د .حممد توفيق رمضان البوطي

خطبة اجلمعة :اهلجرة فرصة حملاسبة النفس

اهلجرة فرصة حملاسبة النفس
د .حممد توفيق رمضان البوطي
جل شأنه يف كتابه الكرميَ  :واتَّ ُقوا يَ ْوًما تُ ْر َجعُو َن فِ ِيه إِ َل اللَّ ِه ُثَّ تُ َو َّىّف ُكل نَ ْفس
أيها المسلمون :يقول َّ
ت َوُه ْم َل يُظْلَ ُمو َن
َما َك َسبَ ْ
َّ ِ
ت لِغَد َواتَّ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َخبِي ِِبَا
َّم ْ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َولْتَ ْنظُْر نَ ْفس َما قَد َ
ويقول سبحانه :يَا أَي َها الذ َ
تَ ْع َملُو َن

ِ
ك ََْن ِزي ُك َّل َك ُفور َ وُه ْم
ووصف اهلل مصي الكفرة وما يؤل إليه حاهلم يف نار جهنم فقالَ  :ك ىَذل َ
يصطَ ِرخو َن فِيها ربَّنا أَخ ِرجنا نَعمل ص ِ
اِلًا َغْي َر الَّ ِذي ُكنَّا نَ ْع َم ُل أ ََوَلْ نُ َع ِّم ْرُك ْم َما يَتَ َذ َّك ُر فِ ِيه َم ْن تَ َذ َّكَر َو َجاءَ ُك ُم
َْ ُ
َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ
ِ
َّذير فَ ُذوقُوا فَما لِلظَّالِ ِمي ِمن نَ ِ
صي
َ ْ
َ
الن ُ
روى اِلاكم يف املستدرك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،أن النيب  قال« :اغتنم
ِ
كو ِ
ك ِ
ك
وغنَ َ
قبل شغل َ
قبل فق ِرَك وفرا َغ َ
قبل َس َق ِم َ
وص َّحتَ َ
قبل َهَرِم َ
قبل مخس اغتنم شبابَ َ
ك َ
اك َ
ك َ
ك َ
مخساً َ
ك»
قبل موتِ َ
حياتَ َ
ك َ
روى اإلمام عبد اهلل بن املبارك يف الزهد والرقائق عن أيب الدرداء أنه قال" :أضحكين –ِبعىن أعجبين
وأثار استغرايب -ثالث وأبكاين ثالث ،أضحكين مؤمل الدنيا واملوت يتبعه ،وغافل وليس مغفولً عنه،
وضاحك ِبلء فيه ول يدري أرضى اهلل أم أسخطه ،وأبكاين هول املطلع عند غمرات املوت ،وفراق األحبة
حممد وحزبه ،والوقوف بي يدي اهلل يوم تبدو السريرة عالنية ،ث ل أدري إل اجلنة أم إل النار" .
أيها المسلمون:
عام من عمرنا قد مضى وودعناه ،وهاحنن قد دخلنا يف عام جديد ،ل ندري هل يكتب لنا أن نبلغ
آخره أم خيرتمنا األجل قبله ،عام من عمرنا ..جزء من وجودنا انتهى ،ومضى إل اهلل سبحانه وتعال ِبا فيه
من خي أو شر ،من َمبَ َّرات أو معاص ،أياً كان قد مضى إل اهلل سبحانه وتعال ،والرجوع إل الزمن املاضي
حمال ،وما بقي لنا إل العتبار والتعاظ .بعض الناس يتعاملون مع بداية العام اجلديد بطريقة كلكم يعرفها،
تقام الحتفالت وتضاء الشموع ،وقريباً سرتون بعض تلك املظاهر اليت غابت بسبب املآسي اليت تعم
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بالدنا ،حيتفلون ببداية عام وانتهاء عام على طريقتهم اليت حيتفلون هبا ،من غفلة وهلو وسهرات ماجنة ،وزينة
وغي ذلك ،ذلك شأهنم  ..ولكننا لو أردنا أن حناكم املسألة بصورة عقلية ،لوجدنا أن املسألة تتطلب منا
نوع تدبر.
ما معنى أنه قد مضى عام وابتدأ عام؟
أي أنك قد اقرتبت إل أجلك عاماً بكامله ،أي أن عمرك قد نقص ،ودنوت إل حفرة القرب ،هذا ما
تعنيه هناية سنة وابتداء سنة ،يعين أنك قد دنوت إل أجلك.
ث إن انتهاء عام وابتداء عام باملفهوم التجاري يعين شيئاً آخر ،يعين أن يراجع التاجر حساباته ،ويعود
إل قيوده وسجالته فينظر :تُرى ماذا بذل وماذا جىن؟ كم أنفق وكم ربح؟ ماذا استورد وماذا باع؟ ماذا ربح
بالنتيجة وماذا خسر؟ إهنا مراجعة لسجالته ،إهنا عودة إل ما كان قد قدم وبذل؟ أو ما ذا خسر وفاته؟ ماذا
جىن أو ماذا خسر؟ إهنا طريقة منطقية مع الذات ومنهج سليم مع النفس ،أما أولئك الذين حيتفلون
بطريقتهم اليت نعهدها ،فلهم فلسفة أخرى ،إهنم ل يؤمنون باليوم اآلخر ،ويرون أن هذه اِلياة هي كل
شيء ،فإذا قدر ألحدهم أن اكتسب فرصة جديدة إذاً فليغتنم من مالذ اِلياة ما استطاع ،ألنه يوشك أن

تنتهي املالذ وتنتهي الشهوات ،وتنتهي األيام .وهو ل يتدبر أنه إنسان وليس حيواناً ،اِليوان ل يُسأل أما
ِِ
ي
اإلنسان فيُسأل ،يُسأل عما أحسن وعما أساء ،يُسأل عما قدم ويُسأل عما قصرأَفَنَ ْج َع ُل الْ ُم ْسلم َ
ِ
ف ََْت ُك ُمو َن أَفَ َح ِسْبتُ ْم أَََّّنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا َل تُ ْر َجعُو َن جدير ِبن
يَ ما لَ ُك ْم َكْي َ
َكالْ ُم ْج ِرم َ
يعلم نفسه أنه وجد يوم وجد بدون مشيئته ,أنه سينتهي بدون إرادته ،وأنه يتميز عن سائر املخلوقات بعقله،
والعقل مناط املسؤولية ،وأنه مسؤول أمام من وهبه العقل ،مسؤول عن اِلياة أمام من أهداه هذه اِلياة،
مسؤول عن مسعه وبصره ،مسؤول عن عقله وجوارحه .ولكنهم استدبروا التدبر يف حقيقة أنفسهم ،جهلوا
أنفسهم وسووا بي أنفسهم وبي البهائم ،وظنوا أن اِلياة عبث ،أو أرادوا أن ُخييلوا ألنفسهم ذلك تنصالً من
املسؤولية فظنوا أن اِلياة عبث ،كال ...احلياة ليست عبثاً ،احلياة مسؤولية ،فأنت تتعامل مع اإلنسان على

هذا األساس ،والدولة والنُظم والقواني تتعامل مع اإلنسان على هذا األساس ،تتعامل معه على أنه مسؤول
لذلك إذا خسر اإلنسان أو فقد اإلنسان عامل املسؤولية سقطت املسؤولية .وذلك إذا فقد عقله ،فاإلنسان
يتميز عن سائر املخلوقات هبذا العقل ،لذلك فإنه ليس من املنطق أن َتاسب اهلرة يف بيتك ،أو أن َتاسب
الدابة على ما قد فعلت؛ ألهنا ل تفقه إل أن تأكل وتشرب ومتارس ما خلقت له ،أما أنت فقد متيزت
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وتشرفت بالعقل...بالوعي...باملسؤولية ،ومسؤوليتك ليست أمام إنسان ،بل أمام من وهبك اِلياة ،أمام من
وهبك اِلواس ،أمام من وهبك العقل ،الذي مييز به بي اخلي والشر ،بي اِلق والباطل ،هذا هو الفرق بي
ما أنزله اهلل وبي ما وضعته املخلوقات من تشريعات تفرضها على بعضها أَفَ َح ِسْبتُ ْم أَََّّنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا
َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا َل تُ ْر َجعُو َن هذه فلسفتهم ..وهذه حقيقة واقعنا.
إن انتهاء عام وابتداء عام يعين العودة إل الذات ،وأن نتأمل مواطئ األقدام إل أين نسي؟ يف أي
درب؟ إل أين نتجه؟ ما هو املآل؟ ما هي النتيجة؟
يتدبر اإلنسان  ..إنسان وجد يف مكان مضى يف غابة مضى يف طريق ث أوى إل كهف ،فوجد فيه
أشبال وصغار مفرتسات ،حدثوين بربكم أ ينام يف هذا املكان؟ أ يلهوا يف ذلك املكان؟ أم أنه يفكر فوراً يف
اخلرو من ذلك املكان إل مكان آمن؛ ألنه يوشك أن يأيت صاحب هذا املكان الذي أودع فيه أشباله
وصغاره ويوشك أن يفرتسه ،وجيعله طعاماً ألشباله وصغاره .لذلك لبد أن يتدبر أمره ويلوذ بالفرار ،والغريب
أننا ل نفكر باملصي ول نفكر باخلطر؟
أمر آخر ضربته مثالً وأكرره  ..سجن ملتسلط قوي سجن فيه خمالفيه ،ولكن هذا السجن سجن فيه
رفاهية وطعام وشراب وراحة وفرش وثية ،متتع السجناء يف ذلك املكان ،واستمتعوا بالطعام والشراب والفراش
الوثي ،ث صدر اِلكم من حاكم ذلك السجن بإعدام سجنائه ،ويف صباح اليوم التايل وجد السجناء أن
واحداً منهم قد عُلقت مشنقته فهو يتدل منها وقد فارق اِلياة ...ويف اليوم التايل نودي آلخر وآخر وإذا
حبكم اإلعدام ينفذ هبم واحداً تلو آخر ...أريد أن أسأل :ترى هل سيستمتع بعد هذا اليوم سجناء هذا
القصر بطعام أو شراب ووثي فراش ؟! إهنم سيغصون بكل لقمة ،إهنم لن يستقر هلم جنب .فال يدري
أحدهم ترى هل هو أم غيه الذي سينادى عليه يف الغد...
أيها الناس ألسنا سجناء هذه الدنيا؟ أليس الذي حيكم هذا الكون قد قالُ  :كل نَ ْفس ذَائَِقةُ الْ َم ْو ِت

حكم ل معقب له .ألسنا حنمل إخواننا وأحباءنا وأصدقاءنا على أكتافنا نواريهم الثرى يف كل يوم ،شيباً
وشباناً مرضى وأصحاء؟! أل نرى بأنفسنا حكم اهلل الصارم ينفذ يف كل يوم  ...مالنا غافلون؟! ولو أن األمر
كان يقف عند املوت هلان األمر ،فكم من إنسان لو بيع املوت لشرتاه ،ولكن املشكلة يف املوت وما بعده؛
تزوْدنا له؟ واهلل سبحانه وتعال يقول:
املوت واِلساب ،واِلساب واجلزاء ،و اجلزاء جنة أو نار ،فبماذا َّ
وتَزَّودوا فَِإ َّن خي ر َّ ِ
ِ
ُويل ْاألَلْب ِ
اب
ََُ
الزاد التَّ ْق َو ىى َواتَّ ُقون يَا أ ِ َ
ََْ
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أيها المسلمون:
علينا أن نعيد النظر فيما مضى على سبيل العتبار والتعاظ فنحاسب أنفسنا ،فما وجدنا من خي
وفقنا اهلل له محدنا اهلل وسألناه القبول ،وما وجدنا من غي ذلك استغفرنا وتبنا وعاهدنا على عدم العود.
أيها األخوة :جدير بنا أن نعزم على أن يكون يومنا خياً من أمسنا ،وغدنا خياً من يومنا ،يوشك أن

تنتهي أيامنا ،وكما قال اِلسن البصري وغيه ،يا ابن آدم إَّنا أنت أيام كلما مضى يوم نقص بعضك.

جدير بنا مجيعاً أن نعيد النظر يف تصرفاتنا ومواقفنا وعالقاتنا ،فنصحح املسار على مستوى الفرد ،وعلى

مستوى الفئة وعلى مستوى األمة ،فنحن اليوم َنين مثرات أخطائنا ،وحنصد زرعنا الذي زرعناه بأيدينا.
والعاقل من اتعظ باألمس ليصحح يف الغد ،وليس لنا إل أن نتوب إل اهلل ونقوم العوجا  ،أسأل اهلل أن
يغفر لنا وأن يلهمنا رشدنا.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين

خطبة اجلمعة يف 3812/11/80
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