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باركوا للدكتور أحمد الطيب منصبه الجديد

دعاة: ندعو شيخ األزهر لموافقة المجامع الفقهية بتحريم الفوائد

د.عصام الفليجيوسف الرفاعيد.عجيل النشميد.أحمد الطيب

الدماك: نناشد وزير الصحة تخفيض الضمان الصحي 
للمزارعين 5 دنانير أسوة بالقطاعات المشابهة

العازمي إلنصاف موظفي وزارة األشغال
 بشرى شعبان

أعرب مس����اعد السكرتير العام 
العاملني بوزارة األش����غال  لنقابة 
العامة أحمد العازمي عن أسفه الشديد 
لعدم استجابة رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن ووزير املالية 
النقابة،  الشمالي ملطالب  مصطفى 
مشيرا الى انه سبق ان دعا لضرورة 
إقرار قرار وزارة املالية رقم 1974/93 
مبنح العاملني في املناطق النائية 
عالوة تشجيعية نظرا ملرور أكثر 
من 35 عاما على صدور هذا القرار 
الذي مينح جه����ات )الفئة األولى( 
30 دينارا ش����هريا، ملوظفي احللقة 
الثانية وهي حاليا من الدرجة األولى 
الى الدرجة الرابعة عامة وملوظفي 

الثالثة 25 دينارا ش����هريا  احللقة 
من الدرجة اخلامس����ة الى الدرجة 
الثامنة عامة وللمستخدمني والعمال 
10 دنانير شهريا. وأوضح العازمي 
ان الفئة الثانية متنح ملوظفي احللقة 
الثانية 20 دينارا شهريا )حاليا من 
الدرجة األولى الى الرابعة عامة بينما 
موظفو احللق����ة الثانية 20 دينارا 
شهريا حاليا من الدرجة اخلامسة الى 
الثامنة عامة. وتساءل العازمي هل 
من املعقول ان يصدر قرار منذ عام 
1974 ويظل ساريا حتى اآلن وبنفس 
القيمة سالفة الذكر دون النظر في 
املتغيرات والتطورات التي حدثت 
على جميع املستويات فمثال القيمة 
الشرائية ل� 25 دينارا في عام 1974 

هي ذات نفس القيمة الشرائية في 
العام احلالي 2010. وقال بالرغم من 
انه سبق ان طالبنا بخصوص هذا 
املوضوع في سبتمبر 2009 ولكن 
حتى اآلن ل����م يلق آذانا صاغية أو 
قبوال من ذوي االختصاص أو حتى 
النظر اليه بعني من العطف وأضاف 
العازمي اننا في نقابة األشغال نكرر 
مطالبتنا وكلنا أمل في ان جند آذانا 
صاغية هذه املرة ونطالب ونناشد 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية ووزير 
املالي����ة كل ف����ي اختصاصه اتخاذ 
اإلجراءات السريعة التي من شأنها 
اعادة النظر في هذا القرار من أجل 
صدور ق����رار آخر بتعديل أو إلغاء 

قرار وزارة املالية.

 بشرى شعبان
طال���ب نائب رئي���س االحتاد 
الكويتي للمزارعني عوض الدماك 
اجلهات املعنية بالوزارات واملؤسسات 
احلكومية بالتع���اون مع االحتاد 
من اجل مصلحة املزارع الكويتي 
وتذليل كافة العقوبات التي تواجههم 
وأبسطها حقوقه التي يجب ان ينالها 
ليستمر بالزراعة ألنها تعد مصدرا 
رئيسيا محليا بعد النفط مطالبا 
بالقضاء على السلبيات والروتني 
املتبع الذي يعيق امور الزراعة. وقال 
بعد قيامه بجولة مبزرعة يوسف 
بن سبت مبنطقة الوفرة الزراعية 

ان املطالبات كثيرة وال تقتصر على شيء معني بل انها 
تستجد يوميا ملواكبة التطور الذي يطرأ على الزراعة 
ولكن مطالباتنا احلالية تتمثل في توفير الدعم اخلاص 
بالصقيع والذي حصلنا على وعد بش���أنه من رئيس 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية املهندس 
جاسم البدر والذي نهنئه بثقة القيادة السياسية بتجديد 
الثقة له ألربع س���نوات قادمة، حيث اكد لنا ان مبالغ 
الدعم ستكون في حسابات املزارعني مطلع شهر ابريل 
املقبل بعد موافقة وزارة املالية على تخصيص مبلغ 4 
ماليني دينار لدعم الصقيع.وناشد الدماك وزير الصحة 
د.هالل الساير فتح بابه الحتاد املزارعني وتقدمي الدعم 

للمزارع الكادح في مزرعته بالشمال 
واجلنوب وتخفيض مبلغ الضمان 
الصحي 5 دنانير لعمال املزارع بحيث 
يتساوى مع خدم املنازل والقطاعات 
املشابهة ولعلمنا ان الوزير الساير 
يشعر مبعاناة املواطنني ومن ضمنهم 
املزارعون فعليه ان يخطو خطوة 
جادة ف���ي هذا الش���أن خاصة ان 
املزارعني عليهم اعباء مالية كبيرة 
مشيدا بتعاون رئيس مجلس األمة 
الى ابعد مما يتصوره احد ووقف 
وقفة صادقة مع املزارعني خاصة 
بعد اللقاء الذي جمعه مع مجلس 
إدارة االحتاد. وكش���ف الدماك ان 
االحتاد بص���دد احلصول على مراكز بيع متنوعة في 
جميع احملافظات ونأمل ان يكون لنا جانب في الشبرة 
اجلدي���دة في الصليبية، وال ننكر دور رئيس جمعية 
الصليبخات التعاونية د.مطر املطيري ودوره البارز 
في تذليل كافة العقبات وعرض املنتج احمللي النباتي 
في اجلمعية مباش���رة من االحتاد عن طريق مندوب 
اجلمعية من غير وس���يط كحال اجلمعيات األخرى، 
واختت���م الدماك تصريحه بقوله مطالباتنا تصب في 
صالح املزارع الكويتي وهي مطالبات حقيقية وشرعية، 
ومن املطالبات التي سنطالب بها إعادة اآلبار التي ردمت 

خاصة ان بعض اآلبار ردمت بدون وجه حق.

عوض الدماك

حضور كبير من النساء مأل الساحات اخلارجية للمسجد الكبير

الداعية مشاري اخلراز ملقيا محاضرته 

)أسامة البطراوي( حضور غفير باملسجد الكبير لالستماع إلى احملاضرة الثانية للداعية اخلراز »كيف تتعامل مع اهلل«

اقبال من جميع األعمار ملتابعة محاضرة الداعية اخلراز رجال األمن كان لهم دور كبير في تنظيم املرور في الشوراع املؤدية إلى املسجد الكبير

 ليلى الشافعي
بارك الدعاة لشيخ االزهر اجلديد 
الطي����ب منصبه اجلديد  د.احمد 
متمنني له التوفيق والسداد فيما 
اسند اليه من مهام، داعني إياه إلى 
اإللتزمام بآراء املجامع الفقهية وعدم 

االلتفات إلى األمور الدنيوية.
فقد قال رئي����س رابطة علماء 
الش����ريعة لدول مجلس التعاون 
السابق لكلية الشريعة  والعميد 
والدراسات االس����المية د.عجيل 
النش����مي: نس����أل اهلل الرحم����ة 
والعفو والغفران لفضيلة ش����يخ 
االزه����ر د.محمد س����يد طنطاوي 
رحم����ه اهلل وان يتغمده برحمته 
وندعو اهلل تبارك وتعالى ان يوفق 
خلفه الش����يخ د.احمد الطيب ان 
يعينه على حتمل مسؤولية هذا 
املنصب الكبير منصب مش����يخة 
االزهر، ونتمنى ان نسمع منه قوال 
يوافق فيه املجامع الفقهية في حرمة 
الفوائد البنكية وهذا هو احملك الذي 
به يوزن منصب شيخ االزهر، فإن 
سمعة االزهر الشريف ومكانته في 
كفة والقول بإباحة الفوائد البنكية 
في كفة فإن رجح هذا االخير � ال 
ق����در اهلل � فال عذر، كما نرجو ان 
يكون عهده عهد اعادة سمعة االزهر 
ومكانته العاملية في العالم االسالمي 
واال يكون مصدرا للفتاوى الشاذة 
باسم االزهر، وان يعيد لنا ذكريات 
الش����يخ محمد ابوزهرة والشيخ 
حسنني مخلوف والشيخ اخلضر 
حسني والشيخ جاد احلق وامثالهم 
الذين رفعوا سمعة االزهر ومكانته، 
ونرجو ان يكون من هذا الرعيل، 
وفقه اهلل وسدد على اخلير خطاه. 
اما وزير العدل الس����ابق يوسف 
الرفاع����ي فقال: نرح����ب بتعيني 
فضيلة الشيخ د.احمد الطيب في 
منصب شيخ االزهر، ونسأل اهلل 
ان يعينه على القيام مبسؤوليات 
هذا املنص����ب اخلطير ألن االزهر 
الشريف وما يصدر عنه ال ميثل 
فقط ابناء الكنانة العزيزة امنا له 
تأثير كبير في العالم االس����المي 
كله ألن اجلميع ينظر الى االزهر 

والى شيخ االزهر باحترام وتقدير، 
مثلما ينظر اخواننا املسيحيون 
الى ما يصدر ع����ن الڤاتيكان من 
توجيهات للطائفة املسيحية، وكما 
ينظر اخواننا الشيعة الى ما يصدر 
من فتاوى وتوجيهات من العالمة 
السيد خامنئي املرشد العام بايران 
ومن السيد السيستاني في العراق، 
ونحن في حاجة الى مرجع ميثلنا 
نطلع اليه بكل ثقة، وهذا ما سنجده 
ان ش����اء اهلل في فضيلة الشيخ 
د.احمد الطيب والذي سيعزز املركز 
الديني لألزهر الشريف بنشاطه 
وحيويت����ه وجرأت����ه ف����ي تزعم 
املس����لمني، ألن هذا املركز يحتاج 
إلى رجل ميلك جرأت����ه وثقافته 
وتدينه لكي يسترد األزهر هيبته 
ومكانه. ونح����ن نرحب بفضيلة 
شيخ االزهر ونشد على يده ليعيد 
هيبة املس����لمني كما كانت ويعيد 
لالزهر مكانته العالية والكبيرة في 
العالم اجمع.وبدوره ذكر د.عصام 
الفليج بأن املجتمع االسالمي فوجئ 
باختيار د.أحمد الطيب مفتيا ملصر 
عام 2002 ألنه »حليق«، ولكنهم 
فوجئوا أيض����ا مبواقفه احلازمة 
التي جعلت فترته تنتهي في عام 
2003، ويصبح رئيس����ا لالزهر، 
الذي ظل يش����غله  وهو املنصب 
الق����رار اجلمهوري  حتى صدور 
رقم 62 لعام 2010 بتعيينه شيخا 
لالزهر. الشيخ د.أحمد الطيب يبلغ 
من العمر 64 عاما، وهو أس����تاذ 

في العقيدة والفلسفة االسالمية، 
وهو خريج االزهر، ودرس ايضا 
في جامعة السوربون في فرنسا، 
وبالتالي فهو صاحب ثقافة عاملية 
عالية. كما انه من االش����راف، أي 
من »آل البي����ت«، وهو من عائلة 
كرمية وغنية، وبالتالي ليس له 
من أطماع دنيوي����ة لهذا املنصب 
الكبير، وش����يخ االزه����ر مبرتبه 
»رئي����س وزراء«، وه����ذه مرتبة 
قررها الرئيس محمد حسني مبارك 
تقديرا ملنصب شيخ االزهر، والعالم 
االسالمي ينتظر من د.أحمد الطيب 
الشيء الكثير، فبخبرته العلمية 
والفكرية والثقافية يستطيع اعادة 
االزهر الى عهده السابق من هيبة 
العلماء، واحترام اجلبة االزهرية 
علما وفكرا وثقافة، واعادة االوقاف 
االزهرية السابقة التي ينفق فيها 
على العلم وطلبة العلم والعلماء، 
خصوصا مع النقلة الكبيرة لالزهر 
كمؤسسة علمية عاملية، وكمرجعية 
دينية وس����طية بعيدة عن الغلو 
والتطرف حيث ال افراط وال تفريط، 
وكمرج����ع عاملي جلمي����ع اطياف 
املسلمني بجميع مذاهبهم وافكارهم 
وآرائهم، وبالذات مذهب أهل السنة 
واجلماعة الذين ال يجدون من يحمي 
مذهبهم واتباعه في مختلف دول 
العالم، والضياع اجلاري للمسلمني 
في أواسط افريقيا، معقل االزهر 
وأفرعه املنتشرة فيها وفي العالم 

كله.

رابطة علماء الشريعة تدعو للجهاد 
بالنفس والمال لنصرة األقصى

.. وحركة التصحيح اإلسالمية: 
توحيد الصف واجب لمواجهة الصهاينة

 ليلى الشافعي
أك��دت رابطة علماء الش��ريعة بدول مجلس التع��اون اخلليجي في بيان 
لها بش��أن املس��جد األقصى ان أمتنا العربية واالس��المية مدعوة اليوم الى 
التحرك في سبيل دينها وعقيدتها وتاريخها، وهو التحرك اإليجابي املعهود 
املوروث عن أمة اإلسالم، فإنها ال تقبل الذل أو االستهانة مبقدساتها وثوابت 
شريعتها وتاريخها. وان الرابطة لتدعو دول مجلس التعاون اخلليجي خاصة 
الى جتدي��د مواقفها املعهودة في مثل هذه االحداث اجلس��ام، وان مواقفها 
مش��هورة معلومة ال ميلك احد انكارها، وهي مواقف مؤثرة ورائدة سياسيا 
واقتصادي��ا، وهي اليوم مدعوة كما العهد به��ا الى حتريك أدوات ضغوطها 
املتعددة، ويهون في سبيل احلفاظ على مقدسات األمة كل أمر، ولو حتملت 

في سبيله املشاق، وبذلت كل جهد ما وسعها ذلك.

أصدرت حركة التصحيح اإلس��المية بيانا حول محاوالت تهويد املسجد 
األقصى وهدمه ذكرت فيه أنها: تأس��ف ملا تراه من واقع التراخي والتخاذل 
السياس��ي والعملي في نصرة األقصى لوقف احلملة الصهيونية املستمرة 
في طغيانها واملتطاولة في غيها بال رادع سياس��ي وال مانع دولي وال حترك 
اس��المي حلماية التوغل اليهودي في سلب األقصى هويته االسالمية والتي 

هي باقية في عقيدتنا وفي منهجنا وفي قرآننا الى يوم الدين.
وتابعت:  ان الواجب على الفصائل االسالمية في فلسطني توحيد الصف 
ونب��ذ الفرقة فالب��دء بإصالح الداخ��ل كفيل بإيقاف املخطط��ات اليهودية، 
وجوب رفع الراية االسالمية ورجوع الساسة لعلماء األمة في مواجهة اخلطر 
الصهيوني املتمدد، رفض كل الدعوات التي تفصل طبيعة املعركة عن أصلها 

الشرعي وتسميتها مبسميات ال ترتبط بعقيدة األمة.

أكثر من  35 ألفاً حضروا محاضرة الخراز الثانية »كيف تتعامل مع اهلل«
ألقاها في المسجد الكبير.. والمفاجأة كانت بإشهار فتاتين عربيتين إسالمهما لدى سماعهما جزءًا منها

مشاري الخراز: على اإلنسان  أن 
يسعى إلى التقرب من اهلل بالنوافل

أسامة أبو السعود ـ ليلى الشافعي
في اجواء امياني���ة وروحانية 
كبيرة للمرة الثانية خالل أسبوع 
احتشد اكثر من 35 الفا من املواطنني 
واملقيمني في املسجد الكبير مساء 
امس لالستماع الى محاضرة الداعية 
مش���اري اخلراز »كيف تتعامل مع 
اهلل« وكان���ت املفاجأة الكبيرة في 
اش���هار فتاتني من جنسية عربية 
اسالمهما وهما تبكيان بعد مرورهما 
امام املسجد الكبير واالستماع جلزء 

من احملاضرة.
وقال الداعية مشاري اخلراز إن 
اإلنسان عليه أن يعتبر أنه يعيش 
الدنيا  في مرحل���ة اإلمهال وه���ي 
فإذا انتهت فس���يدخل العبد بعدها 
في »مرحل���ة االنتقام« لذا عليه أن 
يستزيد من األعمال الصاحلة وأال 
يكتفي بالفرائض بل يس���عى إلى 
ثقل ميزانه بالنوافل من العبادات 
والصدقات ومختلف أوجه اخلير، 
الفتا الى ان الفرائض توصل العبد 
ال���ى مرتبة »الرضا« م���ن اهلل أما 
النواف���ل فتوصله إلى مرتبة اعلى 
وهي »احلب«. وش���دد اخلراز على 
أهمية اخلشوع في الصالة مشيرا 
الى قول الرسول ژ »إن اهلل أمركم 
بالصالة فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن 
اهلل ينصب وجهه لوجه عبده في 
صالته ما لم يلتفت« منبها األذهان 
إلى أهمية اداء الصالة باملسجد، مؤكدا 
اهمية استشعار الذنوب عند الذهاب 
للمسجد »فاذهب على أنك تريد ان 
تعتذر عن ذنوبك وكلنا عندنا ذنوب 
فكل ابن آدم خطاء وخير اخلطائني 
التوابون«. وفيما يلي بعض ما جاء 

في محاضرة اخلراز.
كيف تتعامل مع اهلل إذا غضب؟

ربنا تعالى حلي���م كرمي عليم 

وباملؤمنني رؤوف رحيم.
ولكنه سبحانه إذا غضب على 
شيء فإن غضبه يكون شديدا قال 
تعالى: )إن بطش ربك لشديد( وإذا 
غضب اهلل على شيء فلن يفلح ابدا 
ولو فعل ما فعل، إال اذا ارتفع عنه هذا 
الغضب، ألن اهلل إذا غضب على العبد 
فكل شيء سيغضب عليه. الحظ في 
الفاحتة ملا ذكر اهلل الصراط املستقيم 
قال: )صراط الذين أنعمت عليهم( 
ولم يقل صراط الذين انعموا عليهم، 
ملاذا؟ ألن املنعم واحد هو اهلل، أما في 
الغضب قال: )غير املغضوب عليهم( 
ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، 
مع أنه غضب عليهم، لكن ألن اهلل إذا 
غضب على عبد فكل شيء سيغضب 
عليه قال: غير املغضوب عليهم بل 
حتى إذا ح���اول العبد ان يغضب 
اهلل لكي يرضي الناس فإن هؤالء 
الناس الذين يح���اول ان يرضيهم 
هم بذاتهم س���يغضبون عليه، قال 
رس���ول اهلل ژ: »من التمس رضا 
اهلل بسخط الناس رضي اهلل عنه 
وارضى عنه الناس ومن التمس رضا 
الناس بسخط اهلل، سخط اهلل عليه 
وأس���خط عليه الناس« وكلما زاد 
اإلنسان من إصراره على املعصية 

كان غضب اهلل أقرب وأشد.
بعض الناس له س���نوات وهو 
يعيش في غضب اهلل والذي يبقيه 
على قيد احلياة هو حلمه سبحانه.. 
صبور على الناس سبحانه.. صبور.. 
فم���ن كان يعيش هذه املرحلة اآلن 
فليستغلها حق االستغالل ولينتهز 
الفرصة قبل ان تنتهي هذه املرحلة، 
ألن ه���ذه املرحلة )مرحلة اإلمهال( 
اذا انتهت فسيدخل العبد بعدها في 
مرحلة االنتقام. وإذا غضب اهلل على 
العبد فإنه ال ينتقم منه مباشرة بل 

وسقوطه من عينه ويكون منعه منها 
لكرامته عليه ومحبته له فيمنعه 
حماية وصيانة وحفظا ال بخال وهذا 
إمنا يفعله بعبده الذي يريد كرامته 

ومحبته ويعامله بلطفه«.
كيف أع��رف إذا كان��ت إجابة 

الدعاء كرامة أم هوانا؟
اجلواب: بحسب حالك بعد حصول 
النعمة. فإن متام اخلذالن االنشغال 
بالنعمة )أي ما طلبته من اهلل( عن 

املنعم )وهو اهلل تعالى(.
 كيف تتعامل مع اهلل إذا دخلت بيته؟

نحن في كل يوم نذهب الى أماكن 
مختلفة وندخل مبان���ي متنوعة: 
املنزل، مبنى العمل، السوق، بيت 
أماكن  أو اجلدة والدي���وان..  اجلد 
كثيرة، ولكن ما هو اكثر مكان حتبه، 
أكثر مكان نحبه ه���و املكان الذي 
يحبه اهلل أكثر، انه بيت اهلل، مسجد 
اهلل، ولدخول املسجد معان وأسرار، 
تأملك لها يجعلك تدخل املسجد بروح 
تختلف ع���ن روح الذين يدخلون 
املسجد برتابة آلية وال يستشعرون 

جتاهها اي شيء.
وقد جعل اهلل له في األرض بيتا 
ينسب اليه فيقال بيت اهلل هو املسجد 
الذي ال ميلكه أحد، حتى الدولة ال 
متلكه موقوف هلل ال يهدم وال تباع 
ارضه وال تؤجر )وان املساجد هلل 

فال تدعو مع اهلل احدا(.
املس���جد بيت اهلل ال تصلح له 
الدنيا ولهذا أمر النبي ژ ان يدعو 
الناس على من كان يبيع ويشتري 
باملسجد فكان اإلنسان عندما يتوضأ 
كأنه يغسل عنه آثار الدنيا ليدخل في 
رحاب اآلخرة ثم يتساوى أهل الدنيا 
فيه، ال غني وال فقير، وال أمير وال 
خفير، الكل سيضع وجهه في األرض 
أمام فاطر السموات واألرض، ال يوجد 

رأس مرتفع وآخر منخفض اجلميع 
على األرض، دنانيره وشركاته في 
اخلارج، كبري���اء املنصب وأنفته 
في اخل���ارج، أما اآلن فذل بني يدي 

عزيز.
كيف تتعامل مع اهلل إذا كلمته؟

استحضر انك تكلم شيئا يختلف 
عن كل األشياء التي تتكلم معها، فكن 
في غاية األدب وفي غاية اخلضوع. 
مفتاح اإلجابة الدعاء كما قال عمر 
ÿ: »اني ال أحمل هم اإلجابة ولكن 
هم الدعاء ف���إذا ألهمت الدعاء فإن 

اإلجابة معه«.
عن أبي هريرة ÿ عن النبي 
ژ قال: »ادعوا اهلل وأنتم موقنون 
باإلجابة واعلموا ان اهلل ال يستجيب 
دعاء من قلب غافل اله«. رواه الترمذي 
وحسنه األلباني، قال ابن اجلوزي 
في صيد اخلاطر: »لقد اعتنى اهلل 
بي منذ صغري وعلمني وأنشأني، 
حتى انه كان يوقظني في أثناء الليل 

فأخلو بذكره والصالة له.
وكم قد قصدني عدو فصده عني 
وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع 
عني ووهب لي ق���وى رجائي في 
املستقبل مبا قد رأيت في املاضي.

ولقد تاب على يدي في مجالس 
الذكر اكثر من مائتي ألف وأس���لم 
على يدي اكثر من مائتي نفس وكم 
سالت عني معتبر بوعظي لم تكن 
تس���يل، ولقد جلست يوما فرأيت 
حولي اكثر من عشرة آالف ما فيهم 
إال من قد رق قلبه او دمعت عينه 
فقلت لنفس���ي: كيف بك إن جنوا 
وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي 
وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا 
فال تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك 
ال ألجل لئال يقول���وا عذب من دل 

عليه.

يتركه يعيش فترة اإلمهال واحللم 
يحل���م اهلل عليه ويترك���ه مع أنه 
غاضب عليه لعله يرجع لكن بشرط 
ان يكون بصدق. كيف تتعامل مع 
اهلل إذا هداك؟ أجمع العارفون على 
أن توفي���ق اهلل للعبد أال يكله إلى 

نفسه.
أجمل ش���يء نزل من الس���ماء 
الهداية إلى اهلل، ولن تستطيع ان 
تصل إليها إال إذا هداك اهلل تعالى. 
احلمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا 

لنهتدي لوال ان هدانا اهلل.
كيف تتعامل مع اهلل إذا هداك؟

أول شيء تفعله ان تنسب هذا 
الفضل إل���ى اهلل وأال تصدق ولو 
للحظ���ة ان لك يدا في هذه الهداية، 
م���ن يهدي اهلل فه���و املهتد، يقول 
ابوس���ليمان الداران���ي: ان الرياح 
جتري بالسحاب، وامنا يجري العباد 
بتوفيق ربهم، اهت���م بعد هدايتك 

بالكيف ال بالكم.
كيف تتعامل م��ع اهلل إذا رضي؟ 

كيف اعرف ان اهلل راض عني؟

اذا كنت عل���ى طاعة فهو راض 
عنك، وملاذا يغضب عليك ولكن ال 
تأمن، ألن األمن من العذاب وضمان 
اجلنة هذا بحد ذاته ذنب يحتاج الى 
توبة، قال تعالى: )انه ال يأمن مكر 

اهلل إال القوم الفاسقون(.
وهذا يسمى االغترار باهلل )يأيها 
اإلنسان ما غرك بربك الكرمي(، إذن 
ماذا أفعل؟ ترجو رحمة اهلل وترجو 
رضاه يعني تعمل الصاحلات وفي 
الوقت نفسه تظن بربك انه راض 

عنك صدقني سيرضى عنك.
كيف تتعامل مع اهلل إذا احبك؟

ما شعورك إذا كنت تعيش على 
وجه األرض تذهب الى العمل، تأكل 
الطعام ومتشي في األسواق واهلل 
تعالى من فوق سبع سماوات يحبك، 
هل بإمكانك ان تستش���عر ان الذي 
يحتاج إلي���ه كل الناس قد اختارك 
من بني كثير من عباده فأحبك، إنه 
سبحانه ال يحب جميع اخللق واما 

انت فأحبك.
صدقن���ي األم���ر اعظ���م من أن 

تدركه العقول قال تعالى: )يحبهم 
ويحبونه( ليس العجب عندما قال 
تعالى: )يحبونه(، العجب انه قال 

سبحانه )يحبهم(.
كيف تتعامل مع اهلل إذا ابتالك؟

أحوال الناس مع املصائب: رجل 
يسخط

روى ابن ماجة والترمذي )حسن( 
عن أنس ÿ عن النبي ژ قال: »إن 
عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهلل 
تعالى إذا أح���ب قوما ابتالهم فمن 
رضي فله الرضا ومن س���خط فله 

السخط«.
وقال أبومس���عود البلخي: من 
أصيب مبصيبة فمزق ثوبا أو ضرب 
صدرا فكأمنا أخذ رمحا يريد ان يقاتل 

به ربه عز وجل.
1 � ومن الناس م���ن يعبد اهلل 

على حرف.
2 � باللس���ان كالدع���اء بالويل 
والثبور »ليقول الكلمة ال يلقي لها 

باال«.
3 � باجل���وارح وقال: »النائحة 

إذا لم تتب قب���ل موتها، تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران، 

ودرع من جرب«.
كيف تتعامل مع اهلل إذا أعطاك؟

مييز كما ميز كعب بن مالك عندما 
أتاه كتاب ملك غس���ان يقول فيه: 
»بلغنا ان صاحبك قد قالك فاحلق 
بنا نواسك« فقال: »وهذا ايضا من 
البالء« ولم يقل: »انظر الى الفرج 
من اهلل!« ألنه يع���رف الفرق بني 

العطية والبلية.
قد يرزق الرجل املال ويظن انه 
نعمة وهو فتنة له، قد يرزق العبد 
منصبا وهو في نظر الناس انه كرم 
له، مع انه قد يك���ون في احلقيقة 

بالء.
مالحظة: إجابة دعائك ليس���ت 

دليال على محبة اهلل لك.
القي���م: »وليعلم ان  اب���ن  قال 
إجابة اهلل لسائليه ليست لكرامة 
السائل عليه بل يسأله عبده احلاجة 
فيقضيها له وفيها هالكه وشقوته 
ويكون قضاؤها له من هوانه عليه 


