ف املوت تذكي ابلل ولقائه ،فهو عربة للذاكرين
ِ
ور﴾
يقول ربنا تبارك وتعاىل﴿ :الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْْلَيَاةَ ليَ ْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َس ُن َع َملا َو ُه َو ال َْع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
آدم ِابلْمو ِ
تَ ،و َج َع َل ُّ
[امللك .]2 :قال قتادة :كان رسول هللا ﷺ يقول« :إِ َّن َّ
الدنْيَا َد َار َحيَاةٍ،
اَّللَ أَ َذ َّل بَِن َ َ َ ْ
ُُثَّ َدار مو ٍ
تَ ،و َج َع َل ْاْل ِخ َرةَ َد َار َج َز ٍاءُُ ،ثَّ َد َار بَ َق ٍاء» .وعن أيب الدرداء أن النيب ﷺ قال« :لَ ْوَل ثََلث َما
َ َْ
ك لََوَّّثب».
تَ ،وإِنَّهُ َم َع َذلِ َ
ض َوالْ َم ْو ُ
طَأْطَأَ ابْ ُن َ
آد َم َرأْ َسهُ :الْ َف ْق ُر َوالْ َم َر ُ

إن اليقني املتحصل لدى املسلم أن هذه الدنيا دار ممر وابتالء ،وأن مثل العابر فيها كمثل رجل استظل يف
ظل شجرة مث ما لبث أن فارقها إىل وجهته .وهذا ما ينتج عند املؤمن مهة يف السعي وعمالا دؤوبا يف االستعداد
وعدم الركون هلذه الدنيا ،بعتبارها فانية ،والعاقل ال يؤثر الفاين على الباقي ،وال يستبدل الذي هو أدىن بلذي
ٍ
الدنْ يا وما ِع ْن َد َِّ
ِ
ِِ
آمنُوا َو َعلَى َرّبِِ ْم
هو خري﴿ .فَ َما أُوتِيتُم ِمن َش ْيء فَ َمتَ ُ
ين َ
اع ا ْْلَيَاة ُّ َ َ َ
اَّلل َخ ْي َوأَبْ َقى للَّذ َ
يَتَ َوَّكلُو َن﴾ [الشورى.]36 :
وإن العمل هو مثرة اإلميان ،املرتتبة على العلم .فمن أيقن بملوت وغفل عن اآلخرة كان أمحق ،ومن عرف
حقيقة الدنيا مث علق هبا قلبه كان ذلك حسرة عليه .يقول ابن القيم رمحه هللا" :طائِر الطَّْبع يرى احلبَّة وعني
العقل ترى الشرك غري أن عني اهلوى عميا .وإن الشر كله يف الغفلة ،والنجاة يف الفطنة" .ويف ذلك يقول
ِ
ت ،والْع ِ
ِ
ِ
اج ُز َم ْن أَتْ بَ َع نَ ْف َسهُ َه َو َاهاَ ،وََتَ َّّن َعلَى
س َم ْن َدا َن نَ ْف َسهُ َو َع ِم َل ل َما بَ ْع َد ال َْم ْو َ َ
رسول هللا « :الْ َكي ُ
َِّ
اَّلل» .وإين ألرجو أن تكون كلمايت هذه تذكرة واعية تصل القلوب فتفقهها فتنقذ من الغفلة قلوبا وتذكرها
بهلل ،علها تنفعين يوم ال ينفع مال وال بنون.

إن النفس البشرية مركبة على الفتور والنسيان ،والركون للدعة والراحة ،غري أن العاقل من داوم على حماسبة
نفسه ،وعرف منها نقاط ضعفها فقومها ،وكانت أزمنة الدعة طارئة عنده ال عادة .فكلما مالت نفسه للدنيا
هنرها ،وكلما رأى منها ميالا لزخرفها أدهبا حىت تستقيم ،فلم يزل كذلك حىت جيدها كما يريد رب العاملني أتتيه
طوعا تقبل على جالله بحلب ،حتب لقاء هللا فيحب هللا لقاءها.

ِ
ين يُ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب﴾
َّهوات ألعني الطباع َّ
فغض َعْنها ﴿الَّذ َ
ويف هذا قول مجيل البن القيم" :تزخرفت الش َ
ِ
وهؤالء يقال َهلم
ك َعلَى ُه ادى ِمن َّرّبِِ ْم َوأ ُْولَ ئِ َ
و﴿أ ُْولَ ئِ َ
ووقع اتبعوها يف بيداء احلسرات َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن﴾ َ
﴿ ُكلُوا َوََتَتَّعُوا قَلِ ايل إِنَّ ُكم ُُّّْم ِرُمو َن﴾ .ملا عرف املوفقون قدر احلَياة ُّ
الدنْيا وقلة املقام فِيها أماتوا فيها اهلوى
ِ
ت
العدو منهم يف زمن البطالة ،فَلَما طالَ ْ
طلبا حلياة األبَد ،ملا استيقظوا من نوم الغَ ْفلَة اسرتجعوا بجلد ما أهنبه َ
َعلَْي ِهم الطَِّريق تلمحوا امل ْقصد فَقرب َعلَْي ِهم البعيد ،وكلما أمرت َهلم احلَياة ،حلى َهلم تذكر ﴿ َه َذا يَ ْوُم ُك ُم الَّ ِذي
َ
وع ُدو َن﴾".
ُكنتُ ْم تُ َ

ِ
اَّلل ما الْ َف ْقر أَ ْخ َشى َعلَي ُكم ول ِ
ط َعلَْي ُك ْم
َك ْن أَ ْخ َشى َعلَْي ُك ْم أَ ْن تُ ْب َس َ
ويف حديث رسول هللا ﷺ« :فَ َو َّ َ
ْ ْ َ
َ
ُّ
وها َوتُ ْل ِهيَ ُك ْم َك َما أَ ْْلَْت ُه ْم» ويقول ﷺ:
الدنْ يَا َك َما بُ ِسطَ ْ
س َ
س َ
وها َك َما تَنَافَ ُ
ت َعلَى َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم فَتَ نَافَ ُ

« ُّ
الدنْ يَا َد ُار َم ْن َل َد َار لَهَُ ،وَْلَا ََْي َم ُع َم ْن َل َع ْق َل لَهُ» .رواه أمحد

ال رسول َِّ
اّللِ بْ ِن َعمرو بْ ِن الْ َع ِ
ح َع ِن النَّا ِر َوأَ ْن يَ ْد ُخ َل
اص قَ َ
َع ْن َعْب ِد َّ
أح َّ
اّلل ﷺَ « :م ْن َ
ب أَ ْن يُ َز ْح َز َ
ال :قَ َ َ
ِ
ِ
َّلل والْي وِم ْاْل ِخ ِر ،ولْيأ ِ
ِ
ْت إِ َل الن ِ
ب أَ ْن يُ ْؤتَى إِل َْي ِه» [تفسري القرآن
َّاس َما ُُِي ُّ
َ
ا ْْلَنَّةَ ،فَ لْتُ ْد ِرْكهُ َمنيَّ تُه َو ُه َو يُ ْؤم ُن ِاب َّ َ َ ْ
العظيم البن كثري]

لقد نطقت احلقائق الصارخة أن املوت مصيبة عظيمة ،وليس أشد على املؤمن من فقد من حيب ،لكن
ِ
َح َس ُن َع َم ال﴾ .فقد جعل هللا يف
هللا سبحانه قد جعل املوت ابتالءا يزن به الناس وأعماهلم﴿ ،ليَ ْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
الصرب على هذه املصيبة أجرا عظيم ا ،ملا فيها من الصرب على أمل الفراق .فليس سواء من جيعل املوت واعظ ا له،
ومن يراه مصيبة يندهبا ويبكي هلا بعينيه دون قلبه ،فإذا انقضت فرتة ذكر املوت عاد ملا كان عليه من اللهو
ال :لَ َّما تويف النَِّيب ﷺ وجاء ِت التَّع ِزية ،جاءهم ٍ
والغفلة .عن َعلِ ِي بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
آت
اّلل َعْنه ،قَ َ
بَ ،ر ِض َي َّ
ُّ
َْ َ َ ْ
ََ َ
ِ
الس َالم علَيكم أ َْهل الْب ي ِ
اّللِ َوبََرَكاته ﴿ ُك ُّل نَ ْف ٍ
صه فَ َق َ
ت َوَر ْمحَة َّ
س َذائَِقةُ
الْ َ َ ْ ْ َ َّ :
يَ ْس َمعو َن ح َّسه َوَال يََرْو َن َش ْخ َ
ِ ِ
اّللِ عزاء ِمن ك ِل م ِ
ِ
صيبة ،وخلَفا ِمن ك ِل هالِ ٍ
كَ ،وَد َركا ِم ْن
َ
ال َْم ْوت َوإِ ََّّنَا تُ َوفَّ ْو َن أ ُ
َ
ْ
ورُك ْم يَ ْو َم الْقيَ َامة﴾ إن ِيف َّ ََ ا ْ
ُج َ
ت ،فَبِ َِّ ِ
ك ِل فَائِ ٍ
اّللِ َوبََرَكاته.
الس َالم َعلَْيك ْم َوَر ْمحَة َّ
ابَ ،و َّ
اّلل فَثقواَ ،وإِ ََّّيه فَ ْارجوا ،فَِإ َّن الْم َ
اب َم ْن ح ِرَم الث ََّو َ
ص َ
[تفسري القرآن العظيم البن كثري]
وإن رسول هللا قد علمنا« :أَ ْكثِروا ِمن ِذ ْك ِر َه ِ
ادِم اللَّ َّذ ِ
ات» .ومل َأر شيئا يعني على طاعة هللا ،ويرد طائر
ُ ْ
اهلوى عن املؤمن أن يوقعه يف املعصية إال ذكر املوت وما بعده من وحدة القرب مث الوقوف بني يدي امللك
اجلبار للحساب .فلذة املعصية كالوهم تدغدغ نفس املؤمن ساعة فإن مل جتد ما جيلوها وقع ،وإال فإن طالب
اجلنة يعلم أهنا حفت مبا تكره النفس من اجتناب اهلوى ،وترك الشهوات.
صغِريا لِ َشأْ ِن الدُّنْيَا،
وإن هللا سبحانه قد جعل املسارعة والتنافس يف أمر اآلخرة مقدما على أمر الدنيا؛ تَ ْ
الدنْ يا * و ِ
ِ
اْلخ َرةُ َخ ْي
َوَْحت ِقريا ألمرها ،وأهنا َدنِيئَة فَانِيَة قَلِيلَة َزائِلَةَ ،ك َما قَ َ
ال تَ َع َاىل﴿ :بَ ْل تُ ْؤث ُرو َن ا ْْلَيَاةَ ُّ َ َ
الدنْيا ِف ِ
ال
اْلخ َرةِ إِل َمتَاع﴾ [الرعدَ ]٢٦ :وقَ َ
َوأَبْ َقى﴾ [األعلىَ ]١٧ ،١٦ :وقَ َ
ال تَ َع َاىلَ ﴿ :وَما ا ْْلَيَاةُ ُّ َ
ٍ
تَع َاىل﴿ :ما ِع ْن َد ُكم ي ْن َف ُد وما ِع ْن َد َِّ ٍ
اع
َّح ِلَ .]٩٦ :وقَ َ
ال تَ َع َاىلَ ﴿ :وَما أُوتِيتُ ْم ِم ْن َش ْيء فَ َمتَ ُ
ْ َ ََ
َ
اَّلل َابق﴾ [الن ْ
َ
ِ
الدنْ يا وِزينَ ت ها وما ِع ْن َد َِّ
الدنْ يا ِف ْاْل ِخرةِ
ِ
اَّلل َخ ْي وأَبْ َقى﴾ [القصص ]٦٠ :وِيف ْ ِ ِ
احلَديث« :وللا َما ُّ َ
ا ْْلَيَاة ُّ َ َ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
ِ
َِّ
صبَ َعهُ ِف اليَ ِم ،فَلْيَ ْنظُْر ِبَ تَ ْرِجع إِل َْي ِه؟».
س أح ُد ُكم إِ ْ
إل َك َما يَغْم ُ
ِ
ِ
اّللِ
ال قَتَ َادة ِيف قَ ْولِِهَ ﴿ :وَما ا ْْلَيَاةُ ُّ
َوقَ َ
ت َ -و َّ
الدنْ يَا إِل َمتَ ُ
اع الْغُ ُروِر﴾ ه َي َمتَاع ،ه َي َمتَاعَ ،م ْرتوَكة ،أ َْو َش َك ْ
ِ
ضم ِح َّل عن أ َْهلِها ،فَخذوا ِمن ه َذ الْمتَ ِاع طَاعةَ َِّ ِ
استَطَ ْعت ْمَ ،وَال ق َّوةَ إَِّال ِب َّّللِ.
َ
اّلل إِن ْ
الَّذي َال إِلَهَ إَِّال ه َو  -أَ ْن تَ ْ َ َ ْ َ
ْ َ َ

اإلخوة الكرام :عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال" :إذا جاء ملك املوت يقبض روح املؤمن ،قال له:
إن ربك يقرئك السالم" .وهذه أوىل البشرَّيت بعد انتهاء فرتة االمتحان ،وهناية الزرع الذي قدمه املؤمن لربه
جل وعال وهو مقدم عليه يرجو رمحته وخيشى عذابه .وعن ابن الزبري رضي هللا عنه عن رسول هللا ﷺ قال:
وت أَو ِف انْتِس ِ
«وما ِمن َعب ٍد ََيْرج ِف طَلَ ِ ِ
اخ ِه ََمَافَةَ أَ ْن ي ْدرس إَِّل َكا َن َكالْغَ ِ
الرائِ ِح
ادي َّ
ب عل ٍْم ََمَافَةَ أَ ْن ََيُ َ ْ
ََ ْ ْ ُ ُ
ُ ََ
َ
يل َِّ
ِف َسبِ ِ
ع بِ ِه نَ َسبُهُ».
اَّللَ ،وَم ْن يُ ْب ِط ْئ بِ ِه َع َملُهُ َل يُ ْس ِر ُ
وإن مما يلفت النظر لوجوب املسارعة يف الطاعات والتقدمي هلا قول رسول هللا ﷺ« :إِ ْن قَام ِ
اعةُ،
ت َّ
الس َ
َ
ِ
َح ِد ُك ْم فَ ِسيلَة فَ لْيَ غْ ِر ْس َها» .فحىت عند قيام الساعة يلفت رسول هللا أنظاران أنه إن استطعت أن تعمل
َوِف يَد أ َ
عمالا صاحلا يف ذلك الظرف العصيب فال تبخل على نفسك به .وما دام املؤمن يف حببوحة الوقت ،له على
الدنيا نفس فهو أوىل بغرس الثمار الطيبة ،مسارعة إىل هللا وجنته.
ِ
فلنسمها أسئلة التذكرة :كم
"وإن مما جيب أن يالحق املرء بل ويرافقه ويلتصق به على الدوام ،هي أسئلة
بقي من عمري قبل مويت؟ وكم بقي من صحيت؟ وكم بقي من غناي؟ وكم بقي من شبايب؟ وكم بقي من فراغي
قبل شغلي؟ وهل يف الغد بعد املوت من استدراك ملا قد فاتين؟" [من مقال نظرة وتذكرة للحظات العيش
الباقية ،حلامل دعوة].
ويف ختام هذه املقالة فإين أرجو هللا أن يعيننا وإَّيكم على العمل مبا فيها وأال أكون جسرا يعرب به إىل اجلنة
مث يلقى يف النار ،وأن يقبل هللا سبحانه أعمالنا خالصة لوجهه ويعيننا يف هذه الشهر الفضيل على ذكره
وشكره وحسن عبادته ،إن ريب جمليب الدعاء.
سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
كتبته إلذاعة املكتب اإلعلمي املركزي ْلزب التحرير
بيان مجال – األرض املباركة (فلسطني)
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