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اجلزء األول 

تأليف

} مسرية   بدأت  من  مكة {





قال تعاىل:

} َأَفمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عََلى وَجِْههِ َأهْدَى َأمَّن يَمْشِي سَِويًّا عََلى صِرَاطٍ مُسَْتقِيٍم{

سورة امللك :)22(

من أراد احلسنيني فليتخذ مبدأ يُرضي من أوجده ، ومن اتقى سوف يعدل 

بني من يرتأسهم . إن من ينتفع مبشورة العقالء فهو عاقٌل ، ويصبح هو األقدر 

على اختاذ القرار ، واألجدر أن يُستشار، فرتشد به  األمة ، ألنه عامٌل وفطنيٌ 

وحكيمٌ يف االختيار.

 ، العدل  عن  تغفل  لئال   ، الوجهتني  فتبني  ؛  أمرين  بني  حتكم  أن  أردت  فإذا 

فالعدل حمبب إىل اهلل فال تظلم ،  ألنك إن عدلت ، أحبك اهلل ، وإذا أحبك 

الرمحن، وضع لك القبول بني عباده بال  مراء.

وإذا غضب عليك ربك ؛ صرف عنك ذوي احلكمة من  األصدقاء، وأكثر 

حولك صحبة النفاق والرياء، ختضع هلم وتطيعهم ، وحينئذ يتشتت فكرك 

واالستهزاء،  السخرية  غري  منهم  جتد  ولن   ، وقدرتك  وخربتك  وعلمك 

واعلم أن من حاد عن العدل، فقد أضاع  ناموس رب األرض والسماء.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

َّذِينَ آمَنُوا اْذُكرُوا اللَّهَ ذِْكرًا َكثِريًا. وَسَبِّحُوهُ بُْكرَةً وََأصِيالً{  قال تعاىل: } يَا َأيُّهَا ال

األحزاب:)41 - 42(

َّذِينَ يَسَْتْكِبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي  قال تعاىل: }وََقاَل رَبُُّكمُ ادْعُونِي َأسَْتِجبْ لَُكمْ إِنَّ ال

سَيَدْخُُلونَ جَهَنّم دَاخِِرينَ{ غافر:)60(                                                     

} إِثْمٌ  نِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  نِّ  الظَّ مِنَ  َكثِريًا  اجَْتنِبُوا  َآمَنُواْ  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  يَا   { تعاىل:  قال 

احلجرات )12(

وقال اإلمام الشافعي - رمحه اهلل -:

عِنْـــــــــدَهُ عِلْمَ  ال  الَْقوِْم  َكِبريَ  الْجَحَـافُِلوَإِنَّ  عََليْهِ  الَْتفَّتْ  إَِذا  صَغِريٌ 
عَالِمـــًا   َكانَ  إِنْ  الَْقوِْم  صَغِريَ  الْمَحَـــــــــــافُِلوَإِنَّ  إِلَيْهِ  رُدَّتْ  إَِذا  َكِبريٌ 

ولكّل منّا أسرار عظيمة...

جذورها عميقة، وآثارها خميفة مهيبة قد ُتدفن معه...

فعلى كل منا أن حيفظ أسراره وحيذر، فال تكلفوا أي بشر بنشر أسراره لئال ينالكم األذى.

الّلهم احفظ لنا عقولنا،  وال جتعلنا نفّكر فيما يضرّنا،  أو ندبّر ألحد من خلقــــك 
مايسوؤه  بسوء فعلنا.
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الزُّور،  قول  وجنّبنا  الصّدق،  إال  ننطق  فال  أللسنتنا،  احلافظني  من  اجعلنا  الّلهم 
وأهلمنا البعد عن النميمة،  وال جتعلنا من الالعنني.

ارمحهم  الّلهم   املسلمني.  وجلميع  وأخواتنا  وإخواننا  وأمهاتنا  آلبائنا  اغفر  الّلهم 
والحترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، ونّقهم من اخلطايا والذنوب كما يُنّقى الثوب األبيض 

من الدّنس.

الّلهم اجعلنا من القائمني على أبنائنا  لننمّي  فيهم  عقائد  الصالح   والفالح،  وأقرّ   
هبم أعيننا،  برمحتك يا أرحم الرّامحني.
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اإلهـــداء
فسيح  يسكنهما  أن    - وجل  عز   - اهلل  أسأل  الطاهرتني:  والديَّ  روحَيْ  إىل 
إنّه غفور رحيم، وأن جيزيهما خري  جناته، وأن جيعل قربيهما روضة من رياض جنّاته؛ 

اجَلزاء عمّا قدّماه حلياتي، صغريًا كنت أم كبريًا، وأسألك ربي أن تغسلهما باملاء والّثلج 

والربد، وأن تنّقيهما من اخلطايا كما ينُّقى الّثوب األبيض من الدّنس،  وأن ُتكرمهما بشفاعة 

سيدنا حممد -  - وأن  تسقيهما من حوضه  شربة هنيئة ال يظمآن  بعدها أبدًا.

وإىل أبنائي: أسأل اهلل - عز وجل - أن يقوّي عزائمكم بنور اإلميان الصادق والعمل 
النافع؛ حتى تكونوا أقوياء بإميانكم، وأن جيعل خريكم بينكم دائمًا، وأن   جيمعكم على قلب 

اجِلنة والناس وأن  بينكم، وأن جينّبكم وسوسة اخلنّاس من  يُديم احلبّ  رجل واحد، وأن 

حيفظكم من فتنة النساء وفتنة أبنائكم وفتنة أموالكم فقد يصنع الشيطان منهم أعداءً لكم  

َّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ َأْزوَاِجُكمْ وََأوْاَلدُِكمْ  كما ذكر ربي - عز وجل - يف كتابه الكريم }يَاَأيُّهَا ال

عَدُوًّا لَُكمْ َفاحَْذرُوهُمْ وَإِنْ َتعُْفوا وََتصَْفحُوا وََتْغفِرُوا َفِإنَّ اللَّهَ َغُفورٌ رَحِيمٌ{ سورة التغابن 

)14( فاحذروهم اللهم ارشدهم ايل الصواب وثبتهم بفكر تقي .. اللهم أجبين.

و إىل كّل مَن رغب أن يكون يف صفّ الرّجال األقوياء بعزائم اإلميان فيصدق قواًل 
وعمالً ، اللهم علمنا ماينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، الّلهم ثبّتنا بالقول الثابت يف احلياة الدّنيا 

ويف اآلخرة،  واجعلنا من الرّاشدين .. آمني.
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مقدمة املؤلف
احلمد هلل على نعمة التوفيق، وأسألك اللهم اهلداية إىل أقوم طريق، وأصلي وأسلم 

على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد - صلى اهلل عليه وسلم - خامت األنبياء، وإمام 

املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني، الذين حفظوا هداه وبلغوه، ورأوا نوره فاتبعوه.

أما بعد: فهذه نصائح ووصايا أقدمها ألبنائي، وصايا مهذبة املقاصد، واضحة املسالك، 

مبني مراد ناظمها، يهتدي الطالب بسهولة إىل معاملها، وصايا حاوية خلربات منها عبق اإلخالص 

لكم يفوح، وصايا شارحة ملعاني كثرية، جامعة وصايا عديدة تسبق غريها من الشروح.

وباهلل - عز وجل - أستعني، إنه تبارك وتعاىل خري معني.

إىل أبنائي: أوصيكم بوصيّة فال تضيّعوها وال ُتؤوِّلوها، واعملوا هبا وال هتملوها 
عليكم برتك البُغض، واالستعاذة باهلل من الوسواس اخلنّاس من اجِلنة والناس، حافظوا على 

دينكم، ومتسّكوا بأعمدته اخلمسة. أحبِّوا مَن حيبُّكم،  واعفوا عمّن أساء إليكم،  وال 

ترتابوا فيما بينكم، ومُدُّوا يد العون مَلن احتمى بكم وجلأ إليكم.. ال تردّوا ذا حاجة عن 

بابكم، فإن مل متلكوا عطاءً فال تكونوا غالظًا، فبها ُتمحى أوزاركم، وتزداد حسناتكم، 

فأنتم ال حمالَة مالقو   ربَكم، سواء قصر األجُل أو طال بكم. 

يا بَينَّ: إنّها أيام مترُّ بكم، فال تغّترُّوا مبا يف أيديكم، وال تنسَوا إميانكم، كونوا كبارًا   
يف أفعالكم  حُتِِِِِِطِ  اهليبة بكم، اجتنبوا الذنوب الصّغائر والكبائر، واعلموا أنّ اهلل - تبارك 
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وتعاىل - ربُّ السّرائر.

أوفياء،  أبيكم  ألصدقاء  وكونوا  والصفاء،  باحلب  أرحامكم  صِلوا  بَينَّ:  يا    
وتعاطفوا وتوادّوا ومتاسكوا وال تكونوا ضعفاء؛ فإنّكم إن تنافرتـم  دبّت بينكم الشحناء، 

ووقعتم  يف الضاللة العمياء.

سوء   أهل  رافق  فمَن  يُرافق؛  مَن  مرآة  اإلنسان  فإنّ  منافق،  أي  الَتصِلوا  بَينَّ:  يا 
ووافق فسوف جيين احلسرة  والنّدامة؛ ولذلك قالوا: اصحب مَن يرفعك حُاله ُ، ويدلُّك 

على اهلل - عز وجل - مقاُلهُ،  وإيّاكم وفتنة الدّنيا؛ فقد فتنت مَن قبلكم، فال حترصوا 

وال  خريكم،  فيكثر  بصدقاتكم  بأيديكم  ما  وا  ونـمُِّ فاحذروها،  بكم،  فتذهب  عليها 

يذهب الشيطان بعقل أحدكم، وال تسمعوا دعواته لكم.

يا بَينَّ: كونوا يدًا واحدة، وال ُتضيِّعوا يف الرماد أجوركم، أقبلوا على  الربِّ وحافظوا 
عليه.

 يا بَينَّ: احلكمة تقول :

َتَكسُّرًا اجَْتمَعْنَ  إَِذا  مَاحُ 
ِّ
الرّ َأْفرَادًاَتْأبَى  َتَكسَّرَتْ  اْفَترَْقنَ  وَإَِذا 

ما  لبعض:  يُقل بعضكم  نفسي وأنا، وتريّثوا يف احلديث فال  يقولَنَّ أحدكم:   لذا ال 
ُلكم وما ُلنا؛ ولكن قولوا: ما عندنا هو ما عندكم، وما عندكم هو ما عندنا فاحذروا فتنة 
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األبناء واحذروا من الواشي على إخوانكم فلنطع طلب الراشدين ، واصربوا فإن الصرب 

شريعة املؤمنني فال طاعة البن على شقيق.

تفعلوه، وال تأخذوا  إذا دُعيتم  إىل خري  بَينَّ: ال تدخلوا يف أمور ال ختصّكم إال  يا 
األمور بظواهرها، ولكن انظروا إىل حقائقها وجواهرها. 

 يا بَينَّ: أغمِضوا عن احلرام أعينكم، وأغلِقوا عن صوت الّضالل آذانكم، وانزعوا 
احلسد من قلوبكم، وال متدّوا إال باخلري أياديكم، وال تنطِقوا إاّل باحلقّ يف أقوالكم، وِزنوا 

األمور بإميانكم وعقولكم.
 يا بَينَّ: إن متاسكتم بوحدتكم منا خريكم، وإن ذهب كلٌّ منكم مبالِهِ نقص مالكم 

وطمع فيكم عدوكم؛ فإن توحدمت  فهي لكم، وإن أمهلتم فهي عليكم.
أبنائي: أطيعوني تفلحوا إذا التزمتم ترشدوا، وإذا خالفتم هتلكوا.

أسألك ربى اهلداية  هلم والرمحة هبم، اللهم ثبت بصائرهم، وال ختذهلم أبدًا.. 
إنّك مسيع الدعاء

 اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ِّ
وصل

َكثِريَةٌ العِبَادِ  عََلى  اإلِلَهِ  اأَلوْالدِنِعَمُ  دِيَانَُة  وََأجَلَّهُنَّ 

أبــوكــم



قال الشاعر: 
وَمَا مِنْ َكاتٍِب إاِل سَيَـــــْفنَـى             ويُبْقِي الدَّهْرُ مَا َكتبَتْ يَــــــدَاهُ
كَ َغيْرَ شَيءٍ             يَسُرَُّك فِي الْقِيَامَةِ َأنْ َتــــــــــرَاهُ

ِّ
َفال َتْكُتبْ بَِكف

مل ُتكَتب هذه  األسطر لقصد شيءٍ؛ إال أنّ ما يدور يف النفس وحناياها  من مشاعر 
وأحاسيس  تتأثران مبا نصادفه ونشاهده وما يتعرض له كل منا حنن معشر البشر!.

إن هذا الكتاب مل يُكتب مجلة واحدة، أو  يسطر  يف فرتة معينة؛ بل هي خربات  
متفاوتة، ومقاالت متباعدة، وخواطر متفرقة، وأحاسيس خمتلفة، وقد كان القلمُ يطيع 
على  حرصتُ  لكنين  ويتقهقر،  ويتعثَّر  ويتثاقل،  يْأبى  وأحيانًا  زمامه،  لنا  ويسلّم  أحيانًا 
اجلوهر أكثر من حرصي على املظهر، واهتممت باملضمون أكثر من اهتمامي باألسلوب 
املشاعر  يف  معها  نتفاعل  تأثريات  من  عليها  يطرأ  وما  حياتنا  ففي  عديدة؛  مواضع  يف 
واألحاسيس، وعندما حتني حلظة البوح،  خترج منا مهسات أو أسطر  باللفظ،  أو تعابري  
ومالمح يف العيون والوجوه ،  وكلّ منها يعبِّر عمّا حتمله هذه املشاعر من مواقف وأحاسيس 
فتخرج صادقة مطابقة  للواقع، ومجيعنا يعلم أنّ واقعنا يف عاملنا املعاصر واحلاضر الذي 
منّا يف حياة اآلخرين، فال حياة دون  فرد  كّل  بتداخالت حياة  نعيشه، هو خليط ممزوج 
تداخل، وال تداخل إال باحلياة.فليتنا مجيعًا ندرك أنّ كلَّ فرد منّا له خصوصياته ومشاعره 
وأحاسيسه، وله أخطاؤه وصوابه؛ وكّل منّا هو ذلك الفرد، وليس منّا مَن سلِمَ من هذا 

اخلليط والتَّداخالت واألخطاء والعيوب إال مّن خصَّهم اهلل - عز وجل - برساالته.
مكتوبة  ،كلّها  وراحةٍ   

ٍّ
،وكد وحزٍن  فرٍح  لنامن  حتمله  ،مبا  احلياة  أنَّ  أيضًا  ولْنعلم 

علينا.. وكما قال اإلمام الشافعي - رمحه اهلل - :
مَشَيْنَاهَا خُطًا ُكتِبَتْ عََليْنَا              وَمَنْ ُكتِبَتْ عََليْهِ خَُطًا مَشَاهَا
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نفس  كّل  وصفاء  حمسوس،  نفس  كل  حمسوبة؛فعيبُ  كلّها  األمور  أنَّ  ولنتأكد 
نفس   كّل  وغشّ  مشمومة،  وطهارهتا  وطيبها  منظور،  نفس  كّل  وضعف  ملموس، 
به  مَن جيعلها تسري  منّا  فالربيء  نفس وسالمتها موصولة؛  كّل  وبراءة  وحقدها  مذموم، 

وهو يركب زوارق اإلميان، ويْأتزر بلباس التُّقى هلل الواحد الديّان. 
ولنعلم أنّ نفوسنا سوف تصل بنا إىل بارئها وخالقها حتمًا ال جدال فيه وال  امرتاء،  
وعند وصوهلا.. ال ينفعها النّدم.. فالّلهم ثبّتنا، وحنن نعلم أنّه ال يوجد يف املاضي  وال 
يف احلاضر وال يف املستقبل مَن يستطيع أن يُوقفها أو مينعها من الوصول إىل هنايتها اليت ُكتبت 
من  بدَّ  ال  الذي  األخري  شاطئها  إىل  وصلتْ  قد  ألنّها  حتميٌّ؛  بارئها  إىل  فوصوهلا  هلا، 

 منّا حنن البشر .. وكما قال حكيم :
ٍّ
الوصول إليه.. وكم من احلَِكم تنطبق على كل

وَُكلُّ عَيٍْش وَإِنْ َتَطاوََل حِينًا               َفُقصَارَى َأيَّامِهِ َأنْ يَــــــزُواَل
 ننزعج من حتميّة 

ِّ
وما احلياة إال قناعة ورضا مبا ُكتب لنا أو علينا؛ لذا علينا أال

الوصول..  الّلهم بارك لنا فيما أعطيتنا.. ولنعترب هبذه احلكمة :
صَاحِبُ الَْقنَاعَةِ رَاٍض عَنْ مَعِيشَتِهِ     وَصَاحِبُ الْحِرِْص يُْثِري وَهْوَ َغْضبَانُ

بالقضاء والقدر خريه  الذين قد رضوا  فلماذا ال نكون من  ومادام  األمر كذلك؛ 
أمسى  من  إليه  نتطلّع  ما  وإىل  اخلريات،  من  إليه  نصْبوا   ما  إىل  ننظر  ال  وملاذا  وشره؟، 

الغايات؛ لكن.. هل حنن حمقون فيما نتطلّع  إليه أم ال ؟.. هذا هو املفيد..
فصاحب احلاجة أعمى ال يرى إال حاجَته..
فإذا أتانا صاحبُ احلاجة فعلينا أال نلومه..

وعلينا أن جندَّ وجنتهد ونناضل ونكافح وحنقق تطلُّعاتنا تاركني  لآلخرين  رأيهم 
وطريقهم، وعلينا أن ُنحسن ما تصنعه أيادينا وأفكارنا اخليِّرة ونكون من الصّادقني، وبعد 
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م  األمر هلل، قال تعاىل: } وَمَا َتشَاءُونَ إاِل َأن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِنيَ { سورة 
ِّ
هذا ُنسل

التكوير: )29(.
وأحيانًا تكون هذه األسطر نتائجَ ملا يتأثَّرَ به كلٌّ منّا مبا يعايشه يف حياته، فكل ّمنَّا 
يتأثّر بواقعه؛ فمنّا مَن   ميّثلها ويسطرها على الورق، ومنّا مَن يتناساها ويهملها وال  يرتك هلا 

صدى. وما احلياة إال ثباتٌ وتوفيقٌ... 
النّفسَ عن  نَهى  فمَن  منّا،   

ٍّ
لكل الفقري  العمود  استقامَة  الكلماتِ  أرى يف هذه  لكنّي 

اهلوى؛ نال درجات التُّقى، ومَن ارَتقى هبمَّته إىل أعايل القمم؛ فقد مسا بشخصه وعُظم يف 
أعني اآلخرين، ومَن صدق يف مقاله؛ زاد مجاُله، وإيَّاك أن ُتسيء إىل مَن أحسن إليك، واعلم 
الشّهامة  قلّة  واخلذالن؛  الّضياع  أمارات  ومِن  املظلوم،  وخذل  الّظُلوم  نصر  مَن  الناس  شرَّ  أنّ 
ومعاداة األصدقاء واخلِالّن، ومَن تسرَّع يف اجلواب؛ كثر خطؤُه وما أصاب. واعلم أنَّ ظنَّ 
ثبِّت  فالّلهم  إخوانه..  عنه  بعُد  خطئه  على  أصرَّ  ومن  اجلاهل،  يقني  من  أصحّ  الصاحل  العامل 
أقدامنا على احلقّ، ووفقنا يف أقوالنا وأفعالنا اليت هبا ترَضى عنا، وال تؤاخذنا بسيّئاتنا وما 

فعل السُّفهاء منّا .
الّذاكرة اليت طفتُ هبا مع األيّام  القارئُ أنَّ ما بدأتُ به قد يكون من بعض   ولْيعلم 

وطافتْ األيّام هبا معي.. وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلت وإليه أنيب.
ها، وارضَ عنّا يا اهلل

ِّ
الّلهم أرشِدنا وأصلِح لنا عاقبتنا يف األمور كل

مرعي بن مبارك بن حمفوظ
مكة املكرمة يف: 1416/2/14هـ

املوافق: 1995/7/12م
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الّلهم لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد،  أنت  
أهل الّثناء واحلمد، ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد  منك اجلد، 

والصّالة والسّالم على إمام النبيني وسيّد املرسَلني وعلى آله وصحبه أمجعني..
خريها  بني  نفرّق  ال  قد  أمرنا..  من  حرية  يف  وحنن  أحيانًا  أنفسنا  أمام  نقف  قد 
وشرّها.. قد يُنسينا الزّمان ما هلا وما عليها.. قد ُنخطئ أحيانًا  وُنصيب أحيانًا.. قد 
ننسى أحيانًا  ونتذّكر أحيانًا.. قد نقسوا على مَن حولنا أحيانًا ونتعاطف  معهم  أحيانًا، 
آٍن واحد..، ويف خَِضم هذه املشاعر يقف  ينتابنا املزيج من هذه األحاسيس يف  وقد 
اإلنسان منّا مع نفسه حلظة هي من أهمّ اللحظات اليت جيد فيها اإلنسان نفسه أمام حقيقة 
واقعة.. حلظة ينكشف لنا فيها أصل كّل املسائل،  وأساس كّل األحاسيس، وسبب كّل 
االنفعاالت النفسيّة اليت هي أصل كّل شيء.. حلظة يراها اإلنسان هناية املطاف.. لكن 
البدَّ من العودة إليها والبدء منها يف شّتى أمور حياته بينه وبني نفسه.. فليتنا نفعل !!.  

ففي مسرية  احلياة.. منّا مَن تصادفه  وقفات.. أزمات.. أوقات ضيق.. 
أوقات سرور.. أوقات يكون فيها اإلنسان  يف حاجة إىل مَن ميدُّ له يد العون؛ سواء 
باملعنى أو بالكلمة أو باملادة. فإن وجد اإلنسان مَن يقف إىل جواره  فكلُّ الناس بعضهم 
ُترضى  الذي  ذا  ومَن  إجيابياته..  وله  سلبياته  له  فكلٌّ  جيد  مل  وإن  لبعض...؟! 

سجاياه كلها...؟!.
فيها  يكافح  أوقات  إىل  وحنتاج  هدف،  إىل  الوصول  بغية    جاهدين   نسعى  كلّنا 
اإلنسان من أجل لقمة عيشه بشــرف.. وهو يف كفاحه يعاني ويعاني،  قال تعاىل:  }لََقدْ 

خََلْقنَا اإلِنسَانَ فِي َكبَدٍ { سورة البلد :)4(.
حيتاج املرء إىل أوقات يسرع فيها  اخُلطا ،  ليلحق مبوكب الّتقدم والّتطوّر يف احلياة، 
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وأوقات يُبطئ فيها  اخُلطا،  ليسرتدَّ أنفاسه   وينعم بقليل من الرّاحة،  وبعد كّل هذا.. بعد 
أن يسلك  املرء  املسالك ويطرق املنافذ، ويتعمَّق يف دروب املشارق واملغارب.. بعد 
طول العناء وكثرة اإلرهاق، يسرتيح املرء على قمة تلك احلقيقة؛ َأال وهي حلظة الصّدق 
مع اإلله الواحد األحد، ثمّ مع النّفس مهما كان اإلنسان شقيًّا أو سعيدًا، غنيًّا أو فقريًا، 
كرميًا أو خبيالً، ذكيًا أو غبيًا؛ فمَلَكة الصدق داخل كّل إنسان؛ ولكن منّا مَن يطمسها ظنًّا 
أنّه عبقريّ، ومنّا مَن  مييتها ظنًا سيئا  يهملها ظنًّا سيئًا منه  أنّه ذكيّ، ومنّا مَن  سيئًا منه 
منه أنّه حييا بذلك السّراب وتلك األوهام؛ ولكنّه دون أن يدري.. جيد  نفسه  يف حلظة 
ما  واقفًا على باهبا.. وعندها يذوب خجالً من نفسه،  وميوت  ألف مرّة من داخله.. 
عندها ال عتاب إال على النفس،  وعندها يتذّكر اإلنسان ما مضى من سنوات  حياته،  
سواء أكانت طيبة أم سيئة.. عندها ال منلك إال أن نقول كلمًة واحدة: ) لسنا معصومني 

من اخلطأ ( وكّل بين آدم خّطاء..  وخري اخلطائني  التوّابون.
 ومن خالل هذه الكلمات بدأتْ خواطري جتول بي يف دروب احلياة، وَتدّقُّّ على 

قلوب الناس..
تــَصَارَعتْ بِصَدْري شُجُونُ مُهِْجيت  لَِتفِـيضَ بِهَا مَُقولَتِي وَلِسَـــانِي

وإن كنت قد  أخفقتُ  فشفاعيت  أنين بدأتُ... !!!!!!!! 
مع  الصدق  باب  ثم  ؟؟  ربه  باب  يطرق  صادق  وبعَزْم  الباب  أمام  يقف  منّا  مَن   
النفس، ويبدأ منها وينطلق؛ ليجين مثار الفكر الصّادق املؤمن على أرض الواقع ال اخليال؛ 
الصَّحوة  مبادئ  فيها   ،  - وتعاىل  تبارك   - باهلل  مّتصلة  حياة  مطمئنّة..  حياة  فيحيا 

اءة مضيئة.  واضحة نقية وضَّ
فبهذا وحده حييا  اإلنسان  حياة  طيبة، بال َغٍم وال حَزٍَن، وبال هٍَم وال َكدٍَر، فمَن 
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كان مع  اهلل - عز وجل -  اطمأنَّ قلبُه،  وزَكتْ نفسُه، وكان اهلل - تبارك وتعاىل - معه. 
عفو  أصحاب  نكون   بأن  حليم؛  عقل  ذي  كلَّ  وُأناشد  نفسي،  ُأناشد  هنا  من 

وصفح،   وعطف ومسو.. فالصّفح مجيل، والسّموّ رفعة  وارتقاء. 
ولنكن رؤوفني مبَن حولنا، حمسنني مَلن يعاشرنا، ولنكن أكثر رفقًا مبَن هم  يف معيتنا، 
ولنكن ذوي خُُلق حسن، ولْنعاشر باحلسنى، ولْنعمل على أن نكون كرماء أتقياء؛ لُترَفع 
منازلنا عند اخلالق - تبارك وتعاىل - ثمّ املخلوق. إنّنا مجيعًا نسعى جاهدين يف احلياة،  
فلتكن أيادينا خيِّرة بيضاء؛ َتبين وال هتدم، حتمي وال هتدّد، ُتحسن وال َتمُنّ، تصل وال 

تقطع.. فكّل ذلك حمسوب؛ خريها هلا، وشرها عليها.
أسأل اهلل - عز وجل -  أن يُنري بصائرنا، وأن يلْهمنا فعل اخلريات، وأن جينّبنا ما 
ال يرضاه منّا، إّنه غفور رحيم حكيم حليم، ونسأله تعاىل أن يعطينا خري أنفسنا وجينّبنا 

شرّها، وأن يقينا فتنة  احمليّا وفتنة املمات، إنّه لطيف خبري . 

وختامًا: علينا أاّل ننسى أنَّ خمافة اهلل - عز وجل - هي رأس كّل حكمة.
فالّلهم أدخِلنا برمحتك مع عبادك الصّاحلني.. آمني.
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علّمتين املسرية.. علّمتين مسرية  حياتي أنيّّن على قدر ما أعطيها من صدق  يف الّتعامل وأمانة 
فيما يوكل إيلّ، وِجدّ وبذل، وَكبَد ونصَب؛ فإنَّ اهلل - عز وجل -  مينحين من فضله  رزقًا حسنًا، وذْكرًا 
طيبًا. قال تعاىل:  »ربَّنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقِنا عذاب النار« سورة البقرة )201(.

وجل  عز    - اهلل  إىل  وابتهلت   احلياة،  تصاريف   يف  تأمّلت  حياتي..  مسرية 
-  أن يلهمين الصّرب واملثابرة؛ فإنين قد رأيتُ أنّ لكّل إنسان فيما حيب أمرًا عجبًا، فهو  له 
يف هذه الدنيا ما حيبّه، ولكنّه  مفارقه  عند مثواه األخري، فسألتُ اهلل - عز وجل -   أن 

يوفقين ملا حيبّه ويرضاه يف حياتي؛ ليُكثِر يل من حسناتي ، فتكون معي ال تفارقين.
يبة  الزّائدة  هنر فيّاض، ُتفسَّر من اجلاهلني  مسرية حياتي.. عرفت فيها أنّ الطِّ
مبا ُتفسَّر.. فربَّما تعود على  اإلنسان  مبا يؤذيه و ال يُرضيه، وتلك نقيصة يف هذا الصّنف 

من البشر....) اتَِّق شر مَن أحسنت إليه(.
مسرية حياتي.. رأيت فيها الناس يتفاخرون باحلسب والنسب واجلاه واملال  
يف  هذه الدنيا وما عندهم من حطامها، وهي بكّل تأكيد ماضية  لغريهم؛ فاتَّقوا اهلل ما 
استطعتم،   ولنعلم يقينًا  أنَّ ما صنعناه  من خري سوف يبقى خملَّدًا،  فانشدوا اخلري واتركوا 
التَّهاون وارتقِبوا، فنحن من الّثابتني   إن شاء اهلل . أسألك ربّي أن تثبّتين وتلهمين الصّرب.

 : يف مسرية حياتي.. علِمتُ أن االبتسامة يف وجه أخي صدقة، كما َقاَل 
)َتبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ َأخِيكَ لَكَ صَدََقٌة ( رواه الرتمذي؛ فعليّ أن أعطيها صافيًة نقيًة    من 

القلب لكّل وجه وال سيما احلزين، فهذه كفيلة بأن ُتزيل أحزان اآلخرين. 
مسرية حياتي.. رأيتُ فيها ويف زماننا هذا أنّ الّتحاسُد بيننا قد كُثر؛ فعلينا أاّل 
نتحاسد وال نتباغض، ولْنكن عبادًا هلل إخوانًا، كما قال النبّي-  -: ) ال َتحَاسَدُوا 

وَال َتبَاَغُضوا وَال َتَقاَطعُوا وَُكوُنوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ( رواه: مسلم.
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بالعطف  الشّعور  الطفل ودمعة احملتاج متنحُنا  دَمعة  أنَّ  يقينًا  فيها  مسرية حياتي.. علمتُ 
واحلنان والرّفق باإلنسان، واجلزاءُ من جنس العمل.. قال رسول اهلل -  - ) وَمَنْ َفرَّجَ عَنْ مُسْلٍِم 
ُكرْبًَة، َفرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ ُكرْبًَة مِنْ ُكرُبَاتِ يَوِْم الْقِيَامَةِ  و مَنْ سََترَ مُسْلِمًا سََترَهُ اللَّهُ يف الدنيا واآلخرة( متفق عليه.

مسرية حياتي.. علَّمتين أنَّ  احلياة سعي ودأب، وعلَّمتين أن  أنام منتبهًا متيقظًا 
وأن أعمل بعزمٍ وحزم، وأال أتعجّل عقارب الساعة حتى أواجه متاعب األيام؛ ألنيّن إذا 

وَهَنتُ قليالً  ضاعت  الفرصة  فهي ال تنتظر املتكاسلني.
الرّياح  وجه  يف  متماسكًا   صامدًا  أظلَّ  أن  عليّ  أنّه  علَّمتين  حياتي..  مسرية 
وسرّ  َفالح  فالّثبات  فلْنثبت،  بي؛  فستعصف  استكنت  أو  تزعزعت  لو  ألنيّن  العواتي؛ 

ب القلوب ثبت   قليْب، واهدني ملا حتبّ وترضى .
ِّ
جناح.. فالّلهم يا مُقل

مسرية حياتي.. رأيت فيها ويف وقتنا هذا كثرة  الّتعادي وشيوع البغضاء  بني 
الناس.. ملاذا؟!؛ إنّه  رجس من عمل الشّيطان،  فلنبتعد حذرين  من عمله  وال نصغي 
لكيده، وإن مل نفعل فسوف يلقى مَن اتَّبعه اخلسران املبني.. قال تعاىل:} َأال إِنَّ حِزْبَ 

الشَّيَْطاِن هُمُ الَْخاسِرُونَ{ اجملادلة:)19(.
عطوف  بشوش  بوجه  الناس  أقابل  أن  املسرية   تلك  عليّ  م 

ِّ
ُتحت حياتي..  مسرية 

حنون، حتى ولو كنتُ مشغواًل أو حمزونًا؛ ألنّه من املعروف، واهلل هو املكافئ واملفرِّج سبحانه 
: ) ال َتحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيًْئا وَلَوْ َأنْ َتلَْقى َأخَاَك بِوَجْهٍ َطلٍْق( رواه مسلم. وتعاىل.. َقاَل   

يف مسرية حياتي.. رأيت أثناء تأمُّالتي يف اخللق أنَ بعضنا إذا أصبح  عنده درهم 
ودينار َكبـُرت نفسه واعتزَّ بشأنه.. أقول له: سوف يذهب بغرورك، فالرجال إن مل يكن عندهم 
تفرح مبا أوتيت  من مال، وكن  أو دينار ، فإهنم متيقظون لك، وال تنخدع بشأنك، وال  درهم 

سعيدًا مبا قدمَته من خري؛ وبذلت من عطاء، فستلقاه ولن يبقى سواه.
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آت...  فهو   !! قليل   الزمان  عرف  يف  والكثري   الكثري..  فيها   حياتي..  مسرية 
ولكنّه مازال يعلمين.. يعلّمين إخالصًا وصدقًا، وتدبُّرًا وفكرًا، وتأدبًُّا وحلمًا، وعطاءً وبذاًل.

ر ومرمحة، وأن  ونبل، وحتضُّ الّتسامح عفو  بأنّ  فيها  تيّقنت  مسرية حياتي.. 
التسامح هو اإلنسانية يف حقيقتها، والرّمحُة  يف ذروهتا، واألخالُق يف تساميها.  

مسرية حياتي.. هي حاضري وماضيَّ، هي زماني ومستقبلي، هي بصمات 
ومسات، وما هو بفكري وذكرياتي،وما سُّطر بيدي ووجداني، وما حترّكت به  شفتاي 

ونطق به لساني.. هي كلمات قد ُنقشت يف مسريتي وتفهّمها كياني.
مسرية حياتي.. أتسألين عن كونِها ؟ سأقول لك ما هو آت...؛ فعلينا الّتدبُّر 

فيما هو آت..
وكما قال الشاعر:

يَّامُ وَاِن           وَاسَْترْشِدُواْ بِمَا مَرَّتْ بِهِ اأْلَ َتدَبَّرُواْ َقبَْل َفــــــوَاتِ اأْلَ
مَن   أهلك   قد   فإنّه   الغرور   وابتعدوا  عن   يصلح  احلاضر،   املاضي  واذكروا 
َفيَنُظرُوا  اأَلرِْض  فِي  يَسِريُوا  َأَفَلمْ  تعاىل }  اهلل  قول  وتدبروا معي  املسرية ..  سبقونا يف 
َّذِينَ مِن َقبْلِِهمْ َكاُنوا َأْكَثرَ مِنْهُمْ وََأشَدَّ ُقوَّةً وَآَثارًا فِي اأَلرِْض َفمَا َأْغنَى عَنْهُم  َكيْفَ َكانَ عَاقِبَُة ال

مَّا َكاُنوا يَْكسِبُونَ{غافر :)82( وإنيّن ُأعطيك اخلالصة يف مسرية  احلياة.
إذا مل جتامل يف احلقوق فأنت القويّ بإميانك، وإذا مل تتحامل على البشر مبا قيل من 
تستبينها  فسوف  زواياها  مجيع  من  الصورة  إىل  نظرت  وإذا  عاقل،  إنسان  فأنت  الوشاة 
عاقبت  وإذا  تبايل،  وال  احلقّ  كلمة  تقول   فسوف  األطراف  جلميع  استمعت  وإذا  بيقني، 
املخطئ فعاقبه على قدر خطيئته، وإذا أحسنت إىل املصيب فادعُ له باجلزاء اخليّر وإذا 
فأنت من  باجّلميل  ُأوتيت احلكمة، وإذا اعرتفت  فأنت منصفٌ قد  قدرت جمهود غريك 
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األوفياء، وإذا جترّدت عن األهواء فأنت حكيم، وإذا تعاملت مبنطق العقالء وأوقفت 
األهواء وبَعُدت عن امللّذات الصبيانيّة فأنت رشيد، وإذا رأيت مَن يدّعون أنّهم حمرومون 
من ملّذاهتم غري املعَلنة وهم يفعلوهنا فانبذهم، ألنّهم قد وصلوا إىل  أخطر دركات اجلنون، 
وإذا صاحبت يف اهلل - عز وجل - كنت من األتقياء، وإذا جتنّبت صفات الغدر،وطهّرت 
بدنك مما يُدنّسه فأنت من األتقياءوإذا عرفت أنّ أهل الكربياء مبغضون من اهلل - عز وجل 
فانشد  أنّه قد مسا هبم،  فتأّكد  بأهله  يرتّفع  العلم  أنّ  الرضا، وإذا علمت  نلت  - والناس 
العلم وال تكن من احلاسدين، وإذا علمت أنّ اجلهل يفتك بأهله  ويُسيء ألصحابه فتأّكد 
أنّه سوف  يُسئ إىل أعماهلم وأخالقهم، وإذا علمت أنّ املال وسيلة يف احلياة فأنت القويّ، 
أنّك  وال تفكر  يف أيّ وسيلة تقهر اآلخرين ،وإذا علمت أنّ مدح اآلخرين هو حقّ فتأّكد 
اهلل  إال  ختشَ  وال  وجهه  يف  فذمّه  أخطأ  مَن  تذمّ  أن  حبقّ  علمت  وإذا  الصّدق،  قلت   قد 
- عز وجل -، وإذا أنفقت يف سبيله، فأنت واثق باهلل - تبارك وتعاىل - فال ختشَ الفقر 
واقتصد يف إنفاقك ملنع احلاجة إىل اآلخرين، وإذا صاحبت فصاحب يف اهلل - عز وجل 
-، وإذا أحجمت يف الّتعامل مع ذوي الغدر فأنت فطني، وإذا نظرت يف األمور بتأٍن فأنت 
عاقل وذكي، وإذا حمصت ومتحّصت يف عملك فأنت من العابدين،  وإذا جعلت بينك 
أسرارهم  بإفشاء  يتباهَون  مَن  رأيت  وإذا  الرّاشدين،  من  فأنت  سدًا  غدّار  واٍشٍ  وبني 
عليه  كالمك  كّل  جعلت  وإذا  أخالقهم،  يُعديك  لئال  َّمنهم  ففِر  لغريهم  واخلاصة  العملية 
صبغة اإلحسان فتمسّك به وليكن مبدأ حياتك، وإذا جعلت الصّرب على الشّدائد مسًة 
لك نلت مبتغاك، وإذا قاومت الغاصب بشجاعة املؤمن دون متلمُل فأنت  أيقنت بأنّ لك 
من  تنجُ  تصرّفاتك  مجيع  يف  عينيك   نصب   - وجل  عز   - اهلل  خمافة  فضع  حيميك،   ربًّا 
ثبتنا  الّلهم  تتلوه بقلبك تكن يف زمرة الصّاحلني،   القرآن بني يديك  العثرات،  وإذا وضعت 



بنورك،  وطهّر قلوبنا ألحبابك،  وزدنا علمًا نتقرَّب به إليك. أسألك  ربي أن تعطيين خري 
دنياي، وأن تصرف عين شرّها، وأن تعطيين عزمها وتلهمين صربها، وأن جتعل سعيي   

هبا  سببًا ملرضاتك، وبابًا لدخول جنتك.
وأسألك ربي أن تسرتني فوق األرض وحتت األرض ويوم العرض عليك يا اهلل.

 ولنعلم أن: »من كان يف نعمة ومل يشكر خسرها ومل يشعر«.
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بَيْتِيَ  وََطهِّرْ  شَيًْئا  بِي  ُتشِْرْك  ال  َأن  الْبَيْتِ  مََكانَ  إِلِبْرَاهِيمَ  بَوَّأْنَا  }وَإِْذ  تعاىل:  قال 
ِع السُّجُودِ{ سورة احلـج :)26(. ائِفِنيَ وَالَْقائِمِنيَ وَالرُّكَّ لِلطَّ

احلرام  بلدك  العتيق يف  بيتك  اإلقامة جبوار  وهبتنا شرف  أن  ربّي على  لك  احلمد 
الّطيّب  البلد  مكة املكرّمة. احلمد هلل الذي علّمنا ما ال نعلم، فقد تعلّمنا الكثري يف هذا 
الّلهم تقبّل دعاءنا ملؤسس اململكة العربية السعودية   منبع اخلري والربكة والرّمحة واهلدى، 
املغفور له، بإذن  اهلل، امللك  عبد العزيز  بن عبد الرمحن  آل  سعودـ  يرمحه اهللـ  الذي أسس 

دولته على كتاب اهلل - تبارك وتعاىل - وسنة رسوله -  -.
 وقبل أن نبدأ باحلديث عن ساحة البيت العتيق بيت اهلل احلرام ببكة املكرّمة الذي 
ُأنزل يف ربوعها القرآن الكريم هُدىً للناس وبيِّناتٍ من اُلهدى والُفرقان؛ البدَّ لنا من وقفة مع 
تاريخ ومعامل هذا البلد احلرام ألنّه من أهم املعامل يف حياتنا، وهذا يتطلّب منّا أواًل أن نلقي 
نظرة عطرة على حياة سيدنا إبراهيم وابنه إمساعيل - عليهما السالم - مع هذا احلدث 
وشرفًا،  رفعًة  وأكثرها  وهيبًة،  منزلًة  وأعظمها  قدرًا،  األحداث  أجّل  من  يُعترب  الذي 
اهلل   بيت  بناء  وهو  َأاَل  وتعبريًا؛  ذكرًا  وأبقاها  وقدسيًة،  أثرًا  وأبعدها  مكانًة،  وأروعها 
بأمر ووحي من ربّه - تقدَّست  إبراهيم - عليه السالم -  ببنائه سيدنا  العتيق الذي قام 
أمساؤه-  بأن يرفع هو وابنه إمساعيل - عليه السالم - القواعد من البيت احلرام املبارك 
الذي كان وادي موحش غري ذي زرع. فكان من األحداث العظيمة واملواقف اجلليلة أن 
وتلك  املشرق..!  الّتاريخ  هذا  أعظم  فما  اإلنسان..  بين   على  وفضله  نعمته  اهلل  متم 
القصص اجلليلة واألحداث العظيمة اليت متّت بتقدير اهلل - عزّ وجّل - فرُسِمتْ حدودها 
وارتفعت قواعدها اخلالدة اليت ال تزال باقية شاخمًة على هذه األرض الّطاهرة املباركة، 

ليبقى شذاها عطرًا تتطيّب هبا دنيا اإلنسان إىل قيام السّاعة.
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وهكذا ظّل سيدنا إبراهيم - عليه السالم-  يرتدد على مكة املكرمة من وقتٍ 
ليطمئنّ على أحواهلما  السالم -  فيها زوجته هاجر وابنه إمساعيل - عليهما  يزور  آلخر 
ربّه  ألمر  امتثااًل  املوحش؛  املكان  هذا  يف  األوىل  املرة  يف  تركهما  أن  بعد  شئوهنما   ويتفّقد 
هذه  على  قامت  اليت  اإلهلية،  األوامر  تلك  واألعوام  األيام  لتسّطر   - وتعاىل  تبارك   -
والّتضحية  واحلبّ  بالّتوحيد  املمتلئة  اإلميانية  القصص  من  عطرةً  روائعًا  املباركة،  البقعة 

واالستجابة ألمر اهلل - سبحانه وتعاىل -.
وإنّنا نذكر أنّه يف إحدى زيارات سيدنا إبراهيم - عليه السالم - وعند وصوله إىل هذا  
البلد اخلالد األمني الذي نشأ يف ربوعه ابنه إمساعيل -عليه السالم - والذي كان يرتّقب قدوم والده 
وزيارته له بفارغ الصّرب وغاية الشّوق.. وعندما وصل حبيبنا إبراهيم  - عليه السالم - إىل مكة 
إىل  والشّوق  باحلبّ  مملوءٌ  وقلبه  ربّه،  أوامر  المتثال  والّتعظيم  احلبّ  ويطربه  الشّوق  يشدُّه  املكرمة 
حبيِب قلبه وفلذةِ كبده لولدهِ إمساعيل -عليه السالم - لكنّه وصل هذه املرّة وهو حامٌل معه بُشرى 
حسنًة وخربًا طيبًا وهديًة رائعًة..، وهنا بدأ إبراهيم - عليه السالم - يبحث عن إمساعيل - 
املكرمة فوجده جيهّز عصاه حتت دوحة - شجرة عظيمة متشعبة ذات  السالم - يف مكة  عليه 
فروع - قريبًة من زمزم، فلما رآه إمساعيُل قام إليه وهو يف قمّة نشوته وغاية سروره وسعادته فتقابال 
البنه  األب  ضمّة  احلبّ..  و  الشّوق  ضمّة  اآلخر  منهما  كلٌّ  وضمّ  وشوقًا،  حبًّا  طويالً  وتعانقا 
مبجيئه  وأنس  أباه  فقابل  واإلجالل،  بالّتوقري  املمتلئة  ألبيه  االبن  وضمّة  واحلنان،  بالشّفقة  املمتلئة 
فتجاذبا أطراف احلديث.. حديث الشّوق.. حديث احملبّة.. حديث الّطاعة، فتبادال كالم 
الودّ وعبارات اهلدَى، ثمّ قال إبراهيم - عليه السالم -: يا إمساعيل إن اهلل - تبارك وتعاىل - قد 
أمرني بأمر. وهذا االبن البار مستمع مطيع كعادته يف إجاباته لوالده على الدّوام.. أال وهي الّطاعة 
املطلقة، وأيًّا كان هذا األمر؛ فهو السّمع والّطاعة واإلعانة والّتسديد- فقال إمساعيل - عليه السالم 
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- : اصنع يا أبتِ ما أمرك به ربّك، فقال  له: أتعينين، فقال: السّمع والّطاعة، إنّي لك من الّطائعني، 
فقال له: إنّ اهلل - عز وجل - قد أمرني أن أبين ها هنا بيتًا – وأشار إىل مكان مرتفع عمّا حوله -، 
فقال له إمساعيل - عليه السالم -: مسعًا وطاعة يا أبت، فقاما فرحني سعيدين يرفعان القواعد 
من البيت؛ فهذا إمساعيل يأتي باألحجار ويقرّهبا لوالده إبراهيم - عليهما السالم - ليبنيا أول بيت 
وضع للناس ببكة املكرمة، ومها يبتهالن إىل ربّهما بتلك الكلمات العطرة اخلالدة اليت يف طياهتا قمّة 
َّكَ َأنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا  احملبّة واخلشية واخلضوع هلل جّل وعال.. قائَليْن: } رَبَّنَا َتَقبَّْل مِنَّا إِن
َّكَ َأنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  َّكَ وََأِرنَا مَنَاسَِكنَا وَُتبْ عََليْنَآ إِن وَاجعلنا مُسْلِمَيِْن لَكَ وَمِن ُذرِّيَّتِنَا ُأمًَّة مُّسْلِمًَة ل
َأنتَ  َّكَ  إِن يِهمْ 

ِّ
وَيُزَك وَالْحِْكمََة  الْكَِتابَ  مُهُمُ 

ِّ
وَيُعَل آيَاتِكَ  عََليِْهمْ  يَْتُلو  مِّنْهُمْ  رَسُواًل  فِيِهمْ  وَابْعَثْ  رَبَّنَا   *

العَِزيزُ احَلكِيمُ {  سورة البقرة: )127-129(،   فياهلا من حكمة إهلية، وياهلا من آيات ربانية 
جيري هبا الدّم يف األوردة، وتطرب هلا األرواح الزّكيّة، وتثبت العقول الّطاهرة، وهتتزُّ هلا املشاعر 
الذي جيليه اإلخالص ويكسوه  الرباني  إميانية يف ذلك املشهد  إنّها تصوُّرات وحملات  الوجدانية.. 
اجلمال، وهاهو ناطق شاخص ماثل أمامنا وكأنّنا ننظر إليه ونتأمّل أوامر الرّمحن فيه، وها حنن جنين 
منه الكثري من اخلريات، ونكثر فيه من العبادات ومن الّذكر لربّ األرض والسّماوات؛ فُتجلى بذكره 
القلوب وتطمئنُّ األنفس، ثمّ علينا أن ننظر إىل معاني احملبّة للعبادات والصّدق واخلشوع واخلضوع 
مْ 

ِّ
يُعَظ وَمَن   { تعاىل:  قال  والّتوقري.  واإلجالل  والّتهليل  بالّتكبري  ومكانه  مقامه  يف  التام  والّتأدُّب 

َّهَا مِن َتْقوَى الُْقُلوِب{ سورة احلج: )32(، وكذلك علينا أن منأل قلوبنا حبًّا وخشية  شَعَائِرَ اللَّهِ َفِإن
ورهبة وتعظيمًا هلذا املكان مع احلذر من الّتعدّي على حدوده وآدابه قال تعاىل: } وَمَن يُِردْ فِيهِ 
 بِِإلْحَادٍ بُِظلٍْم ُنذِْقهُ مِنْ عََذاٍب َألِيٍم { سورة احلـج :)25(، وقال تعاىل: } وَمَن دَخََلهُ َكانَ آمِنًا {

سورة آل عمران: )97(،    يا هلا من ساحات  ومثار ربانية، ونفحات إميانية؛ قد اختصّ  هبا مَن 
أجابه من سائر البشر. 
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وإنّ هذا املكان  هلو أجلُّ  األماكن وأفضُلها، والعمل الصّاحل فيه أعظم ثوابًا وأرفع 
احلبيبان  يسأل  هذان  الربّ، ومع ذلك  أعمال  يُضاهيه يف  ما  يوجد على األرض  قدرًا، وال 
وهيب كان  منا{..  تقبل  ربنا   { فيقوالن:  اخليّر  العمل  هذا  منهما  يتقبَّل  أن   ربّهما 

- رمحه اهلل - إذا قرأ هذه اآلية يبكي ويقول :)يا خليل الرمحن،  أترفع القواعد لبيت الرّمحن 
وأنت خائف مشفِق ختشى أاّل يتقبّل منك(.. وذلك ألنّ اهلل - تبارك وتعاىل - يتقبَّل من 
كالرّياء والعجب وحبّ  مدح  املهلكات  لآلفات  املنايف  باإلخالص  اتَّصف  كّل عمل  عباده 
الّذات، ولقد جاءت هذه اآليات معلنة ومبشّرة ومبسّطة حلقائق التاريخ ما ذهب منه وما 
أقبل؛ فكلّه مجال قد انبثقت أنواره من مكة املكرمة على يدي حبيبينا إبراهيم وإمساعيل 
تعظيمًا  أعزّها اهلل - عز وجل - وزادها  املشرّفة،  الكعبة  بنيان  السالم - من  - عليهما 
وتشريفًا ورفعة، وبعد هذا فقد استجاب اهلل - جّل وعال- دعوة خليله إبراهيم، وأرسل 
وإمامنا  حبيبنا  وهو  َأاَل  األوثان؛  وعبادة  الشّرك  من  يطهّرها  مَن  إليها   - وجل  عز   - اهلل 

ورسولنا حممد -  - فقد طهّر هذا البيت احلرام من كّل شرك.
املشرّفة،  الكعبة  بنيان  يرفعان     - السالم  عليهما   - وإمساعيل  إبراهيم  وظّل 
والّتأدُّب، ومَن محاها وشيّد  بالّطاعة  مَن قدّسها وعمَرها  أعزّها اهلل وشرّفها، وحفظ 
ليضعه  السالم - حبجر كبري  البناء جاء إمساعيل - عليه  ارتفع  فلما  بنياهنا ومرافقها.. 
حتت قدمي والده فارتفع فوقه ليُكمل البناء، وكان يناول والده احلجارة وهو يضعها بيديه 
الشّريفتني،  ويرفع هبا جدار الكعبة، وكلّما رفع جهة نقل احلجر إىل اجلهة األخرى وقام عليه 
لريفع اجلدار اآلخر من الكعبة حتى استوى بناؤها، وسُمّي هذا احلجر مبقام إبراهيم، وقد 
رُوي أنَّ هذا احلجر ياقوتة من ياقوت اجلنة، وكانت آثار أقدام سيدنا إبراهيم - عليه السالم 

- ظاهرة على هذا املقام، وكان العرب يعرفون ذلك يف اجلاهلية؛ فكان أبو طالب يقول: 
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»وموطئ إبراهيم يف الصخرة رطبة على قدميه وهي حافية بغري ناعل«  ولقد أدرك 
املسلمون ذلك عندما كانت آثار قدمي سيدنا إبراهيم - عليه السالم - الزالت واضحة؛ 
يقول أنس  بن مالك -  - : )رأيت املقام فيه أصابع وَأخْمَص قدميه غري أنّه أذهبه مسح 
الناس بأيديهم( فتح الباري.. أي أصابع قدمي سيدنا إبراهيم - عليه السالم - غري أنّه قد 
مسحها النّاس مبسح أيديهم  هبا، وقد قال عمر بن اخلطاب -  - للنيب - صلى اهلل عليه 
وسلم -: لو صلّيت خلف املقام ! فنزلت هذه اآلية: }وَاتَّخُِذوا مِنْ مََقاِم إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى { 
سورة البقرة )125( رواه: الطيالسي وذكره القرطيب يف تفسريه، فأنزل اهلل - عزّ وجّل - أمرًا 
ربانيًا؛ تعظيمًا هلذا املكان وتشريفًا له، ولكي يتذّكر الّطائفون واملصلّون خلفه مَن بنى البيت 

ورََفع قواعده فيكون هلم إمامًا؛ تصديقًا لقول اهلل عزّ وجّل خلليله إبراهيم - عليه  السالم -:
ي جَاعُِلكَ لِلنَّاِس إِمَامًا { سورة البقرة: )124(، وقال تعاىل زيادة يف التشريف: 

ِّ
 } إِن

} فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مََّقامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخََلهُ َكانَ آمِنًا { سورة آل عمران: )97(.
الّلهم ثبّت قلوبنا وأفكارنا على حِبّ  بيتك العتيق  وتعظيمه.

إنّ آثار قدمي  سيدنا إبراهيم - عليه السالم - على هذه الصّخرة تدلُّ على أمور 
 - وربّما  يديك.  بني  وهي  اإلميان  على  القلوب  ثبّت  اهلل  فيا  عظيمة..  ومواعظ  كثرية 
يقيه حرارة الشّمس  إبراهيم - عليه السالم - ميتلك نعالً  إخوتي يف اهلل - مل يكن سيدنا 
وأشواك الّطريق  - مع أنّه خليل الرّمحن . واستمرَّ البناء طويالً؛ ولذلك انطبعت أقدامه، 
مَن  القيام عليها.. فهل منا  له مكانًا من طول  الصّخرة وحفرت  عليه السالم، على هذه 

حيمد اهلل - عز وجل -  ويشكره على هذه النعم فال يعصيه ؟. 
وملا فرغ من املهمة العظمى وجتلّى البيت جبماله وجالله ورهبته اليت أنزهلا اهلل  - عز وجل 
- عليه؛ أمر اهلل تعاىل خليله إبراهيم - عليه السالم - أن يدعو الناس إىل هذا البيت وأن ينادي 
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فيهم باحلجّ إليه والّطواف حوله، كما تفعل املالئكة حول البيت املعمور، وليبشر الناس بأنّ هذا 
البيت ميدانٌ للرّضوان، وساحةٌ للغفران، وطهارة للقلوب، وكم فيه من اخلري واإلحسان.. قال 
ِع  ائِفِنيَ وَالَْقائِمِنيَ وَالرُّكَّ تعاىل: } وَإِْذ بَوَّأْنَا إلِبْرَاهِيمَ مََكانَ الْبَيْتِ َأن ال ُتشِْرْك بِي شَيْئًا وََطهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّ
 عَمِيٍق { سورة 

ٍّ
 َفج

ِّ
 َضامٍِر يَْأتِنيَ مِن ُكل

ِّ
ن فِي النَّاِس بِالْحَجِّ يَْأُتوَك ِرجَااًل وَعََلى ُكل

ِّ
السُّجُود ِ *  وََأذ

النّاس وصوتي لن يصل إىل كثري منهم، فقال له:  ُأبلغ  احلج: )26-27(، ثمَّ قال: يا ربّ، وكيف 
عليك النّداء وعلينا البالغ، وكان نداء سيدنا إبراهيم - عليه السالم -: يا أيُّها الناس إنّ ربَّكم قد 
اتَّخذ بيتًا فحجّوه، فبلغ صوته أرجاء األرض حتى أمسع مَن يف األرحام واألصالب، وأجابه كّل 
مَه كلَّ املناسك.

ِّ
شيء قد مسع النّداء، وقد بعث اهلل - عز وجل -  جربيل - عليه السالم - ليعل

وكما قال احملبُّ ملا أحبّ :
إن تربّعنا على مهــــــام اجملــــــد فانبثق اجملــــــدُ لنـــا من أمّ القــــــــرى
فأنبياء اهلل قد زاروا أرضهـــــــا بيقني ملَّا علمـــــوا أنّها أزكى الثـــــرى

الّلهم أنت الرَّمحن أنت الرَّحيم،  يا حيُّ يا قيّوم،  يا عليُّ يا عظيم،  يامالك السَّموات 
واألرض،  يا فالق احَلبِّ والنَّوى،  يا حميي العظام وهي رميم،  يا واحدُ يا أحد،  يا فردُ ياصمد،  
يا من مل تلد ومل ُتولَد،  ومل يكن لك كفوا أحد،  أنت عامل الغيب والشَّهادة، نسألك أن جتود علينا 
يا ذا  َقنا لطاعتك،  

ِّ
وعلى أمّة اإلسالم بكرمك،  وتفيض علينا من أمنك وأمانك،  وأن توف

العرش اجمليد،  نسألك أن تعيذنا من جهد البالء،  ودرك الشَّقاء، وسوء القضاء،  ومشاتة 
 مَن عادانا،  وأصلح لنا ذرياتنا وأمنّا باإلسالم، واجعلنا من 

ِّ
األعداء،  الّلهم  انصرنا على كل

العاملني،  ونصلّي  ياربَّ  أقدامنا على احلق  اللهم أجب دعوتنا،  وثبِّت  عبادك املخلصني،  
على حبيب األمَّة،  حبيبنا وشفيعنا حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه وسلَّم  آمني.
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إن لكل منا فلسفته اخلاصة، اليت هي حصيلة ما ورثه من صفات حمُيطهُ الذي نشأ 
به ، وكذلك ما اكتسبه من احتكاكه مع من تعامل معهم،  فيه ، والذي اختلط معه ومنا 
الصفات،  هذه  بتطبيق  فيبدأ   ، لفكره  مكتسبات  كلها  فهذه  وثقافته.  علمه  وكذلك 
لون  يظهر  تعامالته، فمن هنا  يرتابط هبم يف  أو  يتعاشر معهم ،  وهذه اخلصائص على من 
البشرية  طبيعتنا  يف  ألنّ  غريه؛  عن  وتفكريه  منهجه  يف   ، خمتلفًا  فيجعله  اخلليط،  هلذا 
تقع؛  أن  قبل  بذكاءٍ  ويفسّرها  األمور  يدرك  مَن  فمِنَّا  ومتباينة،  كثرية  وخصائص  صفاتٍ 
وهذه موهبة من اهلل - عز وجل - خيصُّ هبا بعض البشر، ومنَّا مَن ال يدرك األمر إاّل بعد 
وقوعه ويصبح أمرًا واقعًا، وبالتايل فقد ال حيسن التَّصرف يف مواجهة األمور والتَّعامل معها 

ريقة املالئمة. بالطَّ
ظاهرة  واالجتماعيّة  واإلنسانيّة  احلسيّة  العالقات  يف  البشر  بني  االختالف  إنَّ   
حقيقيّة وأمر منطقيّ وطبيعيّ؛ ولكنّ طبيعة  هذه  احلقائق  ختتلف  من  شخص آلخر، 
خصائص  من  لديه  مبا  معني  موضوع  يف  حيدث  قد  ما  أمرًا  بأن  يشعر  مَن  منّا  يوجد  فقد 
الشَّفافية وحسن اإلدراك، فيعمل جاهدًا على تفسري هذا األمر قبل وقوعه، ومنّا أيضًا 
يوقفها، وقد يكون يف هذا  بوادرها مترُّ دون أن يقف عندها أو  يبايل باألمور ويَدَعُ  مَن ال 

خطر على نفسه وعلى اآلخرين، وكٌل مِن هذا وذاك له وجهة نظر.
وإذا أردنا أن تكون العالقات بيننا قوية ومتينة ومتداخلة؛ فإنَّ االختالف يف اآلراء 
جيب أن يقف عند حدود االختالف، وال يصل إىل حدود اخلالف والشِّقاق، وكذلك 
جيب على كّل منّا أال يفسِّر األمور مبنظوره الذي قد يكون خمطئًا لكيال تتأثّر العالقة بيننا؛ 
ألن ّما ينتج من قرارات عن هذا الّتفسري قد ال يؤثّر على جانب واحد فقط، بل ربّما يؤثّر 
على اجلانبني معًا، وهذا ما يسمَّى باخلوف على املصلحة العامّة يف العالقة، ولكن قد نرى 
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بعضًا  من النّاس  يُصرُّ على رأيه وموقفه حتى ولو كان خطًأ، وهنا سوف حيدث تصدُّعٌ 
رر من وراء  للعالقة، ويبتعد مَن يدرك األمور بعني واعية فاحصة؛ خشية أن يلحقه الضَّ

ذلك املتعصِّب لرأيه ، املتمسِّك به، والذي ال يدرك األمور إاّل بعد وقوعها. 
ومبا أنَّ العالقات كثرية ومتشابكة بني البشر فيجب أن نعمل على أن تكون عالقات 
الصَّداقة واألخوّة والعمل واملصاحل عالقات قوية وسامية، وعلينا االحتفاظ هبا صافية 

نقيّة، وأن حنافظ عليها بكّل السُّبل وبالّطريقة اليت تصحّح املفهوم.
وجيب أال ُتسَتَغل هذه املفاهيم والعالقات اليت بيننا ألغراض غري بريئة، وأاّل يكون 

اهلدف منها حتقيق مصلحة ذاتية..
 وكما قالت احلكمة :

َّذِي يَسْعَى لِمَصَْلحَةٍِ            َفـرْدِيَّةٍ وَلَوْ عََلى َأْكَتافِ إِخْـوَاِن َفَليْسَ مِنَّا ال
َّذِي فِي َقلِْبهِ مـَــرَضٌ              َأوْ لَوَْثٌة مِنْ لََظى عَبٍْس وَُذبْيَـاِن وَلَيْسَ مِنَّا ال

فال تسعَ إىل بناء صداقة مع شخص ما وأنت داخليًا ال تنوي حتقيق صداقة فعلية، 
ما  الصّديقُ  يَْكتشِف  ما  املآرب ولكن سرعان  تتحّقق  وإنّما حتقيق مآرب شخصية، وقد 
فعلَته فيغضب منك، وتفقد ثقته بك، وقد تعود إليه يف يوم ما.. وال تتعجَّب عندما أقول:  
قد تعود إليه يف يوم ما؛ ألنَّ العالقات بني الناس متشابكة ومتداخَِلة !، ومع اختالف اآلراء 
ووجهات النَّظر بني أيّ طرفني جيب أن يعلم كلٌّ منهما أنَّ أحدمها قد يكون على صواب واآلخر 
قد جيانبه الصَّواب، أو قد يكون االثنان على صواب؛ ولكن وجهة نظر أحدمها هي الرّأي 
اليدين،  هي يف صديقك  أمامها مكتوف  اليت تقف  الكربى  أما املشكلة  األصحّ واألقوى، 
الرَّأي أو هذا السُّلوك أو هذه السياسة اليت يسري هبا؛   الذي أدىل برأيه ومل تسايره على هذا 
يريد منك أن جتاريه عليها، ماذا تفعل عندما ختربه  ألنّها خطأ وتفتقر إىل املصداقية، وهو 
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بأن هذه السّياسة أو هذا الرّأي يفتقر إىل بُعد نظر ،  وال تتوفر  فيه احلكمة وال احلنكة ..؟
ماذا تفعل لو اعُتِبر هذا عداء منك له وانتقاصًا لشخصه ؟ واألدهى واألمَرّ أنّه 
إنّك  يقول عنك:  بداخله  فهو  فيه وحده،  املشكلة  بالّتعايل عليه !! وهنا تكمن  يّتهمك 
متعاٍل، وإنَّ عدم جتاوبك معه يعتربه جتاوزًا يف حّقه، وحقيقة األمر أنّه غري مدِرك ملا يدور 
حوله... إنّها مشكلة صعبة !!، وتزداد صعوبتها وحرجها وحساسيتها عندما تكون 
معاشرتك مع هؤالء وثيقة، وارتباطاتك هبم قد تكون ضرورية.. حقًا إنّها مشكلة صعبة 
!!، مثل هؤالء ال يعقلون وال يدركون ما يدركه ويعقله العقالء ذوو اخلربة يف احلياة،  فهذه 
كما حيلو هلم، ومثل هؤالء  األمور  يفسّرون  ألنّهم  فيها؛  لآلخرين ذنب  وليس  مشكلتهم، 
نادمني ومتأسّفني  يّتخذون قرارات خاطئة وغري سليمة، وبذلك يصبحون بعدها  دائمًا 
الذين قد خرجوا من  العذل !!، هؤالء  السّيف  عمّا صدر منهم بعدما يكون قد سبق 
دائرة  الصّداقة،  ستجدهم دائمًا ينفرون منك، وجيادلونك ويعارضونك كلّما اجتمعْتَ 
ى مرحلة األدب إىل مرحلة الال أدب، ويسيء إليك  معهم يف جملس ما، ومنهم مَن يتخطَّ
نيَّة  لديهم  ليست  هؤالء  ومثل  نفسك،  منه  تشمئزُّ  ما  واحلماقة  اجلرأة  من  فيه  بشكل 
صادقة، وال سياسة واضحة؛ إنّما يّتبعون سياسة األهواء، ال سياسة العقالء املتدبّرين 
ألمرهم وألمور مَن حوهلم، إنّهم ال يريدون أن خيرجوا من القوقعة املغلقة إىل مرحلة احرتام 
لذلك جيب علينا احلرص على جتنيب عالقاتنا اخلداع  اإلنسانيَّة؛  إىل مرحلة  أو  النَّفس 
فيهم حبُّ  يتمثَّل  الذين  البشر،  النَّوع من  تعامالتنا مع مثل هذا  الوقوع يف  والتَّضليل، ومن 

الذات واتَّباع هوى النَّفس، ونسيان القِيَم السَّامية، وجتاهل آراء اآلخرين. 
بال  هلم  يهدأ  ال  ولكنهم  لك؛  بصداقتهم  يتظاهرون  الذين  األصدقاء  بعض  ومنهم 
حتى ينفثوا مسومهم، وجيعلوا من النَّاجحني هدفًا لبث أحقادهم، ويقوموا دائمًا مبعارضة 
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 مَن خيالف رأيهم،  فسبحان اهلل.. ما أجهلهم !!، إنَّ هذا النَّوع من البشر يقلقهم مثابرة 
ِّ
كل

غريهم وما يبذلونه يف جدِّهم واجتهادهم، وقد يفحمهم نشاط غريهم وكفاحهم يف هذه 
الدّنيا..

 وهنا تأتي احلكمة من قول الشاعر أبي ذؤيب اهُلذيل:
وََتجَلُّدِي لِلشَّامِتِنيَ ُأِريِهمُ          أنيَّ لريب الدَّهِْر اَلْ َأَتَضعَْضعُ

يتقدَّم، ويكسب مسعة  يرَوا غريهم  أن  يكرهون  تراهم  لذا  فيهم؛  املشكلة  فرتى 
عطرة، وهم يف عمق سباهتم ال يستطيعون أن ميضوا مع الناجحني، هم يفّضلون كثرة  النّوم 
والكسل،  وال يفارقهم النَّدم، وهم حريصون على حضور  اجملالس اليت ال فائدة منها، مع 
َّهم خالفوهم لبطالن رأيهم،  وقد واصلوا املثابرة بالصَّرب  أنَّ النَّاجحني ال ذنب هلم سوى أن

واحلنكة والعمل الدَّؤوب.
 صاحب رأٍي لديه مهَّة عالية أن يعلم أنَّ اختالف وجهات النّظر اختالف 

ِّ
فعلى كل

فقط وليس خالفًا، فلْنحاول إصالح الرّأي اخلاطئ، ولْنبِْن وال هندم، ولنصُنْ وال نبدّد، 
وليحرص كلٌّ منّا على أن يقدِّم املعروف واخلري بقلب سليم، وال يندم أبدًا على معروفٍ 
مثابرًا،  طموحًا  ويعيش  مستنري،  بعقل  ويسري  يتقهقر،  ال  الرّأس  مرفوع  ويظّل  قدَّمه، 
أمٍر من األمور؛  أمُلنا يف  ويتغلَّب.. فهذه هي سُنَّة احلياة، وإذا خاب  ويكافح ويناضل 
فلْنجعل من هذا حافزًا، وإذا وهن عزمنا؛ فلنصنع من التَّعب سوطًا، وإذا انتابنا يأسٌ؛ 
قوّة  ونعيشها  احلياة  على  ولنُقبل  أعلى،  مََثٌل  لنا  ولْيكن  وبركانًا،  أمالً  اليأس  من  فلنخلق 
وضعفًا.. صحّة ومرضًا.. لّذة وأملًا، ولنمِض مرفوعي اهلامة .. نعيش جتربة وحكمة 
ونتغلّب.. نعيش ثقافة ومعرفة وجناهد وجنتهد، ولنحمد اهلل - عز وجل -  على كّل 
حال حنن فيه، ولْنرْضَ مبا ُقسم لنا وُقدِّر، ولنْترك البغضاء والشَّحناء، ولنعمل يف إخاء، 
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وعلى كّل منّا أن يبدأ بنفسه، كما أنّ علينا أن حنرص كّل احلرص على احرتام أنفسنا قبل 
أن حنرص على احرتام اآلخرين لنا، وحنرص على أن تكون العالقة بيننا يف أمسى صورها 
احلميدة، وحنن نعلم بأنّه مهما طالت األعمار فال بدَّ من حماسبة اخلالق لنا، وبذلك فنحن 
بالصّدق نفتح أبواب احلبّ ونعامل الصّادقني، وعلينا أاّل نطيع النّفس يف هواها وأاّل  ُنناصر 
ذا هوى.. قال تعاىل: }وَال ُتطِعْ مَنْ َأْغَفلْنَا َقلْبَهُ عَن ذِْكِرنا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وََكانَ َأمْرُهُ ُفرَُطا {  
الكهف:)28(، فمَن ناصر ذا هوى خاب سعيُه، وبطل رأيُه، ولو نظر بعضنا يف معاشرته 
الذين  هم  وتعاشرهم  تعاملهم  يف  الصّادقني  أنَّ  لوجد  األيّام،  صفحات  وقرأ  اآلخرين  مع 
جنحوا؛ ألنَّ قواعدهم ُأسِّسَتْ على الصّدق واملعاشرة احلسنة، أما الذين ينتهزون املكر 
يف تعاملهم مع اآلخرين، وحياولون مترير الكذب، ويتجنّبون كلمة الصّدق؛ معتقدين بذلك 
أنّهم سوف يُفلحون، نقول هلم: ما بُين على الغشّ سوف يذهب جُفاءً، واآلية الكرمية ُتظهر 
لنا هذا املعنى، قال تعاىل :}َفَأمَّا الزَّبَدُ َفيَْذهَبُ جَُفاء وََأمَّا مَا يَنَفعُ النَّاسَ َفيَمُْكثُ فِي 

اأَلرِْض َكَذلِكَ يَْضِربُ اللّهُ  اأَلمَْثاَل{ سورة الرعد:)17(.
ربَّنا ال ُتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبْ لنا من لدنك رمحة إنّك أنت الوهّاب..

        
 ولنعلم أنَّ : كما قال اإلمام الشافعي- رمحه اهلل- :

وَلَمْ َتدِْر حَيْثُ الَْخَطأ وَالصَّوَابْإَِذا حَارَ َأمْرَُك فِي شيئني
 يَُقودُ النُُّفوسَ إِلَى مَا يُعَــــــــــــــابَْفَخالِفْ هَوَاَك َفِإنَّ الْهَـوَى
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األحد،  الواحد  اهلل  باسم  أمساؤه..  وتقدست  جالله  جل  الذي  اهلل  باسم 
 ، عدله  بعد  فضله  وعلى   ، علمه  بعد  حلمه  على  هلل  العاملني..احلمد  رب  هلل  واحلمد 
وعلى إحسانه بعد ميزانه ، وحنمده على جوده بعد عطائه ، سبحانه ال حنصي ثناءً عليه 
وهو كما أثنى على نفسه ، إنه هو الفرد الصمد.. قال تعاىل: } لَيْسَ َكمِْثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 

السَّمِيعُ البَصِريُ{ سورة الشورى )11(.
سبحانه ! سبحانه ! جل شأنه، له مقاليد السموات واألرض ، يبسط الرزق ملن 
يشاء ويقدر، سبحانه! يعلم  ما يلج يف األرض وما خيرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها، سبحانه! ما أعظم شأنه، وما أجّل صفاته ، وأشهد أال إله إال اهلل الواحد األحد، 
الفرد الصمد، له امللك وله احلمد، حييي ومييت وهو على كل شي قدير، وأشهد أن سيدنا 
وهذه  املثقفني،  وثقف  املتعلمني  علم  الذي  األمي  النيب   -   - حممدًا  وعظيمنا  وإمامنا 
معجزة كربى، حيث إن فاقد الشيء اليعطيه، فهو - صلى اهلل عليه وسلم - مل يعلمه أحد 
القراءة والكتابة، ولكنه علم البشرية قاطبة، ألن الذي علمه هو اهلل - عز وجل - الذي يعلم 
خائنة األعني وماختفي الصدور، قال تعاىل: }عَلَّمَ اإلِنْسَانَ مَا لَمْ يَعَْلمْ{ سورة العلق )5(.

اَلرَْتابَ  إًِذا  بِيَمِينِكَ  هُ  َتُخُطّ وَاَل  كَِتاٍب  مِنْ  َقبْلِهِ  مِنْ  َتْتُلو  ُكنْتَ  وَمَا   { تعاىل:  وقال 
الْمُبْطُِلونَ{ سورة العنكبوت )48(.

حقًا كما يقول أمري الشعراء: أمحد شوقي يف اهلمزية النبوية:
رتبة حسبك  األمي  أيها  العلماءيا  بك  دانت  أنه  العلم  يف 
اليت الكربى  ربك  آية  غناءالذكر  املعجزات  لباغي  فيها 
آية يف  آية  يشيد  واألضواءدين  السورات  لبناته 
ال وكيف  األساس  هو  فيه  البناءاحلق  جالله  جل  واهلل 
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متى يستيقظ بعض منا  ــــ حننُ البشر ـــــ ويعرتف حبقائق خصائصنا البشرية ؟ أمل 
نَكُ نطفًة ثم تكوينًا ؟ .. هذا هو أساسنا    .. فهل هناك شكٌ لدى أيّ منا يف ذلك ؟!!

إذا تأملنا حنن يف هذه الدنيا ،  جند أنفسنا من أضعف املخلوقات ؛ ولكن من 
له    السوء أوعز  نفسَه أقوى املخلوقات  .. ملاذا؟؛ ألن  قرين  أنه يظن  غباء بعضنا 
بذلك جتربًا وتعنتًا،  ودحورًا واستعالءً ،  وغمطًا واستهتارًا،  ونسيانًا خلصائصنا 
البشرية ، أمل يعلم بأن اهلل - تبارك وتعاىل -  قد أوجدنا لنعْمر هذه األرض ألنفسنا 
ولكل من وُِجد معنا من املخلوقات؟ ، وأنه سبحانه وتعاىل قد ميّزنا بالعقل، وأوجد 
فينا صفة الشفافية ، ووضع أسس الرشد فينا وبيّنها لنا يف كتابه العزيز ؛ إصالحًا 
وطاعًة وحرثًا وغرسًا وصناعًة وتطورًا ، وعلمًا نافعًا، وأعمااًل خيّرة جليلًة ننفع 
هبا أنفسنا وينتفع هبا من عجز عن فعلها من خملوقاته ؟ هكذا فهمتُ .. وهكذا 
تعلمت..!! ؛ كن مؤمنًا حبق تكن مبدعًا .. كن خملصًا  تكن من اخللصاء،  كن 
ل ومَنَّ اهلل - تبارك وتعاىل -  هبا  َتَفضَّ نعمٌة  أمينًا يوهَبُ لك الذكاء ، أليست هذه 
فهمه  نستطع  مل  ما  املخلوقات  أن اهلل قد خلق من  نعلم  أال  البشر ؟ ،  بين  علينا حنن 
فأنعم  خملوقاته  سائر  على  متيزًا  لنا  جعل  قد  وتعاىل  سبحانه  ولكنه  إدراكه؟  وال 
مْنَا بَنِي َآدَمَ  علينا بالعقل، أمل نشعر هبذا العلم وهذا التكريم؟ قال تعاىل } وَلََقدْ َكرَّ
نْ خََلْقنَا  لْنَاهُمْ عََلى َكثِريٍ مِمَّ ِيّبَاتِ وََفَضّ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَِرّ وَالْبَحِْر وَرََزْقنَاهُمْ مِنَ الَطّ
َتْفضِيالً {سورة اإلسراء )70(، وملاذا ال ُنمعن التفكري يف قوله تعاىل :} وَمَا مِن 
مِن  الكَِتاِب  فِي  َفرَّْطنَا  مَّا  َأمَْثاُلُكم  ُأمَمٌ  إاِلَّ  بِجَنَاحَيْهِ  يَطِريُ  َطائٍِر  وَاَل  اأَلرِْض  فِي  دَآبَّةٍ 

شَيْءٍ ُثمَّ إِلَى رَبِِّهمْ يُحْشَرُونَ { سورة األنعام:)38( .
 ملاذا ال يدرك بعضنا أيضًا أننا من أضعف املخلوقات على هذه البسيطة ؟ .. نعم 
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حننُ من أضعفها لوال هذا التفضيل الرباني لنا بالعقل الذي مييزنا على سائر خملوقاته ، أال نفهم 
هذا التمييز الرباني لنا فنشكره وحنمده .. أال نَتذلل لعظمته ونعرتف بنعمه ونطيع أوامره .. 

فننجو؟! .
لكن الغباء واجلحود يْكمُن يف بعضنا فيعتقد أننا غري ذلك ، ويرى بفكره الناقص أن 
حياته يف هذه الدنيا حياة أزلية وأنه الكائن الوحيد املميَّز على سطح هذه الكرة األرضية.

املنبوذة واملتعطشة لطمس املنظور  وأتساءل : ملاذا يكون لدى بعضنا هذه األفكار 
مع جهل احلقيقة ؟ أال يرون حقيقة الكون  ونواميسه؟ أال يتبصرون ؟ ، ملاذا جند  بعضنا 
منه  ويفهمها ؛ ولكنه .. استعالءً  متامًا  يعلمها  احلقيقة وهو  يرى  قلبه  ،  فال  قد ران على 
بألوان  يلوهنا  براقة وأفكار عقيمة  بأعنيٍ  أنه سيعلو بطمسها ، ويبدأ  منه  يتجاهلها ظناًّ   ..
مغلوطة وبغري حقيقتها،  جهالً أو استهتارًا منه ؛ فيطمس إنسانيته ؟ أال يتفكر يف حقيقة 
ُتبْصِرُونَ{  َأَفال  َأنُفسُِكمْ  وَفِي   { تعاىل:  ..قال  ؟  مهني  ماءٍ  من  خُلق  أنه  ويعلم  نفسه 
 ، احلد  هذا  عند  يقف  ليته  اجلحود؟..  قمة  هذا  أليس  ؛  الذاريات:)21(  سورة 
احلقيقة بطمس  فيبدأ    ، أغراضه  وليحقق  غرائزه،   ليشبع  بالباطل،  يدفعها  أيضًا   ولكنه 

ويقول ها أنا ذا..!!
يعتقد من ّضل عمله وفقد  قوية .. هكذا  أن  حجتة   صارت   ويتوهم بذلك  
تلوهنا  أن  اعتقد  ألنه   ؛  دومًا  يعيشه  وسراب  واهية  ضعيفة  حجة  ولكنها  تبصره..، 
ميكن أن يقنع اآلخرين بفعلها .. أليس هذا سرابًا ؟! ولكنه لألسف يظن السراب ماءً 
فيحبو إليه .. نعم إنه خُدِعَ وزل ، فخسر وضل  ..قال تعاىل: } َأال َذلِكَ هُوَ الُْخسْرَانُ 
املال  ونشوة  الباطلة  اجلهالة  ذكاء  ذلك  يف  يظن  وبعضنا   ،  !  )15( الزمر  سورة  الْمُِبنيُ{ 
ارتديت  قد  إنك  له:  نقول  حينئذ  ؛  وتلك  هذه  عن  بعيدًا  ثبتنا  ..اللهم  اجلاه  وعصبية 
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هبا  لتخدع  وجهك  على  وأقنعة   ، لك  ليست  األصل  يف  وهي  جسدك  على  مالبس 
اآلخرين، فهذا الصنف غريب !! إنه يغرت ويشتد مباله ، فتدخله النشوة فرتاه وتشاهده 
وهو يقلد الغرباء،   ويقلد أهل الكرب واخليالء، وتارةً جيعل من نفسه عظيمًا من العظماء  ،   
هكذا نراهم يفعلون ،  واحلقيقة اليت نقوهلا أن كالًّ مِنَّا قد يكون أضعف ، ورمبا كان أقل من 

البعوضة قوة .. وقد نطقت بذلك احلكمة اليت تقول:

اْل َتحْقِرَنَّ صَغِريًا فِي جمادلةٍ                 إِنَّ الْبَعُوَضَة ُتدْمِي مُْقَلَة اأْلَسَدِ
السالم -  واليت  إبراهيم - عليه  بن كنعان مع سيدنا  النمروذ  نتذكر قصة  أن  وعلينا 
حنن  لنا  املوعظة  قمة  هذه  تكون  أن  تكفي  )258(أال  رقم  اآلية  يف  البقرة  سورة  عنها  حتدثت 
البشر؟ ومن حقي أن أندهش وأتساءل هل كل هذا فيك أيها الزمان؟! أم أن من يعيش فيك 

هم الغرباء؟! 
لو اعرتفنا هبذه احلقائق لتوارينا خجالً إن كانت لدينا ذرة من حياء  ، ولكن الغمط 
البشر ، ولكن  نرى ذلك جلياًّ يف خصائصنا حننُ  يفضحنا  ،  عندما  الصارخ  واجلحود 
بعضنا ولألسف عندما يُعطىَ من أهل الشأن والفكر واملعرفة منصبًا مرموقًا وقد أحسنوا 
لوه أمانة حل مشاكل إخوانه  الظن به   ،  وأجلسوه على هذه الكراسي الدوارة ، وقد محَّ
ومحوه - بعد اهلل - من الناقد واملنتقد وساندوه وثبتوه على هذه الكراسي ، وأتاحوا له 
ذلك:  برغم  أتساءل  وعندها  تنكر ،  لكنه   .. احلياة  هذه  يف  دوره  يأخذ  لكي  الفرصة 
؟  الواضع  هو  وليس  املوضوعني  من  أنه  ينسى  ملاذا   : وأتساءل  ؟!  ذلك  بكل  يغرت  ملاذا 
وأتساءل : ملاذا يعتقد أنه قد اقتحم العامل وصال وجال ؟ ؛ هل نسي بدايته الضعيفة اليت 
كان يعيشها قبل أن جيلس على هذه الكراسي الدوارة ؟! .. ملاذا هذا النسيان؟ إنه 
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يظن أن النسيان قد أصاب الذاكرة عندنا، هذا اعتقاده املغلوط !!. 
فهل نسينا ماضيًا ويومًا قد انقضى فتجاهلناه .. أم عندما أتت الكراسي أتت 
معها النشوة والغرور ؟! ملاذا هذا التعايل الغريب ؟ وملاذا ينظر إىل اآلخرين من حتت 
تلو الصورة ؟ فمرةً يقدمها على أنفه ومرةً يؤخرها ! هكذا  نظارته اليت يرتديها صورة 
الدوار ! مثل هؤالء األصناف هكذا  ويهتز ميينًا ومشااًل على كرسيه  بيديه  يفعل  تراه 
يفعلون .. هكذا يتصرفون  عندما يتقابلون مع من كانوا يعرفوهنم باألمس قبل أن جيلسوا 
وقبل أن يرتفوا ؛ فمرةً جيلسون على كراسيهم أمام أصدقائهم وأمام من أتوهم ليقضوا هلم 
يؤخرون  لذلك   ، يُنتِجون  كيف  يعرفون  ال  وتراهم   ، عمدًا  يتالهون  فرتاهم  حاجاهتم 
أعمال من أتوهم ليُْثِبتوا لنا أهنم مشغولون ، إهنم ال يريدون جملتمعاهتم تطورًا وال رُقيًّا ؛ 

ألهنم يف اعتقادي ال يفهمون !!
َأنَشُْكو َأنْ نَرَى اأَلْقوَامَ َفاُزواْ                  بِمَجْدٍ اْل يَرَاهُ النَّائِمُونا ؟؟

 .. ؟  ينامون  كيف  فيهم..  أنا  متحريٌ  ؟  يعيشون  كيف  هؤالء..  يف  أنا  متحيّرٌ 
كيف يفكرون ؟! ، وتذهب حريتي عندما أرى أهنم قد وجدوا يف هذه الكراسي وكأهنا 
حسب  فيها  يتحكمون  فتجدهم     .. والعباد  البالد  مصاحل  عن  لتديرهم  دوارة  صُنعت 
مغلوطًا  رونقًا  حلديثهم  جعلوا  حدثونا  وإن   ،  ! يشتهون  هكذا   .. ومبتغاهم  إحساسهم 
يلوِّنون  يعرفون ، إهنم  يعرفون ومن ال  ومعرفًة ودرايًة مفتعلة ، متكلفني  يف   حديثهم مع من 
الكلمات كيفما يشتهون ويرغبون ! اهلل اهلل ! انظر إىل صدقهم وحرصهم وفعلهم .. إهنم 
ال يستيقظون ، وال يعرفون كيف ينتجون ، وال كيف يستقبلون .. سبحانك ربي خبري مبا 

يصنعون!!!.
 تراهم حريصني ال ينسون الضمة وال الشدة ، بل جييدون وضع الفتحة والكسرة 
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مع من يعرفون ومن ال يعرفون ؛ خاصًة حينما يكونون على كراسيهم ونسوا أهنا دوارة  
.. أليس هذا بغريب؟! .. أليس هذا بعجيب ؟! ، مَن يقول يل مَن هم املنتجون؟ 
نعجب  أال  ؟  هؤالء  ينتج  ماذا  يل  صِفوا  املتحمسون؟  هم  من  ؟  احلريصون  هم  مَن 
من ذلك ؟ هل نسوا أو تناسوا أوامر من وضعوهم يف مواقع املسئولية يف هذه األماكن 
املرموقة ؟ هل هذا هو اجلزاء ملن اختارونا ؟ هل تناسينا حكمة اإلمام على بن أبي 
من  له    يا   ،  « الرزق  مفتاح  هو  حبقها  األمانة  أداء  إن   «  : قال  حيث   -   - طالب 
ضعف !! يا له من غباء !! يا له من جحود !! واهلل لو علم من وضعونا حبقيقة أفعالنا 
 متاعبهم، لو علموا بأفعالنا لنبذونا يقينًا 

ِّ
وهبزة كراسينا أمام من جُعلنا يف خدمتهم وحل

وقد   ، مشاهدهتم  عن  بعيدًا   ، وجمالسهم  أفكارهم  عن  بعيدًا    ، أسوارهم    خارج 
أي  ينفعنا  لن  وعندها   ، اجلهالة  يقبلون  ال  ألهنم  عندهم ؛  النسيان  طيات  يف  يََضعُوننا 
شيء ؛ ألننا قد اعتنقنا الكربياء يومًا ، فإذا متادينا فحتمًا سيأتي االنكسار وما يُكسر 
فلن يعود .. ألسنا مجيعًا يف خدمة الوطن ؟ هل راجَعَ أحد منا إخالصه لوطنه؟، 
؟  غريهم  خزائن  حساب  على  يعيشون  أهنم  أم  ؟  لبلده  إنتاجه  منا  أحد   راجع  هل 
ملاذا ال حنسب  ما لنا وما علينا اختاذه؟ علينا إذا أردنا الفالح والنجاح أن نقدر ألهل 
املعروف معروفهم، وألهل الفضل فضلهم ، ونردّ اجلميل ملن ميزونا وانتقونا ألماكن العزة  
بعدنا ؛  يأتون من  الطريق ملن  ونقدرها حق قدرها ، وعلينا أن حنسن اإلنتاج ونسهِّل 
لريوا ويشاهدوا ما صنعْته أيادينا وأفكارُنا هلم، فيأتي لنا األجر ويشهد لنا التاريخ ؛ 
نتناسى حنكة من وضعونا ،  قِبَل اخلالق على سائر خملوقاته ، وأاّلّ  مُيزنا من  ألننا قد 
وعلينا أن نغيِّر ماضي األمس القامت ليُصبح حاضر اليوم مُشرقًا أمام من يأتي ، وعلينا 
أن نعرتف مبا اقرتفته أيادينا من زلل أو أخطاء وُنقِر حبقائق األمور قبل فوات أواهنا ، كما 
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أنين على ثقة بأن جمتمعنا الزال خبري؛ فمنَّا من يقدر هذه املسئولية ،   ويقدر حق األمانة 
املقدسة ،   فيعطيها حقها فنبشره بثواهبا ، وهناك كثري من الرجال يف جمتمعاتنا يعملون 
ليالً وهنارًا من أجل براءة الذمة ملصلحة اجملتمع وحب الوطن وليتهم يسلمون من أذى من 
يف قلبه  مرض  .إهنم يتجاهلون !! أال يعلمون أن علينا رقيبًا؟  وملاذا نتجاهل رغبات 

من أكرمونا وأمنونا على مصاحل اآلخرين؟  وكما يقول  الشاعر املتنيب : 
َّليْثَ يَبَْتسِمُ َّليْثِ بَاِرزةً                          َفالْ َتُظنَّنَّ َأنَّ ال إَِذاْ رََأيْتَ ُنيُوبَ ال

وعلينا أن نعرف أن الَقدَر سوف يأتي بيوم حمتوم حياسبنا فيه  الرقيب الذي ال يغفل  
وال يغيب ، أسفًا علينا حينئذٍ ، وأسفًا علينا يوم نتجاهل هِمم وطموحات من وضعونا 

وأمِنونا على مصاحل  ُأمتنا .
وهنا أؤكد أن لكل منا مسئوليته - حاكم وحمكوم - والسنة النبوية مليئة باألحاديث 

الشريفة اليت توضح لنا ذلك، ومنها - على سبيل املثال ال احلصر - مايلي:
1. وجوب طاعة أوىل األمر : فعن ابن عمر – رضي اهلل عنهما- عن النيب – صلى اهلل 
يؤمر  مل  ما  أو كره  فيما أحب  املرء املسلم  السمع والطاعة على   “  : قال  أنه  عليه وسلم – 

مبعصية ، فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة “. ) رواه البخاري ومسلم والرتمذي(.
2. فيما جيب على األمري : عن ابن عمر - رضي اهلل عنهما – عن النيب – صلى اهلل عليه 
وسلم – قال : “ أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فاإلمام الذي على الناس راع وهو 
مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ، واملرأة راعية على 
أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول 

عنه ، أال فكلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته” ) رواه البخاري ومسلم  وأبو داود(.
3. ينبغي ألويل األمر تقوى اهلل – عز وجل – بصدق ، والبحث عن البطانة الصاحلة، 
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فعن أم املؤمنني عائشة – رضي اهلل عنها – عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – أنه قال : “ 
إذا أراد اهلل باألمري خريًا جعل له وزير صدق ، إن نسي ذكره ؛ وإن ذكر أعانه ، وإذ أراد 
اهلل به غري ذلك جعل له وزير سوء إن نسي مل يذكره ؛ وإن ذكر مل يعنه “. ) رواه أبو داود(.

ولنعلم أن :
جيب أن حناسب أنفسنا قبل أن حناسب من قبل الرقيب.
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عندما يظل الضمري حيًا لدى اإلنسان تصبح احلياة مستقيمة، فنقاؤه جيعلنا 
بأنفسنا  نتفاخر  أو  نتجرب  أن  فالجيوز  مطمئنة،  آمنة  راقية  حياة  وجمتمعاتنا  نعيش 
على من هم معنا أو حولنا، ألننا مجيعًا جيب أن نتذكر أين كنا وكيف أصبحنا ؟ 
بنيت  العظماء يف اجملتمعات  الرجال  الكلمة. فدعامة  أن نكون رجااًل مبعنى  بد  ال 
قواعدها على قمة اإلخالص جملتمعاهتم، هم أصحاب األيادي البيضاء، فبهم حتيا 
احلياة ويعظم شأن األمة بالصالح املتكامل صدقًا وعمالً وحكمًا نظيفًا ال حييل إىل 
جهة وال يتقرب حبكمه إىل جهة أخرى، فهو أمني على مصاحل األمة ليسري هبا على 
طريق النجاح والعلو والعمل باألمانات، وعليه كسر كل ما يعوق تقدم هذا اجملتمع يف 
احلياة والكل منا يعلم أن فيها معارك مجة.. هي كيفية السري على الصالح والفالح 
يتجربون  ال  فالعظماء  احلق،  ومغط  الكذب  من  التخلص  كيفية  وأيضًا  والصدق 
بالصالحيات وال حيببون اخليانات بل يكرهوهنا، وهم حريصون وحذرون من مغط 
احلقوق، أهنم يعلمون أن هذه األشياء هي اليت تعكر تقدم اجملتمع، وجيب علينا أن 
اجملتمعات،  صفو  تعكري  يف  يتسبب  من  كل  البشرية  تعامالتنا  دائرة  خارج  هنمش 
أال يصيبك  الذهول من تصرفات هؤالء السيئني آكلني السحت؟ ؛ إهنم يفعلون ما 
مع  تتفق  وال  اإلنسانية ،  واملبادئ  تتفق  ال  قد  وأغراض  مغلوطة  أفكار  من  يشتهون 
أوامر من وضعونا على هذه الكراسي الدوارة ألننا مل حنقق ما أمرونا به؟ أال نتعلم 
ممن وضعونا كيف يتعاملون مع مَن الْتجأ إليهم؟ أال يكون يف هذا قمة الضعف والغباء 
فينا حنن الغاوين .. حنن املوضوعني ؟ بلى، إننا قد عرَّضنا أنفسنا حملاسبة الرقيب 
اختلَّت  قد  ألننا  بلى،  النفسي ؟  الضعف واالنكسار  أليس هذا هو  لنا،  وعقابه 
عندنا القِيَم يف األساس، وتنكرنا ألهل املعروف مبعروفهم وخُنّا األمانات ! هذا هو 
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الواقع ، وهذه هي املرارة، صدق أو ال تصدق !! هذه هي احلقيقة اليت ال مناص 
منها ، فإما أن تتعظ قبل فوات األوان وَترشُد ؛ وإال سوف تتذكر بعد الفوات فتندم 
، واحلقيقة أنه على كل منا أال يتضايق إذا تقدم يف احلياة ببطء شريف؛ ألنه أفضل ممن 

يتقدم بسرعة مزيفة .
كما أنين أقول لك: ال تنمي الباطل مهما كان نوعه ؛ ألننا عندما ننمِّي الباطل 
باجلحود والنُكران ؛ فقد عودنا اجلبلة بذلك على خيانة األمانة عندما نستغل موقع 
بعضنا على  تعاىل  واملال  اجلاه  فرص  لنا  ُأتيحت  وحينما  الدوارة ،  الكراسي  هذه 

أهله وأخالئه ، وعلى من يراجعونه وهم حباجةٍ ملراجعته . 
ويف هذا املقام أقول :اتعظوا يا من أكرمكم اهلل - تبارك وتعاىل - باملال وقد 
داخل  قفزنا  لو  ألننا  ؛  املتنكرين  املتكربين  من  تكونوا  وال  نصيبًا  اجلاه   من  أعطاكم 
نوافذكم اخلفية واملوجودة يف أعينكم فسوف جند حياتكم حميّرةً مغلوطًة ومشبوهًة، 

ل إليكم .
ِّ
قلقًة مستنفرةً كأهنا فرت من قسورة ؛ ألنكم حرَّفتم   ما وُك

فالذين قد أنعم اهلل - عز وجل - عليهم بنعمة املال واجلاه وحرية الرأي .. 
يتنكرون فيذهبون مع  يتململون ؟ وملاذا  بالنعمة؟ وملاذا  ملاذا جيحدون ويكفرون 
أهوائهم؟ فهل  هذا عدل يقيمونه ؟ ، وسؤايل: أمل تقرؤوا تاريخ أسالفكم ؟ أمل تقلبوا 
يف صفحات التاريخ فتنظروا عاقبة من كان قبلكم ؟ ملاذا تتجاهلون معرفة عناصركم 

األساسية إذا كانت مغلوطة أو متنكرة ؛ من أجل نعيم مزيف   تعيشونه؟.
عجبت هلؤالء العجب العجاب ، وذهلت من هذا اجلحود وعدم االعرتاف 
الذي قد يُلبسنا القناع  الذي يتسبب يف إجياد الكراهية يف قلوب اآلخرين لنا ؛ ألننا قد 
ال نعلم الكثري عندما نتقلد املناصب ، ولستُ حباجةٍ ألن أشرح الكثري منها ، فكل من 
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قرأ سوف جيد نفسه يف املوقع الذي اختاره لنفسه إنه قـد أتى باحلكم على نفسه، فأين 
حننُ من هذا وذاك ؟ ولكنين أقول : انظر إلينا عندما ترتكنا هذه الكراسي أو يرتكنا 
مالنا أو جاهنا ؛ أين نكون حينئذ لو بَعُد عنا كل هذا ؟ .. كيف نتذكر متايلنا عليها 
وحتكمنا يف متايالهتا ؟! ، والبد لنا من تركها أوترك أحدها طال بنا األمد أم قصر 
.. فهذه هي النهاية الطبيعة لبين اإلنسان ، وتلك هي سنة احلياة ، ولكن علينا أال 
نتعجب إذا أخربتكم أن هناك جحودًا بصور  عديدة وبأنواع خمتلفة ، وهناك جوانب 
يرتتب  ملا قد  الواجهة ، حتسبًا  بعدها يف  الظهور  املتنكرين  شتى خيشى مثل هؤالء 
عليها من مواقفهم السالفة ؛ ألن  اجلزاء من جنس العمل . أال نتعظ قبل فوات األوان 
ونشعر مبكانة هذه الكراسي ونعمتها فنعطيها أمانتها ؟ أال نقدِّر قيمة اجلاه واملال وما 
هو املطلوب منا ؟ ، أال  نقدِّر اإلمكانات اليت ُأتيحت لنا ؛ جاهًا ومااًل وعزة ورفعًة 

وأمنًا وأمانًا ؟ هل نقدِّر أمثاهنا ؟ أال نتطلع ونتعظ بأحوال من هم حولنا؟ 
وخالصة األمر أوجزه لك إن اتسع صدرك يل عزيزي القارئ :

 لو علمنا بنظرات اجملتمع لنا بعد تركنا هلذه الكراسي أو فقداننا هلذا املال ؛ 
يا  نعلم بنظرات اجملتمع ولسان حاله يقول يف نفسه:  ليتنا  ما كانت أفعالنا هكذا.. 
اهلل..!! هذا كان .. وهكذا أصبح!!! ، قاهلا ابن خلدون :    »دوام احلال من 
احملال«، بل ويرمونه بنظرات متعجبة مستهزئة .. !! وقد ينادون عليه : يا من كنت 
.. يا من .. كيف أصبحت ؟؟؟ إهنم  يريدون ما هو خلف الكلمات من معاني 
... !! ، اآلن حنن مثل ما كنا !! ولكن أنت كيف أنت ؟؟ فيا للعجب!!!، 
 ، !! خاسرًا  ظمئًا  منها  خرج   ولكنه  ؛  راحبًا  منها  خرج  ليته   .. يتعظ  كان  ليته 

وليت بعضنا اآلخر  يتعظ مبا كان !! 
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الكـــــرســي بريق  غــــرك  من  أقوام يا  من  قبلك  غري   كم 
الكرســـي   بريق  ضخــــمك  األقــزامقد  من  وكنت   عالك 
النـــــاس لكل  واألعمام فتنـــــــــــــــــكرت  األخوة   وطردت 
صفــــــاقة بكل  عاملــــــــت  واأليتــــــــــام قد  األرامل   حتى 
عبــيدًا احلاجــــــــــات  ذوو  خُـــــــــداِم كان  أو   لسعادتكم 

الكــرسي                  فوق  سنينًا  إســــــــهاِمقضيت  أو  عطاءٍ   دون 
إجنازًا حيـــــــــــــــوي  ال  أرقام رصيدك  بال  صفرٌ   رصيدك 
الناس أمـــــــــــــــــور  عطلت  العام قد  الشــــأن   وتناسيت 
حلـــــــــــــــــظاتٍ يف  ننجز  كنا  عــام ما  يأخذ  بعهدك   صار 
لصـــــــــــــــــــــوابك وعُد  تغرت  األيام ال  تصـــــــــــريف   واقرأ 

الكـرسي                    منك  يومًا  االسرتحاِمسيُنزع  يُجديك    ولن 
وحيدًا                    النــــاس  بني  واألحالمومتشي  املاضيَ   جترت 

فعلينا إذا دقَّ اخلوف قلوبنا أن حنذر ، فإنه قد جاء النذير من قِبَل الرقيب ، وإذا 
تعثَّرت لدينا الرؤية فال خنسر اإلفادة من جتربة األمس حني التعثر يف حاضر اليوم ؛ ولكن ما 
أكثر الذين ال يستفيدون من جتارهبم أو جتارب  غريهم .. وهذه مشكلة ، وإذا مل نتعلم ومل 
نستفد حبال من هو أفضل منا علمًا ودرايًة وسُمْعًة وإخالصًا وأفعاال خَيِّرةً ثابتة يف حياته؛ 
فلن حنقق شيئًا غدًا ، واإلخالص له شأن عظيم ؛ فقد اختص ربُّ العزة عبادَه املخلصني  
ببعدهم عن الكرب والعذاب ، وذكرهم يف سورة الصافات أكثر من مرة ؛ فقال سبحانه : 

} إاِل عِبَادَ اللَّهِ الْمُْخَلصِنيَ { الصافات :)40 -128-74- 160( .
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اللهم ثبتنا بعلٍم من عندك ويقني راسخ ، وباعدنا عن غرور الكراسي وفتنة املال 
ومكانة اجلاه ، وثبتنا باحلق   وسريّنا إليه .

فواهتا ، وال جتعلنا من اجلهالء  قبل  األمور  يعرتفون حبقائق  الذين  اللهم اجعلنا من   
املغرتين اجلاحدين املتنكرين .

وهناك مقولة ألحد احلكماء جاء فيها:..
جنسه  بين  تصرفات  أمام  األيدي  مكتوف  ويقف  أحيانًا،  اإلنسان  يعجز  »قد 
يف  األفضل  هو  ما  تعلمنا  لكي  السماء  من  مبالئكة  نأتي  أن  مقدورنا  يف  ليس  وأنه  خاصًة 

تعامالتنا البشرية«!!.
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وهالك  فساد  مثارهم  احلسود،  خليلهم  وثالثهم  الكذوب  أخو  املتكبّر 
امَلقت  بؤرة  فإنّهم  االحندار،  مهاوي  وبلغوا  للبَوار  أنفسهم  أهَّلوا  وقد  وتدمري، 
بكربيائهم  وميحقون  الرَّمحن،  غضب  يستمطرون  املتكبّرون  للخسران.  وطريقهم 
رزق املنّان، تذّل بكربيائهم  أنفسهم، وتظلم قلوهبم، وتطمس به  أبصارهم، وحتيِّر 
أفكارهم، وُتلحق هبم أضرار كبرية، وأخطار عظيمة مفزعة مفجعة، آثارها تناُل 

أفرادهم.. الّلهم جنّبنا الكِرب وأهله. 
إنَّ الّتقمُّص بالكرب والكذب واإلصرارَ عليهما؛ يوقع املرء - ال حمالة - يف كثري 
منهما،  أيٌّ  يَنجُـوَ  ولن  ؟!،  واجلحود  املعاصي  من  عليهما  يرتتّب  وكم  اآلثام،  من 
الفرقة  إىل  يقودان  َّهما  فإن والنَّميمة،   الكذب  من  السماوية  األديان  كّل  رَتْ  حذَّ ولقد 
هذين  من  عديدةٍ  مواقفَ  يف  ربُّنا  رَنَا  حَذّ وقد  عقباه،  ُتحمَدُ  ال  ما  وإىل  واالختالف 
يكون  أن  السويّ جيب  اإلنسان  الربكة، وإنَّ  الدِّين وميحقان  يُضيّعان  َّهما  فإن الصّنفني؛ 
سريعَ البديهة بعيدًا عن الكِرب،  خيشى ربَّه مستغفرًا لذنبه، نادمًا على تقصريه. وإنَّ 
اإلصرار على التَّحاسد جيلب الّذنوب ويُعظِم املعصية، فكلُّها ُتخرج اإلنسان من دائرة 
قبيحة،  آثارًا  واملراوغة  للكذب  وإنَّ  الرَّمحن،   لسخط   وُتعرّضه   الكامل،  اإلميان 

وحصيلًة نكِدَةً، ونتائجَ خمزية.
َّنا يف هذا الزمان نشكو من غشّ القلوب وظلمة العقول.. فيا أيُّها احلاسد: اعلم  إن
أنَّك متحق الربكة، وتقصّر األعمار، وتطمس التاريخ، وتضيّع اجملد، وتفقد اإلجابة، 
فإنّ الكذوب مصائبه اليت حتّل بنا كّل يوم مجَّة وإن نوازلهُ ُتيِبسُ الّثمار يف أغصاهنا. ليتنا 
نعلم عن هذه العواقب، ولو علمنا الهتزَّت هلا اجلبال الرّواسي وانشّقت هلا األرض؛ إنّه 

يدمّر الّثقة.. ويقضي على التآلف بني القلوب، وهو أشدُّ من ضرر السّموم.
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وقد اهتم الدُّعاة  وامُلصلحون بتبيان آثار الكذب وسوء عواقبه.. فهل من جميب 
وهل من متدبّر ؟ نعم  هذا ما تلمَّسناه وعرفناه يف كتاب اهلل وسنّة رسوله -  -   إن 
الكذب له آثارٌ مذهلة،  وأسبابٌ مزعجة، تنقلب على الكذوب نفسه. وعليه فما أكثر 
املعاصي اليت يرتكبها كّل مَن كذب، وقد رأينا للحسود مواقفَ عديدة ٍعُوقب هبا يف دنياه 
قبل آخرته، وإنّنا نأمل من اجلميع أن يبتعدوا عن الكذب والّتحاسد،  خصوصًا وحننُ يف 
زمن شاعت فيه كثرة الّتحاسد،  واستفحلت فيه كلمة الكذب، وقد سهُل فيه اعتياد  
الكذب، بل وأصبحت هي املقولة املروَّجة واملستحسَنة عند املتكربين أصحاب اخُلياَلء 
اليت حتمل خصائصهم، وقد ُألِفت يف هذا الزمان كلُّ كذبةٍ وكذبة عند املنافقني أصحاب 
املعاصي.. ومل ال والكذب مسة من مساهتم وصفة مالزمة هلم وعالمة ال تنفكّ عنهم قال 
: )آيَُة الْمُنَافِِق َثالٌث: إَِذا حَدَّثَ َكَذبَ ،..(متفق عليه ،.. رمحاك ربّي ! إنَّ أهل 
دائم،  فيجعلهُ يف خوفٍ  بنقمته  املوىل  ويتوعّده  الكذوب،   يشمئزّون من  الصادق  اإلميان 
وضياع مستمر؛ ألنّه قد أتى مبا يُغضب اخلالق وهو التملّق بالكذب، ومَن خيالف سننه 

وأوامره فسوف جيين العقاب.
هبا  ودُمّرت  اجملتمعات،  هبا  هلكت  فقد  ُتعَدّ؛  وال  ُتحصى  ال  الكذب  آثار  وإنَّ 
اإلخبار  هو  فالكذب:  مهالكه؛  رأينا  قد  ما  وكثريًا  احلقوق،  هبا  وُضيّعَت  الشعوب، 
يفطن  يكاد  فال  املرء  على  خيفى  قد  ما  منه  ولكن  للعيان،  ظاهر  وهو  احلقيقة،  خبالف 
لبعضه، كما رُِويَ عن أحد احلكماء أنّه قال: » قد وقعتُ يف الكذب فشعرتُ بأنه جيرُّني 

: ).. وَإِنَّ الَْكذِبَ يَهْدِي إِلَى الُْفجُوِر.. ( متفق عليه. إىل املعاصي »؛ ولذا قال 
قال بعض العامَّة: وقعتُ يف الكذب فلم يعاقبين ربّي بشيء، ثمّ بعد قوله هذا أراه 
اهلل  - عز وجل - يف منامه مَن يسأله: كيف تقول الكذب ؟ أمل يَحرمك اهلل - عز وجل - 
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لذة مناجاته، وحالوة طاعته؟ فقام منزعجًا وقد تراجع، وتاب عن كذبه.. فليتنا نعترب 
وُنقلع عن هذا الدَّاء البغيض.

اهلل يقذفه   نور  العلم  فإنَّ  النافع،  العلم  نور  املرء  حرمان  الكذب:  آثار   ومن 
- عز وجل -   يف قلوب الصَّادقني.

اجلهلة  بعض  يقول  وقد  الرّزق،  وحرمان  نوب  الذُّ يف  الوقوع  الكذب:  آثار  ومن 
واملنتفعني: وهل أكثر  أصحاب  األموال  إاّل  الَكَذبَة  ؟!،  فكيف  جنمع  بني  هذا وذاك؟؛ 
نقول: إنَّ العقوبة هي حرمان راحة القلب وتلويث املال، وقد تكون بأحد األمرين؛  إمّا مبنع  
الرّزق  أو قِلَّته ..  وهذا  قد يكون  أخفّ  من  عقوبة كثرته أو إغداقه، فإذا اشتدَّ غضب 

اهلل تعاىل على الكذوب فقد يُغدق عليه املال.. 
 شَيْءٍ 

ِّ
ُكل َأبْوَابَ  َفَتحْنَا عََليِْهمْ  بِهِ  رُواْ 

ِّ
ُذك مَا  نَسُواْ  َفَلمَّا  تعاىل: }  يقول اهلل  ولذلك 

حَتَّى إَِذا َفِرحُواْ بِمَا ُأوُتواْ َأخَْذنَاهُم بَْغَتًة َفِإَذا هُم مُّبْلِسُونَ { سورة األنعام: )44(.
السامية،  األخالق  من  الكثريَ  يُحرم  كما  الرّزق،  بركة  يُحرم  قد  الكذوب  إنَّ  ثمّ 
واملراتب العالية.. وهذا أمر مُشاهد معلوم.. أال ترون..؟! أال تعتربون..؟! فكثري 
من الناس ممّن رأينا ال يزداد إال بُعدًا عن اهلل، كما أنّك جتده دائمًا فقريًا يف احلقّ، وليست لديه 
شهامة وال مروءة وال وفاء وال  استحياء، فمَن عُرف هبذه الصّفات فهو منبوذ يف  جمتمعه؛ 
حتى ولو رآه الناس من أصحاب املال واجلاه، ولكنّنا نقول: إنّه فقري النَّفس والرّوح، فقري 

التُّقى، فقري السعادة، فقري السَّكينة، ال يعرف االستقرار،  وال  يَـــقِـرُّ  له قرار.
ومن آثار الكذب: أنه يُورث الوحشة يف النَّفس،  واالضطرابَ  يف األعصاب ويُهوِّن 
مدد  حيجب  والكذب  العقوبات،  وأقبح  اآلثار  أخطر  من  وهذه  القلب؛  على  املعاصي 
مري وارتكاب األخطاء، كما أنَّ الكذوب  النّور عن كّل مَن اتَّصف به، وجيلب له جفوة الضَّ
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يشتهر يف جمتمعه بكثرة اآلفات وكثرة املنّغصات، وال توفيق له وإن َكُثرَ ماله  أو حُرم منه.
يقول أحد الصّاحلني: إنَّ  للصدق ضياءً يف الوجه، ونورًا يف القلب، وسِعًَة  
يف الرّزق، وقوّةً يف البدن، وحمبًّة يف قلوب املؤمنني. أمّا الكذب فهو سواد يف الوجه،  
وبُغض يف  الفكر،  البدن، وكآبة يف  الرزق، ووهن يف  القلب، ونقص يف  وُظلمٌة يف 

قلوب املؤمنني.
للكذب  يكن  مل  وإن  الطاعة،  ويَحرم  الوشاية،  ويُكثر  اهلمس،  يُوجد  والكذب 

ذنب إاّل استحقاق اللعنة وتقصري العمر ومَحْق الربكة لكفى به وزرًا، فإنّه يستدرج أهله 
املنتفعني به، ويرديهم من  يُبعدهم ويُخرجهُم من حميطهم  أنّه  املهالك، كما  إىل قمّة 
له كذبه ويفتخر به مع  قمم  العال  إىل أسفل الدّرك، وال يزال هذا الكذوب يكذب ويُزيّن 
نفسه فال يقتنع حتى يُردىَ ثم يُهلك.. أين قارون وأين فرعون؟ وأين عمرو بن هشام ) أبو 
جهل(؟ وأين عبد العُزى بن عبد املطلب ) أبو هلب ( ؟ وأين أمية بن خلف ؟ وأين الوليد 
بن املغرية؟  وأين عقبة بن أبي معيط ؟  وأين عتبة بن شيبة؟وأين عبد اهلل بن خطل ؟ 

وأين عبد اهلل بن ُأبيّ بن سلول ؟.. فهل من جميب ؟! وهل من مُعَتِبر ؟!.
لعورات  املتتبّعون  العباد،  أسرار  على  لعون  املطَّ بالنّميمة،   املشّاؤون   أمّا 
درمهًا   أو  مرتبًة   هبا  لينالوا   آخر،  إىل  مكان  من  هبا  فيتنقلون  وهفواهتم،   اآلخرين 
الرَّذائل، وهذه  قمّة  املعاصي ووصلتم إىل  ارتكبتم  إنّكم  نقول هلم:  فإنّنا  أو دينارًا، 
بعض،   حتى يصعب على  بعضها من  ويُولَد  ُّألمثاهلا،  أنّها جتر  آثارها  من  األشياء 
َّه قد اشتهر هبا، فيزيّن له الشَّيطان أفعاله القبيحة.  املرء اخلروج من هذه الصّفة؛ ألن
إنَّ عواقب السّيئات سيئات أخرى، وال يزال املرء يتآلف مع املعصية ويتهاون باخلطايا 
حتى يهلك،   وال يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند اهلل - عز وجل 
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-  كذابًا، ومن متادى يف إفشاء األسرار فإنّ فكره يتآلف معها ويستسيغها فيستأنس  
هبا يف حديثه  ويصبح من الذين يهمّهم الوقوع فيها، وهبذا يكون قد أوصل نفسه إىل 
غاية التبلُّد واجملاهرة، وال يزال العبد يتحرّى قول الكذب حتى يهون عليه األمر ويصُغر 
يف قلبه، فتلك عالمات اهلالك، وكلُّ ذنب قد يصغرُ عند اإلنسان ولكنّه عند اهلل قد 

يكون من أكرب الكبائر.
وقد رأينا كثريًا من الناس يرَون ذنوهبم كأنّها سحابة أقبلت ثم مضت، وهذا إذا 
حصل عند بعض الناس فنقول: إنَّ القلوب قد ماتت عزَّهتا وأورثت الذلّة، فانشدوا العزّة 
بطاعة اهلل - عز وجل -  وحافظوا على أوامره ونواهيه؛ ألنّ  حكمة اهلل - تبارك وتعاىل 

- وعدله قد اقتضت أن يذل ّمَن متادى يف غيِّه،   طال به األمد أم قصر.
وإنَّ الوشاة بَُغاةٌ قد أطفأ اهلل - عز وجل -  نور عقوهلم، ولن يبارك اهلل - عز وجل 
-  يف أعماهلم ولو بعد حني؛ ألنه أطفأ توهُّج  إحساسهم، وخذل مجيع أعماهلم ـ هذا ما 

ملسناه ـ 
أما املتكبّرون ومنكرو احلقّ وقليلو املعروف وجاحدو اإلحسان، والذين ال يرون 
يف هذه الدّنيا إاّل أنفسهم، وال يشعرون مبآسي غريهم، وال يستجيبون لنجدة مَن جلأ إليهم؛ 
العبد اخلائف، األوّاب  الورع الصّاحل،  الّتقيُّ، املطيع املنيب،  هؤالء هم املتكبّرون. أما 
َّها ُتغَفر بأعماله اخليّرة  الطيّب، صانع املعروف يف أهله وغري أهله، وإن كانت له هفوات فإن
أو  زمنه  به  طال  إليه  تتوجَّه  االفتخار  ألقاب  من  وكم   - وتعاىل  تبارك   - اهلل  بإذن  اجلليلة 

قصر، وسوف ينال املراتب  العليا يف الدّارين بإذن اهلل تعاىل.
أيّها  فيا  مثاره،  وسيجين  اللقب  بئس  ينال  سوف  فإنّه  الكذاب:  الغادر  اخلائن  أمّا 
العباد، فإذا  القطيعة بني  ُتوِجد  أيّها الكذوب، احذر فإنَّ بضاعتك املنتنة  الواشي ،ويا 
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َّها تسبّب قطع اخلري وأنت صانعها.. أال ختشى..؟!  وقعت الواقعة وحلَّت القطيعة فإن
أال ختاف ؟؟، ستّتصل بك أسباب الشّرّ.. وبعدها نقول لك: هذه بضاعتك املنتنة، 
فاعلم أنَّك قد وصلت أسباب الشّر بعضها ببعض.. وهنا نناشدك: ماذا تريد أن يـكون  
وأيّ    ، جناح  وأيّ  َّفالح،    أي  بعدها  يأتي  أن  املمقوت  فعلك  بعد  تتوّقع  هل  ؟،  بعدها 
خري ؟، ثمّ أيّ عيش مَلن انقطعت عنه أسباب اخلري ؟!، فأنت قد أصبح لك إرث، إنَّ 
َّك فرَّقت بني العباد، وأتلفت  أيّها الواشي الكذوب يف هذه الدّنيا؛ ألن إرثك أجياف نتنة 
القرابة  وحمْقتَ املودَّة، وباعدت بني األصهار، ومن أنواع العقوبات اليت تنالك أيّها الكذوب 
أنّك سوف ترتدَّى يف كمّ املعاصي،   وإن تظاهرتَ أمامنا بالصّالح واملعرفة والثقافة، فإنّ 
أفعالك  السّيئة قد ُتدخلك حتت  مظلّة اللعنة، كما ُلعن آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهده، 

كما أنّ أفعال الكذب مجّة ألنّه يكتم اخلري وخيفيه.
السيئات، ويطمس احلقّ، ويباعد بني األخالّء، ويشتت  يُظهر  الكذوب  إنَّ 
بني  القرابة، وينسف املصاهرة.. هنا السّؤال واحلرية  ممّن يتظاهرون أمامك بالصّالح 
والفالح وسجاجيدهم خلف ظهورهم معلَّقة على مقاعدهم؛ ولكنّهم من أصناف 
اآلية  أشارت  وقد  األصناف،  هؤالء  وغريب  عجيب  شيء  الوشاة..  الكذبة 
الكرمية إىل هذا  الصّنف من الناس عندما أخربنا ربّ العزّة  يف قوله  تعاىل: } يَحَْذرُ 
مَّا  مُْخِرجٌ  اللّهَ  إِنَّ  ُقِل اسَْتهِْزءُواْ   ُقُلوبِِهم  فِي  بِمَا  ُتنَبُِّئهُمْ  ُتنَزََّل عََليِْهمْ سُورَةٌ  َأن  الْمُنَافُِقونَ 

َتحَْذرُونَ { سورة التوبة:)64(. 
إنّهم يلبسون مالبس الّتقى والوَجَل من اهلل - تبارك وتعاىل -  وهم يعلمون بداخلهم 
أنّهم كاذبون، إنّهم يتظاهرون أمامك بصوم األيام البيض، ويعملون األعمال السّود،  وعندما 
يف  أنتَ  أغريب    !! أنا  مندهش  ملّذاهتم..  قوقعة  يف  يدخلون  فإنّهم  ظهورهم  يعطونك 
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زماننا هذا؛ سوف  مَن حللتَ على  يا  أنت  أم  أعجمي ؟!  أنت   أعربيّ  ؟!  جمتمعك 
أنفسهم لسخط  يعرضون  اآلخر  اجلانب  وإنّهم يف  قصر.  أو  بك زمانك  تكون غريبًا طال 
اهلل - عز وجل -  بنقل األكاذيب   ليجلبوا ألنفسهم درمهًا أو دينارًا أو مكانة يُريدوهنا وقد 

نسَوا أنه قد حلَّ هبم مقت  اهلل.
إنّ الكذب شرٌّ خطري، وداء مُفِزع، وطريق قذر،  وحلم أجياف يأكلوهنا.. أال 

تقفون..؟! أال ختجلون..؟! أال تستحيون..؟! إنّكم مثل ما تأكلون. 
َّوعال -  عسى  وإليك أيّها الكذوب هذه املوعظة واللمحة الربّانية من اهلل - جل 
نِّ  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ َّذِينَ آمَنُوا اجَْتنِبُوا َكثِريًا مِّنَ الظَّ أن يتذّكر مَن يعترب.. قال تعاىل: } يَأيُّهَا ال
إِثْمٌ وَال َتجَسَّسُوا وَال يَْغَتب بَّعُْضُكم بَعْضًا َأيُحِبُّ َأحَدُُكمْ َأن يَْأُكَل لَحْمَ َأخِيهِ مَيْتًا َفَكِرهُْتمُوهُ 

وَاتَُّقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َتوَّابٌ رَّحِيمٌ {سورة  احلجرات: )12(.
أيُّها املؤمنون ما أشدَّ حاجََتنَا إىل مراجعِة يقينِنَا، وتنقيةِ ضمائِرنَا وتزكيةِ َأنُْفسِنا، 
تذكرَي   وإنَّ  احلقّ.  كلمُة  إنّها  أال  الصّدق..  بكلمة  بيننا  فيما  التَّناصح  إىل  حباجةٍ  فنحنُ 
وإنَّ  الَفالح.  قمّة  يف  دائمًا  جيعلنا  السّامية؛   باألفعال  اخلالق  من  يقرّبنا  مبا  بعضًا  بعضنا 
االستغفار شيء عظيم؛ فهو املربِئ من كّل شائبةٍ،  واملنزِّه من أثر كّل معصيةٍ،  فكيف 

مبَن كان كذوبًا وكان ميدانهُ الكربياء وَرَدَّ احلقّ، ودينه درمهه  وديناره؟.
عن عبد اهلل بن مسعود - رضي اهلل عنه - أنه قال : قال رسول اهلل - صلى 
اهلل عليه وسلم - » إن الصدق يهدي إىل الرب ، وإن الرب يهدي إىل اجلنة ، وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند اهلل صديقًا ، وإن الكذب يهدي إىل الفجور ، وإن الفجور 
يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابًا«  رواه اإلمام البخاري 

يف كتاب األدب.



الصّدق؛  وكلمة  احلقّ  لقول  اهلل  يا  واهدنا  الكذب،  وكلمة  الزّور  قول  جنِّبنا  الّلهم 
حتى ننجو من سخطك..  الّلهم ثبّت  عقولنا بإمياٍن من عندك،  ويقني صادق ليوم لقائك، 

َّك أنت اهلادي وامُلرشِد إىل سواء السبيل. إن

ولنعلم أنَّ :
من كذب وسعى بالنّميمة؛ فسوف يقطف من مثار شجرة الزَّقُّوم إن 

مل يتب.
وكما قال الشاعر بشار بن بُرد:

اب حيلهْ لِي حيلٌة فيمن  يَنــــِـــــــمُّ                   وليِس يف الَكـذَّ
من كان يصنع ما يقـــــول                   فحيــــــــــــــليت فيهِ قليلهْ
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يُعْلِنُونَ { سورة  وَمَا  يُسِرُّونَ  مَا  يَعَْلمُ  اللّهَ  َأنَّ  يَعَْلمُونَ  َأوَاَل  تعاىل: }  قال 
البقرة: )77( ما أمجل أن جيعل املرء سريرَته طهرًا، وتصرّفاتهِ موصوفًة بالصّدق 
والوفاء! وما أمجل أن يتحلّى هبما املِرءُ  يف سائر تصرّفاته وجيعل أمام عينيه مراقبة 
ظه، ويصدق عند مقولته، ويفي مبا تلفَّظ  ر قبل تلفُّ ربّ األرض والسّماء، فيتفكَّ
به، ويعلم أنَّ له ربًا يعلم سريرته وعالنيته؛ فإن أيقنَّا بذلك نكون أئمًّة يُهتدى بنا، 
أو  نفسه،  ينسى بعضنا  الغاية املرجوَّة؛ لكن قد  لنحّقق  بالصَّرب  نتَّسم  أن  نريد  أال 
لسانه  فصاحة  على  معتمدًا  خداعهم  حماواًل  اآلخرين  مع  فيتعامل  يتناسى  قد 
َّه بذلك عبقريّ الفكر، ماهر التَّلوّن، ونسي أنّ حقيقة  وخداع نظراته، ظنًّا منه أن
مرضى  ألنّهم  هؤالء؛  عن  ُنعرض  أن  فعلينا  حني،  بعد  ولو  تنكشف  سوف  أمره 
سوء  ومرارة  غشّهم،  وعلقم  مكرهم،  أشواك  سيجنون  وعندها  الصّدور، 
نيّتهم؛ ألنّهم  لو كان هلم عقول هبا ميكرون فللناس عقول... واهلل - تبارك وتعاىل 
- خري املاكــرين، فرتاهم يتكلّمــــون بفصيـــح الكلمات ومجيل العبارات، ثمّ بعد 
أن ينفضَّ اجمللس يتنصّلوا من كّل التزاماهتم وكأنّ شيئًا مل حيدث!! هل قد نسيت 
أيُّها املتنّكر أنّ عليك رقيبًا وعتيدًا يسّطران كّل لفظ قد خرج  من لسانك؟! هل 
مازلتُ  الصّدور؟!  ُتخفي  وما  األعني  خائنة  يعلم  ربًّا  لك  أنّ  وغفلتَ  جتاهلتَ 
على  أقسمتم  قد  االلتزام  هذا  أليس  والفعل؟  القول  يف  تلتزمون  ال  ملاذا  أتساءل  
الوفاء به ؟.. أمل يشهد غريكم على ما تلفَّظتم به؟ بلى قد مسعته آذان صََغت، 
ربطًا  هذا  أليس  ووعدٌ...  تعهّدٌ  به  تلفَّظتم  ما  أنَّ  فهمَت  وعقول  رََأت،  وأعني 
للشّرفاء وقيدًا مَلن يدَّعون األصالة ؟! أما علمتم أنَّ الوفاء بالتزاماتكم فيه زيادة 

إلميانكم وقوة لقلوبكم وجالء ملا هبا من صدى املواقف؟ 
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ألنّ  عقل؛  به  يقبل  ال  فقد  أهواؤنا  تفرزه  ما  كّل  عند  نقف  أن  الّضروري  من  إنَّ 
أو قرار قد يكون صائبًا وقد يكون خاطئًا،  أو فكر  نظرة  أو  تفرزه األهواء من رأي  ما 
هل  ؟؟...  أنتم  أين  باحلقوق   التزمتم   مَن   ويا   املنكرة.  امللوثّة  األهواء  فلنبتعد عن 
تاهت عقولكم وراء األطماع، وشردت أفكاركم لتحقيق الغايات.؟. أم غاب احلقّ 
عنكم أيُّها اجلمع؟ ملاذا ُتبْدُون اجلحود أم أنتم من الذين ال يسمعون وال يعقلون، ومن القوم 
احلقّ  هذا  أليس  تعلمون؟!،  وأنتم  احلقّ  وتبدّلون  احلقوق،  ويغمطون  يتساهلون  الذين 
تاهت احلقوق عندكم؟  قلتم؟! هل  الذي  قوٌل غري  االلتزام  أنّ هذا  أم  التزامكم ؟  هو 
وهل التبس احلقّ بالباطل يف أذهانكم؟ أمل تقرؤوا وتسمعوا قول اهلل تعاىل:} وَال َتلِْبسُوا 
الْحَقَّ بِالْبَاطِِل وََتْكُتمُوا الْحَقَّ وََأنُْتمْ َتعَْلمُونَ{ سورة البقرة ) 42( وقد تعجَّبْتُ منكِ يا 
دنيا ملاذا تتزينني  بـِحُلِِيك يف أياديكِ بكّل مجيل، وتسعني بزينتكِ لكّل جاهل وهو  بزينتكِ 
مغرور، وتتزينني أمامه فطنًة منكِ أنّه بكِ من الغاوين. أال تريدون أن نتدبّر بفكر سليم ! 
فأدخلوا الصّدق يف قلوبكم وإاّل فستجنون مثار ظلمكم. نعم مجيل ما فعلتم إن وفيتم مبا 
تعهدمت، ولكن ماذا فعل اجَلمع بعد التَّفرق؟ إنّه مكرٌ قد مكرمتوه أو هو غزل قد غزلتموه 

وهل ختربوننا كم كانت حينها الساعة؟..
 معذرة عزيزي القارئ، إن خفيت عليك جتارب هذه الساعة !! 
 ولكن إذا أردمت أن نبوح لكم مبضموهنا هان وسهل علينا لنقول لكم :

كم كانت هذه الساعة؟ ليتهم صمتوا ومل يثرثروا بكلمات متشنّجة بأنّهم قد فعلوا 
التشنّج  ملاذا هذا  نتساءل   أن  نودُّ  لكنّنا  أيقاٌظ،  الدّوام  وأنّهم على  جمدًا، وقد ضحّوا، 
يف  عليها  صدقتم  قد  مواثيق  تلك  أليست  ؟  ألهله  اجلميل  تردّون  أال  ضحّيتم؟  بأنّكم 
مستشارٌ،  عليكم  أشار  أو  اخلواطر،  بكم  جنحت  قد  أهنا  أو  أكيد،  الساعة؟  هذه 
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وتلك   املتعصّبَة   اهلواجس  هذه  حشد  حتت  أقدامكم  فانزلقت  جانح؛  فكر  شدَّكم  أو 
تعرفون قدر  ليتكم  تتمهّلون..  ليتكم   تفكرون بصربٍ ؟  أال  املصطنعة.   االستظرافات  
اجملالس واحلقوق من حولكم، ليتكم تعرفون املخلصني، ونصحي هنا أال تطبقوا نظريات 
ميكافلي أفهمتموها؟ فإن مل تفهموها فالزمن كفيل أن يعلمكم ويعلم من يأتي من بعدكم أيها 

اجلاحدون، وال تتأثرون بقول غريكم، أين العقول املدركة ؟ أخربوني إن كنتم تعلمون..
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إن الوعد مبثابة العهد ، والعهد ميثاق بني الناس ، فمنا من يقطع العهد ويويف 
به، ومنا من يقطع العهد والوعد؛ وال يلتزم به ، ومن يلتزم به ، تره يعيش يف الشك 
والريبة، وليس له وجه واضح ، وال معروف ، وال لديه فكر منطقي، مثل هؤالء 
يقول هلم العقالء: ليتكم تنظرون يف الوجوه لرتوا ما هو مكتوب يف العيون!، أليس 
وشرفًا  أدبًا  وحجمها  اجملالس  هذه  قدر  يتناسى  أو  ينسى  أن  اإلنسان  جهل  من 
أليس  ؟  حولكم  مبَن  مبالني  غري  وتستظرفون  تشطحون  فلماذا  مبنطق؟  والتزامًا 
هذا غريبًا على ما تدَّعون أم أنتم قوم  ال تعقلون ؟ إن هذه الشّطحات ال يقبلها كل 
أنَّ األقدار ال متهلنا إذا  املهمّ جبانب هذا  لبيب أو فكر رشيد، والشّيء  ذي عقل 
جاءت حبوادثها.. أال نأخذ احلذر من حوادثها؟ لو أخذنا حذرنا منها ما حدث 
شيء من تلك الشَّطحات، وال اقرتبنا من األخطار، إال أنّنا ال منلك إاّل أن نقول: إنّه 
مُلون إخفاقهم   القدر قد حلَّ على الفعل، وكما يقال يف األمثال: إنَّ البَُلداء دائمًا يُحَّ
اللَّهَ  َفِإنَّ  حَسَنًا  َفرَآهُ  عَمَلِهِ  سُوءُ  لَهُ  ُزيِّنَ  َأَفمَنْ   { تعاىل:  قال  وكما  السبورة،  على 
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ َفال َتْذهَبْ نَْفسُكَ عََليِْهمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا 
يَصْنَعُونَ{ سورة فاطر:)8(، لكن من اخلطأ أن حنمل أخطاءنا على غرينا أو على 
القدر فإن مل نعرتف  فسوف  خنطئ على  الدوام؛  ألنَّ من يلجأ لذلك النّكران على 
الدوام يعترب معرتفًا يف قرارة نفسه بأخطائه وأفعاله بشكل أو بآخر؛ لكن مينعه الكرب 
والغرور من اإلفصاح عنها واإلقرار هبا... الّلهم ارمحنا من بالهة البَُلهاء، ومكر 

األعداء، وكذب الكّذابني األغبياء.. 
؟  األطماع  هذه  مع   - اجلمع  أيُّها   - النّقاش  هذا  ملاذا  نفسي:  مع  أتساءل  وإني 
وملاذا هذا اجلحود بعد التَّعهد وأخذ املواثيق؟، أتريدون أن مترّروا الكلمات  عن ميناكم 
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العباد وتدمغون وتطمسون هبا حقوق  بأفعال وأعمال تضرّون هبا  ويسراكم، وأن تقوموا 
غريكم؟ وما القصد من وراء ذلك كلّه، هل هو العجز عن فعل األتقياء؟! 

احذروا إهنا قد تصيب مقوماتكم فتصدموا وتصمتوا، وقد تشتت هبا أذهانكم 
وقد ُكتبَت عليكم إصْرًا، لكين أكرّر: ملاذا كّل هذا ؟ 

اللََة بِالْهُدَى َفمَا رَبِحَتْ  َّذِينَ اشَْترَوُا الضَّ أمل يقل ربّ العزّة يف كتابه العزيز: } ُأولَئِكَ ال
تِجَارهتُم وَمَا َكاُنواْ مُهَْتدِينَ{سورة البقرة: )16(.

أال تعلّمنا من جمالسنا ؟.. أال علموا  وفقهوا ؟... أال فهمنا وتفهمنا من 
معلمينا؟ فإذا مل حنبّ مَن يصدقنا القول، فلن نقبل النّصح ولن نفهم ما هو املطلوب 
فنحن  وإدراكنا،  علمنا  كان  مهما  القول  يصدقنا  مَن  حنبّ  مل  األصل  يف  أّلنّنا  منّا، 
اجّلهالء،  فإن أردنا الرّشد والّتفهم ألعمالنا، فعلينا بعمل اسرتاتيجيّة لكّل فرد منّا،  
حتى ال خيلط أيّ عمل صحيح بُين ببذل اجلهد وغاية الصّدق بعمل مغلوط بُين على 
االستهتار واألمر املفروط واملنبوذ،  وإنّ أكثرهم ال يفقهون وإن ادعوا أنّهم يعقلون،  
متسّكوا  ناصحتهم  أو  ناقشتهم  وإذا  اخلطأ،  يستحسنون  الكثري  رأيت  قد  وإنيّن 
وحياولون  بل  أفكارهم،  من  اقرتب  مَن  كّل  وحاربوا  آلرائهم،  وتعصّبوا  مبوقفهم، 
َّهم  جاهدين إقناع اآلخرين بصحّة مواقفهم وصواب آرائهم من وجهة أفكارهم،  ألن
يتعمَّدون أاّل يتبصَّروا وال يتَّعظوا، وبدون فهم للمنطق واألصول واحلقوق الواضحة، 
بل إذا حاول أحد أن يربهن  هلم على ضعف موقفهم وعيوب آرائهم أخذهتم العزّة 
فهذا  أصواهتم.  وفحيح  ونظراهتم  وجوههم  يف  التغيُّر  ورأيت  أنفسهم،  على  باإلثم 
الصّنف من البشر يدخل حتت اآلية الكــــــــرمية:}وَإَِذا قِيَل لَهُ اتَِّق اللَّهَ َأخََذتْهُ الْعِزَّةُ 

بِاإلِثِْم....{ سورة البقرة: )206 (.
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كما أنّهم حيبّون اخَللْط،  وال يستطيعون العمل إال هبذا اخَللْط املغلوط،  فيعتقدون 
أنّ فيه النّجاة ممّا يصنعون.... رمحاك ربّي. 

نريد  مبا  علم  على  نكون  أن   فعلينا  ينتظرنا؛   ولن   مثني   الوقت  أنَّ  ولنعلم 
أن  نعيشـــها، وعلينا  اليت  األوقات  أو علينا يف هذه  لنا  كانت  من حقوق، سواء 
نعلم  وأن  الشّرح،  يطيل  وال   الصدوُق  يــَمُنّ  ال  وأن  ببشراه،  املفيد  بإعطاء  نلتزم 
برشد فكّل مَن يكلّفنا فهو أعلم منّا مبا ننتج،  فال نطيل الشّرح،  لئال يضرّنا اجتهادنا 
فيما ال نعلمه،  وكّل منّا عليه أن يسرتشد وأن يعرتف بذلك املفيد.. أليس هذا 
وجل  عز   - اهلل  من  املمقوت  والّتعايل  والّضياع  الّتيه  على  نبقى  أم  الواجب؟  هو 
-  والعباد ؟ أميكن أن نقول لك أنّنا لنعرف اجلمع بذاتنا؟، اعلموا أنَّ الكل يعرف 
الّتاريخ فال ُتجِهدوا النَّفس أيُّها اجلَّمع، وشدُّوا الّلجام من أي تراٍخٍ موجود يف أقوالكم 
ألعذاره،  الوسيلة  اتَّخذه   مَن  أهلك  قد  فإنه  الكذب،  واحذروا  وأفعالكم، 
ما  بإخالص  وأتقنوا  الكلمــات،  خمـــارج  وأحسنوا  التَّفكري،  يف  بعمــق  انظــروا 
تؤدّونه من عمل، واحذروا مّما تتلّفظون به؛ فال ُتدخلوا عليه كذبًا وال مراوغة. 
يا يوم ؟  ال ندري  فإنَّ هناك يومًا قد أوقفتنا ساعاته يف حرية. ماذا حصل فيك 
كيف مرَّت هذه السَّاعة، وال ندري ما الذي تلفَّظتم به أثناء هذه السّاعة ! أهو 
تشنُّج وَغمْط للحقّ؟ أم هو سهو ونسيان، أم هو قمّة التَّمرد والعصيان ؟ أم هو 
تساهل واستهتار، أم هو جهل باستكبار؟ أم هو فريوسٌ قد أصاب التَّفكري من 
كثرة التَّعظيم والتَّبجيل ؟ وما الذي حدث يف التَّعبري ؟ هل هذا قد حصل كلُّه يف 
هذه السَّاعة؟ ! لست أدري ! هل هي أمور غري مدروسة؟ أم أنّكم واقعون يف 
اخللط بني احلقّ والباطل،  وهذه أفعال تفعلوهنا يف جمالسكم مع احملبّني،  خبّرونا 
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باحلقائق إن كنتم صاحلني،  أم هو التشنُّج والتَّعصب واالستعالء وَغمْط احلقّ؟ أين 
عهودكم؟ أين وعودكم؟!  إذا مل ُتمعنوا النّظر فلن تعطوا املفيد يف هذه السّاعة. 
جانب  من  َفيَُقيّم  منّا،   لكّل  احلربة  رأس  هي  به  تلّفظتم  مبا  الّتقوى  أنّ  تعلمون  أال 
اآلخرين مبا تلفَّظ به، نعم إنّ تقييم اآلخرين لنا من املقرّبني هلو رأس احلربّة لكّل منّا، 
فتقييم اآلخرين هو األصحّ، أال نفهم من احملبني فإذا مل نفهم فمن هنا نقول لكم: قد 
تبزغ مشكلة املفاضلة بني ما هو واجب أن يكون منك أيُّها اإلنسان لتكون حمبوبًا، 
وبني ما هو واقع مقدَّر قد جَنيت به على نفسك، فعلينا أال نَْغمِط احلقوق، وعلينا 
أن نكثر من الفضائل بالوفاء.هذا مطليب لكل إنسان سَِويٌ، لنكون بفعلنا السّامي 
مهيّبـني حمبوبني، وعليك باحلذر أن ُتوطئ مكانتك من اآلخرين.. أال تريدون ذلك 
أيُّها اجلمع؟ إنين مناشد، أليس من الواجب على كّل إنسان أن يكون حمبوبًا لدى كّل 
مَن يعرفه أو يتعامل معه،  وأاّل يلتفت وال يتوقَّف أمام حُسّاده املاكرين به ؟ وعلينا 
اليقظة أمام هؤالء، ولذلك جيب على اإلنسان أن يكون على دراية مبا حيدث حوله 
من أمور، نعم ذلك هو املفروض، واحرصوا - أيُّها اجلمع  - على املواهب اخليّرة 
اليت يف أحشاء النّفوس؛ فزّكوها لُتفلحوا قال تعاىل:}َقدْ َأْفَلحَ مَنْ َزكَّاهَا{سورة 

الشمس:)9(. 
ولكن قد يقال: إنّه من الصَّعب االحتفاظ بالصّفتني معًا؛ وهذا صحيح وقد خلَّصه 

الشاعر حممد بن وهيب يف قوله :
َّنِي       إِلَى الْجَهِْل فِي بَعِْض اأَلحَاينِيِ َأحْوَج      لَئِنْ ُكنْتُ مُحَْتاجًا إِلَى الْعِلِْم إِن

ولكن ميكن أن تقول: إنين فهمت أن زمانكم سيذهب كما ذهب أولكم هذه هي 
احلقيقة لدي وأترك املعاني ملن يفهمها.
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ولنعلم أن :
بأن   : إليها  مقولة مفهومة ، وأضيف  يوم لك ،ويوم عليك ، هذه  يومان ؛  الزمان 
تفسرها ومتحصها ، وخترجها مبخرج حسب حلم  أمورًا  أمورًا قضيت ، وهناك  هناك 

الرجال وقدرهتم على التفكري.
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اتَّصف  ومَن  ناله،  العال  لطلب  جتلَّد  ومَن  ظفر،  بالفضائل  حتلّى  مَن  نقول: 
َّه هناك بعض البشر ال يقرون مبعروف قدم هلم ؛ فنقول  باملكارم مسا. ولنعلم ونوقن أن
ظنًّا  باأللفاظ؛  والتَّالعب  املراوغة  حتبّون  وأنتم  املعروف،  أنكرمت  قد  َّكم  إن هلؤالء: 
َّكم راغبون يف الكسب والتَّعايل   َّكم تتجنّبون األخطار أو تتفاضلون هبا؛ ألن أن منكم 
فقط، وهذا قد يؤدّي يف النّهاية إىل اخلسارة،  سواء كانت ماديّة أم معنويّة، كما قال 
تعاىل}َأَفمَنْ َكانَ عََلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ َكمَنْ ُزيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا َأهْوَاءَهُمْ{سورة 

حممد ) 14(. 
بالصّدق  يتَّصف  الشّدائد مَن  أنّه قلَّ أن جتد يف وقت  يقينًا  يعلمون  الُفطناء  إنّ 
والوفاء، أو مَن يفيدون إخواهنم مبا ميلكون يف حياهتم؛ تضحية وبذاًل ووفاء هلم..  
إىل  حباجة  بأنّك  شعروا  إذا  الذين  األحبّاء،  هم  َّهم  أن فاعلم  هؤالء  وجدت  فإن 
مساعدهتم بذلوا لك كلَّ غاٍل ونفيس.. هؤالء هم األوفياء، فاحرص على حمبَّتهم 
َّه  وودّهم؛ ألنَّ هؤالء هم األصدقاء أصحاب الوفاء، وال تشغِل الفكر فيمَن ادَّعى أن
رَ للقيم السّامية  يف وقت الشّدائد، فاحلكمة يف حتمُّل الشّدة كما يف  لك حمبٌّ وقد تنكَّ
العامة تقول، )إنَّ املرجلة قد خُلقت بقلوب الرجاجيل، ما هي يف بنك التجارة جتارة، 
رون  واحلنظلة لو هي على شاطئ النيل زادت مرارهتا القدمية مرارة (، فال تتأثَّر مبَن يتنكَّ
َّهم ال يعرفون احلقائق وال يقدّرون قيمة الوفاء... إنّهم ال يريدون إال  هلذه املبادئ؛ ألن
املتفّكرون يف  للحقائق والقيم؟ وأين  فأين املدركون  املنتهزون،  مبتغاهم؛ هؤالء هم 
النُّكران  اتَّخذمت  أال ختربوننا كيف  بعقل واع  وقلٍب صادق؟ !  السّاعة  وقت هذه 
وبنيتم قراراتكم  يف هذه األوقات  املشحونة؟ أهي انفعاالت واندفاعات، أم عصبيّة 
؟  حني  بعدَ  ولو  ستندمون  َّكم  أن نوا  تيقَّ األوقات؟  هذه  يف  متَّت  وتشنُّجات  فاسدة  
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َّها كانت من حلظات الصّدق والوفاء؟ كال، إنّها مصاحل ذاتيّة،   وبعدها قد تقولون: إن
ومآرب شخصيّة،  قد تغلَّبت على األفكار فشوَّهتها، وعلى العقول فضلَّلتها... 
ات فعالً ؟ صارحونا  مع وحبُّ الذَّ أليس هذا ما كان يف هذه السّاعة؟ أم هي حلظة الطَّ
القول وبيّنوا لنا تلك السّاعة.. هل حدثت يف يوم جليّ،  أو يف ليلة  ممطرة أو يف فجر؟ 
أم أنتم مل تناموا هذه السّاعة؟ ملاذا الّتشنُّج مع عقارب السّاعة؟ أهي عقارب تدور ؟ 
أم هي ألفاظ خترج بدون تفكري؟ أم هي غلطة يف التعبري؟  أهي يف  الثالثة صباحًا ؟ 
أم اخلامسة فجرًا؟ أم الواحدة ظهرًا؟ أم السابعة مساءً؟ هل خُتربوننا كم كانت هذه 
َّها كانت من جانب واحد  السّاعة؟ ! أمل تكن حلظة وفاء من جانب واحد؟ بلى، إن
َّها أفكار يف رؤوس هبا عقول نيّرة، ولكنّها قد تاهت يف معسول  ... فاعلموها،  إن
الكالم،   مبعسول  ضلَّلها  مَّمن  ها  حقَّ لتأخذ  يومًا  تصحو  سوف  عقول  إنّها  الكلمات، 
َقدْ  َأوَ  األيام،   مع دوران هذه  ثابتون  تائهون   أنتم  ملاذا  للوصول إىل غاياته،   وانتهزها 
مشيتم حائرين يف الصَّحاري والغابات ؟ أم قد مضيتم سائرين بني السّهول والوديان؟ 
يف  ساحبون  أنتم  أم  ؟  السّراب   خلف  تسعون  أنتم  هل  الشّعاب؟  ظالل  يف  مخلتم  أم 
مائر أين تاهت ؟ وهل  األوهام، أم فقدمت الوفاء وأضللتم ضمائركم ؟ إنّنا نناشد الضَّ
تاه الوفاء ؟ ومن يبعد عن حمبّه سيلقى الصّديق له عدوًا ومن دون عناء وال موعد،  
فأوفوا وال ختتلفوا  إذا تبــيّن احلقّ لكم،  وابتعدوا عن الظنّ والشّبهات تكونوا يف زمرة 
الصّاحلني ال من املعتدين،  الّلهم إنّا قد أطعناك يف أحبّ األشياء إليك ُتطاع فيها،  إميانًا 
بإذنك،  بطاعتك  امللتزمون  أمرتنا،  وحنن  فيما  نعصك  بذاتك،  ومل  بك،  واعرتافًا 
تقدّست أمساؤك،  الّلهم أبعد عن أنفسنا التَّكبُّر واجلحود،  واغفر لنا فيما بني ذلك،  
الّلهم أقّل عثراتنا،  واغفر زاّلتنا،  وكّفر عنّا سيئاتنا،  فإن غفرت لنا فأنت الرّحيم 
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بنا، فال تكِلنا إىل غريب يتجهَّمنا،  وال إىل عدوّ ال يرمحنا، نعوذ بنور وجهك الذي 
،  ونصلّي  لمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة، من أن نَضِّل أو ُنَضلَّ أشرَقت به الظُّ

.- ونسلّم على رسول األمّة حبيبنا الّطاهر الصّادق األمني حممد بن عبد اهلل - 

ولنعلم أنّ :
كّل مَن صدق جنا...وكّل مَن َغدَرَ ُغدِرَ به ولو بعدَ حني..
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 - حنن مّتفقون على أن الكمال هلل - تبارك وتعاىل - والعصمة لرسول اهلل - 
ولذا فإنه ال كمال لبشر،  وال عصمة إال لنيبّ !.. واحلكمة تقول :) إن كنت جترأتُ  يف 

مقامكم فالعصمة ال تكون إال لنيبّ، وليس يف البشرية من ال يُنتقد(.
ألنّه  للنقد؛  للنقِصِ وحمٌل  قابٌل  اإلنسانُ  به  يقوم  كَلّ عمٍل   أن  ندرَك  أن  جيب  لذلك 
الصّفات  من  وهلا  ذاهتا  حدّ  يف  معروفٌة  إنسان«   « كلمَة:  إن  وحيث  بشر،  من  صادر 
املرتبطة هبا كالسّهو، والنّسيان، فالبدّ أن يكون له من النّقص نصيب، وال كمال ألي عمل 
) كل  مَن  قال  الكمال املطلق. وصدق  الواحد األحد هو صاحب صفة  مطلق،  فاهلل 

عمٍل إنساني كمالهُ يف نقصهِ (.
وحنن مجيعًا جنتهد ونسعى من أجل الوصول إىل الكمال؛ ولكن  اإلنسان دائمًا هو 
قات  والعثرات، من هنا جيب أن ال ُننزِّه أنُفسَنا عن اخلطأ،  اإلنسان، وكلنا معرضون للمعوَّ

فاخلطأ صفة من صفات البشر، وهو دليل تقصرينا يف بعض ما نريد عمله.
اآلخرين  ينتقدون  حينما  اجللساء   بعض  إىل  أستمع  وأنا  الكلمات  هذه  أقول 
من  كثري  لدى  مقبول  أمر   وهذا  الويفّ،  احملبّ  نقدَ   بنَّاءً..  أخويًا  نقدًا  هناك  بأنّ  فأشعر 
الناس، ولكنّين يف الوقت  ذاته   أشعر بأن آخرين ينتقدون - دون حتفُّظ- نقدًا غري بناء 
له مقاصد أخرى،  أو مبعنى أصحّ هو النّقد الذي دافِعُه الغرية  واحلسد: قال تعاىل: } 
لَّذِينَ آمَنُوا{ سورة

ِّ
َّذِينَ سَبَُقونَا بِاإلمِيَاِن وَال َتجْعَْل فِي ُقُلوبِنَا غِالً ل  رَبَّنَا اْغفِرْ لَنَا وَإلِخْوَانِنَا ال

احلشر: )10(، والغريب  أن هؤالء املنتقدين يَرَونْ أنفسَهمُ   فوق مستوى النقد.. ملاذا؟؛ 
ينتقدهم،  أن  ألحد  يسمحون  ال  وبذلك  واملعرفة،  العِلم  أصحابُ  أنّهم  يَّدعون  ألهنم 
ومعرفتهم..  علمِِهم  درجات  على  حصل  قد  أِحدٌ  يكون  بأن  االعرتاف  ويرفضون 
من  نف  الَّصَّ هذا  عجيب  للموضوع..  الّطرح  أسلوب  حتى  يرفضون  َّهم  إن غرباء!!  
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تزكوا  }فال   - وتعاىل  تبارك   - اهلل  قول  إىل  هؤالء  يستمع  أمل   ! نفسَه  يزكَّي  الذي  البشر 
أنفسكم هو أعلم مبن اتقى{ سورة النجم )32( ، تراهم يبيحون ألنفسهم  االعتداءَ على 
مواهِب اآلخرين ونقدها دون  استحياءٍ وال خشيةٍ وال خجل !، أال ينظرُ هؤالء من أيَّ 
كون يف قدراهتم 

ِّ
شيءٍ تكوَّنوا؟!!، والغريب أنك تراهم يتطاولون على اآلخرين ويشك

،وحيرِّمون على غريهم أن يَمَسَّ أفَكارهُم.. وهذا أمر عجيبٌ وغريبٌ حقًا.. ـ  فاهلل 
املستعان على ما يعتقدون، وهناك آخرون ينتقدون جملرد أهنم وجدوا اآلخرين ينتقدون 

فقط .
ونقول لكّل ناقد ناصح: البدَّ وأن تتحلَّى بالعدل وبالعلم واحللم واإلخالص، كما أَّنه 
جيب عليك أن تكون من الذين هلم باعٌ بأساليِب  النقد، وأصوِل الّتعامِل يف هذا االجتاه، 
ينفع   ُتوقع نفسك يف شَرَك اجلهالة، حينئذ تندم حيث ال  العلم، وال  وتقيسَ األمورَ مبيزاِن 

النَّدم وال يفيد.
َتهجُّم  وهو  مرفوض،  أسلوب  فهو  اآلخرين،  على  والتَّطاول  بالتَّجريح،  النّقد  أما 
قد أصبح أعمى، ولو وضع الناقد نفسه حمل املنَتَقد، فقدْ ال يستطيع أن يفعل مثل الذي 
انتقده، فيجب أن يتحلى النّاقد بسالمة الصَّدر، فينُقدَ من أجل أن جيعَل املوَضوع الذي 
أيضًا  يستخرج   إنّما  ويُظهره،  فقط  السيئ  منه  يستخرج  وال  صورة،  أحسن  يف  ينتقده 
بنَّاء  النّقد  ةِ األخرى، هنا يصبح  الكَِفّ ة املِيزان واآلخـر يف  كَِفّ احلسنَ وميتدحه،  فهذا يف 
بن  عَبْدُ اهلل  الرَّجَُل  نِعْمَ   ( الرسول   قوَل  أمل تسمعوا  يُفهم لدى اآلخرين..  وموضوعيًا 

َّليِْل(. عمِر لَوْ َكانَ يَُقومُ مِن ال
جَّرَ من النقد، بل عليه االستماع لرأي اآلخرين..  وعلى املنتَقد أاّل يتألّم وال يتَضّ

ويقول اخلرباء حتت عنوان: “  كيف تتجنّب القلق من النّقد ؟ “ هناك قواعد للنقد: 
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1-  االنتقاد غري العادل  جهالة يبطن حتته صفة من صفات احلسد، فال تكن منتقِدًا يف كلَّ 
حلظةٍ وحني، وعليك بأن تعرفَ متى تنتقد ليستفيدَ منك املنتَقد، وهنا البد وأن 
نتذّكر أنّه قد مير ّعلينا شخصٌ أو أشخاصٌ من ذوي العقول النّاقصة وهم يف األصل 
ال يتمتعون باحلكمة يف منطقهم، ومل يتوفر هلم سويّة الّتعقل، من هنا جيب الرّفق هبم ما 

استطاع املرء أن يرَفقَ هبم.
لتتجنّب مطر  القدمية  ثم استظّل مبظلّتك  بأمانة وصدق،  ما تستطيع من جهد  ابذل   -2

االنتقاد خشية أن يتسرب إىل عنقك.
3- احتفظ باألشياء الّتافهة اليت ارتكبتها، وحاول أاّل تتكرر منك، ومادمنا  ال نستطيع 
االنتقادَ  ولْنطلب  والُتقى،  الصَّالح  أهُل  اخَلّيّرون  يفعلهُ  ما  فلنفعْل  كاملني  نكون  أن 
مبثابة  انتقادنا  يكن  وال  لآلخرين،  انتقادنا  يف  مساعدةً  واجهًة  ولْنكن  املتحيَِّز،  غريَ 

الّتجريح.
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قال تعاىل:} مَن يَهْدِ اللَّهُ َفهُوَ الْمُهَْتدِ وَمَن يُْضلِْل َفَلن َتِجدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا {سورة 
.. الكهف: )17(.  من فقد الرُّشد؛ فقد اهلداية.. ومن فقد اهلداية؛ فقد تاهَ وضلَّ

التلوُّن مهارة ًوذكاء.. أجيبوا:   التلوُّن ؟؟.. سؤال ملن يعتقدون أن يف  ملاذا هذا 
كلّها  ليست  أزمات،  صاتٍ.. 

ِّ
منغ ُعقباتٍ..  اإلنسان  يصادف  ما  كثريًا  ؟،  التلون  ملاذا 

سهلًة وال هيّنة، بل قد تكون غايًة يف الصّعوبة،  وقد َتعُوق إنتاجنا أحيانًا، ومنّا مَن وهبَه 
اهلل - عز وجل - عقالً وفكرًا، وحينما ُتوهَبُ لإلنسان تلك املواهبُ فعليه أن يستخدمها 
يتَّسم  الذي  ِالرّشيد  فبالفكر  عليها،   -   - اهلل  شكر  من  ذلك  ألنَّ  احَلسن؛  الّتفكري  يف 
كلَّّ  ويريحُ  بإمياٍن راسخ،  اإلنسانيّة  أوضاعه  كلَّ  وسيتدبَّر  باملوضوعية ستستنري بصريُته، 

مَن يتعامل معه.
ه وتلوُّنه، ولسوف يرضى عنه خالقهُ،  فبمشيئة اهلل - تبارك وتعاىل - سوف يقلُّ خطؤُُ
َّه من املنطق أنّنا إذا حتلَّينا  ، وال يتلوَّن؛ ألن ، وال يضلُّ وسوف ُتحفظ أقدامه من الزّلل، فال يزُلُّ
باطن  عندنا  يكون  ولن  مبشيئته  سنُفلح  فإنّنا  االستعجال،  وعدم  والتَّبصُّر  والنُّصح  بالتَّدبُّر 
سوء، وكما يُقال: » يف الّتأني السّالمة ويف العجلة النّدامة«، ألنّها من عمل الشّيطان، وما كان  
الرّفق يف شيء إال زانَه، وال ُنزع  من شيء إال شانه.وإذا تأصّلت فينا - بين اإلنسان - تلك 
تبارك  معيتنا مبشيئة اهلل -  هُم يف  مَن  ويفلح  ُنفلح  وبه  إمياننا،  يقوى  الطيبة فسوف  اخلصائص 

وتعاىل -.
إنّ السّري على طريق الَفالح والرَّشاد جيعلنا نقدّم أعمااًل جميدة تسري على جمدها 
أجيالٌ مِن بعدنا، وسيجعلنا نرتك أيضًا تلك الذكرى العطرة مَلن هو آت. وتبقى لنا الّذكرى 

العطرة اليت ُنذكر هبا بعد فراقنا للدّنيا، والذكرى لكّل إنسان عمر مديد.
وكما قال أمري الشعراء أمحد شوقي:
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فالذكر لإلنسان عمرٌ ثاِن         فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها  
الذين  هبم  وأعين  ؟  اآلخر  الصّنف  من  كنّا  إذا  حيدث  ماذا  نفهم  أن  علينا  ولكن 
يتلوَّنون كّل يوم عمَّا قبله وعمَّا بعده، فيومًا تراهم يرتدون  ثيابَ اإلنسانية ويُبدون مظاهرَ 
هؤالء  الشّيطان،  بأخالق  ويتخلَّقون  الوحشيّ،   اخُلُلق  إىل  يركنون  تراهم  ويومًا  اإلميان، 
أنفسنا يف حرية  نطبّقها عليهم فسنجد  أن  أردنا  لو  اإلنسانية ؟  تنطبق عليهم كلمة  كيف 
ابتزاز  أو  لغريهم،  مضرّة  أو  وشاية  لوجود  إاّل  يرتاحون  ال  تراهم  ألنّك  أمامهم؛  شديدة 
أنفسهم  ما يف  لتحقيق غايتهم، وحتصيل  يلهثون  دائمًا  يعاشرهم، وجتدهم  أو  يرافقهم  ملّن 
وإلقاء  الناس،  بني  الكراهية  غرس  على  وترعرعت  نشأت  اليت  األنفس  تلك  الشّريرة، 

العداوة والبغضاء وإثارة الفنت.
وااللتزامات  واحلدود  املسؤوليّات  أنّ  لوجدنا  أكثر  األمْرَ  نفسِّر  أن  أردنا  ولو 
والّتعامالت واملاديات اليت هي حقٌّ من حقوق اإلنسانية؛ قد نسَوها أو تناسَوها.. هؤالء 
البشريّة..  السّموم وبثّ األحقاد بني  بأيّ وسيلة يف نفث  الدُّخالء، جتدهم يرغبون  هم 

هؤالء دخالء فيك يا زمن.
قد ميرُّ على اإلنسان كثري من هذه األصناف، ال يعرفهم قّط إال عندما يوحي هلم 
قرينهم بأن يطبّقوا يف احلياة ما اعتادوا عليه، هنا تنكشف احلقيقة.. ولكن لألسف.. 
بعد أن يكون قد مرَّ زمن طويل ملرافقة الواحد منهم، وبعد هذه املرحلة ستنشأ العوائق يف 
الّتعامل مع هذا الصّنف امللوَّث من البشرية، وقد جند أنّ هناك فئات من الذين قد وهبهم 
البشر؛ ولكن  الصّنف من  باإلميان يستسلمون هلذا  النظر وثبتَّهم  بُعْد  اهلل - عز وجل - 
الّتعامل معهم حبسب طريقتهم، ويتعايشون معهم حتى  هذا االستسالم فيه من احلذر يف 
اإلنسان  يفعل  ماذا  معهم..  احلاسم  قرارهم  يتَّخذوا  ثمّ  تامة،  معرفة  بداخلهم  ما  يعرفوا 
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وهو جيد نفسه مُجبَرًا على  الّتعامل مع مثل هذه الفئات ؟..
ولعّل يف قول املتنيب الكثري.. ففي بيت واحد يقول :

وَمِنْ نَكِدِ الدُّنْيَا عََلى  الْحُرِّ َأنْ يَرَى         عَدُوًّا  لَهُ ما مِنْ صَدَاَقتِهِ بُـــــدّ
ومن منطلق تعلُّم لغة هؤالء.. واملؤمن َكيِّسٌ َفطِن، ومَن تعلَّم لغة قوم أمِنَ شرهم 
ومكرَهم.. ترى بعض  الناس يتعامل معهم ملعرفتهم، ومعرفة كيفية تفكريهم؛ ألنَّ العِلْمَ 
التلوُّن من  بذلك جُينِّبُ اإلنسان كثريًا من املخاطر، وقد حياول بعض األخيار إزالة هذا 
طبيعته  إىل  اإلنسان  هبذا  العودة  متحدِّيًا..  حياول..  منّا  آخر   وبعض  الصّنف،   هذا 
يعيد إصالحهم  العمل مع هؤالء  بأنَّ جناحه يف قدرته على  وإىل أصله اإلنسانيّ، ويشعر 

ومافسد فيهم آمالً يف إصالحهم.
قال امُلَثقِّب العبدي :

َكاذِبَـــــــــاتٍ مَواعِدَ  دُونِــــــيُتُواعِدُنِي  الصَّيــــــــــْفِ  ِريَاحُ  بِهَا  َتمُرُّ 
بِحَـــــــــٍق َأخِي  َتُكونَ  َأن  سَمِــيـنِيَفِإمَّا  مِـن  ي 

ِّ
َغث مِنـــكَ  َفَأعِْرفَ 

واتَّخِــــــْذنِي ـِرحْنِي  َفاطَّ وََتتَّـــــقِينِيوَإاِل  َأتَّقِيــــــــــــكَ  عَــــــــــدُوًَّا 
شِمَــــــــــالِي ُتعَـانِدُنِي  لَوْ  َّكَ  يَمِــينِيَفِإن بِهَا  وَصَـــــــلْتُ  مَا  عِنـــَادََك 
بِينِي وَلَُقلْــــــــتُ  لََقَطعُْتهَا  يَجَْتــــــِوينِيإَِذن  مَن  َأجَْتـــــــــــِوي  َكَذلِكَ 

أقول ملثل هؤالء املتلوِّنني: امكثوا مع ختيالتكم فلن ُتفلحوا؛ ألنَّ اهلل - عز وجل - 
قد ميَّزنا بقوة اإلميان، وأسبغ علينا الصَّرب وقوّة العزمية على عمل اخلري وفعله، ولن تنالوا إال 
املآسي من أنفسكم الشريرة، ولن حتصدوا  إال العوائق من أفعالكم، واحلياة وإن كانت ال 
تصفو ألحدٍ فهذه طبيعتها، ولكن علينا بأن نكون - دائمًا - راضني بالَقدَر خريه وشره، 
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وحدثًا  يفرحنا  حدثًا  جند  فقد  مواقف..  منها  ولإلنسان  بأحداثها..  األوقات  فتأتي 
يغضبنا، وما بني هذه املواقف حييا اإلنسان ويفنى، وما أعظم اإلنسان حني يعيش حياته 
بإميان جازم، ويقني راسخ، وعقيدة ثابتة. ما أمجل تعاليم ديننا وتوجيهات كتابنا ووصايا 

ربّنا وأخالق رسولنا -   -.
الِْبرَّ  وَلَـكِنَّ  وَالْمَْغِرِب  الْمَشِْرقِ  قِبََل  وُجُوهَُكمْ  ُّواْ  ُتوَل َأن  الِْبرَّ  َّيْسَ  ل  { تعاىل:  قال 
الُْقرْبَى  الْمَاَل عََلى حُبِّهِ َذِوي  بِاللّهِ وَالْيَوِْم اآلخِِر وَالْمَآلئَِكةِ وَالْكَِتاِب وَالنَِّبيِّنيَ وَآَتى  آمَنَ  مَنْ 
وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيَ وَابْنَ السَِّبيِل وَالسَّآئِلِنيَ وَفِي الرَِّقاِب وََأَقامَ الصَّالةَ وَآَتى الزََّكاةَ وَالْمُوُفونَ 
َّذِينَ صَدَُقوا  ال ُأولَـِئِكَ  الْبَْأِسِ  رَّاءِ وَحِنيَ  الْبَْأسَاءِ والضَّ وَالصَّابِِرينَ فِي  إَِذا عَاهَدُواْ  بِعَهْدِهِمْ 

وَُأولَـئِكَ هُمُ الْمُتَُّقونَ { سورة البقرة: )177(.
منها،  اخلروج  يصعب  أحداثٍ  يف  يدخل  وقد  املرء،  وجه  يف  الدنيا  ُتظلم  قد 
جت،  ولكنه بدينه وتقواه واعتماده على مواله جيد الكربات قد ُنفِّستْ، واهلموم قد ُفِرّ
َّهُ مَْخرَجًا * وَيَرُْزْقهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحَْتسِبُ{سورة  ل يَتَِّق اللَّهَ يَجْعَل  قال تعاىل: } وَمَن 

الطالق:)2 - 3(.

ولنعلم أنّه: 

ليـس عيبـًا أن خنـطئ..ليس عيبًا أن نفّكر قبل أن نفعل الشيء..
ولكنّ العيب أاّل نبــــايل بذلك وال نفّكر..فإن مل نفكـّر فسـوف ننـدم وُتلبسُنا األيام ثوب 

االحتقار.
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قال تعاىل : }وََأوُْفواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ َكانَ مَسُْئواًل { سورة اإلسراء: ) 34( .
رحيل  قبل  عنها  ختربوني  أال  ؟  هبا  تلفظتم  اليت  والوعود  العهود  أين  ختربوني  أال 
الزمان وفوات األوان . أخربوني .. هل الوفاء يُباع ويُشرتى ؟ ، إني أشك وأكاد أجزم 
بأنكم قد ذهبتم تسعون وراء السراب . ومن ظن منكم أنه سيجد يف هذا الزمان مَن يفي 
له بالعهود، ويلتزم بالوعود ما مل يوثق، فهو كمن يكتب على املاء - إال مارحم ربي -، وإنين 
أيضًا أشك يف التأمني يف زمين على التنفيذ، ويزرع يف اهلواء ، وينصب شباكًا للرياح  ... 
وقل أن جتد !! وإنين أكاد أن ُأؤكد قويل لكم، إهنا بدأت تنفد من خزائنها يف زماننا هذا ، 
وأكاد أقرتب من القطع باإلجياب ،  ولذلك أتساءل هل تستطيعون أن تقولوا لنا أين القلوب 
ملاذا  النفوس    أال تسألون  احلقيقة ؟  لنا غري  تقولون  والوفاء ؟ وملاذا  باإلميان  ملئت  اليت 
ونَ؟ وأين الطهر  بعدت عن الصدق  يف القول وعن اإلخالص يف الفعل والعمل ؟ أين املؤمَتنَُ
يف أداء العمل ؟ ملاذا ال تبالون وال تقولون الصدق ملن أسدى لكم املعروف وأخذ بأيديكم 
الواقع  أين ذهبنا عن   : العقول  النفوس مع  أمانة ووفاء ؟ أال سألتم  وشدَّ من أزركم بكل 
احملسوس؟ أال تتساءلون معي : أين ضاعت كلُّ هذه احلقوق ؟ َأْفِهموني !! ملاذا تشكـّون 
وال تصــدقون أنكم سوف حتاسبون عما فعلتم يف هذه األوقات اليت قضيتموها بالمباالة؟ 
أكاد أجزم  فإنين  احلقوق   كانت هذه  َّى  أن   ، احلقوق ألصحاهبا  وأتساءل متى ستعطون 
أنكم ستعطوهنا- ولو بعد حني - أحياءً كنتم أم أمواتًا، نعم .. سوف حتاسبون وأنتم 
تعلمون ذلك ، ولكنها غفلُة النسيان أو عمل الشيطان ، هكذا سوف تدّعون وهتربون 
من احلقائق وهكذا سوف جتادلون ... اعلموها إن تركنا للنفس عناهنا أوقعتنا يف كم 
من هذه األخطاء . أال نشفق على مبادئنا ومقوماتنا يف حياتنا أم أنكم ترون احلياة مبنظور 
آخر  ،  أال وهو حُب اللهو واللعب ، واخلوض بالباطل ، وخلط األمور وهضم احلقوق 
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بات مستشريًا يف زمننا  .. هذا ما أنتم فيه تعيشون !!
لفي  فإنه  العمل  بالعهد وأخلص يف  الصدق ووّفى  لكم من حترَّى  نقول  ولكننا 
قلبه ،  وهتدأ  أعصابه  ،   العاملني ،  فيطمئن  الدوام مع رب  نور،  هذه بشراه على 
صبار  عامٍل  لكل  والتقدير  والبشرى   ، عرب   كلها  جمملها  يف  واحلياة    ، فكره  ويسمو 
شكور، واالحتساب على الوفاء فيه خريٌ كثري .. ونسأل اهلل أن يلهمنا الصواب لنفهم  

نصح الشاعر أبو النواس :
َغيِّهَا       عَنْ  اأَلنُْفسُ  َترِْجعُ  َزاِجرٌ ال  مِنْهَا  لَهَا  يَُكنْ  لَمْ   مَا 

؟!  تعقلون  ال  أنتم  هل  أخربونا   ... ؟  بالزواجر  إال  تؤمنون  ال  قوم  أنتم  هل 
النظر بفكر ثاقب ، وحَذٍر واٍع،   العنان، بل منعن  للنفوس  وعلينا أن نسمو وأال نرتك 
حصره  جيب  عمل  فكل  األخطاء،   هذه  إلصالح  لنا  نصحه  على  الواعظ  ولنشكر 
اخلطاب  بن  عمر  سيدنا  قال  حناسب.  أن  قبل  عليه  النفس  وحماسبة   ومراجعته 

-  - : }حَاسِبُواْ َأنَْفسَُكمْ َقبَْل َأنْ ُتحَاسَبُواْ { رواه الرتمذي .
الرخاء  يف  نفسك  -}حاسب   - األشعري  موسى  أبي  إىل  وكتب 
من  كنتم  إن  احلمقاء  واجملادلة  األخطاء  كثرة  واحذروا  الشدة{،  حساب  قبل 
العبد أهلكته  ، حتى ولو  الراشدين؛ ألنه متى اجتمعت األخطاء واملنكرات على 
كانت يف أنظاركم من الصغائر أو من حمقرات الذنوب ،  حيث قال النيب -  - : 
َّهُنَّ يَجَْتمِعْنَ عََلى الرَّجُِل حَتَّى يُهْلِْكنَهُ { رواه: أمحد،  ُنوِب َفِإن رَاتِ الذُّ } إِيَّاُكمْ وَمُحَقَّ
فنحذر     ، نغفل  ال  أن  علينا  وجيب  كبائرها،  من  سنسلم  الصغائر  من  احرتزنا  فإن 
الزاجر هلذه األنفس ولنستأصل منها املرض إن وجد فيها وأن ال نسمحَ بأن يأتي هلا 
من يعاقبها وهي يف غفوة يف سباهتا فيقتصَّ منها فُتصبحَ من األخسرين ، فهل تعرفنا أو 
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تفهمنا هذه األخطاء أم جتاوزنا كل ما هو حمظور على أداء العمل املبتغى ألهوائنا فكرًا 
وشرعًا؟ وقد أتعبتنا ملذات النفوس من أجل الوصول إىل مبتغاها املنبوذ ؟ أصحيح 
الساعة؟  عقارب  مع  ماكثني  مازلنا  حنن  أم  االستهتار؟  قمة  األهواء  مع  جتاوزنا  قد 
 يف نفوٍس مريضة بلهوها وأهوائها؟ ملاذا ال نصحو لندرك األمور واألحداث 

ٍّ
أو هو ترد

نفهم  ليتنا  التاريخ ألجماد قد خلت ..  ندرك  ليتنا  الفرصة متاحة ؟  بعمق مادامت 
مشرقًا.  حاضرًا  فنعيش  املاضية،   جتاربه  من  فنتعلم  مضى  مبا  ليذكرنا   ! التاريخ 
واملواعظ  العرب  من  فيها  كم  وتذكروا   ، األيام  دوران  من  واتعظوا  باعتبار،  فتبصروا 

العظام..أتذكروهنا؟ فتذكروا واعتربوا يا أويل األبصار.  
هل تناسيتم حقوقًا لغريكم؟ وهل نسيتم أنكم قد اعرتفتم هبا يف هذه الساعة؟ 
أم هي أمور حتدث بال ختطيط وال تفكري وال تدبري ؟  أال خنشى العواقب سوف تأتي 
لغرينا؟  هي  حقوقًا  لنعطي  الراشدين  من  وكنا  صحونا  أال  الفعل،   حبتمية  العواقب  
أين حنن وأين الوفاء منا؟ ماذا فعلنا وماذا قلنا وماذا تريدين أيتها النفس  ؟ هل هي 
شهوات تبتغى بفسق واندفاع ؟ أم هي أقوال خترج بانفعال  ؟  وملاذا حترفون احلقائق 
البلهاء  صفات  من  أهنا  ..اعلموا  كال  ..؟!!  النبالء  أفعال  أهذه  لتكذبوا؟.. 
وُأؤَكد ، بل قد تكون سذاجة الشهوات يف هذه الساعة ، سؤال :  هل أنتم أخطأمت أم 
قد أخطأت األلفاظ مع األوقات ؟ أين حنن من عقارب الساعة ؟ أال تذكرنا أيها التاريخ 
لنسمع دقة هذه الساعة وماذا مت عند دقتها من وعد وعهد  ؟ أليست عندنا دراية بك 
أيها التاريخ؟ إن مل تكن عندنا دراية  فنقول : عذرًا قد التبست علينا األمور وال نفهم 
شيئا فيك أيها التاريخ ، وال دراية عندنا لنقول حقائق هذه الساعة  ؟ ملاذا التهرب من 
حقائق هذه الساعة ؟ أال صحونا لنكون أوفياء باحلقوق واملواثيق وأال نغمطها ونتوّه 
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احلقائق واملواثيق عن ما تلفظنا به يف هذه الساعة ! أال تفهمنا األمور بتفحص ملموس 
يا  أنت  وأين  حنن  أين  التائهني  امُلضلَّلني  من  وال  الشاردين  من  نكون  ال  أن  فاملطلوب  ؟ 
تاريخ...؟ إن كالًّ منا يشعر مبا صنع يف تارخيه  ، فال تأخذوا تاريخ غريكم ألنه قد 
الساعة؟ فاجلميع   نفس عن حقائق هذه  يا  تغفلني  فلماذا  وضع مبجهود من مضى ! 
يقول : نطلب اإلباء – إباء النفس مع مشوخ الوفاء، فأين حنن من الوفاء ؟ – فهل ترفعنا 
األمور  يف  التعجل  نقبل  ال  حذر  على  إننا  حقه؟.  حق  ذي  كل  لنعطي  جليلة  بأفعاٍل 
ولسنا بلهاء ، فاحلق حق جيب أن يتبع بال تأويل أو حتريف أو تعطيل، أال َفِهمنا ،  أال 
تعلمنا من ماضي السنني ؟ ملاذا ال نقرأ ونسمو مع التاريخ ؟ أم حنن ماكثون مع دقات 
هذه الساعة ؟ وهل نسينا أقفااًل وإقفااًل لك يا لسان؟ أم قد ضاعت هذه األقفال يف 
تزاحم الكلمات يف حلظة هبا سهوٌ ونسيانٌ؟ هذا ما نضلل به اآلخرين  ..إهنا حلظٌة 
هبا انفعاٌل واندفاعٌ.. هبا تلونٌ وتغيريٌ..هبا شطح ونطح يف أمور ال يقبل فيها التأويل ؟  
ملاذا كل هذا التحدي واجلدل  منك أيها اإلنسان ؟ أم حنن قد أحببنا ملذات  احلياة أم 
ذلك هو مبلغنا من العلم ؟ ومل يذكرنا ذلك الفطن بذلك التاريخ أهذا مستشارٌ أم خبريٌ  
أم هو مستفيدٌ مما يدور حولنا؟ أخربوني وأخربوا أنفسكم !! هي حقيقة نقوهلا لنا 
ولك أيها اإلنسان ، ما أكثر الدالئل على الشعور، فاستعمل العقل يف  كل ما مير عليك 
أيها اإلنسان ،  أال تريد أن تكون من الراشدين : ملاذا نتناسى كل العرب اليت قد أهديت 

لنا من أسالفنا ؟ فنبهونا ووعظونا، فقد قال اإلمام الشافعي - رمحه اهلل - :
نعيب زماننا والعيب فينا                  وما لزماننا عيب سوانا!

التاريخ؟  لنا  يقرأ  منا  فمن   ، يراه   والكل  أمامنا  شاخص  إنه  التاريخ  هتملوا  ال 
هذه  عقارب  احذروا  الشاخص؟  ذلك  مالمح  نفسر  أال  ؟  نتعرف  أال  نعرف؟  أال 
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الساعة! فال تظنوها تدور هباءً ؛ بل متر فتحمل معها أوقاتًا مثينة حتمل معها سنينًا 
وأعمارًا وحتمل على أكتافها بصمات التاريخ  ، ملاذا نفعل األخطاء وال نقبل النصح ؟ 

أكيد ستجين علينا هذه الساعة.

ولنعلم أن 
احلكماء قد نبهونا وحذرونا بأن نعرف التاريخ جيدًا، ولنستقم يف حياتنا، 

فقال أمري الشعراء أمحد شوقي :
دقات القلبُ املــــــــــــــرء قائلٌة له                   إن احليــــــــــاةَ دقائقُ وثواني
فاعمل لنفِسكَ قبل موتكَ ذِكرها                  فَالذكرُ لإلنســــاِن عمرٌ ثان
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ومما ذكرنا يف سؤالنا عن التاريخ ، فعلينا إن أردنا احلياة أن نستقيم يف تعامالتنا 
للتاريخ  نرتك  فال  املواقف  شتى  يف  وإخالص  بصدق  بالعمل  علينا  وارتباطاتنا، 
متر  املواقف  أن  فاعلموا  أخطائنا،  من  صوابنا  نعرف  أن  دون  تذهب  أن  واملواقف 
الضاحكني  واحذروا  فواهتا،  قبل  الفكر  بعمق  فادركوها  مكتوبة  بأقدار  وتذهب 
يتنافى مع  واملادحني والعابثني ممن حولكم، فاملطلوب منا أن نفسر ونتأمل يف كل قول 
وعلم  حبكمةٍ  علينا  املطروحة  املواضيع  فسرنا  فإن  وتبصر،  بتعقل  اإلنساني  املبدأ 
فسوف جنين من ورائها كل الثمار الطيبة، وإذا متادينا باجلهالة لنحقق أهواءنا فسوف 
فنتأسف  الندم  علينا  حيل  أن  وميكن  غرينا،  من  واملعارضة  أمامنا  بالعثرات  نفاجأ 

لغرينا ونتصاغر يف عيون اآلخرين..   
تبصر؛  وال  تعقل  دون  تبتغينها  اليت  واألحالم  األماني  عن  األنفس  أيتها  فارمحينا 
ألننا ال نريد أحالم النائمني وال أوهام التائهني وال كالم العابثني ، إمنا نريد فعالً قد أنتجه لنا 
فكر ثاقب وعقل راشد ومهة عالية ووفاءً مبا تعهدنا به ، وأبلغ قول يف هذا اجملال لشاعرنا 

طرفة بن العبد حيث قال:-
مُرْسِــــــــالً  حَاجَةٍ  فِي  ُكنْتَ  ُتوْصِــــــــــــهِإَِذاْ  وَال  حَكِيمًا  َفَأرْسِْل 
دَنَا يَوْمَــــــــــًا  مِنْكَ  نَاصِــــحٌ  ُتْقصِـــــــــــــهِوَإِنْ  وَال  عَنْـــــــهُ  َتنَْأ  َفالْ 
الَْتــــــــــــوَى عََليْكَ  َأمٍْر  بَابَ  َتعْصِــــــــــــــهِوَإِنْ  لَِبيـــــبًا وَال  َفشَـــــــاِورْ 
مَجْلِــــــــٍس فِي  الدَّهْرَ  َتذُكِر  ُتحْـصِــــــــــــهِوَال  لَمْ  َأنْتَ  إَِذاْ  حَدِيثًا 
َأهْلِهِ إِلَى  الْحَــــــــــــــــدِيثَ  نَصِّــــــــــــــهِِوُنصَّ  فِي  الْوَثِيــــــــــَقَة  َفِإنَّ 
امِْرٍئ َفرُبَّ  َتحِْرصَــــــــــــــــنَّ  حِـــرْصِــــهوَال  عَلِى  مَُضـاٍع  حَِريٍص 
عَْقــــــــــــُلهُ سَاقِطٍ  َفَتى  مِنْ  شَْخصِهِوََكمْ  مِنْ  النَّاسُ  يُعْجَبُ  وََقدْ 
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أنوكا َتحْسَــــــــــــــــــــــــــبُه  َفصِّـــــــــــهِوََآخَرُ  مِنْ  بِاأَلمْــــــــِر  يَْأتِيكَ 
َفَأْفنَيْنَـــــــــــــــنِي َّليَالِي  ال ُقمْصِهِِلَِبسْتُ  فِي  الدَّهْـُــــــــرُ  وَسَرْبََلنِي 

لسفه  اهلوان  تذوقني  فسوف  وإال   ، اجملد  مع  اخلري  ثياب  النفس  أيتها  فالبسي 
أال  أهوائك ،  املتمثلة يف  وبُعد أهدافك  تفكريك وضعف مهتك ودناءة مقصدك ، 
تدبُر  وال  عقل  بدون  الصادر  بالظلم  االعتداء  هذا  من  حنرتس  بنا  هيا  ؟،  صحونا 
... فتحفظوا إن كنتم من الفطناء ، فال تستمعي يا أذن لثرثرة مغلوطة ومقصودة، 
لفعل  واملنتقص  املستسخر  اخللط  بعيدة عن  أقوااًل صحيحة  لنا  لتدخلي  بل حتققي 
الساعة  لعقارب  ينظرون  وال  التاريخ  حقائق  جيهلون  الذين  إن  ربي  رمحاك  الرجال. 
قد يزيغون فيزيغ اهلل - عز وجل - قلوهبم ؛ فالواجب علينا النصيحة هلم، وعليهم 
صاحلًا  مثالً  يكونوا  حتى  أسالفهم  تاريخ  يتفهموا  وأن  الشهامة  أفعال  إىل  يتجهوا  أن 
ويتعامل  يعرفنا  ننال رضا من  فلنسعَ جاهدين إىل إرضاء خالقنا حتى  به ،  يُقتدى 
معنا،  فنجتهد يف تقديم اخلدمات اجلليلة مع مد يد العون مبا يتفق واملبادئ اإلنسانية، 
واالستماع بدقة إىل تاريخ  من سبقونا بإخالص ومعرفة وفعل معروف فيه من اإلباء 
يف  والصدق  والنبل  الشهامة  من  اجلليلة  األعمال  تقديم  يف  اجملتهد  وإن  الوفاء ،  بفعل 
بوجه  أعمالنا  نقدم  أن  فعلينا   ، جمتمعه  يف  ومكانة  نصيب  له  سيكون  املهمات  أداء 
يف  معنا  كانوا  من  ننسى  وال  األمور... ،  شتى  يف  واملبالغة  الرياء  من  خاٍل  صادق 
ولنلتزم يف إعطاء احلقوق، والواجب على كل منا  املفيد  املاضي..، ولنعطِ  ذلك 
أن يكون وفياًّ مبا له وما عليه أياًّ كان موقعه ،  فال نرفض وال نغمط أي حق قد التزمنا 
به لغرينا وما الذي مينعنا عن البشرى بإعطاء كل ذي حق حقه ! فلنعطه بكل أمانة 

وصدق وإخالص. 
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فاحلق حيارب ولكنه ال ميوت ، يضعف يف وقت ما ولكنه ال يندثر ، يسكن ولكنه 
يف حلظة ما يثور ، يهدأ ولكنه ال ينسى .

باإلدعاء  فيك  زيفوه  احلقيقة من شيء  تاريخ غري  يا  فهمنا عنك  إن  فعذرًا ومعذرة 
عليك، أنت التاريخ واحلقيقة واجملد، فال بد أن تظهر لنا احلقَّ لتنجــلي لنا احلقــائق وتنكشف،  
فنعرفها كما حدثت يف حينها فنفهم منك اخلالصة، فأنت ال تزيف وال تتغري كالبشر، فلنقوِّ 
إمياننا إذا كنا على حق فإننا سوف نصمد أمام كل ما يُثِريهُ احلساد ومنكرو الفضل وأال خنشى 
َأعْمَااًل *  بِاأَلخَسَِرينَ  ُننَبُِّئُكمْ  هَْل  تعــاىل: }ُقْل  قال اهلل  الزوبعات فكلها مغشوشة.  هذه 
َّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا*{ سورة الكهف  َأن َّذِينَ َضلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ  ال
أن  فإما  أحداثنا  يف  املسئولية   من  قدرًا  يتحمل  الصاحب  إن   : قيل  وكما   )104-103(
يرشدنا ويُعلي  من مهمنا، وإما أن يوقعنا يف الشِباك فلنحذر الوقوع يف الشباك اليت قد مسها 
املس،  ألن اخلروج منها عسريٌ  ، وقد يكلف املرء مستقبله الدنيوي واألخروي، وإن ملكات 
اكتسبناه من  ما  ننمي  فهل  ملكات أخرى يف حياتنا،  نكتسب  نظيفة وقد  الفطرية  اإلنسان 
ملكات جليلة خالية من الشوائب وفيها من الصدق والوفاء ونظافة القلب ونرفض ما ميكن 
أن يُكتسب من الصفات السلوكية اليت قد تضر أحدًا من البشر أو من سائر املخلوقات اليت 
أمرنا بأن ال نبغي عليها. ولنعلم أن حلقات احلياة اليت يدور فيها كلُّ إنسان البد أن  حتتوي يف 

جمملها على سعادة وحزن ، وضيق وفرج، وعسر ويسر ..
قال شاعرنا إبراهيم الصويل:-

الَْفَتى بِهَا  يَضِـــــــــــيقُ  نَاِزلَةٍ  الْمَْخرَجُوَلَرُبَّ  مِنْهَا  اهللِ  وَعِنْدَ  َذرْعًا 
حََلَقاُتهَا اسَْتحَْكمَتْ  َفَلمَّا  ُتْفرَجَُضاَقتْ  ال  يَُظــنُّهَا  وََكانَ  ُفِرجَتْ 
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  فال نبغي بظلم وال نستحقر بشرًا و ال نبعد عن األصدقاء واألحباء بدون مربر 
وال سبب؛ وإال فسوف ينطبق علينا قول شاعرنا ابن الراصد الذي عرب عن هذا املعنى 

فقال : 

مِنِّي َفاسَْتوْحَشْتَ  إيِلَّ  الْجَمِيُلَأسَْأتَ  آنَسَكَ  َأحْسَنْتَ  وَلَوْ 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيليت وهواني على الناس، أنت ربي 
وإياك   ، سواك  ال  منك  مقصدي  يف  ورغبيت  بنييت  إليك  وأقصد   ، خبطيئيت  لك  أعرتف 
أسأل كل حاجاتي، ومنك أرجو جناتي ، أنت ربي بيديك مفاتيح مسأليت، فإني ال أسأل 
غريك،  وال أرجو سواك ملسأليت ،  وال أيأس من رمحتك بعد معرفيت بفضلك على ،  يا من 
مجعت كل شيء فيه حكمتك ، ال أثق بسواك ، اللهم ال جتعل لغريك سلطة على واحفظين 
بقدرتك  بنعمتك، وأسرح  أنعم  الذي  أنا  إليك،  أتوسل  بعينك،  وأعين على طاعتك ، 
وعمالً   صادقًا  إميانًا  يل  هتب  أن  حاجاتي  بوضع  إليك  وأرغب  سؤيل  منتهى  يا  فأسألك 

خالصًا أقدمه بني يديك يارب العاملني ويا أرحم الرامحني ... 

الصالة  أفضل  عليه  اهلل  عبد  بن  حممد  وشفيعنا  حبيبنا  على  وأسلم  وأصلي 
والتسليم آمني. 

ولنعلم أن :
أفعالنا ... كالثمار

قد يستسيغها قومٌ .... وقد يأنفها اآلخرون
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ي بَِريءٌ مِنْكَ 
ِّ
قال تعاىل: } َكمََثِل الشَّيَْطاِن إِْذ َقاَل لإلنسان اْكُفرْ َفَلمَّا َكَفرَ َقاَل إِن

ي َأخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِنيَ { سورة احلشر: )16(.
ِّ
إِن

لإلنسان مع الشّيطان الرّجيم منذ بداية اخلليقة قصص وروايات؛ فبينما كان أبونا 
النعيم،  أمر اهلل  - تبارك وتعاىل - املالئكة أن تسجد  آدم  يف اجلنة وله ما يشاء من 
آلدم، فسجدوا إاّل إبليس أبى أن يكون مع السّاجدين، فكانت بداية البغضاء والشّحناء 
اليت أضمرها إبليس آلدم-   - وذريّته، قال تعاىل: } َقاَل َفِبعِزَّتِكَ أُلْغِويَنَّهُمْ َأجْمَعِنيَ 

* إاِل عِبَادََك مِنْهُمُ الْمُْخَلصِنيَ *{ سورة ص: )83-82(.
ولقصة آدم  وإبليس وخروجهما من اجلنة مقام آخر غري هذا املقام، ولكن ما 
يعنينا هنا سؤال: ملاذا يسري البعض من ذريّة آدم وراء خطوات  الشّيطان ؟ وملاذا يتصوّرون  
أنّ الّتحالف معه فيه  حتقيق األهداف، وحتصيل املنافع من وراء  هذا الشيطان؟ هل هناك 
عالقة بني وساوس الشّيطان  اللعني.. ووساوس النّفس البشرية اليت تأمر بالسوء؟!، 
َكمْ نرى صورًا حقيقية واقعية يف احلياة  متثل هذا الّتحالف بني اإلنسان  والشّيطان، بل قد 
يصل األمر بكثري من الناس إىل التفوّق على هذا الشّيطان اللعني والّتفنّن يف املكر واخلداع، 
أوَلَيس الشيطان هو الذي استكرب على اإلنسان فقال لربّ العباد :}َأنَْا خَيْرٌ مِّنْهُ خََلْقَتنِي 
َّاٍر وَخََلْقَتهُ مِن طِنيٍ{ سورة األعراف: )12(..  أليس  هذا قمّة الكربياء؟ وعلى  مِن ن
مَن يتكبّر ؟ على خالقه وخالق كّل شيء يف هذا الكون !!، َأوَليس  الشيطان  هو  الذي  

توعَّدَنا  باإلغواء والعصيان:} َقاَل َفِبعِزَّتِكَ أُلْغِويَنَّهُمْ َأجْمَعِنيَ{ سورة ص: )2 8(.. 
ني :

ِّ
يقول أحد الزنادقة من الّضالني املضلل

وَقدْ  ُكنتُ جُنْدِيًَّا إلبْلِيسَ فارَْتَقى            بِيَ الْحَاُل حَتَّى صَارَ إبْلِيسُ  مِن جُنُودِي
 ونََكد، وشكوك وأوهام؛ قد 

ٍّ
وهناك أناس تراهم كما نراهم  يف حريةٍ وقلق، وهَم
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نون الشَّيطانية على عقوهلم، واستحكمت األفكار الشَّيطانية  يف نفوسهم،  خيّمت الظُّ
روا هلداية ربِّ العاملني، قال  وتركوا صُحبة املهتدين، وأعرَضوا عن طريق املتَّقني، وتنكَّ
َّذِي اسَْتهْوَتْهُ الشَّيَاطِنيُ فِي اأَلرِْض حَيْرَانَ لَهُ َأصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا  تعاىل: }َكال

ُقْل إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَُأمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِنيَ {سورة  األنعام: )71(. 
رنا اهلل تعاىل من الشيطان ومكره، وهنانا عن اتّباع خطواته وكيده؛ فقال  لقد حذَّ

َّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ مُِّبنيٌ { سورة البقرة: )168(. تعاىل: }وَاَل َتتَِّبعُواْ خُُطوَاتِ الشَّيَْطاِن إِن
 فكيف  وحنن نعلم مجيعًا أنَّ الشيطان قد قطع على نفسه عهدًا بأن يُضِلَّ ابن 
آدم، ويظّل له باملرصاد، ويُغويه  حتى  يُبعده عن الصّراط املستقيم، وبرغم علم ابن 
آدم هبذا الكيد نرى  أنّ كثريين  يّتبعون  خطواته!؛ إنّه لعجب عجاب.. العجب من 
هذه الغفلة.  أال حذِرْنا وتعلَّمنا من هذا العدِّو وابتعدنا عن خطواته، ألنّه والكلُّ يعلم 
َّه قد أخذ على نفسه العهد وردّد كلمات الوعيد  بالّضالل  واإلغواء مَلن اتَّبعه، ولكنّه  أن
َّه  هو  الغالب على  أمره   ر أنَّ  اهلل -تبارك وتعاىل -  خالقه  وأن قبل أن يُكمل كلماته تذكَّ
فقال:   } إاِل عِبَادََك مِنْهُمُ الْمُْخَلصِنيَ{ احلجر:)40(، حتى   إبليس حلظة العصيان 
نعيد فيها  أنفسنا حلظة  بنا أن نقف مع  بيده األمر كلُّه، فما أحرى  العزّة  رَ أنَّ ربَّ  تذكَّ
الصحة واحلياة،  وهنا سؤال: ملاذا  نعمة  لنا  مَن خلقنا، ووهب  مع  املواقف  ترتيب 
مل نْأمتر بأوامر اهلل - تبارك وتعاىل -  وميضي كلٌّ منّا بقلب سليم ؟ ملاذا يُنكر بعضنا 
َفْضل مَن أسدى إليه معروفًا وأرشده إىل طريق الصّواب ؟ ملاذا إنكار  اجلميل ؟ ملاذا 
إنكار املعروف والوفاء ؟ هل شعرت باالستغناء ؟ نقول لك: ال.. ال يستغين بعضنا 
استكرب  إذا  أما  بعضًا.   بعضه    يشدُّ  كالبنيان  جتعلنا  احلياة  طبيعة  فهذه  اآلخر  عن 
اإلنسان تكالبتْ عليه وساوس الشّيطان، وتوَهَّم أنّه  يف أمان وقد استغنى عن الناس 
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الّتكرب صفة  تدفع اإلنسان إىل  إنّك قد أوشكت على اهلالك؛ ألنّ  له:  !.. فنقول 
الّتعايل الذي ينتهي بالسّقوط  املؤمل  وكلّما ارتفع  وقع  إذا اتَّبَع أهواءه...

ملاذا يسعى اإلنسان وراء أهوائه وكربيائه ويعتقد أنَّ الناس مجيعهم  حمتاجون   
َّه قد استغنى عن الناس بذكائه وماله خاب ظنُّه  إليه  ما عاش دهره ؟ إنّ مَن يظنُّ بأن
وشذَّ فكره؛ ولسوف يندم، هو خمطئ يف حقّ نفسه وحقّ غريه، وكم جند يف الواقع 
 ! حقيقتها  بغري  األلوان  يُظهرون  فإنّهم  الشّيطان  يتملَُّكهم  عندما  الفئة  هلذه  صورًا 
فاألسود عندهم أبيض! واألخضر عندهم أمحر ! واملوقف احلسن يأخذونه على 
أنّه موقف سيئ، وترى أحدَهم.. من عدم ثقته بنفسه.. يسأل ويستفسر عن كّل 
اليت  األمور،  سفاسف  يف  أنفه  ويضع  فيها،  دخل  له  ليس  اليت  حتى  وصغرية،  كبرية 
للقرناء من السّيئني ؟  حينئذ يصبح إمعة، وتسهل  ال تليق بإنسان قويم، هل استمع 
السّيطرة عليه من ضعاف النّفوس واألشرار، وإذا كان له صديق خياف عليه وسار 
معه يف درب واحد جند هذا الصّديق يف مأزق وحرية ألنّه قد أنار اهلل - عز وجل - 
فكره فيشعر   خبطورة هذه الوساوس على صديقه !! ويبدأ بنصحه مرّة تلو األخرى، 
ولكن إذا مل يتوّقف هذا اإلنسان عن غيِّه ويقف مع نفسه  و يستجب  للنصح فلن  جيين  
العزّة:   قال ربُّ  الدّمار؟.. وكما  ُتنجيه من  أو صحوة  يقظة  فهل من  الدّمار !!  إال 
مُّسَْتقِيٍم{ صِرَاطٍ  عََلى  سَِويًّا  يَمْشِي  َأمَّن  َأهْدَى  وَجِْههِ  عََلى  مُكِبًّا  يَمْشِي  }َأَفمَن 

سورة امللك:)22(، وكان من دعائه -  -: }اللهم إنّي َأعُوُذ بِكَ مِنْ شَرِّ نَْفسِي 
وَشَرِّ الشَّيَْطاِن وَشِرْكِهِ{ رواه: الرتمذي.

فاهلل نسأَل أن يُعيَذنا من شرّ أنفسنا األمّارة بالسّوء،   ومن شرّ وساوس الشّيطان 
لننجو هبا عند ربّ العاملني  ومنضي يف زمرة الصّاحلني. فعلينا معاشرة كّل صديق صدوق.
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 وكما قال حكيم :
هِيَ النَّارُ  َتْكِوي ِجبَاهَ  الْعُصَـــاةِ         وَلَيـْــسَ لَهُمْ مِنْ لََظــاهَا مـَـــــــــــَفرْ
َفهَالَّ ُأخَــــــيَّ  َتزَوَّدتَّ بــِـــــــــــرًَّا         وهيـَّــــــْأتَ نَْفسَــــــــــكَ لَلْمُنْـَـَتَظرْ
لَِتحَْظى مبا وُعِــــدَ الْمُتـَّــــــُقـونَ         وََتلـَْقى نَعِيــــمَكَ مَدَّ الْبَـــــــــــــصَرْ

 شَـــــــــــــــرْ
ِّ
َأعاَذَك رَبـِّـي مِنَ املهْلِكـَــــــــاتِ            وَنَقَّى  ُفؤَادََك مِنْ كِـــل

َّه : ولنعلم أن
فهذه  أساليبَه..  أنتَ  استخدمتَ  أو  الشيطان..  وساوسُ  استخدمتك   إذا 

اتفاقية خاسرة.. فنقول لك:  احرقها فورًا قبل أن حترَقكَ.
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فكرك،  هبا  ويصفو  شأنك،  هبا  يسمو   - وجل  عز   - اهلل  من  مِنَّة  الصَّدر  سالمة 
يبارك اهلل لك يف عملك، ويُغفر لك ذنبك.. إحسان الظنّ راحٌة  ويُنقَّى لك فؤادك، وهبا 
للبال، وسالمة الصّدر، وراحة للقلب، ومرضاة  للربّ؛ فيحفظ لك  الصّحّة ومينع عنك  

األمراض. 
بأن  الّظنّ؛  بنفسه عن سوء  املسلم  يربأ  أن  السّبل  الّطرق وأفضل  وإنَّ من أجنح 
يُقفل منافذ الوسواس،   وأن يرتك احلرية والقلق وأن يستعني باهلل -تبارك وتعاىل - وال 
احلرية  أمواج  عليه  تتحّطم  الذي  األشمّ  كاجلبل  قويًا   يكون  بأن  وعليه  األذكار،  ينسى 
ووسوسة اخلنّاس، وهذا لن يتمَّ إاّل باجلهد؛ بصفاء الصّدر واالعتماد على اهلل - عز 
هم  مَلن  العذر  يلتمس  وأن  معهم،  يتعامل  مبَن  الّظنَّ  يُحسن  أن  منّا  كّل  وعلى   ،- وجل 
يف  مثاره  أوّل  جتين  فسوف  ُذكِرَ  ما  فعلت  فإذا  كثري،  خري  فيه  الّظنّ  فإحسان  حوله، 
الدنيا، وتنال الفوز والراحة يف اآلخرة.. أمل يقل ربُّ العزّة يف حديثه القدسي: )عبدي 
إن رضيتَ مبا قسمُته أرحتُ قلبَك وبدنَك وكنتَ عندي حممودًا  ؟(، إذن فالقناعة 
ها، وال تنسَ أنّ  والرِّضا من سالمة الصّدر، وسوف يكون الرّضـا باحليـاة خيـِرها وشرَّ
لك يف اآلخرة فوزًا باجلنة، ولقد قال الرسول -  - ألصحابه ذات يوم: ) يَْطُلعُ عََليُْكمْ 
اآلنَ رَجٌُل مِنْ َأهِْل الْجَنَّةِ َفَطَلعَ رَجٌُل مِنْ اأَلنْصَاِر َتنْطِفُ لِحْيَُتهُ مِنْ وَُضوئِهِ َقدْ َتعَلَّقَ نَعَْليْهِ 
َ - مِْثَل َذلِكَ َفَطَلعَ َذلِكَ الرَّجُُل مِْثَل الْمَرَّةِ  فِي يَدِهِ الشِّمَاِل، َفَلمَّا َكانَ الَْغدُ َقاَل النَِّبيُّ - 
اأُلولَى، َفَلمَّا َكانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ َقاَل النَِّبيُّ -  - مِْثَل مََقالَتِهِ َأيًْضا َفَطَلعَ َذلِكَ الرَّجُُل عََلى 
مِْثِل حَالِهِ اأُلولَى، َفَلمَّا َقامَ النَِّبيُّ -  - َتِبعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمِْرو بِْن الْعَاِص - رضي 
اهلل عنه -  فطلب من الرجل أن يأويه ثالث ليايل. نَعَمْ، َقاَل َأنَسٌ: وََكانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ 
َّهُ إَِذا َتعَارَّ وََتَقلَّبَ عََلى  َّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّالثَ َفَلمْ يَرَهُ يَُقومُ مِنْ اللَّيِْل شَيًْئا َغيْرَ َأن َأن
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ي 
ِّ
َأن َغيْرَ  اللَّهِ:  عَبْدُ  َقاَل  الَْفجِْر،  لِصَالةِ  يَُقومَ  حَتَّى  وََكبَّرَ   - وَجَلَّ  عَزَّ   -َ اللَّه  َذَكرَ  فِرَاشِهِ 

لقد  ُقلْتُ:  عَمََلهُ  َأحَْتقِرَ  َأنْ  وَكِدْتُ  لَيَاٍل  الثَّالثُ  مََضتْ  َفَلمَّا  خَيْرًا،  إاِل  يَُقوُل  َأسْمَعْهُ  لَمْ 
يَْطُلعُ عََليُْكمْ اآلنَ رَجٌُل مِنْ َأهِْل  يَُقوُل عنك َثالثَ مِرَات:  اللَّهِ -  -  سَمِعْتُ رَسُوَل 
َفَلمْ  بِهِ  َفَأْقَتدِيَ  إِلَيْكَ أَلنُْظرَ مَا عَمَُلكَ  َفَأرَدْتُ َأنْ آِويَ  َأنْتَ الثَّالثَ مِرَات  الْجَنَّةِ َفَطَلعْتَ 
بََلَغ بِكَ مَا َقاَل رَسُوُل اللَّهِ -  - َفَقاَل: مَا هُوَ إاِل مَا  َّذِي  َأرََك َتعْمَُل َكثِريَ عَمٍَل، َفمَا ال
نَْفسِي  فِي  َأِجدُ  ي ال 

ِّ
َأن َغيْرَ  رََأيْتَ  مـَا  إاِل  مَا هـُوَ  َفَقاَل:  دَعَانِي  َّيْتُ  وَل َفَلمَّا  َقاَل:  رََأيْتَ، 

اللَّهِ:  َفَقاَل عَبْدُ  إِيَّاهُ،  اللَّهُ  الْمُسْلِمِنيَ غِشًّا وَال َأحْسُدُ َأحَدًا عََلى خَيٍْر َأعَْطاهُ  أَلحَدٍ مِنْ 
َّتِي قد ال ُنطِيقُ (رواه: أمحد. َّتِي بََلَغتْ بِكَ وَهِيَ ال هَذِهِ ال

 وكما قال حكيم :
نِّ بَيْنَ إِخْـــــــــوَاِن نَّ فِي بَعٍْض َفمَا خََطرٌ            َأشَدّ مِنْ سُوءِ الظَّ وََأحْسِنُواْ الظَّ

هذه مسة املؤمن   و مِــيْزة   املسلم، ومِنرب العقل، فاملؤمن ال حيسد وال يغش، وال 
حيقد وال خيون، حافٌظ للعهد، صائنٌ للودّ، حمبٌ للصدق ،  بعيدٌ عن الكذب.

َأْكَذبُ  نَّ  الظَّ َفِإنَّ  نِّ،  الظَّ وَسُوءَ  إِيَّاُكمْ   ( البالغة:  احلكمة  رسولنا   قول  ويف 
َتدَابَرُواْ،  وَال  َتبَاَغُضواْ،  وَال  َتحَاسَدُواْ،  وَال  َتنَاَفسُواْ،  وَال  َتجَسَّسُواْ،  وَال  الْحَدِيث، 

وَُكوُنواْ عِبَادَ اهللِ إِخْوَانًا( صحيح اجلامع: )2679(.
ولنكن  املعروف،  وفعَل  اخلري  طريقَ  يعرفون  الذين  من  لنكن  األخرية:  والكلمة 
أراد  إذا   - وجل  عز   - اهلل  ألنّ  هبا؛  ونلتزم  الكلمة  أنفسنا  على  نقطع  مبادٍئَ   أصحابَ 
لن  وهذه  الرُّشد..  وأهلمَهُ  البصائر،  له   وأنار  مبدأ،  الثَّبات  فيه  جعل  خريًا  باإلنسان 
تتحقق أليّ إنسان؛ إال إذا كان من الذين خيافون اهلل دائمًا يف السّرِّ والعالنية، وال يعتدون 
الذين  السُّبُـل، وكان من  على حقــوق اآلخرين مهمـا كانت األطمــاع، مهمـا هُيَئتْ هلــم 
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جعلوا من كتاب اهلل هلم تالوة وغذاء وتبصُّرًا يف معانيه، وكّل منّا عليه ذلك التَّمعُّن فيما 
يقرؤه من أمور دينه ودنياه.

أما إذا كان رجالً ُأمّيًا فنقول له: عليك حبلقات الّذكر يف بيوت اهلل - عز وجل - 
ففيها الغذاء، وسوف تعرف املعنى احلقيقي للحياة وما خُلقت من أجله، فعليك بالتَّقرُّب 
من الصّاحلني، وصالحُ اإلنسان ال يعلمه إال اهلل - عز وجل - كما جنده عند رجال الدّعوة 
وك مبا لديهم من علم نافع، ومن هنا يتمُّ الَفالح مبشيئة  أهل الفقه والسنَّة، فتقرَّب منهم  ليغذُّ

اهلل - عز وجل -.
نقول لك مقولة اإلمام الشافعي - رمحه اهلل - : ففيها الكثري من املعاني  وختامًا 

الراقية :

َفَتشَبَّهُوا إِنْ لَمْ َتُكوُنوا مِْثَلهُمْ             إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِــــــــــــرَاِم َفالحُ
واحلكمة تقول :

     صدر مستصح احتوى على قلب حاقد فأرداه
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الربح من  هل توجد يف هذه الدنيا خسارة مرحبة ؟ نعم متهل وستعرف... 
تعامل مبا أمر اهلل - عز وجل - يتعامل به اإلنسان مع من يُخالط ، فإذا فعل ربح وسلم 

من اخلسارة.
َّذِينَ خَسِرُوا َأنُفسَهُمْ وََأهْلِيِهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َأاَل َذلِكَ  قال تعاىل: } ُقْل إِنَّ الَْخاسِِرينَ ال

هُوَ الُْخسْرَانُ الْمُِبنيُ { سورة الزمر: )15(.
ليست اخلسارةُ هي خسارةَ املال، ولكنَّ اخلسارةَ تكمُن فيمن خَسِر إميانَه بربَّه، 
واغرت ََّمبا ميلكه، فإن كان من الذين ميلكون املال فنقول له: قف ال تتكبَّر، وال حتتقر أحدًا، 

فاملال مال اهلل.
وهذه حقيقة كَلّ إنسان، بدايته ضعيفة جدًا، فكّل منّا خُلق من ماء مهني، أتعلم 
إيّاك أن تنظر إىل طولك وعرضك وال الفصيلة اليت  أيها املتكبّر،  هذا ؟؟ فهذا هو أنت 
تؤويك، وكما قال الرسول الكريم -  - :) رُبَّ َأشْعَثَ مَدُْفوٍع بِاأَلبْوَاِب لَوْ َأْقسَمَ عََلى 

اللَّهِ أَلبَرَّهُ ( رواه: مسلم.
بل إنّ من اخلسارة االشتغَال باألموال والزّوجات وملّذات احلياة والبنني عـــن طاعة 
َّذِينَ آمَنُوا ال ُتلِْهُكمْ َأمْوَاُلُكمْ وَال َأوْالدُُكمْ عَن ذِْكِر اللَّهِ وَمَن يَْفعَْل  اهلل، قال تعاىل: }يا َأيُّهَا ال

َذلِكَ َفُأوْلَئِكَ هُمُ الَْخاسِرُونَ { سورة املنافقون: )9(.
خال  ملّن  اخلسارة  بل  خزينته،  وأقفرت  جَيْبُه  خال  فيمن  اخلسارة  ليست  كذلك 
ديوانه من احلسنات، وأقفر سجلُّه من الّطاعات، واستعان حبسبه ونسبه، ونسي تقرُّبَه 
من اهلل - عز وجل - ، ومها ال يستويان من خفَّت موازينه ومن ثُقَلت موازينه، فقد قال 
َفُأوْلَئِكَ  مَوَاِزينُهُ  خَفَّتْ  وَمَنْ   * الْمُْفلِحُونَ  هُمُ  َفُأوْلَئِكَ  مَوَاِزينُهُ  َثُقَلتْ  تعاىل:}َفمَن  اهلل 
َّذِينَ خَسِرُوا َأنُفسَهُمْ  فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * َتلَْفحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا َكالِحُونَ *{  ال
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اآلخرة   يف  اخلسارةَ   ولكنّ  فقط،   الدّنيا  يف  اخلسارة  فليت   ،)104-102( املؤمنون: 
أيضًا.. هذه هي املشكلة.

وإذا عرفنا حياة الصحابة - رضي اهلل عنهم - وعرفنا كيف عاشوا، وكيف 
لديهم  كثر  إذا  خيافون  كانوا  وكيف   احلالل،  الكسب  سبيل  يف  باحلقّ  يلتزمون  كانوا 
تعاىل  هلل  واخلضوع  والتَّواضع  اهليبة  فتدخل   - وتعاىل  تبارك   - اهلل  فيخشَون  املال، 
يف قلوهبم؛ ألنّهم آمنوا به حقَّ اإلميان واتَّبعوا ما جاء به رسولنا  الكريم -  - وهو 
الذي قال هلم: ) َفوَ اللَّهِ مَا الَْفْقرَ َأخْشَى عََليُْكمْ وَلَكِنِّي َأخْشَى َأنْ ُتبْسََط عََليُْكمْ الدُّنْيَا 
َكمَا بُسَِطتْ عََلى مَنْ َكانَ َقبَْلُكمْ َفَتنَاَفسُوهَا َكمَا َتنَاَفسُوهَا وَُتهْلَِكُكمْ َكمَا َأهَْلَكْتهُمْ ( 
رواه البخاري، فإذا جنونا من فتنة املال فإنّها مِنٌَّة من اهلل - عز وجل -؛ ألنَّ املال إما أن 
يكونَ وسيلةَ  استدٍراج لك فتهلك به، أو نعمًة من نعم اهلل - تبارك وتعاىل - تنجو هبا؛ 
ُّ بواسطة هذا الوسيط  نك من عمل أي شيء سيّئ أو خيِّر، فكّل  عمل يتم 

ِّ
ألنّه ميك

ر، حتى  القويّ، فإذا شعرتَ بأنّك متشي يف دروٍب مُهلَكة فارجع وتدبَّر.. قف وتفكَّ
يهمل، اعلمها  أثقل وأمَرّ، واعلم أنَّ اهلل يرى وميهل ولكنّه ال  ال جتد يف طريقك ما هو 
جيدًا فسوف يأتيك اجلزاءُ عاجالً  أم آجالً، فتدبَّر أمرك قبل أن يُفرَض عليك التدبُّر 
من إنسان مثِلك،   قد جيعل اهلل - عز وجل - له سلطانًا عليك فتصبح ال متلك من 

أمرك شيئًا.
وإذا كنت من الذين يفعلون اخلري فاجعله طريقك األبدي، واجَعَْله زادَك يف الدنيا 
إذا  أنّك  ر  وتذكَّ األمان،  برّ  إىل  بك  تصل  اليت  السّفينة  مبثابة  فاخلري  اآلخرة،  يف  به  لتنجو 
ُأغمَِضتْ عيناك وُقبضتْ روحُك فليس لك يف مالك شيء؛ فالذين يرثونه من بعدك يرثون 
مَاُل وَاِرثِهِ  َأيُُّكمْ   (  :  - يقول الرسول -  مااًل كثريًا، ولكنهم ال يدرون كيف مجعته . 
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َأحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ َقاُلوا: يَا رَسُوَل اللَّهِ،  مَا مِنَّا َأحَدٌ إاِل مَاُلهُ َأحَبُّ إِلَيْهِ، َقاَل: َفِإنَّ مَالَهُ مَا 
َقدَّمَ وَمَاُل وَاِرثِهِ مَا َأخَّرَ ( رواه: البخاري.

فارحم نفسك وارحم مَن تتعامل معهم، وارحم مَن حولك، وأنفق املال يف سبيل 
َّذِينَ يُنفُِقونَ  أمْوَالَهُمْ  اهلل، يعوّضك اهلل عنه خريًا  منه وبأكثر مما أنفقت؛ قال تعاىل: } مََّثُل ال
لِمَن  يَُضاعِفُ  وَاللّهُ  مِّائَُة حَبَّةٍ   سُنبَُلةٍ 

ِّ
ُكل فِي  َأنبََتتْ سَبْعَ سَنَابَِل  َكمََثِل حَبَّةٍ  اللّهِ  فِي سَِبيِل 

يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { سورة البقرة: )261(.
وتأّكد بأنّ اهلل - تبارك وتعاىل -  سيبارك لك وملن يرث مالك من بعدك، ذلك املال 

الذي َطهُرَ بالزَّكاة ومنا وكُثر بالصّدقات. وما أصدق شاعرنا يف قوله  :
من حبة القمح اختِْذ مثل الندى                   يا من قبضت عن الندى ميناَك 

هي حبة أعطتك سبع سنابل                    لتجــــــــــود أنت حببــــــة لسواك 
وكأمنا اخلط الذي يف وســـطها                  لك قائل: نصفي خيص أخــــاك
فيا أخي، تدبّر األمر قبل فوات األوان، واعلم أنَّ مَن تواَضعَ هلل رفعه.

- : ) مَا مِنْ يَوْمٍ يُصِْبحُ الْعِبَادُ فِيهِ إاِل مََلَكاِن يَنِْزالِن؛ َفيَُقوُل َأحَدُهُمَا:  يقول النَِّبيَّ - 
اللَّهُمَّ َأعْطِ مُنْفًِقا خََلًفا، وَيَُقوُل اآلخَرُ: اللَّهُمَّ َأعْطِ مُمْسًِكا َتَلًفا ( متفق عليه.

واعلم أنَّ مِن بني الذين يُظلّهم اهلل - عز وجل - يف ظلّه يوم ال ظَِلّ إال ظلٌّه: ) رَجٌُل 
سرية   وتدبر  عليه،  متفق   ) يَمِينُهُ  ُتنْفِقُ  مَا  شِمَاُلهُ  َتعَْلمَ  ال  حَتَّى  َفَأخَْفاهَا  بِصَدََقةٍ  َتصَدََّق 
َّكَ لَعَلى خُُلٍق عَظِيٍم {  اه  ربه  فقال -  - :} وَإِن الرسول الكريم -  - الذي زكَّ
َّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم  بِالَْغدَاةِ   سورة القلم: )4(، وقد أمره تعاىل بقوله: }وَاصِْبرْ نَْفسَكَ مَعَ ال
وَالْعَشِيِّ  يُِريدُونَ وَجْهَهُ وَال َتعْدُ عَيْنَاَك عَنْهُمْ ُتِريدُ ِزينََة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَال ُتطِعْ مَنْ َأْغَفلْنَا َقلْبَهُ 

عَن ذِْكِرنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وََكانَ َأمْرُهُ ُفرُطًا{ سورة الكهف: )28(.
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الشافعي قول  وهي  منّا  كثري  على  تنطبق  اليت  احلكمة  هذه  نسمع   وحنن 
- رمحه  اهلل- :

نَعِيبُ َزمَانَنَا وَالْعَيْبُُ فِينَا           وَمَا لِزَمَانِنَا عَيْبٌ سِوَانَا
نرى الكثريين خيتلفون على أشياء قد تكون تافهة ال قيمة هلا وتدخل الشّحناء فيما 
بينهم، ولو دّققت النّظر تراهم أحيانًا من ذوي األموال، ولكنّهم قد جعلوا األموال هدفًا، 

ووصلوا إىل مرحلة تقديسها.
نَسُوا الصداقَة واألخوّةَ اإلسالمية. كلّنا.. مهما كنّا أغنياء.. بعضنا حباجة إىل 
بعض. ليس هناك منّا املكتفي ذاتيًا عن خدمات خملوقات اهلل، واألخوّة واحملبّة يف اهلل ال 
 صادق يسمو به 

ٍّ
ُتباع وال ُتشرتى، وهلا فضلها، وأحيانًا يكون اإلنسان حباجة إىل أخ ويف

حُالهُ، ويدلّهُ على اهلل - تبارك وتعاىل - مقاُلهُ .
ولنعلم أنّ :

خسائرنا احلقيقية: هي مقدار ما نفقد من أيام ال ُنرضي ربَّنا فيها.
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كفى بالّتبذير عيبًا، ويكفي به توعُّدًا وتدمريًا، وكفى بأعوانه وأربابه أنّهم كانوا من 
ِرينَ َكاُنواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ وََكانَ الشَّيَْطانُ لِرَبِّهِ 

ِّ
إخوان الشياطني.قال تعاىل: } إِنَّ الْمُبَذ

َكُفورًا { سورة اإلسراء: )27(.
أين املتدبّرون ؟!، إنَّ من الواجب على اإلنسان الذي أنعم اهلل عليه، وأفاض 
عليه  باحملافظة  ذلك  على  اهلل  يشكر  أن  العطاء،  وأصناف  الرزق  أبواب  من  عليه 
وصرفه يف وجوهه املستحقة، وأن يبتعد به عن الّتبذير واإلسراف والبذخ واملباهاة، 
يُحِبُّ  اَل  َّهُ  إِن ُتسِْرُفواْ  وَاَل   { تعاىل:  قال  له،  اهلل  حمبَّة  نفسه  حَرم  قد  املسرف  فإن 
العامل   تنبذ املسرفني  الْمُسِْرفِنيَ{سورة األعراف: )31(، ويف اعتقادي أن شعوب 
قد  أنّك  فاعلم  أسرفت  فإذا  مسرفًا،  كان  مَن  ترفض  احلياة  طبيعة  وإن  األرض،  يف 

خالفتَ قوانني الّطبيعة وأدخلتَ نفسك فيما ال يرضي ربّك.
إنَّ املباهاة والبذخ والّتبذير ليست من اإلسالم يف شيء، وإنّ كّل الرّساالت السّماوية 
قد توعَّدت من كان مسرفًا، ومَن لبس ثياب الشّهرة والكرب واملباهاة واملفاخرة؛ ألبَسَه اهلل 
- عز وجل - يوم القيامة ثيــاب الّذّل والعـــذاب، وإنّ اإلســراف عواقبه وخيمة، ونتائجه 

أليمة، وتبعاته عظيمة، وإذا كان املسلم قد ُنهي عن اإلسراف .
حتى يف األمور املباحَة بل ويف الّطاعات الواجبة؛ فكيف به يتباهى مباله أو جاهه  
أو بركن يأويه ؟!.. استمع  إىل هذا احلديث العظيم: ) جَاءَ َأعْرَابِيٌّ إِلَى النَِّبيِّ -   
- يَسَْأُلهُ عَنْ الْوُُضوءِ َفَأرَاهُ َثالًثا َثالًثا ُثمَّ َقاَل: هََذا الْوُُضوءُ َفمَنْ َزادَ عََلى هََذا َفَقدْ َأسَاءَ 

وََتعَدَّى وََظَلمَ( رواه: النسائي وأمحد.
فيها؛  االستمرار  نستطيع  ال  قد  زيادة  تعترب   الّطاعة  يف  حتى  احلدّ  عن  فالزّيادة 
فكيف مبَن يفتحون صنابري املياه يف البيوت أو املساجد على أقصى ما ميكن، فيصرفون 
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من املاء ما يتوّضأ به عشرون شخصًا ؟! وإنّ املرأة اليت تصرف يف مطبخها من املاء ما 
يكفي لبيوت كثرية؛ هلي من املسرفات.. الّلهم ال جتعلنا من القوم املسرفني.

اإلسراف  عن  والبعد  والتوسّط  واالعتدال  بالنظام  والتقيّد  االنتظام  روح  بثَّ  إنّ 
والّتباهي؛ هلي مسات محيدة مفروضة على كّل إنسان سويّ، وعليه أن يرشد من يستطيع 

إرشادهم ليكتب له اهلل - عز وجل - األجر.
يقول ابن عباس -  - يف قوله تعاىل: } وَمَا َأنَفْقُتم مِّن شَيْءٍ َفهُوَ يُْخلُِفهُ وَهُوَ خَيْرُ 

الرَّاِزقِنيَ { سورة سبأ: )39(؛ يعين: من غري إسرافٍ وال تقتري.
عليه  وميضي  املسلمون،  به  يسري  ما  وأكمل  أفضل  هي  الوسطية  قاعدة  إنَّ 
يَْقُترُوا  وَلَمْ  يُسِْرُفوا  لَمْ  َأنَفُقوا  إَِذا  َّذِينَ  وَال  { بقوله:  تعاىل  اهلل  امتدحهم  الذين  املؤمنون 
وََكانَ بَيْنَ  َذلِكَ َقوَامًا{ سورة الفرقان: )67(، وإنّ أكمل وأفضل ما يسري عليه املؤمن 
َتبْسُْطهَا ُكلَّ  يَدََك مَْغُلولًَة إِلَى عُنُقِكَ وَاَل  هو ما رمسه اهلل تعاىل له بقوله: } وَاَل َتجْعَْل 
له النيب -   َفَتْقعُدَ مَُلومًا مَّحْسُورًا{ سورة اإلسراء: )29(، وما رمسه  الْبَسْطِ 
صحيح   ) خميلة  وال  إسراف  غري  من  والبسوا  وتصدقوا  واشربوا  )كلوا  قوله:  يف   -

اجلامع:)4381(.
إنيّن أتعجّب من أناس آتاهم اهلل - تبارك وتعاىل -  أموااًل كثرية وكنوزًا عظيمة 
يصرف أحدهم يف مناسبة صغرية أو يف ضيافة رجل واحد؛ ما يكفي إلعاشة أسرة 
كاملة ملدة شهر أو شهرين، ثم إذا دُعي إىل التربُّع أو الصدقة يف سبيل اهلل - عز وجل 
- تأخَّر وتقهقر، وفّكر وقدّر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكرب.. ثم إنّك 
للنّزهة والسّياحة.. فرتاه  غايًة يف اإلسراف..  تراه إذا أراد السفر إىل خارج بلده 
ينسى أنّ اهلل - تبارك وتعاىل -  هو الذي جعل له مااًل ممدودًا، وبنني شهودًا، وترى 
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بعض الناس يُخرج من فائض األطعمة يف يوم واحد سيارة كاملة، وبعض املسلمني يف 
بالد أخرى ميوتون جوعًا، وال يعرفون منه مساعدة أو لقمة أو شربة ماء، بل إنّ جاره 
قد يبيت جائعًا، وال ينال منه معروفًا، ومفهوم اجلار واسع وشامل فاجلار ليس جارك 
يف املنزل فقط، إنّما اجلار يف احليّ أو البلدة، عن أنس - رضي اهلل عنه أنه قال: قال 
بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إلَى جَنِْبهِ وهو يعلم  ّ - : )مَا آمنَ بي مَنْ  رسول اهلل -  
به( رواه الطرباني يف الكبري. أتعجّب من بعض األثرياء، قد يشرتي حذاءً بألف ريال 
مثالً، ولكنّه يف ذات الوقت يبخل على الفقري بريال واحد؛ فقد مجع مصيبتني وخلّتني 

سيئتني: اإلسراف والبخل.
إنّنا ال نعين بعدم اإلسراف أن يقّتر اإلنسان على نفسه وحيرم نفسه  طيّبات اهلل 
اليت أخرجها له، ويعيش أهله يف نكد وضيق، وحيرمهم من أطايب األطعمة وهو قادر 
على ذلك ماليّّا؛ ألنّ اهلل تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكنّ الذي أحّذر 
منه نفسي وإخواني اإلسراف امُلنَتَقد، والّتبذير املذموم، وإنفاق األموال يف ما ال فائدة 
لو كانت يف سبيل اهلل  كلّها حتى  األموال  فيه، وإذا كان اإلسالم قد هنى عن صرف 
ونصرة دينه، فكيف إذا كان ذلك يف احلرام أو من أجل الّتباهي ؟!.. أعاذنا اهلل - 

عز وجل - من ذلك.
ّ - سعد بن أبي وقاص - رضي اهلل عنه - عن أن يتصدَّق  لقد هنى النيب - 
مباله كلّه أو بثلثيه أو بنصفه، وأقرّه على الثلث وقال: ) الثُُّلثُ وَالثُُّلثُ َكثِريٌ. َأنْ َتدَعَ وَرََثَتكَ 

ُفونَ النَّاسَ( متفق عليه. َأْغنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ َأنْ َتدَعَهُمْ عَالًَة يََتَكفَّ
فاحذر أخي  املسلم  من  صرف   أموالك  يف غري طاعة اهلل،  وال ترتدّد  يف مشاريع 
اخلري، ودروب اإلحسان، والصّدقات اجلارية، فهي حقيقة مالك، وهي األرصدة اليت 



نفتخر هبا يف آخرتنا؛ فلنجعلها يف مرضاة اهلل - تبار ك وتعاىل -  وال تنس نفسك كما أمرك 
اهلل - عزّ وجّل-.

ولنعلم:
بأن املبذرين هم إخوان الشّياطني، فاحذر أن تكون مبذرًا
فاحتفظ بدرمهك األبيض.. لئالّ يأتي عليك يوم أسود.
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الغيب حقٌّ إهليٌّ ال يعلمه إنس وال جان وال أحد يف الوجود؛ ال نيبُّ مرسل وال ملكٌ 
مقرب فقد احتفظ ربّ العزّة لنفسه هبذا احلقّ؛ فالغيب ال يعلمه أحد إال اهلل - عز وجل - 
فهو القائل يف كتابه الكريم: } وَعِندَهُ مََفاتِحُ الَْغيِْب اَل يَعَْلمُهَا إاِلَّ هُوَ { سورة األنعام: )59(، 
فالقضية مسَلَّم هبا، ال ريبَ فيها …  واليقني اإلميانيّ أن تقول : ال أعلم الغيب، وإنيّن مؤمن 
بأنّ اهلل - تبارك وتعاىل - وحده هو عالّم الغيوب، الغيب  والقدر  مالزمان  لإلنسان  يف 
شّتى جماالت حياته، ولكنّنا نرى أناسًا يدَّعون أنّهم على علم ودراية ببواطن األمور، إىل 
حدّ أنّهم يشعرونك بأنّهم يعرفون ما سوف حيدث غدًا أو بعد غد، ويربهنون على ذلك مبا 
يعلمون بل  طاب هلم من أحاديث وتكهُّنات ال وجود هلا، بل هي من نسج اخليال، وهم 
َّهُمْ هُمُ الَْكاذِبُونَ{ سورة اجملادلة: )18(،  ويوقنون بأنّها كذب.. كما قال تعاىل: } َأال إِن
لعوا على علم  وآخرون خيربونك بأنّ هلم أياديَ  خفيّة حتضر هلم ما يريدونه وكأنّهم قد اطَّ
الغيب، وخيربونك بأشياء يف األمور الغيبيّة والدنيويّة متوهّمني أو موهومني  بأشياء تدور 

يف خواطرهم، ويريدون حتقيق مآرب منك يف أنفسهم.
بالواحد األحد وذوي  اإلميان  العقالء ذوي  من  يستمع هلم  مَن  أنَّ  ولو علم هؤالء 
الّضالة  يف طيّات  الفئة  يسمعه من هذه   ما  يلقي  الدنيويّة؛ سوف  احلياة  بشموليّة  اخلربة  
طويالً،  لصمتوا  الرياح؛  به  ذهبت  قد  به  يتحدّثون  ما  أنَّ  وعرفوا  علموا  لو  النّسيان.. 

وذلك خري هلم.
حننُ  ـــــ معاشرَ البشر ــــ  ال منلك شيئًا يف حقيقة األمر، ولذلك فحادثٌ قدَِري ّقد 
لنا جيردنا من كّل شيء، ولذلك جيب أن نوطن أنفسنا على كل ما هو واقعيّ وثابت  يقع 
يف دنيانا، وأن نتّفهم أمورنا بإمياننا القاطع حتى نسمو بأنفسنا فوق ما يدنّسها، وعلينا أن 

نرحيها من الّتخيّالت اليت ال تستند إىل  احلقيقة.
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ولكنَّ السّؤال :  ملاذ ا يدَّعي  بعضٌ  منّا املعرفة  املستقبليّة  اليت  تدخل  يف  دائرة  
الغيب ؟؟ ألكوهنا نزعًة يف النّفس البشريّة باالدّعاء وباملعرفة ؟!، أم ألنّ اإلنسانَ يطمع 
يف حبّ الكمال فيدَّعي معرفة كّل شيء ؟! ليت هؤالء يعلمون أنّهم ليس لديهم معرفة وال 
دراية، وأعتقد أنّ اأُلوىل ال ُتجدي والثانية ال ُتغين من جوع، فاإلنسان إذا ادَّعى معرَفة كّل 
شيء فهو ال يعرف يف واقع األمر أيَّ شيء، والثانية أنّ اإلنسان ال ميكن أن يصل إىل درجة 
إنسان  كّل  تبارك وتعاىل - قد كتب على  العلم والدّراية؛ ألنّ اهلل -  بلغ من  الكمال مهما 

عالمة النّقص،  فالكمال هلل وحده.
وقدميًا سُئَِل حكيم: مَن العاقل يف هذه الدنيا ؟ فقال: الذي يقول: » هناك شيء 
أجهله وأريد أن أعرفه«  فقالوا: إذن يريد أن يعرف ويتلمّس املعرفة ولسوف يعرف، قال: 

» أما الذي يقول قد علمت كّل شيء، فهو أجهل اجلُّهالء وأغبى األغبياء«.
ولذلك قسموا العلم ثالثة أقسام: 

فمَن علم القسم األول طغى وتكَبّر، ومن علم القسم الثاني هدأ والن، ومن علم 
القسم الثالث علم أنّه مل يعلم شيئًا. 

وهنا علينا حنن - سائر البشر -  بأن نعرتف بأنَّ حجْبَ  أمر ِالغيِب عنّا يف حدّ ذاته 
لعنا على الغيب وعرفنا أنّنا سنُصاب  قمّة احلكمة والرّمحة من اهلل - عز وجل - لنا؛ ألنّنا لو اطَّ
- ال قدَّرَ اهلل - مبرض أو مبشكلة ماليّة أو مبكروه فيمَن حنب ّ،   فإن فرتة االنتظار ما بني حلظة 
ق احلدث ستكون أصعب الفرتات يف حياتنا، وسوف هتامجنا اهلواجس  املعرفة إىل حلظة حتقُّ
واألمراض الفكريّة من جرَّاء ذلك االنتظار،  وسوف نظلُّ نفّكر فيما سوف حيدث، ولسوف 
القرآنيُّ احلكيم:  النّصُّ  بالتأكيد؛ فقد جاء  نعم  الرَّأي؟  أتوافقين  ق احلدث..  قبل حتقُّ هنلك 
ا إِلَيْهِ رَاِجعونَ{ سورة البقرة: )156(، فالقرآن  َـّ َّا لِلّهِ وَإِن َّذِينَ إَِذا َأصَابَْتهُم مُّصِيبٌَة َقاُلواْ إِن }ال
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الكريم يعاجل أهمَّ قضايا اإلنسان.. الدنيويّة واألخرويّة والقدريّة  منها.. إذا حلَّت بأيّ إنسان 
مشكلة أو مشكالت، وقد تكون هذه املشكلة هي املعضَِلة اليت ُتفقده توازنه، وقد تغيّر من 
تقوم  اليت  الكلمات  نقول هذه  أن  أمرنا اهلل - جلَّ جالله -  لذا  اإلنسانيّة واإلميانيّة؛  مفاهيمه 
النَّاطح، فيجب عليك أن تقول:  أيُّها الشَّاطح  ر السّريع؛ ألنَّ هذا هو عالجك 

ِّ
بالعالج املبَك

» إنّا هلل وإنّا إليه راجعون، قدَّر اهلل وما شاء فعل، حسيب اهلل ونعم الوكيل، حسيب اهلل  ال إله 
إال هو عليه توّكلت وهو ربُّ العرش العظيم، أستغفرك وأتوب إليك »،  وكن واثقًا بأنَّ القضاء 
والقدَرَ بيد اهلل، رضي اإلنسان أم مل يرضَ، فأمر اهلل - تبارك وتعاىل -  نافذ يف هذه الدنيا ال 
حمالة، وكّل إنسان تكفيه ُلَقيمات يقمْنَ صُلبه، وجيب على اإلنسان أن يرضى مبا قسم اهلل - 
عز وجل - وعلينا بالرّضا مبا هو مكتوب لنا؛ فهذه قسمة لكّل منّا، وعلينا بااللتزام مبثبّتات 
إميان قاطع،  ارتكزت على  إذا  إال  نفسك  أن ُتسعد  فأنت ال تستطيع  نعيشه ،    الذي  الواقع 
صلتك  واجعل  االستقامة،  أهل  من  فكن  نفسك،  إال  تلومَنَّ  فال  الدنيا  هذه  يف  شقيت  وإذا 
ربّك  أوامر  ابتعدت عن  إذا  أما  الَفالح والسّعادة،  قمّة  قويّة.. هنا  تبارك وتعاىل -   باهلل - 

فاملالمة حاصلة.
ولنعلم أنّ قمّة اجملد يف حبّ املعرفة الصادقة  اليت ال تتعدى حدود األوامر، فعلينا 
أن نبتعد عن املبالغات الزّائفة اليت ال تنفعنا وال تغنينا،  فكثريًا ما نرى  اإلنسان قادرًا على 
ُتعَتبَر مشكلتنا  النُّصح لنفسه؛ وهذه  النُّصح لغريه، وقد يعجز كثري منّا عن تقديم  تقديم 
احلاليّة، فعلينا أن نعمل على أخذ النُّصح واحلكمة من كّل جانب وال نشطح مع أهوائنا، 
رفها بأنّ هلا حدًّا معيّنًا جيب أال تتعدّاه؛ فإذا فعلنا  وإنّما علينا أن نكبحَ هوى النفِس وُنَعَّ
فسوف نتعامل مع األمور بأعني صادقة وبواقعيّة ُتعَرّفنا حدودًا ألهوائنا، وتبيّن لنا األمور 

مبا هلا وما عليها.
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أخي القارئ: لنقرأ الكلمات بإمعان، ولنُمعن يف  الّتفكري فيما نقرؤه،  ولْنقرأ  دائمًا  
ما بني السّطور وما خلف الكلمات، فاملعنى هو ما فهمناه وأدركناه مّما قرأناه.

فالّلهم ثبتنا مجيعًا بنوٍر ومعرفة ٍمنك يا نَور السَّماوات واألرض.

ولنعلم أنَّ :
اليقني الصّادق باهلل - تبارك وتعاىل -  هو قوَُّتنا اليت بأيدينا..

واليقني بغريه تعاىل هو السَّراب الذي حيسبُهُ الّظمآن ماءً حتى إذا جاءه مل جيده شيئًا.
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إن الّطبائع بني العباد خمتلفة، فسبحان مَن كوَّهنا.. وسبحان الذي أوجدها 
هبذه الصّور  املختلفة، وهذا االختالف أوجده اهلل - تبارك وتعاىل - حلكمة معيّنة؛ كما 
َّذِي جَعََلُكمْ خَالئِفَ اأَلرِْض وَرََفعَ بَعَْضُكمْ َفوَْق بَعٍْض دَرَجَاتٍ  قال ربُّ العزَّة: } وَهُوَ ال
َّهُ لََغُفورٌ رَحِيمٌ {سورة األنعام: )165(،  لِيَبُْلوَُكمْ فِي مَا ءَاَتاُكمْ  إِنَّ رَبَّكَ سَِريعُ الْعَِقاِب وَإِن
إنّما االختالف يف كّل مكوّنات شخصيّة اإلنسان..  الّطبائع  وليس االختالف فقط يف 
قال تعاىل: } وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَاأَلرِْض وَاخْتِالفُ َألْسِنَتُِكمْ وََألْوَانُِكمْ إِنَّ فِي 

لْعَالِمِنيَ{سورة  الروم: )22(.
ِّ
َذلِكَ آليَاتٍ ل

بل األعجب من ذلك ما أثبته العلم احلديث عن متيُّز كّل إنسان عن اآلخر، فلو اجتمعت البشرية 
لها، ما اتََّفق بَنان إنسان مع إنسان آخر، ولذلك كانت البصمات دليالً على  اكتشاف اجملرم، وهذا  َكّ
ما أشار إليه القرآن الكريم يف قوله تعاىل: } بََلى َقادِِرينَ عََلى َأن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ{ سورة القيامة: )4(.

بل األعجب من هذا أن شعرات رأس اإلنسان ال ميكن أن تتَّفق مع شعرات رأس إنسان 
آخر، فلو عُثر على شَعرة واحدة من رأس جمــرم الكُتشــف ذلك اجملــرم من خالل هذه الشعرة 
اليت ُترمى من رؤوسنا دون مباالة فتكون هي الدّليل والشّاهد عليه، فسبحان القائل : } 
وَفِي َأنُفسُِكمْ َأَفال ُتبْصِرُونَ { سورة الذاريات: )21(، ولكن حديثنا هنا ليس عن اجملرم أو 
مَن يُخالط اجملرمني؛ ولكنَّ حديثنا عمَّن ميرُّ عليك كلَّ يوم يطلب منك الّتعامل والّتآخي واحملبّة، 
وقد يصادفك منط من الّتفكري لدى إنسان ما، قد تتساءل وتريد أن تعرف كيف يفّكر هذا 
اإلنسان هبذه الّطريقة؟ فال جتد جوابًا سهالً يُْظِهر لك احلقيقة، وهناك الكثري مما يثري احلرية يف 
يتَّبعها إنسان ما يف تعامله مع غريه من البشر، تلك األساليب اليت نراها  بعض األساليب اليت 
تعطي  أن  اللباقة  بأنّه من  أمرهم، أحيانًا تشعر  الناس وجتعلنا يف دهشة من  وحتيُّرُنا يف بعض 
شخصًا معينًا تتوسَّم فيه الصّدق بعض املزايا لشخصه؛ من احرتامٍ وتقديٍر و ترفيٍع ملكانته، 
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ها.. تراه  وفجأة جتد هذا الشخص الذي قد جعلت له مكانة يف نفسك.. وهو ال يستحقُّ
الغرابة يف تفكريه  الّتعامل ويستمرئ ذلك منك، وقد جتد  تعوَّد عليها يف  اليت  يعود إىل  جبلته 
إذ إنّه يعتقد أنّه من الواجب عليك أن تعامله مبا يريده هو ال مبا تقتضيه أصول الّتعامل اإلنسانيّ 
الرّاقي!!، والغريب أنّه يتصرّف معك على أن تقديرك واحرتامك له حقٌّ وواجب عليك، 
وليس من الّضروري يف تصوّره أن يبادلك الشّعور  نفسه، ويرى أنَّ ما قدمته له وما جتود به من 
تقدير ماديّ أو معنويّ هو إلزام عليك، وأنّه ال فضل لك  عليه  مبا قدَّمَته له،  ويشعرك بأنّك  يف  
أمسّ احلاجة إليه.. فال يعرتف مبعروف، وال شكرك على فضل قدَّمَْته له، فهذا اإلنسان ال 
يتمتع باحرتام نفسه، فكيف حيرتم اآلخرين؟ وكما هو معلوم أن كل إناء ينضح مبا فيه، فيحيّرك 
هذا الصّنف وهذه النّوعيّة من البشر !!، هل هو صنف من ضمن االصناف االوىل املذكورة 
أعاله؟  إنّ اإلنسان صاحبَ   الّضمري النقي يعطي وال ينتظر املقابل، وقد يُساء الّظنُّ به نتيجة 
عطائه هذا، فهو يعطي وإن ُأسيء إليه من اآلخرين،  تراه ال يلتفت إىل هذه اإلساءة ويستمرُّ 

يف العطاء  وقد خّلصها الشاعر املقنع الكندي يف ديوانه حينما قال: 
وإن الـــــذي بيـــــــــــين وبني بين أبي                   وبني بين عــــــــــــمي ملخــتلف جدا
فإن أكلوا حلمي وفــــرت حلومهــــــم                   وإن هدموا جمـــــدي بنيت هلم جمدا
وإن ضيعوا غييب حفظتُ غيوهبم                   وإن هم هووا غيي هويت هلم رشدا
وإن زجروا طريًا بنحـــٍس متـــر بي                     زجــــرتُ هلـــــم طريا متر هبم سعدا
وال أمحل احلقد القــــــديم عليهـــم                      وليس رئيــس القوم من حيمل احلقدا
هلم جــل مايل وإن تتابع يل غـــنى                 وإن قل مــــــــــــــــــــــايل مل  أكلفهم رفدا
يُعريني بالدين قــومي وإنــــــــــــــما                   ديــــونيَ يف أشـــــياء تكسبهم محدا

وإني لعبد الضيــــــف ما دام نازاًل                     وما شــــــيمةٌ يل غريها تشبه العبدا
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إن  اإلنسان السّويّ يف زماننا هذا جتده  يف حرية من أمره حتس ُّبأنَّ لديه مشكلة 
ما؛ وتكمن هذه املشكلة يف مرور هذه األصناف عليه كّل يوم، ولكنّنا نقول له:  اسرتح 

ودع عنك احلرية،  فهذه أصناف قد استمرأت األخذ دون شكر،   وهم ال يعلمون أن ّمَن 
مل يشكر الناس ال يشكر اهلل - عز وجل - ومن الواجب على املرء أن يعامل الناس مبا حيب 

ر واجلحود والكفران من صفات إبليس، ومن أخالق الشّيطان. أن يعاملوه به، التَّنكُّ
هناك أفكار غريبة لدى بعض الناس ذوي األنفس امللتوية والقلوب املوبوءة، واملرء 
األفكار واألخالقيّات  العجاب من  العجب  من خالل معايشته هلؤالء وخمالطته هلم جيد 
والنفسيّات حبيث يصبح املرء يف حرية من أمره.. شيء يف الواقع غريب، كأنَّ بعض الناس 

ليسوا بناٍس عندما تصدر منهم  هذه املتناقضات.
ولكنَّ اجملتمع يوم  يلتزم بأوامر ربّه، وميضي على شرع نبيّه، وميتثل ألحكام العقل 

السّليم، وميضي بأصول واضحة   و على حمجّة راشدة؛ يرقى ويتقدّم.
روا مليًّا قبل 

ِّ
ونقول ألصحاب النّفوس املريضة اليت جُبلت على اجلحود والّتنّكر: فك

فوات األوان، وتدبّروا فإنّكم سوف تنكشفون طال بكم الزّمن أم قصر.
تفارقه ما عاش يف  الوصمة ال  بعيبه تكون هذه مبثابة  وحينما ينكشف اإلنسان 

هذه الدنيا..
فنسأل اهلل - تبارك وتعاىل -  أن يبصّرنا بعيوبنا ويسرتها، وأن جيعلنا أعضاء 

صاحلني يف جمتمعاتنا.

ولنعلم أنّ :
احلبّ الصادق: يهدي إىل العال ويريح النفس، وكّل حبّ غري ذلك: جيرُّ  إىل الّضياع.
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ل يف شّتى األمور: نعمة من اهلل - عز وجل - وفضل مينُّ به على مَن أحبَّ  إن التَّعقُّ
من عباده، وهو حصيلٌة علميةٌّ وفكريُةً ُتجمِّل اإلنسان وهتّذبه.

أما اجلهالة: فهي نقمة   وتعاسة   على العبد مبا اقرتفت يداه، وإذا كمَنت بفكره فهي 
شقاءٌ له يف الدنيا، وبتلك اجلهالة سوف يقطف مثار النّدامة واحلسرة.

وكما قال اإلمام علي - رضي اهلل عنه -:
وَأْفَضُل َقسِْم اهللِ لِلْمَــــرْءِ عَْقُلهُ                 َفَليْسَ مِنَ اأَلشْياءِ شَيءٌ يُقاِربُهُ
وَإَِذا َأْكمََل الرَّحْمَنُ لِلْمَـرْءِ عَْقَلهُ                  َفَقدْ َكمَُلتْ َأخْـــــــــالُقهُ وَمَآِربُهُ

والعقل دليل الّتائه،  ومرشد احلائر، ومنارة اإلنسان. العقل خملوق أمني وحارس 
إال  احلياة  تتجمَّل  وال  بالعقل،  إال  املرء  دين  يكمل  وال  اخلالق،  آيات  من  وآية  الّضياع،  من 
نفسه  يضرُّ  ولسوف  دينه،  ويقّل  تفكريه،  سيفسد  املرء؛  عقل  ضعف  وإذا  برشده. 
ويُضلّل غريه، ويغش مَن هم يف معيّته إذا اعتقدوا بأنّه من العقالء أو من النّجباء، حينئذ 

سوف تصبح األمور لدى اجلميع ظلمات فوق ظلمات.
أما املتعّقلون فإنَّ هلم فضائل عظيمة وبشائر قومية، يستفيد منها كّل مَـن عاشَـرهم 

أو جالسهم أو خالطهم، وسوف يكونون من أصحاب احلّظ األوفر والفكر املستنري.
وكما قال الشاعر  طرفة  بن العبد:

إ َذا متَّ عَْقُل امَلرْءِ متَّتْ ُأمــــُورُهُ              وَمتَّتْ َأمَانِِِيـــــــــــــهِ ومتَّ بِنَاؤُهُ
َفإن مل يَُكنْ عَْقالً َتبَيَّنَ نَْقصُــهُ                وَلَوْ كانَ َذا مَاٍل َكثِريٍ عََطــاؤهُ

أنّهم يعقلون عن اهلل - تبارك  للعقالء مساتٍ أوّهلا وأمهّها وأعظمها  وحنن نقول إنَّ 
وتعاىل -  وال يستمرئون الغفلة، فمَن مل يعقل عن اهلل فال قيمة لعقله وال وزن لفكره؛ وكما قال 
َّذِينَ اَل يَعْقُِلونَ{ سورة األنفال:)22(،  تعاىل: } إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُْكمُ ال
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وكما قال حكيم: الناس ثالثة: » عاقل، وأمحق، وفاجر«: 
فالعاقل: الدين شريعته، واحللم طبيعته، والصّرب رؤيته، والّرأي األفضل موقفه، 

فإذا نطق أصاب وإن سُئل  أجاب، وإن مسع وعى واعترب.
واألمحق: إن تكلَّم تعَجَّل واستعجل، وإن حدّث هوَّل وكّذب واستكذب، وإن 

طلبتَ منه النّزول عن رأيه فإنه يُصرُّ عليه وال يبايل.
وأساء  لنفسه  أساء  صاحبته  وإن  وخانك،  شانك  ائتمنته  إن  الفاجر:   وأما 
إليك؛ فإنّه اهلالك يف الدّنيا واحلسرة يف اآلخرة، فأبعد نفسك عن بضاعة الفجار والفجرة 

تنل الرّضا واملثوبة والّذكر احلسن.
مُرضِيَة..  وخصائص  عديدة،  ومميّزات  حممودة،  صفات  فلهم  العقالء:  وأما 
فمن صفاهتم: أنّهم يعملون يف هدوء، ويوفون بالوعْد ،وينتجون يف صمت، تتحدث عنهم 
أعماهلم، ال مكانة عندهم للّتفاخر مبا يشيّدون أو ينتجون، وليس من صفاهتم العظمة وال 
املباهاة وال املفاخرة مبا يقدمون، وال مينُّون مبا يبذلون.. من صفاهتم: أنّهم أبعد الناس عن 
الكذب واملراوغة، وأرفع النّاس عن الّتحايل واخلداع.. من صفاهتم: احللم عن كل مَن 
ضلَّ وجهل. وال ننسى سعة صدورهم، فإنّهم يتقبّلون النُّصح، ويستمعون بإمعان للرّأي 
اآلخر،  ال يهمُّهم نقد اجلاهل وال يصرّون على فرض رأيهم بل يهمُّهم الرّأي األصحّ والفكرة 

األفضل، إنّهم حيبّون اخلري جملتمعاهتم.
لكنّ املشكلة الكربى عند أصحاب اجلهالة الذين ال دراية هلم وال علم لديهم؛ 
مون يف األمور على ما مسعوا، وهذه يف حدِّ ذاهتا جهالة كربى ومشكلة  أنّهم حيكمون ويتحكَّ
عظمى لدى هذه الفئة، ويف الوقت  نفسه  فإنّهم قد ال يريدون كشف احلقيقة؛ ألنّه لو وُِجدت 
احلقيقة العتقدوا أنّهم سينكشفون، هم أصحاب الوشاة يُصِرُّون على آرائهم اليت بُنيَت على 
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فيها  ولو كانت هذه  األفكار   بأفكارهم حتى  تقتنع  أن  إال  يهمُّهم  األخطاء واألحقاد، وال 
الكثري؛ فهؤالء مصريهم احلسرة،  الشّيء  أنفسهم  وجمتمعاهتم  من املضارّ واملفاسد على 
أنفسهم  يعقلون عن  ال  إنّهم   إليه،   أنفسهم   أوصلوا  ما  النّدامة  على  مثرة   يقطفون   وسوف 
جينحون    وال   مبوقف   يتَّعظون    ال  ألنّهم   الفشل؛   يالزمهم   سوف   يهتدون.  ال  و  شيئًا، 

َّهم ميّالون  إىل أهوائهم  و لقِمَّةِ  ملّذاهتم.. هذه صفاهتم.. هؤالء هم اجلهالء. للنُّصح؛  إن
عن  البعد  صفاهتم  ومن  املوعظة،  ولديهم  الدّراية  أصحاب  فهم  العقالء:  أما 
االنفعاالت السّريعة والغضب اجلامح، ال يغضبون  إال يف موطن الغضب، يستمعون للحقِّ، 
للمشقة،  يتعرّضون  أو  مثن  من  يدفعون  ومهما  جهد،    من  كلََّفهم  مهما  للحقيقة  ويسعون 
وليس معنى ذلك أنَّ العقالء ال يغضبون، بل إنّهم يغضبون يف مواطن مهمّة يف مسرية حياهتم 
أو حياة جمتمعاهتم، لكنَّ غضبهم حمكوم موزون؛ فهم يغضبون من اجلاحدين واملراوغني 
ابتزازهم أو  أنّهم يغضبون ألعراضهم وأوطاهنم والنتهاكات كرامتهم أو  واحلاسدين، كما 
غمط حّقهم، كما أهنم يغضبون لغمط حقوق األخرين وإن حبثتَ عنهم جتدهم حيافظون 
حقوقهم..  كانت  لو  كما  احلقوق  هذه  وجدت  أينما  لديهم  اآلخرين  حقوق  وحيفظون 

حيتكمون إىل العقل وموازين الشّرع، ال يغفلون عن حقوق غريهم.
َّهم يهتمّون مبعرفة أنفسهم، ويّتعظون من أخطائهم، فيتالفون العيب   ومن صفاهتم أن
قبل انتقاد اآلخرين هلم.. هؤالء هم الذين يتعلّمون من جتارب احلياة ،   ويستفيدون من 

العِبَر.. وكما قال الشاعر أبو متام :
إَِذا َطاَل عُمْرُ امَلرْءِ يف َغريِ آَفةٍ               َأَفادَتْ لَهُ اأَليَّامُ يف َكرِّها عَْقالً

لألصحاب  فإنّهم  ميلكون،  مبا  يتباهون  وال  يطيقون،  ماال  أنفسهم  يُحَمِّلونَ   ال  إنّهم 
أخِالء،  وال يتنّكرون ألصحاب الفضل عليهم،  وكما قال حكيم : 
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َإنَّ الكِرَامَ إَِذا مَا أيسروا َذَ ََكرُوا                 مَنْ َكانَ يَألَْفهُم يف امَلنِْزِل اخَلشِِن
والدّاءَ  املشكلَة  ولكنّ  معهم،  الّتعامل  تعرتيَك مشقٌة يف  ولن  لن جتدَ صعوبًة  هؤالء 
ُفسِّرَ هلم  أو  رأوا  إذا  املعرفة؛  اجلهل وعدمَ   يتصنَّعون  مَن  أو  يف   اجلهل،   يكمن يف  العُضال 
أنَّ يف اجلهالة جناةً هلم،  ويصبح  هؤالء أوّل مشكالهتم  َتحيُّر العاقل فيهم، ولو وجدت يومًا 
عقالء قد امتلكهم الغضب فالتمِسْ هلم العُذر؛ ألنّهم عندما يتواجهون مع صنف اجلهلة قد 
الصّنف  من  لديهم من هذا  الكيل  اتّزاهنم وهدوئهم فاعذرهم، فقد فاض  خيرجوهنم عن 
أيًّا كان نوعه؛ ألنّهم  يتنّكرون أو يكذبون على غريهم، فاخلداع لديهم مرفوض  البشر الذين 
الفضل،  ألهل  ر  والّتنكُّ احلقد  مبرض  املشحون  البشر  جنس  من  الصّنف  هذا  يتحمّلون  ال 
وكثريٌ منّا يتعرّض هلذه األصناف من جنس البشر فعليه أن حيذر من هذا الصّنف، فاحلذر 
مع  الّتعامل  يف  احلرص  علينا  أنّ  كما  الصّنف،  هذا  مع  الّتصاحب  أو  الّتعامل  عند  مطلوب 

احلكماء حلظة غضبهم.. 
فاحلكمة تقول: » اتِّق شرَّ احلليم إذا غضب«.

وكم مِنَّا مَنْ يتعرض للجهالء فنقول له: حتمّل الصّعوبة يف سبيل إيصال الرّأي الصّحيح 
هلؤالء اجلهلة.. فهذه سُنَّة احلياة..، وكثريًا ما صادفنا من رجاٍل لديهم احلنكة  والرَّويّة، 
وعندما تطرح عليهم رأيًا صائبًا أو موضوعًا متشعّبًا فإنّهم يفّكرون بإمعان ويقتنعون بالرّأي 

األصحّ، هنا قد تنتهي كلُّ املعوقات يف سبيل حّل أيّ مشكلة ما.
البشريّ ال  يقرؤون ويكتبون - فإنّ تكوينهم  أما املنغمسون يف اجلهالة - وإن كانوا 
على  الِِجِبلََّة  هذه  َفَطر  مَن  سبحان  أبدًا..  يتبصَّروا  أن  يريدون  وال  الصّواب  عن  يبحث 
اجلهالة. هنا حيار العقالء مع أصحاب اجلهالة  فيصبحون  أمام أمرين: إمّا أن ينتزعوا الرّأي 
اخلاطئ من تفكري هؤالء ويرشدوهم إىل الصواب، وإما أن يتحمّلوا املشّقة يف إدخال الرّأي 
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الصّائب إن استطاعوا، واألمر قد ال يكون سهالً، ولكن لنعلم أنّهم يشاكِسون ويُكابِرون 
ظلمات  هذه  والصَّواب،  اخلري  هلم  أراد  من  على  ويَغضبون  للعقالء،   املتاعب  ويثريون 

اجلهل.. ظلمات بعضها فوق بعض ...
وهناك رجال على موهبة من اخلالق قد ميَّزهم اهلل - تبارك وتعاىل - بالعقل ونفعهم 
بالعلم واملعرفة، عندما تناقشهم جتدهم أصحابَ دراية وصواب، وينصاعون للحقّ كما 
بالعلم والواقع..  للمنطق  يقتنعون بسهولةٍ ويسر، ثمّ حيتكمون  أن ّاحلقّ مُسَتحَب لديهم، 

نسأل اهلل تعاىل للمتشدّدين واملتعصّبني آلرائهم اخلاطئة الرُّشد واهلداية.
ويف النهاية أقول:  ال أرى مَن يتضايق من عاقل إال من كان جاهالً ولكن إن جهلت 
الرجال ضقت هبم وهربت من أفكارهم، و علينا أاّل ننزعج عندما يغضب العقالء، ال 
نتخوّف وال خناف منهم؛ ألنّهم ال حيقدون وال يسعون بفساد، قد مُنحوا العقل واحلكمة؛ 
فانشد الّتقرُّب منهم واالستماع ملواعظهم، وكن للعاقلني خليالً، وعلى املتشدّدين صبورًا، 
فأقلع عن اخلطيئة، وإذا  فإذا جهلت فاسأل، وإذا علمت  باليت هي أحسن،  وجادِهلم 

لت على أحد من عباده فأكثر من احلمد والّثناء والشّكر للواحد األحد.
ِّ

ُفض
أسأل اهلل - عز وجل - يل ولكم الرّمحة، كما أسأله الّثبات يف الدّنيا واآلخرة، إنّه 

مسيع جميب.

ولنعلم :
أنّ العقل فضْل و مِنَُّةٌ مَنَّ اهلل - تبارك وتعاىل - علينا؛ فيجب أن حنذر من السلوك 

اخلاطئ،   فإنّه لن يأتي علينا إال مبا يسوؤُنا.
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قال تعاىل يف كتابه العزيز: } مَا يَلْفُِظ مِن َقوٍْل إاِلَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ { سورة ق: 
َّا  )18(، وقال الرسول الكريم -  - ملعاذ بن جبل، حينما سأله فقال: ) يَا نَِبيَّ اللَّهِ،وَإِن
لَمُؤَاخَُذونَ بِمَا نََتَكلَّمُ  بِهِ ؟ َفَقاَل: َثكَِلْتكَ ُأمُّكَ  يَا مُعَاُذ؛ وَهَْل يَُكبُّ  النَّاسَ  فِي النَّاِرعََلى 

وُجُوهِِهمْ،  َأوْ عََلى مَنَاخِِرهِمْ،  إاِل حَصَائِدُ َألْسِنَتِِهمْ ( رواه: الرتمذي .
ويف قول اإلمام الشافعي - رمحه اهلل - احلكمة البالغة :

َّهُ ُثعْبـــــــــــــــانُ             احَْفْظ لِسَانَكَ َأيَّها اإلِنْسَـــــــانُ               ال يَلْدََغــنَّكَ إِن
            َكمْ يف امَلَقابِِر مِنْ صَِريِع لِسَــــانِهِ               كانَتْ َتهَابُ لَِقاءَهُ الشُّجْعَـــانُ

ملاذا ال حتفظ لسانك عن الّتجريح ؟ فإنَّ جتريح الّلسان أشدُّ من السّيف، ويف رأيي 
أن ّالسّيف أرحم من لسانك .

ومما مرَّ علينا نرى أنَّ هناك كثري ًامن الناس يهامجون إخواهنم بال حقّ وال برهان، 
ويتدخّلون يف أدّق شئون حياة اآلخرين، وحياولون كشف عيوب غريهم، ويبحثون عن 
للحصر ترى كثريًا يف  املثال ال  تنتج من تصرّفات اآلخرين؛ فعلى سبيل  اليت قد  األخطاء 
زماننا هــذا يستحسنون إظهار عيـوب غـريهم .. حسـدًا منهــم..، ويلصقون العيب 
بإخواهنم املسلمني، ويقولون: هؤالء خائنون.. هؤالء كاذبون .. هؤالء متكبّرون .. 
هؤالء غري متَّزنني، وهذه كلُّها صفات ذمٍّ يف حقّ اآلخرين؛ وليس هلم حقّ يف الّتلفُّظ هبا  
ألنّهم ليس لديهم اليقني،  ولقد تعلَّمنا من حديث الرسول الكريم -  - عندما أخربنا أنّنا 
إذا ذكرنا أخانا املسلم فيجب أن نذكره مبا حيبّ ال مبا يكره فقال -  - : ) َأَتدْرُونَ مَا 
الْغِيبَُة، َقاُلوا: اللَّهُ وَرَسُوُلهُ َأعلم، َقاَل: ذِْكرَُك َأخَاَك بِمَا يَْكرَهُ، قِيَل: َأَفرََأيْتَ إِنْ َكانَ فِي َأخِي 
مَا َأُقوُل؟ َقاَل: إِنْ َكانَ فِيهِ مَا َتُقوُل َفَقدْ اْغَتبَْتهُ، وَإِنْ لَمْ يَُكنْ فِيهِ َفَقدْ بَهَتَّهُ ( رواه: مسلم، يف 
احلالتني مشكلٌة   وِوْزر وَذنْب للقائل، والعجيب  أنّك  إذا  سألت  هذا  املهاجم  واملغتاب: 
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هل تعاملت َمعه ؟ فتسمع اإلجابة: ال .. وهذه مشكلة؛ ألنّه حيبُّ التَّطاوُل ويستحسن 
الغيبة من غري علم بأحوال اآلخرين، وهنا ال منلك إال أن نقول له: خري لك أن تصمت عن 
هذا الّتجريح يف حقّ اآلخرين. وإذا أردت أن تنصح هذا املغتاب فقد تواجهك  مشكلة ، 

أال وهي أنّه  قد  يَردُّ  عليك  ويقول:  لستُ حباجة إىل أن تنصحين !! .. ملاذا ؟
أواًل:  ألنَّ كال الطرفني ال يعرف بعضهم بعضًا،  من هنا قد يرفض النُّصح .

النّصح، وألنّه رجل غري سويّ،  ثانيًا:  ألنّه حيمل عقلية مغلوطة  وال يعرف قيمة 
الّلهم جنّبنا هذه  نقول:  أن  إال  يفرق بني حالل األمر وحرامه، وال منلك  مل  وألنّه يف احلقيقة 
األصناف وأنزل عليهم هدايتك .. كما نقول هلم: أخي .. إذا أردت  أن هتاجم غريك 
فعليك أن تنصح قبل أن هتاجم؛ تكسب املثوبة، واحذر الكذب فإنّ الكذب يهدي إىل 

الفجور، والفجور يهدي إىل النار.
يقول أبو العتاهية :

الصَّمْتُ َأجْمَُل بِالَْفَتـــــــــى           مِنْ مَنْطٍِق يف َغريِ حِينِـــــــهْ
كلُّ امِْرٍئ يف نَْفسِــــــــــــــــــهِ           َأعَْلى وََأشْرَفُ مِنْ َقِرينِـــــهْ

تنتقد؟  مَن  مع  تعاملتَ  هل  له:  وتقول  نف   الصَّ هذا  من  آخر  رجالً  تسأل  وقد 
أعرفه  يقول:  حديثه  صدق  بالّضالل  يثبت  ولكي   !! جهالة  وبكل   ! نعم  فيجيبك: 
أنّ ما ذمَّ  لنا من جمرى احلديث  يتبيّن  الرّجل  وتعاملت معه. وعندما يسري بكلماته يف ذمّ 
به غريه ينطبق عليه ال على من َذمَّه. فإن استمعت إليه وأيَّدَته يف ذمِّه للغري أصبحت من 
املقرَّبني منه،  وإن مل تستمع إليه وحاولت نصحه فيكون ردّ فعله عنيفًا وقد يصل إىل حد 

أن يكرهك ويعاديك، وهذا ليس أمرًا غريبًا وال مُسَتنكرًا يف هذا الزّمان .
غريب هذا الصّنف من الناس!! إنّه ال يريد أن يتحلّى بالقيم واملبادئ اإلسالميّة 
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واإلنسانيّة، هكذا هو؛ ال يقبل النّصيحة وكأنّه كامل مكمَّل، فتتعجّب ألمر هذا اإلنسان 
وتستغرب وحتار.. كأنّه مل يتعلّم ومل يتـثـقَّف،    وال يدري مبا حوله،    ومل يعاشر بين جنسه،   
وال يعرف أنَّ الناس يعرفون عيوبه !! نعم يعرفونه ويعرفون أحكامه املغلوطة، ولو عرف 
نفسهُ أواًل  ملا هاجم اآلخرين بغري علم وال حقيقة.  قال  أبو األسود الدؤيل - رمحه اهلل -: 

ــــــمُ َغــــــــــــريَهُ         هَالَّ  لِنَْفسِكَ كانَ َذا التَّـعْلِيـــــــــــــمُ
ِّ
يَا َأيُّهَـــــــا الرَّجُــــــُل امُلعَل

نَى           َكيْمَا يَصِحَّ بِهِ وََأنتَ سَقِيـــــــــــــمُ َتصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السَِّقاِم وَذِي الضَّ
ابْدَأْ بِنَْفسِـــــكَ َفانْهَهَـــــــا عَنْ َغيِّهَــــــــــا        َفِإَذا انَْتهَتَ عَنْهُ َفَأنتَ حَكِيـــــــمُ

يعقوب  قال  عميقًا،  أثرًا  النفس  يف  ويرتك  دواء  وال  عالج  له  ليس  اللسان  وجرح 
احلمدوني :

سَـــــــانُ
ِّ
ِجرَاحَاتُ السَّناِن لَها ا لْتَِئــــــآمُ             وَال يَلَْتامُ مَا جَرَحَ الل

من أجل ذلك كان الّترهيب النّبوي ّمن آفات اللسان شديدًا، ففي حديث صحيح 
َقاءَ ُفحْشِهِ ( صحيح 

ِّ
يقول النيب -  - : ) يَا عَائِشَة،  إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاِس مَنْ َترََكهُ النَّاسُ ات

اجلامع: )7925( .
ويف قول مأثور: ) لساُنكَ حصاُنكَ، إن صنتهُ صانَكَ، وإن أهنَتهُ أهانَكَ (، وإن 
أيُّها  لسانك  فاحذر   .. غريك  وعرفك  أمرك،  وانكشف  الرّدى،  أوصلك  به  ترّذلتَ 

امللسِن فإنّ فيه هالكك .
وكذلك كان الّترغيب يف ضبط اللسان، فعن سهل بن معاذ -  - قال: قال رسول 
اهلل -  - : )مَنْ يَْضمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ ِرجَْليْهِ َأْضمَنْ لَهُ الْجَنََّة( رواه البخاري.

الناس  الّتعامل مع  وَثمَّة أمرٌ آخر حنن  يف أمَسّ احلاجة  إليه، وهو حسن اخللق يف 
لِلنَّاِس  وَُقوُلواْ   { تعاىل:   اهلل  قال  فقد  وفاجر،  وبرّ  وكافر،  مؤمن  بني  فرق  ال  عامة، 
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وََأتِْبعْ  ُكنْتَ،  حَيُْثمَا  اللَّهَ  اتَِّق   (  :  - النيب-   وقال   ،)83( البقرة:  حُسْنًا{سورة  
السَّيَِّئَة الْحَسَنََة َتمْحُهَا، وَخَالِِق النَّاسَ بُِخُلٍق حَسٍَن( صحيح اجلامع: )97( .

اجملاالت،  كّل  يف  احلسن  باخُللق  للتَّعامل  تفصيل  النّبويّة  والسُّنّة  الكريم  القرآن  ويف 
النيب -  - : ) رَحِمَ اهلُل  يقول  البيع والشّراء فقط؛  نبويّ يف جمال  وأكتفي بذكر توجيه 
عَبْدًا سَمْحًا إَِذاْ بَاعَ، سَمْحًا إَِذاْ اشَْترَى، سَمْحًا إَِذاْ اْقَتَضى( صحيح اجلامع:)3495(.

العربة  وإنّما  اجملالس،  يف   النبويّة  األحاديث  سرد  كثرة  يف  العربة  ليست  وأخريًا 
تعاىل، ورحم اهلل  بفضله  لكفانا وجنونا  مما ذكرنا  لو عملنا حبديث واحد  اهلل  فو  بالعمل، 
عن  بالعمل  شغله  خريًا  بعبد   - وجل  عز   - اهلل  أراد  إذا   « يقول:  إذ  الكرخي  معروف 

اجلدل، وإذا أراد به شرًا شغله باجلدل عن العمل«.
وأختم حديثي هنا حبديث نبويّ أدعو اهلل أن يلهمَنا العمل به يقول النيب - - : 
)اْضمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ َأنُْفسُِكمْ َأْضمَنْ لَُكمْ الْجَنََّة: اصْدُُقوا إَِذا حَدَّثُْتمْ، وََأوُْفوا إَِذا وَعَدُْتمْ، 
صحيح   ) َأيْدِيَُكمْ  وا  وَُكفُّ َأبْصَارَُكمْ،  وا  وَُغضُّ ُفرُوجَُكمْ،  وَاحَْفُظوا  اؤُْتمِنُْتمْ،  إَِذا  وََأدُّوا 
اجلامع: )1018( .وليعلم كثري ممّن أطلقوا العِنان أللسنتهم ومقاالهتم .. اليت ينسجون فيها 
َّهم هم املفسدون يف أرض اهلل، أتدري ما عقاهبم  من الكذب كما ينسج احلائك ثوبه .. أن
يف اآلخرة ؟ .. ذكر الرسول -   - : أهنم يُلقون يف النّار على مناخرهم، وكفى هبا 

عقوبة وزجرًا وتوبيخًا .. عقاهبم صاعقة ختِرُّ عليهم فتهلكهم، وتريح العباد منهم.     

ولتعلم أنك:  
الكلمة قبل خروجها؛ فإن فيها رفعًة لك أو مذلًّة  ِزِن  عندماتريدأن تطلقَ لسانك 

عليك.
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قال تعاىل: } وََكانَ اإلِنسَانُ عَجُواًل { سورة اإلسراء: )11( .
بُعْد النّظر موهبة من اهلل - تبارك وتعاىل - خيصُ هبا اهلل - عز وجل - مَن رضي عنه  وفّضله، 
فأفضل ما ميكن أن ميتلكه اإلنسان من صفات وميّزات صفة: » بُعد النّظر«، إنَّ تَأنّي اإلنسان ورَِويَّته 
جوانبها،  مجيع  من  األمور  يرى  أن  من  نه 

ِّ
متك وقويم؛  شامل  واسع  إميانيّ  مبنظار  مصحوبًة  تكون  اليت 

عجواًل،  وليس  متأٍنّ  دائمًا  فالعاقل  عاقالً،  مّتزنًا  اإلنسان  جتعل  أن  شأهنا  من  العميقة  الرّؤية  وهذه 
واجلاهل تكمن يف حشاشته كثرة الّتعجل  واالندفاع والّتهور، وإخراج األلفاظ اليت يندم على الّتلفُّظ 
بِها، و اليت جتعل  حكمه خطأ على كّل موضوع  يريد دراسته،  فيحكم على شتى األمور باحلماقة  
والّتسرُّع؛  وهذه صفات ذمّ جيلبها اإلنسان لنفسه   ،.. وهناك مقولة ألحد احلكماء يقول فيها: » إنّ 
كّل عجول أمحق مثله مثل الدجاجة ال تنظر إال حتت رجليها«، واإلنسان العاقل  بعيد النّظر ال ينظر 
حتت قدميه بل ينظر عن بُعد، تراه ال يسمع الكلمات فحسب، وال يقرؤها فحسب، وال يأخذها 
على علَّتها فحسب؛ بل يفّكر فيما خلف الكلمات، ويفسر معانيها ومضموهنا وما حتتويه، وما هو 
الفكر  أصحاب  هم  هكذا  تفكريه،  إليه  يصل  مبا  تتعلّق  شّتى  وأمور  قائلها،  هو  ومَن  منها،  اهلدف 
والرَّويَّــة أصحــاب الشّيــم العالية. وبعيد النظر تراه يشّخص األمور بعقالنيّة، وأقول عقالنيّة مبعنى 
أنّه يهضم األمور بعقل ويدرسها دراسة شاملة من مجيع جوانبها ويفسّرها باملنطق؛ مبعنى أن تكون 

رر وال تقرّبه  . مّتفَقة مع أصول التَّعامل املنطقيّ والعقول املدركة اليت هي تبعد الضَّ
أمّا قاصرو النّظر: فرتاهم يعتقدون يف اإلنسان صاحب الّتفكري الّثاقب بأنّه معقَّد، 
ويتَّهمونه باملبالغة والقلق مما سوف حيدث، وقد ينسبون إليه الكربياء .. وهذا اتّهام مردود 
عليهم؛ ألنّه إنسان ليس باملوسوس وال الشّّكاك وال املرتدّد، ويتحمّل الكثري بسبب بُعد نظره  
امة الكربى غدًا، فيحاول  ورجاحة فكره، فهو يصرب على مشكلته اليوم خشية أن تقع الطَّ
عدم إثارة مشكلة الغد فينجح يف عالجها،  وعندما تنظر إليه جتده رجال سويًّا، مرحيًا يف 
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الّتعامل، متفّتحًا ذهنيًّا، كما أنّه عندما يتعامل مع املشكلة يتعامل معها هبدوء، على العكس 
من قاصر   النّظر، فإنّك تراه يعاجل املسائل  حبماقة السّرعة  .وقد ال ختلو من األنانيّة، ومن غري 
تأنّ، كما تراه ضيّق الفكر حمدود الّتصور، طائش اآلراء متسرّعًا يف أحكامه. وبُعد النّظر 
يف مجلته يعين الّتروّي يف األمور، وهلذا اقتضت حكمة اهلل - عز وجل - أن خيلق السماواتِ 
منا الّتأنّي والرّفق يف 

ِّ
واألرضَ يف ستة أيام .. وهو القادر على خلقـها بكلمة » كن« ..؛ ليعل

شئوننا كلّها.  أليست هذه مِنَّة من اهلل - عز وجل - ؟ فلنتأنَّ ولتكن لنا عربة مبا هو آت.
وكذلك جاءت السنّة النّبويّة الصّحيحة فيّاضة يف هذا املعنى؛ يقول النيب-  
هُ مِنْ الرِّْفِق َفَقدْ  هُ مِنْ الَْخيِْر، وَمَنْ حُِرمَ حَظَّ هُ مِنْ الرِّْفِق َفَقدْ ُأعْطِيَ حَظَّ - : )مَنْ ُأعْطِيَ حَظَّ
هُ مِنْ الَْخيِْر ( صحيح اجلامع: )6055(، ويقول أيضًا: ) مَا َكانَ الرِّْفقُ فِي شَيءٍ  حُِرمَ حَظَّ

إاِل َزانَهُ، وَال ُنِزعَ مِنْ شَيءٍ إاِل شَانَهُ ( صحيح اجلامع: )5654(.
إنَّ يف العجلة النّدامة ويف الّتأني السّالمة،  وكما قال : 

ي بَعْضَ حَاجتِهِ          وََقدْ يَُكونُ مَعَ امُلسَْتعْجَِل الزَّلَُل
ِّ
َقدْ يُدِْرُك الْمَُتَأن

يَندى هلا اجلبني، ولألسف فقد يكون هذا  وكم نرى من املتهوّرين واحلمقى أمورًا 
األمحق املتهوّر قائدًا ألهله فيوصلهم إىل مهالكَ  مجَّة وشتات مُهلِك، جتعله يندم على أفعاله 
.. وعندها ال يفيد الندم  .وأما عن أهواء األنفس وغيِّها وحبّها للشّهوات فلألسف قد 
تكون لك عادة سيئة  وقد تتعوّد عليها،  فهل تقلع  ؟؟؟ تتعوّد عليها؛ فالنّفس دائمًا ال 

تقتنع إال مبا تريد وإن كان فيه هالكها .. وهناك حكمة قاهلا أبو نواس :
ال َترِْجع اأَلنُْفسَ عَنْ َغيِّهَا            مَا لَمْ يَُكن هلا مِنْهَا َزاِجرٌ

ولتعلم أنَّ :
عقلك  أمسى ما خلق فيك،    إما أن يسمو بك أو يرديك .
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إن االلتزام مسة الشّرفاء،   ومبدأ العظماء ،   وعالمة أهل املروءة، إنيّن أتلمَّس وأسأل: 
هول  هل وَجَدَ أحدنا نفسه يف يوم ما واقفًا يف قمّة احلرية ؟ نعم: وقد يكون يف غاية الدَّهشة والذُّ
عندما يقابل أو يعاشر رجااًل ال يلتزمون بعقد وقَّعوه أو بعهد قطعوه. هل ميكن لك أخي القارئ أن 
تصنّفهم وهل تتَّفق معي، أنّهم  من  املتقلّبني  نفسيًّا فال  استقرار لديهم ،وبداخلهم من الوساوس ما 
جيعلهم دائمًا يف تردُّد،    ويعتقدون أن َّمَن يتعامل معهم أو مَن هم حوهلم من ذويهم وأصحاهبم ميتلكون 
الصّفات نفسها.  هؤالء قد انطبقت عليهم مقولة احلكيم: »قولوا يل مَن جتالسون وتعاشرون أُقل 
لكم مَن أنتم«، إنَّ هذه الفئة تراهم ال يرضون بالكثري من هذه الدّنيا، فيطمحون دائمًا إىل األكثر 
واألكثر، وال هتمُّهم الوسيلة وال الغاية، وعلى هذا جتدهم دائمًا يف خوف دائم من إبرام العقود، 
والوعود، وقطع العهود، وما يرتتَّب عليها من التزامات. مثل هؤالء البشر مطمئنّون  إىل السّري يف 
 دروب الشّكّ واملراوغة وقمّة احلرية، وهم يعتقدون  أنّ يف ذلك التَّخبُّط إفالتًا من املواقف بذكاء.

هكذا تراهم يعتقدون أنَّ املراوغة هي  السّبيل األمثل حلّل مشكالهتم، إنَّ مَن يتَّصف مبثل هذه 
الصفات يعيش دائمًا وأبدًا غارقًا يف مشكالت  ال حصر هلا وال هناية هلا، فهو بطبيعته يستهوي 
أمامه حائرا  العاقل  دَة اخلصائص والصفات، جيعل  معقَّ نفسيّة  تركيبة  إنّه  املشكالت وتستهويه. 
تعاني  قيمة هلم .  هكذا  أنّهم وبال وال  يعلمون  الرّيح، ولكنّهم ال  كالرّيشة يف مهبِّ  أمره؛ ألنّه  ً يف 
جمتمعاتنا من هذه الفئات، ليتهم يشعرون مبا يعاني مِن ورائهم العقالء، وإذا شاء اهلل لك الّتعامل 
مع هذه الفئة من غري امللتزمني مبا قطعــوا من عهود ووعود فستجد منهم تصرُّفات غريبة، وأحوااًل 
عجيبة .. منهم من يعطيك األمان مع حالوة اللسان، ويتظاهر أمامك بأنّه الّضعيف الذي ال يُدرك 
األمور مثل غريه، وأنّه صاحب النّيّة احلسنة، طاهر القلب ال يُضمر أليّ إنسان إال اخلري، وهذه 
صفة اختارها هو لنفسه كي يُشعر غريه باالطمئنان إليه، فهو ال يلتزم بوعده، وال يفي بعهده، وال 
ر لتوقيعه الذي وقَّعه  بيده ..  يلتزم بعقده، وال يثبت على كلمة قد قطعها على نفسه، وقد يتنكَّ
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الل  أليس هذا من املتمرّدين؟!  أليس هذا من الّطامعني؟!  بلى، إنّه متمرِّد خمادع، إنّه هو الضَّ
بعينه، وترى يف عينيه نظرات الشّكّ والرّيبة، فاحذر مثل هؤالء؛ ألنّهم املرُّ بعينه والعلقم بذاته .. 
ومنهم من يعطيك الوعد ويقطع على نفسه العهد، ويوقع على العقد،    ويتظاهر بالوفاء،   ويقسم 
الواقع، وكأنّه مل  له وجود على أرض  مل يكن  الذي  أنّه من األوفياء، وبعد حلظات جتده كالسّراب 
أنّه قد ذهب هو ووعده وعهده  بعهد، وجتد  التزم  أو  أو وّقع على عقد،  بوعد،  يكن قد وعد 
الرّياح. يهرب من حيث أتى، فال تعرف ملاذا هرب ؟ وال كيف..! ويرتكك يف  وعقده أدراج 
يتهرّب  تراه  الوعد،  لتحقيق  القول  أن يصدق يف  فّكر يف  إذا  أمرك. وهناك صنف آخر  حرية من 
ممّا اُتفق عليه أصالً يف البداية، فتجد الفرد من هذا الصّنف يطرح حلواًل غري اليت كنت تتوّقع أن 
يطرحها لصُلب املوضوع الذي جيب حلُّه أو معاجلته، فهــو يلجــأ إىل اخلداع تارة،  ثم إىل التمرّد تارة 
أخرى، ويصمّم على احلّل الذي قد طرحه هو واملناسب هلواه، وال يقر أو يعرتف بأنَّ هناك حلواًل 
أفضَل للطرفني وتناسب ما اُتفق عليه، وقد تكون هي األفضَل  يف كثري من األحيان حلّل مشكلة 
باطل،  كّل  على  يعلو  َّه  ألن مرًّا،  كان  ولو  له  يُنقاد  أن  جيب  فاحلقّ  البشر.  من  كثري  هلا  يتعرّض  قد 
وأسأل: ملاذا تتهرَّب من تنفيذ االتّفاق؟ وملاذا ال تعطي حقوق الغري؟، ويعتقد اعتقادًا جازمًا 
َقة  ألطماعه، 

ِّ
منه بأنّه ال حلَّ هلذه املشكلة  إال هبذه الشّروط  اليت يراها هو مناسبة هلواه  واحملق

وإذا مل تتحقَّق هلم األهواء تراهم يهربون ويقولون: لقد جاء الرَّفض منك وليس منّا !! ملاذا ؟ ألنّك 
قد خالفت هواهم، وهنا قد يعجز اإلنسان عن تفسري مثل هذه الّتصرُّفات اليت ال تدّل على احلقّ 
بأنّه هرب بذكاء،  يعتقد  أنّه  ألهنم جبلوا على مغط حقوق غريهم، أهؤالء مؤمنون ؟ والغريب 
ويظنّ بأنّه بذلك يقتنص ما كان خيّطط القتناصه، دون أن يعلم أنّ الناس قد أدركوا ما ُتفّكر به تلك 
يتلقون  جيعلهم  الصّفة  هبذه  الناس  مع  تعاملهم  وأنَّ  والفكر،  اخليال  مريضة  املريضة..  األصناف 
الّضربات القاضية حني يقرّر امللتزمون املؤمنون بالعقود والعهود يف تعامالهتم، بأاّل يتعاملوا مع هذا 
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تراهم  احلقوق،   َغمْط  أحشائها  يف  َكمَن  اليت  البشر  من  النّوعية  وهذه  البشر،  نوع  من  الصّنف  
الّتكوين اإلنسانيّ  الدّنيا واآلخرة؛ ألنَّ فطرة اهلل -تبارك وتعاىل -  يف  يفقدون الكثري والكثري يف 
السّوء هذا ســوف  السّوء فإنّ قرين  الصَّالح والَفالح، وإذا اختار هذا اإلنسان قرين  قائمة على 
يضلّلــه وال يهــديه إىل الرّشد وال إىل االلتزام والوفاء مبا قطعه على نفسه، بل على العكس من ذلك 
املكتملة  غري  الفئات  هذه  من  كثري  منّا  أيّ  على  ميرُّ  وقد  واهلالك،  املراوغة  طرق  إىل  يشدُّهُ  فإنّه 
إليك  يستمع  تعيش معه سنوات طويلة  مَن  املثال ال احلصر ..  عقالً، وقد ترى .. على سبيل 
ويتقرَّب منك تارة، ويبتعد عنك تارة أخرى، وبعض هذه األصناف قد تربطك هبم عالقة أسريّة  
مما جيعلك تستجيب له يف حلظات التَّقرُّب أو البعد، وبعض آخر من هذه النّوعيّة  من صنف البشر 
ال تتقرَّب  إىل الناس  إال إذا كانت يف أمسّ احلاجة إليهم وإىل أفكارهم ونصائحهم، مثل هؤالء ال 
خري يف صُحبتهم، سواء تقرَّبوا أو بعدوا ... وأذكر هنا حكمة لإلمام الشافعي - رمحه اهلل -:

إَِذا الْمَرْءُ لَمْ يَرْعَكَ إاِل َتَكلَُّفًا           َفدَعْهُ وَال ُتْكثِرْ عََليْهِ التََّأسَُّفا
بينهم  القرابة األسريّة اليت تربط  والناس بطبيعة احلال تشفق عليهم إذا وجدتَ  عالقات 
فيعطوهنم من النّصائح واإلرشادات اليت مَنَّ اهلل - عز وجل - عليهم هبا، وعندما يستغنون عن 
عن  االبتعاد  يف  يفّكرون  تراهم  يظنّون؛  هكذا  ــ  مشكلة  أيّة  لديهم  تعد  مل  بأنّهم  ويشعرون  النّصائح 
هؤالء اخليّرين، ظنًّا منهم بأنّهم قد أصبحوا قادرين على حّل مشكالهتم، ويومهون أنفسهم بأنّهم لن 
يواجهوا أيّة مشكلة بعد اليوم، دون أن يدركوا أنّ طبيعة احلياة يف تغيُّر دائم، سواء يف املعامالت أو 
يف احلياة اليوميّة مع اجملتمع، وعند جتدُّد مشكالهتم يعود هؤالء مرة أخرى  دون خجل للتقرّب من 
الذين أعطوهم من الفضل، ولكنّ اإلنسان اخلريَّ الصاحل يعطي وال يرتدَّد يف العطاء؛ ألنّ العطاء صفة 
ربّها، سواء لإلنسان  بإذن  أكلها كّل حني  تؤتي  الّطيّبة  كالنبتة  املقابل  ينتظر  يعطي وال  من صفاته، 
احلليم .. هناك حِلم  واتَِّق حلِم  وأمعِن  املتنّكر: قف  الصّنف  نقول هلذا  ولكن  أو غريه،  الطيّب 
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من حليم؛ فاتَِّق وقفات حِلمه، هذا ما يكمن يف نصحنا لك، وهذه املواقف جتعلنا دائمًا يف حرية 
مع مَن يصادفنا من هذه الفئات الّضالّة املتنّكرة حلقوق اآلخرين يف هذه الدّنيا، إنّهم وبال وفيهم قمّة 
إنّما يف تكوين  البُعد عنها،  الفئات أو  الّتقرُّب من هذه  الرّغبة يف  الرّذيلة، فجوهر املوضوع ليس يف 
هذه الفئات ذاهتا املتنّكرة ألصحاب الفضل. لذلك نقول: إذا ُقدِّر لك أن تتعامل مع مثل هذه الفئات 
فتعامل معها بالصّرب واحلنكة واحلذر والنُّصح الدائم، ولن يضرّوك إال مبشيئته تعاىل، وال تدري؛ 
لعّل اهلل - تبارك وتعاىل - يُحدث بعد ذلك أمرًا، فيشفي هذه الفئات املريضة اليت تكمن يف داخلها 

تلك النّفوس الّضعيفة واألفكار اخلاطئة.
 واحلكمة تقول: ) ومن نكد الدنيا على املرء مصاحبة متنكر ضعيف النّفس أو 
جاحد ما من معاشرته بُدُّ ( ولكنّنا نشعر بأنّ مَن صادفهم مثل ما ذكرنا يعترب ذلك تطهريًا 

هلم فليحمدوا اهلل - عز وجل - ويشكروه .. والعاقبة للمّتقني .
فيجب يف النهاية التنويه بنقطة مهمة: وهي أنه إذا كان األمر كما ذكرنا، فااللتزامات 
كثرية بني سائر البشر والبدّ منها بطبيعة احلياة؛ ألنّ احلياة إذا مل يكن فيها التزام ووفاء فإنّ 
يثبّته، وسوف حيدث  يهديه وال رشد  بال عقل  منّا  كلٌّ  تتعثَّر،   ويصبح  قد  احلياة  عجلة 
ما حيدث من تعطيل حلركة احلياة يف اجملتمع، وااللتزام صفة تالزم بين البشر؛ فكلٌّ منّا له 
وعليه التزامات، وحنن  ـــ   بين البشر   ـــ  ميّزنا اهلل عن سائر املخلوقات بالعقالنيّة واإلدراك 

وحسن الّتصرُّف.
وخالصة قويل: أنّه لو التزم كلٌّ منّا مبا قطعه على نفسه من التزامات وعهود جتاه 
صفاء،  يف  األفراد  ويعيش  الشّحناء،  وتبتعد  والرَّخاء،  الوفاء  يسود  فسوف  جمتمعه؛ 
ويسرتيح العباد يف سائر تعامالهتم والتزاماهتم بني بعضهم البعض، وكم نتمنى جملتمعنا أن  
يعمَّ فيه  الوفاء،  وأن يلتزم كلٌّ منّا مبا وّكّل  إليه، وأن يسود  الصدق  يف العمل، فإذا صدقنا 
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فيما يوَكل إلينا من عمل،    فسوف نسرتيح ونريح. 
وختامًا: على كّل منّا أن يبدأ بنفسه.  وهذه األبيات تؤكد لك  فطرة  االلتزام، فقد  

قاهلا شاعرنا احلكيم ذو اإلصبع العدواني: 
 يُدَاِجــــــــــينِي

ٍّ
   ُقْل للَّذي لَسْتُ َأدِْري مِنْ َتلـَـــــــــــوُّنِهِ        َأنَاصـــــِحٌ َأمْ عََلى غِــش

ي ألْكثرُ مِمَّـا رََأيـْــــتُ َتعَجُّـــــــــــبًَا        يدٌ َتشُــحُّ وَُأخـْــــرَى مِنـْــــــــــــكَ ُتؤْذِيين
ِّ
    إِن

    َتْغَتابُنِي عِـنْدَ َأْقـــوَامٍ وََتمْدَحُــــــــنِي       يف َآخَـِرينَ وُْكلٌّ عِنْـكَ يـُـنِْبــــــــــــــــــــــِيين
   هََذاِن َأمْرَاِن شَـــــــتَّانَ الْبَوْنُ بَيْنـَــهُمَا       َفاْكُففْ لِسَـــــــانَكَ عَنْ َذمِّي وََتزْيينِي

َّذِي َأنْتَ َقدِ َأصْبَـــحْتَ ُتوْلِينِي دًَا مِنْـكَ الْوُدُّ هَــــــانَ بِهِ       بَعْضُ ال
ِّ
    لَوْ ُكنْتُ مَُتَأك

    ال َأسَْأُل النـَّـــاسَ عَمَّا يف َضمَائِِرهِـم        مَا يف َضمِريِي لَهُمْ مِـــنْ َذاك َيَْكفِـــــــينِي
    َأرَْضى عَِن الْمَرْءِ إِذِا َأصْــَفى مَوَدََّته        وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْـحِْقـــــدِ يُرْضِــــينِي
ًا     خَشِيْتُ مِنْهُ عََلى دُنْيَايَ َأوْ دِيـْــــــــــنِي ي إَِذا َأمْرٌ عُِرض يل شَــــــــــــــــــــكَّ

ِّ
     إِن

ي مُصَاحَـــــــــبَيت         لَُقلْتُ إِذ َكِرهــــــت يَوْمَـــــــًا   لَهَا بِِـِيـنـِي
ِّ
ي إَِذاْ َكِرهَتْ َكف

ِّ
     ِإن

     ُثمَّ انَْثنَيْتُ عَلى اأُلخْـرَى َفُقلْـــتُ لَهَا        إِنْ ُتسْـعِــدِينِي وَإاِل مِثـْــــــــــــــــَلهَا ُكونِي
سُـــــــــه         وَلَمْ َأُك َغرََضـًا لِذِي حِــْقدٍ لِيَرْمِيـــــــنَي

ِّ
    خَرَجْتُ مِنْهُ وَاسْمِي مَا ُأدَن

َّذِي ُتْخـشَـى بَوَادِرَهُ          وَال الْعَدُّو عََلى حـَــــــاٍل بِمَْأمُـــــــــــــــوِن      لَيْسَ الصَّدِيقَ ال
      يَُلومُنِي النَّاسُ فِيمَا لَوْ ُأخَــــبِّرهُــــــــم       بِالْــــعُْذِر فِيهِ َفَقْطعًا لَمْ يَـُلــــــــــــــــومُونِي

ولنعلم أنَّ :
           علينا بالوفاء مبا التزمنا به،وهذا  دليل اإلميان

                                                      ونأمل مَلن أراد النجاح أن يلتزم  مع اآلخرين
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ُتباع  سلعة  ليس  الشّرف  إنَّ  شرفاء،  كلُّنا  ألصبحنا  الّشرف  كلمة  معنى  فهمنا  لو 
ــرة متميّزة  حنن نقطف مثارها، وإذا أردت أن تعرف الشّرف  وُتشرتى،    ولكنّه نبتة  خيَّ
تقدّمه من  إنسانيتك، وهو أخالقك وما  فالشّرف: هو دينك، وهو شيمتك، وهو   ..
األحقاد،  عن  التَّرفُّع  وهو  األراذل،  عن  والصّفح  املعروف  بذل  هو  جملتمعك،  معروف 
ويأتيك  وترقى  ترتفع  َّما  وإن جاهك؛  أو  مبالك  الشّرف  يأتيك  ولن  اإلنسان  أيُّها  ترتفع  ولن 
الشّرف ويلتصق بك كصفة ومسة غالية إذا أنت احرتمتَ نفسك ،وحافظت عليها من 

أيّ تصرّفات ال تتَّفق مع املبادئ اإلنسانيّة واإلسالميّة؛ فتحصل الرّفعة والسّمو. 
قد يعتقد كثريون أنَّ الشّرف يف إحراز املال، فينهج هنج مجع املال، ويريد أن حيصل عليه 
رق غري بريئة وغري شريفة .. ماذا تفعل مبال مجعَته  رق حتى ولو كانت هذه الطُّ بكّل السُّبل والطُّ

َّة ؟ أليس هذا غريبًا وعجيبًا ؟! . بغري شرف !؟ هل أنت َنبَتٌة ضال
قيل ألحد السّلف: إنّ فالنًا مات وترك وراءه مائة ألف درهم، فقال: ولكنّها لن 

ترتكه. 
يعرفه  مَن  تراه عند كّل  الشّريف  َّالرجل  الشّرف مسة غالية ؟ إن  ولكن ملاذا كان 
تتعامل معه، وإذا قطع الوعد على نفسه ال خيلفه،  بالراحة وأنت  شريفا وحمبوبًا وتشعر 
له،  اآلخرين  احرتام  على  حريصًا  نفسه،  حيرتم  أن  على  حريصًا  يرتكه،  وال  ُّاخلري  حيب 
من  إنّه  ــ  بالطبع  له  اآلخرين  احرتام  جيلبَ   أن  شأنه  من  لنفسه  أواًل  احرتامه  أن   وأعتقد 
خيّرة،  وأفعااًل  عطرة  مسعة  عنه  يسمعون  جتدهم  معه  يتعاملوا  مل  الذين  وحتى  الشّرفاءــ 
وأعمااًل فيها من الصّالح ما جيعل الناس حيرتمونه ويقدرونه، ودائمًا جتد أن  احرتامه يسبقه 
اهلل  من  فضل  .. وهذا  واإلجالل يف حضرته وغيبته  االحرتام  له   م   فيقـدَّ ذهب،  أينما 
-تبارك وتعاىل - فمَن شهد له أهل اخلري باخلري؛ فهو من أهله، إن شاء اهلل تعاىل. ولذلك 
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جيب على كّل منّا أن يبذل جهده وينفق ماله أو جاهه يف سبيل االلتزام بالكلمة والوعد؛ 
ولكن قد يكون هلؤالء الشّرفاء فئة من احلاسدين واحلاقدين، جتدهم يقلّلون من مكانتهم، 
وتلك طبيعة احلياة لدى السّفهاء، ونقول هلم: امضوا أيُّها الشّرفاء بعزّة أنفسكم؛ فإنّ فيها 

عزّة للنّفس، ورفعة يف املقام، وال هتتموا بكّل حاسد مريض.
وطهارة  مساتكم  على  تثبَتوا  أن  الشّرفاءحقًا،  أيُّها  امللتزمون،  أيُّها  عليكم  ولذا 
صدوركم؛  فإنّ الشّرف شيء مثني ال يناله إال مَن دفع مثنه؛ ألنّها من مسات الصّاحلني .. 
كتاب  إىل  ورجع  خاف  من  إال  الشّرف  ينال  ولن  نبعها،  من  واغرتفوا  السّمعة،  فانشدوا 
اهلل وهدي نبيّه -  - فإذا أيقن فسوف يكون من الشّرفاء وأهل الشّرف. قال تعاىل: 
ويقول  ،)199( األعراف:  سورة  الْجَاهِلِنيَ{  عَِن  وََأعِْرضْ  بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَْفوَ   }خُذِ 

بَعُْضُكمْ  يَِبعْ  َتدَابَرُوا، وَال  َتبَاَغُضوا،  وَال  َتنَاجَشُوا، وَال  - : ) ال َتحَاسَدُوا، وَال    -
وَال  يَْخُذُلهُ  وَال  يَْظلِمُهُ  ال  الْمُسْلِِم  َأخُو  الْمُسْلِمُ  إِخْوَانًا،  اللَّهِ  عِبَادَ  وَُكوُنوا  بَعٍْض،  بَيِْع  عََلى 
يَحْقِرُهُ، التَّْقوَى هَاهُنَا   » وَيُشِريُ إِلَى صَدِْرهِ َثالثَ مَرَّاتٍ  »    بِحَسِْب امِْرٍئ مِنْ الشَّرِّ َأنْ 

يَحْقِرَ َأخَاهُ الْمُسْلِمَ، ُكلُّ الْمُسْلِِم عََلى الْمُسْلِِم حَرَامٌ،  دَمُهُ وَمَاُلهُ وَعِرُْضهُ ( رواه: مسلم .
الّتحايُل واالحنالل واملراوغة والكذب هي من  أن  الناس ويعتقد  يتصوّر بعض  قد 
صفات الرجولة؛ فنقول له: قد أدرك الناس ما تعين فال تكذب؛ ولكن عليك أن تعْلم اآلتي:

أواًل: إنّه يف قمّة من األوهام والّتخيّالت  مَن جيعل املراوغة  سلوكه، ومَن يتصوّر أنّه 
بالكذب واملراوغة والّتحايُل يصل إىل مرتبة الشرف فهو خاطئ، فإنّ الشّرفاء هلم مساهتم 

ومواصفاهتم اليت جترب اجملتمع واحلاقدين على احرتامهم. 
وأما الَكَذبة .. فنقول هلم: قفوا فإنّكم قد وصلتم بأنفسكم إىل مراتب الرّذيلة والّضياع؛ 

ألنّكم موهومون بأكاذيبكم  ومراوغاتكم، واعلموا بأنّ الناس يدركون ما تصنعون .
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تصرّفٌ  هو  القومية  اإلسالميّة  والقيم  احلقّ  مبادئ  مع  يّتفق  ال  الذي  الّتصرُّف  إنّ  ثانيًا: 
أعوج ينتج عنه دمار الشخصيّة وإخفاقها يف الوصول إىل صفة الرّقيّ، والّتحّضر، وااللتـــزام، 
َّذِي خَبُثَ اَل يَْخرُجُ إاِلَّ نَكِدًا{  سورة األعراف: )58(. والّتعـامُل الشريف. قال تعاىل: } وَال

الشّرع، بغيضة يف اإلسالم،  ثالثًا: إنَّ هذه الصفات من أصناف الكذب ممقوتة يف 
مرفوضة لدى اإلنسان، ومَن يتقمّص شيئًا منها فقد عرّض نفسه لسخط احلقّ، ومضى يف 

دروب الّضالل واخلسران .
يقول -  - : ) مَنْ َغشَّ َفَليْسَ مِنَّا ( صحيح اجلامع، ويقول-   - : ) َإِيَّاُكمْ 
وَالَْكذِبَ َفِإنَّ الَْكذِبَ يَهْدِي إِلَى الُْفجُوِر وَإِنَّ الُْفجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّاِر وَمَا يَزَاُل الرَّجُُل يَْكذِبُ 
ابًا ( رواه: مسلم. ويقول  مبينًا صفة املؤمن  وَيََتحَرَّى الَْكذِبَ حَتَّى يُْكَتبَ عِنْدَ اللَّهِ َكذَّ
وََأنُْفسِِهمْ،  َأمْوَالِِهمْ  عََلى  النَّاسُ  َأمِنَهُ  مَنْ  بِالْمُؤْمِِن:  ُأخِْبرُُكمْ  َأال   ( حبقّ:  واملسلم  الصادق 
اللَّهِ،  فِي َطاعَةِ  نَْفسَهُ  لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ: مَنْ جَاهَدَ  مِنْ  النَّاسُ  وَالْمُسْلِمُ: مَنْ سَلِمَ 

ُنوبَ ( رواه: أمحد. وَالْمُهَاِجرُ: مَنْ هَجَرَ الَْخَطايَا وَالذَّ
وقال اإلمام الشافعي - رمحه اهلل - يف نصائحه :

عْرُضـكَ َصِّـــــــني إَِذا رُمْتَ َأنْ َتحْيَا سَلِيمـــــــــًا مِنَ اأَلَذى        وَدِينُكَ مَوُْفـور وَِِ
لسَــــــانُ بِسَــــوْءَ ةٍ        َفُكلُّكَ سَوْءَاتٌ وَلِلنَّاِس َألْسُـــــــــنُ

ِّ
َفال يَنْطِـــــــَقنْ مِنْكَ ال

وَعَيْنَــــاَك إِنْ َأبْدَتْ إِلَيْـــــكَ مَعَايِبَـــــــــــًا        َفصُنْـــــهَا وَُقْل يَاعَـيْنُ لِلنَّاِس َأعْيُنُ
تِي هِيَ َأحْسَـــــنُ َـّ وَعَاشَرْ بِمَعْرُوفٍ وَسَــــامِحْ مَِن اعَْتدَى          وَدَافِعْ وَلَكِـنْ بِال

نقول هلؤالء القوم: قُِفوا مع أنفسكم حلظة وحاسبوها، واعلموا أنّ كّل تصرُّف حمسوب 
عليكم ويراه مَن هم حولكم، فال قيمة لتقييمكم ألنفسكم، إنّما قيمتكم ومكانتكم يف تقييم 
اجملتمع لكم، لذلك عليكم بالرّجوع إىل منبع الصّدق مع النّفس ومع مَن هم حولكم، وابتعدوا 
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عن تلك اخلصائص اليت من شأهنا إعاقة مسرية الشّرفاء، أيهُّا الّضالون املضلّلون، واعلموا أنّ 
الشّرفاء قد عرفوا اهلل - تبارك وتعاىل - جيدًا ويقينًا، وتعاملوا بصدق وضمري حي ّوقلب 
سليم، وقد أدركوا أنَّ هلم حقوقًا وعليهم واجبات، وهلم شرف وعزّة نفس، ال يطمعون يف 

الرّذائل، كما أنّهم يعلمون أنّ عليهم رقباء .
وإنّ من الشّرف أيُّها الشّرفاء: بذل اجلاه يف مساعدة مَن تعرف ومَن ال تعرف، وبذل 
فالشــّرفاء  حبقـّـه،  فاصرفه  اخلري  ّفيه  فإن  بوجوده؛   - وجل  عز   - اهلل  أكرمك  إذا  املال 
مَن عمـــلوا بضمائرهم وقالوا الصّدق، ويعطون بدافع اإلميان والنّخوة واملروءة، فكم من 
الرجال قد كتب عنهم التاريخ وتكلّمت عنهم األمم أنّهم هم الشّرفاء، وقد حتدَّث تارخيهم 
شجرة   األصل  يف  ألنّهم  بعدهم؛  من  ألجياهلم  صنعوها  اليت  اخليّرة  األعمال  من  كثري  عن 
مثمرة طيّبة تؤتي ُأُكَلها، منهم مَن قضى حنبه،  ومنهم مَن ينتظر؛ وما بدّلوا تبديالً .. فعلينا 
أن نتطلّع لغرس الكرامة يف مبادئنا؛ ألنّها عزّة يف النّفس، وشجاعة يف املنطق؛ بشرط أن 

تكون لديك غرية على كرامتك .
ولتعلم أنّ :

كّل كيانك االجتماعي مبينٌّ على مسعتك اخليّرة ..فاثبت على بقائها نظيفة نقيّة.
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ملاذا ال جنعل املبدأ اخليِّر والتعامَُل احلسن وقوَْل احلق هو الذي يعبّر عن شخصياتنا؟
فاملبدأ جوهرة نكون هبا يف هذه الدنيا، واملبدأ أساس املسرية، واإلنسان بال مبدأ كالنبتة 
لة، قال تعاىل: } لَهُمْ ُقُلوبٌ الَّ يَْفَقهُونَ بِهَا وَلَهُمْ َأعْيُنٌ الَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ  الّضارة واآللة املعطَّ

آَذانٌ الَّ يَسْمَعُونَ بِهَا { سورة األعراف: )179(. 
فاملرء بال مبدأ كالرّيشة يف مهبّ الريح، وكالنبتة الّضالة اليت نبتت يف غري مناخها، 
املذمّة  وإنّ  املذمّة  يستهوون  إنّهم  ناعق؛  لكّل  تبعًا  يكونون  الذين  الرّعاع  الناس هم  وأسوأ 

لتستهويهم.
فاإلنسان إذا كان ذا هدف  حمدد  املعامل  وذا مبدأ  واضح، وصاحب هنج قاطع؛ 
مثل هذا ال جتد صعوبًة يف الّتعامل معه،  أيًا كان ذلك املبدأ، حتى ولو كان خطًأ أو خمالفًا 
ملبدئك ومعتقدك، واألهم من ذلك أنّك من الوهلة األوىل للّتعامل معه تعرف كيفيّة مسرية 
ذلك الّتعامل واالرتباط، أما املعضلة الكربى واملصيبة العظمى فتكمن يف الّتعامل مع أناس 
كنت  الذي  غري  مببدأ  يأتونك  حلظة  كّل  يف  ألنّهم  حمدد؛  هدف  وال  واضح  مبدأ  هلم  ليس 
تعرفه عنهم  يف بداية الّتعارف .. فكيف تصنّفهم ؟ إنّهم مشكلة كربى لكّل مَن يواجههم.

فاإلنسان بال مبدأ يكون دائمًا متغيّرًا، متحيّرًا، متقلّبًا، ال يهتدي إىل سبيل، وال 
يدري ما الذي يفعله وما الذي يريده؛ ألنّه قد فقدَ املبادئ، واستهوته الشياطني، فمضى 
وراءها تائهًا متحيّرًا  وقد نالت منه ما نالت، سواء ما يعّكر به صفو َحياته أو صفو حياة 
اآلخرين ممَّن هم يف معيَّته، حينما تنعدم عنده املبادئ .. مبادئ االلتزام بالوفاء واحلقّ؛ 
ي ال  ُلجَّ أو يف حبر  تائهًا يف صحراء شاسعة  أواًل، ويبقى  نفسه ويضرّها  فإنّه سوف حييّر 

يدري أين يّتجه .. وال إىل مَنْ ؟ .
ولو أنّ كالً منا قيّم نفسه عرف أنّه قد فقد املبادئ الصادقة، فخريٌ له أن يقف معها 
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وقفة صادقة، ويسرتشد بالنصح، ويندم على ما فات، ويعتذر ويرتك صحبة األشرار؛ 
ألنّهم قد يزيدون الّطني بلة، فهم قد يكونون سببًا يف بعده عن القيم واملبادئ امُلثلى، وعليه 
أن يبتعد عن الوشاة - وشاة السوء-؛ ألنّ وشايتهم دائمًا تأتي على املاء الصّايف فتعّكره، 
وهم حريصون على ذلك؛ ألنّهم فهموا وعرفوا أنّه مَّمن يتسمع فيلقون بأثقاهلم عليه؛ ألنّهم 
عرفوا فيه الّتيه والّضياع، وأنّه من الذين تكمن رغبتهم يف الّتهرُّب عن مبادئ األخيار .. 
دائرة  إىل  وإيصاله  ضياعه  استغالل  على  حريصون  الوشاة  إنّ  حقًا؟،  ساذج  هو  هل 
الّتائهني؛ ولذا فإنّ أيّ إنسان من هذه الفئة الّضالة إذا عاهد نقض عهده وبسرعة الرّيح؛ 
ألنّه فاقِدٌ للمبدأ، وسوف تشعر من هذه الفئات بعدم مباالهتم بشعور اآلخرين؛ ألنّهم قد 

فقدوا اإلحساس، وامتهنوا الالمباالة .
ما أمجل األمَّة ذات املبادئ اخلالدة، والرّسالة املشرقة، واملعتَقد القويم .. وإن 
قال  املستنرية.  واآلراء  والدّين،  احلقّ،  ألمّة  فهو  األرض  هذه  ظهر  على  حقّ  ألحد  كان 
بِالْمَعْرُوفِ وََتنْهَوْنَ عَِن الْمُنَكِر وَُتؤْمِنُونَ  َتْأمُرُونَ  لِلنَّاِس  ُأمَّةٍ ُأخِْرجَتْ  تعاىل: } ُكنُتمْ خَيْرَ 

بِاللّهِ { سورة آل عمران: )110( .
وإذا ُكتب على أمّة ما أن يكون فيها رجال ال يلتزمون مببادئ احلقّ، والعدل، واخُللق 
الطيّب،  وهم قادرون على الّتعديل. فهذه كارثة ولن تقوم هلذه األمّة قائمة ما مل  يصلحوا ما 

قد فسد فيهم، قال أمري الشعراء أمحد شوقي: 
َّمَا اأُلمَمُ اأَلخْـــــالُق مَــا بَقِيَــتْ           َفِإنْ هُمُ َذهَبَـتْ َأخْــالُقــهُمْ َذهَبُــواْ وإِن

إنّ شخصياتنا هي نرباس لنا، فلنحافظ عليها بالعمل اجلاد املخلص الذي ال تشوبه 
الكرامة  وحفظ  العون  يد  لنا  مدَّ  مَلن  اخلري،  وإسداء  املعروف  عمل  إىل  ولنبادر  شائبة، 
لثمن وال  انتظار  لنا، وعلينا أن منضي يف طريق الصّالح؛ لنعطي من جهدنا وأفكارنا بال 
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ذلك  عن  النّفوس  ضعاف  يثنينا  أاّل  وجيب  وعال-   جّل   - اهلل  عند  من  فالّثمن  مكافأة، 
اجملد، ومَن يعتقد أنّ احلياة أخٌْذ فقط فقد أخطأ وخاب ظنّه، إنّ احلياة أخٌْذ وعطاء، 
ووفاء وإصالح حبقّ ال ببغي وضالل، والذين ليس هلم مبادئ حني يتعاملون مع مَن حوهلم 
الفوز  أنّ  اإلدراك  كّل  يدركون  املبادئ  أصحاب  ألنّ  غاياهتم؛  تتحّقق  وال  يعجزون  فإنّهم 

والنجاح حليفهم مهما كانت العوارض اليت قد تصادفهم. 
أما مَن عدموا املبادئ فإنّهم خيطون خطوات مغلوطة، فال نور وال هدي، يتخبّطون 
بأنفسهم يف كّل حدب وصوب، وتراهم ال ثقة عندهم باآلخرين، وال اآلخرون يثقون هبم؛ 
يتكلّمون  تراهم  منهم،  باملطلوب  يأتون  ال  فإنّهم  حتدّثوا  وإن  حتدّثوا،  إذا  يصدقون  ال  ألنّهم 
هذه  تناقش  لو  إنّك  حقًا  العقالء،  وحيريون  أهوائهم،  على  كلّها  األمور  ويأخذون  مبكر، 
أنّهم يدَّعون  أنّهم معضلة العصر وسبب يف ضياع األمّة، واملدهش والغريب  الفئات جتد 
لينفعوا  املفيدة  األفكار  إىل  لرتشدهم  بأيديهم  وأخذت  نصحهم،  أردت  وإذا  املعرفة، 
ما  بكّل بساطة كلمة: » هذا  يردّدون  قمّة غبائهم، وتراهم  تندهش من  أنفسهم فسوف 
دار بأفكارنا »، فتسأهلم: ملاذا تزعجون الناس بتفكريكم األهوج وحبقدكم الدّفني ؟ هذا 
الّتفكري السيّئ الذي يعّكر صفاء املاء النقي ؟ .. فتسمع إجابتهم باهتة عارية من القول 
املبادئ،  فقدت  قد  األصناف  هذه  إنّ  لغريك،  وال  لك  اهتمامًا  يعطون  ال  إنّهم  السّديد، 
ينشدوهنا .. هذا هو هنجهم ..، وإنّ راحتهم يف  اليت  لديهم حتقيق غاياهتم  املهمّ  وإنّ 
ذي  رجل  كّل  وإنّ  وعقالً،   فكرًا  املّتزنة  الشخصية  فقدوا  ألنّهم  اآلخرين؛  صفو  تعكري 
املبادئ  تلك  كانت  وإن  حتى  معه،  يتعامل  مَن  يُريح  مستقيم،  قويم  رجل  هلو  سليم  مبدأ 
حتمل قمّة الصّراحة وقد خلت من  اجملاملة  إال أنّ فيها ما يُوضح األمور. علينا أن نتقبّل 
هذه الصّراحة ألنّها حتمل معنى الصّدق واإلميان، وعلينا أن حنرتمها؛ ألنّك إذا أقدمتَ 
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راحة،   .. يقولون  كما   .. والصّراحة  معضلة،  جتد  فلن  هؤالء  مثل  أناس  مع  وتعاملتَ 
معهم  التعامل  جتد  وهلذا  الكثري،  الشيء  اإلميان  من  وحتمل  والّتحّضر،  النّبل  قمّة  وفيها 
ُتحِجم،   أو  معهم  التعامل  على  ُتقدِم  أن  هو  واحد   بأمر  نفسك  ُتريح  أن  وميكنك  سهالً، 
فاألمر عندك أنت واضح وجليّ، فلنكن أصحاب مبادئ؛ ألنّ املبادئ فيها السعادة، 
النّبل  باالتّفاق، ذلك قمّة  بالكلمة أواًل مهما كان مثنها .. وهو االلتزام  واملبدأ هو االلتزام 
املستقيم  الصّراط  واثبُت على  َترشُد،  والتزم  تفلح ..  فالتزم  االلتزام ..  إنّه  والّطهارة، 
تكن من الفائزين، وبذلك قد تصون نفسك عن أي ّأذى ميسّها بسوء .قال اإلمام الشافعي 

- رمحه اهلل - :
     صُِن النَّْفــسَ وَاحْمِلْهَا عََلى مَا يَزَيُّنُهَـا        َتعِشْ سَالِمًَا وَالَْقوُْل فِيــكَ جَمِيـــــُل
َّيَنَّ النَّاسَ إاِل َتجَمُّـــــــــــــــــــــــالً         نَبا بِكَ دَهْرٌ َأوْ جََفاَك خَـلِيـــــــــــــُل      وَال ُتوَل
      َفيَْغنَى َغنِيُّ النَّْفِس وَإِنْ َقلَّ مَــــــــــاُلهُ        وَيَْغنَى َفقِريُ النَّْفِس وَهُوَ َذلِـيــــــــــــُل
    وَال خَيْرَ فِي وُدِّ امِْرٍئ مَُتـــــــــــــــــَلـوٍِّن        إَِذا الرِّيحُ مَالَتْ مَاَل حَيْثُ َتمِيــــــــُل

نظرهم رجالً  فرارًا، واعُتربت يف  َّوا منك  لول أنّك على احنراف  لو عرفوا  والناس 
انتهازيًّا ال مبدأ لك وال تّتصف بالوفاء، وقد يعرفون بأنّ لديك االستعداد للتلوّن واهلروب 
املنتظر  مصريك  تلقى  فسوف  يعرفك  ال  ومَن  يعرفك  لِمن  انكشفت  ولو  وستنكشف، 
احملتوم، وإنيّن ال أبالغ إذا قلت: قد يُحِجم عنك الناس، فتبقى وحيدًا ال صديق وال خليل، 
فستقعد ملومًا مدحورًا، وإنيّن أكرّر لك النّصح ألنّ مَن يأتيك باألخبار الكاذبة، ويشعر 
فهو من املرجفني يف األرض،  الذين هم حولك  بأنّها سوف تكدّر صفوك وصفو األخالّء 
وقد يكون هذا الشخص يُبطن لك ضغينة سابقة ويريد أن ينتقم منك، فهو يُظهر لك احملبّة 
ويُظهر لك الوفاء ـ يُبطن ويظهر إن كنت فطنًا، فكيف تنشد الوفاء من إنسان تعرف مكره 
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وحقده، وقلّة ديانته، وضعف أمانته ؟! ..
املاجن،  أربعة:  يصاحب  أن  للمرء  ينبغي  ال  قالوا:  أنّهم  احلكماء  عن  رُوي 

والكذاب، واألمحق، والبخيل. 
على  يعني  ال  عندك،  من  خرج  إن  وعيب  عليك،  دخل  إن  فعيب  املاجن:  فأمّا 

معروف، ويتمنّى أن تكون مثله ومن فصيلته.
صفو  تعّكر  يراها  اليت  بالّطريقة  ويلوّنه  هؤالء  حديث  ينقل  فإنّه  الكّذاب:  وأمّا 

اآلخرين، ويُلقي البغضاء يف الصّدور .
ليصرف  الرّغبة  لديه  وليست  السّوء،  عن  بالبعد  ينصحك  ال  فإنّه  األمحق:  وأمّا 
عنك سوءًا، وربّما أراد أن ينفعك فيضرّك، فبُعده خري من قربه، وموته خري من حياته .

إليه  يكون منك، ففي أشدّ حاجتك  ما  أبعد  إليه  ما تكون  البخيل: فأحوج  وأمّا 
يتهرّب ويدعك دون عون وال مساعدة .

باألخبار  لكم ويأتيكم  ينقل  الذي  الصّادق،  الصّديق  انشدوا  أقول لكم:  وأخريًا 
الصّادقة؛ لكي ينفعكم وليُنري لكم البصرية ويوقظكم من غفلتكم؛ ألنّه قد اتّخذ من املبدأ 

الشريف منهاجًا يف خريطة حياته .
إن ّمثل هؤالء كالسّراج ينري لكم الطريق، وحيفظكم من اهلفوات .

ولنعلم أنّ :
مبادءنا وشخصياتنا: إمّا أن تكون سعادة لنا يف هذه الدنيا، وإمّا أن نشقى هبا.

وإنّ الغفلة يف هذه الدنيا: هي قمّة الّتعاسة واخلسران ..
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إذا كان لك أخالّء تعتزّ وتفتخر بقرهبم، وقد اتّخذهتم من األقرباء، تتفاخر بصداقتهم، 
وأفعاهلم،  جمالسهم  وتعجبك  ملشكالهتم،  وتنتخي  أزرهم،  من  وتشدّ  وواليتهم،  فأحببتهم 
ونبلهم وضمائرهم، وعطر أفعاهلم ودهاء أفكارهم، وانتقاء أعماهلم، وحرصهم على مصاحل 
يومًا:  حتبّ  ال  ما  منهم  رأيت  ثم   .. يستحقون  مَلن  وبذهلم  يعاشرون،  مَلن  ووفاؤهم  أوطاهنم، 
وعليك  حماسنهم،  عن  تغفل  فال  البشر  صنف  من  بأنّهم  تعلم  أن  وعليك  وحتمُّله،  بسرته  فعليك 
عليه   - موسى  سيّدنا  قصّة  تتذّكر  أن  وعليك  الّتهوّر،  من  وإيّاك  املودّة  هلذه  اإلخالص  مبداومة 
ُأمَّ ال  ابْنَ  يَا  َقاَل  العزيز: }  السالم - عندما شدَّ بلحية أخيه هارون كما قال اهلل يف حمكم كتابه 
ي خَشِيتُ َأن َتُقوَل َفرَّْقتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيَل وَلَمْ َترُْقبْ َقويل{ سورة 

ِّ
َتْأخُْذ بِلِحْيَتِي وَال بِرَأْسِي إِن

طه: )94( .
هؤالء - سالم اهلل عليهم - مل يتمسّكوا بالسّبب الّضعيف وال باخلالف الوقيتّ؛ ألنّ 
حمبّتهم كانت يف اهلل - عز وجل - ويف سبيل اهلل - تبارك وتعاىل - فدامت، وعلينا أن 
ُنديم احملبّة ونرفض ما يدنّسها، وال نتمسّك باخلالفات العابرة، وإن كان أناس تذمّ طباعهم 
يتوجّب عليك  الذي  ثم برقت لك حسنة من أخالقهم، فما املوقف  وتنفر من سلوكهم، 
اتّخاذه حيال هؤالء ؟؛ تصارح األصدقاء بعيبهم يف وجوههم وليس من وراء ظهورهم  
مهسًا،    ألنّهم أخالّؤك وأصدقاؤك الذين يبوحون لك بسرّهم الذي خيفونه عن اآلخرين، 
فإذا كنت من الذين يسرتون عيبًا فامحد اهلل - عز وجل - على ما أعطاك من قدرة على 
السّرت، وأمّا الذين بدت لك منهم عداوة وبرقت لك منهم حسنة من أخالقهم فالواجب 
ذكرها وتشجيعهم عليها؛ ألنّ ذلك قد يكون سببًا يف حتفيزهم وستدفعهم ــ إن شاء اهلل ــ 

إىل السّري يف طريق اخلري واإلحسان .
قال بعض احلكماء: رجالن ظاملان يأخذان غري حّقهما؛ رجل وسع له يف جملس 
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ضيّق فرتبّع وانتفخ، ورجل ُأهديَت له نصيحة فجعلها ذنبًا .
واعلم أنّ اهلل - تبارك وتعاىل - سِـّتري حيبّ السّرت، ولكنْ ما املوقف حيال هؤالء 
املصارحة  هذه  لك   يقدّروا   ومل  األصدقاء،  من  بأنّهم  اعتقدت  الذين   املقرّبني  األصدقاء 
األخوية، فأخذوها على حممل أن ُنصحك هلم يف غري حملّه ؟ أي أنّك تقدّم اخلري فيغضبون 
منك، ويعتربون هذا بغضًا هلم ولذاهتم، وحسدًا منك ملكانتهم، وتدخالًُّ يف شئوهنم، وقد 
الذين يكونون  على  العقالء هم  تعتربهم جهالء؛ ألنّ  الناس ظنًّا سيئًا؛ فعليك أن  يظنّ بك 
الذين  أما  النبالء.  موقف  النصح  ألنّ  موقفك؛  يقدّرون  الذين  وهم  النصائح،  مبواقع  دراية  
نَّ بك فإنّهم لو علموا احلقيقة ألنصفوك وأُلعجبوا بك وبصدقك، وألكربوا طهارة  يسيئون الظَّ
قلبك وبعده عن هوى النفس وضالهلا، والعتربوا ما بدا هلم منك اعتدااًل وحمبّة هلم ال كرهًا 
وحسدًا، وإنصافًا ال خداعًا، وإنّك مل تغُل يف حبّ أصدقائك غلو ّمَن يعميه اهلوى عن رؤية 
عيوهبم وحقيقة أمرهم، ومل تتمسّك من صداقتهم بالسّبب الّضعيف وال باملصاحل اخلاصة، 
فأنت عنيت حبسن أخالقهم، ووددت إصالح ما بدر منهم؛  ألنّك متأصّل يف حمبّتهم .. 

فاحملبّة  يتعّذب  هبا  احملبُّ  ويتأملّ،  ويسرتيح  من  ورائها احملبوب .. فسبحان اهلل !
وهذا ما قاله اإلمام الشافعي - رمحه اهلل -:

        َفمْا ُكّل مَنْ َتهْوَاهُ يَهْوَاَك َقلْــــــــــــبُهُ         وَال ُكلُّ مَنْ صَـاَفيَْتهُ لَكَ َقدْ صَــــــــــــــــَفا
ــــــــــــــــــــفًا  يَِجيءُ َتَكلُّ

ٍّ
        إَِذاْ لَمْ يَُكنْ صَْفوُ الِْودَادِ َطِبيــــعًَة          َفال خَـيْرَ فِي خِل

 يَُخوْنُ خَــــــلِيَلهُ           وَيَلَْقاهُ مِنْ بَعْدِ الْمَوَدَّةِ بِالْجَــــــــــــــــــــــــَفا
ٍّ
        وَاَل خَيْرَ فِي خِل

مْـــــــــِس َقدْ خَــــــــــــَفا      وَيُنْكِرُ عَيْشًا َقدْ َتَقادَمَ عَـــــــــهْدُهُ            وَيُْظِهرُ سِرًّا بِاأْلَ
       سَــالمٌ عََلى الدُّنْيا إَِذا لَمْ يَُكنْ بِهَـــا          صَدِيقٌ صَـدُوٌق صَادُِق الْوَعْدِ مُنْصَِفا

ليتهم يدرون ما تكنُّه هلم من حبّ، وما تريده هلم من خري ورقيّ، وأنّك حتب هّلم 
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يفقهون هبا، وهلم  الّذميمة، ولكن بعض هؤالء هلم قلوب ال  الصفات احلميدة ال الصفات 
أعنيٌ ال يُبصرون هبا، وهلم آذان ال يسمعون هبا، فال حتزن - أخي احملب ّ - وال تتأثّر بردود 

ل . فعل مَن أحببتَ، ولو لَقيَكَ بفعل يضايقك مرّة أو مرات فاملطلوب منك هو الّتعقُّ
وإذا أردت أن حتبّ إنسانًا؛ فهناك نصائح مهمة مَلن أراد أن يّتخذ صديقًا خليالً: 
قال تعاىل: } اأَلخِالء يَوْمَئِذٍ بَعُْضهُمْ لِبَعٍْض عَدُوٌّ إاِل الْمُتَّقِنيَ { سورة الزخرف: )67(، 
فهل أنت متأكد من يقينهم أو تفحّصت مداركهم ؟ عليك بالتأكد من أخالقهم.. يقول - 
- : )الْمَرْءُ عََلى دِيِن خَلِيلِهِ َفلْيَنُْظرْ َأحَدُُكمْ مَنْ يَُخالِْل ( رواه: أمحد، ويقول احلكماء: 
الصّاحب رقعة يف قميص الرجل فلينظر الرجل مَب يرّقع قميصه.ومَن صاحب العاقل ربح 

وفاز، ومَن صاحَبَ اجلاهل خسر  وندم ... قال اإلمام  علي - رضي اهلل عنه - :
وَال َتصْحَبْ َأخَا الْجَهِْل             وَإِيَّــــاَك وَإِيَّــــــــــــــــــــاهُ

َفَكمْ مِنْ جَاهِـــــٍل َأرْدَى        حَلِيـــمَــًا حِنيَ يَلَْقــــــــاهُ
يَُقاسُ الْمَرْءُ بِالْمَــــــــــــرْءِ         إَِذا مَـــا هُوَ مَاشَـــــــــاهُ
و َلِلَْقلِْب عََلى الَْقــــــــلْـِب        دَلِيـٌل حِـــــنيَ يَلَْقـــــــــــاهُ

يقول املأمون: اإلخوان ثالث طبقات: طبقة كالغذاء ال يُستغنى عنه، وطبقة كالدّواء 
ال حيتاج إليه إال أحيانًا، وطبقة كالدّاء ال حيتاج إليه أبدًا .وقال علي - رضي اهلل عنه -  أيضًا:

      وَإِنَّ َأخَــاَك الْحَق مَنْ َكــانَ مَعَـك       وَمَنْ يَُضـــــــــرُّ نَْفــسَهُ لِيَنَْفـعَــك
       وَمَنْ إَِذاْ رَيبُ الزَّمَـاِن صَـــدَعَك          شَـتَّتَ شَمْـَل نَْفسَهُ لِيَجْمَعَـك

قد يبُتلى اإلنسان مبصادقة صنف من البشر؛ صداقتهم أذى، ورفقتهم نَكد، وخمالطتهم 
مرضٌ عضال ال عالج هلم، هؤالء صنف يضحكون لك وعليك، يف حال رضاك  وسخطك،  
مبودهّتم،  يُغتبط  ممَّن  ليسوا  إنّهم   .. وقربك  وبعدك  وجهلك،  وصوابك  وغضبك،   وحلمك  
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أو ُيوَثق بصداقتهم؛ ألنّهم ال يصلحون أن يكونوا مرآتك اليت تنظر فيها فتكشف لك عن نفسك 
وتصدقك يف حماسنك وعيوبك، وحلوك ومرك، وهم إمّا جهالء متهوّرين يف ميوهلم وأهوائهم، 
أو هم منافقون خمادعون قد ظنّوا بأنّ هواك يف الصّمت عن عيوبك،    فهم يغّضون الّطرف عنها، 
فجاروك فيما تريد ليبلغوا منك ما يريدون، ولن جينوا مثار أهدافهم وغاياهتم الدّنيئة منك؛ ألنّهم 
تظّل صداقة  معهم ..  بعيدون عنك، وصداقتهم لك.. حتى وإن كنت صادقًا  يف األصل 
مرتبطة بأشياء يريدون الوصول إليها عن طريقك، ومنافع جينوهنا من ورائك، ثم بعدها ميضون 
فال تعود تراهم. ويهون اخَلطب إن وقف األمر عند هذا احلدّ ومل يتجاوزه إىل اإلساءة لليد اليت 

ر لصنائع املعروف اليت َأسديتها هلم .. وأمجْل بقول املعري من قول:  أحسنت   إليهم،   والّتنكُّ
ِ      جَرْ يًا غرَابُ وََأْفسِدْ لَنْ َترَى َأحَـــدًا            إاِل مُسِيئًا وََأيُّ النَّـاِس لَمْ يَجُـــــــــر 
     هُمُ الْمعَاشِرُ َضامُواْ ُكّل مَنْ صَحِبُواْ          مِنْ ِجنْسِهمْ وََأبَاحُواْ ُكّل مُحَْتـجـــر
      لَوْ َكنْتَ حَامِل َأثْمَـاٍر لَهُمْ يَنَــــــــــعَـتْ         ُثمَّ  اْقَترَبْتَ لَمَا َأخْلـوَك مِنْ حَجَـــــٍر

يَوْمًا مَا،  بَغِيَضكَ  يَُكونَ  وعن أبي هريرة قال: ) َأحِْببْ حَِبيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى َأنْ 
الذين أحببتهم يف  مَا(، فعزاؤك يف  يَوْمًا  يَُكونَ حَِبيبَكَ  َأنْ  مَا عَسَى  هَوْنًا  بَغِيَضكَ  وََأبْغِضْ 
اهلل، أما هؤالء فقد أحبّوك لغرض دنيويّ زائل، فاقصد األجر من اهلل سبحانه ال منهم، 
وإن ّصنائع املعروف اليت أسديتها هلم تقيك مصارع السّوء، وأما شكرهم لك فليس من 

ورائه طائل سوى أنّه حيّفز النّفس على املضيّ يف فعل اخلري..كما قال عبيد بن األبرص :
وَالَْخيْرُ يَبَْقى وَإِنْ َطاَل الزَّمَانُ بِهِ             وَالشَّرُّ َأخْبَثُ مَا َأوْعَيْتَ مِنْ َزادٍ

وكما يقول اإلمام الشافعي - رمحه اهلل- :
زن مَن وزنت  مبا وزنك ..      وما وزنك به فــــــــــــــزنه .

وكما قال اخلليفة العادل  عمر بن اخلطاب -  - :  )رحم اهلل امر أً   أهدى إيل عيوبي(
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قال تعاىل: } وََأمَّا مَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى * َفِإنَّ الْجَنََّة هِيَ 
الْمَْأوَى*{سورة  النازعات: )41-40( .

الّضمري شجرة طيّبة فإذا عاش اإلنسان بضمري حيّ نقيّ نظيف من األحقاد، بعيد 
عن النّميمة، عامل مبا ُأمر اهلل - عز وجل -؛ فقد أحيا هذه الشجرة العطِرة يف هذه الرُّوح.

مري احليَّ وتلوُُّثه وُتميُته ؟ إنَّ كالًّ  إنَّ الرُّوح فيها مزيج من اخلريات، فلماذا ُتفسد الضَّ
منّّا إذا أحيا ضمريه فقد أيقظ فكره وطهَّر قلبه وارتاحت نفسه، فعلينا إيقاظ الّضمائر 
تلوَّثَ اإلنسان، واإلنسان بدون ضمري  يلوّثها، فإذا تلوُّث الّضمري فقد  وتنقيتها من كّل ما 
يعيش بروح مُظلمة يشمئزُّ منه سائر البشر، فنقّ ضمريك تكن عضوًا صاحلًا مُفلحًا مُنتجًا، 
مري، وإيّاك أن تستمرَّ فيه، فإذا استمرأتَ التَّلوُّث   فنقاؤه حيي ذكراك، فابعد عن تلوُّث الضَّ
فإنّك سوف تتحمّل آثامًا كثرية،   ويصبح ما حّل بك عدوى على اجملتمع؛ فسوف تتحمّل 

إثم مَن لوّثت ضمريه .
فاخلوف من اهلل - عز وجل - صحوة عطِرة، ومثرة طيّبة، فإذا ثبت بأصلك وتأصّل 
يف قلبك  فهو ميتدُّ  يف  عروقك  و إىل مجيع جوارحك، وسوف تأتى أعمالك بثمار صاحلة، 
وأقوال راحبة، وسلوك قيم، وأفعال يستفيد منها كّل مَن يعاشرك، فإذا عشت بضمري حيّ 
فسوف ينقى فؤادك، وتزكى نفسك،  وتبعد مجيع جوارحك عن عيوب اآلخرين، وسوف 
تسمو يف نظرات املخلصني، وإذا خاف املرء من ربّه أخاف منه كلَّ شيء. فالّضمري احليُّ 
نعمة من اهلل - عز وجل - فاغتنم أيُّها اإلنسان حُسْن الّضمري لتجد املقابل من اهلل - تبارك 

وتعاىل - والّضمري احليُّ يتمّتع بالنّقاء والصّفاء  .
 وقد قال حكيم :  » الّضمري احليّ مِرآ ةْ، لو التمسَ فيها املرء عني احلقيقة  لـرآها«  .. 
فهل فكرت يومًا يف  أن تنّقي ضمريك مّما يشوبه ؟ ال تتعجّب من سؤايل؛ فكّل ما أقصده هو 
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مناشدة الّضمري، وإيّاك وأن ُتهمّش الّضمري فإنّه كالرّوح يف اجلسد؛ فإمّا أن يعطي خريًا، وإما 
أن ميوت فتجين مثاره إن خريًا فخري وإن شرًا فشر، فمخافة اهلل تعاىل يف شّتى حياتك هي رأس 
احلكمة، وخمافة اهلل - عز وجل - قد توِجدُها يف ضمريك وقد ُتميُتها، فمَن مات ضمريه فقد 
ماتت خمافة اهلل داخل روحه؛ فعلينا أن نكون أصحاب ضمائر حيّة إذا أردنا حياة كرمية. قال 
َّتِي فِي الصُّدُوِر{ سورة احلج: )46(. َّهَا ال َتعْمَى اأَلبْصَارُ وَلَكِن َتعْمَى الُْقُلوبُ ال تعاىل: } َفِإن

وهلذا عليك أيُّها اإلنسان أن تسأل النّفس كلّما أصبحْت: ما مقدار تألُّمكِ عند وجود 
خطيئتك باألمس ؟ فاحذر من اليوم الذي يليه فال ُتكرّر غلطة األمس، وكما قال ابن مسعود 
َّهُ َقاعِدٌ َتحْتَ جَبٍَل يََخافُ َأنْ يََقعَ عََليْهِ، وَإِنَّ الَْفاِجرَ يَرَى  -  - : ) إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ُذُنوبَهُ َكَأن
ُذُنوبَهُ َكُذبَاٍب مَرَّ عََلى َأنْفِهِ َفَقاَل بِهِ هََكَذا .. َقاَل َأبُو شِهَاب ٍ:  بِيَدِهِ َفوَْق َأنْفِهِ ( رواه البخاري.

فعلينا أن نقف حلظة فإذا كان ابن مسعود -  - صحابيًا جليالً، ورجالً  أعطاه 
اهلل - تبارك وتعاىل - من العلم والورع ومن صحوة الّضمري الشّيء الكثري ..  فكيف بنا؟ 
لألسف فإنّ بعضًا منّا يرى خطيئته أو موتة  ضمريه كأنّها ذبابة مرّت حول أنفه فقال هبا كذا، 
أي يشري حبركة يديه إلبعادها.. شّتان بني هذا وذاك،  وليتنا نسأل مَن ماتت ضمائرهم: هل 
يتألّمون عندما يعتدون على حقوق البشر؟ هل حيسّون أو يشعرون بضيق الصّدر، أو شحّ 
النّفس، أو التهاب أجسامهم، أو تنتاهبم الرّعشة حلظة افتقادهم لضمائرهم ؟ فاملطلوب منّا 
تنقية الّضمائر وأاّل ُنميتها، فإذا أخطأنا على اآلخرين فعلينا أن نبادر باالعرتاف وإعطاء كّل ذي 
حقّ حّقه، وأال تأخذنا يف اهلل - عز وجل - لومة الئم  يف كّل حقّ ليس لنا، وأن نبعد عن أنفسنا 
وضمائرنا الكربياء الزّائفة اليت متنعنا من طهارة القلب وإحياء الّضمري، ولو أردنا األكثر فعلينا 
بتزكية ضمائرنا مّما يدنّسها من عذاهبا وقت اخلطيئة .. قال تعاىل: }وََأمَّا مَنْ خَافَ مََقامَ 

رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى *  َفِإنَّ الْجَنََّة هِيَ الْمَْأوَى*{سورة  النازعات:)40..41(.
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فالّضمري لكّل منّا هو شريك للروح ،وعلينا أن نسعى جاهدين بأفعالنا وإخالصنا، 
وأن نبعد عن كّل أرَق قد يصحبه سهر ونصب .. ملاذا ؟؛ ألنّنا قد أمتنا الّضمري، فمَن 
يَشُدُّ  َكالْبُنْيَاِن  لِلْمُؤْمِِن  الْمُؤْمِنُ   (  : أرُقه، وكما قال رسول اهلل -  -  مات ضمريه زاد 
بَعُْضهُ بَعًْضا( متفق عليه، وقال -  - : ) مََثُل الْمُؤْمِنِنيَ فِي َتوَادِّهِمْ وََترَاحُمِِهمْ وََتعَاُطفِِهمْ 
مََثُل الْجَسَدِ إَِذا اشَْتَكى مِنْهُ عُْضوٌ َتدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَِر وَالْحُمَّى ( متفق عليه.

وعلى كّل مؤمن تقيّ أن يزكي ضمريه ووجدانه وأاّل يقول إاّل حقًا، فلنحذر مّما بني 
الفّكني وال نُقْل إال صِدقًا، ولنبتعد عن املزايدات، ولنحذر أنفسنا من املطامع واهلفوات، 
ولنربأ بأنفسنا عن مواطن الزّلل ودروب الغلط وغمط احلقّ، فوخز الّضمري لنا صحوة جتدّد 
مجيع اخلاليا، وإذا أمتنا الّضمري فسوف يكثر فينا اجلدل، وعلينا أن نتجنّب موتة  الّضمري، 
وكلٌّ منّا يعرف أنّ مَن مات ضمريه فإنّه قد كثر عصيانه، ومَن اتّصف باإلمهال والّتفريط ومل 
الّضمري  بااًل؛ فهو الذي جيعل األخطاء ختيّم على أفكاره، فإذا استمرأ موتة  يُلِق لألخطاء 
فسيأتي اليوم الذي جيد نفسه كالكوز  جمخيًا ال يعرف معروفًا وال يُنكر منَكرًا، وسوف يتبلّد 
لديه كّل إحساس، وسيفقد خصوصية الشمّ، ولن يبايل  بارتكاب األخطاء، وسيُصنّف 
مع احلمقى،  وقد يُدمِن تكرار األذى، فمَن مات ضمريه عدم وجدانه، وفقد أحاسيسه. 
ملّذاته، ويستمرئ حقوق  يتهوّر يف حبّ  مَن  فهو  مَن مات ضمريه،  نعرف  أن  أردنا  وإذا 
العمياء،  والشّكوك  السّوء  ظنون  يف  ومتادى  جفّ  قد  ضمريه  ألنّ  ذلك؛  من  متّكن  إذا  اآلخرين 
بن  نصيح  احلقّ..قال  عن  وابتعد  اهلوى  أحبّ  ألنّه  سيئًا؛  احَلسَن  تبديل  عن  مسئواًل  فأصبح 

منظور الفقعسي :
إَِذاْ مَا خََلوْتَ الدَّهْرَ يَوْمـًا َفالْ َتُقْل        خََلوْتُ وَلَكِنْ ُقْل عََليَّ رَقِــيبُ

ــــــــُل سَاعًَة          وَاْل َأنَّ  مَا ُتْخفِي عََليْـــهِ يَغِــيبُ وَاْل َتحْسَبَنَّ اهلَل يَْغَفُ
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 واملشكلة الكربى فيمَن أمات ضمريه وقد وُّفق ملنصب أو جاه جيعله صاحب كلمة 
مسموعة فيعكس األمور؛ بأن جيعل الصّحيح خطأ واخلطأ صحيحًا، فسيجين آثامه طال 
به زمنه أو قصر، فليته يصحو وينظر إىل أمم الغابرين؛ ألنّهم قد سبقوه يف هذه املهنة .. فهل 

من ضمري ؟، وكما قال تعاىل: } وَخَاُفوِن إِن ُكنُتم مُّؤْمِنِنيَ {سورة  آل عمران: )175(.
ونقول هلؤالء: إنّ تطابُق  القول والفعل والعمل من أمسى حاالت إحياء الّضمائر، 
فأيّ منّا إذا صدق قوله وخاف ممَّن ائتمنه على مصاحل األمّة؛ فهو من أصحاب الّضمائر، 
أما إذا تربَّع وانتفخ، وجتاهل مَن عيَّنه، وخدع يف قوله مَلن ائتمنه؛ فنقول له: لقد متَّ ومات 
ضمريك فانتظِر مثرة خداعك، فسوف جتنيها علقمًا جترع كأسه .. فاتَّقوا اهلل - عز وجل 

- يا أصحاب الّضمائر، إذا ائُتمنتم على مصاحل غريكم .
هذا ما أثارني ألسأل: أين الّضمري وأين أهله ؟!، قد شدَّ استماعي يومًا خطيبٌ 
مائر فيقول: » إنّ أهل الّضمائر مَن عرفوا  واقفٌ على املنرب يف إحدى الدّول يُناشد أهل الّضّّ
احلقّ فأدّوه، وإنّ أصحاب الّضمائر ال يبطنون عكس ما يُظهرون، وإنّهم من الذين يصدقون 
قواًل وعمالً«..، وكان نصحه مَلن مات ضمريه: أنّ عليه بتالوة القرآن وتدبُّر معانيه لعل 
ضمريه أن يصحو ويصدق مع جمتمعه ورئيسه، فإن مل ُتصهَر القلوب بذكر اهلل تعاىل فسوف 

تلحق هبا موتة الّضمري .
الّلهم نقِّ ضمائرنا من كّل مسلك خاطئ أو أهواء فاسدة، وأسألك يا اهلل أن تطهّر 

ضمائرنا وتثبّتها  على احلقّ، وأن تزرع يف قلوبنا خمافتك، وأن تعمّر ضمائرنا خبشيتك .
ولنعلم أنّ احلكمة تقول :

                      كن ذا أحاسيس بضمري  َتسْمُو ..
                                                     فإنّ الرّذائل تالزم مَن ال ضمري له .
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كثري منّا يتنّكر ملاضيه، كأنّه مل يكن له ماض عاشه، ملاذا يتنّكر؟ أال يعلم أنّ 
املاضي قد ترك بصماته، وقد سُجّل تارخيه  يف أفكار اآلخرين ؟ إذا تنّكرنا فقد كذبنا 
والكذب ذميم، فال يرضى لنفسه بالنّقيصة  إال رجل ال مييّز بني الصّحيح واملغلوط!   
وعندما يشتدّ عُضدُهُ يتنّكر ملاضيه، وقد مهّش أصله ونسب نفسه جلذور غريه .. 
وهو ال يعلم أنّه هبذا قد غرس نفسه يف تربة ليست له، والبدَّ أن يأتي اليوم الذي تلفظه 
هذه الرتبة،  مَن هو هذا؟ وأيّ إنسان هذا ؟ هل تنبَّه هلذه املعاني؛ إنكار املاضي 
يعيش  َّه مباله قد اكتسب كّل شيء ؟  أن أيظنُّ  يَقبل هذا؟!  ره ألصله ؟ كيف  وتنكُّ
ستائر  وإنزال  إخفائه  والوسائل  الّطرق  بشّتى  وحياول  ماضيه،  ويتناسى  حاضره 
وتنّكر  منه  تبّرأ  شيء  ماضيه  من  ظهر  وإذا  ؟!،  ملاذا   .. عليه  والّتمويه  النّسيان 
يتنّكرون ملاضيهم  الذين  املاضي، هؤالء  البعد عن ذاك  كّل  بعيد  أنّه  نفسه  مُوهِمًا  له 
مل  إذا  أنّه  األصحّ  ؟،  ملاذا   .. مدهشة؟  أشياء  فيهم  أليس  احلاضر  عن  ويتكلمون 
يكن لك ماض فلن يكون لك حاضر، كيف يتنّكرون حلقبة من أعمارهم ؟ أو ماض 
آلبائهم أو أجدادهم ؟ كيف ؟ أليس هذا أمرًا غريبًا وعجيبًا ؟ هؤالء الذين سيطر 
على ماضيهم ما ال يرضونه من أزمات ووقفات ونسب ٍ ال يسرتحيون  له وقد تربّؤوا 
من  هذا .. أمل يكونوا رجااًل فيواجهوها؟ أمل يكونوا على قدر من املسئولية فيعاجلوها 
؟  استمرؤوا الدّفء فناموا،    ثمّ قاموا كساىل يف مواجهة األيام، ويقولون متوهِّمني: 
والكــذب  الزّيـف  ألنّ   ملاذا؟    .. أنفسهم  خدعوا   .. عالية!  مكانة  يف  حنن  ها 
يسيطــران  على ظاهرهم، فرتى منهم ما يفتخرون به يف حاضرهم من مال أو مركز 
أو منصب، وترى منهم مَن يتنكر جملتمعه الذي أعطاه كّل احلبّ وكّل الوفاء، ويتنّكر 
حتى ألوفى األصدقاء، وهو ال يدري أنّ يف هذا اإلنكار .. ومهًا يعيشه، ذلك الوهمُ 
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ر هلم قد صربوا عليه  يُفقده أصدقاءه واحدًا تِلو اآلخر، فهؤالء األصدقاء الذين تنكَّ
عندما كان يف أمسّ احلاجة إىل مَن يقف معه ولو ليوم واحد من العمر، وصربوا على 
الفضل واملعروف هلؤالء  يُنكر  األيام، وهو حينما  منه وشاركوه مرارة  مرارات كثرية 
يُكتشف ماضيه  أن  من  ينظر هنا وهناك خوفًا  كأنّه خمتلس،  يعيش  تراه  األصدقاء 
وتتبني حقيقته، وخيشى أن تطارده نظرات االمشئزاز واالحتقار لتعمُّده إخفاء حقيقة 
ماضيه، إنّه كتمثال هشّ يف موقع خيشى بأن هتبّ عليه الرّياح  ؟فتذروه هذه الرّياح  

وحينئذ ينكشف  !!  ألست معي ؟؟.
هذا وإن التنكر  يأتي على أربعة أحوال :

ر لنعم اهلل - عز وجل - وهو أقبح أنواع االنكار. أوهلا: الّتنكُّ
ر للوالدين . ثانيها: الّتنكُّ

املعيشة..  له  ووفَّرَ  العلم،  له  ويسَّرَ  الدّفء،  أعطاه  الذي  للوطن  ر  الّتنكُّ ثالثها: 
الوطن،  يرفضه  فسوف  املرحلة  هذه  إىل  وصل  وملا  جحودًا،  أصبح  ساعده  قوي  فلما 
وسيَحدث ذلك يقينًا، فمَن تنّكر لوطنه فقد أصبح نكرة بال هوية، وعضوًا فاسدًا جيب 

برته.
ر لذوي الفضل من الناس . رابعها: الّتنكُّ

ر لنعم اهلل - عز وجل -: فقد ورد يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: }وَإَِذا   فأمّا الّتنكُّ
َّمْ يَدْعُنَا  رُّ دَعَانَا لِجَنِبهِ َأوْ َقاعِدًا َأوْ َقآئِمًا َفَلمَّا َكشَْفنَا عَنْهُ ُضرَّهُ مَرَّ َكَأن ل مَسَّ اإلِنسَانَ الضُّ

 مَّسَّهُ َكَذلِكَ ُزيِّنَ لِلْمُسِْرفِنيَ مَا َكاُنواْ يَعْمَُلونَ { سورة يونس: )12( .
ٍّ
إِلَى ُضر

ومَن يتنّكر لفضل اهلل -تبارك وتعاىل - الذي خلقه وأمدَّه بأسباب الصّحّة والعافية 
، ومَن ضيّع حقّ اهلل عليه فهو حلقوق  ره لسواه أبشع وأمرَّ يف هذه احلياة؛ فسوف يكون تنكُّ
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اآلخرين أضيع، فحقّ اهلل على العبد أن يعبده وال يشرك به شيئًا .. ويف حديث عبد اهلل 
نِْب َأعَْظمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ َقاَل: »  ابن مسعود -  - قال: )سََألْتُ النَِّبيَّ -  - : َأيُّ الذَّ

َأنْ َتجْعََل لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خََلَقكَ«( متفق عليه، وهذا باب من أبواب اجلحود.
ويف هذا الباب قصّة قارون الذي أنعم اهلل - عز وجل - عليه ورزقه، فتنّكر لذلك 

َّمَا ُأوتِيُتهُ عََلى عِلٍْم عِندِي { سورة القصص: )78(. كلّه، وقال: } إِن
مها  للوالدين: فقد حّذر منه اهلل - سبحانه وتعاىل - وحض ّعلى بِرّ ر  وأمّا الّتنكُّ
الْكِبَرَ   يَبُْلَغنَّ عِندََك  إِمَّا  إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَيِْن  إِيَّاهُ  إاِلَّ  َتعْبُدُواْ  َأالَّ  رَبُّكَ  بقوله تعاىل: }وََقَضى 
َّهُمَا َقوْاًل َكِرميًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ   وَاَل َتنْهَرْهُمَا وَُقل ل

ٍّ
َّهُمَا ُأف َأحَدُهُمَا َأوْ كِالَهُمَا َفالَ َتُقل ل

 مِنَ الرَّحْمَةِ وَُقل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا َكمَا رَبَّيَانِي صَغِريًا*{ سورة اإلسراء:)23..24(.
ِّ
ل الذُّ

فهذا جانب، وهناك جوانب أخرى .. فعلينا بأن نتذّكر ذلك املاضي وال ننساه، 
فعندما كنّا صغارًا سهرَ آباؤنا وأمّهاتنا على أحوالنا، وأاّل ننسى رعايتهم تلك اليت بذلوها 

لنا، وهي منّة منّ اهلل - عز وجل - علينا يف احلياة الدنيا .
ويف احلديث الصحيح: جَاءَ رَجٌُل إِلَى النَِّبيِّ -  - َفاسَْتْأَذنَهُ فِي الِْجهَادِ َفَقاَل: 

)َأحَيٌّ وَالِدَاَك ؟ َقاَل: نَعَمْ، َقاَل: َففِيِهمَا َفجَاهِدْ ( متفق عليه .
ر للناس: فقد قال النيب -  - : ) ال يَشُْكرُ اللَّهَ مَنْ ال يَشُْكرُ النَّاسَ (  وأما الّتنكُّ

رواه  أمحد.
يُنَكر فضلهم ؟؟ هنا  يقارب فضل والديك، أهؤالء  الناس من فضل  وكم هلؤالء 
سؤال أعطيكم اجلواب عنه .. ملاذا أنتم تتجاهلون مَن هم حولكم، وكأنّكم ديوك روميةٍ 
املتنّكر !! قف وتدبّر  أيُّها  أنت  املاء لظهرت على حقيقتها ؟ هذا هو  لو سُكِب عليها 

وراجع نفسك، فكلُّنا ُنعرف .. وكّل منّا معروف على حقيقته .
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أيّ  به  يُكِرم  مل  البشر - كرمًا  أكرمنا - حنن صنف  تبارك وتعاىل - قد   - إنّ اهلل 
فكيف  واستذكار؛  وتبصّر  وابتكار،  خلق  واختيار،  عقل  اإلنسان..  غري  حيّ  كائن 
والعلم  الرتبية  من  الكامل  الدفء  من  أعطانا  وقد  للوطن  نتنّكر  كيف   وملاذا؟  تتنّكر؟ 
والثقافة واألمن والراحة ؟ وعندما اشتدّت أعضاؤنا بدأنا نفّكر بأن نأخذ ما اكتسبناه 
من مال وعلم إىل وطن غري الذي ترعرعنا فيه !؛ إنّ هذا جحودٌ عظيمٌ ، وتنكرٌ واضحٌ 
ر واجلحود  مَلن أعطانا كّل ما نريد من مال وسعادة ومكانة بني اجملتمعات كلّها، ملاذا الّتنكُّ
؟  باألمس  كنت  وأين  ؟  املاضي  نسيت  فهل  ؟  إليه  حتتاج  ما  كّل  وهبك  الذي  لوطنك 

وكيف أصبحت اليوم ؟ تلك مسة ذميمة وخُلق ممقوت. 
الذي  ملاضيه  اإلنسان  نسيان  منه  جند  للماضي  ر  الّتنكُّ أبواب  ُنحصي  وعندما 
عاشه صغريًا، ثمّ مَنّ اهلل - عز وجل - عليه بعد ذلك يف وطنه الذي ترعرع فيه، وهناك 

أمثلة كثرية: كنسيان اإلنسان ملعروف ُقدِّم له، ونسيان  فضل ذوي الفضل أياًّ كانوا. 
يندم  أن  املفروض  من  املسلم  فإنّ  والّذنوب  باملعاصي  ملطخًا  كان  إذا  واملاضي 
ندمًا شديدًا على هذا والواجب عليه أن يتوب؛ فالّتوبة جتبُّ ما قبلها على أن تكون توبة 
شديد  بندم  مصحوبًا  التنكر  يكون  أن  شريطة  املاضي  هلذا  يتنّكر  أن  له  وحيقّ  صادقة، 
على ما صدر منه  من أفعال سيئة، والّتوبة ُتعترب من مكارم األخالق، ولكن على كّل منّا 
بأن يطرح سؤااًل على نفسه، وعليه أن يُجيب عن هذا السؤال بصراحة؛ ألنّه إن أجاب 
كنت  هل  هو:  السّؤال  وهذا  ملاضيه،  ر  الّتنكُّ دائرة  من  نفسه  أراح  بصراحة  املاضي  عن 
موظفًا بسيطًا فرفع اهلل - عز وجل - من مقامك وشأنك؟ .. عليك بأن تتذّكر املاضي 
يوم أن عُيَّنت فيه ! أكنت أيُّها اإلنسان من رعاة الشّاة فتنّكرت هلذا املاضي ؟؟ سنُرحيك 
.. إنّ أفضل اخللق - صلى اهلل عليه وسلم - رعاها، أكنت حدّادًا ؟ نيبّ اهلل داوود 
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تعاىل عليك وأغدق  تاجرًا بسيطًا فمنَّ اهلل  أكنت  املهنة،  السالم - عمل بذات  - عليه 
عليك من نعمه؟ فال تتنّكر ملاضيك،    ذاك شرف وعزّة نفس، أكنت جنارًا ؟ إن نيبّ اهلل 
نوح  - عليه السالم - عمل هبا، ال أظنّ بأنّ هناك رجالً سويًّا يتنّكر ملاضيه، والعيب كّل 
العيب مَلن تنّكر واتّخذ النكران طريقًا ! وإنيّن أجد لك العذر يف ماٍض تنساه قد عملت 
فيه معصية للخالق وتريد أن تنسى ذلك املاضي وما أنت فيه حاضر من الصّالح والَفالح ـ 
فلك العذر ـ وحيقّ لك الّتنّكر لذلك املاضي، فلقد قال رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم 
البهيمة  تولد  أو ميجسانه، كما  ينصرانه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة،  يولد على  - »كّل مولود 

هبيمة مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء« رواه أبو داود.
إنّ اإلنسان عليه أاّل خيجل من ماضيه مهما كان هذا املاضي قاسيًا أو مريرًا،  وإنّما 
جيب أن خيجل من املاضي الذي قد أساء صاحبه  فيه  إىل مكارم األخالق، وعليه أن 

يعمل بعد اخلجل عمالً فيه من الصّدق واجلدّ ما جيعله يربز يف حاضره ومستقبله باجملد .
أغنانا   - وجل  - عز  اهلل  بأنّ  نعرتف  أن  جيب  ؟   ملاضينا  نتنّكر  ملاذا  وختامًا: 
من فضله بعد أن كنّا فقراء .. فهذا شرف لنا فلنحمد اهلل - عز وجل - ولنكن أتقياء، 
ونبتعد عن النفاق والكربياء، ولنكن كما أوصانا رسولنا- صلى اهلل عليه وسلم - ننظر 
بصدق  نعمل  أن  شرف  بعده  ما  فشرف  الكربياء،  ارتدى  مَن  إىل  ننظر  وال  الفقراء  إىل 
وجهد ونراعي ما أمرنا اهلل - تبارك وتعاىل -  به وأوصانا به خامت األنبياء - صلى اهلل 
عليه وسلم -، ولنعرتف ألصحاب الفضل بفضلهم .. فكثريًا ما رأينا من صنف البشر 
تنّكرهم ألهل الفضل كما تنّكروا ألصلهم ومتسّكوا بأصل غريهم، ففي اعتقادي أنّهم من 
الصّنف اجلاحد واجلاحد ال مروءة له، وهذا ما يُدهش اإلنسان يف تعامالته مع اآلخرين 
منهم ألنّهم هم  الفضل  لتنشد  تعود  ثمّ  الفضل  أتتنّكر ألهل  .. شيء عجيب وغريب ! 



أهله ؟  ال، وال ميكن فعل ذلك الّتنّكر ألهل الفضل، كن وفيًا تؤجر. ولست أدري أهذا  
الصّنف من صنف البشر السّوي أم ال ؟!، فإن كانوا من صنف البشر فنقول: اتّقوا اهلل - 
عز وجل - حيثما كنتم، واعرتفوا ألهل الفضل بفضلهم يبارك لكم اهلل يف عودتكم ويُصلح 
ر إذا استغنيتم .. الّلهم  لكم شأنكم، ويبارك لكم فيما أعطاكم، وإيّاكم أن تعودوا للّتنكُّ

اجعلنا من الشّاكرين .
ولتعلم بأنّ :

املتنّكرين همُ أناس قد جترّدوا من إنسانيّتهم ..
فأعقُلهم أجهلهم، و سفيههم قائدُهم .
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َقوْمًا  ُتصِيبُوا  َأن  َفَتبَيَّنُوا  بِنَبَأٍ  َفاسِقٌ  جَاءُكمْ  إِن  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  يَا   { تعاىل:  قال 
بِجَهَالَةٍ َفُتصِْبحُوا عََلى مَا َفعَلُْتمْ نَادِمِنيَ { احلجرات: )6(. 

على  النّعم  أعظم  من  وإنّ  كبري،  ومكسب  مثني،  كنز  الصّاحل  النّاصح  الصديق 
اإلنسان أن يوفَّق إىل جليس ناصح وصديق صادق، فمن الواجب أن يبحث اإلنسان عن 
هذا النوع من األصحاب وإن ظفر هبم فعليه بأن حيافظ عليهم، وأن يعضّ بالنّواجذ على 
حبل املودة فال يسمح لعوارض الدنيا بأن تقطعه، وال يدع لفئران القطيعة فرصة لتقرضه، 
فإنّ هنالك أناسًا ليس هلم هم إال الّتفرقة بني األصحاب، والوشاية بني األحباب، وزرع 
وأطماعهم  عديدة،  أغراضهم  الوشاة  ألنّ  واملتآلفني؛  املتحابّني  بني  واألحقاد  الّضغائن 
دنيئة وممقوتة ورخيصة األمثان، فاحذر كّل احلذر من االستماع ألحد فيمَن حتبّ، وفيمَن 
عرفته بثقته وأمانته وديانته، وإذا جاءك بالنّصيحة مَن تثق بقوله فال تأخذ بكالمه إال بعد 
بيّنة قاطعة، وحجّة دامغة، هذا بالنسبة مَلن نثق هبم .. فكيف إذن مبَن مل نثق هبم، أو 

مبَن  ليس بيننا وبينهم تعامل وال َتصاحُب وال تشاور ؟ .
أكثر   باجملتمعات  أفتك  ألنّهم  الوشاية؛  وأرباب  النميمة  أهل  من  حّذرنا   ولقد 
حلّت  إذا  مزعجة  وأورام  خبيث  سرطان  إنّهم  املعدية،  واألوبئةِ  اخلطرية،  األمراض  من 
بأمّة يصعب إيقافها، ويتطلّب حينها منّا أطبّاء ماهرين يتمّتعون باحلكمة والرّويّة ليجتّثوا 
: )ال يَدْخُُل الْجَنََّة َقتَّاتٌ (  هذا املرض من أساسه، ويكفي وعيدًا ألهل النّميمة قوله 

رواه البخاري، والرجل القّتات هو من يسمع احلديث وينقله، وهو النمّام .
فباب  نصحك؛  يريدون  والتُّقى  الصّالح  فيهم  رجال  أو  رجل  هناك  كان  إذا  إال 
الّتناصح شيء عظيم، ودرء السّوء مطلوب من كّل مسلم مفروضٌ عليه، وإنّ من أفضل 
السُّبل ملنع انتشار هذه األوبئة: الوقوف يف وجوه أصحاهبا وعدم االستماع هلم إذا تأّكدنا 
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بأنّهم من أصحاب الوشاية، وعلينا أاّل نعطيهم الفرصة ليتبجّحوا بغِيبتهم ومنيمتهم، وعلينا 
أن حنّقق الّتعاشُّر مبضمونه الصّحيح، وأن نكون إخوة متوادّين متعاطفني مرتامحني كاجلسد 

الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسّهر واحلمّى. 
إنّ ديننا دين األلفة واحملبّة واملودّة والّتعارف والّتآلف، ال دين البغضاء والشّحناء 
َّا خََلْقنَاُكم مِّن َذَكٍر وَُأنَثى وَجَعَلْنَاُكمْ  والفرقة والعصبيات، قال تعاىل: } يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِن
سورة  خَِبريٌ{  عَلِيمٌ  اللَّهَ  إِنَّ  َأتَْقاُكمْ  اللَّهِ  عِندَ  َأْكرَمَُكمْ  إِنَّ  لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل  شُعُوبًا 

احلجرات: )13(.
فالّتعارف قوّة ُتنمّي احملبّة بني سائر البشر، وقد تطرأ عوائق متنع هذا الّتعارف فال 
بأس من الّتفاهم باحلسنى، وإذا استطعنا تذويب هذه العوائق فهو مطلوب بني األمّة؛ ألنَّ 
اهلل قد أوجدنا يف هذه الدُّنيا لتعمريها، وكّل رابطة توّطد هذا الّتعارف وتزيح من طريقه 

العوائق فهي رابطة جيب تدعيمها .
والبغضاء  الشّقاق  يزرعون  فإنّهم  الغارب  على  احلبل  هلم  ترك  إذا  الوشاة  إنَّ 
تعاىل:  قال  وقدراهتا،  قوّهتا  وحتطيم  األمم  هدم  يف  العوامل  أكرب  من  وهذا  والشّحناء،  
وال  األنفال:)46(.   } ِرحيُُكمْ  وََتْذهَبَ  َفَتْفشَُلواْ  َتنَاَزعُواْ  وَاَل  وَرَسُولَهُ  اللّهَ  }وََأطِيعُواْ 
تنسَ طاعة ويل األمر،  فإذا بدر لك أمر فيه مضرة مبجتمعك فعليك بإخبار ويل االمر ، 

بذلك تكون قد أبرأت الذمة وأديت األمانة أمام اهلل - تبارك وتعاىل -.
ملوضوع  الصّواب  عني  هو  سابقًا  ذكرته  ما  إنَّ   - القارئ  أيّها   - لك  أقول  ولكنّي 
الوشاية بني اإلخوة واألخالّء؛ ولكن علينا أن ننتظر إذا كان هناك أحد يُظهر لنا صداقته 
نستشفَّ  أن  من  بأس  وال  والباطن،  الّظاهر  من  نتأّكد  أن  فيجب  وباطنًا  ظاهرًا  ومودَّته 
مصداقية هذا اإلنسان الذي تربطنا به صداقة وأخوّة، وال بأس علينا من الّتحقُّق، وال 
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مبَن  سيما  ال  أوعدمها؛  العبارات  مصداقية  من  نتحقَّق  بل  أحببنا،  فيمَن  للوشاة  نستمع  
يأتينا بأخبار السّوء،  فاحبث عن احلقيقة  - يرمحك  اهلل -  قبل اتّخاذ القرار .

أيُّها القارئ إذا مَنّ اهلل - تبارك وتعاىل - عليك بأخ أو  إيّاك  ويل كلمة أقوهلا هنا: 
إخوة أحببتهم يف اهلل - عز وجل - أن ترتك للمرجفني و املتمصلحني سبيالً بينكما، حافظ 
رْ قصة سيدنا  على مودّهتم والصّلة هبم، وأبِق معهم حبل املودة  ممدودًا فإنّهم إخوتك، وتذكَّ
موسى - عليه السالم - عندما طلب من اهلل -  تبارك وتعاىل - أن يشدّ أزره بأخيه، فإذا 
فعلت تكن من املتبصِّرين، واحرص على مودّهتم،  ومرّر هلم زلّتهم وخطيئتهم، وإن كانت 
النّظر والفكر  العاقل جيب أن حيتوي أخاه قاصر  الرّؤية فإنّ  الفكر أو  هناك اختالفات يف 

والرّؤية؛ إال إذا كان عمله عمالً غري صاحل فذلك شأنه.
ولنعلم أنّ :

مَن مدح وذمَّ فقد كذب مرتني ..
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قال اإلمام الشافعي - يرمحه اهلل -:
 يَُخوْنُ خَلِيـَلهُ          وَيَلَْقاهُ مِنْ بَعْدِ الْمَوَدَةِ بِالْجََفا

ٍّ
ال خَيْرَ فِي خِل

وَيُنْكِرُ عَيْشًَا َقدْ َتَقادَمَ عَهْدُهُ           وَيُْظِهرُ سِرًّا بِاأَلمِْس َقدْ خََفا
لك  املودّة ويؤّكد  اإلنسان من  بإنسان ما، ويبهرك ويظهر لك هذا  الظنَّ  قد حتسن 

تصرّفه أنّه صديق وحبيب،   ثم جتد ما ال تتوقعه من هذا اإلنسان.
لقد شكا بعض امللوك تنقيب العوام عن أسرار امللوك فقال:

مايريد النـَّــــــــــاس منا                ماينام النَّــــــــــــــاس عنا
لَوْ سَــــَكنَّا بَاطِـنَ اأَلرْ                ِض َلَكاُنواْ حَيْـــــــــثُ ُكنَّا
َّمَا هَمُّـــــــــــــــــهُمْ َأنْ               ينشــروا مَا َقـدْ دََفــــــــنَّا إِن

إن اإلنسان منّا-  يف بعض األحيان واألوقات - جيد نفسه يف حاجة إىل 
أن يفضفض بشيء ممّا بداخله ولكن .. لِمن ؟؛ خلليله وصديقه، أو لِمن يعتقد 
أنّه أخوه، والغرض من هذه الفضفضة أن يكون هذا الصّديق أو اخلليل  عنصرًا 
ممّا  جمتمعاتنا  يف  علينا  يطرأ  ما  أو  الشخصيّة  املشكلة  حّل  يف  لصديقه  مساعدًا 
هلذا  السّرّ  هذا  تقول  حينما  وأنت  املشكالت،  هذه  كّل  يف  منّا  لكثري  حيدث 
اإلنسان، فإنّ ذلك بالطبع مل يكن إفشاء لسرّ غريك الذي استودعه عندك، إنّما 
موقف حدث لك ،وسرّ خاص بك، وأحببت مشورته، وتوخّيت أن يّتخذ هذا 
اخلليل من ذلك املوضوع عِظة، ويف اعتقادي أنّك لن تستودع سرّك إاّل لرجل أحببته 
واعتززت به وظننته دومًا أهالً لذلك، ولكنّك  ُتفاجأ من هذا اإلنسان الذي كان 
يف نظرك صديقًا وخليالً بأنّه كان يرتصّد ويرصد هذه األسرار، ليأتي اليوم الذي 
ميزّق فيه ما كان بفكرك، وحيريك وجيعلك يف ذهول، وحينئذ قد ال يكون األمر  
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بيديك؛ هنا جيب  على كّل منّا أن  حيرص كّل احلرص وليحذر وليعرف ويتأّكد 
عند مَن يُفشي األسرار . .

الكهف:  أصحاب  عن  تعاىل  قوله  السّرّ  كتمان  يف  املعتمدة  األصول  ومن 
زمٍن  يف  حنن  ولذا   ،)19( الكهف:  {سورة   َأحَدًا  بُِكمْ  يُشْعِرَنَّ  وَال  فْ  }وَلْيََتَلطَّ
االحتفاظ فيه بالسّرّ مِن أشقّ األمور على النفس؛ لقلة األخالّء الذين يصونون السّرّ، 

والقليل فيه مَن حيفظ األمانة.
إنّ سعادة املرء إذا استطاع أن يكتم أسراره فال يظهرها ألحد - كائنًا مَن كان - إاّل 
ألبنائه؛ ألنّ الناس مفطورون على حبّ املمنوع، وعلى إفشاء األسرار واإلخبار هبا من 

وراء األستار..
بالسر،  َذرعًا  فضاق  دنانري،  عشرة  مقابل  سر  على  استؤمن  أعرابيًا  أن  يُروى 
وأصبح حييك يف صدره، فلم يستطع أن ينام، فذهب إىل صاحب الدنانري وردها عليه 
مقابل أن يفشي السّرّ الذي أخذ املقابل لكتمانه فلم يستطع. وعلينا بأن نتعلّم من حكمة 
بُنَيَّ اَل َتْقصُصْ رُؤْيَاَك عََلى إِخْوَتِكَ  يَا  يعقوب  حينما قال البنه يوسف -  - : } 

َفيَكِيدُواْ لَكَ َكيْدًا { سورة يوسف: )5(.
أفلت  وقد  صاحبه  صدر  جتاوز  إذا  ـ  اهلل  أبقاك  ـ  والسّرّ   « اجلاحظ:  يقول 
للنّشر  باإلذاعة، ومفتاح  أوْىل  بْل ذاك  من لسانه إىل أذن واحدة فليس حينئذ بسرًّ 
قلّة  مع  وهو  ثانية  أذن  إىل  يستودع  أن  ويستطري  يشيع  أن  وبني  بينه  وإنّما  والشّهرة، 
املأمونني عليه، وكرب الكتمان، أحرى باالنتقال إىل األمساع يف طرفة عني، وصدر 
احلديث  ويف  أسخى،  وبه  أسرع،  إفشائه  إىل  وهو  أضيق،  الثانية  األذن  صاحب 
عنه أعذر، واحلجّة عنه أدحض، وليست املصيبة فقط فيمَن كان ميشي بالنّمائم، 
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وحيب إفشاء املعايب، وكان مِمّن ينطوي على غشّ أو شحناء، ولكنَّ اللوم على 
صاحب السّرّ؛ ألنّه كان مالكًا لسره فأطلق عقاله، وفتح أقفاله وسرحه، فأفلت 
من قيده ووثاقه، وصار هو العبد اململوك لِمن ائتمنه على سرّه، وامتلكه رقبته«. 
وال بأس إن حّذرناك من اختيارك لصديقك لتعطيه سرّك إذا ضاق به صدرك .قال 

الشّافعي - رمحه اهلل -:
إَِذاْ الْمَـرْءُ َأْفشَـى سِـــــــــــــــــرَّهُ بِلِسَانِهِ          وَالمَ عََلـــــــــــيْـهِ َغـــيْرَهُ َفهُـوَ َأحْمَقُ
َّذِي يُسَْتوْدَعُ السِّرَ َأْضيَقُ إَِذاْ َضاَق  صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ سِرِّ نَْفسِــهِ          َفصَدْرُ ال

وحاشيتهم  وعمّاهلم،  وعبيدهم  أهلوهم  الناس  أسرار  يُذيع  مَن  وأكثر 
بن داوود - عليهما  أنّ سليمان  يُروى  والسّلطان ..  اليد  له عليهم  ومَن  وصبياهنم 
السّالم - قال يف حكمته: »ليكن أصدقاؤك كثريين وصاحب سرّك واحدًا من ألف« 
الدارمي   اليت ذكرها مسكني  الصّفات  به متحلّيًا هبذه  يكون من وثقت  أن  .. جيب 

بقوله :
َّذِي َترَى            َأُنوءُ بَِأخْـالقٍ َقلِـــــــــــيـلٌ خِدَاعُــــهَا ي امِْرؤٌ مِنِّي الْحَيَـــاءُ ال

ِّ
وَإِن

ي ِجمَاعُـهَا
ِّ
ُأوَافِي ِرِجااًل لَسْتُ ُأْطلِعُ بَعَْضـــهُمْ          عََلى سِــرِّ بَعْـــٍض َغيْرَ َأن

يََظلُّونَ شَتَّى فِي الِْبالدِ وَسِـــــــرُّهُمْ          إِلَى صَْخرَةٍ َأعْيَا الرِّجَاُل انْصِدَاعُهَا
قيل لرجل: كيف كتمانك للسّرّ ؟ قال: أجعل قليب له قربًا أدفنه فيه إىل يوم النّشور. 
أسرار  يف  الصّاحب  اهلل  وليّتق  أسرارنا،  على  ولنحافظ  أنفسنا،  يف  اهلل  نّتقي  أن  فعلينا 
حبقوق  ونكث  األمانة،  خان  فقد  صاحبه  أسرار  أفشى  وإذا  مؤَتمَن،  ألنّه  صاحبه؛ 
ممَّن  االنتقام  لك  فيحقّ  غدر؛  واخليانة   .. اخلائنني  من  وأصبح  والّتصاحب،  الصُّحبة 

خانك، وإن تصفح فهو خري. 
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الّلهم اسرت عوراتنا وآمن  العرض  ويوم  الّلهم اسرتنا فوق األرض، وحتت األرض، 
روعاتنا، قال الشافعي - رمحه اهلل - :

َّهُ ُثعْبَــانُ احَْفْظ لِسَانَكَ َأيُّهَا اإلِنْسَانُ           ال يَلْدََغنَّكَ إِن
ولتعلم بأنّه :

خري مَن ينشر فضائلك حسّادك األذكياء ..

وشرُّ مَن يكشف عيوبك أحبّاؤك األغبياء.
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 قال تعاىل: } وَالَْكاظِمِنيَ الَْغيَْظ وَالْعَافِنيَ عَِن النَّاِس وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ{ 
سورة آل عمران: )134( .

ولذا  ومثينة،  طاهرة  إميانية  وسلعة  مرحية،  وروضة  مجيلة،  ملكة  اإلحسان 
جيب علينا أن نعطي املعروف واإلحسان مَلن نعرف ومَن ال نعرف، واملطلوب أن يكون 
مَعْرُوًفا  إِلَيُْكمْ  آَتى  وَمَنْ   (   :-   - الرسول  قال  وكما   !! إحسانًا  اإلحسان  جزاء 

َفَكافُِئوهُ َفِإنْ لَمْ َتِجدُوا َفادْعُوا لَهُ حَتَّى َتعَْلمُوا َأنْ َقدْ َكاَفْأُتمُوهُ ( رواه: النسائي. 
معروف  له  مَن  أعطينا  قد  نكون  وبدعائنا  الصّاحلني،  نكسب  قد  فبالدّعاء 
إاِل  اإلِحْسَاِن  جَزَاءُ  هَْل   { تعاىل:  قال  معروف..  إال  املعروف  جزاء  فما  علينا.. 

اإلِحْسَانُ { سورة الرمحن: )60( .
منّا قيمة املعروف واإلحسان؛   ألسرع مهرواًل إىل شكر من أسدى  كٌل  لو علم 
إليه هذا اإلحسان وذلك املعروف مقرونًا بإحسان؛ ولكن يف هذا الزمان جند كثريًا من 
اجلاحدين تفسَّر عندهم األمور كما حيلو هلم، فإذا قضيت حاجاهتم أو مطالبهــم رأيتهــم 
وعجيب  غريــــب  شــيء   ! ــلون 

ِّ
املتفض هــم  بأنّهــم  يشعــرونك  األوقــات  بعــض  يف 

ُتثمر إال  أنتم من شجرة موبوءة ال  َفهل  أيّها اجلاحدون؟  للجميل  ر  الّتنكُّ !!! ملاذا هذا 
العاطب؟.

ولذا  املعروف؟،  إليكم  لِمَن أسدى  تتنّكرون  ملاذا  هل اغرترمت جبحودكم ؟! 
وعليكم  مبعروفه،  عليكم  منّ  لِمَن  واملعروف  بالشّكر  باإلسراع  عليكم  لكم:  نقول 
بتصنيف أنفسكم .. هل ضعف عندكم اإلميان ؟ سؤال قد يكون حميّرًا أرجو اإلجابة 

عنه .
بتقديره  تبارك وتعاىل - فعليكم  املعروف األوّل واألخري هو اهلل -  إنّ صاحب 
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من  اقتطاع  من  األوقات  بعض  يف  املعروف  صانع  يُالقيه  ما  تعلمون  وليتكم  قدره،  حقّ 
وقته، وجهدٍ يف بدنه، وعناء يف نفسه ! وهو يطلب لكم املعروف من أهل املعروف، 
وقد بذل جاهه وماله من أجلكم .. وهذا هو املهمّ ..، وقد حُسبتم عليه كأنّكم من 
أفراد أسرته.. اهتمّ هلمكم،    وقام وبذل مجيع ما ميلك من أجلكم .. كما ذكرنا .. 
املعروف  ملنفعة جتنوهنا من وراء صنع  أو  أو مساعدتكم،  يف سبيل حّل مشكالتكم  

وطلب الشّفاعة  لكم .
ونستغرب ونندهش من بعض الفئات املنكرة واملتنكرة  لِمَن صنع وأسدى هلم 
املعروف، ونتساءل: ملاذا تتنّكرون وجتحدون  على   مَن قدّم لكم هذا املعروف؟! 

أظنّ بأنّه ينطبق عليكم قول احلكيم  :
بَاعُ طِبَاعَ سُـــــــــوءٍ       َفالْ َأدَبٌ يُفِيــــــــــــــــــدُ وَاَلْ َأدِيـبُ

ِّ
إذا َكانَتْ الط

سبحان اهلل ! كيف يتنّكرون ؟ وبسرعة عندما ُتقضى حوائجهم من أهل 
املعروف  جتدهم يتمرّدون، وينسون ما قدمته هلم باألمس من خري، وينسون أيامًا كانوا 
يرتدّدون عليك، وفجأة عندما ُتقضى حوائجهم فكأنّهم مل يأتوك باألمس ! أهذا منطق 

إنسانيّ أو تعامل بشريّ ؟!.. أشكّ يف هذا .
هناك أمثلة عديدة ال حصر هلا .. ولكن علينا أن نعرتف بأنّ مَن  أسدى  إلينا 
معروفًا؛ قد امتلكنا العمر كلّه، وهذا جتده عند أناس قلّة هم الذين حيتفظون باملعروف، 
وعندهم حصيلة إميانية من خلق طيب .. فهم أصحاب مبادئ، حيتفظون باملعروف؛ 
اجلميل طال  بالوفاء ورد  ويأتونك  املعروف،  قيمة  ويعرفون  النفس  تربّوا على عزّة  ألنّهم 
الزّمن هبم أم قصر، وال يستطيع أحدٌ منّا أن يويف صاحب املعروف األوّل معروفه إاّل من 

رحم ربّي ..  
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له معروف: إن مل تستطع أن  مَن ُأسدي  نقول وننصح كّل  وهنا ويف هذا املوقف 
تكافئ فلتدعُ  باخلري لِمَن أسدى إليك املعروف، ولتكن كما قال صاحب احلكمة: 

إذا شربت من بئر فال َترْجُـمه، وإذا شربت من هنر فال تعّكره .. فكلّنا عورات، 
فأرجع الفضل ألهله إذا كنت من شجرة مثمرة .

عندنا،  ختتّل  املوازين  جنعل  بأاّل  معروف  إلينا  يُسدَى  عندما  أنفسنا  وننصح 
باطالً،  احلقّ  ويغدو  حقًا  عندنا  الباطل  فيصبح  لدينا،  تنعكس  األوضاع  جنعل  وال 
وأوصيك بأاّل تفسد فطرة املعروف، وأاّل تلوّث عقلك بأمور فاسدة ال صحّة هلا؛ ألنّ 
املسلم دائمًا جيب عليه أن يعرتف باجلميل ألهله، إنّ اعرتافك باإلحسان واملعروف 
يقّوي روابط األخوّة بني األفراد يف اجملتمع، وجيعل الوفاء فوق كّل االعتبارات، وخيلق 
من اإلحسان إحسانًا .. فاإلحسان أرقى أنواع  الّتضامن فيما بني املتحابّني يف اهلل - 
عز وجل - وكما وصف الرسول الكريم -  -  أن:  ) الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِِن َكالْبُنْيَاِن يَشُدُّ 

بَعُْضهُ بَعًْضا ( متفق عليه .
كما أن ّعدم  اعرتافك باإلحسان يُوهِن هذا الوفاء بني الناس، ويُحدث الّتصدُّع 
يف  املعروف  يضعون  ال  منّا  الكثري  بأنّ  نظنّ  جيعلنا  وقد  منهم،  الكثري  يف  الّظنّ  وإساءة 
مكانه، وال يقرّون بأنّ ُكالً منّا حمتاج إىل اآلخر؛ فمهما ادّعينا بأنّنا قد استغنينا فنحن 

حباجة إىل بعضنا البعض.
نقول:  ال يكمل إميان  يقوّي روابط األلفة .. وهنا  باملعروف  فإنّ اعرتافنا  ولذا 
مبَن  فكيف   .. األخوة  درجات  أقل  وهذه  لنفسه؛  حيبّ  ما  ألخيه  حيبّ  حتى  املرء 
لِمَن  لنا، وال  ُقدّم  نتنّكر ملعروف  نؤوّل وال  أاّل نشكّ وال  إلينا معروفًا ؟، علينا  أسدى  
أصالتنا  على  يدلُّ  فهذا  مبعروفهم؛  املعروف  ألصحاب  احتفظنا  فإذا  إلينا،  أسداه 
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اإلنسانية، ولذا علينا الوفاء بالشّكر والعرفان  لكّل  إنسان أسدى إلينا معروفًا،  أو قدّم 
لنا نصحًا ينفعنا؛ فهذا منَّة منّه علينا .

نسأل  كما  معروفًا،  لنا  قدّم  لِمَن  احلافظني  من  جيعلنا  أن  القدير  العلي  اهلل  أسأل 
اهلل - تبارك وتعاىل -  أن جيازيه عنّا خري اجلزاء، وأن يبعدنا عن اجلاحدين واملتنّكرين 

الغافلني.
ولنعلم أنّ :

اعرتافك  لصاحب  املعروف  يف حياته  أو بعد مماته  هو قمّة  اإلنسانية ..
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إنّه  هذا  احذر   .. املستمع  أيّها   .. اجملالس  أيّها   .. املؤمتن  أيُّها   .. األمني  أيُّها 
هذا  هلويتك،  املعرّف  ذلك   .. لشخصيتك  املؤشّر  ذلك  أمانتك،  لسانك   .. لسانك  
من  ولكن  واحد،  مفتاح  شيء  فلكّل  املفتوحة،  األبواب  ومُغلق  املغلقة،  األبواب  فاتح 
حكمة اهلل - جّل وعال - أن جعل لكّل لسان بابني ؛ فأغلِق هذين البابني  على لسانك، 
وال تتلّفظ إال مبا ينفعك ويسعدك ويُسعد جمتمعك، فأنت حماسَب مبا ينطق به لسانك؛ 
املخلوق  هذا  من  فاحذر   .. حياتك  يف  لك  شقاءً  يكون  أن  وإمّا  سعادة،  يكون  أن  إمّا 
العجيب، واحذر ممّا تتلّفظ به، فإن مل حتسن النّطق فسوف تكثر األخطاء اليت ينتج عنها 
الشّقاء .. فأمسِك عليك لسانك واحرص على نطقه، إنّ لسانك قد يسبب لك عثرات 
قبل  من  ُقيِّمت  اللسان  نطق  فإذا  طلوعها،  قبل  الكلمات  خمرج  فعاجل  حياتك؛  يف  كربى 

أقرانك مبا تتلّفظ به. 
الّتحذير  يأتي  والعال، ولكن .. ومن هنا  للمجد  بك  يرفعك ويسمو  قد  لسانك 
.. إذا تركت له العنان وأفلتّ له اللجام؛ فإنّه ال حمالة سوف يرديك من قمم اجلبال الشاخمة 
فتتمزّق، فاحرص كّل احلرص على مابني الفكني، وهو لسانك،  فإنّه الصّديق وهو العدو؛ 
لك  يكون  أن  وإما  السُّود،  كاألفاعي  لك  يكون  أن  إمّا  وهو   كنت،  أينما  معك  دائمًا  ألنّه 
ألفاظ  به من  تتلّفظ  ما  فإذا أحسنت  الزّالل،  الّطاهر وكاملاء  الصّايف وكالرّحيق  كالعسل 
أنت مُخرجها من لسانك،    فإنك ستكسب األجر واملثوبة قبل أن جتين املصاحل من وراء 
ما تنطق به، فأحسِن النطق تعش سعيدًا، ويف هذا الزّمان جند كثريًا ال يكرتثون وليس 
لديهم إحساس وال تبصُّر على ما يفضفضون به يف أعماهلم أو جمالسهم، أو مع مَن يتعاملون 
معهم أو مع أبنائهم .. هنا نقول هلم:  إنَّ النطق سعادة، وإذا أتيت بالنُّصح والكلمة الّطيّبة 
بأن  ويشعروك  منك  ينفرون  فقد  املنطق؛  معنى  يعرفون  وال  منك  النّصح  يقدّرون  ال  لِمَن 
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هذا تدخُّل يف شئون حياهتم؛ ألنّهم ليست لديهم دراية وال معرفة بالشّئون احلياتية، وال 
األلفاظ يف حياتنا .. هؤالء قمم املشكالت  يف حياتنا، وعندما  يُبنى على  ما  يعرفون 
تتبادل مع هذا الصنف األحاديث اليت  تصل إىل درجة احلساسية؛ جند أنّه يعيشُ حياة 
 .. لسانه  به  يثرثر  وما  تكوينه  ونسي  معه،  يتعاملون  فيمَن  العيب  جيعل  ولكنّه  نكدة، 
به  تتلّفظ  ما  تفهم  أن  حاولت  ولو  النُّطق  من هؤالء،  الناجتة عن سوء  املشكلة  تبدأ  هنا 
ألسنتهم؛ فسوف تنفر من هذه الفصيلة ،   وترتكها تصول وجتول يف اجملالس؛ ألنّهم نسَوا 
أهنم أصحاب املنطق السيء، وعلينا أن نقول هلم: يكفيكم من الالمباالة وسوء األلفاظ؛ 
ألنَّ اخلسران حينئذ سوف يكون حليفكم وال تلوموا إاّل أنفسكم، وليتكم تقفون حلظة مع 
أنفسكم وحتاسبوها؛ ألنّكم أضعتم هذه األوقات الثمينة هدرًا وبدون فائدة، وسيأتي 
تقبله   وال  األبدان  منه  تشمئزّ  الذي  املنطق  ُقبح  من  اقرتفتموه  عمّا  فيه  ُتسألون  الذي  اليوم 

األديان، وليتكم تأخذون من كّل جملس ما يفيدكم من فضائل النطق واملنطق .
اللفظ أمانة .. وإذا أردنا أن نتكلّم عن األمانة فإنّ أمرها عظيم، فإذا عرف كّل 
منّا أنّه من أهل األمانة وأهل الصَّالح والتُّقى؛ فسوف يكون من عباد اهلل املقرَّبني، وسوف 
يكون رزقه طيبًا وأكله أطيب وملبسه حالاًل، وقد أمرنا اهلل - عزّ وجّل - بأن نكون أهل 
على  تبعاهتا  أثقل  وما  أثقلها  وما  هلا،  حصر  ال  اليت  تبعاهتا  هلا  واألمانة  نسمع.  ملا  أمانة 
يستقيم  بألسنتنا، ولن  نغتاهبم  الكرام وأال  نتجسَّس على  أال  األمانات  أهمّ  منّا. ومن  كّل 
عمود حياتنا إال بالوفاء واحملافظة على ما ائُتمنّا عليه، وإنيّن أرى كثريًا منّا يريد أن حيّقق 
ما تبتغيه نفسه الشريرة بتلفُّظ غري صاحل،   ويرتك وراء ظهره عقله ونفسه اخليّرة كي ال يرى  
إاّل مبتغاه، ونقول لكم  يف هذا املقام: كفاكم ذمًّا مَلن ال يرتاح ألوضاعكم السّيئة، فاتّقوا اهلل 
يف أنفسكم وأبنائكم، واتّقوا اهلل فيما تنطقون فإنّ الشّرّ ال يثمر إاّل شرًا، وأمّا مَن فعل اخلري 
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وكان منطقه حّقًا وصدقًا فسوف جيين مثاره .. كما قال اهلل تعاىل: } خُذِ الْعَْفوَ وَأْمُرْ 
بِالْعُرْفِ وََأعِْرضْ عَِن الْجَاهِلِنيَ { سورة األعراف: )199(.

وعلينا أن نتمسّك مبا أمرنا به رسول اهلل -  - من فعل اخلري، وأن نقــدّم النُّصــح 
ملـَـن  يعاشُرنا أو جيالسُنا؛ فهذه أمانة بأعناقنا حنافظ على ما ائُتمنّا عليه يف جمالسنا؛ ألنَّ 
اجملالس فيها السّريّة واألمانة، وال نسعى يف أمٍر فيه مضرةٌ على جمتمعاتنا، وإذا أحسسنا 
للقضاء على هذه املضرّة اليت قد تلحق مبجتمعاتنا،  باملضرّة،   فعلينا بأن خنرب املسئول 
وكما قال رسول اهلل -  - : ) إِنَّ الْمَجَالِسَ َثالَثٌة: سَالِمٌ وََغانِمٌ وَشَاِجبٌ( رواه: أمحد 
.. نسأل اهلل أن جينّبنا أفعال السّوء ومنطق السّوء ما ظهر منها وما بطن .. وأسال اهلل 
- عز وجل - يل ولكم الّثبات حبفظ اللسان وكتمان السّرّ؛ فإنَّ كّل سرّ أمانة .. كما نسأله  
تعاىل  أن يثبّتنا بالرُّشد وحسن الفهم  وإدراك األمور قبل وقوعها، وأن جيعلنا من النُّصَحاء 

الرَّاشدين الذين مييّزون بني املنفعة واملضرَّة .
الّلهم ثبّت أقدامنا على احلقّ، وأهلِمْنا الصّرب والّثبات إنَّك على كّل شيء قدير.

ولنعلم أنّ :
الصّدق يف أقوالنا أقوى لنا وأنفع ..

                                                                  والكذب يف أفعالنا أفاٍع  لنا ومضرّة ..
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يواجه الكثري منا مصاعب مجَّة يف اختاذ قراراهتم احلامسة، فإذا كنّا من أصحاب اختاذ 
القرار، ومنَّ اهلل - عز وجل - علينا هبذه املكانة، ووهب لنا عقالً ومعرفة، فعلينا  أن نفّكر 
هبما مليًا، وأن يكون هذا الفكر مصحوبًا مبخافة اهلل - عز وجل -  فإذا كنّا من هؤالء فنقول 
حينئذ: إنّنا قد أصبحنا من مّتخذي القرار الصّائب، فالقرارات مع مواقفها ختتلف من موقف 
إىل آخر، خاصة لو أصبحنا من مّتخذي القرارات اإلسرتاتيجية فيجب أن نّتقي اهلل - تبارك 
وعلينا  قرارات،  شأهنم  يف  نّتخذ  فيمَن   - وجل  عز   - اهلل  ونّتقي  أواًل،  أنفسنا  يف    - وتعاىل 
أاّل نكون متعجّلني متسرّعني، متشوّقني متعّطشني الختاذ القرارات لذاهتا فقط،  فإذا كنّا من 
السّريعة   للقرارات   اختاذنا  نتيجة   ندمًا،  أناملنا  على  نعَضُّ  الذي  اليوم  فسيأتي  الصّنف  هذا 

املتعجِّلة؛  ألنّ  احلياة  مبنية  على   أنّها رقيب  لك  ومُراقِب عليك .. فال تتعجّل لئال تندم .
بالصّرب واحلنكة والدّراسة واملشورة، وال  يتحلَّوا  القرارات جيب أن  فأصحاب 
يغفلوا عن خمافة اهلل؛  لئال  يقعوا يف فخ العظمة، وعلينا أن نّتخذ  احلِلم صفة  ألنفسنا .. 

وكما قال الشاعر :
وَفِي الْحِــــــــلِْم وََقـــــارٌ وَلِلْعَْفِو جُــــــنٌَّة        وَفِي الصِّدْقِ مَنْجَاةٌ مِنَ الشَّرِّ َفاصْدُقِ

يضعوننا  قد  ألنّهم  لدينا؛  املستشارين  بعض  من  واحلذر  احليطة  بأخذ  وعلينا 
بطريقة  األمور  يقدّرون  قد  إِنّهم  حيث  اخلاصة،  أهوائهم  رمحة  وحتت  حرجة  مواقف  يف 
متعجّلة أحيانًا، فنحن ـــ  أصحاب القرارـــ جيب أن منيّز وأن نتحرّى احلقائق، وأن نقف 
عليها، وعلينا أن نقيم احلجة ونوّضح الشّبهة، حتى نصل إىل إدراك احلقيقة وتبياهنا، وأاّل 
تكون قراراتنا مناقضة للواقع،    حتى ال ُنّتهم باخلضوع لضغوط الغري علينا، وأاّل يقال عنّّا: 
ينفع  نندم ولكن ال  فينا وقد  النّقص  فإنّ  فإذا حدث هذا  القرار،  اتّخاذ  تبصَّروا يف  ليتهم 

الندم .. فيجب أن نتبصر ونتثبت.
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املصلحة  فيها  وراعينا  جوانبها،  مجيع  من  الدّراسة  ومتَّت  القرار  مُحِص  فإذا 
نّتخذ  سوف  فحينئذ  الرُّقيّ؛  غايات  أمسى  لتحقيق  السّامية  املرحلة  هي  اليت  العامة 
عن  نبحث  أن  وعلينا  القرارات،  اتّخاذ  يف  النّظر  بُعد  عن  نغفل  وال  املناسب،  القرار 
املصلحة العامة، وحينئذ سوف نوفَّق بإذن اهلل - تبارك وتعاىل - إىل القرارات الصّائبة 

.. فكٌل منّا راٍع وكلٌّ منّا مسئواًل عن رعيّته .
 - وجل  عز   - اهلل  أوالكم  فيمَن   - وتعاىل  تبارك   - اهلل  :اتّقوا  الرّؤساء  أيُّها  فيا 
رئاستهم. ونوصي املرؤوسني على أن يّتقوا اهلل - عز وجل - فيما يُوَكل إليهم من أعمال، 
فعلوا  فإذا  أعينهم،  يصنعُونه، وأن جيعلوا خمافة اهلل نصب  ما  باإلخالص وإتقان  وعليهم 
فسوف يكسبون حمبّة اهلل - عز وجل - هلم، وعليهم أن يعطوا املعلومات بإخالص ودون 
القرارات  الغِّل. وعلينا أن نتجنّب إصدار  ينزّهوا ضمائرهم عن  حتاسُد وال مكر، وأن 
لة؛ فاملشورة فيها خري كثري. وعلينا أن نتجنّب عظمة اإلدارة .. وكما  املنفردة واملتعجِِّ

قال النيب -  - :  )مَا خَابَ مَِن اسَْتَخارَ وَال نَدِمَ مَِن اسَْتشَارَ( .
وحكمة الشاعر تقول :

الً فِي اأَلمِْر َتْطُلبُهُ                َفَليْسَ يُحْمَدُ َقبَْل النُّْضِج بُحرانُ ال َتُكنْ عَِجِ
الّظلم والرّذائل، وسوف  بعقل وحنكة فسوف نسمو عن  لو أصدرنا قراراتنا  إنّنا 
الرُّقيّ مبؤسساتنا وجمتمعاتنا، وسوف نصبح جمتمعًا  أزر صاحبه من أجل  منّا  كلٌّ  يشدُّ 
صادقًا  وكن  إليك،  يُوَكل  فيما  اهلل  اتَّق  املرؤوس  أيُّها  فيا  والّظلمات،  الشّوائب  من  خاليًا 
مع مَن يكلّفك  عمالً ما، فالّتكليف يف حدّ ذاته نوع من أنواع األمانات؛ واملكلَّف مأمون، 
لن  أنّه  واعلم  ظلمات،  الغــشّ  فإنَّ  معهــم؛  تتعامــل  مــَن  مع  الغشّ  املكلَّف  أيُّها  واحذر 
ينفعك إال عملك الذي أتقنته، وما أجنزته سوف ُتذَكر به، فهذا تاريخ لك فاطلب الّتاريخ 
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اخلايل من الشّوائب  يبارك اهلل - عز وجل - لك يف مسعتك.
الّلهم جنّبنا ظنّ السّوء ووسوسة اخلنّاس من اجلنّة والنّاس.. الّلهم اجعل عواقبنا خريًا.

ولنعلم أنّ :
               الّتعجُّل يف القرار يصحبه النّدم ..

               والّتريُّث يف القرار جيب أن تصحبَه احلكمة ..
                وما صَرب رجل إاّل ظفر ..

                وما تعجََّل رجل إاّل ندم .
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لنكن رجااًل أوفياء ، رجااًل صادقني ، رجااًل نفي مبا تعهدنا به ، رجااًل ال نكذب 
وال نغش ، هذا هو املطلوب منا معشر الرجال ، وهنا أتساءل : هل نعلم ماقيمة الرجولة؟ 

وهل نبثها يف عقول شبابنا مبعناها احلقيقي؟
بعض   عند  يوجد  ال  ألنّه  الدّامس؛  الليل  كظالم  الزّمان،  هذا  يف  مشكالتنا  إن 
يف  الصّحّة  ونعمة  العلم،  ونعمة  األمان،  نعمة  هي:  والنّعمة   .. بالنّعمة  الكفر  إاّل  الناس  
نعيشها  مشكلة  وشبابنا؛  رجالنا  يف  نواجهها  اليت  املشكالت   هذه  ضمن  ومن  األبدان  
نراها مجيعًا .. كيف أنّ شبابنا يسرح وميرح دون غاية وال  يوم ونتساءل عنها وحنن  كّل 
هدف؟..قد تكون غاياهتم منحصرة يف حتصيل الشّهادات اجلامعية؛ وهبا يشعر بأنّه قد 
حّقق املعجزة، وقد يكتفي بذلك ويرضخ، والسّؤال ألبنائنا:  هل هانت عليكم أنفسكم 
حتى تكونوا عالة،  وموضعَ   إزعاج  ألسركم وجمتمعاتكم؟ أنتم هبذا كالدَين، هم بالليل 
وذل بالنهار، إذن ما قيمة أبنائنا إذا مل يكونوا قرّة أعني لنا ؟ وما قيمة اهليئة اجلميلة الشّابة 
إذا مل تعبّر عن مجاهلا بالعقل احلسن والعمل الدّؤوب ؟ وما قيمة النّضارة واحليوية إذا كانت 

تضيع يف امليادين العامة واألسواق اليت هي مرتع للعاطلني والشّياطني ؟. 
قلق  ينتاهبم  مساءً  التاسعة  الساعة  تأتي  عندما  بأنّهم  يشعرون   اآلباء  من  كثري 
واضطرابات نفسية، ولو سألتهم: ملاذا أنتم قلقون يف هذا الوقـــت ؟ هل عندكــم موعد؟ 
مل  االبن  بأنّ  عليك:  فريدّون  بالسؤال  عليهم  أنت  تلحّ  عندما  تستغرب  مّما  أكثر  فاإلجابة 
يصل إىل البيت ومل يّتصل باجلوال وكذلك البنت !.. فسبحان اهلل !! لقد أصبح املسئول 
سائالً،   والسّائل هو املسئول !!  وإنّ اجلميع فقدوا الّتبصُّر يف أمرهم ! والغريب يف هذا 
الزّمان أنّ املسئول يأتي لك بوقفة تندهش منها،  ويقول لك أثناء احلديث الذي تتبادالنه 
معًا: أخاف أنيّن مل ُأعطِ الولد وال البنت مصروفهم هذا اليوم !! .. مع العلم بأنّ كالًّ منّا 
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يعلم أنّ جيوب  أبنائنا قد أصبحت مملوءة بالرياالت أفضل من جيوبنا !! .. أفال تستغرب 
معي ؟ و مع األسف فإنّ أكثر شبابنا يستنزفون يف انتهازية جيوب آبائهم بسحب ما هبا من 
نقود! ملاذا  هذا الّتصرُّف   البشع؟.. إنّهم   يريدون  إشباع  ملّذاهتم   وحاجاهتم!  شيء 

غريب  ؟!!.. الّلهم ثبّتنا وثبّت أبناءنا برمحتك. 
لقد ذكر ابن القيم - رمحه اهلل -  أمثلة عديدة يف هذا الشّأن ختصّ أبناءنا، فنحن 
دائمًا نصيح ونشتكي من تراخي أبنائنا، وال نسأل أنفسنا عن أسباب هذا الّتراخي، وقد 
ُنعرّضهم  ــــ  حنن   اآلباء  ــــ  هلذا الّتراخي بتصرّفاتنا السّيئة مع أنفسنا ومع هؤالء األبرياء، 
أال نستحي حنن اآلباء ؟ هل منّا أحد سأل ابنه وهو يف هذا العمر: كم ادَّخرت اليوم من 
عملك ؟ وحنن نعلم أنّ العمل أيَّ عمل ليس فيه عيب وال ضعف وال خنوع وال ذلّة،  بل على 
العكس فيه عزّة ورفعة ألنفسنا وأنفس أبنائنا، ولو كان  العمل فيه  نقص ملا عمل  نيب اهلل  
حممدــ عليه الصالة والسالم ـــ  برعي الغنم والتجارة، وملا عمل نيب اهلل نوح - عليه السالم 
بالنجارة، وملا عمل نيب اهلل  داود - عليه السالم - باحلدادة،   عليهم مجيعًا  أفضل    -
الصالة والسالم .. وهناك أمثلة كثرية على عزّة النّفس ورفعتها، فما أحلى هذا الكسب 
من عرق اجلبني وكدّ اليمني، أما الذلّة والّضياع والّتشرّد من وراء كّل أمر سهل،    فكما أتى 
سهالً سوف يذهب سهالً   كما أتى، ولو اّطلعت على أسواقنا وشوارعنا يف ذروة أوقات 
العمل لوجدهتا مكتّظة بفتياننا وفتياتنا يتسّكعون ويتلّكؤون  يف أسواقنا وشوارعنا؛ ألنّ 

اجليب - واحلمد هلل - مملوء  بالرياالت،   واللباس تعجز عن معرفة   )) ماركاته ((. 
واألمر ال خيلو من شباب قمّة يف العطاء واليقظة والكدّ واالجتهاد،    وهؤالء هم 
قرّة األعني آلبائهم وجملتمعاهتم بكّل تأكيد .. فكيف نتخلّص من هذه املآزق اليت أوصلتنا 

إىل عنق الزجاجة؟ .
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تعاني  العامل  دول  معظم  بأنّ  أعتقد  ولكنّين  فقط،     لدينا  ليست  املشكلة  فهذه 
عندنا  يدّق  ضمري  من  وهل   ؟  صحوة  من  فهل    .. اخلاطئ  الرتبوي  األسلوب  هذا  من 
وصناعتهم  وحرثهم  كدّهم  طريق  عن  أمواهلم  كسب  على  أبناءنا  لنربّي  اآلباء  حنن 
وابتكاراهتم؟ فالعمل ليس عيبًا، ولو رجعنا لذوي النّعم لوجدنا أنّهم قد تذوّقوا يف بداية 
حياهتم الصِّبْر والعلقم، ومل يعطِهم أحد مصروف جيوهبم، فإذا أردنا أن نتخلّص من هذه 
املشكلة؛ فعلينا بأن نّتقي اهلل  - عز وجل - فيما آتانا من خري ونعمة، وعلينا أن نعوّدهم 
على الكسب من كدّ أيديهم، وما أحلى  وأزكى  هذا  الكسب  من  كدّ اليمني،  وعلينا 
أعناقنا  يف  أمانة  فإنّهم  باالجتهاد،  مقرونًا  املنطق  وصدق  واألمانة  باجِلدّ  عليهم  نؤّكد  أن 
.. فما أحلى أن نسلّم هذه األمانة كاملة غري منقوصة، وعلينا أن نبدأ بإطفاء مكيّفات 
اهلواء البارد عندما تدّق ساعات العمل، وما أكثر الّطرق اليت جيب على اآلباء اتّباعها يف 
الّذمة ولسوف ُنسأل عن هذه األمانة، وما أمجل مَن كانت ذمّته  أبنائهم، فهؤالء يف  تربية 
حاملة للوفاء وفعل املعروف، فعلينا حنن اآلباء أن نّتعظ بقول الرسول -  - : ) ُكلُُّكمْ 

رَاٍع وَُكلُُّكمْ مَسُْئوٌل عَنْ رَعِيَّتِهِ( متفق عليه .

ولنعلم أنّه :

          إذا مل تكن على مستوى من األمانة 
فإنَّ الرّجولة لديك ....... ناقصة.
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 يل كلمة: ملاذا اخلوف من االرتباط ؟ ..
جيب أاّل خناف ما دامت النية معقودة على الوفاء، علينا أاّل خناف من ارتباطاتنا، 
سواء يف القول أو العهد أو مبا سّطرته أيدينا، وعلينا أن ال ننزعج ممّا دُوّن لنا أو علينا  فهذه 
على  ننقلب  وأاّل  سوياًّ،  تعامالً   بعض  مع  بعضنا  تعامل  يكون  أن  علينا  تفرض  احلياة،  سنُّة 
األعقاب، فإذا ختلّينا عن عهودنا ووعودنا وتنّكرنا هلا فسوف حتّل بنا املتاعب، وسنواجه 
اليت  األحداث  من  الكثري  نرى  سوف  واأليام  السّنني  دورة  ففي  الدّنيا،  هذه  يف  املصاعب 
برّ أماهنا، ولكن ما يلبث أن  تقلقنا، واليت ترحينا، واليت تفزعنا، واليت هتدينا وتوصلنا إىل 
ميرّ هبا الزّمن فترتك بصماهتا، وعلينا أن نّتعظ مبا مرّ  فإذا اتّعظنا مبا مرّ علينا فسوف ننجو   
إن شاء اهلل  مّما يُتعبنا يف مستقبلنا. ولكن قد يأتي اخلوف من أيّ نوع من أنواع االرتباطات 
.. فلماذا اخلوف ؟، وعلينا أن حنصّن أنفسنا باألذكار الشّرعية فإنّ فيها العالج املناسب 
للخوف الذي قد يفاجئنا املستقبل مبثله، فعلينا أن نعاجله  باألذكار، وإذا تسلّل فينا شبح 
ثم  أنفسنا  مع  حلظة  نقف  أن  علينا  ولكن  منّا،  كّل  شخصية  ضعف  يالزمه  فسوف  اخلوف 
ُنمعن الّتفكري،    وسوف تقوى لدينا العزمية  اليت هبا  ننتصر على خوفنا، وعلينا أن نقدم على 
الّثبات والوفاء بارتباطاتنا، ولنكن أصحاب عزمية ملواجهة خماوف األيام اليت ال ترتك اإلنسان 
من خريها أو شرّها .. فهذه طبيعة احلياة، فكّل منّا عليه  أن يتوجّه إىل اهلل فيُكثر الدُّعاء 
واألماكن  األوقات  من  ذلك  غري  إىل   .. امللتزم  وعند  األخرى،  املواضع  ويف  سجوده،  يف 
ألفكارنا  احلصني  احلصن  هو  وهذا  - هبا،    - نبينا  أوصانا  واليت  الدّعاء  فيها  احملبّب 
اليت تقوى هبا عزائمنا، ثمّ نتوّكل على اهلل ملواجهة اخلوف الذي هو راجع إىل تسلّل الشّك يف 
يّتقي اهلل يف حياته العملية،  أفكارنا، وعلى كّل منّا أن يبذل اجلدّ واالجتهاد يف عمله، وأن 
املهمّ يف  أاّل هنمل  الغيب، وعلينا  املادية؛ ألنّها يف علم  مُنصبــًّا على األمور  وأاّل جيعــل مهّــه 
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يد  لنا  ميدّون  قد  الذين  اآلخرين    نصح  نتجاهل  أاّل  وعلينا  باهلل،  القوي  اإلميان  وهو  حياتنا 
النُّصح ويرشدوننا باملعرفة يف حياتنا، وعلينا أاّل هنمل نصحهم ومودهّتم لنا، واملفروض على 
كّل منّا إذا أراد الّتخلّص من اخلوف أن يرتك اهلواجس،    هواجس اخلنّاس من اجلـِنَّة  والناس 
.. وهنا سؤال: ملاذا اخلوف؟ .. اخلوف  يف اعتقادي من خالل معرفيت باحلياة يرجع إىل 

أمور منها :
اهلل  من  ومنحة  وسيلة  األصل  يف  ُتعترب  اليت  املادية  باألمور  اإلنسان  انشغال  أواًل: 
-تبارك وتعاىل - يهبها ملّن يشاء من عباده .. وهنا نقول له: ملاذا اخلوف ؟ فإذا حصل 
هذا االنشغال فسوف يتولّد اخلوف ألنّك قد تركت املهمّ؛ أال وهو إميانك القاطع بأنّ اهلل هو 

املعطي وليس لنا  من  األمر شيء، فاملطلوب منّا االجتهاد وبذل األسباب.
ثانيًا: إذا حصل اإلحساس باخلوف العميق حيال اجملهول؛ فنقول لك: إنّ اجملهول 
علمه عند اهلل، وعلينا أن نفّكر ضمن إطار الّتفكري السّوي، وإيّاك أن تبتعد عن صحبة 
اخليّرين وتتجاهل نصحهم لك، وتأّكد أنّ: » ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل 
يكن ليخطئك، جّفت األقالم وُطويت الصّحف »، واعلم أنّ كّل هذه املشاعر واهلواجس 
تزعزع يف كّل منّا إرادته، وسوف تعصف بالعقل من غري رمحة، وسوف تقتل منّا أكثر ممَّن 
يُقَتل بالفنت ودسائس املاكرين، وإذا استسلمنا للوسواس فسوف حتّل بنا األمراض فتكون 
أشدّ فتكًا من األوبئة، ولكنّي أقول: إنّ هناك فرقًا بني احلذر وأخذ احليطة يف تعامالتنا، 
له ..   له، والشّك الذي ال وجود  انتابك اخلوف الذي ال مسوّغ   وبني اخلوف، ولكن إذا 
وذلك  الشّك  هلذا  الّضحيّة  أنت  تكون  وسوف  رمحة،  دون  من  بك   يعصفان   فسوف 
الوسواس، وكّل منّا له صفاته، فإذا مل يتحصّن مبا أمره اهلل - تبارك وتعاىل - فسوف يكون 
قومية،  وعقيدة  راسخ،  قوي  بإميان  وتطلّعاتنا  أفكارنا  حنصّن  أن  وعلينا  النّادمني،  من 
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حياة  مقوّمات  تضعف  فسوف  وبالتايل  منّا،  كّل  عند  اإلميان  نقص  يف  يكمن  اخلوف  فإنّ 
كّل منّا فكرًا وإنتاجًا، وسوف تستهوينا النّزعات الشّيطانية، وتتكالب علينا اهلواجس 
النّفسية، وإذا تكالبت على أيّ إنسان ستجعله غري قادر على الدّفاع عن حياته وذاته 
بالعقل  وثبات  نفسي وعقلي،  استقرار  إىل  منّا  السّويّة حتتاج  احلياة  إنّ  باهلل -  والعياذ   -

والّتفكري احلسن، والعمل الذي يتمّتع بالصّدق .
اخلوف ليس مذمومًا على كّل حال، بل منه ما هو حممود، فإذا وجدت وأحسست 
وملست ما ختاف منه،    فعليك  أن تّتخذ احتياطاتك من أيّ أمر أنت متخوّف منه، وعلى 
والنجاح  الَفالح   إىل  يهدينا  وأعمالنا؛ سوف  أفعالنا  تعاىل يف  اهلل  من  املثال اخلوف  سبيل 
الرمحن:  سورة   } جَنََّتاِن  رَبِّهِ  مََقامَ  خَافَ  وَلِمَنْ   { تعاىل:  قال   .. واآلخرة  الدنيا  يف 
)46(، وقال تعاىل: } وََأمَّا مَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى * َفِإنَّ الْجَنََّة هِيَ 

الْمَْأوَى*{سورة النازعات: )41-40(.
ولكن  طبيعي،  شيء  وهذا  واالرتباطات،  الّتعامالت  من  كثري  البشريّة  حياة  يف 
عليك أن تأخذ احلذر قبل أن توّقع على أمر ما  أو تعطي العهد، فاإلنسان السّوي العاقل 
يُخطئ يف حقّ اآلخرين،    وسوف جتده شديد اخلشية  من  أن  املدرك ستجده خياف 
ربّه، وكذلك فإنّه خياف على نفسه من زاّلت اهلوى، و خياف على مسعته .. فالسّمعة 
لكّل منّا نرباس، وكّل إنسان يعرب الّطريق جمازفًا أو غري مباٍل قبل أن يعرب طريقه ليصل إىل 
برّ األمان؛ جتده ينظر تارة عن ميينه وتارة عن مشاله،  خوفًا على نفسه من أن يلحقه ضرر 

من تلك اجملازفة.
لكين رأيت الكثريين يتخوّفون دون أسباب ملموسة وال حمسوسة، بل جتد لديهم 
يُخيّل هلم فكرهم هبا، مثل: إحساسهم بإخفاق  ذريع، أو كارثة مالية، أو  افرتاضات  
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تشّل  اليت  والوساوس  اهلواجس  هذه  حتملون  أنتم  ملاذا  سألتهم  فإذا  عاطفية،  أمل  خيبة 
لن جتد لدى هؤالء ردًّا مفيدًا. والنّصيحة هنا  العقل وحتّطم صرح اإلرادة ؟؛  سلطان 
أن نقول لك: إنّ اإلنسان السّويّ عليه أن يلتزم مبا قطع على نفسه من عهد ووعد، فال ترتك 
ستفقد  فإنّك  استسلمت  فإذا  حبياتك،  تعصف  ال  حتى  عليك،  مسيطرة  اهلواجس 
ذاتك، وتأّكد أنّ اإلرادة سوف متوت لديك، وتأّكد.. وأنا متأّكد معك بأنّه ال يريد هذا 
لنفسه إاّل رجل قد ضّل الّطريق، ولكن كثريًا ما يصادفنا يف حياتنا وأيامنا اليت عشناها 
كثري من هذه األصناف سوف ترى أشخاصًا مِمَن يتعاملون معك انتهوا إىل طريق مسدود 

.. سبحان اهلل ! ما الذي حدث بتفكري هذا اإلنسان ؟؟ .
يفّكر  ال  كيف  ويقولون:   أناس  ينتقدنا  ال  حتى  مهمّة  مسألة  إىل  اإلشارة  من  بدّ  ال 
اإلنسان يف مسائل حياته وما يهمُّه يف هذه الدنيا ؟ وكيف ال يُعيد النّظر يف قضاياه املصريية؟ 
ل والدّراسة والّتفكري يف البداية ال يف  .. ونقول يف جواب شامل قاطع: جيب أن يكون الّتعقُّ
منّا  أيّ  اتّخذ  فإذا  بالّتريُّث،  الغري؛ عليك  أيّ قرار مع  أيُّها اإلنسان  تّتخذ  أن  النهاية، وقبل 
القرار فال خوف مادام قائمًا  على دراسة علمية وفكرية،  وعليه أن يلتزم مبا قرر، كما أنّ 
عليه أن يتجنّب يف قراراته تأثري املرجفني  يف األرض، وأاّل يكون له هبم صلة، وقد يظهر لنا أيّ 
خطأ يف أيّ قرار فإذا أحسسنا وتلمّسنا هذا اخلطأ؛ فعليك بأن هتدأ وتلجأ إىل إصالحه، 
الصّلح،  بعد  االتفاق عليه أخريًا  مّت  ما  تنفيذ  باملضيّ يف  ففي اإلصالح خري كثري، وعليك 
ترفض،  ويومًا  توافق  يومًا  األهواء؛  على  مرَكبَة  ليست  احلياة  أنّ  بوعي  تعلم  بأن  وعليك 
الّضعيف  والعصب  تضعف،  سوف  أعصابك  فإنّ  الّتقلب؛  هذا  واستمرأت  فعلت  فإذا 
يُلهب املخيّلة ويثري االنفعاالت، وقد يوصلك هذا إىل انفصام يف الشّخصية وتزعزع تعادهلا 
لديك، فتصبح بعدها شخصية منبوذة غري مّتزنة ألنّك متقلّب، وقد تشعر هبذا ولكن لن 
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ينفعك الشّعور مادمت قد  استمرأت الّتقلُّب يف كّل  حلظة  وحني، ومَن مل يفكر بعقله ويلجأ 
إىل  يلجأ  أن  فعليه   وخربة  حنكة  لديه  تكن  مل  وإذا  ضّل،  لديه،   وجدت  إذا  حنكته،  إىل 
اخليّرين، وإاّل فسوف يقع يف املهالك وسوف يرتدّى   يف اهلاوية، فالنُّصح لك، أن تسرتشد 
بأصحاب العقول السليمة، وأن تصاحب أصحاب العقول الرّشيدة، إنّهم  سوف يرشدونك 

إىل اآلراء الصحيحة والفكر السليم.
اإلدراك،  ناقصة  الّضالّة  العقول  وأصحاب  السّوء  رفاق  عن  تبتعد  بأن  وعليك 
فاالبتعاد عنهم غنيمة ومفازة، وعلى كّل منّا  أاّل يتعجّل؛  فكّل مَن تعجّل يف قراره ندم، 
وعليك بأن تنمّي خربتك وفكرك بصحبة األخيار؛ فإنّهم مبعث األمل، وإّياك أن تدَّعي 
املعرفة وأنت جتهلها، فإنّها خطر عليك ُتتعب هبا نفسك، وال تتفاخر أمام غريك بأنّك تعلم 
مبقدار  حقيقتها  لتعرف  بإمعان  نفسك  مع  بالنّظر  وعليك  تعلم،  ال  أنت  األمر  حقيقة  ويف 
معرفتها وما يدور حولك، فإذا فعلت فســوف تصبــح مــن املتفائلني باخلري، وعود نفسك 
الّتفاؤل شريطة أن تنّقي ذهنك وُتمعن نظرك يف كّل شيء بواقعية صادقة؛ لكي ال تنخدع 

مبعرفتك املزيَّفة.
وهذه احلياة نعيشها جبدّ واجتهاد وتواصل مع األخيار، أما إذا هامجتك نزعات 
االستماع   فإنّ  اجلُّهالء،  من  املنتفعني  أو  املرجفني  من  إليهم  تستمع  مَن  تأثري  حتت  الّتشاؤم 
تكن  مل  أخرى  وأمور  اخلسران،  عليك  يتكالب  وسوف  املهالك،  يف  يوقعك  سوف  إليهم 
موجودة لديك يف احلسبان؛ فهذه حقيقة احلياة، ويف بعض األحيان علينا مراجعة تفكرينا 
اخلاطئ وحماولة تغيريه . ولتوضيح هذا األمر نقول: إذا هامجتك فكرة قامتة اللون، فأسرع 
وانصرف عنها إىل فكرة تناقضها يف اللون واملعنى واهلدف؛ فكرة ال متتُّ لألوىل بصلة، 
نون، وعليك بأن تقطع دابر من  ثمّ اهتمّ باألخرية وأمعِن الفكر وال تدع جمااًل للشّكوك والظُّ
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للبشرية،  أعداء  ألنّهم  األرض؛  يف  املرجفون  ضمنهم  ومِن  ضالّة،  بأفكار  إليك  يتسلّلون 
وضعف  بضعفك  فإذا شعروا  أعداء،  الواقع  ولكنهم يف  أصدقاء  أنّهم  لك  يُظهرون  وقد 
أعصابك فسوف يرتعون حتت ظلّك، فكّل مَن يأتي إليك بأفكار مشّكَكة يف سري عملك 
وحياتك مع أصدقائك، وهي يف األصل مستمرّة يف مسارها الصّحيح، فهو إمّا أن يكون 
وهَنْتَ،     إذا  خاصـّـة  ضعفــك،  يستغلّون  هؤالء   .. جاهالً  يكون  أن  وإما  بعينه،  املرّ 
فإنّهم  فاحذرهم،  وأحبّوك؛  أحببتهم  مَن  مع  الّضالّة  والّظنون  بالشّكوك  إليك  ويتسلّلون  
بأعصابك،  ويفتكوا  صرحك  ليحّطموا  الصّحيح،  مسارك  عن  الّتحوُّل  منك  يريدون 
بأن حتتفظ بسرّك .. وهنا أذكر مقولة  لتحلَّ بك اهلموم، فعليك  الشّكَّ  ويُدخلوا عليك 
من حكيم يقول فيها: إذا  أردت ألمر ما أن يتمَّ فأسبل عليه طيَّ  الكتمان، وإذا أردت أن 
تستشري يف أمر لديك،    فعليك أن تنتقي من األصدقاء اخليّرين أصحاب اخلربة والدّراية،   
حالً  عندهم  جتد  وسوف  والصّراحة،  الصّدق  من  فيها  استشارتك  تكون  أن  شريطَة  

ملسألتك بإذن اهلل - عز وجل - .
وعليك  والفالح.  الصّالح  عندهم  جتد  واحلنكة،  واحلكمة  واخلربة،  العلم  فأهل 
يهمّك يف حياتك، وعلينا أن  أمر  لفكرك ولكّل  فإنّها مهمّة  النافعة  باألذكار  تتدبّر أمورك  أن 
الْمُسَبِّحِنيَ *  َّهُ َكانَ مِنْ  َأن َفَلوْال  نسرتشد بقصة سيدنا يونس عليه السالم، قال تعاىل: } 
لََلِبثَ فِي بَْطنِهِ إِلَى يَوِْم يُبْعَُثونَ*{ سورة الصافات: )143-144(، فهذا سيدنا يونس - 
ُلمَاتِ َأنْ اَل إِلَٰهَ إاَِلّ َأنْتَ سُبْحَانَكَ  عليه السالم - قد جنا بذكر اهلل، قال تعاىل: } َفنَادَىٰ فِي الُظّ

الِمِي{ سورة األنبياء: )87(؛ إذن فاألذكار من أهم أنواع العالج.  إِنِّي ُكنْتُ مِنَ الَظّ
وعليك باإلكثار من النوافل فإهنا جناة للمؤمن .. يقول اهلل - عز وجل - يف احلديث 
يَزَاُل  عََليْهِ، وَمَا  اْفَترَْضتُ  مِمَّا  إِلَيَّ  َأحَبَّ  بِشَيْءٍ  إِلَيَّ عَبْدِي  َتَقرَّبَ  وَمَا  القدسي: ) .. 
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بِهِ، وَبَصَرَهُ  يَسْمَعُ  َّذِي  ال َفِإَذا َأحْبَبُْتهُ ُكنْتُ سَمْعَهُ  بِالنَّوَافِِل حَتَّى ُأحِبَّهُ،  إِلَيَّ  يََتَقرَّبُ  عَبْدِي 
َّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سََألَنِي أُلعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ  َّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَِرجَْلهُ ال َّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ ال ال

َّهُ« ( رواه: البخاري . اسَْتعَاَذنِي أُلعِيَذن
أن تدعو-  اهلل  عز  السابقني وهو  النوعني  يندرج  جبملته حتت  وهنا عالج آخر 
وجل - يف قيام الليل .. فعن أبي سلمة عن عبد الرمحن بن عوف -  - قال: سئلت 
قام  إذا  صالته  يفتتح  النيب   كان  شيء  بأي   : عنها-  اهلل  رضي   - املؤمنني  أم  عائشة 
وَمِيَكائِيَل  جَبْرَائِيَل  رَبَّ  اللَّهُمَّ   ( صَالَتهُ:  اْفَتَتحَ  اللَّيِْل  مِنْ  َقامَ  إَِذا  َكانَ  قالت:   الليل؟  من 
عِبَادَِك  بَيْنَ  َتحُْكمُ  َأنْتَ  وَالشَّهَادَةِ،  الَْغيِْب  عَالِمَ  وَاأَلرِْض،  السَّمَاوَاتِ  َفاطِرَ  وَإِسْرَافِيَل، 
َّكَ َتهْدِي مَنْ َتشَاءُ إِلَى  فِيمَا َكاُنوا فِيهِ يَْخَتلُِفونَ، اهْدِنِي   لِمَا اخُْتلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِِإْذنِكَ  إِن

صِرَاطٍ مُسَْتقِيٍم ( رواه: مسلم .
وبعد هذا كلّه فوِّض  أمرك  إىل  اهلل  - عزّ وجّل - وارضَ  بقضائه،  وكنْ  على  ثقة  

بأنّ اهلل  ـــ  جّل جالله ـــ  سيختار ما فيه خري لك، إن شاء اهلل .
وإنّ من أذكار النوم اليت أمرنا جبعلها آخر ما نقول .. ما رُوي عن الرباء  بن عازب 
ْأ وُُضوءََك لِلصَّالةِ،   -   - قال: قال رسول اهلل -  - : ) إَِذا َأَتيْتَ مَْضجَعَكَ َفَتوَضَّ
إِلَيْكَ  َأمِْري  إِلَيْكَ وََفوَّْضتُ  اللَّهُمَّ َأسَْلمْتُ وَجِْهي  ُقْل:  ُثمَّ  اأَليْمَِن،  كَ 

ِّ
ُثمَّ اْضَطِجعْ عََلى شِق

وََألْجَْأتُ َظهِْري إِلَيْكَ، رَْغبًَة وَرَهْبًَة إِلَيْكَ، ال مَلْجََأ وَال مَنْجَا مِنْكَ إاِل إِلَيْكَ. اللَّهُمَِّ آمَنْتُ 
ةِ،  الْفِْطرَِ عََلى  َفَأنْتَ  لَيَْلتِكَ  مِنْ  مُتَّ  َفِإنْ  َأرْسَلْتَ؛   َّذِي  ال وَبِنَِبيِّكَ  َأنْزَلْتَ،  َّذِي  ال بِكَِتابِكَ 

وَاجعلهُنَّ آخِرَ مَا َتَتَكلَّمُ بِهِ ( متفق عليه .
دنيانا،     من  لنا  أفضل  آخرتنا  واجعل  ودنيانا،  ديننا  يف  وثبتنا  رشدنا  أهلمنا  الّلهم 

إنّك على ما تشاء قدير. 
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وأخريًا اعلم أنّ: ما أصابك مل يكن ليخطئك، و ما أخطأك مل يكن ليصيبك. 
وأختم قويل حبكمة تقول :

 إنّ اخلوف هو الذي يكشف عن قيمتنا، فإمّا إىل جنب، وإمّا إىل شجاعة، والواقع 
أنّ اجُلنب هو خوفٌ  انتصر علينا، والشّجاعة حبقّ وفكر هي ذروة اإلميان.

يا اهلل  للصّواب، وأهلِمنا  ثبّتنا بإميان من عندك، وأنطِقنا قول احلقّ، ووّفقنا  الّلهم 
ويوفون  غريهم،  مع  بارتباطاهتم  يوفون  الذين  من  واجعلنا  أمورنا،  كّل  يف  والّتأني  الرّفق 
نعيشها،  اليت  أعوامنا  لنا  أحسِن  الّلهم   .. قدير  تشاء  ما  على  إنّك  ووعودهم  بعهودهم 
واحفظنا يا اهلل من األحداث اليت تقلقنا، وبارك لنا يا اهلل يف أعمارنا على مدار سنينها، 
مهتدين،  هداة  اهلل  يا  واجعلنا  معيّتنا،  يف  هم  ومَن  أبناءنا،  لنا  ُتصلح  أن  يااهلل  نسألك 

وأوصلنا برّ األمان؛ فإنّنا ال نقوى على هذه الدنيا إاّل بتوفيق من عندك ..

ولنعلم أنّ :
كّل أنواع اخلوف والوساوس أعداء  لنا ُتدَمّرُ  صروحنا ..

إاّل اخلوفَ  من كّل عمل يُغضب اهلل - عز وجل -  فهو الصّديق الويفّ
الذي يقينا مصارع السّوء
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سؤال يف اعتقادي إنّه قد وافق الصّواب: هل العيب يف هذا  الزّمان أم فيمن يعيشون 
فيه ؟ هذا سؤايل .. فمن جييب   عنه  ؟ والسؤال اآلخر: هل رأيتَ  حاقدًا أو منّانًا يفعل 
إاّل إذا رأى  ضحيّته  يبتسم هذا الصّنف  الزّمان ؟؛ ال  يبتسمُ  مِن قلبه يف هذا  خريًا  أو 
تقرتب منه .. فيبتسم هلا. سوف ترى بعضًا من هذه األصناف جتلجل يف استقباالهتا 
لِمَن يَفدُ إليها،   بالّطبع إنّك قد رأيت هذه األصناف يف يوم من األيام، وإنيّن متأّكد من  أنّك 
الذي  الواقع  لوقت قريب، ولكنْ هذا هو  إن رأيت مثلها فسوف تظلُّ مندهشًا مستغربًا 
نعيشه يف زماننا هذا .. الّلهم طهّر قلوبنا من احلقد وتوابعه، وأهلِمنا القناعة، وأرشِدنا 

إىل الصّالح والفالح .. الّلهم الطف بنا من كّل حاقدٍ مّكار. 
إنيّن مندهش وأتساءل: هل هذه االبتسامات املنبعثة من هذه األصناف املريضة؛ 
ماضية دون توقُّف ودون تبصُّر على مدار الدّهر ؟ .. شيء حميّر .. الّلهم َأنِر  بصائر 

احلاقدين  ليهتدوا، واجعل فيهم اخلري جملتمعاهتم ..
هذه  من  يصدر  فيما  وامهون  حنن  هل   .. معك  وأندهش  تندهش  وقد 
األصناف؟! .. نسأل اهلل - عز وجل -  أن نكون متوهّمني ال متيّقنني، لست أدري، 

ولست قادرًا على الّتصديق؛ أنّ حاقدًا أو منّانًا يبتسم من القلب .
واملنّانني  احلاقدين  بأنّ  يقني  على   وإنيّن  األصناف،  هذه  مع  مذهواًل  أعيش  إنيّن 
االبتسامة  يعطون  فإنّهم  حتقيقه  يريدون  ما  لعمل  مفيدة  االبتسامة  أنّ  ارتأوا  إذا  واملنافقني 
دون تردُّد وال تفكري .. ملاذا ؟ أتسألين ؟؛ لينالوا مُرادهم وحيّققوا غاياهتم من الّضحية، 
أو تراهم يفّكرون خببث لينالوا غاياهتم وأهدافهم غري الربيئة، فإذا تأّكدوا من أن ّاالبتسامة 
تفيد بلوغ مرامهم فإنّهم يعطوهنا حتى ولو كانوا متأّزمني متكلّفني هلذه االبتسامة، ولنعلم أنّها 
بالّطبع ابتسامة من وراء القلب، ولكن علينا أن حنرتس ونتساءل: ما القصد من وراء هذه 
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االبتسامة حني تصدر؟.
الغايات  هذه  نواجه  أن  وعلينا  بعينه،  السّمُّ  هي  واملنّانني  احلاقدين  ابتسامة  إنَّ 
أن  إاّل  بالنّصيحة  املشمولة  الكلمة  هذه  يف  يسعنا  وال  مرضى،  ألنّهم  والرّمحة؛  بالشّفقة 
تبارك   - اهلل  حببل  يتمسّك  أن  تقيّ  مؤمن  كّل  وعلى  أنفسهم.  وطهِّر  اشفِِهم  الّلهم  نقول: 
املريضة  النفوس  أصحاب  مع  والصّدق  باإلخالص  وعلينا  تقيّ،  كّل  مالذ  فإنّه   - وتعاىل 
العفو  كثرة  منّا من  تكرّر  فيما  البعض  ينتقدنا  يهديهم. وقد  أن  عسى اهلل - عز وجل -  
والصّفح والشّفقة هلؤالء املرضى .. نرجو العذر؛ ألنّنا متأثّرون مبا قرأناه عن املنافقني من 
عهد سيدنا حممد-   - وحتى يومنا هذا،    معتذرين لك أيُّها القارئ الكريم ألنّهم قد 

تركوا هلا العنان، وعاشوا معه وهو يعرفهم؛ بل سأل اهلل أن يعفو عنهم .
ولنعلم علم اليقني بأنّه ال ضرر إال ما قد كتبه اهلل - عز وجل -  علينا، وال نفع لكّل 

منّا إاّل بإذنه تعاىل.
وجل  عز   - اهلل  ألنّ  حقدهم؛  حبائل  يف  وقعوا  احلاقدين  من  كثريًا  رأيت  قد  إنيّن 
-  سوف يسلّط عليهم أفكارهم املدبِّرة للسّوء فيقعون يف شرّ أعماهلم .. ملاذا ؟؛ ألهنم 
أنّه  الفئة  هذه  من  املؤمن  يُدهش  ما  ولكنّ   والّتقى،  اهلدى  طريق   .. الطريق  ضلّوا  قد 
عندما يصادفهم يراهم قد صدقوا أنفسهم بأنّهم هم األذكياء، وأنّ االبتسامة اليت يعطوهنا 
ستجعلك تطمئنّ إليهم وتصدّقهم هبا .. سبحان اهلل ! لقد أصبحوا يف طغياهنم يعمهون 
.. وهنا نقول لكل ّمؤمن: بأنّ عليه أن يطمئنّ قلبه بأنّهم ال يستطيعون مضرّة أحد إال بإذن 
اهلل - عز وجل -  وال تتعجّب من احلاقدين فإنّهم يَُطمئِنون القلوب باألحاديث املعسولة، 
ويتظاهرون أمامك، ويشعرونك بأهنم من أهل اخلري والصّالح، وقد غفلوا أنّ اهلل يعلم ما 
يسرّون وما يعلنون، وحنن متأّكدون بأنّ اهلل سوف حيفظ أهل القلوب النظيفة ويدلّهم على 
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الدّنيئة  واملقاصد  املبتغى  لنا    - وجل  عز   - اهلل  يكشف  وسوف  بفضله،  اخلري  طريق 
هلؤالء املرضى. إنّ مَن يتعامل مع هذا الصّنف أو اضطرّ  إىل الّتعامل معهم نقول له :اطمئنّ 
فسوف يكشفهم اهلل - عز وجل -  لك يف أسرع وقت .. وهنا يل إشارة فأقول: علينا 
بأن حنسن الّظنّ بكّل مَن ابتسم أمامنا؛ ونعتمد على اهلل - عز وجل -  ونسأله تعاىل أن 
يصرف عنّا شرور احلاقدين، ولنعلم أنّ اهلل - عز وجل -  مع كّل مؤمن، ولنعلم  أنّ اهلل 
مَن تعرف ومن ال تعرف  لكّل  تتمنّى اخلري  اليت  النظيفة  القلوب  حيبُّ املتساحمني أصحاب 
.. فنحن ــ صنف البشر ــ  قد أمرنا اهلل - تبارك وتعاىل -  بعدم الّتحاسد والّتباغض، 

ولنكن عبادًا هلل - عز وجل -  إخوانًا خملصني لكّل البشرية .
إنّ الزمان هو الزمان، خُلق مبعرفة اهلل - عز وجل -، فال ذنب له فيما حيدث فيه   
من مصائب وأضرار؛ ولكنَّ ما أفرزته البشرية الفاسدة، وما كُثر  يف  زماننا من احلاقدين؛ 
يرتكون  ال  ألنّهم  الّطغيان؛  وقمّة  للبغي،  وعنفوان  للشر،  أوتاد  وهم  زماهنم،  على  وبال 
الّضحيّة بأي ّأسلوب من األساليب امللتوية، إنّهم يستدرجون ضحيّتهم بشّتى األساليب 
وبكّل األلوان، وإنّهم يطلبون منّا املشاركة يف مهنتهم الدّنيئة .. اللهم أعذِنا وجنّبنا احلقد 

واحلاقدين .
هؤالء  بأنّ  نصدّق  عندما  احلرية،  هذه  يف  معي  تصبح  وقد  حرية،  لفي  وإّنين 
نَحذرَ من هذه  ابتساماهتم وتعامالهتم، فعلينا أن  الصّادقني يف  املرضى قد أصبحوا من 
الفئة، وقبل أن ُتصدّق أو ترفض عليك بأن تسأل إحساسك وتتأّكد: هل صلح حال هذه 
الفئة املريضة؟ أم أنّهم الزالوا ماضني يف حقدهم ؟ وإنيّن أقول: إنّ قلب املؤمن دليله، وإنّ 
بالّضحيّة ويعتربوهنا امتيازًا يف أعماهلم، وغايات  يتفاخرون  أنّهم  احلذر واجب، واعلم 

املنى عندهم يف النيل من الكرامة وصالح األمة .
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إنيّن مندهش،    وسوف تندهش معي وتقول: كيف تكوّنت هذه الفئة وترعرعت 
النصيحة؟  تريد  الزمان ؟ .. مكر وخداع .. ضالٌل واستهتار، هل  وقويت يف هذا 
اعف عن الزّلة، وطهّر القلوب الصّاحلة بالعفة والّطهارة، وابتعد وال تقرتب من كّل حاقد 
إذا  إال  الفئة  هذه  يف  اخلري  نعتقد  وأاّل  واحلذر،  احليطة  أخذ  وعلينا  منّان،  أو  حاسد  أو 

صلحت وصلح شأهنا، وعلينا أن نلمس ونتلمّس صالح أمرهم .
 هذا هو زماننا .. وهذه مشكلة كربى، فإنّك ستجد نفسك يف حرية وذهول 
عندما تقابل هذه الفئة، إنّهم يغدقون عليك الكلمات الناعمة، والعبارات اجلميلة، 
فعليك  املريضة،  القلوب  بداخل هذه  ما  تقرأ  أعينهم فسوف  نظرت يف  إذا  ولكنّك 
بأن تأخذ احلذر إذا أغدقوا عليك عبــارات الّتمجيــد فإن ّبداخلها مكرهــم، وقد 
كّل  تفيد  عالقات  بأنّها  ويشعرونك  معك،  وديّة  عالقات  إقامة  يريدون  بأنّهم  تشعر 
األطراف، وهم  يف األصل بارعون يف إغداق املكاملات اهلاتفية للسّؤال واالطمئنان 
على الصّحّة؛ ولكنّهم أذكياء .. إذا أحسّوا منك بالدّهشة فإنّهم يهدؤون فرتة ثم 
يعودون إليك. ويعود إغداقهم بألسن يعلم اهلل - عز وجل -  مبنطوقها ويقولون لك: 
حنن األوفياء حنن املخلصون !، ونقول:  علينا وعليك بالّتريُث مع هذه األصناف يف 

هذا وذاك من قرّهبم أو بعدهم .
وإذا أردنا أن نعرف كّل إنسان على حقيقته، فعلينا بالّتعامل معه  بالدّرهم والدّينار 

.. وهنا سوف  ُتكشف  احلقائق،  فإنّ  رأينا الوفاء  والصّدق  وأداء األمانة، فنقول: 
فعلينا  إنّ هذا اإلنسان من األوفياء، وإذا رأينا املكر واخليانة كما ذكرنا سابقًا؛ 
االبتعاد حبقّ، وأن حَنذر وُحنّذر من هذه الفئة فإنّها سمٌّ مغلَّف بالعسل، وإيّاك أن تنخدع 
للشّهامة  وال  مكانة،  للودّ  وال  وفاء،  للحقّ  يعرفون  ال  فإنّهم  املعسول،    احلاقدين  بكالم 
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معهم؛  تتعامل  مَن  مع  اتَّق اهلل - عز وجل -   له:  أقول  أن  لكّل حاقدٍ  سبيل. ونصيحيت 
فإنّهم أعطوك األمان وأصبحوا أمانة يف عنقك، فإن ّخيانتهم ذنب عظيم عند اهلل - تبارك 
وتعاىل -  وال ننسَ أنّنا سوف ُنسأل أمام اهلل - عز وجل - عن كّل أمانة صغرت أو كربت، 

يف املال أو اجملالس أو بالتلفظ ، فكلُّنا أمانة  بعضنا عند بعض. 
 ولنعلم أنّ األمانة: أمانة يف األعناق، وأنّ اجملالس أمانة يف أعناقنا؛ فلنحافظ على 

ما ائُتمنّا عليه .
وليكن  دعاؤنا:  اّللهم طهّر  قلوبنا،  واحفظنا، واجعلنا  من  الذين  يؤدّون   األمانة 

حبقّ، واحفظنا من األخطاء إنّك على ما تشاءُ قدير .
ولنعلم أنّ  :

  اإلمام الشافعي - رمحه اهلل - خلص  الكثري من الكلمات يف مقولته 
                  نعيب  زمانَـنا والعيبُ  فينا                          وما لزماننا عيبٌ  سوانا 
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قال اإلمام الشافعي - رمحه اهلل -:
َتعَلَّمْ َفَليْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِمـــــًا          وَلَيْسَ َأخُو عِلٍْم َكمَنْ هُوَ جَاهُِل
وَإِنَّ صَغِريَ الَْقوِْم إَِذا َكانَ عَالِمًا            َكِبـــريٌ إَِذا رُدَّتْ إِلَـــــيْهِ الْمَحَافُِل

الفرق كبري، وقد يصبح فوارق .. وشّتان بني جاهل وعاقل، وأقصد باجلاهل 
فإنيّن  علم،  بدون  جيادلون  الذين  اجلاهلني  من  األوّل  الشّقّ  أما  علم.  بغري  جيادلك  الذي 
اعتقادي  املبتذلَة، ويف  والرّاحة  العميق،  النّوم  منغمسون  يف  ألنّهم  املخفقني؛  مع  أضعهم 
أنّ اجلاهل إذا أراد أن يكون متنوّرًا فسوف جيد النّور يف كّل حدب وصوب، وإذا ركن إىل 

الكسل فإنّ الفوارق سوف تكون كبرية بني مَن يعلم ومَن ال يعلم. 
عن  مشكلة  لكّل  يبحثون  وجتدهم  دومًا،  ناجحني  جتدهم  فسوف  العقالء  أما 
حّل،  وأليّ موضوع مهما كرب، يبحثون جبدِّهم واجتهادهم إلجياد احللول لكّل موضوعاهتم 
ومشكالهتم. أما املخفِقون املتعمِّقون يف سُباهتم فتجدهم يبحثون عن األعذار .. وأيّ 
أعذار عندهم وما أسهلها، وإذا طلبت منهم احلّل يبادرونك بالعذر، واحلّل لديهم أعذار 
وأما  بعينه.  احلــّل  أهل  وهم  العقـــالء  فهم  املثابرون  الناجحون  أما  هلا.  حصر  ال  كثرية 
املخفِقون ناقصو العقل فهم املشكلة بعينها، وإذا وجدنا الناجحني فسوف جند عندهم 
خططًا وبرامج  مفيدة؛ ألنّهم يعرفون ما هو املطلوب منهم، وسوف ترى ما يفيدك منهم، 
أفكارهم  جتد  فسوف  املخفِقون  أما  لك.  يطرحوهنا  اليت  احللول  يف  اإلرهاق  ترى  ولن 
تسويفات واهية باهتة، وأعذارٌ ال وجود هلا يف العقول السّويّة، وقد جتد املعاناة واإلرهاق 

يف الّتفكري معهم،    فسبحانَ مَن كوَّن الصّنفني ! .
أما إذا صادفت النّاجحني فإنّهم النّجدة ألفكارك، وهم على أمّت االستعداد أليّ 
يناقشوه معك، فال فرق وال فوارق لديهم أليّ موضوع مهما كرب  موضوع تطرحه معهم أن 
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أو صغر، وإذا سألتهم جتد اجلواب لديهم: دعين أقم بأي ّعمل أوكلته إيلّ، أريد أن أعمل 
بصمت وأن أحّقق النتائج، وسوف أترك لك الّتمييز فيما أنتجته وما ننتجه ألنّه هو الذي 
فكّل  املخفِقون  أما  املفيدة.  شخصياتنا  تَتَكون  هنا  ومن  أعمالنا،   عن  يتحدّث  سوف 
يُحيّرونك ويُضلّونك؛  شيء لديهم غريب وعجيب ! .. كّل األمور لديهم صعبة، وقد 

فيقولون لك يف بعض األوقات: ميكننا أن نقوم هبذا العمل!.. 
وعندهم  هواهم،  وافق  قد  بعينه  العمل  هذا  ألنّ  ؟؛  استعدادهم  يبدون  ملاذا 
االستعداد هلذا العمل للّتنصُّل من املسئوليـّـة احلقيقيـّـة ! هذا ما يرَونه .. ألســت معي 
واستحسان  الكلمات  لسرد  يتعّطشون  تراهم   ! اهلل  سبحان  غريبة؟!  طباعهم  أن  يف 
هم  فتجدهم  النّاجحون  أمّا  عليه.  دأبوا  ما  على  دأبوا  األصل  يف  ألنّهم  املرّفهة؛  اجملالس 
مشكلة  جتد  لن  معهم  تباحثت  وإذا  مشكلة،  لكّل  املمكنة  احللول  لك  يعرضون  الذين 
موجود  فاحلّل  صغرت،  أو  كربت   املشكالت  أسباب  عليهم  تكالبت  ومهما  عندهم، 
ر اهلل هلم البصرية، وُوهِبوا الرُّشد والّثبات .. الّلهم ثبّتنا ونوِّر بصائرنا.   لديهم، فهؤالء نَوّّ
وهنا أقول لك: إنيّن قد تعلّمت وعلمت فإيّاك أن جتعل رأي اآلخرين فيك أهم من رأيك يف 
نفسك إذا كنت صاحب عقل وحكمة، وإذا اجتمع حسّادك ومَن هم أقوى منك عصبًة  
فعليك باالحتفاظ بآرائك وأفكارك ما استطعت، واهدأ فإنّ هدوءك وابتسامتك تكون  
األمر  يف  وتتبصّر  تتمهّل  بأن  وعليك  يثريوك،  أن  فيه  حسّادك  يريد  الذي  الوقت  يف  مهمّة  
قال  لينتهزوا هزميتك .. وكما  إثارتك  يريدون  دائمًا  أعداءك  بأنّ  تتكلّم، واعلم  أن  قبل 

الشاعر:
َأنْمَاٌط مِنْ بَشٍَر َغِريبٌ َأمْرُهَا          عِبْءٌ  يُؤَخِّرُ َزحَْفنَا وَيُؤَجُِّل

دورك،  لتأخذ  يومًا  لك  ستأتي  السّيادة  بأنّ  وتعِدَها  نفسك  تعوّد  بأن  فعليك 
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الّظـــروف  أنّ  كما  حبســـد،  جاهبك  مَن  على  وستظفر  الّتغلُّب،  ساعة  لك  وستحني 
نفسك  فلتكن سيدًا على  والرّويّة؛  اهلدوء  قمّة  تكون يف  بأن  األوقات  بعض  حتّتم عليك 
ر نفسك من هواها قبل أن حيّذرك اآلخرون، و إذا متّتعت بعقل فستجعل 

ِّ
وأهوائك، وحذ

الظروف مواتية لك، وتأكد إذا متّكنت منك اجلهالة فسوف جتعل الّظروف عبئًا عليك، 
وإذا  أردت  السّيادة  فعليك  أن  تتغلّب على نفسك وأهوائك، وانظر إليها قبل اتّخاذ القرار،  
وإذا كنت كثري امللل فسوف تكون منتَقدًا من غريك، وإذا استعمل كّل منّا عقله املستنري؛ 
فإنّ النتائج لعمل كّل منّا ستكون مُرضية، وإذا زرعنا بذرة خرية وعمالً  صاحلًا؛ فسوف 
جنين جناحًا ملحوظًا نقطف مثاره ولو بعد حني.. فازرع سلوكًا حسنًا فسوف ينصفك 
جمتمعك مبا صنعت، وعلينا أاّل نرّكز كثريًا على اتّجاه الرّياح فلندعها متضي يف سبيلها، 
الرّياح، وهذا ما فهمته يف  لنواجه  م لنصب األشرعة  الّتحكُّ نرّكز يف كيفية  وإنّما علينا أن 
من  تنتظر  فال  منّا،  تلتقطها  اليت  الصّورة  سوى  لنا  تقدّم  ال  املرآة  مثل  فالدنيا  الدنيا؛  هذه 
الدّنيا وال اآلخرة إاّل ما زرعت .. فسوف حتصد ما زرعت. وليكن كّل منّا ناطقًا  مبقولته 

قد تعودت بأن أمحد اهلل - عز وجل -  دومًا يف السّرّاء والّضرّاء ..
فاحلمد هلل رب العاملني، والصّالة والسّالم على أشرف املرسلني .

واعلم أنّ :
زكاة  العقل أن تستخدمه فيما يُرضي ربّك فكرًا سليمًا يُرتجَم إىل عمل مشرِّف 
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حنن البشر .. ليتنا نتعمّق يف مكونات كّل منّا فإذا تبصّرنا وعرفنا مكونات أنفسنا 
فسوف نعرف ملاذا خُلقنا .

ليعلّمنا اهلل - عز  اجلنة،  آدم من  أبينا  بعد خروج  الدّنيا  إىل  البشر .. جئنا  حنن 
وجل -  ماذا نفعل؟ ولِمَ أوجدنا ؟! .. وملاذا  خُلقنا ؟ .

حنن البشر .. سوف نرحل عن هذه الدّنيا عزَّ بنا املقام أو ُذللنا فيه، فعلينا بالزّاد 
وكثرة املتاع لينفعنا؛ ألنّنا لن نعود بعد سفر طويل .

ألنّ  بالّتقوى؛  فلنتزوّد  وجيزة  قصرية  لفرتة  الدّنيا  هذه  يف  وجودنا   .. البشر  حنن 
فقال  العزيز  كتابه  يف   - وتعاىل  تبارك   - اهلل  بيّنها  عظيمة  لغاية  وجدنا  وإنّنا  دائم،  سفرنا 

تعاىل: }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاإلِنسَ إاِل لِيَعْبُدُوِن  { سورة الذاريات: )56( .
حنن البشر .. رأينا مَن رحلوا عنّا قد رحلوا، وليتنا نعلم أخبار مَن رحلوا، ولنعلم 

يقينًا  أنّ مَن مضى منا قد مضى، ليتنا نعلم بأخبارهم! فلن نعلم يقينًا حتى نراه .
فيمَن شّذوا  نتبصّر  أال   .. ؟  نرى  أال   .. ؟  السُّبات  هذا  ملاذا   .. البشر  حنن 
واحنرفوا منّا ؟! فيمَن وفدوا علينا ؟.. أال توجد صحوة وانتباه ؟ .. أال صحونا ؟ 

.. أال  استيقظنا وصحَّحنا الّضمري؟..رمحاك ربّي إنّك أنت القدير.
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أسال اهلل - عز وجل -  أن ينفعنا هبذه الكلمات اليت سُّطرت بصفحات هذا 
الكتاب،  وأن أنال وينال القارئ منها املنفعة والعظة. وإنيّن ألتمس من القارئ الكريم العفو 
عن الّتقصري، فالكمال هلل وحده - جّل جالله - ولديّ  كلمات أقوهلا مّما قرأت وتلمّست 
وأحسست ومسعت وعاشرت: إنّ الّتوفيق لكّل منّا هو من عند اهلل - تبارك وتعاىل - مَلن 
أحسن صنعًا .. نسأل اهلل - عز وجل -  أن يوّفقنا ألخذ املوعظة اليت حنن حباجة إليها يف 

بعض تصرّفاتنا وما تقرتفه أيادينا .
 من هنا أقول: الغريب أحيانًا  أنّ  منّا مَن يتجرّأ على خمالفة تنفيذ أوامر أويل األمر 
األمانة  باملسئوليّة وأداء  الذين ال يشعرون  إنّ  يكمن اخلالف،  حبسب درجاهتم .. هنا 
قد أصبحوا حمدودي اخلربة؛ وإن كانوا من الذين حيملون الشّهادات؛ ألنّهم ال يعلمون أنّهم 
منهم  ُطلب  قد  األمر  ويل  من  هلم  صدرت  قد  أوامرَ   خمالفة  يتعمّدون  هؤالء  يعلمون،  ال 
تنفيذها؛ فقاموا مبخالفة ما صدر هلم من أوامر .. هنا يكمن الّضعف وتكمن اجلهالة .

وحيرتمون  يلتزمون  الذين  فهم  مِنَّا  واملتبصّرون  واملتعلّمون  والعقالء  املدركون  أمّا 
الكثري  أنّ  أفكارنا؛  ويرهق  ويتعبنا  حييّرنا  الذي  الغريب  الشيء  لكنّ  األمر،  ويل  أوامر 
يعلم أنّ  يعنيه، وهو إن كان  أمٍر ال خيصّه وال  بأنّه أدرى من  اجلميع  فيجتهد يف  يعتقد  منّا 
األوامر ال حتتاج إىل جهد أو اجتــــــهاد فتلك مشكلٌة  كربى؛ ألنّه يدرك أنّه مأمور بتنفيذ 
أمر ما وهنا ال ينفع  االجتهاد، وإن كان ال يعلم أنّه مأمور فقد أصبح وبااًل وقد لبس مالبس 
اجلهالة، وعندئذٍ نقول له: إنّك ال تعلم جوانب كّل املوضوعات  اليت قد كلّفت هبا فال جتتهد 
فهذه سنّة احلياة؛ آمر ومأمور، فإذا أردت أن تعيش أمينًا مثّقفًا متعلّمًا؛ فعليك باحلرص 
فيما يوَكل إليك، فعصيان األوامر له عواقبه الوخيمة، ويليه ندم متعدّد، وإنّ االستدالالت 
على ذلك كثرية ولسنا بصدد حصرها؛ فاملطلوب هو الصّدق بالتنفيذ، فويل األمر ال يريد 
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أن تتعبه، ولذا فاصدق أيُّها املؤمتن فيما ائُتمنت عليه يرفعك اهلل - عز وجل -  بفضله، 
وانشد الصّدق واإلخالص يف عملك، لكنْ من املدهش أنّك تأتي بشخص ما،   ويكون 
من األفراد الذين تعتمد عليهم،    فتكلّفه بعمل ما فيبدي لك  استعداده ودرايته الكاملة 
أنّه من زاوية ما قد  ـ هذا قوله لك؛ ولكن عندما يرى  بأمانة  به  ينهي ما كلّفته  وأنّه سوف 
أنّه مأمور ومؤمتن وقد أخذ  يتوانى عن فعلته ويتناسى  فإنّه ال  يستفيد استفادة شخصية 
الّثمن، ولكن هناك صنف  يتعمّد النّسيان ويتناسى بأنّه مأمور وليس آمر ًا.. وهذا ما 

يدهشك من هذه الفئات .
أما بالنسبة للعاملني: فإنيّن ال أضع عنهم املشورة، ولكن إذا أرادوا أن يستشريوا 
فعليهم أن يستشريوا مَن يريدون من العقالء يف أمر خيصّهم بعيدًا عن عملهم ومؤسساهتم 

اليت يعملون هبا.
وخالصة ما أقوله لك: إنّ األوامر أمانة،   فاملطلوب من كّل منّا أن يؤدّي ما ائُتمن 
يطلب  أن  فعليه  األمانة،  تلك  حتمّل  يستطع  مل  وإن  أمانته،  على  منّا  كّل  حيرص  وأن  عليه 
االعتذار عن تلك املهمات اليت  قد ُكلّف  هبا من  صاحب  األمر،  وهبذا نقول  له:  إنّك قد 

أبرأت ذمّتك، وأرحت نفسك، ونّظفت صدرك. 
مَن  فأحسن  اإلله؛  من  إهلام  املشورة  فإنّ  املشورة،  إىل  حيتاج  منَّا  كالً  أنّ  واعلم 
تستشري، وإن الذي ينتفع مبشورة اخليّرين فهو منهم، فإذا مسحت واستسمحت فكن من 

اخليّرين وهّذب النّفس على فعل اخلري .
فأرجو  هذا،  يعلم  مدرك  كّل  أنّ   متأّكد  وأنا   .. املدركون  أيُّها  لكم  قويل  وهذا 

السّماح يف االسرتسال  مبا هو آت .
ــ   يّتصف باإلنسانية، وإذا نظر كّل منّا حتت عباءته  ــ   بين البشر    ًّ منَّا    إنّ كال 
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فسوف جيد يف نفسه أشياء مثرية ال حصر هلا؛ طيبة ومروءة، وأنّهار وحميطات عواطف 
بثانيها؛  حتسّون  فسوف  العطرة  امللكات  هبذه  حتسوا   مل  فإذا  ورمحة،  وشفقة  وتعقل، 
وانفعاالت،  وكرهًا  مغلوطة،  وأفكارًا  وإثارةً  وجنونًا،  وعنفوانًا  جرداءَ،  صحراءَ 
وعقائد مشوشة .. هكذا حنن بين البشر !! هل عندك شكّ فيما ذكرنا ؟  ال  أعتقد 
.. وأضيف أن  عصب احلياة  املال؛ فهو رفعة ومســو، والعلــم فهــو عقــل وتأدّب، وكّل 
ل .. فأين حنن  منّا يبحث عن ذلك، وكّل هذا ال يأتي إال بالّتجلُّد والصّرب واحلنكة والّتعقُّ

من هذا ؟ .
كثري منّا يف سبات؛ جشع واستكانة، وثرثرة وكسل .. وبعض منّا يؤمن بالثانية 

وقد طرح األوىل من قاموس حياته، حنن نسعى إىل املشكلة واملشكلة بعيدة عنّا.
ولنعلم بأنّ الدّنيا ليست كلّها شهواتٍ أو رغبات، أو كّل ما نريده جيب أن نأخذه، 
ُأضحوكات؛  وال  رقصًا  وال  قرطاسًا،  وال  أحبارًا  وال  متنزَّهاتٍ  الدّنيا  هذه  وليست 
فلنرتّفع عن االحنطاط، كما أنّها ليست سخرية  وال مسرًا، وال ذهبًا وال فضة، وال كربياءَ 
مُرتفًا؛  حييا  وقد  ضنك،  حياة  حييا  وقد  عرقه،  بكدّ  حييا  قد  املرء  إنّ  مُظهرات.  وال 
ولكنّه قد يكون االستدراج، وقد يكون إرثًا باذخًا وال يشعر به وال يعرف كيف أتى!، 
وقد يُبغض املرء مَن ينصحه ملء قلبه، وقد يُحبّه ملء صدره، وقد يسمع املرء مبَن طاف 
بالعلم وقد طاف العلم به، فهذه الدّنيا على مَن فيها مبقصوراهتا، طفت أم  مل تطف هبا .. 

ُتركت أم ُأخذت .
يف خالصتها: عليك أن تتعلّم من العلم وتعلمه أيًا كان هذا العلم مادام  نافعًا؛ مكتسبًا 
كان أم سلوكيًا، وإذا اقتصر األمر عليك فبّثه ألبنائك ومَلن حولك فأعطهم اليقني؛ سوف 
أنّنا  ولنعلم  يندمون،  فسوف  َأبَوْهُ  وإنّ  يعلمون،  وسوف  يشاهدون،  سوف   .. يدركون 
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سوف نعيش بالقدر املكتوب .. نعــم إنّه مكتــــوب يف اللـــوح احملفوظ، فكلّنا راحلون، 
هل من عائد بعد الرّحيل ؟؟ تدبّروا واستعدوا ليوم طويل .... !!

هناك  نريد  قصورًا  باذخة ..  هناك  نريد أرصدة كافية .. هناك  نريد حَسَبًا 
ونسبًا .. هناك نريد زوجات وأبناءً .. هناك نريد مااًل ومزارع وجنانًا .. هناك نريد 
هذا  كّل  من  لنا  فليس  هنا  أما   ،.. أخالّء  نريد  هناك   .. مسوًّا  نريد  هناك   .. عُُلوًّاَ 
شيء إاّل الباقيات الصّاحلات، والّذكرى العطرة، واألعمال اجلليلة، والّتعاشر احلسن، 
واملداخالت الرفيعة،  اليت ال تشوّش على جمتمعاتنا بسوء ال ترتضيه منّا، فالدنيا دار 
الكثري، ونغتنمها  الصّاحلات  الدّنيا من  ننشد يف هذه  أن  فعلينا  ممر، واآلخرة دار مقر. 
قبل فوات األوان، فكّل هذا أعمدة لكّل اإلنسانيات وأعمار خملّدة ! ولن يبقى لنا فيها 

إاّل الّذكريات! 
أيّها القارئ ذّكرني وأذّكرك .. وإىل اللقاء يف جنّات النّعيم إن شاء ربّ العاملني .

هذا ما أرى وأسأل اهلل - عز وجل -  يل ولكم الّتوفيق

مكة املكرمة
مت حبمد اهلل - تبارك وتعاىل -  وتوفيقه

يف: 2 ذي احلجة 1425هـ
املوافق: 13 يناير 2004م
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إِحْسَانًا{سورة  وَبِالْوَالِدَيِْن  إِيَّاهُ  إاِلَّ  َتعْبُدُواْ  َأالَّ  رَبُّكَ  }وََقَضى  تعاىل:  قال 
اإلسراء:)23(.

خبّروني  ... كيف  أرثيه !!! هو  رحيانة   مأل  شذاها  حياتي  ،   خبّروني 
كيف أرثيه.  خبّرني كيف  أرثيك  وكيف   من احلب  أوفيك، ليتين  كنت مالكًا  ألمري فمن 
الرّدى أفديك، أين أحفظك وأين أخفيك ؟ ففي القلب مرساك كّل القلب حيويك، أم  يف العني  
ُأدفيك ؟ فالعني ال ترى العال  إال فيك  يا قلب لو  طاب يل أمري، وكان األمر يف يدي، حفظت 
مَن كان رفيق روحي، ولكنَّ مشيئة ربي - عز وجل -  سبقت كّل عذِر، فأجربتين فأطعت 

ربّي - عز وجل -  ورسويل - صلى اهلل عليه وسلم، فوضعتك بيدي حيث أمرني.
أبي ..مهجة فؤادي، ونور عيين، ومعنى حياتي، أنت نظري، أنت كّل فكري، 
تائهًا  أنت  أنت ...أنت قليب. أجد نفسي يف حرية .. أجد نفسي يف  ذهول متحيّرًا 
 .. مهجيت؟!  وأنت  أرثيك  كيف  ؟!..  منك  وأنا  أبي  أرثيك،  ،كيف  فراقك  بعد 
كأنيّن واقع حبلم،  الرّثاء.. خبّروني ....يراودني فكري  كيف وكيف ؟ فكيف.. 
ٌ ال مناص منها؟ رمحاك ربّي، سبحانك ربّي  هل هذا واقع صحيح، هذه هي احلقيقة 
.. أبي   صوتك، نظراتك، وكيانك أمامي مل ولن تفارقين    أنت،  وكيف تفارقين وأنا 
؟   ومسائي  هناري  كنت  أنت  وسكناتي،  وحركاتي  بصماتي   أنت  خبطواتي،  أراك 
نسيمي  وظلّي،   لفظك حلو املذاق بفكري ويف فمي .آهاتي فيك هلا حرقتها يف دمي، 
لست حبيبًا فقط ولكنّ أبي، ورفيقي، وحبييب، ونور دربي . أرى  يفّ كيانك  حلمي يف 
حياتي  ووقفيت، سبحانك ربّنا إنّا لك وإنّا إليك راجعون  حمتسّبون مؤمنون راضون .. 

سبحانك! ماٍض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك .
وطهر  ونبل  احلقّ  يف  شجاعة   .. أستطيع   ال  ؟   صفاتك  أعدّد  ...هل  أبي   
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ذريّة   (  .. أبيك  عن  ورثتها  مثلما  لبنيك  وَوَرثتها  محلتها  صفات   .. وحلم  علم  وكرم، 
فأنت سبب  أن يرمحك،   أتوسّل إىل اهلل - عز وجل -   لك   بعض ( دعائي  بعضها من 
وجودي، أنت كياني وعنواني، أبي، أنت أمجل أحالمي، أغلى من عمري وأيامي، أنت 
مبارك املربوك، أنت الّطاهر املعروف، وأنت الفارس املوصوف،  ال أستطيع أن أعرب عمّا 
له وأن  تغفر  أن  إليك  أتوسّل  ربّي  كياني، رمحاك  فؤادي ومنك  أنت  فؤادي ..  لك  يكنّه 
ترضيه يف قربه … يا والدي، كنــتَ  يل نورًا به أهتدي، وكنت يل شاخــصًا به أعرف 
.. يا والدي، كنت يل نرباسًا به أسرتشد .. كنت يف شغاف قليب، كنت نورًا لعيين، 
وسلوة  خلاطري  وعزمًا لرشدي.. وكنت بوجودك بعد اهلل تعاىل.. أعرف طعم احلياة  

وقيمتها وراحة  يف وجودك بعد اهلل،  لن أنساك !! وال  مكان للنسيان بيين وبينك ..
ال يَا نَْفسُ ال َتنْسِــــــــــــيهِ حَـتَّى          ُأَفاِرَق عِيْشَتِي وََأُزورَ رَمْسِــــــي
ي النَّْفـسَ عَنْـــــــهُ بِالتََّأسِّـــي

ِّ
وَمَا يَبُْكونَ مِْثـــــل َِأبِي وَلَكِنْ             ُأسَل

والدي أنت ساكن يف  نبض قليب وأنت نور ملدى  بصري .. زادي  وصربي .. 
ضحكي وأملي .. قواي وعزمي .. صوابي ورشدي ،    قوّتي وضعفي.. اهلل أسأل 

أن يرفع منزلتك يف اجلنة   برمحته وفضله  وأن يتقبّل منّي دعائي.
وَلَوْ َكانَ َفيْضُ الدَّمِْع يَنَْفعُ بَاكِيًا          لَعَلمْتُ غربَ الدَّمِْع َكيْفَ يَسِيُل 

مين  ولك  والدي  يا  فوداعًا  بالقدر،  آمنت  بالقضاء،  آمنت   .. ربّي  لك  احلمد 
الدُّعاء، أسأل ربي أن يسكنك جنته جنات  األتقياء والشّهداء والصّاحلني آمني.

يوم  فزعة  من  لك  فهنيئًا  ثراها،  يف  مثواك  وجعل  مكة،  بسكناك  ربّك  أكرمك  
احلساب، فالكل يرزق بنواياه يا والدي.

القلب  يا والدي، وداعًا ولسنا من املخلَّدين .. وداعًا وكلّي حنني، ولوعة يف 
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ليلة  واألنني،  واحلاضر  املاضي  وشدَّني  بي  الزمان  وقف  ليلة  يف  السنني،  طوال  لفراقك 
بعد  الفراق  كان  اهلجرة؛  من  عشر  وأربعة  وأربعمائة  ألف  عام  من  احلجة  ذي  من  االثنني 
الوداع، وبعد الدُّعاء والرّضا منك  يل، كنت تنصحين .. كنت  ترشدني وتودعين، مل 
أكن أتوقع أنه آخر دعاء وقد كان فيه قمّة الرّضا  منك يل، أمحدك ربي ولكنّه ما حدث 

بالفعل، فحمدت اهلل فدعوت  لك باملغفرة والرّمحة .. ) وإنّا هلل وإنّا إليه راجعون (. 
نفسك  على   يل  وتفضيلك  معي،  عناءك  أنسى  ولن   !! أنساك  ...لن  أبي   
وعناءك يف تربييت  أيام عمري، حبّك يف دمي .. كيف أنساك  ومازلت أرى االبتسامة 
على شفتيك، وقد حَـلَّت على وجنتيك عندما كنت تودعين ؟، مل أكن أدري أنّها كانت 
آخر ابتسامة يل يف عينيك .. رمحاك ربي، وما زلت أشعر على يدي بدفء يديك وهي 

يل  قد كانت السّكينة  بني يديك، وقد كانت يل العزمية يف وجنتيك. 
يا والدي ..

 هَيْهَاتَ  بَعْدَك مَا يُفِـــــيدُ َتصَـــــــــــــبُّرُ                     وَلَئِنْ َأَفادَ َفَأيُّ َقلٍْب يَصْـــِبرُ؟
إِنَّ الْبَُكاءَ مِنَ الرِّجَــــــــــــــــاِل مََذمَّـــٌة                      إاِل عََليْكَ َفَترُْكهُ ال يُشْــــــــــَكرُ

 وَدِدتُّ مِنْ شَجْوي عََليْكَ وَحَسْرَتِي                      لَوْ َأنْ لَحْدََك فِي ُفؤَادِي يُحْـــــَفرُ
َأمْسَيْت َمُسَْتتِرًا بِهِ لَكِنَّمَــــــــــــــــــــــا                     َآَثارُ جُودَِك َفوَْقهُ ال ُتسْـــــــــــَترُ

 كم كانت تقسو عليَّ الليايل  بأيامها؛ فأعود لعطفك فأشعر باألمان ويتغيّر حايل،    
الشّهود، كنت  به من  الدّؤوب ونصحك املرشود وإني  ويصبح احلال غري احلال بدعائك 
رحيمًا بي متسح بيديك حزني وضري، كم تاهت بي األيام؛ فكنت الدّليل لصوابي، وإذا 
انفرجت يل الدنيا كنت تذّكرني بربي، وتنصحين بأاّل  أحيد عن اجلادّة  و أن أمحد املعطي 
وأشكر املنعم .. كنت تقول يل ال تفرح مبا آتاك، وال حتزن على ما فاتك؛ َفُكلهُ من عند 
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اهلل، نعم، كلُّهُ  من عند اهلل - تبارك وتعاىل -. 
أنت يا نور قليب، ومهجة فؤادي، وضياء عيين؛ مبارك أنت حقًا أنت  حمفوظ 

فأنرتَ  منّي،  يرضيك  ال  فيما  كانت   عليّ  وشدّتك  وأدَّبَتين،  علّمَتين  والدي  يا 
كيف   .. ؟  وحلمي  دمي  يف  ومعروفك  أنساك  فكيف  حياتي،  يف  بنصحك  يل  الّطريق 

أنساك ؟؟.
كم كتمت يف قليب حزنًا، فلم أجد سواك مَن يهوّن علي حزني، كان يل رضاك نورًا، 

وابتسامتك كانت غذائي تزيدني قوةً وعزمًا .
الكرم؛   .. احلياء   .. األدب   .. اإلحسان   .. العطف   .. الرّفق   .. احملبّة 
آهاتي،  كلماتي، وتسمع  ليتك تسمع  العظيمة ..  نفسك  تفيض هبا  كانت  كلّها  صفات 
فرتى قليب احلزين، لوال فراقك ما عذب روحي األنني، يا موت، أذهلتين فيمَن أحبُّ، ومَن 

آوي إليه بعد اهلل تعاىل. 
والدي عليك يبكي قليب   و يف عقلي يتيه  فكري،  والدي الذي كان حيمل سرّي   
كان  عندي،  ما  بكّل  و  أسراري    بكّل   أبوح   وإليه  وابتساماتي،  وآهاتي  تطلُّعاتي  وكلُّ 
يسمعين ،   فتارةً يرحيين وتارةً يضحكين، وتارةً يشدُّ عليَّ وينصحين  وفيها يؤدّبين ويُحسن 
أخالقي.. إهلي، بواسع رمحتك أسكِـنْه فسيح جناتك .. إهلي، تقبّل دعائي له، فقد 
كان  يل  دائمًا  فجرًا  جديدًا إذا احلولكت مساء الدّنيا، وجتهَّمت يف وجهي بقاع األرض .

والدي  كلُّنا راحل، فعزاؤنا أنّي ناظر إىل القبور وما فيها،   فال جبّار وال ضعيف 
إال وهو نائم فيها .

َّمَا ال سَاكِنَ فِيهَـــا                        وََقدْ حَوَتِ الْعُصُورَ امَلاضِــيَْة مَا لِلُْقبُوِر َكَأن
َطوَتِ امَلالينِيَ الَْكثِريَة َقبْـــــــَلنَا                      وَلَسَوْفَ َتْطِوينَا وََتبَْقى خَالِيـــْة
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بكّل خري وصدق وفالح   يفيض  لشهم  ففقدت روحًا طاهرةً  فقدتك  يا والدي؛ 
.. اللّهم أسكنه برمحتك - اليت وسعت كّل شيء -  جنّاتك جنّات النعيم، إنّك غفور 
غفور  إنّك  خطاياه  عن  تتجاوز  وأن  الّطهور،  مبائك  تغسله  أن  ربّي  أسألك   .. رحيم 
رحيم.. تقبّل منّي يا اهلل، ارمحنا إذا صرنا إىل ما صار إليه أبي.. رمحاك ربي، الّلهم  
ولنبيّك  بالوحدانية،  لك  شهدوا  ،ومَلن  واملسلمات  واملسلمني  واملؤمنات  للمؤمنني  اغفر 
بالرّسالة. الّلهم ارحم من  اتّبَع رسلك وآمن بأنبيائك، الّلهم  ارمحنا مجيعًا إذا صرنا إىل ما 
صاروا إليه،  آمني !  يا ربَّ العاملني، وصلى اللهم على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد 

كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك محيد جميد.
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هل حقًا جاءت حلظة أرثيكِ فيها ؟ نعم جاءت حلظة ألرثيكِ فيها، أمّاه. محدًا 
وشكرًا لإللهِ الواحد القهّار، هو خالق الليل والنهار، ومسّخر األهنار، ومُجري البحار، 

وما ُأوتينا من علمه إال قليالً.
نعم قد أتاكِ  األجل  احملتوم  إىل  جوار  ربكِ،   أمّاه،  أمّاه،  هذا قولك يف حياتك :

)الرّحيم هو اهلل ( أنتِ مَن أحسنت الّظنّ باهلل - عز وجل-  سريمحك، سيعطيك 
ن َظنْ عَبْدِي بِي (. جنّة اخللد تكون لك مثواكِ  مبشيئته، أمّاه؛  ألنّه قال: )  َأنا عِندَ حُسِْ

 أليس قبل املنية كان دعاؤكِ أنّ اهلل - تبارك وتعاىل - هو أكرم األكرمني، وهو 
أرحم الرّامحني، هو الرّحيم، بعباده  هو ال يُضيّع أجر مَن أحسن عمالً، هذا ما تردّدينه  
العُفِوّ  ربّكِ  ثواب  هو  هذا  نعيم،  وجنّات  رحيانًا  سيعطيكِ   مبشيئته  نعم  ؟  حياتك  يف 

الغّفار..
 أمّاه .. كأنّي َكِبرتُ اآلن فقط. نعم، اآلن أمّاه !!! وكأنّي أدركت  اآلن. نعم،  

أدركت هذه اللحظة  َفْقدَ أمّاه !! 
َّالً ومعزَّزًا يف حياتك  أماه ...  قويّاّ شديدًا  أمّاه  .. مل أعلم أنّي كنت صغريًا ومدل
أمّاه.  أنتِ  ثمّ  إاّل اهلل - عز وجل-  أمّاه، كنت ومازلت  ال أهاب أحدًا  بوجودكِ يف حياتي 
العلم  عند اهلل - عز  إنّما  أعلم  أدري ولست  نعم كان هذا ... ولست  كيف كان هذا؟ 

وجل- !!
عندما أكون بني يديكِ فسعيد أنا مرتاح .. و إىل وجهك احلنون  أنظر فأجده بدرًا 
يُضيء يل الدّروب  فأسري عليها هبداكِ ونصحك  مهتديًا بإرشادك يل أمّاه ..  أتعلمني أنّها 
سعادتي ؟ نعم هي سعادتي رضاكِ أمّاه  يف ُغدوي ورواحي وعودتي إىل راحيت،  كم 

كانت سلطنيت وأنتِ جبانيب أمّاه ..  محدًا ومحدًا  وشكرًا  لإلله أمّاه. 
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أنفاسي  وهتدأ   أمّاه،     أراك  عندما  مهومي  تزول  كانت  تعلمني؟   هل   .. أمّاه 
وينشرح صدري ويتبدّد  اخلوف عن أفكاري أمام وجودك،  ألنّك من الّذاكرين الشّاكرين 
احلامدين لإلله أمّاه. كنت يل جبال  خريٍ يسرتيح عُضدِي  عليها أمّاه، كانت وصاياكِ لنا 
) احذروا املعاصي لريمحنا ربّنا ممّا خناف (  .. الّلهم اصرف عنّا ما خنافه وحنذره فأنتِ 

املهتدية وامُلرشدة بفضل اهلل  - تبارك وتعاىل -.
 أمّاه .. أال تشعرين بأنيّن كنت  أشعر  كأنّي طفل أمامكِ وأمام  أوامرك ؟ نعم كنتِ 
َتريننا أطفااًل  ال  أحد يستطيع أن يعصي لك أمرًا أمّاه،    وهلذا كنت  أشعر  بطفوليت مع 
كِرب سين،    هذا ما كنّا  نشاهده يف نظرات عينيــك  إلينـــا،    أمّاه أتعلمني أنّ دماء شهدك 
مستمرةٌ  يف جسدي .. يف دمائي وفكري ؟.. أنتِ معي دومًا  غذاء  للحياة، وأنا بني 

يديكِ مبتهج أنظر يف وجهك وجه الّطهر  به كّل صالح  ..
 به كّل فالح، أمّاه .. أنا فخور  أقول وأردّد  عنكِ أمّاه،     وسأقول أمّاه وإىل آخر 
يوم من حياتي سوف أكون من احلامدين الشّاكرين، وسوف ُأردّد امسك أمّاه .. ال نسيان  

بيننا  ...  أرجو  أنا من رب رحيم رمحًة وغفرانًا لك أمّاه .
أمّاه .. 

وخضـــــوع  خبشـــوع  وتسبيـــــحًا  صالة  رأيتُ  رأيتكِ  وكلّما  رأيُتـــــكِ 
بالُّدعــاء...

رأيتكِ يف الكهــــــــــــــولة شبابًا .. ال يصرب شبابٌ صـــــربكِ على الصــــّـالةِ .. ال 
تفرّقــــــــــــــني بني وقت ووقت .. فالليــــــــــــــل مســــــراك باحلمــــــــــــــد لإللــه فيه كثري 

من السّجود لإلله .
وما بعد العشــــــــــــــاء إال وضـــــوء ودعاء مبسراكِ يف صالة القيام اليت فيها اخلشوع 
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والدعاء لنا، واملناجاة مع اهلل - تبارك وتعاىل -.
مَن  مع  وكونوا  للعبادةِ،  أوجدكم  مَن  هو  املنّان  للواحد  تفرّغوا    (: قولك  وهذا 
أفلحوا يوم القيامة( وأنتِ تقولني: اعلموها واعقلوها  فإن اهلل - عز وجل-  عنده خري كثري 

لألبرار،  وقد خلق كّل شيء وهو بكّل شيء عليم، حقّ قولك هو العزيز العليم .
 أال يا عني أطلقي حبس دموعي فإن أمسكتِ فقويل مَلن سأل عين هو احلزينُ .

 أمّاه، وقفت فال أدري أين أذهب، فإىل اهلل - عز وجل- أبثُّ حزني،  وإىل اهلل 
- عز وجل-  فالكّل معادُ.

 أمّاه، لو أجازوا ُغسلكِ بدمعي لغسلت جسدكِ مباء عطِر ووردِ،    وماء يصبّ 
عليك من عيوني،  رمحاك يا اهلل، رمحاك يا ربّ العاملني. 

 كم كنتُ متلمّسًا بركة دعائكِ،  كم كنت أشعر بأنّ احلياة سعيدة سهلة هنيئة بني 
يديكِ،  الّلهم ثبّتنا بالصّرب وأهلمنا السّري عليه، أمّاه، سأدعو  بليلي وهناري   ربًّا غفورًا أن 

يهبكِ احلسنى وهو على كّل شيء قدير ...
 أمّاه .. وجه الرّضا وجه الصّالح كم كنت أشاهده بفجري وظهري وليلي وأنا حولكِ 
وحواليكِ يا بارّةً بوالديك، يا رحيمة باألبناء.. يا واصلة  لألرحام ومن غفل عنكِ تسألني عنهُ 
وتوصيننا به )  صِلوه إنّه من األرحام ( إنّه من األصحاب، أمّاه .. لو علمتُ أنّ  النساء بطهركِ  

وعفوكِ   فلست  جمامالً  وال  مبالغًا  أنيّن سأجّل كّل النّـــــساء من أجلك، أماه  ..
وحقًا سأدعو مَلن كان معكِ مسلمًا  يف الّثرى وأدعو رمحة للجمع بال استـــــــثناء 
من  ربَّي، )ربّنا إنّنا مسعنا مناديًا ينادي  لإلميان أن آمنوا بربّكم فآمنا(   أمّاه لو علم اجلمع 

فضل الوالدين، واستفاقوا من غفواتٍ لوجدوا أجر اآلخرة  أكرب مّما يتصوّرون .
أمّاه ..  هل تعلمني أنيّن كنت ذا عزم شجاعًا عندما أجد رضا نفسي  مولودًا من 
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رضاكِ،  وقد خلق  يف دمائي وفكري   عزمية  وقوّة عندما  أشاهد الرّضا يف وجهكِ يف 
عينيكِ،    يتلوه طاعتكِ  للواحد الدّيان  ،  مدعومًا  بدعائكِ لإلله  بأن يرمحنا،   تقولينها لنا 
نا بقوة   وعزم  ،  وأن يصرف عنّا شهوات  هو الرحيم بكّل املخلوقات،   ثمّ تدعني لنا  أن ميدَّّ

اإلنس واجلان، وأاّل تكون حاجاتنا إاّل  للواحد املنّان .
أنتِ من كنت ؟ عذوبًة  وأمالً  وحبًّا .. وحياةُ قليب قد كانت  كبرية بكِ أنتِ، 
رحيمًة ذات صربٍ وعزمٍ عظيٍم. أنتِ من كنت ؟ حتملني عظمة  األتقياء ورفق األوفياء.. 
كّفك  سخاءةٌ  بعظمة الكرماءِ، أنتِ من كنت لألمومة رمحة  بنور هداكِ فنهتدي .. أنتِ 

دواءٌ لقلوبنا العليلة .
يعطيين  الذي  واهلواءَ     ، وبسميت  وفرحتى  ومسعي،    عيوني  يل  كنت   .. أمّاه 

نسمة النسيم،  ولنسيمهِ  هندأ ونسرتيح، إشراقًا ونورًا .
 يا بسمة الرّوح، كم حتمّلتِ تصبُّرًا  وقساوةً  ومرًّا يف هذه احلياة ،   هل هذا كلُّه 

محلتِهِ بني جنبيك  ؟  الّلهم آتِها عنّي أجرًا ورمحة عظيمًة يا اهلل .
 يا قيثارة الرّوح،  يا ابتسامة الوالد مع املولود،   هل تعلمني أنّ دمعيت وقفت تسأُلين 
عنك أمّاه  ؟  أصحيح كان حزنًا أم فرحة يف الوجهني للقاء وقوف الّضعيف أمام الوالدين؟

فقد بعتِ الدّنيا فداء لروحي  ...  دومًا  تبحثني عن املشّقةِ  أمّاه  ألُتسعِدِيننِي؟  
قد ذهبتِ، قد غدوتِ، قد سهرتِ،  قد شقيتِ يف هذه الدنيا حبثًا عن راحيت ... ال 

تنامني إال بعد أن  أغفو  أنا  بني يديكِ .
 أتعلمني أنّكِِّ دومًا تردّدينها ِ يف دعائكِ لنا ؟ مسعتها أمّاه :  )  رِبّ  استجب وهب 
يل  وألبنائي كّل خري (  دعوت به أمّاه  ...  حنن منعَّمُون بكّل خري دعوتِ  بهِ ،  فاستجاب 
لك  ربّكِ فأعطانا بدعائك  كّل خري  دعوتِ به لنا أمّاه  ....  كنتُ أتعجّب من رؤياكِ  
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بالغيب،    ما هو  بعلم  تقولني  كنتِ  بالبعيد،     إليه  تنظرين  ما  لكِ ربكِ   فيحّقق  البعيدة،  
فهل كنت  تعلمينه بالغيب ؟ ال ثمّ ال  ... ولكنّ قلوب العابدين هلا عيونُ ُطهر ال يراها 
النّاظرون. كنت أطلب منك مطالب  كثرية فتلبـّـني ما أطلبُ وأنتِ رافعٌة يديكِ لإللهِ، كم 
تفرحني وكم ُتسعدين وكم ُتعطني ؟، ال أعلم احلساب وال أعلم الَكمّ الذي يأتيين من وراء 

دعائك يل ورجائك للواحد الدّياِن .
 أمّاه .. كم متنّيت أن يقف الرّحيل ،  ولكن لن أقول إاّل رمحة من الرّمحن  قد أتتكِ 
أمّاه.. كم كنت أريد أن آخذ   أكثر ممّا أخذتُ .. فاحلمد هلل - عز وجل- قد أخذت  رضًا 
الرّماِل  ،  حقًا أقول  يزن األهنارَ  والبحارَ  وحبّات  بطهر وفيه خري  كثري،    مبا  
ُ  إىل  لقاء يف جنةِ  الرّمحن،   جنّة  برضاك، ولكنّ مشيئة الرّمحن  قد فرّقت بيننا فنَظِرةٌ 

اخللدِ جنةِ املنّاِن   
أمّاه .. أين حنن وأين أنتِ اآلن ؟ أعلم أنيّن مل أكن  أعلم إذا دخلتِ يف الصّالة .. 

متى تنتهني ؟؟
أمّاه .. أنتِ طهــرٌ منذ عرفتكِ،   أمّاه كيف تأتني هبذا الوقت يف هذا السُّـــجودِ؟

لو كان يُســـــــــجَد لغري  اإلله شرعًا لسجدتُ لكِ أمّاه  ... ال أستطيع أن أقول إنين 
أعطيت حقًا إال  إن كان منكِ رضًا عليّ منذ مولدي بني يديكِ أمّاه . 

ففضـــــــــــلك عليّ منُذ  تكوّنت كثري ٌ وكثري ، والكثري أراه يف عينيكِ قليالً ملا 
تقدّمينه يل أمّاه.. كم عـــــــــــانيتِ من عزوفٍ ونَصب باملعاناةِ  !

أمّاه .. كم عانت  أحشــاؤك منّي يوم كنـــتُ  جنينًا  وأنتِ تتمنّني يل املعافاةَ
سالم ورمحة عليك، ووعد منّي لكِ بدعاء موصــول يف كّل سجدة يف الصّالةِ .

 أمّاه .. أنتِ اآلن أقربُ إيلّ برغم بُعدكِ عين، أمّاه، ال نسيان لديّ ما دمت أعيشُ 
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يف احلياةِ،   فقد أخذتُ منك  أرحييّة  األطفال،   هذا رضاك أخذتهُ  يف احلياةِ  وآخرها 
قد مسع اجلمع من األحفاد بأنيّن  ) سوف أعيش حياتي شامخ الرّأس مستور القوام بفضل 
اهلل ثم بفضل  رضاكِ عليّ أماه   ( هذا دعاؤكِ أماه .. فالّلهم استجب ألمّي فيما دعت 

به من خري  لنا.
أمّاه .. حتوّلت احلياة بثقلها وظهرت احلقائق ببُعدكِ، أمّاه، كنت أشعر بأنّ احلياة 
بوجودكِ بيننا هبا حبٌ ،  وفيها أمثن الدّرر  يف حياتك،   واليوم أراها كاحلجر كاحلصاةِ  

كالرّماد، أسألك ربي آتين دعمها ودعمًا  من رضاها  إىل آخر اّللحظات يف حياتي.
كنت  وليتين  بيديكِ  ممسك  وأنا  اللحظات  آخر  يف  لكِ  قلتُ   عندما  أمّاه  تعلمني  هل 
طويالً،  طويالً  هبا  أمسكت  ليتين  بيدكِ،  يدي  ُأدّفىء  اليت  اللحظات  آخر  أنّها  أعرف 
مُصِرًّا،  الرّحيل  كان  أمّاه   تأجّل،    الفراق  وال  أسعفين،    الوقت  فال  هبا،    تشبّثت  ليتين 
إال اهلل  حممد رسول  إله  ) قويل: ال  لكِ:  فقلت  أمّاه -   دنيانا،   ممّا يف  ربّكِ أعظم  فما عند 
اهلل(  فقلتِ مندهشًة: )  اهلل أكرب  (  آالف املرات،  ) والصالة والسالم على حبيبنا حممد 
حبيِب  األنبياء والناس أمجعني (  آالف  املرات،  ) والشهادة أال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول 
اهلل(  آالف املرات، قلتِها لنا ومَلن حضر من األحفاد،    وأنتِ مبتسمة ناظرة إلينا مجيعًا  ،  
فابتسمتِ ألم عبد اهلل وعالمات الرّضا عليكِ يا حبيبة والديكِ وحبيبة ولديكِ، ابتسامة 
هبا حسن خامتة إن شاء اهلل تبارك وتعاىل،  أمّـاه، فكّل حيــاة مرهــونة حبسن خَامتتِها أمّاه، 
كنت - وهلل احلمد- صادقًة يف حياتك، كنتِ - وهلل احلمد - مكافحًة يف حياتك، هنيئًا 
لك أمّاه، مل نكن نعلم أنّها آخر الكلمات نسمعها منكِ،   ألنّنا كنّا نسمع دومًا أكثر ممّا مسعنا يف 

جلوسك والقيام  
السِّمات  يف  نبالً  فحملت  »شيـــخة«  فسميتِ  ولدتِ  يوم  أنتِ  بوركتِ   .. أمّاه 
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والصّفاتِ،   كلّها خريٌ   كلّها بركة، هذا ما مسعته من جدي - رمحه اهلل - الّلهم اغفر هلما.  
فأنتِ مَن محدتِ اهلل - عز وجل-  كثريًا ...  فهنيئًا لك  أمّاه، أمّي هنيئًا لكِ  مبا 
أعرف أنّكِ أهل له،   فأنتِ  مَن  أكلتِ  احلالل وعبدت ذا اجلالل واإلكرام، ما أعرفه عنك  
أقوله -  وأستسمح يف االسرتسال - مبا أعرف، الرّفق عندك  لكّل إنسان حبيب،  وإن مل 
يكن معروفًا لديك  فتعطينهُ  بدون جمامالت،   ومتدّين  ميينَك  لكّل مَن  رأيت  غنيًا ،كان 

أو فقريًا، ال متييز .
 أمّاه .. قد دعوتِ ملّن ُأحُب فأكثرتِ  الدُّعاء مَلن تعرفني أنّه خليل  يل .. الّلهم أجبها فيما 
دعت به لكّل مَن كان اخلليَل  يف كّل حياتي، فأكثرتِ الدُّعاء خلليل  نعرفه معًا أنّه اخلليل فدعوتِ 

كثريًا له بالغيب .. ربّنا أجبها مبا دعت به من خري ولطفٍ هلذا اخلليل.. نعم فهو خليل.  
 الرّفق خصال فيكِ أشهد بذلك ..  ال لبين اإلنسان فقط بل ملخلوقات َغريهِ  من 
حيوان أو طري،  كٌل له نصيب من  الشّفقة منكِ عليه .. كنت ال تفرّقني بني البشر، ويدكِ  
،  وفيه أرحييّة  من الواحد املّنان ..  أنتِ  السّخيّة قد أوجد اهلل فيها سخاءً فيه  بركُةٌ

مرحومة مبشيئة الرّمحن  .
أمّاه .. كيف  أقول  أنتِِ  احلبيبة   وأنتِِ  أكثر من حبيبة  !!  أنتِِ   الرُّوح  والوجدان 
... مشيئة اهلل - تبارك وتعاىل - أتت يوم األحد اخلامس عشر من مجادى األوىل سنة  
للحادي عشر من شهر  املوافق  للهجرة 1427/5/15هـ  سبع وعشرين وأربعمائة وألف 
يونيه عام  ستة وألفني  من امليالد 2006/6/11م  بانتِقالك إىل جوار ربكِ قد كرّرتِ  عليّ 

كثريًا يف آخر أيامِكِ أنّه هو الغفور  وهو الرّحيم باإلنسان .
فسبحان مَن طوّع لسانك كثريًا  بذكر ربّنا ذي اجلالل واإلكرام .

رُبّينا على يديكِ بأوامٍرَ  هبا الصّالح،  بكلماتٍ هبا الّفالح  )  إن تريدوا  خريًا  أطيعوا 
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ربّكم ذا الرّمحة واإلجالل (  هُّذبَت أجسامنا وقاماتنا،  بأن خنضع وخنشع للواحد الدّيان، 
عزمًا منكِ وصرامة ال هوان لديكِ يف هذه األبواِب .

َفصَّل  تعال   ( تقولني  ما  أدركت  فقد  صبيًا  كنت  عندما  يديكِ  على  ترعرعتُ  
للواحد القهّار خالق الليل والنهار( .

 جُزيتِ خريًا  ومكرمة ً ومغفرة عمّا قدمته لنا من خري يف احلياة باملدارة، ربّ إنّها 
َأمَُتك.  ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، فالطف هبا يف قربها واجعلهُ روضًة من 

رياض اجلنان .
 مل أعلم شيئًا يُزعجك منّا عندما كنّا صبيانًا إال أن ننسى ذكر الواحد الدّيّان،  وما 

عدا ذلك فأنتِ تكونني كنسمة يف بستان 
 فإن أزعجك شيء َكرّرت ِ كثريًا: هو الرّحيم هو الرّمحن  هو اهلل - تبارك وتعاىل 
قولكِ: أرضوا  الرّمحن، وهذا  فأنتَ  يا رمحن،  ارمحنا  تقولينَها:  اهدِ وأصلح،  الّلهم    -
ربكم واحرصوا على ما جاء به حبيبه حممد-   - واتركوا العصيان، وما عدا ذلك 
كنت تقولني:  إذا رضي عنكم فسوف هتون ويهوّن لكم  كّل مشقةٍ  فيها نصب، وسوف 

تأتي لكم  احلياة ببساطةٍ وهوادة،  واآلخرةُ مَلن استمسك بالعروة الوثقى .
أمّي ..  ال أقول إال حّقًا إنّك أمّي، ويل حقّ  إن مَدحُتك يف قويل عنكِ .. فهذا ما 
رأت عيين،    وملست يدي،   ومسعت أذني،   وامتأل   به  فكري ،  ووعاه قليب مبا تقولينهُ 
عن الواحد الدّيان ، فيدعو  لك  قليب وكّل مشاعري يف كّل وقتٍ   بالرّمحة واملغفرة واملكانة 

يف الفردوس األعلى.. الّلهم استجب وأكرمها هي أمّي.
 أمّاه ..  قليب  .. عيين اليت ُأبصر هبا وقدمي اليت أمشي هبا .. أنتِ أمّي ..  
أنتِ رحيمة  ..  أنتِ كرمية  .. أنتِ  مزيج من كّل صفة محيدة  تقرّبُنا من الواحد الدّيان  



مسرية   بدأت  من  مكة  267

 .. اخلريات  من  مطٍر  وقطرات  ورمال  ووديان   وجبال  أهنار  لك    .. املربّية  أنتِ    ..
أبشري ،  مبشيئته  سريمحك الواحد املنّان .

 دعائي ما عشتُ سوف يدوم أمّاه، شريان دمي يصيح يف عروقي بكلمة  أمّاه، 
نبضاتُ قليب وخفقاُته تلهج  لك بالدّعاء أمّاه.

أمّاه .. لن يكون الرّحيل إال مظهرًا من مظاهر دنيا الفناء، فرمسك باق بداخلي،   
بأن جعلنا مسلمني،    الفضل  الواحد األحد،  صاحب  ووصاياك أن نكون موحّدين هلل  
هو   الرّحيم  هو  ربّنا  هو  لنا:  وصيتكِِ  هذه  السّماء،  من  يأتينا   بوحي  رسواًل  فأعطانا 

الرّمحن..
  أمّاه .. ربّكِ أرحم بكِ منا، فاعذرينا إن قلنا كالم حزن عليك،   فنحن حمزونون 

لفراقكِ. 
 أمّاه  ..امنحيين فرصًة لكي أنطق بالكلمات، ولكي أخرج العبارات،  امنحيين 

هروبًا من هلفيت ومن كياني وذاتي وحزني عليكِ أمّاه .
أمّاه ..  امنحيين رفقًا مبَن حويل،   كما منحتِين احلياة مبشيئة الرّمحن. 

 كما منحتِين جسدًا هو قطعة منك،   ال يدين باملذلّة إاّل هلل ثمّ لكِ أمّاه .ِ. رمحكِ 
اهلل أمّاه .

أمّي .. وُِجدتِ يف دنياهُ بعلمهِ، وسكنتِ ببكة بأمرهِ،  ودُفنتِ يف أرضها بقدِره.
أحببت   .. أنتِ  وهنارًا  ليالً  عابدةٌ   ... أنتِ  طهورة    ... أنتِ  حبيبة  أمّي  
احملبّني وصفحتِ كثريًا عن املسيئني، ال غِشَّ عندكِ .. ليس لديكِ إاّل ما تقولني، فقولك 
كلّه خري.. كلّه حمبة .. كلّه وئام  .. َكُثرَ وكثريٌ لديكِ الّتسامح .. وزاد العفو عندكِ،  
تبارك وتعاىل - هو   أنّ اهلل -  لكره  أو حقد، شهادة أشهد هبا ألمّي،   وأعلم  ال مكان 
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احلسيب فيما أقول وأسطر.
أمّاه .. أحنّ األطباء عليّ  يا أماه..أصدق ناصح يل  بقلٍب كنتِ يا أمّاه.. أدفأ 
يدٍ ملستين  يداكِِ أمّاه..  ال أسرتيح  يف حياتي  إال أمامَكِ  أمّاه .. كم عانيتِ، كم قاسيتِ 

من أجلنا يف احلياة أمّاه .. أنتِ الّضياء يل والنّور والرّمحة املهداة.
أمّاه ..  ال تسعفين الكلمات وال حتى العبارات ..  ال ولن تأتي عباراتٌ   أصفُ  

هبا حبّي ِلكِ  أمّاه.
أنتِ عذوبة احلياة،  و أنتِ كياني وشرياني،  ليت كلماتي تنطق، لن ينطق لساني 

إال بامسك   أمّاه ..
سيل الشّعور ..  سيل األهنار  يشدُّني المسكِ  أمّاه ..  رويدًا رويدًا على ابن 

تعلّق بكِ أمّاه  ..  ال تستغربوا  فالرّحيُل لن يُنسيَين رسم أمّي .
متهلي وال جترحي القلب فرحِيُلكِ عن القلب أدماه، وكيف ال ؟ وأنا من الوريد إىل 
الوريد ملك لكِ  أمّاه.. فالقلبُ إن رفرف بصدري فهو يردّد امسكِ أمّاه، والعني إن رأت 
أمّاه، ما متنّيتُ أكثر  من  أمّاه، وإذا غفوتُ يف دنيا حبًا وحنانًا فهي دنياكِ  نورك  نورًا فهو 
النّداء عليكِ أمّاه .. فإذا رددتُ امسكِ أمّاه أتتين عزمية  وقوّة  من الرّمحن  ولكنّها مشيئة 
الدّيّان، عطف منك بوليدك أمّاه ،  وقد شقيتِ   يف دنيا البشر،   من أجل أن ترين  الفتى 
يعيش يوم عيد يف رحابك، وشابًا  يف عينيك،    ورجالً بارًا بكِ،   أنا لن أويف سهر ليلة 
منكِ عليَّ أمّاه .  فال أفضل عندي من الدّعاء لك  أمّاه ،وليس لدي  إكرامٌ  لكِ  أكرب من 

ذكر  الرّسول - صلى اهلل عليه وسلم -  لك  يف وصاياه ...
فسيح  يسكنكِ  وأن    ، ثراكِِ يطيّب    أن  وجل-  عز   - اهلل  أسأل  احلبيبة،  أمّي  

جنّاته،  وأن يتغمّدكِ برمحته، وأن يتقبّلكِ حتت مكرمتهِ .



مسرية   بدأت  من  مكة  269

أمّاه .. أنتِ مَن أسلمت وجهك  وقلبكِ  وروحك هلل ،  وإمياُنكِ بأنّ اهلل - تبارك 
وتعاىل - هو ربُّ العاملني،   ال شريك له  يف  امللك، وال مثيل له يف الكون .. تقولينها:  إنّه 
يُولد ومل يكن له كفوًا أحد، سبحانك أنتَ  ربّها؛ أكرمها بروضة  الواحد األحد مل يلد ومل 
ليوم ال ريبَ فيه ،  فامجعين  الناس  اّللهم إنّك جامع  اجلنة بتوحيدها لوجهك الكريم   .. 
هبا يف جنّات ونعيم، الّلهم إنّك غفور رحيم فارحم ضعفها .. الّلهم اغسلها باملاء والّثلج 
والربد، ونّقها بعفوك كما يُنّقى الّثوب األبيض من الدّنس .. الّلهم إنّها آمنَت بكَ  وصدَّقت 
رسولك  - صلى اهلل عليه وسلم - فاغفر حبقّ هذا ذنوهبا ،  وأدخلها مدخل صدق 
عندك يا ذا اجلالل واإلكرام  .. اّللهم إنّي أسألك بكّل اسم هو لك مسّيت به نفسك،  أنزلته 
يف كتابكِ،   أو علّمته أحدًا من خلقك،   أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، يا مرسل 
املرسلني، ويا قابل توبة  املسيئني،  ويا مَن جنيت موسى - عليه السالم -  بشقّ البحر اغفر 
لوالديَّ، واجعل قربمها روضة من رياض اجلنة ،  واعفُ عنهما إنّك أنت الغفور الرحيم  
.. اّللهم أصلح لنا األبناء وأنر بصائرهم  واجعلهم بارّين بوالديهم،   حينها سيعشقون قمّة 

اخُللق يف هذه احلياة .
  ونصلّي ونسلّم على حبيب األمّة وخامت الرُّسل حممد -  - عدد ما هشت  
به األمطار وحنت به الورود ..آمني. اللهم صلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا 

حممد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك محيد جميد.
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لفراقك، وامتأل  بالدُّموع وفاضت  امتألت  إنّ عيين قد  أنا !!  أرثيك  أخي ساملني 
الصّدر ضيقًا مبوتك ساملني ..امتزجت كلماتي، وتعثَّر هبا لساني، تلك اليت ينطقها فؤادي 
هي حائرة ترى من طول الفراق .. يقينًا إنّه الفراق، إن تطلُّعي وختيُّلي يقبل ما مسع ويرفضه 
أحيانًا ملا يراه .. رمحاك ربي، يا فاطر السّماوات  واألرض، أحقٌ ما مسعت ؟ سبحانك 

ربي .
أنت  يا ساملني !!!  أنت  أيدينا  بني  احلياة حقٌّ، واملوت حقٌّ، وقد خُطفت من 
أبو عمر .. أنت أبو عبد اهلل .. أنت أبو حممد .. أنت أبو سلطان .. أنت أبو خالد. 
ذكراك خالدة بقلوبنا .. صوتك مل ولن يُنسى .. خطواتك ما زلتُ أمسعها .. جمالسك 

ال ولن أنساها. 
؟  أقول  ماذا  الّتعبري..  يف  أنا  عجزتُ  أرثيك؟  كيف  يلّ  قل    .. حمفوظ  بن  يا 
يف  أنت  دمائنا..  يف  أنت  عيوننا..  يف  أنت  تسمعين؟..  هل  أقول..  ما  أعلم  لستُ 
قلوبنا؛ حكمٌة .. علمٌ .. شرفٌ .. عاطفٌة .. حبٌ وعقل ..، فيك من احلكمة 

.. فيك من السّمو .. مرتّفع أنت .
أقول مَلن: أين ساملني ؟! .. هل غاب ؟ .. نعم غاب وواراه الرتاب .. غاب 

عن األنظار؛ ولكنّ مكانه يف القلب، يرى ويُبصر وكأنّه على قيد احلياة .

إَِذاْ مَا دَعَوْتُ الصَّبْرَ بَعْـدَك وَالْبَُكا         َأجَابَ الْبَُكاءُ َطوْعًا وَلَمْ يُِجِب ِ الصَّبْرُ
َّهُ        سَيَبَْقى عََليْكَ الْحُزْنُ مَا بَقِيَ الدَّهْــــرُ َفِإنْ يَنَْقطِعْ مِنْكَ الرَّجَـــــــــــــــاءُ َفِإن

أخي: أتسمع ما أقول ؟ ليتك تسمع أو ترى أخبار املقربني، لست أدري أيرضيك 
إن مسعت أو رأيت؟ فأنت الذي جتيب وتدري ولكن هذا علمي أنك ال تدري، ردّوا 
عليّ آهاتي إن كنتم تعلمون .. ُأرحيكم أنا من آهاتي  إذا رددمت عليّ ما تعلمون، ذهبتَ 
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وطهارة  النّبل  فيك  وأرثي  نفسي،  فيك  أرثي  وشقائها،  الدّنيا  عناء  من  فاسرتحتَ 
أنت  بقضائك وقدرك .. ربّي،  القلب وعظمة اإلنسانية .. سبحانك ربّي ! رضينا 
احمليي واملميت وأنت املعطي، وقد أخذت ساملني فأنت سبحانك  صاحب حق ّفيما 

أخذت، هذا عطاؤك .

أبو عمر .. كنت سيدًا للمواقف، ليّن اجلانب، بعيدًا عن العُجْب والكربياء .. 
كنت عالمات هدى يهتدي هبا النّبالء .. كنت علمًا للكرم جتودُ بكرمك حتى على مَن 
تنّكر، أعطيت بدون مقابل،  إنيّن أعرفُ مَن آويت، أسفي على مَن قابلوك باجلحود .. 

رمحاك ربّي، دمعيت دمعة عنيٍ بكت آسفًة متأسّفة لفراقك .. رمحاك ربّي .
إنيّن راٍض بقضائك، ربّي؛ شئتُ أم أبيتُ.. ربّي، ما أرمحك ما أحلمك! ما ألطفك، 
باالحتكام  علينا  القدر  نزل  إذا  رمحتك  يف  سؤالنا  فينا،  ماض  حكمك  هذا  قدرك..  هذا 

والرّضاء.. رمحاك ربي، وليقيين وإمياني بيقيين فصادق أنا يف يقيين.
العزاء فيك، باألمس كنتَ معي  أتقبّل  رضيتُ حبكم اهلل - عز وجل -  فاليوم 
حتى  إيقافها  أستطع  ومل  ؟  مضت  كيف  أدري  وال  مضت  سنوات  فتجيبين،  أحدّثك 
أراك ثمّ أراك، ليتين تشبَّثتُ هبا؛ ولكن هيهات يا فكر .. هيهات يا قلب، مالنا يف األمر 
الفناء، ال أحد قد عاش  الدنيا وهذه طبيعتها، وإن ّطبيعة املرء آخره  من شيء، هذه 

الدّهر، وليس لنا البقاء وال نقول إال ما يرضيك ربّنا: ) إنّا هلل وإنّا إليه راجعون ( .
رحيلك ساملني أمٌل بصدري، والعني جادت بالدّموع، وللقلب لوعٌة بالغياب .. 

غِياٍب طويٍل .
يفيد  أقول، وال  فيما  يفيدني أحدٌ  أقول ؟ ال  مَلن  أبوح ؟  أخي..  مَلن  أخي .. 
احلزن عليك بالبكاء؛ فالعني تدمع، والقلب خيشع، وإنيّن أعلم علم اليقني أنَّ قضاءك ربّي 
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رّاء، أمحد اهلل - عز وجل -  أنيّن قد أحلدتك ..  نافذ .. لك احلمد ربّي يف السَرّاء والضَّ
هل أنسى ؟ .. لن أنسى ! .. ليتين أنسى ! .. حماٌل أن أنسى، أبا عمر، كفى حزنًا 

مبوتك ثمَّ إني نفضت تراب قربك من يديّ 
وكانتْ  يف حَيَاتك يل عِظات                  وأنت اليوم أوعظ منك حيًا 

 فاحلياة ظالل أو طيف خيال فهل للظالل ،أو طيف ِ اخليال مقام ؟ 
َّمَا مََثلِي وَمََثُل الدُّنْيَا َكرَاكٍِب تظلل َتحْتَ  : ) مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا َأنَا وَالدُّنْيَا، إِن يقول 
شَجَرَةٍ ُثمَّ رَاحَ وََترََكهَا ( رواه: أمحد .. أقوُل وأمسعُ، كنتَ  يل يف حياتك أخًا وخري رفيق 
مل حيّل  ونعترب،  نتَّعظ  وبالّتناصُح  نلتقي،  كّل خريٍ  كنّا على  .. حبيبًا وأصدَق صديق، 
صربًا،  ربّي  وأعطانا  أعطاك  كم  قط،  يومًا  خصامٌ  بيننا  يكن  ومل  قط،  يومًا  خالف  بيننا 
وحلمًا وتأنّيًا. رحيلك أراه يف وجوه الناس، ليتين ال أراه، قد رأيت احلزن يف أمحد علي 

قد رأيت الُّلطف فيك يا بن علي ؟؟؟.
ساملني !  القلبُ يف حرقة ولوعة .. ليتك تعلم أخي .. إنيّن أعلم مَن هم يعلمون 
عانيتَ  اجلاحدون،  هم  َّهم  أن يعلمون  ليتهم  يفقهون،  ليتهم   .. فراقك  قبل  عليهم  بعطفك 
أنت يف الدّنيا مع مَن ال يعقلون .. سبحانك ربّي،  كونٌ يعمّر وأرض تزخر وختضرّ، هذه 
كيف   ..  ! يستحقون  مَن  وُأبعد  يستحقون،  ال  مَن  تربع  قد  تسمعين  ليتك  احلياة،  هي 
هذا؟.. ذهواًل ودهشًة، كيف حصل هذا ؟ .. أسألك ربّي الرّمحة للجميع وكن به 

ربّي رحيمًا .
سََألْتُ رُسُومَ الَْقبِْر عَمَّــــنْ َثوَى بِهِ           أل َعلم مَا الَقى َفَقالَتْ جَـــــوَانِبُهُ

ُِهُ َأَتسَْأُل عَمَّنْ عَـــــــــاشَ بَعْدَ وََفاتِهِ            بِِإحْسَــــــــــــانِهِ إِخْوَاُنهُ وََأَقاِرب
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ربّ، أسألك الرّمحة له، وأن جتعل قربه روضة من رياض اجلنة، ربّ اغسله باملاء 
والّثلج والربد، الّلهم أنزله منزل صدق عندك يا مليك، يا مقتدر .

ربّنا، رضينا بقضائك وقدرك، لك احلمد يف السّرّاء و الّضرّاء، تغمده برمحتك 
اليت وسعت كّل شيء إنّك على كّل شيء قدير .

إهلي، اجعل قربه روضة من رياض اجلنة، وأحلقه بعبادك الصّاحلني، إنّك على كّل 
شيء قدير ..

واحلمد هلل ربّ العاملني،  وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد كما 
صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم إنك محيد جميد.
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وداعًا ياعبد الرمحن.. وداعًا يا أبا سعيد..وداعًا وإىل لقاء يف جنّات النّعيم 
.. وداعًا يا بدرًا كان ينري دُجانا، ويا مشسًا كانت تشرق بأنوارها الوّضاءة على قلوبنا 
ونفوسنا. لقد وقف  الفكر، وارجتف  القلب  بني  جوانيب  هلول  اخلرب،  وفاجعة النّبأ .. 

رمحاك ربي .. أسألك ربي أن ترمحه.
يا صديقي، عشنا سنني معًا؛ هل أحسست يومًا أنّنا شخصان ؟ كنتُ أراك 
داخلي كأنّ اخلطوةَ واحدةٌ ال خطوتان ! كنتَ تسريُ بي وأسري بك ينري بعضنا لبعض مسرية  
حياتنا، كانت الفكرةُ واحدةً ال فكرتني، كنت أظنّ بأنّنا اثنان، واحلقيقة أنّنا روح واحدة  
يف جسدين، بل كنّا جسدًا واحدًا له  امسان، حتمّلتَ كأس املوت وحدك، ولكنّي أعلم  

أنّ  اهلل  لطيف  بعباده،  لقد رحلتَ عين وتركتين أيُّها الصّديق .. أيُّها احلبيب. 
أبا سعيد.. يا صديقي، مهالً حتى ألقي عليك النظرة األخرية.. مل أستطع، القلب يهفو 
مجيعها  يرجف؛  والفؤاد  تدمع،  والعني  يَدْمى،  القلبُ  خالقي،  إال  يعلمه  ال  حزن  من  بي  وما  إليك 
عاشت معك أيُّها اإلنسان النبيل.. أيُّها الشّريف.. أيُّها الشَّهم، هذه حياتنا ـ رمحاك ربي. ليتك 
تعلم، وليتنا كنّا نعلم  مبا هو آت بعدك، فآتٍ ٍ مبا مل نكن نعلم فآتٍ آت ٍ.. أتوسّل إليك يا اهلل بأن ترمحه.

وَُكنَّا نَدِميَيْن لِزَمٍَن بُرْهَــــــــــــًة            مِنَ الدَّهِْر حَتَّى قِيَل ال َترَاجُــــــــــعَـا
وَعِشْنَا بِعٍِز فِي احْليَــاةِ وََقبْلـَنَا             َأصَابَتِ الْمَنَايَا رَهْـُط كِسْرَى وَُتبَّعا
ي وَصَــاحِِبي               لُِطوِل اجْتِـــــــــــــمَاٍع لَمْ نَِبتْ لَيَْلًة مَعًا

ِّ
لَمَّــا اْفَترَْقنَا َكَأن

يا صديقي ،بنوك  هم بنونا، هم مَدَدٌ  لك  ويل، ساروا على الدّرب  الذي ُقدّر لك ويل، 
أنت عبد الرمحن بن عثمان  .. أنت أنت أعزُّ األخالّء، عهد بأن نبارك يف بنيك الّتآلف واحملبّة ما 
أنت  الرمحن  عبد   .. دمي  يف  تسري  نغمة  زال  ما  وصوتك  خملَّد،  وفعلك  باقية،  ذكراك  حييت، 
يا اهلل ..  احلياة ؟  بيننا يف  فرّق  قد  املوت  أنّ  أم  العمر .. هل ستأتي؟   أعزّ األصدقاء؛ صديق 
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يا اهلل .. نعم قد مات؛ وهذه سُنَّة احلياة .. ما أدهشكِ  وأعجبك يا دنيا، وما العجب فيها إاّل 
من فواجعها، ماذا أقول يا عبد الرمحن، يابن عثمان ؟ أنت العموديُّ أنت .. قد تاهت عباراتي، 
وتعّثرت كلماتي، وال ينطقُ لساني؛ ولكنّها كلمات يف حبر الّثناء والرّثاء ُأسلّي هبا نفسي، وُأرضي 
هبا ضمريي بعد غيابك، فما هذه العبارات إاّل قطرة  يف حبور أسراري أحتفظ هبا لنفسي، وقطرة  
طويلة  سنوات   .. عليك  ألقيها  نظرة  آخر  حتى  يرى  ال  ومَن  يرى  مَن  ُأريها  واألسى  الدّموع  حبور  يف 
يعلم؛  الّتوحُّد ؟!! .. ال أحد  يعلم ذاك  الذي  ذا  مَن  بقلب واحد، وفكر واحد،  معًا  عشناها 
البّتة وال  ينفصالن .. ال خالف  يعلم .. ختيٌُّل واحد، وفرحٌ وهمّ معك ال  تبارك وتعاىل -  اهلل - 
أفكارُنا  فاتّحدت  القلوب واتّحدت،  تآلفت  فيه،  يُفّكر  كان  فراق  فيه .. ال شقاق وال  يُفّكر  نزاع  
يعلم ؟.. اهلل - عز  الذي  مَن  وآمالنا وآالمنا؛ عشناها حبًّا وبذال وصدقًا ووفاءً،  ومشاعرنا، 
وجل-  يعلم، ال أحد يعلم غريك أنت وأنا.. رمحاك ربّي ! سأظلُّ وفيًّا لك بعد موتك مثلما كنتُ 
وفيًّا لك يف حياتك .. أسأل اهلل - تبارك وتعاىل - أن جيمعين بك يف جنّات ونَهَر، يف مقعد صدق 

عند مليك مقتدر. 
يا صديقي: إن كنـتَ فارْقَتنا جسـدًا فما برحَتْ  ذكـراك حتيـا معي يف كّل  أطواري، لن 
ننساك ولن أنساك من الدّعاء.. أسألك ربّي أن ترمحه وأن تسكنه فسيح جناتك، إنّك مسيع 
جميب. أشهدك ربّي أنّ ما عرفته فيمَن أرثيه اليوم هو الصّدق والوفاء، والبذل والعطاء، 

والرّفعة والسّمو .. سبحان مَن خلق وصنف .
معادننا كثرية وأنت أفضلها؛ هذا ما عرفُته فيك من يوم أن تعرفت إليك .

أسألك الّلهم أن تغسله مبائك الّطاهر، وأن ترمحه برمحتك الغامرة، إنّك على كّل شيء قدير.
واحلمد هلل ربّ العاملني،  وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد كما 

صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم إنك محيد جميد. 
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