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 .م١٩٩٨-١٠-١٩: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
 

  
  

  
  

راتب إيـاك نعبـد وإيـاك    في م ،السالكيننستأنف دروس مدارج  ،خوة الكرامألا أيها        

ومع منزلة جديدة من منازل مدارج  ،السلسلةلرابع واألربعين من هذه مع الدرس انستعين ، و

   .منزلة المحاسبة :أال وهي ،السالكين

وزِنوا أعمالكم قبل أن  ،قبل تُحاسبوا أنفسكم احاسبو: الق اإلسالم يقولعمر عم سيدنا        

فخـذوا  ، كم إليكموسيتخطى غير ،إلى غيركم تخطاكمعلموا أن ملك الموت قد او ،توزن عليكم

  .حذركم

  .يسيراً القيامةحاسب نفسه حساباً عسيراً كان حسابه يوم  من        

وحينما يجري  ،يشعر بقلق شديد ،يقة من حين آلخروالتاجر حينما ال يجري محاسبة دق        

 ،لنفسـه دائم المحاسبة  الصادقواإلنسان المؤمن  ،يشعر براحة كبيرة ،ا له وما عليهم محاسبة

، حاسبها قبـل أن يقـتص اهللا منـه   ، ياهللا يؤدبه، يحاسبها قبل أن يحاسبها قبل أن يحاسبه اهللا

  .إلى طريق مسدود مع اهللا يصليحاسبها ويحُل مشكالتها قبل أن 
  

  
  

 ،فتؤدي مـا عليـك   ،وما عليك ما لك تُميزأن  :التعريف الدقيق للمحاسبة ،خوةألا أيها        

أن تُطالب بما لك مثالًولك ،:   

لك حقٌ  ،من خالل نبيه عليه الصالة والسالم أنك إذا عبدته مخلصاً أنبأنااهللا عز وجل         

   .يعذبكعليه أال 

        نٍل قَاَل عبنِ جب اذعم: )) هلَيع لَّى اللَّهقَاَل النَّبِيُّ صسواذُ :لَّمعا مي،   قُّ اللَّـها حرِي مَأتَد

ادبلَى الْعقَاَل ؟ع:  اللَّهولُهسرو لَمًئا :قَاَل ،َأعشَي شْرِكُوا بِهال يو وهدبعي رِي ،َأنَأتَد    ـمقُّهـا حم

هلَيقَاَل ؟ع: لَمَأع ولُهسرو قَاَل ،اللَّه:  الَأن مهذِّبعي(( .  

        الذي عليك واطلب من اهللا الذي لك أد.  

:التعريف الدقيق للمحاسبة   

:منزلة اليوم   



2 
 

. -١- المحاسبة : ١٠٠-٠٤٤الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

 ِلم؟ ماذا فعلت؟ ماذا تركت؟ ِلم أعطيت ،أن تخلو مع نفسك في اليوم دقائق :فالمحاسبة        

؟ ِلم ضربت؟ ِلـم  عنّفت؟ ِلم منعت؟ ِلم وصلت؟ ِلم قطعت؟ ِلم غضبت؟ ِلم رضيت؟ ِلم ابتسمت

  .أعقل العقالء فأنتهللا عز وجل لكل موقف جواباً ؟ هيئ حاسبت؟ ِلم آذيت

 ،يحاسب في الدنيا قضيته سهلة الذي :، والحقيقةأنصف الناس من نفسك ،نفسك حاسب        

كأمحاسبحاسبه ا إذا كنت أباً من يحاسـبه  أبوه؟ االبن يحاسبها زوجها، والطالب يوالزوجة ي ،

أن تكون أباً  ،إلى المحاسبة؟ الذي من طبيعته أال يحاسب الحاجة، من هو الذي في أمس المعلم

، قد تكون معلمـاً فـي   بطولتك أن تُحاسب نفسك وأن تعتذر، يحاسبك أنوال يجرؤ أحد على 

، أن تعتذر من طالـب  يستطيع أن يحاسبك؟ بطولتك أن تُحاسب نفسك الطالبمن من  ،صف

  .صغير
  

  
  

فكلّمته كلمةً  ،فتناقش مع زوجته ،عصبي مزاجيأنا طبيعة : قال لي ،أخ كريم حدثني        

ما  ،فلما انتهى من ضربه صحا ،مبرحاً ضرباًوضربه  ،فصب كُلَّ غضبه على ابنه ،قاسية

دخلت إلى : صب جام غضبه على ابنه وضربه، قال لي ،ذنب هذا الصغير؟ خالفه مع زوجته

: يعني حاسب نفسك ،سامحني يا بني: وقلت له ،وقبلّتهثم أخذت ابني  ،أبكي وبدأت ،غرفتي

  .مؤمن ورب الكعبة؟ إن حاسبت نفسك فأنت ؟ ِلم خاصمتعبست؟ ِلم ِلم ضربت ،ضربت

أسألُك بالذي أنت بين يديه أذُل مني بين : لهقال  ،الحجاجإنسان ضعيف أمام  وقف        

  .عقابيدر منك على وهو على عقابِك أق ،يديك

، قد تكون ل األب يحاسبك، قد تكون زوجة الزوج يحاسبتكون طف قد ،الكرام خوانناأ        

األب من  أنتَأما إذا كُنتَ  ،المعلم يحاسب، قد تكون موظف رئيس الدائرة يحاسب طالب

؟ تشتد الحاجة سبكيحاإذا كُنتَ أنتَ رئيس الدائرة من يجرؤ على أن  يجرؤ على أن يحاسبك؟

سك سريعاً رحمك اهللا نف حاسبتإن  :، لذلكما تكون في موقعٍ ال تُحاسب فيهإلى المحاسبة حين

  .عز وجل
  

  
  

مـرة فـي    كنـت  :الموضوع هذالكن مناسبة في  ،قصة سمعتموها مني كثيراً يعني        

فلما امتد العمران إلـى قُـرب    ،في شمالي جدة أرضاً صديق حدثني عن إنسان يملك ،العمرة

، ثمنهـا بخـس   أنوأوهمه  ،، مكتب عقاري خبيث احتال عليهاألرضليبيع هذه نزل  ،أرضه

:قصة   

:هذا المؤمن   
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وسيربحون الماليـين   ،شامخاًوا عليها بناء ؤوأنش ،فاشتروها منه بثمنٍ بخس رياالت معدودات

 :ي، والشريك الثانفي األرض رقبتهء فدكت وقع من سطح البنا :أول شريك: ، قال ليالمملينة

فبحث عن صاحب األرض سـتة   ،نفسهأراد أن يحاسب  ،انتبه :، الشريك الثالثدهسته سيارة

فقال لـه   ،-عن حصته طبعاً- سابقاًأمثال ما أعطاه  ةودفع له ثالث ،إلى أن عثر عليه ،أشهر

  .بيكبصاح حلأنت تداركت األمر قبل أن يحل بك ما : هذا البدوي

  .سبواأنفسكم قبل أن تُحا حاسبوا        

  .قدم هدية ،اعتذر        
  

  
  

في  الشرطة تعندما كان ،يعمل في سلك الدرك -والقصة قديمة جداً-أنا أعرف رجالً         

ثُـم   ،سـارقاً ظنه  ،وهو بريء ،وضرب إنساناً ضرباً مبرحاً ،أالمدن والدرك في القرى، أخط

وكـان   ،الغذاء طعام، أقسم باهللا وسط إنساناً ليدعوه إلى اكتشف أنه ليس بسارق، السارق ظهر

حاسب نفسك كلما كنـت   ،لينجو من عذاب اهللا ،وأمره أن يضربه كما ضربه ،هو أيضاً مدعو

، رهجبالً جاثمـاً علـى صـد    ذنبه، وعالمة المؤمن أنه يرى ذكياً تُحاسب نفسك حساباً شديداً

هذا منـافق،   ؟ماذا حصل ،النفاق عالمةهذه  :ول لكيق ،وعالمة المنافق أنه يرى ذنبه كالذبابة

، حينما تُقدم له هديةً سامحني :تقول له ،تعتذر منه بيته، حينما تذهب إلى أما حينما ال تنام الليل

  .قريب من اهللا فأنت، حينما تطلب العفو منه 
  

  
  

فـأي إنسـان    ،القوي أحياناً يريد أتباعاً: لكم سأقولهاهناك حقيقة دقيقة  ،الكرام أخواننا        

عن  غنيإال أن اهللا  ،ي إنسان قدم له الوالء يقبل بهأ ،واحد ينقصه زبائن ،أعلن الوالء يقبل به

  :نه غنيأل ،ال يقبل مخلوقاً إن لم يكن كامالً ،، اهللا عز وجل كاملالعالمين

  
  ]٧: اآلية الزمرسورة [

  

:اعلم هذه الحقيقة   

:موقف بطولي   
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ن اهللا طيب ال يقبل ، إإلى اهللا وأنت ناقص تتقرب، ال يمكن أن يرضى لعباده الكُفر وال        

  .إال طيباً

م فيمثّل اهللا بي ولو كنـتُ  ال أمثّل به(( :، قالمثّلوا بعمك الحمزة كمايا محمد مثّل بهم         

   .))نبياً

، تعرف أن اهللا لن يتجلّى على قلبك إال إذا كنـت  تعرف عدالة اهللا :الموقف لهذاانظر         

هذا هو الدين، يعني إنسـان   ،الحقوق، قائماً بالواجبات مؤدياً، منصفاً ،، متواضعاً، كامالًأديباً

  .الصالة ال قيمة لها هذه!! ويصلي ،يبخسه حقه ،ه موظف يستضعفهعند ،معين يعمل في عمل
  

      

            نقَاَل ع رمنِ عب اللَّه دبع: )) وُل اللَِّه َصلَّى اللَّهَوَسلََّم َعلَْيِهقَاَل َرس:  َأْعطُوا األجِيَر َأْجَره

قَْبَل َأْن َيجِفَّ َعَرقُه((   
  ]في سننه ماجةابن  أخرجه[

  

 :قالت ِلم؟ ،يعني على وشك الكُفر ؟اهللا أين :إنسانة تقول ؟اهللاأين : إنسانة قالت ألهلي        

 ال  ،لم يعجبك مع السـالمة  :له رب العمل قال، الشهر الثالث من غير راتبو .. زوجهاألن

أما هذا الذي يعمـل   ،فنادق دمشق ينفق بغير حساب أرقىأجرى حفالً البنته في  ،يوجد نقود

 ،بت لتعمل لم يقبلها أحـد بحجابِهـا  ذه ؟كيف ينفق :وترى ؟نأكل أينمن  :، قالتعنده انتظر

، اإلنسان حينمـا يـدفع   لمجتمع سوف يحاسب حساباً عسيراًهذا ا، نوظفَكاخلعي الحجاب كي 

، أو حينما يدفع رجالً إلـى أن يتـاجر بـاألفالم    تخلع الحجاب من أجل أن تأكل أنةً إلى أامر

  .تمع يحاسب حساباً عسيراًذا المجه ،من أجل أن يأكل اإلباحية

أبو الشيخ الديلمي عـن  . إن كنتم ترجون رحمتي فارحموا خلقي: اهللا عز وجل يقول        

  أبي بكر 

  .الفقر أن يكون كُفراً كاد: قول أنا مقتنع به تماماً هناك        

ت الذي جعلته فأنت الذي كفّرته، أن وكفرفإذا ضيقت على إنسان حتى ال يجد ما يأكل         

وأنا ما قبلني أحـد إال بخلـع    ،زوجي بِال عمل ؟اهللا أين: ، قالتيكفر، وتحمل أنتَ وِزر كُفره

  !!!. ، هكذا بكل وقاحةأن يستمتعوا بها وهي في العمل يريدون ؟هذا المجتمع ما ،الحجاب
  

  
  

:هذا وضع المجتمع كما وصفه النبي في زمن التخلف   

:من هو المسؤول عن هذه المرأة؟   
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وإن ذلك لكائن يـا   :وتركتم جهادكم؟ قالوا ،كموفسق شبان ،أنتم إذا طغى نساؤكم كيف        

وما أشد منه يا رسـول اهللا؟   :قالوا ،والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون ،نعم: قال اهللا؟رسول 

 اهللا؟وكائن ذلك يا رسـول  : كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا: قال

رأيـتم   إذاكيف أنـتم  : وما أشد منه؟ قال :الواق، نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون: قال

نفسي بيده  والذي ،نعم: وكائن ذلك يا رسول اهللا؟ قال: ؟ قالواوالمنكر معروفاً المعروف منكراً

ونهيتم عن المعروف؟  بالمنكركيف أنتم إذا أمرتم  :وما أشد منه؟ قال :قالوا ،وأشد منه سيكون

وأشد منـه سـيكون، يقـول اهللا     بيدهوالذي نفسي  ،عمن: وكائن ذلك يا رسول اهللا؟ قال :قالوا

   حيرانبي حلفت ألتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها : تعالى

  : وضع المجتمع، لذلك هذا        

        انْج  عيدس لَكه فَقَد دعس  

        حاسب أنصف الناس من نفسك ،بدينك انج ،ن من خقبل أن تُحاسب نفسكالل ، ثم يتبي

، ولعلَّ المحاسبة من التوبة تحمُل على المحاسبة لعلَّ، أن المحاسبة مرتبطة بالتوبة :رسهذا الد

  : لذلك قالوا ،نتائج التوبة

  .وتتوب فتحاسب اآلخرين ،فسك فتتوبتُحاسب ن ؛بين محاسبتين التوبة        

الذي يمنعه وهو  ، ماللناس ن على شخص في جاهليته ذمميعني إذا كا ،أد الذي عليك        

  .؟الذي يمنعه أن يؤدي ما عليه ، ماموقعٍ يستطيع أن يسوي الحسابات في، وهو في الدنيا
  

  
  

ني أضع فـي  يع: ضاعة، والنقصنقص ب هناكعندي معمل ودائماً  :قال لي أخ حدثني        

فرغت إنساناً  :قال لي ؟معرفة من هذا السارق فيغبة ، أصبح لديه الرأفقدها ألفينجيبي مبلغ 

ثم انقطعت هذه  ،والبضائع ولم نستطع أن نضبطه األمواليأخذ  ،، والسارق ذكي جداًللمراقبة

أنـا  : وقال لي ،هه نورجاءني شاب وسيم الطلعة بوج ،سنواتبعد عشر  :، ثم قال ليالسرقة

ستسمحاً وسأدفع لـك كـل   وجئتُك م ،نكوكنت أسرق م ،سنواتكنت عندك موظفاً قبل عشر 

، أنت مسامح بكل ما أخذته ،ونظير هذا االعتراف ،هذه التوبة نظيرواهللا : الذي علي، قلتُ له

  .فلك أعلى مكان عنديوإن أردت أن تعمل 

أن تُحاسب نفسك، وطّـن نفسـك أن    نفسك، وطّن يقة جداًالمحاسبة قضية دق موضوع        

، أنا اتهمتك اتهاماً باطالً، عنـدها  تسرعت، أنا أنا أخطأت في حقك ،سامحني :، تقول لهتعتذر

يعني في  ،أيام رئيس دائرة، مدير ثانوية، مدير مستشفى، أما إذا واحد موقعه قوي ،اهللا يرضى

   .تشتد الحاجة إلى أن يحاسب نفسهمثُل هذا اإلنسان  ،أحد أن يحاسبه يجرؤال  ،موقع قوي

:قصة تائب   
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 :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ  أن رسول اهللا ،َأبِي هريرةَ عن :والسالم الصالةقال عليه         

))ْؤِمٌن قَيََّد اِإليَمانم الْفَتَْك ال َيفِْتك((  
  ]في سننه داود وأب أخرجه[

  

لفقيـر  أن ا :قد يقول أحـدكم  :، والحقيقةألزمه الشرع، المؤمن مقيد، الشرع قيده يعني        

؟ لمـاذا ، أن يكون صابراً هو الغني والقـوي  الذي يحتاج إلى ،ال ،يحتاج إلى أن يكون صابراً

وهذا البيت، من عمله إلى  ،خيارات؟ هذا الدخل المحدود من الفقير، ماذا عند هذا كالم غريب

  ،ال يوجد معه نقود، لو أراد أن يرتاد أماكن اللهو أيقدر؟ ،في فندق فخم يسهر، لو أراد أن بيته

وليس هناك  ،أجنبي بلدوهو مسافر في  ،هذا الذي يملك المال أما ،يوجد معه دراهم ؟ الأيقدر

يضـبط   ،مشـاعره  يضـبط ، هو في أشد الحاجة إلى الصبر، هذا الذي يضبط نفسـه  ،رقيب

  .نفاقهإ، سمعه ،يضبط بصره ،يضبط حواسه ،أعضاءه
  

  
  

في أمس الحاجة إلـى الصـبر، وصـبره     والقويأنا أعتقد أن الغني  ،الكرام أخواننا        

ذ قراراً ، أو تاب فاتختخذ قراراً بأن يتوباف نفسه، حاسب ة تكون قبل التوبة، فالمحاسببطولي

  :يد هذا المعنىناك آية قرآنية تُفه ،المحاسبة، هذه بأن يؤدي ما عليه للناس

  
  ]١٨: اآلية الحشرسورة [

  :؟وماذا أخرت ؟قدمت ماذا        

  
  ]٥: اآلية اإلنفطارسورة [

  

:اإليمان قيد الفتك ال يفتك مؤمن   

:بماذا تفيدنا هذه اآلية؟   
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  ]١٤: اآلية التكويرسورة [

  .؟ أعددت هللا عز وجل ماذا أنتَ        

أيـن   ،وال يصلي ،يلعب الطاولة ،شخصاً في السبعين من عمره في القهوة تجدأحياناً         

  .؟ ا يقول هللا عز وجل وهو بين يديه؟ ماذ؟ ماذا قدم آلخرتهاإلنسانهذا  عقُل

  ؟أما تختشي من عقِّنا يوم جمعنا         ؟منا ويكفيك ما جرى تستحي أما         

      اء وعدناــنظر ما به جــوت        أن تُقلع عن الذنبِ راجعاً  آن أما         

 قَدمتْالَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُر نَفْس ما  َأيُّها يا﴿ :هذه المرتبةاآلية األولى في  هذه        

لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهو ِلغَد﴾.      

حاول أن تسوي و ،، حاسب نفسك يومياًإلى آخر حينحاسب نفسك من  ،أخواننا الكرام        

  .الحسابات مع الناس
  

  
  

ال  ،وسـعيت سـعياً مشـكوراً    ،مبروراً حجاًلو حججت  :أن ألفت النظر إلى أنك أود        

، أمـا  الذنوب التي بينك وبين اهللا فقط من تخرج ،مهذا وه ،تخرج من ذنوبك كما ولدتك أمك

هذا الذي قـدم   :، أكبر دليلإال باألداء أو المسامحة تسقطهذه ال الذنوب التي بينك وبين العباد 

مـن   الدينألن  ،قدم روحه ،له كُل ذنب؟ نعم إالّ الدين ال يغفر يغفرهل  ،روحه في سبيل اهللا

مبنيـةٌ علـى    وجـل بينما حقوق اهللا عـز   ،، وحقوق العباد مبنيةٌ على المشاححةادحقوق العب

  .المسامحة
  

  
  

: قال له ،، فقير جداً وله شيختوازنه اختلَّدونم من الفرحة  عشرينإنسان أعطوه  مرة        

 ،ُأخذت من صاحبِها غصباً ،ليست لك في األساس ألنها ،يا بني هذه األرض حرام أن تأخذها

هـب وحـاول أن   اذ: ل لهقا ،من الشيخ أطفأت سروره جعلته يقنطهذه الكلمة ، وُأعطيت لك

وقال لي  ،دونماً عشرين أرضكيا سيدي أعطوني من : وقال ،، ذهب إليهتشتريها منه تقسيطاً

يا بنـي واهللا  : ؟ قال لهتقسيطاًهل تبيعني إياها  ،أن هذه األرض حرام أن آخذها منك :شيخي

 ،حررها وأخذها حالالً ،مني لك هديةفهذه  ،لم يأت لعندي أحد إال أنت ،دونم أربعمئةذهب لي 

 ى الحالل إال اهللا عزكسبه الحالل ورضوانه ،وجلال يوجد إنسان يتحرالحالل واألرض ،ي.  
  

  
: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا  

:ماذا تستنتج من هذه القصة؟   

:لفتة نظر   
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وزِنوا أعمـالكم قبـل أن تـوزن     ،قبل تُحاسبوا أنفسكم حاسبوا: ذكرته قبل قليل قول        

  .وسيتخطى غيرنا إلينا ،إلى غيرنا اناتخطعلموا أن ملك الموت قد أو ،عليكم

، هنا عميد أسرتهم، هذه الشابة، هذا الشـاب،  عليهفالن توفي رحمة اهللا : الحظ نفسك        

  . بد منها توقن أنه في أحد األيام سيقرأ الناس نعوتنا ال أنيجب ... ، إلخ الطبيب الفُالني

 ؟خير إن شـاء اهللا : ، التفت وسألتهصارخة هناك رجل كآبته ،فترة كُنا في سهرة منذ        

وأجـرى   ،واثنين وثالث وأربع وخمس ،الجلد في، بعدها فهمت أنه أصابه سرطان فلم يجبن

، وهو على علم عاٍل في الطـب  ،اآلخرظهر في المكان  ،وكلما أجرى بمكان ،خمس عمليات

سبب ، وفي باحتشاء القلببعدها ت ،السرطانفكل توجهه أن موته من  ،والتقيت معه مرةً أخرى

أحـد  ، ال جميعاً نحن تحت ألطـاف اهللا  ،سيميتُهالموت ليس له عالقة بالمرض الذي ظن أنه 

  :فلذلك، يضمن منّا حياته ساعة

  :، اآلية الدقيقةللمغادرةالبطل جاهز  المؤمن ،تُحاسبواأنفسكم قبل  حاسبوا        

  
  ]٦: اآلية اإلنفطارسورة [ 

  :يقول ربنا ماعند        

  
  ]٥: اآلية فاطرسورة [

  

وجـدها علـى    ،وهي ال تحتوي على شيء ،مليئةيعني واحد يظن أن العلبة  ،واضحة        

  .اغتر بها ظنها ممتلئة :نقول ،ظنهخاب  ،وجدها خاوية ثم ،وحملها ،ففرح بها ،األرض
  

  
  

يكنس المحل، يضع األوساخ فـي   ،تجاري، كان في محل ةعابهناك شاب عنده د كان        

، يأتي شـخص  ويضعها على الرصيف ،أحمر، يضع له شريط علبة فخمة، يلفها بورق هدايا

، متر ينـزع الشـريط   مئتيوبعد  ،ويركضفيحملها  ،فيظن أن فيها أشياء ثمينة ،فيرى العلبة

:تغر وتضر وتمر هذه الدنيا   
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هـذا   :نقـول  ،فيها أوساخ المحل فيجد ،أخرى يفتح العلبة مئتي، وأخرى ينزع الورق مئتيو

  :اإلنسان اغتر بهذه العلبة

  .﴾اللَّه حقٌّ فَال تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدُّنْيا وعدالنَّاس ِإن  َأيُّها يا﴿           

 وتضر وتمرتغر.  

في  سنةخمسين  ،نع منها بعد ما عاش إنسان أربعيوأحياناً اإلنسان وهو في أوجه ينز        

 ،اشترى بيتاً في أرقى أحياء دمشق وهو يجمع المال حتى ،صغير رطب ،منزل تحت األرض

أنا البيت أعرفه، ها لهُل على دمشق بأكملبإحضاروأمر زوجته  ،، جلس على الشرفةشرفة تُط 

، هـذه  ته المنيةبعد جمعة واحدة فقط وافو ،هذا منزل ،مستقبلنان قد تأمن آلا: لها وقال ،القهوة

 وتضر نيا تغروتمرالد.  

        أخذ شقتين في الطـابق   ،ذوق رفيع صاحب ،آخر اشترى في شارع الميسات وشخص

ل مدى سـنتين  عم ،، والنوافذ، والبالطالسيراميك، خلع لم تعجبه فهدمها ، الكسوةالثاني عشر

فيصعد ماشـياً   ،هناك مصعدلم يكن  :يقول ،يسكن تحت أخوانناأحد  ،في كسوة بأعلى مستوى

 لـذلك  ،ثم جاءه ملـك المـوت   ،وقام بترتيب كُلَّ شيء ،سنتين لمدةفي اليوم مرتين أو ثالث 

  .بد منها التي ال الساعةاإلنسان يجب أن يهيئ نفسه لهذه 

عندما يوضع النعش، يفتح  يالحظ، ان أن يتبع جنازة ولو لم يعرفهاأنا أتمنى من اإلنس        

قـال  ، جميع طلباته مجابـة  ،بجانبه أهله ،البارحة كان في الفراش ،غطاء النعش يحمل الميت

  :تعالى

  
  ]٣٥-٢٩: اآلية القيامةسورة [

  

      

وعندما  ،وغمسوها بالماء ،قماش طويلة قطعةأحضروا  ،الحظت إنساناً وهو يكفّن مرة            

  :شدوهاربطوها علقت ف

        ﴿اقُ الْتَفَّتْوالس اقاقُ* بِالسسالْم ِئذموي كبال *َِإلَى رَقَ ودلَّىال صص *   كَـذَّب ـنلَكو

  .﴾ ثُم َأولَى لَك فََأولَى* لَك فََأولَى َأولَى* ثُم ذَهب ِإلَى َأهله يتَمطَّى* وتَولَّى

:منعطف خطير   
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        عضعليه ،لقبرفي ا و إلى بيتهم ،وُأهيَل التراب أهله وبقي وحده في البيت ،انفض:  

  التراب دفنوك وفيوتركوك            رجعوا عبدي

  أنا إاليبقَ لك  ولممعَك ما نفعوك           بقوا ولو

  الذي ال يموت الحي وأنا

ال ترونها بحجـمٍ   ،واضحة ؟ياالحياة الدن متغرنكيا أيها الذين آمنوا ال  :كيف نفهم لكن        

  .أكبر من حجمها
  

  
  

         ا كيف نفهما﴿ :تعالى قولهأما يالْكَرِيمِ َأيُّه كببِر كا غَرم ان؟﴾اِإلنس.  

وبـال   وآخذ األسئلة منه ،متحانألليرة قبل ا ألفيُأعطيه  ،توهم أن األستاذ فقير طالب        

 ،وعرض على األستاذ ،طرق الباب قبل الفحص بيومين ،هكذا كان توهمه فارتاح ،هذا التعب

يبيع األسئلة، وهذا المخاصم اغتر  يعني ظنه ،بأستاذه اغترهذا الطالب  :نقول ،فطرده األستاذ

  .فهو ليس كذلك يرتشي، ظنه بالقاضي

 لن يحاسـبك فقـد   ، إذا ظننتَ أن اهللاباهللا تررتَاغظننت باهللا ظن السوء فأنتَ قد  إذا        

، إذا ظننتَ بأن اهللا لن يأخـذَ  لن يعاقب الجاني قد اغتررتَ به اهللا بأن، إذا ظننتَ اغتررتَ باهللا

مـا غَـرك    اِإلنسان َأيُّها يا﴿: للضعيف فقد اغتررتَ بعدالته، هذا معنى قوله تعالى القويمن 

  .﴾رِيمِبِربك الْكَ
  

  
  

  
  

بـد أن   ؟ كان فـي صـلب الـدرس ال   أنفسنا نُحاسبكيف : الثاني الذي يهمنا السؤال        

  .تُحاسب نفسك

  .األداة األولى هي العلم: قالوا        

، ا إذا كُنتَ مذنباً أو غير مـذنب ، مباطل ما إذا كنتَ على حق أو علىتعلم  بالعلمأنت         

م احضـر أحكـا   ،تجد أنك في نفسك مخالف للشـرع  ،، احضر درس علمالعلم أداة المحاسبة

وهناك  ،في غيبة ،اإليمانية، احضر درساً باألخوة احضر درساً في العالقات الزوجية ،البيوع

: األداة األولى هي العلم -١

:كيف نحاسب أنفسنا؟   

:ما معنى هذه اآلية؟   
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حاسب نفسـك إال إذا  لن تُ ،مخالف فسكنتجد  ،، احضر درساً بالحوالة والوكالة والكفالةنميمة

  .، العلم نوركُنت على علم

قرأ هذا ا :وقلنا له ،بتدائيالصف الرابع اال فيلو أحضرنا إنساناً مثالً : من ذلك أوضح        

؟ يمكـن أن  فهل تستطيع أن تحاسبه على أغالطـه  ،تكتب، إذا كانت والدته ال تقرأ وال النص

، األم جاهلـة  ،ال يوجد عندها مقياس ،جيد جداً :له وتقول ،حتينيرتكب أخطاء كثيرة في الصف

 ؛يصحح ،، كل كلمة غلطب منه القراءةوطل ،في اللغة العربية ليسانسأما لو كان والده يحمل 

، لـن  إلـخ .... وهذه تمييـز   ،وهذه حال ،بهوهذه مفعول  ،خبر وهذه ،، هذه مبتدأهذه غلط

، تعـرف أن  تُحاسب نفسك إال إذا كنتَ عالماً، كذلك لن اًكنت عالم إذاتستطيع أن تُحاسب إال 

إذاً  ،، هذه السـلعة محرمـة  باطل العقد، هذا ، هذا اإليجار باطلرِبا دفع فهو جرهذا القرض 

  : ارة بها باطلة، هذه النظرة لألبالتج

  ))بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب ما((        
  ]في سننه الطبرانيأخرجه [

  .هذه ما بر أباه ،ةباطل        

 -؟ويعلم من هـذا - ؟من هذا(( :قال له ،والسالم رأى شاباً ورجالً الصالةالنبي عليه         

وال تناديـه   ،وال تستب له ،وال تجلس قبله ،؟ ال تمشي أمامهأبوك: له النبي فقال، أبي: فأجابه

  .))باسمه

وناداه باسـمه   ،وجلس قبله ،يمشي أمام والده وشاهدت إنساناً ،إذا كُنتَ تعرف الحديث        

  .، فيكون قد خالففشتمه الناس ،وعمَل عمالً سيئاً ،مثالً

بالعلم تُميز بين الحـق   ،، فأول أداة هي العلمعالماًتستطيع أن تُحاسب إال إذا كنتَ  لن        

بالعلم تعرف  ،لشروالنافع، والكامل والناقص، والخير وا والضار، والباطل، والهدى والضالل

، وكلما كان نصيبك من العلم أوفـر  ومرجوحها، مقبولها ومردودها راجحها ،مراتب األعمال

  .أقوىكان التمييز 

، اإلبرة لك الطاولة، أما اإلبرة فال تشاهدها يكشف ،أحضر مصباحاً ضئيالً، نور العلم        

اشـتد   مـا ، فكُلشمعة فتشاهدها الفخمسة آامتلكت مصباح  إذاأما  ،ال تُشاهدها على السجاد

بتسامة اأيام  ،لنور في قلبك تكشف أدق المخالفاتما اشتد اوكل، مصباحك تكشف أدق الحاجات

  .كذاأحياناً كلمة ه ،تُحاسب عليها سخرية

  ))قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة((: قال عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ،حذيفة عن        

   
  ]في سننه الطبرانيأخرجه [
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، ال تعرفه أنت وقد يكون أفضـل منـك   ،كلمةواثق ولم تتكلم أنت وال  :يقول لك أيام        

  .حدةهذه أول وا ،المخالفات أدقَّفكلما اشتد النور الذي في قلبك كشفتَ 
  

  
  

  :بالنفسسوء الظن : الثانية األداة        

بها تكـون   الظن، وكلما أحسنت فسك تكون أرقى عند اهللا عز وجلظن بنكلما أسأت ال        

  .ساذجاً

أما الشـيء   ،المؤمن هذا، وبحسن الظن باآلخرين بالغ بإساءة الظن بنفسك: نصيحتي        

مـن   ، هو مبرأباآلخرينم ويسيئون الظن هأن هناك أشخاص يحسنون الظن بأنفس :المضحك

  .ير مبرأكُل خطأ أما غيره غ

ألن  ،فسوء الظن تشتد الحاجةُ إليـه  ،الظن بالنفس وبحسن الظن باآلخرينبسوء  بالغ        

: ويقـول لـك   ،؟ يرتكب أكبر المخالفاتبي ماذا :، يقول لكحسن الظن بالنفس يمنع محاسبتها

  .سبالظن بنفسك منعتها من أن تُحا أحسنت كلما ،حسن الظن بالء بالنفس! ؟ماذا فعلت

  تُبدي المساوئا السخِطأنَّ عين  كماعن كل عيبٍ كليلةٌ      الرِضا عين

لكن المسيء ال يعلم أنه مسيء، يتوهم ، مشكلة هناكعلم المسيء أنه مسيء لم يعد  إذا        

ن الظن بنفسه كـان مـن   ومن أحس ،بنفسه إال من عرفها الظنوال يسيء  :، قالأنه على حق

  .ناسأجهِل ال
  

  
  

  :وبين الفتنة النعمةأن تُميز بين : الثالثة األداة        

صية والكبر التي تنقُلُك إلى المع النعمة، وأما الطاعة والشُكرالنعمة هي التي تنقُلُك إلى         

عم وهي قد تكـون نقـم،   ظن النعم ناألمور ب عليهمأكثر الناس تلتبس  ،فهي فتنة وليست نعمة

، النعمة التي تحملُك على معصية هذه نقمة التي، النعمة تحملُك على الكبر هذه نقمة التي النعمةُ

، أما النعمة التي تقودك إلى اهللا وإلى طاعته وإلى هذه نقمة اآلخرينتحملُك على أن تزهو على 

 شُكرِهعمة هذهقوله ت ،ن عالىوهذا يؤكده:  

:  األداة الثالثة أن تميز بين النعمة وبين الفتنة-٣

:  األداة الثانية سوء الظن بالنفس-٢
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  ]١٧-١٥: اآلية الفجرسورة [

  

  .بتالء وحرماني دواءا، عطائي حرماناً منعييا عبادي ليس عطائي إكراماً وال  :يعني        

النعمة والنقمة، وأن تُسيء الظن بنفسـك، وأن   بينأن تُميز : أدواتٌ ثالث ،األخوة أيها        

فكان  ،حاسبتَ نفسك حساباً عسيراً ،هذه األدوات إن ملكتَ ،المحاسبةهذه أدوات  ،تطلب العلم

  :يسيراً القيامةحسابك يوم 

  
  ]٤٦: اآلية النورسورة [

  

يهديك اهللا إلـى   ،وحرِصتَ على ذلك ،مستقيماً، إن أردتَ أن تكون ثمار المحاسبة هذه        

  .﴾شَاء ِإلَى صراط مستَقيمٍه يهدي من يمبينَات واللَّ آياتَأنزلْنَا  لَقَد﴿: الصراط المستقيم
  .رب العالمين هللا والحمد

  

  

  


