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وقفة مع آية

يقول ربنا تبارك وتعالى:

 "ل�ت�ج���د�ن� أ�ش���د� الن���اس� ع���د�او�ة� ل�ل���ذ�ين� آم�ن���وا
� ال*ي�ه�ود� و�ال�ذ�ين� أ�ش*ر�ك�وا و�ل�ت�ج�د�ن� أ�ق*ر�ب�ه�م* م��و�د�ة
 ل�ل�ذ�ين� آم�ن�وا ال�ذ�ين� ق�ال�وا إ�ن�ا ن�ص��ار�ى ذ�ل��ك� ب��أ�ن�
 م�ن*ه������م* ق�س;يس�����ين� و�ر�ه*ب�ان������ا و�أ�ن�ه������م* ل
 ي�س*���ت�ك*ب�ر�ون�. و�إ�ذ�ا س����م�ع�وا م����ا أ�ن*���ز�ل� إ�ل����ى
 الر�س�ول� ت�ر�ى أ�ع*ي�ن�ه�م* ت�ف�يض� م�ن� ال��د�م*ع� م�م��ا
 ع�ر�ف�وا م�ن� ال*ح�ق; ي�ق�ول�ون� ر�ب�ن�ا آم�ن�ا ف�اك*ت�ب*ن�ا م���ع�

83-82الش�اه�د�ين�." المائدة

 الية تق�ر وتف�رق ف�ي طبيع�ة العلق�ات بي�ن
المؤمنين وكل من اليهود والنصارى.

 فاليهود طبيعتهم العداوة للم��ؤمن طبيع��ة ل
 تتغي��ر لي��وم ال��دين، ل��ديهم العل��م وينكرون��ه
 ويغيرونه وهم يعلمون، وكفره��م ع��ن عن��اد
 ومباهتة للحق وغم�ط للن�اس. وله��ذا قتل�وا
 أنبي��اء ك��ثير ح��تى هم��وا بقت��ل رس��ول ال
 علي��ه الص��لة والس��لم وس��موه وس��حروه
 وقلب��وا علي��ه الط��راف عل��ى الرغ��م م��ن
 تبشيرهم به. م�ا يمك�ن تغي�ره معه�م فق�ط
 أن ي��دخل اليه��ودي ف��ي الس��لم ويص��بح

مسلما فرد من المجتمع المسلم.

 بينم��ا النص��ارى منه��م م��ن ل��ه قرب��ى م��ع
 الم��ؤمنين حي��ث يمكن��ه أن يق��ر بس��هولة
 ويتفاعل مع الق��رآن وم��ع ال��دين الس��لمي
 والمس�لمين بم�ا ل�ديه م�ن إنص�اف وإنقي�اد

للحق إذا سمعه ومن ثم إتباعه.

 في تفسير إبن ك��ثير يق��ول أن الي��ات نزل��ت
 في النجاشي وأصحابه، وك��انوا عل��ى دي��ن
 عيسى عليه السلم، لم�ا رأوا المس�لمين
 وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثم��وا. بك��وا
 وخشعوا لما في قلوبهم من الرق��ة والرأف��ة

نحو دين ال الحق.

 الوص�ف للنص�ارى عام�ة أيض�ا فمنه�م ل�ديه
 العل��م والعب��ادة والتواض��ع والنقي��اد للح��ق.
 ويجب أن يك��ون علمه��م إله��ي ل��م يمس��ه
 تغيي��ر بش��ر، لن عن��دهم البش��ارة ببعث��ة
 سيدنا محمد علي��ه الص��لة والس��لم وأم��ر
 رس��ولهم بإتب��اعه، فه��م ش��اهدون عل��ى
 الح��ق واليم��ان ب��ال وح��ده ل ش��ريك ل��ه،

ويشهدون لنبيهم أنه قد بلغهم الرسالة.

فلنتعلم من حديث نبوي

 عن أبي موسى رضي ال عنه عن الن��بي
 ص��لى ال علي��ه وس��لم ق��ال: عل��ى ك��ل

مسلم صدقة.
قال: أرأيت إن لم يجد؟

قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق.
قال: أرأيت إن لم يستطع؟

قال: يعين ذا الحاجة الملهوف.
قال: أرأيت إن لم يستطع؟

قال: يأمر بالمعروف أو الخير.
قال: أرأيت إن لم يفعل؟

قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة.
الحديث متفق عليه (للبخاري ومسلم).

 وف�ي فت��ح الب��اري بش��رح ص�حيح البخ��اري
 ج��اء أن، المله��وف: ه��و المس��تغيث وه��و
 أع��م م��ن أن يك��ون مظلوم��ا أو ع��اجزا...

إعجاز لغوي يشير لثراء اللغة.

 الحديث فيه أعمال مهمة للنسان وطريقة
 للتعل���م ولفه���م كلم رس���ول ال علي���ه
 الصلة والس�لم والبح�ث ع�ن ك�ل ص�غيرة

وكبيرة ممكنة تبعا لستطاعة كل واحد. 

 و ك��أن الص��حابي فه��م م��ن لف��ظ الص��دقة
 العطية، فسأل عم�ن لي�س عن�ده ش�يء،
 فبين له أن المراد بالصدقة ما هو أعم م��ن
 ذل��ك، فم�ن أمكن��ه أن يعم��ل بي�ده فينتف��ع
 ويتص��دق أو أن يغي��ث المله��وف أو أن ي��أمر
 ب��المعروف وينه��ى ع��ن المنك��ر أو يمس��ك

عن الشر أو يفعل الجميع.

 والترتيب يكون تبعا لمقدرة ك��ل ف��رد رحم�ة
 وسعة، ويج��زى المس��لم الث��واب ع��ن ك��ل

طاعة وكل إمساك عن شر، وإن صغر.

 وفيه فضل التكسب لنه إعان��ة، فك��ل عم��ل
 ش��ريف ل��ه ث��واب عن��د ال، والمه��م الك��د
 الحلل والسعي. وليس المهم نظرة الناس
 فكل عمل يرضي ال هو مفيد للفرد وللغي��ر
 ومنفعة متبادلة بين من يعم�ل وم�ن يتب�ادل
 معه سلعته أو خدمته، فالحق الثقة والقوة

فيما يقوم به كل إنسان من عمل صالح.

 وف��ي الح��ديث الش��فقة عل��ى خل��ق ال
 وعل�ى النف�س أيض�ا، وه�ي إم�ا بالم��ال أو
 بالنفع أو بالعانة أو بالنصح أو بمن��ع الش��ر

والذى. 

 فإن كان شره ل يتعدى نفس��ه فق��د تص��دق
 عل��ى نفس��ه ب��أن منعه��ا م��ن الث��م،  وه��و

بإعتبار الخصلة من الخير وهو المساك.

لكي نعمل بجدية

مشروع ناجح

 فك�����رة المش�����روع
 مهم�ة ج�دا ويمكنه��ا
 ح��ل مش��كلة رغي��ف
 الخبز بإذن ال، لنها

 زراع��ة ش��عير وإيس��تخدامه بالتناس��ب م��ع
 القمح لنتاج الخبز. نعود بالفكرة إل��ى س��نة
 رسول ال عليه الص��لة والس��لم لن�ه ك��ان
 يحب خ�بز الش�عير ويق�ول أن�ه يج�م الف�ؤاد،

فنأخذها عن ثقة ويقين وقوة.

 أثب��ت العل��م الح��ديث ف��وائد الش��عير لص��حة
 النسان، فهو للنسان غذاء ووقاي��ة وش��فاء
 إن شاء ال. ول يعقل أل نستفيد من نعم��ة
 عظيمة من ال، خاصة أنها يمكن أن تكفينا
 ع��ن الس��تيراد بالض��افة لتحس��ين الص��حة

وجودة الغذاء بعون ال.

  مش��روع الش��عير الع��اريإس��م المش��روع:
(بدون قشرة)- وهو إنتاج وتصنيع.

  جمعية تنمية المجتم�ع بك�لمقر المشروع:
من كفر سبطاس وشبرا النملة.

 اله���دف م���ن المش���روع:
 الحص����ول عل����ي دقي����ق
 أبي����ض ع����الي القيم����ة

الغذائية.

  تجود زراعة هذا الن��وع م��ن الش��عيرالوصف:
في الرض الفقيرة والملحية. (ميزة زراعية)

  أفدن��ة، بغ�رض3ق��امت ك�ل جمعي�ة بزراع��ة 
 إستخدام دقيق الشعير لنتاج الخ��بز الفين��و

 % دقي��ق ش��عير ل��دقيق القم��ح40بإض��افة 
لرفع القيمة الغذائية للرغيف.

  إذا طبقت هذه الطريقة، فستحقق الكتفاء
 من القمح إن شاء ال، حيث إنت��اج الرغي��ف
 بمكونات محلية في المتناول. ومن الش��عير
 البيض والسود فيمكن إنتق��اء س��للة بري��ة

جيدة منه. 

 المش��روع تجرب��ة ناجح��ة جدي��دة بمحافظ��ة
 الغربية نأمل تطبيقها بك��ل المحافظ��ات. ب��ل

 % إن100ويمك��ن إنت��اج خ��بز م��ن الش��عير 
شاء ال تعالى. 
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