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وقفة مع آية

يقول ربنا تبارك وتعالى:

 "ق�ل� ل ي�س�ت�و!ي ال�خ�ب!ي�ث� و�الط�ي��ب� و�ل��و� أ�ع�ج�ب��ك�
 ك�ث���ر�ة� ال�خ�ب!ي��ث! ف���ات�ق�وا الل���ه� ي���ا أ�ول!��ي ال�ل�ب���اب!

.100ل�ع�ل�ك�م� ت�ف�ل!ح�ون�" المائدة

 الي��ة عظيم��ة ج��دا ويحتاجه��ا النس��ان ف��ي
 رؤيت��ه للم��ور وتميي��زه بينه��ا، فم��ع تط��ورات
 الحياة وتقدم العلم لزم أن يكون هن��اك وقف��ة
 وفه��م لمعن��ى الم��ور حولن��ا. فكي��ف يك��ون
 مقي��اس الختي��ار، وف��ي أي الف��ائدة والنف��ع؟
 فالش��ياء تتطل��ب الحك��م عليه��ا م��ن حي��ث
 الصواب والخطأ للتعامل معها وتطبيقها. الي��ة
 الكريم���ة ترش���د النس���ان وته���دي نفس���ه
 لطريقة التمييز بين الشياء وما يم��ر ب��ه إل��ى
 أن تق��وم الس��اعة، فبإس��تمرار يوج��د خ��بيث
 وطي��ب.. يوج��د ن��افع وض��ار.. وأحيان��ا يتواج��د
 المتش��ابه لك��ن يؤخ��ذ الق��رب للنف��ع ويرف��ض
 الق��رب للض��رر، كم��ا ي��ترك م��ا يخ��اف ميل�ه أو

بعده عن الحق.

 عل��ى النس��ان أل ينبه��ر ب��الكثرة ف��ي فع��ل
 شيء، فقد يعتاد الناس على ش��يء ويك��ون
 من الخبيث ال�ذي ح�ذر ال س�بحانه وتع�الى
 من��ه فيبع��د النس��ان ع��ن الص��واب. ف��الكثرة
 ليس�ت مؤش�ر ص�حة العم�ل ب�ل إن المؤش�ر
 الس��ليم ه��و نوعي��ة العم��ل وكيفيت��ه، ولي��س
 التقلي��د ول الت��وارث الخ��اطيء. ف��إذا أردت أن
 تفهم الخبيث تراه فعليك أن تستخدم عقل��ك
 وترجع كل ش�يء إل م�اير ض�ي ال س�بحانه

وتعالى.

 في تفسير ابن كثير والقرطبي، معن�ى الي�ة
 أن ي��ا أيه��ا النس��ان إن القلي�ل الحلل الن��افع
 خي��ر م��ن الك��ثير الح��رام الض��ار، كم��ا ف��ي
 الح��ديث أن م��ا ق��ل وكف��ى خي��ر مم��ا ك��ثر
 وأله��ى، وأيض��ا أن قلي��ل الم��ال ال��ذي ت��ؤدي

شكره خير من كثير ل تطيقه.

 الخ���بيث والطي���ب: الحلل والح���رام، وقي���ل
 الم����ؤمن والك����افر، والمطي����ع والعاص����ي،
 والرديء والجي��د. والص��حيح أن اللف��ظ ع��ام
 ف��ي جمي��ع الم��ور، يتص��ور ف��ي المكاس��ب
 والعم��ال والن��اس والمع��ارف م��ن العل��وم
 وغيرها. فالخبيث من ه��ذا كل��ه ل يفل��ح ول
 ينج���ب ول تحس���ن ل���ه عاقب���ة وإن ك���ثر،
 والطي���ب وإن ق���ل ن���افع جمي���ل العاقب���ة.
 ف���الخبيث ل يس���اوي الطي���ب مق���دارا ول
 إنفاق��ا، ول مكان��ا ول ذهاب��ا. والطي��ب ف��ي
الجنة، والخبيث في النار، وهذا بين وواضح.

 مص$$$در تفس$$$ير الق$$$رآن الكري$$$م: موق$$$ع الس$$$لم
www.al-islam.com

فلنتعلم من حديث نبوي

 عن أب�ي هري��رة رض�ي ال عن�ه: ع�ن الن�بي
صلى ال عليه وسلم قال: 

 م��ا يص��يب المس��لم م��ن نص��ب ول وص��ب ول
 هم ول ح�زن ول أذى ول غ�م ح�تى الش�وكة
 يش��اكها إل كف��ر ال به��ا م��ن خطاي��اه. رواه

البخاري.

 النصب: أي التعب، والوصب:
أي المرض.

 الحديث جم��ع ك��ل م��ا يمك��ن
 أن يص����يب النس����ان م����ن
 مش��اكل أو م��ن أذى، وخ��ص

 المسلم بالذات بالجر والمكافأة فيم��ا يص�يبه
 م��ن أذى، والمه��م أن يفه��م الحكم��ة منه��ا

ويصبر عليها فل يضطرب ول يهتز.

 ك��أن الح��ديث رس��الة تق��ول أن ال س��بحانه
 وتعالى ل يترك المسلم أب��دا، ب��ل إن ك��ل م��ا
 يصيبه حتى م�ا ي�راه أذى لنفس�ه يك�ون في�ه
 خير له عند ال يرفع��ه ب��ه درج�ة ويكف��ر عن��ه
 م��ن أخط��اؤه فل يح��زن ب��ل يس��كن ويطمئن
 ويعلم أن له خير في كل شيء فيس��ير ف��ي
 حياته قوي القلب.. تقي اليمان.. واثق ب��ال

سبحانه وتعالى.

 وهذا مما شرعه الس��لم م��ن ت��دابير ته��دف
 لوقاي��ة النس��ان مم��ا يض��ر بص�حته، فنص�وص
 الشريعة السلمية تسعى لحماية النس��ان
 وحماي��ة ص��حته م��ن الم��رض وحماي��ة حي��اته
 بأكملها ومسارها. حيث تعتبر ضرورة اليم��ان
 بالقض��اء والق��در، بالض��افة إل��ى أنه��ا رك��ن
 أساسي في اليمان، أنها من تدابير الوقاي��ة
 م��ن الم��راض النفس��ية لتك��ون راح��ة الب��ال
 والنف��س فك��ل ش��يء يك��ون م��ن عن��د ال
 سبحانه وتعالى، وكل مما عن��د ال ه��و خي��ر
 للنسان أكيد لن رب النسان ه�و أعل�م بم�ا
 هو أصلح له سواء في الحاضر أو للمستقبل.

 فاليم���ان بالقض���اء والق���در يجع���ل النس���ان
 متص��فا بالص��بر عل��ى المش��اكل والمص��ائب
 التي تم�ر ب�ه ف�ي حي�اته، وتجعل�ه قانع�ا بم�ا
 قس�مه ال ل�ه في�رى أن م�ا ل�ديه ه�و أفض�ل
 النعم فل يتطلع إلى رزق غيره ويسعى جادا
 متوكل على ربه، كما يجعله يحتس��ب الج��ر

فيما يتعرض له من مصائب.

 وهذه القناعة واليمان والرض��ا ل تتن��افى م��ع
 الس��عي ول م��ع الطم��وح للعل��ى عن��د ال
 سبحانه وتعالى، بل إن الرضا يجعل النسان
 قوي النفس وأكثر إدراك�ا وفهم�ا للنع�م ال�تي
 لديه فيكون تركيزه في الرتفاع بها والس��عي
 بها لرضاء ال سبحانه وتع��الى دون أن ينظ�ر

لما ليس له فيكون أيضا نقي النقس.

 - رسالة ماجستير في ح$$ق النس$$ان ف$$ي س$$لمة
 صحته في الشريعة والنظام- للطالب خالد بن عب$$د

ال الغامدي- جامعة نايف العربية للعلوم المنية.
- موقع ملتقى أهل الحديث.

 لكي نعمل
بجدية

 سلة مشروعات
5صغيرة 

 أي إنس��ان يري��د أن ينج��ح
 في حي��اته علي��ه أن يس��تعين ب��ال س��بحانه
 وتعالى ويدرك م��ن داخل��ه أن رزق��ه م��ن عن��د
 خالقه، ولنه سبحانه وتعالى خلقك فإنه ل��ن
 يترك���ك همل ب���ل ق���در ل���ك رزق علي���ك أن
 تسعى لطلبه والحصول عليه مس��تعينا بم��ن

كتب لك هذا الرزق وهداك له.

 ولكي تسير في طريق واضح بدون تش��ويش
 يج��ب أن تك��ون واع��ي لهمي��ة حيات��ك ال��تي
 خلق��ك ال س��بحانه وتع��الى عليه��ا، ف��أنت
 كإنسان لم تخلق بكل هذا البداع وتبث فيك
 ال��روح لتله��و ول لتض��يع عم��رك ووقت��ك، ب��ل
 خلق��ت لتعب��د ال س��بحانه وتع��الى وتتعل��م
 وتعمل وتبني فتعيش حياة كريمة. فعليك أن
 تحدد طريقك في العلم والعم��ل وتس��ير ف��ي
كل حياتك ترضي ال سبحانه وتعالى وحده.

 إذا ح��ددت طريق��ك س��تجد أش��ياء تحت��اج أن
 تتعلمها، فلتبح�ث ع�ن مك�ان يعلم�ك أو عل�م
 نفسك من الكتب علم نافع يؤهل��ك للنش��اط
 الذي إخترته. ث��م لتنظ��ر م��اذا يتطل��ب عمل��ك
 من أشياء لتجهزه��ا أو لتك�ون فري�ق يس��اهم
 بجه��ده أو بم��اله مش��اركة م��ع بع��ض، فعم��ل
 أفراد في مجموعة غير عم��ل ف��رد واح��د. ث��م
 لتتوك��ل عل��ى ال س��اعيا لك��ل حلل ورافض��ا
 لك��ل ح��رام واثق��ا أن ال س��بحانه وتع��الى
 سيوفقك لن�ك ج�د ف�ي حيات�ك ول�م تض�يعها
 هباء، حتى وإن إحتاج المر جهد أكثر أو عدة

محاولت.

أفكار المشروعات لها دراسة آخر الموضوع:

 - مش��روع زي��ت ب��ذور العن��ب- م��ع موس��م1
 الصيف يمكن جمع البذور من مصانع الغذي��ة
 أو المن�ازل للحص�ول عل�ى الزي�ت ال�ذى يب�اع
 بأس���عار مرتفع���ة ج���دا لغن���اه بفيت���امين ه�
 وال��دهون غي��ر المش��بعة، لس��تخدامه ف��ي

حماية القلب والخصوبة والحيوية. 

 - معم��ل تش��كيل الفلي��ن، تجه��ز متطلب��ات2
 المش��روع وتح��دد منتج��ات الفلي��ن ك��الكواب
 والطب��اق للم��أكولت الس��اخنة، أو كحش��و
 لمفروشات منزلية خفيفة، أو للعب الطف��ال.

وأل يكون تجسيم لكائن حي لنه حرام.

 - ص��ناعة الكع��ك المنزل��ي والحلوي��ات م��ع3
 تغليفه��ا ف��ي ع��دد وح��دات ص��غيرة، بس��بب
 القب��ال عل��ى الطعم��ة المنزلي��ة لنظافته��ا

وسهولة بيعها وشرائها.

مشروع زيت بذور العنب
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?p=6350155
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