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النف�س املطمئنة

أحد اإلخوة السودانيني كتب مقاال 
جميال بعنوان »هل أنا حرامي؟؟«
يذكر فيه موقفني حصال معه.

املوقف األول :
يقول : كان عندي امتحانات للطب 
إيرلندا، وكانت رسوم االمتحان  في 
فكة،  لدّي  يكن  ولم  جنيهات   309
فدفعت 310، املهم امتحنت وانتهيت 
من االمتحان ومضت األيام ورجعت 
للسودان..... وإذا برسالة تصلني من 

إيرلندا جاء فيها:
رسوم  دفع  عند  أخطأت  )أنت 
الرسوم  إن  حيث  االمتحانات، 
وهذا   ،  310 دفعت  وأنت  كانت309 
ال  فنحن  جنيه...  واحد  بقيمة  شيك 

نأخذ أكثر من حقنا(
مع العلم أن قيمة الظرف والطابع 

أكثر من هذا الجنيه!! 

املوقف الثاني: 
الكلية  بني  ما  أتردد   وأنا  يقول 
تبيع  بقالة  على  أمر  كنت  والسكن 

كاكاو  منها  وأشتري  امراة  فيها 
بسعر 18 بينسا وأمضي

قد  رأيتها  املرات..  من  مرة  وفي 
الكاكاو  نوع  لنفس  آخر  رفا  وضعت 

ومكتوب عليه السعر 20 بينسا
هناك  هل  وسألتها  فاستغربت 

فرق بني الصنفني؟؟
ونفس  النوع  نفس   ، ال   : قالت 

الجودة
ا ما القصة؟!!! ملاذا سعر 

ً
فقلت إذ

الكاكاو بالرف األول بـ18 وفي الرف 

برفقة  رحلة  في  أشعب  ذهب 
الطريق  في  فتوقفا  التجار،  أحد 
قم  ألشعب  التاجر  وقال  ليرتاحا، 

أطبخ لنا هذا الطعام.
وقال أشعب: ال أحسن ذلك. فقام 

التاجر يطبخ الطعام.
وقال التاجر: قم فتت الخبز.

كسالن.  أنا  والله  أشعب:  وقال 
فقام التاجر بتفتيت الخبز.
وقال التاجر: قم اغرف.

ينقلب  أن  أخشى  أشعب:  وقال 
عليه. فغرف التاجر.

وبعدما جهز الطعام قال التاجر 
ألشعب قم اآلن وكل.

وقال  مسرعًا  أشعب  فنهض 
للتاجر: والله قد استحيت من كثرة 

الطعام  إلى  فقام  عليك،  خالفي 
وأكل.

من طرائف جحا
عشرة  بشراء  قام  جحا  أن  قيل 
وساق  منها  واحدا  فركب  حمير 
 

ّ
عد ثم  الباقية،  التسعة  أمامه 

كان  الذي  الحمار  ونسى  الحمير 
فسارع  تسعة،  فوجدها  يمتطيه 
عدها  و  الحمار  ظهر  من  بالنزول 
مرة  فركب  عشرة،  فوجدها   

ً
ثانية

ثم  تسعة،  فوجدها  وعدها  ثانية 
بقي  و  عشرة  فوجدها  وعدها  نزل 
قال:  ثم  تكرارًا  و  مرارًا  ذلك  يعيد 
أن  وأربح حمارا خير من  أن أمشي 
فمشى  حمار  مني  ويذهب  أركب 
خلف الحمير حتى وصل إلى منزله.

اآلخر بسعر 20
نيجيريا  في  مؤخرا  حدث  قالت: 
مشاكل  الكاكاو  لنا  تصدر  التي 
فارتفع سعر الكاكاو وهذا من الدفعة 

الجديدة نبيعها بـ20 والقديم بـ18
ا لن يشتري منك أحد 

ً
فقلت لها إذ

الكمية،  نفاد  18حتى  بسعر  سوى 
وبعدها سيأخذون بسعر 20

قالت : نعم، أعلم ذلك
ببعض  أخلطيهما  ا 

ً
إذ  : لها  قلت 

 ،20 الجديد  السعر  بنفس  وبيعيهما 

ولن يستطيع أحد التمييز بينهما.
فهمست في أذني وقالت : هل أنت 

حرامي؟؟؟؟
ومضيت؛  قالته  ملا  استغربت 
ومازال السؤال يتردد في أذني...هل 

أنا حرامي؟!!
أي أخالق هذه؟!

األصل إنها أخالقنا نحن
أخالق ديننا... أخالق مبادئنا...

محمد  نبينا  إياها  منا 
ّ
عل أخالق 

صلى الله عليه وسلم
- قال أحمد ديدات رحمه الله : 

)نحن لسنا متخلفني عن الغرب، 
وما  اإلسالم؛  عن  متخلفني  ولكن 
تفريطنا  بعد  إال  العالم  عن  تخلفنا 

في ديننا(
عن  الكوري  يسألك  كوريا  في   
لقائكما  في  اسمك  قبل  »عمرك« 

األول
ك  

ّ
لكي يتحدث معك بلغة تليق بسن

حكمة 
املصري  يسألك  القاهرة  وفي 
»الباش  بـ  يناديك  حتى  مهنتك  عن 

مهندس« أو »البيه«

 مصلحة 
عن  فيسألك  الخليج  في  أما 
»أصلك وقبيلتك« ليقّرر من خاللها 

هل يحترمك أم يحتقرك!!

هل أنا حرامى؟؟!!

شيرين أشرف جمال
إعداد:

حياء أشعب
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علت  َب إلّي من الكتب: السير والتراجم وجـُ بِـّ   حــُ
 عيني في )كتب أخبار الصالحني( من سلف 

ُ
قرة

هذه األمة.
 أعجُب _ وال ينقضي عجبي _ من تسامِق 

ُ
* فكنت

في  درجاتهم  وتسامي  العبادة،  في  القوم  مراتب 
 

ُ
ألبث الزهد، ثم ال  اإليمان، وغرائب أحوالهم في 

بن  أحمد  السنة  أهل  إماُم  كان  كما  أردد  أن  إال 
 من هؤالء!!

ُ
حنبل يردد: أين نحن

 جاهدًا عن )مكنون( دواخلهم، 
ُ

 أبحث
ُ

* وطفقت
و)مصون( طواياهم، و)مكتوم( ضمائرهم.

 
ُ

)خزائن حوته  الذي  )السر(  عن   
ُ

أفتش  *
 

ّ
لعل الرفيعة  املقامات  لهذه  فأوصلهم  صدورهم( 
هؤالء  قلوُب  به  بما)صلحت(  تصلُح  )قلوبنا( 
 لبعض ما وصلوا إليه من األحواِل 

ُ
العظماء فنصل

اإليمانية السامقة.
عن  املزني  عبدالله  بن  بكر  كالُم  بي  مّر  ثم   *

يق هذه األمة:
ِّ

صد
)والله ما سبقهم أبوبكر بكثرِة صالٍة وال صياٍم 

ولكن بشيء وقَر في قلبه(!!
فزاد شغفي ملعرفِة هذا )الشيء( الذي وقَر في 

( به األمة.
َ

)فاق قلبه رضي الله عنه فـ
 في سيرة اإلمام مالك فاستوقفتني 

ُ
* ثم قرأت

 لإلماِم ابن املبارك رحمه الله:
ٌ

مقولة
 ارتفع مثل مالك بن أنس ليس له 

ً
 رجال

ُ
ما رأيت

كثير صالة وال صيام إال أن تكون له )سريرة(!! 
وملا ُسئل رحمه الله عن إبراهيم بن أدهم فقال: 

له فضل في نفسه، صاحب )سرائر(!!
القوم  )سر(  استبثاث  على  حرصي  فزاد 

والسعي في استكشاف )مكنونهم(.
* وبقي هذا )الهاجُس( يموُر في فؤادي، وبينما 
أنا على هذا الحال إذ بي أقرأ حديثًا نبويًا كريمًا 
سرورًا  روحي  ألجله   

ْ
وطفحت فرحًا  قلبي  به  طار 

كاتمًا،  كان  ما  لي  وأذاع  خافيًا،  كان  ما  لي  أظهر 
وأبان لي ما كان مبهما.

 ملعرفة )السر( الذي 
ٌ

<< هل أنت مستعد
ر حياتك؟؟ سيغيِّ

 النبي صلى الله عليه وسلم *:
ُ

* يقول
و)اليقني(،  بالزهد  األمة  هذه  أول  }صلح   *  
الطبراني  رواه  واألمل{*  بالبخل  آخرها  ويهلك 

وأحمد في الزهد وصححه األلباني.

الذي  )الشيء(  ما  اآلن   
َ

أدركت هل   >>
الذي  )السُر(  وما  بكر  أبي  قلب  في  وقَر 
أمثال مالك وإبراهيم بن أدهم  ارتفع به 

والحسن البصري وأحمد بن حنبل؟؟
( يا سادة.

ُ
إنه )اليقني

طبيب  الرباني  العالُم  عنه  قال  الذي  اليقني   *
القلوب ابن القيم رحمه الله:

من  الروح  بمنزلة  اإليمان  من  *)اليقني 
تنافس  وفيه  العارفون،  تفاضل  وفيه  الجسد، 

ر العاملون(*. املتنافسون، وإليه شمـّ

اليقني الذي يقول عنه ابن مسعود رضي   >>
الله عنه:

 اإليمان كله 
ُ

*) الصبُر نصف اإليمان، واليقني
 .* )

 األعمار في )أعمال كثيرة( أجهدنا 
َ

 يا ضيعة
نفعها،   

ّ
فقل )اليقني(  من   

ْ
خلت جوارحنا  فيها 

وضعف أثرها
وأساُس  القلوب،  أعماِل  )روُح(  هو   

َ
اليقني  

ّ
إن

عباداِت البواطن.
ون على تعلمه  يتعلمونه ويحثـــّ

ُ
* لذا كان السلف

 خالد بن معدان:
ُ

<< يقول
حتى  القرآن  تتعلمون  كما  اليقني  تعلموا   (*

تعرفوه فإني أتعلمه ( *. 

حتى   - حسناتك  من   
ُ

تريد هل   >>
وتمحو  كبائرك  ر 

ِّ
تكف أن   -  

ْ
ت قلـــّ لو 

عظائمك ؟؟
د )يقينك(. إذًا تفقــــّ

 اإلسالم ابن تيمية: 
ُ

<< يقول شيخ
 قد يقترن بها من الصدق 

ُ
 الواحدة

ُ
*) والحسنة

ر الكبائر (*،
ِّ
واليقني ما يجعلها تكف

 مهمة:
ً

<< ويعلمنا أبو ذر رضي الله عنه حقيقة
 ذرٍة من برٍّ من صاحب تقوى ويقني 

ُ
*) وملثقال

 من 
ً

أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة
املغترين (*

 الله كثيرًا فلم تَر بوادَر 
َ

<< هل دعوت
 عالماِت قبول؟

ْ
إجابة ولم تشهد

د يقينك إذًا تفقــــّ
يقول املصطفى عليه الصالة والسالم:

 *} ادعوا الله وأنتم موقنون باإلجابة {* 
رواه الترمذي وحّسنه األلباني.

 
ْ

ت وأمضـّ الدنيا  لواعُج  أتعبتك  <<هل 
فؤادك مصائُب الحياة؟؟
د ) يقينك (* *إذًا تفقــــّ

فاليقني سبٌب رئيٌس في ) تهوين ( املصائب و) 
تخفيف ( الباليا.

)ومن اليقني ما تهّون به علينا مصائب الدنيا( 
رواه الترمذي.

<< هل أضناك البحث عن )السعادة(، 
وأعياك العثور على )الطمأنينة(..؟!

د )يقينك( إذًا تفقــــّ
الروح،  في  )السعادة(  تات  مثبِّ من  فاليقني 

ومقويات )الطمأنينة( في القلب.
 يوضح لك املعنى:

ً
ودعني أضرُب لك مثاال

 
ْ

ت
ّ

هد العيال  كثيَر  معدمًا  فقيرًا   
ً
رجال  

ّ
أن لو 

كاهله الديون، وسال لبؤسه ماُء العيون
ثم أخبروه أن )عمه املغترب( في بالٍد أوربية 
)100( مليون   تقدر بـ

ً
 طائلة

ً
ف ثروة

ّ
 وخل

َ
قد مات

 إال هو ..!! 
ٌ

دوالر وليس له وريث

 إجراءات حصر اإلرث والورثة ونقل الثروة 
ّ

لكن
)سنة  بعد  إال  الثروة  يستلم  ولن   

ً
قليال ستتأخر 

كاملة(.
 هذه السنة؟ ويحيا 

ُ
أخبرني اآلن: كيف سيعيش

أياَم هذا العام؟
 مسرورًا جدًا، مطمئنًا جدًا، 

ُ
ال شك أنه سيكون

 
ّ

 فقيرًا معدمًا لكن
ُ

فرحًا جدًا رغم أنه مازال بعد
قلبه  جعل  غنيًا  سيصبُح  سنة  بعد  بأنه  )يقينه( 

ًا بالطمأنينة. مستقرًا بالسعادة ومشعـّ
في  له  الله  ه 

ّ
أعد بما  املؤمن  )يقني(  وكذلك 

فقره  كان  مهما  مطمئنًا  سعيدًا  سيجعله  الجنة؛ 
وبالؤه.

من  تصبح  أن  يومًا   
َ

فكرت هل   >>
)أئمة( الدين ومن )رموز( اإلسالم ..؟!

هذا؛  حلمك  لتحقيق  )اليقني(  بـ عليك  إذًا 
فربنا يقول:

ا َصَبُروا 
ََّ
ا مل

َ
ْمِرن

َ
 ِبأ

َ
ون

ُ
 َيْهد

ً
ة ِئمَّ

َ
ُهْم أ

ْ
ا ِمن

َ
ن

ْ
  ﴿ َوَجَعل

.﴾
َ

ون
ُ
ا ُيوِقن

َ
وا ِبآَياِتن

ُ
ان

َ
َوك

يقول ابن تيمية رحمه الله:
 بالصبر واليقني تــنال اإلمامة في الدين.

 
َ
 منافذ

ُّ
وصدق - رحمه الله - فالصبر يسد

الشهوات
 أبواَب الشبهات

ُّ
واليقني يسد

مرتبة   
ّ

استحق البابني  هذين  أغلق  ومن 
)اإلمامة في الدين(.

 نفسك إلتقان عبادة 
ْ

<< هل تاقت
)التفكر( وإحسان مهارة )التدبر(..؟! 

د )يقينك( إذًا تفقــــّ
فاليقني يجعلك تنتفع بآياِت الله املقروءة،

 وتعتبر بآياِت الله املنظورة.
)

َ
ون

ُ
ْوٍم ُيوِقن

َ
ا اآلْياِت ِلق

َّ
ن  َبيَّ

ْ
د

َ
فاألولى )ق

.)
َ

ُموِقِنني
ْ
 ِلل

ٌ
ْرِض آََيات

َ ْ
والثانية )َوِفي األ

حسن  على  يعينك  املؤمن  أيها   
ُ

اليقني
ه 

َّ
الل  

ْ
ِمن  

ُ
ْحَسن

َ
أ  

ْ
)َوَمن الله؛  ألحكاِم  االمتثال 

.)
َ

ون
ُ
ْوٍم ُيوِقن

َ
ًما ِلق

ْ
ُحك

توحيدك  ُح  اليقني يصحِّ وبعده:  وقبل ذلك 
 لقيت وراء هذا الحائط 

ْ
 إال به؛ }من

َ
فال توحيد

قلبه  بها  )مستيقنًا(  الله  إال  إله  ال  أن  يشهد 
فبشره بالجنة{ رواه مسلم.

 يا سادة:
ُ

وبعد
حياتكم  ر  سيغيِّ الذي   )

ُ
)اليقني هو  هذا 

عظيمة  آثارًا  به  وتجدون  عباداتكم  ويعظم 
والتوفيق  للدعاء  واالستجابة  القبول  من 
في  والنجاح  القلب  في  والطمأنينة  والبركة 

الحياة
فال شيء كاليقنِي:

 قط بعد )اليقني( أفضل 
ٌ

 أحد
َ

} فلم يؤت  
من العافية {

 رواه أحمد والترمذي وصّححه األلباني.
مه والتفقه في معانيه والسعي 

ُّ
فلنبادْر لتعل

لتحقيقه.

من أجمل ما قرأت..
سر قد يغير حياتك ..!!

للشيخ/ عبدالله بن أحمد الحويل
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إبليس كان صريحًا معنا منذ البداية
الخمر أصبح شرابا.. وامليسر أصبح حظا..؟

أصبحت  والرشوة  فنا…؟  أصبح  والغناء 
قهوة..؟

والتبرج أصبح  واالختالط أصبح تحضرا.؟ 
أناقة.؟

أصبح  والزنى  حرية..؟  أصبح  والتعري 
عالقة عابرة..؟

واألمر باملعروف أصبح تزمتا..؟
) والنهي عن املنكر أصبح تخلفا !!(

البداية  منذ  معنا  صريحًا  كان  إبليس 
ويتخلى  الدنيا  في  يضلنا  سوف  بأنه  وأخبرنا 

عنا في اآلخرة ولكن.
﴿ صٌم بكٌم عمٌي فُهم ال يعقلون ﴾.

نسأل الله العفو والعافية …

) يحضرون للدوام في وقته (

و ) يحضرون للمطار قبل موعده(

 ويحضرون للمستشفى قبل املوعد أيضا

ثم  ينامون عن الصالة

إذا رن الهاتف يردون بسرعة 

ن املؤذن للصالة يتماطلون 
ّ
وإذا أذ

ويقولون :

) مشكلتنا نومنا ثقيل (

﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾

  درس لي ولك وملن بعدنا

في  الله  يا  أسعدنا  اللهم   .. الخاتمة  حسن  نسألك  إنا  اللهم 

الدنيا واآلخرة وجميع من نحب.

إما إلى الجنة.. وإما إلى النار  وفي النهاية تحط الرحال   

رجل لم يدخل املسجد إال في جنازته
  وامرأة لم تستر نفسها إال في كفنها

كم هي مؤملة.. إلى متى الغفلة؟

تبدأ من ظهر األب

 إلى بطن األم 

  ومن بطن األم

إلى ظهر األرض 

ومن ظهر األرض

 إلى بطن األرض 

  من بطن األرض

إلى يوم العرض

وفي كل محطة 

ترى العجب

أما إلى الجنة.. وأما إلى النار

شيئان يحزنان

حقيقة مرة !

هناك  كان   :  
ً
قائال القصة  الدعاة  أحد  يحكي 

صاحب  عليه  طرق  يوم  وذات  دين،  عليه  رجل 
الرجل  ابناء  احد  الباب  ففتح  منزله،  باب  الدين 
بصاحب  وامسك  احترام  وال  سالم  بدون  فاندفع 
عليك  ما  وسدد  الله  اتق   :  

ً
قائال به  وصرخ  الدار 

من الديون فقد صبرت عليك أكثر من الالزم وقد 
االبن  تدخل  ؟  بك  فاعل  تراني  ماذا  صبري  نفذ 
والدموع تملئ عينيه وهو يري والده في هذا املوقف 
وقال للرجل : كم علي والدي من دين ؟ فقال الرجل 
اترك   : االبن  فقال  ريال،  ألف  تسعني  من  أكثر   :
الي  الشاب  ودخل  بالخير،  وأبشر  واسترح  والدي 
سبعة  يبلغ  املال،  من  مبلغًا  جمع  قد  وكان  غرفته 
وعشرون الف ريال من راتبه ليوم زواجه الذي كان 
وذهب  والده،  ضائقة  يفك  أن  آثر  ولكنه  ينتظره، 
يأتيه  سوف  أنه  ووعده  املال  هذا  الرجل  وأعطي 

بالباقي في القريب العاجل إن شاء الله .
أخذ االب يبكي وطلب من الرجل أن يعيد املال 
الي ابنه ألنه محتاج له وال ذنب له في ذلك، ولكن 
وطلب  املبلغ،  الرجل  يأخذ  أن  علي  أصر  الشاب 
وان  ابدًا،  اخري  مرة  لوالده  التعرض  عدم  منه 
يطالبه هو بعد ذلك ببقية املبلغ، ثم تقدم الشاب 

يا والدي قدرك أكبر  إلى والده وقبل جبينه وقال 
من  عليك  ما  كل  أملك  كنت  ولو  املبلغ،  ذلك  من 
عينيك  من  تسقط  دمعة  أرى  وال  له  لدفعته  دين 
كالم  من  كثيرًا  األب  تأثر  الطاهرة.  لحيتك  على 
ابنه واحتضنه واجهش بالبكاء وهو يقبله مرددًا : 
الله يرضي عليك يا بني، ويوفقك في كل امورك، 
وفي اليوم التالي بينما كان االبن منهمكًا في عمله 
يرهم  لم  الذين  األصدقاء  احد  زاره  اليومي، 
مع  كنت  أمس  أخي  يا   : له  وقال  طويلة،  مدة  منذ 
له  أبحث  أن  مني  وطلب  األعمال  رجال  كبار  أحد 
ولديه  عالية  أخالق  وذو  وأمني  مخلص  رجل  عن 
طموح وقدرة علي ادارة العمل، وانا لم أجد أفضل 
سويًا  نذهب  أن  رأيك  فما  الوظيفة،  لهذه  منك 
لعلها   : وقال  االبن  وجه  تهلل  املساء.  هذا  لتقابله 
 , كثيرًا  الله  فحمد  الله  أجابها  وقد  والدي  دعوة 

الذي شعر  وفي املساء ذهب ملقابلة رجل االعمال 
هذا   : وقال  رآه  أن  بمجرد  تجاهه  شديد  بارتياح 
راتبك  كم  وسأله  عنه،  أبحث  الذي  الرجل  هو 
يتقاضي  أنه  الشاب  فأخبرة  الحالي،  عملك  في 
خمسة آالف ريال، فقال الرجل : اذهب غدًا وقدم 
استقالتك وراتبك خمسة عشر ألف ريال، وعمولة 
 ، وسيارة  سكن  بدل  وراتبني   %10 األرباح  من 

وراتب ستة أشهر تصرف لك لتحسني أوضاعك.
بمجرد أن سمع الشاب كلمات الرجل أخذ يبكي 
ويقول ابشر بالخير يا والدي، فسأله رجل األعمال 
معه  حدث  ما  له  فحكي   ، وقوله  بكائة  سبب  عن 
قبل يومني، فأمر رجل األعمال فورًا بتسديد ديون 
ال  األول  العام  من  أرباحه  محصلة  والده،  وكانت 

تقل عن نصف مليون ريال .
أعظم  من  الوالدين  بر   : القصة  من  الحكمة 
تتنزل  وببرهما  القربات  وأجل  الطاعات 
الرحمات وتنكشف الكربات , فقد قرن الله برهما 
إال  تعبدوا  أال  ربك  وقضى  تعالى:  فقال  بالتوحيد 
الكبر  عندك  يبلغن  إما  إحسانًا  وبالوالدين  إياه 
أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما 

 كريما .
ً
وقل لهما قوال

بر الوالدين


