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ضحوا بأرواحهم

ما اصعب ان يكون اشد الناس عداء لالنسان هم اقرب 
الناس اليه، فكل عداوة وبغض دونهم تهون، وعلى الرغم 

من ان الشرع نهى عن مواالة هؤالء االقرباء، اال انه 
حملنا على برهم وعدم هضمهم اي حقوق ومصاحبتهم 

باملعروف.
ولقد تعرض العديد من صحابة رسول اهلل ژ الى اقسى 

انواع التعذيب على يد اهلهم، وما حملهم ذلك على 
العقوق او رفع السالح عليهم، اال اذا كانوا هم البادئني، 

وكان الصحابي في موقف دفاع عن النفس كما فعل ابو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وهو ابن شيخ قريش عتبة بن 
ربيعة واخته هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان، وكان ابو 

حذيفة من السابقني الى االسالم وشهد مع رسول اهلل 
ژ جميع الغزوات، وفي غزوة بدر كان ابو حذيفة يقاتل 
في صفوف املسلمني بينما ابوه عتبة واخوه الوليد وعمه 

شيبة يقفون في صفوف املشركني، فطلب ابو حذيفة 
مبارزة ابيه، اال ان اخته هند انشدت شعرا ذكرت فيه 

تربية االب البنه وحثته على شكره وليس مبارزته، فعدل 
ابو حذيفة عن املبارزة، وانتهت املعركة، وامر رسول اهلل 

ژ بسحب القتلى املشركني لتطرح جثثهم في اجلافة، 
وملا رأى ابو حذيفة اباه يرمى في البئر تغير لونه واصابه 
احلزن، وعرف النبي ذلك في وجهه فقال له: كأنك كاره ملا 
رأيت، فقال: يا رسول اهلل ان ابي كان رجال سيدا فرجوت 
ان يهديه ربه الى االسالم، فلما وقع ما وقع احزنني ذلك، 

فدعا له رسول اهلل.
وظل ابو حذيفة يجاهد في سبيل اهلل ويتمنى الشهادة 

حتى بعد ان توفي رسول اهلل، وفي عهد اخلليفة ابو بكر 
الصديق كان ابو حذيفة في اول صفوف اجليش املتجهة 

الى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب، وحتقق البي حذيفة 
ما كان يتمناه، فوقع شهيدا ورأى الصحابة على وجهه 

ابتسامة فعرفوا انه قد رأى منزلته عند ربه، وكان وقتها 
ابن ثالثة وخمسني عاما.

التفوق

داعية إسالمي

وطني الكويت

طبيب الفقراء

أحمد عبداهلل املوعد يؤكد ان 
هدفه األول في احلياة ان يكون 
متفوقا دائما ويقول: احلمد هلل 
تفوقي ليس فقط في الدراسة 
بل في حياتي كلها واشكر اهلل 
ان ابي انسان ناجح مثقف وهو 
سبب تفوقي بعد توفيق اهلل عز 
وجل وامتنى ان اصبح سفيرا 
لبلدي اشرفه في كل مكان واكون 
مرآة للحضارة والتقدم في بالد 
العالم، واخ���دم وطني بكل ما 

استطيع.

ادهم ياسر يقول: احلمد هلل 
انا متفوق في املدرس���ة ودائما 
من اوائل الصف واسمع نصائح 
أمي وال ارفض لها طلبا وال اقول 
له���ا »أف« الن اهلل تعالى امرنا 
بذلك، واسمع نصائحها الي، كما 
انني احفظ القرآن الكرمي واصلي 
واذهب ألداء صالة اجلمعة مع أبي 
واعود وانا س���عيد جدا وامتنى 
ان اصبح داعية اس���الميا كبيرا 
في بالد العالم، انشر االسالم في 

كل مكان.

تركي حس���ن الدسم يقول 
بعفوية وبراءة: انا احب بلدي 
الكويت وامتنى ان اقدم لها اي 
شيء ينفعها ولذلك عندما اكبر 
س���اصبح ضابطا كبيرا ادافع 
عن ارض���ي واحميها بكل قوة 
وشجاعة وايضا ساكون متفوقا 
في دراس���تي وفي عالقتي مع 
النشيد  انني احب  الناس كما 
الوطني ودائم���ا اردده في كل 

مناسبة الن الكويت غالية.

احمد رش���دي يقول: اشعر 
الش���ديد حن ارى في  باحلزن 
التلفزيون مرضى ال يستطيعون 
العالج النه ليس لديهم مال ولذلك 
امتنى ان اصبح طبيبا واساعد 
هؤالء الفقراء واقدم لهم كل العون 
من دون مقابل حتى اخفف آالمهم 
واس���عدهم وادعو اهلل ان اكون 
حافظا للق���رآن وطبيبا صاحلا 
اعالج املرضى واحنو  امي  مثل 

عليهم.

أبوحذيفة بن عتبة

ومن بين تلك القضايا التي تناولتها األمثلة القرآنية 
قضية الحق والباطل، قال تعالى: )أنزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 

ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع 
زبد مثله كذلك يضرب اهلل الحق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض 

كذلك يضرب اهلل األمثال( الرعد: 14. 
هذه اآلية الكريمة في جملتها تبين أن الذي يصح 

ويبقى في هذه الحياة، وينتفع به الناس غاية 
االنتفاع إنما هو الحق. وبالمقابل فإن كل ما كان 

خالف ذلك من أنواع الباطل ال وزن له وال قيمة وال 
اعتبار، وسرعان ما يزول ويضمحل. 

فهذه اآلية تضمنت مثلين حسيين، يراد منهما 
إيصال فكرة واحدة، مفادها: أن الحق هو المنتصر 
في النهاية، وهو صاحب الكلمة الفصل في معركة 

الحياة، وان الباطل هو الخاسر والمنهزم في 
المحصلة، فالمثل األول وهو قوله تعالى: )أنزل من 

السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا( مضروب للماء الذي ينزله اهلل من السماء، 

فيتدفق في األرض، فيمأل األودية التي تشكل سيوال 
جارفة، تحمل معها كل ما تصادفه في طريقها من 

القش والورق والفضالت وغير ذلك مما ال قيمة له 
في الحقيقة. ثم إن هذه السيول الجارفة تشكل على 
سطحها رغوة بيضاء على شكل فقاعات، سرعان ما 
يتالشى شكلها، وينطفئ لونها. ويبقى الماء وحده 

هو الذي ينتفع به الناس، حيث يرفد األنهار، ويغذي 
الينابيع، ويحمل معه الخير، فيحل الخصب بعد 
الجدب، والنماء بعد القحط، والخير بعد الشح. 

والمثل الثاني هو قوله تعالى: )ومما يوقدون عليه 
في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله( ضربه 

سبحانه للنار الحامية التي تعرض عليها المعادن 
بأنواعها، ومنها الذهب والفضة، بقصد إزالة 

شوائبها وما خبث فيها، وفي أثناء عرضها على 
تلك النار تطفو على سطحها طبقة سائلة أشبه 

بالرغوة البيضاء التي تطفو على سطح الماء، لكنها 
سرعان ما تتالشى في الهواء وتضمحل هنا وهناك، 
ويبقى جوهر المعدن األصيل الذي ينتفع به الناس، 
فيصنعون منه أدواتهم، ويستعينون به على قضاء 

حوائجهم.
كذلك الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل قد 

يظهر، ويعلو، ويبدو أنه صاحب الجولة والكلمة، 
لكنه أشبه ما يكون بتلك الرغوة البيضاء التي تطفو 
على سطح ماء السيل، والمعدن المذاب، سرعان ما 

تذهب وتغيب، من غير أن يلتفت إليها أحد. في حين 
أن الحق، وإن بدا لبعضهم أنه قد انزوى أو غاب أو 

ضاع أو مات، لكنه هو الذي يبقى في النهاية، كما 
يبقى الماء الذي تحيا به األرض بعد موتها، والمعدن 
الصافي الذي يستفيد منه الناس في معاشهم حلية 

أو متاعا. 
على أن في اآلية الكريمة ـ غير ما تقدم ـ وجها 
آخر من التمثيل، ذكره بعض أهل العلم، وهو أن 
الماء الذي ضرب اهلل به المثل في هذه اآلية، إنما 

المراد منه العلم والهدى الذي يبعثه اهلل على عباده 
عن طريق أنبيائه ورسله ودعاته، فيأخذ الناس 

منه حظهم، بقدر ما ييسرهم اهلل له، ويوفقهم إليه. 
فتكون عناصر التمثيل في هذه اآلية ـ بحسب هذا 

الوجه ـ وفق التالي: الماء مراد به العلم والهدى. 
واألودية مراد منها القلوب التي تتلقى العلم والهدى. 

وسيالن األودية بقدرها مراد منه حظ القلوب في 
قبول وتلقي ذلك العلم. والزبد الذي يطفو على 

سطح الماء والمعادن مراد منه األباطيل والشكوك 
والشبهات والشهوات التي تنتاب اإلنسان. وما يبقى 
من الماء الصافي بعد مضي السيل، والمعدن النقي 

بعد عرضه على النار مراد منه الحق الذي يبقى 
على مر األيام والسنين، ألن من صفاته الثبات ومن 

خصائصه البقاء. 
ووجه التمثيل ـ وفق هذا المسلك ـ أن السيل 

الجارف والمعدن المذاب كما يذهب زبدهما هنا 
وهناك، من غير اكتراث وال اهتمام، فكذلك األباطيل 

والشكوك تذهب من قلب المؤمن وتتالشى ليحل 
مكانها اإليمان والهدى، الذي ينفع صاحبه، وينتفع 

به غيره. 
وقد روى الطبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 

قوله في هذه اآلية: هذا مثل ضربه اهلل، احتملت منه 
القلوب على قدر يقينها وشكها. فأما الشك فال ينفع 
معه العمل، وأما اليقين فينفع اهلل به أهله، وهو قوله: 
)فأما الزبد فيذهب جفاء(، وهو الشك، )وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في األرض(، وهو اليقين، كما يجعل 
الحلي في النار، فيؤخذ خالصة، ويترك خبثه في 

النار. فكذلك يقبل اهلل اليقين ويترك الشك.

كذلك يضرب اهلل احلق والباطل

أحمد عبداهلل

ادهم ياسر

تركي الدسم

أحمد رشدي

الرس���ول ژ أروع  ضرب 
األمثلة في عالقاته مع زوجاته 
فكان يواسيها ويكفف دموعها، 
ويقدر مشاعرها، يتنزه معها، 
ويس���ابقها ويحتم���ل صددها 
ويناقش���ها ويحت���رم هويتها 
وال ينقصه���ا أثناء األزمات بل 
يعلن حبه لها ويس���عد بذلك 
احل���ب، ونواصل معكم بعض 

هذه الدرر.

يشيع السعادة في بيته

عن عائشة رضي اهلل عنها 
قالت: زارتنا سودة يوما فجلس 
رس���ول اهلل ژ بيني وبينها، 
إح���دى رجلي���ه ف���ي حجري، 
واألخ���رى في حجرها، فعملت 
لها خزيرة فقلت لها: كلي فأبت 
فقلت لتأكلن أو أللطخن وجهك 
فأبت فوضعت يدي في اخلزيرة 
فطليت بها وجهها فضحك النبي 
ژ فوضع فخذه لها وقال لسودة 
الطخي وجهها فلطخت وجهي 
فضحك النبي ژ أيضا فمر عمر 
فنادى يا عبداهلل يا عبداهلل فظن 
النبي ژ أنه سيدخل فقال لهما 
قوما فاغس���ال وجوهكما قالت 
عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة 

رسول اهلل ژ إياه.

 يحب زوجته ويحترم أهلها

عن عائشة رضي اهلل عنها 
قالت: إن رسول اهلل ژ بعث 
عمرو بن العاص على جيش ذات 
السالسل، قال: فأتيته فقلت: أي 
الناس أحب إليك؟ قال: )عائشة(. 
قلت: من الرجال؟ قال: )أبوها(. 
قلت: ثم من؟ قال: )عمر(. فعد 
رجاال، فسكت مخافة أن يجعلني 

في آخرهم.

 ال ينتقصها أثناء األزمات

قالت الس���يدة عائشة: كان 
رس���ول اهلل ژ إذا أراد سفرا 
أقرع بن نس���ائه فأيتهن خرج 
س���همها خرج بها مع���ه. فلما 
كانت غ���زوة بن���ي املصطلق 
خرج سهمي عليهن، فارحتلت 
إذا  النس���اء  معه. قالت: وكان 
ذاك يأكلن العل���ق، لم يهجهن 
اللحم فيثقلن، وكنا إذا رحل لي 
بعيري جلست في هودجي، ثم 
يأتي القوم فيحملونني يأخذون 
الهودج فيرفعونه، ثم  بأسفل 
يضعون���ه على ظه���ر البعير 
ويش���دونه باحلب���ال وبعدئذ 
ينطلقون. قالت: فلما فرغ رسول 
اهلل ژ من س���فره ذاك توجه 
قافال، حت���ى إذا كان قريبا من 
املدينة نزل منزال فبات فيه بعض 
الليل. ثم أذن مؤذن في الناس 
بالرحيل فتهيأوا لذلك وخرجت 
لبعض حاجتي وفي عنقي عقد 
لي، فلما فرغت انسل من عنقي 
وال أدري، ورجعت إلى الرحل 
فالتمست عقدي فلم أجده وقد 
أخذ الناس في الرحيل فعدت إلى 
مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته 
حتى وجدته. وجاء القوم الذين 
كانوا يرحلون لي البعير � وقد 
كانوا فرغوا من رحلته � فأخذوا 
الهودج يظنون أني فيه كما كنت 
أصنع، فاحتملوه فشدوه على 
البعير، ولم يش���كو أني به ثم 
البعير وانطلقوا  أخذوا برأس 
. ورجع���ت إلى املعس���كر وما 
فيه داع وال مجيب، لقد انطلق 
الناس قالت: فتلففت بجلبابي 
ثم اضطجعت في مكاني وعرفت 
أني لو افتقدت لرجع الناس إلي، 
فواهلل إني ملضطجعة، إذ مر بي 
صفوان بن املعطل السلمي وكان 
قد تخلف لبعض حاجته، فلم 
يبت مع الناس، فرأى سوادي 
فأقبل حتى وق���ف علي � وقد 

نومه شيئا يكذب اهلل به عني، 
ملا يعلم م���ن براءتي، أما قرآنا 
ينزل في، فواهلل، لنفسي كانت 
أحقر عندي من ذلك. قالت: فلما 
لم أر أبوي يتكلمان قلت لهما: أال 
جتيبان رسول اهلل، فقاال: واهلل 
ال ندري مبا جنيبه، قالت: واهلل 
ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما 
دخل عل���ى آل أبي بكر في تلك 
األيام. ثم قالت: فلما استعجما 
علي استعبرت فبكيت ثم قلت: 
واهلل ال أتوب إلى اهلل مما ذكرت 
أبدا، واهلل إني ألعلم لئن أقررت 
مبا يقول الناس – واهلل يعلم 
أني بريئة – ألقولن ما لم يكن، 
ولئن أن���ا أنكرت ما يقولون ال 
تصدقونني. قالت ثم التمست 
اسم يعقوب فما أذكره، فقلت: 
أقول ما قال أبو يوسف: فصبر 
جميل، واهلل املستعان على ما 
تصفون. فواهلل ما برح رسول 
اهلل مجلسه حتى تغشاه من اهلل 
ما كان يتغشاه فسجي بثوبه، 
ووضعت وسادة حتت رأسه، 
فأما أنا ح���ن رأيت من ذلك ما 
رأيت، فواهلل ما فزعت وما بليت، 
وقد عرفت أني بريئة وأن اهلل 
غير ظاملي. وأما أبواي فوالذي 
نفس عائشة بيده ماسري عن 
رسول اهلل حتى ظننت لتخرجن 
أنفسهما فرقا أن يأتي من اهلل 
حتقيق ما قال الناس، ثم سري 
عن رس���ول اهلل فجلس، وإنه 
ليتحدر من وجهه مثل اجلمان في 
يوم شات، فجعل ميسح العرق 
عن وجهه ويقول: أبش���ري يا 
عائشة، قد أنزل اهلل عز وجل 
براءتك فقل���ت: احلمد هلل، ثم 
خرج إلى الناس فخطبهم وتال 
عليهم اآليات: )إن الذين جاءوا 
باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم، لكل 
امرئ منهم ما اكتسب من اإلثم، 
والذي تولى كبره منهم له عذاب 

عظيم(.

يمهلها حتى تتزين له

عن جابر رض���ي اهلل عنه 
ق���ال: قفلنا م���ع النبي ژ من 
غ���زوة فتعجلت على بعير لي 
قطوف، فلحقني راكب من خلفي، 
فنخس بعيري بعنزة كانت معه، 
فانطلق بعيري كأجود ما أنت 
راء من اإلبل، ف���إذا النبي ژ، 
فقال: )ما يعجلك(. قلت: كنت 
حديث عهد بعرس، قال: )أبكرا 
أم ثيبا(. قلت: ثيبا، قال: )فهال 
جارية تالعبها وتالعبك(. قال: 
فلما ذهبنا لندخل، قال: )امهلوا، 
حتى تدخلوا ليال - أي عشاء 
- لكي متشط الشعثة وتستحد 

املغيبة(.

يراعيها نفسيًا حال مرضها

عن عائشة رضي اهلل عنها 
قالت: كان رس���ول اهلل ژ إذا 
مرض أحد من أهله، نفث عليه 
باملعوذات. فلما مرض مرضه 
الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه 
وأمسحه بيد نفسه. ألنها كانت 
أعظم بركة من يدي. وفي رواية 

يحيى بن أيوب: مبعوذات.

يحمل لها البشرى والفرح

أتى جبريل النبي ژ فقال: يا 
رسول اهلل، هذه خديجة قد أتت، 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها 
السالم من ربها ومني، وبشرها 
ببيت في اجلن���ة من قصب ال 

صخب فيه وال نصب.
عن عائشة رضي اهلل عنها 
ان رس���ول اهلل ژ ق���ال: »ان 
جبريل يقرئك الس���الم« قلت: 

وعليه ورحمة اهلل.

احلق؟ واهلل ما علمت عليهم إال 
خيرا. ويقولون ذلك لرجل واهلل 
ما علمت منه إال خيرا وال يدخل 
بيتا م���ن بيوتي إال وهو معي. 
قالت: وكان كبر ذلك عند عبداهلل 
بن أبي في رجال من اخلزرج، 
مع الذي قال: مس���طح وحمنة 
بن���ت جحش وذل���ك أن أختها 
زينب بن���ت جحش كانت عند 
رسول اهلل ژ ولم تكن امرأة 
من نسائه تناصيني في املنزلة 
عنده غيرها، فأما زينب فعصمها 
اهلل بدينه���ا فلم تقل إال خيرا. 
وأما حمنة فأشاعت من ذلك ما 
أشاعت تضارني بأختها. فلما قال 
رسول اهلل ژ تلك املقالة، قال 
أسيد بن خضير: يا رسول اهلل، 
إن يكونوا من األوس نكفكهم، 
وإن يكونوا من إخواننا اخلزرج 
فمرنا أمرك، فواهلل إنهم ألهل أن 
يضرب أعناقهم. فقام سعد بن 
عبادة � وكان قبل ذلك يرى رجال 
صاحلا � فقال: كذبت لعمر اهلل، 
ما تضرب أعناقهم، إنك ما قلت 
هذه املقالة إال وقد عرفت أنهم من 
اخلزرج: ولو كانوا من قومك ما 
قلت هذا. فقال أسيد: كذبت لعمر 
اهلل، ولكنك منافق جتادل عن 
املنافقن.. وتساور الناس حتى 
كاد يكون بن هذين احلين شر، 
ونزل رسول اهلل ژ فدخل علي 
ودعا علي بن أبي طالب وأسامة 
بن زيد فاستشارهما. فأما أسامة 
فأثنى خيرا ثم قال: يا رس���ول 
اهلل، أهل���ك، وما نعلم منهم إال 
خيرا. وه���ذا الكذب والباطل . 
وأما علي فقال: يا رس���ول اهلل 
إن النس���اء لكثير. وإنك لقادر 
على أن تستخلف. وسل اجلارية 
فإنها تصدقك. فدعا رسول اهلل 
بريرة يسألها، وقام إليها علي 
فضربها ضربا شديدا وهو يقول: 
اصدقي رسول اهلل فتقول: واهلل 
ما أعلم إال خيرا وما كنت أعيب 
على عائشة، إال أني كنت أعجن 
عجيني، فآمرها أن حتفظه، فتنام 
عنه فتأتي الشاة وتأكله . قلت: 
ثم دخل علي رسول اهلل وعندي 
أبواي، وعندي امرأة من األنصار 
وأن���ا أبكي وهي تبكي، فجلس 
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 
يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من 
قول الناس، فاتقي اهلل، وإن كنت 
قد قارفت سوءا مما يقول الناس، 
فتوب���ي إلى اهلل فإن اهلل يقبل 
التوبة عن عباده.. قالت: فواهلل، 
إن ه���و إال أن قال لي ذلك حتى 
قلص دمعي، فم أحس منه شيئا، 
وانتظرت أبواي أن يجيبا عني 
فلم يتكلما . قالت عائشة: وامي 
اهلل ألنا كنت أحقر في نفس���ي 
وأصغر شأنا من أن ينزل اهلل في 
قرآنا، لكني كنت أرجو أن يرى 
النبي عليه الصالة والسالم في 

كان يراني قبل أن يضرب علينا 
احلجاب � فلما رآني قال: إنا هلل 
وإنا إليه راجعون ظعينة رسول 
اهلل؟ وأن���ا متلففة في ثيابي . 
ما خلف���ك يرحمك اهلل؟ قالت: 
فما كلمته، ثم قرب إلي البعير 
فقال: اركبي، واس���تأخر عني. 
قالت: فركبت وأخذ برأس البعير 
منطلقا يطلب الناس، فواهلل ما 
أدركنا الناس وما افتقدت حتى 
أصبحت ونزلوا، فلما اطمأنوا 
طلع الرجل يق���ود بي البعير، 
فقال أهل اإلفك ما قالوا. وارجت 
املعسكر، وواهلل ما أعلم بشيء 
من ذلك. ث���م قدمنا املدينة فلم 
ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة، 
وليس يبلغني من ذلك شيء، 
وقد انتهى احلديث إلى رسول 
اهلل وإلى أبوي، وهم ال يذكرون 
لي منه كثيرا وال قليال إال اني 
قد أنكرت من رس���ول اهلل ژ 
بعض لطفه بي في شكواي هذه. 
فأنكرت ذلك منه، كان إذا دخل 
علي وعندي أمي مترضني قال: 
كيف تيكم؟ ال يزيد على ذلك. 
قالت: حتى وجدت في نفسي � 
غضبت � فقلت يا رسول اهلل � 
حن رأيت ما رأيت من جفائه لي: 
لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي؟ 
قال: ال علي���ك، قالت: فانقلبت 
إلى أمي وال علم لي بشيء مما 
كان، حتى نقهت من وجعي بعد 
بضع وعشرين ليلة، وكنا قوما 
عربا ال تتخ���ذ في بيوتنا هذه 
الكنف الت���ي تتخذها األعاجم، 
نعافها ونكرهها، إمنا كنا نخرج 
في فسح املدينة، وكانت النساء 
يخرجن كل ليلة في حوائجهن. 
فخرجت ليلة لبعض حاجتي 
ومعي أم مس���طح، فواهلل إنها 
لتمشي معي إذ عثرت في مرطها، 
فقالت: تعس مس���طح؟ فقلت: 
بئس � لعمر اهلل � ما قلت لرجل 
من املهاجرين شهد بدرا. قالت: 
أو م���ا بلغك اخلبر يا بنت أبي 
بكر؟ قلت: وما اخلبر فأخبرتني 
بالذي كان من أهل اإلفك. قلت: أو 
قد كان هذا؟ . قالت: نعم. واهلل 
لقد كان . قالت عائشة: فو اهلل 
ما قدرت على أن أقضي حاجتي 
ورجعت، ف���واهلل مازلت أبكي 
حتى ظننت أن البكاء سيصدع 
كب���دي. وقلت ألمي: يغفر اهلل 
لك، حتدث الناس مبا حتدثوا به 
وال تذكرين لي من ذلك شيئا؟ 
قالت: أي بنية، خففي عنك فو 
اهلل لقل ما كانت امرأة حسناء 
عند رجل يحبها، ولها ضرائر، 
إال كثرن وكث���ر الناس عليها. 
قالت: وقد قام رسول اهلل ژ 
فخطبهم � وال أعلم بذلك � فحمد 
اهلل وأثنى علي���ه ثم قال: أيها 
الناس م���ا بال رجال يؤذونني 
في أهلي ويقولون عليهم غير 

أمثال من القرآن الكرمي أحباب اهلل

أتى جبريل گ 
إلى رسول اهلل ژ 

فقال: »يا رسول 
اهلل، هذه خديجة 

قد أتت ومعها 
طعام أو شراب 

فإذا هي أتتك فاقرأ 
عليها السالم من 

ربها ومني وبشرها 
ببيت في اجلنة من 
قصب )لؤلؤ منظوم 

بالدرر( ال صخب فيه 
وال نصب« فبشرها 

رسول اهلل ژ وهو 
فرح لها

)لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة(

ألبنائهم. وللعقوق صور 
مختلفة، والصحف اليومية 

تطالعنا كثيرا بأخبار هذا 
العقوق الذي يصل أحيانا إلى 

حد القتل. 
ويقاس على شكر الوالدين 

الشكر للمعلمني الذين أسهموا 
في تربية عقولنا وصياغة 

أفكارنا وتزويدنا بالعلم 
واملعرفة، وبدال من الشكر 

للمعلمني جند مظاهر النكران 
للجميل في أعمال البلطجة 

إزاء املعلمني في بعض املدارس 
من جانب بعض التالميذ، مع 

أن رسالة املعلم تقترب من 
رسالة األنبياء واملرسلني.

ويدخل في هذا الباب أيضا 
الشكر للوطن على ما يقدمه 

من خدمات للمواطنني من 
خالل الدولة، ولكن الشكر 

في هذه احلالة يكون بالدرجة 
األولى متمثال في حماية 

الوطن من كل األخطار التي 
قد يتعرض لها، والدفاع عنه 

واحلفاظ على املال العام، 
والوفاء بااللتزامات املقررة 
على املواطنني، مثل االلتزام 
بدفع الضرائب بالنسبة لكل 

من عليهم التزامات ضريبية 
وغيرها من التزامات، حتى 

تكون الدولة قادرة على تقدمي 
املزيد من اخلدمات للمواطنني 
في مجاالت التعليم والرعاية 
الصحية والرعاية االجتماعية 

واخلدمات املتنوعة. 
كما أن الشاكرين لنعمة اهلل 
يزيدهم اهلل من فضله كما 

وعد بذلك في القرآن الكرمي: 
)لئن شكرمت ألزيدنكم( فإن 

الشكر من جانب اإلنسان 
لآلخرين الذين أسدوا إليه 
جميال من شأنه أن يشجع 
هؤالء ويجعلهم أكثر رغبة 
في فعل املزيد من اخلير له 

وألمثاله. 
والشكر ال يعني التقليل بأي 

حال من األحوال من شأن 
الشاكر، أو إشعاره بأنه أقل 
شأنا ممن يقدم لهم الشكر. 

إنه على العكس من ذلك يعني 
أن الشاكر إنسان متحضر 

يدرك أهمية القيم اإلنسانية 
في حياة الناس ومالها من 

تأثير كبير في تقوية الروابط 
اإلنسانية بني البشر وبالتالي 

في تقدم املجتمع وازدهاره.

شيئا باملرة، أو نسمع ما يدل 
على النكران وعدم االعتراف 

باجلميل. ومن هنا جاءت 
كلمات احلديث املشار إليه 
معبرة عن الربط بني شكر 
الناس وشكر اهلل لتبني لنا 
مدى األهمية البالغة التي 
يعلقها الدين على حتقيق 

السلوك احلضاري في 
معامالت الناس بعضهم مع 

بعض. 
إن الشكر يعني االعتراف 

بالفضل ألهل الفضل والثناء 
على احملسن بذكر إحسانه. 

وقد قرن اهلل في القرآن الكرمي 
الشكر له بالشكر للوالدين في 
قوله: »أن اشكر لي ولوالديك«. 

وهذا يبني لنا أن ما يقدمه 
الوالدان من فضل ألبنائهم 
وسهر على تربيتهم وعناء 

في توفير احلياة الكرمية لهم 
أمر يجعله جديرا بأن يكون 

قرينا لشكر اهلل. فاهلل قد خلق 
ورزق، والوالدان تعبا وشقيا 
في العناية والرعاية ألبنائهم. 
وإذ نتذكر ذلك فإننا نعجب 

ملظاهر العقوق ونكران اجلميل 
والتنكر لكل ما صنع الوالدان 

النفوس، والكلمة اخلبيثة من 
جانب آخر لها أثرها السلبي 
في إحالل النفور بني الناس 

محل احلب واإلخاء. 
واألمر الطبيعي أنه إذا حيينا 
بتحية فينبغي أن نرد التحية 
على األقل مبثلها أو بأحسن 

منها. وإذا أسدى إلينا أحد 
جميال أو قدم لنا خدمة معينة 

قوال أو فعال فإن الواجب 
يقتضي أن نقدم له الشكر 

على ذلك أيضا قوال أو فعال 
حتى لو كان ما يقدمه لنا يقع 
في دائرة مسؤوليته املباشرة. 

ولهذا تسمع كثيرا في مثل 
هذه املواقف  ـ ردا على كلمة 
الشكر ـ عبارة »ال شكر على 

واجب«.
وهذا سلوك حضاري راق 

ينبغي أن يسود بني الناس. 
ولكن كثيرا ما يضن الناس 

حتى بكلمة الشكر التي 
ال تكلفهم شيئا في مقابل 
ما يقدم لهم من خدمات، 

ويستخدمون بدال من ذلك 
كلمات ال تعبر عن الشكر 

واالمتنان الذي يؤكد الصالت 
بني الناس، أو ال نسمع منهم 

من األحاديث املروية عن النبي 
ژ قوله: »من ال يشكر الناس 

ال يشكر اهلل«.
وهذا احلديث يلفت نظرنا 

إلى أن قيمة الشكر لها منزلة 
كبيرة وأهمية بالغة لدرجة 

أنها إذا لم تتحقق في عالقات 
الناس بعضهم مع بعض فإنها 

بالتالي ال تتحقق في عالقة 
اإلنسان باهلل. 

وهذا الربط بني املوقفني ـ 
شكر الناس وشكر اهلل ـ 

يحتاج منا إلى وقفة نتأمل 
فيها هذه القيمة املهمة في 

حياة الناس. صحيح أن 
هناك كثيرين ال يأبهون بهذه 

القيمة وال يعيرونها كبير 
اهتمام. ولكنه من املعروف 
أن العالقات بني البشر في 

حاجة ماسة إلى دعم متواصل 
وتنشيط مستمر لتقوية 

أواصرها وترسيخ أركانها 
من أجل املزيد من التعاون 
والتضامن لتحقيق اخلير 

للمجتمع اإلنساني. وال يكلف 
هذا الدعم والتنشيط كثيرا في 
معظم األحيان. فالكلمة الطيبة 
لها أثرها العميق والفعال في 

قيم منسية

الشكر


