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 واآلخرة خير وأبقى أيها التائه في صحراء حياته :  

 الدكتور عبد الخالق أحمدون 
هللا تعالى لم يخلق خلقه عبثا، وإنما خلقهم لحكمة    من المعلوم من الدين بالضرورة أن

يمتحنهم، فيصطفي منهم من شاء ممن أكرمه بإرادة وجهه سبحانه    بالغة، وهي أن يبلوهم و
وطلب الزلفى لديه. وأي شيء يمنعك من أن تكون من هؤالء الذين نالوا كرامة  واإلقبال عليه  

هللا، وعرفوا طعم السعادة الحقة، وذاقوا لذة العيش في الدنيا وهم بانتظار كمال تلك اللذة في  
تعالى قال  َفَلُنْحِيَين  ) :اآلخرة؟!  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  َصاِلًحا  َعِمَل  َطيِ َبًة  َمْن  َحَياًة  ُه 

 .  97النحل: (َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  َوَلَنْجِزَين ُهمُ 
فتصورك أن هذه الحياة محض شقاء هو تصور خاطئ، وإنما ألقى الشيطان هذا في  
الحياة،   حقيقة  ولو عرفت  المتالزمين،  والهم  بالتعاسة  ويصيبك  لينغص عليك عيشك،  قلبك 

استعمرنا فيها لعبادته وطاعته، وأنها أكبر سبيل تنال به السعادة الدائمة في اآلخرة،    وأن هللا
ال ذلك سيزيل عنك هذا  فإن  واالجتهاد في مراضيه؛  تعالى،  باإلقبال على هللا  شعور،  وذلك 

 .متى اتصل قلبك باهلل تعالى، واستشعرت طعم القرب منه  وراحة كبيرة بسعادة وستشعر
نيل الحياة الطيبة، وأما الشقاء فال يكون إال من اإلعراض عن هللا،  فهذا هو طريق  

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإن  َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَنْحُشُرُه   :)  وسلوك غير سبيله؛ كما قال تعالى
َأْعَمى   اْلِقَياَمِة  َحَشْرَتِنيَ ،  َيْوَم  ِلَم  َربِ   َبِصي  َقاَل  ُكنُت  َوَقْد  آَياُتَنا  ،    راً َأْعَمى  َأَتْتَك  َكَذِلَك  َقاَل 

 .124/ 122طه:(  َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتنَسى ، َفَنِسيَتَها
  : وجل  عز  هللا  لقول  تفسيره  ل ْلُمْقِوينَ )وفي  َوَمَتاعًا  َتْذِكَرًة  َجَعْلَناَها  (الواقعة  َنْحُن 

76، (  : الجوزية  قيم  ابن  تذكرقال  وهم   تذكرة  بالقواِء  للنازلين  ومنفعة  اآلخرة  بها 
المقوين     :يقال المسافرون، الخالية، وخص  بالِقى والَقَوى وهى األرض  إذا نزل  الرجل  أقوى 
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والمقيمين للمسافرين  عامة  منفعتها  كانت  وإن  لعباده  ،بالذكر  من    -تنبيهًا  بمراده  أعلم  وهللا 
ار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين وال  هذه الد  يف على أنهم كلهم مسافرون وأنهم    -كالمه

 .1( مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر

 (  : ْيرويقول  السَّ ِعْيُر  َفَصَلْت  وبيَن   ما  بينه  وِحْيَل  الُغربِة،  داَر  المسافر  وأستوطَن   ،
همِ  ما َمْألوفاته وعوائِده المتعلقة بالوطِن ولوازِمه، أحدَث له ذلك نظرا آخر؛ فأجاَل ِفْكَره في أ 

إلى هللا وُينِفُق فيه بقيَة عمره، فأرشَده َمن بيِده الرشد إلى أن أهمَّ شيء   َيقَطُع به منازَل سفِره
على كلِ  أحد في كلِ  وقت، وأنه ال    َيقِصده إنما هو الهجرة إلى هللا ورسوله، فإنها فرض عين

 . 2(  العبادانفكاَك ألحد من وجوبها، وهي مطلوُب هللا ومراده من 

وهي أن أوجدك وأكرمك بالهداية لإلسالم ، فتلك النعمة    منة الحياةعليك ب هللا  وقد منَّ  
تظهر التبرم من وجودك، وليست نفسك ملكا لك بل    والجديرة بأن تبذل وسعك في شكرها  

تشا فيها كما  فليس لك أن تتصرف  بما  ءهي ملك هلل عز وجل،  فيها إال  تتصرف  ، بل ال 
أمرك وقد  العالمين،  رب  سبحانه    ربك  يرضي  هو  يقضي  حتى  بطاعته  أيامك  تعمر  أن 

فذلك الحياة  مدة  وهي  االمتحان  ذلك  مدة  في  أحسنت  فإذا  أجلك،  سعادتك    بانقضاء  سبب 
 .  األبدية، والتي تبدأ حقيقة بالخروج من هذه الحياة

 إن اإلنسان الذي ال يشعر بمسؤوليته في الحياة، سوف يسقط في عبور الجسر إلى
الدنيا هي الجسر الذي سنعبر من خالله إلى جهة الخلود، لذلك فهي ليست    . الجهة األخرى 

تشغل   أن  ينبغي  ال  لذلك  أكثر،  ال  عبور  واسطة  كونه  في  أهميته  تكمن  جسر،  من  أكثر 
اإلنسان، وتلهيه وتسحبه من تالبيبه إلى زخارفها، فتجعل منه عبدا لها، وتنسيه مسؤولياته،  

وتسحقه األمور،  توافه  في  بعبور    فيضيع  المتمثل  األعظم  الهدف  وينسى  الزائفة،  الملذات 
 . جسر الدنيا( إلى اآلخرة بال أدران، وال عواقب وخيمة)

 

أجمل اإلصالحي     1 ، تحقيق: محمد  السعادتين  الهجرتين وباب  الجوزية : طريق  قيم  النشيري   -ابن  أحمد  زائد بن 
 .1/299. ه 1429ي بجدة، دار عالم الفوائد ،مطبوعات مجمع الفقه اإلسالم 

2 : الجوزية  قيم  التوعية   ابن  مكتبة   ، الرحيم  عبد  بن  أشرف   : تحقيق   ، هللا(  إلى  المهاجر  )زاد  التبوكية  الرسالة 
 42. ص ه1401اإلسالمية إلحياء التراث اإلسالمي ، الجيزة 
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فاإلنسان يجب أن يكون من الذكاء بحيث يعبر الجسر دون أن يسقط في الماء، وال   
ألخرى أكثر من كونها قنطرة يمر من فوقها مرور الكرام، عبورا إلى الضفة ا  ى الحياةينظر إل

حيث السلعة الغالية والسعادة األبدية، بعد أن اطمأنت نفسه وسكن وجدانه في الحياة الدنيا ،  
 فيكون بذلك قد ذاق سعادة الدارين. 

ولمسافر   ،عجبا لراحل َماَت َوَما تَزود للرحلةقال اإلمام عبد الرحمن بن الجوزي : ) 
فر رْحَلة للسَّ َوَما جمع  َقبره    ،ماج  ِإَلى  للنقلةولمنتقل  يتأهب  يستشر   ،لم  لم  أمره  ِفي  ولمفرط 

 . 3(عقله
فر، وهونوا بالدنيا فقنعوا ِمْنَها  وقال : )  هلل در َأقوام علُموا قرب الرحيل، فهيئوا آَلة الس 

عْندك   َواَل  بحالهم  خبر  َلك  َما  َوالنََّظر،  النُّْطق  َأَذى  من  التَّْقَوى  بقفل  واستوثقوا  حضر،  ِممَّا 
خدَمة  ِمْنُهم   ِفي  نصبوا  طالما  ورقدت،  الدجى  ِفي  وسهروا  َوَقَعدت،  اْلجد  ِفي  َقاُموا  خبر، 

 .4  (اْلَماِلك، وناقشوا أنفسهم مناقشة مماحك، وآثروا بالزاد فزادوا

المؤمن   ،  إن  إيمانه  في  واالضطرابالصادق  القلق  يعتريه  وال  الحيرة  تنتابه  ؛  ال 
واألمل في السعادة الكبرى يدفعه إلى    ، السعادة يلوح في األفقفالطريق واضح أمامه، وبريق  

تحمل المشاق ومتابعة المسير، فيأخذ في قطع المراحل الموصلة إلى غايته مرحلة مرحلة،  
فكلما قطع مرحلة الحت له مرحلة أخرى، فال يزال يقطع المراحل مهاجًرا إلى ربه مع تحمل  

في هذا السفر وفي تلك المشقة، فإذا مات على  سعادته    يذوق طعمالتعب و المشاق، حتى  
ذلك لم يفته شيء من الدنيا، وفاز بالسعادة األبدية في اآلخرة، وإذا ظل سائًرا ظل في ترق  

 . وصعود إلى الدرجات العالية والمنازل الرفيعة

 (   : وجل  عز  َجزَ يقول  َأْعُيٍن  ُقر ِة  ِمْن  َلُهْم  ُأْخِفَي  َما  َنْفٌس  َتْعَلُم  َكاُنوا  َفاَل  ِبَما  اًء 
 .  17السجدة: (َيْعَمُلونَ 

 

 .211ص .  أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي   3

 .510ص  عبد الرحمن بن الجوزي: المدهش ،  4
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َمْن َخاَف  )أبي ُهَرْيَرَة رضي هللا عنه قال: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:    وعن
 .  5(  الَجن ةُ َأْدَلَج، َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ اْلَمْنِزَل، َأاَل ِإن  ِسْلَعَة هللِا َغاِلَيٌة، َأاَل ِإن  ِسْلَعَة هللاِ 

الجوزية   قيم  ابن  )6يقول  ِفيِه  :  المبذول  َوالثمن  مشتريها  ِبقدر  يعرف  ْلَعة  الس  قدر 
ْلَعة نفيسة  (. والمنادي َعَلْيَها َفِإذا َكاَن اْلُمْشَترى َعِظيما َوالثمن خطيرا والمنادي َجِلياًل َكاَنت الس 

 ثم أنشد : 
 َلواسـ ** ترجعت َذا البيع قبل اْلَفْوت لم تخب َيا َباِئعا َنفسه بيع الهوان  

 ب ـــــــ ف َعْيش من اآلالم منتهــــ بطي ** ُه خطر ـــ وبائعا طيب َعْيش َما لَ 
 ِذِب ــَــــ ا َلْيَس ِباْلكـــ ك اْلوْرد َحقً ـــ أمام  **در ـــ ه كــــ و َعْيش ُكلـــوواردا صف

ْرِقي لم يغب  والفيء ِفي  **وشمس عمرك قد َحان اْلُغُروب َلَها  اأْلُفق الشَّ
ْنَيا قد ارتحلت ُـــ م َذا التََّخل  ــ ك  ك ِفي الط لب ــ ك قد وافت ــ ورسل َرب  **ف َوالدُّ

 ب ــام الورى اأْلَْنَوار بالرت ــ َيْوم اقتس ** ِه ــ ذ لَنفسك نورا تستضيء بِ ــ َوخ 

ُ َتَعاَلى : َأْعَدْدُت  قال صلى هللا عليه وسلم : )  أبي ُهَرْيَرَة رضي هللا عنهوعن   َيُقوُل َّللا 
اِلِحيَن َما اَل َعْيٌن َرَأْت َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت َواَل َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشرٍ  َفاَل  ( ، ُثمَّ َقَرَأ )    ِلِعَباِدي الص 

 .7(  ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلونَ َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقر ِة َأْعُيٍن َجَزاءً 

ِإن   )عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  و 
َ َيُقوُل أَلْهِل اْلَجن ِة َيا َأْهَل اْلَجن ةِ    : َفَيُقولُ   .َلب ْيَك َرب َنا َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر ِفي َيَدْيكَ   : َفَيُقوُلونَ   .َّللا 

َفَيُقوُلوَن  هَ  َرِضيُتْم  َخْلِقكَ :  ْل  ِمْن  َأَحًدا  ُتْعِط  َلْم  َما  َأْعَطْيَتَنا  َوَقْد  َربِ   َيا  َنْرَضى  اَل  َلَنا    . َوَما 
 

(، وابن 1458(، وعبد بن حميد في ))المسند(( )2450(، رقم: )633/  4)  في أبواب صفة القيامة  أخرجه الترمذي   5
األمل(( ) ))قصر  الدنيا في  ).    (115أبي  السلسلة، رقم:  في  األلباني  العال وانظر:    .(954وصححه  أحمد عبد  علي 

 2/47. 15/410.الفصل األول ، ح ، دار الكتب العلمية ، بيروت دليل المسلمين شرح رياض الصالحين:  الطهطاوي 
ابن قيم الجوزية : الفوائد ، تحقيق : محمد عزيز شمس، مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ، دار عالم الفوائد    6
 .108-107ص  . 

 -  صحيح مسلم(، و 3244رقم: )  ،ة  أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوق   7
 . 5179حديث رقم  . َباُب ااِلْقِتَصاِد ِفي اْلَمْوِعَظةِ  -كتاب اْلَجن ِة َوِصَفِة َنِعيِمَها َوَأْهِلَها

http://hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=31
http://hadithportal.com/index.php?show=chapter&chapter_id=61&book=31
http://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=1251&chapter_id=61&book=31
http://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=1251&chapter_id=61&book=31
http://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=1251&chapter_id=61&book=31
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ُأِحلُّ    :ٍء َأْفَضُل ِمْن َذِلَك َفَيُقولُ يَيا َربِ  َوَأىُّ شَ   : َفَيُقوُلونَ   .َأاَل ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلكَ   :َفَيُقولُ 
 .  8( َعَلْيُكْم ِرْضَواِني َفاَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا

ِإن   )عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  و 
رِ ي  اْلَغاِبَر ِفي اأْلُُفِق ِمْن  َأْهَل اْلَجن ِة َيَتَراَءْوَن َأْهَل اْلُغَرِف ِمْن َفْوِقِهْم َكَما َيَتَراَءْوَن اْلَكْوَكَب الدُّ 

ِ ِتْلَك َمَناِزُل اأْلَْنِبَياِء اَل َيْبُلُغَها    ،اْلَمْشِرِق َأْو اْلَمْغِرِب ِلَتَفاُضِل َما َبْيَنُهْم   َقاُلوا : َيا َرُسوَل َّللا 
ُقوا اْلُمْرَسِلينَ َغْيُرُهْم ؟ َقاَل : َبَلى َوال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِرَجاٌل آَمُنوا ِباَّلل ِ وَ   .9( َصد 

اآلخرة ،   الدار  في  المؤمنون  إليها  يتطلع  التي  األبدية  السعادة  الغزالي  اإلمام  يصف 
والتي ال تنال إال بالتخلق بأخالق هللا ، فيقول : )فتفكر اآلن في نفسك إن خلت صحيفتك  

يكون سرورك في  عن المظالم ، أو تلطف لك حتى عفا عنك وأيقنت بسعادة األبد ، كيف  
منصرفك من مفصل القضاء ، وقد جمع عليك خلعة الرضاء ، وعدت بسعادة ليس بعدها  
شقاء، وبنعيم ال يدور بحواشيه الفناء ، وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا ، ابيض وجهك ،  
واستنار وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدر . فتوهم محشرك بين الخالئق رافعا رأسك ، خاليا 

األولين    عن وخلق  جبينك،  من  يتألأل  الرضا  وبرد  النعيم  نسيم  ونضرة   ، ظهرك  األوزار 
واآلخرين ينظرون إليك وإلى حالك ، ويغبطونك في حسنك وجمالك ، ومالئكة يمشون بين  
يديك ومن خلفك ، وينادون على رؤوس األشهاد هذا فالن بن فالن رضي هللا عنه وأرضاه ، 

دها أبدا . أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكنة التي  وقد سعد سعادة ال يشقى بع
 

( وكتاب التوحيد ، باب كالم الرب مع أهل  136-4/136أخرجه البخاري ، كتاب الرقائق ، باب صفة الجنة والنار )   8
( . ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب إحالل الرضوان على أهل الجنة فال يسخط عليهم  4/302الجنة )

( :  2/31أبدا  الدين بن غالم حسين  ا(. وانظر عصام  الجنة وأحوالموسوعة  في  الصحيحة  الدنيا   أهلها  ألحاديث  في 
الثقافية . ح    واآلخرة البخاري ومسلم ، مؤسسة الكتب  القاري :   204. ص    227/229لإلمامين  . مال علي محمد 

المصابيحمرقا مشكاة  المفاتيح شرح  بيروت    للتبريزي،  ة   ، العلمية  الكتب  دار   ، أحوال    ،2001تحقيق: جمال عيتاني 
 . 10/297. 5626/15ح...، باب صفة الجنة وأهلهاالقيامة وبدء الخلق 

. فتح 3083. ح  باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة  - كتاب بدء الخلق  - فتح الباري شرح صحيح البخاري    9
. الحسين  10/295.    5624/13. ح    ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمرقامال علي محمد القاري :    .6/376الباري  

الفراء البغوي ) المكتب اإلسالمي ، بيروت ، ط516بن مسعود  ،    2ه( : شرح  السنة ، إشراف : زهير الشاويش ، 
.  2229/2230. محمد عبد الرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغير .ح    15/214.    4378.ح  1983

 .945، ص 3607يب والترهيب ، ح. صححه األلباني في صحيح الترغ 2/434
 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=13851&bk_no=52&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=5801&idto=6051&bk_no=52&ID=2013
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تنالها في قلوب الخلق في الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وتزينك. فإن كنت تعلم أنه خير  
منه ، بل بال نسبة له إليه ، فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة باإلخالص الصافي والنية الصادقة  

 .10ذلك إال به( في معاملتك  مع هللا ، فلن تدرك 

: )اعلم أن مطلب ذوي    هـ(699القيرواني المالكي)  الدباغأبو زيد عبد الرحمن بن  قال  
العقول الكاملة ، والنفوس الفاضلة ، نيل السعادة القصوى ، التي معناها الحياة الدائمة في  

األسنى  المأل األعلى ، ومشاهدة أنوار حضرة قدس المولى ، والتلذذ بمطالعة الجمال اإللهي  
، ومعاينة مطالع النور القدسي األبهى . وهذه السعادة ال تحصل إال لنفس زكية ، قد سبقت  
لها في األول العناية الربانية ، بتيسيرها لسلوك الطرق العلمية والعملية ، المفضيات بها إلى  
للنفوس تحصل  السعادة  هذه  وبحصول   . اإللهية  األنوار  إلى  والشوق   ، الحقيقية    المحبة 

 العارفة من اللذة واالبتهاج ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر. 

وإذا تقرر ما قلناه ، فيجب على كل ذي لب المبادرة إلى حصول هذا األمر الجليل ،  
وورود هذا المورد السلسبيل ، الذي لم يصل إليه من الناس إال القليل، بل أقل من القليل.  

ا هي  السعادة  هذه  األشرف  فإن  والمعنى  العقول  لذة  وغاية   ، الوجود  هذا  من  لمطلوب 
المركبة فيه.. وإنما   المقصود ، وال يدرك بمجرد الحواس الظاهرة ، وال بقوى الجسم الباطنة 
تدرك هذه السعادة وتلت ذبها النفوس الفاضلة ، ذوات اإلدراكات الكاملة ؛ فإنها من جنس  

 .  11قت فيها أهلية االتصال به( العالم األعلى وأنموذج منه ، وقد خل

هذه  إلى  يتوصل  وال   ، األبدية  السعادة  الوجود  في  ما  أجل  أن  )اعلم   : أيضا  وقال 
ل إلى كل   السعادة إال بمحبة الحق تعالى بكل القلب ، من غير شرك في محبته. وال يوصِ 

 12محبة إال المعرفة بكمال المحبوب وجماله ، إذ من ال يعرف ال يحب( 

 

أبو حامد الغزالي : مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة عالم الغيوب ، تحقيق : طالب عواد ، دار الكتاب العربي ،  10
 150ص الباب السابع والثالثون : في بيان القضاء بين الخالئق. .  2005

  أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، تحقيق: هـ. ريتر، دار عبد الرحمان بن محمد األنصاري ، ابن الدباغ: مشارق     11
 .5-4صادر، بيروت، )د. ت(. ص 

 

 11، ص ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب  12
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بد أن نعرج هنا قليال على حياتنا المعاصرة التي كبلت اإلنسان في شبكة من  ثم ال  
رى  ي   هو و ،  صعوبة العيش   نشكو مالعالقات االستهالكية ، وحولت حياته إلى نكد وضنك ، ي 

نتقال وتعدد  تصال واالرى سهولة اال وي ،  م مرفهات وأصناف النعلا  عات وأنوا ر خي لامن    شكاالأ
   .حياةلشؤون ا نكل شأن م يف همامأخيارات لا

إنه ليس ثمة مسوغ مقبول النجراف المرء في التسابق على إرواء حاجات الجسد ما 
وما دام يعتقد أن هللا تعالى سائله عما استخلفه   ،دام يعتقد أن اآلخرة هي دار العيش الحقيقي 

البيئة والمحافظة على موارد األرض مس يعتقد أن حماية  كبرى  ؤولية  فيه من مال، وما دام 
 مسؤولياته . من  

اْعَلُموا  ، منها قوله تعالى : )13الدنيا بصفات عديدة  وصف َّللا  عز وجل هـذه  ولذلك
َواأْلَْواَلدِ  اأْلَْمَواِل  ِفي  َوَتَكاُثٌر  َبْيَنُكْم  َوَتَفاُخٌر  َوِزيَنٌة  َوَلْهٌو  َلِعٌب  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياُة  َغْيٍث    َأن َما  َكَمَثِل 

اَر َنَباُتُه ُثم  َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًّا ُثم  َيُكوُن ُحَطاًما ، َوِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد وَ  َمْغِفَرٌة  َأْعَجَب اْلُكف 
ْنَيا ِإال  َمَتاُع اْلُغُرور ِ َوِرْضَواٌن ، َوَما اْلَحَياُة الدُّ  .  19( الحديدمِ َن َّللا 

)قال    : القيم  ابن  ألولى  اإلمام  مشاهدا  جعله  بما  الدنيا  حقيقة  عن  سبحانه  أخبر 
واللعب واللهو ال حقيقة لهما  ،  بدان  تلهو بها النفوس وتلعب بها األ  و،نها لعب وله أالبصائر و 

ف فيذهب ضائعا  الجاهلون  بها  يقطع  للوقت  للنفس مضيعة  ثم    شيء. غير    يوأنهما مشغلة 
لل زينت  زينة  أنها  وللنفوس أخبر  بالعيون   ،عيون  ومحبة  فأخذت  استحسانا  ولو    ، والنفوس 

اآل وآلثرت عليها  ومصيرها ألبغضتها  ومآلها  حقيقتها  القلوب معرفة  آثرتها  باشرت  ولما  خرة 
 .14( هو خير وأبقى  يعلى اآلجل الدائم الذ

 

ذكر الفيروزابادي أن »الحياة« في القرآن الكريم تستعمل على ستة أوجه، وذكر منها: القوة النامية الموجودة في    13
النبات والحيوان ، والقـوة الحساسة، والقوة العالمة العاقلة، وارتفاع الغم، والحياة األخروية األبدية، والحياة التي يوصف  

ه( ، تحقيق : محمد علي النجار ، المجلس 817قوب الفيروزآبادي مجد الدين )بها الباري تعالى. انظر: محمد بن يع
 . 513-2/512.  1996،  3األعلى للشؤون اإلسالمية ، القاهرة ، ط

ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، تحقيق : إسماعيل بنغازي مرحبا ، سلسلة آثار ابن القيم ،     14
 326، ص (، دار عالم الفوائد )د.ت( 15مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة )
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يحس  ثم إن اإليمان بالحياة اآلخرة يشعر المسلم بأن الموت إنما هو َمعبر إليها، فال  
  في وجدانه العميق بأنه ينتهي بالموت؛ فيعيش الحياة بذوق آخر، مْلؤه العمل واألمل في أن

تكون أخراه أفضل من دنياه.. فيا لبؤس عمر يعيشه اإلنسان وهو يشعر بأن الموت هو آخر  
 . المطاف!

وال  إنه عمر أولئك الذين نسجوا من الدنيا ثيابا ، زعموا أنها ستخلد وال تبلى ، وستدوم  
أنها بحر ممتد األطراف ، ال شاطئ له وال منتهى . إنهم   تخلق ، وأبحروا في لجتها على 
أغبياء الناس ، هم أول من يتعرض لنوائبها ، فيتجرعون المرار ، وأول من يكتوون بنارها ال  
  ، وأحالمهم  آمالهم  مبلغ  وجعلوها  الدنيا  فعظموا  أنفسهم  ظلموا  قرار،  أو  حكم  على  يقفون 

في قلوبهم كأغلى درة وأثمن لؤلؤة ، وخافوا أن تسرق منهم أو تضيع ، ثم بعد قليل    جمعوها
عليها   يتكالبون  كانوا  التي  وأن   ، واللهو  اللعب  حياة  يعيشون   ، دوامة  في  كانوا  أنهم  علموا 

 أورثتهم خيانة ستحزنهم بقية حياتهم. 

ِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل  َعْن َأنَ إنهم الفقراء المشتتون الذين قال فيهم الحديث الشريف  
ُ ِغَناُه ِفي َقْلِبِه َوَجَمَع َلُه  )    :َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َهم ُه َجَعَل َّللا 

َجَعلَ  َهم ُه  ْنَيا  الدُّ َكاَنِت  َوَمْن  َراِغَمٌة،  َوِهَي  ْنَيا  الدُّ َوَأَتْتُه  َق    َشْمَلُه،  َوَفر  َعْيَنْيِه،  َبْيَن  َفْقَرُه   ُ َّللا 
َر َله  ْنَيا ِإال  َما ُقدِ   .15( َعَلْيِه َشْمَلُه، َوَلْم َيْأِتِه ِمَن الدُّ

َوَلْيَس همه ِإالَّ هللا َوحده تحمل هللاإن أصبح  الَعْبد  قال ابن القيم : ) ُسْبَحاَنُه    َوأمسى 
َوِإن  َحَواِئجه كلَها َوحمل َعنُه كل َما   َولَسانه لذكره وجوارحه لطاعته  أهمه َوفرغ قلبه لمحبته 

َنفسه فشغل قلبه   ِإَلى  ْنَيا همه حمله هللا همومها وغمومها وأنكادها ووكله  َوالدُّ أصبح َوأمسى 
وأشغالهم   بخدمتهم  َطاَعته  َعن  وجوارحه  بذكرهم  ذكره  َعن  َولَسانه  اْلخلق  بمحبة  محبته  َعن 

ْحش ِفي خدَمة َغيره كالكير يْنفخ َبْطنه ويعصر أضالعه ِفي نفع َغيره لكل  َفُهَو يكدح كدح اْلوَ 
 .16( من أعرض َعن عبودية اللله وطاعته ومحبته بلي بعبودية لمخلوق ومحبته وخدمته 

قال اإلمام ابن القيم : )عشرة أشياء ضائعة ال ينتفع بها : علم ال يعمل به ، وعمل ال  
ال ينفق منه فال يستمتع به جامعه في الدنيا وال يقدمه أمامه  إخالص فيه وال اقتداء ، ومال  

 

 (634/  2" )( . وصححه األلباني في "سلسلة األحاديث الصحيحة4105( و ابن ماجه )2465رواه الترمذي )  15
 121ابن قيم الجوزية : الفوائد . ص   16
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طاعته   من  معطل  وبدن   ، به  واألنس  إليه  والشوق  هللا  محبة  من  فارغ  وقلب  اآلخرة،  إلى 
وخدمته ، ومحبة ال تتقيد برضى المحبوب وامتثال أوامره ، ووقت معطل عن استدراك فارط  

فع، وخدمة من ال تقربك خدمته إلى هللا وال تعود  أو اغتنام بر وقربة ، وفكر يجول فيما الين 
عليك بصالح دنياك ، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد هللا وهو أسير في قبضته و ال يملك  
لنفسه ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا . وأعظم هذه اإلضاعات إضاعتان هما أصل  

القلب من إيثار الدنيا على اآلخرة    كل إضاعة : إضاعة القلب ، وإضاعة الوقت ؛ فإضاعة
 .17، وإضاعة الوقت من طول األمل( 

(  : الجوزي  ابن  اإلمام  ِبَنا  يقول  يْسَتقر   َأن  ِإَلى  أسفار  ِستَّة  ِفي  نتقلب  خلقَنا  إخواني 
فر األول سفر الساللة من الطين، َوالثَّاِني سفر النُّْطَفة من الصلب، َوالثَّاِلث من   اْلمنزل: الس 

اِدس اْلُبطُ  ْنَيا ِإَلى اْلُقُبور، َواْلَخاِمس من اْلُقُبور ِإَلى اْلعرض، َوالسَّ ْنَيا، َوالرَّاِبع من الدُّ ون ِإَلى الدُّ
َقاَمة. فقد َقطعَنا نصف الطَِّريق َوَما بعد أصعب.   ِإَلى منزل اإْلِ

واألنفاس خطَوات، والطاعات  إخواني السنون مراحل، والشهور فراسخ ،َواأْلَيَّام َأْمَيال،  
لَهَذا اْلخطب شمر   ْبح اْلجنَّة ، والخسران النَّار.  َأْمَوال، والمعاصي قطاع الطَِّريق، َوالرِ  ُرْؤس 
المتقون َعن سوق اْلجد ِفي سوق اْلُمَعاَمَلة ، كلما َرَأْوا مراكب اْلَحَياة تخطف ِفي َبحر اْلُعمر،  

فر  شغلهْم هول َما هم ِفيِه َعن التَّ  َنزُّه ِفي عجائب اْلَبْحر، َفَما َكاَن ِإالَّ َقِليل َحتَّى قدُموا من الس 
ْهر  .18( ، فاعتنقتهم الرَّاَحة ِفي َطِريق التلقي، َفَدَخُلوا بلد اْلَوْصل َوقد حازوا ربح الدَّ

لقاء هللا؛ فقد شبه رسول  والمقصود   الصبر على مشاق الحياة ومتاعبها وآالمها إلى 
فلما    –هللا عليه وسلم    صلى   -هللا   الحر،  يوم شديد  دابته في  بمسافر ركب  الشريفة  نفسه 

اشتد به التعب نزل عن دابته ليستريح ساعة ُيجم  بها نفسه ليتقوى على مواصلة المسير حتى  
مبتغاه إلى  والمتاعب   يصل  المشاق   من  كثيًرا  يالقي  الدنيا  الحياة  في  المسلم  وكذلك   ،

ر من الفتن والمحن والباليا، وواجبه أن يستعين باهلل تعالى ويصبر  والعقبات، ويتعرض لكثي
ِذِه اْلَحَياُة  ) لعلمه يقيًنا أن الدنيا ليست نهاية المطاف، وإنما الحياة الحقيقية في اآلخرة، َوَما هََٰ

ْنَيا ِإال  َلْهٌو َوَلِعٌب  اَر اآْلِخَرةَ الدُّ  .64العنكبوت: ( َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ  َلِهَي اْلَحَيَوانُ  ، َوِإن  الد 

 

 162ابن قيم الجوزية: الفوائد، ص   17
 164-163ص  . حمن بن الجوزي: المدهش أبو الفرج عبد الر   18
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به   المرتبطة  الحقوق  من  حقا  يحتضن  عمرك  من  يمر  وقت  كل  أن  علمت  فإذا 
والمالزمة له ، والذي يتطلب منك الوفاء به لصاحب الحق وهو هللا جل جالله ، وإذا علمت  

ل ذلك يحفزك  أن تأخير الوفاء به إلى وقت مآله إلى ضياع الفرصة التي تملكها لذلك ، لع 
إلى أن تكون في سائر أوقاتك مع هللا ، تقبل إليه فيها بأداء الحقوق الربانية المرتبطة بتلك  

 األوقات ، فإذا بك قد غدوت من الذاكرين هللا ، ومن المحصنين ضد الوقوع في الغفالت.   

راسم يقول ابن الجوزي : ) الحمد هلل الذي جعل األعمار مواسم ، يربح فيها ممتثل الم
، ويخسر المضيع الخسير الحاسم ، فهي موضوعة لبلوغ األمل ،ورفع الخلل ، زائدة األرباح  
لمن اتجر ، مهلكة األرواح لمن فجر ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأكثر ،  
والسيئة ترد المستقيم إلى حال المعتر ، وبهذا العمر اليسير يشتري الخلود الدائم في الجنان ،  

البقاء الذي ال ينقطع كبقاء الرحمن ، ومن فرط في العمر وقع في الخسران . فينبغي للعاقل  و 
أن يعرف قدر عمره ، وأن ينظر لنفسه في أمره ، فيغتنم ما يفوت استدراكه ، وربما جعل  

 .19بتضيعه هالكه ( 

هذه  إلى  تخلص  أن  بد  فال  حولك  من  وحياة  وحياتك  نفسك  في  جيدا  تأملت  وإذا 
ة الحتمية المقدرة في عمر الحياة ، مفادها أن اإلنسان يصارع الفناء ، ويكافح من أجل  النتيج 

البقاء ، ويغالب الجوع ويتقي البرد ، وحياته كلها مواجهة مع الموت ، ولكن انتصاره مؤقت  
ثم يدحره الزمان ، الذي ما انفك يعمل في جسده إتالفا . إن كل خطوة يخطوها على درب  

تقربه   ،  العمر  يتوقف  ال  الذي  نولها  على  كفنه  تحوك  .األيام  رمسه  إلى  وتقوده  لحده  من 
والدقائق دود يأكل جسده إلى أن يتحلل إلى تراب . إنه مع كل لحظة تمضي يموت بعضا  
من كيانه ، ويستنفد جزءا من حصته. تيار الزوال يجرفه نحو حتفه ، وعمره احتضار طويل  

 . 20يعيشه خائفا أن ينقضي 

 

  1991أبو الفرج بن الجوزي : تنبيه النائم الَغمر على مواسم العمر ، تحقيق ونشر : دار الصحابة للتراث ، مصر    19
 14  -13. ص 

الحياة ، سلسلة مشكالت فلسفية     20 إبراهيم : مشكلة  . ص  1971تبة مصر ، دار مصر للطباعة   ، مك  7زكريا 
30- 33 
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شمعة  الشيء   أو   ، تدريجيا  ويتالشى  رويدا  رويدا  أوارها  ينطفئ  جذوة  إننا   ، يدوم 
تحترق قليال قليال ويتبدد دخانها . إننا صوت خافت يمضي هكذا أضعف فأضعف إلى أن  
يختنق كلية ، أو وردة تذبل وتعطي من دقيقة إلى أخرى ضوعا أخف . الجمال يزول كما  

لخ عن كياننا ونتجرد عن ممتلكاتنا ونفترق عن  يذهب الندى عن عشب الصباح ، ونحن ننس
أنفسنا كما ينسل البخار عن طعام ساخن. األشجار التي رافقناها تبقى بعد رحيلنا ، والبيوت  
يتآمر   التي سكناها تصمد قرب قبورنا . نحن وحدنا نزول كنسمة هواء عابرة ، وكل شيء 

ذكرنا وطمس معالمنا وكأننا    على محو كل أثر يخبر عن مرورنا فوق األرض، على إخماد
 . !21 ظالل وأشباح

عَمْل ِلُدنَياَك كَأن َك َتِعيُش أبدًا، واْعَمْل  اومن الحكمة المشتهرة على األلسنة قولهم : )
 .22(  آلِخَرِتَك كأن ك َتُموُت َغداً 

الظاهر من َمْفُهوم لفِظ هذا الحديث : أمَّا في الدنيا َفِلْلحثِ   )   :ابن األثير اإلمام  قال  
كما    ، بعدك  َيجيء  من  بها  وَيْنَتفع   ، فيها  َيْسُكن  حتى  فيها  الناس  وبقاء   ، ِعمارتها  على 
اْنَتَفْعت أنت بَعَمل من كان قبلك ، وَسَكْنَت فيما َعَمَره ، فإن  اإلنسان إذا َعلم أنه َيُطول ُعْمُره  

َيْكِسُبه ، وأم ا في جاِنب اآلخرة فإنه َحثٌّ على إخالص  أْحكَ  َيعَمُله ، وَحرَص على ما  م ما 
أنه   َيْعلم  العباداِت والطاعات ، واإلْكثار منها ، فِإن  من  الن يَّة والَقْلب في  العمل ، وُحُضور 

 

للدراسات والنشر   األبدية ، دراسة الزمان في أدب القرن العشرين ، المؤسسة العربيةسمير الحاج شاهين : لحظة     21
 234ص  . 1980، بيروت 

فهذا األثر ال  ( .    األثر البن األثير : ) اْحُرث لُدْنَياك كأن ك َتِعيش أبداً الحديث و وجاء في كتاب النهاية في غريب   22
وسلم، وإنما ثبت من كالم عبد هللا بن عمرو بن العاص، كما في زوائد مسند  يثبت مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه  

آخر مرفوعًا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم من وجه ال يصح بحال، فقد رواه البيهقي   وروي بلفظ    .  الحارث للهيثمي
يه وسلم قال: "فاعمل عمل  في سننه والديلمي في الفردوس عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا عل

امرئ يظن أنه لن يموت أبدًا، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدًا" وأورده السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له  
وضعيفاً   .بالضعف مجهواًل  فيه  ألن  وذلك  القدير:  فيض  في  المناوي  عنه  .قال  األحاديث   تكلم  سلسلة  في  األلباني 

أبو الفضل  . وانظر  و إن اشتهر على األلسنة في األزمنة المتأخرة .أصل له مرفوعا  : الوقال  (    63/    1الضعيفة )  
( العسقالني  بتنسيق هـ852أحمد بن حجر  الباحثين  الثمانية،تحقيق : جماعة من  المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب   :)

َباُب َجَواِز االحتراز بَتْحِصيِل (  24ه . كتاب الرقائق )1419:سعد الشثري ، دار العاصمة ، دار الغيث ، السعودية ،  
اْلَعَملِ   اْلُقوتِ  ْبِن العاص َرِضَي هللا َعْنهما  َعْبَد َّللا ِ ، وفيه نسبة القول إلى    3181،ح    َمَع  ِلُدْنَياَك : )  ْبَن َعْمِرو  أحرز 

 13/314( .  "َكَأن َك َتِعيُش َأَبًدا، َواْعَمْل آِلِخَرِتَك َكَأن َك َتُموُت َغًدا
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َصلِ  َصاَلة  )  يموت َغدًا ُيْكثر من عَباَدته ، وُيْخِلص في طاعِته، كقوله في الحديث اآلخر :  
عٍ   . ( ُمَودِ 

ابق إلى الَفْهم من ظاهره ؛ ألن    قال بعض أهل العلم : المراد من هذا الحديث َغْيُر السَّ
الدنيا والتَّْقِليل منها ومن االْنهَماك فيها  الزُّْهد في  َندب إلى  إنما  النبي صلى َّللا  عليه وسلم 

أَوامره وَنواهيه فيما يتعلق بالدنيا ، فكيف َيُحثُّ على  واالْسِتمتاع بَلذَّاتها ، وهو الغالب على  
أن  اإلنسان إذا َعِلم أنه يِعيش أبدًا َقلَّ    -وَّللا  أعلم    -ِعمارتها واالْسِتْكثار منها ، وإنما أراد  

  ، إليه  والُمَباَدرة   ، عليه  الِحْرص  بَتْرك  َتْحِصيُله  َيُفوَته  َلْن  ُيريُده  َما  أن   وَعِلم   ، فإنه  ِحْرُصه 
اْعَمل   فقال عليه الصالة والسالم :   ، أبدًا  أعيش  فِإن ي   ، َغدًا  أْدَرْكُته  الَيْوم  فاَتِني  إن  يقول: 
َعَمل من َيُظنُّ أنه ُيَخلَّد ، فال يْحِرص في العمل ، فيكون َحثًّا َلُه على الترك والتَّْقِليل ِبَطِريَقة  

َحاَلة أنيقة ، من اإلَشارة والتَّْنبيه ، ويكون أْمُره   لَعَمل اآلِخرة على ظاهره ، فَيْجَمع باألْمَرْين 
واحدة وهو الزُّْهد والتَّْقِليل ، وَلِكن بَلْفَظْين ُمْخَتِلَفْين ، وقد اخَتَصر األزهري هذا المْعنى فقال :  

أْمر الدنيا  مْعناه : تْقِديم أْمِر اآلِخرة وأْعَماِلها ِحَذاَر الَمْوت بالَفْوت على َعمل الدنيا ، وَتأخير  
 .23(  َكراهَية االْشِتغال بها عن َعمل اآلخرة

فوق   الحياة  من  نصيب  له  يكون  أن  تعالى  هللا  قضى  الذي  اإلنسان  من  فالمطلوب 
األرض ، أن يعرف ربه من خالل معرفته لنفسه عبدا مملوكا له ، وأن هللا ضمن في مقابل  

 كونات من حوله. ذلك حاجاته وأسباب طمأنينته ، وسخر لمصلحته سائر الم

هذه قصة اإلنسان الذي أوفد إلى هذه الحياة الدنيا لمهمة قدسية أنبأه هللا بها وبينها له  
في خطابه الذي شرفه وكلمه به، ولكنه أعرض عنها و نسيها أو تجاهلها ، وركن إلى دنياه  

سر حدة  يرقص على إيقاعاتها، إلى أن يذوى شبابه وتتراجع غرائزه وتنطفئ جذوة نشاطه وتنك
نهمه وإقباله ، فيعاف بقايا لذائذه ونعيمه ، حينها ينهض العجز من كيانه ليوقظه بعد فوات  

 األوان.

 

ه( : النهاية في غريب الحديث و األثر، تحقيق : أحمد بن محمد  606مجد الدين المبارك الجزري ، ابن األثير)   23
 850-2/849)حرث(   3060الخراط ، مطبوعات وزارة األوقاف ، قطر ح : 
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القلوب آنية هللا في أرضه ، وهي محجوبة عن هللا بقدر تعلقها بالشهوات ، فمن أراد 
بالتفكر ، ونقي  من    صفاء قلبه فليؤثر هللا على شهوته . فإذا غذي القلب بالتذكر ، وسقي 

الدغل ؛ رأى العجائب وألهم الحكمة . والناس شغلوا قلوبهم بالدنيا ، ولو شغلوها باهلل وبالدار  
بغرائب   أصحابها  إلى  ورجعت   ، المشهودة  وآياته  سبحانه  كالمه  معاني  في  لجالت  اآلخرة 

 الحكم وُطرف الفوائد. فإياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجال ، وأليامك وأنفاسك أمدا. 

آياته وتدبرها  وقد   بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة  العبد  جعل هللا سبحانه رضى 
والعمل بها سبب شقائه وتعبه وهالكه. وال يجتمع الرضى بالدنيا والغفلة عن آيات هللا إال في  
قلب من ال يؤمن بالمعاد وال يرجو لقاء رب العباد ، وإال لو رسخ قدمه في اإليمان  بالمعاد؛  

 بالدنيا وال اطمأن إليها وال أعرض عن آيات ربه عز وجل. لما رضي 

وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم ُعمَّار  
ذلك خالف  على  هو  عددا من  الناس  وأقل   ، )! الدنيا   : تعالى  قال  َيْرُجوَن  .  اَل  ال ِذيَن  ِإن  

نْ  ِئَك َمْأَواُهُم الن اُر    َيا َواْطَمَأنُّوا ِبَها َوال ِذيَن ُهْم َعْن آَياِتَنا َغاِفُلونَ ِلَقاَءَنا َوَرُضوا ِباْلَحَياِة الدُّ ُأولََٰ
 . 7/8( يونس ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

األوقات   وأرذل   ، ربك  من  القرب  سحائب  فيه  تظللك  أن  عمرك  في  أوقاتك  فخير 
ا قال  ولهذا   . ربك  عن  الغفلة  غمائم  تحجبك  أن  )خير             وأخسرها   : هللا  عطاء  ابن  لعارف 

 .24أوقاتك ، وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك( 

له ،  والمراقبة  الذكر  كثير  قريبا من هللا ،  فيه  تكون  الذي  الوقت  األوقات هو  فخير 
ن  وإنما يكون ذلك عندما تحس باالفتقار وتشعر بالعجز وتدرك بعين البصيرة أنك ال تملك م

 أمر نفسك إال ما وهبه هللا لك من القدرة .  

تحس   وال  بقربه  تشعر  وال  هللا  ذكر  عن  فيه  تنشغل  الذي  الوقت  هو  أوقاتك  وأسوأ 
تغيب عنك    ، ، غافال عنه  ستره عليك  أردية  نزول  و  ونعمته  وهبوب رياح رحمته  بنفحاته 

 

البزم، دار ابن كثير، دمشق/بيروت      24 الفتاح  العطائية، تحقيق: عبد  .  1989عبد المجيد الشرنوبي: شرح الحكم 
 85. ص 100الحكمة 
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كب  إلى  تركن  و    ، وطغيانك  وإمكاناتك  غناك  أوهام  مع  وتعيش   ، وجبروتك  فاقتك  ريائك 
 وقوتك.  

 والحمد هلل رب العالمين ، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 
 


