إنه عالَم مشغول
ً
مشغوًل .إنه عالم ٌجرى
إن هللا –تبارك اسمه– ٌطل من سمائه على عالمنا ،فٌجده عال ًما
ضا عالم صاخب كله
بسرعة ،وًل ٌجد وق ًتا ٌتوقف فٌه لٌفكر إلى اٌن هو ذاهب! وهو أٌ ً
أحادٌث وضوضاء ومناقشات وانفعاًلت ،وقد فقد هدوءه...
** إنه عالم مشغول على كافة المستوٌات :على مستوى الدول واألمم والجماعات واألفراد.
فالدول مشغولة بالحروب والسٌاسات واإلنقسامات ،وبالفتن والدسائس والتدابٌر .والجماعات
ضا
مشغولة بالصراعات والتشاحن ،وبالثقافات التً تتصادم وتتزاحم وًل تتالحم .واألفراد أٌ ً
مشغولون بالمشاكل األسرٌة والمشاكل األقتصادٌة ،وبالصراع فً مٌادٌن الدراسة والوظائف
والعالقات اًلجتماعٌة.
** ووسط كل ذلك ٌقل العمل الروحى أو ٌضعف وٌفتر ،وتختفى العالقة مع هللا ،وًل ٌفكر أحد
تفكٌرا جد ًٌا فً مصٌره األبدى وًل فً اًلستعداد له .وإن قام للصالة ٌكون ذلك بأسلوب شكلى
ً
روتٌنى ًل روح فٌه ،حتى أن اللهٌقول كما قال عن الٌهود فً وقت ما "هذا الشعب ٌعبدنى
بشفتٌه ،أما قلبه فمبتعد عنى بعٌدً ا".
مبتهجا بمشغولٌة الناس ،ما دامت هذه المشغولٌة تنسٌهم أنفسهم،
** وٌقف الشٌطان
ً
وتنسٌهم الههم ،وًل تعطٌهم فرصة للتأمل فٌما هو ًلزم لحٌاتهم األخرى ،وًل تعطٌهم فرصة
للتأمل ولمحاسبة أنفسهم .وإن وجدوا وق ًتا للهدوء ٌشغلهم بعمل إضافى ،أو بدراسة معٌنة،
أو بألوان من اللهو والتسلٌة والمتعة ،أو ٌبحث عن مزٌد من الرزق المادى .والمهم فً كل
مقنعا أن تلك المشغولٌات ًلزمة لهم
ذلك أنهم ًل ٌجدون وق ًتا ٌتفرغون فٌه هلل خالقهم.
ً
اجتماع ًٌا أو ثقاف ًٌا أو ماد ًٌا لصالح حالهم!!.
أٌضا فً هذا المجال .فإما أن
** وإن اهتم شخص بالنواحى الدٌنٌةٌ ،دخل معه الشٌطان ً
ٌحول مسٌرة تدٌنه إلى نزاع
ٌحول له الدٌن إلى صراعات فكرٌة والى مجاًلت وفلسفة ،أو ّ
ّ
مع الذٌن ٌختلفون معه فً المذاهب .أو ٌكتفى بأن ٌجعله ٌهتم بإلقاء دراسات أو محاضرات
عن السلوك البار دون السٌر فٌه .وهكذا ٌشبه ًلفتات الطرٌق التً توضح الطرٌق دون أن
تسلك فٌه ،أو هو ٌشبه اجراس المعابد التً تدعو الناس إلى دخول المعبد دون أن تدخل هً
فٌه!! وٌصبح التدٌن كال ًما ،وًل ٌصٌر ممارسة أو حٌاة!!

** ًل تظنوا أن الشٌطان ٌغرى كل الناس بالخطٌئة لكً ٌبعدهم عن هللا ...كال ،فإنه ٌفتن فً
أٌضا فهو ٌشغل
طرق عدٌدة إلبعادهم .المهم عنده أن فكرهم ًل ٌكون مع هللا ،وًل قلبهم ً
البعض بالمال وكأنه الوسٌلة الوحٌدة لسعادته ،وٌشغل البعض اآلخر بالمناصب واأللقاب،
فٌسعى الٌها بكل جهده لٌشبع بها رغباته .كما أنه قد ٌشغل آخرٌن بالعلم أو بالسٌاسة،
فٌركزون فً ذلك كل آمالهم .وهو ٌضخ ّم قٌمة المشغولٌة التً ٌحارب بها كل أحد لكً ًل
ٌتبقى له وقت ٌهدأ فٌه إلى نفسه ،وٌفكر فً هللا وفً الحٌاة اًلخرى واًلستعداد لها...
مصدر ا لمقال :موقع األنب ا ت كالهٌمان وت.

** وتصبح المشغولٌة لو ًنا من التخدٌرٌ ،توه به اإلنسان عن نفسه ،فال ٌرى شٌ ًئا مهما وذا
قٌمة سوى هذه المشغولٌة! أما حٌاته الروحٌة وصفاء قلبه ونقاوته ،فال ٌحسب لشئ من هذه
حسا ًبا!!
والشٌطان – فً كل ذلك – ًل ٌكتفى بمشغولٌاتك الحالٌة ،بل ٌحاول أن ٌضٌف الٌها
عروضا
مشغولٌات اخرى ،لكً ترتبك وٌلٌهك عن نفسك .وهو مستعد أن ٌقدم لك فً كل ٌوم
ً
ربما تكون سخٌة تغرٌك لكً تقدم لها انت المزٌد من وقتك واهتمامك وعاطفتك .وهكذا تعٌش
فً جحٌم الرغبات والمشغولٌات التً تشعل مشاعرك وتشغلك...
ضا ،انك ًل تشعر بأنك قد أخطأت فً شًء .وتقول لنفسك:
** والعجٌب فً كل ذلك والمؤلم أٌ ً
أنا لم أكسر أٌة وصٌة من وصاٌا هللا ً ،ل وقعت فً الزنا أو النجاسة أو السرقة أو القتل وما
شابه ذلك .أنا إنسان أعمل عملى بكل إخالص واتفرغ له ...ح ًقا انك كذلك ،ولكنك لم تعط من
حٌاتك وق ًتا هلل.
** لٌكن هللا ٌا أخى فً مقدمة مشغولٌاتك ،إن لم ٌكن هو شاغلك الوحٌد .فعملك الروحى
وصلتك باهللٌ ،نبغى أن تكون باستمرار فً مقدمة مشغولٌاتك وفً توزٌع وقتك .واجعل
خالص نفسك فً المقام األول ،ثم ر ّتب باقى مسئولٌاتك حسبما تكون أهمٌتها .وضع نصب
عٌنٌك باستمرار تلك العبارة الخالدة" :ماذا ٌنتفع اإلنسان ،لو ربح العالم كله وخسر
نفسه..؟!"
عوضا عنها؟ وكل الذٌن ماتوا وتركوا هذا العالم ،ماذا
إن خسرت نفسك ،ماذا ٌكون لك
ً
نفعتهم مشغولٌاتهم؟! ولما تركوا تلك المشغولٌات بموتهم ،هل ارتبك العالم ،أم بقى كما هو
بدونهم؟!.
** نصٌحتى لك :إبدأ ٌومك باهلل فً كل صباح ،قبل أٌة مشغولٌة اخرىّ .
ونظم وقتك بحٌث ًل
تطغى أٌة مشغولٌة على الوقت الذي تقضٌه مع هللا .وًل تخرج من منزلك قبل أن تقوم بكل
واجباتك الروحٌة .وًل تسمح لشئ أن ٌتفوق على روحٌاتك مهما كانت األسباب أو

اًلغراءات ،ومهما حوربت بقٌمة وأهمٌة تلك المعطالت ...وًل ٌصح أن تضحى بعالقتك مع
هللا من أجل أي شًء أو أي شخص أ ًٌا كان .وضع حٌاتك الروحٌة قبل كل المشغولٌات ،سواء
من جهة الوقت أو جهة األهمٌة..
تصرف حٌاتك ،حسب قٌمة كل شًء فً نظرك .ولٌس هناك شًء أكثر
واعلم أنك دائ ًما
ّ
أهمٌة من مصٌرك األبدى ،ألن كل شًء زائل ،اًل البر والخٌر والعالقة الطٌبة مع هللا...
وثق أن هللا سٌبارك كل وقت ،إن أعطٌت الباكورة له.

