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النف�س املطمئنة

إعداد : دعاء محمود جمال

من األفكار  املعطلة اللي دايما تخليك متوتر 
وقلقان 

ألن انت في اللحظة دي رابط قيمتك وقبولك 
لنفسك وتقديرك لذاتك بالعمل واإلنجاز اللي 

بتقوم بيه 
وليس  عمل  فيها  ليس  لحظه  عليك  مر  فإذا 
والخوف  بالخواء  حينها  تشعر  إنجاز  فيها 
في  املحك  على  هنا  وذاتك  قيمتك  ألن  والقلق 

خطر أنه ليس لك قيمه فأنت ُمهدد 
وتظهر بوضوح عندما: 

&تعمل عمال ما وال يحوز إعجاب ومقاييس 
في  أنا  لنفسك  تقول  هنا  اآلخرين  ومعايير 

تهديد 
جديدة  انتقالية  بمرحله  تمر  &عندما 

خطوه  بأي  ستفعل   ماذا  تعرف  لم  وبالتالي 
ستبدأ؟

عمل  أو  إنجاز  فيها  يوجد  ال  مرحله  فهي 
ملموس 

وهنا يكمن الخطر والتهديد لقيمتك 
&وتظهر بوضوح عندما يكون الشخص في 

إجازه أو عطلة صيفية أو أسبوعية أو سنوية 
هنا تظهر عالمات القلق وعدم االنبساط 

وال يستطيع الفرد أن يستمتع بالوقت 
االنبساط  حقي  من  ليس  يقول  وكأنه 

واالستمتاع أنا ال أستحق املتعة 
واإلرهاق  والعمل  التعب  في  وراحتي  ُمتعتي 
وهذه فكره ُمعطله ألنها تحرمك من استراحة 

حارب 
ُ
امل

عليك  ألهلك  إن  حقا،ً  عليك  لبدنك  )إن 
حقًا، إن لنفسك عليك حقًا(

فأنت لست مجموعة أعمال وإنجاز 
في  نيتك  في  ذاتك  في  قيمتك  أنت  بل 

حرك للعمل 
ُ
أفكارك ومشاعرك ألنها هي امل

ليست  والنتيجة  نتيجة،  فهذا  اإلنجاز  أما 
مسؤليتك، فقد تسعي وتجتهد وال تحصل عليها 

هل معني هذا أنه ليس لك قيمة؟
الحمد لله أن جعل النية هي مقياس صالح 
كل  ليست  النتيجة  ألن  النتيجة  وليس  العمل 

أسبابها في يدي 
 َما َسَعٰى ﴾ .
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ربط قيمتى بإنجازى

من  بيفضى  فيها  الحوض  اللي  اللحظة 
كمان  هي  تبقى  الغسيل  وباسكت  املواعني 
مشدودة  واملاليات  بتلمع  واألرض  فاضية 
مرصوصة،  املطبخ  وخزانات  مفرودة 

البرطمانات الطويلة ورا والقصيرة قدام.
وإزاز  تجنن  وريحتها  بتلمع  والحمامات 
الشبابيك مرايا والترابيزات بتبرق والهدوم 
مرصوصة جوا الدواليب باملسطرة والعيال 

مستحميني وعندك أكل انهاردة وبكرة.
هاتيجي…ومش  مش  دي  اللحظة 
إن  الطبيعي  مش  تيجي…  إنها  مفروض 
عشان  بيرفيكت  تبقى  حواليكي  حاجة  كل 
زفير  مع  النسكافيه  بمج  الكنبة  ع  تقعدي 

راحة…
وتعملي  الكوبايات  تغسلي  ممكن  إنتي 
الراحة  زفير  مع  بيه  وتستمتعي  التمام  املج 
برضو وانتي في بريك عشان تقومي بعدها 
الحلل  تسيبي  وتقرري  األطباق  تخلصي 

لبكرة عشان تعبتي.
كل  تخلص  تستنى  مفروض  مش  انت 
زي  حاجة  كل  وتخلي  وراك  اللي  املهام 
بأي  نفسك  تكافئى  عشان  بيقول  ماالكتاب 

حاجة حلوة.

ماسحلت  بعد  هتيجي  اللي  اللحظة 
دراع  ولويت  طاقتها  فوق  وحّملتها  نفسك 
محدش  يمكن  حاجات  تخلص  عشان  اليوم 
أصال كلفك بيها..اللحظة دي هتيجي وانت 
مش  وركبك  شادة  كلها  وعضالتك  مفرهد 
شايالك وهتتقلب تنام عشان تستقبل بكرة 
جديدة  وسحلة  جديدة  بمهام  جديد  يوم 

وعمرك يخلص واللي وراك مابيخلصش.
ولو  هتيجي  مش  دي  املثالية  اللحظة 
بتيجي في حياتك كتير فأنت شخص ظالم 
ومحمل  معاك  جسمك  ومبهدل  نفسك 
بتاعة  األفكار  غلط؛  معظمها  بأفكار  عقلك 
الزم كله يبقى تمام وبيرفكت عشان أعرف 

أرتاح واتبسط.
اتبسط وخد فترات راحة في وسط يومك 

وإنجازاتك.. 
د عيونك على بعض من الفوضى…  عوِّ

اقبل إن اليوم يخلص وانت مخلصتش ال 
تو دو ليست بتاعة أعمالك .

عندك  يبقى  عشان  إن  نفسك  م 
ِّ
عل

إن  تفهم  الزم  بيها  وتسعد  تعيشها  حياة 
من  كتير  درجاااات  واألسود  األبيض  بني 

الرمادي.

مش يا إما الدنيا تبقى مش على مزاجك 
يا تبقى كل الظروف مثالية.

اللي انت شايفها مبسوطة ورايقة  الناس 
سعادة  تخطف  بتعرف  ناس  دي  وناجحة 
وبيعرفوا  واآلخر  إنجاز  كل  بني  ومتعة 

يتبسطوا وهما في قلب الحدث نفسه.
الرمادي  درجات  بيقبلوا  إنهم  واألهم 
الوحيد  اإلنجاز  أيام  عليهم  تعدي  وبيقبلوا 
اتبسطوا  أنهم  هو  فيها  بيحققوه  اللي 

وضحكوا واستمتعوا.

د. رسميه فهمي

بين األبيض واألسود درجاااات كتير
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ليس من الضروري إذا كان أوالدكم مؤدبني 
أنكم  السبب  أن   ، ومتفوقني  جميلة  وأخالقهم 

والدان مثاليان وبجهدكم وصلوا لذلك  !
وغير  صعبة  أخالقهم  أوالدهم  الذين  وأن 

متفوقني أنهم والدان فاشالن !
 من املمكن أنهم يبذلون جهدًا أكثر منك !

كل ما في األمر أن ابتالءكم ليس في أوالدكم.
حنونا  زوجك  كان  إذا  الضروري  من  ليس 

وطيبا ورومانسيا !
تظنني أن السبب أنِك عرفتي كيف تملكني قلبه !

وما  فاشلة  فهي  سيئ  زوجها  التي  وأن 
استطاعت أن تكسبه !

من املمكن أن تكون زوجة مثالية أكثر منك !
كل ما في األمر أن ابتالءك ليس في زوجك.

قوية  صحتك  كانت  إذا  الضروري  من  ليس 
السبب  أن   ، رياضيا  وجسمك  الله(  شاء  )ما 

همتك وأنك تهتم بطعامك الصحي ..
غير  أنه  دائما  ضعيف  جسمه  الذي  وأن   
                                                        .. منك  أكثر  مهتما  كان  ربما   ، بصحته  مهتم 

كل ما في األمر أن ابتالءك ليس في صحتك.
ليس من الضروري أنك إذا أكملت الجامعة 
السبب  أن   ، العملية  حياتك  في  متفوق  ودائمًا 

في أنك األذكى واألمهر ..
وأن الذي ال يملك شهادة أو غير متفوق علميًا 

أنه فاشل !
كل ما في األمر أن ابتالءك ليس في علمك وعقلك.

خبيرا  كنت  إذا  الضروري  من  ليس 
 ، حالل  طريقة  بأي  املال  وجلب  بالتجارة 
فإنك األكثر شطارة و غنى وماال من غيرك ، 
وأن الذي حاول كذا مرة والدنيا ضاقت عليه 

أنه فاشل ..
كل ما في األمر أن ابتالءك ليس في مالك.
نجاحنا  وال   ، بعض  على  قضاة  لسنا  نحن 
مع  باألسباب  نأخذ  نحن   ، محاوالتنا  سببه 

اليقني أن التوفيق بالله ومن الله..
وأن الفكرة كلها في املنح واملنع من الله

أنه  تأكد  جميل  بشيء  الله  أكرمك  فإذا 
محض رزق من الله ، وال تنظر للمحروم منها 

أنه ناقص بعمله أو أن الله ال يحبه ..

الختبار  ابتالء  أنه  تأكد  شيء  نقصك  إذا 
الصبر ، أو لرفع درجات ومحبة من الله ..

هي  الحياة  هذه  في  العظيمة  فاملصيبة 
على  والحكم  السيئة  األخالق  *مصيبة 

اآلخرين
عافانا الله وإياكم منها ..

* فالحمد لله حني منح ، والحمد لله حني 
منع.

* ما لنا اال السعي والله ولي التوفيق 
يختاره  فيما  الخير  كل  الخير  وبالتأكيد   *

الله لنا الحمد لله 

كالم يوزن جبل 

ومكانتها  عظيمة،  اإلسالم  في  املرأة  منزلة 
عالية، فاملرأة في اإلسالم مكلفة مثلها مثل الرجل، 
وللمرأة خصوصيتها كما بني ذلك القرآن الكريم. 
يقول تعالى: »وال تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب 
مما اكتسنب واسألوا الله من فضله«. )النساء: 32(.
الدعوة  نشر  في  دورها  املرأة  دور  أعظم  ومن 
عظيما  دورا  للمرأة  أن  القول  ويمكننا  اإلسالمية، 
نزول  أول  من  وانتشارها  الدعوة  نجاح  في  ومهما 
الله عليه وسلم-. وهذا  الرسول- صلى  الوحي على 
اإلسالمي  املجتمع  في  للمرأة  الحيوي  الدور  يؤكد 
من أول لحظات نزول الوحي، ولم تكن املرأة مهملة 
كما  فيها  واملشاركة  الحياة  مشاهد  عن  غائبة  أو 

يصور ذلك أعداء اإلسالم وأعداء املرأة..
في  شهيدة  أول  أن  السيرة  كتب  تذكر  كما 
اإلسالم هي: سمية أم عمار بن ياسر، حيث ماتت 
تحت وطأة التعذيب من أبي جهل عليه من الله ما 
يستحق، ويدل ذلك على أن املرأة كانت ممن حمل 
اعتنقت  وإنما  الرجال،  مثل  مثلها  الدعوة  عبء 
املرأة اإلسالم منذ الرعيل األول وفي صدر الدعوة 
اإلسالمية، ملا رأت فيه من الخالص لها من الظلم 
الجاهلية  تعانيه في مجتمع  واالضطهاد وما كانت 
اإلسالم  املرأة  فاعتنقت  واضطهاد،  تمييز  من 

ودعت إليه، وربت أوالدها وأجيالها على اإلسالم، 
ثم  الحبشة،  إلى  مهاجرة  املرأة  خرجت  وقد 
مهاجرة  املرأة  خرجت  وإنما  املدينة،  إلى  هاجرت 
ونشرا  عقيدتها،  على  وحفاظا  بدينها  اعتزازا 

ملبادئ الدين الحنيف.
وفي مكة وفي وقت االضطهاد يبرز موقف فاطمة 
بنت الخطاب شقيقة عمر بن الخطاب، حيث كانت 
سببا في دعوة أخيها عمر بن الخطاب للدخول في 
وغلظته  عليها  قسوته  رغم  معه  وتلطفها  اإلسالم، 
موقف  بعد  الخطاب  بن  عمر  الله  فهدى  املعروفة، 
كبير  أثر  له  الذي  الفاروق  وعمر  أخته،  وبني  بينه 
بن  عمر  ومنزلة  فتوحاته،  وفي  اإلسالم  نشر  في 
لدى  معلومة  اإلسالم  في  وآثاره  وسيرته  الخطاب 
كل مسلم ومسلمة، يدخل عمر في اإلسالم بدعوة 
أن  لك  يأن  ألم  له  قالت  حني  شقيقته  من  لطيفة 

تسلم يا عمر؟ فطلب الصحيفة منها، فأخبرته أنه 
مشرك وال يصح له أن يلمسها حتى يسلم ويغتسل 
ففعل، وقرأ ما في الصحيفة وفيها قول الله تعالى: 
ملن  تذكرة  إال  لتشقى  القرآن  عليك  أنزلنا  ما  »طه 
يخشى تنزيال ممن خلق األرض والسماوات العلى«. 

)سورة طه:4-1(.
فكانت أخته سببا لهدايته، حني صادفت دعوة 
رب  من  القبول  وسلم-  عليه  الله  صلى  الرسول- 
اهِد  اللهم  قال:  الرسول  أن  ورد  حيث  العاملني، 
بن  عمر  أو  هشام،  بن  عمرو  إليك،  العمرين  أحب 
الخطاب.وهذا الخليفة الثالث عثمان بن عفان. ذو 
النورين، كانت عمته سببا في إسالمه كانت تخفي 
إسالمها، فدلته على طريق أبي بكر الصديق الذي 

أسلم عثمان على يديه.
وممن لهن دور في نشر الدعوة السيدة الفاضلة 
كل  أسلم  التي  الحارث،  بنت  جويرية  املؤمنني  أم 
الله  صلى  النبي-  من  وزواجها  بإسالمها  قومها 
عليه وسلم- وهكذا يتضح دور املرأة الفعال واملهم 
اإلسالم،  فجر  منذ  اإلسالمية  الدعوة  نشر  في 
»واملؤمنون  تعالى:  فيقول  ذلك  القرآن  ويؤكد 
باملعروف  يأمرون  بعض  أولياء  بعضهم  واملؤمنات 

وينهون عن املنكر«. )التوبة:71(.

دور المرأة فى اإلسالم
دكتور طارق سويدان


