إصدار الحملة اإلعالمية الـ  19لركاز

ٔا .موسى العازمي
دٔ .ادهم شرقاوي
أ.د .حمود القشعان
ٔا .صالح اليافعي
د .محمد العوضي

إصدار الحملة اإلعالمية الـ  19لركاز

ٔا .موسى العازمي مٔولف كتاب " اللٔولٔو المكنون في سيرة
النبي المٔامون".
دٔ .ادهم شرقاوي الكاتب المعروف مٔولف كتاب "مع النبي
صلى اهلل عليه وسلم".
أ.د .حمود القشعان عميد كلية العلوم االجتماعية -
جامعة الكويت.
ٔا .صالح اليافعي مدرب وتربوي متخصص بشٔوون الشباب.
تقديم د .محمد العوضي المشرف العام على ركاز.
األسماء مرتبة حسب المشاركات

توافقٌ ُمهبج بني إطالق راكز محلهتا اإلعالمية الـ 19ومطالع العام  .2019لكن
السيع لتعزيز األخالق يف جممتعاتنا،
أكرث ما ُيسعد راكز ،اليت آلت عىل نفهسا
َ
عقد الرشاكة مع اثنتني من املؤسسات اليت ُتقامسها هذا ا ّ
عنيت:
هلم وهذا السيع،
ُ
مؤسسة "حضارة" و"أاكدميية أجماد الدولية".
ومع طغيان اجلوانب املادية يف احلضارة املعارصة وتراجع القمي اإلنسانية وسيادة
فلسفة النسبية األخالقية ،وتقدمي احلرية الخشصية عىل حساب املنظومة األخالقية
االجمتاعية ،وخضوع األخالق لعملية التصويت مث جربوت التأثري الدعايئ واإلعاليم
الذي تفنن يف تخسني اجلانب الغرائزي واإلشباع اجلسدي واالسهتاليك .مث انتقل
هذا اخللل إىل جممتعاتنا اإلسالمية وعىل وجه أخص عند جيل الشباب ،اكن
البد من وقفة عنيدة وثابتة بوجه هذا السيل العارم .وقفة نتشارك للقيام هبا مع
ّ
احلض عىل المتسك باألخالق والثوابت.
املؤسستني الكرميتني من أجل
وجامع الفضائل األخالقية
وألن نبينا دمحم ىلص هلل هيلع ملسو هو قدوتنا األوىل
ُ
اليت ال حتىص والتع ّد ،وألنه اكن قرآنًا مييش عىل األرض ،اكن علينا أن نتوقف
وجن ّد َد العهد والوعد عىل االقتداء به ومبسريته وبفضائله األخالقية ،لذلك تشاركنا
مع "حضارة" و "أجماد" إلطالق هذه امحللة.
هذا الدليل هو إصدار من منتجات امحللة الـ ،19حيتوي عىل تأصيلٍ لبعض األخالق
النبوية مجعها الشيخ موىس بن راشد العازيم ،ولك تأصيل لواحدة من الفضائل
توضيح يساعد عىل التطبيق لألستاذ
يتبعه تعليقٌ لألديب الدكتور أدمه رشقاوي ،مث
ٌ
الدكتور محود القشعان واألستاذ صالح اليافيع.
وقد اخرتنا له هذا الشلك الصغري ليكون خفيفًا مرحيًا للقراءة والتفكر والتد ّبر،
وأيضًا لتهسيل محله.
املرشف العام عىل راكز
د .دمحم ابراهمي العويض
رجب 1440
مارس 2019

تأصيل القيمة األخالقية
قال اإلمام النووي يف رياض الصاحلني:
قال ال ُعملاء :حقيقة احلياء ُخ ُلقٌ َي ُ
وينع من التقصري يف حق
بعث عىل ترك القبيحَ ،
ذي احلق.
قال لوسر هلل ﷺ:
ْ
ِض ٌع َو ِ
ميانُ ب ْ
ستُّونَ ُش ْع َب ًة ،أعالها قول ال إله إال هلل ،وأدناها إماطة األذى عن
"الِ َ
الطريقَ ،و ْ َ
ال َيا ُء ُش ْع َب ٌة ِم َن ْ
ميانِ " .متفق هيلع.
الِ َ
قال أبو سعيد ُ
اخل ْدري ريض هلل عنه:
َ
ً
ْ
ْ
َ
َ
شَّد َح َيا ًء ِم َن ال َع ْذ َرا ِء ِف ِخ ْدرِهَ ا ،ف ِإذا َرأى َ
َّب ﷺ َأ َ
ش ْيئ َيك َرهُ هَُ ،ع َر ْف َنا ُه ِف
َكنَ الن ِ ُّ
َو ْج ِه ِه .متفق هيلع.
قال لوسر هلل ﷺ:
ْ َ
"ال َيا ُء َل َي ْأ ِت إَِّل ِ َ
ب ْيٍ" .متفق هيلع.
جاء يف سنن الداريم" :اكن لوسر هلل ﷺ حي ّي ّا ،ال ُيسأل عن يش ٍء إال أعطاه".

التضامن الوجداني
َّمر لوسر ِ
هلل ﷺ عىل رجلٍ من األنصار وهو ي ِع ُظ أخاه يف احلياء ،فقال له:
دعه ،فإن الحياء من اإليمان
هو احلياء إذًاُ ،
اخللق الرفيع الذي حيسبه البعض ضعفًا يف الخشصية ،وهو يف
احلقيقة من أخالق األنبياء ،ومه أمكل الناس رجولة ،وأقوامه خشصية ،وأشدمه
تستح فاصنع
شكمية .ويف احلديث" :مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل ،إذا مل
ِ
ما شئت"!
ولكن العقائد
تتبدل الرشائع ،تأيت واحدة لتنسخ اليت قبلها ،أو لتضيف علهيا،
ّ
واألخالق ثابتة ،ومن هدي األنبياء األوائل حىت آخرمه هيلع الصالة والسالم ،أن
احلياء فضيلة رفيعةُ ،
وخلق دمث ،بل لعله أبو الفضائل لكها ،فغالبية املعايص إمنا
ُترتكب إذا ارتفع احلياء!
هذا أبونا آدم وأمنا حواء ،مل ينجحا يف االختبار ،وأكال من الجشرة احملرمة،
بدت هلام سوآهتام ،فاكن أول خلق ظهر علهيام قبل التوبة حىت هو احلياء "فملا بدت
ْ

هلام سوآهتام طفقا خيصفان علهيام من ورق اجلنة".
وهذه مرمي بنت معران ،اكنت لشدة حياهئا ترفض أن تركب دابة خشية أن ُيفرس
هذا الركوب جسدها ،ويف احلديث" :ومل تركب مرمي بنت معران بعريًا قط".
وهذه الزهراء سيدة نساء أهل اجلنة ،اكن شغلها الشاغل يف مرضها الذي
ّ
فلعل الكفن ُيفرس
ماتت فيه ،كيف سيحملها الرجال عىل أعناقهم والنعش مكشوف
أخبهتا أمساء بنت معيس عن النعش املغىط جوانبه واكنت
جسدها ،إىل أن
ٌ
قد رأته يف احلبشة ،فهان املوت عىل فامطة بعدها! حياء يف احلياة ويف املامت يا
رحيانة أبيك!

دروب التطبيق
تقسم موسوعة العلوم االجمتاعية احلياء إىل نوعني :حياء اجمتايع وحياء داخيل،
وحنن نعتقد أن احلياء يف ديننا ينطبق هيلع هذا الكالم ،فاحلياء قد يكون داخليًا
وقد يكون خارجيًا.
بل أنا أع ّرف احلياء بأنه أداء بالسلوك وليس إدعاء باللسان .جاء يف حديث ابن
معر ريض هلل عنه قول النيب هيلع الصالة والسالم" :احلياء واإلميان مقرونان ،إذا
رفع أحدمها رفع اآلخر".
خييطء كثري من األوالد والبنات يف هذا اجليل ويعتقدون بأن احلياء هو اخلجل،
وهلذا يترصف الواحد مهنم جبرأة وهتور اعتقادًا منه بأن هذا هو نقيض احلياء
وهذا ما مينحه ثقة بنفسه أكرب .أنا أقول إن احلياء هو فن إدارة املسافات يف
املواقف احلرجة واملواقف االجمتاعية ،فمك من اكسية يف شلكها اخلارجية لكهنا

عارية يف لساهنا! ومك من انسان ملزتم يف شلكه اخلاريج لكن لسانه يعريه ألنه
احليي هو إنسان ضعيف الخشصية،
جت ّرأ عيل غريه! هلذا ال تعتقدوا بأن اإلنسان
ّ
احليي هو الذي يعمل اآلخرين كيف حيرتمونه.
بل هناك مواقف ُتظهر أن االنسانَ
ّ
يقولون يف الغرب " You teach people how to treat youأنت تعمل اآلخرين
كيف يعاملونك".
وهلذا أحيانًا ،عندما تصمت يف موقف ما ،فأنت ترسل رسالة وعندما تبتسم
يف موقف حرج فأنت ترسل رسالة .هذه الرسائل اليت محتل معىن احلياء يه
اليت جت ّرك إىل ب ّر األمان .هلذا نستفيد من خلق احلياء لنقول إن احليا َء أنواع
وأول نوع ،أؤكد هيلع يف هذا الزمان ،هو احلياء التكنولويج واحلياء عرب وسائل
التواصل االجمتايع .فمك من فتاة رزينة ومك من شاب رزين لكنه مل ميارس احلياء
عرب وسائل التواصل ،لذلك فإنه خارس .إرسال بعض املقاطع واالسهتزاءات واجلرأة
اليت ال حتمتل التأويل تنيف بل حتطم روح احلياء اإللكرتوين .وهناك حياء اجمتايع،
حفيمنا أذهب إىل السوق مع أهيل مثالً ويدركين التعب ،أجلس وأنا رافع الرأس
لكين أجلس وميع كتاب أو أوراق حىت ال أعيط لآلخرين صورة سلبية يأخذوهنا
عين .هلذا قال معر بن اخلطاب "من وضع نفسه ماكن الشهبات فال يلومن إال نفسه".
هناك أيضًا احلياء يف الوظيفة وهو االلزتام يف املواعيد وااللزتام يف املهام وأن
أكون مسؤوالً عن سلويك وأن ال أجتاوز القانون حىت اليتج ّرأ أحد عيل.
وأخريًا وليس أخرًا هناك احلياء يف التسوق ،حفيمنا تذهب إىل السوق تذهب وأنت
تريد الرشاء ال أن تتسكع يف الشوارع والطرقات ،وهلل ال حيب الرجل السهبلله
ّ
الصخاب يف األسواق ،فهو يذهب إىل السوق ال إىل الرشاء
وماهو السهبلله؟ هو
لكن حىت ُيري األخرين امللبس والشلك اخلاريج فقط ،وهذا لكه يناقض روح احلياء.
باختصار ،احلياء هو الذاكء وقوة الخشصية وهو الثقة عند اإلنسان الذي عندما
يتحدث فإنه يريد أن يوصل رسالة.
قيل لعمر بن عبدالعزيز :مىت نتحدث يا أمري املؤمنني؟ قال :عندما تشعر حباجتك إىل
الصمت ،قالوا :ومىت نصمت؟ قال :عندما تشعر حباجتك إىل الكالم!
لذا فإن اإلنسان الذي ميلك احلياء هو الذي يستطيع إدارة نفسه يف املواقف
الصعبة.

تأصيل القيمة األخالقية
قال هلل سبحانه وتعاىل:
ُ
ُ
﴿ َو َأ َّن هذا ِصايط ُمس َتقميًا َف َّ
سبيلِ ِه ذلِك
الس ُب َل َف َت َفَّر َق بِك َعن َ
اتبِعو ُه َوال َتَّت ِب ُعوا ُّ
ص ُ
اك ِب ِه لَ َعلَّ ُك َتتَّقونَ ﴾.
َو ّ
وقال هلل تعاىل:
﴿ ُي َثِّب ُت َّ ُ
َ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ َر ِة ﴾.
الدنيا َو ِف
ة
يا
حل
ا
ف
ِت
ب
ا
ث
ال
ل
و
ق
ِال
ب
نوا
م
آ
ذين
ُّ
لل الَّ َ َ
ِ
قال أنس بن مالك ريض هلل عنه:
َّب ﷺ ُي ْك ِ ُ
ثالقول:
َكنَ الن ِ ُّ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
" َيا ُم َقلِّ َب القلوبِ ثِّب ْت قل ِب َعل ِدي ِنك".
َف ُق ْل َناَ :يا َ ُ َ
ت ُ
با جِ ْئ َت ِب ِهَ ،ف َه ْل َ َ
ر َّ ِ
اف َعلَ ْي َنا؟
لل ،آ َمنَّا ب َِك َو ِ َ
َف َق َ
ال ﷺ:
َ
ُ
ْ
ُ
َّ
ِّ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
با كيف َيشا ْء".رواه اإلمام
وب َب ْ َ
ِص َب َع ْ ِ
صا ِب ِع لل َعَّز َو َجل ُيقل ُ َ
ي م ْن أ َ
يإ ْ
" َن َع ْم  ،إ َِّن القل َ
الرتمذي ،وقال :هذا حديث حسن.

التضامن الوجداني
بدأ الدينُ غريبًا وسيعو ُد غريبًا مكا بدأ فطوىب للغرباء الذين َي ُ
صلحون إذا فسد
الناس ،ويف روايةُ :يصلِحون ما أفسد الناس!
وقبل أن َيصلحوا ألنفهسم ،أو ُيصلِحوا لغريمه فإنّ املنّة والفضل من قبل ومن
بعد ،فو ِ
ثبت أحد بقوته ،وما اهتدى هلذا الدين رجل مباله وال حسبه وال نسبه،
هلل ما َ
وال امرأة جبامهلا ورشفها ،فإن هلل تعاىل ليس بينه وبني أحد من خلقه ُقرىب،
ولكهنا رمحته اليت شاء أن ُيزنهلا بعبده ،ومنته اليت ارتىض أن يتكرم هبا هيلع ،فإن
األمر اصطفاء وهذا أمجل ما يف اهلداية والثبات!
إن هلل إذا أراد بعبده خريًا جعل له بعد لك معصية يرتكهبا ضيقًا يف صدره
حىت يرجع ،فكأنه سبحانه يغار أن يرى قلب عبده قد انرصف عنه .وأما من هان
عىل هللّ ،
حيسب
خل بينه وبني املعايص ،لكام أحدثَ معصية أعطاه نعمة! واملسكني
ُ
أنه عىل خري ،وال يعمل أن هذا هو عني االستدراج!
َ
دعك من لك ما سبق ،وأعرين قلبك ،واقرأ ميع قول هلل تعاىل لنبيه هيلع الصالة
والسالم:

ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قلي ً
ال

هذا وهو صفوة اخللق ،وسيد املرسلني ،ما اكن له أن يشق طريقه لوال أن ربه تعاىل
قد ثبته.
ِْ
وجدت يف قلبك زيغًا ف ُع ْد
وأكث من ُشكر هلل ،وإن
فإن َوجدت يف قلبك ثباتًا فز ِْد،
َ
واحذر أن تكون ممن يستدرجهم هلل بال ِنعم ألهنم هانوا هيلع ،وسقطوا
عىل الفور،
ْ
من عينه!

دروب التطبيق
ُي َع ّرف الثبات اجمتاعيًا وفقًا ملوسوعة العلوم االجمتاعية بأنه االسمترار عىل الهنج
اإلجيايب والواحض من دون تردد أو تراجع.
يقول العملاء إن الثابتني عىل املواقف عكس املرتددين ،ويقول الشاعر:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية

إن فساد الرأي أن ترتددا

َ
ِ
الثبات مع سلوك اإلنسان الرايق والواحض يف أفاكره.
سلوك
إذن نستطيع أن نقرنَ
ُ
نتحدث عن أعظم نوع من أنواع الثبات الذي حنتاجه يف حياتنا وهو الثبات
اليوم
عند األزمات والثبات عند احنراف الناس يف مبادهئم .وهلذا أوجه التحية للك شاب
يصمد ويصرب والينج ّر إىل أي سلوك سليب ،ابتدا ًء من االجنرار مع أصاحبه

إىل التدخني وانهتا ًء باالجنرار يف أي من املوبقات أو املسكرات أو يف أي من
االحنرافات .حتية للك فتاة ثبتت عىل جحاهبا أمام لك اإلغراءات اليت تدعوها
للتخيل عن احلجاب ،وللك فتاة ثبتت عىل حياهئا وعىل وقارها واسمترت عىل
إمياهنا رمغ لك املغريات باالجنراف حنو اهلاوية .حتية إىل لك شابة وشاب ال يزال
يعتقد أن والديه مها القدوة واملرجع ،وإلهيام يرجع باالستشارة ويعتربمها األساس
يف حياته االجمتاعية والدراسية والزوجية.
باختصار ،الثبات هو محتل املسؤولية وتقبل النتاجئ حىت ولو وقع اإلنسان يف
اخلطأ .فمك من فتاة يف اجلامعة أخفت ،بسبب قلة معدهلا ،نتاجئها ومل تتحمل
مسؤولية إطالع أرسهتا علهيا ،ومك من فتاة أخفت عن أرسهتا أهنا ُفصلت من
اجلامعة ،مث حرضت إىل اجلامعة وكأهنا تذهب إىل الدوام ملدة فصل أو فصلني،
وعندما اكتشف األهل أهنا مفصولة بدأت مشلكة أخرى ،يه مشلكة الشك أين ِ
كنت
ِ
كنت تقضني تلك األوقات؟
تذهبني؟ وأين
هلذا ،فإن الثابت هو الذي يتحمل املسؤولية حىت وإن وقع يف اخلطأ ،والثابت هو
الذي يقول لنفسه :أمحتل نتيجة خطأ واحد فهذا خري يل من أن أفتح أبوابًا للخطيئة
املتكررة.

تأصيل القيمة األخالقية
قال هلل سبحانه وتعاىل:
َ
ات ُقوا َّ
ذين آ َم ُنوا َّ
ني ﴾.
الصا ِدق َ
يا الَّ َ
﴿ يا َأُّ َ
لل َوكونوا َم َع ّ
قال هلل سبحانه وتعاىل:
﴿ وقل ريب أدخلين ُمدخل صدق وأخرجين ُمرج صدق واجعل يل من لدُنك
سلطانًا نصريًا ﴾
الص ْد َق ُ َ
ط ْأ ِني َن ٌةَ ،وإ َِّن ا ْل َك ِذ َب
قال لوسر هلل ﷺَ " :د ْع َما َيريبك إ َِل َما َل َيرِي ُب َكَ ،فإ َِّن ِّ
رِي َب ٌة" .رواه اإلمام الرتمذي ،وقال :حديث حصيح.
"علَ ْي ُ ْ
ي ِدي
ب َْ
الص ْد َق َ ْ
قال لوسر هلل ﷺَ :
ي ِدي إ َِل ا ْل ِِّ
ِالص ْدقِ َ ،فإ َِّن ِّ
ك ب ِّ
بَ ،وإ َِّن ا ْل َِّ
ُ
الَّن ِةَ ،و َما َيز ُ
إ َِل ْ َ
لل ِ
الص ْد َق َح َّت ُي ْك َت َب ِع ْن َد َّ ِ
صِّدي ًقا"
الر ُجل َي ْ
صد ُُق َو َي َت َحَّرى ِّ
َال َّ
متفق هيلع.
قال لوسر هلل ﷺَ :
"أ ْر َب ٌع ِإ َذا ُك َّن ِف َ
الد ْن َياِ :ح ْف ُظ َأ َما َن ٍة،
يك َف َل َعلَ ْي َك َما َفا َت َك ِم َن ُّ
َو ِ
ص ْد ُق َح ِد ٍ
يثَ ،و ُح ْسنُ َخلِي َق ٍةَ ،و ِعَّف ٌة ِف ُط ْع َم ٍة" .رواه اإلمام أمحد يف مسنده،
وححصه األلباين يف السلسلة الصحيحة.

التضامن الوجداني
يف احلديث:
ُ
حدث كذب،
آية المنافق ثالث :إذا َّ
وإذا وعد أخلف ،وإذا أؤتمن خان
لو مل يأتِ يف ذم الكذب سوى أنه آية من آيات املنافقني لكىف ،ومبفهوم املخالفة فإن
الصدق آية من آيات املُتقني.
إن أفضل الصدق هو أن تصدق يف موضع ال ينجيك منه إال الكذب .ويف قصة كعب
بن مالك ريض هلل عنه درس بليغ يف الصدق ومثاره ،فقد ختلف عن غزوة تبوك دون
عذر حيبسه ،وحني جاء املنافقون الذين ختلفوا عن لوسر هلل ﷺ ُيلقون أعذارمه
وهو يمسع إلهيم ويعمل كذهبم ،حىت دخل هيلع كعب وقال له:
إين وهلل لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج من خسطه بعذر،
ً
جدال ،ولكن وهلل لقد عملت لنئ حدثتك اليوم حديث كذب ترىض به عين
ولقد أعطيت
ّ
عيل ،ولنئ حدثتك حديث صدق جتد عيل فيه إين ألرجو
ليوشكن هلل أن يخسطك
ّ
ّ
عفو هلل ،ال وهلل ما اكن يل من عذر ،وهلل ما كنت قط أقوى وال أيرس مين حني
ختلفت عنك.
فقال لوسر هلل ﷺ" :أما هذا فقد صدق ،فقم حىت يقيض هلل فيك".

مث ما لبث أن تاب هلل هيلع ،واملنافقون أحصاب األعذار الاكذبة اكن هلم الخسط.
ً
كذبة واحد ًة سوف تضطر أن تكذب بعدها عرشات
خذها عندك قاعدة :عندما تكذب
الكذبات لتداري الكذبة األوىل ،وإن أسوأ عقوبة يلقاها الاكذب ليس يف أن أحدًا ال
صدقه ،وإمنا يف أنه ال ُيصدق أحدًا ،ألنه حيسب مجيع الناس مثله!
ُي ِّ
ومما قالت العرب يف جاهليهتا :عليك بالصدق وإن قتلك!
وال يرجون جنة وال خيافون نارًا ،وي ُع ّدون الصدق رأس
هذا والقو ُم ال يؤمنون
الفضائل ويدعون إىل عدم الكذب ،ولو مل يكن غريه ينجيك من املوت ...فكيف بنا
حنن الذين نؤمن  ،ونرجو جنته وخناف ناره؟
آية يف املصحف تستوقفين" :ليسأل الصادقني عن صدقهم".
ُسئلوا ومه صادقون ،فكيف حال الاكذبني يومئذ عندما ُيسألون عن كذهبم؟

دروب التطبيق
من الجشاعة أن يتحىل اإلنسان بالصدق مع هلل ونفسه مث اآلخرين ،والخيتلف اثنان
عىل أن الصدق من القمي احلامكة اليت ترتبع عىل ّ
سل األولويات .يف كتاب عبقرية
ٔ
عيل بن أيب طالب ريض هلل عنه للعقاد ،أثر رائع يقول فيه" :عالمة اإلميان ان ت ٔوثر
الصدق حيث يرضك عىل الكذب حيث ينفعك .وأال يكون يف حديثك فضل عىل عملك.

وأن تتيق هلل يف حديث غريك".
الصدق قمية ذهبية ال يظهر بريقها إال بالتطبيق .وال يزداد ملعاهنا إال يف املواقف
الصعبة .وما موقف سيدنا كعب بن مالك عنا ببعيد ،حني ختلف عن جيش العرسة
صدق النيب ىلص هلل هيلع
يف غزوة تبوك هو واثنان من الصحابة ،لكنه قرر أن ُي ّ
ملسو واعرتف باحلقيقة ،فتاب هلل هيلع.
فكيف لنا أن حنّ ول هذه القمية السامية إىل سلوك معيل:
 .1الويع احلارض :أن يكون اإلنسان واعيًا يف حال كذبه  ،حىت ال يكون الكذب
طبعه السائد لكرثة كذبه ،مث يكتب عند هلل كذابا! وقد أثبتت الدراسة اليت أجراها
الباحث يف عمل النفس جبامعة ديوك يف والية نورث اكرولينا ،دان أريييل" ،أن
اإلنسان الذي يكذب يصري أكرث عرضة ليكرر األمر يف مرات جديدة ،ولذلك فهو
يدخل يف دوامة خطرية".

 .2هناك فرصة للرتاجع :حني يكون اإلنسان واعيًا بكذبه لديه فرصة لملراجعة مث
الرتاجع ،فاحلسنات يذهنب السيائت وال يتساهل بالكذب أبدا حىت ال يصبح الكذب
يف الوعيه.

 .3فهم كميياء الكذب :يقول عملاء النفس ليك يكذب اإلنسان حيتاج لقدرات ذهنية
(تفكري جيد وذاكرة قوية ومنطق متطور وخيال واسع وتربيرات جاهزة) ولك هذا
اجلهد ليك تكون الكذبة ممتاسكة صلبة! أما الصدق فال حيتاج سوى الجشاعة اليت
تنبع من إميان قوي .حني سأل الصحابة النيب ىلص هلل هيلع ملسو :أيكون امل ٔومن
كذابا قال :ال!

 .4اشرت راحة بالك وحصتك :حبسب دراسة نقلهتا حصيفة "واشنطن بوست"،
فإن اختبارات أجريت عرب التصوير بالرنني املغناطييس أظهرت أن تدفق الدم
يف الدماغ يتأثر بقول األاكذيب .ويرحج العملاء أن يكون هذا النشاط الكثيف يف
التقاطع الدمايغ نامجًا عن تردد الخشص الذي يكذب ،ولذلك يرى الباحث يف عمل
األعصاب ،جوشوا غرين ،أن معلية الكذب تستلزم "جهدًا" من اإلنسان .أما اجلانب
املهم من الكذب ،فريتبط بعوامل أخرى مثل الرتبية اليت يتلقاها اإلنسان و"الظروف
الصعبة" اليت يواجهها .كن صادقًا وسرتى أثر ذلك عىل حياتك لكها فـ "الصدق
يعيط أمهية مضاعفة لألشياء".

تأصيل القيمة األخالقية
قال تعاىل:
 ﴿ .فال وربك ال يؤمنون حىت حيمكوك فميا جشر بيهنم مث ال جيدوا يف أنفهسم
حرجا مما قضيت ويسملوا تسلميا ﴾.
َ ﴿ .و َم ْن ُي ْس ِ ْ
م ِ
ل َو ْج َه ُه إ َِل َّ ِ
اس َ ْ
ت َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َق ﴾.
لل َوهُ َو ُ ْ
س ٌن َف َق ِد ْ
ن ْم َأنْ َي ُق ُ
لل َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْح ُ َ
ولوا َ ِ
ني ِإ َذا د ُُعوا إ َِل َّ ِ
ك َب ْي َ ُ
 ﴿ .إَّ َ
س ْع َنا
ِنا َكنَ َق ْو َل ْالُ ْؤ ِم ِن َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ه الفل ُحونَ ﴾.
َو َأ َط ْع َنا َوأولئك ُ ُ
 ﴿ .ومن ُيط ِع هلل ورسوله فقد فاز فوزًا عظميًا ﴾.
ل ُت لِ َر ِّب ا ْل َع َ
ل َق َ
 ﴿ .إ ِْذ َق َ
ال َأ ْس َ ْ
ال لَ ُه َرُّب ُه َأ ْس ِ ْ
با ِإ ْب َر ِ
وب ﴾.
ال ِ َ
ص َِ
اه ُ
مي َب ِني ِه َو َي ْع ُق ُ
ني َو َو َّ
رحون ﴾.
 ﴿ .وأطيعوا هلل والرسول لعلمك ُت َ
 ﴿ .يا أهيا الذين أمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعامك ملا حيييمك ﴾.
يعص َ
عذاب مهني ﴾.
هلل ورسولَه ويتع ّد حدو َده ُيدخله نارًا خالدًا فهيا وله
 ﴿ .ومن
َ
ٌ

التضامن الوجداني
ال ُيذ َكر التسلمي ألمر هلل إال و ُذكرت معه قصتان خالدتان باقيتان ما بيق الليل
والهنار :هاجر وأم موىس هيلع السالم!
فأما هاجر ،فقد جاء هبا إبراهمي هيلع السالم إىل مكة حيث ال برش وال جشر وال
ماء ،جمرد وادٍ أجرد غري ذي زرع!
ومه بالرحيل ...
أعطاها وابهنا الرضيع جِ رابًا من متر و ِقربة ما ٍء َّ
فقالت له :هلل أمرك أن ترتكنا هنا؟
قال :نعم.
اذهب فلن ُيضيعنا هلل!
قالت:
ْ
عىل ضعفها ولكوهنا امرأة ومع رضيع يف جحرها يف حصراء مرتامية األطراف
ال أنيس فهيا وال جليس ،ال تشكو هاجر وال تتأفف وال تتذمر ،فلك هذه تفاصيل ال
تعنهيا ،ألنّ لك ما يعنهيا هو أن تعرف أن هذا هو أمر هلل فتسمل له وتصرب! فملا
أن جاءها النبأ اليقني بأنه أمر هللَّ ،
سل ْت ألمره سبحانه.
وأما أم موىس هيلع السالم ،فقد أجنبته يف العام الذي ُيذحب فيه الغملان ،فأوىح
مي!
هلل سبحانه إلهيا أن ترضعه ،مث تضعه يف صندوقٍ وتليق به يف ال ّ
ْ
خرجت للتو من آالم املخاض ،وما اكدت تنظر يف وجه ابهنا
أم
ْ
ختيل هذا املوقفٌّ :
مي!
علّها ُتفف عهنا وعثاء النفاس حىت يأتهيا أمر رهبا بأن تلقيه يف ال ّ

إن أعظم ما ُتتحن فيه األم أوالدها ،ولكهنا العقيدة ،لكنه الثبات! إهنا متتثل ،تليق
بفلذة كبدها يف الهنر ألن هلل أراد!
يا ُترى كيف يه أحوالنا إذا هلل أراد؟!

دروب التطبيق
عندما ّ
سلت هاجر قلهبا ورضيعها ّ ،
جفر هلل هلا األرض مباء غزير ،وبرئ زمزم
ال يزال شاهدًا عىل اإلميان والتسلمي والسيع .مث اكن التسلمي يف أمر أشد ،حني
ع َق َ
أمر هلل نبيه إبراهمي مرة أخرى بأن يذحب إمساعيلَ ( :ف َ َّ
ال َيا
الس ْ َ
لا َبلَ َغ َم َع ُه َّ
َ
َ
ْ
انظر َما َذا َت َرٰى ۚ َقال َيا أ َب ِت ا ْف َعل َما ُت ْؤ َم ُر ۖ
ن إ ِِّن َأ َرٰى ِف امل َنا ِم َأ ّن َأ َ ُ
ذب َك َف ْ
ُب َ َ ّ
ُ
َ
ّ
َ
ِ
ِين) .يتجىل التسلمي يف آل إبراهمي مرة أخرى هذه
س َتجِ د ُِن إِن شا َء لل م َن الصا ِبر َ
َ
املرة يف ولد أمنا هاجر ،يف إمساعيل هيلع السالم ،مل يطرف له جفن بأن أمر هلل
ماض ال حمالة .من سمل نفسه ألمر هلل فقد خلصها من جاذبية اهلوى وأطلقها يف
مساء احلرية تطري خفيفة حيث تشاء.
فكيف لنا أن حنول هذه القمية السامية إىل سلوك معيل:
ِ .1
إنه يومك بالتسلمي :عملنا النيب ىلص هلل هيلع ملسو أن نهني يومنا املزدمح
هبذا الدعاء الثابت .فعن ا ْل َباءِ بن عازبٍ ريض هلل عهنام قالَ :
"كنَ لوسر هلل
َ
ُ
ّ
ع َ َّ
اش ِه َنا َم َعىل ِ
سو إذا أ َوى إىل ِف َر ِ
ث قال :اللَّ ُهَّم
لص هللُ َ َ ْ ِ
شَّق ِه األَمينِ َّ ،

ض ُت َأ ْمرِي إلَ ْي َكَ ،و َأ َ
َأ ْس َ ْ
وج ْه ُت َو ْجهي إلَ ْي َك ،و َفَّو ْ
ظهري إلَ ْي َك،
جل ْأ ُت ْ
ل ُت َن ْف ِس إل ْي َكَ ،و َّ
َر ْغ ً
إال إلَ ْي َك ،آ َمن ُْت بِك َت َ
ره َب ًة إلَ ْي َك ،ال َم ْلجأ وال َمنْجا ِمن َْك َّ
بي َك
بة َو ْ
ابك الذي َأن َ
ْزلتَ ،و َن ِّ
َ
س ْل َت" .رواه البخاري.
الذي أ ْر َ
 .2التسلمي ألمر هلل من الرضا ال القناعة :يف املثل السائد أن القناعة كزن ال
يفىن .وأرى أن هذا املثل خم ّدر لقدرات اإلنسان ،فاألفضل من القناعة الرضا مبا
كتبه هلل ،ألن الرضا وجه آخر للتسلمي بأمر هلل والفرق بيهنام أن القناعة مشاعة
يعلق اإلنسان علهيا فشله ،فهو يريد أمرًا ما ،مث ال يبذل وسعه ملا أراد فيقول
خادعًا نفسه :القناعة كزن ال يفىن! يف املقابل إنسان آخر يريد أمرًا ما ويبذل أرىق
األسباب لنيل مراده وال يدخر جهدًا لتحقيقه .حياول مرات ومرات لكنه ال يصل
ع ً
ِالش د َُعا َء ُه ب ْ َ
إىل مبتغاه حلمكة خمفية ( َو َي ْد ُع ْ
ي ۖ َو َكنَ ْ
ول).
نسانُ ب َّ ِّ
ِال ْ ِ
نسانُ َ ُ
الِ َ
الِ َ
هنا يرىض بقضاء هلل وقدره .هنا يكون التسلمي ألمر هلل  ..هنا اإلميان.
 .3اقطع تيار الشيطان :حياول الشيطان أن يؤثر عىل سالمة اإلميان يف أمر
التسلمي ألمره ،ف ُيغري هيلع بوابل من األفاكر والوساوس اليت جتعل اإلنسان ال
س ْم َطا ِئ ٌ
ين َّ
ف ِم َن َّ
الش ْي َطانِ َت َذك ُروا َف ِإ َذا
يقبل أمر التسلمي( :إ َِّن الَّ ِذ َ
ات َق ْوا إ َذا َم َّ ُ
صونَ ) .فاحلل بأن تقطع تيار الشيطان بالذكر الدامئ تعاىل .هبذا يصل
ُ ْ
ه ُم ْب ِ ُ
اإلنسان إىل التسلمي ألمره عىل بصرية.

تأصيل القيمة األخالقية
قال هلل سبحانه وتعاىل:
ُ
ِ
أمر بِال ُع ِ
رف َو َأعرِض َعنِ
اجلاهلنيَ﴾.
﴿خ ِذ ال َعف َو َو ُ
وقال سبحانه وتعاىل:
ّ
اخللق العلمي﴾.
﴿فاصفح الصفح امجليل إن ربك هو
وقال سبحانه وتعاىل:
﴿والتزال تطلع عىل خائنة مهنم إال قلي ً
ال مهنم فاعف عهنم واصفح إن ربك حيب
احملسنني﴾.
قال لوسر هلل ﷺ:
" َما زَا َد َّ ُ
َّ
ْ
ِ
لل َع ْبدًا ِب َعف ٍو إِل ع ًّزا" .رواه اإلمام مسمل.
قالت أم الـمؤمنني عائشة ريض هلل عهنا:
َ
َ
ض َب َ ُ ُ
َ
َ
َّ
ً
لل ﷺ َ
ِ
ر َّ ِ
ِ
َ
" َما َ َ
سبِي ِل
ف
د
اه
ي
أ
ِل
إ
ا
م
د
ا
خ
ل
و
ة
أ
ر
ام
ل
ً
ش ْي ًئ َق ُّط ِب َي ِد ِه َو ْ َ َ
نْ ُ َ َ ِ َ
َ
للَ ،و َما ِن َ
ص ِ
ْت َك َ ْ
يل ِم ْن ُه َ ْ
ما ِر ِم َّ ِ
َّ ِ
احبِه ،إَِّل أنْ ُين َ َ
لل
ش ٌء َق ُّط َف َي ْن َت ِق َم ِم ْن َ
ش ٌء ِم ْن َ َ
ّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َف َي ْنتق َم ل َعَّز َو َجل" .رواه اإلمام مسمل.
قال عبد هلل بن معر ريض هلل عهنام

ك َن ْع ُفو َعنِ ْ َ
ال َيا َ ُ َ
َّب ﷺ َف َق َ
لل َ ْ
ر َّ ِ
الا ِد ِم؟
َجا َء َر ُج ٌل إ َِل الن ِ ِّ
الثالِ َث ِة َق َ
ص َم َتَّ ُ ،
لا َكنَ ِف َّ
ص َم َت َف ََّ
ال ﷺ
ث َأ َعا َد َ َ ْ ِ
ع ا ْل َك َل َم َف َ
َف َ
س ْب ِع َ
ين َم َّر ًة
اع ُفوا َع ْن ُه ِفي ُك ِّل َي ْو ٍ
ْ
م َ
رواه الرتمذي وأبو داود  ،وقال الرتمذي :حديث حسن.

التضامن الوجداني
الصادق األمني البارحة صار ُيهتم بأنه كذاب وساحر
ْ
ضاقت هيلع مكة مبا ُ
رح َب ْتَّ ،
ّ
أحن وأرقّ
وجمنون! ق ّررأن يقصد الطائف أقرب املدائن إىل مكة عله جيد فهيا قلوبًا
ّ
من تلك اليت يف مكة ،ولكنه وجد أن الكفر ملة واحدة! رفضوا دعوته ،وأخرجوا إليه
غملاهنم وسفهاءمه ورمجوه باحلجارة حىت سال الدم من قدميه الرشيفتني!
ويف ِّ
ظل جشرة جلس يلتقط أنفاسه ،مث رفع يديه إىل المساء بدعائه اخلالد :إن مل
ُ
يكن بك َّ
عيل خسط فال أبايل!
أطبقت علهيم األخشبني .فقال والدم
شئت
جفاءه جربيل ومعه ملك اجلبال وقال له :إن
ُ
َ
ما زال ي ّ
زن من قدميه :بل أرجو أن ُيرج هلل من أصالهبم من يعبد هلل!
أي عفو هذا يا لوسر هلل ،أي عفو؟!
عدي ،ولكن األذى ما توقف ،حىت وصلت
عاد إىل مكة ،ودخل يف جوار مطعم بن
ّ

هبم اجلرأة أن يتآمروا لقتله ،فرتك مكة وخرج حتت جنح الظالم برفقة أيب بكر إىل
املدينة.
مث دار الزمان دورته ،وها هو اليوم عىل أبواب مكة ،جبيش قوامه عرشة آالف مقاتل،
وحانت حلظة احلساب!
ودخلها يف وحض الهنار من أبواهبا األربعة،
ْ
بني يديه الذين قتلوا أحصابه ،وقتلوا معه ،وتآمروا لقتله ،وحارصوه يف ِ
شعب أيب
َ
معرش قريش ما تظنون أين فاعل بمك؟
طالب ،وآذوه يف نفسه وأتباعه ،فقال هلم :يا
فقالوا :أخ كرمي وابن أخ كرمي.
فقال :اذهبوا فأنمت الطلقاء!
أي عفو هذا يا لوسر هلل ،أي عفو؟!
اذهبوا فأنمت الطلقاء!
هل معلنا هبا حنن مع لك من أخطأ حبقنا؟

دروب التطبيق
يف هلجتنا الدارجة نقول متفائلني" :عند هلل السعة" ،ونقول ملن ضاقت هيلع األرض
"وسع صدرك" .يبحث اإلنسان جاهدًا يف هذه احلياة عن السعة:
مبا رحبت:
ّ
(أمل تكن أرض هلل واسعة) ،ويبحث املؤمن املسمل عن سعة رمحة هلل( :ورمحيت
وسعت َ
ِ
لك يشء) .وهذه السعة واسعة ال حدود هلا :السعة يف الرزق ويف املزنل
وحىت يف الوظيفة ..وأرى أن أمهها يه سعة النفس ،حىت نستطيع أن نواجه

خشونة الواقع وقسوته أحيانًا .وليك تتعبد هلل بامسه الواسع ،ال بد من أن حتقق
هذا االمس وتف ِعله يف حياتك .وهذا التفعيل يكون بطرق عدة مهنا أن متارس
العفو والصفح والتساحم( ،خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني) .حني
يعفو اإلنسان فهو يتخذ قرارًا جشاعًا يدلّ عىل سعة يف صدره .ولكام عفا ازداد
الناس وأذامه ويصرب عىل جهلهم ورداءة ترصفاهتم.
سعة عىل سعته ،فيتحملُ
َ
ٍ
العفو زينة اإلنسان ،قال الشافيع :ملا عفوت ومل أحقد عىل أحد أرحت نفيس من
مه العداوات.
ّ
حنول هذه القمية السامية إىل سلوك معيل:
فكيف لنا أن
ّ

 .1تعامل مع هلل ال مع الناس :حني تعفو فإنك تتعامل مع الكرمي الذي ال يضيع
أجر من أحسن معالً ،فالعفو من األمعال القلبية الصاحلة ،وأي عفو تبديه سريجع
لك يف الدنيا قبل اآلخرة( :من معل صاحلًا فلنفسه) .ومن عدل هلل الاكمل أن أعطاك
سِّي َئ ٌة ِّم ْث ُل َها ۖ َ َ
صلَ َح َف َأ ْج ُر ُهۥ َع َل َّ ِ
لل ۚ إَِّنهُۥ
ف ْن َع َفا َو َأ ْ
سِّي َئ ۢ ٍة َ
الفرصة للتاكفؤَ ( :و َج ٰ َزاء َ
ً
ِب َّ
ٱلظ ٰا ِلِنيَ) .مفن اعتدى عليك رضبًا بالعصا مثال ،فبإماكنك أن تأخذ حقك
َل ُي ُّ
بأن ترضبه بذات العصا واملقدار ال تزيد وال تنقص وهذا مزيان العدل .مث إن هلل
يرفعك إىل مرتبة أعىل ويه العفو ويبرشك باألجر من عنده ،واخليار لك :إما أن
تأخذ حقك اكم ً
ال غري ناقص وال تزيد حىت ال تكون من الظاملني ،أو أن ترتفع إىل
مرتبة أعىل ..إىل مرتبة العفو.

 .2العفو يزيد من قوتك النفسية :حني خرج مانديال من معقتله الذي قىض فيه
حنو  27سنة قال :اليوم يوم العفو ..اليوم يوم العمل! ال تظن أن العفو ضعف أنت
شاربه لن تنال السعة حىت تلعق الصربا! فلكام عفا اإلنسان أدرك أن احلياة تنبض
خريًا ،وأدرك أن هناك حب ً
ال ممدودًا بينه وبني المساء يبقيه قويًا دامئًا.

 .3متهل وراجع أفاكرك :يف حال الغضب ،ينفخ الشيطان بلك مزامريه ويليق
بلك حطبه عىل نار الغضب ليك تشتد وتستعر ،محت ّر العينان وتنتفخ األوداج ويزيد
ضغط الدم وتتسارع دقات القلب ،إهنا معركة داخلية ورصاع خيف للر ّد واالنتقام
بلك قسوة! وصوت آخر خافت يدعوك إىل أن تعفو وتساحم وتبتيغ األجر عند هلل،
فأي صوت ستمسع؟ قيل إن رجالً قال حلكمي أن ذئبني رشسني يتصارعان فألهيام
تكون الغلبة قال :ملن تطعمه أكرث!
توقف عن الرد لدقيقة ،تنفس ،تع ّوذ من مصدر الرش ،ابتسم وانرصف عن املاكن
وقل" :سأعفو ّ
لعل أنال عفوه".
ويف دراسة يه األوىل من نوعها ُقدمت أمام االجمتاع السنوي مجلعية الطب
السلويك يف والية "تينييس" األمريكية العام 2000مّ ،
مت الرتكزي عىل املنافع
الصحية للتساحم" .إن التساحم مع الناس خيفض ضغط الدم لديك".

تأصيل القيمة األخالقية
قال هلل سبحانه وتعاىل:
ناح َك ِلَنِ َّ
ات َب َع َك ِم َن املُؤ ِمننيَ﴾.
﴿ َواخ ِفض َج َ
قال لوسر هلل ﷺ:
َ
َ
َ
َ
"إن َّ َ
َ
َ
َ
َ
لل َأ ْو َح إ َ َّ
ِل أنْ َت َو َ
اض ُعواَ ،ح َّت ل َي ْف َخ َر أ َح ٌد َعل أ َح ٍدَ ،ول َي ْب ِغ أ َح ٌد َعل
َّ
َأ َح ٍد" .رواه اإلمام مسمل.
قال لوسر هلل ﷺ:
" َما َت َو َ
اض َع َأ َح ٌد

إَِّل َر َف َع ُه َّ ُ
لل" .رواه اإلمام مسمل.

ُس ِئ ْل ُت أم الـمؤمنني عائشة ريض هلل عهنا:
َما َكنَ َ ُ ُ
ر َّ ِ
لل ﷺ َي ْع َم ُل ِف َب ْي ِت ِه؟
َقالَ ْتَ :كنَ َب َ ً
ي ُل ُب َ
شا َتهَُ ،و َ ْ
ي ُد ُم َن ْف َسهُ .رواه اإلمام أمحد
شا ِم َن ا ْل َب َ ِ
شَ ،ي ْف ِل َث ْو َبهَُ ،و َ ْ
يف مسنده ،وححصه األلباين يف الصحيحة.
قال أنس بن مالك ريض هلل عنه:
ص ْب َيانٍ َ ،ف َسَّ َ
لل ﷺ َ َ
فَّر َع َل ِ
ر َّ ِ
ل َعلَ ْي ِْم .متفق هيلع.
ُكن ُْت َم َع َ ُ ِ
ويف تواضعه ىلص هلل هيلع ملسو :استجابة الدعوة ،وقبول اهلدية مهام قلت قميهتا.

روى البخاري من حديث أيب هريرة ريض هلل عنه عن النيب ىلص هلل هيلع ملسو
ّ
ٌ
ٌ
كراع لقبلت".
ذراع أو
إيل
قال" :لو دُعيت إىل ذراعٍ أو كراعٍ ألجبت ،ولو ُأه ِديَ

التضامن الوجداني
َ
وصل إىل سدرة املنهتىَ ،
بلغ حيث مل يبلغ برش من
صع َد إىل المساء السابعة،
قبل ،مث عاد إىل األرض حيلب شاته ،وخيصف نعله ،وجيالس املساكني .اكن كبريًا
يف أخالقه قبل أن يصعد ،وظلّ كبريًا يف أخالقه بعد أن نزل ،كبريًا دون تكرب،
النيب ﷺ.
عظميًا دون تعامظ ،إنه
ُّ

ُ
أعرايب ويسأل :أيمك دمحم؟ والنيب ﷺ بني أحصابه .وهذا دليل عىل أنه ال
يدخل
ٌ
النيب ﷺ.
توجد مظاهر زعامة ،وال كريس عالٍ  ،وال لباس خاص .إنه التواضع ،إنه
ُّ
مير عىل الصبيان يف الطريق ف ُي ّ
سل علهيم.
ُّ
وتأتيه اجلارية الصغرية وتأخذه من يده ليشفع هلا عند أسيادها ألهنا تأخرت علهيم
يف حاجة أرسلوها يف طلهبا فيذهب معها.
ً
ويالعب صبيًا صغريًا ويسأله عن عصفوره قائال :يا أبا معري ما فعل ال ُنغري؟
النيب ﷺ..
إنه
ُّ

النيب يصنع يف بيته؟
ُتسأل زوجته عائشة ريض هلل عهنا :ما اكن
ُّ
فتقول :اكن يف مهنة أهله!
اكن خيدم أهله! النيب املرسل الذي هيلع محل تبليغ دعوة ربه ،والرجل األول يف
الدولة الذي هيلع قيادة املجمتع ،والسيايس الذي هيلع أن يعقد األحالف وهيييء
اجليوش ويراسل امللوك ،واحلامك الذي هيلع أن يتفقد الناس ويوزع الزاكة والصدقات،
اكن يف خدمة أهله!
إنه النيب ﷺ..

دروب التطبيق
يظن بعض الناس أنه مركز الكون! وأن لك ما يصدر عن اآلخرين من ترصفات
ّ
هو مؤامرة ضده! وأنه هو املقصود وهو املبتىغ! مث جاء فضاء العوامل االفرتاضية
ومواقع التواصل االجمتايع اليت أوجدت ملواكً للطوائف ،وصار الناس يتباهون
بعدد املتابعني حىت أصبح هذا مقياس يف التأثري املجمتيع! وال أنكر هذا ،فهو من
الواقع اآلن .ولكن ما نشري إليه هو أن بعضهم اكن (هل أىت عىل االنسان حني من
الدهر مل يكن شيائً مذكورا) ،حىت صار مهشورًا! ولسان حاله يقول:
والبيت يعرفين واحلل واحلرم"!.
"أنا الذي تعرف البطحاء وطأته
بل أكرثمن ذلك كأنه يردد:
ري من تسىع به قد ُم"!
"سيعمل امجلع ممن مضّ جملسنا
بأنين خ ُ

التواضع بني أزقة الهشرة الزائفة!
 ..ضاع
ُ
فكيف لنا أن حنول هذه القمية السامية إىل سلوك معيل:
ٍ
نقص وحاج ٍة
 .1تواضع وتر ّفع :من الناحية النفسية ،املتكرب املغرور يسىع لس ّد
يف ذاته .أما املتصاحل مع نفسه ،فال حاجة له بأن يتكرب ويتعاىل! هو يعمل أن
التواضع مسة األقوياء األسوياء.
 .2خالط املساكني :ج ّرب أن تشاركهم طعامك ،ج ّرب أن تعطهيم من وقتك ،ج ّرب
رب حىت تنفقوا مما حتبون) .تشري اآلية إىل
أن تقامسهم الفرحة ،فـ(لن تنالوا ال ّ
اإلنفاق املايل ،وهناك إنفاق معنوي ،فلن تنال الرب وما يدور يف فلك الرب حىت تنفق
تواضعًا وكرمًا وابتسامة وتقبالً لآلخرين.
َ
نفسك للنقد أحيانا يدفعك للتواضع مكا
 .3ضع
َ
نفسك حتت ا ِملجهر :أن تعرض َ
يدفعك ملعرفة حدودها.
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