مناجاة

بقلم :الشيخ أ .د .عبد الكريم زيدان رحمه اهلل

أخي  ...أين أنت اآلن؟
أيف حجرتك تفكر يف دعوتك؟
أم يف مسجدك تُسبح حبمد ربك؟
أم يف حساب مع نفسك؟
أم يف خلوتك واضعا يدك على خدك واملصحف يف حجرك والدمع جيري من عينيك وأنت تقرأ كتاب ربك؟
أم بني إخوانك حتدث وتدرس؟
أم يف مجع من الناس تبشر وتنذر وتعظ وتذكر؟ ...
أين أنت اآلن أيها االخ احلبيب؟
إن روحي لتجوب اآلفاق اآلن لتطلع عليك وترف حواليك لتبثك جنوى ولتفرغ يف قلبك حديثا.
أفتسمح يل بشيء من وقتك لتصغى إىل ما أقول؟
فلقد أحل علي الشوق وبرح يب احلب وامتأل القلب ففاض على لساين ،ومل يعد بإمكاين الكتمان.
أين أنت اآلن أيها االخ احلبيب؟
قل يل بربك وال تكتم وال تتخفى علي فليس من شيمة األخ أن يتخفى على أخيه ويتسرت على شقيق روحه ...
أفصح وال تتمتم فقد عيل صربي بانتظار أمرا أحوج ما أكون إليه وكاد نور أملي خيبو وملا أبلغ الغاية والركب قد بعد
وال أزال يف انتظارك ...
فقل يل أين أنت اآلن؟
فإين حباجة إىل قربك هلدهد آالمي وأشاركك آمايل ...

لقد أحببتك حبا احتسبه عند اهلل فبادلين حبا حبب وودا بود فاملتحابون يف اهلل على منابر من نور يوم القيامة.

أخي ...

لقد قال العارفون :إعط دعوتك كلَّك ،وقتك وفكرك وجهدك ومالك وروحك .فلم نبخل هبذا العطاء وهو جبنب رضا

اهلل قليل؟

وهل حنن وما نعطي إال عارية نردها إىل معريها؟ ووديعة نسلمها إىل مودعها؟
ِ
فما هذا الشح وحنن نسمع قول اهللَ ( :وَمن يُو َق ُشح نَ ْف ِس ِه فَأُوَٰلَئِ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن)  ...وقوله تعاىل( :إِن اللهَ
ِ
ِِ
س ُه ْم َوأ َْم َوال َُهم  .. )...أفال جناهد نفوسنا لتجود هبذا العطاء وحنن نعلم أن اخلُلُق بالتخلُّق والطبع
ا ْشتَ َر َٰى م َن ال ُْم ْؤمن َ
ين أَن ُف َ
ِ
اه ُدوا فِينَا لَنَ ْه ِديَن ُه ْم
ين َج َ
بالتطبع والدعوة لن تنجح إال هبذا النوع من الدعاة الذين يعيشون هلا وال يعيشون عليها ( َوالذ َ

ُسبُ لَنَا).

أيردك عن دعوتك ما جتد يف طريقك من ِوهاد وأخاديد وأشواك وأنت تعلم أن طريقك سيوىف بك إىل جنة عالية
أخي ُ
قطوفها دانية ...؟ ال.
إن ثقيت بك كبرية وظين بك حسن ،فاستشعر رفقة من سار قبلك يف هذا الطريق من النبيني والصديقني والشهداء
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا  ...لتقوى على السري وتندفع حنو الغاية.
أخي ...

أحاضر أنت لالبتالء واالمتحان؟ فالذهب ال بد له من افتتان لينقى من خبث ويصفو من كدر (الم أ ِ
اس
َ
َحس َ
ب الن ُ
أَن ي ْت رُكوا أَن ي ُقولُوا آمنا وهم َل ي ْفت نو َن *ولَ َق ْد فَ ت نا ال ِذ ِ ِ
ِ
ِِ
ين).
َ
ين َ
َ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َمن الْ َكاذب َ
ين من قَ ْبل ِه ْم ۖ فَلَيَ ْعلَ َمن اللهُ الذ َ
َ
َ َ ُ ْ ُ َُ َ
َُ
أخي ...
أرفع مصباحك عاليا وضمه إىل مصباح غريك فما ينبغي يف الظلمة الشديدة أن تتباعد الشموع وتتفرق املصابيح ...
وال تبتئس إذا مل يبصر البعض نورك فليست العلة يف قلة النور وضعف الضياء ولكن يف مسك العِصابة اليت على األبصار والبصائر
ش َاوة).
صا ِرِه ْم ِغ َ
( َو َعلَ َٰى أَبْ َ
أخي ...

أودعك وال أطيل عليك وإن كان قليب كثري التلفت إليك فقد تعلمنا فيما تعلمناه إذا كانت لك حاجة مع أخيك
فأوجز فالوقت قصري واألعمال كثرية.
واهلل أكرب وهلل احلمد.
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