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جواكى  من  تحسى  أنك  هو  الداخلى  السالم 
بتوصلى  ملا  الذات  مع  واالنسجام  التناغم  من  بنوع 
للمرحلة دى بتحسى إن كل حاجة جميلة، واألحداث 
تكشيرة،  مفيش  نكد،  مفيش  بانسيابية،  بتمر 
وبتستقبلى كل حاجة بصدر رحب. فى البوست ده إن 

شاء الله هنحاول مع بعض نوصل للمرحلة دى.. 
 1- اوعى تنخدعى باملظاهر

إنستجرام  على  مثال  ساعة  نص  قضيتى  لو 
هتتخيلى إن كل الناس رايقني، وكل البنات بشرتهم 
معاهم  وكمان  أل  يوم،  كل  بيخرجوا  وكلهم  صافية، 
كاميرات ديجيتال جودتها عالية وتبدأى من جواكى 
ده  كل  إن  أصال  ونسيتى  وحالهم  حالك  بني  تقارنى 
فى  الحلو  الجزء  هو  ده  بيتعرض  اللى  وإن  مظاهر 

حياتهم 
مجرد جزء!!! أما باقى حياتهم عادية زيك وزييى 

وزى كل البشر
يبقى الحل : 

حياة  عايش  حد  »مفيش  إن  دايما   نفسنا  نفكر 
الين  تايم  فى  نركزش  ما  كمان  ريت  ويا  مثالية« 

الناس على مواقع التواصل عشان نرتاح 
مى نفسك

ّ
2- كل

نفسك  مع  اقعدى  اإلطالق  على  خطوة  أعمق  دى 
عليكى  بتنغص  اللى  الحاجات  بكل  لنفسك  اعترفى 
بالش  أبدا،  ماتهربيش  بمشاعرك  اعترفى  حياتك 

تكابرى خّرجيها من جواكى، فضفضى
املشاعر عندنا ممكن تطلعنا   )females(احنا كا
الااازم  كده  عشان  العكس  وممكن  سما  سابع 
اوعى  السلبية  خصوصا  جداااا  بمشاعرك  تهتمى 
تخرج   الزم  أبدا  أبدا  جواكى  تكتميها  وال  تتجاهليها 
من  بتزعلى  إنك  اعترفى  بوجودها  تعترفى  بأنك 
يعنى،  املشكلة  إيه  قماصة،  إنك  اعترفى  النقد، 
اعترفى وخّرجى كل ده وبعد ما تخرج املشاعر نقدر 

نقسمها 3 أنواع :
* نوع مجرد ما تعترفى بمشاعرك خالص بتروح 

لحالها 
ما  ماهى  زى  دى  املشاعر  تتقبلى  الزم  نوع   *

تحاوليش تغييرها
نحلها  بقى  ونبدأ  املشكلة  أصل  نعرف  الزم  نوع   *

بالعقل
بس أهم حاجة نخّرج املشاعر دى من جوانا ونبدأ 

نتعامل معاها على حسب نوعها
صى اللى وراكى

ّ
3- خل

بتحسى  إمتى   :    مرة سألت سؤاال على صفحتى 
  %98 بنسبة  اإلجابات  وكانت  نفسيا؟  مرتاحة  إنك 
مش  املوضوع  طبعا  ورايا«  اللى  بخلص  »ملا  هى 

مفاجئ؛ اإلجابات منطقية جدا.
 بقى دلوقتى اتشجعى وابدأى بالخطوة دى 

ّ
    يال

مذاكرة،  إيه،  تخلصى  محتاجة  شوفى  وقومى  حاال 
إدارة  عن  اقرأى  جداول،  اعملى  مواعني  شغل، 

وتنظيم الوقت.
املهمات  تشوفى  ما  كل  إلنك  تأجليش  ما  املهم     
تنجزى  ملا  طبعا  النقيض  وعلى  هتتوترى،  املتأخرة 

بتحسى براااااحة نفسية ودة اللى عايزين نوصله 
4 - عيشى بقلبك

إزاى توصلى للسالم الداخلى وراحة البال فى 10 خطوات

جواكى،  من  بجد  سامحى  الناس،  كل  حبى 
طيب،  قلبك  خلى  الدنيا،  فى  هيخلد  ماحدش 
سهلة  خليكى  منك،  حد  ماتزعليش  طيب،  ولسانك 

وبسيطة، ماتحبكيهاش .
والله لو عملتى كده هترتاااااااااااااحى فى الدنيا 
الله  صلى  الرسول  إلن  الله  بإذن  اآلخرة  وهتكسبى 
م على النار: كل هنيِّ لنيِّ سهل،  عليه وسلم قال )ُحرِّ

قريب من الناس(.
للسالم  األول  العدو  هو  الضمير  تأنيب   -5  

الداخلى
تأنيب الضمير غالبا بيكون بسبب حاجة من اتنني:

* بسبب إنك قصرتى فى حاجة املفروض تتعمل
* بسبب إنك ظلمتى حد أو زّعلتى حد منك

واالتنني حليناهم فى الخطوتني اللى فاتوا 3 و 4
فى  الضمير(  )تأنيب  اكتبلك  الزم  كان  بس     
اإلحساس  من  بالك  تاخدى  عشان  لوحدها  خطوة 

البشع ده وتتخلصى منه.
6- كونى حقيقية

بيمثل  حد  من  أتعس  األرض  وجه  على  مفيش 
علشان يعجب اللى حواليه

الناس  ف  بيفكر  متوتر،  دايما  عايش  هتالقيه 
أكتر من نفسه، مشتت، و ألن مش كل الناس بيتفقوا 
مليون  عنده  دة  النوع  فتالقى  الحاجة،  نفس  على 

شخصية، ومش القى نفسه، وال حتى عارف نفسه.
بنسبة  مانتى  زى  بطبيعتك  عيشى  كده  عشان 

%100
أيوه %100 

بدون تمثيل وال تجمل هترتااااااحى وتتصالحى 
مع ذاتك جدا

جّربى وقوليلى 
7- عيشى بقيمة عليا

ملا  عندك  مبدأ  زى  نعتبرها  ممكن  القيمة 
بتحققيه وبتعيشى بيه بتكونى منسجمة 

هى  العليا  القيمة  عندهم  ناس  مثال  فى 
اإلخالص، ممكن حد تانى قيمته الصدق، الصحة، 

الحب، الجمال، 
دّورى على قيمتك العليا

وما  عليها  املواقف  كل  وقيسى  بيها  وعيشى 

تسمحيش لنفسك إنك تتعديها 
عشان تعيشى فى راحة وانسجام مع ذاتك.

. 8- الرضا
مش محتاجة أتكلم كتير فى النقطة دى

تعريفات  أحد  هو  الرضا  إن  هقولك  بس  كفاية 
السالم الداخلى.

إرضى بكل صغيرة وكبيرة فى حياتك ألن )من 
رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط(

9- اهتمى بالروحانيات
ألن طاعة الله بتوصلك للسكينة والراحة، 

الصالة »بخشوع« بتريح القلب، 
القيام واألذكار والنوافل وتالوة القرآن،

كل ده بيشرح الصدر ويريح البال وبتعيشى بمعية 
الله.
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10- املراية 
تغير  بأنها  كفيلة  املراية  فى  واحدة  نظرة  طبعا 

املود بتاعنا  ملدة شهر سواء لألفضل أو العكس
بنفسك،  تهتمى  أووووى  الزم  كده  علشان 

ببشرتك وجسمك وصحتك 
اعملى لنفسك خطة وروتني امشى عليه

اضحكى،  النفسية،  بحالتك  كمان  اهتمى 
افرحى، محدش واخد منها حاجة،

اعملى  الحاجات اللى بتريحك وتفرحك.
اإلمكان  بقدر  حاولى   املزاجية،  بحالتك  اهتمى 
عن  ابعدى  عنك،  غصب  حاجة  تعمليش  ما 
بقدر  مزاجك  بتعكر  اللى  واألحداث  األشخاص 
طنشى  كتير،  )طنشى(  مفر  مفيش  ولو  اإلمكان، 

كتير أوى أوى.
وأخيرا

مش  والحياة  ومنغصات  مشاكل  عندنا  كلنا 
املشكلة  تفاصيل  فى  بيعيش  حد  فى  لكن  وردى، 
بيعرف  تانى  حد  وفى  السوداء،  النضارة  ويلبس 
يتأقلم، أو يدّور على حل، ويسلمها لله، ويبطل تفكير 

ويريح باله ويعيش فى سالم مع نفسه ومع الناس.

دينا املصرى
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تعرضت  شيخي  يد  على  أتتلمذ  كنت  عندما 
فلما  درسه،  عن  أتغيب  أن  اضطرتني  لظروف 
شديد..  عتاب  عينيه  في  رأيت  الالحق  املوعد  جاء 
ويعلم  ليعذرني،  تغيبي  سبب  له  أوضح  أن  فهممت 

الله أنه كان أمرا جلال.
فقلت : يا شيخ سبب غيابي هو . فأشار لي بيده أال 

داعي للكالم .
ثم قال لي : يكفي أنك مازلت تتنفسني.

فقلت له : لم أفهم.
قال لي : 

* لو كنِت مريضة فلتحضري درسك، فلو كان لك 
عمر، فقد استشفيِت بالقرآن. 

تطلبني  وأنِت  فلتموتي  املوت،  مرض  كان  وإن   *
العلم.

* وإن كنِت في كرب، فلتحضري درسك ولتطلبي 
من ربك أن يرفعه عنك ببركة القرآن.

تصطحبيها  بأن  فأكرميها  ضيفة،  أتتِك  وإن   *
لدرسك فتكوني سببا في هدايتها.

وإن وإن وإن ......

 : 
ً
ثم ختم كالمه قائال

غيابك  عند  منك  سأقبله  الذي  الوحيد  العذر   (
أن ُيقال لي ماتت (

عن  أتغيب  يجعلني  واحدا  سببا  أجد  لم  الله  فو 
درسي مرة ثانية..

** الخالصة
    يا طالبة العلم عندما تتغيبني)ويتكرر غيابك( 

اعلمي أنك أنت من اختلقِت أعذارك..
اعلمى  ومراجعتك  حفظك  فى  تقصرين  عندما 
أخيتي  ونصيحة   أعذارك  اختلقت  من  أنت  أنك 

اقبليها مني :
 احذفي كلمة )ظروف( من قاموس حياتك، فلن 

تعود عليك بخير أبدااااا
قال تعالى :

ألقى  ولو  بصيرة  نفسه   على  اإلنسان  بل    (
معاذيره (  القيامة 14 - 15 

 منا يعلم مدى صدقه فيما يدعى من أعذار، 
ٌ

كل
ومن قبل ذلك ربه به عليم

اللطيف  وهو  خلق  من  يعلم  أال   (  : تعالى  قال 
الخبير ( امللك 14

احذفى كلمة ظروف

للمرأة  أن  القرآن  أثبت  نعم. 
قلبني..!!

في إحدى املحاضرات التي تضم 
الطال ب  من  والكبير  الكبير  العدد 
القرآن  عن  يتحدث  الدكتور  كان   ..
الكريم. وما يحمله من فصاحة ودقه 
لو استبدل كلمة  أنه  ..لدرجة  عجيبة 
مكان كلمه لتغّير املعنى وكان يضرب 
أمثله على ذلك .. فقام أحد الطال ب 
بذلك  أؤمن  ال   أنا  وقال:  امللحدين 
على  تدل  بالقرآن  كلمات  فهنالك 

ركاكته ..!!!!
والدليل هذه اآل ية :
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ملاذا قال رجل ولم يقل بشر ..؟؟

قلبًا  إال   يملكون  ال   البشر  فجميع 
أو    

ً
رجاال كانوا  سواء  بجوفهم  واحدًا 

نساء ..
بالقاعة  حل  اللحظة  هذه  في 

واأل نظار   .. رهيب  صمت 
الدكتور  نحو  تتجه 

إجابة  منتظرة 

مقنعة ..؟؟
ال   صحيح  الطالب  كال م    

ً
فعال

 .. واحد  قلب  إال   جوفنا  في  يوجد 
سواء كنا نساء أو رجاال  ..

لرجل  وجل  عز  الله  قال  فلماذا 
.!!؟؟ اقرأوا اإلجابة : 

من   .. ودقة  إعجازًا  تحمل  التي 
بالتأمل  إال   إليها  التوصل  املستحيل 

والتفكير العميق بآيات الله ..
قال الدكتور للطالب : نعم الرجل 
أن  املستحيل  من  الذي  الوحيد  هو 

يحمل قلبني في جوفه ..
قلبني  تحمل  قد  املرأة  ولكن 
بجوفها إذا حملت .. فيصبح بجوفها 

قلبها وقلب الطفل الذي بداخلها ..
باأل رض  الله  معجزة  إلى  انظروا 
.. بكل  الله معجزة بكل كلمة  !!كتاب 
آية فيه . فالله ال  يضع كلمه في آية .. 
إال  لحكمة ربانية ولو استبدلت كلمة 

مكان كلمة ال ختلت اآل ية ..
بك  آمنا  إننا  اللهم 
وبسنة  وبكتابك 

رسولك الكريم..

ملاذا يختار امليت »الصدقة« لو رجع للدنيا ؟ كما قال تعالى :
ق (؟

ّ
) رب لوال أخرتني إلى أجل قريب فأصد

صلي .. أو ألصوم ؟ قال أهل العلم :
ُ
ولم يقل : ألعتمر .. أو ال

ما ذكر امليت الصدقة إال لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته 
.. فأكثروا من الصدقة فإن املؤمن يوم القيامة في ظل صدقته 
للدنيا  الرجوع  يتمنون  موتاكم  فإن  موتاكم  عن  وتصدقوا   ..
دوا  وعوِّ أمنيتهم،  لهم  فحققوا  صالحًا،  ويعملوا  ليتصدقوا 

أبناءكم على ذلك .. تصدقوا..

هل للمرأة قلبان ؟؟

ملاذا يختار امليت »الصدقة« 
لو رجع للدنيا؟


