
 

 

 ؟ كون نجما  ـكٌف ومتى  ت

 

 المضٌئةمن برٌق وتألأل النجوم ؛   بلاام دالاتوارى القمر وتستر بجلباب الحٌاء س ذات لٌلة

ملتحفا ، مفترشا بحرٌر التربة الناعمة الباردة ، كنت على ساحل البحر مستلقٌا على ظهري و

رهبة وإجالال للخالق وقلبً ، ما مأل عٌنً جماال ٌضًء من ، بهٌم السود األ السماء بلحاف

وما  بصري ؛ٌسطعن على و طوارق ٌطرقن فؤاديال تلكم ؛ فإذاالباري الذي أتقن كل شًء 

سبحانك فقلت :  ؛الباهر هاحتى كاد قلبً ٌطٌر من جمال ؛النجوم الاواقب؛ أدراك ما الطوارق 

وذلك م بقسم عظٌ اوقد أقسم هللا بها وبمواقعه !!! كٌف ال؟وأجمل صنعك !!ربً ما أجملك

 لَقُْرآن   إِنَّ ُ ( 57) َعِظٌم   َتْعَلُمونَ  لَوْ  لََقَسم   َوإِنَّ ُ ( 57) النُُّجومِ  ِبَمَواِقعِ  أُْقِسمُ  قال: )َفاَل ـ؛ فلجاللتها 

ْجمِ  الواقعة.( (55)َكِرٌم                    النجمَهَوى(  إَِذا وقال تعالى: )َوالنَّ

اء ـٌتألأل هذا النجم فً سم االناس كمأعٌن أل فً تألأام سألت نفسً كٌف ومتى أكون كالنجم 
 . فكان هاتف الجواب أسرع من السؤال  الدنٌا ؟

 سرت نجما.قائال : إذا علمت ما فائدة النجوم وعملت أعمالها 

 فقلت لنفسً : وما هً أعمالها وفوائدها؟

 من المفسدٌنأجابت: باختصار وظائفها هً ؛ الهداٌ  للسبل ، وزٌنة للسماء، وحفظا لها ف
 .هلل بارئها  تحقٌق أعلى مراتب العبودٌة السجودقبل ذلك ، و الشٌاطٌن

 فقلت لها: وكٌف أطبق أعمالها ألكون مالها؟

مما ٌنفع البالد وٌرفع من شأن العباد دنٌاهم وآخرتهم فتكون ؛ فقالت: كن صاحب همة وذو معالً
وحالوة  ، كٌلإ ٌنللناظر ، بهجةقوالمحاسن األمصافحا لسراجا منٌرا، معانقا لجمال الفعال و

المفسدٌن لألرض من الجن وإلنس  مفاتٌح الشر حارسا شجاعا أمام جنود إبلٌسو،  كٌن لللسامع
 بعد إصالحها. 

 ام قلت لنفسً: ومن أٌن لك أن هذه أعمالها وشغلها؟!

 فأجابت : سل بارٌها واستفت ربك وربها.

        . 9 اإلسراء( َأقْ َومُ  ِهيَ  ِلل ِتي يَ ْهِدي اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإن  ) فقلت لها: هدٌت وكفٌت ووقٌت وصدق هللا:



 

  

 فوائد وعوائد النجومو أعمال فمن   

 فحقق العبودٌة الخالصة هلل وحده تكن نجما من النجوم السجود والعبودٌة  -1

 َواْلِجَبالُ  َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرُ  َوالش ْمسُ  اْْلَْرضِ  ِفي َوَمنْ  الس َماَواتِ  ِفي َمنْ  َلهُ  َيْسُجدُ  الل هَ  َأن   تَ رَ  َأَلمْ قال تعالى: )
 َيَشاءُ  َما يَ ْفَعلُ  الل هَ  ِإن   ُمْكرِمٍ  ِمنْ  َلهُ  َفَما الل هُ  يُِهنِ  َوَمنْ  اْلَعَذابُ  َعَلْيهِ  َحق   وََكِثيرٌ  الن اسِ  ِمنَ  وََكِثيرٌ  َوالد َوابُّ  َوالش َجرُ 

 .الحج (18)

 العباد فً الظلمات فكن نورا مضٌئا للعباد والبالد كالنجوم تصبح نجماهداٌة  -2

 يَ ْعَلُمونَ  ِلَقْومٍ  اْْليَاتِ  َفص ْلَنا َقدْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَ ر   ظُُلَماتِ  ِفي ِبَها لِتَ ْهَتُدوا النُُّجومَ  َلُكمُ  َجَعلَ  ال ِذي قال تعالى:)َوُهوَ 
 النحل ((16) يَ ْهَتُدونَ  ُهمْ  مِ َوبِالن جْ وقال تعالى : ) األنعام (97)

الجن؛ فاحرص األرض من شٌاطٌن اإلنس والجن  الحماٌة والصون من الشٌاطن  -3
 المفسدٌن بها بعد إصالحها المتطففٌن بالنجومٌة ظلما وعدوا.

نْ َيا الس َماءَ  زَي  ن ا ِإن اقال تعالى: )  اْلَمَلِ  ِإَلى َيس م ُعونَ  َل ( 7) َماِردٍ  ْيطَانٍ شَ  ُكل   ِمنْ  َوِحْفظًا( 6) اْلَكَواِكبِ  ِبزِيَنةٍ  الدُّ
 الصافات (8) َجاِنبٍ  ُكل   ِمنْ  َويُ ْقَذُفونَ  اْْلَْعَلى

نْ َيا الس َماءَ  زَي  ن ا قال تعالى: )َوَلَقدْ    الملك (5) الس ِعيرِ  َعَذابَ  َلُهمْ  َوَأْعَتْدنَا لِلش َياِطينِ  رُُجوًما َوَجَعْلَناَها ِبَمَصابِيحَ  الدُّ

 فكن قدوة حسنة وجنة للناظرزٌنة وجمال ومصابٌح مع علو وسمو  -4

نْ َيا الس َماءَ  زَي  ن ا : )َوَلَقدْ قال تعالى  الملك (5) الس ِعيرِ  َعَذابَ  َلُهمْ  َوَأْعَتْدنَا لِلش َياِطينِ  رُُجوًما َوَجَعْلَناَها ِبَمَصابِيحَ  الدُّ

نْ َيا الس َماءَ  زَي  ن ا ِإن ا: ) قال تعالى.  و  ِإَلى َيس م ُعونَ  َل ( 7) َماِردٍ  َشْيطَانٍ  ُكل   ِمنْ  َوِحْفظًا( 6) اْلَكَواِكبِ  ِبزِيَنةٍ  الدُّ
 الصافات (8) َجاِنبٍ  ُكل   ِمنْ  َويُ ْقَذُفونَ  اْْلَْعَلى اْلَمَلِ 

و لم ٌعرفك فً السماء ولمعانقا للثرٌاء الثرى باألرض ، عند ذلك تكون نجما بإذن هللا فً 

 .ٌكفً أنك من النجوم وٌعرفك ربك الناس بأي نجم أنت ، فكم نجما نجهله و

 أما غٌر ذلك من األعمال فلن تكون بها نجما، وبٌنك وبٌنها بعد المشرقٌن.

 القادر محمد عجال عبد  

 3122نوفمبر  32

 aburayanh@توٌتر 


