
 دعاء محمود جمال
إشراف :

لك
يا سيدتى

50

النفس المطمئنة

١- االنشغال بالدنيا :
كل  فسد(  )أي  قلبه  عطب  الدنيا  أمور  كابد  من 

يوم البد أن يزيد إيمانك،
زيادة  عن  مشغول  أنك  تعني  الزيادة  وعدم   

اإليمان،
م عن أسباب زيادة اإليمان، 

ّ
>  تعل

:
ً
> مثال

> الفجر.. 
 وهو وقت الفجر!

مه الله .. وأقسم به.. وسمى سورة باسمه.. 
ّ

 عظ
 - وأنت تصلي الفجر..  استشعر هذه العظمة ..

ة الفجر خير من الدنيا وما فيها.. 
ّ
 ُسن

ّ
وأن

 وقرآن الفجر تشهده املالئكة،
بزيادة  مختلفا..   الفجر  لصالة  أداؤك  فيصبح 

إيمان، 
> وكذلك األذكار ال يكون الهدف منها فقط إرادة 

التحصني!!
ال تفكر فقط في املصالح، 

وسيد  الذاكرين،  من  تجعلك  ذاتها  بحد  األذكار 
االستغفار منجاة من النار وسبب لدخول الجنة،

 > ال تتصور أن املطلوب منك بدنك وأنت تتعبد،
 الحقيقة املطلوب قلبك 

 والواقع القلوب مشغولة واألبدان تتعبد،
> ليست الصالة وقوفك على السجادة

 )أقم الصالة لذكري(،
الصالة حتى تتذكر الله )اسجد واقترب(،

> الله ينشئ لك الحاجات حتى يدفعك إلى بابه 
فال تشغلك الحاجات عن جنابه،

بل اجعلها تحملك إليه،
تمرض.. ال تنشغل بالعالج اجعل مرضك يقودك 

إليه،                   
احمل  للعمل  يصرفك  فقرك  تجعل  ال  تفقر..    <

فقرك وتوسل إليه، 
> فتصبح الحياة كلها مع الله ..

> أول ما تأتيك الحاجات افزع إليه،
> أكثر مايشغلنا عن الله عطاياه، وليست بالياه، 

حتى نصل إلى درجة االستغناء عنه، 
وإذا أردت أن تستمتع بالعطايا تقّرب بها إلى الله 

بالحمد والثناء، 
)كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى(

٢- الصحبة :
إن تسلطت على اإلنسان شغلته عن الله، يشغلونك 

ويجاهدونك أن تصحبهم، 
* ال تصاحب أحدًا يجرك إلى الدنيا، 

>انقطع لشأن آخرتك كما انقطعوا لشأن دنياهم،
> احرص على أن يقال عنك )نعم العبد( اجعل 

هذا همك. 
 أسباب لحفظ اإليمان :

> العلم وزيادته.
> التفكر وتنوعه.

الصالة  رأسها  وعلى  الصالحة  األعمال   <
والصدقات. 

وكل  الخاتمة،  سوء  من  بالخوف  نفسك  اشغل   <
الثبات  واسأله  الخاتمة،  بحسن  نفسك  ر 

ِّ
ذك مارق، 

حتى املمات.
أي  مشفقني  الدنيا  في  كانوا  الجنة  أهل  إن   <
دخلوا  ملا  األكبر  الفزع  يوم  الله  فأّمنهم  »خائفني«.. 

الجنة..
)وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا 
الله علينا ووقانا عذاب  قبل في أهلنا مشفقني فمن 

السموم(.
> أسأل الله العظيم أن يهبنا قلوبًا سليمة راضية 

مطمئنة وأن ينفعنا بهذا العلم ويزيدنا علما .

في  املرحلة  هذه  إن  أقول  الزلت 
الصراع هي أصعب املراحل وأقساها.. 
اإلنسان  صراع  وهي  آخرها!!  وربما 
ما  بني  يدور  الذي  الصراع  نفسه..  مع 

يؤمن به وما يراد له أن يؤمن به.
وقيمه  دينه  ثوابت  بني  صراعه 
قلبه  سمع  في  يتردد  ما  وبني  وثوابته، 
القائم،  تقِعد  نداءات  من  حني  كل 
حتى  وهكذا..  املستقيم،  خلق  سيء 

ُ
وت

عاش  بعدما  أحدنا..  عزيمة  تخور 
في  سقط  نفسه  مع  طويلة  معركة 

آخرها.
معارك  في  انتصروا  أناًسا  أعرف 
اإلجرام  عتاة  أمام  والوقوف  السجون 
انهزموا  لكنهم  امليادين،  شتى  في 
أنفسهم،  مع  األخيرة  معركتهم  في 
للوراء  خطوة  ألف  عاد  ببعضهم  فإذا 
وصنع ما لم يكن يدور بخلده أن يصنع 

معشاره منذ سنوات.
القالع..  آخر  سادة  يا  نفوسنا 
من  املعارك  دخلوا  الذين  هؤالء  سيما 
وجموع  الطاغية  بني  كانت  منذ  أولها، 

بأدواته  الطاغية  حولها  ثم  الشعب، 
الشيطانية إلى ما بني الشعب ونفسه، 
ثم تحولت بفعل الزمن إلى ما بني كل 
نهاية  في  أصبحت  ثم  ونفسه،  فصيل 

املطاف بني كٍل منا ونفسه.
تبدأ  الصراع..  في  كونية  سنة  وهي 
والجموع  جالوت  بني  عظيم  بصراع 
مؤمنة  قلة  بني  تنتهي  ثم  املؤمنة 
ونفسها في معركة تبدو صغيرة، لكنها 
ماء  شربة  ميدانها  األولى،  من  أعظم 
فيما يبدو، لكنها عند أصحابها أعظم 
من ذلك؛ إذ هي عندهم تعني هزيمة 
املؤمن  وانتصار  بشهواتها  النفس 
واندحار  وثوابته  مبدئه  على  بثباته 
يعقبها  التي  قدمه،  تحت  شهوته 

مباشرة »فهزموهم بإذن الله«.
إلى  موسى  وصل  ملا 

أمر  الله  ر 
ّ

أخ البحر 
حتى  البحر  انشقاق 
فرعون  أدركهم 
آخر  لتتم  وجنوده 
االختبار،  مراحل 

قبل  نفسه،  مع  املؤمن  اختبار  وهي 
وجنوده،  فرعون  على  الله  يقضي  أن 
أنهم  وظنوا  البعض  قلوب  فتزلزلت 
إن  كال  بربه:  الواثق  وقال  مخذولون.. 

معي ربي سيهدين.
املرحلة،  هذه  في  اآلن  نحن   
في  املئات  يرسب  قسوتها  من  التي 
اختبارها كل يوم، حتى إنني من فرط 
الراسبني  نوعية  من  يوم  كل  أرى  ما 
ولم يكونوا كذلك في املراحل السابقة 
سلم  رب  مرة:  ألف  اليوم  في  أقول 

سلم.
أصاب  وقد  يوًما  لصاحبي  قلت 
صاحبي،  يا  أنفه:  اليأس  غبار  بعض 
مضمون  فالحق  نفسك.  على  ن  هوِّ
لكن  عاقبته.  الله  عند  منهية  نصره، 
ينتصر  أن  املرعب 
وليس  يوًما  الحق 
نبتة  فيه  لنا 
بستانه،  من 
من  حجر  أو 

بنائه!!*

ال  بما  نفسك  تشغل  ال  صاحبي..  يا 
احفظ  تملك!!  ما  حساب  على  تملك، 
أخالقك  وعلى  يقينها..  نفسك  على 
وعلى  نقاءه،  صدرك  وعلى  سمّوها، 
لسانك عفته، وعلى قلبك ثباته.. ثم ال 
انتصار  فلوال  يكون،  ما  بعده  يشغلنك 
في  أنفسهم  على  طالوت  أصحاب 
معركة شربة املاء ما نصرهم الله على 

عتاة األعداء!!*
ومن ظن أنه ال نهر إال نهر طالوت 

ومن معه لم يفهم عن الله شيئا.
يا صاحبي، وما يفيدك أن ينتصر 

اإلسالم وقد انهزمت أنت.
يقتحمون  تجعلهم  ال  صاحبي..  يا 
أغلى  ويأخذون  فيك..  قالعنا  آخر 

متاعك.. نفسك وعزيمتك.
املعارك  آخر  ألنها  صاحبي..  يا 
فالقليل فيها ناٍج، والكثير فيها هالك.

ال تشغل نفسك بما ال تملك

مفسدات رقة القلب

أ. أناهيد السميرى

د.علي الصالبي


