حلظة من فضلك  ...هل تريد أن تيا؟!
حممد بن عبد هللا املقدي
almagdy3@hotmail.com

يف خضم األمواج املتالطمة من التيارات الفكرية والعقدية ،ويف خضم املدنية املرهقة وثورة اجلسد
م
يعيش
و
إليه
أينس
يقف اإلنسا من حائرا
م
وهزال الروح ،م
م
يبحث عن طريق للخالص ،ومنفذ للنجاة ،وسبيل م
أجد احلياة الطيبة والسعادة
يف كنفه ،موفور الكرامة مسرتيح البال مطمئن النفس ،و م
يتساءل بلهفة :أين م
أجد راحة البال وأنس اخلاطر؟ أيف هذه
أجد ربيع النفس وسلو القلب وهبجة الروح؟ أين م
احلقيقة؟ أين م
احلياة الدنيا حمل للسعادة؟ أم هي دار للعمل والنصب والكدح؟
احلياة يف القرآن  ...نظرات وأتمالت:

إن هذه احلياة الدنيا خلقها للام  -جل وعال  -لالبتالء واالختبار ليتميز العاملون؛ فاللم {الَّذي

خلق الموت واحلياة لي ب لوكم أيُّكم أحسن عم ًال وهو العزيز الغفور} [امللك.]2:

دار ممر ال دار مقر{ ،ي ق وم إ ََّّنا
وهذه احلياةم أمن مسها منقطع ولذ متا فانية وراحتمها يتبعمها أتراح ،وهي م
هذه احلياة ُّ
الدن يا متاع وإ َّن اآلخرة هي دار القرار} [غافر ]39:بل إن االطمئنان إىل هذه احلياة الدنيا
والرضا هبا واإلعراض عن اآلخرة من صفات الغافلني{ :إ َّن الَّذين ال ي رجون لقاءن ورضوا ِبحلياة ُّ
الدن يا
واطمأنُّوا ِبا والَّذين هم عن آيتنا غافلون} [يونس.]7:
ومن أسباب العقوبة عند للا تعاىل حمبةم الدنيا امللهيةم عن اآلخرة{ :ذلك ِب ََّّنم استحبُّوا احلياة
ُّ
الدن يا على اآلخرة وأ َّن َّ
اّلل ال ي هدي القوم الكافرين} [النحل ،]107:وقد هنى للام عموم الناس عن
االغرتار ابحلياة الدنيا؛ فقال سبحانه{ :ي أيُّها النَّاس اتَّقوا ربَّكم واخشوا ي وًما ال َيزي والد عن ولده
اّلل حق فال ت غ َّرنَّكم احلياة ُّ
وال مولود هو جاز عن والده شي ئًا إ َّن وعد َّ
الدن يا وال ي غ َّرنَّكم ِب َّّلل
اّلل حق فال ت غ َّرنَّكم احلياة ُّ
الغرور} [لقمان ،]33:وقال تعاىل{ :ي أيُّها النَّاس إ َّن وعد َّ
الدن يا وال ي غ َّرنَّكم

ِب َّّلل الغرور} [فاطر.]5:

الدن يا إ َّال َلو ولعب وإ َّن َّ
يقول سبحانه{ :وما هذه احلياة ُّ
الدار اآلخرة َلي احلي وان لو كانوا
و م

ي علمون} [العنكبوت.]64:

إن هذه النصوص املتكاثرة تدل على أن الدنيا إن هي إال دار الرتح مل منها قريب ،وإمنا هي
لإلعداد والعمل والنصب والكدح ،وصدق للام{ :وما احلياة ُّ
الدن يا يف اآلخرة إ َّال متاع} [الرعد.]26:

وفه مم هذه النصوص هام لفهم معىن العبودية ،ولفهم معىن اجلزاء يف اآلخرة ،ولفهم الفرق يف
السعادة بني الدارين.
يقول أيب بن
وهذه الدنيا وإن كانت متاعا وبملغة ،فإن فيها زادان إىل اآلخرة وفيها العمل الصال ،م
الدن يا؟ إ َّن ُّ
كعب  -رضي للام عنه ( :-وهل تدري ما ُّ
الدن يا فيها بالغنا ،وفيها أعمالنا الَّت ُنزى ِبا

يف اآلخرة)( ،)1يقول تعاىل{ :المال والب نون زينة احلياة ُّ
الصاحلات خي عند ربك
الدن يا والباقيات َّ
ث و ًاِب وخي أم ًال} [الكهف.]46:
نصر للا للمؤمنني ،وارتفاعم شأهنم يف احلياة الدنيا؛ قال للام تعاىل{ :إ َّن لننصر رسلنا والَّذين
وفيها م
آمنوا يف احلياة ُّ
الدن يا وي وم ي قوم األشهاد} [غافر.]51:
قول احلق  -تبارك وتعاىل  -أهنا ليست
فاحلياةم الدنيا مزرعة حيصد منها كل زارع ما ذراه ،ويبقى م
أكثر من سعدها؛ قال تعاىل مؤكدا هذا املعىن{ :اعلموا أ ََّّنا
حمط الرحال بل هي دار للمرور ،و م
نكدها م
احلياة ُّ
الدن يا لعب وَلو وزينة وت فاخر ب ي نكم وتكاث ر يف األموال واألوالد كمثل غيث أعجب الك َّفار
ن باته ثَّ يهيج فَتاه مصف ًّرا ثَّ يكون حطا ًما ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من َّ
اّلل ورضوان وما
احلياة ُّ
الدن يا إ َّال متاع الغرور} [احلديد.]20:

يسرتوحها املؤمنون ،تمص مبمهم على ضنك العيش ،وبؤس الدنيا،
ومع هذا كله؛ فإن ثة حياة طيبة
م
ونكد العشي ،تمبد ملمم ابلم أمنسا وابلضيق سعادة وحبمورا؛ قال للام تعاىل{ :من عمل صاحلًا من ذكر أو
أنثى وهو مؤمن ف لنحيي نَّه حيا ًة طيب ًة ولنجزي نَّ هم أجرهم ِبحسن ما كانوا ي عملون} [النحل.]97:
أول طري مقها :أن تعرف
وهذه احلياةم املنشودةم هبا وصف زائد عن كوهنا حياة ،فهي حياة (طيبة)؛ ( م
حيرق ظلمات الطبع أبشعة البصية؛ فيقوم بقلبه شاهد من شواهد
للا ،وتتدي إليه طريقا يوصلمك إليه ،و م
اآلخرة ،فينجذب إليها بكليته ،ويزهد يف التعلقات الفانية ،ويدأب يف تصحيح التوبة ،والقيام ابملأمورات
الظاهرة والباطنة ،وترك املنهيات الظاهرة والباطنة).

() 2

يقول ابن القيم  -رمحه للا ( :-وقد فسرت احلياة الطيبة ِبلقناعة والرضا والرزق احلسن وغي
و م
ذلك ،والصواب َّأَّنا حياة القلب ونعيمه وِبجته وسروره ِبإلميان ومعرفة هللا وحمبته واإلنبة إليه

والتوكل عليه ،فإنَّه ال حياة أطيب من حياة صاحبها ،وال نعيم فوق نعيمه إال نعيم اجلنة ،كما كان

( )1مشس الدين الذهيب ،سي أعالم النبالء.)399 /1( ،
( ) 2ابن القيم اجلوزية ،مدارج السالكني) 251 / 3 ( ،

لتمر يب أوقات أقول فيها :إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا َّإَّنم لفي عيش
بعض العارفني يقول :إنَّه ُّ
رِب.
طيب ،وقال غيه :إنَّه ُّ
ليمر ِبلقلب أوقات يرقص فيها ط ً
وإذا كانت حياة القلب حيا ًة طيب ًة تبعته حياة اجلوارح؛ فإنَّه ملكها ،وَلذا جعل هللا املعيشة
الضنك لمن أعرض عن ذكره ،وهي عكس احلياة الطيبة)(.)3
فاحلياةم الطيبةم مليئة ابلراحة والناء احلسي واملعنوي ،الظاهر والباطن ،من رزق حالل وسعادة ودوام
تعتلج يف القلب وال
يشعر هبا
املؤمن ،و م
يذوق حالوتا املو م
حد ،فهي لذة م
م
الصلة ابلل وانشراح الصدر ،م

الكلمات ،فإذا استطعنا أن حندد معىن تغريد العندليب وهبوب النسيم وعبيه وصدى الروايب؛
تص مفها
م
استطعنا وصف هذه احلياة ،إهنا حياة جتيءم إىل حشاشة الفؤاد من دون استئذان ،وتسري فيه دون ممانعة

من صاحب القلب احلي.

هل ميكن أن حنبس النسيم أو منسك الظالل الساحبة فوق املروج؟!
فوصف هذه احلياة ب (الطيبة) هو وصف الزم لا ،فليس املر ماد حياة اللعب واللهو بل احلياة الطيبة
م

املؤمنة ،املتصلة خبالقها ،اليت جتس مد العبودية يف سكناتا  ..يف أفراحها  ...يف أملها  ...يف كل ممن قلب لا

 ..فهي لل  ..وابلل  ..وعلى للا  ..وثة السعادة.

تصلح اجلوار مح ،ويملم شعث
إن الصلة ابلل هي قو مام احلياة الطيبة ،هبا
لروح و م
القلب ،وتفو ا م
م
يسكن م
الفؤاد؛ ألن (القلب ال يصلح وال يفلح وال ينعم وال يسر وال يلتذ وال يطيب وال يسكن وال يطمئن إال
بعبادة ربه وحبه واإلانبة إليه ولو حصل لهم كل ما يلتذ به من المخلموقات مل يطمئن ومل يسكن إذ فيه فقر
ث مهو معبوده وحمبوبه ومطلوبه وبذلك حيصل لهم الفرح والس مرور واللذة والنعمة
ذايت إىل ربه من حي م
والسكون والطمأنينة.
وهذا ال حيصل لهم إال ابعانة للا لهم فإنهم ال يقدر على َتصيل ذلك لهم إال للا ف مهو دائما مفتقر إىل

صوله كل ما محيبهم ويطلبه ويشتهيه ويريده ومل
حقيقة {إيك نعبد وإ َّيك نستعني} فإنهم لو أعني على مح م
حيصل لهم عبادة لل ف لن حيصل إال على األمل واحلسرة والعذاب ولن خيلص من آالم الدن يا ونكد عيشها
صوده ومهو احملبوب لهم ابلقصد األول وكل
إال إبخالص احلب لل حبي م
ث يكون للا مهو غاية ممراده وهناية مق م
ما سواهم إمنا محيبهم ألجله ال حيب شيئا لذاته إال للا ومىت مل حيصل لهم هذا مل يكن قد حقق حقيقة (ال إله

( )3املرجع السابق.)259/3( ،

إال للا) وال حقق الت وحيد والعبودية واحملبة لل وكان فيه من نقص الت وحيد واإلميان بل من األمل واحلسرة
والعذاب حبسب ذلك)(.)4
العمل الصالم ،وا
م
ألعمال الصاحلةم
ولكي م
نشعر هبذه احلياة الطيبة ثة شرط البد من توافره ،أال وهو م
كثية متفاوتة يف درجاتا وشعبها.
أعظمها وأهمها توحيد للا تعاىل وطاعته ،فكلما كان املرءم أعظم توحيدا وأكثر طاعة كلما
ولكن م
وسرورها ،وكلما ابتعد عن حقائق التوحيد ومعاين الطاعة كلما ازداد وحشة وهما
طيب حياته
م
اكتمل م

وأملا.

املوحد الذي جعل رضا للا غاية له يف مجيع أعماله؟ كيف يبدلمه للام بثقل
يعيش
م
فلننظر كيف م
التكليف راحة واطمئناان وسكينة؟ ولننظر أخرى إىل من شرد عن هدى للا كيف يبدلمه للام ابملشتهيات

احملرمة أملا وحية واضطرااب{ :أفمن ميشي مكبًّا على وجهه أهدى أ َّمن ميشي سوًّي على صراط
مستقيم} [امللك.]22:
احلياة  ..التوحيد  ..الطاعة:
قال للام تعاىل{ :أل ت ر كيف ضرب َّ
اّلل مث ًال كلم ًة طيبةً كشجرة طيبة أصلها َثبت وف رعها يف

السماء} [إبراهيم.]24:
َّ

يقول سيد قطب  -رمحه للا ( :-وهذه اآليت ُّ
تدل على َّ
أن التوحيد هو األساس الذي يقوم
م

لكن هذا األساس ال يكفي يف النجاة دون العمل الصال وتزكية النفس واستقامة
عليه البناء ،و َّ
السلوك ،كما ال يكفي أساس البناء دون رفع األعمدة واجلدران ليت َّم االنتفاع من البناء ،وال تكفي
جذور األشجار دون أن تنبت األغصان وت ثمر الثمار.

أما كلمة الشرك فهي كالشجرة اخلبيثة الت ال أصل َلا وال ثبات ،وقد هتيج وتتعاىل وييَّل إىل

تظل هشةً ال جذور َلا تَتسخ ِبا ،وما هي إال فَتًة ثَّ
الناظر أَّنا أقوى من الشجرة الطيبة ،لكنَّها ُّ
تت ُّ
ث من فوق األرض ،فال يبقى له قرار ،وهذا هو حال املشرك يف اضطرابه وقلقه وعدم رسوخه
وهو مقطوع األصل ال صلة له ِبلفطرة السليمة الت أوجدها هللا يف النفس)(.)5

( )4ابن تيمية ،العبودية.)97-98/1( ،
( )5سيد قطب ،يف ظالل القرآن (.)2098 /4

يقول العالمةم ابن القيم  -رمحه للا ( :-فشبَّه  -سبحانه وتعاىل  -الكلمة الطيبة ِبلشجرة
م
الطيبة؛ َّ
ألن الكلمة الطيبة ت ثمر العمل الصال ،والشجرة الطيبة ت ثمر الثمر النافع)(.)6
التثبيت يف الدنيا ويف اآلخرة؛ كما قال احلق  -تبارك وتعاىل  -يف آخر
فأثر هذه الكلمة الطيبة
م
م
اآلايت{ :ي ث بت ا َّّلل الَّذين آمنوا ِبلقول الثَّابت يف احلياة ُّ
الدن يا ويف اآلخرة ويض ُّل َّ
اّلل الظَّالمني

وي فعل َّ
اّلل ما يشاء} [إبراهيم.]27:

فتوحيد للا  -جل وعال  -من حققه دخل اجلنة بغي حساب وال عذاب ،وهو سبب ملغفرة
م
نع اخللود يف النار إذا كان يف
الذنوب وتكفيها ،وسبب لتفريج كرابت الدنيا واآلخرة ودفع عقوبتهما ،ومي م
مينع دخول النار ابلكلية.
القلب منه أدىن م
مثقال حبة خردل ،وأنه إذا ك ممل يف القلب م

الوحيد لنيل رضا للا
بب
حيصل لصاحبه الدى و م
م
الكمال و م
األمن التام يف الدنيا واآلخرة ،وهو الس م
و م

أسعد الناس بشفاعة حممد  -صلى للا عليه وسلم  -من قال( :ال إله إال للا) خالصا من قلبه.
وثوابه ،و م

مجيع األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة يف قبولا ويف كمالا ويف ترتيب الثواب عليها على
و م

وتوحيد للا  -جل وعال  -حيرمر العبد من رق املخلوقني والتعلق هبم ،وخوفهم ورجائهم ،والعمل
التوحيد،
م

ألجلهم ،وهذا هو العز احلقيقيز

ف عن العبد املكاره ،ويمهو من عليه اآلالم ،وبقدر زايدة العبد من الطاعة اخلالصة لل
و م
التوحيد خيف م
الشيخ عبد الرمحن السعدي  -رمحه للا
يقول
ينال من الراحة واالطمئنان واحلياة الطيبة؛ م
تعاىل بقدر ما م
م
( :وشواهد هذه اجلمل من الكتاب والسنة كثية معروفة ،وهللا أعلم)(.)7التوحيد
ننشده هو الذي ميلم النفس حركة وفعال ،ميلم الروح تقى وخشية ،إنه
م
إن التوحيد الذي م
ستدفع آالم احلياة
الذي
يلتجئ صاحبمه إىل للا يف كل ملماته ،فال خيشى إال للا وال يرجو إال للا ،وبه ي م
م
كل يف مجيع أموره ،ومن كان هذا حاله صار للام مسعه وبصره ...
الدنيا وأوصاهبا وعذاابتا ،وعلى للا يتو م

وثة احلياة.

يف ظالل احلياة الطيبة:
إن العمل الصال أصل عام لتحصيل احلياة الطيبة بشموله وعمومه ،فمن فروعه اجلالبة للحياة
ذكر للا تعاىل ،ومن أعظمه قراءةم القرآن.
الطيبة م

{ون ن زل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظَّالمني إ َّال خس ًارا} [اإلسراء.]82:

( )6ابن القيم اجلوزية ،إعالم املوقعني.)171/1( ،
( )7عبد الرمحن بن انصر السعدي ،القول السديد يف مقاصد التوحيد (ص.)25

وقال سبحانه عن القرآن{ :قل هو للَّذين آمنوا ه ًدى وشفاء} [فصلت.]44:
يقول سبحانه عن أثر ذكره على قلوب املؤمنني{ :الَّذين آمنوا وتطمئ ُّن ق لوِبم بذكر َّ
اّلل أال
و م

بذكر َّ
اّلل تطمئ ُّن القلوب} [الرعد.]28:

إن الذاكر لل هو احلي حقيقة؛ عن أيب موسى  -رضي للام عنه  -قال :قال النيب  -صلى للام عليه
وسلم (( :-مثل الَّذي يذكر ربَّه والَّذي ال يذكر ربَّه مثل احلي والميت))(.)8
يقول الصحايب الفقيهم معاذ بن جبل  -رضي للا عنه ( :-ما عمل آدمي عم ًال ق ُّ
ط أُنى له من
م
م

الرمحن ،وال اجلهاد يف سبيل َّ
اّلل من ذكر َّ
عذاب َّ
اّلل ع َّز وج َّل ،قال :وال إىل
اّلل ،قالوا :ي أِب عبد َّ
اّلل ع َّز وج َّل ي قول يف كتابه{ :ولذكر َّ
أن يضرب بسيفه ح َّّت ي ن قطع ،أل َّن َّ
اّلل أكب}
[العنكبوت.)9()]45:

الدرداء ،وكان ال ي ف مرتم من الذكر( :كم تسبح ي أِب َّ
قيل أليب َّ
الدرداء يف كل ي وم؟ قال :مائة
ألف إال أن ُتطئ األصابع)(.)10
العيش الن احلياةم مع للا
قال أبو احلسني الوراق( :حياةم القلب يف ذكر احلي الذي ال م
ميوت ،و م
الفوت عند العارفني ابلل أشد عليهم من املوت؛ ألن الفوت انقطاع عن احلق،
تعاىل ال غي ،ولذا كان
م

واملوت انقطاع عن اخللق ،فكم بني االنقطاعني؟!)(.)11

ابن القيم  -رمحه للا  -عن حال شيخه شيخ اإلسالم ،وما مر به من سعادة وهناء وراحة
م
يقول م

وهو مستغرق يف ذكر للا مع أنه مسجون:

(مسعت شيخ اإلسالم ابن ت يمية قدس اّللم مروحهم ي مقو مل :إن يف الدن يا جنة من مل يد مخلها مل يد مخل

جنة اآلخرة.

وقال ل مرة :ما يصن مع أعدائي يب أان جنيت وبمستاين يف صدري أين مرحت فهي معي ال تمفارقمن،

أان حبسي خلوة ،وق تلي شهادة ،وإخراجي من ب لدي سياحة.

ور من أسرهم هواه ،وملا دخل إىل القلعة
وس من محبس ق لبمهم عن ربه ،والمأ مس م
وقال ل مرة :المحبم م
الرمحة وظاهره من قبله
وصار داخل سورها نظر إليه وقال{ :فضرب ب ي ن هم بسور له ِبب ِبطنه فيه َّ
العذاب} [احلديد.]13:
( )8صحيح البخاري ( ،)2352/5وأخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها ،ابب استحباب صالة لنافلة يف بيته ...رقم (.)779
( )9مشس الدين الذهيب ،سي أعالم النبالء (.)456/1
( )10املرجع السابق.)348/2( ،
( )11ابن قيم اجلوزية ،إغاثة اللهفان.)72/1( ،

ب عيشا منهم قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخالق الرفاهية
قوعلم اّللم ما رأيت أحدا أطي م
ب الناس عيشا
والنعيم بل ضدها مع ما كان فيه من احلبس والت هديد واإلرجاف ومهو مع ذلك أطي م

وح نضرةم النعيم على وجهه.
وأشر مح مهم صدرا  ،وأق و ماهم ق لبا وأسرمهم ن فسا ت لم م

ض أت ي ناهم فما مهو إال أن ن راهم ونسمع
ومكنا إذا اشتد بنا اخلو م
ف وساءت منا الظنمو من وضاقت بنا األر م
كالمهم ف يذهب ذلك مكلهم ،وي ن قلب انشراحا وقموة ويقينا وطممأنينة ،ف مسبحان من أشهد عبادهم جن تهم ق بل
لقائه وف تح لمم أب واهبا يف دار العمل فأَتهم من مروحها ونسيمها وطيبها ما است فرغ قمو ماهم لطلبها وال ممساب قة

إلي ها)(.)12

ومن أغذية احلياة الطيبة أداء الفرائض:
اخلي منع ،وإن أصابه الشر جزع ،وهذا والشك
إن اإلنسان قد طمبع بطابع اللع؛ فإن أصابه م
سه
وعا ( )19إذا م َّ
اضطراب يعرتي اإلنسان إال إذا كان مصليا؛ قال للام تعاىل{ :إ َّن اإلنسان خلق هل ً

َّ
وعا ( )21إ َّال المصلني} [املعارج ،]22-19 :إهنا صورة للمن
وعا ( )20وإذا م َّ
سه اخلي من ً
الش ُّر جز ً
يشعر هبا املصلي.
النفسي وسكينة احلياة اليت م
رسول للا  -صلى للام عليه وسلم (( :-أرأي تم لو أ َّن
عن أيب هريرة  -رضي للام عنه  -قال :قال م

َّن ًرا بباب أحدكم ي غتسل منه ك َّل ي وم َخس م َّرات هل ي ب قى من درنه شيء؟ قالموا :ال ي ب قى من درنه
الصلوات اخلمس ميحو َّ
اّلل ِب َّن اخلطاي))(.)13
شيء .قال :فذلك مثل َّ
وقال  -صلى للام عليه وسلم (( :-أرحنا ابلصالة اي بالل))(.)14

رسول للا  -صلى للام عليه وسلم (( :-حبب
وعن أنس بن مالك  -رضي للام عنه  -قال :قال م

الصالة))(.)15
ل من دن ياكم النساء والطيب ،وجعل ق َّرة عين يف َّ
إ َّ
ابن رواحة حني قال:
وصدق م

وفينا رسول َّ
اّلل ي ت لو ك تابه
أران اَلدى ب عد العمى ف قلوب نا
يبيت َيايف جن به عن فراشه

إذا انش َّق معروف من الفجر ساطع
ب ه موقنات أ َّن ما قال واقع
إذا است ث قلت ِبلمشركني املضاجع

( )12ابن قيم اجلوزية،الوابل الصيب.)67 /1( ،
( )13صحيح مسلم (.)463/1
( )14رواه أبو داود يف سننه ( ،)4986( )296/4واإلمام أمحد يف مسنده ( ،)364/5وذكر الزيلعي يف ختريج اآلاثر عن بعض طرقه
أنه على شرط البخاري ( ،)63/1ومثله قال الوادعي يف اجلامع الصحيح ( ،)81/2وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)4172
( )15أخرجه اإلمام النسائي يف سننه يف ابب عشرة النساء ( ،)61/7ورواه أمحد يف مسنده .)128/3

جيد
حيث م
أنس اخللوة ابلل ،وسعادةم العيش يف مرضاة للا؛ م
إهنا لذةم الطاعة ،وحالوةم املناجاة ،و م
العبد يف نفسه سكينة ،ويف قلبه طمأنينة ،ويف روحه خفة وسعادة ،مما يورثمه لذة ال يساويها شيء من
م
تزداد حىت
ومتعها ،فتفيض على النفوس والقلوب حمبة للعبادة وفرحا هبا ،وطراب لا ،ال تز مال م
لذائذ احلياة م
العبد قرة عينه وراحة نفسه وقلبه إال فيها  ...وثة احلياة.
متل شغاف القلب فال يرى م

الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل
عن أيب هريرة أن رسول للا  -صلى للام عليه وسلم  -قالَّ (( :
اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان ،مكفرات لما ب ي ن ه َّن ما اجتنبت الكبائر))(.)16
تغسل الذنوب ،ومتحوها ،وهبا
َتصل راحةم الفؤاد ،وهبا قرةم
فالصالةم م
م
تورث السكينة واالطمئنان ،و م
العني ،وهي تمكف مر الذنوب واخلطااي  ...وثة احلياة.

يقول عدي بن حامت  -رضي للام عنه ( :-ما دخل وقت الصالة حّت أشتاق إليها) ،وعنه( :ما
م
أقيمت الصالة منذ أسلمت َّإال وأن على وضوء)(.)17
الروح صلة؛
(إن الصالة صلة ولقاء بني العبد والرب ،صلة
م
يستمد منها القلب قوة ،وَتس فيها م
رسول للا  -صلى للام عليه وسلم  -إذا
النفس زادا أنفس من أعراض احلياة الدنيا ،ولقد كان م
و م
جتد فيها م
الوثيق الصلة بربه،
م
املوصول الروح ابلوحي واإللام ،وما يز مال هذا الينبوعم
حزبه أمر فزع إىل الصالة ،وهو م
ينقطع املد مد ،ورصيدا حني
يد زادا للطريق ،ورماي يف الجي ،ومددا حني
الدافق يف متناول كل مؤمن ير م
م
م
الرصيد .)18()...
ينفد
م
م

ومن أغذيتها االستجابةم لل ولرسوله  -صلى للام عليه وسلم -؛ قال للام تعاىل{ :ي أيُّها الَّذين
لرسول إذا دعاكم لما يييكم واعلموا أ َّن َّ
اّلل يول بني المرء وق لبه وأنَّه إليه
آمنوا استجيبوا َّّلل ول َّ
تشرون} [األنفال.]24:

بعض املفسرين{ :ملا ييكم} يعن اجلنة؛ فإهنا
ابن قتيبة{( :ملا ييكم} يعن الشهادة ،وقال م
قال م

تتناول هذا كله ،فإن اإلميان واإلسالم والقرآن واجلهاد محييي
دار احليوان وفيها احلياةم الدائمةم الطيبةم ،واآليةم م
م
الرسول داع إىل اإلميان وإىل اجلنة ،فهو داع إىل احلياة يف
كمال احلياة يف اجلنة ،و م
القلوب احلياة الطيبة ،و م
الدنيا واآلخرة)(.)19

إهنا دعوة إىل احلياة بكل صور احلياة ،وبكل معاين احلياة ...
( )16صحيح مسلم (.)209/1
( )17مشس الدين الذهيب ،سي أعالم النبالء.)164 /3( ،
( )18سيد قطب ،يف ظالل القرآن (.)41 /1
( )19ابن القيم اجلوزية ،الفوائد ( )89 /1بتصرف يسي.

إنه يدعوهم إىل عقيدة مَتيي القلوب والعقول ،وتمطل مقها من أوهاق اجلهل واخلرافة ،ومن ضغط
الوهم واألسطورة ،ومن اخلضوع املذل للسباب الظاهرة واحلتميات القاهرة ،ومن العبودية لغي للا واملذلة
م
للعبد أو للشهوات سواء ...
فهذه هي احلياةم الطيبةم ،ويف مسبمل َتصيلها فليتنافس املتنافسون ،وإليها فليمسارع املسارعون ،ومن
يصل إليها من عقلمه مسيب يف بالد الشهوات ،وأملمه موقوف
أجلها فليمسابق املتسابقون ( ...ولكن كيف م
على اجتناء اللذات ،وسيتمه جارية على أسوأ العادات ،ودينمه ممست هلك ابملعاصي واملخالفات ،وهتمه
واقفة مع السفليات ،وعقيدتمه غيم ممت لقاة من مشكاة النبوات)(.)20
احلياة  ..الشرك  ..البدعة  ..املعصية:

يطارده الشقاءم واألملم،
يشعر ابلناء والسعادة والغبطة والطمأنينة ،فبعكسه امل م
شرك م
فكما أن املوحد م
ث هما وعنتا يف
وإن بدا للناظر عكس ذلك ،فإن اختالل الوجهة وسوء املنقلب وضعف البصية تمور م
م
اض عن
ر
اإلع
ه
مرد
ه
كل
هذا
و
،
أ
خط
اب
لصو
الفؤاد ،واختالال يف املفاهيم ،حىت يتبدا للرائي اخلطأم صوااب وا
م
م

طريق احلق ،والشك أن هذا مصدر ضنك عظيم لإلنسان.

ليس من مات فاسَتاح ِبيت َّ ...إَّنا امليت ميت األحياء

إن الفرق بني من حقق توحيد للا وبذل موسعه يف طاعة للا وبني املشرك املتدنس أبنواع املعاصي

ورا ميشي به يف النَّاس
كالفرق بني احلي وامليت؛ قال تعاىل{ :أومن كان مي تًا فأحي ي ناه وجعلنا له ن ً
كمن مث له يف الظُّلمات ليس ِبارج من ها كذلك زين للكافرين ما كانوا ي عملون} [األنعام.]122:
ط
فمثل املشرك كمن يس مق م
لقد ضرب للام األمثال ليبني لنا حال املشرك واضطرابه وبؤسه وشقاءه ،م
الطي اجلار مح ف تممزقمهم متزيقا{ :حن فاء َّّلل غي مشركني به ومن يشرك ِب َّّلل فكأ ََّّنا
يف هوة سحيقة ف تخط مفهم م
السماء ف تخطفه الطَّي أو هتوي به الريح يف مكان سحيق} [احلج.]31:
خ َّر من َّ
لقلوب ،أتمل املشرك وقد
إهنا صورة ابئسة
وتلع لرؤيتها األعنيم وتضط مرب لولا ا م
تقشعر لا األبدا من م
م
الطيور اجلارحةم من كل حدب وصوب ،ومتزقمه مبناقيها وقوادمها ،فال
سقط يف حميط سحيق فتهتوشه
م
يدري أين رأسه من رجليه؟ بل صار هباء منثورا.

ط يف هوة سحيقة ليس لا قرار ،سقوطا
فمثل املشرك كمن يسق م
وصورة أخرى م
ختلع القلوب؛ م
إيالم.
تضطرب ألجله األفئدةم  ...وما جلرح مبيت م
م

( )20ابن القيم اجلوزية ،مدارج السالكني (.)267 /3

ط ختبطا؛ قال للام تعاىل:
املشرك حيان ال يدري إىل أين يتجه؟ وأي طريق
يسلك؟ بل هو يتخب م
مو م
م
اّلل ما ال ينفعنا وال يض ُّرن ون ر ُّد على أعقابنا ب عد إذ هدان َّ
{قل أندعوا من دون َّ
اّلل كالَّذي است هوته
َّ
الشياطني يف األرض حيان له أصحاب يدعونه إىل اَلدى ائتنا قل إ َّن هدى َّ
اّلل هو اَلدى وأمرن
لنسلم لرب العالمني} [األنعام.]71:
ولكن  ...من هو املشرمك الذي يستحق هذه األمثال املضروبة؟

إن املشرك هو من اختذ ن مدا مع للا ،سواء كان هذا الند يف ربوبية للا أو ألوهيته؛ قال للام تعاىل:

أعظم الذنوب؛ فقد روى الشيخان عن
{فال تعلوا َّّلل أند ً
ادا وأن تم ت علمون} [البقرة ،]22:واختاذم الند لل م
سألت النيب  -صلى للام عليه وسلم (( :-أي الذنب أعظ مم؟ قال:
ابن مسعود  -رضي للام عنه  -قال:
م
ويقول  -صلى للام عليه وسلم (( :-قال هللا تعاىل :أن أغىن
أن تعل َّّلل ن ًّدا وهو خلقك  ،)21())...م

ُّ
الشركاء عن الشرك ،من عمل عمال أشرك فيه معي غيي تركته وشركه))(.)22

الطاهر بن عاشور  -رمحه للا  -ممعرفا الشرك أبنه( :إشر ماك دعاء غي للا مع للا يف اعتقاد
يقول
م
م

اإللية ويف العبادة)(.)23

يسجد لقب آدمي ولو
فمن صرف عبادة لل وجعلها لغيه فقد أشرك ابلل؛ كمن يدعو غي للا أو
م
كان صاحلا ،أو ذبح لغي للا أو نذر لغيه؛ فقد وقع يف الشرك ووقع يف احلية ووقع يف االضطراب والبد
 ..وثة الشقاء.
يد الشرك وطريق من طرقه وسبيل من مسبمله ،إن فساد االعتقاد يف للا يمول مد وحشة يف
واالبتداعم بر م

يرجع من اعتقد أنه
القلب ،فإىل من
يلتجئ من اعتقد أن للا ليس خبارج العامل وال داخله؟! وإىل من م
م
حال يف ذات للا؟ أو أن للا متوحد معه؟! نعوذم ابلل من اخلذالن.
يقول ابن تيمية  -رمحه للا ( :-وأكثر الفضالء العارفني ِبلكالم والفلسفة بل وِبلتصوف
م
الذين ل يققوا ما جاء به الرسول تدهم فيه حيارى ،كما أنشد الشهرستاين يف أول كتابه ملَّا قال:
عمري لقد طفت المعاهد كلَّها ...
ف لم أر إ َّال واض ًعا ك َّ
...
ف حائر

وس َّيت طريف بني تلك المعال
عل ى ذقن أو قار ًعا س َّن ندم

وأنشد أبو عبد للا الرازي يف غي موضع من مكتمبه مثل كتاب "أقسام اللذات":
( )21صحيح البخاري ( ،)4477صحيح مسلم (.)3182
( )22صحيح مسلم (.)2985
( )23حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير.)333 /7( ،

َّناية إقدام العق ول عقال
وأرواحنا يف وحشة من ج سومنا
ول نستفد من َبثنا طول عمرن

وغاية س عي العالمني ضالل
وح اصل دن يان أذى ووِبل
سوى أن َجعنا فيه  :قيل وقالوا

أيت
لقد
أتملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتمها تشفي عليال وال تروي غليال ،ور م
م
ابن أيب احلديد البغدادي من فضالء الشيعة املعتزلة املتفلسفة،
أقرب الطرق طريقة القرآن" ،اقرأ" ،وكان م
وله أشعار يف هذا الباب كقوله:

ي ك ي أغلوطة الفكر
ساف رت فيك العقول فما
إايبه بعد سفره أبذى السفر!

حار أمر ي وان قضى عمري
السفر
رب حت إ َّال أذى َّ

أموت ومل أعرف شيئا إال أن املمكن يفتق مر إىل املمتنع،
ابن رشد احلفيد م
املوت ( :م
يقول ملا حضره م
و م

أموت ومل أعرف شيئا ،حكاه عنه التلمساين وذكر أنه مسعه منه وقت
ث قال:
االفتقار وصف سليب ،م
م
املوت.
إمام احلرمني ت رك ما كان ينتحلمه ويمقرمره واختار مذهب السلف ،وكان يقو مل :اي أصحابنا! ال
وهذا م

تغلت به ،وقال عند موته :لقد
تشتغلموا ابلكالم ،فلو أين
عرفت أن الكالم م
يبلغ يب إىل ما بلغ ما اش م
م
دخلت فيما هنوين عنه ،واآلن إن مل يتداركن ريب
خليت أهل اإلسالم وعلومهم ،و م
خضت البحر اخلضم و م
م
أموت على عقيدة أمي ،أو قال :عقيدة عجائز نيسابور.
برمحته
فالويل البن اجلوين ،وهأنذا م
م

صاحب القصيدة التائية املعروفة بنظم السلوك ،ملا حضرته
ابن الفارض من متأخري االَتادية،
و م
م
الوفاةم أنشد:
إن ك ان منزلت يف احلب عندكم

ما قد رأيت فقد ضيَّ عت َّأيمي

واليوم أحسبها أضغاث أحالم)

أمنية ظ فرت روحي ِبا زمنًا
تورث الوحشة.
العلم أبغلوطات العقائد اليت م
اجلهل ابلل و م
إنه م

()24

ويف اجلهل ق بل الموت موت ألهله

فأجسامهم ق بل القبور ق بور

وإن امرأً ل ي ي ِبلعلم ميت

ف ليس له ح َّّت النُّشور نشور

ابن تيمية  -رمحه للام ( :-إن القلب إذا كان خاليا من معرفة احلق واعتقاده والتصديق به كان
قال م

أفضل
ممعرضا ألن يعتقد نقيضه ويصدق به ،السيما يف األمور اإللية اليت هي غايةم مطالب البية ،وهي م
( )24انظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ( ،)73/4والدرء ( ،)89/1ومنهاج السنة النبوية (.)271 /5

االشتياق ،وإىل جهته متتد
األكابر لم إليه غايةم التشوف و
الناس
م
م
العلوم وأعالها وأشرفمها وأمساها ،و م
أهل الكذب فيه أئمةم الضالل كفرعون
م
األعناق ،فاملهتدون فيه أئمةم الدى كإبراهيم اخلليل وأهل بيته ،و م

غر قلبه مفتوحا ألئمة الضالل)(.)25
وقومه ،فمن مل يكن فيه على طريق أئمة الدى كان ث م

يقع يف شيء من األمل والشقاء حبسب عصيانه؛ فكلما زاد
أما من
يتدنس بشيء من املعصية فإنه م
م
ؤسه؛ قال للام تعاىل{ :ومن أعرض عن ذكري فإ َّن له معيشةً ضن ًكا}
عصيا من العبد كلما زاد ضن مكه وبم م
[طه.]124:

ابن كثي  -رمحه للام ( :-أي :يف الدن يا ،فال طممأنينة لهم ،وال انشراح لصدره ،بل
م
يقول احلاف م
ظ م
ث شاء ،فإن قلبه
صد مرهم ضيق حرج لضالله ،وإن ت ن عم ظاه مرهم ،ولبس ما شاء ،وأكل ما شاء ،وسكن حي م
ما مل خيلمص إىل اليقني والمدى ،ف مهو يف ق لق ،وحية ،وشك ،فال ي ز مال يف ريبة يرتد مد .ف هذا من ضنك
المعيشة)(.)26
يف جفنه أرق ،يف نفسه فرق يف جسمه سقم ،يف عقله دخل
ضررها يف القلوب كضرر السموم يف األبدان على اختالف درجاتا يف
إن الذنوب واملعاصي م
الضرر ،وهل يف الدنيا واآلخرة شرور وداء إال سببه الذنوب واملعاصي؟ فما الذي أخرج األبوين من اجلنة
دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور ،إىل دار اآلالم واألحزان واملصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من
ملكوت السماء إىل الشقاء الدائم؟
كثر كذلك من إيذاء املؤمنني هو كمن يبن جباال راسيات
إن العبد الذي يمكث مر من الطاعات ويم م
ولكن على طبقة املاء! فأىن لا الصمود.
س
عن أيب مهري رة أن ر مسول اّلل  -صلى للا عليه وسلم  -قال(( :أتدرون ما المفلس؟ قالموا :ال ممفل م
فينا من ال درهم لهم وال متاع ،ف قال :إ َّن المفلس من أ َّمت َيت ي وم القيامة بصالة وصيام وزكاة ،وَيت
قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ،ف ي عطى هذا من حسناته
وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته ق بل أن ي قضى ما عليه أخذ من خطايهم فطرحت عليه ثَّ
طرح يف النَّار))(.)27
عرضها السماوات
إن ابغي اجلنة البد له أن ينحر املعصية على أعتاب الطاعة إكراما جلنة م
واألرض.
( )25ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل.)95/3( ،
( )26أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثي ،تفسي ابن كثي.)227 /3( ،
( )27صحيح مسلم (.)6744

إن سنة للا ال َتايب أحدا ،ونواميسه ال جمال فيها لالستثناء؛ قال تبارك وتعاىل{ :أك َّفاركم خي
الزبر} [القمر.]43:
من أولئكم أم لكم ب راءة يف ُّ
أصحاب حممد  -صلى للام عليه وسلم  -يفقهون شؤم املعصية ،فهذا أبو عبيدة عامر
وقد كان
م

ب مبيض لثيابه مدنس لدينه،
يسي يف العسكر فيقول( :ال ر َّ
بن اجلراح  -رضي للام عنه  -م
السيئات القدميات ِبحلسنات احلديثات)(.)28
أال ر َّ
ب مكرم لن فسه وهو َلا مهني  ،ادرءوا َّ
وحينما احتضر أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب قال( :ال ت بكوا عل َّي ،فإين ل أت نطَّف

منذ أسلمت ِبطيئة)(.)29

و(صعد عب مد امللك بن مروان ذات يوم إىل املنب ،فخطب الناس خبطبة بليغة ث قطعها وبكى بكاء
فامح بقليل عفوك عظيم
أعظم منها ،الل مهم م
شديدا ،ث قال :اي رب إن ذنويب عظيمة ،وإن قليل عفوك م

الكالم)(.)30
ب ابلذهب ل مكتب هذا
م
ذنويب ،قال :فبلغ ذلك احلسن فبكى ،وقال :لو ْكان كالم يمكت م

إهنا اخلطيئةم املث بطةم عن البصية اإلميانية ،والتدفق الفكري ،والتوفيق الرابين ،والقوة الشرعية ،إهنا
م
لسمع والبصر والفؤاد ك ُّل أولئك
خطااي السمع والبصر ،خطااي الفؤاد ،خطااي القدمني واليدين{ :إ َّن ا َّ
وال} [اإلسراء.]36:
كان عنه مسئ ً

إن اصطحاب هذه اخلطااي وأمثالا لقمن أن يمورث وحشة يف القلب ،وأتنيبا للضمي ،وازورارا عن
احلق ،وبطئا يف السي إىل اجلنة ،وضعفا يف الزاد اإلمياين ،وقبل ذلك وبعده بمعد عن للا واستحقاق

للعقوبة.

الصدأ ح َّّت
يقول ابن القيم  -رمحه للام ( :-إ َّن القلب يصدأ من المعصية ،فإذا زادت غلب َّ
م

يصي ر ًان ،ثَّ ي غلب ح َّّت يصي طب ًعا وق ف ًال وخت ًما ،ف يصي القلب يف غشاوة وغالف ،فإذا حصل

له ذلك ب عد اَلدى والبصية ان عكس فصار أعاله أسفله)( ... )31وثة الشقاء.

( )28مشس الدين الذهيب ،سي أعالم النبالء (.)18/1
( )29مشس الدين الذهيب ،سي أعالم النبالء ( ،)204 /1ونسب خترجيه البن سعد ( ،)37 /4واالستيعاب (.)291 /11
( )30أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثي ،البداية والنهاية (.)67/9
( )31ابن قيم اجلوزية ،اجلواب الكايف ،ص (.)63

