 30يوم سعادة
حديث الروح عن الروح
محمد األدميي

األيام

اليوم األول
اليوم الثاين
اليوم الثالث
اليوم الرابع
اليوم الخامس
اليوم السادس
اليوم السابع
اليوم الثامن
اليوم التاسع
اليوم العارش
اليوم الحادي عرش
اليوم الثاين عرش
اليوم الثالث عرش
اليوم الرابع عرش
اليوم الخامس عرش
اليوم السادس عرش
اليوم السابع عرش
اليوم الثامن عرش
اليوم التاسع عرش
اليوم العرشين
اليوم الواحد و العرشين
اليوم الثاين و العرشين
اليوم الثالث و العرشين
اليوم الرابع و العرشين
اليوم الخامس و العرشين

محور السعادة

سكينة الروح
عادات التعاسة
التدرب عىل فضيلة التأين
حسن اغتنام الفرص
إرادة التغيري
صناعة النية الحسنة
التفنن بالدعاء
دعاء السعادة
حسن التعامل مع الغرائز
ُس ّنة اليقظة (تنام عيني و ال ينام قلبي)
حسن استثامر الوقت
الفراغ الروحي
فاستقم كام أُمرت
فن الصفاء
الكراهية الجميلة
أمانيك الجميلة
النعيم املنيس
رعاية املشاعر
تحسني جودة الحياة
شاقني رمضان
عوامل التذبذب
الحركة بركة
و ذكرهم بأيام الله
فرحة روح
تعاسة روح

األيام
اليوم السادس و العرشين
اليوم السابع و العرشين
اليوم الثامن و العرشين
اليوم التاسع و العرشين
اليوم الثالثني

محور السعادة
مجاعة روحية
حياة الروح
فصول القلب
املتعة الروحية
رعاية الضمري

أول يوم سعادة (سكينة الروح)
رمضان شهر الروح وهو فرصة سانحة لنتجرد من سيطرة النفس التي تقودها الغرائز و
الشهوات ،وقفة لطيفة لاللتفات للروح و االهتامم بها فروتني الحياة السابق كله مركز عىل
الدوران يف فلك النفس و اشباع نهم غرائزها .فيأيت رمضان ليكرس هذا الروتني و يوقف
متادي هذا الجسد و يعطي الروح شارة القيادة لتميض باإلنسان نحو السكينة و الهدوء فال
يشء يقلق سكينة االنسان مثل فوران الشهوات .فالله ال يريد عقابك بإيقافك عن الطعام و
الرشاب و لكنه سبحانه عز وجل يريد تهذيبك و ترقية ذاتك و تشذيب شهواتك لتبقى يف
حدودها الطبيعية و تؤدي دورها كام أراد لها ..
و الفراغ الروحي من أعتى موانع السعادة و لو وهبت لك الدنيا و ما فيها و يف روحك عتمة
و فراغ فلن تهنأ و تظل يف قلبك غصة تحول دون سعادتك و يقول يف ذلك د .عبدالكريم
بكار(إن الواحد منا يدرك بوضوح الفراغ الروحي الذي يشعر به بعد انقضاء أي ملذة من
ملذات الجسد  .و حني تكون اللذة قد متت عن طريق غري مرشوع ،فإن املرء يشعر بعتمة
روحية و بوخز بالضمري و بيشء من احتقار الذات).
يأيت رمضان ليزيح هذه العتمة و يركز عىل الروح فيمدها بكل موارد السعادة ،إن كثري من
مباهج و مرسات االنسان تأيت بعد أن يكون تخلص من أثقال رغبات الجسد امللحة ،ان
الجسد مجبول عىل األخذ عىل عكس الروح التي من ميزاتها أنها قامئة عىل العطاء  ..العطاء
الالمحدود  .و إن موردا ً من أعظم موارد السعادة يتمثل يف السعي عىل إسعاد عباد الله
و اكرامهم و ال يكون ذلك اال بالعطاء ..و السعادة تنتقل بالعدوى و العطاء مردود منه
سبحانه.
اجعل هدفك يف رمضان تهيئة الروح لتلقي السكينة و التي بدورها تجلب الطأمنينة و
االستقرار و الهدوء  .و ذلك من خالل الرتكيز عىل حاجات الروح  ...و ذكر املوىل عزو وجل و
ترتيل كالمه و مامرسة العبادات التي رشف االنسان بها يشبع تلك الحاجات  .ترك الذنوب و
العيوب و كف النفس عن طلب املتع الرخيصة و ترفع الذات عن سلوك الدناءة و الخيانة
و إيثار املصلحة الخاصة  ,كل ذلك من وسائل تهيئة الروح لتلقي السكينة.

ثاين يوم سعادة (عادات التعاسة)
حديثي اليوم يف ثاين يوم سعادة عن العادات التي تجلب التعاسة و تقتل السعادة و العادة
األوىل للتعاسة و بال منازع التشاؤم و فقدان األمل بتحسن األوضاع ،إن من أشد ما يعانيه
اإلنسان و يكابده أن ميوت بداخله يشء و هو ما زال حيا .و ال يبقى للحياة من مرسات إذا
فقد اإلنسان األمل بتحسن األحوال.
إن األمل مينح لإلنسان طاقة لتحقيق تحسن عىل جميع املستويات و عىل بذل جهد
مضاعف للظفر مبا يريد ،و لو واجه اإلنسان تحديات الحياة بروح متوثبة باألمل بالظفر و
النوال لعافر دون تكاسل أو تقاعس و تخيل معي أنك قررت الذهاب ملشوار طويل لرشاء
يشء ما و لكن لديك قناعة بأن املحل الذي سوف تشرتي منه حاجتك مغلق بهذا الوقت ...
هل ستذهب ؟
هكذا هي الحياة إن عشتها بال أمل فقدت كل طاقتك فال تبذل أي جهد.
و املتشائم يرى الجانب املظلم من األشياء و يتوقع حدوث املكاره دوماً و لو مل يكن هناك
سبب لحدوثها  ...توجه نفيس مقيت يدمر صاحبه و يحمله متاعب جمة هي أشد وقعاً
عىل أعصابه من املصائب و امللامت التي ميكن أن تقع.
ثاين عادة من عادات التعاسة هي الشعور بالضجر و امللل و العيش ضمن روتني مكرر
رتيب ،و إذا أردت أن ترى النمطية و الرتابة يف أفضل صورها  ...انظر لحياة املوظف.
فحياته متيض عىل منط واحد :يستيقظ يف وقت محدد و يتناول فطوره يف الساعة الفالنية ،و
يف الدقيقة الفالنية يخرج من عمله و يف ساعة معينة يكون الغداء ثم الجلوس مع األهل أو
األصدقاء يتلوه سامع نرشة األخبار أو رؤية يشء آخر ,و بعد ذلك يهجم النعاس أو النوم من
أجل الراحة و االستعداد ليوم جديد ،و هكذا يظل يدور يف رحى روتني يقتل السعادة.
و املأساة عزيزي اإلنسان أن تكون أيامك متشابهة يومك مثل أمسك و مستقبلك مثل
ماضيك  ...هنا أنت متوت قبل أوانك.
لحياة الخالية من الدهشة و اإلثارة تجعلنا نشعر أنها فقدت معناها الجميل فنعيش

بدوامة مفرغة من السعادة .إذا مل تجد فارق كبري بني الظروف الحارضة و بني الظروف التي
تتمناها فأنت هنا تعيش بروتني يومي يتوجب عليك قتله.
إن للتعاسة موارد كثرية و معظمها تنبع من نفسك و عاداتها.

ثالث يوم سعادة (التدرب عىل فضيلة التأين)
يأيت رمضان ليعلمنا كيف نتقن فضيلة التأين و نتوقف لنعيد التأمل يف السلوكيات و األعامل
التي منارسها .و طريقة العيش التي ننتهجها.
تتشارك معنا البهائم يف غرائز الطعام و الرشاب و الجنس فيأيت رمضان ليمنعنا من االسرتسال
يف اشباع هذه الغرائز ليقول لنا أنتم لستم بهائم .عيشوا جانبكم اإلنساين أكرث ،التفتوا
لحاجات الروح.
تتوقف من بزوغ الشمس عن الطعام و الرشاب و مبارشة كثري من األمور املحببة للنفس و
تلزم نفسك بعدم الوقوع يف الكثري من املكروهات حفاظاً عىل نقاء صيامك و بالتايل أنت
هنا تحافظ عىل صفاء قلبك و رونق روحك  ..فتسمو بالصيام.
يأيت رمضان لنتوقف و ننظر إىل حقيقة الحياة التي نعيشها ،تلك الحياة التي كانت تدور يف
فلك اشباع الغرائز ،فنصبح أكرث قدرة عىل التأين و التصرب و التحكم بأهواء النفس ،و نعيش
انسانيتنا أكرث.
يا شباب تعلموا أن ال تستعجلوا يف أمور الدنيا كلها و تدربوا عىل التأين يف جميع أحوالكم و
قراراتكم و حكمكم الرسيع عىل األشخاص و األحداث.
كم حدثت من مشاكل و مشاحنات ،ثم تبني أنه ال مسوغ لها ،و أنها حدثت بسبب عدم
فهم األمور كام يجب.
إن مزيدا ً من التأين قبل اصدار االحكام و اتخاذ مواقف سيخفف من ارتكاب اخطاء فادحة
بحق الغري و بحق أنفسنا.
و بالتأين السعادة.

رابع يوم سعادة (حسن اغتنام الفرص)
جميعنا يعرف الحديث الشهري ا ْغتَ ِن ْم َخ ْم ًسا قَ ْب َل َخ ْم ٍس :شَ َبابَ َك قَ ْب َل َه َر ِم َكَ ،و ِص َّحتَ َك قَ ْب َل
َس َق ِم َكَ ،و ِغ َن َاك قَ ْب َل فَ ْقر َِكَ ،وفَ َراغ ََك قَ ْب َل شُ ُغلِ َكَ ،و َح َيات ََك قَ ْب َل َم ْوتِ َك.
و هذا الحديث يوضح أن هناك فرص سانحة للتزود و االستكثار من فعل الخري و تحقيق
االنجازات و أن عىل االنسان أن يتعجل يف اغتنام الفرص التي بني يديه فهو ال يدري متى
تحل عليه أحد هذه املهالك فتعطله و تقتل انتاجيته و تحبس عنه االنجاز.
فامذا تنتظر هرم يذهب نشاطك أو مرض يعطل حركتك أو فقر يتلف ذاتك أو شُ غال
ينسف أوقاتك أو موت  ...و ال مفر من املوت و ال أحد يعلم متى ميوت.
و رمضان فرصة سانحة مانحة للتزود من الخري و تقديم رضوان الله عز وجل عىل كل
محبوبات النفس و فرصة أيضاً للرتقي يف مدارج السمو االنساين بضبط أهواء النفس و
ميالنها ،و سبحان الله يف لحظات رمضان يتضاعف أجر العمل املبذول إىل أضعاف مضاعفة
و أي كرم يفوق هذا الكرم.
و اغتنام الفرص عىل الوجه األمثل يبهج القلب كام أن خسارتها و فواتها يجلب الندم و
الحرسة.
و يكفي أن تستشعر أن عملك أجره مضاعف  ....سعادة ما بعدها سعادة.
اعملوا و تنعموا مبذاق السعادة الهانئ من ينابيع رمضان النقية.

خامس يوم سعادة (إرادة التغيري)
من حسن احرتام االنسان لنفسه أن ال يرىض لها بالعيش عىل فتات الحياة و أن يطلب من
األيام خريها و من السنني عزها و من الحياة مجدها .و الحياة اليوم تتحرك بشكل مخيف
و كل يشء خاضع للتغيري و إذا مل يرد االنسان التغيري لألفضل و يطلبه سوف تغريه الحياة
لألسوأ رغامً عنه و هناك شواهد كثرية عىل ذلك.
و رمضان يُحدث تغيري عىل عدة مستويات ،عىل املستوى الشخيص و املعييش و هنا تسنح
فرصة ذهبية ملواكبة التغيري و إحداث تغيريات عىل املستوى الشخيص  ...و لكم سمعنا
حاالت عديدة غريت من عاداتها السيئة خالل شهر رمضان مثل التدخني و تناول القات
و العالقات الغري نظيفة و غريها الكثري من السلوكيات املنحرفة فمع حدوث تغيري عىل
مستوى العامل الخارجي يصبح تغيري الذات و السلوكيات أسهل و أهون.
يغي ما بقوم
يقول د .عبدالكريم بكار يف تفسريه آلية التغيري (قال سبحانه  « :إن الله ال ّ
يغيوا ما بأنفسهم « لقد ربط الله بني نوعني من التغيري  :تغيري يحدثه الناس عىل
حتى ّ
صعيدهم الشخيص من خالل تغيري ما بأنفسهم  ،والذي ينعكس إيجابياً عىل سلوكاتهم
وعالقاتهم  ،أما التغيري الثاين فيحدثه الله لهم يف أرزاقهم وأوضاعهم العامة  ..وهذا التغيري
ال يحدثه الله – تعاىل – لهم إال إذا حدث التغيري األول )
و أي تغيري له طريقان :
الثورة أو التطوير.
عىل مستوى األفراد و املؤسسات و الحكومات.
املستعجلون و ضعاف الصرب دوماً يثورون  .الناضجون يؤمنون بفاعلية الحكمة و الصرب يف
تحسني األمور.عواقب الثورة دوماً غري مضمونة و ال مأمونة ...فقد تصيب و تنجح او تحدث
كارثة و انتكاسة.

التطويــر طريقــه طويــل و شــاق و بطــيء التحســن لكنــه يف النهايــة يصــل بــك ملراميــك.
هنــاك حــاالت مــن العدميــة و الدمــار ال ينفــع معهــا اال الثــورة لكــن يجــب االســتمرارية و
تحمــل النتائــج.
و أفضــل التغيــر مــا كان بالتــدرج و بخطــوات واثقــة و مدروســة و قائــم عــى التطويــر و
التحســن املســتمر.
رمضان شهر التغيري فيا رب غري نفوسنا و أحوالنا و أوضاعنا إىل األفضل و األجمل و األمثل.

سادس يوم سعادة (صناعة النية الحسنة)
و أصعــب مــا يف النيــة أنهــا خفيــة و غــر ملموســة و تتداخــل عوامــل كثــرة يف تشــكيلها
و أفضــل تعريــف للنيــة بأنهــا التوجــه الروحــي .و إلصــاح النيــة مطلــوب أوالً التفتيــش
يف املقاصــد التــي يرنــو لهــا االنســان يف حركتــه و تحركــه ،و الجميــل يف أمــر النوايــا أنهــا
محــط نظــر الخالــق عــز وجــل فلــو أن االنســان ارتكــب فعــل خاطــئ مــع ســامة النيــة و
املقصــد فــإن اللــه ال يؤاخــذه عــى عكــس النــاس الذيــن يحكمــون علينــا مــن خــال اقوالنــا
و ســلوكياتنا .و أول خطــوة عليــك فعلهــا لتحســن تعاملــك مــع رمضــان هــو أن تصلــح نيتــك
التــي هــي محــل نظــر الخالــق عــز وجــل فــإن رأى اللــه مــن عبــده حســن نيــة أعانــه عــى
تحقيقهــا .و مخيــف ذلــك الدعــاء حينــا نقــول (اللــه يعطيــك عــى قــدر نيتــك) فكثــر مــن
األحيــان تســوء نوايــا البــر و عطــاء اللــه وفقـاً لهــذه النوايــا قــد تكــون كارثــة ،فأحســنوا يف
الدعــاء .و مــن عــدل اللــه أنــه يجــازي عــى الخواطــر الخــرة و النوايــا الطيبــة و ال يحاســب
اإلنســان عــى نوايــاه الســيئة إذا مل تتحــول إىل فعــل أو قــول .و عبــادات اإلنســان أجرهــا
يــأيت مبقــدار حضــور اإلخــاص فيهــا و اإلخــاص محركــه النيــة و لذلــك كانــت صحــة النيــة
رشط أســايس مــن رشوط قبــول األعــال عنــد اللــه عــز وجــل.
يارب أصلح نوايانا و ارزقنا خالص اإلخالص.

سابع يوم سعادة (تفنن بالدعاء)
فــإين قريــب هكــذا وصــف اللــه عــز وجــل حالــه مــع مــن يســأله مــن عبــاده  ..إين قريــب
و مل يكتفــي و أضــاف :أجيــب دعــوة الداعــي إذا دعــان  ..و مــع القــرب اإلجابــة  ...فــإذا
دعــوت اللــه و طرحــت لــه ســؤلك فمــع قربــه منــك و اســتامعه لدعائــك هــو ســيجيبك.
و الدعــاء بالنســبة لإلنســان رغبــة يف أن يتــم يشء بينــا هــو عنــد اللــه وســيلة قــرب و
خضــوع و اتصــال ،ال تجعــل الدعــاء وســيلة للنــوال و الظفــر و لكــن استشــعر بــه لــذة
القــرب و أجمــل لحظــات العمــر هــي يف استشــعار لــذة القــرب مــن رب الكــون  ...و أقــرب
مــا يكــون العبــد مــن ربــه و هــو ســاجد .فأكــروا الدعــاء يف الســجود.
و يكــون الدعــاء مذمومـاً حينــا تدعــو اللــه عــى وجــه االختبــار أي أن تختــار دعــوة تدعــو
اللــه بهــا ...و أنــت تقــول يف نفســك ســأدعو اللــه بهــذه الدعــوة و انظــر أيســتجيب أم ال.
تنشــأ مأســاة اإلنســان مــن خــال التقــاء نقــاط الضعــف الداخليــة مــع الظــروف الخارجيــة
الصعبــة فيحــدث فشــل شــديد أســبابه داخليــة و خارجيــة ،عندهــا يشــعر اإلنســان بعجــز
و هــوان و ال ميلــك بيديــه يشء ملقاومــة أثــار هــذا الفشــل ،مثـاً فقــر يعــاين ويــات مــرض
الرسطــان يعيــش يف بلــد فقــر و االدويــة غــر متوفــرة و العــاج غــر ممكــن يف بلــده ...مــاذا
عســاه أين يفعــل  ...أليــس الدعــاء هنــا هــو ســبيل النجــاة الوحيــد فيدعــو خالقــه دعــوة
املضطــر .و مســكني مــن ال يؤمــن بوجــود إلــه قريــب مجيــب ...يعيــش كشــجرة عطــى يف
الصحـراء!
و قــد ذكــر اللــه آيــة ( فــإين قريــب ) بعــد ذكــره آيــة الصيــام ( كتــب عليكــم الصيــام)
فللصائــم دعــوة ال تــرد و كان الســلف الصالــح يســتعدون لرمضــان بوضــع قامئــة مــن
األدعيــة التــي ســوف يتوســلون اللــه بهــا يف رمضــان.
االســتمرار يف الدعــاء مــع عــدم رؤيــة بــوادر االســتجابة مــن حســن الظــن باللــه تعــاىل وكأن
الداعــي يقــول  :ســأديم طــرق بابــك ألين عــى يقــن بأنــك ســتفتح( .د .عبدالكريــم بــكار)
و ال أنــى تلــك الدعــوات الجميلــة و األمــاين التــي وضعتهــا يف ســجدة و اســتجابها اللــه...
إين ألراهــا مــن أهــم نقــاط التحــول يف حيــايت.

ثامن يوم سعادة (دعاء السعادة)
دعونــا نتأمــل يف دعــاء الرســول صــى اللــه عليــه و ســلم و الــذي يــرد فيــه أســباب تعاســة
اإلنســان و لنســتخلص منــه موانــع ســعادتنا عــى وجــه األرض:
(اللَّ ُهـ َّم إِ ِّن أَ ُعــو ُذ ِبـ َـك ِمـ ْن الْ َهـ ِّم َوالْ َحـ َزنِ َوأَ ُعــو ُذ ِبـ َـك ِمـ ْن الْ َع ْجـ ِز َوالْك ََســلِ َوأَ ُعــو ُذ ِبـ َـك ِمـ ْن
ـن َوالْ ُب ْخــلِ َوأَ ُعــو ُذ ِبـ َـك ِمـ ْن َغلَ َبـ ِة ال َّديْــنِ َوقَ ْهـ ِر ال ِّر َجــا ِل ).
الْ ُجـ ْ ِ
هنــا االســتعاذة باللــه مــن الحــزن (املــايض) الهــم (املســتقبل) و العجــز و الكســل (الحــارض
و العجــز فشــل بغــر ارادة مــن االنســان و الكســل فشــل بإرادتــه) و الجــن ( عــدم االقــدام
) و البخــل ( عــدم االســتمتاع و حــرص عــى الحيــاة) و غلبــة الديــن ( مذلــة ) و قهــر الرجــال
( ظلــم ).
و الرســول صــى اللــه عليــه و ســلم لخــص لنــا يف هــذا الدعــاء أســباب التعاســة و اســتعاذ
اللــه منهــا لتتحقــق الســعادة.
و إذا خلت حياة االنسان من هذه املدلهامت وجبت له السعادة و الهناء.
و متــى مــا ســلم اإلنســان أمــره لربــه و تــوكل عليــه بعــد أن بــذل األســباب و حــرص عــى
آخرتــه و تعلــم مــن دروس ماضيــه و تــرك الكســل و الخــوف و تعلــم اإلقــدام و تعامــل مــع
املــال باتـزان ال مفــرط و ال مبالــغ و اســتعان باللــه عــى كل أمــره  ...كتــب لــه الســعادة.
أكرثوا من هذا الدعاء يف رمضان.

تاسع يوم سعادة (حسن التعامل مع الغرائز)
لــكل انســان أي إنســان غريزتــان رئيســيتان األوىل للبقــاء و الثانيــة للتكاثــر ،و تنبثــق مــن
هــذه الغرائــز العديــد مــن الشــهوات ،مــن غريــزة البقــاء شــهوة الطعــام و الــراب و
حــب كل مــا يحفــظ وجودنــا عــى هــذه الحيــاة ،الغريــزة الثانيــة التكاثــر و ينــدرج تحتهــا
شــهوات املــال و القــوة و النفــوذ و الجنــس و التكاثــر باألبنــاء ،و اإلنســان يرتقــي بإنســانيته
طاملــا أحســن تعاملــه مــع هــذه الغرائــز و يســقط للبهيميــة إذا تركهــا بــا ضابــط أو حــاول
اشــباعها مــن غــر قنواتهــا النظيفــة.
ـب
ـر ابْـ ُن آ َد َم َويَ ْكـ َ ُ
يقــول الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه و ســلم « :يَ ْكـ َ ُ
ـر َم َعـ ُه اث ْ َنــانِ ُ :حـ ُّ
املَــا ِل ،و حــب البقــاء» .
و هــذا يؤكــد عــى كالمنــا أن اإلنســان مجبــول بفطرتــه و خلقتــه عــى حــب هــذه األشــياء
بــل أنــه يُســاق إليهــا ســوقاً ،و للــه يف ذلــك حكمــة ،فلــو مل يربــط اشــباع تلــك الغرائــز
باللــذة لعــزف النــاس عــن إشــباعها و توقــف النســل و تــرك النــاس مكابــدة الحيــاة و
انطفــأت الرغبــة يف العيــش و انتهــت حيــاة االنســان .و اللــه جعــل لــكل غريــزة قنــاة
نظيفــة إلشــباعها و لكــن لألســف االنســان أســاء تعاملــه مــع اشــباع هــذه الغرائــز و انشــغل
بإروائهــا عــن مهامــه الحقيقيــة يف الوجــود ,و العجيــب مــع هــذه الغرائــز أن اإلنســان إذا
انشــغل بهــا ال يجــد لهــا حــد ارتــواء خاص ـ ًة إذا ســلك فيهــا غــر مســالكها النظيفــة.
و باعتقــادي أن مأســاة االنســان عــى هــذه األرض تنبــع مــن حرصــة و نهمــه و تركيــزه عــى
غرائــزه و رصف وقتــه يف جــرف اللذائــذ و تحصيــل املتــع الحســية الرخيصــة ،وأن اإلنســان
وجــه تركيــزه عــى م ـرات الــروح لوجــد أن الســعادة ليســت يف اللــذة .و رمضــان يــأيت
ليؤكــد حقيقــة انســانيتنا و يلزمنــا للتوقــف عــن اشــباع هــذه الغرائــز و لــو بشــكل مؤقــت
كنــوع مــن التدريــب عــى تنــايس رغبــات الغرائــز امللحــة و لــي نتعامــل معهــا مبــا تســتحقه
مــن اهتــام و إرواء.
إن الســعادة ليســت اللــذة و لكــن يف ضبــط لذائــذ الجســد و الحــرص عــى مــا يبهــج الــروح
و التعاســة هــي يف صخــب شــهوات الجســد و خفــوت صــوت الــروح.

عارش يوم سعادة ُ :س ّنة اليقظة (تنام عيني و ال ينام قلبي)
املهــم جــدا ً أن تكــون حــارضا ً يف اللحظــة التــي تبــارش بهــا العبــادات ،و أن تكــن يقظــاً
صاحــي القلــب و مفتــوح الذهــن عنــد ذكــرك للمــوىل عــز و جــل ،و أن ال تــردد كالمـاً مفرغـاً
مــن املعنــى و الشــعور .و ترتــل آيــات ال تعيهــا.
كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم حــارضا ً بروحــه يف كل مــا يفعلــه ،مينــح اهتاممــه كامـاً
و يعيــش بجميــع حواســه اللحظــة التــي وهبهــا وقتــه ،أرحنــا بهــا يــا بــال دليــل حــي عــى
حضــور النبــي القلبــي و الروحــي و العقــي يف الصــاة .إن أهــم مــا يف حيــاة اإلنســان هــي
اللحظــة التــي يعيشــها فكيــف لــو كان اإلنســان مغيبـاً عنهــا مشــتتاً غــر حــارض!
و مــن القصــص الطريفــة أن ســيدنا عمــر ابــن الخطــان طلــب مــن غالمــه أن يحــر لــه لــن
مــن ماعــزه ,فحمــل لــه الغــام لــن و عندمــا تذوقــه عمــر أخرجــه مــن فمــه و ســأل :مــن
أيــن جلبــت الحليــب؟
قال الغالم ذهبت و مل أجد لبناً يف ماعزنا فحلبت من التي بجانبها!
السؤال كيف فرق عمر بني لنب املاعز؟
إن اإلنســان الــذي يعيــش وجــوده بيقظــة روح و اتقــاد ذهــن و يســتحرض كل حواســه عنــد
مبارشتــه للحيــاة هــو يف الحقيقــة يعيــش الحيــاة بطولهــا و عرضهــا مســتغالً نعمــة وجــوده
عــى أكمــل وجــه .عــى عكــس اإلنســان املغيــب بكيــف أو لهــو أو شــهوة و لذلــك ال يجتمــع
يف قلــب انســان واحــد إميــان مــع غفلــة ،فالغافــل ال يعــي يشء و مشــغول بشــهواته و كيفــه
نســا ُه ْم أَنف َُسـ ُه ْم أُ ْولَ ِئـ َـك ُهـ ُم الف ِ
َاسـقُونَ) .و الفســق انغــاس
حتــى عــن نفسه(نَ ُســوا اللَّـ َه فَأَ َ
يف امللــذات امللهيــة .لــذا الغافــل يغفــل عــن كل يشء حتــى مصالحــه و يفوتهــا لصالــح
ملذاتــه الرخيصــة.
و أفضــل الذكــر مــا كان صــادرا ً مــن القلــب فيقــول اإلنســان اســتغفر اللــه و هــو يســتذكر
ذنوبــه مستشــعرا ً حيــاؤه و وجلــه مــن اللــه.
و الصيام الذي ينقيض بغفله ال أجر فيه. .
عيشوا رمضان بكامل قواكم العقلية و الروحية..وتهيأوا لهبات نسامئه و عيشوا بيقظة

حادي عرش يوم سعادة (حسن استثامر الوقت)
مــن الحقائــق التــي يتوجــب علينــا أن نعيهــا جيــدا ً هــي أنــه ال ميكــن لنــا أن نســيطر عــى
الوقــت مهــا عملنــا و املتــاح أمامنــا هــو الســيطرة عــى املامرســات و النشــاطات التــي
نوهبهــا زمــن مــن أعامرنــا.
و العــامل اليــوم يتحــرك بشــكل مثــر و مخيــف و الوقــت مل يعــد كــا كان ،كــرت امللهيــات
و املشــاغل و مل يعــد يكفــي الوقــت لنــؤدي واجباتنــا عوضـاً عــى أن نســتهلكه يف املرفهــات
التــي تســتنزف حياتنــا دون رحمــة ،و الجميــع يتســاءل ملــاذا الوقــت ميــي رسيعــاً و
الحقيقــة أن الوقــت ميــي اآلن كــا كان ميــي يف األمــس و الــذي تغــر هــو النشــاطات
التــي نســتهلك بهــا الوقــت.
كرثت علينا امللهيات فام عدنا نشعر مبرور الوقت.
و لذلــك إذا أردت أن تُديــر الوقــت (مــع تأكيدنــا عــى عــدم امكانيــة ذلــك) فعليــك أن
تســيطر عــى انشــطتك و تديــر ذاتــك و تضغــط عليــه بأهــداف تســعى يف تحقيقهــا.
يتســم هــذا الزمــن بالتعقيــد و التطــور املجنــون و الفشــل اليوم ليس بســبب قلــة االمكانات
و لكــن بســبب خــور اإلرادة و تفضيــل الدعــة و الراحــة عــى املثابــرة و االجتهــاد ,و مــع
هــذا التعقيــد و التطــور تــأيت العديــد مــن الفــرص و التــي تفــوت عــى املتقاعســن الغــر
مستعدين .و النـــاس يف التعامل مع الفـــرص ثالثـــة أنـــواع  :اولئـــك الذيـن يصنعـون الفـرص
 ,و أولئـــك الـــذي ينتظـرون الفـرص تأتـي و الصنـف األخيــر هــو الــذي ينظــر للفــرص و
هــــي تضيــع فيقعــــد متحرسا ً نادمــاً.
و الوقــت ميــر ميــر شــئت أم أبيــت وعيــت أم جهلــت ،والحــرة الكــرى هــي يف فواتــه دون
أن يكــون قــد حققــت فيــه يشء جيــد ينفعــك دينـاً و دنيــا.
اننـــا فـــي هـــذا الحيـاة فـي سـباق مـع الزمـن و إن أعظـــم فرصـة متاحــة لجميــع البشــر
هــي فرصــة الحيــاة املتمثلــة فــي نعمــة اإليجـاد و مـا دام اإلنسـان يتنفـس فهـذه هـي
أعظـــم فرصـة أمامـه لـو اغتنمهـا بالشـكل الصحيـح.

و كــا نــرى كيــف تنقــي أيــام رمضــان الجميلــة رسيع ـاً ،و نحــن إذا مل نســتغل فرصــة
رمضــان عــى الوجــه الصحيــح بالعبــادة و الذكــر و تقديــم األعــال الخــرة و الفــوز بســكينة
الــروح و التــي أراهــا مــن أهــم مثــار رمضــان  ...ســيضيع رمضــان و تضيــع أعامرنــا يف ال يشء
و ال يــدري أحــد هــل ســنكون أحيــاء عــى هــذه الحيــاة يف رمضــان القــادم.
أحسنوا استثامر الوقت يف الخري.

ثاين عرش يوم سعادة (الفراغ الروحي)
تجتــاح بعــض النــاس حالــة مــن الشــعور بالنقــص – أو مــا نســميه الشــعور بالفـراغ الروحي
– فيظــل يســتجدي الحيــاة و األحيــاء و كل مــا هــو موجــود ليســد هــذا النقــص و ميلــئ
الفــراغ الــذي يــأكل يف كل لحظــة يشء مــن ذاتــه ،و كلــا اتســعت هــذه الهــوة زادت
تعاســة اإلنســان و زاد لهثــه خلــف أمــور دنيويــة ليشــبع نهــم روحــه العطــى ،و هــو بهــذه
املحــاوالت مثــل الــذي يحــاول حــل مشــكالت غــر مرئيــة و ال ملموســة بحلــول ملموســة و
مرئيــة.
صاحبنــا هــذا يشــعر بالتفاهــة و عــدم القيمــة فيلجــأ لوســائل رخيصــة ليحارب هذا الشــعور
و يصنــع مــن األشــياء املاديــة قيمــة معنويــة لوجــوده  ...فيظــل يســتهلك و يقتنــي ليقــول
للنــاس انظــروا يل أنــا هنــا  ...و دومـاً يفشــل ألنــه مل يحــاول أن يلمــس جوهــر املشــكلة.
و تتبــع املوضــة و هــوس االســتهالك و حــب الظهــور و الشــهرة و الحــرص عــى حــب و
قبــول النــاس و اإلدمــان بــكل أنواعــه كل ذلــك يعتــر مــن املحــاوالت الحثيثــة لســد النقــص
و ردم الهــوة التــي تقبــع يف عمــق الــروح.
و لألســف يلجــأ معظــم النــاس ملعالجــة املشــكلة الروحيــة مــن خــال االنغــاس يف امللهيــات
و الغــرق يف املتــع الحســية و ترفيــه الجســد و اشــباع نهمــه  ..و هنــا تتفاقــم املشــكلة و ال
تحــل  ..و االنقبــاض و ضيــق الصــدر و حرشجــة الــروح التــي يكابدهــا أنــاس هــذا العــر
يف معظــم األوقــات يؤكــد لنــا أن املشــكلة يف املقــام األول هــي روحيــة  ...و أن الــروح هــي
مســتودع الســعادة .و إن الفقــر الحقيقــي هــو فقــر الــروح،
إن امللــل هــو ســأم يصيــب الــروح حيــث يشــعر اإلنســان أنه يفتقــد للمعنــى الجميــل يف كل
يشء حولــه ،و هــذا الفقــدان يثقــل كاهــل الــروح حيــث يشــعر اإلنســان أنــه ينشــغل يف غــر
مشــغلة و محــارص مبتاعــب و همــوم غــر مهمــة و غــر مجديــة و بــا قيمــة.
يقول د .عبدالكريم بكار :
(إن أرواحنــا تواقــة إىل التواصــل مــع العــامل األســمى ،وحرمانهــا مــن ذلــك يعنــي حرمانهــا
مــن مصــدر مهــم مــن مصــادر رفاهيتهــا ).

الصحــة الروحيــة أو إمتــاع الــروح يحتــاج إىل تلبيــة حاجاتهــا مــن خــال ذكــر اللــه تعــاىل
والتعلــق بــه ســبحانه و مــن خــال اإلبــداع واالنشــغال باألشــياء النافعــة باإلضافــة إىل
التفــاؤل ومواجهــة الصعــاب بــروح شــجاعة.
إن خــواء الــروح كثـ ًرا مــا يتمثــل يف ذلــك الشــعور العميــق يف االحتيــاج الشــديد إىل املــال
والشــهرة والنفــوذ وتقديــر اآلخريــن واألنــس بهــم ،ومــن الطبيعــي أن يكــون االمتــاء
الروحــي عبــارة عــن شــعور قــوي باالســتغناء الداخــي عــن الكثــر مــن هــذه األمــور).
و رمضــان غــذاء للــروح و فيــه مــن املعــاين و العبــادات التــي ميكــن لهــا أن تــردم هــذه
الهــوة ،و شــعائر العبــادات تالمــس شــغف الــروح و تــروي الجفــاف الــذي يزيــد كلــا ابتعــد
االنســان عــن صلتــه بخالــق هــذه الــروح.
رمضان شهر الروح و السكينة أجمل ما قد يجنيه االنسان فيه.

ثالث عرش يوم سعادة (ف َْاستَ ِق ْم ك ََم أُ ِم ْرتَ )
االستقامة  :لها ثالثة مستويات
أن تعرف معايري األخالق ما يصح منها و ما ال يصح
أن تنوي فعل األشياء الحسنة
أن متارس السلوكيات الحسنة
و يرافــق كل ذلــك شــعور بالســعادة عنــد التوافــق مــع هــذه املعايــر و شــعور بــاألىس يف
حالــة االخفــاق عــن االلت ـزام بهــا.
و إذا صحــت نيــة اإلنســان يف االســتقامة عــى املعايــر الربانيــة بزغــت فيــه اإلرادة لعمــل
الخــر و مفارقــة املســاوئ فيفــرح إذا أصــاب و يحــزن إذا أخفــق و لــه يف كل األحــوال أجــر.
و مل أرى عجز يف الناس كالعجز يف النية .د .طارق السويدان
إن االســتقامة يف التحليــل النهــايئ ليســت ســوى متحــور املســلم حــول مبادئــه ومعتقداتــه،
مهــا كلــف ذلــك مــن عنــت ومشــقة ،ومهــا فــوت مــن فــرص ومكاســب .و اإلنســان
املســتقيم خــر يفيــض عــى مــن حولــه ،فهــو أوالً كايف رشه و ثانيـاً خــر فيــاض عــى املجتمــع
الــذي يعيــش و دامئ ـاً نجــد لــه ملســات شــخصية جميلــة و مســاهامت يغــدق بهــا عــى
الحيــاة.
و هــو كذلــك ألنــه ال يخــدع و ال يخــون  ،ال يكــذب و ال يغــش ،يعامــل النــاس بالعــدل و
الرحمــة ،يفــي بعهــوده و وعــوده ،ديدنــه العطــاء و مرتهــن للتطــوع و الخدمــة.
و أكرث ما يعرتي اإلنسان املستقيم هو التقزز!
نعم التقزز.
فهو إذا وجد الناس يتصارعون عىل مصالح فانية يتقزز.
و إذا رأى النــاس تلهــث خلــف املــال و تطلبــه بجشــع و تخــر مبادئهــا مــن أجــل تحصيلــه
يتقزز.
و يتقــزز إذا وجــد مــن يهــن نفســه و يخســف بكرامتــه مــن أجــل الحصــول عــى وجاهــة
أو منصــب.

يتقــزز إذا وجــد األخ يحســد أخيــه و األخــت تفجــر بخصامهــا مــع أختهــا مــن أجــل ماديــات
رخيصة.
يتقــزز إذا وجــد النــاس تخــر دينهــا مــن أجــل دنياهــا  ...فهــو يســتمع لنــداءات غــر
نــداءات الغرائــز.
يتقزز إذا رأى الناس تهيم بالكيف و امللهيات و تنغمس بإدمان أمور ترسق وعيهم.
يتقزز ألنه ميتلك روح ح ّية و ضمري يقظ.
أجمــل مــا وصــف اللــه بــه عبــاده اصحــاب االســتقامة أنــه ال خــوف يصيبهــم و ال ميســهم
حــزن ألنهــم ال يرتكبــون مخالفــات تجلــب عليهــم تلــك الويــات.
إِ َّن ال َِّذي َن قَالُوا َربُّ َنا اللَّ ُه ث ُ َّم ْاستَقَا ُموا ف ََل َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َل ُه ْم يَ ْح َزنُو َن .
و مــن خــال النظــر الهتاممــات النــاس و تلخيــص مناشــطهم اليوميــة ســوف نتمكــن مــن
ادراك محــور حياتهــم ،فهنــاك مــن يقــدس عملــه و يعلــق همــه األكــر للنجــاح فيــه  ،و
هنــاك مــن يعطــي العالقــات جــل تركيــزه و اهتاممــه ،و هنــاك مــن يلهــث خلــف املتعــة و
يــدور يف فلكهــا  ،و االنســان املســتقيم هــو الــذي يح ّيــا للــه و يبحــث عــن رضوانــه يف كل
حركاتــه و ســكناته.
و االســتقامة لهــا مكونــات  :التمحــور حــول املبــادئ ،التحــي بصفــات الصــدق و النزاهــة
و األمانــة ،الرتفــع عــن مشــارب املتعــة الدنيويــة الرخيصــة و الحــرص عــى املنافــع الدينيــة
الكــرى و األخــرى ،التمســك بقيــم الخــر و الجــال و الحــق ،التجــرد مــن األنانيــة و
الحــرص عــى املصالــح ،حــب الخــر للغــر ..و مزايــا أخــرى قــد نراهــا واقعـاً يف حيــاة التقــاة
الحقيقيــون  ...تقــاة القلــوب.
و رمضان فرصة طيعة لتعزيز مبدأ االستقامة يف الحياة.
و أختم مبقولة رائعة للدكتور عبدالكريم بكار بهذا الشأن:
إن ألكــر النــاس دينــن :دين ـاً معلن ـاً و دين ـاً حقيقي ـاً ،و ديــن املــرء الحقيقــي هــو الــذي
يكــرس حياتــه مــن أجلــه.

رابع عرش يوم سعادة (فن الصفاء)
تحــدي كبــر أن تعيــش يف ظــل هــذه الفــوىض و االضطرابــات بصفــاء و هــدوء و ســكينة,
زماننــا يعــج بالصخــب و االزعــاج و أن تســرق لحظــات قليلــة لتعيــش الســكون يعنــي أن
متــي عكــس التيــار.
فالعــامل اليــوم يف دوشــة غــر منقطعــة و عجلــة الحركــة متــي مرسعــة و ايقــاع الزمــن
رسيــع.
و لحظــات الصفــاء هــي لحظــات مــن العمــر تســتخلصها لنفســك لغــور أســبار الــذات و
اكتشــاف جاملهــا و تخلصهــا مــن كــدر الوقــت و منغصــات الحيــاة.
إن تستلقي مبكان هادئ مسبحاً حامدا ً مهلالً مكربا ً
مرددا ً آيات الكتاب الحكيم
تدعو الله خفية تناجيه تتوسله تطرح له عز وجل همومك و غمومك و شقاء سعيك
تتأمل يف حياتك و مسارها و تراجع طريقة عيشك فتصحح و تسدد.
الصفاء نقاوة مام يشوب ..نقاوة من الكدر.
الصفــاء حالــة ذهنيــة تتســم بالحكمــة ،و حالــة روحيــة تتســم بالســكينة ،و حالــة قلبيــة
تتســم بالحــب.
عكس الصفاء الكدر القلق التوتر االضطراب الهم التشتت
الصفاء عافية ،وقاية تامة من اسقام الروح التي تربك الجسد.
الصفاء حسن االنصات لصوت السعادة يف الكون
الصفاء تهيء العقل لتلقي الحكمة املفروشة يف ساحة األحداث و الظروف
الصفاء تزين الروح لتستقبل الهناء القادم بأبهى حلة و أجمل هيئة
الصفــاء هــو أن يكــون جســدك مطروحـاً عــى األرض و روحــك محلقــة بالســاء تســمو مــع
كل آيــة و ذكــر خفــي بالقلــب.
الصفــاء أن تهجــم عليــك العواصــف و انــت ســاكن واثــق ثابــت ،ال تهــزك و ال تهــز قيمــك
و مبادئــك.

الصفــاء أن تهجــم عليــك العواصــف و انــت ســاكن واثــق ثابــت ،ال تهــزك و ال تهــز قيمــك
و مبادئــك.
الصفــاء الرتنــم االنســيايب مــع حركــة املوجــودات فتهيــم بالوجــود عــى بســاطته ،يبهــرك
بــزوغ الشــمس ،يدهشــك تباهــي القمــر ،يطربــك صــوت املاء،ينعشــك تســاقط املطــر ألن
الصفــاء يجعلــك واعــي بقلبــك و عاطفتــك لألحــداث االعتياديــة يف الكــون.
الصفاء يحسن التفكري و يطلق فصاحة الفكر.
الصفاء يطبب القلب و يدواي اسقامه و علله.
الصفاء ينعش الجسد و يجعله يف احسن حاالته.
جل الروح و يسمو بها يف معارج النور.
الصفاء يُ ّ
الصفاء حالة من الهدوء تساعدك عىل العيش بكل ما اوتيت من حسن.
و رمضان فرصةمتهيئة لتعيش الصفاء بحذافريه.
اخلوا بنفسك و عش مع الله خلواتك و ناجيه لرتتشف الصفاء من ينابيعه الزكية.

خامس عرش يوم سعادة (الكراهية الجميلة)
هل الكراهية مذمومة يف كل صورها ؟
يف اوقــات كثــرة تغتــص قلوبنــا بكراهيــة اشــياء و مواقــف و اشــخاص و ألســباب عديــدة و
قــد تكــون وجيهــة و صحيحــة ,و الكراهيــة شــعور ناتــج عــن الغضــب مــع وجــود عجــز عــن
تغيــر مــا وقــع لنــا مــن مــكاره و نريــد ازالتــه و يســبب لنــا وضــع مــزري و شــعور بــاألىس
و القهــر.
و جميعنــا يعلــم الصــورة القبيحــة للكــره و التــي تــؤدي دومــاً للكثــر مــن املشــاكل و
املشــاحنات و املــآيس التــي تحــدث للنــاس يف كثــر مــن األزمــان  ..و هــل يقتــل اإلنســان
أخيــه اإلنســان إال بدافــع البغــض و الكــره.
و الكراهية  :الحقد و الغضب و املقت و هو مدعاة للنفور و االشمئزاز.
و ذكــر اللــه عــز وجــل الكراهيــة يف واحــد و أربعــن موضــع و لــو تتبــع القــارئ ورود
الكلمــة لوجدهــا تــدور يف معنــى مــا يفعــل دون موافقــة القلــب و اســتحباب النفــس.
و بــكل تأكيــد أن ليــس كل مكــروه للنفــس فيــه الــر لهــا و ليــس كل محبــوب للنفــس فيــه
الخــر لها.
و لكــن هنــا اريــد ان اتحــدث عــن معنــى جميــل مــن معــاين الكراهيــة و املتمثــل بوضــوح
يف هــذه اآليــة:
(كَ َّر َه إِلَ ْي ُك ُم الْ ُك ْف َر َوالْف ُُس َ
وق َوالْ ِع ْص َيا َن )
و هذا ال يكون اال ملؤمن نقي قلبه بال ران صحيح البصرية مل يعم ِه الهوى.
و الكثــر مــن الفضائــل الجليلــة تتحقــق مــن خــال كراهيــة الباطــل و الظلــم و البغــي و
الكثــر مــن املســاوئ التــي تدمــر حيــاة االنســان عــى وجــه األرض.
كراهيــة الظلــم و الغضــب منــه أمــر جيــد فنحــن عندمــا نكــره يشء نفــر منــه و نُجــر عــى
التــرف مســتجيبني لهــذا الشــعور ،و انظــر لحركــة النضــال مــن أجــل الحقــوق و الحريــة
و تحقيــق املســاواة يف تاريــخ البــر ،ســتجد أن الغضــب للحــق و كراهيــة الظلــم كان هــو
الدافــع األول للتحــرك الســلمي ،فبــدون الكراهيــة و مقــت الظلــم ال يتــم تصحيــح األخطــاء.

و حتى تكون الكراهية جميلة علينا أن نعي املعاين التالية:
 .1يجــب أن تظــل الكراهيــة مجــرد شــعور متفــاوت و ال تتحــول لســلوك ثابــت منارســه مــع
النــاس فيــؤدي للعنــف و البطــش و القــوة املفرطــة.
 .2يجــب أن تكــون الكراهيــة مســلطة عــى الســلوك الخاطــئ الــذي ميارســه البــر و ليــس
عــى البــر فنحــن نكــره ســلوكهم الخاطــئ و ال نكرههــم.
.3ال يجــب أن نفــرط يف أي حالــة شــعورية كانــت حــب أو كراهيــة فقــد ينقلــب الحــال و
يصبــح املحبــوب مبغــوض و املبغــوض محبــوب
 .4يجــب أن نكــره الســلوك الــيء و لــو صــدر مــن محــب و أن نحــب الســلوك الحســن و
لــو صــدر مــن عــدو.
.5يجــب أن ال نكــره مــن حــارب مصالحنــا الغــر ســوية فبذلــك احقــاق للحــق و رعايــة
ملصالــح الجميــع.
إن غيــاب الكراهيــة متامـاً مــن حياتنــا يجعــل للكثــر مــن املســاوئ يف مجتمعاتنــا مكانــة و
وجاهــة يف قلــوب النــاس و هــذا مــا ال يصــح يف البيئــات الســوية.

سادس عرش يوم سعادة (أمانيك الجميلة)
لو عاش االنسان كام يتمنى سوف يهلك ،سيحل هالكه و دماره!
فاإلنســان عــى غالــب األحــول كائــن معجــون بالعديــد مــن الجــواذب التــي تربكــه ،مركــب
مــن عقــل و عاطفــة و غريــزة و شــهوات ،و لــه يف حياتــه احتياجــات و رغبــات ..و ال حــد
لنهمــه و رشاهتــه.
و ال يكتفــي االنســان مــن إرواء غرائــزه و إن مــا يف الدنيــا كلهــا كايف إلشــباع حاجــات جميــع
البــر و ال يكفــي إلشــباع جشــع انســان واحــد  ..و لــو وهــب لإلنســان وادي مــن ذهــب
لتمنــى أن يكــون لــه واديــان.
خلــق اللــه الحيــاة الدنيــا بتوازنــات عظيمــة تضبــط حركــة الكــون و املوجــودات ،و ق ـ ّدر
العطــاء بحكمــة بديعــة ال يعلمهــا إال هــو ،و لــو أتيحــت لإلنســان كل مســالك القــوة و
االســتحواذ لطغــي و بغــى و لكــم رأينــا صــور مــن الطغيــان الفاحــش نتجــت عــن أنــاس
امتلكــوا القــوة و النفــوذ و رسعــان مــا انقلبــت هــذه القــوة نــكاالً عليهــم.
اس بَ ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍض لَف ََس َد ِت الْ َ ْر ُض)
( َولَ ْولَ َدفْ ُع اللَّ ِه ال َّن َ
و رأينــا كثـرا ً العديــد مــن النــاس متنــوا أشــياء بــكل مــا امتلكــوا مــن طمــوح و همــة و عنــد
نوالهــم لواقــع هــذه األمــاين اكتشــفوا أن فيهــا الكثــر مــن املضــار التــي أفســدت عليهــم
حياتهــم و زادت مــن مــوارد تعاســتهم.
ـح ال َِّذي ـ َن تَ َ َّن ـ ْوا َمكَانَـ ُه بِالْ َ ْمـ ِ
ـس
و هــذا مــا ادركــه النــاس بعــد هــاك قــارون الــري ( َوأَ ْصبَـ َ
يَقُولُــو َن َويْ ـ َكأَ َّن اللَّ ـ َه يَ ْب ُس ـ ُط ال ـ ِّرز َْق لِ َم ـ ْن يَشَ ــا ُء ِم ـ ْن ِع َبــا ِد ِه َويَ ْقـ ِـد ُر)
وصــار الذيــن متنــوا حالــه باألمــس يقولــون متوجعــن ومعتربيــن وخائفــن مــن وقــوع
العــذاب بهــم :إن اللــه يقــدر الــرزق عــى مــا يشــاء لعبــاده ،و لــوال أن اللــه مـ َّن علينــا فلــم
يحقــق لنــا مــا متنينــا لَخســف بنــا كــا فعــل بقــارون.
لذلك فليس تحقيق األماين دوماً يف صالحك.

خلــق اللــه الحيــاة الدنيــا دار لالبتــاء و وفــر فيهــا كل رشوط ابتــاء اإلنســان و اختبــاره،
فهــي ليســت طيعــة يف يــد االنســان و ليــس لإلنســان فيهــا صالحيــات مفتوحــة للتحكــم
فيهــا و الســيطرة عليهــا ،و أحــداث كثــرة تحــدث مــن وقــت آلخــر لتثبــت لإلنســان حقيقــة
ضعفــه فيعــاود بعدهــا لضبــط نفســها و عــدم االسرتســال مــع رغبــات النفــس.
و الحرمــان و الفقــد و العــوز و العجــز و قلــة الحيلــة كل هــذه النوائــب لهــا دور يف تحقيــق
ســنة التدافــع و احــداث التــوازن املنشــود لتســتقيم الحياة.
و علينــا أن نعلــم أن كثــر مــن الحرمــان و الفقــد و املصائــب ســببها ســوء يف النفــس و
ارتــكاب مخالفــات تتعــارض مــع ســنن الكــون و أن االنســان مهــا متنــى فلــن يتحقــق لــه ما
متنــى إال إذا بــذل مثــن هــذا التمنــي و ليــس دامئـاً  ،و غالبـاً التمنــي يكــون لــه مثــن مرتفــع
و يتطلــب دفــع هــذا الثمــن التضحيــة بالكثــر مــن محبوبــات النفــس.
(لَ ْي َس ِبأَ َمانِ ِّي ُك ْم َ .....م ْن يَ ْع َم ْل ُسو ًءا يُ ْج َز به)
يعيــش االنســان يف أيامــه العاديــة يــأكل وقــت مــا يجــوع و يــرب و قــت مــا يعطــش و
يــأيت رمضــان يف وجهــه و يطلــب منــه أن يتوقــف عــن تلبيــة كل مــا تحتاجــه النفــس  ..ليــس
إلهانتهــا و لكــن إلكرامهــا فاإلنســان الحصيــف يعــرف أن للنفــس رغبــات دافعهــا افــات
الهــوا و الشــهوة فلــو اسرتســل االنســان مــع دوافعهــا لهلــك.
و رمضــان يؤكــد عــى حقيقــة أن رغبــات و أمــاين النفــس ليــس فيهــا دومـاً النفــع الكبــر بــل
أنهــا أحيانـاً تقــوده للمهالــك ،و للمنــع فلســفة أحيانـاً ال يطيقهــا عقــل البــر.
فلــرىض و نــؤدب نفوســنا و نتمســك بالدعــاء لتحقيــق االمــاين الخــرة بإلحــاح لكــن دون
غصــة لتأخرهــا أو عــدم تحقيقهــا.

سابع عرش يوم سعادة (النعيم املنيس)
العافيــة مــن النعــم املنســية و التــي ال نــدرك قيمتهــا إال بعــد فقدانهــا و تعنــي الصحــة
التامــة و عــدم وجــود خلــل يف الوظائــف الطبيعيــة للجســد .وتعنــي أيضـاً البقــاء عــى حــد
االعتــدال.
و لقد ورد عن الرسول صىل الله عليه و سلم يف حديثه عن العافية:
(ما ُس ِئ َل الله شيئًا أحب إليه من أن يُسأل العافية)
و قال أيضاً:
(سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أح ًدا مل يعط بعد اليقني خ ًريا من العافية).
و العافيــة ليســت مقتــرة عــى أســقام البــدن فالــروح متــرض و ان مرضــت و اشــتد مرضهــا
أثــرت بذلــك عــى الجســد ،و غالبـاً الجســد يســتجيب بطريقــة عجيبــة ألآلم الــروح.
و يعــرف الدكتــور وليــد فتيحــي (فــك اللــه أرسه) العافيــة بأنهــا ال تعنــي غيــاب األم ـراض
واألعـراض ،بــل هــي تحقيــق أعــى حــاالت املعافــاة الجســدية والعقليــة والروحية والنفســية
التــي ميكــن الوصــول إليهــا.
و لعافيــة بدنــك أحســن طعامــك و تــوازن بــه و خــر مــا قيــل يف ذلــك ان تــأكل األكل
الحي(الطــازج) و أن تــرك األكل امليــت (املــرد و املعلــب و املصنــع).
و لعافيــة عقلــك حــارب جهلــك و هــواك و الخرافــات مــن خــال التــزود بالعلــم الصحيــح
و املعرفــة الجيــدة.
و لعافية قلبك ال تجعله عرضة للفنت و تحمله و تحمل نفسك ما ال تطيق.
و لعافية روحك ال تحرمها من نور اإلميان بالله الكريم عز وجل.
و العافية مسئوليتك أنت إال إذا أصابك خلل ال سبب منك فيه.
إن أمانــة األخــذ بأســباب العافيــة هــي أعظــم أمانــة يحملهــا اإلنســان ،فالجســد هــو الوعــاء
الــذي يحمــل الــروح التــي هــي نفخــة الرحمــن ،وسيســأل عنهــا اإلنســان يــوم القيامــة .د.
وليــد فتيحــي.
اللهم إنا نسألك العفو و العافية و املعافاة الدامئة.

ثامن عرش يوم سعادة (رعاية املشاعر)
املشــاعر متثــل الحالــة النفســية التــي تعرتيــك مــن ســعادة و بــؤس و فــرح و حــزن ،و
العجيــب أن العلــم يؤكــد أن الظــروف الخارجيــة و األحــداث ال تشــكل لنــا مشــاعرنا بقــدر
مــا يؤثــر فيهــا وجداننــا ،و هــذا يؤكــد عــى حقيقــة أنــك أنــت املســئول األول و األخــر عــن
ســعادتك و تعاســتك.
وجــرب أن ترتهــن مشــاعرك ألحــداث خارجيــة مث ـاً تحــدث نفســك ســوف أكــون ســعيد
يف حــال حصلــت عــى الــيء الفــاين و قــد تحصــل أنــت عــى هــذا الــيء و ال يعرتيــك
أي شــعور ســعادة .لهــذا نقــول أن املشــاعر ال تكــون أبــدا ً نتيجــة لظــروف خارجيــة و لكــن
لوجــدان داخــي و نــوازع الــروح الخفيــة.
فلــو أحاطــت بــك الكــروب و املدلهــات و النكبــات و األزمــات و املصائــب و النوائــب فإنــه
بإمكانــك أن تشــعر بالهنــاء ! نعــم ميكنــك ذلــك.
املشــاعر جــزء مــن ذاتــك بحلوهــا و مرهــا و لديــك القــدرة عــى الســيطرة عليهــا يف حالــة
واحــدة فقــط ،إذا اســتعطت ان تســيطر عــى حالتــك الذهنيــة و مبســمى آخــر (املـزاج).
املشــاعر الســلبية قــد تجتاحــك نتيجــة ملــرورك بتجربــة مــا و تتعلــم منهــا لكــن إن تحولــت
هــذه املشــاعر لتصنــع حالتــك الذهنيــة بشــكل ســلبي فأنــت هنــا يف مشــكلة.
مث ـاً قــد يجرحــك موقــف مــا مــن زميلــك و تغضــب منــه و هــذا يشء طبيعــي لكــن أن
يتحــول هــذا الســلوك إىل حالــة مــن العدائيــة و الكــره  ...فهنــا تكمــن املشــكلة.
و قــد تحــدث لــك مصيبــة و يصيبــك الحــزن و لكــن بيديــك الق ـرار بعــدم االسرتســال مــع
هــذا الحــزن و متكينــه مــن الســيطرة عــى مزاجــك.
و للتفريق بني الشعور و املزاج كام يقول الدكتور طارق السويدان:
(الحــزن شــعور بينــا االكتئــاب مــزاج ،الفــرح شــعور بينــا االطمئنــان مــزاج ،الغضــب
شــعور بينــا الكراهيــة م ـزاج ،أن تحســد شــعور بينــا أن تغبــط م ـزاج ،الخجــل شــعور
بينــا الحيــاء مـزاج ،األمــل شــعور بينــا التفــاؤل حالــة ،الخــوف شــعور بينــا اليــأس مـزاج،
التســليم شــعور بينــا اإلميــان م ـزاج.

هــل عرفتــم الفــرق؟ املشــاعر الجيــدة والســيئة تحــدث لنــا شــئنا أم أبينــا ،وســيطرتنا عليهــا
موجــودة لكنهــا محــدودة جــدا ً ،وهــي تُش ـكِّل نظراتنــا الحســنة والســيئة للحيــاة إال إذا
كانــت لنــا حالــة ذهنيــة أقــوى مــن هــذه املشــاعر ،بينــا الحــاالت الذهنيــة نحــن نختارهــا،
وف العــادة تســتمر بشــكل دائــم أو لفـرات
ونســتطيع الســيطرة عليهــا وتنميتهــا وتغيريهــاِ ،
طويلــة!)
يعنــي هــذا قــد تنتابــك مشــاعر حــزن و مــرارة و لكــن مبقــدورك مــن خــال التحكــم
بحالتــك الذهنيــة ( مزاجــك) أن ال تحيــل هــذه املشــاعر إىل ســلوك بــؤس و ســخط.
و املؤمــن قــد يحــزن عــى الحرمــان مــن نعمــة و هــذا يشء طبيعــي و الغــر طبيعــي أن
يتحــول هــذا الشــعور إىل حالــة مــن الســخط و االع ـراض عــى قــدر اللــه و حكمتــه.
و السلوك تؤثر فيه املشاعر و الحاالت الذهنية و ليس التفكري.
و االنســان إذا عــرف نفســه أكــر أصبــح أكــر لياقــة يف رعايــة مشــاعره و صناعــة مزاج حســن
يســاعده عــى العيــش يف حالــة مــن الســام الداخــي رغــم اضط ـراب الظــروف املعيشــية
الخارجيــة.
اللهم أنت السالم و منك السالم فارزقنا راحة القلب و سكينة الروح و صفاء الوجدان.

تاسع عرش يوم سعادة (تحسني جودة الحياة)
إن املتأمل يف الحياة التي نعيشها يدرك أنها قامئة عىل خمسة أركان:
العافيــة و الســامة – املــورد املــايل – العالقــات مــع البــر – توفــر رشوط االســتمرارية –
النمــو و الشــعور بالوجــود
و كل إنســان معــرض لالبتــاء مــادام يحيــا عــى وجــه هــذه األرض (هــو الــذي خلــق املــوت
والحيــاة ليبلوكــم أيّكــم أحســن عمـاً) فــكل مــا يف الحيــاة مــن خــر و رش و نعيــم و بــؤس
ر فتنــة) .
ابتــاء (ليبلوكــم بالخــر والـ ّ
و دعونا نركز قليالً لدقة التفصيل هنا :
اللــه ميــد االنســان باإلمكانــات و القــدرات التــي تؤهلــه لتأديــة دوره الوجــودي و لــن
يحاســب اللــه االنســان الــذي تعــرض مــن البــاء مــا ال يطيــق ،و هــذا نــادرا ً مــا يحــدث و
هنــاك بحــدود ســبع آيــات يف القــرآن تؤكــد عــى أن اللــه ال يكلــف نفس ـاً إال وســعها.
فغالبـاً مينــح اللــه عبــاده كل االدوات التــي متكنهــم مــن تجــاوز هــذا االبتــاء و بتفــوق ،فــا
الــذي يحــدث ؟
الــذي يحــدث أن ســوء اســتخدام املــوارد و القصــور يف بــذل الوســع و الطاقــة هــو الــذي
يتســبب بحــدوث االنتكاســات و االخفاقــات ،و لــو أن اإلنســان بــذل مــا بوســعه فإنــه قــادر
عــى النجــاح يف البــاء و بامتيــاز أيض ـاً .
و أعــدى أعــداء االنســان الهــوى و الجهــل ،فلــو أن االنســان وعــى جيــدا ً فكــرة أن الحيــاة
الدنيــا فانيــة و مــا هــي إال محــل اختبــار ملــا اتبــع هــواه و غــوى يف طلــب الراحــة و
االنغــاس يف امللــذات امللهيــة.
و تتحســن جــودة حيــاة االنســان مــن خــال حســن ادارتــه للعنــارص الخمســة القامئــة عليهــا
حياة االنســان.
فالعافية الجسدية و السالمة النفسية تحفظ لإلنسان وجوده .

و املورد املايل الكايف يؤمن له حياة كرمية
و العالقات الصحية من أهم أسباب الهناء املعييش.
و توفــر رشوط االســتمرارية مــن زواج و انجــاب و توفــر مســكن و ملبــس و طعــام و رشاب..
فــا أقــى مــن أن يفتقــر االنســان ملــوارد اســتمراره.
و العنــر الخامــس هــو العنــر الــذي يفــرق بــن العظــاء و العاديــن مــن البــر فجميــع
البــر متتلــك عالقــات و مــورد مــايل و مــوارد االســتمرار و لكــن العظــاء وحدهــم هــم مــن
يســعون للنمــو و إثـراء الوجــود بإضافــات نافعــة تنفعهــم و تنفــع غريهــم.
إن الحيــاة الهانئــة لهــا رشوطهــا و إن أنــت جــو ّدت أدائــك يف ســباق (أحســن عمــا) تناهلهــا
برشف.
يا رب ارزقنا الحياة الهانئة

عرشين يوم سعادة (شاقني رمضان)
و بعــد مــرور عرشيــن يــوم عــى رمضــان أجــدين أتلظــى بنــار الشــوق لتلــك األيــام الســالفة
التــي قضيناهــا بروحانيــة و صفــاء و ســعادة.
والدي يوم ما كنت اسألهم عن ماهية رمضان
شاقني أول يوم سحور حول
ّ
هل هو إنسان يأتينا زائرا ً حامالً هداياه أم ماذا
بُني إنه شهر .
شاقتني لهفة الناس من حويل لرؤية الهالل  ...أيب ماذا يعني هالل رمضان !
انظر انه هناك يف السامء
شــاقتني تلــك الســعادة يف أول ليلــة ســمح لنــا أهلنــا فيهــا للســهر نقاســمهم فرحــة اســتقبال
هــذا القــادم الــذي ال نعرفــه و تلــك الوجبــة التــي أكلناهــا مبيقــات جديــد
شــاقني صــوت ذلــك األذان الــذي مل أعتــاد عــى ســاعه  ..أذان الفجــر الــذي كان دوم ـاً
يصــدح و أنــا غــارق يف نومــي
شــاقتني أول متــرة أضعهــا بفمــي عندمــا صــدع صــوت املدفــع مرافقـاً لــأذان و تدافــع مــن
حــويل عــى الطعــام
شــاقني ذلــك االنقــاب العظيــم يف روتــن الحيــاة ،ذلــك االنقــاب الوحيــد الــذي يجلــب
الحــال األفضــل و يعــدل الســلوك لألجمــل
شاقتني تلك الدوشة التي تستيقظ فجأة يف ليل الناس الساكن
شاقني صوت أطفال حاريت و هم يلعبون مهللني بصوت سعيد
شــاقتني تلــك الصــاة  ...أول صــاة تراويــح يــوم مــا بكيــت ال مــن خشــوع و لكــن مــن
دهشــة
شــاقني ذلــك الســجود الطويــل يف التهجــد خلــف اإلمــام الــذي أفتقــده كثــرا ً و أفقــد
االحســاس ذاك
شاقني ذلك املصحف الذي مسكته أول مرة ألرتل بعد أمي آيات القرآن

شاقتني تلك األصوات التي كانت تصدح باآليات اثناء الرتاويح
شــاقتني تلــك املالبــس التــي اشــريناها اســتعدادا ً لضيــف غريــب يــأيت بعــد رمضــان و
نســتقبله بحــزن ممــزوج بنــوع مــن الفــرح الــكاذب
شاقني ذلك االحساس الذي كل عام نفقد منه شيئاً فشيئاً
شاقتني تلك الروحانية  ...روحانية رمضان
شاقني رمضان

واحد و عرشين يوم سعادة (عوامل التذبذب)
ـال يُـ َرا ُءو َن
إِ َّن الْ ُم َنا ِف ِق ـ َن يُ َخا ِد ُعــو َن اللَّ ـ َه َو ُه ـ َو َخا ِد ُع ُه ـ ْم َوإِذَا قَا ُمــوا إِ َل َّ
الصـ َـا ِة قَا ُمــوا ك َُسـ َ ٰ
ـن َٰذلِـ َـك َل إِ َ ٰل َٰهـ ُؤ َل ِء َو َل إِ َ ٰل َٰهـ ُؤ َل ِء ۚ
ـاس َولَ يَ ْذكُـ ُرو َن اللَّـ َه إِلَّ قَلِيـ ًـا (ُّ )142م َذبْ َذ ِبـ َن بَـ ْ َ
ال َّنـ َ
َو َمــن يُ ْضلِــلِ اللَّـ ُه فَلَــن تَ ِجـ َد لَـ ُه َسـب ًِيل.
أمــس يف صــاة التهجــد شـ ّد انتباهــي اآليــة التــي تصــف حــال املنافقــن ،و اكــر مــا اســتثار
اهتاممــي هــو الوصــف الدقيــق لهــم.
املنافقــن أكــر النــاس خداع ـاً ألنهــم يظهــرون اشــياء عــى خــاف مــا بدواخلهــم بهــدف
التضليــل و تحقيــق بعــض املصالــح بهــذا الخــداع .و يظنــون أنهــم قادريــن عــى خــداع اللــه
و هــم يف الحقيقــة يخدعــون أنفســهم .و النــاس طــال الوقــت أو قــر فإنهــم يكتشــفون
الحقيقــة فالحقائــق تظهــر عــى صفحــات الوجــه و فلتــات اللســان.
و املنافق لن يستطيع خداع كل الناس طول الوقت.
يزخرفون قولهم ليعموا الناس عن سوء افعالهم.
يعملون العمل ريا ًء فيذهب جهدهم هباء فعملهم بال اخالص ،يتعبون عىل الفايض.
يقومون للصالة متثاقلني فال يرتجون منها سوى مشاهدة الناس لهم.
و هــم يف الحقيقــة ال هــم مؤمنــن كمــل و ال مرشكــن ُصح بــن ذلــك و بــن ،و هــل هنــاك
عــذاب أشــد عــى االنســان انــه يعيــش مذبــذب مرتبــك ال يرســو و ال ينتمــي.
ال يريــدون تــرك التظاهــر باإلميــان ملنافــع تخصهــم و ال قادريــن عــى اشــهار رشكهــم ملنافــع
أيضـاً .و مصالحهــم هــذه ضائعــة و حالهــم يف تفريــط.
و أصعب يشء وجدته يف حياتهم أنهم بال راحة كونهم بال مرىس و بال سبيل.
إن حياة التذبذب هي حياة مرتبكة ال يهدأ فيها االنسان و ال يعيش.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من املنافقني.

اثنني و عرشين يوم سعادة (الحركة بركة)
ال ينبغــي أن نجعــل مــن شــهر العبــادة ذريعــة للقصــور املهنــي و اإلنتاجــي و تدمــر
رشع اللــه تعــاىل الصيــام لتنقيــة الــروح و تصفيــة اإلنســان مــن وطــأة
العالقــات املهنيــة ّ ,
الطعــام املبــاح فيغــدو خفيفـاً ليزيــد نشــاطه و يتصفــى جســده مــن الدهــون و قلبــه مــن
الذنــوب و الضغائــن
املشــكلة ليســت يف الصيــام نفســه كــا هــي يف إدراك الصائــم و فهمــه للصيــام  ,اثبتــت
الدراســات الطبيــة ان حركــة الصائــم و نشــاطه صباحـاً تزيــد مــن قــدرة الجســم عــى حــرق
الدهــون و تصفيتــه مــن الســموم .
إن للحركــة والعمــل والنشــاط أثنــاء الصيــام يف األشــخاص األصحــاء فوائــد عظيمــة ..جســدية
(فســيولوجية) وعقليــة وروحيــة ،فمــن الفوائــد الجســدية أن الصيــام اإلســامي يســاعد عــى
التخلــص مــن ســموم الجســم وتحريــك و حــرق املخــزون الدهنــي ،إضافــة إىل تنشــيط عمــل
بعــض الوظائــف التــي قــد تكــون خاملــة طــوال العــام ،كــا يحقــق الراحــة لبعــض أعضــاء
الجســم التــي تعمــل طــوال العــام بــدون راحــة مثــل الجهــاز الهضمــي املعــدة واألمعــاء.
والنــوم والكســل والخمــول أثنــاء النهــار تعطــل هــذه الفوائــد وتعطــي الجســم إشــارات
خاطئــة تــؤدي إىل اســتهالك الطاقــات يف صناعــة الربوتينــات بــدال مــن إبقائهــا يف صــورة
قابلــة لالســتعامل الرسيــع ومتاحــة للصائــم لالســتفادة بهــا أثنــاء صيامــه ،كام يبقــى املخزون
الدهنــي والســموم كــا هــا يف الجســم .و مــن الحقائــق املؤملــة أنــه تنخفــض انتاجيــة
الصائــم كــا اشــارت بعــض الدراســات اىل  % 50و ذلــك بســبب تخفيــض ســاعات الــدوام
و ثاني ـاً بســبب القناعــة الخاطئــة انــه يجــب عــى الصائــم ان ال يُجهــد نفســه بالتفكــر و
العمــل الشــاق و كــا ذكرنــا ســابقاً ان الصيــام يســاعد عــى النشــاط و خفــة الحركــة و قــوة
الرتكيــز و ذلــك بســبب تخفيــف العــبء عــى الجســد يف عمليــة هضــم الطعــام  ,و كيــف
للصائــم ان يحصــل عــى اجــر الصيــام التــام و هــو مل يــؤدي واجباتــه كــا هــي عليــه و
جعــل مــن عبادتــه ســبب للخمــول و الكســل  ,إن االجــر الــوايف التــام ال يحصــل عليــه مــن

قــى نهــاره مســرخياً تــاركاً مســئولياته  ,ان اللــه يُحــب العامــل النشــيط املجتهــد و إن
املســلم الــذي يقــي يومــه نامئــا غــر عامــل وغــر مــارس لحياتــه اليوميــة بــكل مــا فيهــا
مــن اختبــارات وتحديــات وعراقيــل يفوتــه أحــد أهــم مقاصــد الصيــام وهــو تحقيــق التقــوى
وكــر الشــهوات بــكل صورهــا والتحكــم يف الجــوارح.
يارب بارك لنا بخطواتنا و اجعل لنا يف كل حركة بركة.

ثالث و عرشين يوم سعادة ( َو َذكِّ ْر ُه ْم ِبأَيَّ ِام اللَّ ِه)
و ذكرين يا قلبي فإن الذكرى تنفع املؤمنني
ذكرين لعيل أخرج من ظلامت الذنب إىل أنوار الحب و الطاعة
لب و إن يل قلب يعي و ينبض بحب الدين و باعثه
ذكرين فإين ذو ٍ
ذكرين يا قلبي بأخريت و مآيل و عاقبتي فإن العاقبة للتقوى
ذكرن باملوت لعيل أشكر و أذكر و استغفر فإين مل أكن شيئاً مذكورا
ذكــرين بالبعــث و يــوم يحــر النــاس ضحــى و تراهــم ســكارى و مــا هــم بســكارى و لكــن
عــذاب اللــه شــديد
ذكرين بالحساب فإن الله عىل كل يشء حسيب و هو عىل كل عميل مطلع و رقيب
أحسب أين سأدخل الجنة دون افتتان يفرق بني املجاهدين و الخائرين
ذكرين فإين
ُ
ذكرين بكتاب الله و آياته فإنه نور للمتقني ال ريب فيه
ذكرين لعيل أتقي نارا ً وقودها الناس و الحجارة يخلد فيها الكافرون الظاملون
ذكــرين بأيــام اللــه فــإين انســان ينــى و املؤمنــن يذكــرون خالقهــم و قلوبهــم وجلــة مرتجفة
تخــى و تحب.
ذكــرين يــا قلبــي لعــي أقتبــس مــن نــور الرحمــن و مــن ال يجعــل اللــه لــه نــور فاملــه مــن
نــور و هــو نــور عــى نــور
ذكــرين فــا يوجــد مــن هــو أظلــم ممــن ذكــر بآيــات ربــه فأعــرض عنهــا ألن عــى قلبــه أكنــة
تربــك فهمــه و وعيــه
ذكرين بأيام الله حتى ال يأتيني منادي اإلميان و أنا يف غفلة معرض الهي و اللعب.
ذكــرين يــا قلبــي حتــى ال يلهينــي رزقــي عــن ذكــر اللــه و اقامــة الصــاة فأكــون ممــن أحــب
حــب الخــر عــن ذكــر ربــه
ذكرين بذكر الرحمن فإن للمتقني عنده حسن مآب
ذكرين بأيام الله فويل ثم ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فإنهم يف ضالل واضح

ذكرين يا قلبي حتى ال تلهيني أموايل و شهوايت عن ذكر الله و ما نزل من الحق
يل
ذكرين ألذكر ريب فيذكرين و ألشكر نعمه التي أنعمها ع ّ
ذكــرين لعــي أوىت الحكمــة فمــن يــؤىت الحكمــة فقــد أويت خـرا ً كثـرا ً و ال ينالهــا إال أصحــاب
العقــول و أهــل االحســان
ذكــرين بأيــام اللــه ألذكــر ريب كثـرا ً و أنــا قاعــد و عــى جنبــي و انــا أمــي و أنــا مــي و أنــا
عائــد و ألســبح بحمــده صبــح مســاء و اثنــي عليــه مبــا يليــق بــه .
ذكرين يا قلبي فإن الذكرى تنفع املؤمنني.

رابع و عرشين يوم سعادة (فرحة روح)
هنيئ ـاً لــروح ونــت فســجدت فذرفــت دموعهــا يف وجــه األرض شــاكية لربهــا مــا تعانيــه
فأتاهــا الفــرج مــن الرحمــن بــا منــة أو حرمــان  ,خيبــات البــر و خيانتهــم كفيلــة لجعــل
األرض قطعــة جهنــم صغــرى الجميــع فيهــا معــذب و لكــن اللطيــف خلــق برحمتــه بــر
أطهــار أنقيــاء أصفيــاء يجملُــون األرض بطيــب أرواحهــم و صــدق قلوبهــم و عطــر وجودهــم
األنيــق و الخفيــف و الشــهي  ,و تفــرح الــروح الربيئــة املطيعــة لبارئهــا املتقيــة لحــدوده
املقيمــة ألوامــره املتصالحــة مــع ســنن الكــون و مــع ضمــر الوجــود ال تغــش  ,ال تكــذب ,
ال تخــدع  ,ال تخــون  ,ال تظلــم  ,ال تتالعــب ,تصــدق فتجنــي الثقــة  ,تفــي فتجنــي الحــب و
تتعاطــف فتجنــي األلفــة .
و البســمة فنــون ( التــي هــي عالمــة للفــرح ) لهــا ثــاث مصــادر  ,بســمة الــروح تــدل عــى
الرضــا  ,بســمة القلــب تــدل عــى الحــب و القبــول و بســمة العقــل و تــدل عــى املكــر
و الدهــاء  ,و لــكل نــوع مــن تلــك البســات رســم محــدد و يتــم إدراك انواعهــا بحســب
املصــدر الــذي تخــرج منــه .و الضحــك هــو فــرح الــروح و انبهــار العقــل و دهشــة القلــب
و يتــم التعبــر عنــه مبوســيقى صوتيــه تالمــس األعــاق و تحــث املحاطــن برغبــة مامثلــة ,
و التفاهــم بــن املتأنســن و انســجامهم اكــر دافــع للضحــك  ,و ال أقبــح مــن ذلــك الصــوت
املزعــج الــذي يصــدره متصنــع الضحــك للفــت االنتبــاه .
وجــب للــروح املؤمنــة أن تفــرح و متــرح و تفيــض بالــرور و الحبــور كيــف ال و هــي بكنــف
اللــه  ,التقــوى و مصالحــة الضمــر اهــم مصــادر للفــرح الحقيقــي  ,الفــرح هديــة الرحمــن
للعبــد التقــي و ســبحانه مــا عصــاه عبــد و خالــف ســننه يف خلقــه إال عاقبــه بالتعاســة و
الضجــر و النكــد و الضيــق و التقلــب يف نــار الهمــوم و الكــروب .افــرح و انــر فرحــك
لغــرك تؤجــر و تهنــأ بحياتــك .
اللهم أرزقنا الفرح يف الدنيا و الفرح األكرب يف اآلخرة.

خامس و عرشين يوم سعادة (تعاسة روح)
لحيــاة لهــا طرائــق تقــود إمــا للســعادة و إمــا للتعاســة و كل إنســان يســلك الطريــق الــذي
يختــار و يصــل للمــرىس الــذي صــوب خطواتــه نحــوه  ,الســعادة غايــة البــر و التعاســة
مــا يخشــاها الجميــع و حركــة البــر و افعالهــم دامئــا تحــدث بدافــع الرغبــة يف الســعادة و
تجنــب التعاســة و خالــق الســعادة و التعاســة قــد رســم لــكل منهــا طريــق ...
عشــت و مل أجــد أتعــس مــن ذلــك الــذي يبحث عــن الســعادة بالحــرث يف أرض الشــهوات و
األهــواء واالنقيــاد للرغبــات الدنيــة و االستســام لدوافــع النفــس بالظفــر و النــوال مــن زينــة
الحيــاة دون النظــر لصوابيــة الغــرف الغــر مــروع مــن نبــع غــر ســليم و غــر نظيــف .
و مــن طبيعــة الذنــوب انهــا تجلــب بعضهــا بعضـاً و ان الذنــب يقــود لذنــب آخــر  ,الخائــن
دواعــي اســتمراره يف الخيانــة تجــره عــى الكــذب  ,و الســارق حتــى يــرق البــد عليــه أن
يخــدع  ,و الفاســد حتــى يُثمــر فســاده يجنــح للظلــم  ,حتــى يجــد االنســان نفســه و قــد
جــره ذنبــه الرتــكاب ذنــوب اخــرى و الــدوران يف حلقــة مفرغــة مــن الذنــوب ال نهايــة لهــا .
و مأســاة اإلنســان مــع الذنــوب تــأيت مــن الشــعور بالعــار حيــث يجــد نفســه منهــار أمــام
مقاومــة تيــار اإلغ ـراءات و جــواذب الشــهوات فيســقط ســقوطاً ال صــوت لــه و ال يشــعر
بســقوطه إال عنــد ارتطامــه يف القــاع .
تظــل تجاذبــك نفســك لتكـرار املآثــم التــي تظــن بهــا ســعادتك و تظــل تستســلم لدواعيهــا
حتــى تفقــد احرتامــك لنفســك و تشــعر باملهانــة امــام ذاتــك فتفقــد قيمــة وجــودك و تشــعر
و كأنــك كائــن بــا روح و تنســلخ ذاتــك مــن معــاين اإلنســان املحــرم ذو القيمــة.
و مــا اقــى ان يخــر اإلنســان نفســه الجميلــة التــي كانهــا و ال يغنيــه بعدهــا لــو كســب
مــا كســب فــا يشء يعوضــه عــن خســارة أنــاه .
الــروح هــي موطــن الســعادة و التعاســة  ,والذنــوب و اتبــاع الشــهوات يُنهــك الــروح و
يجعلهــا أرض بــوار و مرتــع خصــب للكــروب  ,و تظــل جدبــاء مثــل صح ـراء خاويــة إذ مــا
رويتهــا مــن نبــع حــب اللــه و اتبــاع رضوانــه .

االنســان مخلــوق بعاطفــة جياشــة و العاطفــة مهمــة لتــوازن الوجــود و اضفــاء روح و
نكهــة للحيــاة و للتجــاوب مــع مــا يجــري  ,و االنســان الخــايل مــن العاطفــة ارض جدبــاء
غــر صالحــة لــيء  ,نفــرح للم ـرات و نُعجــب بالُحســن و منــن للذوقيــات الســلوكية و
ننجــذب لجامليــات التعامــل و نخــاف مــن الــرور و نحــذر مــن املـرات  ,و هكــذا نحتــاج
العاطفــة حتــى نتحــرك و نقــف و نندفــع نحــو الحيــاة بشــجاعة و خــوف و نتجــاوب مــع
احــداث الحيــاة بفــرح و حــزن  , ..و تكمــن خطــورة العاطفــة انهــا إذا متلكــت اإلنســان و
ســيطرت عليــه افقدتــه التــوازن يف التعامــل مــع مــا حولــه و املشــكلة األكــر التــي تُصيــب
اإلنســان إذا الوهــم مســك بزمــام عاطفتــه هنــا يجــد هالكــه ال محالــة .
أهــم مكاســب االســتجابة ألمــر اللــه و اتبــاع مراضيــه هــو التصالــح مــع النفــس و النــاس
و الحيــاة  ,أن تعيــش حيــاة هانئــة بــا ضنــك و كــروب  ,أن تشــعر بروحــك و كأنهــا جنــة
تنهــل مــن نعيــم الفــرح أنــت و مــن يعرفــك .
ويــح مــن خالــف أمــر ربــه و مــى بــدرب العصيــان و اللــه لتجدنــه أتعــس خلــق اللــه و
لــو كان مســلم  ,و مــن اطــاع درب الصــاح و ســنن اللــه يف الوجــود لتجدنــه اســعد خلــق
اللــه يف الدنيــا و لــو كان كافــر.

سادس و عرشين يوم سعادة (مجاعة روحية)
يغضــب بشــدة ألتفــه األســباب  ....يــرخ  ,يكــر  ,يرمــي  ,يــؤذي نفســه و الدمــع جـرار
عــى خــده  ...تلقــاه بابتســامة و يبتســم لــك و تجــده يف حالــة جيــدة  ,و أثنــاء الحديــث
تتلفــظ بكلمــة تراهــا عاديــة و لكــن تصيــب قلبــه كســهم فيثــور و ال يهــدا ً  ...بــركان هائــج
يتالطــم يف أعامقــه  ...الغضــب داء خبيــث يصيــب اإلنســان املضطــرب  ,ضجيــج بالقلــب
شــديد و فــوىض يف الــذات و اضطرابــات يف األعــاق تحتــاج فقــط ملؤثــر خارجــي بســيط
حتــى تتفجــر براكــن الغضــب  .كــا قــال الرافعــي مــن الحامقــة أن ترتــب العــامل مــن
حولــك و تــرك الفــوىض يف قلبــك  ...الفــوىض هــي أحــد أســباب الغضــب  ...الغضــب الــذي
تخــر معــه الكثــر و تــؤذي نفســك أيض ـاً قبــل اآلخريــن .
عرفــت بحيــايت بــر جيديــن يحققــون نتائــج متميــزة  ,و بــر ممتازيــن عاجــزون عــن
تحقيــق نتائــج جيــدة  ,الــذات املنكــرة املوجوعــة التــي تفتقــر للشــعور بأهميــة كيانهــا و
قيمــة وجودهــا  ...هــذه الــذات تظــل عــى الهامــش تخــى النــور و الظهــور ألنهــا تخــى
عــى انكســاراتها أن تظهــر و تخــى عــى جروحهــا أن تــرز  ...الجميــع لديــه إخفاقــات و
انتكاســات و لســت وحــدك يف ذلــك  ...لكنــك بالغــت يف ردة فعلــك يف التعامــل مــع هــذه
اإلخفاقــات الحتميــة  ..تنظــر لهــا كواقــع ال يــزول  ...جــزء مــن الوجــود الحتمــي  ...جــزء
مــن تركيبــة النفــس  ...و هــي ليســت كذلــك  ...الــذات املنكــرة املفتقــرة للتقديــر الــذايت
ســهلة الغضــب رسيعــة االنكســار .
يف الــروح حاجــة ال متألهــا كنــوز الدنيــا و مــا فيهــا مــن مــال و ثــروة  ,الــروح رس قــديس ال
يعلــم خافيهــا إال خالقهــا  ...هــي ذو خلجــات غيبيــة تنمــو بالــر و تبهــت بالــر  ...حيــاة
الــروح بالحــب  ...حــب الخالــق  ...حــب الكــون  ...حــب الخلــق  ...و حــب الــذات  ...حاجــة
الــروح للحــب و اإلميــان دامئــة و ال حــد لهــا  ...روح تخلــو مــن الحــب هــي روح تعــاين مــن
مجاعــة و فاقــة و فقــر  ...تعيــش مضطربــة و منكــرة  ...تعيــش بــا حيــاة .
يا رب رمم ذواتنا بحبك .

سابع و عرشين يوم سعادة (حياة الروح)
تجد روحك عندما تفقد التعلق مباديات الحياة ,
حياة الروح يف السمو و العلو و التألق و الحب ,شهوات النفس نار تحرق شجريات
الســعادة الحقيقيــة النابعــة مــن املعنــى ال مــن املــادة ,تعيــس مــن يــرى أن األشــياء هــي
مصــدر
الهنــاء  ,مســكني مــن يقتنــي األشــياء ليستشــعر قيمــة ذاتــه  ,أنــت ذات بــروح و عقــل و
عاطفــة
و قلــب ,مؤســف أن متتلــك ســاعة مثينــة و أنيقــة و وقتــك ال قيمــة لــه ,مؤســف أن تســتمد
جام لك
مــن ملبــس غــايل و أخالقــك قبيحــة ,مؤســف أن تطلــب الرفاهيــة مــن األخــذ و االقتنــاء و
االمتــاك...
فالرفاهيــة هــي استشــعار الــروح مبعنــى مــا تقــوم بــه و إجــال مــا تســعى لــه و جــال مــا
تضحي
مــن أجلــه  .عجيــب أن تجــد مــن يتباهــى باقتنــاء أجمــل و أغــى األشــياء و هــو يفتقــر
ألجمــل مــا
يزيــن اإلنســان كالتواضــع و البســاطة  .أنــت إنســان فقــط عندمــا تتشــبع نفســك مبعــاين
الجــال
و الخــر و الحــب  ...فــا تســعى يف التشــبع مــن أشــياء تجعلــك إنســان بــا روح  ...فقــر
جــدا ً ال ميتلــك إال املــال .
أناقــة الــروح تتمثــل يف مــروءة اإلنســان و حفاظــه عــى كــرم أخالقــه مــع مــن يســتحق و
مــن ال يســتحق.
إغراء الروح مع الروح  ،ألذ من إغراء الجسد مع الجسد!
و الشوق هو فن الروح ....اللهم اجعل خري أيامنا يوم القدوم عليك.

ثامن و عرشين يوم سعادة (فصول القلب)
نتفاعــل و تنــرح صدورنــا حينــا يبــدأ احدنــا بانتقــاد الغــر و ذكــر نقائصــه و نشــتعل
غضب ـاً إذا قيــل ذاك فينــا  ...نحــن ظاملــون يف الهجــاء نجحــد حــق غرينــا بذكــر املحاســن و
ال نتقــن ســوى كيــل التهــم عــى مــن ال يــروق لنــا  ....نحــب فنعــدد محاســن الحبيــب و
فضائلــه و إذا بــدر منــه مــا ال يوافــق هوانــا فيــه انقلــب مديحنــا لــه إىل ذم قــايس يحيلــه إىل
شــيطان مــارد بعــد إن كان مــاك مقــرب ....دامئــا اإلنســان البعيــد اقــرب إىل ذكرنــا الحســن
مــن الشــخص القريــب الــذي وقعــت نظراتنــا عــى أخطائــه التــي ولدهــا االحتــكاك املبــارش
و ذاك البعيــد لــه أخطــاء لكــن ال نراهــا لبعــده عــن عيوننــا ...ذايت مقدســة ال يقــرب إليهــا
إال مــن كان مادحـاً و الناقــد ســيجد ســور مينــع وصولــه إىل حديقــة القلــب ...و قــد يكــون
املــادح كاره و الناقــد محــب...
املناصــب قــد متنحــك شــعور بالتضخــم الــذايت الــذي يفســد فيــك معــاين التواضــع فتصبــح
متكــر منبــوذ ...الخــواء الروحــي يدفعــك الســتمداد قيمــة نفســك مــن املنصــب أو الســيارة
أو جهــاز تلفــون فتصبــح يشء ال أكــر ...نرتــدي ســاعات مثينــة و الوقــت ال قيمــة لــه عندنــا
 ...نرتــدي نظــارات لنحســن صــورة مــا نـراه بعيوننــا و ال نفكــر أن نضــع نظــارات للقلــوب
لتحســن صــورة اآلخريــن...
نكافــح جهلنــا بالتفلســف و الرثثــرة و ليــس بالصمــت و البحــث و التعلــم ...نتحــدث عــن
أنفســنا و انجازاتنــا بافتخــار و نتحــدث عــن غرينــا و انجازاتهــم باحتقــار لنــداري ســوءاتنا
بالنقــد املريــح ...هنــاك مــن يغلــف حقــده بثنــاء ســاخر و هنــاك مــن يقــدم حبــه بنقــد
جــارح ...و هنــاك مــن يطبــب جـراح فشــله بنقــد ناعــم لجهــودك و محاوالتــك ....الصديــق
مــن يهــب لــك حيــاة فــوق حياتــك و العــدو هــو مــن يريــد ســلبك حياتــك ...و يصبــح كل
صديــق عــدو إذا رأي فيــك مــا مييــزك عنــه  ...الحيــاة مدرســة ال يتعلــم فيهــا الحمقــى ألنهــم
ال يتوقعــون أن لهــم أخطــاء تحتــاج إىل تصحيــح و إىل عيــوب تحتــاج إىل تهذيــب.
يا رب اجعل حبك ربيع قلوبنا.

تاسع و عرشين يوم سعادة (املتعة الروحية)
للنــاس مذاهــب فيــا يســعدهم و ميتعهــم و لكــن هنــاك أمــور يشــرك فيهــا جميــع النــاس
خاصــة إذا ارتبطــت هــذه األمــور بالــروح :مســتودع أرسار الخالــق و ابداعــه.
و مــا ال شــك فيــه أن للــروح مـرات كــا أن للجســد مـرات و لكــن مــا ميايــز بــن تلــك
املـرات هــو أن مـرات الــروح لهــا عمــق يف االحســاس و تتســم بالدميومــة بينــا مـرات
الجســد مؤقتــة و مرشوطــة الوجــود ،مثـاً أنــت ال تشــعر بلــذة الطعــام اال اثنــاء تناولــك لــه
و عنــد االنتهــاء منــه تــزول اللــذة ،بينــا متــع الــروح تتســم بالدميومــة و الشــعور الطويــل
بالرضــا و الهنــاء و االكتفــاء.
و من مصادر املتعة الروحية:
ســامة الضمــر فــإن االنســان اآلثــم كثــر القلــق و الخــوف فهــو يشــعر أن هنــاك عاقبــة
أليمــة لألخطــاء التــي ارتكبهــا و مــا يزيــد عذابــه عــاوة عــى ذلــك الشــعور بالقلــق و
الخــوف هــو أنــه يجهــل توقيــت و شــكل العقــاب الــذي يســتحقه ،و الزمــن إن طــال أو
قــر فالبــد أن يجنــي االنســان مثــار عملــه ســاءت أو حســنت.
و مــن أهــم مصــادر املتــع الروحيــة هــو أن يســعى االنســان يف ادخــال الــرور عــى قلــوب
النــاس و الســعي يف تيســر مصالحهــم و نــوال حقوقهــم ،إن االنســان الــذي يســعده الــرور
الــذي أدخلــه بقلــوب النــاس بدعــم مــايل أو معنــوي يجــد مــن الحبــور و البهجــة الروحيــة
أضعــاف مــا يجــده ذلــك الــذي يحــاول أن يبهــج نفســه باألخــذ.
و الحــب قمــة العطــاء و إن أكــر مــا يحتاجــه النــاس هــو أن يشــعروا بوجودهــم وأنهــم ذو
قيمــة و مرحــب بهــم.
تجليــات الذكــر و التونــس مبناجــاة الخالــق عــز وجــل يبهــج الــروح و لــو اقتــص املؤمــن مــن
كل ســاعة خمــس دقائــق ليتوقــف عــن كل يشء و يذكــر ربــه حبـاً و شــوقاً لتــذوق بذلــك
لــذة الحــب فاملحــب دائــم الذكــر للمحبــوب و الذكــر مــن عالمــات الشــوق للــه عــز وجــل و
ال يكــون الذكــر ذو أثــر إال إن كان بالقلــب قبــل اللســان و اســتحضار الوجــدان عــن التهليــل
و التســبيح و التمجيــد و الحمــد و الثنــاء.

اســتحضار النيــة عنــد الطمــوح دنيــوي كان أو أخــروي فاإلنســان إذا وثــق أن أجــر جهــده و
عملــه ثابــت لــه أخفــق أو نجــح يف تحصيــل مقصــوده الرشيــف ســكن و ابتهــج ،فاملســلم
إذا نــوى الخــر و حققــه كتــب لــه أجـران أجــر النيــة و أجــر العمــل و إن أخفــق كتــب لــه
أجــر النيــة و هــو يف كل االحــوال رابــح بنيتــه الطيبــة.
إن املتــع الروحيــة دامئــة و عديــدة املصــادر و ليــس لهــا نفــاد و هــي أصــل الســعادة و
الحيــاة الهانئــة التــي ينشــدها االنســان يف وجــوده.

ثالثني يوم سعادة (رعاية الضمري)
مــن األمــور التــي تســاعد عــى نهضــة األمــم تقويــة الــوازع الداخــي لــدى افـراد املجتمــع،
إن الرهــان عــى ضمــر اإلنســان  ...رهــان مثمــر .و هــذا هــو البديــل األمثــل الســتخدام
القــوة و أدوات القهــر و التعذيــب ليكــف النــاس عــن ارتــكاب املخالفــات التــي تهــد بنيــان
املجتمعــات.
الفلســفة اإلســامية يف اإلصــاح تقــوم عــى الرهــان عــى مــا لــدى اإلنســان املســلم مــن
وعــي ومــن رادع داخــي ،ولهــذا فــإن توعيــة النــاس وتربيــة حاســة الــردع الــذايت لديهــم
(الضمــر) مــن أهــم مــا يجــب التعويــل عليــه يف االرتقــاء باملجتمــع املســلم.
الضمــر ال يتكــون وال ينضــج تحــت مطــارق التهديــد والوعيــد وال يف أجــواء القــر والضغط،
وإمنــا يتكــون وينمــو يف األجــواء الحــرة حيــث يولــد الشــعور بحريــة االختيــار الشــعور
باملســؤولية ،ومــن هنــا كــرت النصــوص التــي تــدل عــى اســتبعاد اإلكـراه عــن دائــرة اإلميــان
والتعبــد والتديــن عمومــا ،ويف هــذا يقــول الــرب تبــارك وتعــاىل ( :ال إك ـراه يف الديــن قــد
تبــن الرشــد مــن الغــي) 1ويقــول ( :ولــو شــاء ربــك آلمــن مــن يف األرض كلهــم جميعــا
أفأنــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنــن ) (د .عبدالكريــم بــكار)
إن القوانــن تنظــم حركــة االنســان يف الحيــاة فهــي ليســت غايــة و لكــن وســيلة لتنظيــم
مســرة االنســان و اســاليب عيشــه و ليــس لتقييــد حياتــه و معاشــه و رسحتــه و مرحتــه.
عندمــا تكــره انســان لفعــل يشء مــا مســتخدماً القــوة و هــو غــر مقتنــع فإنــه ســيكون أحــد
اثنــن :إمــا منافــق إن كان ضعيف ـاً أو متمــردا ً إن كان قوي ـاً.
إن الضمــر اليقــظ هــو ترمومــر حســن األخــاق ،و إن الدولــة الفاضلــة ليســت أكــر مــن
مواطنــن يعيشــون بســام يف وطــن آمــن ،و مهــا بلغــت قــوة الدولــة فإنهــا لــن تســتطيع
اســتخدام القانــون لضبــط ســلوك املواطنــن و لكــن يبقــى لــأدوات الثقافيــة تأثــر كبــر يف
صناعــة مجتمــع صالــح و تقويــم ســلوك األفـراد.

إن اســتخدام القــوة لفــرض القوانــن ال ينتــج مواطنــن صالحــن ،إن تيســر أمــور الصــاح
هــو أنجــع أســاليب صناعــة البــر األســوياء ،و الدولــة التــي متنــح متوســط دخــل ال يكفــي
لســداد إيجــار ســكن ثــم تطلــب مــن املواطنــن مجانبــة الفســاد لهــي دولــة مجحفــة عاقــة
ملواطنيهــا.
و األرسة الصالحــة هــي أول مــن يســاهم يف بنــاء ضمــر حــي لــدى أبناءهــا و مــن ثــم تــأيت
املؤسســات التعليميــة و االعــام و البيئــة املرافقــة لإلنســان من ـ ُذ طفولتــه حتــى يبلــغ .و
امتــاك ضمــر حــي يحتــاج لرتبيــة حســنة و تدريــب شــخيص طويــل و خــوض ابتــاءات
التمحيــص بثبــات ,و أكــر مــا يختــر بــه اإلنســان ضمــره هــو يف الغيــب حيــث ال يشــاهده
أحــد.
و من كان له هم يف إصالح شؤون من حوله فعليه أن يراهن عىل رعاية الضمري.

إهداء
إىل تلك الروح النقية الصافية
التي متنح للحياة رونقها و جاملها
إىل تلك الروح التي تحب الخري و تفنى يف سبيله

