النف�س املطمئنة

روحوا
القلوب

اإليمان باليوم اآلخر يثلج الصدور

إعداد:

شيرين أشرف جمال
🍃 املؤمن يعلم أنه إن وقع اليوم؛ فغدا يرفعه الله.
🍃 وإن تألم اليوم؛ فغدا يسعده الله.
🍃 وإن نقص عليه اليوم؛ فغدا يكمله الله.
🍃 وإن ضاقت عليه الدنيا بما ُ
رحبت؛ فغدا ِّ
يوسع
عليه الله.
🍃 غدا تتعدل األحوال ،ويتسع الضيق ،ويبرأ
املريض ،ويعود الغائب.
📌 هذا األمل يجعل اإلنسان يرى أفعال الله
ورحمة الله.
📌 إن أخوف ما نخافه في املضائق هو أن نفقد
الرضا عن الله،
📌 لذلك يجب حتما تقوية اإليمان باليوم اآلخر ،
وتغذيته حتى يسري في العروق.
ِّ
ويسهل
📌 اإليمان باليوم اآلخر يثلج الصدور،
األمور.
🍂 األمر ال يتحمل أن تطمع في الدنيا؛ فالدنيا
تدور بأسرع مما تستطيعه خطواتك ،وحتى لو
تمهلت لك لتتحلى بشيء من بريق ّ زخرفها ،أو
ترشف شيئا من رحيق زهرتها؛ نغصته عليك
بفنون املنغصات؛ لتخبرك أنها الدنيا ،وأنك ما
خلقت للدنيا!
📌 بل إن الذي تعيش اآلخرة في قلبه يخاف إن
أخذ شيئا من حظوظ الدنيا أن ينقص أجره في
اآلخرة !
📌 أزمة املؤمنني اليوم أنهم رغم حبهم للدين
واالستقامة؛ إال أن تفكيرهم يدور حول األخذ
في الدنيا ،وهي حقا أزمة تؤثر على أساس عيش
الحياة.
ِّ
سنحصل في الدنيا؛ ولكن ليس (زينتها)؛
نعم
نحصل انشراح الصدرِّ ،...
بل ِّ
نحصل أهم ما في
الحياة ،وهو* :فهم أفعال الله*.
تزول عنا األمية تجاه معاملته لنا ،وكرمه علينا،
وبره بنا !


خ
إب وا
داع طر
ية
48

❗ كل الناس تحب أن تعرف القراءة؛ فما بالنا
ال نحسن قراءة معاملة ربنا لنا ،وال نسعى إلى
ذلك؟!
📌 *افتح عينيكِّ ،
وكحل جفنيك بتلك املنازل
التي أنزلك الله بها*:
🔸 عبد ضعيف قد فتح له الباب ليبقى يناجي
ربه في دخوله وخروجه ،والله الذي ال يشغله
شأن عن شأن ال ينشغل عنه بشاغل.
♦ أي شيء هذه املنزلة؟!
🔸 عبد ضعيف يعيش في األرض؛ وصمده
رب السموات السبع ورب العرش العظيم؛ ما إن
يحتاج إال ويفزع إليه؛ فيجده نعم املؤوي.
♦ أي شيء هذه املنزلة ؟!!
📌 *إن أعظم متع الحياة*:
🔸 أن يخاف الخائفون وعندك ملجؤك الذي
تلجأ إليه!
🔸 أن يفتقر الخلق ،وعندك الغني الذي تأوي
إليه!
🔸 أن يمرض املرضى وعندك الشافي الذي
تفزع إليه!
*هذه حصيلة اإليمان*:
📌 أن تعيش الدنيا على ما أنت  ..على ما
أعطيت..
📌 لكنك تعيش مطمئن الفؤاد ،تفهم ما هي
الحياة..
📌 تفهم كيف تزن األمور ألنك تعرف امليزان..
📌 *ميزان اآلخرة يقول*:

اختر رفقة تصحبك العمر كله  :تعطيهم
ويعطونك  ،يأخذون منك وتأخذ منهم  ،تتفقون
وتختلفون  ،تتعاتبون ثم تضحكون من قلوبكم ،
رفقة تسمع حكاياتهم للمرة األلف وال تمل  ،اختر
رفقة ال تهجرك بعد سنوات  ،رفقة دافئة تعايرها
بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان  ،اختر رفقة
يفرحون لفرحك ويحزنون لحزنك  ،ويردون
غيبتك ويسترون عيبك وتستر عيوبهم  ،اختر من
سيشيخون معك  ،وأهمهم من سيرافقونك إلى
الجنة .

إن كان الخوف هنا سيؤمنني هناك؛ فمرحبا
به!
وإن كان املرض سيرفعني هناك؛ فمرحبا
به!
وإن كان الحرمان يساوي العطية هناك؛
فمرحبا به!
📌 نحن ال نطلب الخوف والحرمان؛ فالصحة
واألمن من أهم األشياء التي نعبد بها ربنا؛ لكن
املقصود إذا وقع هذا؛ فال تفكر بالعوض هنا بل
فكر بالعوض هناك!
📌 اصبر على هذا هنا لتقدم هناك!
📌 الدنيا ممر ،والبد فيها من تضحيات،
وفقد ملحبوبات وفي اآلخرة يسبق من صبر
أكثر ،ويسبق من ثبت أكثر!
🍃 كلما زاد إيمانك زادت مطامعك باآلخرة،
🍂 وإن كنت ممن يريد كل العوض في الدنيا؛
فقد ضيعت مجهودك!
📌 حني توعدنا إبليس بالغواية؛ أجابه الله
عنا بأن املتقني الذين يتقون تزيينه للدنيا في
(جنات وعيون)!
📌 لم يجبه بأنه سيعطي عباده املتقني زينة
الدنيا!
📌 لم يعدنا ربنا بزينة الدنيا ،ولم يجعل
جائزة صبرنا في الدنيا ،وما كان لشيء
اليساوي عنده جناح بعوضة أن يكون جزاء
للذين آمنوا به!
🌷 إن املؤمنني أكرم على الله من ذلك!..

يقول الله تعالى  :﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى
الجنة زمرًا ﴾.
ــ احرص على من يحبك من قلبه  ،واجعله
كالقالدة على صدرك  ،وضعه كالتاج على رأسك
 ،فربما لو خسرته سيستحيل أن تجد روحًا كروحه
 ،صاحب الصالحنيفإنهم إذا غبت عنهم فقدوك
 ،وإذا غفلت ّنبهوك وإذا دعوا ألنفسهم لم ينسوك
 ،هم كالنجوم إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة
أرشدوكوغدا تحت عرش الرحمن ينتظرونك ،أال
يكفيك أنهم في الله أحبوك .
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هل تتغير عندما تتجاوز األربعين أو الخمسين؟
“نعم أنا ّ
أتغير
هذا ما قالته سيدة شارفت على السبعني،
حينما سئلت“ :ما الذي ّ
لديك؟” ،فقالت:
تغير
ِ
 -1أدركت ّ
للتو أنني لست مثل “أطلس” في
أساطير اليونان ،والعالم ال يقف على ظهري!
ُ
ّ
 -2لقد توقفت منذ مدة عن مساومة بائع
الفواكه والخضار ،فبالنهاية ،لن تزيدني
بعض القروش ً
غنى ،لكنها قد تساعد ذلك
البائع املسكني على توفير مستلزمات ألبنائه!
“نعم أنا ّ
أتغير
ُ
 -3صرت أدفع لسائق سيارة األجرة من
دون انتظار الباقي فقد تضع املبالغ اإلضافية
ّ
ابتسامة على وجهه على ّ
أي حال إنه يكد من
أجل لقمة العيش أكثر مما أفعل أنا اليوم !
“نعم أنا ّ
أتغير
ُ
 -4لقد تعلمت عدم انتقاد الناس حتى
عندما أدرك أنهم على خطأ فبالتالي لم
يعد ّ
يهمني إصالح الناس وجعل الجميع
مثاليني إن السالم مع الكل أفضل من الكمال
الوهمي !
ّ
“نعم أنا ُ أتغير ”
 -5صرت أمارس فن املجامالت بسخاء
وحرية بال نفاق .إذ تعلمت بالخبرة أن ذلك
َ
ُي ِّ
املزاج ليس فقط ملن يتلقى املجاملة،
حسن
ولكن خصوصا بالنسبة لي أيضا !
“نعم أنا ّ
أتغير
ُ
ُّ
 -6تعلمت أال أنزعج عن تجعد يحدث

على قميصي أو اتساخ فيه .فبالتالي إن قوة
الشخصية أهم بكثير من املظاهر !
“نعم أنا ّ
أتغير ”
ُ
 -7صرت أبتعد بهدوء عن الناس الذين
ال يقدرونني .فبالتالي قد ال يعرفون قيمتي،
لكنني أنا أعرف جيدا من أنا ! وأصبحت
ال أهتم ملن يخذلني فأنا أعلم أن الله
يصرفهم عني ألنهم ال يستحقون أن يكونوا
في دائرة أهل الفضل بل وأنهم ُطردوا من
باب اإلحسان وتولوا معرضني.
“نعم أنا ّ
أتغير ”
 -8لقد صرت باردة كالثلج عندما أواجه
أحدهم يستفزني بعدوانية كي يدخلني في
جدل عقيم .على أي حال ،في النهاية ،لن

يبقى من كل الجداالت شيء ،وأنا لم أعد
أنت صح  ✔،وأنسحب بهدوء.
أتحمل فأقول ِ
“نعم أنا ّ
أتغير ”
ُ
 -9إذ تعلمت أن أعيش كل يوم بإيجابية
ِّ
وأطور في عملي وشعاري ((ليغرسها))
ّ
“نعم أنا أتغير ”
 -10إنني أعمل كل ما يجعلني أشعر
بالسعادة وأن أستمتع بحياتي فالعمر يمضي
وأوالدي جزء من حياتي وليس كل حياتي
وأن أستمتع بعالقتي مع الله وأكثر من
طاعاتي فبعد موتي كم من سيذكرونني؟
وإلى متى؟؟
ُ
وبالتالي فهمت بأني أنا املسئولة عن
سعادتي في الدنيا واآلخرة

كلمات قمة فى الروعة

📜 ال تبصم ألي أحد بالعشرة ،اترك
إصبعًا على األقل فقد (تحتاج أن تعضه
ندمًا)!!...
ﻣﺠﺘﻬﺪًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
ﺃﺣﺪًﺍ
ﺗﺮﻯ
عندما
📜
ُ
تأكد أنه َ
(ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ)...
📜 ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻤﻟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺬﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺒﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎﻟﺤًﺎ!! ...فال ﺗﺮﻫﻖ
ﻧﻔﺴﻚ ،اﻟﺒﻌﺾ (ﻻﻳﺘﻐﻴﺮﻭﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ)...
📜 ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍإلﻧﺴﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﻜﻤًﺎ ُ ﻓﻲ
ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ  ..قاﻝ ﺗﻌﺎلى « (:إن اإلنسان ﺧﻠﻖ
ﻫﻠﻮﻋًﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﻪ ﺍﻟﺸﺮ ﺟﺰﻭﻋًﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻣﻨﻮﻋًﺎ ﺇﻻ ﺍﻤﻟﺼﻠﻦﻴ»...
📜 ﻗﺪ ﻳﻨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،وﻟﻜﻨﻪ (ﻻ
ﻳﻨﺪﻡ ﺃﺑﺪًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ)...
📜 ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺗﺆﺛﺮ ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﺎﺣﺮﺹ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ ﺃﻫﻞ (ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ،
ﺍﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ،ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺍﻤﻟﺘﻔﺎﺋﻠﺔ)...

📜 ﺍﻷﻡ ...ﻫﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬﺎ (ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ)!...
📜 ﺃﻥ ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ﻫﻮ شيءﺀ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﺃﻣﺎ ﺃﻥ
ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ (ﻓﻬﻮ شيء اﺧﺘﻴﺎﺭﻱ)...

📜 ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﺍﻤﻟﺮﺀ إذا ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻮﻗﻈﻪ
ﺃﻫﻠﻪ ﺃﻡ ﺍﻤﻟﻠﻜﻦﻴ ﻟﺴﺆﺍﻟﻪ...
فاﻟﻠﻬﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﺧﺎﺗﻤﺘﻨﺎ ﻭاﺻﺮﻑ ﻋﻨﺎ َﻣﻴﺘﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺀ «ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﻣﻦﻴ»...
📜 ﻻ ﺗﻔﻮﺡ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻜﻌﻚ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﺇﻻ ﺣﻦﻴ
ﺗﻤﺴﻬﺎ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻥ( ...ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺣﻼﻣﻨﺎ ﻟﻦ
ﺗﻨﻀﺞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺴﻬﺎ ﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ)...
📜 ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ...أم ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻮﻟﺪﻫﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﺍﻗﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺧﻼﺹ  10ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺭﺑﻲ ﻳﺒﻨﻲ ﻟﻚ
ﺑﻴتًا ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ...
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﻘﺮﺃ ﻭﺃﻣﻪ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻌﻪ ...فقال :أماه
ﻻ ﺗﻘﺮئي (ﺑﺴﻜﻨﻚ ﻣﻌﻲ)!!!...
📜 ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺭﻏﻢ ﺻﻐﺮ ﺳﻨﻪ ﻳﻔﺎﺟﺌﻚ ﺑﻨﻀﺠﻪ
ﻭجمال ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺭﻏﻢ ﻛﺒﺮ ﺳﻨﻪ
(يناﻗﺸﻚ ﻓﻴﺼﺪﻣﻚ ﺑﺼﻐﺮ عقله)...
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روحوا
القلوب
خطأ شائع في فهم ( :ال حول وال
ّ
ّقوة إال بالله )
🏼👈 ّ*قال الشيخ عبد الرزاق
البدر وفقه الله*:
« يقول ابن تيمية  -رحمه الله« -
ّ ّ
قـوة إال بالله) كلمة
(ال َحـول وال
ْ
اس ِت َعانة ،ويخطئ كثير من الناس
فيستعملونها في االسترجاع» !!
االسترجاع.
أو بدل
ّ
ّ
االسترجاع(َ :إنا لله وإنا إليه
وهذا ُيقال عند ّاملصيبة..
راجعون)
ّ
إليه
ا
وإن
لله
ا
(إن
ومعنى
ّ
ّ
راجعون) أي :إنا لله عبيد ،وإنا
محاسبون َ أو
إليه راجعون أو
ُ
سنرجع ُإليه ،فهذه تقال
مجازون،
َ
عند املصيبة ،ف َي ْسلو اإلنسان بإذن
الله..
ّ ّ
والقوة إال بالله)
كلمة( :الحول
هذه كلمة استعانة؛ ّ طلب عون
من الله ،فبعض ّالناس ّيخطئ
ويستخدمها بدل (إنا لله وإنا إليه
راجعون)!
فإذا مات له ّ
ميت أو حصلت

متى تقال

له مصيبة يقول( :ال حول وال ّقوة
ّ
إال بالله) !! يعني يستخدمها مكان
االسترجاع..
ّ
ّ
بدل أن يقول( :إنا لله وإنا إليه
راجعون) يقول( :ال حول وال ّقوة
ّ
إال بالله) وهذا من الغلط في فهم
معاني األذكار ودالالتها وأوقاتها
التي يحسن أو يناسب أن تقال فيه».
🏼👈 *أما عن معنى (ال حول وال
ّ
ّقوة إال بالله) قال حفظه الله*:
ّ
* (ال حول وال َّ ّقوة إال بالله)
كنـز من كنوز َ
الجنة ،وهي كلمة
وتفويض لله تبارك
استسالم ْ َ
واس ِت َعانة بالله..
وتعالى،
ّ
(ال حول َوال ّقوة إال بالله) هذه
ّ
كلمة ْ
اس ِت َعانة بالله جل وعال ،أي
ّ
طلب عون من الله جل وعال..

ُّ
تحول من
ومعناها :أي :ال
ّ
حال إلى حال ،وال حصول قوة
ّ
عند العبد إال بالله ،يعني بإذنه
سبحانه وتعالى..
تحول من مـرض إلى ّ
ال ُّ
صحة،
ومن ضالل إلى هداية ،ومن
كفر إلى إيمان ،ومن ضعف إلى
ّ
ّ
قـوة ،ومن وهاء إلى شدة إال بالله
سبحانه وتعالىّ ..
فأمور اإلنسان كلها وأحواله
جميعها بيد الله سبحانه وتعالى..
ّ ّ
قوة إال بالله) :يعني
(ال حول وال
ما تستطيع أن تقوم ّ
بأي عمل من
ّ
األعمال إال ُإذا أعانك الله عليه..
ولهذا شرع لنا إذا قال
ّ
(حي على ّ
الصالة ّ
ّ
حي
املؤذن:
على الفالح) يعني  :تعالوا إلى

ّ
الة ،وتعالوا إلى نيل الفالح
الص ّ
ّ
ُالذي ترتب على فعلكم للصالة،
لنا أن نقول عند سماعنا
شرع ّ
النداء( :ال حول وال ّ
قوة
لهذا
ّ
إال بالله) أي نطلب من الله أن
ّ ّ
يعيننا ،يعني (ال حول وال قوة إال
بالله) طلب إعانة..
واملسلم يشرع له إذا خرج ّمن
(باسم الله ،توكلت
بيته أن يقولِ :
ّ ّ
قوة إال بالله)
على الله ،ال حول وال
ُّ
ّكل ّ
مرة يخرج من بيته ُي َسن له أن
يقول ذلك ،وهذا ّفيه طلب العون،
أن يعينه الله عز وجل على ما
ٌ
قادم عليه من مصالح دينه
هو
ودنياه».
📚 من شرح كتاب[ :صحيح
الكلم الطيب]

العيب مش فى الساندوتش اللى معاك
 زمان ٔوانا فى ابتدائى ..ٔامى كانت الزم تخلينى ٔافطر كويس قوى قبل
ما ٔانزل م البيت  ..وده كان مشكلة كبيرة ليا
بسببها ٔاعظم درس فى حياتى ..
تعلمت
ُ
..
سحة
الف
ساعة
ّ
كنت ٔاالقى زميلى اللى جنبى طلع ساندوتشاته
وبياكلها ّوهو مستمتع بيها جدًا جدًا ..
ٔوانا ٔاطلع ساندوتشاتى ٔاالقيها باردة ومالهاش
طعم وماتفتحش ال ِنفس ..
ٔاقوم شايلها زى ماهى فى الشنطة ٔواقعد
مضايق  ..وفضلت ع الحال ده كتيييييير ..
 لغاية ما فى يوم جات ُمدرسة مستحيل ٔاقدرٔانساها ..
كانت بتتكلم مع كل واحد فينا كأننا كبار ..
ودايمًا مبتسمة ،وبتعاملنا زى ما تكون أم لكل
طفل ف الفصل ..
فى يوم كنت قاعد فى الفسحة مضايق
املهم ُ
وشافتنى املدرسة دى ..
جات وقالتلى مالك قاعد لوحدك ليه ؟؟ انت
مامعكش ساندوتشات تاكلها زى زميلك اللى
جنبك؟؟
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قولتلها معايا بس أنا ساندوتشاتى مش حلوة
زى ساندوتشاته ..
قامت املدرسة قالتلى يعنى انت ِنفسك تبدل
مع زميلك ..
بصيت لها بكل سعاده وأنا بقولها « ..ياريت»..
قالتلى ماشى ..
راحت املدرسه وأقنعت زميلى إنه يبدل معايا
ساندوتشاته ..
بالفعل زميلى وافق ..
لكن ساعتها حصلت حاجة غريبة جدًا ..
ملا جيت أكلت ساندوتشات زميلى ،القيتها
عادية برضو ومالهاش طعم مش زى ما كنت
فاكر..
ُ
املدرسة ملا القيتنى سبت السندوتشات تانى ..
 قالتلى ..أنا حبيت أثبتلك إن العيب مش فى

الساندوتش اللى معاك  ..العيب جواك انت  ..أيوة
جواك انت ..
 طول مانت شبعان  ..مستحيل تحس بنعمةالساندوتش اللى معاك ..وتالقى ُمتعة ًملا تاكله ..
زميلك عشان بياكل وهو جعان فعال  ..بيالقى
األكل حلو جدًا  ..وأنت بتالحظ إنه مستمتع قوى
بأكله ..
عزيزى ..
مستحيل تحس بقيمة النعمة اللى معاك طول
ماإنت مش حاسس بقيمتها  ..هاتفضل طول
حياتك عايش فى تعاسة  ..وفاكر إن كل الناس
معاهم حاجات أحسن منك  ..وأنت الوحيد
املظلوم  ..وتعيش فى عتاب شديد مع ربنا وفاكر
إنه ظاملك ..
صدقنى  ..لو بدلت حياتك مع حد  ..ساعتها
هاتعرف إنك في نعمة مش عند حد
بنعرف بقيمة النعمة اللى معانا  ..ملا نتحرم
منها ..
انت ..غنى ..باللى معاك ..
اذكر الله
وقول دائما الحمد لله

