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 حب اجلاه والُشهرةفتنة : سابعا  
خطرية ال ينتبه إليها كثرٌي من السالكني، ألهنا حمببٌة إىل النفس،  تنة حب اجلاه والُشهرة فتنةف

( حب الظهور يقسم الظهور: )كما قيل  ودائمًا وأبدًا تتوق النفس إىل الُشهرة وحب الظهور، وإنه
 :حيث يقول صلى هللا عليه وسلَّموأشار إليها رسول هللا 

، َرُسولَ  يَ : َقاُلوا اأَلْصَغُر، الشِ ْركُ  َعَلْيُكمُ  َأَخافُ  َما َأْخَوفَ  ِإنَّ }  : َقالَ  اأَلْصَغُر؟ الشِ ْركُ  َوَما اَّللَِّ
  {الر َِيُء 

لصخرة أخفى من دبيب النملة السوداء على ايكون عند اإلنسان اخلفية الشهرة الريء و و 
 :كما قال ملسو هيلع هللا ىلص  الصماء يف الليلة الظلماء،

َلةِ  يف  الصََّفا َعَلى الذَّر ِ  َدبِيبِ  ِمنْ  َأْخَفى الشِ ْركُ }    {الظَّْلَماِء  اللَّي ْ
فكذلك حيب أن  وامتالك الدراهم والداننريفحب اجلاه يعين أن اإلنسان كما أنه حيب املال 

 عليه ويسيطر هبا عليهم، وهي فتنةنوا هبا مييلوا هبا إليه ويُث ن له منزلة ومكانة يف قلوب الناسيكو 
ر  من قلوب الصديقني حب خي آخر داء) :هنع هللا يضر وأرضاهيقول فيها سيدي أبو احلسن الشاذيل 

 .(الريسة
 أسباب امليل إىل اجلاه

 لهإليه ألن النفس متيل إليه، والناس مييلون إىل اإلنسان وجيعلون  واجلاه يف ذاته يسعى اإلنسان
، أو يكون له يف العلم الكماالت فيه، كأن يكون له كمال من العتقادهم يف شيء ممكانة عنده

كمن ينتسب إىل آل بيت النيب ومن ذرية احلسن   يشتهر هبا بينهم، أو يكون ذا نسب ثروة كبرية
 ما، أو من يتظاهر ابلزهد والورع، أو من يتظاهر ابلتقوى، أو من يتظاهررضي هللا عنهواحلسني 
 .هنا فيما بينهم، وغري ذلكواإلتيان ابملصاحل اليت حيبو  ابلسعي بني الناس جللب اخلري هلمويتباهي 

ومن هنا فإن صاحب اجلاه خُيشى عليه من الفتنة، ألنه ينسى أنه أُعطي اجلاه يف قلوب الناس 
 .ولية ومساءلة وليس زينة نتزين هبا أمام الناساه هنا مس  العتقادهم بكماله، واجل

                                                           
 معجم الطرباين عن رافع بن خديج األنصاري هنع هللا يضر 2
 املستدرك وأيب نعيم يف احللية عن عائشة اهنع هللا يضراحلاكم يف  1
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ه هللا على قلوب اخللق أخذ عليه العهد وامليثاق أن يراعي األمانة يف قلوب الناس،  فمن والَّ
عي علمًا ال يعرفه وال حيويه بني جنباته، وإن كان فال يتزيَّن هلم مبا ليس فيه، فإن كان عاملًا ال يدَّ 

الفتنة وخُيشى عليه من  قيًا فهذا خُيشى عليه منعي الُتقى وليس تعي الورع وليس ورعًا أو يدَّ يدَّ 
 .له عما هو فيه يوم القيامة سبحانه وتعاىلوخُيشى عليه من س ال هللا  تضييع املس ولية

 الزهد يف الشهرة
وا يف البداية زاهدين أن يكون يف تربيته لصحبه املباركني صلى هللا عليه وسلَّمولذلك آثر النيب 

يط والرفعة، اخلمول وعدم ذيوع الشهرة والصغري راغبني يف اجلاه، وإمنا يرغبون يف  يف الُشهرة
 :صلى هللا عليه وسلَّمولذلك يقول 

 اَّللََّ  َوِإنَّ ، َوُدنْ َياهُ  ِديِنهِ  يف  اِبأْلََصاِبعِ  ِإلَْيهِ  النَّاسُ  ُيِشريَ  َأنْ  اَّللَُّ  َعَصمَ  َمنْ  ِإالَّ  الشَّر ِ  ِمنَ  اْمرِئ   َحْسبُ } 
  { َوَأْعَماِلُكمْ  قُ ُلوِبُكمْ  ِإىَل  َوَلِكنْ  ُصَورُِكمْ  ِإىَل  يَ ْنظُرُ  اَل 

منشي خلفه، إذ رآه عمر فعاله ابلدرة،  بن كعب بينما حنن حول ُأب ِ ): وقال سليم بن حنظلة
 (.تبوعن هذه ذلة للتابع وفتنة للمإ: هنع هللا يضرفقال عمر  ؟أُنظر ي أمري امل منني ما تصنع: فقال ُأبي 

خر  بن مسعود يومًا من منزله فتبعه انس، فالتفت إليهم : )قالهنع هللا يضر وعن احلسن البصري 
 (.ابب ما تبعين منكم رجالنفوهللا لو تعلمون ما أُغلق عليه  !عالَم تتبعوين؟: فقال

 .(احلمقىخفق النعال حول الرجال قلما تلبث عليه قلوب إن ) :هنع هللا يضرولذلك قال احلسن 
 اخلمول واجلاه

نتشار الصيت واالشتهار، فهو هنا مذموم إذا طلبه اإلنسان، لكن وملا كان أصل اجلاه هو ا
فذلك هو احملمود وهو الذي   دينه وجاءته الُشهرة بغري تكلف وال طلب أشهره هللا تعاىل لنشرإذا 

 .عليهم أمجعني تبارك وتعاىلكان عليه أصحاب النيب رضوان هللا 
، صلى هللا عليه وسلَّمكان أغلبهم مييل إىل اخلمول لكثرة ما ورد يف ذلك عن رسول هللا   وإن
 :صلى هللا عليه وسلَّمفقد قال 

                                                           

 ورد يف تفسري ابن كثري عن أنس هنع هللا يضر  
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  {أَلَبَ رَُّه  اَّللَِّ  َعَلى أَْقَسمَ  َلوْ  َلهُ  يُ ْ بَهُ  اَل  ِطْمَرْينِ  ِذي َأْغبَ رَ  َأْشَعثَ  ِمنْ  َكمْ } 
 .َخِلقنيوأشعث يعين ملبَّد الشعر يف رأسه، وذي طمرين يعين ثوبني 

يف بالد فارس، وأحاط  (ُتسرت)كان يف معركة  أخ أنس بن مالك من أبيهوالرباء بن مالك 
 براء أقسم على هللا أن ينصران عليهم فإنك ي: وقالوا لرباءفالتفَّ املسلمون حول ا ،الُفرس ابملسلمني

ي رب أُقسم عليك لتمنحنَّا أكتافهم، : ، فقال الرباءصلى هللا عليه وسلَّمُُماب الدعوة كما قال 
 .صلى هللا عليه وسلَّمولتلحقين بنبيك 

ستسلموا حىت أكثر املسلمون فيهم القتل، كأهنم ُمنحوا فكان القوم من الفرس كأهنم ا
 .صلى هللا عليه وسلَّملدعوته، ألنه طلب من هللا أن يُلحقه ابلنيب  استجابةومات الرباء  ،أكتفاهم

 :صلى هللا عليه وسلَّموقال فيهم أيضاً 
 لَْ  اأْلَُمَراءِ  َعَلى اْسَتْأَذنُوا ِإَذا الَِّذينَ ، َلهُ  يُ ْ بَهُ  اَل  ِطْمَرْينِ  ُذو َأْغبَ رُ  َأْشَعثُ  ُهوَ  َمنْ  اجْلَنَّةِ  ُمُلوكِ  ِمنْ  ِإنَّ } 

 يف  تَ َتَجْلَجلُ  َأَحِدِهمْ  َحَواِئجُ ، هَلُمْ  يُ ْنَصتْ  لَْ  َقاُلوا َوِإَذا، يُ ْنَكُحوا لَْ  النِ َساءَ  َخطَُبوا َوِإَذا، هَلُمْ  يُ ْ َذنْ 
  { َلَوِسَعُهمْ  النَّاسِ  بَ نْيَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  نُورُهُ  ُقسِ مَ  َلوْ ، َصْدرِهِ 

 :فيهم هللا عليه وسلَّمصلى وقال أيضاً 
هُ }  هُ  ،ِإنَّ ِمْن أُمَّيِت َمْن َلْو أََتى َأَحدُُكْم َيْسأَلُُه ِديَنارًا لَْ يُ ْعِطِه ِإيَّ َو َلْو  ،َو َلْو َسأََلُه ِدْرََهًا لَْ يُ ْعِطِه ِإيَّ

هُ  َها َاجْلَنَّةَ  َو َلْو َسَأَل َاَّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل  ،َسأََلُه فَ ْلسًا لَْ يُ ْعِطِه ِإيَّ نْ َيا لَْ يُ ْعِطِه  ،َأْعطَاُه ِإيَّ َو َلْو َسأََلُه اَلدي
َها هِلََوانِِه َعَلْيهِ  َها َو َما َمنَ َعُه ِإيَّ   { ِإيَّ

إن ه الء : )عند هللا مفسرًا حاهلم هنع هللا يضر وأرضاهويف ه الء يقول اإلمام حمي الدين بن العرب 
األكوان من  يدخلها غري هللا، أو تتعلق بكون انلوا هذه املرتبة عند هللا ألهنم صانوا قلوهبم عن أن

إال مع هللا، فهم ابهلل قائمون، ويف هللا  سوى هللا، فليس هلم جلوس إال مع هللا، وال حديث
، فما وعنده قابلون ،ومنه آخذون، وعليه متوكلون ،انظرون، وإليه راحلون ومنقلبون، وعنه انطقون

                                                           
 جامع الرتمذي واحلاكم عن أنس هنع هللا يضر 1
 ورد يف تفسري ابن كثري عن أيب هريرة هنع هللا يضر  

 أخرجه العراقي وقال حسن صحيح عن ثوابن هنع هللا يضر  
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هم عن نفوِسهم فال تعرفهم نفوسهم، فهم يف سواه، وال مشهود إال إيه، صانوا نفوسَ  هلم معروف
ق غياابت الغيب احملجوبون، وهم ضنائن احلق املستخَلصون، أيكلون الطعام وميشون يف األسوا

 (.كله حجاب، فهذه حالة هذه الطائفة  مشي سرت
 األتقياء األخفياء

رسول  قربيبكي عند  دما دخل املسجد ورأى معاذ بن جبل عنهنع هللا يضروه الء يقول فيهم عمر 
 :يقول صلى هللا عليه وسلَّممسعُت رسول هللا : ما يبكيك ي معاذ؟ قال: ، فقالملسو هيلع هللا ىلص هللا

، يُ ْفتَ َقُدوا لَْ  َغابُوا ِإَذا الَِّذينَ  اأْلَْثرَِيءَ  اأْلَْخِفَياءَ  اأْلَْتِقَياءَ  حيُِبي  اَّللََّ  َوِإنَّ ، ِشْركٌ  الر َِيءِ  ِمنَ  اْلَيِسريَ  ِإنَّ } 
َراءَ  ُكل ِ  ِمنْ  يَ ْنُجونَ ، اهْلَُدى َمَصابِيحُ  قُ ُلوبُ ُهمْ ، يُ ْعَرُفوا لَْ  َحَضُروا َوِإَذا   { ُمْظِلَمة   َغب ْ

 :الذي أوصى النيب عمر وعليَّ أن يلحقا به، وقال هلما هنع هللا يضر ومن ه الء أويس القرين
رَ  ِإنَّ }    { َلُكمْ  فَ ْلَيْستَ ْغِفرْ  َفُمُروهُ  بَ َياضٌ  ِبهِ  وََكانَ  َواِلَدةٌ  َوَلهُ  ،أَُوْيسٌ  َلهُ  يُ َقالُ  َرُجلٌ  التَّاِبِعنيَ  َخي ْ

ألنه ال  املدينة فأىب يت معهما إىل فسعيا إليه حىت تقابال معه على عرفات، وسأله عمر أن أي
: فرفض، وقال اكتااًب إىل أمريهله  أسري إىل البصرة، فطلب منه أن يكتب : حيب الُشهرة، وقال

 .ُأحب أن أكون يف أدىن الناس، وال ُأحب أن ُيشار إيلَّ ابلبنان
، وكان هبا رجل قحط أهل املدينة وشحَّ املطر: التابعي فيقول ويدومن ه الء حيكي دمحم بن سُ 

 -ال يُ به له مالزم ملسجد النيب، فبينما هم يف دعائهم إذ جاءهم هذا الرجل وعليه ِطمران  حلصا
ي رب أقسمُت عليك ): فصلى ركعتني أوجز فيهما، مث بسط يديه فقال -قان لِ ان خَ قميصيعين 

طروا وأُم دعاءه حىت تغشَّت السماء ابلغمامفلم يرد يديه ول يقطع  (علينا الساعة إال أن أمطرت
 (كتفوا فارفع عنهمي رب إن كنت تعلم أهنم قد ا ): فقال، حىت صاح أهل املدينة من خمافة الغرق

 .فسكن املطر يف الوقت واحلال
ستسقى حىت عرفت منزله مث توجهُت إليه يف افتبعُت الرجل الذي : دمحم بن سويد قال

: قال ،ختُصين بدعوة: قلت؟ حاجتكما : إين أتيتك يف حاجة، قال: الصباح، فخر  إيلَّ فقلت
                                                           

 ابن كثري عن معاذ بن جبل هنع هللا يضرورد يف تفسري   
 عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر صحيح مسلم واحلاكم 8
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أطعُت : غك ما رأيت؟ قالالذي بلَّ ا م: فقلت !سبحان هللا أنت أنت وتسألين أن أخصك بدعوة؟
 .هللا فيما أمرين وهناين، فسألُت هللا فأعطاين

عندما  هنع هللا يضر وأرضاهاإلمام اجلُنيد فومن ه الء أيضًا وعلى هذا النهج سار الصاحلون أمجعون، 
أن حيدثهم رفض لعدم حبه وطمعه يف منه عليه يف اإلجابة على أسئلة احمليطني به، وطلبوا فتح هللا 
ي جنيد حدِ ث : وطلبوا منه أن أيمره أن حيدثهم، فقال السقطيفذهبوا إىل شيخه الِسر ِي ، الشهرة

 ذا البابهرة ل يفتح على نفسه هبه عليك، ولكنه خوفًا من الشُ  تبارك وتعاىلإخوانك مبا فتح هللا 
ي ُجنيد حدِ ث : وقال لهيف املنام  صلى هللا عليه وسلَّمحىت أاته األمان، فجاءه النيب العدانن 

ال ُُتدِ ث إال إذا أمرك : له قالف ،إخوانك مبا فتح هللا به عليك، فذهب إىل شيخه السري ليخربه
 !.؟صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 

 فتنة الشهرة
وعلم أنه كان خائفًا من فتنة الُشهرة، ولذلك ل يُذميه على ذلك، ول يُلمه أو يعاتبه على 

ملن يسلك هذا  هنع هللا يضر وأرضاهن عطاء هللا السكندري ابذلك، ألن أساس أهل الطريق ما قال فيه 
لقول النيب  لهيًا وخُمفيًا أحواالطريق ويريد أن يكون من أهل التحقيق، أن ميشي يف البداية متخف

 :صلى هللا عليه وسلَّم
  { اخْلَِفيَّ  اْلَغيِنَّ  التَِّقيَّ  اْلَعْبدَ  حيُِبي  اَّللََّ  ِإنَّ  }

سك يف أرض دفن نفا: )ملن جياهد نفسه يف بداية الطريق هنع هللا يضر وأرضاهبن عطاء هللا افيقول 
م أو بعبادة أو إن كان بعلأي ال تستعجل يف الظهور ( شرق عليك أنوار الوصولحىت تُ  اخلمول
تمكن يف الوصول وأيتيك اإلذن من حضرة تحىت  أو بكرامات أو مكاشافات أو بوالية بزهادة

 (.األنعام  )" أُولَِئَك هَلُُم االْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن "  :الرسول، فتدخل يف قول هللا
ُيخاف عليه من فتنة أما الذي يفتح على نفسه هذا الباب قبل ذلك، ول يُ ذن له بذلك، ف

اخللق، وخُياف عليه من شهوة النفس، وخُياف عليه من النكوص على عقبيه، ولذلك قال اإلمام 
                                                           

 صحيح مسلم ومسند أمحد عن سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر 9
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 :هنع هللا يضرأبو العزائم 
 وإذا دعاهم أن يدلوا غريهم

 
 قاموا حبول  منه ال بفخارِ 

 قلوهبم يدعون والرهبوت ملء 
 

 ابهلَْدي  َهْدي  املصطفى املختار
 فتنة من أردُت صدودهفاخللق  

 
 وشهود أهل البعد يف األدوار

 أثر الثناء 
الذي جيعل اإلنسان حيب اجلاه ويطمع يف الُشهرة؟ أموٌر كثرية منها أن النفس دائمًا تريد ا م

يط، وهذا اثبٌت يف طبعها وتلتذ به، وُتب مع ذلك أن تسمع الثناء واملديح من الغري، نتشار الصا
 :َقالَ  َعْمر و ْبنِ  اْلِمْقَدادِ  َعنْ ولذلك 

   { الت يَرابَ  اْلَمدَّاِحنيَ  ُوُجوهِ  يف  حَنْثُ وَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  أََمَرانَ  }
ن هذا قد يودي بك يف أي ال تفتح آذان نفسك لسماع الثناء واملدح وتلتذ بذلك، أل

 .املهالك
َفِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت " : وهي سر األمر الرابين سبحانه وتعاىلكذلك إن اإلنسان فيه روح هللا 
وبسر هذا األمر مييل اإلنسان إىل الربوبية، ( احلجر  )" ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِديَن 

ي اليكون له مثيل إن كان يف ميشي فيه، أ مروحيب أن ينفرد يف أي أ والتقرب يف الوجود والكمال
حقاد واألحساد للمضاهني ُمال العلم أو يف ُمال الغناء أو يف ُمال القراءة، ولذلك ُتدث األ

متعون إال بفضل هللا وإكرام هللا وينظرون ين إال من خرجوا وتربأوا من هذه الشهوات فال يتواملساو 
 :هنع هللا يضركما قال سيدي أبو احلسن الشاذيل ويشكرون هللا عند ثناء اخللق عليهم،   إىل عطاءات هللا

نسمع مدحهم هلل الذي أعطاان، فهم ميدحون ويثنون على  نسمع ثناء اخللق عليناحنن عندما 
 . واملنة هلل يف األوىل وارخخرةصاحب العطاء وليس لنا، والفضل هلل

 :يف احلديث القدسي هللاه إلي مييل دائماً إىل الزهو وإىل ما نبأ، و دفاإلنسان دائماً حيب التفر 
ُهَما َواِحًدا اَنَزَعيِن  َفَمنْ  ِإَزارِي، َواْلَعَظَمةُ  رَِداِئي، اْلِكرْبَِيءُ }     {النَّاِر  يف  َقَذفْ ُتهُ  ِمن ْ

                                                           

 سنن الرتمذي وابن ماجة عن املقداد بن عمرو هنع هللا يضر 22
 سنن أيب داود وابن ماجة عن أيب هريرة هنع هللا يضر 22
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أان ): إال ويف ابطنه ما صرَّح به فرعون من قوله ما من إنسان: ولذلك قال بعض الصاحلني
ظهر عليهم بصفات الربوبية  ف قومه فأطاعوهستخَّ ا، فإذا ولكنه ليس جيد له ُماالً  (ربكم األعلى

 .واأللوهية، وهذا يكون بداية سقوطه والعياذ ابهلل ابلكلية
لع على طَّ كما ضرب هللا لنا مثاًل ببلعام بن ابعوراء حيث كان له سبعني ألف تلميذ، وكان يَ 

ز بعظمته ول ير غرتَّ بنفسه واعتَّ االلوح احملفوظ، وكان ُيستشفى بدعائه، فكانت النتيجة أنه ملا 
َواْتُل "  :، وأصبح الشيطان اتبعًا لهأن هللا عز وجل سلب منه فورًا هذا العطاءفضل ربه عليه 

هَ  َناُه َآَيتَِنا َفاْنَسَلَخ ِمن ْ َنا (    )ا فَأَتْ بَ َعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن َعَلْيِهْم نَ َبَأ الَِّذي َآتَ ي ْ َوَلْو ِشئ ْ
رُْكُه َلَرفَ ْعَناُه هِبَا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل االْرِض َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َُتِْمْل َعَلْيهِ   يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْ

 (.األعراف   -    ) "يَ ْلَهْث 
احلفظ والسالمة أمجعني، وأن يقينا فتنة الُشهرة، وفنت اخللق أمجعني  تبارك وتعاىلنسأل هللا 

 .آمني ي رب العاملني
 عالج حب اجلاه

عظم به منزلته، بل يلتفت عال  حب اجلاه، أبن يكون اإلنسان دائماً وأبداً ال يلتفت إىل ما يُ 
عليه، ويرى أن كل ما به من فضائل وكل ما أكرمه هللا إىل فضل هللا النازل عليه، وإكرام هللا اهلاطل 

ذلك فضل هللا عليَّ وعلى الناس أمجعني، فيشكر هللا على : به من عطاي هي فضل من هللا فيقول
 .تبارك وتعاىلعطايه وينسب الفضل كله حلضرة هللا 

نزلة عند من كل املهالك، ألنه إذا طلب امل تبارك وتعاىلفإذا حافظ على ذلك حفظه هللا 
ا جياهر مبا ليس عنده، وهذا من النفاق، ورمب أن مياريهم وأن يرائيهم وهذا نوعاخللق يضطر إىل 

من النفاق، وهذا  ليست فيه أصاًل، وهذا أيضًا فرع محيدة خبصال يتظاهر يف النفاق، ورمبا أصل
سبحانه محن ظهور اإلنسان مبا ل يكرمه به حضرة الر أي النفاق أي يت كله من حب الظهور، 

 .وتعاىل
 املالمتية
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كذلك بعض الصاحلني والعاملني املخلصني قد يلجأ للخرو  من هذا الداء أبن يفعل أفعاالً 
إىل ليبيا وكان  سافرهي أمام اخللق ُتسقطه من أعينهم حىت حيتفظ مبنزلته عند هللا، كالرجل الذي 

فدعا بكوز فيه ماء وشرب أمامهم بنية العمل ابلرخصة،  ،يف شهر رمضان واستقبله األلوف
 .رمضانهنار فانفضوا عنه فوراً ألهنم رأوه يشرب املاء يف 

أيخذ مباشرة من احلبيب البشري النذير  وهذا العمل مزلق خطري ال يقدم عليه إال إنسان بصري
مل شيئًا ال جيوز شرعاً فليس له أن يع ،يُقتدى به ذا كان قدوةإ ، وخاصةصلى هللا عليه وسلَّم
 .العمل به أمام اخللق

الناس، ولكنهم هذا مذهب املالمتية وهم الذين يعملون األعمال أمام الناس لينزلوا من أعني 
، وة بني الناس، فهذا رجٌل تربع مباله كله، وأرادوا حثَّ الناس على مجع املالال يصلحون للقد

من اخللق  الرجل تربع بكذا، فلم يستحي إن فالن: منهم فأقاموا حفاًل عظيمًا وقال رجل كبري
إن أمي أنَّبتين على ما فعلت وطلبت أن أرد املال فُردَّ املال إيلَّ، وفعل ذلك يف : وخر  إليه وقال

ال يستطيع أن يفعله كل إنسان إال إذا كان  ليسقط من عني اخللق، لكن هذا أمر عسرينظره 
 .وتعاىلتبارك م يداً من حضرة الرمحن 

 حسن اخلامتة
 امتةكذلك الذي جيعل اإلنسان ال حُيب الظهور، أن يتذكر دائمًا وأبدًا اخلامتة، وإذا تذكر اخل

متة، حىت أن نبينا صلى هللا دائمًا وأبدًا يشعر ابخلوف من سوء اخلا فإن أي إنسان قلبه تقي نقي
 :عليه وسلم يدعو هللا ويقول
   { ِديِنكَ  َعَلى قَ ْليب  ثَ بِ تْ  اْلُقُلوِب، ُمَقلِ بَ  يَ } 

" تَ َوفَّيِن ُمْسِلًما َوَأحْلِْقيِن اِبلصَّاحِلِنَي " : يوسف عليه السالم يدعو هللا ويقولكان نيب هللا و 
َرب ََّنا ال تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد "  :وحني أمران وعلَّمنا أن نقول يف كل وقت وهللا عز وجل( يوسف   )

 (.آل عمران )" ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب 
                                                           

 الرتمذي ومسند أمحد عن أنس هنع هللا يضرجامع  21
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 فخوف اخلامتة يقطع نياط القلوب، وجيعل اإلنسان ال يطمع إال يف رضاء عالم الغيوب، وال
 .وال أقل على الدوام السمعة طرفة عنييط وال الظهور وال الُشهرة وال الص يبغ

كذلك إذا كان اإلنسان ميشي على منها  النبيني واملرسلني، وإمامهم خري النبيني واملرسلني، 
 ن حالهيقطع طمعه عن الناس، ويكتسب رزقه من عمل يده، وال يطلب منهم بلسانه وال بلسا

َا نُ "  :شيئًا قلياًل وال كثرياً، وشعاره قول هللا " ْطِعُمُكْم ِلَوْجِه هللا ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكوًرا ِإمنَّ
 (.اإلنسان )

 .ا، وال يبغي ظهوراً وال ريءً امثل هذا ال يبغي جاهاً، وال حيب مدحاً وال ثناءً 
آانء الليل وأطراف النهار، وأن  ن هذه الفتنة وأشباههاأن حيفظنا م تبارك وتعاىلنسأل هللا 

 .خالق النيب املختار، وأخالق صحابته األبرار، وأخالق الصاحلني الصادقني واألخيارقنا أبل ِ خيُ 

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم


