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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــن وأفضــل الصــاة وأكمــل التســليم ىلع ســيدنا حممد 

ــه أمجعن. وىلع آهل وصحب
امهلل لــك احلمــد جبميــع حمامــدك لكهــا مــا علمــُت منهــا ومــا لــم أعلم، ىلع 
مجيــع نعمــك لكهــا مــا علمــُت منهــا ومــا لــم أعلــم، عــدد مجيــع خلقــك 

لكهــم مــا علمــُت منهــم ومــا لــم أعلــم.
والصــاة والســام ىلع أرشف خلقــك ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم 
ــه  ــل األىلع لإلنســان ىلع مــر ادلهــور وىلع آهل وصحب ــم األســى واملث املعل

وســلم، وبعــد:
فقــد بــدأت اتلعليــم اعم 1996 واكن عمــري حينهــا 15 ســنة وشــعرت بقيمــة 
هــذه األمانــة الــي محلتهــا، ودرّســت وقتهــا خــال الصيــف مائــة طالــب 
يف فــريت الصبــاح واملســاء، كنــت معهــم يف ادلرس معلمــاً حازمــاً وبعــد 
ــم  ــاركوين أفراحه ــك ش ــاً، ذلل ــاً حليم ــاً رحيم ــفوقاً وصديق ــاً ش ادلرس أخ
ــوة، كنــت  ــاين اهلل مــن ق وأحزانهــم، وســعيت إىل إســعادهم بــكل مــا آت
معهــم أمينــاً ىلع أرسارهــم، صادقــاً يف بــذل جهــدي حلــل مشــالكهم.. ثــم 
ــن  تابعــت اتلدريــس صيفــاً وشــتاء، وهــذه الســنة – 2016 - أكمــل عرشي
ســنة يف جمــال اتلعليــم واإلصــاح االجتمــايع بفضــل اهلل تعــاىل وكرمــه.
جلســت ذات يــوم فــإذا بالكثــر مــن أرسار الســعادة تطــوف داخــل ثنايــا 
عقــي وقلــي، وترجــوين أن أعــزو إىل القلــم فيكتبهــا ليســتفيد منهــا لك 

مــن أراد أن يبــدأ حياتــه مــن جديــد وأن يعيــش ســعيداً . 

وانطاقــاً مــن احلديــث الرشيــف: )مــن اســتطاع منكــم أن ينفــع أخــاه 
فليفعــل( – صحيــح مســلم - أكتــب لــك نبــذة مــن احللــول واألرسار الــي 
غــرت حيــاة آالف انلــاس... اكن لك مــن استشــارين يقــول: يلــت انلــاس 
تعلــم بهــذا يــا أســتاذي ليك ال حيصــل هلا مــا حصــل يل ويك تعيش بســعادة، 
فآيلــت ىلع نفــي ان أكتــب بعــض هــذه األرسار والفوائــد والعــر – دون 
ــع،  ــض الوقائ ــر بع ــا أغ ــه –، ربم ــاً ىلع خصوصيت ــد حفاظ ــم أح ــر اس ذك
ــم هــو أن تعــرف  ــن امله ــة... ولك ــوب احلاكي لبــس بعــض األحــداث ث

ُ
وأ

الــر وتقطــف اثلمــرة بــإذن اهلل تعــاىل.
ــْف هــذه األرسار بعنايــة وراعيــة، خــذ منهــا مــا يوافــق ميولــك  ذللــك تَلَقَّ
واعتقــادك، ومــا ال يوافقــه فالقــرار اعئــد إيلــك يف قبــوهل أو عــدم قبــوهل.                
وتذكــْر أن اتلغيــر يبــدأ منــك، فتغيــر العالــم مرهــون بتغيــر ذاتــك ثــم 

أرستــك ثــم...، ولــو فعــل لك منــا ذلــك تلغــرَّ العالــم بــأرسه..
هل توافقين الرأي؟  إذاً نلبدأ ىلع بركة اهلل... 

                                                                                  وكتبه
 بكري بريمو السمان
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ّر األول: احترم خصوصيات اآلخرين السِّ

ــول إىل  ــزل ادلخ ــواهل وأن يع ــل ج ــان أن يقف ــهر رمض ــم يف ش أراد أحده

اإلنرنــت يف هــذا الشــهر املبــارك للتفــرغ للعبــادة وألســباب ثانيــة، فكتب 

ىلع صفحتــه ذلــك وقــال ملتابعيــه: ]ال تقلقــوا أنــا خبــر[، ولكــن ادلنيــا 

ــدة  ــده بش ــرار، وذاك انتق ــذا الق ــن ه ــب م ــذا تعجَّ ــد فه ــم تقع ــت ول قام

ألنــه ليــس مــن حقــه أن حيرمهــم منــه شــهراً اكمــًا، وذلــك اختــذ موقفــاً 

منــه ولــم يعــد يكلمــه بعــد رمضــان وهكــذا..

ــك  ــه علي ــر فََرض ــجن كب ــش يف س ــك تعي ــاً أن ــف أحيان ــك تكتش إن

هاتفــك ووســائل اتلواصــل، فــإذا أردت اخللــوة مــع نفســك ملــدة أســبوع 

ــينتقدون دون أن  ــيعرضون وس ــك س ــن حول ــراً مم ــرى أن كث ــًا فس مث

يمنحــك بعضهــم حــى فرصــة بيــان الســبب... أنــا أعلــم أن بعضــاً منهــم 

يدفعهــم احلــب ملثــل هــذا ولكــن يف انلهايــة ينبــي ىلع اجلميــع احــرام 

ــم.. ــرام خصوصيته ــك اح ــي علي ــا ينب ــك، كم خصوصيت

ــك  ــن حق ــاً، م ــادام مباح ــبك م ــوب اذلي يناس ــس اثل ــك أن تلب ــن حق م

ــة  ــدد طريق ــك أن حت ــن حق ــتصمت، م ــى س ــتتلكم وم ــى س ــرر م أن تق

معيشــتك وحياتــك بنفســك دون أن يفــرض عليــك أحــد ذوقه أو أســلوب 

حياتــه، وهــذا احلــق مضمــون لــك مــا لــم يتقاطــع مــع حقــوق اآلخريــن 

ويرضهــم.

أحــد أصدقــايئ جتاهــل رســائي 
ــيئاً  ــاج ش ــم احت ــة ث ــدة طويل مل
ــي  ــل واكن هات ــر اعج ــين غ م
مغلقــاً فأقــام ادلنيــا ولــم يقعدها 
وســخر مــن هــذا القــرار ملجــرد 
أنــه يريــد الــكام مــي اعجــًا 

ــاً... ــوايل مغلق ــون ج ــده يف ك ــلكة عن ــا مش ــذا ف ــد ه ــا بع أم
ــخصاً  ــا ش ــد به ــل وال أقص ــائل اتلواص ــة ىلع وس ــة اعم ــب مجل ــا أكت لكم
حمــدداً تأتيــين رســالة مــن أحدهــم يعاتبــين ويلومــين ويظــن أنــين أقصــده 

بهــا..
لكمــا اقرحــت فكرة ىلع طــايب يتدخــل اآلخــرون ويصوبونهــا أو خيطئونها 
عانيــة دون كتابــة رســالة يل ىلع اخلــاص فتصبــح الفكــرة حربــاً مصغــرة 

بــن املتابعــن واملعلقــن واملدافعــن واملخالفن..
ــر  ــم يف اتلعب ــرم خصوصيته ــاً وأح ــه أحيان ــا يكتبون ــع م ــين أتاب ــع أن م
ــالة  ــب رس ــب أكت ــتديع اتلصوي ــا يس ــرأت م ــري، وإذا ق ــم الفك وحقه

ــه.. ــه وخصوصيت ــرايم لرأي ــا باح ــاص وأبدؤه ــلها هل ىلع اخل وأرس
ــال  ــورة االحتف ــت ص ــا، فوضع ــبة م ــااًل بمناس ــايب احتف ــام يل ط ــرة أق م
ىلع صفحــي وأفزعــين مــدى انتهــاك اآلخريــن للخصوصيــة فهــذا يقســو 
عليــك بعباراتــه وذاك يلــوح لــك بأنــه ســيغر نظرتــه إيلــك وذاك يتنهــد 
حبــرة بعــد أن ســقطت مــن عينــه بســبب صــورة ليــس فيهــا مــا يشــن... 
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مــع أنــك لــو دخلــت صفحتــه مثــًا لوجــدت الصــورة األساســية هل وهــو 
ــاس  ــك أو مســتلقياً ىلع الشــاطئ بلب حيتفــل احتفــااًل يقــرب مــن احتفال

ابلحــر....    
فتأمل يا راعك اهلل....

ذللــك تعلَّــم دائمــاً أن حتــرم خصوصيــات اآلخريــن وتفعــل لك ما بوســعك 
يلحرمــوا خصوصيتــك، وال تبــال ملــا حيصــل مــن فقــدان بعــض األصدقاء 
ــاً  ــك ال يســتحق أن يكــون قريب بعــد هــذا ألن مــن ال حيــرم خصوصيت

. . منك

ّر الثاني:     ال تتنازل عن حقك..  السِّ
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ّر الثاني: ال تتنازل عن حقك.. السِّ

ــم أن ال  ــة... تعلّ ــا حيل ــزاً وب ــاً واعج ــك ضعيف ــن نفس ــت تظ ــا كن مهم

تتنــازل عــن حقــك... ألن سياســة اتلنــازالت ال تنتــي، وليــس هلــا حــد، 

فمــن تنازلــت هل ايلــوم عــن مالــك ســيجرك أن تتنــازل هل عمــا هــو أىلغ 

منــه يف املســتقبل، ذللــك تعلــم أن تقــول )ال( عندمــا يقوهلــا لــك ضمــرك 

ــول  ــم أن تق ــم، وتعل ــول: نع ــأن تق ــك ب ــا تغري ــروف لكه ــت الظ وإن اكن

)نعــم( غــر مكــرث لــل مــن يقــول لــك: قــل: ال. 

ــا ال أدعــوك إىل اتلهــور واملطابلــة حبقــك بطريقــة خاطئــة ربمــا جتعــل  أن

ــدم  ــل وع ــث واتلمه ــوك إىل الري ــين أدع ــك، ولك ــع من ــق يضي ــذا احل ه

اتلنــازل عــن حقــك فــإذا اكنــت الظــروف غــر مناســبة أبــداً للمطابلــة بــه 

فاحتفــظ بــه بــن ثنايــا صــدرك حــى حيــن الوقــت... وعندهــا ستســعد 

ألنــك نلــت حقــك ولــو متأخــراً..

كثرة التنازالت في البداية 

تجعلك ال تملك شيئًا في النهاية

ــتغن  ــر دقائق يوميًا ال تس عش
ــت الظروف  ــا كان عنها مهم

ّر الثالث:  السِّ
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ــا  ــتغن عنه ــًا ال تس ــق يومي ــر دقائ ــث: عش ــّر الثال السِّ
ــروف  ــت الظ ــا كان مهم

ما رأيك أن نقوم بتجربة مفيدة معاً؟
فّكــر بمصيبــة أصابتــك أو عمليــة جراحيــة أجريــت لــك أو مــأزق وقعــت 

 . . فيه
واآلن: هل تريد أن توقف هذه األفاكر السلبية؟

احلــل بســيط.. تنفــس بعمــق.. وســرى أن اتلنفــس العميــق يقطــع األفــاكر 
الســلبية .

ذللــك تأمــل مــا حولــك ومــن حولــك وســرى أن اجلميــع يف هــذه الظــروف 
الصعبــة.. يعمــل يلــل نهــار، إمــا للحصــول ىلع لقمــة العيش، وإما تلحســن 

ظــروف معيشــته، الــل يقــول: ليــس عنــدي وقت..
ولكــن جيــب أن تعــرف أن الُمنْبـَـتَّ ال ظهــراً أبــى وال أرضاً قطــع، واملنبت 
ــه كثــراً وأرهقــه  ــه أتعــب حصان هــو اذلي أراد الوصــول إىل هــدف ولكن
فمــات حصانــه يف منتصــف الطريــق فــا هــو حافــظ ىلع حصانــه، وال هــو 

وصــل إىل هدفــه.. 
ذللــك فــرِّغ مــن وقتــك يوميــاً عــرش دقائــق، انــس فيهــا مشــالك عملــك 
وحياتــك وأصدقائــك ولك مــن حولــك، تمــرن ىلع اتلنفــس العميــق وحاول 
ــج  ــرى نتائ ــرب وس ــأي يشء.. ج ــر ب ــرشة أن ال تفك ــق الع ــذه ادلقائ يف ه

مذهلــة بــإذن اهلل.. 

أســرارك الخاصــة مثــل روحك 
فــا تأتمــن عليهــا أي أحد 

ّر الرابع: السِّ
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ــّر الرابــع: أســرارك الخاصــة مثــل روحــك فــا تأتمــن  السِّ
ــا أي أحد عليه

ــه  ــك ب ــا يصيب ــهماً ربم ــه س ــد أهديت ــرك فق ــداً ب ــرت أح ــال: إذا أخ يق

يومــاً مــا...

ــم  ــك ل ــك ألن ــوم ىلع نفس ــق الل ــل أل ــى رسك، ب ــه أف ــداً ألن ــم أح ال تل

ــدرك... ــل ص ــه داخ ــاظ ب ــتطع االحتف تس

وكمــا أنــك أخــرت عزيــزاً بــرك فلــل عزيــز عزيــز... ســيخره بــرك 

بــدوره..

وإذا أردت إخبــار أحــد بــرك فأعطــه رساً ال يمكــن أن يســتخدمه ضــدك 

ــح  ــد يصب ــخص ق ــذا الش ــد، ألن ه ــف أو تهدي ــة ضع ــتقبل كنقط يف املس

عــدوك يف املســتقبل فضــع هــذا بعــن االعتبــار...

ويرحم اهلل القائل:

فــــام عليــه غره فهــو أمحقإذا املـــرء أفى ســره بلسانـه
فصدر اذلي استودعته الر أْضيقإذا ضاق صدر املرء عن رس نفسه

أدخل السرور على قلب طفل  ّر الخامس: السِّ
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ّر الخامس: أدخل السرور على قلب طفل  السِّ

كنــت يف اخلامســة عــرشة مــن عمــري.. ورأيتــه رجــًا حكيمــاً فاحرمتــه 

كثــراً واكن يملــك مكتبــة فيهــا أحــب يشء إىل قلــي.. الكتــب القديمــة 

والروايــات العامليــة والقصــص املفيــدة، مــرة ذهبــت إيلــه ظهــراً واخــرت 

عرشيــن روايــة واســتأجرتها منــه، وعندمــا ســأتله عــن موعــد التســليم 

ــه  ــدت إيل ــاً ع ــاعتن تمام ــد س ــن.. وبع ــبوع يمك ــال أس ــال يل: خ ق

ــر إيل  ــه ونظ ــع نظارت ــدل وض ــل، ع ــت هل: تفض ــات وقل ــًا الرواي حام

بدهشــة وقــال: هــل أنــت جــاد؟

فقلت: هل نعم.. لقد قرأتها لكها..

فقــال: هــذا مســتحيل، ربمــا قرأتهــا برعــة، وحتــول األمــر إىل رهــان من 

طرفــه فقــال: أحتــداك أن تكــون قــد قرأتهــا بإتقــان وسأســألك مــن لك 

روايــة أســئلة فــإذا أجبــت فلــن آخــذ منــك األجــرة الــي اتفقنــا عليهــا...

وكســبت الرهــان... وبــدأت عاقــي بــه كصديــق كبــر وكمرجــع يل أجلــأ 

إيلــه وقــت األزمــات ألســتنر برأيــه... 

ــاب  ــايت، اكن الط ــم أره يف حي ــب ل ــري يشء عجي ــت نظ ــوم لف وذات ي

بعــد انرصافهــم مــن املدرســة جييئــون إيلــه زرافــات ووحدانــاً يصــي لك 

منهــم ىلع انلــي الكريــم صــى اهلل عليــه وســلم عــرش مــرات ثــم يأخــذ 

هديــة حمببــة إيلــه تســعده...

وكــم أحببــت هــذا وهنأتــه ىلع هــذا الفعــل انلبيــل وقــال يل: أنــا أرجــو 

مــن اهلل أن أرى ثــواب هــذا يف قــري، وقــد حاربــه بعــض انلــاس وظنــوا 

بــه ســوءاً ولكنــه لــم يأبــه هلــم وتابــع وواظــب واكن هلــذا يف األطفــال أثــر 

عجيــب يف حمبتهــم الصــاة ىلع انلــي الكريــم صــى اهلل عليــه وســلم ..

ــذه  ــل ه ــادر إىل مث ــن يب ــراء م ــزايئ الق ــا أع ــم ي ــد فيك ــو أن أج وأرج

املشــاريع الــي يراهــا انلــاس بســيطة صغــرة ولكنها حقــاً ليســت كذلك..

ــن  ــن اب ــردوس ع ــند الف ــي يف مس ــث اذلي رواه ادليل ــم باحلدي وأذكرك

ــال:  ــلم ق ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــن انل ــا ع ــاس ريض اهلل عنه عب

ح الصبيان(. )للجنة باب يقال هل الفرح ال يدخل فيه إال من فرَّ
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حافظ على الطفل داخلك  ّر السادس: السِّ

أسرار احلياة السعيدة24

ّر السادس: حافظ على الطفل داخلك السِّ

أعجبتــين مقولــة: يف داخــل لك منــا روح تريــد أن جتهش بابلــاكء اكألطفال 

ولكنهــا ختــي دموعهــا عــن اجلميــع اكلكبار.

مهمــا كنــت رجــًا مهمــاً وقــوراً رصينــاً فأنــت حباجــة إىل وقــت ختلــو فيــه 

مــع نفســك بعيــداً عــن أعــن اجلميــع، تمــارس فيــه هوايــة كنــت تعتادهــا 

يف صغــرك، فأنــا مثــًا منــذ نعومــة أظافــري كنــت أقــرأ – بنهــم وشــغف - 

القصــص والروايــات ..

وأكســبين هــذا – بفضــل اهلل تعــاىل – قــدرة ىلع اتلعبــر واخلطابــة واإلقناع، 

وحــى ايلــوم رغــم لك انشــغايل أدخــل أحيانــاً غرفــي وأغلــق ابلــاب وأقــرأ 

وأقــرأ وأســرجع ذكريــايت، إنــين أقــرأ قصــة األمــس ولكــن مــن زاويــة 

ــن  ــابقاً، وم ــتفدته س ــا اس ــاف م ــتفيد أضع ــج.. فأس ــر ناض ــة وبفك خمتلف

قــال: إن هــذا يعتــر عيبــاً، فليقولــوا مــا أرادوا، مــن حقــك أن تفعــل مــا 

تريــد، طاملــا هــو يف دائــرة املبــاح، عــش ذاتــك، مــارس هواياتــك، رياضــة 

ــن  ــل م ــبك، ال ختج ــا يناس ــة م ــتك الرياض ــاء ممارس ــس أثن ــري، الب اجل

أحــد، إذا ذهبــت يف نزهــة فعــش نزهتــك كمــا حيلــو لــك، امــرح، وامــزح، 

وابتســم، احــذر أن يمــوت هــذا الطفــل اذلي بداخلــك، ألنــه جــزء منك... 
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ال تؤخر الصاة عن وقتها 

ال تقل لصالتك 

عندي عمل..

ولكن قل لعملك 

عندي صالة..

ّر السابع: السِّ

أسرار احلياة السعيدة26

ّر السابع: ال تؤخر الصاة عن وقتها السِّ

إذا أردت مقابلة سلطان فماذا تفعل؟
إنــك تعــد نفســك أيمــا إعــداد، وتبــذل الغــايل والرخيــص يف ســبيل لقائــه، 
وإذا كنــت حمظوظــاً ووافــق ىلع لقائــك فســيكون اللقــاء يف مــاكن حيــدده 
ــه...                       ــه هــو، خــال فــرة تطــول أو تقــرص حســب رغبت هــو، وزمــان يعين

وهــو يف انلهايــة عبــد مــن عبــاد اهلل...
ــه أنــت...  ــك إذا اكن اللقــاء يف مــاكن حتــدده أنــت... وزمــان تعين فمــا بال
ــت أو تقرصهــا... مــع ملــك امللــوك جــل وعــا  ــا أن ــي تطيله والفــرة ال

ــل األىلع -  – وهلل املث
 ويرحم اهلل القائل:

ــاة،  ــذه الص ــظ ىلع ه ــاىل، فحاف ــن اهلل تع ــك وب ــة بين ــاة صل إن الص
ــايت[. ــايت حي ــعارك: ]ص ــن ش ويلك

إذا أذن املــؤذن فبــادر إىل الصــاة ألن أحــب األعمــال إىل اهلل تعــاىل الصــاة 
أول وقتهــا كمــا يف احلديــث اذلي رواه اإلمــام أمحــد يف مســنده والرمــذي 
ِل  وَّ

َ
ــَاُة أِل ــاَل: »الصَّ فَْضــُل؟ قَ

َ
ْعَمــاِل أ

َ ْ
يُّ األ

َ
وأبــو داود أن رَُســوُل اهلِل ُســئَِل: أ

َوقِْتَهــا«.

 حيتي يب بــــا مواعيد رَبُّحسب نفي عـــّزاً أنىن عبد

ِحبُّهــــو ىف قدسه األعّز ولكن
ُ
أنـــا ألــى مى وحن أ
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ــض  ــل بع ــا يفع ــا كم ــن وقته ــاة ع ــر الص ــك تأخ ــن اعدات ــن م وال يك

انلــاس،  فيؤخــر اهلل عنــك مــا تتمنــاه وتدعــوه، وهــذا مــا رأيتــه واعيشــته 

عنــد بعــض مــن حــويل، فعندمــا أصلحــوا هــذا األمــر أصلــح اهلل حاهلــم.

وقال احلسن ابلرصي رمحه اهلل تعاىل وريض عنه:          

إذا هانت عليك صاتك فما اذلي َيُعزُّ عليك؟

ــم  ــراه يهت ــه ف ــر أولويات ــون آخ ــم يك ــد بعضه ــاة عن ــر الص ــرى أم وت

بعملــه ادلنيــوي ويكــون دقيقــاً يف مواعيــده دقــة تثــر اإلعجــاب، ولكنــه 

مــع األســف يؤخــر الصــاة قصــداً وتكاســًا فيقــول: حــى أنتــي مــن 

هــذا، ومــن ذاك، ومــا درى أن الصــاة أهــم املهمــات ألنهــا الصلــة مــع رب 

الريــات وخالــق األرض والســموات..

ــك إىل  ــاىل حال ــيغر اهلل تع ــا وس ــاة أول وقته ــي الص ــود أن تص ــك تع ذلل

ــإذن اهلل...  ــال ب ــل ح أفض

ال تدعني دومًا محتاجًا إليك  ّر الثامن: السِّ
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ّر الثامن: ال تدعني دومًا محتاجًا إليك   السِّ

جاءتــين جمموعــة مــن الطــاب يعلــو وجوههــا اهلــم، والســبب أن أســتاذهم 

أعطاهــم واجبــاً وطلــب منهــم القيــام بــه، فقدمــت هلــم املســاعدة... ثــم 

جــاؤوين مــرة ثانيــة... 

فقلت هلم: وملاذا ال تقومون بهذا األمر؟

فقالــوا يل: هــذا صعــب وال يمكننــا فعلــه بأنفســنا وال بــد نلــا مــن طلــب 

املســاعدة..

فرشحــت هلــم األمــر جبمــل بســيطة وأعطيتهــم اســم بعــض املراجــع ثــم 

ــم  ــب منه ــا طل ــزوا م ــد أجن ــعداء .. وق ــن س ــرة مروري ــد ف ــاؤوين بع ج

ــهولة.. ــان وس بإتق

وبهــذه املناســبة أذكــر لكــم أن اإلمــام يوســف تلميــذ اإلمــام أيب حنيفــة 

رمحهمــا اهلل وريض عنهمــا أجــاز للغــين إعطــاء الفقــر مــااًل اكفيــاً مــن مال 

الــزاكة أكــر مــن انلِّصــاب – احلــد األدىن مــن املــال اذلي جتــب فيــه الــزاكة – 

وبذلــك يمكنــه العمــل يلصبــح يف زمــن قريــب مــن األغنيــاء ويعطــي هــو 

زاكتــه ملــن حــوهل وهكــذا..        

بدل أن يبى طول حياته فقراً يأخذ الزاكة فقط.

ال تخبر أحدًا بنقطة ضعفك  ّر التاسع: السِّ

حاول إخفاء نقطة ضعفك قدر ما استطعت 

هي ليست نقطة فقط..

هي أشبه بنفق يقود العامل 

للعبث بداخلك..!
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ّر التاسع: ال تخبر أحدًا بنقطة ضعفك السِّ

لك منــا دليــه نقطــة ضعــف، دليــه يشء خيفيــه عــن لك انلــاس، حــى عــن 
نفســه أحيانــاً، يتظاهــر بــأن لك يشء ىلع مــا يــرام ألنــه يرغــب يف العيــش 
متجاهــًا هــذه انلقطــة، ولكنــين أقــول لكــم أن األمــر يبــى خبــر مــا 
دامــت هــذه انلقطــة رسيــة عــن اجلميــع، ال يعلــم بهــا أحــد مــن البــرش، 
ــم  ــف تراك ــة ضع ــاً يف حلظ ــو أحيان ــف فه ــان ضعي ــار أن اإلنس وباعتب
عليــه اهلمــوم ويشــعر حباجتــه إىل مــن يفصــح هل عــن هــذه اثلغــرة، إىل مــن 
يبــوح إيلــه بهــا، علــه جيــد عنــده بلســماً جلراحــه، وقــوة هلــذا الضعــف 
اذلي يشــعر بــه، ولكــن صاحبنــا ال يــدري أنــه بمجــرد أن تنطــق شــفتاه 
بهــذا الــر ســتتحول نقطــة الضعــف هــذه إىل ثغــرة خطــرة وكبــرة، ال 
يمكنــه ســدها، خاصــة إذا ذهــب صديقــه وبــاح بهــذا الضعــف ألصدقــاء 
ــرة  ــراً وثغ ــداً كب ــرة تهدي ــة الصغ ــذه انلقط ــتصبح ه ــا س ــن، عنده آخري

كبــرة يتنــدر بهــا مــن حــوهل ويعرونــه بهــا... 
ــك وأن  ــة ضعف ــفتيك ىلع نقط ــق ش ــلكة أن تطب ــذه املش ــن ه ــة م والوقاي

ــك.. ــوي ضعف ــك ويق ــوي أن يقوي ــأل اهلل الق تس
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــيدنا رس ــه س ــذا ادلاعء اذلي علم وردد ه

ــال هل: ــن ق ــه ح ــلي ريض اهلل عن ــدة األس ــل بري ــايب اجللي للصح
يــا بريــدة، أال أعلمــك لكمــات، مــن أراد اهلل بــه خــراً علمهــن إيــاه، ثــم 

لــم ينســهن أبــداً؟ قــال: قلــت: بــى يــا رســول اهلل، قــال:

»قــل: امهلل إين ضعيــف َفَقــوِّ يف رضــاك ضعــي، وخــذ إىل اخلــر بناصيــي، 
ــل  يِن، وإين ذيل ــوِّ ــف َفَق ــايئ، امهلل إين ضعي ــى رض ــام منت ــل اإلس واجع

ــين«. ْغِن
َ
ــر فأ ين، وإين فق ــزَّ ِع

َ
فَأ

انظر املعجم األوسط للطراين ومستدرك احلاكم.
ــوح هل بنقطــة ضعفــك هــذا فليكــن شــخصاً  وإذا اضطــررت إىل مــن تب
تثــق بــه وحــاول قــدر اإلمــاكن أن ال ختــره باتلفاصيــل عــن هــذا األمــر 

وخــذ منــه العهــود واملواثيــق أن ال خيــر أحــداً..
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استعينوا على إنجـاح حوائجكم 
بالكتمان 

ّر العاشر: السِّ

أسرار احلياة السعيدة34

ّر العاشر: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان السِّ

ــِن  ــاِذ بْ ــْن ُمَع ــعب َع ــي يف الش ــر وابليه ــم الصغ ــراين يف املعج روى الط

ــلََّم:                        ــِه َوآهِلِ وََس ــىَّ اهلُل َعلَيْ ــوُل اهلِل َص ــاَل رَُس ــاَل: قَ ــه قَ ــٍل ريض اهلل عن َجبَ

ــوٌد« ــٍة حَمُْس ــإِنَّ لُكَّ ِذي نِْعَم
ــاِن، فَ ِكتَْم

ْ
ُكــْم بِال ــاِح َحَواِئِ َ  إِجنْ

ــتَِعينُوا ىلَعَ »اْس

وقــد يقــول أحدهــم لــك: إنــين أحــدث انلــاس بمشــاريي حتققــاً بقــول 

اهلل تعــاىل:  }وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث{.

فنقــول هل: قبــل أن تتــم املــرشوع عليــك بالكتمــان ثــم إذا أتممتــه فتحدث 

 . به

ذلــك ألنــك لــن تســلم مــن انتقــاد انلــاس ملرشوعــك اذلي لــم يكتمــل 

بعــد، وهــذا ربمــا يدعــوك إىل إلغائــه، أو سيحســدك أحدهــم ممــا يــؤدي إىل 

فشــل املــرشوع..

ر اهلل ذلك. ال قدَّ
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ــون  ــد ال تك ــى ق ــرة األول النظ
ــل ــة... ال تتعج صحيح

ّر الحادي  السِّ
عشر:

 احلكم على األشياء حيتاج دائما إىل تريث..

فإطالة النظر إىل هذه الصور 

يوضح مجاهلا..

أسرار احلياة السعيدة36

ــّر الحــادي عشــر: النظــرة األولــى قــد ال تكــون  السِّ
صحيحة... ال تتعجل 

بعــض انلــاس يعتمــد ىلع انلظــرة األوىل يف لك يشء تقريبــاً ويتبــاىه بذلــك 
مــرراً أن لك يشء يعتمــد ىلع انلظــرة األوىل، فيوجــد حــب مثــًا مــن انلظرة 

األوىل ونُفــور مثــًا مــن انلظــرة األوىل وهكــذا، وحنــن نقــول هل:
ــة يف  ــر صحيح ــياء، وغ ــض األش ــة يف بع ــا صحيح ــي ذكرته ــدة ال القاع

ــر. ــض اآلخ ابلع
ــة أنهــا صــورة  ــادر إىل ذهنــك ألول وهل ــك صورتــن يتب ــا ل ــال أرفقن وكمث
ــق والركــز ســرى فيهــا صــورة يشء آخــر،  ــد اتلدقي مججمــة ولكــن عن

وهــذا مــا يســمونه خــداع ابلــرص..
ــم  ــا ل ــرى م ــه وأطــل انلظــر علــك ت ــر في ــك يك حتكــم ىلع يشء تفكَّ ذلل
تــره يف انلظــرة األوىل، ال حتكــم ىلع املظاهــر فخلــف هــذه املظاهــر ختتــىء 
حقائــق، فكــم مــن رجــل مجيــل الطلعــة يلبــس ثوبــاً اغيلــاً أنيقــاً ولكنه ال 

يســاوي ثمــن هــذا اثلــوب ألنــه خمــادع مغــرور متكــر ذو وجهــن..
ــه  ــة األوىل ولكن ــتصغره للوهل ــا تس ــه ربم ــيط إذا رأيت ــل بس ــن رج ــم م وك
يثبــت لــك أنــه رجــل عظيــم بــريق أخاقــه وســمو معاملتــه فيفــرض عليك 

احرامــه مــن حيــث ال تــدري..
كــم مــرة ذهبــَت إىل الســوق ووجــدت صاحــب ابلضاعــة قد زيــن بضاعته 
ىلع حنــو يــر انلاظــر إيلهــا ممــا داعك إىل رشائهــا مبــارشة دون تفحصهــا ثــم 

ذهبــت إىل بيتــك وفتحــت الكيــس ورأيــت ما يناقــض نظرتــك األوىل...
حلــُو هــذه ادلنيــا يف ُمرِّهــا ومرهــا يف حلوهــا، تعبهــا يف راحتهــا وراحتهــا يف 

تعبهــا، ذللــك نصيحــي لــك أن ال تعتمــد ىلع انلظــرة األوىل كثــراً.. 
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ال تجهر بالمعصية  ّر الثاني  السِّ
عشر:

سرت اهلل عيوبك... 
فلم جتاهر بها؟ 
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ّر الثاني عشر: ال تجهر بالمعصية السِّ

ــه  ــه وزر نفس ــون علي ــتر فيك ــن يس ــايص ولك ــل املع ــاس يفع ــض انل بع
فقــط وابلعــض اآلخــر يفعــل املعصيــة وجيهــر بهــا عمــداً أمــام غــره فيكون 

قــدوة ســيئة ويأخــذ وزر نفســه ووزر لك مــن تأثــر بــه واقتــدى بــه..
كنــت أتكلــم مــع أحــد املدخنــن فقلــت هل: مــا أشــد يشء عليــك خــال 

الصيام؟
فقــال: رؤيــة أحــد يدخــن أمــايم، إنــين أســتطيع أن أصــوم وأن أقنــع نفــي 
بــرضورة تأجيــل اتلدخــن إىل مــا بعــد اإلفطــار ولكــين عندمــا أرى أحــداً 

يدخــن ال أكاد أملــك نفــي...
طبعــاً هــذا اكن مــن بــاب رضب املثــال.. بغــض انلظــر عــن بيــان حكــم 
اتلدخــن إذ لســنا بصــدده اآلن... ولكــن الغايــة مــن هــذا الــر أن تتعلــم 

أن تســتر أثنــاء فعلــك املعصيــة... وأن ال جتاهــر بها وال تفتخــر بها..  
واسمع حديث انلي الكريم صى اهلل عليه وسلم:

»لك أمــي معــاىف)1( إال املجاهريــن، وإن مــن املجاهــرة أن يعمل الرجــل بالليل 
عمــًا، ثــم يصبــح وقــد ســره اهلل عليــه، فيقــول: يــا فــان، عملــت ابلارحة 
كــذا وكــذا، وقــد بــات يســره ربــه، ويصبــح يكشــف ســر اهلل عنــه« رواه 

ابلخــاري ومســلم .
ُمَجاَهــَرَة بَِهــا 

ْ
َمْعِصيَــِة َوال

ْ
قَــال احلافــظ اْبــُن َحَجــٍر: فَــإِنَّ َمــْن قََصــَد إِْظَهــاَر ال

ْغَضــَب َربَّــُه)2(.
َ
أ

)1( هو اسم مفعول من: اعفاه اهلل أي أعطاه اهلل العافية والسامة من املكروه.
)2( فتح ابلاري 10 / 400.
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ًهــا –  ــا – أي: باملعصيــة - َتَفكُّ ُث بَِه ــا اتلََّحــدُّ مَّ
َ
: َوأ بِيــيِنُّ َِطيــُب الرّشْ

ْ
ــال اخل َوقَ

أي ىلع ســبيل اتلــذذ بذكرهــا واملباهــاة بفعلهــا - فََحــَراٌم َقْطًعــا) 1( .
فــإذا أردت أن يعافيــك اهلل فــا تفعلهــا، أو ىلع األقــل الجتهــر بهــا وتذكــر 
ــن  ــة م ــر إىل عظم ــن انظ ــة ولك ــر املعصي ــر إىل صغ ــل: ال تنظ ــول القائ ق

ــاىل. ا ـه. ــو اهلل تع ــَت وه عصي
وقــد رأيــت بعــض انلــاس جيتمعــون لك أســبوع ويتحدثــون عــن مغامراتهم 
يف هــذا األســبوع ولك منهــم يتفاخــر بعمــل معصيــة ارتكبهــا واكن فيهــم 
ــه فأصبــح  ــاً فلــم يكــن عنــده يشء يتفاخــر ب شــاب انضــم إيلهــم حديث
يقدلهــم وجيهــر بمعصيتــه ثــم أصبــح أســوأ منهم مجيعــاً والعيــاذ بــاهلل تعاىل.

ذللــك إذا اكنــت دليــك اجلــرأة تلخالــف أمــر اهلل تعــاىل وتعصيــه فــا تعــط 
غــرك هــذه اجلــرأة وال تــزع مــن قلبــه مــا تبــى مــن اخلــوف مــن اهلل تعاىل 

وزره... فتأخذ 
حى لقد قال الفقهاء:

يكــره لإلنســان أن يطلــع انلــاس ىلع قضائــه لصاتــه، ألن اتلأخــر معصية 
فــا يظهرهــا، واســتظهر يف كتــاب )رد املحتــار( يف الفقــه احلنــي أن الكراهة 

. يمية حتر
قال: ألن إظهار املعصية معصية. ا ـه

ــض  ــاء بع ــول: يلع قض ــاء أن تق ــره الفقه ــف ك ــا راعك اهلل كي ــر ي فانظ
ــل  ــايص ب ــن املع ــرة م ــرة أو كب ــر بصغ ــن جيه ــك بم ــا بال ــوات.. فم الصل

ــا! ــاس عليه ــض انل وحي

)1( مغين املحتاج 4 / 150

كن معتداًل في إظهار مشاعرك ّر الثالث  السِّ
عشر:
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ّر الثالث عشر: كن معتداًل في إظهار مشاعرك  السِّ

بعــض انلــاس عندمــا حيــب فإنــه يرفــع شــأن حبيبــه ويعــي مقامــه ويمنحه 

لك يشء ويــذوب يف حبــه ويفــىن يف عشــقه، وال يقبــل جمــرد احلديــث عــن 

بعــض الســلبيات املوجــودة يف حبيبــه بــل يصنــع هل يف خيــاهل صــورة مــاك 

هبــط إىل األرض، ويــراه هكــذا وعندمــا يذكــر اســمه تتســارع دقــات قلبــه 

وحيمــر وجهــه ويغيــب عــن ادلنيــا..

ويف الوقــت ذاتــه فعندمــا يكــره أحــداً فإنــه يقطــع لك ســبل اتلواصــل معــه 

ويكرهــه ويكــره األرض الــي يمــي عليهــا  – كمــا يقــال يف األمثــال - 

ويتغــاىض عــن الصفــات احلســنة املوجــودة فيــه ويعــي بــرصه عنهــا فــراه 

ــتعيذ  ــا يس ــل وربم ــطح األرض ب ــي ىلع س ــث تم ــرش واخلب ــن ال ــة م كتل

بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم عنــد ذكــره..

وحنن نقول هل:

كــن معتــداًل يف حمبتــك فــا تعــط حبيبــك مقامــاً ال يســتحقه وال ُتْعــِم 

ــة جمــرد بــرش قــد يــركك  ــه يف انلهاي ــه وتذكــر أن بــرصك عــن رؤيــة عيوب

ويرحــل وقــد حيصــل بينكمــا خــاف فتنكشــف الغشــاوة عــن عينيــك 

ــين  ــد خدع ــا: ]لق ــاس وقته ــول للن ــل وتق ــن قب ــره م ــم ت ــا ل ــه م ــرى في ل

وغــرين[ مــع أنــك أنــت اذلي خدعــت نفســك... ومــن يــدري فربمــا يصبــح 

حبيبــك هــذا عــدوك يومــاً مــا..

ــن تكــره، وامنــح نفســك فرصــة أن  ــداًل أيضــاً يف كراهيتــك َم وكــن معت

ــاىل: ــول اهلل تع ــمع ق ــك هل واس ــون اعداًل يف معاملت ــنه وأن تك ــرى حماس ت

قَْرُب لِلتَّْقوَى{.
َ
 َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أ

َّ
ال

َ
 جَيِْرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم ىلَعَ أ

َ
}َوال

يعين ال حيملك بغضك لشخص ىلع أن تظلمه.. بل كن اعداًل معه..

ومن يدري فربما يصبح حبيبك يوماً ما.

ــه وســلم  ــم انلــاس اخلــر ســيدنا حممــد صــى اهلل علي وصــى اهلل ىلع معل

ــال: ــا هــذا فق اذلي علَّمن

بِْغــْض 
َ
ْن يَُكــوَن بَِغيَضــَك يَْوًمــا َمــا، َوأ

َ
ــَك َهْونًــا َمــا َعــَى أ ْحِبــْب َحِبيبَ

َ
»أ

ــا( كمــا يف املعجــم  ــَك يَْومــاً َم ْن يَُكــوَن َحِبيبَ
َ
ــا َعــَى أ ــاً َم بَِغيَضــَك َهْون

األوســط للطــراين.
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االهتمام خاصة كـل المشاعر 
الجميلة 

ّر الرابع  السِّ
عشر:
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 االهتمام أهم من احلب...

ولو خريوني بني شخص حيبين 

وشخص يهتم بي...

الخرتت الشخص الذي يأسرني باهتمامه...

فال فائدة من حب بال اهتمام...

ــّر الرابــع عشــر: االهتمــام خاصــة كل المشــاعر  السِّ
الجميلــة

ــات... ولكــن وســط هــذا  كثــرة يه االداعءات.. وكثــرة يه املنافــع والغاي

لكــه إذا وجــدت إنســاناً يهتــم بــك... براحتــك... بســعادتك... إذا مرضــت ال 

تغمــض عينــاه.. وإذا ملــح يف عينيــك ذرة قلــق ختتــي االبتســامة مــن حميــاه... 

ــع إيلــه  ــراه يســبق اجلمي إذا احتجــت إىل يشء مــا صغــراً اكن أو كبــراً... ت

دون أن تطلبــه حــى.. وذلــك يك ال حتتــاج إىل الطلــب ألنــه يــراه غــر الئــق 

بــك.. 

إذا اكن اهتمامــه بــك ليــس مفاجئــاً، وإذا اكن ال يطلــب منــك شــيئاً مقابــل 

اهتمامــه هــذا، وإذا حاولــت رصفــه عــن هــذا االهتمــام مــراراً وتكــراراً 

ــم يــكل، وإذا اكنــت  ــم يمــل ول ــه ل ــاً تلختــره ولكن وقســوت عليــه أحيان

الغايــة رضــا اهلل تعــاىل فحافــظ ىلع هــذا االهتمــام وىلع صاحبــه.. فهــو كــز 

ال يقــدر بثمــن..
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َمْطُل الغني ظلم.. ّر الخامس  السِّ
عشر:
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ّر الخامس عشر: َمْطُل الغني ظلم.. السِّ

ــا  ــر فيه ــي تك ــدى ادلول ال ــل يف إح ــي - اذلي اكن يعم ــين صدي حدث
ــادهل أطــراف  ــه اكن جالســاً مــع صاحــب معمــل يب ــة - أن ــة اخلارجي العمال
ــره  احلديــث فدخــل أحــد العمــال وطلــب راتبــه مــن صاحــب املعمــل وذكَّ
بأنــه تأخــر يف إعطائــه إيــاه أكــر مــن أســبوع فنهــره صاحــب املعمــل وعنفه 
وطــرده وقــال هل: ليــس مــي نقــود، انتظــر أو اذهــب، فغــرك يقبــل أن يعمــل 
أكــر منــك بنصــف راتبــك، فانــرصف العامــل حبــرة ال تــكاد توصــف.
ــي آالف  ــه وأرى صدي ــل درج مكتب ــب املعم ــح صاح ــه فت ــد خروج وبع
ادلوالرات وقــال هل: انظــر، إن مــي مــن انلقــود مــا يكــي لتســديد راتبــه 
عــرشات الســنن ولكــين أفعــل ذلــك قصــداً ألذهل وأشــعره بــدوام احلاجــة 
ــأي  ــادات وال ب ــب بتعويضــات وال زي ــب وال يطال إيل فــا يفكــر إال بالرات

ــر.. يشء آخ
فانظر إىل هذا الرجل الظالم اجلاهل املجرم...

ومــن صــور املطــل أيضــاً ما حصــل مــع بعــض معــاريف اذلي درَّس ابــن أحد 
األثريــاء شــهراً قبــل االمتحــان ثــم انتظــر راتبــه أســابيع واكن خــال هــذه 
الفــرة يرســل رســائل إىل وادل طابلــه يلعطيــه راتــب الشــهر فهــو حمتــاج إيلــه 
ولكــن وادل طابلــه اكن مشــغواًل ويعــده ايلــوم وغــداً – مــع أنــه يســتطيع 
خــال دقيقــة حــل هــذا األمــر – ولكــن اكن املوضــوع برأيــه ال يســتحق 

العجلــة فاملبلــغ غــر كبــر...           

ثم أعطاه إياه وغضب منه وقال هل: هل تظنين سارقاً؟
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ونــي صاحبنــا أن املبلــغ بالنســبة إيلــه صغر وبســيط وال يســتحق اتلفكر 

بــه حــى ولكنــه يف نظــر الطــرف اآلخــر ليــس كذلــك، فمــا ادلايع تلأخــره 

عليــه مــا دام مــن حقــه أن يأخــذه يف ايلــوم اذلي انتــى تدريــس ابنــه فيه؟!!

ــت  ــا اكن ــه مهم ــر علي ــا تتأخ ــة ف ــم أو أمان ــق ألحده ــدك ح إذا اكن عن

هــذه األمانــة صغــرة يف نظــرك فربمــا تكــون بالنســبة إيلــه أمــراً مهمــاً..                  

ــاً. ــا تكــن ظامل وتذكــر: مطــل الغــين ظلم..ف

لتكــن الكبائــر فــي عينــك 
كبيــرة ولتبــق كذلــك 

ّر السادس  السِّ
عشر:
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ــّر الســادس عشــر: لتكــن الكبائــر فــي عينــك كبيــرة  السِّ

ولتبــق كذلــك

ــرت وتفكــرت،  ــو نظــرت إىل مــا يعــرض يف بعــض وســائل اإلعــام وتدب ل

لوجــدت خطــراً عظيمــاً يتســلل إىل عقلــك وقلبــك وفكــرك مــن حيــث ال 

تشــعر، اســأل نفســك ســؤااًل واحــداً: قبــل ســنوات عندمــا اكن يقــع بــرصك 

ىلع مــن يــرشب اخلمــر بمــاذا كنــت تشــعر؟

لقــد كنــت تشــيح بوجهــك وتمتعــض وتســتغفر اهلل وتســتنكر بقلبــك هــذا 

الفعــل الشــنيع وهــذه الكبــرة...

أمــا اآلن فكــرر الســؤال ىلع نفســك وســتجد أنــك لــم تعــد كمــا كنــت، لــم 

تعــد تشــيح بوجهــك كثــراً عندمــا تــرى رشب اخلمــر، لقــد اعتــدت ىلع 

رؤيــة هــذا املنظــر الشــنيع بســبب تكــرار رؤيتــه، ولــم يعــد عنــدك منكراً 

كبــراً كمــا اكن مــن قبــل.. نعــم إنــك مازلــت واحلمــد هلل تنفــر مــن رشبــه 

ــد املــرشق عــن املغــرب ولكــن اذلي أحتــدث عنــه هــو  وتبتعــد عنــه بُع

بدايــة اخلطــر.. ذللــك كــن ىلع حــذر مــن أن تعتــاد املعصيــة أو تألفهــا.. أو 

تراهــا صغــرة مــع أنهــا كبــرة وخطــرة..

ال تأكل نفسك 
ّر السابع  السِّ

عشر:
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ّر السابع عشر: ال تأكل نفسك السِّ

ــين  ــك دع ــب، ذلل ــع أصع ــن الواق ــراً ولك ــة كث ــورة صعب ــرف أن الص أع

أســألك: كــم مــرة قلقــت مــن أجــل أمــر وأحسســت أن أعصابــك تتلــف 

ــر  ــك األم ــح ل ــم اتض ــر ث ــق واتلفك ــن القل ــر م ــكاد ينفج ــك ي ودماغ

وندمــت ألنــك فعلــت هــذا بنفســك؟

جيــب أن أنبهــك إىل أن قلقــك يــأكل خايــاك الســليمة.. إنــه دون مبالغــة 

يلتهمــك... كمــا أنــه يضعــف حــارس جســدك األمــن )جهــازك املنــايع( 

ــن  ــك م ــت تأتي ــا اكن ــاف م ــاع أضع ــراض واألوج ــة لألم ــك عرض وجيعل

قبــل..

وأقتبــس مــن مقــال أوردتــه اجلزيــرة نــت عــن القلــق املــَريض وآثــاره ىلع 

ــوان  ــت عن ــق 2013/7/6 حت ــبت 1434/8/27  ـه- املواف ــخ الس ــم بتاري اجلس

ــوف وأرق(: ــق.. خ ــراب القل )اضط

ويمتــاز القلــق بأنــه أشــبه مــا يكــون بغليــان داخــي وأعــراض جســدية 

ــس  ــق اتلنف ــن األذن وضي ــة وطن ــداع وادلوخ ــمل الص ــم، تش يف لك اجلس

وجفــاف الفــم وصعوبــة ابللــع والشــعور بوجــود لقمــة يف احللــق، والشــعور 

ــم يف املعــدة..  ــان وأل ــم بالصــدر وخفقــان القلــب وغثي بضغــط وأل

وتتأثــر لك عضــات اجلســم، فتحــدث آالم يف الظهــر واألطــراف واملفاصــل، 

حــى أنــه يف احلــاالت الشــديدة يكــون لك جســم املريــض متأملــا ومتعبــا. 

ــؤدي  ــا ي ــاوب مم ــب وتتن ــل تتعاق ــا، ب ــدث مع ــد ال حت ــراض ق ــذه األع وه

إلربــاك املريــض وذهابــه للطبيــب العــام ثــم للطــوارئ، فطبيــب ابلاطين أو 

استشــاري القلــب، وتــارة استشــاري اجلهــاز اهلضــي أو املفاصــل والعظام. 

وتطــول رحلــة ابلحــث الطــي أو تقــرص إىل أن ينتبــه املريــض أو األطبــاء 

إىل أن املشــلكة يه نفســية وليســت عضويــة، مما يؤخر التشــخيص. 

وال تتوقــف األعــراض عنــد هــذا احلــد، فانلــوم يصبــح صعبــاً ومتقطعــاً 

ــام  ــهية الطع ــف يف ش ــع ضع ــك م ــق ذل ــر اكٍف، ويراف ــح غ ــد يصب وق

ــه  ــن أن ــض م ــاوف املري ــر خم ــا يث ــز مم ــف يف الرك ــزل وضع ــاق وه وإره

ــرف. ا ـه ــاب باخل ــه أو يص ــد عقل ــدأ بفق ب

بعــد هــذا أريــد أن أقــول لــك: ال تقلــق.. فمــا هــو مقــدر عليــك ســيكون 

ــرك  ــلم أم ــد، وس ــذ باألســباب، واعمــل واجته ــت، خ ــت وحزن ــا قلق مهم

ملدبــر األمــر ســبحانه وتعــاىل فهــو أرحــم بــك منــك.. 

وســأذكر لــك حديثــاً رشيفــاً لــو تأملتــه وأيقنــت بــه تمــام ايلقــن ووضعتــه 

نصــب عينيــك فأنــا أضمــن لــك أنــك لــن تقلــق القلــق املــَريض أبــداً .. 

قــال ســيدنا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم لعبــد اهلل بــن عبــاس ريض 

ــم  ــيء ل ــوك ب ــت ىلع أن ينفع ــو اجتمع ــة ل ــم أن األم ــا: »واعل اهلل عنهم

ينفعــوك إال بــيء قــد كتبــه اهلل لــك، ولــو اجتمعــواىلع أن يــرضوك بــيء 

ــت  ــام وجفَّ ــت األق ــك، ُرفِع ــه اهلل علي ــد كتب ــيء ق ــرضوك إال ب ــم ي ل

الصحــف« - ســن الرمــذي - 
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ــد  ــد م ــة أح ــرك مصافح ال تت
ــك... ــده إلي ي

ّر الثامن  السِّ
عشر:

أسرار احلياة السعيدة54

ــده  ــد ي ــد م ــة أح ــرك مصافح ــر: ال تت ــن عش ــّر الثام  السِّ
ــك... إلي

مهمــا كنــت اغضبــاً مــن أحدهــم، ومعاديــاً هل، حــى ولــو اكن أدل أعدائــك، 

إذا مــد يــده يومــاً ملصافحتــك فــا ختيبــه، وال تــرك يــده املمــدودة إيلــك، 

ــك،  ــراف أصابع ــه بأط ــاها، صافح ــن ينس ــرة هل ل ــة كب ــذا إهان ألن يف ه

أو صافحــه بــرودة، افعــل مــا تشــاء... ولكــن ال تــرك مصافحتــه، ألنــه 

عندمــا مــد يــده إيلــك فقــد مــد جــراً جديــداً للتواصــل بينــك وبينــه، 

ــا،  ــدة يف حياتكم ــة جدي ــة صفح ــة بداي ــذه املصافح ــون ه ــا تك وربم

ــية  ــراف ادلبلوماس ــة يف األع ــن أن املصافح ــة كايم م وال أدلَّ ىلع صح

ــن  ــاً يتصــدر الصفحــات األوىل وعناوي ــاً تارخيي ــر حدث ــن األعــداء تعت ب

ــار... ذللــك فكــر جيــداً عندمــا يريــد عــدوك أن يصافحــك..  األخب

ــوق يف  ــة تف ــيكون نقط ــك... وس ــب ل ــايب سيحس ــك اإلجي ــق أن ترصف وث

ــك... ــرار ل ــت... الق ــت وأبي ــا إذا رفض ــاف م ــك، خب صاحل
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ــي  ــلمي ل ــه: س ــول البنت يق
علــى صديقتــك فــان...

ّر التاسع  السِّ
عشر:

أسرار احلياة السعيدة56

ــى  ــي عل ــلمي ل ــه: س ــول البنت ــر: يق ــع عش ــّر التاس السِّ
ــان.. ــك ف صديقت

كنــت عنــد احلــاق أتبــادل معــه أطــراف احلديــث وفجــأة لفــت نظــري 

ــا  ــرج بمفرده ــا أن خت ــتأذن وادله ــاة تس ــاز... فت ــب يف اتللف ــهد عجي مش

يف نزهــة للقــاء صديقتهــا بكلمــات متعــرة، وهــو يقابــل مــا تبــى مــن 

حيائهــا بابتســامة عريضــة وألفــاظ مشــجعة، ويهــون عليهــا األمــر، وبينما 

يه يف الطريــق يتصــل بهــا ويقــول هلــا ممازحــاً مجلــة أدهشــتها وأســعدتها يف 

آن معــاً: ســلي يل ىلع صديقتــك فــان...

نعــم ليــس يف العبــارة خطــأ حنــوي وال إمــايئ.. إنهــا اســتأذتنه للخــروج 

وادعــت أنهــا ســتلتي بصديقتهــا حيــاء مــن وادلهــا.. ولكنــه يعلــم باألمــر 

ــم بمــا  ــه يعل ــه يؤكــد هلــا أن ــة وكأن ــال هلــا هــذه اجلمل ــا وق ــك مازحه ذلل

تفعلــه وال دايع تلخــي عنــه شــيئاً..

ــا  ــر م ــعون تلدم ــم يس ــمعته... إنه ــا س ــه وم ــا رأيت ــدق م ــم أص ــة ل حقيق

تبــى فينــا مــن انلخــوة والشــهامة ويصــورون لــك األمــر ىلع أنــه حريــة 

شــخصية وأن مــن حــق الفتــاة أو الفــى أن يفعــل مــا يشــاء... فحســي اهلل 

ونعــم الوكيــل .

وأحب أن أذكر لك قصة تبن لك كيف ُكنَّا:

ــث  ــرن اثلال ــواز يف الق ــري واأله ــايض ال ــحاق ق ــن إس ــوىس ب ــس م جل

ــاس... ــا انل ــر يف قضاي ــري ينظ اهلج
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ــا أن  ــابق اذلي طلقه ــا الس ــت ىلع زوجه ــرأة ادع ــن ام ــن املتقاض واكن ب

عليــه مخســمائة دينــار مهــراً هلــا، فأنكــر الــزوج أن هلــا يف ذمتــه شــيئاً، 

فقــال القــايض: هــات شــهودك، فقــال: قــد أحرضتهــم...

ــا يف  ــر إيله ــة لتش ــر اىل الزوج ــال هل: انظ ــم وق ــايض أحده ــتدىع الق واس

ــاذا  ــزوج: م ــال ال ــويم... فق ــة: ق ــال للزوج ــاهد وق ــام الش ــهادتك، فق ش

ــا؟ ــدون منه تري

ــفة  ــِفرة )أي اكش ــك ويه ُمس ــاهد إىل امرأت ــر الش ــد أن ينظ ــل هل: الب فقي

ــا.. ــي وجهه ــك تغط ــا ألن زوجت ــه به ــده معرفت ــح عن ــا( تلص وجهه

فكــره الرجــل أن تضطــر زوجتــه إىل الكشــف عــن وجههــا للشــهود أمــام 

انلــاس...

عيه،     فقــال: إين أشــهد القــايض ىلع أن لزوجــي يف ذمــي هــذا املهــر اذلي تدَّ

وال تســفر )تكشــف( عــن وجهها.

فلمــا ســمعت الزوجــة ذلك أكــرت يف زوجهــا الســابق أنه يضن ىلع الشــهود 

ــت للقــايض: إين  ــا عــن أعــن انلــاس، فقال ــه يصونه ــا، وأن ــة بوجهه برؤي

أشــهدك ىلع أين قــد وهبــت هل هــذا املهــر وأبرأتــه منــه يف ادلنيــا واآلخــرة.

فقال القايض ملن حوهل: اكتبوا هذا يف ماكرم األخاق...

ــي  ــد ف ــريكًا ألح ــن ش ال تك
مشــروع 

ّر العشرون: السِّ
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ّر العشرون: ال تكن شريكًا ألحد في مشروع السِّ

ــم أجــد أحــداً شــارك أحــداً يف مــرشوع مــا ودام  طيلــة ســنوات حيــايت ل

الوفــاق بينهمــا، عبــاريت دقيقــة... ربمــا تــدوم الرشاكــة.. ولكــن ال يــدوم 

ــا  ــل منهم ــر، ول ــة نظ ــا وجه ــل منهم ــي ألن ل ــر طبي ــذا أم ــاق، وه الوف

ــن  ــم، ولك ــق به ــه، ويث ــوا يف مرشوع ــب أن يعمل ــاء حي ــاء وأصدق أقرب

الطــرف اآلخــر ليــس كذلــك، لك منهمــا حيســب حســاب انتهــاء الرشاكــة 

يومــاً مــا، وباتلــايل حيــاول مــا اســتطاع جلــب اخلــر نلفســه ولــو اكن هــذا 

يــرض باآلخــر، لك منهمــا حيــاول إثبــات وجــوده وتفوقــه وتمــزه... 

ذللــك نصيحــي لــك مهمــا اكن املــرشوع ضخمــاً ومهمــا اكنــت األربــاح 

 صغــراً وابــدأ 
ً
مغريــة ال تكــن رشيــكاً ألحــد... أســس نلفســك مــرشواع

مــن نقطــة الصفــر وخــذ بأســباب انلجــاح وســوف تــرى عندمــا يكــر 

ــد  ــرة اعئ ــل والكب ــرار يف لك اتلفاصي ــرة أن الق ــر واملثاب ــك بالص مرشوع

ــذا  ــه... وه ــل هل في ــرارك وال تدخ ــد ىلع ق ــلطة ألح ــط... وال س ــك فق إيل

ــرأيي مــن أهــم أســباب راحتــك وســعادتك . ب

خرويــاً فمــا اكن هلل 
ُ
وهــذا لكــه يف حــال اكن املــرشوع دنيويــاً، أمــا إذا اكن أ

فهــو املتصــل.

أحيانًا يكون العطاء مهلكًا  ّر الحادي  السِّ
والعشرون:
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ــّر الحادي والعشرون: أحيانًا يكون العطاء مهلكًا السِّ

اكن يمتــاز عمــن حــوهل بهدوئــه اذلي ال يــكاد يصــدق وحيائــه الشــديد 

وذاكئــه املرتفــع وحســن أخاقــه.. 

ولكنــه اكن شــارد اذلهــن.. مشــتت اتلفكــر.. جســده يف ابليــت وعقلــه 

ــم  ــدره، تكل ــه يف ص ــا خيفي ــتاذه بم ــاح ألس ــوم ب ــداً، وذات ي ــرح بعي ي

ــه عــن أســلوب  ــارش واســتفهم من أســتاذه مــع ويل أمــره بشــل غــر مب

ــم  ــه يعطــي ودله لك يشء، ل ــاً بأن ــاة اذلي يعيشــونه فــرصح هل متباهي احلي

ــن  ــاكن ب ــواًل ف ــاً حمم ــب هاتف ــدة، طل ــرة واح ــو م ــودله ول ــل )ال( ل يق

يديــه بعــد ســااعت أىلغ هاتــف حممــول، رأى مــرة ســيارة ســباق حديثــة 

ــرشات  ــن ع ــادل ثم ــا يع ــة وثمنه ــل املدين ــر داخ ــح اعدة للس ال تصل

ــة  ــام حفل ــوادل إال أن أق الســيارة الــي يشــريها انلــاس، فمــا اكن مــن ال

لــودله وكشــف هل عــن املفاجــأة البســيطة الــي يريــد منــه قبوهلــا.. ســيارة 

ــباق.. الس

ــه  ــت غرفت ــة.. أصبح ــول األصيل ــودل إىل اخلي ــام ال ــول اهتم ــأة حت وفج

ــة  ــا وكيفي ــا واهتماماته ــعة بأنواعه ــرة واس ــار ذا خ ــا وص ــة بصوره مليئ

تدريبهــا، وأصبــح مغرمــاً بالعيــش معهــا، واقتنائهــا، ســارع وادله إلقامــة 

مزرعــة خيــول لكفــت ثــروة ضخمــة وأعطــاه مفتاحهــا وهــو يــردد أنــه ال 

يريــد مــن هــذه ادلنيــا ســوى أن يــراه ســعيداً.

وذات يــوم وقــع نظر الشــاب ىلع أحــد اخليول األصيلــة انلــادرة يف العالم، اكن 
لونــه شــديد الســواد، يــأرس انلاظريــن إيلــه برشــاقته، ويِصــل صــوت صهيلــه 
إىل األذن فيصبــح العيــش معــه حلمــاً عنــد لك مــن يهتــم باخليــول، ولكــن 
اكن هنــاك مشــلكة بســيطة، فثمــن هــذا احلصــان كبــر جــداً، رصح الشــاب 
لــوادله برغبتــه يف اقتنــاء هــذا احلصــان انلــادر، إىل جانــب عــرشات اخليــول 
ــوادل مــن غفلتــه واضطــر ألن يقــول لــودله –  الــي يملكهــا، وهنــا أفــاق ال
ألول مــرة يف حياتــه – لكمــة )ال( ممــا ســبب للشــاب صدمــة نفســية واعطفية 

واتهــم وادله بعــدم حمبتــه واتلخــي عــن إســعاده وأصيــب باالكتئــاب..
لــن أقــول شــيئاً وســأترك احلكــم لكــم تلقــرروا بأنفســكم وجتيبــوا عــن 

ســؤال:  ]َمن الظالم ومــن املظلوم[؟ 
شــاب آخــر اكن قبــل ســن املراهقــة مثــال األدب واحليــاء واخللــق احلســن، 
ولكنــه عندمــا دخــل ســن املراهقــة تغــرت طباعــه فأصبــح عنيفــاً عصبيــاً 
كتومــاً منطويــاً ىلع نفســه، ثــم ســلك الطريــق اخلــاىطء، والســبب بــكل 
ــك أن  ــن ذل ــد وم ــا يري ــراً كم ــش ح ــأن يعي ــة ب ــه مقتنع ــاطة أن اعئلت بس
مجيــع القنــوات اتللفزيونيــة غثِّهــا وســمينها، حلوهــا ومرهــا، جيدها وســيئها 
متاحــة أمامــه، ال يدخــل أحــد غرفتــه إال بــإذن، وال يســأهل أحد ماذا شــاهد 
وملــاذا.. وذلــك ألنهــم يتباهــون أنهــم يعطــون أوالدهــم احلريــة الشــخصية... 
ونســوا أن ودلهــم يمــر يف مرحلــة عصيبــة جــداً وجيــب عليهــم أن يقفــوا 
إىل جانبــه ويســاعدوه ىلع ختطيهــا وذلــك بإبعــاده عــن لك مــا يثــر غريزتــه، 

ولكنهــم لــم يفعلــوا ذلــك.. فانظــر إىل اثلمــرة الــي قطفوهــا..



6465 د. بكري برميو السمانأسرار احلياة السعيدة

أعــط الفقيــر زكاتــك باحتــرام 
كمــا تحــب أن يعطيــك زكاته 

لــو كنــت مكانــه..

ّر الثاني  السِّ
والعشرون:

أسرار احلياة السعيدة64

ــرام  ــك باحت ــر زكات ــط الفقي ــرون: أع ــي والعش ــّر الثان السِّ
ــه.. ــت مكان ــو كن ــه ل ــك زكات ــب أن يعطي ــا تح كم

ــن  ــاً يف الس ــًا طاعن ــؤذن رج ــد امل ــجد فوج ــاء إىل مس ــض األغني ــل بع دخ
تبــدو عليــه مامــح الضعــف والوهــن والفقــر الشــديد، وبعد الصــاة مى 
معــه إىل بيتــه وبــدأ بســؤاهل عــن راتبــه وعــدد أوالده وعمــل لك منهــم وأيــن 
يقيمــون وكــم يبلــغ راتبــه الشــهري وأيــن ينفقــه واملــؤذن العجــوز جييبــه يف 
صــر ثــم بــدأ صــره ينفــد إىل أن أخــرج الغــين مــن جيبــه لــرات قليلــة 

وقال هل: هذه زاكيت... 
وهنــا ثــارت ثائــرة العجــوز وألــى انلقــود يف وجــه هــذا الغــين وتكلــم معه 

ــبه... كاماً يناس
ــاً، ذللــك جيــب عليــه  إن الغــين ال يعــين بالــرضورة أن يكــون فقيهــاً اعمل
ــزاكة أو يرجــع إىل رأي الفقهــاء والعلمــاء يف املســألة قبــل  أن يتعلــم فقــه ال

الوقــوع بهــا.
ــب أن  ــرة جي ــاً كث ــرط رشوط ــه يش ــع زاكت ــاء إذا أراد أن يدف ــض األغني بع
تتحقــق يف الفقــر حــى يســتحق الــزاكة، ومنهــا أن يكــون بيتــه خايلــاً مــن 
لك يعتــره هــو رفاهيــة مــع أن احليــاة تتطلبــه، فمــن الرفاهيــة حســب رأيــه 
أن يكــون دلى الفقــر كــرايس جيلــس عليهــا، واألوىل بــه أن جيلــس ىلع 
األرض، ومــن الرفاهيــة أن ال يكــون يف بيــت الفقــر ســوى اآلالت الازمة 
ــك يذهــب  ــه، ذلل ــَرم الفقــر مــن زاكت ــة ســواها َح للمعيشــة وإذا وجــد آل
ــراض  ــي أغ ــه فيعط ــرف جميئ ــا يع ــر ربم ــر ألن الفق ــت الفق ــًا إىل بي يل
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ــرف  ــل غ ــر ويدخ ــال الفق ــن ح ــف ع ــب للكش ــه، فيذه ــه إىل جران بيت
ابليــت واحــدة واحــدة ويفتــح اثلاجــة ويطلــع ىلع الطعــام ثــم يســأل عنــه 
جرانــه مــن ابلقــال واللحــام وغرهــم وبعــد هــذه ادلراســة املكثفــة يفــوز 
ــق هل  ــي يه ح ــزاكة ال ــذ ال ــوز بأخ ــواً - يف ــة – عف ــزة املليوني ــر باجلائ الفق

بنــص القــرآن الكريــم..

قال تعاىل: }ويف أمواهلم حق معلوم * للسائل واملحروم{.

وحنــن نقــول هلــذا الرجــل: ومــن ســمح نلــا أن تكشــف ســر اهلل عــن 

ــلمن؟ املس

ومن قال لك إن الزاكة جيب أن تعطى بهذه الطريقة؟

ــو كنــت أنــت مــاكن هــذا الفقــر هــل كنــت تــرىض أن يــأيت  ــا تــرى ل ي

ــة؟ إيلــك هــو ويعاملــك بهــذه الطريقــة املذل

ــب أن  ــك جي ــن يف رقبت ــو دي ــك وه ــب علي ــق واج ــزاكة ح ــاءك ال إن إعط

تســدده للفقــر مــع االحــرام، وقــد ذكــر الفقهــاء أن الفقــراء إذا امتنعــوا 

عــن أخــذ الــزاكة مــن األغنيــاء وجــب ىلع األغنيــاء اتلــودد إيلهــم والرجــاء 

منهــم أن يقبلــوا زاكتهــم.

فانظــر يــا راعك اهلل إىل تعايلــم اإلســام املنصفــة للفقــر، وانظــر إىل حــال 

هــذا الرجــل وأمثــاهل كيــف يذلــون الفقــر وحيرمونــه أبســط حقوقــه!

وما هو موقف هذا الرجل وأمثاهل يوم القيامة من الفقراء؟!

ــه  ــس ريض اهلل عن روى الطــراين يف )املعجــم الصغــر واألوســط( عــن أن

قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآهل وســلم: 

ــا  ــا ظلمون ــون: ربن ــة، يقول ــوم القيام ــراء ي ــن الفق ــاء م ــل لألغني »وي
حقوقنــا الــي فرضــَت نلــا عليهــم، فيقــول اهلل عــز وجــل: وعــزيت وجــايل 
ــم«.  بَاِعَدنَُّه

ُ َ
قَّرَبنَُّكــْم - ]إىل دار كرامــي ورمحــي، َوأل

ُ َ
ْدنِيَنَُّكــْم[- أي: أل

ُ َ
أل

ثــم تــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآهل وســلم: }ويف أمواهلــم حــق للســائل 
ــروم{.  ا ـه واملح

ــع  ــاء دف ــك ألن اتلحــري مطلــوب أثن ــه يفعــل ذل ــد يزعــم أحدهــم أن وق
ــا...  ــزاكة ألهله ــزاكة مــن أجــل إعطــاء ال ال

فأقــول: إن مشــلكة بعــض األغنيــاء يف هــذا الزمــن أنــه يظــن نفســه اعملــاً 
وحكيمــاً وال حيتــاج إىل مشــورة أحــد مــن العلمــاء، فيتــرصف مــن تلقــاء 

نفســه وحســب هــواه دون الرجــوع إىل أهــل العلــم!
ــه  ــيته يف الفق ــن يف حاش ــن اعبدي ــام اب ــاهل اإلم ــا ق ــراءة م ــوك إىل ق وأدع
ُفَقــَراِء يَْصنَُع 

ْ
ـْـِه لـَـْو اَكَن َجالًِســا يِف َصــفِّ ال

َ
َمْدفُــوَع إيل

ْ
نَّ ال

َ
احلنــي: ]َواْعلـَـْم أ

ــبَاُب  ْس
َ
ــِذهِ األ ــْت َه ــاُه، اَكنَ ْعَط

َ
ُ فَأ

َ
هل

َ
ــأ ْو َس

َ
ــْم،  أ ــِه ِزيُُّه ْو اَكَن َعلَيْ

َ
ــْم، أ ُصنَْعُه

ــرِّي[. ــِة اتلََّح لَ بَِمْزِ
ــاء ســعيداً جــداً وأوضــح يل ســبب  وأذكــر مــرة أين وجــدت بعــض األغني
ــه ايلــوم فقلــت هل: تقبــل اهلل منــك... ثــم بــن يل  ســعادته بأنــه دفــع زاكت
أنــه اشــرى لوحــة فسيفســاء باهظــة اثلمــن وأهداهــا إىل أحــد املســاجد 
وكتــب عليهــا اســمه واعترهــا زاكة، ثــم قــال يل بابتســامة عريضــة: وهكذا 
ســيبى انلــاس يذكرونــين خبــر مــا دامــت اللوحــة يف املســجد... عوضــاً 

مــن أن أدفعهــا إىل الفقــراء وتذهــب أدراج الرياح... فتخيل يــا راعك اهلل! 
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ــة  ــدارس الرشعي ــاجد وامل ــاء املس ــزاكة يف بن ــع ال ــوز دف ــة: ال جي ماحظ

واملشــايف وغرهــا ألن مــن رشوط الــزاكة اتلمليــك للفقــر وهنــا ال يوجــد 

ــه... ــك فانتب تملي

نصيحــة: إذا أردت دفــع زاكتــك فاحبــث عــن املتعففــن اذليــن ال يســألون 

انلــاس، يغلــب عليهــم احليــاء، تعرفهــم بســيماهم... هــؤالء اذليــن قــال اهلل 

تعــاىل فيهــم:

رِْض 
َ ْ
ــاً يِف األ ب ــتَِطيُعوَن رَضْ  يَْس

َ
ــِبيِل اهلِل ال وا يِف َس ــرِصُ ْح

ُ
ــَن أ ي ِ

َّ
ــَراِء اذل ُفَق

ْ
}لِل

لُوَن 
َ
ــأ  يَْس

َ
ــيَماُهْم ال ــْم بِِس ــِف َتْعِرُفُه ــَن اتلََّعفُّ ــاَء ِم ْغِنيَ

َ
ــُل أ َاِه

ْ
ــبُُهُم اجل حَيَْس

ــٌم{. ــِه َعِلي ــإِنَّ اهلَل بِ
ــْرٍ فَ ــْن َخ ــوا ِم ــا ُتنِْفُق ــاً َوَم َاف

ْ
ــاَس إِحل انلَّ

َاِهُل{ أي: اجلاهل حباهلم وبفقرهم.
ْ
وقوهل تعاىل: }حَيَْسبُُهُم اجل

وروى اإلمــام أمحــد يف املســند عن عبــد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنه قال: 

ــوَّاف، وال  قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآهل وســلم: »ليس املســكن بِالطَّ

ه اتلمــرة واتلمرتــان، وال اللقمــة واللقمتــان، ولكــن املســكن:  بــاذلي تـَـُردُّ

املتعّفــف اذلي ال يســأل انلــاس وال يُفطــن هل فيُتصــّدق عليه« .

الفقــراء  بأقربائــك  ابــدأ 
ــط  ــم أع ــك ث ــم زكات فأعطه

تريــد..  مــن 

ّر الثالث  السِّ
والعشرون:
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ــّر الثالــث والعشــرون: ابــدأ بأقربائــك الفقــراء فأعطهم  السِّ

زكاتــك ثــم أعــط مــن تريد..

ــو أردت أن  ــوهل: ل ــن ح ــرة مل ــال م ــاء ق ــار األثري ــن كب ــًا م ــرف رج أع

أخــرج زاكيت الحتجــت إىل ناطحــة ســحاب يعمــل فيهــا مئــات املوظفــن 

ــل..  ــن أفع ــين ل ــدار زاكيت.. ولكن ــوا مق ــاراً يلعرف ــًا ونه يل

ــن  ــال اذلي ــا للعم ــه ويعطيه ــن أقارب ــزاكة ع ــع ال ــر يمن ــاً آخ ــرف ثري وأع

ــاً ىلع  ــذا إجياب ــس ه ــاهل هل فينعك ــب عم ــزداد ح ــه ل ــون يف مصنع يعمل

ــن. ــراء معدم ــه فق ــع أن يف اعئلت ــم، م عمله

ويف الوقــت ذاتــه يــأىب أثريــاء آخــرون أن يعطــوا هــؤالء الفقــراء مــن زاكتهم 

ويقولــون هلــم: ]مــا دام فــان مــن اعئلتكــم فهــو يكفيكــم[... فانظــر 

يــا راعك اهلل...

ــرشات  ــذ ع ــه من ــراد اعئلت ــض أف ــع ببع ــم جيتم ــر ل ــاً آخ ــرف ثري وأع

الســنن... بــل ويــرصح برغبتــه يف عــدم اتلعــرف عليهــم ملجــرد كونهــم 

ــل. ــم الوكي ــي اهلل ونع ــراء.. فحس فق

لقــد نــي هــذا الــري أو تنــاىس أن اهلل تعــاىل ال يقبــل صدقــة أحــد ويف 

ــد اذلي  ــوب الوحي ــيلبس اثل ــا س ــاً م ــه يوم ــي أن ــون... ون ــه حمتاج أقارب

ليــس فيــه جيــوب.. الكفــن.. 

ــرة ريض اهلل  ــن أيب هري ــب: ع ــب والرهي ــذري يف الرغي ــظ املن ــال احلاف ق

ــة حممــد واذلي  مَّ
ُ
عنــه قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: »يــا أ

بعثــين باحلــق ال يقبــل اهلل صدقــة مــن رجــل وهل قرابــة حمتاجــون إىل ِصلَِتِه 

ويرصفهــا إىل غرهــم، واذلي نفــي بيــده ال ينظــر اهلل إيلــه يــوم القيامــة.

رواه الطراين ورواته ثقات. ا ـه
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يســمونهم النجــوم... فهــل 
ــًا؟ ــوم فع ــم نج كله

ّر الرابع  السِّ
والعشرون:

أسرار احلياة السعيدة72

ــل  ــوم... فه ــمونهم النج ــرون: يس ــع والعش ــّر الراب السِّ
كلهم نجوم فعًا؟ 

إننــا نتلكــم ايلــوم عــن بعــض انلــاس اذليــن اجتهــوا إىل جمــال معــن مــن 
جمــاالت احليــاة وبرعــوا فيــه، فســلط اإلعــام الضــوء عليهــم، وألبســهم 
ثــوب املحاســن واجلمــال والكمــال، وغــض الطــرف عمــداً عــن مســاوئهم، 
فأصبحــوا يف نظــر انلــاس ويف اعتقادهــم جنومــاً تــيء هلــم ادلرب، مــا إن 
يــأيت أحدهــم إىل مــاكن لــرشاء بعــض حاجاتــه كمــا يفعــل اجلميــع حــى 
يصبــح هــذا املــاكن مشــهوراً ويقبــل انلــاس عليــه مــن لك حــدب وصــوب، 
وأذكــر مــرة أنــين ذهبــت إىل معــرض كتــاب فســمعت أن انلجمــة الفانية 
زارت املعــرض واشــرت الكتــاب الفــاين، وىلع إثــر ذلــك بيعــت عــرشة 

آالف نســخة مــن الكتــاب املذكــور يف ايلــوم نفســه!
ومــرة كنــت أشــاهد مناظــرة بــن علمــاء وبــن واحــد مــن هــؤالء انلجــوم 
ــّدد  ــم وع ــف بانلج ــوار باتلعري ــر احل ــدأ مدي ــم - فب ــال عنه ــا يق – كم
أعمــاهل وأســبغ عليــه ألقــاب اتلكريــم واالحــرام وبــدأ احلــوار معــه وكأن 
العلمــاء ال وجــود هلــم ثــم عــرف عنهــم بكلمــات يســرة وتكــرم عليهم 

بإعطائهــم بعــض ادلقائــق للحديــث...
واألعجــب مــن ذلــك أن بعضــاَ مــن هــؤالء انلجــوم يعتــر نفســه بنجوميته 
الــي أســبغها عليــه اإلعــام يعتــر نفســه مرجعــاً يف لك يشء، واألعجــب 
أن انلــاس يتلقــون لك مــا يقــوهل بالقبــول والطاعــة، كيــف ال وهــو جنمهــم 

؟ ملفضل ا
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إنــين ال أنكــر األثــر احلســن بلعضهــم ىلع املجتمــع وكــون بعضهــم مــن 
انلــاس الكــرام اذليــن يســعون نلفــع املجتمــع وصاحــه ولكــن أحتــدث 
عــن بعضهــم... ذلــك ألن لقــب )انلجــم( مــا إن يطلقــه اإلعــام ىلع أحــد 

حــى يســارع انلــاس إيلــه ويرونــه كأنه جنــم فعًا. 
وأكتي بهذه املعلومة الي أنقلها من املوسوعة ويكيبيديا:

ــرة  ــن الك ــويب م ــف اجلن ــات انلص ــهر كوكب ــن أش ــرب يه م ــة العق كوكب
األرضيــة. تؤلــف انلجــوم الســاطعة مامــح عقــرب بمقصاتــه وإبرتــه. ا ـه

ــاز..  ــاب املج ــن ب ــذا م ــرب... وه ــة العق ــل كوكب ــوم تش ــض انلج فبع
وفهمكــم كفايــة..

إذا أردت أن يديــم اهلل لــك مــا 
تحــب فــدم علــى مــا يحــب 

إذا أحببت أن يدوم اهلل لك 

على ما حتب...

فدم له على ما حيب...

اإلمام أمحد بن حنبل
رمحه اهلل

ّر الخامس  السِّ
والعشرون:
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ــّر الخامــس والعشــرون: إذا أردت أن يديــم اهلل لــك مــا  السِّ
تحــب فــدم علــى مــا يحــب 

لك منــا يعيــش يف نعــم ال تعــد وال حتــى.. بــل إذا أراد اإلنســان أن يعــد 

ــوم  ــا لك ي ــي تأكله ــز ال ــة اخل ــااًل لقم ــذ مث ــه، خ ــدة ال يمكن ــة واح نعم

ــظ اهلل  ــب أن حيف ــا حي ــك أن كًا من ــا، وال ش ــي ترشبه ــاء ال ــة امل ورشب

عليــه هــذه انلعــم الــي وهبــه إياهــا وخيــاف مــن فقدانهــا، اقــرأ مــي قــول 

اهلل تعــاىل: 

ــْم إِنَّ َعــَذايِب  ــِنْ َكَفْرُت ِزيَدنَُّكــْم َولَ
َ َ
ــِنْ َشــَكْرُتْم أل ذََّن َربُُّكــْم لَ

َ
ــأ }َوإِْذ تَ

لََشــِديٌد{.

وجاء يف تفسر اإلمام ابن كثر:

ْي لَِنْ شــكرتم نعمــي عليكم 
َ
ِزيَدنَُّكــْم{ أ

َ َ
ُ تعــاىل: }لـَـِنْ َشــَكْرُتْم أل

ُ
قَــْوهل

ُتُموَها  ــَرْ ــَم وََس ــُم انلَِّع ْي َكَفْرُت
َ
ــْم{ أ ــِنْ َكَفْرُت ــا، }َولَ ــم منه ألزيدنك

ِبَها َعنُْهــْم وَِعَقابِــِه إِيَّاُهــْم 
ْ
وََجَحْدُتُموَهــا }إِنَّ َعــذايِب لََشــِديٌد{، وََذلـِـَك بَِســل

ــِب  نْ ْزَق بِاذلَّ ــرِّ ــَرُم ال ُْح ــَد يلَ َعبْ
ْ
ــِث:) إِنَّ ال َِدي

ْ
ــاَء يِف احل ــْد َج ــا، َوقَ ىلَعَ ُكْفِرَه

ــُه (. ا ـه يُِصيبُ

وإذا خفــت زوال انلعمــة فاشــكر اهلل تعــاىل فيهــا، والشــكر ال يقتــرص ىلع 

ــل،  ــول والفع ــون بالق ــكر يك ــل الش ــكر هلل(، ب ــد هلل والش ــول: )احلم ق

ــاِدَي  ــْن ِعبَ ــٌل ِم ــْكًرا َوقَِلي ــوا آَل َداُووَد ُش وادليلــل قــول اهلل تعــاىل: }اْعَملُ

ــُكوُر{. الشَّ

ــكر  ــك، واش ــا بقول ــد اهلل عليه ــك فامح ــم علي ــدوم انلع ــإذا أردت أن ت ف

اهلل عليهــا بفعلــك، فاشــكر اهلل ىلع نعمــة ابلــرص بنظــرك إىل مــا يــريض 

ــاىل، وامحــد اهلل ىلع نعمــة  ــا يغضــب اهلل تع اهلل تعــاىل وغــض بــرصك عم

الــكام بقولــك مــا يــريض اهلل تعــاىل وابتعــادك عمــا يغضــب اهلل تعــاىل.. 

ــم. ــذا يف لك انلع وهك
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ال تكن بخيًا 
ّر  السِّ

السادس 
والعشرون:
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ّر السادس والعشرون: ال تكن بخيًا السِّ

ــن  ــات ماي ــة مئ ــوك األجنبي ــابه يف ابلن ــاء، حس ــرى األثري ــن أث اكن م
ــى إن  ــا، ح ــن أن تتخيلوه ــاة ال يمك ــش حي ــه اكن يعي ادلوالرات، ولكن
ــد  ــه، فق ــل من ــم أفض ــه اكن حاهل ــون يف مصانع ــوا يعمل ــن اكن ــاهل اذلي عم
ــن  ــوارى م ــف دوالر، يت ــن نص ــل م ــة أق ــه ايلومي ــة طعام ــن وجب اكن ثم
ــا، واكن  ــاركته إياه ــداً ملش ــو أح ــرداً وال يدع ــا منف ــال يلأكله ــر العم نظ
كثــراً مــا ينــام يف املصنــع بــن اآلالت خوفــاً عليهــا، واكن أثــاث بيتــه مــن 
ســوق املســتعمل، واملصابيــح يف بيتــه صفــراء قديمــة توفــراً للطاقــة، اكن 
ــزاكة هــو امتحــان كبــر هل، ويتبــاىه بأنــه يســلك  يــرصح بــأن إخــراج ال
احليــل يف إخراجهــا تلعــود إيلــه، ومــن هــذه احليــل مثــًا أن يعطــي الفقراء 
أكيــاس أرز كبــرة ثــم بعــد دقائــق يشــريها منهــم بضعــف ثمنهــا، نعــم 
ــم أعطاهــا للفقــراء  ــه يف هــذه األكيــاس ث ال تســتغربوا.. فقــد وضــع زاكت
يلتحقــق رشط اتلمليــك.. ثــم اســرجعها منهــم.. وهكــذا فقــد دفــع زاكتــه 

– كمــا يظــن طبعــاً -..
ونــي أنــه بهــذا اتلــرصف يشــبه أصحــاب الســبت اذليــن حــرم اهلل عليهم 
ــوم  ــاً هلــم فاكنــت حيتانهــم تأتيهــم ي ــوم الســبت امتحان ــان ي ــد احليت صي
ــل  ــبت املقب ــى الس ــا ح ــب وال يرونه ــم تغي ــااعت ث ــااعت مج ــبت مج الس
ففكــروا يف حيلــة تمكنهــم مــن حبــس احليتــان يــوم الســبت واصطيادهــا 
ــاذ  ــر والعي ــردة وخنازي ــخهم اهلل ق ــك مس ــوا ذل ــا فعل ــد وعندم ــوم األح ي

بــاهلل تعــاىل.
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إن ابلخيــل عبــارة عــن حــارس أمــن للنقــود، مهمتــه أن حيميها ثــم يوصلها 

ملــن بعــده دون أن يســتفيد منهــا شــيئاً، ولقــد شــهدت مــرة دفــن رجــل 

منهــم وحصــل يشء عجيــب لــم أشــهده يف حيــايت مــن قبــل، اكن يرفــض 

الــزول إىل القــر، ال تســألوين كيــف، فقــد اكن املســؤول عــن ادلفــن حياول 

دفنــه ولكنــه عندمــا يــزهل إىل القــر يفاجــأ بــأن القــر أصبــح ضيقــاً ولــم 

يعــد مناســباً لطــوهل فــاكن يوســع القــر أمــام أعيننــا ثــم يعيــد إنــزاهل إىل 

القــر فــا يســتطيع، ثــم بعــد ثــاث حمــاوالت تــم األمــر...

لقــد رفــض هــذا الشــخص أن يعطــي بدنــه إىل القــر حــى بعــد موتــه... 

فتخيــل كيــف اكن يعيــش..

البخيل 

شخص يعيش طيلة حياته 

دون أن يتذوق طعم احلياة

لقــد أثبتــت يل الوقائــع ومــا رأيتــه ومــا تعلمتــه مــن أســاتذيت أن لك صفــة 

ذميمــة يف اإلنســان يمكنــه تغيرهــا، ولكــْن صفــة ابلخــل مــن أصعــب 

ــذا،  ــون هك ــون ويموت ــاء يعيش ــن ابلخ ــر م ــره، فكث ــن تغي ــا يمك م

وبالنســبة يل فلــم أر طيلــة حيــايت رجــًا خبيــًا تغــر فأصبــح كريمــاً.

ــد  ــل أح ــاء، فدخ ــض األثري ــم بع ــس يض ــس يف جمل ــت أجل ــرة كن وم

الفقــراء يطلــب مســاعدة مــن أجــل إجــراء عمليــة جراحيــة هل، ومعــه لك 

اإلثباتــات املطلوبــة واســم املشــى والطبيــب، فقــال هل أحدهــم بفظاظــة: 

ــاعده  ــار وأراد أن يس ــض اتلج ــب بع ــرقَّ قل ــب، ف ــال، اذه ــا م ــس معن لي

ــال: احتفــظ بقرشــك األبيــض يلومــك األســود.. ــه وق ولكــن األول منع

إن ابلخيــل ال يكتــي بمجــرد كونــه خبيــًا بــل يأمــر غــره بابلخــل وال 

يهــون عليــه أن يــرى غــره يتكــرم ىلع املحتاجــن بــل يريــد أن يكون لك 

انلــاس مثلــه، حــى رصح أحدهــم مــرة بأنــه يعجــب مــن انلــاس إذ إنهــم 

 اكنــوا مقتصديــن يف ذلــك!
ّ

يستنشــقون اهلــواء براحــة فَهــا

يل َماَحة ِمْن َبِ ال تْرُج السَّ

َفَما ِف النَّار لْلَظْمآِن َماُء

«اإلمام الشافعي»
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وال يقترص ابلخل ىلع ابلخل باملال فقط بل هناك أنواع كثرة للبخل.

كــن كريمــاً، واعلــم أنــك يومــاً مــا ســرحل مــن ادلنيــا كمــا أتيــت إيلها، 

وتذكــر أن الكفــن ليــس هل جيــوب.. فأخــرج زاكتــك وتصــدق وافعــل اخلر 

تلكــون نقــودك وســيلة إىل ســعادتك يف ادلنيــا واآلخرة.

هناك بل ال يدخل ف خانة املال أبدًا

فهناك بيل األخالق واالبتسامة، 

وبيل الصدق واألمانة، 

وأبشعهم بيل ال يتمنى اخلري ألحد...!

مــن حقــك أن تحلم بمســتقبل 
أفضــل.. ولكــن بعقانية  ّر السابع  السِّ

والعشرون:
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ــّر الســابع والعشــرون: مــن حقــك أن تحلــم بمســتقبل  السِّ
ــن بعقانية  ــل.. ولك أفض

اكن اعمــًا بســيطاً يتقــاىض أجــراً ال يــكاد يكــي ســد لقمــة العيــش، 

يســكن يف مــزل قديم متصــدع، يشــاركه احليــاة زوجتــه الصابــرة وأوالده، 

ــع  ــاه اجلمي ــه خيش ــداً برأي ــروراً معت ــراً مغ ــك متك ــب ذل واكن إىل جان

ــاباً.. ــبون هل حس وحيس

اكن يتأفــف دائمــاً مــن عملــه رغــم أن ســااعت عملــه القليلــة ومردودهــا 

ــث  ــه حي ــرشى لعائلت ــن الب ــوم أعل ــه، وذات ي ــباب حي ــاً لش ــا حلم اكنت

رأى يف منامــه أن كــزاً خمفيــاً يف ابليــت ينتظــر مــن يشــمر عــن ســاعديه 

ــراء.. ــاة الرفاهيــة وال ويســتخرجه يلنعــم حبي

وألن اتلنقيــب عــن الكــز حيتــاج أدوات خاصــة فقــد اســتدان هــذا الرجل 

مــا اســتطاع لرشائهــا.. وقــدم اســتقاتله مــن العمــل، وبــدأ اتلنقيــب ومعــه 

ــًا  ــك أص ــت متهال ــه، إذ إن ابلي ــة أرست ــة وفاجع ــة احلقيقي ــدأت الاكرث ب

ــه  ــم تشــفع توســات زوجت ــة حلظــة، ل وربمــا خيــر الســقف عليهــم يف أي

وأوالده ثلنيــه عــن قــراره هــذا، ومضــت األيــام والشــهور وصاحبنــا يواصل 

اتلنقيــب، حــى حتــول ابليــت إىل جحيــم، فمــا تبــى منــه لــم يعــد يوصــف 

ــض  ــه رف ــه ولكن ــاش مع ــه وانلق ــه زيارت ــارب زوجت ــاول أق ــت، ح بابلي

ــاً وجيــب عليهــم وضــع  ــه أصبــح اآلن ثري حبجــة أن انلــاس مقامــات وأن

ــو  ــا ه ــاة ف ــتمرت املأس ــه، واس ــم مع ــاء حديثه ــار أثن ــن االعتب ــذا بع ه

تــرك نلفســه عملــه يلكــي اعئلتــه، وال ســمح ألحــد مــن أقــارب زوجتــه 

أن يمــد هلــا يــد املســاعدة حبجــة أنــه غــين وال جيــوز هل أخــذ الــزاكة، ممــا 

اضطرهــم إلعطائهــا الــزاكة رساً وهــم يرتعــدون خوفــاً مــن زوجهــا الفقــر 

ــه  ــؤذي زوجت ــا ي ــا وربم ــا وال يقعده ــيقيم ادلني ــرف س ــو إذا ع ــين فه الغ

ــم تــويف الرجــل وأغلــق عينيــه للمــرة األخــرة ىلع منظــر بيتــه  وأوالده، ث

اذلي حتــول إىل حفــر ومغــارات، وىلع منظــر زوجتــه وأوالده األشــباح بفعــل 

اجلــوع والفقــر.. ولكنــه بــي متشــبثاً بفكــرة العثــور ىلع الكــز وموصيــاً 

ــل  ــا فش ــرون ىلع م ــم يع ــب لعله ــة اتلنقي ــأس ومواصل ــدم ايل أوالده بع

بالعثــور عليــه.... 
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صحتك قبل كل شيء 
ّر الثامن  السِّ
والعشرون:

أسرار احلياة السعيدة86

ّر الثامن والعشرون: صحتك قبل كل شيء  السِّ

اكن عنــده يف الغــد امتحــان يف اجلامعــة واكنــت مهمتــه مراقبــة الطــاب، 

ويف ايلــوم الســابق اشــرى نبــات الفطــر وبعــد تنــاوهل إيــاه أحــَس بــآالم 

فظيعــة يف معدتــه وبــدأت أعــراض التســمم تظهــر عليــه، ولكنــه أرص ىلع 

اذلهــاب إىل اجلامعــة وحضــور االمتحــان...

ــاً  ــه اكن خمطئ ــاً ولكن ــًا بطويل ــه عم ــا فعل ــا إذا اكن م ــر عم ــض انلظ بغ

ألن الصحــة قبــل لك يشء، وأهــم مــن لك يشء، ذللــك نلتعلــم أن تكــون 

ــرط  ــا، ال تف ــات يف حياتن ــات وىلع رأس األولوي ــم املهم ــن أه ــا م صحتن

ــاً..  ــاً ورضوري ــيء مهم ــذا ال ــا اكن ه ــل يشء مهم ــن أج ــك م بصحت

ــم أو  ــل عمله ــن أج ــم م ــون بصحته ــاس يضح ــة ألن ــاك آالف األمثل هن

ألنهــم يعتقــدون أن هنــاك مــا هــو أىلغ مــن صحتهــم، ولكنهم يكتشــفون 

متأخريــن أنهــم إن خــروا صحتهــم فــا يشء يف ادلنيــا يعوضهــم عنهــا.
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كن دقيقًا في قولك: 
)هذه المرأة مثل أمي أو أختي 

وهذا الرجل مثل أبي وأخي( 

ّر التاسع  السِّ
والعشرون:
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ّر التاسع والعشرون: كن دقيقًا في قولك:  السِّ
)هــذه المــرأة مثــل أمــي أو أختــي وهــذا الرجــل مثــل أبــي 

وأخــي( 

ــك،  ــم وحيبون ــاء، حتبه ــاء لطف ــن كرم ــاً طيب ــتصادف أناس ــك س يف حيات

تعاملهــم باخلــر ويعاملونــك باملثــل وزيــادة، تشــعر بأنــك أصبحــت واحداً 

منهــم وتقــول: هــذه املــرأة مثــل أيم وأخــي وهــذا الرجــل مثــل أيب وأيخ....

ــا  ــل وربم ــراد األرسة ب ــن أف ــداً م ــح واح ــا تصب ــان ربم ــض األحي ويف بع

ــم... ــرب إىل قلوبه ــل واألق ــا - األفض ــرة م ــح – يف ف تصب

ــه مــن املحتمــل يومــاً مــا أن ختــرج مــن  ولكــن.... ضــع يف احلســبان أن

هــذه األرسة كمــا دخلــت، وأن تصبــح غريبــاً عنهــم، وأن ينســوك، بل ومن 

املحتمــل أن تصبــح وكأنــك لــم تكــن يومــاً مــا...

ولــيك تتجنــب هــذه انلهايــة املؤملــة تعلـّـم أن تكــون دائمــاً مســتعداً ملثــل 

هــذه انلهايــة، بــل ومتوقعــاً هلــا، ذلــك ألنــه مهمــا كنــت أنــت قريبــاً ممــن 

تقــول عنــه )أيب وأيخ اثلــاين( و)أيم وأخــي اثلانيــة(، فــي انلهايــة يمكــن 

أن يتخــى بعضهــم عنــك مــن أجــل موقــف بســيط، أو خطــأ غــر متعمــد، 

م عليــك قريبــه احلقيــي اذلي هــو فــذة كبــده، وجــزء مــن جســده  ويقــدِّ

وروحــه وقلبــه...
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ــا  ــدة... فهم ــد وأم واح ــك أب واح ــن يف حيات ــه يلك ــذا لك ــل ه ــن أج م

ــذان أشــعا لــك ســنن عمرهمــا يلنــرا لــك الطريــق، وســهرا الليــايل  ال

ــن  ــذه اللكمت ــتحقان ه ــذان يس ــط ال ــا فق ــعادتك ذلا فهم ــل س ــن أج م

اثلمينتــن: أيب وأيم...

أعــرف أنــه يوجــد لــل قاعــدة اســتثناء كمــا هــو معلــوم، ولكــن يبــى 

هــذا االســتثناء نــادراً.. جــداً.. وانلــادر ال حكــم هل.

ال تخف...  ّر الثاثون: السِّ
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ّر الثاثون: ال تخف... السِّ

سمعت مجلة مأثورة عن سيدنا يلع كرم اهلل وجهه.. قال:

)إذا ِهبَْت أمراً فقع فيه، فإن شدة توقِّيه أعظم مما ختاف منه(. 

ت حيــايت، فــإذا كنــت ختــاف من يشء وختشــاه وحتســب  هــذه اجلملــة غــرَّ

هل ألــف حســاب ويؤرقــك همــه، فمــا عليــك إال أن تقتحمــه، وســتجد أن 

اقتحامــه – بعقانيــة ودون تعريــض نفســك للخطــر طبعــاً – هــذا االقتحام 

ســيكون أهــون عليــك مــن مواصلــة اتلفكــر والقلــق، فربمــا يتضــح لــك 

أن هــذا اخلــوف اذلي عشــته لــم يكــن مــرراً وأتعبــت نفســك وقلبــك 

وروحــك بــا طائــل.. 

طالــع ســرة العظمــاء وســتجد أن بعضهــم خــاف مــن يشء ولكنــه عندمــا 

اقتلــع جــذور اخلــوف مــن قلبــه جتاهــه وواجهــه بعقانيــة وحكمــة أصبــح 

األمــر خمتلفــاً تمامــاً..

بعــض المــزاح حــرام... ومميــت 
أحيانــًا 

ّر الواحد  السِّ
والثاثون:
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ــت  ــرام... وممي ــزاح ح ــض الم ــون: بع ــادي والثاث ــر الح الس
ــًا أحيان

انتــرشت يف اآلونــة األخــرة برامــج تــديع الفاكهــة واملــزاح، وإقنــاع انلاس 
بأنهــم يف ورطــة كبــرة، أو تهديدهــم ووضعهــم يف مواقــف مهلكــة مميتة، ثم 
يف آخــر املطــاف وعندمــا يقــارب الضيــف ىلع املــوت يكشــفون هل عــن أن 
األمــر اكن جمــرد مزحــة... هكــذا بــكل بســاطة، طبعــاً يتجاهلــون اآلثــار 
اخلطــرة ألفعاهلــم، فكــم مــن رجــل أغــي عليــه، وكــم مــن آخــر حصــل 
معــه مــرض خطــر بســبب الرعــب اذلي اعيشــه والصدمــة انلفســية الــي 
اعيشــها، اغيتهــم واحــدة جــين املــال، ولكــن يــا تــرى هــل هــذا األمــر 

جائز؟  قطعاً  ال.  
وإيلك األدلة الي تدل ىلع هذا: 

جــاء يف مســند اإلمــام أمحــد وســن أيب داود والرمــذي مــن حديــث معاوية 
بــن حيــدة ريض اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليه وســلم: 

ُث فيَكِذُب يلُضِحَك به القوم، ويٌل هل ويٌل هل!«. ي حُيَدِّ
َّ

»ويٌل لذ
وأخرج اإلمام أمحد وأبو داود عن عبدالرمحن بن أيب يلى قال:

ثنــا أصحــاُب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أنَّهــم اكنــوا يســرون  حدَّ
مــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يف مســٍر، فنــام رجــٌل منهــم، فانطلق 
ــُل  ــتيقظ الرج ــا اس ــا، فلم ــه فأخذه ــهام - مع ــٍل  - أي: ِس ــم إىل َنبْ بعُضه
 أنَّــا أخذنــا 

َّ
فَــِزع؛ فضحــك القــوُم، فقــال: مــا يُضحككــم؟ فقالــوا: ال، إال

نبــل هــذا ففــزَع، فقــال رســول اهلل: »ال حيــل ملســلم أن يُــَروَِّع مســلماً«.

ويف روايــة عــن الــزار والطــراين وابــن حبــان عــن اعمــر بــن ربيعــة ريض 

ــك  ــَر ذل ــزح، فَُذِك ــو يم ــا وه ــٍل فَغيَّبَه ــَل رج ــذ نع ــًا أخ ــه أنَّ رج اهلل عن

لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم، فقــال: »ال تروِّعــوا املســِلَم؛ فــإنَّ روعــة 

املســِلم ُظلــم عظيــم«.

وأخــرج اإلمــاُم مســلم حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه، عــن انلــي صــى 

اهلل عليــه وســلم قــال: »َمــن أشــار إىل أخيــه حبديــدٍة؛ فــإنَّ املائكــَة تلعنه 

ه«.  حــى يََدَعــُه، وإن اكن أخــاه ألبيــه وأمِّ

وقال بعضهم:

وتوقَّ منُه يف املزاح مِجاَحامازح صديقك ما أحب ِمَزاَحا   

اكنت بلاب َعداوٍة مفتاَحافلربَّما مزح الصديق بمزحــٍة    
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احترم العلماء  ّر الثاني  السِّ
والثاثون:

أسرار احلياة السعيدة96

ّر الثاني والثاثون: احترم العلماء السِّ

لو سأتلك: ما أهم يشء يف حياتك؟ 

ستجيب: ديين.

ولو سأتلك: ومن اذلي يعلمك دينك وكيفية أدائك العبادات؟

ستجيب: العلماء. 

فســأقول: إذاً بــاهلل عليــك أال جيــب أن حتــرم العلمــاء ألنهــم يرشــدونك 

إىل تعايلــم دينــك ويدلونــك ىلع طريــق الفوز باجلنــة وانلجاة مــن انلار؟! 

إذا أجــرى لــك جــّراح ماهــر عمليــة جراحيــة خطــرة وأنقــذك مــن املــوت 

أال تــزال تذكــر هل هــذا العمــل انلبيــل إىل آخــر حياتــك وتســى لــرد اجلميل 

هل بــكل مــا اســتطعت وال تفتــأ تذكــره باجلميــل أمــام انلاس؟

مع أن هذه ادلنيا فانية... 

فمــا بالــك ال حتــرم مــن يدلــك ىلع مــا ســينقذك - بــإذن اهلل - مــن عذاب 

ــم األبدي؟! جهن

كثــر مــن طــاب العلــم يعيشــون يف دوامــة بســبب كونهــم طــاب علــم 

فهــذا يســخر منهــم جهــاراً ويلــي انلكــت الســخيفة مثــل: 

املشايخ ال يهمهم يف ادلنيا إال الطعام والنساء..

ــم ىلع  ــاس لكه ــَر انل ــاىل َفَط ــق أن اهلل تع ــل األمح ــذا اجلاه ــا درى ه وم

ــن!! ــن األمري ــام بهذي االهتم
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واثلــاين يقــول هلــم: )املشــايخ َســلِّيَتة( وهــذه العبــارة اعميــة وتعــين أن 

املشــايخ ال يهمهــم إال مــلء جيوبهــم وبطونهــم ...

أنــا ال أحتــدث عــن حالــة فردية أو عــرشات ومئــات احلاالت بــل أحتدث 

ــاريف ورأى  ــد مع ــا أح ــرىب فيه ــي ت ــات ال ــدى املجتمع ــة إح ــن ثقاف ع

ــه طــاب العلــم وكيــف خيجلــون مــن بلاســهم  كيــف يعيــش أصدقائ

الــرشيع، ال لــيء إنمــا بســبب هــؤالء احلمــى املغفلــن الظاملــن اذليــن 

اكنــوا إذا رأوهــم يف الشــارع آذوهــم بكامهــم وأفعاهلــم..

ــون يف  ــا يقع ــم عندم ــه ث ــخرون من ــم ويس ــب العل ــون طال ــم حيارب إنه

ــن أذالء! ــه صاغري ــون إيل ــوى يأت ــون إىل فت ــأزق أو حيتاج م

ولــو نظــرت إىل غــر املســلمن فســرى العجــب العجــاب، تــرى كثــراً 

ــة  ــة كريم ــم عيش ــرون هل ــم ويوف ــم ويوقرونه ــون علماءه ــم يعظم منه

ويبحثــون عــن ســبل الراحــة والســعادة هلــم. 

إن املثــل القائل: ]خٌز وماء أكل العلماء[.

هــو مــن بــاب الزهــد اذلي خيتــاره طالــب العلــم بنفســه، وليــس ألحــد 

ــرم  ــك أن حت ــن واجب ــلم م ــت كمس ــه، فأن ــه علي ــق يف أن يفرض احل

ــو  ــار ه ــم إذا اخت ــة هل ث ــاة كريم ــن حي ــارك يف تأم ــره وتش ــم وتوق العال

بنفســه أن يعيــش يف زهــد ويتصــدق براتبــه فهــذا األمــر اعئــد إيلــه... 

ــا  ــة م ــُت بََصل ــو لُكِّْف ــول: ]ل ــه يق ــافي ريض اهلل عن ــام الش ــذا اإلم وه

لَة[ ...
َ
ــأ ــُت َمس َتَعلَّْم

ــالك  ــل مش ــرغ حل ــك ويتف ــور دين ــب أم ــام واخلطي ــيعلِّمك اإلم ــف س كي
زواجــك وطاقــك وفتــاواك الــي ال تنتــي وراتبــه يكــي لــرشاء اخلــز 

فقــط...
ــغول  ــره مش ــن وفك ــة باملصل ــب اجلمع ــب خيط ــن خطي ــع م ــاذا تتوق م

ــودله؟! ــاج ل ــن ع ــن ثم بتأم
ملاذا ال توقر العالم كما توقر الطبيب واملحايم واملسؤول؟!

ملــاذا تدفــع للمحــايم أجــرة االستشــارة القانونيــة بنفــس راضيــة وتشــكره 
ىلع ادلقائــق القليلــة الــي منحــك إياهــا ثــم تذهــب إىل بيــت العالــم مــى 
شــئت وتشــاركه مشــالكك وتعطلــه عــن قضــاء حوائــه ثــم تبخــل عليــه 

بكلمــة شــكر!
ومــا هــو موقفــك إذا طلــب منــك العالــم مبلغــاً لقــاء ختصيــص جــزء مــن 
ــه  ــك وتنعت ــك ســتثور ثائرت ــا يفعــل املحــايم... ال شــك أن ــك كم ــه ل وقت
بالســارق وربمــا بالطمــاع ىلع أفضــل األحــوال وتســى ذلكــره بالســوء أمــام 

انلــاس مــع أنــه طلــب منــك حقــه!
ــيئون  ــخاص س ــم أش ــب إىل العل ــن ينتس ــض م ــول يل: إن بع ــا تق ربم
ــح  ــا ســرى الصال ــك: يف لك جمــال مــن جمــاالت ادلني ــون فأقــول ل انتهازي
ــاق  ــن األخ ــد م ــدر واح ــن ىلع ق ــاء واملحام ــل لك األطب ــح.. وه والطال

ــة... ــن املعامل واألدب وحس
ال شــك أن فيهــم الظالــم واالنتهــازي وعديــم الرمحــة... فهــل يدعــوك هــذا 

إىل احتقارهــم وإهانتهــم؟!



100101 د. بكري برميو السمانأسرار احلياة السعيدة

وربمــا يقــول قائــل: ومــا قولــك فيمــن خيطــب عــن الصــدق ويكــذب، 
وحيــذر انلــاس مــن اخلطــأ وهــو يرتكبــه؟

ــل يل أرضار  فأقــول لــك: مــرة كنــت أتكلــم مــع طبيــب فســأتله أن يفصِّ
اتلدخــن العلميــة ويوثقهــا يل... وفعــًا اكن احلديــث طويــًا ومرعبــاً عــن 
أرضار اتلدخــن وبعــد أن انتــى الطبيــب مــن كامــه اســتأذنين يف رشب 

ســيجارة.. قائــًا: 
ال تســتغرب.. إنــين أعــرف أرضار اتلدخــن ولكــين ال أســتطيع أن أتركــه، 
هلــذا أحــذر مــن حــويل يك ال يصبحــوا مثــي... وأشــعر أن مــن واجــي أن 
أمنــع اآلخريــن مــن الســقوط يف اهلاويــة الــي ســقطت فيهــا... ألنــه مــن 
ــط  ــرض... فق ــر م ــو غ ــان فه ــوا ادلخ ــم: ارشب ــول هل ــن أن أق ــر املمك غ

ملجــرد كــوين أرشبــه..
فهمت املوضوع واتلمست هل عذراً بل وأكرت هذا الرجل...

إن مــن واجــب لك مســلم أن يدعــو إىل اخلــر ويعمــل بــه وأن ينتــي عــن 
الــرش وينــى انلــاس عنــه فــإذا قــرص يف جمــال فعــل اخلــر واالبتعــاد عــن 
الــرش فهــذا ال يمنــع أن يدعــو انلــاس إىل اخلــر واالبتعــاد عن الــرش ويدعو 
نفســه إىل ذلــك وال يــرص ىلع فعــل اخلطــأ... وهكــذا يتضــح لــك جليــاً أن 
مــن واجبــك أن حتــرم العالــم لعلمــه... للقــرآن اذلي حيملــه يف صــدره... 
ــال  ــاىل – ق ــال اهلل تع ــدرس  )ق ــو ي ــا وه ــي أمضاه ــوال ال ــنوات الط للس
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم(، حترمــه لكونــه مــن ورثــة األنبيــاء... 
بغــض انلظــر عــن كونــه يعمــل بعلمــه أو ال فاحلســاب ليــس اعئــداً إيلــك 

بــل هــو اعئــد إىل اهلل تعــاىل وحــده....

ال تسمح ألحد أن يستصغرك ّر الثالث  السِّ
والثاثون:
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ّر الثالث والثاثون: ال تسمح ألحد أن يستصغرك السِّ

أنــت إنســان... كرمــك اهلل تعاىل ىلع ســائر املخلوقــات... وخصــك بالفكر... 

ورشفــك بمعرفتــه... ذللــك أنــت عظيــم.. بغــض انلظــر عــن حاتلــك املادية 

ــارات  ــة... وبغــض انلظــر عــن أي اعتب ودرجتــك العلميــة وقوتــك ابلدني

. . نية ثا

ذللــك ال تســمح ألحــد أن يســتصغرك.. أو يعطيــك مقامــاً دون اذلي 

ــام  ــف أم ــق، ال تق ــك باحل ــل حق ــتطيع نلي ــا تس ــل لك م ــتحقه... افع تس

رجــل مهــم يف املجتمــع وتســتصغر نفســك أمامــه، فربمــا أنــت عنــد اهلل 

أعظــم مــن ألــف رجــل مثلــه، وهــذا ال يعــين أن تكــون متكــراً مغــروراً، 

ال بــل اعــرف قيمــة انلعــم الــي أعطاكهــا اهلل تعــاىل، وانظــر إيلهــا بعــن 

ــتصغار. ــن االس ــار ال بع االعتب

ــرم اهلل  ــن يلع ك ــره ع ــد وغ ــام أمح ــث اذلي رواه اإلم ــتمع إىل احلدي واس

وجهــه وريض عنــه أنــه قــال: أمــر انلــي صــى اهلل عليــه وســلم ابن مســعود 

فصعــد ىلع شــجرة أمــره أن يأتيــه منهــا بــيء، فنظــر أصحابــه إىل ســاق 

عبــد اهلل بــن مســعود حــن صعــد الشــجرة، فضحكــوا مــن محوشــة - أي 

دقــة - ســاقيه، فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: )مــا تضحكــون؟

ُحد( .
ُ
لَرِْجُل عبد اهلل أثقل يف املزان يوم القيامة من أ

ــل  ــت للعام ــة قل ــم، ويف الرشك ــل مه ــة إىل رج ــال هدي ــرة أردت إرس وم

ــا: ــف اهلداي ــن تغلي ــؤول ع املس

أرجــوك أن تعتــين بهــا جيــداً ألنــين سأرســلها إىل شــخص مهــم، فقــال يل 

مجلــة أثــرت يف كثــراً: )لك إنســان مهــم(..
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كلمــات  طفلــك  تلقــن  ال 
تدمــره... 

ّر الرابع  السِّ
والثاثون:

أسرار احلياة السعيدة104

ّر الرابع والثاثون: ال تلقن طفلك كلمات تدمره... السِّ

منــذ الصغــر يريــدون أن يفرحــوا بوريــث العائلــة املســتقبي وحامل اســمها 

الكريــم، فيعقــد هل بعضهــم نكاحــاً خيايلــاً وهميــاً ىلع إحــدى الفتيــات 

حبضــور العائلتــن وتــوزع احللــوى ويعقــدون آمــاهل ىلع أنهمــا زوجــان ثــم 

بعــد أن تنتــي اللعبــة يقولــون هل: هــذه مزحــة، وأردنــا أن نســتعجل فرحنــا 

بــك...

إنهــم نســوا أو تناســوا وتغافلــوا عــن أن الطفــل دليــه قلــب ينبــض وحيلــم 

ــريء فكــرة أن  ــه الصغــر ال وحيــب ويكــره، وباتلــايل إذا غرســوا يف قلب

هــذه الفتــاة ســتكون زوجتــه املســتقبلية أو حببــوه بفتــاة ذات مواصفــات 

معينــة فقــد دمــروا حياتــه دون أن يشــعروا، فكــم مــن طفــل تعلــق ببنــت 

جرانــه أو بإحــدى قريباتــه الــي دائمــاً مــا اكن يســمع عنهــا أنهــا عروســته 

ــأن عروســته أصبحــت مــن نصيــب رجــل آخــر، ال  ــم كــرا وفــوىجء ب ث

تســألوين عــن اآلثــار املدمــرة هلــذه الفعلــة الشــنيعة.. مــن خــراب للبيــوت 

ومــن إدمــان ومــن زنــا ومــن حماولــة هــدم بيــت الفتــاة الــي أحبهــا وغــر 

ذلــك...

ــاً أو  ــون طبيب ــب أن يك ــه جي ــه أن ــر لطفل ــذ الصغ ــرر من ــم يق وبعضه

مهندســاً أو غــر ذلــك ولكــن هــذا القــرار ال يتناســب مــع ميــول الطفــل 

ورغباتــه فيعيــش يف تناقــض مــع ذاتــه وشــقاء وتعاســة بســبب هــذا القرار.
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ــر  ــك إىل اخل ــال طفل ــه خي ــص يف أن توج ــر تتلخ ــَويل أم ــك َك إن مهمت

ــون يف  ــب أن يك ــا جي ــه م ــي علي ــه وال تم ــرم رغبت ــايل وأن حت وإىل املع

ــم هل  ــك أن ترس ــي ل ــه، وال ينب ــون زوجت ــب أن تك ــا جي ــتقبل أو م املس

ــم يتحقــق هل هــذا املســتقبل  ــم تفاجــأ بضياعــه إذا ل ــك ث مســتقبله بيدي

ــك.. ــم طفل ــن... ارح ــع الل ــه م اذلي رشب

إذا دعتــك قدرتــك إلــى ظلــم 
اهلل  قــدرة  فتذكــر  النــاس 

ــك  علي

ّر الخامس  السِّ
والثاثون:
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ــّر الخامــس والثاثــون: إذا دعتــك قدرتــك إلــى ظلــم  السِّ
النــاس فتذكــر قــدرة اهلل عليــك 

نفســك ربمــا تدعــوك إىل الــرش... إىل األذى.. إىل الســوء... تغريــك بالظلــم.. 
وتعــدد لــك نقــاط قوتــك ونقــاط ضعــف الطــرف اآلخــر، .. وتزيــن لــك 
أكل حقــه بابلاطــل وأنــه لــن يســتطيع إاعدة حقــه ولــو اعش ألــف ســنة...
ــك،  ــوى من ــو أق ــن ه ــاك م ــاً فهن ــت قوي ــا كن ــه مهم ــى أن ــاك أن تن فإي
ومهمــا كنــت رجــًا عظيمــاً فيوجــد مــن هــو أعظــم منــك، وال تنــس أن 
دعــوة املظلــوم ليــس بينهــا وبــن اهلل حجــاب، وأن الظلــم خيــرب ادليــار 
ــًة  يَ

َ
ــَك آل ِ ــوا إِنَّ يِف َذل ــا َظلَُم ــًة بَِم ــْم َخاِوَي ــَك ُبيُوُتُه

ْ
ــال تعــاىل: }فَِتل كمــا ق

ــوَن{. ــْوٍم َيْعلَُم ِلَق
ــزاً  ــت عزي ــإذا كن ــون، ف ــن فيك ــيء ك ــول لل ــاىل يق ــر أن اهلل تع وتذك
 ) ُمِذلُّ

ْ
ُمِعــزُّ – اَل

ْ
َّــك بلحظــة، ومــن أســمائه تعــاىل )اَل فــاهلل تعــاىل قــادر أن يُِذل

ــل  ــلطنتهم وأدخ ــت س ــم واغب ــن زال ملكه ــاء اذلي ــد اخللف ــل ألح وقي
َبْعــَد األمــر وانلــي رصنــا إىل هــذه احلال؟!

َ
الســجن، قــال هل ابنــه: يــا أبــت أ

ــم يغفــل اهلل  ــا عنهــا ول ــه: لعلهــا دعــوة مظلــوم رَسَت بليــل غفلن  فأجاب
عنهــا.

ويرحم اهلل القائل:

فـالظلم آخره يـــأتيك بانلدمالتظلمن إذا ما كنت مقتدراً   

يدعو عليك، وعُن اهلل لم تنمنامت عيونك واملظلوم منتبه  

وتذكــر أنــك يــوم القيامــة ســتقف بــن يــدي اهلل تعــاىل وســيأخذ حقــك 
ويعطيــه للمظلــوم وســتنال جــزاءك بــن يــدي أحكــم احلاكمــن... القوي 

. . ملتن ا
ــرة..  ــاً يف اآلخ ــاً مفلس ــا ضعيف ــاً يف ادلني ــاً قوي ــون غين ــذر أن تك واح
واســتمع إىل مــا قــاهل ســيدنا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يف وصــف 

ــس: املفل
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تعلم ثقافة االعتذار 
ّر  السِّ

السادس 
والثاثون:
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إذا كان االعت��ذار ثقي��اًل عل��ى 
نفسك

فتذّكر أنَّ اإلساءة على نفوس 
اآلخرين أثقل...

ّر السادس والثاثون: تعلم ثقافة االعتذار السِّ

ــأ  ــم فأخط ــوء تفاه ــا س ــل بينهم ــوم حص ــن، وذات ي ــن محيم ــا صديق اكن
ــن هل  ــم تب ــاً، ث ــاً جارح ــه كام ــه ولكم ــن ب ــاء الظ ــه وأس ــه يف حق صديق
خطــؤه فجــاء إيلــه وبــدأ يــرشح هل ســبب كامــه اجلــارح وأطــال الــكام 
حــول ذلــك ولــم يعتــذر بشــل رصيــح بــل اكن يــأيت مــن هنــا ويذهــب إىل 

هنــاك، وخــرج مــن ابليــت دون اعتــذار..
ــه  ــذار صديق ــدم اعت ــبب ع ــن س ــأل ع ــذا وس ــن ه ــا م ــتغرب صاحبن اس
ــذر، ومهمــا أخطــأ يف  ــه أن يعت ــأن هــذا الرجــل يعــز علي ــه فأجيــب ب من

ــاً...  ــذار ضعف ــر االعت ــه يعت ــذر ألن ــه ال يعت ــن فإن ــق اآلخري ح
واتلعليــق ىلع هــذا أنــه إذا اكن يعتــر االعتــذار ضعفــاً ويشــق عليــه ويعــز 
ــق  ــىء يف ح ــه أن خيط ــق علي ــب أن يش ــه اكن جي ــذر، فإن ــه أن يعت علي

ــن.. اآلخري
ــه أن  ــز علي ــم ع ــك، ث ــه ذل ــز علي ــم يع ــه ول ــب صديق ــرح قل ــاذا ج فلم

يعتذر؟! 
اكن األحــرى بــه أن يضــع كرامــة اآلخريــن يف عــن االعتبــار ويبــادر إىل 

االعتــذار وطلــب املســاحمة 
اذلي  الكــر  يلجــر 
ــرف  ــب الط ــه يف قل أحدث

ــر..  اآلخ


ليتنا «نب��دع» ف اإلعتذار مثلما 

نتفن��ن ف جرح اآلخرين
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ــم  ــه ويتلك ــأ يف حق ــن أخط ــأيت إىل م ــه –وي ــب رأي ــازل – حس ــض يتن وابلع

معــه بنــرة متعايلــة ال تفــوح منهــا راحئــة انلــدم ويقــول هل: إذا كنــت قــد 

ــارد،  ــلوب ب ــة بأس ــذه اجلمل ــق ه ــذر، وينط ــين أعت ــك فإن ــأت يف حق أخط

ــة.. ــه هــذه اجلمل فنهدي


االعتذار البارد

يعترب إهانة ثانية

ال تكــن ممــن يأخذ كل شــيء 
ــيئًا وال يعطي ش

ّر السابع  السِّ
والثاثون:

بني 
احلقوق والواجبات
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ــّر الســابع والثاثــون: ال تكــن ممــن يأخــذ كل شــيء  السِّ

وال يعطــي شــيئًا

بعــض انلــاس يتقــن احلديــث عــن حقوقــه ورضورة نيلهــا، وظلــم بعــض 

انلــاس هل بعــدم إعطائــه إياهــا اكملــة، وتــراه دائمــاً يشــيك ويبــيك مــن هذا 

األمــر، ولكنــه يتنــاىس تمامــاً الواجبــات املرتبــة عليــه جتــاه مــن يطابلهــم 

بإعطائــه حقوقــه، ذلــك ألنــه مــن املعلــوم أن لــل مؤمــن حقوقــاً جيــب 

ىلع املؤمنــن إعطــاؤه إياهــا، وأن عليــه واجبــات جتاههــم جيــب عليــه أن 

يعطيهــم إياهــا.

وهــذه املصيبــة اعمــة طامــة، فــرى املديــر يطلــب مــن العمــال مثــًا أن 

يلزمــوا بــادلوام وأن يتقنــوا عملهــم ثــم يمنــع عنهــم راتبهــم وهــو قــادر 

ىلع إعطائهــم إيــاه ولكنــه يفعــل ذلــك قصــداً يلحثهــم ىلع إتقــان العمــل – 

كما يــرى – أو يلذهلم ويعذبهم... 

وتــرى الــوادل يطلــب مــن ودله بــره ولكنــه يمنــع عنــه أبســط حقوقــه ومــن 

حقــوق الــودل ىلع وادله أن يعلمــه القــرآن الكريــم والصــاة والســباحة وأال 

يطعمــه إال مــن مــال حــال طيــب.

أخرج ابليهي عن رسول اهلل صى اهلل عليه وسلم أنه قال: 

»حق الودل ىلع الوادل أن يعلمه الكتاب والسباحة، وأال يرزقه إال طيباً«.

وجاء يف سن أيب داوود قوهل صى اهلل عليه وسلم: 

ْبنَاُء َسبِْع ِسنَِن«... احلديث 
َ
اِة َوُهْم أ ْوالَدُكْم بِالصَّ

َ
»ُمُروا أ

ــاب ريض اهلل  ــن اخلط ــر ب ــن عم ــر املؤمن ــل إىل أم ــاء رج ــه ج ــيك أن وح

عنــه، يشــكو إيلــه عقــوق ابنــه فأحــرض عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه 

ــس  ــن، ألي ــر املؤمن ــا أم ــن: ي ــال االب ــه، فق ــه ألبي ــه ىلع عقوق ــه وأنَّب ابن

ــه؟ للــودل حقــوق ىلع أبي

قــال: بــى، قــال: فمــا يه يــا أمــر املؤمنــن؟ قــال: أن ينتــي أمــه، وحيســن 

اســمه، ويعلمــه الكتــاب )القــرآن(.                                         

فقــال االبــن: يــا أمــر املؤمنــن لقــد ســماين جعــًا – اســم حــرشة تشــبه 

اخلنفســاء - ولــم يعلمــين مــن الكتــاب حرفــاً واحــداً. 

فاتلفــت أمــر املؤمــن إىل الرجــل، وقــال هل: أجئــت إيّل تشــكو عقــوق ابنك، 

وقــد عققتــه قبــل أن يعقــك، وأســأت إيلــه قبــل أن يــيء إيلــك.ا ـه

وليس يف هذا ترير للعقوق ولكنه بيان للحقوق.

ولك هــذا يرجــع إىل أن ابلعــض يطلــب حقــه ويمتنــع عــن إعطــاء انلــاس 

حقوقهــم..
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ال تنظر إلى الناس بالمجهر  ّر الثامن  السِّ
والثاثون:
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ــّر الثامــن والثاثون: ال تنظر إلى النــاس بالمجهر السِّ

مــاذا ترى يف هذه الصورة؟

هلذا الســؤال أربعة أجوبة:

سوداء...  نقطة  األول: 

اثلــاين: نقطة ســوداء يف ورقة بيضاء...

اثلالــث: ورقة بيضاء...

الرابــع: ورقة بيضــاء كبرة فيها نقطة ســوداء صغرة..

إذا اكن جوابــك األول فأنــت رجــل ال تــرى إال العيــوب واملســاوىء 

فيمــا تنظــر إيلــه. 

وإذا اكن جوابــك اثلــاين فأنــت رجــل تبــادر إىل رؤيــة العيــوب فيمــا 

تنظــر إيلــه ولكنــك ال تنــى املحاســن أيضــاً.

ــا  ــن فيم ــرى إال املحاس ــل ال ت ــت رج ــث فأن ــك اثلال وإذا اكن جواب

ــاوىء. ــوب واملس ــل العي ــه وتتجاه ــر إيل تنظ

ــا  ــم به ــن وتهت ــرى املحاس ــل ت ــت رج ــع فأن ــك الراب وإذا اكن جواب

ــاً. ــاوىء أيض ــل املس ــك ال تغف ــا ولكن ــا حقه وتعطيه
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ــه  ــا دلي ــرف أن كًا من ــا نع اآلن دعن

أخطــاء... وال أحــد – ســوى ســيدنا 

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم – 

معصــوم مــن اخلطــأ، الــل يبحــث عــن 

ــي  ــذا ال ين ــه، وه ــى إيل ــال ويس الكم

ــا  ــرة فين ــرة أو كب ــوب صغ ــود عي وج

ــتبداهلا  ــا واس ــص منه ــى إىل اتلخل نس

بمــا هــو خــر، ولكــن الاكرثــة تكمــن يف أن بعــض انلــاس يبحــث عــن 

هــذه العيــوب واثلغــرات الصغــرة والــي أحيانــاً ال تــكاد تُــرى، فينظــر 

ــاىم  ــا ويتع ــن رؤيته ــن م ــرات يلتمك ــا آالف امل ــر ويكره ــا باملجه إيله

عــن رؤيــة لك املحاســن، بــل ويتلكــم عــن هــذه انلقطــة الســوداء وكأنهــا 

ــا.. ــة لكه ــت الصفح غط

ويرحم اهلل اإلمام الشافي اذلي قال: 

وعُن الِرّضــا عن لَكّ عيٍب لكيلــة      

ْخِط ُتبْدي الَمَساِوَيا                                                              َولَِكَنّ َعَن الُسّ

ذللــك انظــر دائمــاً إىل اإلجيابيــات الكثــرة بعــن االعتبــار، وتغــاض عــن 

الســلبيات القليلــة.. لــيك تعيــش ســعيداً.

ــى  ــي أقس ــا ه ــم م ــل تعل ه
ــة؟  عقوب

ّر التاسع  السِّ
والثاثون:
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ــّر التاســع والثاثــون: هــل تعلــم مــا هــي أقســى  السِّ

عقوبــة؟

يف تربيــة أوالدك، ويف تعاملــك مــع مــن حولــك تعلَّــم أن أقــى العقوبــات 
وأشــدها يه احلرمــان، نعــم احلرمــان مــن يشء عزيــز اغل ثمــن، ويمكــن 
أن تــرى هــذا املعــىن جليــاً – وهلل املثــل األىلع - يف قــول اهلل تعــاىل يف حــق 
ُهــْم لََصالـُـو  ُهــْم َعــْن َربِِّهــْم يَْوَمئِــٍذ لََمْحُجوُبــوَن * ُثــمَّ إِنَّ  إِنَّ

َّ
الاكفريــن: }َكا

. } َِحيِم
ْ
جل ا

م ســبحانه العــذاب باحلجــاب - وهــو حرمــان الاكفريــن  فانظــر كيــف قــدَّ
مــن انلظــر إىل وجــه اهلل الكريــم اذلي هــو أىلع مرتبــة مــن ألــوان مراتــب 
انلعيــم يف اجلنــة وال يقــاس بــه أي نعيــم - قدمــه ســبحانه ىلع بيانــه بأنهــم 

ســيدخلون نــار جهنــم ويذوقــون عذابهــا.
فــإذا أردت أن تعاقــب ودلك ىلع إســاءة كبــرة أرص عليهــا فعليــك حبرمانــه 
جزئيــاً مــن يشء حيبــه، وســتجد هــذا العقــاب أشــد عليــه مــن أي عقــاب 

. ه سوا
ــا أو  ــرى ارتكبه ــة ك ــك ىلع خيان ــن حول ــداً مم ــب أح وإذا أردت أن تعاق
ــك  ــك ومودت ــن صداقت ــه م ــي أن حترم ــداً فيك ــه عم ــم اقرف ــأ عظي خط

ــد... ــرة أو لألب لف
ــا  ــه عندم ــر يشء تفعل ــون آخ ــب أن يك ــان جي ــر أن احلرم ــن تذك ولك

ــارات. ــول واخلي ــع احلل ــتنفد مجي تس

كثيــر مــن النــاس يريــد تغيير 
غيــره وال يفكــر بتغيير نفســه 

ّر األربعون: السِّ
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ــّر األربعــون: كثيــر مــن النــاس يريــد تغييــر غيــره  السِّ
وال يفكــر بتغييــر نفســه

ــن  ــن ف ــم يتق ــراً منه ــت أن كث ــك لعرف ــاس حول ــرت إىل انل ــك نظ ــو أن ل
ــم  ــر إيله ــارح، وينظ ــلوبه اجل ــة وأس ــه الاذع ــن بكلمات ــد اآلخري نق
ــرة  ــرة اعب ــرى نظ ــرات، ف ــيء آالف امل ــر ال ــي تك ــر ال ــة املجه بعدس
مــن أحدهــم احتقــاراً كبــراً هل، ويســمع همســة مــن أحــد املــارة فيعترهــا 
مساســاً بكرامتــه، يتحــدث طيلــة انلهــار عــن عيــوب انلــاس وأن القيامة 
ــب بإصــاح نفســه ومــن يعــول،  ــه مطالَ اقربــت، وينــى أو يتنــاىس أن

ــه ليــس مــوكًا بغــره...  وأن
يطاِلــب انلــاس باتلغيــر ويتحــدث هلــم عــن فوائــده، ويذكــر هلــم عيوبهــم 
ــه يعــاين  ــإذا جتــرأ أحدهــم ولفــت انتباهــه إىل أن رصاحــة وأمــام املــأل، ف
مــن نفــس املشــلكة الــي يعيبهــا ىلع غــره تثــور ثائرتــه وينــي هــذا األمــر 
ــم  ــم خيت ــة ث ــًا ويتهــم ناصحــه بقــرص انلظــر وضيــق الرؤي مجلــة وتفصي
ــة وســتذكره الكتــب  ــه أفضــل حكيــم يف تاريــخ البرشي هــذه الزوبعــة بأن

يومــاً جنبــاً إىل جنــب مــع العظمــاء والقــادة.
ــات، واكن  ــض احلاجي ــرشاء بع ــًا ل ــاد حم ــت أرت ــين كن ــاً أن ــر يوم وأذك
صاحــب املحــل يرتــدي دومــاً ثــوب احلكيــم العجــوز اذلي أهدته الســنون 
ــار القــادة وحكمــة املعمريــن، اكن يف لك مــرة يرشــدين إىل تغيــر هــذه  وق
اجلزئيــة يف ذايت حنــو األفضــل، وينصحــين بســلوك هــذا ادلرب فهــو بنظرتــه 
الشــاملة يــراه مناســباً يل أكــر، وكنــت أســتمع إىل لكماتــه بشــغف تــارة، 

وبصــر تــارة أخــرى.

ومــرة مــرض حكيمنــا وبــدأ يــرشح يل كيــف أصيــب باملــرض وتفاصيــل 
ــة وأثرهــا يف  ــأردت أن أذكــره حبديــث يف فضــل الصدق العــاج وهكــذا ف

شــفاء املريــض.
وهنــا حصلــت الاكرثــة، إذ جتهــم وجــه حكيمنــا وتغــرت ماحمــه وقــال يل 
برصاحــة: أنــا ال أقبــل انلصيحــة مــن شــاب صغــر الســن لــم خيتــر احليــاة 

بعــد، واكنــت تقريبــاً آخــر مــرة أراه فيهــا.
ــب  ــه مطال ــة، وأن ــة هدي ــاىس أن انلصيح ــذا أو تن ــا ه ــي حكيمن ــد ن لق
ــة  ــأيت يف املرحل ــم ي ــا ث ــه أواًل والعمــل به ــة إىل ذات بإهــداء نصاحئــه القيم

ــاس. ــا إىل انل ــة إهداؤه اثلاني
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ــيعود  ــًا وس ــن غريب ــدأ الدي ب
ــًا  غريب

ّر الحادي  السِّ
واألربعون:
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ــيعود  ــًا وس ــن غريب ــدأ الدي ــون: ب ــادي واألربع ــّر الح السِّ
غريبًا  

يظــن بعــض انلــاس أن وصــف الغريــب ينطبــق فقــط ىلع مــن هاجــر مــن 
بــاده وأقــام يف بــاد ثانيــة..

ولكــن املتأمــل واملتبــرص يعــرف أن وصــف الغريــب ال يقتــرص ىلع هــذا 
ــا  ــه حيي ــه ولكن ــه وأحبائ ــن أقارب ــه ب ــش يف وطن ــان يعي ــن إنس ــم م فك
غريبــاً عنهــم ألنــه ألــزم نفســه باتبــاع منهــج مــا، وســبح عكــس اتليــار، 
َعــة يقــول: ]أنــا مع انلــاس إن أحســنوا أحســنت وإن أســاؤوا  ولــم يكــن إِمَّ
ــم  ــه اعداته ــاس لرك ــه انل ــده فعاب ــج اذلي يعتق ــزم باملنه ــل ال ــأت[، ب أس
ــوا أنفســهم جمــرد انلظــر إىل  ــم يكلف ــا ول ــي نشــؤوا عليه وتقايلدهــم ال

هــذه العــادات واتلقايلــد هــل يه صحيحــة أم ال؟
ذللك تأمل بعمق هذه اللكمات يف وصف الغريب:

الغربــة أن تكــون صادقــاً يف زمــن أصبــح الصــدق فيــه مداعة لاســتغراب 
ــة  ــر وجملب ــداعة للتفاخ ــذب م ــدا الك ــا غ ــر بينم ــق انلظ ــام بضي واالته

للبســمة!
الغربــة أن تكــون أمينــاً يف زمــن عــزت فيــه األمانــة وكــرت اخليانــة حى 
اكن يقــال لذاهــب إىل الســوق: اشــر ممــن تشــاء ولكــن يوجــد فــان غر 

أمــن فاحــذر منه.
أما اآلن فيقال: ال تشر إال من فان فهو أمن!
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الغربــة أن تكــون وفيــاً يف وقــت يعتــر فيــه الوفــاء مــن رضوب الســذاجة 
أمــا الغــدر فيعتــر شــطارة وداللــة ىلع انلباهــة!

هــذا لكــه يعــين أنــك يف آخــر الزمــن، تعيــش غريبــاً عمــن حولــك، كمــا 
ــأ وأن  ــك ىلع خط ــداً أن ــين أب ــة ال تع ــذه الغرب ــاً، ه ــام غريب ــدأ اإلس ب
ــرآن  ــة يف الق ــف األكري ــت وص ــو تأمل ــك ل ــواب، ألن ــة ىلع ص األكري

ــي:  ــا ي ــم بم ــاىل وصفه ــت أن اهلل تع ــم لرأي الكري
 َيْعلَُموَن{ 

َ
َرَ انلَّاِس ال

ْ
ك

َ
 يَْشُكُروَن{ }َولَِكنَّ أ

َ
َرَ انلَّاِس ال

ْ
ك

َ
}َولَِكنَّ أ

 يُْؤِمنُوَن{...
َ

َرَ انلَّاِس ال
ْ
ك

َ
}َولَِكنَّ أ

ذللــك كــن غريبــاً يف آخــر الزمــن، غريبــاً عــن اخلائنــن بأمانتــك، وعــن 
الاكذبــن بصدقــك، وعــن الغادريــن بوفائــك.. وعــن... وعــن...

واعلــم أن ثــواب غربتــك عظيــم.. قــال يف حقــه ســيدنا رســول اهلل صــى 
 َغِريبًــا َفُطــوىَب 

َ
ِْســَاُم َغِريبًــا وََســيَُعوُد َكَمــا بَــَدأ

ْ
 اإل

َ
اهلل عليــه وســلم: »بَــَدأ

ــاِء)1(«.  ُغَرَب
ْ
لِل

وطوىب يه اجلنة أو شجرة عظيمة فيها.
وهــؤالء الغربــاء هــم اذليــن يُصلحــون مــا أفســد انلــاس بعــد انلــي صــى 
اهلل عليــه وســلم مــن ســنته، واذليــن يَصلُحــون عنــد فســاد انلــاس، كمــا 

ورد يف األحاديــث.
ــم  ــوان اهلل عليه ــرام رض ــة الك ــن الصحاب ــًا م ــن رج ــواب مخس ــم ث وهل

ــن. أمجع

)1( انظر صحيح مسلم كتاب اإليمان

ْعبَايِنُّ قَاَل:  َميََّة الشَّ
ُ
يب أ

َ
كما روى اإلمام أبو داود يف سننه عن أ

ــِذهِ  ــوُل يِف َه ــَف َتُق ــَة َكيْ ــا َثْعلَبَ بَ
َ
ــا أ ــُت: يَ

ْ
ــيِنَّ َفُقل َُش

ْ
ــَة اخل ــا َثْعلَبَ بَ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
ــأ َس

ــِة يَ
ْ

اآل
ُت 

ْ
ل
َ
َت َعنَْهــا َخِبــراً، َســأ

ْ
ل
َ
َمــا َواهلِل لََقــْد َســأ

َ
ْنُفَســُكْم{؟ قَــاَل: أ

َ
}َعلَيُْكــْم أ

َمْعــُروِف 
ْ
ــْل اْئتَِمــُروا بِال ــِه وََســلََّم َفَقــاَل: )بَ ــا رَُســوَل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيْ َعنَْه

ــا  ا ُمَطــااًع َوَهــًوى ُمتَّبًَعــا وَُدْنيَ يْــَت ُشــحًّ
َ
ُمنَْكــِر َحــىَّ إَِذا َرأ

ْ
َوَتنَاَهــْوا َعــْن ال

ــَك  ــَك وََدْع َعنْ ــيِن بِنَْفِس ــَك َيْع ــِه َفَعلَيْ يِ
ْ
ٍي بَِرأ

ْ
ــاَب لُكِّ ِذي َرأ ــَرًة َوإِْعَج ُمْؤثَ

ــٍض ىلَعَ  ــُل َقبْ ــِه ِمثْ ــْرُ ِفي ، الصَّ ــْرِ ــاَم الصَّ يَّ
َ
ــْم أ ــْن َوَرائُِك ــإِنَّ ِم

، فَ ــَوامَّ َع
ْ
ال

ــِه. ــَل َعَمِل ــوَن ِمثْ ــًا َيْعَملُ ــَن رَُج ــِر مَخِْس ْج
َ
ــُل أ ــْم ِمثْ ــِل ِفيِه َعاِم

ْ
ــِر، لِل َْم

ْ
اجل

ْجــُر مَخِْســَن ِمنُْكــْم(. ا ـه
َ
ْجــُر مَخِْســَن ِمنُْهــْم؟ قَــاَل: أ

َ
َِّ أ قـَـاَل: يـَـا رَُســوَل اهلل

طوىب للغرباء... فهل أنت منهم؟ 
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ــك  ــدى إلي ــن أس ــر لم ال تتنك
ــًا  جمي

ّر الثاني  السِّ
واألربعون:
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كلما كان العطاء كثريًا 

كان اخلذالن أشد إيالمًا..

كأن ته��دي أحدهم روحك، ثم يس��ألك! 

م��اذا أعطيتين..؟

ــك  ــدى إلي ــن أس ــر لم ــون: ال تتنك ــي واألربع ــّر الثان السِّ

ــًا جمي

ِْحَساُن{.
ْ

 اإل
َّ

ِْحَســاِن إِال
ْ

قال تعاىل: }َهْل َجَزاُء اإل

ــَد  ــاًء فَوََج ــَي عط عط
ُ
ــن أ ــلم: »م ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس وق

ــىن فقــد شــكر، ومــن  ــن أث ــإن َم ، ف ــْنِ يُ
ْ
ــم جيــد فَل ــه، ومــن ل ــِز ب فليَْج

ــث . ــر«... احلدي ــد كف ــم فق كت

أي كفر انلعمة وســرها ألنه لم يشكر صاحبها.

ــاً أن تتذكــر هل هــذا  ــك إذا أســدى أحدهــم إيلــك معروف ــوب من فاملطل

اجلميــل وإن اكن باســتطاعتك فــرد إيلــه مقابــل اجلميــل مجيــًا أو أكــر، 

ــر،  ــاس باخل ــام انل ــره أم ــه واذك ــه وامدح ــِن علي ــتطع فأثْ ــم تس ــإن ل ف

ــاك ونكــران اجلميــل... وإي

واستمع إىل هذه احلاكية:

 أمــر بتجويــع كاب وهــدد املخطــىء مــن حاشــيته برميه 
ً
حيــى أن ملــاك

 دونمــا قصــد فأمــر امللــك برميــه 
ً
أمامهــا، ومــرة ارتكــب وزيــره خطــأ

للــكاب، فقــال هل الوزيــر: خدمتُــك عــرش ســنوات وتعمــل يب هكــذا؟!

فقال: نعم ألنك تســتحق، وأنا ال أتراجع عن تهديدي.
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ــود ريم  ــوم املوع ــق، ويف ايل ــام فواف ــرشة أي ــة ع ــر مهل ــه الوزي ــب من فطل
ــاس  ــه وانل ــر إيل ــك ينظ ــؤذه، واملل ــم ت ــة فل ــكاب اجلائع ــام ال ــر أم الوزي
كذلــك، فاســتغرب امللــك ممــا رآه، الــكاب جائعــة ولــم تــأكل الوزيــر، بــل 
طأطــأت رؤوســها عنــد قدميــه، فســأل عــن ذلــك، فقــال الوزيــر: خدمــت 
ــام فلــم تنــس هــذه اخلدمــة، وخدمتــك عــرشة  هــذه الــكاب عــرشة أي

ســنوات فنســيت لك ذلــك، فطأطــأ امللــك رأســه وعفــا عنــه.
ويرحم اهلل القائل:

فكــم مــن رجــل ســاعد حمتاجــاً وأاعنــه وأعطــاه مــن وقتــه وجهــده ثــم 
مضــت األيــام وإذ بهــذا املحتــاج يصبــح مقصــد مــن اكن يســاعده فيتنكــر 

هل... فمــا أقبــح فعلــه..
اشــكر مهمــا اكن اجلميــل صغــراً، وتذكــر قــول انلــي الكريــم صــى اهلل 
عليــه وســلم )مــن لــم يشــكر القليــل لــم يشــكر الكثــر، ومــن لــم يشــكر 

انلــاس لــم يشــكر اهلل(.

علِّمه الرمـاية لك يوم
ُ
فلما اشتد ساعده رماينأ

فلما قــال قافية هجاينوكم علمته نظم القوايف

وهلل َدرُّ القائل: 

شاركــه ادلمـــوع َولُكَّ َهـمٍّ
ُ
ــا الَهمُّ تاَرَكُه قََاينأ فلمــ

فلمـــا أن َتَعاىف إِذ َسَاينوكم كنت الطبيَب حلزن قلبه

فلمـــا اكن َهاَجَرَها َجَفاينوكــم علَّمتُُه هجــراً حِلُــزٍن

النكران أن ينعتَك أحد باألعمى َبعدما 
اقتلعت عينيك ألجله
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كل شــيء قابــل للترميــم بــل 
وإعــادة اإلعمــار إال الثقــة 

ّر الثالث  السِّ
واألربعون:
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ــل  ــم ب ــل للترمي ــيء قاب ــون: كل ش ــث واألربع ــّر الثال السِّ

ــة ــار إال الثق ــادة اإلعم وإع

كثــر مــن انلــاس حيــب ابلــوح بمشــاعره وآالمــه وآمــاهل ملــن يثــق بــه... 

ثــم يكتشــف يومــاً مــا أن هــذا الشــخص بــاح بالر أو جبــزء منــه دونما 

ــم  ــة ونفســية.. ث ســبب منطــي.. فيعيــش صاحــب الــر صدمــة اعطفي

يــأيت مــن أفــى الــر ويعتــذر ويــذرف دمعتــن مــن دمــوع اتلماســيح.. 

وحيســب أن لك يشء ســيعود كســابق عهــده، واملؤســف أن بعــض 

األشــخاص طيــي القلــوب طيبــة زائــدة يعــودون إىل مشــاركته أرسارهــم، 

ــا يتقــن  ــة مــرات ومــرات.. لك هــذا وصاحبن فيعرضــون أنفســهم للخيان

ذرف دمــوع اتلماســيح واختــاق األعــذار الاكذبــة...

أعــزايئ.. اثلقــة اكدلمعــة إذا ســقطت فلــن تعــود.. اكلزجــاج إذا انكــر 

ــا  ــويهها ف ــم تش ــة إذا ت ــة الفني ــده.. اكللوح ــابق عه ــع كس ــن يرج فل

ــرة...  ــت أول م ــا اكن ــة كم ــا ادلقيق ــد إاعدة تفاصيله ــن ألح يمك

ــاءه  ــتحق إعط ــا ال يس ــوح برن ــا ويب ــون ثقتن ــم أن اذلي خي ــك نلتعل ذلل

الفرصــة مــرة ثانيــة يلكــون خزانــة أرسارنــا... ربمــا نلتمــس هل عــذراً يف 

زلــة لســانه.. أو إفشــائه الــر دونمــا قصــد.. ولكــن هــذا ال يعــين أبــداً 

أن نعطيــه رسنــا مــرة أخــرى..
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ــاظ  ــه االحتف ــاس ال يمكن ــض انل ــت يل أن بع ــع أثبت ــك ألن الوقائ  ذل

بالــر أبــداً... حــى إنــين أردت مــرة ألحــد األخبــار املتعلقــة يب أن ينترش 

انتشــار انلــار يف اهلشــيم فلــم أجــد حــًا أفضــل مــن أن أتصــل بأحدهــم 

وأخــره اخلــر وأؤكــد هل بــأن ال خيــر أحــداً، وكمــا توقعــت فلــم يمــض 

ــي،  ــة يف حميط ــار الطازج ــة األخب ــدر قائم ــر يتص ــى اكن اخل ــبوع ح أس

وصاحبنــا أمــايم يــرضب كفــاً بكــف ملحاولــة معرفــة مــن أفــى الــر 

اخلطــر... )ابتســامة(.

ــره  ــة أرسارك أن ختت ــم خزان ــن أحده ــل م ــك إذا أردت أن جتع وأنصح

بإعطائــه رساً صغــراً ال يــرضك معرفــة انلــاس هل وأن تمنحــه فــرة وخال 

هــذه الفــرة تفتعــل مشــلكة ولــو بســيطة معــه فــإذا بــي حمتفظــاً بــرك 

فيمكنــك أن تثــق بــه مبدئيــاً والقــرار اعئــد إيلــك..

كل ش��يء ميك��ن أن يك��ون ل��ه فرصة 
ثاني��ة إال الثقة... 

ــة  ــل الدقيق ــم بالتفاصي اهت
ــب  ــن تح ــاة م ــي حي ف

ّر الرابع  السِّ
واألربعون:
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ــّر الرابــع واألربعــون: اهتــم بالتفاصيــل الدقيقــة فــي  السِّ
حيــاة مــن تحــب

ــه  ــت أحب ــاة.. كن ــي يف احلي ــة... وصدي ــي يف املدرس ــاري.. وزمي اكن ج
ــور  ــغواًل بأم ــت مش ــين كن ــعده.. ولك ــا يس ــث عم ــت – وأحب ــا زل – وم
خاصــة يف حيــاة اعئلــي وبالظــروف الــي كنــت أعيشــها.... ومــرة تقــدم 
لطلــب شــهادة خمتلفــة عــن الشــهادة الــي كنــا نــدرس مــن أجلهــا معــاً.. 
وشــغلتين الظــروف عــن متابعــة أخبــاره يف هــذا الشــأن وعــن دعــي هل 
واهتمــايم بــه.. ومــرت األيــام ثــم صــدرت انلتائــج وعلمــت أنــه جنــح يف 
نيــل الشــهادة فبــادرت إىل تهنئتــه ولكنــين ســمعت منــه عتابــاً مــا زال يف 
عقــي وقلــي منــذ حــوايل عرشيــن ســنة... قــال يل: هــل تعلــم مــا حجــم 
العاقــة الــي تربطــين بفــان؟ قلــت: هــو زميلــك يف املدرســة.. عاقتــك 
ــها: اكن اذلي  ــم أنس ــة ل ــال يل مجل ــة.. فق ــدود الزمال ــدى ح ــه ال تتع مع
ــه ويمــدين  ــوم عــن االمتحــان اذلي أجريت ــل يســألين لك ي ــه بالزمي تصف

بادلعــم انلفــي اذلي كنــت حمتاجــاً إيلــه... 
ــغلتين  ــديداً إذ ش ــاً ش ــت ندم ــين ندم ــداً.. ولكن ــاً واح ــف حرف ــم يض ل
ظــرويف عــن االهتمــام بمــن أحــب... واكن درســاً قاســياً.. ولكنــين تعلمــت 

ــه الكثــر ... من
ــا  ــاة مــن حتــب.. أن تعــرف لك م ــل حي ــم بتفاصي أن حتــب يعــين أن تهت
ــة تذكــره بايلــوم  ــه هدي ــه بيــوم جناحــه.. تهدي يمكــن أن يســعده... تهنئ
اذلي تعرفــت فيــه عليــه... أن تتابعــه باهتمــام دون أن تتدخــل يف 

خصوصياتــه.. 

إذا مــرض فاســأهل عــن صحتــه لكمــا وجــدت الفرصــة مناســبة.. احبــث 
ــراً  ــرشوع صغ ــذا امل ــا اكن ه ــرشوع مهم ــح يف م ــاج هل.. إذا جن ــن ع ع
فبــارك هل جناحــه وأشــعره بأنــه حقــق شــيئاً خمتلفــاً وكبــراً، إذا حصلــت هل 
مشــلكة فكــن إىل جانبــه قلبــاً وقابلــاً.. حســاً ومعــىن، إذا اقــرب موعــد 
فــرح يتعلــق بــه كــن أول املشــاركن يف إعــداد احلفــل واملشــاركة بكل 

مــا تســتطيع نلجاحــه..
ِرهِ أنــك مهتــم بــكل مــا يتعلــق بــه مــا دام يــرى هــذا االهتمــام شــيئاً 

َ
أ

مجيــًا، ويســعد بــه.. ال تفــرط يف ذلــك وال تقــرص وتذكــر أن خــر األمــور 
أوســطها.. 






االهتمام 
ال يكلف شيئًا...

لكنه يعين الكثري...
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كن مختلفًا.. ّر الخامس  السِّ
واألربعون:
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ــّر الخامس واألربعون: كن مختلفًا.. السِّ

ــت جــزءاً مــن  ــذ صغــره، واكن ــق من ــداء ربطــة العن ــاداً ىلع ارت اكن معت

أناقتــه الــي ال يتخــى عنهــا، واكن زميلــه يف العمــل يعيــب عليــه ارتداءه 

ربطــة العنــق، ويف لك فرصــة ينصحــه بعــدم ارتدائهــا، ويســتغرب كيــف 

خينــق اإلنســان نفســه بيديــه – ىلع حــد تعبــره -...

ــم وال  ــه ل ــر بأن ــه.. واكن يفخ ــة عنق ــن ربط ــه وم ــخر من ــا س ــراً م وكث

ــا  ــا صاحبن ــح فيه ــرة وأصب ــرت ف ــه.. وم ــة حيات ــا طيل ــن يرتديه ول

ــخة  ــار نس ــه ص ــأن زميل ــوىجء ب ــه وف ــن زميل ــة أىلع م ــق يف مرتب األني

عنــه يف لك يشء.. فقــد أصبــح – ويــا للعجــب العجــاب – يرتــدي ربطــة 

ــا  ــوان ذاته ــار األل ــل وخيت ــا، ب ــه ارتداءه ــا اعب علي ــي طامل ــق ال العن

ــه..  ــا زميل ــي حيبه ال

ــكر  ــن الش ــراً ع ــوى تعب ــن احلل ــة م ــي قطع ــق يعط ــه األني اكن زميل

ملــن أســدى إيلــه مجيــًا، ولطاملــا اكن زميلــه يعجــب مــن ترصفــه هــذا 

ويصفــه بأنــه تــرصف طفــويل ال ينبــي أن يصــدر مــن شــخص اعقــل.. 

ومــرت األيــام وأصبــح هــذا الشــخص يعطــي احللــوى ذاتهــا ملــن أســدى 

إيلــه مجيــًا.. 
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ــف الســطيح هــو اذلي حيــاول أن يكــون نســخة مــن  الشــخص الضعي
غــره.. وال يمــز بــن خطئــه وصوابــه.. وألنــه ال يمتلــك شــيئاً فهــو حياول 
أن يعــوض هــذا الفقــدان بــأن يتخــى عــن ذاتــه الــي طاملــا اكن يفخــر 
بهــا أمــام انلــاس ويكــون جمــرد نســخة مقــدلة ال قيمــة هلــا، ال تكــن 
ســهًا ســطحياً تقــدل لك انلــاس، خاصــة اذليــن كنــت تعيب عليهــم بعض 
اتلرصفــات الــي أصبحــت تستنســخها دونمــا تفكــر.. بــل كــن معادلــة 
ــاً، لقــد خلقــك اهلل تعــاىل متمــزاً عــن لك  ــة، كــن متمــزاً خمتلف صعب
مــن حولــك ببصمــة أصبعــك وشــل أذنــك – الــي اكنــت بصمــة فيمــا 
مــى – وبصمــة عينــك.. وشــيفرتك الوراثيــة )DNA( فلمــاذا تتخــى عن 
لك مــا جيعلــك ممــزاً خمتلفــاً عمــن حولــك وتــرص أن تكــون جمــرد مقــدل 

لغــرك يف لك يشء، ملجــرد أنــه تفــوق عليــك..

لكل شيء مقابل... ّر السادس  السِّ
واألربعون:

 لكل شيء ف الدنيا مثن..
لكن انتبه من أن تدفع مثنًا 
غاليًا مقابل شيء رخيص
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ّر السادس واألربعون: لكل شيء مقابل... السِّ

علمتــين وادليت الكريمــة أمدهــا اهلل بالعافيــة أن لك يشء يف هــذه ادلنيــا 

هل ثمــن..

فــإذا أردت احلصــول ىلع أي يشء فيجــب أن تدفــع ثمنــه.. وهــذا األمــر 

ــاً..  ــاً اكن أو معنوي ــق ىلع لك يشء مادي ينطب

ويرحم اهلل القائل:

نَْت آِكلُــُه    
َ
َمْجَد َتْمراً أ

ْ
َْسِب ال

َ
اَل حت

ا ْرَ َعَق الصَّ
ْ
َمْجَد َحىَّ تَل

ْ
لَــــْن َتبْلَُغ ال

ــاً جنــح يف يللــة  ــاً.. ال تصــدق أن فان ــا يأتيــك جمان ال يشء يف هــذه ادلني

ــة وهل ثمــن.. ادرس.. اعمــل جبــد... وســرى  وضحاهــا.. انلجــاح هل رضيب

ــك وتعبــك وجهــدك..  نتيجــة عملــك وعندهــا ســتنى لك عذاب

زميلــك فــي العمــل.. كيــف 
تتعامــل معــه؟

ّر السابع  السِّ
واألربعون:
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ــف  ــل.. كي ــي العم ــك ف ــون: زميل ــابع واألربع ــّر الس السِّ
ــه؟ ــل مع تتعام

ال شــك أن ظــروف العمــل تفــرض ىلع لك منــا أن يكــون هل زمــاء يراهــم 
لك يــوم، وترتبــط عاقتــه معهــم بالعمــل ذاتــه، ذللــك مــن الــرضورة بماكن 

أن تعــرف كيــف تتعامــل مــع زميلــك يف العمل...
بعــد هــذه املقدمــة البســيطة وممــا رأيته وخرتــه واعينتــه وســمعته أنصحك 
أن تبــي الزمالــة بينــك وبن زميلــك يف العمــل وأن ال تزيــل احلواجز بينك 
وبينــه وأن ال تتعــدى عاقتكمــا حــدود العمــل، ألن اتلجربــة أثبتــت أن 
ــن  ــبه صديق ــا ش ــل وأصبح ــدود العم ــا ح ــدت عاقتهم ــن إذا تع الزميل

فــإن هــذا يؤثــر ىلع عملهمــا ســلباً يف اغلــب األحيــان..
ومعــىن الســلب هنــا أن واحــداً منهمــا ســيتحمل تبعــات هــذه الصداقــة 
وســتنعكس ىلع الزاماتــه الــي ســتتضاعف يومــاً بعد يــوم، فمثــًا يف جمال 
اتلدريــس إذا أصبــح الزميــان شــبه صديقــن فــا بــد أن يــولك أحدهمــا 
اآلخــر بتدريــس الطــاب خــال فــرة غيابــه، وقــد ســمعت عــن أحدهــم 
ــل إىل  ــه يمي ــاً ألن زميل ــاً تقريب ــح مضاعف ــن ادلروس أصب ــه م أن نصيب
الراحــة ىلع حســاب راحتــه هــو طبعــاً، ومــرة اطلعــت ىلع برنامــج ادلروس 
وســألت الطــاب: مــى يــأيت أســتاذهم؟ فأجابــوين بأنهــم لــم يــروه إال بضــع 
ــه..... واكن  ــه اذلي ولك ــأيت صديق ــب اكن ي ــنة ويف الغال ــال الس ــرات خ م

هــذا دون عــذر أو ظــرف قاهــر.. 

ــن  ــا صديق ــن إذا أصبح ــة ويه أن الزميل ــر ثاني ــة نظ ــد وجه ــاً يوج طبع

فيمكــن أن يتعاونــا أكــر ويمكــن أن يكســب اإلنســان صديقــاً جديداً 

يعينــه ويقــف إىل جانبــه.. والقــرار لــك يف ترجيــح وجهــة انلظــر األوىل أو 

اثلانيــة.

وممــا يفيــد يف توطيــد عاقتــك معــه أن تبحــث عمــا يســعده وتفاجئــه بــه، 

فمثــًا إذا اعتــدت إحضــار الطعــام مــن بيتــك وتنــاوهل يف مــاكن عملــك 

فليكــن هل نصيــب منــه، وتذكــر املناســبات املهمــة يف حياتــه وأهــده هدية 

حســب اســتطاعتك، دافــع عنــه إذا اكن حمقــاً.. وال تفــش رساً ســمعته منــه 

ــذر  ــا.. واح ــاً إيله ــه حمتاج ــاعدة إذا وجدت ــه املس ــرض علي ــه.. اع أو عن

ــل  ــذا جيع ــوي ألن ه ــه ق ــف وأن ــك ضعي ــه أن ــه أو تري ــل إيل ــن أن تتذل م

عاقتكمــا عاقــة ســيد بعبــده أو خمــدوم خبادمــه... 

ــا للجمــع  ــم هن ــه: كيــف حالكــم؟ واملي ــإذا اعتــدت أن تســأهل إذا رأيت ف

مــن بــاب اتلكريــم واالحــرام، وهــو اعتــاد باســتمرار أن يســالك: كيــف 

حالــك؟ 

ــؤالك هل  ــن س ــذا، ويلك ــؤاهل هك ــتمر بس ــب أن تس ــن املناس ــا أرى م ف

ــك.  ــؤاهل ل كس
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ــك ألن  ــك بذل ــا أوصيت ــين إنم وإن

بعــض ضعــاف اإليمــان جيعــل 

مــن مــاكن العمــل ســاحة حــرب، 

أن  صوابــه  ويفقــده  ويغضبــه 

يــرى اآلخريــن يتفوقــون عليــه أو 

يتمــزون عنــه، ويفعــل لك مــا بوســعه لتشــويه صورتهــم بالكــذب والغيبــة 

وانلميمــة واختــاق القصــص الاكذبــة، لك هــذا يلبــى هــو فقــط األفضــل 

ــق أن  ــق األف ــل ضي ــل الغاف ــذا اجلاه ــي ه ــن اإلدارة، ون ــل يف ع واألمج

ــاول. ــا ح ــر مهم ــذ رزق اآلخ ــد أن يأخ ــن ألح ــوم وال يمك ــرزق مقس ال

واستمع إىل هذه القصة:

زميــان يعمــان يف رشكــة اكن أحدهمــا خبــراً يف جمــال احلاســوب 

واالتصــاالت وعــزز مــن خرتــه أنــه ســافر إىل دولــة أجنبيــة وأقــام فيهــا 

ــز )ص(. ــه رم ــق علي ــم اعد ونلطل ــدة ث م

ــه  ــن وقت ــذا م ــذ ه ــال ويأخ ــذا املج ــه يف ه ــن زميل ــا يع ــراً م واكن كث

وجهــده واكن اثلــاين ونلطلــق عليــه رمــز )ع( يلجــأ إىل األول لكمــا أعيتــه 

ــد واكن األول  ــج جدي ــن برنام ــث ع ــوبه أو ابلح ــاح حاس ــة يف إص احليل

يقــدم املســاعدة إيلــه بنفــس راضيــة.. ومكــث هكــذا فــرة طويلــة اعمــل 

فيهــا زميلــه أفضــل معاملــة واعتــره مثــل أخيــه.. 

ــة  ــم يف الرشك ــر قس ــا إىل مدي ــن حاجته ــت اإلدارة ع ــا أعلن ــاً م ويوم

ــن رشوط  ــب واكن م ــذا املنص ــان إىل ه ــدم - الزمي ــن تق ــدم – فيم وتق

ــتة  ــدة س ــة مل ــة أجنبي ــافراً إىل دول ــخص مس ــون الش ــول أن يك القب

ــهر .. أش

تقــدم األول بــاألوراق الازمــة الــي افتقدهــا اثلــاين، وفعــًا أكرمــه 

ــب أن  ــه أح ــه بزميل ــم، وثلقت ــر قس ــح مدي ــول وأصب ــاىل بالقب اهلل تع

ــه  ــة يلقاســمه فرحت ــداعه إىل مأدب ــد ف ــه باملنصــب اجلدي يشــاركه فرحت

ورسوره..

ــد ال  ــر اجلدي ــذا املدي ــن ه ــتيك م ــض يش ــدأ ابلع ــادة ب ــا يه الع وكم

ــم  ــه وه ــت كفاءت ــوق ويثب ــار ويتف ــل نه ــل يل ــه يعم ــيء إال ألن ل

ــؤويلة.. ــن املس ــون م ــة ويهرب ــام ايلقظ ــوم وأح ــون انل حيب

ــة وأرس  ــام للرشك ــر الع ــب إىل املدي ــه ذه ــض زمائ ــاً أن بع ــمع يوم س

ــة  ــأن جــواز الســفر اذلي يثبــت ســفر هــذا الشــخص إىل ادلول إيلــه ب

ــب  ــذا املنص ــتحق ه ــه ال يس ــزور وأن زميل ــواز م ــو ج ــة ه األجنبي

ــوراً.. ــه ف ــاؤه من ــب إعف وجي

ــح يف  ــه ويصب ــوق علي ــه يتف ــرى زميل ــم أن ي ــذا الظال ــن ىلع ه ــم يه ل

مرتبــة أىلع منــه فمــا اكن منــه إال أن ذهــب إىل املديــر العــام ولفــق هل 

ــة.. هــذه اتلهمــة ابلاطل
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ــم مــن حياتــه وحرمــه  واكنــت ردة فعــل املظلــوم أن أقــى هــذا الظال

ــه  ــي علي ــح يل ــا، وأصب ــه به ــا اعمل ــي لطامل ــنة ال ــة احلس ــن املعامل م

ــة اإلســام فقــط. ا ـه حتي

ذللــك نصيحي لك أن يبى الزميل زميًا... من أجل ســعادتك. 

ــي  ــراه ف ــا ت ــدق كل م ال تص
المسلســات واألفــام 

ّر الثامن  السِّ
واألربعون:
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ــي  ــراه ف ــا ت ــدق كل م ــون: ال تص ــن واألربع ــّر الثام السِّ

المسلســات واألفــام

ــن،  ــاة الكثري ــر ىلع حي ــر األك ــا اتلأث ــح هل ــام أصب ــائل اإلع إن وس

ــح  ــم يصب ــنه هل َسِّ ــا حتُ ــم، فم ــلوب تفكره ــتهم وأس ــة معيش ىلع طريق

ــور  ــاً، تُص ــم قبيح ــح عنده ــم يصب ــه إيله ــا تقبح ــناً، وم ــم حس عنده

هلــم احليــاة ىلع أنهــا ورقــة يانصيــب، ال حاجــة فيهــا للتعــب واجلهــد، 

ناهيــك عــن برامــج األطفــال الــي تعــج باألمــرات الفاتنــات وطريقــة 

عيشــهن ومــيء فــارس األحــام إيلهــن ىلع جــواده األبيــض، وهكذا..

إن احليــاة ليســت كمــا تصورهــا لــك بعــض وســائل اإلعــام إطاقــاً، 

كمــا أن اجلريمــة ليســت ســهلة كمــا تراهــا يف اتللفــاز، بعــض انلــاس 

قــدل مــا رآه يف أحــد الرامــج اتللفزيونيــة وفعــل جريمــة مــا ثــم دخــل 

الســجن وأفلــس ودمــر حياتــه بيديــه..

احــذر... احليــاة حتتــاج إل عــزم ومثابــرة ودقــة وجهــد وحيطــة وبعــد 

عــن لك مــا يــرضك، احليــاة ليســت اعطفيــة، وال ختتــرص يف وردة محــراء 

تراهــا املــرأة فتبــادر إىل قبــول الــزواج بــك كمــا تراهــا يف املسلســات، 

وتذكــر: احلــب ال يطعــم خــزاً.

العــذاب الشــديد... أن تعيــش 
مــع ضــدك.. 

ّر التاسع  السِّ
واألربعون:
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الســر التاســع واألربعــون: العــذاب الشــديد... أن تعيــش 
مــع ضــدك..

اهلدهــد.. طائــر مجيــل هل عــرف ممــز ىلع رأســه وطريقــة ممــزة يف الطــران، 
ــن  ــراخ م ــاً ألف ــاعدة خصوص ــة للمس ــاً وحمب ــور تعاون ــر الطي ــن أك م
أعشــاش أخــرى تابعــة ألبنــاء جنســه، اغب عــن ســيدنا ســليمان عليــه 
ــه  ــم يأت ــديد إذا ل ــذاب الش ــه الســام بالع الســام دون إذن فتوعــده علي

ــن أي خبــر حــق أو بعــذر صــادق.. بســلطان مب
جاء يف تفسر اخلازن لقوهل تعاىل يف حق سيدنا سليمان عليه السام:

ــَن *  َغائِِب
ْ
ــَن ال ْم اَكَن ِم

َ
ــَد أ ُهْدُه

ْ
رَى ال

َ
 أ

َ
ــا يِلَ ال ــاَل َم ــْرَ َفَق ــَد الطَّ }َوَتَفقَّ

ــٍن{ َطاٍن ُمِب
ْ
ــل ــينِّ بُِس تِيَ

ْ
َأ

َ
ْو يل

َ
ــُه أ ْذحَبَنَّ

َ َ
ْو أل

َ
ــِديًدا أ ــا َش ــُه َعَذابً َبنَّ َعذِّ

ُ َ
أل

قيل: ألودعنه القفص وألحبسنه مع ضده.. ا ـه
ــر لإلنســان إنمــا يكــون بعيشــه  إن العــذاب الشــديد واالمتحــان الكب
مــع ضــده، فتخيــل يــا راعك اهلل شــاعراً مشــهوراً يعيــش يف حملــة يســتخدم 
ــًا  ــل رج ــًا، وختي ــم مث ــف أطعمته ــعري تلغلي ــه الش ــه ديوان ــا جران فيه
مرهــف املشــاعر واألحاســيس يعيــش مــع مــن يــرى ادلنيــا جمــرد لقمــة... 
إن هــذا حقيقــة هــو العــذاب الشــديد، ذللــك كــن دقيقــاً اغيــة ادلقــة يف 
اختيــار مــن تعيــش معــه، وال تــرض أبــداً بالعيــش مــع مــن هــو ضــدك 

لــيك ال تعيــش يف العــذاب الشــديد....

ألف كتابًا ّر  السِّ
الخمسون:
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السر الخمسون: ألِّف كتابًا

مهمــا اكن ختصصــك، ومهمــا اكن توجهــك، وانشــغاالتك الكثــرة 
ــاكرك ىلع ورق،  ــرى أف ــاً، أن ت ــيئاً خمتلف ــل ش ــرب أن تفع ــرة، ج والكب
ــاً،  ــه مكتوب ــا تفكــر ب ــرى م ــا ت ــه شــعور ال يوصــف عندم صدقــين إن
تقــرؤه وال تنســاه وال تفقــده، ال يشــرط أن تنــرش كتابــك أو مقاتلــك، 
ــرى  ــه وتنتظــر الوقــت املناســب ل وال أن تبيعــه، يكــي أن حتتفــظ ب
ــارة  ــن من ــر – فليك ــوأ تقدي ــك – ىلع أس ــل ذل ــم حيص ــور، وإذا ل انل

ــدك.. ــن بع ــادك م ألوالدك وأحف
ن مذكراتــه وحيتفــظ  أعــرف طبيبــاً اكن يكتــب بعــض الروايــات ويــدوِّ
بهــا يف درج مكتبــه، وبــي هكــذا ســنن، ويومــاً مــا رأى مســابقة عــن 
ــه  ــيفوز، ولكن ــة أن س ــن حلظ ــم يظ ــا ول ــدم إيله ــات فتق ــة الرواي كتاب
فــاز وأصبــح واحــداً مــن أدبــاء الشــباب املشــهورين يف العالــم بــأرسه.

اكتــب لك مــا خيطــر ببالــك ويلكــن مقالــة أو قصــة قصــرة أو 
ــإذن  ــا ســعيداً ب ــا ســتكون به ــاً م ــك يوم ــق بأن مذكــرات شــخصية وث

ــاىل. اهلل تع

أسرار احلياة السعيدة
تأليف الدكتور 
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بكري بريمو السمان
*  عضو هيئة األاكديميني يف تركيا.

*  دكتوراه يف علوم اللغة العربية وآدابها.
*  ليسانس يف علوم احلديث انلبوي الريف.

االجتماعيــة  واالستشــارات  اتلعليــم  يف  خــربة    *
. م   1996 اعم  منــذ  والرتبويــة 

مة الشيخ عبد اهلل رساج ادلين رمحه اهلل تعاىل.
َّ

*  إجازة من العا
 من أعماهل: 

1-  يك تعيش يف أمان .
2-  أرسار احلياة السعيدة .

3- »غربة« باقة شعرية.
4-  )400(  مجلة تلعليم اللغتني العربية والرتكية.

5-  حتقيق عرة كتب من تراث اإلمام الشيخ عبد اهلل رساج ادلين .

هل تريد رشاء عقار »مزنل - أرض« يف تركيا 
وتبحث عن رشكة موثوقة وآمنة 

تواصل معنا من أجل راحتك وسعادتك
www.ostazbakri.com

ostazbakri@gmail.com


