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مقدمة :
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا.
من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له
امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير .وأصلي وأسلم على سيد اخللق أمجعني حممد _ صلى هللا عليه
وسلم _ ,بلغ الرسالة و ّأدى األمانة ونصح لألمة  ،فما ترك خريا إال ودلنا عليه وما ترك شرا إال وحذران
منه  ،فصالة وسالما دائمني من رب العاملني على أشرف املرسلني حممد _ صلى هللا عليه وسلم _.
﴿ أٰييُّها َّٱل ِذين آمنُواْ ٱتَّ قُواْ َّ
ٱَّلل ح َّق تُقاتِِه وال َتُوتُ َّن إالَّ وأنْتُم مُّسِلمون ﴾ [آل عمران ]١٠٢

ْ ْ ُ

الغاية من اخللق :

ت ٱ ْْلِ َّن وٱ ِإلنس إِالَّ لِي عب ُد ِ
ون ﴾ [الذارايت ، ]٥٦
أحبيت يف هللا يقول هللا سبحانه وتعاىل﴿ وما خل ْق ُ
َ ُْ
ولتحقيق هذه الغاية اليت أخربان القرآن هبا_ وهي العبودية هلل سبحانه وتعاىل_ .

أنزل هللا_ سبحانه وتعاىل_ الكتب ،وأرسل الرسل؛ ليكون الناس على بينة من أمرهم  ،,فمن متسك مبا
ِ
وهدي ،ومن أعرض عنهما فقد خاب
جاء به الرسل ومبا أنزله هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه ،فقد ُوفق ُ
وخسر.

حقيقة احلياة ادلنيا :

ِ
األر ِ
أحس ُن َع َمال } [الكهف
ض ِزينَة َلا لن ْب لُوهم أيُّهم ْ
يقول ربنا_ سبحانه وتعاىل }إ اّن جعلْنا ما على ْ

]٧
هذه األشياء اليت نراها على األرض  ,بل كثري من هذه األشياءإمنا هي زينة ،إمنا هي زخرف ،كما قال
ٱَّللُ ِعند ۥهُ ُح ْس ُن ٱلْم َٔ ِ
تعاىل ﴿ أذلِك م أت ُع ٱ ْحلَيَ ٰوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ و َّ
اب ﴾ [آل عمران]١٤
هذه األمور اليت يقضي الناس كثريا من أعمارهم طلبا هلا وسعيا خلفها ،وينسون الغاية اليت خلقوا من
أجلها.
هذه األمور قال عنها ربنا سبحانه وتعايل ((إمنا هي متاع)) ((إمنا هي جمرد زينة))
مث بعد ذلك أييت اليوم الذي تظهر فيه هذه األشياء على حقيقتهاَ { ..وإِ اان ََلَٰعِلُو َن َما َعلَیۡ َها
صعِيدۡا ُج ُرزا} [الكهف ]٨
َ
لذلك قال ربنا سبحانه وتعاىل يف أكثر من موضع يف القرآن خيربان أن هذه احلياة هي جمرد هلو ولعب
وزينة وتفاخر وتكاثر يف األموال واألوالد.
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هل حنتاج لتصحيح الرؤية؟
هذه األمور قد تشغل اإلنسان عن سريه يف الطريق إىل هللا سبحانه وتعاىل؛ لذلك _أحبيت يف هللا_
ينبغي بني الفينة واألخرى مراجعة النفس يف حتصيل هذه الرؤية ويف تصحيحها.
متاما كما يشعر أحدان أن نظره ضعيف ،فيذهب للكشف عند الطبيب ،فطبيب العيون خيربه  :أنت
نظرك على سبيل املثال( ،) ٥/٦أو أن عينا فيها مشكلة كبرية،فيسعى إىل إصالح هذا اخللل؛ فعلى
حسب مستوى الرؤية يرى اإلنسان األشياء.
جتد أحدا أحياان يقود السيارة ،والزجاج أمامه مليء ابلطني ،وليس معه ما ينظف هذا الزجاج ،فال يرى
األشياء علي حقيقتها...قد يصطدم ،قد يقع يف حادث والعياذ ابهلل.
وهلل املثل األعلى ...
هكذا اإلنسان يف السري إىل هللا _سبحانه وتعاىل _ ،إن مل يراألشياء على حقيقتها يُفنت ،بل كلما زادت
رؤية اإلنسان لألشياء على حقيقتها ،ازداد طاعة وازداد عبادة .يقول النيب_ صلى هللا عليه وسلم _" إ ان
ُّ ِ
ِ ِ
أهل ال ِّذك ِر ،فإذا
هللِ مالئكة سيّاحني يف األرض فُ ْ
ضال عن ُكتّاب الناس ،يطوفون يف الط ُرق ،يلتمسون َ
1
ِ
السماء الدنيا".
وجدوا قوما يذكرون هللاَ تنادواَ :هلُ ُّموا إىل حاجاتِكم ،فيَحفُّوهنم أبجنحتِهم إىل
ملاذا جتوب املالئكة الطرقات ؟تلتمس ،تبحث عن ِحلق الذكر.هنا يوجد جملس علم ،هنا يوجد أانس يصلون ،هنا يوجد أانس يدعون هللا_ سبحانه وتعاىل_،هنا أانس
يذكرون هللا _سبحانه وتعاىل _.
فتظل املالئكة تبحث يف الطرقات ،فإذا وجدت هؤالء الذين يذكرون هللا سبحانه وتعاىل ،حفتهم
املالئكة إيل السماء الدنيا فيسأهلم هللا سبحانه وتعاىل  -...يسأل املالئكة -وهو أعلم ...
أريدك أن تتخيل املشهد..

يسأل هللا سبحانه وتعاىل املالئكة -وهو أعلم : -مايقولون ؟

هؤالء الناس ملاذا جالسني؟
رض فض ًال عن ُك ّت ِاب ِ
[1عن أأيب هريرة أأو أأيب سعيد اخلدري ]:ان هلل مالئك ًة س يّاحني يف ا أل ِ
الناس فاذا وجدوا أأقوا ًما
هللا :أأ ِ ّي يش ٍء تركمت عبادي يصنعون
تنادوا هلُ ُّموا اىل بُغيتِمك فيجيئون في ُحفُّون هبم اىل السام ِء ادلنيا فيقو ُل ُ
يذكرون َ
هللا ْ
فيقولون تركنامه حيمدون َك وميجدون َك =-ويذكرون َك .قال فيقو ُل :هل ر أأ ْوين فيقولون ال قال فيقو ُل :كيف لو ر أأ ْوين .قال
ذكر.ا قال فيقو ُل و أأ ُّي يش ٍء يطلبون .قال فيقولون :يطلبون
فيقو ُ
لون لو ر أأ ْوك لاكنوا أأش َّد حتميدً ا و أأش َّد متجيدً ا و أأش َّد كل ً
اجلن َة .قال فيقو ُل :فهل ر أأ ْوها .قال فيقولون :ال .قال فيقو ُل :فكيف لو ر أأ ْوها .قال فيقولون :لو ر أأ ْوها لاكنوا أأش َّد لها طل ًبا و أأش َّد
يتعوذون من النا ِر .قال فيقو ُل :فهل ر أأ ْوها .فيقولون :ال.فيقو ُل :فكيف
علهيا حر ًصا .قال فيقول :مفن أأ ِ ّي يش ٍء يتعوذون .قالواَّ :
تعو ًذا .قال فيقو ُل :فاين ُأشهدُ مك أأين قد ُ
غفرت
لو ر أأ ْوها .فيقولون :لو ر أأ ْوها لاكنوا أأش َّد مهنا ً
هرًب و أأش َّد مهنا خوفًا و أأش َّد مهنا ُّ
جليس.
هلم .فيقولون ان فهيم فالًنً اخلطا َء مل يُردْمه امنا جا َءمه حلاج ٍة .فيقو ُل مه القو ُم ال ي َشقى هلم ٌ
الرتمذي ( ٢٧٩هـ) ،سنن الرتمذي  • ٣٦٠٠حسن حصيح
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هناك أانس مشغولة وأانس مطحونة وأانس ...وأانس...
هؤالء جالسني يف املسجد ألي شيء؟ ماذا يقولون ؟
قال '':فيقولون " :ايرب يسبّحونك و وحيمدونك ويكربونك وميج ّدونك".
فيقول هللا سبحانه وتعاىل (أتمل التعبري)وهل رأوين؟؟ فيقولون  :ال وهللا ما رأوك ،فيقول هللا سبحانه
وتعاىل :وكيف لو رأوين؟!!!
(هنا مصطلح الرؤية»»» وكيف لو رأوين؟! )
قالوا :ايرب لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ..
هم يتكلمون عن أحسن اخللق ،الذين ميكثون يف املساجد يصلون ويسبحون ويذكرون هللا سبحانه
وتعاىل.
قالوا :ايرب لو رأوك … لو علموا رمحتك ...لو علموا قدرتك ...لو علموا لطفك...لو علموا سعة
رزقك...ألقبلوا على الطاعة ...
"فكيف لو رأوين؟" ..القضية هي احلجب اليت قامت بيننا وبني هللا سبحانه وتعاىل؛ لذلك أعلى
مراتب العبادة أن تعبد هللا وكأنك تراه .أعلى مستوى لتصحيح الرؤية أن ترى بعينك
حقيقة لطف هللا،
وأن هللا على كل شيء قدير،

وأن هللا سبحانه وتعاىل لطيف بعباده،
وأن هللا سبحانه وتعاىل هو الرزاق ذو القوة املتني؛

نس يان االنسان حلقائق الوجود :
...ح ُجب تتواىل على قلب اإلنسان.
لكن اإلنسان دائما ما ينسى ُ

ينزل للحياة الدنيا خيتلط هبذا ،ويسعى مع هذا ،ويتكلم مع هذا؛ فينسى ...ينسي أن هللا على كل شيء
قدير ،وينسى قدرة هللا املطلقة ،فيقلل من العبادة.
يشعر أن العبادة ال قيمة هلا ...يظن أن األسباب هي اليت أتيت ابألشياء ،يظن أنه كل ما يكثر من
األخذ ابألسباب كل ما يزداد سيطرة ومتكينا.
نسي أن هللا بيده مفاتيح كل شيء ،وأن هللا بيده مقادير كل شيء ،وأن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي
يرفع وخيفض ،وأن هللا سبحانه وتعاىل حيكم ال معقب حلكمه ،وأن هللا سبحانه وتعاىل هو املقدم
واملؤخر ،وأنه ...وأنه ...وهو من أضحك وأبكى ،وأمات وأحيا ،وأنه سبحانه وتعاىل يفعل مايشاء.
اإلنسان تُقام على قلبه احلجب فيُقلل من الذكر ،ويُقلل من العبادة ويُقلل من البذل هلل سبحانه
وتعاىل ،ألنه ال يرى األشياء على حقيقتها.

4

تصحيح الرؤية

حينما ينفق ال يرى أن هللا قادر على أن ُخيلف عليه " َوَما أَنْ َف ْقتُ ْم ِمن َش ْي ٍء فَ ُه َو ُخيْلِ ُفهُ "[سبأ ، ] ٣٩
هللا سبحان وتعاىل ُخيلف عليك إذا أنفقت يف سبيل هللا؛ لكن اإلنسان اليري ذلك ألنه مشغول.
فقال هللا_ سبحانه وتعاىل_ “:وكيف لو رأوين ؟! ".

هذا أقصي اجتهاد هلم يف الطاعة ومل يروين بعد ،فكيف لو رأوين؟ فكيف لو ُك ِشفت احلجب؟،
فكيف لو رأيت وجه هللا سبحانه وتعاىل ،وعلمت قدرته ،ولطفه بعباده سبحانه وتعاىل.
هوسبحانه كل يوم يف شأن...
ينصر مظلوما ،ويشفي مريضا ،وينقذ هذا ،ويرزق هذا ،ويشفي هذا ،ويرفع هذا ،وخيفض هذا _سبحانه
وتعاىل_ .
لكننا ال نرى ذلك ،حنن النرى إال األسباب اليت أمامنا فانشغلنا هبا وابتعدان عن هللا.
فقالوا اي رب لو رأوك ...لو يعرفون األشياء علي حقيقتها لكانوا أشد لك عبادة ،وكانوا أشد لك
تعظيما ،وأشد لك متجيدا.
2
قال النيب صلي هللا عليه وسلم (:لو تعلمون ما أعلم ).
تلك هي القضية»»»_نقص العلم ابلدار اآلخرة ،عدم معايشة عامل الغيب .هذه الرؤية مل تعد
صحيحة_.
لذلك قال هللا سبحانه وتعاىل :هؤالء الذين جلسوا يف بيت من بيويت  ،,ماذا يريدون؟
قالوا ايرب  :يطلبون منك اَلنة ...فيقول هللا :وهل رأوها ؟
فيقولون  :ايرب مل يروها.
فيقول هللا سبحانه وتعاىل :فكيف لو رأوها.
__ماذا لو مسع االنسان عن اجلنة بيقني ؟!!!__
ويوقن بذلك كأنه_كما
أي يسمع وهو موقن ،جالس يسمع اآلايت واألحاديث اليت تتكلم عن اَلنة ُ
قال الصحايب_كأنه يراها رأي العني .
هذا أعلى مستوى لتصحيح الرؤية...
هناك شخص نظره ابلنسبة للغيب حاد( ،) ٦/٦وهناك شخص آخر نظره ابلنسبة للغيب صفر ،ال يري
إال حتت قدميه.
هذا األخري -والعياذ ابهلل -كاألنعام ال يفكر إال فيما حتت قدميه ،فيما يراه يف الدنيا ،ال يرى شيئا
من الغيب!!!
ترون ،و أأمس ُع ما َال
السام َء أأ َّطتَّ ،
َ
[2عن أأيب ذر الغفاري ]:ا ِ ّين أأرى ما َال َ
تسمعون ،ا َّن َّ
وحق لَها أأن تئطَّ ،ما فهيا موض ُع أأربع ِ
ومَل واض ٌع جْبْ تَ ُه ساجدً ا َّ َِّلل ،و َّ ِ
أأصاب َع االَّ َ ٌ
كثريا ،وما ت َّذلذمت ًبل ِن ّسا ِء عىل
اَّلل لو
تعلمون ما أأع ُمل لض ِحكمت قلي ًال ،ول َبكيمت ً
َ
هللا ،و َّ ِ
رون اىل ِ
الص ِ
ِ
لوددت أأ ِ ّين ُ
اَّلل ُ
كنت جشر ًة تعضد.
الفرشات ،وخلرجمت اىل ُّ
عدات ،جتأأ َ
ا أللباين ( ١٤٢٠هـ) ،حصيح ابن ماجه  • ٣٣٩٧حسن دون قوهل" :وهللا لوددت "...
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لكن األول يثق يف قدرة هللا -سبحانه وتعاىل -ويف لطفه ،يعامل املالئكة،يوقن أن هناك مالئكة
تستغفر له...
هناك شخص عندما ينفق يوقن أن هللا سيُخلفه،
وآخر يرتك املعصية؛ ألن هللا يراه،
وغريه خياف أن هللا يطلع على قلبه ،فيجد يف قلبه غال أو حسدا أو حقدا لفالن ،خياف يقول :ال ال،
هللا مطلع على قليب؛
هذه الشهوات اليت متوج يف صدري ،أان أخاف أن يطلع هللا على قليب ويرى ذلك؛
هؤالء الذين ((خيشون رهبم ابلغيب)).

أاثر تصحيح الرؤية :
كلما زاد مستوى الرؤية ،كلما زادت العبادة ،كلما زاد البذل ،كلما زاد اليقني ،كلما زاد اإلقبال؛ ألنك
ستُقبل على أشياء تراها اآلن بيقني (توقن ابلغيب).

فقال هللا -سبحانه وتعاىل( :-كيف لو رأوها؟) أي اَلنة" ،قالوا :ايرب كانوا أشد هلا طلبا" ،كان

سيبذل قصارى جهده ...مل يكن لينام كل يوم بدون أن يصلي قيام الليل ،مستحيل!
ولقام يصلي الفجر وحده دون أن يوقظه أحد؛ ألنه ينتظره؛ يعلم ويوقن أن املداومة على صالة الفجر
وصالة العصر يف مجاعة من أسباب رؤية وجه هللا يوم القيامة ،فهو منتظر هلا ويقول :ال ،ال ميكن أن
أضيع هذا الفضل.
(كانوا أشد هلا طلبا ،فقال هللا سبحانه وتعاىل ملالئكته :ومم يتعوذون؟ فيقولون :ايرب يتعوذون من
النار .فيقول هللا سبحانه وتعاىل :وهل رأوها؟ فيقولون :ال وهللا مل يروها ،فيقول هللا سبحانه وتعاىل:
فكيف لو رأوها؟)
كيف إذا استمعت إىل آايت القرآن وهي تتكلم عن:
صرخات أهل النار،
عن محيم أهل النار،
عن الغساق،
عن الغسلني،
عن املقامع من حديد -والعياذ ابهلل،-
عن "وأيْتِ ِيه الْمو ِ
ان وما هو ِمبَيِ ٍ
ٍ
ت" [إبراهيم ] ١٧
َ َ َْ ُ
ت م ْن ُك ِّل َم َك َ َ ُ َ ّ
عن العذاب الذي ميكثون فيه فيه أحقااب،
ماذا لو استمع اإلنسان إىل هذه اآلايت بيقني؟!!
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(فقالوا :ايرب لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا).

ليس حاله حني يواجه شيئا ُُمتلفا فيه بني التحرمي واإلابحة؛ فيقول :مااملشكلة!!!
ال..لكنه جيري بعيدا عن النار ،خياف؛ يتمسك أبي شيء جيعل بينه وبني النار وقاية وحاجز ،بل يرتك
3
ما فيه شبهة أصال كما قال النيب-صلى هللا عليه وسلم( -دع ما يريبك إىل ما ال يريبك)
؛ هو يبتعد (كانوا أشد منها فرارا) ألنه خياف النار ( ،فكيف لو رأوها؟)
لذلك يقول هللا –سبحانه وتعاىل -يوم القيامة لإلنسان
" لََق ْد ُكنْت ِيف غَ ْفلَ ٍة ِمن ه َذا فَ َك َش ْفنَا عنْ َ ِ
ص ُرَك الْيَ ْوَم َح ِدي ٌد " [ق  ، ] ٢٢بصره حديد أي
َ
ْ َ
َ
ك غطَاءَ َك فَبَ َ
مبعىن أن نظره( ،)٦/٦أي يرى األشياء على حقيقتها بدون تدليس أو تزوير أو غَبَش.
فيقول هللا -تبارك وتعاىل -له يوم القيامة :اآلن رأيت األشياء؟ اآلن عرفت قيمة هذا األمر وهذا األمر
وهذا األمر!!
كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :تقيء األرض أفالذ أكبادها أمثال األسطوان يوم القيامة من
4
الذهب والفضة"
فيوم القيامة خترج األرض اخلريات من ذهب وفضة وكل اخلريات ،الناس ميشون والذهب والفضة متأل
الطرق  " .فيمر قاطع الرحم وينظر إىل الذهب والفضة ،ومير القاتل ،ومير السارق مث يرتكونه ويذهبون".
يرون الذهب والفضة ويرتكوه!!!
(فيقول قاطع الرحم :يف هذا قطعت رمحي؟!!.
ويقول القاتل :يف هذا قتلت؟!!
ويقول السارق :يف هذا سرقت؟!! مث يرتكونه ويذهبون)
ِ
ِ
ت" [التكوير  ،]٤والعشار هي أمثن وأغلى أموال
كما قال ربنا -سبحانه وتعاىلَ ":-وإِذَا الْع َش ُار عُطّلَ ْ
العرب ،يوم القيامة لن يكون هلا قيمة!!!...

[3عن احلسن بن عيل بن أأيب طالب ]:دَع مايريبك اىل ما ال ريبك
ا أللباين ( ١٤٢٠هـ) ،حصيح النسايئ  • ٥٧٢٧حصيح • أأخرجه الرتمذي ( ،)٢٥١٨و أأمحد ( )١٧٢٣مطو ًال،
والنسايئ ()٥٧١١
[4عن أأيب هريرة ]:تَ ِقي ُء ا أل ْر ُض أأفْال َذ َك ِب ِدها ،أأ ْمثا َل ا ُل ْس ُطو ِان ِم َن ا َّذله َِب والْ ِفضَّ ِة ،فَ َيجِ ي ُء القاتِ ُل ف َيقو ُل :يف هذا قَ َت ْل ُت،
ون منه شيئًا.
السا ِر ُق ف َيقو ُل :يف هذا قُ ِط َع ْت ي َ ِديَُّ ُ ،ث يَدَ عُون َ ُه فال يَأْخ ُُذ َ
َوَيِي ُء القا ِط ُع ف َيقو ُل :يف هذا قَ َط ْع ُت َر ِ ِمحيَ ،وَيِي ُء ّ
مسمل ( ٢٦١هـ) ،حصيح مسمل [ • ١٠١٣حصيح]
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ختيل لو صدر قرارا اآلن أن كل األموال الورقية اليت معك ليس هلا قيمة!!! انظر كيف سيتعامل الناس مع
املال ،ستجدهم يبحثون عن شيء آخر ،يبحثون مباذا سيكون التعامل بعد ذلك ،فيرتكون ويزهدون يف
النقود الورقية ،يقولون :هذه أصبحت جمرد ورقة ليس هلا قيمة!!!
هكذا يوم القيامة أييت الغين يريد أن ينجو من النار فيسأل :بكم أجنو منها؟!أو يبحث عن وسطاء،أو

عن شفعاء!!!.

> لذلك تناول القرآن والسنة كثريا هذا املعىن <
أن يوم القيامة لن ينقذ اإلنسان ماله " َماأَ ْغ َين َع ِّين َمالِيَ ْه " [احلاقة  ،]٢٨لن ينقذ اإلنسان الشفعاء ،لن
ينقذ اإلنسان األصدقاء "فَما لَنَا ِمن َشافِعِني  ¤وَال ص ِد ٍيق َِ
محي ٍم" [الشعراء  ،]١٠١ ،١٠٠ال أحد
َ َ َ
ْ
َ
سيشفع له ،وال صديق حيبه سينفعه!!!
هو متصور أنه سيخرج من هذه الورطة ابملال ،أو ابملنصب ،لكن يقول النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
"ليس هناك إال احلسنات والسيئات" .هذه هي العملة فقط يوم القيامة  :حسنات وسيئات...

5

أنت قتلت هذا ،سرقت هذا ،اغتبت هذا ،هو يريد حقه اآلن .وكيف ستعطيه حقه؟! خذ من سيئاته

أو أعطه حسناتك ،هذه هي العملة يومها...
كل يبحث يف عدد حسناته ...مشهد مهيب :اي ترى هل ستكون كافية؟ اي ترى هل
ختيل الناس ٌ
ستكون حسنايت كافية أن أقضي ما علي من مشاكل ،وديون،وظلم ،وغيبة ،وبغى ،وجور ،وأكل أموال
الناس؟!!
اي ترى هل معي ما يكفي من حسنات أم سآخد من سيئاهتم؟؟؟
6
كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم :-أن هذا هو املفلس -والعياذ ابهلل.
فعلى حسب مستوى رؤية اإلنسان لألشياء يف احلياة وعلى حسب مايراها على حقيقتها تتغري أفعاله.

 {5من اكن عنده ألخيه مظلمة يف دم أأو مال أأو عرض فليأأته فليس تحل منه قبل ان يأأيت يوم ليس فيه درمه وال دينار الا
احلس نات والسيئات  ،فان اكن هل حس نات والا أأخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ُث يلقي يف النار }
ابن تميية (728هـ )  ،مجموع الفتاوي  . 18/188حصيح
هللا َمن ال در َمه هل وال متا َع هل فقال رسو ُل ِ
[6عن أأيب هريرة ( ]:أأتدرون َمن املُف ِل ُس؟) قالوا :املُف ِل ُس فينا اي رسو َل ِ
هللا
ﷺ( :املُف ِل ُس ِمن أأ َّميت َمن ي أأيت يو َم القيام ِة بصال ِته وصيا ِمه وزاك ِته وقد ش َمت هذا و أأ ََك ما َل هذا وس َفك د َم هذا
عطي ما عليه ُأ ِخذ ِمن خطاايمه
َ
ورضب هذا فيق ُعدُ ف ُيعطى هذا ِمن حس ناتِه وهذا ِمن حس ناتِه فا ْن ف ِن َي ْت حس ناتُه ق ْب َل أأ ْن يُ َ
ُفط ِرحت عليه َُّث ُط ِرح يف النّ ِار)
شعيب ا ألرنؤوط ( ١٤٣٨هـ) ،خترجي حصيح ابن حبان  • ٤٤١١اس ناده حصيح عىل رشط مسمل
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لذلك قال هللا -سبحانه وتعاىل "-لق ْد ُك ْنت ِِف غ ْفل ٍة ِم ْن هذا "  ،أي من هذا األمر اَللل يوم القيامة"
ك غِطَاءَ َك "أي :يف الدنيا كان هناك غطاء ،مل يكن يرى جيدا ،مثل الذي يلبس نظارات
فَ َك َش ْفنَا َعنْ َ
ك غِطَاءَ َك "كما قال هللا تبارك
سوداء معتمة فال يرى شيئا ،هناك غطاء على عينه "،فَ َك َش ْفنَا َعنْ َ
اِ
ت أ َْعيُنُ ُه ْم ِيف غِطَ ٍاء َع ْن ِذ ْك ِري" [الكهف  ،] ١٠١هو ال يرى ،يتحدثون عن
ين َكانَ ْ
وتعاىل"الذ َ
الفردوس األعلى لكنه ال يراه ،هو اليعمل له حسااب ،ال يعامل هللا مطلقا ،وال يرى هذه األشياء؛ ليست
ِف حسبانه.
تنبهه :هذا املال حرام ،فإذا أكلت هذا املال إمنا أتكل يف بطنك انرا ،لكنه ال يرى هذه األمور .يقول
لك :هذه الوظيفة تُدر ماال وفريا  ،وال يهتم حالال كانت أم حراما ،هو ال يرى الغيب وال يريد أن
يتعامل مع قضية الغيب ،فطاملا أنه ال يراه؛ ال يقتنع به!!!
لذلك قال تعاىل  "،لََق ْد ُكْنت ِيف َغ ْفلَ ٍة ِمن ه َذا فَ َك َش ْفنَا عْن َ ِ
ص ُرَك الْيَ ْوَم َح ِدي ٌد " [ق ] ٢٢
َ
ْ َ
َ
ك غطَاءَ َك فَبَ َ
ِ ،من الناس َمن بصره حديد يف الدنيا.
لذلك ملا كان الصحايب حنظلة وغريه من الصحابة أيتون إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيقول
الصحايب" :نكون عندك اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم- "...وهذه هي أمهية جمالس الوعظ وأمهية
السماع عن الدار اآلخرة كثريا -قالوا" :اي رسول هللا نكون عندك فتذكران اَلنة والنار فكأاننراهارأي
7
عني"..
انظر كيف يرتفع مستوى الرؤية ،هذه عملية تصحيح الرؤية ..عليك أن تبذل جهدا كي تصحح
رؤيتك.

حان ِ
[7عن حنظةل بن حذمي احلنفي ]:لَ ِقيَ ِِن َأبُو بَ ْك ٍر ،فَقا َلَ :كيف َأن َْت؟ اي َحنْ َظ َ ُةل قا َل :قُ ُ
هللا ما
لتً :نفَ َق َح ْن َظ َ ُةل ،قا َلُ :س ْب َ
ون ِع ْندَ َر ُسولِ ِ
حّت َكأًنّ َر ْأ ُي عَ ْ ٍني ،فَاذا خ ََر ْجنا ِمن ِعن ِد َر ُسولِ
هللا ﷺ ،يُ َذ ِّك ُرًن ًبلنّا ِر والْ َجنَّ ِةّ ،
تَ ُقو ُل؟ قا َل :قُ ُ
لت :نَ ُك ُ
ِ
عات ،فَن َ ِسينا َكثِ ًريا ،قا َل َأبُو بَ ْك ٍر :فَو َّ ِ
ِ
واج وا أل ْوال َد والضَّ ْي ِ
اَّلل اًنّ لَ َن ْلقى ِمثْ َل هذا ،فانْ َطلَ ْق ُت َأًن َو َأبُو
هللا ﷺ ،عافَ ْس نا ا أل ْز َ
هللا ،فَقا َل َر ُسو ُل ِ
لتً :نفَ َق = َحنْ َظ َ ُةل ،اي َر ُسو َل ِ
حّت َد َخ ْلنا عىل َر ُسولِ ِ
هللا ﷺ ،قُ ُ
بَ ْك ٍرّ ،
هللا ﷺ َوما ذاكَ ؟
لت :اي َر ُسو َل ِ
ون ِع ْندَ كَ  ،ت َُذ ِّك ُرًن ًبلنّا ِر والْ َجنَّ ِةّ ،
قُ ُ
واج
هللا ،نَ ُك ُ
حّت َكأًنّ َر ْأ ُي عَ ْ ٍني ،فَاذا خ ََر ْجنا ِمن ِعن ِدكَ  ،عافَ ْس نا ا أل ْز َ
ِ
عات ،ن َ ِسينا َكثِ ًريا فَقا َل َر ُسو ُل ِ
وا أل ْوال َد والضَّ ْي ِ
ُون ِعن ِدي ،ويف
ون عىل ما تَ ُكون َ
هللا ﷺ :و َّ ِاذلي ن َ ْف ِِس ب َي ِد ِه ا ْن لو تَدُ و ُم َ
ا ِّذل ْك ِر ،لَصافَ َح ْت ُ ُمك املَالئِ َك ُة عىل فُ ُر ِش ُ ْمك ويف ُط ُرِق ُ ْمكَ ،ولَ ِك ْن اي َحنْ َظ َ ُةل ساعَ ًة َوساعَ ًة ث َ
َالث َم ّر ٍات.
مسمل ( ٢٦١هـ) ،حصيح مسمل [ • ٢٧٥٠حصيح]
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كيف تصحح الرؤية ؟
لن تستطيع رؤية األشياء على حقيقتها وأنت ال تقرأ القرآن ،وأنت ال تسمع عن اَلنة ،وال تسمع عن
النار ،كيف ستصحح رؤيتك إذن؟!!
كل من حويل يكلمين يف األسباب الدنيوية فقط ،لكن ال أحد يكلمين عن لطف هللا ،عن قدرته ،عن
رزقه الواسع ،عن معاملته اخلاصة ألهل اإلميان ،أن تكون من أهل هللا وخاصته ،فتكون لك معاملة
خاصة.
ال يقتنع ابلغيب !!! يقول :كل هذا ليس من شأين ،أان أريد أسبااب أملسها بيدي !!!
ِ
ض" [البقرة  ، ] ٦١سيدان موسى يقول هلم:
كما قال بنو إسرائيل"فَ ْادعُ لَنَا َربا َ
ك ُخيْر ِْج لَنَا ِماا تُنبِ ُ
ت ْاأل َْر ُ
أن هللا سينزل لكم من السماء املن والسلوي ،لكنهم يقولون :ال ،حنن نريد شيئا حتت أيدينا حتت
حتكمنا...خيرج من األرض ،شيئا أمسكه بيدي ،أزرعه بيدي ،ال يثق يف هللا ،هو يثق يف هذه البذرة اليت
ِ
ض"  ،هو يريد شيئا ميسكه يف األرض؛
ع لَنَا َربا َ
يضعها يف األرض فقط" ،فَ ْاد ُ
ك ُخيْر ِْج لَنَا ِماا تُنبِ ُ
ت ْاأل َْر ُ
يقول هلم موسى :هللا سينزل لكم من السماء ،انظروا إىل السماء ،لكنهم ينظرون إىل األرض؛ هللا سينزل
لكم رزقا من السماء ،لكنه ال يفكر إال يف األرض!!!
ِ ِ
اَّللِ ا اَّثقَلْتُ ْم إِ َيل ْاأل َْر ِ
ض" [التوبة  ، ]٣٨فهو متمسك
يل لَ ُك ُم انِْف ُروا ِيف َسبِ ِيل ا
كقوله تعاىل " َمالَ ُكم إذَا ق َ
هبذه األرض ،مل يتحرر من قيودها ،من شهواهتا ،وزينتها ،ينبهر هبذه الزينة وال يراها على حقيقتها ،لذلك
اعلَي ْاأل َْر ِ
ض ِزينَةَ اهلَا لِنَ ْب لَُوُه ْم
يقول هللا عز وجل معقبا يف هذه اآلية من سورة الكهف " :إِ اان َج َعلْنَا َم َ
َح َس ُن َع َمال " [الكهف ]٧
أَيُّ ُه ْم أ ْ
لكن مامصري هذه الزينة ؟!»»»
ِ
صعِيدا ُج ُرزا " [الكهف  . ]٨سوف تظهر على حقيقتها ،ويراها الناس على
" َوإِ اان ََلَاعلُو َن َم َ
اعلَْي َها َ
حقيقتها ،ولكن يوم القيامة.
ك غِطَاءَ َك
ت ِيف َغ ْفلَ ٍة ِم ْن َه َذا فَ َك َش ْفنَا َعنْ َ
لذلك اختلف املفسرون ىف قول هللا سبحانه وتعايل"لََق ْد ُكْن َ
ص ُرَك الْيَ ْوَم َح ِدي ٌد"[ق ] ٢٢من املخاطب هنا؟ فهذا القول سيقال ملن يوم القيامة؟
فَبَ َ
كثري من املفسرين قالوا :أن هذا للفاجر والكافر .لكن بعضهم قال -وهذا اختيار اإلمام الطربى :-هذا
يقال لكل إنسان .لكل مؤمن وفاجر.

فقال بعض املعلّقني مثل صديق حسن خان :ملاذا اختار اإلمام الطربي هذا القول؟ قال :ألن كل إنسان
ينشغل عن الدار اآلخرة نوعا ما .فكل واحد أييت يوم القيامة ويقول :أان انشغلت عن يوم القيامة بنسبة
تسعني ىف املائة من حيايت .وأييت شخص انشغل عشرة ىف املائة ،وآخر مل يفكر مطلقا ىف يوم القيامة.
وهناك شخص آخر مل يكن يعايش هذا العامل أصال ومل يفكر فيه .لذلك يقول النىب -صلى هللا عليه
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وسلم " :-ال يتحسر أهل اَلنة على شيء إال على ساعة مرت عليهم دون ذكر هلل سبحانه وتعاىل".
8
فكل واحد ختتلف درجته يوم القيامة.
أحدهم يتحسر ،واآلخر يعض على يديه .هذا يشعر ابلندم ،وهذا يقطع نفسه أبظافره .فيكون مستوى
الندم على حسب مستوى التفريط.
إذن أحبىت ىف هللا:
كلما صحت الرؤية؛ كلما رأيت الدنيا على حقيقتها...
كلما صحت الرؤية؛كلما رأيت هذه احلياة على حقيقتها ،وأبصرت الدار اآلخرة ،واطلعت بقلبك على
عامل الغيب.
فأول وصف من أوصاف املؤمنني ورد يف القرآن"الا ِذين يُ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب" [البقرة  ...آية .]٣كلما قوي
َ

إميانك ابلغيب كلما ازددت عبادة وإقباال وبذال.
كما قالت املالئكة للموىل عز وجل" :لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة...
لو رأوها -أى اَلنة -لكانوا أشد هلا طلبا ،وأشد عليها حرصا ،وأشد فيها رغبة...
لو رأوها -أى النار -لكانوا أشد منها فرارا وخوفا".

إذاَ حياهتم كانت ستتغري؛ فالذي يرى قدرة هللا ،ويطلع على علمه ولطفه ورزقه ومجاله ورمحته ،الذى يرى
سعة اَلنة ونعيمها ،الذي يرى بقلبه ىف الدنيا عذاب النار ومحيمها؛
البد أن يتغري ،ال بد أن يزداد عبادة وأن يزداد خوفا ورغبة وطلبا .حتما ال بد أن يتغري؛ وإال فهو مل ير
األشياء على حقيقتها.
أقول قويل هذا ،وأستغفر هللا ىل ولكم.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد -صلى هللا عليه وسلم.

اَّلل َّعز وج َّل فهيا.
يتحَّس َأه ُل اجلنَّ ِة عىل يش ٍء ا ّال عىل ساعَ ٍة َّمرت هبِ ِ م مل يذ ُكروا َّ َ
ليس َّ ُ
[ -١8عن معاذ بن جبلَ ]:
الس يوطي ( ٩١١هـ) ،اجلامع الصغري  • ٧٦٨٢حسن
هللا َّعز وج َّل فهيا.
َّس أأه ُل اجلنَّ ِة عىل يش ٍء ا ّال عىل ساع ٍة َّمر ْت هبم مل يذكروا َ
[ -٢عن معاذ بن جبل ]:ليس يَتَ َح َّ ُ
ا أللباين ( ١٤٢٠هـ) ،حصيح اجلامع  • ٥٤٤٦حصيح [ ُث تراجع الش يخ وضعفه  ،انظر  " :السلسةل الضعيفة " رمق :
 • ] 4986أأخرجه الطرباين ( ،)١٨٢( )٩٣/٢٠وابن الس ِن يف «معل اليوم والليةل» ( )٣واللفظ هل ،والبهيقي يف
«شعب االميان» ()٥١٢
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كان أحد صحابة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ىف غزوة من الغزوات يف وقت اهنزم فيه املسلمون ،وإذا
به يقبل بنفسه وبدمه؛ يريد املوت...يريد الشهادة ...إنه لن يعود مرة أخرى إىل أهله وأوالده!!!ما الذى
9

دفعه إىل ذلك؟ قال :إىن ألجد ريح اَلنة.
حينما جيد اإلنسان ريح اَلنة وطعم اَلنة ،حينما خياف اإلنسان هليب النار ،حينما يوقن اإلنسان بقدرة
هللا وبرمحته وبلطفه وبعلمه ،ىف هذه األوقات يقبل اإلنسان على هللا .تتحطم كل احلجب واحلواجز
الومهية الىت صنعها بينه وبني هللا.
هذا التكاسل والقعود عن العبادة ،هذا التكاسل عن البذل وعن التعلم وعن الدعوة إىل هللا؛ هذه األمور
تتحطم وتزول وتظهر أهنا جمرد سراب ،وأهنا موانع ومهية متنع اإلنسان من االنطالق ،حينما يرى
اإلنسان أمور الغيب على حقيقتها خيتلف الوضع.
لذلك أنت مطالب ىف هذه الدنيا أن تعيش يف عامل الشهادة ،الذي تراه وتشاهده ،أنت مطالب أن
تعيش فيه،أال تنعزل عنه ...أنت مطالب أن أتكل من عمل يدك ،جتلس مع زوجتك ،تريب أوالدك،
تعايش الناس ،تزور جارك ،تعيش يف عامل الشهادة؛ لكن قلبك معلق بعامل الغيب.
فكما أن عامل الشهادة له تفاصيل ،فعامل الغيب أيضا ملئ ابلتفاصيل .عامل الشهادة ملئ ابلتفاصيل:
مساء وجنوم وكواكب وأفالك وأرض وسيارات وحيواانت وأشجار؛ عامل كامل يسمى عامل الشهادة .هناك
أيضا عامل الغيب".يَ ْعلَ ُم َمايَلِ ُج ِيف ْاألَ ِر ِ
ض َوَما َخيُْر ُج ِمنْ َها َوَما يَنْ ِزُل ِم َن ال اس َم ِاء َوَما يَ ْع ُر ُج فِ َيها" [سبأ
...آية .]٢
هن اك عامل يسمى عامل الغيب؛ صعود األعمال وهبوط األرزاق...نزول املالئكة ...عامل اَلن وعامل
الشياطني...الطاف هللا يف قضائه وقدره  .وهذا امللَك الذى منع فالن من كذا ،وهذا امللك الذى أيد
َ
فالان املؤمن .وهذا امللك الذى دعا لفالن ،وهذا امللك الذى استغفر لفالن .وهذا العمل الذى حينما
صعد إىل السماء ضج أهل السماء ،وقالوا :عمل من هذا؟ وهذه الروح حينما مات فالن وارتفعت إىل
السماء ،وأهل األرض ميرحون ويلعبون ،وضج أهل السماء وقالوا :روح من هذا؟ أى روح طيب هذا؟
هللا ً
[9عن أأنس بن النرض ]:تغ َّيب عن قتالِ بد ٍر وقال :تغ َّيبْ ُت عن أأ َّولِ مشه ٍد شهِده النَّ ُّيب ﷺ و ِ
قتاال
لئ أأراين ُ
هللا ْ
حصاب النَّ ِ ّيب ﷺ وأأق َبل سعدُ ُبن معا ٍذ يقو ُل :أأين أأين؟ فو َّاذلي نفِس بي ِده ا ِ ّين
اهنزم أأ ُ
لَرييَ َّن ما أأصنَ ُع فل ّما اكن يو ُم ُأ ُح ٍد َ
هللا ما أأ َط ْق ُت ما أأطاق فقالت أأختُه :و ِ
هللا اي رسو َل ِ
دون ُأ ُح ٍد قال :حف َمل فقاتَل ف ُق ِتل فقال سع ٌد :و ِ
هللا ما
َ ألجِ دُ ر َحي اجلنَّ ِة َ
هللاِ { :م َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني
رمح فأأن َزل ُ
َعرفْ ُت أأيخ ا ّال ُحب ْس ِن بنا ِنه ُفوجِ د فيه بض ٌع ومثا َ
نون جِ راح ًة؛ رضب ُة س ٍيف ورمي ُة سه ٍم وطعن ُة ٍ
وقر ْأ ُت
ِرجا ٌل َصدَ قُوا ما عاهَدُ وا َّ َ
اَّلل عَلَ ْي ِه فَ ِمهنْ ُ ْم َم ْن قَىض َ ْحن َب ُه َو ِمهنْ ُ ْم َم ْن يَن ْ َت ِظ ُر َوما ب َ َّدلُوا تَ ْب ِد ًيال} [ا ألحزاب ]٢٣ :قال محّادٌَ :
مصحف ُأ َ ٍ ّيب :ومهنم َمن بدَّل ً
يف ِ
تبديال
شعيب ا ألرنؤوط ( ١٤٣٨هـ) ،خترجي حصيح ابن حبان  • ٤٧٧٢اس ناده حصيح عىل رشط مسمل
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وروح فالن اخلبيثة الىت حينما مات ،وضج له أهل األرض ،فصعدت روحه إىل السماء ،فغضبت
املالئكة ،ومل تُفتح هلا أبواب السماء .عامل ُمتلف متاما عن عاملناةالذي نراه ومشاهده.
صرو َن  ¤وما َال تُب ِ
ِ ِ ِ
ص ُرو َن " [احلاقة  .]٣٩، ٣٨عامل آخر أقسم به هللا
ََ ْ
قال رب العزة ":فَ َال أُقْس ُم مبَا تُْب ُ
ِ
ضةٌ َرافِ َعةٌ" [الواقعة  ]٣؛ انقالب اتم ىف املوازينُ .حيشر املتكربون
سبحانه وتعاىل .لذلك يوم القيامة " َخاف َ
يوم القيامة أمثال ال َذر يطؤهم الناس أبقدامهم.
عامل آخر مبقاييس أخرى! كيف تصل إىل هذه الدرجة؟ أن تعيش يف عامل الشهادة ،وقلبك معلق بعامل
الغيب! يرى قيمة الذكر ،هذه التمتمة الىت ال يسمعها الناس من حولك ،تقول :سبحان هللا واحلمد هلل،
أنت توقن -إذا تقبل هللا منك هذا العمل -أن هذه الكلمات تزرع لك يف جنتك.
كما أخرب إبراهيم اخلليل النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -وقال له :أخربهم :أي أخرب أمتك اي حممد،
وأقرئهم السالم.
وعليك السالم اي إبراهيم اي خليل الرمحن.
قال :أقرئهم السالم ،وأبلغهم :أن اَلنة قيعان ،وأن غراسها سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا
أكرب.
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حينما تُعرض عليك الفتنة ُمزينة ُمقبلة غري ُمدبرة ال يراك أحد .ماذا ستفعل؟
هل ستتذكر" َخيْ َش ْو َن راهبُم ِابلْغَْي ِ
ب" [امللك  ..آية  ]١٢فتبتعد عنها؛ ألن هللا يراك؟!!
َ ْ
هذا هو لب العبودية :أن تعيش يف عامل الشهادة وقلبك معلق بعامل الغيب؛ بل قلبك يعايش تفاصيل
عامل الغيب.
إذاَ ،ىف سريك ىف الدنيا؛ إذا ركبت السيارة أنت مطالب -حىت ترى األشياء على حقيقتها -أن متسح
الزجاج وترتدى النظارة وتصلحها لو هبا مشكلة؛ حىت ترى األشياء على حقيقتها؛ كذلك أنت ىف سريك
إىل هللا مطالب بتصحيح الرؤية؛ حىت ال تقع ىف فخ الزينة.
[10عن عبدهللا بن مسعود ]:ر أأ ُ
رسي يب ،فقال :اي محمدُ ! َأق ِرئ أأ َّم َتك السال َم ِم ِ ِّن و َأ ِخرب ْمه أأ َّن
يت ابراه َمي عليه السال ُم لي َةل ُأ َ
بحان ِ
كرب ،وال حو َل وال
وهللا أأ ُ
هللاُ ،
هللا ،وامحلدُ ِهلل ،وال ا َهل اال ُ
اجلن َة طيِّب ُة ُّالرتب ِة ،عذب ُة املا ِء ،و أأهنا ِق ٌ
يعان ،و ِغر ُاسها قو ُل :س َ
قو َة اال ًب ِهلل
الطرباين ( ٣٦٠هـ) ،اترخي بغداد  • ٢٩١/٢مل يروه مرفوع ًا عن عبد الواحد اال س يار بن حامت • أأخرجه الرتمذي
( ،)٣٤٦٢والطرباين ( ،)١٠٣٦٣( )٢١٤/١٠واخلطيب يف «اترخي بغداد» (ً )٢٩٢/٢بختالف يسري.
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ب الش ِ
ات ِمن النِّس ِاء والْبنِني والْ َقنَ ِ
اط ِري الْم َقنْطَرةِ ِمن ال اذ َه ِ
" ُزيِّ َن لِلن ِ
ب َوالْ ِفض ِاة َوا ْخلَْي ِل الْ ُم َس اوَم ِة
ااس ُح ُّ َ
ُ َ َ
اه َو َ َ َ َ َ َ
و ْاألَنْع ِام وا ْحلر ِ ِ
احلَيَاةِ الدُّنْيَا" [آل عمران ....آية  .]١٤أن ترى األشياء على حقيقتها!
ك َمتَاعُ ْ
ث ذَل َ
َ َ َ َْ
أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جينبنا مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن.
اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم وفقنا ملا حتب وترضى ،وهيئ لنا من أمران رشدا .اللهم ارزقنا من حيث ال حنتسب.
ِ
ِ
ِ
اب الناا ِر " [البقرة  ...آية .] ٢٠١
" َربانَا آتنَا ِيف الدُّنْيَا َح َسنَة َوِيف ْاألَخَرِة َح َسنَة َوقنَا َع َذ َ
أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب
إليك.
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