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ومشاغل  الدنيا  هموم  من  يستريحون  فيها 
.. ففي الرضا بقضاء الله وما  النفس وضيقها 
على  للبال،  وراحة  النفس  في  غنى  لك  قسمه 
يكون  فإنه  الله  قسمه  بما  يرضى  ال  من  عكس 
على الدوام في شد وجذب مع نفسه وفي كدر 

وضيق.
    والرضا هو سرور القلب بمر القضاء، وهو 
نعمة غالية وعبادة قلبية تغيب عن الكثير، من 
يفتقدها يشعر بالسخط والضجر وال يتلذذ بما 

أعطاه الله من ِنعم.
    وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله 
ى 

َ
ن

ْ
غ

َ
أ  

ْ
ن

ُ
ك

َ
ت  

َ
ك

َ
ل  

ُ
الله َسَم 

َ
ق ِبَما   

َ
»َواْرض وسلم: 

اِس«.
َّ
الن

السراء  في  الله  حكم  قبول  هو  والرضا     
الخير  هو  الله  قسمه  ما  أن  والعلم  والضراء، 

ال يوجد إنسان ال يعتريه الهم 
والحزن والقلق.

بها 
ُّ
وتقل النفس  فاضطراب 

من حال الصفاء إلى حال الهم 
ما  لكن  طبيعي  أمر  والحزن 

عالج ذلك؟
عالج  ذلك ودواؤه املجرب:

١-هو اإلكثار من ذكر الله 
فذكر الله يدخل على النفس 
الهم  ويطرد  والسرور  الفرح 
صدر  ويمأل  والقلق  والحزن 
وسرورا  وسعادة  فرحا  املهموم 
طهارة  على  الله  ذكر  وليكن 

ووضوء.
٢- قال النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم :
أصابه  إذا  قط  عبد  قال  ما 

هم وحزن: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك 
بيدك،  ناصيتي  أمتك،  وابن 
فّي  عدل  حكمك،  فّي  ماٍض 
هو  اسم  بكل  أسألك  قضاؤك، 
لك، سّميت به نفسك، أو أنزلته 
من  أحدا  مته 

ّ
عل أو  كتابك،  في 

في  به  استأثرت  أو  خلقك، 
تجعل  أن  عندك،  الغيب  علم 
القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور 
صدري، وجالء حزني، وذهاب 
همه،  الله  أذهب  إال  همي. 

وأبدله مكان حزنه فرحا. 
ينبغي  الله:  رسول  يا  قالوا:     

لنا أن نعلم هؤالء الكلمات؟ 
سمعهن  ملن  ينبغي  أجل  قال: 

أن يتعلمهن. رواه أحمد
٣- قال النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم:
دعوات املكروب: 

فال  أرجو  رحمتك  اللهم 
عني،  طرفة  نفسي  إلى  تكلني 
إال  إله  ال  كله  شأني  لي  وأصلح 

أنت. رواه احمد

٤- كان النبي صلى الله عليه 
الكرب  عند  يدعو  وسلم   وآله 

يقول: 
العظيم  الله  إال  إله  ال    
رب  الله  إال  إله  ال  الحليم، 
السموات واألرض ورب العرش 

العظيم. متفق عليه
٥- قالت أسماء بنت عميس: 

صلى  الله  رسول  لي  قال   
الله عليه وآله وسلم: أال أعلمك 
الكرب،  عند  تقولينهن  كلمات 
أو في الكرب: الله ربي ال أشرك 

به شيئا.
رواه أحمد

في  وهو  النون  ذي  دعاء   -٦
بطن الحوت، 

عليه  الله  صلى  النبي  قال 
وآله وسلم:

   دعوة ذي النون وهو في بطن 
الحوت: ال إله إال أنت سبحانك 
إني كنت من الظاملني، فإنه لم 
شيء  في  مسلم  رجل  بها  يدع 
رواه  له.  الله  استجاب  إال  قط 

أحمد 

كله، لذا قال سيد الشهداء اإلمام الحسني بن 
علي - رضي الله عنهما -: »من اتكل على حسن 
الله  الله تعالى، لم يتمن غير ما اختار  اختيار 

له«.
    وليس الرضا هو االستسالم لواقع يمكن 

تغييره بالسعي واألخذ باألسباب كالتداوي من 
ما،  ضرر  دفع  أو  الرزق  وراء  السعي  أو  مرض 
ألن االستسالم هو االنهزام وعدم بذل الجهد 

واألخذ باألسباب لتحقيق الهدف.
وبذل  الوسع  استفراغك  فهو  الرضا  أما      
أن  لكن  الهدف،  تحقيق  في  واألسباب  الجهد 
من  لك  الله  قسم  بما  فترضى  إليه،  توفق  لم 
تزوج  كالذي  سخط،  أو  ضجر،  أو  جزع،  غير 
والذي  للعالج،  سعيه  رغم  الولد  يرزق  ولم 
أصيب بمرض لم يستطع دفعه بالدواء، والذي 
فاجتهد  اليد،  ذات  وضيق  بالفقر  الله  ابتاله 
في تحصيل الغنى فلم يوفق.. هنا يأتي التحلي 
فتحيل  وقدره،  الله  كتبه  بما  الرضا  بصفة 
بنعيم  النفس  وتشعر  دائم،  سرور  إلى  القلب 

مقيم.

الرضا جنة املؤمنني

عالج االكتئاب والحزن والقلق.. بدون دواء.!
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الصغير  كشكه  عند  يقف  صباح  كل  في     
صحيفته  ويأخذ  الصباح  تحية  عليه  لُيلقي 
ال  ولكنه  وينطلق،  ثمنها  ويدفع  املفضلة 
تلك  على  البائع  من  برد  إطالقًا  يحظى 
بجواره  يقف  أيضًا  صباح  كل  وفي  التحية، 
ويدفع  املفضلة  صحيفته  يأخذ  آخر  شخص 
لذلك  صوتًا  يسمع  ال  صاحبنا  ولكن  ثمنها 
بني  الكشك  أمام  اللقاءات  وتكررت  الرجل، 
في  ويمضي  صحيفته  يأخذ   

ٌ
كل الشخصني، 

اآلخر  الشخص  أن  صاحبنا  وظن  طريقه، 
أبكم ال يتكلم..                                          

   إلى أن جاء اليوم الذي وجد ذلك األبكم 
: ملاذا 

ً
يربت على كتفه وإذا به يتكلم متسائال

تلقي التحية على صاحب الكشك ..؟!
فلقد تابعتك طوال األسابيع املاضية وكنت 
تشتري  وأنت  بك  ألتقي  األيام  معظم  في 

صحيفتك اليومية..
ألقي  أن  الغضاضة في  الرجل: وما    فقال 

عليه التحية ..؟!
تلك  طوال  ردًا  منه  سمعت  وهل  فقال:    

الفترة ..؟؟
  فقال صاحبنا: ال..

ال  رجل  على  التحية  لقي 
ُ

ت ِلَم  إذًا   : قال    
يردها ..؟!

  فسأله صاحبنا: وما السبب في أنه ال يرد 
التحية برأيك ..؟؟

قليل  رجل  شك  وبال  أنه  أعتقد   : فقال    
عليه  لقى 

ُ
ت أن  أساسًا  يستحق  ال  وهو  األدب، 

التحية..
قليل  برأيك  هو  إذن  صاحبنا:  فقال 

األدب..؟؟
  قال: نعم..

  قال صاحبنا: هل تريدني أن أتعلم منه قلة 

مه األدب..؟!
ِّ
عل

ُ
األدب، أم أ

فسكت الرجل لهول الصدمة ورد بعد طول 
تأمل: ولكنه قليل األدب وعليه أن يرد التحية..

فأعاد صاحبنا سؤاله: هل تريدني أن أتعلم 
مه األدب..؟!

ِّ
عل

ُ
منه قلة األدب أم أ

الدافع  كان  أًيا  سيدي  يا   :
ً
قائال ب 

ّ
عق ثم    

ما  فإن  لتحيـتـنا  رده  عدم  وراء  يكمن  الذي 
تبقى  أن  يجب  خيوطنا  أن  به  نؤمن  أن  يجب 
مثله  صرت  ولو  لغيرنا،  نسلمها  أن  ال  بأيدينا 
مني  هو  لتمكن  ألقاه  من  على  التحية  لقي 

ُ
أ ال 

مني سلوكه الذي تسميه قلة أدب، وسيكون 
ّ
وعل

وهو  األقوى  هو  الخاطئ  السلوك  صاحب 
هذه  أمثال  الناس  بني  وستـنـتـشر  املسيطر 
حني  ولكن  الخاطئ،  السلوك  من  األنماط 

على  التحية  إلقاء  في  مبدئي  على  حافظ 
ُ
أ

به،  أؤمن  ما  على  حافظت  قد  أكون  ألقاه  من 
 سيتعلم سلوك ُحسن الخلق..

ً
 أم آجال

ً
وعاجال

: ألست معي بأن السلوك 
ً
   ثم أردف قائال

فإن  النار،  أو  السم  أحيانًا  يشبه  الخاطئ 
ألقينا على السم سمًا زاد أذاه وإن زدنا النار 
قني يا أخي 

ِّ
نارًا أو حطبًا زدناها اشتعاال، صد

أن القوة تكمن في الحفاظ على استقالل كل 
منا، ونحن حني نصبح متأثرين بسلوك أمثاله 
لقلة  أو  لخطئهم  أو  لسمهم  سمحنا  قد  نكون 
موننا 

ِّ
أدبهم - كما سميتها - أن تؤثر فينا وسيعل

نمطًا  سلوكهم  وسيصبح  فيهم  نكرهه  ما 
مميزًا لسلوكنا وسيكونون هم املنتصرين في 

حلبة الصراع اليومي بـني الصواب والخطأ..
> > >

األخالق  ذو  املتسامح  الطيب  اإلنسان 
عليها  تربى  التي  الكريمة  واملبادئ  والقيم 
تعدل  أن  من  إليه  اإلساءة  سبل  كل  تنجح  لم 
بشر  أنه  مع  الخطأ  إلى  الصواب  من  سلوكه 
إذا  ويتضايق  ويحزن  البشر  يتألم  كما  يتألم 
عن  يميزه  ما  ولكن  البشر  يتضايق  كما  هني 

ُ
أ

بقية البشر هذه املساحة الواسعة من التسامح 
التي تملكها نفسه..

االحتفاظ  على  الهائل  اإلصرار  وهذا 
املقابلني  الناس  سلوك  كان  مهما  بالصواب 
ويبقى   ،

ً
جاهال أو  مجحفًا  أو  شنيعًا  أو  سيئًا 

السؤال قائمًا حني نقابل أناسا قليلي األدب هل 
مهم األدب...؟؟؟

ِّ
نتعلم منهم قلة أدبهم أم نعل

هل أعلمه األدب ..؟

العلمّية  لبرامجك  تنتظر   
َ

كنت إذا      
 نومك، 

َ
 املناسب، واعتدال

َ
وإنجازاتك: الوقت

وانقضاَء  كذا،   
َ

واستقامة ذهنك،  وصفاَء 
ا.

ً
األسبوع الفالني .. فلن تسمَو أبد

االنتظار،  ساحات  في   
ٌ

واقف  
َ

وأنت اقرأ      
 في السيارة،احفظ تحت ظالل 

َ
استمع وأنت

األحزان، واختِف عن الضجيج للمراجعة؛
تصنعه  لم  ما  املناسب  الوقت  تجد   لن 
رع لنيله 

ّ
بجهدك، وتجاهد بسيف العزم، وتد

بقوة الصبر وغليظ املجاهدة..

الوقت  تنتظر  وأنت  عمرك  من  مّر  كم      
املناسب؟ 

في  ما  كل  تنفيذ  عليك  يجب  بأنه  الشعور 
الخطة أكبر عائٍق دون تنفيذها؛

ة املقادير ليست 
ّ
 أن توقن أن أعن

ّ
   لذا ال بد

بيدك، وأن النفس ملول، تسمو مّرة وتكبو..
فال  لإلجازة  برنامجا  كتبت  فإذا     
َبوت مّرة، أو غلبك الكسل 

َ
ك فيها أن ك

َّ
يزهدن

ليلة..
 عثرة.

ّ
املهّم : أن تنهض بعد كل

لن تحدد الوقت ما لم تصنعه
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القلوبروحوا

حينما أتكاسل عن أداء النوافل أتذكر أبنائي 
ومصائب الدنيا!! 

وأتأمل قوله تعالى: ] وكان أبوهما صالحا[ 
فأرحمهم وأجتهد..

 تفكير ُمخلص ..
ولنجاح  )أوالدك(  هو  الناجح  مشروعك 
الصحابي  به  أخبرنا  ما  اتبع  املشروع  هذا 
الجليل »عبد الله بن مسعود« عندما كان يصلي 
 :

ً
في الليل وابنه الصغير نائم فينظر إليه قائال

من أجلك يا بني ويتلو وهو يبكي قوله تعالى: 
)وكان أبوهما صالحًا( 

لصالح  السحرية  الوصفة  هي  هذه  إن  نعم 
أبنائنا، فإذا كان الوالد قدوة وصالحًا وعالقته 

بالله قوية حفظ الله له أبناءه بل وأبناء أبنائه،
فهذه وصفة سحرية و)معادلة ربانية( 

الله  حفظ  الكهف  سورة  قصة  في  أنه  كما 

السابع..  جدهما  بصالح  للوالدين  الكنز 
كنت  أني  الحديث  هذا  سياق  في  ويحضرني 
رفيع  منصب  ذي   - عليَّ عزيز  صديق  مع  مره 

ومع   – حكومية  لجان  عدة  في  ويعمل  بالكويت 
ذلك كان يقتطع من وقته يوميًا ساعات للعمل 

الخيري 
في  نشاطك  التركز  »ملاذا  يومًا:  له  فقلت 

عملك الحكومي وأنت ذو منصب رفيع؟!« 
   فنظر إليَّ وقال: »أريد أن أبوح لك بسر في 
وأكثرهم  أوالد  ستة  من  أكثر  لديَّ  إن  نفسي, 
ذكور, وأخاف عليهم من االنحراف وأنا مقصر 
في تربيتهم ولكني رأيت من نعم الله علّي أني 

كلما أعطيت ربي من وقتي أكثر صلح أبنائي«
   »اخترتها لك ألني أحب لك ما أحب لنفسي 
وجعلك  واآلخرة  الدنيا  في  الله  أسعدك   ..

ووالديك ومن تحب من عتقائه من النار«
اللهم إني نويت هذه الرسالة صدقة ألبنائي 

فاحفظهم من االنحراف ومن الشرور كلها.

الوصفة السحرية لصالح أبنائنا

د. نبيل العوضي

ومعه  مسجونا  السالم  عليه  يوسف  الله  نبي  كان     
شابان آخران، وكان يوسف األجمل قلبا وقالبا؛ لكن الله 
أخرجهما قبله، وظل هو - رغم كل مميزاته - في السجن 

بضع سنني!!
األول : خرج ليصبح خادما!!

والثاني : خرج ليصلب!!
  ويوسف انتظر كثيرا؛ لكنه خرج ليصبح عزيز مصر!!
الله  أخذه  ما  أمانيهم:  تتأخر  الذين  كل  إلى  همسة: 
األماني؛  تتأخر  فقد  لرحمة،  أبقاه  وما  لحكمة،  فهو 
القصص  بأحسن  يت  ُسمِّ يوسف  العطايا  سورة  لتكثر 
بتحقيق  وانتهت  بحلم  بدأت  التي  الوحيدة  السورة  ألنها 
بأحالمنا؛  نتمسك  أن  يخبرنا  الله  وكأن   .. الحلم  هذا 
. - أن الغائب سيعود .  وتعلمنا أيضًا: أن املريض سيشفى 
- أن الحزين سيفرح . - أن الكرب سيرفع . - وأن صاحب 

الهدف سيصل«.

رضي  الصديق  بكر  أبو  يكن  لم     
الله عنه فقيرًا كأبي ذر أو أبي هريرة 
 

َ
 أفضل

َ
رضي الله عنهما ..لكنه .. كان

منهما!
   لم يعذْب كثيرًا كخّباب أو بالل 

أو سمية أو ياسر رضي الله عنهم ..
 منهم!

َ
 أفضل

َ
لكنه كان

الغزواِت  بدنه في  لم يصْب في     
خالد  أو  عبيدة  أبي  أو  كطلحة 

الله  رضي  الوليد  بن 
 

َ
كان لكنه  عنهم.. 

 منهم!
َ

أفضل
ُيقتل  لم     
في  شهيدًا 
سبيِل الله كعمر 
أو  الخطاب  بن 

عبد  بن  حمزة 
مصعب  أو  املطلب 

بن عمير أو سعد بن 
معاذ رضي الله عنهم ..

 منهم ..
َ

 أفضل
َ

لكنه كان
املزني  عبدالله  بن  بكُر  يقول     

رضي الله عنه:
   ما سبقهم أبو بكر بكثرِة صالٍة 

وال صياٍم ..ولكن بشيء وقَر في قلبه
 القلوب

ُ
إنها أعمال

رضي  بكر  بأبي   
ْ

بلغت التي  تلك     
اآلمال   

ُ
تبلغ ال  حيث  إلى  عنه  الله 

والهمم ..
 

ْ
جعلت التي  هي  القلوب   

ُ
أعمال    

األرض  أهل  بإيمان  ُوزن  لو  إيمانه 
لرجَح ..

:
َ

 اإليمان
ّ

  لقد تعلمنا أن
 قلٍب

ُ
- عمل

 لساٍن
ُ

- وقول
 الجوارِح واألركان ..

ُ
- وفعل

صوِر  في  اجتهدنا  لكننا    
وقول  وعددها  األعماِل 
الجوارح  اللسان وعمل 

..
ها  لبُـّ وأهملنا     
وهو  وجوهرها 
القلب(  )عمل 
في  كله  ..فالشأن 
قبل  لوب 

ُ
الق أعماِل 

الجوارح  أعماِل 
ى 

َ
ْبل

ُ
﴿ت إنما  فغدًا   ..

إنما  َراِئُر﴾وغدًا  السَّ
ال  وغدًا  وِر﴾ 

ُ
د الصُّ ِفي  ﴿َما  يحّصل 

ٍب َسِليم﴾
ْ
ل

َ
 ِبق

َ
ه

َّ
ى الل

َ
ت

َ
 أ

ْ
 َمن

َّ
ينجو ﴿إال

 
ْ

﴿َمن  
َّ
إال الجنة  يدخل  ال  وغدًا 

ٍب 
ْ
ل

َ
ِبق َوَجاَء  ْيِب 

َ
غ

ْ
ِبال  

َ
ْحَمن الرَّ ِشَي 

َ
خ

ُمِنيٍب﴾
بـ  قطُع 

ُ
ت الدنيا   

ُ
مفاوز  

ْ
كانت إذا 

قطُع بـ 
ُ

 اآلخرِة ت
ُ

)األقدام( .. فمفاوز
)القلوب( ..

قد تتأخر األمانى.. لتكثر العطايا إنها أعماُل القلوب
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   في صالة فجر أحد األيام كنت أستمع إلمامنا 
الطالق  سورة  من  األولى  الركعة  في  بنا  يقرأ  وهو 
 

ُ
ُيْحِدث  

َ
ه

َّ
الل  

َّ
َعل

َ
ل ِري 

ْ
د

َ
ت  

َ
)ال تعالى:  الله  قول  بلغ  حتى 

ْمًرا( .
َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
َبْعد

   حينها وجدت خيالي يسبح في ظالل هذه اآلية 
الكريمة.. 

رى كم هي األقدار التي تأملنا لها وقت نزولها 
ُ

   يات
ولكن  أيدينا،  طلبها  في  وُرفعت  دموعنا  لها  وجرت 

رى هل كان لدينا نور هذه اآلية: 
ُ

يات
ْمًرا( .

َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

أو  أو مرض حبيب     *حينما نحزن لفقد قريب 
فوات نعمة أو نزول نقمة، قد ننسى أو نجهل أنه قد 
يكون وراء تلك األزمة: »منحة ربانية وعطية إلهية« 

ْمًرا(. 
َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

   لعل هذا الحبيب الذي فقدناه كان يتربص به 
فنت  من  فتنة  أو  يتحمله  أن  يستطيع  ال  تعب  أو  شر 
بسبب  خيرا  به  وأراد  يرحمه  أن  الله  فأراد  الدنيا 
دعاء دعا به لنفسه بالخير أو أحد والديه دعا له أن 
يصرف عنه الله الشر . فرفعه إليه و كفاه من شرور 

الدنيا.
الطالق  مصيبة  بها  نزلت  التي  األخت  تلك   *    
آالم،  من  فيه  وما  املستقبل  من  الخوف  وأصابها 
ْمًرا( .

َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
نقول لها: )ال

الزوج  الفراق سعادة وهناء، لعل بعد     لعل بعد 
زوجا أصلح منه وأحسن منه، ولعل األيام القادمة 

تحمل في طياتها أفراحا وآماال.. 
وتأملت  أبنائها،  بر  فقدت  التي  األم  تلك   *    

لعقوقهم، نقول لها: 
ْمًرا( 

َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
)ال

ويأتي  أن يهديهم ويشرح صدورهم  الله  فلعل     
يا أمنا  بهم لكي يكونوا بك بررة وخداما، فافتحي 

باب األمل وحسن الظن بالرب الرحيم الرؤوف. 
ودعاة  علماء  يرقد  القضبان  خلف  *هناك      

وأحباب.. 
   والقلب يحزن والعني تدمع لحالهم، ولكن ومع 
 

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
ذلك نقول لهم: )ال

ْمًرا( 
َ
أ

   فلعل الله أن يمنحهم في خلوتهم »حالوة األنس 
به ولذة االنقطاع إليه« 

املقام،  بهم  طال  مرضى  املستشفيات  في   *    
وأحاطت بهم وبأقاربهم األحزان، فلكل واحد منهم 

ْمًرا( 
َ
 أ

َ
ِلك

َ
 ذ

َ
 َبْعد

ُ
 ُيْحِدث

َ
ه

َّ
 الل

َّ
َعل

َ
ِري ل

ْ
د

َ
 ت

َ
نقول: )ال

الخلد،  جنان  في  الدرجات  رفع  الصبر  فلعل      
ولعل الرضا أوجب لك محبة الرحمن، ولعل الشفاء 

قد قرب وقته وحان موعده.. 
مصيبة  من  تعاني  أسرة  املنزل  ذلك  في   *    
لراعي  فرسالتي  املالية،  األزمات  ب 

ُ
وتكال الديون 

 
َ

ِلك
َ
ذ  

َ
َبْعد  

ُ
ُيْحِدث  

َ
ه

َّ
الل  

َّ
َعل

َ
ل ِري 

ْ
د

َ
ت  

َ
)ال األسرة:  تلك 

ْمًرا(  
َ
أ

   فعليك بالصبر والدعاء ومالزمة التقوى، فلعل 
الفرج قريب وما يدريك ماذا تحمل األيام القادمة 

من أرزاق من الرزاق سبحانه وتعالى.. 
ُعْسِر 

ْ
ال َمَع   

َّ
»ِإن تضمنت:  القرآن  ونصوص 

ُيْسًرا«]الشرح: ٦[   
 ُعْسٍر ُيْسًرا( ]الطالق: 7[ 

َ
 َبْعد

ُ
ه

َّ
 الل

ُ
و)َسَيْجَعل

الرضا  على  النفس  تربية  في  الله  فالله     
باألقدار، والنظر للحياة من زاوية األمل، واالعتقاد 
السعادة  من  ألوانًا  معها  تحمل  القادمة  األيام  بأن 

والفرح والبهجة واألرزاق.. 
 في غٍد أفضل، 

ً
 أمال

َ
عطيك

ُ
ت   * من اآليات التي 

قوله تعالى:   
»ال تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا«  

  فاستبشروا خيرا.. 
الله  الفتى.. ذرعا وعند  بها  نازلة يضيق    ولرب 

منها املخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها.. فرجت ، وكنت 

أظنها ال تفرج 
 

ً
ة

َ
َِحَسن اآلِخَرة  َوِفي   

ً
ة

َ
َحَسن َيا 

ْ
ن

ُّ
الد ِفي  ا 

َ
آِتن ا 

َ
ن َربَّ  «

اِر«
َّ
اَب الن

َ
ا َعذ

َ
َوِقن

َ يحدُِث بعدَ َذلكَ َأمرًا اَل تدِْرى َلعلَّ اللَّ

   إذا انتهت عالقتك مع شخص ال تفكر 
أن تضره أو حتى تمسه بشيء، فقط فكر في 

. 
َ

يوم من األيام أنك كنت أعز أحبابة
رحلة  وبني  غياب  رحلة  بني  نحن       
الله  وأحسن  ماجاك  مبروك  وبني  حضور.. 
عزاك. من هنا تعرف أن الدنيا محطة عبور 
تسرق  فال   ..! بعوضة  جناح  تساوي  ال  وأنها 
أعمارنا  أحد..  قلب  تقهر  وال  أحد  فرحة 

ال  لنا  يدعو  من  نحتاج  قبورنا  وفي  قصيرة 
نسى 

ُ
دفن، مهما كانت قيمتك، وست

ُ
علينا ست

أثرا  اصنع  لذلك  مكانتك،  بلغت  مهما 
أن  أنفسكم  دوا  عوِّ  .. خلقك  بحسن   

ً
جميال

إحسان،  إنسانية،  احترام،  أيامكم:  تكون 
 .. صافية!!  حياة  ابتسامة،  تسامح،  تفاهم، 
فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها. 

   تأملوها جدا فهي مؤثرة.. 

البصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها

االنتباه  قلبك  في  الله  يقذف  عندما 
واليقظة من الغفلة، تصبح بعدها صاحب 
ابن  وصفهم  الذين  من  وقضية،  هم 

الجوزي بقوله: 
)إن من الصفوة أقوامًا منذ استيقظوا 
في  فهم  وقفوا،  ما  قاموا  ومنذ  ناموا  ما 
نظروا،  شوطًا  قطعوا  كلما  وترٍق،  صعود 

فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا(.
   قد تكون لحظة واحدة تجعل دين الله 

في بؤرة تركيزك.
ملك  نفسك  تظن  أن  بني  فرق   >
أنك  جيدا  تفهم  أن  املقابل  وفي  نفسك 
ريت: )إن الله اشترى من املؤمنني 

ُ
قد اشت

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة(...
أنك سيد يتفضل  أن تحس  فرق بني   >
في  بأنك  تحس  وأن  شاء،  وقتما  بالطاعة 

غير طاعتك عبد آبق من سيده. 
في  اإلسالم  م  َحجِّ تـُ أن  بني  فرق   >

كيانك وبني أن تخضع له...
بني أن تأخذ منه بقدر ما تريد، وبني أن 

تهبه نفسك بقدر ما يتطلب منك...
حياتك  في  بالتمدد  له  تسمح  أن  بني     
بقدر ما تشاء وبني أن تكون زيتا يمد شعلته 

بالبقاء. 
املبدئية  الحالة  تكون  أن  بني  فرق   >
من  أكثر  بشيء  مطالبا  لست  أنك  لديك 
فهو  ذلك  على  زيادة  كان  فما  »الفروض« 
منة! وفي املقابل أن تكون الحالة املبدئية 
أنك لله تعالى، فأيما وقت صرفته في غير 
أنك تختلسه وتسرقه ال  مهمتك أحسست 

حق لك فيه. 
ومحياي  ُسكي 

ُ
ون صالتي  إن  )قل 

ومماتي لله رب العاملني( 
الدين  نصرة  مع  التعامل  بني  فرق    >
على أنها القضية الكبرى في الحياة، وبني 

التعامل معها ككمالية من الكماليات! 
إنه الفرق الذي ستدركه عندما يقذف 

الله في قلبك اليقظة.
ودمتم في يقظة..

عندما يقذف الله
فى قلبك اليقظة
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القلوبروحوا

كرت لنا قصة يونس عليه السالم في 
ُ
   لو ذ

غير القرآن والسنة .. لم تصدقها العقول.
ال  الناس  من  كثير  يونس  قصة  بداية    

يعرفها..!
 ..  فأعرضوا عنه .. فتركهم 

ً
  دعا قومه .. طويال

.. قبل أن يأذن الله له ..  ألنه ظن أنهم لن يهتدوا.
لن  أن  يعني   .. عليه  نقدر  لن  أن  )  فظن (   
لن  الله  أن  يونس  يتصور  عليه..  كان  ضّيق 

ُ
ن

ُيعاتبه على صنيعه.
من  مجموعة  مع  قارب  في  البحر  ركب    
الناس ..  في أجواء جميله ..!  في وسط البحر .. 

هاجت األمواج .. 
بعض  ونزول   .. أحمالهم  تخفيف   قرروا 

ُركابهم
اسم  يظهر   .. القرعة  من  مرات  ثالث  بعد    
يونس..!  فنزل .. إلى مصيره العجيب الذي صار 

ا .. 
ً

خالد
 وهذه تغريدات في تأمالت في بطن الحوت!

   في حياتك .. ضع قاعدة عامة .. لن تتغّير ..! 
ئ نفسك ..   أنك إذا عصيت الله .. أو خالفته  هيِّ

لعقوبة .. 
 به (

ْ
 قال الله  )من يعمل سوءًا ُيجز

  العجيب أن يونس عليه السالم ملا رجع من 
كرب الحوت ..  وجد قومه قد آمنوا بالله..!! 

 ال تيأس من هداية أحد .. مهما كان ُمعرضا 
مذنبًا.

  في حادثة القرعة وثبوت اسم يونس فائدة 
لك  ُيريد  الله  أن  تشعر   .. حياتك  في   أحيانًا 
طريقًا..! قد تكرهه نفسك ..!  ولكنه في النهايه 

خيٌر لك!
..  هذا  الذنب  على  ُيعاقبك  الله  أن  مسألة    
ُيريد  الله  أن  ..  وهو  بإيجابّيه  له  انظر  الشيء 

تطهيرك وليس االنتقام منك..!
  أمر الله حوتًا .. من أقصى البحار وعميقها 
بأن يبتلع يونس .. وال يكسر له عظًما.. وال يأكل 
ما  الحرارة  من  فيها  الحوت  ..  بطن  لحًما  منه 

يصهر الحديد.
  إذا حفظ الله يونس من حرارة بطن الحوت 
..  اعلم حينها .. أن الله عز وجل ..  قد يبتليك .. 

ويحميك.. ليرفع لك قدرًا .. ويغفر لك ذنبًا ..
..  كما    لم ينفع يونس في بطن الحوت شيء 
نفعه اإليمان بالله .. والعلم به .. وعمله الصالح 
..  اجعل لك مع الله زادا .. ينفعك في بطن حوت 

أحزانك.
في  أنه  السالم  عليه  يونس  أدرك  حينما    
الكائنات  .. أحد من  .. وال يسمعه  يراه  مكان  ال 
بالله  االستغاثة  إال  ينفع  ال  أنه   .. يقينًا  علم   ..

)وحده(.
  قد يكون في قلبك وروحك .. من الداء والهم 
إال  يعلمه  ماال   .. والضيق   .. والخوف   ..  والقلق 

الله..!

كل  لله  فيها  تنثر  بسجدة  ذلك  كل   عالج 
أشجانك..

  الظلمات الثالث .. بطن الحوت وظلمة الليل 
غارقًا  أحوالك  بعض  في  تكون  البحر  قد  وقاع 

في ظلمات أحزانك.. 
 ال يقشع عن قلبك سوادها إال أنوار الدعاء.

  ملا هتف يونس عليه السالم بدعائه املشهور 
من  معروف  صوت   .. رب  يا  املالئكة  قالت   ..

مكان غير معروف..! 
 حني تكون مع الله فإن املالئكة تشفع لك..

  قول املالئكة: صوت معروف ..  دليل على أن 
أهل القيام والصالة والدعاء  تعرفهم املالئكة 
هو  بقربهم  وهذا  وتكون   .. أصواتهم  وتسمع   ..

املجد والشرف..
استعمله  الذي   .. السالح  في   .. جيدًا  تأملوا    
.. وتأثيره رهيب   ملا حوى  .. سالح عجيب  يونس 
جميل الثناء على الله .. واالعتراف بذنبه  وُحبه 

لربه.
  ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني 
شعُّ بالنور   تروي الظمآن 

ُ
دها الله .. ت

ّ
..  كلمات خل

.. وتغيث امللهوف ..   اغرسها في قلبك غرسا.
ُعسرك  الله،  في  إال  ينفعك  لن  ضيقك  في    
لن  وأمنياتك،  رغباتك  في  الله،   إال  ُيغنيك  لن 
..  فال  الله  إال  وُيحسن   إليك أحد  يعطف عليك 

تطرق باب غيره.
  ال إله إال أنت .. توحيد لله   سبحانك .. تنزيه 

الله عن كل النقائص،  إني كنت من الظاملني .. 
االعتراف بالذنب

 هذه أركان إجابة الدعاء ورفع البالء.
بطنه  في  للبث  سّبحني 

ُ
امل من  كان  أنه  فلوال    

إلى يوم ُيبعثون..! 
 أهل التسبيح كتب الله على نفسه ..  أن كربهم 

ال يطول .. وضيقهم البد يزول.
أعطاه  ..  فالذي  يونس  ورب  ربك  الله    
 .. همك  ج  سيفرِّ همه  فّرج  ..  والذي  سُيعطيك 

 والذي أنجاه سُينجيك.. 
 ولكن قل لله مثل ما قال ... بيقني.

صلح أخطاءك .. 
ُ

  إني كنت من الظاملني:  لن ت
حتى تعترف بها.. 

غفر لك الذنوب .. حتى تتبرأ منها.. 
ُ

 لن ت
جدًا  ضروري  وجداني  انفعال   االعتراف 

جدًا..
  قال يونس:  اللهم يا رب إني أدعوك في مكان 
لم  مكان  في  لك  أحد  وسجدت  به  يدعك  لم 

يسجد فيه أحد..
الدعوات  هذه  ت 

ّ
شق بدعائه  ثم  هتف   ثم 

حالك الظلمات!
كان  مهما  ذنب  لك  تظن  أنك  أن  إياك    
 لن 

ً
عظيمًا لن يغفره الله أو أن عليك كربًا قاتال

يفرجه الله..
 

ُ
ويحمل ك 

ُ
سيحمل الله  على  ِحملك   ألِق 

ِحملك..

مواعظ من قصة يونس عليه السالم

  )يوم نحشر املتقني إلى الرحمن وفدا( .. 
  لم يقل إلى الجنة بل قال إلى الرحمن.. ما أجمله من شعور 

ووالدينا  نحن  الوفد  هذا  أهل  مقدمة  في  تجعلنا  أن  لك  هو  اسم  بكل  نسألك  إنا  اللهم 
وأهلينا ومن يحبنا ونحبه يا رب العاملني يا أكرم األكرمني اللهم تقبل دعاءنا ..

يوم نحشر املتقني إىل الرحمن وفدا
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ملاذا نمشي؟؟؟؟
ف من التوتر والضغوط 

ِّ
نمشي لكي نخف

النفسية،
ف من أوزاننا،

ِّ
نمشي لكي نخف

السكري  مرض  من  نتعالج  لكي  نمشي 
والكوليسترول،

ط وظائف الكلى والكبد 
ِّ

نمشي كي ننش
والعني،

نمشي كي ننشط من عمل القلب،
ف من صالبة الشرايني،

ِّ
نمشي كي نخف

القولون  ف من أعراض 
ِّ
نمشي كي نخف

واضطرابات الجهاز الهضمي،

نمشي كي ننشط جهازنا املناعي،
وعظامنا،  عضالتنا  ننشط  كي  نمشي 

وتقوى صحتنا.
ا 

ً
هدف يمثل  ذكره  سبق  سبب  كل   

َّ
إن

ال  وحقيقة  املشي،  أهداف  من  جباًرا 
جدال فيها بأن كل هذه األمراض دواؤها 

املشي.
مرض  هنالك  ليس  األطباء:  يقول 
في  دور  وللمشي  إال  نفسي  أو  عضوي 
عالجه. ولو أن دواًء خرج للسوق له فوائد 
تماثل فوائد املشي لصرفه األطباء في كل 
بأغلى  املرضى  والشتراه  طبية،  وصفة 

فّعال  دواء  أنه  املفارقة  لكن  األثمان؛ 
ومجاني، واملرضى يترددون في تناوله!!!

نشئ 
ُ
كلمة أعجبتني من دكتور يقول: لو أ

مضمار للمشي حول كل مستشفى، ومشى 
الناس حوله، ملا دخل املستشفى نصف َمن 
هم فيه اآلن، ولخرج من املستشفى نصف 

من فيه..!
أقعدونا  لكنهم  ائني.. 

َّ
مش لقنا 

ُ
خ  لقد 

األمراض  اجتاحتنا  فلما  األرائك،  على 
لم يعيدونا للمشي، بل حملونا لنرقد على 
ة البيضاء ننتظر..!! اهتم بحركتك ..  األسرَّ

تدوم عافيتك .. وتستمر سعادتك

الحياة تنقلب ِبـلحظة

من ترك املشى تركه املشى

الحياة تنقلب ِبـلحظة، 
ِبـ ُمكاملة هاتف ..

ِبـ نتيجة تحاليل ..
 بـ خطوة خاطئة في الشاِرع ..

ِبـ مقابلة شخص ..
ِبـ كلمة  ..

ِبـ موِقف ! 
حول  تدور  بجعلك  كفيلة  واحدة  لحظة 

نفسك ..
ترتيباتك  مخططاتك،  كانت  مهما 
ال  بأنه  تخبرنا  يوم  ل 

ُ
ك الحياة   .. وتأميناتك 

يوجد فيها ضمان غير إيمانك بربك .. 
، وال  حيث ال قوتك، وال ِعلمك،  وال ِفهمك 
هذه  من  لحظة  أي  أمام  ستنفعك  أموالك 

اللحظات! 
لذا، ال ترهق نفسك بالتفكير،

وال تحمل هم الغد، 
وال تستميت من أجل حالك غدًا ..

اللحظات  معها  تحمل  ماذا  يعرف  أحد  ال 
القادمة..

ـ أرح بالك ..
َ
ف

خلف  والقلق  والهموم  األفكار  ل 
ُ
ك وارِم 

ظهرك ..
ل على الله..!! 

َ
 وتوك

وهو ُيصلح  بحكمته حياتك
 وُيطفئ بلطفه قلقك..

وقل دائما: 
يت..

ّ
ني فيمن تول

ّ
اللهم تول


