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 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهللوحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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عناصر الدرس:
 . 1أن كالم اهلل وكالم رسوله تام يف النفع ،لكن ملن كان صادقا.
 . 2أن اهلل -عز وجل -هو الذي مين على عباده بالعلم ،وال فضل ألحد من اخللق على أحد.
 . 3كلمات تصف احلياة :عش ما شئت فإنك ميت :
أن اهلل هو واهب احلياة وهو الذي يصف لنا احلياة بكالمه أو بكالم نبيه -صلى اهلل عليه وسلم-.أن املوت خملوق كما أن احلياة خملوقة والدليل {الَّ ِذي خلَق الْموت و ْ َِح َس ُن َع َم ًال}
احلَيَا َة ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َ َ َْ َ َ
ِ
صلِح احلياة لو استعنا باهلل
بقاء ذ ْكر املوت يُ ْصلِح احلياة..
مخسة نقاط جتعل ذكر املوت يُ ْ . 4كلمات تصف احلياة :أحبب من شئت فإنك مفارقه :
 أدلة تؤيده..مشغوال باحملبوبات ،إمنا تناوهلا بالقدر الذي يكفيك ،وال جتعلها مدار احلياة وحمورها.
 ال جتعل قلبكً
 وصفة عملية ِمن أجل أال أتعلق بشيء .. . 5كلمات تصف احلياة :اعمل ما شئت فإنك جمزي به :
 أدلة تؤيده.. جمزي به يف الدنيا واآلخرة أمثلة من الواقع . 6كلمات تصف احلياة :اعلم أن شرف املؤمن قيام الليل :
 ملاذا القيام دونًا عن باقي األعمال؟ أربعة أمور تعني على املداومة على قيام الليل. .7كلمات تصف احلياة :عز املؤمن استغناؤه عن اخللق :
 تستغين عن اخللق بثالثة أمور: .1ال متد بصرك
 .2ال تشغل قلبك
 .3ال تطلق لسانك.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
احلمد هلل الذي بفضله ينتفع العباد بكالمه ،فهو -سبحانه وتعاىل -الذي حيبب إلينا االميان ويزينه يف قلوبنا ،وهو
وآخرا له -سبحانه وتعاىل ،-ليس للعباد على العباد فضل،
الذي يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،فالفضل أوًال ً

بل الفضل كله له -سبحانه وتعاىل.-

فهو الذي أنزل كتابه وأرسل رسوله وجعل كلمات نبيه -صلى اهلل عليه وسلم -منريات يف القلوب ،بل جعل هذا
القرآن العظيم ينتفع به اخللق كلهم ،أمل تسمع إىل اجلن يقولون{ :إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ( )1يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ}،1

فها هو القرآن يقع يف قلوب الصادقني فينتفعون به ،ال ينفع يف احلقيقة إال كالم اهلل وكالم نبيه -صلى اهلل عليه وسلم-
فإذا أتى لقلوب صادقة -وهذا شرط مهم جدا -نَ َف َع اهلل اذذا الكالم ،وإذا أتى لقلوب ليست بصادقةَ ،ح َجَز اهلل -عز

وجل -الفهم عن كل كاذب ،وكل مستكرب.

مثال يف سورة البقرة للمتقني ،ويف سورة القصص قال
ولذلك تسمع يف نصوص كثرية أن هذا القرآن ُهدى ،لكن ملن؟ ً
اهلل -عز وجل -لنبيه -صلى اهلل عليه وسلم{:-نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ} ملن؟ {لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}.2

إذن شرط االنتفاع بكل هذه األخبار اليت يف القرآن واليت جرت على لسان النيب -صلى اهلل عليه وسلم -أن تكون
صادقًا ،تريد أن هتتدي؛ ألن جزاء الصدق أن يشرح اهلل الصدر لفهم كالم اهلل وكالم رسوله -صلى اهلل عليه وسلم.-
أبدا أي فضل على أحد ،إمنا يف احلقيقة الفضل كله هلل ،فلما تأيت السم
على ذلك البد أن نتفق أنه ليس للخلق ً
عظيم من أمسائه وهو اسم (املنان) ،تفهم أنه هو الذي مين على خلقه بأن يشرح صدورهم للعلم ،وهو الذي مين على
موجودا ببدنك لكن ال ينتفع قلبك اذذا العلم إال أن ينفعك اهلل به،
خلقه أن جيمع قلواذم لالنتفاع ،فيمكن أن تكون
ً
وهذه قاعدة غاية يف األمهية.

إذن خرجنا بنتيجتني:
 .1أن كالم اهلل وكالم رسوله تام يف النفع ،وأن هذا القران يهدي لليت هي أقوم ،لكن ال يهتدي لليت هي أقوم إال
َمن كان صادقًا.

 .2أن اهلل -عز وجل -هو الذي مين على عباده ،يشرح صدورهم ألن يسمعوا الكالم ،فمهما كان الذي يكلمك
بليغًا ومهما كان الذي يكلمك صاحب أسلوب ،إذا مل يشرح اهلل صدرك ألن تفهم فلن تفهم ،فلهذا يبقى
تعبُّدنا هلل -عز وجل -بامسه املنان ،فنقطع عالئقنا باخللق ،وال نتصور أننا لو مسعنا لفالن أو فالن سننتفع،
[ 1اجلن]2-1:

[ 2القصص]3:
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لكن لو َمن اهلل علينا وشرح صدورنا ووهبنا يف هذه اللحظة قدرة على الفهم ف ِهمنا ،وإذا مل يهبنا قدرة على
الفهم مل نفهم مهما كان َمن يكلمنا .وهاهو النيب -صلى اهلل عليه وسلم -وها هم كفار قريش ،أتظن بليغا

أكثر منه -صلى اهلل عليه وسلم-؟ أتظن فصيحا أكثر منه؟ أتظن صادقا أكثر منه؟ ال ،ومع ذلك قال اهلل -
عز وجل -عن بعضهم{ :وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} .1القرآن عليهم عمى ،مالسبب؟ ما صدقوا فما شرح اهلل
صدرهم ،إذن اصدق يشرح اهلل صدرك.
هذا كالم مهم جدا ألننا نريد أن ندخل على موضوع أمسيناه (كلمات تصف احلياة) أسأل اهلل -عز وجل -أن
ينفعنا اذذه الكلمات واليت هي من كالم نبيه -صلى اهلل عليه وسلم.-
وعلينا أن نتفق أن هذه احلياة ِمنةً ِمْنه -سبحانه ،-فاهلل هو واهب احلياة وهو الذي يصف لنا احلياة بكالمه أو بكالم
ِ
العرفان.
نبيه -صلى اهلل عليه وسلم ،-وهذا هو العلم ،فالعلم :قال اهلل ،قال رسوله ،قال الصحابة أولو

يف هذا اللقاء سيكون كالمنا عن وصف احلياة ولكن من كالم النيب -صلى اهلل عليه وسلم.-
أوال  م نعلق عليه حبيث يتبني لنا أين وصف احلياة.
سنقف أمام احلديث ً
عن َس ْه ِل بن َس ْعد الساعدي رضي اهلل عنه ،قال :جاء جربيل إىل النيب -صلى اهلل عليه وسلم -فقال له:

((يَا مُحَمَّدُ ،عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ،وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ ،وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ))

هذا خطاب ِمن جربيل -عليه السالم -للنيب -صلى اهلل عليه وسلم ،-وهذا شيء من الوحي .ثالث مجل هي ملخص
احلياة.كم ستعيش؟ عش ما شئت أن تعيش ،ففي النهاية أنت ميت ،أحبب َمن شئت ،ويف النهاية البد أن تفارقه  ،م
اعمل ما شئت -و ها أنت تعمل والزلت تعمل كادحا -لكن اجعل بني عينيك أنك جمزي به.

 م يقول جربيل -عليه السالم -للنيب -صلى اهلل عليه وسلم:-
((واعْلَمْ أَنّ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ))
الثالثة األوىل وصف جممل للحياة  ،م اجلملتان األخريتان من احلديث طريق للشرف والعز.
ومن الضروري أن تكون هذه اجلُمل اخلمس موجودة يف عقولنا قبل أن نبدأ يف شرحها.

[ 1فصلت]44:
 2رواه احلاكم يف ”املستدرك“ (كتاب الرقاق /عش ما شئت فإنك ميت .)8038 /ورواه البيهقي يف ”شعب اإلميان“ (التاسع والثالثون من شعب اإلميان/
 .)10145ورواه الطرباين يف ”األوسط“ ( .)483 /4( )4424وحسنه األلباين يف ”السلسلة الصحيحة“ (.)505 /2
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البد أن نتفق على أمر مهم :هذه احلقائق اليت ذُكِرت يف احلديث ليست جديدة ،فكل الناس يعلمون -بدون أي
للجمل ،فكل مجلة تكون اليت بعدها أقل يقينا منها.
حاجز يف هذا الفهم -أهنم سيعيشون وسيموتون ،لكن انظر ُ

كلنا على يقني تام أننا مهما عشنا سنموت ،يأيت بعد ذلك قوله( :أحبب َمن شئت فإنك مفارقه) ،وهذا األمر أقل

من جهة اليقني؛ مبعىن كلما كان اإلنسان قليل التجربة ظن أن حمبوباته باقية اليفارقها  ،م األمر الذي بعده (واعمل ما
شئت فإنك جمزي به) كلما كان اإلنسان أقل جتربة ظن أن أعماله اليت يعملها ستذهب ولن ُجيزى عليها يف الدنيا وال
يف اآلخرة.

ننظر للثالث النصوص بنظرة أخرى :حنن غالبا هنرب من هذه األمور الثالثة ،هنرب ِمن ذكر املوت ِ
ومن تصور الفراق
ِ
أحدا فال أُذكره باملوت حىت ال أنكد عليه ،وهذه ليست خدمة له بل
كثريا ما أشعر أين لو أحببت ً
ومن تصور اجلزاء ،و ً
غرور ،خاصةً لو كان اإلنسان يف حال ِمن اللهوِ ،من البُعدِ ،من املرض ،حنن النقول له أنه سيموت فهو يعلم ذلك،
ِ
صلِح احلياة لو استعنا باهلل ،وهذه احلقيقة اليت يُفرتض أن خنرج اذا.
لكن بقاء ذ ْكر املوت يُ ْ
نأتي للجملة األلو ى  ي احلدث :
((عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ))

صلحا للحياة؟ لو استعنا باهلل .حنن غالبًا نتخيل أن املوت عدم ،بينما احلقيقة أن املوت خملوق
مىت يكون ذكر املوت ُم ً

كما أن احلياة خملوقة ،والدليل كلنا حنفظه{ :الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}ِ .1ذ ْكر املوت -هذه

احلقيقة -سبب لصالح الدنيا ،وال تتعامل معه بصورة أنه وسواس خييفك فيعيقك عن العمل ،فغالبًا ما يتحول املوت

دافعا للعمل.
نتيجة هذه املشاعر إىل قاطع عن العمل ً
بدال من أن يكون ً
املفرتض أن ِذ ْكر املوت يُصلح احلياة ،وذلك بأن تَ ْعلَم بأن املوت خملوق سيمر عليك كما أن احلياة خملوقة مرت
عليك،كنت الشيء  م أصبحت يف بطن أمك شيء ،هذا الشيء خلق اهلل فيه احلياة  ،م تأيت اللحظة اليت خيلق اهلل
فيها املوت فيك فتنتقل من مكان إىل مكان ،مبعىن أنك حي يف الدنيا يعيش بدنك وروحك يف مكان واحد ،ختتلط
باخللق ،هذه احلياة ،لكن يف املوت ال ،روحك هي اليت تعيش وتذهب وتعود ،أما بدنك فتقل احلاجة إليه ،يقل إىل أن
موجودا .وأرواح أهل اإلميان يف متعة ،حيث أهنا بني أن تكون يف حواصل طري يف اجلنة أو مرتددة بني اجلنة
يصبح غري
ً
وبني اجلسد ،مبعىن أنك ستدخل إىل نوع حياة أخرى ،فماذا تفعل؟ افعل ما جيعل القادم أحسن من املاضي.

[ 1امللك]2:
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اعلموا أن املوت ليس له عالقة بصحيح وال مريض وال صغري وال كبري وال غين وال فقري ،فالنيب -صلى اهلل عليه وسلم-
ملا قيل له( :يا حممد ،عش ما شئت فإنك ميت) هذا يعين أنك ميت يف الوقت الذي قُضي لك أن متوت فيه.
ِلنعدّ مخسة نقاط جتعل ذكر املوت ثُصْ ِلح احلياة:
النقطة األولى( :اجعل ذكر الموت من اإليمان وليس من الشيطان).
ألن الشيطان يذكرك املوت لكن بصورة خميفة ،واحلقيقة أن هذا املوت ال يكون ُخمي ًفا إال على َمن استقبلته مالئكة
العذاب ،لكن إذا استقبلتهم مالئكة الرمحة فال خوف عليهم وال هم حيزنون ،فمالئكة الرمحة يف حلظة القبض تقول
لك :ال ختف فأنت ستذهب ملكان ُمريح ،وال حتزن فالذين تركتهم سيكون اهلل وليهم ،ال حتمل مههم.
ِ
ِ
ِ
اسا يُرهبك ،خييفك ،مينع حركتك.
كيف متيز بني ذ ْكر املوت من اإلميان ومن الشيطان؟ الشيطان جيعل ذكر املوت وسو ً
بتعبرينا :يُ ْد ِخلك يف اكتئاب ،واملفرتض أن ِذ ْكر املوت ال يُدخلك يف اكتئاب وإمنا جيعلك تستعد ،وهلذا لو دخلت على
اكتئاب فالزم االستعاذة ،ولو ما دخلت يف اكتئاب فأول ما تتذكر املوت تتذكر أوسع باب تدخل به على اهلل:
االستغفار والتوبة صادقا.

إذن اجعل إميانك هو الذي يذكرك باملوت وليس الشيطان؛ ألن الشيطان جيعلك تستوحش ِمن املوت وتُبغضه ،ولذلك
عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم(( :-مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ

لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ)) قَالَت :فَ ُق ْلت يا رس َ ِ
ال(( :لَيْسَ ذَلِكَ ،ولَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ
ت .قَ َ
ْ
ول اللَّه ُكلُّنَا نَكَْرهُ الْ َم ْو َ
ُ َ َُ
1
ف هلا
ص َ
وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ،وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ)) َ ،و َ

-صلى اهلل عليه وسلم -ما هو احلَ َدث وقت قبض روح اإلنسان ،تبشره املالئكة إذا كان ِمن أهل اإلميان أن الخوف

عليهم والهم حيزنون.

إذن الهترب من ذكر املوت ،ليس احلل اهلروب( ،عش ما شئت فإنك ميت) هذه حقيقة ال هترب منها ،لكن استعمل
ِ
هذه احلقيقة بطريقة تُ ِ
صلِح احلياة إذا استعنت باهلل .البد أن تعرفوا أنه بدون ِذكر املوت
صلح حياتك ،فذ ْكر املوت يُ ْ
ْ
صلُح حياتك.
ستفسد احلياة ،لكنك طول ما تَ ْذ ُكر املوت ستَ ْ

نافعا؟ إذا ردك عن مظلمة اخللق ،إذا جعلك تطرق الباب الواسع الذي تدخل به على اهلل،
مىت يكون ذكر املوت ً
فاملوت املفرتض أن يذكرك باالستغفار والتوبة ألن هذا أوسع باب تدخل به على اهلل ،فلو تذكرت املوت اآلن وال

 1رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما.
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تستطيع أن تتحرك ِمن مكانك ألي سبب فالذي ينفعك يف هذه اللحظة أن تلزم االستغفار والتوبة فيمحو اهلل -عز
وجل -عنك ذنوبك.
النقطة الثانية( :تعلّم عما ستلقاه بعد الموت من أجل أن تستعد له وتخطط لألعمال التي يجب أن تفعلها).
ِ
اسعا مثل سعة األفق،
فلو سألتك :صف يل القرب؟ ال تقل يل أنه ضيق وتراب ،فالقرب له مساران :أحدمها أنه يصبح و ً
اسعا سعة األفق ،وكيف سيعاملك اهلل ملا تأيت يف هذه
حتتاج أن يكون عندك املعلومات اليت تعرف اذا كيف يكون و ً

اللحظة وكيف ستعاملك املالئكة ،البد أن تفهم ذلك جيدا وليس جمرد معلومات تقرؤها وأنت خائف ،أو معلومات
صلِح احلياة ملا تستعني باهلل فتتعلم عن املوت.
تتعامل معها ليس على درجة من اليقني ،فذكر املوت يُ ْ
ال ترتكه حقيقة جمهولة ،إمنا حتتاج أن تَعرف أن املالئكة تنزل فتبشر هذا الرجل الذي يعمل الصاحلات وتطمئنه وتفعل
له كذا وكذا ،التعش تتمىن على اهلل األماين ،ليست هكذا القصة ،إمنا القصة أن هؤالء املالئكة يعاملون أولياء اهلل،
وأولياء اهلل يعملون األعمال اليت حيبها اهلل ،إذن أنت يف احلياة ستخطط ألعمال جتعل قربك سعته كسعة األفق،
ستخطط ألعمال جتعل مالئكة الرمحة هي اليت تعاملك ،ستخطط ألعمال جتعلك يف ظل صدقتك ملا تقرتب الشمس
ِمن اخللق يوم القيامة ،ستخطط ألعمال جتعلك تَ ِرْد حوض النيب –صلى اهلل عليه وسلم -ملا خيرج الناس عطاشا
ويقبلون على حوضه -صلى اهلل عليه وسلم -وترى قوما يُردون عن احلوض ،فتكون أنت ممن ورد حوض النيب -صلى

اهلل عليه وسلم ،-وهكذا.

الناس ملا يعرفون أهنم سيُقبِلون على فرتة فيها ارتفاع األسهم واخنفاضها أو إرتفاع الذهب واخنفاضه ،ماذا يفعلون؟
خيططون ،فالتخطيط أمر طبيعي وقدرته موجودة فينا.
ِ
ِ
ِ
اسا
إذن األمر األول :اجعل ذ ْكر املوت يُ ْ
صلح حياتك بأن جتعله يأيت من اإلميان وليس من الشيطان ،فال يكون وسو ً
يكدر عليك حياتك ،بالعكس ،اجعله سببًا لكي ختطط هلذه املرحلة ِمن حياتك ،فهو مرحلة ِمن حياتك ،املوت ليس
عدما إمنا خملوق كما احلياة خملوقة ،فإذا كان املوت خملوق كاحلياة فهذا يعين أنك ستُ ْقبِل على شيء جديد فالبد أن
دخل على اهلل ِمن الباب الواسع ،فأول ما ت ْذ ُكر شيئًا من ذنوبك
ختطط لتنجح يف هذا األمر ،وكلما جاء ذكر املوت ا ُ
ال تنتظر إىل آخر الليل حىت تستغفر عنه ،إمنا يف هذه اللحظة كلما تذكرت تب واستغفر .وقد قال جربيل للنيب -صلى
صلُح وحنن يف حال ِمن
اهلل عليه وسلم( :-عش ما شئت فإنك ميت) أي أن هذه حقيقة ال ميكن أن تدفعها ،وال يَ ْ
الرتف والراحة أن نغش بعضنا بعضا ،فال أحد يأيت بسرية املوت حىت ال ينكد على شاب صغري أو شخص كبري أو
مريض ،بل ِذ ْكر املوت ي ِ
ذكرا وسواسيًا ،ألن هذه
ُْ
صلح احلياة إذا استعنا باهلل ،فنستعني باهلل أوال وال جنعل ذكر املوت ً
حقيقة ستحصل والبد أن نؤمن أننا سنواجه ما سنواجه.
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األمر الثاين :أن نعرف احلقائق اليت ستواجهها معرفة َمن يريد أن خيطط للقادم ،فهي ليست معلومات وال مسابقات وال

إثراء ،إمنا حقائق البد أن تعاملها على درجة من اليقني ،وحنن يف الدنيا لدينا اختياران {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} .1فعندك
صوت يدفعك للحق ،وصوت يدفعك للباطل ،وكذلك ملا تسمع عن اآلخرة سرتى قوم تستقبلهم مالئكة الرمحة ،وقوم
تستقبلهم مالئكة العذاب .ماذا فعلوا ِمن أجل أن تستقبلهم مالئكة الرمحة؟ افعل مثلهم  ،م:
النقطة الثالثة( :كن قويًا في حسن الظن باهلل).

ألنه ورد يف احلديث(( :أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ))  ،لكن اجعلها مع النقطة السابقة ،فال تظن وأنت
مهمل ،وال تظن وأنت نائم على فراشك ال تعمل ،إمنا اجعل ِذ ْكر املوت من اإلميان  ،م تعلم عن احلقائق اليت ستلقاها،
تس َكر فيها العقول.
وخطط ألن تكون يف أُنْس يف قربك ،خطط للحظة اليت ْ

معتادا أن تعمله ،فهل أنت معتاد على ِذ ْكر
ما معىن سكرة املوت؟ غياب العقل ،أي أنك ستعمل حلظة املوت ما كنت ً
أحدا سيدخل عليه
أو شكر؟ أم على االهتمام بآراء الناس وبأوضاعهم؟ فقد ترى
شخصا يف نزعة املوت  م يشعر أن ً
ً

بيته ،فيقول ألوالده :رتبوا البيت وافعلوا وافعلوا .ملاذا؟ ألن ما عشت عليه مهم ،فحىت ملا يغيب عقلك سيكون مهما

عندك ،ووقت املوت تظهر احلقائق.
كأنه يُقال لك :راجع نفسك ،ما املهم وما الذي اعتدت عليه؟ مثل امرأة مريضة يف املستشفى كانت طوال عمرها
صبوا هلم قهوة وضعوا هلم كذا .وهي تعاين من اآلالم ،ويقال هلا:
هتتم بضيوفها ،فكانت تشري لبناهتا يف كل حنيُ :
فيم كنت هتتم؟
أرحيي نفسك .وهي ال تستطيع أن تريح نفسها ألن هذا الذي يغلي يف قلبها .وهكذا حلظة املوت! َ
فيم كنت تفكر؟ حلظة املوت سيحدث هكذا.
َ

فخطط ألعمال تؤنسك يف قربك ،خطط ألعمال جتعلك ِمن الصديقني ،اهتم بالصدق ألن الصديقني اليقفون يف
احلشر ليُحاسبوا ،إمنا مثل السبعون أل ًفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب ،ويقال بأن السبعون أل ًفا حققوا التوكل الذي

مبدؤه الصدق ،فال جتعل ذلك أماين وإمنا ختطيطات.

ومن يُبشر باجلنة ،انظر لصفاهتم اليت وردت يف القرآن ،وابذل جهودك لتتحلى
أنت تقرأ يف كتاب اهلل َمن يُبشر باملغفرة َ
اذا ،وال تكون كل حياتك :يارب ارزقين بيت وأوالد وجنحهم ووفقهم ويارب نقضي الصيف يف املكان الفالين! فنجد

[ 1البلد]10:
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أنفسنا ِمن أول ماعرفنا احلياة والدعاء وحنن حىت نقرتب من املوت كل تفكرينا يف الدنيا {فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ}.1

إذن القاعدة تقول بأن ذكر املوت ي ِ
صلح للحياة ،ألن الشيطان
صلح احلياة إذا استعنا باهلل ،وليس دائما ذكر املوت ُم ْ
ُْ
يعمل على أن ي ْد ِخلك يف االكتئاب ،في ِ
دخلك يف االكتئاب إذا مل يكن عندك مال ،فإذا كان عندك أموال فيُدخلك
ُ
ُ
صلُ ُحوا أدخلك يف اكتئاب ألهنم مل ينجحوا ،فهو ُخي ِرج لك
يف اكتئاب ألن ليس عندك أوالد ،وإذا عندك أوالد ومل يَ ْ
ِمن حتت األرض شيئا ي ِ
دخلك بسببه يف اكتئاب ،فيذكرك املوت وخيوفك منه ،يذكرك به ذكرى شيطانية جتعلك
ً ُ
تكتئب ،فنحن سنحاربه وجنعل ذكر املوت مبنيًا على اإلميان .يقينا نعلم أننا سنموت ،ويقينا نعلم أن الذي ميوت
أنيسا أكثر ِمن األحياء! ويكون قد َج َاوَر ملِك امللوك فهو يف حال ِمن اهلناء! ولذلك مات
اليعدم بل ميكن أن يكون ً
شاب صغري ألحد الشعراء ،فقال الشاعر يف تعزية نفسه:
جاورت أعدائي وجاور ربه
ُ

شتان بني جواره وجواري

ف حقيقة املوت
بشرا كلهم نقائص ومؤذين ،فلما جياور ربه شتان بني جواره وجواري ،هذا ملن َعَر َ
حنن يف الدنيا جناور ً

ف أنه ليس جمرد عدم إمنا خملوق جديد تدخل فيه ويدخل فيك ،وهذا املخلوق اجلديد مىت ينفعك اهلل به؟ إذا
وعَر َ
َ
خططت يف الدنيا .فهل نستطيع أن نقول ملا نالقي اهلل بأننا ما كنا ندري ما سيحدث فلذلك مل نستعد؟ ال ،ألن بني
يدينا العلم كله ،عندنا الكتاب والسنة ،فأين حنن عما سنواجه؟!
ملا يأيت تاجر ويضيع فرصة جتارية ،يُقال له :أين أنت؟ ملَ ال تقرأ اجلرائد؟ وما بك التدري عن أحوال البورصة؟ يُالم!

فأنت مقبل على املوت كذلك ،فماذا تفعل به؟ اجعل ذكراه سببًا لصالحك .كيف؟ إذا استعنت باهلل..
فالنقطة األوىل أن جتعل ِذ ْكر املوت من اإلميان ،تؤمن أن الناس على قسمني عندما ميوتون :قسم ِمن أهل اإلميان وقسم
ِمن أهل الكفر والنفاق.

النقطة الثانية أن تعرف احلقائق اليت ستكون يوم قيامتك أنت -أي ِمن حلظة موتك -وتعرف ما هي صفات الشخص

الذي يُؤنس يف قربه ،الذي تكون سكرة موته على ما حيب اهلل ،الذي تستقبله املالئكة فتقول له الخوف عليهم والهم

حيزنون ،لكن مشكلتنا أن قلوبنا تعرف املسألة وتلتفت عنها .فمثال الصفان اللذان أمامي اآلن ،الناس تذهب وجتيء
أمامهم ،فماذا حيصل هلم؟ أبصارهم تلتفت وهم اليشعرون ،ال يشعرون أهنم يذهبون معهم ويروحون  م يعودون وكأهنم

كالما متصالً وال أحد
مل يفعلوا شيئا ،وكأهنم مل يؤذوا أنفسهم ،ولكنهم آذوا نفسهم خصوصا أهنم كانوا يسمعون ً

[ 1البقرة]200:
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سيعيده هلم مثال .وهكذا حنن نفعل :تأتينا األخبار وراء األخبار ،واملواقف وراء املواقف ترشدنا هلل والدار اآلخرة ،ولكن
قلوبنا تلتفت عن اهلل ،ونتعامل مع األشياء حولنا كأهنا باقية!
النقطة الثالثة أن تقوي حسن ظنك باهلل ألن اهلل عند ظن عبده .كيف تقوي حسن ظنك باهلل؟ تعرفه وتعرف رمحته
ورأفته سبحانه وتعاىل .انظر كيف يقول اهلل تعاىل يف سورة البقرة {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} 1يريد
أن مييت نفسه من أجل أن يرضى اهلل ،يذهب ميينًا ومشاالً حىت يرضى اهلل ،فماذا يقول اهلل؟ { وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ}

2

فما يرى يف قلبك صدقًا يف طلب رضاه وتعل ًقا به إال يرأف حبالك ويوفقك إىل ما حيب هو -سبحانه وتعاىل -ويرضى،
جادا وتبذل جهدك وتستفرغ قواك  م اليعاملك برأفته ،بل يعاملك بتمام رأفته -سبحانه وتعاىل.-
فال تظن أنك تُ ْقبِل ً
النقطة الرابعة( :ادفع عنك قُطّاع الطريق).

ِ
ِ
صلِح احلياة ادفع عن نفسك قُطاع الطريق ،والذي يتعبنا هم قُطاع الطريق ،وكل شخص
كرا يُ ْ
من أجل أن تَ ْذ ُكر املوت ذ ً

صحبتنا ،فتكون قد نضجت -وليس شرطًا بالعمر إمنا نضجت نتيجة
منا عنده قُطاع طريق خمتلفني ،غالبنا مشكلتنا ُ
تفكريك وتدبرك وتأملك -وترى زمالءك الذين يعيشون معك الزالوا يف مرحلة الطفولة ِمن جهة تعلقهم بالدنيا ،جتتمع
معهم فيعلقوك بالدنيا ،وأنت تقول هلم :ال نتعلق اذذا كله فسنذهب ونرتكه .فمباشرة ينقلبون عليك ويقولون لك :أنت
مكتئب وتريد أن تنكد علينا ف ُقم نذهب ملطعم أو للسوق لنغري جو .هذه احللول حىت خيرجوك من حالة االكتئاب!

ما احلل؟ النضج العقلي يُسهل عليك أن اليأخذك أحدهم خلفه ،وإمنا تبقى ذاكرا على أي شيء ستُقبِل

ازدد علما عن اهلل -عز وجل -وعن لقائه ،واستعد وأنت تعلم أن اهلل -عز وجل -يوم القيامة ي ِ
دخلَك يف كنفه
ُ
ً
فيكلمك ليس بينك وبينه ترمجان ،ملا تعلم هذا الشيء تستعد للقاء امللك العظيم ،وكلما زاد استعدادك للقاء امللك
العظيم -مبعرفته ومعرفة ما ستُسأل عنه ...إخل -سيصبح عندك ِمن النضج العقلي ما اليوازيه الناس الذين يعيشون

معك.
املقصد أننا حنتاج أن ندفع عن حياتنا قُطاع الطريقَ .من هم أكثر قطاع الطريق الذين تتصوروهنم؟ يقول ربنا يف سورة

طه{ :فَلَا يَصُدنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى} 3أي ال يصدنك عن اآلخرة.
 وأكثر صاد قاطع للطريق هم الصحبة.جدا وهو نفسك اليت بني جنبيك –اهلوى.-
  م يأتيك شيء عظيم ً[ 1البقرة]207:
[ 2البقرة]207:
[ 3طه]16:
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كيف تدفع قُطّاع الطرثق عن نفسك؟
 .1تعرف على اهلل.
تعلم عنه ،اجعله ركنك الشديد ،كلما تعلمت عن اهلل كفاك وشعرت بنضج يف تفكريك ،فأصبحت األمور تأخذ
حجمها ،فتعلم أن كل شيء رزق ِمن اهلل ،فال تتشوف للدنيا وتشتاق هلا وتتعب حوهلا.
 .2تعرف على الدنيا.
كلما تعرفت على الدنيا نضج تفكريك جتاهها ،فكم من مرة قيل لك فيها أن الدنيا متاع الغرور؟ أتعلم ماذا يعين أهنا
متاعا وأكله  ،م انفض السوق ،فلم يصبح هناك سوق وال بائع ،وعاد إىل
متاع الغرور؟ كرجل ذهب للسوق واشرتى ً

فاسدا مثال .هذا حال شخص جيري وراء الدنيا  م إذا
بيته فرحا مبتاعه ،ولكنه وجد أنه غُر وغُش ،فاألكل كان ً
جاءت حلظة املوت وجد أن كل ما معه ال شيء !
وهذه اآلية يف سورة احلديد تعرفك بكالم خمتصر عن الدنيا ،حصر اهلل -عز وجل -الدنيا يف مخسة أمور{ :اعْلَمُوا

أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ولَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} .1فأنت يف فرتة من حياتك كنت العبًا  ،م يف
فرتة من حياتك الهيًا  ،م يف فرتة من حياتك هتتم بالزينة  ،م يف فرتة من حياتك تتفاخر ،ويف فرتة من حياتك تتكاثر،

أو اخلمسة مع بعضها البعض ،فبدنك العب ،وقلبك اله ،وغري مهتم إال يف الزينة اخلارجية ،وكل تفكريك أن تفخر
دائما أن تكون أحسن ِمن هذا وأحسن ِمن هذا  ،م تتكاثر.
على غريك ،وتريد ً
فبهذه الصورة حتول الشيء الذي ليس له قيمة إىل شيء له قيمة .تعال قل له :خطط لقربك ولألنس فيه ،يقول لك:
ال تنكد علي!
يقول اهلل -عز وجل -يف وصف الدنيا{ :كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ} الكفار يعين الزراع ،وأعجب الكفار نباته
أي أعجب الزراع زرعه ،أي أنه زرع اذيج ،والذي يفهم يف الصنعة يعرف أنه غاية يف اجلمال  ،م يهيج فرتاه مصفرا،
 م يكون حطاما! لو كان حطاما وانتهى النتهى األمر ،لكن يف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل ورضوان ،فال
يوجد غري واحد ِمن طريقني :إما هذا أو هذا ،فكأنه يُقال لك :خطط لنفسك.
صلحا للحياة البد أن أرد عن نفسي قطاع الطريق ،فهم أيا كانوا يزينون يل الدنيا ،فحىت
وحىت يكون ذكر املوت ُم ً
تدفعهم تعرف على اهلل وعلى ما عند اهلل ،تصور جنة عرضها السماوات واألرض ،وتصور املنازل بني الناس عند اهلل،

إذا ُسئلت ماذا تتمىن يف الدنيا؟ تقول :وزير ،طبيب ،أمري .ويف اجلنة تقول :أهم شيء أدخل اجلنة! هل تعرف الفرق
بني املنازل يوم القيامة؟ الذين يف املنزلة األدىن يرون الذين يف املنزلة األعلى كما نرى حنن يف الدنيا الكوكب الدري،

أترى كيف هو بعيد فال ترى إال ملعانه فقط؟ كذلك الذين يف املنزلة الدنيا يرون الذين يف املنزلة العليا.
[ 1احلديد]20:
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ولذلك ال يتحسر أهل اجلنة إال على وقت مل يقضوه يف ذكر اهلل ،ألهنم يعلمون أن تسبيحة تثقل امليزان فرتفع درجة
العبد ،فتأيت احلسرة!
وهلذا يف سورة الفجر يقول{ :يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} .1اآلن اكتشف أين هي حياته احلقيقية ،لكن يف توقيت غري
مناسب!
ويف سورة احلديد ذَ َك َر -سبحانه وتعاىل -أرزاقنا وأهنا مكتوبة  ،م قال{:لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولَا تَفْرَحُوا بِمَا

2
نضجا فكريًا عقليًا ،جتد أن األلعاب اليت يلعب اذا األطفال ال تناسبك ،وملا تذوق مثال
آتَاكُمْ}  .فأنت ملا تنضج ً

شوكوالتة من األماكن الشهرية ،ماذا ستكون قيمة باونيت وجالكسي اليت تُباع يف الدكان؟

املقصد أنك ملا تنضج عقليا وترتفع وترتقي من الداخل ،التشعر بأن هذا الذي يف األسفل أصال متعة ،إمنا سيمتعك
أمر آخر ،ستأتيك املتعة ولكن ليست بنفس الطريقة ،وهذا أمر واقعي .فأنت تتذكر ملا كنت ترى أفالم الكرتون
وتعجبك ،وبعدما تَ ْك ُرب تقول :ما هذا الذي كنت أفعله؟ هكذا األمر يف الدنيا.

لو ابنتك املراهقة واعدت إحداهن على العشاء ومل يتيسر هلا الذهاب ،ميكن أن جتدها تبكي ألهنا مل تذهب ،بينما

كربت ،تقول :ما مل حيدث اليوم حيدث غدا ،وإذا مل حيدث فهذا أمر غري ضروري
أنت إذا حدث لك مثل هذا وقد ُ
وليس هناك إشكال.

فهاهي أنفسنا وهاهي نفس اللذة ولكن ملا نضجنا تغرينا .حنن نريد هذا النضج ،فأنا ال أتكلم عن الزهد إمنا أتكلم
عن النضج ،فالنضج يقلل من قيمة التوافه ويُفهمك هذه اخلمسة {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ولَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ

وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ}.

ِذ ْك ُر املوت يُصلح احلياة فيجعلك أنضج وجيعل اللذائذ خمتلفة ،فلما تطوف مثال يف احلرم وتأتيك هذه الرياح اللطيفة
ذهبت أنا وابين وأسكنته يف أحسن مكان يف مكة،
فتدخل يف أنفاسك ،تشع حينها كأنك ملكت الدنيا ،ولو مثال
ُ

وقلت له( :نريد أن نزيد ليلة) .سيقول( :ال ،أريد أن أذهب إىل البلد فلدي كذا وكذا) وكله هلو ولعب! وأنت تقول
له( :أين عقلك؟) هذه الفوارق طبيعية ،بيد أن هناك صغار لكنهم ناضجون ،وهناك كبار لكن!..
إذن نتعامل معه قطاع الطريق معاملة الناضج ،والناضج عنده نوع انفصال بني أسلوب تفكريه وتفكري غريه ،فهو يعلم
ف اهلل اسرتاح ،وثانيا يعرف
ماهي احلقيقة ،واألشياء عنده تأخذ أحجامها بناءً على أنه أوالً يعرف اهلل ،وكل َمن َعَر َ
الدنيا وحيصرها يف هذه اخلمسة ،واقرؤوا السياق حىت تتصوروا وتروا كيف أن اهلل كتب كل شيء  ،م قال لك{ :لِكَيْلَا

[ 1الفجر]24:

[ 2احلديد]23:
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تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} فاملكتوب سيأتيك وتذوقه ،والغري مكتوب لن يأتيك ،فال ُحتزن نفسك هنا وال
تصل هناك لدرجة الغرور كونك ملكت شيئا.
 .3اعرف الناس ،واعرف حدهم عندك وثقلهم.

ألين أحيانا أريد أن أشرتي خاطر هذا فأضيع نفسي ،وأريد أن أُ ِ
رضي هذا فأضيع نفسي ،وما أريد أن يغضب هذا
فأضيع نفسي ،وأدور حول رضاهم !  م ملا آيت عند احلقوق أجد نفسي ال أتعامل معها وإمنا فقط أجامل هذا وهذا !
قال الفضيل بن عياضَ " :من عرف الناس اسرتاح ،فال يطرب ملدحهم وال جيزع لذمهم ،فإهنم سريعوا الرضى سريعوا

الغضب واهلوى حيركهم"
فليس ِمن املعقول أن تضيع نفسك ألجلهم ،ولن يرضوا ! فلو فعلت كذا سيقولون أسرف ،ولو فعلت كذا سيقولون
َِبل ،ولن ننتهي !
ِ
عامل أهل احلقوق ِمن أجل اهلل ،وال هتجرهم ،اطلب رضا اهلل ،وإذا رضي اهلل أرضاهم ،لكن ال تفكر فيهم هم.

لذلك ورد يف احلديث(( :إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ)).1
فإذا ر ِ
ِ
زوجك أصبح ضدك ،فتعلقي أوال مبن ميلك قلبه ،واسأليه أن يشرح صدره ،وأن يوفقك للوصول إىل رضاه،
أيت
عليك بابا من أبواب العبادات ،فهو يغضب و ِ
أنت تعبدين اهلل ،تسألني اهلل أن يعيد قلبه ِ
فيصبح غضبه ِ
إليك ،فلم
ُ
ً
ِ
ِ
توجهت له مباشرة قد حتدث مشكلة حقيقية ،فهو
ممهدا للطريق ،لو
يصبح
صادا لك عن الطريق بل أصبح ً
زوجك ً
لن يرضى وأنا سأنشغل عن اآلخرة ،الدنيا ال متشي مين إليك مباشرة ،إمنا هي :مين إىل اهلل ،وِمن اهلل لك.
النقطة الخامسة( :استعمال عبادتي االستعاذة واالستعانة).
صلحا للحياة استعمال عباديت االستعاذة واالستعانة .هاتان النقطتان غاية يف األمهية.
مما جيعل املوت ُم ً
ال تأيت إياك نعبد إال مع إياك نستعني ،يعين درب نفسك أن تطلب العون ِمن اهلل ،أن جتعله كافيك .وهلذا ورد عن
النيب -صلى اهلل عليه وسلم -أنه قال(( :كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ)) فَ َكأ َّ
َن
ِ
ك ثَ ُقل َعلَى أ ْ ِ
ال َهلُ ْم(( :قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا)) .
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فَ َق َ
َص َحاب النَِّيب َ
َذل َ َ
أرشدهم النيب -صلى اهلل عليه وسلم -لالستعانة باهلل ،للتوكل على اهلل ،جلعل اهلل -عز وجل -كافيهم ما أمههم.

 1رواه مسلم يف صحيحه.

 2رواه الرتمذي يف سننه وأمحد يف مسنده ،وقال األلباين :صحيح.
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اآلخرة هتمك وهي هم من مهومك ،فاطلب ِمن اهلل أن يكفيك .معىن ذلك أن مبدأ األمر ومنتهاه هو التعلق باهلل ،أن
تستعني باهلل ،مبدأ األمر ومنتهاه أن تكتفي باهلل ،أي أن تسأل اهلل أن يرشدك إىل أعمال صاحلة تكون سببًا لنجاتك

وقتما تلقى اهلل .فتبقى الدائرة كلها حول تعلقك باهلل.

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

والسوط هذا أقل من نصف مرت ،وهو خري من الدنيا وما فيها! خري من الدنيا يعين منذ أن ُخلِقت اخلليقة إىل قيام
الساعة ،فكل النعماء اليت تعرفها واليت التعرفها ال تساوي نصف مرت يف اجلنة! فهذا مما يزيد حقارة الدنيا والشوق إىل
اجلنة.
ويقول -صلى اهلل عليه وسلم(( :-ولَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) غدوة أو روحة تعين اجلهاد أو
أي عمل ِمن أجل اهلل ،خري ِمن الدنيا وما فيها .فانظر مثال لركعيت سنة الفجر ،هي خري من الدنيا وما فيها.
ويؤيده قول النيب -صلى اهلل عليه وسلم(( :-اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ)) .كل هذا يُشعرك بأن الدنيا ال تستحق منك
هذا التعلق.
وقد قال النيب -صلى اهلل عليه وسلم -لعبد اهلل بن عمر(( :كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)) وكان ابن عمر
يقول(( :إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)) 5فكلما
متتعت بالصحة ،تذكر زمنًا قد ال تكون فيه صاحب صحة .وكلما متتعت باحلياة تذكر وقت البد أن تفقد فيه هذه
احلياة.
وقال -صلى اهلل عليه وسلم(( :-أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّنيَ سَنَةً)) أي انتهت الفرص كلها ! يعين ال
عاما وهو الزال على حاله.
أعذار عند هذا العبد أمام اهلل ،فقد بلغ الستني ً

هناك َمن يقول( :سأنتظر على األقل اخلمسني) .نقول :أوال من عاش يف شبابه وقوته وفتوته على شيء ،فقليل ما
يستطيع تغيريه .ثانياَ :من قال لك أنك ستكون ِمن أهل هذا احلديث؟ َمن قال لك أنك ستبلغ الستني؟ !

 1رواه البخاري يف صحيحه.
 2رواه البخاري يف صحيحه.
 3رواه البخاري يف صحيحه.
 4رواه البخاري يف صحيحه.
 5رواه البخاري يف صحيحه.
 6رواه البخاري يف صحيحه.
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نأتي للجملة الثانية  ي احلدث :
((وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ))
يؤيد هذا حديث النيب -صلى اهلل عليه وسلم(( :-لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِريِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ)) 1أي ال
يكرب وهو مل يعا ج نفسه سينتهي عن حب الدنيا ،هذه احملبوبات اليت شغلت قلوبنا أغلبها دائرة
تظن أن اإلنسان ملا ُ
حول الدنيا ،ولذا يُقال لك (أحبب َمن شئت فإنك مفارقه) سواءً أشخاص ،أموال ،أماكن ،أوضاع ،مساكن ،البد

أنك ستفارقها أو هي تفارقك!

واجلملة الثانية من احلديث متفرعة عن األوىل ،يعين (عش ما شئت فإنك ميت ،وأحبب من شئت فإنك مفارقه)،
والفرقة البد أن تكون يف الدنيا سواء أنت تزول عن الشيء أو الشيء يزول عنك ،واملوت ِمن أهم أسباب الفرقة لكن
ليس هو السبب الوحيد.
ت قلبك به ،وبعد زمن يسري يتحول هذا احملبوب إىل عدو ،فتفرتق عنه!
فقد يكون لك خليل حبيب قريب َشغَْل َ
وبالتأكيد مرت عليكم مثل هذه احلاالت ،بل حىت مع األبناء حيدث هذا ،فتجد االبن حمبوبًا عند أمه وله مكانة  ،م
تفرح به وتزوجه  ،م حيصل منه أو من زوجته مشاكل ،ويف النهاية يبقى بالشهر والشهرين ال تراه! نعم هذه قطيعة ِمن
جهة شرعية ،لكن من اجلهة الكونية أين أحببته  م فارقته برغم أين مازلت حية وهو كذلك.
وكم ِمن الزمالء وصلوا يف عالقاهتم ألعلى الدرجات ويف كل مكان يذهبون مع بعضهم البعض  ،م افرتقوا مع وجود كل
واحد يف مكانه ،ومل يفرتقوا افرتاقًا طبيعيا وإمنا حتول احلب إىل عداء! الناس يتغنون بأن الوفاء ذهب ومل يصبح هناك
وفاء..
ولكن البد أن نعرف أن اهلل توعد َمن امتأل قلبه بغري اهلل -تعلق قلبه بغري اهلل -أن يعذبه اذذا احملبوب ،فهذا احملبوب
الذي تعلقت به سيتحول عليك سوط عذاب .قال -سبحانه وتعاىل{ :-قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

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

واجلهاد يف سبيله يبدأ باجلهاد األكرب إىل اجلهاد األصغر كما قال أبو حنيفة" :عدنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد
األكرب" فمجاهدة العدو هي األصغر ،وجماهدة نفسك وصد قلبك أن يدخل أحد إليه فيزاحم حب اهلل هو اجلهاد
األكرب.

 1رواه البخاري يف صحيحه.
[ 2التوبة]24:
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أنت تقول :ال إله إال اهلل ،يعين ليس عندي حمبوب أتعلق به غري اهلل ،فلما ميتلئ قلبك بغري اهلل ،يقول اهلل لك:
(فرتبصوا) ،يعين انتظروا وترقبوا أن تتحول هذه احملبوبات لسوط عذاب تُعذبون به.
هل هذا يعين أن ال نقوم بعمل عالقات مع اخللق؟ هناك حد طبيعي ،املهم أن ال تتعلق ،أن ال جتعل أحدا من دون
ك الذي تدور حوله ،وغالبًا ما تنحرف هذه العالقات ،فال يوجد أحد حنبه اذذه
اهلل هو حمور احلياة فتدور حوله ،فَلَ ُك َ

الصورة إال والبد أن حتدث حالة من اإلحنراف بشكل أو بآخر.
فعلى العبد أن يرحم نفسه ِمن أن تتحول حمبوباته إىل سبب لعذابه ،فال جتعل نفسك رهينة هلا.

سائلة تسأل :هل يدخل في ذلك الدعاء لهم بإلحاح والصدقة عنهم بالخفاء؟ هل هذا يدخل في التعلق؟
اجلواب :هذا ليس له عالقة وال يعترب تعلقا ،فلو نتكلم عن أبنائنا مثال ،حنن حنب هلم اهلداية ،وهذا ليس تعل ًقا بقدر ما
هو حب هلل ،فأنت حتب هلم اهلداية وحتبها ألوالد املسلمني أيضا ،مثال وقفت عند اإلشارة ورأيت شبابًا يدخنون،
مجيال ،فمشاعر اهلداية هذه وأن يكون اخللق عبيدا هلل
فتدعي هلم بالصالح واهلداية ،وترجي ِمن اهلل أن يردهم إليه ردا ً
تبدأ من األقربني لألبعدين ،صحيح أهنا أقوى يف األقربني لكنها أيضا لألبعدين ،وليست دائرة حولك ألين أحبك ،إمنا
ألين أحب اهلل وأحب أن يكون هؤالء عبيدا هلل.
اتفقنا على أن هذه احملبوبات البد أن حيصل بينك وبينها مفارقة ،فماذا تفعل يف نفسك؟ ال بد أن تعلم أن اهلل زين
مشغوال حببها ،إمنا تناوهلا بالقدر الذي يكفيك ،وال جتعلها مدار احلياة
لك شيئًا من الشهوات ،فال جتعل قلبك
ً
وحمورها.
البد أن تعلم بأن األشياء اليت حتبها ستفارقها ،وعلى هذا سنأيت باملعىن العكسي( :عليك أن حتب َمن ال تفارقه).
ال :سأَلْت رس َ ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَأ َْعطَ ِاين ُ مَّ َسأَلْتُهُ فَأ َْعطَ ِاين ُ مَّ َسأَلْتُهُ فَأ َْعطَ ِاين ُ ،مَّ
ول اللَّه َ
يم بْ َن حَزام قَ َ َ ُ َ ُ
(( َع ْن َحك َ
ال(( :يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ،فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ،وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ،وَكَانَ
قَ َ

كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ،وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى)) 1بكالم خمتصر :الذي يأخذها وهو مستشرف -وهو شديد احلب
متعلق -شديد احلب للمال ومثل هذه األشياء اليت ُزينت ،ال يُبارك له فيها ،وال يشبع ،أما الذي يأخذها بطيب نفس،
راض مبا قُسم له ،الجيري ،اليستشرف ،اليتعلق ،سيعطيه اهلل وهو ُمبارك.

 1رواه البخاري يف صحيحه.
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وهلذا حنن دائما نقول ألنفسنا :الشيء الذي أمتناه وأشتهيه وأفكر فيه وأحلم به ال يأتيين ،وما ال أفكر فيه يأتيين،كل
شيء بالعكس يف الدنيا!
ال ليست الدنيا بالعكس ،إمنا احلديث يفسر لك هذه احلقيقة ،فأي شيء تستشرفه -تتعلق به -كأن تقول مثال :أنا ال
أستطيع العيش لو ما اشرتيت سيارة ،جتد أن السيارة تأتيه لكن ال يُبارك له فيها ،يأتيه البيت لكن ال يُبارك له فيه،
يوجد مثل هؤالء األشخاص اللحوحني ،ففي بداية العام تذهبني للسوق لتشرتي هلم األغراض واملالبس واألحذية،
وهناك َمن يلح ويقول( :أحضري كذا وهايت كذا) ،والثاين مسكني ضعيف ،الذي تأيت به يقبله مباشرة ،النتيجة معروفة:

األول ال أجد له يف السوق ما يريده ،وإن وجدته ينقطع أول ما أحضره له ،والثاين يرضى مبا قُسم له فيُبارك له فيه.

هذا النص يف صحيح البخاري يصف لك احلقيقة ،بل حىت الطعام تشتهيه وتلح عليه ولو مل جتد سائقك حبثت عن

سائق اجلريان ،وإذا مل جتد سائق اجلريان حبثت عن كذا وكذا ،ويف آخر األمر ملا يأيت الطعام جتد أن ال رغبة لك فيه ،أو
يكون غري لذيذ ،أو نسوا أن ُحيضروا معه كذا وكذا.
هناك ِمن الناس َمن ال يعرف تفسري مثل هذا ،وكل حسب نضجه العقلي ،فهناك َمن فيقول( :أنا ليس يل حظ يف
احلياة) مثال ،أو (أنتم ال حتبونين) ،املطلوب منك أن تعرف التفسري الصحيح ،وحىت يف الرتبية تفسر ألوالدك اذذا
املعىن.
النتيجة :أحبب َمن شئت فإنك مفارقه ،كل ما ُزين لك لو أخذته باستشراف وتعلُّق ال يُبارك لك فيه ،وكل شيء
أخذته بطيب نفس ولست متعلقا مستشرفا ،يُبارك لك فيه.

االثنان سيأتيهما نصيبهما -الذي استشرف والذي طابت نفسه -لكن نصيب مبارك وغريُ ُمبارك.
هناك شرح هلذا احلديث .قال أهل العلم( :وأحبب َمن شئت ِمن اخللق فإنك مفارقه إما مبوت أو غريه) .واملعىن :تأمل
َمن تصاحب ِمن اإلخوان عاملا بأنه ال بد ِمن مفارقته ،فال تسكن إليه بقلبك ،وال تطعه فيما يعصي ربك ،فإنه البد
ً
1
من فرقة األخالء كلهم إىل يوم قيل فيه{ :الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِنيَ}  .فإن كان والبد فأحبب يف اهلل
َمن يعينك على طاعة احلق تعاىل ،وال تعلق قلبًا عرف مواله مبحبة سواه.

قال بعض العارفنيَ " :من أحب بقلبه َمن ميوت ،مات قلبه قبل أن ميوت" مات قلبه ألن حياة القلب حب اهلل ،فكأنه
يقال لك :فرغ قلبك ِمن حب غريه حىت يبقى قلبك حيًا حببه -سبحانه وتعاىل .-وما ِمن أحد يف الدنيا إال ضيف،
وما يف يديه عارية ،فالضيف ُمرحتل والعارية مردودة.

[ 1الزخرف]67:
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قال أحدهم" :وفراق احملبوب شديد ،فينبغي على العاقل الواعي أن حيب من ال يفارقه وهو اهلل تعاىل ،وال حيب من
يفارقه وهو الدنيا ،فإنه إذا أحب الدنيا كره لقاء اهلل ،فيكون القدوم باملوت على ما يكره ،والفراق ملا حيب ،وكل من
فارق حمبوبا فيكون أذاه يف فراقه بقدر حبه وأنسه ،وأنس الواجد للدنيا أكثر من أنس فاقدها".
كأنه يقال :أحبب َمن شئت فإنك مفارقه ،وهذا أمر صعب عليك ،فمادام هو صعب ينبغي أن حتب َمن ال يفارقك
وهو اهلل ،وال حتب َمن يفارقك وهو الدنيا وأهلها.

اإلنسان ملا جيد الدنيا  م يفقدها ،يكون أمله أشد من الذي ما عنده هذه الدنيا ،فال تكثر تعلقاتك وجتد نفسك يف

حلظة رهينا هلا فما تستطيع أن تعايش احلياة مع فقد هذه التعلقات.
قال العلماء" :القصد اذذا –وأحبب من شئت فإنك مفارقه -تأديب النفس عن البطر واألشر والفرح بنعيم الدنيا ،بل
بكل ما يزيله املوت ،فإنه مىت علم أن َمن أحب شيئا يلزمه فراقه ،ويشقى ال حمالة بفراقهَ ،شغَ َل قلبه حبب َمن ال يفارقه

وهو ذكر اهلل ،فإن ذلك يصحبه يف القرب فال يفارقه ،وكل ذلك يتم بالصرب أياما قالئل ،فالعمر قليل باإلضافة للحياة

اآلخرة ،وعند الصباح حيمد القوم السرى".
أي ملا يأيت الصباح وهم قد مشوا يف الليل ،جيدون أنفسهم يف الصباح قد بلغوا املنزل الذي يريدونه ،فيحمدون اهلل أن
مشوا يف الليل وما باتوا ،فالدنيا كلها أيام قالئل فال تعلق قلبك بأهلها فتجد نفسك رهينا هلا ،وأحبب َمن شئت فإنك

مفارقه.

لوصفة عملية ِمن أجل أالّ أتعلق بشيء:
حتسس قلبك وانظر مباذا أنت متعلق.
َّ .1

لسنا سواءً يف التعلق ،فهناك َمن صديقاهتم أو جرياهنم هم نقطة تعلقها ،وهناك َمن أزواجهم ،وهناك َمن
أمواهلم هي نقطة تعلقهم ،وهناك َمن أشكاهلم هي نقطة تعلقهم ،فتجدها طوال النهار متعلقة باملرآة ،مفتونة،
وهناك َمن أبناؤهم نقطة تعلقهم  ...اخل ،وهذا ال مينع اجلمال لكن حنن نتكلم عن الفتنة ،عن التعلق.
فتحسس قلبك وانظر مبا أنت متعلق حىت تبدأ يف عالجه.

 .2انظر ملمارسات التعلق.
ِ
ِ
تعلقت بزميلة جتدين ِ
تعلقت بالزوج فتجدين
أنك طوال الوقت تريدين أن تكلميها وجتتمعي اذا .ولو
فمثال لو
ِ
أنك حتققني معه وهو داخل املنزل وهو خارج أيضا ،تفتشني جواله ،وتوسوسني أين ذهب ،أحيانا ال يكون
التعلق بشخص ،رمبا بيت ،رمبا وظيفة ،رمبا مرتبة عند الناس ،قد يتعلق باملدح ،فتجد املرأة تطبخ وتطعم
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اجلريان من أجل أن ميدحوها ،أو تفعل األعمال اخلريية حىت ميدحوها ،وإذا مل ميدحوها مترض وتنام على
الفراش ...اخل .البد أن تتحسس بأي شيء أنت متعلق.
 .3اكبح نفسك عن املمارسة.
إذا اكتشفت أنك متعلقة جبارتك ،وملا تذهب هذه اجلارة تشعرين أن الدنيا سوداء ،أو زميلة ،اكبحي نفسك
عن املمارسات ،فإذا ِ
كنت تكلمينها  5مرات مثال ،خفضي عدد املكاملات ،كأنه دواء ترتاجعني عن
استخدامه لكن بأسلوب حكيم ،البد أن نكبح أنفسنا عن ممارسات التعلق.
ِ
نفسك بطاعة اهلل.
 .4اشغلي

فليس احلل حىت تكبحي نفسك بأن تبحثي عن أحد آخر تكلمينه ،أو تلتفتني لتعلق ِمن نوع آخر ،إمنا

اجعلي مكان الفراغ طاعة.
ِ
نفسك أن األخالء سيصبحون أعداء.
 .5خويف
وأنا ال أحب أن أعاديها يوم القيامة ،لذا خففي هنا من التعلق بغري اهلل حىت ال تتحول هذه العالقة إىل عداوة
يف الدنيا قبل اآلخرة.
حنن بدأنا نعا ج نفسيا ِمن آثار انقطاع التعلقات..
تأتيين مثال بنت يف العشرين من عمرها وهلا زميلة قد تعلقت اذا  ،م انقلبت زميلتها عليها مرة واحدة ،فبعدما كانوا
يدخلون سوية وخيرجون سوية ويشرتون سوية ،تغري احلال ،فتشتكي زميلتها للناس آملة يف أن قلبها سيعود ،ولن يعود.
دخلت يف إكتئاب ،فنعاجلها ِمن االكتئاب ألن زميلتها ذهبت! ولو كانت هذه القاعدة مستعملة ما كانت دخلت يف
اكتئاب ،أنتم ال تتصورون إىل أي درجة تأتينا احلاالت املصابة باالكتئاب من أجل هذه العالقات ،والعالقة قد تبتدئ
سوية وتنتهي غري سوية ،وميكن أن ال تصل حلد أهنا غري سوية لكن من شدة التعلق.
أليس عندنا حاالت انتحار يف املستشفيات نتيجة أن املرأة رأت زوجها قد رأى امرأة ثانية أو فعل كذا وكذا؟ هذا كله
حتت هذه اجلملة ِمن احلديث (أحبب َمن شئت فإنك مفارقه).
وأيضا يف األخوة يف اهلل ،تتلبس علينا ويكون فيها نوع من املخادعة .وليس هناك عالقة أشد وثوقا من عالقة الزوج
بزوجته ،حىت األخوة مل تصل هلذا احلد ،ومع ذلك نقول :قد تنحرف العالقة بني املرأة وزوجها ملا تدخل باب التعلق،
فتُجازى املرأة بزوجها ،واألخوة من باب أوىل.
وحنن خناطب األخوة أكثر مما خناطب غريها ألن أحيانا أنا أخرتع العمل الصاحل حىت أخرج معها وأجلس معها ،وليس
من أجل اهلل.
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مرت علي حالة -أسأل اهلل أن حيفظ للجميع ما وهبه -فقدت ولدها ،شاب رمبا عمره  21سنة ،فقدته ِمن تسع
سنوات سابقة ،قابلتها وكأنه مات باألمس من كثرة البكاء واالكتئاب ،وهو ليس ولدها الوحيد ،عندها غريه ،وجتد
إمهال للزوج وإمهال األبناء الباقني ،فدخلت طور اكتئاب .تقول :كنت متعلقة جدا به ،وأحس أنه كل شيء ،وأين ال
ِ
جعلت خاطر املوت مير ،تشعرين
أستطيع أن أعيش من دونه .فهذا هو احلب الشديد وإحساس أنه كل احلياة ،وإذا

أنك ميكن أن متويت وال ميوت هو ،تشعرين أنك ميكن أن جتزعي ِمن اإلحساس بفقده .هناك حالة طبيعية ،و اعلموا أن
املصيبة ينزل معها اجلرب .أسأل اهلل أن حيفظ علينا ما وهبنا وال يفتنا يف ديننا ،لكن املقصود أن هذا نوع حمبة قد يُفنت
فيها اإلنسان.
سائلة تسأل :ماذا عن شدة الحب والخوف على األبناء؟ الخوف المبالغ فيه في كل شيء.
اجلواب :تعلمي عن اهلل أنه كايف ،أنه وكيل ،ونعم الوكيل ،أنه حفيظ ،حىت ال يتحول لوسواس وتعلق .يرد عن قلبك
هذا معرفة اهلل ،فال أنا أحفظهم وال أي شيء .وهناك أم يف أحد دول اخلليج تقول أهنا حريصة على أال يذهب
بأوالدها أحد إىل املدرسة إال إياها ،وختاف أن يركبوا مع أحد وحيدث هلم حادث ،وكأهنم ملا يركبون معها ال حيدث هلم
حادث  ،م ابتليت وفقدت أحد أبنائها بسبب خطأ هي أخطأته يف القيادة ،ف ُجمع عليها مصيبتان :فقده ،واخلطأ
ود َخلَت يف وسواس أهنا السبب ،وهذا نوع ابتالء حىت تطهر
عليها  .%40ختيلوا هذه املشاعر ،أن أكون أنا السبب ! َ
قلبك من التعلقات .فحىت لو كنت معهم يف قلب احلدث واهلل ما أستطيع أن أنفعهم .البد أن نفهم عجزنا عن نفعهم

ونسأل اهلل بامسه احلفيظ أن حيفظهم.
سائلة تسأل :في تربيتنا ألبناءنا هل نحرص على غرس هذا الشيء فيهم؟ أننا ال ننفعهم وأنهم في وداعة اهلل.
اجلواب :نعم ،فهذه امرأة يف احلج قبل املاضي ،أتت رياح شديدة جدا يف مىن ،والناس الذين كانوا على تالل مىن كاد
اهلواء أن يُسقط عليهم خيامهم .طفلتها صغرية بعمر  7سنوات ،أتت مقبلة مهرولة خائفة من أصوات اخليام واحلديد،
فأقبلت على أمها خوفا ِمن أن يسقط عليها ومتوت .كل األمهات كانوا يقولون ألبنائهم( :ال ختف أنا معك ،ال ختف
أنا معك) .لكن هي كانت تقول البنتها( :ال ختايف اهلل معنا) ،والبنت متسك بيديها ،فتقول هلا األم( :أنا ال أنفعك،
ال ينفعك إال اهلل ،ال ينفعك إال اهلل) .فَنَ َف َع َها اهللَ ،ح ِفظها اهلل ،واستكانت الطفلة .ففي الرخاء ويف الشدة البد أن
تبني هلم أين لن أنفعكم ،وليس كما يقول البعض( :طول ما رأسي يتنفس اهلوا ال ختف ِمن كذا)! وأناس آخرين عندهم
رصيد يف البنك فيقولوا( :مادام أنا موظف فال ختف)!
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وقد قيل" :البد لكل إنسان ِمن جماهدة فراق ما حيبه وما به فرحه من أسباب الدنيا ،وذلك خيتلف باختالف الناس،
فمن يفرح مبال أو جاه أو قبول يف الوعظ أو بعز يف القضاء والوالية وبكثرة األتباع يف التدريس واإلفادة يرتك أوال ما به
فرحه  م يراقب اهلل حىت ال يشتغل إال بذكر اهلل والفكر فيه ،ويكف عن شهوته ووسواسه حىت يقمح مادته ،ويلزم ذلك
بقية العمر ،فليس للجهاد آخر إال املوت".
ختيل! حىت َمن يعظ الناس ،لو كانت فتنته يف التعلق بالوعظ وحب كثرة األتباع والناس ،البد أن يكف زمنا حىت يعا ج
قلبه.

تأتينا اجلملة الثالثة  ي احلدث :
((وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ))
نقسم اجلزاء إىل قسمني :جزاء يف الدنيا وجزاء يف اآلخرة.
جزاء اآلخرة واضح.
جزاء الدنيا :كم شق الناس طري ًقا يف حياهتم وظنوا أهنم ال حييدون عنه؟ مثال شخص مستقيم يرى أهل املنكر ،هي
متحجبة وترى املتربجات ،فتقول( :أليس عند هذه دين؟ كيف يتحمل قلبها أن تفعل كذا وكذا؟) انتقاد ألشخاص،
مسموعا ،إمنا يكفي أنه دائر يف القلب .هذا االنتقاد ستُجازى أنت به ،وال تقل يل بأن
كالما
ً
وليس شرطًا أن يكون ً

هذا حرقة على الدين ،فاحلرقة على الدين كالم آخر ،إمنا أقصد الكرب والعجب ،وهذا يدل على أمور كثرية :تظن أنك
اهتديت بنفسك ،وتظن أن بيدك ثبات نفسك ،وتنسى أن القلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء.
تتسارع باحلكم على اخللق وكأنك مكلف اذم .أنت مكلف حبرقة على دين اهلل وأمر باملعروف وهني عن املنكر والدعاء

أبدا ،والبد أن ُجتزى !
هلم ،أما احلكم عليهم فليس من اختصاصك ً
أفالما وتفعل كذا وكذا .فتأتيين أم
وكم عشنا مواق ًفا ،فهاهي مساعدة (وكيلة) يف املدرسة ،وهناك طالبة هلا زميلة تشاهد ً
الطالبة وتقول( :مدرستكم هذه مليئة بأناس يفعلون كذا وكذا ،ويبدو أن أم زميلة ابنيت ال تربيها)  .م التدور السنة إال

وابنتها تفعل أسوء مما فعلت زميلتها ! اعمل ما شئت فإنك جمزي به .تدور األمور حىت تذوق طعم ما تقول ! تنتقد
فتقع فيما تنتقد ! وهذا من رمحة اهلل ،أنك تذوق حىت تتأدب ومتشي على طريق ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا

يَعْنِيهِ)) 1.والذي يعنيك أن تدعي للقوم وتأمرهم باملعروف وتنهاهم عن املنكر ،وليس بأن تنتقدهم على الفعل.

 1رواه أمحد يف مسنده ،والرتمذي وابن ماجه يف سننهما ،وقال األلباين :صحيح.
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وهذه مشاعر رمبا بسيطة لكنها عظيمة عند اهلل .الكرب والعجب شيء ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والشفقة
على اخللق أمر آخر متاما.
وقس على ذلك فإنك جمزي بهُ .حتسن حيسن اهلل إليك .يقول ابن عباس "لو انطبقت السماء على األرض لوجد املتقي
أبوابا خيرج منها" ال ميكن تتقي ويضيق اهلل عليك ،البد أن يوسع عليك ،اعمل وستجد اجلزاء هنا يف الدنيا قبل
اآلخرة ،هنا يف الدنيا كله ذوق فقط للجزاء ،وال ميكن أن يكون شخص حمسن كاملسيء يف اجلزاء يف الدنيا.
انظر ليوسف -عليه السالم ،-صاحباه يف السجن يقوالن له{:إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِنيَ} 1فهل تظن أن إحسانه ضاع؟
يف آخر القصة يقول{ :إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ ويَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ} 2تكون حمسنًا وتريد وجه اهلل  م خيتربك اهلل يف
أحدا ،اليوم الناس ليس فيهم وفاء،
صدق إرادة وجهه ،فال يقع لك مايقع لعوام الناس فتقول :اليوم املعروف ال ينفع ً
اليوم ُمد يدك باملعروف فتُعض يدك ،إىل آخر الفلسفات الواقعية ،افهم احلقيقة( ،اعمل ما شئت فإنك جمزي به) ال
ميكن أن تفعل معروفًا ويضيعه اهلل .ستقول( :ولكن الواقع يقول هذا) ،تعال إذن لنفسر الواقع..
منكرا ،أحسنت ووجدت ضده .يُفسر هذا بإحدى ثالث أمور:
أنا مثال عملت معروفًا ووجدت ً
 .1اختبار ِمن اهلل لصدقك.

نت عليها و ِ
لك عن أوضاع بلدها ،فحز ِ
فمثال ِ
سأعطيك هذا هبة مين ِ
ِ
عندك خادمة ،وقد حكت ِ
لك وأرسليها
قلت( :
ألهلك) يف الصباح وأ ِ
نت خارجة تقولني هلا( :ال تنسي أن تفعلي كذا وكذا) فتقول( :أنا واهلل اليوم مريضة وال أستطيع
لك كذا وكذا فهل هذا جزاء املعروف!) ملاذا حدث ِ
أن أعمل) قد تقولني( :أنا باألمس فعلت ِ
لك ذلك؟ هل ألن
جزاء اإلحسان إساءة ويف هذه األيام ال يوجد شخص ويف؟ احلقيقة أن هذا اختبار لصدق إنفاقك يف سبيل اهلل،
ِ
ِ
ِ
أنفقت عليه ويتمرد ِ
فأنت تقولني ِ
عليك ،أنت أنفقت يف األصل ِمن أجل اهلل،
أنفقت ِمن أجل اهلل ،فيأيت َمن
أنك
عرفت أن
فإذا مترد الطرف اآلخر أو مل يتمرد فال تعد على صدقتك فتبطلها باملن ،ال بالكالم وال بقلبك ،إمنا تقولُ :

اهلل خيتربين.

إذن (اعمل ما شئت فإنك جمزي به) ،فال ميكن أن حتسن فيضيع اهلل أجر احملسنني .ماذا إذن عما حيصل يف الواقع؟
الذي حيصل يف الواقع أحد ثالثة أمور :إما أن اهلل خيتربك فتأتيك األمور عكس ما كنت تتصور.
 .2أو تنقلب عليك املسائل ألنك لست بصادق.
ألن دسيسة يف قلبك جعلتك تفعل هذا الفعل ،مثال :إمرأة تدرس أوالد اجلريان أو أوالد عمومتها املواد الصعبة،
وتبذل جهودها يف ذلك  ،م أول ما ينجحوا ينكروهنا وال يقولون هلا حىت أننا جنحنا  ،م تقول :هل هذا جزاء
[ 1يوسف]36:
[ 2يوسف]40:
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ِ
ختبارا للصدق ،فرمبا هو أصال ال يريد إال الثناء فحرمه
اإلحسان! نقول هلا :ماذا أردت يف األصل؟ وليس هذا هنا ا ً

اهلل مراده ،فجوزي بعكس مراده!

مثال على الغداء اليوم تقومني بعمل صنفني أو ثالثة مع احللويات ،وذلك حىت جتلسني على الغداء وتقولني له( :اليوم
أوصلك) تقومني أن ِ
ت وحتملني أغراضك! معىن ذلك ِ
ِ
أنا ذاهبة ملكان وأريدك أن توصلين) فإذا قال ِ
أنك
لك( :لن

أصال ِ
فعلت اإلحسان بدسيسة ،أي من أجل شيء ،أما إذا عملت العمل هلل لكن التفت القلب لثواين ،فجاهده
يُصرف ،جاهده فهذا دليل أنك صدقت.

حنن ال نأيت من بطون أمهاتنا صادقني ،إمنا تُعرض علينا الفنت  م تنقسم القلوب إىل قسمني :قلب أشراذا أي استمر

معها ،وقلب أنكرها ،أي شعر اذا مباشرة فأنكرها ،فنكتت فيه نكتة بيضاء .اجلهاد هو احلل.
حسن اآلن وأقول :ما بايل أ ِ
البد أن تعرف (اعمل ما شئت فإنك جمزي به) يف الدنيا قبل اآلخرة ،ولكين أُ ِ
ُحسن وال

ُحي َسن إيل؟ مع أين ال أنتظر اإلحسان من الناس إمنا من اهلل لكن مع ذلك ينقلب الناس علي؟ إما أنه اختبار لصدق
مرادك ،وإما األمر الثاين وهو أنك أصال أحسنت بدسيسة ،أي أحسنت لشيء تريده من ورائه ،فاجلزاء أن اهلل

يعاملك بنقيض قصدك ،والشيء الذي كنت تنتظره ال يأتيك.
 .3وقد ُحي ِسن ِ
احملسن وال ُحي َسن إليه حفظًا ألجره يوم القيامة.
وهذا من باب حفظ إحسانك وأجرك إىل يوم الدين .كأنه يقال :إحسانك الذي تذوقه اآلن يف الدنيا ُخياف أنه قد
ِ
حبس لك األجر مضاع ًفا يف اآلخرة ،ويف احلديث(( :مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو
يكون أنقص من أجرك الذي يف اآلخرة ،فرمبا ُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُوا غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ)) 1كأن أجرها ثالثة وتعجلت بالغنيمة والسالمة ثلثي أجرها يف الدنيا،

وهذا وجه خالف طويل عند العلماء.
وبالضد :اعمل ما شئت ِمن انتقاد وسوء ،ستذوق ُمره هنا قبل يوم القيامة ،ولذلك عجل بالتوبة ألن التائب ُميحى عنه
آثار ذنبه ،وحنن نقول يف سيد اإلستغفار(( :اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)) 2أستعيذ من شر ما
آثارا يف الدنيا واآلخرة ،وأنا أؤمن بذلك.
صنعت ،يعين ألتجئ إليك أن تدفع عين أثر ما صنعت ،فإن ملا
ُ
صنعت ً

1

رواه ابن ماجه يف سننه وقال األلباين :صحيح.

 2رواه البخاري يف صحيحه.
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مما يؤيد هذا املعىن قوله تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} 1ويؤيده ما ورد يف البخاري يف كتاب
الرقاق يف باب األمل وطوله ،قوله -سبحانه وتعاىل{ :-فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} 2أي أنك البد
ستجازى ،وهذه اجملازاة إما أن تكون يف الدنيا أو يف اآلخرة بأن تُزحزح عن النار.
ويف املقابل يقول تعاىل لغري أهل اإلميان{:ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا ويَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} 3يعين سريون جزاء ما عملوا.
وقد قال تعاىل{ :فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} 4البد أن يراه ،واملقياس بالذر! فمن يعمل مثقال ذرة ِمن شر أيضا سرياه،
شرا فشر يف الدنيا أو يف اآلخرة.
وليست هناك ذرة تذهب ،إن ً
خريا فخري وإن ً
ُوصفت الدنيا لنا بثالث وصوفات:
 .1عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ

 .وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ
 .وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ

فالدنيا ال خترج عن هذه الثالثة :عن حياة يلحقها موت ،وعن حمبوبات يلحقها فرقة ،وعن أعمال يلحقها جزاء.
 م ُدللت على طريق تفعله يف الدنيا فتكون موصوفًا بالشرف والعز ،فإذا أردت أن تكون يف الدنيا من أهل الشرف ،هذا ال
ُمتنع منه ،لكن األهم من ذلك ما منزلتك عند اهلل ،وقد مر معنا حديث أن لكل عبد صيت يف السماء.
اجلملة الرابعة  ي احلدث :
((واعْلَمْ أَنّ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ))
ما وجه كون قيام الليل شرفًا؟ سبب كونه شرف أن بقيام الليل ستكون لك مكانة لكن عند أهل السماء ،فيصبح لك
صيت -مسعة -يف السماء ،وأثر هذا الصيت يف السماء قبولك يف األرض.
فهل تريد أن تكون من أهل الشرف يف الدنيا؟ ال تطرق أبواب اخللق لكي يرفعوك أو ميدحوك ،الطريق إىل هذا الصيت
وهذه الرفعة هو أن تسلك طريق ربك ،وهذا ِمن أسلم الطرق اليت تُبعدك عن الرياء.
[ 1االنشقاق]6:

[ 2آل عمران]185:
[ 3احلجر]3:
[ 4الزلزلة]7:
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ملاذا قيام الليل دونا عن غريه؟ ألنه يبعدك عن الرياء ومالحظة الناس ،ولذلك كن حذرا ،فإذا كان بينك وبني اهلل خبيئة
سرا بينك وبني اهلل ،ال تقل( :أصال أنا قمت الساعة الثالثة وما منت إال من بعد الفجر) ،التقل
عمل ال تعلنها ،اجعلها ً

ذلك بالتصريح وال بالتلميح ،وإذا أردت أن تفيدهم فأخرج هلم أحاديثًا عن قيام الليل وكلمهم عن فعل الصحابة وعن
التابعني ،لكن ليس أنت!
درسا امسه ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ)) ،وهذا مثلما حيدث يف
وإذا سألك أحدهم :هل تقوم الليل؟ درسه ً
رمضان ،جتدهم يسألونك :كم جزءا قرأت؟ إذا ِ
سألك أحدهم :كم عمرك؟ ماذا ستقولني؟ ستعطينه درس ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ
ً
الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ)) إذن اعتربي أنه سألك كم ِ
عمرك وانظري ماذا ستقولني ،لن تردي أليس كذلك؟

البد أن تتصوروا ملاذا (شرف املؤمن قيامه بالليل) فالشرف أي أن يصبح لك مكانة عند أهل السماء ،عند اهلل ومالئكته.
فإذا أصبحت لك مكانة وصيت ومسعة عند أهل السماء ألقي ذلك يف األرض ،فجاء شرف الدنيا من شرف مكانك عند
اهلل.

هللا

وهذه قاعدة ال تنساها :منك إلى اهلل ،ومن اهلل إلى الخلق.
فإذا أردت أن ينشرح صدر أبنائك للدين ،فاألمر منك إىل اهلل ومن اهلل إليهم.

منك

الخلق

وإذا أردت أن تشرح صدر زوجك لك فكذلك.
حنن نتعلق باهلل أن يرزقنا األسباب لنقوم اذا باحلقوق ،نتعلق باهلل أن يشرح صدور أوالدنا للدين ،أما حنن فليس بيدنا
شيء ،البد أن نعرف ضعفنا وعجزنا وفقرنا إليه ،فنحن دائما فزعون إليه.
هذا تفسري لسؤالنا :ملاذا قيام الليل شرف؟ ألن صيتًا يف السماء يساوي قبوال وصيتا يف األرض ،فرتتفع منزلتك عند اخللق

خالصا.
عن طريق اهلل ملا تعامله ً

إذن ملاذا القيام دونًا عن باقي األعمال؟
 .1ألن فيه خبيئة عمل.
 .2ألن القيام يُقرأ فيه بالقرآن ،فيحصل فيه شيء من التدبر ،والقيام بالقرآن سبب لزيادة اإلميان ،وزيادة اإلميان
سبب حملبة الرمحن .كلما زدت إميانا جعل لك صيت يف السماء ووقع القبول يف األرض.
 .3القيام سبب إلنارة قلب اإلنسان وإنارة بيته .فقد ورد أن املالئكة تنظر إىل األرض فتجدها ظلماء ،كما أنكم
تنظرون إىل السماء ظلماء ،والبيوت اليت يُقرأ فيها القرآن كالنجوم يف السماء ،فاملالئكة تراها كالنجوم ،وهكذا
يأيت الشرف واملكانة.
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مما جيعل الشرف يف قيام الليل أن اهلل -عز وجل -ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقولَ :من

يدعوين فأستجيب له؟ َمن يسألين فأعطيه؟ َمن يستغفرين فأغفر له؟ معىن ذلك لو اعتقدنا يقينا نزوله -سبحانه وتعاىل-
واعتقدنا يقينا نداؤه خللقه ما كان يفوتنا وقت النداء ،لكن أثقلتنا الدنيا ِمن جهة ،وث ُقلنا حنن عن هذا االعتقاد.
قدر ما تستطيع راجع اعتقادك يف صفات اهلل ،ومن ضمن الصفات اليت تتيقن اذا أنه -سبحانه وتعاىل -ينزل نزوالً يليق
جبالله ،وأنه ينادي خلقه ،رغم يقيننا أنه يف غىن عنهم ،لكن هذا من آثار وده خللقه :أنه يناديهم وهو مستغن عنهم.
ما هو القيام؟ القيام هو انتصاب القامة ،وملا كانت هيئة االنتصاب أكمل اهليئات استعري ذلك للمحافظة على اإلنسان
نفسه يف الصالة ليال ،فمعىن قيام الليل أي احملافظة على الصالة يف الليل وعدم تعطيله باستغراقه يف النوم أو اللهو ،فأصبح
قيام الليل من الدوام.
قال أحد العلماء" :قام على األمر دام وثبت" يعين قام على األمر إذا دام وثبت ،فهل معىن ذلك أن قيام الليل سيكون
متقطعا؟ أو بأن تكون دائم القيام إال يف حال السفر أو املرض أو بالنسبة للنساء العذر؟ ملا
قياما
ً
شرفك مبجرد أنك تقوم ً

يكون هناك سفر أو مرض يُكتب للعبد أنه قائم ،والعذر معذور فيه .إذن هذا الشرف حيصله املؤمن باملداومة ،وعلى
ذلك :ما الذي يشغلك عن املداومة؟ النوم؟ اللهو؟ السهر؟
نتفق على أمور إن شاء اهلل تسبب لنا املدالومة على قيام الليل:
 .1أول األمر وأمهه :احلمد على نعمة ثلث الليل األخري.
1
ِ
نتفاعا اذذا
البد أن تشعر أن هذا الوقت منة من اهلل {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} يعين ألزيدنكم -يف هذا املوطن -ا ً

الذي محدمت عليه ،فتحمد اهلل عزوجل وتشكره على أنه جعل هذا الثلث األخري وقتًا لنزوله -سبحانه وتعاىل-
وأنت معتقد أنه متكرب مستغن عنك ،وأنت الفقري ،فتتأمل يف املسألة :أنا الفقري وهو الغين وهو ينزل يناديين !
أشكره وأمحده أن جعل هذا الوقت وجعله اذذه الصفة.
 .2أحتاج حىت أداوم على قيام الليل الشعور بالفقر التام هلل.
ف َمن الذي يرتك وقتًا ينادي اهلل فيه؟ املستغين ،ولذلك َمن الذي يُيسر للعسرى؟ الذي بل واستغىن وكذب
باحلسىن ،فالذي يستغين عن اهلل ويشعر أنه هذا األسبوع ال توجد عنده حاجة ليقوم ،أي أنه يقوم يف الطوارئ
فقط ،أو لو كانت هناك مشكلة أو مرض! لو حدث ذلك وقمت فجزاك اهلل خريا لكنك لن تدخل يف هذا
الوصف؛ ألن شرفه قيامه بالليل يعين دوامه على هذا الفعل.

[ 1إبراهيم]7:
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إذا وقفت بني يديه عشرة دقائق فقط فانظر إىل النور الذي سيقع يف قلبك ،واهلداية اليت تقع يف قلبك ،واهلموم
اليت تزاح من نفسك ،أمر يفوق الوصف ! َمن ذاق قيام الليل اليستطيع أن يعرب عنه.

فكن حامدا شاكرا هلل على هذا الوقت حىت لو ما قمت ،كلما ذُكرت بقيام الليل امحد اهلل أن جعل هلذه األمة
قيام الليل ،وجعل من صفاته -سبحانه وتعاىل -أنه ينزل إلينا  ،م أ ْشعِر نفسك دائما حبقيقة فقرك وحقيقة

حاجتك ،وإذا ما استطعت أن تقوم فتعبد اهلل مبقت نفسك ،مقتها ألهنا ثقيلة ليست راضية أن تقوم.
 .3تعبد اهلل -عز وجل -بعبادة االستعانة ،وال تعتمد على األسباب.

فأنت تعاير الساعة ،وإذا مل تكن عندك عبادة االستعانة فستدخل يف معركة مع نفسك إذا رنت الساعة ،فإذا
اعتمدت على األسباب ستنام وترتك القيام ،فالساعة ترن وتقول لك :هل تريد غفوة؟ وأنت تقول :نعم غفوة 5
دقائق ،وتنام ،وتعتمد أن الساعة سرتن ،وتغلقها املرة الثانية ،وتغلقها إىل أن يؤذن الفجر! ماذا يقال لك؟ ال
تعتمد على األسباب ،إمنا كن مستعينًا باهلل.

رت الساعة فأكيد أين
عندما تضع رأسك على الوسادة ال تقل لنفسك :أنا اليوم منت ً
جيدا ولست متعشيًا وعاي ُ

سأقوم  ،م جتد أنك ال تقوم! هذا اعتماد على السبب ،عاير الساعة ال مشكلة لكن بشرط أن ال يقع يف قلبك
أهنا هي اليت ستوقظك ،برغم أهنا سبب لكن أحيانا كثرية السبب خيذلك! فال تعتمد عليها وهذا أهم شيء،
ألنك تعد لنفسك أسبابا  م تظن أن اذا البد أن تقوم ،فهذه مل تصبح أسبابًا إمنا اعتماد .وُمينع أن تعتمد.

عتمادا واستعانة باهلل .أما حنن فيوم عن يوم نكسل،
أذكركم قبل أربعة عشر قرن سابقة :كيف كان يقوم الناس؟ ا ً
بل حىت ساعاتنا كسالنة مثلنا وتقول لنا :هل تريدون غفوة؟ حىت ساعاتنا تطبطب علينا .ال تنسوا أن (إياك نعبد)

تأيت بعدها (إياك نستعني) ،وانظروا ما هي أسباب السلف ،ستجدون أن أسبااذم االستعانة ،وأيضا هناك سبب
آخر وهي النقطة الرابعة:
 .4أكثر ِمن االستغفار.
فكلما أكثرت من االستغفار فُتح لك أبواب الطاعات.

واعلم أن ما يُفتح لك من باب القيام سر فاحفظه بينك وبني اهلل ،يعين ملا يتيسر لك ويُفتح لك ال تتكلم ،ال

حتكي للناس ،اجعلها خبيئة عمل.
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اجلملة اخلامسة  ي احلدث :
((وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ))
ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم والرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم(( :-قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ

كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ)) 1االستغناء عن اخللق يبدأ من كف البصر عما يف أيديهم إىل كف القلب عن التعلق مبا يف
أيديهم ،أي بصرك ولسانك وقلبك.
البصر أكرب مشكلة عندنا ،ويشرتك يف هذا الذي ميلك والذي ال ميلك ،فهو يعرض استغناءه عن اخللق ببصره للهتك،
أي أنه بدل أن يصبح مستغنيًا عن اخللق ،يصبح يف حاجة إليهم .كيف؟ خاطب اهلل عز وجل نبيه يف كتابه -وكل َمن

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

عينيك عما يف أيدي الناس ،عما متع اهلل به اخللق من ملبوس ،مال ..أيا كانُ ،كف بصرك عنه ،وال تتبعه بعينيك ،ال
تتبع أحوال اخللق ،وال ترى هذا عنده ماذا وهذا ماذا عنده.
حنن من كثرة الفتنة احلاصلة ،لو كان هنالك مطعم مشهور يف البلد والناس متر عليه ،جتدهم يقولون :مثل هذا كم
يكسب يف الشهر؟ فيقوم بعمل معادلة ،ولو مر على مدرسة أهلية مثال يقول :كم طالب عندهم؟ وحيسب كم يأخذ
منهم وكم يعطي املدرسني  م خيرج الناتج بأن الصايف هلم يف السنة كذا وكذا! فهذا َمد بصره وفكره وقلبه ويده وكل
شيء إىل ما ُمتع به غريه ،وغريه قد فُنت اذذا.
املقصد أنك البد أن تعرف أن عزك هو وقتما ترد بصرك وقلبك ولسانك عن أي شيء عند اخللق.

استسهالنا هلذا األمر ووضع األعذار الكثرية له يسبب أن نفقد عزنا الذي هو من عطايا اهلل لنا.
مثال جبانبك امرأة ترتدي ساعة ،أو ترتدي خامت ،أو فرشت بيتها  ..إخل ،تشعرين أن تقليب بصرك يف بيتها شيء
طبيعي ،وطبيعي أيضا أن تسأليها من أين أتت به ،كل هذا عندنا شيء طبيعي وهو ليس بطبيعي ،بل أُِمر النيب -صلى
ومن يصلح له اخلطاب أال ميد عينيه إىل ما ُمتع به غريه ،وهذا خيتلف عن احلسد ،هذا مبجرد أن متد
اهلل عليه وسلمَ -

بصرك وتقلب عينيك يف الدنيا.

كأنه يقال :عيناك قد ُخلقت للتدبر والتفكر فيما يزيدك إميانا وليس فيما يعلقك بالدنيا.

 1رواه مسلم يف صحيحه.
[ 2طه]131:

28

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

أوفر حبثي يف السوق .حنن سنأيت ألنفسنا مبئة عذر هلذا املد،
املقصود أن تستغين عن اخللق بثالثة أمور:
 .1ال متد بصرك
 .2ال تشغل قلبك
 .3ال تطلق لسانك.

اجعل من احلياء أين أنظر للناس وللذي عندهم ،استحي جيعلك اهلل عزيزا.
هذه كلمات تصف احلياة ..حىت تصبح عزيزا عند الناس استغين عن اخللق ،استغين عن سؤالك بلسانك ،استغين عن
النظر ومد البصر ،استغين أن تشغل قلبك بأشيائهم ،وكلما استغنيت أغناك اهلل ،ف َمن يستعفف يعفه اهلل ،وَمن يستغين

يغنه اهلل .أما عكس هذا فزيادة تعلق بالدنيا ،يف هناية األمر مطلوب منك أن تغض بصرك وتصرف قلبك عن االنشغال
مبا عند الناس وتكف لسانك عن السؤال.
أسأل اهلل عز وجل أن ينفعين وينفعكم مبا مسعتم.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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