رسائل في الجازة
الحمد ل ،الحمد ل الذي خلق النفس وبين حقها ف ي التروي ح ،أحم ده س بحانه:
.وأش كره عل ى ك ل خي ر وفض ل ،وأس أله الس لمة م ن ك ل فع ل قبي ح
وأشهد أن ل إله إل ا وحده ل شريك له ،له ف ي ك ل ش يء آي ة ينط ق به ا ه ذا
الكون الفسيح ،وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدGا عبده ورسوله ،دعا إلى ا وأنار لن ا
حيح
تقيم الص
ق المس
ديه الطري
.به
حبه
ه وص
ى آل
ه وعل
لى ا علي
.ص
أما بعد
أيها المؤمنون بال ربا ،Gوبالسلم دينا ،Gوبمحمد عليه الصلة والسلم رس ول  Gونبي ا،G
يقول ربكم تبارك وتعالى :ولتك$ن م'نك$م أ$م #ة! يدعون إلى ٱلخير ويأمرون بٱلمعروف وينهون عن ٱلمنكر

وأ$ولـئك هم ٱلمفلحون

]آل عمران .[104:ويقول عز وجل:

ك$نتم خير أ$م#ة 7أ$خرجت للن#اس تأمرون

بٱلمعروف وتنهون عن ٱلمنكر وتؤمنون بٱلل;ه ولو ءامن أهل $ٱلكتـ?ب لكان خيرا< ل;هم م'نهم ٱلمؤمنون وأكثرهــم
ٱلفـ?سDق$ون

]آل عمران.[110:

هذا المدح ،وهذا الثناء لمة محم د علي ه الص لة والس لم ،لنه ا أم ة رباني ة ،أم ة
خالدة ،تحب الخير وتدعو إليه ،وتبغض الشر وتنهى عنه ،أما أن تعيش المة هائمة
عمي اء ،ل أم ر بمع روف ،ول نه ي ع ن منك ر ،فحينئذ bتنقل ب الم وازين ،وتختل ف
المقاييس ،فينقلب المدح قدحا ،Gوتنقلب الخيرية إلى لعنة من ا ،كما حص ل ذل ك
في بني إسرائيل ل$عن ٱل;ذين كفروا من بنى إسر?ءيل على? لسان داوود وعيسى ٱبن مريم ذ?لك بما عصوا

و#كانوا يعتدون ]المائدة . [78:لماذا هذه اللعنة؟؟ ذ?لك بما عصوا و#كانوا يعتدون
هو سبب اللعنة فقط؟!! ل

كانوا ل يتنـ?هون عن مOنكر Nفعل$وه

ه ل ه ذا

]المائدة .[79:عطلوا وظيفة

المر بالمعروف والنهي عن المنكر ،يرى أحدهم ص احبه ف ي المنك ر فل ينه اه ،ول
يرشده ،وحينئذ bتقع لعنة ا.
قال ابن عباس رضي ا عنهما) :لعنوا في التوراة والنجيل والزبور وف ي الفرق ان( -
يعني القرآن -فل إله إل ا ،ما أشد تلك اللعنة ،على من رأى منكرا Gفلم ينك ره ،أو
ينه عنه ،ويحذر منه.

روى الم ام أحم د ق ال :ق ال رس ول ا ص لى ا علي ه وس لم)) :لم ا وقع ت بن و
إسرائيل في المعاصي؛ نهتهم علماؤهم فلم ينته وا ،فجالس وهم ف ي مجالس هم
،وواكلوهم ،وشاربوهم ،فضرب ا قلوب بعضهم ببعض ،ولعنه م عل ى لس ان داود
 )).وعيسى ابن مريم ،ذ?لك بما عصوا و#كانوا يعتدون
وروى أبو داود عن عبد ا بن مسعود قال :قال رسول ا ص لى ا علي ه وس لم:
))إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل ،كان الرجل يلقى الرجل فيقول  :يا هذا

اتق ا ودع ما تصنع ،فإنه ل يحل لك ،ثم يلقاه من الغد ،فل يمنعه ذل ك ،أن يك ون
أكيله وشريبه وقعيده ،فلما فعلوا ذلك ضرب ا قلوب بعضهم ببعض ث م ق ال :ل$عن

ٱل;ذين كفروا من بنى إسر?ءيل على? لسان داوود وعيسى ٱبن مريم ذ?لك بما عصوا و#كانوا يعتدون

]الم ائدة:
78].

ثم قال :كل وا ،لتأمرن بالمعروف ،ولتنهون عن المنكر ،ولتأخذن على ي د الظ الم،
ولتأطرنه على الحق أطرا ،Gأو تقصرنه عن الحق قصرا.((G
والحاديث في الم ر ب المعروف والنه ي ع ن المنك ر ك ثيرة ج دا ،Gمنه ا ق وله علي ه
الصلة والسلم)) :والذي نفسي بيده ،لتأمرون ب المعروف ،ولتنه ون ع ن المنك ر أو
ليوشكن ا أن يبعث عليكم عقابا Gمن عنده ،ثم لتدعنه ،فل يستجاب لكم((.
 :أيها الحبة
ومن منطل ق ه ذه الح اديث ،وهروب ا Gم ن ذاك الوعي د ،ك ان لزام ا Gعلين ا ،أن ن أتمر
بالمعروف ،ونتناهى عن المنكر ،كل بحس ب ح اله ،أل وإن م ن مواس م المنك رات،
كما هي مواسم للطاعات ،مواسم الجازات ،فها نحن نطرق البواب لجازة الربي ع،
ومنها أوجه الرسالة التالية بهذه المناسبة:
أيها الحبة:

كم هو مبهج أن يرتاح النسان بعد كد ،وأن يتنفس بعد عناء ،ولكن المؤمن الصادق
مع ربه يعرف كيف يرتاح ومتى يتنفس ،بعمق المؤمن الحق ليس له راحة في هذه
الدنيا ،حتى يطأ بقدميه جنة عرضها السماوات والرض ،أما ما دام في هذه ال دنيا،
فهو في ابتلء وامتحان ،شعاره وٱعبد رب#ك حت#ى? يأتيك ٱليقي ]الحجر .[99:اعبده مخلصاG

في عبادته ،اعبده صادقا Gفي عبادته ،اعبده طالبا Gلجنته ،اعبده كأنك تراه ،ف إن ل م
تكن تراه ،فإنه يراك ،ووا لو عبدت ا ألف سنة ما عصيته فيه ا طرف ة عي ن ،م ا
أديت شكر نعمة واحدة من نعم ا عليك ،كيف بك لو علم ت ب أن ل ملئك ة ركع اG
سجدا ،Gيعبدون ا في كل ثانية ،ويدعونه ،ومن دع ائهم ق ولهم :س بحانك ربن ا م ا
.عبدناك حق عبادتك
قال عليه الصلة والس لم)) :أط ت الس ماء وح ق له ا أن تئط ،م ا م ن موض ع أرب ع
أصابع ،إل علي ه مل ك واض ع جبهت ه س اجدا Gل تع الى(( فل ب د م ن التن افس ف ي
 .الطاعات فاستبقوا الخيرات
لكن ل بأس من التزود بحلل الدنيا ليساعد على التزود للخ رة ،وه ذه ه ي نظ رة
المؤمن لهذه الجازة ،ولذلك فالناس في هذه اليام منقسمون إلى قسمين:
قسم عرف أن هذه إجازة وضعت بع د عن اء فص ل دراس ي فأخ ذ أبن اءه إل ى رحل ة
لطيفة مباحة بعيدة عن الشبهات والمعاصي أو أخذ أبن اءه إل ى بي ت ا الح رام أو
إلى مسجد الحبيب صلى ا عليه وسلم واس تغل إج ازته ف ي طاع ة ا وتق رب
إلى ا ،فنعم القوم هم ،وبارك ا في ابن تذكر والده أو وال دته فزاره ا ف ي ه ذه
الجازة ،أو قريب تذكر رحمه في هذه اليام فوصلها ،فكسب بذلك الحس نى ))م ن
أحب أن يبسط له في رزقه و ينسأ له في أثره فليصل رحمه((.

وقسم آخر عرف أن هذه إج ازة أي ام وتنقض ي ،فنك س حس اباته ،وأعم ى بص يرته
،فقض اها ف ي الح رام ،ض ياع وله و وفج ور ،وع ن ذك ر ا س هو ،خ رج إل ى حي ث
اختلط ات البش رية ،وانكش اف مح ارم الن اس ،أض اع دني اه وأخ راه ،أو ذه ب إل ى
فضائل العمال ،وقد عق والديه ،وقطع رحمه ،وأفسد أهله وعشيرته ،فمث ل ه ذا،
أنقل له بشرى من هذا المكان الطاهر ،بلعن ة ا الماحق ة لعم اله فهل عسيتم إن

تول;يتم أن تفسDدوا فى ٱلرض وتقطUعوا أرحامك$م

أولـئك ٱل;ذين لعنهم ٱلل;ه فأصم#هم وأعمــى? أبصـ?ــرهم

]].محمد23-22:

أصمهم وأعمى أبصارهم ،فيسمعون المواعظ ،ول يتعظ ون ،والزواج ر فل ينزج رون،
كأن الكلم ل يعنيهم ،وكأن الموت ل يأتيهم ،تال ووا إنهم لفي ظلمات يعمه ون،
وفي ض للة يس يرون ،دع اؤهم ل يس تجاب ،وبره م ل يرف ع ،وقل وبهم ل تخش ع،
كأنما أشربت قلوبهم الدنيا فصارت لهم زادا Gوشرابا ،Gوكأنما نسوا المرج ع إل ى ا،
فكانوا ل يرجون حسابا ،Gذلك ٱليوم ٱلحق Oفمن شاء ٱت#خذ إلى? رب'ه مـئابا< إن#ا أنذرنـ?ك$م عذابا< قريبا<

].يوم ينظ$ر ٱلمرء ما قد#مت يداه ويق$ول $ٱلكافر يـ?ليتنى ك$نت تر?با<

]النبأ40-39:

 :فيا أيها المؤمنون
أي ام العم ر قليل ة ،وأق ل منه ا أي ام الج ازة ،ووا إنه ا لش اهدة لك م أو عليك م
فاعمروها بالطاعات ،قبل أن تهدمكم بالسيئات ،واتقوا يوم ا Gترجع ون في ه إل ى ا،
ثم توفى كل نفس bما كسبت وهم ل يظلمون.
الرسالة الثانية:

إلى عصب المة وشريانها النابض ،إلى من يؤمل فيهم كل خير ،ويرجى منه م ك ل
.نفع ،إليك أيها الشاب
أخي الشاب :اسمح لي أخي أن أخاطب فيك عقلك الواعي وقلبك الحافظ ،كل منا
أنا أو أنت وغيري وغيرك ،قد جعل لنفس ه ق دوة عل ى اختلف النظ رات ،فمن ا م ن
جعل قدوته حبيب القلوب محمد عليه الصلة والسلم ،ومن ا جع ل ق دوته مطرب ا Gأو
لعبا Gأو لهيا Gأو غي ر ذل ك ،فه ل ق دوتك ف ي ذهن ك س ينفعك بع د موت ك ؟؟! ه ل
سيشفع لك عند ا ويجادل عنك حتى يدخلك الجن ة؟؟ أم أن ك س تعجب ب ه الن
وتستمتع لغنائه ،وتعجب بحركاته وسكناته ،ثم ي وم القيام ة ،يلع ن بعض كم بعض ا،G
وتتس ابون بي ن ي دي ا  ..إن ي أدع الجاب ة ل ك لن ي م تيقن ب أن ا س يهديك
...للصواب
أخي الشاب :ل تضيع وقتك خلل الجازة في قي ل وق ال ،وف ي له و ولع ب ،فأمت ك
تنتظر منك أعلى من ذلك،
أيها المؤمنون :رسالة عامة إلى كل مسلم حدث منه تعلق بالدنيا ،وانغرار بزخرفه ا
].الزائل ،وما ٱلحيو?ة $ٱلدOنيا إل; متـ?ع ٱلغرور ]آل عمران185:
تفكر يا مغرور في الموت وسكرته ،وصعوبة كأسه ومرارته  ..فيا للموت م ن وع د ..

حق ما أصدقه  ..ومن حاكم ما أعدله  ..كفى بالموت مقرحا Gللقلوب ،ومبكيا Gللعي ون
 .. ..ومفرقا Gللجماعات  ..وهادما Gللذات..وقاطعا Gللمنيات
اسمع لنداءات صادقة من أخ لك يحب لك الخير ،إنه أبو الدرداء رضي ا عن ه ،إنه ا
نداءات تقرع قلب المؤمن قرعا ،Gينادي عند احتضاره ،ويق ول) :أل رج ل يعم ل لمث ل
مصرعي هذا !! أل رجل يعم ل لمث ل س اعتي ه ذه !! أل رج ل يعم ل لمث ل ي ومي
!!)هذا
 :أيها الخ
لو أنك أخلفت موعدا Gمع مخلوق لستحيت من مقابلته ،فكي ف تعص ي ا وتق ابله
،.وقد أخلفت موعده وعصيته
 :إخواني
كيف المن والراحة والغترار بال دنيا ،وه ذا الف اروق يق ول) :ل و أن ل ي طلع الرض
ذهبا Gوفضة ،لفتديت بها ،ولما طعن رضي ا عنه ،قال لبنه :ضع يدي على خدي
على التراب فوضعه ،فبكى ،حتى لصق الطي ن بعيني ه وجع ل يق ول .. :ويل ي ووي ل
أمي إن لم يرحمني ربي.(..
فهل تفكرت يا ابن آدم في ي وم مص رعك ،وانتقال ك م ن موض عك ،وإذا انتقل ت م ن
سعة إل ى ض يق ،وخان ك الص احب والرفي ق وهج رك الخ والص ديق  ..وأخ ذت م ن
فراشك وغطائك إلى قبر ،وغطوك بعد لين بتراب وقذر ،فيا ج امع الم ال ،والمجته د
 ..في البنيان ،ليس لك وا من مال إل • الكفان
مثل وقوفك يوم العرض عريان اG
النار تلهب من غيض وم ن حنق

مستوحش ا Gقلق الحشاء حيران اG
على العص اة ورب الع رش غضباناG

اقرأ كتابك يا نفس،ي على مه ل فهل ترى فيه حرفا Gغي ر ما كان ا
لم ا قرأت ول م تنك ر قراءت ه

إقرار م ن عرف الش ياء عرفان اG

نادى الجليل :خذوه يا ملئكت ي

وامض وا بعبد عص ى للنار عطشاناG

المشركون غدا Gفي النار يلتهب وا

والمؤمن ون ب دار الخل د س كان اG

فاعلموا عباد ا أنكم تقطعون بأيامكم ه ذه مراح ل إل ى المس تقر الخي ر ،ووا
ليس بعد الدنيا من دار إل • الجنة أو النار ،كم كانت النفوس متش وقة له ذه الج ازة،
 :فها هي تعيشها الن ،مرت اليام ،وما تزال تمر
إنا لنفرح باليام نقطعها

وكل يوم مضى يدني من الجل

قال أبو الدرداء رضي ا عنه :يا ابن آدم إنما أنت أيام ،كلما مضى منك ي وم مض ى
.منك بعضك
فاحرصوا عباد ا على استغلل أوقات العمر وسويعاته ،فالمرء بين يدي ا يسأل
عن هذا الوقت ،فيم قضاه ،كيف استغله ،قال عليه الصلة والسلم )) :لن تزول قدم
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ،عن عمره فيما أفناه ،وعن شبابه فيما أبله،
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ،وعن علمه ماذا عمل به((.
والشباب جزء من الوقت ،لكن لما كان الشباب زمن الق وة والنش اط ،زم ن الحيوي ة
والعمل ،خص بالسؤال في الحديث)) :وعن شبابه فيما أبله((.
إذا كان المر كذلك ،فلنقدم لنا عمل  Gنلقاه عند ا ش افعا Gلن ا ،ووي ل ث م وي ل لم ن
أهدر وقته في الملهيات والضياع واللهو ،فأضاع دنياه وآخرته ،ثم يوم القيام ة يك ون
مع الذين يقولون :رب#نا أخرجنا نعمل صـ?لحا< غير ٱل;ذى ك$ـن#ا نعمل] $فاطر .[37:قال ا :أولم

نعم'رك$م م#ا يتذك;ر فيه من تذك;ر وجاءك$م ٱلن#ذير فذ$وق$وا فما للظ;ـ?لمي من ن#صيN

]فاطر.[37:

 :عباد ا
إياكم والغترار بالدنيا فإنها ظل زائل ،تضحك مرة ،وتبكي مرات ،تف رح م رة ،وتح زن
ـماء
ـن ٱلس#ـ
ـاه مـ
مرات ،وهي سجن المؤمن ،وجنة الكافر ،إن#ما مثل $ٱلحيو?ة ٱلدOنيا كماء أنزلنـ

فٱختلط به نبات ٱلرض مم#ا يأك$ل $ٱلن#اس وٱلنعـ?م حت#ى? إذا أخذت ٱلرض زخرفها وٱز#ي#نت وظن #أهل$هــا أن#هــم
قادرون عليها أتاها أمرنا ليل< أو نهارmا فجعلناها حصيدmا كأن ل;م تغن بٱلمس كذ?لك نفص'ل $ٱليـ?ت لقوم Nيتفك;رون
]يونس.[24:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ،وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ،فاليوم عم ل
ول حساب ،وغدا Gحساب ول عمل.
اش غلوا أنفس كم ف ي ه ذه الج ازة بخي ر ،عليك م بحل ق الق رآن وال ذكر ،عليك م
بمطالعة الكتب النافعة ،عليكم ببر الوالدين وصلة الرحام وأعمال البر ،فإنها خير م ا
 ..تعمر به الوقات والجازات

