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:كتاب

سْـتـمـتِـعْ اِ 
  بـِحـَيـاتـِك

  مهارات وفنون التعامل مع الناس يف ظل السرية النبوية
  حصيلة حبوث ودورات وذكريات أكثر من عشرين سنة

  

كَانَلَقَديلَكُمولِفسرةٌاللَّهوةٌأُسنسح  
  محن العريفيحممد بن عبد الر.د /بقلم 

  لبواردي بالرياضخطيب جامع ا،  أستاذ جامعي
  حماضر معتمد لدورات السعادة وفن التعامل مع الناس

  عضو اهليئة العليا لإلعالم اإلسالمي
  االجتماعية مدير عام مركز ناصح للدراسات واالستشارات

م٦/٣/٢٠٠٦هـ املوافق ٦/٢/١٤٢٧
،  ليست للتصوير وال للنشرهذه النسخة : تنبيه هام جداً 

.آمني .. هللا اجلميع أرجو مراعاة ذلك ، وفق اف
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  مقدمة
 -ملا كنت يف السادسة عشرة من عمري وقع يف يـدي 

" دايل كارنيجي " ملؤلفه " فن التعامل مع الناس " كتاب 
.. كان كتاباً رائعاً قرأته عدة مرات 

.. كان كاتبه اقترح أن يعيد الشخص قراءته كل شـهر  
جعلت أطبق قواعده عند تعـاملي مـع   .. ففعلت ذلك 

  ..س فرأيت لذلك نتائج عجيبة النا
كان كارنيجي يسوق القاعدة ويذكر حتتها أمثلة ووقائع 

جوزف .. لنكولن .. روزفلت .. لرجال متيزوا من قومه 
فبحثت يف تارخينا فرأيت أن يف سرية رسول .. مايك .. 
وأصحابه ومواقف املتميزين من رجال أمتنا مـا   اهللا 

ؤلف هذا الكتاب يف فن فبدأت من ذلك احلني أ.. يغنينا 
  .. التعامل مع الناس 

  .. فهذا الكتاب الذي بني يديك ليس وليد شهر أو سنة 
  ..بل هو نتيجة دراسات قمت ا ملدة عشرين عاماً 

ومع أن اهللا تعاىل قد من علي بتأليف قرابة العشرين عنواناً 
إال أين أجد أن أحب كتيب إيلَّ وأغالهـا إىل  .. إىل اآلن 

هـو هـذا    –فيما أظن  -وأكثرها فائدة عملية .. يب قل
  ..الكتاب 

سكبت روحي بـني  .. كتبت كلماته مبداد خلطته بدمي 
  .. عصرت ذكريايت فيه .. أسطره 

  .. جعلتها كلمات من القلب إىل القلب 
وأقسم أا خرجت من قليب مشتاقة أن يكون مسـتقرها  

  ..فرمحاك ا .. قلبك 
مت أن قارئـاً أو قارئـة هلـذه    ما أعظم سروري لو عل

فشعر وشعر غريه بتطور مهاراته .. الورقات طبق ما فيه 
  ..وازدادت متعته يف حياته .. 

رسالة عرب فيها عن  -مشكوراً  –فسطر بيمينه الطاهرة 
مث أرسلها عرب .. ر مشاعره بصدق وصراحة وصو.. رأيه 

إىل كاتـب هـذه    smsبريد أو رسالة جـوال  
وبظهر الغيب .. ون للطفه شاكراً ألك.. السطور 
  ..له داعياً 

وأن جيعلـها  .. أسأل اهللا أن ينفع ذه الورقـات  
  ..خالصة لوجهه الكرمي 

  /كتبه الداعي لك باخلري
  حممد بن عبد الرمحن العريفي.د

 
  .. بداية 
بل الغاية أن تستفيد ..  ليست الغاية أن تقرأ كتاباً 
  ..منه 

  
..هؤالء لن يستفيدوا .١

.. كر أن رسالة جاءتين على هـاتفي احملمـول    أذ
  ما حكم االنتحار ؟.. فضيلة الشيخ : نصها 

.. فاتصلت بالسائل فأجاب شاب يف عمر الزهور 
  !أعد السؤال .. عفواً مل أفهم سؤالك : قلت له 

ما حكم .. السؤال واضح : فأجاب بكل تضجر 
  ..االنتحار 

 فأردت أن أفاجئه جبواب ال يتوقعـه فضـحكت  
  .. مستحب : وقلت 
  ! ماذا ؟: صرخ 
  .. حكم االنتحار أنه مستحب : أقول لك : قلت 

لكن ما رأيك أن نتعاون يف حتديد الطريقـة الـيت   
  ؟ .. تنتحر ا 

  .. سكت الشاب 
  ملاذا تريد أن تنتحر ؟.. طيب : فقلت 

والناس ما حيبونين .. ألين ما وجدت وظيفة : قال 
  ..و .. وأصالً أنا إنسان فاشل.. 
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وانطلق يروي يل قصة مطولة حتكي فشله يف تطوير ذاتـه  
وعدم استعداده لالستفادة مبا هو متاح بني يديه مـن  .. 

  ..قدرات 
  ..وهذه آفة عند الكثريين 

  ملاذا ينظر أحدنا إىل نفسه نظرة دونية ؟ 
ملاذا يلحظ ببصره إىل الواقفني على قمة اجلبـل ويـرى   

أو علـى  .. لقمة كما وصلوا نفسه أقل من أن يصل إىل ا
..األقل أن يصعد اجلبل كما صعدوا 

  يعش أبد الدهر بني احلفر*** ومن يتهيب صعود اجلبال 
تدري من الذي لن يستفيد من هذا الكتاب ، وال من أي 

!كتاب آخر من كتب املهارات ؟
إنه الشخص املسكني الذي استسـلم ألخطائـه وقنـع    

ـ : بقدراته ، وقال  .. ذي نشـأت عليـه   هذا طبعي ال
والنـاس  .. وتعودت عليه ، وال ميكن أن أغري طـريقيت  

  ..تعودوا علي ذا الطبع 
أو أمحـد يف  .. أما أن أكون مثل خالد يف طريقة إلقائـه  

  .. أو زياد يف حمبة الناس له .. بشاشته 
  ..فهذا حمال 

يف .. جلست يوماً مع شيخ كبري بلغ من الكـرب عتيـاً   
  ..فيه عوام متواضعو القدرات  جملس عام ، كل من

  .. وكان الشيخ يتجاذب أحاديث عامة مع من جبانبه 
مل يكن ميثل بالنسبة ملن يف الس إال واحداً منهم له حق 

  ..فقط .. االحترام لكرب سنه 
ذكرت خالهلا فتوى للشيخ العالمة .. ألقيت كلمة يسرية 
  ..عبد العزيز بن باز 

أنا والشيخ ابـن  : شيخ مفتخراً قال يل ال.. فلما انتهيت 
باز كنا زمالء ندرس يف املسجد عند الشيخ حممـد بـن   

  .. قبل أربعني سنة .. إبراهيم 
فإذا هو قد انبلجت أسـاريره هلـذه   .. التفت أنظر إليه 

كان فرحاً جداً ألنه صـاحب رجـالً   .. املعلومة 
  ..ناجحاً يوماً من الدهر 

يا مسكني مـا   وملاذا: بينما جعلت أردد يف نفسي 
  صرت ناجحاً مثل ابن باز ؟ 

  ؟ ..ما دام أنك عرفت الطريق ملاذا مل تواصل 
واحملاريب .. ملاذا ميوت ابن باز فتبكي عليه املنابر 

  ..وتئن أقوام لفقده .. واملكتبات .. 
ولعله ال يبكـي  .. وأنت ستموت يوماً من الدهر 

  ..!!أو عادة .. إال جماملة .. عليك أحد 
.. عرفنـا فالنـاً   .. قد نقول يوماً من األيام كلنا 

  !!وجالسنا فالناً .. وزاملنا فالناً 
إمنا الفخر أن تشمخ فوق .. وليس هذا هو الفخر 

  ..القمة كما مشخ 
فكن بطالً واعزم من اآلن أن تطبق ما تقتنع بنفعه 

  ..كن ناجحاً .. من قدرات 
.. وكآبتـك بشاشـة   .. اقلب عبوسك ابتسامة 

  ..وغضبك حلماً .. كرماً وخبلك 
  ..واإلميان سالحاً .. اجعل املصائب أفراحاً 

  ..فيها للغم فاحلياة قصرية ال وقت..استمتع حبياتك
فهذا ما ألفـت الكتـاب   ..أما كيف تفعل ذلك 

  ألجله 
  ..كن معي وسنصل إىل الغاية بإذن اهللا 

  ..بقي معنا
البطل الذي لديه العزمية واإلصرار على أن يطور 

..ويستفيد من قدراته .. هاراته م
  

  ماذا سنتعلم ؟.٢
..يشترك الناس غالباً يف أسباب احلزن والفرح 

  .. فهم مجيعاً يفرحون إذا كثرت أمواهلم 
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  ..ويفرحون إذا ترقوا يف أعماهلم 
  ..ويفرحون إذا شفوا من أمراضهم 
فتحققت هلم مرادام .. ويفرحون إذا ابتسمت الدنيا هلم 

..  
.. هم مجيعاً حيزنـون إذا افتقـروا   .. ت نفسه ويف الوق

  ..وحيزنون إذا أُهينوا .. وحيزنون إذا مرضوا 
فتعال نبحث عن طرق ندمي فيها .. فما دام ذلك كذلك 

  ..ونتغلب ا على أتراحنا .. أفراحنا 
أنـا  .. سنة احلياة أن يتقلب املرء بني حلوة ومرة .. نعم 

  .. معك يف هذا 
عطي املصائب واألحزان يف أحيان كثرية أكرب ولكن ملاذا ن
مع إمكاننا أن جنعل غمنـا  .. فنغتم أياماً .. من حجمها 

ملاذا .. وحنزن ساعات على ما ال يستحق احلزن .. ساعة 
  !؟..

أعلم أن احلزن والغم يهجمان على القلب ويدخالنه من 
ولكن كل باب هم يفتح فهنـاك ألـف   .. غري استئذان 
  ..هذا مما سنتعلمه .. طريقة إلغالقه

  ..تعال إىل شيء آخر 
الذين يفـرح اآلخـرون   .. كم نرى من الناس احملبوبني 

أفلم تفكر أن تكـون  .. ويأنسون مبجالستهم .. بلقائهم 
  ؟..واحداً منهم 

وال ) بفتح اجلـيم  ( ملاذا ترضى أن تبقى دائماً معجـباً 
  ) !!بكسرها ( تسعى ألن تكون معجِـباً 

  ..لم كيف تصبح كذلك هنا سنتع
ملاذا إذا تكلم ابن عمك يف الس أنصت له الناس وملك 

  .. وأعجبوا بأسلوب كالمه .. أمساعهم 
وتنازعتهم األحاديث .. وإذا تكلمت أنت انصرفوا عنك 

  ! اجلانبية ؟
  ملاذا ؟ 

وشـهادتك  .. مع أن معلوماتك قد تكون أكثـر  
  .. ومنصبك أرفع .. أعلى 

  !!اع ملك أمساعهم وعجزت أنت ؟ملاذا إذن استط
ملاذا ذاك األب حيبه أوالده ويفرحون مبرافقتـه يف  

وآخر ال يزال يلتمس مـن  .. كل ذهاب وجميء 
.. أوالده مرافقته وهم يعتذرون بصنوف األعذار 

  !!أليس كالمها أب ؟! ملاذا ؟
  ..وملاذا .. وملاذا 

  .. سنتعلم هنا كيفية االستمتاع باحلياة 
  ..والتأثري فيهم .. الناس  أساليب جذب

  ..حتمل أخطائهم 
  .. التعامل مع أصحاب األخالقيات املؤذية 

  .. فمرحباً بك .. إىل غري ذلك 
  

  ..كلمة 
إمنا .. ليس النجاح أن تكتشف ما حيب اآلخرون 

  ..النجاح أن متارس مهارات تكسب ا حمبتهم 
  

  ملاذا نبحث عن املهارات؟.٣
  ..إللقاء حماضرة  زرت إحدى املناطق الفقرية

جاءين بعدها أحد املدرسني القادمني مـن خـارج   
  ..املنطقة 
نود أن تساعدنا يف كفالة بعض الطـالب  : قال يل 

..  
جمانية .. أليست املدارس حكومية !! عجباً : قلت 

  !؟
  ..لكننا نكفلهم للدراسة اجلامعية .. بلى : قال 

بـل  .. أليست حكومية .. كذلك اجلامعة : قلت 
  ..رف للطالب مكافآت تص
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  ..سأشرح لك القصة : قال 
  ..هات : قلت 
يتخرج من الثانوية عندنا طالب نسبتهم املئوية ال : قال 

ميلك من الذكاء والفهم قدراً لو وزع % .. ٩٩تقل عن 
  .. على أمة لكفاهم 

فإذا خترج وعزم أن يسافر خارج قريته ليدرس يف الطب 
.. أو غريها .. أو الكمبيوتر .. أو الشريعة .. أو اهلندسة 

فـاجلس عنـدي   .. يكفي ما تعلمت : منعه أبوه وقال 
  ..لرعي الغنم 

  !!رعي غنم : صرخت من غري شعور 
  ..رعي غنم .. نعم : قال 

ومتوت هذه .. وفعالً جيلس املسكني عند أبيه يرعى الغنم 
ومتضي عليه السنني وهو راعـي  .. القدرات واملهارات 

  ..غنم 
وميارس معهم أسلوب .. ويرزق بأوالد .. د يتزوج بل ق
  !!فريعون الغنم .. أبيه 

  !واحلل؟: قلت 
ببضع .. احلل أننا نقنع األب باستخدام راعي غنم : قال 

وولـده النابغـة   .. ندفعها حنن له .. مئات من الرياالت 
ونتكفل مبصاريف الولد أيضاً .. يستثمر مواهبه وقدراته 

  ..حىت يتخرج 
حرام أن متـوت  : وقال .. ض هذه املدرس رأسه مث خف

وهم يتحسرون .. املواهب والقدرات يف صدور أصحاا 
  ..عليها 

فرأيت أننا ال ميكن أن نصـل  .. تفكرت يف كالمه بعدها 
  ..أو اكتساب مهارات .. إىل القمة إال مبمارسة مهارات 

  .. نعم 
أو  ..سواء يف علم .. أحتدى أن جتد أحداً من الناجحني 

.. أو هندسة .. أو طب .. أو جتارة .. أو خطابة .. دعوة 

.. أو كسب حمبة الناس 
أو .. كأب ناجح مع أوالده .. أو الناجحني أسرياً 

  .. زوجة ناجحة مع زوجها 
  ..كالناجح مع جريانه وزمالئه .. أو اجتماعياً 

وال أعين الصاعدين على أكتاف .. أعين الناجحني 
  ..!!اآلخرين 

دى أن جتد أحداً من هؤالء بلغ مرتبة يف النجاح أحت
شعر أو مل يشعر  –إال وهو ميارس مهارات معينة .. 
  ..استطاع ا أن يصل إىل النجاح  -

.. قد ميارس بعض الناس مهارات ناجحة بطبيعتـه  
.. وقد يـتعلم آخـرون مهـارات فيمارسـوا     

  ..فينجحون 
 ونـدرس .. حنن هنا نبحث عن هؤالء الناجحني 

لنعرف كيف جنحوا .. ونراقب طريقتهم .. حيام 
؟ وهل ميكن أن نسلك الطريق نفسه فننجح مثلهم 

  ؟..
استمعت قبل فترة إىل مقابلة مع أحد أثرياء العـامل  

فوجدتـه  .. الشيخ سليمان بن عبد اهللا الراجحي 
  ..جبالً يف خلقه وفكره 
بـىن  .. آالف العقارات .. رجل ميلك املليارات 

  .. كفل آالف األيتام .. ساجد مئات امل
  ..رجل يف قمة النجاح 

كان من عامة .. تكلم عن بداياته قبل مخسني سنة 
ال يكاد ميلك إال قوت يومه ورمبا ال جيده .. الناس 
  !.. أحياناً 

ذكر أنه رمبا نظف بيوت بعض النـاس ليكسـب   
ورمبا واصل ليله بنهاره عامالً يف دكان أو .. رزقه 

  ..مصرف 
مث ال زال يصعد .. م كيف كان يف سفح اجلبل تكل
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  ..حىت وصل القمة 
فوجدت أن كثرياً منـا  .. جعلت أتأمل مهاراته وقدراته 
لـو تعلـم مهـارات    .. ميكن أن يكون مثله بتوفيق اهللا 

  ..وثابر وثبت .. وتدرب عليها 
  ..نعم 

  ..أمر آخر يدعونا إىل البحث عن املهارات 
رات على اإلبداع لكنه غافل هو أن بعضنا يكون عنده قد

  ..أو مل يساعده أحد على إذكائها .. عنها 
أو ذكاء معـريف  .. أو فكر جتاري .. كقدرة على اإللقاء 

 ..  
أو يـذكي هـذه   .. قد يكتشف هذه القدرات بنفسـه  

  .. أو أخ ناصح .. أو مسئول وظيفي .. املهارات مدرس 
  ..وما أقلّهم 

لنفس حىت يغلبها الطبع وقد تبقى هذه املهارات حبيسة ا
  .. ومتوت يف مهدها .. السائر بني الناس 

أو رمبـا زوجـاً   .. ونفقد عندها قائداً أو خطيباً أو عاملاً 
  ..ناجحاً أو أباً ناصحاً 

حنن هنا سنذكر مهارات متميزة نذكرك ـا إن كانـت   
  .. وندربك عليها إن كنت فاقداً هلا .. عندك 
 فهلم..  

  
  ..فكرة 

وال تلتفت للصخور .. ت اجلبل فانظر إىل القمة إذا صعد
  ..املتناثرة حولك 

  ..وال تقفز فتزل قدمك .. اصعد خبطوات واثقة 
  

..طور نفسك .٤
فترى لـه  .. جتلس مع بعض الناس وعمره عشرون سنة 

..أسلوباً ومنطقاً وفكراً معيناً 

فإذا قدراته هي هي .. مث جتلس معه وعمره ثالثون 
  ..يه شيء مل يتطور ف.. 

بينما جتلس مع آخرين فتجدهم يسـتفيدون مـن   
جتده كل يوم متطوراً عن اليوم الـذي  .. حيام 

  ..بل ما متر ساعة إال ارتفع ا ديناً أو دنيا .. قبله 
فتعال .. إذا أردت أن تعرف أنواع الناس يف ذلك 

  ..نتأمل يف أحواهلم واهتمامام 
  .. القنوات الفضائية مثالً 

ويطور .. ناس من يتابع ما ينمي فكره املعريف من ال
ويستفيد من خربات اآلخرين من خالل .. ذكاءه 

يكتسب منها مهـارات  .. متابعة احلوارات اهلادفة 
وسـرعة  .. والفهم .. واللغة .. رائعة يف النقاش 

وأسـاليب  .. والقدرة على املنـاظرة  .. البديهة 
  ..اإلقناع 

مسلسل حيكي قصة ومن الناس من ال يكاد يفوته 
أو فـيلم  .. أو مسرحية عاطفيـة  .. حب فاشلة 

.. أو أفالم لقصص افتراضية تافهة .. خيايل مرعب 
  ..ال حقيقة هلا 

وانظر إىل حال األول وحـال  .. تعال باهللا عليك 
  ..أو عشر .. الثاين بعد مخس سنوات 

أيهما سيكون أكثر تطوراً يف مهاراته ؟ يف القـدرة  
؟ يف سعة الثقافة ؟ يف القدرة على على االستيعاب 

  اإلقناع ؟ يف أسلوب التعامل مع األحداث ؟
  ..ال شك أنه األول 

فاستشـهاداته  .. بل جتد أسلوب األول خمتلفـاً  
  ..أو أرقام وحقائق .. بنصوص شرعية 

  .. واملغنني .. أما الثاين فاسشهاداته بأقوال املمثلني 
واهللا .. حىت قال أحدهم يوماً يف معرض كالمـه  

  !! اسع يا عبدي وأنا أسعى معاك : يقول 
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  ..فتغري وجهه وسكت .. فنبهناه إىل أن هذه ليست آية 
فإذا الذي ذكره هو مثـل مصـري   .. مث تأملت العبارة 

  !!انطبع يف ذهنه من إحدى املسلسالت 
  ..كل إناء مبا فيه ينضح .. نعم 

  ..بل تعال إىل جانب آخر 
كم هم أولئـك الـذين   .. الت يف قراءة الصحف وا

يهتمون بقراءة األخبار املفيدة واملعلومات النافعـة الـيت   
وزيـادة  .. وتنمية املهارات .. تساعد على تطوير الذات 

  ..املعارف 
بينما كم الذين ال يكادون يلتفتون إىل غري الصـفحات  

  !الرياضية والفنية ؟
اضية حىت صارت اجلرائد تتنافس يف تكثري الصفحات الري

  ..على حساب غريها .. والفنية 
وأوقاتنـا الـيت   .. قل مثل ذلك يف جمالسنا اليت جنلسها 

  ..نصرفها 
احرص علـى  .. فأنت إذا أردت أن تكون رأساً ال ذيالً 

  .. درب نفسك عليها .. تتبع املهارات أينما كانت 
لكنه تنقصه بعض .. كان عبد اهللا رجالً متحمساً 

ماً من بيته إىل املسجد ليصلي الظهر خرج يو.. املهارات 
  .. يسوقه احلرص على الصالة ويدفعه تعظيمه للدين .. 

كان حيث خطاه خوفاً من أن تقام الصالة قبل وصوله 
  ..على املسجد 

مر أثناء الطريق بنخلة يف أعالها رجل بلباس مهنته يشتغل 
  .. بإصالح التمر 

وكأنه .. ة عجب عبد اهللا من هذا الذي ما اهتم بالصال
  ..!!ما مسع إذاناً وال ينتظر إقامة 

  ..انزل للصالة : فصاح به غاضباً 
  ..طيب .. طيب : فقال الرجل بكل برود 

  !!صل يا محار .. عجل : فقال 

مث انتزع عسيباً من ..!! أنا محار : فصرخ الرجل 
  !!النخلة ونزل ليفلق به رأسه 

.. غطى عبد اهللا وجهه بطرف غترته لئال يعرفه
  ..وانطلق يعدو إىل املسجد 

ومضى إىل بيته .. نزل الرجل من النخلة غاضباً 
مث خرج إىل خنلته ليكمل .. وصلى وارتاح قليالً 

  ..عمله 
  ..دخل وقت العصر وخرج عبد اهللا إىل املسجد 

  ..مر بالنخلة فإذا الرجل فوقها 
  ..كيف احلال .. السالم عليكم : فقال 
  .. احلمد هللا خبري: قال 
  ..كيف الثمر هذه السنة !! بشر : قال 
  ..احلمد هللا : قال 

ويوسع .. اهللا يوفقك ويرزقك : قال عبد اهللا 
وال حيرمك أجر عملك وكدك ألوالدك .. عليك 

..  
فأمن على الدعاء .. ابتهج الرجل هلذا الدعاء 

  ..وشكر 
لكن يبدو أنك لشدة انشغالك مل : فقال عبد اهللا 
واإلقامة .. قد أذن العصر !! العصر تنتبه إىل أذان 

.. فلعلك تنزل لترتاح وتدرك الصالة .. قريبة 
اهللا حيفظ عليك .. وبعد الصالة أكمل عملك 

  .. صحتك 
  ..إن شاء اهللا .. إن شاء اهللا : فقال الرجل 

مث أقبل على عبد اهللا وصافحه .. وبدأ ينزل برفق 
أشكرك على هذه األخالق : وقال .. حبرارة 

أما الذي مر يب الظهر فيا ليتين أراه .. رائعة ال
  !!ألعلمه من احلمار 
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نتيجة
على أساسها تتحدد .. مهاراتك يف التعامل مع اآلخرين 

  ..طريقة تعامل الناس معك 

  ..ال تبك على اللنب املسكوب .٥
وعرفه الناس به .. بعض الناس يعترب طبعه الذي نشأ عليه 

الذهنية عنه على أساسه  وتكونت يف أذهام الصورة.. 
فيستسـلم لـه   .. يعتربه شيئاً الزماً له ال ميكن تغيريه .. 

إذ .. كما يستسلم لشكل جسمه أو لون بشرته .. ويقنع 
.. ال ميكنه تغيري ذلك 

مع أن الذكي يرى أن تغيري الطباع لعله أسهل من تغـيري  
  !!املالبس 

ركه أو فطباعنا ليست كاللنب املسكوب الذي ال ميكن تدا
  ..بل هي بني أيدينا .. مجعه 

بـل  .. بل نستطيع بأساليب معينة أن نغري طباع النـاس  
  !!-رمبا  –عقوهلم 

  :ذكر ابن حزم يف كتابه طوق احلمامة 
وقع بينه وبني أربعة .. أنه كان يف األندلس تاجر مشهور 

وعزموا على أن يزعجوه .. فأبغضوه .. من التجار تنافس 
البساً .. اح من بيته متجهاً إىل متجره فخرج ذات صب.. 

  ..قميصاً أبيض وعمامة بيضاء 
ما أمجل هـذه  : لقيه أوهلم فحياه مث نظر إىل عمامته وقال 

  .. العمامة الصفراء 
  ..هذه عمامة بيضاء !! أعمي بصرك ؟: فقال التاجر 

  .. صفراء لكنها مجيلة .. بل صفراء : فقال 
  ..تركه التاجر ومضى 

فحيـاه مث نظـر إىل   .. شى خطوات لقيه اآلخـر  فلما م
.. وما أحسن لباسـك  .. ما أمجلك اليوم : عمامته وقال 

  ..خاصة هذه العمامة اخلضراء 

  ..يا رجل العمامة بيضاء : فقال التاجر 
  .. بل خضراء : قال 
  .. اذهب عين .. بيضاء : قال 

وينظر بني الفينـة  .. ومضى املسكني يكلم نفسه 
..  طرف عمامته املتديل على كتفـه  واألخرى إىل

وحـرك  .. وصل إىل دكانه .. ليتأكد أا بيضاء 
يا فالن : وقال : فأقبل إليه الثالث .. القفل ليفتحه 

خاصة لباسك اجلميـل  .. ما أمجل هذا الصباح .. 
  .. وزادت مجالك هذه العمامة الزرقاء .. 

 مث فـرك .. نظر التاجر إىل عمامته ليتأكد من لوا 
  ..يا أخي عماميت بيضااااااء : وقال .. عينيه 
ال حتـزن  .. لكنها عموماً مجيلة .. بل زرقاء : قال 
العمامـة  .. فجعل التاجر يصيح به .. مث مضى .. 

  ..ويقلب أطرافها .. وينظر إليها .. بيضاء 
وهو ال يكـاد يصـرف   .. جلس يف دكانه قليالً 

  ..بصره عن طرف عمامته 
ما شاء .. أهالً يا فالن : وقال .. دخل عليه الرابع 

  !من أين اشتريت هذه العمامة احلمراء ؟!! اهللا 
  .. عماميت زرقاء : فصاح التاجر 

  .. بل محراء : قال 
بل بيضاء .. ال .. ال .. بل خضراء : قال التاجر 

  .. سوداء .. زرقاء .. ال .. 
  !!وقام يقفز .. مث بكى .. مث صرخ .. مث ضحك 

فلقد كنت أراه بعدها يف شـوارع  : م قال ابن حز
  )١(!! األندلس جمنوناً حيذفه الصبيان باحلصى 

.. فإذا كان هؤالء مبهارات بدائية غريوا طبع رجل 
  ..بل غريوا عقله 

منـورة بنصـوص   .. فما بالك مبهارات مدروسة 
                                               

  ( ١ .رمحه اهللا .. القصة على ذمة ابن حزم  (
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  ..ميارسها املرء تعبداً هللا تعاىل ا .. الوحيني 
  ..حسنة لتسعد فطبق ما تقف عليه من مهارات 

  ..حاول : قلت ..! ال أستطيع : وإن قلت يل 
  .. تعلم : قلت .. !! ال أعرف : وإن قلت 

  ..إمنا العلم بالتعلم ، وإمنا احللم بالتحلم : قال 
  

  ..وجهة نظر 
إىل القدرة .. البطل يتجاوز القدرة على تطوير مهاراته 

  !!ورمبا تغيريها .. على تطوير مهارات الناس 

..ن متميزاً ك.٦
.. ملاذا يتحاور اثنان يف جملس فينتهي حوارمها خبصـومة  

.. بينما يتحاور آخران وينتهي احلوار بأنس ورضا 
  ..إا مهارات احلوار 

فتـرى  .. ملاذا خيطب اثنان اخلطبة نفسها بألفاظها نفسها 
أو عابـث  .. احلاضرين عند األول ما بني متثائب ونائم 

  ..مغري جللسته مراراً أو .. بسجاد املسجد 
ال تكاد .. بينما احلاضرون عند الثاين منشدون متفاعلون 

  ..ترمش هلم عني أو يغفل هلم قلب 
  ..إا مهارات اإللقاء 

.. ملاذا إذا حتدث فالن يف الس أنصت له السـامعون  
  .. ورموا إليه أبصارهم 

بينما إذا حتدث آخر انشغل اجلالسون باألحاديث اجلانبية 
  .. أو قراءة الرسائل من هواتفهم احملمولة .. 

  ..إا مهارات الكالم 
ملاذا إذا مشى مدرس يف ممرات مدرسته رأيت الطـالب  

وثالث يعرض .. وذاك يستشريه .. هذا يصافحه .. حوله 
ولو جلس يف مكتبه ومسـح للطـالب   .. عليه مشكلة 

الكل حيب جمالسته .. بالدخول المتألت غرفته يف حلظات 

 ..  
ميشي أحدهم .. أو مدرسون .. بينما مدرس آخر 
وخيرج من مسجد املدرسـة  .. يف مدرسته وحده 

أو .. فال طالب يقترب مبتهجاً مصافحاً .. وحده 
ولو فتح مكتبه مـن طلـوع   .. شاكياً مستشرياً 

وآناء الليل وأطراف النهار .. الشمس إىل غروا 
ملاذا .. ملا اقترب منه أحد أو رغب يف جمالسته.. 

  !!؟
  ..إا مهارات التعامل مع الناس 

ملاذا إذا دخل شخص إىل جملس عام هش الناس يف 
وود كل واحد .. وفرحوا بلقائه .. وجهه وبشوا 

  .. لو جيلس جبانبه 
 -فيصافحونه مصافحة باردة .. بينما يدخل آخر 

مث يتلفت يبحث له عن مكان فال  –عادة أو جماملة 
.. أو يدعوه للجلوس إىل جانبه  يكاد أحد يوسع له

  !!ملاذا ؟
  ..إا مهارات جذب القلوب والتأثري يف الناس 

ويقبلون .. ملاذا يدخل أب إىل بيته فيهش أوالده له 
  ..إليه فرحني 

فال يلتفتون إليـه  .. بينما يدخل الثاين على أوالده 
..  

  ..إا مهارات التعامل مع األبناء 
.. ويف األعـراس   ..قل مثل ذلـك يف املسـجد   

  ..وغريها 
خيتلف الناس بقدرام ومهارام يف التعامل مـع  

وبالتايل خيتلف اآلخـرون يف طريقـة   .. اآلخرين 
  ..االحتفاء م أو معاملتهم 

والتأثري يف الناس وكسب حمبتهم أسهل مما تتصور 
 !..  
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فوجدت أن قلـوب  .. ال أبالغ يف ذلك فقد جربته مراراً 
بشرط .. ن صيدها بطرق ومهارات سهلة أكثر الناس ميك

  ..أن نصدق فيها ونتدرب عليها فنتقنها 
  ..وإن مل نشعر .. والناس يتأثرون بطريقة تعاملنا 

أتوىل منذ ثالث عشرة سنة اإلمامة واخلطابـة يف جـامع   
  .. الكلية األمنية 

كان طريقي إىل املسجد مير ببوابة يقف عندها حارس أمن 
  ..ها يتوىل فتحها وإغالق

كنت أحرص إذا مررت بـه أن أمـارس معـه مهـارة     
فأشري بيدي مسلماً مبتسماً ابتسامة واضحة .. االبتسامة 

  ..وبعد الصالة أركب سياريت راجعاً للبيت .. 
ويف الغالب يكون هاتفي احملمول مليئاً باتصاالت ورسائل 

فأكون مشغوالً بقـراءة  .. مكتوبة وردت أثناء الصالة 
  ..ح احلارس البوابة وأغفل عن التبسم الرسائل فيفت

يا شيخ : حىت تفاجأت به يوماً يوقفين وأنا خارج ويقول 
  !أنت زعالن مين ؟..! 

  ملاذا ؟: قلت 
.. ألنك وأنت داخل تبتسم وتسلم وأنت فرحان : قال 

  !!أما وأنت خارج فتكون غري مبتسم وال فرحان 
نه حيـبين  فبدأ املسكني يقسم يل أ.. وكان رجالً بسيطاً 

  .. ويفرح برؤييت 
  ..فاعتذرت منه وبينت له سبب انشغايل 

مث انتبهت فعالً إىل أن هذه املهارات مع تعودنـا عليهـا   
  ..يالحظها الناس إذا غفلنا عنها .. تصبح من طبعنا 

  ..إضاءة 
  كسب فإن .. الناس وتفقد كسب املال ال ت

  ..الناس طريق لكسب املال 

  أي الناس أحب إليك ؟.٧

تكون أقوى الناس قدرة على استعمال مهـارات  
التعامل مع اآلخرين عندما تتعامل مع كـل أحـد   

..تعامالً رائعاً جيعله يشعر أنه أحب الناس إليك 
فتتعامل مع أمك تعامالً رائعاً مشـبعاً بالتفاعـل   
واألنس واالحتفاء إىل درجة أا تشـعر أن هـذا   

  ..التعامل الراقي مل يلقه أحد منك قبلها 
مـع  .. وقل مثل ذلك عند تعاملك مـع أبيـك   

  ..زمالئك .. أوالدك .. زوجتك 
بل قل مثله عند تعاملك مع من تلقاهم مرة واحدة 

  ..أو عامل يف حمطة وقود .. كبائع يف دكان .. 
كل هؤالء تستطيع أن جتعلهم جيمعون على أنـك  
أحب الناس إليهم إذا أشعرم أم أحب النـاس  

  ..إليك 
  ..قدوة يف ذلك  ن وقد كا

وجد أنه كـان يتعامـل   .. إذ أن من تتبع سريته 
فيعامل كل أحد يلقـاه  .. مبهارات أخالقية راقية 

حىت يشعر .. مبهارات من احتفاء وتفاعل وبشاشة 
وبالتـايل  .. ذلك الشخص أنه أحب الناس إليـه  

ألنـه  .. أحب الناس إلـيهم   يكون هو أيضاً 
  ..أشعرهم مبحبته 

داهية من دهاة العـرب   بن العاص  كان عمرو
.. فأدهى العرب أربعة .. حكمة وفطنة وذكاًء .. 

  ..عمرو واحد منهم 
  ..أسلم عمرو وكان رأساً يف قومه 

يف طريـق رأى البشاشـة    فكان إذا لقي النيب 
  ..والبشر واملؤانسة 

رأى االحتفـاء   وإذا دخل جملساً فيـه الـنيب   
  ..والسعادة مبقدمه 

  ..ناداه بأحب األمساء إليه .. ه النيب وإذا دعا
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ودوام االهتمـام  .. شعر عمرو ذا التعامـل الراقـي   
  .. والتبسم أنه أحب الناس إىل رسول اهللا 

 فأقبل يوماً إىل الـنيب  .. فأراد أن يقطع الشك باليقني 
  :مث قال .. وجلس إليه 

  أي الناس أحب إليك ؟ .. يا رسول اهللا 
  .. عائشة: فقال 

من الرجال يا رسـول اهللا ؟ لسـت   .. ال : قال عمرو 
  ..أسألك عن أهلك 

  .. أبوها : فقال 
  مث من ؟ : قال عمرو 

  .. مث عمر بن اخلطاب : قال 
: يقـول  .. يعدد رجاالً  فجعل النيب .. مث أي : قال 
  .. مث فالن .. فالن 

  ..وتضحيتهم من أجله .. حبسب سبقهم إىل اإلسالم 
  ..فسكت خمافة أن جيعلين يف آخرهم : رو قال عم

أن ميلك قلب عمرو مبهـارات   فانظر كيف استطاع 
  ..أخالقية مارسها معه 

  .. بل كان عليه الصالة والسالم ينزل الناس منازهلم 
إلشـعارهم مبحبتـه هلـم    .. وقد يترك أشغاله ألجلهم 

  ..وقدرهم عنده 
  ..بالفتوحات وبدأ ينتشر اإلسالم  ملا توسع 

يرسل الدعاة من عنـده لـدعوة القبائـل إىل     جعل 
  .. ورمبا احتاج األمر أن يرسل جيشاً .. اإلسالم 

  ..ملكاً ابن ملك .. وكان عدي بن حامت الطائي 
وكـان  .. وبني املسلمني حرب " طي " فوقع بني قبيلته 

واحتمـى  .. عدي قد هرب من احلرب فلم يشـهدها  
  ..بالروم يف الشام 

  ..ملسلمني إىل ديار طيء وصل جيش ا
وال جيش .. فال ملك يقود .. كانت هزمية طيء سهلة 

  ..مرتب 
حيسنون إىل الناس .. وكان املسلمون يف حروم 

  .. ويعطفون وهم يف قتال .. 
.. كان املقصود صد كيد قوم عدي عن املسلمني 

  ..وإظهار قوة املسلمني هلم 
ينهم وكان من ب.. أسر املسلمون بعض قوم عدي 

  ..أخت لعدي بن حامت 
حيث رسول اهللا .. مضوا باألسرى إىل املدينة 

  .. بفرار عدي إىل الشام  وأخربوا النيب .. 
كيف يفر من الدين ؟ !! من فراره  فعجب 

  كيف يترك قومه ؟
  ..ولكن مل يكن إىل الوصول إىل عدي سبيل 

فاضـطر  .. مل يطب املقام لعدي يف ديار الـروم  
مث مل جيد بـداً مـن أن   .. يار العرب للرجوع لد

أو .. ومصـاحلته   يذهب إىل املدينة للقاء النيب 
  ..)٢(.. التفاهم على شيء يرضيهما 

  :يقول عدي وهو حيكي قصة ذهابه إىل املدينة 
 ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول اهللا 

  ..مين 
  ..وكنت على دين النصرانية 
  .ان يصنع يب وكنت ملكاً يف قومي ملا ك
كرهته كراهية شديدة  فلما مسعت برسول اهللا 

..  
  ..فخرجت حىت قدمت الروم على قيصر 

  .. فكرهت مكاين ذلك : قال 
فـإن كـان   .. واهللا لو أتيت هذا الرجل : فقلت 

  .. وإن كان صادقاً علمت .. كاذباً مل يضرين 

                                               
  ( ٢ وقیل إن أختھ ھي التي ذھبت إلیھ في الشام وردتھ إلى العرب (

.
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: فلما دخلت املدينة جعل الناس يقولون .. فقدمت فأتيته 
  ..هذا عدي بن حامت .. ذا عدي بن حامت ه

يف  فمشيت حىت  أتيت فدخلت علـى رسـول اهللا   
  عدي بن حامت ؟: املسجد فقال يل 

  ..عدي بن حامت : قلت 
مع أن عدياً حمارب .. واحتفى به .. مبقدمه  فرح النيب 

والجئٌ .. ومبغض لإلسالم .. للمسلمني وفار من احلرب 
.. بالبشاشة والبشـر   لقيه  ومع ذلك.. إىل النصارى 

  ..وأخذ بيده يسوقه معه إىل بيته 
يـرى أن الرأسـني    عدي وهو ميشي جبانب الـنيب  

  ..!!متساويان 
وعـدي  .. ملك على املدينة وما حوهلا ) ( فمحمد 

  ..ملك على جبال طي وما حوهلا 
وعـدي  " .. اإلسالم " على دين مساوي ) ( وحممد 

  " ..رانية النص" على دين مساوي 
وعـدي  " .. القرآن " عنده كتاب منزل ) ( وحممد 

  " ..اإلجنيل " عنده كتاب منزل 
كان عدي يشعر أنه ال فرق بينهما إال يف القوة واجلـيش  

..  
  :يف أثناء الطريق وقعت ثالثة مواقف 

بينما مها ميشيان إذا بامرأة قد وقفت يف وسط الطريـق  
  .. إليك حاجة يل.. يا رسول اهللا : فجعلت تصيح 

وجعل .. يده من يد عدي ومضى إليها  فانتزع النيب 
  ..يستمع إىل حاجتها 

الذي قد عرف امللوك والوزراء جعـل  .. عدي بن حامت 
مع الناس  ويقارن تعامل النيب .. ينظر إىل هذا املشهد 

  .. بتعامل من رآهم من قبل من الرؤساء والسادة 
هذه .. ما هذه بأخالق امللوك واهللا : فتأمل طويالً مث قال 

  ..أخالق األنبيااااااء 

إىل  فعـاد الـنيب   .. وانتهت املرأة من حاجتها 
.. فبينما مها كـذلك  .. ومضيا ميشيان .. عدي 

  .. فإذا برجل يقبل على النيب 
يا رسول اهللا عندي : فماذا قال الرجل ؟ هل قال 

: أم قـال  ! أموال زائدة أحبث هلا عـن فقـري ؟  
فماذا أفعل به .. دت أرضي وزاد عندي الثمر حص

  ؟
لعل عـدياً إذا مسعـه   .. يا ليته قال شيئاً من ذلك 

  ..يشعر بغىن املسلمني وكثرة أمواهلم 
أشكو إليك الفاقـة  .. يا رسول اهللا : قال الرجل 

  .. والفقر 
ما يكاد هذا الرجل جيد طعاماً يسد بـه جوعـة   

يشون علـى  ومن حوله من املسلمني يع.. أوالده 
  ..الكفاف ليس عندهم ما يساعدونه به 

فأجابه .. قال الرجل هذه الكلمات وعدي يسمع 
  ..بكلمات ومضى  النيب 

يا : قال .. أقبل رجل آخر .. فلما مشيا خطوات 
  !!رسول اهللا أشكو إليك قطع الطريق 

يعين أننا يا رسول اهللا لكثرة أعدائنا حولنا ال نأمن 
ملدينة لكثرة من يعترضنا مـن  أن خنرج عن بنيان ا

  .. كفار أو لصوص 
  ..بكلمات ومضى  أجابه النيب 

هـو يف عـز   .. جعل عدي يقلب األمر يف نفسه 
  .. وليس له أعداء يتربصون به .. وشرف يف قومه 

فلماذا يدخل هذا الدين الذي أهلـه يف ضـعف   
  ..وفقر وحاجة .. ومسكنة 

ا وسـادة  فإذ.. فدخال .. وصال إىل بيت النيب 
.. إىل عدي إكرامـاً لـه    واحدة فدفعها النيب 

فدفعها عدي إليه .. خذ هذه فاجلس عليها : وقال 
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حىت .. بل أنت : فقال .. بل اجلس عليها أنت : قال 
  ..استقرت عند عدي فجلس عليها 

حيطم احلواجز بني عدي واإلسالم  بدأ النيب .. عندها 
..  

  .. أسلم تسلم .. تسلم  أسلم.. تسلم .. يا عدي أسلم 
  .. إين على دين : قال عدي 

  ..أنا أعلم بدينك منك : فقال 
  أنت تعلم بديين مين ؟ : قال 
  .. ألست من الركوسية .. نعم : قال 

.. والركوسية ديانة نصرانية مشربة بشيء من اوسـية  
.. يف اإلقناع أنه مل يقل ألست نصـرانياً   فمن مهارته 

هذه املعلومة إىل معلومة أدق منـها فـأخربه    وإمنا جتاوز
  ..مبذهبه يف النصرانية حتديداً 

ملاذا : كما لو لقيك شخص يف أحد بالد أوروبا وقال لك 
  .. إين على دين : ال تتنصر ؟ فقلت 

.. ألست سنياً : ومل يقل .. ألست مسلماً : فلم يقل لك 
  ..أو حنبلياً .. ألست شافعياً : وإمنا قال 

  ..ها ستدرك أنه يعرف كل شيء عن دينك عند
: قـال  .. مع عـدي   فهذا الذي فعله املعلم األول 

  ..ألست من الركوسية 
  .. بلى : فقال عدي 

فإنك إذا غزوت مع قومك تأكل فيهم املرباع : فقال 
  )٣(؟ 

  .. بلى : قال 
  .. فإن هذا ال حيل لك يف دينك : فقال 

  .. عم ن: وقال .. فتضعضع هلا عدي 

                                               
( ٣ إذا غزت القبيلة قسم رئيسها الغنيمة أربعة أقسام : املرباع   (

فأخذ الربع له وحده ، وهذا حرام يف دين النصرانية ، جائز عند 
.عرب ال

  ..أما إين أعلم الذي مينعك من اإلسالم : فقال 
إمنا اتبعه ضعفة الناس ومن ال قوة هلم : أنك تقول 

 ..  
  .. وقد رمتهم العرب 

  )٤(أتعرف احلرية ؟ .. يا عدي 
  ..مل أرها وقد مسعت ا : قلت 
فوالذي نفسي بيده ليتمن اهللا هذا األمر حىت : قال 

حىت تطوف بالبيت يف غري  خترج الظعينة من احلرية
  .. جوار أحد 

أي سيقوى اإلسالم إىل درجة أن املـرأة املسـلمة   
احلاجة خترج من احلرية حىت تصل إىل مكة لـيس  

ومتر على .. من غري أحد حيميها .. معها إال حمرم 
مئات القبائل فال جيرؤ أحد أن يعتدي عليهـا أو  

.. هيبة ألن املسلمني صار هلم قوة و.. يسلبها ماهلا 
إىل درجة أن أحداً ال جيرؤ على التعـرض ملسـلم   

  ..خوفاً من انتصار املسلمني له 
جعل يتصور املنظر يف ذهنه .. فلما مسع عدي ذلك 

.. امرأة خترج من العراق حىت تصل إىل مكـة  .. 
يعين ستمر .. معىن ذلك أا ستمر بشمال اجلزيرة 

  ..ديار قومه .. جببال طي 
فأين عنها ذُعار طي : يف نفسه فتعجب عدي وقال 
  !!الذين سعروا البالد 

  .. وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز : مث قال 
  كنوز ابن هرمز ؟: قال 
ولتنفقن أمواله يف ..  نعم كسرى بن هرمز : قال 

  ..سبيل اهللا 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل خيرج : قال 

فال مبلء كفه من ذهب أوفضة يطلب من يقبله منه 
                                               

  ( ٤ مدينة بالعراق : احلرية  (
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  ..جيد أحدا يقبله منه 
يعين من كثرة املال خيرج الغين يطوف بصـدقته ال جيـد   

  ..فقرياً يعطيه إياها 
  :فقال .. يعظ عدياً ويذكره باآلخرة  مث بدأ 

وليلقني اَهللا أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترمجـان ،  
فينظر عن ميينه فال يرى إال جهنم ، وينظر عن مشاله فال 

  " ..جهنم  يرى إال
  ..سكت عدي متفكراً 

فما يفرك أن تقول ال إلـه  .. يا عدي : قائالً  ففاجأه 
  !أو تعلم من إله أعظم من اهللا ؟.. إال اهللا ؟

أشهد أن ال إلـه إال اهللا  .. فإين حنيف مسلم : قال عدي 
  ..وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .. 

  ..فرحاً مستبشراً  فتهلل وجه النيب 
  : بن حامت قال عدي 

فهذه الظعينة خترج من احلرية تطوف بالبيت يف غري جوار 
  ..ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى ..

قـد   والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ألن رسول اهللا 
  )٥(" .. قاهلا 

وهـذا  .. لعـدي   فتأمل كيف كان هذا األنس منه 
تأمـل  .. حىت شعر به عـدي  .. االحتفاء الذي قابله به 

  ..ف كان كل ذلك جاذباً لعدي للدخول يف اإلسالم كي
مللكنا .. مهما كانوا .. فلو مارسنا هذا احلب مع الناس 

  .. قلوم 
  

  ..فكرة 
نستطيع أن .. بالرفق واستعمال مهارات التعامل واإلقناع 

  ..حنقق ما نريد 

                                               
  ( ٥ ..رواه مسلم وأمحد  (

  
  ..استمتع باملهارات .٨

املهارات متعة حسية ، ال أعين ا األجر األخروي 
.. فقط ، ال وإمنا هي متعة وفرح تشعر به حقيقة 

فاستمتع ا ، ومارسها مع مجيع الناس ، كـبريهم  
.. وصغريهم ، غنيهم وفقريهم ، قريبهم وبعيدهم 

  ..مارس معهم هذه املهارات .. كلهم 
  ..إما التقاء أذاهم 

  ..أو لكسب حمبتهم 
  ..نعم إصالحهم .. أو إلصالحهم 

لكنه كـان  .. عراً فصيحاً كان علي بن اجلهم شا
أعرابياً جلفاً ال يعرف من احلياة إال مـا يـراه يف   

  .. الصحراء 
يغدى عليه ويراح .. وكان املتوكل خليفة متمكناً 

  ..مبا يشتهي 
إن مـن  : دخل علي بن اجلهم بغداد يوماً فقيل له 

  ..مدح اخلليفة حظي عنده ولقي منه األعطيات 
  ..اخلالفة فاستبشر علي وميم جهة قصر 

فرأى الشـعراء ينشـدون   .. دخل على املتوكل 
  ..ويرحبون 

  .. سطوة وهيبة وجربوت .. واملتوكل هو املتوكل 
  : فانطلق مادحاً اخلليفة بقصيدة مطلعها 

  ..يا أيها اخلليفة 
وكـالتيس يف  .. أنت كالكلب يف حفاظك للود 

  قراع اخلطوب
الْ من كبار الـد .. أنت كالدلو ال عدمتك دلواً  

  كثري الذنوب
ومضى يضرب للخليفة األمثلة بـالتيس والعنـز   

  .. والبئر والتراب 
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واستل السياف سيفه .. وانتفض احلراس .. فثار اخلليفة 
  ..وجتهز للقتل .. وفرش النطع .. 

.. فأدرك اخلليفة أن علي بن اجلهم قد غلبت عليه طبيعته 
  ..فأراد أن يغريها 

تغـدو عليـه أمجـل    .. ف فأمر به فأسكنوه يف قصر مني
  .. اجلواري وتروح ميا يلذ ويطيب 

.. واتكأ علـى األرائـك   .. ذاق علي بن اجلهم النعمة 
  ..وأغزل األدباء .. وجالس أرق الشعراء 

  ..ومكث على هذا احلال سبعة أشهر 
فتذكر علي بن اجلهم .. مث جلس اخلليفة جملس مسر ليلة 

: قال .. بني يديه فلما مثل .. فسأل عنه ، فدعوه له .. 
  ..أنشدين يا علي بن اجلهم 

  :فانطلق منشداً قصيدة مطلعها 
جلنب اهلوى من حيث .. عيون املها بني الرصافة واجلسر 

  أدري وال أدري
سلوت ولكـن زدن  .. أعدن يل الشوق القدمي ومل أكن 

  مجراً على مجر
مث شرع يصـف  .. ومضى حيرك املشاعر بأرق الكلمات 

  ..س والنجم والسيف اخلليفة بالشم
  .. فانظر كيف استطاع اخلليفة أن يغري طباع ابن اجلهم 

وحنن كم ضايقتنا طباع ألوالدنا أو أصـدقائنا فسـعينا   
  ..فغريناها .. لتغيريها 

فتقلب .. فمن باب أوىل أن تقدر أنت على تغيري طباعك 
.. والبخـل كرمـاً   .. والغضب حلماً .. العبوس تبسماً 

فكن .. لكنه حيتاج إىل عزمية ومراس .. وهذا ليس صعباً
  ..بطالً 

وجد أنه كان يتعامـل مـع    ومن نظر يف سرية حممد 
  ..الناس بقدرات أخالقية ، ملك ا قلوم 

فإذا خال .. يتصنع هذه األخالق أمام الناس   ومل يكن 

  ..ولينه غلظاً .. انقلب حلمه غضباً .. بأهل بيته 
الناس عبوساً مع أهل بيته  ما كان بساماً مع.. ال 
..  

  ..وال كرمياً مع اخللق إال مع ولده وزوجه 
يتعبد هللا تعاىل ا .. بل كانت أخالقه سجية .. ال 
  ..كما يتعبد بصالة الضحى وقيام الليل .. 

وعفـوه  .. ورفقَه عبادة .. حيتسب ابتسامته قربة 
  ..ولينه حسنات 

ا يف مجيع  حتلى.. إن من اعترب حسن اخللق عبادة 
.. وجوعه وشـبعه  .. يف سلمه وحربه .. أحواله 

  ..بل وفرحه وحزنه .. وصحته ومرضه 
كم من الزوجات تسـمع عـن أخـالق    .. نعم 

  ..وابتسامته وكرمه .. وسعة صدره .. زوجها
  ..ولكنها مل تر من ذلك شيئاً 

عـابس  .. ضيق الصدر .. فهو يف بيته سيئَ اخللق 
  .. خبيالً ومناناً .. اناً صخاباً لع.. الوجه 

خريكـم خريكـم   : ( فهو الذي قال   أما هو 
  ..  )٦() ألهله، وأنا خريكم ألهلي 

  ..وانظر كيف كان يتعامل مع أهله 
ما كان : سألت عائشة : قال األسود بن يزيد 

  يصنع يف بيته ؟   رسول اهللا 
فـإذا حضـرت   .. يكون يف مهنة أهله : فقالت 

  .. وخيرج للصالة  الصالة يتوضأ
فكم هـم أولئـك   .. وقل مثل ذلك مع الوالدين 

  .. الذين نسمع عن حسن أخالقهم 
.. ومجيل معاشرم لآلخرين .. وكرمهم وتبسمهم 

وأعظم الناس حقـاً  .. أما مع أقرب الناس إليهم 
  ..مع الوالدين فجفاء وهجر .. عليهم 

                                               
  ( ٦ رواه ابن ماجة(
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.. لزوجـه  .. لوالديـه  .. خريكم خريكم ألهله .. نعم 
  ..بل وألطفاله .. خلدمه 

عند رسول  جيلس أبو ليلى .. يف يوم مليء باملشاعر 
.. فيأيت احلسن أو احلسني ميشي إىل النيب .. اهللا 

فبال الصغري على بطن .. فيقعده على بطنه .. فيأخذه 
حىت رأيت بوله على : قال أبو ليلى .. رسول اهللا 

  .. أساريع  بطن رسول اهللا  
ال تفزعوا .. دعوا ابين : فقال .. فوثبنا إليه : ال ق

  ..ابين 
.. مباء فصبه عليه  دعا .. فلما فرغ الصغري من بوله 

)٧(  
فال .. فلله دره كيف تروضت نفسه على هذه األخالق 

  ..عجب إذن أن ميلك قلوب الصغار والكبار 
  ..رأي 

  .. حاول إصالح املصباح .. بدل أن تسب الظالم 
  

..الفقراء  مع.٩
فالغين فقط هـو  .. عدد من الناس اليوم أخالقهم جتارية 

.. الذي تكون نكته طريفة فيضـحكون عنـد مساعهـا    
.. فيتغاضون عنها .. وأخطاؤه صغرية 

.. يسخر م عنـد مساعهـا   .. أما الفقراء فنكتهم ثقيلة 
  ..يصرخ م عند وقوعها .. وأخطاؤهم جسيمة 

  .. فه على الغين والفقري سواء فكان عط أما رسول اهللا 
  :قال أنس 

  ..كان رجل من أهل البادية امسه زاهر بن حرام 
مـن    وكان رمبا جاء املدينة يف حاجة فيهدي للـنيب  

  .. البادية  شيئاً من إقط أو مسن 

                                               
  ( ٧ . رواه أمحد والطرباين  (

إذا أراد أن خيرج إىل أهله   فيجهزه رسول اهللا 
  ..بشيء من متر وحنوه 

إن زاهراً : ( وكان يقول  ..حيبه   وكان النيب 
  .. وكان زاهراً دميماً ).. وحنن حاضروه .. باديتنا 

فـأتى بيـت   .. يوماً من باديته   خرج زاهر 
  ..فلم جيده ..   رسول اهللا 

فلما علم .. وكان معه متاع فذهب به إىل السوق 
  ..مضى إىل السوق يبحث عنه  به النيب 

.. رق يتصبب منه والع.. فأتاه فإذا هو يبيع متاعه 
  ..وثيابه ثياب أهل البادية بشكلها ورائحتها 

وال .. من ورائه ، وزاهر ال يبصـره   فاحتضنه 
  ..يدري من أمسكه 
  .. من هذا ؟ .. أرسلين : ففزع زاهر وقال 

  ..فسكت النيب عليه الصالة والسالم 
  .. فحاول زاهر أن يتخلص من القبضة 

..   يب فـرأى الـن  .. وجعـل يلتفـت وراءه   
  ..وسكن فزعه .. فاطمأنت نفسه 

حني عرفه ..   وصار يلصٍٍٍٍٍٍٍٍٍق ظهره بصدر النيب 
..  

ويصيح بالنـاس  .. ميازح زاهراً   فجعل النيب 
من يشتري العبـد ؟  .. من يشتري العبد ؟ :يقول 

 ..  
ال .. فإذا هو فقري كسـري  .. فنظر زاهر يف حاله 

  .. وال مجال .. مال 
  .. ذاً واهللا جتدين كاسداً يا رسول اهللا إ: فقال 
أنت عند .. لكن عند اهللا لست بكاسد : فقال 

  .. اهللا غال 
وهـو   فال عجب أن تتعلق قلوب الفقراء بـه  

  ..ميلكهم ذه األخالق 
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قد ال يعيب على األغنياء البخل عليه .. كثري من الفقراء 
ف وحسن لكنه جيد عليهم خبلهم باللط.. باملال والطعام 

  ..املعاشرة 
وأشـعرته بقيمتـه   .. وكم من فقري تبسمت يف وجهـه  

يستنزل ا .. فرفع يف ظلمة الليل يداً داعية .. واحترامه 
  ..لك الرمحات من السماء 

ورب أشعث أغرب ذي طمرين مدفوع باألبواب ال يؤبه له 
  ..لو أقسم على اهللا ألبره .. 

  ..فكن دائم البشر مع هؤالء الضعفاء 
  

  ..إشارة 
  ..ترفعك عند اهللا درجات .. لعل ابتسامة يف وجه فقري 

  
..النساء .١٠

من غاب عـن عنـزه   : " كان جدي يستشهد مبثل قدمي 
  " ..جابت تيس 

.. ما يشبع عاطفتـها  .. مبعىن أن من مل جتد عنده زوجته 
.. فقد حتدثها نفسها باالستجابة لغريه .. ويروي نفسها 

  ..ممن ميلك معسول الكالم 
وليس مقصودهم ذا املثل تشبيه الرجل واملرأة بـالتيس  

  .. معاذ اهللا .. والعنز 
ولئن كان اهللا قد وهـب الرجـل   .. املرأة شقيقة الرجل 

..فقد وهبها عاطفة قوية .. جسماً قوياً 
وكم رأينا سالطني الرجال وشجعام ختور قواهم عنـد  

  ..قوة عاطفة امرأة 
ملرأة أن تعرف املفتاح الـذي  ومن مهارات التعامل مع ا

  ..تقاتلها بسالحها .. العاطفة .. تؤثر من خالله فيها 
واحتـرام  .. يوصيك باإلحسان إىل املرأة  كان النيب 

  ..ألجل أن تسعد معها .. عاطفتها 

من : ( فقال .. وأوصى األب باإلحسان إىل بناته 
جاء يوم القيامة أنا وهو .. عال جاريتني حىت تبلغا 

  )٨() .. م أصابعه وض
: وأوصى ا أوالدها فقال فإنه ملا سأله رجل فقال 

  من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ 
  )٩(.. مث أبوك .. مث أمك .. مث أمك .. أمك : قال 

وذم من غاضـب  .. باملرأة زوجها  بل أوصى 
  .. زوجته أو أساء إليها 

فإذا بني .. وقد قام يف حجة الوداع   وانظر إليه 
  .. يديه مائةُ ألف حاج 

.. والكـبري والصـغري   .. فيهم األسود واألبيض 
  .. والغين والفقري 

  : ؤالء مجيعاً وقال هلم  صاح 
أال واستوصـوا  .. أال واستوصوا بالنساء خـرياً  

  )١٠(.. بالنساء خرياً 
 ويف يوم من األيام أطاف بـأزواج رسـول اهللا   

 لم النيب فلما ع..نساء كثري يشتكني أزواجهن 
  : وقال للناس .. قام .. بذلك 

نسـاء كـثري يشـتكني      لقد طاف بآل حممد 
  )١١(.. ليس أوالئك خبياركم .. أزواجهن 

  :وقال 
) .. خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلـي  ( 

)١٢(  
أا كانت .. قد بلغ من إكرام الدين للمرأة .. بل 

                                               
  ( ٨ رواه مسلم   (
  ( ٩ متفق عليه  (

  ( ١٠ رواه الترمذي ومسلم  (
  ( ١١ رواه أبو داود  (
  ( ١٢ رواه ابن ماجة والترمذي  (
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.. طاير الرؤوس وتت.. وتسحق اجلماجم .. تقوم احلروب 
  ..ألجل عرض امرأة واحدة 

  .. كان اليهود يساكنون املسلمني يف املدينة 
وتستر املسلمات .. وكان يغيظهم نزولُ األمر باحلجاب 

وحياولون أن يزرعوا الفساد والتكشف يف صفوف .. 
  ..فما استطاعوا .. املسلمات 

ويف أحد األيام جاءت امرأة مسلمة إىل سوق يهود بـين  
  .. ينقاع ق

فجلست إىل صائغ هناك منهم .. وكانت عفيفة متسترة 
 ..  

وودوا لو يتلذذون .. فاغتاظ اليهود من تسترها وعفتها 
كما كـانوا  .. أو ملِسها والعبث ا .. بالنظر إىل وجهها 

فجعلوا يريـدوا  .. يفعلون ذلك قبل إكرامها باإلسالم 
  .. ويغروا لتنزع حجاا.. على كشف وجهها 

  .. ومتنعت .. فأبت 
وأخذ طرف ثوـا مـن   .. فغافلها الصائغ وهي جالسة 

  .. وربطه إىل طرف مخارها املتديل على ظهرها .. األسفل 
وتكشـفت  .. ارتفع ثوا مـن ورائهـا   .. فلما قامت 

  .. فضحك اليهود منها.. أعضاؤها 
وودت لو قتلوها ومل يكشفوا .. فصاحت املسلمة العفيفة 

  ..عورا
ووثب .. سلَّ سيفه .. فلما رأى ذلك رجل من املسلمني 

  .. فشد اليهود على املسلم فقتلوه ..على الصائغ فقتله 
وأن اليهود قد نقضوا .. بذلك  فلما علم النيب 

حىت .. حاصرهم .. العـهد وتعرضوا للمسلمات 
  .. استسلموا ونزلوا على حكمه 

ثأر لعرض املسلمة وي.. أن ينكل م  فلما أراد النيب 
  ..العفيفة 

  .. قام إليه جندي من جند الشيطان 

وال صيانة .. الذين ال يهمهم عرض املسلمات 
  .. املكرمات 

  ..وإمنا هم أحدهم متعة بطنه وفرجه 
  .. عبد اهللا بن أُيب ابن سلول .. رأس املنافقني قام 

يا حممد أحسن يف موايل اليهود وكانوا : فقال 
  .. يف اجلاهلية أنصاره 

ـَى .. فأعرض عنه النيب    ..وأب
إذ كيف يطلب العفو عن أقوام يريدون أن تشيع 

  !!الفاحشة يف الذين آمنوا 
يا حممد أحسن : وقال .. فقام املنافق مرة أخرى 

  .. إليهم 
صيانة لعرض املسلمات ..   فأعرض عنه النيب 

  ..وغرية على العفيفات .. 
وأدخل يده يف جيب درع  ..فغضب ذلك املنافق 

  : وجره وهو يردد ..   النيب 
  ..أحسن إىل موايلّ .. أحسن إىل موايلّ 

: والتفت إليه وصاح به وقال  فغضب النيب 
  .. أرسلين 

العدول عن   وأخذ يناشد النيب .. فأىب املنافق 
  ..قتلهم 

  .. هم لك :  وقال   فالتفت إليه النيب 
أخرجهم من املدينة  كنه ل.. مث عدل عن قتلهم 

  ..وطردهم من ديارهم .. 
  .. نعم املرأة العفيفة تستحق أكثر من ذلك 

مـن الصـحابيات    كانت خولة بنت ثعلبـة  
  ..الصاحلات 

وكان زوجها أوس بن الصامت شيخاً كبرياً يسرع 
  .. إليه الغضب 

فكلمها .. دخل عليها يوماً راجعاً من جملس قومه 
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أنت : فغضب فقال .. فتخاصما .. ه يف شيء فردت علي
  ..وخرج غاضباً .. علي كظهر أمي 

كانت هذه الكلمة يف اجلاهلية إذا قاهلا الرجل لزوجتـه  
  ..أما يف اإلسالم فال تعلم خولة حكمها .. صارت طالقاً 

  .. فإذا امرأته تتباعد عنه .. رجع أوس إىل بيته 
 وقـد  والذي نفس خويلة بيده ال ختلص إيل: وقالت له 

  ..حىت حيكم اهللا ورسوله فينا حبكمه .. قلت ما قلت 
فذكرت له ما تلقـى   مث خرجت خولة إىل رسول اهللا 

  ..وجعلت تشكو إليه ما سوء خلقه معها .. من زوجها 
يا خويلـة ابـن   : يصربها ويقول   فجعل رسول اهللا 

  .. فاتقي اهللا فيه .. شيخ كبري .. عمك 
أكل شـبايب  .. يا رسول اهللا : وهي تدافع عرباا وتقول

وانقطـع  .. حىت إذا كربت سـين  .. ونثرت له بطين .. 
  ..اللهم إين أشكو إليك .. ظاهر مين .. ولدي 
ينتظر أن ينزل اهللا تعاىل فيهما حكماً من عنده   وهو 

..  
إذ هبط جربيـل مـن     فبينما خولة عند رسول اهللا 

  ..  السماء على رسول اهللا 
  ..حكمها وحكم زوجها بقرآن فيه 

قد أنزل فيـك ويف  .. يا خويلة : إليها وقال  فالتفت 
قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف " مث قرأ .. صاحبك قرآناً 

زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمع حتاوركما إن اهللا مسيع 
  ..إىل آخر اآليات من أول سورة اادلة " بصري 

  .. بة مريه فليعتق رق  مث قال هلا 
  .. ما عنده ما يعتق .. يا رسول اهللا : فقالت 

  .. فليصم شهرين متتابعني : قال 
  .. واهللا إنه لشيخ كبري ما له من صيام : قالت 
  .. فليطعم ستني مسكيناً وسقاً من متر : قال 

  .. ما ذاك عنده .. يا رسول اهللا : قالت 

  .. فإنا سنعينه بعرق من متر :   فقال 
أنا سأعينه بعرق آخر .. هللا يا رسول اهللا وا: قالت 

 ..  
فـاذهيب  .. قد أصـبت وأحسـنت   : فقال 

.. مث استوصي بابن عمك خرياً .. فتصدقي به عنه 
)١٣(  

.. فسبحان من وهبه اللني والتحمل مع اجلميـع  
  ..يتفاعل معهم .. حىت يف مشاكلهم الشخصية 

التعامل باللني واملهـارات  .. وقد جربت بنفسي 
وقبل ذلـك األم  .. عاطفية مع البنت والزوجة ال

ما ال .. فوجدت هلا من التأثري الكبري .. واألخت 
  ..يتصوره إال من مارسه 

  ..وال يهينها إال لئيم .. فاملرأة ال يكرمها إال كرمي 
  

  ..وقفة 
.. وقبحه .. فقر زوجها .. قد تصرب املرأة على 

  ..قه لكنها قل أن تصرب على سوء خل.. وانشغاله 
  

  ..الصغار .١١
كم هي املواقف اليت وقعت لنا يف صغرنا وال تزال 

سواء كانت مفرحة .. مطبوعة يف أذهاننا إىل اليوم 
..أو حمزنة 

ستذكر ال حمالة .. عد بذاكرتك إىل أيام طفولتك 
أو ثنـاء أثنـاه   .. جائزة كرمت ا يف مدرستك 

فهي مواقـف حتفـر   .. عليك أحد يف جملس عام 
  ..فال تكاد تنسى .. يف الذاكرة صورا 

ال نزال نتذكر مواقف حمزنـة  .. وإىل جانب ذلك 

                                               
  ( ١٣ .د وأبو داود ، صحيح رواه أمح (
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أو خصـومة  .. مدرس ضربنا .. وقعت لنا يف طفولتنا .. 
أو مواقف تعرضنا فيها لإلهانـة  .. مع زمالء يف املدرسة 

أو حنو .. أو تعرض هلا أحدنا من زوجة أبيه .. من أسرتنا 
  ..ذلك 

الصغار طريقاً إىل التـأثري لـيس   وكم صار اإلحسان إىل 
وكسب حمبتـهم  .. بل يف آبائهم وأهليهم .. فيهم فقط 

  ..مجيعاً 
يتكرر كثرياً ملدرس املرحلة االبتدائية أن يتصل به أحـد  
أبوي طالب صغري ويثين عليه وأنه أحبه حملبة ولـده لـه   

وقد يعربون عن هذه املشـاعر يف  .. وكثرة ذكره باخلري 
  ..هدية أو رسالة  أو.. لقاء عابر 

.. وكسب قلبه .. إذن ال حتتقر االبتسامة يف وجه الصغري 
  ..وممارسة مهارات التعامل الرائع معه 

ألقيت يوماً حماضرة عن الصالة لطالب صغار يف مدرسة 
 ..

فأجاب أحدهم .. فسألتهم عن حديث حول أمهية الصالة 
الة بني الرجل وبني الكفر أو الشرك ترك الص: قال : 
..  

ومن شدة احلماس نزعت ساعة يـدي  .. أعجبين جوابه 
  ..وأعطيته إياها 

ساعة عاديـة كسـاعات الطبقـة     –عموماً  –وكانت 
  ..!الكادحة 

أحب العلم أكثر .. كان هذا املوقف مشجعاً لذلك الغالم 
  ..وشعر بقيمته .. وتوجه حلفظ القرآن .. 

جد تفاجأت مث يف أحد املسا.. بل السنني .. مضت األيام 
وقد صار شاباً متخرجاً مـن  .. أن اإلمام هو ذلك الغالم 

.. ويعمل يف سلك القضاء بأحد احملاكم .. كلية الشريعة 
  ..مل أذكره وإمنا تذكرين هو 

فانظر كيف انطبعت يف ذهنه احملبة والتقدير مبوقف عاشه 

  .. قبل سنني 
فـإذا  .. وأذكر أين دعيت ليلة إلحدى الـوالئم  

ق الوجه يسلم علي حبرارة يب ويذكرين شاب مشر
مبوقف لطيف وقع له معي يف حماضرة ألقيتـها يف  

  .. مدرسته ملا كان غالماً صغرياً 
وكم ترى من الناس الذين حيسنون التعامـل مـع   

فترى أبـاً جيـره   .. الصغار من خيرج من املسجد 
ولده الصغري بيده ليصل إىل هذا الرجـل فيسـلم   

  ..لده له عليه ويبلغه مبحبة و
وقد يقع مثل هذا املوقف يف وليمة كبرية أو عرس 

  ..يكثر فيه املدعوون .. 
وال أكتمك أنين أبالغ يف إكرام الصغار واحلفـاوة  

بل واالستماع إىل أحـاديثهم  .. م بعض الشيء 
 –وإن كانت يف أكثر األحيان غري مهمة  –العذبة 

ـ   ده بل أزيد احلفاوة ببعضهم أحياناً إكرامـاً لوال
  ..وكسباً حملبته 

أحد األصدقاء كنت ألقاه أحياناً مع ولده الصـغري  
  .. فكنت أحتفي بالصغري وأالطفه .. 

فأقبل إيلَّ .. لقيين صديقي هذا يوماً يف حمفل كبري 
! ماذا فعلت بولدي : مث قال .. بولده يسلم علي 

يسأهلم مدرسهم قبل أيام عن أمنيام يف املسـتقبل  
: واآلخر قـال  .. أكون طبيباً : ل فمنهم من قا.. 

أكـون حممـد   : وولدي قـال  .. أكون مهندساً 
  !!العريفي 

وميكنك أن تالحظ أنواع الناس يف التعامـل مـع   
عندما يدخل رجـل إىل جملـس عـام    .. الصغار 

وولده من خلفـه  .. ويطوف باحلاضرين مصافحاً 
فمن الناس من يتغافل عن الصـغري  .. يفعل كفعله 

ومنهم مـن  .. ن يصافحه بطرف يده ومنهم م.. 
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كيف حالك يـا  .. أهالً يا بطل : يهز يده مبتسماً مردداً 
بـل  .. فهذا الذي تنطبع حمبته يف قلب الصغري .. شاطر 

  ..وقلب أبيه وأمه 
  ..له أحسن التعامل مع الصغار  كان املريب األول 

ميازحـه    وكـان  .. كان ألنس بن مالك أخ صغري 
.. وكان للصغري طري صغري يلعب به .. ري ويكنيه بأيب عم

  ..فمات الطري 
مـا  .. يا أبا عمري : ويقول .. ميازحه إذا لقيه  فكان 

  ..فعل النغري ؟ يعين الطائر الصغري 
ويالعب زينـب  .. وكان يعطف على الصغار ويالعبهم 

  .. ) ..يا زوينب .. يا زوينب : ( بنت أم سلمة ويقول 
  ..عبون سلم عليهم وكان إذا مر بصبيان يل

وميسـح  .. وكان يزور األنصار ويسلم على صـبيام  
  .. رؤوسهم 

من املعركة كـان يسـتقبله األطفـال     وعند رجوعه 
  ..فريكبهم معه 

  .. فعند عودة املسلمني من مؤتة 
  ..أقبل اجليش إىل املدينة راجعاً 

  ..واملسلمون .. فتلقاهم النيب عليه الصالة والسالم 
  ..لصبيان يشتدون ولقيهم ا

خذوا الصبيان فامحلوهم : قال .. الصبيان  فلما رأى 
..  

  .. وأعطوين ابن جعفر 
  .. فأُيت بعبد اهللا بن جعفر فأخذه فحمله بني يديه 

فأقبل إليه حممـود بـن   .. يتوضأ يوماً من ماء  وكان 
يف فمه ماء  فجعل .. الربيع طفل عمره مخس سنوات 

  ..)١٤(.. ه مث جمه يف وجهه ميازح
يدخل .. ضحوكاً مزوحاً مع الناس  كان .. وعموماً 

                                               
.رواه البخاري )    ١٤( 

خفيفاً على النفوس ال ميـل  .. السرور إىل قلوم 
  ..أحد من جمالسته 

أقبل إليه رجل يوماً يريد دابة ليسافر عليها أو يغزو 
..  

) إين حاملك على ولد ناقة : ( ممازحاً له  فقال 
..  

.. مجل صغري كيف يركب على .. فعجب الرجل 
يا رسول اهللا وما أصنع : فقال .. ال يستطيع محله 

  بولد الناقة ؟ 
يعـين  ) .. وهل تلد اإلبل إال النوق : (   فقال 

قد ولدته  -قطعاً  -لكنه .. سأعطيك بعرياً كبرياً 
  ..ناقة 

  ) ..يا ذا األذنني : ( يوماً ألنس ممازحاً  وقال 
فقال هلا .. وجها وأقبلت إليه امرأة يوماً تشتكي ز

 :زوجك الذي يف عينه بياض ؟  
.. ففزعت املرأة وظنت أنه زوجها عمي بصـره  

وابيضـت  " كما قال اهللا عن يعقوب عليه السالم 
  ..عمي : أي " عيناه من احلزن 

.. فرجعت فزعة إىل زوجها وجعلت تنظر يف عينيه 
  .. وتدقق 

  !فسأهلا عن خربها ؟
إن يف عينك بياض  قد قال رسول اهللا : فقالت 

..  
أما أخربك أن بياضها أكثـر  .. يا امرأة : فقال هلا 

  ..من سوادها 
  ..  أي أن كل أحد يف عينه بياض وسواد 

وضـحك  .. إذا مازحه أحد تفاعل معه  وكان 
  ..وتبسم 

ملا .. غضبان على نسائه  دخل عليه عمر وهو 
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سولَ اللَّه يا ر: فقال عمر .. أكثرن عليه مطالبته بالنفقة 
فكنـا  .. نغلب النساَء .. لَو رأَيتنا وكُنا معشر قُريشٍ .. 

  .. إذا سألت أحدنا امرأته نفقةً قام إليها فوجأ عنقها 
  مهـاؤنِس مهبلغت مةَ إِذَا قَويندا الْمنما قَدفطفـق  .. فَلَم

  ..نساؤنا يتعلمن من نسائهم 
  ..فقويت علينا نساؤنا يعين 

 بِيالن مسبفَت .. فازداد تبسـم  .. مث زاد عمر الكالم
  ..تلطفاً مع عمر .. النيب 

  ..وتقرأ يف أحاديث أنه تبسم حىت بدت نواجذه 
  .. أنيس الس .. إذن كان لطيف املعشر 

.. فلو وطّنا أنفسنا على مثل هذا التعامل مـع النـاس   
  ..احلياة فعالً لشعرنا بطعم 

  
  ..فكرة 

  ..الطفل طينة لينة نشكلها حبسب تعاملنا معه 
  

..العبيد واملماليك .١٢
..حيسن الدخول إىل قلوم مبا يناسب  كان 

  ..اشتد أذى قريش عليه .. ملا تويف عم النيب 
يلتمس من ثقيف النصرة واملنعة .. إىل الطائف  فخرج 

ا منه ما جاءهم به من اهللا ورجا أن يقبلو.. م من قومه 
  .. تعاىل 

  ..خرج إليهم وحده 
وعمد إىل نفر ثالثة من ثقيف وهـم  .. وصل إىل الطائف 

.. عبد يا ليل .. سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثالثة 
  ..بنو عمرو بن عمري .. وحبيب .. ومسعود 

فدعاهم إىل اهللا وكلمهم ملا جاءهم له .. فجلس إليهم 
ى اإلسالم والقيام معه على من خالفه مـن  من نصرته عل

  ..قومه 

هو ميرط ثياب الكعبة إن كـان اهللا  : فقال أحدهم 
  .. أرسلك 

  أما وجد اهللا أحداً أرسله غريك ؟ : وقال اآلخر 
  : -متفلسفاً  –أما الثالث فقال 

لئن كنت رسـوالً مـن اهللا   ! واهللا ال أكلمك أبداً 
أرد عليـك  كما تقول ألنت أعظم خطراً من أن 

ولئن كنت تكذب على اهللا ما ينبغي يل .. الكالم 
  .. أن أكلمك 
قـام مـن   .. منهم هذا الرد القبيح  فلما مسع 

  ..وقد يئس من خري ثقيف .. عندهم 
لكنه خاف أن تعلم قـريش خبـرب ثقيـف معـه     

  :فقال هلم .. فيجترئون عليه أكثر 
  .. إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا على 

وأغروا بـه سـفهاءهم وعبيـدهم    .. فلم يفعلوا 
  ..يسبونه ويصيحون به 

حىت اجتمع عليه الناس وأجلئوه إىل حائط لعتبة بن 
  ..ومها فيه .. وشيبة بن ربيعة .. ربيعة 

  ..ورجع عنه من سفهاء ثقيف ممن كان يتبعه 
  ..إىل ظل حبلة من عنب فجلس فيه  فعمد 

سفهاء وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من 
  .. أهل الطائف 

فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي حتركت له 
  ..رمحهما 

: وقاال .. فدعوا غالماً هلما نصرانياً يقال له عداس 
.. له خذ قطفاً من هذا العنب فضعه يف هذا الطبق 

  .. مث اذهب به إىل ذلك الرجل فقل له يأكل منه 
ه بـني  حىت وضع.. وجاء بالعنب .. ففعل عداس 

  .. كل : مث قال له  يدي رسول اهللا 
مث " بسم اهللا : " يده إليه وقال  فمد رسول اهللا 
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  ..أكل 
  : نظر عداس إليه وقال 

  .. واهللا إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد 
ومن أهل أي بالد أنت يا عداس ؟ ومـا  : " فقال له 
  " ..دينك ؟ 

  .. ل نينوى وأنا رجل من أه.. نصراين : قال 
  " ..من قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت ؟ : " فقال 

  وما يدريك ما يونس بن مىت ؟ : فقال عداس 
  " .. وأنا نيب .. كان نبياً .. ذلك أخي : " فقال 

يقبل رأسـه ويديـه     فأكب عداس على رسول اهللا 
  ..وقدميه 

أمـا  : فقال أحدمها لصاحبه .. وابنا ربيعة ينظران إليهما 
  ..غالمك فقد أفسده عليك 
وقد بدا عليه التـأثر برؤيـة   .. فلما رجع عداس لسيده 

  .. ومساع كالمه  رسول اهللا 
ما لك تقبل رأس هـذا  ! ويلك يا عداس : قال له سيده 

  الرجل ويديه وقدميه ؟ 
لقـد  .. يا سيدي ما يف األرض شئ خري من هذا : فقال 

  ..أخربين بأمر ما يعلمه إال نيب 
.. وحيك يا عداس ال يصرفنك عن دينـك  : قال سيده ف

  ..فإن دينك خري من دينه 
.. فهل نستطيع حنن اليوم أن جنعل تعاملنا راقياً مع اجلميع 

  مهما كانت طبقام ؟
  ..حملة 
أو .. ال على أشكاهلم .. عامل البشر على أم بشر 

  ..أو وظائفهم .. أمواهلم 
  

..مع املخالفني .١٣
ويستميت يف سبيل .. يعاملهم بالعدل   ن كا.. الكفار 

.. ويتحمل أذاهم .. دعوم وإصالحهم 
وقد قال لـه  .. كيف ال .. ويتغاضى عن سوئهم 

للمؤمنني ! ملن ؟) .. وما أرسلناك إال رمحة : ( ربه 
  ) ..إال رمحة للعاملني .. ( ال ! ؟

.. يذمونه ويبتدئون بالعداوة .. وتأمل حال اليهود
  ..رفق م ومع ذلك ي

  إن اليهود مروا ببيت النيب : وعن عائشة قالت 
  :فقالوا 

  ) ..املوت عليك : أي ( السام عليكم 
  ..وعليكم : فقال 

السـام  : فقالـت  .. فلم تصرب عائشة ملا سنعتهم 
  ..ولعنكم اهللا وغضب عليكم .. عليكم 
.. عليـك بـالرفق   .. مهالً يا عائشة : فقال 

  ..فحش وإياك والعنف وال
  أو مل تسمع ما قالوا ؟ : فقالت 
رددت علـيهم  ! أو مل تسمعي ما قلـت ؟ : فقال 

  ..وال يستجاب هلم يفّ .. فيستجاب يل 
! ما الداعي إىل مقابلة السباب بالسـباب  .. نعم 

  ) ..وأعرض عن اجلاهلني : ( أليس اهللا قد قال له 
  ..مع أصحابه يف غزوة  خرج .. ويف يوم 

نزلوا يف واد كثري ..  طريق عودم فلما كانوا يف
  ..الشجر 

 وأقبل .. فتفرق الصحابة حتت الشجر وناموا 
وفرش .. إىل شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصاا 

  ..رداءه ونام 
  .. يف هذه األثناء كان رجل من املشركني يتبعهم 

أقبل ميشي دوء .. خالياً  فلما رأى رسول اهللا 
وصـاح  .. ن على الغصن حىت التقط السيف م.. 

  :بأعلى صوته 
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  من مينعك مين ؟.. يا حممد 
  

.. والرجل قائم على رأسـه  .. فاستيقظ رسول اهللا 
  .. يلتمع منه املوت .. والسيف صلتاً يف يده 

أصـحابه  .. ليس عليـه إال إزار  .. وحيداً  الرسول 
  ..نائمون .. متفرقون عنه 

مـن  : ويـردد  . .والرجل يعيش نشوة القوة واالنتصار 
  مينعك مين ؟ من مينعك مين ؟

  .. اهللا : بكل ثقة  فقال 
  .. فانتفض الرجل وسقط السيف 

  من مينعك مين ؟: والتقط السيف وقال  فقام 
.. وأخذ يسترحم النيب .. واضطرب .. فتغري الرجل 

  ..كن خري آخذ .. ال أحد : ويقول 
  تسلم ؟: فقال له 

  ..كون يف قوم هم حرب لك ولكن ال أ.. ال : قال 
  !!وأحسن إليه .. فعفا عنه 

فانصرف إليهم فدعاهم إىل .. وكان الرجل ملكاً يف قومه 
  .. فأسلموا .. اإلسالم 

  ..أحسن إىل الناس تستعبد قلوم .. نعم 
.. له خلق عظـيم    بل حىت مع األعداء األلداء كان 

رهم ودحر به كف.. وهدى قلوم .. كسب به نفوسهم 
..  

جعلت قريش حتاول .. بدعوته بني الناس  ملا ظهر 
  .. حربه بكل سبيل 

وكان مما بذلته أن تشاور كبارها يف التعامل مع دعوته 

  ..وتسارع الناس لإلميان به .. 
أنظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت : فقالوا 

وعاب .. وشتت أمرنا .. هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا 
  ..فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه .. يننا د

  ..ما نعلم أحدا غري عتبة بن ربيعة : فقالوا 
  ..أنت يا أبا الوليد : فقالوا 

  .. وكان عتبة سيداً حليماً 
أترون أن أقوم إىل هذا .. يا معشر قريش : فقال 

فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منها .. فأكلمه 
  ..بعضها 

  .. با الوليد نعم يا أ: قالوا 
  .. فقام عتبة وتوجه إىل رسول اهللا 

  .. جالس بكل سكينة  فإذا .. دخل عليه 
أنت ! يا حممد : قال .. فلما وقف عتبة بني يديه 

  ! خري أم عبد اهللا ؟
  ..تأدباً مع أبيه عبد اهللا .. فسكت رسول اهللا 

  أنت خري أم عبد املطلب ؟ : فقال 
  ..عبد املطلب  تأدباً مع جده.. فسكت 

فإن كنت تزعم أن هؤالء خري منك : فقال عتبة 
 تبوإن كنت تزعم .. فقد عبدوا اآلهلة اليت ع

  .. فتكلم حىت نسمع قولك .. أنك خري منهم 
  : ثار عتبة وقال .. بكلمة  وقبل أن جييب النيب 

إنا واهللا ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك 
وعبت ديننا .. شتت أمرنا و.. فرقت مجاعتنا !!.. 

حىت لقد طار فيهم أن يف .. وفضحتنا يف العرب .. 
واهللا ما .. وأن يف قريش كاهناً .. قريش ساحراً 

أن يقوم بعضنا إىل .. ننتظر إال مثل صيحة احلبلى 
  .. بعض بالسيوف حىت نتفاىن 
ساكت  والنيب .. كان عتبة متغرياً غضباناً 

  ..يستمع بكل أدب 
عن  بة يقدم إغراءات ليتخلى النيب وبدأ عت
  :فقال .. الدعوة 

أيها الرجل إن كنت جئت بالذي جئت به ألجل 
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  ..مجعنا لك حىت تكون أغىن قريش رجالً .. املال 
عقدنا ألويتنا لك .. وان كنت إمنا بك حب الرئاسة 

  ..فكنت رأساً ما بقيت 
ي فاختر أ.. وإن كان إمنا بك الباه والرغبة يف النساء 

  ..!!نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً 
ال .. وان كان هذا الذي يأتيك رئياً من اجلن تراه 

وبذلنا فيه .. طلبنا لك الطب .. تستطيع رده عن نفسك 
فإنه رمبا غلب التابع على .. أموالنا حىت نربئك منه 
  ..الرجل حىت يتداوى منه 

ومضى عتبة يتكلم ذا األسلوب السيء مع رسول اهللا
 .. والنيب عليه .. ويعرض عليه عروضاً ويغريه

  ..الصالة والسالم ينصت إليه بكل هدوء 
عالج من .. نساء .. مال .. ملك .. وانتهت العروض 

  !!جنون 
  ..ينتظر اجلواب .. وهدأ .. سكت عتبة 

فرفع النيب عليه الصالة والسالم بصره إليه وقال بكل 
  : هدووووء 

  أفرغت يا أبا الوليد ؟
بل .. مل يستغرب عتبة هذا األدب من الصادق األمني 

  ..نعم : قال باختصار 
  ..فامسع مين : فقال 
  .. أفعل : قال 

منتنزِيلٌ* حم " بسم اهللا الرمحن الرحيم : فقال 
عربِياقُرآنافُصلَت آياتهكتاب* الرحيمِ الرحمنِ

فَهمفَأَعرض أَكْثَرهمونذيرابشريا *يعلَمونَ لِّقَومٍ
  .. ) .. يسمعونَ لَا

يتلوا اآليات وعتبة .. ومضى النيب عليه الصالة والسالم 
  ..يستمع 

  .. مث اهتز جسمه .. وفجأة جلس عتبة على األرض 

  ..واتكأ عليهما .. فألقى يديه خلف ظهره 
  ..ويتلو .. و والنيب يتل.. ويستمع .. وهو يستمع 

  .. حىت بلغ قوله تعاىل 
صـاعقَة   مثْلَصاعقَةًأَنذَرتكُمفَقُلْأَعرضوافَإِنْ( 

ادع  ودثَمفانتفض عتبة ملا مسـع التهديـد   ) .. و
وقفز ووضع يديه على فم رسـول اهللا  .. بالعذاب 
 .. ليوقف القراءة..  

إىل اآلية اليت حىت انتهى .. يتلو اآليات  فاستمر 
  ..فسجد .. فيها سجدة التالوة 

: ونظر إىل عتبة وقال .. مث رفع رأسه من سجوده 
  مسعت يا أبا الوليد ؟

  ..نعم : قال 
  ..فأنت وذاك : قال 

وهم ينتظرونه .. فقام عتبة ميشي إىل أصحابه 
  ..متشوقني 

حنلف باهللا : قال بعضهم لبعض .. فلما أقبل عليهم 
الوليد  بغري الوجه الذي ذهب به لقد جاءكم أبو 

 ..  
ما وراءك يا أبا الوليد : قالوا .. فلما جلس إليهم 

  ؟
ورائي أين واهللا مسعت قوالً ما مسعت مثله : فقال 
وال .. وال السحر .. واهللا ما هو بالشعر .. قط 

  .. الكهانة 
خلوا بني .. أطيعوين واجعلوها يب : يا معشر قريش 

فواهللا ليكونن لقوله .. و فيه هذا الرجل وبني ما ه
  ..الذي مسعت منه نبأ عظيم 

* حم " قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم !! يا قوم 
فقل : " حىت بلغ " تنزيل من الرمحن الرحيم 

" أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود 
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وقد علمتم .. وناشدته الرحم أن يكف .. فأمسكته بفيه 
فخفت أن ينزل بكم .. ب أن حممداً إذا قال شيئاً مل يكذ

  ..العذاب 
وقومه وامجون حيدون .. مث سكت أبو الوليد قليالً متفكراً 

  ..النظر إليه 
وإن .. وإن عليه لطالوة .. واهللا إن لقوله حلالوة : فقال 

وإنه ليعلو وما يعلى .. وإن أسفله ملغدق .. أعاله ملثمر 
وما .. وما يقول هذا بشر.. وإنه ليحطم ما حتته .. عليه 

  ..يقول هذا بشر 
  ..شعر .. هذا شعر يا أبا الوليد : قالوا 
وال أعلم .. واهللا ما رجل أعلم باألشعار مين : فقال 

واهللا ما .. وال بأشعار اجلن .. برجزه وال بقصيده مين 
  .. يشبه هذا الذي يقول شيئاً من هذا 

صحيح .. ومضى عتبة يناقش قومه يف أمر رسول اهللا 
  ..لكن نفسه النت للدين .. ة مل يدخل يف اإلسالم أن عتب

ومهـارة حسـن   .. فتأمل كيف أثر هذا اخللق الرفيـع  
  ..االستماع يف عتبة مع أنه من أشد األعداء 

  ..ويف يوم آخر 
.. فينتدبون حصني بن املنذر اخلزاعـي  .. جتتمع قريش 

  .. وهو أبو الصحايب اجلليل عمران بن حصني 
يب عليه الصالة والسالم ورده عن دعوته ينتبونه لنقاش الن

..  
فريدد .. وحوله أصحابه  يدخل أبو عمران على النيب 

شتت مشلنا .. فرقت مجاعتنا .. عليه ما تردده قريش دوماً 
  ..ينصت بلطف  والنيب .. 

  ..بكل أدب  قال له .. حىت إذا انتهى 
  ..أفرغت يا أبا عمران 

  ..نعم : قال 
  .. أسألك عنه  فأجبين عما: قال 

  ..أمسع .. قل : قال 
  كم إهلاً تعبد اليوم ؟.. يا أبا عمران : فقال 
وواحـداً يف  .. سـتة يف األرض  ..!! سبعة : قال 

  ..!!السماء 
  فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟: قال 
  ..الذي يف السماء : قال 

يا حصني أمـا إنـك لـو    : بكل لطف  فقال 
  ..أسلمت علمتك كلمتني ينفعانك 

  ..فما كان من حصني إال أن أسلم يف مكانه فوراً 
علمين الكلمتني اللـتني  .. يا رسول اهللا : مث قال 
  .. وعدتين 

وأعـذين  .. اللهم أهلمين رشدي : قل : فقال 
  ..من شر نفسي 

وشدة تأثريه يف ! آآآه ما أروع هذا التعامل الراقي 
  ..الناس عند خمالطتهم 

الدعوي يفيـد يف دعـوة   وهذا التعامل اإلسالمي 
  ..الكفار وجذم إىل اخلري 

سافر أحد الشباب للدراسة يف أملانيا فسكن يف شقة 
وكان يسكن أمامه شاب أملاين ، ليس بينـهما  .. 

  ..عالقة ، لكنه جاره 
وكان موزع اجلرائد يضـع  .. سافر األملاين فجأة 

انتبه صاحبنا إىل كثرة .. اجلريدة كل يوم عند بابه 
  ..فعلم أنه مسافر .. سأل عن جاره .. ئد اجلرا

وصـار  .. لَـم اجلرائد ووضعها يف درج خاص 
  ..جيمعها كل يوم ويرتبها 

سلم عليه .. ملا رجع صاحبه بعد شهرين أو ثالثة 
وقال ..مث ناوله اجلرائد .. وهنأه بسالمة الرجوع 

أو مشـترك يف  .. خشيت أنك متابع ملقـال  : له 
  ..ال يفوتك ذلك  فأردت أن.. مسابقة 
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هل تريد : فقال .. نظر اجلار إليه متعجباً من هذا احلرص 
  أجراً أو مكافأة على هذا ؟

ديننا يأمرنا باإلحسان إىل اجلار لكن .. ال : قال صاحبنا 
وأنت جار فال بد من اإلحسان إليك .. 

حىت دخـل يف  .. مث ما زال صاحبنا حمسناً إىل ذلك اجلار 
  ..اإلسالم 

أن تشعر أنك رقم .. اهللا هي املتعة احلقيقية باحلياة هذه و
  ..تتعبد هللا بكل شيء حىت بأخالقك .. على اليمني 

وكم صد أعداداً كبرية من الكفـار عـن الـدخول يف    
فيظلموم .. اإلسالم تعامالت فريق من املسلمني معهم 

  ..ويؤذوم جرياناً .. ويغشوم متسوقني .. عماالً 
  .. من جديد معهم  فهلم نبدأ

  
  ..إضاءة 

  .. خري الداعني من يدعو بأفعاله قبل أقواله 
  

  !!احليوانات .١٤
حتولـت إىل طبـع   .. من صارت املهارات احلسنة ديدنه 

  ..ال ينفك عنه أبداً .. خيالط دمه وعقله 
مع كـل  .. فتجده دائماً ليناً هيناً رفيقاً متحمالً عطوفاً 

  .. اجلمادات و.. حىت مع احليوانات .. أحد 
  .. فانطلق ليقضي حاجته .. يف سفر  كان رسول اهللا 

فأخذ بعضهم .. فرأى بعض الصحابة حمرة معها فرخان 
  .. فجاءت احلمرة .. فرخيها 

  .. فجعلت حتوم حوهلم وترفرف جبناحيها 
  :التفت إىل أصحابه وقال .. ورآها  فلما جاء النيب 

  .. ليها من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إ
  .. قرية منل قد أحرقت   رأى .. ويف يوم آخر 

  من أحرق هذه ؟ : فقال 

  ..أنا : قال بعض أصحابه 
ال ينبغي أن يعذب بالنـار إال رب  : فغضب وقال 

  .. النار 
أنه إذا توضأ وأقبلت إليـه  .. من رأفته   وكان 

  ..هرة 
  .. مث يتوضأ بفضلها .. فتشرب .. أصغى هلا اإلناء 

ومر   يوماً على رجل ملقياً شاة على األرض ..
وقد وضع رجله على صفحة عنقها ممسـكاً هلـا   

وهي تلحـظ إليـه   .. وهو حيد شفرته .. ليذحبها 
  .. ببصرها 
أتريد أن متيتها موتتني : وقال .. ملا رآه  فغضب 

  ؟ هال حددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ 
منهما وقد ركب كل .. ومر يوماً برجلني يتحدثان 

  .. على بعريه 
وى أن تتخذ الدواب .. فلما رآمها رحم البعريين 

يعين ال تركب البعري إال وقت احلاجـة  .. كراسي 
  ..فإذا انتهت حاجتك فانزل ودعه يرتاح .. فقط 
..عن وسم الدابة يف الوجه   وى 

  ..ومن أطرف ما ذكر 
  ..ناقة تسمى العضباء  أنه كان للنيب 

من املشركني أغاروا على إبلٍ للمسلمني  مث إن نفراً
  ..كانت ترعى يف أطراف املدينة .. 

  ..وكانت العضباء فيها .. فذهبوا ا 
  ..واستاقوها معهم .. وأسروا امرأة من املسلمني 

  ..باملرأة واإلبل .. وهرب املشركون 
أطلقـوا اإلبـل   .. وكانوا إذا نزلوا أثناء الطريق 

  ..ترعى حوهلم 
فقامت املرأة بالليل لتهرب .. نزالً فناموا فنزلوا م

  .. منهم 
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فجعلت كلما أتـت  .. فأقبلت إىل اإلبل لتركب إحداها 
فتتركه خوفاً من استيقاظهم .. على بعري رغا بأعلى صوته 

..  
  ..وجعلت متر على اإلبل واحداً واحداً 

فحركتها فإذا ناقة ذلول جمرسة .. حىت أتت على العضباء 
فانطلقـت  .. مث وجهتها حنو املدينة .. ملرأة فركبتها ا.. 

اشـتد  .. فلما شعرت املرأة بالنجاة .. العضباء مسرعة 
  :فقالت .. فرحها 

  ..!!إن أجنيتين عليها أن أحنرها .. اللهم إن لك علي نذراً 
  .. فعرف الناس ناقة النيب .. وصلت املرأة إىل املدينة 

  .. إىل النيب  نزلت ملرأة يف بيتها ومضوا بالناقة
  !!فجاءت املرأة تطلب الناقة لتنحرها 

إن .. أو بئس ما جزـا  .. بئس ما جزيتيها : فقال 
  !!أجناها اهللا عليها لتنحرا 

ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيمـا ال  : "   مث قال 
  " .ميلك ابن آدم 

كالرفق والبشر  –فلماذا ال حتول مهاراتك يف التعامل 
مع .. إىل سجية تالزمك على مجيع أحوالك  –رم والك

  ..!!حىت اجلمادات واألشجار .. كل شيء تتعامل معه 
فيسند ظهره إىل جذع .. يقوم يوم اجلمعة  كان النيب 

فقالت امرأة مـن  .. منصوب يف املسجد فيخطب الناس 
  : األنصار 

فـإن يل  .. أال أجعل لك شيئاً تقعد عليه .. يا رسول اهللا 
  .. اً جناراً غالم
  .. إن شئت : قال 

  .. فعملت له املنرب 
على املنرب الـذي   صعد النيب .. فلما كان يوم اجلمعة 

  ..صنع له 
خار اجلذع كخوار الثور .. على ذلك املنرب  فلما قعد 

.. حىت كادت أن تنشـق  .. وصاحت النخلة .. 
  .. وارتج املسجد 

النخلة فجعلت .. فضم اجلذع إليه  فنزل النيب 
  ..تئن أنني الصيب الذي يسكّت حىت استقرت 

لو مل .. أما و الذي نفس حممد بيده : ( مث قال 
  .. ) ..ألتزمه ملا زال هكذا إىل يوم القيامة 

  
  ..إشارة 

لكن ذلك ال يفتح اال له .. اهللا كرم اإلنسان 
  ..الضطهاد بقية املخلوقات 

طريقة لكسب قلوب الناس ١٥.١٠٠
..هم يتفنن يف صيد ما يريد  كل صاحب

وحيرص على .. عاشق املال يتفنن يف مجعه وتنميته 
  .. تعلم مهارات التجارة والربح 

القنوات الفضائية تتفنن يف اصطياد الناس بتنويـع  
وتـدريب  .. الربامج واختيار األساليب املتجددة 

مقدمي الربامج على مهارات جتذب الناس ملتابعتها 
..  

.. يف وسائل اإلعـالم املقـروءة   وقل مثل ذلك 
  ..واملسموعة 

ومثله مروجو البضائع املختلفة سواء كانت حالالً 
  ..أم حراماً 

كلهم حيرصون على إتقان املهارات اليت تفيدهم يف 
  ..جماهلم الذي حيبونه 

وكسب القلوب فن من الفنون له طرقه وأسـاليبه  
..  

.. هب أنك دخلت جملساً فيـه أربعـون رجـالً    
  ..رت بالناس تصافحهم فمر
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.. فاألول مددت يدك إليه مسلماً فناولك طـرف يـده   
  ..أهالً .. أهالً : وقال بربود 

.. ففاجأته بالسالم .. والثاين كان مشغوالً حبديث جانيب 
  ..فرد بربود أيضاً وصافحك دون أن ينظر إليك 

فمد يده إليـك دون أن  .. والثالث كان يتحدث اتفه 
  ..أو يبدي لك أي اهتمام .. رحيب يتلفظ بكلمة ت

فلما .. فلما رآك مقبالً قام مستعداً للسالم .. أما الرابع 
  ..التقت عينك بعينه ابتسم وأظهر البشاشة بلقياك 

وأنت ال تعرفه .. واحتفى بقدومك .. وصافحك حبرارة 
  !!وال يعرفك 

  ..وجلست .. مث أكملت سالمك على الناس 
أن قلبك ينجـذب حنـو ذلـك    أال تشعر ! باهللا عليك 
  الشخص ؟

وال تدري عـن  .. وأنت ال تعرفه .. ينجذب إليه .. بلى 
ومع ذلك استطاع .. وال تعلم وظيفته وال مركزه .. امسه 

وال حبسـبه  .. وال مبنصبه .. ال مباله .. أن يسلب قلبك 
  ..وإمنا مبهارات تعامله .. ونسبه 

 باجلمال وال إذن القلوب ال تكسب بالقوة وال باملال وال
ومـع  .. وإمنا تكسب بأقل من ذلك وأسهل .. بالوظيفة 

  ..ذلك فقليل من يستطيع كسبها 
.. أذكر أن أحد طاليب يف الكلية أصيب مبرض نفسـي  

  ..كان نوعاً صعباً من االكتئاب 
جاء مـراراً إىل  .. كان والده ضابطاً يشغل منصباً عالياً 

  ..بنه الكلية وقابلين وتعاونا على عالج ا
وأرى .. كنت أذهب إىل بيتهم أحياناً فأراه قصراً منيفـاً  

ال تكاد جتد فيـه مكانـاً   .. جملس األب مليئاً بالضيوف 
  .. فارغاً 

  ..كنت أعجب من حمبة الناس هلذا الرجل وإقباهلم عليه 
  .. مضت سنوات وتقاعد األب من منصبه 

مث دلفت إىل .. دخلت القصر .. فذهبت إليه زائراً 
فلـم أر يف  .. الس وفيه أكثر من مخسني كرسياً 

وخادماً .. الس إال الرجل يتابع برناجماً يف التلفاز 
  ..جلست معه قليالً .. خيدمه بالقهوة والشاي 

فلما خرجت جعلت أتذكر حاله ملا كان يف وظيفته 
ما الذي كان جيمع الناس فيمـا  .. وحاله اآلن .. 

  مضى ؟ 
م يلتمون عليه مؤانسني متحببني ما الذي كان جيعله

  !؟
أدركت عندها أن الرجل مل يكسب الناس بأخالقه 

وإمنا كسـبهم مبنصـبه   .. ولطفه وحسن تعامله 
  .. ووجاهته وسعة عالقاته 

  ..فلما زال املنصب زالت معه احملبة 
وتعامـل مـع النـاس    .. فخذ من صاحبنا درساً 

حيبـون  .. مبهارات جتعلهم حيبونـك لشخصـك   
.. يثك وابتسامتك ورفقك وحسن معشـرك  أحاد

ووقوفك معهم يف .. حيبون تغاضيك عن أخطائهم 
  ..مصائبهم 

  !!ال جتعل قلوم معلقة بكرسيك وجيبك 
الذي يـوفر ألوالده وزوجتـه املـال والطعـام     

وإمنا كسب بطوم .. والشراب مل يكسب قلوم 
..  

مع سوء التعامل .. والذي يغدق على أهله األموال 
  ..إمنا كسب جيوم .. مل يكسب قلوم . .

لذلك ال تستغرب إذا وجدت شاباً تقع له مشكلة 
.. فيشكوها إىل صديق أو إمام مسجد أو مـدرس  

ومل حيطم .. ألن األب مل يكسب قلبه .. ويترك أباه 
بينما كسب هذا القلب مدرس .. األسوار بينهما 

  !!ورمبا كسبه عدو حاقد .. أو صديق 
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  ..مهم  وأمر آخر
.. أال تالحظ معي أن بعض الناس إذا دخل جملساً مزدمحاً 

رأيـت  .. وجعل يتلفت باحثاً عن مكان جيلـس فيـه   
!.. اجلالسني يتسابقون عليه كل يناديه لـيجلس جبانبـه   

  ملاذا؟
البوفيه املفتوح ( وكان بنظام .. هل دعيت يوماً إىل عشاء 

لـس  حبيث إن كل شخص يأخذ طعامه يف طبق وجي) .. 
أمل تر بعض الناس ما إن .. على إحدى الطاوالت الدائرية 

ميأل طبقه بالطعام حىت يتهافت عدد من الناس يشـريون  
  ..ليجلس معهم .. إليه بوجود مكان فارغ 

ويتلفت وال أحد يناديه أو .. بينما آخر ميأل طبقه بالطعام 
  .. حىت تسوقه قدماه إىل إحدى الطاوالت .. يقبل عليه 

  .. حرص الناس على األول دون الثاين  ملاذا
.. أال تشعر أن بعض الناس تقبل عليه القلوب أينما كان 

  !!وكأن يف يده مغناطيس جيذا به جذباً 
  !كيف استطاع هؤالء مجيعا كسب الناس ؟! عجباً 

إا طرق ذكية يستطيع ا الشخص أن يصيد ا القلوب 
 ..  
  

  ..قرار 
وكسب حمبتهم .. خرين قدرتنا على أسر قلوب اآل

  ..متنحنا جانباً كبرياً من املتعة باحلياة .. الصادقة 
  

  ..لوجه اهللا .. أحسن النية.١٦
وعشت .. جعلت أتأمل أساليب تعامل بعض األشخاص 

بل وال .. ال أذكر أين رأيت منهم ابتسامة .. معهم سنني 
أو تفاعل مع متحدث .. حىت جماملة بضحك على طرفة 

..م نشئوا هكذا وال يستطيعون غريه كنت أظن أ.. 
ومع بعض الناس .. مث تفاجأت برؤيتهم يف مواطن معينة 

حيسنون  –من األغنياء وأصحاب النفوذ حتديداً  –
  ..الضحك والتلطف 

.. فأدركت أم ما يفعلون ذلـك إال ملصـلحة   
  ..فيفوم بذلك أجر عظيم 

تعامله إذن املؤمن يتعبد هللا تعاىل بأخالقه ومهارات 
.. ال ألجل منصب أو مـال  .. مع مجيع الناس .. 

وال ألجل أن يزوج .. وال ألجل أن ميدحه الناس 
وإمنا ليحبه اهللا وحيببه إىل خلقـه  .. أو يسلف ماالً 

..
صار يتعامل .. من اعترب حسن اخللق عبادة .. نعم 

واملـدير  .. بأحسن املهارات مع الغـين والفقـري   
  ..والفراش 

.. وماً بعامل مسكني يكنس الشـارع  لو مررت ي
ومد يده إليك ؟ ودخلت يوماً آخر على مسـئول  

هل مها متساويان ؟ يف احتفائك .. كبري فمد يده 
  وتبسمك وبشاشتك ؟.. ما 

  !!ال أدري 
فكانا عنده متساويني يف االحتفاء  أما رسول اهللا 

  .. والنصح والشفقة 
يكون عند  وما يدريك لعل من تزدريه وتتكرب عليه

اهللا خرياً من ملء األرض من مثل الـذي تكرمـه   
  ..وتقبل عليه 

إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسـاً  ( قال 
  ..)١٥() يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً 
إن فيك خلصـلتني  : ( وقال لألشج بن عبد قيس 

  ) .. حيبهما اهللا ورسوله 
  ..؟ صيام النهار ! قيام الليل : فما مها اخلصلتان 

ما مها يا رسول اهللا : وقال .. استبشر األشج
                                               

  ( ١٥ رواه الترمذي(
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  )١٦() .. واألناة  .. احللم ( ؟ فقال عليه الصالة والسالم 
) .. الرب حسن اخللـق  : ( فقال .. عن الرب ؟  وسئل 

)١٧(  
تقوى اهللا : ( وسئل عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة فقال 

  )١٨() ..وحسن اخللق 
 إميانـاً أحاسـنهم أخالقـاً    أكمل املؤمنني: ( وقال 

املوطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون وال خري فيمن ال 
  )١٩() .. يألف وال يؤلف 

) ما شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللـق  : ( وقال 
..)٢٠(  

إن الرجل ليبلغ حبسن خلقه درجة قـائم  : (   وقال 
  )٢١() ..الليل وصائم النهار 

وإن شئت فانظر إىل .. لدارين ومن حسن خلقه ربح يف ا
  .. أم سلمة 

فتذكرت اآلخرة وما ..   وقد جلست مع رسول اهللا 
  .. أعد اهللا فيها 

املرأة يكون هلا زوجان يف الدنيا .. يا رسول اهللا : فقالت 
  .. وماتا .. فإذا ماتت .. 

  فلمن تكون ؟.. فإذا ماتت وماتا ودخلوا مجيعاً إىل اجلنة 
كون ألطوهلما قياماً ؟ أم ألكثرمها صياماً ؟ فماذا قال ؟ ت

  .. أم ألوسعهما علماً ؟ كال 
  .. تكون ألحسنهما خلقاً : وإمنا قال 

فلما رأى دهشتها قال عليه الصالة .. فعجبت أم سلمة 
  : والسالم 

                                               
  ( ١٦ رواه أحمد(

  ( ١٧ رواه مسلم(

  ( ١٨ رواه الترمذي(

  ( ١٩ رواه الترمذي(

  ( ٢٠ رواه البخاري في األدب المفرد(

  ( ٢١ رواه الترمذي(

ذهب حسن اخللق خبريي الـدنيا  .. ياااا أم سلمة 
  ..واآلخرة 

  ..نعم ذهب خبريي الدنيا واآلخرة 
ا خري الدنيا فهو ما يكون له من حمبة يف قلـوب  أم

وأما خري اآلخرة فهو ما يكون لـه مـن   .. اخللق 
  ..األجر العظيم 

.. ومهما أكثر اإلنسان من األعمال الصـاحلات  
  .. فإا قد تفسد عليه إذا كان سيء اخللق 

  .. حالُ امرأة   ذُكر للنيب 
.. وذكر له أا تصلي وتصوم وتتصدق وتفعـل  

) يعين سيئة اخللق ..( كنها تؤذي جرياا بلساا ل
..  

  ) ..هي يف النار : (   فقال 
  .. األسوة احلسنة  وقد كان النيب 

وأشجعهم .. كان أكرم الناس .. يف كل خلق محيد 
  .. وأحلمهم .. 

  ..كان أشد حياًء من العذراء يف خدرها 
قبـل  يشهد له الكفار بذلك .. كان أميناً صادقاً 

  ..والفساق قبل الصاحلني .. املؤمنني 
.. أول ما نزل عليه الوحي حىت قالت خدجية 
  :قالت .. ملا رأت تغري حاله 

  ) ..ملـــاذا ؟؟ .. ( واهللا ال خيزيك اهللا أبداً 
  .. إنك لتصل الرحم 

  .. وحتمل الكل 
  .. وتكسب املعدوم 
  .. وتقري الضيف 

  .. وتعني على نوائب احلق 
  .. ق احلديث وتصد

  .. وتؤدي األمانة 
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: ( فقـال  .. بل أثىن اهللا عليه ثناء نتلوه إىل يوم القيامة 
  ) ..وإنك لعلى خلق عظيم 

  ..خلقَه القرآن   وكان 
وأحسـنوا إن اهللا حيـب   ( فإذا قرأ .. نعم خلقه القرآن 

.. نعم أحسن إىل الكبري والصغري .. أحسن ) .. احملسنني 
.. إىل شـرفاء النـاس ووضـعائهم     ..والغين والفقري 

  ..وكبارهم وصغارهم 
عفا وصفح ) .. فَاعفُوا واصفَحوا : ( وإذا مسع قول اهللا 

..  
تكلـم بأحسـن   ) .. وقولوا للناس حسناً : ( وإذا تال 

  ..الكالم 
  .. ومنهجه منهجنا .. قدوتنا   فمادام أنه 

ف كي.. كيف كان يتعامل مع الناس ..   تأمل حياته 
  ..ويتحمل أذاهم .. كان يعاجل أخطاءهم 

  ..وينصب لدعوم .. كيف كان يتعب لراحتهم 
ويومـاً يفصـل   .. فيوماً تراه يسعى يف حاجة مسـكني  

  ..خصومة بني املؤمنني 
  ..ويوماً يدعو الكافرين 

ووصفت عائشة حاله .. ورق عظمه .. حىت كربت سنه 
  : فقالت 

ملـــاذا ( كرب جالساً بعدما   كان أكثر صالة النيب 
  ) ..؟؟ 

  ..حطمه الناس .. نعم .. بعدما حطمه الناس 
تعبت يف مرادها ***    وإذا كانت النفوس كباراً      
  األجسام

أنـه كـان   .. على اخللق احلسن   بل بلغ من حرصه 
اللهم كما أحسنت خلْقي فأحسـن  ( –يدعو اهللا فيقول 

  ..)٢٢() خلقي 
                                               

  ( ٢٢ رواه أحمد(

هم أهدين ألحسن األخـالق ال  الل: ( وكان يقول 
يهدي ألحسنها إال أنت، وأصرف عين سـيئها ال  

  )٢٣() يصرف عين سيئها إال أنت 
  ..يف أخالقه   فنحن حنتاج إىل أن نقتدي به 

  .. مع املسلمني لكسبهم ودعوم 
  ..بل ومع الكافرين ليعرفوا حقيقة اإلسالم 

  
  ..إشارة 

مع اآلخرين لتكون مهارات تعاملك .. أحسن النية 
  ..عبادة تتقرب ا إىل اهللا 

  
  !!استعمل الطُّعم املناسب .١٧

الناس بطبيعتهم يتفقون يف أشياء كلـهم حيبوـا   
  .. ويفرحون ا 

  .. ويتفقون يف أشياء أخرى كلهم يكرهوا 
ومنهم من .. وخيتلفون يف أشياء منهم من يفرح ا 

..يستثقلها 
ويكرهون .. م فكل الناس حيبون التبسم يف وجوهه

  ..العبوس والكآبة 
منهم من حيـب املـرح   .. لكنهم إىل جانب ذلك 

  ..ومنهم من يستثقله .. واملزاح 
ومنهم .. منهم من حيب أن يزوره الناس ويدعونه 

  ..االنطوائي 
ومنهم .. ومنهم من حيب األحاديث وكثرة الكالم 

  ..من يبغض ذلك 
ـ  .. ه وكل واحد يف الغالب يرتاح ملن وافق طباع

.. فلماذا ال توافق طباع اجلميع عنـد جمالسـتهم   
  وتعامل كل واحد مبا يصلح له لريتاح إليك ؟ 

                                               
  ( ٢٣ رواه مسلم(
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فعجب !! ذكروا أن رجالً رأى صقراً يطري جبانب غراب 
فجزم أن بينهما !! كيف يطري ملك الطيور مع غراب .. 

  ..شيئاً مشتركاً جعلهما يتوافقان 
الطريان فحطا على حىت تعبا من .. فجعل يتبعهما ببصره 

  !!األرض فإذا كلهما أعرج 
فإذا علم الولد أن أباه يؤثر السكوت وال حيـب كثـرة   

  ..فليتعامل معه مبثل ذلك ليحبه ويأنس بقربه .. الكالم 
فلتمازحـه  .. وإذا علمت الزوجة أن زوجها حيب املزاح 

  ..فإن علمت أنه ضد ذلك فلتتجنب .. 
أو .. زمالئـه   وقل مثل ذلك عند تعامل الشخص مـع 

  ..أو إخوانه .. جريانه 
سب الناس طبعاً واحداً فلهم ال حت

  طبائع لست حتصيهن ألوان
 –وهي أم ألحد األصـدقاء   –أذكر أن عجوزاً صاحلة 

وترتاح إذا زارهـا أو  .. كانت متدح أحد أوالدها كثرياً 
مع أن بقية أوالدها يربون ا وحيسـنون  .. حتدث معها 

  ..بها مقبل على ذاك الولد لكن قل.. إليها 
 حىت جلست معه مرة فسألته عن .. كنت أحبث عن السر

املشكلة أن إخواين ال يعرفون طبيعـة  : فقال يل .. ذلك 
  ..فإذا جلسوا معها صاروا عليها ثقالء .. أمي 

  ..!!وهل اكتشف معاليكم طبيعتها : فقلت له مداعباً 
  .. سأخربك بالسر .. نعم : ضحك صاحيب وقال 
حتب احلديث حول النساء وأخبار .. أمي كبقية العجائز 

وأيهـم  .. وكم عدد أبناء فالنة .. من تزوجت وطلقت 
ومىت تزوج فالن فالنة ؟ وما اسم أول أوالدمها .. أكرب 

 ..  
.. إىل غري ذلك من األحاديث اليت أعتربها أنا غري مفيدة 

ملعلومات وتشعر بقيمة ا.. لكنها جتد سعادا يف تكرارها 
ألننا لن نقرأها يف كتاب ولن نسمعها يف .. اليت تذكرها 

يف شبكة اإلنترنت  –قطعاً  –وال جتدها .. شريط 
 !!  

فتشعر أمي وأنا أسأهلا عنها أا تأيت مبا مل يأت بـه  
فـإذا جالسـتها   .. فتفرح وتنبسـط  .. األولون 

ومضـى  .. حركت فيها هذه املواضيع فابتهجت 
  ..الوقت وهي تتحدث

.. وإخواين ال يتحملون مسـاع هـذه األخبـار    
وبالتـايل تسـتثقل   .. فيشغلوا بأخبار ال مها 

  !! وتفرح يب .. جملسهم 
  ..هذا كل ما هنالك 

ومـاذا  .. نعم أنت إذا عرفت طبيعة من أمامـك  
  ..استطعت أن تأسر قلبه .. حيب وماذا يكره 

ه مع الناس وجد أن.. ومن تأمل يف تعامل النيب 
كان يعامل مع كل شخص مبا يتناسب مع طبيعتـه  

..  
يف تعامله مع زوجاته كان يعامـل كـل واحـدة    

  ..باألسلوب الذي يصلح هلا 
فكان ميـزح  .. عائشة كانت شخصيتها انفتاحية 

  ..ويالطفها .. معها 
فلما قفلـوا راجعـني   .. ذهبت معه مرة يف سفر 

  :للناس  قال .. واقتربوا من املدينة 
  .. عنا  تقدموا

  .. حىت بقي مع عائشة .. فتقدم الناس عنه 
  ..نشيطة البدن .. وكانت جارية حديثة السن 

.. تعـايلْ حـىت أسـابقك    : فالتفت إليها مث قال 
  ..حىت سبقته .. وركضت وركضت .. فسابقته 

  .. يف سفر   خرجت معه .. وبعدها بزمان 
  .. ومحلت اللحم وبدنت .. بعدما كربت ومسنت 

  .. فتقدموا .. تقدموا : للناس   ل فقا
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فسبقها .. فسابقته .. تعايلْ حىت أسابقك : مث قال لعائشة 
 ..  

  ..فلما رأى ذلك 
هذه بتلك : ويقول .. جعل يضحك ويضرب بني كتفيها 

  ..هذه بتلك .. 
فقد كانـت  .. بينما كان يتعامل مع خدجية تعامالً آخر 

  .. تكربه يف السن خبمس عشرة سنة 
فلم يلبس أبـا  .. كان يراعي ذلك .. مع أصحابه  حىت

ومل يعامل أبا بكر كما يعامل طلحة .. هريرة عباءة خالد 
..  

ويسند إليه أشياء .. وكان يتعامل مع عمر تعامالً خاصاً 
  ..ال يسندها إىل غريه 

  ..وقد خرج مع أصحابه إىل بدر  انظر إليه 
قريش عرف أن رجاالً من .. فلما مسع خبروج قريش 

ولن يقع منهم .. سيحضرون إىل ساحة املعركة كرهاً 
  ..قتال على املسلمني 

إين قد عرفت رجاالً من بين : يف أصحابه وقال  فقام 
  .. ال حاجة هلم بقتالنا .. هاشم وغريهم قد أخرجوا كرهاً 

  .. فمن لقي منكم أحداً من بين هاشم فال يقتله 
  .. قتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فال ي

فال  ومن لقي العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا 
  ..فإنه إمنا خرج مستكرهاً .. يقتله 

وينقل أخبار .. وقيل إن العباس كان مسلماً يكتم إسالمه 
أن يقتله  فلم حيب النيب .. قريش إىل رسول اهللا 

  ..ومل حيب كذلك أن يظهر أمر إسالمه .. املسلمون 
.. ة أول معركة تقوم بني الفريقني كانت هذه املعرك

  .. املسلمني وكفار قريش 
فهم مل يستعدوا لقتال .. وكانت نفوس املسلمني مشدودة 

  ..وسيقاتلون أقرباء وأبناء وآباء .. 

  ..مينعهم من قتل البعض  وهذا رسول اهللا 
ومن .. وكان عتبة بن ربيعة من كبار كفار قريش 

  ..قادة احلرب 
مع .. حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان ابنه أبو 

  : بل قال .. فلم يصرب أبو حذيفة .. املسلمني 
واهللا !! أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس 

  ..لئن لقيته ألحلمنه بالسيف 
فالتفت النيب عليه .. فبلغت كلمته رسول اهللا 

فإذا حوله أكثر من ثالمثائة بطل .. الصالة والسالم 
 ..  

.. ومل يلتفت إىل غريه .. نظره فوراً إىل عمر  فوجه
  : وقال 

أيضرب وجه عم رسول اهللا .. يا أبا حفص 
  !بالسيف ؟
واهللا إنه ألول يوم كناين فيه رسول اهللا : قال عمر 
  بأيب حفص..  

ويعلم أم يف .. وكان عمر رهن إشارة النيب 
ساحة قتال ال جمال فيها للتساهل يف التعامل مع من 

  .. أو يعترض أمام اجليش .. الف أمر القائد خي
يا رسول اهللا دعين : فاختار عمر حالً صارماً فقال 

  .. فألضرب عنقه بالسيف 
ورأى أن هذا التهديد كاف يف .. فمنعه النيب 

  ..دئة الوضع 
فكان بعدها .. رجالً صاحلاً  كان أبو حذيفة 

ت ما أنا بآمن من تلك الكلمة اليت قل: يقول 
وال أزال منها خائفاً إال أن تكفرها عين .. يومئذ 

  ..فقتل يوم اليمامة شهيداً .. الشهادة 
يعلم بنوع األعمـال الـيت    كان .. هذا عمر 

فليس األمر متعلقاً جبمع صـدقات  .. يسندها إليه 
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وإمنـا  .. وال بتعليم جاهل .. وال بإصالح متخاصمني .. 
ىل الرجل احلازم املهيب هم يف ساحة قتال فكانت احلاجة إ

: واسـتثاره  .. لذا اختار عمـر  .. أكثر منها إىل غريه 
  !أيضرب وجه عم رسول اهللا بالسيف ؟

  .. ويف موقف آخر 
  .. ويقاتل أهلها قتاالً يسرياً .. على خيرب  يقبل النيب 

واشترط عليهم أن ال يكتمـوا  .. مث يصاحلهم ويدخلها 
وال خيبئوا ذهباً وال .. ا شيئاً وال يغيبو.. شيئاً من األموال 

  ..بل يظهرون ذلك كله وحيكم فيه .. فضة 
  ..وتوعدهم إن كتموا شيئاً أن ال ذمة هلم وال عهد 

وكان جاء مـن  .. وكان حيي بن أخطب من رؤوسهم 
.. املدينة جبلد تيس مدبوغ وخميط ووملوء ذهباً وحليـاً  

 فخبئوه عن رسول اهللا.. وقد مات حيي وترك املال 
..  

ما فعل مسك حيي الذي : لعم حيي بن أخطب  فقال 
  .. جاء به من النضري ؟ أي اجللد اململوء ذهباً 

  ..أذهبته النفقات واحلروب : فقال 
فإذا موت حيي قريب واملـال  .. يف اجلواب  فتفكر 

  ..ومل تقع حروب قريبة تضطرهم إىل إنفاقه .. كثري 
  ..كثر من ذلك واملال أ.. العهد قريب : فقال 

  ..املال واحللي قد ذهب كله : فقال اليهودي 
إىل أصحابه فـإذا   فنظر .. أنه يكذب  فعلم النيب 

  ..وكلهم رهن إشارته .. هم كثري بني يديه 
مسه بعذاب .. يا زبري : فالتفت إىل الزبري بن العوام وقال 

 ..  
  .. فأقبل إليه الزبري متوقداً 

قـد  : فقال .. علم أن األمر جد و.. فانتفض اليهودي 
وأشار إىل بيت قدمي .. رأيت حيياً يطوف يف خربة ها هنا 

  ..فذهبوا فطافوا فوجدوا املال خمبئاً يف اخلربة .. خراب 

يعطي القوس باريها .. مع الزبري  هذا يف حاله 
..  

وكان الصحابة يتعامل بعضهم مع بعض على هذا 
  .. األساس 

واشـتد  .. مرض املـوت   ملا مرض رسول اهللا 
  ..مل يستطع القيام ليصلي بالناس .. عليه الوجع 

مروا أبا بكـر فليصـل   : فقال وهو على فراشه 
  ..بالناس 

وهو صاحب رسول .. وكان أبو بكر رجالً رقيقاً 
وهـو صـديقه يف   .. يف حياته وبعد مماته  اهللا 

 وهو أبو زوجـة الـنيب   .. اجلاهلية واإلسالم 
وكان حيمل يف صدره جبالً من .. و وه.. عائشة 

  .. حزن بسبب مرض النيب 
أن يبلغوا أبا بكر ليصلي بالناس  فلما أمر النيب 

..  
إن أبا بكـر  : قال بعض احلاضرين عند النيب 

إذا قـام مقامـك مل   .. أي رقيق .. رجل أسيف 
أي من شـدة التـأثر   .. يستطع أن يصلي بالناس 

  ..والبكاء 
أنه رجل .. علم ذلك عن أيب بكر ي وكان النيب 

  ..خاصة يف هذا املوطن .. رقيق يغلبه البكاء 
كان يشري إىل أحقية أيب بكر باخلالفة من  لكنه 
إذا أنا غري موجود فأبو بكر يتـوىل  : يعين .. بعده 

  ..املسئولية 
.. مروا أبا بكر فليصل بالنـاس  : األمر  فأعاد 

  .. حىت صلى أبو بكر 
ولـه  .. إال أنه كان ذا هيبة .. بكر  ومع رقة أيب

  .. حدة غضب أحياناً تكسوه جالالً 
  ..يراعي ذلك منه  وكان رفيق دربه عمر 
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وقد اجتمعوا يف سقيفة بين ساعدة .. انظر إليهم مجيعاً 
  ..ليتفقوا على خليفة .. بعد وفاة النيب .. 

وانطلق عمر إىل أيب بكر .. اجتمع املهاجرون واألنصار 
  ..اصطحبا إىل السقيفة و

فلما جلسنا .. فأتيناهم يف سقيفة بين ساعدة : قال عمر 
وأثىن على اهللا مبا هو له أهل مث .. تشهد خطيب األنصار 

  : قال 
وأنتم يا .. وكتيبة اإلسالم .. أما بعد فنحن أنصار اهللا 
وقد دفت دافة من قومكم .. معشر املهاجرين رهط منا 

ويغصبونا األمر .. تازونا من أصلنا وإذا هم يريدون أن حي
..  

فلما سكت أردت أن أتكلم ، وقد زورت يف نفسي مقالة 
وكنت .. قد أعجبتين ، أريد أن أقدمها بني يدي أيب بكر 

  ..أداري منه بعض احلدة 
  ..على رسلك يا عمر : فقال أبو بكر 

  .. فكرهت أن أغضبه 
ترك من  فواهللا ما.. فتكلم وهو كان أعلم مين وأوقر 

أو قال .. كلمة أعجبتين من تزويري إال قاهلا يف بديهته 
  ..أو أفضل منها حىت سكَت .. مثلها 

.. أما ما ذكرمت فيكم من خري فأنتم له أهل : قال أبو بكر 
.. ولن تعرف العرب هذا األمر إال هلذا احلي من قريش 

وقد رضيت لكم أحد .. هم أوسط العرب نسباً وداراً 
  .. رجلني فبايعوا أيهما شئتم هذين ال

  .. وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو جالس بيننا 
كان واهللا أن أقدم فتضرب .. ومل أكره شيئا مما قاله غريها 
أحب إيل من أن أتأمر على .. عنقي ال يقربين ذلك إىل إمث 

  .. قوم فيهم أبو بكر 
..سكت الناس 

وعذيقها .. ذيلها احملكك أنا ج: فقال قائل من األنصار 

  .. منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش .. املرجب 
فكثر اللغط وارتفعت األصوات حىت : قال عمر 

  ..ختوفت االختالف 
ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته ، : فقلت 

  ..مث بايعه املهاجرون ، مث بايعه األنصار 
تستطيع بـه  كل واحد من الناس له مفتاح .. نعم 

  ..وكسب حمبته والتأثري عليه .. فتح أبواب قلبه 
أفلم تسمع زمالء .. وهذا تالحظه يف حياة الناس 

إذا .. مفتاحه فالن .. املدير : عملك يوماً يقولون 
أو يقنـع  .. أردمت شيئاً فاجعلوا فالناً يطلبه لكـم  

  ..املدير به 
.. فلماذا ال جتعل مهاراتك مفاتيح لقلوب النـاس  

  ..فتكون رأساً ال ذيالً 
واحبث عن مفتاح قلب أمـك  .. نعم كن متميزاً 

  ..وأبيك وزوجتك وولدك 
  ..زمالئك .. اعرف مفتاح قلب مديرك يف العمل 

ومعرفة هذه املفاتيح تفيدنا حىت يف جعلهم يتقبلون 
إذا أحسنا تقدمي هذا .. النصح الذي يصدر منا هلم 

  ..النصح بأسلوب مناسب 
بل حـىت يف  .. سواء يف طريقة النصح  فهم ليسوا

  .. إنكار اخلطأ إذا وقع منهم 
وقد جلس يوماً يف جملسه  وانظر إىل رسول اهللا 

  ..املبارك حيدث أصحابه 
فإذا برجـل يـدخل إىل   .. فبينما هم على ذلك 

فبـدل أن يـأيت   .. يتلفت مييناً ويساراً .. املسجد 
ة مـن  توجه إىل زاوي.. وجيلس يف حلقة النيب 

  !!مث جعل حيرك إزاره .. زوايا املسجد 
  !ماذا سيفعل ؟!! عجباً 

.. رفع طرف إزاره من األمام مث جلس بكل هدوء 
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  ..!!يبول 
  !!يبول يف املسجد .. وثاروا .. عجب الصحابة 

.. يهدئهم  والنيب .. وجعلوا يتقافزون ليتوجهوا إليه 
وا عليه ال تعجل.. ال تزرموه : ويردد .. ويسكن غضبهم 

  ..ال تقطعوا عليه بوله .. 
ال .. وهو لعله مل يدر عنـهم  .. والصحابة يلتفتون إليه 

  .. يزال يبول 
ويهدئ .. بول يف املسجد .. يرى هذا املنظر  والنيب 

  !! أصحابه 
  !!آآآه مااااا أحلمه 

وقام يشد على وسطه .. حىت إذا انتهى األعرايب من بوله 
  .. بكل رفق دعاه النيب .. إزاره 

بكل رفق  قال له .. أقبل ميشي حىت إذا وقف بني يديه 
:  

إمنا بنيت للصالة وقـراءة  .. إن هذه املساجد مل تنب هلذا 
  .. القرآن 
  .. نصيحة باختصار .. انتهى 

  ..فَهِم الرجل ذلك ومضى 
  .. فلما جاء وقت الصالة أقبل ذاك األعرايب وصلى معهم 

فلمـا  .. فقرأ مث ركع .. ياً بأصحابه مصل كرب النيب 
  .. مسع اهللا ملن محده : من ركوعه قال  رفع 

إال هذا الرجل قاهلا .. ربنا ولك احلمد : فقال املأمومون 
  !!اللهم ارمحين وحممداً وال ترحم معنا أحداً : وزاد بعدها 
إليهم  التفت .. فلما انتهت الصالة .. ومسعه النيب 

  ..شاروا إليه فأ.. وسأهلم عن القائل 
فلما وقف بني يديه فإذا هو األعرايب نفسه  فناداه النيب 

من قلبه حىت ود لو أن الرمحة  وقد متكن حب النيب .. 
  .. تصيبهما دون غريمها 

أي إن رمحـة  !! لقد حتجرت واسعاً : معلماً  فقال له 

فال تضـيقها  .. اهللا تعاىل تسعنا مجيعاً وتسع الناس 
  ..  علي وعليك 

ألنه عرف كيـف  .. فانظر كيف ملك عليه قلبه 
مل .. فهو أعرايب أقبل من باديتـه  .. يتصرف معه 

وال معـاذ  .. يبلغ من العلم رتبة أيب بكر وعمـر  
  ..فال يؤاخذ كغريه .. وعمار 

.. وإن شئت فانظر أيضاً إىل معاوية بن احلكم 
.. مل يكن يسكن املدينة .. كان من عامة الصحابة 

  ..ن جمالساً للنيب عليه الصالة والسالم ومل يك
  ..وإمنا كان له غنم يف الصحراء يتتبع ا اخلضراء 

.. أقبل معاوية يوماً إىل املدينة فـدخل املسـجد   
فسـمعه  .. وأصحابه   وجلس إىل رسول اهللا 

وكان مما علم أصحابه أن إذا .. يتكلم عن العطاس 
: ل لـه  مسع املسلم أخاه عطس فحمد اهللا فإنه يقو

  ..يرمحك اهللا 
  ..وذهب ا .. حفظها معاوية 

فـدخل  .. وبعد أيام جاء إىل املدينـة يف حاجـة   
املسجد فإذا النيب عليه الصالة والسـالم يصـلي   

  ..فدخل معهم يف الصالة .. بأصحابه 
  ..فبينما هم على ذلك إذ عطس رجل من املصلني 

أن  حىت تذكر معاوية أنه تعلم.. فما كاد حيمد اهللا 
فإن أخاه يقول .. املسلم إذا عطس فقال احلمد هللا 

  ..له يرمحك اهللا 
يرمحـك  : فبادر معاوية العاطس قائالً بصوت عالٍ 

  . اهللا 
وجعلوا يلتفتون إليه منكرين .. فاضطرب املصلون 

 .  
وااااثكـل  : اضطرب وقال .. فلما رأى دهشتهم 

  ..ما شأنكم تنظرون إيلّ ؟ !!.. أُمياه 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٣٨

  .. يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت  فجعلوا
  .. فلما رآهم يصمتونه صمت 

  .. فلما انتهت الصالة 
.. وقد مسع جلبتهم وأصـوام  .. إىل الناس   التفت 

لكنه صوت جديد مل يعتد عليه .. ومسع صوت من تكلم 
  :فسأهلم .. فلم يعرفه .. 

  ..فأشاروا إىل معاوية .. من املتكلم 
  ..عليه الصالة والسالم إليه فدعاه النيب 

وهو .. فأقبل عليه معاوية فزعاً ال يدري مباذا سيستقبله 
  ..وقطع عليهم خشوعهم .. الذي أشغلهم يف صالم 

واهللا ما رأيـت ..   فبأيب هو وأمي : قال معاوية 
واهللا ما كهرين .. معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه 

  ..تمين وال ش.. وال ضربين .. 
إن هذه الصالة ال يصلح فيهـا  .. يا معاوية : وإمنا قال 

.. إمنا هي التسـبيح والتكـبري   .. شيء من كالم الناس 
  ..نصيحة باختصار .. انتهى .. وقراءة القرآن 
  .. ففهمها معاوية 

فجعل يسأل الـنيب  .. واطمأن قلبه .. مث ارتاحت نفسه 
  ..عليه الصالة والسالم عن خواص أموره 

وقـد  .. إين حديث عهد جباهلية .. يا رسول اهللا : فقال 
وهم ( وإن منا رجاالً يأتون الكهان .. جاء اهللا باإلسالم 

يعين فسألوم عن الغيـب  ) .. الذين يدعون علم الغيب 
 ..  

والغيـب ال  .. يعين ألنك مسلم .. فال تأم :   فقال 
  .. يعلمه إال اهللا 
أي يتشاءمون بالنظر ( طريون ومنا رجال يت: قال معاوية 

  ) ..إىل الطري 
فال يصدم .. ذاك شيء جيدونه يف صدورهم : فقال 

فإن ذلك ال يـؤثر  .. أي ال مينعهم ذلك عن وجهتهم ( 

  ) ..نفعاً وال ضراً 
ورجل .. مع أعرايب بال يف املسجد  هذا تعامله 

ألن .. عاملهم مراعياً أحواهلم .. تكلم يف الصالة 
  ..من مثلهم ال يستغرب  اخلطأ

أما معاذ بن جبل فقد كان من أقرب الصحابة إىل 
ومن أكثرهم حرصاً على طلب .. رسول اهللا 

  ..العلم 
مع أخطائه خمتلفاً عن تعامله  فكان تعامل النيب 

  ..مع أخطاء غريه 
مث .. العشاء  كان معاذ يصلي مع رسول اهللا 

يف مسجدهم  يرجع فيصلي بقومه العشاء إماماً م
  ..فتكون الصالة له نافلة وهلم فريضة .. 

رجع معاذ ذات ليلة لقومه ودخل مسجدهم فكرب 
  .. مصلياً م 

فلما أمت .. أقبل فىت من قومه ودخل معه يف الصالة 
  " ..آمني " فقالوا " وال الضالني " معاذ الفاحتة قال 

  !!مث افتتح معاذ سورة البقرة 
ام يتعبون يف العمل يف كان الناس يف تلك األي

مث ال .. مزارعهم ورعيهم دوام طوال النهار 
  ..يكادون يصلون العشاء حىت يأوون إىل فرشهم 

ومعاذ يقرأ .. وقف يف الصالة .. هذا الشاب 
  .. ويقرأ 

أمت صالته وحده .. فلما طالت الصالة على الفىت 
  ..وخرج من املسجد وانطلق إىل بيته .. 

  .. لصالة انتهى معاذ من ا
فالن دخل معنا .. يا معاذ : فقال له بعض القوم 

  ..مث خرج منها ملا أطلت .. يف الصالة 
ألخربن .. إن هذا به لنفاق : فغضب معاذ وقال 

  .. بالذي صنع  رسول اهللا 
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وأنا : فقال الفىت .. فأبلغوا ذلك الشاب بكالم معاذ 
  ..بالذي صنع  ألخربن رسول اهللا 

فأخربه معاذ بالذي صنع الفىت  ل اهللا فغدوا على رسو
 ..  

يطيل املكث عندك مث يرجع .. يا رسول اهللا : فقال الفىت 
واهللا يا رسول اهللا إنا لنتأخر عن .. فيطيل علينا الصالة 

  .. صالة العشاء مما يطول بنا معاذ 
  !ماذا تقرأ ؟: معاذاً  فسأل اهللا النيب 

وجعل يعدد .. و .. فإذا مبعاذ خيربه أنه يقرأ بالبقرة
  ..السور الطوال 
ملا علم أن الناس يتأخرون عن الصالة  فغضب النيب 
  .. وكيف صارت الصالة ثقيلة عليهم .. بسبب اإلطالة 

  !؟..أفتان أنت يا معاذ : فالتفت إىل معاذ وقال 
  ..يعين تريد أن تفنت الناس وتبغضهم يف دينهم 

، " سماء ذات الربوجوال"، "  السماء والطارق"اقرأ بـ 
  " ..والليل إذا يغشى"، " والشمس وضحاها"

كيف تصنع أنت : إىل الفىت وقال له متلطفاً  مث التفت 
  يا بن أخي إذا صليت ؟

وأعوذ به .. وأسأل اهللا اجلنة .. أقرأ بفاحتة الكتاب : قال 
  .. من النار 

ويرى .. يدعو ويكثر  مث تذكر الفىت أنه يرى النيب 
  ..كذلك  معاذاً

وإين ال أدري ما دندنتك ودندنة : فقال يف آخر كالمه 
  !!أي دعاؤكما الطويل ال أعرف مثله .. معاذ 
يعين دعاؤنا .. إين ومعاذ حول هاتني ندندن : فقال 

  ..حول اجلنة والنار .. هو فيما تدعو به 
ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد : فقال الشاب 

يعين يف اجلهاد يف .. ما أصنع .. توا خربوا أن العدو قد أ
  !سيتبني ملعاذ إمياين وهو الذي يصفين بالنفاق .. سبيل اهللا 

حىت قامت معركة فقاتل فيها .. فما لبثوا أياماً 
  ..فاستشهد .. الشاب 

ما فعل خصمي : قال ملعاذ .. فلما علم به 
  ..وخصمك ؟ يعين الذي امته يا معاذ بالنفاق 

.. يا رسول اهللا ، صدق اهللا وكذبت : قال معاذ 
  ..لقد استشهد 

.. ومقامـام  .. فتأمل الفرق يف طبائع الرجـال  
..معهم  وكيف أدى إىل اختالف تعامل النيب 

وهو .. مع أسامة بن زيد  انظر إىل تعامله .. بل 
  ..وقد ترىب يف بيته .. حبيب رسول اهللا 

قبيلة جهينة  أصحابه إىل احلرقات من بعث النيب 
..  

من ضمن املقاتلني باجليش  وكان أسامة بن زيد 
 ..  

  .. يف الصباح .. ابتدأ القتال 
  ..انتصر املسلمون وهرب مقاتلو العدو 

فلما رأى .. كان من بني جيش العدو رجل يقاتل 
فلحقه ..ألقى سالحه وهرب .. أصحابه منهزمني 

ركض الرجـل  .. أسامة ومعه رجل من األنصار 
  ..وهو يشتد فزعاً .. كضوا خلفه ور

  ..حىت عرضت هلم شجرة فاحتمى الرجل ا 
ورفعا عليه السيف .. فأحاط به أسامة واألنصاري 

..  
.. فلما رأى الرجل السيفني يلتمعان فوق رأسـه  

انتفض وجعل جيمع ما .. وأحس املوت يهجم عليه 
أشهد أن ال : ويردد فزعاً .. تبقى من ريقه يف فمه 

  ..وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .. إال اهللا  إله
.. هل أسلم الرجل فعالً .. حتري األنصاري وأسامة 

  ..أم أا حيلة افتعلها 
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يتلفتـون  .. واألمور مضـطربة  .. كانوا يف ساحة قتال 
قـد  ..وأيدي مقطعة..أجساداً ممزقةحوهلم فال يرون إال 
  ..ف النفوس ترجت..الدماء تسيل..اختلط بعضها ببعض 

ال بد مـن اإلسـراع   .. الرجل بني أيديهما ينظران إليه 
ففي أي حلظة قد يأيت سهم طائش أو غري .. باختاذ القرار 

  ..فريديهما قتيلني .. طائش 
  ..مل يكن هناك جمال للتفكري اهلادئ 

  ..فأما األنصاري فكف سيفه 
  ..فضربه بالسيف حىت قتله .. وأما أسامة فظن أا حيلة 

  ..ىل املدينة تداعب قلوم نشوة االنتصار عادوا إ
وحكى له قصة املعركة .. وقف أسامة بني يدي النيب 

  ..وأخربه خبرب الرجل وما كان منه .. 
 وكان .. كان قصة املعركة حتكي انتصاراً للمسلمني 

  ..يستمع مبتهجاً 
  ..مث قتلته : .. لكن أسامة قال 

  !!مث قتلته ؟.. ه إال اهللا قال ال إل: وقال .. فتغري النيب 
إمنـا قاهلـا   .. يا رسول اهللا مل يقلها من قبل نفسه : قلت 

  ..فرقا من السالح 
هال شـققت  !! مث قتلته .. قال ال إله إال اهللا : فقال 

  .. عن قلبه حىت تعلم أنه إمنا قاهلا فرقاً من السالح 
 قال ال إله إال اهللا: حيد بصره إىل أسامة ويكرر  وجعل 

..!! مث قتلته ..!! قال ال إله إال اهللا مث قتلته ..!! مث قتلته 
  !!كيف لك بال إله إال اهللا إذا جاءت حتاجك يوم القيامة 

  ..يكرر ذلك على أسامة  وما زال 
فما زال يكررها علي حىت وددت أين مل أكن : قال أسامة 

  ..أسلمت إال يؤمئذ 
..رأي 
  همال حتسب الناس نوعاً واحداً فل

  طبائع لست حتصيهن ألوان                  

  
..اختر الكالم املناسب .١٨

يتبع ما سبق أيضاً طريقة الكالم مع الناس ونوعية 
..األحاديث اليت تثار معهم 

  ..فإذا جلست مع أحد فأثر األحاديث املناسبة له 
فاألحاديث اليت تثريها مع .. وهذا من طبيعة البشر 

  ..ث مع الشيخ شاب ختتلف عن األحادي
  .. ومع العامل ختتلف عن اجلاهل 

  .. ومع الزوجة ختتلف عن األخت 
حبيث إن القصة الـيت  .. ال أعين االختالف التام 

أو ! حتكيها لألخت ال يصح أن حتكيها للزوجـة  
!! اليت تذكرها للشاب ال يصح أن يسمعها الشيخ 

  .. ال 
وإمنا أعين االختالف اليسري الـذي يطـرأ علـى    

  ..لوب عرض القصة ورمبا كياا كله أس
  ..وباملثال يتضح املقال 

لو جلست مع ضيوف كبار يف السـن جـاوزت   
فهل مـن  .. أعمارهم الثمانني أقبلوا زائرين جلدك 

املناسب أن تقص عليهم وأنت ضاحك مستبشـر  
وكيـف أن  ! قصتك ملا ذهبت مع زمالئك للرب ؟
ف ثبت وكي.. فالناً سجل هدفاً أثناء لعب الكرة 

ال شك أنه غـري  .. الكرة برأسه مث ضرا بركبته 
  .. مناسب 

من غـري  .. وكذلك لو حتدثت مع أطفال صغار 
املناسب أن تذكر هلم قصصاً تتعلق بتعامل األزواج 

  ..مع زوجام 
  ..أظننا نتفق على ذلك 

إذن من أساليب جذب الناس اختيار األحاديـث  
  ..وإثارا .. اليت حيبوا 
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ألنه .. من املناسب أن تسأله عنه .. ه ولد متفوق كأب ل
  ..بال شك يفخر به وحيب أن يذكره دائماً 
فمن املناسـب  .. أو رجل فتح دكاناً وكسب منه أرباحاً 
ألن هذا يفرحه .. أن تسأله عن دكانه وإقبال الناس عليه 

  ..وبالتايل حيبك وحيب جمالستك .. 
  .. يراعي ذلك  وقد كان النيب 

أو .. ثه مع الشاب خيتلف عن حديثه مع الشـيخ  فحدي
  ..أو الطفل .. املرأة 

قتـل أبـوه يف   .. الصحايب اجلليل  جابر بن عبد اهللا 
سع أخوات ليس هلن عائل توخلف عنده .. معركة أحد 

على ظهر هذا الشاب الذي .. وخلف ديناً كثرياً .. غريه 
  ..ال يزال يف أول شبابه 

منشغل البال بأمر دينه .. الفكر  فكان جابر دائماً ساهم
  ..والغرماء يطالبونه صباحاً ومساًء .. وأخواته 

وكان .. يف غزوة ذات الرقاع   خرج جابر مع النيب 
ومل .. لشدة فقره على مجل كليل ضعيف ما يكاد يسـري  

فسبقه الناس وصار هو يف .. جيد جابر ما يشتري به مجالً 
  ..آخر القافلة 
فـأدرك جـابراً   .. يسري يف آخر اجليش  وكان النيب 

  .. والناس قد سبقوه .. ومجله يدب به دبيباً 
  مالك يا جابر ؟: فقال النيب 

  ..يا رسول اهللا أبطأ يب مجلي هذا : قال 
  .. أخنه : فقال النيب 

  .. ناقته   فأناخه جابر وأناخ النيب 
أعطين العصا من يدك أو اقطع يل عصـا مـن   : مث قال 
  ..فناوله جابر العصا ..شجرة 

  ..برك اجلمل على األرض كليالً ضعيفاً 
  .. إىل اجلمل وضربه بالعصا شيئاً يسرياً  فأقبل 

فتعلق بـه جـابر   .. فنهض اجلمل جيري قد امتأل نشاطاً 

  ..وركب على ظهره 
.. فرحاً مستبشـراً  .. مشى جابر جبانب النيب 

  .. وقد صار مجله نشيطاً سابقاً 
  ..وأراد أن يتحدث معه .. إىل جابر  التفت 

ليثريها مع  فما هي األحاديث اليت اختارها النيب 
  ..جابر 

  .. جابر كان شاباً يف أول شبابه 
.. مهوم الشباب يف الغالب تدور حـول الـزواج   

  ..وطلب الرزق 
  ؟..هل تزوجت .. يا جابر : قال 

  .. نعم : قال جابر 
  ..باً أم ثي.. بكراً : قال 
  .. بل ثيباً : قال 

كيف أن شاباً بكراً يف أول زواج  فعجب النيب 
  ..يتزوج ثيباً .. له 

  ..هال بكراً تالعبها وتالعبك : فقال مالطفاً جلابر 
.. إن أيب قتل يف أحد .. يا رسول اهللا : فقال جابر 

.. وترك تسع أخوات لـيس هلـن راعٍ غـريي    
ـ   ر بينـهن  فكرهت أن أتزوج فتاة مثلـهن فتكث

فتزوجت امرأة أكرب منهن لتكون مثل .. اخلالفات 
  .. أمهن 

  ..هذا معىن كالم جابر 
أن أمامه شاب ضحى مبتعته اخلاصة  رأى النيب 

  ..ألجل أخواته 
.. أن ميازحه بكلمات تصلح للشـباب   فأراد 

  :فقال له 
.. )٢٤(لعلنا إذا أقبلنا إىل املدينة أن ننزل يف صرار 

  ..جتك فتفرش لك النمارق فتسمع بنا زو
                                               

  ( ٢٤   كم من املدينة ٥موضع على بعد  (
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يعين وإن كنت تزوجت ثيباً إال أا ال تزال عروساً تفرح 
وتصف عليه الوسـائد  .. بك إذا قدمت وتبسط فراشها 

 ..  
واهللا يا !! منارق : فقال .. فتذكر جابر فقره وفقر أخواته 

  ..رسول اهللا ما عندنا منارق 
  ..إنه ستكون لكم منارق إن شاء اهللا : فقال 

  .. أن يهب جلابر ماالً  فأراد .. مث مشيا 
  ..يا جابر : فالفت إليه وقال 

  ..لبيك يا رسول اهللا : قال 
  أتبيعين مجلك ؟: فقال 

هكذا كان وهـو  .. تفكر جابر فإذا مجله هو رأس ماله 
  !!فكيف وقد صار قوياً جلداً .. كليل ضعيف 

  ..لكنه رأى أنه ال جمال لرد طلب رسول اهللا 
  بكم ؟.. سمه يا رسول اهللا : جابر  قال

  !!بدرهم : فقال 
  ..تغبنين يا رسول اهللا !! درهم : قال جابر 

  ..بدرمهني : فقال 
  ..تغبنين يا رسول اهللا .. ال : قال 

أوقية مـن  .. فما زاال يتزايدان حىت بلغا به أربعني درمهاً 
  ..ذهب 

عليه إىل  ولكن أشترط عليك أن أبقى.. نعم : فقال جابر 
  ..املدينة 

  ..نعم :   قال 
مضى جابر إىل منزلـه وأنـزل   .. فلما وصلوا إىل املدينة 

وربط   متاعه من على اجلمل ومضى ليصلي مع النيب 
  ..اجلمل عند املسجد 

يا رسول اهللا هذا مجلـك   : قال جابر   فما خرج النيب 
..  

  ..ده أعط جابراً أربعني درمهاً وز.. يا بالل : فقال 

  .. فناول بالل جابراً أربعني درمهاً وزاده 
.. فحمل جابر املال ومضى به يقلبه بـني يديـه   

أيشتري ! ماذا يفعل ذا املال ؟!! متفكراً يف حاله 
  ..أم .. أم يبتاع به متاعاً لبيته .. به مجالً 

يـا  : إىل بالل وقال  وفجأة التفت رسول اهللا 
  ..اً وأعطه جابراجلمل خذ .. بالل 

فلما وصل .. جبذ بالل اجلمل ومضى به إىل جابر 
  !هل ألغيت الصفقة ؟.. تعجب جابر .. به إليه 

  ..خذ اجلمل يا جابر : قال بالل 
  !!.. ما اخلرب : قال جابر 
أن أعطيـك   قد أمرين رسول اهللا : قال بالل 

  ..واملال .. اجلمل 
.. وسأله عن اخلرب  فرجع جابر إىل رسول اهللا 

  !!ا تريد اجلمل أم
  .. أتراين ماكستك آلخذ مجلك : فقال 

يعين أنا مل أكن أطالبك خبفض السعر ألجل أن آخذ 
اجلمل وإمنا ألجل أن أقدر كم أعطيك من املـال  

  ..معونة لك على أمورك 
خيتار ما يناسب الشاب .. فما أرفع هذه األخالق 

مث ملا أراد أن حيسن إليه ويتصـدق  .. من أحاديث 
  ..غلف ذلك باللطف واألدب .. يه عل

شـاب امسـه    ويف أحد األيام جيلس إىل النيب 
لكنه كان .. من خيار شباب الصحابة .. جليبيب 

  ..فقرياً معدماً 
  ..يف وجهه دمامة  وكان 

فمـا هـي   .. جلس يوماً عنـد رسـول اهللا   
على إثارا معه ؟  األحاديث اليت حرص النيب 

  .. أعزب . .شاب يف ريعان شبابه 
هل يتحدث معه عن أنساب العرب والرفيع منـها  
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  والوضيع ؟
  أم يتحدث عن األسواق وأحكام البيوع ؟

فهذا شاب له نوع خاص من األحاديث يفضله على .. ال 
  ..غريه 

فلطاملـا  .. موضوع الزواج واحلديث حوله  أثار معه 
  ..طرب الشباب هلذه املواضيع 
  ..ويج مث عرض عليه رسول اهللا التز

  ..إذن جتدين كاسداً : فقال 
  ..غري أنك عند اهللا لست بكاسد : فقال 

  ..يتحني الفرص لتزويج جليبيب   فلم يزل النيب 
حىت جاء رجل من األنصار يوماً يعرض ابنته الثيب على 

  ..ليتزوجها ..   رسول اهللا 
  ..زوجين ابنتك .. نعم يا فالن : فقال 
  .. رسول اهللا  يا.. نعم ونعمني : قال 

  ..إين لست أريدها لنفسي : فقال 
  ! فلمن ؟: قال 
  .. جلليبيب : قال 

يا رسول اهللا !! جليبيب !! جليبيب : قال الرجل متفاجئاً 
  ..حىت استأمر أمها !! 

  .. إن رسول اهللا خيطب ابنتك : أتى الرجل زوجته فقال 
  ..زوج رسول اهللا .. ونعمني .. نعم : قالت 

  .. إنه ليس يريدها لنفسه : قال
  فلمن ؟ : قالت 
  ..يريدها جلليبيب : قال 

.. فتفاجأت املرأة أن تزف ابنتها إىل رجل فقـري دمـيم   
؟ ال لعمـر اهللا ال أزوج  ..جلليبيـب  !! حلْقَى : فقالت 
  .. وقد منعناها فالناً وفالناً .. جليبيباً 

  .. وقام ليأيت رسول اهللا .. فاغتم أبوها لذلك 
  من خطبين إليكما ؟: فصاحت الفتاة من خدرها بأبويها 

  ..   رسول اهللا : قاال 
أمره ؟ ادفعاين   أتردان على رسول اهللا : قالت 

  ..  فإنه لن يضيعين ..   إىل رسول اهللا 
  ..واطمأنا .. فكأمنا جلَّت عنهما 

.. يا رسول اهللا : فقال   فذهب أبوها إىل النيب 
  ..زوجها جليبيباً شأنك ا ف

  .. جليبيباً   فزوجها النيب 
.. اللهم صب عليهما اخلري صباً : ودعا هلا وقال 

  .. وال جتعل عيشهما كداً كداً 
 حىت خرج الـنيب  .. فلم ميض على زواجه أيام 

  ..وخرج معه جليبيب .. يف غزوة 
وبدأ الناس يتفقـد بعضـهم   .. فلما انتهى القتال 

  ..بعضاً 
: هل تفقدون من أحـد قـالوا   :   النيب سأهلم 

  .. نفقد فالناً وفالناً 
  هل تفقدون من أحد ؟ : فسكت قليالً مث قال 

  .. نفقد فالنا وفالنا : قالوا 
  هل تفقدون من أحد ؟ : فسكت مث قال 

  .. نفقد فالناً وفالناً : قالوا 
  ..ولكين أفقد جليبيباً : قال 

فلـم  .. يف القتلى ويطلبونه .. فقاموا يبحثون عنه 
  ..جيدوه يف ساحة القتال 

إىل جنب سبعة مـن  .. مث وجدوه يف مكان قريب 
  .. املشركني قد قتلهم مث قتلوه 

قتـل  : مث قال .. ينظر إىل جثته   فوقف النيب 
هذا مـين  .. قتل سبعة مث قتلوه .. سبعة مث قتلوه 

  .. وأنا منه 
أم  وأمـرهم .. على ساعديه  مث محله رسول اهللا 

  ..حيفروا له قربه 
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وجليبيب ماله سرير غري .. فمكثنا حنفر القرب : قال أنس 
  ..ساعدي رسول اهللا 

  .. حىت حفر له مث وضعه يف حلده 
  .. فواهللا ما كان يف األنصار أمي أنفق منها : قال أنس 

  ..أي تسابق الرجال إليها كلهم خيطبها بعد جليبيب 
.. يناسبه من أحاديث خيتار لكل أحد ما  هكذا كان 

  .. حىت ال متل جمالسه 
  .. يوماً مع زوجه عائشة  جلس 

  ؟..فما األحاديث املناسب إثارا بني الزوجني 
هل كلمها عن غزو الـروم ؟ ونـوع األسـلحة الـيت     

  !!استخدمت يف القتال ؟ كال فليست هي أبو بكر 
أم حدثها عن فقر بعض املسلمني وحاجتهم ؟ كال فليست 

  !!ن عثما
إين ألعرف إن كانت راضية : إمنا قال هلا بعاطفة الزوجية 

  .. !!وإذا كنت غضىب .. عين 
  كيف ؟ : قالت 
) .. ( ال ورب حممـد  : إذا كنت راضية قلت : قال 

  ) ..( ال ورب إبراهيم : وإذا كنت غضىب قلت 
  ..واهللا يا رسول اهللا ال أهجر إال امسك .. نعم : فقالت 

  ذا حنن اليوم ؟فهل نراعي ه
  

  ..وجهة نظر 
ال مبا .. حتدث مع الناس مبا يستمتعون هم باستماعه 

  ..تستمتع أنت حبكايته 
  

  ..كن لطيفاً عند أول لقاء .١٩
انتشر يف بعض أرياف مصر برهة من الزمن أن الرجـل  

  .. العروس قبيل ليلة عرسه خيبئ يف غرفته قطاً 
حـرك  . .فإذا دخل بزوجته إىل مكان فراش الزوجيـة  

فإذا خـرج أقبـل   .. كرسياً ليخرج ذلك القط 
وقبض على .. العروس يستعرض قواه أمام زوجته 

حىت ميـوت  .. مث خنقه وعصره .. القط املسكني 
  ..!!بني يديه 

  !أتدري ملاذا ؟ 
ألجل أن يطبع صورة الرعب واهليبة منه يف ذهـن  

  ..زوجته من أول لقاء 
وتعينت معيداً  ..وأذكر أين ملا خترجت من اجلامعة 

  : أوصاين معلم قدمي قائالً .. يف إحدى الكليات 
.. شد عليهم .. يف أول حماضرة لك عند الطالب 

حىت خيافوا منك وتفرض !! وانظر إليهم بعني محراء 
  ..قوة شخصيتك من البداية 

فأيقنـت  .. وأنا أكتب هذا الباب .. تذكرت هذا 
س أن اللقـاء  أن من األمور املقررة عند مجيع النا

مـن  % ٧٠األول يف الغالب يطبع أكثـر مـن   
وهي ما يسمى بالصورة الذهنيـة  .. الصورة عنك 

..  
أذكر أن جمموعة من الضباط سافروا إىل أمريكا يف 

  ..دورة تدريبية 
  .. كانت الدورة يف التعامل الوظيفي 

جعلوا .. حضروا إىل القاعة مبكرين .. يف أول يوم 
  .. ن ويتعارفو.. يتحدثون 

فوقعت عني .. دخل عليهم املدرس فجأة فسكتوا 
  ..املدرس على طالب ال يزال متبسماً 

  ملاذا تضحك ؟: فصرخ به 
  ..ما ضحكت .. عذراً : قال 
  .. بلى تضحك : قال 

املفـروض  .. أنت إنسان غري جاد : مث جعل يؤنبه 
ال .. أن تعود ألهلك علـى أول رحلـة طـريان    
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  ..أتشرف بتدريس مثلك 
وجعـل ينظـر إىل   .. الطالب املسكني قد تلون وجهه و

وحياول حفظ ما تبقـى  .. ويلتفت إىل زمالئه .. مدرسه 
  .. من ماء وجهه 

: مث حدق املدرس فيه النظر عابساً وأشار إىل الباب وقال 
  ..أخرج 

  ..وخرج .. قام الطالب مضطرباً 
.. أنا الدكتور فالن : نظر املدرس إىل بقية الطالب وقال 

  ..سأدرسكم مادة كذا 
أريدكم أن تعبئـوا هـذه   .. ولكن قبل أن أبدأ الشرح 

  ..دون كتابة االسم .. االستمارة 
فيهـا مخسـة   .. مث وزع عليهم استمارة تقييم للمدرس 

  :أسئلة 
  ما رأيك بأخالق مدرسك ؟.١
ما رأيك بطريقة شرحه ؟.٢
هل يقبل الرأي اآلخر ؟.٣
رى ؟ما مدى رغبتك يف الدراسة لديه مرة أخ.٤
  هل تفرح مبقابلته خارج املعهد ؟.٥

.. جيد .. ممتاز : اختيارات .. كان أمام كل سؤال منها 
  ..ضعيف .. مقبول 

  ..عبأ لطالب االستمارة وأعادوها إليه 
وبدأ يشرح تأثري فن التعامـل يف اجلـو   .. وضعها جانباً 

  ..الوظيفي 
  ..ملاذا حنرم زميلكم من االستفادة !.. أوه : مث قال 

  ..وأدخله القاعة .. وصافحه وابتسم له .. خرج إليه ف
يبدو أنين غضبت عليك قبل قليل من غري سبب : مث قال 
أدت يب .. لكين كنت أعاين من مشكلة خاصة .. حقيقي 

فأنت طالب .. فأنا أعتذر إليك .. أن أصب غضيب عليك 
يكفي يف الداللة على حرصك تركك ألهلك .. حريص 

  ..وولدك وجميؤك هنا 
.. بل أشكركم مجيعاً على حرصـكم  .. أشكرك 

  ..ومن أعظم الشرف يل أن أدرس مثلكم 
  ..مث تلطف معهم وضحك قليالً 

  :مث أخذ جمموعة جديدة من االستمارات وقال 
ما دام أن زميلكم فاته تعبئة االستمارة فما رأيكم 

  ..أن تعبئوها كلكم من جديد 
  ..ووزع عليهم األوراق 

  ..وها إليه فعبئوها وأعاد
.. فأخرج االستمارات اليت عبئوهـا يف البدايـة   

  ..وأخرج األخرية وجعل يقارن بينها 
فإذا اخلانة اخلاصة بـ ضـعيف يف التعبئـة األوىل   

  ..كلها مليئة  
  ..أبداً .. أما الثانية فليس فيها ضعيف وال مقبول 

  :فضحك وقال هلم 
مل السيء كان ما رأيتم دليالً عملياً على تأثري التعا

وما فعلتـه  .. على بيئة العمل بني املدير وموظفيه 
.. بزميلكم كان متثيالً أردت أن أجريه أمـامكم  

  .. لكن املسكني صار ضحية 
فانظروا كيف تغريت نظرتكم مبجرد تغري تعـاملي  

  .. معكم 
.. فال بد من مراعاتـه  .. هذا من طبيعة اإلنسان 

  ..ط خاصة مع من تلتقي م ملرة واحدة فق
يأسر قلوب الناس مـن أول   كان املعلم األول 

  .. لقاء 
  ..متكن اإلسالم .. بعد فتح مكة 

يف املدينة  وبدأت الوفود تتسابق إىل رسول اهللا 
..  

فلما .. على رسول اهللا .. قدم وفد عبد القيس 
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  : بادرهم قائالً .. رآهم وهم على رحاهلم قبل أن ينزلوا 
  .. وال ندامى .. خزايا  غري.. مرحباً بالقوم 
وأقبلـوا إليـه   .. وتواثبوا من رحـاهلم  .. فاستبشروا 

  ..يتسابقون للسالم عليه 
  : مث قالوا 

إن بيننا وبينك هذا احلي من املشركني من .. يا رسول اهللا 
  ..مضر 

حـني يقـف   .. وإنا ال نصل إليك إال يف الشهر احلرام 
  .. القتال 

.. عملنا به دخلنا اجلنـة   إن.. فحدثنا جبميل من األمر 
  .. وندعو به من وراءنا 

  ..وأاكم عن أربع .. آمركم بأربع : فقال 
  وهل تدرون ما اإلميان باهللا ؟.. آمركم باإلميان باهللا 

  ..اهللا ورسوله أعلم : قالوا 
وإيتـاء  .. وإقام الصالة .. شهادة أن ال إله إال اهللا : قال 

  ..ن الغنائم وأن تعطوا اخلمس م.. الزكاة 
والنقري واحلنتم .. عن نبيذ يف الدباء : وأاكم عن أربع 

  ..)٢٥(واملزفت .. 
  ..ويف موقف آخر 

فساروا يف ليلهم .. مسافراً مع أصحابه ليلة  كان 
نزلوا يف .. حىت إذا كان آخر الليل .. مسرياً طويالً 

  ..طرف الطريق ليناموا 
  .. تفعت فغلبتهم أعينهم حىت طلعت الشمس وار

مث استيقظ .. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر 
  ..عمر 

فجعل يكرب ويرفع صوته .. فقعد أبو بكر عند رأسه 
  .. حىت استيقظ النيب .. 

  ..فنزل وصلى م الفجر 
                                               

  ( ٢٥ رواه البخاري  (

فلما انتهى من صالته التفت فرأى رجالً من القوم 
  .. مل يصل معهم 

  لي معنا ؟ما مينعك أن تص.. يا فالن : فقال 
  ..وال ماء .. أصابتين جنابة : قال 

  ..مث صلى .. أن يتيمم بالصعيد  فأمره 
  .. أصحابه باالرحتال  مث أمر 

ومل .. فعطشوا عطشاً شديداً .. وليس معهم ماء 
  ..يقفوا على بئر وال ماء 
  :قال عمران بن حصني 

ومعها .. فبينما حنن نسري فإذا حنن بامرأة على بعري 
  ) .. قربتان ( ان مزادت

  !أين املاء ؟: فقلنا هلا 
  ..إنه ال ماء : قالت 
  كم بني أهلك وبني املاء ؟: فقلنا 
  ..يوم وليلة : قالت 
  ..انطلقي إىل رسول اهللا : فقلنا 
  ..!!وما رسول اهللا : قالت 

  ..فسقناها معنا طمعاً أن تدلنا على املاء 
  .. حىت أقبلنا ا إىل النيب 

.. فحدثته مبثل الذي حدثتنا به .. عن املاء فسأهلا 
  ..غري أا شكت إليه أا أم أيتام 

ومسح عليها .. فسمى اهللا .. مزادا  فتناول 
 ..  

فشربنا .. يفرغ من قربتيها يف آنيتنا  مث جعل 
  ..حىت روينا .. عطاشاً أربعني رجالً 
  .. ومألنا كل قربة معنا 

  ..كثر ما تكون امتالًء ومها أ.. مث تركنا قربتيها 
  ..أي طعام .. هاتوا ما عندكم : مث قال 

  .. فجمع هلا من كسر اخلبز والتمر 
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واعلمي أنا مل نرزأك .. اذهيب ذا معك لعيالك : فقال هلا 
  ..غري أن اهللا سقانا .. من مائك شيئاً 

مستبشرة مبا حصلت من طعام .. مث ركبت املرأة بعريها 
 ..  

أو .. أتيت أسحر الناس : فقالت .. ها حىت وصلت أهل
  ..هو نيب كما زعموا 

فلم مير .. فعجب قومها من قصتها مع رسول اهللا 
  )٢٦(.. عليهم زمن حىت أسلمت وأسلموا 

  ..أعجبت بتعامله وكرمه معها من أول لقاء .. نعم 
.. فسأله مـاالً  .. ويف يوم أقبل رجل إىل رسول اهللا 

  ..من غنم بني جبلني  قطيعاً فأعطاه النيب 
  : فقال .. فرجع الرجل إىل قومه 

أسلموا فإن حممداً يعطي عطاء مـن ال خيـاف   .. يا قوم 
  ..الفاقة 

مـا   وقد كان الرجل جييء إىل رسول اهللا : قال أنس 
.. فما ميسي حىت يكون دينه أحب إليه .. يريد إال الدنيا 

  ..)٢٧(من الدنيا وما فيها .. وأعز عليه 
  

  ..تراح اق
فعامل كل .. من الصورة عنك % ٧٠أول لقاء يطبع 

  ..إنسان على أن هذا هو اللقاء األول واألخري بينكما 
  

..الناس كمعادن األرض .٢٠
لو تأملت يف الناس لوجدت أن هلم طبائع كطبائع األرض 

..  
ومنـهم  .. ومنهم الصلب اخلشن .. فمنم الرفيق اللني 

ومنهم البخيل كاألرض .. الكرمي كاألرض املنبتة الكرمية
                                               

  ( ٢٦ رواه مسلم  (
  ( ٢٧ رواه مسلم  (

  .. اجلدباء اليت ال متسك ماًء وال تنبت كًأل 
  ..إذن الناس أنواع 

ولو تأملت لوجدت أنك عند تعاملك مع أنـواع  
  ..األرض تراعي حال األرض وطبيعتها 
ختتلف عن .. فطريقة مشيك على األرض الصلبة 
فأنت حذر .. طريقتك يف املشي على األرض اللينة 

بينما أنت مرتـاح مطمـئن يف   .. األوىل  متأنِّ يف
  ..الثانية 

  ..وهكذا الناس 
إن اهللا تعاىل خلق آدم من قبضة قبضها ( قال 

من مجيع األرض فجاء بنو آدم على قـدر األرض  
  :فجاء منهم 

 األمحر  
 واألبيض  
 واألسود  
 وبني ذلك  
 والسهل  
 واحلزن  
 واخلبيث  
 ٢٨() .. والطيب(  

 -وانتبهي  –س انتبه إىل هذا فعند تعاملك مع النا
  :سواء تعاملت مع 

  .. قريب كأب وأم وزوجة وولد 
  ..أو بعيد كجار وزميل وبائع 

ولعلك تالحظ أن طبائع الناس تؤثر فيهم حىت عند 
  ..اختاذ قرارام 

  :اعمل هذه التجربة .. وحىت تتيقن ذلك 
فاستشر .. إذا وقعت بينك وبني زوجتك مشكلة 

                                               
  ( ٢٨ رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح  (
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زوجيت : قل له .. تعلم أنه صلب خشن  أحد زمالئك ممن
  .. فأشر علي .. قليلة االحترام يل .. كثرية املشاكل معي 

احلرمي ما يصلح معهن إال العني احلمراء : كأين به سيقول 
كن رجالً !! خل شخصيتك قوية عليها ! دق خشمها !! 
!!  

وبالتايل قد تثور أنت وخيرب عليك بيتك ذه الكلمات 
..  

  .. التجربة أكمل 
وقل .. اذهب إىل صديق آخر تعرف أنه هني لني لطيف 

  ..له ما قلت لألول 
وما فيه .. يا أخي هذه أم عيالك : ستجد حتماً أنه يقول 

وحـاول أن  .. اصرب عليهـا  .. زواج خيلو من مشاكل 
وشريكتك .. وهذه مهما صار فهي زوجتك .. تتحملها 
  .. يف احلياة 

الشـخص تـؤثر يف آرائـه     فانظر كيف صارت طبيعة
  ..وقراراته 

أن يقضي القاضي بني اثـنني وهـو    لذلك ى النيب 
ألن ! أو حابس لبول أو غـائط  ! أو جوعان ! عطشان 

وبالتايل قد تؤثر عليـه يف  .. هذه األمور قد تغري نفسيته 
  ..اختاذ قراره يف احلكم 

نعم سفاح ! سفاح ؟!! كان يف األمم السابقة رجل سفاح 
وإمنـا  .. وال عشرة .. مل يقتل رجالً واحداً وال اثنني .. 

  .. قتل تسعاً وتسعني نفساً 
لعله كان خميفاً .. ال أدري كيف جنا من الناس وانتقامهم 

أو .. جداً إىل درجة أنه ال أحد جيرؤ على االقتراب منـه  
ال أدري بالضبط .. أنه كان يتخفى يف الرباري واملغارات 

  !!جرمية قتل  ٩٩ب املهم أنه ارتك.. 
فسأل عن أعلم أهـل األرض  .. مث حدثته نفسه بالتوبة 

.. ال يكاد يفارق مصاله .. فدلوه على عابد يف صومعته 

هني لني عاطفته .. ميضي وقته ما بني بكاء ودعاء 
  ..جياشة 

وقف بني يديـه مث  .. دخل هذا الرجل على العابد 
فهل .. أنا قتلت تسعاً وتسعني نفساً: فجعه بقوله 
  يل من توبة ؟
أظنه لو قتل منلة من غري قصد لقضى .. هذا العابد 

فكيف سيكون جوابـه  .. بقية يومه باكياً متأسفاً 
  ..نفساً  ٩٩لرجل قتل بيده 

جثة بني يديه ميثلها  ٩٩ومل يتخيل .. انتفض العابد 
  ..هذا الرجل الواقف أمامه 

وبة ليس لك ت.. ليس لك توبة .. ال : صاح العابد 
..  

وال تعجب أن يصدر هذا اجلواب من عابد قليـل  
  ..حيكم يف األمور بعاطفته .. العلم 

وهو الرجل الصلب .. هذا القاتل ملا مسع اجلواب 
وتناول سكينه .. غضب وامحرت عيناه .. اخلشن 

مث خرج .. مث اال طعناً يف جسد العابد حىت مزقه 
  ..ثائراً من الصومعة 

دثته نفسه بالتوبة مرة أخرى فح.. ومضت األيام 
..  

فدله الناس علـى  .. فسأل عن أعلم أهل األرض 
  ..رجل عامل 

فلما وقف بني .. مضى ميشي حىت دخل على العامل 
يديه فإذا به يرى رجالً رزيناً يزينه وقـار العلـم   

  .. واخلشية 
إين قتلت مائة : فأقبل القاتل إليه سائالً بكل جرأة 

  !ة ؟فهل يل من توب!! نفس 
ومن حيـول  ..!! سبحاااان اهللا : فأجابه العامل فوراً 
  !!بينك وبني التوبة ؟
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فاخلالق ! فعالً من حيول بينه وبني التوبة ؟!! جواب رائع 
يف السماء ال تستطيع أي قوة يف العامل ان حتول بينك وبني 

  .. اإلنابة إليه واالنكسار بني يديه 
ه بناء علـى العلـم   مث قال العامل الذي كان يتخذ قرارات

أو قل على .. ال بناء على طبيعته ومشاعره .. والشرع 
  ..عاطفته وأحاسيسه 

  .. لكنك بأرض سوء : قال العامل 
كيف علم ؟ عرف ذلك بناء على كرب اجلـرائم  ! عجباً 

فعلم أن البلد أصالً .. وقلة الـمدافع له الـمنكر عليه 
ال أحـد ينتصـر    ينتشر فيها القتل والظلم إىل درجة أنه

  ..للمظلوم 
فاذهب إىل بلد كذا وكذا فإن .. إنك بأرض سوء : قال 

  .. ا قوماً يعبدون اهللا فاعبد اهللا معهم 
فمات قبل أن يصـل إىل  .. ذهب الرجل ميشي تائباً منيباً 

  ..البلد املقصود 
  ..نزلت مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب 

  ..ئباً منيباً أقبل تا: فأما مالئكة الرمحة فقالت 
  ..مل يعمل خرياً قط : وأما مالئكة العذاب فقالت 

.. فبعث اهللا إليهم ملكاً يف صورة رجل لـيحكم بينـهم   
بلد الطاعة وبلد .. فكان احلكم أن يقيسوا ما بني البلدين 

  ..ز فإنه هلا .فإىل أيتهما كان أقرب .. املعصية 
وإىل بلـد  . .وأوحى اهللا تعاىل إىل بلد الرمحة أن تقـاريب  

فكان أقرب إىل بلد الطاعة فأخذته .. املعصية أن تباعدي 
  .. مالئكة الرمحة 

حىت املفتني يف املسائل الشرعية جتد مع األسف أن بعضهم 
  .. تغلبه عاطفته أحياناً 

  .. أذكر أن أحد جرياين كان كثري اخلالفات مع زوجته 
  ..مث راجعها .. اشتد اخلالف يوماً فطلقها تطليقه 

  ..مث راجعها .. فطلقها ثانية .. مث اشتد أخرى 

وأذكـره  .. وكنت كلما قابلته أحذره وأوصـيه  
.. وأمهية اعتبارهم والعناية ـم  .. بأبنائه الصغار 

  : وأكرر عليه 
فإن أوقعتها  –الثالثة  –مل يبق لك إال طلقة واحدة 

مل حتل لك مراجعتها إال بعد زواجها مـن آخـر   
  ..وال خترب بيتك .. فاتق اهللا .. وتطليقه هلا 

يـا شـيخ   : حىت جاءين يوماً متغري الوجه وقـال  
  !! ختاصمنا وطلقتها الثالثة 

إمنا الغريب أنه قال .. وهذا الكالم منه ليس غريباً 
ما تعرف يل شـيخاً حبيبـاً يفتـيين اآلن    : بعدها 

  !!أراجعها 
مث تأملت يف احلال فاكتشفت مـا  .. فعجبت منه 

قليل أن كثرياً من الناس ختتلف آراؤهم تقرر قبل 
تأثراً بعاطفته وطبيعته  –ورمبا اختيارام الفقهية  –
..  

وبعض الناس تعلم من طبيعته أنه شـديد احلـب   
فال تعجب إذا رأيته يذل نفسه ألربـاب  .. للمال 

يقتر .. يهمل أوالده وبيته ألجل مجعه .. األموال 
بـل إن  . .ال تعجب فهو طماع .. على من يعول 

اختاذه لقراراته وتبنيه لقناعاته ينبين كثرياً على هذه 
فإذا أردت أن تتعامل معه أو تطلب منه .. الطبيعة 

شيئاً فضع يف نفسك قبل أن تتكلم أنه حمب للمال 
فحاول أن ال تعارض هذه الطبيعة فيـه حـىت   .. 

  ..حتصل على ما تريد منه 
  :خذ مثاالً.. وألن األمثلة مفاتيح الفهوم 

نفرض أنك زرت مستشفى وقابلـت مصـادفة   
فدعوته .. صديقاً قدمياً كان زميالً لك أيام اجلامعة 

  ..فوافق .. إىل وليمة غداء يف بيتك 
فذهبت إىل السوق واشتريت حاجات مث رجعـت  



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٥٠

إىل البيت لتستعد وجعلت تتصل بعدد مـن زمالئكـم   
.. السابقني تدعوهم ملشاركتكم الوليمة ورؤية صاحبك 

من البخالء الذين استوىل حـب   -ن بني هؤالء صديق م
فلمـا  .. اتصلت به فرحب وحيـا   -املال على قلوم 

يا ليـتين أسـتطيع   .. آآه : قال .. أخربته عن الوليمة 
فبلغه .. لكين مرتبط بشغل هااام .. احلضور ورؤية فالن 

  ..ولعلي أراه يف وقت آخر .. سالمي 
.. ته أنه خيشى أن جييء فأدركت أنت من معرفتك بطبيع

فيضطر إىل أن يدعو الضيف إىل بيته ويصنع لـه وليمـة   
  ..وهو يريد التوفري .. !! تكلفه مبلغاً وقدره 

عموماً هذا الضيف لن يبقى يف البلد سيسافر : فقلت له 
إذن سأؤجل شغلي .. آآآ : فقال .. بعد الغداء مباشرة 

  !!وآيت لرؤيته 
.. يكون اجتماعياً أسـرياً   وبعض من ختالطهم من الناس

اطلـب منـه أي   .. ال يصرب على فراقهم .. حيب أسرته 
فال تكلفه .. شيء إال أن يبتعد عن أوالده بسفر أو حنوه 

  ..ما ال يطيق 
  ..إىل غري ذلك من طبائع الناس 

يعجبين بعض الناس الذي ميلك فن اصطياد مجيع القلوب 
 ..  

  .. رجهم فأحبوه فإذا سافر مع خبالء اقتصد حىت ال حي
  .. وإن جالس عاطفيني زاد من نسبة عاطفته فأحبوه 

وإن مشى مع فكاهيني مرحني ضحك ومزح وجاملـهم  
  .. فأحبوه 

  ..إما نعيمها وإما بؤسها .. يلبس لكل حالة لبوسها 
 وانظر إىل رسـول اهللا  .. وعد بذاكرتك قليالً معي 

  ..وقد أقبل بالكتائب لفتح مكة 
قبل أن يدخل مكة  ان  قد خرج إىل النيب كان أبو سفي

  .. فأسلم .. 

الشاهد منها أنه ملا أسـلم قـال   .. يف قصة طويلة 
  : العباس 

إن أبا سفيان رجل حيـب الفخـر    ..يا رسول اهللا 
  ..فاجعل له شيئاً 

من دخل دار أيب سفيان فهـو  .. نعم : " فقال 
  ..آمن 

 ومـن دخـل  .. ومن أغلق عليه بابه فهو آمـن   
  ..املسجد فهو آمن 

  ..فلما ذهب أبو سفيان لينصرف إىل مكة 
  ..نظر إليه رسول اهللا 

  ..فإذا هو الذي استنفر قريشاً حلربه يف بدر 
  ..واستنفرها حلربه يف أحد 

  ..مث استنفرها حلربه يف اخلندق 
  ..قد طحنته احلرب وطحنها .. وإذا رجل قائد 

  ..وإذا هو حديث عهد بإسالم 
  ..أن يريه قوة اإلسالم  سول اهللا فأراد ر
  ..يا عباس : " فقال 
  .. لبيك يا رسول اهللا : قال 
احبس أبا سفيان مبضيق الوادي عند خطـم  : قال 

  ..اجلبل حىت متر به جنود اهللا فرياها 
  ..أي أوقفه على طريق اجليش وهو يدخل مكة 

حىت وقف معه مبضيق .. فخرج العباس بأيب سفيان 
حيث تتدفق الكتائب كالسيل إىل مكة  ..الوادي 

 ..  
فلما مـرت   ..وجعلت الكتائب متر عليه براياا 

  يا عباس من هؤالء ؟ : الكتيبة األوىل قال 
  .. سليم : قال العباس 

  ..!! مايل ولسليم : قال 
  ..مث مرت به الثانية 
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  يا عباس من هؤالء ؟: قال 
  .. مزينة : قال 
  ..!!مايل وملزينة : قال 

وهو ما متر كتيبة إال سأل العباس .. ىت نفدت الكتائب ح
  .. عنها 

  .. مايل ولبين فالن : قال .. فإذا أخربه 
وفيهـا  .. يف كتيبتـه اخلضـراء    حىت مر رسول اهللا 

فال .. قد غطوا أجسادهم باحلديد .. املهاجرون واألنصار 
  ..يرى منهم إال عيوم 

  ء ؟من هؤال! سبحان اهللا يا عباس : فقال 
يف املهاجرين واألنصار  هذا رسول اهللا : فقال العباس 

..  
واهللا ما ألحد ؤالء من قبـل  .. هذا املوت األمحر : قال 

  ..وال طاقة 
واهللا يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيـك  : مث قال 
  !عظيماً 

  .. إا النبوة .. يا أبا سفيان : قال العباس 
  ..فنعم إذن: فقال أبو سفيان 

النجـاَء إىل  .. صاح به العبـاس  .. فلما جتاوزم اخليل 
  ..قومك 

  .. فمضى أبو سفيان سريعاً إىل مكة 
  : وجعل يصرخ بأعلى صوته 

هذا حممد قد جاءكم فيما ال قبل لكم  ..يا معشر قريش 
  ..فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن  ..به 

  وما تغين عنا دارك ؟! قاتلك اهللا : قالوا 
ومن دخل املسجد .. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن : قال 

  ..فهو آمن 
  ..فتفرق الناس إىل دورهم وإىل املسجد 

كيف أثر يف نفس أيب سفيان مبا يصلح له  فلله در نبيه 

 ..  
أن تعرف طبيعـة الشـخص   .. ومما حيسن ههنا 

.. فإن معرفة طبيعته .. ونفسيته قبل أن تتكلم معه 
دك عند التعامل أو الكالم معه يفي.. وماذا يناسبه 

..  
  .. يف غزوة احلديبية 
مبن معه مـن املهـاجرين   .. خرج رسول اهللا 

  .. واألنصار ومن حلق به من العرب 
  ..كانوا ألفاً وأربعمائة 

ساقوا معهم اهلدى وأحرموا بالعمرة ليعلم النـاس  
  .. أم إمنا خرجوا زائرين هلذا البيت معظمني له 

هدياً إىل البيت .. بعني من اإلبل معه س وساق 
  ..احلرام 

  ..فمنعتهم قريش من دخوهلا .. وصلوا مكة 
بأصحابه يف موضع امسه احلديبية  عسكر النيب 

..  
جعلت قريش ترسل إليه الرجـل تلـو الرجـل    

  ..للتفاوض معه 
  .. فبعثوا إليه أوالً مكرز بن حفص 

د لكنه ال يلتزم بعه.. كان مكرز رجالً من قريش 
  ..بل هو فاجر غادر .. وال ميثاق 

هـذا رجـل   : مقبالً قال  فلما رآه رسول اهللا 
  .. غادر 

كلمه مبا يصـلح  .. فلما انتهى إىل رسول اهللا 
  .. ملثله 

.. إمنا جاء معتمراً .. وأخربه أنه ما جاء يريد حرباً 
ومل يكتب معه عهداً ألنه يعلم أنه ليس أهالً لذلك 

..  
  ..ريش فأخربهم رجع مكرز إىل ق
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  ..سيد األحابيش .. فبعثوا حليس بن علقمة 
وكان األحابيش قوم من العرب سكنوا مكـة تعظيمـاً   

  .. للحرم وعناية بالكعبة 
  : قال  فلما رآه رسول اهللا 

فابعثوا اهلدي ..  ز أي يتعبدون .إن هذا من قوم يتأهلون 
  .. يف وجهه حىت يراه 

تسيل عليه من عـرض  . .فلما رأى اهلدي من إبل وغنم 
  .. الوادي يف قالئده وحباله مربوطاً مهيئاً ليذبح يف احلرم 

قـد أضـناه   .. قد أكل أوباره من طول احلبس عن حمله 
  ..اجلوع والعطش 

ومل يقابل رسول .. انتفض .. ملا رأى سيد األحابيش ذلك 
وكيف مينع املعتمرون عن البيت .. إعظاماً ملا رأى  اهللا 

  !!احلرام 
اجلـس  : فقالوا له .. فقال هلم ذلك .. رجع إىل قريش 

  ..فإمنا أنت أعرايب ال علم لك 
  : وقال .. فغضب احلليس 
وال على .. واهللا ما على هذا حالفناكم .. يا معشر قريش 
  ..هذا عاهدناكم 

  أيصد عن بيت اهللا من جاءه معظماً له ؟  
ما جاء لتخلن بني حممد وبني .. والذي نفس احلليس بيده 

  .. أو ألنفرن باألحايش نفرة رجل واحد .. له من العمرة 
حىت نأخذ ألنفسنا ما نرضى به .. كُف عنا .. مه : قالوا 

..  
فاختاروا عروة بن .. أن يبعثوا رجالً شريفاً .. مث أرادوا 

  ..مسعود الثقفي 
يا معشر قريش إين قد رأيت ما يلقى منكم مـن  : فقال 

من التعنيف وسوء اللفظ .. إذ جاءكم  بعثتموه إىل حممد
  ..وقد عرفتم أنكم والد وأين ولد .. 

  ..صدقت ما أنت عندنا مبتهم : قالوا 

له شـرف  .. وكان ملكاً يف قومه .. فخرج عروة 
  .. وله ترفع على الناس .. ومكانة 

  : جلس بني يديه مث قال  فلما أتى رسول اهللا 
جئت ـم إىل  أمجعت أوشاب الناس مث !! يا حممد 

  بيضتك لتفضها م ؟ 
قد .. قد خرجت معها العوذ املطافيل .. إا قريش 

  ..لبسوا جلود النمور 
وأمي .. يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم عنوة أبـداً  

  ..اهللا لكأين ؤالء قد انكشفوا عنك غداً 
  .. واقفاً .. وكان أبو بكر خلف النيب 

أحنن ننكشف ! ت امصص بظر الال: فقال أبو بكر 
  عنه ؟ 

فلم يتعود علـى  .. تفاجأ ملك قومه ذا اجلواب 
لكنه يف احلقيقة كان حيتاج إىل جرعة كهذه .. مثله 

  ..ختفض ما يف رأسه من كربياء 
  من هذا يا حممد ؟ : فقال عروة متأثراً 

  .. هذا ابن أيب قحافة : قال 
أما واهللا لوال يد كانت لك عندي لكفأتـك  : قال 

  .. ولكن هذه ذه .. ا
ويكلم الـنيب  .. وجعل عروة يلني العبارات بعدها 

.. واملغرية بن شعبة الثقفي .. ويلمس حلية النيب
قد غطى وجهه .. واقف وراء رأس رسول اهللا 

  .. احلديد 
فكان كلما قرب عروة يده من حلية رسول اهللا 

 ..  
  .. قرعها شعبة بطرف السيف 

  ..فيقرعها شعبة بطرف السيف . .مث ميدها ثانية 
اكفف يدك عـن  : قال شعبة .. فلما مدها الثالثة 
أي .. قبل أال تصل إليك يدك  وجه رسول اهللا 
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  !!أقطعها 
ومن هـذا يـا   ! وحيك ما أفظك وأغلظك : فقال عروة 

  حممد ؟
  ..وقال .. فتبسم رسول اهللا 

  ..هذا ابن أخيك املغرية بن شعبة الثقفي 
  ! أي غدر وهل غسلت سوأتك إال باألمس : فقال عروة 

  ..وعاد إىل قريش .. مث قام عروة من عند النيب 
  : فامسع ما قال 

واهللا لقد رأيت كسرى وقيصر .. يا معشر قريش : قال 
واهللا ما رأيت ملكاً يعظمه أصـحابه كمـا   .. والنجاشي 

  .. يعظم أصحاب حممد حممداً 
  .. يقع من قبل فوقع يف قلب قريش من الرهبة ما مل

  ..فأرسلت قريش سهيل بن عمرو 
فلما رآه رسول اهللا .. فمضى ميشي إىل رسول اهللا 

  ..مث كتبوا بينهم صلح احلديبية .. سهل أمركم : قال .. 
واسـتعمال  .. ألنواع الناس  هذا جانب من معرفته 

  ..املفتاح املناسب يف التعامل مع كل أحد 
ناس تالحظها حـىت يف إلقـاء   وهذه األنواع من طباع ال

  ..الكلمات أو السواليف معهم 
  ..وميكنك أن تشاهد دليل ذلك بنفسك 

وانظر .. حاول أن تلقي قصة مبكية أمام مجع من الناس 
  ..إىل أنواع تأثرهم 

أذكر أين ألقيت يوماً خطبة ضمنتها قصة مقتل عمر 

وملا وصلت إىل كيفية طعن أيب لؤلؤة اوسي لعمر .. 

  : -بصوت عالٍ  –قلت .. 
مث طعنه .. وفجأة خرج أبو لؤلؤة من احملراب على عمر 

  .. ثالث طعنات 
  وقعت األوىل يف صدره 

  .. والثانية يف بطنه 

  .. مث استجمع قوته وطعن باخلنجر حتت سرته 
  .. مث جررررر اخلنجر حىت خرجت بعض أمعائه 

يف  الحظت وأنا أنظر يف الوجوه أن الناس تنوعـوا 
  .. كيفية تأثرهم 

فمنهم من أغمض عينيه فجأة وكأنه يرى اجلرميـة  
  .. أمامه 

  .. ومنهم من بكى 
ومنهم من كان يستمع دون أدىن تأثر وكأنه ينصت 

  !!إىل حكاية ما قبل النوم 
ملا وقـع   قل مثل ذلك لو عرضت قصة محزة 

وكيـف شـقوا بطنـه    .. شهيداً يف معركة أحد 
.. وجدعوا أنفه .. عوا أذنيه وقط.. فأخرجوا كبده 

  .. وهو سيد الشهداء وأسد اهللا ورسوله 
  .. وعموماً 

علمتين احلياة أن الناس ال خيلون من أن يوجد من 
.. ال حيسن ضبط عباراتـه  ..!! بينهم غليظ غيب 

  ..وال جماملة السامعني 
أذكر أن رجالً من هذا الصنف جلـس مـرة يف   

مع أحد البائعني فذكر قصة وقعت له .. جملس عام 
وهذا البائع ضخم جداً : فقال يف معرض حديثه .. 

وأشـار إىل  !! يشبه خالـد  : مث قال .. كأنه محار 
  !!رجل جبانبه 

وهو كأنه محار .. فال أدري كيف صار يشبه خالداً 
 !!  

  .. هنا سؤال كبري .. وقبل اخلتام 
هل ميكنك تغيري طباعك لتتناسب مع طباع مـن  

  ؟..ختالطه 
مشهوراً بني النـاس بقوتـه    كان عمر .. م نع

  .. وصرامته 
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وجـاء  .. اختلف رجل مع زوجته .. ويف يوم من األيام 
  ..يسأل عمر كيف يتعامل معها 

فلما وقف عند بيت عمر وكاد أن يطرق البـاب مسـع   
مل .. مل يصرخ .. وعمر ساكت .. زوجة عمر تصرخ به 

  .. يضرب 
  .. جعاً متعجباً فوىل الرجل ظهره للباب وكر را

: .. أحس عمر بصوت عند الباب فخرج ونادى الرجل 
  ما خربك ؟

جئت أشـتكي إليـك امـرأيت    .. يا أمري املؤمنني : قال 
  !!فسمعت امرأتك تصرخ بك 

.. حليلـة فراشـي   .. يا رجل إا امـرأيت  : فقال عمر 
أفال أصرب منها علـى  .. وغاسلة ثيايب .. وصانعة طعامي 

  ..بعض السوء 
بعض الناس ال عالج له فال بد من التكيف معه : وعموماً 

..  
أو خبـل  .. يشتكي إيلَّ بعض الناس من شدة غضب أبيه 

  ..أو .. زوجته 
فأَعرض عليه بعض طرق العالج فيفيدين أنه جرا كلها 

  ..ومل تنفع 
ويغمـر  .. احلل أن يصرب على أخالقهـم  ! ؟..فما احلل 

ويتكيف مع واقعه قـدر  .. ها سيء أخالقهم يف حبر حسنِ
  .. املستطاع 

  ..فبعض املشاكل ليس هلا حل 
  

  ..نتيجة 
معرفتك بطبيعة الشخص الذي ختالطه جتعلك قادراً على 

  ..كسب حمبته 
  

..أستاذ الرياضيات .٢١

كان يدرس مادة الرياضـيات لطـالب املرحلـة    
كان يالحظ على عدد .. السنة األخرية .. الثانوية 

..فأراد أن يؤدم .. وعدم املتابعة منهم اإلمهال 
  ..دخل عليهم يوماً 

كـل  : وأول ما استقر على كرسيه فاجأهم بقوله 
  !!واحد يضع كتابه جانباً وخيرج ورقة وقلماً 

  !ملاذا يا أستاذ ؟: قالوا 
  .. اختبار مفاجئ .. اختبار : قال 

.. بدأ الطالب بنوع من التذمر ينفذون ما طلـب  
  ..ياء ويتهامسون باست

.. كان من بينهم طالب كبري اجلسم صغري العقـل  
.. مشاكس كثري املشاكل سريع الغضب متـهور  

  : صاح بأستاذه 
حنن بالكاد جنيـب  .. ال نريد أن خنترب .. يا أستاذ 

  !! باهللا كيف إذا كنا ما ذاكرنا ؟.. وحنن مذاكرون 
  ..قاهلا الطالب بنربة حادة 

.. هو على كيفك  ما: وقال .. ثار املدرس وهاج 
إذا ما هو عاجبـك  ! فاهم ؟.. ختترب غصباً عنك 

  !!!اطلع برا 
  .. أنت اللي تطلع برا : وصاح .. ثار الطالب 

يـا  : توجه املدرس إىل الطالب وهو يصيح ويردد 
ويقتـرب  .. يا .. يا عدمي التربية .. قليل األدب 
  ..أكثر وأكثر 

  .. مث .. ض الطالب واقفاً 
كان مما لست أذكره       فظن شراً ، وال  كان ما

  !!تسأل عن اخلرب
عوقب الطالب .. وصل األمر إىل إدارة املدرسة 

..خبصم درجتني وكتابة تعهد بالتزام األدب 
.. أما املدرس فصار حـديث القاصـي والـداين    
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ومثار أحاديث الطالب يف كل .. وأصبح مضرب األمثال 
سمع التعليقات واهلمسات ميشي يف ممراا وي.. املدرسة 

  ..حىت انتقل بعدها إىل مدرسة أخرى .. 
بينما مدرس آخر وقع له املوقف نفسـه لكنـه أحسـن    

  ..التصرف معه 
أخرج ورقة وقلماً : وفاجأهم بقوله .. دخل على طالبه 

  ..اختبار مفاجئ .. 
يا أستاذ : صاح .. وكان من بينهم طالب كذاك الطالب 

  ..ما هو على كيفك !! 
كان املدرس جبالً حيس بثقل الرجل اليت حياول أن يصعد 

  ..يفهم أن العصيب ال يقابل بعصبية !!.. عليه 
يعين يا خالد ما تريد أن : ابتسم ونظر إىل الطالب وقال 

  ختترب ؟
  ..ال : -صارخاً  -فقال 

اللي ما يريـد  .. خالص : فقال املدرس بكل هدووووء 
  ..خيترب نتعامل معه بالنظام 

أوجد نتيجـة هـذه   : السؤال األول : اكتبوا يا شباب 
ومضــى يســوق .. ١٥+ ع = ص + س : املعادلــة 

  ..األسئلة 
أقولك ما أريد أن أخترب : مل يصرب الطالب املشاكس وقال 

وهـل  : وقـال  .. نظر إليه املدرس وابتسم دوووء .. 
  .. أنت رجل ومسئول عن تصرفاتك .. ألزمتك أن ختترب 

فهدأ وأخرج ورقـة  .. لطالب ما يثري غضبه أكثر مل جيد ا
مث بعدها متت .. وبدأ يكتب األسئلة مع زمالئه .. وقلماً 

  ..حماسبته على سوء أدبه عن طريق إدارة املدرسة 
تذكرت هذه املفارقة يف القدرة على التعامل مع املواقف 
وأنا أتأمل يف مهارات الناس على إذكاء النريان وإمخادها 

..  
عامل مع العصيب بعصبية يؤدي إىل تفجـر املوقـف   فالت

  ..واحتدام اخلالف 
أن من يالقـي  .. فمن األمور املسلمة عند العقالء 
  .. النار بالنار يزدها شرراً واحتداماً 

 –ويف اجلهة املقابلة جتد أحياناً أن من يقابل الربود 
  ..ال تستقيم له األمور .. بربود  –دائماً 

  .. ناس شعرة معاوية فليكن رابطك مع ال
كيف اسـتطعت أن حتكـم    فقد سئل معاوية 

مث حتكمهـم خليفـة   .. الناس أمرياً عشرين سنة 
  عشرين سنة ؟

أحد طرفيها يف .. جعلت بيين وبينهم شعرة : فقال 
فإذا شدوها من جهتهم .. يدي واآلخر يف أيديهم 

وإذا أرخوا من .. أرخيت من جهيت حىت ال تنقطع 
  .. ن جهيت جهتهم شددت م

  !!ما أحكمه .. صدق رضي اهللا عنه 
أظن من املسلَّمات يف حياتنا أنه ال ميكن أن يهنـأ  

كمـا ال  .. بالعيش زوجان كالمها عصيب غضوب 
  .. ميكن أن تطول عالقة صاحبني كالمها كذلك 

.. أذكر أين ألقيت حماضرة يف أحـدى السـجون   
وكان قدري أن تكون احملاضرة يف العنرب اخلـاص  

.. ملا انتهيت من حماضريت .. مبرتكيب جرائم القتل 
.. تفرقوا إىل مهاجعهم وأقبل إيل أحدهم شـاكراً  

وعرفين بنفسه وأنه املسئول عن األنشطة الثقافيـة  
  .. يف العنرب 

سألته عن سبب ارتكاب جرمية القتل عند أكثـر  
  .. هؤالء 
واهللا يـا شـيخ إن   .. الغضب .. الغضب : فقال 

جل حفنة رياالت ختاصم عليها مـع  بعضهم قتل أل
  ..عامل يف بقالة أو حمطة وقود 
ليس الشـديد  : ( تذكرت عندها قول النيب 
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) إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب .. بالصرعة 
)٢٩( ..  

نعم ليس البطل هو قوي البدن الذي ما يصارع أحداً إال 
ألصبحت  فلو كان هذا هو مقياس البطولة.. ال .. غلبه  

  .. احليوانات والوحوش أفخر من اآلدميني 
إمنا البطل هو العاقل الذي يعرف كيـف يتعامـل مـع    

مـديره  .. أوالده .. يتعامل مع زوجته .. املواقف مبهارة 
  ..دون أن يفقدهم .. زمالئه .. 

  .. )٣٠(ال يقضي القاضي وهو غضبان : ويف احلديث 
إمنـا احللـم   : بتدريب النفس على احللم فقال  وأمر 

  .. )٣١(بالتحلم 
يعين عند كظم الغضب يف املـرة األوىل  .. نعم بالتحلم 

مث يف % ٩٠ولكن يف الثانية سـتتعب  % ١٠٠ستتعب 
وهكذا حـىت  % ٨٠الثالثة إذا كظمت غضبك ستتعب 

  ..تتدرب ويصبح احللم واهلدوء عندك طبيعة 
( ومن طرائف قصص الغضب أين ذهبت يوماً ملدينة أملج 

  .. إللقاء حماضرة ) ك جنوب جدة ٣٠٠
كان من بني احلاضرين شـاب سـريع الغضـب ثـائر     

  .. األعصاب جداً 
هذا الشاب سافر مرة بسيارته ومل يكن مستعجالً فكـان  

كان وراءه سيارة مسرعة تريده أن يفسح .. ميشي ببطء 
وهو يزداد بطئاً ويشري هلم بيده أن خففـوا  .. هلا الطريق 

  ..السرعة 
وتعداه .. حب السيارة األخرى بصاحبنا ذرعاً ضاق صا

ومل .. مث مضـى  .. بسرعة واحنرف عليه بسيارته مؤدباً 
  ..يصب أحد منهما بضرر 

                                               
  ( ٢٩ )  
  ( ٣٠ )  
  ( ٣١ )  

وهي تثور على أقل من  –ثارت أعصاب صاحبنا 
وأخـذ  .. فزاد سرعة سـيارته   –ذلك بكثيييري 
ويشري هلم بأضواء السيارة مراراً .. يصرخ ويزجمر 

وتناول قطعة .. ألقى غترته جانباً ف.. حىت توقفوا 
هي يف األصـل مفـك لفـتح براغـي      -حديد 

ونزل مـن السـيارة   .. -العجالت عند احلاجة 
والغضب باد عليه وقطعة احلديد .. متوجهاً إليهم 

  ..يف يده 
فإذا بالسيارة املقابلة ينزل منها ثالثة شـباب قـد   

وتباعدت أيديهم عن .. ضاقت مالبسهم بعضالم 
  .. وم من عرض أكتافهم جن

وقـد رأوه  .. أقبلوا يركضون بانفعال إىل صاحبنا 
  !!يأ للقتال 

وهم ينظرون .. وغص بريقه .. فلما رآهم انتفض 
  ..إليه وإىل ما يف يده 

.. فلما الحظ أم حيدون النظر إىل قطعة احلديـد  
  : رفعها برفق وقال 

أردت أن أنبهكم إىل أن هـذه سـقطت   .. عفواً 
  .. !!نكم م

.. وولوا إىل سـيارم  .. فتناوهلا أحدهم بانفعال 
  ..!!وهو يشري بيده إليهم مودعاً 

  
  ..معادلة 

  انفجار = عصيب + عصيب 
  

  ماذا تستفيد من هذه املهارة ؟.٢٢
واملفتاح املناسب لفتح قلوب .. كل باب له مفتاح 

..الناس هو معرفة طبائعهم 
االستفادة .. اإلصالح بينهم .. حل مشاكل الناس 
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  ..اتقاء شرورهم .. منهم 
  ..كل ذلك تصبح فيه بارعاً إذا عرفت طبائعهم 

اشتد اخلالف .. افرض أن شاباً وقع بينه وبني أبيه خالف 
حاول االبن العودة مـراراً  .. حىت طرده أبوه من البيت 

  ..لكن األب كان عنيداً مصراً 
حـدثت األب بالنصـوص   .. دخلت لإلصالح بينهما 

  ..خوفته من إمث القطيعة .. شرعية ال
  .. كان مشحوناً غاضباً جداً .. مل يلتفت إليك 

  .. أردت أن تستعمل أساليب أخرى لإلصالح 
جئت إليه .. عرفت من طبيعة هذا األب أنه عاطفي جداً 

  :وقلت 
ويلتحف .. يفترش األرض .. أما ترحم ولدك .. يا فالن 
  ..!! السماء 

املسكني يبيت طاويـاً ويصـبح   و.. أنت تأكل وتشرب 
  .. جائعاً 

أما تـذكر  .. أما تذكره إذا رفعت كسرة اخلبز إىل فمك 
  ..مشيه يف حر الشمس 

.. وتضمه إىل صدرك .. أما تذكر ملا كنت حتمله صغرياً 
  ..وتشمه وتقبله 

  !! ..أيرضيك أن يستجدي الناس وأبوه حي
كثر من ويقترب أ.. جتد أن عاطفة األب يج ذا لكالم 

  ..نقطة االلتقاء 
  :قلت له .. وإن كان أبوه خبيالً حمباً للمال 
أرجع الولد حتت نظـرك  .. يا فالن أنتبه ال تورط نفسك 

فتلزمـك  .. أخشى أن يسرق أو يعتـدي  .. وتصرفك 
فأنت أبوه .. وإصالح ما خرب .. احملكمة بسداد ما أخذ 

  .. انتبه .. على كل حال 
  .. بدأ يعيد موازينه من جديد جتد أن األب البخيل سي

وكان جشعاً حمبـاً  .. وإن كان كالمك موجهاً إىل االبن 

  ..للمال 
غـداً  .. لن ينفعك أال أبوك .. يا فالن : قلت له 

  من يسدد مهرك ؟ .. ستحتاج أن تتزوج 
  لو تعطلت سيارتك من يصلحها ؟ 

  من سيحاسب املستشفى ؟ .. لو مرضت 
.. مصـروف  .. ا إخوانك يستفيدون كما شاءو

  .. وأنت جالس هكذا .. هدايا 
ما يضرك أن تصلح ذلك كله بقبلة تطبعها علـى  

  .. أو كلمة أسف مس ا يف أذنه .. جبني أبيك 
.. وكذلك لو دخلت لإلصالح بني زوجة وزوجها 

وفتحت باب كل واحد منهما .. فعلت مثل ذلك 
  .. باملفتاح املناسب 

  .. يرك يف العمل ومثله لو أردت إجازة من مد
وعرفت أنه ال يلتفت إىل العواطـف وال أألمـور   

  ! ) ..وبس ( وإمنا عمل .. االجتماعية 
أحتاج إىل إجازة ثالثة أيام أجدد فيهـا  : فقلت له 
أشعر أن إنتـاجييت  .. وأستعيد حيوييت .. نشاطي 

أعطين فرصـة  .. مع ضغط العمل تنحدر تدرجيياً 
ألعود أنشـط  .. يام فقط ثالثة أ) رأسي ( إلراحة 
  ..وأقدر 

.. تلحظ من خالل تعامالته .. وإن كان اجتماعياً 
  : قلت له .. أنه حريص على األسرة والعائلة 

 م .. أوالدي .. أريد إجازة ألرى والديأشعر أ
  .. إىل غري ذلك .. يف واد وأنا يف واد آخر 

: وستسمع الناس غداً يقولون .. أتقن هذه املهارة 
  ..!!ينا أبرع فالناً يف القدرة على اإلقناع ما رأ

  ..نتيجة 
ومعرفة طبيعة اإلنسان .. كل إنسان له مفتاح 

  .. تدلّك على معرفة مفتاحه املناسب 
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  ..مراعاة النفسيات .٢٣
وصحة .. تتقلب أمزجة الناس يف حيام بني حزن وفرح 

..واستقرار واضطراب .. وغىن وفقر .. ومرض 
أو .. لهم لبعض األنواع من التعامالت وبالتايل يتنوع تقب

  ..ردهم هلا حبسب حالتهم الشعورية وقت التعامل 
فقد يقبل منك النكتة والطرفة ويتقبل املـزاح يف وقـت   

لكنه ال يتقبل ذلك يف وقت حزنه .. استقراره وراحة باله 
..  

..!! فمن غري املناسب أن تطلق ضحكة مدوية يف عـزاء  
  ..ة برية لكنها حتتمل منك يف نزه

وهذا أمر مقرر عند مجيع العقالء وليس هـو املقصـود   
  ..حبديثي هنا 

إمنا املقصود هو مراعاة النفسيات واملشاعر الشخصـية  
  ..عند احلديث مع الناس أو التصرف معهم 

قد .. افرض أن امرأة طلقها زوجها وليس هلا أب وال أم 
ه وجعلت جتمع أغراضها لتعيش مع أخيها وزوجت.. ماتا 

..  
فبينما هي كذلك إذ دخلت عليها جارـا يف الضـحى   

ووضـعت هلـا القهـوة    .. فرحبت املطلقة ا .. زائرة 
فجعلت الزائرة تبحث عن أحاديث لتؤانسها .. والشاي 

  : فسألتها املطلقة .. 
  .. باألمس رأيتكم خارجني من املنزل 

أبو فالن أصر علي أن نتعشى .. إي واهللا : فقالت اجلارة 
مث مر السوق واشـترى يل  .. ارج البيت فذهبت معه خ

مث وقف عند حمل ذهـب ونـزل   .. فستاناً لعرس أخيت 
  ..واشترى يل سواراً ألبسه يف العرس 

وملا رجعنا إىل البيت رأى األوالد يف ملل فوعدهم آخـر  
  .. األسبوع أن يسافر م 

واملطلقة املسكينة تستمع إىل ذلك وتتخيل حاهلا بعد قليل 

  !! بيت زوجة أخيها يف
هل يناسب إثـارة هـذا النـوع مـن     : السؤال 

  !! األحاديث مع امرأة فشلت يف مشروع الزواج ؟
هل تظن أن هذا املطلقة ستزداد حمبة هلذه اجلـارة  

وفرحاً بزيارا هلا .. ورغبة يف جمالستها دائماً ؟.. ؟
  ..؟

: نتفق مجيعاً على جواب واحد نصرخ به قـائلني  
  ..الااااا 

  .. بل سيمتلئ قلبها حقداً وقهراً 
  إذن ما احلل ؟ هل تكذب عليها ؟ 

واهللا : كأن تقـول  .. ولكن تتكلم باختصار .. ال 
مث تصـرف  .. كان عندنا بعض األشغال قضيناها 

  ..الكالم إىل موضوع آخر تصربها به على كربتها 
أن صديقني اختـربا ايـة املرحلـة    .. أو افرض 

  .. أحدمها وخترج بتفوق فنجح .. الثانوية 
أو خترج بنسبة .. والثاين رسب يف عدد من املواد 

  ..ضعيفة ال تؤهله للقبول يف شيء من اجلامعات 
فهل ترى من املناسب عندما يزور املتفوق صاحبه 
أن يسهب يف احلديث حول اجلامعات اليت مت قبوله 

  ؟ ..وامليزات اليت ستمنح له .. فيها 
  .. ال : يعاً قطعاً جوابنا مج
  إذن ما احلل ؟ 

كأن .. احلل أن يذكر له عموميات خيفف ا عنه 
وقلـة  .. يشتكي من كثرة الزحام يف اجلامعـات  

وخوف كثري من املتقدمني إليها من عدم .. القبول 
فريغب .. حىت خيفف عن صاحبه مصابه .. القبول 

.. وحيبه ويأنس بقربه .. عند ذلك يف جمالسته أكثر 
  ..أنه قريب من قلبه  ويشعر

وقل مثل ذلك لو التقى شابان أحدمها أبوه كـرمي  
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  .. يغدق عليه األموال 
  .. واآلخر أبوه خبيل ال يكاد يعطيه ما يكفيه 

فمن غري املناسب أن يتحدث ابن الكرمي بإغداق أبيه عليه 
  ..و .. وكثرة املال لديه .. 

 ..ألن هذا النوع من الكالم يضيق به صـدر صـديقه   
ويستثقل اجللوس مـع هـذا   .. ويذكره مبأساته مع أبيه 

  .. الصديق ويشعر ببعده عنه يف مهه 
إىل مراعاة مشاعر اآلخرين ونفسيام  لذلك نبه النيب 

واذوم هو .. )٣٢(ال تطيلوا النظر إىل اذوم : فقال .. 
املصاب مبرض ظاهر يف جلده قد جعله مشوهاً يف منظره 

اسب أنه إذا مر بقوم أن يطيلوا النظر إىل فمن غري املن.. 
  ..ألن هذا يذكره مبصيبته فيحزن .. جلده 

مع والد  ويف موقف غاية يف املراعاة واللطف يتعامل 
  ..أيب بكر 

  ..ملا أقبل جبيوش املسلمني إىل مكة لفتحها  فإنه 
.. وكان شيخاً كـبرياً  .. قال أبو قحافة أبو أيب بكر 

  : بنة له من أصغر ولده قال ال.. أعمى 
اظهري يب على جبل أيب قبيس ألنظر صدق ما .. أي بنية 
  .. هل جاء حممد ؟.. يقولون 

أي بنية ماذا ترين : فقال .. فأشرفت به ابنته فوق اجلبل 
  ؟ 

  ..أرى سواداً جمتمعاً مقبالً : قالت 
  .. تلك اخليل : قال 

مقـبالً  وأرى رجالً يسعى بني يدي ذلك السواد : قالت 
  .. ومدبراً 

أي بنية ذلك الوازع الذي يأمر اخليل ويتقدم إليها : قال 
..  

  .. قد واهللا يا أبت انتشر السواد : مث قالت 
                                               

  ( ٣٢ )

.. قد واهللا إذاً دفعت اخليل ووصلت مكة : فقال 
فإم يقولون من دخل داره .. فأسرعي يب إىل بييت 

  ..فهو آمن 
  . .فاحنطت الفتاة به مسرعة من اجلبل 

  .. قبل أن يصل إىل بيته .. فتلقته خيل املسلمني 
  .. فأقبل أبو بكر إليه 
  .. فاحتفى به مرحباً 

يف  حىت أتى به رسول اهللا .. مث أخذ بيده يقوده 
  ..املسجد 

قـد  .. فإذا شيخ كبري .. فلما رآه رسول اهللا 
  ..واقتربت منيته .. ورق عظمه .. ضعف جسمه 
وقد فارقه منذ .. ظر إىل أبيه ين.. وإذا أبو بكر 

  ..وانشغل عنه خبدمة هذا الدين .. سنني 
ومبيناً .. فقال مطيباً لنفسه  التفت إىل أيب بكر 
  :قدره الرفيع عنده 

  ! هال تركت الشيخ يف بيته حىت أكون أنا آتيه فيه ؟
قائدهم رسول .. كان أبو بكر يعلم أم يف حرب 

أشعاله أكثر من أن و.. وأن وقته أضيق .. اهللا 
  ..يتفرغ للذهاب لبيت شيخ يدعوه لإلسالم 

هو أحق أن .. يا رسول اهللا : فقال أبو بكر شاكراً
  ..من أن متشي أنت إليه .. ميشي إليك 

أبا قحافة بني .. فأجلس النيب عليه الصالة والسالم 
  ..بكل لطف وحنان .. يديه 

  .. مث مسح على صدره 
  .. أسلم : مث قال 

أشهد أن ال إله : وقال .. ق وجه أيب قحافة فأشر
  .. وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .. إال اهللا 

مل تسعه الـدنيا  .. انتفض أبو بكر منتشياً مسروراً 
  ..فرحاً 
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فإذا الشـيب يكسـوه   .. يف وجه الشيخ  تأمل النيب 
وال تقربـوه  .. غريوا هذا من شعره : فقال .. بياضاً 
  ..سواداً 

  ..يراعي النفسيات يف تعامله  نعم كان
وأعطى .. ملا دخل مكة قسم جيشه إىل كتائب  بل إنه 

إىل الصحايب البطل سعد بن عبادة .. راية إحدى الكتائب 
..  

ليس له فقط بـل لـه   .. كانت الراية مفخرة ملن حيملها 
  ..ولقومه 

فـإذا هـم الـذين    .. جعل سعد ينظر إىل مكة وسكاا 
وصدوا عنـه  .. وضيقوا عليه .. حاربوا رسول اهللا

  .. الناس 
وعذبوا بالالًُ وخبابـاً  .. وإذا هم الذين قتلوا مسية وياسر 

..  
  ..كانوا يستحقون التأديب فعالً 

** اليوم يـوم امللحمـة   : وهو يقول .. هز سعد الرايية 
  ..اليوم تستحل احلرمة  

.. وكرب يف أنفسـهم  .. مسعته قريش فشق ذلك عليهم 
  ..ا أن يفنيهم بقتاهلم وخافو

فشكت إليه .. وهو يسري  فعارضت امرأة رسول اهللا 
  : وقالت .. خوفهم من سعد 

  يا نيب اهلدى إليك جلائي قريش والت حني جلاء
  حني ضاقت عليهم سعة األرض وعاداهم إله السماء

  إن سعداً يريد قامسة الظهـر بأهل احلجون و البطحاء
  ـظ رمانا بالنسر والعواءخزرجي لو يستطيع من الغي

  فاينه إنه األسد األسـود والليث والغٌ يف الدماء 
  فلئن أقحم اللواء ونادى يا محاة اللواء أهل اللواء 
  لتكونن بالبطاح قريش بقعةَ القاع يف أكف اإلماء 
  إنه مصلت يريد هلا القتل صموت كاحلية الصماء 

 دخلـه .. هذا الشعر .. فلما مسع رسول اهللا 
  ..رمحة ورأفة م 

  ..وأحب أال خييبها إذ رغبت إليه 
وأحب أال يغضب سعداً بأخذ الراية منه بعـد أن  

  .. شرفه ا 
.. فأمر سعداً فناول الراية البنه قيس بـن سـعد   

  ..وأبوه سعد ميشي جبانبه .. فدخل ا مكة
فرضيت املرأة وقريش ملا رأت يد سعد خالية مـن  

  ..الراية 
ألنه بقي قائداً لكنه أريح من عناء  ومل يغضب سعد

  ..محل الراية ومحلها عنه ابنه 
  ..فما أمجل أن نصيد عدة عصافري حبجر واحد 

كن ناجحاً واكسـب  .. حاول أن ال تفقد أحداً 
  ..وإن تعارضت مطالبهم .. اجلميع 

  
  ..اتفاق 
  .. ال مع األبدان .. حنن نتعامل مع القلوب 

  
..اهتم باآلخرين .٢٤

..موماً حيبون أن يشعروا بقيمتهم الناس ع
لذا جتدهم أحياناً يقومون ببعض التصرفات ليلفتوا 

  ..!النظر إليهم 
وقد خيترعون قصصاً وبطوالت ألجـل أن يهـتم   

  ..الناس م أو يعجبوا م أكثر 
فلما .. لو رجع رجل إىل بيته قادماً من عمله متعباً 

ـ  هم دخل صالة البيت رأى أوالده األربعة كل من
  ..على حال 

يتابع برناجماً يف .. أكربهم عمره أحدى عشرة سنة 
  .. التلفاز 
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  .. والثاين يأكل طعاماً بني يديه 
  .. والثالث يعبث بألعابه 

  ..والرابع يكتب يف دفاتره 
  ..السالم عليكم .. فسلم األب بصوت مسموع 

والثاين .. ذاك منهمك مع برناجمه .. فلم يلتفت إليه أحد 
  .. والثالث مشغول بطعامه .. بألعابه  مأخوذ

نفض يـده مـن   .. فإنه ملا التفت فرأى أباه .. إال الرابع 
مث رجـع  .. وقبل يد أبيه .. دفاتره وأقبل مرحباً ضاحكاً 

  .. إىل دفاتره 
  أي هؤالء األربعة سيكون أحب إىل األب ؟ 

  ..أحبهم إليه الرابع : أجزم أن جوابنا سيكون واحداً 
وإمنا ألنه أشعر أبـاه  .. يفوقهم مجاالً أو ذكاًء  ليس ألنه

  .. بأنه إنسان مهم عنده 
كلما ازدادوا لك .. كلما أظهرت االهتمام بالناس أكثر 

  .. حياً وتقديراً 
يشعر كـل  .. يراعي ذلك يف الناس  ن سيد اخللق اك

  ..ومهه مهه .. إنسان أن قضيته قضيته 
  ..على منربه يوماً خيطب الناس  قام 

 ونظر إىل رسول اهللا .. فدخل رجل من باب املسجد 
  :مث قال 

ما يدري ما دينه .. رجل يسأل عن دينه .. يا رسول اهللا 
  !؟

قـد ال يكـون   .. فإذا رجل أعرايب .. إليه  فالتفت 
ويتفرغ له الـنيب  .. مستعداً أن ينتظر حىت تنتهي اخلطبة 

  جد وال وقد خيرج الرجل من املس.. ليحدثه عن دينه
  ..يعود إليه 

لدرجة أنه يقطع .. وقد بلغ األمر عند الرجل أمهية عالية 
  !!اخلطبة ليسأل عن أحكام الدين 

يفكر من وجهة نظر اآلخر ال من وجهة نظـره   كان 

  ..هو فقط 
ودعـا بكرسـي   .. نزل من على منربه الشريف 

وجعل يلقنه ويفهمه أحكام .. فجلس أمام الرجل 
  ..م حىت فه.. الدين 

ورجع إىل منربه وأكمل خطبته .. مث قام من عنده 
..  

  ..آآآه ما أعظمه وأحلمه 
فكـانوا يظهـرون   .. صحابة يف مدرسـته  أترىب 

ومشاركتهم .. واالحتفاء م .. االهتمام باآلخرين 
  ..أفراحهم وأتراحهم 

  ..ومن ذلك ما فعله طلحة مع كعب 
.. جنلس إليـه  .. شيخ كبري  كعب بن مالك 
  ..وكف بصره .. ورق عظمه .. بعدما كرب سنه 

يف ختلفه عن غـزوة  .. وهو حيكي ذكريات شبابه 
  ..تبوك 

  ..   وكانت آخر غزوة غزاها النيب 
الناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة  آذن النيب 

  .. غزوهم 
حىت بلـغ  .. ومجع منهم النفقات لتجهيز اجليش 

  .. عدد اجليش ثالثني ألفاً 
  .. حني طابت الظالل الثمار  وذلك

  ..وعدو قوي عنيد .. وسفر بعيد .. يف حر شديد 
ومل تكـن أمسـاؤهم   .. كان عدد املسلمني كثرياً 

  ..جمموعة يف كتاب 
  :قال كعب 

وأنـا  .. قد مجعت راحلتني .. وأنا أيسر ما كنت 
  .. أقدر شيء يف نفسي على اجلهاد 
  ..لثمار وطيب ا.. وأنا يف ذلك أصغي إىل الظالل 

غاديـاً   حىت قام رسول اهللا .. فلم أزل كذلك 
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  .. بالغداة 
مث .. أنطلق غدا إىل السوق فأشـتري جهـازي   : فقلت 

  ..أحلق م 
.. فعسر علي بعض شأين .. فانطلقت إىل السوق من الغد 

  ..فرجعت 
فعسر علـي  .. أرجع غدا إن شاء اهللا فأحلق م : فقلت 

  ..بعض شأين أيضاً 
  ..فلم أزل كذلك .. أرجع غدا إن شاء اهللا : فقلت 

  .. وختلفت عن رسول اهللا .. حىت مضت األيام 
  .. وأطوف باملدينة .. فجعلت أمشي يف األسواق 

أو رجالً قد .. فال أرى إال رجالً مغموصاً عليه يف النفاق 
  .. عذره اهللا 

فقد مضى  أما رسول اهللا .. نعم ختلف كعب يف املدينة 
  .. به الثالثني ألفاً بأصحا

فإذا هو .. نظر يف وجوه أصحابه .. حىت إذا وصل تبوك 
  .. يفقد رجالً صاحلاً ممن شهدوا بيعة العقبة 

  !ما فعل كعب بن مالك ؟: فيقول 
خلّفه بـرداه والنظـر يف   .. يا رسول اهللا : فقال رجل 

  ..عطفيه 
مـا   واهللا يا نيب اهللا.. بئس ما قلت : فقال معاذ بن جبل 
  ..علمنا عليه إال خرياً 
  ..  فسكت رسول اهللا 

  :قال كعب 
وأقبل راجعاً إىل املدينة .. غزوة تبوك  فلما قضى النيب 

وأستعني .. مباذا أخرج به من سخطه .. جعلت أتذكر .. 
  ..على ذلك بكل ذي رأي من أهلي 

  .. عرفت أين ال أجنو إال بالصدق .. حىت إذا وصل املدينة 
فبدأ باملسجد فصلى فيه ركعتني .. املدينة  لنيب فدخل ا

  .. مث جلس للناس .. 

.. فطفقـوا يعتـذرون إليـه    .. فجاءه املخلفون 
  .. وحيلفون له 

فقبل منهم رسول اهللا .. وكانوا بضعة ومثانني رجالً 
  ووكل سـرائرهم  .. واستغفر هلم .. عالنيتهم

  .. إىل اهللا 
نظـر  .. عليه  فلما سلم.. وجاءه كعب بن مالك 

  .. مث تبسم تبسم املغضب .. إليه النيب 
فلما جلس بني يديـه  .. أقبل كعب ميشي إليه 

 ..  
أمل تكن قـد ابتعـت   .. ما خلفك : فقال له 

  ..ظهرك ؟ يعين اشتريت دابتك 
  ..بلى : قال 
  !فما خلفك ؟: قال 

إين واهللا لو جلست .. يا رسول اهللا : فقال كعب 
لرأيت أين أخرج مـن  .. من أهل الدنيا عند غريك 

  .. ولقد أعطيت جدالً .. سخطه بعذر 
أين إن حدثتك اليـوم  .. ولكين واهللا لقد علمت 

ليوشـكن اهللا أن  .. حديث كذب ترضى به علي 
  .. يسخطك علي 

إين .. جتد علي فيه .. ولئن حدثتك حديث صدق 
  .. ألرجو فيه عفو اهللا عين 

  ..  ما كان يل من عذر واهللا.. يا رسول اهللا 
وال أيسر مـين حـني   .. واهللا ما كنت قط أقوى 

  .. ختلفت عنك 
  .. مث سكت كعب 

  :وقال .. إىل أصحابه  فالتفت النيب 
حـىت  .. فقم .. فقد صدقكم احلديث .. أما هذا 

  ..يقضي اهللا فيك 
.. وخرج مـن املسـجد   .. قام كعب جير خطاه 
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  ..يقضي اهللا فيه  ال يدري ما.. مهموماً مكروباً 
وأخـذوا  .. تبعه رجال منـهم  .. فلما رأى قومه ذلك 

  :ويقولون .. يلومونه 
إنـك رجـل   .. واهللا ما نعلمك أذنبت ذنباً قط قبل هذا 

مبـا   شاعر أعجزت أال تكون اعتذرت إىل رسول اهللا 
هال اعتذرت بعذر يرضى عنك !.. اعتذر إليه املخلفون 

  ..فر اهللا لك فيغ.. مث يستغفر لك .. فيه 
  :قال كعب 

حىت مهمت أن أرجـع فأكـذب   .. فلم يزالوا يؤنبونين 
  ..نفسي 
  هل لقي هذا معي أحد ؟ : فقلت 
فقيل هلما مثل .. رجالن قاال مثل ما قلت .. نعم : قالوا 

  .. ما قيل لك 
وهالل بـن  .. مرارة بن الربيع : من مها ؟ قالوا : قلت 
  .. أمية 

يل فيهما أسوة .. قد شهدا بدراً  فإذا مها رجالن صاحلان
..  

وال أكـذب  .. واهللا ال أرجع إليه يف هذا أبـداً  : فقلت 
  ..نفسي 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
.. كسري الـنفس  .. يسري حزيناً .. مث مضى كعب 

  .. وقعد يف بيته 
الناس عـن كـالم    حىت ى النيب .. فلم ميضِ وقت 
  ..كعب وصاحبيه 

  :عب قال ك
فجعلـت أخـرج إىل   .. وتغريوا لنـا  .. فاجتنبنا الناس 

  .. فال يكلمين أحد .. السوق 
  .. حىت ما هم بالذين نعرف .. وتنكر لنا الناس 

حىت ما هي باحليطان اليت نعرف .. وتنكرت لنا احليطان 

 ..  
حىت ما هي باألرض الـيت  .. وتنكرت لنا األرض 

  .. نعرف 
جعـال  .. ما يبكيان فأما صاحباي فجلسا يف بيو

.. وال يطلعان رؤوسـهما  .. يبكيان الليل والنهار 
  ..ويتعبدان كأما الرهبان 

فكنـت  .. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم 
وأطـوف يف  .. أخرج فأشهد الصالة مع املسلمني 

  ..وال يكلمين أحد .. األسواق 
  ..وآيت املسجد فأدخل 

  ..فأسلم عليه وآيت رسول اهللا 
هل حرك شفتيه برد السالم علي : فأقول يف نفسي 

  أم ال ؟ 
فإذا أقبلت .. فأسارقه النظر .. مث أصلي قريباً منه 

  .. أقبل إيل .. على صاليت 
  .. أعرض عين .. وإذا التفت حنوه 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  .. واآلالم تلد اآلالم .. ومضت على كعب األيام 

  ..الشريف يف قومه  وهو الرجل
  .. عرفه امللوك واألمراء .. بل هو من أبلغ الشعراء 

  ..حىت متنوا لقياه .. وسارت أشعاره عند العظماء 
ال أحـد  .. بني قومه .. يف املدينة .. مث هو اليوم 

  .. وال ينظر إليه .. يكلمه 
وضاقت عليـه  .. إذا اشتدت عليه الغربة .. حىت 

  :ن آخر نزل به امتحا.. الكربة 
  ..فبينما هو يطوف يف السوق يوماً 
  .. إذا رجل نصراين جاء من الشام 

.. من يدلين على كعب بن مالك : فإذا هو يقول 
  ؟
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فناولـه  .. فأتـاه  .. فطفق الناس يشريون له إىل كعب 
  ..صحيفة من ملك غسان 

  ..!!من ملك غسان !! عجباً 
ملـك  واهتم بـه  .. إذن قد وصل خربه إىل بالد الشام 

  !!فماذا يريد امللك ؟!! عجباً .. الغساسنة 
  :فتح كعب الرسالة فإذا فيها 

إنه بلغين أن صـاحبك  .. يا كعب بن مالك .. أما بعد " 
.. ولست بدار مضيعة وال هـوان  .. قد جفاك وأقصاك 
  ".. فاحلق بنا نواسك 

قد طمع يفَّ .. إنا هللا : قال .. فلما أمت قراءة الرسالة 
  .. هذا أيضاً من البالء والشر ..!! ر أهل الكف

فأشعله مث أحرقها فيه .. مث مضى بالرسالة فوراً إىل التنور 
..  

  .. ومل يلتفت كعب إىل إغراء امللك 
.. وقصور العظمـاء  .. نعم فُتح له باب إىل بالط امللوك 

  ..يدعونه إىل الكرامة والصحبة 
  .. وجهه والوجوه تعبس يف .. واملدينة من حوله تتجهمه 
  ..يسلم فال يرد عليه السالم 
  .. ويسأل فال يسمع اجلواب 

  .. ومع ذلك مل يلتفت إىل الكفار 
  ..أو تعبيده لشهوته .. ومل يفلح الشيطان يف زعزعته 

  .. وأحرقها .. ألقى الرسالة يف النار 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

.. كامـل  وانقضى شهر .. ومضت األيام تتلوها األيام 
  ..وكعب على هذا احلال 

  ..والضيق يزداد ثقله .. واحلصار يشتد خناقه 
  .. وال الوحي باحلكم يقضي .. يمضي  فال الرسول 

  ..فلما اكتملت أربعون يوماً 
فيطرق عليـه  .. يأيت إىل كعب   فإذا رسول من النيب 

  ..الباب 
فـإذا  .. لعله جاء بـالفرج  .. فيخرج كعب إليه 

  :يقول له الرسول 
  .. يأمرك أن تعتزل امرأتك   إن رسول اهللا 

  أم ماذا ؟ .. أُُطَلِّقها : قال 
  .. ولكن اعتزهلا وال تقرا .. ال : قال 

احلقـي بأهلـك   : فدخل كعب على امرأته وقال 
  .. فكوين عندهم حىت يقضي اهللا يف هذا األمر 

  ..إىل صاحيب كعب مبثل ذلك  وأرسل النيب 
  :فقالت .. ة هالل بن أمية فجاءت امرأ

إن هالل بن أميـة شـيخ كـبري    .. يا رسول اهللا 
  ؟..فهل تأذن يل أن أخدمه .. ضعيف 

  ..ولكن ال يقربنك .. نعم : قال 
واهللا ما به من حركـة  .. يا نيب اهللا : فقالت املرأة 

.. يبكي الليل والنهار .. ما زال مكتئباً .. لشيء 
  ..منذ كان من أمره ما كان 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
واشتدت اجلفـوة  ..ومرت األيام ثقيلة على كعب 

  ..حىت صار يراجع إميانه ..عليه 
  .. يكلم املسلمني وال يكلمونه 

  ..فال يرد عليه  ويسلم على رسول اهللا 
  ؟!ومن يستشري ..!! فإىل أين يذهب 

  :قال كعب 
.. قتـادة   ذهبت إىل أيب.. فلما طال علي البالء 

فإذا هـو يف  .. وأحب الناس إيلَّ .. وهو ابن عمي 
  .. فتسورت اجلدار عليه .. حائط بستانه 

  .. فسلمت عليه .. ودخلت 
  .. فواهللا ما رد علي السالم 

أتعلـم أين  .. يا أبا قتـادة  .. أنشدك اهللا : فقلت 
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  أحب اهللا ورسوله ؟
  .. فسكت 

  اهللا ورسوله ؟ أتعلم أين أحب.. يا أبا قتادة : فقلت 
  ..فسكت 
أتعلم أين أحـب اهللا  .. يا أبا قتادة .. أنشدك اهللا : فقلت 

  ورسوله ؟
  ..اهللا ورسوله أعلم : فقال 

من ابن عمه وأحب الناس إليه .. مسع كعب هذا اجلواب 
  ال يدري أهو مؤمن أم ال ؟.. 

وفاضت عيناه بالدموع .. فلم يستطع أن يتجلد ملا مسعه 
 ..  

  .. احلائط خارجاً مث اقتحم 
  .. وجلس فيه .. وذهب إىل منزله 

وال قريب .. ال زوجة جتالسه .. يقلب طرفه بني جدرانه 
  .. يؤانسه 

 من حني ى الـنيب  .. وقد مضت عليهم مخسون ليلة 
  ..الناس عن كالمهم 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
يف ثلث  نزلت توبتهم على النيب .. ويف الليلة اخلمسني 

  ..الليل 
  ..فتال اآليات .. يف بيت أم سلمة  وكان 

  : فقالت أم سلمة 
  ..أال نبشر كعب بن مالك .. يا نيب اهللا 

ومينعونكم النوم سائر الليلة .. إذاً حيطمكم الناس : قال 
..  

آذن الناس بتوبة اهللا عليهم .. الفجر  فلما صلى النيب 
 ..  

  .. فانطلق الناس يبشروم 
  :قال كعب 

وكنت قد صليت الفجر على سطح بيت من بيوتنا 
 ..  

قد .. فبينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اهللا تعاىل 
وضاقت علـي األرض مبـا   .. ضاقت علي نفسي 

  .. رحبت 
فـال  .. من أن أمـوت  .. وما من شيء أهم إيلّ 
فـأكون  .. أو ميوت .. يصلي علي رسولُ اهللا 

.. فال يكلمين أحد منهم .. نزلة من الناس بتلك امل
 وال يصلي علي ..  

  ..فبينما أنا على ذلك 
على جبل سلع بـأعلى  .. إذ مسعت صوت صارخ 

  : صوته يقول 
  .. أبشر ! .. ياااااا كعب بن مالك 

وعرفت أن قد جاء فرج مـن  .. فخررت ساجداً 
  .. اهللا 

واآلخر صاح مـن  .. وأقبل إيلَّ رجل على فرس 
  ..فوق جبل 

  .. وكان الصوت أسرع من الفرس 
نزعت له .. فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين 

واهللا ما أملك غريمها .. ثويب فكسوته إيامها ببشراه 
 ..  

  .. فلسبتهما .. واستعرت ثوبني 
فتلقاين الناس فوجاً .. وانطلقت إىل رسول اهللا 

  .. فوجاً .. 
وبة اهللا عليك ليهنك ت: يقولون .. يهنئوين بالتوبة 

 ..  
جالس  فإذا رسول اهللا .. حىت دخلت املسجد 

فلما رأوين واهللا ما قام منهم إيلَّ إال .. بني أصحابه 
مث .. قام فاعتنقين وهنـأين  .. طلحة بن عبيد اهللا 
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  ..فواهللا ما أنساها لطلحة .. رجع إىل جملسه 
  ..فسلمت عليه   فمشيت حىت وقف على رسول اهللا 

وكان إذا سـر اسـتنار   .. وجهه من السرور وهو يربق 
  ..حىت كأنه قطعة قمر .. وجهه 

أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك : فلما رآين قال 
 ..  

  أم من عند اهللا ؟  .. أمن عندك يا رسول اهللا : قلت 
  .. مث تال اآليات .. بل من عند اهللا .. ال : قال 

  .. فجلست بني يديه 
إن من توبيت أن أخنلع من مـايل  ! ول اهللا يا رس: فقلت 

  .. وإىل رسوله .. صدقة إىل اهللا 
  .. فهو خري لك .. أمسك عليك بعض مالك : فقال 

وإن .. إن اهللا إمنا جناين بالصـدق  ! يا رسول اهللا : فقلت 
  .. من توبيت أال أحدث إال صدقاً ما بقيت 

ـ .. تاب اهللا على كعب وصاحبيه .. نعم  ك وأنزل يف ذل
  ..قرءاناً يتلى 

  : فقال عز وجل 
   ينارِ الَّـذصالْأَنو اجِرِينهالْمو بِيلَى النع اللَّه ابت لَقَد

اتبعوه في ساعة الْعسرة من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ 
حر وفؤر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنم يم* لَى الثَّالثَةعو

  ـتبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ ينالَّذ
 هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجوا أَنْ ال مظَنو مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو

  ..ب الرحيم ثُم تاب علَيهِم ليتوبوا إِنَّ اللَّه هو التوا
ملا رأى كعبـاً   أن طلحة .. والشاهد من هذه القصة 

حـىت  .. فزادت حمبة كعب له .. قام إليه واعتنقه وهنأه 
وهو حيكي القصة بعـدها  .. كان يقول بعد موت طلحة 

..فواهللا ال أنساها لطلحة : بسنني 
وماذا فعل طلحة حىت يأسر قلب كعب ؟ فعـل مهـارة   

فصار لـه عنـده   .. شاركه فرحته .. به  اهتم.. رائدة 

  ..حظوة 
االهتمام بالناس ومشاركتهم يف مشاعرهم يأسـر  

  ..قلوم 
ووصـلت إىل  .. لو كنت يف زمحة االمتحانـات  

بشرين عن .. هاتفك احملمول رسالة مكتوب فيها 
امتحاناتك واهللا إن بايل مشغول عليك وأدعو لك 

  ..إبراهيم : ، صديقك 
  ..بتك هلذا الصديق ؟ بلى أليس ستزداد حم

فبقيت معه .. ولو كان أبوك مريضاً يف املستشفى 
واتصل بك .. يف غرفته وأنت مشغول البال عليه 

حتتاج مساعدة ؟ حنن : وقال .. صديق وسألك عنه 
  .. فشكرته .. يف خدمتك 

إذا األهل حيتـاجون أي  : مث يف املساء اتصل وقال 
فشكرته ودعوت له .. فأخربين .. شيء أشتريه هلم 

..  
  ؟..أال تشعر أن قلبك ينجذب إليه أكثر 

حنـن  .. فـالن  : بينما لو اتصل بك آخر وقال 
  هاه تذهب معنا ؟ .. خارجون إىل نزهة يف البحر 

  .. واهللا والدي مريض وال أستطيع : فقلت 
.. فبدل أن يدعو له ويعتذر أن مل يسأل عن حالـه  

 املستشفى أدري أنه مريض لكن هو يف: قال لك 
وعنده ممرضون ولن يستفيد من بقائك تعال معنـا  

.. قاهلا وهو ميازحك ضاحكاً .. استمتع واسبح و 
كيـف سـتكون   .. وكأن مرض والدك ال يعنيه 

  نظرتك إليه ؟
بال شك أن قدره يف قلبك ينخفض ألنه مل يهـتم  

  ..مومك 
  ..من أحرج ما وقع يل من مواقف 

كنـت  .. عدة أيـام  أين كنت مسافراً إىل جدة ل
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  ..مشغوالً جداً 
وصلتين رسالة خالهلا على هاتفي من أخي سعود كتـب  

  : فيها 
  .. أحسن اهللا عزاءك يف ابن عمنا فالن تويف يف أملانيا 

وهو شيخ كبري  -اتصلت بأخي فأخربين أن ابن عمنا هذا 
ذهب قبل يومني لعالج القلب يف أملانيا وتـويف أثنـاء    -

وأن جثمانه سيصل قريبـاً إىل مطـار    ..إجراء العملية 
  ..وأيت املكاملة .. دعوت له وترمحت عليه .. الرياض 

بعدها بيومني انتهت أعمايل يف جدة وذهبت إىل املطـار  
  ..أنتظر وقت إقالع رحليت للرياض 

يف هذه األثناء كان مير يب عدد من الشباب فـإذا رأوين  
ـ   ن الشـباب  عرفوين وأقبلوا مسلمني وكانوا أحيانـاً م

ومع ذلـك كنـت   .. املراهقني هلم قصات شعر غريبة 
  ..أمازحهم وأطلق التعليقات عليهم حتبباً وتلطفاً 

فلما أيتها فإذا شاب يلـبس  .. انشغلت مبكاملة هاتفية 
  ..يراين فيقبل مسلّماً مصافحاً .. بنطاالً وقميصاً 

أنـت اليـوم   .. ما هذه األناقة : رحبت به وقلت مازحاً 
  .. وحنو هذه العبارات .. نك عريس كأ

  :سكت الشاب قليالً مث قال 
اآلن وصلت من أملانيـا معـي   .. أنا فالن .. ما عرفتين 
وأنا متوجه إىل الرياض اآلن على أقـرب  .. جثمان أيب 

  ..رحلة 
صـرت  .. كأمنا صب علي برميل ماء بارد .. يف احلقيقة 
الطائرة وأنـا   وجثمانه معه يف.. أبوه مات .. حمرجاً جداً 

  !!إن هذا لشيء عجاب .. أمازحه وأضحك 
واهللا ما انتبهت إليك .. آآآآسف : سكت قليالً مث قلت 

فأحسن اهللا عزاءك وغفر لوالـدك  .. فأنا هنا منذ أيام .. 
..  

وإن كنت يف احلقيقة معذوراً يف عدم انتباهي إىل شخصه 

ـ .. فقد كنت ال أقابله إال قلـيالً  ..  ه وأراه بثوب
فلما لبس البنطال وجاءين فجأة يف زمحة .. وغترته 

  ..مل يقع يف نفسي أنه فالن .. شباب من جدة 
فمن االهتمام بالناس مشـاركتهم يف مشـاعرهم   

وأنك حتب اخلـري  .. وإشعارهم أن مههم هو مهك 
  ..هلم 

ومن هذا املنطلق جتد أن الشركات املتطورة يكون 
مهمتـها إرسـال   .. عندها إدارة للعالقات العامة 

وتقدمي اهلـدايا  .. التهاين والتربيكات يف املناسبات 
  ..وحنو ذلك .. 

الناس كلما أشعرم بقيمتهم وأظهرت االهتمـام  
  ..م ملكت قلوم وأحبوك 
  :خذ أمثلة سريعة من الواقع 

لو دخل شخص إىل مكان مليء بالناس فلم جيـد  
له  وأوسعت.. فتفسحت قليالً .. مكاناً جيلس فيه 

  : مكاناً وقلت 
لشـعر باهتمامـك   .. تعال هنا .. تفضل يا فالن 

  ..وأحبك 
وأقبل حيمل طعامـه  .. أو لو كنتم يف حفل عشاء 

.. يتلفت يبحث عن طاولة فيهـا مكـان فـارغ    
.. حياك اله يا فـالن  : فجهزت له كرسياً وقلت 

  ..لشعر باهتمامك أيضاً .. تفضل هنا 
  ..حيبوك . .عموماً أشعر الناس بقيمتهم 

  .. حيرص على ذلك أميا حرص  كان رسول اهللا 
  .. انظر إليه وقد قام خيطب على منربه يوم مجعة 

وفجأة فإذا بأعرايب يدخل إىل املسـجد ويتخطـى   
ويصـيح  .. وينظر إىل رسول اهللا .. الصفوف 

! رجل ال يدري ما دينـه  .. يا رسول اهللا : قائالً 
  .. فعلمه دينه 
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وتوجه إىل الرجـل وطلـب   .. من منربه  فنزل النيب 
مث جعل يتحـدث مـع الرجـل    .. كرسياً فجلس عليه 

  ..مث عاد إىل منربه .. ويشرح له الدين إىل أن فهم 
ومن يدري رمبا لو أمهله خلـرج  .. قمة االهتمام بالناس 

  ..الرجل وبقي جاهالً بدينه إىل أن ميوت 
ه كان إذا لوجدت من بينها أن.. ولو نظرت يف مشائله 
حىت ينزع .. يده من يد املصافح  صافحه أحد مل ينزع 

  ..ذاك يده أوالً 
أي التفـت  .. إذا كلمه أحد التفت إليه مجيعاً  وكان 

  ..بوجهه وجسمه إليه يستمع وينصت 
  

  ..جتربة 
.. الناس كلما أشعرم بقيمتهم وأظهرت االهتمام م 

  ..وأحبوك .. ملكت قلوم 
  

  ..حتب اخلري هلم  أشعرهم أنك.٢٥
كلما .. كلما كان قلبك مملوءاً باحملبة والنصح لآلخرين 

..صرت صادقاً يف مهاراتك يف التعامل معهم 
ازدادوا هم أيضاً لـك  .. وكلما أحس الناس حببك هلم 

  ..حمبة وقبوالً 
كانت إحدى الطبيبات متتلئ عيادـا اخلاصـة دائمـاً    

  ..باملراجِعات 
نب يف ايء إليها دائماً وكل واحدة وكانت املريضات يرغ

  ..تشعر أا صديقة خاصة هلذه الطبيبة 
كانت هذه الطبيبة متارس مهارات متعددة تسـحر ـا   

  ..قلوب اآلخرين 
أا اتفقت مع السكرترية أـا إذا اتصـلت   .. من ذلك 

إحدى املريضات تريد أن تتحدث مع الطبيبة أو تسـأهلا  
  ..عن شيء خيص املرض 

.. وترحب ا .. السكرترية تسأهلا عن امسها  فإن
  .. مث تطلب منها التكرم باالتصال بعد مخس دقائق 

.. مث تأخذ السكرترية امللف اخلاص ذه املريضـة  
.. فتقرأ الطبيبة معلومات املرض .. وتناوله للطبيبة 

ومعلوماا الكاملة مبا .. وتنظر إىل بطاقتها اخلاصة 
  .. أوالدها  فيها وظيفتها وأمساء

.. رحبت ـا الطبيبـة   .. فإذا اتصلت املريضة 
.. وعن فالن ولدها الصغري .. وسألتها عن مرضها 

  ..و .. وأخبار وظيفتها 
فتشعر املريضة أن هذه الطبيبة حتبها جداً لدرجـة  

ومل تنس .. أا حتفظ أمساء أوالدها وتتذكر مرضها 
  .. ماً فترغب يف ايء إليها دائ.. مكان عملها 

  ..أرأيت أن امتالك القلوب وأسرها سهل جداً 
وال بأس أن تعرب عن حمبتك لآلخرين بكل صراحة 

أو .. أو زوجة أو أبناء .. سواء كانوا أباً أو أماً .. 
  ..زمالء وجريان 

أنا أحبك : قل ملن حتبه .. ال تكتم مشاعرك حنوهم 
  ..أنت غالٍ إىل قليب .. 

إنك أحـب إيل مـن   : حىت لو كان عاصياً قل له
  .. أناس كثيييري 

.. ومل تكذب فهو أحب إليك من ماليني اليهـود  
  ..كن ذكياً .. أليس كذلك 

وكنت خالل .. أذكر أين ذهبت مرة ألداء العمرة 
بـاحلفظ  .. طوايف وسعيي أدعو للمسلمني مجيعـاً  

اللهم اغفـر يل  : ورمبا قلت .. والنصر والتمكني 
  .. واغفر ألحبايب وأصحايب 

محـدت اهللا علـى   .. وبعد انتهائي من شـعائرها  
  ..التيسري 

فلما وضعت رأسي .. مث اكتريت فندقاً ألبيت فيه 
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  : على وساديت كتبت رسالة عرب اهلاتف اجلوال أقول فيها 
اآلن أيت العمرة وتذكرت أحبايب وأنت منـهم فلـم   "

  " .. أنسك من الدعاء اهللا حيفظك ويوفقك 
  ..انتهت الرسالة 

كانـت  .. أرسلتها إىل األمساء املخزنة يف ذاكرة اهلاتف 
  .. مخسمائة اسم 

مل أكن أتصور التأثري العجيب هلذه الرسـالة يف قلـوب   
  ..اآلخرين 

.. واهللا إين أبكي وأنا أقرأ رسالتك : منهم من أرسل إيلّ 
  ..أشكرك أنك ذكرتين بدعائك 

أرد  واهللا يا أبا عبد الـرمحن مـا أدري مب  : وآخر كتب 
  ..ولكن جزاك اهللا خرياً ! عليك 

وحنـن  .. أسأل اهللا أن يستجيب دعاءك : والثالث كتب 
  ..واهللا ال ننساك 

حنن يف احلقيقة حنتاج بني الفينة واألخرى أن نذَكّر الناس 
  ..وأن كثرة مشاغل الدنيا مل تنسنا إياهم .. بأننا حنبهم 

  .. وال بأس أن يكون ذلك مبثل هذه الرسائل 
دعوت لكـم بـني األذان   : كن أن تكتب إىل أحبابك مي

  .. أو يف ساعة اجلمعة األخرية .. واإلقامة 
وإذا كانت نيتك صاحلة فلن يكون يف هذا إظهار للعمل 

  ..وإمنا زيادة ألفة وحمبة بني املسلمني .. أو رياء 
أذكر أين ألقيت حماضرة يف خميم دعوي صيفي يف مدينـة  

فاء وهي متنزه جيتمع فيه أعـداد  يف جبال الش.. الطايف 
  ..كبرية من الشباب 

كان أكثر احلاضرين هم من الشباب الذين يظهر علـيهم  
أما الشباب اآلخرون فقـد بقـوا يف   .. اخلري والصالح 

  ..أطراف املتنزهات ما بني هلو وطرب 
  .. انتهت احملاضرة 

  .. أقبل مجع من الشباب يسلمون 

غريبة ويلـبس   كان من بينهم شاب له قصة شعر
.. أقبل يصـافح ويشـكر   .. بنطال جينز ضيق 

وشكرته علـى حضـوره   .. فسلمت عليه حبرارة 
تبسم .. وجهك وجه داعية : وهززت يده وقلت 

  ..وانصرف 
هاه مـا  : بعدها بأسبوعني تفاجأت باتصال يقول 

يا شيخ أنا الذي قلت يل وجهك وجـه  .. عرفتين 
ـ .. داعية  مث .. اء اهللا واهللا ألصبحن داعية إن ش

  .. صار يشرح يل مشاعره بعد تلك الكلمات 
واحملبـة  .. أرأيت كيف يتأثر الناس بصدق العبارة 

!..  
فقد كان ياسر قلـوب النـاس    أما رسول اهللا 
وقدرته على إظهار حمبته الصادقة .. بروعة أخالقه 

  .. هلم 
  ..أجلّ الصحابة .. كان أبو بكر وعمر 

  ..  دوماً وكانا يتنافسان يف اخلري
فإن بكر عمر للصالة .. وكان أبو بكر يسبق غالباً 

وإن أطعم مسكيناً وجد أبا .. وجد أبا بكر سبقه 
  ..بكر سبقه 

  ..وجد ابا بكر قبله .. وإن صلى ليلة 
الناس بالصدقة لسد حاجـة   ويف يوم أمر النيب 

  .. نازلة نزلت باملسلمني 
  .. ال وافق ذلك الوقت أن عمر عنده سعة من امل

  .. إن سبقته يوماً .. اليوم أسبق أبا بكر : فقال 
فدفعه إىل رسول .. ذهب عمر فجاء بنصف ماله 

  ..اهللا 
  لعمر ملا رأى املال ؟ فما أول كلمة قاهلا 

هل سأله عن مقدار املال ؟ أم سأله عن نوعه ذهب 
  أم فضة ؟
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تكلم بكلمات يستنتج .. كثرة املال  بل ملا رأى .. ال 
  ..نها عمر أنه حمبوب عند رسول اهللا م

  ) ..ما أبقيت ألهلك يا عمر ؟ : ( قال لعمر 
  " ..أبقيت هلم مثله .. يا رسول اهللا : قال عمر 

ينتظر أبا بكر .. منتشياً   وجيلس عمر عند رسول اهللا 
..  

 مبالٍ كثري فيدفعـه إىل رسـول اهللا    فيأيت أبو بكر 
  ..طاء ويسمع احلوار يرى الع.. وعمر واقف مكانه 

.. قبل أن يلتفت إىل ما حيتاجه من مـال   فإذا بالنيب 
  ) ..ما أبقيت ألهلك ؟ .. يا أبا بكر : ( يسأل أبا بكر 

وال يرضـى  .. وحيـب أهلـه   .. نعم فهو حيب أبا بكر 
  .. بالضرر عليه 
.. أبقيت هلم اهللا ورسوله .. يا رسول اهللا : قال أبو بكر 
  ..يت به مجيعاً أما املال فقد أت
  ..وإمنا أتى به كله .. وال بربعه .. مل يأت بنصفه 

ال سابقت .. ال جرم :" إال أن قال  فما كان من عمر 
  " ..أبا بكر أبداً 

فكانوا يهيمون به حباً ..حيبهم كان الناس يشعرون أنه 
فكأنه عجل بصالته .. إحدى الصلوات  صلى م ..

  ..ثيالا قليالً حىت بدت أقصر من م
  ..تعجب أصحابه  رأى .. فلما انقضت الصالة 

  لعلكم عجبتم من ختفيفي للصالة ؟: فقال هلم 
  ! .. نعم : قالوا 
  ..!!إين مسعت بكاء صيب فرمحت أمه : فقال 

ويظهر هلم هذه احملبة مـن  .. أرأيت كيف حيب اآلخرين 
  ..خالل تعامله 

  ..لست وحدك 
فرحت .. أنا أحبك : كن صرحياً .. أظهر عواطفك 

  ..  أنت غال إىل قليب .. بلقياك 

  
..احفظ األمساء .٢٦

..وهذا من االهتمام بالناس 
.. ما أمجل أن تقابل شخصاً ما يف موقف عـارض  

أو يف وليمـة  .. أو يف طـائرة  .. كلقاء عند بنك 
  .. عامة 

.. مث تراه يف موقـف آخـر   .. فتتعرف على امسه 
  ..باً يا فالن مرح: فتقبل عليه قائالً 

  ..ال شك أن ذلك يطبع يف قلبه لك حمبة وتقديراً 
حفظك السم الشخص الـذي أمامـك يشـعره    

..باهتمامك به 
والذي .. فرق بني املدرس الذي حيفظ أمساء طالبه 

  .. ال حيفظ 
قم يا : أحسن من .. قم يا فالن : قولك للطالب 

  .. طالب 
.. إليـك  أيهما أحب .. حىت يف الرد على اهلاتف 

  .. أو ألو ..نعم : أن جييبك من تتصل به بقوله 
هال أبو عبد اهللا .. مرحباً يا خالد : أو يقول حمتفياً 

..  
بال شك ان استماعك المسك له يف القلب رنة قبل 

  ..األذن 
جرت العادة بعد احملاضرات العامة أن يزدحم علي 

..  بعض الشباب يصافحون ويشكرون 
االسم الكـرمي ؟  : د كلمة كنت أحرص على تردي
أقوهلا لكل واحد أسـلم  .. حياك اهللا من األخ ؟ 

فكان كـل واحـد   .. عليه ألبدي له اهتمامي به 
  .. ابنك ياسر .. أخوك زياد : جييبين مستبشراً 

وأذكر يوماً أنه بعدما سلم عدد كبري منهم ومضوا 
فأول ما أقبل علي قلت .. عاد أحدهم ليسأل .. 
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!! ما شـاء اهللا  : فابتهج وقال .. هللا يا خالد حياك ا: له 
  !!تعرف امسي 

  ..الناس عموماً حيبون منادام بأمسائهم 
من املعروف أن املوظف العسكري يعلق لوحـة صـغرية   

  ..على صدره فيها امسه 
.. فأذكر أين ألقيت حماضرة يف إحدى املناطق العسكرية 

  .. فازدحم أكثرهم مسلماً بعد احملاضرة 
وكأنه يريد السالم لكنـه  .. أحدهم يقترب ويبتعد  كان

  ..خيجل من مزامحة اآلخرين 
: فمددت يدي إليه وقلت .. التفت إليه وحملت لوحة امسه 

ومد يده مصافحاً .. فتغري وجهه وتعجب !! مرحباً فالن 
  كيف عرفت امسي ؟ !! هاه : وهو يتبسم ويقول 

  .. أمساءهم الزم نعرف .. يا أخي الذين حنبهم : فقلت 
  .. فكان هلذا تأثري كبري عليه 

كثري من الناس يقتنع ذا ويتمىن لو استطاع حفظ أمساء 
  ..اآلخرين 

  ..فهي كثرية .. أما أسباب عدم حفظ األمساء 
..عدم االهتمام باألشخاص أثناء مقابلتهم .. منها 

التشاغل وقت التعارف وعدم التركيز أثناء .. ومنها 
  ..استماع االسم 

  ..املقابل موقفك جتاه الشخص .. ومنها 
فتقول يف نفسك .. اعتقادك بأنك لن تقابله مرة أخرىك
  ..ال داعي حلفظ االسم : 

  ..أو كان إنساناً بسيطاً ال يستثري اهتمامك 
تشعر حبرج من طلب ال تسمع االسم جيداً وأو عندما 

  ..إعادة امسه 
  ..ء فهذه أسباب جتعل الناس ال حيفظون األمسا

  :منها .. فله طرق .. أما العالج حلفظ األمساء 
االقتناع بأمهية تذكر االسم واستشعارك أنك بسماعك له 

  .. ستسأل عنه بعد دقائق 
أثناء التركيز على وجه الشخص .. ومنها 

  ..االستماع إىل امسه 
حاول أن تالحظ الشخص املقابل وطبيعة حديثه 

  ..لينطبع يف ذاكرتك وابتسامته 
صحيح يا .. ناء حديثك معه ناده بامسه مراراً أث

؟ ..؟  أنت معي يا فالن ..؟ مسعت يا فالن ..فالن 
  ..وكرره أكثر من مرة

  
  ..باختصار 

ونادين به .. حبفظك امسي .. أشعرين باهتمامك يب 
  ..ألحبك .. 

  
  كن ملاحاً.٢٧

.. قسم كبري من األشياء اليت منارسـها يف احليـاة   
..ال ألجل أنفسنا نفعلها ألجل الناس 

فتلبس أحسن ثيابك .. عندما تدعى لوليمة عرس 
إمنا تفعل ذلك ألجل لفت انتباه الناس وجذب .. 

  .. ال ألجل لفت انتباه نفسك .. إعجام 
.. وتفرح إذا الحظت أم أُعجبوا جبمال هيئتـك  

  ..أو رونق ثيابك 
وتتكلـف يف  .. وعندما تؤثث جملس ضـيوفك  

إمنا تفعل ذلك أيضاً ألجـل  .. به  تزويقه والعناية
بدليل أنـك  .. ال ألجل نظر نفسك .. نظر الناس 

تعتين بغرفة استقبال الضيوف أكثر من عنايتـك  
  !!أو حبمام أطفالك .. بالصالة الداخلية 

أال تـرى أن  .. عندما تدعو أصحابك إىل طعـام  
تعتين بترتيـب الطعـام    -ورمبا أنت  –زوجتك 

وكلمـا زادت  .. بلى .. ادة وتنويعه أكثر من الع
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  ..زادت العناية بالطعام .. أمهية هؤالء األصحاب 
وكم تكون سعادتنا غامرة عندما يثين أحد على لباسنا أو 

  ..أو لذة طعامنا .. ديكورات بيوتنا 
وليأت إىل الناس الذي حيب أن يأتوا إليه : " وقد قال 

  ..أي عامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به " 
  !؟..كيف

.. أثن عليه .. انتبه له .. رأيت على صاحبك ثوباً مجيالً 
!! ما هذا اجلمـال  !! ما شاء اهللا .. أمسعه كلمات رنانة 
  !!اليوم كأنك عريس 

أثـن  .. زارك يوماً فشممت من ثيابه عطراً فواحاً مجيالً 
فهو ما وضع الطيـب  .. كن ملاحاً .. تفاعل معه .. عليه 

  .. إال ألجلك 
مـا أحسـن   .. ما هذه الروائح :.. بارات مجيلة ردد ع
  .. ذوقك 

فإنك تعلم أن .. أثن على طعامه .. دعاك شخص لطعام 
أمه أو زوجته أو أخته وقفت ساعات يف املطبخ ألجلـك  

  ..وأنت منهم .. أو ألجل املدعويني عموماً .. 
أو أنه على األقل تعب يف إحضاره مـن املطعـم وحمـل    

مسعه كلمات جتعله يشعر أنك ممنت له فأ.. و .. احللويات 
  ..وأن تعبه مل يذهب سدى .. مبا قدم لك 

أو دخليت بيـت إحـدى    –دخلت بيت أحد أصدقائك 
.. فأثن على األثـاث  .. فرأيت أثاثاً مجيالً  –صديقاتك 

لكن انتبه ال تبالغ حىت ال يشعر أنـه  .. ( والذوق الرفيع 
  ) ..استهزاء 

معت محـد يـتكلم مـع    فس.. حضرت يف جملس عام 
وأسـعد  .. وقد أحيـا الـس   .. احلاضرين بانطالق 

ما : قل له .. خذ بيده إذا قمتم .. أثن عليه .. احلاضرين 
بصراحة ما ملَّح الس !! ما هذه القدرات ..!! شاء اهللا 

  ..إال حضورك 

  ..فسوف حيبك .. جرب افعل ذلك 
قرب .. ده قبل ي.. رأيت موقفاً مجيالً لولد مع أبيه 

  ..كن ملاحاً .. أثن على الولد .. إليه نعليه 
  ..كن ملاحاً .. أثن عليه .. لبس ثوباً جديداً 

كن ملاحاً .. رأيت عنايتها بأوالدها .. زرت أختك 
  .. أثن عليها .. 

أو روعة ترحيبـه  .. رأيت عناية صاحبك بأوالده 
خرج أ.. أثن عليه .. ملاحاً .. كن جريئاً .. بضيوفه 

  .. ما يف صدرك من اإلعجاب به 
أو اسـتأجرت  .. ركبت مع شخص يف سـيارته  

حسن قيادتـه  .. الحظت نظافة سيارته .. تاكسي 
  ..أثن عليه .. كن ملاحاً .. 

صحيح لكنها مؤثرة .. هذه أمور عادية : قد تقول 
..  

ومارست هذه املهـارة  .. لقد جربت ذلك بنفسي 
وعمـاالً  .. وصغاراً  كباراً.. مع أعداد من الناس 

بل مارستها مع أشـخاص  .. ومدرسني .. بسطاء 
ورأيـت مـن تـأثرهم    .. يشغلون مناصب عليا 

  ..أعاجيب 
كيف .. خاصة يف األشياء اليت ينتظرها الناس منك 

  ؟
  .. رأيته بعد زواجه بأسبوع .. عريس 

  .. رجل حصل على شهادة عليا 
  ..شخص سكن بيتاً جديداً 

كن كما .. تظرون منك كلمات كلهم بال شك ين
  .. يتوقعون 

شـاباً يف املرحلـة    -ابن عمي  -كان عبد ايد 
بعد خترجه طلب مين الـذهاب معـه   .. الثانوية 

اتصلت به ذات صـباح  .. للجامعة لتسجيله فيها 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٧٣

  .. ومررت على بيته بسياريت لريافقين للجامعة 
حلـة  فهو ينتقل إىل مر.. كانت املشاعر تتزاحم يف قلبه 

  ..ويفكر يف الكلية اليت ستقبله .. جديدة 
كانت رائحة .. أول ما ركب سياريت مشمت رائحة عطره 

ويبدو أنه قد أفرغ العلبة كلها ذلك اليـوم  .. نفاثة جداً 
  .. على مالبسه 

.. فتحت النوافـذ ألتـنفس   .. بصراحة خنقين بالرائحة 
  ..وتطييبها.. شعرت أن املسكني تكلف يف تزويق ثيابه 

  : مث التفت إليه وابتسمت وقلت 
أخـاف  !! إيش هالروائح احللـوة  !!.. ماااا شاااااء اهللا 

عميد الكلية أول ما يشم هالرائحة احللوة يصرخ بأعلى 
  .. مقبوووووول : صوته يقول 

والبشر .. ال تتصور مدى السرور الذي غطى على قلبه 
  ..الذي طفح على وجهه 

.. أشكرك يا أبا عبد الرمحن : ماس وقال حب.. التفت إيلَّ 
وأضعه دائماً والناس ما .. واهللا إنه عطر غااال .. أشكرك 

باهللا : مث بدأ يشمه من طرف غترته ويقول .. يالحظونه 
  !؟..ذوقي حلو : عليك 
.. مر على هذا املوقف أكثر من عشر سـنوات  .. آآآه 

 فقد خترج عبد ايد من اجلامعة وتعني يف وظيفـة منـذ  
.. إال أن ذلك املوقف ال يزال عالقاً يف أذنـه  .. سنوات 

  ..رمبا ذكرين به مازحاً يف بعض اللقاءات 
التحكم بعواطف النـاس وكسـب   .. كن ملاحاً .. نعم 

لكننا يف أحيان كثرية نغفـل عـن   .. حمبتهم سهل جداً 
  ..ممارسة مهارات عادية نكسبهم ا 

كـان   م وال تعجب إن قلت إن صاحب اخللق العظي
  ..وأحسن منها .. ميارس هذه املهارات 

ملا ضيق على املسلمني يف دينهم .. يف أول سنني اإلسالم 
  ..هاجروا إىل املدينة .. مبكة 

  .. تركوا ديارهم وأمواهلم 
وكان .. قدم عبد الرمحن بن عوف املدينة مهاجراً 

لكنه جاء املدينة فقرياً معدماً .. يف مكة تاجراً ممكناً 
..  

بـني   آخـى الـنيب   .. كحل سريع للمشكلة 
  ..املهاجرين واألنصار 

آخى بني عبد الرمحن بن عوف وبني سعد بن الربيع 
  ..األنصاري 

  ..وقلوم صافية .. كانت نفوسهم سليمة 
أنا أكثر أهل .. أي أُخي : فقال سعد لعبد الرمحن 

  ..املدينة ماالً 
  .. نصفه  فخذ نصفه وأبق يل.. فأقسم مايل نصفني 

.. مث خشي سعد أن عبد الرمحن يريد أن يتـزوج  
  ..وال جيد زوجة 

  ..فعرض عليه أن يزوجه 
ومالك بارك اهللا لك يف أهلك: فقال عبد الرمحن 

  ..!! دلّين على السوق .. 
عبد الرمحن ترك ماله يف مكة واسـتوىل  .. صحيح 

  ..عليه الكفار 
  ..واسعة وخربة جتارية .. لكنه كان ذا عقل راجح 

وبـاع  فذهب فاشترى.. دله سعد على السوق 
  .. فربح 

فصار .. يعين اشترى بضاعة باآلجل مث باعها حالة 
  ..عنده رأس مال تاجر فيه 

حـىت  .. وكان يتقن فن البيع والشراء واملماكسة 
  ..مجع ماالً فتزوج 

وعليـه  .. إىل النيب عليه الصالة والسالم مث جاء
  ..!!ثر طيب نساء أي أ.. ودع زعفران 

  ) ..عريس ( ليس غريباً فهو 
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يترقب الفـرص  .. كان ملاحاً .. طبيب النفوس  النيب 
.. انتبه هلذا الـتغري  .. أول ما رآه .. الصطياد القلوب 

مهيم ؟ : " وجعل ينظر إىل أثر الطيب ويقول لعبد الرمحن 
  أي ما اخلرب ؟" .. 

تزوجـت  ..  يا رسول اهللا: وقال .. ابتهج عبد الرمحن 
  ..امرأة من األنصار 

كيف استطاع أن يتزوج وهو حديث .. عجب النيب 
  ..!!عهد جرة 

  " فما أصدقتها ؟: " فقال 
  ..وزن نواة من ذهب : فقال 
" ولو بشـاة  أولم" فقال .. أن يزيد من فرحته  فأراد 

..  
  ..بالربكة يف ماله وجتارته .. مث دعا له النيب 

  .. ة عليه فحلت الربك
فلقد رأيتين: قال عبد الرمحن وهو يصف كسبه وجتارته 
  .. وفضة ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً

  .. ملاحاً حىت مع الضعفاء واملساكني  وكان 
وأم .. جيعلهم حيسون أنه منتبه هلم .. يشعرهم بقيمتهم 

وأنه يقدر هلم أعماهلم اليت يقومون ـا  .. مهمون عنده 
  .. ما كانت متواضعة مه

.. وتلمـح أعمـاهلم   .. ذَكَرهم باخلري .. فإذا افتقدهم 
  ..فتشجع اآلخرون أن يفعلوا كفعلهم 

كانـت  .. مؤمنة صاحلة .. كان يف املدينة امرأة سوداء 
  ..تكنس املسجد 

  ..فيعجب حبرصها .. يراها أحياناً  كان 
  فسأل عنها ؟.. ففقدها رسول اهللا .. مرت أيام 

  .. ماتت يا رسول اهللا : فقالوا 
  .. أفال كنتم آذنتموين : فقال 

وأا مسكينة مغمورة ال تسـتحق أن  .. فصغروا أمرها 

ماتـت  : وقالوا أيضاً .. خيرب عنها رسول اهللا 
  ..فكرهنا أن نوقظك .. بليل 

فعملـها وإن  .. على أن يصلي عليها  فحرص 
ولكن كيف .. رآه الناس صغرياً فهو عند اهللا كبري 

  !يصلي عليها وقد ماتت ودفنت ؟
  .. دلوين على قربها : قال 

دلوه فصلى .. فمشوا معه حىت أوقفوه على قربها 
  .. عليها 

مملوءة ظلمة علـى  .. إن هذه القبور : مث قال 
وإن اهللا عز وجل ينورها هلـم بصـاليت   .. أهلها 
  ..عليهم 

نتبه إىل ي ما هو شعور من رأوه .. فباهللا عليك 
كيـف  .. هذا العمل الصغري من امرأة ضـعيفة  

  .. سيكون محاسهم للقيام مبثل فعلها وأعظم 
  :دعين أمهس يف أذنك 

.. حنن يف جمتمع ال يقدر أحياناً مثل هذه املهارات 
ال يطفئْ محاسك فريق من الثقالء الغالظ !! فانتبه 

وأثنيت .. الذين مهما حملت ما عندهم من لطائف 
أو .. مل يتأثروا .. بالكلمات الرقيقة الرنانة  عليهم

ال .. ردوا على تلطفك بكلمات ساجمة ممجوجـة  
  !!بل وال لون وال رائحة .. طعم هلا 

  ..ومن لطائف هؤالء 
فيها .. دعي إىل وليمة كبرية  –أعرفه  –أن شاباً 

.. مر على السوق يف طريقـه  .. أشخاص مهمون 
ـ  تري فجعـل  ودخل حمل عطور وأظهر أنه سيش

ويرش عليه من أنواع العطور .. املوظف حيتفي به 
ليختار من بينها ما يناسبه .. ما غال مثنه وزكا رحيه 

..  
قـال للبـائع   .. فلما امتألت ثياب صاحبنا طيباً 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٧٥

وإن أعجبين شيء منها فقد أعـود  .. أشكرك : بلطف 
  .. إليك 

 ذهب سريعاً إىل الوليمة متداركاً رائحة العطـر قبـل أن  
  ..تزول 

مل يالحظ خالد .. جلس على العشاء جبانب صديقه خالد 
  .. ومل يعلق بكلمة .. الرائحة 

  ! ما تشم رائحة عطر مجيلة ؟: فقال له صاحبنا باستغراب 
  ..ال : قال خالد 

  ..!!أكيد أنفك مسدود : فقال صحبنا 
مـا  .. لو كان أنفي مسـدوداً  : .. فأجاب خالد فوراً 

  ..!!مشمت رائحة عرقك 
  

  ..اعتراف 
إال أنه يبقى بشراً .. مهما بلغ الشخص من النجاح  
  ..يطرب للثناء 

  
ـّاحاًًًً للجمال فقط  : انتبه .٢٨ ..كن ملّ

فال يكـاد  .. بعض الناس يتحمس كثرياً ألنْ يكون ملاحاً 
..يسكت عن املالحظة والثناء 

انقلب إىل .. الشيء إذا زاد عن حده : لكنهم قالوا قدمياً 
  .. ه ضد

  ..عوقب حبرمانه .. ومن تعجل الشيء قبل أوانه 
اليت يفرح الشخص .. فكن ملاحاً لألشياء اجلميلة الرائعة 

ويطـرب  .. وينتظر ثنـاءهم عليهـا   .. برؤية الناس هلا 
  ..لسماع ألفاظ اإلعجاب ا 

أو خيجـل مـن   .. أما األشياء اليت يستحي من رؤيتـها  
  ..مالحظتها فحاول أن تتعامى عنها 

  :مثالً 
  .. دخلت بيت صاحبك فرأيت الكراسي قدمية 

فانتبه من أن تكون من الثقالء الذي ال يكفون عن 
  .. تقدمي اقتراحات مل تطلب منهم 

ملاذا مـا تغـري   : انتبه من أن يفرط لسانك بقول 
  ! الكراسي ؟

  ..!! الثريات نصفها ما يشتغل 
  !! ملاذا ال تشتري ثريات جديدة 

ملاذا ما تدهنـه بـألوان   .. قديييييم دهان اجلدار 
  !!جديدة 

ولسـت  .. يا أخي هو مل يطلب منك اقتراحـات  
مهندس ديكور اتفق معك على أن يسـتفيد مـن   

  .. ابق ساكتاً .. آرائك 
  .. لعله ال يستطيع تغيريها 

  ..لعله مير بضائقة مالية 
  .. لعله 

ليس أثقل على الناس ممن حيرجهم بالنظر إىل مـا  
  .. مث يثريه ويبدأ يف التعليق عليه .. منه يستحون 

أو مكيـف  .. لو كان ثوبه قـدمياً  .. ومثل ذلك 
  ..قل خرياً أو اصمت .. سيارته متعطل 

ذكروا أن رجالً زار صاحباً له فوضع له خبزاً وزيتاً 
..  

  !!لو كان مع هذا اخلبز زعتر : فقال الضيف 
فدخل صاحب الدار وطلب مـن أهلـه زعتـراً    

  .. فلم جيد للضيف 
فأىب صاحب ..! فخرج ليشتري ومل يكن معه مال 

فرجع وأخـذ وأخـذ   .. الدكان أن يبيعه باآلجل 
وهي اإلناء الذي يضع فيه املاء ليتوضـأ  ( مطهرته 

رهناً  –فخرج ا ودفعها إىل صاحب الدكان ) منه 
حىت إذا مل يسدد له قيمة الزعتر يبيع صـاحب   –

  .. من لنفسه الدكان املطهرة ويستويف الث
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  ..فأكل .. مث أخذ الزعتر ورجع به إىل ضيفه 
احلمـد هللا الـذي   : فلما انتهى الضيف من الطعام قال 

  ..وقنعنا مبا آتانا .. أطعمنا وسقانا 
لو قنعك اهللا مبـا  : فتأوه صاحب الدار تأوه احلزين وقال 

  !!ملا كانت مطهريت مرهونة .. آتاك 
  : تردد عليه  وكذلك لو زرت مريضاً فال

جلـدك  .. عيناك زائغتـان  .. وجهك أصفر .. أووووه 
  .. يابس 
  ..هل أنت طبيبه ؟ قل خرياً أو اصمت !! عجباً 

مث .. فجلس عنده قلـيالً  .. ذكروا أن رجالً زار مريضاً 
وكانـت علـة   .. فأخربه املريض ـا  .. سأله عن علته 

  ..خطرية 
  : فصرخ الزائر 

.. بت فالناً صاحيب فمات منـها  هذه العلة أصا.. آآآآ 
وأصابت فالناً صديق أخي وال يزال مقعداً منها أشهراً مث 

  ..وأصابت فالناً جار زوج أخيت ومات .. مات 
  ..واملريض يستمع إليه ويكاد أن ينفجر 

فلما أى الزائر كالمه وأراد اخلروج التفت إىل املـريض  
  توصيين بشيء ؟.. هاه : وقال 

وإذا .. إذا خرجت فال ترجـع إيل َّ  .. نعم : قال املريض 
  ..زرت مريضاً فال تذكر عنده املوتى 

وذكروا كذلك أن امرأة عجوزاً مرضت عجوز صـديقة  
  .. هلا 

فجعلت هذه العجوز تلتمس من أبنائها واحداً واحداً أن 
يذهبوا ا لتلك املريضة لزيارا وهم يتعللون ويعتذرون 

..  
وذهب ا بسيارته .. على مضض حىت رضي أحد أبنائها 

..  
فلما وصل بيت العجوز املريضة نزلت أمه وجعل ينتظرها 

  ..يف سيارته 
دخلت األم على املريضة فإذا هي قد متكّن منـها  

  ..فسلمت عليها ودعت هلا .. املرض 
فلما مشت خارجة مرت ببنات املريضة وهن يبكني 

  ..يف صالة البيت 
يتيسر يل ايء ألـيكن  أنا ال : فقالت بكل براءة 

وأمكم مريضـة ويبـدو يل أـا    .. كلما أردت 
  ..!!فأحسن اهللا عزاءكم من اآلن .. ستموت 

ال ملا .. كن ملاحاً ملا يفرح ويسر .. فانتبه يا لبيب 
  ..حيزن 

  
  :مشكلة 
أو .. كوسخ ثوبه .. إذا اضطررت للمح سيء 

  ..كن لطيفاً ذكياً .. فأحسن التنبيه .. رائحة سيئة 
  

  ..ال تتدخل فيما ال يعنيك .٢٩
  ..من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه 

ما أمجل هذه العبارة وأنت تسمعها من الفم الزكي 
  .. فم رسول اهللا .. الطاهر 
  ..تركه ما ال يعنيه .. صحيح 

كم هم ثقالء أولئك الذين يزعجونك بالتـدخل  
  ..فيما ال يعنيهم 

  ..اشتريتها  بكم.. يشغلك إذا رأى ساعتك 
  .. جاءتين هديه : فتقول 
  ممن ؟!! هدية : فيقول 

  ..من أحد األصدقاء : فتجيب 
أم .. أم يف احلارة .. صديقك يف اجلامعة : فيقول 

  !أين ؟
  ..صديقي يف اجلامعة .. آآآ .. واهللا : فتقول 
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  !ما املناسبة ؟.. طيب : فيقول 
  ..مناسبة أيام اجلامعة .. يعين : فتقول 

أو .. أم كنتم يف رحلة .. جناح !! مناسبة إيش ؟: ول فيق
  ..أأ .. ميكن 

  ..!!ويستمر يف استجوابه لك على قضية تافهة 
الاااا تتدخل : باهللا عليك أال حتدثك نفسك أن تصرخ به 

  .. فيما ال يعنيك 
وقد يزداد األمر سوءاً لو أحرجك بالسؤال يف جملس عام 

  ..فسبب لك إحراجاً 
بعـد  .. نت يف جملس مع عدد من الـزمالء  أذكر أين ك

  ..املغرب 
  .. كان جالساً جبانيب .. رن هاتف أحدهم 

  نعم ؟: أجاب 
  ! وينك يا محار ؟.. ألو : زوجته 

  ..كان صوا عالياً لدرجة أين مسعت حوارمها 
  ( !!! ) ..اهللا يسلمك .. خبري : قال 

لبيت يبدو أنه كان قد وعدها أن يذهب ا بعد املغرب ( 
  ) .. أهلها وانشغل بنا 
أنت مبسوط أنك مع .. اهللا ال يسلمك : غضبت الزوجة 

  ( !! ) ..واهللا انك ثور .. أصحابك وأنا أنتظر 
  ..أمرك بعد العشاء .. اهللا يرضى عليك : قال 

فأدركت أنه .. الحظت أن كالمه ال يتوافق مع كالمها 
  ..يفعل ذلك لكيال حيرج نفسه 

جعلت ألتفت إىل احلاضرين وأختيل أن .. ه انتهت مكاملت
  : واحداً منهم سأله 

من كلمك ؟ وماذا يريد منك ؟ وملاذا تغري وجهك بعـد  
  !!؟..املكاملة 

  .. لكن اهللا رحمه ألن أحداً مل يتدخل فيما ال يعنيه 
فأجابـك  .. فسألته عن مرضه .. ومثله لو زرت مريضاً 

مرض .. يط شيء بس.. احلمد هللا : بكلمات عامة 
أو حنرها من العبـارات الـيت ال   .. صغري وانتهى 

: فال حترجه بالتدقيق عليـه  .. حتمل جواباً صرحياً 
يعين ما هو املرض بالضبط ؟ وضح أكثر .. عفواً 
  .. وحنو ذلك ..!! ماذا تعين ..!! 

؟ من حسن إسالم ..ما الداعي إلحراجه !! عجباً 
: تظر أن يقول لك تن.. يعين .. املرء تركه ما يعنيه 
  ..أو .. أو مصاب جبرح يف .. أنا مريض بالبواسري 

ما دام أنه أجاب إجابة عامة فال داعي للتطويل معه 
..  

وال أعين ذا عدم سؤال املريض عن مرضه ؟ إمنا 
  ..أعين عدم التدقيق يف األسئلة 

الذي ينادي طالباً أمام الناس يف جملـس  .. ومثله 
  : عالٍ ويسأله بصوت .. عام 

  .. جنحت .. هاه يا أمحد 
  .. نعم : فيقول 
  كم نسبتك ؟ كم ترتيبك يف الفصل ؟: فيسأله 

إن كنت صادقاً يف اهتمامك به فاسأله على انفراد 
  .. بينك وبينه 

ملاذا مل تذاكر .. كم نسبتك .. مث ال داعي للتدقيق 
إن كنـت مسـتعداً   .. ملاذا مل تقبل يف اجلامعة .. 

أما نشر .. معه جانباً وحدثه مبا تريد  إلعانته فقف
  ..فال .. غسيله أمام الناس 

  ..من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه : قال 
  ..ال تعط املوضوع أكرب من حجمه !! لكن انتبه 

كنـت  .. سافرت إىل املدينة النبوية قبـل مـدة   
  .. مشغوالً بعدد من احملاضرات 

ـ  دي عبـد  فاتفقت مع شاب فاضل أن يأخذ ول
الرمحن وأخاه بعد العصر إىل حلقة حتفيظ أو مركز 
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  ..ويعيدهم بعد العشاء .. صيفي ترفيهي 
خشـيت أن  .. كان عبد الرمحن يف العاشرة من عمـره  

.. يسأله ذلك الشاب من باب الفضول أسئلة ال داعي هلا 
ما اسم أمك ؟ أين بيتكم ؟ كم عدد إخوانـك ؟ كـم   

  يعطيك أبوك من املال ؟ 
إذا سألك سؤاالً غري مناسـب  : هت عبد الرمحن قائالً فنب
من حسن إسالم املرء تركه مـا ال  : قال : فقل له .. 

  ..وكررت عليه احلديث حىت حفظه .. يعنيه 
كـان عبـد   .. مع الشاب .. ركب عبد الرمحن وأخوه 

  .. الرمحن مشدوداً متهيباً 
  ..حياك اهللا يا عبد الرمحن : قال الشباب متلطفاً 

  ..اهللا حيييك : فأجابه حبزم 
الشـيخ  : فقال .. أراد الشاب املسكني أن يلطّف اجلو 

  !عنده حماضرة اليوم ؟
.. حاول الولد أن يتذكر احلديث فلم تسـعفه ذاكرتـه   

  !!ال تتدخل فيما ال يعنيك : فصرخ قائالً 
  .. بل حىت أحضر وأستفيد .. أقصد .. ال : قال الشاب 

ال : فأعاد اجلـواب  : يتذاكى عليه فظن عبد الرمحن أنه 
  ..تتدخل فيما ال يعنيك 

  .. عفواً عبد الرمحن أعين : قال الشاب 
  !!الاااا تتدخل فيما ال يعنيك : فصرخ عبد الرمحن 

  !! ومل يزل هذا حاهلما حىت رجعا 
فضحكت وفهمته .. أخربين عبد الرمحن بالقصة مفتخراً 

  ..األمر مرة أخرى 
  

  ..ورشة عمل 
هدة النفس على التحرر من التدخل يف شئون اآلخرين جما

  ..لكنها مرحية يف النهاية .. متعبة يف البداية .. 
  

  ؟ )٣٣(" املالقيف "كيف تتعامل مع .٣٠
بدون  -أحياناً يتناول بعض الناس هاتفك اجلوال 

..ويقرأ الرسائل اليت فيه  -استئذان 
وليمة عشاء عنـد  .. كان صاحيب يف دعوة عامة 

  .. كل من يف الس مشايخ فضالء .. لقضاة أحد ا
يتجاذب أطراف احلـديث  .. جلس صاحيب بينهم 

  ..معهم 
ضايقه وجود هاتفه اجلـوال يف جيبـه فأخرجـه    

  ..ووضعه على الطاولة اليت جبانبه 
  ..كان الشيخ الذي جبانبه متفاعالً يف احلديث معه 

رفع .. من باب العادة أخذ الشيخ اهلاتف اجلوال 
وأرجعه .. فلما نظر إىل الشاشة تغري وجهه .. ه إلي

  ..مكانه 
  ..كتم صاحيب ضحكة مدوية 

وقد وضع هاتفه .. ملا خرج ركبت معه يف سيارته 
 –كما فعل الشـيخ   -فرفعته إيلَّ .. اجلوال جبانبه 

بل غرقت يف .. فلما نظرت إىل الشاشة ضحكت 
  ..الضحك 

  تدري ملاذا ؟
بارات على شاشة جرت عادة بعضهم أن يكتب ع

أو غريها " .. اذكر اهللا"أو .. يكتب امسه .. اهلاتف 
..  

" أرجع اجلهاز يا ملقوف : " أما صاحيب فقد كتب 
..  

كثري من الناس من هذا النوع يتدخلون يف أمـور  
  ..اآلخرين الشخصية 

                                               
  ( ٣٣ وهو " ملقوف " لفظة عامية ، مجع : مالقيف  (

متطفل " حشري " بعضهم ويسميه .. املتدخل فيما ال يعنيه 
..



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٧٩

فمن الطبيعي أن يركب معك يف سيارتك مث يفتح الدرج 
  ..!!وينظر ما بداخله .. الذي أمامه 

وامرأة تفتح حقيبة امرأة أخرى لتأخذ أمحر الشفاه أو ظل 
  ..العينني 

" طالع مشوار " وقد يتصل بك فيسألك أين أنت فتقول 
  ؟ من معك ؟..أين : فيقول 

  ..جمموعة من الناس خنالطهم يعاملوننا مبثل هذا األسلوب 
  فكيف نتعامل معهم ؟

ادمة معه حاول أن تتجنب املص.. أهم شيء أن ال تفقده 
 ..  

  ..منك أحد ) يزعل ( حاول أن ال 
دون أن حيدث بينك .. كن ذكياً يف اخلروج من املوقف 

  ..وبينه مشكلة 
مهمـا  .. ال تتساهل بكسب األعداء أو فقدان األصدقاء 

  ..كانت األسباب 
هو إجابة .. ومن أحسن األساليب للتعامل مع الطفيليني 

موضوع آخـر متامـاً   أو االنتقال إىل .. السؤال بسؤال 
  ..لينسى سؤاله األول 

  كم مرتبك الشهري ؟ : فلو سألك مثالً 
ملاذا هل وجدت يل وظيفة مغريـة  : قل له بلطف وتبسم 

..  
  ..لكن أريد أن أعرف .. ال : سيقول 

ويبـدو أن ذلـك   .. املرتبات هذه األيام مشاكل : قل 
  !!بسبب ارتفاع أسعار البترول 

  ..ل ما دخل البترو: سيقول 
أال .. البترول هو الذي يتحكم فغـي األسـعار   : فقل 

  ..تالحظ أن احلروب تقوم ألجله 
  ..ليس صحيحاً .. ال : سيقول 

واهلـاملم اليـوم ملـيء    .. فاحلروب هلا أسباب أخرى 

  ..و .. باحلروب 
  ..وينسى سؤاله األول 

) ما رأيك أمل خترج من املوقف بـذكاء ؟  .. هاه ( 
..  

  ..عن وظيفتك وكذلك لو سألك 
  .. أو أين ستسافر 

  .. هل ستسافر معي .. ملاذا : اسأله 
  ..أول شيء أخربين !! ال أدري: سيقول 

  .. فالتذاكر عليك .. لكن إن سافرت معي : قل 
عندها سيدخل يف موضـوع التـذاكر وينسـى    

  ..املوضوع األصلي 
نستطيع اخلروج من مثل هذه املواقـف  .. وهكذا 

  ..ل بيننا وبني أآلخرين من غري وقوع مشاك
  

..وقفة 
فكن خرياً منه .. إذا ابتليت مبتدخل فيما ال يعنيه 

  .. أحسن اخلروج من املوقف من غري أن جترحه .. 
  

  !!ال تنتقد .٣١
: فكانت أول كلمة قاهلـا  .. ركب سيارة صاحبه 

!!ما أقدم سيارتك !! ياااه 
 ما.. أووووه : رأى األثاث فقال .. وملا دخل بيته 
  !غريت أثاثك ؟

.. حلوين .. ما شاء اهللا : قال .. وملا رأى أوالده 
  !!لكن ملاذا ما تلبسهم مالبس أحسن من هذه 

وقد وقفت املسكينة .. وملا قدمت له زوجته طعامه 
.. ياااا اهللا : رأى أنواعه فقال .. يف املطبخ ساعات 

مل أكن ! امللح قليل .. ملاذا ما طبخيت رز ؟ أوووه 
  !! هي هذا النوع أشت
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فإذا احملـل ملـيء بأصـناف    .. دخل حمالً لبيع الفاكهة 
  .. الفواكه 

  عندك ماجنو ؟ : فقال 
  .. هذه يف الصيف فقط .. ال : قال صاحب احملل 

  .. ال : عندك بطيخ ؟ قال : فقال 
! ليش فاتح احملـل  .. ما عندك شيء : فتغري وجهه وقال 

  .. وخرج 
  ..من أربعني نوعاً من الفواكه ونسي أن يف احملل أكثر 

  ..نعم 
وال يكاد أن يعجبه .. بعض الناس يزعجك بكثرة انتقاده 

  ..شيء 
فال يرى يف الطعام اللذيذ إال الشعرة اليت سـقطت فيـه   

  ..سهواً 
وال يف الثوب النظيف إال نقطة احلرب اليت سـالت عليـه   

  ..خطئاً 
  ..سهواً وال يف الكتاب املفيد إال خطئاً مطبعياً وقع 

.. دائم املالحظـات  .. فال يكاد يسلم أحد من انتقاده 
  .. يدقق على الكبرية والصغرية 

زاملته طـويالً يف أيـام الثانويـة    .. أعرف أحد الناس 
إال أين ال ذكـر  .. وال تزال عالقتنا مستمرة .. واجلامعة 

  .. أنه أثىن على شيء 
اً وطبع منه أسأله عن كتاب ألفته وقد أثىن عليه أناس كثري

ولكن فيه قصة .. واهللا جيد : مئات اآلالف فيقول بربود 
ونوعية الطباعة .. وحجم اخلط ما أعجبين .. غري مناسبة 
  .. و .. أيضاً سيئة 

فال يكاد يـذكر  .. وأسأله يوماً عن أداء فالن يف خطبته 
  ..جانباً مشرقاً 

وصرت ال أسأله أبـداً  .. حىت صار أثقل علي من اجلبل 
  ..رأيه يف شيء ألين أعرفه سلفاً  عن

  .. قل مثل ذلك فيمن يفترض املثالية يف مجيع الناس 
سـاعة  ٢٤فرييد من زوجته أن يكون بيتها نظيفاً 

١٠٠ .. %  
ويريدها أيضاً أن يبقى أطفاهلا نظيفني متزينني على 

  .. مدى اليوم 
وإن زاره ضيوف افترض أن تطبخ أحسن الطعـام  

 ..  
  .. ض أن حتدثه بأمجل األحاديث وإن جالسها افتر

يف كل % ١٠٠يريدهم .. وكذلك هو مع أوالده 
  ..شيء 

ومع كل من خيالطـه يف الشـارع   .. ومع زمالئه 
  ..و .. والسوق 

وإن قصر أحد من هؤالء أكله بلسانه وأكثر عليه 
.. حىت ميل الناس منه .. االنتقاد وكرر املالحظات 

  .. إال األسود ألنه ال يرى يف الصفحة البيضاء 
.. من كان هذا حاله عـذب نفسـه يف احلقيقـة    

  ..وكرهه أقرب الناس إليه واستثقلوا جمالسته 
  إذا أنت مل تشرب مراراً على القذا       

وأي الناس تصفو ، ظمئت                          
  !مشاربه؟

  إذا كـنت فـي كل األمور معاتباً                    
رفـيقك لن تلـق الـذي                       

  ستعاتبه
 وهي تصف حال تعامله  قالت أمنا عائشة 

  : معهم 
إن اشـتهاه  .. طعاماً قـط   ما عاب رسول اهللا 

نعم ما كـان يصـنع   .. )٣٤(.. أكله وإال تركه 
  ..مشكلة من كل شيء 

                                               
  ( ٣٤ )  
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تسـع   واهللا لقد خدمت رسول اهللا : وقال أنس 
مل فعلت كذا وكذا : لشيء صنعته ما علمته قال .. سنني 

  ..وواهللا ما قال يل أف قط .. ؟ وال عاب علي شيئاً قط 
  ..وهكذا ينبغي أن نكون .. هكذا كان 

وأنا بذلك ال أدعو إىل ترك النصيحة أو السكوت عـن  
خاصة يف .. ولكن ال تكن مدققاً يف كل شيء .. األخطاء 

  .. ر تعود أن متشي األمو.. األمور الدنيوية 
لو طرق بابك ضيف فرحبت به وأدخلته غرفة الضيوف 

فلمـا نظـر إىل   .. فلما أحضرت الشاي تناول الفنجان 
: لـم مل متأل الفنجـان ؟ فقلـت   : الشاي بداخله قال 

..يكفي .. ال .. ال : أزيدك ؟ قال 
فلما .. فطلب ماء فأحضرت له كأس ماء فشكرك وشربه 

  .. ماؤكم حار : انتهى قال 
وجعـل  !! مكيفكم ال يربد : التفت إىل املكيف وقال  مث

  ..مث .. يشتكى احلر 
وتتمىن لو خيرج من بيتك .. أال تشعر بثقل هذا اإلنسان 

  ..وال يعود 
  .. إذن الناس يكرهون االنتقاد 

لكن إن احتجت إليه فغلفه بغالف مجيل مث قدمه لآلخرين 
..

أو .. اشـر  أو بأسلوب غري مب.. قدمه يف صورة اقتراح 
  ..بألفاظ عامة 

إذا الحظ خطئاً على أحد مل يواجهه  كان رسول اهللا 
  ..ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا : به وإمنا يقول 

  ..إياك أعين وامسعي يا جارة : يعين 
إىل املدينة .. يف يوم من الدهر أقبل ثالثة شباب متحمسني 

  ..النبوية 
  .. وصالته  لنيب كانوا يريدون معرفة كيفية عبادة ا

  ..عن عمله يف السر  سألوا أزواج النيب 

أنه يصوم أحياناً ويفطر  فأخربم زوجات النيب 
  ..وينام بعضاً من الليل ويصلي بعضه .. أحياناً 

قد غفـر   هذا رسول اهللا : فقال بعضهم لبعض 
  ..اهللا له ما تقدم من ذنبه 

  ..!مث اختذ كل واحد منهم قراراً 
.. أي سأبقى عزباً .. أنا لن أتزوج : دهم فقال أح

  ..متفرغاً للعبادة 
  .. كل يوم .. وأنا سأصوم دائماً : وقال اآلخر 
أي سأقوم الليل .. وأنا ال أنام الليل : وقال الثالث 

  ..كله 
  ..ما قالوه  فبلغ النيب 

  :فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال .. فقام على منربه 
ا مبهماً ، مل يقل ما بال فالن هكذ!! ( ما بال أقوام 

  ) .. وفالن 
لكـين أصـلي   .. كذا وكذا : ما بال أقوام قالوا 

  .. وأتزوج النساء .. وأصوم وأفطر .. وأنام 
  .)٣٥(فمن رغب عن سنيت فليس مين 

أن رجـاالً مـن    الحظ النيب .. ويف يوم آخر 
يرفعون أبصـارهم إىل السـماء يف   .. املصلني معه 
  .. أثناء صالم 

وهذا خطأ فاألصل أن ينظر أحـدهم إىل موضـع   
  ..سجوده 

ما بال أقوام  يرفعـون أبصـارهم إىل   : فقال 
  .. السماء يف صالم 

فلـم  .. فلم ينتهوا عن ذلك واستمروا يفعلونـه  
  :وإمنا قال .. يفضحهم أو يسمهم بأمسائهم 

  ..)٣٦(أو لتخطفن أبصارهم .. لينتهن عن ذلك 
                                               

  ( ٣٥ متفق عليه  (
  ( ٣٦ رواه البخاري  (
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أرادت أن .. رية أمةً مملوكة يف املدينـة  وكانت بريرة جا
فاشـترط  .. فطلبت ذلك من سـيدها  .. تعتق من الرق 

  ..عليها ماالً تدفعه إليه 
  ..إىل عائشة تلتمس منها أن تعينها مبال .. فجاءت بريرة 
فتعتقني .. إن شئت أعطيت أهلك مثنك : فقالت عائشة 

  )٣٧(..لكن يكون الوالء يل .. 
وأرادوا أن يرحبـوا  .. أهلها فأبوا ذلك فأخربت اجلارية 

  !!ووالءها .. مثن عتقها .. األمرين 
من حرصهم على  فعجب .. فسألت عائشة النيب 

  !! ومنعهم للمسكينة من احلرية .. املال 
فإمنا الوالء ملن أعتق .. فأعتقيها .. ابتاعيها : فقال لعائشة 

..  
ال تلـتفيت إىل  و.. أي الوالء لك ما دام أنك دفعت املال 

  ..شروطهم فهي ظاملة 
  :على املنرب فقال  مث قام رسول اهللا 

يشترطون شـروطاً  ) .. ومل يقل آل فالن ( ما بال أقوام 
من اشترط شرطاً ليس يف كتاب .. ليست يف كتاب اهللا 

  ..)٣٨(وإن اشترط مائة شرط .. فليس له .. اهللا 
  ..ا لوح بالعصا من بعيد وال تضرب .. نعم هكذا 

: فما أمجل أن تقول لزوجتك املهملة يف نظافـة بيتـها   
وكان اجلميع يـثين  .. البارحة تعشينا عند صاحيب فالن 

.. على نظافة منزله 
أنا أعجب .. : أو تقول لولدك املهمل للصالة يف املسجد 

  ..!!من فالن ابن جرياننا ما نكاد نفقده يف املسجد أبداً 
  !!ي يا جارة إياك أعين وامسع.. يعين 

                                               
  ( ٣٧ هو إذا أعتق الشخص عبداً مملوكاً صار الوالء : الوالء  (

للمعتق ، مبعىن أن املعتق يدخل ضمن ورثة هذا العبد اململوك بعد 
.موته ، فيشارك أهل العبد يف ورثه 

  ( ٣٨ رواه البخاري  (

  ملاذا يكره الناس االنتقاد ؟: وحيق لك أن تسأل 
فكل الناس حيبون .. ألنه يشعرهم بالنقص : فأقول 

  ..الكمال 
ذكروا أن رجالً بسيطاً أراد أن يكون له شيء من 

  ..التحكم 
.. فعمد إىل ترمسي ماء أحدمها أخضر والثاين أمحر 

  ..وعبأمها باملاء البارد 
ماء : وجعل يصيح ..  طريقهم مث جلس للناس يف

  .. بارد جماناً 
فكان العطشان يقبل عليه ويتناول الكأس ليصب 

فإذا رآه صاحبنا قـد توجـه   .. لنفسه ويشرب 
  .. للترمس األخضر 

فيشرب مـن  .. اشرب من األمحر .. ال : قال له 
  ..األمحر 

.. وأراد أن يشرب من األمحـر  .. وإذا أقبل آخر 
  ..رب من األخضر اش.. ال : قال له 

  ! ما الفرق ؟: وقال .. فإذا اعترض أحدهم 
يعجبك هذا النظام أو .. أنا املسئول عن املاء : قال 

  ..دبر لنفسك ماًء 
إنه شعور اإلنسان الـدائم باحلاجـة إىل اعتبـاره    

  ..واالهتمام به 
  

  !!وذباب .. حنلة 
وال .. كن حنلة تقع على الطيب وتتجاوز اخلبيث 

  !!يتتبع اجلروح  تك كالذباب
  

!!..ال تكن أُستاذياً .٣٢
رأى كل واحد ولده جالساً .. قارن بني ثالثة آباء 

  ..عند التلفاز يف أيام االمتحانات 
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  ..ذاكر دروسك .. يا حممد : فقال األول لولده 
إذا ما ذاكـرت دروسـك واهللا   .. ماجد : وقال الثاين 

  ..و .. وأحرمك من املصروف .. ألضربك 
أحسن .. لو تذاكر دروسك .. صاحل : الث فقال أما الث

  !صح ؟.. لك من التلفاز 
  ؟..أيهم أحسن أسلوباً 
  ..ألنه قدم أمره على شكل اقتراح .. ال شك أنه الثالث 

سارة ليتك تعملـني  .. وكذلك يف التعامل مع زوجتك 
  ..هند أمتىن أتغدى مبكراً اليوم .. شاي 

  ..وكذلك 
 خطأه بأسلوب جيعله يشعر أن عاجل.. عندما خيطئ إنسان 
ولدك يغيب عن الصالة يف املسجد .. الفكرة فكرته هو 

..  
.. بلى .. ما تريد تدخل اجلنة .. سعد : –مثالً  –قل له 

  ..إذن حافظ على صالتك 
  ..ويف خيمة أعرايب يف الصحراء .. يف يوم من األيام 

وزوجها عند رأسـها ينتظـر   .. جعلت امرأة تتأوه تلد 
  ..ج املولود خرو

  ..اشتد املخاض باملرأة حىت انتهت شدا وولدت 
  !!لكنها ولدت غالماً أسود 

ونظر إىل امرأته فإذا مها أبيضان .. نظر الرجل إىل نفسه 
  !!فعجِب كيف صار الغالم أسود .. 

  .. أوقع الشيطان يف نفسه الوساوس 
  !! لعل هذا الولد من غريك 

  !! لت منه لعلها زىن ا رجل أسود فحم
  ..لعل 

حىت دخـل  .. اضطرب الرجل وذهب إىل املدينة النبوية 
  ..وعنده أصحابه  على رسول اهللا 

إن امرأيت ولدت علـى فراشـي   .. يا رسول اهللا : فقال 

وإنا أهل بيت مل يكن فينا أسود قط !! غالماً أسود 
!!  

وكان قادراً على أن يسـمعه  .. إليه  نظر النيب 
وعدم اام .. الظن باآلخرين موعظة حول حسن 

  ..امرأته 
  ..لكنه أراد أن ميارس معه يف احلل أسلوباً آخر 

فبـدأ  .. أراد أن جيعل الرجل حيل مشكلته بنفسه 
  ..يضرب له مثالً يقرب له اجلواب 

؟ هل يضـرب لـه مـثالً    ..فما املثل املناسب له 
  باألشجار ؟ أم بالنخل ؟ أم بالفُرس والروم ؟

وإذا .. فإذا الرجل عليه آثار البادية  نظر إليه 
هو مضطرب تتزاحم األفكار يف رأسه حول امرأته 

..  
  هل لك من إبل ؟: فقال له 

  ..نعم : قال 
  فما ألواا ؟: قال 
  ..محر : قال 
  فهل فيها أسود ؟: قال 
  ..ال : قال 
  فيها أورق ؟: قال 
  ..نعم : قال 
  !فأىن كان ذلك ؟: قال 
وليس .. م أا كلها محر ذكوراً وإناثاً ما دا: يعين 

فكيف ولدت الناقة احلمراء .. فيها أي لون آخر 
( خيتلف عن لوـا ولـون األب   .. ولداً أورق 

  ) ..الفحل 
عسى أن يكون نزعه : مث قال .. فكر الرجل قليالً 

.. يعين قد يكون من أجداده من هو أورق .. عرق 
فظهر يف هـذا  .. فال زال الشبه باقياً يف الساللة
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  ..الولد 
  ..)٣٩(فلعل ابنك هذا نزعه عرق : فقال 

فكر قليالً فإذا هو جوابه هو .. مسع الرجل هذا اجلواب 
  ..ومضى إىل امرأته .. فاقتنع وأيقن .. والفكرة فكرته .. 

  .. ويف يوم آخر 
فجعل حيدثهم عن أبوب اخلـري  .. مع أصحابه  جلس 

..  
  .. ويف بضع أحدكم صدقة : ال أن ق.. وكان مما ذكره 

  ..أي وطء أحدكم امرأته له فيه أجر 
يـأيت أحـدنا   .. يا رسول اهللا : فعجب الصحابة وقالوا 

  !!ويكون له أجر ؟.. شهوته 
فال .. جبواب يشعرون به أن الفكرة فكرم  فأجام 

  ..حيتاجون لنقاش إلقناعهم ا 
ن عليه وزر أكا.. أرأيتم لو وضعها يف حرام : فقال 

..  
  ..نعم : قالوا 
  ..فكذلك لو وضعها يف حالل كان له أجر : قال 

  ..بل حىت أثناء احلوار مع اآلخر 
تدرج معه عند النصح يف األشياء اليت أنتما متفقان عليها 

 ..  
إىل مكة معتمراً يف ألف وأربعمائة من أصحابه  خرج 

  .. فمنعتهم قريش من دخول مكة .. 
  ..صة احلديبية املشهورة ووقعت أحداث ق

وقريش  يف آخر األمر وبعد مشاورات طويلة بني النيب 
  ..اتفقوا على صلح .. 

كان الذي توىل االتفاق على بنود الصلح من جانب 
  ..قريش هو سهيل بن عمرو 

  ..مع  سهيل على شروط  اتفق النيب 
                                               

  ( ٣٩ رواه مسلم ، وابن ماجة واللفظ له  (

  :منها 
 أن يعود املسلمون أدراجهم إىل املدينة من

  ..غري عمرة 
 وأن من دخل يف اإلسالم من أهل مكة

وأراد أن يهاجر إىل املدينة فإن املسلمني 
  ..يف املدينة ال يقبلونه 

 أما من ارتد عن إسالمه وأراد الذهاب إىل
  ..!!املشركني يف مكة فإنه يقبل 

إىل غري ذلك من الشروط اليت يف ظاهرها أا هزمية 
  .. للمسلمني وإذالل هلم 

واقع خائفة من هذا العدد الكبري كانت قريش يف ال
وتعلم أن املسلمني لو شاءوا .. من املسلمني 
وهلذا كانت قريش تضطر إىل .. لفتحوا مكة 

  ..التلطف واملصانعة 
ما كانوا حيلمون أن يظفروا وال بربع .. وكأين م 

  .. هذه الشروط 
  ..كان أكثر الصحابة متضايقاً من شروط العقد 

والذي يكتب العقد .. رضوا لكن أىن هلم أن يعت
  ..وميضيه رجل ال ينطق عن اهلوى 

يتمىن لو .. ينظر مييناً ومشاالً .. كان عمر متحفزاً 
  .. يستطيع عمل شيء 

  .. فلم يصرب 
  ..وأراد أن يناقشه .. وثب عمر فأتى أبا بكر 

وإمنا بدأ .. مل يبدأ باالعتراض .. فمن حكمته 
  ..باألشياء اليت مها متفقان عليها

.. نعم .. بلى .. وجعل يسأل أبا بكر أسئلة جواا 
  ..صحيح 

  !؟..أليس برسول اهللا .. يا أبا بكر : فقال 
  ..بلى : قال 
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  !أولسنا باملسلمني ؟: قال 
  ..بلى : قال 
  !أوليسوا باملشركني ؟: قال 
  ..بلى : قال 
  أولسنا على احلق ؟: قال 
  .. بلى : قال 
  ؟ أوليسوا على الباطل: قال 
  ..بلى : قال 
  !فعالم نعطي الدنية يف ديننا ؟: قال 

  ؟.أليس هو رسول اهللا .. يا عمر : فقال أبو بكر 
  ..بلى : قال 
  ..فإين أشهد أنه رسول اهللا .. فالزم غرزه : قال 

كما أن غرزات .. أي كن وراءه تابعاً ال ختالفه أبداً 
  ..اخليط يف الثوب تكون متتابعة 

  .. أشهد أنه رسول اهللا  وأنا: قال عمر 
  .. فلم يستطع .. حاول أن يصرب .. مضى عمر 

  .. فذهب إىل رسول اهللا 
  !ألست برسول اهللا ؟.. يا رسول اهللا : فقال 
  ..بلى : قال 
  ؟.. أولسنا باملسلمني : قال 
  ..بلى : قال 
  !؟.. أوليسوا باملشركني : قال 
  ..بلى : قال 
  !ديننا ؟فعالم نعطي الدنية يف : قال 

ولن .. لن أخالف أمره .. أنا عبد اهللا ورسوله : فقال 
  .. يضيعين 

ورجع املسلمون إىل .. ومضى الكتاب .. سكت عمر 
  .. املدينة 

وأقبل رسول .. ونقضت قريش العهد .. ومضت األيام 

مطهراً البيت احلرام من .. فاحتاً مكة  اهللا 
  .. األصنام 

اضه حينذاك على غري وأدرك عمر أنه كان يف اعتر
  ..السبيل 
  : يقول  فكان 

.. وأعتق .. وأصلي .. وأتصدق .. ما زلت أصوم 
خمافة كالمي الذي .. من الذي صنعت يومئذ 

  ..حىت رجوت أن يكون خرياً .. تكلمته يومئذ 
  ..قبله  ودر رسول اهللا .. فلله در عمر 

  كيف نستفيد أكثر من هذه املهارة ؟
وتريده أن .. عتين حبفظ القرآن لو كان ولدك ال ي

  ..يزداد حرصاً 
أال تريد أن .. ابدأ باألشياء اليت أنتما متفقان عليها 

  .. أال تريد أن ترتقي يف درجات اجلنة .. حيبك اهللا 
  .. بلى : سيجيبك حتماً 

إذن .. : عندها قدم النصيحة على شكل اقتـراح  
  ..فلو أنك شاركت يف حلقة حتفيظ القرآن 

  ..لو رأيت امرأة ال تعتين حبجاا : أنت  وكذلك
  ..ابدئي معها باألشياء اليت أنتما متفقتان عليها 

  .. وحريصة على اخلري .. أنا أعلم أنك مسلمة 
  ..احلمد هللا .. صحيح : ستقول 

  .. وحتبني اهللا .. وامرأة عفيفة 
  ..احلمد هللا .. إي واهللا : ستقول 

فلـو  : قتراح عندها قدمي النصيحة على شكل ا
وحرصـت علـى   .. أنك اعتنيت حبجابك أكثر 

  ..الستر 
هكذا ميكننا أن حنصل على ما نريد من الناس من 

  ..غري أن يشعروا 
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  ..بارقة 
  ..تستطيع أن تأكل العسل دون حتطيم اخللية 

!!أمسك العصا من النصف .٣٣
وقـد آتـاك اهللا   .. أشكرك على اختيارك مهنة التدريس 

  .. و .. وطالبك حيبونك كثرياً . .أسلوباً حسناً 
  ..ليتك ما تتأخر على الدوام يف الصباح : ولكن 

وال أنكـر أن األوالد  .. والبيت مرتـب  .. أنت مجيلة 
  ..و .. متعبون 
  ..أمتىن أن تمي مبالبسهم أكثر : ولكن 

يذكر اجلوانـب  .. هكذا كان أسلوب صاحل مع الناس 
ليكون عادالً .. أخطائه املشرقة عند املخطئ مث ينبهه على 

..  
عندما تنتقد حاول أن تذكر جوانب الصواب يف املخطئ 

  ..قبل غريها .. 
حاول دائماً أن تشعر الذي أمامك أن نظرتك إليه مشرقة 

وأنك عندما تنبهه على أخطائه ال يعين ذلك أنه سقط .. 
أو أنك نسيت حسناته وال تذكر إال سيئاته .. من عينك 

 ..  
شعره أن مالحظاتك عليه تغوص يف حبر حسناته بل أ.. ال 
..  

وكان ميارس أساليب .. حمبوباً بني أصحابه  كان النيب 
  ..رائعة يف التعامل معهم 

كأنـه  .. فشخص ببصره إىل السماء .. وقف مرة بينهم 
  .. يفكر أو يترقب شيئاً 

حـىت ال  .. هذا أوانُ خيتلس العلم من النـاس  : مث قال 
  .. شيء  يقدروا منه على

وعـن العلـم   .. يعرض الناس عن القرآن وتعلمه : أي 
  .. فال حيرصون عليه وال يفهمونه .. الشرعي 

  ..يرفع عنهم : أي .. فيختلس منهم 
هو زياد بن لبيد األنصـاري  .. فقام صحايب جليل 

  : وقال بكل محاس 
وقـد قرأنـا   ! يا رسول اهللا ، وكيف خيتلس منا ؟

  ..رأنه ، ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فواهللا لنق! القرآن 
فإذا شاب يتفجـر محاسـاً   .. فنظر إليه النيب 

.. فأراد أن ينبهه على فهمه .. وغرية على الدين 
  :فقال 

ثكلتك أمك يا زياد ، إين كنت ألعدك من فقهـاء  
  ..أهل املدينة 

 أن يقول له رسول اهللا .. وهذا ثناء على زياد 
هـذا ذكـر   .. ء املدينـة  أمام الناس إنه من فقها

  ..جلوانب الصواب والصفحات املشرقة لزياد 
هذا التوراة واإلجنيل عنـد اليهـود   : مث قال 

  .. )٤٠(! والنصارى فماذا يغين عنهم ؟
وإمنـا  .. أي ليست العربة يا زياد بوجود القرآن 

  .. العربة بقراءته ومعرفة معانيه والعمل بأحكامه 
  ..هكذا كان تعامله رائعاً 

بـبعض قبائـل العـرب     مير .. ويف يوم آخر 
وكـان خيتـار أحسـن    .. يدعوهم إىل اإلسالم 

العبارات ألجل ترغيبهم يف االستجابة له والدخول 
  ..يف اإلسالم 

فدعاهم .. بنو عبد اهللا : امسهم .. فمر بقبيلة منهم 
وجعل يقول هلم .. وعرض عليهم نفسه .. إىل اهللا 

 :  
  .. إن اهللا قد أحسن اسم أبيكم .. يا بين عبد اهللا 

.. أو بين عبد الالت .. يعين لستم ببين عبد العزى 
فليس يف امسكـم شـرك   .. وإمنا أنتم بنو عبد اهللا 

                                               
  ( ٤٠ رواه الترمذي واحلاكم   (
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  ..فادخلوا يف اإلسالم 
أنه كان يرسل رسائل غري مباشرة  بل كان من براعته 

.. وحمبته اخلري هلم .. يذكر فيها إعجابه م .. إىل الناس 
عملت فيهم من التأثري أكثر .. بلغتهم هذه الرسائل فإذا 

  ..الدعوة املباشرة  –ربما  –مما تعمله 
.. ومل يكن بطالً عادياً .. بطالً  كان خالد بن الوليد 
  ..يضرب له ألف حساب .. بل كان بطالً مغواراً 

.. لكن أىن له ذلك .. يتشوق إلسالمه  وكان النيب 
بل كان .. املسلمني إال خاضها وخالد ما ترك حرباً ضد 

  ..هو من أكرب أسباب هزمية املسلمني يف معركة أحد 
وقدمناه .. لو جاءنا ألكرمناه .. يوماً  قال فيه النيب 

  .. على غريه 
  فكيف كان تأثري ذلك ؟

  .. خذ القصة من أوهلا 
  ..كان خالد من أشداء الكفار وقادم 

أو  سول اهللا ال يكاد يفوت فرصة إال حارب فيها ر
  ..ترصد له 

.. مع املسلمني إىل احلديبية  فلما أقبل رسول اهللا 
  ..وأرادوا العمرة 

 فلقوا النيب .. خرج خالد يف خيل من املشركني 
  ..عسفان : وأصحابه مبوضع يقال له 

فقام خالد قريباً منهم يتحني الفرصة ليصيب رسول اهللا 
  برمية سهم أو ضربة سيف ..  

  ..ترصد ويترقب جعل ي
فهموا .. بأصحابه صالة الظهر أمامهم  فصلى النيب 

  ..فلم يتيسر هلم .. أن يهجموا عليهم 
فصلى بأصحابه صالة العصر .. علم م  فكأن النيب 

  ..صالة اخلوف 
فريق يصلي معه وفريق .. أي قسم أصحابه إىل فريقني 

  ..حيرس 
يف  وقال.. فوقع ذلك من خالد وأصحابه موقعاً 

أي هناك من حيميه .. الرجل ممنوع عنا : نفسه 
  !!ومينع عنه األذى 

وسلكوا طريقاً ذات .. وأصحابه  مث ارحتل 
  ..لئال ميروا خبالد وأصحابه .. اليمني 
صاحل قريشاً على أن .. إىل احلديبية  وصل 

  ..ورجع إىل املدينة .. يعتمر يف العام القادم 
شأا ينخفض يف  رأى خالد أن قريشاً ال يزال

  .. العرب يوماً بعد يوم 
  أي شيء بقي ؟ أين أذهب ؟ : فقال يف نفسه 

فقد اتبع حممداً وأصحابه .. ال .. إىل النجاشي ؟ 
  ..عنده آمنون 

أخرج من ديين إىل .. ال .. فأخرج إىل هرقل ؟
  .. أو يهودية ؟ وأقيم يف عجم ؟.. نصرانية ؟

واأليام .. دد ويتر.. فبنما خالد يفكر يف شأنه 
  ..والشهور متضي عليه 

فأقبلوا إىل املدينة .. إذ جاء موعد عمرة املسلمني 
 ..  

  .. مكة معتمراً  دخل 
فخرج .. فلم حيتمل خالد رؤية املسلمني حمرمني 

وغاب أياماً أربعة وهي األيام اليت .. من مكة 
  .. يف مكة  قضاها النيب 
طرقات  وجعل ينظر يف.. عمرته  قضى النيب 
  ..ويستعيد الذكريات .. مكة وبيوا 

  .. تذكر البطل خالد بن الوليد 
.. وهو أخو خالد .. فالتفت إىل الوليد بن الوليد 

معتمراً  وكان الوليد مسلماً قد دخل مع النيب 
..  



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٨٨

يرغبه .. أن يبعث إىل خالد رسالة غري مباشرة  وأراد 
  ..فيها بالدخول يف اإلسالم 

  أين خالد ؟ : د للولي قال 
يأيت اهللا به يا رسول اهللا : وقال .. فوجئ الوليد بالسؤال 

..  
ولو كان جعل نكايته !! مثله جيهل اإلسالم : " فقال 

  .. كان خرياً له .. وحده مع املسلمني 
  .. وقدمناه على غريه .. ولو جاءنا ألكرمناه : مث قال 

حث عنه يف وجعل يطلب خالداً ويب.. استبشر الوليد 
  ..فلم جيده .. مكة 

  ..فلما عزموا على الرجوع للمدينة 
  : كتب الوليد كتاباً إىل أخيه 

فإين مل أر أعجب .. أما بعد .. بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ومثل ! وعقلك عقلك .. من ذهاب رأيك عن اإلسالم 

  اإلسالم جيهله أحد ؟ 
قلت أين خالد ؟ ف: عنك وقال  وقد سألين رسول اهللا 

  ..يأيت اهللا به : 
ولو كان جعل نكايته !! مثله جهل اإلسالم : " فقال 

ولو جاءنا ألكرمناه .. كان خرياً له .. وحده مع املسلمني 
  .. وقدمناه على غريه .. 

  ..فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صاحلة 
.. نشطت للخروج .. فلما جاءين كتابه : قال خالد 

  .. اإلسالم وزادين رغبة يف
  ..عين  وسرين سؤال رسول اهللا 

فخرجت إىل .. وأرى يف النوم كأين يف بالد ضيقة جمدبة 
  ..بالد خضراء واسعة 

  .. إن هذه لرؤيا حق : فقلت 
  : قلت  فلما أمجعت اخلروج إىل رسول اهللا 

  !؟ من أصاحب إىل رسول اهللا 

  : فقلت .. فلقيت صفوان بن أمية 
ترى ما حنن فيه ؟ إمنا حنن كأضراس يا أبا وهب أما 

  ..يطحن بعضها بعضاً 
  ..وقد ظهر حممد على العرب والعجم 

فإن شرف حممد لنا .. فلو قدمنا على حممد واتبعناه 
  شرف ؟ 

لو مل يبق غريي ما اتبعته : وقال .. فأىب أشد اإلباء 
  ..أبداً 

  : وقلت يف نفسي .. فافترقنا 
بوه مبعركة بدر قتل أخوه وأ.. هذا رجل مصاب 

 ..  
فقلت له مثل ما .. فلقيت عكرمة بن أيب جهل 

  ..قلت لصفوان بن أمية 
  .. فقال يل مثل ما قال يل صفوان بن أمية 

  .. فاكتم علي خروجي إىل حممد : قلت 
  .ال أذكره ألحد : قال 

فأمرت براحليت فخرجت ا .. فخرجت إىل منزيل 
..  

  : لت فق.. إىل أن لقيت عثمان بن طلحة 
  .. فلو ذكرت له ما أرجو .. إن هذا يل صديق 

مث ذكرت من قتل من آبائه يف حربنا مع املسلمني 
  .. فكرهت أن أذكِّره .. 

وأنا راحل يف .. وما علي أن أخربه : مث قلت 
  !.. ساعيت هذه 

  : وقلت .. فذكرت له ما صار أمر قريش إليه 
ه لو صب علي.. إمنا حنن مبنزلة ثعلب يف جحر 

  ..ذنوب من ماء خلرج 
 يفأسرع .. وقلت له حنواً مما قلت لصاحب

  !..اإلستجابة وعزم على اخلروج معي للمدينة 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٨٩

وأنا أريد أن أمضي .. إين خرجت هذا اليوم : فقلت له 
  .. للمدينة  

  .. وهذه راحليت جمهزة يل على الطريق 
إن " .. يأجج "فتواعدنا أنا وهو يف موضع يقال له : قال 

  ..وإن سبقته أقمت أنتظره .. سبقين أقام ينتظرين 
خوفاً من أن تعلم .. فخرجت من بييت آخر الليل سحراً 

  .. قريش خبروجنا 
فغدونا حىت " .. يأجج"فلم يطلع الفجر حىت التقينا يف 

  .. انتهينا إىل اهلدة 
  ..فوجدنا عمرو بن العاص على بعريه 

  ريكم ؟ إىل أين مس.. مرحباً بالقوم : قال 
  وما أخرجك ؟ : فقلنا 
  وما أخرجكم ؟ : فقال 
  .. واتباع حممد .. الدخول يف اإلسالم : قلنا 
  . وذاك الذي أقدمين : قال 

  ..فاصطحبنا مجيعاً حىت دخلنا املدينة 
  .. فأخننا بظهر احلرة ركابنا 

  ..فسر بنا  فأُخرب بنا رسول اهللا 
 رسول اهللا مث توجهت إىل.. فلبست من صاحل ثيايب 

  : فلقيين أخي فقال .. 
قد أُخرب بك فسر .. فإن رسول اهللا .. أسرع 

  ..بقدومك وهو ينتظركم 
فلما .. فأقبلت إىل رسول اهللا أمشي .. فأسرعنا السري 

فما زال يتبسم إيلَّ حىت وقفت .. رآين من بعيد تبسم 
  ..عليه 

  ..طلْق  فرد على السالم بوجه.. فسلمت عليه بالنبوة 
  .. وأنك رسول اهللا .. إين أشهد أن ال إله إال اهللا : فقلت 
قد كنت أرى لك عقالً .. احلمد هللا الذي هداك : " فقال 

  " ..رجوت أال يسلمك إال إىل خري .. 

إين قد رأيت ما كنت أشهد .. يا رسول اهللا : قلت 
فادع .. معانداً للحق .. من تلك املواطن عليك 

  .. ا يل اهللا أن يغفره
  " ..اإلسالم جيب ما كان قبله : " فقال 
  ..فاستغفر يل .. على ذلك .. يا رسول اهللا : قلت 
كل ما .. اللهم اغفر خلالد بن الوليد : " قال 

  " ..من صد عن سبيل اهللا .. أَوضع فيه 
ومن يعدها كان خالد رأساً من رؤوس هذا الدين 

..  
ة وصلت إليـه  أما إسالمه فكان برسالة غري مباشر

  ..من رسول اهللا 
  ..وأحكمه  فما أحلمه 

  ..فلنتبع مثل هذه املهارات يف التأثري يف الناس 
فلو رأيت شخصاً يبيع دخاناً يف بقالة فأردت تنبيهه 

 ..  
وادع له بالربكة .. فأثن أوالً على بقالته ونظافتها 

.. مث نبهه على أمهية الكسب احلـالل  .. يف الربح 
بل أمسكت .. نك مل تنظر إليه مبنظار أسود ليشعر أ

  ..العصا من النصف 
احبث عن أي حسنات فيمن أمامـك  .. كن ذكياً 

.. أحسن الظـن بـاآلخرين   .. تغمر فيها سيئاته 
  ..ليشعروا بعدلك معهم فيحبوك 

  
  ..حملة 

كما .. عندما يقتنع الناس أننا نلحظ حسنام 
  ..يقبلون منا التوجيه .. نلحظ سيئام 

  
  ..اجعل معاجلة اخلطأ سهلة .٣٤

  .. تتنوع األخطاء اليت تقع من الناس كرباً وصغراً 
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  .. ومهما كان حجم اخلطأ فإنه ميكن عالجه 
نعم قد ال يفيد العالج يف إصالح مـا أفسـده اخلطـأ    

  ..لكنه على األقل يصلح أكثر الفاسد % .. ١٠٠
عدد غري قليل من الناس ال يسعى إىل إصـالح أخطائـه   

  .. شكه يف قدرته أصالً على عالجها ل
وأحياناً تكون طريقتنا يف التعامل مع األخطاء هي جزء من 

  .. اخلطأ نفسه 
يقع ولدي يف خطأ فألومه وأحقره وأعظِّم عليه اخلطأ حىت 

فييـأس مـن   !! يشعر بأنه سقط يف بئر ليس له قـاع  
  ..ويبقى على ما هو عليه .. اإلصالح 

  ..  أو يقع فيه صديقي وقد تقع يف اخلطأ زوجيت
فإذا أشعرته أنه أخطأ ولكن الطريق مل ينقطع بعد فمعاجلة 

والرجوع إىل احلق خري من التمـادي يف  .. اخلطأ سهلة 
  ..الباطل 

إين : وقـال  .. يبايعه على اهلجرة  جاء رجل إىل النيب 
..وتركت أبوي يبكيان .. جئت أبايعك على اهلجرة 

.. أو يصـغر عقلـه   .. فعلـه   أو حيقر.. فلم يعنفه 
  .. فالرجل جاء بنية صاحلة ويرى أنه فعل األصلح 

: أن معاجلة اخلطأ سهلة فقال له بكل بسـاطة   أشعره 
  ..)٤١(..ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما 

  .. وانتهى األمر 
يتعامل مع الناس بأساليب تريب فيهم الرغبـة يف   كان 

حىت وإن وقعوا يف .. خلري أقرب اخلري وتشعرهم أم إىل ا
  ..أخطاء 

لكين .. الشاهد منها آخرها .. وبني يدي حادثة مروعة 
  ..سأوردها من أوهلا رغبة يف الفائدة 

إذا أراد أن خيرج سفراً أقـرع بـني    كان رسول اهللا 
  ..فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه .. نسائه 

                                               
  ( ٤١ ..يف املستدرك وصحح إسناده (

أقرع  ..فلما أراد اخلروج إىل غزوة بين املصطلق 
  .. بينهن فخرج سهم عائشة 
وذلك بعدما أنـزل  .. فخرجت مع رسول اهللا 

فإذا نزلـوا  .. وكانت حتمل يف هودج ..احلجاب 
فـإذا  .. وقضت حاجاـا  .. نزلت من هودجها 

  ..أرادوا االرحتال ركبت فيه 
توجه قافالً .. من غزوته  فلما فرغ رسول اهللا 

اً من املدينة نـزل  حىت إذا كان قريب.. إىل املدينة 
  .. منزالً فبات به بعض الليل 

فبدأ النـاس جيمعـون   .. مث آذن الناس بالرحيل 
فخرجت عائشة لبعض حاجتها ..متاعهم للرحيل 

  .. ويف عنقها عقد هلا فيه جزع ظفار .. 
انسل العقد من عنقها .. فلما فرغت من حاجتها 

  .. وهي ال تدري 
خول يف وأرادت الـد .. فلما رجعت العسـكر  

وقد بدأ .. ملست عنقها فلم جتد العقد .. هودجها 
  .. الناس يف الرحيل 

فرجعت سريعاً إىل مكاا الذي قضت فيه حاجتها 
  .. وأبطأت .. فأخذت تبحث عنه .. 

وجاء القوم فحملوا هودجها وهم يظنون أا فيـه  
مث أخـذوا   .. فشدوه على البعري .. فاحتملوه .. 

  .. وا به برأس البعري فانطلق
.. أما عائشة فبعد حبـث طويـل   .. وسار اجليش 
  ..فعادت إىل مكان اجليش .. وجدت العقد 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  :قالت عائشة 

قـد  .. فجئت منازهلم وليس ا داع وال جميب . 
  ..انطلق الناس 

فتيممت منزيل الذي كنت فيه وظننت أن القـوم  
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  .. سيفقدوين فريجعون إيل 
فبينما أنا جالسة يف منزيل إذ غلبـتين  .. فتلففت جبلبايب 

  .. عيين فنمت 
  ..فواهللا إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطل 

فلم يبـت  .. وكان قد ختلف عن العسكر لبعض حاجاته 
  .. مع الناس 

وقد .. فأتاين فعرفين حني رآين .. فرأى سواد إنسان نائم 
  .. احلجاب علينا كان يراين قبل أن يضرب 

ظعينة رسول .. إنا هللا وإنا إليه راجعون : فلما رآين قال 
  ؟  اهللا 

فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين فخمرت وجهي جبلبايب 
 ..  

  .. وال مسعت منه غري استرجاعه .. وواهللا ما كلمين كلمة 
فركبت وأخـذ  .. فوطئ على يديها .. حىت أناخ راحلته 

  .. ريعاً يطلب الناس برأس البعري فانطلق س
.. فواهللا ما أدركنا الناس وما افتقدوين حـىت أصـبحنا   

إذ طلع الرجل .. فبينما هم كذلك .. فوجدناهم نازلني 
  .. يقود يب البعري 

وواهللا ما .. وارتج العسكر .. فقال أهل اإلفك ما قالوا 
  .. أعلم بشيء من ذلك 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
فلم ألبـث أن مرضـت واشـتكيت    .. نا املدينة مث قدم

  .. وأنا ال يبلغين من كالم الناس شيء .. شكوى شديدة 
وهم .. وإىل أبوي  وقد انتهى احلديث إىل رسول اهللا 
إال أين قد أنكـرت  .. ال يذكرون يل منه قليالً وال كثرياً 

  .. بعض لطفه يب  من رسول اهللا 
فلم يفعل ذلك يب .. كنت إذا اشتكيت رمحين ولطف يب

  ..يف شكواي تلك 
كيف : بل كان إذا دخل علي وعندي أمي مترضين قال 

  .. تيكم ؟ ال يزيد على ذلك 
فلما رأيت جفاءه يل قلت ..حىت وجدت يف نفسي 

 :  
لو أذنت يل فانتقلـت إىل أمـي   .. يا رسول اهللا 

  .. فمرضتين 
  .. ال عليك : قال 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
حىت .. فانتقلت إىل أمي وال علم يل بشيء مما كان 

  .. نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة 
فخرجت ليلة لبعض حاجيت ومعي أم مسطح بنت 

  ..خالة أيب بكر 
.. فواهللا إا لتمشي معي إذ تعثـرت يف مرطهـا   

  ..وسقطت أو كادت 
  .. تعس مسطح : فقالت 
تسبني رجالً قـد  . .بئس لعمر اهللا ما قلت : قلت 

  شهد بدراً ؟ 
أومل تسمعي ما قال ؟ أومـا  .. أي هنتاه : فقالت 

  .. بلغك اخلرب يا بنت أيب بكر 
  وما اخلرب ؟ : قلت 

  .. فأخربتين بالذي كان من قول أهل اإلفك 
  أوقد كان هذا ؟ : قلت 
  .. نعم واهللا لقد كان : قالت 

 ..فواهللا ما قدرت على أن أقضي حاجيت ورجعت 
  ..فازددت مرضاً إىل مرضي 

حىت ظننـت أن البكـاء   .. فواهللا ما زلت أبكي 
  ..سيصدع كبدي 

حتدث النـاس مبـا   .. يغفر اهللا لك : وقلت ألمي 
  .. وال تذكرين يل من ذلك شيئاً .. حتدثوا يه 

فواهللا لقلَّ .. أي بنية خففي عليك الشأن : قالت 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٩٢

ضرائر إال  وهلا.. ما كانت امرأة حسناء عند رجل حيبها 
  .. وكثّر الناس عليها .. كثّرن 
  سبحان اهللا وقد حتدث الناس ذا ؟ : قلت 

.. ال يرقأ يل دمـع  .. فبكيت تلك الليلة حىت أصبحت 
  .. وال أكتحل بنوم 
  ..مث أصبحت أبكي 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
تتهم بذلك وهي الفتاة اليت مل يتجاوز .. هذا حال عائشة 

  ..ها مخس عشرة سنة عمر
زوجة أطهر الناس .. وهي العفيفة الشريفة .. تتهم بالزنا 

هذا .. وال هتكت عرضها .. اليت ما كشفت سترها .. 
  ..حاهلا تبكي يف بيت أبويها 

عـن  .. فال يبعد حزناً ومهـاً  .. أما حال رسول اهللا 
  ..عائشة 

اً متحري ويبقى .. وال القرآن ينزل .. فال جربيل يرسل 
وكالم الناس يف .. وقد كرب عليه اام املنافقني .. يف أمره 

  .. عرضه زوجه 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

.. يف النـاس فخطبـهم    قام .. فلما طال األمر عليه 
  :مث قال .. وأثىن عليه .. فحمد اهللا 

ويقولـون  .. أيها الناس ما بال رجال يؤذونين يف أهلي 
.. واهللا ما علمت علـيهم إال خـرياً   .. ق عليهم غري احل

.. واهللا ما علمت منه إال خـرياً  .. ويقولون ذلك لرجل 
  ..وال يدخل بيتاً من بيويت إال وهو معي 

  ..تلك املقالة  فلما قال رسول اهللا 
  : قام أمري األوس سعد بن معاذ فقال 

وإن .. يا رسول اهللا إن يكونوا من األوس نكفك إيـاهم  
من إخواننا من اخلزرج فمرنا أمرك فـواهللا إـم    يكونوا

  ..ألهل أن تضرب أعناقهم 

.. فلما مسع ذلك أمري اخلزرج سعد بن عبادة قام 
  ..لكن أخذته احلمية .. وكان رجالً صاحلاً 

ما تضرب أعناقهم .. كذبت لعمر اهللا : قام فقال 
أما واهللا ما قلت هذه املقالة إال أنك قد عرفت .. 

اخلزرج ؟ ولو كانوا من قومك ما قلـت  أم من 
  ..هذا 

واهللا .. كذبت لعمـر اهللا  : فقال أسيد بن حضري 
  .. ولكنك منافق جتادل عن املنافقني .. لنقتلنه 

حىت كـادوا أن  .. مث ثار الناس بعضهم إىل بعض 
  .. يقتتلوا 

فلم يزل خيفضهم .. قائم على املنرب  ورسول اهللا 
  ..وسكت .. حىت سكتوا 

  ..نزل فدخل بيته .. ذلك  ما رأى فل
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

وملا رأى أن األمر ال ميكن حله من جهـة عمـوم   
  ..الناس 

وأخـص  .. أراد أن جيد حالً من جهة أهل بيتـه  
  .. الناس به 

  ..فاستشارمها .. فدعا علياً وأسامة بن زيد 
رسول  يا: فأما أسامة فأثىن على عائشة خرياً وقال 

وهـذا  .. أهلك وما نعلم منهم إال خـرياً  .. اهللا 
  ..الكذب والباطل 

يا رسول اهللا إن النساء لكثري : وأما علي فإنه قال 
وسل اجلارية .. وإنك لقادر على أن تستخلف .. 

  ..بريرة  فدعا رسول اهللا .. فإا ستصدقك 
هل رأيت من شيء يريبك من .. أي بريرة : فقال 

  عائشة ؟
  .. والذي بعثك باحلق نبياً .. ال : لت بريرة فقا

وما كنت أعيـب علـى   .. واهللا ما أعلم إال خرياً 
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فكنـت  .. إال أا جارية حديثة السـن  .. عائشة شيئاً 
فتأيت الشاة .. فآمرها أن حتفظه فتنام عنه .. أعجن عجيين 

  ..فتأكله 
وهي الفتاة .. كيف ترى اجلارية على عائشة ريبة .. نعم 

وتزوجها سيد .. صاحلة اليت رباها صديق األمة أبو بكر ال
  ..ولد آدم 

وهي أحب الناس إىل رسول اهللا .. بل كيف تقع يف ريبة 
  .. حيب إال طيباً  ومل يكن .. 

.. ولكن اهللا يبتليها ليعظم أجرها .. فهي الربيئة املربأة 
  ..ويرفع ذكرها 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
وهـي  .. واآلالم تلد اآلالم .. ى عائشة األيام ومتضي عل

  ..ال نأ بطعام وال شراب .. تتقلب على فراش مرضها 
خبطبة على .. أن حيل املشكلة  وقد حاول رسول اهللا 

.. رؤوس الناس فكادت أن تقع احلرب بني املسلمني 
فلم خيرج .. وحاول أن حيلها يف بيته ويسأل علياً وزيداً 

  ..بشيء 
  .. أراد أن ينهي األمر من جهة عائشة .. رأى ذلك فلما 

  :قالت رضي اهللا عنها 
  .. وال اكتحل بنوم .. وبكيت يومي ذلك ال ترقأ يل دمعه 

  .. مث بكيت ليليت املقبلة ال ترقأ يل دمعه وال أكتحل بنوم 
  .. وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  ..ث اخلطى إىل بيت أيب بكر فأقبل حي

وامرأة من .. ودخل عليها وعندها أبوها وأمها.. فاستأذن 
  .. األنصار 

منذ قال الناس .. وهي أول مرة يدخل فيها بيت أيب بكر 
وقد لبث .. وما رأى عائشة منذ قرابة الشهر .. ما قالوا 

  ..شهراً ال يوحى إليه يف شيء يف شأن عائشة 

  . .على عائشة  دخل 
وكأا فرخ منتوف من شدة .. فإذا طرحية الفراش 

  .. البكاء واهلم 
ال ميلكـان  .. واملرأة تبكي معها .. وإذا هي تبكي 
  ..من األمر شيئاً 

.. فحمد اهللا وأثىن عليه .. فجلس رسول اهللا 
  : مث قال 

.. أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا 
شيع من وقوعها يف وما أ.. خرب اإلفك  وذكر 

أن يبني هلا أن اإلنسان  مث أراد ..خطأ كبري 
مهما وقع يف خطأ فإن معاجلة هذا اخلطأ ليست 

  :فقال هلا .. صعبة 
  .. فإن كنت بريئه فسيربئك اهللا عز وجل 

فاستغفري اهللا عز وجل .. وإن كنت أملمت بذنب 
فإن العبد إذا اعترف بذنب مث تاب .. وتويب إليه 

  .. اهللا عليه تاب .. 
 –إن كان قد وقع  –حل سهل للخطأ .. هكذا 

  ..دون تعقيد وتطويل 
  :قالت عائشة 

قلص دمعي .. مقالته  فلما قضى رسول اهللا 
  .. حىت ما أحس منه قطرة 

فلم  وانتظرت أبوي أن جييبا عين رسول اهللا 
  .. يتكلما 

  .. فيما قال  أجب عين رسول اهللا : فقلت أليب 
  ! ..واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا  :فقال 

  .. أجييب عين رسول اهللا : فقلت ألمي 
  ! واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا : فقالت 

وواهللا ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على 
  .. آل أيب بكر يف تلك األيام 
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  استعربت فبكيت ؟ .. فلما استعجما علي 
  ..ال أتوب إىل اهللا مما ذكرت أبداً واهللا .. ال : مث قلت 

إين واهللا قد عرفت أنكم قد مسعتم ذا حىت استقر يف 
واهللا  - ولئن قلت لكم إين بريئة .. أنفسكم وصدقتم به 

  ..ال تصدقوين  - عز وجل يعلم إين بريئة 
 -واهللا يعلم أين منه بريئة  -وإن اعترفت لكم بأمر 

  .. تصدقوين 
: ولكم مثالً إال كما قال أبو يوسف وإين واهللا ال أجد يل 

  فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون..  
  .. مث حتولت فاضطجعت على فراشي : قالت 

  .. وأنا واهللا أعلم أين بريئة وأن اهللا مربئي برباءيت 
  .. ولكن واهللا ما كنت أظن أن ينزِلَ يف شأين وحي يتلى 

يتكلم اهللا يفَّ بأمر يتلى ولشأين كان أحقر يف نفسي من أن 
 ..  

يف النوم رؤيـا   ولكن كنت أرجو أن يرى رسولُ اهللا 
  .. يربئين اهللا عز وجل  ا 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
وال خرج من أهل .. جملسه  فواهللا ما برح رسول اهللا 

  ..البيت أحد 
ه وأنزل اهللا على نبي.. حىت تغشاه من اهللا ما كان يتغشاه 

 ..  
ومـا  .. فواهللا ما فزعت .. فأما أنا حني رأيته يوحى إليه 

  .. وأن اهللا غري ظاملي .. قد عرفت أين بريئة .. باليت 
ما سـري عـن   .. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده 

فرقاً مـن  .. حىت ظننت لتخرجن أنفسهما  رسول اهللا 
  .. أن يأيت من اهللا حتقيق ما قال الناس 

ري عنه فلما س .. فجعل ميسح .. فإذا هو يضحك
  .. العرق عن وجهه 

  :وكان أول كلمة تكلم ا أن قال 

  ..أبشري يا عائشة قد أنزل اهللا عز وجل براءتك 
  .. احلمد هللا : فقلت 

إِنَّ الَّذين جاُءوا بِالْأفْك عصبةٌ  : وأنزل اهللا تعاىل 
اً لَكُمرش وهبسحال ت كُمنكُلِّ  مل لَكُم ريخ ولْ هب

 هربلَّى كوي تالَّذثْمِ والْأ نم بسا اكْتم مهنرِئٍ مام
لَوال إِذْ سمعتموه ظَن * منهم لَه عذَاب عظيم 

الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُِسهِم خيراً وقَالُوا هذَا 
 بِنيم إِفْك*  اَء فَإِذْ لَمدهش ةعببِأَر هلَياُءوا عال جلَو

  ..يأْتوا بِالشهداِء فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ 
إِنَّ الَّذين يحبـونَ أَنْ   : وتوعد اهللا أولئك بقوله 

أَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشي تف يم
  ..الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ 

.. فخطبـهم  .. إىل الناس  مث خرج رسول اهللا 
مث .. وتال عليهم ما أنزل اهللا من القران يف ذلـك  

  ..أقام حد القذف على من قذف 
ينبغي أن تتعامل مع املخطئ على أنه مريض .. إذن 

.. ال أن تبالغ يف كبته وتعنيفه .. الج حيتاج إىل ع
ألنه قد يصل إىل درجة يشعر معها أنك فرح ذا 

  ..اخلطأ 
والطبيب الناصح هو الذي يهتم بصحة مرضـاه  

  ..أكثر من اهتمامهم هم بأنفسهم 
  : قال 

كمثل رجل استوقد نـاراً  .. إمنا مثلي ومثل الناس 
 ..  

وهـذه   جعل الفَـراش .. فلما أضاءت ما حوله 
  ..الدواب اليت تقع يف النار يقعن فيها 

  !!ويغلبنه فيقتحمن فيها .. فجعل ينزعهن 
وأنتم تقحمون فيها .. فأنا آخذٌ حبجزِكُم عن النار 

..  
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  ..رأي 

أحياناً تكون طريقتنا يف التعامل مع األخطاء أكرب من  
  ..اخلطأ نفسه 

  
٣٥.  

ـ .. كما أن الناس خيتلفون يف طباعهم وأشكاهلم  ذلك ك
ويف قناعـام  .. هم خيتلفـون يف وجهـات نظـرهم    

..وتصرفام 
ونصـحته  .. فإذا شعرت أن أحداً خـالف الصـواب   

  .. وحاولت إصالح خطئه ومل يقتنع 
وخذ األمور بأرحييـة  .. فال تصنف امسه من بني أعدائك 

  ..قدر املستطاع 
فلو حاولت إصالح خطأ عند أحد زمالئك فلم يستجب 

وإمنا استمر يف التلطـف  .. لصداقة عداوة فال تقلب ا.. 
  .. فلعله أن يبقى على خطئه وال يزيد 

  ..حنانيك بعض الشر أهون من بعض : وقد قيل 
فلم تغضب علـى  .. إذا تعاملت مع الناس ذه األرحيية 

  ..عشت سعيداً .. كل صغرية وكبرية 
  : قالت عائشة 

 ما انتقم رسول اهللا   لنفسه قط ..  
وال .. وال امـرأة  .. شيئاً قط بيده  وما ضرب

  .. إال أن جياهد يف سبيل اهللا .. خادماً 
 إال .. فينتقم من صاحبه .. وما نيل منه شيء قط

  )٤٢(.. أن ينتهك شيء من حمارم اهللا فينتقم هللا 
ال يغضـب  .. لكنه غضبه هللا .. يغضب  كان .. إذن 

  :وحىت نفهم الفرق بني الغضبني .. لنفسه 
أن ولدك الصغري جاءك ذات صباح وطلب ريـاالً  افرض 

                                               
  ( ٤٢ رواه البخاري(

فبحثت يف حمفظـة  .. أو ريالني مصروفاً للمدرسة 
.. فلم جتد إال فئة اخلمسـمائة ريـال   .. نقودك 

  : وقلت .. فأعطيتها له 
.. اصـرف منـها ريـالني    .. هذه مخسمائة ريال 

  .. وأكدت عليه وكررت .. وأرجع الباقي 
  .. ل كله قد صرفه فلما رجع بعد الظهر فإذا املا

؟ قـد  ..وكيف سيكون غضبك .. فماذا ستفعل ؟
  ..تضرب وتعنف ومتنعه من مصروفه أياماً 

ولكن لو رجعت مرة من صالة العصر ووجدتـه  
ومل يصل يف .. أو عند التلفاز .. يلعب بالكمبيوتر 

  فهل ستغضب كغضبك األول ؟.. املسجد 
أظننا نتفق أن غضبنا ألول سيكون أشد وأطـول  

  ..وأكثر تأثرياً من غضبنا الثاين 
  ..فكان غضبه هللا  أما رسول اهللا 

فياخـذ  .. وكان يعرض النصيحة أحياناً وال تقبل 
  ..فاهلداية بيد اهللا .. األمر دووووء 
  .. إىل تبوك على حدود الشام  قدم رسول اهللا 

 فبعث دحية الكليب .. اقترب من مملكة الروم 
  .. الروم رسوالً إىل هرقل ملك 

ناولـه  .. دخل عليه .. إىل هرقل  وصل دحية 
  ..كتاب رسول اهللا 

فلما أن رأى هرقل الكتاب دعا قسيسـي الـروم   
  : مث أغلق عليه وعليهم الدار فقال .. وبطارقتها 

وقد أرسل إيلَّ .. قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم " 
  :يدعوين .. أن يدعوين إىل ثالث خصال 

نه أن أتبعه على دي..  
    أو على أن نعطيه مالنـا علـى أرضـنا

  ..واألرض أرضنا 
 أو نلقي إليه احلرب ..  
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  :مث قال هرقل 
.. واهللا لقد عرفتم فيما تقرأون من الكتب ليأخذن أرضنا 

  .. أو نعطيه مالنا على أرضنا .. فهلم فلنتبعه على دينه 
ورأوا أنه يـدعوهم لتـرك   .. فلما مسع القساوسة ذلك 

وخنروا خنرة رجل واحد حىت خرجوا .. ضبوا غ! دينهم 
أي سقطت أرديتهم من شدة الغضـب  .. من برانسهم 

  !!واالنتفاض 
أو نكون عبيـداً  .. تدعونا إىل أن نذر النصرانية : وقالوا 

  .!! ألعرايب جاء من احلجاز 
  ..وأيقن أنه تورط بعرضه عليهم .. أسقط يف يد هرقل 

  ..مجهور قوي وكان هؤالء القساوية هلم سطوة و
أفسـدوا عليـه   .. فعلم هرقل أم إن خرجوا من عنده 

  ..الروم 
إمنا قلت ذلك ألعلم صالبتكم : ويقول .. فجعل يهدئهم 

  .. على أمركم 
هو الرسول الذي بشر بـه   كان هرقل يعلم أن النيب 

  ..عيسى 
  ..فأراد أن يتأكد من ذلك 

مـن   كـان " .. جتيب"دعا هرقل رجالً من عرب قبيلة 
  ..نصارى العرب 

  :وقال له 
أبعثه إىل .. عريب اللسان .. ادع يل رجالً حافظاً للحديث 

  .. هذا الرجل جبواب كتابه 
مـن  .. وجاء برجل من بين تنوخ .. مضى ذاك التجييب 

  .. نصارى العرب 
.. دفع هرقل كتاباً هلذا التنوخي ليوصله لرسول اهللا 

  ..الرجل  اذهب بكتايب إىل هذا: وقال له 
  : فما مسعت من حديثه فاحفظ يل منه ثالث خصال 

 ؟..انظر هل يذكر صحيفته إىل اليت كتب بشيء  

وانظر إذا قرأ كتايب فهل يذكر الليل ؟  
وانظر يف ظهره هل به شيء يريبك ؟  

حـىت وصـل إىل   .. مضى التنوخي كفارقاً للشام 
  ..تبوك 

 ..جالس بني ظهراين أصحابه  فإذا رسول اهللا 
  .. حمتبياً على املاء 

  أين صاحبكم ؟ : وقال .. فوقف التنوخي عليهم 
  .. ها هو ذا : قيل 

  ..فأقبل ميشي حىت جلس بني يديه 
  .. فناوله كتاب هرقل 

ممن : " مث قال .. فوضعه يف حجره .. فأخذه 
  ؟ " .. أنت 
  ..أنا أخو تنوخ : قال 

ملة .. ة احلنيفي.. هل لك إىل اإلسالم : " فقال 
  أبيك إبراهيم ؟ 

  ..راغباً يف دخول هذا الرجل يف اإلسالم  كان 
يف احلقيقة مل يكن هناك ما مينع التنوخي من اتبـاع  

  !!فحسب .. إال التعصب لدين قومه .. احلق 
.. إين رسول قـوم  : فقال التنوخي بكل صراحة 

ال أرجع عنه حىت أرجع إليهم .. وعلى دين قومي 
..  

ومل .. مل يغضـب  .. هذا التعصـب  فما رأى 
  : وإمنا ضحك وقال .. يعمل مشكلة 

إنك ال دي من أحببت ولكن اهللا يهدي مـن  " 
  " ..يشاء وهو أعلم باملهتدين 

  : بكل هدوء  مث قال 
  ..يا أخا تنوخ 

 إين كتبت بكتاب إىل كسرى فمزقه واهللا
  ..ممزقه وممزق ملكه 
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 واهللا خمرق وكتبت إىل النجاشي بصحيفة فخرقها
  .. ملكه 

 فلـن   ..وكتبت إىل صاحبك بصحيفة فأمسكها
يزال الناس جيدون منه بأساً ما دام يف العيش خري 

.. "  
هـذه  : وقال يف نفسـه  .. تذكر التنوخي وصية هرقل 

  .. إحدى الثالث اليت أوصاين ا صاحيب 
فأخذ سهماً من جعبته فكتبـها يف  .. فخشي أن ينساها 

  ..جنب سيفه 
  ..ناول الصحيفة رجالً عن يساره  إن رسول اهللا مث 

  من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم ؟ : فقال التنوخي 
  ..معاوية : قالوا 

  :فإذا هرقل قد كتب إىل النيب .. يقرأ  بدأ معاوية 
تدعوين إىل جنة عرضـها السـموات واألرض أعـدت    

  فأين النار ؟ !! للمتقني 
  " .أين الليل إذا جاء النهار  !سبحان اهللا : " فقال 

.. فانتبه التنوخي أن هذه الثانية اليت أمره هرقل بترقبـها  
  .. فأخذ سهماً من جعبته فكتبه يف جلد سيفه 

  .. فلما أن فرغ معاوية من قراءة الكتاب 
مل و.. الذي مل يقبـل النصـح   .. إىل التنوخي  التفت 

  : وقال له متلطفاً .. يدخل يف الدين 
فلو وجدت عندنا جـائزة  .. إن لك حقاً وإنك لرسول 

  ..إنا سفْر مرملون .. جوزناك ا 
لكننا كما ترانا مسـافرين  .. يعين أمتىن أن أعطيك هدية 

  !!جالسني على الرمال 
  ..أنا أجوزه يا رسول اهللا : فقال عثمان 

فأتى حبلة ولباس فوضعها يف .. ه مث قام عثمان ففتح رحل
  ..حجر التنوخي 

يعين " .. أيكم ينزل هذا الرجل ؟ : " الكرمي  مث قال 

  !!يقوم حبق ضيافته 
  .. أنا : فقال فىت من األنصار 

وبالـه  .. فقام األنصاري وقام التنوخي ميشي معه 
مشغول باألمر الثالث الذي أمره هرقل أن يتأكـد  

  ..لنبوة بني كتفي النيب وهو خامت ا.. له منه 
إذا برسـول  .. وفجأة .. مشى التنوخي خطوات 

  : يصيح به  اهللا 
  " ..!!تعال يا أخا تنوخ " 

حىت قام بني يدي .. فأقبل التنوخي يهوي مسرعاً 
  .. النيب 
.. مث أسقط رداءه عن ظهـره  .. حبوته  فحل 

هاهنـا  : " فقال .. فانكشف ظهره للتنوخي 
  " ..مرت به امض ملا أ

فإذا أنا خبامت يف .. فنظرت يف ظهره : قال التنوخي 
.. موضع غضون الكتف مثل احلجمة الضـخمة  

)٤٣(  
  

  ..فكرة 
وليس شرطاً .. املقصود أن يدرك الناس أخطاءهم  

  ..فال تغضب .. أن يصححوها أمامك 
  

..قابل اإلساءة باإلحسان .٣٦
الغالب عندما تتعامل مع الناس فإم يعاملونك يف 

  ..ال على ما تريد أنت .. على ما يريدون هم 
فليس كل من قابلته ببشاشة بادلك بشاشة مثلـها  

مم : فبعضهم قد يغضب ويسيء الظن ويسألك .. 
  ! تضحك ؟

                                               
  ( ٤٣ بإسناد قال فيه ابن كثري ال بـأس  .. يف مسند أمحد (

.٤/٢٧سرية ابن كثري .. به 
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فبعضهم .. رد لك مثلها .. وال كل من أهديت له هدية 
قد دي إليه مث يغتابك يف اـالس ويتـهمك بالسـفه    

  !..!وتضييع املال 
أو أثنيـت عليـه   .. وال كل من تفاعلت معه يف كالمه 

  .. وتلطفت معه يف عباراتك قابلك مبثلها 
  .. فإن اهللا قسم األخالق كما قسم األرزاق 

وال تستوي احلسـنة وال السـيئة   : ( واملنهج الرباين هو 
ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 

  ) ..ويل محيم 
ال حل له وال إصالح إال أن تتعامل معه مبا وبعض الناس 

  ..فتصرب عليه أو تفارقه .. هو عليه 
وكان هـذا  .. ذُكر أن أشعب سافر مع رجل من التجار 

الرجل يقوم بكل شيء من خدمة وإنزال متـاع وسـقي   
  ..حىت تعب وضجر .. دواب 

  .. نزال للغداء .. ويف طريق رجوعهما 
أشعب فتمدد علـى األرض   فأما.. فأناخا بعرييهما ونزال 

..  
  .. وأنزل املتاع .. وأما صاحبه فوضع الفرش 
قم امجع احلطب وأنا أقطـع  : مث التفت إىل أشعب وقال 

  ..اللحم 
.. أنا واهللا متعب من طول ركوب الدابـة  : فقال أشعب 

  ..فقام الرجل ومجع احلطب 
يـؤذيين  : فقال .. قم أشعل احلطب ! يا أشعب : مث قال 

  ..فأشعلها الرجل .. يف صدري إن اقتربت منه الدخان 
فقال .. قم أمسك علي ألقطع اللحم ! يا أشعب : مث قال 

فقطع الرجل اللحم .. أخشى أن تصيب السكني يدي : 
  ..وحده 
قم ضع اللحم يف القـدر واطـبخ   ! يا أشعب : مث قال 
يتعبين كثرة النظـر إىل الطعـام قبـل    : فقال .. الطعام 

  ..نضوجه 
حىت جهز الطعـام  ..  الرجل الطبخ والنفخ فتوىل

يـا  : وقال .. فاضجع على األرض .. وقد تعب 
وضع الطعام يف .. قم جهز سفرة الطعام ! أشعب 

  ..الصحن 
  ..جسمي ثقيل وال أنشط لذلك : فقال أشعب 

  ..فقام الرجل وجهز الطعام ووضعه على السفرة 
  ..قم شاركين يف أكل الطعام ! يا أشعب : مث قال 

قد اسـتحييت واهللا مـن كـثرية    : فقال أشعب 
  !!مث قام وأكل .. اعتذاري وها أنا أطيعك اآلن 

فـال  .. فقد تالقي من الناس من هو مثل أشـعب  
  .. وكن جبالً .. حتزن 

يتعامل مع الناس بعقلـه ال   كان املريب األول 
كان يتحمل أخطاء اآلخرين ويرفق م .. بعاطفته 

 ..  
وقد جلس يف جملس مبارك حييط به   وانظر إليه 

  ..أصحابه 
هو  -قد قتل .. فيأتيه أعرايب يستعينه يف دية قتيل 

أن  فأقبل يريد مـن الـنيب   .. رجالً -أو غريه 
  ..يؤديه إىل أولياء املقتول .. يعينه مبال 

: مث قال تلطفاً معه .. شيئاً  فأعطاه رسول اهللا 
  أحسنت إليك ؟

  .. ال أحسنت وال أمجلت .. ال : قال األعرايب 
.. فغضب بعض املسلمني ومهوا أن يقوموا إليـه  

  ..إليهم أن كفوا  فأشار النيب 
ودعا األعرايب إىل البيـت  .. إىل منزله  مث قام 

  :فقال له 
  .. فقلت ما قلت .. إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك 

  ..شيئاً من مال وجده يف بيته  مث زاده 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٩٩

  أحسنت إليك ؟: فقال 
  ..نعم فجزاك اهللا من أهل وعشرية خرياً : فقال األعرايب 

لكنه خشي أن يبقـى يف  .. هذا الرضى منه   فأعجبه 
فـرياه أحـدهم يف   .. قلوب أصحابه على الرجل شيء 

  ..فال يزال حاقداً عليه .. طريق أو سوق 
  ..فأراد أن يسلَّ ما يف صدورهم 

لـت مـا   فق.. إنك كنت جئتنا فأعطيناك : فقال له 
فإذا .. ويف نفس أصحايب عليك من ذلك شيء .. قلت 

حىت يـذهب  .. جئت فقل بني أيديهم ما قلت بني يدي 
  ..عن صدورهم 

إن صاحبكم كان جاءنا : قال .. فلما جاء األعرايب 
وإنا قد دعوناه فأعطيناه .. فسألنا فأعطيناه فقال ما قال 

  .. فزعم أنه قد رضي .. 
  أكذاك ؟: ايب وقال مث التفت إىل األعر

  ..نعم فجزاك اهللا من أهل وعشرية خرياً : قال األعرايب 
  ..فلما هم األعرايب أن خيرج إىل أهله 

.. أن يعطي أصحابه درساً يف كسب القلـوب    أراد 
  :فقال هلم 

إن مثلي ومثل هذا األعرايب كمثل رجل كانت له ناقـة  
وراءها  يعين يركضون.. فاتبعها الناس .. فشردت عليه 

ومل يزيـدوها إال  .. وهي رب منهم فزعاً .. ليمسكوها 
  :فقال صاحب الناقة .. نفوراً 

  .. فأنا أرفق ا وأعلم ا .. خلوا بيين وبني ناقيت 
.. فتوجه إليها صاحب الناقة فأخذ هلا من قشـام األرض  

  .. ودعاها 
واستوى .. وشد عليها رحلها .. حىت جاءت واستجابت 

  ..عليها 
  ..دخل النار .. ولو أين أطعتكم حيث قال ما قال 

فيدخل النـار  .. لعله يرتد عن الدين .. يعين لو طردمتوه 

 ..)٤٤(  
وما نزع مـن  .. وما كان الرفق يف شيء إال زانه 

  .شيء إال شانه 
وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هـي  ( 

م أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محي
.. (  

  .. جعل يطوف بالبيت .. ملا فتح مكة  ذُكر أنه 
  .. رجل يظهر اإلسالم .. فأقبل فضالة بن عمري 

.. ينتظر منه غفلة .. فجعل يطوف خلف النيب 
  ..!!ليقتله 

  .. فلما دنا من النيب 
  !! أفضالة : فالتفت إليه وقال .. إليه  انتبه 
  ..فضالة يا رسول اهللا .. نعم : قال 
  ماذا كنت حتدث به نفسك ؟ : قال 
  ..!!كنت أذكر اهللا .. الشيء : قال 

  .. أستغفر اهللا : مث قال .. فضحك النيب 
يده علـى   مث وضع رسول اهللا .. : قال فضالة 

  .. فسكن قليب .. صدري 
  .. يده عن صدري  فواهللا ما رفع رسول اهللا 

  .. حىت ما خلق اهللا شيء أحب إيل منه 
فمر بامرأة كان جيالسها .. فضالة إىل أهله مث رجع 

  .. ويتحدث إليها .. 
  .. هلم إىل احلديث : قالت .. فلما رأته 

  .. مث قال .. ال : فقال 
يأىب عليك اهللا ** قالت هلم إىل احلديث فقلت ال 

  و اإلسالم 
بالفتح يـوم تكسـر   ** لو ما رأيت حممداً وقبيله 

                                               
  ( ٤٤ ..واحلديث رواه البزار ويف سنده مقال   (
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 األصنام  
والشـرك يغشـى وجهـه    ** ا  لرأيت دين الضحى بين

  اإلظالم
  ..وكان فضالة بعدها من صاحلي املسلمني 

يتحمل األذى .. ميلك قلوب الناس بالعفو عنهم  كان 
  ..وجرهم إىل اخلري .. يف سبيل التأثري فيهم 

كثرياً من أذى قريش  كان أبو طالب يكف عن النيب 
..  

يب ضيقت قريش كثرياً على الن.. فلما مات أبو طالب 
  يف مكة..  
نالت من األذى ما مل تكن نالته منه يف حياة عمه أيب و

  ..طالب 
جيد فيه .. يفكر يف مكان آخر يلجأ إليه  فجعل 

  ..النصرة والتأييد 
ثقيف النصرة واملنعة قبيلة فخرج إىل الطائف يلتمس من 

 ..  
  .. دخل الطائف 

  .. هم سادة ثقيف وأشرافهم فتوجه إىل ثالثة رجال 
  :هم أخوة ثالثة و

  ..بن عمرو  عبد ياليل
  ..مسعود أخوه و

  ..وحبيب 
كلمهم ملا جاءهم له من .. دعاهم إىل اهللا .. جلس اليهم 

والقيام معه على من خالفه من .. سالم نصرته على اإل
  ..قومه 

  !!فكان ردهم بذيئاً 
إن كان اهللا .. مرط ثياب الكعبة أنا أ: فقال أما أحدهم 

  !!أرسلك 
  !؟رسله غريك يأما وجد اهللا أحداً: ال اآلخر وق

.. يبحث متحذلقاً عن عبارة يرد ا الثالث وجعل 
  ..حرص على أن تكون أبلغ من كالم صاحبيه 

 لئن كنت رسوالً.. أبداًأرد عليك واهللا ال : فقال 
من أن أرد  نت أعظم خطراًأل.. من اهللا كما تقول 

ما ف.. اهللا  ولئن كنت تكذب على.. عليك الكالم 
  ..ينبغي يل أن أكلمك 

  ..من عندهم وقد يئس من خري ثقيف فقام 
فيزدادون .. وخشي أن تعلم قريش أم ردوه 

  ..أذى له 
  .. فاكتموا علي.. إن فعلتم ما فعلتم : فقال هلم 

.. أغروا به سفهاءهم وعبيدهم بل .. فلم يفعلوا 
نه يسبو.. فجعلوا يركضون وراء رسول اهللا 

  .. ويصيحون به 
.. وهو يسرع اخلطى بينهم .. وقد اصطفوا صفني 

  ..وكلما رفع رجالً رضخوها باحلجارة 
أن يسرع فيخطاه ليتقي ما .. حياول  وهو 

  .. يرمونه به من حجارة 
  ..تسيالن بالدماء  وجعلت قدماه الشريفتان 

  ..وهو الكهل الذي جاوز األربعني 
  ..شى وم.. ومشى .. فأبعد عنهم 

حتت ظل .. حىت جلس يف موضع آمن يستريح 
  ..خنلة 

.. كيف ستستقبله قريش .. وهو منشغل البال 
  ..كيف سيدخل مكة 

  :فرفع طرفه إىل السماء وقال 
.. وقلة حيليت .. اللهم اليك أشكو ضعف قويت 

  ..وهواين على الناس 
  .. يا أرحم الرامحني 

من ىل إ.. وأنت ريب .. أنت رب املستضعفني 
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  !أم إىل عدو ملكته أمري .. ىل بعيد يتجهمين إ! تكلين 
ولكن عافيتك هي .. إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل 

  ..أوسع يل 
وصلح .. شرقت له الظلمات أأعوذ بنور وجهك الذي 
  ..عليه أمر الدنيا واآلخرة 
  ..سخطك  أو حتل علي.. من أن تنزل يب غضبك 
  ..حول وال قوة اال بك ال و.. لك العتىب حىت ترضى 

  .. فإذ بسحابة تظله .. فبينما هو كذلك 
  :هفنادا.. إذا فيها جربيل عليه السالم و

ومـا ردوا  .. إن اهللا قد مسع قول قومك لك .. يا حممد 
وقد بعث لك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم .. عليك 

..  
  ..بكلمة  وقبل أن ينطق 

  ..عليك يا رسول اهللا السالم .. ملك اجلبال ناداه 
وأنا ملـك  .. إن اهللا قد مسع قول قومك لك .. يا حممد 
  ..قد بعثين اليك ربك لتأمرين ما شئت .. اجلبال 

  .. أو خيتار  مث قبل أن ينطق 
  :ويقول .. جعل ملك اجلبال يعرض عليه 

ومها جبالن عظيمان .. خشبني إن شئت تطبق عليهم األ
  ..يف جانيب مكة 
  ..اجلبال ينتظر األمر وجعل ملك 

.. وشهوة االنتقام .. يطأ على حظوظ النفس  فإذا به 
  :ويقول 

أرجو أن خيرج اهللا من أصالم فإين .. أستأين م .. بل 
  ..من يعبد اهللا ال يشرك به شيئاً

  
  ..كن بطالً 

  وإن الذي بيين وبني بين أيب 
  وبني بين عمي ملختلف جداً 

  ومهم فإن أكلوا حلمي وفرت حل
  وإن هدموا جمدي بنيت هلم جمداً
وليسوا إىل نصري سراعاً وإن هم

  دعوين إىل نصر أتيتهم شداً 
  وال أمحل احلقد القدمي عليهم 

  وليس رئيس القوم من حيمل احلقد
  

.. أقنعه خبطئه ليقبل النصح .٣٧
بعض الناس يشغل اآلخرين بكثـرة التوجيهـات   

لـل  واملالحظات حىت يوصـلهم إىل مرحلـة امل  
  ..واالستثقال 

خاصة إذا كانت النصائح والتوجيهات مبنية على 
  ..آراء وأمزجة شخصية 

كمن ينصحك بعد وليمة دعوت النـاس إليهـا   
مث ! وتعبت يف إعدادها وتعب معك أهلك ومالك 

يا أخي الوليمة ما كانت : يقول لك هذا الناصح 
وكنت أظن أـا  .. وتعبك ذهب هدراً .. مناسبة 

فتقول ملـاذا ؟  .. توى أعلى من هذا ستكون مبس
وأنـا  .. يا أخي أكثر اللحم كان مشوياً : فيقول 

  !! أحب اللحم املسلوق 
وأنا .. والسلطات كانت حامضة بسبب اللليمون 

  ..ال أحب ذلك 
وهـذا  .. وكذلك احللويات كانت مزينة بالكرمية 

  ..جيعل طعمها غري مقبول 
يضاً تضـايقوا  وعموماً أكثر الناس أ: مث يقول لك 

  ..أو ألم اضطروا إليه .. وما أكلوا إال جماملة .. 
أنت هنا ستنظر إىل هذا الناصح نظـرة  .. فقطعاً 

ولن تقبل منه نصيحته ؛ ألـا  .. ازدراء وإعراض 
  ..!!مبنية على آراء وأمزجة شخصية 
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قل مثل ذلك فيمن ينصح آخر حول طريقة تعامله مـع  
أو نوع .. أو طريقة بنائه لبيته .. أو مع زوجته .. أوالده 
  .. بناء على ذوقه اخلاص .. سيارته 

انتبه دائماً أن تكون هذه النصائح واالنتقادات مبنية على 
  ..جمرد أمزجة شخصية 
أمـا أن  .. أبده له واعرضه عليه .. نعم لو طلب رأيك 

  ..فال .. تتكلم معه وتنصح كما تنصح املخطئ 
عر أنه خمطئ فال بد أن تكـون  املنصوح ال يش.. وأحياناً 

  ..حجتك قوية عند نصحه 
فتكلموا حول بر .. جلس أعرايب صلف مع قوم صاحلني 

  ..واألعرايب يسمع .. الوالدين 
كيف برك بأمـك  .. يا فالن : فالتفت إليه أحدهم وقال 

..  
  ..أنا ا بار : فقال األعرايب 

  ما بلغ من برك ا ؟: قال 
  !! بسوط قط  واهللا ما قرعتها: قال 

أما .. ضرا بيده أو عمامته .. يعين إن احتاج إىل ضرا 
  !!من شدة الرب.. السوط فال يضرا به 

  ..فاملسكني ما كان ميزان اخلطأ والصواب عنده مستقيماً 
  ..حىت يقتنع الذي أمامك خبطئه .. فكن رفيقاً لطيفاً 

من امرأة من بين خمزوم تستلف املتاع  كان يف عهده 
.. وتتغافل عن رده فإذا سألوها عنه جحدتـه  .. النساء 

  .. وأنكرت أا أخذت شيئاً 
حىت زاد أذاها يف اجلحد والسرقة فرفع أمرها إىل رسول 

  ..فقضى فيها أن تقطع يدها .. اهللا 
فشق على قريش أن تقطع يدها وهي من قبيلة من كبـار  

  ..قبائل قريش 
خفف هذا احلكم إىل حكم لي فأرادوا أن يكلموا النيب 

  ..أو حنو ذلك .. كجلد أو غرامة مال .. آخر 

يف هـذا   وكلما توجه رجل منهم لنقاش النيب 
  ..تردد ورجع .. األمر 

إال أسامة بن  فقالوا لن جيترئ على رسول اهللا 
ترىب هـو  .. وابن حبه  حب رسول اهللا .. زيد 

  ..حىت صار كولده  وأبوه يف بيت النيب 
  .. فكلموا أسامة 

فرحـب بـه   .. أقبل أسامة إىل رسـول اهللا  
  .. وأجلسه عنده 

ويبني .. ليخفف احلكم  جعل أسامة يكلم النيب 
  ..أن هذه املرأة من أشراف الناس 

كـان  .. يستمع  وأسامة يواصل الكالم والنيب 
  ..برأيه  أسامة حياول إقناع النيب 

هو حياول ويناقش فإذا .. إىل أسامة  نظر النيب 
وال يدري أنه يطلب منه مـا ال  .. بكل قناعة .. 

  ..!!جيوز 
وكان أول كلمة قاهلـا أن   فتغري النيب وغضب 
  : بني له خطأه فقال 

  أتشفع يف حد من حدود اهللا يا أسامة ؟
وأن حـدود اهللا  .. فكأنه يبني سبب غضبه ألسامة 

تعاىل اليت أوجب على عبـاده إقامتـها ال جتـوز    
  .. شفاعة فيها ال

استغفر يل يا رسـول  : وقال فوراً .. فانتبه أسامة 
  ..اهللا 

فخطب يف الناس وأثىن  قام .. فلما كان الليل 
  : مث قال .. على اهللا مبا هو أهله 

  :فإمنا أهلك الذين من قبلكم .. أما بعد " 
وإذا .. أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 

  .. قاموا عليه احلد أ.. سرق فيهم   الضعيف 
لو أن فاطمة بنت حممد .. وإين والذي نفسي بيده 
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  .."سرقت لقطعت يدها 
  .. مث أمر بتلك املرأة اليت سرقت فقطعت يدها 

  .. وتزوجت .. فحسنت توبتها بعد : قالت عائشة 
فأرفع حاجتها إىل رسـول اهللا   .. وكانت تأتيين بعد ذلك 

)٤٥(..  
كلـها  .. عددة مع رسول اهللا له مواقف مت أسامة 

  .. تفيض بالرمحة والتعامل الراقي 
إىل احلرقات من  بعثنا رسول اهللا : قال أسامة بن زيد 

  .. جهينة 
فلحقت أنا ورجل مـن  .. فهزمناهم وخرجنا يف آثارهم 

  ..األنصار رجالً منهم 
  ..فالذ منا بشجرة 

إلـه إال  ال : قال .. ورفعنا عليه السيف .. فلما أدركناه 
  ..اهللا 

  .. فأما صاحيب األنصاري فخفض سيفه 
فحملـت  .. وأما أنا فظننت أنه يقوهلا فرقاً من السالح 

  .. عليه فقتلته 
  ..فأتيت النيب .. فعرض يف نفسي من أمره شيء 

  .. فأخربته 
  !مث قتلته ؟.. أقال ال إله إال اهللا : فقال يل 

إمنا قاهلا فرقـاً مـن    ..إنه مل يقلها من قبلِ نفسه : قلت 
  .. السالح 

  !مث قتلته ؟.. أقال ال إله إال اهللا : فأعاد علي 
حىت تعلم أنه إمنا قاهلا فرقاً مـن  .. فهال شققت عن قلبه 

  .. السالح 
..!! فهو مل يشق عن قلب الرجل فعـالً  .. سكت أسامة 

  !!والرجل مقاتل .. لكنه كان يف ساحة حرب 
.. أقال ال إله إال اهللا : نكراً السؤال مست فأعاد عليه 

                                               
  ( ٤٥ متفق عليه  (

  ! مث قتلته ؟
!! يا أسامة قتلت رجالً بعد أن قال ال إلـه إال اهللا  

  !كيف تصنع بال إله إال اهللا يوم القيامة ؟
فما زال يقول ذلك حىت وددت إين مل أكن أسلمت 

  ..)٤٦(إال يومئذ 
مث .. فتأمل كيف تدرج معه ببيان اخلطأ وإقناعه به 

  ..وعظه ونصحه 
ناقشـه  .. وألجل أن يقتنع املنصوح مبـا تقـول   

  .. بأفكاره ومبادئه هو قدر املستطاع 
  ..نعم فكر من وجهة نظره 

حييط بـه  .. يف جملسه املبارك  بينما رسول اهللا 
  ..أصحابه أألطهار 

إذ دخل شاب إىل املسجد وجعل يتلتفـت ميينـاً   
  ..ومشاالً كأنه يبحث عن أحد 

فأقبل ميشي إليه .. اهللا وقعت عيناه على رسول 
..  

كان املتوقع أن جيلس الشاب يف احللقة ويستمع إىل 
  ..!لكنه مل يفعل .. الذكر 

وأصحابه حوله  إمنا نظر الشاب إىل رسول اهللا 
  : مث قال بكل جرأة .. 

  ! بطلب العلم ؟.. ائذن يل بـ .. يا رسول اهللا 
  .. ويا ليته قاهلا .. مل يقلها .. ال 

  .. ويا ليته قاهلا .. ال ..  باجلهاد ائذن يل
  أتدري ماذا قال ؟ 

  .. ائذن يل بالزنا .. يا رسول اهللا : قال 
  !!هكذا بكل صراحة ؟!! عجباً 
  ..ائذن يل بالزنا : هكذا .. نعم 

كان يستطيع أن يعظه .. إىل الشاب  نظر النيب 
                                               

  ( ٤٦ متفق عليه  (
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أو نصيحة خمتصرة حيرك ا اإلميان .. بآيات يقرؤها عليه 
  ..سلك أسلوباً آخر  لكنه ..  قلبه يف

  أترضاه ألمك ؟: بكل هدوء  قال له 
: فقال .. فانتفض الشاب وقد مر يف خاطره أن أمه تزين 

  ..ال أرضاه ألمي .. ال 
كـذلك النـاس ال يرضـونه    : بكل هدوء  فقال له 
  ..ألمهام 

  !أترضاه ألختك ؟: مث فاجأه سائالً 
.. قد ختيل أخته العفيفة تزين و.. فانتفض الشاب أخرى 

  ..ال أرضاه ألخيت .. ال : وقال مبادراً 
  ..كذلك الناس ال يرضونه ألخوام : فقال 

  !أترضاه خلالتك ؟! أترضاه لعمتك ؟: مث سأله 
  .. ال .. ال : والشاب يردد 

واكره للناس .. فأحب للناس ما حتب لنفسك : فقال 
  ..ما تكره لنفسك 

فقـال بكـل   .. عند ذلك أنه كان خمطئاً أدرك الشاب 
  : خضوع 

  ..ادع اهللا أن يطهر قليب .. يا رسول اهللا 
حـىت  .. ويقترب .. فجعل الشاب يقترب .. فدعاه 

  : وقال .. مث وضع يده على صدره .. جلس بني يديه 
  ..وحصن فرجه .. واغفر ذنبه .. اللهم اهد قلبه 

لت على رسول واهللا لقد دخ: فخرج الشاب وهو يقول 
وخرجت مـن  .. وما شيء أحب إيلَّ من الزنا .. اهللا 

  .. عنده وما شيء أبغض إيلَّ من الزنا 
وضع يده على .. دعاه .. مث انظر إىل استعمال العواطف 

  ..دعا له .. صدره 
بعدما .. يعين استعمل مجيع األساليب إلصالح من أمامه 

فال يفعلـه  .. ة جعله يقتنع بشناعة الفعل ليتركه عن قناع
  ..ال أمامه وال خلفه .. أبداً 

  
  ..قاعدة 

إذا شعر املخطئ ببشاعة خطئه اقتنع حباجته 
  .. وقناعته أكرب .. وصار قبوله أكثر .. للنصيحة 

  ؟.. انتهى األمر !! ال تلمين .٣٨
يظن بعض الناس أنه عندما يلوم اآلخـرين علـى   

  . .أخطائهم اليت رمبا تكون ال ترى إال باهر 
أو أنـه يقـوي   .. يظن أنه يتقرب منهم أكثـر  

  ..شخصيته بذلك 
.. واحلق أنه ليس الذكاء والفطنة أن تستطيع اللوم 

وتسـعى إىل  .. وإمنا هو أن تتجنبه قدر املستطاع 
وال حترج .. إصالح األشخاص بأساليب ال جترح 

..  
خاصـة  .. أحياناً حتتاج يف بعض األمور أن تتعامى 

  ..واحلقوق اخلاصة .. ة األشياء الدنيوي
لكن سيد قومه  ٠٠ليس الغيب بسيد يف قومه 
  املتغايب

ألنـه  .. وامللوم يعترب اللوم سهماً حاداً يوجه إليه 
  ..يشعره بنقصه 

  ..هذا أوالً 
  ..جتنب النصح يف املأل قدر املستطاع : ثانياً 

  ..تغمدين بنصحك يف انفرادي 
  وجنبين النصيحة يف اجلماعة

  .. بني الناس نوع  فإن النصح
  من التوبيخ ال أرضى استماعه

واضـطررت إىل  .. إذا انتشر خطأ معـني  .. بل 
ما بـال أقـوام   : فاعمل بقاعدة .. النصح العام 

  ..كما تقدم معنا .. يفعلون كذا وكذا 
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  ..اللوم كالسوط الذي جيلد به الالئم ظهر امللوم .. إذن 
أو بلومـه  .. ه وبعض الناس ينفر اآلخرين إما بكثرة لوم

  ..على أمور انتهت وال يقدم اللوم أو يؤخر فيها شيئاً 
.. تغرب عن أهله إىل بلد آخـر  .. أذكر أن رجالً فقرياً 

كان يف أحد األيام متعباً لكنـه  .. واشتغل سائق شاحنة 
  ..ركب الشاحنة ومضى ا يف طريق طويل بني مدينتني 

.. وأسرع قليالً  فجعل يصارعه.. غلبه النوم أثناء الطريق 
فتجاوز سيارة أمامه دون أن ينتبه إىل الطريق فإذا أمـاه  

.. حاول أن يتفاداها .. سيارة صغريه فيها ثالثة أشخاص 
  ..فاصطدم ا وجهاً لوجه .. مل يستطع 
وجعل املارة يوقفون سـيارام ويتفرجـون   .. ثار الغبار 

  ..على احلادث 
وإىل .. يارة املصدومة ونظر إىل الس.. نزل سائق الشاحنة 

  ..من بداخلها فإذا هم موتى 
  .. أنزهلم الناس واتصلوا باإلسعاف 

ويفكـر  .. قعد سائق الشاحنة ينتظر ووصول اإلسعاف 
ويفكـر  .. فيما سيحصل له بعد احلادث من سجن ودية 

  .. وزوجته .. يف أوالده الصغار 
  ..!!مهوم ادت عليه كاجلبال .. مسكني 

  ..رون به ويلومونه جعل الناس مي
  أال ميكن أن يؤجل قليالً ؟.. أهذا وقت اللوم ..!! عجباً 

  ..ملاذا تسرع ؟ هذه عواقب السرعة : قال أحدهم 
أكيد أنك كنت نعسان ومع ذلك استمريت : وقال آخر 
  ؟..مل توقف سيارتك وتنام ..! يف القيادة 

املفروض أن مثلك ال تصرف هلم رخـص  : وقال ثالث 
  !!قيادة 

فيه تعنيـف  .. كانوا يقولون هذه العبارات بأسلوب حاد 
  ..وصراخ 

متكئاً .. جالساً على صخرة ساكتاً .. كان الرجل وامجاً 

  .. برأسه على يديه 
  ..مااات .. و .. و .. وفجأة هوى على جنبه 

ولو صربوا قليالً لكان خرياً لـه  .. قتلوه بلومهم 
  ..وهلم 

وفكر مـن  .. ئ املخط..ضع نفسك موضع امللوم 
  ..وجهة نظره 

فأحياناً لو كنت مكانه قد تقع يف خطأ أكرب مـن  
  ..خطئه 

  ..يراعي ذلك كثرياً  كان رسول اهللا 
أطالوا املسري حىت تعبوا .. من خيرب ملا انصرف 

 ..  
نزلوا يف موضـع يف الطريـق   .. فلما أقبل الليل 

  ..ليناموا 
  ننام ؟  من رجل حيفظ علينا الفجر لعلنا: فقال 

أنا يا رسـول اهللا  : متحمساً فقال  كان بالل 
  أحفظه عليك ؟ 

  ..ونزل الناس فناموا .. فاضطجع رسول اهللا 
وقد كان متعباً من .. وقام بالل يصلي حىت تعب 

  ..طول الطريق قبل ذلك 
واستقبل الفجر .. فقعد واستند إىل بعريه مسترحياً 

  ..فناااام .. فغلبته عينه .. يرمقه 
فطال نومه ونومهم .. كان اجلميع يف تعب شديد 

.. والكل نيام .. وطلع الصبح .. ومضى الليل .. 
  .. ومل يوقظهم إال حر الشمس 

وهب الناس من نـومهم  .. استيقظ رسول اهللا 
  ..وكثر لغطهم .. فلما رأوا الشمس اضطربوا .. 

  .. الكل ينظر إىل بالل 
صنعت بنا يا بالل  ماذا: إىل بالل وقال  التفت 

  ؟ 
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  .. لكنه موضح للواقع متاماً .. فأجاب بالل جبواب خمتصر 
  ..أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك .. يا رسول اهللا : قال 

.. فلم أستطع .. حاولت أن أقاوم النوم .. يعين أنا بشر 
  !!غلبين النوم كما غلبكم 

  ..وسكت عنه .. صدقت : فقال 
  .. نعم فما فائدة اللوم هنا 

  .. ارحتلوا : قال .. اضطراب الناس  فلما رأى 
  .. فمشى شيئاً يسرياً .. فارحتلوا 

  ..فتوضأ وتوضئوا .. مث نزل ونزلوا 
  .. مث صلى بالناس 

  :أقبل على الناس فقال .. فلما سلم 
  ..فصلوها إذا ذكرمتوها .. إذا نسيتم الصالة 

  ..فلله دره ما أعقله وأحكمه 
  .. ل قائد كان مدرسة لك

ليس مثل بعض الرؤساء اليوم ال تكـاد عصـا اللـوم    
  .. والتقريع تنزل من يده 

.. يضع نفسه مكان من حتته ويفكر بعقوهلم  بل كان 
  .. ويتعامل مع القلوب قبل األجساد 

  !!وليسوا آالت .. يعلم أم بشر 
  ..يف السنة الثامنة من اهلجرة 

لقتال الـنيب   .. الشام وأقبل من جهة .. مجع الروم جيشاً 
  وأصحابه ..  

  ..مجع جيشاً لغزوهم ابتداًء  وقيل إنه
فلم يزل حيث الناس .. جيهز جيشاً إلرساله إليهم  بدأ 

  ..حىت مجع ثالثة آالف 
  ..فزودهم مبا وجد من سالح وعتاد 

  ..أمريكم زيد بن حارثة : قال هلم 
  ..س فجعفر بن أيب طالب على النا.. فإن أصيب زيد 

  ..فإن أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة 

  .. يودعهم  وخرج معهم 
  .. وخرج الناس يودعون اجليش  

صحبكم اهللا ودفع عنكم وردكم إلينـا  : ويقولون 
  ..صاحلني 

.. كان عبد اهللا بن رواحة مشـتاقاً إىل الشـهادة   
  : فقال 

لكنين أسأل الرمحن مغفرةً   وضـربةً ذات فـرغ   
  تقذف الزبدا 

طعنة بيدي حران جمهزة    حبربة تنفذ األحشاء  أو
  والكبدا 

حىت يقال إذا مروا على جدثي ياأرشـد اهللا مـن   
  غازٍوقد رشدا 

من أرض الشام " معان"مث مضى اجليش حىت نزلوا 
..  

فبلغهم أن هرقل ملك الروم قد نـزل مـن أرض   
  ..البلقاء يف مائة ألف من الروم 

فصـار  .. ئة ألف وانضم إليه من القبائل حوله ما
  ..جيش الروم مائيت ألف 

" معان"أقاموا يف .. فلما تيقن املسلمون من ذلك 
  ..ليلتني ينظرون يف أمرهم 

خنـربه   نكتب إىل رسـول اهللا   : فقال بعضهم 
  ..بعدد عدونا 

  ..فإما أن ميدنا بالرجال 
وكثر كالم الناس .. أو يأمرنا مبا يشاء فنمضي له 

  ..يف ذلك 
  :مث صاح بالناس وقال .. اهللا بن رواحة فقام عبد 

واهللا إن اليت تكرهون هي اليت خـرجتم  .. يا قوم 
  !!تفرون منها .. الشهادة يف سبيل اهللا .. تطلبون 

مـا  .. وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثـرة  
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فانطلقوا فإمنا .. نقاتلهم إال ذا الدين الذي أكرمنا اهللا به 
  ..إما ظهور وإما شهادة .. هي إحدى احلسنيني 

  ..يسريون .. فمضى الناس 
فـإذا  " مؤتة"يف موقعة .. حىت إذا دنوا من جيش الروم 
  ..أعداد عظيمة ال قبل ألحد ا 

فلما دنا منـا  .. شهدت يوم مؤتة : قال أبو هريرة 
.. رأينا ما ال قبل ألحد بـه مـن العـدة    .. املشركون 
والذهب .. واحلرير . .والديباج .. والكراع .. والسالح 

..  
  ..فربق بصري 

كأنك ترى مجوعاً .. يا أبا هريرة : فقال يل ثابت بن أرقم 
  كثرية ؟

  .. نعم : قلت 
  ..إنا مل ننصر بالكثرة .. إنك مل تشهد بدراً معنا : قال 

  ..مث التقى الناس فاقتتلوا 
حـىت كثـرت    فقاتل زيد بن حارثة براية رسول اهللا 

  ..قط صريعاً شهيداً عليه الرماح وس
فاقتحم عن فـرس لـه   .. فأخذ الراية جعفر بكل بطولة 

  :وهو يقول .. شقراء فجعل يقاتل القوم 
  يا حبذا اجلنة واقـتراا     طيبة وبارد شراا 
  والروم روم قد دنا عذاا  كافرة بعيدة أنساا 

  علي إن القيتها ضراا
  ..أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت 

  ..فأخذ اللواء بشماله فقطعت 
  ..فاحتضنه بعضديه حىت قتل وهو ابن ثالث وثالثني سنة 

.. وهو قتيل .. وقفت على جعفر يومئذ : قال ابن عمر 
فعددت به مخسني بني طعنة وضربة ليس منها شـيء يف  

  ..دبره 
  ..فأثابه اهللا بذلك جناحني يف اجلنة يطري ما حيث يشاء 

ضربه يومئذ ضـربة فقطعتـه    إن رجالً من الروم
  .. نصفني 

  .. أخذ عبد اهللا بن رواحة الراية .. فلما قتل جعفر 
  ..مث تقدم ا وهو على فرسه 

.. ويتردد بعض التـردد  .. فجعل يستنزل نفسه 
  :ويقول 

  أقسمت يا نفس لتنزلنه       لتنزلن أو لتكرهنه 
إن أجلب الناس وشـدوا الرنـة      مـايل أراك    

  جلنة تكرهني ا
  :مث قال 

يا نفس إال تقتلي متويت        هذا محام املوت قـد  
  صليت 

وما متنيت فقد أعطيت         إن تفعلي فعلـهما  
  هديت 
فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من حلـم  .. مث نزل 

..  
فإنك قد لقيت يف أيامك هـذه  .. شد ذا صلبك 

  .. ما لقيت 
مسع احلطمة  مث.. فأخذه من يده فانتهش منه شة 

  ..يف ناحية الناس 
مث أخـذ  .. فألقاه من يده ! وأنت يف الدنيا : فقال 

  ..سيفه مث تقدم 
  ..فقاتل حىت قتل 
وابتـهج  .. واضطرب املسلمون .. فوقعت الراية 

  ..الكافرون 
  ..ويغلوها الغبار .. والراية تطؤها اخليل 

  .. فأقبل البطل ثابت بن أرقم 
  ..وصاح .. مث رفعها 

فاصـطلحوا  .. هذه الراية .. يا معاشر املسلمني 
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  ..على رجل منكم 
  ..أنت .. أنت : فتصايح من مسعه وقالوا 

  ..ما أنا بفاعل : قال 
  ..فأشاروا إىل خالد بن الوليد 

  :حىت إنه كان يقول .. قاتل بقوة .. فلما أخذ الراية 
لقد اندق يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ، فما بقـي يف  

  ..إال صفيحة ميانية  يدي
  ..واحناز الروم إىل معسكرهم .. مث احناز خالد باجليش 

.. خشي خالد أن يرجع باجليش إىل املدينة مـن ليلتـه   
  .. فيتبعهم الروم 
  ..غري خالد مواقع اجليش .. فلما أصبحوا 

  ..يف املؤخرة .. فجعل مقدمة اجليش 
  ..وجعل مؤخرة اجليش مقدمة 

أمرهم باالنتقال إىل .. يف ميني اجليش ومن كانوا يقاتلون 
  ..يساره 

  ..وأمر من يف امليسرة أن يذهبوا للميمنة 
  ..وأقبل الروم .. فلما ابتدأ القتال 

ووجوهـاً  .. فإذا كل سرية منهم ترى رايات جديـدة  
  ..جديدة 

.. قد جاءهم يف الليل مـدد  : وقالوا .. فاضطرب الروم 
  ..فرعبوا يف القتال 

ومل يقتـل مـن   .. مون منهم مقتلة عظيمـة  فقتل املسل
  ..املسلمني إال اثنا عشر رجالً 

آخر النهار من ساحة القتـال  .. وانسحب خالد باجليش 
  .. مث واصل مسريه حنو املدينة .. 

  ..فلما أقبلوا إىل املدينة 
  ..ولقيتهم النساء .. لقيهم الصبيان يتراكضون إليهم 

  :ويقولون .. يش فجعلوا حيثون التراب يف وجوه اجل
  .. فررمت يف سبيل اهللا .. يا فرار 

  .. ذلك  فلما مسع النيب 
  ..علم أم مل يكن أمامهم إال ذلك 

  ..وأم فعلوا ما بوسعهم 
  : مدافعاً عنهم  فقال 

إن شاء اهللا عـز  .. ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار 
  " .وجل 

 لكنهم.. وهم أبطال ماقصروا .. نعم انتهى األمر 
  ..بشر واألمر كان فوق طاقتهم 

أحيانـاً انتـهى   .. إذن الصالة على امليت احلاضر 
  ..األمر فال فائدة من اللوم 

  .. دائماً  كان هذا منهجه 
قادماً جبيشه إىل مكة  ملا مسع الكفار برسول اهللا 

  .. دخلهم الرعب .. فاحتاً 
  :من يقول هلم  فأرسل إليهم رسول اهللا 

أغلق عليه بابه فهو آمـن  من دخل داره و
 ..  

 ومن دخل املسجد فعو آمن ..  
 ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن..  

  ..فبدأ الناس يفرون من بني يديه 
وأردوا أن حياربوا .. فاجتمع بعض فرسان قريش 

  .. فأىب عليهم قومهم .. 
  .. فاجتمع نفر منهم يف مكان يقال له اخلندمة 

.. عكرمة بن أيب جهل و.. اجتمع صفوان بن أمية 
  .. وسهيل بن عمرو 

  ..ومجعوا ناساً معهم باخلندمة ليقاتلوا 
  .. وكان محاس بن قيس 

  .. ويصلحه .. يعد سالحاً قبل قدوم النيب 
  ملاذا تعد ما أرى ؟ : فقالت له امرأته 

  ..!!حملمد وأصحابه : قال 
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رى واهللا ما أ: فقالت .. كانت امرأته تعلم بقوة املسلمني 
  !يقوم حملمد وأصحابه شيء 

يعني ياسـر  .. واهللا إين ألرجو أن أخدمك بعضهم : قال 
  ..بعضهم وجييء م إليها خدماً 

  :مث قال مفتخراً 
  إن يقبلوا اليوم فما يل علة        هذا سالح كامل وأله

  وذو غرارين سريع السلة
حيث اجتمع " .. اخلندمة"إىل موقع .. مث خرج من عندها 

  ..به أصحا
يتقدمهم سيف اهللا خالد .. فما هو إال أن لقيهم املسلمون 

  .. بن الوليد 
  ..وصال األبطال .. فابتدأ القتال 

أكثر من اثين عشر أو ثالثة عشر .. فقتل يف حلظة واحدة 
  ..من الكفار .. 

  .. فلما رأى محاس بن قيس ذلك 
فإذا مها يفران إىل بيوما.. التفت إىل صفوان وعكرمة 

..  
  ..فدخله سريعاً .. وذهب يعدو إىل بيته .. فازم معهم 

فـإم  .. أغلقي علي بـايب  :  وأخذ يصيح بامرأته فزعاً 
  ..!!يقولون من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن 

وختـدمين  .. فأين ما كنت تقول ؟ أن ـزمهم  : فقالت 
  ..!!بعضهم 

  :فقال 
  وفر عكرمة  إنك لو شهدت يوم اخلندمة    إذ فر صفوان 

  وأبو يزيد قائم كاملؤمتة      واستقبلتهم بالسيوف املسلمة 
  يقطعن كل ساعد ومججمة   ضرباً فال يسمع إال غمغمة 
  هلم يت خلفنا ومههمة     مل تنطقي يف اللوم أدىن كلمة 

مـا  .. لو رأت امرأته ما رأى من شدة القتال .. صحيح 
  ..نطقت يف لومه كلمة 

  ..ويف موقف آخر 
فقد كان يعلـم  .. مكة فاحتاً .. ملا دخل النيب 

  ..فقاتل قتاالً يسرياً .. عظمة البلد احلرام 
إن اهللا حرم هذا البلد يوم خلق السموات : مث قال 

  " ..وإمنا حلَّ يل ساعة من ار .. واألرض 
.. أنت تنهى عن القتل .. يا رسول اهللا : فقيل له 

يقتل من لقيه من .. ته وهذا خالد بن الوليد يف كتيب
  املشركني ؟ 

.. فأت خالد بن الوليد .. قم يا فالن : " فقال 
  " .فلريفع يده من القتل : فقل له 

.. هذا الرجل يعلم أم اآلن يعيشون حالة حرب 
أمرهم قريشاً بالبقاء يف بيوم لـئال   وأن النيب 

  .. فمن كان يف غري بيته استحق املقاتلة .. يقتلوا 
أي .. يرفع يده من القتل : فهم من قول النيب ف

حىت يرفع يده بالسيف .. يقتل كل من وقف أمامه 
  ..!!  ألنه ال جيد من يقتل 

إن .. يـا خالـد   : فأتى الرجل خالداً فصاح بـه  
  ! اقتل من قدرت عليه : يقول .. رسول اهللا 

  ..فقتل خالد سبعني إنساناً 
هـذا  .. رسول اهللا  يا: قال .. فأيت رجل النيب 

  ..خالد يقتل 
  !؟..كيف يقتل وقد اه .. فعجب النيب 

أمل : " فقال .. فأتاه .. فأرسل إىل خالد ليأتيه 
  " أك عن القتل ؟ 

جاءين فـالن  .. يا رسول اهللا : فعجب خالد وقال 
  .. فأمرين أن أقتل من قدرت عليه 

فجـاء ورأى  .. إىل ذاك الرجـل   فأرسل النيب 
أمل أقل يرفع يـده مـن   : " فقال له .. الداً خ

  " القتل ؟ 
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يـا  : فقـال  .. لكن األمر انتهى .. فأدرك الرجل خطأه 
فكان أمـر  .. وأراد اهللا أمراً .. أردت أمراً .. رسول اهللا 

  ..وما استطعت إال الذي كان .. اهللا فوق أمرك 
  ..وما رد عليه شيئاً  فسكت عنه النيب 

  ..وجد هذا األمر ظاهراً ..  مسرية احلياة من تأمل يف
  ..أحياناً يكون الشخص قد فعل أحسن ما يستطيع 

  .. فإذا قيادته جيدة .. ركبت مع أحد الشباب يف سيارته 
  ..وكنت أعلم أنه وقع له حادث تصادم قبل اسبوع 

فلماذا صدمت قبل .. أالحظ أن قيادتك جيدة : فسألته 
  !أسبوع ؟

  !!د أن أصدم كان ال ب: قال 
  !!قلت عجباً 

  أتدري ملاذا ؟.. كان ال بد أن أصدم .. نعم : قال 
  !ملاذا ؟: قلت 
  : قال 

  .. وكنت مسرعاً .. أقبلت بسياريت على جسر 
  ..فلما نزلت منه فإذا السيارات أمامي متوقفة صفوفاً 

أو نقطة تفتيش .. حادث يف األمام .. ال أدري ما السبب 
  ..هم أين تفاجات ا امل.. ال أدري .. 

.. كان أمامي أربعة مسارات كلها مليئـة بالسـيارات   
وكنت خمرياً بني أن أحنرف عنها كلها وأسقط من فـوق  

أو أمسك فرامل بأقوى ما أسـتطيع وعنـدها   .. اجلسر 
  ..ستلعب يب السيارة يف الطريق 

  ..وهو أهوا .. أو االختيار الثالث 
  !وما هو ؟: قلت 
  ..دم إحدى السيارات األربع الواقفة أمامي أن أص: قال 

  هاه وماذا فعلت ؟.. وقلت .. ضحكت 
واخترت أرخص .. خففت سرعيت قدر استطاعيت : قال 

  ..صدمتها .. و .. و .. السيارات اليت أمامي 

فرأيت أنه ال يسـتحق اللـوم   .. فكرت فيما قال 
وذلك أن االختيارات اليت كانت أمامـه  .. كثرياً 

  .. حمدودة 
شخص أبـوه  .. يعين بعض املشاكل ليس هلا حل 

ماذا .. ما نفع .. نصحه جبميع األساليب .. عصيب 
  يفعل ؟

  
  ..لفتة 

.. ضع نفسك موضع امللوم وفكر من وجهة نظره 
  .. مث احكم عليه 

  
..تأكد من اخلطأ قبل النصيحة .٣٩

أنه كن .. كان واضحاً من نربة صوته ملا اتصل يب 
  ..ه قدر املستطاع غضباناً يكتم غيظ

ليست هذه هي النربة اليت تعودت عليها من فهـد  
..  

  ..شعرت أن عنده شيئاً 
متحدثاً عن الفنت وتعرض الناس هلـا  .. بدأ كالمه 

 ..  
.. أنت داعيـة  : وجعل يكرر .. مث احتدت النربة 

  .. وأفعالك حمسوبة عليك .. وطالب علم 
مباشرة  أبا عبد اهللا ليتك تدخل يف املوضوع: قلت 

..  
  ..وقلت .. احملاضرة ليت ألقيتها يف : قال 

  مىت كان ذلك ؟: قلت .. تعجبت 
  ..قبل ثالثة أسابيع : قال 

  ..مل أذهب لتلك املنطقة منذ سنة : قلت 
  ..وحتدثت عن كذا .. بلى : قال 

.. بلغته إشاعة فصـدقها  .. مث تبني يل أن صاحيب 
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  .. وكالمه  ..وموقفه .. وبىن على أساسها مناصحته 
.. لكن نظريت إليه قصـرت  .. صحيح أنين ال أزال أحبه 

يطري يف ( ومثل ما يقولون .. ألنين اكتشفت أنه متسرع 
  ) ..!!العجة 

كم هم أولئك الذين يبنون مـواقفهم ونظـرام علـى    
  ..إشاعات 

ليكتشف بعدها أنه كان .. قليل منهم من يأتيك مناصحاً 
  ..جيري وراء إشاعة 

ويكـون  .. منهم من تنطبع هذه اإلشاعة يف قلبه  وكثري
  ..وهي كذبة .. على أساسه تصوره عنك 

  .. أحياناً يشاع أن فالناً فعل كذا وكذا 
تأكد من اخلـرب قبـل   .. فألجل أن حتتفظ بقدرك عنده 

  ..الكالم عنه 
  ..وهذا منهج النيب 

  ..إليه  فنظر النيب .. أتى رجل إىل النيب 
أن   فـأراد  .. مغرب الشـعر  .. ث اهليئة فإذا رجل ر

لكنه خشي أن يكون الرجل .. ينصحه ليصلح من هيئته 
  ..ليس ذا مال .. فقرياً أصالً 

  هل لك من مال ؟: فقال له 
  ..نعم : قلت 
  ؟..من أي املال : قال 
.. واخليل .. والرقيق .. من اإلبل .. من كل املال : قال 

  ..والغنم 
  ..فلير عليك .. هللا ماالً فإذا آتاك ا: قال 

فتعمـد إىل  .. تنتج إبل قومك صحاح آذاـا  : مث قال 
  .. فتقطع آذاا .. املوسى 
  .. أو تشق جلودها .. وتشقها .. هذه حبرية : فتقول 
  ..فتحرمها عليك وعلى أهلك .. هذه صرم :وتقول 

  ..نعم : قال 

موسى اهللا أحد .. فإن ما أعطاك اهللا لك حل : قال 
. .)٤٧(  

.. كان بعض الناس يأيت مسلماً .. ويف عام الوفود 
ويسـلم  .. وبعضهم يأيت كافراً .. ويبايع النيب 

  ..أو يعاهد 
إذ جـاء  .. مع أصحابه يوماً  فبينما رسول اهللا 

فأقبلوا .. وهم بضعة عشر راكبا .. وفد الصدف 
  .. فجلسوا و مل يسلموا .. إىل جملس النيب 

  " أمسلمون أنتم ؟  : "فسأألهم 
  " .. فهال سلمتم ؟ : " قال .. نعم : قالوا 

السالم عليك أيها النيب ورمحة : فقاموا قياماً فقالوا 
  ..اهللا وبركاته 

فجلسوا " .. اجلسوا .. وعليكم السالم : " فقال 
  ..عن أوقات الصلوات  مث سألوه 

  ..توسعت بالد اإلسالم .. ويف عهد عمر 
..بن أيب وقاص أمرياً على الكوفة  فعني عمر سعد

  ..كان أهل الكوفة حينذاك مشاغبني على والم 
.. أرسل نفر منهم رسالة إىل اخلليفـة عمـر   

  ..يشتكون إليه من سعد 
وال حيسن : حىت إم قالوا .. وذكروا عيوباً كثرية 

  !!أن يصلي 
.. مل يتسرع باختاذ قـرار  .. فلما قرأ عمر الكتاب 

  ..ة نصيحة وال كتاب
وإمنا أرسل حممد بن مسلمة إىل الكوفة معه كتاب 

  ..إىل سعد 
  ..وأمره أن يسري مع سعد ويسأل الناس عنه 

جعل حممد بن مسلمة يصلي مع سعد يف املسـاجد  
  ..ويسأل الناس عن سعد .. 

                                               
  ( ٤٧ .أخرجه احلاكم وصحح إسناده  (
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وال يذكرون عن سعد إال .. ومل يدع مسجد إال سأل عنه 
  ..معروفاً

  ..بس لبين ع مسجداً حىت دخال
  وسأل الناس عن أمريهم سعد ؟؟.. فقام حممد بن مسلمة 

  ..فأثنوا عليه خرياً 
  هل تعلمون منه غري ذلك ؟.. أنشدكم باهللا : فقال حممد 

  ..ال نعلم إال خرياً : قالوا 
  ..فكرر عليهم السؤال 

أسامة بن قتـادة  امسه .. عندها قام رجل يف آخر املسجد 
  :فقال .. 

  :فامسع .. هللا باأما إذ نشدتنا 
  .. وال يعدل يف القضية .. كان ال يسري بالسوية  إن سعداً

  أنا كذلك ؟: فعجب سعد وقال 
  ..قال الرجل نعم 

  :أما واهللا ألدعون بثالث : فقال سعد 
  ..قام رياء ومسعة وقد .. اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً

  :اللهم فـ 
 أطل عمره ..  
 وأطل فقره ..  
 وعرضه للفنت..  

  ..مث خرج سعد من املسجد 
  ..ومضى إىل ملدينة ومات بعدها بسنوات 

  ..أما ذلك الرجل فال زالت دعوة سعد تالحقه 
  ..واحدودب ظهره .. ورق عظمه .. حىت كربت سنه 

  ..واشتد فقره .. وطال عمره حىت مل من حياته 
وقـد سـقط   .. جيلس وسط الطريق يسأل الناس فكان 

فإذا مرت به النساء .. دة الكرب حاجباه على عينيه من ش
  .. مد يده يغمزهن ويتعرض هلن 

  :فيقول .. ويسبونه .. فكان الناس يصيحون به 

أصابتين دعوة .. شيخ كبري مفتون !! وماذا أفعل 
  ..بن أيب وقاص سعد الرجل الصاحل 

  
  ..حديث 
وكفى باملرء إمثاً أن .. بئس مطية الرجل زعموا 

  .. حيدث بكل ما مسع 
  

!!اجلدين برفق .٤٠
  .. ال يعين ما تقدم من كالم عدم اللوم أبداً 

فقد حتتاج يف أحيان متكررة أن تلوم .. بلى 
  ..صديقك .. زوجتك .. ولدك .. اآلخرين 

أو استخدام أساليب .. لكن ميكن تأجيله قليالً 
  ..أخف 

  ..دع امللوم حيتفظ مباء وجهه 
عرب وقد قوي شأنه عند ال.. مكة  بعدما فتح 

..  
  ..وكثر الداخلون يف اإلسالم 

فجاء املشركون بأحسـن  .. بالناس حنيناً  غزا 
  .. فصفت اخليل .. صفوف 

مث صفت النساء من وراء ذلك .. مث صفت املقاتلة 
..  

  .. مث النعم .. مث صفت الغنم 
  .. قد بلغوا اثين عشر ألفاً .. واملسلمون بشر كثري 

.. ادي حـنني  وكان املشركون قد سـبقوا إىل و 
  ..واختبأت كتائب منهم يف جانبيه بني الصخور 

ودخلـت مجـوع   .. فما هو إال أن ابتدأ القتـال  
  ..املسلمني يف الوادي 

.. حىت تفجر عليهم الكفار مـن كـل جانـب    
  ..واضطرب الناس 
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فلـم  .. تلوذ خلف ظهورهم .. وجعلت خيل املسلمني 
األعراب  وكان أولُ من فر.. يلبثوا أن انكشفت خيلهم 

  ..وتسلط الكفار وظهروا .. 
والـدماء  .. فإذا اجلموع تفر ..   فالتفت رسول اهللا 

  ..واخليل يضرب بعضها يف بعض .. تسيل 
يا للمهاجرين يا لألنصار : فجعل يأمر العباس بأن ينادي 

  ؟
  ..يف مثانني أو مائة رجل  فرجعوا حىت ثبت 

  ..ل وانتهى القتا.. مث نصر اهللا املسلمني 
  ..ومجعت الغنائم بني يدي النيب 
وخافوا من الرماح والنبال .. فإذا الذين فروا من القتال 

 ..  
  ..يريد الغنائم .. هم أول من اجتمع على رسول اهللا 

  : يقولون له  برسول اهللا .. تعلقت األعراب 
  ..يريدون الغنائم .. اقسم علينا فيئنا .. اقسم علينا فيئنا 

مىت صار فيـؤكم وأنـتم مل   .. يقسم فيئكم !! ..عجباً 
  .. تقاتلوا 

وهو الذي كان يصرخ بكم .. كيف تطلبون من الغنيمة 
  ..!!لتعودوا وأنتم ال تستجيبون 

فالدنيا ال تساوي .. مل يكن يدقق على مثل هذا   لكنه 
  ..عنده شيئاً 

  .. اقسم علينا فيئنا : جعلوا يتبعونه ويرددون 
  ..وضيقوا الطريق بني يديه .. ه حىت تزامحوا علي

فمر من شدة الزحام مالصقاً هلا .. واضطروه إىل شجرة 
..  

وصار .. حىت سقط عن منكبيه .. فتعلق رداؤه بأغصاا 
  ..بطنه وظهره مكشوفاً 

بكل هدووووء .. وإمنا التفت إليهم وقال .. فلم يغضب 
:  

فوالذي نفسـي  .. ردوا علي ردائي .. أيها الناس 
نعماً لقسـمته  .. ه لو كان يل عدد شجر امة بيد

  ..عليكم 
  ..وال كذاباً .. وال جباناً .. مث ال جتدوين خبيال 

  ..ألنه لو كان خبيالً ألمسك األموال لنفسه .. نعم 
  ..ولو كان جباناً لفر مع الفارين 

  ..ولو كان كذاباً ملا نصره رب العاملني 
  ..الرائعة كثرية  مواقفه 
بـامرأة  فمر .. ميشي مع بعض أصحابه كان 

  ..على صيب هلا .. تبكي عند قرب 
  ..اتقي اهللا واصربي : فقال هلا 

فلم تعرف النيب .. وكانت املرأة باكية مهمومة 

وما تبايل أنت مبصـيبيت  .. إليك عين : فقالت .. 
  !؟..

فقد أدى ما .. وذهب وتركها .. فسكت النيب 
  .. عليه 

رأة اآلن يف وضع نفسي قد ال يناسب وأدرك أن امل
  ..أن يزاد عليها يف النصح أكثر مما مسعت 

هذا رسول اهللا : التفت بعض الصحابة إليها وقالوا 
!!..  

وقامت حتـاول أن  .. فندمت املرأة على ما قالت 
  ..حىت وصلت بيته .. تلحق بالنيب 

  .. فلم جتد على بابه بوابني 
اآلن .. مل أعرفك .. هللا يا رسول ا: فقالت معتذرة 

  ..أصرب 
  )٤٨(.. الصدمة األوىل فقال إمنا الصرب عند 

  

                                               
  ( ٤٨ رواه البخاري (
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  ..اقتل برفق 
 قتلتمفإذا .. اهللا كتب اإلحسان على كل شيء إن

وليحد .. فأحسنوا الذبح  ذحبتموإذا .. فأحسنوا القتلة 
  حديث رواه مسلم.. ولريح ذبيحته .. أحدكم شفرته 

  !!فر من املشاكل .٤١
لو أجرى حتليالً يف مستشفى بـدائي الكتشـف يف    أظنه

أهوـا الضـغط   .. جسمه عشرة أنواع من األمراض 
  .. والسكر 

كان املسكني يعذب نفسه كثرياً ألنه يطالب الناس باملثالية 
.. دائماً جتده متضايقاً من زوجته .. التامة 

  .. كسرت الصحن اجلديد 
  .. نسيت كنس الصالة 
  .. باملكواة  أحرقت ثويب اجلديد

  .. خالد إىل اآلن مل حيفظ جدول الضرب .. وأوالده 
  .. مل يظفر بتقدير ممتاز .. وسعد 
  ..وهند .. وسارة 

  ..هذا حاله يف بيته 
أبو عبد اهللا قصدين ملا ذكـر  .. فأعظم .. أما بني زمالئه 
  ..!قصة البخيل 

. .والبارحة أبو أمحد يعنيين ملا تكلم عن السيارات القدمية 
  ..كان ينظر إيلَّ .. نعم .. نعم يقصد سياريت 

  ..إىل آخر مواقف وتفكريات هذا الرجل املسكني 
  .. إن أطاعك الزمان وإال فأطعه : قدمياً قالوا يف املثل 
كان يردد مثالً حفظه  -من أصدقائي  -أذكر أن أعرابياً 

كان يسمعين إياه كثرياً إذا بدأت أتفلسـف  .. من جده 
فكان خيرج زفرياً طوييييالً مـن  .. املعلومات عليه ببعض 

اليد اللي ما تقدر تلويهـا  .. ياااا شيخ : صدره مث يقول 
  ..!!صافحها 

فنحن إذا .. وإذا تفكرت يف هذا وجدته صحيحاً 
أو .. مل نعود أنفسنا على التسامح ومتشية األمـور  

وعدم اإلغراق يف التفسريات .. مبعىن آخر التغايب 
  ..وإال فسوف نتعب كثرياً .. والظنون 

  لكن سيد قومه املتغايب.. ليس الغيب بسيد يف قومه 
وأذكر أن شاباً متحمساً أقبل إىل شيخه يريـده أن  
يساعده يف اختيار زوجة تكون رفيقة دربه حـىت  

ما هي الصـفات الـيت   : فقال الشيخ .. املمات 
  ترغب وجودها يف زوجتك ؟

وشعرها .. ويل وقوامها ط.. منظرها مجيل : فقال 
عذبـة  .. لذيذة الطعام .. ورائحتها عبري .. حرير

وإن غبت عنها .. إن نظرت إليها سرتين .. الكالم 
وال أخشى منـها  .. ال ختالف يل أمراً .. حفظتين 

  ..وحكمة تنفعها .. هلا دين يرفعها .. شراً 
وراح يسرد من صفات الكمال املتفرقة يف النساء 

  .. دة وجيمعها يف امرأة واح
.. يـا ولـدي   : قال له .. فلما أكثر على الشيخ 

  .. عندي طلبك 
أما يف الدنيا .. يف اجلنة بإذن اهللا : أين ؟ قال : قال 

  ..فعود نفسك التسامح 
ال تعـذب  .. نعم يف الدنيا عود نفسك التسامح 
والنقـاش  .. نفسك بالبحث عن مشاكل إلثارا 

  .. حوهلا 
أنـت تقصـدين   : فيوماً تصرخ يف وجه جلـيس  

  بكالمك ؟ 
أنـت تريـد أن حتـزنين    : ويوماً يف وجه ولدك 

  بكسلك ؟ 
أنت تتعمدين إمهال بيتك : ويوماً يف وجه زوجتك 

  ... ؟ 
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فكـان  .. التسامح عمومـاً  .. وقد كان منهج النيب 
  ..يستمتع حبياته 

وهـو  .. يف الضحى .. على أهله أحياناً   كان يدخل 
عندكم طعام .. عندكم من شيء  هل: فيسأهلم .. جائع 

..  
  ..ال : فيقولون 

  .. إين إذا صائم : فيقول 
لم : ما كان يقول .. ومل يكن يصنع ألجل ذلك مشاكل 

إين إذا صائم .. لم مل ختربوين ألشتري .. مل تصنعوا طعاماً 
  )٤٩(..وانتهى األمر .. 

  ..يتعامل بكل مساحة .. وكان يف تعامله مع الناس 
  ..كان من خيار الصحابة .. كلثوم بن احلصني قال 
فسـرت  .. غزوة تبوك  غزوت مع رسول اهللا : قال 

  " .. األخضر"ذات ليلة معه وحنن بوادي 
  .. فجعل يغلبه النعاس .. أطالوا املشي 

ويستيقظ فجأة .. وجعلت ناقته تقترب من ناقة النيب 
النيب خوفاً من أن يصيب رحل ناقته رجل .. فيبعدها .. 
..  

فزامحت راحلته راحلة .. حىت غلبته عينه يف بعض الطريق 
  ..فآمله .. وضرب رحله رجل النيب .. النيب 

  " حس : " من حر ما جيد  فقال النيب 
  : فاضطرب وقال .. فاستيقظ كلثوم 

  .. استغفر يل .. يا رسول اهللا 
  ..سر .. سر : بكل مساحة  فقال 
ملاذا تضايقين ؟ الطريـق  .. ومل يعمل قضية .. سر : نعم 

.. مل يتعب نفسه .. ال ! ما الذي جاء بك جبانيب ؟! واسع 
  .. وانتهت .. ضربة رجل 

  ..دائماً  كان هذا أسلوبه 
                                               

  ( ٤٩ صحيح - رواه أبو داود   (

  ..جلس يوماً بني أصحابه 
  ..قطعة قماش .. فأقبلت إليه امرأة بربدة 

.. إين نسجت هذه بيدي .. يا رسول اهللا : فقالت 
  ..وكها أكس

  ..وكان حمتاجاً إليها .. فأخذها النيب 
مث خرج إىل أصحابه .. فلبسها .. وقام ودخل بيته 

  ..وهي إزاره 
  ..اكسنيها .. يا رسول اهللا : فقال رجل من القوم 

  ..نعم : فقال 
ولبس إزاراً قدمياً .. فخلعها وطواها .. مث رجع 

..  
  ..مث أرسل ا إىل الرجل 

سألته إياهـا  .. ما أحسنت : للرجل  فقال الناس
  !وقد علمت أنه ال يرد سائالً ؟

إال لتكون كفـين  .. واهللا ما سألته : فقال الرجل 
  ..يوم أموت 

  ..  )٥٠(كفنه أهله فيها .. فلما مات الرجل 
..ما أمجل احتواء الناس ذه التعامالت 

  ..يوماً يؤم أصحابه يف صالة العشاء  قام 
.. احلسن واحلسـني  .. د طفالن فدخل إىل املسج

  .. ابنا فاطمة 
  ..وهو يصلي .. فأقبال إىل جدمها رسول اهللا 

وثب احلسن واحلسـني علـى   .. فكان إذا سجد 
  .. ظهره 

تناوهلما بيديه مـن  .. أن يرفع رأسه  فإذا أراد 
  .. خلفه تناوالً رفيقاً 

  ..فجلسا جانباً .. ووضعهما عن ظهره 
  ..عادا فوثبا على ظهره .. فإذا عاد لسجوده

                                               
  ( ٥٠ رواه البخاري  (
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  ..صالته  حىت قضى 
  ..وأقعدمها على فخذيه .. فأخذمها بكل رفق 

؟ ..أردمها .. يا رسول اهللا : فقال .. فقام أبو هريرة 
  ؟..يعين أعيدمها ألمهما 

  ..عليهما  فلم يعجل 
  .. فربقت برقة من السماء .. مث لبث قليالً 

فقاما فدخال على أمهما .. احلقا بأمكما: فقال هلما 
..)٥١(     

  ..ويف يوم آخر 
على أصحابه يف إحدى صـاليت  .. خرج النيب عليه 
  ..الظهر أو العصر 

  .. وهو حامل احلسن أو احلسني 
مث كـرب مصـلياً   .. فوضعه .. فتقدم إىل موضع صالته 

  .. بالناس 
حىت خشي عليه .. أطاهلا .. سجدة  فسجد رسول اهللا 

  ..ن يكون قد أصابه شيء أصحابه أ
  .. مث رفع من سجوده 

يا رسول : قالوا .. سأله أصحابه .. وبعد انتهاء الصالة 
لقد سجدت يف صالتك هذه سجدة مـا كنـت   .. اهللا 

  أشيء أمرت به ؟ أو كان يوحى إليك ؟..!! تسجدها 
.. ولكن ابـين ارحتلـين   .. كل ذلك مل يكن : فقال 

  ..)٥٢(.. ي حاجته  حىت يقض.. فكرهت أن أعجله 
وكان .. يوماً على أم هانئ بنت أيب طالب  ودخل 
  ..جائعاً 
  هل عندك من طعام نأكله ؟: فقال 

وإين ألستحي أن .. ليس عندي إال كسر يابسة : فقالت 
  ..أقدمها إليك 

                                               
  ( ٥١ رجاله ثقات : رواه أمحد وقال اهليثمي   (
  ( ٥٢ احلاكم يف املستدرك   (

  .. هلمي ن : فقال 
وجـاءت مبلـح   .. فكسرهن يف ماء .. فأتته ن 

  .. فذرته عليه 
  .. يأكل هذا اخلبز خملوطاً باملاء . .فجعل 

  هل من إدام ؟: فالتفت إىل أم هانئ وقال 
" خلٍّ"ما عندي يا رسول اهللا إال شيء من : فقالت 

..  
  ..هلميه : فقال 

  .. فأكل منه .. فصبه على طعامه .. فجاءته به 
نعم اإلدام اخلـل  : مث قال .. مث محد اهللا عز وجل 

)٥٣(..  
يتقبل األمور .. ياته كما هي كان يعيش ح.. نعم 

  ..حبسب ما هي عليه 
  .. ويف رحلة احلج 

فـذهب  .. فنزلوا منزالً .. مع أصحابه  خرج 
  ..فقضى حاجته  النيب 

  ..مث جاء إىل حوض ماء فتوضأ منه 
  .. ليصلي  مث قام 

فوقف عـن يسـار   .. جاء جابر بن عبد اهللا 
  ..وكبر مصلياً معه .. رسول اهللا 

فأداره حىت أقامه عن ميينه .. بيده  ذ النيب فأخ
 ..  

  ..ومضيا يف صالما 
  ..فتوضأ .. فجاء جبار بن صخر 

  .. مث أقبل فقام عن يسار رسول اهللا 
فدفعهما  -بكل هدوء  –بأيديهما مجيعاً  فأخذ 

  ..)٥٤(حىت أقامهما خلفه 
                                               

  ( ٥٣ وأصله يف الصحيحنيرواه الطرباين يف األوسط ،   (
  ( ٥٤ رواه مسلم  (
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  .. جالساً  ويف يوم كان 
.. بابن هلا حديث الوالدة  فأقلبت إليه أم قيس بنت حمصن

  ..ليحنكه ويدعو له 
فلم يلبث الصغري أن بال .. فجعله يف حجره  فأخذه 

  ..وبلل ثيابه بالبول .. يف حجر النيب 
على أن دعا مباء فنضحه على أثر البول  فلم يزد النيب 

)٥٥(..  
  .. ومل يعبس .. مل يغضب .. وانتهى األمر 

لـيس  .. صنع من احلبة قبة فلماذا نعذب حنن أنفسنا ون
% ١٠٠شرطاً أن يكون كل ما يقع حولك مرضياً لك 

 ..  
وإن جتد عيباً فسد اخللال     جل من ال عيب فيه وعال

وبعـض  .. ويكرب القضايا .. بعض الناس حيرق أعصابه 
ورمبـا بعـض املدرسـني    .. اآلباء واألمهات كـذلك  

  ..واملدرسات كذلك 
  ..فية وال تفتش عن األخطاء اخل

خاصـة مـن   .. وكن مسحاً يف قبول أعذار اآلخـرين  
ال ألجـل  .. يعتذرون إليك حفاظاً على حمبتهم معـك  

  ..مصاحل شخصية 
  اقبل معاذير من يأتيك معتذراً

  إن بر عندك فيما قال أو فجرا                      
  فقد أطاعك من يرضيك ظاهره

  ك مستتراًمن يعصيوقد أجلّك                      
  ..وقد رقى منربه يوماً .. وانظر إىل رسول اهللا 

وخطب بأصحابه فرفع صوته حىت أمسع النساء العواتق يف 
  ..!!خدورها داخل بيون 

يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان إىل : فقال 
فإنـه  ..وال تتبعوا عورام .. ال تغتابوا املسلمني .. قلبه 

                                               
  ( ٥٥ )  

ومن يتبع .. يتبع اهللا عورته .. من يتبع عورة أخيه 
..)٥٦(.. يفضحه ولو يف جوف بيته .. اهللا عورته 

كـن  .. وتتبع العورات .. نعم ال تتصيد األخطاء 
  ..مسحاً 
حريصاً على عدم إثارة املشكالت أصالً  وكان 

..  
صفت فيـه  .. يف جملس هادئ مع بعض أصحابه 

ألصحابه  قال .. واطمأنت القلوب .. النفوس 
:  

أال ال يبلغين أحد منكم عن أحد من أصحايب شيئاً 
.. فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر .. 

)٥٧(..  
  ..ال تعذب نفسك 

وإن ثار .. بار ما دام ساكناً ال تثر على نفسك الغ
  ..واستمتع حبياتك .. فسد أنفك بِكُمك 

  
  ..ال تكابر .. اعترف خبطئك .٤٢

كثري من املشاكل اليت رمبا تستمر العداوة بسـببها  
يكون حلها .. ورمبا العمر كله .. سنة وسنتني .. 

  ..وأعتذر .. أنا أخطأت : أن يقول أحدمها لآلخر 
.. أو كلمة نابية ..زحة ثقيلة أو م.. موعد أخلفته 

سارع إىل إطفاء شرارها قبل أن تضـطرم النـار   
  .. بسببها 

ما يصري خـاطرك إال  .. حقك علي .. أنا آسف 
  .. طيب 

  ..ما أمجل أن نتواضع ونسمع الناس هذه العبارات 
رضـي اهللا  .. وقعت خصومة بني أيب ذر وبـالل  

                                               
  ( ٥٦ .أخرجه أبو يعلى ، صحيح  (
  ( ٥٧ .أخرجه أبو داود ، صحيح  (
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  ..لكنهما بشر .. ومها صحابيان .. عنهما 
  .. يا ابن السوداء : وقال لبالل .. فغضب أبو ذر 

  .. فشكاه بالل إىل رسول اهللا 
  أساببت فالناً ؟: فقال  فدعاه النيب 

  ..نعم : قال 
  فهل ذكرت أمه ؟: قال 
ذُكر أبوه وأمه يا رسول اهللا .. من يسابب الرجال : قال 

..  
  ..إنك امرؤ فيك جاهلية : فقال 

  ؟..على ساعيت من الكرب : ل وقا.. فتغري أبو ذر 
  .. نعم : قال 

منهجاً يتعامل به مع من هم أقل منـه   مث أعطاه النيب 
  :فقال 

فمن كان .. جعلهم اهللا حتت أيديكم .. إمنا هم إخوانكم 
وليلبسـه مـن   .. فليطعمه من طعامه .. أخوه حتت يده 

فإن كلفه ما يغلبه فليعنـه  .. وال يكلفه ما يغلبه .. لباسه 
  ..يه عل

  !؟ فماذا فعل أبو ذر 
وقعد علـى  .. مث اعتذر .. مضى أبو ذر حىت لقي بالالً 

مث جعل يقرب مـن األرض  .. بني يدي بالل .. األرض 
طـأ  .. يـا بـالل   : حىت وضع خده على التراب وقال 

  )٥٨(.. برجلك على خدي 
يف حرصهم على إطفـاء نـار    هكذا كان الصحابة 
فإن اشتعلت منعوها من االمتداد .. العداوة قبل اشتعاهلا 

..  
فأغضب أبو بكر .. حماورة  وقعت بني أيب بكر وعمر 

 عمر..  
  .. فانصرف عنه عمر مغضباً 

                                               
  ( ٥٨ رواه مسلم خمتصراً (

وخشـي أن  .. نـدم  .. فلما رأى أبو بكر ذلك 
  .. يتطور األمر 

  .. استغفر يل يا عمر : ويقول .. فانطلق يتبع عمر 
وميشي .. وأبو بكر يعتذر .. وعمر ال يلتفت إليه 

وأغلق بابـه يف  .. وراءه حىت وصل عمر إىل بيته 
  ..وجهه 

  ..فمضى أبو بكر إىل رسول اهللا 
.. رآه متغرياً .. مقبالً من بعيد  فلما رآه النيب 

  :فقال 
جلس أبـو بكـر   .. أما صاحبكم هذا فقد غامر 

  ..ساكتاً 
حىت ندم عمر على ما كان منه .. فلم متض حلظات 

 ..م بيضاء وكانت قلو..  
فسلم وجلـس  .. فأقبل إىل جملس رسول اهللا 

  ..وقص عليه اخلرب .. جبانب النيب 
وحكى كيف أعرض عن أيب بكر ومل يقبل اعتذاره 

 ..  
  .. فغضب رسول اهللا 

واهللا يـا  : جعل يقول .. فلما رأى أبو بكر غضبه 
  .. أنا كنت أظلم .. ألنا كنت أظلم .. رسول اهللا 

  ..عن عمر ويعتذر له  وجعل يدافع
هل أنتم تاركون يل صاحيب ؟ هل أنتم : فقال 

يأيها النـاس إين  : تاركون يل صاحيب ؟ إين قلت 
وقال .. كذبت : فقلتم .. رسول اهللا إليكم مجيعاً 

..)٥٩(صدقت : أبو بكر 
.. وانتبه أن تكون ممن يصلح الناس ويفسد نفسه 

  ..يدور ا كما يدور احلمار يف الرحى 
كمدرس .. فإذا كنت يف موضع توجيه أو اقتداء 

                                               
  ( ٥٩ البخاري  (
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وكـذلك  .. أو أم .. وأب مـع أوالده  .. مع طالبـه  
  .. الزوجان مع بعضهما 

فنال كل واحد قطعـة  .. ثياباً على الناس  وزع عمر 
  ..قماش تكفيه إزاراً أو رداًء 

  .. مث قام خيطب الناس يوم اجلمعة 
علـيكم السـمع   إن اهللا كتب يل : فقال يف أول خطبته 

  ..والطاعة 
  ..ال مسع لك وال طاعة : فقام رجل من القوم وقال 

  مله ؟: فقال عمر 
وأنـت تلـبس   .. ثوباً .. ألنك قسمت علينا ثوباً : قال 

  ..ثوبني جديدين 
  ..كالمها نلحظ أنه جديد .. أي إزارك ورداؤك 

: فقـال  .. فقـام  .. قم يا عبد اهللا بن عمر : فقال عمر 
  ؟..يل ثوبك ألخطب به  ألست دفعت

  .. نعم : قال 
وانتـهت  .. اآلن نسـمع ونطيـع   : فقعد الرجل وقال 

  ..املشكلة 
 أنا معك أن أسلوب الرجل ملـا  .. عزيزي ال تعجل علي

لكن العجب هو من .. غري مناسب .. اعترض على عمر 
  .. وإطفاء النار .. قدرة عمر على استيعاب املوقف 

.. ن يقبل الناس منك مالحظتـك  إذا أردت أ.. وأخرياً 
  .. أختاً .. ولداً .. زوجة .. أياً كانوا .. ونصحك 

  .. غري متكرب عنه .. فكن أنت متقبالً للنصح أصالً 
اطبخـي  .. اعنت بأوالدك أكثر : كان كثرياً ما يقول هلا 

  ..رتيب غرفة النوم : إىل مىت أقول .. جيداً 
.. إن شاء اهللا .. ر أبش: وكانت تردد دائماً بكل أرحيية 

  ..أمرك 
األوالد يف أيام اختبـارات  : -ناصحة  –قالت له يوماً 

فـال تتـأخر إذا خرجـت    .. وحيتاجون وجودك بينهم 

فما كاد يسمع منها ذلك حىت صاح .. ألصحابك 
  : ا 

لـيس  .. أتأخر أو ال أتـأخر  .. لست متفرغاً هلم 
  .. ليس لك دخل يفَّ .. شغلك 

كيف تريدها أن تقبـل منـه   : يل  فباهللا عليك قل
  !!نصحاً بعد ذلك 

  ..وأخرياً 
هو الذي يسد الفتحات يف جداره حىت .. الذكي 

  ..ال يستطيع الناس أن يسترقوا النظر 
  ..أن ال تفتح جماالً لشك الناس فيك : مبعىن 

أذكر أن إحدى اجلمعيات الدعويـة اسـتدعت   
  .. جمموعة من الدعاة لعقد حماضرات يف ألبانيا 

كان رئيس املراكز الدعويـة يف ألبانيـا حاضـراً    
  ..االجتماع 
  ..فإذا ليس يف خديه شعرة واحدة .. نظرنا إليه 

فقـد جـرت   ..!! فنظر بعضنا إىل بعض مستغرباً 
 العادة أن يكون الداعية ملتزماً دي رسول اهللا 

فكيف برئيس الدعاة .. ولو بعضها .. معفياً حليته 
  !؟

.. يا مجاعة : جتماع قال لنا ضاحكاً فلما ابتدأ اال
ال تعملـوا يل  .. أصالً ال ينبت يل حلية .. أنا أمرد 

  .. حماضرة إذا انتهينا 
  ..تبسمنا وشكرناه 

وانظـر إىل  .. وإن شئت فارحل معي إىل املدينـة  
وقد كان معتكفاً يف مسجده يف ليايل  رسول اهللا 

  ..رمضان 
  ..زائرة  فأقبلت إليه زوجه صفية بنت حيي 

  ..فمكثت عنده قليالً 
  ..مث قامت لتعود لبيتها 
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  ..أن تعود يف ظلمة الليل وحدها  فلم يشأ النيب 
  .. فقام معها ليوصلها 

  ..فمر به رجالن من األنصار .. فمشى معها يف الطريق 
  ..أسرعا .. واملرأة معه  فلما رأيا النيب 

  .. يي على رسلكما إا صفية بنت ح: هلما  فقال 
أيعقل أن نشك : أي .. سبحان اهللا يا رسول اهللا : فقاال 

  ..!!فيك أن يكون معك امرأة أجنبية عنك 
.. إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم : فقال 

.. أو قال شيئاً .. وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شراً 
)٦٠(..  

  
  ..شجاعة 

أن تعترف وإمنا .. ليست الشجاعة أن تصر على خطئك 
  ..وال تكرره مرة أخرى .. به 

!مفاتيح األخطاء.٤٣
وللقلوب .. فلكل باب مفتاح .. التعامل مع األخطاء فن 

  ..دروب 
.. وانتشر خربه يف النـاس  .. إذا وقع أحد يف خطأ كبري 

حـىت  .. وبدأ الناس يترقبون ماذا تفعل فأشغلهم بشيء 
أحـد   حىت ال يتجرأ.. يكون عندك وقت لدراسة األمر 

  ..أو يتعودوا على مثل هذا اخلطأ .. على مثل فعله 
  ..مع أصحابه يف غزوة بين املصطلق  خرج 

  ..نزلوا يسترحيون .. وأثناء رجوعهم 
.. جهجاه بن مسعود : فأرسل املهاجرون غالماً هلم امسه 

  ..ليستقي هلم من البئر ماًء 
..  سنان بن وبر اجلهين: وأرسل األنصار غالماً هلم امسه 

  .. ليستقي هلم أيضاً 
                                               

  ( ٦٠ متفق عليه  (

فكسـع أحـدمها   .. فازدحم الغالمان على املاء 
  ..أي ضربه على مؤخرته .. صاحبه 

  ..يااااا معشر األنصار : فصرخ اجلهين 
  ..يااااا معشر املهاجرين : وصرخ جهجاه 

  ..وثار املهاجرون .. فثار األنصار 
وال .. والقوم قادمون من حرب .. واشتد اخلالف 

  !! ن بسالحهم يزالو
  .. حىت اطفأ ما بينهم .. فانطلق 

  .. فتحركت األفاعي 
وعنده رهـط  .. غضب عبد اهللا بن أيب بن سلول 

  .. من قومه األنصار 
وكاثرونـا يف  .. قد نافرونا !! أوقد فعلوها: فقال 
إال .. واهللا ما أعدنا وجالبيب قريش هذه .. بالدنا 

وجوع .. أكلك سـمن كلبك ي: كما قال األول 
  !!كلبك يتبعك 

.. أما واهللا لئن رجعنا اىل املدينـة  : مث قال اخلبيث 
  .. ليخرجن األعز منها األذلَّ 

هذا مـا  : مث أقبل على من حضره من قومه فقال 
.. أحللتمــوهم بالدكــم .. فعلــتم بأنفســكم 

أما واهللا لو أمسكتم عنهم .. وقامستموهم أموالكم 
  .. لوا إىل غري داركم لتحو.. ما بأيديكم 

والذين عنده مـن  .. وجعل اخلبيث يهدد ويتوعد 
  ..يؤيدونه ويشجعونه .. أنصاره املنافقني 

امسه زيد ابن .. كان من بني اجلالسني غالم صغري 
  .. أرقم 

  ..فأخربه اخلرب  فمضى إىل رسول اهللا 
  .. وكان عمر بن اخلطاب جالساً عند النيب 

 ذا املنافق على رسول اهللا كيف جيرؤ ه.. فثار 
ورأى عمر أن قتل األفعى .. ذا األسلوب القبيح 
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يقضي .. ورأى أن قتل ابن سلول .. أوىل من قطع ذيلها 
  .. على الفتنة يف مهدها 

أسلم مـن أن  .. ولكن أن يقتله رجل من قومه األنصار 
  ..يقتله رجل من املهاجرين 

  ..يا رسول اهللا : ففقال عمر 
  ..ه عباد ابن بشر األنصاري فليقتله من مر ب

.. فهم قادمون من حرب .. لكن رسول اهللا كان أحكم 
ولـيس مـن   .. والنفوس مشحونة .. والناس بسالحهم 

  .. املناسب إثارم أكثر 
فكيف يا عمر اذا حتدث الناس أن حممداً يقتل : فقال 

  !أصحابه ؟
  ..ولكن آذن الناس بالرحيل .. ال يا عمر 

فكيف يـأمرهم  .. الناس قد نزلوا للتو واستظلوا وكان 
  .. يف شدة احلر والشمس .. بالرحيل 

  ..أن يرحتل يف شدة احلر  ومل تكن عادته 
  ..ارحتل الناس 

أخربه زيد ..  وبلغ عبد اهللا بن سلول  أن رسول اهللا 
  ..بن أرقم مبا مسع منه 

 وجعل حيلف بـاهللا .. فأقبل ابن سلول إىل رسول اهللا 
  ..كذب علي الغالم .. وال تكلمت به .. ما قلت .. 

  ..شريفا عظيما .. وكان ابن سلول رئيساً يف قومه 
عسى أن يكون الغـالم  .. يا رسول اهللا : فقال األنصار 

  ..ومل حيفظ ما قال الرجل .. أوهم يف حديثه 
  ..وجعلوا يدافعون عن ابن سلول 

فحياه .. بن حضري  أسيد.. فأقبل سيد من سادة األنصار 
  :وقال .. بتحية النبوة وسلم عليه 

مـا  .. واهللا لقد رحت يف ساعة منكرة .. يا رسول اهللا 
  !! كنت تروح يف مثلها 

  أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟: وقال  فالتفت إليه 

  أي صاحب يا رسول اهللا ؟: قال 
  ..عبد اهللا بن أيب : قال 
  وما قال ؟: قال 
ن رجع اىل املدينة أخرج األعز منها زعم أنه ا: قال 

  ..األذلَّ 
فأنت واهللا يا رسول اهللا خترجـه  : فثار أسيد وقال 

  ..وأنت العزيز .. هو واهللا الذليل .. إن شئت 
  : مث قال أسيد خمففاً على رسول اهللا 

لقد جاءنا اهللا بـك وإن  .. ارفق .. يا رسول اهللا 
إنه لريى أنك ف.. قومه لينظمون له اخلرز ليتوجوه 

  ..قد استلبته ملكاً 
والنـاس  .. ومضى براحلته .. فسكت النيب 

ومنهم من يرحل راحلتـه  .. منهم من جيمع متاعه 
 ..  

وصارت أحاديث اجليش .. وجعلت احلادثة تنتشر 
ماذا قال ؟ كيف .. ملاذا ارحتلنا يف هذا الوقت : .. 

  ..ال بل كذب .. تعامل معه ؟ صدق ابن سلول 
والكالم يزاد فيه وينقَص .. ت الشائعات تزيد وبدأ
وهم يف طريقهم من قتال .. واضطرب اجليش .. 
  ..وميرون بقبائل أعداء يتربصون م .. 

فـأراد أن  .. أن اجليش بـدأ ينقسـم    فشعر 
ألم .. وعن النقاش فيها .. يشغلهم عن املشكلة 

ويشعلون الفتنة بني املهـاجرين  .. يزيدون أوارها 
  ..نصار واأل

وصار الناس يترقبون مىت ينزلـون حـىت جيتمـع    
  ..بعضهم إىل بعض ويتحدثوا يف األمر 

.. بالناس يومهم ذلك والشمس فوقهم   فمشى 
فظن النـاس  .. ومشى ومشى حىت غابت الشمس 
فلم ينـزل إال  .. أم سينزلون للصالة ويرتاحون 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

١٢٢

 وواصـل .. صلوا مث أمرهم فارحتلوا .. دقائق معدودات 
  .. املشي ليلتهم حىت أصبح 

  .. مث أمرهم فارحتلوا .. مث نزل فصلى الفجر 
  ..وآذم الشمس .. ومشوا صباحهم حىت تعبوا 

فلـيس  .. فلما شعر أن اإلرهاق والتعب سيطر علـيهم  
  ..فيهم جهد للكالم 

.. فما كادت أجسادهم متـس األرض  .. أمرهم فنزلوا 
  ..حىت وقعوا نياما 
  ..ليشغل الناس عما حدث وإمنا فعل ذلك 

.. وواصل حىت دخل املدينة .. وارحتل م .. مث أيقظهم 
  ..وتفرق الناس يف بيوم عند أهليهم 

  : وأنزل اهللا تعاىل سورة املنافقني 
 )مهينقُولُونَالَّذقُوالَاينفلَىتع ـنم نـدع

السماواتنخزائوللَّهينفَضواحتىاللَّهرسولِ
لَئنيقُولُونَ* يفْقَهونَلَاالْمنافقنيولَكنوالْأَرضِ

وللَّهالْأَذَلَّمنهاالْأَعزلَيخرِجنالْمدينةإِلَىرجعنا
لَـا الْمنـافقني ولَكنوللْمؤمنِنيولرسولهالْعزةُ
  ) ..نَ يعلَمو

مث أخذ بأذن الغالم زيد بن أرقم .. فقرأها رسول اهللا 
  ..هذا الذي أوىف هللا بأذنه : وقال .. 

  .. ويلومونه .. وبدأ الناس يسبون ابن سلول 
لو قتلته يوم .. أرأيت يا عمر : إىل عمر وقال  فالتفت 

ألرعدت له أنوف لو أمرا اليوم بقتلـه  .. ذكرت ذلك 
  ..لقتلته 

  .. فلم يتعرض له بشيء .. كت عنه مث س
وأحياناً إذا وقع اخلطأ أمام الناس قد حتتاج أن تنكر عليه 

  .. وإن كان أمام الناس .. بأسلوب مناسب 
وكانوا يف .. جالساً يوماً مع أصحابه  بينما رسول اهللا 

  .. وقلة زرع .. واحتباس مطر .. أيام قحط 

  :إذ أتاه أعرايب فقال 
.. وضاعت العيال ..  جهدت األنفس يا رسول اهللا

  ..وهلكت األنعام .. وكت األموال 
.. فإنا نستشفع بك علـى اهللا  .. فاستسق اهللا لنا 

  ..ونستشفع باهللا عليك 
ملا مسعه يقول نستشفع باهللا .. فتغري رسول اهللا 

  ..عليك 
.. فالشفاعة والواسطة تكون من األدىن إىل األعلى 

بـل  .. ن اهللا يشفع عند خلقه فال جيوز أن يقال إ
  ..ألنه أعلى وأرفع .. يأمرهم جل جالله 

  !! أتدري ما تقول ؟!! وحيك : فقال 
.. سبحااان اهللا .. ويردد .. يقدس اهللا  مث جعل 

  .. سبحااان اهللا 
فما زال يسبح حىت عرف ذلك يف وجوه أصحابه 

 ..  
  : مث قال 
أحد من خلقـه  إنه ال يستشفع باهللا على !! وحيك 

  .. شأنُ اهللا أعظم من ذلك .. 
إن عرشه على مساواتـه  ! أتدري ما اهللا ؟!! وحيك 
وإنه ليئط .. وقال بأصابعه مثل القبة عليه .. هلكذا 

..)٦١(.. به أطيط الرحل بالراكب 
ولكن إذا وقع اخلطأ من الشخص لوحده قد يكون 

  .. هناك شيء من اللني 
  .. يف ليلتها  عائشة  إىل بيت  أتى رسول اهللا 

.. ووضـع رداءه  .. فوضع نعليه مـن رجليـه   
  .. واضطجع على فراشه 

  ..حىت ظن أن عائشة قد رقدت .. فلبث كذلك 
.. ولـبس رداءه ونعليـه   .. فقام من على فراشه 

                                               
  ( ٦١ رواه أبو داود  (
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  ..رويداً 
  .. وأغلقه رويداً .. وخرج .. مث فتح الباب رويداً 

.. ةُ النسـاء  دخلتـها غَيـر  .. فلما رأت عائشة ذلك 
  ..وخشيت أنه ذهب إىل بعض نسائه 

وانطلقت يف إثره .. ومخارها .. ولبست درعها .. فقامت 
  .. دون أن يشعر ا .. متشي وراءه .. 

حىت جاء مقـربة  .. ميشي يف ظلمة الليل ..   فانطلق 
  ..البقيع 

الذين عاشـوا  .. ينظر إىل قبور أصحابه .. فوقف عندها 
.. واجتمعوا حتت الثـرى  .. ا جماهدين وماتو.. عابدين 

  .. لريضى عنهم من يعلم السر وأخفى 
  ..ويتذكر أحواهلم .. ينظر إىل قبورهم   أخذ 

مث رفع .. مث أخذ ينظر إىل القبور .. مث رفع يديه فدعا هلم 
  .. يديه ثانية فدعا هلم 

  ..مث رفعها فاستغفر هلم .. مث لبث ملياً 
  ..شة تنظر إليه من بعيد وعائ.. وأطال القيام 

  .. وراءه راجعاً   مث التفت 
.. احنرفت إىل ورائها راجعـة  .. فلما رأت ذلك عائشة 

  ..خشية أن يشعر ا 
  ..فأسرعت عائشة .. مشيه   فأسرع 
 -أي جرى مسـرعاً   –فأحضر .. فهرولت .. فهرول 

  ..فأحضرت وجرت 
  ..حىت سبقته إىل البيت فدخلت 

وأقبلـت إىل فراشــها  .. ومخارهـا   ونزعـت درعهـا  
ونفَسها يتـردد يف  .. كهيئة النائمة .. فاضطجعت عليه 

  ..صدرها 
  : فقال .. فسمع صوت نفَسها .. البيت   فدخل 

  ..حشياً رابية .. مالك يا عائش 
  .. ال شيء : قالت 

  ..أو ليخربين اللطيف اخلبري .. لتخربين : قال 
فانطلقـت  .. عليه  وأا غارت.. فأخربته باخلرب 

  ..تنظر أين يذهب 
  أنت الذي رأيت أمامي ؟: فقال 
  .. نعم : قالت 

  :مث قال .. دفعة .. فدفعها يف صدرها 
  .. أظننت أن حييف اهللا عليك ورسوله 

يعلمه اهللا عز .. مهما يكتمِ الناس : فقالت عائشة 
  ؟..وجل 
  :مبيناً هلا خرب خروجه   مث قال .. نعم : قال 

ومل .. أتاين حني رأيـت  .. ن جربيل عليه السالم إ
  ..يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك 

.. فأخفى منك فأجبته وأخفيته منـك  .. فناداين 
.. فكرهت أن أوقظك .. وظننت أنك قد رقدت 
فـأمرين أن آيت أهـل   .. وخشيت أن تستوحشي 

  ..)٦٢(.. البقيع فأستغفر هلم 
اً ال يكرب األخطـاء  سهالً لـين..   كان .. نعم 
 ..

  : بل كان يرددها يف الناس ويقول 
إن كره .. ال يفرك مؤمن مؤمنة : كما عند مسلم 

  ..رضي منها آخر .. منها خلقاً 
.. ألجل خلق عنـدها  .. أي ال يبغضها بغضاً تاماً 

  ..أو طبعٍ يالزمها 
فإذا رأى خطأها تذكر .. بل يغفر سيئتها حلسنتها 

  .. اهد سوءها تذكر حسنها وإذا ش.. صواا 
وما ال يرضـاه  .. ويتغاضى عما يكرهه من خلقها 

  ..من تعاملها 

                                               
  ( ٦٢ رواه النسائي بسند جيد (
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  ..إضاءة 
وإمنا على من .. ليس اللوم على من ال يقبل النصيحة 

  ..يقدمها بأسلوب غري مناسب 

  ..!!فَـكِّك احلزمة .٤٤
فاألصل أن تنصحهم .. إذا كان اخلطأ واقعاً من جمموعة 

  .. وهم جمتمعون 
أن ..أعـين  .. لكن قد حتتاج أحياناً أن تفكك احلزمـة  و

  .وتنصحه .. تكلم كل واحد علىا حدة 
ومسعت أخاك يتحدث .. مررت مبجلس منزلكم : مثال 

وخيططـون أن   –وكانوا ضيوفاً عنـده   –مع أصدقائه 
وهذا البلد ال يسلم من يـذهب  .. يسافروا إىل بلد كذا 

كالزنـا  .. كبـار  إليه غالباً من التعرض للمحرمـات ال 
  .. وشرب اخلمر 

  .. أردت أن تنصح 
.. من األساليب أن تدخل عليهم وتنصـحهم بكلمـتني   

  ..لكن نتيجة ذلك قد ال تكون ناجحة كثرياً .. وخترج 
وتكسر كل عـود علـى   .. فما رأيك أن تفكك احلزمة 

  ..حدة 
  !كيف ؟

يا فالن : وقل .. إذا تفرقوا اجلس مع من تظنه أعقلهم 
وتعلم أن .. وأنت أعقلهم .. غين أنكم ستسافرون بل.. 

وقـد  .. هذا البلد ال يسلم املسافر إليه من الباليا والفنت 
.. فما رأيك أن تكسب أجرهم .. يعود مريضاً أو مبتلى 

تستمتعون فيه .. وتقترح عليهم أن يسافروا إىل بلد آخر 
  .. من غري معصية .. واللعب واألنس .. باألار والبحار 

.. ال شك أنه إذا مسع منك هذا الكالم باألسلوب احلسن 
  ..سيقل محاسه إىل النصف 

  ..وقل له مثل ذلك .. اذهب إىل آخر 

  ..مث قل للثالث مثله 
  ..دون أن يشعر كل منهم حبديثك لصاحبه 

وتشجع أحدهم واقترح .. فتجد أم إذا اجتمعوا 
  ..وجد من يعاونه .. تغيري البلد 
فت يوماً أن أوالدك جيتمعون يف غرفة أو لو اكتش

أو .. وينظرون إىل شريط فيديو خليـع  .. أحدهم 
أو حنـو  .. فيها صور خليعـة  ) بلوتوث ( مقاطع 
  ..ذلك 

فقد يكون من املناسب أن تنصح كالً منهم علـى  
  ..لكيال تأخذهم العزة باإلمث .. حدة 

  ..هل هلذا شاهد من السرية ؟ نعم 
  ..وبني قريش   رسول اهللا  ملا اشتد اخلالف بني

اجتمعت قريش وقاطعت النيب ومجيع أقاربه من بين 
وكتبت صحيفة أن بين هاشم ال يشترى .. هاشم 
وال .. وال يزوجـون  .. وال يباع عليهم .. منهم 

  ..يتزوج منهم 
مع أصحابه يف واد غري ذي زرع  وحبس النيب 

..  
كلوا الشجر واشتدت الكربة على الصحابة حىت أ

 ..  
فسمع صوتاً حتتـه  .. بل مضى أحدهم يوماً ليبول 

.. فأخـذها  .. فنظر فإذا قطعة من جلد بعـري  .. 
وخلطها .. مث فتـتـتها .. وغسلها وشواها بالنار 

  !!وجعل يتمون ا ثالثة أيام .. باملاء 
وكـان حمبوسـاً    –يوماً لعمه أيب طالب  فقال 

  :-معهم يف الشعب 
إن اهللا قد سلط اَألرضة على صحيفة قريش  يا عم

ونفت .. فلم تدع فيها امساً هو هللا إال أثبتته فيها .. 
  .. منها الظلم والقطيعة والبهتان 
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أي إن دابة األرضة أكلت صحيفة قريشس فلم يبق منها 
  !!بامسك اللهم : إال عبارة 

نعـم  : أربك أخربك ذا ؟ قال : فعجب أبو طالب وقال 
..  

حىت أخـرب قريشـاً   .. فواهللا ما يدخل عليك أحد : قال
  .. بذلك 

  : مث خرج إىل قريش فقال 
  ..إن ابن أخي قد أخربين بكذا وكذا .. يا معشر قريش 

  .. فهلم صحيفتكم 
  ..فإن كانت كما قال فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها 

دفعت إليكم ابن أخي فافعلوا به مـا  .. وإن كان كاذباً 
  ..شئتم 

  ..فتعاقدوا على ذلك .. قد رضينا : فقال القوم 
فـزادهم  ..   مث نظروا فإذا هي كما قال رسـول اهللا  

  .. ذلك شراً 
حىت كادوا أن .. وظل بنو هاشم وبنو املطلب يف واديهم 

  ..يهلكوا 
  ..وكان من كفار قريش رجال رمحاء 

  ..وكان ذا شرف يف قومه .. هشام بن عمرو : منهم 
وبنو هاشـم وبنـو   ..  بالبعري قد محله طعاماً فكان يأيت

  ..املطلب يف الشعب ليالً 
خلع خطامه من رأسـه مث  .. حىت إذا بلغ به فم الشعب 

  ..ضرب على جنبه فدخل الشعب عليهم 
أنه ال طاقة له بإطعامهم كل .. ومضت اليام ورأى هشام 

  ..وهم كثري .. ليلة 
ولكن أىن لـه   ..فقرر أن يسعى لنقض الصحيفة الظاملة 

  ..ذلك وقريش قد أمجعت عليها 
  ..فاتبع أسلوب تفكيك احلزمة 

وكانت أمه عاتكة بنت عبد .. مشى إىل زهري بن أيب أمية 

  ..املطلب 
يا زهري أرضيت أن تأكل الطعام وتلـبس  : فقال 

وأخوالك حيث علمت ؟ .. الثياب وتنكح النساء 
حـون وال  وال ينكَّ.. ال يباع هلم وال يبتاع منهم 

  !ينكح إليهم ؟
أما إين أحلف باهللا لو كانوا أخوال أيب احلكم بـن  

وكان أشدهم عداوة .. يعين أبا جهل  -.. هشام 
ما تركهم علـى   –.. للمؤمنني وتعصباً للمقاطعة 

  .. هذا الحال 
  فماذا أصنع  ؟ .. وحيك يا هشام : قال 

إمنا أنا رجل واحد واهللا لو كان معي رجل آخـر  
  ..يف نقضها  لقمت
  .. قد وجدت رجالً : قال 
  من هو ؟ : قال 
  .. أنا : قال 

  .. أبغنا ثالثاً : قال زهري 
  ..فاكتم عين : قال هشام 

.. وكان رجالً عاقالً .. فذهب إىل املطعم بن عدي 
أرضيت أن يهلك بطنان من .. يا مطعم :  فقال له 

موافق .. وأنت شاهد على ذلك .. بين عبد مناف 
  ! يش فيه ؟لقر

  .. وحيك فماذا أصنع ؟ إمنا أنا رجل واحد : قال 
  .. وجدت لك ثانياً : قال 
  .. أنا : من ؟ قال : قال 
  . أبغنا ثالثاً : قال 
  من هو ؟ : قال .. قد فعلت : قال 
  .. زهري بن أيب أمية : قال 
  ..أبغنا رابعاً : قال 
  .. فاكتم عين : قال 
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فقال له مـا قـال   .. ام فذهب إىل أيب البختري بن هش
  ..لصاحبيه 

  وهل جتد أحدا يعني على هذا ؟ : وقال .. فتحمس لذلك 
  .. نعم : قال 
  من هو ؟ : قال 
  ..زهري بن أيب أمية واملطعم بن عدي وأنا معك : قال 
  .. أبغنا خامساً : قال 

فكلمه وذكـر لـه   .. فذهب هشام إىل زمعة بن األسود 
  ..قرابتهم وحقهم 

وهل على هذا األمر الذي تدعوين إليه من أحد  :فقال له 
  ؟ 

  .. فالن وفالن .. نعم : قال 
حطـم  "وتوعدوا عنـد  .. فاتفقوا مجيعاً على هذا الرأي 

  ..فاجتمعوا هنالك .. ليالً بأعلى مكة " احلجون 
وأمجعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام يف الصـحيفة حـىت   

  ..ينقضوها 
مث .. ن أول مـن يـتكلم   أنا أبدؤكم فأكو: وقال زهري 

  ..تقموا أنتم فتتكلمون 
حيـث  .. فلما أصبحوا غدوا إىل جمالسهم حول الكعبة 

  ..جيتمع الناس ويتبايعون 
  ..وغدا زهري بن أيب أمية عليه حلة 

  : مث أقبل على الناس وصرخ .. فطاف بالبيت سبعاً 
؟ وبنـو  ..؟ ونلبس الثياب ..ياااا أهل مكة أنأكل الطعام 

واهللا ال .. ال يباع هلم وال يبتاع منـهم  !! لكي هاشم ه
  .. أقعد حىت تشق هذه الصحيفة القاطعة الظاملة 

: قال .. وكان يف جملس مع أصحابه ..فصرخ أبو جهل 
  .. واهللا ال تشق .. كذبت 

ما .. بل أنت واهللا أكذب : فقام زمعة بن األسود وصرخ 
  .. رضينا كتابتها حني كتبت 

ففاجأه البخترى .. جهل لريد عليه  فالتفت إليه أبو
ال نرضى ما كتب فيها .. صدق زمعة : قائماً يقول 
  .. وال نقر به 

  .. فالتفت أبو جهل إىل البخنري 
صدقتما وكذب من : فإذا باملطعم بن عدى يصرخ 

  .. نربأ إىل اهللا منها ومما كتب فيها .. قال غري ذلك 
  .. وقام هشام بن عمرو وقال مثل قوهلم 

هذا أمر : وسكت هنية مث قال .. فتحري أبو جهل 
  .. تشوور فيه بغري هذا املكان .. قُضي بليل 

وتوجه إىل .. مث انطلق املطعم بن عدي إىل الكعبة 
فوجد دابة األرضة قد أكلتها .. الصحفية ليشقها 

  .. إال بامسك اللهم .. 
  

  ..كن ذكياً 
تار فيخ.. الطبيب احلاذق يتلمس أوالً بأصابعه 

  .. املوضع املناسب قبل غرز اإلبرة 
  

  !! جلد الذات .٤٥
  ..من الذكريات 

.. وكان معنا أبـو خالـد   .. أنا خرجنا مرة للرب 
  ..صديق لنا نظره ضعيف جداً 

.. القهوة .. التمر .. نقرب إليه املاء .. كنا خندمه 
أريد أن أشتغل .. ال بد أن أساعدكم : وهو يردد 

  ..ل كلفوين بأي عم.. معكم 
  ..وحنن ننهاه عن ذلك 

.. وقطعناها ووضعناها يف القدر .. ذحبنا شاة معنا 
  ..ومل نشعل النار بعد .. متهيداً لطبخها 

  ..وترتيب األغراض .. وانشغلنا بنصب اخليمة 
 -ويا ليتها مل تفعل  –حتركت الشهامة يف أيب خالد 
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فـأدرك أن أول  .. فرأى اللحم .. فقام وتوجه إىل القدر 
فتوجه إىل .. يء سنفعله هو أن نصب املاء على اللحم ش

مولد .. وجعل يتلمس األغراض .. األغراض يف السيارة 
أربع مطارات بالستيك .. مصابيح .. أسالك .. كهرباء 
  ..وأغراض أخرى .. وبنزين .. فيها ماء 

.. وأقبل ا مبتهجاً إىل القدر .. فالتقط أقرب مطارة إليه 
  ..وأفرغ نصفها فيه

  .. أبو خالد .. ال .. ال .. فصرخ به .. حمله أحدنا 
  .. خلوين .. خلوين أشتغل : وهو يردد 

وغرقنا يف الضـحك الـذي   .. فسحبنا املطارة منه فوراً 
  .. يغالبه البكاء 

وليست مطارة املـاء  .. ألننا اكتشفنا أا مطارة البنزين 
!!..  

  .. وتغدينا على خبز وشاي 
  .. بل كانت من أمتع الرحالت .. مل تفسد الرحلة 

  .. وملاذا نعذب أنفسنا بأمر قد انتهى 
  :وأذكر أيضاً 

.. ملا كنت يف الثانوية خرجت مع بعض الزمالء يف رحلة 
  ..  تعطلت بطارية إحدى السيارات 

أقبلنا بسيارة أخرى وأوقفاناها أمامها لنوصل ببطاريتـها  
  ..البطارية املتعطلة 

وشبك األسـالك يف  ..  السيارتني أقبل طارق ووقف بني
.. مث شبكها يف البطارية املتعطلة .. بطارية السيارة األوىل 
  .. شغل السيارة .. مث أشار ألحد الشباب 

على رقـم  ) القري ( وكان ناقل احلركة .. ركب صاحبنا 
فما إن شغل السيارة حىت قفزت السـيارة إىل  .. واحد 

.. ي السـيارتني  األمام وصكت ركبيت طارق بني صدام
  ..ووقع على األرض مصاباً 
  !!أشغل مرة ثانية ؟: وصاحبنا يف السيارة يردد 

.. وساعدنا طارق على املشي .. أبعدنا السيارتني 
  ..كان يعرج ويتأمل من ركبتيه بشدة 

  أو .. لكنه أعجبين أنه مل يزد أمله بصراخ أو سـب
  .. بل ابتسم وأظهر الرضى .. توبيخ 

وصاحبنا .. الصراخ ؟ واألمر قد انتهى وما فائدة 
  ..أدرك خطأه 

فاعمـل ـذه   .. إذا أردت أن تستمتع حبياتـك  
  :القاعدة 

  ..ال تم بصغائر األمور 
  .. وجنلدها .. حنن أحياناً نعذب أنفسنا 

  .. واألمل ال حيل املشكلة .. ونضيق ونتأمل 
وقد لبست .. افرض أنك دخلت إىل حفل عرس 

ووضعت فوق رأسك غترة وعقـاالً  . .ثوباً حسناً 
  !!حىت صرت أمجل من العريس .. 

وفجأة أقبل .. وبدأت تصافح الناس واحداً واحداً 
.. وتعلـق بطـرف غترتـك    .. طفل من ورائك 

.. والطاقيـة  .. وسحبها فسقطت الغترة والعقال 
  ..وصار شكلك مضحكاً 

  كيف تتصرف؟
ليس كثري منا يتعامل مع هذه املشكلة بأسلوب هو 

  ..حالً هلا 
يلعـن  .. يسب .. يصرخ .. يركض وراء الصغري 

 ..  
أنه حقق ما كان يريده الطفل من جذب : والنتيجة 

  .. وأضحك الناس عليه .. وضجة .. انتباه 
  ..!!ورمبا صوره بعضهم وصار بلوتوثاً يتناقلونه 

ال تعذب الطفل إمنا تعـذب   –حقيقة  –أنت هنا 
  .. نفسك 

  ..أو افرض أنك 
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  .. رمبا مل تسدد قيمته بعد .. لبست ثوباً جديداً 
  .. وذهبت إىل شركة لتقدم على وظيفة 

 وجبانبه .. مررت بأحد األبواب كان مدهوناً بالطالء للتو
  ..لوحة حتذيرية مل تنتبه هلا 

وطفـق عامـل   .. وفجأة مسحت نصف الطالء بثوبك 
  .. الطالء يصرخ بك ساباً غضباباً 

  ذه املشكلة ؟كيف تتعامل مع ه
حنن يف كثري من األحيان أيضاً نتعامل معها بأسلوب ليس 

  .. حالً هلا 
فريد .. لم مل تضع لوحة واضحة .. نسب العامل .. نثور 

وقد تكون النتيجة أن تـتلطخ بتـراب   .. عليك بغضب 
  !!األرض أكثر مما تلطخت بطالء الباب 

تعذب  إنك! تدري أنت اآلن ماذا تفعل ؟.. على رسلك 
  ..جتلد ذاتك .. نفسك 

فمرت بـك  .. وقل مثل ذلك لو تزينت وذهبت خاطباً 
ورشت عليك من مـاء  .. سيارة وأنت خارج من البيت 

هل ستعذب نفسك فتصرخ .. كان جمتمعاً على األرض 
  ..وهي قد ولَّتك ظهرها .. وتزعق بالسيارة وركاا 

  .. وكذلك 
  ..ستنا يف حياتنا ال داعي لنتذكر دائماً اآلالم اليت م

  .. مرت به حلظات حزينة يف حياته  حممد 
يف حلظة .. حىت جلس يوماً مع زوجه احلنون عائشة 

  :فسألته .. ساكنة 
  ؟شد عليك من يوم أحد أهل أتى عليك يوم 

  ..مرت تلك املعركة يف ذاكرة النيب 
يوم قُتل عمه محزة وهـو  .. ما أقسى ذلك اليوم .. آآآه 

  ..الناس إليه  من أحب
.. وقد جدع أنفه .. يوم وقف ينظر إىل عمه وقرة عينه 

  ..ومزق جسده .. وشق بطنه .. وقطعت أذناه 

وسالت .. وجرح وجهه .. يوم كسرت أسنانه 
  ..منه الدماء 

  ..يوم قتل أصحابه بني يديه 
وقد نقص سبعون مـن  .. إىل املدينة  يوم عاد 
ء األرامل واألطفال اليتامى فرأى النسا.. أصحابه 

  ..يبحثون عن أحبام وآبائهم .. 
  ..كان ذلك اليوم قاسياً .. فعالً 

  :فقال .. كانت عائشة تنتظر اجلواب 
  ..ما لقيت من قومك كان أشد منه 

  .. إذ عرضت نفسي .. يوم العقبة 
.. مث ذكر هلا قصة استنصـاره بأهـل الطـائف    

له باحلجارة حـىت   ورمي سفهائهم.. وتكذيبهم له 
  ..)٦٣(.. أدموا قدميه 

إال .. ومع وجود هذه اآلالم يف تاريخ حياتـه  
أنه كان ال يسمح هلا أن تنغص عليـه اسـتمتاعه   

  ..باحلياة 
وقد مضت آالمهـا  .. ال تستحق االلتفات إليها 

  .. وبقيت حسناا 
 إذن ال تقتل نفسك باهلم..  

..وكذلك ال تقتل الناس باهلم واللوم 
حنن أحياناً نتعامل مع بعض املشاكل بأساليب هـي  

  ..يف احلقيقة ليست حالً هلا 
  .. كان األحنف بن قيس سيد بين متيم 

.. وال كثرة مال .. مل يكن ساد قومه بقوة جسد 
  ..وال ارتفاع نسب 

  ..وإمنا سادهم باحللم والعقل 
  ..حقد عليه قوم 

  : فأقبلوا إىل سفيه من سفهائهم وقالوا له 
                                               

  ( ٦٣ .ص        تقدمت القصة كاملة(
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.. هذه ألف درهم على أن تذهب إىل سيد بـين متـيم   
  ..فتلطمه على وجهه .. األحنف بن قيس 

حمتبيـاً  .. فإذا األحنف جالس مع رجال .. مضى السفيه 
وجعل حيدث .. قد ضم ركبتيه إىل صدره .. بكل رزانة 

  .. قومه 
.. فلما وقف عنده .. ودنا .. ودنا .. اقترب السفيه منه 

  ..إليه رأسه ظاناً أنه سيسر إليه بشيء مد األحنف 
فإذا بالسفيه يرفع يده ويلطم األحنف على وجهه لطمـة  

  !!كادت متزق خده 
وقال بكل هدوووء .. ومل حيلّ حبوته .. نظر األحنف إليه 

 :  
  !!ملاذا لطمتين ؟

قوم أعطوين ألف درهم على أن ألطم سيد بين متيم : قال 
..  

  ..ا صنعت شيئاً م.. آآآه .. فقال األحنف 
  ..!لست سيد بين متيم 

  ..فأين سيد بين متيم !! عجباً : قال 
وسـيفه  .. هل ترى ذاك الرجل اجلالس وحـده  : قال 

  جبانبه ؟
امـتأل غضـباً   .. وأشار إىل رجل امسه حارثة بن قدامة 

  .. لو قُسم غضبه على أمة لكفاهم .. وغيظاً 
  ..اجلالس هناك .. نعم أراه : قال 
  ..فذاك سيد بين متيم .. فاذهب والطمه لطمة : قال

فإذا عينا حارثة .. واقترب من حارثة : مضى الرجل إليه 
  .. تلتمع شرراً 

فما .. ورفع يده ولطمه على وجهه .. وقف السفيه عليه 
وقطع .. كادت يده تفارق خده حىت التقط حارثة سيفه 

  ..!!يده 
  !!النهاية  الفائز هو الذي يضحك يف: وقدمياً قيل 

  
  ..قناعة 

.. التعامل مع املشكلة بأساليب ليست حالً هلا 
  !!وال حيل املشكلة .. يعذبك 

  
  ..مشاكل ليس هلا حل .٤٦

  .. كم ترى من الناس غاضباً وهو يقود سيارته 
أوووه .. وردد .. ورمبا ضرب بيديه على مقودها 

  ..زمحة .. دائماً زمحة 
 حيتمل أن يكلمه وال.. أو قد تراه ميشي يف الطريق 

: ويـردد  .. بل متضايق أشـد الضـيق   .. أحد 
  ..!!أوووف حررر شديييد 

تبتلـى  .. ورمبا كنت زميالً له يف مكتب واحـد  
ياخي .. " ويشغلك كلما جلس .. برؤيته كل يوم 

" أوووه إىل مىت ما يزيدون رواتبنا .. العمل كثييري 
  ..وخيرج ساخطاً .. ويدخل عابساً .. 

أو إعاقة ولده .. ثر التشكي من آالم بدنه ورمبا أك
 ..  

ال بد أن نقتنع مجيعاً أننا تواجهنا يف حياتنا مشاكل 
  ..فال بد أن نتعامل معها بأرحيية .. ليس هلا حل 

  ***  السماء كئيبة وجتهما : قال 
  !ابتسم ، يكفي التجهم يف السما: قلت 
  ***  ابتسم : فقلت له ! الصبا وىل : قال 

  ع األسف الصبا املتصرمالن يرج
  ***  اليت كانت مسائي يف اهلوى : قال 

  صارت لنفسي يف الغرام جهنما
  *** خانت عهودي بعدما ملكتها 

  قليب فكيف أطيق أن أتبسما
  *** ابتسم واطرب فلو قارنتها : قلت 
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  قضيت عمرك كله متأملا
  ***  العدى حويل علت صيحام : قال 

  يف احلمىأَأُسر واألعداء حويل 
  ***  ابتسم ، مل يطلبوك بذمهم : قلت 

  !لو مل تكن منهم أجلَّ وأعظما
  ***  الليايل جرعتين علقماً : قال 
  ابتسم ولئن جرعت العلقما: قلت 

  *** فلعل غريك إن رآك مرنـماً 
  طرح الكآبة خلفه وترمنا
  *** أتراك تغنم بالترمن درمهاً 

  أم أنت ختسر بالبشاشة مغنماً
  ***  ضحك فإن الشهب تضحك والدجى فا

  ..) ٦٤(متالطم ولذا حنب األجنما 
  ..نعم استمتع حبياتك 

يف عملك .. انتبه أن تكون ظروفك مؤثرة على سلوكك 
  .. زمالئك .. أوالدك .. 

وال .. فما ذنبهم أن يتعذبوا بأمور ليس هم طرفاً فيهـا  
  ميلكون حلها ؟

روا معك اهلـم  ذك. أو ذكروك .. ال جتعلهم إذا رأوك 
  .. واحلزن 
وشق .. والصراخ .. عن النياحة على امليت  لذا ى 
  .. و .. وحلق الشعر .. اجليب 
  ملاذا ؟ 

ألن التعامل مع املوت يكون بتغسيل امليـت وتكفينـه   
  ..والدعاء له .. والصالة عليه ودفنه 

سوى أنـه يقلـب   .. أما الصراخ والعويل فال ينفع شيئاً 
  .. إىل أحزان متعة احلياة 

فالتفت إليـه  .. مشى املعاىف بن سليمان مع صاحب له 
                                               

  ( ٦٤ ٦٥٦أبيات إليليا أبو ماضي من ديوانه ص (

  ما أشد الربد اليوم ؟ : صاحبه عابساً وقال 
  أستدفأت اآلن ؟: فقال املعاىف 

  ..ال : قال 
فماذا استفدت من الذم ؟ لو سبحت لكان : قال 

  ..خرياً لك 
  ..عش حياتك 

وال تدقق يف صغائر .. ال تنقب عن املشكالت 
  ..وإمنا استمتع حبياتك .. مور األ

  
  .. ال تقتل نفسك باهلم .٤٧

  ..كان أحد طاليب يف اجلامعة 
سالمات : مث لقيته فسألته .. غاب أسبوعاً كامالً 

  ؟..سعد .. 
  ..كنت مشغوالً قليالً .. ال شيء : قال 

  ..كان احلزن واضحاً عليه 
  ما اخلرب ؟: قلت 
يف الكبـد  عنده تليف .. كان ولدي مريضاً : قال 
وتفاجـأت  .. وأصابه قبل أيام تسمم يف الدم .. 

  ..أمس أن التسمم تسلل إىل الدماغ 
وأسأل .. اصرب .. ال حول وال قوة إال باهللا : قلت 

  ..اهللا أن يشفيه 
فأسأل اهللا أن جيعلـه  .. وإن قضى اهللا عليه بشيء 

  ..شافعاً لك يوم القيامة 
  ..رياً الولد ليس صغ.. شافع ؟ يا شيخ : قال 

  كم عمره ؟: قلت 
  ..سبع عشرة سنة : قال 

  ..ويبارك لك يف إخوانه .. اهللا يشفيه : قلت 
.. ليس له إخوان .. يا شيخ : فخفض رأسه وقال 

  ..وقد أصابه ما ترى .. مل أُرزق بغري هذا الولد 
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ال تقتل نفسك بـاهلم  .. بكل اختصار .. سعد : قلت له 
  .. لنا لن يصيبنا إال ما كتب اهللا.. 

  ..مث خففت عنه مصابه وذهبت 
  ..فاهلم ال خيفف املصيبة .. نعم ال تقتل نفسك باهلم 

  ..ذهبت إىل املدينة النبوية .. أذكر أين قبل فترة 
: ما رأيك أن نزور الـدكتور  : قال يل .. التقيت خبالد 

  .. عبد اهللا 
  ما اخلرب ؟.. ملاذا : قلت 
  ..نعزيه : قال 

  !!نعزيه ؟: قلت 
ذهب ولده الكبري بالعائلة كلـها حلضـور   .. نعم : قال 

وبقـي هـو يف املدينـة    .. حفل عرس يف مدينة جماورة 
  ..الرتباطه باجلامعة 

فماتوا مجيعـاً   .. ويف أثناء عودم وقع هلم حادث مروع 
  !!أحدى عشر نفساً .. 

لكنـه  .. كان الدكتور رجالً صاحلاً قد جاوز اخلمسـني  
  .. له مشاعر وأحاسيس .. ر بش.. على كل حال 

ونفـس تفـرح   .. وله عينان تبكيان .. يف صدره قلب 
  ..وحتزن 

مث وسدهم يف التراب .. صلى عليهم .. تلقى اخلرب املفزع 
  ..إحدى عشر نفساً .. بيديه 

قـد  .. مير بألعاب متناثرة .. صار يطوف يف بيته حريان 
ان كانتا ألن خلود وسارة اللت.. مضى عليها أيام مل حترك 

  ..ماتتا .. تلعبان ا 
  ..ماتت .. ألن أم صاحل .. مل يرتب .. يأوي إىل فراشه 

ألن الذي كان يقودهـا  .. مل تتحرك .. مير بدراجة ياسر 
  .. مااات .. 

يـرى حقائـب عرسـها    .. يدخل غرف ابنته الكربى 
.. ماتت .. ومالبسها مفروشة على سريرها .. مصفوفة 

  ..نسقها وهي ترتب ألواا وت
  ..وثبت قلبه .. سبحان من صبره 

ألنـه ال  .. معهم قهوم .. كان الضيوف يأتون 
  ..أحد عنده خيدم أو يعني 

حسبت .. العجيب أنك إذا رأيت الرجل يف العزاء 
  ..وأن املصاب غريه .. أنه أحد املعزين 

هللا ما أخذ .. إنا هللا وإنا إليه راجعون .. كان يردد 
  ..وكل شيء عنده بأجل مسمى  ..وله ما أعطى 

ملـات  .. فلو مل يفعل ذلك .. وهذا هو قمة العقل 
  ..مهاً 

وإذا تأملت .. أعرف أحد الناس أراه دائماً سعيد 
  :حاله وجدت 

  وظيفته متواضعة 
  ..إجيار .. بيته وضيق 

  ..سيارته قدمية 
  .. أوالده كثريون 

 يعيش.. حمبوباً .. ومع ذلك كان  دائم االبتسامة 
  ..حياته 

  ..ال يقتل نفسه باهلم .. صحيح 
  ..فيملّك الناس..وال تكثر التشكي
ضايق صدري .. ولدي مريض .. عنده ولد معوق 

  ..خالص فهمنا .. يا أخي مسكني ولدي .. 
  ..راتيب قليل 

.. سيارتنا متهالكة .. بيتنا قدمي : امرأة مع زوجها 
  ..ثيايب ليست على املوضة 

  رك بالتأوه واحلزنأفنيت يا مسكني عم
  وظللت مكتوف اليدين تقول حاربين الزمن

  إن مل تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن
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  إضاءة
  لتسعد .. عش حياتك مبا بني يدك من معطيات 

..ارض مبا قسم اهللا لك .٤٨
كنت يف رحلة إىل أحد البلدان إللقاء عدد من احملاضرات 

..  
ري لألمراض كان ذلك البلد مشهوراً بوجود مستشفى كب

  " ..مستشفى اانني"أو كما يسميه الناس ..العقلية 
وخرجت وقد بقي على أذان .. ألقيت حماضرتني صباحاً 

  ..الظهر ساعة 
  ..رجل من أبرز الدعاة .. كان معي عبد العزيز 

هناك .. عبد العزيز : قلت .. التفت إليه وحنن يف السيارة 
  ..وقت متسع مكان أود أن أذهب إليه ما دام يف ال

.. مسـافر  .. أين ؟ صاحبك الشـيخ عبـد اهللا   : قال 
أو تريـد أن منـر   .. والدكتور أمحد اتصلت به ومل جيب 

  ..أو .. املكتبة التراثية 
  ..مستشفى األمراض العقلية : بل .. كال : قلت 
  .. اانني : قلت !! اانني : قال 

ن عقلك تريد أن تتأكد م.. ملاذا : فضحك وقال مازحاً 
..  

نعرف نعمـة اهللا  .. نعترب .. ولكن نستفيد .. ال : قلت 
  ..علينا 

.. شعرت أنه حزين .. سكت عبد العزيز يفكر يف حاهلم 
  ..كان عبد العزيز عاطفياً أكثر من الالزم 

  .. أخذين بسيارته إىل هناك 
األشجار حتيط بـه مـن كـل    ..أقبلنا على مبىن كاملغارة

  ..رة عليهكانت الكآبة ظاه..جانب
رحب بنا مث أخـذنا يف جولـة يف   .. قابلنا أحد األطباء 

  ..املستشفى 

  :مث قال .. أخذ الطبيب حيدثنا عن مآسيهم 
  .. وليس اخلرب كاملعاينة 

مسعت أصـواتاً هنـا   .. دلف بنا إىل أحد املمرات 
  ..وهناك 

  ..كانت غرف املرضى موزعة على جانيب املمر 
نظرت داخلها فإذا أكثر .. مررنا بغرفة عن مييننا 
إال واحداً منها قد انبطح .. من عشرة أسرة فارغة 

  ..عليه رجل ينتفض بيديه ورجليه 
  !!ما هذا : التفت إىل الطبيب وسألته 

.. ويصاب بنوبـات صـرع   .. هذا جمنون : قال 
  .. تصيبه كل مخس أو ست ساعات 

منذ مىت وهـو  .. ال حول وال قوة إال باهللا : قلت 
  هذا احلال ؟على 
كتمت عربة يف ..منذ أكثر من عشر سنوات :قال 

  ..ومضيت ساكتاً .. نفسي 
.. مررنا على غرفة أخرى .. بعد خطوات مشيناها 

ويف الباب فتحة يطل من خالهلا رجل .. باا مغلق 
  ..ويشري لنا إشارات غري مفهومة .. من الغرفة 

فـإذا  .. حاولت أن أسرق النظر داخل الغرفـة  
  ..اا وأرضها باللون البين جدر

  ..جمنون : قال !! ما هذا ؟: سألت الطبيب 
أدري أنه : فقلت .. شعرت أنه يسخر من سؤايل 

لكن مـا  .. لو كان عاقالً ملا رأيناه هنا .. جمنون 
  قصته ؟
ثار وأقبـل  .. هذا الرجل إذا رأى جداراً : فقال 

وأحيانـاً  .. وتارة يضربه برجلـه  .. يضربه بيده 
  ..أسه بر

.. ويوماً تكسـر رجلـه   .. فيوماً تتكسر أصابعه 
.. ومل نستطع عالجه .. ويوماً .. ويوماً يشج رأسه 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

١٣٣

جدراا وأرضها مبطنـة  .. فحبسناه يف غرفة كما ترى 
.. مث سكت الطبيب .. فيضرب كما يشاء .. باإلسفنج 

  ..ومضى أمامنا ماشياً 
:  نتمـتم  فظللنا واقفـني .. أما أنا وصاحيب عبد العزيز 

  احلمد هللا الذي عافانا مما ابتالك به 
  ..مث مضينا نسري بني غرف املرضى 

وإمنا فيها أكثـر  .. حىت مررنا على غرفة ليس فيها أسرة 
هـذا  .. كل واحد منهم على حـال  .. من ثالثني رجالً 

  ..وهذا يرقص .. وهذا يتلفت .. وهذا يغين .. يؤذن 
وربطت .. على كراسي  وإذا من بينهم ثالثة قد أُجلسوا

وحيـاولون  .. وهم يتلفتون حـوهلم  .. أيديهم وأرجلهم 
  ..التفلت فال يستطيعون 

ما هؤالء ؟ وملاذا ربطتمـوهم  : تعجبت وسألت الطبيب 
  دون الباقني ؟

.. هؤالء إذا رأوا شيئاً أمـامهم اعتـدوا عليـه    : فقال 
  ..واألبواب .. واملكيفات .. يكسرون النوافذ 

مـن الصـباح إىل   .. ربطهم على هذا احلال لذلك حنن ن
  ..املساء 

  منذ مىت وهم على هذا احلال ؟: قلت وأنا أدافع عربيت 
وهذا .. وهذا منذ سبع .. هذا منذ عشر سنوات : قال 

  !!مل ميض له إال مخس سنني .. جديد 
وأمحد اهللا .. وأنا أتفكر يف حاهلم .. خرجت من غرفتهم 

  ..الذي عافاين مما ابتالهم 
  أين باب اخلروج من املستشفى ؟: سألته 
تعال .. لعل فيها عربة جديدة .. بقي غرفة واحدة : قال 

..  
.. فتح البـاب ودخـل   .. وأخذ بيدي إىل غرفة كبرية 

  ..وجرين معه 
جمموعة .. كان ما يف الغرفة شبيهاً مبا رأيته يف غرفة سابقة 

.. راقـص  .. كل منهم على حال .. من املرضى 
  .. م ونائ
  عجباً ماذا أرى ؟؟.. و .. و 

.. اشتعل رأسه شيباً .. رجل جاوز عمره اخلمسني 
قد مجع جسـمه  .. وجلس على األرض القرفصاء 

.. ينظر إلينا بعينني زائغـتني  .. بعضه على بعض 
  .. يتلفت بفزع 

  ..كل هذا طبيعي 
بل أثور .. لكن الشيء الغريب الذي جعلين أفزع 

عارياً متاماً ليس عليه مـن   هو أن الرجل كان.. 
  ..اللباس وال ما يستر العورة املغلظة 

والتفت إىل الطبيب .. وامتقع لوين .. تغري وجهي 
  ..فلما رأى محرة عيين .. فوراً 

سأشرح لك حالـه  .. هدئ من غضبك .. قال يل 
..  

هذا الرجل كلما ألبسناه ثوباً عضه بأسنانه وقطعه 
يف اليوم الواحد أكثر  وقد نلبسه.. وحاول بلعه .. 

  ..وكلها على مثل هذا احلال .. من عشرة ثياب 
والذين حوله جمانني .. فتركناه هكذا صيفاً وشتاًء 

  ..ال يعقلون حاله 
ومل أستطع أن أحتمـل  .. خرجت من هذه الغرفة 

.. دلـين علـى البـاب    : قلت للطبيب .. أكثر 
  ..للخروج 

  ..بقي بعض األقسام : قال 
  ..ما رأيناه  يكفي: قلت 

وجعـل ميـر يف   .. مشى الطبيب ومشيت جبانبه 
  .. وحنن ساكتان .. طريقه بغرف املرضى 

  :وقال .. وفجأة التفت إيلّ وكأنه تذكر شيئاً نسيه 
ميلك مئات .. هنا رجل من كبار التجار .. يا شيخ 
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أصابه لوثة عقلية فأتى به أوالده وألقوه هنا منذ .. املاليني 
  .. سنتني 

  ..وثالث كان .. نا رجل آخر كان مهندساً يف شركة وه
وآخـرين  .. ومضى الطبيب حيدثين بأقوام ذلوا بعد عز 

  ..و .. افتقروا بعد غىن 
  ..أخذت أمشي بني غرف املرضى متفكراً 

  .. سبحان من قسم األرزاق بني عباده 
  .. ومينع من يشاء .. يعطي من يشاء 

لكنه يأخذ .. ومنصباً  قد يرزق الرجل ماالً وحسباً ونسباً
وأقـواهم  .. فتجده من أكثر الناس مـاالً  .. منه العقل 

  .. لكنه مسجون يف مستشفى اانني .. جسداً 
وعقـالً  .. وماالً وفـرياً  .. وقد يرزق آخر حسباً رفيعاً 

فتجده مقعداً علـى  .. لكنه يسلب منه الصحة .. كبرياً 
ىن عنـه مالـه   ما أغ.. عشرين أو ثالثني سنة .. سريره 
  ..!!وحسبه 

لكنه مينعه .. ومن الناس من يؤتيه اهللا صحة وقوة وعقالً 
املال فتراه يشتغل محال أمتعة يف سوق أو تراه معدماً فقرياً 
يتنقل بني احلرف املتواضعة ال يكاد جيد ما يسد به رمقـه  

..  
وربك خيلق ما يشـاء  .. وحيرمه .. ومن الناس من يؤتيه 

  ..ن هلم اخلرية ما كا.. وخيتار 
فكان حرياً بكل مبتلى أن يعرف هدايا اهللا إليه قبـل أن  

فإن حرمك املال فقد أعطاك الصحة .. يعد مصائبه عليه 
.. فإن فاتك .. فقد أعطاك العقل .. وإن حرمك منها .. 

هنيئاً لك أن تعيش عليه ومتـوت  .. فقد أعطاك اإلسالم 
  ..عليه 

  ..احلممممد هللا : فقل مبلء فيك اآلن بأعلى صوتك 
  .. وكذلك كان الصحابة الكرام 

جهة الشـام   عمرو بن العاص .. بعث رسول اهللا 

  .. يف غزوة ذات السالسل .. 
  ..فلما صار إىل هناك رأى كثرة عدوه 

  ..يستمده  فبعث إىل رسول اهللا 
أمرياً علـى  .. أبا عبيدة بن اجلراح  فبعث إليه 

وفيهم أبو بكـر   ..األولون فيه املهاجرون .. مدد 
ال : أليب عبيدة حـني وجهـه    وقال  ..وعمر 
  ..ختتلفا 

  .. فخرج أبو عبيدة 
إمنا جئت : حىت إذا قدم على عمرو قال له عمرو 

  ..مدداً يل 
ال ولكن على ما أنـا عليـه   : فقال له أبو عبيدة 

  ..وأنت على ما أنت عليه 
يناً عليه أمـر  ه ..وكان أبو عبيدة رجالً ليناً سهالً 

  .. الدنيا 
  .. بل أنت مددي : فقال له عمرو 

.. يا عمرو إن رسول اهللا : فقال له أبو عبيدة 
  : قد قال يل 
  ..وإنك إن عصيتين أطعتك .. ال ختتلفا 

وإمنا أنت مدد .. فإين أمري عليك : فقال له عمرو
  .. يل 

  .. فدونك : قال 
  ..س فصلى بالنا عمرو بن العاص .. فتقدم 

عوف .. كان أول من وصل املدينة .. وبعد الغزوة 
  ..بن مالك 

  ..فمضى إىل رسول 
  .. أخربين .. قال له .. فلما رآه 

وما كان بـني أيب عبيـدة   .. فأخربه عن الغزوة 
  .. وعمرو بن العاص 

  ..يرحم اهللا أبا عبيدة بن اجلراح : فقال 
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  ..يرحم اهللا أبا عبيدة .. نعم 
  ..فكرة

قبل أن تنظر .. انظر للجوانب املشرقة من حياتك 
  ..لتكون أسعد .. للمظلمة 

  
.. كن جبالً .٤٩

دعيـت إللقـاء   .. يف بداية سلوكي يف طريق الـدعوة  
  ..حماضرة يف إحدى القرى 

.. ركبت سـيارته  .. استقبلين املسئول عن الدعوة هناك 
  .. كانت قدمية متهالكة 

  .. يث عهد بزواج أخربين أنه حد.. حتدثت معه 
حـىت إنـه مل   .. مث اشتكى إيلَّ من غالء املهور يف قريتهم 

أو على األقل أحسن .. يستطع أن يشتري سيارة جديدة 
  .. من سيارته 

  ..دعوت له بالتوفيق 
قرئت علي .. ويف آخرها .. مث دخلت وألقيت احملاضرة 

  ..وكان من بينها سؤال عن غالء املهور .. األسئلة 
  !!جاءك يا مهنا ما تتمنا : ت به وقلت ففرح

وانطلقت أتكلم عن غالء املهور وتأثريه علـى الشـباب   
  .. والفتيات 

ما زوج بناته بـأكثر مـن    مث ذكرت إن رسول اهللا 
يعين بنـاتكم  : مث رفعت صويت قائالً .. مخسمائة درهم 

  !!؟ أحسن من بنات النيب 
فـيهم   إيش: فصرخ رجل مسن من طرف الصف قائالً 

  بناتنا ؟
  !!يتكلم على بناتنا : فثار آخر وقال 

أوووه تتكلم على : وض الثالث جاثياً على ركبتيه وقال 
  !!بناتنا ؟

وكنت يف أوائل طريـق  .. كنت يف حال ال أحسد عليه 

  .. وحديث التخرج من اجلامعة .. الدعوة 
نظـرت إىل  .. بقيت ساكتاً مل أنبس ببنت شـفة  

.. فلما تكلم الثـاين  .. تبسمت األول ملا تكلم و
  ..وكذلك الثالث .. نظرت إليه أيضاً وتبسمت 

.. كان بعض الشباب يف آخر املسجد يتضاحكون 
وكأين م يقولون .. وبعضهم قاموا وقوفاً ينظرون 

  !!وقف محار الشيخ يف العقبة : 
: مث قام أحدهم وقال .. هدؤوا .. ملا رأوا هدوئي 

  ..يخ يوضح قصده خلوا الش.. يا مجاعة 
مث اعتـذرت  .. فشكرت لـه عملـه   .. فسكتوا 

ووضحت مرادي  -وعلى بنام  –وأثنيت عليهم 
 ..  

أنت يف احلقيقة تصـنع  .. عند تعاملك مع الناس 
.. وتبين يف عقوهلم تصورات عنك .. شخصيتك 

.. يبنون على أساسها أساليب تعاملـهم معـك   
  ..واحترامهم لك 

مهما .. بتة ال تقتلعها الرياح تأكد أن األشجار الثا
  ..وإمنا النصر صرب ساعة .. اشتدت 

وإذا زاد قدرك .. قل جهلك .. كلما زاد عقلك 
  ..قل غضبك .. 

ويا جبل ما ـزك  .. كالبحر ال حيركه أي شيء 
  ..!ريح 

أو .. يف جملـس  .. بل إنك لو استثارك شخص ما 
  .. أو حماضرة عامة .. أو قناة فضائية .. بيت 

مـال  .. إنك إذا بقيت هادئاً مل تغضب ومل تثـر  ف
  ..الناس معك ضده 

كان أبو سفيان بن حرب مقبالً بقافلة جتارة مـن  
  .. فخرج إليهم املسلمون لقتاهلم .. الشام 

وأرسـل إىل قـريش   .. ففر أبو سفيان بالقافلـة  
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  .. فخرجت جبيش عرمرم 
وانتصـر  .. ووقعت معركة بدر بني املسلمني وقـريش  

  ..لمون املس
  ..وأُسر منهم سبعون .. قتل من كفار قريش سبعون 

.. وهـم جرحـى   .. رجع من تبقى من جيش قـريش  
  .. وجوعى 

  .. مث وصل أبو سفيان بقافلته إىل مكة 
فمشى عبد اهللا بن أيب ربيعة وعكرمـة بـن أيب جهـل    

  ..وصفوان ابن أمية 
يف رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوام 

  ..وم بدر ي
فكلموا أبا سفيان ومن كانت له يف تلك العري من قريش 

  ..جتارة 
إن حممداً قد وتـركم وقتـل   .. يا معشر قريش : فقالوا 

فأعينونا ذا املال على حربه لعلنا ندرك منـه  .. خياركم 
  .. ففعلوا .. ثأراً 

إن الذين كفروا ينفقون أمـواهلم  : " وقد قال اهللا فيهم 
يل اهللا فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة ليصدوا عن سب

  " . مث يغلبون والذين كفروا إىل جهنم حيشرون 
وجدها وأحابيشها .. حبدها وحديدها .. فخرجت قريش 

..  
.. وخرج معها من تابعها من بين كنانـة وأهـل امـة    

  .. وخرجوا معهم بالنساء لئال يفر الرجال من القتال 
  ..نت عتبة فخرج أبو سفيان بزوجته هند ب

وخرج عكرمة بن أيب جهل بزوجتـه أم حكـيم بنـت    
  ..احلارث 

  ..وخرج احلارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن املغرية 
حىت نزلوا على شفري الـوادي مقابـل   .. فأقبل الكفار 

  ..املدينة 

.. استشار أصحابه .. فلما مسع م رسول اهللا 
  ما رأيكم ؟

  ..ا علينا نبقى يف املدينة فإذا دخلوه
خنـرج يـا   : فقال له ناس مل يكونوا شهدوا بدراً 

  " .. أحد"رسول اهللا إليهم نقاتلهم بـ 
ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر 

..  
  .. حىت لبس أداة احلرب  فما زالوا برسول اهللا 

فـالرأي  .. يا رسول اهللا أقم : وقالوا .. مث ندموا 
  ..رأيك 

بغي لنيب أن يضع أداته بعـد مـا   ما ين: فقال هلم 
  ..لبسها حىت حيكم اهللا بينه وبني عدوه 

فلما نزل أبو سفيان واملشركون بأصل أحد فـرح  
املسلمون الذين مل يشهدوا بدراً بقـدوم العـدو   

  .. عليهم 
  .. قد ساق اهللا علينا أمنيتنا : وقالوا 

  : ألصحابه  مث قال النيب 
ن كثـب ـ أي   من رجل خيرج بنا على القوم م" 

  ؟ " من قريب ـ من طريق ال مير بنا عليهم 
فقال رجل من بين حارثة بن احلارث امسـه أبـو   

  :خيثمة 
  .. أنا يا رسول اهللا 

فسلك به يف أرض بـين حارثـة وبـني أمـواهلم     
  ..ومزارعهم 

مربع ابن قيظي : حىت سلك به يف مال لرجل امسه 
..  

  ..وكان رجالً منافقاً ضرير البصر 
ومن معـه مـن   .. مسع حس رسول اهللا فلما 

  ..املسلمني 
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إن كنت رسول : ويقول .. قام حيثي يف وجوههم التراب 
  .. اهللا فإين ال أحل لك أن تدخل يف حائطي 
  : مث قال .. مث أخذ اخلبيث حفنة من التراب يف يده 

واهللا لو أعلم أين ال أصيب ا غريك يا حممد لضربت ـا  
  .. وجهك 
  ..القوم فابتدره 

  : فقال النيب 
أعمـى  .. أعمى القلـب  .. فهذا األعمى .. ال تقتلوه " 

  .. "  البصر 
  ..ومل يلتفت إىل ذلك املنافق .. ومضى رسول اهللا 

  .. نعم 
  لو كل كلب عوى ألقمته حجراً

  ألصبح الصخر مثقاالً بدينار                        
  ..والقافلة تسييييري .. والكالب تنبح 

  ..قناعة 
.. لكنها تلعب بالرمال .. الرياح ال حترك اجلبال 

  ..وتشكلها كما تشاء 

..!!إنه يشرب مخراً .. ال تلعنه .٥٠
إال أنه .. أكثر الناس الذين خنالطهم مهما بلغ من السوء 

  ..ال خيلو من خري وإن كان قليالً 
  ..فلو استطعنا أن نعثر على مفتاح اخلري لكان حسناً 

أنه كان يسطو على بيـوت  .. ن بعض ارمني اشتهر ع
لينفق بعضها على ضعفاء وأيتام .. الناس ويسرق أمواهلم 

  !!أو يبين ا مساجد !! 
أو كاليت ترى أيتاماً جوعى فتزين لتحصل ماالً تسد بـه  

  .. جوعهم 
  **  بىن مسجداً هللا من غري حله  
  فقفكان حبمد اهللا غري مو                          

  ! ** كمطعمة األيتام من كد عرضها 
لك الويل ال تزين وال                          

  تتصدقي
فاستعطفه طفل .. وكم من حامل سكني ليطعن ا 

  ..وألقى سكينه عنه .. أو امرأة فرق قلبه 
قبل .. إذن عامل الناس مجيعاً مبا تعلم فيهم من خري 

  ..أن تسيء الظن م 
غ من خلقه أنه كان يلتمس املعاذير بل.. حممد 

وكـان إذا  .. وحيسن الظن باملذنبني .. للمخطئني 
قابل عاصياً ينظر فيه إىل جوانـب اإلميـان قبـل    

  .. جوانب الشهوة والعصيان 
يعاملهم كأم أوالده .. ما كان يسيء الظن بأحد 

  ..حيب هلم اخلري كما حيبه لنفسه .. وإخوانه 
قد ابتلي بشرب اخلمر  كان رجل يف عهد النيب

 ..  
  .. فأمر به فجلد  فأُيتَ به يوماً إىل رسول اهللا 

فجيء به أخـرى  .. فشرب مخراً .. مث مرت أيام 
  ..فجلد 

فجلد .. مث جيء به قد شرب مخراً .. ومرت أيام 
 ..  

  :قال رجل من الصحابة .. فلما وىل خارجاً 
  !!ما أكثر ما يؤتى به .. لعنه اهللا 
ال : وقد تغري وجهه فقال لـه  .. إليه  فالتفت
فواهللا ما علمت أنه حيـب اهللا ورسـوله   .. تلعنه 

..)٦٥(  
  

  ..فن 

                                               
  ( ٦٥ متفق عليه   (
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احبث عن .. قبل أن تبدأ يف نزع شجرة الشر يف اآلخرين 
  .. شجرة اخلري واسقها 

  
  ..!! إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون .٥١

هكذا كنت أقول لشاب .. ما دمت ملزما فاستمتع 
فكان يشرب الشاي من غري .. مبرض السكر  أصيب
  ..ويتأسف حلاله .. سكر 

هل إذا تأسفت وحزنت أثناء شربك : كنت أقول له 
  ..هل تنقلب املرارة حالوة .. الشاي 

  ..ال : قال 
.. فاستمتع .. ما دمت ملزماً : قلت 

  ..أعين لن تأيت الدنيا دائماً على ما حنب 
  ..وهذا يقع يف حياتنا كثرياً 

وال .. مراتب ممزقة .. مكيف ال يشتغل .. سيارتك قدمية 
  ما احلل ؟.. تستطيع حالياً تغيريها 

فقبلت يف كلية ال ترغب يف .. تقدمت للدراسة باجلامعة 
.. حاولت تعديل احلال فلـم تسـتطع   .. الدراسة فيها 

.. وأكملت سنتني وثالث .. فاضطررت ملواصلة الدراسة 
  فما احلل ؟

وبدأت .. وقبلت يف أخرى .. يفة فلم تقبل تقدمت لوظ
  فما احلل؟.. دوامك فيها 

  ما احلل ؟.. وتزوجت آخر .. خطبت فتاتاً فرفضت 
.. كثري من الناس جيعل احلل هـو االكتئـاب الـدائم    

وكثرة التشكي إىل من عرف ومن .. والتأفف من واقعه 
 وال يعجل برزق.. وهذا ال يرد إليه رزقاً فاته ! مل يعرف 

  .. مل يكتب له 
  إذن ما احلل ؟

مادام ال .. العاقل فهو الذي يتكيف مع واقعه كيفما كان 
  ..يستطيع التغيري إىل األحسن 

  ..أحد أصدقائي كان يشرف على بناء مسجد 
فتوجهوا إىل أحـد التجـار   .. فضاقت م النفقة 

  ..لالستعانة به يف إكمال البناء 
وأعطاهم ما .. جلس معهم قليالً.. فتح هلم الباب 

  ..مث أخرج دواء من جيبه وجعل يتناوله .. تيسر 
  !!عسى ما شر .. سالمات : قال له أحدهم 

منذ عشر سنني .. هذه حبوب منومة .. ال : قال 
  ..ال أنام إال ا 

  ..وخرجوا .. دعوا له 
فمروا على حفريات وأعمال طرق عنـد خمـرج   

ولـد  وقد وضع عندها أنـوار تعمـل مب  .. املدينة 
  .. كهربائي قد مأل الدنيا ضجيجاً 

  ..ليس هذا هو الغريب 
الغريب أن حارس املولد هو عامل فقري قد افترش 

  .. ونااااام .. قصاصات جرائد 
تعامل .. ال وقت فيها للهم .. عش حياتك .. نعم 

  ..مع املعطيات اليت بني يديك 
.. مع أصحابه يف غزوة فقلَّ طعـامهم   خرج 
  .. وتعبوا 

  ..أن جيمعوا ما عندهم من طعام .. فأمرهم 
.. وصار الرجل يـأيت بـالتمرة   .. وفرش رداءه 

وكلها جتتمع فـوق  .. وكسرة اخلبز .. والتمرتني 
  ..وهم مستمتعون .. مث أكلوا .. هذا الرداء 

  
  ..حملة 

  .. ما كل ما يتمىن املرء يدركه    
تشتهي  جتري الرياح مبا ال                        

  السفن 
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!خنتلف وحنن إخوان .٥٢
ذُكر أن الشافعي رمحه اهللا تناظر يوماً مع أحد العلماء 

  ..حول مسألة فقهية عويصة 
  .. حىت علت أصواما .. وطال احلوار .. فاختلفا 

  ..ومل يستطع أحدمها أن يقنع صاحبه 
  ..ووجد يف نفسه .. وكأن الرجل تغري وغضب 

التفت الشافعي إىل .. ا للخروج فلما انتهى الس وتوجه
  : وأخذ بيده وقال .. صاحبه 

  ..!أال يصح أن خنتلف ونبقى إخواناً 
  ..عند اخلليفة .. وجلس بعض علماء احلديث يوماً 

  ..فتكلم رجل يف الس حبديث 
من أين !! ما هذا احلديث : وقال .. فاستغرب العامل منه 

  ؟ جئت به ؟ تكذب على رسول اهللا 
  ..ثابت .. بل هذا حديث : الرجل  فقال

  ..ومل حنفظه .. هذا حديث مل نسمع به .. ال : قال العامل 
  ..وكان يف الس وزير عاقل 

هل حفظـت  .. يا شيخ : فالتفت إىل العامل وقال دوء 
  ؟..مجييييع أحاديث النيب 

  ..ال : قال 
  فهل حفظت نصفها ؟: قال 
  ..رمبا : قال 

  ..ا احلديث من النصف الذي مل حتفظه فاعترب هذ: فقال 
  ..وانتهت املشكلة 

كان الفضيل بن عياض وعبد اهللا بن املبارك صـاحبني ال  
  ..يفترقان 

  ..وكانا عاملني زاهدين 
عن لعبد اهللا بن املبارك فخرج للقتال والرباط يف الثغـور  

..  
  ..وبقي الفضيل بن عياض يف احلرم يصلي ويتعبد 

  ..وأسبلت الدمعة .. لقلب ويف يوم رق فيه ا
كتب الفضيل إىل ابن املبارك كتاباً يدعوه فيـه إىل  

واالشـتغال بالـذكر   .. ايء والتعبد يف احلرم 
  ..وقراءة القرآن 

  .. فلما قرأ ابن املبارك الكتاب 
  :أخذ رقعة وكتب إىل الفضيل 

  ***عابد احلرمني لو أبصرتنايا
علمت أنك يف العبادة ل                               
  تلعب

***من كان خيضب خده بدموعه 
  فنحورنا بدمائنا تتخضب                         

  *** أو كان يتعب خيله يف باطل 
  فخيولنا يوم الصبيحة تتعب                        

  *** ريح العبري لكم وحنن عبرينا 
  طيبرهج السنابك والغبار األ                      

  *** ولقد أتانا من مقال نبينا 
قول صحيح صادق ال                          

  يكذب
  *** ال يستوي وغبار خيل اهللا يف 

أنف امريء ودخان نار                           
  تلهب

  *** هذا كتاب اهللا ينطق بيننا
ليس الشهيد مبيت ال                          

  يكذب
  :مث قال 

فيصوم ما ال .. ن عباد من فتح اهللا يف الصيام إن م
ومنهم من فتح له يف قراءة القرآن .. يصومه غريه 

ومنهم من .. ومنهم من فتح له يف طلب العلم .. 
  ..ومنهم من فتح له يف قيام الليل .. فتح يف اجلهاد 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

١٤٠

  ..وليس ما أنت عليه بأفضل مما أنا عليه 
  .. عليه  ليس بأفضل مما أنت.. وما أنا عليه 

.. وكالنا على خري 
  .. وهكذا كان منهج الصحابة 

.. اجتمع الكفار وتألبوا حلـرب املسـلمني يف املدينـة    
  ..وجاؤوا يف جيش مل تشهد العرب مثله كثرة وعتاداً 

فحفر املسلمون خندقاً مل يستطع الكفـار أن يتجـاوزوه   
  .. لدخول املدينة 

  .. فعسكر الكفار وراء اخلندق 
وهم يهود يتربصـون  ..  املدينة قبيلة بين قريظة وكان يف
  ..باملؤمنني 

ويعيثون يف املدينة فسـاداً  .. فأقبلوا إىل الكفار ميدوم 
  .. وباً 

  .. وقد انشغل املسلمون عنهم بالرباط عند اخلندق 
حىت أرسل اهللا على الكفار رحياً .. ومضت األيام عصيبة 

.. وانقلبوا خائبني .. من عنده فتمزق جيشهم .. وجنوداً 
  ..جيرون أذيال هزميتهم يف ظلمة الليل 

انصرف عن اخلندق راجعاً .. فلما أصبح رسول اهللا 
  ..إىل املدينة  

  ..ورجعوا إىل بيوم .. ووضع املسلمون السالح 
  ..ووضع السالح واغتسل .. بيته  ودخل رسول اهللا 
  .. جاءه جربيل .. فلما كانت الظهر 

  ..من خارج البيت .. سول اهللا فنادى ر
  .. فزعاً  فقام رسول اهللا 

أوقد وضعت السالح يـا  : فقال له جربيل عليه السالم 
  رسول اهللا ؟ 

  .. نعم : قال 
ومـا  .. ما وضعت املالئكة السالح بعـد  : قال جربيل 

طلبناهم حىت بلغنـا  .. رجعت اآلن إال من طلب القوم 

  .. محراء األسد 
فإين عامـد  .. ك باملسري إىل بين قريظة إن اهللا يأمر

  ..إليهم فمزلزل م 
  :مؤذناً فأذن يف الناس  فأمر رسول اهللا 

فال يصلني العصر إال يف .. من كان سامعاً مطيعاً " 
  " .. بين قريظة 

.. ومسعوا وأطاعوا .. فتسابق الناس إىل سالحهم 
  ..ومضوا إىل ديار بين قريظة 
  .. وهم يف الطريق فدخل عليهم وقت العصر 

  .. فقال بعضهم ال نصلي العصر إال يف بين قريظة 
يعـين  .. بل نصلي مل يرد منا ذلك : وقال بعضهم 

  ..إمنا أراد اإلسراع إليهم 
  ..فصلوا العصر وأكملوا مسريهم 

.. حىت وصلوا بـين قريظـة   .. وأخرها اآلخرون 
  ..فصلوها 

يقني فلم يعنف واحداً من الفر فذكر ذلك للنيب 
     ..  

  ..حىت نصره اهللا عليهم .. فحاصرهم النيب 
  

  ..وجهة نظر 
  ..لكن الغاية أن ال خنتلف .. ليست الغاية أن نتفق 

  ..إال زانه .. الرفق .٥٣
يتكرر على ألسنتنا كثرياً عندما نعجب بشخص ما 

  :أن نصفه قائلني .. 
  ..فالن راكد .. فالن ثقيل .. فالن رزين 

.. فـالن عجـول   : ة شخص قلنا وإذا أردنا مذم
  .. فالن خفيف 

ما كان الرفق يف شيء : فيقول  أما رسول اهللا 
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  )٦٦(.. وما نزع من شيء إال شانه .. إال زانه 
  هل تستطيع حتريك طن احلديد بأصبع ؟

وأحكمت .. مث ربطته برفق .. إذا أحضرت رافعة : نعم 
  ..ربطه 

ركه بأصغر أصابعك ح.. فإذا تعلق يف اهلواء .. مث رفعته 
..  

كانت .. اتفق صديقان على أن يتقدما لرجل خلطبة ابنتيه 
  ..إحدامها أكرب من األخرى 

وأنـت تأخـذ   .. أنا آخذ الصغرية : قال أحدمها لآلخر 
  ..الكبرية 

وأنا آخذ .. بل أنت خذ الكبرية .. الاااا : فصاح صاحبه 
  ..الصغرية 

وأنا آخـذ  .. ة أنت تأخذ الصغري.. طيب : فقال األول 
  ..اليت أصغر منها 

  ..!!موافق : قال 
سـوى أنـه غـري    .. ومل يدرك أن صاحبه ما غري قراره 

  ..أسلوب الكالم برفق 
إذا أراد اهللا بأهل بيت خرياً أدخل علـيهم  : ويف احلديث 

نزع منهم الرفق .. وإذا أراد اهللا بأهل بيت شراً .. الرفق 
 ..)٦٧(  

ويعطي على الرفق ما ال .. الرفق  إن اهللا رفيق حيب: وفيه 
  )٦٨(.. وما ال يعطي على ما سواه .. يعطي على العنف 

تطمئن إليه .. حمبوب عند الناس .. اهلني اللني .. الرفيق 
  ..وتثق فيه .. النفوس 

وقـدرة علـى   .. خاصة إذا صاحب ذلك وزن للكالم 
  ..التعامل الرائع 

                                               
  ( ٦٦ )
  ( ٦٧ رواه البخاري (
  ( ٦٨ رواه البخاري (

يوسـف   من أشهر طالب علماء احلنفية اإلمام أبو
  ..القاضي 

  ..هو أشهر طالب أيب حنيفة 
وكان أبوه مينعه .. كان أبو يوسف يف صغره فقرياً 

ويأمره بالـذهاب  .. من حضور درس أيب حنيفة 
  .. للسوق لتكسب 

  ..وإذا غاب عاتبه .. كان أبو حنيفة حريصاً عليه 
فاشتكى أبو يوسف يوماً إىل أيب حنيفة حاله مـع  

حنيفة والـد أيب يوسـف    فاستدعى أبو.. والده 
  كم يكسب الولد كل يوم ؟: وسأأله 

  ..درمهان : قال 
  ..ودعه يطلب العلم .. أنا أعطيك الدرمهني : قال 

  .. فالزم أبو يوسف شيخه سنني 
ونبـغ علـى   .. فلما بلغ أبو يوسف سن الشباب 

  ..أصابه مرض أقعده .. أقرانه 
اً منه وكان املرض شديداً متمكن.. فزاره أبو حنيفة 

وخاف عليه اهلالك .. فلما رآه أبو حنيفة حزن .. 
 ..  

آآآه يا أبا يوسف : وخرج وهو يكلم نفسه قائالً 
  !!لقد كنت أرجوك للناس من بعدي .. 

ومضى أبو حنيفة جير خطـاه حزينـاً إىل حلقتـه    
  ..وطالبه 

واغتسـل  .. فشفي أبو يوسف .. ومضت يومان 
  ..ولبس ثيابه ليذهب لدرس شيخه 

  إىل أين تذهب ؟: سأله من حوله ف
  ..إىل درس الشيخ : قال 

.. إىل اآلن تطلب العلم ؟ أنت قد اكتفيت : قالوا 
  أما بلغك ما قال فيك الشيخ ؟

  !وما قال ؟: قال 
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أي .. كنت أرجوك للناس من بعـدي  : قد قال : قالوا 
فلو مات الشـيخ  .. أنك قد حصلت كل علم أيب حنيفة 

  ..اليوم جلست مكانه 
  ..فأعجب أبو يوسف بنفسه 

.. نيفـة يف ناحيـة   ومضى إىل املسجد ورأى حلقة أيب ح
  ..وبدأ يدرس ويفيت .. ة األخرى فجلس يف الناحي

حلقة من : فسأل .. التفت أبو حنيفة إىل احللقة اجلديدة 
  هذه ؟
  ..هذا أبو يوسف : قالوا 
  !شفي من مرضه ؟: قال 

  ..نعم : قالوا 
  !إىل درسنا ؟فلم مل يأت : قال 

فجلس يدرس الناس واسـتغىن  .. حدثوه مبا قلت : قالوا 
  ..عنك 

وجعل .. ففكر أبو حنيفة كيف يتعامل مع املوقف برفق 
  :يفكر مث قال 

  !!يأىب أبو يوسف إال أن نقشر له العصا
  : مث التفت إىل أحد طالبه اجلالسني وقال 

أبـا   يعـين .. اذهب إىل الشيخ اجلالس هناك .. يا فالن 
  ..عندي مسألة .. يا شيخ : فقل له .. يوسف 

فمـا جلـس إال   .. فسيفرح بك ويسألك عن مسألتك 
  !!ليسأل 
فلمـا  .. رجل دفع ثوباً له إىل خياط ليقصـره  : فقل له 

وأنكر أنه أخذ .. جاءه بعد أيام يريد ثوبه جحده اخلياط 
فذهب الرجل إىل الشرطة فاشتكاه فـأقبلوا  .. منه ثوباً 

  ..رجوا الثوب من الدكان واستخ
هل يستحق اخلياط أجرة تقصري الثوب أم ال : والسؤال 
  يستحق ؟

  ..أخطأت : فقل له .. يستحق : فإن أجابك وقال 

  ..أخطأت : فقل له .. ال يستحق : وإن قال 
ومضى علـى  .. فرح الطالب ذه املسألة املشكلة 

  .. مسألة .. يا شيخ : أيب يوسف وقال 
  ألتك ؟ما مس: قال 
  .. رجل دفع ثوباً إىل خياط : قال 

نعم يستحق : فأجاب أبو يوسف على الفور قائالً 
  ..ما دام أمت العمل .. األجرة 

  ..أخطأت : فقال السائل 
مث .. وتأمل يف املسألة أكثر .. فعجب أبو يوسف 

  ..ال يستحق األجرة .. ال : قال 
  ..أخطأت : فقال السائل 

باهللا من أرسلك : مث سأله .. فنظر أبو يوسف إليه 
..  

  ..أرسلين الشيخ : وقال .. فأشار إىل أيب حنيفة 
ومضى حىت وقـف  .. فقام أبو يوسف من جملسه 
  ..مسألة .. يا شيخ : على حلقة أيب حنيفة وقال 
  ..فلم يلتفت أبو حنيفة إليه 

فأقبل أبو يوسف حىت جثى على ركبتيه بني يـدي  
  ..مسألة .. ا شيخ ي: وقال بكل أدب .. الشيخ 

  ما مسألتك ؟: قال 
  ..تعرفها : قال 
  مسألة اخلياط والثوب ؟: قال 
  ..نعم : قال 
  ..ز ألست شيخاً .اذهب وأجب : قال 
  ..الشيخ أنت : قال 

ننظر يف مقدار تقصـري اخليـاط   : فقال ابو حنيفة 
.. فإن كان قصره على مقاس الرجـل  .. للثوب 

مث بدا لـه أن  .. مالً فمعىن ذلك أنه قام بالعمل كا
.. فيكون قام بالعمل ألجل الرجل .. جيحد الثوب 
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  ..فيستحق عليه األجرة 
فمعىن ذلك أنه قام .. وإن كان قصره على مقاس نفسه 

  ..فال يستحق على ذلك أجرة .. بالعمل ألجل نفسه 
والزمه حىت مات أبو .. فقبل أبو يوسف رأس أيب حنيفة 

  ..للناس من بعده  مث قعد أبو يوسف.. حنيفة 
  .. فلو استعمل الزوجان الرفق مع بعضهما 

  .. وكذلك األبوان 
  .. واملدرسون .. واملدراء 

يف التدريس .. يف سواقة السيارة .. نستعمل الرفق دائماً 
  ..يف البيع والشراء .. 

حىت يف النصـح  .. وإن كان املرء قد حيتاج الشدة أحياناً 
وهي وضع األمور يف .. يحة وهذا هو احلكمة يف النص.. 

  ..مواضعها 
يف األمـور   –إن غضـب   –دائماً  وقد كان غضبه 

  ..الدينية 
إال أن تنتـهك  .. لنفسه قط  فما غضب رسول اهللا 

  ..حرمة من حمارم اهللا 
  ..يوماً رجالً من اليهود  قابل عمر بن اخلطاب 

فأمره فنسخه .. فأعجبه .. فأطلعه على كالم يف التوراة 
  ..ه ل

مث جاء عمر ذه الصحيفة من التوراة إىل رسول اهللا 

 ..  
  ..فقرأها عليه 

وأن التلقـي  .. أن عمر معجب مبا معه  فالحظ النيب 
اختلط ذلك .. إن فُتح اال له .. عن الديانات السابقة 

  ..والتبس األمر على الناس .. بالقرآن 
 دون.. ويكتـب  .. وينسخ .. وكيف يفعل عمر ذلك 

  !!استئذان النيب 
! أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب ؟: وقال .. فغضب 

  ..أي شاكّون يف شريعيت 
ال .. والذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية 

فيخربوكم حبق فتكذبوا به ..  تسألوهم عن شيء 
والذي نفسي بيده لو .. أو بباطل فتصدقوا به .. 

  ..)٦٩(.. بعين أن موسى حياً ما وسعه إال أن يت
  ..واهللا يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح 

يـأيت عنـد    كـان  .. يف أوائل بعثة النيب 
وال .. ويصـلي  .. الكعبة وقريش يف جمالسـهم  

  ..يلتفت إليهم 
  ..وهو صابر .. وكانوا يؤذونه بأنواع األذى 

  ..ويف يوم 
فذكروا رسـول اهللا  .. اجتمع أشرافهم يف احلجر 

 فقالوا:  
.. ما رأينا مثل ما صربنا عليه من هذا الرجل قط 

.. وعاب ديننـا  .. وشتم آباءنا .. أحالمنا  هسفّ
وصرنا منه علـى  .. وسب آهلتنا .. وفرق مجاعتنا 

  ..أمر عظيم 
.. طلع رسـول اهللا  إذ .. فبينما هم يف ذلك 

  ..قبل ميشي حىت استلم الركن أف
  ..بالبيت  مث مر م طائفاً

  ..عض القول فغمزوه بب
وسكت .. فرفق م .. رسول اهللا تغري وجه ف

  ..مضى و.. عنهم 
  ..غمزوه مبثلها .. فلما مر م الثانية 

يف مضـى  و.. فسكت عنهم .. تغري وجهه أيضاً ف
  .. طوافه 

  ..فغمزوه مبثلها .. فمر م الثالثة 
فوقف .. رأى أن الرفق ال يصلح مع أمثال هؤالء ف

                                               
  ( ٦٩ رواه أمحد وأبو يعلى والبزار  (
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  :قال عليهم و
أما والذي نفسي بيده لقـد  !! سمعون يا معشر قريش أت

  .. ووقف أمامهم .. جئتكم بالذبح 
وهو الصـادق  .. الذبح .. فلما مسع القوم هذا التهديد 

  ..األمني 
حىت ما منهم من رجل إال وكأمنا على رأسـه  .. انتفضوا 

.. عليـه ليتلطـف معـه    حىت أن أشدهم .. طائر وقع 
فما كنت .. ا القاسم راشدا انصرف أب: وصاروا يقولون 

  ..جهوالً
  ..عنهم  فانصرف رسول اهللا 

  ..نعم 
  ** فللحلم موضع : حلم ، قل : إذا قيل 

  وحلم الفىت يف غري موضعه جهل                         
جيد أنه كان يغلب الرفق  وإن كان املتتبع لسرية النيب 

  .. دائماً 
  ..ا الرفق وإمن.. ليس الضعف واجلنب !! انتبه 

  :ومن مواقف الرفق 
أراد أبو العاص زوج زينـب  .. أنه بعد وقعة بدر بشهر 

  ..أن يرسلها إىل املدينة عند أبيها  بنت النيب 
ورجالً من األنصار .. زيد بن حارثة  فبعث رسول اهللا 

..  
كونا ببطن يأجح حىت متر بكما زينب فتصـحباها  :فقال 

  .. فتأتياين ا 
ما فخرجا مكا..  

  .. فبدأت يف مجع متاعها .. فأمرها أبو العاص بالتجهز 
زوجـة أيب  .. لقيتها هند بنت عتبـة  .. فبينا هي تتجهز 

  ..سفيان 
أمل يبلغين أنك تريدين اللحـوق  .. يا ابنة حممد : فقالت 

  بأبيك ؟ 

  .. ما أردت ذلك : قالت 
  .. أن أردت أن تفعلي .. أي ابنة عم : فقالت 

.. حاجة مبتاع مما يرفق بك يف سفرك فإن كان لك 
  ..أو مبال تتبلغني به إىل أبيك 

أي ال .. فإن عندي حاجتك فال تضـطين مـين   
  ..ختجلي 

  .. فإنه ال يدخل بني النساء ما بني الرجال 
واهللا ما أراها قالت ذلك إال لتفعـل  : قالت زينب 

  .. ولكين خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك .. 
قدم إليها أخو زوجها كنانة .. زها فلما أمتت جها
  .. بن الربيع بعرياً 

  ..فركبته و أخذ قوسه و كنانته 
  ..مث خرج ا اراً يقود ا و هي يف هودج هلا 

.. و حتدث بذلك رجال من قريش .. فرآها الناس 
  ..كيف خترج إليه ابنته وقد فعل بنا ما فعل يف بدر 

  .. طوى فخرجوا يف طلبها حىت أدركوها بذي 
.. وكان أول من سبق إليها هبار بـن األسـود   

  ..فروعها بالرمح و هي يف اهلودج 
وطرحـت  .. إا كانت حامالً ففزعـت  : فقيل 
  ..ولدها 

  ..وعهم السالح .. وأقبل الكفار يتسابقون إليها 
  ..وهي ليس معها إال أخو زوجها كنانة 

  ..فلما رأى ذلك 
ه وصف رماحـه  مث نثر كنانت.. وبرك على األرض 

  : مث قال .. بني يديه 
.. و اهللا ال يدنو مين رجل إال وضعت فيه سـهما  

  ..فتكركر الناس عنه وتراجعوا .. وكان رامياً 
ال هو يقدر على .. وأخذوا ينظرون إليه من بعيد 

  .. وال هم جيترئون على االقتراب منه .. الذهاب 
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  ..حىت بلغ أبا سفيان أن زينب خرجت إىل أبيها 
فلما رأى كنانة قد جتهز .. فأقبل يف جلة مجع من قريش 

  ..ورأى القوم قد استوفزوا لقتاله .. بنبله 
  :صاح به وقال 
  .. كف عنا نبلك حىت نكلمك .. يا أيها الرجل 

  : فقال .. فأقبل أبو سفيان حىت وقف عليه .. فكف نبله 
خرجت باملرأة على رؤوس الناس عالنية .. إنك مل تصب 

..  
و ما دخل علينـا  .. قد عرفت مصيبتنا ونكبتنا يف بدر و

  ..ورمل نساءنا .. قتل أشرافنا .. من حممد 
أنك خرجـت  .. ز وتسامعت القبائل .فإذا رآك الناس 

  ..على رؤوس الناس من بني أظهرنا .. بابنته عالنية 
  ..وأن ذلك ضعف منا ووهن .. أن ذلك عن ذل أصابنا  

ومالنا من ثأر .. أبيها من حاجة ولعمري مالنا حببسها من 
  .. عليها 

.. حـىت إذا هـدأت األصـوات    .. ولكن ارجع باملرأة 
  ..وحتدث الناس أن قد رددناها 

  .. وأحلقها بأبيها .. فسلّها سراً 
  ..وعاد ا .. اقتنع به .. فلما مسع كنانة ذلك 
  .. فأقامت ليايل يف مكة 

.. من الليايل  خرج ا ليلة.. حىت إذا هدأت األصوات 
  ..فمشى ا 

  ..حىت أسلمها إىل زيد بن حارثة وصاحبه 
  ..فقدما ا ليالً على رسول اهللا 

  
  ..وحي 

وما نزع من شيء إال .. ما كان الرفق يف شيء إال زانه 
  ..شانه 

  ..وامليت .. بني احلي .٥٤
.. جريانه .. على زمالئه .. كان ثقيالً على الناس 

  ..أوالده حىت على .. إخوانه 
  .. كان ثقيل الدم .. نعم 

يا أخـي مـا عنـدك    : طاملا مسعهم مراراً يقولون 
  !!مشاعر 

  .. مل يكن يتفاعل معهم أبداً 
يلـوح بـدفتر   .. أتاه ولده يوماً فرحاً مستبشراً 

مل " .. ممتاز " الواجب وقد وقع املدرس فيه كلمة 
.. عادي .. طيب : وإمنا قال .. يلتفت األب إليه 

  !!اهللا لو أنك جايب شهادة الدكتوراه و
  ..كان املنتظر غري ذلك 

.. كان خفيـف الـدم   .. طالب عنده يف الفصل 
فلطـف اجلـو   !!) واملدرس ( الحظ ثقل الدرس 

فلم تتحرك تعابري وجه املـدرس  .. بنكتة أطلقها 
  !تستخف دمك ؟: وإمنا قال 

  ..كنت أمتىن أن يكون تصرفه غري ذلك 
احلمد : فقال له العامل البسيط .. لة دخل إىل البقا

  ..مل يتفاعل .. جاءتين رسالة من أهلي .. هللا 
ليشاركه فرحته .. هال سأل نفسه ملاذا أخربه أصالً 

..  
مث .. فوضع له القهوة والشاي .. زار أحد زمالئه 

.. دخل البيت وجاء بطفله األول حديث الوالده 
ه جبفـون  ولو استطاع أن يلف.. قد لفه يف مهاده 

ما رأيك : مث وقف به بني يديه وقال .. عينيه لفعل 
  يف هذا البطل ؟

اهللا خيلي .. ما شاء اهللا .. وقال .. فنظر إليه بربود 
  ..مث رفع فنجال الشاي ليشرب .. لك إياه 

يأخذ الغالم بـني  .. كان املنتظر أن يتفاعل أكثر 
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  .. وصحته .. ميدح مجاله .. يقبله .. يديه 
  ) .. غبياً ( بنا كان لكن صاح

.. قس األمور بأمهيتها عندهم .. عندما تتعامل مع الناس 
  .. ال عندك أنت 

بالنسبة لولدك أغلى عنده مـن شـهادة    "ممتاز"فكلمة 
  ..الدكتوراه عند الدكتور 

كلما .. وهذا املولود عند صاحبك أغلى عنده من الدنيا 
تحق منـك  أفال يس.. رآه ود أن يشق قلبه ويسكنه فيه 

  ..حبك لصاحبك أن تشاركه ولو بعض شعوره 
  ..أحياناً يكون بعض الناس متحمساً لشيء معني 

لذلك جتد الذين ال يتفاعلون مع الناس يشتكي أحـدهم  
  ..دائماً 

ألم : فنقول .. معي ) السوالف ( ملاذا أوالدي ال حيبون 
ويروون قصصـهم يف  .. حيكون لك النكتة فال تتفاعل 

  .. وكأم يكلمون جداراً .. مدارسهم
فال مانع من .. أنت تعرفها .. حىت ذكر لك شخص قصة 

  ..التفاعل معه 
واهللا إن الرجـل ليحـدثين   : قال عبد اهللا ابن املبـارك  

.. باحلديث وأنا أعرفه من قبل أن تلده أمه فأمسعه منـه  
  .. وكأين أول مرة أمسعه 

  ..ما أمجل هذه املهارة 
  ..دق قبيل معركة اخلن

  ..عمل املسلمون يف حفر اخلندق حىت أحكموه 
إىل  فغريه الـنيب  .. وكان من بينهم رجل امسه جعيل 

  ..عمرو 
  .. ويعملون .. فكان الصحابة يشتغلون 

  :ويرددون قائلني 
  ***مساه من بعد جعيل عمراً 

  وكان للبائس يوماً ظهراً                         

قال معهم رسـول اهللا  .. اً عمرو: فكانوا إذا قالوا 
 : ًعمروا ..  

  ..ظهراً : قال هلم .. ظهراً : وإذا قالوا 
  .. ويشعرون أنه معهم .. فيتحمسون أكثر 

  ..واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 
  .. وملا أقبل الليل عليهم اشتد الربد 

  .. واستمروا حيفرون 
  .. فخرج عليهم رسول اهللا 
  ..ضني مستبشرين فرآهم حيفرون بأيديهم را

  : قالوا  فلما رأوا رسول اهللا 
على اجلهاد ما بقينا *** حنن الذين بايعوا حممداً 

  أبدا
  :فقال جميباً هلم 

اللهم إن العيش عيش اآلخرة ، فاغفر لألنصار 
  ..واملهاجرة 

  ..طوال األيام .. ويستمر تفاعله معهم 
  :وهم يرددون .. فسمعهم وقد عالهم الغبار 

  لوال اهللا ما اهتدينا       وال تصدقنا وال صليناواهللا 
  فأنزلن سكينة علينا        وثبت األقدام إن القينا
  إن األىل قد بغوا علينا        إذا أرادوا فتنة أبينا

أبينا .. أبينا : فكان يرفع صوته متفاعالً معهم قائالً 
.  

وضـحك  .. إذا مازحه أحد تفاعل معه  وكان 
  ..وتبسم 
ملا .. غضبان على نسائه  عليه عمر وهو دخل 

يـا  : فقال عمـر  .. أكثرن عليه مطالبته بالنفقة 
 ولَ اللَّهسشٍ .. ريقُر رشعا مكُننا وتأَير لَو .. بلغن

  ..النساَء 
فكنا إذا سألت أحدنا امرأته نفقةً قام إليها فوجـأ  
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  .. عنقها 
دا الْمنما قَدفَلَم  مهـاؤنِس مهبلغت مةَ إِذَا قَوفطفـق  .. ين

  ..نساؤنا يتعلمن من نسائهم 
 بِيالن مسبفَت .. فازداد تبسـم  .. مث زاد عمر الكالم

  .. النيب 
  ..وتقرأ يف أحاديث أنه تبسم حىت بدت نواجذه 

يتعامل مع أنواع من الناس ال يقدرون التعامل  وكان 
  ..بل ينغلقون ويتعجلون .. وال يتفاعلون معه .. الراقي 

  .. ومع ذلك كان يصرب عليهم 
بني مكة " اجلعرانة "يوماً نازالً مبوضع يقال له .. كان 

  ..واملدينة 
أعرايب يبدو أنه كان قد طلب من  فجاءه .. ومعه بالل 

وكـان  .. حاجة فوعده ا ومل تتيسـر بعـد    النيب 
  : قال ف.. األعرايب مستعجالً 

  أال تنجز يل ما وعدتين ؟.. يا حممد 
  ..أبشر : متلطفاً  فقال له 

  ..!!وهل هناك كلمة أرق منها 
  !قد أكثرت علي من أبشر : فقال األعرايب بكل صالفة 

والتفت .. لكنه كتم غيظه .. من عبارته  فغضب النيب 
  : فقال .. إىل أيب موسى وبالل وكانا جالسني جبانبه 

  .. فاقبال أنتما  رد البشرى
  ..فاستبشرا 

بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه  مث دعا 
..  

اشربا منه وأفرغا على وجوهكمـا وحنوركمـا   : مث قال 
  .. أي بربكة هذا املاء .. وأبشرا 

  ..فأخذا القدح ففعال 
.. جالسة وراء ستار .. قريبة منهم  وكانت أم سلمة 

: فنادت من وراء السـتر  .. لربكة فأرادت أن ال تفوا ا

  ..أي أبقيا هلا منه .. أفضال ألمكما 
  ..)٧٠(.. فأفضال هلا منه طائفة 

متحمالً .. أنيس الس .. إذن كان لطيف املعشر 
  ..ال يعمل قضية وخالفاً من كل شيء .. 

  .. يوماً مع عائشة  جلس 
وهو يتفاعل معها .. فأخذت حتدثه بأحاديث نساء 

..  
وهو علـى كثـرة   .. تفصل الكالم وتطيل  وهي

  ..مشاغله يستمع ويتفاعل ويعلق 
  ..حىت قضت حديثها 

يف أيام  –فحدثته أنه جلست إحدى عشرة امرأة 
فتعاهدن وتعاقدن أن ال يكتمن من  -اجلاهلية 

  ..أخبار أزواجهن شيئاً 
  !!فجعلن يتذاكرن أزواجهن مبا فيهم وال يكذبن 

  :قالت األوىل 
  ..مجل غث على رأس جبل  زوجي حلم

  ..ال سهل فريتقى وال مسني فينتقل 
تشبه زوجها باجلبل الوعر الذي وضعوا فوقه حلم ( 

فال حيرص أحد للوصول إليه .. مجل كبري غري جيد 
وهو ال يستحق التعب .. لصعوبة الوصول إليه 

مع أنه .. وأنه يتكرب .. لسوء خلقة : أي .. ألجله 
  ) ..ببه فهو خبيل فقري ليس عنده ما يتكرب بس

  :قالت الثانية 
  .. زوجي ال أبث خربه 

  .. إين أخاف أن ال أذره 
  ..إن أذكره أذكر عجره وجبره 

وختشى إذا ذكرت .. زوجها كثري العيوب : أي ( 
وهي متعلقة به .. ما فيه أن يبلغه ذلك فيطلقها 

                                               
  ( ٧٠ )
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  .. بسبب أوالدها 
أن تنعقد : لعجر وا!! لكنها مل متدحه فإن له عجر وبجر 

  .. فتؤمل .. العروق يف اجلسد حىت تصري منتفخة 
  .. !!)والبجر انتفاخ عروق يف البطن 

  :قالت الثالثة 
  .. زوجي العشنق 
  ..إن أنطق أطلق 

  .. وإن أسكت أُعلَّق 
  ..وهو على حد السنان الـمذَلَّق 

وال يتسامح .. سيء اخللق .. زوجها طويل قبيح : أي ( 
فهي مهددة بالطالق !! معها بل على مثل حد السيف 

ومىت اشتكت إليه شيئاً .. ال حيتمل كالمها .. كل حلظة 
فهي عنده .. وال يعاملها معاملة األزواج .. طلقها 

  ) ..كاملعلقة 
  :قالت الرابعة 

  .. زوجي كـ لَـيـلِ تهامة 
 وال قَر رال ح ..  

  ..وال خمافة وال سآمة 
فوصفت زوجها .. ة ال رياح فيه فيطيب ألهله ليل ام( 

  ) ..فال أذى عنده .. واعتدال األخالق .. جبميل العشرة 
  :قالت اخلامسة 

  .. زوجي إن دخل فَـهِد 
  .. وإن خرج أَسد 

  ..وال يسأل عما عـهِد 
إذا دخل بيته صار كالفهد وهو احليوان املعروف : أي ( 

يت وخالط الناس وغذا خرج من الب.. وهو كرمي نشيط 
وهو أيضاً مسح ال يدقق يف السؤال .. فهو أسد لشجاعته 

  ..) عن ما يأخذه أهله أو يصرفونه 
  :قالت السادسة 

 زوجي إن أكل لف ..  
 وإن شرب اشتف..  

 وإن اضطجع التف..  
 ج الكفولليعلم البثَّ .. وال ي..  

إن زوجها يكثر األكل حىت يلفه لفاً فال : أي (
يشربه .. والشراف يشفّه شفاً .. بقي هلم شيئاً ي

وإذا نام التف باللحاف ومل يدع لزوجته .. كله 
وإذا حزنت مل يقرب كفه إليها أو يالطفها .. شيئاً 

  .. ) ..ليعلم سبب حزا 
  : قالت السابعة 

  !! )أي غيب ( زوجي غياياء أو عياياء 
  !)أمحق ( طباقاء 

  !) يوب فيه مجيع الع( كل داء له داء 
. ال يقبل حديثاً وال مؤانسة .. ( إن حدثته سبك 

  ) ..بل يسب ويلعن دوماً 
!) ضرب رأسك فجرحه ( شجك : وإن مازحته 

..  
  ) ..ضرب اجللد فجرحه ( أو فلًك 

 لك يضرب كل املواضع الرأس .. ( أو مجع كال
  ! ) .. واجلسد 

  :قالت الثامنة 
  ) ..ناعم رقيق  أي.. ( املس مس أرنب .. زوجي 

) وهو نبات طيب الرائحة .. ( والريح ريح زرنب 
..  

أي سهل معها ينصاع .. ( وأنا اغلبه والناس يغلب 
لكنه بطل يغلب الناس وشخصيته .. ملا تريد 

  ) ..أمامهم قوية 
  :قالت التاسعة 

بيته واسع مفتوح .. ( زوجي رفيع النجاد 
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  ) ..للضيوف 
ال النار استقباالً للضيوف كثري إشع.. ( عظيم الرماد 

  ) .. وطبخاً هلم 
الس الذي جيلس فيه مع .. ( قريب البيت من الناد 

  ) ..أصحابه وهو النادي قريب من بيته حلرصه على أهله 
  ) ..ال يأكل كثرياً عند الناس .. ( ال يشبع ليله يضاف 
إذا كان هناك خطر بالليل من .. ( وال ينام ليلة يخاف 

  ) ..يظل مستيقظاً حيرس ويراقب .. غريه عدو أو 
  :قالت العاشرة 
  .. زوجي مالك 
  ! ..وما مالك ؟

  ..مالك خري من ذلك 
  ..له إبل كثريات املبارك 

  ..قليالت املسارح 
  ..أيقن أن هوالك .. وإذا مسعن املزهر 

مهما وصفته لن حتيط بأوصافه .. زوجها امسه مالك ( 
قريبة منه وقل ما تسرح أي تذهب إبله دائماً .. اجلميلة 
.. لتكون جاهة للحلب منها وحنرها للضيوف ..للرعي 

.. وإذا مسعت افبل صوت املزهر السكني تحد وجتهز 
  ) ..علمت أنه سيهلك بعضهن ذحباً للضيوف 

  :قالت احلادية عشرة 
  ) ..امسه أبو زرع ! ( زوجي أبو زرع ؟

  ..فما أبو زرع 
  ) ..ألبسها احللي والذهب ( ..أناس من حلي أذين 

  ) ..مسنت عنده .. ( ومأل من شحم عضدي 
مدحين حىت أعجبت .. ( وجبحين فبجحت إىل نفسي 

  ) ..بنفسي 
 قكان اهلها فقراء ال .. ( وجدين يف أهل غنيمة بش

  ) ..ميلكون إال غنيمات 

نقلها إىل بيت فيه ( فجعلين يف أهل صهيل وأطيط 
  ) ..خيل وإبل 

  ) ..أي دواب كثرية ( ومنق  ودائس
تتكلم مبا شاءت وال .. ( فعنده أقول فال أقبح 

  ) ..ينتقد كالمها 
.. تشبع نوماً إىل الصباح .. ( وأرقد فأتصبح 

  ) ..لكثرة اخلدم 
تروى .. مجيع األشربة عندها .. ( وأشرب فأتقنح 

  ) ..منها 
  !! فما أم أيب زرع ! أم أيب زرع ؟

  ) ..ينة مجيلة مس.. ( عكومها رداح 
  ) ..بيتها واسع .. ( وبيتها فساح 
  !!فما بن أيب زرع ! ابن أيب زرع ؟

) ينام نوماً رفيقاً بأدب .. ( مضجعه كمسل شطبة 
..  

  ) ..ال يأكل كثرياً .. ( ويشبعه ذراع اجلفرة 
  !!فما بنت أيب زرع ! بنت أيب زرع ؟

  ..طوع أبيها وطوع أمها 
  ..)متسترة .. ( وملء كسائها 
تغار جاراا من مجاهلا ولذة .. ( وغيظ جارا 

  ) ..عيشها 
اخلادمة !! ( فما جارية أيب زرع ! جارية أيب زرع ؟

 ( !!  
) ال تنشر أسرار البيت .. ( ال تبث حديثنا تبثيثاً 

..  
ال تبدد طعام البيت .. ( وال تنفث مريتنا تنفيثاً 

  ) ..وتعبث به 
ال مل البيت فيمتأل .. ( وال متأل بيتنا تعشيشاً 

  ) ..باألوساخ 
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  :مث قالت 
خرج من بيته يوماً .. ( خرج أبو زرع واألوطاب متخض 

  ) ..يف وقت ربيع 
رأى امرأة .. ( فلقى امرأة معها ولدان هلا كالفهدين 

  ) ..جالسة حوهلا طفالن مجيالن قويا البنية 
  ) ..يلعبان بثدييها .. ( يلعبان من حتت خصرها برمانتني 

فطلق أم زرع وتزوجها .. أعجبته .. ( فطلقين ونكحها 
.. ( !!  

تزوجت ام زرع رجالً .. ( فنكحت بعده رجال سرياً 
  ) ..كرمياً 

  ) ..ركب خيالً سابقاً .. ( ركب شرياً 
  ..  وأخذ خطياً 

  ) ..أكرمها وأهداها ألنه ثري .. ( وأراح علي نعماً ثرياً 
أكثر هلا من األطياب .. ( وأعطاين من كل رائحة زوجاً 

) ويعطيها اثنني من كل شيء لتستعمل ودي إن شاءت 
..  

  ..كلي أم زرع : وقال 
  ) ..أهدي ألهلك وأعطيهم .. ( ومريي أهلك 

  : مث قالت 
  ..فلو مجعت كل شيء أعطانيه 
ال يزال قلبها معلقاً بأيب .. ( ما بلغ أصغر آنية أيب زرع 

  )ول ما احلب إال للحبيب األ..!! زرع 
.. يستمع بكل غنصات إىل عائشة وهي حتدثه  كان 

.. مع تعبه وكثرة مشاغله .. ومل يظهر هلا ضجراً وال ملالً 
  .. وتراكم مهومه 

  :حىت إذا انتهت عائشة من حديثها 
  ..كنت لك كأيب زرع ألم زرع : قال 
على أمهية إظهار اللطـف واالهتمـام   .. اتفقنا .. إذن 

  .. بالناس 

ما رأيك يا .. جاءك ولدك متزيناً بثوب مجيل فإذا 
  ..تفاعل .. أيب ؟ 
  .. زوجتك .. ابنتك 

  ..زميلتك .. ولدك .. زوجك 
  ..كل من ختالطهم كن حياً متفاعالً 

-مثالً  –قال لك .. أحياناً تكون ناسياً املوضوع 
أصالً : فال تقل .. أبشرك الوالد شفي من مرضه : 

  !!مىت مرض ؟.. 
واهللا مـا  : ال تقل .. ي خرج من السجن أخ: أو 

  .. دريت أصالً أنه دخل السجن 
  .. يا مجاعة .. وأخرياً 

  ..التشجيع والتفاعل ينفع حىت مع احليوانات 
  :قال أبو بكر الرقي 

  ..كنت بالبادية 
فأضافين رجل .. فوافيت قبيلة من قبائل العرب 

  ..منهم وأدخلين خباءه 
ورأيت .. د مقيداً بقيد فرأيت يف اخلباء عبدا أسو

  ..جِماال قد ماتت بني يدي البيت 
وقد بقى منها مجل وهو ناحل ذابل كأنه ينزع 

  ..روحه 
.. ولك حق .. أنت ضيف : الغالمفقال يل 

فال .. فإنه مكرم لضيفه .. فتشفع يفَّ إىل موالي 
فعساه حيل القيد عين .. يرد شفاعتك يف هذا القدر 

..  
  ..در ما جرمه ومل أ.. فسكت عنه 

  :وقلت .. امتنعت .. فلما أحضروا الطعام 
  ..ما مل أشفع يف هذا العبد .. ال آكل 

وأهلَك .. إن هذا العبد قد أفقرين : فقال السيد 
  ..مجيع مايل 
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  !ماذا فعل ؟: فقلت 
وإين كنت أعيش من ظهور .. إن له صوتاًً طيباً : فقال 

  .. فحملها أمحاالً ثقاالً.. هذه اجلمال 
حىت قطعت مسرية ثالثة .. احيدووكان ينشد األشعار و

  ..واحدة من طيب نغمته  ليلةأيام يف 
إال هذا اجلمل .. ماتت كلها .. فلما حطت أمحاهلا 

  ..الواحد 
وأطلق .. فلكرامتك قد وهبته لك .. ولكن أنت ضيفي 

  ..الغالم من قيده 
  .. فاشتقت إىل مساع هذا الصوت 

على مجل يستقى املاء من بئر  حيدوأمره أن  فلما أصبحنا
  .. لينشط اجلمل للعمل .. هناك 

  .. فلما رفع صوته .. فانطلق الغالم بصوت حسن 
  .. حىت قطع حباله .. مسعه اجلمل فهام وهاج ونسي نفسه 

فما أظن أين .. ووقعت أنا على وجهي من حسن الصوت 
  )٧١(.. مسعت قط صوتاً أطيب منه 

  ..تدريب طور نفسك بال
.. بتعبريات وجهك .. تفاعل بكالمك .. كن حياً ال ميتاً 

  ..حىت يأنس اآلخرون بك 
  

..اجعل لسانك عذباً .٥٥
ال ختلو حياتنا من مواقف حنتاج فيها إىل تقدمي توجيهات 

  ..ونصائح لآلخرين 
  ..األبوين .. اجلار .. الصديق .. الزوج .. الولد 

  ..بداياا  باختالف.. ختتلف ايات النصائح 
ومـدخل  .. إن كانت البداية بأسلوب مناسـب  : أعين 

  ..لطيف 

                                               
  ( ٧١ ٢/٢٧٥إحياء علوم الدين  (

  .. انتهت كذلك 
.. ومدخل عنيـف  .. وإن كانت بأسلوب جاف 

  ..انتهت كذلك 
فنحن يف الواقع نتعامل مع .. عندما ننصح الناس 

  ..ال أجسادهم .. قلوم 
لذلك جتد بعض األبناء يتقبل من أمه وال يتقبل من 

  ..أو العكس .. أبيه 
  .. دون اآلخر .. والطالب يتقبلون من مدرس 

  ..وأول الرباعة يف النصيحة 
.. أن ال تكثر منها وتدقق على كل صغري وكـبري  

حىت ال يشعر اآلخرون أنك مراقـب حلركـام   
  .. فتثقل عليهم .. وسكنام 

لكن سيد قومه *** ليس الغيب بسيد يف قومه 
  املتغايب

م انصيحة على شكل اقتراح وإن استطعت أن تقد
  ..فافعل .. 

  ..لكان أحسن .. لو قللت امللح يف الطعام 
  .. لو تغري مالبسك بثياب أمجل 

  ..أفضل .. لو ما تتأخر عن مدرستك مرة أخرى 
أقترح عليك كذا وكذا .. ما رأيك لو فعلت كذا 

..  
  .. أحسن من قولك 

أنـت مـا   .. كم مرة قلت لك .. يا قليل األدب 
  !! إىل مىت أعلمك ؟.. م تفه

ويشعر بقيمته حىت وهو .. اجعله حيتفظ مباء وجهه 
  ..خمطئ 

ألن املقصود عالج أخطائه ال االنتقام منه أوإهانته 
..  

  :بالعبارة الصرحية .. يعين يا مجاعة 
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  ..ال أحد حيب أن يتلقى األوامر 
يوماً أن يوجه عبد اهللا بن عمر للتعبـد بصـالة    أراد 
  .. الليل 

  ..يا عبد اهللا قم الليل : فما دعاه وقال 
نعـم  : وقـال  .. وإمنا قدم النصيحة على شكل اقتراح 

  .. الرجل عبد اهللا لو كان يقوم الليل 
كـان  .. يا عبد اهللا ال تكن مثل فـالن  : ويف رواية قال 

  ..يقوم الليل 
بل إن استطعت أن تلفت نظره إىل األخطاء من حيث ال 

  ..يشعر فهو أوىل 
فلم يقل احلمد هللا .. طس رجل عند عبد اهللا بن املبارك ع

: ماذا يقول العاطس إذا عطس ؟ قال : فقال عبد اهللا .. 
  ..يرمحك اهللا : عبد اهللا : فقال .. احلمد هللا 

  ..كذلك  وكان رسول اهللا 
دخل على نسـائه  .. كان إذا انصرف من صالة العصر 

  .. واحدة واحدة 
  ..تحدث معها وي.. فيدنو من إحداهن 

.. فوجد عندها عسـالً  .. فدخل على زينب مبن جحش 
  .. حيب العسل واحللواء   وكان 

  ..فاحتبس عندها أكثر ما كان حيتبس عند غريها 
وتواصتا من دخل عليها تقول .. فغارت عائشة وحفصة 

  : له 
.. وهو شراب حلو يشبه العسل .. أجد منك ريح مغافري 
  ..ولكن له رائحة سيئة 

يشتد عليه أن يوجد منه الريح من بدنه أو فمه   وكان 
  .. ويناجي الناس .. ألنه يناجي جربيل .. 

  سألته ماذا أكل ؟.. فلما دخل على حفصة 
  ..شربت عسالً عند زينب : فقال 

  .. إين أجد منك ريح مغافري : فقالت 

  ..ولن أعود له .. ال بل شربت عسالً : فقال 
فقالت له عائشة مثل .. ئشة مث قام ودخل على عا

  ..ذلك 
  .. وكشف اهللا له القضية كلها .. ومضت األيام 

فأظهرته .. حديثاً  أسر إىل حفصة .. وبعد أيام 
 ..  

وعندها الشفاء بنت عبد اهللا .. فدخل عليها يوماً 
  .. وتعاجل الناس .. وكانت صحابية تتعلم الطب .. 

النملة كما  أال تعلمني هذه رقية: للشفاء  فقال 
  ..علمتيها الكتابة 

.. ورقية النملة كالم كانت نساء العرب تقولـه  
  ..يعلم كل من مسعه أنه كالم ال يضر وال ينفع 
  : ورقية النملة اليت كانت تعرف بينهن أن يقال 

وكل شيء .. وختتضب وتكتحل .. العروس حتتفل 
  ..غري أن ال تعصي الرجل .. تفتعل 
تأنيب حفصة والتأديـب هلـا    ذا املقال فأراد 

غري أن ال تعصي الرجل : بأن تردد مجلة .. تعريضاً 
..  

فرده إليـه  .. أحد السلف استلف منه رجل كتاباً 
كأنه محل عليه خبزاً أو .. بعد أيام وعليه آثار طعام 

  .. فسكت صاحب الكتاب .. عنباً 
.. وبعد أيام جاءه صاحبه يستعري منه كتاباً آخـر  

  ..!!كتاب يف طبق فأعطاه ال
فما بال الطبـق  .. إمنا أريد الكتاب : فقال الرجل 

  !؟
والطبق لتحمل عليـه  .. الكتاب لتقرأ فيه : فقال 

  !!طعامك 
  .. فقد وصلت الرسالة .. ومضى .. فأخذ الكتاب 

.. وأذكر أن أن أحدهم كان يعود إىل بيته لـيالً  
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  ..وينام .. يعلقه على الشماعة .. وينزع ثوبه 
مث تأخذ الصـرف  .. وتفتح حمفظة النقود .. أيت زوجته فت

  .. واخلمسة .. من فئة الريال .. املوجود 
واحتـاج أن  .. فإذا استيقظ صباحاً وذهب إألى عمله 

  ..مل جيد صرفاً .. حياسب يف بقالة وحنوها 
  ..حىت فهم القضية .. فراقبها 

  ..وقد جعل يف جيبه ضفدعاً .. فرجع إىل بيته يوماً 
وأخـذ  .. واضطجع كهيئة النائم .. نزع ثوبه كالعادة و

  ..وهو يراقب الثوب .. يشخر 
  !!كالعادة ..فأقبلت زوجته لتأخذ ما يتيسر 
أدخلت يدها ـدوووء  .. أقبلت إىل الثوب متشي رويداً 

 ..  
.. آآآآه: فصرخت .. فتحرك فجأة .. فلمست الضفدع 

  .. يدي 
  ..جييب .. آآآه .. وأنا : وقال .. ففتح الزوج عينيه 

  ..مع مجيع الناس .. ليتنا نستعمل هذا األسلوب 
  ..ومع طالبنا .. أوالدنا إذا وقعوا يف أخطاء 

ال ترضى ن .. كان له أم صاحلة .. نايف أحد األصدقاء 
ألن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه .. يبقى يف البيت صور أبداً 

  ..كلب وال صورة 
إال .. عندها ألعاب متنوعـة  .. كان عندها طقلة صغرية 

  ..العرائس .. الدمى 
العيب : وقالت هلا .. عروسة .. أهدت إليها خالتها دمية 

  ..واحذري أن تراها أمك .. ا يف غرفتك 
  ..علمت األم .. وبعد يومني 

  ..فأرادت أن تقدم النصيحة بأسلوب مناسب 
من  ..!!يا أوالد : فقالت أم نايف .. جلسوا على الطعام 

ال أدري !! وأنا أشعر أن البيت ليس فيه مالئكة .. يومني 
  ..ال حول وال قوة إال باهللا .. ملاذا خرجت 

  .. والبنت الصغرية تسمع وهي ساكته 
فإذا بني .. وبعد الغداء رجعت الصغرية إىل غرفتها 

.. والعروسـة مـن بينـها    .. يديها ألعاب كثرية 
.. مامـا  : وقال وجاءت ا إىل األم .. فالتقطتها 

  !!افعلي ا ماشئت .. هذه التيطردت املالئكة 
وميكـن أن  .. يعين دع املنصوح حيتفظ مباء وجهه 
  ..تأكل العسل من غري أن حتطم اخللية 

  ..ال تنصحه كأنه قد كفر بفعله 
واعترب أنه وقع يف اخلطأ من .. بل وأحسن الظن به 

..أو من غري أن يعلم .. غري قصد 
  .. مر يف أول اإلسالم مل حترم بعد كانت اخل

  .. الصحايب اجلليل .. ويف يوم أقبل عامر بن ربيعة 
.. راوية مخـر   فأهدى لرسول اهللا .. من سفر 

  ..جرة كاملة مملوءة مخراً 
والتفـت إىل  .. إىل اخلمر مستغرباً  نظر النيب 

أما علمت أا قد حرمت : وقال .. عامر بن ربيعة 
  ؟..

  ..ما علمت يا رسول اهللا .. ال ! ؟ حرمت: قال 
  ..فإا قد حرمت : قال 

  ..فأسر إليه بعضهم بأن يبيعها .. فحملها عامر 
إن اهللا إذا حرم شيئاً .. ال : فقال  فسمعه النيب 

  ..حرم مثنه .. 
  )٧٢(..  فاهراقها على التراب  فأخذها 

فترفـع  .. وانتبه أن متدح نفسك وأنت تنصـح  
ال أحـد  .. املنصوح إىل القـاع  نفسك وتسحب 

  ..يرضى بذلك 
إذا نصح ولده بدأ يذكر .. -مثالً –بعض اآلباء 

ولعل الولد يعلم تاريخ .. أنا كنت وكنت ..أجماده 
                                               

  ( ٧٢ رواه الطرباين  (
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  ..!!والده 
  

  ..باختصار 
  ..صدقة .. الكلمة الطيبة 

  
  ..وال جتادل .. اختصر .٥٦

  ..إن الناصح كاجلالد : يقولون 
  .. يبقى األمل .. اجللد وبقدر مهارة اجلالد يف 

  !!ال قوة اجللد .. مهارة اجللد : أقول 
يتأمل املضروب وقت .. فاجلالد العنيف الذي يضرب بقوة 

  ..مث ما يلبث حىت ينساها .. وقوع السياط 
.. فقد ال يضرب بقـوة  ..أما اجلالد األستاذ يف صنعته 

  ..لكنه يعلم أن يوقع السوط 
وال .. بكثـرة الكـالم    ليست العربة.. كذلك الناصح 
  ..طول النصيحة 

  .. وإمنا بأسلوب الناصح 
إذا أردت أن تنصحه فال تلـق  .. فاختصر قدر املستطاع 

  ..!!عليه حماضرة 
كمن تنصـحه عـن   .. خاصة إذا كان األمر متفقاً عليه 

أو .. أو تـرك الصـالة   .. أو شرب اخلمر .. الغضب 
  ..اخل .. عقوق الوالدين 
فوجدا ال .. النبوية الشخصية املباشرة تأملت النصائح 

  ..أو سطرين .. تزيد الواحدة منها عن سطر واحد 
فإن لك األوىل .. ال تتبع النظرة النظرة .. يا علي : امسع 

  .. وليست لك الثانية 
  ..نصيحة باختصار .. انتهى 

أو .. كن يف الدنيا كأنك غريـب  .. يا عبد اهللا بن عمر 
  .. عابر سبيل 

  ..ى انته

فال تدعن يف دبر كل .. واهللا إين أحبك .. يا معاذ 
.. اللهم أعـين علـى ذكـرك    : صالة أن تقول 

  ..وحسن عبادتك .. وشكرك 
فال تـزامحن عنـد   .. إنك رجل قوي .. يا عمر 
  ..احلجر 

  ..وكذلك كان العقالء بعده 
  : الفرزدق الشاعر فقال  لقي أبو هريرة 

ولن تعدم .. ريتني يا ابن أخي إين أرى قدميك صغ
  ..هلما موضعا يف اجلنة 

ودع عنك قذف حملصـنات يف  .. يعين فاعمل هلا 
  ..شعرك 
فجعلـوا  .. كان على فراش املوت .. وعمر 

  ..الناس يثنون عليه 
أبشر يا أمري املؤمنني ببشـرى  : وجاء شاب فقال 

وقـدم يف  .. اهللا لك من صحبة رسـول اهللا  
مث .. وليت فعـدلت   مث.. اإلسالم ما قد علمت 

  ..شهادة 
وددت أن ذلك كفاف ال علي وال يل : فقال عمر 

..  
.. فـإذا إزاره ميـس األرض   .. فلما أدبر الشاب 

  ..مسبل 
  .. أن يقدم النصيحة للشاب  فأراد عمر 

  ..ردوا علي الغالم : فقال 
.. يا بن أخي : قال .. فلما وقف الشاب بني يديه 

وأتقـى لربـك   .. ى لثوبك فإنه أنق.. ارفع ثوبك 
)٧٣(..

  ..الرسالة وصلت .. باختصار .. انتهى 
  .. واترك اجلدال قدر املستطاع 

                                               
  ( ٧٣ البخاري  (
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فاملقصـود  .. خاصة إذا شعرت أن الذي أمامك يكـابر  
  ..إيصال النصيحة إليه 
  ) ..ما ضربوه لك إال جدالً : ( وقد ذم اهللا اجلدال 

 أوتوا إال.. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه : وقال 
  ..اجلدل 
أنا زعيم لبيت يف ربض اجلنة ملن ترك اجلدال وإن : وقال 

  ..كان حمقاً 
لكن أكثر النفوس فيها .. أحياناً يقتنع الشخص بالفكرة 

  ..أنفة وكرب 
  ) ..وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ( 

فالغاية عندك أنت أصالً أن يعرف اخلطأ ليتجنبه يف املـرة  
فلستما يف .. وليس الغاية أن تنتصر أنت عليه .. مة القاد

  ..حلبة مصارعة 
  ..ليالً .. على علي وفاطمة  دخل النيب 
  .. أي أال تقوما الليل .. أال تصليان : فقال هلما 

بعثنا .. مىت شاء أن يبعثنا .. أنفسنا بيد اهللا : فقال علي 
..  

على  ومضى وهو يضرب بيده.. ظهره  فوالمها النيب 
)٧٤(.. وكان اإلنسان أكثر شيء جـدالً  : فخذه ويقول 

..  
وهو ليس .. كالماً يعتذر به .. وأحياناً قد يذكر املنصوح 

  ..ليحفظ ماء وجهه ..عذراً مقنعاً لكنه يقوله 
  .. فكن مسحاً 

وال تغلق عليه األبواب بل أبقها مفتوحة أمامـه وأنـت   
  ..تنصح 

كن أن تعاجل خطأه من فيم.. وحىت لو تكلم بكالم خاطئ 
  .. حيث ال يشعر 

وأنا معك أن اإلنسـان يفقـد   .. صحيح : كأن تقول 
                                               

  ( ٧٤ )

  .. أعصابه غصباً عنه 
مث انسف كالمه إن .. ولكن : مث قل .. وأثن عليه 
  ..كان خاطئاً 

  
  ..وجهة نظر 

  .. وال تلق حماضرة .. نبه على اخلطأ 
  

..ال تبال بكالم اخللق .٥٧
.. ين عبد الـرمحن يومـاً   أعجبتين عبارة رددها اب

  .. وأظنه يف ذلك السن مل يكن يفقه معناها
  ..!!طنش تعش تـنـتـعش : كان يقول 

تأملت يف هذه العبارة وأنا أالحظ حويل انتقادات 
  .. وأحاديثهم .. وآراءهم .. الناس 

فوجدت أن الناس يف كالمهم وذمهم لنا يتنوعون 
..  

يتقن فن النصـيحة  فيهم الناصح الصادق الذي ال 
وبالتايل حيزنك بأسلوب نصحه أكثر مما يفرحك .. 
..  

  ..الذي يقصد حزنك ومهك .. وفيهم احلاسد 
.. الذي يهذي مبا ال يـدري  .. وفيهم قليل اخلربة 

  ..ولو سكت لكان خرياً له 
فهو ينظر للحياة .. وفيهم من طبيعته االنتقاد أصالً 

  ..بنظارة سوداء 
  ..احتدت األذواق لبارت السلع  لو: وقدمياً قيل 

وولده ميشـي  .. ذكروا أن جحا ركب على محار 
  ..جبانبه 

انظروا هلـذا األب  : فقال الناس .. فمروا بناس 
ويدع ولـده ميشـي يف   .. الغليظ يركب مرتاحاً 

  .. الشمس 
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وأركب ولده .. ونزل .. فأوقف احلمار .. مسعهم جحا 
..  

  ..لزهو وجحا يشعر بنوع من ا.. مث مشيا 
انظروا إىل هذا االبن : فقال أحدهم .. فمرا بقوم آخرين 

  ..يركب ويدع أباه ميشي يف الشمس .. العاق 
  .. مسعهم جحا 
ليتقو كالم النـاس  .. مث ركب مع ولده .. فأوق احلمار 

  ..وانتقادام 
ال .. انظروا إىل هذين الغلـيظني  : فقالوا .. فمرا بقوم 

  ..يرمحون احليوان 
  ..انزل .. يا ولدي : وقال .. جحا  فنزل

واحلمار ليس فوقه .. فنزل الولد وجعل ميشي جبانب أبيه 
  ..أحد 

.. انظروا إىل هـذين السـفيهني   : فقالوا .. فمرا بقوم 
  ..وهل خلق احلمار إال ليركب .. ميشيان واحلمار فارغ 

.. ودخال حتت احلمـار  .. فصرخ جحا وجر ولده معه 
  ..!!ومحاله 

افعل .. يا حبيب القلب : رأيت جحا وقتها لقلت له  ولو
فرضا الناس غاية ال .. وال تبال بكالم اخللق .. ما تشاء 

  .. تدرك 
  ومن الذي ينجو من الناس ساملاً    

  ..ولو غاب عنهم بني خافييت نسر 
  ..ال يفكر يف رأيه قبل أن يطرحه .. بعض الناس 

  طب فالنة ؟ليش خت.. ويقول .. يأتيك بعدما تتزوج 
يا أخي : تتمىن أن تصرخ يف وجهه وتقول .. وكأين بك 

ما أحد طلـب  .. انتهى املوضوع .. خالص .. تزوجت 
  ..منك اقتراحات 

.. ليتك أخربتين .. فيقول .. أو يأتيك وقد بعت سيارتك 
  .. فالن كان سيعطيك أكثر 

خـالص  .. الرجال باع سيارته !! بس .. يا أخي 
  !!غله بااللتفات وراءه ال تش.. وانتهى 

  .. وعموماً 
  ** ليس خيلو املرء من ضد ولو 

  ..!!طلب العزلة يف رأس جبل                       
  ..فال تعذب نفسك 

  
  ..جتربة 

من جعل دينه عرضة : قال أحد السلف 
  !! أكثر التنقل .. للخصومات 

مث أبتـ .. مث ابتسـ .. مث ابتسم .. ابتسم .٥٨
..

.. فهو أحد زمالئي يف عملـي  .. سنني أعرفه منذ 
  ..على كل حال 

لكن هل تصدق أنين إىل اآلن ال أدري هل نبتت له 
  !!أسنان أم ال 

وكأنه إذا ابتسم نقص .. والعبوس .. دائم التجهم 
  !!أو قلَّ ماله .. عمره 

ما رآين رسول اهللا : قال جرير بن عبد اهللا البجلي 
  إال تبسم يف وجهي..  

  ..ومراتب .. ة أنواع االبتسام
أن يكون وجهك صبوحاً .. فمنها البشاشة الدائمة 

  ..مبتهجاً دائماً 
.. فلو كنت مدرساً ودخلت الفصل على طالبك 

  .. فالقهم بوجه بشوش 
ومشيت يف املمر والناس ينظرون .. ركبت طائرة 

  ..كن بشوشاً .. إليك 
مـددت لـه   .. أو حمطة وقـود  .. دخلت بقالة 
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  ..ابتسم  ..احلساب 
ومـر  .. ودخل شخص وسلم بصوت عال .. يف الس 

  ..ابتسم .. بنظره على اجلالسني 
  ..ابتسم .. وصافحتهم .. دخلت على جمموعة 

االبتسامة هلا من التأثري الكـبري يف امتصـاص   : وعموماً 
  ..ما ال يشاركها غريها .. الغضب والشك والتردد 

والتبسم .. اطفه البطل هو الذي يستطيع التغلب على عو
 ..  

والنيب .. يوماً  ميشي مع النيب  كان أنس بن مالك 
  رد جنراين غليظ احلاشيةعليه ب ..  

  .. فلحقهما أعرايب 
يريد أن يلحق به  أقبل هذا األعرايب جيري وراء النيب 

  ..حىت إذا اقترب منه .. 
فتحرك الرداء بعنف علـى  .. جبذه بردائه جبذة شديدة 

  ..  نيب رقبة ال
  حىت نظرت إىل صفحة عاتق رسـول اهللا  : قال أنس 

  .. قد أثرت ا حاشية البرد من شدة جبذته .. 
لعل بيته حيترق وأقبـل يريـد   ! فماذا يريد هذا الرجل ؟

  ..أو أحاطت م غارة من املشركني .. معونة 
يـا  : الحظ مل يقل .. ( يا حممد : قال .. امسع ماذا يريد 

  ) ..رسول اهللا
.. مر يل من مـال اهللا الـذي عنـدك    .. يا حممد : قال 

  .. مث أمر له بعطاء .. مث ضحك ..   فالتفت رسول اهللا 
.. بطالً ال تستفزه مثل هذه التصرفات   كان .. نعم 

  .. وال يعاقب أو تثور أعصابه على التافهات 
دائـم  .. قوياً يضـبط أعصـابه   .. كان واسع البطان 

يفكر يف عواقـب  .. ىت يف أحلك الظروف االبتسامة ح
  ..األمور قبل أن يفعلها 

  !وماذا يفيد لو أنه صرخ بالرجل أو طرده 

! أو يصلح أدب الرجل ! هل سيشفى جرح عنقه 
  ..كال 

  ..إذن ليس مثل الصرب والتحمل 
وعالجهـا  .. نعم بعض األمور نثور هلا ونغضب 

  ..شيء آخر متاماً 
إمنا .. الشديد بالصرعة ليس : ملا قال  وصدق 

  ..الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب 
جيذب النـاس بالتبسـم   .. كان النيب الكرمي 

  ..  والبشاشة 
  .. ويف أثناء القتال .. خرجو إىل غزوة خيرب 

قربـة  .. وقع من حصن اليهود جراب فيه شحم 
  .. كاملة مملوءة مسناً 

ومضى  على عاتقه فرحاً محله عبد اهللا بن مغفل 
  .. به إىل رحله وأصحابه 

.. فلقيه الرجل املسئول عن مجع الغنائم وترتيبـها  
  :وقال .. فجذب اجلراب إليه 

  .. هات هذا نقسمه بني املسلمني 
أنـا  .. ال أعطيكه .. ال واهللا : فتعلق به عبد اهللا 

  .. أصبته 
  .. وجعال يتجاذبا اجلراب .. بلى : قال 

ومها يتجاذبان .. فرآمها . .فمر ما رسول اهللا 
  .. اجلراب 
  : مث قال لصاحب املغامن .. ضاحكاً  فتبسم 

  .. خل بينه وبينه .. ال أبالك 
.. فانطلق به عبد اهللا إىل رحله وأصحابه .. فتركه 
  ..فأكلوه 
  ..تبسمك يف وجه أخيك صدقة .. وأخرياً 

  :قال يل 
.. حىت تعلقت به نفسي .. فالن سحرين بأخالقه 
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  !!وما رآين إال تبسم .. دائماً بشوش : قال ! مل ؟: قلت 

.. اخلطوط احلمر .٥٩
  ..كان من طاليب يف اجلامعة

حريصاً على تكوين عالقات مع .. كان واسع الثقافة 
  ..لكنه كان ثقيل الدم عليهم .. الناس 

  :وقال .. جاءين يوماً 
ال يتحملـون  .. زمالئي يغضبون مين دائماً .. يا دكتور 

  ..زحي م
فكيف أحتملك .. أنا ال أحتملك ساكتاً : قلت يف نفسي 

  ..!خاصة إذا كنت تستخف دمك ومتزح ! ؟..متكلماً 
  ..أعطين مثاالً ! ملاذا ال حيتملون مزحك ؟: سألته 
) مث سكت .. ( اهللا يلعنك : عطس أحدهم فقلت : قال 
ويرمحك يا .. يا إبليس : أكملت قائالً .. فلما غضب .. 

  ..!!الن ف
  !!خفيف الدم.. مسكني كان يظن نفسه بذلك 

إال أنـه تبقـى   .. الناس مهما قبلوا مزاحك ومداعباتك 
  ..هناك خطوط محراء ال حيبون أن تتعداها 

  .. خاصة إذا كان ذلك أمام اآلخرين 
  ..بعض الناس ال يراعي ذلك 

  .. فتجد أنه يعتدي على حاجام 
ذ هاتفك اجلوال ويتصل بـه  يأخ) امليانة ( فمثالً من باب 

أو رمبا أرسل رسائل إىل أشخاص أنـت ال  .. كما يريد 
  .. ترغب أن يظهر رقم هاتفك عندهم 

أو حيرجك بطلبها حـىت  .. أو يأخذ سيارتك بغري إذنك 
  ..تأذن على مضض 

.. أو جتد جمموعة طالب يف يسكنون يف شـقة واحـدة   
عطفـه  فيجد أن م.. يستيقظ أحدهم ليذهب إىل جامعته 

  .. وحذاءه يف رجل فالن .. لبسه فالن 

جتـد بعـض   .. ومن تعدي اخلطوط احلمراء أنك 
الناس حيرج صاحبه مبزحة ثقيلة أو سؤال حمرج يف 

  .. جملس عام 
إال أنه يبقـى  .. والشخص مهما بلغ من احملبة لك 

  ..ويفرح ويسخط .. بشراً يرضى ويغضب 
  ..من تبوك  إىل املدينة راجعاً ملا أقبل رسول اهللا 

قدم عليه يف ذلك الشهر عروة بن مسعود الثقفي 
رفيع املكانة عنـد  .. وكان سيداً جليل القدر .. 

  ..قومه ثقيف 
فأسلم .. قبل أن يصل إىل املدينة  فأدرك النيب 

..  
  ..وسأله أن يرجع إىل قومه فيدعوهم إىل اإلسالم 

  ..إم قاتلوك : وقال له .. فخاف عليه 
.. قبيلة ثقيف فيهم خنوة االمتنـاع   أن وعرف 

حىت لو كان مع رئيسـهم  .. والصرامة يف التعامل 
..  

أنا أحب إليهم مـن  .. يا رسول اهللا : فقال عروة 
  ..وأبصارهم .. أبكارهم 

  ..وكان حمبباً مطاعاً فيهم 
فخرج يدعو قومه إىل اإلسالم رجاء أن ال خيالفوه 

  ..لعظم منزلته فيهم .. 
رقى علـى مرتفـع   ..  ديار قومه فلما وصل إىل

  ..وهو سيدهم .. وصاح م حىت اجتمعوا 
.. وأظهر هلم أنـه أسـلم   .. فدعاهم إىل اإلسالم 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أن  : وجعل يردد 
  ..حممداً رسول اهللا 

وثـاروا أن  .. صـاحوا  .. فلما مسعوا منه ذلك 
  ..يتركوا آهلتهم 

  ..ورموه بالنبل من كل جهة 
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  ..حىت وقع صريعاً 
  ..وهو ينازع املوت .. فأقبل إليه أبناء عمه 

  ما ترى يف دمك ؟ : يا عروة : وقال 
  ..وشهادة ساقها اهللا إيل .. كرامة أكرمين اهللا ا : فقال 

فليس يفَّ إال ما يف الشهداء الذين قتلوا مع رسول اهللا 

  .. أحد وال تأخذوا بثأري من .. فال تقتتلوا ألجلي .. 
  ..ملا بلغه خرب مقتله .. فقيل إن النيب 

كمثل صاحب ياسـني يف  .. إن مثله يف قومه : قال فيه 
  .. .. قومه 
الناس هلم أحاسيس مهما بلغت يف القرب منـهم  ! فانتبه 

  ..وإن كانوا يف منزلة األخ والولد .. 
  ..فنهى عن ترويع املؤمن .. على ذلك  لذا نبه النيب 

  ..وماً يسري مع أصحابه ي كان 
.. فراشه .. سالحه .. وكان كل واحد منهم معه متاعه 

  ..طعامه 
  ..فنام رجل منهم .. نزلوا منزالً 

  ..مازحاً .. إىل حبل معه فأخذه أقبل صاحبه ف
وأخذ .. ففزع.. فوجد متاعه ناقصاً .. فاستيقظ الرجل 
  ..يبحث عن حبله 

..)٧٥(لماًال حيل ملسلم أن يروع مس: فقال 
  .. ويف يوم آخر 

  ..يف مسري  كانوا يسريون مع النيب 
  ..على راحلته وهو رجل نعس ف

  ..من كنانته  سهماًفغافله صاحبه وانتزع 
  ..مذعوراً اًانتبه فزعف.. شعر الرجل مبن يعبث بسالحه ف

)٧٦(.. ال حيل لرجل أن يروع مسلماً: فقال 

مثالً  –سيارتك عند بقالة ومثله الذي ميزح فرياك أوقفت 
                                               

  ( ٧٥ رواه أبو داود (
  ( ٧٦ رواه الطرباين وغريه (

ويومهـك أـا   .. وهي تشتغل فيأيت ويقودها  -
  ..مازحاً.. سرقت 

قد جياملك صاحبك ويضحك أحياناً على مزحـة  
  ..لكنه متأمل .. مروعة 

  ولرمبا صرب احلليم على األذى  
  وفؤاده من حره يتأوه                           
  ولرمبا شكل احلليم لسانه

  حذر الكالم وإنه ملفوه                         
  

  ..وجهة نظر 
وكم مزحة .. انقلب ضده .. كل ما زاد عن حده 

  !!انتهت شجاراً 
  

  ..حفظ السر .٦٠
  ..شاع .. كل سرٍ جاوز اإلثنني : اشتهر قدمياً 

مـن اإلثـنني ؟   : ومن اللطائف أن أحدهم سئل 
  !!هذان : وقال .. فأشار إىل شفتيه 

.. يف أذن أحد من الناس بسر  ال أذكر أين مهست
امسح .. يا حممد : مث فاجأين قائالً .. واستأمنته إياه 

  ..يل ال أستطيع أن أكتمه 
: ويقـول  .. بل كل شخص يضرب بيده صدره 

والقمر يف مشايل .. واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين 
.. على أن أخرب بسرك .. أو السيف على رقبيت .. 

  !!ما أخربت 
.. وكشفت له أسرارك .. اطمأننت ووثقت مث إذا 

فال يزال .. مث حدث به .. تصبر شهرين أو ثالثة 
  .. يتناقل حىت يصلك 

فال .. فوجدت أن سرك ال ينبغي أن جياوز شفتيك 
  ..تكلف الناس ما ال يطيقون 
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  إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه
  فصدر الذي يستودع السر أضيق                      

  ..فوجدم كذلك .. كثرياً من الناس  جربت
فيشريون .. واملشكلة أنك تأتيهم على سبيل االستشارة 

  ..مث يفضحون سرك .. عليك 
ويصبحون من أبغض الناس إليك .. فيسقطون من عينك 

..  
  ..ومن أعجب ما يف التاريخ 

  .. أنه قبل معركة بدر 
  ..ا بقافلة قريش مقبلة وأراد قتاهل.. ملا مسع النيب 

.. فلما شعر م أبو سفيان .. إليها مع أصحابه  خرج 
وقـال  .. استأجر رجالً امسه ضمضم بن عمرو الغفاري 

  ..اذهب وأخرب قريشاً باخلرب 
كان وصوله مكـة  .. مسرعاً إىل مكة .. فمضى ضمضم 

  ..حيتاج أن يسري أياماً 
  ..وأهل مكة ال يدرون عن شيء من ذلك 

رؤيا .. أت عاتكة بنت عبد املطلب ويف ليلة من الليايل ر
فلما أصبحت بعثت إىل أخيها العباس بن عبد .. أفزعتها 
  : فقالت له .. املطلب 
وختوفت .. واهللا لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتين .. يا أخي 

فاكتم علي ما  ..أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة 
  ..وال حتدث به أحداً .. أحدثك 
  وما رأيت ؟  ..نعم : قال هلا 
حىت وقف بـوادي  .. رأيت راكباً أقبل على بعري : قالت 

أال انفـروا يـا آل   : مث صرخ بأعلى صوته " .. األبطح"
  ..! غدر إىل مصارعكم يف ثالث 
مث مضى فدخل املسـجد  .. فأرى الناس قد اجتمعوا إليه 

  ..والناس يتبعونه 
مث .. إذ صعد به بعريه فوق الكعبـة  .. فبينما هم حوله 

انفروا يا آل غدر إىل مصارعكم يف : صرخ مبثلها 
  .. ثالث 

 ..مث صعد به بعريه على رأس جبـل أيب قبـيس   
  :فصرخ مبثلها 

  ..انفروا يا آل غدر إىل مصارعكم يف ثالث 
فأقبلـت  .. مث أخذ صخرة فقذفها من أعلى اجلبل 

حىت إذا كانـت بأسـفل    ..وي من فوق اجلبل 
  ..اجلبل تكسرت 

ي بيت من بيوت مكة إال دخلته كسرة من فما بق
واهللا إن هذه : فاضطرب العباس وقال .. الصخرة 

  ! لرؤيا 
: فقال هلا حمذراً .. مث خشي أن تنتشر فيصيبه أذى 

  .. وأنت فاكتميها ال تذكريها ألحد 
.. مث خرج العباس منشغل البال بأمر هذه الرؤيـا  

ـ  .. فلقي الوليد بن عتبة وسط الطريق  ه وكـان ل
  ..صديقاً 

فال خترب ا .. اكتمها : وقال له .. فحدثه بالرؤيا 
  ..أحداً 

  ..فمضى الوليد 
  ..فلقي ابنه عتبة فحدثه ا 

  ..  مث مل ميض سويعات 
وفشـا  .. مث تناقلها الناس .. حىت حدث ا عتبة 

حىت حتدثت ا قـريش  .. احلديث ا يف أهل مكة 
  .. يف جمالسها 

  .. عباس ليطوف بالكعبة ويف الضحى ذهب ال
يف ظل .. فإذا أبو جهل جالس يف رهط من قريش 

  !!يتحدثون برؤيا عاتكة .. الكعبة 
  : فلما رأى أبو جهل العباس قال 

إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينـا  .. يا أبا الفضل 
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 ..  
  ..فلما أقبل إليه العباس وجلس معهم 

مىت حدثت فيكم ..يا بين عبد املطلب : قال له أبو جهل 
  هذه النبية ؟ 

  وما ذاك ؟ : قال 
  .. تلك الرؤيا اليت رأت عاتكة : قال 

  وما رأت ؟ : قال العباس 
أما رضيتم أن يتنبأ رجـالكم   ..يا بين عبد املطلب : قال 

  حىت تتنبأ نساؤكم ؟
.. انفروا يف ثالث : قد زعمت عاتكة يف رؤياها أنه قال 

  ..فسننتظر بكم ثالثة أيام 
  ..فسيكون .. فإن يك حقاً ما تقول 

وإن متض الثالث ومل يكن من ذلك شئ نكتب علـيكم  
  .. كتاباً أنكم أكذب أهل بيت العرب 

وجحد الرؤيا .. وما رد عليه شيئاً .. فاضطرب العباس 
  ..وأنكر أن تكون رأت شيئاً .. 

  ..مث تفرقوا 
  ..فلما أقبل العباس إىل بيته 

إال جاءت إليه غاضبة .. بد املطلب مل تبق امرأة من بين ع
أقررمت هلذا الفاسق اخلبيث أن يقع يف رجالكم : تقول .. 
  ..أما فيكم محية .. مث قد تناول النساء وأنت تسمع  ..

لئن عاد أبـو  .. واهللا : وقال .. وثار .. فاحتمى العباس 
  ..ألفعلن وأفعلن .. جهل إىل مثل كالمه 

  .. رؤيا عاتكة  من.. فلما كان اليوم الثالث 
  ..وهو مغضب .. ذهب العباس إىل املسجد 

فمشي حنوه يتعرضه .. فلما دخل املسجد رأى أبا جهل 
  ..ليعود لبعض ما قال فيقع به 

  ..فإذا بأيب جهل خيرج من باب املسجد يشتد مسرعاً 
فقد كان مستعداً خلصومة ..!! فعجب العباس من سرعته 

! ماله لعنه اهللا ؟: فقال العباس يف نفسه .. وعراك 
  ! أكلّ هذاخوف مين أن أشامته ؟

وإذا أبو جهل قد مسع صوت ضمضم بن عمـرو  
الغفاري الذي أرسله أبو سفيان ليستعني بأهل مكة 

 ..  
  ..وإذا ضمضم يصرخ يف الوادي واقفاً على بعريه 

والدم يسيل علـى وجـه   .. قد جدع أنف بعريه 
  ..البعري 

يا معشـر  : ول وقد شق ضمضم قميصه وهو يق
  ..اللطيمة .. قريش اللطيمة 

أموالكم مع أيب سفيان قد عـرض هلـا حممـد يف    
  ..أصحابه ال أرى أن تدركوها 

  ..الغوث .. الغوث : مث صاح بأعلى صوته 
وكان من أمرها .. عندها جتهزت قريش وخرجت 

  ..يف معركة بدر ما كان 
مـع قـوة   .. فتأمل كيف انتشر السر يف حملة عني 

  ..!!رص وشدة االستئمان احل
  ..ومن نشر السر أيضاً 

  ..أراد أن ينشر اخلرب .. ملا أسلم  أن عمر 
هو أعظمهم نشراً لإلشاعة .. فأقبل إىل رجل منهم 

 ..  
فاكتم عـين  .. إين حمدثك بسرٍ .. يا فالن : فقال 

!..  
  ما سرك ؟: قال 
ال ختـرب  .. فانتبه .. أشعرت أين قد أسلمت : قال 

  ..أحداً 
  .. مث توىل عنه عمر 

حىت جعل الرجل يطـوف  .. فما كاد يغيب عنه 
أعلمت ..!! أعلمت أن عمر أسلم : بالناس ويردد 
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  ..!!أن عمر أسلم 
  ..وكالة أنباء متنقلة !! عجباً 

  ..يف حاجة  أنساً  ويف يوم من األيام بعث النيب 
  ؟ إىل ماذا أرسلك النيب .. فسألته .. فمر بأمه 

  ..ما كنت ألفشي سر رسول اهللا .. واهللا : ل فقا
  ..يف شدة حفظه للسر .. هكذا كان أنس وهو صغري 

  ..وأىن لك اليوم أن جتد مثل أنس 
  ..قالت عائشة 

  ..كأن مشيتها مشية النيب  .. أقبلت فاطمة متشي 
أو  -مث أجلسها عن ميينه .. مرحباً بابنيت : فقال النيب 
  ..-عن مشاله 

  ..فبكت .. مث أسر إليها حديثاً 
  ..مل تبكني : فقلت هلا 

  :فضحكت فقلت .. مث أسر إليها حديثاً 
  ..فرحاً أقرب من حزن .. ما رأيت كاليوم 

  ؟ فسألت فاطمة عما قال هلا النيب 
  ..ما كنت ألفشي سر رسول  اهللا : فقالت 

  ..حىت قبض النيب  
  فسألتها ؟

القرآن  )٧٧(إن جربيل كان يعارضين  :أسر إيلَّ : فقالت 
وال أراه إال .. كل سنة مرة وإنه عارضين العام مـرتني  

  ..فبكيت .. وإنك أول أهل بييت حلاقاً يب .. حضر أجلي 
أو .. أما ترضني أن تكوين سيدة نساء أهل اجلنة : فقال 

  ..فضحكت لذلك .. نساء املؤمنني 
  

  ..قالوا 
  ..من عرف سرك أسرك 

                                               
  ( ٧٧ .یراجع القرآن معھ : یعارضھ القرآن (

  ..اجات قضاء احل.٦١
اطلعت على عدد  .. ملا بدأت يف دراسة املاجستري 

  ..أوسع من كتب الفرق والطوائف 
.. املـذهب الربامجـايت   .. من بني هذه املذاهب 
bragmatizem

  ..املذهب النفعي : وترمجته بالعربية 
ملا تبحرت يف دراسة هذا املذهب أدركت ملاذا كنا 

كـثري مـن   أنـه يف  .. نسمع يف أوروبا وأمريكا 
وإذا قابله يف مطعـم  .. األحيان يهجر االبن أباه 

  .. فكل واحد منهما حياسب عن نفسه 
مادام أين لن أستفيد منك فلماذا أخدمك .. فعالً 

  ! ؟
وأبذل جهدي ! واصرف وقيت ؟! ملاذا أنفق مايل ؟

  ..دون مردود مادي يعود علي ! ؟
  ..اإلسالم قلب هذا امليزان 

  ) .ا إن اهللا حيب احملسنني وأحسنو( فقال اهللا 
لئن امشي مع اخي يف حاجة حـىت  : ( وقال 

أحب إيلَّ من أن أعتكف يف مسـجدي  .. أثبتها له 
  ) ..هذا شهراً 

  ..كان اهللا يف حاجته .. ومن كان يف حاجة أخيه 
: ميشي يف الطريق فتوقفه اجلارية وتقول  وكان 

. .فيقف معها حىت يسمع حاجة .. يل إليك حاجة 
  ..وقد ميضي معها إىل بيت سيدها ليقضيها هلا 

  ..خيالط الناس ويصرب على أذاهم   بل كان 
.. وعـني دامعـة   .. كان يعاملهم بنفس رحيمة 

  ..وقلب عطوف .. ولسان داع 
يشـعر  .. جسد واحد .. كان يشعر أنه هو وهم 

.. ومرض املريض .. وحزن احلزين .. بفقر الفقري 
  ..وحاجة احملتاج 
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  .. وقد جلس يف مسجده حيدث أصحابه ..   ظر إليه ان
  ..فإذا به يرى سواداً مقبالً عليه من بعيد 

.. فإذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من مضر .. نظر إليهم 
  .. من قبل جند 

  .. ومن شدة فقرهم قد اجتابوا النمار 
يعين ميلك أحدهم قطعة قماش فال جيد مثن اإلبرة واخليط 

قماش من وسطه مث خيرج رأسه ويسدل باقيه فيخرق ال.. 
  ..على جسده 

ولـيس  .. وتقلدوا السيوف .. أقبلوا قد اجتابوا النمار 
ال عمامة وال سراويل وال .. عليهم أزر وال شيء غريها 

  ..رداء 
الذي م من اجلهـد والعـري     فلما رأى رسول اهللا 

  .. تغري وجهه .. واجلوع 
  ..لم جيد شيئاً يتصدق به عليهم ف.. فدخل بيته .. مث قام 

.. يبحـث  .. وخـرج  .. ودخل بيته اآلخر .. فخرج 
  ..فلم جيد .. يلتمس شيئاً هلم 

  .. مث صعد منربه .. فصلى الظهر .. مث راح إىل املسجد 
  :مث قال .. فحمد اهللا وأثىن عليه 

يا أَيها : ( أنزل يف كتابه .. فإن اهللا عز وجل .. أما بعد 
س اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَـق  النا

  قُوا اللَّـهاتاًء ونِسرياً واالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم
  ) ..الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً 

  .. مث قرأ 
 )ي دغل تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَي

  ) ..واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ 
  :وقال .. مث صاح م .. وجعل يتلوا اآليات واملواعظ 

تصدقوا قبل أن حيال بينكم .. تصدقوا قبل أن ال تصدقوا 
  ..ني الصدقة وب

مـن  .. من بره .. من درمهه .. تصدق امرؤ من ديناره 

.. وال حيقرن أحدكم شيئاً من الصـدقة  .. شعريه 
  :وجعل يعدد أنواع الصدقات  حىت قال 

  ..ولو بشق مترة 
فناوهلـا  .. فقام رجل من األنصار بصرة يف كفـه  

  ..وهو على منربه   رسول اهللا  
السرور يف وجهـه  يعرف   فقبضها رسول اهللا  

..  
فعمل ا كان لـه  .. من سن سنة حسنة : وقال 

ومثل أجر من عمل ا ال يـنقص مـن   .. أجرها 
  ..أجورهم شيء 

كـان عليـه   .. فعمل ا .. ومن سن سنة سيئة 
ومثل وزر من عمل ا ال يـنقص مـن   .. وزرها 

  ..أوزارهم شيء 
وجـاءوا  .. فتفرقـوا إىل بيـوم   .. فقام الناس 

  ..ومن ذي درهم .. فمن ذي دينار .. ت بصدقا
  .. ومن ذي ثياب .. ومن ذي متر 

كوم من طعام .. كومان   حىت اجتمع بني يديه 
  ..وكوم من ثياب .. 

ذلك لل وجهه حىت كأنه فلقة من   فلما رأى 
  ..قمر 

  ..رواه مسلم .. مث قسمه بني الفقراء 
  :قالت .. يف بيته  وملا سئلت عائشة عن حاله 
  ..أو يف مهنة أهله .. كان يكون يف حاجة أهله 

.. أفال جتعل من طرق دخولك إىل قلوب النـاس  
  ..قضاء حاجام 

  ..فأوصلته إليه .. احتاج شخص إىل مستشفى 
  ..استعان بك يف مشكلة فأعنته عليها 

وهو .. وتقف معه يف كربته .. يراك تقضي حاجته 
  ..كوراً يعلم أنك ال ترجو من ذلك جزاء وال ش
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  أحسن إىل الناس تستعبد قلوم 
  فطاملا استعبد اإلنسان إحسان                              

  ..رؤية 
.. لكنه سيحيا كبرياً .. من عاش لغريه فسيعيش متعباً 

  ..وميوت كبرياً 
  

  !!ال تتكلف ما ال تطيق .٦٢
وعقالً .. وديناً .. خلقاً .. كان صاحيب من خيار الناس 

 ..  
  ..إمام مسجد جبانب بيته  كان

  ..لكين كنت أمسع ذمه على ألسنة أناس كثريين 
  ..وال أجد له جواباً .. كنت أتعجب من ذلك 
ال .. صاحبك .. يا شيخ : قال .. حىت جاءين يوماً جاره 

  !!وال معنا .. يصلي بنا 
  !!مل ؟: قلت 
ومع ذلـك يغيـب   .. لكنه هو اإلمام .. ال أدري : قال 

  ..عن املسجد كثيييرياً 
لعله مشغول بأمر : فقلت .. فجعلت ألتمس له األعذار 

  .. لعله غري موجود بالبيت .. ضروري 
وأنا متأكد .. سيارته واقفة عند الباب .. يا شييييخ : قال 

  ..أنه يف بيته 
  ..جعلت أتقصى السبب لنصح صاحيب 

  ..حىت وجدت السبب 
  ..الرجل حبكم إمامته للمسجد 

  ..لناس ويلتمسون منه اإلعانة يف حاجام يأيت إليه ا
  .. هذا عليه دين يريد أن يبحث له عمن يسدده 

  .. وهذا متخرج من الثانوية ويريد شفاعة لدخول اجلامعة 
  .. وهذا مريض يريد إعانته على دخول املستشفى الفالين 

  .. وهذا عنده بنات كبار ويريد هلن أزواج 

  .. ده وهذا عليه أجيار لبيته مل يسد
وهذا أعطاه ورقة استفتاء يف طالق ليـذهب ـا   

  .. للمفيت العام 
  ..وهذا 

وهو رجل عادي ليس لـه قـدرات كـبرية وال    
  ..وال وجاهة متميزة .. عالقات الواسعة 

.. وكان املسكني يغلبه احلياء واخلجل من كل أحد 
  ..فال يقدر أن يعتذر من أحد أبداً 

  .. اد دينه بل يأخذ معروض هذا ويعده بسد
ويعـده أن يقبـل يف   .. ويكتب رقم هاتف الثاين 

  .. اجلامعة 
تعال بعد يومني وجتد ورقة دخول : ويقول للثالث 

  .. املستشفى جاهزة 
  ..وهكذا دواليك 

ويعطيهم مواعيد .. ويعتذر .. فيأتونه على املوعد 
  .. أخرى 

.. وال يرد على هاتفـه  .. حىت صار يتهرب منهم 
  ..!!ال خيرج من بيته  بل وأحياناً

يسبه ويصرخ .. إن وجده .. وصار من يلقاه منهم 
ملاذا جتعلين أبين .. طيب ملاذا تعدين : ويردد .. به 

  .. اآلمال عليك 
وتركت غريك ملا .. مل أكلم إال أنت : والثاين يقول 

  .. وعدتين 
.. أيقنت أنه حفر لنفسه حفرة .. ملا عرفت حاله 

  ..مث تردى فيها 
  :ويقول .. عته مرة يعتذر من أحدهم مس

  .. مل أستطع أن أفعل شيئاً يف موضوعك .. آسف 
طيب أنت ضيعت الوقـت  : وذاك يقول بكل قوة 

 ليتك أخربتين من قبل .. علي..  
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االعتذار يف البداية خري من : تذكرت عندها قول احلكيم 
  ..االعتذار يف النهاية 

ويتحـرك يف حـدود   .. ما أمجل أن يعرف املرء قدراته 
  ..الدائرة املرسومة حوله 

  ..ولقد جربت ذلك بنفسي 
أذكر أين ألقيت حماضرة يف أحد امعـات العسـكرية   

  .. بالرياض 
يا شيخ أريدك يف موضوع : وبعدها جاءين أحدهم وقال 

  ..ضروري جداً 
  ما هو ؟.. تفضل : قلت 
بلك ال بد أن أقا.. ما يصلح أن أذكره اآلن .. ال : قال 

  ..يف وقت واسع 
لكين .. جعل يعظّم حجم املوضوع وأنا أستمع له بلطف 

قد علمتين احلياة أن أكثر الناس يعطون األمور أكرب مـن  
  ..وصاحب احلاجة جمنون ا حىت تقضى .. حجمها 
وهـي  .. أظن لك حماضرة غداً يف مدينة كـذا  : قال يل 

  .. كم من الرياض ٢٠٠مدينة على بعد 
  .. يح صح: قلت 
  ..وأقابلك بعد احملاضرة .. سآيت إليك هناك : قال 

  ..تعجبت من حرصه 
خرجت بعد احملاضرة فخـرج الرجـل وراءي   .. وفعالً 

  ..حيمل ورقة صغرية يف يده .. مسعاً حايف القدمني 
شكر اهللا حرصـك  .. تفضل : قلت .. وقفت معه جانباً 

  ما حاجتك ؟.. 
.. لشهادة االبتدائيـة  عندي أخ حيمل ا.. يا شيخ : قال 

  ..وأريدك أن تدبر له وظيفة 
  !! بس ؟: قلت 
  !!بس ؟: قال 

ويبدو أن .. ومنظره يثري الشفقة .. كان الرجل متحمساً 

  .. أخاه مير بظروف صعبة فعالً 
فنحن يف زمـن ال  .. أيقنت أين لو وعدته سأخلف 

فضـالً  .. يكاد حامل البكالوريوس أن جيد وظيفة 
  ..وأنا أعرف حدود قدرايت .. تدائية عن حامل االب

وأخوك .. واهللا أمتىن أن أساعدك .. يا أخي : قلت 
  .. وأنا أتأمل له كما تتأمل .. أخي 

أمتىن أن تتكرم .. لكين ال أستطيع مساعدتك أبداً 
  ..علي وتعفيين 

  ..حاول .. يا شيخ : قال 
  ..الااا أقدر : قلت 

يـا  .. طيب : قال و.. فناولين الورقة اليت يف يده 
إذا .. شيخ خذ هذه الورقة فيها أرقـام هواتفنـا   

  ..وجدت له وظيفة فاتصل بنا 
وسـيظل  .. أدركت أنه يريد أن يربطين حببل أمل 

  ..ينتظر االتصال 
.. وخذ رقمي أنت .. بل دع الورقة معك : فقلت 

لعلي أن أكتب .. وإن وجدت له وظيفة فاتصل يب 
  ..لك شفاعة للمسئول فيها 

  ..انتظرت أن يودعين .. سكت الرجل قليالً 
.. بيض اهللا وجهـك  : لكين تفاجأت أنه قال يل 

سبق أن كلمت األمـري فـالن يف   .. واهللا يا شيخ 
ومل .. فأخـذ الورقـة   .. موضوع أخي منذ سنة 

  ..يتصل يب إىل اآلن 
.. فأخذ الورقة أيضاً .. ومرة كلمت اللواء فالن 

الء أناس مـا يهتمـون   هؤ.. ومل يتصل ومل يهتم 
وبدأ يـدعو  .. اهللا .. اهللا ينتقم منهم .. بالضعفاء 

  ..عليهم 
لو أخذت الورقـة  .. احلمد هللا .. فقلت يف نفسي 
  ..لصرت ثالثهم 
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  .. االعتذار يف البداية خري من إخالف الوعد .. نعم 
عارفني حلدود .. ما أمجل أن نكون صرحاء مع اآلخرين 

  ..قدراتنا 
  ..تصرخ بك زوجتك .. د خروجك من البيت أحياناً عن

  .. وعشاء .. وحفائظ .. وسكراً .. أحضر معك حليباً 
وإمنا اصرخ ا أنت .. طيب .. طيب : ال تردد .. فانتبه 

  : أيضاً وقل 
.. فهي خري من االعتذار عند العـودة  .. !! مااااااا أقدر 
  ..نسيت .. أقفلت احملالت .. ضاق وقيت 

  .. وإخوانك .. ئك وكذلك مع زمال
  .. أرجو أن تكون الفكرة وصلت 

  
  ..جتربة 

  ..خري من االعتذار يف النهاية .. االعتذار يف البداية 

  !من ركل القطة ؟.٦٣
  ..امسع القصة كاملة .. قبل أن جتيب على السؤال 

ال يطبق مهارة .. كان يعمل سكرترياً ملدير سيء األخالق 
  ..اس واحدة من مهارات التعامل مع الن

وحيملها ما .. كان هذا املدير يراكم األعمال على نفسه 
  ..ال تطيق 

  ..فدخل ووقف بني يديه .. صاح بسكرتريه يوماً 
  تفضل ؟.. سم : قال 

  ..ومل ترد .. اتصلت اتف مكتبك : صرخ به 
  ..آسف .. كنت يف املكتب ااور : قال 

خـذ هـذه   .. آسـف  .. كل مرة آسف : قال بضجر 
  ..وعد بسرعة .. ناوهلا لرئيس قسم الصيانة .. راق األو

وألقاها على مكتب رئيس قسم الصيانة .. مضى متضجراً 
  ..ال تؤخرها علينا : وقال .. 

  .. طيب ضعها بأسلوب مناسب : قال 
املهـم خلصـها   .. غري مناسب .. مناسب : قال 

  ..بسرعة 
  ..حىت ارتفعت أصواما .. تشامتا 

  .. مكتبه ومضى السكرتري إىل
بعد ساعتني أقبل أحد املوظفني الصغار يف الصيانة 

سأذهب ألخذ أوالدي مـن  : إىل رئيسه وقال .. 
  ..املدرسة وأعود 
  ..وأنت كل يوم خترج : صرخ الرئيس 

أول مـرة  .. هذا حايل من عشر سـنوات  : قال 
 تعترض علي..  

.. أنت ما يصلح معك إال العـني احلمـراء   : قال 
  ..ك ارجع ملكتب

وتوىل أحد املدرسـني  .. مضى املسكني إىل مكتبه 
  ..ملا طال وقوفهم يف الشمس .. إيصاهلم 

فأقبل إليه ولده .. عاد هذا املوظف إىل بيته غاضباً 
  :وقال .. الصغري معه لعبة 

  ..هذه أعطانيها املدرس ألنين .. بابا 
  ..ودفعه بيده .. اذهب ألمك : صاح به األب 

فأقبلت إليه قطتـه اجلميلـة   .. مضى الطفل باكياً
فركلها برجله فضربت .. تتمسح برجليه كالعادة 

  .. باجلدار 
  من ركل القطة ؟: السؤال 
  ..املدير : وتقول .. تبتسم .. أظنك 

  ..صحيح املدير 
  ..ملاذا ال نتعلم فن توزيع األدوار 

.. واألشياء اليت ال نقدر عليها نقول بكل شجاعة 
  ..ال نقدر .. دينا هذه ليست يف أي

خاصة أن تصرفاتك قد يتعدى ضررها إىل أقوام مل 
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  ..يكونوا طرفاً يف املشكلة أصالً 
وحيرجونك فتضطر لوعود .. وانتبه أن يستثريك اآلخرون 

  ..قد ال تستطيع تنفيذها .. 
 وانظر إىل رسول اهللا .. انتقل معي إن شئت إىل املدينة 

.. عدما انتشـر الـدين   ب.. وقد جلس يف جملسه املبارك 
  .. ووحد رب العاملني 

ومنهم .. جعل رؤساء القبائل يأتون إليه مذعنني مؤمنني 
  ..من كانوا يأتون صاغرين حاقدين 

له يف قومه ملك .. ويف يوم أقبل رئيس من رؤساء العرب 
  ..ومنعه 

وكان قومه يقولون له ملـا رأوا  .. أقبل عامر بن الطفيل 
.. يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسـلم   :انتشار اإلسالم 

  ..وكان متكرباً كتغطرساً 
واهللا لقد كنت أقسمت أال أموت حىت : فكان يقول هلم 

فأنا أتبع عقب هـذا  .. متلِّكين العرب عليهم وتتبع عقيب 
  !!الفىت من قريش 

وانصياع الناس لرسـول اهللا  .. مث ملا رأى متكن اإلسالم 
 .. أصحابه ومضى إىل رسـول  ركب ناقته مع بعض
  ..اهللا 

وهو بني أصحابه الكرام  دخل املسجد على رسول اهللا 
..  

يـا  : فلما وقف بني يدي النيب عليه الصالة والسالم قال 
  ..أي قف معي على انفراد .. حممد خالين 

ال واهللا حىت : فقال .. حذراً من أمثال هؤالء  وكان 
  ..تؤمن باهللا وحده 

  ..د خالين يا حمم: فقال 
يا حممـد قـم معـي    .. فال زال يكرر .. فأىب النيب 
  ..يا حممد قم معي أكلمك .. أكلمك 

فاجتر عامر إليـه أحـد   .. حىت قام معه رسول اهللا 

إين سأشـغل عنـك   : وقال .. أصحابه امسه إربد 
فجعل .. وجهه فإذا فعلت ذلك فاضربه بالسيف 

  ..إربد يده على سيفه واستعد 
ووقف معهما رسـول  .. االثنان إىل اجلدار  فانفرد

وقبض أربد بيـده علـى   .. يكلم عامراً  اهللا 
فلم .. فكلما أراد أن يسله يبست يده .. السيف 

  .. يستطع سل السيف 
وينظـر إىل  .. وجعل عامر يشاغل رسول اهللا 

  ..وإربد جامد ال يتحرك .. إربد 
  ..فرأى أربد وما يصنع  فالتفت 

  ..أسلم .. عامر بن الطفيل يا : فقال 
  يا حممد ما جتعل يل إن أسلمت ؟: فقال عامر 

  ..لك ما للمسلمني وعليك ما عليهم  فقال 
  أجتعل يل امللك من بعدك إن أسلمت ؟: قال عامر 

أن يعد عامراً بوعد قد ال يتحقـق   مل يشأ النيب 
..  

ليس ذلك لك : وقال .. فكان صرحياً جريئاً معه 
  ..وال لقومك 

أسلم على أن : وقال .. فخفف عامر الطلب قليالً 
أي أكون ملكاً على البادية .. يل الوبر ولك املدر 
  ..وأنت على احلاضرة 

أيضاً ال يريد أن يلزم نفسه بوعـود  .. فإذا به 
  ..ال : فقال .. ال يدري تتحقق أم ال .. 

وصاح بأعلى .. عندها غضب عامر وتغري وجهه 
  : صوته 
.. ألمألا عليك خـيالً جـرداً   .. ا حممد واهللا ي

  .. وألربطن بكل خنلة فرساً .. ورجاالً مرداً 
  ..وألغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء 

  ..مث خرج يزبد ويرعد 
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  .. ينظر إليه وهو مولٍّ  فجعل 
اللهم اكفين عـامراً  : بصره إىل السماء وقال  مث رفع 

  ..واهد قومه .. 
تعب من .. صحابه حىت إذا فارق املدينة خرج عامر مع أ

فصادف امرأة من قومه يقال هلا سلولية وكانت .. املسري 
يـذمها النـاس   .. وكانت امرأة فاجرة .. يف خيمة هلا 

  ..ويتهمون من دخل بيتها 
فنزل عن فرسه مضطراً ونـام يف  .. فلم جيد مأوى آخر 

  ..بيتها 
أعناق اإلبـل   فاخذته غدة وانتفاخ يف حلقه كما يظهر يف

  ..ففزع واضطرب .. فيقتلُها 
وموت .. غدة كغدة البعري : وجعل يتلمس الورم ويقول 

  ..يف بيت سلولية 
  ..وال مكان يشرف .. ال موت يشرف : أي 

.. بسيوف األبطال .. كان يتمىن أن ميوت يف ساحة قتال 
  !!يف بيت فاجرة .. فإذا به ميوت مبرض حيوانات 

  ..ملهانة للذل وا.. تباً 
  .. قربوا فرسي : فأخذ يصيح م 

وصار جيول .. وأخذ رحمه .. فوثب على فرسه .. فقربوه 
  .. به الفرس 

ويتحسس عنقه بيده ويقول .. وهو يصيح من شدة األمل 
  ..غدة كغدة البعري وموت يف بيت سلولية : 

حىت سقط عن فرسه .. فلم تزل تلك حاله يدور به فرسه 
  .. ميتاً 

  ..ورجعوا إىل قومهم .. أصحابه تركه 
مـا  : أقبل الناس إىل إربد يسألونه .. فلما دخلوا ديارهم 

  وراءك يا أربد ؟
.. واهللا لقد دعانا حممد إىل عبادة شيء .. ال شيء : فقال 

  ..لوددت لو أنه عندي اآلن فأرميه بالنبل حـىت أقتلـه   

فخرج بعد مقالته بيوم أو يومني معه مجل له ليبيعه 
فأرسل اهللا عليه وعلى مجله صاعقة فأحرقتـهما  .. 
..  

اللّه: " وأنزل اهللا عز وجل يف حال عامر وأربد 
لَمعايلُممحـا أُنثَىكُلُّتمو ـيضغت

بِمقْدارٍ عندهشيٍءوكُلُّتزداداَألرحام وما
 *  

مالعةادهالشبِ ويالْغالْكَبِريالِ الْمعت *  
بِهجهرومنأَسر الْقَولَمنمنكُمسواء
نمووهفختسلِمارِ بِاللَّيهبِالن ارِبسو *  

لَهاتقِّبعنمنِميبهيدي ـنمو ـهلْفخ
نم هفَظُونحرِيأَمإِنَّاللّهالَاللّهريغايم

اللّهأَرادبِأَنفُِسهِم وإِذَامايغيرواْحتىبِقَومٍ
دونِهمنلَهمومالَهمردفَالَسوًءابِقَومٍ

  * من والٍ 
ويهالَّذرِيكُميقرفًاالْبوىُءخشنيا وعطَمو

ابحالثِّقَالَ الس *  
حبسيودعالرهدمكَةُ بِحالَئالْمونمهيفَتخ
وهميشاءبِها منفَيصيبالصواعقويرسلُ

  * الْمحالِ شديدوهواللّهفييجادلُونَ
ةُلَهوعدقالْحينالَّذونَ وعـدـن يم ونِـهالَد

الْماءإِلَىيهكَفَّإِالَّ كَباسطبِشيٍءلَهميستجِيبونَ
فيالْكَافرِين إِالَّدعاءومابِبالغههوومافَاهليبلُغَ

  " ..ضالَلٍ
.. ال تلتزم إال مبا تثق أنه ميكنك الوفاء بـه  .. نعم 

  ..بعون اهللا 
فتكلم عن اآلخرة .. مرة خطيباً يف الناس  قام 

.. بنت حممد  يا فاطمة: مث صاح قائالً .. وأحواهلا 
فإين ال أغين عنك مـن  .. سليين من مايل ما شئت 
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  ..اهللا شيئاً 
  ..وأخرياً 

مع التأكيد على أمهية عدم االلتزام بالشيء إال وأنت قادر 
إال أنه ينبغي عند االعتذار أن نستعمل أسـلوباً  .. عليه 
  ..ذكياً 
ألن أبـاك  .. جاء إليك لتبحث ألخيه عن وظيفة : فمثالً 

  ..أو أنت .. أو أخاك .. كبري مسئول 
فاعتذر بأسلوب حيفظ ماء وجهه وجيعلـه يشـعر أنـك    

  :-مثالً  –قل .. تشاركه اهلم 
.. وأخوك أعتربه أخـي  .. أنا أشعر مبعاناتك .. يا فالن 

لكن املشـكلة  .. ولئن كان إخواين مخسة فهو السادس 
وأسأل .. فاعذرين .. أنين ال أستطيع أن أفعل شيئاً اآلن 

  .. اهللا أن يوفق أخاك 
  .. وتعبريات وجه مناسبة .. مع بتسامة لطيفة 

ألـيس  .. فكأنك ذا الرد اجلميل قضيت له ما يريـد  
  ؟..كذلك 

  ..وجهة نظر 
واعرف .. جريئاً مع الناس .. كن صرحياً مع نفسك 

  ..قدراتك والتزم حبدودها 

  ..الـتـواضـع.٦٤
  .. كنت يف جملس فيه عدد من الوجهاء 

  :وقال يف أثناء حديثه ! حدث أحد من رآه استغىن فت
.. فمـد يـده ليصـافحين    .. ومررت بأحد العمال .. 

  .. فترددت مث مددت يدي وصافحته 
  .. مع أين ال أعطي يدي ألي أحد : مث قال 

  ..ال أعطي يدي ألي أحد : ما شاء اهللا يقول 
.. فكانت األمة اململوكة الضـعيفة  .. أما رسول اهللا 

.. فتشتكي إليه من ظلم أهلها .. لقاه يف وسط الطريق ت

فينطلـق  .. فيجعل يده يف يدها .. أو كثرة شغلها 
  .. معها إىل أهلها ليشفع هلا 

ال يدخل اجلنة من كـان يف قلبـه   : وكان يقول 
  ..مثقال ذرة من كرب 

فالن متكـرب  .. يا أخي : كم مسعنا الناس يرددون 
  " ..شايف نفسه "فالن .. 
: ملاذا مل تستعن جبارك يف كذا ؟ فيقـول  : سأله وت

!!ما يعطينا وجه .. فالن متكرب علينا 
كم هم مبغوضون أولئك الذين يتكـربون علـى   

  .. ويعاملوم باستعالء .. الناس 
ذاك الذي يطغى أن رآه اسـتغىن  .. كم هو منبوذ 

..  
ذاك الذي يصعر خده للنـاس وميشـي يف األرض   

  ..مرحاً 
.. واخلـدام  .. يتكرب علـى العمـال   ذاك الذي 

  ..والفقراء 
وجمالستهم .. ومصافحتهم .. يتكرب عن حمادثتهم 

..  
جعل مير بطرقات مكـة  .. مكة فاحتاً  ملا دخل 

  .. واستهزئ به .. اليت طاملا أوذي فيها 
كاهن .. ساحر .. يا جمنون .. كم مسع يف طرقاا 

  ..كذاب .. 
قد أذل .. ممكناً .. يزاً وهو اليوم يدخلها قائداً عز

  ..اهللا أهلها بني يديه 
  فكيف كان شعوره وهو داخل ؟

  :قال عبد اهللا بن أيب بكر 
وقف على .. إىل ذي طوى  ملا وصل رسول اهللا 

  ..راحلته معتجراً بقطعة برد محراء 
حني .. ليضع رأسه تواضعاً هللا  وأن رسول اهللا 
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طرف (  إن عثنونه حىت.. رأى ما أكرمه اهللا به من الفتح 
  ..ليكاد ميس واسطة الرحل ) حليته 

مكة يوم الفتح وذقنـه   دخل رسول اهللا : وقال أنس 
  ..على راحلته متخشعاً 

فكلمـه   أقبل رجل إىل رسول اهللا : وقال ابن مسعود 
  ..فأخذته الرعدة .. يف شيء 

فإمنا أنا ابن امرأة من قـريش  .. هون عليك : فقال 
  ) ..اللحم الـمجفف .. ( تأكل القديد 

وآكل كما .. أجلس كما جيلس العبد : يقول  وكان 
  ..يأكل العبد 

  .. نعم 
  تواضع تكن كالنجم الح لناظر 

  على صفحات املاء وهو رفيع                            
  وال تك كالدخان يعلو بنفسه 

  على طبقات اجلو وهو رفيع                           
  ..تصار باخ

وما زاد اهللا عبداً بالتواضع إال عزاً .. من تواضع هللا رفعه 
..  

  ..العبادة اخلفية .٦٥
ويف ليلة باردة كنت .. يف أيام ربيع .. قبل عشر سنوات 
  ..يف الرب مع أصدقاء 

فاضـطررنا إىل املبيـت يف   .. تعطلت إحدى السيارات 
  ..العراء 

ما أمجل أحاديـث  و.. أذكر أنا أشعلنا ناراً حتلقنا حوهلا 
  ..الشتاء يف دفء النار 

  .. طال جملسنا فالحظت أحد اإلخوة انسلَّ من بيننا 
  ..كانت له عبادات خفية .. كان رجالً صاحلاً 

بل أحيانـاً  .. كنت أراه يتوجه إىل صالة اجلمعة مبكراً 

  ..!!وباب اجلامع مل يفتح بعد 
  ..قام وأخذ إناًء من ماء 

  .. اجته ظننت أنه ذهب ليقضي ح
.. فرأيته بعيداً عنـا  .. فقمت أترقبه .. أبطأ علينا 

قد لف جسده برداء من شدة الربد وهو سـاجد  
يتملق ربه ويتحبب إليه .. يف ظلمة .. على التراب 

..  
عزاً يف الدنيا قبل .. أيقنت أن هلذه العبادة اخلفية 

  ..اآلخرة 
  .. مضت السنوات 

القبول يف األرض  قد وضع اهللا له.. وأعرفه اليوم 
 ..  

  .. وهداية الناس .. له مشاركات يف الدعوة 
رأيت الصـغار  .. إذا مشى يف السوق أو املسجد 

  .. وحمبني .. مصافحني .. قبل الكبار يتسابقون إليه 
.. وأمـراء  .. كم يتمىن الكـثريون مـن جتـار    

أن ينالوا يف قلوب الناس من احملبـة  .. ومشهورين 
  .. مثل ما نال 

  .. كن هيهاااات ول
وتبغـي  ! نوماً *** وتبيته .. أأبيت سهران الدجى 

  بعد ذاك حلاقي ؟
إن الذين آمنـوا وعملـوا الصـاحلات    .. ( نعم 

أي جيعل هلم حمبـة يف  ) .. سيجعل هلم الرمحن وداً 
  ..قلوب اخللق 

  .. إذا أحبك اهللا جعل لك القبول يف األرض 
.. جربيـل  إن اهللا إذا أحب عبداً نادى : قال 

  : فقال 
  .. إين قد أحببت فالناً فأحبه 

  ..فيحبه جربيل : قال 
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  .. إن اهللا حيب فالناً فأحبوه : مث ينادى يف أهل السماء 
  ..فيحبه أهل السماء 

  ..مث تنزل له احملبة يف أهل األرض : قال 
إن الذين آمنوا وعملـوا الصـاحلات   " فذلك قول اهللا 

  .."سيجعل هلم الرمحن وداً 
إين أبغضت فالنـاً  : نادى جربيل .. وإذا أبغض اهللا عبداً 

: مث ينادى يف أهل السـماء  .. فيبغضه جربيل .. فأبغضه 
  ..إن اهللا يبغض فالناً فأبغضه 

  .. فيبغضه أهل السماء 
  ..)٧٨(.. مث تنزل له البغضاء يف األرض 

من استطاع منكم أن يكون له : قال الزبري بن العوام 
  .. من عمل صاحل فليفعل  خبيئة

  ..والعبادة اخلفية أنواع 
ولو ركعة واحدة وتراً .. احلفاظ على صالة الليل .. منها 

أو قبل أن تنام .. تصليها بعد العشاء مباشرة .. كل ليلة 
  ..لتكتب عند اهللا من قوام الليل .. أو قبل الفجر .. 

القرآن فأوتروا يا أهل .. إن اهللا وتر حيب الوتر : قال 
 ..  

بني الـزمالء  .. السعي يف اإلصالح بني الناس .. ومنها 
  ..بني الزوجني .. بني اجلريان .. املتخاصمني 

والصيامالصالةاال أخربكم بأفضل من درجة : قال 
  ؟ والصدقة

  ..بلى : قالوا 
هي احلالقة البنيوفساد ذات .. البنيإصالح ذات : قال 

)٧٩(  
  .. اهللا  ومنها اإلكثار من ذكر

  .. فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره 
                                               

  ( ٧٨ .رواه البخاري ومسلم ،  والترمذي واللفظ له   (
  ( ٧٩ .رواه أمحد وغريه  (

أنبئكم خبري أعمالكم أال : قال .. ويف احلديث 
درجاتكموأرفعها يف .. مليككمعند  وأزكاها.. 
وخري .. والورق  الذهبوخري لكم من إعطاء .. 

فتضـربوا أعنـاقهم    عـدوكم لكم من أن تلقوا 
  ؟..ويضربوا أعناقكم 

  يا رسول اهللا ؟ وما ذاك.. بلى : قالوا 
  ..)٨٠(ذكر اهللا عز وجل : قال 

فصدقة السر تطفئ غضب .. صدقة السر .. ومنها 
  .. الرب 

إذا صـلى الفجـر خـرج إىل     كان أبو بكر 
مث عاد إىل .. فاحتبس فيها شيئاً يسرياً .. الصحراء 

  ..املدينة 
فتبعه يوماً خفيـة  .. من خروجه  فعجب عمر 

  ..بعدما صلى الفجر 
ا أبو بكر خيرج من املدينة ويأيت علـى خيمـة   فإذ

فاختبأ له عمر خلف صخرة .. قدمية يف الصحراء 
..  

  ..مث خرج .. فلبث أبو بكر يف اخليمة شيئاً يسرياً 
فإذا .. فخرج عمر من وراء صخرته ودخل اخليمة 

  ..وعندها صبية صغار .. فيها امرأة ضعيفة عمياء 
  ..من هذا الذي يأتيكم: فسأهلا عمر 

.. هذا رجل من املسـلمني  .. ال أعرفه : فقالت 
  ..منذ كذا وكذا .. يأتينا كل صباح 
ويعجـن  .. يكنس بيتنا : قالت : قال فماذا يفعل 

  .. مث خيرج .. وحيلب داجننا .. عجيننا 
لقد أتعبت اخللفاء مـن  : فخرج عمر وهو يقول 

لقد أتعبت اخللفاء من بعدك يا .. بعدك يا أبا بكر 
  ..بكر أبا 

                                               
  ( ٨٠ .رواه أمحد والترمذي وغريمها ، صحيح  (
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*   *   *   *   *   *   *   *  
  ..بعيداً يف تعبده وإخالصه عن أيب بكر  ومل يكن عمر 

  .. فقد رآه طلحة بن عبيد اهللا 
خرج منه ودخل .. فدخل بيتاً مث .. خرج يف سواد الليل 

ماذا يفعل عمـر يف هـذه   .. فعجب طلحة .. بيتاً آخر 
  !!البيوت 

فإذا عجـوز  ..األولفلما أصبح طلحة ذهب إىل البيت 
  ..عمياء مقعدة

  ما بال هذا الرجل يأتيك ؟: فقال هلا 
يأتيين مبا يصلحين .. إنه يتعاهدين منذ كذا وكذا : قالت 

  .. وخيرج عين األذى 
أعثرات ..ثكلتك أمك يا طلحة: فخرج طلحة وهو يقول

  عمر تتبع؟
*   *   *   *   *   *   *   *  

فإذا برجل عـابر  .. ة إىل ضواحي املدين وخرج مرة 
.. وقد نصب خيمة قدميـة  .. سبيل نازل وسط الطريق 

مـن  : فسأله عمر .. مضطرب احلال .. وقعد عند باا 
  الرجل ؟

جئت إىل أمري املؤمنني أصيب من .. من أهل البادية : قال 
  ..فضله 

  فسأله عنه ؟.. فسمع عمر أنني امرأة داخل اخليمة 
  ..اجتك انطلق رمحك اهللا حل: فقال 

  ..هذا من حاجيت : قال عمر 
وليس عندي مال  -يعين تلد  -امرأيت يف الطلق : فقال 

  .. وال طعام وال أحد 
فقال المرأته أم كلثوم بنت .. فرجع عمر إىل بيته سريعاً 

  هل لك يف خري ساقه اهللا إليك ؟: علي 
فحملـت  .. فأخربها خبرب الرجـل  .. وما ذاك : قالت 

وقـدراً  .. ومحل هو جراباً فيه طعام .. اعاً امرأته معها مت
  ..ومضى إىل الرجل .. وحطباً 

  ..  ودخلت امرأة عمر على املرأة يف خيمتها 
فأشعل النار وأخذ يـنفخ  .. وقعد هو عند الرجل 

والدخان يتخلل حليته .. ويصنع الطعام .. احلطب 
  ..والرجل قاعد ينظر إليه .. 

امرأته من داخل  إذ صاحت.. فبينما هو على ذلك 
  ..بشر صاحبك بغالم .. يا أمري املؤمنني .. اخليمة 

: فزع وقـال  .. أمري املؤمنني .. فلما مسع الرجل 
فاضـطرب  .. نعم : قال .. أنت عمر بن اخلطاب 

: فقال له عمر .. وجعل يتنحى عن عمر.. الرجل 
  ..مكانك 

وقربه إىل اخليمـة وصـاح   .. مث محل عمر القدر 
  ..أشبعيها  ..بامرأته 

مث أخرجت باقي الطعام .. فأكلت املرأة من الطعام 
  ..خارج اخليمة 

وقال .. فقام عمر فأخذه فوضعه بني يدي الرجل 
  .. فإنك قد سهرت من الليل .. كل : له 

  .. مث نادى عمر امرأته فخرجت إليه 
فأتنا نأمر لـك  .. إذا كان من الغد : فقال للرجل 
  .. مبا يصلحك 

*   *   *   *   *   *   *   *  
وكان علي بن احلسني حيمل جراب اخلبـز علـى   

إن صـدقة  : ويقول ..فيتصدق ا.. ظهره بالليل 
  ..السر تطفىء غضب الرب 

: فقالوا .. فلما مات وجدوا يف ظهره آثار سواد 
  .. وما علمناه اشتغل محاالً .. هذا ظهر محال 

من بيوت .. فانقطع الطعام عن مائة بيت يف املدينة 
ال .. كان يأتيهم طعامهم بالليل .. األرامل واأليتام 

فعلموا أنه الذي ينفـق  .. يدرون من حيضره إليهم 
  ..عليهم 
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يصوم يوماً ويفطـر  .. وصام أحد السلف عشرين سنة 
كان له دكان خيرج إليـه  .. وأهله ال يدرون عنه .. يوماً 

 فـإذا .. إذا طلعت الشمس ويأخذ معه فطوره وغداءه 
وإذا كان يوم فطـره  .. كان يوم صومه تصدق بالطعام 

  ..أكله 
  ..رجع إىل أهله وتعشى معهم .. فإذا غربت الشمس 

  ..كانوا يستشعرون العبودية هللا يف مجيع أحواهلم .. نعم 
* مفَـازا  للْمـتقني إِنَّ : واهللا يقول .. هم املتقون 

قائدا حابنأَعو *باعكَوا أَوابراقًا * تها دكَأْسلَّا* و
ربكمنجزاء* كذَّابا ولَالَغوافيهايسمعونَ

  ..عطَاء حسابا 
وهو يتكفل بزرع حمبتك يف قلوب .. فاطلب حمبة اخلالق 

  .. خلقه 
  

  ..إضاءة 
إمنا الغاية .. ليس الغاية أن تكون ظواهر اآلخرين حتبك 

  ..اطنهم أيضاً أن حتبك بو
  

  ..أخرجهم من احلفرة .٦٦
أمل يقع مرة أن أحرجك شخص يف جملس عـام بكلمـة   

  ..جارحة 
.. بأي شيء وإن كـان صـغرياً   .. أو رمبا سخر منك 
  .. أو أسلوبك .. بلباسك أو كالمك 

.. فشعرت بامتنان عظيم لـه  .. فدافع عنك شخص ما 
 ألنه كأمنا أمسك بطرف ثوبك عندما دفعك غـريك إىل 

  ..هاوية 
وسترى هلا تأثرياً ساحراً .. مارس هذه املهارة مع اآلخرين 

..  
.. لو دخلت على شخص وأقبل ولده حيمل طبقاً يف طعام 

فكاد أن يقع الطبق علـى  .. لكنه استعجل قليالً 
ملاذا العجلة ؟ .. فانطلق األب عليه ثائراً .. األرض 

  ..كم مرة أعلمك ؟ 
وجه الولد واصفر فامحر..  

مـا  .. رجل .. بل فالن بطل .. ال : فقلت أنت 
ولعلـه  .. شاء اهللا عليه حيمل كل هـذا لوحـده   

  .. استعجل ألن فيه أغراض أخرى أيضاً 
  ..أي امتنان سيشعر به الغالم لك 

  ..فما بالك مع الكبار .. هذا مع الصغار 
بعـدما صـبوا   .. لو أثنيت على زميل يف اجتماع 

  ..م عليه وابالً من اللو
بعدما انكب اإلراد .. أو أثنيت على أحد إخوانك 

  ..األسرة عليه معاتبني 
بشر يا : شاب أحرجه شخص بسؤال أمام الناس 

  !كم نسبتك يف اجلامعة ؟.. فالن 
هل هذا سؤال يسأله عاقـل أمـام   .. باهللا عليك 

  !!الناس ؟
فأنقذته قائالً بلطف .. فانقلب وجه الشاب متلوناً 

أو عندك وظيفة !! ستزوجه ؟.. أبا فالن  ليش يا: 
  .. له ؟ أو 

  ..فضحكوا ونسي السؤال 
يا : فقلت .. أو لو عاتبه على دنو معدله الدراسي 

لكـن سيشـد   .. ختصصه صعب .. أخي ال تلمه 
  ..حيله إن شاء اهللا 

  .. كسب حمبة الناس فرص يقتنصها األذكياء 
فقـة  فإن لكل خا*** إذا هبت رياحك فاغتنمها 

  سكون
  ميشي مع النيب .. كان عبد اهللا بن مسعود 

..  
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فمرا بشجرة فأمره النيب أن يصعدها وحيتز لـه عـوداً   
  .. يتسوك به 

فأخـذ  .. حنيل اجلسم .. فرقى ابن مسعود وكان خفيفاً 
  .. يعاجل العود لقطعه 

فإذا مهـا  .. فأتت الريح فحركت ثوبه وكشفت ساقيه 
  .. ن ساقان دقيقتان صغريتا

  ..فضحك القوم من دقة ساقيه 
  ! من دقة ساقيه ؟! .. مم تضحكون ؟: فقال النيب 

  )٨١(.. والذي نفسي بيده إما أثقل يف امليزان من أحد 
  

  ..وجهة نظر 
  ..كسب حمبة الناس فرص يقتنصها األذكياء 

  
  ..االهتمام باملظهر .٦٧

  ..درس كان أبو حنيفة جالساً يوماً بني طالبه يف املسجد ي
واتكـأ علـى   .. وقد مد رجله .. وكان به أمل يف ركبته 

  ..جدار 
وعمامة .. أقبل رجل عليه لباس حسن .. يف هذه األثناء 

جليالً .. كان وقوراً يف مشيته .. ومظهر مهيب .. حسنة 
  ..يف خطوته 

  .. أفسح له لطالب حىت جلس جبانب أيب حنيفة 
،، ورتابة هيئته .. ورزانته.. فلما رأى ابو حنيفة مظهره 

وحتمل أمل ركبته .. استحى من طريقة جلسته وثىن رجله 
  ..ألجله 

  ..استمر أبو حنيفة يف درسه والرجل يسمع 
  ..فلما انتهى من الدرس 

  ..فرفع ذلك الرجل يده ليسأل .. بدأ الطالب يسألون 

                                               
  ( ٨١ غريمها رواه أمحد وأبو يعلى و (

  ما سؤالك ؟: وقال .. التفت إليه الشيخ 
  ة املغرب ؟ مىت وقت صال.. يا شيخ : فقال 
  .. !!إذا غربت الشمس : قال 
فماذا .. وإذا جاء الليل والشمس مل تغرب : قال 

  !نفعل ؟
.. آن أليب حنيفة أن ميد رجليـه  : فقال أبو حنيفة 

  .. ومد رجله كما كانت 
إذ كيـف  !!.. وسكت عن هذا السؤال املتناقض 

  !!يأيت الليل والشمس مل تغرب ؟
ليك تكـون يف ذهـن   يقولون إن النظرة األوىل إ

  ..من تصوره عنك % ٧٠املقابل أكثر من 
ويبدو أنه عند التأمل سـتجد أن النظـرة األوىل   

أو .. حىت تتكلم .. عنك % ٩٥تكون أكثر من 
  ..تعرف بنفسك 

ولو مشيت يف ممر يف مستشفى أو شركة وجبانبك 
وعليه وقار يف مشيته .. شخص عليه ثياب حسنة 

إذا وصلت إىل  –ال شعورياً  رمبا –لرأيت أنك .. 
طال .. تفضل : باب يف املمر التفت إليه وقلت له 

  !!عمرك 
.. ولو ركبت سيارة أحد أصدقائك فرأيتها فوضى 

ومها .. وهنا روق شاورما .. هنا فردة حذاء مرمي 
  ..وأشرطة كاسيت متناثرة .. منديل 

.. لكونت فكرة عن الشخص مباشرة أنه فوضوي 
  ..لترتيب غري مبال با

  ..ومظهرهم العام .. وكذلك يف لباس الناس 
والذي أعنيه هنا هو االهتمام باملظهر ال اإلسراف 

  ..أوغريها .. أو األثاث .. يف اللباس أو السيارة 
  ..يعتين ذه النواحي كثرياً  كان رسول اهللا 

  ..فكان له حلة حسنة يلبسها يف العيدين واجلمعة 
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  ..يف استقبال الوفود وكانت له حلة يلبسها 
  ..كان يعتين مبظهره ورائحته 

  .. وكان حيب الطيب 
أزهر اللون كـأن  ..   كان رسول اهللا : قال أنس 

  .. إذا مشا تكفأ .. عرقه اللؤلؤ 
وما مسست ديباجاً وال حريراً ألني من كف رسـول اهللا  

   ..  
..   وال مشمت مسكاً وال عنرباً أطيب من رائحة النيب 

  ..كانت يده مطيبةً كأمنا أخرجت من جؤنة عطار و
  ..يعرف بريح الطيب إذا أقبل ..   وكان 

  ) ..ال يرد الطيب   كان رسول اهللا ( وقال أنس 
ما مسست حريراً وال ديباجاً ألني من كـف  : قال أنس 
  ..رسول اهللا 

كان وجهه مسـتنرياً  .. أحسن الناس وجهاً   وكان 
  .. كالشمس 

حىت كأن وجهه قطعـة  .. ن إذا سر استنـار وجهه وكا
  .. قمر 

يف ليلـة مضـيئة    قال جابر بن مسرة رأيت رسول اهللا 
  .. مقمرة 

وعليه حلة .. وإىل القمر   فجعلت أنظر إىل رسول اهللا 
  ..فإذا هو عندي أحسن من القمر .. محراء 

  ..وكان يأمر املسلمني بذلك يأمر املسلمني مبراعاة املظهر 
 أتيت الـنيب  : قال .. عن أيب األحوص عن أبيه 

  ) ..أي ردئ ( وعلي ثوب دون  
    ..نعم : ألك مال ؟ قلت : فقال 
من اإلبل والبقـر والغـنم   : من أي املال ؟ قلت : قال 

  .. واخليل والرقيق 
فلُري أثر نعمة اهللا عليك .. فإذا آتاك اهللا ماالً :   فقال 

  .. وكرامته 

فـإن اهللا  .. من أنعم اهللا عليه نعمـة  : ( ل وقا
  ) . حيب أن يرى أثر نعمته على عبده 

  : قال وعن جابر بن عبداهللا 
زائراً يف منزلنا فرأى رجـالً  .. أتانا رسول اهللا 

  ..شعثاً قد تفرق شعره 
  أما كان جيد هذا ما يسكن به شعره ؟ : فقال 

أمـا  : ورأى رجالً آخر وعليه ثياب وسخة فقال
  ..كان هذا جيد ماء يغسل به ثوبه ؟ 

  ) .. من كان له شعر فليكرمه : ( وقال 
ومجال الشكل .. وكان حيرص على حسن السمت 

  ..  وطيب الرائحة .. واللباس .. 
إن اهللا مجيل حيـب  : ( وكان يردد يف الناس قائالً 

  ..)٨٢() اجلمال 
  

  ..جتربة 
% ٧٠قابل النظرة األوىل إليك تطبع يف ذهن امل

  ..من تصوره عنك 
  

  ..الصدق.٦٨
أذكر أين كنت أراقب على الطالب يوماً يف قاعـة  

ومع أن .. وكان االمتحان يوم مخيس .. االمتحان 
يوم اخلميس هو إجازة أصالً إال أننا اضـطررنا أن  

  ..جنعل فيه امتحاناً لزمحة املواد 
أقبـل  .. بعد مضي ربع ساعة من بداية االمتحان 

كان املسكني يبدو عليـه  .. ب متأخراً أحد الطال
  .. االضطراب الشديد 

أتيت متأخراً ولن أمسـح لـك   .. عفواً : قلت له 

                                               
  ( ٨٢ رواه مسلم  (
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  ..بدخول االمتحان 
  ..فبدأ يرجوين أن أمسح له 

  !ما الذي أخرك ؟: قلت 
  !!راحت علي نومة .. واهللا يا دكتور  : قال 

  ..فدخل وامتحن .. وقلت تفضل .. أعجبين صدقه 
  ما أخرك ؟: قلت .. دقائق أقبل طالب آخر بعده ب
تعرف الناس .. يا دكتور واهللا الطريق زححححمة : قال 

وهذا .. هذا رايح جامعته .. يف الصباح طالعني لدوامام 
  ..وهذا .. لشركته 

  .. وجعل يعدد علي ليقنعين أن الطريق زمحة 
 ورمبا ليس يف.. ونسي املسكني أن اليوم إجازة للموظفني 

  !!الطرق إال طالبنا 
  والسيارات متأل الطرق ؟.. يعين الشوارع زمحة : قلت له 

  ..إي واهللا يا دكتور كأنك ترى : قال 
إذا أردت أن تكذب فاضبط الكذبـة  !! يا شاطر : قلت 

مـن  .. يعين ما فيه دوامات .. يا أخي اليوم مخييييس .. 
  !!أين جاءت الزمحة ؟

" .. بنشر علي الكفر . " .نسيت .. آه يا دكتور : قال 
  ..!!أي تعطلت إحدى إطارات السيارة فوقف إلصالحها 

فضـحكت ودخـل   .. كان املسكني مضطرباً متورطـاً  
  .. ليمتحن 

  .. ما أقبح أن يكتشف الناس أنك تكذب عليهم .. نعم 
  ..ويفقدك املصداقية عندهم .. الكذب ينفر الناس عنك 

  ..وجيعلهم ال يثقون فيك 
  ..فلن يشكوها إليك .. ألحدهم مشكلة  فلو وقعت

  ..ولو تكلمت بشيء لن يسمعوه بتقبل 
اخليانـة إال  كلـها يطبع املؤمن على اخلـالل  : قال 

  ) ٨٣(والكذب
                                               

  ( ٨٣ رواه أمحد وأبو يعلى وغريمها (

أيكـون  .. يا رسول اهللا : فقيل له .. وسئل 
  جباناً ؟ املؤمن
  ..نعم : فقال 
  خبيالً ؟ املؤمنأيكون : فقيل 
  ..نعم : فقال 
  ؟ كذاباًاملؤمنن أيكو: فقيل 
    )٨٤(.. ال: فقال 

  :وقال عبد اهللا بن عامر 
.. قاعد يف بيتنا  ورسول اهللا .. دعتين أمي يوماً 

  :فقالت 
  ..أعطيكتعال.. ها 

  وما أردت أن تعطيه ؟: فقال هلا رسول اهللا 
  ..أعطيه متراً : قالت 

كتبت عليك .. أما إنك لو مل تعطيه شيئاً : فقال هلا 
  ) ٨٥(ذبة ك

إذا اطلع على أحد من أهل بيته كـذب   وكان 
  ..مل يزل معرضاً عنه .. كذبة 

يف كثري من األحيان يندفع بعض الناس إىل الكذب 
  ..ألجل إظهار أنفسهم بصورة أكرب من احلقيقة .. 

ومواقـف  .. فتجده يكذب يف بطوالت يؤلفهـا  
  ..خيترعها 

  ..ليملّحها .. أو يزيد يف القصص 
فيتشبع مبا .. وهو كاذب .. ي أشياء عنده أو يدع
  ..مل يعط 

  ..أو جتد الكذاب يعد وخيلف 
.. فيختلق أعـذاراً متنوعـة   .. أو يتورط بأمور 

  ..وسرعان ما يكتشف الناس كذبه فيها 
                                               

  ( ٨٤ مالك يف املؤطأ (
  ( ٨٥ رواه أبو داود (
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  .. فشهد على شيء .. وقف أحد العلماء أمام السلطان 
  ..كذبت : فقال السلطان 

هللا لو نادى مناد من السماء وا.. أعوذ باهللا : فصاح العامل 
فكيف وهو حرام .. ملا كذبت .. إن اهللا أحلَّ الكذب : 
!!  
  

  ..حقيقة 
  ..الكذب لون واحد كله أسود 

  
  ..الشجاعة .٦٩

تصدق كنت أعـرف  : قال يل بعدما خرجنا من الوليمة 
  ..اسم الصحايب الذي تكلمتم عنه 

  !ن ؟وقد رأيتنا متحريي.. ليش ما ذكرته !! عجباً : قلت 
  ..خجلت أتكلم : خفض رأسه وقال 

  ..تباً للجنب : قلت يف نفسي 
  ..وآخر كان يدرس يف السنة األخرية من الثانوية 

.. قبل يومني دخلت الفصـل  : التقيت به يوماً فقال يل 
.. واملدرس جالس على كرسيه .. فرأيت الطالب وامجني 

  ..بدون شرح 
  !ما اخلرب ؟: جلست وسألت الذي جبانيب 

  .. زميلنا عساف مات البارحة : قال 
تـاركون  .. كان يف الفصل عدد من أصدقاء عسـاف  

  ..والغون يف عدد من احملرمات .. للصالة 
حدثتين نفسي أن ألقي .. كان تأثري اخلرب عليهم واضحاً 

وبـر  .. عليهم كلمة وعظية أحثهم فيها على الصـالة  
  ..وإصالح النفس .. الولدين 
  هل فعلت ؟.. ااز ممتاا: قلت له 

  ..خجلت .. ال .. بصراحة : قال 
تبـاً  : وكظمت غيظي وأنا أقول يف نفسـي  .. سكت 

  !!للـجبن ؟
  ملاذا مل تصارحي زوجك باملوضوع ؟: امرأة تسأهلا 

خفت يهجرين !! خفت يزعل !! أستحي : فتقول 
  ..خفت .. 

لـم مل خترب أباك باملشكلة قبـل أن  : شاب تسأله 
  !تتفاقم ؟
  .. ما أجترأ .. أخاف : فيقول 

أستحي أبتسم : أو رمبا رفع أحدهم ضغطك بقوله 
  .. أخجل أثين عليه .. 

  ..يستخف دمه .. أخاف يقولون جيامل 
فـأمتىن أن أصـرخ   .. أمسع هذه التصرفات كثرياً 

  !إىل مىت ؟.. يا جبناااااء : فيهم 
هو صفر على الشمال دائماً .. اجلبان ال يبين جمداً 

..  
إن حضر جملساً تلحف بـجـبنه ومل يشارك برأي 

  ..أو ينطق بكلمة .. 
ومل يستطع أن .. وإن ذكروا نكتة ضحكوا وعلّقوا 
  ..يزيد على أن خفض رأسه وتبسم 

  ..مل ينتبه أحد لوجوده .. وإن حضر جملساً 
أو .. أو زوجـاً  .. واألعظم من ذلك إن كان أباً 

  .. مديراً 
  ..أو حىت زوجة أو أماً

  ..وليس له قدر .. الناس يكرهون اجلبان 
  ..فعود نفسك على الشجاعة يف اإللقاء 

  ..الشجاعة يف النصح 
  ..الشجاعة يف تطبيق مهارات التعامل مع الناس 

  
  ..وجهة نظر 

  ..صرب ساعة : وإمنا النصر .. عود نفسك ودرا 
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  ..الثبات على املبادئ .٧٠

ثباته على مبادئه و.. كلما كانت شخصية الشخص أقوى 
  .. كان أهم يف احلياة .. أشد 

مهما ملَّحوا .. أحيناً يكون من مبادئك عدم أخذ الرشوة 
  .. عمولة .. هدية .. خبشيش .. أمساءها 

.. عدم الكذب على زوجها .. زوجة يكون من مبادئها 
  ..كذب أبيض .. متشية حال .. مهما زينوه هلا 

ت حمرمة مـع اجلـنس   عدم تكوين عالقا.. من املبادئ 
  ..عدم شرب اخلمر .. اآلخر 

ليثبـت علـى   .. جلس مع أصحابه .. شخص ال يدخن 
  .. مبادئه 

الشخص الثابت على مبادئه وإن انتقدته أصحابه أحيانـاً  
إال أن مشـاعرهم الداخليـة   .. واموه بعدم املرونة .. 

  ..تؤمن أا أمام بطل 
  ..ته أكثر ن غريه فتجد أن أكثرهم يلجأ إليه ويشعر بأمهي

بل الرجال .. وليش هذا خاصاً بأحد اجلنسني دون اآلخر 
  ..والنساء يف ذلك سواء 

عندها سريضخ .. فاثبت على مبادئك وال تقدم تنازالت 
  ..الناس هلا 

ملا ظهر اإلسالم يف الناس جعلت لقبائل تفد إىل رسول اهللا 
..  

  ..فجاء وفد قبيلة ثقيف وكانوا بضعة عشر رجالً 
املسجد ليسمعوا القرآن  فلما قدموا أنزهلم رسول اهللا 

 ..  
  عن الربا والزنا واخلمر ؟: فسألوه 

  ..فحرم عليهم ذلك كله 
امسه .. وكان هلم صنم ورثوا عبادته وتعظيمه عن آبائهم 

وينسجون حوله " .. الطاغية " ويصفونه بـ " .. الربة " 

  ..القصص واحلكايات للداللة على قوته 
  ما هو صانع ا ؟" الربة " سألوه عن ف

  ..اهدموها : قال 
لو تعلم الربة أنـك  .. هيهات : وقالوا .. ففزعوا 

  !!قتلت أهلها .. تريد أن دمها 
فعجب من خوفهم من هدم .. وكان عمر حاضراً 

  ..صنم 
إمنا !! ما أجهلكم !! وحيكم يا معشر ثقيف : فقال 

  ..الربة حجر 
  ..إنا مل نأتك يا ابن اخلطاب  :وقالوا .. فغضبوا 

  ..فسكت عمر 
.. الطاغية ثالث سنني نشترط أن تدع لنا : فقالوا 

  ..مث دمه بعدها إن شئت 
أم يساومونه على أمر يف العقيدة  فرأى النيب 

فما دام أـم  .. هو أصل من أصول اإلسالم !! 
  .. !!فما الداعي للتعلق بالصنم .. سيسلمون 

  ..ال : فقال 
  ..مث اهدمه .. فدعه سنتني : قالوا 
  ..ال : قال 

  ..فدعه سنة واحدة : قالوا 
  ..ال : قال 

  !!فدعه شهراً واحداً : قالوا 
  ..ال : قال 

فاملسـألة  .. فلما رأوا أنه مل يستجب هلم يف ذلك 
  !!ال جمال فيها للمفاوضة .. شرك وإميان 

أمـا   ..فتولَّ أنت هدمها .. يا رسول اهللا : قالوا 
  ..حنن فإنا لن دمها أبداً 

  ..ليكم من يكفيكم هدمها إسأبعث : فقال 
فإننـا  .. ال نريد أن نصـلي  .. والصالة : فقالوا 
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  !!نأنف أن تعلو إست الرجل رأسه 
أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم مـن  : فقال 
  ..ذلك 

  ..!!فال خري يف دين ال صالة فيه .. وأما الصالة 
  ..وإن كانت دناءة.. سنؤتيكها :فقالوا 

  ..فكاتبوه على ذلك 
فأسـلموا  .. ودعوهم إىل اإلسالم .. وذهبوا إىل قومهم 

  ..على مضض 
هلـدم   مث قدم عليهم رجال من أصحاب رسـول اهللا  

  ..الصنم 
  ..واملغرية بن شعبة الثقفي .. فيهم خالد بن الوليد 

  ..فتوجه الصحابة إىل الصنم 
  .. خرج الرجال والنساء والصبيان و.. ففزعت ثقيف 

وقد وقع يف قلوم أنه لن ينهدم .. وجعلوا يرقبون الصنم 
  ..وأن الصنم سيمنع نفسه .. 

والتفـت إىل  .. فأخـذ الفـأس   .. فقام املغرية بن شعبة 
  : الصحابة الذين معه وقال 

  !!واهللا ألضحكنكم من ثقيف 
مث سـقط  .. فضرب الصنم بالفأس .. مث اقبل إىل الصنم 

  ..وجعل يرفس برجله 
أبعد اهللا : وقالوا .. وفرحوا .. وارجتوا .. فصاحت ثقيف 

  ..قتلته الربة .. املغرية 
  :مث التفتوا إىل بقية الصحابة وقالوا 

  ..من شاء منكم فليقترب 
  :وقال .. عندها قام املغرية ضاحكاً 

) .. أي مزحة ( إمنا هي لكاع .. وحيكم يا معشر ثقيف 
فاقبلوا عافية اهللا واعبدوه .. حجارة ومدر .. صنم وهذا 

..  
فما زالوا يهدموا .. والناس معه .. مث أقبل يهدم الصنم 

  ..حىت سووها باالرض .. حجراً حجراً 
  

 ـيوح..  
من طلب رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه "

وأسخط عليه الناس ، ومن طلب رضا اهللا بسخط 
  "رضى عنه الناس الناس رضي اهللا عنه وأ

  
  ..إغراءات.٧١

اطلع على قرأ .. قرأت أن شاباً مسلماً يف بريطانيا 
إعالن إلحدى الشركات حول حاجتها إىل موظفني 

  ..يعملون يف احلراسات 
فـإذا  .. أقبل إىل اللجنة املختصة مبقابلة املتقدمني 

ما بني مسـلمني وغـري   .. مجع كبري من الشباب 
  ..مسلمني 

.. ن املقابلة سأله الواقفـون  كلما خرج شخص م
  عن ماذا سألوك ؟ ومباذا أجبت ؟

كم كأساً تشرب من اخلمر : كان من أهم أسئلتهم 
  !يومياً ؟

وتتابعـت عليـه   .. فدخل .. جاء دور صاحبنا 
  كم تشرب من اخلمر ؟: حىت سألوه .. األسئلة 

  ..أنا ال أشرب اخلمر : فقال 
  !هل أنت مريض ؟!! ملاذا : قالوا 

  ..واخلمر حرام .. لكين مسلم .. ال : قال
يعين ال تشرا حىت يف عطلة آخر األسبوع : قالوا 

  !!؟
  ..ال : قال 

  ..فنظر بعضهم إىل بعض متعجبني 
فإذا امسه يف أوائل املقبولني .. فلما ظهرت النتائج 

 ..  
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  ..ومضى عليه أشهر .. بدأ عمله معهم 
ملـاذا  : ابلة وسأله ويف يوم لقي أحد املسئولني يف تلك املق

  !كنتم تكررون سؤايل عن اخلمر ؟
وكلما .. ألن الوظيفة املطلوبة هي يف احلراسات : فقال 

.. فوجئنا به يشرب اخلمر ويسكر .. توظف فيها شاب 
فلما .. ويهجم على الشركة من يسرقها .. فيضيع مكانه 

.. وجدناك ال تشرب اخلمر عرفنا أننا وقعنا على مبتغانا 
  !!اك هنا فوظفن

  ..ما أمجل الثبات على املبادئ وإن كثرت اإلغراءات 
املشكلة أننا نعيش يف جمتمعات قلَّ أن جتـد فيهـا مـن    

.. يعيش من أجلها وميوت من أجلـها  .. يتمسك مبادئه 
  ..وإن كثرت اإلغراءات .. ويثبت على االلتزام ا 

والتزمت بالصراط املستقيم .. إذا مشيت على الصحيح 
  ..أصحاب املبادئ األخرى لن يتركوك ف.. 

  ..فعدم قبولك للرشوة يغضب زمالءك املرتشني 
  !!يغضب الفاعلني .. وامتنعاك عن الزنا 

  ..كان يعس ليلة من الليايل  ذُكر أن عمر بن اخلطاب 
  ..يراقب وينظر 

فسمع فيـه رجـال   .. فمر بأحد البيوت يف ظلمة الليل 
وخشي .. الباب ليالً  فكره أن يطرق عليهم.. سكارى 

  ..وأراد أن يتثبت من األمر .. أن يكون ظنه خاطئاً 
ووضع ا عالمة .. فتناول كسرة فحم من على األرض 

  ..ومضى .. على الباب 
فـرأى  .. فخرج .. مسع صاحب الدار صوتاً عن الباب 

  ..ففهم القصة .. ورأى ظهر عمر مولياً .. العالمة 
لكـنن  .. مة وينتهي األمـر  فكان األصل أن ميسح العال

  ..!!الرجل مل يفعل ذلك 
وجعل .. وإمنا أخذ كسرة الفحم وأقبل إىل بيوت جريانه 

  !!يرسم على أبواا عالمات 

ويكونون .. وكأنه يريد أن ينزل الناس إىل مستواه 
  ..!!وال يريد أن يرتفع إىل مستواهم .. مثله 

زنـني   ودت الزانية لو أن النساء كلهن: ويف املثل 
..  

أن جتد زوجـة كـثرية   .. من التجارب يف حياتنا 
.. تربـت علـى ذلـك    .. الكذب على زوجها 

.. فإذا رأت من تنكـر عليهـا   .. وتعودت عليه 
حاولـت أن جترهـا إىل   .. وتنصحها بالصـدق  

الرجال ما يصـلح  : فكررت عليها .. مستنقعها 
ما متشي أمورك معه إال بالكذب .. معهم إال كذا 

..  
أو .. تزال ا حىت تتنازل عن مبادئه وتـتغري   فال

  ..ولعلها .. رمبا تثبت 
وقل مثل ذلك يف مسئول حسن اخللق مع موظفيه 

ويزرث الراحة .. ويرى أن هذا مما يفيد العمل .. 
  ..ويزيد اإلنتاج .. يف قلوم 

مبغوض مـن قبـل   .. فيلقاه مسئول سيء اخللق 
يد أن يقنعـه  أو ير –رمبا  –فيحسده .. موظفيه 

ال تفعـل  : فيقول له .. بأسلوب آخر يف التعامل 
  ..وال .. وال تبتسم .. وافعل كذا .. كذا 

فيحـول أن  .. أو صاحب بقالة ال يبيع السجائر 
  .. يقنعه 

وقـل بـأعلى   .. فكن بطالً واثبت على مبادئك 
  ..مهما أغروك .. الااااا : صوتك 

ن يتنـازل  أ وقدمياً حاول الكفار مع رسول اهللا 
ودوا لـو تـدهن   : ( فقال اهللا لـه  .. عن مبادئه 
  ) ..فيدهنون 

.. يعين أم ال مبادئ عندهم أصالً ليحافظوا عليها 
.. وبالتايل ال مانع عندهم من التنازل عن مبادئهم 
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  ..فانتبه أن يغروك بترك مبادئك 
  

  :قال تعاىل 
  "ودوا لو تدهن فيدهنون * فال تطع املكذبني " 

  
  ..فو عن اآلخرين الع.٧٢

  ..ال ختلو احلياة من عثرات تصيبنا من الناس 
وتعـد علـى   .. وتلك كلمة نابية .. فهذه مزحة ثقيلة 
  ..حاجات شخصية 

أو اختالف يف وجهات نظر .. خصومة بني اثنني يف جملس 
  .. أو آراء .. 

وليس عنده اسـتعداد  .. وبعضنا يكرب املوضوع يف نفسه 
  . .للعفو أو النسيان 

أو رمبا مل ميلك استعداداً لقبول أعذار اآلخرين والعفـو  
  ..عنهم 

ميأل صدره بأحقاد .. بعض الناس يعذب نفسه بعدم عفوه 
  ..تشغله تعذبه 

  ..بدأ بصاحبه فقتله .. وهللا در احلسد ما أعدله 
هناك أشياء ال ميكن أن تعاقب عليها .. فال تعذب نفسك 

..  
  ..وعش حياتك .. انس املاضي 

  ..واطمأن الناس .. مكة فاحتاً  ملا دخل رسول اهللا 
  .. خرج حىت جاء الكعبة فطاف ا سبعاً على راحلته 

دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح .. فلما قضى طوافه 
  ..ففتحت له فدخلها .. الكعبة 

  ..فرأى فيه صور املالئكة وغريهم 
الم ورأى إبراهيم عليه السـالم مصـوراً يف يـده األز   

  ..يستقسم ا 
جعلوا شيخنا يستقسم باألزالم .. قاتلهم اهللا : فقال 

  !ما شأن ابراهيم واألزالم ؟!! 
ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً ولكـن كـان   

  ..حنيفاً مسلماً وما كان من املشركني 
  ..بتلك الصور كلها فطمست  مث أمر 

مث . .مث وجد فيها محامة من عيدان فكسرها بيـده  
  ..طرحها 

  ..مث وقف على باب الكعبة 
وقد اجتمع له الناس يف املسجد مسلمني والكفـار  

  ..ينظرون إليه 
فاطلع فيها .. مث صلى ركعتني مث انصرف إىل زمزم 

  ..ودعا مباء فشرب منها وتوضأ .. 
  ..والناس يبتدرون وضوءه 

مـا  : ويقولون .. واملشركون يتعجبون من ذلك 
  ..وال مسعنا به مثل هذا رأينا ملكاً قط 

وكان .. مث أقبل إىل مقام إبراهيم فأخره عن الكعبة 
  ..ملصقا ا 

  :على باب الكعبة فقال  مث قام 
صدق وعده .. وحده ال شريك له .. ال إله إال اهللا 

  ..وهزم االحزاب وحده .. ونصر عبده .. 
فهـو  .. أو مال يدعى .. أو دم .. أال كل مأثرة 

.. إال سدانة البيـت  .. ت قدمي هاتني موضوع حت
مث جعل يقرر بعـض األحكـام   .. وسقاية احلاج 
  :الشرعية فقال 

ففيه .. أَلَا وقتيل اخلطأ شبه العمد بالسوط والعصا 
أربعـون منـها يف   .. الدية مغلظة مائة من االبل 

  ..بطوا أوالدها 
  :فصاح م .. مث نظر إىل رؤوس قريش وساداا 

إن اهللا قد أذهب عنكم خنـوة  .. يش يا معشر قر
  ..وتعظّمها باآلباء .. اجلاهلية 
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  ..وآدم من تراب .. الناس من آدم 
وأُنثَىذَكَرٍمنخلَقْناكُمإِناالناسأَيهايا" مث تال 

اكُملْنعجاووبعلَشائقَبفُواوارعتإِنَّلكُممأَكْرندع
اللَّهأَتإِنَّقَاكُماللَّهيملعبِريخ "  

  ..مث جعل يتأمل يف وجوه الكفار 
وهم يف ذهلم وضعفهم .. وهو يف عزه وملكه عند الكعبة 

..  
وألقوا األوسـاخ  .. وأهانوه .. يف مكان طاملا كذبوه فيه 

  ..على رأسه وهو ساجد 
صاغرين .. أذالء .. مهزومني .. وكفار قريش بني يديه 

..  
  ما ترون أين فاعل فيكم ؟.. يا معشر قريش : ال مث ق

.. أنت أخ كرمي .. تفعل بنا خرياً : وقالوا .. فانتنفضوا 
  ..وابن أخ كرمي 

.. هل نسوا ما كانوا يفعلونه ذا األخ الكـرمي  !! عجباً 
  !كاهن ؟.. ساحر .. جمنون : أين سبكم 

تموه فلماذا حـارب !! وأبوه أخ كرمي .. ما دام أخاً كرمياً 
  !؟

  ..أين تعذيبكم للمسلمني الضعفاء 
  ..وآثار التعذيب ال تزال يف ظهره .. هذا بالل واقف 

.. وزوجها ياسـر  .. وتلك خنلة قريبة قتلت عندها أمية 
  ..وهذا ابنهما عمار مع املسلمني يشهد 
ثالث سـنني يف  .. أين حبسكم له مع املسلمني الضعفاء 

الشجر مـن شـدة   حىت أكلوا ورق .. شعب بين عامر 
وال أنني الشـيخ  .. ما رمحتم بكاء الصغري !! ؟..اجلوع 
  !!وال حامالً وال مرضعاً .. الكبري 

وحتـزبكم عليـه يف   .. وأحد .. أين حربكم له يف بدر 
  اخلندق ؟

ملا جاءكم قبـل  .. أين منعكم له من دخول مكة معتمراً 

ممنوعاًمن .. وتركتموه حمبوساً يف احلديبية .. سنني 
  خول مكة ؟د

أين صدكم لعمه أيب طالب عن اإلسالم وهو على 
  فراش املوت ؟

؟ شريط طويييييل من الـذكريات  ..؟ أين ..أين 
  ..املؤملة مير أمام ناظريه 

.. بل أمام ناظري أيب بكر وعمر .. ليس هو فقط 
فكل واحد من .. وبالل وعمر .. وعثمان وعلي 

  ..له مع قريش قصة حزينة .. هؤالء 
.. ن يستطيع أن ينزل م أقسى أنواع العقوبة كا

  .. خونة .. معتدون .. فهم أعداء حماربون 
  .. واعتدوا .. خانوا صلح احلديبية .. نعم خونة 

ال يدرون ماذا سيفعل .. متحريين .. كانوا جمرمني 
  ..م 

وحيلق متـه  .. يدوس على األحقاد  فإذا به 
  ..عاااالياً 

 فـأنتم  .. اذهبوا : ا التاريخ ويقول كلمة يهتف
  ..الطلقاء 

تكاد أرجلهم تطري من .. مستبشرين .. فينطلقون 
  ..الفرح 

  !!أحقاً عفا عنا ؟
فـإذا ثلثمائـة   .. ينظر حول الكعبة  مث تلفت 

عنـد بيتـه   .. تعبد من دون اهللا .. وستون صنماً 
  ..!!املعظّم 
وهو .. فتهوي .. يضرا بيده الكرمية  فجعل 

  : ل يقو
ومـا  .. جاء احلـق  .. وزهق الباطل .. جاء احلق 

  ..يبدئ الباطل وما يعيد 
الـذين هلـم   .. عدد من كفار قريش العتاة البغاة 
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فروا من مكة قبل دخـول  .. تاريخ أسود مع املسلمني 
  .. وأصحابه إليها  النيب 

  .. منهم صفوان بن أمية 
  ..وقد حتري أين يذهب .. فإنه فر منها هارباً 

  ..فمضى إىل جدة لريكب منها إىل اليمن 
ونسيانه للماضي .. فلما رأى الناس عفو رسول اهللا 

  ..األليم 
  : فقال  جاء عمري بن وهب إىل رسول اهللا 

وقـد خـرج   .. يا نيب اهللا إن صفوان بن أمية سيد قومه 
صلى اهللا .. فأّمنه .. ليقذف نفسه يف البحر .. هارباً منك 

  ..عليك 
  ..هو آمن : بكل بساطة  قال 

فأعطين آية يعرف ا أمانك .. يا رسول اهللا : قال عمري 
.. عمامته اليت دخل فيها مكـة   فأعطاه رسول اهللا .. 

  ..عرفها فوثق يف صدق عمري .. حىت إذا رآها صفوان 
وهو يريـد أن يركـب يف   .. خرج ا عمري حىت أدركه 

  ..البحر 
اهللا يف .. اهللا .. وأمـي   فـداك أيب .. يا صفوان : فقال 

قـد   فهذا أمان من رسـول اهللا  .. نفسك أن لكها 
  ..جئتك به 

فإنك .. أغرب عين فال تكلمين .. وحيك : فقال صفوان 
  ..وكان خائفاً من مغبة ما كان فعله باملسلمني .. كذاب 

.. رسـول اهللا  .. فداك أيب وأمـي  .. أي صفوان : قال 
وخـري  ..وأحلم النـاس  .. وأبر الناس.. أفضل الناس 

وشرفُه شرفك .. عزه عزك .. وهو ابن عمك .. الناس 
  ..وملكُه ملكك .. 

  .. إين أخافه على نفسي : قال 
  .. هو أحلم من ذاك وأكرم : قال 

  .. فرجع صفوان معه 

فمضى به عمري حىت وقف .. حىت وصال إىل مكة 
  ..به على رسول اهللا 

  ..أنك قد أمنتين  إن هذا يزعم: فقال صفوان 
  .. صدق : قال 

فـاجعلين  .. أما دخويل يف اإلسالم : قال صفوان 
  ..باخليار فيه شهرين  

  ..أنت باخليار فيه أربعة أشهر : فقال 
  ..مث أسلم صفوان بعد ذلك 
ونسيان املاضي األليم .. ما أمجل العفو عن الناس 

.. هذا خلق بال شك ال يستطيعه إال العظمـاء  .. 
.. لذين يترفعون بأخالقهم عن سـفالة االنتقـام   ا

على  -فاحلياة قصرية .. وشفاء الغيظ .. واحلقد 
نعم هي أقصر من أن ندنسها حبقد .. -كل حال 
  ..وضغينة 

  ..هيناً ليناً  كان .. حىت يف احلاجات اخلاصة 
قدمت املدينـة أنـا   : قال املقداد بن األسود 

  ..وصاحبان يل 
  ..فلم يضفنا أحد  فتعرضنا للناس
فأضافنا يف منزل .. فذكرنا له .. فأتينا إىل النيب 

  .. وعنده أربع أعنز 
وجزئهن أربعة أجـزاء  .. احلبهن يا مقداد : فقال 

  ..وأعط كل إنسان جزءاً فكنت أفعل ذلك .. 
حيلب فيشـرب هـو   .. فكان املقداد كل مساء 

م ويبقى جزء النيب عليه الصالة والسال.. وصاحباه 
وإن كـان غائبـاً   .. فإن كان موجوداً شربه .. 

  .. حفظوه له حىت يرجع 
يف ايء إليهم  تأخر النيب .. ويف ليلة من الليايل 

..  
  : فقال يف نفسه .. واضطجع املقداد على فراشه 
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فأطعموه .. قد أتى أهل بيت من األنصار .. إن النيب 
..  

  .. فلو قمت فشربت هذه الشربة 
شيئاً  ومل يبق للنيب .. به نفسه حىت قام فشرا  فلم تزل

..  
أخذين ما قـدم  .. فلما دخل يف بطين وتقار : قال املقداد 
  ..وما حدث 

فال يرى يف .. ظمآناً ..جائعاً  جييء اآلن النيب : فقلت 
  ..فيدعو علي .. القدح شيئاً 

  ..يعين من اهلم .. فسجيت ثوباً على وجهي 
  .. ل فلما مضى بعض اللي

وال .. فسلم تسليمة تسمع اليقظـان  .. وجاء النيب 
  .. توقظ النائم 

  ..إىل إنائه  فأقبل .. ينظر إليه .. واملقداد على فراشه 
  ..فرفع بصره إىل السماء .. فكشف عنه فلم ير شيئاً 

  ..اآلن يدعو علي : وقال .. ففزع املقداد 
  :يقول .. فإذا به .. فتسمع ماذا يقول 

  ..وأطعم من أطعمين .. اللهم اسق من سقاين 
أَغتنم دعوة النيب عليه الصـالة  .. فلما مسع املقداد ذلك 

  .. والسالم 
ليـذبح  .. فدنا إىل األعنز .. قام فأخذ الشفرة السكني 

  ..ليطعم النيب .. إحداها 
  .. فجعل جيسهن ينظر أيتهن أمسن ليذحبها 

مليئـة  .. حافل  فوقعت يده على ضرع إحداهن فإذا هي
  ..باللنب 

  ..ونظر إىل األخرى فإذا هي حافل 
.. فحلب يف إناء كـبري  .. فنظرت فإذا هي كلهن حفل 

  ..فمأله حىت علت رغوته 
  ..اشرب : فقال .. مث أتى به النيب 

  :قال .. كثرة اللنب  فلما رأى رسول اهللا 
  أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد ؟

ما اخلرب يـا  : فقال .. ول اهللا اشرب يا رس: فقال 
  مقداد ؟ 

مث ناول فشرب النيب .. اشرب مث اخلرب : قال 
اشرب يا رسول : فقال املقداد .. القدح للمقداد 

اشرب يـا  : قال .. فشرب مث ناوله القدح ..اهللا 
  ..رسول اهللا 

قـد   فلما عرفت أن رسول اهللا .. قال املقداد 
  ..وأصابتين دعوته .. روي 
  ..ت حىت ألقيت إىل األرض ضحك

  ! .إحدى سوآتك يا مقداد : فقال رسول اهللا 
إنك قد أبطـأت علينـا   .. يا رسول اهللا : فقلت 
وكنت جائعاً فقلت يف نفسي لعل رسول .. الليلة 

وقص عليه .. قد تعشى عند بعض األنصار  اهللا 
وكيف أن األعنز حلبت يف ليلـة  .. القصة كلها 
  ..غري العادة على .. واحدة مرتني 

  .. فصنعت كذا وكذا .. كان من أمري كذا 
أال كنـت  .. ما كانت هذه إال رمحـة اهللا  : فقال 

  ..آذنيت توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها 
.. والذي بعثك باحلق ما أبايل إذا أصبتها : فقلت 

  ..وأصبتها معك من أصاا من الناس 
  ..وجهة نظر 

عطاءك أكثر من فاجعل .. احلياة أخذ وعطاء 
  ..أخذك 

  ..الكرم.٧٣
  من سيدكم ؟ : قال هلم 

  ..على أننا نبخله .. سيدنا فالن : قالوا 
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بل سيدكم األبيض !! وأي داء أدوأُ من البخل ؟: فقال 
  ..اجلعد فالن 

 هكذا جرى النقاش بني إحدى القبائل وبني رسول اهللا 
مهم ملا أسلموا فسأهلم عن سيدهم ليقره عليهم بعد إسال

  .. أو يغريه 
  ..نعم وأي داء أدوأ من البخل 

وما أثقله عليهم .. ما أقبح البخل وما أعرض الناس عنه 
..  

وال يكاد .. ال يكاد يقيم يف بيته وليمة يتحبب ا إليهم 
وال يهتم .. وال يكاد يعتين جبمال مظهره .. يهدي هدية 

  ..ورضاً بالدون .. توفرياً للمال .. بزكاء برائحته 
قريب من أحبابه .. أما الكرمي فهو مفضال على أصحابه 

وإن نقـص  .. إن اشتاقوا لالجتماع واألنس ففي بيته .. 
فيأسر نفوسهم بكرمه .. على أحدهم شيء تفضل عليه به 

  ..ويستعبد قلوم بإحسانه .. 
  أحسن إىل الناس تستعبد قلوم 

  حسانفطاملا استعبد اإلنسان إ                       
للتآلف .. وينبغي عند إكرام غريك أن تكون نيتك حسنة 

والتقرب إىل .. وكسب مودم .. مع إخوانك املسلمني 
ال ألجل شهرة أو رئاسة أو كسب .. اهللا باإلحسان إليهم 

  .. مدحيهم وثنائهم 
وذكر منـهم  .. أول من تسعر م النار ثالثة : قال 

فلم يعمل ابتغاء ..  رجالً كان ينفق ليقال جواد أي كرمي
  ..رياًء ومسعة .. وجه اخلالق وإمنا ابتغى وجه املخلوق 

  :وإليك احلديث كامالً 
  :قال سفيان 

  ..فإذا أنا برجل قد اجتمع الناس عليه .. دخلت املدينة 
  من هذا ؟: فقلت 
  ..أبو هريرة : قالوا 

وهو حيـدث  .. فدنوت منه حىت قعدت بني يديه 
  ..الناس 

حبـق  .. أنشدك اهللا : قلت .. وخال فلما سكت 
ملا حدثتين حديثا مسعته من رسول اهللا  .. وحق 

  ..وعلمته .. 
ألحدثنك حديثاً حدثنيه .. أفعل : فقال أبو هريرة 

  ..عقلته وعلمته .. رسول اهللا 
فمكث قليالً ) .. شهق ( مث نشغ أبو هريرة نشغة 

  ..مث أفاق .. 
.. رسول اهللا  ألحدثنك حديثاً حدثنيه: فقال 

ليس فيه أحـد غـريي   .. وأنا وهو يف هذا البيت 
  ..وغريه 

.. فمكث بذلك .. مث نشغ أبو هريرة نشغة أخرى 
  :فقال .. ومسح وجهه .. مث أفاق 

.. ألحدثنك حبديث حدثنيه رسول اهللا .. أفعل 
ليس فيه أحـد غـريي   .. وأنا وهو يف هذا البيت 

  ..وغريه 
مث مال خاراً على .. ة أخرى مث نشغ أبو هريرة نشغ

  :فقال .. مث أفاق .. وأسندته طويالً .. وجهه 
  :حدثين رسول اهللا 

نـزل إىل  .. إن اهللا عز وجل إذا كان يوم القيامة 
  ..وكل أمة جاثية .. العباد ليقضي بينهم 
ورجـل  .. رجل مجع القرآن : فأول من يدعو به 
  ..ورجل كثري املال .. يقتل يف سبيل اهللا 

أمل أعلمك ما أنزلـت علـى   : فيقول اهللا للقارىء 
  رسويل ؟

  ..بلى يا رب : قال 
  فماذا عملت فيما علمت ؟: قال 
  ..كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار : قال 
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  ..كذبت : فيقول اهللا له 
  ..كذبت : وتقول املالئكة له 

.. فالن قـارىء  : أردت أن يقال : فيقول اهللا عز وجل 
  ..فقد قيل 

أمل أوسع عليـك حـىت مل   : ويؤتى بصاحب املال فيقول 
  أدعك حتتاج إىل أحد ؟

  ..بلى : قال 
  فماذا عملت فيما آتيتك ؟: قال 
  ..وأتصدق .. كنت أصل الرحم : قال 

  ..كذبت : فيقول اهللا 
  ..كذبت : وتقول املالئكة 

فقد قيل .. فالن جواد : بل أردت أن يقال : ويقول اهللا 
  ..ذلك 
فـيم  : فيقال له .. ى بالرجل الذي قتل يف سبيل اهللا ويؤت

  قتلت ؟
فقاتلت حىت قتلت .. أمرت باجلهاد يف سبيلك : فيقول 

..  
  ..كذبت : فيقول اهللا 

  ..كذبت : وتقول املالئكة له 
فقد قيل .. فالن جريء : بل أردت أن يقال : ويقول اهللا 

  ..ذلك 
  :على ركبيت فقال  مث ضرب رسول اهللا 

أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر م النار .. با هريرة يا أ
  ..)٨٦(يوم القيامة 

  .. فإذا أحسنت النية يف كرمك فأبشر باخلري 
.. أهل بيتك .. وأوىل من حتسن إليهم ليحبوك ويكرموك 

مث األقــرب .. األوالد .. الزوجــة .. األب .. األم 
ملرء إمثاً وكفى با.. ابدأ بنفسك مث مبن تعول .. قاألقرب 

                                               
  ( ٨٦ رواه الترمذي واحلاكم ، وهو صحيح  (

  ..أن يضيع من يعول 
  ..وال بد من التفريق بني الكرم واإلسراف 

.. دلف رجل يف شارع قدمي فمر ببيت متـهالك  
فإذا فتاة صغرية قد جلست على عتبة الباب بثياب 

  من أنت ؟: فسأهلا .. وهيئة فقرية .. رثة 
  ..أنا ابنة حامت الطائي : قالت 
.. ئي الكرمي اجلواد ابنة حامت الطا!! عجباً : فقال 

  !!على هذا احلال ؟
  !!كرم أيب صرينا إىل ما ترى : فقالت 

ومل يكن جشعاً .. أكرم الناس  كان رسول اهللا 
  ..ينظر يف مصلحة نفسه وال يلتفت إىل غريه 

  .. كال 
:قال ابو هريرة 

واهللا الذي ال إله إال هو إن كنت ألعتمـد علـى   
شد احلجر على وإن كنت أل.. األرض من اجلوع 

  ..بطين من اجلوع 
ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي خيرجون منه 

.. فسألته عن آية من كتاب اهللا .. فمر أبو بكر .. 
  ..فلم يفعل .. ما سألته إال ليستتبعين 

مـا  .. فسألته عن آية من كتاب اهللا .. مث مر عمر 
  ..فمر فلم يفعل .. سألته إال ليستتبعين 

.. فتبسـم حـني رآين   .. أبو القاسم  مث مر يب
  .. وعرف ما يف وجهي وما يف نفسي 

.. لبيك يا رسـول اهللا  : قلت .. أبا هر : مث قال 
  ..الْحق : قال 

فأذن يل .. فاستأذن .. فدخل .. فاتبعته .. ومضى 
  .. فدخلت .. 

  من أين هذا اللنب ؟ : فقال .. فوجد لبناً يف قدح 
  ..أو فالنة .. الن أهداه لك ف: قالوا 
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  .. لبيك يا رسول اهللا : قلت .. أبا هر : قال 
  ..فادعهم يل .. الْحق أهل الصفة : قال 
ال يأوون إىل أهل .. وأهل الصفة أضياف اإلسالم : قال 

إذا أتته صدقة بعث ا إليهم ومل يتنـاول  .. وال إىل مال 
ب منها وأصا.. وإذا أتته هدية أرسل إليهم .. منها شيئاً 

  .. فساءين ذلك .. وأشركهم فيها 
كنت أحـق أن  !! وما هذا اللنب يف أهل الصفة : وقلت 

.. فإذا جـاءوا  .. أصيب من هذا اللنب شربة أتقوى ا 
وما عسى أن يبلغين مـن  .. فكنت أنا أعطيهم .. أمرين 

  ..هذا اللنب 
.. فأتيتـهم  .. وطاعة رسوله بد .. ومل يكن من طاعة اهللا 

  .. م فدعو
.. وأخذوا جمالسهم مـن البيـت   .. فأذن هلم .. فأقبلوا 
  ..يا أبا هر : فقال 
  .. فأعطهم .. خذ : قال .. لبيك يا رسول اهللا : قلت 

فجعلت أعطيه الرجلَ فيشرب حـىت  .. فأخذت القدح 
فيشرب .. فأعطيه اآلخر .. مث يرد علي القدح .. يروى 

فأعطيـه اآلخـر   .. مث يرد علي القـدح  .. حىت يروى 
  .. مث يرد علي القدح .. فيشرب حىت يروى 

.. وقد روي القوم كلـهم  .. حىت انتهيت إىل النيب 
: فنظر إيلَّ فتبسم فقال .. فأخذ القدح فوضعه على يده 

  : قال .. لبيك يا رسول اهللا : قلت .. أبا هر 
: قـال  .. صدقت يا رسول اهللا : بقيت أنا وأنت ؟ قلت 

.. اشـرب  : فقال .. فقعدت فشربت .. اقعد فاشرب 
  .. فشربت 

والذي بعثك .. ال : حىت قلت .. اشرب : فما زال يقول 
فأعطيتـه  .. فـأرين  : قال .. ما أجد له مسلكاً .. باحلق 
  )٨٧(.. وشرب الفضلة .. فحمد اهللا ومسى .. القدح 

                                               
  ( ٨٧ رواه البخاري (

  ..وللكرم أسرار 
وإمنـا  .. أحياناً ال تتكرم على الشخص مباشـرة  

  .. فيحبك .. رم على من حيبهم تتك
وكان حيمل كيساً فيه .. زارين أحد األصدقاء يوماً 

أظنـها مل تكلفـه   .. عدد من احللويات واأللعاب 
.. وضعها جبانب الباب ملا دخل .. بضعة رياالت 

  .. هذه لألوالد : وقال 
وفرحت ا أنا ألنه أشعرين أنه .. فرح ا الصغار 

  ..أوالدي حيب إدخال السرور على 
  ..لكنه كان فقرياً .. كان أحد السلف عاملاً 

أنواعاً .. فكان طالبه يهدون إليه بني فترة وأخرى 
  .. دقيق .. متر .. من اهلدايا 

مل يـزل الشـيخ   .. وكان الطالب إذا أهدى إليه 
  ..ما دامت هديته باقية .. مكرماً مقبالً عليه 

  ..رجع إىل طبعه األول .. فإذا انتهت 
تكون .. كر أحد طالبه دية حيملها إىل الشيخ فف

  .. وتطول مدة بقائها .. معقولة الثمن 
  ..فأهدى إليه كيس ملح 

ولو استشرتين يف هديتني سـتهدي إحـدامها إىل   
  ..صديق 

  ..مثني .. أوهلما زجاجة عطر رائع 
  ..أو ساعة حائطية تكتب عليها إهداًء بامسه 

ويراهـا  .. قاؤها ألا يطول ب.. الخترت الساعة 
  ..دائماً 

وأذكر أن أحد طاليب أهديته ساعة حائطية فيهـا  
  ..إهداء بامسه 

  ..ومرت السنني .. وخترج من الكلية 
مث زرت إحدى املدن فتفاجأت به حيضر احملاضـرة  

  ..ويدعوين إىل بيته 
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فلما دخلت جملس الضيوف فإذا به يشـري إىل السـاعة   
  ..ذه أغلى هدية عندي ه: ويقول .. معلقة على احلائط 

  ..وقد مر على خترجه سبع سنني 
.. بقي أن تعلم أن هذه الساعة مل تكلف إال شيئاً يسـرياً  

  ..لكن قيمتها املعنوية أعلى وأكرب 
  

  ..وجهة نظر 
  كسب قلوب الناس فرص قد ال تتكرر

  
  ..كف األذى .٧٤
  ..كان الناس يبغضونه 

..ما يكاد أحد يسلم من أذاه 
وإن فاتـه أن  .. ده فلن تسلم من لسانه إن سلمت من ي

جيلدك بسوط لسانه يف حضرتك فلن يفوته أن جيلدك يف 
  ..غيبتك 

أثقل على الناس من صـم  .. كان رجالً مكروهاً .. فعالً 
  ..اجلبال الراسيات 

وإذا تأملت يف أحوال الناس فسوف تصل إىل يقني بأنه ال 
  ..يقابله يؤذي غالباً إال من كان عنده نعمة تفوق من 

أو .. يدفعه بيـده  .. فالقوي يتجرأ على إيذاء الضعيف 
فيصري أسداً عليه لكنه .. يضرب وحيقّر .. يركله برجله 

  !! يف احلروب نعامة 
يقاطعه .. فيهينه يف االس .. والغين يتعدى على الفقري 

  ..يف كالمه 
  ..فله حظ كبري من ذلك .. أما صاحب املنصب واجلاه 

  .. لك فيمن جعل اهللا نسبه رفيعاً وقل مثل ذ
.. إضافة إىل بغـض النـاس هلـم    .. وهؤالء يف احلقيقة 

  ..وفرحهم مبصائبهم .. ومتنيهم زوال عزهم 
  ..هم أيضاً مفلسون 

وقـد جلـس مـع    .. وانظر إىل رسول اهللا 
  :أصحابه يوماً فقال هلم 

  املفلس ؟أتدرون ما 
  ..متاع  فينا من ال درهم له والاملفلس : قالوا 
من أميت يأيت يوم القيامة بصالة املفلس إن : فقال 

.. ويأيت قد شـتم هـذا   .. وزكاة .. وصيام .. 
وسفك دم هـذا  .. وأكل مال هذا .. وقذف هذا 

  ..وضرب هذا .. 
فإن .. وهذا من حسناته .. فيعطى هذا من حسناته 

أخذ مـن  .. فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه 
  )٨٨(مث طرح يف النـار  .. يه خطاياهم فطرحت عل

..  
  ..أذى الناس بشىت أشكاله  لذا كان يتجنب 

شـيئاً   رسول اهللا  ضربما: قالت عائشة 
إال أن جياهد .. وال خادماً .. وال امرأة .. بيدهقط 

وما نيل منه شيء قط فينتقم مـن  .. يف سبيل اهللا 
.. إال أن ينتهك شيء مـن حمـارم اهللا   .. صاحبه 

  ..)٨٩(هللا عز وجل  فينتقم
من استعمل هذه الـنعم ألذى النـاس   .. وعموماً 
.. وقد يبتليه اهللا يف دنياه قبل أخـراه  .. أبغضوه 

  ..فيشفي صدورهم 
أذكر أن أحد األصدقاء من طلبة العلـم وحفظـة   

يأتيه بعض النـاس  .. كان رجالً صاحلاً .. القرآن 
.. ية أحياناً يقرأ عليهم شيئاً من القرآن كرقية شرع

  ..وقد شفى اهللا تعاىل على يده من شاء 
دخل عليه يوماً من األيام رجل تبدو عليه عالمات 

.. يا شيخ : جلس بني يدي الشيخ وقال .. الثراء 
                                               

  ( ٨٨ رواه مسلم (
  ( ٨٩ رواه مسلم (
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ال أنام يف .. أنا عندي آالم يف يدي اليسرى تكاد تقتلين 
  ..وال أرتاح يف ار .. ليل 

الفحوصات  أجروا يل.. ذهبت إىل عدد كبري من األطباء 
  ..ما فيه فائدة أبداً .. عملوا متارين .. 

  ..األمل يزيد ويشتد حىت انقلبت حيايت عذاباً 
أنا تاجر وعنـدي عـدد مـن املؤسسـات     .. يا شيخ 

.. فأخشى أن أكون أصبت بعني حاسدة .. والشركات 
  ..أو وضع يل أحد األشرار سحراً 

لكرسـي  وآية ا.. قرأت عليه سورة الفاحتة : قال الشيخ 
  ..وسورة اإلخالص واملعوذتني .. 

  ..خرج من عندي شاكراً .. مل يظهر عليه تأثر 
.. قـرأت عليـه   .. رجع إيلَّ بعد أيام يشكو األمل نفسه 

مل يظهر عليه أي حتسـن  .. وقرأت عليه .. ذهب ورجع 
..  

قد يكون ما أصـابك هـو   : قلت له ملا اشتد عليه اللم 
أو .. لم أحد الضـعفاء  من ظ.. عقوبة على شيء فعلته 

.. أو ظلمت أحداً يف ماله فمنعته حقـه  .. أكل حقوقهم 
فإن كان هناك شيء من ذلك فسارع إىل .. أو غري ذلك 

واستغفر اهللا .. وأعد احلقوق إىل أهلها .. التوبة مما جنيت 
  ..مما مضى 

ما .. أبداً : -بكرب  -وقال .. التاجر مل يرق له كالمي 
.. مل أعتد على شيء من حقوق الناس و.. ظلمت أحداً 

  ..وخرج .. وأشكرك على نصيحتك 
خشيت أن يكون وجـد  .. مرت أيام وغاب الرجل عين 

ولكن ال علي فهي نصيحة أسديتها إليه .. علي يف نفسه 
لقيين فأقبل إيلَّ مسلماً .. تفاجأت به يوماً يف مكان ما .. 

  .. مسروراً 
  ما األخبار ؟.. هاه : سألته 
بغري طب وال عالج .. اآلن يدي خبري .. احلمد هللا : قال 

!!  
  كيف ؟: قلت 
جعلـت أفكـر يف   .. ملا خرجت من عندك : قال 

.. وأستعيد شريط ذكريايت يف ذهين .. نصيحتك 
هل أكلت حق ! ترى هل ظلمت أحداً ؟!! وأفكر 
فتذكرت أين قبل سنوات ملا كنـت أبـين   ! أحد ؟

غبت يف ضمها إليـه  كان جبانبه أرض ر.. قصري 
كانت األرض ملكاً المرأة أرملـة  .. ليكون أمجل 

  ..تويف زوجها وخلّف أيتاماً 
ومـاذا  : وقالـت  .. أردا أن تبيع األرض فأبت 

بل تبقى هلؤالء األيتام حـىت  .. أفعل بقيمة األرض 
  .. أخشى أن أبيعها ويتشتت املال .. يكربوا 

أىب علي ذلك وهي ت.. أرسلت إليها مراراً لشرائها 
..  

  فماذا فعلت ؟: قلت 
  .. انتزعت األرض منها بطرقي اخلاصة : قال 

  !!طرقك اخلاصة : قلت 
.. ومعـاريف  .. عالقـايت الواسـعة   .. نعم : قال 

استخرجت ترخيصاً ببناء األرض وضـممتها إىل  
  ..أرضي 
  !!وأم األيتام ؟: قلت 
مسعت مبا حصل ألرضـها فكانـت تـأيت    : قال 

مال الذين يعملون لتمنعهم من البنـاء  وتصرخ بالع
ويف .. وهم يضحكون منها يظنوـا جمنونـة   .. 

  ..الواقع أنين أنا انون ليس هي 
هـذا مـا   .. كانت تبكي وترفع يديها إىل السماء 

ولعل دعاءها يف ظلمة الليل كـان  .. رأيته بعيين 
  ..أعظم 
  ..أكمل .. هاه : قلت 
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.. حىت عثرت عليهـا  .. رحت أسأل وأحبث عنها : قال 
وال زلت ا حىت قبلت مين تعويضاً .. فبكيت واعتذرت 
  ..ودعت يل وساحمتين .. عن تلك األرض 

  ..حىت دبت العافية يف بدين .. فواهللا ما إن خفضت يديها 
ونفعـين  : مث رفعه وقال .. مث أطرق التاجر برأسه قليالً 

  ..نفعاً عجز عنه طب األطباء –بإذن اهللا  –دعاؤها 
  

  ..قالوا 
  يدعو عليك وعني اهللا مل تنم*نامت عيونك واملظلوم منتبه

  
..ال للعداوات .٧٥

  .. جتد أن الناس عند التعامل معهم هلم طبائع 
ومنهم الـذكي ومنـهم   .. منهم الغضوب ومنهم البارد 

  .. واملتعلم واجلاهل .. الغيب 
:و .. ومنهم حسن الظن وسيء الظن 

  .. هم نصباً من عامل الناس القى من
فإن سوسهم بـغي وطغيان                       

  ..فالظامل يغفل عن ظلمه ويرى أنه أعدل الناس 
  ..والغيب يرى أنه أذكى الناس 

  ..يرى أنه حكيم زمانه .. واألخرق السفيه 
أعين ملـا   –وأظنين ال أزال كذلك  –أذكر ملا كنت شاباً 

أقبل علينا ضيف ثقيل .. كنت يف أوائل الدراسة الثانوية
ال أدري هل أكمل دراسته االبتدائيـة أم ال ؟ لكـن   .. 

  ..الذي أجزم به أنه يقرأ ويكتب 
وكنت مشغوالً وقت دخوله مبسألة شرعية مل أجـد هلـا   

  ..جواباً 
مث تناولـت  .. وضعت له ما يوضع للضيف من قـرى  

اهلاتف وجعلت أكرر االتصال بالشيخ ابن باز رمحـه اهللا  
  .. سؤاله عنها ل

  ..مل أجد الشيخ 
مبن : فسألين .. رآين صاحيب منشغالً إىل هذا احلد 

  ..تتصل 
  ..عندي استفتاء مهم .. بالشيخ ابن باز : قلت 

.. ابن بـاز  .. سبحان اهللا : فبادرين قائالً بكل ثقة 
لوال احلياء جلعلت بقية الكتاب !! ( وأنا موجود ؟

  !! ) عالمات تعجب 
.. فتحمل ثقلهم .. اس كثريين كذلك جتد من الن

  .. واكسبهم .. وعاملهم بلطف 
  ..حاول بقدر استطاعتك أن ال تكسب عداوات 

.. أنقذ ما ميكن إنقاذه .. فلم تبعث عليهم وكيالً 
  ..وال تعذب نفسك 

..خاطرة 
  احلياة اقصر من أن تشغلها باكتساب عداوات

  
  !!ملك .. اللسان .٧٦

.. والشقاق بني الناس  تأملت فيما حيدث التباغض
فال .. وجيعل بعضهم أثقل من اجلبل على اآلخرين 

وال .. وال السفر معه .. حيبون رؤيته وال جمالسته 
..حضور وليمة هو مدعو إليها 

وجدت أن أكثر يوصل الشخص إىل هذا املستوى 
  ..البغيض هو اللسان 

وأزواج .. فكم من خصومات وقعت بني إخـوان  
  ..!!سبة أو غيبة أو شتم بسبب م.. و .. 

فلم يبـق إال  .. لسان الفىت نصف ونصف فؤاده 
  صورة اللحم والدم

ذُكر أن ملكاً معظماً رأى يف منامـه أن أسـنانه   
  .. تساقطت 

وقص عليه الرؤيا وسأله .. فاستدعى أحد املعربين 
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  ! عن تعبريها ؟
أعوذ .. أعوذ باهللا : وجعل يردد .. فتغري املعرب ملا مسعها 

وميوت أوالدك وأهلـك  .. متضي عليك السنني .. اهللا ب
  ..وتبقى يف ملكك وحدك .. مجيعاً 

وأمر باملعرب أن .. وسب ولعن .. وغضب .. فصاح امللك 
  .. يسحب وجيلد 

وسـأله عـن   .. وقص عليه الرؤيا .. مث دعا مبعرب آخر 
  ..تعبريها 

وقال .. وأظهر البشاشة .. وتبسم .. فاستهل ذاك املعرب 
  ..أيها امللك .. خري .. خري .. أبشر  :

حىت تكون آخـر  .. هذا معناه أنك سيطول عمرك جداً 
  .. وتبقى طول عمرك ملكاً .. أهلك موتاً 

وبقي راضياً عليـه  .. فاستبشر امللك وأمر له باألعطيات 
  !!ساخطاً على اآلخر .. 

مع أنك لو تأملت لوجـدت أن التعـبريين متمـاثالن    
األول عرب بأسـلوب واآلخـر عـرب     لكن.. متطابقان 

  .. بأسلوب آخر 
  .. اللسان سيد األعضاء .. نعم 

  :قال .. ويف احلديث 
.. اللسـان تكفرإذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها 

  :فتقول 
.. فإن استقمت اسـتقمنا  .. فإمنا حنن بك .. اتق اهللا فينا 

  ..)٩٠(.. وإن اعوججت اعوججنا 
  .. لسيد   واهللا إنه.. نعم 

.. وسيد يف اإلصالح بني الناس .. سيد يف خطبة اجلمعة 
  .. وسيد يف احملاماة .. وسيد يف التسويق 

كال .. انتهت حياته .. وال يعين هذا أنه إذا فقده اإلنسان 
  ..بل صاحب اهلمة يبقى بطالً 

                                               
  ( ٩٠ رواه أمحد والترمذي (

مل يكن أبو عبد اهللا خيتلف كثرياًُ عن بقية أصدقائي 
من أحرصهم على اخلري  –واهللا يشهد –لكنه .. 
..  

له عدة نشاطات دعوية من أبرزها ما يقوم به أثناء 
  .فهو يعمل مترمجا يف معهد الصم البكم .. عمله 

مـا رأيـك أن أحضـر إىل    : اتصل يب يوما وقال 
مسجدك اثنني من منسويب معهد الصم إللقاء كلمة 

  ..على املصلني 
 صم يلقون كلمة على ناطقني: وقلت !! تعجبت 

  ؟
  ..وليكن جميئنا يوم األحد .. نعم : قال 

  ..انتظرت يوم األحد بفارغ الصرب 
  ..وجاء املوعد 

  ..وقفت عند باب املسجد أنتظر 
  .. فإذا بأيب عبد اهللا يقبل بسيارته 

  ..نزل ومعه رجالن .. وقف قريباً من الباب 
  ..أحدمها كان ميشي جبانبه 

  ..ه بيده والثاين قد أمسكه أبو عبد اهللا يقود
ال يسـمع  .. نظرت إىل األول فإذا هو أصم أبكم 

  ..لكنه يرى .. وال يتكلم 
ال يسـمع وال  .. أعمـى  .. أبكم .. والثاين أصم 

  ..يتكلم وال يرى 
  .. مددت يدي وصافحت أبا عبد اهللا 

وعلمت بعدها أن امسه أمحد  –كان الذي عن ميينه 
افحاً فمددت يدي إليه مص.. ينظر إيلّ مبتسماً  -
..  

  : -وأشار إىل األعمى  -فقال يل أبو عبد اهللا 
.. السالم علـيكم  : قلت .. سلم أيضاً على فايز 

  ..فايز 
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هـو ال يسـمعك وال   .. أمسك يده : فقال أبو عبد اهللا 
  ..يراك 

  ..فشدين وهز يدي .. جعلت يدي يف يده 
وبعد الصالة جلس أبو عبـد اهللا  .. دخل اجلميع املسجد 

  .. وعن يساره فايز .. سي وعن يكينه أمحد على الكر
مل يتعودوا أن جيلس على .. كان الناس ينظرون مندهشني 

  ..كرسي احملاضرات أصم 
  ..التفت أبو عبد اهللا إىل أمحد وأشار إليه 

مل يفهموا شيئاً .. والناس ينظرون .. فبدأ أمحد يشري بيديه 
..  

الصـوت   فاقترب إىل مكـرب .. فأشرت إىل أيب عبد اهللا 
  :وقال 

ولـدت  .. ويقول لكم .. أمحد حيكي لكم قصة هدايته 
ال .. وكان أهلي يهملـونين  .. ونشأت يف جدة .. أصم 

.. كنت أرى الناس يذهبون إىل املسـجد  .. يلتفتون إيلّ 
أرى أيب أحياناً يفرش سجادته ويركـع  ! وال أدري ملاذا 

  ..وال أدري ماذا يفعل .. ويسجد 
  ..احتقروين ومل جييبوين .. عن شيء وإذا سألت أهلي 

  ..مث سكت أبو عبد اهللا والتفت إىل أمحد وأشار له 
مث تغري وجهه .. وأخذ يشري بيديه .. فواصل أمحد حديثه 

  ..وكأنه تأثر .. 
  ..خفض أبو عبد اهللا رأسه 

  .. وأجهش بالبكاء .. مث بكى أمحد 
  ..ال يدرون ملاذا يبكي .. تأثر كثري من الناس 

  ..مث توقف .. صل حديثه وإشاراته بتأثر وا
أمحد حيكي لكم اآلن فترة التحول يف : فقال أبو عبد اهللا 

وكيف أنه عرف اهللا والصالة بسبب شخص يف .. حياته 
وكيف أنه ملا بدأ يصـلي  .. الشارع عطف عليه وعلمه 

.. وختيل األجر العظيم لبالئـه  .. شعر بقدر قربه من اهللا 

  ..وة اإلميان وكيف أنه ذاق حال
  ..ومضى أبو عبد اهللا حيكي لنا بقية قصة أمحد 

  .. كان أكثر الناس مشدوداً متأثراً 
وإىل .. أنظر إىل أمحد تـارة  .. لكين كنت منشغالً 

هاهو أمحد .. وأقول يف نفسي .. فايز تارة أخرى 
وأبو عبد اهللا يتفـاهم  .. يرى ويعرف لغة اإلشارة 

.. يتفاهم مع فـايز  ترى كيف س.. معه باإلشارة 
  ..!!وهو ال يرى وال يسمع وال يتكلم 

ومضى ميسح بقايا دموعه .. انتهى أمحد من كلمته 
..  

  ..التفت أبو عبد اهللا إىل فايز 
  !!هه ؟؟ ماذا سيفعل ؟: قلت يف نفسي 

  .. ضرب أبو عبد اهللا بأصابعه على ركبة فايز 
  ..وألقى كلمة مؤثرة .. فانطلق فايز كالسهم 

  كيف ألقاها ؟ تدري
  ..ال يتكلم .. فهو أبكم .. بالكالم ؟ كال 

مل يـتعلم لغـة   .. فهو أعمـى  .. باإلشارة ؟ كال 
  ..اإلشارة 

.. نعـم بـاللمس   ) .. اللمس ( ألقى الكلمة بـ 
.. يده بني يدي فايز ) املترجم ( جيعل أبو عبد اهللا 

يفهم منها املتـرجم  .. فيلمسه فايز ملسات معينة 
..  ميضي حيكي لنا ما فهمه من فـايز  مث.. مراده 

  ..وقد يستغرق ذلك ربع ساعة 
وفايز ساكن هادئ ال يدري هل انتهى املترجم أم 

  ..ألنه ال يسمع وال يرى .. ال 
ضرب ركبة فايز .. فإذا انتهى املترجم من كالمه 

  ..فيمد فايز يديه .. 
مث يلمسـه فـايز   .. فيضع املترجم يده بني يديـه  

  ..للمسات أخر 
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بـني  .. ظل الناس يتنقلون بأعينهم بني فايز واملتـرجم  
  ..وإعجاب أخرى .. عجب تارة 

كان أحياناً ميسـك  .. وجعل فايز حيث الناس على التوبة 
  ..وأحياناً يضع كفيه على عينيه .. وأحياناً لسانه .. أذنيه 

  ..فإذا هو يأمر الناس حبفظ األمساع واألبصار عن احلرام 
سبحان اهللا : فأرى بعضهم يتمتم .. الناس كنت أنظر إىل 

وبعضـهم يتـابع   .. وبعضهم يهمس إىل الذي جبانبه .. 
  .. وبعضهم يبكي .. بشغف 

  ..أما أنا فقد ذهبت بعيييييداً 
مث أقارن بني خدمته .. أخذت أقارن بني قدراته وقدرام 

  ..للدين وخدمتهم 
ل اهلم لعله يعد.. اهلم الذي حيمله رجل أعمى أصم أبكم 

  ..الذي حيمله هؤالء مجيعاً 
  وواحد كاأللف إن أمر عنا** والناس ألف منهم كواحد 

لكنه حيترق يف سبيل خدمة هذا .. رجل حمدود القدرات 
مسـئول  .. يشعر أنه جندي من جنود اإلسالم .. الدين 

  .. عن كل عاص ومقصر 
وكأنه يقول يا تارك الصالة إىل .. كان حيرك يديه حبرقة 

؟ يا واقعاً يف ..؟ يا مطلق البصر يف احلرام إىل مىت ..مىت
  الفواحش ؟ يا آكالً للحرام ؟ بل يا واقعاً يف الشرك ؟ 

.. أما يكفي حرب األعـداء لـديننا   .. كلكم إىل مىت 
  !!فتحاربونه أنتم أيضاً 

كان املسكني يتلون وجهه ويعتصر ليستطيع إخراج ما يف 
  ..صدره 

لكين مسعت بكـاء  .. مل ألتفت إليهم  ..تأثر الناس كثرياً 
  ..وتسبيحات 

ميسك ابو عبد اهللا بيده .. وقام .. انتهى فايز من كلمته 
  ..تزاحم الناس عليه يسلمون .. 

وأحس أنه يشعر أن الناس .. كنت أراه يسلم على الناس 

  ..عنده سواسيه 
.. ال يفرق بني ملك ومملوك .. يسلم على اجلميع 
  ..أمري ومأمور و..ورئيس ومرؤوس 

والشـرفاء  .. يسلم عليـه األغنيـاء والفقـراء    
  ..واجلميع عنده سواء .. والوضعاء 

كنت أقول يف نفسي ليت بعض النفعيني مثلك يـا  
  ..فايز 

ومضى به خارجاً من .. أخذ أبو عبد اهللا بيد فايز 
  ..املسجد 

  ..ومها متوجهان للسيارة .. أخذت أمشي جبانبهما 
  .. يتمازحان يف سعادة غامرة واملترجم وفايز 

  ..آآآه ما أحقر الدنيا 
كم من أحد مل يصب بربع مصابك يـا فـايز ومل   

  ..يستطع أن ينتصر على الضيق واحلزن 
.. فشل كلـوي  .. أين أصحاب األمراض املزمنة 

  ..إعاقات .. سكري .. جلطات .. شلل 
  .. ويتكيفون مع واقعهم ..ملاذا ال يستمتعون حبيام

ل أن يبتلي اهللا عبده مث ينظر إىل قلبه فـرياه  ما أمج
  .. شاكراً راضياً حمتسباً 

وال تزال صورة فايز مرسومة أمام .. مرت األيام 
  ..ناظري 

  ..حقيقة 
.. وال جلده يلبس .. اإلنسان ال حلمه يؤكل 

  !!فماذا فيه غري حالوة اللسان
  

..اضبط لسانك .٧٧
ال يلقي هلا إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا 

..باالً يكتب اهللا عليه ا سخطه إىل يوم يلقاه 
الناس من إطالق الكالم على  هكذا حذر النيب 
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  ..دون النظر يف العواقب .. عواهنه 
  ..عدم ضبط اللسان قد يؤدي إىل املهالك 

  احفظ لسانك أيها اإلنسان
  ال يلدغنك إنـه ثـعبان                        

  ر من قتيل لسانه   كم يف املقاب
  كانت اب لقاءه الشجعان                       

خيتلف معها .. كم من امرأة طلقها زوجها بسبب اللسان 
إن كنت .. أحتداك تطلقين .. طلقين : فتردد قائلة له .. 

ينهرها .. يصرخ ا .. فيأمرها بالسكوت .. رجالً طلقين 
  .. ويطلقها .. ناء فينهدم الب.. يشتد األمر بينهما .. 

نعـم  .. الشخص إذا غضـب أن يسـكت    لذا أمر 
  .. يسكت 

  ..أرداه يف املهالك .. ألنه إن مل يضبط لسانه 
  ميوت الفىت من زلة بلسانه   

  وليس ميوت املرء من زلة الرجل                       
أذكر أين دخلت قبل فتـرة يف مشـكلة بـني عـائلتني     

  .. لإلصالح بينهما 
أن رجالً عاقالً كبرياً يف السن أظنه قـد  : قصة اخلالف و

خرج يف نزهة صيد مع جمموعة .. جتاوز الستني من عمره 
  .. وسنهم مجيعاً متقارب .. من أصدقائه 

مث تكلموا عن .. دارت بينهم األحاديث وذكريات الصبا 
فثار خالف بني اثنني منـهم  .. أراض ألجدادهم بالقرية 

ميلكها أحدمها وادعى اآلخر أا جلده حول أحد األراضي 
 ..  

: اشتد بينهما النقاش حىت قال مالـك األرض لصـاحبه   
  ..واهللا إلن رأيتك قريباً من أرضي ألفرغن هذا يف رأسك 

مث تناول بندقية الصيد اليت جبانبه ووجهها أعلى من رأس 
  ..صاحبه مبترين أو ثالثة مث أطلق منها رصاصة 

لكن أصحاما هدؤومها .. ن يقتتال ثار الرجالن وكادا أ

  ..وتفرقوا إىل بيوم 
مل يستطع الرجل الذي أطلق عليه الرصاص أن ينام 

فما كاد أن يصبح حىت كان قد .. من شدة الغيظ 
فحمل سالحاً .. أمجع أن يشفي غيظه من صاحبه 

ومضى يبحـث عـن   " كالشينكوف " من نوع 
  ..بنات حىت رآه يف سيارته عند مدرسة .. صاحبه 

كان صاحبه متقاعداً من وظيفته ويعمـل سـائقا   
وقـد أوقـف   .. لسيارة خاصة لنقل املدرسـات  

سيارته عند باب املدرسة وجلس داخلـها ينتظـر   
وجبانبه جمموعة من السيارات تشـبه  .. خروجهن 

سيارته كلها خمصصة لنقل املدرسات أو الطالبات 
..  

.. ليـه  اختبأ الرجل خلق شجرة بعيدة لئال ينتبه إ
ووجه سالحه إىل السـائق  .. وكان ضعيف البصر 

مث .. وحاول جاهداً أن يسدد الطلقة إىل رأسه .. 
ودوى صـوت الرصـاص   .. ضغط على الزناد 

وانطلقت ثالث رصاصـات واسـتقرت يف رأس   
وفزعـت  .. ثار النـاس واضـطربوا   .. السائق 

  ..وارتفع الصراخ .. الطالبات 
والرجـل  .. املنطقة وأحاطوا ب.. واجتمع الشرطة 

  ..ومات .. قد هشمت الطلقات مججمته 
أما القاتل فقد توجه بكل هـدووووء إىل خمفـر   

أنا قتلت فالناً : وقال .. الشرطة وأخربهم بالقصة 
واآلن قد شفيت صدري فاقتلوين أو أحرقوين أو .. 

  ..افعلوا ماشئتم .. اسجنوين 
اينة وخرج الضابط ملع.. أدخلوه إىل غرفة التوقيف 

فلما اطلع على بطاقة املقتول فإذا .. مكان احلادث 
إذا بالقتيل ليس هـو صـاحبه   !! املفاجأة الكربى 

الذي أراد أن يشفي صدره منه وإمنا هو شـخص  
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  .. آخر ليس له دخل بالقضية 
فأقبل الضابط ميشي بسرعة ، والرجل املسـن املقصـود   

أوقفـه  حىت أدخله خمفر الشرطة و.. بالقتل ميشي جبانبه 
أتدعي أنك قتلت هـذا  ! يا فالن : وقال .. أمام الزنزانة 

  !!الرصاص أصاب شخصاً آخر ! ؟
مث أغمي عليـه  .. فصرخ املسكني وأصابه حالة هستريية 

مث شفي وأدخل السجن وحكم .. ومكث يف غيبوبة أياماً 
  .. عليه القاضي الشرعي بإقامة حد القتل عليه 

يء أحوج إىل طول سجن ما ش: وصدق أبو بكر ملا قال 
  ..من لسان 

.. ال أنس خرب ذلك اخلليفة الذي جلس يوماً مع ندميـه  
فلعب الشيطان برؤوسهما فشـربا  .. يضاحكه وميازحه 

.. وسيطرت أم اخلبائـث  .. فلما غابت العقول .. مخراً 
  ..وصار الواحد منهما أضل من احلمار 

: وقـال  التفت اخلليفة إىل حاجبه وأشار له إىل النـدمي  
  ..اقتلوه 

  .. وكان اخلليفة إذا أمر أمراً مل يراجع فيه 
.. وهو يصرخ .. فانطلق احلاجب إىل الندمي وتله برجليه 

.. اقتلوه : واخلليفة يضحك ويردد .. ويستغيث باخلليفة 
  ..اقتلوه 
  ..وألقوه يف بئر مهجورة .. فقتلوه 

ـ .. اشتاق إىل من يؤانسه .. فلما أصبح اخلليفة  : ال فق
  ..ادعوا يل ندميي فالن 

وملـاذا ؟  ! من قتله ؟!! قتلتموه ؟: قال !! قتلناه : قالوا 
  ..وجعل يدافع عرباته ! ومن أمركم ؟

  ..وأخربوه بالقصة .. أنت أمرتنا البارحة : فقالوا 
رب كلمة قالت : وخفض رأسه متندماً مث قال .. فسكت 

  ..لصاحبها دعين 
.. ر الناس عن شخصه كم من شخص نف: أعود وأقول 

وجر إىل نفسـه الـويالت   .. وبغضهم يف نفسه 
  .. بسبب عدم ضبطه للسانه 

  : قال ابن اجلوزي 
ومن العجب أن من الناس من يقوى على التحـرز  

لكنـه  .. والسرقة .. ومن الزنا .. من أكل احلرام 
فيتكلم .. ال يقوى على أن يتحرز من حركة لسانه 

قدر على منع نفسه مـن  وال ي.. يف أعراض الناس 
  ..ذلك 

  
  ..عجيبة 

نسان لسانه اإلو.. ينطق طويل وال هاحليوان لسان
  !!قصري وال يصمت

  
  ..املفتاح .٧٨

  ..هو مفتاح القلوب .. املدح 
من أمجل مهارات الكالم أن تكون مبـدعاً  .. نعم 

.. يف تعويد نفسك على اكتشاف صواب اآلخرين 
االنتبـاه إىل  قبـل  .. ومدحهم والثناء عليهم به 

  .. خطئهم 
ويتأكد ذلك عندما تريد أن تنبه شخصاً إىل خطأ ما 

..  
كثري من الناس يرد النصيحة ال ألجل تكربه عنها 

وإمنا ألن الناصـح مل  .. أو عدم اقتناعه خبطئه .. 
  ..يسلك الطريق الصحيح لتقدمي النصيحة 

  ..هب أنك ذهبت إىل مستشفى حكومي لعالج 
وظـف االسـتقبال فـإذا وراء    فلما أقبلت إىل م

.. الزجاج شاب مراهق يقلب جريدة بـني يديـه   
  ..غري مبال مبا حوله .. وبيده سيجاره 

وإذا شيخ كبري أعمى يقف متعباً يف يـده الـيمىن   
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ويف األخرى ورقة مراجعة ينتظر أن حيوله .. طفل صغري 
  ..املوظف إىل الطبيب 

قد متكنـت  وإذا جبانبه عجوز كبرية بيدها طفلة تبكي و
وتنتظر أيضاً املوظف أن يفرغ من .. احلمى من جسدها 

  ..قراءة أخبار ناديه املفضل ليحوهلا لطبيب األطفال 
وال نلومك علـى   –ملا رأيت هذا املنظر ثارت أعصابك 

أنـت جـالس يف   !! هيه : فصرخت باملوظف  –ذلك 
املرضى يئنون مـن  !! ما ختاف اهللا ؟... مستشفى أو يف 

واهللا عجب !! ال وتدخن أيضاً !! ت تقرأ جريدة األمل وأن
أو .. مثلك ما يربيه إال شـكوى ملـدير املستشـفى    .. 

  .. املفروض أن تفصل من عملك 
  ..وبدأت يل هذه العبارات كالربق عليه 

  .. ومل يقابل صراخك بصراخ .. مل يرد عليك .. هب أنه 
إىل وأى حتويـل املرضـى   .. هب فعالً أنه ألقى جريدته 

  ..األطباء 
أنـت  .. كال .. هل تعترب نفسك جنحت يف حل املشكلة 

ألنـه وإن  .. هنا عاجلت املوقف لكنك مل تعاجل املشكلة 
استجاب إليك اآلن إال أنه سيعود إىل تصرفه املشني غداً 

 وبعد غد ..  
  !!إذن كيف أتصرف ؟

تعامل مع املوقـف بعقـل ال   .. تعال إليه واكظم غيظك 
..  تدع املناظر املؤذية تـؤثر يف تصـرفاتك   ال.. بعاطفة 
وإن كنت مغضباً ، وإن كانت االبتسامة صفراء  –ابتسم 

  ..السالم عليكم : وقل  –ال مشكلة ، ابتسم 
.. عليكم السـالم  : سيقول وهو ينظر إىل العبه املفضل 

  ..انتظر حلظة 
كيـف  : كأن تقول .. قل أي كلمة جتعله يلتفت إليك 

  .. ك اهللا باخلري مسا.. احلال ؟ 
  .. احلمد هللا خبري : إليك ويقول  –حتماً  -سريفع رأسه 

  .. يف هذه املرحلة تكون قد قطعت نصف املشوار 
: قل له مـثالً  .. تلطف إليه بأي عبارة متدحه ا 

املفروض مثلك ما يعمـل يف اسـتقبال   ! تصدق 
  ..مستشفى 

  ملاذا ؟: سيتغري ويقول 
ـ : قل  نري إذا رآه املـريض زال  ألن هذا الوجه امل

  ..مرضه فال حيتاج إىل طبيب 
وتنبلج .. -يا بطل  –سيبتسم متعجباً من جرأتك 

  ..أساريره 
: ويقـول  .. وقد صار اآلن مهيئاً لقبول لنصيحة 

  ماذا عندك ؟
يا أخي احلبيب ترى هذا الشيخ الكبري : عندها قل 

ليتك تنـهي هلمـا   .. وهذه العجوز املسكينة .. 
  ..ت الدخول على الطبيب إجراءا

مث يتناول .. وحيوهلما للطبيب .. سيتناول أوراقهما 
  ..فإذا انتهى منك وسلمك الورقة .. ورقتك 
هذه أول مرة أراك ومـع  .. سبحان اهللا : فقل له 

!! ال أدري كيـف  .. ذلك فقد دخلت إىل قليب 
وفعـالً  .. ( واهللا إنك أحب إيلَّ من آالف الناس 

سلم أحب إليك حتماً من ماليني أنت صادق فهو م
  ) ..غري املسلمني 

  ..سيفرح ويشكر لك لطفك 
وعندي كلمات أود أن تسمعها لكين أخاف : فقل 

  .. أن تغضبك 
  ..تفضل .. ال .. ال : سيقول 

أنت قد من اهللا عليـك  .. عندها قدم له النصيحة 
وأنـت  .. ويف واجهة املستشفى .. ذه الوظيفة 
.. ليتك تتلطف قليالً مع املراجعني ف.. قدوة لغريك 

لعل دعوة صاحلة ترفع لك يف ظلمـة  .. وتم م 



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

١٩٧

  .. أو شيخ زاهد .. الليل من فم عجوز عابدة 
أشكرك : ويردد .. أجزم أنه سيخفض رأسه وأنت تتكلم 

  ..جزاك اهللا خرياً .. 
وكذلك استعمل هذه األساليب مع كل شخص تعـاجل  

  ..سلوكه 
أو أب يهمـل بناتـه   .. بالصـالة  مثل شخص يتهاون 

  ..ويتساهلن باحلجاب .. فيتكشفن 
.. أو شاب عاق لوالديه 

.. ألجل أن يقبلوا منك ال بد أن متارس املهارات املناسبة 
استخدم العبارات اللطيفة يف إصالح خطأ اآلخـر  .. نعم 
  ..حمترماً لرأيه .. كن مؤدباً .. 

أنك تقبل النصح . .أنا ما أنصحك إال ألين أعلم : قل له 
 ..  

إذا نـاجيتم الرسـول   : ( ويف التنزيل العزيز يقول اهللا 
) ..فقدموا بني يدي جنواكم صدقة 

يستعمل طرقاً ومهارات جتعل  وقد كان املريب احلكيم 
  ..من يعدل سلوكهم ال ميلكون إال أن يقبلوا منه 

أراد يوماً أن يعلم معاذ بن جبل ذكراً يقوله بعد الصـالة  
..  

فـال  .. واهللا إين أحبك .. يا معاذ : فأقبل إىل معاذ وقال 
اللهم أعـين علـى   : تدعن يف دبر كل صالة أن تقول 

  ..ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
واهللا إين "ما عالقة املقطع األول من الكالم .. باهللا عليك 

ال تدعن أن تقول اللـهم أعـين   " باملقطع الثاين " أحبك 
  "..على ذكرك 

األنسب لقوله إين أحبك أن يقول بعدها وأريد  قد يكون
أو أدعوك .. أو أعطيك ماالً  –مثالً  –أن أزوجك ابنيت 

  ..إىل طعام 
ولكن أن يتبع خرب احملبة تعليمه ذكراً من أذكار الصـالة  

  ..فهذا حيتاج إىل تأمل ..!! 
؟ إنـه  " واهللا إين أحبك : " أتدري ما موقع قوله 

فإذا ارتاحت نفس معاذ .. التهيئة لقبول النصيحة 
  ..واستبشر ، أعطاه النصيحة 

يـد عبـد اهللا بـن     قبض .. ويف موقف آخر 
مسعود بيده اليمىن ، مث وضع يده اليسرى فوقها ، 

.. يا عبد اهللا : كنوع من العطف والتهيئة ، مث قال 
التحيــات هللا : إذا جلســت يف التشــهد فقــل 

ا الـنيب  والصلوالت والطيبات ، السالم عليك أيه
  .. ورمحة اهللا وبركاته 

فكان عبد .. ومضت السنني ومات رسول اهللا 
 علمين رسـول اهللا  : اهللا يفخر بذلك ويقول 
  .. التشهد وكفي بني كفيه 

إذا طـاف   أن عمـر   ويف يوم آخر الحظ 
زاحـم النـاس   .. بالكعبة وحاذى احلجر األسود 

حـم  ورمبا زا.. وكان صلباً قوي البدن .. وقبله 
  .. الضعفاء 

على سبيل  –فقال .. أن يعدل سلوكه  فأراد 
يا عمر إنك رجل قوي : -التهيئة لقبول النصيحة 

 ..  
فال تزامحن عند : فقال .. فرح عمر ذا الثناء 

  ..احلجر 
  :فقال .. ومرة أراد أن ينصح ابن عمر بقيام الليل 

ويف .. نعم الرجل عبد اهللا لو كان يقـوم الليـل   
كـان  .. يا عبد اهللا ال تكن مثل فالن : ية قال روا

  ..يقوم الليل 
فترك قيام .. كان يقوم الليل .. ال تكن مثل فالن 

  ..الليل 
يستعمل هذا األسلوب الرائع مع  كان .. نعم 
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  .. ومع الوجهاء خاصة .. مجيع الناس 
كان الناس ما بني مقبل ومدبر .. يف بداية بعثة النيب 

 ..  
يف املدينة امسه سويد بن الصامت وكان رجالً  وكان رجل

.. حيفظ كالم احلكماء .. عاقالً شاعراً .. شريفاً يف قومه 
  ..حىت قيل إنه كان حيفظ كل ما روي عن لقمان احلكيم 

: حىت بلغ من إعجاب الناس به أـم كـانوا يسـمونه    
وهو الذي .. وشرفه ونسبه .. جللده وشعره .. الكامل 

  : يقول 
  رب من تدعو صديقاً ولو ترى       أال 

  مقالته بالغيب ساءك ما يفري                        
  مقالته كالشهد ما كان شاهداً       

  وبالغيب مأثور على ثغرة النحر                      
  يسرك باديه وحتت أدميه         

  منيمة غش تبتري عقب الظهر                      
  العينان ما هو  كامت         تبني لك 

  من الغل والبغضاء بالنظر الشزر                     
أو معتمراً .. قدم سويد بن الصامت يوماً إىل مكة حاجاً 

 ..  
فسـمع  .. وأقبلوا لرؤيته .. فتحدث الناس بدخوله مكة 

وإىل اإلسالم .. فدعاه إىل اهللا .. به فأقبل عليه  النيب 
بالتوحيد والرسالة وأنه نيب يوحى إليـه  وجعل حيدثه .. 

فيه عـرب  .. وأن هذا القرآن هو كالم اهللا تعاىل .. قرآن 
  .. وأحكام 

  فلعل الذي معك مثل الذي معي ؟ : فقال له سويد 
  ما الذي معك ؟ :   فقال له رسول اهللا 

  .. -يعين حكمة لقمان  -معي جملة لقمان : قال 
ع أنه يضـاهي كـالم اهللا   م -.. أو حيقره  فلم يعنفه 

اعرضها : وقال .. وإمنا تلطف معه .. -بكالم البشر 

  ..علي 
فشرع سويد يقرأ ما حيفظ من كالم لقمان وحكَمه 

  ..يستمع إليه بكل هدوووء  ورسول اهللا .. 
إن هذا لكـالم  : له  قال .. فلما انتهى سويد 

  .. حسن 
ضل من والذي معي أف: -مشوقاً لسويد  -مث قال 

هو هدى ونور .. قرآن أنزله اهللا تعاىل علي .. هذا 
 ..  

ودعـاه إىل  .. القـرآن   مث تال عليه رسول اهللا 
 فلما فرغ .. وسويد يستمع منصتاً .. اإلسالم 

إن : وقال .. ظهر على سويد التأثر .. من كالمه 
  .. هذا لقول حسن 

وال يزال متأثراً ..   مث انصرف سويد عن النيب 
  .. ا مسع مب

فلم يلبث أن وقع قتـال  .. فقدم املدينة على قومه 
وكان مـن قبيلـة   .. بني قبيليت األوس واخلزرج 

  ..األوس فقتلته اخلزرج 
وال .. إىل املدينـة    وذلك قبل أن يهاجر النيب 

يدرى هل أسلم أم ال ؟ وإن كان رجل من قومـه  
  ..إنا لنراه قد قتل وهو مسلم : ليقولون 

  
  ..باختصار 

  ..يف النقداقتصد و.. أسرف يف املديح 
الرصيد العاطفي.٧٩

  ..تصورات الناس عنا حنن الذين نصنعها 
  .. فلو لقيك شخص يف السوق فعبس يف وجهك 

  ..فعبس يف وجهك أيضاً .. مث لقيك يف بقالة 
لرمست عنه .. فلقيك عابساً .. مث صادفته يف عرس 

ته أو فإذا رأيـت صـور  .. صورة قامتة يف خميلتك 
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مسعت امسه يف مكان تبادر إىل ذهنك ذاك الوجه العابس 
..  

مث ابتسم يف لقاء .. ولو لقيك شخص بابتسامة يف موقف 
  ..النطبع يف ذهنك عنه صورة مشرقة .. وثالث .. آخر 

هذا فيمن ال يكون بينك وبينه عالقة دائمة وإمنـا هـي   
  ..لقاءات عابرة 

.. وجـة وأوالد  أما األشخاص الذي نلقاهم دائمـاً كز 
فإن تعاملنا معهم .. وجريان يف حارة .. وزمالء يف مكتب 

نعـم هـم سـريوننا    .. لن يكون بأسلوب واحد دائماً 
.. لكنهم حتماً سريوننا تارة غاضبني .. ضاحكني لطيفني 

  .. ألننا بشر .. أو شامتني .. أو خماصمني .. وتارة عابسني 
سب طغيان حسناتنا وبالتايل فإن حمبتهم لنا تتحدد على ح

تتحدد حمبتهم : أو قل بعبارة أخرى .. عندهم أو سيئاتنا 
لنا حبسب مقدار الرصيد العاطفي الذي يف حسابنا عندهم 

..  
  !كيف ؟

عندما يقع لك موقف مجيل مع إنسان فإنك تضـيف إىل  
أو بعبـارة أخـرى   .. سجل ذكرياته ذكرى مجيلة عنك 

مث .. بة لك واحتراماً تفتح لك يف قلبه حساباً تودع فيه حم
  ..تتوىل بعد ذلك زيادة رصيدك العاطفي أو السحب منه 

تزيد من رصيدك العاطفي عنده .. فكل ابتسامة تقابله ا 
..  

  ..تزيد رصيدك العاطفي .. وكل هدية 
  ..تزيد رصيدك العاطفي .. وكل جماملة 

فإنـك  .. أو شتم .. أو مسبة .. وكل إهانة تقع منك له 
  ..رصيدك العاطفي تسحب من 

ووقعت .. وبالتايل إذا كان رصيدك العاطفي عنده كثرياً 
يوماً ما يف موقف أغاظه فسحبت من رصيدك العـاطفي  

فإن هذا لن يؤثر كـثرياً ألن رصـيدك   .. مقداراً معيناً 

  ..العاطفي عنده كثري 
  وإذا احلبيب أتى بذنب واحد   

  لف شفيعجاءت حماسنه بأ                          
أما إن مل يكن عنده لك رصيد عـاطفي وجعلـت   

فإن .. تسحب من الرصيد وليس فيه شيء أصالً 
وبالتايل قد يقع !! حسابك عنده سيكون بالناقص 

ألنك تسـحب  .. أو استثقال .. يف قلبه لك كره 
  ..من رصيدك العاطفي وال تودع 

فـإذا  .. أمل تسمع يوماً عن زوجة طلقها زوجهـا  
.. السبب تافـه  : ب الطالق قالت سئلت عن سب

.. طلب مين الذهاب معه لزيارة أخته فرفضـت  
  !!فغضب وجعل يسبين ويشتمين مث طلقين 

ملا وجـدت  .. ولو تأملت بذكاء يف سبب الطالق 
وإمنا هذا املوقـف  .. السبب هو هذا املوقف التافه 

  .. هو القشة اليت قصمت ظهر البعري 
فأراد .. ل جلد قوي فقد ذُكر أن رجالً كان له مج

ويربطه علـى  .. فجعل حيمل متاعه عليه .. سفراً 
حىت كوم على ظهره .. واجلمل متماسك .. ظهره 

فبدأ البعري يهتز من ثقـل  .. ما حيمله أربعة مجال 
يكفي ما محلت : احلمل والناس يصيحون بالرجل 

هذه خفيفـة  : فأخذ حزمة من تنب وقال .. عليه 
ما طرحها على ظهره سقط فل.. وهي آخر املتاع 

قشة قصمت ظهـر  : فقيل .. البعري على األرض 
  !!بعري 

ولو تفكرت لرأيت أن القشة مظلومة فليست هي 
اليت قصمت ظهر البعري وإمنا انقصم ظهر الـبعري  

.. بسبب تراكمات كبار صرب البعري علـى أوهلـا   
فانقصـم  .. حىت مل يطق صرباً .. وصرب .. وصرب 

  ..ظهره بشيء صغري 
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أجزم أن السبب ليس .. وهكذا املرأة اليت طلقها زوجها 
.. وإمنا تراكمات قبلـه  .. هو تركها زيارة أخته فحسب 

عدم حتببـها  .. عدم حتقيق لرغباته .. من عصيان لطلباته 
فهي تسحب .. عدم احترام رأيه .. تكربها عليه .. إليه 

دوماً من رصيدها العاطفي عنده دون أن تودع فيه شيئاً
  .. وجترح وال تداوي .. 

حىت جاء هذا املوقف فقصم ظهر .. وهو حيتمل وحيتمل 
  .. البعري 

من .. ولو أا اعتنت بكثرة اإليداع يف رصيدها العاطفي 
وممازحة .. وحتبب إليه .. وتغنج ودالل .. حسن لقاء له 

.. واحترام لرأيـه  .. وعناية بطعامه ولباسه .. وخفة ظل 
وملكت مليارات يف قلبه .. طفي كبرياً لصار رصيدها العا

وبالتايل لن يضر لو وقع موقف سحبت به من رصيدها .. 
  ..العاطفي 

وقل مثل ذلك يف الطالب املشاكس الذي يقع منه موقف 
وقـد يضـربه   .. صغري فيغضب املدرس غضباً شـديداً  

مث يقول الطالب أنا ما فعلت .. و .. ويطرده من الفصل 
وال ينتبه .. ة أطلقتها من غري استئذان شيئاً هي جمرد نكت

  ..إىل أن هذه النكتة هي القشة اليت قصمت ظهر البعري 
  .. أو جريان تنازعوا .. قل مثله يف زمالء ختاصموا 

حنن حنتاج دائماً إىل نودع يف قلب كل واحد نلقاه .. إذن 
  .. رصيداً عاطفياً 

 ويسـجل .. الزوج يتحني الفرص ليودع يف قلب زوجته 
  ..نقاطاً أكثر وأكثر 

  .. والزوجة حتتاج أيضاً 
  .. والولد حيتاج أن يودع يف قلب والده 

  ..واألخ مع أخيه .. واملدرس مع طالبه 
حيتاج إىل ذلـك  .. بل حىت املدير مع من هم حتت إدارته 

..  

  
  ..باختصار 

  وإذا احلبيب أتى بذنب واحد
  جاءت حماسنه بألف شفيع

  
..الساحر .٨٠

..يا أخي سمعنا كلمة حلوة .. ش الكالم ببال
  ..هكذا بدأت املسكينة تعاتب زوجها 

.. صحيح هو ما قصر معها يف طعـام وال لبـاس   
  .. !!ولكنه مل يكن يسحرها مبعسول الكالم 

جيمع العقالء أن أهم صفات البائع املاهر أن يكون 
.. تفضل .. من عيوين : فريدد .. ساحراً يف كالمه 
  ..تعبك راحة .. نا خل احلساب علي

فإن .. وتزيد قيمة البائع كلما زادت عباراته مجاالً 
أضاف إىل حسن العبارة جودة يف وصف السـلعة  

صار قـد  .. وقدرة على إقناع الزبون بالشراء .. 
  ..اكتسب نوراً على نور 

وجيمع اربون أن من أهم صفات السـكرتري أن  
يطـرب  ف.. وعباراته حلوة .. يكون لسانه عذباً 

) خدامينك ( حنن .. أبشر .. سم : األمساع بقوله 
 ..  

وهـو كـثري   .. ورمبا شغفت زوجة بزوجها حباً 
  ..لكنه يسحرها بعباراته .. البخل قليل اجلمال 

.. أذكر أن شاباً مراهقاً كان مغرماً مبغازلة الفتيات 
وكم من .. وكان له قدرة عجيبة على اإليقاع ن 

.. عالقة بشـراكه  .. ة حببه مسكينة صارت متيم
ومن العجب أنه مل يكن ميلك سيارة فارهة يغريهن 

ومل تكن جيبه مليئة باملال ليغدق عليهن .. بركوا 
  .. اهلدايا 
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فإين أسأل اهللا .. كال .. وال تظنن أنه أويت وسامة أو مجاالً 
  !! لك أن ال تبتلى بالنظر إىل وجهه 
لو تكلم مـع حجـر   .. لكنه كان يغلق فمه على لسان 

  ..ولو مسعه ر لدفّقه .. لفلقه 
بل يسـحرهن  .. فكان يصطاد الفتيات بلسانه اصطياداً 

  ..سحراً 
  وحديثها السحر احلالل لو أنه 

  مل جين قتل املسلم املتحرز                        
  إن طال مل ميلل وإن هي أوجزت

  وجزود احملدث أا مل ت                         
ثالثةُ رجال سادة يف قومهم  أقبل يوماً إىل رسول اهللا 

 ..  
وعمـرو بـن   .. والزبرقان بن بـدر  .. قيس بن عاصم 

  ..األهتم 
  ..وكلهم من قبيلة متيم 

  .. فبدؤوا يتفاخرون 
واملطاع .. أنا سيد متيم .. يا رسول اهللا : فقال الزبرقان 

فآخذ هلـم   ..أمنعهم من الظلم .. وااب فيهم .. فيهم 
  .. حبقوقهم 

وهذا : وقال .. مث أشار إىل السيد اآلخر عمرو بن األهتم 
  ..يعلم ذاك 

إنه لشديد .. واهللا يا رسول اهللا : فأثىن عمرو عليه وقال 
  ..مطاع يف ناديه .. مانع جلانبه .. العارضة 

  ..مث سكت عمرو 
.. وود لو ألن عمرواً زاد يف الثنـاء  .. فغضب الزبرقان 

  ..ظن أنه حسده على سيادته و
.. لقد علم ما قال .. واهللا يا رسول اهللا : فقال الزبرقان 

  ..وما منعه أن يتكلم به إال احلسد 
فواهللا إنك لئيم !! أنا أحسدك ؟: وقال .. فغضب عمرو 

مضيع يف .. أمحق املوالد .. حديث املال .. اخلال 
 واهللا يا رسول اهللا لقد صـدقت فيمـا  .. العشرية 

لكين .. وما كذبت فيما قلت آخراً .. قلت أوالً 
وغضبت .. رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت 

وواهللا لقد صـدقت يف  .. فقلت أقبح ما وجدت 
  ..األمرين مجيعاً 

.. وقـوة بيانـه   .. من سرعة حجته  فعجب 
  .. ومهارات لسانه 

إن مـن البيـان   .. إن من البيان لسحراً : فقال 
  ..)٩١(لسحراً 

: فلو قال لـك  .. كن مبدعاً يف مهارات لسانك ف
  ..تفضل .. من عيوين : قل .. ناولين القلم 

اطلـب  : لكن يا فالن عندي طلـب  .. ولو قال 
  ..سم .. عيوين 

خـدمنا أناسـاً مـا    .. تفضل : أريد منك خدمة 
  ..يساوون أثر رجليك 

مع .. مارس هذا األسلوب الذي يدغدغ املشاعر 
  .. ها كلمات رقيقة لينة نعم أمسع.. أمك 

  .. زمالئك .. أوالدك .. زوجتك .. مع أبيك 
وتسـحر بـه   .. فهذا األسلوب ال خيسرك شيئاً 

  ..وتزيل ما يف نفوسهم .. اآلخرين 
  .. بعد معركة حنني  وانظر إىل حال األنصار 

يف بدر مث قتلـوا   األنصار الذين قاتلوا مع النيب 
وال زالوا معه .. وحوصروا يف اخلندق.. يف أحد 

مث .. حىت فتحوا معـه مكـة   .. يقاتلون ويقتلون 
  .. مضوا إىل معركة حنني 

  ..ففي الصحيحني 
وانكشف النـاس  .. أن القتال اشتد أول املعركة 

                                               
  ( ٩١ حلاكم يف املستدرك ، وأصله يف الصحيحني رواه ا  (
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  .. فإذا اهلزمية تلوح أمام املسلمني .. عن رسول اهللا 
  ..فإذا هم يفرون من بني يديه .. إىل أصحابه  فالتفت 
  .. األنصار فصاح ب

  .. لبيك يا رسول اهللا : فقالوا .. يا معشر األنصار 
  .. وصفوا بني يديه .. وعادوا إليه 

ويفدون رسول اهللا .. وال زالوا يدفعون العدو بسيوفهم 
  حىت فر الكفار وانتصر املسلمون .. بنحورهم ..  

ومجعت الغنائم بني يدي الـنيب   .. وبعدما انتهت املعركة
 ..ينظرون إليها  أخذوا..  

ويرجو .. وأهلَه الفقرا .. وأحدهم يتذكر أوالده اجلوعى 
  ..أن يناله من هذه الغنائم شيء يوسع به عليهم 

  .. فبينما هم على ذلك 
مـا   -يدعو األقرع بن حـابس  .. فإذا برسول اهللا 

.. فيعطيه مائة من اإلبل .. أسلم إال قبل أيام يف فتح مكة 
  .. ويعطيه مائة من اإلبل  مث يدعو أبا سفيان

مـا بـذلوا بـذل    .. بني أقوام .. وال يزال يقسم النعم 
وال ضحوا تضحيتهم .. وال جاهدوا جهادهم .. األنصار 

 ..  
  ..فلما رأى األنصار ذلك 

يعطي قريشاً .. يغفر اهللا لرسول اهللا  : قال بعضهم لبعض 
  ..وسيوفنا تقطر من دمائهم .. ويتركنا 

دخل على .. ذلك  م سعد بن عبادة فلما رأى سيده
  : فقال .. رسول اهللا 

إن أصحابك من األنصار وجدوا عليـك  .. يا رسول اهللا 
  !!وما ذاك ؟: قال .. يف أنفسهم 

قسمت يف .. ملا صنعت يف هذا الفئ الذي أصبت : قال 
  ..يف قبائل العرب .. وأعطيت عطاياً عظاماً .. قومك 

  .. ئ ومل يكن يف األنصار منه ش
  فأين أنت من ذلك يا سعد ؟: فقال 

  .. ما أنا إال امرؤ من قومي .. يا رسول اهللا : قال 
أتـاهم  .. فلما اجتمعوا .. فامجع يل قومك: فقال 

  ..رسول اهللا  
يا معشر األنصار : مث قال .. فحمد اهللا وأثىن عليه 

  ما قالة بلغتين عنكم ؟ .. 
فلم يقولوا شـيئا   أما رؤساؤنا يا رسول اهللا: قالوا 

وأما ناس منا حديثة أسنام فقالوا يغفر اهللا لرسول 
اهللا يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم 

 ..  
أمل تكونوا ضـالالً  .. يا معشر األنصار : فقال 

  .. فهداكم اهللا يب 
  ..املنة الفضل .. بلى وهللا ورسوله : قالوا 
وأعداًء فألف ..  أمل تكونوا عالة فأغناكم اهللا: قال 

  .. بني قلوبكم 
  ..املنة الفضل .. بلى وهللا ورسوله : قالوا 

.. وانتظر .. وسكتوا .. مث سكت رسول اهللا 
  ..وانتظروا 

  ..أال جتيبوين يا معشر األنصار : فقال 
وهللا ولرسوله .. ومباذا جنيبك يا رسول اهللا : قالوا 

  ..املنة والفضل 
فلصـدقتم  .. تم لقلـتم  أما واهللا لـو شـئ  : قال 

  .. ولصدقتم 
وخمذوالً .. أتيتنا مكذباً فصدقناك : لو شئتم لقلتم 

وعائالً فواسـيناك  .. وطريداً فآويناك .. فنصرناك 
 ..  

أوجدمت على رسول .. يا معشر األنصار : مث قال 
تألفت ا .. يف لعاعة من الدنيا .. اهللا يف أنفسكم 

  .. اىل إسالمكم ووكلتم .. قوماً ليسلموا 
وإين .. إن قريشاً حديثوا عهد جباهليـة ومصـيبة   
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  ..وأتألفهم .. أردت أن أجربهم 
أن يذهب الناس بالشـاة  .. أال ترضون يا معشر األنصار 

  ..إىل بيوتكم  وترجعون برسول اهللا .. والبعري 
وسلكت األنصار وادياً .. لو سلك الناس وادياً أو شعباً 

أو شعب األنصار .. وادي األنصار  لسلكت.. أو شعباً 
 ..  

لكنـت  .. إنه لوال اهلجـرة  .. فوالذي نفس حممد بيده 
وأبنـاء  .. اللهم ارحـم األنصـار   .. امرءاً من األنصار 

  ..وأبناء أبناء األنصار .. األنصار 
رضـينا  : وقـالوا  .. فبكى القوم حىت أخضلوا حلـاهم  

اهللا وتفرقوا مث انصرف رسول .. برسول اهللا قَسماً وحظاً
..  

بل إنك بالعبارات اجلميلة تستطيع أن ختدر الناس أحياناً 
..  

" ذكر أنه كان يف صعيد مصر رجل غين متسلط يسمونه 
كان متغطرسـاً  .. كان ميلك فدادين من املزارع " الباشا 

  ..ميارس أصناف اإلذالل على املزارعني الصغار 
فأصـبح  . .دارت الزمان دورته فأصاب أرضه ما أتلفها 

  كسرياً .. فقرياً بعد غىن 
وال .. جاع أوالده وهو ليس عنده مصدر يتكسب منـه  

  ..لكن أرضه تالفة .. يعرف صنعة غري الزراعة 
  ..أي عمل .. فخرج يبحث عن عمل 

أقبل على مزرعة ألحد الفالحني الضعفاء الذين ذاقوا من 
 هل أجد: وقال بكل مذلة .. دخل عليه .. إذالله قدمياً 
أو أقلم .. أو أنقي احلبوب .. أقطف الثمر .. عنك عمالً 

  ..أو .. األشجار 
أنـت  !! أنت تعمل عندي : فثار املزارع يف وجهه وقال 

احلمد هللا أن استجاب دعاءنا عليك .. املتكرب املتغطرس 
  ..مث طرده من بستانه .. وأذلك 

.. حىت دخل بستاناً آخر .. مضى جير قدمي خيبته 
فطرده كمـا  .. ح له معه ذكريات أليمة فإذا بفال

  .. طرده األول 
.. املسكني ال يلوي على شيء ( !! ) مضى الباشا 

  ..وال يريد أن يرجع إىل أوالده خالياً 
فـدخل ليجـرب   .. مر على مزرعة لفالح ثالث 

  ..حظه معه 
وقد ذاق أيضاً من إذالله من .. رآه الفالح فانبهر 

أوالدي .. ث عن عمل أنا أحب: قال الباشا .. قبل 
  ..جوعى 

وأن ينتقم منه بأسـلوب  .. فأراد الفالح أن يذله 
  .. ذكي 

من !! نورت بستاين !! أهالً أيها الباشا : فقال له 
أنـت  !! مثلي اليوم الباشا الكبري يدخل أرضـي  

  .. أنت !! أنت الباشا الوجيه .. الباشا الكبري 
لباشـا  حىت صار ا.. وجعل خيدره ذه العبارات 

  !!منوماً تنومياً مغناطيسياً 
.. عندي عمـل  .. مرحباً وأهالً : مث قال الفالح 

  لكين ال أدري هل يناسبك أم ال ؟
  وما هو ؟: قال الباشا 

وعنـدي  .. اليوم سوف أحـرث األرض  : قال 
.. ثور أبيض وثور أسـود  .. حمراث جيره ثوران 

والثور األسود اليوم مريض وال يستطيع أن يعمل 
.. والثور األبيض ال يطيق جر احلراثة وحـده  . .

.. فأريدك أن تقوم اليوم بوظيفة الثـور األسـود   
أنت رئـيس  .. أنت قائد .. فأنت قوي أيها الباشا 

  ..تسري يف األمام دائماً .. 
ووقـف  .. توجه الباشا بكل كربياء إىل احلراثـة  

أقبل املزارع إليـه وبـدأ   .. جبانب الثور األبيض 
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مث توجه إىل .. ألبيض وربطه باحلبال ليجر احملراث بالثور ا
يا قوي .. يا أحسن باشا يف العامل : الباشا وهو يردد قائالً 

مث ربط احلبال يف .. والباشا يتلفت يف زهو .. يا بطل .. 
!! وركب هو على احلراثة معه السـوط  .. كتفي الباشا 

وحتـرك  .. وضرب ظهر الثور فتحرك .. امش : وصاح 
ممتاز .. مجيل يا باشا : والفالح يردد .. شا جير احملراث البا

ويصيح أقوى يا باشـا  .. ويضرب ظهر الثور .. يا ملك 
  ..أحسن يا باشا .. 

لكنه كان جير بكل .. والباشا املسكني مل يتعود على ذلك 
وكأنه غائب .. من الصباح حىت غابت الشمس .. قوته 

  ..العقل 
واهللا : وهو يقـول  .. احلبال فلما انتهى فك الفالح عنه 

  .. هذا أحسن يوم مر علي يا باشا .. شغلك مجيل يا باشا 
  ..ومضى الباشا إىل بيته .. مث بضع جنيهات 

وسـالت  .. وقد تقرحت كتفـاه  .. دخل على أوالده 
.. و .. والعرق يغرق ثيابـه  .. الدماء من أسفل قدميه 

  ..لكنه ال يزال منتشياً خمدراً 
  .. هل وجدت عمالً .. هاه : سأله أوالده

كيف ال أجد .. أنا الباشا .. نعم : -بكل فخر  -فقال 
  .. عمالً 
  !فماذا اشتغلت ؟: فقالوا 
  !! اشتغلت !! هاه .. اشتغلت : فقال 

  .. ويدرك ما أصابه .. وبدأ يصحو من ختديره 
  !!!اشتغلت ثوراً : قال 

  
  ..قرار 

  ..لثمر اختر أطيب الكالم كما ختتار أطيب ا
  

!!فليسعد النطق إن مل تسعد احلال .٨١

.. من أحرج املواقف أن يقصدك صاحب حاجـة  
..مث يرجع خائباً غري مقضية حاجته 

ولـو مل  .. نعم قضاء حاجات الناس طاعة عظيمة 
لئن أمشي مـع أخـي يف   : يكن فيها إال قوله 

حاجة حىت أثبتها له ، أحب إيل من أن أعتكف يف 
  ..لكفى يف فضلها  )٩٢(" مسجدي هذا شهراً

فليس كل .. لكن بعض احلاجات يصعب قضاؤها 
من طلب منك أن تسلفه ماالً قدرت على إعطائه 

..  
وال كل من طلب منك مرافقته يف سـفر قـدرت   

  ..على تلبية طلبه 
وال كل من طلب حاجة معك كقلم أو سـاعة أو  

  ..استطعت إعطاءها له .. غريها 
إذا مل تلـب حاجـام   واملشكلة أن أكثر النـاس  
وقـد يـذمونك يف   .. وجدوا عليك يف أنفسهم 

وتارة باألنانية .. ويتهمونك تارة بالبخل .. االس 
  ..وتارة .. 

  !إذن ما العمل ؟
فـإذا طلـب   .. كن ماهراً يف اخلروج من املوقف 

منك أحد شيئاً ومل تستطع قضاءه فعلى األقل رده 
  : كما قال .. بعبارات مجيلة 

فليسعد النطق ***  خيل عندك ديها وال مال  ال 
  إن مل تسعد احلال

.. فلو علم شخص بأنك ستسافر إىل مدينة معينة 
أريدك أن تشتري يل حاجـة مـن   : فحاءك وقال 

وأنت ال رغبة لك .. املدينة اليت أنت مسافر إليها 
  فكيف جتيب ؟.. يف قضاء حاجته ألي سبب 

واهللا يا : قل له .. فليسعد النطق إن مل تسعد احلال
                                               

  ( ٩٢ )  
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.. وأنت أحب إيلّ من أناس كثري .. فالن أخدمك بعيوين 
وعندي بعض الظـروف  .. لكين أخشى أن يضيق وقيت 

  ..و .. متنعين من إحضارها 
ولو دعاك إىل وليمة وأردت أن تعتذر وخشيت أن جيـد  

أنا ما  –مثالً  –قل .. فقدم مقدمات .. يف نفسه عليك 
وأنت من أغلى النـاس  .. من إخواين أعتربك إال كواحد 

  ..لكين مشغول الليلة .. إىل قليب 
وأنت مل تكذب فقد يكون شغلك هذا جلسة مع أوالدك 

  ..فهي كلها أشغال !! أو نوم .. أو قراءة يف كتاب .. 
  ..ميلك الناس بأخالق يأسر ا قلوم  وقد كان حممد 

الكـرام   وقد جلس مع أصحابه.. انظر إليه عليه السالم 
 ..  

  ..وفضلِ العمرة واإلحرام .. فحدثهم عن البيت احلرام 
  ..فطارت أفئدم شوقاً إىل ذاك املقام 

وحثهم على التسابق عليه .. فأمرهم بالتجهز للرحيل إليه 
..  

  ..ومحلوا سالحهم وحترزوا .. فما لبثوا أن جتهزوا 
مهلـني  .. مع ألف وأربعمائة من أصـحابه   فخرج 
  .. يتسابقون إىل البلد األمني .. ملبني  بالعمرة

  .. فلما اقتربوا من جبال مكة 
فحاول أن .. -ناقة النيب عليه السالم  -بركت القصواء 

  ..فأبت عليه .. يبعثها لتسري 
فقال ) أي عصت .. ( خألت القصواء : فقال الناس 

 :  
ولكن حبسها .. وما ذاك هلا خبلق .. ما خألت القصواء 

يعين فيل أبرهة ملا أقبل به مع جيش مـن  ( لفيل حابس ا
  ) .. اليمن يريد هدم الكعبة فحبسهم اهللا عن ذلك 

والذي نفسي بيده ال يسألوين خطة يعظمون : Jمث قال 
  .. إال أعطيتهم إياها .. فيها حرمات اهللا 

حىت نـزل  .. فتوجه إىل مكة .. مث زجرها فوثبت 
ع به كفار قريش فتسام.. باحلديبية قريباً من مكة 

فأىب إال .. فخرج إليه كبارهم لريدوه عن مكة .. 
  .. أن يدخلها معتمراً 

حىت أقبل عليه ..فما زالت البعوث بينه وبني قريش
  ..سهيل بن عمرو 

ــنيب   ــاحل ال ــودوا إىل   فص ــى أن يع عل
  ..ويعتمروا يف العام القادم..املدينة

  :وفيه .. مث كتبوا بينهم صلحاً عاماً 
أنه ال خيرج مـن مكـة مسـلم    : سهيل اشترط 

أما من .. إال رد إىل مكة .. مستضعف يريد املدينة 
.. خرج من املدينة وجاء إىل مكة مرتداً إىل الكفر 

  .. فيقبل يف مكة 
من جاءنا مسـلماً  !! سبحان اهللا : فقال املسلمون 

كيف نرده إىل املشركني وقد !! نرده إىل الكافرين 
.. بينما هم كذلك إذ أقبل عليهم ف.. جاء مسلماً 

وهو .. يرفل يف قيوده .. شاب يسري على الرمضاء 
فإذا هو أبو .. فنظروا إليه .. يا رسول اهللا : يصيح 

وكان قـد أسـلم   .. جندل ولد سهيل بن عمرو 
تفلت .. فلما مسع باملسلمني .. فعذبه أبوه وحبسه 

. .تسيل جراحه دماً .. من احلبس وأقبل جير قيوده 
  ..وتفيض عيونه دمعاً 

مث رمى جبسده املتـهالك بـني يـدي الـنيب     

  .. واملسلمون ينظرون إليه ..
كيف تفلـت هـذا   !! غضب .. فلما رآه سهيل 
هذا يا : مث صاح بأعلى صوته .. الفىت من حبسه 

  .. حممد أول من أقاضيك عليه أن ترده إيل 
  .. إنا مل نقض الكتاب بعد : فقال 
  ..  إذاً ال أصاحلك على شيء أبداً فواهللا: قال 
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: قال .. ما أنا مبجيزه لك : قال .. فأجزه يل : فقال 
.. فسكت النيب .. ما أنا بفاعل : قال .. بلى فافعل 

وأبو جنـدل  .. وقام سهيل سريعاً إىل ولده جيره بقيوده 
  :يقول .. يصيح ويستغيث باملسلمني 

.. وقد جئت مسلماً  أي معشر املسلمني أرد إىل املشركني
وال زال يستغيث م .. أال ترون ما قد لقيت من العذاب 

  .. حىت غاب عنهم 
فـىت يف ريعـان   .. واملسلمون تذوب أفئدم حزناً عليه 

  ..يشدد عليه العذاب .. الشباب 
  .. إىل البالء الشديد .. وينقل من العيش الرغيد 

وتلـذذ  ..ذاتطاملا تنعم باملل..وهو ابن سيد من السادات
  .. بالشهوات 

  ..ليعاد إىل سجنه وحديده .. مث جير أمام املسلمني بقيوده 
مضى أبو جنـدل إىل مكـة   .. وهم ال ميلكون له شيئاً 

والعصـمة  .. يسأل ربع الثبات على الـدين  .. وحيداً 
إىل  أما املسلمون فقد رجعوا مع رسول اهللا .. واليقني 
وحـزن  .. ى الكافرين وهم يف حنق شديد عل.. املدينة 

مث اشـتد العـذاب علـى    .. على املسلمني املستضعفني 
  ..حىت مل يطيقوا له احتماالً .. الضعفاء يف مكة 
واملستضعفون يف .. وصاحبه أبو بصري .. فبدأ أبو جندل 

  ..حياولون التفلت من قيودهم .. مكة 
فمضى .. أن يهرب من حبسه  حىت استطاع أبو بصري 

.. وحيدوه األمل .. حيمله الشوق .. املدينة  من ساعته إىل
مضـى يطـوي قفـار    .. وأصحابه  يف صحبة النيب 

  ..حتترق قدماه على الرمضاء .. الصحراء 
فبينما الـنيب  .. فتوجه إىل مسجدها .. حىت وصل املدينة 

  إذ دخل عليهم أبو بصري .. يف املسجد مع أصحابه ..
  ..وهو أشعث أغرب .. ر ووعثاُء السف.. عليه أثر العذاب 

حىت أقبل رجالن مـن كفـار   .. فما كاد يلتقط أنفاسه 

.. فلما رآمها أبو بصـري  .. قريش فدخال املسجد 
.. وعادت إليه صورة العذاب .. فزع واضطرب 

العهد .. رده إلينا .. يا حممد .. فإذا مها يصيحان 
عهده لقريش  فتذكر النيب .. الذي جعلت لنا 

فأشـار إىل أيب  .. م من يأتيه من مكة أن يرد إليه
فخرج معهما أبـو  .. أن خيرج من املدينة .. بصري 
.. نـزال لطعـام   .. فلما جاوزا املدينـة  .. بصري 

  ..وجلس أحدمها عند أيب بصري 
  ..وغاب اآلخر ليقضي حاجته 

مث أخذ يهزه .. فأخرج القاعد عند أيب بصري سيفه 
ضربن بسـيفي  أل: ويقول مستهزءاً بأيب بصري .. 

  .. هذا يف األوس واخلزرج يوماً إىل الليل 
واهللا إين ألرى سيفك هذا يـا  : فقال له أبو بصري 

أجل واهللا إنـه جليـد لقـد    : فقال .. فالن جيداً 
أرين : فقال أبو بصـري  .. مث جربت .. جربت به 
فما كاد السيف يستقر .. فناوله إياه .. أنظر إليه 

وى به على رقبة الرجـل  حىت رفعه مث ه.. يف يده 
  .. فلما رجع اآلخر من حاجته .. فأطار رأسه 

.. ففزع .. جمندالً ممزقاً .. رأى جسد صاحبه ممزقاً 
  ..فدخل املسجد يعدو .. وفر حىت أتى املدينة 

لقد رأى هذا : قال .. فزعاً .. مقبالً  فلما رآه 
  .. ذعراً 

.. صاح من شدة الفـزع   فلما وقف بني يديه 
  .. وإين ملقتول .. قُتل واهللا صاحيب : قال 

تلتمع عيناه .. فلم يلبث أن دخل عليهم أبو بصري 
  : فقال .. والسيف يف يده يقطر دماً .. شرراً 

قد رددتين إليهم .. قد أوىف اهللا ذمتك .. يا نيب اهللا 
  ..ال : قال .. فضمين إليكم .. مث أجناين اهللا منهم 

يـا  .. أو : قال .. وته فصاح أبو بصري بأعلى ص
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  ..أعطين رجاالً أفتح لك مكة .. رسول اهللا 
لكنه ال يستطيع أن ينفذ له .. بشجاعته  فأعجب النيب 

  ..طلبه فبينه وبني أهل مكة عهد 
فليسـعد النطـق إن مل   .. أراد أن يرده بلطف  لكنه 

  ..يسعد احلال 
ويل أمه: إىل أصحابه وقال مادحاً أليب بصري  التفت 

  ..مسعر حرب لو كان معه رجال !! 
فكانت هذه الكلمات مبثابة التخفيف واالعتذار مـن أيب  

  .. بصري 
وظل أبو بصري واقفاً عند باب املسجد ينتظر إذن الـنيب  

  له باملكوث يف املدينة..  
تذكر عهده مع قريش فأمر أبا بصري بـاخلروج   لكنه 

  .. فسمع أبو بصري وأطاع .. من املدينة 
وال انقلب عدواً .. وما محل يف نفسه على الدين .. نعم 

  .. للمسلمني 
.. من الثواب العظيم .. فهو يرجو ما عند احلليم الكرمي 

وأتعب نفسه .. وفارق ولده .. الذي من أجله ترك أهله 
  .. وعذب جسده .. 

ففـي  .. فاحتار أين يذهب .. خرج أبو بصري من املدينة 
  ..املدينة مواثيق وعهود  ويف.. مكة عذاب وقيود 

يف .. فنزل هناك .. فمضى إىل سيف البحر قريباً من جدة 
  ..ال أنيس فيها وال جليس .. صحراء قاحلة 

فعلموا أنه باب .. فتسامع به املسلمون املستضعفون مبكة 
.. فاملسلمون يف املدينـة ال يقبلـوم   .. فرج انفتح هلم 

  ..والكفار يف مكة يعذبوم 
مث .. فلحق بـأيب بصـري   .. أبو جندل من قيوده فتفلت 

حـىت كثـر   .. جعل املسلمون يتوافدون إليه يف مكانه 
  ..واشتدت قوم .. عددهم 

إال اعترضوا هلا .. فجعلت ال متر م قافلة جتارة لقريش 

 ..  
 أرسلوا إىل النيب .. فلما كثر ذلك على قريش 

 يب فأرسل الـن .. ناشدونه باهللا أن يضمهم إليه 
.. إليهم أن يأتوا املدينة ؟ فلما وصل إليهم الكتاب 

  .. استبشروا وفرحوا 
وهـو  .. لكن أبا بصري كان قد أمل به مرض املوت 

ريب العلي األكرب من ينصر اهللا فسوف : يردد قائالً 
  ..ينصر 

أذن هلـم   فلما دخلوا عليه وأخربوه أن النيب 
وحاجتهم .. وأن غربتهم انتهت .. بسكىن املدينة 

  ..ونفوسهم أمنت .. قضيت 
: مث قال وهو يصارع املوت .. فاستبشر أبو بصري 

  .. فناولوه إياه .. أروين كتاب رسول اهللا 
: وقـال  .. مث جعله على صـدره  .. فأخذه فقبله 

وأشهد أن حممداً رسول .. أشهد أن ال إله إال اهللا 
مـداً  وأشهد أن حم.. أشهد أن ال إله إال اهللا .. اهللا 

  .. مث شهق ومات .. رسول اهللا 
وصلى على نيب الرمحة وسلم .. فرحم اهللا أبا بصري 

  ..تسليماً كثرياً 
أن تراعي .. ومن اإلسعاد بالنطق والسحر بالكالم 

  ..وتتلطف معه .. من معك إذا جاملك 
ذكر أن امرأة فقرية اضطجعت جبانب زوجها على 

.. مرقعة جدرانه .. يف كوخ قدمي .. فراش عتيق 
  .. وسقفه من جذوع النخل 

مث ركّزت .. فجالت ببصرها تنظر إىل جدران بيتها 
.. وسرحت بفكرها بعيـداً  .. بصرها إىل السقف 

  :مث قالت 
  تدري ماذا أمتىن ؟

  ماذا تتمنني ؟!! هاه : قال 
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.. أمتىن أن منلك بيتاً كبرياً تسعد فيه مع أوالدك : قالت 
ترتاح إذا .. لك سيارة فارهة ومن.. وتدعو إليه أصدقاءك 

.. و .. ويزيد راتبك ضعفني حىت تسدد ديونك .. سقتها 
ومضت املسكينة تسرد له حبماس أسباب السعادة الـيت  

  .. تتمناها له 
يائس من صالح حالـه  .. والرجل غارق يف أحالم خيبته 

  .. ال ميلك أية مهارة من مهارات الكالم .. 
  !ماذا تتمىن ؟وأنت : فلما تعبت قالت له 

أمتىن أن ينطلق جذع من : فنظر إىل السقف طويالً مث قال 
  ..هذا السقف ويقع على رأسك فيقسمه نصفني 

  
  ..حديث 

هذا : ما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ فقال : سألوه 
  يعين الفرج واللسان.. وهذا 

  
  ..الدعاء .٨٢

وآدابه وشـروط  .. ال أعين هنا الكالم عن فضل الدعاء 
..ابته إج

فهذا ليس له عالقة مباشرة مبا نناقشه هنا وهو مهـارات  
  ..التعامل مع الناس 

  كيف جتعل الدعاء مهارة يف كسب الناس ؟: وإمنا أعين 
ومن ذلك أن تدعو اهللا أيضـاً أن يهـديك إىل أحسـن    

  :يدعو قائالً  كما كان احلبيب .. األخالق 
حانك وحبمدك سب.. ال إله إال أنت .. اللهم لك احلمد (

  ..واعترفت بذنيب .. ظلمت نفسي .. 
  .. ال يغفر الذنوب إال أنت .. فاغفر يل ذنويب 

  .. ال يهدي ألحسنها إال أنت .. اهدين ألحسن األخالق 
  .. إنه ال يصرف سيئها إال أنت .. واصرف عين سيئها 

  )٩٣(.. ) .. لبيك وسعديك واخلري بيديك 
عل الدعاء مهارة كيف جت.. نعود إىل أصل كالمنا 
  ؟..يف كسب قلوب الناس 

حىت عند السالم .. الناس عموماً حيبون الدعاء هلم 
  ..عليهم ولقائهم يفرحون إن دعوت هلم 

كيف احلال وما األخبار ؟ أضف إليها : فمع قولك 
اهللا يثبـت  .. اهللا جيعلك مباركاً .. اهللا حيرسك : 

  ..قلبك 
اعتيادية مثل وال تكن عبارات دعائك مستهلكة أو 

نعم هي دعاء حسن .. اهللا حيفظك .. اهللا يوفقك : 
لكن السامع اعتاد عليه حىت مل يعد يرن يف أذنـه  

  ..عند مساعه 
فادع هلـم وهـو   .. وإن قابلت أحداً معه أوالده 

.. اهللا جيمع مشلكم .. اهللا يقر م عينك .. يسمع 
  ..وحنو ذلك .. اهللا يرزقك برهم 

لقد جربته كثرياً كثرياً .. ربة أنا أحكي هذا عن جت
  ..فرأيته يسلب قلوب الناس سلباً .. 

دعيت يف ليلة من ليايل شهر رمضان قبل سنتني إىل 
  ..لقاء مباشر يف إحدى القنوات الفضائية 

.. كان اللقاء حول أحوال العبـادة يف رمضـان   
وكان انعقاد اللقاء يف مكة املكرمة يف غرفة بأحـد  

كنا نتحـدث عـن   .. احلرم  الفنادق مطلة على
واملشاهدون يرون من خالل النافذة اليت .. رمضان 

خلفنا املعتمرين والطائفني خلفنا على اهلواء مباشرة 
..  

حىت إن مقدم .. والكالم مؤثراً .. كان املنظر مهيباً 
  .. الربنامج رق قلبه وبكى أثناء احللقة 

ما أفسـده علينـا إال أحـد    .. كان اجلو إميانياً 
                                               

  ( ٩٣ أخرجه أبو عوانة   (
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واليـد  .. كان ميسك كامريا التصوير بيـد  !! املصورين 
وكأنه يريد أن ال تضيع عليه حلظة .. الثانية فيها سيجارة 

  !! من ليل رمضان إال وقد أشبع رئتيه سيجاراً 
لكن مل .. وخنقين وصاحيب الدخان .. أزعجين هذا كثرياً 
وما حيلة املضطر .. فاللقاء مباشر .. يكن بد من الصرب 

  !!ركوا إال 
  ..وانتهى اللقاء بسالم .. مضت ساعة كاملة 

.. شاكراً مثنيـاً   -والسيجارة يف يده  -أقبل إيلّ املصور 
وأنت أيضاً أشـكرك علـى   .. فشددت على يده وقلت 

ويل إليك كلمـة  .. مشاركتك يف تصوير الربامج الدينية 
  ..تفضل .. تفضل : قال .. لعلك تقبلها 

واهللا .. ال تنصحين : فقاطعين .. الدخان والسجا : قلت 
  ..ما فيه فائدة يا شيخ 

أنت تعلم أن السجاير حـرام  .. طيب امسع مين : قلت 
يا شيخ ال تضـع  : فقاطعين مرة أخرى .. وأن اهللا يقول 

.. أنا مضى يل أكثر من أربعني سنة وأنا أدخن .. وقتك 
كان غـريك  .. ما فيه فااائدة .. الدخان جيري يف عروقي 

  !! طر أش
  !!يعين ما فيه فائدة ؟: قلت 

  ..ادع يل .. ادع يل : فأحرج مين وقال 
  .. تعال معي : فأمسكت يده وقلت 

  ..قلت تعال ننظر إىل الكعبة 
فإذا كل شرب فيه .. فوقفنا عند النافذة املطلة على احلرم 

.. ومعتمر وباك .. ما بني راكع وساجد .. مليء بالناس 
  ..ثراً كان املنظر فعالً مؤ

  هل ترى هؤالء ؟: قلت 
  ..نعم : قال 

عـرب  .. بيض وسـود  .. جاؤوا من كل مكان : قلت 
كلهم يدعون اهللا أن يتقبـل  ..أغنياء وفقراء .. وأعاجم 

  ..منهم ويغفر هلم 
  ..صحيح .. صحيح : قال 

: قلت أفال تتمىن أن يعطيك اهللا ما يعطيهم ؟ قال 
  ..بلى 

ز أمن علـى  .ك وسأدعو ل.. ارفع يديك : قلت 
  ..دعائي 

آمني : قال .. اللهم اغفر له : رفعت يدي وقلت 
اللهم ارفع درجته وامجعه مع أحبابـه يف  : قلت .. 

  .. اللهم .. اجلنة 
وأخذ يردد .. وال زلت أدعو حىت رق قلبه وبكى 

  ..آمني .. آمني : 
اللـهم إن  : قلت .. فلما أردت أن أختم الدعاء 

ا الدعاء وإن مل يتركـه  ترك التدخني فاستجب هذ
  ..فاحرمه منه 

وغطى وجهه بيديه وخرج .. فانفجر الرجل باكياً 
  .. من الغرفة 

فدعيت إىل مقر تلك القنـاة  .. مضت عدة شهور 
  ..للقاء مباشر 

.. فلما دخلت املبىن فإذا برجل بدين يقبل علي مث 
وينحين على .. ويقبل رأسي .. يسلم علي حبرارة 

  .. وهو متأثر جداً . .يدي ليقبلها 
وأقـدر  .. وأدبك .. شكر اهللا لطفك : فقلت له 

  ..لكن امسح يل فأنا مل أعرفك .. لك حمبتك 
هل تذكر املصور الذي نصحته قبل سنتني : فقال 

  !ليترك التدخني ؟
  ..نعم : قلت 
واهللا يا شيخ إين مل سيجارة يف فمي .. أنا هو : قال 

  ..منذ تلك اللحظة 
  ..كريات إذا كانت سارة ما أمجل الذ
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ذهبت إللقاء كلمة .. يف موسم احلج قبل ثالث سنوات 
  ..يف إحدى محالت احلج الكربى يف صالة العصر 

حاولـت  .. بعد الكلمة ازدحم الناس يسألون ويسلمون 
التخلص السريع الرتباطي مبحاضرة بعدهم فوراً يف محلة 

  ..أخرى 
.. أخـرى  الحظت من بينهم شاب يقدم رجالً ويـؤخر  

  ..مستحٍ أن يزاحم الناس 
مث سألته يف .. ومددت يدي حنوه فصافحين .. التفت إليه 

  عندك سؤال ؟.. : وسط الزحام 
  ..نعم : قال 

  ..حىت اقترب .. فجررته إيلَّ والناس مزدمحون 
  ما سؤالك ؟: قلت 

معـي  .. ذهبت لرمي اجلمـرات  : فقال وهو مستعجل 
  ..و .. ديداً وكان زحاماً ش.. جديت وأخيت 

  ..فأجبته عليه .. انتهى من سؤاله 
: فتبسمت وسألته .. مشمت منه خالل ذلك رائحة دخان 

  تدخن ؟
  .. نعم : قال 

إن .. ويتقبـل حجـك   .. أسأل اهللا أن يغفر لك : قلت 
  ..تركت التدخني من هذه اللحظة 

كان واضحاً من وجهه أنه تأثر بالكالم .. سكت الشاب 
..  

  ..أشهر مضت مثانية 
  .. فذهبت إللقاء حماضرة يف إحدى املدن 

.. فإذا شاب وقور ينتظرين عند بابه .. أقبلت إىل املسجد 
يقبل علي متحمساً ويسلم حبرارة .. تفاجأت به ملا رآين 

 ..  
  ..لكين بادلته السالم والترحيب .. مل أعرفه 

  ..هل عرفتين : قال 

مل لكـين  .. وحمبتك .. أشكر لك لطفك : قلت 
  ..أعرفك 

هل تذكر الشاب املدخن الـذي قابلتـه يف   : قال 
  ونصحته بترك التدخني ؟.. احلج 
  ..نعم .. نعم : قلت 
أبشرك وهللا احلمد أين ما وضـعت  .. أنا هو : قال 

تركـت  .. السيجارة يف فمي منذ تلك اللحظـة  
  ..فصلحت كثري من أمور حيايت .. التدخني 

قد أيقنت أن و.. ومضيت .. هززت يده مشجعاً 
رمبا .. وهم يسمعون .. الدعاء للناس يف وجوههم 

  ..يكون أكثر تأثرياً من النصح املباشر 
جزاك : فقلت له .. ومثله لو رأيت شاباً باراً بأبيه 

  ..اهللا جيعل أوالدك بارين بك .. اهللا يوفقك .. اهللا 
  ..بال شك أن هذا الدعاء سيكون دافعاً له أكثر 

عليه أفضل الصالة والتسليم ..  كان النيب الكرمي
مبدعاً يف استعمال الـدعاء لـدعوة النـاس    .. 

  ..وكسبهم والتأثري فيهم لتقريبهم للدين 
كان الطفيل بن عمرو سيداً مطاعاً يف قبيلته دوس 

 ..  
رآه .. فلمـا دخلـها   .. قدم مكة يوماً يف حاجة 

من أنت : وقالوا .. فأقبلوا عليه .. أشراف قريش 
  ..سيد دوس .. أنا الطفيل بن عمرو  :؟ قال 
.. إن ههنا رجل يف مكة يزعم أنـه نـيب   : فقالوا 

فإنه ساحر .. فاحذر أن جتلس معه أو تسمع كالمه 
  ..إن استمعت إليه ذهب بعقلك .. 

.. فو اهللا ما زالوا يب خيوفونين منـه  : قال الطفيل 
بل .. وال أكلمه .. حىت أمجعت أال أمسع منه شيئاً 

خوفاً من  –وهو القطن  -يف أذينَّ كرسفا حشوت 
  .. وأنا مار به .. أن يبلغين شيء من قوله 
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  فإذا رسول اهللا .. فغدوت إىل املسجد : قال الطفيل 
  .. قائم يصلي عند الكعبة 

  ..فأىب اهللا إال أن يسمعين بعض قوله .. فقمت منه قريباً 
! مي واثكل أ: فقلت يف نفسي .. فسمعت كالماً حسناً 
.. ما خيفى علي احلسن من القبيح .. واهللا إين لرجل لبيب 

فإن كـان  .. فما مينعين أن أمسع من هذا الرجل ما يقول 
فمكثت .. وإن كان قبيحاً تركته .. الذي به حسناً قبلته 

  ..فلما قام منصرفاً إىل بيته تبعته .. حىت قضى صالته 
إن .. ا حممد ي: فقلت .. حىت إذا دخل بيته دخلت عليه 

  ..قومك قالوا يل كذا وكذا 
وواهللا ما برحوا خيوفونين منك حىت سددت أذين بكرسف 

.. وقد مسعت منـك قـوالً حسـناً    .. لئال أمسع قولك 
  .. فاعرض علي أمرك 

وعـرض  ..وفرح .. فابتهج النيب عليه الصالة والسالم 
فتفكـر  .. وتال عليه القـرآن  .. اإلسالم على الطفيل 

فإذا كل يوم يعيشه يزيده من اهللا بعداً .. ل يف حاله الطفي
..  

وال .. ال يسمع دعاءه إذا دعـاه  .. وإذا هو يعبد حجراً 
  .. وهذا احلق قد تبني له .. جييب نداءه إذا ناداه 

  ..مث بدأ الطفيل يتفكر يف عاقبة إسالمه 
  !ماذا سيقول الناس عنه ؟!!.. كيف يغري دينه ودين آبائه 

.. ولده .. أهله .. أمواله اليت مجعها .. يت عاشها حياته ال
  ..كل هذا سيضطرب .. خالنه .. جريانه 

  .. يوازن بني دنياه وآخرته .. يفكر .. سكت الطفيل 
  ..وفجأة إذا به يضرب بدنياه عرض احلائط 

.. ولريض من يرضـى  .. نعم سوف يستقيم على الدين 
إذا .. وماذا يكون أهل األرض.. وليسخط من يسخط 

  .. رضي أهل السماء 
صحته وسقمه بيد مـن  .. ماله ورزقه بيد من يف السماء 

.. منصبه وجاهه بيد من يف السماء .. يف السماء 
  ..بل حياته وموته بيد من يف السماء 

فال عليه ما فاتـه مـن   .. فإذا رضي أهل السماء 
  ..الدنيا 

ر وليتنك.. فلبيغضه بعدها من شاء .. إذا أحبه اهللا 
  ..وليستهزئ به من شاء .. له من شاء 

  فليتك حتلو واحلياة مريرة
  وليتك ترضى واألنام غضاب                     

  وليت الذي بيين وبينك عامر 
  وبيين وبني العاملني خراب                      

  إذا صح منك الود فالكل هني 
  وكل الذي فوق التراب تراب                       

وشهد شـهادة  .. أسلم الطفيل يف مكانه .. نعم 
  ..احلق 

إين امـرؤ  .. يا نيب اهللا : فقال .. مث ارتفعت مهته 
وإين راجع إليهم وداعـيهم إىل  .. مطاع يف قومي 

  ..  اإلسالم 
.. مسرعاً إىل قومـه  .. مث خرج الطفيل من مكة 

  ..حامالً هم هذا الدين 
  .. وينزل به واد .. يصعد به جبل 

أقبل إليـه  .. فلما دخلها .. حىت وصل ديار قومه 
  ..وكان شيخاً كبرياً .. أبوه 

فلست منـك  .. إليك عين يا أبت : فقال الطفيل 
  .. ولست مين 

أسلمت وتابعت دين حممد : ومل يا بين ؟ قال : قال 
   ..  

  .. أي بين ديين دينك : قال 
مث ائتين حىت .. فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك : قال 

  ..أعلمك مما علمت 
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مث جاء فعرض عليـه  .. فذهب أبوه واغتسل وطهر ثيابه 
  ..اإلسالم فأسلم 

  .. فأتته زوجته مرحبة .. مث مشى الطفيل إىل بيته 
  .. فلست منك ولست مين .. إليك عين : فقال 
  .. ومل ؟ بأيب أنت وأمي : قالت 
  وتابعت دين حممد .. فرق بيين وبينك اإلسالم : قال 
 ..  

  ..فديين دينك : قالت 
فواّتـه  .. مث ارجعي إيلَّ .. فقلت فاذهيب فتطهري : قال 

  .. ظهرها ذاهبة 
مث خافت من صنمهم أن يعاقبها يف أوالدها إن تركـت  

  ..عبادته 
أما ختشى علـى  .. بأيب أنت وأمي : فرجعت إليه وقالت 

  ؟ .. الصبية من ذي الشرى 
وكانوا يرون أن من .. وذو الشرى صنم عندهم يعبدونه 

  ..ترك عبادته أصابه أو أصاب ولده بأذى 
أنا ضامن لك أن ال يضرهم ذو .. اذهيب : فقال الطفيل 

  ..الشرى 
  .. مث عرض عليها اإلسالم فأسلمت .. فذهبت فاغتسلت 

يدعوهم إىل اإلسـالم  .. مث جعل الطفيل يطوف يف قومه 
قف علـيهم يف  وي.. ويقبل عليهم يف نواديهم .. بيتاً بيتاً 
  ..طرقام 

.. فغضـب الطفيـل   .. لكنهم أَبوا إال عبادة األصـنام  
  .. وذهب إىل مكة 

إن .. يـا رسـول اهللا   : فقال   فأقبل على رسول اهللا 
فـادع اهللا  .. يا رسـول اهللا  .. دوساً قد عصت وأبت 

  ..عليهم 
ورفع يديـه إىل  .. فتغري وجه النيب عليه الصالة والسالم 

  . .السماء 

  ..هلكت دوس .. فقال الطفيل يف نفسه 
اللهم اهـد  : " يقول ..   فإذا بالرحيم الشفيق 

  ..اللهم اهد دوساً .. دوساً 
.. ارجع إىل قومـك  : مث التفت إىل الطفيل وقال 

  ..وارفق م .. فادعهم 
  ..حىت أسلموا .. فلم يزل م .. فرجع إليهم 

  . .ما أحسن قرع أبواب السماء .. نعم 
  ..وإمنا غريهم كثري .. ليس الطفيل وقومه فقط 

مل .. كان املسلمون يف بداية الدعوة النبوية قلـة  
  ..يتعدوا مثانية وثالثني رجال 

يف   فألـح أبو بكر يومـاً علـى رسـول اهللا    
  ..الظهور أمام الناس بالدعوة والجهر باإلسالم 

  ..إنا قليل .. يا أبا بكر : فقال 
فلم يزل يلح علـى  .. متحمساً  ر كان أبو بك
يتقدمهم .. حىت اجتمعوا فخرجوا  رسول اهللا 
  ..رسول اهللا 

  .. توجهوا إىل املسجد 
كل رجل يف عشريته .. تفرقوا يف نواحي املسجد 

..  
يدعو إىل اإلسالم .. وقام أبو بكر يف الناس خطيباً 

  ..ويذم آهلتهم .. 
ـ .. وثار املشركون على املسـلمني   ربوهم يف فض

  .. نواحي املسجد ضرباً شديداً 
  ..فتفرق املسلمون .. كان املشركون كثري 

وضـربوه ضـرباً   .. أقبل مجع منهم إىل أيب بكر 
  ..شديداً 

  .. فوقع على األرض يف شدة الرمضاء 
فجعل يضـربه  .. فدنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة 

  ..ويفركهما على وجهه .. بنعلني خمصوفني 
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حىت سالت الدماء من وجـه  .. ى بطن أيب بكر مث قام عل
حىت ما يعرف فمه مـن  .. ومتزق حلم وجهه .. أيب بكر 

  ..أنفه 
  ..يتعادون .. وجاء بنو تيم قبيلة أيب بكر 
ومحلـوه يف ثـوب حـىت    .. وأبعدوا الناس عن أيب بكر 

  ..أدخلوه منزله 
  .. وهم ال يشكون أنه ميت 

وجعلـوا  .. سـجد  فدخلوا امل.. مث رجع قومه بنو تيم 
  :يقولون .. يصرخون يف املشركني 

  ..واهللا لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة 
.. اليدرون .. وهو مغمى عليه .. مث رجعوا اىل أيب بكر 

  !!حي أو ميت 
واقفني عنـد  .. مع قومه .. ظل أبو قحافة والد أيب بكر 

  ..فال جييبهم .. يكلمونه .. أيب بكر 
  ..د رأسه وأمه تبكي عن

فكان أول كلمـة  .. فتح عينيه .. فلما كان آخر النهار 
  :قاهلا 

  !؟.. ما فعل رسول اهللا 
.. حباً  كان يهيم برسول اهللا .. رضي اهللا عن أيب بكر 

  ..خياف عليه أكثر مما خياف على نفسه 
  ..مشركني .. قومه .. أبوه أمه .. كان كل من حوله 

  .. ل اهللا وجعلوا يسبون رسو.. فغضبوا 
  ..أطعميه شيئاً أو اسقيه : وقالوا ألم أيب بكر .. مث قاموا 

  .. فجعلت أمه تلح عليه 
  ؟..ما فعل رسول اهللا : وهو يردد قائالً 

  ..واهللا مايل علم بصاحبك : فقالت 
  ..فسليها عنه .. اذهيب إىل أم مجيل بنت اخلطاب : فقال 

  ..وكانت أم مجيل مسلمة تكتم إسالمها 
إن أبا بكـر  : فقالت .. خرجت أمه حىت جاءت أم مجيل 

  ..يسألك عن حممد بن عبد اهللا 
وال حممد بن عبد اهللا .. ما أعرف أبا بكر : فقالت 

  لكن أحتبني أن أمضي معك إىل ابنك ؟.. 
  .. نعم : قالت 

.. حىت دخلت علـى أيب بكـر   .. فمضت معها 
 مرهـق .. ممزق الوجـه  .. فوجدته صريعاً دنفاً 

  ..اجلسد 
  :وقالت .. فلما رأته أم مجيل صاحت 

.. واهللا إن قوماً نالوا هذا منك ألهل فسق وكفـر  
  ..وإين ألرجو أن ينتقم اهللا لك منهم 

  ..فما فعل رسول اهللا : قال 
فخافت أم مجيـل أن  .. وكانت أم أيب بكر جبانبها 

  ..فيؤذوا .. يفضح أمر إسالمها 
  ..ه أمك تسمع هذ.. يا أبا بكر : فقالت 

  ..فال شيء عليك فيها : قال 
  ..سامل صاحل .. فرسول اهللا .. أبشر : قالت 
  فأين هو ؟: قال 

  ..يف دار أيب األرقم : قالت 
فقم فأكل .. قد علمت خرب صاحبك : فقالت أمه 

  ..أو اشرب .. طعاماً 
.. فإن هللا علي أن ال أذوق طعاماً أو شـراباً  : قال 

  ..بعيين  اهللا حىت أرى رسول 
خرجتا به يتكيء .. حىت إذا هدأ الناس .. فانتظرتا 
  ..فذهبتا به إىل بيت أيب األرقم . عليهما 

  ..حىت أدخلتاه على رسول اهللا 
.. ودمـاء تسـيل   .. فلما دخل فإذا وجه جريح 

  ..وثياب ممزقة 
يقبله  فأكب عليه النيب .. فرآه رسول اهللا 

..  
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  ..يقبلونه  وأكب عليه املسلمون
حىت ظهـر التـأثر   .. رقة شديدة  ورق له رسول اهللا 

  ..على وجهه الشريف 
بأيب وأمـي يـا   : فقال .. فأراد أبو بكر أن خيفف عليه 

إال ما نال الفاسـق مـن   .. ليس من بأس .. رسول اهللا 
  .. وجهي 

.. البطل الذي حيمـل هـم الـدعوة    .. مث قال أبو بكر 
  ..ف وحيسن استثمار املواق

يـا  : قال .. ومع ذلك .. جائعاً عطشاناً .. كان جرحياً 
.. وأنت مبـارك  .. هذه أمي برة بوالديها .. رسول اهللا 

عسى اهللا أن .. وادع اهللا هلا .. فادعها اىل اهللا عز وجل 
  ..يستنقذها بك من النار 

.. مث دعاها اىل اهللا عز وجـل  .. فدعا هلا رسول اهللا 
  ..كاا فأسلمت فوراً يف م

  .. كان الدعاء أصالً من األصول اليت يتعاملون ا 
  ..أسلم أبو هريرة 

  .. وبقيت أمه كافرة 
  ..كان يدعوها إىل اإلسالم فتأىب 

ما يكره  وألـح فأمسعته يف رسول اهللا .. فدعاها يوماً 
..  

وذهب إىل رسـول اهللا  .. فضاق صدر أيب هريرة بذلك 
  فقال .. وهو يبكي:  

إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأىب علي .. ا رسول اهللا ي
فادع اهللا يا .. وإين دعوا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره .. 

  ..رسول اهللا أن يهدي أم أيب هريرة إىل اإلسالم 
  ..فدعا هلا رسول اهللا 

  ..فرجع أبو هريرة إىل أمه 
ل فحركه ليدخ.. فإذا هو مغلق .. فلما كان على الباب 

 ..  

أشهد أن ال إله : وتقول .. فإذا بأمه تفتح له الباب 
  ..وأن حممداً رسول اهللا .. إال اهللا 

وهو يبكي من  فرجع أبو هريرة إىل رسول اهللا 
  .. الفرح 

قد استجاب .. أبشر يا رسول اهللا : وجعل يقول 
وهدى اهللا أم أيب هريرة إىل اإلسالم .. اهللا دعوتك 

..  
أدع اهللا أن .. يا رسـول اهللا  : مث قال أبو هريرة

  ..وحيببهم إلينا .. حيببين وأمي إىل عباده املؤمنني 
اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إىل عبادك : فقال 

  .. وحببهم إليهما .. املؤمنني 
فما على األرض مؤمن وال مؤمنة : قال أبو هريرة 

  )٩٤(.. إال وهو حيبين وأحبه .. 
  

  ..إضاءة 
  )عوين أستجب لكم وقال ربكم اد( 

  
  !!الترقيع .٨٣

أحياناً عند ممارستنا لبعض املهارات مع اآلخـرين  
نكتشف بأننا أخطأنا تقدير املهارة املناسبة للشخص 

..أو قد نكون وضعناها يف غري موضعها .. 
فأراد أن ميارس معـه  .. مثل من رأى شاباً وسيماً 

 ما شاء اهللا ما هـذه : فقال له " كن ملاحاً " مهارة 
مث .. الثياب اجلميلة والرونق البهي والوجه املسفر 

يـا  : قال .. ما أسعد زوجتك بك: بدل أن يقول 
  !!!ليتك بنتاً حىت أتزوجك 

  !أليس كذلك ؟.. مزحة ثقييييلة جداً 

                                               
  ( ٩٤ رواه مسلم  (
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  :قال أحد الزمالء 
يف اجلامعة كان لدي طالب بليد لكن اهللا تعاىل عوضه عن 

لس يف آخر القاعة وكان جي.. بالدته بشيء من الوسامة 
  .. ويسرح بفكره بعييييداً .. دائماً 

وهـو  .. كنت أطلب منه دائماً أن جيلس يف األمام ليتابع 
كنت أجتنب إحراجه أو إحراج غريه .. يتغافل عن ذلك 

  .. من الطالب فهم كبار يف املرحلة اجلامعية 
فلما .. دخلت يوماً فإذا هو منشغل آخر القاعة كعادته 

تعال يف .. يا عبد احملسن : الكرسي قلت له جلست على 
  .. يا دكتور مكاين مناسب وسأنتبه معك : فقال .. األمام 
يا أخي اقترب قليالً خلنا نشـوف خـدودك   : " فقلت 
فانقلـب  .. التفت بعض الطالب إليه معلقني " .. احللوة 

  ..وجهه أمحر 
اهللا : " -مرقعاً  -فقلت .. شعرت أين وقعت يف حفرة 

أمـا هـؤالء   .. هي بتنبسط البنت اللي بتتزوجـك   يا
  !!".. فسيتعبون ليجدوا من توافق على الزواج م 

مث بدأت يف شرح الدرس فوراً دون أن أترك فرصة ألحد 
تبسـم الطالـب وانبلجـت    .. ليفكر يف املوقف أصالً 

  ..أساريره وجلس يف املقدمة 
لـى  وإن كانت هذه األخطاء قد تقع يف بداية التدرب ع

  ..ممارسة املهارات لكنها سرعان ما تزول 
وأحياناً يكون تصرفك احملرج لآلخرين أو احملزن هلم ليس 

  ..لكن املوقف يفرضه علينا .. خاطئاً 
فترى أن احلق مـع  .. مثل أن خيتلف اثنان من زمالئك 

  ..وقد تعاتب اآلخر ..أحدمها فتقف معه 
بـك أو  أو قد يقع ذلك بني اثـنني مـن أوالدك أو طال  

  ..أو غريهم .. جريانك 
فما احلل ؟ هل نسمح هلذه املواقف أن تفقـدنا النـاس   

وحنن نتعب يف استقطام والتحبـب  .. واحداً تلو اآلخر 

  .. إليهم 
  .. كال 

  إذن ما التصرف الصحيح ؟
أنك إذا أحسست أن أحداً ضاق صدره : اجلواب 

أو تضايق من تصـرف معـني   .. من كلمة منك 
.. إىل مداواة اجلرح قبل أن يلتـهب   فسارع فوراً

  ..باستعمال أي مهارة أخرى مناسبة 
  ! كيف ؟

  ..خذ مثاالً 
كانت مكة قبل أن يفتحها املسلمون حتت قبضـة  

  .. كفار قريش 
وكانوا قد ضيقوا على املسلمني املستضعفني فيهـا  

وسيطروا على أبناء املسلمني الذين هاجروا ومل .. 
  .. معهم  يستطيعوا أخذ أبنائهم

  ..فعالً كانت حال املسلمني عصيبة 
.. إىل مكة معتمراً فردتـه قـريش    أقبل النيب 

بينه  وكتب .. وكان ما كان من قصة احلديبية 
واتفق نعهـم أن يرجـع إىل   .. وبني قريش صلحاً 

املدينة من غري عمرة على أن يأيت يف العام القـادم  
  ..ويعتمر 
  .. إىل املدينة  ومضى 

.. مع الصحابة حمرمني ملـبني   سنة أقبل  وبعد
  .. واعتمروا .. ودخلوا مكة 

فلما توجه خارجاً منها .. فيها أربعة أيام  لبث 
.. إىل املدينة تبعته طفلة صغرية هي ابنة محـزة  

وبقيت ابنته يتيمة .. وكان قد قتل يف معركة أحد 
  .. يف مكة 

  ..أخذت الصغرية تنادي رسول اهللا 
  .. يا عم يا عم : تقول 
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مع زوجته فاطمة بنـت   وكان علي يسري جبانب النيب 
  .. رسول اهللا 

دونك : فأخذ بيدها وناوهلا لفاطمة وقال  فتناوهلا علي 
  ..ابنة عمك 

  ..فحملتها فاطمة 
قد آخـى   تذكر أن رسول اهللا .. فلما رآها زيد 

ـ .. بينه وبني محزة ملا هاجر إىل املدينة  د إليهـا  فأقبل زي
  ..أنا أحق ا .. بنت أخي : ليأخذها وهو يقول 
يعين أمساء .. ابنة عمي وخالتها حتيت : فأقبل جعفر وقال 

  ..وأنا أحق ا .. بنت عميس زوجته 
  ..أنا أخذا وهي ابنة عمي : فقال علي 
قضى ا خلالتها ودفعهـا إىل  .. اختالفهم  فلما رأى 

  " ..الة مبنزلة األم اخل: " وقال .. جعفر ليكفلها 
ملا نزعها .. أن جيد علي أو زيد يف نفسيهما  مث خشي 

  .. منهما 
  " ..أنت مين و أنا منك : " فقال مواسياً لعلي 

  " ..أنت أخونا و موالنا : " وقال لزيد 
" .. أشبهت خلقي وخلقي : " مث التفت إىل جعفر وقال 

ب حكيماً مـاهراً يف غسـل قلـو    فانظر كيف كان 
  ..اآلخرين وكسب حمبتهم 

يـا  : طيب ما رأيك أن نعود إىل قصة صاحبنا الذي قال 
  !!كيف يرقع ما خرق ؟!! ليتك بنتاً حىت أتزوجك 

  ..بني يديه عدة أبواب للهرب 
لـئال يتـرك   –منها أن يدخل يف موضوع آخر مباشرة 

 –للسامع فرصة ليفكر يف اجلملة اجلارحة اليت مسعها منه 
آمني : قل .. اهللا يرزقك حورية أمجل منك : فيقول مثالً

 ..  
كأن يسأله عـن أخيـه   .. أو يطرح موضوعاً بعيداً متاماً 

لئال يترك له .. أو حنوها .. أو سيارته اجلديدة .. املسافر 

أو لغريه من السامعني حوله أي فرصة للوقـوع يف  
  ..احلرج 

  
  ..جتربة 

  هليس العيب أن ختطئ إمنا اخلطأ أن تصر علي
  

..انظر بعينني .٨٤
حنن نبدع يف أحيان كثرية يف رؤية أخطاء النـاس  

..ورمبا يف تنبيههم عليها .. ومالحظتها 
.. ولكننا قلما نبدع يف رؤية اخلري الذي عنـدهم  

لنمدحهم .. واالنتباه إىل الصواب الذي ميارسونه 
  ..به 

فكل املدرسـني  .. قل ذلك يف املدرس مع طالبه 
.. ليـد املهمـل يف واجباتـه    يذمون الطالب الب

لكن قلـيالً  .. الكسول املتأخر يف احلضور دائماً 
الذي حيضر مبكراً .. منهم من ميدح الطالب اد 

  .. وخطه حسن وكالمه جيد 
لكنـهم  .. كثرياً ما ننبه أوالدنـا إىل أخطـائهم   

  ..حيسنون وال ننتبه إال قليالً 
من خالهلا مما جيعلنا أحياناً نفوت فرصاً كثرية كنا 

  ..نستطيع أن ننفذ إىل قلوب الناس 
أن متتدح اخلري الذي .. فمن أبدع مهارات الكالم 

  ..عند الناس 
هلم اهتمام بتالوة  كان قوم أيب موسى األشعري 

ورمبا فاقوا كثرياً من الصحابة يف .. القرآن وحفظه 
  .. كثرة تالوته وحتسني الصوت به 

  ..يوماً يف سفر فرافقوا النيب 
واجتمعوا قال عليه الصـالة  .. فلما أصبح الناس 

  :والسالم 
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إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون 
من أصوام بالقرآن بالليل .. وأعرف منازهلم .. بالليل 

  ..)٩٥(..وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار .. 
النـاس   فكأنك بألشعريني وهم يستمعون هذا الثناء أمام

  ..يتوقدون حرصاً بعدها على اخلري 
  : فقال له .. أبا موسى  لقي النيب .. ويف ذات صباح 

لقد أوتيت من .. لو رأيتين البارحة وأنا أستمع  لقراءتك 
  ..مزامري آل داود 
.. لو علمت أنك تسـتمع لقـراءيت   : فقال أبو موسى 
  ..)٩٦(حلربا لك حتبرياً 

مل .. الً من عامة الصحابة رج وكان عمرو بن تغلب 
وال بشجاعة كما متيـز  .. يتميز بعلم كما متيز أبو بكر 

لكن قلبـه كـان   .. وال بقوة حفظ كأيب هريرة .. عمر 
  ..يلحظ ذلك فيه  وكان .. مملوءاً إمياناً 
  .. جالساً يوماً  فبينما النيب 

  ..إذ جيء إليه مبال فجعل يقسمه بني بعض أصحابه 
  ..وترك رجاالً .. فأعطى رجاالً

ملاذا .. وعتبوا .. فكأن الذين تركهم وجدوا يف أنفسهم 
  ..مل يعطنا 

فحمد اهللا تعاىل .. قام أمام الناس .. بذلك  فلما علم 
  :مث قال .. مث أثىن عليه 

.. وأدع الرجـل  .. فواهللا إين ألعطي الرجل .. أما بعد 
  .. والذي أدع أحب إيلَّ من الذي أُعطي 

  ..  أعطي أقواماً ملا أرى يف قلوم من اجلزع واهللع ولكين
: منهم .. وأَكلُ أقواماً إىل ما جعل اهللا يف قلوم من اخلري 

  ..عمرو بن تغلب 
طـار  .. فلما مسع عمرو بن تغلب هذا الثناء على املـأل  

                                               
  ( ٩٥ متفق عليه  (
  ( ٩٦ رواه مسلم  (

  ..فرحاً 
فواهللا : ويقول .. وكان حيدث ذا احلديث بعدها 

)٩٧(محر النعم  ول اهللا ما أحب أن يل بكلمة رس

..  
  ..ويف يوم آخر 

: قـائالً  .. فسأل النيب .. أقبل أبو هريرة 
  .. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 

لقد كنت أظن أن ال أحد : –مشجعاً  -فقال 
ملا رأيت من حرصك على .. يسأل عن هذا قبلك 

  ..العلم 
ال : ل من قـا .. أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة 

  .. إله إال اهللا خالصاً من قلبه 
  ..كان من خيار الصحابة .. وسلمان الفارسي 
بل كان ابناً ألحد كبار فارس .. مل يكن من العرب 

لدرجة أنه كان حيبسه .. وكان أبوه حيبه ويقربه .. 
  ..يف البيت خوفاً عليه 

  .. أدخل اهللا اإلميان يف قلب سلمان 
  ..خرج من بيت أبيه 

احتـال بعـض   .. فر إىل الشام باحثاً عن احلق سا
الناس عليه وباعوه إىل يهودي على أنه عبد مملوك 

..  
حـىت وصـل إىل   .. وحصلت له قصة طوييييلة 

  .. رسول اهللا 
  ..يقدر له ذلك  فكان النيب 
إذا .. جالساً بني أصـحابه يومـاً    فبينما كان 

  ..أنزلت عليه سورة اجلمعة 
وهم يستمعون .. لى أصحابه يقرؤها ع فجعل 

 ..  
                                               

  ( ٩٧ رواه البخاري  (
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رسـولًا الْأُمينيفيبعثَالَّذيهو: " وهو يقرأ 
مهنلُومتيهِملَيعهاتآيكِّيهِمزيومهلِّمعيوابتالْك

  "مبِنيٍ ضلَالٍلَفيقَبلُمنكَانواوإِنوالْحكْمةَ
وهـو بِهِميلْحقُوالَمامنهموآخرِين: "فلما قرأ 

زِيزالْع  يمكالْح.. "  
  من هؤالء يا رسول اهللا ؟: قال رجل من الصحابة 

  .. فسكت النيب 
  من هؤالء يا رسول اهللا ؟.. فأعاد الرجل السؤال 

  ..فلم يرد عليه 
  من هؤالء يا رسول اهللا ؟.. فأعاد 

  .. إىل سلمان  فلتفت النيب 
.. لو كان اإلميان عند الثريـا  :  وضع يده عليه وقال مث

  ..)٩٨(لناله رجال من هؤالء 
  

  ..وجهة نظر 
  لينطلقوا أكثر..وشجعهم ..تفاءل وأحسن الظن بالناس 

  
  ..فن االستماع .٨٥

بعضها يكـون  .. مهارات جذب الناس وكسب قلوم 
..وبعضها يكون بتركه .. بفعل الشيء 

  ..أن ترك العبوس جيذم  كما.. فاالبتسامة جتذب 
.. واألحاديث اجلميلة والنكات واللطائف جتذب الناس 

جيذم .. كما أن االستماع إليهم والتفاعل مع أحاديثهم 
..  

  !!اهلدووووء اجلذاب : فما رأيك أن أتكلم معك هنا عن 
وال تكاد تسـمع  .. بعض الناس ال يتكلم كثرياً .. نعم 

  .. ت صوته يف االس واملتجمعا

                                               
  ( ٩٨ رواه مسلم  (

لرأيته ال يتحرك .. بل لو راقبته يف جلسة أو نزهة 
نعم قد يتحرك فمه أحيانـاً  .. منه إال رأسه وعيناه 

  !!ال بالكالم .. بالتبسم 
  .. ويأنسون مبجالسته .. ومع ذلك حيبه الناس 

  ! تدري ملاذا ؟
  ..ألنه ميارس اهلدووووء اجلذااااب 
ثين أحد بل حد.. فن االستماع له مهارات متعددة 

املهتمني أنه حضر أكثر من مخـس عشـرة دورة   
  ..!!تدريبية يف مهارات االستماع 

  : قارن بني اثنني 
.. رجل إذا تكلمت بني يديه بقصة وقعـت لـك   

وأنا أيضاً وقـع يل شـيء   : قاطعك يف أوهلا وقال 
  .. مشابه 
  .. له اصرب حىت أكمل : فتقول 

. .فإذا انسـجمت يف قصـتك   .. فيسكت قليالً 
نفس القصة .. صحيح .. صحيح : قاطعك قائالً 

  .. اليت وقعت يل وهو أنين ذات مرة ذهبت 
مث ما يصرب .. فيسكت .. أخي انتظر :  فتقول له 

  ..  عجل .. عجل : فيقاطعك قائالً 
  ..هذا األول 

  .. الثاين 
يتلفت ميينـاً  .. كان وأنت تتحدث معه أو معهم 

.. ه مـن جيبـه   وقد خيرج جهاز هاتف.. ويساراً 
أو من .. ويكتب رسالة أو يقرأ شيئاً من الرسائل 

يدري لعله يلعب باأللعاب االلكترونية املوجـودة  
  !!فيه 

جتـد  .. فيملك مهارات االستماع .. أما الثالث 
.. أنك تتحدث وقد ركز عينيه برفق ينظر إليـك  

.. فهو تارة يهز رأسه موافقـاً  .. وتشعر مبتابعته 
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:  ورمبا ردد .. وتارة يضم شفتيه متعجباً . .وتارة يتبسم 
  .. سبحان اهللا .. عجيب 

وتفـرح  .. أي هؤالء ستكون راغباً دائماً يف جمالسـته  
؟ ال أشـك  ..وتنبلج أساريرك يف احلديث معه .. بزيارته 

  .. أنه األخري 
ال يكون فقط بإمساعهم مـا  .. إذن جذب قلوب الناس 

  !!ا حيبون بل وباالستماع منهم مل.. حيبون 
.. أذكر أن أحد الدعاة البارزين ممن أويت منطقاً ولسـاناً  

وكرسي .. ما بني منرب مجعة .. كان يتنقل متحدثاً دائماً 
.. فهو دائمـاً يـتكلم   .. وحماضرة يف جامعة .. فتوى 

  ..ويتكلم .. ويتكلم 
وكان الناس يرونه على املنابر والقنوات الفضائية وحيبونه 

فهو معها يف .. إال زوجته .. ستماع حديثه ويرغبون يف ا
.. وال يكاد يستمع منها حديثاً أو قصـة  .. البيت دائماً 

  ..ويتكلم .. بل على عادته يتكلم 
  ..كانت كثرية التذمر منه دون أن ينتبه إىل سبب ذلك 

فقـرر أن  .. كان كل الناس يكرمونه وميدحونه إال هي 
  ..ته لترى ما مل تر يصطحبها معه يوماً إىل إحدى حماضرا

  ترافقيين ؟: قال هلا يوماً 
  إىل أين ؟: قالت 
  ..نستفيد منها .. حماضرة ألحد الدعاة : قال 

.. وقفا عند املسـجد  .. مشيا .. ركبت معه يف سيارته 
كلهم جاؤوا يستمعون إىل هذا .. كانت اجلماهري غفرية 

  .. احملاضر الفذ 
وسط مجهـرة   ودخل هو.. دخلت هي إىل قسم النساء 

  ..الناس واعتلى الكرسي وبدأ حماضرته 
حىت زوجته يبـدو أـا   .. كان الناس ينصتون معجبني 

  ..!كانت معجبة 
خرج إىل سيارته وسط نشوة النجاح .. انتهت احملاضرة 

  ..وأقبلت زوجته وركبت السيارة جبانبه .. 
بدأ يتكلم فوراً عن زمحة الناس .. مل يدع هلا فرصة 

ما رأيـك يف  : مث سأهلا .. و .. املسجد ومجال .. 
  احملاضرة ؟

ولكن من احملاضر .. كانت مجيلة ومؤثرة : فقالت 
  ؟

مـع زمحـة   : قالت .. عجباً مل تعريف صوته : قال 
  ..وضعف مساعات الصوت مل أنتبه كثرياً .. الناس 
  ..أنا احملاضر .. أنا : -منتشياً  –فقال 

سي طوال جلوسي وأنا أقول يف نف.. آآآ : فقالت 
  ..ما أكثر كالمه : 

  .. االستماع إىل الناس فن ومهارة .. إذن 
بعض الناس ينسى أن اهللا جعل لك فمـاً واحـداً   

  ..ليستمع أكثر مما تكلم .. وأذنني 
من شدة حمبتـه  .. وأظنه لو استطاع لقلب املعادلة 

  .. للحديث 
حىت لو كان لـك  .. فعود نفسك على اإلنصات 

  .. مالحظة على الكالم 
كان عدد املسلمني قليالً .. يف أوائل بعثة النيب 

.. وكان الكفار يكذبونه ونفرون الناس عنـه  .. 
ورمبا أشـاعوا  .. كاهن وكذاب  ويشيعون أنه 

  ..أنه جمنون أو ساحر 
.. يف يوم من األيام قدم إىل مكة رجل امسه ضماد 

يعـاجل  ..  وهو حكيم له علم بالطب والعـالج  
  ..ون واملسحور ان

فلما خالط الناس مسع سفهاء الكفار يقولون عـن  
  .. ورأينا انون .. جاء انون : رسول اهللا 

أين هذا الرجل ؟ لعل اهللا أن يشفيه : فقال ضماد 
  على يدي ؟ 
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  .. فدله الناس على رسول اهللا 
إين أرقى من هـذه  .. يا حممد : قال ضماد .. فلما لقيه 

فهلـم  .. إن اهللا يشفي على يدي من شـاء  و.. الرياح 
  ..وجعل يتكلم عن عالجه وقدراته .. أعاجلك 
 والـنيب  .. وذاك يـتكلم  .. ينصت إليه  والنيب 
أتدري ينصت إىل ماذا ؟ ينصت إىل كالم رجل .. ينصت 

  !!كافر جاء ليعاجله من مرض اجلنون 
  ..آآآه ما أحكمه 

  .. حىت إذا انتهى ضماد من كالمه 
حنمده ونستعينه .. إن احلمد هللا : بكل هدوووء  ال ق

.. من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له .. 
  .. وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

  .. أعد علي كلماتك هؤالء : فانتفض ضماد وقال 
  .. عليه  فأعادها 

واهللا لقد مسعت قـول الكهنـة ، وقـول    : فقال ضماد 
حرة ، وقول الشعراء ، فما مسعـت مثـل هـؤالء    الس

  ..فلقد بلغن ناعوس البحر .. الكلمات 
  .. فهلم يدك أبايعك على اإلسالم 

وأخذ ضماد خيلع ثوب الكفـر  .. يده  فبسط النيب 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبـده  : ويردد 

  ..ورسوله 
وعلى قومك  :فقال له .. أن له عند قومه شرفاً  فعلم 

  ؟ أي تدعوهم إىل اإلسالم ؟
مث ذهب إىل قومـه هاديـاً   .. وعلى قومي : فقال ضماد 

  ..داعياً 
  ..:إذن لتكون مستمعاً ماهراً 

  .. هز رأسك متابعاً .. أنصت  
ورفـع  .. تفاعل بتعابري وجهك كتقطيب اجلبني حينـاً  

  .. احلاجبني حيناً آخر 

  . .وحتريك الشفتني بتعجب .. والتبسم 
سواء كان .. وانظر إىل أثر ذلك فيمن يتكلم معك 

  .. صغرياً أو كبرياً 
ويقبل بقلبه إليك .. ستجد أنه يركز نظره عليك 

 ..  
  

  ..نتيجة 
جتعلهم بارعني .. براعتنا يف االستماع إىل اآلخرين 

  ..يف حمبتنا واالستئناس بنا 
  

..فن احلوار .٨٦
ـ  ان أال تذكر يوماً من الدهر أنك جلست يف مك

فبقـي يف  .. فاحتد احلوار بينك وبني شخص مـا  
..نفسك عليه بغض أو غضب أياماً 

وقـد   –أو لعلك تذكر جداالً حصل بني اثـنني  
وأنت تنظر إليهمـا وقـد    –يكون يف قضية تافهة 

.. مث تفرقـا  .. ارتفعت األصوات وامحرت العيون 
  ..واسثقل كل منهما صاحبه بعدها 
الناس إلينا مبمارسة إذن حنن نتعب يف جذب بعض 

مث نفرقهم عنا مبوقف ال حنسن .. مهارات متنوعة 
  .. التصرف فيه 

  .. ومن ذلك عدم إتقان فن احلوار 
ينبغي أن يعتين .. احملاور كالذي يصعد جبالً وعراً 

فتجد صاعد اجلبـل  .. مبوضع يده وموضع رجله 
.. ينظر إىل الصخرة اليت يريـد أن يتعلـق ـا    

ويتأمل يف قوة ثباا قبل أن يضع  ويفحصها بنظره
وكذلك يف الصخرة اليت يثبـت  .. عليها قبضته 

مث إذا أراد أن يرفع قدمه عن صخرة .. عليها قدمه 
نظر إىل الصخرة قبل أن يغادرهـا خشـية أن ال   
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  ..حيسن رفع رجله من عليها فتهوي به 
  ..فخريه ما قل ودل .. لن أطيل عليك الكالم 

ولعلـك  .. جدال أمر غري حممـود   الدخول يف حوار أو
من احلوارات واادالت غري % ٩٠توافقين أن أكثر من 

  .. مفيدة 
وال تغضـب إذا  .. فحاول جتنب اجلدال قدر املستطاع 

خذ األمر بأرحيية قـدر  .. اعترض عليك أحد أو جادلك 
.. املستطاع وال تعذب نفسك بالتفكري يف نية املعتـرض  

ال تقتل نفسك .. حرجين أمامهم وملاذا أ.. وماذا يقصد 
فالرياح ال ـز  .. وتعامل مع املوقف دووووء .. باهلم 

  ..فكن جبالً .. إال الصخور الصغرية 
بعدما نقضـت قـريش   .. إىل مكة فاحتاً  ملا قدم النيب 

  ..العهد 
.. ليبغتهم .. قد دعا اهللا أن يعمي عنه قريش .. كان 

  ..قبل أن يستعدوا للقتال 
إىل مكـة نـزل   .. ا أقبل النيب عليه الصالة والسالم فلم

  ..قريباً منها 
  ..ومل تعلم قريش بشيء 

  ..ولكنهم كانوا يتوجسون ويترقبون 
فخرج يف تلك الليلة اليت نزل فيها النيب عليـه الصـالة   

.. أبو سفيان يف نفر معه يتجسسون األخبار .. والسالم 
  ..به أو يسمعون .. وينظرون هل جيدون خرباً 

يترقب الصبح ليغري .. وجعل النيب عليه الصالة والسالم 
  ..على قريش 

  .. ذلك .. فلما رأى العباس 
مكة  واهللا لئن دخل رسول اهللا ! واصباح قريش : قال 

إنه هلـالك  .. قبل أن يأتوه فيستأمنوه .. عنوة أي بالقوة 
  ..قريش إىل آخر الدهر 

  ..يه الصالة والسالم فاستأذن النيب عل.. فقام العباس 

البيضاء  فركب على بغلة رسول اهللا .. فأذن له 
..  

  ..ومضى ميشي ا 
يقترب وينظر إىل نريان .. وأبو سفيان يف أصحابه 

  : ويقول .. املسلمني 
ما أعظم .. ما رأيت كالليلة نرياناً قط وال عسكراً 

  ؟..من ترى هؤالء .. هذا 
  .. شتها احلرب هذه واهللا خزاعة مح: فقال صاحبه 

خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نرياـا  : قال 
  ..وعسكرها 

  .. فبينما العباس يسري على البغلة 
قد قبضت عليهم خيل .. إذا بأيب سفيان وأصحابه 

  ..املؤمنني 
  ..فركب خلف العباس .. فأقبل أبو سفيان فزعاً 

واملؤمنون خلفهم .. وجعل أصحابه يتبعونه فزعني 
..  

إىل رسول اهللا .. ل العباس يسرع بأيب سفيان فجع
..  

مـن  : قالوا .. وكلما مر بنار من نريان املسلمني 
  هذا ؟ 

ورأوا العباس عليها .. فإذا رأوا بغلة رسول اهللا 
..  

على بغلة رسـول اهللا  .. عم رسول اهللا : قالوا 
 ..  

خياف أن يفطنوا أليب سفيان .. والعباس يسرع ا 
له أحد قبل أن يؤمنه النيب عليـه الصـالة   فيقت.. 

  ..والسالم 
  من هذا ؟ : فقال  حىت مر بنار عمر بن اخلطاب 

فلما رأى أبا سفيان علـى عجـز   .. وقام إليهم 
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  ..الدابة 
احلمـد هللا  ! .. أبو سفيان عـدو اهللا  : صاح بالناس قال 

  ..الذي أمكن منك بغري عقد وال عهد 
  ..فمنعه العباس 
والعبـاس  .. حنو رسـول اهللا  .. يشتد  مث ذهب عمر
فلما وصل إىل موضع النيب .. حىت سبقه .. يسرع بالدابة 

 .. ًاقتحم العباس عن البغلة سريعا..  
  ..فدخل على رسول اهللا 

  ..فدخل عليه عمر 
قـد  .. هذا أبو سـفيان  .. يا رسول اهللا : وجعل يقول 

ألضرب عنقه فدعين ف.. أمكن اهللا منه بغري عقد وال عهد 
  ..؟ 

  .. إين قد أجرته .. يا رسول اهللا : فقال العباس 
وجعـل  .. فأخذ برأسـه  .. مث جلس إىل رسول اهللا 

  .. يناجيه يف أذنه 
  ..اضرب عنقه .. وعمر يردد يا رسول اهللا 
  ..فلما أكثر عمر يف شأنه 
  : التفت إليه العباس وقال 

بين عدي بـن   فواهللا أن لو كان من رجال! مهالً يا عمر 
مـا  .. أي لو كان من قرابتك .. ما قلت هذا .. كعب 

ولكنك قد عرفت أنه من رجال بين عبـد  .. قلت هذا 
  ..مناف 

فشعر عمر أنه سيدخل يف جدال ال يتناسب مع احلـال  
مث ما الفائدة املرجوة من النقاش يف مسألة .. الذي هم فيه 

هم فال لو كان من بين كعب رغب يف إسالمه أما من غري
  !!يهمه 

  ..مهالً .. مهالً يا عباس : قال عمر بكل هدووووء 
كان أحب إيل من إسالم .. فواهللا إلسالمك يوم أسلمت 

  ! أيب اخلطاب لو أسلم 

كـان أحـب إىل   .. ألين قد عرفت أن إسالمك 
  .. من إسالم اخلطاب  رسول اهللا 

  ..ذلك سكت  فلما مسع العباس 
كان يف إمكـان عمـر أن   مع أنه .. انتهى احلوار 
هل تتهم !! ماذا تقصد ؟: فيقول .. يطيله ويزيده 

ملاذا تـثري النعـرة   ! هل تعلم ما يف قليب ؟! نييت ؟
  !القبلية ؟

فهم مجيعاً كانوا أرفع مـن أن  .. كال مل يقل ذلك 
  ..ينزغ الشيطان بينهم 
وأبو سفيان واقف ينتظـر  .. سكت عمر والعباس 

  ..يء فيه بش أن يأمر النيب 
اذهب به يا عباس إىل رحلـك فـإذا   : فقال 

  ..أصبحت فأتين به 
  .. إىل خيمته .. فذهب به العباس 

فلما أصبح أبو سفيان صبيحة تلك .. فبات عنده 
  ..الليلة 

وينتشـرون يف  .. ورأى الناس جينحون للصـالة  
مـا  : وقال للعباس .. خاف .. استعمال الطهارة 

  باهلم ؟ 
عوا النداء فهم ينتشرون للصـالة  إم قد مس: قال 
 ..  

ورآهم يركعون بركوعه .. فلما حضرت الصالة 
  ..ويسجدون بسجوده .. 

ليمضـي بـه إىل   .. أقبل عليه العباس بعدما صلى 
  ..رسول اهللا 

  يا عباس ما يأمرهم بشيء إال فعلوه ؟ : فقال 
واهللا لو أمرهم بترك الطعام والشراب .. نعم : قال 

  ..ألطاعوه 
.. ما رأيت كالليلة .. يا عباس : فقال أبو سفيان 
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  ! وال ملك كسرى وقيصر 
  .. غدا به إىل رسول اهللا .. فلما انقضت الصالة 

  : قال  فلما رآه 
أمل يأن لك أن تعلم أنه ال إله إال .. وحيك يا أبا سفيان " 

  اهللا ؟ 
  ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! بأيب أنت وأمي : فقال 
قد ظننت أن لو كان يل مع اهللا إله غريه ألغىن عين واهللا ل
  ! شيئاً

وحيك يا أبا سفيان أمل يأن لـك أن تعلـم أين   : فقال 
  رسول اهللا ؟ 

بأيب أنت وأمي ما أحلمك وأكرمـك  : فقال أبو سفيان 
  ! وأوصلك 

  ! أما هذه واهللا فإن يف النفس منها حىت اآلن شيئاً 
.. شهد أن ال إله إال اهللا وحيك أسلم وا: فقال له العباس 

  وأن حممد رسول اهللا قبل أن تضرب عنقك ؟
  ..أشهد : فسكت قليالً مث قال 

  ..سروراً عظيماً .. فسر النيب عليه الصالة والسالم 
إن أبا سفيان رجل حيـب  .. يا رسول اهللا : فقال العباس 

  ..الفخر فاجعل له شيئاً 
" فهو آمن  من دخل دار أيب سفيان.. نعم : " فقال 

..  
  :فقال أبو سفيان 

.. أبياتاً .. بني يدي رسول اهللا  فأنشد أبو سفيان 
  ..يعتذر إليه مما كان مضى منه 

  لعمرك إين يوم أمحل راية  
  لتغلب خيل الالت خيل حممد                          

  لكاملدجل احلريان أظلم ليله  
  ني أهدي و أهتدي فهذا أواين ح                         

  هداين هاد غري نفسي و نالين  

  مع اهللا من طردت كل مطرد                         
  أصد و أنأى جاهداً عن حممد 

وأدعى و إن مل أنتسب مـن                          
  حممد  

مع اهللا من طـردت  .. ونالين : فقيل إنه حني قال 
صدره بيده يف  ضرب رسول اهللا .. كل مطرد 

  " ..أنت طردتين كل مطرد : " وقال 
  

  ..فكرة 
وإمنا الذكاء .. ليس الذكاء أن تنتصر عند اجلدال 

  ..أن ال تدخل يف اجلدال أصالً 
  

  ..اقطع الطريق على املعترضني .٨٧
من أكثر ما يوغر صدور بعض الناس على بعض ما 

..جينيه اللسان من مفاسد 
على  ومن ذلك استعجال بعض الناس باالعتراض

فيثور .. احلديث ومقاطعة املتكلم دون ترو ونظر 
عند ذلك جدال عقيم يوغر الصـدور ويفسـد   

  ..النفوس 
لن تستطيع إصالح مجيع الناس وتأديبهم باآلداب 

  ..أو تدريبهم على مهارات متميزة .. الشرعية 
ودعنا نتجاوز مرحلة التنظري اليت حتلو لبعض الناس 

املفـروض النـاس   : قوله أن يدندن عليها دائماً ب
.. واملفروض يتعودون على كـذا  .. يفعلون كذا 

 –وأد الصالة على امليت احلاضر .. دعك من هذا 
  .. -كما يقال 

أعين أننا ينبغي عند تعاملنا مـع األخطـاء أن ال   
ننشغل ببحث ما جيب على اآلخرين أن يفعلوه بل 

  ..ماذا جيب علينا حنن أن نفعله 
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تتكلم بشيء غريب قد يستعجل اآلخرون  عندما تريد أن
ينبغي عليك أن تغلق عليهم أبـواب  .. االعتراض عليه 

االعتراض مبقدمات جتيبهم فيها عن أسـئلتهم قبـل أن   
  ..بل وتزيل ا استغرام قبل أن يتكلموا به .. يطرحوها 

وبعض الناس حيسن فعالً أن يغلق األبواب على املعترض 
  ..قبل أن يشعره باعتراضه

أذكر أن شيخاً كبري السن جلس يف جملس فـتكلم عـن   
وكيف أن .. حادثة خصومة رآها بني اثنني يف حمطة وقود 

  ..شجارمها زاد واشتد حىت محال إىل خمفر الشرطة 
مشاركاً يف القصة  –من الثرثارين  –فقفز أحد اجلالسني 

وفالن هو .. وحصل بينهما كذا .. نعم صحيح : فقال 
  .. بدأ يذكر تفاصيل مل حتدث و.. املخطئ 

لكنه متاسك .. فالتفت إليه الشيخ وكأين به يكاد ينفجر 
  : وقال بكل هدووووء 

  ال : أنت هل حضرت احلادثة ؟ قال 
  ال : فهل حدثك أحد ممن حضروها ؟ قال : قال 
  ال : فهل اطلعت على حماضر التحقيق ؟ قال : قال 

ف تكـذبين  كي... طيب يا : عندها صاح الشيخ وقال 
  !!وأنت ال تدري عن شيء 

  ..فأعجبتين مقدماته قبل اعتراضه 
ولو أنه اعترض دون أن يذكر مقدمات يغلق ا األبواب 

لكان لصاحبه جمال واسع للخروج مـن  .. على صاحبه 
  ..املوقف ولو بالكذب 

فنحن أحياناً حنتاج عندما نريد أن نقرر أشياء أن نقـدم  
  ..ني قبل أن يعترضوا مبقدمات نقنع ا املخالف

كان .. وأصحابه يف بدر  ملا خرجت قريش لقتال النيب 
لكـن قـومهم   .. بعض العقالء فيها ال يريدون اخلروج 

  ..أكرهوهم عليه 
وتأكد أم وإن حضروا املعركة فلن .. م  فعلم النيب 

  ..يقع منهم قتال للمسلمني 
به أراد أن ين.. من ميدان املعركة  فلما اقترب 

لكنـه  .. وأن ينهاهم عن قتلهم .. أصحابه لذلك 
كيف : يعلم أنه سيقع يف قلوب بعض الناس سؤال 

ملاذا استثىن هؤالء !! ال نقتلهم وهم خرجوا حلربنا 
  !بالذات ؟

فقدم مقدمة أزال ا االعتراضات مث ذكر التوجيه 
إين قد عرفـت أن  : يف أصحابه وقال  قام .. 

ريهم قد أخرجوا كرهاً ال رجاالً من بين هاشم وغ
  .. حاجة هلم بقتالنا 

  .. انتهى هذه مقدمة 
فمن لقي منكم أحداً من بين هاشم فـال  : مث قال 

  .. يقتله 
ومن لقي أبا البختري بن هشام بن احلارث بن أسد 

  ..فال يقتله 
عم رسول اهللا .. ومن لقي العباس بن عبد املطلب 

  فال يقتله..  
  .. ها فإنه إمنا خرج مستكر

وبدؤوا يتحدثون يف .. فمضى الصحابة على ذلك 
  ..جمالسهم بذلك 

أنقتل آباءنـا  : فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
  ..وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس 
  .. واهللا لئن لقيته ألحلمنه بالسيف 

فالتفت إىل عمـر  .. فبلغت الكلمة رسول اهللا 
  " ..يا أبا حفص : " فقال 

واهللا إنه ألول يوم كناين فيه رسول اهللا : قال عمر
  بأيب حفص..  

أيضرب وجه عم رسـول  : ( يا أبا حفص  قال 
  ! ) ..اهللا  بالسيف 
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كيف يرد أمر رسـول اهللا  .. وانتفض .. فاستبشع ذلك 
 .. ًفصاح قال .. أليس مسلما :  

فواهللا لقد .. يا رسول اهللا دعين فألضرب عنقه بالسيف 
  .. نافق 

  :وقال .. على ما تكلم به .. دم أبو حذيفة فن
و ال أزال .. ما أنا بآمن من تلك الكلمة اليت قلت يومئذ 

  .. منها خائفاً إال أن تكفرها عين الشهادة 
  ..فقتل يوم اليمامة شهيداً 

  
  ..نصيحة 

  !كن ذكياً وتغد م قبل أن يتعشوا بك 
  

..!!ال تعترض .. انتظر .٨٨
.. كان يتكلم عن فن احلوار  أذكر أن حماضراً

  ..فعرض شيئاً من قصة يوسف عليه السالم 
ودخل معه السجن فتيان قال ( فلما وصل إىل قوله تعاىل 

أحدمها إين أراين أعصر مخراً وقال اآلخر إين أراين أمحـل  
  ) ..فوق رأسي خبزاً تأكل الطري منه 

  :جعل يتأمل يف احلاضرين مث سأهلم 
.. أيهما دخل قبل اآلخـر  ! يان ؟ودخل معه السجن فت

  يوسف أم الفتيان ؟
  ..يوسف : فصاح أحدهم 

  ..الفتيان .. ال .. ال : فصاح آخر 
  ..يوسف .. بل يوسف .. ال .. ال : فانطلق ثالث 

  !!دخلوا مع بعض : فاستذكى رابع وقال 
حىت ضاع املوضـوع  .. وارتفع اللغط .. وتكلم خامس 

  .. األساسي 
  ..ضر قصد ذلك ويبدو أن احملا

  ..والوقت ميضي .. فجعل يتأمل وجوههم 

وأشار هلـم خبفـض   .. مث ابتسم ابتسامة عريضة 
  : األصوات وقال 

هل !! دخل قبلهم أو دخلوا قبله !! وما املشكلة 
  !تستحق املسألة كل هذا اخلالف ؟

لو تأملت واقعنا لوجدت أننـا يف أحيـان   .. فعالً 
بكثرة اعتراضـنا   كثرية نكون ثقالء على اآلخرين

على ما يقولون فيكون أحدهم متحمساً يف قصـة  
مث يفاجأ مبن يعترض ويفسد عليه متعـة  .. حيكيها 

احلديث باالعتراض على أشياء ال تؤثر يف القصـة  
  ..شيئاً 
  ..ال تكن ثقيالً تعترض على كل شيء .. نعم 

أذكر أن أخي األصغر سعود ملا كـان طفـالً يف   
ويبـدو  .. جد لصالة العشاء دخل املس.. السابعة 

أنه كان مستعجالً وتأخر اإلمام يف ايء إلقامـة  
فلما ضاق بذلك ذرعاً توجه حنو املؤذن .. الصالة 

.. وكان شيخاً كبرياً ضعيف السمع ووقف خلفه 
وكان قد .. أقم الصالة : مث قال حماوالً تغيري صوته 

  ..قبض على طرف أنفه بيده 
  ..مث وىل هارباً 

املؤذن فما كاد يسمع ذلك حىت حترك ناهضـاً  أما 
  ..فجلس .. فنبهه بعض املأمومني .. ليقيم الصالة 

  ..لكين مل أورده لطرافته .. كان موقفاً طريفاً 
وإمنا ألين جلست بعدها يف جملس فـذكر أحـد   

وكـان سـعود   : اجلالسني القصة وقال يف أثنائها 
ـ _ مستعجالً ألنه سيذهب إىل البحر مع أبيه  ع م

العلم بأن الرياض يف صحراء وال تقع على ساحل 
فتحريت هل أفسد عليه قصته وأعترض .. -حبر 
أم أن املعلومة غري مؤثرة يف القصـة فـال داعٍ   .. 

فآثرت الثـاين  .. لالعتراض واكتساب العداوات 
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  ..وسكت 
  .. وأحياناً قد تعترض على شيء أنت غري فامهه أصالً 

  ..لعل له عذراً وأنت تلوم 
  ..كان زياد لطيفاً حريصاً على نصح الناس 

وقف يوماً عند إشارة مرور فإذا به يسمع صـوتاً عاليـاً   
وأخذ يتلفت .. حتري من أين هذا الصوت .. ألغاين غربية 

  .. فإذا هو من السيارة ااورة له .. يبحث عن مصدره 
.. وإذا صاحبها قد زاد صوت املذياع إىل أعلى درجاتـه  

  ..البعيد والقريب حىت أمسع 
جعل صاحيب يضرب على منبه سيارته وحياول أن ينبـه  

لكن الرجـل ال  .. ذاك الرجل إىل خفض صوت مذياعه 
يبدوا أنه لشدة انسجامه مع ما يسمع .. يلتفت وال يرد 

  ..صار ال يدري عما حوله 
حاول زياد أن يتبني وجه السائق الذي أسدل غترته على 

  !!رآه فإذا حليته متأل وجهه  وبعد جهد.. جانيب وجهه 
شخص ذه اهليئة بدل أن يسـتمع إىل  .. ازداد العجب 

  !! ال وبصوت عالٍ أيضاً !! القرآن يستمع األغاين 
  .. ومشى اجلميع .. أضاءت اإلشارة خضراء 

.. أصر زياد على مناصحة الرجل فجعـل ميشـي وراءه   
  ..ونزل ليشتري منه حاجة .. وقف الرجل عند دكان 

أوقف زياد سيارته وراءه وصار يتأمله وهو ميشي فـإذا  
  ..واللحية متأل عارضيه .. الثوب قصري 

أظنه نـزل ليخـرج اآلن   .. تسابقت إىل قلبه الوساوس 
  !! بعلبة سجائر 

  !!خرج الرجل فإذا يف يده جملة إسالمية 
لـو  .. يـا أخـي   : وأخذ ينادي بلطف .. مل يصرب زياد 

  .. هيه .. مسحت 
  ..عليه الرجل ومل يلتفت  مل يرد

امسع .. يا أخي .. لو مسحت .. هيه .. هيه : رفع صوته 

..  
  ..ومل يلتفت .. وصل الرجل سيارته وركبها 

يا أخي : وقال .. نزل زياد وقد غضب وأقبل إليه 
  .. ما تسمع .. اهللا يهديك .. 

فاشـتغل  .. نظر الرجل إليه وابتسم وشغل سيارته 
  .. مزعج جداً  املذياع مباشرة بصوت

.. يا أخـي حـرام عليـك    : وقال .. فثار زياد 
تريد تسـمع األغـاين امسعهـا    .. أزعجت الناس 

  !بدل ما تسمع قرآن تسمع أغان ؟.. لوحدك 
واألغـاين بـأعلى   .. فجعل الرجل يزيد ابتسامته 

  ..صوت 
وصار يرفع .. وجعل وجهه حيمر .. ثار زياد أكثر 
  ..صوته ليسمعه 

.. لرجل أن األمر وصل إىل هذا احلـد  فلما رأى ا
  .. جعل يشري بيديه إىل أذنيه وينفضهما 

مث أخرج دفتراً صغرياً من جيبه ومكتوب على أول 
  :ورقة منه 

  !!فضالً اكتب ما تريد .. أنا رجل أصم ال أمسع 
  

  ..حملة 
فانتبه ال " وكان اإلنسان عجوالً : "قال اهللا تعاىل 

  ..تغلب عجلتك تؤدتك 
  

..صدقة .. جنواكم  قبل.٨٩
الطلبات الكبرية حتتاج إىل يئة املطلوب منه قبـل  

..لئال يسارع إىل الرفض .. طلبها 
  ..وهذا عام يف الطلبات الشفهية واملكتوبة 

.. فلو أردت أن تكتب إىل غين تطلب منه حاجـة  
لناسب أن تكتب قبل حاجتك شيئاً من الثناء على 
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بعد ذلك تكتب حاجتك  مث.. جوده وكرمه وحمبته للخري 
..  

من يدري  –ومثله لو أردت حاجة من أبيك أو أخيك أو 
  ..يناسب أن تقدم قبلها مبقدمة .. زوجتك  –رمبا 

وأردت .. فلو دعوت نفراً من أصدقائك إىل مأدبة غداء 
لناسـب أن  .. أن خترب زوجتك لتعد الطعام ويئ البيت 

يـع  مج.. بصراحة طعامـك لذيـذ   .. تقول قبل ذلك 
أصدقائي يفرحون إذا دعوم ألجل أن يأكلوا من عمـل  

ومـا  .. لقد أكلت يف أرقى املطاعم !! تصدقني .. يدك 
وبصراحة رأيت البارحة .. ذقت لذة كلذة طعامك أبداً 

ومن باب ااملة قلت له تغد .. صديقاً يل جاء من سفر 
فدعوت معه بعض ..!! فتفاجأت به أن وافق .. معي غداً 

  ..فليتك تعملني لنا طعاماً .. قاء األصد
يا : هذا األسلوب أحسن من صراخك إذا دخلت بيتك 

  ..فالنة .. فالنة 
وهي تظن أنك ستدعوها .. أنا قادمة .. لبيك : فتجيبك 
  ..إىل نزهة 
عندي .. املطبخ .. املطبخ .. بسرعة .. بسرعة : فتقول 

نـاء  وانتبـهي أث .. ال تتأخري بالغداء .. رجال سيأتون 
  ..و .. إعداده 

  ..ومثله لو أردت أن تطلب إجازة من مديرك 
  ..أو خترب أمك أو أباك خبرب 

ما يدل على ذلك .. وقد قرأت يف سرية النيب األكرم 
..  

.. قد رضع يف صغره قريباً من ديار هوازن   كان النيب 
  ..وكان يرجو أن يسلموا 

.. إليهم فخرج .. أن هوازن قد مجعت مجوعها .. فبلغه 
  ..وقاتلهم 

  .. فساق الغنائم .. عليهم  فنصر اهللا نبيه 

وهـو نـازل   .. فأقبل بعضهم إىل رسول اهللا 
  ..باجلعرانة 

وجعل رسـول اهللا  .. وقد قتل من قتل من رجاهلم 
  النساء واألطفال يف مكان..  

  : فقام منهم خطيبهم زهري بن صرد فقال 
.. السبايا خاالتك  يا رسول اهللا إمنا يف احلظائر من

  ..الاليت كن يكفلنك .. وحواضنك 
أو النعمان بن املنذر .. ولو أنا ملحنا البن أيب مشر 

..  
رجونـا  .. مث أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك 

  ..عائدم وعطفهم 
  :  مث أنشأ يقول .. وأنت رسول اهللا خري املكفولني 

  امنن علينا رسول اهللا يف كرم  
  فإنك املرء نرجوه و ننتظر                         

  امنن على نسوة قد كنت ترضعها         
  إذ فوك متلؤه من حمضها الدرر                        

  ال جتعلنا كمن شالت نعامته       
  و استبق منا فإنا معشر زهر                        

  إنا لنشكر آالء و إن كفرت         
  وعندنا بعد هذا اليوم مدخر                       

الَّـذين أَيهـا يا :"فقال .. وقد أدب اهللا املؤمنني 
نجواكُميديبينفَقَدمواالرسولَناجيتمإِذَاآمنوا
..)٩٩(" صدقَةً

.. إذا أرادت أن تستنجد بأحد .. وكانت العرب 
ـ  .. أو تطلب عونـه   أ إىل الكـالم  أول مـا تلج

فتحدث يف النفـوس مـاال تفعلـه    .. واألشعار 
  ..السيوف 

خافـت  .. يريد العمرة .. ملا أقبل رسول اهللا 
                                               

  ( ٩٩ ) ..١٢( سورة اادلة  (



ـكـيـاِت ـَح ِب ـمـتـْع ـَت اْس 

٢٢٨

  ..قريش 
أحلوا عليه حىت .. لوال أم .. أن يقاتلهم  وكاد النيب 

وقـف  .. هدنة ملدة عشر سنوات .. كتب بينه وبينهم 
  ..للقتال 

أنه من شاء مـن  .. ملا كتب.. وكان يف صلح احلديبية 
القبائل أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل ومن شاء أن 

  .. يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل 
حنن ندخل يف عقد حممد وعهده : فتواثبت خزاعة وقالوا 

..  
حنن ندخل يف عقـد قـريش   : وتواثبت بنو بكر وقالوا 

  ..وعهدهم 
  ..وكان بني هذين احليني دماء وقتال 

لكنهم خـافوا أن  .. قريش على خزاعة واشتدت ضغينة 
  ..يصيبوهم بشيء فينتصر هلم النيب 

حنو السبعة أو الثمانيـة  .. فلما مضى من هدنة احلديبية 
  ..عشر شهراً 

 ..ليالً مباء يقال له الـوتري  .. وثب بنو بكر على خزاعة 
  .. وطلبوا اإلعانة من قريش  ..وهو قريب من مكة 

م بنا حممد وهذا الليل وما يرانا من ما يعل: فقالت قريش 
  .. أحد 

  .. وقاتلوهم معهم .. فأعانوهم عليهم بالكراع والسالح 
  ..ففزعت خزاعة 

  ..وقتل من قتل من رجاهلم ونسائهم وذراريهم 
ما حل بقومه .. فلما رأى رجل منهم وهو عمرو بن سامل 

  .. وهرب من يد قريش .. ركب بعريه .. 
  .. يف املدينة  هللا حىت قدم على رسول ا

  ..مصاباً مكروباً .. فدخلها فزعاً 
  .. عليه أثر الطريق ووعثاء السفر .. مث أقبل إىل املسجد 

  :فقال .. ووقف بني يدي رسول اهللا 

  يا رب إين ناشد حممداً       
  حلف أبيه وأبينا األتلدا                   

  قد كنتم وِلْداً وكنا والداً        
  مثت أسلمنا فلم ننزع يدا                  

  فانصر رسول اهللا نصراً أبدا   
  وادع عباد اهللا يأتوا مددا                  

  فيهم رسول اهللا قد جتردا         
  إن سيما خسفاً وجهه تربدا                

  يف فيلق كالبحر جيري مزبدا         
  ملوعدا إن قريشاً  أخلفوك ا               

  ونقّضوا ميثاقك املؤكدا       
  وجعلوا يل يف كداء رصداً                 

  وزعموا أن لست أدعوأحدا       
  فهم أذل وأقل عدداً                 

  هم بيتونا بالوتري هجدا         
  وقتلونا ركعاً وسجدا                  
.. والشـعر  .. هـذا الكـالم    فلما مسع النيب 

  .. وغضب .. انتفض .. والنداء 
  " ..نصرت يا عمرو بن سامل : " وقال 

وأمر الناس بالتجهز للخروج .. مسرعاً .. مث قام 
  ..للقتال 

وهم ال يعلمـون أيـن   .. ففزع الناس يتجهزون 
  .. سيكون القتال 

فيصل اخلرب إىل .. أن خيرب بوجهته  وقد خشي 
ـ  .. قريش  ربه وسأل اهللا أن يعمي على قـريش خ

  ..حىت يبغتهم يف بالدهم 
قد اشتد غضبه علـى قـريش   .. ورسول اهللا 

كـأنكم بـأيب   : فكان يتجهز ويقول .. خليانتهم 
  " .     سفيان قد جاءكم يشد يف العقد ويزيد يف املدة 
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  ..مث أقبل نفر من خزاعة آخرين إىل رسول اهللا 
  .. حىت قدموا على رسول اهللا .. فيهم بديل بن ورقاء 

ومظاهرة قريش بـين بكـر   .. فأخربوه مبا أصيب منهم 
  ..عليهم 

ارجعوا فتفرقوا : " وقال هلم .. بالنصر  فوعدهم النيب 
.. وخشي أن تعلم قريش خبـربهم معـه   " .. يف البلدان 

  ..قبل وصوله إليهم .. فتقاتلهم 
  .. فانصرفوا راجعني إىل ديارهم 

قريش إىل رسول اهللا قد بعثته .. فلقوا أبا سفيان بعسفان 
..  

وقد رهبوا أن يكون بلغه ما .. يشد العقد ويزيد يف املدة 
  .. فعلوا 

خشي أن يكون أقبل مـن  .. فلما لقي أبو سفيان بديالً 
  من أين أقبلت يا بديل ؟ : فقال .. عند رسول اهللا 

سرت يف خزاعة يف هذا الساحل يف بطـن  : فقال بديل 
  .. هذا الوادي 
  .. سفيان  فسكت أبو

.. أقبل أبو سفيان إىل مربك ناقة بديل ..فلما جاوزه بديل 
فعلم .. فرأى فيه نوى التمر .. فأخذ من بعرها ففته بيده 

فهم الذين يطعمون دوام نوى .. أن الناقة كانت باملدينة 
أحلف باهللا لقد جـاء بـديل   : فقال أبو سفيان .. التمر 
  ..حممداً 

  ..مث مضى أبو سفيان 
فتوجه إىل بيت ابنته أم حبيبـة زوج  .. ىت وصل املدينة ح

  ..رسول اهللا 
..  فلما دخل أقبل ليجلس على فـراش رسـول اهللا   

  ..فطوته من حتته 
أو .. يا بنية ما أدري أرغبت يب عن هذا الفراش : فقال 

  رغبت به عين ؟ 

وأنت مشرك  بل هو فراش رسول اهللا : فقالت 
  .. جتلس على فراشه  فلم أحب أن ..جنس 

يا بنية واهللا لقد أصـابك  : وقال .. فعجب منها 
  ! بعدي شر 

يا : فقال .. مث مضى أبو سفيان إىل رسول اهللا 
  .. حممد اشدد العقد وزدنا يف املدة 

ولذلك قدمت ؟ هل كان من حـدث  : فقال 
  !قبلكم ؟

حنن على عهدنا وصـلحنا يـوم   ! معاذ اهللا : قال 
  ..نغري وال نبدل احلديبية ال 

.. فكرر عليه أبو سفيان .. فسكت عنه النيب 
  ..ال جييبه  ورسول اهللا 

  ..فخرج من عند رسول اهللا 
أن جيدد .. اشفع يل عند حممد : وأتى أبا بكر فقال 

  .. أو امنعين وقومي .. ويزيد يف املدة .. العقد 
.. جواري يف جوار رسول اهللا : فقال أبو بكر 

وأما أنا فواهللا لـو وجـدت   .. منع أحداً منه وال أ
  ..الذر تقاتلكم ألعنتها عليكم 

فأتى عمر بن اخلطاب فكلمه .. فخرج أبو سفيان 
أنا أشفع لكـم عنـد   : فقال عمر بن اخلطاب .. 

  ؟ رسول اهللا 
  ..بل ما كان من حلفنا جديداً فأخلقه اهللا 

  ..وما كان منه مثبتاً فقطعه اهللا 
  ! مقطوعاً فال وصله اهللا وما كان منه 

  ..فكأمنا لُطم  .. تغري .. فلما مسع أبو سفيان ذلك 
جزيـت مـن ذي   : فخرج أبو سفيان وهو يقول 

  ..رحم شراً 
  :فقال له .. فلما يئس مما عندهم دخل على علي 

فاشفع يل إىل رسول .. يا علي أنت أقرم يب نسباً 
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  ..اهللا 
إنه ليس أحد من أصحاب  ..يا أبا سفيان : فقال له علي 

أي ال  ..جبوار  يفتات على رسول اهللا   رسول اهللا 
فهو ال ينطق عن .. يستطيع أحد منعه عن أحد إن أراده 

  ..اهلوى 
فـأجر بـني   .. وأمنعها .. وأكربها .. وأنت سيد قريش 

صح بالناس إين قـد  : يعين .. وامنع نفسك .. عشريتك 
  ..مث احلق بأرضك ..منعت نفسي 

  ..أو ترى ذلك يغين عين شيئاً : قال أبو سفيان 
  ..ولكن هو رأي أراه .. ال : قال 

  ..فخرج أبو سفيان إىل الناس يف املدينة مث صاح 
وال واهللا ما أظن أن خيفرين .. أال إين قد أجرت بني الناس 

  ..أحد 
أيها النـاس إين قـد   : فقام أبو سفيان يف املسجد فقال 

  .. أجرت بني الناس 
  ..مث ركب بعريه فانطلق إىل مكة 
  ما وراءك ؟: فلما أن قدم على قريش قالوا 

  هل جئت بكتاب من حممد أو عهد ؟ 
  ..ال واهللا لقد أىب علي : قال 

وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوماً مللك عليهم أطـوع  
  ..منهم له 

  ..فواهللا ما رد علي شيئاً .. ولقد جئت حممداً فكلمته 
  ..يب قحافة فواهللا ما وجدت فيه خرياً مث جئت ابن أ

  ..مث جئت عمر فوجدته أعدى عدو
  .. مث جئت علياً فوجدته ألني القوم 

فواهللا ما أدري هل يغين عنا .. وقد أشار علي بأمر صنعته 
  شيئاً أم ال ؟ 

  مباذا أمرك ؟: قالوا 
  .. أمرين أن أجري بني الناس ففعلت : قال 

  ؟ هل أجاز ذلك حممد : قالوا 
  .. ال : قال 

.. وحيك ما زادك الرجل على أن لعب بك : قالوا 
  .. فما يغين عنا ما قلت 

  ..ال واهللا ما وجدت غري ذلك : فقال 
ودخل على امرأتـه فحـدثها   .. فاغتم أبو سفيان 
  : احلديث فقالت 

  ..فما جئت خبري ! قبحك اهللا من وافد قوم 
  ..إىل مكة فاحتاً .. مث أقبل رسول اهللا 

  
  ..يفهم شارة باإل.. 

  اللقمة الكبرية حتتاج ملضغ جيد قبل ابتالعها

..ليس مهماً  أن تنجح دائماً .٩٠
يف  -العنيد املكـابر   -كان فهد ميشي مع صاحبه 

ختفيـه  .. صحراء فرأيا سواداً رابضاً على التراب 
..الريح تارة وتظهره تارة 

  !؟ ما هذا.. تتوقع : التفت فهد إىل صاحبه وسأله 
  !!هذه عنز : فقال صاحبه 

  ..بل غراب : قال فهد 
  ..يعين عنز .. عنز : أقول لك : قال صاحبه 

  ..طيب نقترب ونتأكد : قال فهد 
  .. وجعال يركزان النظر أكثر وأكثر .. اقتربا 

  !!كان واضحاً أن الذي أمامهما غراب 
  ..واهللا غراب .. يا أخي : قال فهد 

  عنـززززز: وقال هز صاحبه رأسه بكل حزام 
فشـعر الغـراب   .. واقتربا أكثر .. سكت فهد 

  ..باقتراما فطااار 
أرأيت غـراب  .. غراب .. اهللا أكرب : فصاح فهد 
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  !!لو طار .. عننننـز : فقال صاحبه ..طار .. 
  ملاذا أوردت هذه القصة ؟

أن هذه املهارات اليت تقدمت فيما : أوردا ألجل أن أبني 
  ..تصلح مع الناس عموماً  ..مضى من صفحات 

لكن مع ذلك يبقى أن بعض الناس مهما مارسـت معـه   
  ..مهارات ال يتفاعل معك 

ما شاء اهللا مـا  : فقلت .. فلو مارست معه مهارة اللمح 
وأنت تتوقع منه أن يتبسم .. كأنك عريس .. أمجل ثيابك 

وإمنا ينظر .. فإنه ال يفعل ذلك .. ويشكرك على لطفك 
ال .. ال جتامل .. طيب .. طيب : ويقول .. إليك شزراً 

وحنو ذلك من العبارات الساجمة الـيت  .. تستخف دمك 
  ..تدل على عدم خربته يف التعامل مع الناس 

كمهارة .. ومثله املرأة اليت قد متارس مع زوجها مهارات 
فتتفاعـل معـه   .. فيحكي نكتة باردة .. التفاعل مثالً 

تغصيب نفسـك علـى    ال.. طيب : فيقول .. ضاحكة 
  !!الضحك ؟

إذا واجهت هذه النوعيات من الناس فاعلم أم ال ميثلون 
  ..اتمع 

نعم واهللا جربتـها  .. ولقد جربت هذه املهارات بنفسي 
.. كبـاراً وصـغاراً   .. بنفسي فرأيت آثارها يف النـاس  

وطـالب  .. وأصحاب مناصب عليا .. بسطاء وأذكياء 
  ..فرأيت هلا أعاجيب .. الدي ومع أو.. عندي يف الكلية 

فرأيـت  .. بل جربتها مع خمتلف األجناس واجلنسـيات  
  ..آثارها 

  ..واهللا إين لك ناصح 
  ..باختصار 

  هل أنت جاد يف التغيري ؟

كن بطالً وابدأ اآلن.٩١

أذكر أين ألقيت دورة يف مهارات التعامل مع الناس 
كان تـأثره  .. كان عبد العزيز من بني احلضور .. 

  .. حاً واض
  ..الحظته يكتب كل شاردة وواردة 

  ..وتفرقنا .. مضت أيام الدورة الثالثة 
.. بعدها بشهر ألقيت الدورة نفسها مرة أخـرى  

فإذا عبد العزيز جيلس .. فلما نظرت إىل احلضور 
  !!يف الصف األول 
ملاذا حيضرها مرة أخرى وهـو  !! متلكين العجب 

  !يعلم أين سأعيد الكالم نفسه 
.. أخذته ومشيت بـه جانبـاً   .. أذن للصالة ملا 

.. ملاذا حتضر مرة أخـرى  .. عبد العزيز : وسألته 
واملذكرة .. !! وأنت تعلم أين سأعيد الكالم نفسه 

!! اليت بني يديك هي نفسها املـذكرة السـابقة   
والشهادة اليت ستحصل عليها هي الشهادة نفسها 

  ..يعين لن تستفيد شيئاً !! 
واهللا إن أصـحايب وزمالئـي   !! دق تص: فقال يل 

يا عبد العزيز أنت تغريت يف تعاملك : يقولون يل 
  .. معنا منذ شهر 

ففكرت يف ذلك فإذا أنا أطبق مـا تعلمتـه مـن    
فجئـت ألحضـر   .. مهارات يف الدورة السابقة 

  ..الدورة مرة أخرى لتأكيد ما تعلمته من مهارات 
دأ اآلآآآن إذا كنت جاداً يف التغيري فكن بطالً واب

..  
  
  
  




