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املرء على دين خليله
الدكتور محمود رمضان البوطي
صراع دائم دائب ال تتوقف عجلته على مدى األزمان ،صراع هادئ ال يتسم جبلبة وال ضوضاء،
إنه صراع اخلري مع الشر ،شأن أرابب الشر العمل على نشر الفساد واإلفساد ،وشأن أرابب اخلري
أن يصلحوا ما أفسده أرابب الشر ،ويبذلون وسعهم يف نشر الفضيلة واملربات.
ومن أبرز اجلبهات اليت تربز عليها آاثر هذا الصراع :الصحبة .فالصاحب اخلري ميثل اخلري

ويتمثل به ويسعى لنشر الفضيلة ويتميز هبا ،والصاحب السيء ميثل الشر ويتمثل به ويسعى
لإلفساد ويتمثل به.

ُِِِِِلِِ
اِمث
ولقد مثل النيب ﷺ هلذه احلقيقة متثيال رائعا بليغا ،وذلك فيما رواه الشيخان أنه قال(ِ :إِمَّنِ َِ
ِِِ ِكِ ِريَِِِ ِ،ف ِ
ِِ
ِِِلِ ِ
ِِِلِ ِ
َِِِجِِلِِ ِ
ِِِ ِْسِ ِكِ ِِإِِِممِاِ َِِأِِِْنِِ
ِامل
ََِِِنِِفِِخِ ِِْال
ِِِ ِْسِ ِكَِِِ ِ،و
ِامل
ِ:كِ َِحِ ِام
ِالسِ ِوء
ِالصِ ِالِِِحِ َِِو
اجللِِِيسِ ِِِ ِم
ِِ َِِِ
يسِ ِِِ ُِّ
ِِحامُِ
ِ،وَنِِفِ ُِخِِِِ ِ
ِرُيِِِ ِِ
ِِِْنُِِهِ َِ ِ
ُُِِْيِِذَِِيِ َِكِ َِ ِ
ِِِِِاِِِ
ِ،وإم
نُِيِِرَِِقِ ِِثِِ َِياب
ِالكِ ِريِِِإِِِممِ َِاِأ
اِطيِِ ًِبة
ِِِِْنِ ََِِِتَِِدِ ِِم
ِِِإِممِ َِاِأ
ِ،و
اعِ ِِم
ِِِإِممِ َِاِأ
ِ،و
ِِِ َِكِ ِم
ِِ َِِِِ
ِِِِْنَِِِتِِْبَِِتِ َِ
ِِِ َِِِِْ
ِِِْنُِِهًِِِِ
َِأِِْنِ ََِِِتَِِدِ ِِم
اِم
ِِِِْنِِتَِِنًِِةِ).
ِِِْنُِِهِ ِِرًُِِِيِ ُِ
فحامل املسك إن جالسته وتقربت منه ،إما أن حيذيك  -أي يعطيك شيئا مما معه من املسك،
أو يطيبك ،فإن مل يكن هذا وال ذاك فحسبك أنك لن جتد منه إال رحيا طيبة ،فلن تعدم خريا يف
األحوال الثالثة .وأما عندما جتالس انفخ الكري – وانفخ الكري احلداد الذي ينفخ يف البوق ليؤجج
النار ليلني احلديد ،إما أن حيرق ثيابك ،أو تطري عليك شرارة منه ،وإما أن جتد منه رحية منتنة،
فلن تعدم الشر واألذى يف كل حال.
وهذا الوصف الدقيق ينطبق على الصديق الصاحل والصديق السيء .فمن جيالس الصديق
الصاحل فهو كمن جيالس حامل املسك ،ومن جيالس صديق السوء ،كمن جيالس انفخ الكري .وكم
وكم للصحبة من أثر يف توجيه سلوك اإلنسان إما إىل اخلري وإما إىل الشر ،وابلتايل فإن الختيار
الصاحب يف الدنيا دور هام يف حتديد املصري يوم القيامة.
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ألن الصاحب الصاحل يبصرك بعيوبك ،وينصحك إن أخطأت ،ال جياملك مبنكر وقعت فيه،
حيفظ عرضك ويكف ألسنة الناس أن تنال منك ،الصاحب الصاحل أنس لك يف الرخاء ،وعدة
لك يف الشدة والبالء ،مث بعد املوت سيبقى ذخرا لك ابلدعاء.
أما خالن السوء فمن دأهبم التبخيس ابهلمة ،والسخرية من العبادة ،والتثبيط من العزمية ،جيذبون
جليسهم إىل جمالس ال تقوم على شيء مما يرضي هللا عز وجل؛ جمالس تليب الشهوات اآلسنة،
وتسعد النفس األمارة ،مث بعد ذلك أتيت العاقبة ،حزن وحزن وندامة.
وكم من إنسان كان متجها بكليته وشراشره إىل ما يرضي هللا عز وجل ،ميضي حنو أهل الصالح
وجمالسهم ،ويقوم على نشر الفضيلة واإلصالح ما استطاع إىل ذلك سبيال ،لكنه ملا ركن إىل
خالن السوء ،اجنذب إليهم ،وحجزوه عن السبيل الذي كان ميضي إليه ،وحتولت دفته من أقصى
اليمني إىل أقصى اليسار ،وطاشت بوصلته من أقصى الشمال إىل أقصى اجلنوب ،فكان من
اخلاسرين.
وكم من إنسان كان اتئها يف جمالس اخلنا والشرود ،مث إن صحبة صاحلة انتشلته مما هو فيه،
فتحول إىل حمراب العبودية هلل ،حيث وجد عزه وأنسه وسلواه مع الذين يدعون رهبم ابلغداة
والعشي يريدون وجهه ،فارتقى إىل مصاف الصاحلني يف الدنيا والفاحلني يف اآلخرة.
*
* *
وإذا علمنا ما تنتجه الصحبة الصاحلة والصحبة الفاسدة يف الدنيا ،فتعالوا أحدثكم عن أثر كل
من اخللة الصاحلة واخللة الفاسدة على مصري اإلنسان يوم القيامة.
لو متعنتم يف كتاب هللا عز وجل لوجدمت العديد من املشاهد اليت توضح مصري أانس ذهبوا
ضحية صحبة سوء يف الدنيا ،انقطعوا عن السجود هلل بعد أن ذاقوا لذته ،كنت تراه يف املسجد،
مث إنه أغمض عينيه وصم أذنيه ورمى بنفسه يف أحضان فئة ضالة ،فصار مظهره كمظهرهم،
وكالمه ككالمهم ،وهيئته كهيئتهم..
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وإذا ما التقى خالن السوء يف احملشر فإن حاال خمزية تعرتيهم ،سيحدث التباغض وتقع اجملافاة
فيما بينهم ،وتطفو املعاداة ،ويتربأ كل منهم من صاحبه .وقد عرب البيان اإلهلي عن هذه احلقيقة
ِ
ِعُِِِد ِوِ إِمَِّلِِِِْ ِ
ِخ مَِّلِءِي ِ ِ
ضُِِِهِْمِِلِِِبَِِِِْعِِ ِ
يِ) .يستجمع فكره ليستذكر شيئا من
ِِِِْعِِ ُ
ضَِِ
ِالِمتِمِِقِ َِ
ِِِِِْوَِمِئِِذِبَِ
بقولهِِْ( :اْلَِ ُِ َِ
ُِ

أعمال صاحلة عساها تكون شفيعا له بني يدي احلساب ،فال يرى إال خالنه الذين يذكرونه مبا
خيزي ويشقي ،فال جيد سبيال للفرار مما يذكره مباضيه إال ابلتربؤ منهم ،لكن هيهات  ..فتكون
ِِِِبِِعِِِِِ مِ ِ
حاهلم مجيعا كما وصف هللا تعاىل( :إِِْذِِتََِِبمِأِِِامِ ِ
ينِاتمِ
تِ
ِوتََِِِِقِطمَِِعِِ ِْ
َِ
واِوَِرِأَُِِِِوَِِِِِْ
ينِاتُّ ُِ
اِالِعَِِِذِِ َِ
ابَِِِ
ِِِِبَِِِِعَُِِِِِِ
واِمَِِنِاِِلِذَِِِ
َِِلِذَِِِ
َبِِءِِِِِ
ِِِنَِِِتَِِبمِأَِِِِ
مِ ِ
ينِاتمِ
كِيُِِِِرِيِ ِهُِمِِِِمِ
ِاَّللُِِ
ِِبُِِِمِِاْل
واِمنِمِِاَِِِكَِِذلِِِ َِ
ِِِِبَِِِِعُِواِِِلَِِِْوِأَِِمِنِلَِنَِِِاَِِِكِمرِةًِفَِ ََِِ
َِِِِْ
ِسِبَِِِِ ُِ
ابِ*َِِِوِقَِاِِِلَِِاِِلِذَِِِ
ِِم ْنُِِِِِهِْمِ َِِكَِِماِِِتََِِِم ُِ
اِهِم ِِِِِبَِاِِرِِِجِيِِِ
أَِِْعِِماِ ََِلُِِمِِِحِسِرِِ ِ
ِِِنِِامِِرِ)ِ ِ.
ِمَِِنِال
اتَِِ
َِ
ِوَِمُِِِِِ ِْ
ِعِلَِْيِِِهِْمَِِِِ
َِ ِْ َِ َِ َِ
ويصور لنا هللا عز وجل بطريقة أخاذة الندامة اليت تفري قلوب الذين كانوا مضلني لغريهم،
بِ
والندامة اليت حتيق ابلذين كانوا ضحااي لضالهلم .فيقول هللا تبارك وتعاىل عن املضلني( :يَِِِِِْوَِمِِتَُِِِِقِلمِِ ُِ
َِيِلَِْيِِِتَِِِنَِِاِِِأَِِطَِِْعِنَِِِِِِمِ
واِرِبمِِِنَِِاِِِإِِمَنِِِ
ِِِِِمرُِسِوَّل
ِوأَِِطَِِْعِنَِِاِال
وهُِِهِْمِِِِِفِال
ُِِوُِِجُِِِ
ِِِنِِامِِرِِيَِ
ُِِِِقِولُِوَِِِنَِِِ
ِِِ) ويقول ضحاايهمَِِ( :وِقَِاِلَُِِِِِ
اِاَّللََِِِِ
ِضِع َفِِِِْ ِ
ِِِِ مِِ
ِالِعَِِِذِِ ِ
الِعِْنُِِِِِهِْمِِلَِِْعِنِاًَِِِكبِِرياًِ) ،إنه
يَّلِ,رِبمِِِنَِِِِِِ
وَنِال
َبِِِاءَََِِِنِِفَِأَِِ َ
ضِلَُِِِِّ
اِسَِِ
اِآِتِِِْمِِِ ِ ِْ
ِوَِِِْ
يِِِمَِِنَِِِِْ
أَِِطَِِْعِنََِِِِِِ
ابَِِِ
سبِِ َِِِ
اِوُِكََِِِ
ادِتَِِِنََِِِِِِ
مصري أانس ركنوا إىل خالن السوء ،واستجابوا لدعوات الضالل.
أما أرابب الصحبة الصاحلة فإن مشاعر التوادد والتحابب ستستمر معهم يوم القيامة ،فيزدادون
نعيما فوق نعيمهم ،واستبشارا فوق استبشارهم ،وأينس كل منهم بصاحبه .بداية حيشرهم هللا

تبارك وتعاىل مع األصناف السبعة الذين ذكرهم النيب ﷺ يف احلديث املتفق عليه حتت ظل عرشه
يوم ال ظل إال ظله ،وعد منهمِ( :وِرِجِ ِِ
َِتَِاِِمَّبِِ ِِِمِ
اِعِلَِِِيهِِِ ،)..فيكونوا
ِِفِاَّللِِِِ
َّلنِ َِ
عاِعِلَِِِيهِِ،وتَِ
َِِِِِِفِمرِقََِِِِ
ِ:اجتََِِِِمَِِِِ
َِ َِ ُِ
يف مأمن من هول املوقف يوم تدنو الشمس من رؤوس اخلالئق ،ويشتد عليهم الكرب.
وماذا بعد احلشر؟ يقول النيب ﷺ فيما رواه مسلم يف احلديث القدسي :قال هللا عز وجل:
(املتحابونِِفِجَّليلَِلمِمنابرِمنِنورِيغبطهمِالنبيونِ والشهداء) .جيعل هللا تعاىل هلم منابر
من نور ،يغبطهم عليها حىت النبيون والشهداء ،والغبطة هي متين حتصيل مثل ما للغري من فضل.
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أتملوا وقارنوا بني حال أرابب اخللة الصاحلة وأرابب اخللة الفاسدة .وأسأل هللا تعاىل أن جيعلين
وإايكم من أرابب تلك املنابر.
* * *
فاحلذر احلذر ممن أيخذ بيدك إىل طريق الضالل ،جتالسهم وأتنس هبم ،وأنت تراهم خيوضون
فيما ال يرضي هللا ،فإن كنت قادرا على التغيري حيث ابستطاعتك أن تكون آمرا هلم مبعروف أو
انهيا هلم عن منكر ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،فجالسهم ولك أجر هدايتهم ،وإال فعليك أن
تتخذ القرار وتبادر إىل الفرار ،فال جماملة وال مداهنة ،واختذ قرارك الذي لن يزجك ابلندامة .إما
أن جتذهبم إىل حيث وضعك هللا عز وجل فتنهض هبم وتنتشلهم من الضياع ،وإما أن تبتعد عنهم
قبل أن يهبطوا بك ويسقطوك حيث هم ساقطون.
والفرصة ال تزال ساحنة لآليبني بعد شرود ،للتائبني بعد ضالل ،جتنب كل بيئة ال تزيدك قراب
من هللا عز وجل ،تسامى فوق املصاحل الدنيوية اآلنية ،ترفع عن مظاهر السعادة واإلدالل اليت
يتحفونك هبا ،وإمنا هي وهللا مبثابة الطعم للفريسة ،مصيدة وضعها لك إبليس حيث جند لك
هذه اخللة الفاسدة ،وقلة هم الذين يقعون يف شباك صحبة السوء مث خيرجون منها ساملني.
فإن كنت ترى أنك حتب الصاحلني ولست منهم ،فإايك أن خيرجك شعور الغربة عن دائرهتم،
فهم القوم ال يشقى هبم جليسهم ،كما ال يشقى حليظ عيوهنم ،حىت وإن قصرت منك اهلمة
بِ).
ِحِ م
ِمِِِْنِأََِِِ
ِمَِِعَِِِ
وضعفت العزمية عن اللحاق بركبهم ،والنيب ﷺ يقول فيما رواه الشيخانِِ( :املَِِْرِءَُِِِ

واحلديث بشارة ملن أحب الصاحلني حىت وإن كان من املقصرين .ونذير سوء ووعيد ملن أحب
الفسقة واملاجنني حىت ولو العابدين ،ألن النيب ﷺ قال فيما رواه أمحد يف مسنده( :املرءِعلىِ
دينِخليلهِفلينظرِأحدكمِمنِخيالل)ِ.فاحرص على مصاحبة من ينهضك حاله ،ويذكرك ابهلل
مقاله ،ويدعو لك ابلرمحة غدا إذا ما ارحتلت إىل هللا عز وجل.
ِ
والنيب ﷺ يقول حمذرا فيما رواه أيب داود والرتمذيَِّ( :لِِتُِِ ِ
كِ
ِطعَِِِامِِ َِ
َ
َّلَِيُِِْكِِْلِِِ َِ
صِِِاحِ ِْ
اِ،وِ َِِِ
بِإِمَِّلُِِِمِ ِْؤِمنًَِِِِِِِ
إِمَِّلِتَِِقِِِيِ).
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