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هل حتج له

هل حتجّ له؟!
د .حممد ياسر القضماني
من هو؟!
هو اهلل  -جل جالله  !!-وهل ينبغي أن يكون شيء من األعمال إال له وإال من أجله؟! جل
جالله ،وتعاىل يف عاله!
أخربين  -رمحك اهلل – ما فائدة أن حتج من أجل أن يقال كذا ،أو يعتقد كذا ،أول يعتقد كذا؟!
إىل مىت نزج أنفسنا يف أوهام ،نعم أوهام؟!
من قال لك إنك قادر على إرضاء هؤالء الذين تسعى يف مرضاهتم ،وتبذل كرائم أموالك ونفائس
أوقاتك رخيصة يف سبيل حماهبم؟!
من قال لك أنك بذلك تُ َك ُرم عليهم ،وتَعظُ ُم يف أعينهم؟!
هني يف أنفسهم ،بل ال تستصغر الناس أحداً  -مبا جبلت عليه يف أصل فطرهتا من
ال،ال ،إنك ٌ
تعظيم احلقيق بالتعظيم واحملبة أال وهو اهلل تعاىل  -كاستصغارها هلؤالء املفتونني بالدنيا ،العابدين
لشهواهتم ،وحظوظ أنفسهم!
***
وتقرتب أيام الوفود على مكة واملشاعر ،والتلبس باملناسك والشعائر ،وهتتاج األرواح هلاديها
وقدوهتا ،نعم! من ال يشتاق هلل وسوله ،والداعي قد دعا ،واملنادي قد نادى؟!
لقد ُدعي أبو األنبياء خليل الرمحن إبراهيم عليه وعلى نبينا ومجيع األنبياء صلوات هلل وسالمه إىل
أن يُؤذن يف الناس باحلج؛ وملا أشفق من ذلك ،وما الذي يبلغ صوته؟! جاء البيان :عليك النداء،
وعلينا البالغ! فما أن نادى حىت أجابت ولبت! ومما ورد( :فمن لىب مرًة أجاب مرة ،ومن لىب مرتني
أجاب مرتني).
ولكن ليس كل من جييب يصفو له عمله ،وليس كل من يصل إىل هناك يكون موصوالً مقبوالً،
وهل يقال :لبيك وسعديك لكل من قال :لبيك اللهم لبيك؟!
حيكى عن أيب حممد املرتعش أنه قال:
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حججت كذا ،وكذا حجة على التجريد  -أي بدون تزود وإعداد  -فبان يل أن مجيع ذلك كان
جرة ماء ،فثقل ذلك على نفسي ،فعلمت
مشوبتاً حبظي؛ وذلك أن والديت سألتين يوماً أن أستقي هلا ّ
ٍ
أن مطاوعة نفسي يف احلجات كانت ٍّ
وشوب لنفسي؛ إذ لو كانت نفسي فانية مل يصعب عليها
حلظ،
ما هو حق يف الشرع1.
أرأيتم؟ كيف كانوا حياسبون أنفسهم ،وكيف يتحققون من دخائل نفوسهم ،وقبائح شهواهتم،
وشنائع أهوائهم؟!
كثريٌ منا ال يلتفت لذلك ،وال يستشعره فضالً عن معرفة مصيبته ،والتحقق بآفاته!
كم عاىن أبو حممد هذا يف حجاته من أهوال ،ومتاعب وأمحال ثقال يف سبيل أن يتم حجه،
ويتأذى نسكه على أمت وجه ،وملا سألته والدته أن يستقي هلا جرة ماء ما سهل عليه أمرها ،وال هشت
روحه للمسارعة لواجب ،بل ألوجب الواجبات ،وأشهر الطاعات ،وأبرك القربات ،وهل أعظم من أن
يلحق اهلل بر األمهات بتوحيد رب الربيات ،وخالق األرضني والسموات؟!
حنانيكم! يا من تتأثرون إن فاتكم املوسم ،وقد أعددمت له كل عدة! يا من تتأسفون إن مل يتقدموا
هذا العام على كعبته وبيته احلرام ،وال تتأثرون وال تتأسفون إن قطعتم أرحامكم ،بل هجرمت أوالهم
وأقرهبم بالصالت ،وعزيز اهلبات ،وسين األعطيات!
حنانيكم! يا من تتنغصون إن فاتكم الوقوف بعرفة هذا العام وال تتنغصون إن فاتكم التعرف على
ما يصحح وجهاتكم ويصوب أعمالكم ويطهر نفوسكم!
حنانيكم! يامن تعكر لفوات مىن ،وما مناهم إال إرضاء األهواء الدنيوية ،والشهوات اخلفية!
حنانيكم! يا من حتسرمت أن مل تصلوا يف الروضة الشريفة وتقابلوا احلجرة املنيفة ،وحتظوا بالسالم
على خري األنام ،إن كنتم يا هؤالء حمبني فلماذا ختالفون وتشردون ،مل تُفوتون وتفرطون يف اآلداب
النبويات ،والسنن املرعيات؟!!
إننا نغرى بكثري من األعمال ونفرح هبا بل ونطرب هلا أميا طرب ،ورمبا أهنا ستؤهلنا لدخول اجلنة
من أبواهبا الثمانية ،غري أنه لو دقق املرء املنصف املنور هبداية ملخلصني ،وعبادة املقربني ،لعرف وتيقن
أن أعماله هذه دعاوى عريضة؛ كان يتعبد فيها حقاً ولكن ال مواله وخالقه؛ وإمنا لنفسه وحظوظه
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مر على ظهر هذه األرض ممن حيسبون أهنم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً! ومىت تظهر
وشهواته!! كم َّ
البواطن؟!
هنالك! عندما تبلو كل نفس ما أسلفت!
فاآلن دققوا يا أيها احلجاج  -واحلديث عنكم  -اهتفوا يف آذان قلوبكم ،ما الذي محلكم على
الذهاب واإلياب إرضاء رب األرباب ،وحمبة سيد األحباب ،أم غري ذلك؟!
تولنا يا رب فال نلتفت لسواك ،يا رب غفراً غفراً!
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