د .إدريس ابن الضاوية

العمر يف حساب الله تعاىل

هو الزمن الذي استغرقته الطاعات،
واستهلكته المبرات

قد تواترت النصوص يف التنبيه عىل أمهية زمن العمر ،وتتابع التناقل

عىل رضورة استثامره فيام ينفع يف التعبد احلر ،وتناسلت يف اعتامده يف قصد

مقام الشكر ،وتواصلت يف ارتكابه الجتناب مذاهب العذر ،ليفلح قصد
االستثامر يف احلياة األوىل ،وجيري األجر بعد الرحيل إىل املنزلة األخرى،

التي حيسب فيها من الزمن بام امتأل من الطاعة الرضية ،ويعد الوقت بام

استغرقته املربة الزكية ،وما صحت به النية قبل الفوت ،وما استمر أثره بعد
املوت ،املصطلح عليه يف الرشع بالسنة الرشيفة َ
احل َسنَة ،أو الصدقة اخلبيئة
َ
األ َمنَة ،أو الوقف النفعي برشطه ،أو اإلحسان الغريي بقصده ،الذي ورد

يف مجلته وحده ،قول النبي « :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث
صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له»((( .وقوله« :إن مما يلحق

املؤمن من عمله وحسناته بعد موته :علام علمه ونرشه ،وولدا صاحلا تركه،
ومصحفا ورثه ،أو مسجدا بناه ،أو بيتا البن السبيل بناه ،أو هنرا أجراه ،أو

صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته ،يلحقه من بعد موته»(((.

وألجل ذلك نبه اهلل تعاىل عىل قدر األزمان ،ودعا إىل استثامرها قدر
اإلمكان ،قبل تبدل لذة احلياة غري احلياة ،وعروض ُغ َّصة الوفاة وأمل الشكاة،

يف مثل قوله سبحانه       ﴿ :

          

    

[ ﴾اإلرساء.]12 :

وقوله           ﴿ :



[ ﴾الفرقان .]62 :وقوله معاتبا مضيع األعامر ،وخماصام

معطل واجب االذكار ،ممن ال يدرون أهنم أبدا راحلون ،وال يشعرون
 - 1الترمذي برقم  ،1376والنسائي برقم 3651
 - 2ابن ماجه برقم 242
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أهنم عىل مناكب الليل والنهار سائرون ،يف قوله  ﴿ :

          
         
           

[ ﴾        فاطر:

 36ـ  .]37وقوله ﷺ« :أعذر اهلل إىل امرئ أخر أجله ،حتى بلغه ستني
سنة»((( .وقوله« :نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس :الصحة والفراغ»(((.

وقوله« :الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع نفسه

هواها ومتنى عىل اهلل»(((.

وهي دعوة واضحة إلبقاء األثر الصالح بعد االنتقال ،وترك امتداد
النفع بعد االرحتالُ ،تتَدارك به اهلفوات والتقصرياتُ ،
وتحى به آثار
الزالت والسيئات  ،و ُترفع به الدرجات املقامات ،فيطول الزمن األريض
بسببها ،ويزكو الفعل اخلريي بطريقها ،وتعظم به املثوبة بحسن االستنان
املتبع ،وتسمو به درجة املعروف املصطنع ،الذي ُيبتغى به تواصل إدخال

الرسور عىل أصحاب الفاقة واحلاجة ،ويقصد به دفع أمل املسكنة ،وطرد

ضغط اهلشاشة ،إذ هو أحب األعامل إىل اهلل تعاىل بشهادة رسول اهلل ﷺ،
وأزكى األفعال يف مكارم ِ ْ
ش َع ِة َم ْن َت َسا َمى رشفه اهلل وكرم.
 - 1البخاري برقم 6419
 - 2البخاري برقم 6412
 - 3أ�حمــد  ،350/28والترمــذي برقــم  .2459قال الترمذي رحمه الله عقبه« :هذا حديث حســن».ثم
زاد :ومعنى قوله :من دان نفســه يقول حاســب نفســه في الدنيا قبل أ�ن يحاســب يوم القيامة « ويروى عن
عمر بن الخطاب ،قال « :حاسبوا أ�نفسكم قبل أ�ن تحاسبوا ،وتزينوا للعرض ال أ�كبر ،و �إنما يخف الحساب
يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا ويروى عن ميمون بن مهران ،قال« :لا يكون العبد تقيا حتى
يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أ�ين مطعمه وملبسه» .جامع الترمذي .638 /4
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وقد جاء بيان قدر استثامر األوقات ،واستغالهلا بحقها قبل االنفالت،

فيام رواه عبد اهلل بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال« :إن أحب الناس إىل اهلل

تعاىل أنفعهم للناس وأحب األعامل إىل اهلل تعاىل رسور تدخله عىل مسلم
أو تكشف عنه كربة أو تقيض عنه دينا أو تطرد عنه جوعا وألن أميش مع أخ

يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد يعني مسجد املدينة شهرا
ومن كف غضبه سرت اهلل عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه

مأل اهلل قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه يف حاجة حتى يتهيأ له
أثبت اهلل قدمه يوم تزول األقدام»(((.

وعن أيب كثري السحيمي عن أبيه قال :سألت أبا ذر قلت دلني عىل

عمل إذا عمل العبد به دخل اجلنة قال سألت عن ذلك رسول اهلل ﷺ فقال:

«يؤمن باهلل» .قال :فقلت :يا رسول اهلل ،إن مع اإليامن عمال ،قال« :يرضخ
مما رزقه اهلل» .قلت :وإن كان معدما ال يشء له ،قال« :يقول معروفا

بلسانه» .قال :قلت :وإن كان عييا ال يبلغ عنه لسانه .قال« :فيعني مغلوبا».
قلت :فإن كان ضعيفا ال قدرة له .قال« :فليصنع ألخرق» .قلت :وإن كان

أخرق .قال .فالتفت إيل وقال« :ما تريد أن تدع يف صاحبك شيئا من اخلري،
فليدع الناس من أذاه» .فقلت :يا رسول اهلل ،إن هذه كلمة تيسري .فقال ﷺ:
«والذي نفيس بيده ،ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد هبا ما عند اهلل ،إال
أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله اجلنة»(((.

ومن أحق ما ينبغي االنتهاض له الكتساب الوقت وتثمريه ،والرتقب

به إلطالة العمر ومتديده ،بام يستعاد به الوصال ،وتستصلح به اخلصال،
 - 1الطبراني في معجمه الكبير . 453/12
 - 2صحيح ابن حبان 96/2
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ليكون خبيئة صاحلة يف دار الدنيا ،ومنجاة يوم الفزع يف األخرى ،بعد
اإليامن ورشوطه ،وصحة االعتقاد بتنزهيه :الرضا باهلل ورسوله ،وحمبة

اهلل ومبعوثه ،وحمبة القرآن وتعاليمه  ،وتعلمه والتعايل به ،والذكر بأزمانه

وأنواعه وجمالسه ،وخوف اهلل يف مقامه وإبصاره وجزائه ،والبكاء احلار
من خشيته ،وحمبة لقائه ورؤيته ،واحلفاظ عىل أحكام مفرتضاته،والصيام

بقيامه وحتفظاته ،واإلمساك بتنفالته ،والقيام بتخشعاته ،والزكاة بحضور
إخالصه ،واحلج بمستلزماته وآدابه ِ
وص َ
التِ ِه ،وتلقي احلقوق بقوة إيقانه،
وإحصاء ُّ
الش َعب بإبصار َجنَانِ ِه.
ثم حيصن هذه األركان بمواجب اجلنان من الصاحلات ،وسعيها
بالباقيات الغاليات اخلالدات ،التي عليها املعتمد ،وهبا تنحل العقد ،مثل:
التعلق باملساجد ،وقصد مواقع املواجد ،وموافقة اجلامعة يف ائتالفها،
وخاصة املالئكة يف تأمينها ،واحلرص عىل الربدين ،وبر الوالدين ،وإسباغ
الوضوء بعدده ،والتشهد بعقبه ،واألذان بحق وقته ،والتعقيب بتأمل لفظه،
وصالة اثنتي عرشة ركعة يف يومه  :ـ ركعتي الفجر ،وأربع قبل الظهر،
واثنتني بعده ،وأربع قبل العرص ـ  ،والتسبيح أدبار الصلوات باملعقبات،
والوضوء عند كل حدث من األحداث ،وصالة الضحى للثواب ،وادخارها
حلسن املآب ،وبذل املاعون بصوره ،وإماطة األذى عن حمله ،ومجيل الصرب،
وسالمة الصدر ،وعيادة املريض املشتكي ،والزيارة يف اهلل املزكي ،ورضخ
املتيرس ،واجلود باملقتدر ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والداللة عىل
األمر املعترب ،والغض من تطلع البرص ،وإعانة العاجز ذي الرضر ،وإكرام
اليتيم املكروب ،ونرصة الضعيف املغلوب ،وكف األذى ،وبذل الندى،
ورد السالم ،وإطابة الكالم ،وإطعام الطعام ،وتشميت العاطس ،وإفراح
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جلنَازة ،وكظم َ
اآليس،وإجابة الدعوة ،وسرت الزلة ،واتباع ا ِ
احلزازة(((،
وتسهيل املَ َجازة((( ،وقضاء احلاجات ،والنفع بالشفاعات،وتلبية َّ
الط ِل َبات،
وختفيف اآلفات ،والبدء بالسالم ،والنصح لألنام ،وإخراج األذى من
املسجد ،وقصده املتجدد ،وتعقيبه املتعدد،والتبسم يف وجه املسلم ،وإفراح
املتهمم ،وحسن اجلوار ،والتامس األعذار ،وإرشاد الضال ،وإفراح اآلل،
بالتوسعة واالحتامل ،والبرص لرديئ البرص ،وهداية أويل الرضر ،وإسامع
الصم ،وسقي البهم ،وسخاوة النفس ،وحسن األنس ،وداللة املستدل عىل
قصوده ،وإعانة الرجل عىل ركوبه ،والعدل يف القضاء  ،وترك رش املراء،
والكلمة الطيبة ،والفكرة املعجبة ،والتعبري عمن ال يفصح ،والرتك ملا يقرح،
وشدة احلياء ،وسقي املاء ،وعالج الداء ،واإلسعاف بالدواء ،وإيناس
الوحشان ،وإمداد اإلخوان ،وإهناض الكسالن ،والصدق يف التجارة،
واستبعاد املكاثرة،والسامحة يف البيع والرشاء ،والرفق يف القضاء واالقتضاء،
وإنظار املعرس ،وإقالة املتعثر ،والتجاوز يف النقد ،والقيام بالعهد ،وسرت سوء
املؤمن ،وإعذار من افتتن ،وتعزية املسلم ،وختفيف املؤمل ،وإفشاء السالم،
وإطعام الطعام ،وصلة األرحام ،وترك احلرام ،وأداء األمانة ،واجتناب
اخليانة ،وحفظ البطن بقيده ،وصون الفرج بحبسه ،وحبس اللسان
بحده ،وبذل النفع بوجهه ،والقسط يف احلكم ،والرفض للظلم ،والعفة
يف الكسب ،واتقاء العيب ،والتعفف يف العرض ،واالتقاء للدحض(((،
ورمحة الضعيف ،وتوقري الرشيف ،ودعاء االستسالم عند االضطجاع،
والتواضع القلبي بال ارتفاع ،والتنزه عن قصد السؤال ،واإلمجال يف تطلب
املال ،والتعلم لرب العاملني ،واملحبة يف حبله املتني ،وترك اجلدال ،وأكل
 - 1الحزازة :وجع في القلب من غيظ ونحوه ،ويجمع حزازات .والحزاز أ�يضا .لسان العرب مادة [جوز].
 - 2المجازة :الطريق �إذا قطعت من أ�حد جانبيه �إلى ال آ�خر .والمجازة :الطريق في السبخة .لسان العرب
مادة [جوز].
 - 3الدحض :الزلق
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احلالل ،وقرى الضيف ،وغض الطرف ،وإحسان العرشة ،وصيانة األلفة،
وحتمل البالء ،والرضا بالقضاء ،واإلفادة بصحيح اخلرب ،واقتفاء أحسن
األثر ،والتصرب لفقد املحبوبات ،والتسليم لفوت املطلوبات ،واملسارعة إىل
الواجبات ،واملبادرة إىل املستحقات ،والسبق
إىل املكرمات ،وإكرام البنات املؤنسات،
ال يتأتى ذلك وأداء حقوق الكفارات ،ولزوم االستغفار
إال بمعرفة يف األوقات ،والعفو عن صنوف اإلساءات،
وكف الغضب اجلارح ،وركوب احللم
السعي المقبول
الناصح ،واسرتحام أرحم الرامحني ،والتامس
في اآلخرة،
شفاعة الشافعني.

والتحفظ المنجي
من بؤس الحافرة،
والمبادرة إلى
أداء حق الوقت،
والتزام ما يجب
قبل الفوت،
واستغالل
المواهب في
اكتساب
المعارف،
واستحضار صعاب
المواقف ،وإتيان
ما يدفع المخاوف

وال يتأتى ذلك إال بمعرفة السعي املقبول

يف اآلخرة ،والتحفظ املنجي من بؤس احلافرة،
واملبادرة إىل أداء حق الوقت ،والتزام ما جيب

قبل الفوت ،واستغالل املواهب يف اكتساب
املعارف ،واستحضار صعاب املواقف ،وإتيان
ما يدفع املخاوف ،التي تعني إىل إثامر العلوم
التي حيتاجها الناس يف حياهتم ،وإزهار املناهج

التي يضطر اخللق إليها يف معاشهم ،فتكون يف

بعض أيام دهرهم مفزعهم ملعرفة ما أمههم من

أمور الدين أو الدنيا ،ومرجعهم يف األحوال
لبلوغ السعادة العليا ،فيستمر لسان الصدق
يف اآلخرين ،ويعظم املقام عند رب العاملني،
ويؤمن من الفزع يف أول منازل اآلخرة ،ويسلم
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من سوء العرض مبتدأ الساهرة ،الذي سنكشف فيه هلو الزمن القصري،
ويتحدد فيه حقيقة سعي املصري ،وحيصل ما استكن يف الضمري ،إسعادا

وإشقاء.

ومن أوعظ ما ينفع معطي الرشوط حظوظها ،وأجل ما يفرح موفيها

معقودها وحمفوظها قول النبي ﷺ« :إن امليت إذا وضع يف قربه إنه يسمع
خفق نعاهلم حني يولون عنه ،فإن كان مؤمنا ،كانت الصالة عند رأسه،

وكان الصيام عن يمينه ،وكانت الزكاة عن شامله ،وكان فعل اخلريات من
الصدقة والصلة واملعروف واإلحسان إىل الناس عند رجليه ،فيؤتى من قبل

رأسه ،فتقول الصالة :ما قبيل مدخل ،ثم يؤتى عن يمينه ،فيقول الصيام :ما

قبيل مدخل ،ثم يؤتى عن يساره ،فتقول الزكاة :ما قبيل مدخل ،ثم يؤتى من

قبل رجليه ،فتقول فعل اخلريات من الصدقة والصلة واملعروف واإلحسان
إىل الناس :ما قبيل مدخل ،فيقال له :اجلس فيجلس ،وقد مثلت له الشمس

وقد أدنيت للغروب ،فيقال له :أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول

فيه ،وماذا تشهد به عليه؟ فيقول :دعوين حتى أصيل ،فيقولون :إنك ستفعل،
أخربين عام نسألك عنه ،أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه،

وماذا تشهد عليه؟ قال :فيقول :حممد أشهد أنه رسول اهلل ،وأنه جاء باحلق

من عند اهلل ،فيقال له :عىل ذلك حييت وعىل ذلك مت ،وعىل ذلك تبعث
إن شاء اهلل ،ثم يفتح له باب من أبواب اجلنة ،فيقال له :هذا مقعدك منها،
وما أعد اهلل لك فيها ،فيزداد غبطة ورسورا ،ثم يفتح له باب من أبواب

النار ،فيقال له :هذا مقعدك منها وما أعد اهلل لك فيها لو عصيته ،فيزداد
غبطة ورسورا ،ثم يفسح له يف قربه سبعون ذراعا ،وينور له فيه ،ويعاد
اجلسد ملا بدأ منه ،فتجعل نسمته يف النسم الطيب وهي طري يعلق يف شجر
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اجلنة ،قال :فذلك قوله تعاىل ﴿       

.﴾          

[إبراهيم .]27 :قال« :وإن الكافر إذا أيت من قبل رأسه ،مل يوجد يشء ،ثم

أيت عن يمينه ،فال يوجد يشء ،ثم أيت عن شامله ،فال يوجد يشء ،ثم أيت

من قبل رجليه ،فال يوجد يشء ،فيقال له :اجلس ،فيجلس خائفا مرعوبا،
فيقال له :أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به

عليه؟ فيقول :أي رجل؟ فيقال :الذي كان فيكم ،فال هيتدي السمه حتى
يقال له :حممد ،فيقول :ما أدري ،سمعت الناس قالوا قوال ،فقلت كام قال

الناس ،فيقال له :عىل ذلك حييت ،وعىل ذلك مت ،وعىل ذلك تبعث إن

شاء اهلل ،ثم يفتح له باب من أبواب النار ،فيقال له :هذا مقعدك من النار،
وما أعد اهلل لك فيها ،فيزداد حرسة وثبورا ،ثم يفتح له باب من أبواب
اجلنة ،فيقال له :ذلك مقعدك من اجلنة ،وما أعد اهلل لك فيه لو أطعته فيزداد

حرسة وثبورا ،ثم يضيق عليه قربه حتى ختتلف فيه أضالعه ،فتلك املعيشة
الضنكة التي قال اهلل« :فإن له معيشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى»

[طه ]124 :فال يكون يف املوقفني الفاصلني يف املصري يشء أنفس من العمل
الصالح اجلامع لرشوط قبوله الذي تبدو حقيقة قدره بني باقي املحبوبات،
وسائر املطلوبات التي أعطاها اإلنسان يف عمره جهده وأخلص هلا وكده.
وقد بني ذلك أحسن بيان قول النبي ﷺ :لكل إنسان ثالثة أخالء ،فأما

خليل فيقول :ما أنفقت فلك ،وما أمسكت فليس لك ،فذلك ماله ،وأما
خليل فيقول :أنا معك ،فإذا أتيت باب امللك تركتك ورجعت ،فذاك أهله
وحشمه ،وأما خليل فيقول :أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت ،فذلك

عمله ،فيقول :إن كنت ألهون الثالثة عيل»(((.
 - 1مسند الطيالسي  ،504/2وابن حبان 374/7
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وفصل ذلك بأوضح برهان ،وأرشف سلطانُ ،ي َت َق ّب ُل بالشكرَ ،و ُيدْ َر ُج
يف الذخر ،يف قول الرباء بن عازب ريض اهلل عنه :خرجنا مع النبي ﷺ،

يف جنازة رجل من األنصار ،فانتهينا إىل القرب ،وملا يلحد ،فجلس رسول
اهلل ﷺ ،وجلسنا حوله ،كأن عىل رؤوسنا الطري ،ويف يده عود ينكت يف
األرض ،فرفع رأسه ،فقال« :استعيذوا باهلل من عذاب القرب مرتني ،أو

ثالثا» ،ثم قال« :إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من

اآلخرة ،نزل إليه مالئكة من السامء بيض الوجوه ،كأن وجوههم الشمس،

معهم كفن من أكفان اجلنة ،وحنوط من حنوط اجلنة ،حتى جيلسوا منه مد
البرص ،ثم جييء ملك املوت ،عليه السالم ،حتى جيلس عند رأسه ،فيقول:

أيتها النفس الطيبة ،اخرجي إىل مغفرة من اهلل ورضوان» .قال« :فتخرج

تسيل كام تسيل القطرة من يف السقاء ،فيأخذها ،فإذا أخذها مل يدعوها
يف يده طرفة عني حتى يأخذوها ،فيجعلوها يف ذلك الكفن ،ويف ذلك
احلنوط ،وخيرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت عىل وجه األرض» قال:
«فيصعدون هبا ،فال يمرون ،يعني هبا ،عىل مإل من املالئكة ،إال قالوا :ما هذا

الروح الطيب؟ فيقولون :فالن بن فالن ،بأحسن أسامئه التي كانوا يسمونه

هبا يف الدنيا ،حتى ينتهوا هبا إىل السامء الدنيا ،فيستفتحون له ،فيفتح هلم
فيشيعه من كل سامء مقربوها إىل السامء التي تليها ،حتى ينتهى به إىل السامء
السابعة ،فيقول اهلل عز وجل :اكتبوا كتاب عبدي يف عليني ،وأعيدوه إىل
األرض ،فإين منها خلقتهم ،وفيها أعيدهم ،ومنها أخرجهم تارة أخرى».

قال« :فتعاد روحه يف جسده ،فيأتيه ملكان ،فيجلسانه ،فيقوالن له :من
ربك؟ فيقول :ريب اهلل ،فيقوالن له :ما دينك؟ فيقول :ديني اإلسالم،
فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هو رسول اهلل ﷺ،
فيقوالن له :وما علمك؟ فيقول :قرأت كتاب اهلل ،فآمنت به وصدقت،
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فينادي مناد يف السامء :أن صدق عبدي ،فأفرشوه من اجلنة ،وألبسوه من
اجلنة ،وافتحوا له بابا إىل اجلنة» .قال« :فيأتيه من روحها ،وطيبها ،ويفسح

له يف قربه مد برصه» .قال« :ويأتيه رجل حسن الوجه ،حسن الثياب ،طيب
الريح ،فيقول :أبرش بالذي يرسك ،هذا يومك الذي كنت توعد ،فيقول له:

من أنت؟ فوجهك الوجه جييء باخلري ،فيقول :أنا عملك الصالح ،فيقول:

رب أقم الساعة حتى أرجع إىل أهيل ،ومايل» .قال« :وإن العبد الكافر إذا

كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة ،نزل إليه من السامء مالئكة سود
الوجوه ،معهم املسوح ،فيجلسون منه مد البرص ،ثم جييء ملك املوت،

حتى جيلس عند رأسه ،فيقول :أيتها النفس اخلبيثة ،اخرجي إىل سخط

من اهلل وغضب» .قال« :فتفرق يف جسده ،فينتزعها كام ينتزع السفود من
الصوف املبلول ،فيأخذها ،فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حتى

جيعلوها يف تلك املسوح ،وخيرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت عىل وجه
األرض ،فيصعدون هبا ،فال يمرون هبا عىل مأل من املالئكة ،إال قالوا :ما

هذا الروح اخلبيث؟ فيقولون :فالن بن فالن بأقبح أسامئه التي كان يسمى

هبا يف الدنيا ،حتى ينتهى به إىل السامء الدنيا ،فيستفتح له ،فال يفتح له»،
ثم قرأ رسول اهلل ﷺ« :ال تفتح هلم أبواب السامء وال يدخلون اجلنة حتى
يلج اجلمل يف سم اخلياط» [األعراف ]40 :فيقول اهلل عز وجل« :اكتبوا

كتابه يف سجني يف األرض السفىل ،فتطرح روحه طرحا» .ثم قرأ« :ومن
يرشك باهلل ،فكأنام خر من السامء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان

سحيق» [احلج« ]31 :فتعاد روحه يف جسده ،ويأتيه ملكان ،فيجلسانه،

فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :هاه هاه ال أدري ،فيقوالن له :ما دينك؟
فيقول :هاه هاه ال أدري ،فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟

فيقول :هاه هاه ال أدري ،فينادي مناد من السامء أن كذب ،فافرشوا له من
11

النار ،وافتحوا له بابا إىل النار ،فيأتيه من حرها ،وسمومها ،ويضيق عليه

قربه حتى ختتلف فيه أضالعه ،ويأتيه رجل قبيح الوجه ،قبيح الثياب ،منتن
الريح ،فيقول :أبرش بالذي يسوءك ،هذا يومك الذي كنت توعد ،فيقول:

من أنت؟ فوجهك الوجه جييء بالرش ،فيقول :أنا عملك اخلبيث ،فيقول:

رب ال تقم الساعة»(((.

فانظر أخي العزيز وأنت يف َح ْج ِرك ،وتأمل معي بعميق فكرك وصائب

فهمك ،إىل هذا اجلزاء الوفاق ،ونوع العطاء بعد الفراق ،اجلامع لإلرضاء

واإلشكاء ،واإلضحاك واإلبكاء ،يف هذا املوقف الصعب العسري ،وزمن
الفصل اخلطري ،الذي ينفرد فيه اإلنسان فيه بعمله ،ويتبوأ مقعده فيه

بحسبه ،وعىل قدر مستوى القبول الذي حيظي برشفه ،وفضل الرضا الذي
خيتصه اهلل بسببه ،إذ يرى املَ َل َك املقربني يف صورها اجلميلة ،ويبرص املنعمني

يف أشكاهلم اجلليلة ،التي أذن اهلل تعاىل بتشكلها ،وأمر سبحانه بوجه متثلها،
حسب حال املتشكل له من العباد ،الشاهد عىل مستوى كسبهم املستفاد،

لينكشف بتشكلهم قدر املهتدي املستبرص ،وتظهر منزلة الغافل الساهي
املستهرت.

ثم انظر كيف جيلس العابد وكيف خياطب الراشد بذلكم اخلطاب
الرقيق ،واألسلوب الرحيم الرفيق ا ُمل ْن ِس يف تعب الدنيا ونكدها ،واملهون

هلمها وغمها ،وتواتر عنائها وغامئها ،التي طبع اهلل تعاىل احلياة الدنيا عليها،

وصبغها به فصار سمة لدهيا ،وكيف تطيب رحيه الرامزة لطيب عمله ،
ويزكو َع ْر ُف ُه الدال عىل صالح ُمؤَ َّم ِل ِه ،الذي أسلفه زمن وجوده اعتقادا
وأفعاال،وقدمه بأسباب قبوله مقاما وحاال ،وترصفا سهال عدال وكسبا

 - 1أ�حمد 503/30
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حالال ،وكيفية أداء أمانة االستخالف بتامم العدل واإلنصاف يؤدى به حق

اهلل تعاىل وحق رسوله ﷺ وحق ذوي القربى ثم حق سائر الناس.

ثم انظر كيف يرتقي بحسن كسبه إىل عليني ،حيث مواقع الصديقني

وصدَّ قوا رسوله وما أخلفوه،
والصاحلني ،الذين َصدَ قوا اهلل ما وعدوهَ ،

وانظر كيف جييب بيرس عن األسئلة املصريية ،وكيف يتثبت عند رؤية
األشكال ال ُّن ْكرية ،وكيف يستسهل اخلضوع لسنة اإلقبار ،وينتفي عنه

مواجب العار ،بإجابته املتتابعة املوفقة ،وكلامته املنتظمة املسددة ،املوافقة

للمطلوب واملنسجمة مع الرشط املرغوب ،الذي خلصته احلياة الطيبة يف
العاجلة ،واإلقامة العارضة يف الزائلة ،احلافلة بأداء ما يلزم من احلقوق،
واجتناب مواقع العقوق واملروق ،لضامن الثبات يف هذا املوقف املطروق،

الذي أنذر به الصادق املصدوق ،تأويال لقول اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله ،عىل

لسان أيب األنبياء إبراهيم خليله        ...﴿ :

[﴾          الشعراء  88ـ .]89

ثم انظر كيف يتجسد عمله الصالح اجلامع ملا عمله ،وكيف يتمثل له
نوع كسبه الذي قدمه ،متثال ُيبِنيُ عن حقيقة اخلليل الذي هدى اهلل تعاىل
إىل إيثاره يف الدنيا ،وأعان عىل ترك الصوارف امللهية بعزيمة عليا ،ليؤنسه

يف وحشته الغيبية ،ويؤمنه يف غربته الربزخية ،التي جييء فيها اخلالئق
فرادى متجردين ،وحيارى خاضعني منكرسين ،تاركني كل ما ُخ ِّو ُلوا وراء

ظهورهم لغريهم ،مفارقني كل ارتفاقاهتم ،مباينني كل مقتنياهتم وزينتهم،
إىل من شاء اهلل من ُو َّراثِ ِهم بعد ذهاهبم وتوليهم ،مرهتنني بنوع كسبهم،
نازلني كرها إىل دار اجلزاء َم ُس ِ
وقني إىل اهلناء أو الشقاء ـ عياذا باهلل تعاىل ـ .
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إن من يتوقع ذلك من نفسه ،ويرتقبه يف
يومه وأمسه ،يندم من ساعته ،ويقلع عن إساءته،
وينفصل عن لئيم أفعاله ،وينأى عن ذميم
خصاله ،ويكف عن ادعائه وكربيائه ،ويقلع
عن انغامسه يف غيه وشهواته ،مسارعا يف أنواع
مرباته ،متأمال يف أفعاله وأعراقه ،مستشفا من
أحواله وأخالقه ،مراجعا مجيع ترصفاته ،متوسال
إىل اهلل تعاىل بجميل عفوه وفضل رمحاته ،متذرعا
يف طاعته برشيعته ال خيل بأدائها ،ملتزمابحق
فرائضه ال َي ِض ُّل عن قضائها.

ولنصغ جميعا
ونحن نحاسب
أنفسنا في زمن
الح ْج ِر ،ونتصرف
َ
به بمقتضى
الح ْج ِر ،الذي
ِ
يشهد له شرف
أخالقنا ،وينطق
به وفور إشفاقنا
إلى قول ابن
مسعود سيدنا
وإمامنا :إنكم
في ممر الليل
والنهار ،في آجال
منقوصة ،وأعمال
محفوظة ...

ولنصغ مجيعا ونحن نحاسب أنفسنا يف
احل ْج ِر ،ونترصف به بمقتىض ِ
زمن َ
احل ْج ِر،
الذي يشهد له رشف أخالقنا ،وينطق به وفور
إشفاقنا إىل قول ابن مسعود سيدنا وإمامنا:
إنكم يف ممر الليل والنهار ،يف آجال منقوصة،
وأعامل حمفوظة ،واملوت يأيت بغتة ،فمن زرع
خريا يوشك أن حيصد رغبة ،ومن زرع رشا
يوشك أن حيصد ندامة ،ولكل زارع ما زرع(((.
وما من أحد إال ويف عقله نقص عن حلمه
وعلمه ،وذلك أنه إذا اتته الدنيا بزيادة يف مال
ظل فرحا مرسورا ،والليل والنهار دائبان يف
هدم عمره ال حيزنه ذلك ،ضل ضالله ،ما ينفع مال يزيد ،وعمر ينقص(((؟.
 - 1حفظ العمر لابن الجوزي ص43 :
 - 2صفة الصفوة ص244 :
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وإىل قول احلسن البرصي رمحه اهلل :ليس يوم يأيت من أيام الدنيا إال

يتكلم ويقول :يا أهيا الناس إين يوم جديد ،وأنا عىل ما يعمل يف شهيد ،وإين

لو قد أفلت شميس مل أرجع إليكم إىل يوم القيامة(((.

وإىل قول أيب بكر بن عياش بن سامل األسدي :أحدهم لو سقط منه

درهم لظل يومه يقول :إنا هلل!! ذهب درمهي ،وهو يذهب يومه؛ وال يقول:

ذهب يومي ما عملت فيه(((.

وإىل قول رابعة العدوية لسفيان الثوري :إنام أنت أيام معدودة ،فإذا

ذهب يومك ذهب بعضك ،ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل،

وأنت متى تعلم فاعمل(((.

وأمتع ما ختتم به فقرة هذه الورقة املشوقة ،وأذكر ما تذيل به هذه

الكلمة املشفقة ،تذكرة لطالب العلم ،وتبرصة ألويل الفهم ،قول أيب هالل

احلسن بن عبد اهلل العسكري وهو ينصح العاقل يف استغالل عمره فيام

ينفعه من التحصيل املرشق الذي يرفع الذكر ويبقي األثر انقضاء الدهر :إذا

كنت أهيا األخ ترغب يف سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع املنزلة بني اخللق،
وتلتمس عزا ال تثلمه الليايل واأليام وال َتت ََح َّي َف ُه الدهور واألعوام ،وهيبة
بغري سلطان ،وغنى بال مال ،ومنعة بغري سالح ،وعالء من غري عشرية،

وأعوانا بغري أجر ،وجندا بال ديوان وفرض ،فعليك بالعلم ،فاطلبه يف

مظانه ،تأتك املنافع عفوا ،وتلق ما يعتمد منها صفوا ،واجتهد يف حتصيله
ليايل قالئل ،ثم تذوق حالوة الكرامة مدة عمرك ،ومتتع بلذة الرشف فيه

 - 1حفظ العمر لابن الجوزي ص36 :
 - 2حفظ العمر لابن الجوزي ص36 :
 - 3حفظ العمر لابن الجوزي ص36 :
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بقية أيامك ،واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك.وألمر ما اجتهد فيه طائفة
العقالء ،وتنافس عليه احلكامء ،وحتاسد فيه الفضالء ،وال يصلح احلسد
وامللق يف يشء غريه…(((.

ثم قال :فإذا كان العلم مؤنسا يف الوحدة ،ووطنا يف الغربة ،ورشفا

للوضيع ،وقوة للضعيف ،ويسارا للمقرت ،ونباهة للمغمور حتى يلحقه

باملشهور املذكور ،كان من حقه أن يؤثر عىل أنفس األعالق ،ويقدم عىل أكرم

العقد ،ومن حق من يعرفه حق معرفته أن جيتهد يف التامسه ليفوز بفضيلته.

فإن من كانت هذه خصاله ،كان التقصري يف طلبه قصورا ،والتفريط يف
حتصيله ال يكون إال بعدم التوفيق ،ومن أقرص عنه أو قرص دونه ،فليأذن

بخرسان الصفقة ،وليقر بقصور اهلمة ،وليعرتف بنقصان املعرفة ،وليعلم

أنه غبن احلظ األوفر ،وخدع عن النصيب األجزل ،وباع األرفع باألدون،
وريض باألخس عوضا عن األنفس ،وذلك هو الضالل البعيد.

(((

وقول احلافظ املريب زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل:

املوتى يف قبورهم يتحرسون عىل زيادة يف أعامهلم بتسبيحة وبركعة ،ومنهم
من يسأل الرجعة إىل الدنيا لذلك فال يقدرون عىل ذلك ،قد حيل بينهم

وبني العمل ،غلقت منهم الرهون.

ورؤي بعضهم يف املنام فقال :ندمنا عىل أمر عظيم نعلم وال نعمل،

وأنتم تعملون وال تعلمون ،واهلل لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان
يف صحيفة أحدنا ،أحب إليه من الدنيا وما فيها.

 - 1الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ص43 :
 - 2الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ص49 :
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ثم قال :قال بعض السلف :كل يوم يعيش فيه املؤمن غنيمة وقال

بعضهم :بقية عمر املؤمن ال قيمة له يعني أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف
منه من الذنوب بالتوبة ،وأن جيتهد فيه يف بلوغ الدرجات العالية بالعمل
الصالح .فأما من فرط يف بقية عمره؛ فإنه خارس؛ فإن ازداد فيه من الذنوب
فذلك هو اخلرسان املبني ،األعامل باخلواتيم من أصلح فيام بقي غفر له ما

مىض ،ومن أساء فيام بقي أخذ بام بقي وما مىض.

وما مىض من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهب لذاته وبقيت تبعاته،

وكأنه مل يكن إذا جاء املوت وميقاته؛ قال اهلل عز وجل:

﴿  
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واحلمد هلل رب العاملني

وكتبه تذكرة ألحبائه من أبناء أمته عىل اختالف اختياراهتم وتعدد
انتامءاهتم وتباين اجلزئيات من اجتهاداهتم

الدكتور إدريس ابن الضاوية

 19رمضان األبرك 1441
 13ـ  05ـ 2020

 - 1لطائف المعارف ص302 :
17

