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وقفة مع آية

يقول ربنا تبارك وتعالى:

 "ل�أ�ن�ت��م� أ�ش��د% ر�ه�ب��ة# ف��ي ص��د�ور�ه�م� م��ن� الل��ه�
 ذ�ل���ك� ب���أ�ن�ه�م� ق���و�م2 ل�ا ي�ف�ق�ه���ون�. ل�ا ي�ق���ات�ل�ون�ك�م�
 ج�م�يع#ا إ�ل�ا ف�ي ق�ر#ى م�ح�ص�ن�ة7 أ�و� م�ن� و�ر�اء� ج���د�ر7
 ب�أ�س���ه�م� ب�ي�ن�ه���م� ش���د�يد2 ت�ح�س���ب�ه�م� ج�م�يع#��ا
 و�ق�ل�وب�ه�م� ش�ت�ى ذ�ل�ك� ب�أ�ن�ه�م� ق��و�م2 ل�ا ي�ع�ق�ل��ون�."

14-13الحشر

 ه��ذه الي��ات العظيم��ة ف��ي اليه��ود وف��ي
 حقيق���ة تع���املهم م���ع المس���لمين فه���م
 يخافونهم لنهم يعرفون أن الحق معهم وأن
 ال يعي���ن الح���ق، لكنه���م م���ع معرفته���م
 يجحدون الحق ويحاولوا تغيي�ره م�ع علمه�م
 ب��القوة الفعلي�ة للمس�لمين معنوي�ا ومادي��ا،
 ب��ل وينس��وا ق��در ال العظي��م فه��و أح��ق

بالخشية لنه الله مالك ملك كل شيء.

 ج��اء ف��ي تفس��ير إب��ن ك��ثير والقرط��بي أن
 اليهود والمنافقين يخ��افون م��ن المس��لمين
 أكثر من خوفهم م��ن ال، وبه��ذا ل يفقه��ون

ول يدركون بحق قدر ال وعظمته.

 وهذا الجبن والهل��ع ه��و ج��زء م��ن تركيبته��م
 النفسية يرى في خوفهم من طفل، الجبن
 يصل بهم للبكاء والنهيار، لنهم عل��ى غي��ر
 هدى من ال ليقويهم. فه�م ل يس�تطيعون
 المواجهة في القتال، وهم إما ف��ي حص��ون

أو من وراء جدر.

 وتراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم
 مختلفي��ن غاي��ة الختلف وع��داوتهم فيم��ا
 بينهم شديدة على غير ما يظه��ر، قل��وبهم
 متفرقة وآرائه�م، وإجتم�اعهم عل�ى ع�داوة
 الحق وأهله ليس إجتم�اع ول ق�وة ب�ل ه�و
 كي��ان ه��ش ض��عيف... فك��ل ف��رد يش��رد
 ويع��ادي غي��ره ف��ي الحي��اة ول يجمعه��م

طريق مستقيم.

 ول��و أنه��م أس�لموا وآمن�وا ب��ال ح�ق إيم��ان
 لعاشوا في خيرات ال وبرك��اته وأل��ف بي��ن

قلوبهم.

فلنتعلم من حديث نبوي

  عن    عبد ال بن عمرو    رضي ال عنهم��ا،
 عن النبي    صلى ال عليه وسلم    قال:

  المسلم من سلم المسلمون من لس��انه
 ويده والمهاجر من هجر ما نهى ال عن�ه.

رواه البخاري.

 صدق رسول ال صلى ال علهي وسلم،
 فهذا هو المان الذي يعطيه السلم بي��ن
 الفراد ليعيشوا حياة مستقرة ل يخش��ى
 فيها فرد عل��ى م��اله ول دم��ه ول عرض��ه..
 ه�ذا ه�و روع�ة الس��لم وحفظ�ه لحق�وق
 النس��ان ليعي��ش ف��ردا عاب��دا ل.. ف��ردا

عامل ليس عالة ول متعد.

 فالتع��املت ف��ي
 الس���لم ه���ي
 ح����ق وواج����ب
 وإس��������تقامة..
 حف��ظ لح��ق ال
 وح����ق الن����اس
 وح��ق خل��ق ال
 ولي�����س ف�����ي

 الس��لم أي تع��دي، يمك��ن أن يك��ون في��ه
 دفاع وهو مشروع للجميع لك��ن بل تع��دي

فال ل يحب المعتدين.

 وف��ي كت��اب فت��ح الب��اري بش��رح ص��حيح
 البخ��اري ج��اء ف��ي تفس��ير الح��ديث أن��ه
 يس��تلزم أن م��ن إتص��ف به��ذا الص��فة ك��ان
 كامل، والمسلمات يدخلن في ذلك. فه��ذا
 نظ��ام تعام��ل للجمي��ع وم��ع الجمي��ع.. م��ع

الرجل والمرأة والطفل.

 وق��د خ��ص رس��ول ال ص��لى ال عليه��خ
 وسلم اللسان بالذكر لنه المعبر عما في

النفس، وهكذا اليد لن أكثر الفعال بها.

 ويستثنى من ذلك شرعا الحدود والتعازير
 ال��تي تحف��ظ الحق��وق بي��ن الن��اس وتمن��ع
 تعديهم على بعض وتحم��ي الض��عيف م��ن
 بط��ش الق��وي، فتحف��ظ ل��ه حي��اته وم��اله
 وأمنه. وفي هذا ترك ما تدعو إليه النف�س

من سوء.

 فالس��لم ل��م ي��ترك
 ش�يء يك��رم وي��ؤمن
 النسان ويقوي م��ن
 حاله ويصلحه إل أمر
 ب����ه، فه����و الم����ان

 للنسان في دنياه ولخرته. فس��بحان ال
العظيم.

 تفس---يرات الق---رآن والح---ديث م---ن موق---ع الس---لم:
http://www.al-islam.com/arb/

لكي نعمل بجدية

 سلة مشروعات
صغيرة

 ه���ذه الفك���ار بس���يطة إن
 ش���اء ال يمك���ن تطبيقه���ا

 بس�هولة بالتوك�ل عل�ى ال. بعض�ها قص�ص
 نج��اح ن��اس ب��دءوا أعم��الهم التجاري��ة ف��ي

بيوتهم وفي أوقات فراغهم في العطلت.

 إختي��ار الفك��ار بم��ا يتناس��ب م��ع طبيع��ة
 وحاج�ة مجتمعاتن�ا، وخي�ر العم�ل ه�و عم�ل
 اليد فقد آن الوان لبناء الذات والتوكل على

ال تعالى والسعي على الرزق الحلل.

 النس��ان ال��واعي يبح��ث ع��ن
 الفك�رة ال�تي يمكن�ه تنفي�ذها

 ويحتاجها مكان التنفي��ذ (حاج��ات الس��وق)،
 وليبحث كل فرد عن م�ا ينق�ص المك�ان م�ن
 خدمات وأفكار فيكون أض��اف منفع��ة للن��اس
 بفض����ل ال. ول ننس����ى ض����رورة جم����ع

المعلومات من النترنت والمكتبات.

 - تص��نيع الس��ماك، بتق��ديم أطب��اق م��ن1
 الس���ماك المدخن���ة والمملح���ة أو ح���تى
 طهيها فقط وجم��ع المعلوم��ات اللزم��ة ع��ن

التصنيع والنتاج، فالسماك نعمة من ال.

 - عم��ل دورات تدريبي��ة ف��ي كيفي��ة إتق��ان2
مهنة أو مهن معينة بمنهج السلم.

 - بيع س�ماد أو روث الحي�وان بالتف�اق م�ع3
 المزارعين على إلتق��اط روث الحيوان��ات م��ن
 خي��ول وماش��ية وغن��م، وترك��ه يج��ف ف��ي
 أشعة الشمس تماما ثم تعليبه في أكياس
 صغيرة وبيعه لصحاب الحدائق مقاب��ل ثم��ن
 لكل كيس، ويمك��ن تط��بيقه م��ع ق��ش الرز،
 وه��ي لس��تغلل الم��وارد والحف��اظ عل��ى

البيئة التي خلقها ال تعالى.

 - إس��تغلل س��احات الجامع��ة/المدرس��ة4
 الخالي����������ة ف����������ي أي����������ام العطلت
 السبوعية/الس��نوية لتأجيره��ا لم��ن يرغ��ب
 ف��ي بي��ع س��يارته أو دراجت��ه أو أي ش��يء
 مقابل ثمن، لكي ل يكون هن��اك قيم��ة غي��ر

مستغلة (بجانب النشطة الصيفية).

 - ت����دريب الطف����ال وإكس����ابهم ع����ادات5
 بس��يطة جي��دة أو تعليمه��م رياض��ات، فه��ي

أشياء قد ل يجد الباء لها وقت إعانة لهم.

 بع--ض الفك--ار م--ن م--وقعي: الص--ندوق الجتم---اعي
 للتنمي---------------ة- مش---------------روعات ناجح---------------ة

http://www.sfdegypt.org/stories_a.asp

 وم--ن ملخ--ص كت--اب رج--ال أعم--ال العطل--ة الس--بوعية
http://www.scribd.com/doc/8547763/-

Weekend-Entrepreneur
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