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عشـر قواعد يف تزكية النفس

♫





الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف
األنبياء ،وخاتم المرسلين ،نبينا و ُقدوتنا و ُقـرة أعيـننا محمد بن
عبد اهلل الهادي األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن سار
على هديهم إلى يوم الدين ،أمـا بعدُ :
أمرها عظيم ،وشأهنا
فالن ُ
فس التي بين جنـبـي اإلنسان ُ
كبير ،فقد أقسم اهلل ╡ بعدد من مخلوقاته الكـبار الدالة
المفلحة ،وغير
على عظمته  يف سورة الشمس على النفس ُ
المفلحة ،فقال تعالى ( :ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ
ُ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸ).
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

 :أصل الزكاة :هي الزيادة يف

قوله ╡( :ﭰﭱﭲﭳ)

والمراد باآلية هنا أن مـن سعى يف تزكية نفسه،
الخير،
ُ
وإصالحها ،و ُس ُموها باالستكثار من الطاعات والخيرات،
فالحه.
واالبتعاد عن الشرور والسيئات تحقق ُ
وقوله ╡ ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) :أصل الـتـدسية :هو

اإلخفاء ،فالعاصي قد أخفى نفس ُه الكريمة بـفعل اآلثام،
وطمرها بالرذائل والخسائس ،وقمعها وأهلكها بفعل ال ُعـ ُيوب،
حتى صارت نفسا دنيئة وضيعة ُمنحطة ،واستحقت بذلك
الخيبة ُ
والخسران والعياذ باهلل.

فالنفوس الشريف ُة ال ترضى من األشياء إال بأعالها،
«
ُ
والنفوس الدنـيئـ ُة تحو ُم حول
وأفضلها ،وأحمدها عاقبة،
ُ
باب على األقذار،
الدناءات،
يقع الذ ُ
وتقع عليها كما ُ
ُ
فس الشريف ُة العليـة ال ترضى بالظلم ،وال بالفواحش،
فالنـ ُ
وال بالسرقة ،والخيانة؛ ألهنا أكبـ ُر من ذلك وأجل،
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

والنـ ُفس المهـين ُة الحقير ُة الخسيس ُة بالضد من ذلك ،ف ُكل
نـفس تم ُيل إلى ما يناسبها و ُيشاك ُلها»(.)1

ولما كانت تزكية النفس هبذه األهمية وجب على كل
مسلم ناصح لنفسه أن ُيعنى هبا عناية فائقة ،وأن ُيجاهد نفس ُه يف
حياتـه على تحقيق هذه الغاية الحميدة؛ لـ ُيـفلح يف ُدنيا ُه و ُأخراه،
وينعم بالسعادة الحقيقيـة.
فإن للنفس على المسلم ح ًّقا كما قال رسول اهلل ﷺ:
وإن ِ
لنفس َ
ك عليك ح ًّقا» ،و ُيخط ُئ من ي ُظن أن حق النفس
« َّ
ُ
يكون بالتشديد عليها وحرماهنا من ُح ُقـوقها التي فطر اهلل ´
النـفوس على االحتياج إليها ،كما ُيخط ُئ من ي ُظن أن حق
ُ
يكون بالتفريط ،وإهمال سياستها ،وتركها منغمسة يف
النفس
شهواهتا ،ونحو ذلك.
وهيهات أن تكون تزكية النـفس بمثل ذلك؛ بل تزكية
(« (1الفوائد» البن القيم (ص.)178
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

فس تكون بالمسالك الشرعية ،وبالتوسط واالعتدال ،فال
الـنـ
إفراط وال تـفريط ،بل بلزوم هدي النبي ﷺ ،وهنجه

القويم.

وسأذكر يف هذا المختصر عشر قواعد مهمةُ ،تعين المسلم
على تزكية نفسه وتنميتها ،وتطهيرها من كُل ما ُيدنسها ويشينُها.
وأسأل اهلل تعالى أن ُيزكـي ُنـ ُفوسنا ،وأن ُيصلح أعمالنا،
وأن ُيسدد أقوالنا ،وأن ُيبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه ،وأن يهدينا
ألحسن األخالق واألعمال ،وأن يصرف عنا سيـئها ،وأن يجنبنا
الفتن ما ظهر منها وما بطن ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،وعلى
آله وصحبه وسلم.
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عشـر قواعد يف تزكية النفس



القاعدة األوىل



التوحيد أصل ما تزكو به النُّفوس
إن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلقنا اهلل ╡

وأوجدنا ،كما قال ( :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ).

والرسل ،كما قال تعالى:
وهو أيضا محور دعوة األنبياء
ُ
(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ).
يجب على اإلنسان للدخول يف دين
والتوحيد هو أول ما ُ

يجب على الداعية إلى اهلل ╡
اإلسالم ،وكذلك هو أول ما ُ

أن ُيعلمه للناس ،كما قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ☺

عندما بعث ُه إلى اليمن« :إنَّك تَقدَ م على قو ٍم من أهل الكِتاب،
ف ْل َيكن َّأو َل ما تدعوهم إلى أن ي َو ِّحدوا اهلل تعالى»(.)1



( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم.)7372( :
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

وقد توعد اهلل 

الذين ال يزكون أنفسهم بالتوحيد

واإليمان بالعذاب الشديد يوم القيامة فقال اهلل ╡ ( :ﮉ

ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ).

ابن تيمية ¬ يف تفسير اآلية السابقة« :هي التوحيد
قال ُ
واإليمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى
الحق من القلب ،وإثبات إلهية الحق يف القلب ،وهو حقيقة (ال
إله إال اهلل) ،وهذا أصل ما تزكو به القلوب»(.)1
وقال ابن القيم ¬« :قال أكثر المفسرين من السلف ومن
بعدهم :هي التوحيد؛ شهادة أن (ال إله إال اهلل) ،واإليمان الذي
القلب...وهو ُ
أصل ُكل زكاة ونماء .)2(»...
به يزكو
ُ
وكما أن التوحيد هو ُ
فوس وتط ُـه ُـر،
أصل ما تزكو به الن ُ
فإن الشرك هو أشد ما يدُ ن ُس النفوس ويفت ُك هبا ،بل هو ُمحبط
(« )1مجموع الفتاوى» (.)97/10



(« )2إغاثة اللهفان» (.)79/1
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لجميع األعمال ،كما قال تعالى( :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ).
وهو الذنب الذي ال يـغفـ ُر ُه اهلل ╡ أبـدا لمن مـات عليه،

كما قـال تعالى( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ).
وحرم اهلل ╡ الجنـة على كُل من أشرك معه غيره ،كما

قال تعالى ( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ) .
فإذا حـقق العبدُ التوحيد حصلت له الزكاة الكاملة،
واألمن التامان يف الدنيا واآلخرة ،كما قال
وحصلت له الهداي ُة
ُ
اهلل ╡ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ).



فمتى أخلص العبد الذل هلل والمحبة له خلصت أعماله
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

وصحت ،وزكت نفسه وطابت ،ومتى أدخل عليها ما
ُ
يشو ُبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس
والتدسية بحسب ذلك.

فال زكاة للنفس إال بتحقيق التوحيد ،وإفراد اهلل ╡

بالعبادة ،وإخالص العمل له ،كما قال تعالى( :ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ).
وال زكاة للنفس إال بتخليصها من الشرك بجميع أنواعه،
وتخليصها من كُل ما ُيناقض التوحيد و ُيضع ُف ُه.
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عشـر قواعد يف تزكية النفس



القاعدة الث ـانية



الدُّ عاء ِمفتاح زكاة النُّفوس
ليس شيء أكر َم على اهلل تعالى ِمن
قال النبي ╕َ ( :

الدُّ عاء)(.)1

فالدعاء من أفضل العبادات عند اهلل ؛ ألن فيه إظهارا
للعجز واالفتقار ،والتذلل ،واالنكسار ،واالعرتاف بقوة اهلل
╡ وقدرته ،وغناه وإغنائه ،وكربيائه ،وجرب كسر خواطر
أعدائه ،فضال عن ُفضالء أحبابه وأوليائه(.)2

وله أثر عظيم يف فتح أبواب الخير؛ كما قال شيخ
فتاح كل
اإلسالم يف وصيته ألبي القاسم المغربي« :الدعاء م ُ
( (1أخرجه الرتمذي يف «الجامع» رقم ،)3370( :وابن ماجه يف «سننه»
رقم ،)3829( :وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» رقم.)5392( :



(« (2مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (.)1527/4
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خير»(.)1



فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا
واآلخرة ،فاطلبه من اهلل والجأ إليه يف نيله وتحصيله.
اهلل  من دعاه والتجأ إليه باإلجابة ،فقال تعالى:
وقد وعد ُ
(ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ).
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ╩« :إين ال أحمل

مت الدعاء فإن
هم اإلجابة ،ولكن هم الدعاء؛ فإذا ُأله ُ
اإلجابة معه»(.)2

اع الخيـر ،فإذا
وعن ُمطرف بن الشخير قال :تذك ُ
رت ما جم ُ
الخيـ ُر كـثيـر :الصو ُم ،والصال ُة ،وإذا هو يف يـد اهلل ╡ ،وإذا
أنت ال تـقد ُر على ما يف يـد اهلل ╡ إال أن ت سأ ل ُه فـ ُيعطـيـك،
(« (1مجموع الفتاوى» (.)661/10
( (2أخرجه «الترمذي» يف «جامعه» رقم ،)3370( :و«ابن ماجه» يف «سننه»



رقم ،)3829( :وحسنه األلباين يف «الرتغيب» (.)270/2
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ماع الخير الدعا ُء»(.)1
فإذا ج ُ



ويف «باب التزكية» صح عن النبي ╕ أنه قال يف
دعائه( :اللهم ِ
أنت خير َمن زكَّاها
آت نفسي تقواها وزكِّها َ
َّ
أنت ول ُّيها وموالها)(.)2
َ
ويف هذا الدعاء إشارة وتنبيه على أن تزكية النفوس بيد
واالفتقار
اهلل  عالم الغيوب ،وأن مفتاحها األعظم هو الدعا ُء
ُ
إلى اهلل تعالى.
ب القلوب
ولهذا كان أكثر دعاء النبي ﷺ« :يا مق ِّل َ

ث ِّبت قلبي على دينك».

فمتى اجتمع على العبد قل ُب ُه ،وصدقت ضرور ُت ُه وفاق ُت ُه،
وقوي رجاؤه ،ولم يتعجل اإلجابة ،وتحرى األوقات
دعاؤ ُه.
الفاضلة ،فال يكاد يرد ُ
( (1أخرجه اإلمام أحمد يف «الزهد» رقم.)1344(:



( (2أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)2722( :
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 وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد
األمر كله له،
اهلل ╡ ،فاهلل  هو الذي يزكي من يشاء ،و ُ
وتحت مشيئـتـه ،كما قال اهلل تعالى ( :ﯠﯡﯢﯣﯤ).

وقال تعالى ( :ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ).
يقول ابن عباس ﭭ يف تفسير قوله تعالى ( :ﭨ ﭩ ﭪ):
«ما اهتدى أحد من الخالئق لشيء مـن الخير يـنـف ُع به نفس ُه ،ولم
يتـق شيئا من الشر يدف ُع ُه عن نفسه»( ،)1أي :كُل ذلك إنما هو
بمحض فضل اهلل ╡.

وقال البـراء ☺ :كان رسول اهلل ﷺ يـوم األحزاب

الرتاب بيـاض بطنـه ،وهو يقول:
ينقـل معنا الرتاب ،ولقد وارى
ُ
واهلل ِ لوال اهلل ما اه َتـدَ ينا

وال تصدَّ قنا وال َص َّلـيـنـا

()2

( (1أخرجه ابن جرير الطربي يف «تفسيره» (.)222/17
( (2أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)4104( :ومسلم يف «صحيحه»



رقم ،)1803( :واللفظ له.
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والخير كل ُه بيد اهلل وحده ،وقد كان
ُ
واإليمان
 فالهداي ُة
ُ
رسول اهلل ﷺ يغر ُس هذا األمر يف نفوس الصحابة ♥،
ويؤكد عليه باستمرار ،فكان ﷺ يستهل خطـبـ ُه بقوله« :من
ِ
ِ
ِ
ي له»(.)1
ومن يضلل فال هاد َ
يهـده اهلل فال مض َّل لهَ ،
فهذا األصل هو أعظم األبواب لتزكية النفس ،فمن علم
أن صالح نفسه وزكاهتا واستقامتها بيد اهلل ╡؛ لجأ إليه،
وأقبل على بابه ُمل ًّحا عليه بالدعاء ،راجيا طامعا؛ لينال من ُه

زكاة نفسه ،ونجاهتا وفالحها يف الدنيا واآلخرة.


( (1أخرجها اإلما ُم مسلم يف «صحيحه» ،رقم ،)868( :من حديث ابن
عباس ☻ ،وأخرجها أبو داود يف «السنن» ،رقم ،)1097( :والرتمذي يف

«الجامع» ،رقم ،)1105( :والنسائي يف «السنن الكربى» ،رقم،)3277(:
وابن ماجه يف «السنن» ،رقم ،)1892( :كُلهم من حديث عبد اهلل ابن
ُ



مسعود ☺.
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القاعدة الثالثة



ِ
ومعينها
القرآن الكريم َمنبع التَّزكيـة َ
قال اهلل  ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴ).
ُ
كتاب
أعظم ما تزكو به النفس
القرآن الكري ُم ،الذي هو ُ
ف ُ
التزكيـة ومنب ُعها ومعينُها ومصدرها ،فمن أراد لنفسه التزكية
فليطلبها يف كتاب اهلل ╡.

قال ابن عباس ﭭ« :ضمن اهلل لمن اتبع القرآن أن ال

يضل يف الدنيا ،وال يشقى يف اآلخرة ،ثم تال( :ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ)(.)1
وقال تعالى ( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ) .



( (1أخرجه ابن أبي شيبة يف «المصنف» ،رقم (.)35926
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القرآن هو الشفاء التام من جميع
ُ
 قال ابن القيم ☼:
«

األدواء القلبية والبدنية ،وأدواء الدنيا واآلخرة»(.)1

وقال تعالى( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

ﭻ ﭼ) ،وتالوة الكتاب َّ
حق التالوة :تكون بقراءته وحفظه،
وفهمه وتدبره ،والعمل به؛ كما فسره بذلك الصحابة والتابعون.
قال ابن مسعود ☺« :كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات،

لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل هبن»(.)2

وقراءة القرآن دون فهم معانيه ،أو العمل بما جاء فيه ال ُتـعـد
ُ
القرآن
تالوة بـحق ،ولذا يقول ال ُفضيل بن عياض ☼« :إنما نزل
الناس قراءت ُه عمال»(.)3
ل ُيـعمل به  ،فاتخذ ُ

اهلل  عبد ُه بتالوة القرآن وتدبره ومجاهدة
وإذا أكرم ُ
النفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب.
(« (1زاد المعاد» (.)119/4
( (2أخرجه اإلمام أحمد يف «المسند» رقم.)23482( :



( (3أخرجه اآلجري يف «أخالق حملة القرآن» (ص.)41
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

القاعدة الـرابعة



اتخاذ األسوة والقدوة
قال اهلل ╡( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ ﯿ).

قال ابن كثير ☼« :هذه اآلية الكريمة أصل كبير يف التأسي

برسول اهلل ╧ يف أقواله وأفعاله وأحواله»(.)1

وقال الحسن ☼« :قال قوم على عهد النبي ╧:

إنـا نحب ربنا ،فأنزل اهلل تعالى هذه اآلية( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) »(.)2
فاتباع الرسول ﷺ والتأسي به دليل على صدق محبة
اهلل تعالى؛ ألن االتباع واالقتداء بالنبي ╕ والسير على
( (1تفسير ابن كثير (.)133/11



( (2أخرجه الطربي يف «تفسيره» (.)322/6
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

منهاجه القويم هو عين التزكية ،وال يمكن الوصول إليها
بغير ما جاء به الرسول ╕.

و ُيحد ُ
ث أئمـ ُة الضالل يف كل زمان ُطـ ُرقًا ُمـنـكرة

ُيـدعى فيها أهنا ُتـزكـي النفوس ،و ُتـهذ ُب القلوب ،وتقوي الصلة
باهلل ،إلى غير ذلك مما يـقال ،و ُيـوصون باالنـقطـاع عـن
الجماعات والخلوة يف أماكن مظلمة ،وترداد أذكار خاصة،
وألفاظ معينة يـُزعم أهنا تزكي وهتذب وتربي النفوس ،إلى غير
ذلك من الدعاوى الباطلة.
أصعب من
يقول العالم ُة ابن القيم ¬« :تزكية النفوس
ُ
عالج األبدان وأشـد ،فمن زكى نفس ُه بالرياضة والمجاهدة
والخلوة التي لم يجئ هبا الرسل هو كالمريض الذي يعالج
يقع رأ ُيـ ُه من معرفة الطبيب؟!
نفسه برأيه ،وأين ُ
فالر ُس ُل أطبا ُء القلوب ،فال سبيل إلى تزكيتها وصالحها
إال من طريقهم ،وعلى أيديهم ،وبمحض االنقياد والتسليم
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عشـر قواعد يف تزكية النفس



لهم ،واهلل المستعان»(.)1
وأيضا فجميع األعمال التي ليس عليها أمر النبي


ﷺ

عمال
مردودة على صاحبها ،كما قال النبي ﷺ« :من عمل ا
ليس عليه أمرنا فهو رد»( ،)2أي :مردود على صاحبه.
قال اإلمام سفيان بن ُعيـينة ¬« :إن رسول اهلل ﷺ هو
الميزان األكرب ،فعليه ُتعـر ُض األشياء؛ على ُخ ُلقه ،وسيرته
وهديه ،فما وافقها فهو الحق ،وما خالفها فهو الباطل»(.)3
ولهذا وجب على من أراد تـزكية نفسه أن ُيـجاهد نـفسه
على االتـبـاع ،واالقـتـداء ،والتأسي بالرسول ﷺ ،والـحـذر من
المحدثات والمخرتعات والطرائق المبتدعات التي يدعي
أرباهبا أهنا تزكي النفوس.
(« (1مدارج السالكين» (.)300/2
( (2أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)1718( :
( (3أخرجه الخطيب يف مقدمة كتابه «الجامع ألخالق الراوي وآداب



السامع» (.)79/1
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

القاعدة اخلامسة



التَّزكية َتخْ ـ ِلـ َيـة و َتـ ْحـ ِلـية
إن حقيقة التزكية :تخلية النفس أوالا؛ بتطهيرها عن
الرذائل والمعاصي والذنوب ،ثم تحليتها بعد ذلك بفعل
الطاعات والقربات ،كما قال تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) ،فقوله تعالى ( :ﮞ):
فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب،
وقوله تعالى(ﮟ) :فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل
والحسنات ،وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم
التخلية على التحلية.
فال ُبد لمن أراد تزكية نفسه أن ُيـقلع أوال عن الذنوب
ب عنه نور الهداية واإليمان،
واآلثام التي ُتفسدُ القلب ،وتحج ُ
ت يف
إن العبدَ إذا أخطأ خطيئ اة نـكِ َت ْ
كما قال النبي ﷺَّ « :
قلبه نـك َتـة سوداء ،فإذا هو َنـ َز َع واستغفر وتاب س ِق َل قلبه،
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قل َبـه ،وهو الران الذي ذكر اهلل
(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ )»( ،)1ثم ُيجـاهدُ نـفس ُه
فس ُه ،كما
على االسـتكثار من الصالحات التي تـزكو هبا نـ ُ
قال تعالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ).
قال ابن تيمية ¬« :فالتزكي ُة وإن كان أصلها النماء
والربك ُة وزياد ُة الخير ،فإنما تح ُص ُل بإزالة الشر؛ فلهذا صار
يجمع هذا وهذا»(.)2
التزكي
ُ
وقال ابن سعدي ¬ عند قوله اهلل تعالى ( :ﯠﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ)« :أي :باإليمان والعمل الصالح؛ بالتخلي عن
األخالق الرذيلة ،والتحلي بالصفات الجميلة»(.)3
( (1أخرجه الرتمذي يف «الجامع» رقم ،)3334( :وحسنه األلباين يف
«صحيح الرتغيب والرتهيب» (.)268/2
(« (2مجموع الفتاوى» (.)97/10



(« (3تيسير الكريم الرحمن» (ص.)182
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

القاعدة السادسة



إغالق المنافذ التي تخرج باإلنسان عن ال َّتزكية
وتبعده عن الفضيلة وتوقعه يف الرذيلة
فيحتاج العبد حاجة ماسة إلى إغالق المنافذ التي
ُت دن ُس نفس ُه و ُتدسيها ،وقد ُضرب لنا يف السنـة مـثـل ُيبين
خطورة ُولوج العبد فيما يضي ُع عليه دينـ ُه ،ففي الحديث قال
مثال صراطًا مستقيمًا وعلى َج َنبتي
رب اهلل ا
ﷺَ « :ض َ
ِ
األبواب ستور
الصراط سوران فيهما أبواب م َف َّتحة ،وعلى
ِّ
مرخاة ،وعلى باب الصراط داع يقول :يا أيها الناس ادخلوا
الصراط جمي اعا ،وال تتعرجوا ودا ٍع يدعو من فوق الصراط،
فإذا أراد يفتح شيئًا من تلك األبواب قال :ويحك ال تفتحه
فإنك إن تفتحه تلجه ،والصراط اإلسالم ،والسوران حدود
اهلل تعالى ،واألبواب المفتحة محارم اهلل تعالى ،وذلك الداعي



25





عشـر قواعد يف تزكية النفس

 ،والداعي من فوق الصراط

على رأس الصراط كتاب اهلل ╡

واعظ اهلل يف قلب كل مسلم»(.)1

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ☼« :ومن كان يف الدنيا

قد خرج عن االستقامة على الصراط ،ففتح أبواب المحارم
التي يف ستور الصراط يمنة ويسرة ،ودخل إليها -سواء كانت
المحارم من الشهوات أو من الشبهات -أخذته الكالليب
التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة ،بحسب ما فـتح يف الدنيا
من أبواب المحارم ودخل إليها»(.)2
ومنه قول اهلل تعالى ( :ﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ) .
قال أبو حيان األندلسي ☼ُ « :قدم غض البصر على

حفظ الفرج ألن النظر بريد الزنا ،ورائد الفجور ،والبلوى
( (1أخرجه اإلمام أحمد يف المسند ،رقم.)17909( :



(« (2مجموع رسائل ابن رجب» (.)206/1
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

فيه أشد وأكثر» (.)1



وقال الشيخ السعدي ☼« :فإن من حـفـظ فـرجـ ُه

وبصره ،طـ ُهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش،
المحرم ،الذي تطمع إليه النفس
وزكت أعما ُل ُه ،بسبب ترك ُ
وتدعو إليه ،فمن ترك شيئا هلل ،عوضه اهلل خيرا منه»(.)2
ولذا كان من ُحسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه ،من
فضول الكالم ،والنظر ،وغير ذلك.
قال ابن القيم ☼« :وأكثر المعاصي إنما تولدها من

فضول الكالم والنظر ،وهما أوسع مداخل الشيطان فإن
جارحتيهما ال يمالن وال يسأمان»(.)3
فينبغي على العبد أن يكون عاقال كيسا فيسأل اهلل ╡
(« (1البحر المحيط» ألبي حيان األندلسي (.)33/8
(« (2تيسير الكريم الرحمن» (ص.)660



(« (3بدائع الفوائد» (.)820/2
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

الصرب والنجاة ،وأن يقطع كُل الطرق المؤدية لضياع نفسه
رأس ماله ،ويف ضياعه خسارة الدنيا
وفجورها؛ فدي ُن العبد ُ
واآلخرة ،السيما يف زماننا الذي وقعت فيه الفت ُن على الناس
كوقع المطر ،وانفتحت فيه أبواب الشبهات والشهوات
مع هذه األجهزة الحـديثـة ،والمواقع المشبـوهة ،والبـرامج
المنحرفة ،حتى ساقت كثيرا من الناس إلى الغواية ،وصرفتهم
عن الهداية- ،نسأل اهلل العافية.-
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عشـر قواعد يف تزكية النفس



القاعدة السابـعة



تذكر الموت ،ولقاء اهلل ╡
قال اهلل تعالى ( :ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ).
وقال رسول اهلل ﷺ« :أكثروا ذكـ َر هادم اللذات» ،يعني
الموت(.)1
الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار ،والفاصل
بين وقت العمل والجزاء عليه ،وهو الحد الفارق بين تقديم
الزاد ومالقاة جزائه ،فال مجال بعده للتوبة واالستغفار من
السيئات ،وال مجال بعده لالستكثار من الحسنات كما قال
تعالى( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) .





( (1أخرجه ابن ماجه رقم ،)4258( :وحسنه األلباين يف «اإلرواء» (.)145/3
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 ثم هو مـُدرك كـل الناس ال محالـة ،ومالقيـهم بال ريب،
كما قال اهلل ╡ ( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ) ،وقال تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ).
وهو مع ذلك يأيت لألنام فـجأة ( ،ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) ،فكم من إنسان خرج من
بـيتـه يـقود سيارته فرجع محموال على األكفان ،وكم من إنسان
قال ألهله« :هيئوا لي طعاما» فمات ولم يطعم ُه ،وكم من
ُ
الغاسل.
إنسان لبس ثوبـ ُه ،وزر زرار ُه ،ولم يفك زرار ثوبه إال
ُ
تستيقظ
ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة؛ فبذلك
القلوب الغافلة ،وتحيا القلوب الميتة ،ويحسن إقبال العبد
على اهلل ╡ ،وتزول الغفلة واإلعراض عن طاعة اهلل ╡.

قال سعيد بن ُجبير ☼« :لو فارق ذكـ ُر الموت قلبي

يفسد علي قلبي»(.)1
خش ُ
يت أن ُ



( (1أخرجه اإلمام أحمد يف «الزهد» رقم.)2210( :
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

 وال ُيزال العبدُ بخير ما كان ناظـرا لموقفه بين يدي
اهلل ╡ يوم القيامة بعد مماته ،ومصيره بعد الممات.

لت
قال سفيان بن عيينة ☼ :يقول إبراهيم التيمي ☼« :مـث ُ

نفسي يف الجنة؛ ُ
وأشرب من أهنارها ،وأعان ُق
آكل ثمارها،
ُ
لت نفسي يف النار؛ ُ
آكل من زقومها ،وأشر ُب
أبكارها ،ثم مـثـ ُ
من صديدها ،وأعال ُج سالسلها وأغاللها؛ فقلت لنفسي( :أي
نفسي! أي شيء تريدين؟) ،قالت( :أريدُ أن ُأرد إلى الدنيا؛
فأعمل صالحا) قال :قلت( :فأنت يف األُمنـية فاعملي)»(.)1
و ُقل لها أيضا( :يا نفس! إن أنا مت فمن ذا الذي يصلي
عني بعد الموت ،ومن سيصوم عني ،ومن يتوب عني من ذنوبي
وتفريطي؟!).





( (1أخرجه ابن أبي الدنيا يف «محاسبة النفس» (ص.)26
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عشـر قواعد يف تزكية النفس



القاعدة الثامنة



َتخَ ـ ُّيـر الجلساء وانتقاء الرفقاء
قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ).
قال السعدي ☼ يف تفسير اآلية« :فيها األمر بصحبة

األخيار ،ومجاهدة النفس على صحبتهم ،ومخالطتهم ،وإن
كانوا فقراء؛ فإن يف صحبتهم من الفوائد ما ال يحصى»(.)1
وقال النبي ﷺ« :الرجل على دين خليله ،فلينظ ْر أحدكم
َمن يخالِل»(.)2
(«(1تيسير الكريم الرحمن» (ص.)547
( (2أخرجه أبو داود يف «السنن» رقم ،)4833( :وحسنه األلباين يف «السلسلة



الصحيحة» (.)634/2
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

 قال أبو سليمان الخطابي ☼ «قوله( :المرء على دين
:

خليله) معناه :ال ُتخالل إال من رضيت دين ُه وأمانته ،فإنك إذا
خاللته قادك إلى دينه ومذهبه ،وال ُتغرر بدينك ،وال ُتخاطر
بنفسك فتُخالل من ليس مرض ًّيا يف دينه ومذهبه»(.)1
ولهذا يقول ابن مسعود ☺« :اعتربوا الناس بأخداهنم،

فإن المرء ال ُيخادن إال من ُيعج ُب ُه»(.)2

الج ِل ِ
ِ
كحامل
والسو ِء
يس َّ
وقال النبي ﷺ« :م َثـل َ
الصالحِ ُّ
ِ
ِ
ِ
المسك إِ َّما أن ي ْحـ ِذ َيـ َ
وإما
فحامل
المسك ونافخِ الكِير،
ك َّ
تبتاع منه ،وإِ َّما أن َت ِ
ريحا َطـ ِّيـبـ اة ،ونـافخ الكِـي ِر إِ َّمـا
جدَ منه ا
أن َ

َأ ْن ي ْحرِ َق ثيابك وإِ َّما أن ِ
يحا َخبِي َثـ اة» (.)3
تجدَ ِر ا

قال القاضي عياض ☼ يف شرحه لهذا الحديث« :فيه

تجنب خلطاء السوء ومجالسة األشرار ،وأهل البدع والمغتابين
(« (1العزلة» (ص.)56
( (2أخرجه ابن بطة يف «اإلبانة الكربى» رقم.)376( :
( (3أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)5534( :ومسلم يف «صحيحه»



رقم.)2628( :
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للناس؛ ألن جميع هؤالء ينفذ أثرهم إلى جليسهم ،والحض
على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم واألدب ،وحسن الهدى
واألخالق الحميدة»(.)1
فعلى العبد تخير الجلساء الذين يعينونه على الخير؛ فإنهم
من أعظم أسباب تزكية نفسه وصالحها ،وأن يحذر ُخلطاء
أخطر عليه من الجرب.
وجلساء الفساد؛ فإنهم
الشرُ ،
ُ





(« (1إكمال المعلم بفوائد مسلم» (.)108/8
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عشـر قواعد يف تزكية النفس

القاعدة التاسعة



الحذر من العجب واالغتِـرار بالنفس
كما قال تعالى( :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ) ،فنهى
اهلل ╡ عن مدح النفس بما يدل على زكاهتا وصالحها؛ ألن

واهلل ╡ هو أعلم بمن حصلت منه
التقوى محلها القلبُ ،

التقوى ،وألن هذا المدح للنفس سبب ُ
لدخول ال ُعجب عليها،
وسبب للرياء الذي هو ُمحبط لألعمال.
والمؤمن مهما اجتهد يف فعل الصالحات واجتناب
المحرمات فإنه ال يزال مقصرا ،وظالما لنفسه ،وإذا كان أبو
بكر☺  -صديق هذه األمة ،وخير الناس بعد األنبياء  -لما
سأل النبي ﷺ أن ُيعلمه دعاء يدعو اهلل به يف صالته علمه ﷺ

كثيرا ،وال يغفر
أن يقول( :اللهم إين ظلمت نفسي ظلمًا ا
الذنوب إال أنت ،فاغفر لي مغفرة من عندك ،وارحمني إنك
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أنت الغفور الرحيم)( ،)1فكيف الشأن بمن هو دونه؟!



وعندما سألت أم المؤمنين عائشة ╦ عن قوله تعالى:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ) ،قالت:
بنت
أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال ﷺ« :ال يا َ
الصديق ،ولكنَّهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون،
وهم يخافون أن ال تقبل منهم»(.)2

أدركت أكثر من ثالثين
وقال عبد اهلل بن أبي ُمليكة ☼« :
ُ

صحاب ًّيا كلهم يخاف النفاق على نفسه»(.)3

وقال الحسن البصري ☼« :المؤم ُن جمع إحسانا وشفقـة،

والمنافق جمع إساءة وأمنا ،ثم تال الحسن( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ُ

ﯾﯿ ﰀ) »(.)4
( (1أخرجه البخاري برقم ،)834( :ومسلم برقم.)2705( :

( (2أخرجه الرتمذي يف «الجامع» رقم ،)3175( :وصححه األلباين يف
«الصحيحة» رقم.)162( :
( (3أخرجه البخاري يف «صحيحه» تعليقا مجزوما به ،قبل رقم.)834( :
( (4أخرجه الطربي يف «تفسيره» (.)68/17
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القاعدة العاشرة



معر َفـة النَّـفس

ومما يتحت ُم يف باب تزكية النفس :معرف ُة حقيقة هذه
ليسهل االعتـنـاء هبا ،ورعايـتـها،
الـنـفس ،ومعرفة صفاتـها،
ُ
ومداواهتا من اآلفات التي تطرأ عليها.
وقد وصف اهلل  النفس يف كتابه الكريم بثالث صفات
مشهورة معلومة ،وهذه الصفات راجعة إلى أحوال النفوس،
وهي:
* النَّفس المطمئنَّـة :وهي التي اطمأنت باإليمان وذكر
وحسن اإلقبال ،كما قال تعالى( :ﰈ
اهلل تعالى وعبادته ُ

ﰉ ﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ)،
وقال تعالى( :ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) .
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 * النُّفس َّاللوامة :وهي التي تلو ُم صاحبها على فعله
الخطأ ،أو تقصيره يف الواجب ،أو تفريطه يف الطاعة ،كما قال
تعالى يف سورة القيامة( :ﮏ ﮐﮑ ﮒ).
تحث صاحبها
بالسوء :وهي التي ُ
األمارة ُّ
* النَّفس َّ
على فعل المحرمات ،وارتكاب اآلثام ،وت ُقـو ُد ُه إلى مواطن
المنكرات ،ومواضع الرذيلة ،وتدف ُع ُه إلى فعل القبائح
يوسف ◙ ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
والرذائل ،كما جاء يف سورة ُ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) .

فهذه األوصاف الثالثة للنـفس هي يف الحقيقة أحوال
ب وتتغير،
متعلقة بالنـفس ،ولذلك فإن هذه األحوال تتقل ُ
تجتمع هذه
بحسب الواردات التي تـر ُد على النفس ،فقد
ُ
الصفات عند اإلنسان يف يوم واحد بحسب حال النفس.
وقد ضرب ُ
أهل العلم لهذه النفس أمثلة ُتبين حالها مع
سهل تصورها على المسلم ،فيجتهد بعد ذلك يف
اإلنسان ،لي ُ
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إصالحها وتزكيتها.



وأقتصر هنا على مثالين إلمامين جليلين:
ُ
ِ
األول :ضرب ُه اإلمام اآلجري ¬ يف كتاب
* المثال َّ

«أدب النفوس» ،فقال« :وأنا ُأمث ُـل لك مثاال ال يخفى عليك
المهر
أمرها -إن شاء اهلل :-اعلم أن النفس مـثـ ُلها كمثـل ُ
ُ
وهباؤ ُه،
الحسن من الخيل ،إذا نظر إليه الناظ ُـر أعجب ُه ُحسنُ ُه
ُ
فيقول أهل البصيرة به( :ال ُيـنـتـف ُع هبذا حتى ُيراض رياضة
حسنـة ،و ُيـؤدب أدبا حسنا ،فحينـئذ ُيـنـتـف ُع به ،فيص ُل ُح للطـلب
والهرب ،ويحمدُ راكـ ُبـ ُه عواقب تـأديـبه ورياضته ،فإن لم
ُيـؤدب لم ُيـنـتـفع ب ُحسنـه ،وال ببهائه ،وال يحمدُ راكـ ُبـ ُه عواقـبـ ُه
عند الحاجة).
المهر قول أهل النصيحة والبصيرة
فإن قـبل صاح ُ
ب هذا ُ
به علم أن هذا قول صحيح ،فدفع ُه إلى رائض؛ فـراض ُه.



* ُثم ال يص ُل ُح أن يكون الرائ ُض إال عالما بالـرياضة ،مع ُه
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ر على ما مـعـ ُه من علم الرياضة ،فإن كان مع ُه بالـرياضة
صبـ
ونصح ُه انـتـفع به صاح ُبـ ُه.
* فإن كان الرائ ُض ال معرفـة مع ُه بالـرياضة ،وال علم بأدب
المهر ،وأتعب نفس ُه ،ولم يحمد راكـ ُب ُه عواقب ُه.
الخيل أفسد هذا ُ
* وإن كان الرائ ُض مع ُه معرفـ ُة الرياضة واألدب للخيل
إال أن ُه مع معرفـتـه لم يصبر على مشقـة الرياضة ،وأحب
التـرفـيه لنـفسه ،وتوانى عما وجب عليه من النصيحة فـي
المهر ،وأساء إليه ،ولم يص ُلح للطـلب ،وال
الرياضة أفسد هذا ُ
للهرب ،وكان له منظـر بال مخبـر.
* فإن كان مال ُك ُه هو الرائ ُض ل ُه :ندم على توانيـه يوم ال
يـنـفـ ُع ُه الند ُم؛ حين نظـر إلى غيره يف وقت الطلب قد طـلب
فأدرك ،ويف وقت الهرب قد هرب فسلم ،وطـلب هو ولم
ُيدرك ،وهرب فلم يسلم؛ كُل ذلك بتوانـيـه ،وقـلـة صربه بعد
معرفـتـه من ُه.
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ُ ثم أقبـل على نفسه يلو ُمها ،و ُيـوب ُخها؛ في ُق ُول( :لم
فـرطت؟ لم قصرت؟ لقد عاد علـي من قـلة صبـري ُكـل ما
اهلل ال ُمستع ُ
ان.
أكـر ُه) ،و ُ
اهلل -علم هذا المـثـل ،وتـفـق ُهوا به:
اعق ُلوا -رحم ُك ُم ُ
ُتفل ُحوا وتنج ُحوا»(.)1
فهذا المثـل األول يوض ُح فيه اإلمام اآلجري ¬ حال
تحتاج إلى رياضة وصرب يف
المهر التي
ُ
النفس البشرية ،وأهنا ك ُ
ترويضها ،وأن يكون على علم باألمور التي ُتصلح النـفس
وتزكيها ،وأن اإلنسان إذا فـرط يف هذه المعرفة ،ويف هذا
الترويض؛ فإنه سيند ُم يف هناية المطاف غاية الندم.
ِ
النفس
* المثال الثاين :ضرب ُه اإلما ُم اب ُن القيم ¬ قالُ « :
جبل عظيم شاق يف طريق السير إلى اهلل ╡ ،و ُكـل سائر ال

طريق له إال على ذلك الجبل ،فال بد أن ينتهي إليه ،ولكن منهم



(« (1أدب النفوس» لآلجري (ص.)261
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هو شاق عليه ،ومنهم من هو سهل عليه ،وإنه لـيـسير على
من
من يسر ُه اهلل عليه.
ويف ذلك الجبل أودية ُ
وو ُهود ،وشوك
وش ُعوب ،وعقبات ُ
وعوسج ،و ُعـليـق وشربق ،و ُل ُصوص يـقـتـطعون الطريق على
السائرين ،وال سيما ُ
المدلجين.
أهل الليل ُ
فإذا لم يكن معهم ُعدد اإليمان ،ومصابيح اليقين تـتـقدُ
بزيت اإلخبات ،وإال تعلـقت هبم تلك الموانع ،وتشبـثت هبم
تلك القواطع ،وحالت بينهم وبين السير.
فإن أكثـر السائـرين فيه رجعوا على أعقابـهم لما عجزوا
عن قطعـه واقتحام عقباتـه.
ُ
والشيطان على ُقلة ذلك الجـبل -أي :أعالهُ -يحذ ُر الناس
من ُص ُعوده وارتفاعه ،ويخو ُف ُهم منه؛ فيـتـف ُق :مشق ُة الصعود،
ف عزيمة السائر ونيته؛
المخـوف على قلته ،وضع ُ
و ُق ُعود ذلك ُ
وع ،والمعصو ُم من عصم ُه اهلل.
فيتولدُ من ذلك
االنقطاع والر ُج ُ
ُ
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السائر يف ذلك الجبل اشتد به ص ُياح القاطع،
 و ُكلما رقـى
ُ
وتحذير ُه وتخوي ُف ُه ،فإذا قطع ُه وبـلـغ ُقـلـت ُه :انقلبت تلك
ُ
ُ
وتزول عنه
المخاوف ُكل ُهن أمانا ،وحينـئـذ يـس ُه ُل السير،
عوار ُض الطريق ،ومشق ُة عقباهتا ،ويرى طريقا واسعا آمنا؛
قامات
ُيفضي به إلى المنازل والمناهل ،وعليه
األعالم ،وفيه اإل ُ
ُ
قد ُأعدت لـركب الرحمن.
فبين العبد وبين السعادة والفالح :قو ُة عزيمة ،وصبـ ُر
وثبات قلب ،والفض ُل بيـد اهلل يؤتيه من
ساعة ،وشجاع ُة نـفس،
ُ
يشاء ،واهلل ذو الفضل العظيم»(.)1
وهذا المثـل ُيبيـ ُن لنا حال النـفس أيضا؛ وأهنا تحتاج من
صاحبها إلى تعاهد و ُمعالجة و ُمداواة ،فإن لم يجاهدها
بالطريق الشرعي ويصرب على ذلك تفلتت منه وضيعته.





(« (1مدارج السالكين» البن القيم (.)10/2
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خاتمة



وبعد ما تقدم من بيان هذه القواعد التي ُتـعين العبد على
تزكية نفسه ،وتطهيـرها ،ظهـر بجـالء حاجـ ُة النـفس إلى
المهلة والعمل ،قبل أن يقف
المحاسبة ما دامت يف دار ُ
ُ
اإلنسان بين يدي اهلل  يوم القيامة ،وقد أهمل إصالح
نفسه ،وكانت سبب هالكه.
وصوهنم
لف
وقد كان الس ُ
الصالح ُيذكرون الناس و ُي ُ
ُ
بضرورة محاسبة النفس ،وإصالحها ،قبل فوات األوان،
حسن يف ختام هذه الرسالة ُ
نقل بعض
وحلول المنية ،وي ُ
الوصايا التي جاءت عنهم يف هذا الباب؛ وعلى رأس هؤالء
الخلفاء األربعة الراشدون:
 قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ☺« :اعلموا

روحون يف أجل قد ُغـيب عنكم
عباد اهلل أنكم تـغـدُ ون وتـ ُ
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اآلجال وأنتم يف عمل اهلل
ُ
م ُه ،فإن استطعتم أن تـنـقضي
عل ُ
فافعلوا ،ولن تستطيعوا ذلك إال باهلل ،فساب ُقوا يف ُمهل آجال ُكم،
ُ
آجالكم فـيـ ُردكُم إلى أسوأ أعمال ُكم؛ فإن
قـبـل أن تـنقـضي
أقواما جع ُلوا آجال ُهم لغيرهم ونـ ُسوا أن ُفس ُهم ،فـأنهاكُم أن
تكونُوا أمثال ُهم ،فالوحا الوحا( ،)1ثم النجا النجا ،فإن وراءكُم
طالـبا حثـيثا ،مـر ُه سريع -يعني الموت.)2(»-
 ويقول الخليفـة الثـاين عمر بن الخطاب ☺« :حاسبوا

أنفس ُكم قبل أن ُتحاسبوا ،وزنوا أنفس ُكم قبل أن ُتوزنوا،
وتـزيــنُوا للعـرض األكبـر ،يوم ُتـعـرضون ال تخـفى منكم

خافـيـة»(.)3
 ويقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان ☺« :ابن

الوحا» :يقال :توحيت توحيا ،إذا أسرعت ،وهو
فالوحا َ
( (1قولهَ « :
السرعة[ .انظر« :النهاية»
السرعة ُّ
منصوب على اإلغراء ،ومعناه يف األثرُّ :
البن األثير (.])163/5
( (2أخرجه ابن أبي شيبة يف «المصنف» رقم.)35572( :



( (3أخرجه ابن أبي شيبة يف «المصنف» رقم.)35600( :
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؛ اعلم أن ملك الموت الذي ُوكـل بك لم يـزل ُيخل ُفـك
آدم
ويـتخطى إلى غيرك ُمذ أنت يف الدنيا ،وكـأن ُه قد تخطى
غيرك إليك وقصدك؛ ف ُخذ حذرك ،واستعد له ،وال تغفل؛
فإنـ ُه ال يـغف ُل عنك.
واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستـعد لها؛ لم
يستعد لها غيـ ُرك ،وال ُبـد من لـقـاء اهلل ╡؛ ف ُخذ لـنـفسك

وال تـكلها إلى غيرك»(.)1

 ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ☺« :يا

باع
اس ،إن أخوف ما أ ُ
خاف عليكم ُطول األمل ،وات ُ
أيها الن ُ
الهوى؛ فأما ُط ُ
ول األمل فـ ُيـنسـي اآلخرة ،وأما اتباع الهوى
فـ ُيـضل عن الحق.
أال إن الدنيا قد ولت ُمدبرة ،واآلخر ُة ُمـقبلـة ،ول ُكـل
واحدة م ُنهما بـنُون ،فكونُوا من أبـناء اآلخرة ،وال تكونُوا





( (1أخرجه أبو بكر الدينوري يف «المجالس والجواهر» رقم.)207( :
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ن أبـنـاء الـدنـيا ،فإن الـيـوم عمـل وال حساب ،وغـدا
مـ
حساب وال عمل»(.)1
 ويقول الحسن البصري ¬« :المؤمن قـوام على

ساب يوم القيامة
ب نفس ُه ،وإنما خف الح ُ
نـفسه؛ يحاس ُ

على قوم حاسبوا أنفس ُهم يف الدنيا ،وإنما شق الحساب يوم
القيامة على قوم أخ ُذوا هذا األمـر من غير ُمحاسبة»(.)2
ُ
يكون العبدُ تـقيـًّا
 ويقول ميمون بن مهران ¬« :ال

حتى يكون لنـفسه أشد محاسبـة من الشريك لشريكه»(.)3

ولهذا قيل« :النـف ُس كالشريك الخوان؛ إن لم ُتحاسب ُه
ذهب بمالك»(.)4
ويتأكدُ هذا المقا ُم يف هذه األزمنة التي كثرت فيها
ف عن الخير ،وع ُظمت الشرور التي ُتسو ُل
الفتن والصوار ُ
( (1أخرجه البخاري يف «صحيحه» تعليقا مجزوما به ،قبل رقم.)6417( :
( (2أخرجه ابن المبارك يف «الزهد» رقم.)307( :
( (3أخرجه وكيع يف «الزهد» رقم.)239(:
( (4انظر« :إغاثة اللهفان» البن القيم (.)133/1
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الباطل للنفوس ،و ُتزين ُه لها.



وقد كان اإلمام عبد اهلل بن المبارك ¬ -وهو من

إن الصالحين فيما
جلة علماء التابعين -يقول عن زمانهَّ « :
وإن أنف َس َنا
َم َضى كانت أنفسهم تواتِـيـهم على الخير َعـ ْف اواَّ ،
ال َتـ َكاد تواتِـينا إال على كـ ْر ٍه ،فينبغي لنا أن نـ ْكـرِ َهها»(،)1
ُ
الحال يف زماننا ؟!
فكيف

نسأل اهلل تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته ال ُعليا أن
ُيصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ،وأن يصلح لنا ُدنيانا
التي فيها معاشنا ،وأن ُيصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،
وأن يجعل الحياة زيادة لنا يف كل خير ،والموت راحة لنا
من كل شر.
خير من زكاها،
اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت ُ
أنت وليها وموالها.
وصلى اهلل على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه وسلم.



( (1أخرجه ابن الجوزي يف «ذم الهوى» (ص.)47
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