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 وقفة مع النفس

 حترير النفس أمام اهلل

 العمل واخلوف من النهاية

 وهل عملي يرضى عنه اهلل؟أين مكاين هناك؟ 

 املستقبل ليس على هذه األرض

 .. وبعد.وسلم. حممد صلى اهلل عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل 

 تحرير النفس أمام اهلل
 أنه . يتخيل.عليه يأيت يوم ... كل اهلل أمام نفسه حيرر . لكي.جبد يعمل أن فرد كل على جيب

 الرجوع . وعدم.اهلل عن . وبعده.ومعاصيه بذنوبه ؟اهلل يلقى كيف. .الصباح عليه يأيت ولن سيموت
 !حياته شئون كل يف شرعه إىل

 ال . حنن.سابهح فيوفيه اهلل أمامه وجيد نائم وهو ميوت . ميكن.النوم قبل ذلك على نفسه حياسب
. .ويفعل فعلوي سيفعل وأنه التايل لليوم سيعيش أنه يضمن الذي. .واحدة حلظة نعيش أن نضمن

 .اهلاوية إىل به تؤديس . غفلته.قلبه يصحح وال نفسه حياسب ال الدنيوية املكاسب هذه سبيل ويف
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 إىل صناخال ونؤجل صالحنا نؤجل فلماذا ،حلظة أي يف باملوت اليقني من احلد هذا إىل دمنا فما
 اهلل مع احلياة ... إن الطاغوت ومن اهلوى ومن الشهوات حب من قلوبنا حترير من بد ال ؟!الغد
 .األرض على لذة كل من أمتع

 صفات . يف.والتفكر التأمل من . البد.حقيقة وإمنا التصنع باب من وال املبالغة باب من ليس هذا
. .الرحب الوجود ذاه يف نتفكر . كيف.األلوهية وعظمة اإلهلي الوجود ويف احلسىن اهلل أمساء ويف اهلل

 وأحجامه أبعاده يف املرتامي املذهل الوجود هذا كل على تسيطر اليت األلوهية عظمة إىل ننتقل لكي
 .وأسراره

 هللا . وسيضع.األرض لذات كل من أمتع هذا أن سيجدون. .بذلك يعيشوا أن الناس استطاع لو
 . كل.الباألمو  االستمتاع أو الزوجات نكاح أو األوالد مع اللعب يف جيدوها ال حالوة قلوهبم يف

 من رمناحي مل وجل عز فاهلل ذلك ... ورغم وجل عز اهلل مع احلياة أمام تصغر رخيصة شهوات هذه
 لىوأح أمجل الشهوات هذه جند أن أو الشهوات هذه تطغى أن . لكن.لنا وأباحها الشهوات هذه
 بعد الذكر أو لسحرا حلظة صفاء حلظة يف وجل عز اهلل مع بالذكر تبتل أو ،هلل خالصتني ركعتني من

 العبد لهيعم شيء وأغىن وأثرى وأحلى أمجل هي األعمال ... هذه الشمس تبزغ حىت الفجر صالة
 َلْوال رب﴿ فيقول. .حلظات بعد ميوت قد . ألنه.اهلل مع احلياة اإلنسان جييد أن البد يومه يف

 .﴾َقرِيب   َأَجل   ِإَلى َأخَّْرتَني
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 النهاية والخوف منالعمل 
. .التحذير اهذ اهلل أعطانا قد دمنا . وما.العمل إال يبق فلم. .العلم هذا اهلل أعطانا قد دمنا فما
 أي يطيق هلف. .جدا خميف . شيء.جهنم يف اخللود فلنتصور ... النهاية من الخوف إال يبق فلم
 جلودا دلتب   اجللود نضجت وكلما. .حيرتق وال ميوت ال واحدة سنة ملدة جهنم يف البقاء فينا فرد

 .يفرت وال العذاب عنهم خيفف ال ،غريها

 اآليات ذهه نتملى قليالا  . فلنقف.بأنفسنا ننجو . لكي.موحدون حنن . وهل.مستعدون حنن هل
 :تعاىل . يقول.القرآنية

 َخِسُروا الَِّذينَ  اْلَخاِسرِينَ  ِإنَّ  ُقلْ  ، ُدونِهِ  ِمنْ  ِشْئُتمْ  َما فَاْعُبُدوا ، ِديِني َلهُ  ُمْخِلًصا َأْعُبدُ  اللَّهَ  ُقلِ ﴿
 َوِمنْ  النَّارِ  ِمنَ  ظَُلل   فَ ْوِقِهمْ  ِمنْ  مْ َلهُ  ، اْلُمِبينُ  اْلُخْسَرانُ  ُهوَ  َذِلكَ  َأاَل  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَأْهِليِهمْ  َأنْ ُفَسُهمْ 
 ايَ ْعُبُدوهَ  َأنْ  الطَّاُغوتَ  اْجتَ َنُبوا الَِّذينَ وَ  ، فَات َُّقونِ  ِعَبادِ  يَا ِعَباَدهُ  ِبهِ  اللَّهُ  ُيَخوِّفُ  َذِلكَ  ، ظَُلل   َتْحِتِهمْ 
 ِذينَ الَّ  ُأوَلِئكَ  َأْحَسَنهُ  فَ َيتَِّبُعونَ  ْلَقْولَ ا َيْسَتِمُعونَ  الَِّذينَ  ، ِعَبادِ  فَ َبشِّرْ  اْلُبْشَرى َلُهمُ  اللَّهِ  ِإَلى َوَأنَابُوا
 .﴾اْْلَْلَبابِ  ُأوُلو ُهمْ  َوُأوَلِئكَ  اللَّهُ  َهَداُهمُ 
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 اهلل؟ عنه يرضى عملي وهل هناك؟ مكاني أين 
 يئاش تساوي ال اليت. .األرض نار لال يتحم أحداا  إن. .جدا خميف أمر . هذا.ذلك يف فكرنا هل

 نكسب يفوك نعمل وكيف نشرب وكيف نأكل كيف شديد بذكاء نفكر حنن .اآلخرة لنار بالنسبة
 ..اآلخرة يف التفكري يف ذكاؤنا يسعفنا وال

  ؟اهلل نهع يرضى عملي .... وهل ؟هناك مكاني أين السؤالني:هذين  على اإلجابةفهل نستطيع 

 أن بد فال اجلنة هدفنا كان . فإذا.أريد ماذا اختار ثانية وكل دقيقة كل البد ؟:هناك مكاني أين
 .كاذبني نكون . وإال.باجلنة . والفوز.اهلل رضى إىل بنا يؤدي ما كل نفعل

 :ألأس أن جيب. .نية أو سلوك أو شعور او كلمة على أقدم كلما ؟:اهلل عنه يرضى عملي هل
 نفسي كانت و. ول.أفعله ال اهلل يرضي ال كان وإذا . أفعله.اهلل يرضي كان فإذا اهلل يرضي هذا هل

  ؟لك أصلح همافأي. .جهنم . ستدخلني.اهلل يرضي ال ما فعلت   إذا تذكري هلا . فأقول.علي   ضاغطة

. .اهلل ندع املقبولة غري املشاعر من سيمنعنا . فذلك.دائما أمامنا حاضرين السؤاالن هذان كان فلو
 أو احلقيقة إخفاء ،احلق غري قول ،الظلم ومشاعر ،احلقد ومشاعر احلسد ومشاعر احلنق مشاعر
 قطف ليست ... وجهنم !!جهنم إىل ونذهب عليه سنحاسب ذلك ... كل احلقيقة نصف إخفاء

 .املوحدين لعصاة أيضا ولكن. .للكافرين
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َناا الَِّذينَ  اْلِكَتابَ  َأْورَثْ َنا ثُمَّ ﴿ :تعاىل قوله عنها اهلل رضي عائشة مسعت عندما  ِعَباِدنَا ِمنْ  ْصَطَفي ْ
ُهمْ  ُهم لِّنَ ْفِسهِ  ظَاِلم   َفِمن ْ ُهمْ  مُّْقَتِصد   َوِمن ْ َراتِ  َساِبق   َوِمن ْ  ﴾اْلَكِبيرُ  اْلَفْضلُ  ُهوَ  َذِلكَ  اللَّهِ  ِإْذنِ بِ  بِاْلَخي ْ

 !ألنفسهم الظاملني من حنن :قالت... 

 اْلرض هذه على ليس المستقبل
 يشغل الأ . جيب.األرض مستقبل ... إن هناك املستقبل . إن.األرض هذه على ليس املستقبل إن

 َلنْ  ُقلْ ﴿. .املستقبل هذا من نصيبنا نعرف ال . وحنن.يقرره الذي هو اهلل ألن كثريا اإلنسان بال
 .﴾َلَنا اللَّهُ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيبَ َنا

 وننشغل. .النارو  باجلنة وننشغل باآلخرة ننشغل أن بد فال ..النار أو الجنة :الحقيقي فالمستقبل
. .حمدد . واألجل.مضمون . فالرزق.تباعا األخرى األمور وستأيت. .حلظة كل يفبالعبودية هلل 

 ِفي َواَل  اْْلَْرضِ  ِفي مُِّصيَبة   ِمن َأَصابَ  َما﴿ :تعاىل . يقول.مكتوبة كذلك واالبتالءات واملصائب
َرَأَها َأن قَ ْبلِ  مِّن ِكَتاب   ِفي ِإالَّ  َأنُفِسُكمْ   فَاَتُكمْ  َما َعَلى تَْأَسْوا . ِلَكْيَل .ر  َيِسي اللَّهِ  َعَلى َذِلكَ  ِإنَّ  ن َّب ْ

 . ﴾َفُخور   ُمْخَتال   ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  َواللَّهُ  آتَاُكمْ  ِبَما تَ ْفَرُحوا َواَل 

 .آلخرةا أجل من نعمل . أن.منا املطلوب . لكن.املصائب أو اخلري . سواء.مضمونه كلها الدنيا أمور

نْ َيا اْلَحَياةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ ﴿  . ُأوَلِئكَ .يُ ْبَخُسونَ  اَل  ِفيَها ُهمْ وَ  ِفيَها َأْعَماَلُهمْ  ِإَلْيِهمْ  نُ َوفِّ  َوزِيَنتَ َها الدُّ
  .﴾يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َما َوبَاِطل   ِفيَها َصنَ ُعوا َما َوَحِبطَ  النَّارُ  ِإالَّ  اْْلَِخَرةِ  ِفي َلُهمْ  َلْيسَ  الَِّذينَ 
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 ويتمتع ؛الدنيا ذهه يف عمله نتيجة يلقى فإنه ،وحدها هلا فعمل وزينتها الدنيا الحياة يريد كان من
 ومل ،شيئا رةلآلخ يقدم مل ألنه ،النار إال اآلخرة يف له ليس ولكن - حمدود أجل يف - يريد كما هبا

 وزن فيها له اميق ال اآلخرة يف باطل . ولكنه.الدنيا يف يلقاه الدنيا عمل فكل ،حسابا هلا حيسب
 جزاءها تنالو  ،الدنيا هلذه تعمل وأمما وشعوبا اليوم أفرادا األرض هذه يف نشهد وحنن ،حابط فهو
 .األرض هذه يف اهلل سنة هي هذه ألن ؟ملاذا :نسأل أن وال نعجب أن جيوز . فال.فيها

 عملوه ما فسن يعملوا أن ميكن كان هؤالء أن ينسينا أن جيوز ال ونتائجها السنة هبذه التسليم ولكن
 منها يبخسون ال لدنياا احلياة زينة فينالوا - واملتاع الكسب يف اهلل وتراقب لآلخرة تتطلع ونفوسهم -

  .األخرى احلياة متاع كذلك وينالوا ،شيئا

 العمل سبيل يف يقف . ال.اآلخرة للحياة . والعمل.ونظامه لشرعه . واخلضوع.وحده هلل العبودية إن
 ال العمل يف اهلل مراقبة إن. .اهلل ورضى اهلل إىل االجتاه مع . ولكن.هو هو إنه . بل.الدنيا للحياة

 به واملتاع يباط الكسب وجتعل ،والثمر اجلهد وتبارك تزيد بل ؛آثاره من تنقص وال مقداره من تقلل
 .اآلخرة يف والنعيم . املتاع.الدنيا احلياة يف املتاع هذا إىل تضيف مث ،طيبا

  .األفراد حياة ويف األمم حياة يف الظاهرة هذه أمام. النفس.وقفة مع  . إهنا.أجل


