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وقفة مع آية

يقول ربنا تبارك وتعالى:

 "ع�ب�س� و�ت�و�ل$ى. أ�ن� ج�اء�ه� ال�أ�ع�م�ى. و�م���ا ي���د�ر�يك�
 ل�ع�ل$ه� ي�ز$ك$ى. أ�و� ي�ذ$ك$ر� ف�ت�ن�ف�ع�ه� الذ,ك�ر�ى. أ�م$ا م���ن�
 اس���ت�غ�ن�ى. ف���أ�ن�ت� ل���ه� ت�ص���د$ى. و�م���ا ع�ل�ي���ك� أ�ل$ا
 ي�ز$ك$ى. و�أ�م$ا م�ن� ج�اء�ك� ي�س�ع�ى. و�ه�و� ي�خ�ش�ى.

-1ف�أ�ن�ت� ع�ن�ه� ت�ل�ه$ى. ك�ل$ا إ�ن$ه��ا ت��ذ�ك�ر�ة<." عب�س
11.

 الية خطاب ال سبحانه وتعالى إلى رسول
 ال صلى ال عليه وسلم يذكره ويعلمه من
 أم��ور ال��دعوة إل��ى ال ويعلمن��ا م��ن بع��ده.
 فالرسول صلى ال عليه وسلم معصوم م�ن
 الخط��أ لك��ن علم��ه كإنس��ان ل��ه ح��دود بم��ا
 علمه ال سبحانه له ول يصل لعل�م الخ�الق
 سبحانه. ف�ال ه�و العلي�م بك�ل ش�يء وق�د
 أنزل القليل من علم��ه وعل��م رسله وأنبي��اءه

صلوات ال وسلمه عليهم وعلمنا منه.

 فرس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم عب��س
 لمن يسأله عن شيء في أمور ال��دين (اب��ن
 أم مكتوم وك��ان أعم�ى) ل�دعوة آخري�ن إل�ى
 اليم�ان بال�دين (بع�ض عظم�اء قري�ش، ك�ان
 في إسلمه إسلم ق�ومه)، فه�و ف�ي تق�دير
 رسول ال صلى ال علي�ه وس�لم ف�ي ه�ذا
 الموق�ف أن ال�دعوة إل�ى ال�دين ك�انت أول�ى
 ممن هو مؤمن فعل، وتقدير النسان العادي
 أن كل المرين ال��دعوة أو تعلي��م ال��دين هم��ا
 خير ول يوجد في أحدهما معصية، لكن ف��ي
 تق��دير الم��ولى ع��ز وج��ل لن��ه العلي��م بك��ل
 ش��يء ومال��ك المل��ك ف��إن الموق��ف أن م��ن
 يدعوه إلى الدين ل��ن ي��ؤمن فل ج��دوى من��ه
 والخي��ر ف��ي تعلي��م الس��ائل أم��ور دين��ه فق��د
 يفيده ويزكي نفسه خيرا م�ن تض�ييع جه�ده

على ما لم يقدره ال تعالى للخر.

 وبالتالي فقد يكون في الخير القريب اليسير
 الولوية عل�ى الخي��ر البعي�د أو م�ا ل�م يق�دره

ال في حينه لن المر كله ل.

 تفسير  ابن كثير والقرطبي، يشير أن النبي
 صلى ال عليه وس��لم ك��ان بع��د ذل��ك يك��رم
 ابن أم مكتوم. فالية تذكرة وموعظة وتبص�رة
 للخل��ق ول يعل��م النس��ان ف��ي أي الخي��ر.
 فال��ذي ج��رى م��ن الن��بي ص��لى ال علي��ه
 وسلم كان ترك الولى كما تقدم، وم��ع ه��ذا
 أنزل ال على نبيه ص��لى ال علي��ه وس��لم:
 "عبس" بلفظ الخبار عن الغائب تعظيم��ا ل��ه

ولم يقل: عبست وتوليت.

فلنتعلم من حديث نبوي

 ع�ن  ربيع�ة ب�ن كع�ب الس��لمي ق��ال: كن��ت
 أبيت مع رسول ال    صلى ال عليه وس��لم  

 فأتيته بوضوئه وحاجته، 

فقال لي: سل،

فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة،

قال: أو غير ذلك؟

قلت: هو ذاك،

 قال:  ف�أعني عل�ى نفس�ك بك�ثرة الس�جود.
الحديث رواه المام مسلم.

 بك��ثرة الس��جود: أي بك��ثرة
 الصلة وكثرة صلة التط��وع
 م�����ن الروات�����ب، وص�����لة
 الض���حى، وقي���ام اللي���ل،
 وس���نة الوض���وء، وس���جود
 الش�������كر ل، وس�������جود
 التلوة، وط���ول الس���جود،

وغيرها.

 الس��جود ل س��بحانه وتع��الى.. ك��ثرته كم��ا
 وكيفا ونوعا، كم��ا ف��ي ع��دد الص��لوات وكيف��ا
 في طول الس�جود ونوع�ا ف�ي أن�واع ص�لوات
 التط��وع. كم��ا ف��ي الح��ديث الع��ون عل��ى
 النفس بكثرة السجود ل طاعة ل ورسوله.

 موض��ع جبه��ة النس��ان، الموض��ع الش��ريف
 عندما يخضع لخالقه سبحانه وتع��الى يك��ون
 إق��رار للخ��الق العظي��م ب��ألوهيته وبعظمت��ه
 ووحدانيته في ك�ل ص�فات الجلل والكم�ال..
 إقرار وطاعة وعبادة. السجود ل طريق رؤي�ة
 النس��ان لحي��اته وطري��ق إس��تقامة حي��اته
 وعلج مشاكله ومرافقة النبي علي�ه الص�لة

والسلم في الجنة.

 هذا الموضع ثبت علميا أن فيه موضع الق��رار
 لدى النسان والصدق والتحكم والتمييز بين
 الشياء وبين الحق والباط��ل.. إذا س��ار فيم��ا
 أراده خ��القه ل��ه ك��ان ل��ه ص��فات البش��رية
 الممي���زة الواعي���ة الص���ادقة ص���احبة الق���رار
 والحكم والتصرف السليم بإذن خالقه��ا لنه��ا
سارت عابدة مسلمة ساجدة لمر خالقها.

 يقول النووي في شرح ص�حيح مس�لم: في�ه
 الحث على كثرة السجود، فإذا اجتهد العب��د
 رجي له أن ينال فضيلة مرافقة النبي ص��لى
 ال عليه وسلم في الجن�ة، وبق�در الجته�اد
 في فعلها والحرص على الكثار منه��ا يق��وى
 الرج��اء لتحص��يل ه��ذا الخي��ر، نس��أل ال أن

يجعلنا وإياكم من أهل الجنة.
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لكي نعمل بجدية

 سلة مشروعات
4صغيرة 

 الس����تعانة ب����ال ف����ي
 التخطي�����ط للمش�����روع
 ودراس��ة الج��دوى تيس��ر
 تص��ور المش��روع وعم��ل

 وصف له ولحتياجاته وعمليات النت��اج في��ه،
 ومك��انه، والس��وق ال��ذي يخ��دمه منت��ج أو
 خدمة المش�روع، وتحدي�د تك�اليفه وتم�ويله
 ب��الطرق الحلل إس��لميا ليب��ارك ال تع��الى
 ف���ي العم���ل إن ش���اء ال ويقبل���ه، وه���ذا
مطلوب كسبب ثم التوكل على ال وحده.

 - مشروع التاكسي الصحي، حي��ث ت��وفير1
 وسيلة نقل مناس�بة، وعم��ل حس��ابات م�ع
 عي�������ادات الس�������نان والمستوص�������فات
 والمستشفيات لخدمة عملئه��م بالتوص��يل
 المجاني من وإلى المنزل، وتدفع ل��ك أج��ور
 النقل بإتفاق مسبق. أو تاكسي الس��يدات

أو تاكسي الطفال أو تاكسي الدراجات.

 - مش����روع مرك����ز الوس����ائل التعليمي����ة2
 للطف��ال، بتص��ميم وتط��وير اللع�ب واللع��اب
 التربوي�ة والتعليمية للطفال يمك�ن أن يك�ون

إن شاء ال طريقا مربحا جدا للكسب.

 - مشروع إنتاج علف من نبات��ات ورد الني�ل3
 ومن مخلف�ات مص��انع حف�ظ الخض��روات، ل�ه

دراسة جدوى على موقع كنانة أونلين.

 - مش�روع مطع�م الطف�ال، ف�ي الطعم�ة4
 العض���وية الطبيعي���ة للطف���ال تح���ت س���ن
 س�نتين، وتع�د بمطب�خ ملح�ق مجه�ز ب�دون
 م���واد حافظ���ة أو نكه���ات ص���ناعية، ويتي���ح
 للطف�ال ت�ذوق الطعم�ة قب�ل ش�رائها ف�ي
 زاوية صغيرة مجهزة بالكراسي العالية. مثل
 معج��ون التف��اح الط��بيعي، وخلي��ط الم��وز،
 والبطاط��ا المفروم��ة، والحس��اء،.. ويمك��ن
 ال���بيع للمس���تهلكين وبالجمل���ة للس���وبر

ماركت والصيدليات.

 - مشروع مركز معدات السلمة ف��ي أك��ثر5
 م����ن مج����ال عم����ل، ك����أدوات الحماي����ة
 الشخص��ي�ة، وملب��س العم��ل، والقف��ازات،
 وأحذية وخوذ السلمة، وإشارات الس��لمة،
 والحزم����ة، وأقنع����ة التنف�����س، ونظ����ارات
 الس������لمة، وواقي������ة الذن، وص������ناديق
 السعافات الولي�ة، وبيعه�ا م�ن مح��ل ص�غير
 وموقع إلكتروني، ويمكن البدء بالتف��اق م��ع
 منتجي الدوات ثم تصمم دليلك التسويقي
لعرض منتجاتك وتوزعه للزبائن المحتملين.
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