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بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،أما بعد:
فقد اطلعت على تفريغ لكلمة بعنوان( :الخوف من املستقبل) قام بتفريغه بعض اإلخوة
ووضعوا له ً
فهرسا ،أسأل هللا أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به عباده.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
فإن املراد من هذا املوضوع أن ً
كثيرا من املسلمين ُيرددون الخوف من املستقبل،
ُ ّ
ُ ّ
عظم
وأصابهم من ذلك الغم والوهم ،حتى إن األب يربي ولده على االستعداد للمستقبل ،وي ِّ
شأن املستقبل والخوف منه في قلب ولده حتى يأخذ األمر بالجد ،فأصبحت ثقافة عامة
عند املسلمين ،ودخل عليهم الشيطان من هذا الباب ،فزهدهم في طاعة هللا ،وعلقهم
باألموال وجمعها ،وكل ذلك ألجل تأمين املستقبل ...إلى غير ذلك من املعاني ،وينبغي أن
ً
يكون املسلم وسطا في هذا الباب ،بال إفراط وال تفريط.
ُ
ّ
قدم بمقدمات:
وفي استهالل هذا املوضوع أ ِّ
املقدمة األولى :ينبغي لإلنسان أن يحرص على ما ينفعه في أمر دينه ودنياه ،فإن العاقل
بمقتض ى عقله يجتهد في كل ما هو نافع له روى اإلمام مسلم عن أبي هريرة -رض ي هللا عنه-
أن النبي ﷺ قال« :احرص على ما ينفعك ،واستعن باهلل وال تعجزن ،فإن أصابك ش يء فال
تقل :لو أني فع ُ
لت كذا لكان كذا وكذا ،ولكن قل :قدر هللا وما شاء فعل».
فقوله« :احرص على ما ينفعك» (ما) هنا موصولة ،فهي عامة فيما ينفع من أمور الدنيا
والدين ،فينبغي على املسلم أن يجتهد في تحصيل ما ينفعه في دينه ودنياه ،وأال يكون
ً
ً
ضعيف دين ورقيق ُّ
تدين ُفيهمل دينه ،وكذلك ال يكون بطاال كسوال فيترك ما ينفعه في
دنياه.
املقدمة الثانية :فعل األسباب مطلب شرعي ،ولو تأملت قول النبي ﷺ« :احرص على ما
ينفعك واستعن باهلل» فمقتض ى هذا أن ُيسعى في فعل األسباب ،وقد دل الكتاب والسنة
وإجماع أهل السنة على فعل األسباب ،فإن أهل السنة وسط بين طائفتين ضلت في هذا
الباب:
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ً
مجبورا ال إرادة له.
الطائفة األولى :الجبرية ،وقد جعلت العبد
ً
الطائفة الثانية املقابلة لهم :القدرية ،وقد جعلت العبد مستقال في فعل األسباب ،يخلق
فعل نفسه.
ُّ
ً
وأهل السنة يجمعون بين االجتهاد في فعل األسباب وأن للعبد قدرة ،مع التعلق باهلل
سبحانه ،وأن األمر كله بيده سبحانه ،كما قال تعالىَ ﴿ :و َما َت َش ُاءو َن إال َأن َي َش َاء ُ
ّللا َر ُّب
ِّ
َ َ
َ
الع ِّاملين﴾ [التكوير.]29 :
لذا ينبغي أن نجمع بين االعتماد على هللا وفعل األسباب ،ومما ذكره شيخ اإلسالم ابن
تيمية وابن القيم أن االعتماد على األسباب نقص في التوحيد ،وأن ترك األسباب قدح في
العقول ،وقد َ
جمع النبي ﷺ بينهما ،فقد دخل املعركة والغزوة وهو البس للمغفر ،وكان
كثير الدعاء بالنصر ،فجمع بين األمرين.
ومما ُيخطئ فيه كثيرون أنهم إما يغلون في فعل األسباب أو ُي ّ
فرطون في فعلها ،وما أكثر
فرطوا في فعل األسباب ُّ
تحج ًجا بأن هذا هو مقتض ى ُّ
الذين ّ
التعبد وغير ذلك ،وهذا خطأ،
َ
ُُ
َ َ َ َ ُ َ َ َُ ً َ ُ
ض ذلوال فامشوا ِّفي َم َن ِّاك ِّب َها َوكلوا ِّمن ِّرز ِّق ِّه َوِّإلي ِّه
لذا قال سبحانهُ ﴿ :ه َو ال ِّذي جعل لكم األر
ُّ
الن ُش ُ
ور﴾ [امللك.]15 :
ُ
املقدمة الثالثة :ينبغي أن نستحضر في كل وقت أننا خلقنا لعبادة هللا ،كما قال
سبحانهَ ﴿ :و َما َخ َلق ُت الجن َواإل َ
نس ِّإال ِّل َيع ُب ُدو ِّن﴾ [الذاريات ]56 :والعبادة مرتبة عظيمة
ِّ
ِّ
ً
محمدا ﷺ بالعبودية في أعظم املقامات وهو مقام
ودرجة عالية ،لذا وصف هللا نبيه
َ
َ
َ
َ ً
اإلسراء واملعراج ،قال سبحانهُ ﴿ :سب َح َ
ان ال ِّذي أس َرى ِّب َعب ِّد ِّه ليال ِّمن املس ِّج ِّد ال َح َر ِّام ِّإلى
َ
َ
َ
املس ِّج ِّد األقص ى﴾ [اإلسراء ]1 :فينبغي أن نجعل كل أفعالنا عبودية هلل ،فإن ما نفعله
أقسام:
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قسم عبادة في ذاته ،كصالة الفريضة أو النافلة وغير ذلك من العبادات.
وقسم مباح ،وهذا املباح ينبغي أن نجعله وسيلة معينة على طاعة هللا ،كما روى
البخاري عن معاذ -رض ي هللا عنه -أنه قال ..." :أنام أول الليل ،فأقوم وقد قضيت جزئي من
النوم ،فأقرأ ما كتب هللا لي ،فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي".
وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص -رض ي هللا عنه -أن النبي ﷺ قال« :إنك
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت عليها ،حتى ما تجعل في فم امرأتك».
انو في كل ش يء تريده الخير ،حتى في خروجك
وقال زبيد اليامي -رحمه هللا تعالى" :-يا بني ِّ
إلى الكناسة في حاجة" ،وقال اإلمام أحمد" :يا بني انو الخير فإنك ال تزال بخير ما نويت
الخير"
ُ
وقد تكلم شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتابه (الفرقان) وذكر أن املقربين أرفع درجة من
أصحاب اليمين ،وأن املقربين تعبدوا بأحوالهم كلها ،فحالهم ما بين عبادة ُيتعبد بها
كالصيام والصالة سواء كان ً
واجبا أو مستحبا ،وما بين مباحات يستعينون بها على طاعة

هللا ،ويلي هؤالء أصحاب اليمين ،وهم نقصوا عن األولين بأنهم لم يستعملوا املباحات في
طاعة هللا.
فلنستحضر أننا ُخلقنا لعبادة هللاً ،
وغدا بين يدي هللا موقوفون ،وعن أعمالنا
مسؤولون ،وأعمالنا سبب من أسباب نجاتنا كما قال سبحانهُ ﴿ :أو َل ِّئ َك َأص َح ُ
اب ال َجن ِّة
ُ َ
َ ُ
َخالد َ
ين ِّف َيها َج َز ًاء ِّب َما كانوا َيع َملون﴾ [األحقاف ]14 :فلنحاول أن نجعل كل ما نفعله عبادة
ِّ ِّ
نتقرب بها إلى هللا ،فاهلل هللا أن نجتهد في ذلك غاية االجتهاد.
املقدمة الرابعة :إن مما يميز املسلم أنه قد آمن باهلل ربا ،وباإلسالم ً
دينا ،وبمحمد ﷺ
ً
رسوال ،وأنه قد سلم األمور كلها هلل ،ومن ذلك اإليمان بقضاء هللا وقدره ،وأن األمور قد
ُ
قدرت وقضيت.
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روى اإلمام مسلم في حديث جبريل الطويل من حديث ابن عمر عن عمر -رض ي هللا
عنهما -وفيه أن جبريل -عليه السالمَ -
سأل النبي ﷺ وقال« :فأخبرني عن اإليمان؟» فقال:
«اإليمان :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره وشره».
ُ
فيجب علينا أن نؤمن بقضاء هللا وقدره وأن نعلم أن األمور قد قضيت ،وكتب هللا كل
ش يء ،كما روى اإلمام مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال« :كتب هللا
مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة».

ُ
واإليمان بالقضاء والقدر والتسليم هلل والرضا به هو من أعظم ما ُيدخل األنس على
ّ
قلب املؤمن ،فكلما سلم لقضاء هللا وقدره أكثر كان ذا أنس وفرح وانشراح صدر أعظم،

لذلك اإليمان به بلسم الحياة.
وفي كتاب (الحوادث والبدع) ألبي بكر الطرطوش ي قال" :وقد قيل :إنه ليس في كتاب هللا
َ
َ
ُ
تعالى أسلى من هذه اآلية" وهي قوله تعالىَ ﴿ :ما َأ َ
اب من ُمص َ
ص َ
ض َوال ِّفي أن ُف ِّسكم
األ
ي
ف
ة
يب
ر
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ َ َ ََ
َ َ ََ
َ َ َ ََ َ َ َ ُ
إال في ك َ
َ
َ
َ
ّللا ي ِّسير (ِّ )22لكيال تأسوا على ما فاتكم وال
ى
ل
ع
ك
ل
ذ
ن
إ
ا
ه
أ
ر
ب
ن
ن
أ
ل
ب
ق
ن
م
اب
ت
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ُ
َ ُ
َتف َر ُحوا ب َما َآت ُاكم َو ُ
ّللا ال ُي ِّح ُّب كل ُمخ َتال فخور﴾ [الحديد]23-22 :
ِّ
ُ
فإذا علمنا أن األمور قد قدرت وانتهت ،وأنها من عليم حكيم ،رحمن رحيم ،أرحم بنا من
أمهاتنا وآبائنا فلنرض باهلل ربا وبقدره وقضائه حكمة ورحمة روى البخاري ومسلم عن عمر
بن الخطاب -رض ي هللا عنه -أنه قال :قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبي فإذا
امرأة من السبي ،تبتغي ،إذا وجدت صبيا في السبي ،أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته،
فقال لنا رسول هللا ﷺ« :أترون هذه املرأة طارحة ولدها في النار؟» قلنا :ال ،وهللا وهي تقدر
على أال تطرحه ،فقال رسول هللا ﷺ« :هلل أرحم بعباده من هذه بولدها».
ّ
هللا أكبر! تأمل رحمة هللا وكيف أنه أرحم بنا من أم فقدت صبيها في غزو
واشتدت بها
ُ
الظنون بأن صبيها قد مات ،ثم إذا بها فجأة تجد هذا الصبي ،فترفعه وتلقمه ثديها ،ثم مع
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هذا كله هللا سبحانه أرحم بنا من هذه املرأة ،ومما يدل على عظم رحمة هللا أنه جعل أوائل
َ
َ ُ
لِل َر ِّ ّب ال َع ِّامل َين ( )1الرح َم ِّن الر ِّح ِّيم﴾ [الفاتحة-1 :
سورة الفاتحة في الرحمة فقال﴿ :الحمد ِّ ِّ
 ]2بل جعل ابتداء كل سورة بقول :بسم هللا الرحمن الرحيم ،إلى غير ذلك فإذا كان ربنا
كذلك ،فلم الجزع والخوف مما قضاه هللا ّ
وقدره؟ البد أن تكون نفوسنا راضية مطمئنة
ّ
سلمت أمرها كله هلل ،قال سبحانهَ ﴿ :فال َو َرّب َك ال ُيؤم ُنو َن َحتى ُي َح ّك ُم َ
وك ِّف َيما
منشرحة ،قد
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ َ َ َُ َ ُّ َ
ُ
َ
ُ
َ
ً
ً
َ
ش َج َر َبي َن ُهم ثم ال َي ِّج ُدوا ِّفي أنف ِّس ِّهم حرجا ِّمما قضيت ويس ِّلموا تس ِّليما﴾ [النساء.]65 :
فلنتق هللا إخوة اإليمانُ ،
ولنقبل على ربنا الرحمن الرحيم ،ولنرض بقضائه وقدره،
ضا باهلل ربا وباإلسالم ً
ولتنشرح صدورنا ر ً
دينا وبمحمد ﷺ نبيا ،فإذا كنا كذلك لم نخش ولم
نخف املستقبل؛ ألن املستقبل من حكيم عليم رحمن رحيم -سبحانه وتعالى -فإذا كنا أهل
ً
سعادة فلم تهجم علينا الغموم وال الهموم ولم نجعل للشيطان علينا مدخال وتأكدوا أن
الشيطان يسعى كل السعي لتخويف بني آدم وإشغاله عن عبادة هللا﴿ ،إن َما َذل ُكم الشي َط ُ
ان
ِّ
ِّ
ُ
ُ َّ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ
َ
ُ
ُ
يخ ِّوف أوِّلياءه فال تخافوهم وخافو ِّني ِّإن كنتم مؤ ِّم ِّنين﴾ [آل عمران.]175 :
فاتقوا هللا واستشعروا رحمة الرحمن الرحيم ،العليم الحكيم ،واستشعروا فضله
ُ
علينا ،وإن مما يزيد ذلك :أن تقلب البصر فيما مض ى من أحوالك ،كم نزلت بك من
مصيبة ففرجها هللا ،وكم ظننت بحال ً
سوءا فقلبه هللا من نقمة إلى نعمة ،ومن ضيق إلى
ُ ّ
سعة ،فلنتق هللا ونعظم التوحيد في قلوبنا وال نكن كأهل الدنيا من الكافرين أو من بعض
املسلمين الذين تعلقوا بهذه الدنيا ،فكانوا أهل جزع وهم وحزن وأحاط بهم الخوف من
املستقبل ،فأضعفهم.
ُ
املقدمة الخامسة :يجب أن نحسن الظن بربنا الرحمن الرحيم الحكيم العليم ،ذي
َ َ َُ َ
املن والفضل ،وأال ُنس يء الظن به ،كما قال سبحانهَ ﴿ :و ُي َع ّذ َب املُ َ
ات
ق
ف
ا
ن
امل
و
ين
ق
ف
ا
ن
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َ َ َ ُ َ
َ
َ َ ُ َ
َ ُ
ُ
ّ َ
ّللا َعلي ِّهم َول َع َن ُهم
الِل ظن السو ِّء َعلي ِّهم َدا ِّئ َرة السو ِّء وغ ِّضب
واملش ِّر ِّكين واملش ِّرك ِّ
ات الظ ِّانين ِّب ِّ
َ َ
َوأ َعد ل ُهم َج َهن َم َو َس َاءت َم ِّص ًيرا﴾ [الفتح.]6 :
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فالكافرون يظنون باهلل ظن السوء ،واملسلمون يتفاوتون في هذا ،فما أكثر املسلمين
الذين ظنوا باهلل ظن السوء ،فإذا قيل ملسلم :اتق هللا واترك ما حرم هللا ،فإن من ترك ما
حرم هللا عوضه خي ًرا منه ...ترى بعض املسلمين ُيس يء الظن بربه ويقول :كيف ُيعوضني
خيرا من هذا؟ فيبقى على هذا املحرم ،ولو أحسن الظن بربه لعوضه هللا ً
ً
خيرا منه ،وهذا
ّ
مثل من األمثلة الكثيرةّ ،
وصغره في حياتك كلها ،وما أكثر الذين ُيسيئون
فكبر هذا املثل
ِّ
الظن بربهم ويقولون :لو أطعنا هللا في كذا قد يحصل لنا كذا وكذا  ...أو يأتيه من يأتيه من
ً
ناصحا لكن ال ُيحسن طريقة النصح -فيقول له :لو فعلت كذا -
العوام -وقد يكون بعضهم
مما هو طاعة وتقوى هلل -فإنه يحصل لك كذا وكذاُ ،فيسيئون الظن باهلل سبحانه!
ُ
ُ
فيجب أن نحسن الظن بربنا وأن نعلق األمور به ،فال أرحم وال أعلم وال أحكم منه
سبحانه ،فأحسن الظن بربك وال تس ئ الظن به ،ومقتض ى هذا :أن نجتهد في التمسك بدين
هللا وأن نقوم به في أنفسنا وأن ندعو الناس إليه ،وأال نترك دين هللا لهذه األوهام والظنون
ولسوء الظن باهلل سبحانه وتعالى.
وبعد هذا ،فإننا نعيش في زمن كثر تعلق الناس فيه بالدنيا ،وعظم تنافسهم على املال
والكماالت واملظاهر وكثر من يشتكي وينوح ،فمنهم من يشتكي من قلة املال وفرض
الضرائب واملكوس ،ومنهم من يشتكي تجارته ،ومنهم من يشتكي صحته ،ومنهم من يشتكي
أوالده ...إلى غير ذلك ،وإذا خوطب بعض الناس بأن مثل هذا ُيعالج بالطرق الشرعية
وغيرها ،وذكرت له بعض األمثلة من املاضين ،قال :زماننا يختلف عما مض ى من األزمان.
والواقع أن زماننا كغيره ،وكما قال القائل:
نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا

***

ً
إن من قرأ ولو قليال في كتب التاريخ واسترجع ما عليه املاضون من اآلباء واألسالف ومن
وجد الناس هم هم ،وإنما َ
سبقهمَ ،
ظف َر بالنوال وفاز بأحسن األحوال من اتقى هللا الذي ال
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إله إال هو ،وما عدا ذلك فكل الناس في كل األزمان مع ضعف الدين يشتكون دنياهم،
فمنهم من يشتكي قلة األموال ومنهم من يشتكي ضعف الصحة ،ومنهم من يشتكي عقوق
األبناء ...إلخ.
لذلك الحل في مثل هذا أن ننظر إلى هذه األمور بالنظرة الشرعية ،والذي ُيشتكى منه في
هذا الزمن هو موجود عند من قبلنا ،بل إن ً
كثيرا من الناس في هذا الزمن مع ضعف حاله
هو خير من كثير من الناس في الزمن املاض ي مع توسط حاله ،فقد انفتحت للناس من
حيث الجملة أبواب ّ
وتيسرت لهم نعم ما كان يعرفها كثير من أغنياء الزمان املاض ي ،بل لو
قيل كل أغنياء الزمن املاض ي لصح.

املوقف من ّ
تغيراألحوال بنقص األموال:
ينبغي أن ننظر إلى هذا األمر من جهات:
تأمل هذه اآلية :قال سبحانهَ ﴿ :يا َأ ُّي َها الذ َ
الجهة األولى :أن هذا بالء من هللا سبحانهّ ،
ين
ِّ
َ ُ َ
َآم ُنوا اس َتع ُينوا بالصبر َوالصالة إن َ
ّللا َم َع الصابر َ
ين (َ )153وال ت ُقولوا ِّملن ُيق َت ُل ِّفي َس ِّب ِّيل
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ ُ ُ َ
َ
َ
ّللا َأم َوات َبل َأح َياء َو َلكن ال َتش ُع ُر َ
ون (َ )154ول َنبل َونكم ِّبش يء ِّمن الخو ِّف َوال ُج ِّوع َونقص
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ ُ
ين ( )155الذ َ
من األم َوال َواأل ُنفس َوالث َم َرات َو َب ّشر الصابر َ
ين إ َذا أ َ
ص َابت ُهم ُم ِّص َيبة قالوا ِّإنا
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُ َ
ُ َ
َ
ََ
َ
ُ
َ
َ
صل َوات ِّمن َ ِّرّب ِّهم َو َرح َمة َوأول ِّئ َك ُهم امله َت ُدون﴾
لِل َو ِّإنا ِّإلي ِّه َر ِّاج ُعون ( )156أول ِّئ َك َعلي ِّهم
ِّ ِّ
[البقرة.]157-153 :
إذن نقص األموال صورة من صور البالء ،ونحن ما ُوجدنا في هذه الدنيا إال لالبتالء
َ َ ُ َ َ
ّللا الخ ِّبيث ِّمن الط ِّّي ِّب﴾ [األنفال ]37 :وكما قال تعالىِّ ﴿ :إنا َج َعل َنا َما
واالمتحانِّ ﴿ ،لي ِّميز
َ َ
ََ َ
ً َ
ً
ُ
ََ َ
ض ِّز َينة ل َها ِّل َنبل َو ُهم أ ُّي ُهم أح َس ُن َع َمال﴾ [الكهف ]7 :وقال﴿ :ال ِّذي خل َق املو َت
األ
على ر ِّ
ور﴾ [امللك ]2 :وقال﴿ :إنا َخ َلقناَ
َوال َح َي َاة ل َيب ُل َو ُكم َأ ُّي ُكم َأح َس ُن َع َم ًال َو ُه َو ال َعز ُيز ال َغ ُف ُ
ِّ
ِّ
ِّ
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ُ َ َ َ َ َ َ
َ
نس َ
ُ
َ
َ
َ
َ
اإل َ
ً
ً
ان ِّمن نطفة أمشاج نبت ِّل ِّيه فجعلناه س ِّميعا ب ِّصيرا﴾ [اإلنسان ]2 :فنحن في حال
ِّ
ابتالء وامتحان.
وروى اإلمام مسلم عن أبي سعيد الخدري -رض ي هللا عنه -أن النبي ﷺ قال« :إن الدنيا
حلوة خضرة ،وإن هللا مستخلفكم فيها ،فينظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء،
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».
فما ترى من ُّ
تغير األحوال ووجود فقير وغني ،هذا كله من االبتالء ،وواجبنا تجاه االبتالء
الصبر ،لذا ذكر هللا سبحانه االبتالء بنقص األموال وغيرها ثم ذكر الصبر ُ
وليعلم أن الصبر
واجب بإجماع أهل العلم ،حكاه ابن تيمية -رحمه هللا تعالى -وابن القيم ،وغيرهما من أهل
العلم ،وقد جاءت األوامر الكثيرة باألمر بالصبرَ ﴿ :يا َأ ُّي َها الذ َ
ين َآم ُنوا اصب ُروا َو َ
ص ِّاب ُروا
ِّ
ِّ
ُ
َ
َ َ ُ ُ
ّللا ل َعلكم تف ِّل ُحون﴾ [آل عمران.]200 :
َو َر ِّابطوا َوات ُقوا
ُ َ َ
َ
ون أج َر ُهم ِّبغي ِّر ِّح َساب﴾ [الزمر]10 :
ومن فضل الصبر قوله تعالىِّ ﴿ :إن َما ُي َوفى الص ِّابر
وعلق البخاري عن عمر بن الخطاب -رض ي هللا عنه -أنه قال" :وجدنا خير عيشنا بالصبر".
واألدلة كثيرة في وجوب الصبر وفضله.
واألفضل أن ننتقل من درجة الصبر إلى درجة أعلى وهي الرض ى ،فإن الرض ى مستحب
على أصح قولي أهل العلم ،وهو عبادة عظيمة ،وأعلى من الرض ى الشكر ،ذكر هذا ابن
تيمية في كتابه (الفرقان).
فإن قلت :ما الفرق بين الصبر والرض ى؟
ُّ
التسخط؛ ألن التسخط
فيقال :الفرق بينهما أمر قلبي ،فيجتمع الرض ى والصبر في ترك
محرم ومناف للصبر ،إال أن الصبر يقف عند هذا الحد ،أما الرض ى يزداد بأن ترض ى عن
هللا ربا وباإلسالم ً
دينا ،وبمحمد ﷺ نبيا ،فترض ى بهذه األقدار وتستشعر أن هللا قد قدرها
فيمتلئ قلبك ر ًض ى بها ،وليس معنى الرض ى عدم تمني زوال األلم واملصيبة ،بل هو أمر قلبي
9

فيه معنى الرض ى الذي دل عليه لفظه ،فإن خير الراضين أنبياء هللا ،ومع ذلك تمنوا تغير
ُّ َ َ
َّ
َ َ ُّ َ َ
الض ُّر َوأن َت أر َح ُم الر ِّاح ِّم َين﴾
وب ِّإذ ن َادى َرب ُه أ ِّني َمس ِّني
حالهم من املصائب ،قال تعالى﴿ :وأي
[األنبياء ]83 :ذكر هذا ابن القيم -رحمه هللا تعالى -في كتابه (مدارج السالكين).
ً
ً
وشكرا له على
وأعلى من الرض ى الشكر ،فال تقف في درجة الرض ى بل تزداد عبادة هلل
هذه املصيبة؛ ألنه قد امتأل قلبك ً
يقينا أن هذه املصيبة خير ،فتشكر هللا عليها.
أسأل هللا بأسمائه الحسنى وصفاته العال أن يجعلني وإياكم من الشاكرين.
الجهة الثانية :أن تنظر إلى هذه املصائب بنظر العقل بأن نعلم أنه ال فائدة من
الشكاية؟ وهللا لو كان في الشكوى والتسخط تغير الحال ،لكان في الشكاية فائدة ،أما واألمر
ضعفا ً
على خالف ذلك وأنه مهما اشتكيت فإن الحال هي هي ،بل قد تزيدك الشكوى ً
وحزنا،

فيكون للشيطان مدخل من هذا الباب ،والحزن مذموم ً
شرعا ،فالشريعة ال تدعو للحزن
َ
كما بين هذا ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ،قال تعالىِّ ﴿ :إن َما النج َوى ِّمن الشيط ِّان ِّل َيح ُز َن
َ َُ ََ
َ ََ
َ
ُ
َ
ضا ّ هم َشي ً
سب َ
َ
ّللا فل َي َت َوكل املؤ ِّم ُنون﴾ [املجادلة.]10 :
ى
ل
ع
و
ّللا
ن
ذ
إ
ب
ال
إ
ا
ئ
ي
ل
ر
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ال ِّذين آمنوا و ِّ ِّ ِّ
فال فائدة من الشكوى والنوح والتسخط ،والعاقل ال يركن إلى ما ال ينفع ،فكيف وهذا
ضار في الدين والبدن بل وسبب لعدم الجد واالجتهاد في فعل األسباب؟

ضيق على عباده وأن ُي ّ
الجهة الثالثة :أن من رحمة هللا أن ُي ّ
قسمهم ما بين غني وفقير،
ِّ
ِّ
َ َ َ َ ُ نَ
وتأمل آيات سورة الزخرف وكيف أن هللا أشار إلى هذا املعنى ،قال سبحانه﴿ :ولوال أن يكو
اس ُأم ًة َواح َد ًة َل َج َعل َنا ملَن َيك ُف ُر بالرح َمن ل ُب ُيوتهم ُس ُق ًفا من َفضة َو َم َعار َج َع َلي َها َيظ َه ُرونَ
الن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
(َ )33ول ُب ُيوتهم َأب َو ًابا َو ُس ُر ًرا َع َلي َها َيتك ُئو َن (َ )34و ُزخ ُر ًفا َوإن ُك ُّل َذل َك َملا َم َت ُ
اع ال َح َياة ُّ
الدن َيا
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ َ َ َ َ
َُ
َ
اآلخ َر ُة ِّعن َد َرّب َك ِّلل ُمت ِّق َين (َ )35و َمن َيع ُ
ش َعن ِّذك ِّر الرح َم ِّن نق ِّّيض ل ُه شيط ًانا ف ُه َو ل ُه
و ِّ
ِّ
َ
ق ِّرين﴾ [الزخرف.]36-33 :

10

فيقول ربنا :لوال أن يكون الناس أمة واحدة لجعل الكافرين أغنياء وجعل املسلمين
فقراء ،لكن هللا لرحمته لم يجعل ذلك ،فتأمل كيف أن هللا ُيخبرنا بحقارة الدنيا عنده
وحقا ة الغنى-إال ما ُ
استعمل في طاعته -أنه كان سيجعل الكافرين أغنياء دون املسلمين،
ر
لكنه لم يفعل ذلك حتى يبقى في الناس مسلم وكافر.
ُ
ولنراجع أنفسنا ،فإن مما ُيؤلم أن ترى ً
أقواما
فلنستشعر أمثال هذه املعاني العظيمة،
خيرين قد تركوا اإلقبال على اآلخرة ،وتركوا تحصيل العلم الشرعي ،وتركوا ُّ
التعبد وصاروا
ُينافسون الناس في دنياهم ُويسابقونهم ،ولم يقفوا عند هذا الحد بل ضعفوا في ُّ
تدينهم،
ومنهم من قصر وترك الواجبات ،ومنهم من قصر وفعل املحرمات ،ومنهم من أصبح ليله
ونهاره في شكاية هذه الدنيا وتغير الحال بالنسبة إليه ،وكل هذا تقصير كما تقدم ذكره.

موقف املسلم تجاه املال:
قد خلق هللا املال ِّلحكم عظيمة ،واملال من جملة الدنيا ،وقد أفاد شيخ اإلسالم ابن
تيمية كما في املجلد العشرين من (مجموع الفتاوى) وابن الجوزي في كتابه (صيد الخاطر)
ً
مطلقا ،وقد ذكر ابن تيمية في ثنايا كالم له،
تأت بذم الدنيا وال بذم املال
أن الشريعة لم ِّ
ً
مطلقا كثير من العوام ،وال يذمونها لفوات طاعة هللا وإنما
قال :وإنما الذين يذمون الدنيا
لفوات حظهم منها.
والجهال ّ
وبين ابن الجوزي في كتابه (صيد الخاطر) أن ً
ّ
ذموا الدنيا
كثيرا من املتصوفة
َ َ
ً
صرف العبد عن طاعة
مطلقا ،وهذا لم تأت به الشريعة ،وإنما املذموم من املال والدنيا ما
هللا ،لذا في املقابل ما ُ
استعمل في طاعة هللا فإنه محمود.
ً
ً
ً
ً
مطلقا ،وكذلك الفقر ،وإنما كل بحسب
مذموما
مطلقا وال
محمودا
فإذن ليس الغنى

حاله ،فمن استعمل حاله في طاعة هللا فهو محمود ،ومن لم يكن كذلك فهو مذموم ،فإن
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من األنبياء من كان ذا مال ،قال ابن الجوزي :كان إبراهيم -عليه السالم -كثير املواش ي ،حتى
امتألت املدينة بمواشيه .وذكر أن داود -عليه السالم -كان غنيا .وال يخفى قصة سليمان -
عليه السالم -وهو ملك وقد أوتي من الدنيا ما أوتي.
وذكر ابن الجوزي في ثنايا كالمه أن ً
كثيرا من األنبياء كذلك كانوا أغنياء ،ثم ذكر في
كتابه (صيد الخاطر) أن سعيد بن املسيب كان ذا تجارة ويبيع الزيت ،وكان سفيان الثوري
ً
أيضا ذا تجارة ،وكذلك ابن املبارك ،فقال ابن الجوزي :ليس املذموم هو تحصيل املال،
وإنما املذموم ما يتعلق بتحصيل املال ،إما أن ُيحصله بطريق غير شرعي ،أو ينشغل به عن

طاعة هللا ،أو أال يوجد عنده نية حسنة عند تحصيل املال ،أو أال يستعمل املال في طاعة
هللا.
ً
روى البخاري عن حكيم بن حزام -رض ي هللا عنه -أنه سأل النبي ﷺ ماال فأعطاه ،ثم
سأله فأعطاه ،ثم سأله ،فقال« :يا حكيم ،إن هذا املال خضرة حلوة ،فمن أخذه بسخاوة
نفس بورك له فيه ،ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ،كالذي يأكل وال يشبع »...
الحديث.
ً
ً
مطلقا وال في
فينبغي أن نكون وسطا في املال وفي الدنيا ،ال يصح أن نذم املال والدنيا
املقابل نتعلق بالدنيا ،وإنما نتعامل مع الجميع بطاعة هللا ،فما ُ
استعمل منه في طاعة هللا
فهو محمود ،وما كان منه على خالف ذلك فهو مذموم بحسبه.
وعلينا أال نكسل في تحصيل املال إذا لم ُيخالف شرع هللا ،وفي املقابل ال يصح لنا أن
ً
متعلقا باملال ،فتعلق القلب باملال عبودية له ،كما قال
تتعلق قلوبنا به ،وأن يصبح القلب
شيخ اإلسالم ابن تيمية في رسالة (العبودية) ملا ذكر حديث أبي هريرة -رض ي هللا عنه -في
البخاري ،وفيه أن النبي ﷺ قال« :تعس عبد الدينار ،تعس عبد الدرهم  »...الحديث ،قال
ً
وسخطا فقد صار ً
عبدا له.
ابن تيمية :وجه العبودية فيه :أن من علق قلبه بغير هللا حبا
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ً
ومزهدين فيه ً
وسطا في أمر املال ،ال نكون محاربين له ّ
مطلقا ،فإن هذا خطأ ؛ألن
فلنكن
املال نافع للمؤمن كما ثبت عند اإلمام أحمد عن عمرو بن العاص عن النبي -صلى هللا عليه
وسلم -قال« :نعم املال الصالح للمؤمن الصالح» ،وفي املقابل أال نتعلق باملال لذاته ،وال
ً
مقصدا في ذاته وفي تحصيله ،وإنما نجعل لنا فيه نية ،وقد ذكر ابن تيمية أن ً
كثيرا
نجعله
ً
مذموما ،وإنما املذموم هو أن
من الصحابة كان ذا مال ،وأن جمع املال في مثل هذا ليس
يتعلق القلب باملال ،وهذا املال الذي كان عند الصحابة لم يدخل في قلوبهم وإنما كان في
ُ
أيديهم ،أما كثير ممن بعدهم فقد دخل املال في قلوبهم ،لذا كثر الحرص عندهم.
ثبت عند الترمذي من حديث كعب بن مالك أن النبي ﷺ قال« :ما ذئبان جائعان أرسال
في غنم بأفسد لها من حرص املرء على املال والشرف لدينه» .فاملذموم هو الحرص ،فينبغي
ً
أن نكون وسطا ال إفراط وال تفريط ،فنسعى في جمع املال بالطرق املباحة ،وأن يكون لنا نية
في ذلك ،وأال يدخل املال قلوبنا ،ومقتض ى ذلك أال تنشغل قلوبنا به ،وأال يكون هم أحدنا
عند قيامه وذهابه وإيابه واستيقاظه من نومه وصباحه ومسائه ،هو أن ينظر في هذا املال،
وإلى الرسوم ،وإلى ّ
تغير األحوال ...إلخ ،وإنما يسعى ويفعل ما بيده مع املوازنة بال إفراط وال
تفريط ،وال تضييع عبادة من علم وغير ذلك ،بل يحاول أن يجمع بينهما كما جمع بينهما من
سبق.
ومن لطيف ما ذكر ابن الجوزي أنه قال :قد جمع بين العلم واملال طائفة .ويريد بذلك
أنهم جمعوا بين تحصيل الرزق وتحصيل العلم ،وليس عذ ًرا لطالب العلم أن يدع تحصيل
الرزق ألجل العلم ،بل يجمع بينهما كما فعل ذلك سعيد بن املسيب والثوري وابن املبارك.
ثم قال ابن الجوزي :أما اإلمام أحمد وبشر الحافي ،فكان لهما قوة في الصبر على قلة
املال ،ولم يكن هذا ً
مؤذيا لهما ،فمن كان حاله كحالهما فليفعل فعلهما ،ومن لم يكن حاله
كحالهما فليفعل كما فعل آخرون من السلف كسعيد بن املسيب وغيره.
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ُ ّ
حمل نفسه ما ال تطيق ،وفي املقابل ال ُيبالغ في إعطاء
فكل منا ينظر لحال نفسه ،وال ي ِّ
ً
ً
تأكيدا ملا تقدم
نفسه من ملذات الدنيا ،فنكون وسطا بال إفراط وال تفريط ،وذكرت هذا
ذكره من أن طائفة من إخواننا أصبحوا مقصرين في ُّ
التعبد وتحصيل العلم ،بل أصبحوا
ّ
مجالسين ً
كثيرا من البطالين وأهل الدنيا ،فمألوا قلوبهم حبا للدنيا وأفسدوها بسبب
الحاجة إلى املال.
وقد دعت الشريعة للتقلل من الدنيا ،كما روى البخاري عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه
قال« :كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» ،وعن جابر بن عبد هللا ،أن رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -مر بالسوق ،داخال من بعض العالية ،والناس كنفته ،فمر بجدي أسك
ميت ،فتناوله فأخذ بأذنه ،ثم قال« :أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا :ما نحب أنه لنا
بش يء ،وما نصنع به؟ قال« :أتحبون أنه لكم؟» قالوا :وهللا لو كان حيا ،كان عيبا فيه؛ ألنه
أسك ،فكيف وهو ميت؟ فقال« :فوهللا للدنيا أهون على هللا ،من هذا عليكم» ،ذكر هذا
ابن امللقن في شرح األربعين النووية.
وقد اختلف أهل العلم :أيهما أفضل :أن يسعى العبد إلى تحصيل الدنيا واملال إلنفاقه
في سبيل هللا  ...إلخ ،أو أال يسعى إلى ما زاد على كفايته؟ ذهب إلى القول األول إبراهيم
النخعي ،وإلى القول الثاني الحسن.
واألظهر ـ-وهللا أعلم ـ -أن األفضل من حيث األصل السعي والتكسب ليصل رحمه،
وينفق ويتصدق ،وذلك ألمرين:
األول :أن هذا فعل جماعة من الصحابة ،كأبي بكر ،وعثمان ،وعبد الرحمن بن عوف-
رض ي هللا عنهم.-
َ
ً
متعديا.
الثاني :أن في هذا نف ًعا
لكن قد ينتقل عن هذا األصل لعارض ،كأن يكون في سعيه لتحصيل املال تفويت ملا هو
ُّ
أفضل ،من طلب علم أو غيره ،أو من تعلق قلبه بالدنيا واملطلوب أال يكون كذلك ،فمثل
هذا يكتفي بتحصيل ما يحتاج إليه ملا تقدم ذكره من العوارض ـ وهللا أعلم ـ.
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ومما ينبغي أن يعلم أن غالب الناس إذا اشتغل بجمع املال تعلق قلبه به ،وقل من يسلم
من ذلك ،وقد سئل اإلمام أحمد :من الزاهد؟ قال :من إذا زاد ماله أو نقص ال يبالي بذلك.

وإن من أسباب عدم التعلق بالدنيا واملال التعلق املذموم ً
أمورا ،منها:
األمر األول :التوحيد ،فالتوحيد سبب لكل خير في الدنيا واآلخرة ،ومقتض ى التوحيد أن
ُ
تجمع بين فعل األسباب مع اإليمان بالقضاء والقدر ،واال تبالغ في األسباب ،وأن تجعل
اآلخرة همك ومقصدك ،وأن تجعل الدنيا وسيلة إليها وأن تستعملها فيما ُيرض ي ربك الذي
ال إله إال هو سبحانه وتعالى.
األمر الثاني :الدعاء ،فهو مفتاح كل خير ،أتدري ما معنى الدعاء؟ الدعاء هو سؤال من
يأمر الناس بسؤاله ،وهو سبحانه الذي بيده كل ش يء ،لذا يقولَ ﴿ :وإ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنيّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
َ
َ َ ُ َ ُ ُ نَ
َ
َفإ ِّّني َقريب ُأج ُ
يب َدع َوة الد ِّاعي ِّإذا َد َعا ِّني فل َيس َت ِّج ُيبوا ِّلي َول ُيؤ ِّم ُنوا ِّبي لعلهم يرشدو ﴾
ِّ
ِّ
ِّ
[البقرة ]186 :فهو سبحانه يأمرنا بدعائه ويفرح بدعائه ،فلنقبل على هللا بالدعاء بأن
ُيغنينا ً
غنى ال ُيشغلنا وفيه ر ًض ى له سبحانه ،وأن ُيثبتنا على التوحيد والسنة والجد
واالجتهاد في العلم وعبادة هللا.
األمر الثالث :مجالسة طالب العلم وأهل الخير الذين ُيذكرون باآلخرة ،وعدم مجالسة
أصحاب الدنيا إال للحاجة ،فإن من امللحوظ أن أكثر ما ُيفسد الرجل هو مجالسته ألهل
حصل كذا وأنت لم ُت ّ
الدنيا؛ ألنه إذا جالسهم مألوا قلبه بحب الدنيا فقالوا له :فالن ّ
حصل.
أو أن وضعك خطير والبد أن تجتهد ملجاوزة ما أنت فيه ...إلخ.
ً
ووهللا إنك ترى بعض إخواننا غافال عن الدنيا في لباسه ومركبه وذهابه وإيابه ،ثم إذا
جالس أمثال هؤالء لفتوا انتباهه ألمثال هذه األمور فبدأ يفكر فيها ،وبدأ ُي ّ
وسع نظره
ويتعلق بها ُ
فيفسدون عليه قلبه ،لذلك احرص على مجالسة الصالحين من أهل الخير
الذين ُيذكرونك باآلخرة ُويعينونك على الخير ،قال هللا ملحمد ﷺَ ﴿ :واصبر َنف َس َك َم َع الذ َ
ين
ِّ
ِّ
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َيد ُعو َن َ ب ُهم بال َغ َداة َوال َعش ّي ُير ُيدو َن َوج َه ُه َوال َتع ُد َعي َن َ
اك َعن ُهم ُتر ُيد ز َين َة ال َح َياة ُّ
الدن َيا َوال
ِّ
ِّ
ر ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ
َ َ ََ ََ ُ ََ َ َ ُ ً
َ
ُ
ان أم ُر ُه ف ُرطا﴾ [الكهف.]28 :
ت ِّطع َمن أغ َفل َنا قل َب ُه َعن ِّذك ِّرنا واتبع هواه وك
ّ َ َ َ َ َ َُ ََ
ََ َ َُ ََ
ى
اإلث ِّم َوال ُعد َو ِّان﴾ [املائدة]2 :
ى
ل
ع
وا
ن
او
ع
ت
ال
و
و
ق
الت
و
ر
ب
ال
ى
ل
ِّ
وقال تعالى﴿ :وتعاونوا ع ِّ ِّ
َ َُ َ َ ُ
َ َ َ ُ
َ
َ َ
ات
اإلنسان ل ِّفي خسر (ِّ )2إال ال ِّذين آمنوا وع ِّملوا الص ِّالح ِّ
وقال تعالى﴿ :والعص ِّر (ِّ )1إن ِّ
اصوا بال َح ّق َو َت َو َ
َو َت َو َ
اصوا ِّبالصب ِّر ([ ﴾)3العصر.]3-1 :
ِّ ِّ
ثم أصدقكم إنه ينبغي أن ننتقي من الخيرين ،فإن من أهل الخير من هو مفتون أو
ُ
ُيجالس املفتونين فأصيب بمرض الفتنة وحب الدنيا وزخرفها فينقل هذا إليك ،فكن حذ ًرا
حتى من بعض الخيرين ،فإذا رأيت بعض أصحابك الصالحين عندهم تتبع للدنيا فناصحهم
فإن استجابوا منك فالحمد هلل ،وإن لم يستجيبوا فدعهم وابحث عن الخيرين الذين ال
ُيعلقونك بالدنيا.
ً
وأحيانا تكون الفتنة من أحب الناس إليك وهم الوالدان والزوجة والولد ،فيذكرون
ً
ً
ً
جهال ،فاحذر أن يضرك ّ
مقربوك ومحبوك
هذا محبة لك وشفقة عليك ال عداوة لك وإنما
بمثل هذا.
َ َ
َ َ ُ ََ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُّ
قال سبحانه ﴿ياأيها ال ِّذين آمنوا ِّإن ِّمن أزو ِّاجكم وأوال ِّدكم عدوا لكم فاحذروهم﴾
َ
الد ُكم فت َنة َو َأن َ
[التغابن ]14 :وقالَ ﴿ :واع َل ُموا َأن َما َأم َو ُال ُكم َو َأو ُ
ّللا ِّعن َد ُه أجر َع ِّظيم﴾
ِّ
[األنفال ]28 :فلنكن حذرين من مجالسة أصحاب الدنيا إال من له حق علينا وللحاجة.
َ ُ
األمر الرابع :أخذ العبرة مما مض ى ،فإن هللا أمرنا بأخذ العبرةُ ﴿ :قل ِّس ُ
ض ثم
األ
ي
ف
وا
ير
ر
ِّ
ِّ
ُ َُ ّ
ُُ َ َ
ف َك َ
ان َعا ِّق َبة املك ِّذ ِّب َين﴾ [األنعام ]11 :وروى مسلم عن ابن مسعود -رض ي هللا
انظروا كي
عنه -أنه قال" :السعيد من ُوعظ بغيره".
انظر إلى من ّ
حصل الدنيا وأهمل العلم والعبادة والطاعة ،واشتغل بتحصيل الدنيا ،ما
ً
الذي استفاده؟ مات ولم يستفد ً
ينو
ولم
حالال
كانت
إن
كلها،
أموره
عليه
وذهبت
ا،
شيئ
ِّ
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فيها ً
خيرا فهي ليست له وال عليه ،وإن كانت حر ًاما فهي عليه واستفاد من هذا املال الورثة،
فأصبح هو والفقراء سواء ،كالهما ُوضع في قبره ،وكأن صاحب املال لم يكن ذا مال ً
يوما ما،
ُ
فلذا خذ العبرة ممن مض ى ،وضرب هللا لنا أمثلة بأقوام كانوا أهل خير ثم فتنوا -عافاني هللا
وإياكم -فلنعتبر بمثل هؤالء.
ان َف َك َ
انس َل َخ من َها َف َأت َب َع ُه الشي َط ُ
قال تعالىَ ﴿ :وات ُل َع َليهم َن َب َأ الذي َآتي َن ُاه َآيات َنا َف َ
ان ِّمن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُ
ال َغاو َ
ين﴾ [األعراف ]175 :كيف أن هذا الرجل كان صاحب علم ثم فتن بالدنيا -عافاني هللا
ِّ
وإياكم.-
ُّ
األمر الخامس :تذكر حقيقة لذة الدنيا ،فإذا كانت مباحة فلذتها وقتية ،وبعبارة ابن
الجوزي يقول :غاية ما في الدنيا من لذات :دفع األلم ،فإن كانت محرمة جاء بعدها الحسرة
والندامة واإلثم .كما قال ابن الوردي في الميته:
إن أهنأ عيشة قضيتها

***

ذهبت لذاتها واإلثم ّ
حل

لكن ُّ
تأمل لذة العلم وانشراح الصدر به وكم فيه من الرفعة في الدنيا واآلخرة ،وكم فيه
من الفوز برضوان هللا ،وكم فيه من االشتغال بطاعة هللا ،وكم هو سبب لتجنيد أقوام
ُ
لحماية الشريعة والذود عن حياضها التي خلقنا من أجلها ،إلى غير ذلك من املعاني ،انظر
فيمن مض ى من العلماء قبل عشرين وأربعين سنة ،مض ى تجار ومض ى علماء ،من الذين
بقيت سيرتهم؟ هم العلماء ،فال زال الناس ُيرددون :قال ابن باز -رحمه هللا تعالى -قال
ُ
األلباني -رحمه هللا -قال ابن عثيمين -رحمه هللا -وهكذا .أما هؤالء التجار فنس ي ذكرهم،
وإنما يذكرهم الناس -إن ذكروهم -من باب العبرة.
األمر السادس :الزهد عما في أيدي الناس ،واالستغناء والتعفف عنه ،كما أخرج
الشيخان من حديث أبي سعيد ،أن النبي ﷺ قال« :ومن يستعفف يعفه هللا ،ومن يستغن
يغنه هللا» ،وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم« :-اللهم
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إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» :أي :غنى النفس ،وذكر ﷺ أن اليد العليا خير
من السفلى ،وذكر أن الصدقات أوساخ الناس ...إلى غير ذلك من األحاديث.
فقد أمرت الشريعة بمجاهدة النفس على الزهد مما في أيدي الناس؛ لئال يلتفت إليها
بقلبه ،وال بيده ،ولذلك فإن من يزهد عما في أيدي الناس ُيحبه الناس؛ وذلك أن النفوس
مجبولة على ّ
حب املال ،فمن سألهم املال كرهوه؛ ألنه ينافسهم فيما يحبون ،ذكر هذا
ِّ
املعنى ابن رجب وغيره.
ومن أعظم الزهد :الزهد في الرئاسة ،فالرئاسة أشمل من أن تكون في املناصب ،فقد
نقل الشاطبي عن بعض السلف ،أنهم قالوا :إخراج الرئاسة من قلوب الصالحين أعظم من
إزالة الجبال الرواس ي.
وقال سفيان :يكون الرجل ز ً
اهدا في الذهب والفضة ،لكنه ال يزهد في الرئاسة.
وقد بين هللا أن سبب دخول النار يرجع إلى املال والرئاسة ،قال سبحانهَ ﴿ :ما َأغ َنى َعنيّ
ِّ
َمال َيه ﴿َ ﴾28ه َل َك َع ّني ُسل َطان َيه﴾ ،وقال سبحانه﴿ :تل َك الد ُار اآلخ َر ُة َنج َع ُل َها للذ َ
ين ال
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ِّ
ُ ُ َ ُُ
ُ
َ
ض َوال ف َس ًادا َوال َعا ِّق َبة ِّلل ُمت ِّق َين﴾ [القصص.]83 :
األ
ي
ف
ا
و
ل
ر
ي ِّريدون ع ِّ
ِّ
ً
األمر السابع :كثرة ذكر هللا وقراءة القرآن ُّ
مطلقا هو القرآن
بتدبر ،إن أفضل الذكر
باإلجماع ،ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا تعالى -كما في (مجموع الفتاوى)،
فأفضل ذكر ُيتقرب به إلى هللا هو قراءة القرآن؛ ألنه كالم هللا سبحانه.
ثم من أراد األكمل فليجعل له ً
وردا من كتاب هللاُ ،يداوم عليه ُويجاهد نفسه على
قراءته ،وليجعل له ً
وردا من الذكر ُيداوم عليه ُويجاهد نفسه على مالزمته ،فقد ثبت عند
ابن سعد عن أبي هريرة -رض ي هللا عنه -أنه كان ُيسبح هللا في كل يوم ثنتي عشرة ألف

تسبيحة ،فقد جعله ً
وردا ُيداوم على ذلك.
ونحن إذا لم نجعل لنا ً
وردا فلن نستطيع إكثار الذكر ،ولن نستطيع مجاهدة هذه
النفس األمارة بالسوء إال بأن نجعل لنا ً
وردا ُنجاهد النفس على إتمامه ،وأحسن ما يكون
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ً
هو أن ُيسعى للقيام بهذا الورد في أول النهار ،فإن في أول النهار بركة ،وهو أقل انشغاال مما
صعب عليك ُ
سواه ،لذا إذا فرطت في وردك في أول النهار ُ
بعد.
واملواظبة على ذكر هللا من أعظم أسباب صالح القلب ،أخرج أبو نعيم في (الحلية) عن
إبراهيم الخواص ،أنه قال" :دواء القلب خمسة أشياء :قراءة القرآن بالتدبر ،وخالء
البطن ،وقيام الليل ،والتضرع عند السحر ،ومجالسة الصالحين" .ومعنى خالء البطن :أي
عدم الشبع ،فإن الشبع مذموم ،حتى قيل ألحمد :أيجد رقة قلب من يشبع؟ قال :ال أظن.
ُّ
ُّ
فتذكر املوت ُي ّ
زهد في الدنيا ،وهو سبب ِّلقصر األمل ،وفي
املوت،
ر
تذك
األمر الثامن:
ِّ
مقابل ذلك ُيحاول الشيطان أن ُيطول األمل ،قال عز وجلَ ﴿ :ي ِّع ُد ُهم َو ُي َم ِّّن ِّيهم َو َما َي ِّع ُد ُهم
ُ
الشي َط ُ
ان ِّإال غ ُرو ًرا﴾ [النساء.]120 :
ََ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ََُ َ َ ّ َ
َ ََ َ ُ
ُ
ل
وقال تعالى﴿ :وأن ِّفقوا ِّمن ما رزقناكم ِّمن قب ِّل أن يأ ِّتي أحدكم املوت فيقو ر ِّب لوال
ََ
َ ُ
َ
َُ
َ َ َ َ َ
ََ َُ ّ َ ُ َ
ّللا نف ًسا ِّإذا َج َاء أ َجل َها
أخرت ِّني ِّإلى أ َجل ق ِّريب فأصد َق َوأكن ِّمن الص ِّال ِّح َين ( )10ولن يؤ ِّخر
َ ُ َ
َ ُ َ
ّللا خ ِّبير ِّب َما تع َملون﴾ [املنافقون.]11-10 :
و
فاملوت خير واعظ ،وهللا يقولُ ﴿ :ك ُّل َمن َع َلي َها َفان (َ )26و َيب َقى َوج ُه َرّب َك ُذو ال َ
الل
ج
ِّ
ِّ
ُ
ُ
َواإلك َرام﴾ [الرحمن ]27-26 :وقالُ ﴿ :ك ُّل َنفس َذائ َق ُة املَوت َوإن َما ُت َوفو َن أ ُج َ
وركم َيو َم
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ َ َ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُّ َ
ََ ُ ُُ
ور﴾ [آل
ال ِّقيام ِّة فمن زح ِّزح عن الن ِّار وأد ِّخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا ِّإال متاع الغر ِّ
عمران.]185 :
وهللا إن تذكر املوت مفيد للغاية ،فتذكر املوت قبل نومك ،وعندما تدعوك نفسك إلى
املعصية ،أو للتعلق بهذه الدنيا ،فإن تذكره مفيد للغاية في تزهيد العبد في الدنيا وتشجيعه
وتحميسه ملا يبقى بعد املوت.
وقد سمى العلماء املوت بالقيامة الصغرى وقالوا :من مات فقد قامت قيامته .فتذكر
ُ
املوت وما بعده يدعونا ألن نشتغل بما ينفعنا بعد املوت ،وملا خلقنا من أجله ،وأال نغفل
فإن الشيطان حريص على طول األماني وطول األمل فينشغل باألماني عن طاعة هللا.
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أسأل هللا أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة ،وأن نلقى هللا ر ً
اضيا عنا ،وأن يجعلنا
من أهل القناعة والزهد والورع ،املقبلين عليه بما يرضيه ،واملستعيذين منه ،وقد أعاذهم
سبحانه بكرمه من كل ما ُيسخطه ،إنه أرحم الراحمين ،وجزاكم هللا ً
خيرا.
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