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عبادة السر
 مقدمة.
 تأمالت.
 ملاذيات (أمهية املوضوع).
 آيات أهل السر الصاحل.
ُ معينات.
مقدمة:
كان مسلمة بن عبدامللك ُُياصر ذات يوم حصناً ،واستعصى فتح احلصن على اجلنود ،فوقف مسلمة خيطب
بينهم ويقول هلم" :أما فيكم أحد ي ْق ِدم فيحدث لنا نقباً يف هذا احلصن؟" .وبعد قليل تقدم جندي ملثم ،وألقى
بنفسه على احلصن ،واحتمل ما احتمل من أخطار وآالم ،حىت أحدث يف احلصن نقباً كان سبباً يف فتح
املسلمني له ،وعقب ذلك نادى مسلمة يف جنوده قائالً" :أين صاحب النقب؟" .فلم جيبه أحد ،فقال مسلمة:
"عزمت على صاحب النقب أن يأيت للقائي ،وقد أمرت اآلذن بإدخاله علي ساعة جميئه" .وبعد حني أقبل حنو
ُ

اآلذن شخص ملثم ،وقال له" :استأذن يل على األمري" ،فقال له" :أأنت صاحب النقب؟" .فأجاب" :أنا
أخربكم عنه ،وأدلكم عليه" ،فأدخله اآلذن على مسلمة ،فقال اجلندي امللثم للقائد" :إن صاحب النقب يشرتط

عليكم أموراً ثالثة :أال تبعثوا بامسه يف صحيفة إىل اخلليفة ،وأال تأمروا له بشيء جزاء ما صنع ،وأال تسألوه من
هو؟" .فقال مسلمة" :له ذلك ،فأين هو؟" فأجاب اجلندي يف تواضع واستحياء" :أنا صاحب النقب أيها
األمري ،مث سارع باخلروج" .فكان مسلمة بعد ذلك ال يصلي صالة إال قال يف دعائها" :اللهم اجعلين مع
صاحب النقب يوم القيامة".1
هذا املوقف املهيب جيعل العبد يف حرية! هل يعجب من هذا اجلندي الذي آثر اآلخرة على دنياه ،وعظّم نظر
اهلل على غريه؟! أم من هذا القائد الذي مل ينظر سعة فتوحاته وكثرة ما قدم لإلسالم واملسلمني شيئاً أمام عمل
واحد جلندي من جنوده؟! فبات يدعو بأن ُيشر معه ،وما ذاك غريب ملن أدرك ما لذي ينظر اهلل إليه ،وما يعتربه
 1خمتصر تاريخ دمشق ( ،)273/7عيون األخبار (.)256/1
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من عمل وما يقبله ،وهو ما كان خالصاً صواباً .ولعلنا نستحضر يف ما مضى كم هي األعمال اليت قدمناها
سود أمساؤنا؟ أو تتشوف
وحنسبها صاحلة سواء كانت ذات نفع قاصر أو متعد ،هل ُكنا اشرتطنا ألنفسنا أال تُ ّ
نفوسنا ألن تذكر أو تعرف بتلكم األعمال؟!
ومن هذا املنطلق أجدين مع أحبيت يف طريقنا إىل اهلل حباجة إىل تذكري أنفسنا ،وندهبا إىل الصاحل والباقي من
األعمال ال سيما وحنن يف زمن أصبحت األرقام ،ولغة اإلعالم ،واألحكام البشرية ،واأللقاب الدنيوية ،هي املؤشر
لصالح العبد!
فكانت هذه الورقة لتعيد حساباتنا مع اهلل تبارك وتعاىل ،وحتدد موقعنا على خارطة اجلنة ،وجتيب عن أين حنن
من سبيل أهل الفضل واإلحسان؟
 تأمالت:

ِ
يقول ( :انطلق
عت رسول اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم ُ
 عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه قال :مس ُت صخرة من ِ
َّت
اجلبل فسد ْ
ثالثةُ رهط ممن كان قبلكم ،حىت أوُوا املبيت إىل غار فدخلوه ،فاحندر ْ
عليهم الغار ،فقالوا :إنه ال يُنجيكم من هذه الصخرِة إال أن تدعو اهلل بصا ِحل أعمالِكم ،فقال رجل
ُ
ِ
ِ
ِ
ماال ،فناء يب يف ِ
طلب
أهال وال ً
كنت ال أغبِ ُق قبلهما ً
منهمَّ :
اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان ،و ُ
بت هلما غبوقهما فوجد ُُتما نائم ِ
هت أن أغبِق
ني ،وك ِر ُ
يوما ،فلم ُأر ْح عليهما حىت ناما ،فحل ُ
شيء ً
ماال ،فلبِثت والقدح على يدي ِ
الفجر ،فاستيقظا
أنتظ ُر استيقاظهما حىت برق
أهال أو ً
قبلهما ً
ُ
ُ
ُ
ففر ْج عنا ما حنن فيه من هذه الصخرِة،
فش ِربا غبوقهماَّ ،
لت ذلك ابتغاء وج ِهك ِّ
كنت فع ُ
اللهم إن ُ

كانت يل
النب صلَّى اهللُ عليه وسلَّم :وقال اآلخ ُرَّ :
اللهم ْ
فانفرج ْ
ت شيئًا ال يستطيعون اخلروج ،قال ي
ِ
أحب ِ
ت هبا سنة من السنني،
كانت َّ
الناس َّ
عت مين ،حىت أل َّم ْ
إيل ،فأرد ُُتا عن نفسها فامتن ْ
بنت عم ْ
ُ
ِ
ِ
رت عليها
فجاءتْين فأعطيتُها عشرين ومائة دينار على أن ُُتلِّي بيين وبني نفسها ،ففعل ْ
ت حىت إذا قد ُ
فت عنها وهي
الو ِ
قالت :ال أ ُِح َّل لك أن ت ُف َّ
ض اخلات إال حبقِّهَّ ،
ْ
قوع عليها ،فانصر ُ
فتحر ُ
جت من ُ
ِ
أحب ِ
فافر ْج عنا
ي
كت الذهب الذي أعطيتُهاَّ ،
الناس َّ
كنت فع ُ
اللهم إن ُ
إيل وتر ُ
لت ذلك ابتغاء وجهك ُ
ِ
النب صلَّى اهللُ عليه وسلَّم:
ما حنن فيه ،فانفرجت الصخرةُ غري أهنم ال يستطيعون اخلروج منها ،قال ي
رت أُجراء فأعطيتُهم أجرهم غري رجل واحد ترك الذي له وذهب،
وقال
الثالثَّ :
ُ
اللهم إين استأج ُ
فقلت له:
َّ
ت منه األمو ُال ،فجاءين بعد حني ،فقال :يا عبد اهللِ أ ِّد َّ
رت أجره حىت كثُر ْ
فثم ُ
إيل أجريُ ،
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ِ
اإلبل والبق ِر والغن ِم و ِ
كل ما ترى من أج ِرك ،من ِ
فقلت:
ي
الرقيق ،فقال :يا عبد اهلل ال تسته ِز ْئ يبُ ،
لت ذلك ابتغاء
ئ بك ،فأخذه كلَّه فاستاقه فلم يرتُ ْك منه شيئًاَّ ،
إين ال أسته ِز ُ
كنت فع ُ
اللهم فإن ُ
وج ِهك فافرج عنا ما حنن فيه ،فانفرج ِ
ت الصخرةُ فخرجوا َيشون) رواه البخاري .والتساؤل ماذا لو
ُْ
كنت أنت أو أنا الرابع؟ ماهي تلك اخلبيئة (سواء فعل أمر صاحل أو ترك أمر حمرم) اليت منلكها ومل

تكن إال خوفا من اهلل وابتغاء مرضاته؟ إن الفطن من كانت خباياه أمثال هذه ،وكلما كانت
الصحيفة مبثل تلك ،كانت اهلدايا الربانية أقرب إليه من طرفة عني.
 جاء يف الصحيحني وغريمها من رواية أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعاً" :بينما رجل َيشي فاشتد عليهالعطش فنزل بئراً فشرب منها مث خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش ،فقال :لقد
بلغ هذا مثل الذي بلغ يب ،فمأل خفه مث أمسكه بفيه مث رقي فسقى الكلب ،فشكر اهلل له فغفر
له" ،قالوا يا رسول اهلل :وإن لنا يف البهائم أجرا؟ قال" :يف كل كبد رطبة أجر" .ويف حديث آخر يف
الصحيحني أيضا عن أيب هريرة مرفوعا" :بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من
بغايا بين إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر هلا به" ،حني التأمل يف مشهد هذه البغي مل جند سوى
امرأة بغي ،وكلبا وخفا فيه ماء ،وأرض فالة ،مل جند عابدا يصلي يف مسجد أو جماهد ساال سيفه يف
معركه أو معلما يعلم الناس اخلري يف بيوت اهلل! لنتأكد أن رمحة اهلل قريب من احملسنني وأهنا وسعت
كل شيء ،لكن ما لذي استنزهلا على هذه املرأة؟! واجلواب إهنا تلك العبادة اليت متخضت فيها
رقابة اهلل ،ونية خري وبذل إحسان حىت ولو كان لغري اإلنسان.
 قال تعاىل عن زكريا﴿ :إِذ نادى ربَّهُ نِداءً خ ِفيًّا﴾ [مرمي ،]3 :وقال عن يونس﴿ :ف لوال أنَّهُ كان ِمناملسبِّحني﴾ [الصافات ،]1٤3 :اآلية األوىل تقص خرب زكريا حني احتاج للولد ،فدعا ربه وناداه،
ُ
والعربة يف حالة الدعاء وهي يف اخلفاء ،فكم من أمور أُديت وحاجات قُضيت لنداءات اخلفاء ،ويف
اآلية الثانية يذكر اهلل جل وعال عن يونس ملا كان قد خرج غاضبا وكان يف بطن احلوت ويف ظلمات
ثالث ،ظلمة بطن احلوت وظلمة البحر وظلمة الليل ،ومل ييأس رغم هذه السياجات فنادى ربه يف
تلك الزاوية يف بطن احلوت يف عمق ذلك البحر وحتت ظالم الليل األيهم ،ففتحت له أبواب
السماء ،حىت أن املالئكة عرفت ذلك الصوت لكنها مل تعلم مكانه ،وما ضره أهنا ال تعلم مكانه،
فاهلل يعلمه ،فما أعظم عبادات السر ،ورسائل ونداء اخلفاء.
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 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :سبعة يُ ِظلي ُه ُم اهللُ تعاىل يف ِظلِّ ِهِ
وشاب نشأ يف عبادةِ ِ
ِ
ورجالن
املساجد،
اهلل ،ورجل قلبُهُ ُمعلَّق يف
يوم ال ِظ َّل إال ِظليهُ :إمام عدل،
ٌّ
ِ
حتابَّا يف اهللِ ،اجتمعا ِ
أخاف
ذات منصب ومجال ،فقال :إين
عليه َّ
ُ
وتفرقا عليه ،ورجل دعْتهُ امرأة ُ
اهلل ،ورجل تصدَّق بصدقة ،فأخفاها حىت ال تعلم مشالُهُ ما تُْن ِف ْق َيينُهُ ،ورجل ذكر اهلل خاليًا
ففاضت عيناهُ" رواه البخاري .هذه املآثر هلؤالء السبعة تتضمن علة يشرتكون فيها مع أن املنطق
ْ
العام خيالفها فاإلمام يف اجلملة جائر ،والشاب له شهوة وصبوة ،والرجل عادة ما يتعلق بالدنيا
ِ
ِ
عض ُهم لِبعض ع ُد ٌّو إَِّال
وزينتها ،وأصل اخلُلة والصداقة التحاب على الدنيا ﴿األخ ّالءُ يومئذ ب ُ
املتَّقني﴾ [الزخرف ،]67 :والنفس تتطلع للمرأة الغنية وذات املنصب واجلمال فكيف لو دعي
ُ
للفاحشة معها ،ومن أعطى من ماله فعادة ذلك رغبته يف املدح والثناء ،وكذلك يف الظهور بالعمل
الصلح والزهد ،ومن تأملها جيد أموراً مشرتكة من أبرزها خمالفة اهلوى وأهنا أعمال أريد هبا وجه اهلل
من فعل أو ترك ،وهذه هي املنجية دون غريها.

رسول ِ
 عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال" :كنَّا جلوسا مع ِاهلل صلَّى اهللُ عليه وسلَّم فقال :يطلُ ُع
ُ ً
اآلن عليكم رجل من ِ ِ
ف حليتُه من وضوئِه قد علَّق نعلْيه
أهل اجلنَّة ،فطلع رجل من األنصا ِر تنطُ ُ
ِ
بيده الش ِ
املرِة
ِّمالَّ ،
جل مثل َّ
َّب صلَّى اهللُ عليه وسلَّم :مثل ذلك ،فطلع ذلك َّ
فلما كان ُ
الغد قال الن ي
الر ُ
ِ
جل
األوىلَّ ،
أيضا ،فطلع ذلك َّ
اليوم الث ُ
َّب صلَّى اهللُ عليه وسلَّم :مثل مقالته ً
َّالث ،قال الن ي
فلما كان ُ
الر ُ
فلما قام النَّب صلَّى اهلل عليه وسلَّم تبِعه ُ ِ
على ِ
إين ال
بن عمرو ،فقالِّ :
األوِلَّ ،
مثل حالِه َّ
ي
ُ
عبد اهلل ُ
حىت متضي فعلت .قال:
ت أيب،
ت ِّ
أدخ ُل عليه ثالثًا ،فإن رأيت أن تُئ ِويين إليك َّ
فأقسم ُ
حي ُ
أين ال ُ
ْ
ْ
عبد ِ
يقوم من اللَّ ِيل شيئًا
نعم .قال أنس :فكان ُ
اهلل ُُيد ُ
ِّث أنَّه بات معه تلك الثَّالث اللَّيايل فلم يره ُ
أين مل
عبد اهللِ :غري ِّ
كرب َّ
وجل ،و َّ
تعار تقلَّب على فر ِاشه ذكر اهلل َّ
غري أنَّه َّ
عز َّ
حىت صالةِ الفج ِر .قال ُ
ت الثَّالث اللَّيايل ،وكِدت أن ِ
أحتقر عمله قلت :يا عبد ِ
فلما مض ِ
أمس ْعه ُ َّ
اهلل مل ي ُك ْن
خرياَّ ،
ُ
ُ
ُ
يقول إال ً
ِ
يقول لك ثالث
عت رسول اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم ُ
بيين وبني أيب غضب وال هجرة ،ولكن مس ُ
مرات :يطلُ ُع عليكم اآلن رجل من ِ
ت أن آوي إليك،
أهل اجلن َِّة ،فطلعت أنت الثَّالث َّ
َّ
مراتْ ،
فأرد ُ
رسول ِ
فأنظُر ما عملُك ،فأقتدي بك ،فلم أرك ِ
اهلل
عملت كبري عمل ،فما الَّذي بلغ بك ما قال ُ
أين ال
ت دعاين :ما هو َّإال ما رأيت غري ِّ
صلَّى اهللُ عليه وسلَّم؟ قال :ما هو َّإال ما رأيتَّ ،
فلما ولَّْي ُ
ِ
ِ
عبد اهللِ:
أحدا على خري أعطاه اهللُ إيَّاه فقال ُ
أحس ُد ً
أج ْد يف نفسي ألحد من املسلمني غشًّا وال ُ
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ت بك" رواه املنذري يف الرتغيب والرتهيب .وهذا احلديث مع أن بعض العلماء أعله،
هذه الَّيت بلغ ْ

لكن معناه صحيحاً ،فانظر ماهية العمل الذي أدخله اجلنة فهو معنوي ال يرى ،لكنه عظيم األجر
واألثر.
 قال ابن كثري :توفيت زبيدة زوجة هارون الرشيد ،وأم األمني ،فرئيت يف املنام ،وزبيدة هذه هي اليتأجرت عيناً يف مكة ،املسماة :عني زبيدة ،فرئيت زبيدة هذه يف املنام ،فقال هلا ابنها :ما فعل اهلل
بك؟ قالت :كدت أهلك -أي :أُع َّذب -فقال :وأين العني -عني زبيدة  -وأجرها وثواهبا اليت
أجريتِها للحجاج؟ قالت :ما نفعتين بشيء ،كادت ُتلكين تلك العني ،قال :وِمل؟ قالت :ما أردت
علي ليلة إال
هبا وجه اهلل فما نفعتين .قال :وما نفعك إذاً؟ قالت :نفعتين رمحة اهلل ،مث إنه ما مرت َّ

أقوم يف السحر ،فأتوضأ مث أقوم على شرفات القصر -قصر هارون الرشيد؛ ألنه خليفة وهي

زوجته -فأنظر يف السماء وأقول :ال إله إال اهلل أدخل هبا قربي ،ال إله إال اهلل أقضي هبا عمري ،ال
إله إال اهلل أقف هبا يف حشري ،ال إله إال اهلل يغفر هبا ريب ذنب.
فهذا العمل القليل نفعها أكثر من تلك العني .واملشروع الضخم الذي عد يف التاريخ من أفضل
املشاريع اليت عرفتها األمة ،ما نفعها بشيء ﴿ :وق ِد ْمنا إِىل ما ع ِملُوا ِم ْن عمل فجع ْلناهُ هباءً مْنثُوراً﴾
[الفرقان ،]23:إن عمالً ال يراد به وجه اهلل ال ينفع صاحبه أبداً ،يروى عنه صلى اهلل عليه وسلم
املقل مع
كما أورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب" :يا معاذ ! أخلص عملك يكفيك القليل" فإن َّ
اإلخالص يكفيه وهو من السابقني عند اهلل عز وجل ،واملكثر بال إخالص ال ينفعه ،كالذي ُيمل
احلجارة على ظهره فهو مل يستفد منها ،ومل يسلم من محلها وثقلها ،فليُعلم هذا".

 ويف املقابل عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلمَّ " :أن اللَّه تبارك
ينزل إىل ِ
ِ
فأو ُل من يدعو بِه رجل مجع
يوم
القيامة ُ
كل َّأمة جاثية َّ
العباد ليقضي بينهم و ي
وتعاىل إذا كان ُ
سبيل ِ
اهلل ورجل كثري ِ
القرآن ورجل يقتتِ ُل يف ِ
لت على
املال ُ
فيقول اللَّهُ للقار ِئ أمل أعلِّ ْمك ما أنز ُ
ُ
أقوم بِه آناء اللَّ ِيل وآناء النَّها ِر
رسويل قال بلى يا ِّ
رب قال فماذا عملت فيما عُلِّمت قال ُ
كنت ُ
ويقول له اللَّهُ بل أردت أن يقال فالن قارئ فقد قيل
فيقول اللَّهُ له كذبت وتقو ُل املالئِكةُ كذبت ُ
ُ
بصاحب ِ
ِ
حتتاج إىل أحد قال بلى يا
ذلك ويؤتى
املال ُ
أوس ْع عليك َّ
فيقول اللَّهُ أمل ِّ
حىت مل ْ
أدعك ُ
ِ
وتقول
فيقول اللَّهُ له كذبت
ُ
َّق ُ
ِّ
الرحم وأتصد ُ
أصل َّ
رب قال فماذا عملت فيما آتيتُك قال ُ
كنت ُ
ويقول اللَّهُ بل أردت أن يقال فالن جواد وقد قيل ذلك ويُؤتى بالَّذي قُتل يف
املالئِكةُ له كذبت ُ
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فيقول أ ُِمرت باجلِ ِ
ِ
هاد يف سبيلِك
تلت ُ
سبيل اهللِ ُ
فقاتلت َّ
فيقول اللَّهُ له يف ماذا قُتلت ُ ُ
حىت قُ ُ
ُ
فيقول اللَّهُ
ويقول اللَّهُ بل أردت أن يقال فالن جريء فقد قيل ذلك مثَّ
وتقول له املالئِكةُ كذبت ُ
له كذبت ُ
خلق اهللِ
اهلل صلَّى اللَّه ِ
رسول ِ
عليه وسلَّم على ركبيت فقال يا أبا هريرة أولئِك الثَّالثةُ َّأو ُل ِ
ضرب ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
القيامة" رواه الرتمذي وصححه األلباين .فلم يكن النظر إىل ظاهر العمل رغم
َّار يوم
تُسعَّ ُر هب ُم الن ُ
هذا العمل ،بل إىل من أريد به العمل ،وإذا ما تعمقنا يف هذه األعمال مل تكن يف ظاهرها محالة

أوجه ،فقد حفظ أحدهم القرآن ومل يشغل نفسه بسواه ،وأحدهم أنفق يف سبيل اهلل ومل ينفق يف
شبهة أو مباح ،بل يف الصلة والصدقة ،وآخرهم قد مات مقتوالً يف سبيل اهلل ،هل استوعبنا
ذلك؟!! مات مقتوالً يف سبيل اهلل ومل يكن مصطفاً ضد املسلمني ،أو يقاتل شبهة ،وإذا بُدئ
هبؤالء هبذه األعمال فكيف مبا دوهنا؟
 وأيضاً دوننا هذا املشهد احلاضر يف حياة النب عليه الصالة والسالم ،عن سهل بن سعد الساعديالنب صلى اهلل عليه وسلم واملشركون يف ِ
كل
بعض مغا ِزيه فاقتتلوا ،فمال ي
رضي اهلل عنه قال :التقى ي
قوم إىل عسك ِرهم ،ويف املسلمني رجل ال يدع من املشركون شاذَّ ًة وال فاذَّ ًة إال اتبعها فضرهبا ِ
بسيفه،
ُ
أهل النا ِر) .فقالوا :أ ينا من ِ
أجزأ فالن ،فقال" :إنه من ِ
أهل
أجزأ أحد ما ْ
فقيل :يا رسول اهلل ما ْ
أهل النا ِر؟ فقال رجل من ِ
ِ
اجلنة ،إن كان هذا من ِ
القوم :ألتبعنَّه ،فإذا أسرع وأبطأ كنت معه ،حىت

ِ
ثديي ِه ،مث حتامل عليه فقتل نفسه،
سي ِفه
باألرض وذبابه بني ْ
ُجرِح ،فاستعجل املوت ،فوضع نصاب ْ
رسول اهللِ ،فقال" :وما ذاك؟".
النب صلى اهلل عليه وسلم فقال:
فجاء
أشهد أنك ُ
ُ
الرجل إىل ِّ
ُ
أهل ِ
يبدو ِ
للناس ،وإنه من ِ
بعمل ِ
فأخربه ،فقال" :إن الرجل ليعمل ِ
ويعمل
أهل النا ِر،
اجلنة ،فيما ُ
ُ
أهل ِ
يبدو ِ
للناس ،وهو من ِ
بعمل ِ
ِ
اجلنة" .رواه البخاري .أال أين من احتقر صغار
أهل النا ِر ،فيما ُ
األعمال اخلالصة واحتفى بكبار األعمال املدخولة؟! لعمري إن اخلطب جلل ،فالعربة يف املثاقيل
بتلك السرائر الصادقة ،فذرات اإلخالص تطيش بأمحال الرياء.
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ملاذايت (ملاذا كان هذا املوضوع):
سعد بن أيب
 حب اهلل ألهل عبادات اخلفاء لصالح خلواُتم وصحة سرائرهم ،ويف احلديث كان ُوقاص يف إبلِه .فجاءه ابنُه عمر .فلما رآه سعد قال :أعوذ ِ
شر هذا الر ِ
اكب .فنزل .فقال
باهلل من ِّ
ُ
له :أنزلت يف إبلِك ِ
وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فضرب سعد يف صد ِره فقال:
ُ
مسعت رسول اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم يقول " َّ
اخلفي "
اسكت.
إن اهلل ي
ْ
الغينَّ ،
َّقيَّ ،
ُيب العبد الت َّ
ُ
2
رواه مسلم ،وقال أمحد عن مبارك" :ما رفع اهلل ابن املبارك إال خببيئة كانت له".
 جناُتم يف اآلخرة ،قال احلق تعاىل﴿ :يوم ال ينف ُع مال وال بنون* إِّال من أتى اللَّه بِقلب سليم﴾[الشعراء ،]٨٩-٨٨ :وهنا علق جواز اإلنسان قنطرة اآلخرة بسالمة قلبه الذي ال يطلع على عمله
عالم الغيوب ،قال الشافعي رمحه اهلل( :ينبغي للعامل أن يكون له خبيئة من العمل الصاحل فيما
سوى ّ
بينه وبني اهلل وال يعتمد على العلم فقط ،فإنه قليل اجلدوى يف اآلخرة).3
ويف املقابل ُتلك أمة من الناس يف خمالفتهم هذه العبادة ولو صلح بعضها ،يروي ثوبان موىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثاً عظيم قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :ألعلمن أقواما من
أميت يأتون يوم القيامة حبسنات أمثال جبال ُتامة بيضاء ،فيجعلها اهلل هباء منثورا .قال ثوبان :يا
رسول اهلل صفهم لنا ،جلهم لنا ،أن ال نكون منهم و حنن ال نعلم ،قال :أما إهنم إخوانكم ،و من
جلدتكم ،و يأخذون من الليل كما تأخذون ،و لكنهم أقوام إذا خلوا مبحارم اهلل انتهكوها"
صححه األلباين يف السلسلة ،وهنا جند أهنم كانوا أهل عمل صاحل لكنهم استقلوا نظر اهلل فأتاهم
اهلل من حيث مل ُيتسبوا ،وذلكم ظنهم الذي ظنوا برهبم أرداهم فأصبحوا من اخلاسرين.
 الثبات والتثبيت والعصمة واهلداية والسداد ،تأمل قول احلق تعاىل﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا لوال أنرأى برهان ربِِّه كذلِك لِنص ِرف عنه السوء والفحشاء إِنَّه ِمن ِع ِ
بادنا املخلصني﴾ [يوسف،]2٤ :
ُ
ُ
ُ ّ
ُ
فهذا يوسف عليه السالم عصمه اهلل وثبته ألنه كان من عباد اهلل املخلصني ،وعبادات اخلفاء تقي
مصارع الفحشاء .ويقول احلق﴿ :والَّذين جاهدوا فينا لن ِ
هدي نَّهم سب لنا وإِ َّن اللَّه لمع امل ِ
حسنني﴾
ُ
ُ
ُ
ُ
[العنكبوت ،]6٩ :واجلهاد هنا جهاد نفس يعىن بالذات وال يطلع عليه إال اهلل ،وجزاؤه اهلداية
والسداد ،ويقول احلق﴿ :فاستجبنا لهُ ووهبنا لهُ ُيىي وأصلحنا لهُ زوجهُ إِن َُّهم كانوا يُسا ِرعون ِيف
 " 2صفة الصفوة"؛ البن اجلوزي.
" 3العهود احملمدية"؛ عبد الوهاب الشعراين.
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اخلري ِ
ات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ِ
خاشعني﴾ [األنبياء ،]٩٠ :وهذه يف سياق احلديث عن
ً ً
األنبياء ،واستجابة اهلل لدعواُتم ،فكانت من مزاياهم اخلشوع وهو عمل خفي يتلبس به العبد
ويناجي به ربه.
 جذر عبادات اخلفاء هي القلوب ،والقلوب هي حمط نظر اهلل ،يف احلديث عن أيب هريرة رضي اهللِ
ِ
ِ
عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلمَّ َّ " :
ينظر
ينظر إىل صورُكم وأموال ُكم ،ولكن ُ
إن الله ال ُ
ِ
ِ
ِ
ومها وال د ُ
ماؤها ولكن ينالُهُ
إىل قلوبِ ُكم وأعمال ُكم" رواه مسلم .وقال تعاىل﴿ :لن ينال اللَّه ُحل ُ
التَّقوى ِمن ُكم كذلِك س َّخرها ل ُكم لِتُكبِّ روا اللَّه على ما هدا ُكم وب ِّش ِر امل ِ
حسنني﴾ [احلج،]37 :
ُ
ُ
وتأمل هذين املوقفني األول يف احلديبية ،قال تعاىل﴿ :لقد ر ِضي اللَّه ع ِن امل ِ
ؤمنني إِذ يُبايِعونك حتت
ُ
ُ
تحا قريبًا﴾ [الفتح ،]1٨ :والثاين يف
الشَّجرةِ ف علِم ما يف قُلوهبِِم فأنزل َّ
السكينة علي ِهم وأثاب ُهم ف ً
حنني ،قال تعاىل﴿:لقد نصرُكم اللَّه يف مو ِ
اطن كثرية ويوم ُحنني إِذ أعجبت ُكم كثرتُ ُكم ف لم تُغ ِن عن ُكم
ُ ُ
رض ِمبا ر ُحبت ُمثَّ ولَّيتُم ُمدبِرين﴾] التوبة ،[25 :قارن بني املشهدين لتعلم
شيئًا وضاقت علي ُك ُم األ ُ
مدار النصر وحتقيق التمكني ،أن أصله يبدأ بتصحيح العالقة مع اهلل يف عبادات القلوب ،فكان
الصحابة يف احلديبية يف ضعف مادي ،وهم خارج عن بالدهم فأثيبوا بالسكينة والفتح القريب ملا يف
قلوهبم ،ويف املقابل يف حنني ملا قال قائلهم (لن نغلب اليوم من قلة) وكان اعتمادهم على عدُتم
املادية وعتادهم ،وكان العجب وهو من أشد ما يبارز اهلل به فلم تغن عنهم شيئا.
 لكثرة السقوط يف حبائل الدنيا ،فكثر التحديث باألعمال ،وحضرت دعاوى جديدة لتربر التنافسعلى الشهرة والشرف بالدين ،ويف احلديث عن كعب بن مالك رضي اهلل عنه قال :عن النب صلى
حرص ِ
املال و ِ
ِ
اهلل عليه وسلم" :ما ِ
املرء على ِ
جائعان أُرسال يف غنم ،بأفسد هلا من ِ
الشرف،
ذئبان

ِ
لدينه" رواه الرتمذي ،فتصدعت الربانية حيث فقد اإلخالص وعز املخلصون.

بن ُعمري على عائشة
ت أنا وعُ ُ
 ألنه منهج نبوي صحيح ،عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :دخ ْل ُبيد ُ
فقالت لِع ِ
األو ُلُ :زْر ِغبًّا تزد ْد ُحبًّا
بيد ب ِن ُعمري :قد آن لك أ ْن تزورنا فقالُ :
أقول يا َّأم ْه كما قال َّ
ُ
رسول اهللِ
ب شيء رأيتِه ِمن ِ
قال :فقالت :دعُونا ِمن رطانتِكم هذه قال ابن عُمريِ :
أخربينا بأعج ِ
ْ
ُ
ت مثَّ قالت :ل َّما كان ليلة ِمن اللَّيايل قال ( :يا عائشةُ ذ ِريين أتعبَّ ِد
صلَّى اهللُ عليه وسلَّم قال :فسكت ْ
إين أل ِ
لريب ) قُ ْلت :و ِ
فتطهر مثَّ قام يُصلِّي قالت:
اهلل ِّ
سرك قالت :فقام َّ
اللَّيلة ِّ
ب قُ ْربك وأ ُِح ي
ُح ي
ب ما َّ
ُ
حىت ب َّل ِحليته قالت :مثَّ بكى فلم يزْل
حىت ب َّل حجره قالت :مثَّ بكى فلم يزْل يبكي َّ
فلم يزْل يبكي َّ
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حىت ب َّل األرض فجاء بالل ي ِ
فلما رآه يبكي قال :يا رسول اهللِ ِمل تبكي وقد
يبكي َّ
ؤذنُه َّ
بالصالةِ َّ
ُ
ت عل َّي اللَّيلة آية ،ويل لِمن
عبدا
غفر اهللُ لك ما تقدَّم وما َّ
تأخر؟ قال ( :أفال أكو ُن ً
شكورا لقد نزل ْ
ً
السمو ِ
قرأها ومل َّ
ات و ْاأل ْر ِ
ض} [آل عمران ) ]1٩٠ :اآلية كلَّها .رواه ابن
يتفك ْر فيها {إِ َّن ِيف خ ْل ِق َّ

حبان ،وكذا كان يف عزلته إبان الدعوة يف الغار ،وكذلك فهم السلف هذا النهج ،فتأمل يف احلديث
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم " :من أصبح منكم اليوم
صائما؟ قال أبو بكر :أنا .قال فمن تبع منكم اليوم جنازًة؟ قال أبو بكر :أنا .قال :فمن أطعم
ً
يضا؟ قال أبو بكر :أنا .فقال
منكم اليوم مسكينًا؟ قال أبو بكر :أنا .قال :فمن عاد منكم اليوم مر ً
رسول اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم :ما اجتم ْعن يف امرئ إال دخل اجلنَّة" رواه مسلم ،قد وجدنا أن أبا
ُ
بكر قد فعلها من غري أن يظهرها يف رابعة النهار ،فكانت حتت نظر اهلل دون خلقه .ومل يكاد يعرف
من حوله عنه شيئاً إال بعد أن سأله رسول اهلل فوجب اجلواب.
 حسن اخلامتة واليت كانت تقض مضاجع الصاحلني ،ومنها كان أنني املخبتني ،ويف احلديث "إمنااألعمال باخلواتيم" رواه أمحد والطرباين ،ولكن على ماذا تكون اخلامتة؟ جييبنا رسول اهلل يف خامتة
هذا احلديث العظيم ،روى سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه كما عند مسلم قال الرسول
النب -
صلى اهلل عليه وسلم :أن ً
رجال من أعظ ِم املسلمني غناءً عن املسلمني يف غزوة غزاها مع ِّ
ب أ ْن ي ْنظُر إىل رجل
النب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال :م ْن أح َّ
صلى اهلل عليه وسلم -؛ فنظر ي
أهل النَّار ف ْلي ْنظُر إىل هذا .فاتَّب عه رجل ِمن ِ
القوم ،وهو على تلك ِ
أشد ِ
من ِ
الناس على
احلال من ِّ
ْ
فاست ْعجل املوت ،فجعل ذُبابة سْي ِفه بني ث ْدي ْيه حىت خرج من ب ِ
ني كت فْيه،
املشركني ،حىت ُجرِحْ ،
رسول اهللِ .فقال :وما ذاك؟
فأقبل
النب صلى اهلل عليه وسلم ُم ْس ِر ًعا؛ فقال :أ ْشه ُد أنك ُ
الرجل إىل ِّ
ُ
ُ
ب أ ْن ينظر إىل رجل من ِ ِ
ينظر إليه .وكان من أ ْعظ ِمنا غناء
قال :قلت لفالن :م ْن أح َّ
أهل النار ف ْل ُ
النب -
عن املسلمني؛
وت على ذلك ،فلما ُجرِح استعجل املوت فقتل نفسه ،فقال ي
فعرفت أنه ال َيُ ُ
ُ
أهل ِ
أهل النا ِر وإِنَّه ِم ْن ِ
صلى اهلل عليه وسلم -عند ذلك :إِ َّن العبد لي ْعم ُل عمل ِ
ويعمل عمل
اجلنة،
ُ
أهل ِ
اجلنة وإنَّه من ِ
ِ
األعمال باخلواتِي ِم" .رواه البخاري ،فلم يكن اخلتام على عمل ظاهره
أهل النا ِر،
ُ
الصالح مهما كرب ،بل على تلكم األعمال اليت أريد هبا وجه اهلل دون غريه.
 آيات أهل السر الصاحل:
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وللمؤمن املخلص دالئل يعلم هبا ،واحلصيف يتتبع تلك اخلصال يف نفسه ،وجيريها على عمله ويرى هل
سيحمد السرى يوماً ،أم يستلهم ما بقي فيحسن وجيود على نفسه ،ومن تلك اآليات يف أهل التجرد
واإلخالص:
 املسارعة والسباق يف أعمال الرب واخلري ،وقد مر معنا ما ذُكر عن األنبياء ﴿فاستجبنا لهُ ووهبنا لهُُيىي وأصلحنا له زوجه إِنَّهم كانوا يسا ِرعون ِيف اخلري ِ
ات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ِ
خاشعني﴾
ُ ُ ُ
ً ً
ُ
[األنبياء ،]٩٠ :كان أول شأن هلم املسارعة للخريات ،وشأن هذه تتمايز عن العبادة نفسها ،ألهنا

تدل على قرُية لآلخرة جعلت من يرى صاحبها يقضي بأن ال يسبقه إىل اهلل أحد ،وتأمل هذه
بادنا ف ِمنهم ِ
الكتاب الَّذين اصطفينا ِمن ِع ِ
ظامل لِن ِ
﴿مثَّ أورثنا ِ
فس ِه وِمنهم مقت ِ
صد وِم ُنهم
النصوص ُ
ُ
ُ ُ
ِ ِ ِ ِِ ِ َّ ِ ِ
ضل الكبريُ﴾ [فاطر﴿ ،]32 :ولِ ُكل ِوجهة ُهو ُمولّيها
سابق باخلريات بإذن الله ذلك ُهو الف ُ
ات أين ما تكونوا ي ِ
فاستبِ ُقوا اخلري ِ
أت بِ ُك ُم اللَّهُ مج ًيعا إِ َّن اللَّه على ُك ِّل شيء قدير﴾ [البقرة،]1٤٨ :
ِ ِ
ِ ِ
لمتَّقني﴾ [آل عمران:
رضها َّ
﴿وسا ِرعوا إِىل مغفرة من ربِّ ُكم وجنَّة ع ُ
السماو ُ
ات واأل ُ
رض أُع َّدت ل ُ
ِ ،]133
س املتنافِسون﴾ [املطففني﴿ ،]26 :و ِ
تامهُ ِمسك ويف ذلِك فليتناف ِ
السابِقون*
﴿خ
ُ
السابقون ّ
ّ
ُ
السماءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رضها كع ِ
رض َّ
أُولئك املقَّربون﴾ [الواقعة﴿ ،]11-1٠ :سابِقوا إىل مغفرة من ربِّ ُكم وجنَّة ع ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
ضل الله يُؤتيه من يشاءُ واللهُ ذُو الف ِ
ضل العظيم﴾
واألرض أُعدَّت للذين آمنوا بالله وُر ُسله ذلك ف ُ
[احلديد ،]21 :إنك تستلهم معىن عظيم يف هذه السياقات الربانية وهو السبق واملسارعة إىل اهلل
وكأهنا مسار خيتلف عن مسار العبادة احلقيقة ،وال شك يف ذلك فحني تتأمل قول اهلل عز وجل:
ِ
السماو ِ
ات واأل ِ
﴿وما ل ُكم أّال تُ ِنفقوا يف س ِ
رض ال يستوي ِمن ُكم من أنفق ِمن
اث َّ
بيل اللَّ ِه وللَّ ِه مري ُ
عد وقاتلوا وُك ًّال وعد اللَّهُ احلُسىن واللَّهُ ِمبا
ق ِبل الف ِ
تح وقاتل أُولئِك أعظ ُم درجةً ِمن الَّذين أنفقوا ِمن ب ُ

تعملون خبري﴾ [احلديد ،]1٠ :جتد أن كال الفريقني قاتل وانفق لكنهم ال يستوون ،الختالف
قرائح النفوس يف عزائم اآلخرة اليت جعلت من أولئك يسبقون رغم الضيق والبعد واملشقة ،وانظر يف
هذا احلديث تتبدى لك هذه القاعدة اجلليلة ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى
اهلل عليه وسلم" :لو يعلم الناس ما يف ِ
الصف ِ
جيدوا إال أن يست ِهموا عليه
النداء و ِّ
األول ،مث مل ُ
ُ ُ
ألتومها
الستبقوا إليه ،ولو يعلمون ما يف العتم ِة و ِ
الستهموا عليه ،ولو يعلمون ما يف ْ
التهج ِري ْ
ْ
الصبح ْ
حب ًوا" رواه البخاري ،فمن كان يف الصف األول ليس كالذي يف خلفه ،الختالف ما يف قلوهبم،
ولو ْ

ومسارات املسارعة شاملة لكل األعمال الصاحلة ألهنا ال تتعلق بذات العمل وإمنا باملقصود من
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ِ
ِ
ضهم اهللُ َّأما الَّذين
العمل تبارك وتعاىل ،ويف احلديث عن أيب ذر مرفوعا" :ثالثة ُُيبيهم اهللُ وثالثة يُبغ ُ
ِ
ِ
بأعقاهبم فأعطاه
قوما فسأهلم باهللِ ومل يسأ ْهلم بقرابة بينهم وبينه فتخلَّف رجل
ُُيبيهم اهللُ فرجل أتى ً
أحب إليهم ممَّا يُعد ُل
سرا ال يعل ُم بعطيَّتِه َّإال اهللُ والَّذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم َّ
َّوم َّ
ًّ
حىت إذا كان الن ُ

فه ِزموا وأقبل
به نزلوا فوضعوا رؤوسهم وقام يتملَّ ُقين ويتلو آيايت ورجل كان يف سريَّة فلقي َّ
العدو ُ
ِ
لوم" رواه
الفقري
ُ
بصد ِره َّ
َّيخ َّ
حىت يُقتل أو يُفتح له ،وثالثة يُبغ ُ
املختال و ي
ضهم اهللُ :الش ُ
الغين الظَّ ُ
الزاين و ُ
ابن حبان.

 القبول عند اخللق ،ويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم:ِ
" َّ
يل .مثَّ يُنادي يف
عبدا ،دعا جربيل فقالِّ :
إين ي
إن اهلل ،إذا َّ
أحب ً
أحب فالنًا فأحبَّه .قال فيُحبيه جرب ُ
فأحبيوه .فيحبيه أهل َّ ِ
الس ِ
ب فالنًا ِ
ِ
فيقولَّ :
األرض.
بول يف
وضع له الق ُ
ماء ُ
إن اهلل ُُي ي
َّ
ُ
السماء .قال مثَّ يُ ُ
ُ
فيقولِ ِّ :
يل .مثَّ يُنادي يف ِ
أهل
عبدا دعا جربيل ُ
ض فالنًا فأبغِ ْ
وإذا أبغض ً
ضه .قال فيُ ُ
إين أُبغ ُ
بغضه جرب ُ
الس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ماءَّ :
األرض" .رواه
وضع له البغضاءُ يف
َّ
إن اهلل يُبغ ُ
ض فالنًا فأبغضوه .قال فيُبغضونه .مثَّ تُ ُ

أسر أحد سريرة إال أظهرها اهلل-
البخاري ومسلم واللفظ ملسلم .قال :عثمان رضي اهلل عنه( :ما َّ

عز وجل -على صفحات وجهه وفلتات لسانه).٤
 اإلخالص ومثرته الرقابة اليت تثمر اإلحسان ،ويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:تكن تراهُ فإنَّهُ يراك" .رواه البخاري ومسلم ،قال اهلل
"اإلحسا ُن :أ ْن تعبد اهلل كأنك تراهُ ،فإ ْن مل ْ
ات واألرض يف ِست َِّة أيام وكان عرشه على ِ
السماو ِ
املاء لِيبلُوُكم أ ي ُكم
تعاىل﴿ :وُهو الَّذي خلق َّ
ُُ
ّ
أحسن عم ًال ولئِن قُلت إِنَّ ُكم مبعوثون ِمن ب ِ
عد امل ِ
وت ليقول َّن الَّذين كفروا إِن هذا إِّال ِسحر ُمبني﴾
ُ
[هود﴿ ،]7 :إِنّا جعلنا ما على األ ِ
رض زينةً هلا لِنبلُوُهم أي ُهم أحس ُن عم ًال﴾ [الكهف﴿ ،]7 :إِ َّن
الَّذين آمنوا وع ِملُوا ّ ِ ِ ِ
ضيع أجر من أحسن عم ًال﴾ [الكهف﴿ ،]3٠ :الَّذي خلق
الصاحلات إنّا ال نُ ُ
ِ
فور﴾ [امللك .]2 :قال ابن كثري يف آية
املوت واحلياة ليبلُوُكم أي ُكم أحس ُن عم ًال وُهو العز ُيز الغ ُ
هود :وقوله ( :ليبلوكم ) أي :ليختربكم ( أيكم أحسن عمال ) ومل يقل :أكثر عمال بل ( أحسن
عمال ) وال يكون العمل حسنا حىت يكون خالصا هلل عز وجل ،على شريعة رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  -فمىت فقد العمل واحدا من هذين الشرطني بطل وحبط.

" ٤اآلداب الشرعية"؛ البن مفلح.
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 صالح اخلبايا واخلفايا ومسو حديث وخاطر النفس ،ويف احلديث عن أيب كبشة األمناري رضي اهللعنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلمَّ ":إمنا الدينيا ألر ِ
وعلما فهو
بعة نفر عبد رزقهُ اللَّهُ ً
ماال ً
فيه رمحه ويعلم للَّ ِه ِ
فيه ويصل ِ
يتَّقي ربَّه ِ
ِ
ِ
فيه حقًّا فهذا
علما ومل يرزقْهُ
ُ
بأفضل املنازل وعبد رزقهُ اللَّهُ ً
ُ ُ
ُ
ِِ
لعملت ِ
يقول لو َّ
ماال
ماال فهو
صادق النِّ يَّ ِة ُ
أن يل ً
ً
ُ
ُ
فأجرمها سواء وعبد رزقهُ
بعمل فالن فهو بنيَّته ُ
فيه رمحه وال يعلم للَّ ِه ِ
يصل ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
فيه
علما خيب ُ
اللَّهُ ً
ُ
ماال ومل يرزقْهُ ً
ُ
ط يف ماله بغري علم ال يتَّقي فيه ربَّهُ وال ُ
ماال لعملت ِ
حقًّا فهو بأخب ِ
ث ِ
فيه ِ
يقول لو َّ
بعمل
علما فهو ُ
أن يل ً
املنازل وعبد مل يرزقْهُ اللَّهُ ً
ُ
ماال وال ً
ِِ
فوزرمها سواء" .رواه الرتمذي وصححه األلباين ،وقال رسول اهلل " :إذا عُ ِملت
فالن فهو بنيَّته ُ
ِ
مرةً :أنكرها – كمن غاب عنها .ومن غاب
اخلطيئةُ يف
األرض كان من ش ِهدها فك ِرهها – وقال َّ
ِ
ِ
ِ
ص ُدور
عنها فرضيها ،كان كمن ش ِهدها" رواه أبو داود وصححه األلباين ،قال مالك بْن دينار " :إِ َّن ُ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ص ُدور الْ ُف َّجا ِر ت ْغلِي بِأ ْعم ِال الْ ُف ُجوِر واللَّهُ ت عاىل ي رى ُمهُوم ُك ْم
الْ ُم ْؤمنني ت ْغلي بأ ْعمال الْ ِّرب ،وإِ َّن ُ
رِمح ُك ُم اللَّهُ ".5
 عدم العجب ،قال املوىل تبارك وتعاىلَ﴿ :يُنيون علْيك أ ْن أ ْسل ُموا قُ ْل ال متُنيوا عل َّي إِ ْسالم ُك ْم ب ْل اللَّهَُيُ ين علي ُكم أ ْن هدا ُكم لِ ِإلَي ِ
ان إِ ْن ُكنتُ ْم ص ِادقِني﴾ [احلجرات ]17:وقال تعاىل﴿ :وال متْنُن
ْ
ْ ْ
ت ْستكْثُِر﴾ [املدثر ،]6 :قال احلسن البصري :ال متنن بعملك على ربك تستكثره .وعن أنس بن
مالك رضي اهلل عنه؛ أن رسول اهلل قال " لو مل تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك:

العُ ْجب " .السلسلة الصحيحة ،وعن العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه قال" :بينما أنا مع النب

صلى اهلل عليه وسلم ،إذ أقبل رجل يتبخرت بني برديه و ينظر إىل عطفيه و قد أعجبته نفسه ،إذ
خسف اهلل به األرض يف هذا املوطن ،فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة" السلسلة الصحيحة،
وروى الطرباين يف األوسط ،والبيهقي يف الشعب وحسنه األلباين ،أن النب صلى اهلل عليه وسلم قال:
وهوى متبع ،وإعجاب املرء بنفسه" ،و ُسئل عبد اهلل بن املبارك –رمحه
"ثالث مهلكات :شح مطاعً ،
الع ْجب؟ فقال :أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند غريك ! ،6وقال بشر بن احلارث
اهلل -عن مفهوم ُ
–رمحه اهلل :-العجب أن تستكثر ،عملك وتستقل عمل الناس أو عمل غريك.7

" 5الزهد"؛ ألمحد ابن حنبل.
 6شعب اإلَيان ( ،)5٠/7تذكرة احلفاظ ()27٨/1
" 7حلية األولياء وطبقات األصفياء"؛ أليب نعيم األصفهاين.
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وقال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن الَّذين هم ِمن خشي ِة رِّهبِم م ِ
شفقون* والَّذين هم بِ ِ
آيات رِّهبِم ي ِ
ؤمنون* والَّذين
ُ
ُ
ُ
ُ
ُهم بِرِّهبِم ال يُش ِركون* والَّذين يُؤتون ما آتوا وقُلوبُ ُهم وِجلة أن َُّهم إِىل رِّهبِم ر ِاجعون﴾ [املؤمنون-57 :
سألت رسول اللَّ ِه صلَّى اللَّهُ عل ِيه وسلَّم عن
 ،]6٠عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها قالت:
ُ
ِ
هذ ِه ِ
اآلية والَّ ِذين يُ ْؤتُون ما آت ْوا وقُلُوبُ ُه ْم وِجلة قالت عائشةُ :أ ُه ُم الَّذين يشربون اخلمر ويس ِرقون قال
ال يا بنت ِّ ِ ِ
منهم
َّهم الَّذين يصومون ويصليون ويتصدَّقون ،وُهم خيافون أن ال تُقبل ُ
الصدِّيق ،ولكن ُ
اخلي ر ِ
ِ
ات وُه ْم هلا سابُِقون" رواه الرتمذي وصححه األلباين ،ويف هذا املعىن يقول
أُولئك يُسا ِرعُون ِيف ْ ْ
ِ
ب إِ َّ ِ
ِ
ُصبِح ُم ْعجبًا" ،٨وقد روي
ُصبِح ن ِاد ًما أح ي
يل م ْن أ ْن أبِيت قائ ًما وأ ْ
ُمطِّرف " :أل ْن أبِيت نائ ًما وأ ْ
عن عائشة رضي اهلل عنها أن رجالً سأهلا فقال :مىت أعلم أين حمسن؟ قالت :إذا علمت أنك

مسيئ ،قال :ومىت أعلم أين مسيئ؟ قالت :إذا علمت أنك حمسن .٩فهاهم أهل التجرد واإلخالص
من أمقت الناس ألنفسهم وهم أقرب الناس هلل ،يف املقابل جند من ينطبق عليه ظاهر اإلرجاء وهو
من أبعد الناس عن اهلل وال إشكال بني إحسان الظن باهلل ومقت النفس يف جنب اهلل ،فإحسان
الظن وهذا يف حق اهلل أنه رحيم جواد كرمي ،ومقت النفس هو لذات النفس وحق اهلل عليها ،وهبذا
تكن البصرية حبق اهلل على العبد.
 اخلوف من الذنوب وعدم استصغارها ،يف احلديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه قال:وحم َّقر ِ
ات ال يذ ِ
ات ال يذ ِ
نوب َّ
َّ
نوب كمث ِل
أن رسول اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم قال " :إيَّاكم ُ
فإمنا مث ُل ُحم َّقر ُ
وإن ُحم َّقر ِ
ات ال يذ ِ
حىت محلوا ما أنضجوا به ُخْب زهم َّ
نوب
قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود َّ
مىت ي ْؤخ ْذ هبا ِ
صاحبُها تُ ْهلِكْه" .رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ،وصححه األلباين يف السلسة
ُ
وصحيح اجلامع وصحيح الرتغيب .يقول أبو بكر رضي اهلل عنه " :أطوع الناس هلل تعالى
أشدهم بغضا للمعصية" ،1٠وقال سهل التسرتي :أعمال الرب يعملها الرب والفاجر ،وال جيتنب
11
ِ
املعاصي إال صديق  ،وخلطر الذنوب أيقن السابقون شؤمها ،قال ابن مسعود" :الْ ُم ْؤم ُن ي رى ذنْبهُ
اف أ ْن ت قع علْي ِه ،والْ ُمنافِ ُق ي رى ذنْبهُ ك ُذباب وقع على أنِْف ِه فطار فذهب" رواه ابن
كأنَّهُ ص ْخرة خي ُ
" ٨الزهد"؛ ألمحد ابن حنبل.
" ٩جممع األمثال"؛ للميداين.
" 1٠االستذكار"؛ البن عبد الرب.
" 11حلية األولياء وطبقات األصفياء"؛ أليب نعيم األصفهاين.
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أيب شيبة يف املصنف ،وقال أنس حمدثاً أصحابه :إنكم لتعملون أعماال هي أدق يف أعينكم من
الشعر إن كنا لنعدها على عهد النب صلى اهلل عليه وسلم من املوبقات قال أبو عبد اهلل يعين بذلك
املهلكات .12فمعىن الذنوب لديهم عصيب جدا فهم يعدون كل ذنب كبرية ،ألهنم ال ينظرون إىل
صغر املعصية بل إىل عظمة من عُصي ،لذا قلما يذنب أحدهم وجتده بعد ذلك مبتسما ضاحكا،
بل ال ُتنأ عينه بنوم وال جفنه من دمع ،وكل ذلك خوف من العزيز احلكيم.

 استواء الظاهر مع الباطن ،ويف احلديث" :شر الناس عند اهلل يوم القيامة ذو الوجهني" رواه البخاريومسلم ،فمن أبطن وجه السوء وأظهر غريه ال شك أنه يوبخ نفسه وهو شر الناس ،أما أهل
اإلخالص والسرائر الصاحلة فقد فاح أريج أرواحهم العطرة وزكت نفوسهم الصافية ،قال خالد بْن
صفوان ،قال :ملا لقيت مسلمة بْن عْبدامللك باحلرية ،قال :يا خالد ،أخربين عن حسن أهل البصرة،

قلت :أصلح اللَّه األمري ،أخربك عنه بعلم ،أنا جاره إىل جنبه ،وجليسه يف جملسه ،وأعلم من قبلي
به ،أشبه الناس سريرة بعالنية ،وأشبه قوال بفعل ،إن قعد على أمر قام به ،وإن قام على أمر قعد

عليه ،وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به ،وإن هنى عن شيء كان أترك الناس له ،رأيته مستغنيا عن
الناس ،ورأيت الناس حمتاجني إليه ،قال :حسبك يا خالد ،كيف يضل قوم هذا فيهم؟! .13تأمل
هذه اخلصلة يف احلسن البصري( :أشبه الناس سريرة بعالنية ،وأشبه قوالً بفعل).
 االطمئنان والسكينة يف غري الشهرة والظهور ،ويف حديث جابر يف قصة أويس القرين رضي اهللعمر ألويس :أين تريد؟ قال :الكوفةُ .قال :أال أكتب لك إىل عاملِها؟ قال :أكون يف
عنهما قال ُ
غرب ِاء ِ
إيل"..احلديث رواه مسلم .وقال سهل التسرتي :من أحب أن يطلع اخللق على
الناس أح ي
ب َّ
ما بينه وبني اهلل فهو غافل.

1٤

ؤمن وال م ِ
 التسليم والقبول للنصوص واإلَيان بالقضاء والقدر ،قال اهلل تعاىل﴿ :وما كان لِم ِؤمنة إِذا
ُ
ُ
َّ
مرا أن يكون هلُ ُم اخلِي رةُ ِمن أم ِرِهم ومن ي ِ
الال ُمبينًا﴾
عص اللَّه ورسولهُ ف قد ض َّل ض ً
قضى اللهُ ورسولُهُ أ ً
[األحزاب ،]36 :وقال سبحانه﴿ :فال وربِّك ال ي ِ
ؤمنون ح ّىت ُُي ِّكموك فيما شجر بين ُهم ُمثَّ ال
ُ
ِ
ِ
ِِ
سليما﴾] النساء ،[65 :إن العبد الصادق الذي أدرك
جيدوا يف أن ُفسهم حر ًجا ممّا قضيت ويُسلِّموا ت ً
" 12فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ البن حجر العسقالين.
ُ" 13تذيب الكمال"؛ للمزي ،و"سري أعالم النبالء"؛ للذهب.)576/ ٤( ،
" 1٤حلية األولياء وطبقات األصفياء"؛ أليب نعيم األصفهاين.
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معىن العبودية وقر يف قلبه تعظيم اهلل وتعظيم أوامره ونواهيه ،وتعظيم رسوله واتباعه﴿ ،قُل إِن ُكنتُم
ُِحتبون اللَّه فاتَّبِعوين ُُيبِب ُكم اللَّه وي ِ
غفر ل ُكم ذُنوب ُكم واللَّهُ غفور رحيم﴾ [آل عمران ،]31 :فينعكس
ُ ُ
ّ

على إَياهنم وتسليمهم واستجابتهم وكذلك على شكره هلل يف السراء والضراء ،ويف احلديث عن

صهيب بن سنان رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :عجبًا ألم ِر املؤم ِن .إن
َّ
خريا له .وإن أصابته
أمره كله خري .وليس ذاك ألحد إال للمؤم ِن .إن أصابته سراءُ شكر .فكان ً
خريا له" رواه مسلم ،ألن أصل اإلنسان خلق من جزع وقلة صرب وكان اإلنسان
ضراءُ صرب .فكان ً

عجوال قنوطا يؤوسا ،فإذا ذاق النعمة والرمحة وارتفعت الضراء قال هذا يل ،إال املؤمن فإنه شاكر يف

السراء صابر يف الضراء فإن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صرب وقال هذا من عند نفسي
ورمحة ريب أوسع يل ،إنك جتدهم أرضى الناس عن اهلل واهلل يرضيهم وقد ال جتد متاعهم من الدنيا
إال قليل! ألهنم رزقوا أعظم ما يرزق به عباد اهلل هو القناعة والسعادة مبا وهبه اهلل ،وغريهم قد جتده
بسطت له الدنيا لكنه ساخط شقي ،وهذا التباين يؤكد أن العربة بصالح السر وليس بصالح
الظاهر فقط.
 سالمة قلوهبم على املسلمني وال ينافسون إخواهنم يف دنياهم ،وال تضيق نفوسهم على مسلم،ي
ويصح فيهم حديث النب صلى اهلل عليه وسلم يرويه عبد اهلل بن عمرو :قيل :يا رسول اهللِ أ ي
َّاس أفضل؟ قال" :كل خم ِ
ِ
دوق اللِّ ِ
موم ِ
الن ِ
موم
سان" .قالوا :ص ُ
القلب ص ُ
ي
دوق اللِّسان نع ِرفُه ،فما خم ُ
ُ
ِ
َّقي ال إمث فيه وال بغي ،وال ِغ َّل ،وال حسد"" رواه املنذري يف الرتغيب
َّقي الن ي
القلب؟ قال" :هو الت ي
والرتهيب .ويف املقابل تتبدى بعض آيات املنافق كما يف احلديث حيث إخالف الوعد والكذب
واخليانة والفجور يف اخلصومة والغدر ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :أن رسول ِ
اهلل صلَّى اهللُ عليه
ِ
ِ
أخلف ) .رواه
وسلَّم قال ( :آيةُ املُناف ِق ثالث :إذا حدَّث كذب ،وإذا ْاؤُمتن خان ،وإذا وعد ْ
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ،وهي كلها ُتص جانب التعامل؛ لتؤكد أن أبرز مسات أهل
اإلخالص هو مقابلة هذه السلوكيات ،فتجده صادق الوعد منصفاً أميناً وفياً صادقاً.
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ُمعينات:

 معرفة اهلل حق معرفته ومعرفة ما جيب له ،قال ابن القيم :وليست حاجة األرواح قط إىل شيء أعظممنها إىل معرفة بارئها وفاطرها وحمبته وذكره واالبتهاج به ،وطلب الوسيلة إليه ،والزلفى عنده ،وال
سبيل إىل هذا إال مبعرفة أوصافه وأمسائه ،فكلما كان العبد هبا أعلم كان باهلل أعرف ،وله أطلب،
وإليه أقرب ،وكلما كان هلا أنكر كان باهلل أجهل ،وإليه أكره ،ومنه أبعد .واهلل ينزل العبد من نفسه
حيث يُنزله العبد من نفسه .15

 الزهد يف الدنيا وأطماعها معرفة حقيقتها ،ويف هذا الشأن أتذكر حديث الرجل الذي أتى رسول اهللسأله عن عمل يعمله فيحبه اهلل وُيبه الناس! مل تكن اإلجابة كما قد يتصورها من مسع طرف
احلديث ألول مرة أن تكون يف بر أو صدقة أو عمل ظاهر ،بل كانت إجابة عظيمة تسرب أغوار
النفس وتستأصل منها منابت السوء ،ولتقتات على جيد املوائد ال حشفها ،ع ْن أِيب الْعبِ ِ
اس س ْه ِل
الس ِ
َّب صلى اهلل عليه وسلم ف قال :يا ر ُسول اللَّ ِه
اع ِد ِّ
بْ ِن س ْعد َّ
ي رضي اهلل عنه قال :جاء ر ُجل إِىل النِ َّ
ِ
ِ
َّ
َّ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم" :
َّاس؛ ف قال ر ُس ُ
ُدل ِين على عمل إذا أنا عم ْلتُهُ أحبَِّين اللهُ وأحبَِّين الن ُ
ْازه ْد ِيف الدينْيا ُُِيبَّك اللَّه ،و ْازه ْد فِيما ِيف أي ِدي الن ِ ِ
َّاس " .رواه ابن ماجه والطرباين يف
ْ
ُ
َّاس ُُيبيك الن ُ
الكبري ،وصححه األلباين يف السلسلة وصحيح الرتغيب .أما قوله عليه الصالة والسالمْ " :ازه ْد ِيف
ِ
اهلم ِة عنه،
اض عنه الستقالله ،واحتقاره ،وارتفاع َّ
الدينْيا ُُيبَّك اللَّهُ " فمعىن الزهد يف الشيء :اإلعر ُ
ذم الرغبة يف الدينيا ،قال تعاىل﴿ :ب ْل
وعدم الرغبة فيه؛ وقد كثُر يف ال ُقرآن اإلشارة إىل مدحه ،وإىل ِّ
احلياة الدينيا و ِ
يدون عرض
تُ ْؤثُِرون ْ
اآلخرةُ خْي ر وأبْقى﴾ [ األعلى ،] 17 ،16 :وقال تعاىل﴿ :تُِر ُ
اآلخرة﴾ [ األنفال ،] 67 :وقال تعاىل﴿ :قُل متاع الدينيا قلِيل و ِ
يد ِ
اآلخرةُ خْي ر لِم ِن
الدينيا واهللُ يُِر ُ
ْ ُ
جدا.
اتَّقى وال تُظْل ُمون فتِيالً﴾ [ النساء] 77 :؛ واآليات يف ذلك كثرية ً
وقد ورد يف تعريف الزهد الكثري ،ولعل أمجعها ما قاله أبو سليمان الداراين -رمحه اهلل :-الزهد ترك
ما يشغل عن اهلل؛ فقد روى عنه أبو نعيم أنه قال :اختلفوا علينا يف الزهد بالعراق ،فمنهم من قال:
الزهد يف ترك لقاء الناس ،ومنهم من قال :يف ترك الشهوات ،ومنهم من قال :يف ترك الشِّبع،
بعضه من بعض؛ قال :وأنا أذهب إىل َّ
أن الزهد يف ترك ما يشغلك عن اهلل ،16
وكالمهم قريب ُ
" 15الكافية الشافية"؛ البن القيم .ص.3:
" 16حلية األولياء وطبقات األصفياء"؛ أليب نعيم األصفهاين.
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وقوله عليه الصالة والسالم " :و ْازه ْد فِيما ِيف أي ِدي الن ِ ِ
َّاس " ذلك ألن الدينْيا ْحمبُوبة
ْ
َّاس ُُيبيك الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وضا ِعْن ِ
وهبم ي ُكون ْحمبُوبًا ِيف
دهم ،فم ْن يُزامح ُه ْم فيها يصري مْب غُ ً
دهم بق ْد ِر ذلك ،وم ْن ت رك ُه ْم و ْحمبُ ْ
ْ
عْن ْ
وهبم بِق ْد ِر ذلِك؛ فمن زهد فيما يف أيديهم ،وبذل هلم ما عنده ،وحتمل أثقاهلم ،ومل يكلفهم
قُلُ ْ
محلها من نفسه ،وكف أذاه عنهم وحتمل أذاهم ،وأعاهنم ومل يستعن هبم ،فهذه وأمثاهلا أوصاف
العقالء ،فمن أتى هبذه األوصاف وُتلق هبذه األخالق فقد تودد إليهم ومل ينظر إىل ما عندهم،
الود
فعند ذلك ُيبه الناس؛ وإمنا يفعل ما يفعله هلل تعاىل ،ولوجوب حق العباد عليه ،ال جملرد طلب ِّ
منهم ،فإذا فعل العبد ذلك هلل تعاىل أودع اهلل حبه قلوب خلقه؛ وقال احلسن  :-ال تز ُال كرَيًا على

يكرمونك ما مل تعاط ما يف أيديهم ،فإذا فعلت ذلك ،استخ يفوا بك،
الناس ُ
الناس ،أو ال يز ُال ُ
وكرهوا حديثك ،وأبغضوك.17
وقال اهلل تعاىل﴿ :إَِّمنا احلياةُ الدينيا لعِب وهلو وإِن تُ ِ
ؤمنوا وت تَّقوا يُؤتِ ُكم أُجورُكم وال يسأل ُكم
ِ
فاخر بين ُكم وتكاثُر ِيف
أموال ُكم﴾ [حممد ،]36 :وقال﴿ :اعلموا أَّمنا احلياةُ الدينيا لعب وهلو وزينة وت ُ
ِ
ِ
طاما وِيف اآل ِخرِة
هيج ف رتاهُ ُمصفًّرا ُمثَّ يكو ُن ُح ً
األموال واألوالد كمث ِل غيث أعجب ال ُك ّفار نباتُهُ ُمثَّ ي ُ
عذاب شديد وم ِ
غفرة ِمن اللَّ ِه وِرضوان وما احلياةُ الدينيا إِّال متاعُ الغُروِر﴾ [احلديد ،]2٠ :وعلى هذا

كان الرعيل األول السلف الصاحل على هذا النهج ،ومن ذلك ما نقلته لنا كتب السري أن سعيد بن
املسيب زوج ابنته بدرمهني من أحد تالمذته املعسرين بعد أن خطبها ابن اخلليفة وأتاه من يبشره أن

الدنيا قد أتته ولسان حاله إذا كانت الدنيا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة فكم أتاين منها؟! عن
ِ
سهل الساعدي رضي اهلل عنه مرفوعاً" :لو ِ
كافرا
كانت الدينيا ُ
تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى ً
منها شربة ماء" رواه الرتمذي وصححه األلباين .يقول ابن أيب وداعة ،قال :كنت أجالس سعيد بن
املسيب ففقدين أياما فلما جئته قال :أين كنت؟ قال :توفيت أهلي فاشتغلت هبا ،فقال :أال أخربتنا
فشهدناها ،قال :مث أردت أن أقوم فقال :هل استحدثت امرأة ،فقلت :يرمحك اهلل ومن يزوجين وما
أملك إال درمهني أو ثالثة ،فقال :أنا ،فقلت :أوتفعل ،قال :نعم ،مث محد اهلل تعاىل وصلى على النب
 صلى اهلل عليه وسلم  -وزوجين على درمهني ،قال :فقمت وال أدري ما أصنع من الفرح ،فصرتإىل منزيل وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين ،فصليت املغرب وانصرفت إىل منزيل واسرتحت
وكنت وحدي صائما ،فقدمت عشائي أفطر كان خبزا وزيتا ،فإذا بآت يقرع ،فقلت :من هذا؟
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قال :سعيد ،قال :فتفكرت يف كل إنسان امسه سعيد إال سعيد بن املسيب ،فإنه مل ير أربعني سنة
إال بني بيته واملسجد فقمت فخرجت فإذا سعيد بن املسيب فظننت أنه بدا له ،فقلت :يا أبا حممد
أال أرسلت إيل فآتيك ،قال :ألنت أحق أن يؤتى ،قال :قلت :فما تأمر ،قال :إنك كنت رجال
عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك فإذا هي قائمة من خلفه يف طوله ،مث
أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب ،فسقطت املرأة من احلياء فاستوثقت من الباب مث قدمتها
إىل القصعة اليت فيها الزيت واخلبز ،فوضعتها يف ظل السراج لكي ال تراه مث صعدت إىل السطح
فرميت اجلريان ،فجاءوين فقالوا :ما شأنك؟ قلت :وُيكم زوجين سعيد بن املسيب ابنته اليوم وقد
جاء هبا علي غفلة ،فقالوا :سعيد بن املسيب زوجك؟ قلت :نعم ،وها هي يف الدار ،قال :فنزلوا
هم إليها وبلغ أمي فجاءت ،وقالت :وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إىل
ثالثة أيام ،قال :فأقمت ثالثة أيام مث دخلت هبا فإذا هي من أمجل الناس ،وإذا هي من أحفظ
الناس لكتاب اهلل وأعلمهم لسنة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأعرفهم حبق الزوج ،قال:
فمكثت شهرا ال يأتيين سعيد وال آتيه ،فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا وهو يف حلقته فسلمت
عليه فرد علي السالم ومل يكلمين حىت تقوض أهل اجمللس فلما مل يبق غريي ،قال :ما حال ذلك
اإلنسان ،قلت :خريا يا أبا حممد على ما ُيب الصديق ويكره العدو ،قال :إن رابك شيء فالعصا،
فانصرفت إىل منزيل فوجه إيل بعشرين ألف درهم ،قال عبد اهلل بن سليمان :وكانت بنت سعيد بن
املسيب خطبها عبد امللك بن مروان البنه الوليد بن عبد امللك حني واله العهد فأىب سعيد أن
يزوجه فلم يزل عبد امللك ُيتال على سعيد حىت ضربه مائة سوط يف يوم بارد وصب عليه جرة ماء
وألبسه جبة صوف .قال عبد اهلل :وابن أيب وداعة هذا هو كثري بن املطلب بن أيب وداعة .1٨فمن
تأمل فيها ويف نعيمها وزواهلا وأدرك معىن اآلخرة ونعيمها وأبديتها ،أعطى كل ذي حق حقه ونظر
لكل أمر مبا يستحق فلن يقدم الفاين على الباقي.
 كثرة احملاسبة ودوامها يف ما يراد من العمل وهل كان على ما يريد اهلل وفق سنة رسول اهلل ،فيكونالسؤال قبل العمل عن املقصد ،وأثناء العمل عن سريان ذات املقصد وبعد العمل عن بقاء ذات
جه اللَّ ِه ال نُر ُ ِ
املقصد وهو اهلل ﴿إَِّمنا نُطعِم ُكم لِو ِ
كورا﴾ [اإلنسان ،]٩ :وأنن
يد من ُكم جزاءً وال ُش ً
ُ
يكون كل ذلك وفق سنة رسول اهلل فتكون احملاسبة والنظر وقود ودافع لعمل العبد ،قال اهلل﴿ :يا
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أي ها الَّذين آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّه ولتنظُر نفس ما قدَّمت لِغد واتَّ ُقوا اللَّه إِ َّن اللَّه خبري ِمبا تعملون﴾ [احلشر:
.]1٨

اصرب نفسك مع الَّذين يدعون ربَّهم بِالغ ِ
 العيش يف البيئات املخلصة املتجردة ،يقول اهلل﴿ :و ِداة
ُ
يد زينة احلياةِ ال يدنيا وال تُ ِطع من أغفلنا قلبهُ عن ِذك ِرنا
عد عيناك ع ُنهم تُر ُ
والع ِش ِّي يُريدون وجههُ وال ت ُ
مرهُ فُ ُرطًا﴾ [الكهف ،]2٨ :تأمل قوله " يُريدون وجههُ " ،فدل صراحة على
واتَّبع هواهُ وكان أ ُ
صحة سرائرهم وجتردهم هلل ،والذي بدوره كان مؤثرا على ذواُتم أوال بالفاعلية املستمرة ،مث على من

معهم ثانيا ،وهو املقصود من اآلية ،ويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :أن النب صلى
اهلل عليه وسلم قال" :املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل" رواه أمحد.

ليال ِمن
 احلرص على أعمال اخلفاء وتكثريها ال سيما قيام الليل ،فقد قال اهلل عن أهله ﴿كانوا ق ًاللَّ ِيل ما يهجعون* وبِاألسحا ِر هم يست ِ
غفرون﴾ [الذاريات ،]1٨-17 :وقال﴿ :ت تجاىف ُجنوبُ ُهم
ُ
ِ
ِ
قناهم يُ ِنفقون﴾ [السجدة ،]16 :وقال سبحانه:
ع ِن املضاج ِع يدعون ربَّ ُهم خوفًا وطم ًعا وممّا رز ُ
﴿أ َّمن هو قانِت آناء اللَّ ِيل ِ
ساج ًدا وقائِما ُيذر ِ
اآلخرة ويرجو رمحة ربِِّه قُل هل يست ِوي الَّذين
ُ
ُ
ً

يعلمون والَّذين ال يعلمون إَِّمنا ي تذ َّكر أُولُو األ ِ
لباب﴾ [الزمر ،]٩ :وحني التأمل يف هذا العمل خاصة
ُ

وديدن السلف عليه وهو أول ما فرض على الرسول من الصالة جتد أن له شأن عظيم عند اهلل ﴿يا
تيال﴾ [املزمل:
ليال* أو ِزد عل ِيه ورت ِِّل ال ُقرآن تر ً
ليال* نِصفهُ أ ِو ان ُقص ِمنهُ ق ً
أ يها املَّزِّم ُل* قُ ِم اللَّيل إِّال ق ً
ُ
]٤-1
 صحبة القران وتدبره واالتعاظ به ،فأَيا قلب ال يوعظ بالقران ففي إَيانه دخن ،قال اهلل﴿ :ذلِكؤمن بِاللَّ ِه والي ِوم ِ
ِ
ِ
يوع ُ ِِ
اآلخ ِر ذلِ ُكم أزكى ل ُكم وأطه ُر واللَّهُ يعل ُم وأنتُم ال
ظ به من كان من ُكم يُ ُ
تعلمون﴾ [البقرة ،]232 :واألعجب من ذلك أنه يزيد غري املؤمن رجس وعمى ،قال اهلل﴿ :ولو
يب قُل ُهو لِلَّذين آمنوا ُه ًدى و ِشفاء
جعلناهُ قُرآنًا أعج ِميًّا لقالوا لوال فُ ِّ
صلت آياتُهُ أأعج ِم ٌّي وعرِ ٌّ
والَّذين ال ي ِ
ؤمنون يف آذاهنِِم وقر وُهو علي ِهم ع ًمى أُولئِك يُنادون ِمن مكان بعيد﴾ [فصلت،]٤٤ :
ُ
فمن رام املوعظة احلق واهلداية الصحيحة والشفاء الذي ال شقاء بعده فعليه هبذه الرمحة والنور
والفرقان ﴿يا أ يها النّاس قد جاءت ُكم م ِ
صدوِر وُه ًدى ورمحة
وعظة ِمن ربِّ ُكم و ِشفاء لِما ِيف ال ي
ُ
لِلم ِ
ؤمنني﴾ [يونس ،]57 :فالقران خري معلم وخري هاد وخري صاحب ،رسالة اهلل لعباده ،فإن مل
ُ
ي حديث بعد اللَّ ِه وآياتِِه ي ِ
ؤمنون﴾ [اجلاثية]6 :
يكن بوابة اإلَيان ﴿فبِأ ِّ
ُ

