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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل سلسلة تفاريغ من دروس أ أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

com.blogspot.tafaregdroos://http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)موجودة يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل  -

 ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
وهو  ،نه يف قلوبناب إلينا االميان ويزي  الذي حيب   -سبحانه وتعاىل- هوف ،احلمد هلل الذي بفضله ينتفع العباد بكالمه

 ،ليس للعباد على العباد فضل  ،-سبحانه وتعاىل-له  ا وآخرً اًل أو  فالفضل  ،انض إلينا الكفر والفسوق والعصيغ  الذي يب
 .-وتعاىل سبحانه-له كله بل الفضل  
، بل جعل هذا لقلوبيف امنريات  -صلى اهلل عليه وسلم-ه نبي   وجعل كلماتزل كتابه وأرسل رسوله أن فهو الذي

 ،1{بِهِ فَآمَنَّا الرُّشْدِ إِلَى يَهْدِي( 1) عَجَبًا قُرْآنًا سَمِعْنَا إِنَّا} :ن يقولونىل اجلإأمل تسمع  القرآن العظيم ينتفع به اخللق كلهم،

 -صلى اهلل عليه وسلم-ال ينفع يف احلقيقة إال كالم اهلل وكالم نبيه  ،بهن ن يقع يف قلوب الصادقني فينتفعو آها هو القر ف
 عز-اهلل  زَ جَ حَ  ،ةصادقبوإذا أتى لقلوب ليست  ، اذذا الكالماهلل عَ فَ ن َ  -اجد   وهذا شرط مهم  - ةإذا أتى لقلوب صادقف

 .كل مستكربو  ،الفهم عن كل كاذب -وجل
قال ويف سورة القصص  ،للمتقنية البقر سورة  يف ملن؟ مثاًل  دى، لكنهذا القرآن هُ  أن   كثريةلذلك تسمع يف نصوص  و 

 .2{يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ}؟ ملن {بِالْحَقِّ وَفِرْعَوْنَ مُوسَى نَبَإِ مِنْ عَلَيْكَ نَتْلُو}:-صلى اهلل عليه وسلم-لنبيه  -وجل عز-اهلل 

أن تكون  -صلى اهلل عليه وسلم-اليت جرت على لسان النيب و  كل هذه األخبار اليت يف القرآنب شرط االنتفاع نذإ
  .-صلى اهلل عليه وسلم-رسوله وكالم  اهلل لفهم كالمألن جزاء الصدق أن يشرح اهلل الصدر  ؛تريد أن هتتدي ،اصادقً 

ا تأيت السم لم  ف ،ا يف احلقيقة الفضل كله هللإمن   ،ا أي فضل على أحدليس للخلق أبدً أنه فق أن نت   على ذلك البد  
على  وهو الذي مين   ،أن يشرح صدورهم للعلمبعلى خلقه  أنه هو الذي مين   تفهم ،(اناملن  )عظيم من أمسائه وهو اسم 

 ،ببدنك لكن ال ينتفع قلبك اذذا العلم إال أن ينفعك اهلل به اتكون موجودً  أن يمكنف ،لواذم لالنتفاعن جيمع قأخلقه 
 .هذه قاعدة غاية يف األمهيةو 

 :خرجنا بنتيجتنيإذن 
لكن ال يهتدي لليت هي أقوم إال  ،هذا القران يهدي لليت هي أقوم أن  و  ،يف النفع كالم اهلل وكالم رسوله تام    أن   .1

  .ان صادقً ن كامَ 
مك مهما كان الذي يكل  ف ، يشرح صدورهم ألن يسمعوا الكالم،على عباده هو الذي مين   -وجل عز-اهلل  أن   .2

فلهذا يبقى   ،لن تفهمف تفهمن ألإذا مل يشرح اهلل صدرك  ،أسلوب صاحبمهما كان الذي يكلمك و  ابليغً 
، ال نتصور أننا لو مسعنا لفالن أو فالن سننتفعو  ،نقطع عالئقنا باخللقف ،انبامسه املن   -وجل عز-دنا هلل تعبُّ 

                                                           
 [2-1:اجلن] 1
 [3:القصص] 2
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على  قدرةمل يهبنا  ، وإذامناعلى الفهم فهِ  قدرة ةاهلل علينا وشرح صدورنا ووهبنا يف هذه اللحظ ن  لو مَ  لكن
 اأتظن بليغ ،وها هم كفار قريش -صلى اهلل عليه وسلم-وهاهو النيب  .ناميكل   َمنمهما كان  الفهم مل نفهم

-قال اهلل  ومع ذلك، كثر منه؟ الأ اأتظن صادق ؟أتظن فصيحا أكثر منه ؟-صلى اهلل عليه وسلم- كثر منهأ
ما شرح اهلل فما صدقوا   لسبب؟ما، ىالقرآن عليهم عم .1{عَمًى عَلَيْهِمْ وَهُوَ} :عن بعضهم -وجل عز

 .صدق يشرح اهلل صدركاذن إ ،صدرهم
 

أن  -عز وجل-سأل اهلل أ (كلمات تصف احلياة)مسيناه أوضوع هذا كالم مهم جدا ألننا نريد أن ندخل على م
  .-صلى اهلل عليه وسلم- نبيه المهي من ك ذه الكلمات واليتينفعنا اذ

وهو الذي يصف لنا احلياة بكالمه أو بكالم  اهلل هو واهب احلياةف، -سبحانه- ِمن ًة ِمْنه أن هذه احلياةوعلينا أن نتفق 
  .أولو العرفانِ  ةقال الصحاب ،قال رسوله ،قال اهلل :مالعل، فوهذا هو العلم، -صلى اهلل عليه وسلم-نبيه 

 .-صلى اهلل عليه وسلم- ولكن من كالم النيب وصف احلياةيف هذا اللقاء سيكون كالمنا عن 
 .  لنا أين وصف احلياةيتبني   حبيثق عليه   م نعل  مام احلديث أواًل أقف سن

 
  :فقال له -صلى اهلل عليه وسلم-جاء جربيل إىل النيب  :قال عنه، اهلل رضي الس اعدي َسْعد   بن َسْهلِ  عن

 ((بِهِ مَجْزِيٌّ فَإِنَّكَ شِئْتَ مَا وَاعْمَلْ مَفَارِقُهُ، فَإِنَّكَ أَحْبَبْتَ مَنْ وَأَحْبِبْ مَيِّتٌ، فَإِنَّكَ شِئْتَ مَا عِشْ مُحَمَّدُ، يَا))
ملخص  يهثالث مجل  .وهذا شيء من الوحي ،-صلى اهلل عليه وسلم-نيب لل -عليه السالم- ن جربيلخطاب مِ  هذا

 م  ،البد أن تفارقه النهايةيف و  ،ن شئتأحبب مَ  ،أنت ميت النهايةفي ف ،كم ستعيش؟ عش ما شئت أن تعيش.احلياة
  .به أنك جمزي   اجعل بني عينيك لكن -كادحاالزلت تعمل  و نت تعمل أها  و-ما شئت  اعمل

 : -صلى اهلل عليه وسلم-للنيب  -عليه السالم-ل  م يقول جربي

   ((النَّاسِ عَنِ اسْتِغْنَاؤُهُ وَعِزُّهُ اللَّيْلِ قِيَامُ الْمُؤْمِنِ شَرَفُ نّأَ مْلَواعْ))

  .طريق للشرف والعز ن من احلديثاجلملتان األخريتا ،  مللحياةاألوىل وصف جممل  ثالثةال
 .عقولنا قبل أن نبدأ يف شرحها موجودة يف خلمساجُلمل اهذه  أن تكون ضروريمن الو 

                                                           
 [44:فصلت] 1
/ ون من شعب اإلميانالتاسع والثالث)“ شعب اإلميان”ورواه البيهقي  يف (. 8038/ عش ما شئت فإنك ميت/ كتاب الرقاق)“ املستدرك”رواه احلاكم يف  2

 (.505/ 2)“ السلسلة الصحيحة”وحس نه األلباين يف (. 483/ 4( )4424)“ األوسط”ورواه الطرباين يف (. 10145
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بدون أي -كل الناس يعلمون ف ة،ليست جديد يف احلديث رتكِ هذه احلقائق اليت ذُ : أن نتفق على أمر مهم بد  ال
  .يقينا منها اليت بعدها أقل   كونت ةكل مجلف ،ملللجُ  ظرانلكن  ،سيموتونو أهنم سيعيشون  -الفهم هذا حاجز يف

وهذا األمر أقل  ،(فإنك مفارقه ن شئتأحبب مَ ) :يأيت بعد ذلك قوله، سنموتني تام أننا مهما عشنا كلنا على يق
واعمل ما )  م األمر الذي بعده ،يفارقهاة الأن حمبوباته باقي ظن   ةنسان قليل التجربن اإلما كاكلمبعىن   ؛من جهة اليقني

زى عليها يف الدنيا وال لن جيُ و عملها ستذهب يأعماله اليت  أن ظن   ةجترب نسان أقل  كلما كان اإل (شئت فإنك جمزي به
  .ةيف اآلخر 

ن تصور الفراق ن ذكر املوت ومِ هنرب مِ  ،ثالثةهذه األمور الحنن غالبا هنرب من  :نظرة أخرىبنصوص الننظر للثالث 
 بل له ةوهذه ليست خدم ،د عليهره باملوت حىت ال أنك   أُذك  فال اأحدً  بتلو أحب شعر أينأما  اوكثريً  ،ن تصور اجلزاءومِ 

فهو يعلم ذلك،  حنن النقول له أنه سيموت ،ن املرضمِ  ،عدن البُ مِ  ،ن اللهونسان يف حال مِ لو كان اإل خاصةً ، غرور
 .فرتض أن خنرج اذاوهذه احلقيقة اليت يُ  ،ا باهللح احلياة لو استعن  لِ صْ ر املوت يُ كْ بقاء ذِ لكن 
 :لو ى  ي احلدث األ ةلجملنأتي ل

 

 ((مَيِّتٌ فَإِنَّكَ شِئْتَ مَا عِشْ))

  خملوقاملوت  أن  بينما احلقيقة  ،املوت عدم ل أن  نتخي  ا حنن غالبً  .ستعنا باهللالو  ؟لحياةل يكون ذكر املوت ُمصلًحامىت 

هذه - ر املوتكْ ذِ  .1{عَمَلًا أَحْسَنُ كُمْأَيُّ لِيَبْلُوَكُمْ وَالْحَيَاةَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِي} :والدليل كلنا حنفظه ،ةكما أن احلياة خملوق

 ا ما يتحول املوتغالبً ف ،عن العمل عيقكل معه بصورة أنه وسواس خييفك فيوال تتعام ،لصالح الدنيا سبب   -احلقيقة
  .للعمل اأن يكون دافعً   منإىل قاطع عن العمل بداًل  نتيجة هذه املشاعر

ت مر   ةعليك كما أن احلياة خملوق أن املوت خملوق سيمر  بم لَ عْ ت َ  بأن وذلك ،صلح احلياةر املوت يُ كْ ض أن ذِ رت املف
 خيلق اهلل اليت ة م تأيت اللحظ ،، هذا الشيء خلق اهلل فيه احلياةأصبحت يف بطن أمك شيء م شيء كنت ال،عليك

تلط خت ،احدبدنك وروحك يف مكان و  يعيشيف الدنيا  حي   كمبعىن أن ،فتنتقل من مكان إىل مكان فيك املوت فيها
إىل أن  قل  ي ،احلاجة إليه تقل  فبدنك أما  ،روحك هي اليت تعيش وتذهب وتعود ،املوت اللكن يف  ،هذه احلياة ،باخللق

 ةاجلنبني أن تكون يف حواصل طري يف اجلنة أو مرتددة بني  حيث أهنا، أهل اإلميان يف متعة وأرواح .ايصبح غري موجودً 
 .فعل ما جيعل القادم أحسن من املاضيا ؟ماذا تفعلف ،أخرى ةنوع حياإىل مبعىن أنك ستدخل  ،وبني اجلسد

                                                           
 [2:امللك] 1
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 -صلى اهلل عليه وسلم-النيب ف ،غين وال فقريكبري وال صغري وال  بصحيح وال مريض وال  ةاملوت ليس له عالق علموا أن  ا
 .أن متوت فيه ضي لكهذا يعين أنك ميت يف الوقت الذي قُ  (عش ما شئت فإنك ميت ،يا حممد) :ملا قيل له

 
  :ح احلياةِلْصجتعل ذكر املوت ُث نقاط ةمخس نعّدِل

 (.الشيطان م ن وليس اإليمان م ن الموت رك  ذ  اجعل ) :النقطة األولى
ستقبلته مالئكة ان إال على مَ  ايفً واحلقيقة أن هذا املوت ال يكون خمُ  ،ةخميف ةرك املوت لكن بصور يذك   الشيطان ألن

تقول  يف حلظة القبض ةمالئكة الرمحف ،نونال خوف عليهم وال هم حيز ف ةمالئكة الرمح مبلتهستقاإذا  لكن ،العذاب
 . همل مه  مال حت ،هماهلل ولي   سيكون تركتهم فالذينوال حتزن  ،ريحستذهب ملكان مُ فأنت ف ال خت :لك

 .نع حركتكمي ،خييفك ،رهبكيُ  اوسواسً ذكر املوت  الشيطان جيعل ن الشيطان؟ن اإلميان ومِ ر املوت مِ كْ ز بني ذِ كيف متي  
وهلذا لو دخلت على  ،جيعلك تستعد   كتئاب وإمنادخلك يف ا أن ذِْكر املوت ال يُ  ضرت املفو  ،كتئابا لك يف خِ دْ يُ  :بتعبرينا

 :أول ما تتذكر املوت تتذكر  أوسع باب تدخل به على اهللف لو ما دخلت يف اكتئابو الزم االستعاذة، فكتئاب ا 
 .صادقا ةوبستغفار والتاال

لذلك و  ،بغضهتُ و  ن املوتألن الشيطان جيعلك تستوحش مِ  ؛الشيطان وليس املوتبرك الذي يذك  إميانك هو جعل ا إذن

 كَرِهَ وَمَنْ لِقَاءَهُ اللَّهُ أَحَبَّ اللَّهِ لِقَاءَ أَحَبَّ مَنْ)): -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها- ةعن عائش

 اللَّهِ بِرَحْمَةِ بُشِّرَ إِذَا الْمُؤْمِنَ وَلَكِنَّ ،ذَلِكَ لَيْسَ)) :قَالَ  . اْلَمْوتَ  َنْكرَهُ  ُكلَُّنا اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فَ ُقْلتُ  : قَاَلتْ   ((لِقَاءَهُ اللَّهُ كَرِهَ اللَّهِ ءَلِقَا

هلا  فَ صَ وَ  ،1((لِقَاءَهُ اللَّهُ وَكَرِهَ اللَّهِ لِقَاءَ كَرِهَ وَسَخَطِهِ اللَّهِ بِعَذَابِ بُشِّرَ إِذَا الْكَافِرَ وَإِنَّ ،قَاءَهُلِ اللَّهُ وَأَحَبَّ اللَّهِ لِقَاءَ أَحَبَّ وَجَنَّتِهِ وَرِضْوَانِهِ

الخوف  أن ن أهل اإلميانتبشره املالئكة إذا كان مِ  ،نسانث وقت قبض روح اإلدَ ما هو احلَ  -صلى اهلل عليه وسلم-
  .نونهم حيز عليهم وال

ستعمل الكن  ،هذه حقيقة ال هترب منها (عش ما شئت فإنك ميت) اهلروب، احلل، ليس من ذكر املوت هتربال إذن
كر املوت بدون ذِ  هتعرفوا أن بد أنال .ستعنت باهللاح احلياة إذا لِ صْ ر املوت يُ كْ ذِ ف ،ح حياتكلِ صْ هذه احلقيقة بطريقة تُ 

 . حياتكح لُ صْ وت ستَ ر املكُ ذْ لكنك طول ما تَ  ،تفسد احلياةس
 ،إذا جعلك تطرق الباب الواسع الذي تدخل به على اهلل ،ك عن مظلمة اخللق؟ إذا رد  امىت يكون ذكر املوت نافعً 

تذكرت املوت اآلن وال لو ف ،ألن هذا أوسع باب تدخل به على اهلل ةالتوبو  ستغفاراالبرك يذك   أن ضرت املوت املفف

                                                           
 .رواه البخاري ومسلم يف  صحيحيهما 1
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عز -فيمحو اهلل  ةستغفار والتوبأن تلزم اال فالذي ينفعك يف هذه اللحظة سببألي  ن مكانكمِ  تستطيع أن تتحرك
 . عنك ذنوبك -وجل

 
 (.تفعلها أن يجب التي لألعمال وتخطط له تستعد أن أجل م ن الموت بعد ستلقاه عما تعّلم) :الثانيةالنقطة 

 ،مثل سعة األفق ايصبح واسعً  أنه أحدمها :ناالقرب له مسار ف، ضيق وتراب أنه ال تقل يل ؟يل القرب ِصف: فلو سألتك
ملا تأيت يف هذه  كيف سيعاملك اهلل، و سعة األفق اواسعً يكون حتتاج أن يكون عندك املعلومات اليت تعرف اذا كيف 

أو معلومات  ،ها وأنت خائفؤ معلومات تقر  جمرد ليسجيدا و  ، البد أن تفهم ذلككيف ستعاملك املالئكةو  ةاللحظ
  .م عن املوتح احلياة ملا تستعني باهلل فتتعل  لِ صْ ، فذكر املوت يُ من اليقني على درجة ليستتعامل معها 

نه وتفعل ئوتطم عمل الصاحلاتيهذا الرجل الذي  تنزل فتبشرف أن املالئكة ر عتَ  حتتاج أن إمنا ،حقيقة جمهولةال ترتكه 
، أولياء اهلل يعاملون املالئكة ءن هؤالأالقصة  ة، إمناليست هكذا القص ،ش تتمىن على اهلل األماينالتع ،كذا وكذاله  

، سعة األفقكستخطط ألعمال جتعل قربك سعته  ، إذن أنت يف احلياة يعملون األعمال اليت حيبها اهلل وأولياء اهلل
ب الشمس رت تقملا  ك يف ظل صدقتكجتعل ستخطط ألعمال تعاملك،هي اليت  ةجتعل مالئكة الرمح ستخطط ألعمال

ملا خيرج الناس عطاشا  -صلى اهلل عليه وسلم–جتعلك َترِْد حوض النيب  ستخطط ألعمال ،القيامة من اخللق يو مِ 
صلى -تكون أنت ممن ورد حوض النيب ف ،ون عن احلوضرد  يُ  قوماوترى  -صلى اهلل عليه وسلم- هويقبلون على حوض

  .، وهكذا-اهلل عليه وسلم
 ه، ماذا يفعلون؟خنفاضاإرتفاع الذهب و  أوفاضها اخنتفاع األسهم و ار  هاعلى فرتة في لونقبِ ملا يعرفون أهنم سيُ  الناس

 .قدرته موجودة فيناو أمر طبيعي  التخطيطف ن،خيططو 
 اوسواسً  يكونفال  ،ن الشيطانليس مِ و ن اإلميان مِ  يأيت جتعله لح حياتك بأنصْ ر املوت يُ كْ اجعل ذِ : إذن األمر األول

املوت ليس  ،ن حياتك، فهو مرحلة مِ ن حياتكرحلة مِ ذه املط هلختط لكي ابً سب جعلها ، بالعكس،ر عليك حياتكيكد  
فالبد أن  على شيء جديد لبِ قْ ست ُ كما احلياة خملوقة، فإذا كان املوت خملوق كاحلياة فهذا يعين أنك خملوق  عدما إمنا 

من ذنوبك  ًئار شيكُ ا تذْ م أولف، ن الباب الواسعل على اهلل مِ دخُ اكلما جاء ذكر املوت و  ،ختطط لتنجح يف هذا األمر
صلى -للنيب  قال جربيلوقد . تب واستغفركلما تذكرت   يف هذه اللحظةإمنا  عنه، خر الليل حىت تستغفرآإىل ال تنتظر 

ن مِ  ح وحنن يف حاللُ صْ ال يَ و  ،دفعهاتال ميكن أن  ةهذه حقيق أي أن( عش ما شئت فإنك ميت: )-اهلل عليه وسلم
 أوكبري   شخص أود على شاب صغري نك  يسرية املوت حىت ال ب أيتي أحد ا، فالبعضنا بعض نغش ة أنالراحو الرتف 
ا، ألن هذه وسواسيً  اذكرً  ذكر املوت نستعني باهلل أوال وال جنعلف ح احلياة إذا استعنا باهلل،لِ صْ ر املوت يُ كْ ، بل ذِ مريض

  .نؤمن أننا سنواجه ما سنواجه حقيقة ستحصل والبد أن
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وال  معلومات وال مسابقات فهي ليست ،ن يريد أن خيطط للقادماحلقائق اليت ستواجهها معرفة مَ  نعرف أن :األمر الثاين

عندك ف. 1{النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ} نااختيار  لدينايف الدنيا  وحنن، اليقني من تعاملها على درجةأن  حقائق البد إثراء، إمنا

وقوم  ،ةقوم تستقبلهم مالئكة الرمحسرتى  ةر ملا تسمع عن اآلخ ذلككو  ،وصوت يدفعك للباطل ،صوت يدفعك للحق
 :،  معل مثلهماف ؟ةتستقبلهم مالئكة الرمح أجل أن نمِ  ماذا فعلوا .تستقبلهم مالئكة العذاب

 
 (.كن قويًا في حسن الظن باهلل) :الثالثةالنقطة 

ال تظن وأنت ف لكن اجعلها مع النقطة السابقة، ، ((شَاءَ مَا بِي فَلْيَظُنَّ بِي عَبْدِي ظَنِّ عِنْدَ أَنَا)) :يف احلديث ورد ألنه

 ،عن احلقائق اليت ستلقاها متعل   م  ،من اإلميان إمنا اجعل ذِْكر املوت ،تعمل الوأنت نائم على فراشك تظن وال  ،مهمل
  .العقول فيها ركَ تسْ  اليتلحظة لط خط   ربك،يف ق س  نْ ط ألن تكون يف أُ وخط  

ر كْ نت معتاد على ذِ أ ، فهلأن تعمله استعمل حلظة املوت ما كنت معتادً  ، أي أنكغياب العقل؟ رة املوتما معىن سك
 سيدخل عليه أحًدايشعر أن  م يف نزعة املوت  فقد ترى شخًصا ؟راء الناس وبأوضاعهمآهتمام بأم على اال ؟أو شكر

ا فحىت ملا يغيب عقلك سيكون مهم   ،ن ما عشت عليه مهمأل ملاذا؟ .وافعلوا وافعلوا رتبوا البيت :يقول ألوالدهف ،بيته
 . تظهر احلقائق قت املوتو عندك، و 

ل عمرها اطو  كانت  يف املستشفى ةمريض امرأةمثل  ؟عتدت عليهاما الذي ما املهم و  ،راجع نفسك: قال لككأنه يُ 
 :هلايقال و  ،اآلالم من تعاينوهي  .كذا  هلم واضعقهوة و  هلم واُصب :فكانت تشري لبناهتا يف كل حنيهتتم بضيوفها، 

كنت هتتم؟  فيمَ  !حلظة املوتهكذا و  .وهي ال تستطيع أن تريح نفسها ألن هذا الذي يغلي يف قلبها .رحيي نفسكأ
 .حلظة املوت سيحدث هكذا ؟تفكركنت   فيمَ 

يقفون يف ال قنييالصدق ألن الصد  هتم با ،يقنين الصد  ط ألعمال جتعلك مِ خط   ،ط ألعمال تؤنسك يف قربكخط  ف
حققوا التوكل الذي  اسبعون ألفً ال بأن يقالو ا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، إمنا مثل السبعون ألفً  ا،حاسبو ليُ  احلشر

  .وإمنا ختطيطات ال جتعل ذلك أماينف ،ه الصدقؤ مبد
تتحلى ل بذل جهودكوا ت يف القرآن،، انظر لصفاهتم اليت وردةبشر باجلنن يُ ومَ  ةبشر باملغفر ن يُ تقرأ يف كتاب اهلل مَ أنت 

فنجد  !يف املكان الفالين ويارب نقضي الصيفووفقهم  حهمجن  و أوالد و بيت  يارب ارزقين :وال تكون كل حياتك، اذا
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 فِي آتِنَا رَبَّنَا يَقُولُ مَنْ النَّاسِ فَمِنَ} كل تفكرينا يف الدنيانقرتب من املوت  عرفنا احلياة والدعاء وحنن حىت ن أول ماأنفسنا مِ 

 .1{خَلَاقٍ مِنْ الْآخِرَةِ فِي لَهُ وَمَا الدُّنْيَا

 ألن الشيطان ،حياةلل ُمْصلح  ليس دائما ذكر املوت و  ح احلياة إذا استعنا باهلل،لِ صْ إذن القاعدة تقول بأن ذكر املوت يُ 
فُيدخلك  ذا كان عندك أموالإف ،عندك مال  يكنإذا مل ، فُيدِخلك يف االكتئابكتئابلك يف اال خِ دْ يُ  يعمل على أن

 ج لكِر خيُ فهو  نجحوا،هنم مل يأل أدخلك يف اكتئابوا حُ لُ صْ د ومل يَ إذا عندك أوالو  ،ن ليس عندك أوالدأليف اكتئاب 
شيطانية جتعلك  رك به ذكرىفك منه، يذك  رك املوت وخيو  فيذك   ،كتئابا يف  بسببه لكدخِ يُ  ًئاشي ن حتت األرضمِ 

ميوت  الذيويقينا نعلم أن  ،يقينا نعلم أننا سنموت .على اإلميان اذكر املوت مبنيً  جنعلو  سنحاربهفنحن  تكتئب،
 مات لذلكو  !ن اهلناءك امللوك فهو يف حال مِ ملِ  رَ اوَ جَ قد ويكون  !ن األحياءأكثر مِ  ايكون أنيسً أن  ميكنبل يعدم ال

  :الشاعر يف تعزية نفسه قالف الشعراء، شاب صغري ألحد
 شتان بني جواره وجواري   ي وجاور ربهأعدائ جاورتُ 

حقيقة املوت  فَ رَ هذا ملن عَ فلما جياور ربه شتان بني جواره وجواري،  ،مؤذينو لهم نقائص ك ابشرً  حنن يف الدنيا جناور
إذا  ؟ينفعك اهلل بهمىت وهذا املخلوق اجلديد  ،تدخل فيه ويدخل فيك جديد جمرد عدم إمنا خملوقأنه ليس  فَ رَ وعَ 

ألن بني  ،ستعد؟ النلذلك مل ف حدثما سي درين اما كن نقول ملا نالقي اهلل بأنناهل نستطيع أن ف .الدنيا خططت يف
  !؟واجهنس عما حننأين ف ة،الكتاب والسن ناعند ،يدينا العلم كله

  !الميُ  ؟ةالبورصوما بك التدري عن أحوال  ؟ال تقرأ اجلرائد ملَ  ؟أين أنت :قال لهيُ  ة،تاجر ويضيع فرصة جتاري ملا يأيت
 ..ستعنت باهللاكيف؟ إذا   .لصالحك اجعل ذكراه سببً اتفعل به؟  ذاماف ،كذلك  فأنت مقبل على املوت

 قسمن أهل اإلميان و مِ  قسم :نعندما ميوتو  على قسمني ، تؤمن أن الناسر املوت من اإلميانكْ عل ذِ جت فالنقطة األوىل أن
  .ن أهل الكفر والنفاقمِ 

ما هي صفات الشخص  عرفوت -ن حلظة موتكأي مِ - تكون يوم قيامتك أنتسعرف احلقائق اليت أن تالنقطة الثانية 
هم تقول له الخوف عليهم والتستقبله املالئكة فالذي  ،على ما حيب اهلل هوتمسكرة  تكون ، الذيؤنس يف قربهالذي يُ 
 يءالناس تذهب وجت ،أمامي اآلن اللذانن االصف  فمثال  .تلتفت عنهاو  ةعرف املسألقلوبنا ت أن لكن مشكلتنا ،حيزنون
 موكأهن ونعودي م  ونروحيمعهم و  ونذهبي مأهن ونشعر يال  ،يشعرونفت وهم الأبصارهم تلت م؟ماذا حيصل هلف، أمامهم

حد أوال  متصالً  اكالمً   ونسمعي واكان  مخصوصا أهن مهنفس واآذ مهولكن ،مهنفسأ واؤذيمل  موكأهن ،ئاشي وافعليمل 
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ولكن  ،هلل والدار اآلخرة واملواقف وراء املواقف ترشدنا ،األخبار وراء األخبار تأتينا :وهكذا حنن نفعل .مثال مهل هيعيدس
  !مل مع األشياء حولنا كأهنا باقيةقلوبنا تلتفت عن اهلل، ونتعا

 هتعرف رمحتو ه ؟ تعرفحسن ظنك باهلل يف تقويك  . ألن اهلل عند ظن عبدهي حسن ظنك باهللقو  أن ت ةالثالث النقطة

يريد  1{اللَّهِ مَرْضَاتِ ابْتِغَاءَ نَفْسَهُ يَشْرِي مَنْ النَّاسِ وَمِنَ} ةيف سورة البقر  اهلل تعاىلكيف يقول   نظرا. ه سبحانه وتعاىلورأفت

 2{بِالْعِبَادِ رَءُوفٌ وَاللَّهُ}  ؟ماذا يقول اهللف، حىت يرضى اهلل ومشاالً  ايذهب ميينً  ،ت نفسه من أجل أن يرضى اهلليأن مي

 ،ويرضى -سبحانه وتعاىل- به إال يرأف حبالك ويوفقك إىل ما حيب هو اوتعلقً  يف طلب رضاه اما يرى يف قلبك صدقً ف
 .-سبحانه وتعاىل-، بل يعاملك بتمام رأفته اليعاملك برأفته م تستفرغ قواك تبذل جهدك و ا و ل جادً بِ قْ ال تظن أنك ت ُ ف
 

 (.ُقطّاع الطريقادفع عنك ) :الرابعةالنقطة 
 شخصكل و  ،ُقط اع الطريقهم  ، والذي يتعبنادفع عن نفسك ُقط اع الطريقاح احلياة لِ صْ يُ  اكرً ر املوت ذِ كُ ذْ تَ  أنن أجل مِ 
إمنا نضجت نتيجة  بالعمر اليس شرطً و -نضجت  فتكون قد ،حبتنامشكلتنا صُ  غالبنا ،ق خمتلفنيينا عنده ُقط اع طر م

، جتتمع قهم بالدنيان جهة تعل  مِ  ةشون معك الزالوا يف مرحلة الطفولك الذين يعيءزمالترى و  -تأملكو  وتدبركتفكريك 
أنت  :يقولون لكو عليك  نينقلبو  فمباشرة .سنذهب ونرتكهفال نتعلق اذذا كله  :وأنت تقول هلم قوك بالدنيا،معهم فيعل  
  !وك من حالة االكتئابرجحىت خي ه احللولهذ . جولنغري   للسوق أوم نذهب ملطعم قُ ف تنكد علينا وتريد أنمكتئب 

 ُيسه ل عليك أن اليأخذك أحدهم خلفه، وإمنا تبقى ذاكرا على أي شيء سُتقِبل النضج العقلي ما احلل؟ 
يُدِخَلك يف كنفه  ةيوم القيام -عز وجل- اهلل ستعد وأنت تعلم أناو  ،وعن لقائه -وجل عز- عن اهلل اعلمً ازدد 

اء امللك ستعدادك للقالما زاد وك ،تستعد للقاء امللك العظيم ، ملا تعلم هذا الشيءترمجان فيكلمك ليس بينك وبينه
سيصبح عندك ِمن النضج العقلي ما اليوازيه الناس الذين يعيشون  -إخل...سأل عنه مبعرفته ومعرفة ما ستُ - العظيم
 .معك

يف سورة يقول ربنا  ؟الذين تتصوروهنم قطاع الطريق أكثر ن هممَ  .أننا حنتاج أن ندفع عن حياتنا ُقط اع الطريق قصدامل

  .أي ال يصدنك عن اآلخرة 3{فَتَرْدَى هَوَاهُ وَاتَّبَعَ بِهَا يُؤْمِنُ لَا مَنْ عَنْهَا يَصُدَّنَّكَ فَلَا} :طه

 .ةأكثر صاد قاطع للطريق هم الصحبو  -
 .-اهلوى– ك اليت بني جنبيكنفسوهو  اعظيم جدً  شيء م يأتيك  -
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  ُقّطاع الطرثق عن نفسك؟ كيف تدفع

 .ف على اهللتعر   .1
أصبحت األمور تأخذ ف، نضج يف تفكريكشعرت بو  مت عن اهلل كفاككلما تعل    ،جعله ركنك الشديدا ،تعل م عنه
  .تشتاق هلا وتتعب حوهلاال تتشوف للدنيا و ف ن اهلل،تعلم أن كل شيء رزق مِ ف حجمها،

 . ف على الدنياتعر   .2
؟ أتعلم ماذا يعين أهنا أن الدنيا متاع الغرور فيها قيل لك ةمر من كم ف ،جتاهها ا نضج تفكريكفت على الدنيلما تعر  ك

وعاد إىل  ،سوق وال بائعهناك  فلم يصبح  م انفض  السوق، ا وأكله،شرتى متاعً وا ذهب للسوق رجلك متاع الغرور؟
 م إذا ري وراء الدنيا جي شخص هذا حال .ا مثالفاسدً  فاألكل كان ،شر وغُ وجد أنه غُ ولكنه  بيته فرحا مبتاعه،

 !أن كل ما معه ال شيء وجد ملوت ت حلظة اءجا
 اعْلَمُوا} :الدنيا يف مخسة أمور -وجل عز-اهلل  حصر ،عن الدنيا بكالم خمتصرفك تعر   سورة احلديد وهذه اآلية يف

 م يف  ا،العبً  كنت  من حياتك ةيف فرت  أنتف .1{وَالْأَوْلَادِ الْأَمْوَالِ فِي وَتَكَاثُرٌ نَكُمْبَيْ وَتَفَاخُرٌ وَزِينَةٌ وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا
 ،من حياتك تتكاثر ةويف فرت  ،من حياتك تتفاخر ة م يف فرت  ،ةمن حياتك هتتم بالزين ة م يف فرت  ،امن حياتك الهيً  ةفرت 

وكل تفكريك أن تفخر  ة،اخلارجي ةيف الزين غري مهتم إالو  ،وقلبك اله   ،بدنك العبف ،ها البعضمع بعض ةأو اخلمس
 . م تتكاثر ،ن هذان هذا وأحسن مِ أن تكون أحسن مِ  ادائمً  وتريد ،على غريك

 :لك يقول ولألنس فيه، خطط لقربك: تعال قل له .إىل شيء له قيمة ةالذي ليس له قيم شيءال لحتو   ةبهذه الصور ف
 ! ال تنكد علي

أعجب الكفار نباته و ، عيعين الزرا  الكفار  {نَبَاتُهُ الْكُفَّارَ أَعْجَبَ غَيْثٍ كَمَثَلِ} :يف وصف الدنيا -عز وجل- يقول اهلل
 ،فرتاه مصفرا م يهيج  ،يعرف أنه غاية يف اجلمال ةيفهم يف الصنع اذيج، والذي زرع أنه أي أعجب الزراع زرعه، أي

فال  ،يف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل ورضوان ر، لكننتهى األملو كان حطاما وانتهى ال ! م يكون حطاما
  .خطط لنفسك: قال لك، فكأنه يُ هذا أوهذا  إما :ن طريقنيغري واحد مِ  يوجد

فحىت  ،يل الدنيا نيزينو  اا كانو ، فهم أي  قطاع الطريقأرد عن نفسي  أن حياة البدلل اصلحً مُ حىت يكون ذكر املوت و 
عند اهلل،  املنازل بني الناس وتصور ،تصور جنة عرضها السماوات واألرض ،ما عند اهلل ىاهلل وعل ف علىتعر   تدفعهم

هل تعرف الفرق  !ةأدخل اجلنأهم شيء  :قولة تويف اجلن .وزير، طبيب، أمري :تقول يف الدنيا؟ إذا ُسئلت ماذا تتمىن
ري، ة األعلى كما نرى حنن يف الدنيا الكوكب الد  الذين يف املنزلة األدىن يرون الذين يف املنزل بني املنازل يوم القيامة؟

  .يا يرون الذين يف املنزلة العلياكذلك الذين يف املنزلة الدن  فال ترى إال ملعانه فقط؟بعيد  هو ى كيفر أت

                                                           
 [20:احلديد] 1
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 رتفع درجةف تثقل امليزان ةأن تسبيح ألهنم يعلمون ،ولذلك ال يتحسر أهل اجلنة إال على وقت مل يقضوه يف ذكر اهلل
  !بد، فتأيت احلسرةالع

ة، لكن يف توقيت غري كتشف أين هي حياته احلقيقيا اآلن   .1{لِحَيَاتِي قَدَّمْتُ لَيْتَنِي يَا} :وهلذا يف سورة الفجر يقول
  !مناسب

 بِمَا تَفْرَحُوا اوَلَ فَاتَكُمْ مَا عَلَى تَأْسَوْا لِكَيْلَا}: م قال ،ةأهنا مكتوبأرزاقنا و  -سبحانه وتعاىل- رَ كَ يف سورة احلديد ذَ و 

ملا تذوق مثال و  ،تناسبكال األلعاب اليت يلعب اذا األطفال جتد أن  ،اعقليً ا فكريً  اتنضج نضجً   أنت ملاف .2{آتَاكُمْ
 قيمة باونيت وجالكسي اليت تُباع يف الدكان؟  ستكونماذا  ،شوكوالتة من األماكن الشهرية

سيمتعك  هذا الذي يف األسفل أصال متعة، إمناالتشعر بأن ، الداخل وترتفع وترتقي من عقليا ملا تنضجأنك  املقصد
فأنت تتذكر ملا كنت ترى أفالم الكرتون . أمر واقعي، ستأتيك املتعة ولكن ليست بنفس الطريقة، وهذا خرآأمر 

  .األمر يف الدنيا؟ هكذا ما هذا الذي كنت أفعله : تقولرُب كْ تَ ما وبعد وتعجبك،
بينما  ،ألهنا مل تذهبتبكي  هاميكن أن جتد ،يتيسر هلا الذهاباعدت إحداهن على العشاء ومل لو ابنتك املراهقة و 

فهذا أمر غري ضروري  دثوإذا مل حي ،غدا دثاليوم حي حيدثما مل  :أنت إذا حدث لك مثل هذا وقد كرُبت، تقول
  .وليس هناك إشكال

الزهد إمنا أتكلم  النضج، فأنا ال أتكلم عن هذا ن نريدحن .ناتغري   ولكن ملا نضجنا ةاللذنفس  هيوها فهاهي أنفسنا
 بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ وَزِينَةٌ وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا} فهمك هذه اخلمسةويُ  يقلل من قيمة التوافهفالنضج  ، عن النضج

  .{وَالْأَوْلَادِ الْأَمْوَالِ فِي وَتَكَاثُرٌ
 ةحلرم وتأتيك هذه الرياح اللطيفيف ا مثال تطوفخمتلفة، فلما  عل اللذائذوجي أنضج فيجعلكصلح احلياة املوت يُ  رُ كْ ذِ 
 ة،أحسن مكان يف مكيف سكنته أو  ابينو  أنا ولو مثال ذهبتُ  ،الدنيا تكأنك ملك  حينها تشع ،تدخل يف أنفاسكف
 وأنت تقول !كله هلو ولعبو  (كذا وكذا  لدي  فالبلد  إىل أذهب أن أريد ،ال) :يقولس (.نريد أن نزيد ليلة) :له قلتو 
  !..كبار لكن  هناكو  ،نو ناضج همصغار لكن بيد أن هناك هذه الفوارق طبيعية، (؟أين عقلك) :له

يعلم فهو تفكريه وتفكري غريه، أسلوب بني فصال انعنده نوع  الناضجو ، الناضج معاملة قطاع الطريق نتعامل معهإذن 
يعرف  ثانياو  ،حا سرت ااهلل  فَ رَ ن عَ كل مَ و  ،يعرف اهلل أنه أوالً  على مها بناءً احجأاألشياء عنده تأخذ و  ماهي احلقيقة،

 لِكَيْلَا} :،  م قال لكأن اهلل كتب كل شيء كيف  رواوت واحىت تتصور  واقرؤوا السياق ،وحيصرها يف هذه اخلمسةالدنيا 

                                                           
 [24:الفجر] 1
 [23:احلديد] 2
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وال  هنا زن نفسكال حتُ غري مكتوب لن يأتيك، ف، والاملكتوب سيأتيك وتذوقهف {آتَاكُمْ مَابِ تَفْرَحُوا وَلَا فَاتَكُمْ مَا عَلَى تَأْسَوْا
 .يئالدرجة الغرور كونك ملكت ش هناك تصل

 .هم عندك وثقلهمعرف حد  ا، و عرف الناسا .3
 ب هذاأن يغضوما أريد  ع نفسي،ي هذا فأضي  رضِ أُ أريد أن و  ،ع نفسيأشرتي خاطر هذا فأضي   أن أريد أحيانا ألين

 ! ل معها وإمنا فقط أجامل هذا وهذا  أتعام م ملا آيت عند احلقوق أجد نفسي ال ! وأدور حول رضاهم ،ع نفسيأضي  ف
سريعوا  ىهنم سريعوا الرضإف ،ال يطرب ملدحهم وال جيزع لذمهمف ،سرتاحان عرف الناس مَ " :الفضيل بن عياضقال 

 "الغضب   واهلوى حيركهم
 نيقولو سلو فعلت كذا و  ،أسرف نيقولو سلو فعلت كذا ف !ع نفسك ألجلهم، ولن يرضوا ضي  ن املعقول أن تفليس مِ 

  ! ننتهيولن  ،لبَِ 
 .، لكن ال تفكر فيهم همإذا رضي اهلل أرضاهمو  ،اهلل اطلب رض، اال هتجرهمو  ،ن أجل اهللل أهل احلقوق مِ عامِ 

 .1((يَشَاءُ حَيْثُ يُصَرِّفُهُ وَاحِدٍ كَقَلْبٍ الرَّحْمَنِ أَصَابِعِ مِنْ إِصْبَعَيْنِ بَيْنَ كُلَّهَا آدَمَ بَنِي قُلُوبَ إِنَّ)) :احلديثورد يف  لذلك
 رضاه،قك للوصول إىل وأن يوف ،أن يشرح صدره ليهأواس ،مبن ميلك قلبه أوال تعلقيف ،أصبح ضدك زوجكِ  إذا رأيتِ ف
لم ف ،عيد قلبه إليكِ اهلل أن يُ  تسألني ،اهلل نعبديأنِت تو هو يغضب ف ،من أبواب العبادات اغضبه عليِك بابً  بحيصف

هو ة حقيقية، فمشكل دثحتقد  ةله مباشر  لو توجهتِ  للطريق، اأصبح ممهدً بل لك عن الطريق  اصادً  زوجكِ  يصبح
 .ن اهلل لكمِ و  ،مين إىل اهلل :إمنا هي ،إليك مباشرةمين  متشي ال الدنيا  ة،عن اآلخر  شغللن يرضى وأنا سأن

 
 (.استعمال عبادتي االستعاذة واالستعانة) :الخامسة النقطة

  .ن غاية يف األمهيةاالنقطت اتانه .ستعانةواال ةستعاذعباديت اال استعمال لحياةل صلًحامُ مما جيعل املوت 
 ورد عن  وهلذا .ن اهلل، أن جتعله كافيكأن تطلب العون مِ  در ب نفسك ، يعينال تأيت إياك نعبد إال مع إياك نستعني

 َفَكَأنَّ  ((فَيَنْفُخُ بِالنَّفْخِ يُؤْمَرُ مَتَى الْإِذْنَ وَاسْتَمَعَ الْقَرْنَ الْتَقَمَ قَدْ الْقَرْنِ وَصَاحِبُ أَنْعَمُ كَيْفَ)): أنه قال -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

 . ((تَوَكَّلْنَا اللَّهِ عَلَى الْوَكِيلُ وَنِعْمَ اللَّهُ حَسْبُنَا قُولُوا))  :هَلُمْ  فَ َقالَ  َوَسلََّم،  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيب   َأْصَحابِ  َعَلى ثَ ُقلَ  َذِلكَ 

 . كافيهم ما أمههم -عز وجل-، جلعل اهلل للتوكل على اهلل ،باهلل ستعانةلال -صلى اهلل عليه وسلم-أرشدهم النيب 

                                                           
 .رواه مسلم يف صحيحه 1
 .صحيح: رواه الرتمذي يف سننه وأمحد يف مسنده، وقال األلباين 2
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أن  التعلق باهلل،هو  مبدأ األمر ومنتهاه أن معىن ذلك .اهلل أن يكفيك ناطلب مِ ف ،هتمك وهي هم من مهومك ةاآلخر 
لنجاتك  اتكون سببً  أن يرشدك إىل أعمال صاحلة تسأل اهلل أي أن تكتفي باهلل،مبدأ األمر ومنتهاه أن  ،تستعني باهلل

 . فتبقى الدائرة كلها حول تعلقك باهلل. تلقى اهلل ماوقت

 ،1((فِيهَا وَمَا الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٌ الْجَنَّةِ فِي سَوْطٍ مَوْضِعُ)): خاريكما ورد يف صحيح الب  -صلى اهلل عليه وسلم-يقول النيب 

 قت اخلليقة إىل قياملِ منذ أن خُ يعين  من الدنياخري  !خري من الدنيا وما فيهاوهو  ،نصف مرت أقل من سوط هذاوال
يا والشوق إىل نفهذا مما يزيد حقارة الد! ةساوي نصف مرت يف اجلنتال  اتعرفه تعرفها واليت الاليت كل النعماءفة، الساع
  .اجلنة

اجلهاد أو  تعين ةغدوة أو روح  ((فِيهَا وَمَا الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٌ رَوْحَةٌ أَوْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَلَغَدْوَةٌ)) :-صلى اهلل عليه وسلم-ويقول 

  .خري من الدنيا وما فيها ، هيسنة الفجر لركعيت مثال نظرفا .ن الدنيا وما فيها، خري مِ ن أجل اهللأي عمل مِ 

ال تستحق منك أن الدنيا بشعرك كل هذا يُ . ((الْآخِرَةِ عَيْشُ إِلَّا عَيْشَ لَا اللَّهُمَّ)) :-صلى اهلل عليه وسلم-ويؤيده قول النيب 

 . هذا التعلق

 كان ابن عمرو   ((سَبِيلٍ عَابِرُ أَوْ غَرِيبٌ كَأَنَّكَ الدُّنْيَا فِي كُنْ)) :لعبد اهلل بن عمر -صلى اهلل عليه وسلم-النيب  وقد قال

ما كلف 5((لِمَوْتِكَ حَيَاتِكَ وَمِنْ لِمَرَضِكَ صِحَّتِكَ مِنْ وَخُذْ الْمَسَاءَ تَنْتَظِرْ فَلَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا الصَّبَاحَ تَنْتَظِرْ فَلَا أَمْسَيْتَ إِذَا)): يقول

بد أن تفقد فيه هذه وقت ال روكلما متتعت باحلياة تذك   .ةصاحب صح فيه تكون ال ا قدر زمنً تذك   ة،متتعت بالصح
  .احلياة

ال  يعين !انتهت الفرص كلها  أي  ((سَنَةً سِتِّنيَ بَلَّغَهُ حَتَّى أَجَلَهُ أَخَّرَ امْرِئٍ إِلَى اللَّهُ أَعْذَرَ)) :-صلى اهلل عليه وسلم-وقال 

  .وهو الزال على حاله ابلغ الستني عامً د فق ،عند هذا العبد أمام اهلل أعذار
 ماقليل ف ،فتوته على شيءقوته و شبابه و  يفأوال من عاش  :نقول. (على األقل اخلمسني سأنتظر) :ن يقولمَ  هناك

 !؟ ن قال لك أنك ستبلغ الستنيمَ  ؟ن أهل هذا احلديثن قال لك أنك ستكون مِ مَ  :ثانيا  .هري يستطيع تغي
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 : ي احلدث  ةالثاني ةلجملنأتي ل

 ((مَفَارِقُهُ فَإِنَّكَ أَحْبَبْتَ مَنْ وَأَحْبِبْ))

ال  أي 1((الْأَمَلِ وَطُولِ الدُّنْيَا حُبِّ فِي اثْنَتَيْنِ فِي شَابًّا الْكَبِريِ قَلْبُ يَزَالُ لَا)) :-صلى اهلل عليه وسلم-يؤيد هذا حديث النيب 

 دائرةأغلبها ت اليت شغلت قلوبنا هذه احملبوبا، ينتهي عن حب الدنيا وهو مل يعا ج نفسه ساإلنسان ملا يكربُ  أن   تظن
 البد   ،مساكن ،أوضاع ،أماكن ،أموال ،أشخاص سواءً  (فإنك مفارقه شئتن أحبب مَ ) قال لكيُ ولذا ، حول الدنيا

 ! تفارقكهي و أ أنك ستفارقها
 ،(وأحبب من شئت فإنك مفارقه ،ميت عش ما شئت فإنك)، يعين عن األوىلة متفرع ية من احلديثالثاناجلملة و 
لكن  ةن أهم أسباب الفرقمِ  املوتو  ،يزول عنك يءأو الش شيءيف الدنيا سواء أنت تزول عن ال البد أن تكون ةالفرقو 

 .هو السبب الوحيد ليس
! نهتفرتق عف ،بعد زمن يسري يتحول هذا احملبوب إىل عدوو  ،قلبك به تَ لْ غَ شَ  قريب   حبيب   يكون لك خليل   قدف

 م  ة،عند أمه وله مكان ااالبن حمبوبً فتجد  ،هذا دثحىت مع األبناء حيبل  ،مثل هذه احلاالت عليكم تمر  وبالتأكيد
ن هذه قطيعة مِ  نعم !يبقى بالشهر والشهرين ال تراه ، ويف النهاية م حيصل منه أو من زوجته مشاكل ،جهتفرح به وتزو  

  .كذلكوهو   مازلت حية أين ببته  م فارقته برغمأين أح ةلكن من اجلهة الكونيشرعية، جهة 
فرتقوا مع وجود كل ا  م ،هم البعضمع بعض نكل مكان يذهبو يف  ألعلى الدرجات و  يف عالقاهتم ن الزمالء وصلواوكم مِ 

ح هناك مل يصبو  الوفاء ذهب الناس يتغنون بأن !إىل عداء احلب حتول ا وإمناا طبيعي  افرتاقً ومل يفرتقوا  ،واحد يف مكانه
  ..وفاء

فهذا احملبوب ، يعذبه اذذا احملبوبأن  -تعلق قلبه بغري اهلل- غري اهللب امتأل قلبهن د مَ اهلل توع   البد أن نعرف أن ولكن

 جُكُمْوَأَزْوَا وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ آبَاؤُكُمْ كَانَ إِنْ قُلْ} :-سبحانه وتعاىل-قال . الذي تعلقت به سيتحول عليك سوط عذاب

  .2{فَتَرَبَّصُوا سَبِيلِهِ فِي وَجِهَادٍ وَرَسُولِهِ اللَّهِ مِنَ إِلَيْكُمْ أَحَبَّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ وَعَشرِيَتُكُمْ

عدنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد " :ةا قال أبو حنيفاألصغر كم اجلهاد األكرب إىل باجلهاداجلهاد يف سبيله يبدأ و 
اجلهاد  وه فيزاحم حب اهلل إليه جماهدة نفسك وصد قلبك أن يدخل أحد، و األصغر هي مجاهدة العدوف "األكرب
  .األكرب

                                                           
 .رواه البخاري يف صحيحه 1
 [24:التوبة] 2
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 :لك هلليقول ا ،فلما ميتلئ قلبك بغري اهلل ،عندي حمبوب أتعلق به غري اهلل ال إله إال اهلل، يعين ليس: أنت تقول
 . به ونعذبسوط عذاب تُ لهذه احملبوبات  تحولتأن ترقبوا و نتظروا ا يعين ،(رتبصواف)

من دون  أحدا ال جتعلأن  ،تتعلق الاملهم أن ، حد طبيعي هناك ؟مع اخللق نقوم بعمل عالقاتال  هل هذا يعين أن
أحد حنبه اذذه  فال يوجدا ما تنحرف هذه العالقات، وغالبً  ،الذي تدور حوله كَ كُ لَ ف َ  ،تدور حولهفحمور احلياة  هو اهلل

 .خرآمن اإلحنراف بشكل أو ب ةدث حالحتأن  البد  الصورة إال و 
 .نفسك رهينة هلا جتعلال فه، سبب لعذابإىل  هن أن تتحول حمبوباتمِ  هرحم نفسي أن العبدعلى ف

 
 في التعلق؟ اء؟ هل هذا يدخلم بالخفحاح والصدقة عنههل يدخل في ذلك الدعاء لهم بإل :سائلة تسأل

بقدر ما  اليس تعلقً  هذاو ، ةهلم اهلداي حنن حنب مثال، لو نتكلم عن أبنائناهذا ليس له عالقة وال يعترب تعلقا، ف: اجلواب
 ن،يدخنو  اشبابً  ورأيت ةإلشار وقفت عند ا مثال ،أيضا وحتبها ألوالد املسلمني ةحتب هلم اهلداي فأنت ،هو حب هلل

ا هلل مشاعر اهلداية هذه وأن يكون اخللق عبيدف ،ا مجياًل ليه رد  هم إن اهلل أن يرد  وترجي مِ  ،الصالح واهلدايةبتدعي هلم ف
ين أحبك، إمنا ا لألبعدين، وليست دائرة حولك ألأيضقربني لكنها صحيح أهنا أقوى يف األ ،تبدأ من األقربني لألبعدين

  .عبيدا هلل هؤالءأحب أن يكون و  ألين أحب اهلل
 

ال بد أن تعلم أن اهلل زين اتفقنا على أن هذه احملبوبات البد أن حيصل بينك وبينها مفارقة، فماذا تفعل يف نفسك؟ 
وال جتعلها مدار احلياة  ،تناوهلا بالقدر الذي يكفيك ، إمناحببها ال جتعل قلبك مشغواًل ف ،الشهوات من شيًئالك 

  .وحمورها
  .(ن ال تفارقهمَ  عليك أن حتب) :، وعلى هذا سنأيت باملعىن العكسيستفارقها بهااليت حتأن األشياء بالبد أن تعلم 

  ُمَّ  فََأْعطَاين، َسأَْلُتهُ   ُمَّ  فََأْعطَاين  َسأَْلُتهُ   ُمَّ  فََأْعطَاين  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ : قَالَ  ِحزَام   ْبنَ  َعْن َحِكيمَ ))

 وَكَانَ ،فِيهِ لَهُ يُبَارَكْ لَمْ نَفْسٍ بِإِشْرَافِ أَخَذَهُ وَمَنْ ،فِيهِ لَهُ بُورِكَ نَفْسٍ بِسَخَاوَةِ أَخَذَهُ فَمَنْ ،حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ الْمَالَ هَذَا إِنَّ حَكِيمُ يَا)) :قَالَ 

 وهو شديد احلب-الذي يأخذها وهو مستشرف  :بكالم خمتصر 1((السُّفْلَى الْيَدِ مِنْ خَيْرٌ الْعُلْيَا وَالْيَدُ ،يَشْبَعُ وَلَا يَأْكُلُ كَالَّذِي

، بطيب نفس هايأخذ أما الذي ،يشبعوال  ،بارك له فيهاال يُ  ،ينتشياء اليت زُ شديد احلب للمال ومثل هذه األ -متعلق
  .باركسيعطيه اهلل وهو مُ  ،يتعلقال ،يستشرفال ،جيريال سم له،مبا قُ  راض  
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كل ،أفكر فيه يأتيين وما ال ،الذي أمتناه وأشتهيه وأفكر فيه وأحلم به ال يأتيين شيءال :ألنفسنا نقول ادائم حنن وهلذا
 !شيء بالعكس يف الدنيا

أنا ال : قول مثالكأن ت  -تتعلق به-شيء تستشرفه  أيف ،احلقيقة هذه احلديث يفسر لك ت الدنيا بالعكس، إمناليسال 
 ،بارك له فيهال يُ  لكن يأتيه البيت ،بارك له فيهاال يُ  لكن ة تأتيهالسيار  جتد أن ،ارةأستطيع العيش لو ما اشرتيت سي

حذية، األغراض واملالبس واأل هلمتشرتي لللسوق  في بداية العام تذهبنيف ،يوجد مثل هؤالء األشخاص اللحوحني
 :ةمعروف ةالنتيج ،مباشرة به يقبلهتأيت  ضعيف، الذي والثاين مسكني  ، (وهايت كذا أحضري كذا) :ويقول ن يلح  هناك مَ و 

 . بارك له فيهيُ فسم له والثاين يرضى مبا قُ  أول ما أحضره له، ه ينقطعوإن وجدت ال أجد له يف السوق ما يريده،األول 
عن  حبثت ائقكد سجتمل  ولو عليه تشتهيه وتلح حىت الطعام بل هذا النص يف صحيح البخاري يصف لك احلقيقة،

أو  ،ال رغبة لك فيه جتد أن ملا يأيت الطعام آخر األمرويف  ،وكذا عن كذا حبثت اجلريان سائق دجتذا مل إو  ،اجلريان ائقس
  .ضروا معه كذا وكذاأن حيُ  انسو أو ، لذيذغري  كوني

أنا ليس يل حظ يف ) :ن فيقولوكل  حسب نضجه العقلي، فهناك مَ  ن ال يعرف تفسري مثل هذا،مَ  الناس نهناك مِ 
اذذا  والدكأل فسرت ةحىت يف الرتبياملطلوب منك أن تعرف التفسري الصحيح، و  ،(ينأنتم ال حتبون)، أو مثال (احلياة
 . املعىن

 ءبارك لك فيه، وكل شيق ال يُ خذته باستشراف وتعلُّ ن لك لو أي  كل ما زُ  ،ن شئت فإنك مفارقهحبب مَ أ: النتيجة
  .لك فيه خذته بطيب نفس ولست متعلقا مستشرفا، يُباركأ

 .باركمُ  وغريُ  مبارك   لكن نصيب   -الذي استشرف والذي طابت نفسه-االثنان سيأتيهما نصيبهما 
مل أت :واملعىن (.نك مفارقه إما مبوت أو غريهفإ ن اخللقن شئت مِ حبب مَ وأ) :هل العلمقال أ. هناك شرح هلذا احلديث

 ن تصاحب مِ مَ 
ً
نه البد إف ،ما يعصي ربكوال تطعه في ،إليه بقلبك فال تسكن ،ن مفارقتهال بد مِ  نهبأ ان اإلخوان عامل

يف اهلل  إن كان والبد فأحببف .1{الْمُتَّقِنيَ إِلَّا عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْأَخِلَّاءُ} :قيل فيه من فرقة األخالء كلهم إىل يوم  

  .اهعرف مواله مبحبة سو  اال تعلق قلبً و  ،تعاىلق ن يعينك على طاعة احلمَ 
 ، فكأنهحب اهلل ة القلبمات قلبه ألن حيا "مات قلبه قبل أن ميوت ،ن ميوتن أحب بقلبه مَ مَ " :قال بعض العارفني

 ،ن أحد يف الدنيا إال ضيفوما مِ . -سبحانه وتعاىل-حببه  احىت يبقى قلبك حيً ن حب غريه مِ غ قلبك فر   :يقال لك
   .ةدودلعارية مر رحتل وافالضيف مُ  ة،وما يف يديه عاري

                                                           
 [67:الزخرف] 1
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 من حيب وال تعاىل، اهلل وهو يفارقه ال من حيب أن الواعي العاقل على فينبغي ،شديد احملبوب وفراق" :أحدهمقال 
 من وكل حيب، ملا والفراق يكره، ما على باملوت القدوم فيكون اهلل، لقاء كره الدنيا أحب إذا فإنه الدنيا، وهو يفارقه
 ".فاقدها أنس من أكثر للدنيا دجالوا وأنس وأنسه، حبه قدرب فراقه يف أذاه فيكون حمبوبا فارق

ن ال يفارقك مَ  ينبغي أن حتب ، فمادام هو صعبوهذا أمر صعب عليك ،ن شئت فإنك مفارقهأحبب مَ  :كأنه يقال
  .ن يفارقك وهو الدنيا وأهلهاوال حتب مَ  ،وهو اهلل

يف  فال تكثر تعلقاتك وجتد نفسك ،الدنيا هذه ما عنده يمن الذ يكون أمله أشد  اإلنسان ملا جيد الدنيا  م يفقدها، 
 . تستطيع أن تعايش احلياة مع فقد هذه التعلقات رهينا هلا فما حلظة

بل  ،عيم الدنيابن لنفس عن البطر واألشر والفرحتأديب ا -شئت فإنك مفارقهوأحبب من –القصد اذذا " :قال العلماء
، َشَغَل قلبه حبب َمن ال يفارقه ويشقى ال حمالة بفراقه ،ن أحب شيئا يلزمه فراقهمَ أن  مىت علم املوت، فإنه ا يزيلهبكل م

ضافة للحياة ، فالعمر قليل باإلياما قالئلأوكل ذلك يتم بالصرب  ،وهو ذكر اهلل، فإن ذلك يصحبه يف القرب فال يفارقه
 ".وعند الصباح حيمد القوم السرى ،اآلخرة

فيحمدون اهلل أن  ،املنزل الذي يريدونه انفسهم يف الصباح قد بلغو جيدون أ ،ا يف الليلمشو  قد يت الصباح وهمأي ملا يأ
ن شئت فإنك فالدنيا كلها أيام قالئل فال تعلق قلبك بأهلها فتجد نفسك رهينا هلا، وأحبب مَ  ،امشوا يف الليل وما باتو 

 .مفارقه
 

  :يءأتعلق بش ن أجل أاّلِم ةعملي ةلوصف

 .متعلق أنت اذامب وانظر س قلبكحتسَّ  .1
 وهناك َمن ،أزواجهم ، وهناك َمنهم نقطة تعلقهارياهنم جأو  مصديقاهت فهناك َمن ،يف التعلق لسنا سواءً 

 ، مفتونة،ةباملرآ ةل النهار متعلقاطو  شكاهلم هي نقطة تعلقهم، فتجدهاأ وهناك َمن هي نقطة تعلقهم، أمواهلم
 .، عن التعلقةنتكلم عن الفتن حنن ال مينع اجلمال لكن اوهذ ،اخل...  هناك َمن أبناؤهم نقطة تعلقهمو 

 .يف عالجه تبدأمبا أنت متعلق حىت  نظروافتحسس قلبك 
 .نظر ملمارسات التعلقا .2

فتجدين الزوج ب تعلقتِ  لوو  .اذا يوجتتمع هايأن تكلم ينل الوقت تريداطو  ة جتدين أنكِ زميلتعلقِت بمثال لو ف
 يكون أحيانا ال ،أين ذهب توسوسني، و جواله شنيتفت ،ل وهو خارج  أيضاأنِك حتققني معه وهو داخل املنز 

وتطعم  تطبخ ، فتجد املرأةاملدحب تعلقي قد ،عند الناس ةمرتب رمبا ة،وظيف، رمبا بيت ، رمباشخصب التعلق
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 مل ميدحوها مترض وتنام على ا، وإذاحىت ميدحوه ةال اخلرييعمتفعل األأو  ،اجلريان من أجل أن ميدحوها
 .متعلق أنت البد أن تتحسس بأي شيء .اخل...الفراش 

 . ةكبح نفسك عن املمارسا  .3
نفسك  ياكبح ة،أو زميل ،الدنيا سوداء شعرين أنت ةملا تذهب هذه اجلار ، و جبارتك ةكتشفت أنك متعلقا  إذا

 عن نيكأنه دواء ترتاجع  ،خفضي عدد املكاملات مثال، مرات 5ها نتكلمي كنتِ  فإذا عن املمارسات،
 .البد أن نكبح أنفسنا عن ممارسات التعلق ،ستخدامه لكن بأسلوب حكيما

 .بطاعة اهلل شغلي نفسكِ ا .4
آخر، إمنا  ن نوع  مِ لتعلق  أو تلتفتني ،هنخر تكلميآ تبحثي عن أحد ليس احلل حىت تكبحي نفسك بأنف

  .مكان الفراغ طاعة ياجعل
 .أن األخالء سيصبحون أعداء نفسكِ  خو يف .5

 ةىل عداو إهذه العالقة حىت ال تتحول  هنا من التعلق بغري اهلل يلذا خفف ،ةأن أعاديها يوم القيامنا ال أحب أو 
 .ةيف الدنيا قبل اآلخر 

 
 ..ن آثار انقطاع التعلقاتبدأنا نعا ج نفسيا مِ  حنن
بعدما كانوا ف ،ةدواح ةزميلتها عليها مر  انقلبت م  تعلقت اذا، ة قدوهلا زميل من عمرها بنت يف العشرين ين مثالتأتي

 .، ولن يعودقلبها سيعود آملة يف أنفتشتكي زميلتها للناس تغري احلال، ، يةسو  نويشرتو ية سو  نوخيرجو  يةسو  نيدخلو 
ما كانت دخلت يف  ةلو كانت هذه القاعدة مستعملو   !ن االكتئاب ألن زميلتها ذهبتفنعاجلها مِ  ،دخلت يف إكتئاب

 ئتبتد قد العالقةو  ،املصابة باالكتئاب من أجل هذه العالقاتاحلاالت درجة تأتينا إىل أي  نال تتصورو أنتم  ،كتئابا 
 . من شدة التعلق ، وميكن أن ال تصل حلد أهنا غري سوية لكنةوتنتهي غري سوي ةسوي

كله   هذا ؟كذا وكذا  أو فعل قد رأى امرأة ثانيةزوجها  املرأة رأت نتحار يف املستشفيات نتيجة أناأليس عندنا حاالت 
  .(ن شئت فإنك مفارقهأحبب مَ )ن احلديث حتت هذه اجلملة مِ 

الزوج  عالقة من وثوقاأشد  عالقة وليس هناك .ويكون فيها نوع من املخادعة تتلبس علينا ،يف اهلل ةاألخو  أيضا يف و 
 ا تدخل باب التعلق،قد تنحرف العالقة بني املرأة وزوجها مل: ، ومع ذلك نقولدة مل تصل هلذا احل، حىت األخو  بزوجته

 .من باب أوىل ةاألخو  و  فُتجازى املرأة بزوجها،
ليس و  ،وأجلس معها معها خرجأنا أخرتع  العمل الصاحل حىت أ ة أكثر مما خناطب غريها ألن أحياناوحنن خناطب األخو  

 . من أجل اهلل
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ن تسع مِ فقدته  ،ةسن 21 هعمر  شاب رمبا ،فقدت ولدها -أسأل اهلل أن حيفظ للجميع ما وهبه- ةعلي حالت مر 
وجتد  ، عندها غريه،الوحيد ولدها وهو ليس ،كتئابالبكاء واال  كثرة  من مات باألمسكأنه و  ، قابلتهاةسنوات سابق

 ال ين، وأه كل شيء، وأحس أنجدا به ةكنت متعلق  :تقول .كتئابا دخلت طور ف األبناء الباقني،إمهال للزوج وإمهال 
 نتشعري خاطر املوت مير، وإذا جعلتِ وإحساس أنه كل احلياة،  احلب الشديدو هذا هف .أستطيع أن أعيش من دونه

اعلموا أن  ، وةطبيعي ةحال هناك. اإلحساس بفقدهن جتزعي مِ  أن كنميأنك  نتشعري، هو ال ميوتمتويت و  أن كنميأنك 
نوع حمبة قد يُفنت  ، لكن املقصود أن هذااا يف ديننن حيفظ علينا ما وهبنا وال يفتن  أأسأل اهلل  .املصيبة ينزل معها اجلرب

 .فيها اإلنسان
 

   .في كل شيء الخوف المبالغ فيه ى األبناء؟شدة الحب والخوف علماذا عن : سائلة تسأل
عن قلبك  يرد  . يتحول لوسواس وتعلقحىت ال  ،أنه حفيظ ،ونعم الوكيل ،أنه وكيل ،تعلمي عن اهلل أنه كايف: اجلواب

يذهب  على أال   ةحريص أهناتقول  أم يف أحد دول اخلليجوهناك  .أحفظهم وال أي شيءفال أنا هذا معرفة اهلل، 
وكأهنم ملا يركبون معها ال حيدث هلم  ،حادث يركبوا مع أحد وحيدث هلمأن  إال إياها، وختاف ةاملدرسإىل  أحد بأوالدها

اخلطأ و  ه،فقد :انمع عليها مصيبتجُ ف ،ةها بسبب خطأ هي أخطأته يف القيادفقدت أحد أبنائ م ابتليت و حادث، 
، وهذا نوع ابتالء حىت تطهر ت يف وسواس أهنا السببلَ خَ ودَ  !ختيلوا هذه املشاعر، أن أكون أنا السبب . %40عليها 

البد أن نفهم عجزنا عن نفعهم . احلدث واهلل ما أستطيع أن أنفعهمكنت معهم يف قلب فحىت لو  . قلبك من التعلقات
 .احلفيظ أن حيفظهم هبامس سأل اهللون
 

 .في تربيتنا ألبناءنا هل نحرص على غرس هذا الشيء فيهم؟ أننا ال ننفعهم وأنهم في وداعة اهلل: سائلة تسأل
 كاد  والناس الذين كانوا على تالل مىن ،يف مىن جدا ةأتت رياح شديد ،يف احلج قبل املاضي أةمر افهذه  نعم،: اجلواب

، من أصوات اخليام واحلديد ةخائف ةمهرول ةأتت مقبل، سنوات 7 ة بعمرطفلتها صغري  .يامهمسقط عليهم خاهلواء أن يُ 
ف ال خت ،ف أنا معكال خت) :ئهمألبنا كانوا يقولونكل األمهات    .ن أن يسقط عليها ومتوتفأقبلت على أمها خوفا مِ 

 ، أنفعكالأنا )  :بيديها، فتقول هلا األموالبنت متسك  ،(ال ختايف اهلل معنا) :البنتها تقولكانت لكن هي   .(أنا معك
البد أن  ةفي الرخاء ويف الشدف .ةالطفل ستكانتوا ،ظها اهللفِ حَ  ،ا اهللهَ عَ فَ ن َ ف َ  .( ينفعك إال اهلل، ال ينفعك إال اهللال

عندهم  خرينآناس أو  !(ن كذاف مِ ال ختاهلوا  يتنفسطول ما رأسي ) :وليس كما يقول البعض، متبني هلم أين لن أنفعك
 !(فال ختفمادام أنا موظف ) :يقولوافرصيد يف البنك 
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حيبه وما به فرحه من أسباب الدنيا، وذلك خيتلف باختالف الناس، جماهدة فراق ما ن مِ البد لكل إنسان ": وقد قيل
به  يرتك أوال ما دةمبال أو جاه أو قبول يف الوعظ أو بعز يف القضاء والوالية وبكثرة األتباع يف التدريس واإلفا فمن يفرح

ك ويلزم ذل ،ح مادتهميقحىت  ووسواسه يكف عن شهوتهو  ،غل إال بذكر اهلل والفكر فيهتشفرحه  م يراقب اهلل حىت ال ي
 . "فليس للجهاد آخر إال املوت ،بقية العمر

كف زمنا حىت يعا ج ، البد أن يوحب كثرة األتباع والناس التعلق بالوعظيف لو كانت فتنته  ،ن يعظ الناسمَ حىت  !ختيل
 . قلبه

 : ي احلدث  تأتينا اجلملة الثالثة

 

 ((بِهِ مَجْزِيٌّ فَإِنَّكَ شِئْتَ مَا وَاعْمَلْ))

 . ةجزاء يف الدنيا وجزاء يف اآلخر  :نقسم اجلزاء إىل قسمني
  .واضح ةاآلخر جزاء 

، هي مستقيم يرى أهل املنكر شخص مثال ؟يف حياهتم وظنوا أهنم ال حييدون عنه اطريقً  كم شق الناس: جزاء الدنيا
ألشخاص،  انتقاد   (كذا وكذا؟أن تفعل   قلبها يتحمل دين؟ كيف أليس عند هذه) :تقولف ،املتربجات ىتر متحجبة و 

 بأن ل يلال تقو  ،جازى أنت بهنتقاد ستُ هذا اال .يف القلب أنه دائر يكفي ، إمناامسموعً  اكالمً   ا أن يكونليس شرطً و 
تظن أنك  :وهذا يدل على أمور كثرية ،الكرب والعجب أقصد إمنا ،خرآعلى الدين كالم  ةاحلرقف ،نعلى الدي ةهذا حرق

 .ن يقلبها كيف يشاءمن أصابع الرمح إصبعنيتنسى أن القلوب بني و  ،تظن أن بيدك ثبات نفسكو  ،هتديت بنفسكا
الدعاء عن املنكر و  ي  هنو  باملعروف مر  أو على دين اهلل  ةأنت مكلف حبرق .تتسارع باحلكم على اخللق وكأنك مكلف اذم

  !زى ، والبد أن جتُ اختصاصك أبدً اليس من فأما احلكم عليهم  ،هلم
فتأتيين أم . تشاهد أفالًما وتفعل كذا وكذا زميلةهلا  ةطالب ناكوه ،ةيف املدرس (وكيلة)ة مساعد فهاهي ا،كم عشنا مواقفً و 

إال  ةالسن دورتال  م. (ويبدو أن أم زميلة ابنيت ال تربيها لون كذا وكذا،مليئة بأناس يفع هذه مدرستكم) :تقولو  الطالبة
تنتقد  !دور األمور حىت تذوق طعم ما تقول ت .اعمل ما شئت فإنك جمزي به ! مما فعلت زميلتها بنتها تفعل أسوءاو 

 لَا مَا تَرْكُهُ الْمَرْءِ إِسْلَامِ نِحُسْ مِنْ)) ومتشي على طريق أنك تذوق حىت تتأدب ،هذا من رمحة اهللو !  تقع فيما تنتقدف

  .الذي يعنيك أن تدعي للقوم وتأمرهم باملعروف وتنهاهم عن املنكر، وليس بأن تنتقدهم على الفعلو  1.((يَعْنِيهِ

                                                           
 .صحيح: رواه أمحد يف مسنده، والرتمذي وابن ماجه يف سننهما، وقال األلباين 1
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واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والشفقة  ،الكرب والعجب شيء .عند اهلل ةلكنها عظيم ةهذه مشاعر رمبا بسيطو 
 .ق أمر آخر متاماعلى اخلل

 قت السماء على األرض لوجد املتقيلو انطب"بن عباس ايقول  .كسن حيسن اهلل إليحتُ  .فإنك جمزي به وقس على ذلك
ء هنا يف الدنيا قبل ستجد اجلزاو  اعمل ،البد أن يوسع عليك ،ال ميكن تتقي ويضيق اهلل عليك "أبوابا خيرج منها

  .يف الدنيا يف اجلزاء يءحمسن كاملس شخصال ميكن أن يكون و  ،للجزاء فقط هنا يف الدنيا كله ذوق   ،ةخر اآل

أن إحسانه ضاع؟  هل تظنف 1{الْمُحْسِنِنيَ مِنَ نَرَاكَ إِنَّا}:ن لهه يف السجن يقوالاصاحب ،-عليه السالم-ليوسف  نظرا

وجه اهلل  م خيتربك اهلل يف  وتريد اتكون حمسنً  2{الْمُحْسِنِنيَ أَجْرَ يُضِيعُ لَا اللَّهَ فَإِنَّ وَيَصْبِرْ يَتَّقِ مَنْ إِنَّهُ} :يف آخر القصة يقول

، اليوم الناس ليس فيهم وفاء، االيوم املعروف ال ينفع أحدً : وليقع لعوام الناس فتقيقع لك مافال ، صدق إرادة وجهه
ال  (اعمل ما شئت فإنك جمزي به)افهم احلقيقة،  ،يدك، إىل آخر الفلسفات الواقعية عض  يدك باملعروف فتُ  د  اليوم مُ 

 ..الواقع رنفسل إذن ، تعال(يقول هذا الواقع ولكن) :ستقول. ويضيعه اهلل امعروفً  كن أن تفعلمي
 : أمورحدى ثالث إب هذا فسريُ  .، أحسنت ووجدت ضدهاوجدت منكرً و  امثال عملت معروفً أنا 

  .لصدقك ن اهللمِ  ختبارا .1
وأرسليها  لكِ  هذا هبة مين سأعطيكِ ) :قلتِ عليها و  حزنتِ ف ،ن أوضاع بلدهاع وقد حكت لكِ  ة،خادم عندكِ مثال ف

ال أستطيع و  ة اليوم مريضأنا واهلل) :تقولف (وكذا كذا  أن تفعلي ال تنسي) :هلا تقولني ةخارج نتِ أيف الصباح و  (ألهلك
هل ألن  ؟ذلك ا حدث لكِ ملاذ !(هذا جزاء املعروف فهل كذا وكذا  مس فعلت لكِ باأل أنا): تقولنيقد  (أعملأن 

 نفاقك يف سبيل اهلل،إاحلقيقة أن هذا اختبار لصدق  ؟ويف هذه األيام ال يوجد شخص ويف ءةجزاء اإلحسان إسا
 ن أجل اهلل،أنت أنفقت يف األصل مِ  ،تمرد عليكِ عليه وي ن أنفقتِ ، فيأيت مَ ن أجل اهللمِ  أنفقتِ  أنكِ  نيتقول فأنتِ 

أن  عرفتُ  :إمنا تقول ،ال بالكالم وال بقلبك ،د على صدقتك فتبطلها باملن  ال تعفيتمرد   مل وأ إذا مترد الطرف اآلخرف
 . اهلل خيتربين

ماذا إذن عما حيصل يف الواقع؟ . ال ميكن أن حتسن فيضيع اهلل أجر احملسننيف، (ما شئت فإنك جمزي به اعمل)إذن 
 .تأتيك األمور عكس ما كنت تتصورف إما أن اهلل خيتربك :الذي حيصل يف الواقع أحد ثالثة أمور

 .تنقلب عليك املسائل ألنك لست بصادقأو  .2
، ةاد الصعباملو  أو أوالد عمومتها س أوالد اجلريانتدر   ةإمرأ :مثال ،يف قلبك جعلتك تفعل هذا الفعل ةألن دسيس

هل هذا جزاء  :تقول  م ،جنحنا أننا ن هلا حىتو ا وال يقولهنأول ما ينجحوا ينكرو يف ذلك،  م  وتبذل جهودها

                                                           
 [36:يوسف] 1
 [40:يوسف] 2
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فحرمه  ال يريد إال الثناء أصال رمبا هوف ،للصدق اختبارً ا هنا هذا ليسو ؟ يف األصل ماذا أردتِ  :انقول هل !حساناإل
  !فجوزي بعكس مراده اهلل مراده،

اليوم ): له نيقولوذلك حىت جتلسني على الغداء وت ،مع احللويات ثالثة أو صنفنيقومني بعمل مثال على الغداء اليوم ت
 أنكِ  معىن ذلك !أغراضك وحتملني تِ أن نيتقوم (لن أوصلكِ ) :فإذا قال لكِ  (وأريدك أن توصلين ذاهبة ملكانأنا 

جاهده فإذا عملت العمل هلل لكن التفت القلب لثواين، أما  ،ن أجل شيءأي م ،ةاإلحسان بدسيس أصال فعلتِ 
  .تدليل أنك صدق فهذا هجاهد ،صرفيُ 

ستمر ا أي قلب أشراذا  :ىل قسمنيإتنقسم القلوب   معرض علينا الفنت تُ  ، إمنابطون أمهاتنا صادقنيحنن ال نأيت من 
 . اجلهاد هو احلل. ، فنكتت فيه نكتة بيضاءفأنكرها مباشرة شعر اذا أي، وقلب أنكرها ،معها

ما بايل أُحِسن وال  :وأقول ن اآلنحسِ أُ  ولكين ،يف الدنيا قبل اآلخرة( ما شئت فإنك جمزي به عملا) تعرف البد أن
لصدق  ختباراإما أنه  ؟مع ذلك ينقلب الناس علي   لكن من اهلل ؟ مع أين ال أنتظر اإلحسان من الناس إمناحُيَسن إيل  

اهلل  فاجلزاء أن ،تريده من ورائه شيءأحسنت لأي  ة،أصال أحسنت بدسيس كأن وهو مر الثاينوإما األ ،مرادك
 .الذي كنت تنتظره ال يأتيك يءالشو  ،يعاملك بنقيض قصدك

 .ا ألجره يوم القيامةن إليه حفظً سَ وال حيُ ن ن احملسِ سِ حيُ وقد  .3
اف أنه قد إحسانك الذي تذوقه اآلن يف الدنيا خيُ : كأنه يقال  .دينىل يوم الحفظ إحسانك وأجرك إمن باب هذا و 

 تَغْزُو غَازِيَةٍ مِنْ مَا)) :، ويف احلديثاآلخرةيف  ا، فرمبا ُحبس لك األجر مضاعفً ةن أجرك الذي يف اآلخر نقص مِ أيكون 

 ،ثلثي أجرها يف الدنيا ةوالسالم ةتعجلت بالغنيمأجرها ثالثة و  كأن 1((أَجْرِهِمْ ثُلُثَيْ تَعَجَّلُوا إِلَّا غَنِيمَةً فَيُصِيبُوا اللَّهِ سَبِيلِ فِي
  .هذا وجه خالف طويل عند العلماءو 

حى عنه ألن التائب ميُ  ةل بالتوبج  ولذلك ع ،ةه هنا قبل يوم القيامر  ستذوق مُ  ،سوءقاد و نتان مِ ما شئت  اعمل :وبالضد

 اسْتَطَعْتُ مَا وَوَعْدِكَ عَهْدِكَ عَلَى وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا خَلَقْتَنِي أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا رَبِّي أَنْتَ اللَّهُمَّ)) :يف سيد اإلستغفار ، وحنن نقولآثار ذنبه

أستعيذ من شر ما  2((أَنْتَ إِلَّا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ لَا فَإِنَّهُ لِي فَاغْفِرْ بِذَنْبِي لَكَ وَأَبُوءُ عَلَيَّ بِنِعْمَتِكَ لَكَ أَبُوءُ صَنَعْتُ مَا شَرِّ مِنْ بِكَ وذُأَعُ

  .وأنا أؤمن بذلك ة،خر يف الدنيا واآل اآثارً  فإن ملا صنعتُ  ،إليك أن تدفع عين أثر ما صنعت ئألتج ، يعينصنعت

                                                           
 .صحيح: يف سننه وقال األلباين رواه ابن ماجه  1
 .رواه البخاري يف صحيحه 2
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يف البخاري يف كتاب  ورديؤيده ما و  1{فَمُلَاقِيهِ كَدْحًا رَبِّكَ إِلَى كَادِحٌ إِنَّكَ الْإِنْسَانُ أَيُّهَا يَا} :مما يؤيد هذا املعىن قوله تعاىل

 البد أي أنك 2{فَازَ فَقَدْ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ النَّارِ عَنِ زُحْزِحَ فَمَنْ} :-سبحانه وتعاىل-قوله  ،الرقاق يف باب األمل وطوله

  .ة بأن تُزحزح عن الناريف اآلخر  تكون يف الدنيا أو أن إما ةهذه اجملازاو  ،ستجازى

  .ء ما عملواسريون جزا يعين 3{يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ الْأَمَلُ وَيُلْهِهِمُ وَيَتَمَتَّعُوا يَأْكُلُوا ذَرْهُمْ}:ويف املقابل يقول تعاىل لغري أهل اإلميان

 ،ن شر أيضا سرياهمن يعمل مثقال ذرة مِ ف !بالذر   ملقياسوا ،البد أن يراه 4{يَرَهُ خَيْرًا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ فَمَنْ} :قال تعاىل وقد

  .ةفشر يف الدنيا أو يف اآلخر  افخري وإن شرً  اإن خريً  ،ذرة تذهب هناك وليست
 
  :بثالث وصوفات لنا صفت الدنياوُ 

  مَيِّتٌ فَإِنَّكَ شِئْتَ مَا شْعِ .1

  مَفَارِقُهُ فَإِنَّكَ أَحْبَبْتَ مَنْ وَأَحْبِبْ . 

 بِهِ مَجْزِيٌّ فَإِنَّكَ شِئْتَ مَا وَاعْمَلْ . 

  .وعن أعمال يلحقها جزاء ة،عن حمبوبات يلحقها فرقو  ،عن حياة يلحقها موت: ثالثةالدنيا ال خترج عن هذه الف
ال  هذا ،تكون يف الدنيا من أهل الشرف فإذا أردت أن، ا بالشرف والعز  فتكون موصوفً   الدنياتفعله يف  م ُدللت على طريق

 .لكل عبد صيت يف السماء أن   حديث معنا مر  قد و  ،منزلتك عند اهلل ما األهم من ذلكلكن  ،مُتنع منه
 :اجلملة الرابعة  ي احلدث 

 

 ((لِاللَّيْ قِيَامُ الْمُؤْمِنِ شَرَفُ أَنّ واعْلَمْ))

 كل يصبحف ،مكانة لكن عند أهل السماء ككون لتبقيام الليل س سبب كونه شرف أن ؟اشرفً  قيام الليل ما وجه كون
  .أثر هذا الصيت يف السماء قبولك يف األرضو  ،يف السماء -مسعة- صيت

 صيتطريق إىل هذا الال ،ميدحوكلكي يرفعوك أو  تطرق أبواب اخللقال  ؟تريد أن تكون من أهل الشرف يف الدنيا هلف
  .بعدك عن الرياءن أسلم الطرق اليت تُ مِ هذا و  ،أن تسلك طريق ربك هو ةوهذه الرفع

                                                           
 [6:االنشقاق] 1
 [185:آل عمران] 2
 [3:احلجر] 3
 [7:الزلزلة] 4
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ا كان بينك وبني اهلل خبيئة ذفإ ألنه يبعدك عن الرياء ومالحظة الناس، ولذلك كن حذرا،؟ دونا عن غريه ملاذا قيام الليل
تقل ال، (من بعد الفجر إال وما منت الساعة الثالثةأنا قمت  أصال) :لال تق ،بينك وبني اهلل اجعلها سرً اال تعلنها، عمل 
وعن  ةمهم عن فعل الصحابعن قيام الليل وكل اأخرج هلم أحاديثً فأن تفيدهم  أردت إذاو  ،بالتصريح وال بالتلميح ذلك

  !لكن ليس أنت ،التابعني

هذا مثلما حيدث يف و  ،((يَعْنِيهِ لَا مَا تَرْكُهُ الْمَرْءِ إِسْلَامِ حُسْنِ مِنْ))مسه ا اه درسً س؟ در  هل تقوم الليل :أحدهم إذا سألكو 

 إِسْلَامِ حُسْنِ مِنْ)) نه درسستعطي ؟ستقولني ذاما ؟كم عمرك  :إذا سألِك أحدهم ؟ا قرأتكم جزءً   :ن، جتدهم يسألونكرمضا

 أليس كذلك؟ ، لن ترديري ماذا ستقولنيوانظ كم عمركِ  سألك أنه عتربيإذن ا ((يَعْنِيهِ لَا مَا تَرْكُهُ الْمَرْءِ

 .، عند اهلل ومالئكتهعند أهل السماء ةصبح لك مكاني أن أي الشرفف( شرف املؤمن قيامه بالليل) ذاملا واالبد أن تتصور 
جاء شرف الدنيا من شرف مكانك عند ف ،يف األرضذلك ألقي  لك مكانة وصيت ومسعة عند أهل السماء تفإذا أصبح

  .اهلل
 .ى الخلقمن اهلل إلو  ،منك إلى اهلل :ه قاعدة ال تنساهاوهذ
 .منك إىل اهلل ومن اهلل إليهم ينشرح صدر أبنائك للدين، فاألمرأن  أردت فإذا

 . فكذلك أن تشرح صدر زوجك لك أردتوإذا 
بيدنا  أما حنن فليس ور أوالدنا للدين،حنن نتعلق باهلل أن يرزقنا األسباب لنقوم اذا باحلقوق، نتعلق باهلل أن يشرح صد

  .ن إليهو نحن دائما فزعشيء، البد أن نعرف ضعفنا وعجزنا وفقرنا إليه، ف
يساوي قبوال وصيتا يف األرض، فرتتفع منزلتك عند اخللق  يف السماء ا؟ ألن صيتً شرفقيام الليل ملاذا : هذا تفسري لسؤالنا

 .اخالصً  ملهتعا امل   عن طريق اهلل
 ؟عن باقي األعمال املاذا القيام دونً إذن 

 .ألن فيه خبيئة عمل .1
ميان زيادة اإلو  ،ميانن سبب لزيادة اإلآالقيام بالقر و  يحصل فيه شيء من التدبر،ف، فيه بالقرآن قرأألن القيام يُ  .2

 .ووقع القبول يف األرض جعل لك صيت يف السماء إميانا دتكلما ز   .نسبب حملبة الرمح
كما أنكم   ،تنظر إىل األرض فتجدها ظلماء أن املالئكة فقد ورد .بيته القيام سبب إلنارة قلب اإلنسان وإنارة .3

 وهكذافاملالئكة تراها كالنجوم،  ،قرأ فيها القرآن كالنجوم يف السماءوالبيوت اليت يُ  تنظرون إىل السماء ظلماء،
 .يأيت الشرف واملكانة

 هللا

 منك الخلق
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ن مَ  :يقولفخر اء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآللسمإىل ا ةكل ليل  ينزل -جلو  عز-أن اهلل  يف قيام الليلمما جيعل الشرف 
 -سبحانه وتعاىل- عتقدنا يقينا نزولهالو  ذلك معىن ؟ن يستغفرين فأغفر لهمَ  ؟ن يسألين فأعطيهمَ  ؟يدعوين فأستجيب له

  .ا االعتقادحنن عن هذ لناوثقُ  ،ن جهةلكن أثقلتنا الدنيا مِ  ،وقت النداءخللقه ما كان يفوتنا  نداؤهعتقدنا يقينا او 
يليق  ينزل نزوالً  -سبحانه وتعاىل-اليت تتيقن اذا أنه  الصفات ومن ضمن ،عتقادك يف صفات اهللاقدر ما تستطيع راجع 

 .عنهم أنه يناديهم وهو مستغن  : من آثار وده خللقه ، لكن هذاعنهم يف غىن أنه رغم يقيننا ،وأنه ينادي خلقه ،جبالله
اإلنسان  على محافظةلل استعري ذلك نتصاب أكمل اهليئاتوملا كانت هيئة اال ة،تصاب القامان القيام هو ؟ما هو القيام

فأصبح  ،ستغراقه يف النوم أو اللهواوعدم تعطيله ب يف الليل ةعلى الصال ةاحملافظفمعىن قيام الليل أي  ،نفسه يف الصالة ليال
  .قيام الليل من الدوام

سيكون  أن قيام الليل فهل معىن ذلك  ،يعين قام على األمر إذا دام وثبت "م وثبتقام على األمر دا" :أحد العلماءقال 
ملا  ؟لنساء العذرل بالنسبةدائم القيام إال يف حال السفر أو املرض أو  بأن تكون أو ؟امتقطعً  اجرد أنك تقوم قيامً مب كشرف

، وعلى ةذا الشرف حيصله املؤمن باملداومه نإذ .والعذر معذور فيه ،كتب للعبد أنه قائميُ  سفر أو مرض هناك يكون
 ؟السهر ؟اللهو ؟النوم ؟ةما الذي يشغلك عن املداوم :ذلك

 
 :قيام الليلعلى  ةنتفق على أمور إن شاء اهلل تسبب لنا املدالوم

  .احلمد على نعمة ثلث الليل األخري :مر وأمههاألأول  .1
اذذا  انتفاعً ا -يف هذا املوطن-يعين ألزيدنكم  1{لَأَزِيدَنَّكُمْ تُمْشَكَرْ لَئِنْ} ة من اهللن  البد أن تشعر أن هذا الوقت مِ 

 -سبحانه وتعاىل-لنزوله  اجعل هذا الثلث األخري وقتً  هتحمد اهلل عزوجل وتشكره على أنف ،الذي محدمت عليه
 !وهو ينزل يناديين الغين أنا الفقري وهو  :ةيف املسأل أملتتف  ،وأنت الفقري ،عنك مستغن   عتقد أنه متكرب  موأنت 

    .أشكره وأمحده أن جعل هذا الوقت وجعله اذذه الصفة
  .أحتاج حىت أداوم على قيام الليل الشعور بالفقر التام هلل .2

ستغىن وكذب االذي بل و  ؟ر للعسرىس  ين الذي يُ ولذلك مَ  ،ينادي اهلل فيه؟ املستغين ان الذي يرتك وقتً مَ ف
أي أنه يقوم يف الطوارئ  ،ال توجد عنده حاجة ليقومهذا األسبوع  ويشعر أنه الذي يستغين عن اهللف، باحلسىن

جزاك اهلل خريا لكنك لن تدخل يف هذا فوقمت  حدث ذلكلو  !ضأو مر  ةمشكل كانت هناكلو   ، أوفقط
 . ألن شرفه قيامه بالليل يعين دوامه على هذا الفعل ؛الوصف

                                                           
 [7:إبراهيم] 1
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اهلموم داية اليت تقع يف قلبك، و اهلو ، يف قلبك يقعسالنور الذي  فقط فانظر إىلدقائق  ةبني يديه عشر  وقفت إذا
 . عنهيستطيع أن يعرب  ن ذاق قيام الليل المَ  !ك، أمر يفوق الوصف اليت تزاح من نفس

 هلذه األمةمحد اهلل أن جعل ابقيام الليل رت ك  كلما ذُ  ،هلل على هذا الوقت حىت لو ما قمتشاكرا كن حامدا ف
ر نفسك دائما حبقيقة فقرك وحقيقة عِ  م أشْ   لينا،ه ينزل إأن -سبحانه وتعاىل-من صفاته  وجعل ،قيام الليل
  .د اهلل مبقت نفسك، مقتها ألهنا ثقيلة ليست راضية أن تقومتعب  فاستطعت أن تقوم  ذا ما، وإحاجتك

 . وال تعتمد على األسباب ،ستعانةبعبادة اال -عز وجل- د اهللتعب   .3
فإذا  ،إذا رن ت الساعة مع نفسك ةخل يف معركستدف ستعانةن عندك عبادة االكتإذا مل و  ،ةالساع عايرت نتفأ

 5 ةغفو  نعم: أنت تقولو  ؟ةغفو هل تريد  :ترن وتقول لك ةالساعف ،القيام ستنام وترتك على األسباب اعتمدت
؟ ال يقال لك ذاما !لفجرا أن يؤذن إىلوتغلقها ، املرة الثانية وتغلقها ،سرتن ةوتعتمد أن الساع ،وتنام ،دقائق

  .باهلل اإمنا كن مستعينً  ،تعتمد على األسباب
 أين أكيدف ةالساع رتُ عايو  اولست متعشيً  منت جيًداأنا اليوم  :ل لنفسكال تق الوسادةعندما تضع رأسك على 

يف قلبك ال يقع  أن لكن بشرط ة مشكلال ةالساع عاير ،على السبب هذا اعتماد  ! نك ال تقومأجتد   م ،سأقوم
 ،شيءأهم  وهذا ال تعتمد عليهاف !السبب خيذلكأحيانا كثرية برغم أهنا سبب لكن ، وقظكاليت ست ا هيأهن

 . ع أن تعتمدنوميُ  .إمنا اعتماد ا، فهذه مل تصبح أسبابً بابا  م تظن أن اذا البد أن تقومألنك تعد لنفسك أس
، نكسل فيوم عن يومأما حنن  .باهللة استعانو  اعتمادً ا ؟كيف كان يقوم الناس  :ةقبل أربعة عشر قرن سابق ركمأذك  
 (إياك نعبد) أن ال تنسوا. تنا تطبطب علينااحىت ساع ة؟غفو  هل تريدون: لنا تقولو  كسالنة مثلنا  تنااحىت ساع بل

وأيضا هناك سبب  ،ستعانةاالأن أسبااذم  ونستجد ،ما هي أسباب السلف واوانظر  ،(إياك نستعني)تأيت بعدها 
 :ر وهي النقطة الرابعةآخ

 .ستغفارن االأكثر مِ  .4
 .الطاعات أبوابلك  ستغفار فُتحكلما أكثرت من االف
ال  ،تح لك ال تتكلميُفيعين ملا يتيسر لك و ، القيام سر فاحفظه بينك وبني اهللتح لك من باب يُفعلم أن ما او 

 .خبيئة عمل اجعلها ،لناسلحتكي 
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 :اجلملة اخلامسة  ي احلدث 

 

 ((النَّاسِ عَنِ اسْتِغْنَاؤُهُ وَعِزُّهُ))

 وَرُزِقَ أَسْلَمَ مَنْ أَفْلَحَ قَدْ)) :-صلى اهلل عليه وسلم-ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم والرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو عن النيب 

هم إىل كف القلب عن التعلق مبا يف يف أيدي عما البصر ء عن اخللق يبدأ من كفستغنااال 1((آتَاهُ بِمَا اللَّهُ وَقَنَّعَهُ كَفَافًا

 .قلبكو  لسانكو  بصرك أي ،أيديهم
، ببصره للهتك ه عن اخللقاستغناء ضيعر  فهو  ،الذي ميلك والذي ال ميلك ويشرتك يف هذا ،عندنا ةرب مشكلأك البصر

ن وكل مَ -تابه يف كخاطب اهلل عز وجل نبيه  كيف؟. إليهم ةيصبح يف حاج ،عن اخللق امستغنيً  بحيص أنبدل  أي أنه

؟ كف منك ما املطلوب 2{فِيهِ لِنَفْتِنَهُمْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ زَهْرَةَ مِنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتَّعْنَا مَا إِلَى عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ وَلَا} -يصلح هلم اخلطاب

ال  ،وال تتبعه بعينيك ،ف بصرك عنهكُ   ،ا كانأي   ..مال ،ملبوسمن ع اهلل به اخللق ما مت  ع ،ما يف أيدي الناسعينيك ع
 . وهذا ماذا عندهوال ترى هذا عنده ماذا  ،ل اخللقوابع أحتت

هذا كم مثل  :يقولون، جتدهم مطعم مشهور يف البلد والناس متر عليه لو كان هنالك ة،احلاصل ةمن كثرة الفتن حنن
وحيسب كم يأخذ كم طالب عندهم؟   :قولمثال ي ةأهلي ةمدرس مر علىلو و  ،ةمعادل فيقوم بعمل يف الشهر؟ كسبي

وكل  ويده بصره وفكره وقلبه د  هذا مَ ف !كذا وكذا م خيرج الناتج بأن الصايف هلم يف السنة  يعطي املدرسني منهم وكم 
  .نت اذذاوغريه قد فُ  ،ع به غريهشيء إىل ما ُمت  

  .شيء عند اخللق عن أيبصرك وقلبك ولسانك  ردوقتما تهو أن عزك  عرفالبد أن ت أنك املقصد
  .أن نفقد عزنا الذي هو من عطايا اهلل لنايسبب  له كثريةالر ستسهالنا هلذا األمر ووضع األعذاا

يف بيتها شيء  تقليب بصركأن  نتشعري ،إخل..  أو فرشت بيتها ،ترتدي خامت ة، أوترتدي ساع امرأةجبانبك  مثال
صلى -ر النيب مِ بل أُ  ،طبيعيب ليس وهوهذا عندنا شيء طبيعي  كله،  ها من أين أتت بيسألتأن  ، وطبيعي أيضاطبيعي

جرد أن متد مب، هذا احلسد ، وهذا خيتلف عنن يصلح له اخلطاب أال ميد عينيه إىل ما ُمتع به غريهومَ  -اهلل عليه وسلم
  .تقلب عينيك يف الدنياو  بصرك

 .يعلقك بالدنيا يس فيماول يزيدك إميانا لتدبر والتفكر فيماللقت خُ  قد كاعين :كأنه يقال

                                                           
 .رواه مسلم يف صحيحه 1
 [131:طه] 2



 

 

24 

نفسك فال تعلق  وأحبب من شئت فإنك مفارقه،عش ما شئت فإنك ميت  :فنحن من آخر الكالم سنعود ألوله
أسأل الناس حىت  أنا: يقول هناك َمنو . وفرش مثل هذا أريد خامت مثل تلك وساعة مثل تلك: وتقول ،بالدنيا وتولعها

 مبئة عذر هلذا املد،  نفسناحنن سنأيت أل. يف السوق حبثيوفر أ
  :تستغين عن اخللق بثالثة أمورأن املقصود 

 بصرك دال مت .1
 ال تشغل قلبك .2
  .ال تطلق لسانك .3

 . ستحي جيعلك اهلل عزيزاا ،أين أنظر للناس وللذي عندهم احلياءجعل من ا
انك، استغين عن عن سؤالك بلس ستغينا ،عن اخللق استغينزيزا عند الناس حىت تصبح ع ..هذه كلمات تصف احلياة
ن يستغين مَ و  ،ن يستعفف يعفه اهللمَ ف وكلما استغنيت أغناك اهلل، ،أن تشغل قلبك بأشيائهم النظر ومد البصر، استغين

مطلوب منك أن تغض بصرك وتصرف قلبك عن االنشغال  ، يف هناية األمرزيادة تعلق بالدنيافأما عكس هذا  .يغنه اهلل
 .لسؤالعند الناس وتكف لسانك عن ا مبا

 
 .وجل أن ينفعين وينفعكم مبا مسعتمأسأل اهلل عز 

 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني


