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د.عيسى محمد العميري

ال تتصــور كائنا من كان يقضي حاجتك مثلما تريد 
وتتمنى إال نفســك، أو من رحم ربي، فإذا خليت قلبت، 
مع علمنــا ويقيننا بأن أفضلنا على اإلطالق من تقضى 
حاجات الناس على يده، فالنبي ژ يقول: «من مشى بحق 
أخيه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة» وهذا املثل واقعي 
يدعو املرء إلى االعتماد على النفس وحتمل املســؤولية 
ونبــذ االتكالية في قضاء حوائجه، وقد جاء املثل ضمن 
أبيات شعر حكيمة قالها اإلمام محمد بن إدريس الشافعي، 

يقول فيها:
ما حــك جلدك مثــل ظفرك

أنــت جميــع أمرك فتــول 
حلاجــة قصــدت  وإذا 

فاقصــد ملعتــرف بفضلــك
وال شك أن هذه األبيات جاءت من واقع جتربة، وقد 
قيل في األمثال: «النار ال حترق إال رجل واطيها» فال تظن 
وتتوهم أن أحدا يشعر مبا تعانيه من آالم إال نفسك، ومهما 
بينت وشرحت لغيرك معاناتك وأملك فلن يفهم حقيقة ما 
تقول، لقد علمتنا احلياة وطول التجارب وسنوات العمر 
الطويلة أن هناك أناسا تتوسم بهم اخلير من طيب حديثهم، 

فإذا هم كقول ابن عبدالقدوس:
يعطيك من طرف اللسان حالوة

ويروغ منك كما يروغ الثعلب
نعم، فبعد قليل يخيب ظنك بهم، ألنك وجدت قولهم 
خــالف فعلهم حتى إنك تتمنى لــو كنت لم تعرفهم من 
األســاس، فليس كل من تعرفه تعتمد عليه وتثق به في 
مهماتك وملماتك، وإن تظاهر أنه أهل لذلك، ورمبا ظننته 
قريبــا منك وهو أبعد ما يكون عنــك عند احلاجة، فهو 
قريب منك في الرخاء وبعيد عنك عند الشدة، مظهرهم 

خالف مخبرهم:
ما أكثر األصحاب حني تعدهم

لكنهــم فــي النائبــات قليل
والتجارب تكشف معادن الرجال، فال تريق ماء وجهك 
أمام من ال يستحق، وكن عزيز نفس حتى ال تلوم نفسك 
على ما فرط منك، وباشــر أمورك وال تتكل إال على اهللا 
تعالى، مدبر األمور، ان كرامة النفس من الشــيم العربية 
األصيلة، فهي خلق كرمي تبعدك عن كل ما يقلل من قيمتك 
بني الناس، كما أنها تدعوك إلى االعتماد على ذاتك، وجتعل 
الناس يحترمونك ويجلونك، وإن االعتماد على الغير ما 
هو إال ضعف في شــخصية املرء، فكن متوكال على اهللا 
ثم اعتمد على نفســك في حل مشاكلك وال تكن متواكال 
وتعتمد على غيرك في حلها فتصبح ناقة اهللا وسقياها.

إن شريعتنا الســمحة أمرتنا باالعتماد على النفس 
ونهتنا عن االعتماد على اآلخرين، فعمود جناحك وأساسه 
اتكالك على اهللا تعالى ثم اعتمادك على نفسك، وقد وصف 
االتكال بالفراش الوثير والوسادة اللينة التي تدعوك إلى 
النوم، كل ما ذكرته لكــم ال يتأتى ويتهيأ إال للواثق من 
نفسه ولن يكون الرجل واثقا من نفسه إال إذا وثق باهللا 
تعالى وتوكل عليه في أموره كلها ولم يخف ويرج سواه، 

هذا ودمتم ساملني.

لو جلسنا مع أنفسنا قليال، وراجعنا املاضي األبعد ثم 
األقرب، لوجدنا أنه منذ عصر النبوة، ومرورا بالعصور 
املتتالية، وحتى يومنا هذا، كان ومازال «املنافق» هو أخطر 
شــخص على اإلطالق، فهو الشخص الوحيد الذي من 
خالله ينبثق الشر بكل أشكاله، ويحقق الشيطان أهدافه، 

ألنه القائم بأعمال الشيطان بني الناس!
وكما هو معلوم لنا جميعا فإن مجمل األشــخاص - 
في الشأن العام - ينقسمون إلى قسمني، فإما أن يكون 
الشخص معك أو يكون ضدك، ومن خالل هذا التقسيم 
املذكور يتعامل اإلنسان مع كل طرف، وما مييز التعامل 
هنا أنه مبني على الوضوح التام، سواء مع من هو ضدك 
أو من هو معك، فكالهما واضح أمامك، ولكن هناك قسما 
ثالثا، وهو قســم خطير، ميثله شخص يقف مبنتصف 
الطريق يرفع راية الغموض!، يقف في الوسط وميارس 
ممارستني، فيعطيك وجها، ويعطي الطرف اآلخر وجها آخر!، 
وهذا هو الشخص األخطر على اإلطالق، ألنه الشخص 

الكذوب الذي ميثل راية اخلداع والتلون، وهو املنافق!.
ولــو أخذنا نظرة عبر عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص لوجدنا هناك 
سيال من التحذيرات الشــديدة التي تبني خطر املنافق، 
وهنــاك الكثير من القصص واألحــداث تذكر لنا خطر 
املنافق وما أحدثه من ممارســات فتاكة، ويطول ذكرها، 
لكن هدفنا من هذا املقال هو تنوير العقول حول خطورة 
املنافق، ففي كل عصر هناك منافقون، وال يخلو عصر من 
املنافق، لذلك علينا إدراك هذا الواقع جيدا، بأن املنافقني 

يعيشون بيننا بالتأكيد!.
وتعالوا معي لنقف عند هذه اآلية الكرمية، التي يصف 
بها اهللا سبحانه حال بعض املنافقني، فيقول: (وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب 
مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم 

قاتلهم اهللا أنى يؤفكون) «املنافقون: ٤».
فاآلية تبني أن هناك منافقني ذوي أجسام جبارة تشعرك 
بأنهم سند منيع لك، وأن وجودهم معك األمان والسالمة، 
وتبني أيضا أن لهم ألسنة ماهرة تشعرك بأنهم في غاية 
الفهامة والرجاحــة وأن ليس بعد قولهم أي قول يقدم!، 
فاآلية كرمية تشــير إلى أن املهارات الكالمية واألشكال 
العظيمة هي ستار قد يتخذه املنافق حتى يحظى مبا يريده.

لذلك أيها الكرام، حتى تنتصروا على أي منافق فعليكم 
بالتمسك باحلق أينما كان، اجعلوا احلق هو سبيلكم الوحيد 
في مناصرة أي رأي واجتاه، وإن كانت هناك غشــاوة 
تعتري هذا احلق فتوجهــوا نحو أهل القلوب الصادقة 
الذيــن عرفوا من خالل حكمتهم ومســيرتهم احلياتية 
باإلخالص املتناهي، والعدل الكبير، واستشيروهم، فمن 
خالل هؤالء ستزول تلك الغشاوة، ويكون احلق ظاهرا 

أمام أعينكم.. بإذن اهللا.
كفانا اهللا شر النفاق واملنافقني، فهم من بددوا أمجاد 
األمم، ومزقوا كل جميل في املجتمعات، وأغلقوا كل سبل 
اخلير بالطرقات، وكانوا حجرة عثرة أمام التقدم وخير 
معني للشيطان وأهله !، نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

ونعوذ باهللا من قائم مقام الشيطان وهو (املنافق).
وفــي اخلتام: قال تعالى: (واهللا يشــهد إن املنافقني 

لكاذبون).
وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:«آية املنافق ثالث، إذا حدث كذب 

وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان».

بعيدا عــن التطورات احلاصلة 
في البالد والعالقة بني مجلس األمة 
واحلكومة، فإنه وقبل الشروع في 
تفاصيل مقالنا اليوم، نقول إن جميع 
األطراف في البالد تسعى خلير البالد 
والعباد، سواء من طرف املجلس أو 
احلكومة، وكل على طريقته وأسلوبه 
ورؤيته اخلاصة التي يراها مناسبة 
لتحقيق املصلحة العامة والتي يسعى 
لتنفيذ الهدف من ورائها. وبالتالي 
نقول إن هناك إجماعا بني اجلميع 
علــى أن مصلحة املواطن والوطن 
هــي الغاية والهدف املنشــود في 

نهاية األمر.
وفي خضم تلك املعطيات يجب 
السعي للنأي عن كل ما يعكر صفو 
التنمية  العالقة وتعطيل مســيرة 
والدميوقراطية في هذا البلد. ويجب 
املعطيات  تلك  على اجلميع مراعاة 
التي أشرنا إليها، خاصة أن ظروف 
العالم ومنطقة الشرق األوسط حتديدا 
متوج بظروف غير مستقرة نوعا 
ما بني فترة وأخرى، وكما يقال ان 
العني على هذه املنطقة مفتوحة أكثر 
من غيرها وبالتالي فإننا والوضع 
كذلك يبرز أمر غاية في األهمية وهو 
الوحدة الوطنية وضرورة التمسك 

بها بكل ما أوتينا من قوة.
ال مانع من االختالف في الرأي 
وأسلوب الرؤية والعمل، لكن يجب 
في النهاية أن يتم التوافق واإلجماع 
الوحــدة والوطنية  على تعزيــز 
بعيدا عــن أي مناكفات وتصعيد 
لها، والبالد  واستجوابات ال داعي 

في غنى عنها.
وبعيدا عن تطورات أخرى بني 
احلكومة واملجلس، وفي ظل الظروف 
املستقبلية القادمة، فإن هناك مهمتني 
للحكومة وأعضاء املجلس املوقرين، 
فعلى صعيد احلكومة، فإن املطلوب 
منها تعزيز العالقة واجلهود املشتركة 
مع أعضاء املجلس وصوال الى بيئة 
صحية تساهم في صنع القرارات 
وصياغة القوانني بعيدا عن أي تأزمي 

عن قصد أو غير قصد. 
وبالطبع، نتمنى استمرار العمل 
بامللفات التي تنتظر احلكومة القادمة، 
فتلك امللفات تشكل هاجسا للجميع، 
وتتطلب الوقوف عندها بشكل كبير، 
ولعل أهم تلــك القضايا أو امللفات 
ملف الفســاد الذي يجب الوقوف 
عليه وفتحه على مصراعيه، نظرا ملا 
ميثله من أهمية كبرى ويشكل عائقا 
كبيرا وحجر عثرة في مواجهة أي 
تنمية أو تطوير أو نهوض بالدولة 

كما هو املنشود منها.
ومما ال شك فيه أن املهمة غير 
هينة أبدا، كمــا أن هناك القضية 
اإلسكانية التي تشكل هما للمواطن 
الكويتي. ويجب أن يتم إيجاد احللول 
املناسبة لهذه القضية، والبحث في 
إحداث ســبق وإجناز فيها لراحة 
املواطنني الباحثني عن مسكن يؤويهم 
ويرحمهم من نار اإليجارات املرتفعة 
التي تســتهلك جيوبهم وتستهلك 

أيضا موارد الدولة. 
وأخيرا نشدد على تعزيز الوحدة 
الوطنية التي هي غاية مطلوبة في 
ظل األوضاع واملعطيات التي أشرنا 

إليها في مقالنا هذا. واهللا املوفق.

الثانية «اإلعالم  ٭ شكرا ألسرتي 
لنرمني  الدائم  والصحافة» بدعمكم 
احلوطي، شــكرا لطالبي الذين هم 
اآلن زمالئي على كل دعمهم لي، فهم 
فرحة قلبي، شكرا لتواصلكم معي 
حتى بعد تخرجكم مازلتم على تواصل 
معي ودعمي أيضا، فبكم وبحبكم 
ينبض قلبي وتستمر حروفي، ربي 
يحفظكــم لي ويقر عني أهلكم بكم 

يا مبدعني. 
٭ أعداء النجاح، شكرا لكم ألنكم في 
كل وقت تزيدون مني قوة وصالبة 
ألصل إلى النجــاح، ففي كل مرة 
جتعلونني أبدع وأنتج شيئا جديدا 
سواء على صعيد املسرح أو اإلعالم 
وفنونه ككل، شكرا لكم من القلب 
حقيقة وليس بكذب، بأن الشــكر 
موصول لكــم ألنكم جزء اليتجزأ 
من هذا النجاح الذي أعيش وأحيي 

من خالله. 
مسك اخلتام: اللهم بارك لنا شهر رجب 
الكرمي، نســألك يا جبار القلوب أن 
تفرجها على كل مهموم وتفك كرب 
كل الناس، اللهم بلغنا شهر شعبان 
ورمضان ونحن في أحسن حال... 
وكل عام وأنتم بألف خير ال فاقدين 

وال مفقودين.

جدا مسببا احتقانا شديدا، وآالما 
بالعني، وضعفا باإلبصار،  شديدة 
ويرى املريض هاالت ملونة كألوان 
قوس قزح حول مصدر الضوء، مما 
يجعل املريض يسارع إلى الطبيب، 
وعالج هذا النوع سهل جدا بواسطة 

القطرات واحلبوب ثم الليزر.
أما النوع الثاني «املزمن» فهو إما 
أن يكون ابتدائيا بال مسبب خارجي 
أو ثانويا بسبب مرض آخر، وفي هذه 
احلاالت يكون العالج باألدوية، والتي 
تعطــي النتيجة املطلوبة لتخفيض 
ضغط العــني، وقد يحتاج املريض 
إلــى جراحة لتصريف الســوائل 
من العني، وهنــاك تطورات كثيرة 
للجراحة فقد نستعمل  بالنســبة 
األنابيــب البالســتيكية، وهو ما 
بالصمامات، وقد نستعمل  يسمى 
 «mmc» بعض املواد الكيميائية مثل
لتقليل فرصة تليف وتسكير الفتحة 

اجلراحية.

لألسف من يســتطيع أن يستثمر 
فراغه، وميــأله حركة ونفعا لذاته، 
ولذلك ذكر النبي ژ أن الفراغ قد 
يكون نعمــة وقد يكون نقمة، وأن 
معظم الناس يغفلون عن رؤية ما في 
الفراغ من فوائد وإمكانات مهدرة، 
فقال ژ: «نعمتــان مغبون فيهما 
كثير من الناس، الصحة والفراغ».

ووحده اإلنسان العاقل حني يشعر 
بأن بوادر هذه احلالة بدأت تتسرب 
إليه، فإنه سرعان ما يحاول أن ميأل 
نفسه وقلبه وعقله ووقته مبا يطرد 
عنه ذلك احلزن والضجر وامللل، كأن 
ينشغل بعمل ال يحتاج إلى كثير من 
التركيــز، وأن يكثر من اللجوء إلى 
ذكر اهللا أيضا، واالســتعاذة به من 
حديث النفس ووساوس الشيطان، 
الوضــوء، ولزوم  واحملافظة على 
التسبيح، وبذل  االستغفار، ودوام 

اخلير للناس وقضاء حوائجهم.
فإن ذلك مما يطرد الشــيطان، 
ويشــرح الصدر، ويعافي النفس، 
القلب، ويجدد النشــاط،  ويطمئن 
وفوق ذلك ميأل الفراغ بالصالح من 
األعمال: (وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاســتعذ باهللا إنه سميع عليم 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون).

فإن الفراغ يصيب القلب بأمراض 
وعلل هي أشــد فتكا باإلنسان من 
أمراض البــدن، والبرء منها يكون 

عسيرا وبعيد املنال!

«املرأة في مسرح إسماعيل عبداهللا» 
هي ابنتي وصديقتي د.أحالم حسن، 
فمنذ أن رأيتها في مسرحية البوشية 
تركت فيني أثرا جعلت أفكاري تشغف 
للبحث عن هــذا الكاتب مما قامت 
به من أداء متميز لشخصية املرأة 
وهذا ليس بجديد على املبدعة أحالم 
حسن، ومنذ ذلك الوقت ومشاهدتي 
للعرض بدأت فكرة «املرأة في مسرح 
إسماعيل عبداهللا».. شكرا يا ملهمتي. 
«الكلمة.. حرية.. صحافة» ذلك  ٭ 
هو عاملي، كل الشــكر لكل إعالمي 
وصحافي كتب ودعم إنتاجي األدبي 
واملولود اجلديد «املرأة في مسرح 

إسماعيل عبداهللا».

املركزي أيضا، ولألسف ما فقد من 
ميدان البصر ال ميكن إرجاعه، وأي 
لتوقيف املرض، وميكن  عالج هو 
أن نقســم ارتفاع ضغط العني إلى 
نوعني أساسيني هما احلاد واملزمن.
أمــا االرتفاع احلاد فهو يحدث 
بصورة مفاجئة، ويكون عادة عند 
املرضى ذوي الغرفة األمامية الضحلة، 
وهنا يرتفع الضغط إلى درجة عالية 

اإلرادة، والثقة بالنفس، فإن القلوب 
أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت 
غليانا، كما جاء في احلديث الشريف، 
غير أن اختــالف الناس وتفاوتهم 
إزاء هذا التقلب والتأرجح يكمن في 
القدرة على تدارك الذات، وانتزاعها 
من احللقة املفرغة، واخلروج بها من 
هذه احلالة العارضة، حتى ال تكون 
تلك احلالة طبعا متأصال، وسلوكا 
معتادا؛ ألنها يجب أن تظل استثناء 

يثبت استقرار النفس واتزانها.
وإن لم يخب ظني، فإنني اعتقد 
بأن السبب الرئيسي الذي ميكن أن 
يكون من وراء هذه احلالة غير السوية 
هو الفراغ، خاصة إذا كان في املراحل 
العمرية األولى لإلنسان، حيث عقله لم 
ينضج بعد، وخبراته مازالت ضعيفة، 
وإرادته رخوة ال تستطيع أن تقوى 

على مواجهة العقبات والصعاب.
النــاس بوجه عام  فالقليل من 

جديدة في «أبــو الفنون»... واآلن 
أتت إضاءتي لشموس عكست شمسها 

على صفحات كتابي وهم: 
٭ أســرتي الصغيرة كل الشــكر 
لدعمكم لي في كل وقت.. اهللا يحفظكم 

لي ويزيدنا وال ينقصنا. 
التي  الرشــيدي  ٭ د.خلود خالد 
أهدت لي لوحة من لوحاتها لتكون 
غالف كتــاب «املرأة في مســرح 
إســماعيل عبــداهللا»، بجانب ذلك 
اإلهداء معاصرتها ومعايشتها معي 
مرحلة «والدة» الكتاب، كل الشكر 
وعساها تكون فتحة خير لي ولچ 

يا وجه اخلير. 
٭ لكل شيء فكرة وملهمة الفكرة في 

هذا السائل، ونظرا ألن سرعة تكوين 
سوائل العني تعتبر ثابتة في أغلب 
احلاالت فإن العيب األساسي هو بطء 

في تصريف هذه السوائل.
وأما أعراض ارتفاع ضغط العني 
فهي فقد رؤية األشــياء اجلانبية، 
وال يرى املريــض إال ما هو أمامه 
فقط، ومع تطور املرض يزداد هذا 
الفقد تدريجيا إلى أن يفقد اجلزء 

األعمال، وتأجيــل ما ميكن تأجيله 
إلى حال النشاط واجلد.

فكثيرا ما يجد اإلنســان نفسه 
وقد ضاقت عليه، حتى ال يكاد يجد 
منفذا لنفسه! وتكاثرت عليه الهموم، 
وتداخلت األفــكار، وفترت همته، 
بحيث ال يجد قــدرة على التركيز 
في عمل واحد، أو ال يجد من نفسه 
أصال إقباال على أي عمل، وقد تستمر 
هذه احلالة مغلفة بشيء من احلزن 
والضجر وامللل، أو اليأس والقنوط، 
وهو إن استسلم لذلك، ولم يحاول 
أن يسلك ما يخفف عنه هذه الهموم، 
فإنه قد يتردى في مهاو ال نهاية لها 
من اجلزع، والقنوط من رحمة اهللا، 
وفقدان الثقة بالذات، وانعدام األمل 

في حلظة أفضل.
وهذه احلالة من تقلب املشــاعر 
وفتور الهمة، قد تعتري أي إنسان 
منا مهما أوتي من رجاحة العقل، وقوة 

ما أجملك من شــهر وما أعظم 
أيامك! وكل أيام اهللا عز وجل جميلة 
وعظيمة، ولكن شهر رجب غير، اللهم 
أمتم علينا أيامك باخلير والسعادة 
واجعل كل ما نقوم به مرضيا لك يا 

ذا اجلالل واإلكرام.
غرة رجب هذا العام لها طعم غير 
ومذاق آخر، فمع بداية هالل رجب 
صدر لي الكتاب اخلامس «املرأة في 
مسرح إسماعيل عبداهللا» بعيدا عن 
حيثيات الكتاب سواء على الصعيد 
التاريخ النســوي أو املسرحي أو 
النقدي إال أن سطورنا اليوم كتبت 
حروفها لتوجيه الشــكر إلى أناس 
قاموا مبســاعدتي وسندي إلى أن 
انتهيت مــن صفحات كتابي ليولد 

في فجر غرة رجب.
(لئن شكرمت ألزيدنكم) نعم من 
يشــكر اهللا يزيده من نعمه، وها 
أنا اليوم أخصص ســطور مقالي 
لي  السند والظهر  لشخوص كانوا 
بأن أكمل تلــك األطروحة العلمية 
النقديــة لتخــرج لعالم املســرح 
والثقافة العربية، وأملى من اهللا أن 
ينال إعجاب القراء وخصوصا أهل 
املسرح، وتصبح كلمات «املرأة في 
مسرح إســماعيل عبداهللا» إضاءة 

حتدثنا في املقال السابق عن سؤال 
يكرره الناس ألطباء العيون، وهو ما 
العني اجلافة؟ وحتدثنا بالتفصيل عن 
العني اجلافة، وكيفية التعامل معها 
وعالج مشكلتها، واليوم سنتحدث 
عن سؤال مكرر آخر، أال وهو هل 
للصداع تأثير على النظر؟ وأقول إن 
للصداع أسبابا كثيرة ومتعددة، فقد 
يكون بسبب مرض أو خلل بالعني، 
وال ميكن احلكم على احلالة إال بعد 
توقيع الكشف الطبي ملعرفة السبب 
الرئيسي، أما إذا كان سبب الصداع 
ارتفاع ضغط العني، فذلك ميكن أن 
يؤثر على البصر، أما إذا كان ألسباب 

أخرى فال يؤثر على العني.
وارتفاع ضغط العني هو ارتفاع 
لدرجة تؤدي إلى التأثير على العصب 
البصري مما يترتب عليه انحسار 

في امليدان البصري.
وبسبب عدم التوازن بني سرعة 
تصريف سائل العني مع سرعة تكوين 

سياســة النفس، ومراعاتها في 
أحوالها املختلفة وتقلباتها املتعددة، 
وضع لها عبداهللا بن مسعود رضي 
اهللا عنه دستورا خاصا بها يبني لنا 
من خالله ما يصلح لها في حالة قد ال 
يصلح لها في حالة أخرى، إذ يقول: 
للقلوب شهوة وإقباال، وفترة  «إن 
وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، 

وذروها عند فترتها وإدبارها».
البشــرية بني  النفس  فتأرجح 
توا،  حاالت متناقضة كما أشــرنا 
يؤكد من منظور أوسع، حاجة تلك 
النفس إلى اخللــود إلى الراحة بني 
الفينة واألخرى، وإلى حسن تنظيم 
الوقت، حتى في أوقات الفراغ! ألنها 
حتتاج إلى اللهــو والترويح أحيانا 
كحاجتهــا إلى العمل اجلاد، فهي ال 
تستقيم على وتيرة واحدة بل حتب 
التنوع، ولذلــك يقول علي بن أبي 
طالــب ے: «إن هذه القلوب متل 
كما متل األبدان، فالتمسوا لها من 
احلكمة طرفا»، وكان عبداهللا بن عباس 
ے إذا أفاض في القرآن والسنن، 
قال ملن عنده: «أحمضوا بنا»، أي: 
خوضوا في الشــعر واألخبار وما 

يروح عن النفس.
لذلك ينصــح دائما أنه في حال 
اإلقبال والنشاط بأن يتم اإلكثار من 
األعمال مهما كانت تلك األعمال حتتاج 
إلى جهد وتعب، وأما في حال الفتور 
واخلمــول فعلينا بالعكس، أي بأن 
يتم االقتصار على الضروري من 
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