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 كن ذهباً يلمع          

 عر  ة ش  بقلم/ من  

 

 

 حقوق الطبع والنشر محفوظة لكل مسلم   

 أو التبديل. مسلمة بشرط عدم الحذف أو اإلضافةو  
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هدإء           إ 

 عن أعين الناس.إلى قطِع الذهب المختبئة بعيداً 

 نفوس الكثيرينء الشمس الذي أراه في إلى البريق المنافس لضو

 وال يلمحه منهم إال القليل!

إلى اللمعان الذي يبحث عن مخرج لينتشر وينشر أنوراه 

 للجميع.

ينتظر من يكتشفه؛ ليغتني به عالم يفتقر إلى أرواح إليك يا كنزاً 

 مضيئة تنيره وتزيل ظالمه بإذن هللا.

 إليك هذا الكتاب.
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 مقدمة             

نحمل معادن كثيرة في  ،نمضي في الحياة وتمضي بنا األيام

تختلف معادننا باختالف بيئاتنا، وباختالف أفكارنا  ،داخلنا

 وأخالقنا؛ فهذه سنة هللا سبحانه في أرضه.

ولكٍل من ا معدنه الذي يميزه عن غيره.. المعدن الذي وضعه فيه 

 .أمهق في رحم لِ خ   خالقه منذ

 ى هل و ضع فيك عبثاً؟! حاشاهت ر   

جد لتعلم أن  داخلك شيئاً يناديك بصوت تسمعه روحك  وإنما و 

لقت  اإلنسانية، يخبرك في كل يوم تفيق فيه أنك ك رمت  حين خ 

الذي  أنا معدنك : يناديك .حشرةال طائراً وال وإنساناً.. ال حيواناً 

المتحكم في جعلي  توأنك تستحق الخالفة في األرض، جعل

زهورك غرس ، ثم حينها تنطلق في - كالذهب مثاًل  -شيئاً قيماً 

  في األرض، زهورك التي لن تذبل بذبول جسدك  العطرة



 

5 
 

 

واختالطه بتراب األرض، سترويها ذكراك التي فاضت في كل 

يها معدنك الذي جاهدت في جعل   لمعانهموضع حللت به، سيغذ 

دائماً كضوء الشمس الدائم.. كل هذا سيمنح زهورك  لمعاناً 

في  -ن مر  بها، فهي غرسك في األرض عطراً يأسر قلب كل م  

تنتمي إليك، وإلى معدنك الذي  وستظل -حياتك وبعد مماتك 

 وقف منتظراً صنيعه يكبر أمام عينيه.

وكيف الحال بعد  ،معدنكفكيف السبيل إلى تحسين جودة 

 نه؟تحسي

 بسعيك هذا  ؛ فتغدوالسديدأتجذب حولك األفئدة وي حمد فعلك 

 صاحب القلب السعيد؟

إْن كان هذا ما يراود أفكارك اآلن فهنيئاً لك بما ستعيشه بين 

الكتاب ساعياً في تحقيق بعض من سعادة دنياك هذا صفحات 

 وآخرتك، وإن لم يكن فلن تستطيع الكتب من بدء الخليقة تغيير 
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 -حقيقة قال هللا ولو شيء ضئيل فيك؛ ليس يأساً وإنما هي 

 عنها: - سبحانه وتعالى

ا بِأ نف ِسِهمْ  وا م  يِّر  ت ى ي غ  ا بِق ْوٍم ح  يِّر  م   (11" )الرعد:."إِن  هللا   ال ي غ 

 فإن أبى ؛قرار ينبع من داخلك الذي يسكنه معدنك فالتغيير

وإن قبِل وكان قبوله عن فلن تستطيع تشكيله كما تريد،  معدنك

 اقتناع ورغبة مشتعلة في التغيير، سهل عليك تشكيله كما تشاء، 

بل وأصبح بإمكانك جعله "ذهباً" يزي ن روحك فتزداد جمااًل 

 .ولمعاناً 

رت أن تكون ذهباً من اآلن؟  فهل قر 

 نعم؟

 .نطلق اآلننفلإذاً،  
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 إجعل كل بريقًا خاصاً           

 

ن من ا   ببريق الذهب الذي يخطف نحوه العيون؟! ينبهرال م 

البريق االستثنائي  ،البريق المميز الذي لن تجده في غير الذهب

يخترق البصر فإذا بالناس  الذي يحمل نوعاً خاصاً من الجمال

فتتعلق به قلوبهم، وتنشغل به  ، يرونهبهن يمنبهرجميعهم 

 عقولهم.

 كضيائه؟ فهل بإمكانك اكتساب ضياءً 

عليه الوقت الذي شعر فيه بقمة االنطفاء،  إنسان لم يمر ما من

وعدم القدرة على إبصار أي نور يرشده للخروج من ذاك 

 .الظالم الذي مأل جميع األركان حوله وداخله أيضاً 

كثيرون من شعروا بأنهم مغمورون ويعيشون في أبعد مكان عن 

 اهعينفمنهم من اختار البقاء حيث ال ترى  ،أنظار وقلوب الناس

 إال السواد، ومنهم من أشعل مصباح التفاؤل إلى أن وجد ضالته، 
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بعد الظالم  المشرق جدْت النورفووالتقت روحه بما تشتاقه، 

من  تزداد ضياعاً وحيرةً  ال كي فأبْت أن ترضى به ثانية المعتم؛

تصنع والخروج للنور لعانقْت فكرة ترك ظالمها، ف أمرها.

 تصنعه حين - بريقاً داخلياً وخارجياً  - بخروجها بريقاً خاصاً 

 .وتقوم من كبوتها تفيق من غمضتها

 فهل فكرت في ذلك ذات يوم؟

هل فكرت أن تضيف إلى ذاتك بريقاً خاصاً لتحظى بأول صفة 

وتجد نفسك فيما يرفعها،  قيمتكفتقد ر  ؛من صفات الذهب الثمين

وتضعها في أول طريق السعادة والنجاح، ثم يزداد عدد من 

 ؟يشعرون بقيمتك ويقدرونك كما يقدرون الذهب وأكثر

لم يعد هناك موضع لبقائك في منطقة الراحة إن كنت تريد 

 التميز حقاً.
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 هل أخبرتك أنك تشبه الذهب كثيراً؟

متخذه مسكناً.. ال يعلم أن ه  الذهب أيضاً كان مختبئاً في الظالم

إليه، يظن بل ويشتاق  د في الخارج من يحتاجه ويبحث عنهيوج

 في حين أنه لو حاول إظهار ولو جزء  أنه غير مرغوب ومنبوذ

 من لمعانه لتقاتل عليه الجميع! بسيط

أنك  تشعرفليس على جميع الناس تقديرك إن لم تقدر نفسك و

تستحق أن عن ظلمات اليأس وعدم التقدير، تستحق البقاء بعيداً 

خنق بين الناس بعيداً عن غبار الحزن الذي ي متميزاً  تعيش إنسانا

 .أنفاسك ويخفيك عما هو خير لك

 ض غبارك عنك وأظهر بريقك المميز للعالم.انف  

نت حقاً أغلى ما فيها من أقبِل على الحياة بكل ما فيك فأ 

 .مخلوقات
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يشدك للخلف دوماً، قاتل واقتل أفكار الشيطان الذي ال  دعك مما

يهمه من أمرك سوى حزنك وكسلك عن القيام بكل ما يرضي 

 هللا ويسعد نفسك البشرية!

بنفسك، ولتنشر بريقك في التخطيط الجيد لبناء ثقتك  ما عليك إال  

 كل مكان.

 فهل تدري كيف السبيل؟

 .كيف السبيل هيا لننطلق ونعرف معاً 
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 إحرتف همارة              

 

ن يكتشفها، و   ِضعت فينا منذ الصغر بداخلنا جميعاً كنوز تنتظر م 

وستظل هكذا مختبئة بالداخل  نكاد نعرف عنها شيئاً ال  ولكن

 .رها إال لمن يجاهد في البحث عنهاولن يظهر خي

هذا االختالف بينما وبين الناجحين اختالفاً كبيراً  نظن أن بيننا

اتهم والصبر على تطويرها ليس على اكتشافهم لمهاريقتصر 

 . إال

خلقنا وخلق فينا ما  - سبحانه وتعالى -كن على يقين أن هللا 

 يميزنا وما يمنحنا بريقاً خاصاً.

فما علينا إال أن نفتش في ذواتنا إلى أن نجد ما ترتفع به أنفسنا، 

 ؛كل سبل الخير وفيما يرضي خالقناثم ننطلق في توجيهه في 
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يسمع صوت بالل  -صلى هللا عليه وسلم  -فها هو الرسول 

، ق ْم فناِد ويقول له:  العذب فيختاره ليكون مؤذناً  "يا بالل 

الة  البخاري صحيح ".بالص 

ويبصر األمانة في أبو عبيدة بن الجراح فيختاره ليكون أمين 

تها أي   -"إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا األمة ويقول عنه: هذه 

 البخاري صحيح ".احيدة  بن الجر  ب  أبو ع   -األمة 

بالحالل والحرام فيقول  ثم يجد عند معاذ بن جبل علما كبيراً 

صحيح بن  ." لب  ن ج  اذ بِ ع  م   امِ ر  الح  و   اللِ الح  م بِ ه  م  وأعل  " :عنه

 ماجة

صلى هللا  -وغيرهم من الصحابة الذين اكتشف فيهم رسولنا 

فابحث ؛ خاصاً  وأعطى لكل منهم بريقاً ما يميزهم  -عليه وسلم 

من اآلن بداخلك عما يمكنك التميز فيه، واختر مجالك الذي 

 له في  ست ظهر فيه بريقك، ثم انطلق في تطويره وال تدع سبيالً 
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ليظهر لمعانك وترتفع درجاتك عند الخالق  ؛الخير إال وتسلكه

 .بالوقت ذاته

العديد من المجاالت ثم ض بنفسك وخ   ،ب كل ما يمكنك فعلهجر  

 .استقر حيثما تجد نفسك

 ستكتشف كنزك حينما تحب وقتك وأنت تفعل هذا الشيء دوناً 

وستعثر عليه عندما تجد نفسك تحترف تلك  ،عن أي وقت آخر

  .المهارة كلما حاولت تطويرها باستمرار

؛ فهو الذي سيغنيك طيلة وجدت كنزك فال تفرط فيه يوماً  فإنْ 

النور عندما تأتيك ثقتك بنفسك من من حياتك.. كم سيبعث فيك 

 !صنيعك الطيب

وكم ستحترف ذاتك نشر بريقك الالمع لجميع الناس فتصبح  

  !بينهم مميزاً 
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سيكون لديك ما يمكنك ترك أثرك الجميل من خالله، واستغالل 

 .فيدوقتك فيه، ومساعدة الناس به وتعليمهم شيء م

من  ستشعر أنك تحيا من جديد حين تجد ما يهمك ويعنيك بدالً  

فراغك، ستملك ما يخرجك من حزنك حين تسكن قلبك الهموم، 

 ست خلق فيك طاقة إيجابية تنسيك االستسالم وتقضي على أفكارك 

وعاداتك السيئة التي تزداد كلما تركت لها ذاتك تأكل فيها كما 

فتزداد  ؛بما هو أهم وينطلقا فيهتشاء.. سينشغل عقلك وقلبك 

" كبريق الذهب اً خاص   وهكذا سيصبح لك "بريقاً  .روحك ضياءً 

 !االستثنائي فهنيئا لك ذاك البريق الرائع

ر فيما أال تنتقل للصفحات التالية إال بعد أن تفك  احرص على 

 فال تمضِ  رائتك عن أول صفة من صفات الذهبستفعل بعد ق

 .إال وأنت حاملها
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 أ من اآلنابد

وإليك دليل إرشادي لبعض المهارات التي بإمكانك إتقانها 

 واالنطالق من خاللها؛ فاختر منها  ما يتوافق معك:

تكنولوجيا الكتابة، اإللقاء، الرسم، المهارات اليدوية، الخياطة، )

 الكمبيوتر، مجال التدريب، الرياضة البدنية بأنواعها، التصميم، 

اعات والخيري، الدعوة، تحفيظ القرآن، االخترالعمل التطوعي 

 (.األطفال، مجال اللغات، وغير ذلكتعليم العلمية، 

 هل عرفت ما الذي يجذبك ويرضيك؟

 هل قررت أن تتخذ الخطوة األولى؟

إذاً الصفة الثانية فاستقبلها بقلبك ستلزمك  إْن كنت قررت بالفعل 

 الذهب.وعقلك فستضع فيك بريقاً جديداً من بريق 
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 ال تتأ ثر مبا حوكل              

 

من  أعن قطعة ذهب أصابها التآكل والصدلم نسمع ذات يوم 

قطرات المياه أو جزيئات الهواء، ولم ير أحد منا تغييراً في 

 الذهب بسبب استقراره بين الصخور واألتربة.

يبقى الذهب ذهباً مهما اختلفت البيئات والظروف حوله، يظل 

الالمع ولونه الجميل على عكس بقية المعادن التي بريقه 

كامل غيرها بالغير فيها أقل التأثيرات، بل وربما ت  سرعان ما ت  

 .فتفقد قيمتها وتذهب أهميتها

لقلة  ؛نجد النساء يفضلن التزين بالذهب أكثر من أي شيء آخر

تأثره بالعوامل الخارجية، ولسهولة الحركة والعمل به دون 

د قطعة الذهب تلك؛ فالذهب يمتلك درعاً حامياً الخوف من فسا

 .ثرات التي قد تسلبه ما يتميز بهضد جميع المؤ
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 فهل فكرت أن تمتلك هذا الدرع القوي؟

ولكننا  ،حولنا له دور في تشكيل شخصياتناال شك أن  جميع ما 

 نبقى المتحكم الوحيد في السماح له بالتأثير علينا أو عدم التأثير.

الكلمات الجارحة التي ألقاها أحدهم في نفسك يوماً هل صنعت 

 ؟داخلك خرقا

وال تسمح لحروف حمقاء أن تقتل عزيمتك، ال تسمح  قم بحياكته

 لها أن تسرق منك أحالمك، ال تسمح لها أن تطفئ جمال بريقك.

ال  غريباً  شخصاً  منك الظروف القاسية التي أحاطتك هل صنعت

  تعرفه؟

للظروف مهما صعبت أن تمحو نقاءك،  د كما كنت، وال تسمحع  

 وتعبث بجميل أحالمك.

ن يؤلمك ويحزنك ويشو   ه جمالك ابتعد بروحك عن جميع ما وم 

 ويضعف من قوتك.
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قف ممسكاً بدرعك المتين في وجه كل من يؤذي قلبك وعقلك،  

 .بالمؤثرات السلبية من حولك أبداً  وال تتأثر

ابرة، أو كلمة طيبة أو انتِق ما يسرك التأثر به كبسمة طفل ع

 .يجابي به خير لك أو نصيحة صادقة.هدية جميلة، كتشجيع إ

 .بغير ذلك ال ترض  وال تقبل لنفسكو

تذكر أن الذهب يبقى ذهباً وإن اجتمعت عليه المؤثرات جميعها؛ 

عنك ألنك إن قيمة نفسك وترضى بكل ما يقال فال تقلل من 

وتفقد الكثير مما ، المتين فعلت ذلك ستفقد مع الوقت درعك

 .تتمنى وحيث ترافقك سعادة النجاح يأخذك حيث

 درع حمايتك: فأعطاك حالكيعلم  - عز وجل -هللا  واعلم أن 

بِّك   ْمِد ر  بِّْح بِح  ا ي ق ول ون  * ف س  ك  بِم  ْدر  ل ق ْد ن ْعل م  أ ن ك  ي ِضيق  ص   "و 

ن  الس اِجِدين ك ن مِّ ت ى ي أْتِي ك  اْلي قِين   و  ب ك  ح  اْعب ْد ر   " )الحجر:.* و 

97 - 99) 
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ن باهلل وال تحِن ظهرك إذا دهمتك أثناء سيرك في طريق استعِ 

 تميزك رياح شديدة ال تريد إال تعطيلك أو إسقاطك بالكامل.

فكم سيمنحك هذا   واحِن ظهرك ساجداً شاكياً لهسبِّح هللا 

  االنحناء من القوة والرفعة!

هل تدري ماذا عليك أيضاً اآلن بعد أن تمسكت بدرعك األول  

 حتى تصبح ذهباً يلمع؟أن تفعل 
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 ش عن أ حالمك إلضائعةفت             

 

أتذكر ذلك الحلم الجميل الذي خططت لجعله حقيقة تراها 

أنك تعيش في أحدهم وأخبرك وتسمعها وتشعر بها، ثم جاء 

 تحقيق حلمك هذا من المحال؟ وأن   الخيال
يت عن حلمك هل تذكر عندما جاءك وحش الظروف فتخل  

 لطموحك تاركاً؟!صرت هارباً، و

  كم أمنية تمنيتها ثم بسهولة أهملتها؟

 عنها بسبب هذا وذاك؟ ماذا لو أنك لم تتخل  

 ماذا لو أنك اآلن حققت ما خالط أفكارك وعانق قلبك؟ 

لِ   !؟ب منك وأنت غير ممسك بدرعك الذي يحميهكم من نجاح س 

 !؟كم من سعادة تركتها حين تركت تحقيق ما تأمله وترجوه 
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فتلك اآلمال لم تنتِه بعد، ما دمت حياً فبإمكانك  ال عليك؛

 النهوض من جديد.

قم اليوم وابحث ولو عن حلم واحد ضاع منك في زحام 

 .من ذي قبلرات السلبية، وكن أقوى المؤث

 -قول هللا  يناديك لترافق الكسل، ألم تسمعوال تتأثر بما  كن ذهباً 

اتِ ": -عز وجل  ْير   ؟(148رة:" )البق.فاْست بِق وا اْلخ 

المتسابق المثابر ال يرى أمام عينيه سوى  أرأيت كيف أن

بما  وجهته، ويجري نحوها بكل ما أوتي من سرعة غير مبالِ 

ألنه يعلم أنه ال فيه، حوله وكأنه في عالم آخر غير الذي هو 

 ؟مجال لاللتفات ألهمية ما يجري نحوه

 بما وال تتأثر أبداً  كن ذهباً  ،ق الخيرات التي تسعى إليهابِ فاست  

 .حولك
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، واطلق لتفكيرك العنان حول ما سرقته ورقة وقلماً اآلن أحضر 

الظروف، وما ضي عه عليك بعض منك األيام، وما سلبته منك 

 .األشخاص

 بعزيمتك نحوه آخذاً  ولم تجرِ  يوماً  اكتب جميع ما أردته واقعاً  

 .بيده نحو الواقع

لنفسك عما تكاسلت عنه في نجاحها ورفعتها، وال تتأثر  اعتذر

 .بما حولك أبداً 

وتذكر مرة أخرى أن  الذهب ، ابدأ بتحقيق حلمك منذ هذه اللحظة

 .ولو حدث حوله ما حدث ،يبقى ذهباً 
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 أ ِضف ذلإتك                   

 

مما يزيد قطعة الذهب جماالً أال  تكتفي بما لديها من جمال فقط 

التي تجعلها أكثر  بل تضيف إليه دوما بعض األحجار الكريمة

 .أناقة وجاذبية

نحن نرى الكثير من األشكال المميزة التي تبهر العين وتخطف 

 ذلك ال يفقدهاو نها ليست ذهباً خالصاً في ذاتهاالعقول رغم أ

قطعة ثمينة ، بل على العكس يصنع منها أبداً  شيئاً من قيمتها

فعلى سبيل المثال قد نجد خاتماً من ، وجميلة في الوقت ذاته

الذهب ماس يفوق جماله وثمنه خاتماً من الذهب به قطعة أل

 .لص الذي ال يحتوى على أية إضافاتالخا

عالم البشر نجد أن هذه اإلضافات البسيطة تساهم في في و 

التطوير من األنماط المعتاد رؤيتها مما يكسبها قيمة أكبر 

 فماذا عنك أنت؟ ،واهتماماً أكثر
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  متى كان آخر وقت حاولت فيه اإلضافة لذاتك؟

 ى هل صورتك ما زالت كما هي منذ شهور؟ر  ت  

 معدالت إنجازاتك ثابتة وال ترتفع؟هل 

 تقف مكانك لمدة ال تعلم متى نهايتها؟ 

به عزيمتك فها هو من ؛ن هللا نهاية لهاال بأس.. سنضع اليوم  بإذ

باتك قم يدعوك:  ..يرتفع رنينه في أذنك ..أتى ليوقظك من س 

باتك واعمل على  ،وأضف من جديد إلى ذاتك تحرك من س 

التطوير الدائم لنفسك مهما كان اإلنجاز الذي وصلت إليه فما 

 .ل هناك المزيد يمكنك الحصول عليهزا

فالطمع يصبح  ؛ب إليه ما يزيد من قيمتكخذ من كل مكان تذه 

 كان في الخير! رائعاً إن

في كل وقت وكن دائم اإلضافة لذاتك،  الستفادةاحرص على ا

 .باستمرار إال وارتفع مكانة وقيمةور شيء فما تط
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ستكتشف أخيراً أنك كلما أخذت الخير من هنا وهناك ثم وضعته 

عليه في وقت  في نفسك أنك جمعت كثيراً مما يمكنك الحصول

 .قليل وأنت ال تشعر

ولكن كيف يمكنك أن تقوم  ،وال تكتِف بما لديك فقط كن ذهباً 

 ؟ه لذاتكوماذا يجب أن تضيف بذلك
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 كن صيادًإ للخربة                

 

تذهب هنا وتعود من هناك وقد قابلت أثناء سيرك الكثير مما 

عليك  وقد كان عنه، كنت غافالً يمكنك اقتناصه ولكنك كان 

حينها أال تتركه يمر  عليك مرور الكرام بل أن تفعل كالصياد 

 الماهر الذي يقتنص الفرص للحصول على صيده.

 ؛مما عنده احرص على أن تقتنص بعضاً كلما قابلت أحداً 

وال  ،لتضف إلى ذاتك كما يضيف الذهب.. كن صياداً للخبرات

 .جماالً وعلماً شيئاً يزيدك منه  أخذت  تغادر مكاناً إال وقد

منه وخذ منه بعضاً مما يتميز  كلما وجدت شخصاً مميزاً تعلم

 به.

كم من الخبرات ستجمع عندما تكون دائم السؤال والتعلم  ىت ر  

 !؟والبحث عن األفكار المفيدة والمبتكرة
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ص على أال تضيف لذاتك سوى ابتعد عن كل أمر به شر، واحر

 لنا: -هللا عليه وسلم صلى  -فهذه وصية الرسول ؛ الخير

زْ " ال  ت ْعج  اْست ِعْن بِاهلل و  ، و  ا ي ْنف ع ك  ل ى م  صحيح بن  ".اِْحِرْص ع 

 حبان

وعبادته للخير في اآلخرة،  هللدنا يرش ما أرحمه من نبي!

فيخبرك أن تحرص على  ؛خير في الدنياأيضاً لل دناويرش

تحصيل جميع ما ينفعك كلما كنت في موضع به خير، وأن 

تستعين باهلل ليوفقك في التطوير المستمر من نفسك وأن تنسى 

وما دمت تحاول جاهداً في كل  معنى العجز ما دمت مع هللا،

 .خير

لترى كل ما قد ينفعك من حولك،  من اآلن عدسات مكبرةارتدي 

 ستفيد وتجمع ثروةتف صياداً للخبرات حرص على أن تكونوا

 .فترتفع دنيا وآخرة بإذن هللا كبيرة من الخير من حيث ال تدري،
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ل وُكن صلباً   حتم 

 

يوضع الذهب في أشد وأصعب درجات الحرارة؛ ليتم تشكيله 

تتعدى الحرارة التي تحيط .. طريقة كما يريد صاحبهبأجمل 

 .مئوية الذهب المنصهرة األلف درجةبقطع وسبائك 

ال يشكو الذهب صعوبة الحال الذي هو فيه، وال ي سمع له صوت 

ه الرائعة، وال تحترق ال يتخذه مهرباً كي تموت خصائصوألم، 

 .معه عزيمته

فهو معدن  ؛ةتحت تلك الشدة المحرق أن ينصهر ويذوب له الحق

وله درجة انصهار كغيره من المعادن، ولكنه يعود من جديد 

بأبهى وأفضل الصور التي يمكن أن يكون  ويخرج من انصهاره

ضع فيه إال لتتم عملية  تشكيله التي عليها؛ ألنه يعلم جيداً أنه ما و 

 .سترفعه قدراً وثمناً 
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عليك تقسو ، الحال معك يا قطعة الذهب البشري وهكذا هو

ما يحيط تضيق بك وال تجد متنفساً من شدة وحرارة ، والحياة

تشعر أنه من األفضل عدم بقائك فيها إن بقلبك وعقلك حتى تكاد 

 .كنت ستبقى طويالً على هذا الحال

تحترق وتبكي   ،تضعف ولك كل الحق في أن تضعف وتذوب

 بعد؟!ولكن ماذا  ألمبكل ما أوتيت من 

 هل ستستسلم لأللم؟

 هل سيستمر وضعك كثيراً على هذا؟

بها  إال مرحلة  تمرجيداً أن ما أنت عليه ما هو  عليك أن تدرك

استثناء فشلوا ذات  جميع الناجحين بال، فذهب المعة سبيكة أي

 .يوم، وجميع المثابرين بال استثناء سقطوا ذات يوم
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شد اللحظات جميعهم كانوا في أصعب وأ العلماء والمبدعون

إال اختالف المشاكل واختالف  وحالهمال فرق بين حالك  مثلك

هذه ف ؛أو أقل ،حاالً منهم من كان أصعب منك ، بل إن قوتها

 .تحملهال يضعنا إال فيما ن - عز وجل -فاهلل  ،طاقة كل منكم

ه ا  سع  لِّف  هللا  ن فساً إال  و   (286" )البقرة:."ال  ي ك 

ِضعت تأكد أنك ما  ستخلص حيث اشتدت عليك الظروف إال لي  و 

صبرك فيجعل  - سبحانه وتعالى -هللا  ى، ويرفيكأجمل ما 

سقوطك في لحظة من لحظات حياتك سبباً لقيامك بقية الحياة، 

داخل نيران نصهار روحك بسبب اولكنك قد ال تنتبه لذلك 

 .واحتراق عزيمتك بغير شعور منكاليأس، 

 ؛علم ما يخفى وراء هذا االنصهاروها قد جاءت اللحظة لت

 .ذهباً فتحم ل وكن صلباً.. كن 

 كيف الوصول إلى ذلك؟ ..ىت ر  
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 ق إلصربصاد                  

 

ذلك بكل طاقتك هذا ي لزمك كونك تريد أن ت صبح ذهباً وتسعى ل

 -الصبر، وكونك تريد أن ت خرج أجمل ما وضع هللا  مصادقةب

فما  ؛ي لزمك بالتزام البحث عن الحكمة فيك هذا -سبحانه وتعالى 

-كان الذهب ذهباً لوال أن صبر على احتراقه، وعلم أن أمره 

فهو خير له، فبعد خروجه من الشدة التي  -وإن كان صعباً وشاقاً 

فيها أفضل ما يمكن أن  ج الحرارة التي و ضعكان فيها ست خرِ 

 .يبدو عليه

فيزداد صبراً  راء أمرهالحكمة ويصبر ويعرف  ها هو الذهب

 يا قطعة الذهب؟فماذا عنك  وتحمالً 

يد صالبتك وصمودك حترقت وما زلت ال تعرف كيف تستعأ

 أمام الشدائد؟
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      تستطيع أن وال  ضاعت منك و تى سالتشتد انصهار روحك حأ

  تلملم شتاتها من جديد؟

، ه األرض حياة تخلو من الصعوباتفال توجد على وج؛ ال بأس

 .وهذا نصيبك منها

االختباء من القدر كي ال  هل يمكنك ؟هل تستطيع الهروب

 !يصيبك؟

كل ما بيدك فعله هو التخفيف من صعوبته، وجعله ف ؛بالتأكيد ال 

راء كل محنة تمر بها منحة ربانية، وكنز وف ؛خير لكال سبباً في 

ك بما أصابك ي لهيك عن البحث ثمين قد يزيدك غنى ولكن انشغال

 .عنه

ي حزنك  ،أنك قد ه زمت شعركويبأفكارك الشيطان  يعبث 

 عك.ويسعد هو بشقائك وضيا
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يمنعك من وي بعدك عن كنزك، وي لهيك عن الصبر والدعاء، 

 عليك  وأن   ئك بالبالء، وي خبرك أنه ال مفرالفوز بأجر رضا

عند هذه اللحظات البائسة؛ ثم تقف حياتك  ،االستسالم والوقوع

 .تعيش أبد الدهر مهزوماً ف

على أفكار الشيطان  إيجابي يقضي شخص اآلخر في الجانبو

يتمسك بالدعاء ويشكو هلل ضيق الحال وصعوبته، يرضى وتلك، 

ابتالء من الخالق العظيم ليختبر  مجرد هن  أويعلم بقضاء هللا، 

ليرفعه درجات في الجنات، يبحث عن ومدى صبره ورضاه، 

وي صلح بها  ها في درك من هذا االبتالء -عز وجل  -حكمته 

 .من ابتالئه قطعة ذهب المعة ي خرجف؛ حياته

فالكل  هي مربط الفرس ليست المصائب وال الصعوباتف إذاً 

فكار المشكلة  تكمن في استجابة البعض أل وإنما ،يمر بها

 ، ويسره سوى موتنا ونحن على قيد الحياةالشيطان الذي ال يريد 
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 ويجعلك تتخلى عن فال تدعه يعبث بأفكارك  ورنا؛نقصان أج

 .ك تِب لك خيرأي 

 :-صلى هللا عليه وسلم  -انظر ماذا يخبرك حبيبك محمد 

ٍد إال  يٌر وليس  ذلك  ألح  ل ه  له  خ  ه ك  بًا ألمِر المؤمِن إِن  أْمر  ج  "ع 

ابته   يًرا له ، وإْن أص  ر  فكانْت خ  ك  اء  ش  ر  ابته  س  ْؤمِن، إِْن أص  للم 

يًرا له  ض   بر  فكانْت خ  اء  ص   صحيح مسلم ".ر 

 المؤمن؟! فلماذا ليس ذلك الخير ألحد إال  

  بها فيرتقيويعمل  - عز وجل -وي درك رسالة هللا  ألنه يصبر

الح الدعاء الذي ، ويمتلك سفي الدنيا وترتفع درجاته في اآلخرة

فض "مستحيل" من قاموسه ويضعها جانباً فتنخ ي لقي بكلمة 

 .درجة حرارة األمر الذي هو فيه

 - سبحانه وتعالى -ا هو كالم هللا كالمي وإنم هذا ليس

ابٍ  ْيِر ِحس  ه م بِغ  ون  أ ْجر  ابِر  ف ى الص  ا ي و   (10)الزمر: "."إِن م 
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 خير؟! من ماذا بعد ذلكفأخبرني بربك 

فاصبر على ما أصابك، ابحث عن صراطك المستقيم بعد 

 .اقختنلدعاء فهو أكسجينك وسط كل اك باالبالء، وتمس  

 الدنيا بها الحلو وبها المر، والجنة بها الحلو بعد المر أن  اعلم 

ِريرً  ذقناه في الدنياالذي  ح  ن ةً و  وا ج  ب ر  ا ص  اه م بِم  ز  ج   ".ا"و 

 .( 10)الزمر:

ل المر في الدنيا لت  .الجنة نعم بنعيمفتحم 

 .وتذك ر أن كل أمرك خير فتحم ل وكن صلباً.. كن ذهباً 
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 كن مجيالً                              

 عشقن التزيُّني - نإن لم يكن جميعه -أغلب نساء وفتيات العالم 

، وحين يردن أن يزددن جماالً ه أغلى ما يمتلكنبالذهب ويعتبرن

 التي لديهن. يسارعن في ارتداء أجمل قطع الذهبفوق جمالهن  

كون مصدراً ي باع الذهب بأعلى األسعار فقط لي هنا وهناك

 .لجمال ي ضاف إليهن  

 إال إذا كان ما نتحلى به جميالً؟وهل نزداد جماالً 

ففي كيانه يحمل الذهب نوعاً مميزاً من الجمال، يجعله يكتسب 

له  ، الذهبالياً لم يكتسبه غيره من المعادناهتماماً وقدراً ع

مكانة ووقار خاص عند الجميع، وال يستعجب أحد من ثمنه 

 م إليه وما كان انجذابه، أنه يستحق ذلكمون الغالي فهم يعل

أيضا لجودة معدنه الذي  وإنما، لجمال أشكاله وصوره فقط

 .ينفرد به
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فهناك الكثير من األشكال الجميلة لكثير من المعادن األخرى 

ألن مع  ؛وثمناً  فال يزال الذهب أكثر قيمةً ومع تنوع صورها 

 هولكن ي  خفِ  قد ل الظاهري يوجد جمال معدني أجملهذا الجما

 ا عن جمالك أنت؟فماذ .ملموس عند الجميع

ك أجمل ما على ال شك أنك خلقت في أحسن صورة، وأن

ك ل   "ق لْ ولكن الخالق الذي خلقك قال:  ،األرض من مخلوقات

اِكل ته ل ى ش  ل ع   (84)اإلسراء:  ".ي ْعم 

 .؟! بالطبع اليعني أنك لست جميالً فهل هذا 

اال، وتعمل على تحاول أن تزداد جموإنما هي رسالة لك كي 

 .تحسين شخصيتك

على  تشق   فال، وانتبه ، كن ذهباً انطلق من اآلن وكن جميالً 

 .، فالكمال هلل وحدهإلى الكمالية يصل بك وال تجعل األمر  نفسك

 .. أتعرف إلى ماذا ستنطلق؟مهالً 
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   ي إتييار ما يلي  ككتفن                    

 

األشياء الجميلة في الكون سنجد الكثير والكثير مما إذا بحثنا عن 

 .بهرنا بجماله ويأسر القلوب بحسنهي

 تتنوع الجمال وأشكال ؛ فصورال حصر لما هو جميل في عالمنا

 .كان على األرض منه وإن كان صغيراً وال يخلو م

 مبهراً و وضع في كل ركن منه شيئا جميالً هللا خالق الكون 

به، لذلك زين أرضه  ؛هلل جميل يحب الجمالفا، رائعاً و مختلفاً و

ع به، وليمت   ويقيناً  فتزداد إيماناً  ليدل على جمال صنعه وإبداعه

وإنما فليس الجمال فقط الذي تبصره بعينيك،  بصرك وقلبك

 .هذا الذي تبصره بقلبك أيضاً 

 جميل؟! يءي كل ركن من أركان الكون يوجد شأنه ف م أقلأل

وسط ما يحيط به من شدة الحال كأن ترى بسمة طفل فقير 

 كثر فيه الشر،  أن تجد من يفعل الخير وسط عالم والضيق، أو
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  مملوء ك ويجعل الفرحة ملء قلبك وسط يومأو أن تجد ما يسعد

قد ال تنتبه له وال  وغير ذلك الكثير مما ،بالمتاعب والمشاغل

فقد اعتدنا تفسير مفهوم الجمال بالجمال الظاهر  ؛تعبأ بوجوده

جمال الصورة والمظهر، اعتدنا تفسيره بوالواضح للعين، 

لحقيقي الذي يحيي حب ا ت قلوبنا عن الجمال الخفي  ي  وعمِ 

 !الجمال فينا

لو  ماذافيحب الجمال؟  - سبحانه وتعالى -م أخبرك أن هللا أل

 الصفة التي يحبها هللا؟ لديك تلككانت 

 !حينذاك ما أجملك

ق، الجمال الظاهري والباطني، عن الجمال بشكل أعم إذاً  فابحث

الذهب المميز بجماله، وتحظى بصفة  ل صفة من صفاتلتن  

 .يحبها خالقك
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 ؟!دون انتقاء هل عليك أن تضيف لذاتك كل ما هو جميلى ت ر  

ع في أ عالمات التصن  ، وستبدإن فعلت فسيرهقك األمر كثيراً 

يار ما يليق بك.. فقط ما يليق لذلك تفنن في اخت ؛عليكالظهور 

 إال  ليأخذ كل من ا ما يناسبه من هذا الجمال.فما تنوع الجمال  ك؛ب

 ما،  جميلة على شخص فعلى سبيل المثال تبدو إحدى المالبس

 غير مالئمة له.تبدو وحين يحاول شخص آخر تقليده 

باختيار ما بتقليد اآلخرين، وإنما  أبداً الجمال الحقيقي  فما كان 

ل الجمي اختيار وما يليق بنا ويتوافق مع مبادئنا، واألهميناسبنا 

 .- سبحانه وتعالى -عند هللا 

 عند خالق كل الجمال؟! بعد أن تصبح جميالً تتمن ى فماذا 

جمال وجمال قلبك النقي، وهللا يحب جمال مظهرك األنيق، 

جمال إبصارك للجمال وجمال كلماتك الحانية، وصنعك الطيب، 

 في نفسك..  يالً جمال إيمانك القوي به، يحبك جمومن حولك، 
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فكن أنت ال غيرك، وابحث عن جمالك  ؛بما يليق بك جميالً 

- جلعز و -عند هللا  كمسلم كي تكون جميالً  الخاص، جمالك

 .بحسنك كالذهب الجميل مميزاً 
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 للشفاء كن مصدرإً                        

 

وال  ينمن خصائص الذهب الكامنة التي قد تخفى عن الكثير

 شغال أغلب الناس بجماله ولمعانهالن - يلتفت إليها منا إال القليل

 .في الشفاء رئيسياً  ه قد يكون سبباً أن  -
 قدرة الذهب الرائعة على منذ وقت ليس ببعيد تم اكتشاف 

القضاء على مرض عجز أمامه الكثيرون من أطباء عظماء 

تقضي على قد  ، فبعض الجزيئات الصغيرة منه خبراءوعلماء 

 عن صاحبه! مرض السرطان الخبيث وتذهب به بعيداً 

 إياها؟! - عز وجل -التي منحه هللا تلك  فأي ميزة 

 قد يكون  على حياة هؤالء المرضى وأي أثر جميل لطيف

 له؟! مصدراً الذهب 
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اس، وفي قلوب الطامعين في في أعين الن إنه بذلك يزداد جماالً 

 .الشفاء

 كم من ألم سينتهي! كم من آهات ستتبدل بالضحكات!

مل ستزرع في أنفس من هم بحاجة شديدة إلى األكم من زهور 

 عبيرها!

عن ضيق صدورهم  تفاؤل سيستنشقونها بدالً الكم من أنفاس 

 وصف!وال ي   حكىواختناقها بما ال ي  

؟ ال قبل هذا االكتشاف ي بتلك الميزة عن الذهبمن كان يدر

 أحد.

 للشفاء؟ ل بإمكانك أن تكون مصدراً ى هر  ت  

في أعين  فيك ما يزيدك جماالً  - سبحانه وتعالى -هل وضع هللا  

 لناس، وقلوب الطامعين في الشفاء؟ا
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إنقاذه من وربما بل  ل تستطيع تغيير حياة شخص بأكملهاه

 الموت؟

 بالطاقات والقدرات؟! مملوءً  اً إنسانألست .. نعم تستطيع

ة وبداخلك قدر ،إنسانيتك أكثر مما لدى الذهب بكثيرلقد أهدتك 

فيك لتكون سببا في  - عز وجل -كبيرة على الشفاء وضعها هللا 

 .ذلك

على الشفاء فطرة تعيش داخلنا، ولكن البعض  قدرتناف ال تتعجب

 ويترك من خاللها أثراً  جعلها ميزة يحيا بهاأهملها، والبعض 

  على من حوله. جميالً 

 قلبك؟قدرتك على الشفاء تتمثل في أتدري أن 

 ن  قلبك الذي هو مصدر للرحمة والحنان والحب، قلبك الذي يكِ 

ن ولكنك قد ال تدرك أو يفاء الكثيربداخله مشاعر قادرة على ش

إلعطال عمل أو قد تكون ممن دفعتهم الحياة  ،تصدق ذلك

 قلوبهم، وحرمان من حولهم من جمال أفئدتهم!
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 حتواءلال لمشاعر، ومستودعاً جميل ال قراً ست  لطالما كان قلبك م  

 ألم تعلم بأن القلوب ال تلتف إال حول أصحاب القلوب الرحيمة؟!

فها هي فرصتك قد حانت لتحيي قلبك وتسمح ألنهار المشاعر 

 ر يوماً وتأكد أنه سيزه ،من جديد الجميلة بالفيضان فيه

 .وستصبح الحياة أكثر سعادة

 ابحث عن مواطن الخير والحب في قلبك وال تحكم عليها يوماً 

فثمة باإلعدام، كن صاحب القلب الرحيم بجانب اتزان عقلك، 

 حياة مليئة بالبهجة تنتظرك.

 ستنشقت عبيرها؟واتبصر تلك األحاسيس الطيبة في فؤادك هل 

ن لم   للشفاء لذهب ولتكن من اآلن مصدراً ا فلتتبع مسيرة إذاً 

 حولك.

 ى كيف؟ر  ت  
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 ح كرسإً أ صلِ                            

كثيرة هي القلوب التي تنزف، مليئة هي باألحزان، عليلة 

 بمختلف اآلالم!

مرض السرطان إال بالكشوفات الطبية، ال  ي كتشفوكما ال 

 الرحمة والحنان.بصر نزيف األفئدة إال بحديث عنوانه ي  

ن رغم تمك   عما بداخلهم لم نعرف شيئاً و أشخاصبكم مررنا 

مما  مروا بنا باسمين ولم يعرفوا جزءً  ، وكمقلوبهم الحزن من

 .بداخلنا

ن تمد يد قلبك بأ ،قدرتك على الشفاء قد اتضحت اآلنأظن أن 

 .السالم وتلقي عليهم دوماً  لتصافح قلوب الناس

 أتدري ما معنى السالم عليكم؟ 

 حاوطك السالم ونزل عليك. :أي 
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 فمن اآلن قل لكل قلب تلتقي به: "السالم عليك"، كن برداً 

ال ينطفىء، كن الماء القاضي  للقلوب التي تعاني احتراقاً  وسالماً 

 .لكل سرطان يأكل األفئدة بصمت هباً ، كن ذى هذه النيرانعل

 ؟اً صعبأتظن أن ذلك  

المهمة بسهولة وهللا إن كلمة واحدة قادرة على القيام بتلك 

 لى هللا عليه وسلمص -قول حبيبك  ألم تسمع ؛وجدارة ال تتخيلها

 رفيقه في الرحلة التي تعرضت فيها حياتهما للموتولصاحبه  -

من مكة إلى المدينة  احينما هاجر ؟أبي بكر رضي هللا عنه

 ..واقترب المشركون منهما

 منهم وخوفاً  قلبه يرتجف خوفاً ماذا قال له حين أبصر  أتذكر

 بماذا طمأنه وهدأ روحه؟ ،عليه

نا"إِذ ي قول  لِصاِحبِِه ال ع  ن إِن  هللا   م   (40)التوبة: ". ت حز 
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 بي بكرأ في نفس تركتقد لم تستغرق تلك الكلمات وقتاً ولكن ها 

 وقضت على الخوف الذي اعتراها.ما تركت، 

لقنا ضعفاء، نحتاج لجرعات من الحنان واألمل كلما خ  لقد  

ذلك ما ذبلنا، نحتاج  لنور يهدينا كلما ضل بنا الطريق، ولوال 

على التماسك ببعضنا  - صلى هللا عليه وسلم -حثنا الرسول 

ْؤِمن  "بقوله:  ه   يشدُّ  كالب ْنيانِ  للمؤمنِ  الم  " صحيح .بعًضا ب عض 

 البخاري

تنصلح كسور أرواحنا، بأن نشد بعضنا جبر ضعفنا، وهكذا ي  

العيون عن دموع نمسح الو، بأن نقيل عثرات بعضنا، بعضاً 

سى ما كانت فيه األفئدة، وتن ق  رِ هدأ وتتف ونستبدلها بالبسمات،

 .من ألم وانكسارات

 مد يد قلبك داخل نفوس الناس، قريبين منك كانوا أو بعيدين، قل

ا هي فيه، سلمك هللا من كل وسلمها مم. على قلوبكم السالم لهم:

 .مكروه
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للكسور، واستشعر عظم ما تفعل  للخواطر ومصلحاً  جابراً  رْ سِ 

واستغل  عند من تحاول إسعاد وتفريج الهم عن عباده، كن ذهباً 

 يجزيك عما فعلت بما لم قدرتك العظيمة على الشفاء، لعل هللا

 ؟!( 40." )الرحمن:ان اإلحس  إال   انِ اإلحس   اء  ز  ج   لْ "ه   تتوقع
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كن خفرًإ للك من يعرفك             

 

الذهب؟ يمتلك كالذي نم     

 وتيأ   بما ويفرح لديه، بما يفخر بأن الحق له الذهب يمتلك الذي

 أن الجميع بإمكان وال نيلها، السهل من ليس ثمينة قطع من

 قد وقلبه امتاز، قد وبثروته فاز، بما غني فهو بها؛ يحظى

.حاز بما اطمئن  

 الذهب يملك ومن الزمان، مر كلما قيمة يزداد يديه بين فالذي

 يكفيه ما معه أن يعلم.. األمان من كبيراً  قدراً  يملك أنه يعلم

 يجعله ما يغريه ال وقد األمالك من لديه بما فيقتنع ويغنيه

 صلي لن كان فمهما الذهب، قطع من امتلك عما ألجله يستغني

 قطعة يا عنك فماذا. ت نقص وال تزداد التي المميزة الذهب لقيمة

النفيس؟ الذهب  
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 ما لديه أن ويشعر بمعرفتك، يفتخر من هناك أن شعرت مرة كم

العالقات؟ من الكثير في الدخول عن يغنيه   

.بقيمتها ولكن بكثرتها العالقات فليست.. نعم  

 جعلهم في ذلك قبل سعيت وهل أحبابك، عند قيمتك ما ىر  ت  

؟معاً  جمعكم الذي ربالقد   ويفرحون بك يفتخرون  

 إنْ  كضر   ما ولكن يعرفونك، من قلوب في قيمة لك أن شك ال

مميزة؟ مكانتك كانت  

 لألفضل، يبقى البقاء ولكن قلوبنا في قيمة لديهم من هم كثيرون

 والثمين، العادي منها يجعل الشخصيات مكانة في والتفاوت

.منها العادي عن ي ستغنى ما وغالبا  

 تكون أن عليك هان وكيف ،عادياً  تكون أن قررت وقد متى منذ

؟!عادياً   
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 لدى قيمتك من ترفع أن عليك يوم ذات وحيدا   نفسك تجد ال لكي

  في عليك ولكن قلوبهم، في محبتك قدر من ترفع وأن أحبابك،

 لديهم، المكانة تلك ترتفع حتى نفسك عند مكانتك ترفع أن البداية

.وبصنيعك بك فخراً  رؤوسهم لترتفع بنفسك فخراً  رأسك ارفع  

 ما ىر  ت   ،أيضاً  ترفعه أن عليك يجب أهم شيئاً  معاً  لنرى اآلنو

 هو؟
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                  إرفع أ خالقك      

 

 في يرغب وال الرفيعة األخالق ذوي بمرافقة يفتخر ال امن   نم  

!له؟ أصحاباً  الجميلة الصفات أصحاب يكون أن  

 صفونويت   ،صافيةً  ونفساً  ،عذباً  لساناً  يمتلكون الذين أولئك

دائم. صديق لهم والصدق باألمانة،  

 على ويعينه مشاعره يقدر نم   حوله يجد أن يحب ال الذي نم  

الحانية؟ بكلماته متاعب من فيها وما الدنيا  

  ،يوماً  إليه أساء شخص من التسامح يلتمس ال نم   يوجد هل

غفر؟ قد بالفعل أنه قلبه يطمئن أن ويريد  

 إال يعينه لن أنه يعلم صديق بقرب يطمئن   أن يريد ال الذي نم  

؟شر من إال يمنعه ولن خير، على  
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 تقدمك فسيزداد البشر بعض برفقة دمت ما أنك تعلم أن أروع ما

!لديك واإليجابية التحفيز منبع فهم ورفعتك؛  

 نملك وكأننا عالمنا في وبوجودهم بهم نفخر من بعض حياتنا في

.الذهب من قطعاً   

كذلك؟ أليس الشعور هذا جميل  

 به يفتخر الذي الشخص هذا أنت أنك شعرت إذا أجمل سيكون

 قد فأخالقك ،دهراً  رافقه ومن ،يوماً  به مر من به يفتخر الناس،

.أنفسهم في زهورها بالفعل أنبتت  

 القلوب ستجد مشقة فدون جميل، هو ما لكل ستدفعك أخالقك

 من بقليل تحظى أن وترجو مرافقتك، وتتمنى حولك، تلتف

.وقتك  

 أن قبل من - وسلم عليه هللا صلى - الرسول كان م  لِ  معي رتذك  

لماذا؟ أتدري.. بأكملها لقبيلته فخراً  نبياً  ثبع  ي    

!أميناً  صادقاً  كان ألنه  
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 يكون ال وكيف يعرفهم، من لكل فخر ميزونالم هم هكذا

! معه؟ يعيش لمن فخراً  الخير إال منه يصدر ال الذي الشخص

وأكثر؟! الذهب لقيمة قيمته تصل ال كيف بل  

 قال ماذا روتذك   الناس لرب قليالً  معي واهرب الناس، من دعك

 القرآن في مدحه أراد حين - وسلم عليه هللا صلى - نبيه عن

 (4)القلم: ".يمٍ ظِ ع   قٍ ل  ى خ  ل  ع  ل   ك  إن  "و   :الكريم

".أخالقك" - وتعالى سبحانه - هللا عند الرفعة مقدار هو هذا  

 عند ترتفع أن ذلك من واألهم الناس، عند ترتفع واحد فبعمل

.الناس رب  

 في األخالق تواجدت متى أنه علمت أن بعد تنتظر ماذا اآلن

 افتخر كلما أرفع كانت وكلما خاصة، جاذبية امتلك ما شخص

؟به تمسكهم وزاد بصحبته رفقاؤه  
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 عند وترتفع طموحاتك، وترتفع أفعالك، تتحسن أخالقك ارفع

ذهباً  وتصبح ،حياته دخلت لمن فخراً  وتكن مكانتك، الكون خالق

 رائعاً.
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 ل منكمَ  وال يُ نَس ال تُ                      

 

 وإلى عام آالف ستة من أكثر منذ الذهب اكتشاف تم قد أنه أتعلم

 وإنْ  شيء قدره يشوب ال وروعته برونقه محتفظاً  ظل اآلن

 األذهان عن يخفيه وال ا،وأنواعه بأشكالها المعادن حوله تعددت

بغيره؟ انبهارها  

 ألنه عنه؛ االستغناء أو استبداله يمكن ال ،ذهباً  يبقى فالذهب

.ومكان زمان كل في الناس قلوب يخطف بذاته، فريد عنصر  

 وامتالكه بجماله، والتزين لمعانه، رؤية من سيمل   الذي من

!لها؟ مثيل ال كثروة  

 دائماً  مذكوراً  هكذا، األرض في - وتعالى سبحانه - هللا وضعه

 ضوء ينافس الذي بريقه يغطي شيء فالمنه،  لي م   وال ىي نس   ال

 النفوس في ت رك الذي أثره إذهاب على قادر شيء وال الشمس،

.اليوم وحتى القدم منذ  
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..الثمينة الذهب قطعة يا أنت أما  

 ال ذهباً  تصبح كيف المميزة؟ الصفة تلك تنال أن يمكنك كيف 

 وإنْ  منك، ليمِ  ال شخص خالطك إنْ  معرفته؟ من لي م   وال ىنس  ي  

إليك؟ واشتاق تذكرك أحد عن غبت  

بعضها؟ أصاب الذي التراب وتنفض عالقاتك تجدد كيف   

 ينطفئ ال بريقاً  يمنحك ما حولك من نفوس في تترك كيف

بك؟ عقولهم ويذكر أفئدتهم، في ويميزك  

  سريع، وقت خالل وانقضائها جفافها، العالقات تشكو ما كثيراً 

 بأن أؤمن ولكني حياتنا، في فترات الناس أن يقول فبعضهم

 بل مرت، فترة مجرد يكونوا أن يجب ال األشخاص بعض هناك

 شيئاً  هناك ألن الجنة؛ في معهم أبدية لحياة نسعى أن يجب

 لمن المميز هذا تصبح أن فكرت فهل البقية، عن ميزهمي

 تعرفهم؟
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 مر على بالذهب كتمسكهم بك يتمسكون تجعلهم أن تتمنى هل

وقلوبهم؟ عقولهم فتسكن يقدرونك وأن الزمن،  

 األمر بسيط..
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 إهمت وإترك أ ثرإً                         

 أين إلى ألمرك، باهتمامه تشعر الذي الشخص ذلك عن أخبرني

قلبك؟ في مكانته وصلت  

.فيخذلك والسند العون منه تطلب الذي اآلخر عن وأخبرني  

ذاكرتك؟ في دائماً  سيظل وأيهم رفقته، دوام ستتمنى أيهم  

.وتلك الذكرى هذه بين ما انشت   لكن االثنين، تنسى ال قد   

 العالقات يبني الذي االهتمام إنه.. اآلن اتضح قد األمر أن أظن

.قوته رغم البنيان اهتز   اختفى ومتى جميعها،  

 عثرنا إذا أننا أظن وال الحب، أسس من قوي أساس االهتمام

 القلب ألن بسهولة؛ فسنتركه ألمرنا يهتم الذي الشخص هذا على

 طيبة كلمة أو ابتسامة من لطيفاً  أثراً  فيه يترك نبم   للتعلق يميل

.مساعدة أو تشجيع أو  
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 الجميل األثر وترك االهتمام الناس، قلوب في البقاء سر هو فهذا

 نم   به مررت مكان كل في ستجد كذلك تكون فحين، نفوسهم في

 الدنيا عن غبت أو عنه غبت إنْ  حتى تفعل كنت بما يتذكرك

 وسيزداد مرافقتك، من يمل فلن ومعه فيها دمت وما بأكملها..

.بك تمسكاً    

 أحد مع الحديث تبادل إذا - وسلم عليه هللا صلى - الرسول كان

 كل كيحر   كان إنه بل إليه، استمع شيئاً  يطلب شخص جاءه أو

 وليطمئن باهتمامه، ليشعره يقول؛ لما منتبهاً  ويظل تجاهه جسده

.جميالً  شعوراً  نفسه في ويترك يحادثه من  

 في تاركاً  األعلى الرفيق إلى - وسلم عليه هللا صلى - وانتقل

.االهتمام والحب المدح من الكثير وأصحابه أهله نفوس  

 إذا العظيمة المكانة هذه من ببضع ىتحظ   أن يمكنك كذلك وأنت

.- والسالم الصالة عليه - بحبيبك اقتديت   
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 الحرية مساحة على فتقضي االهتمام ركثِ ت   من أنْ  انتبه ولكن

 ريقد   ال شخص مع تكثره أن أو اآلخرون، عنها يستغني ال التي

 ويعلم نطِ ف   المؤمن أن روتذك   اعتدل طاقتك، فيستنفذ تفعل ما

.يتوازن كيف  

 - فالنبي معك، يتوافقون ال قد البعض أن تعلم أن يجب كما

!أيضاً  ويعاديه يكرهه من لديه كان - وسلم عليه هللا صلى  

سيء؟ أنك يعني هذا فإن يعاديك من لديك كان إنْ  فهل  

 فال المعادن، واختالف بل الطباع اختالف ولكنه ال بالطبع 

.-وجل عز- الناس رب يرضي ما تفعل دمت ما واطمئن تحزن  

 قلب كل في أثراً  واترك ،معانِ  من الكلمة تحمله ما بكل اهتم

.يلمع ذهباً  تكن.. مكان وكل  
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 من إال جياكية ر س يوالً أ مطِ            

 

 ويمنحه الذهب يميز الذي الالمع األصفر اللون أن تعلم هل

 النفس؟ علم في كبيرة فائدة له خاصاً  رونقاً 

 فهو اإلنسانية، النفس على تأثيراً  األصفر للون أن   الق  ي   حيث

 .باالستمتاع النفس وي شعر ، للروح السعادة جلب على يساعد

 ويساعد اإليجابي الخيال في الغوص على عقلك يحفز أنه كما

 ينشط فهو ؛األفكار أفضل وإنتاج التفكير في اإلبداع على

 .الدماغ في الفني الجانب

 وممارسة التعلم على العقل يعين  إنه بل فحسب ذلك ليس

 . واستجابة تفاعالً  أكثر ويجعله الذهنية األنشطة

 ما فغالباً  مكان في تواجد إذا األصفر اللون أن ذلك من واألروع

 .واإليجابية واألمل الطاقة ينشر
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 هذه في شيئاً  يخلق لم سبحانه شيء، كل أتقن الذي هللا صنع إنه

 .عبثاً  الدنيا

 الذهب من الصفة هذه تقتبس ال فلم ،عبثاً  تأتِ  لم أنت كذلك

 أيضاً؟

 فتنشر منها، سيوالً  مطروت   لإليجابية، منبعاً  تكون تحل فأينما

 .بقربك يوجد نم   كل الخيرعلى وت نبت

 جديد، من الحياة فيها وتبعث ،ظمئاً  اليأس أهلكها أرواحاً  تسقي

 أتى كلما الذي الغيث وتكون الجفاف، بعد االخضرار لها تكون

 .وأزهرت استبشرت

 والحزن للضيق ماحياً  لإليجابية رمزاً  تكون أن أجمل ما

 البشرية النفس تصيب التي السلبية مسميات وكل واالكتئاب

 !الحياة تلك خالل
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 وكلما الحياة، على أكثر وأقبلوا بقدومك، الناس فرح جئت فكلما

 ومخلصاً  اإلبداع، على ومساعداً  لإللهام، مصدراً  كنت تواجدت

 .والكسل اليأس من للنفس

 !حينذاك أجملك ما فيك، الصفة تلك معي لتخي  

 تكتسبها؟ أن مكنكي   كيف ،إذاً 
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 إكتسامة ولكمة طيبة                      

  ،ا  إيجابي   تأثيراً  النفس يمنح األصفر الذهب لون أن   كما

 النفس على بهراً م   تأثيراً  الطيبة والكلمة أيضاً  فلالبتسامة

 معه، روحك تبتسم مبتسماً  شخصاً  ترى فحينما اإلنسانية؛

 اإم   عابساً  شخصاً  ترى وحينما إليك، ىت هد   نقية بسعادة وتشعر

 منه هارباً  وتبتعد تنفر أن أو بةالكآ هذه من بعض إليك يتسلل أنْ 

 .تكنفسي   على حفاظاً طاقته السلبية  منك قتربت أن قبل

 قطعة يا بك يليق هذا سلبي أثر من يصاحبها وما الكآبة هذه فهل

 !الذهب؟

 .جماالً  ليزداد حين كل في الجميل وجهك على ابتساماتك ارسم

 .والعفوية والراحة البهجة إليك ينظر من كل في ابعث

 !هذا؟ تفعل أنْ  البتسامتي كيف: متعجباً  تتساءل ربما
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 ابتسامة تفعل مثلما اآلخرين في هذا وأكثر ابتسامتك ستفعل

 .معك أحبابك

 فكن الفؤاد، يحزن ما كل دفع على عجيبة قوة لالبتسامة إن  

 ما األرواح على الرائع االبتسامة أثر فلوال يراك؛ نم   لكل كذلك

 .ديننا في الصدقة تعدل كانت

م ك  ": - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال ْجهِ  فِي ت ب سُّ  أِخيك   و 

ق ةل ك   د   صحيح الترمذي ".ص 

 ديننا، في القدر ونفس األثر نفس كذلك فلها الطيبة الكلمة عن أما

 ".صدقة الطيبة الكلمة" :- وسلم عليه هللا صلى - النبي قال فقد

 صحيح بن حبان

 كانت إنْ  النفوس، داخل تلقيها التي كلماتك ت حدث ماذا تدري فال

 غير وراءها تترك فلن عطراً  كانت وإنْ  دمي،وت   فتجرح سهاماً 

 .جميل كل
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 وتطييب القلب من الحزن جذور نزع على قادرة بسيطة كلمات

 .القلب تسكن السعادة تجعل أن على قادرة واحدة كلمة جراحه،

 أقل ويخرقه خفيفة، بهمسات حاً رِ ف   يطير .. ورقةالك القلب فإنما

 .ألسنتكم من يخرج ام  لِ  فانتبهوا خدش،

 (83)البقرة: ".ناً سْ ح   اسِ لن  لِ  واول  ق  و  ": - وتعالى سبحانه - هللا قال

 اإلحسان عن تجزى لعلك وحروفك ألفاظك نوحس   نفأحسِ 

 .المحسنين يحب نمم   باإلحسان

 قاتلة؛ رصاصات فمك من ت خرج وال لكلماتك انتبه

 صلى - النبي قال فقد المعدن ذهبي   بمؤمن تليق ال فالرصاصات

 شاحِ ف  بال ال  و   انٍ ع  ل  ب ال  و   انٍ ع  ط  بِ  ن  ؤمِ الم   س  يْ ل  ": - وسلم عليه هللا

 إسناد أحمد ".يءذِ ب  ال

 .دائماً  للخير مخرجاً  سوى تجعله وال فمك، ثيلوِّ  ام  لِ  فاحذر
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 تحقروا وال دوا،أسعِ  دوا،سانِ  نوا،عاوِ عوا، شج   بكلماتكم، وام  ألهِ 

  بسبب كان الكتاب هذا كتابة مع فبدايتي ؛شيئاً  المعروف من

 عنيتشج   كانت التي الجميلة معلمتي من خرجت جميلة كلمات

 في انطلقت كلماتها ثم هللا وبفضل للنور، موهبتي إخراج على

 !منه بسيطة الً م  ج   أكتب أن يوم ذات أتخيل أكن ولم كتابته

 إللهام مصدر فأنتم رقيقة، ابتسامة أو لطيفة كلمة تستصغروا ال

 الذهب لون يفعل كما الناس، لكل ةإيجابي   ومصدر ما، شخص

 .وأكثر
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 ال تصدأ  أ كدإً                   

 الماء، أو للهواء تعرضت إذا دأالص   يصيبها المعادن معظم

 بقيمتها وتذهب وبريقها، لمعانها دهات فقِ  طبقة الوقت مع يهافتغط  

 .استثناء الذهب ولكن فيها، ورغبتنا

 لمعانها؟ أخفى الذي الصدأ تشكو ذهب قطعة أي رأيت هل

 فخسرت الماء أو للهواء تعرضت ذهب قطعة أي رأيت هل 

 جمالها؟

 ..ذلك يحدث أن حالم  

 ألنهن يرتدين؛ ما فساد يخافن ال مطمئنات يرتدينه النساء إن   بل

 مر   وإنْ  هو كما يظل لصاحبه، صخلِ م   معدن الذهب أن   يعلمن

 .والصعاب األحداث عليه تعاقبت وإنْ  الزمن،

 د فعت التي باألموال يذهب وال ثقته، فيه وضع بمن يغدر ال

فيجعله  فترة بعد يبلى وال أمانته، له ويحفظ صاحبه ريقد   لثمنه،

 .أبداً  يصدأ وال له، اختياره على يندم
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 ..اآلن اتضح قد األمر أظن  

 مع بك مر موقف أو خالف بأي رتتأث   كنت إن فكرت فهل

 أحدهم؟

 أخالقك؟ جميل بعض ما مشكلة منك نزعت هل 

 عتضِ و   ثقة فخذلت الناس أعين في تصدأ ألن ذلك دفعك هل 

 أم كان صغيرا - لك إال صاحبه به حْ يب   لم سراً  وأفشيت فيك،

 أمانة أضعت بسوء، ألجلك الكثير فعل من وذكرت ،- كبيرا

 بينكما؟ جمعت التي العالقة وجميل

 قبل؟ من ذلك فعلت هل

وإْن كنت  الذهب؛ قطعة يا بك يليق ال فهذا تفعل لم أنك مؤكد

 فعلت فبإمكانك اإلصالح.

 يخاف وال له، صاحبه يطمئن أن يجب الذي الشخص ذلك فأنت

 أي في تتواجد أنْ  طبيعيال من سقطات بسبب خيانته أو غدره

 .عالقة
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 دون عنده الوقوف يستحق ال ما رومر   ،متغافالً  متسامحاً  كن

 .حقك في أخطأ نلم   ظلم وال لقدرك انتقاص

 .أبدا تصدأ وال.. ذهباً  كن

 وقت كل في بريقك لك تحفظ التي القدرة تلك تكتسب كيف ولكن

 قوته؟ كانت مهما خارجي عامل بأي   التأثر دون

 ..ذلك إلى الطريق سنعرف اآلن
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 أ خِلص  ي حب ك                

 !حبك في صخلِ ت   أن عليك فقط ،جداً  بسيط األمر أن   كيف أرأيت

 قد ما كل من نفسك صفستخل   فيه قتد  وص   حبك في أخلصت إذا

 الشخص هذا كونِ ك   في استمرارك لعدم أو ،يوماً  للغدر يدفعك

 ما كل من صهاستخل   البداية، في ببريقه صاحبه بعجِ أ   الذي

.. الزمن مر على المخلص هذا وستبقى تصدأ، جعلك مكني  

 .تماماً  كالذهب

 مساعدة، أو مصلحة ألجل تحب ال أن يعني حبك في صخلِ ت   أنْ 

 الشخص، هذا مع تآلفت فقط ألنك تحب أن يعني صخلِ ت   أنْ 

 .مرافقته وأحببت ربه،ق   في راحتك ووجدت

ً  قلبك في تدع وال دقبصِ  تحب أنْ  يعني تخلص أن  ألحد، غال 

 فارقته وإنْ  النقي، الصادق حبك غمره لشخص متد   فإذا

 .جميل بكل ركتذك  
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 التي والمواقف اللقطات هذه حق، على اإلخالص منايعل   ومما

 .الصافي وحبها األرواح بنقاء يؤمن إنسان أي قلب تستوقف

 عليه هللا صلى - النبي يفي حينما القلب، ملء الحب يكون حينما

 الزوجات، من العديد بعدها تزوج التي األولى لزوجته - وسلم

 .أبداً  لها اإلخالص ينس   لم ولكنه

 ِغْرت   ما" :قالت أنها - عنها هللا رضي - المؤمنين أم عائشة عن

 على غرت ما - وسلم عليه هللا صلى - النبي نساء من أحد على

 - وسلم عليه هللا صلى - النبي كان ولكن! رأيتها وما خديجة،

 في يبعثها ثم أعضاء يقطعها ثم الشاة ذبح وربما ذكرها، يكثر

 صحيح البخاري ".خديجة صدائق

 - وسلم عليه هللا صلى - النبي باب على تطرق يوم ذات وفي

 فلما بلهفة، حالها عن ويسألها استقبالها في حسن السن كبيرة امرأة

 لقبِ ت   لِم  ": - عنها هللا رضي - عائشة زوجته له قالت خرجت

 !"اإلقبال؟ هذا العجوز هذه على
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 نمِ  هاإن   عائشة اي  ": فقال بها، الزائد اهتمامه من بتتعج   كأنها

ْسن وإن   ة،ديج  خ   امأي   يناتأتِ  كانت هاوإن   ة،ديج  خ   اتب  يحِ و  ص    ح 

 صحيح الجامع ".اناإليم   نمِ  هدالع  

 !الوفاء هذا ما.. هللا يا

 راً متذك   أليامها، ذاكراً  لها، مخلصاً  يظل موتها، بعد حتى

 !ألحبابها

 ..لحظة ولكن

 وفائه؟ في - وسلم عليه هللا صلى - بالنبي مقتديا  تصبح كيف

 على رده في - وسلم عليه هللا صلى - حبيبنا أهداه الذي السر إنه

نا  ْسن "إن   :- عنها هللا رضي - عائشةأم  هد ح  ان ِمن الع   !".اإليم 

 انتهى فقد فيه، وأحببت المحسنين يحب نبم   إحسانك ربطت إذا

 .األمر
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 تغدر، لم أحببت وإذا تخن، لم اؤتمنت وإذا أوفيت، عاهدت إذا

 سبحانه - باهلل حبك ربطت ألنك خارجي، عامل أي فيك يؤثر ال

 للشخص تخلص أن قبل هلل حبك في أخلصت وألنك - وتعالى

 جميل من عليه - وجل عز - هللا عاهدت بما كتفتمس   نفسه،

 .اإلحسان

 دوماً  وستكن ،أبداً  تصدأ لن هللا في بوأحبِ  حبك في صأخلِ 

 .يلمع ذهباً 
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                                شكر              

نْ " ألن    الرائعة معلمتي أشكر   ،"هللا ي شك ر ل م الن اس يشك ر ل م م 

 هذا كتابة على شجعتني التي فهي قلبي، كل من( الجنيدي رضا)

 مما الكثير لتعلمني لي - وتعالى سبحانه - هللا أرسلها الكتاب،

 مثلها. جميل هو

 أحبُّكِ  واآلخرة، الدنيا في خيرالو توفيقالو سعادةال لها هللا أسأل

.الغالية الذهب قطعة يا هللا في  
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 خامتة                                

 وانفع قصورنا اجبر اللهم الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد

 سلطانك، ولعظيم وجهك لجالل ينبغي كما الحمد لك اللهم بنا،

 إلى األعلى المأل وفي واآلخرين األولين في رب يا  الحمد لك

 .الدين يوم
 ذلك غير كان وإن منك، فهو خيراً  كان فإن مقل جهد هذا اللهم

 .وارحمني لي فاغفر الشيطان ومن نفسي من فهو

 

اء الكرام..  القر 

 تجعلنا التطبيق وسهلة سلسة صفات الكتاب هذا في أيدينا بين

 على النهاية في لنجد ،بها نتحلى حين المعادن أغلى نشبه

 .البشري الذهب من كنوزاً  األرض
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 يتميز الذهب أن رواتذك   الذهب بصفاتتسعون في التحلي  وأنتم

 هذه في رحلتنا في مرنين فلنكن ومرونته، تشكيله بسهولة أيضاً 

 حياتنا يناسب بما لنشكله ثم ويرفعنا ينفعنا ما ولنستخلص الحياة،

 .ذلك بعد

 ما بكل مملوء اإلسالم دين أن   كيف تلك رحلتنا خالل رولنتذك  

 فنظنه لذلك ننتبه ال قد ولكننا ،ويسعدنا وينفعنا حياتنا يصلح

 كنوز فلنكتشف كنوز، من بداخله عما نبحث وال فقط، لآلخرة

 .حياتنا في لنا ومرشداً  دليالً  ولنجعلها ديننا

 .البشري الذهب قطع يا الدارين سعادة هللا رزقكم

 

 ع  ر  ة ش  من  

 م 20/6/2018

 هـ 1439شوال  6
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 إلاكتبة مع للتوإصل 

                       

 اإللكتروني البريد

mennasharaa@gmail.com 

 

 قناة الكاتبة على التليجرام

https://telegram.me/bareeqalolo 

 

 الفيس بوك حساب

https://m.facebook.com/menna.sharaa 
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