�ورٍ  اكتش�افاتهم الخطي�رة ع�ن  عن�ا العلم�اء ـ الغي�ر مس�لمين ـ عل�ىويطل"  هللاَّ

 ت قري��ب يحس��بونها س��اكنة لترص��د أعل��ىالبح��ر اللج��ي وه��و طبق��ة عميق��ة ف��ي البح��ر ك��انوا ولوق��

) البح�ر اللج�ي ( هم تل�ك األم�واج الغي�ر محسوس�ة ف�ي ه�ذه المنطق�ة المظلم�ة أجهزة الحركة عن�د

ويتموا اكتشافهم األخطر ب�أن الكائن�ات الموج�ودة ف�ي ه�ذه المنطق�ة إم�ا أنه�ا ب�ال عي�ون وإم�ا أنه�ا 

الرؤي�ة النع�دام  ر الرباني الذي يساعدها عل�ىبعيون مزودة بما يشبه الكشافات التي تزودها بالنو

ك المنطقة من البحار لتس�بق اآلي�ات القرآني�ة م�ا يكتش�فه علم�اء الغ�رب ف�ي نهاي�ات أي نور في تل

ُ لَُه ُنوًرا َفَما لَُه ِمْن ُنورٍ " القرن العشرين وصدق هللا   " ... َوَمْن لَْم َيْجَعِل هللاَّ

 ـ " : َوفِي أَْنفُِسُكْم أََفَال ُتْبِصُرونَ " 

أي عز وجل الذي خلق فسواك فعدلك في  نفسك ، وذلك بتوجيه من الخالق ثم انظر إلى

وجه األرض كلها بكل ما وصل إليه اإلنسان من تقدم في  صورة ما شاء ركبك ، هل تجد على

سان مجتمعة ، إن اإلنسان توصل العلوم آلة بهذه الدقة وتؤدي مجموعة األعمال التي يؤديها اإلن

اني وهكذا مع كل األجهزة البديلة التي صنع قلب صناعي لكنه أبدا ال يعمل بكفاءة القلب الرب إلى

صنعها بيده محاكاة لخلق هللا ، صنع اإلنسان آلة لكنه عجز أن يضع فيها الروح التي هي نفخة 

ـ طوال  اإلنسان يعد أعقد آلة وأعقد جهاز على سطح األرض، فنحن إن جسم إلهية آلدم وبنيه ، 

ويملك هذا . ونتذوق طعم اللذائذ  ضونسمع ونتنفس ونمشي ونرك حياتنا ـ نرى بهذا الجسم

وشرايينه وأوردته وبأعضائه الداخلية ـ نظاماً وتخطيطاً دقيقاً، وكلما  ـ بعظامه وعضالته الجسم

 وعلى الرغم من. التفصيالت الدقيقة لهذا النظام ولهذا التخطيط قابلتنا حقائق مدهشة  نزلنا إلى

فإنها تتكون جميعها من  م واألجزاء المختلفة للجسماالختالف الذي يبدو للوهلة األولى بين األقسا

  . اللبنة نفسها، أال وهي الخلية

كل واحدة منها جزءاً من ألف جزء من  جسمنا من الخاليا التي يقارب حجم يتركب كل شيء في

الخاليا تتكون عظامنا، ومن مجموعات أخرى  المليمتر المكعب، فمن مجموعة معينة من هذه

وتملك هذه . لمعدتنا وجلدنا وطبقات عدسات عيوننا  وكبدنا والبنية الداخليةتتكون أعصابنا 

من ناحية الشكل والحجم والعدد ألي عضو تقوم بتشكيله  الخاليا الخواص والصفات الضرورية

  . الجسم هذه الخاليا في أي قسم من أقسام

الوظائف المختلفة ؟ إن بالقيام بكل هذه المهمات و فمتى وكيف ظهرت هذه الخاليا التي تكلفت

 جسمك إن خاليا. إلى ساحة مملوءة بالمعجزات في ذرة منها  اإلجابة على هذا السؤال ستسوقنا



( الواحدة  البالغ عددها مئة تريليون خلية قد نشأت وتكاثرت من خلية واحدة فقط، وهذه الخلية

تحاد خلية بويضة الخلية الناتجة عن ا هي) جسمك األخرى  التي تملك نفس خصائص خاليا

  . والدتك مع خلية نطفة والدك

 هللا تعالى في القرآن أن معجزات خلقه في السماوات واألرض وفي األحياء نماذج من لقد ذكر

المعجزة  األدلة على وجوده وعلى عظمته، ومن أهم هذه األدلة هذا الدليل الذي ذكرناه، أي

  .الموجودة في خلق اإلنسان نفسه

كيف وجد : اإلنسان لكي يلتفت ويتمعن ويتأمل في خلقه ونفسه  ه آيات القرآن نظركثيراً ما توج

َنْحُن َخلَْقَناُكْم ( :التي مر بها بالتفصيل، ومن هذه اآليات قوله تعالى  وكيف خلق، ما هي المراحل

قُونَ   ..)َفلَْوَال ُتَصدِّ

يلوغراماً من اللحم ك ستين أو سبعين المتكون من( اإلنسان  جسم لقد تجمعت خالصة ولب

الذي ( اإلنسان  والشك أن تطور البنية المعقدة لجسم. قطرة ماء واحدة  في البداية في) والعظم 

  . من قطرة واحدة شيء محير وغير عادي.. ) يملك عقالً وسمعاً وبصراً 

يلة عشوائية وال حص ومما ال ريب فيه أن مثل هذا التطور والتحول والنمو لم يكن نتيجة مراحل

: وصدق عز من قائل . مصادفات عمياء، بل كان أثراً لعملية خلق واعية وفي غاية الروعة

اء } ۷{ِمن ِطيٍن  الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلََقُه َوَبَدأَ َخْلَق اْإلِنَسانِ ( ن مَّ ُثمَّ َجَعَل َنْسلَُه ِمن ُسَاللٍَة مِّ

ِهيٍن  اهُ َوَنَفَخ فِيِه  ُثمَّ } ۸{مَّ ْمَع َواْألَْبَصارَ َسوَّ وِحِه َوَجَعَل لَُكُم السَّ ا َتْشُكُروَن  ِمن رُّ َواْألَْفِئَدَة َقلِيًال مَّ
  السجدة} ۹{

تلك هي بعض الخطوط العريضة والتي  تساهم في تغيير نظرتنا للعبادات التي تحول دون   

د يمكن أن يتكون تكون الجليد في عالقتنا مع هللا عز وجل بل وتساهم كذلك في إذابة أي جلي

" نتيجة الرتابة واالعتياد في العبادات   واآليات كثيرة وأبدا لن تنتهي وستظل الكلمة اإللهية 

َسُنِريِهْم آََياِتَنا ِفي اْآلََفاِق َوفِي " قيام الساعة وسنظل نقرؤها هكذا  فعول إلىسارية الم" سنريهم 

ُه  َن لَُهْم أَنَّ  ليكون هناك دائما الجديد في اإلعجاز في خلق هللا  "  اْلَحقُّ أَْنفُِسِهْم َحتَّى َيَتَبيَّ

 ـ: التفكر في أفعال هللا عز وجل وقرآنه 
فإذا أمعنا النظر في " القدر´فقها  كر في فعل هللا عز وجل أو ما يسمىومن التفكر كذلك التف

لحكيم يسير كل ما يقدره هللا عز وجل لوجدنا كذلك أن هناك نواميس إلهية وضعها الخالق ا

لنا الحكمة  ما تتجلىعليها كونه في نظام محكم وهناك في المقابل أمور ال نستطيع أن نفهمها فرب

فيها وربما تغيب تلك الحكمة ليتميز الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والمسلم أمره ل من 

ستتبعه من فراق ذلك المعاند الشقي ، فهناك المرض وما يحمله من ألم ومتاعب والموت وما ي

اآلالف المؤلفة من  الزل التي تقضي في لحظة واحدة علىولوعة وترمل وتيتم ، وهناك الز

البشر دون ذنب لبعضهم وهناك الحوادث التي تحصد أرواح البرءاء من الناس وهناك موت 



الكافر الفاحش للشقي  ر المدقع للتقي الورع وهناك الغنىاألطفال الذي يدمي القلوب ، وهناك الفق

، وهناك وهناك مما يعجب له القلب ويحار له العقل من أفعال هللا عز وجل فلنتفكر في كل هذا 

مع الخضر  ث واألقدار ولتكن لنا في قصة موسىولحاول جاهدين أن نبحث فيما وراء األحدا

جنة والديه ال عليهما السالم عبرة وطريقة للفهم فالغالم يقتل ويموت صغيرا فيكون سببا لدخول

غير صالح ، وسفينة األيتام تخرق وتعاب وال ذنب لهم وال  اً نه سيكون ولدألنه في علم هللا أ

معين فيكون العيب سببا في إنقاذها من يد الملك الظالم ، وهكذا قس عليها كل ما يحدث في 

 الحياة وسوف يكشف لك هللا عز وجل من الحجب ما يريح نفسك ويرضيها ، فقط تفكر وابحث

حب هللا وإذابة أي جليد يكون قد تكون في غفلة منك بينك  تجد إال طريقا يأخذ بيدك إلىولن 

 ...وبين موالك 

يوم القيامة  هللا عز وجل ، الكتاب المعجز إلى ثم هناك مجال آخر للتفكر والتدبر وهو كالم

لتي أعجزت لغة وعلما وتاريخا ، فإن كنت من أهل اللغة فقد وجدت مبتغاك من السعة اللغوية ا

أهل مكة وهم أهل اللغة العربية وتحداهم بأن يأتوا بآية واحدة من آياته وهو المتكون من نفس 

ن كنت من أهل إو" ...  ِتْلَك آََياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيمِ ) ۱(الم " الحروف التي يكونون منها كلماتهم 

سبحا بحمد هللا وأنت مطمئن ا مالعلم فهناك من اآليات العلمية الصريحة التي سوف تقف أمامه

آية واحدة وأترك لك عزيزي القارئ البحث في كل كلمة  وأسوق هنا........ إلى جنبه سبحانه 

َوأَْنَزْلَنا اْلَحِديَد  "وكل حرف ففيها إعجاز ليس بعده إعجاز ، في سورة الحديد يقول هللا عز وجل 

نوضح أن كل كلمة لها معنى ال يجوز أن نستبدلها بكلمة ولكي "  فِيِه َبأٌْس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاسِ 

الواضح والمباشر فيها  والمعنى" أَْنَزْلَنا" المراد نتأمل هذه اآلية وكلمة  أخرى وإال لتغير المعنى

لمة معاني أخرى األسفل ، وربما تحتمل هذه الك نزال وهو جلب الشيء من األعلى إلىهو اإل

المباشر وقد كان يظن فيما مضي أن  غة العربية وهو المعنىلكن هذا هو المعنى األقرب لل

الحديد متكون في باطن األرض الحتياجه لدرجة حرارة عالية جدا لتكوينه وتأتينا اآلية بكل 

 صراحة لتقول أن الحديد منزل من السماء ولم يتكون في باطن األرض ليقر العلماء بعد ذلك أن

نه ال بد من ها ال تكفي لتكوين عنصر الحديد وأرتفاعا درجات الحرارة في باطن األرض على

األرض عن طريق أمطار من الشهب  كون قد تكون في أجرام سماوية أخرى وقد نزل إلىأن ي

، وليس هذا فقط بل إننا إذا تأملنا رقم اآلية ورقم السورة في ترتيب المصحف بعد احتساب 

العدد الذري والوزن الذري  ين يدالن علىسورة لوجدنا إن الرقمية وفاتحة الكتاب ملة آالبس

نه منزل السور ومن الذي اختار الكلمات ؟ إفمن الذي رتب اآليات ومن الذي رتب .... للحديد 

 الحديد ومنزل القرآن ، إنه الحكيم الخبير  



ال يتعرض للتزييف والتزوير مثلما   عز وجل بحفظ القرآن بنفسه حتىولذلك فقد تعهد هللا

ا لَُه َلَحاِفُظونَ  "سماوية من قبل  حدث مع كتب ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ كتاب هللا وتأمله  ، فلتقرا"  إِنَّ

يه هللا عليه وسلم هو هو من جبريل عل وأنت مطمئن إلى أنه الكتاب الذي أنزل على محمد صلى

 السالم عن مواله سبحانه وتعالى

  الحسنىالتفكر في أسماء هللا

  الوكيلاسم هللا

 اسم هللا الوكيل معنى

م القائ: وهو القيم الكفيل بأرزاق العباد  وهو بتعريف العلماء   هو اسم من أسماء هللا الحسنى

 شؤونهم وتسخير ما يحتاجون إليه  بأمور عباده يدبر أمورهم ويتولى

ورهم لقوله وقيل الوكيل هو المتولي بإحسانه أمور عباده المتقين الموكول إليه كل أمر من أم

اغُ " تعالي   لَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّ ُ َولِيُّ الَِّذيَن آََمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ وُت هللاَّ

اِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ  لَُماِت أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّ  ۲٥۷قرة الب"  ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّ

ل مثال من بيده األمر ولتقريب المعنى فإنه عندما يحدث أمر ما يستعصي على الناس فنسأ

ن  وبالتأكيد فالن هذا يكون هو أقدر هؤالء الناس على حل هذه المشكلة بيد فال: هنا ؟ فيقال 

مر مر المطاع أو هو المتخصص  في هذا الشأن ففي هذه الحالة نوكل إليه ذلك األفهو مثال اآل

 .. حد ته وحكمته كيف يشاء دون تدخل من أليتصرف فيه بقدر

نه في هذه الحالة ال يستطيع عندما يذهب أحدنا إلى المحكمة في قضية ما فإ: أيضا مثل آخر 

نه بريء مثال ـ أو قضيته سواء دفاعا عن نفسه  ـ مع أأن يقف بنفسه أمام القاضي ليشرح 

درته أن يقف بنفسه فيوكل أمره إلى المحامي ك فليس في قمطالبا بحق ـ هو له فعال ـ ورغم ذل

 ن يتحدث باسمه في هذا الشأن وليس مضطرا ساعتها أن يقف مثال أمامويكتب له توكيال بأ

 انه اختار األصح لنفسه وهو الوكيل الذي وكله  القاضي ويتحدث بل يقف مطمئنا إلى

تركت شأني كله ل وباطمئنان ألنه وحده  هللا أنني ول المثل األعلى فمعنى أنني توكلت على

 القادر والحكيم الذي يستطيع أن يتصرف في أموري كلها بما فيه مصلحة نفسي

 لماذا الوكيل ؟

لحكمة بالغة خلق هللا الحياة مليئة بالمخاوف والتعب وخلق اإلنسان في ضعف  ال يستطيع أن 

 الجنون أو االنتحار  كان مآل اإلنسان إلىء إليه وإال ليواجه كل مصاعب الحياة وحده دون اللجو

المال  ن المرض والخوف على األوالد والخوف علىالرزق والخوف م فهناك الخوف على

 كل هذه المخاوف ليس لها إال هللا نتكل عليه ونستعين به ونركن إليه  ،والخوف من الفقر



الخوف من هذه األشياء  نه خلق اإلنسان مطمئنا دونا حكمة هللا عز وجل في خلقه فلو أإنه

في حالة افتقار إلى هللا حتى نصل في النهاية  هكذا حتى نظل يلجا إليه ؟ لقد خلقنا هللا تعالىفلم 

هللا والشعور باالفتقار إليه  ورضوانه سبحانه ثم إن اللجوء إلى النجاة من النار والفوز بجنته إلى

 والتوكل عليه لهو عبودية أرادها هللا منا

 غنىدار ابتالء واختبار ودار ممر ال دار مقر فليس فيها سعادة مطلقة وليس فيها إننا في 

إذن فليس لنا إال .. ل حا مة أو شباب متواصل أو طمأنينة علىمطلق وليست فيها صحة دائ

َك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدًحا َفُمَالقِيِه " هللا  اللجوء إلى َها اْإلِْنَساُن إِنَّ  ٦شقاق االن" َيا أَيُّ

هللا هو الذي يعلم أن هللا كافل رزقه وأمره ، فانك في الحقيقة ال  إن المتوكل على: لذلك قيل 

نه العليم القادر فإذا توكلت على هللا حق التوكل فقد عرفت أ.. على ضعيف أو جاهل تتوكل 

 الحكيم ، فقد عرفت هللا حقا

علم  تعرف عليه جل شانه فهذا أسمى وإذاهللا إال إذا عرفه  فلن يستطيع أحد أن يتوكل على

 يمكن أن يصل إليه إنسان وفي هذه الحالة فقط يمكن أن تتوكل عليه حق التوكل 

وذلك ألنه ال  ا آخر أكثر من خوفه من هللا تعالىنه من الممكن أن تجد إنسانا يخاف إنسانإ

 يعرف هللا 

و قضية معينة  أو زل أوالوكيل إما أن توكله في أمور خاصة مثل أن توكله في بيع من

حدهم  أما التوكيل العام فمعناه أن تترك كل أمرك له يتصرف فيه كيف يشاء تحصيل مبلغ من أ

 ولكنه رغم هذا هي وكالة محدودة فهو ال يستطيع مثال أن يقبض روحه 

ُكْم َال إِلََه إِالَّ "  أما هللا تعالى فهو الوكيل المطلق قال تعالى ُ َربُّ  ُهَو َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء َذلُِكُم هللاَّ

 ۱۰۲األنعام "  َفاْعُبُدوهُ َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 

فبيده جل شانه حياتك ورزقك وموتك وبيده من يحبك ومن ال يحبك وبيده قريبك وبعيدك 

وبيده صديقك وعدوك  وبيده قلبك ودقاته وعينك وبصرها وأذنك وسمعها  وبيده كل أجهزة 

 أنت نائم أو متيقظ بيده الكبير والدقيق لذلك فال وكيل مطلق إال هللا وحدهجسمك تعمل و

أما ... والوكيل في الدنيا يمكن أن ينجح في مهمته التي وكلته بها أو ال ينجح يقدر أو ال يقدر 

 إذا وكلت هللا رب العالمين فهو الوكيل الحق الذي يغنيك ويرضيك ويكفيك 

ليه وسلم حين هللا ع متوكال على هللا وصدق رسول هللا صلىوجد مؤمن حقا إال وكان فال ي

 "هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا  لو توكلتم على: قال 

؟ يقول يا رب لم عبدي أعطيتك ماال فماذا صنعت فيه" في الحديث القدسي   وقال هللا تعالى

القوة ني أنا الرزاق ذو ألم تعلم بأ: يقول هللا ،ن بعديأوالدي م أنفق منه شيئا مخافة الفقر على

عبدي أعطيتك  :ويقول لعبد آخر"  أوالدك من بعدك قد أنزلته بهم إن الذي خشيته على" المتين 



فيه ؟ يقول يا رب لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي أنك خير حافظا  ماال فماذا صنعت

 "    رحم الراحمينوأنت أ

وإذا أردت أن تكون أكرم الناس  ،هللا إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على: ا لك قالولذ

فالذي ، الناس فكن بما في يدي هللا أوثق منك مما في يديك وإذا أردت أن تكون أغنى، فاتق هللا

 نا ضعفاء وال قوي إال الذي استقوىوالدعاء سالح المؤمن وكل ،إنسان يتوكل على هللا هو أقوى

 بال 
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 ـ:نماذج من المتوكلين علي هللا تعالي 
لطائف وقد هللا عليه وسلم با ـ عندما نزل النبي صلى:ليه وسلم  هللا ع ـ سيدنا رسول هللا صلى

رده أهلها وأغروا به سفهائهم فضربوه بالحجارة وطردوه عليه الصالة والسالم شر طردة فقال 

يا رسول هللا كيف تدخل مكة وقد أخرجوك منها ؟ فقال عليه الصالة : له زيد ابن حارثة 

 إن هللا ناصر نبيه : والسالم 

باب  سلم حين وقف الكافرون على عليه وهللا ة في الغار يقول الصديق للنبي صلىوفي الهجر

َوإِْن َتْدُعوُهْم إِلَى  " له صلى هللا عليه وسلم ألم تقرا قول هللا تعالىالغار يقول له لقد رأونا فيقول 

قمة التوكل على هللا ومنتهى التسليم "  اْلُهَدى َال َيْسَمُعوا َوَتَراُهْم َيْنُظُروَن إِلَْيَك َوُهْم َال ُيْبِصُرونَ 

  نه وتعالىله سبحا

هللا عليه وسلم فقد كان مع توكله واستسالمه  ولطيفة أخرى نتعلمها من سيدنا رسول هللا صلى

لصديق يقول لقد كان نه كان يأخذ بكافة األسباب المتاحة حتى إن سيدنا أبي بكر اربه إال ا ألمر

ل ويتوكل حتى هللا عليه وسلم يأخذ باألسباب في الهجرة حتى نقول أين التوك رسول هللا صلى

 نقول أين األخذ باألسباب 

ويوم األحزاب ونحن نعرف ما يوم األحزاب حين تجمعت الجزيرة العربية بأكملها  بكافة 

دينة من كل جانب قبائلها إال القليل وحتى اليهود الذين كانوا في عهد مع المسلمين وحاصروا الم

ْوقُِكْم َوِمْن أَْسَفَل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْألَْبَصاُر َوَبلََغِت إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ  "في كتابه  ويصفه هللا تعالى

ُنوَنا  ِ الظُّ  )۱۱(ُهَنالَِك اْبُتلَِي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاًال َشِديًدا ) ۱۰(اْلقُلُوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِبالَّ

ا رَ "  فما كان موقف المؤمنيناألحزاب "  ُ أَى َولَمَّ اْلُمْؤِمُنوَن اْألَْحَزاَب َقالُوا َهَذا َما َوَعَدَنا هللاَّ

ُ َوَرُسولُُه َوَما َزاَدُهْم إِالَّ إِيَماًنا َوَتْسلِيًما ذلك اإليمان  وماذا كان رد هللا على"  َوَرُسولُُه َوَصَدَق هللاَّ

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء  َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوأَْمَوالَُهمْ  " "الصادق  َوأَْرًضا لَْم َتَطُئوَها َوَكاَن هللاَّ

 " َقِديًرا

ِ َوِكيًال "  ِ َوَكَفى ِبالَّ ْل َعلَى هللاَّ ِخْذهُ َوِكيًال "  "  َوَتَوكَّ  "  َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َفاتَّ



يوم اجتمع عليه الناس جميعا ليحرقوه وجاءه سيدنا  هللا توكل على: إبراهيم أبو األنبياء  سيدنا

التوكل  منتهى.. اجة ؟ فيقول أما لك فال وأما إلى هللا فنعم ألك ح: جبريل عليه السالم ليسأله 

ولو أنه " َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَالًما َعلَى إِْبَراِهيَم " والتسليم فيأتيه الرد اإللهي في نفس اللحظة 

 كوني بردا فقط لمات فيها من شدة البرودة لكنه هللا الوكيل  يا نارقال  عالىسبحانه وت

 الطاغية الظالم وحين وصل بهم إلى حين هرب ببني إسرائيل من فرعون:  سيدنا موسى

ا " الذين لم يبلغ بهم اإليمان المبلغ المطلوب قالوا  ر وأدركه فرعون ماذا قال قوم موسىالبح إِنَّ

وكان "  َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِدينِ  "النبي الذي يعلم من هو هللا قال  فأجابهم موسى " لَُمْدَرُكونَ 

 وقومه ويغرق فرعون  بحر ليعبر موسىجواب هللا عز وجل حاضرا فانفلق ال

هللا وال تقل كيف سيحلها والطرق كلها مسدودة فالطرق بيده والحلول هو من  توكل على

الدفاع  الناس عليك فهو الوحيد القادر علىتوكل لو اجتمع كل  ،واضعهايملكها واألسباب هو 

ُ " عنك  اَس َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَماًنا َوَقالُوا َحْسُبَنا هللاَّ اُس إِنَّ النَّ  الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّ

ُ ُذو َفاْنَقلَُبوا ِبِنْعَمٍة مِ ) ۱۷۳(َوِنْعَم اْلَوِكيُل  ِ َوهللاَّ َبُعوا ِرْضَواَن هللاَّ ِ َوَفْضٍل لَْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّ َن هللاَّ

 )۱۷٤ :۱۷۳:آل عمران("  َفْضٍل َعِظيمٍ 

 "جنب هللا عز وجل  ؟   في هذه اآلية الكريمة في دفعك إلى التوكل واالطمئنان إلىأال تك

ِ وَ  َل َعلَى هللاَّ ِل َوَما لََنا أَالَّ َنَتَوكَّ ِ َفْلَيَتَوكَّ َقْد َهَداَنا ُسُبلََنا َولََنْصِبَرنَّ َعلَى َما آََذْيُتُموَنا َوَعلَى هللاَّ

لُونَ   ۱۲إبراهيم "  اْلُمَتَوكِّ

هللا في أعمال  هو بذل كافة األسباب والتوكل على والتوكل الذي نقصده ليس التواكل وإنما

ْل َعلَى" ألسباب والتوفيق فيها هذه ا َك َعلَى اْلَحقِّ اْلُمِبينِ  َفَتَوكَّ ِ إِنَّ ذه نقطة هامة فه.. ۷۹النمل "  هللاَّ

ل الحق فإذا كنت منحرفا أو مقصرا أو معتديا أو مجانبا للحق وتقو جدا وهي أن تكون على

ن هل يصح أن فمن أهمل تربية ابنه فانحرف االب ،لكلماتك حسبي هللا ونعم الوكيل فال معنى

لوكيل ؟ والطالب الذي لم يذاكر طول العام فرسب هل يصح أن يقول ا يقول حسبي هللا ونعم

ض الذي يهمل في عالجه ؟ كل هذا كالم غير مقبول وإنما يحسبي هللا ونعم الوكيل ؟ والمر

"  اعقلها وتوكل" هللا عليه وسلم  د عن التواكل إنما بهدي النبي صلىالتوكل هو البعد كل البع

 نه سيوفقكوثق أ، هللا كنة وتوكل علىبكافة األسباب المم أي لتأخذ

سراء والمعراج حين نزل البراق على نه في رحلة اإللطيفة جميلة من اللطائف النبوية أو

ندما وصل عليه الصالة بيت المقدس فع من مكة إلى هللا عليه وسلم كي يمتطيه النبي صلى

مع أنه نزل خصيصا للنبي  "أخذا باألسباب كي ال ينفلت بيت المقدس ربط البراق  والسالم إلى

ومع هذا " هرب حد سرقته وال البراق سيم لهذه الرحلة أي أنه لن يستطيع اهللا عليه وسل صلى

 هللا  ألسباب والتوكل علىكي يعلم أمته األخذ با ربطه النبي المصطفى
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 صفات المتوكلين
و األخذ باألسباب ـ ـ في وقت الشدة ال يلجئون إال ل ـ مع االعتبار الذي تحدثنا فيه وه ۱

نبينا أفضل الصالة والسالم فوقت الحرق  وأعظم مثل على ذلك هو سيدنا إبراهيم عليه وعلى

" الوكيل " ويأتيه جبريل عليه السالم فيرفض إال أن يوكل " هللا ونعم الوكيل  حسبنا"نجده يردد 

 "  َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَالًما َعلَى إِْبَراِهيمَ  "عز وجل فيأتيه األمر اإللهي 

 الترداد لحسبنا هللا ونعم الوكيل في وقت الشدة فمن صفات المتوكلين أنهم كثيرو

ن ال ينقطع يقينهم في أن نقطاع األسباب من حولك  فالمتوكلواصة عند اـ اليقين بالوكيل خ ۲

المهم أال تتزعزع هذه الثقة في هللا  ،الحق وفقهم ولو بعد حين طالما أنهم علىهللا ناصرهم وم

فالنبي في عام الحزن أراد هللا عز وجل أن يقطع عالقته بكل من سواه سبحانه فمات عمه أبو 

وماتت السيدة خديجة زوجه والصدر الواسع  ،قريش ويؤازره ضد أذى لب الذي كان يحميهطا

دوه في عام واحد ويسميه النبي يموت أكثر اثنين سان ،الذي تحمل الدعوة وشدائدها من البداية

ولم يوقفه  ر بكل طاقته في الدعوة وال يتوانىهللا عليه وسلم عام الحزن ومع هذا يستم صلى

 ي نصر هللا حزنه عليهم ولم تهتز ثقته ف

ك بالوكيل بل ينقطع رجاؤك في كل من حولك فال فلو تخلى كل الناس عنك وانقطع رجاؤ

ولن تقف طويال إال وستجد الفرج إن " يا وكيل " تمسك أكثر وابذل أكثر وقف بين يديه وناده 

 شاء هللا الوكيل

نه ال ر أمره ويتولى شأأن الوكيل الذي يدب ولم يأكله وهو يعلم.. ـ المتوكل ال يأكل الحرام  ۳

هللا حق التوكل يقبل الحرام أو يترخص فيه كثيره أو قليله فال  يغفل وال ينام فال تجد متوكال على

 فالوكيل يبر أمرك باإلحسان وقد تكفل برزقك فثق به ،تذل نفسك ألحد وال تمتد يدك لحرام

ويتضح هذا األمر في  ؟افالمستقبل فهو بيد هللا الوكيل فكيف يخ ـ المتوكل ال يخاف على ٤

حين تحدث خسارة مالية رجال األعمال في الغرب حيث يكثر الموت بالسكتات القلبية والجلطة 

فهم يضعون كل إيمانهم ويقينهم في الحسابات  ،حدهم وذلك لعدم إيمانهم بالضخمة تصيب أ

ا إال األخذ باألسباب فإذا اختلت الموازنة ال يستطيعون تقبل األمر وهم ال يعرفون شيئ ،والمال

 " توكيل الوكيل " أو " هللا  ىأو االعتماد عل" توفيق هللا " الظاهرة وال يعرفون 

كيف " وهذا ديل كار ينجي صاحب معهد كارنيجي للتنمية البشرية وصاحب الكتاب الشهير 

لدائرة نجده يبدع ويعطي كل األسباب المادية للنجاح لكنه لألسف داخل تلك ا" تكسب األصدقاء 

أن " المسلمين " حن ألنه غفل عما نعرفه ن وهو منتحرالمادية الضيقة وفي النهاية يموت 



يحركها فلنلجأ للوكيل دون خوف نه سبحانه يمكن أن يوقف األسباب أو التوفيق بيد هللا وحده وأ

 مستقبل فهو بيده وحده وكل ما هو آت آت ولن يصيبنا إال ما كتبه هللا لنا أو علينا على

وذلك لتدريب النفس علي التوكل ففي كل " كال إن معي ربي سيهدين " ـ شعار المتوكلين  ٥

 "وإذا انقطع األمل في الناس ، وإذا انقطعت األسباب كلها "  كال إن معي ربي سيهدين" ضائقة 

 " َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِدينِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اسم هللا الرزاق
 معني اسم هللا الرزاق

وليس الرازق و " الرزاق " أي هيئة صيغة المبالغة في كتاب هللا  ورد اسم هللا الرزاق على

ا مهما كثر عددهم في وقت واحد ويرزق الفرد نه يرزق العباد جميعمعنى اسم هللا الرزاق أ

 الواحد رزقا كثيرا وفيرا ال حدود له 

أي أنه يرزق الرزق الوفير على مستوى عدد المرزوقين وعلى مستوى كمية الرزق وليس 

اسم هللا الرزاق وقد جاء  ،لت الرزق أو لم تسألههذا فقط بل إنه يرزق كافة المخلوقات سواء سأ

  هيئة الفعل المضارع في قوله تعالى ىفي كتاب هللا عل

ِميُع اْلَعلِيمُ "  اُكْم َوُهَو السَّ ُ َيْرُزقَُها َوإِيَّ ٍة َال َتْحِمُل ِرْزَقَها هللاَّ ْن ِمْن َدابَّ   ٦۰العنكبوت  " َوَكأَيِّ

كل يأخذ  ،كل ما قسم لك فهو خالق األرزاق والمتكفل بها وبإيصالها  ووالرزق في اللغة  ه

 رزقه نصيبه من 

 السواء  ، أما الرزاق فهو يعطي الجميع علىالرازق يمكن أن يعطي البعض ويمنع اآلخر 

بأرزاقنا وأمرنا في ذات  بأنه تكفل لنا  الرزاق فقد طمأننا هللا تعالىاسم هللا إذن فبمقتضى

نه جل شأ وقال، ال نشغل أنفسنا بما كفله لنا وإنما ننشغل بأمور اآلخرة التي إليها معادناالوقت بأ

بخلقهن  أفيعييني رغيف أسوقه  بدي خلقت السماوات واألرض ولم أعع" في الحديث القدسي 

 ن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقكلي عليك فريضة ولك علي رزق ، فإ لك كل حين ،

 " 

ِ ِرْزقَُها " يقول هللا عز وجل  ٍة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى هللاَّ هذه اآلية ضمنت " َوَما ِمْن َدابَّ

 لكافة خلقه  ق لكل المخلوقات ضمنها هللا تعالىاألرزا

تطمئن بها .. حد شعر بها أيطمئن بها الحوت في أقاصي البحار كما تطمئن بها النملة ال ي

 الدودة داخل الحجر األصم كما يطمئن البغاث الوليد 

 أتدرون ما هو البغاث ؟



نه إذا انكسرت البيض وخرج منها الفرخ ور فإمن أضعف أنواع الطي. إنه فرخ الغراب 

خرج عبارة عن قطعة لحم بيضاء كالشحم وعندما يراه الغراب وينكره لشكله الغريب ويتركه 

أن ينبت له الريش األسود فيتعرف  غذاء فيسوق هللا تعالى له الحشرات يتغذى عليها إلى  بال

عروفا ألبويه ؟ فلو كان الرزق رابا  مصار غ فمن الذي أطعمه ورزقه حتى، عليه الغراب حينئذ

 الرزاق  باء لمات هذا جوعا إنما رزقه علىاآل على

الرزق والرزاق ال يغفل  د ؟ فلم الخوف علىأنكون أهون عند هللا من هذا الغراب الولي ترى

 ؟ ننا اقنا ؟ لم االنشغال بما ليس من شأنفسه بأرز م التذلل لغير هللا  وقد تعهد علىوال ينام ؟ ل

ُه "  يقول الحق تبارك وتعالى َماِء َواْألَْرِض إِنَّ َماِء ِرْزقُُكْم َوَما ُتوَعُدوَن َفَوَربِّ السَّ َوفِي السَّ

ُكْم َتْنِطقُونَ    سورة الذاريات"  لََحقٌّ ِمْثَل َما أَنَّ

 أن الرزق مكفول لعباده  يقسم الحق تبارك وتعالى
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 ـ:أنواع الرزق 
خلق الجسد ... هللا عز وجل خلق اإلنسان من عنصرين  مختلفين ومصدرين كذلك مختلفين 

وتزاوج وتكاثر  من طين األرض ولذلك هو يبتغي غذائه من األرض من طعام وشراب وكساء

وهكذا وخلق الروح من نفخة منه سبحانه ولذلك تبحث الروح عن غذائها ودوائها وحياتها 

من هناك من السماء من دين هللا عز وجل وعطاء هللا عز وجل من  ،ومقومات استمرارها

لناس ركعتين في الليل والناس نيام أو دمعة سالت من خشية هللا أو دعاء وفقك هللا إليه من دون ا

دنك لذكر هللا ن واقشعر ببه غيرك ممن حولك  إذا قرأت القرآأو إحساس بمعية هللا  ال يشعر 

 روحك ونفسك بغذاء ال يدركه إال أهل هللا وخاصته وهكذا يمن هللا على

الرزاق هو الذي خص األغنياء بوجود الرزق وخص الفقراء المؤمنين : ويقال بعض العلماء 

 بشهود الرزاق  

أبيت عند ربي " هللا عليه وسلك حين قال  و الرزق الذي حدثنا عنه النبي صلىوهذا ه

 يطعمني ويسقيني 

وهناك نظرية رائعة معناها لو جمعت كل شيء أعطاك هللا إياه وجمع كل واحد منا كذلك  ـ 

خذ منك سعة العيش موع متساو عند الكل فإذا كان قد أـ لوجدنا أن المج اً سواء فقير كان أم غني

 خذ منه حالوة المناجاة ضا وإذا أغرقه في النعيم المادي أفقد أعطاك القناعة والر

ة خذ منه نعمة الولد وإذا حرمك المنصب الكبير عوضك بالصحوإذا أعطاه وفرة المال فقد أ

 حد يحرم كل شيء والعافية وهكذا فال أحد يأخذ كل شيء وال أ



انا كل لو أعط ،الء وابتالء وإال لما اشتقنا للجنة يوماإنما الدنيا هكذا خلقها هللا فهي دنية دار ب

إذا استطعنا أن  ،نشتاق فيها للنعيم المقيم في الجنة إن شاء هللا شيء وإنما قدر أرزاقنا حتى

 بأرزاقنا التي قسمها هللا لنا  ن ونرضىنجتاز هذا االمتحا

ل غيرهم عليهم أو أننا فضَّ نه لم يعطهم شيئا أو أإذن فهؤالء الذين يحسبون أن هللا عز وجل 

نجد أحيانا من أصحاب المعاصي والذنوب من هم أوفر حظا في األرزاق ونجد المؤمنين 

 األتقياء وقد ضيقت عليهم أرزاقهم 

الشهادات وذكيا ال ينقصه شيء ونجده ضعيف  شهادة من أعلىوأحيانا نجد إنسانا يحمل 

 أن يكون هذا اإلنسان مستقيما على ومع هذا يمكنالدخل ليس له وظيفة وال عمل فهذا بتقدير هللا 

أمر هللا قريبا منه لكن هذا التضييق سببه التعطيش وصلت لمرتبة وأنت راغب في البقاء فيها 

فكيف ترتقي إليها يضيق عليك بعض األرزاق  رتبة أخرىوهللا عز وجل يريد أن يرفعك لم

 ك كما أراد هللا لك  فتخاف وتقلق وتشمر وتجتهد في العبادة فترتفع منزلت

فالمال ينتفع به  ،نه كل ما ينتفع بهعن الرزق فالرزق في بعض معانيه أ هناك شيء آخر

والعلم ينتفع به والخلق الحسن ينتفع به والصحة والعافية ينتفع بهما وطمأنينة القلب ينتفع بها  

 فكل هذه األشياء أرزاق واسعة من حيث ال ندري

 فقال من أين تأكل ؟ حاتم األصم جاء رجل إلى

 من خزائنه فقال

 ؟الرجل أيلقي هللا عليك الخبز من السماء فما هذا الكالم فقال

هو اليقين  وهذا" علي من السماء الخبز يرزقني من األرض  لو لم تكن األرض له أللقى قال

 أنواع الرزق في الرزاق وهو من أسمى

وكنت إذا دخلت عليه أراه منقبضا فقلت داوود الطائي فرايته منبسطا  أحدهم دخلت على قال

 "  اً جعل اليوم عيد؟ فقال سقاني البارحة شراب أنسه فأردت أن أأي شيء حالك

قمت الليلة بين يدي هللا ، يمن هللا عليك بطاعة من الطاعاتوهكذا يمكن أن يأتي عليك يوم و

ورد وجهك وتألألت أو أخرجت صدقة مخفية وشعرت أن هللا عز وجل تقبلها فسعد بها قلبك وت

عيناك فرحا بطاعتك فهذا رزق وأي رزق بل إن العاقل ال يبدله بأموال الدنيا كلها وأنت بهذا 

فأنت مؤمن وهو رزقك وإذا ساءتك سيئتك  إذا أفرحك قربك من المولى، تكون حقا مؤمنا

فال  فأنت مؤمن وهو كذلك رزق من المولىوامتعضت منها وكرهتها وسعيت في إصالحها 

 قس العطاء الرباني فقط بما يقيس به أهل المادة والدنيا  ت

 ويقول اإلمام شمس الدين أبي عبد هللا بن قيم الجوزية  في كتاب الفوائد
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 ما دام األجل باقيا كان الرزق آتيا 

وإذا سد عليك   . فما دام األجل باقياً كان الرزق آتياً   . إن الرزق واألجل قرينان مضمونان

فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه،   . بحكمته طريقاً من طرقه فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه

خرج من بطن األم وانقطعت الطريق فتح له وهو الدم، من طريق واحدة وهو السرة، فلما 

طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقاً أطيب وألذ من األول وانقطعت تلك الطريق فإذا تمت مدة 

   : الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقاً أربعة أكمل منها

 

أللبان وما يضاف طعامان و شرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، و الشرابان من المياه وا

   . فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق األربعة  . إليهما من المنافع والمالذ

  . طرقاً ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء -إن كان سعيداً -لكنه سبحانه فتح له 

   . أنفع لهفهكذا الرب سبحانه ال يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنيا إال ويؤتيه أفضل منه و

 

وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ األدنى الخسيس وال يرضى له به ليعطيه الحظ األعلى 

النفيس، والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه ال يعرف التفاوت بين ما 

لرغبة في اآلجل وإن بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئاً، وبقلة ا   . خر لهادمنع منه وبين ما 

كان عليا ولو أنصف العبد ربه، وأنى له بذلك، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها 

ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إال ليعطيه، وال ابتاله إال ليعافيه، وال 

هذه الدار إال ليتأهب منها للقدوم عليه  امتحنه إال ليصافيه، وال أماته إال ليحييه، وال أخرجه إلى

َر أَْو  «  وليسلك الطريق الموصلة إليه في  كَّ َهاَر ِخْلَفًة لَِمْن أََراَد أَْن َيذَّ َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنَّ

الُِموَن إِالَّ ُكفُوًرا  «     ٦۲  : سورة الفرقان، اآلية »  أََراَد ُشُكوًرا    . ، وهللا المستعان »  َفأََبى الظَّ

   . من عرف نفسه اشتغل بإصالحها من عيوب الناس

   . من عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه

أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس باإلخالص وعن نفسك بشهود المنة، فال ترى فيه نفسك وال 

   . ترى الخلق
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 ـ:أسباب زيادة الرزق أو نقصانه 



تستكمل رزقها إال أن هللا عز  ىنه لن تموت نفس حتـ الطاعة ورغم أن الرزق مقدر  وأ ۱

إن العبد " م في الحديث الشريف هللا عليه وسل ذلك أسبابا فقد قال رسول هللا صلىوجل جعل ل

ِريَقِة َألَْسَقْيَناُهْم َماًء  "وقال عز وجل " ليحرم الرزق بالذنب يصيبه  َوأَْن لَِو اْسَتَقاُموا َعلَى الطَّ

َقْوا لََفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن ال(جل أيضاوقال عز "   َغَدًقا َماِء َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آََمُنوا َواتَّ سَّ

ُبوا َفأََخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ   األعراف"  َواْألَْرِض َولَِكْن َكذَّ

حدهم صالح ذكي يعرف ما يفعله ويقدر ح هذا األمر نقول لو أن عندك ابنين مثال أولتوضي

األمور بمقاديرها وهذا االبن أرسلته لمهمة معينة بعيدا عنك ماذا ستفعل ؟ في هذه الحالة 

 بعض الوصايابنك ستوصيه مجرد أ، المال ير من المال وأنت مطمئن عليه وعلىستعطيه الكث

 نه يحسن التصرف في األمور ثم تتركه يتصرف بسابق علمك عنه أ

وإذا أراد االبن اآلخر ـ سفيه ال يدرك األمور وال يقدرها وال يحسن تدبير أمر نفسه ـ ماذا 

ار ما يحتاج إليه فقط وليس هذا شحا منك أو تفرقة في ستفعل معه ؟ ستعطي له األموال بمقد

نه لن نما بسابق علمك بأمر ابنك جيدا وأالمال في حد ذاته وإ التعامل بين االثنين وال خوفا على

التقتير معه ـ من وجهة نظره ـ فهو يسميه  ا عليه هو اضطررت إلىيعرف التصرف وحفاظ

 أما أنت فتسميه حفاظا عليه  اً تقتير

هذا النحو فمنهم من يستقيم أمره  فال عز وجل يتصرف مع عباده على المثل األعلى ول

بكثرة المال ولو عاش في الفقر لكفر والعياذ بال ومنهم من يستقيم حاله مع الصحة ومنهم من ال 

يحتمل أن يكون بال أوالد وهكذا فال عز وجل يعطي بحكمة ال يعلمها سواه ويجب علينا التسليم 

 ابتغاء ما عند هللا بالطاعات ال بالمعاصيو

" هللا عليه وسلم  قال رسول هللا صلى: هللا عنه قال نس بن مالك رضي ـ بر الوالدين فعن أ ۲

 حمدرواه أ" حمه من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل ر

وقطيعة األرحام من .. ه هللا ـ صلة األرحام فمن وصل رحمه وصله هللا ومن قطعها قطع ۳

َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّْيُتْم أَْن ُتْفِسُدوا فِي اْألَْرِض  "اإلفساد في األرض وهللا ال يصلح عمل المفسدين 

ُعوا أَْرَحاَمُكمْ   فمن أراد أن يكون له في رزقه سعة فليصل رحمه"  َوُتَقطِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماذا نتعلم من اسم هللا الرزاق ؟
ذلك أن نعتكف في بيوتنا ونكسل  رزاق فهل معنىقلنا إن هللا عز وجل قد تكفل لعباده باأل

عمار األرض  يرضى منا بغير السعي والجهد وإولة  ال وهللا بل إن هللا البحجة أن أرزاقنا مكف

والبحث في مناكبها وإصالحها فال يصح أن يكون المسلم في ذيل قائمة الحياة ويترك الدنيا 



حقله كل  فالفالح حين يذهب إلى، للكافرين يسودونها ويحكمونها ويتحكمون فيها بغير دين هللا

 د ويعلم أوال وأخيرا أن هللا مواله سيرزقهن يجد ويجتهم يجب عليه أن يفعل كل ما عليه وأيو

هب ولكن بعزة المؤمن واعتماده على ربه ويقينه بأن وأنت حين تذهب للبحث عن وظيفة اذ

 نهليك السعي وعليه وحده الرزق جل شأحد وإنما بيد هللا وحده لذا فأنت عالرزق ليس بيد أ

لها ولو اجتمعت لن تستطيع أن ن الدنيا كمن أن تقول كلمة الحق فإ وال يمنعك طلب الرزق

 ـ:فالذي يريده منا الرزاق ... تمنحك رزقا أو تمنعك إال بإذن هللا 

"  َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا" لحرام  يقول هللا عز وجل  كل اـ إياك وأ ۱

ويقول صلى هللا "  لى بهفالنار أوكل لحم نبت من سحت " هللا عليه وسلم  ويقول النبي صلى

 "  يستجاب له ام وملبسه حرام يقول يارب يارب فأنىغبر مأكله حرب أشعث أرُ " عليه وسلم 

الورع ورفض أكل الحرام أو حتى ما فيه مجرد  اذج كثيرة من تراثنا اإلسالمي علىوالنم

دا عنده قال عبشبهة حرام وهذا سيدنا أبو بكر الصديق يضع إصبعه في حلقه ليتقيأ لمجرد أن 

وة خيبر بعد الفتح وهذا سيدنا عاصم بن جبير في غز ،رض المسلمينإن الشاة أكلت من أ

ثر المعركة بينما هو يبحث عن شيء يأكله وجد قطعة من والمسلمون جوعى ومرهقون من أ

هللا  اً منها فراه النبي فنظر إليه صلىحدحم ـ فأخذها وقال وهللا ال أعطي أشحم ـ مجرد قطعة ش

لي يا رسول هللا وقلت استغفر  ،فاستحييت من نفسي: عليه وسلم وابتسم ابتسامة الغضبان فقال 

الحكام اليوم ويتعلموا  لمين ،، إنها من حقهم جميعا ليقرأنفسه من دون المس كيف يقبلها على" 

 فإياك وأكل الحرام ... 

لكا ألحد وليس منة من يس مـ ترفع عما في أيدي الناس ، كن عزيزا في طلب رزقك فهو ل ۲

 حد أ

ل هللا في يروى في بعض الكتب أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم سأ

الصغيرة أحيانا أفأسألها منك أم أطلبها من غيرك ؟ قال يا رب إني تعرض لي الحاجة  :مناجاته

 " إليه ال تسل غيري  فأوحى هللا تعالى

ت مطر ان في جواري امرأة لها أيتام وكانت ليلة ذانه قال ،كيحكى عن حماد بن مسلمة أ

 فسمعت صوتها تقول يا رفيق ارفق بحالي ، قال فخطر ببالي أنها أصابتها فاقة ، فصبرت حتى

بن مسلمة ؟ ـ وكان  ادحم: احتبس المطر فحملت معي عشرة دنانير وقرعت عليها الباب فقال 

فقالت في خير وعافية احتبس المطر ودفي  ؟كيف الحال ،بالصالح ـ فقلت نعم حماد اً معروف

 وكانت عندها ابنة صغيرة صاحت هذه ..نك ل خذي هذه الدنانير وأصلحي بعض شأالصبيان فقا

مها لما رفعت صوتك بإظهار السر تكون بيننا وبين هللا ثم قالت أل البنت ال نريد يا حماد أن

  "   يد المخلوق  بإظهار الرفق على علمت أن هللا يؤدبنا



حد خلفاء بني أمية طلب عالما جليال ليلتقي به فأراد هذا الخليفة أن يكرم هذا العالم وكان أ

فهذا بيت ... في بيت هللا  سأل غير هللاسلني حاجتك ، فقال وهللا إني ال أعنده في المسجد فقال له 

؟ قال وهللا ما كبه خارج المسجد قال له سلني حاجت اً سواه ، فلما التقىحدهللا أستحي أن أسأل أ

قال هذه ليست  ،طلب منك الجنةال يملكها ؟ فلما أصر عليه قال أ لها منسأفأسألتها من يملكها أ

 .  لي قال إذا ليس لي عندك حاجة

 حسنة فها هي المؤمنة المتوكلة علىـ ولنا في السيدة هاجر أسوة :ـ السعي والعمل الجاد  ۳

مهرولة بين  بأنه عز وجل لن يضيعها أبدا تسعى ليقينهللا الموقنة في رزقه والتي تعلم علم ا

جاهدة باحثة  قليلة تجري مهرولة هنا وهناك تسعىالصفا والمروة جبلين بينهما مسافة ليست 

رس جيدا وألهميته لنا كمسلمين على مدار لرضيعها إسماعيل عن طعام يشبعه وكي نفهم الد

يين الحجاج كل عام كي نتعلم كيف أن الرزق يوم القيامة تصير عبادة يؤديها مال الزمان إلى

 مكفول من هللا لكن يجب علينا السعي في طلبه بجد واجتهاد

 مقتضيات اسم هللا الرزاق أن نرضى بما قسمه هللا لنا فإن اعترضت على هللا في رزق ومن

وعن  ،وهل أنت راض عن شكلك ،فهل أنت راض عن والديك ،فقد أسأت األدب مع الرزاق

يقول  ،فهناك بعض الناس الذين ينقصهم اإليمان يعيشون في تبرم وضيق ؟ن أبنائكزوجك وع

ويذكر ،  دائما لو كان عندي كذا ولو أن هللا وهبني كذا فهو في ندم وعدم رضا في كل األحوال

حدهم أن يطلقها فقال له ال وهللا ال كانت له زوجة سيئة الطباع فنصحه أحد الصالحين أن أ

 من المسلمين  اً غيري وأغش بها أحدأطلقها فتتزوج 

 رضي بقضاء هللا في حاله ورضي عن رزق هللا فعاش هانئا قرير العين

بما قسمه هللا لك أوال وثانيا أن تجعل مالك مال  ىنعلمه من اسم هللا الرزاق أن ترضأن ما 

 هللا وأنت عليه أمين ولست مالكا 

 ز وجل وأٌقصر الطرق التي تؤدي إلىهللا ع لىهي أكثر العبادات تقريبا إ فلتظل عبادة التفكر

 ......حبه وحتى ال تكون عبادة التفكر في خلق هللا وبديع صنعه هي العبادة الغائبة 

سهلة  محببة إلى هللا عز وجل ال تكلفنا شيئا سوى حركة لسان  وننتقل إلى عبادة أخرى

لب فيها هو الحاضر وهو نستغني فيه عن اللسان تماما ليكون الق وحضور قلب وربما حتى

 ...الذاكر وهو العابد 

 ـ:الذكر  عبادة

نك إن أحببت كنت دائم الذكر لمحبوبك وال ذكر هو العالمة األولى من عالمات الحب فوال

تكاد تشعر بالوقت وأنت تتحدث عنه وال يفتر لسانك وال يمل قلبك وليس هذا فقط بل انك تريد 

ون إليه بل وتجد أن من دواعي رضاك أن يرضيه من أن تجعل كل من حولك يحبونه ويتقرب



حولك ، هكذا هو الحب وإال فلن يكون حبا ، وحب هللا عز وجل هو أعظم الحب وإذا لم يكن 

ما يرضيه منك ، وهللا مبتغاه من حبك و مر كذلك فهو ناقص ويجب تعديله إلى أن تصل إلىاأل

ذلك الغير فال  يره فلتذهب بحبك إلىشركت في حبه غن ألشركاء عن الشرك فإا عز وجل أغنى

يلزم هللا منه شيء سبحانه ،  والحب هو المذيب األكبر للجليد والذكر هو دليل الحب وطريق من 

 طرقه وهو وسيلة مضمونة لغفران الذنوب ونيل رضا هللا عز وجل 

إن ": لمقال رسول هللا صلى هللا عليه وس: أخرج مسلم، والحاكم واللفظ له عن أبي هريرة قال

ل مالئكة سيارة وفضالء يلتمسون مجالس الذكر في األرض فإذا أتوا على مجلس ذكر حف 

جئنا من عند عبادك : من أين جئتم؟ فيقولون: بعضهم بعضاً بأجنحتهم إلى السماء، فيقول هللا

يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك فيقول ما يسألون؟ وهو أعلم، 

فكيف لو رأوها؟ ثم : ال يا رب فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: يسألونك الجنة فيقول: قولونفي

ال، : وهل رأوها؟ فيقولون: من النار، فيقول: ومم يستجيروني؟ وهو أعلم بهم فيقولون: يقول

اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما : فكيف لو رأوها ثم يقول: فيقول

وهو أيضاً قد : ربنا إن فيهم عبداً خطاء جلس إليهم وليس منهم فيقول: وني فيقولوناستجار

 ".غفرت له هم القوم ال يشقى بهم جليسهم

 :وقد تحدث العالمة ابن القيم في كتابه الوابل الصيب عن فضل الذكر وأنواعه وفوائده فقال 

الكم وأزكاه�ا عن�د مل�يككم، أال أخب�ركم بخي�ر أعم� : ق�ال رس�ول هللا: ق�ال  ع�ن مع�اذ ب�ن جب�ل

لك��م م��ن إنف��اق ال��ذهب والفض��ة، وم��ن أن تلق��وا ع��دوكم فتض��ربوا  وأرفعه��ا ف��ي درج��اتكم، وخي��ر

 أحمد رواه .ذكر هللا عز وجل  :قال. بلى يا رسول هللا: قالوا  أعناقهم، ويضربوا أعناقكم

أن�ا عن�د ظ�ن : ىيق�ول هللا تب�ارك وتع�ال : هللا قال رس�ول: وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال

ف�إن ذكرن�ي ف�ي نفس�ه ذكرت�ه ف�ي نفس�ي، وإن ذكرن�ي ف�ي م�أل  عب�دي ب�ي، وأن�ا مع�ه إذا ذكرن�ي،

تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تق�رب إل�ي ذراع�ا تقرب�ت  ذكرته في مأل خير منهم، وإن

 يمشي أتيته هرولة منه باعا، وإذا أتاني

َها الَِّذيَن  "  :وقد قال تعالى َ ِذْكًرا َكِثي�ًراَيا أَيُّ   :، وق�ال تع�الى]٤۱:األح�زاب" [ آََمُنوا اْذُكُروا هللاَّ

اِكَراتِ  " َ َكِثي�ًرا َوال�ذَّ اِكِريَن هللاَّ والش�دة  ففي�ه األم�ر بال�ذكر ب�الكثرة. كثي�را: ، أي]۳٥:األح�زاب[ " َوال�ذَّ

 لشدة حاجة العبد إليه، وعدم استغنائه عنه طرفة عين

 لكل شيء جالء، وإن جالء القلوب ذكر هللا عز وجل : تعالى عنهوقال أبو الدرداء رضي هللا

والفض�ة وغيرهم�ا، وج�الؤه بال�ذكر، فإن�ه يجل�وه  وال ريب أن القلب يصدأ كما يص�دأ النح�اس

 الذكر صدئ، فإذا ذكره جاله فإذا ترك. حتى يدعه كالمرآة البيضاء

 ستغفار والذكرباال: وجالؤه بشيئين بالغفلة والذنب،: و صدأ القلب بأمرين



َبَع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا  : "قال تعالى  ۲۸:الكهف " َوَال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

هل هو من أهل ال�ذكر، أو م�ن الغ�افلين؟ وه�ل الح�اكم  :برجل فلينظر فإذا أراد العبد أن يقتدى

م عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة، وأمره فرط، لم يقتد الحاك عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان

 .يقوده إلى الهالك به، ولم يتبعه فإنه

 ـ: ويتحدث رحمه هللا عن أنواع الذكر فيقول 

  :الذكر نوعان

وتقديسه عما  ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، والثناء عليه بهما، وتنزيهه: أحدهما

  :أيضاً نوعان هذاال يليق به تبارك وتعالى، و

( نحو  إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه،: أحدهما

  . ) سبحان هللا عدد خلقه

 هللا عز وجل: الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك: النوع الثاني

  .يسمع أصوات عباده

من  هللا أثنى به على نفسه، وبما أثنى به عليه رسولالثناء عليه بما : وأفضل هذا النوع

  :النوع أيضاً ثالثة أنواع وهذا. غير تحريف وال تعطيل، ومن غير تشبيه وال تمثيل

  .حمد - 

  .وثناء - 

  .و تمجيد -  

 فالحمد ل اإلخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فإن كرر

والملك  المحامد شيئاً بعد شيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجالل والعظمة والكبرياء

  .كان مجداً 

 اْلَحْمُد ّلِ َربِّ  :عبدوقد جمع هللا تعالى لعبده األنواع الثالثة في أول الفاتحة، فإذا قال ال

ِحيمِ  :، وإذا قال حمدني عبدي :هللاقال   اْلَعالَِمينَ  ْحمـِن الرَّ  ، وإذا أثنى علّي عبدي :قال  الرَّ

ينِ  :قال   رواه مسلم مّجدني عبدي :قال  َمالِِك َيْوِم الدِّ

  :وهو أيضاً نوعان: ذكر أمره ونهيه وأحكامه: النوع الثاني من الذكر

  .ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا، ونهيه عن كذا: أحدهما



ر األنواع للذاك ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه، فإذا اجتمعت هذه: الثاني

  .فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة

  .فهذا الذكر من الفقه األكبر، وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية

عبيده،  ذكر آالئه وإنعامه وإحسانه وأياديه، ومواقع فضله على: و من ذكره سبحانه وتعالى

  .وهذا أيضاً من أجل أنواع الذكر

 وبالقلب وحده. واللسان تارة، وذلك أفضل الذكرفهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب 

  .تارة، وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة، وهي الدرجة الثالثة

ذكر  ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من: فأفضل الذكر

ويبعث على  الحياء، اللسان وحده، ألن ذكر القلب يثمر المعرفة بال، ويهيج المحبة، ويثير

المعاصي  المخافة، ويدعو إلى المراقبة، ويزع عن التقصير في الطاعات، والتهاون في

منها فثمرة ضعيفة  والسيئات، وذكر اللسان وحده ال يوجب شيئاً من هذه اآلثار، وإن أثمر شيئاً 

ا المجال هنا مائة فائدة لن يسعن ر في نقاط إلىد ابن قيم الجوزية بعض فوائد الذكوقد عدَّ 

الوابل " لذكرها جميعا وسنذكر بعضها فقط ولمن أراد أن يطلع عليها جميعا فليعود لكتاب 

 " :الصيب 

  .أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره: إحداها

  .أنه يرضي الرحمن عز وجل: الثانية

  .أنه يزيل الهم والغم عن القلب: الثالثة

  .ر والبسطأنه يجلب للقلب الفرح والسرو: الرابعة

  .أنه يقوي القلب والبدن: الخامسة

  .أنه ينور الوجه والقلب: السادسة

  .أنه يكسو الذاكر المهابة والحالوة والنضرة: الثامنة. أنه يجلب الرزق: السابعة

  .أنه يورثه المحبة التي هي روح اإلسالم: التاسعة

  .أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب اإلحسان: العاشرة

  أنه يورثه اإلنابة، وهي الرجوع إلى هللا عز وجل: الحادية عشرة

  .أنه يورثه القرب منه: الثانية عشرة



  .أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة: الثالثة عشرة

  .أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجالله: الرابعة عشرة

 َفاْذُكُروِني أَْذُكْرُكمْ  :قال تعالىأنه يورثه ذكر هللا تعالى له، كما : الخامسة عشرة

  .۱٥۲:البقرة

  .أنه يورث حياة القلب: السادسة عشرة

  .أنه قوة القلب والروح: السابعة عشرة

  .أنه يورث جالء القلب من صدئه: الثامنة عشرة

 أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن: التاسعة عشرة

  .السيئات

  .ك وتعالىأنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبار: العشرون

وفيما يلي بعض أذكار األحوال نذكرها ليتم حفظها والحفاظ عليها ليكون ديدن المسلم ذكر 

 ـ :هللا في كل حال 

 في الشئ يراه ويعجبه ويخاف عليه العين

صحيح . إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ، فإن العين حق   

 ) . ۲۸٦/۱ن أبي داود)۲۱۲/۱صحيح الجامع ( 

  )۲۳۰۰/٤رواه مسلم ( ".  اللهم اكفنيهم بما شئت" 

 الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكالب

، فاسألوا هللا من فضله فإنها رأت ملكاً وإذا سمعتم نهيق ] من الليل [ إذا سمعتم صياح الديك  

 )متفق عليه ( ".  اً الحمار ، فتعوذوا بال من الشيطان فإنها رأت شيطان

( صحيح ".  سمعتم ُنباح الكالب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بال فإنهن يرين ماال ترونإذا " 

 ))۹٦۱/۳صحيح سنن أبي داود

 دعاء صالة االستخارة



كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ُيعلمنا : قال جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما 

إذا هم أحدكم باألمر فليركع : كلها كما يعلُمنا السورة من القرآن ، يقول االستخارة في األمور 

اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك :" ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل 

من فضلك العظيم فإنك تقِدُر وال أقِدُر ، وتعلم وال أعلم ، وأنت عالم الغيوب ، اللهم إن كنت 

عاجله :أو قال  -خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري  -يسمي حاجته -األمر  تعلم أن هذا

فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر في ديني  -وآجله 

فاصرفه عني واصرفني عنه ،واقدر لي الخير  -عاجله وآجله : أو قال  -ومعاشي وعاقبة أمري 

 )۱٤٦/۸رواه البخاري( ".  هحيث كان ، ثم أرضني ب

 كفارة المجلس

سبحانك اللهم : " من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ؟ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك " 

.  إال غفر له ما كان في مجلسه ذلك". وبحمدك ، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 
 )۱٥۳/۳صحيح الترمذي ( صحيح 

 دعاء القنوت

ني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما اللهم اهد" 

أعطيت ، وقني شر ما قضيت ،فإنك تقضي وال يقضى عليك ، إنه ال يذل من واليت ، تباركت 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك " )۱۹٤/۱صحيح ابن ماجه ( صحيح " ربنا وتعاليت

صحيح ابن (صحيح "  منك ال أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك من عقوبتك ، وأعوذ بك

اللهم إياك نعبد ، ولك ُنصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحقُد ، نرُجو رحمتك ، . "  )۱۹٤/۱ماجه 

ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق ، اللهم إنا نستعينك ،ونستغفرك ، ونثني عليك الخير 

وهذا موقف على عمر رضي هللا ".  بك ونخضع لك ، ونخلع من يكفرك ، وال نكفرك ، ونؤمن

 )٤۲۸-۱۷۱/۲األوراد( إسناد صحيح . عنه 

 ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته 

اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً ، أو . " )۱۱۸/٤رواه البخاري ( " .  ال بأس طهور إن شاء هللا" 

ما من عبد مسلم يعود مريضاً لم  )٦۰۰/۲صحيح سنن أبي داود ( ح صحي"◌ِ  يمشي لك إلى جنازة

"  أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عوفي :"يحضر أجله فيقول سبعة مرات 

بسم هللا أرقيك من كل شئ يؤذيك ، من شر كل نفس ، وعين . "  )۲۱۰/۲صحيح الترمذي ( صحيح 



أذهب البأس ، رب الناس . "  )۲۸۷/۱صحيح الترمذي ( صحيح ". يكحاسدة بسم هللا أرقيك ، وهللا يشف

 ُ  ) ۱۳۱/۱۰رواه البخاري الفتح ". (( ،إشف وأنت الشافي ال شفاء إال شفاءك شفاءا ال ُيغادر سقما

 عند دخول السوق

ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد ،ُيحيي وُيميت ، وهو حي ال يموت ، "  

 )۱٥۲/۳صحيح الترمذي ( حسن ".  الخير وهو على كل شئ قدير بيده

 دعاء من أصابته مصيبة

إنا ل وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في " قول كما أمره هللا من مسلم تصيبه مصيبة فيما 

 )٦۳۲/۲رواه مسلم(.  إال أخلف هللا له خيراً منها" مصيبتي واخلف لي خيراً منها 

 دعاء الهم والحزن

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماِض :" ما أصاب عبداُ هم وال حزن فقال 

في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو 

علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور 

رواه أحمد  .إال أذهب هللا حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً " . ء حزني وذهاب هميصدري وجال

اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل "  ) ۷٤الكلم الطيب ص(وصححه األلباني

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء ". والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال 

 . 

 دعاء الغضب

  ).۲۰۱٥/٤(مسلم  رواه"  ذ بال من الشيطان الرجيمأعو" 

 دعاء الكرب

ال إله إال هللا العظيم الحليم ، ال إله إال هللا رب العرش العظيم ، ال إله إال هللا رب السموات " 

اللهم رحمتك :" قال صلى هللا عليه وسلم دعاء المكروب  )متفق عليه ( ".  ورب العرش الكريم

هللا ، هللا ربي ال ". " أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله ال إله إال أنت 

ذي دعوة :" قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  )۹٥۹/۳(صحيح سنن ابن ماجه( صحيح "  أشرك به شيئاً 



لم يدع  -ظالمين ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من ال:" النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت 

 )۱٦۸/۳صحيح الترمذي (صحيح ".  بها رجل مسلم في شئ قط إال استجاب هللا له

 دعاء الفزع

 ) متفق عليه ( " ال إله إال هللا"  

  ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً 

ما من عبد يذنب ذنباً فيتؤضأ فيحسن الطهور ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، ثم يستغفر هللا لذلك 

 )۱۷۳/٥صحيح الجامع ( صحيح . ُغفر له الذنب إال

 من استصعب عليه أمر

رواة ابن السني وصححه ". اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهالً " 

 )۱۰٦األذكار للنووي ص ( الحافظ 

 ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه

" الحمد ل الذي بنعمته تتم الصالحات :" قال  كان صلى هللا عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره  

كان النبي  ). )۲۰۱/٤) صحيح الجامع( صحيح " .  الحمد ل على كل حالِ :" وإذا أتاه أمر يكرهه قال

حسن ".  صلى هللا عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو ُيسر به خر ساجداً شكراً ل تبارك وتعالى
 )۲۳۳/۱صحيح ابن ماجه (

االستغفار وألهميته أفرد له حديثا خاصا عن فضله وأهميته في موضوعنا إذابة  ومن الذكر

 الجليد في العالقة مع هللا عز وجل 

 فضل االستغفار

 :قال هللا تعالى 

ُه َكاَن َغفَّاًرا  " ُكْم إِنَّ  َفقُْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ

َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم بِ   اٍت َوَيْجَعْل لَُكْم أَْنَهاًراُيْرِسِل السَّ "  أَْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل لَُكْم َجنَّ

 صدق هللا العظيم

- :ى هللا عليه وسلم قال الرسول صل



ستغفار جعل هللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث ال من أكثر اال(

 ).يحتسب

َ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِبِهْم َوَمْن َوالَِّذيَن إَِذا َفَعلُ  "قال هللا تعالى  وا َفاِحَشًة أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َذَكُروا هللاَّ

وا َعلَى َما َفَعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ  ُ َولَْم ُيِصرُّ ُنوَب إِالَّ هللاَّ عن أسماء بن . آل عمران ۱۳٥آية "  َيْغفُِر الذُّ

رجال إذا سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه  الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت

وسلم حديثا نفعني هللا منه بما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا 

حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يصلي ثم يستغفر هللا إال غفر هللا له ثم قرأ هذه ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم : "يقول

َ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغفِرُ (اآلية  ُنوَب َوالَِّذيَن إَِذا َفَعلُوا َفاِحَشًة أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َذَكُروا هللاَّ  الذُّ

وا َعلَى َما َفَعلُوا َوُهْم َيْعلَ  ُ َولَْم ُيِصرُّ   .أخرجه أحمد واألربعة وصححه ابن حبان). ُمونَ إِالَّ هللاَّ

اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َوأَْزَواٌج  : "وقال تعالى ِهْم َجنَّ َقْوا ِعْنَد َربِّ لِلَِّذيَن اتَّ

ُ َبِصيٌر ِباْلِعَباِد الَِّذيَن َيقُولُ  ِ َوهللاَّ َرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن هللاَّ ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوقَِنا ُمَطهَّ َنا آََمنَّ َنا إِنَّ وَن َربَّ

اِدقِيَن َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنفِقِيَن َواْلُمْسَتْغفِِريَن ِباْألَْسَحارِ  اِبِريَن َوالصَّ اِر الصَّ آل  ۱۷-۱٥آية "  َعَذاَب النَّ

 .عمران

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة  : "عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني  :إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول

 .رواه مسلم" فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له

: عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال ائي وأبو داود وابن ماجة والبيهقيوروى النس

من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجا ومن كل " عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا

َفقُْلُت اْسَتْغفُِروا  : "قال تعالى. صحيح اإلسناد: قال الحاكم" ضيق مخرجا ورزقه من حيث ال يحتسب

ُه َكاَن َغفَّاًرا  ُكْم إِنَّ  َربَّ

َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم ِبأَ   اٍت َوَيْجَعْل لَُكْم أَْنَهاًراُيْرِسِل السَّ آية "  ْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل لَُكْم َجنَّ

ْت  "وقال تعالى . نوح ۱۱ َمَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّ ٍة َعْرُضَها السَّ ُكْم َوَجنَّ َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربِّ

قِينَ   .آل عمران ۱۳۳آية " (  لِْلُمتَّ

َبُهْم َوُهْم َيْسَتْغفُِرونَ َوَما (وقال تعالى  ُ ُمَعذِّ َبُهْم َوأَْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن هللاَّ ُ لُِيَعذِّ  ۳۳آية ، )َكاَن هللاَّ

 .وهذه اآلية مؤذنة باألمان من العذاب كما صرح بذلك الفخر الرازي. األنفال

: قال: العجب ممن يهلك ومعه النجاة، قيل وما هي: وكان على كرم هللا وجهه يقول

 .قاله في فيض القدير. االستغفار

 :وورد في فضل االستغفار آيات وأحاديث كثيرة



وعزتك : إن الشيطان قال: "رضي هللا عنه أن رسول هللا قال ففي حديث أبى سعيد الخدري

وعزتي : فقال الرب تبارك وتعالى، يا رب ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم

 .أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وقال صحيح اإلسناد، "لهم ما استغفروني وجاللي ال أزال أغفر

قال هللا : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وال أبالى، يا ابن آدم : "تعالى

يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب ، السماء ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالىلو بلغت ذنوبك عنان 

 .رواه الترمذي" األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة

قال رسول هللا صلى هللا  ،من حديث معرور بن سويد عن أبي ذر قال وأخرج مسلم في صحيحه

جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة يقول هللا عز وجل من : "عليه وسلم

فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا 

تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب األرض خطيئة ال يشرك بي 

 ".شيئا لقيته بمثلها مغفرة 

  ـ: الدعاء والمناجاة

لنعيش سويا أخي القارئ تلك القصة الرائعة ، قصة مناجاة ودعاء وحديث بين أمة وموالها 

محراب كبير ال يصيبه الوهن أو الركود أو  ف يمكن أن تتحول حياة اإلنسان إلىولنتأمل كي

الفتور بين العبد وبين مواله ، إنها امرأة ككثير من النساء الذين ابتالهن هللا عز وجل القدير 

عليها االستسالم لألمر ، فالعقم هو أمر هللا وقدره  ولكن إيمانها الذي مأل قلبها أبى لحكيم بالعقما

 تصير ة هللا ، ولن يبلغ دعائها ل حتى تحيل حياتها كلها له وحده حتىولن يرفع قدر هللا إال مشيئ

وجداننا في ذلك  هللا سبحانه ، فلنقرأ جيدا ولنعش بكامل كلماتها مناجاة وعبادة وتدلل على

لنا في سورة سميت  هللا عز وجل والتي يسوقها المولى الحوار الرائع بين امرأة عمران وبين

 ) ....آل عمران ( باسمهم 

الحوار من حياة أوقفتها ل تعالى ـ فحديثنا هنا لمن ولن نتحدث في التفاصيل التي سبقت هذا 

قد فترت الهمم والعزائم وكيف ينهضون بها  صراط مستقيم ولم يعوج بهم الطريق وإنما هم على

 ينبض في أحشائها نبض جنين يهبه الخالق الكريم لها فتنهض وال تنسيها ى ـ حتىمرة أخر

موالها ليس بالشكر فقط  والدعاء بأن يبارك فيما رزقها إياه  فرحة الحمل بعد عقم أن تتوجه إلى

َما فِي َبْطِني  إِْذ َقاَلِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي َنَذْرُت لَكَ (ل وإنما لتهبه كله ل عز وجل في خدمته وخدمة الهيك

ِميُع اْلَعلِيمُ  َك أَْنَت السَّ ْل ِمنِّي إِنَّ ًرا َفَتَقبَّ  .. ۳٥آل عمران "  ُمَحرَّ



والمناجاة كلمات للتعبد وليس مناجاة فالدعاء طلب من هللا عز وجل وتمني عليه  ليس دعاء

يا رب " ربها  بر والقرار الذي تتخذه وتعرضه على أما هذا الحديث ، فهو كالخهللا وثناء على

عز إنني قد وهبتك هذا الجنين الذي أحمله ، كله لك وفي خدمة دينك ، قرار وحوار راق مع هللا 

ويقدر أمورا ال يفهمها البشر في حينها وربما يتساءلون كثيرا  وجل ويسمعها هللا تبارك وتعالى

 قيام الساعة   هم أبدا ويظل طي حكمته سبحانه إلىيأتيهم الجواب وربما ال يأتي قبل أن

وتأتي آالم الوضع وتضع امرأة عمران مولودها في غياب الوالد الذي طواه الموت قبل مولد 

والتي كانت تظنه ذكرا فيكون  أول مولود له وتكون المفاجأة للعابدة المتبتلة التي وهبت مولودها

ليكرمها هللا عز  خدمة دين هللا وأرادها هللا أنثى دة هللا وحكمته ، أرادته ذكرا ليكون فيبإرا أنثى

أو حامل لقضية ، وإنما األم ، فلن يكون وليدها مجرد عابد  ا كانت تتمنىوجل بفضل أكبر مم

كبر المعجزات ومهمة من أعظم المهمات ، فتلك ستكون أنثى ليعدها هللا عز وجل لمعجزة من أ

والذي ينسب لها ليس إنقاصا لشأنها أو " ابن مريم  عيسى" ستحمل في بطنها كلمة هللا  نثىاأل

شأنه وإنما تكريما لها والبنها معجزة هللا عز وجل وكل هذا بفضل إخالص امرأة ودعائها 

 ..ومناجاتها وحوارها مع ربها 

ا َوَضَعْتَها َقالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها أُْنَثى"  َكُر َكاْألُْنَثى َوإِنِّي  َفلَمَّ ُ أَْعلَُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذَّ َوهللاَّ

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ َتَها ِمَن الشَّ يَّ ْيُتَها َمْرَيَم َوإِنِّي أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ لم تعد في صفقتها مع   ۳٦آل عمران "  َسمَّ

 اً وإنما هي قد وهبت للكريم وانتهىهللا لتغير نوع المولود لتقول يا رب أنا كنت أحسبها ذكر

" األمر وهو الذي يقدر فلتستسلم لما يقدره ولتسعد بما يرضيه فيكون التقبل الرباني سريعا 

ا ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزكَ  َها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفَّلََها َزَكِريَّ لََها َربُّ ا اْلمِ َفَتَقبَّ ْحَراَب َوَجَد ِريَّ

َ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بِ  ِ إِنَّ هللاَّ "  َغْيِر ِحَسابٍ ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم أَنَّى لَِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد هللاَّ
  ۳۷آل عمران 

كفالة ابنة عمران ( بذلك الشرف العظيم  يع لكفالة مريم كلهم يريد أن يحظىويتهافت الجم

 فيلها النبي زكريا فتنبت علىوتكون كلمة هللا بتك) رجل العابد التقي وزوجته العابدة الطاهرة ال

عين هللا وفي كنف نبي بأمر هللا وتقديره يستبق الجميع ويستهمون ويلقون بأقالمهم في النهر 

ص رعايتها كأحسن ما يكون ويخص لم زكريا  ليهتم بأمرها ويقوم علىفتغرق كل األقالم إال ق

لها مكانا للعبادة ال يقربه غيره ، لتعطيه درسا آخر في فن التعبد والعيش في رحاب هللا ول 

والقرب منه وكل هذا بثمرة دعاء امرأة هي أمها التي وهبتها ل ، يدخل عليها زكريا المحراب ـ 

ها هو به يأتـ فيجد عندها رزقا لم " كلما " ويبدو أن األمر قد تكرر كثيرا ونفهم ذلك من كلمة 

هو من عند هللا " قالت " أَنَّى لَِك َهَذا " وهو يعلم أنه ال أحد يأتيها بالرزق غيره فيسألها يا مريم 



ُه َقاَل " لينتبه زكريا لألمر ولم يكن قد رزق من األبناء  ـ وهو النبي ـ   "  ا َربَّ ُهَنالَِك َدَعا َزَكِريَّ

ةً  يَّ َعاءِ  َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ َك َسِميُع الدُّ َبًة إِنَّ ، إنه ال يأس مع الدعاء ، وال يأس وهللا "   َطيِّ

عز وجل واسعة خزائنه وقدرته ليس لها حدود وهو الكريم الذي يستحي أن يرد كف عبده 

ِئَكُة َفَناَدْتُه اْلَمَال " خاوية وقد ارتفعت بالدعاء والنداء والمناجاة فتكون اإلجابة الربانية المباشرة  

ًدا وَ  ِ َوَسيِّ ًقا ِبَكلَِمٍة ِمَن هللاَّ ُرَك ِبَيْحَيى ُمَصدِّ َ ُيَبشِّ ا َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ هللاَّ َحُصوًرا َوَنِبّيً

الِِحينَ  " ذرية طيبة "  م كثيرا في الدعاء ولم يطلب سوىلم يطمع زكريا عليه السال"  ِمَن الصَّ

" من األنبياء ويستمر  بأن يهب له ليس صالحا وإنما نبي  الكريم بالرزق الفوريفتكون إجابة هللا

وليس دعاء هذه المرة ليعبر عن " حوار " بين زكريا وبين ربه عن طريق المالئكة " الحوار 

تلك النفس البشرية التي تعيش أحيانا في بشريتها المحدودة بضعفها وقلة حيلتها ، فهو الذي دعا 

 ادر القوي الرزاق الذي يقدر بكلمة كن وهو النبي الذي يعرف ذلك جيدا ، لكت حينودعا الق

قدرة هللا أو كأنه يريد أن يطمئن قلبه لعزة الطلب أو استحالته  تأتيه البشارة يتساءل وكأنه ينسى

ي ُغَالٌم َوَقْد َقاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِ " بالنسبة للبشر ، فهو الرجل الذي أصابه الكبر ثم زوجه العاقر 

ُ َيْفَعُل َما َيَشاءُ   .. " َبلََغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرأَِتي َعاقٌِر َقاَل َكَذلَِك هللاَّ

وطالما أن هللا يفعل ما يشاء ، وطالما أن قدرة هللا ال يحدها شيء ، وطالما أن أمر هللا بين 

ماذا ندع مجاال للجليد والجمود أن الكاف والنون ، فلماذا نبتعد ولماذا نغفل ولماذا ال نقترب ، ول

 ...يكون حائال بيننا وبين هللا عز وجل 

التاريخ اإلنساني  وقربها وفهمها تكون معلمة علي مدىوهكذا تكون امرأة عمران بعبادتها 

كله في كيفية القرب من هللا والدعاء ل بل والحديث معه سبحانه إذا استقام القلب والقالب 

وجل بأن تكون ابنتها الموهوبة من هللا ول خير نساء العالمين وأم معجزة هللا ليكافئها هللا عز 

حين انتبه  هللا عز وجل نبيه زكريا ابنه يحيىعز وجل عيسي ابن مريم وتكون سببا في أن يهب 

َ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ " منها أن قدرة هللا ليس لها حدود   "  .... إِنَّ هللاَّ

ما  ، مكانة تعلو بصاحبها وتتصاعد حتى تأخذه إلىلك هي فضيلة الدعاء وتلك هي مكانته وت

هللا عز وجل ، وإنما  اكتسب  ي الدعاء ومن هؤالء المتدللين علىيرضي ربه فيصير من مقبول

ه في خطوة واحدة يصل باإلنسان الدعاء تلك المكانة بين العبادات ليصير الدعاء هو العبادة ألن

لمقصود به من الخلق وهو التذلل والخضوع والخشوع والتضرع بين يدي هللا وذلك هو ا إلى

 قمة العبودية 



نه وليس له حاجة مع وليس هناك مصيبة أو شديدة أكبر من أن يصاب المؤمن في قلبه وإيما

أن يعود لما كان عليه من حالوة في إيمانه وعمق في يقينه وليس هناك سبيل  ما يمر به سوى

 إال باللجوء ل فهو صاحب القلب وهو مقلبها ومثبتها  لذلك

الحي  أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا:  تعالىاإلسرائيليات يقول هللا  وفي بعض

. الخزائن وبابي مفتوح عند دعائي القيوم ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح

ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به أو من ذا الذي به أو من  من ذا الذي أحلت به نائبة فقطعت

فيبخلني عبدي ؟  أبخيل أنا ،أنا غاية اآلمال كيف تنقطع اآلمال دوني ؟فلم أفتحه له طرق بابي

بؤساً للقانطين من رحمتي ويا بؤساً لمن  أليس الدنيا واآلخرة والكرم والفضل كله لي ؟ فيا

  . عصاني وتوثب على محارمي

 

عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري  تأتي من يغلق: به لرجل كان يأتي الملوك وقال وهب بن من

نهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني نصف الليل ونصف ال عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه

  ستجب لك ؟أ

 

و صاحب الملك و الملكوت و العزة  يا عبد هللا إنك إذا رفعت يدك استحي الجبار تبارك وتعالى

قال  :فعن سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال" يديك صفراً  يستحيي منك أن يردو الجبروت 

عبده إذا رفع  إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من" صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

  رواه أبو داود" يديه إليه أن يردهما صفرا

  ق الباري المصورهللا الخال فهل سمعت بملك من ملوك الدنيا يستحيي من العامة وأما

ومن عجيب صنع هللا ومن دالئل كرمه الذي ال يحده حدود أن يأمرنا هللا عز وجل الملك 

الكريم بالدعاء ليكون هو العبادة ، يأمرنا أن نطلب منه ونبالغ في الدعاء ونلح فيه بل ويجعل 

  عن عبادة هللا اً واستكبار اً ذلك من تمام العبودية له سبحانه وتكون مخالفته كفر

ُكُم اْدُعوِني أَْسَتِجْب لَُكمْ  "قال تعالى   . • فاآلية تدل على الوجوب  "  َوَقاَل َربُّ

  من االستكبار وهو كفر لألمر في اآلية وألن ترك العبد دعاء ربه

َ ِمْن َفْضلِهِ " وقال تعالى  •   ." َواْسأَلُوا هللاَّ

ًعا َوُخْفَيةً اْدُعوا  "" وقال تعالى  • ُكْم َتَضرُّ ُه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ  َربَّ   إِنَّ

ْحَمَن أَّيًا َما َتْدُعوا َفلَُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى"  • َ أَِو اْدُعوا الرَّ  " قُِل اْدُعوا هللاَّ



ومن السنة المطهرة تأتينا التوجيهات النبوية عن أهمية الدعاء وفضله وأسوق هنا بعضا من 

أصل عندنا أهمية األمر واإلقبال عليه واالستدامة كذلك  هذه األحاديث النبوية الشريفة كي تت

ربنا تبارك  ينزل:" هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فعن أبي

اآلخر يقول من يدعوني فأستجيب له من  وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل

  متفق عليه "فأغفر له يسألني فأعطيه من يستغفرني

سيد االستغفار أن تقول ( النبي صلى هللا عليه وسلم  عن: عن شداد بن أوس رضي هللا عنه .

أعوذ بك  ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي

إال أنت لي فإنه ال يغفر الذنوب  من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر

بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها  قال ومن قالها من النهار موقنا. 

  البخاري رواه) الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة من

يقول هللا عز وجل أنا عند ظن :" عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا: عن أبي هريرة قال .

 يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مإل ذكرته ي وأنا معه حينعبدي ب

إلي ذراعا تقربت منه  في مإل هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذرعا وإن تقرب

  متفق عليه"باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

علمه النبي صلى هللا عليه وسلم أسلم  كان الرجل إذا:" عن أبي مالك األشجعي عن أبيه قال .

 "بهؤالء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الصالة ثم أمره أن يدعو
  رواه مسلم

ما من عبد مسلم "هللا صلى هللا عليه وسلم  قال رسول: عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال .

  اه مسلمرو"إال قال الملك ولك بمثل يدعو ألخيه بظهر الغيب

األول  عامالقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :على المنبر ثم بكى فقال قام أبو بكر الصديق .

 لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية اً أحد على المنبر ثم بكى فقال اسألوا هللا العفو و العافية فإن
 رواه الترمذي

، ففيه يخلو كل حبيب " السحر" وقت  ومن أفضل أوقات الدعاء والمناجاة والعبادات عامة هو

بحبيبه  وتحلو المناجاة بين المشتاقين ، ويفرح الحبيب بقرب حبيبه وقد خال به ، وقد ترك النوم 

النوم والدفء في حين يفضل  في أوقات البرد والشتاء حين يحلووحالوته من أجله خاصة 

 الحبيب االلتقاء بمحبوبه 

 وقت السحر

كله وأرخى الليل  جاة أن تخلو بربك والناس نيام ، وقد سكن الكونفأطيب أوقات المنا  

وعظمة موالك ، فتأنس  سدوله وغابت نجومه ، فتستحضر قلبك وتتذكر ربك وتتمثل ضعفك



خشيته وتشعر بمراقبته ،  من بذكره وتفرح بفضله ورحمته ، وتبكيبحضرته ويطمئن قلبك 

لمن ال يعجزه شيء ، وال يشغله  ي بحوائجكوتلح في الدعاء وتجتهد في االستغفار ، وتفض

له كن فيكون ، وتسأله لدنياك وآخرتك  شيء عن شيء ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول

وعشيرتك ونفسك وإخوتك ، وما النصر إال من عند  وجهادك ودعوتك وآمالك وأمانيك ووطنك

 .الحكيم هللا العزيز

اديث المتواترة في فضل هذه الساعات وتزكية تلك واألح ولهذا يا أخي وردت اآليات الكثيرة

ا أخي حرص العباد إلى أن يغتنموا منها ثواب الطاعات ، ولهذا ي األوقات وندب الصالحين من

 على أال يفوتهم هذا الفضل العظيم فهم في هذه األوقات تائبون عابدون حامدون السلف الصالح

ويسألون هللا  رضوانا ويزدادون يقينا وإيماناذاكرون راكعون ساجدون يبتغون فضال من هللا و

 من فضله وهو أكرم مسئول وأفضل مأمول 

 :فمن اآليات القرآنية قوله تعالى

ٌة َقاِئَمٌة َيْتلُوَن آَياِت ِهللا آَناَء اللَّْيلِ  ِمْن أَْهلِ   (   ُيْؤِمُنوَن ِباِل َواْلَيْوِم اآلِخرِ ، َوُهْم َيْسُجُدوَن  اْلِكَتاِب أُمَّ

الِِحيَن  ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَساِرُعوَن فِي َوَيأُْمُرونَ  َوَما ، اْلَخْيَراِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّ

قِينَ  َيْفَعلُوا ِمْن َخْيرٍ   ۱۱٥-۱۱۳:عمران آل) َفلَْن ُيْكَفُروهُ َوهللاُ َعلِيٌم ِباْلُمتَّ

 

َقْوا ِعْنَد َربِّ  لِلَِّذينَ " اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَْنَهارُ اتَّ َرةٌ َوِرْضَواٌن  ِهْم َجنَّ َخالِِديَن فِيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ

ا، َبِصيٌر ِباْلِعَباِد  ِمَن ِهللا َوهللاُ  َنا آَمنَّ َنا إِنَّ اِر  الَِّذيَن َيقُولُوَن َربَّ ، َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب النَّ

ابِ  اِدقِيَن َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنفِقِيَن َواْلُمْسَتْغفِِرينَ  ِرينَ الصَّ   ۱۷-۱٥:آل عمران" ِباألَْسَحارِ  َوالصَّ

ْمِس إِلَى َغَسقِ " الَة لُِدلُوِك الشَّ َوِمَن  , اللَّْيِل َوقُْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ قُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوداً  أَقِِم الصَّ

َك َمَقاماً َمْحُموداً  ْد ِبِه َنافَِلًة لََك َعَسى أَْن َيْبَعَثكَ اللَّْيِل َفَتَهجَّ   . ۷۹-۷۸:اإلسراء" َربُّ

ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَى" َوالَِّذيَن  , األَْرِض َهْوناً َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َسالماً  َوِعَباُد الرَّ

داً َوقِ  ِهْم ُسجَّ  . ٦٤-٦۳:الفرقان  "َياماً َيِبيُتوَن لَِربِّ

َما ُيْؤِمُن ِبآياِتَنا" داً َوَسبَُّحوا ِبَحْمدِ  إِنَّ وا ُسجَّ ُروا ِبَها َخرُّ ِهْم َوُهْم ال َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذيَن إَِذا ُذكِّ ، َربِّ

ا َرَزقْ  َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعنِ  ُهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ َفال َتْعلَُم َنْفٌس َما ، ُيْنفِقُوَن  َناُهمْ اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَّ

ةِ   . ۱۷-۱٥:السجدة" أَْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَملُونَ  أُْخفَِي لَُهْم ِمْن قُرَّ

ْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْيِل َساِجداً " ِه قُْل َهلْ  أَمَّ ِوي الَِّذيَن َيْستَ  َوَقاِئماً َيْحَذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ

َما ُر أُولُو األَْلَبابِ  َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعلَُموَن إِنَّ  . ۹:الزمر"َيَتَذكَّ

 



اٍت َوُعُيونٍ " قِيَن فِي َجنَّ ُهْم َكاُنوا َقْبَل َذلِكَ  , إِنَّ اْلُمتَّ ُهْم إِنَّ َكاُنوا َقلِيالً ، ُمْحِسِنيَن  آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُّ

 . ۱۸-۱٥:الذاريات"َوِباألَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغفُِرون , ْيِل َما َيْهَجُعونَ ِمَن اللَّ 

َك ِبأَْعُيِنَنا" ْح بَِحْمِد َربَِّك ِحيَن َتقُوُم  َواْصِبْر لُِحْكِم َربَِّك َفإِنَّ  "َوإِْدَباَر النُُّجومِ  َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحهُ ، َوَسبِّ

 . ٤۹-٤۸:الطور

َها اْلمُ " ُل َيا أَيُّ مِّ ِل اْلقُْرآَن َتْرِتيالً  أَْو ِزْد َعلَْيهِ ، ِنْصَفُه أَِو اْنقُْص ِمْنُه َقلِيالً ، َقلِيالً  قُِم اللَّْيَل إِال، زَّ َوَرتِّ

ِل اْلقُْرآنَ ،  ا َسُنْلقِي َعلَْيَك َقْوالً َثقِيالً ، َتْرِتيالً  أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرتِّ ِل ِهَي أََشدُّ َوْطئاً اللَّيْ  إِنَّ َناِشَئةَ ، إِنَّ

 . ٦-۱:المزمل" َوأَْقَوُم قِيالً 

َك َيْعلَُم أَنَّكَ " ُر اللَّْيَل  َتقُوُم أَْدَنى ِمْن ُثلَُثيِ اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثلَُثُه َوَطاِئَفةٌ  إِنَّ َربَّ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َوهللاُ ُيَقدِّ

َهاَر َعلَِم أَنْ  َر ِمنَ لَْن ُتْحُصوهُ َفتَ  َوالنَّ  . ۲۰:المزمل"اْلقُْرآنِ  اَب َعلَْيُكْم فاقرؤوا َما َتَيسَّ

ا َنْحنُ " ْلَنا َعلَْيَك اْلقُْرآَن َتْنِزيالً  إِنَّ َواْذُكِر اْسَم ، َوال ُتِطْع ِمْنُهْم آِثماً أَْو َكفُوراً  َفاْصِبْر لُِحْكِم َربِّكَ ، َنزَّ

ْحُه لَْيالً َوِمَن اللَّيْ ، ُبْكَرًة َوأَِصيالً  َربِّكَ   . ۲٦-۲۳:اإلنسان"َطِويالً  ِل َفاْسُجْد َلُه َوَسبِّ

 

 :ومن األحاديث الشريفة
ينزل ربنا تبارك : (قال" صلى هللا عليه وسلم"أن رسول هللا  عن أبي هريرة رضي هللا عنه

من يدعوني فأستجيب له من : سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول وتعالى كل ليلة إلى

 .والترمذي وغيرهم رواه البخاري ومالك ومسلم .(فأعطيه من يستغفرني فأغفر له سألنيي

الثلث األول من الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول  أن هللا يمهل حتى إذا ذهب: (وفي رواية مسلم

 .)يدعوني أنا الملك فمن الذي

أقرب : (يقول" يه وسلمعل صلى هللا"وعن عمرو بن عنبسة رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا 

استطعت أن تكون ممن يذكر هللا في تلك  ما يكون الرب عز وجل من العبد في جوف الليل، فإن

 داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح والحاكم على شرط رواه أبو (الساعة فكن

 .مسلم

ل األخير ودبر جوف اللي(قال .. أسمع؟ قيل يا رسول هللا أي الدعاء: عن أبي أمامه قال

 .)وقال حديث حسن صحيح رواه الترمذي (الصلوات

عليكم بقيام الليل ، فإنه ": (صلى هللا عليه وسلم"هللا  قال رسول: عن بالل رضي هللا عنه قال

ومنهاة عن اإلثم ، وتكفير للسيئات ، ومطردة للداء ، وقربة إلى هللا تعالى  , دأب الصالحين قبلكم

 .ترمذيأخرجه ال .)الجسد عن

قام النبي صلى هللا عليه وسلم حتى تورمت قدماه : رضي هللا عنه قال وعن المغيرة بن شعبة

أخرجه الخمسة  .(أفال أكون عبدا شكورا: (قال.. ُغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قد: فقيل له



 .إال أبا داود

ال يدع قيام الليل ، " صلى هللا عليه وسلم"كان رسول هللا : (قالت عن عائشة رضي هللا عنها

 .أخرجه أبو داود .)أو كسل صلى قاعدا وكان إذا مرض

زال  ما: ذكر عند النبي صلى هللا عليه وسلم رجل ، فقيل: مسعود رضي هللا عنه قال وعن ابن

أخرجه الشيخان .)أذنه ذلك رجل بال الشيطان في: (نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصالة، فقال

 .والنسائي

نعم الرجل عبد هللا : (رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ث ابن عمروفي حدي

يصلي بالليل  كان: (قال نافع مواله.. فكان يداوم بعده على قيام الليل ، ) كان يصلي بالليل لو

عالى نعم فيقعد ويستغفر هللا ت ثم يقول يا نافع أسحرنا؟ فأقول، فيقول يا نافع أسحرنا؟ فأقول ال 

والظاهر أن ذلك بعد أن كبر وكف بصره  دخلنا في وقت السحر: أسحرنا) .. حتى يطلع الفجر

 .رضي هللا عنه

 .مسلم رواه .)أفضل الصالة بعد المكتوبة قيام الليل: (هللا عنه قال وعن أبي هريرة رضي

من ": (لمصلى هللا عليه وس"هللا  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال رسول

بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية  قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام

 .رواه أبو داود )كتب من المقنطرين

قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي األعمال  وله في رواية أخرى عن عبد هللا بن حبيش

 )القيام طول: (قال.. أفضل؟ 

وسلم من الليل عشر  كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه: (هللا عنها وعن عائشة رضي

أخرجه الستة وهذا لفظ  ..)ركعة ركعات ويوتر بسجدة ويركع بركعتي الفجر فتلك ثالث عشرة

 .مسلم

من  إذا قام أحدكم: (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هريرة رضي هللا عنه قال وعن أبي

ثم ليطول بعد : (داود أخرجه مسلم وأبو داود وزاد أبو) بركعتين خفيفتينالليل فليفتتح صالته 

 .)ذلك ما شاء

نسان وبين ربه تلك هي باختصار أهم العبادات التي يمكن أن تذيب الجليد في عالقة ما بين اإل

خر واألفضل أن ال يظل تلك العبادات لتنشيط القلب والروح بين الحين واآل وكلنا في حاجة إلى

مل أو أن األمر يمكن أن وتيرة واحدة أو عبادة واحدة فترة طويلة فإن القلوب ت من علىالمؤ

مجرد عادة كما أسلفنا وإنما يجب شغل القلب دائما بالجديد وتغيير العبادة والتجديد  يتحول إلى

فيها أدعي إلحيائه  وجعله متيقظا فتظل العالقة التعبدية محتفظة بدفئها معظم الوقت وذلك 

 سير هللا  وفضله واالستعانة به سبحانه بتي
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