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وقفة مع آية

يقول ربنا تبارك وتعالى:

 "ل���و� أ�ن����ز�ل�ن�ا ه���ذ�ا ال�ق���ر�آن� ع�ل���ى ج�ب���ل� ل�ر�أ�ي�ت���ه�
 خ�اش(��ع1ا م�ت�ص���د2ع1ا م(��ن� خ�ش���ي�ة( الل*��ه( و�ت(ل���ك�
 ال�م�ث���ال� ن�ض���ر(ب�ه�ا ل(لن*��اس( ل�ع�ل*ه���م� ي�ت�ف�ك*��ر�ون�"

.21الحشر

 الية عظيمة بكل معانيها وبكل كلم�ة فيه��ا،
 ف��إذا ن��زل الق��رآن الكري��م كلم ال تع��الى
 بأمره سبحانه عل�ى جب�ل ع��الي وش��اهق
 له من قوة والرسوخ والغلظة والقس��اوة م��ا
 أعط��اه ال لخش��ع الجب��ل وتص��دع وتكس��ر
 وخض����ع ل إيمان����ا وتس����ليما.. خش����ية
 وخض���وعا.. ف���أي ق���رآن عظي���م ه���ذا وأي
 كلمات معجزة.. سبحان ال العظيم وتبارك

إسمه.

 الية فيها تفكر وفهم لليمان بال وخش��يته
 وخشية عذابه الذي حذرنا منه في الق��رآن
 وتصدع له الجبل، وللسعي لطاعة ال ع�ن
 عل��م ويقي��ن بق��درته س��بحانه، وللتمس��ك
 بكت�ابه ف�ي ك�ل وق�ت ق�راءة وعل�م وعم�ل.
 كما أن فيها خطوات وطريق��ة للتفكي��ر فه��ذا
 مثال ضربه ال لنا في تأثر الجبل من تنزيل
 القرآن عليه (والجبل ل يع��ي ول يفه��م ه��و
 عابد طائع مس��ير ل). فه��ذا الفع��ل ث��م م��ا
 ي��ترتب علي��ه م��ن نات��ج، ث��م وص��ف للحال��ة
 نتيجة الفعل وسببها، ثم تعليم ال للن��اس
 أنها من المثلة ليفك��روا فيه��ا بح��ق. ل إل��ه

إل ال.

 وبالطبع يجب أن يكون م�ا ن�زل عل�ى الجب�ل
 عظيم وهائل ولذلك خشع وخض��ع ل، فم��ا
 ب�ال النس�ان ال�ذي ي�رى ويس�مع ويفه�م..
 النس��ان ص��احب القل��ب الن��ابض ه��و أول��ى
 بالخشوع والخضوع ل لن��ه ي��رى الش��واهد
 ح��وله تنط��ق بعظم��ة الخ��الق ويس��مع م��ن
 آيات ال والنور الذي فيه��ا لطري��ق النس��ان
 وه��دايته لك��ل ص��غيرة وك��بيرة ف��ي حي��اته

وترغيب وترهيب لحقوق ال وحرماته.

 ولعل النسان يعي أن الرض التي يمش��ي
 عليه�ا وم�ا فيه�ا والس�ماء ال�تي تعل�وه وم�ا
 فيه��ا.. يعب��دوا ال ويخش��عوا ل��ه ويس��بحوا
 بحمده ويعرفوا ق��در ال العظي��م، والنس��ان

أوعى للخشية والطاعة في كل ما أمر.

فلنتعلم من حديث نبوي

خطبة تتحدث عن نفسها

  عن  أبي بكرة،  عن الن��بي    ص��لى ال علي��ه
وسلم  قال:

 الزم����ان ق���د اس���تدار كهيئة ي���وم خل���ق
 السموات والرض، السنة اثنا عشر ش��هرا
 منها أربعة ح�رم ثلث�ة متوالي��ات ذو القع�دة
 وذو الحجة والمحرم ورجب   مضر  ال�ذي بي�ن

جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟

 قلنا: ال ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا
أنه سيسميه بغير اسمه.

قال: أليس ذو الحجة؟ 

قلنا: بلى.

قال: فأي بلد هذا؟ 

 قلنا: ال ورس��وله أعل��م،
 فس�كت ح�تى ظنن�ا أن�ه
سيسميه بغير اسمه. 

قال: أليس البلدة؟

قلنا: بلى.

قال: فأي يوم هذا؟

 قلنا: ال ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا
أنه سيسميه بغير اسمه.

قال: أليس يوم النحر؟ 

قلنا: بلى.

 ق��ال:   ف��إن دم��اءكم وأم��والكم ( ق��ال  محم��د)
  وأحس��به ق��ال وأعراض��كم    عليك��م ح��رام
 كحرم�ة ي�ومكم ه�ذا ف�ي بل�دكم ه�ذا ف�ي
 شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيس��ألكم
 ع�ن أعم�الكم، أل فل ترجع�وا بع�دي ض�لل
 يض���رب بعض���كم رق���اب بع���ض، أل ليبل���غ
 الشاهد الغائب فلع��ل بع��ض م��ن يبلغ��ه أن
 يكون أوعى له من بعض من سمعه، فكان 
  محمد    إذا ذكره يقول صدق    محمد    ص��لى
 ال علي�ه وس�لم،    ث�م ق�ال: أل ه�ل بلغ�ت

مرتين. رواه المام البخاري.

 ف��ي فت��ح الب��اري بش��رح البخ��اري، يق��ول
 القرطبي أن سؤاله صلى ال عليه وس��لم
 ع���ن الثلث���ة وس���كوته بع���د ك���ل س���ؤال
 لستحضار فهم الناس وليقبلوا علي�ه كلي�ة

وليستشعروا عظمة ما يقوله لهم.

 وقد جاء الشرع بتحريم دم المسلم أيا ك��ان
 المكان الذي يعيش فيه وماله وعرضه وأنه
 أعظ��م حرم��ة م��ن تحري��م البل��د والش��هر
 والي��وم كرام��ة للمس��لم ولم��ن يع��رف ال

وحقه.

 الع���رض: ه���و موض���ع الم���دح وال���ذم م���ن
 النس���ان وب���ذلك يش���تمل ك���ل خلق���ه

وسمعته وسواء في نفسه أو سلفه.

لكي نعمل بجدية

2سلة مشروعات صغيرة

 العم��ل عب��ادة ل لن��ه يعي��ن
 النسان على حي�اته ويكفي�ه
 متطلباته، فيحفظ ب�ه كرامت��ه
 ويكس�ب رزق�ه مت�وكل عل�ى
 خ��القه أن��ه بي��د ك��ل ش��يء.

 فيكون العمل أساس هام لشخص��ية وحي��اة
 النسان وقوته وثقته في ذاته ليتحرك واعيا
 لدوره مؤديا لوظيفته في الحياة راض��يا لرب��ه

سبحانه وتعالى.

 فليبحث كل إنسان ع��ن مص��در رزق��ه ال��ذي
 أنزل���ه ال ل���ه ف���ي الرض، ول يش���ترط أن
 يكون رزقه هذا حكومي�ا ب�ل يمك�ن أن يك�ون
 من خلل عمل حر، ولكل فرد رزقه عن�د ال
 بشكل مستقل عن غيره لكن��ه يحق��ق م��ن
 ه��ذا العم��ل منظوم��ة تب��ادل من��افع وتع��اون

ووحدة فيصل المجتمع إلى هدفه.

 وم�ن المه�م أن يك�ون مص�در التموي�ل حلل
 ليبارك ال في العمل فينجح ويس�تمر ب�إذن
 ال، فهو إما بالمشاركة أو بالقرض الحس��ن

(بدون فوائد) أو بالمال المستقل.

 - مش����روع المق����اول الص����غير، إح����دى1
 السيدات حصلت على تدريب في المج��ال،
 ثم قيدت ضمن شباب المقاولين الذين لهم

 % من عقود الشغال العام��ة بالص��ندوق25
 الجتماعي للتنمية فى مد شبكات المياه،

ورصف الطرق.

 - عم��ل مزرع��ة تربي��ة خ��راف أو أبق��ار أو2
 جاموس، تخصص ف��ي ن��وع واح��د، ودراس��ة
 متطلب���ات المش���روع الص���حية والتجاري���ة
 وتغذي��ة الحيوان���ات ب��العلف الط��بيعي دون
 الكيماويات. ويمك�ن تجمي�ع المعلوم�ات م�ن

النترنت إن شاء ال.

 - مح��ل لتغيي��ر زي��وت الس��يارات، وتط��وير3
 العم��ل بإقام��ة مغس��ل جدي��د للس��يارات.

وهي خدمة وإعانة وتبادل منفعة.

 -  هواي��ة تح��ولت إل��ى منت��ج ومص��در رزق4
 في تصنيع أثاث بسيط من الخشب بتركيب
 الخشاب مع بعضها من نوع خشب

 الس��ويد الرخي��ص بالمس��امير، حي��ث يج��د
رواجا في المناطق الساحلية للمصايف. 

 - مشروع حلويات وبسكويت، معمل صغير5
 ب�����المنزل كمطب�����خ إض�����افي، لص�����ناعة
 البسكويتات والكيك والبيتي فور والمعجنات

الخفيفة، ثم التغليف والتعبئة.
http://www.sfdegypt.org/stories_a.aspالصندوق الجتماعي للتنمية 
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