
ال یُمكن للقنافذ أن تقترب من بعضھا البعض، فاألشواك التي تُحیط بھا تكون حصنًا منیعًا لھا، لیس عن    
وااللتصاق  لالقتراب  اضطرت  وبرودتھ  بریاحھ  الشتاء  أطّل  فإذا  جلدتھا،  أبناء  عن  حتى  بل  فقط  أعدائھا 

ببعضھا طلبًا للدفء، متحملة ألم الوخزات وحّدة األشواك.
وإذا شعرت بالدفء ابتعدت، حتى تشعر بالبرد فتقترب أخرى، وھكذا تقضي لیلھا بین اقتراب وابتعاد.    

االقتراب الدائم یكلفھا الكثیر من الجروح، واالبتعاد الدائم قد یُفقدھا حیاتھا.
   كذلك ھي حالتُنا في عالقاتنا البشریة، الیخلو الواحد منا من أشواك تُحیط بھ وبغیره، ولكن لن یحصل على 
الدفء مالم یحتمل وخزات الشوك واأللم، فمن ابتغى صدیقًا بال عیب عاش وحیًدا، ومن ابتغى زوجةً بال 

نقص عاش أعزبًا، ومن ابتغى أًخا بدون مشاكل عاش باحثًا. 
ومن ابتغى قریبًا كامًال عاش قاطعًا لرحمھ، فلنتحمل وخزات اآلخرین حتى نعید التوازن إلى حیاتنا، فإذا    
أردت أن تعیش سعیًدا، فال تفسر كل شيء، والتدقق بكل شيء، والتحلل كل شيء، فإن الذین حللوا األلماس 
وجدوه فحًما. ال تحرص على اكتشاف اآلخرین أكثر من الالزم، واألفضل أن تكتفي بالخیر الذي یظھرونھ في 

وجھك دائًما، واترك الخفایا لرب العباد.

القنافـذ أشواك 

الطنطاوي علي  الشيخ 

ا، ووجدت خیًرا ووجدت شًرا، فرأیت الصعود  ا، ورأیت برًدا ورأیت حر� یقول رحمھ هللا: ذقُت حلًوا وذقُت مر�   
إلى المعالي صعبًا، والھبوط إلى الدنایا سھًال، والطاعات ال تخلو من المشقّات، والمعاصي فیھا اللذّات.

وِسرت في الدنیا شرقھا وغربھا، وخبرت الناس صالحیھم وطالحیھم، وعكفت على الكتب أكثر من خمٍس    
وسبعین سنة، فخرجت من ھذا كلھ بثمرة واحدة، ھي كلمة قرأتھا في صید الخاطر البن الجوزي وھي: إن 

مشقةَ الطاعة تذھب ویبقى ثوابھا، ولذة المعاصي تذھب ویبقى عقابھا.

طفلك مدمن لأللعاب اإللكترونیة؟، الحل: تدرج معھ حتى یقلل من ساعات اللعب وال تحرمھ فجأة، فیقبل    
علیھا بشغف أكثر من قبل.

طفلك یتلفظ بألفاظ بذیئة؟، الحل: ال تصرخ علیھ بل نبّھھ باللین وأخبره بأن نظافة اللسان من نظافة القلب    
وحاول معرفة المصدر.

طفلك یمص اصبعھ أو یقضم أظافره؟ الحل: طفلك یحتاج إلى األمان فھو خائف من شيء ما یھدده أو یشعر    
بدونیة نتیجة مقارنتھ ربما باآلخرین. 
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