النف�س املطمئنة

إشــراف :

د .هبــة محمـود
يروي ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي هريرة
 رضي الله عنه  -أن رسول الله صلى الله عليه وسلمعليه َيومًا وهو جالس في رهط (جماعة) من
مر َ َ
:
ال
ق
َ
القوم َّف ُ
َّ
َ
ْ
ً َ ُ
ُ « ِإن ِفيك ْم َر ُجال ض ْر ُسه ِفي الن ِار أ ْعظ ُم ِمن جبل
أ ُح ٍد»
كان إخبارًا من رسول الله أن واحدًا منهم سيكون
من أهل النار  ،وياله من إخبار من الصادق املصدوق
 ..فقد حق على أحدهم!
اإلسالم وااليمان ،
على
خير
على
فمات القوم كلهم
ً
ولم يبق منهم إال أبا هريرة ورجال من بني حنيفة
اسمه َّ
«الر َّجال بن عنفوة» ،
رسول الله فلزمه وتعلم
على
وفدوا
الذين
من
وكان
ّ
منه وحفظ القرآن واألحكام وجد في العبادة.
يقول رافع بن خديج:
َّ َّ
ال « من الخشوع ولزوم قراءة القرآن
« كان « بالرج ِ
والخير شيء عجيب «
وقال عنه ابن عمر:
« كان من أفضل الوفد عندنا»
يا سبحان الله حافظًا ّقوامًا صوامًا
ظل إخبار النبي عالقًا برأس أبي هريرة وكلما رأى
َّ
«الر َّجال بن عنفوة « ومداومته على العبادة وزهده ،
ظن أنه هالك وأنه هو صاحب النبوءة وأصابه الرعب
(أي ظن أبو هريرة أنه املقصود بحديث النبي) حتى
ظهر مسيلمة الكذاب في اليمامة وادعى النبوة واتبعه
خلق من أهل اليمامة !
فبعث أبو بكر الصديق َّ
«الر َّجال بن عنفوة « ألهل
اليمامة يدعوهم إلى الله ِّ
ويثبتهم على اإلسالم ،
فلما وصل َّ
«الر َّجال» اليمامة التقاه مسيلمة الكذاب
وأكرمه وأغراه باملال والذهب  ،وعرض عليه نصف

القصة القصيرة أو األقصوصة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي
نثري أقصر من الرواية ،وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن
مدة زمنية قصيرة ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من
جوانب الحياة ،والقصص دائما هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة أو رسالة
معينة إلى الشخص سواء كان هذا الشخص كبيرا أو صغيرا ..وتستطيع
أن تستخدم أسلوب القصص مع طفلك ،فالطفل خياله واسع جدًا ويفكر
بالصور ،والصور معتمدة على األسلوب القصصى ،لذلك حاول االطالع
الدائم على القصص واجعل لطفلك كل يوم قصة قصيرة تريد أن تعلمه
منها حكمة معينة .

ملكه إذا خرج إلى الناس  ،وقال لهم إنه سمع محمدا
يقول إن مسيلمة شريك له في النبوة.
وملا رأى َّ
«الر َّجال» ما فيه مسيلمة من النعيم -
وكان من فقراء العرب  -ضعف ونسي إيمانه وصالته
وصيامه وزهده  ،وخرج إلى الناس الذين كانوا
يعرفون أنه من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم ،
فشهد أنه سمع رسول الله يقول :إنه قد أشرك معه
مسيلمة بن حبيب في األمر .
فكانت فتنة « َّ
الر َّجال « أشد من فتنة مسيلمة
الكذاب وضل خلق كثير بسببه واتبعوا مسيلمة  ،حتى
تعدى جيشه أربعني ألفا ..
فجهز أبوبكر الصديق جيشًا لحرب مسيلمة ُ
فه ِزم
في بادئ األمر  ،فأرسل مددًا وجعل على رأسه سيف
الله خالد بن الوليد.
كان من ضمن الجيش « وحشي بن حرب « الذي
قتل أسد الله وسيد الشهداء حمزة بن عبد املطلب ،

ثم أسلم وذهب لرسول الله الذي كان كلما رآه تذكر
ما فعله بعمه حمزة أسد الله فيتألم  ،فقرر «وحشي»
املدينة ويسيح في األرض مجاهدا في سبيل
أن يترك ِّ
الله حتى يكفر عن ذنبه الكبير.
وملا ذهب في جيش خالد قرر أن يترصد مسيلمة
فيقتل شر خلق الله  ،تكفيرًا عن قتل حمزة عم النبي ،
وبدأت معركة لم يعرف العرب مثلها وكان يومًا شديد
الهول ،وانكشف املسلمون في البداية مع كثرة عدوهم
وكثرة عتاده.
ولوال فضل الله ورحمته بأن ثبت أصحاب رسول
الله وأهل القرآن الذين نادوا في الناس  ،فعادوا
إليهم وحملوا على جيش مسيلمة حتى زحزحوه وتتبع
«وحشي» مسيلمة الكذاب ُ حتى قتله بحصن تحصن
فيه  ،وانهزم بنو حنيفة وقتل َّ
«الر َّجال بن عنفوة» مع
من ق ِت ًل من أتباع مسيلمة فمات على الكفر مذمومًا
مخذوال !
وملا علم أبو هريرة خر ساجدًا لله بعد أن أدرك
أخيرًا أنه قد نجا!
★ َّ
ولزم العبادة
النبي
رافق
:
ال_بن_عنفوة
الر َّج
َّ
ّ
والقرآن والزهد ولكنه ختم له بشر ،فضل وأضل
ومات على الكفر.
★★ وحشي بن حرب  :قتل حمزة أسد الله وعم
رسوله ،ولكن هداه الله فختم له بخير وصار من خيرة
املجاهدين.
فال تغتر بعباداتك وصالتك وصيامك وزكواتك
وصدقاتك وال تمنن  ،وادع الله بأن ِّ
يثبتك ويختم لك
ّ
بخير  ..وال تحقرن أحدًا بذنبه أو لذنبه وادع الله أن
يتوب عليه ..
فال تظهر الشماتة ُبأخيك فيعافيه الله ويبتليك !
فأنت ال تعلم ماذا كتب في اللوح املحفوظ !

منْ ٌ
رجل يبيعُ لنا نفسه !
ــ روى عبد الله بن املبارك في كتابه الجهاد
قال:
َّ
ُّ
العدو من النبي صلى الله عليه ُوسلم
ملا دنا
َ
ُ
عنه ْمصعب بن عمير حتى قتل،
يوم ُأح ٍد ،دافع ُ
كثرت فيه الجراح ،فقال له ُّ
النبي
وأبو دجانة حتى
َ ْ ٌ
رجل ُ
يبيع لنا نفسه ؟!
ن
م
وسلم:
صلى الله عليه
َ
َ
فوثب زياد بن َّ
أثخنته
حتى
فقاتل
كن،
الس
ُ ُ
الجراح ،فقال له ُّ
النبي صلى الله عليه وسلم :أدن
مني !
َ
َّ
عليها!
مات
حتى
فخذه
ده
فوس
ُ
َ
ْ
صوت ِّ
النبي صلى الله
انتهت غزوة أحد ،ولكنَ ْ ٌ
ُ
وسلم ما زال يصدح :من رجل يبيع لنا نفسه !
عليه َ
رحل ُّ
النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه
ــ
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َّ
باق أبد الدهر بدينه
الدنيا بجسده ،ولكنه ُّ ٍ
السوق مستقرًا ،وعرض
وشريعته وأمته ،وما زال
البيع ساريًا فمن ُ
نفسه!
يبيع له
ِ
َّ
َ
ِّ

وعيال تذكر قول نبيك:
حاجة
كلما رأيت فقيرًا ذا
ٍ
ٍ
من ُ
يبيع لنا نفسه؟
َ
ُْ
َّ
ْ
ــ وقل :أنا يا ٌرسول الله ! وأخرج من مالك وتصد َّق!
كلما ُجمع مال لعملية جراحية طارئة لفقير تذكر
قول نبيك :من ُ
يبيع لنا نفسه ؟ وقل له :أنا يا رسول
الله ! َّوسا ِه ْم بقدر ما تستطيع!
ٌ
َ
َ
ــ كلما مرض عندك َّ أم أو أب وأنت غــارق في
وظيفتك وتجــارتك ،تذك ْر قــول نبيك  :من ُ
يبيع لنا
ِّ ْ
ُْ
فرغ وقتك ،وخذ
نفسه ؟ وقل له :أنا يا رسول الله! ثم
املريض منهما إلى الطبيب!

ٌ
َّ
َ
نشب خالف عائلي لن ُيحل إال إذا
كلما
تنازل أحدهم وبادر بالصلح والتنازل ،تذكرْ
قول نبيك :من ُ
يبيع لنا نفسه؟ وقل له :أنا
ُ ْ
يا رسول الله ! وكن األطيب قلبًا ،واألسرع
مبادرة! ُ
ُ َّ
َ
لك ٌ
باب لشهوة حرام ميسورة
تح
ف
ــ كلما
َّ
ُ
ْ
يبيع لنا نفسه؟
مستورة ،تذكر قول نبيك :من ْ
ُْ
أنا يا رسول الله! ثم تعفف محتسبًا
وقل لهَ :
َّ
َّ
ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه!
أن
من َّ
ُ
ورسوله ليس في َّ املعارك
بيع النفس لله
َ
فقط وإن كان هذا أجمل البيع وأجله ،وإنما
بيع للنفس في سبيل
في كل يوم هناك سوق ٍ
فبع لله ورسوله.
ِ
الله ِ
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الرحلة قصيرة جد ًا

ُيروى أن فتاة كانت تجلس في حافلة،
فتوقفت الحافلة وركبت امرأة حشرت
وحقائبها الكثيرة بجانب الفتاة
نفسها
ّ
متبسمة راضية
بقيت
الفتاة
لكن
وضايقتها،
ً
ُ
ولم يبد ًعليها االنزعاج وكأن شيئا لم يكن.
ّ
لكن رجل كان يراقب املنظر وانزعج مما
رأى ،وسأل الفتاة ملاذا لم تتكلمي وتقولي
شيئًا للمرأة الفوضوية!!..
فأجابت الفتاة بابتسامة ّ
هنية :
ليس من الضروري أن تكون قاسيًا
وتجادل في كل شيء تافه ،فالرحلة قصيرة
وأنا سأنزل في املحطة القادمة..
تأمل هاتني الكلمتني
قصيرة
الرحلة ُ
تستحق أن تكتبا بماء الذهب ونعمل بهما في
تصرفاتنا اليومية»..
ليس من الضروري أن تكون قاسيًا وتجادل
في كل شيء ٌألن الرحلة قصيرة!!..
إذا تنبه كل منا أن رحلتنا في الدنيا قصيرة
لن نجعلها مظلمة ،مليئة بالجدال والخصومة،
والكيد وعدم العفو عن اآلخرين لكي ال يضيع
جهدنا ووقتنا وشبابنا وجمال حياتنا..

> هل كسر أحدهم قلبك..؟
كن هادئًا فالرحلة قصيرة ..
> هل ضايقك أو استهزأ بك أحدهم ..؟
كن هادئًا فالرحلة قصيرة ..
ّ
> مهما كان ما وقع عليك من ظلم تذكر
دومًا أن الرحلة قصيرة ..
> هل نسي أحدهم معروفك ووقفتك معه
وسؤالك عنه !! ..

كن هادئا فالرحلة قصيرة ..
ِّ
ٌ
>هل انتقص أحد قدرك ولم يقدرك حق
التقدير !!..
كن هادئًا فالرحلة قصيرة ..
رحلتنا هنا قصيرة جدًا وال يمكن الرجوع
إليها بعد تركها ..
وال أحد يعلم مدتها ومتى تنتهي ..
ال أحد يعلم هل سيبقى للمحطة التالية
أم ال ..
لنكن هادئني طيبني كاظمني الغيظ ،
صبورين ومع اآلخرين متسامحني..
قلت :أما إذا احتسبت األجر عند الله
أعظم
فهذا َ
َ ْ َ
َ
وأحسنُ ْ ٌ َ .
َ ﴿ َ َو َج َز َ ُاء َس ِّيئ ٍة َ َس ِّيئة َّ ِّمثل َها َّۖ َف َمن َعفا
ُ
َوأ َّ ْصل َح َ فأ ْج ُر ُه َعلى الل ِه ۚ ِإنه ل ُي ِح ُّب
ال َني ﴾.
الظ ِ ِ
ْ
َ َ َّ َٰ َ َ ْ
ْ ُ ﴿ َولن َص َب َر َوغف َر ِإن ذ ِلك ِلن َعز ِم
ُ
ور﴾.
الم ِ
قصيرة ًَ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ..
فالرحلة َ ْ َ
َ ُ
اسأ ِل
ْ ﴿ ق َالوا ل ِبثنا َي ْوما أو بعض يو ٍم ف
ال َع ِّ
ادين ﴾.
ُ
فاللهم جملنا باإليمان واإلحسان.

إياك أن تستحقر أحدا
بعد نقاش حاد بني الزوجني
ّ
تعصب الزوج على زوجته ورمى عليها
يمني الطالق وقال لها لن ترجعي إلى
عصمتي ،إال في يوم مشئوم وأغبر
ليس به نور !!..
فخرجت الزوجة لبيت أهلها وهي
تبكي
وبعد أن هدأ الزوج وأحس بالندم
على ما فعل خرج ليبحث عن فتوى من
أحد العلماء في القرية
والتقى بشيخ القرية وسرد له
القصة
فقال الشيخ  :ومن أين سنأتي
لك بيوم مشئوم أغبر ليس به نور ..
سامحك الله ال أجد لك مخرجا من
هذا
ولكن اذهب إلى املدينة لعلك تجد
شيخا أعلم مني قد يجد لك فتوى
رجع الزوج للبيت واستعد
للرحيل باكرا
واستيقظ متأخرا ألنه كان
ساهرا لشدة حزنه وأسرع للسفر
إلى املدينة وذهب للجامع الكبير
ليصلي الظهر
ويسأل الشيخ عن يمني
الطالق
ولكن الشيخ كان رده مثل شيخ

القرية من أين سنأتي لك بهذا اليوم
املشئوم األغبر الذي ليس به نور
خرج الزوج مهموما من الحزن
الذي وضع نفسه به ً
جارا قدميه من
التعب إلى أن وصل سوق املدينة
جلس شاردا ألكثر من ساعة أمام
أحد املحالت خرج إليه صاحب املحل
بعد أن رآه مهموما وقال له :
ما بالك أيها الرجل  :جلست ألكثر
من ساعة في حالة شرود تام
فحكى الزوج قصته وأنه لم يجد
شيخا ُيفتي له
تبسم التاجر وقال للزوج وكأنه
يعرف طريق من يحل له مشكلته:
أترى ذلك الشخص على ناصية
الرصيف
فقال الزوج :الذي يفترش األرض

وثيابه رثة وشعره كثيف وغير ممشط
قال التاجر :نعم هو ذاك ال يغرنك
مظهره اطلب منه حكمته فلعلك تسمع
منه ما ِّ
يفرج عنك مشكلتك
اذهب وقص عليه واسأله عن
مسألتك
استغرب الزوج وكيف لهذا
الرجل الذي يبدو مجنونا أن يجد
لي مخرجا؟ وأنا سألت املشايخ ولم
يجدوا لي حال !!
ّوقال في نفسه سأذهب فأنا لم يعد
لدي سبيل غيره
ذهب إليه وجلس على األرض
أمامه وقال له :يا حاج أريد أن أحكي
لك قصتي
احك يا غافل
فقال له ِ :
فاستغرب الزوج منه وهو يحمل
قلما ويكتب
فاطمأن له وبدأ في سرد حكايته
حتى نهايتها
فقال املجنون  :هل صليت الفجر
؟؟
فقال الزوج  :ال والله لقد استيقظت
بعد الفجر.
فقال املجنون  :كيف حال أمك
اليوم ؟؟
فقال الزوج :لم أرها اليوم فقد
خرجت مسرعا .
فقال املجنون  :كم قرأت من

القرآن اليوم ؟؟
فقال الزوج غاضبا:
أقول لك إنني كنت في عجلة
من أمري ولم أقرأ شيئا ولم أزر
أحدا
فقال املجنون:
اذهب وخذ زوجتك فهل هناك
يوم مشئوم وأغبر وليس به نور
كيومك هذا ؟؟ لم تصل الفجر
ولم تقرأ القرآن ولم تر أمك .
ففرح الزوج وأصبح ِّ
يقبل رأس
املجنون
ويقول له :
لقد أنقذتني يا شيخ اطلب ما
شئت يا شيخ
فرد املجنون عليه :
أنا ال أطلب إال من ربي وإلهي يا
غافل
إنك قد تجد ضالتك في املكان
الذي لم تعتد
وأن العلم في صدور الرجال
وليس في املالبس واملظهر
إياك أن تستحقر أحدا فقد
يكون أعلم مما تعلم وعند الله
أقرب مما تظن ...
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