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إشراف :

النفس المطمئنة
من روائع د. محمد راتب النابلسى

قد يختار إنسان الغناء ثم يموت وتبقى أغانيه تذاع في 
اإلذاعات إلى يوم القيامة.

وقد يختار إنسان القرآن، ثم يموت، وتبقى تالوته تذاع 
في اإلذاعات إلى يوم القيامة.
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محظورًا﴾
اإلنسان  ملهى،  بنى  وإنسان  مسجدا،  بنى  إنسان  هناك 

مخّير، فاختر ما شئت
وافعل ما شئت، لكن كل شيء له حسابه.

»سعة بيوتنا بزيادة مساحة األرض!!
ولكن سعة قبورنا بزيادة مساحة العمل الصالح«

قَوى(
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َّ
يَر الز
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َ
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َ
)َوتز

)نفسك( عالم عجيب!
يتبدل كل لحظة ويتغير

وال يستقر على حال
تحب املرء فتراه ملكا

بصره شيطانا
ُ

ثم تكرهه فت
وما كان ملكًا وال كان شيطانا

ل!
ّ

وما تبد
ولكن تبدلت )حالة نفسك(

وتكون في مسرة
ترى الدنيا ضاحكة

َ
ف

ثم تراها وأنت في كدر باكية
قد فرغت في سواد الحداد

وال  قّط  الدنيا  ضحكت  ما 
بكت!

ولكن كنت أنت: 
)الضاحك الباكي(

مسكني جدًا أنت 
»حني تظن...

ره يجعلك أقوى«
ُ
أن الك

وأن الحقد يجعلك أذكى
وأن القسوة والجفاء

هي ما تجعلك 
إنسانًا محترما! 

م أن تضحك مع من معك
ّ
تعل

وأن تشاركه أمله ومعاناته
عش معه وتعايش به

عش كبيرا
مهما كان األلم مريرا

هل تعلم أن الحكمة الشهيرة:
»رضا الناس غاية ال تدرك«

دائما يتناقلها الناس مبتورة 
وغير مكتملة

وأنها بتكملتها

) نفسك ( 
عالم عجيب !

الناس غاية ال تدرك ورضا  »رضا 
الله غاية ال تترك

ال  ما  وأدرك  يدرك  ال  ما  فاترك 
يترك«

لتكون  وسيما  تكون  أن  يلزم  ال 
جميال

وال مداحا لتكون محبوبا 
وال غنيا لتكون سعيدا

يكفي أن ترضي ربك وهو سيجعلك 
عند الناس جميال ومحبوبا وسعيدا

* لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة 
واحدة

لعاتبوك بالواحدة وتركوا الـ 99
هؤالء هم البشر!

مرة  وأصبت  مرة   99 أخطأت  ولو 
لغفر الله

ذاك هو الله
فما بالنا نلهث وراء البشر

ونبتعد عن الله؟!!!
تتنازل  أن  هو  بالنفس  السمو   *
بقاءك  ألن  بهدوء  وتنسحب  أحيانًا 
يقدرون  ال  من  مع  قيمتك  سيخدش 

القيم...

إلى  تحتاج  أصبحت  *حـروفنا   
وغيرنا  براءه  بـ  ننطقها  نحن  محاٍم 

يفهمها بـ خبث ..!!”
الدنيا  يرددون  ثم  يخطـئون   *
أصدقاء  يا  تتغير  لم  الدنيا  تغيرت.. 
ألنها ليست بعاقل حتى تدرك وتتغير، 
واملبادئ  والنفوس  واألخالق  القلوب 

هي التي تغيرت ..!
أنها  إال  للحياة  وصفا  أجد  لم   *

* مات األول في مرقص ليلي 
ومات الثاني في مسجد؟

األول دخل لينصحهم ..
والثاني دخل ليسرق األحذية..

من  أنت  وال  أنا  لست  لهذا   
أعد  والنار..  بالجنة  يحكم 
قراءتها ربما لم تفهم املقصود؟!

من  الناس  على  تحكم  ال   *
يعلم  القلوب  رب  مظاهرهم...،، 

مافي القلوب..
* لو استبدلنا املقولة الشهيرة:

 للجدران آذان !
للمالئكه  الصحيحة:  باملقولة 

أقالم!

 لخرج لنا جيل يراقب الله وال 
يراقب الناس

السماء  إلى  شيء  ارتفع  ما   *
أعظم من 

شيء  نزل  وال   ، اإلخالص 
التوفيق..  من  أعظم  األرض  إلى 

وبقدراإلخالص يكون التوفيق 

الضربة  من  تتعلم  لم  فإن  تجارب، 
األولى فـأنت تستحق الثانية!.. 

أنت  ملاذا  يومًا  سألوك  وإن   *
حزين؟!

ل لهم:
ُ

 أجب بصدق، وق
!

ّ
رآن

ُ
 االستغفار ... هاِجر للق

ُ
قليل

األخيرة  ستكون  صلواتك  إحدى   *
وستودع الدنيا بعدها، فحافظ عليها، 
وأحسن فيها جميعها، فما تدري أيها 

ستكون األخيرة!
يداهمهم  السن،  كبار  أجمل  ما   *
ذكر  عدا  ما  شيء،  كل  في  النسيان 

الله!...
 بالعيوب ولوال رداَء 

ُ
* كلنا مثقوَبون

َسرت أعناقنَا 
ُ
 الَستر لك

ُ
ُمن الله اسمه

ُمن شدة الخَجل...
* قل الحمد لله في عز الوجع وقت 
والصمت  والغضب  والحزن  الفرح 
ولن  دومًا  ورددها  قلبك  من  انطقها 
...الحمد  األحوال  كانت  مهما  تضعف 

لله كثيرًا...
* ما دام قلبك ينبض فـــــقــــل: ال 

إلــه إال اللــه  محمــد رســول الله

من أروع الحكم

كلمات ذات معنى

االختيار

محمد رفعت
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الفوائد الثمانية للشدائد املتتالية!
على  عقوبة  دائما  املصائب  ليست 
الذنوب، وإال فإن أشد الناس بالء األنبياء 

وهم أفضل الخلق.
< قد يقع البالء اختبارا للعبد، هل يعبد 
يطيعه  هل  بمعنى  ال؟  أم  حرف  على  الله 
عند الرخاء دون الشدة؟ هل يحب ربه مع 

العطاء فإذا حرمه تباعد عن مواله؟
درجة  العبد  ليمنح  البالء  يقع  وقد   >
بعمله،  ليبلغها  كان  ما  الجنة،  في  عالية 

لكن يبلغها بصبره.
في  العبد  لتقصير  البالء  يقع  وقد   >
عند  حدث  كما  املطلوبة،  باألسباب  األخذ 
غزوة  في  النبوي  لألمر  الرماة  مخالفة 

أحد، فكانت الهزيمة.
في  دائما  العبد  ليظل  البالء  يقع  وقد   >
محاسبة لنفسه، فالعطاء غالبا ما تصاحبه 

الغفلة.
الله دعاء عبده  البالء ليسمع  < وقد يقع 
ربه  دعا  ما  البالء  ولوال  األسحار،  في 

قا خاشعا. متحرِّ
عزائم  به  الله  ليربي  البالء  يقع  وقد   >
ل  ز من يحب من عباده لتحمُّ الرجال، ويجهِّ

عظائم املهام وعظيم الواجبات.
حسن  النفس  لتتعلم  البالء  يقع  وقد   >
منحة،  محنة  كل  وراء  من  وأن  بالله،  الظن 

فتزداد حبا لربها ورضا عن أقداره.
من  الُعجب  لينزع  البالء  يقع  وقد   >
تستغني  وال  ربها،  على  إال  تتكل  فال  النفس 
عن  استغناؤه  العبد  طغيان  سر  فإن  بغيره، 

ربه، والبالء من أكثر ما ُيحِوج العبد لربه.

احذروا الحزن
إال  القرآن  في  )الحزن(  يأِت  لم 
تعالى: )وال تهنو  منهيا عنه كما في قوله 

والتحزنوا(..
وال  عليهم  )فالخوف  كقوله:  منفيا  أو 

هم يحزنون(..
 وسر ذلك أن »الحزن«  أحب شىء إلى 
الشيطان، أن يحزن العبد املؤمن ليقطعه 

عن سيره ويوقفه عن سلوكه.
 وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: )اللهم إني أعوذ بك من 

الهم والحزن(.

العزم  ويوهن  القلب،  يضعف  الحزن   
إلى  أحب  شيء  وال  اإلرادة،  ويضر 

الشيطان من حزن املؤمن..
وتفاءلوا  واستبشروا  افرحوا  لذلك   
وأحسنوا الظن بالله، وثقوا بما عند الله 
وتوكلوا عليه وستجدون السعادة والرضا 

في كل وقت
بالهم  روها  تقصِّ فال  قصيرة  الحياة 

والغم والحزن..  فكلنا راحلون..
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هل الحظت
إنه سبحانه ُيقِسم }فوربك{.

بالالم  األمر  يؤكد  سبحانه  إنه 
والنون }لنسألنهم{.

وال يستثني سبحانه أحدا }أجمعني{.
ثم بعد كل ذلك،

 للسؤال بني يدي الله جوابا!!!
ُّ

ِعد
ُ
ال ن

لو  جيدا  لإلجابة   
ُ

نستعد أننا  رغم 
نا 

ُ
سيسأل أنه  البشر  ِمن   

ٌ
أحد ا 

َ
َبَرن

ْ
خ

َ
أ

ويحاسبنا!!!
فما أعجَب حالنا!

يا صاحبي!
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ِمن أي الصنفني ستكون؟!!!

َ
ف

فاللهم حاسبنا حسابا يسيرا
وِقنا عذابك يوم تبعث عبادك

آية استوقفتنى 

خالد أبو شادي
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االنشغال  اإلنسان؛  يؤذيان  شيئان   *
باملاضي واالنشغال باآلخرين!

* الحل الوحيد للمشكالت النفسية؛ هو أال 
تكون عاطال وال تكون وحيدا  

الصحية  مشاكلك  للناس  تشرح  ال   *
فقولهم: كيف حالك؟ هو مجرد تحية وليست 

سؤاال!
أفكار  توجد  ولكن  تعيس  إنسان  يوجد  * ال 
تسبب التعاسة، وال توجد أفكار متفائلة لكن 
أن  قرروا  ألنهم  متفائلون،  أشخاص  يوجد 

يكونوا كذلك!
* النكسات هي من تصنع النجاح!

الكافي،  الوقت  أبدا إنك ال تملك  * ال تقل 
فإن جميع العظماء كان يومهم مثل يومنا 24 

ساعة ولم يزد ثانية واحدة .
سوى  دموعك  يمسح  من  هناك  ليس   *
بعد  نجاحك  يحقق  من  هناك  وليس  يديك، 

ه سوى أنت 
ّ
الل

بسيط؛  واحد  لسبب  دائما  متفائل  أنا   *
كنت  إذا  علّي  تعود  فائدة  أي  أجد  لم  أنني 

عكس ذلك!
* مزاجك؛ أغلى ما تملك، فاجعله مرتفعًا، 
لتقرأ،  لتكتب، لتعمل، لتتفاعل بإيجابية لهذا 

ال تعطي أي مخلوق فرصة لتعكيره 

)لعلكم  العبادات  من  الغاية  هي  التقوى  كانت  إن   -1
تتقون( فإن الشكر هو إحدى ثمرات التقوى )واتقوا الله 

لعلكم تشكرون(
2- الشكر هو  التحدي األعظم بني الشيطان وبني رب 
لم  شاكرين{  أكثرهم  تجد  ال  }ثم  وتعالي  سبحانه  العزة 

يقل إبليس ساجدين ولم يقل خاشعني بل قال شاكرين!!
3- الشكر هو عبادة الصفوة من خلق الله )وقليل من 

عبادي الشكور(
»إنه  األنبياء  بها  الله  امتدح  التي  الغاية  هو  الشكر   -4

كان عبدا شكورا« 
وقال صلى الله عليه وسلم »أفال أكون عبدا شكورا«

الله  يفعل  »ما  تعالى  قال  العذاب،  يمنع  الشكر   -5
بعذابكم إن شكرتم وآمنتم« 

نسأل الله ان يجعلنا من *الشاكرين*

عبارات 
تستحق 

التأمل

»الشكر«..عجيب

لطائف إيمانية

النفس المطمئنة

أكبر  واالستغفار   «  : تيميه  ابن  قال 
بتقصير  أحس  فمن   .. واسع  وبابه  الحسنات 

في قوله أو عمله أو حاله أو
بالتوحيد  فعليه   .. قلبه  تقلب  أو  رزقه 
إذا كان بصدق  الشفاء  .. ففيهما  واالستغفار 

وإخالص » ..
<<<

 :  - الله  رحمه   – عثيمني  ابن  الشيخ  قال 
األنس  أسألك  إني  اللهم   .. الدعاء  »أفضل 

بقربك »
يتحقق ملؤمن فيها أربع ..

1- عز من غير عشيرة 3- علم من غير طلب
غير  من  انس   -4 مال  غير  من  غنى   -2

جماعه
فاحرص على هذه الدعوة لك..

<<<
يقول الشيطان عجبا من بني آدم ..

وال  ويكرهوني   .. ويعصوه  الله  يحبون 
يعصوني..

فاسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن نحبه وال 
نعصيه ..

<<<
الدنيا مسألة حسابية ..

خذ من اليوم عبرة .. ومن الغد خبرة ..
واجمع   .. والشقاء  التعب  عليهم  اطرح 

عليهم الحب والوفاء ..
» وتوكل على رب األرض والسماء »

<<<
قال أحد السلف ..

ولم   .. تقلق  فال  الرزق  لك  ضمن  الله  إن 
يضمن لك الجنة فال تفتر ..

الدنيا  زيف  وأن   .. قلة  الناجني  أن  واعلم 
زائل .. وأن كل نعمة دون الجنة فانية ..

وكل بالء دون النار عافية ..

فقف محاسبا لنفسك قبل فوات األوان ..
<<<

يقول أحد السلف ..
ثواب  عن  القيامة  يوم  الغطاء  انكشف  إذا 
الله  .. لم يروا ثوابا أفضل من ذكر  أعمالهم 
 : فيقولون  أقوام  ذلك  عند  فيتحسر   .. تعالى 

ماكان شيء أيسر علينا من الذكر ..
بذكرك  رطبة  ألسنة  ارزقنا  فاللهم 

وشكرك..
آمني ..

<<<
قل دائما ..

اللهم اشغلني بما خلقتني له ..
وال تشغلني بما خلقته لي ..

<<<
ملا كبر خالد بن الوليد ..

أخذ املصحف .. وبكى وقال .. » شغلنا عنك 
الجهاد » .. فكيف و نحن اآلن .. مالذي شغلنا 
اجعلنا  فاللهم   .. وحطامها  الدنيا  غير  عنه... 

من أهل القرآن وخاصته يارب..
<<<

تبسم ..
فإن هناك من ..

 .. ينصرك   .. يحميك   .. بك  يعتني   .. يحبك 
يسمعك .. يراك ..

هو الرحمن ..
<<<

» تبسم »
فإن .. الله ..

ما أشقاك إال ليسعدك ..
وما أخذ منك إال ليعطيك ..

وما أبكاك إال ليضحكك ..
وما حرمك إال ليتفضل عليك ..

وما ابتالك .. إال ألنه .. » أحبك » ..
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1- من توفيق لله للعبد أن يرزقه البصيره 
في قلبه فيرى أن أقدار الله فيه كلها خير 
له. وُيوقن أن الله أرحم به من أمه وأبيه ..!!

أرحم  أنه  نفسه  على  الله  كتب   -  2
كل  يكون  أن  هذا  من  ويلزم  الراحمني 
مانزل عليك من الله فهو عني الرحمه بك 

وغاية املنفعه لك ..!!
 3 - أكثر الناس لهم رؤيه صحيحه للبالء 
هم أهل الله فكلما كنت قريبا من الله أنار 
الله بصيرتك فرأيت ما ال يراه غيرك من 

الناس ..!!
من  بشيء  كم 

ّ
ون

ُ
نبل

َ
)ول الله  قال   -  4

األموال  من  ونقص  والجوع  الخوف 
واألنفس والثمرات(

من  السعيد  ولكن  محالة.  ال  نازل  البالء 
رِضي به.

البالء  يكون  أن  بالضروره  ليس   -  5
يكون  البالء  أعظم  بل   !.. بالحرمان 
بالعطاء! قال الله )ونبلوكم بالشر والخير 

فتنة( يعني اختبار.
كتب  الله  أن  البالء  في  العزاء  أجمل   -6
الضيق  بعد  وأن  يدوم  ال  أنه  العسر  على 
فَرجا تأّمل كيف يطرد الفجر ظالم الليل!!

هذا قانون كوني على الخلق
 ..  

ً
مباشرة البالء  عليك  ماينزل  أول   -7

لله  .. وقل الحمد  إلى السماء  ارفع بصرك 
..! وهذا من ُحسن األدب مع الله

سينظر  البالء  نزول  لحظات  أول   -8
الله إلى قلبك .. فإن عِلم الله منك الرضا 
 .. البالء  عليك  ن  ُيهوِّ بأمرين  فسُيجازيك 

وسُيرضيك ..!!
والرضا  أقداره  في  الله  عن  الرضا   -9
هو  هذا   !.. حياتك  ألمور  وُمدّبرًا  رّبًا  بالله 
وهو   .. عبد  أنك  تنس  فال  الطبيعي  الشيء 

سُيدك .. فقل سمعا وطاعة!
إذا  الذين  الصابرين  وبشر   -10
إليه  وإنا  لله  إنا  قالوا   

ٌ
مصيبة أصابتهم 

راجعون.
عند  توفيقًا  الناس  أكثر  أن  تدري   -11
نزول البالء هو الذي يقول إنا لله وإنا إليه 
الله  صالة  عليه  ستحل  حينها  راجعون 

ورحمته ورضاه إن الله مع الصابرين !!
خير  وهو  شيئًا  تكرهوا  أن  وعسى   -12
وجه  في  أبتسم  تجعلني  اآلية  هذه  لكم! 
ر ..! وأقول للبالء مرحبًا بك ..؟؟ فأنت 

َ
القد

عطّية الله.
عليه  الله  صلى  الكريم  النبي  يقول   -13
البالء  العافيه أهل  وسلم: حينما يرى أهل 
أن  وا 

ّ
لتمن األجور  من  لهم  ما  القيامه  يوم 

ّرضت بمقاريض من حديد ..!! 
ُ

أجسادهم ق
 واالكتئاب ال يحل 

ّ
اإلحباط اليصنع لك حال

لك املشكالت! والحزن الُيرجع لك فقيدًا! 
م أن تغرس في قلبك بذرة الصبر!

ّ
تعل

تصبر،  أن  املصيبة  عند  الواجب   -15
بالسخط  لسانك  يتلفظ  أال  الصبر  ومعنى 
أنه صعب  وأال يكون قلبك في جزع، أدري 

ولكن عاقبته عظيمة!
البالء  سيكون  الله  عن  رضيت  إذا   -16
ال  ذنب  على  أنك  إما  الرحمة!  عني  لك 
يمحوه  ولكن  العبادة  كثرة  منك  يمحوه 

اعتصار قلبك!
17- وقد يكتب الله لك املنزلة العاااالية 
 .. فيبتليك  قليلة!  أعمالك  ولكن  الجنة  في 
ييييك ..! هذا عني الجود والعطاء.

ّ
حتى ُيرق

)ما  الله  رسول  عن  حديث  في   -18
يصيب املسلم من وصب وال نصب وال هم 
ر الله 

ّ
وال َحزن حتى الشوكه ُيشاكها إال كف

بها عن خطاياه(!
ال  ذنوبًا  الذنوب  من  إن  أنس  يقول   -19
تمحوها  وإنما  والصدقة  الصالة  تمحوها 
همومك  حتى  املعيشة!!  طلب  في  الهمووم 

تغسل من خطاياك.
وقد  العطاء.  في  البالء  يكون  قد   -  20
أن  تحتاج   !!.. بالحرمان  العافية  تكون 
الله يعلم وأنتم ال  عيد برمجة حياتك ألن 

ُ
ت

تعلمون !!
21- يقول الله ) إن مع العسر ُيسرا ( يا 
مع  أي  بعد  وليس  )مع(  يقول  ربنا  جماعة 

رزقك  ضيق  على  تحزن  ال   !!.. يسر  العسر 
ربك موجود فقط اطرق بابه!

واعتصار  غاليه  الله  عند  دموعك   -22
مرور  ربي  عند  يمر  ال  الحزن  من  قلبك 
الكرام ..! ولكن يجعل الله لك الخير واألجر 

والثواب.. تفاءل.
23 - مات زوجها فقالت ) اللهم أجرني 
 ،) منها  خيرا  لي  واخلف  مصيبتي  في 
فقالت ومن خير من أبي سلمه؟؟ فتزوجها 
الله  صلى  الله  رسول  محمد  البشر  سيد 

عليه وسلم !
الصدقه  أن  شريعته  في  الله  كتب   -  24
البالء!!  يرفع  الدعاء  وأن  البالء  تدفع 
هذه  بال  الحياة  معارك  تخوض  فكيف 

األسلحة الثقيلة؟!
الحمى  أصابته  إذا  الصايغ  كان   -  25
طعت 

ُ
 بعطّية الله! وابن الزبير ق

ً
يقول أهال

أطراف  أربع  وهبتني  لله  الحمد  فقال  يده 
 طرفًا!

َ
وأخذت

الله  أن  البالء!  في  شرق 
ُ
امل الوجه   -  26

وُيسعدك  ُيغريك  أال  حب!  ُيٰ من  إال  اليبتلي 
محبة الله لك؟؟

الصابرون  ُيوفى  إنما   ( ربي  قول   -  27
أجرهم بغير حساب ( في الحديث أي الله 

يحثو لهم الحسنات واألجور كالجبال.
العافية،  الله  تسأل  أن  مأمور  أنت   -  28
ولكن إن نزل بك البالء فكن على قدر من 
من  تيأس  ال   .. تخضع  ..ال  تخنع  ال  اإليمان 

رحمة الله.. 

الصرب على أقدار اهلل


