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خديجة أحمد إمام
إشراف :

النف�س املطمئنة
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> سفيان بن عبدالله الثقفي رضي الله عنه 
اإلسلم  في   لي  قل  الله،  رسول  يا  قلت:  قال: 
 

ُ
ل: آمنت

ُ
ا غيرك قال: »ق

ً
 ل أسأل عنه أحد

ً
قول

بالله، ثمَّ استقم«

كبر..  على  به  أبويه  الله  رزق  شاب...  نبي 
وسماه بنفسه سبحانه..

واختار له اسما لم يتسم به أحد قبله..
في  آية  فكان  عينه...  على  لهما  وصنعه 

الخلق والدين..
ورزقه النبوة... 

ثم إذا به ُيذَبح شابا على يد ملك ماجن 
قدم رأسه الشريف مهرا لمرأة بغي!! 

هاجت الخواطر في نفسي:
ألم تكن األرض والناس أحوج لهذا النبي 

الكريم من ذلك اللك الاجن ومن معه؟
ألم يختر الله له اسما فيه معنى الحياة؟

أن  من  الله  على  أكرم  يحيى  يكن  ألم 
يجعله رخيصا تعبث برأسه القطوعة بغي، 

أو يستهني بها ظالم؟!
الخلوق  الحصور  السيد  يحيى  أليس هذا 
الحسن  لوجهه  جميعا  الناس  من  الحبوب 

وسمته األحسن؟
النبي  وهو  الشنيعة  اليتة  هذه  يموت  فلَم 

الثلثيني صغير السن كبير القام..

فوجدت في ثنايا القرآن ولطائف السيرة 
ورائع السنة ما أراح قلبي، وشفى صدري..  

وجدت أن األهم عند الله ليس وجه يحيى 
الكريم.. لكن األهم عنده  الجميل ول رأسه 
األمانة  وأداء  الحجة  إقامة  هو  سبحانه 
بشبابه،  أولى  فالجنة  ذلك  وبعد  فعل..  وقد 

وسكانها أولى بجواره.. 
تطفئ  السكينة  البشرية  أن  وجدت 
ملوكها  طريق  عن  بيدها  مصابيحها 

الظالني أو شعوبها الخانعني!! 
عند  أفضل  البدأ  على  الثبات  أن  وجدت 

الله من بقاء النبي.. ولو كان بروعة يحيى..
وأصحابها  العقيدة  انتصار  أن  وجدت 
هي النصر الحقيقي ولو كان ثمن ذلك ألف 

نبي!!
فما قيمة بقاء أحدنا على حساب دينه؟!

وما قتل يحيى وزكريا وأصحاب األخدود 
وآلف النبيني إل رسالة بذلك..

أمثال  من  الطواغيت  آلف  أن  ووجدت 
من قتلوا يحيى.. هلكوا وخُمل ذكرهم بينما 

بني  ذكرا  أبقى  الحق..  أجل  من  الذبوح 
الخلق!!

يحيى  خلل  من  لك  يقول  الله  وكأن 
وقصته:

فيه  تتضعضع  ول  عليه،  واثبت  للحق  قم 
رخاص...  أناس  من  رخيصة  قتلة  قتلت  وإن 
ذلك  بعد  وما  هذا،  لثل  إل  خلقتك  فما 
على  الناس  فدلل  العفاء،  الدنيا  فعلى 
يعيشون  له  حياتهم  والسترخصون  الله، 
بينما  يطيقهم..  ل  الباطل  ألن  قصيرا  هنا 
وقد  مضى  من  عند  هناك  األطول  حياتهم 

صنع صنيعهم.. 
يهني  األخدود  أصحاب  غلم  كان  لهذا 

قاتله اللك باستخفافه بالوت..
ولهذا كان زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي 
يغيظان قاتليهم في مكة باستهانتهم بالوت 

وهم على خشبة القتل بعد الصلب!!
سمح  ما  الصلحني  بقاء  القصود  كان  لو 
لكن  القتلة...  هذه  مثل  يحيى  بقتل  الله 
أجله  من  فنينا  ولو  الدين  بقاء  هو  القصود 

أجمعني..
وروحه  هنا...  ل  هناك  قيمته  فالصلح 

مقامها قصير في عالم الفنا..
ثم  دينه،  على  وليثبت  عمله،  فليحسن 
وإن  قبضه  شاء  إن  لصاحبه...  األمر  ليترك 

شاء أبقاه...
من  هو  مات  ولو  الدين...  يبقى  أن  الهم 
من  فموتهم  الطغاة  أما  مرة.  ألف  أجله 
الؤمنني،  استعلء  أمام  مرة  ألف  الضعف 

أشد على نفوسهم من ألف طعنة بسكني.
هكذا علمتني قصة يحيى بن زكريا عليه 

السلم.  

خالد_حمدي

وأي  الصدر  شرح  من  أطيب  نعيم  أي   <
عذاب أضيق من ضيق الصدر .

> الؤمن الخلص لله أطيب الناس 
وأشرحهم   

ً
بال وأنعمهم  عيشًا 

وهذه  قلبًا  وأسرهم  صدرًا 
جنة  قبل  العاجلة  الدنيا  جنة 

اآلخرة .
قبح  من  عليك  يهونن  ل   <
فإن  لباسه،  ورث  منظره 

القلوب  إلى  ينظر  تعالى  الله 
ويجازي باألعمال .

> الرابح من نظر الله إليه ووجده 
 عليه.

ً
ًمقبل

 لله عبادة
ْ

 الله لك علمًا فأحِدث
َ

> «إذا أحدث

 به الناَس« .
َ

 أن تحدث
َ

 ول يكن هّمك
> قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله :

أن  أراد  من  الله  صدق  »ما    
يشتهر«

البصري  الحسن  قال   <
رحمه الله:

 «عظ الناس بفعلك ول 
تعظهم بقولك« .

لن  الرتاب  العلم  إن 
ا، والعلم 

ً
يمنح تلميذه يقين

لن تؤخذ منه  السلوك  سيئ 
ل  الشيء  ففاقد  حسنة  سوة 

ُ
أ

إناء ينضح بما فيه ولن  يعطيه وكل 
يستقيم الظل والعود أعوج !

عرفت فالزم 
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• تكفير الذنوب.  
• رفع الدرجة  في اآلخرة .  

النفس  واتهام  الله  حق  في  بالتفريط  الشعور   •
ولومها.  

• فتح باب التوبة والذل واالنكسار بني يدي الله .  
• تقوية صلة العبد بربه .  

• تذكر أهل الشقاء واملحرومني واإلحساس بهم  .  
• قوة اإليمان بقضاء الله وقدره واليقني بأنه الينفع 

إال الله .  
• تذكر املآل وإبصار الدنيا على حقيقتها .

يريد  الشيطان  ألن  إيمانك  تذهب  األحزان  تجعل  ال 
ذلك.

عند  ما  بظن  عنده  ما  يقينا  ترك  من  الناس  أجهل 
الناس .

استعن بالله وال تعجز. 
وأبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته

أنت ال تستطيع أن توسع إال على من أراد الله أن يوسع 
عليه

ال تستطيع أن تدخل على قلب أحد سرورا إال من أراد 
الله أن يسره

ال تستطيع أن تمنع رزق أحد إال من قدر الله له ذلك .
من أسلم أمره لله وأطاع أوامره ذاق حالوة التسليم 

فتلني نفسه .
ال تكن فصيح الشكوى، أعجمي الشكر .

طاملا أنت جابر لخواطر الناس ال تقلق فالله جابرك 
ال محالة

»هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان«

قوت  ومعنا  بيتنا  أهل  مع  آمنني  البيوت  في  البقاء  لسالمتنا  منا  ُطلب 
يومنا واألهم معنا صالة وصيام وقرآن وذكر وشبكة عنكبوتية نتواصل بها 

مع أحبابنا ونتعلم من خاللها
فجزعنا ...

أي سوء أدب هذا !
في  ُحبس  السالم  عليه  الصديق  يوسف 

جب ألقاه فيه إخوته 
من  فيه  ألقته  سجن  في  ُحبس  ثم 

تربى في قصرها ظلمًا وجورا
صبر ورضي وبذل 

 
ُ

ملا طلبوا منه تأويل الرؤيا لم يشك
ولم يرفض ...

فمكنه  بفرج،  وأيقن  ورضي  صبر 
الله خزائن األرض ...

في  اإلمامة  ننال  واليقني  بالصبر 
الدين 

»وبشر الصابرين«
الكرب  بني  من  والترائب  سيخرجك  الصلب  بني  من  أخرجك  والذي 

واملصائب .
عندما تصل إلى مرحلة أنك ال تتأثر بموعظة وال تغيرك نصيحة  وتبحث 

عن ألف مبرر لتبرير تقصيرك 
 فاعلم أنك فى حالة تستوجب منك  الحذر فتدارك قلبك قبل أن يموت 

 فإذا مات قلبك مت معه  وهنا ال تلومن إال نفسك .

يوجد قانون بغاية الجمال يغير حياتك كلها
اسمه )قانون التركيز( بمعنى ما تركز عليه تحصل عليه

إذا ركزت على األلم والنقص والحسد والعني واملرض واملصائب 
زادت بحياتك ..

والعكس صحيح
اذا ركزت على الصحة والعافية واملال والجمال والوناسة .. زادت 

بحياتك .
من أتقن سياسة »التغافل« أراح نفسه وقهر عدوه.

، »أين املشكلة؟« _ مرَّ من أمامي ولم يسلم عليَّ
، هناك ملك فوق رأسه يرد عليك بدال  _ سلمت عليه ولم يرد عليَّ

منه، وشتان بني الردين!؟
وخيرك  بالجحود،  ومعروفك  باإلساءة،  له  إحسانك  قابل 

بالجفاء،« كل إناء ينضح بما فيه«
القيل  حولك  ويكثر  عنك  يتكلمون 
هم يعمهون«  والقال، »دعهم في غيِّ

وبني يدي ربك الحساب
من  نعمة  زوال  يتمنون   _
نعم الله عليك، »الحسد ، بدأ 

بصاحبه فقتله«.
_  يستصغرونك ويحتقرونك 
ويقللون من شأنك، ذبابة قتلت 
الله  نبي  أوقفت  ونملة  النمرود 
البعوضة  رأيت  وقد  أما  سليمان، 

تدمي مقلة األسد.
وفي األخير:

»أنا ال أبحث عن مكان في قلب كل إنسان بل أبحث عن فردوس 
عند رب الجنان«

إحسانك وتعاملك ال ُينسى،
فال تندم على لحظات أسعدت بها أحدًا حتى وإن لم يكن يستحق، 

كلنا يعمل بأصله
يجازينا  رّبا،  لنا  أن  وكفى  يعرفك  من  بحياة   

ً
جميال شيئا  كن 
باإلحسان إحسانا .

ثق بربك
وارفع أكف الخضوع والتضرع واعلم أن فوق سبع سماوات

 ربا منتقما جبارا
نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا

اتسعت لنا السماء فكيف نيأس.

ليدخل من يدخل ويخرج من يخرج  
ال تتعلق بداخل وال تحزن على مغادر فلن يبقى معك إال الله 

 االبتالء في الحياة ليس اختبارا لقوتك الشخصية 
بل اختبار لقوة استعانتك بالله وثقتك به 

اقترب من ربك وتوكل عليه 
ل شيء جميل 

ُ
يقترب منك ك

د هدفك واستعن بربك واستمتع بحياتك 
ِّ

حد
فلوال رحمة الله لفقدنا األمل

قانون الرتكيز بني صرب األنبياء وصربنا



50

النف�س املطمئنة

التي  املهمة  الكونية  القوانني  أحد  هو  العطاء 
تعبر تعبيرًا صادقًا عن معنى وجود اإلنسان على 
هذا  على  استخالفه  معنى  وعن  األرض،  هذه 
وراء  املخفي  املعنى  هو  بل  بنا،  الخاص  الكوكب 
الكثير من اآليات، التي تحث اإلنسان املسلم وغير 
دون  وخدمتهم  اآلخرين  مساعدة  على  املسلم 
أن يسود  للشكر من اآلخرين، ومن أجل  الحاجة 
هو  الذي  الهواء،  كسيادة  كافة  الناس  بني  العدل 
حق البشرية جمعاء، مالحظني أنه ليس كل فرد 
اآلخر،  الشخص  هو  كما  يكون  أن  على  قادر  منا 
اإلمكانيات  يملك  ال  املخدوم  كان  إذا  خصوصًا 
على  للحصول  تؤهله  التي  والذهنية  الجسدية 

قوت يومه.
املواقف  من  الكثير  اإلنساني  التراث  في  ولنا 
التي تجعل القارئ يحترم الذين يخدمون ويجلهم 
اإلسالمية  القصص  إحدى  ومن  اإلجالل،  كل 
قصة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مع الخليفة 
األول أبي بكر الصديق، تقول القصة كما نقلها لنا 

التراث اإلسالمي..
في أحد األيام كان عمر يراقب أبا بكر الصديق 
يخرج  بكر  أبا  أن  انتباهه  وشد  الفجر  وقت  في 
إلى أطراف املدينة بعد صالة الفجر ويمر بكوخ 
صغير ويدخل به لساعات ثم ينصرف لبيته، وهو 
ال يعلم ما بداخل البيت وال يدري ما يفعله أبو بكر 

الصديق داخل هذا البيت، ألن عمر يعرف كل ما 
يفعله أبو بكر الصديق من خير إال ما كان من أمر 

هذا البيت الذي ال يعلم عمر سره !!
بكر  أبو  املؤمنني  خليفة  ومازال  األيام  مرت 
يعرف  ال  عمر  ومازال  البيت  هذا  يزور  الصديق 
بن  عمر  قرر  أن  إلى  داخله،  الصديق  يفعل  ماذا 
منه  بكر  أبي  خروج  بعد  البيت  دخول  الخطاب 
ليشاهد بعينه ما بداخله، وليعرف ماذا يفعل فيه 

الصديق رضي الله عنه بعد صالة الفجر!!
وجد  الصغير  الكوخ  هذا  في  عمر  دخل  حينما 
أنها  كما  الحراك،  على  تقوى  ال  عجوزًا  سيدة 
عمياء العينني، ولم يجد شيئًا آخر في هذا البيت، 
فاستغرب ابن الخطاب مما شاهد! وأراد أن يعرف 

ما سر عالقة الصديق بهذه العجوز العمياء!.
الرجل  هذا  يفعل  ماذا  العجوز:  عمر  سأل 

عندكم؟ )يقصد أبا بكر الصديق(

حكي أن كان هناك تاجرًا دمشقيًا دائمًا يتحدي 
انه في حياته لم يمر بأي   

ً
زمالئه واصدقائه قائال

خسارة ابدًا في تجارته وانه دائم الربح، وفي مرة 
 : متهكمن  له  وقال  اصدقائه  منه  سخر  املرات  من 
ابدًا طوال حياتك وال حتي ملرة  كيف لك أال تخسر 
واحدة ؟ فطلب منهم التاجر أن يقدموا له نوعًا من 
التحدي في اي تجارة يختاروها وسوف يربح فيها، 
املستحيل  من   : له  قالوا  ثم   

ً
قليال االصدقاء  فكر 

التجارة  هذه  من  وتربح  العراق  في  تمرًا  تبيع  أن 
التراب في  التمر هناك متوفر مثل توفر  وذلك ألن 
الصحراء، فقال لهم التاجر في ثقة : قبلت التحدي .
من  مستوردًا  تمر  بشراء  التاجر  قام  وبالفعل 
في  العباسية  الخالفة  عاصمة  الي  وانطلق  العراق 
كان  امللوك  من  ملك  أن  آنذاك  وقيل  الوقت،  ذلك 
من  حينها  املوصل  وكانت  باملوصل  نزلة  في  ذاهبًا 
ورائعة  خالبة  بطبيعة  تتميز  العراق،  مدن  اجمل 
عليها  يطلق  كان  حيث  الربيع،  فصل  في  وخاصة 
مثل  وشتاء  صيفًا  النها   ) الربيعني  ام   ( اسم 
قالدتها  فقدت  قد  امللك  هذا  ابنة  وكانت  الربيع، 
العودة من الرحلة فأخذ تبكي وتشتكي تريد  خالل 
جميع  واغري  عليها  بالعثور  امللك  فأمر  قالدتها، 

سكان بغداد أن من يجد هذه القالدة فإن له مكافئة 
عظيمة وسوف يتزوج من ابنة امللك .

مشارف  الي  الدمشقي  التاجر  وصل  عندما 
عن  املجانني  مثل  يبحثون  الناس  وجد  بغداد، 
القالدة فسألهم ما االمر فحكوا له قصتهم وقصة 
ابنة امللك، وقال كبيرة : واسفاه لقد نسينا أن ناخذ 
بقية  يسبقونا  أن  خوفا  العودة  نستطيع  وال  زادًا 
ابيعكم  انا   : الفور  علي  التاجر  لهم  فقال  العالم، 
بأغلي  معه  الذي  التمر  كل  منه  فاشتروا  تمرًا، 
انا ذا قد فزت  : ها  التاجر في فخر  االسعار، وقال 

بالتحدي وربحت من جديد .
سمع امللك بخبر التاجر الدمشقي الذي يبيع 
من  بشدة  فتعجب  منه  ويربح  العراق  في  التمر 
له اخبرني  الفور، وقال  هذا وطلب مقابلته علي 
الله  أدام  موالي  يا   : التاجر  فقال  قصتك،  عن 
اخسر  لم  التجارة  مارست  يوم  من  إنني  عزك 
: كنت  مرة واحدة، سأله امللك عن السبب فقال 
وكنت  معاقة  امي  وكانت  االب  يتيم  فقيرًا  ولدًا 
واكسب  اعمل  فكنت  صغري،  منذ  بها  اعتني 
العيش ألطعمها واعتني بها منذ الخامسة  لقمة 
امي  كانت  العشرون  بلغت  وعندما  عمري،  من 
داعية  الله  الي  يدها  فرفعت  املوت  علي  مشرفة 
ان يوفقني الله وان ال يرني خسارة ابدًا في ديني 
وديناي، وأن يزوجني من بيت أكرم اهل العصر 
امللك  تعجب  ذهبًا،  يدي  في  التراب  يحول  وأن 
ليأكله  التمر  بعض  منه  وطلب  قصته  من  كثيرًا 
ويكافئه عليه فإذا بالتاجر يجد قالدة ذهبية في 
امللك،  ببنت  الخاصة  القالدة  تمره، هي  وسط 
التاجر الدمشقي  وهكذا من دعاء أمه كان هذا 
التاريخ  في  العراق  إلى  التمر  صدر  من  أول 

وبنجاح  وأصبح صهر امللك.

بني،  يا  أعلم  ال  والله  وقالت:  العجوز  فأجابت 
البيت  لي  ينظف  صباح  كل  يأتي  الرجل  فهذا 
دون  وينصرف  الطعام  لي  يعد  ثم  ومن  ويكنسه، 

أن يكلمني!!
جثم عمر بن الخطاب على ركبتيه وأجهشت 
لقد  املشهورة:  عبارته  وقال  بالدموع  عيناه 
هذه  بكر.  أبا  يا  بعدك  من  الخلفاء  أتعبت 
التي تشبه ما تنقله األساطير  الواقعية  القصة 
املحدود  غير  للتصور  واسعًا   

ً
مجاال تعطينا 

يتباهى  أن  يمكن  ال  والذي  العطاء،  سر  عن 
تعرفه  ال  ما  بيمينك  تعطي  أن  أي  العاطي،  به 
يمينك،  تعرفه  ال  ما  بيسارك  وتعطي  يسارك، 
تريد  ال  هنا  فأنت  كامل.  وبصمت  تامة  بسرية 
من  تقدم  ما  على  يشكروك  أن  اآلخرين  من 
أنت  الخير،  إلى شيء من هذا  خير ملن يحتاج 
خالصًا  تقدمه  فما  بعملك،  تتباهى  أن  تريد  ال 
لوجه الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت الذي 
أو  له،  خلقت  مما  بسيط  شيء  بأداء  قيه  تقوم 
أرسلت  التي  السماوية  واملهمة  الرسالة  إكمال 
بأدائها  والقيام  إيصالها  أجل  من  األرض  إلى 
على أكمل وجه. إن مقولة ابن الخطاب عن أبي 
بكر هي من املقوالت التي يجب علينا جميعًا أن 
الحياة،  رحلة  في  نسير  ونحن  أمامنا  نضعها 
أتعبت  »لقد  األحوال..  كل  وفي  معًا  لنتذكرها 

الخلفاء من بعدك يا أبا بكر«.

أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر

علي الشرقاوي

تاجر التمر الذى ال يخسر أبدا


