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خيرزاد
الدكتور محمود رمضان البوطي
إنه القلب السليم  ...وال يتمتع ابلقلب السليم إال إنسان طهر قلبه من األحقاد ،وتسامى عن
الضغائن واخلالفات ،مث حرر نفسه من أغالل أحقاد رانت على قلبه ،فلم يعد يستشعر لذة عبادة ،وال
متعة ذكر.
كم يف املسلمني رجاال ونساء اليوم من قد فرقتهم اخلصومات ،كلما تالقت فيما بينهم الوجوه ،أشاح
كل منهما بوجهه عن أخيه فال يبش وال يلقي السالم  ..مضى عليهما احلول واحلوالن على هذه احلال،
قد خضعت منهم اجلوارح وما خشعت القلوب ،وهللا عز وجل يطلع على ما ينطوي عليه قلبيهما من
ملسلم أن يهجر أخاه فوق ٍ
سواد اخلصومات .والنيب ﷺ يقول فيما رواه الشيخان( :ال حيل ٍ
ثالث،
يلتقيان ُفيعرض هذاُ ،ويعرض هذا ،وخريمها الذي يبدأ ابلسالم).
ويوشك وهللا أن ميوت أحدمها أو كالمها  ..عندئذ لن ينفع الندم ،وال جمال ليصلح املخطئ ما أفسد،
وكالمها خمطئ إن مل يسع ملرتبة اخلريية اليت حتدث عنها النيب ﷺ إذ قال( :وخريمها الذي يبدأ صاحبه
ابلسالم).
كم يف املسلمني اليوم من حيمل سبحته ويتمتم بلسانه ،لكن قلبه املظلم مشغول بكيفية الكيد لفالن،
وابحلسد لنعمة يتقلب هبا فالن .يتقلب حبقد ،وينام على بغض ،ويصحو على حسد .ينشغل عن صالته
وعن لذة مناجاته وذكره بتوافه خصوماته ،يعكر صفو حياته ومماته بل وما بعد مماته  ..كل ذلك ضريبة
قلب معكر قد سودته ظلمة الضغائن واألحقاد.
والدنيا قصرية ،وأايمها معدودة ،والكل سريحل قريبا إىل حمكمة الداين ،ليقف كل خصمني بني يدي
أحكم احلاكمني .أوجتد اي هذا أن قضيتك اليت عكرت عليك صفو حياتك ولذة عبادتك كانت تستحق
هذه األحقاد! مث طول املوقف يوم املعاد؟!
فخري ما يتزود به املسلم لشهر الطاعات ،القلب السليم ،خري ما يهيئ املسلم نفسه الستمداد
التجليات وقطف الثمرات أن يتلمس قلبه فيصلح منه ما فسد ،ويطهره مما يعكر صفوه من معكرات
ومكدرات ،أن يصفي نفسه من الضغائن واألحقاد؛ ليكون على استعداد لتلقي األنوار والتجليات.
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وعالمة ُسقم القلب أن جتد صاحبه خيوض مع اخلائضني ،وال يتورع عن اخلوض أبعراض املسلمني
واحلنق على املسيئني .خبالف صاحب القلب السليم ،الذي جتده يتسامى عن املناكفات ال ينشغل
الرتهات وال املخاصمات .فهو
بفالن وال بفالن ،ال يشغل نفسه بقيل وال بقال ،وال يعكر صفو قلبه
ُ
خاضع الكيان ،خاشع القلب ،مستعد لالستمداد من رب العباد.
أنسه ابهلل ،وسلواه ذكر هللا ،ومنهجه كتاب هللا ،فرتاه إن دخل يف صالته يلتذ خبشوعه؛ فال ينشغل
فكره بتجارته ،وال مبا انبه من أقرانه.
وإن جلس ليقرأ يف كتاب هللا عز وجل ،مل يعكر صفو فكره ظلم أو سفاهة انلته.
وإن لقي أحدا من العباد تقيهم أو شقيهم ،صاحلهم أو طاحلهم ابدل احملب منهم ابحلب ،وابدل
املسيء ابلعفو والصفح.
وإن صام عن الطعام والشراب ،صامت جوارحه  -يده ولسانه ومسعه وبصره عما يفسد صومه .وكم
رب ٍ
صائم
من صائم ليس له من صومه إال اجلوع والعطش .كما قال النيب ﷺ فيما رواه ابن ماجهَّ ) :
قائم ليس َله من ِ
ِ
ورب ٍ
الس ُهر(.
اجلوعَّ ،
قيامه َّإال َّ
ليس َله من صيامه َّإال ُ
َ
َ
وكم من صائم ذو قلب سقيم ،قد صام عن الطعام والشراب لكنه ال يتحاشا املنكرات ،يصوم وال
يتواىن عن الغيبة والنميمة ،يشقي هناره جائعا عطشا مث ال جيين من ثواب عباداته وجهده شروى نقري؛
إذ مل حيفظ جو ِارحه عن ِ
اآلاثم كما حفظ فمه عن الطعام.
َ َ
القلب السليم ال يكلف صاحبه كثري عبادات ،وال قياما ابألسحار ،وال كثريا من األوراد واألذكار..
ومع ذلك يفوز من ُوفق إىل محل مثل هذا القلب بني جواحنه بسعادة الدنيا والعقىب ،وعلى الرغم من قلة
عبادته يكرمه هللا عز وجل برضوانه .ألن صاحب القلب السليم مشغول أبمسى الغاايت عن املناكفات
الوصول إىل مرضاة رب العباد.
واملناوشات .أال وإن أمسى الغاايت
ُ
فهنيئا لكل ذي قلب سليم ما يتقلب به صفاء يف احلياة ونعيم بعد املمات ،هنيئا له هذا االستعداد
لتلقي التجليات.
وصدق من قال( :قليل من الطاعات قد يكفي مع قلب طاهر سليم ،ولكن كثريا من الطاعات ال
يغين مع قلب حاقد سقيم) .فإن سيدان ابراهيم على نبينا وعليه الصالة والسالم ،مل يدع هللا تعاىل أن
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ون إَِّال
يوفقه إىل كثري من الطاعات والعبادات ،وإمنا قالَ :
ون يَوَم َال يَن َف ُع َمال َوَال بَنُ َ
﴿ال ُُتِزِِن يَوَم يُب َعثُ َ
اَّللَ بَِقل ٍ
ب َسلِ ٍيم﴾.
َمن أَتَى َّ
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