ماذا لو بقي من العمر ساعة

ماذا لو بقي لك من العمر ساعة؟!
ماذا كنت في هذه الساعة فاعالً؟
أتفكر بالمبادرة للصالة...
أم للتوبة...
أم اإلقرار...
أم تُف ِّكر بمصيرك ومآلك...
أم أين سوف تكون بعد قليل ...وماذا ينتظرك؟
أم تفكر بقبرك ووحدته ووحشته
أم تقوم للدعاء والمسألة...
أم تبادر بمناجاة وطلب رحمة...
أم تستعرض تاريخ حياتك...
أم تتأسف على ما مضى من لهو وعبث...
أم تنوي فعل الخير...
أم تُبادر لتوزيع ما تملك...
أم ترى عيوبك وتستحضر ذنوبك...
أم تحس بدمعة ساخنة تتدحرج على خديك...
أم تشعر بقَ ْشعريرة تدب في جسدك...
أم تنميلة تُخدِّر بدنك...
أم ال تقوى على الوقوف...

أم تختلط عليك األُمور...
أم يتش َّوش ذهنك...
أم تتبدل عندك االهتمامات...
أم تتمنَّى تأخير أيَّام لعلَّك تعمل صالحا ً وتجبر تقصيراً...
أم تمسك القرآن بعد طول نسيان...
أم تسجد للرحمن بعد طول هجران...
أم تكتب وصي َّة...
وماذا تكتب في الوصيَّة...
وهل ستسنح الفرصة لذلك...

ماذا لو بقي لك من العمر ساعة؟
هل تُجدِّد التوبة...
عاود اإلقرار واالعتذار...
أم تُ ِ
أم تلجأ لشهادة التوحيد ،تُلقِّنها قلبك قبل سمعك...
أم تأوي لذكر ختم النب َّوة لمح َّمد صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم...
أم تستودع هللا الشهادتين أمانة ،يُ ْنطقك بهما عند فاقتك...
ومتى تكون بال فاقة؟!
أفي قبر لم تُمهِّ ْده لنزلتك ،أم ضيَّقته بسوء عملك...
أم تعترف بتقصيرك ...في صلوات استعجلتها ،ومصاحف أهملتها ،وعهود
ص ر ِك ْبتَها ،وأوقات ضيَّعْتها...
خالَ ْفتَها ،ومعا ٍ
أَت َْذكر عندما كنت مستطيعا ً ولم تفعل ،وقادراً ولم تُقدِّم ،وقويا ً ولم تنصر،

وآمنا ً ولم تؤوي...
أم تسكت خجالً...
أم تدعو دامعاً...
أم تطمع بكرم الرَّحمن الرحيم ...وهو تعالى شديد العقاب...
أتفزع من الذنوب أم تطمع بستَّار العيوب...
أتتجرأ على المسألة بعد طول غياب ..أم تخجل من حضور العتاب...

ماذا لو بقي لك من العمر ساعة؟
أتقول:
ما لبثت في هذه الدنيا إالَّ يوما ً أو بعض يوم...
أم هو العمر ساعة ...مرَّت كلمح البصر...
أتنظر من خلفك تستعرض السنين والعقود...
أتتعجب من قرب المسافة...
أين األصدقاء والرفقاء...
أين الذين ضيَّعوك واستغلّوك...
أين الضحكات والبسمات والتصفيقات...
أين الجرأة على قلَّة الحياء ...وكيف المفر من عدل ربِّ السَّماء...
أتذ َّكرتَ ستَّار العيوب وعالَّم الغيوب...
ـمران{ ]03 :ت ََود لَوْ أَ َّن
أتتبرأ من األعمال ،وتطلب من هللا الوصال[ ...آل ِع َ
بَ ْينَهَا َوبَ ْينَهُ أَ َمدًا بَ ِعيدًا} .
ليس أمامك إالَّ جنَّةٌ أو نار ،في دائم اتِّصال أو دائم انفصال...

ـمران:
َم ْن الذي كان ال يخشى الموت وال يستع َّد له ،ماذا جرى له اآلن [آل ِع َ
{ ]340فَقَ ْد َرأَ ْيتُ ُموهُ َوأَ ْنتُ ْم تَ ْنظُرُونَ } .344

ماذا لو بقي لك من العمر ساعة؟
أتبقى مستهزئا ً بأهل االحتياط...
أم متساهالً بطريق النَّجاة...
أم متطاوالً على الحالل والحرام...
أم متسامحا ً في «تخير» الفتوى األسهل واألرقى!
أم منظِّراً مخترعا ً لقواعد التعصب والتزمت...
أم تتبنَّى من األحكام ما يُناسب الهوى...
أيها العزيز،
أتذكر الحبيب ،أم الطبيب ،وهو الذي أمطرك طوال حياتك بالعطايا
واإلحسان...
وماذا ينفع اآلن في هذه الدقائق الباقية...
ق لك من العمر إالَّ ساعة
وإلى أين المفر .لم يب َ
أموالك لِ َم ْن؟
من أين جمعتها وراكمتها؟
شححْ تَ بها ،وفي جمعها خاطرت ،واآلن عنها تن َّكبَت...
وما مصيرها بعدما َ
أين يضعونها،
أين يُ ْنفقونها...
لهم كل الحساب ،وعليك كل الحساب األولى بمعنى األرصدة والمقتنيات،

والثانية حساب هللا تعالى في القبر وعند النشر! .
أَتَـتَساءل:
لِ َم ْن الدار الواسعة ،واألراضي الشاسعة ...وأين الباقيات النافعة...
ساعةٌ جاءت ...ما لها من دافعة...
أيها الحبيب،
أتتذ َّكر النِّعم ...أم تُحصيها ،وهي التي لم تغب عنك ساعة ...فما عساك فاعالً
في هذه الساعة؟
او َر ُك ْم بَ َدنِي أَيَّاماًَ ،و َستُ ْعقَبُونَ ِمنِّي ُجثَّةً خَ الَ ًء َسا ِكنَةً
«َ ...وإِنَّ َما ُك ْن ُ
ت َجاراً َج َ
وت إِ ْ
ق لِيَ ِع ْ
صا ِمتَةً بَ ْع َد نُ ْ
ظ ُك ْم هُ ُد ِّويَ ،و ُخفُ ُ
ط َراقِيَ ،و ُس ُك ُ
ون
بَ ْع َد َح َر ٍ
اكَ ،و َ
ط ٍ
أَ ْ
ط َرافِي فَإِنَّهُ أَوْ َعظُ لَ ْل ُم ْعتَبِ ِرينَ ِمنَ ْال َم ْن ِط ِ ْ
يغ َو ْالقَوْ ل ِْال َم ْس ُموع» نهج
ق البَلِ ِ
البالغة :خ  . .341واآلن بقي لك من العمر نصف ساعة؟
ماذا سوف تذكر من الصدقات والخيرات والتالوات وال ُع ُمرات والصِّالت
والقُرُبات...
ٌ
وقت لتذكر األمل باهلل ع َّز وجلَّ...
أيبقى لك
َم ِن الذي يُرْ جى...
َم ِن الذي يستجيب...
َم ِن الذي إليه تصير األُمور...
َم ِن الذي مفرنا منه إليه...
َم ْن الذي منه كل شيء ،وبه يقوم كل شيء ،وإليه يعود كل شيء...
أين فترة الشباب...
أين وقت العطاء...

َم ْن الذي ربَّاك وأعطاك ،وبعد الصِّ غر كبَّرك ،وبعد ذلك علَّمك ،وكم حفظك،
وهو الذي بعد الفقر أغناك ،و َك ْم س َّددك وهداك ،وكم بعدما مرضتَ أشفاك...
وكم أشبعك وأَرْ واك وق َّواك وآواك...
وهو الذي نجَّاك...
هو الكافي والشافي والمعافي...

واآلن بقي لك من العمر رُبع ساعة؟
أتستعرض سهراتك وحفالتك وطَ َربِك وغناءك وكيف كنت «تقتل الوقت»؟!
أين كانت مجالسك ،وكم كانت غفالتك...
أين أهل البطالة والعبث...
الج ِّد والسلوك ومع أهل العزم وال ِّذكر...
وكيف كنت مع أهل ِ
وهل كنت من المغرورين المتواكلين أم من الموالين الحقيقيين المطيعين...
وموالك الباقر يقول:
«وهللا ما معنا من هللا براءة وال بيننا وبين هللا قرابة وال لنا على هللا حجّة وال
نتقرّب إلى هللا إالَّ بالطاعة ،فمن كان منكم مطيعا ً هلل تنفعه واليتنا ،و َمن كان
منكم عاصيا ً هلل ل ْم تنفعه واليتنا َويْحكم ال تغترواَ ،ويْحكم ال تغتروا» الكافي
الشريف ،ج ،2صفحة . .67
ماذا لو بقي لك من العمر دقائق معدودة؟
ماذا يعني لك دعاء العديلة؟
وماذا يعني لك «زيغ القلوب»...

وماذا عن طول السجود...
وماذا تعرف عن «غض البصر»....
وماذا عن حق السائل والمحروم....
وماذا عن حق أُ ُذنيك في َسماع الحالل...
وماذا عن مزامير الشياطين...
وماذا تعرف يا حبيبي وعزيزي عن ضغطة القبر ،وماذا أعددتَ لها...
وماذا تعرف عن الوجوه ال ُمسْفرة المستبشرة ،والوجوه التي عليها َغبَ َرة
ترهقها قَت ََرةٌ و ِذلَّة...
وماذا تعرف عن تنقية القلب من ال ِّشرك...
وماذا عن ال ِّشرك األصغر وال ِّشرك المخفي...
يا حبيبي،
ماذا بقي اآلن ،وماذا تنتظر ،وقد فات الفوت ،وجاء الموت...
أَت َْذكر قول أمير المؤمنين :
ت لَهَا أَ ْ
ت فَفَتَ َر ْ
« ...اجْ تَ َم َع ْ
ط َرافُهُ ْم
ت َو َحس َْرةُ ْالفَوْ ِ
ت َعلَ ْي ِه ْم َس ْك َرةُ ْال َموْ ِ
ت لَهَا أَ ْل َوانُهُ ْم ثُ َّم ْ
َوتَ َغي ََّر ْ
ازدَا َد ْال َموْ ُ
يل بَ ْينَ أَ َح ِد ِه ْم َوبَ ْينَ َم ْن ِطقِ ِه
ت فِي ِه ْم ُولُوجا ً فَ ِح َ
ص َّح ٍة ِم ْن َع ْقلِ ِه َوبَقَا ٍء ِم ْن لُبِّ ِه
َوإِنَّهُ لَبَ ْينَ أَ ْهلِ ِه يَ ْنظُ ُر بِبَ َ
ص ِر ِه َويَ ْس َم ُع بِأ ُ ُذنِ ِه َعلَى ِ
ض فِي
َب َد ْه َرهُ َويَتَ َذ َّك ُر أَ ْم َواالً َج َم َعهَا أَ ْغ َم َ
يُفَ ِّك ُر فِي َم أَ ْفنَى ُع ُم َرهُ َوفِي َم أَ ْذه َ
َّحاتِهَا َو ُم ْشتَبِهَاتِهَا قَ ْد لَ ِز َم ْتهُ تَبِ َع ُ
ات َج ْم ِعهَا َوأَ ْش َرفَ
صر َ
َمطَالِبِهَا َوأَخَ َذهَا ِم ْن ُم َ
َعلَى فِ َراقِهَا تَ ْبقَى لِ َم ْن َو َرا َءهُ يَ ْن َع ُمونَ فِيهَا َويَتَ َمتَّعُونَ بِهَا فَيَ ُك ُ
ون ْال َم ْهنَأ ُ لِ َغي ِْر ِه
َو ْال ِعبْ ُء َعلَى ظَه ِْر ِه َو ْال َمرْ ُء قَ ْد َغلِقَ ْ
ت ُرهُونُهُ بِهَا فَه َُو يَ َعض يَ َدهُ نَدَا َمةً َعلَى َما
ت ِم ْن أَ ْم ِر ِه َويَ ْزهَ ُد فِي َما َكانَ يَرْ َغبُ فِي ِه أَيَّا َم ُع ُم ِر ِه َويَتَ َمنَّى
أَصْ َح َر لَهُ ِع ْن َد ْال َموْ ِ

أَ َّن الَّ ِذي َكانَ يَ ْغبِطُهُ بِهَا َويَحْ ُس ُدهُ َعلَ ْيهَا قَ ْد َحازَ هَا ُدونَهُ فَلَ ْم يَزَ ِل ْال َموْ ُ
ت يُبَالِ ُغ
ار بَ ْينَ أَ ْهلِ ِه الَ يَ ْن ِط ُ
ق بِلِ َسانِ ِه َوالَ يَ ْس َم ُع
ص َ
فِي َج َس ِد ِه َحتَّى خَ الَطَ لِ َسانُهُ َس ْم َعهُ فَ َ
ت أَ ْل ِسنَتِ ِه ْم َوالَ يَ ْس َم ُع َرجْ َع
بِ َس ْم ِع ِه ي َُر ِّد ُد طَرْ فَهُ بِالنَّظَ ِر فِي ُوجُو ِه ِه ْم يَ َرى َح َر َكا ِ
َكالَ ِم ِه ْم ثُ َّم ْ
ازدَا َد ْال َموْ ُ
ت
ص ُرهُ َك َما قُبِ َ
ض بَ َ
ت ْالتِيَاطا ً بِ ِه فَقُبِ َ
ض َس ْم ُعهُ َوخَ َر َج ِ
ار ِجيفَةً بَ ْينَ أَ ْهلِ ِه قَ ْد أَوْ َح ُشوا ِم ْن َجانِبِ ِه َوتَبَا َع ُدوا ِم ْن
ص َ
الرو ُح ِم ْن َج َس ِد ِه فَ َ
ْ
ض
قُرْ بِ ِه الَ يُ ْس ِع ُد بَا ِكيا ً َو الَ ي ُِجيبُ دَا ِعيا ً ثُ َّم َح َملُوهُ إِلَى َمخَ طٍّ فِي األََ رْ ِ
فَأ َ ْسلَ ُموهُ فِي ِه إِلَى َع َملِ ِه َوا ْنقَطَعُوا ع َْن زَ وْ َرتِ ِه» نهج البالغة :خ  . .331لم يبق
إالَّ دقائق ...لتكون عبرة لغيرك وموعظة لِ َم ْن بعدك...
وما بين يديك كالم فصل ،وما هو بالهزل...
ماذا عساك أن تفعل ،وموالنا اإلمام الباقر عليه وعلى آبائه السالم يقول:
ت فَ َو َّ
هللاِ َما ِشي َعتُنَا
«يَا َجابِ ُر أَيَ ْكتَفِي َم ِن ا ْنت ََح َل التَّ َشي َع أَ ْن يَقُ َ
ول بِ ُحبِّنَا أَ ْه َل ْالبَ ْي ِ
إِالَّ َم ِن اتَّقَى َّ
ُع َوالتَّخَش ِع
هللاَ َوأَطَا َعهُ َو َما َكانُوا يُع َْرفُونَ يَا َجابِ ُر إِالَّ بِالت َّ َواض ِ
َو ْ
األََ َمانَ ِة َو َك ْث َر ِة ِذ ْك ِر َّ
ان
هللاِ َوالصَّوْ ِم َوال َّ
صالَ ِة َو ْالبِرِّ بِ ْال َوالِ َدي ِْن َوالتَّ َعاهُ ِد لِ ْل ِج َ
ير ِ
ِمنَ ْالفُقَ َرا ِء َوأَ ْه ِل ْال َم ْس َكنَ ِة َو ْالغَار ِمينَ َو ْ
آن
ق ْال َح ِدي ِ
األََ ْيت َِام َو ِ
ث َوتِالَ َو ِة ْالقُرْ ِ
ص ْد ِ
ِ
األََ ْلس ُِن ع َِن النَّاس إِال َّ ِم ْن خَ يْر َو َكانُوا أُ َمنَا َء َع َشائِر ِه ْم فِي ْ
َوكَفِّ ْ
األََ ْشيَا ِء.
ٍ
ِ
ِ
ُول َّ
ال َجابِرٌ :فَقُ ْل ُ
ْر ُ
ف ْاليَوْ َم أَ َحداً بِهَ ِذ ِه الصِّ فَ ِة.
قَ َ
ت :يَا ْبنَ َرس ِ
هللاِ َما نَع ِ
ال :يَا َجابِ ُر الَ ت َْذهَبَ َّن بِكَ ْال َم َذا ِهبُ َحسْبُ ال َّرج ُِل أَ ْن يَقُ َ
فَقَ َ
ول أُ ِحب َعلِيّا ً َوأَت ََوالَّهُ
هللاِ فَ َرسُو ُل َّ
ُول َّ
هللاِ خَ ْي ٌر ِم ْن
ال إِنِّي أُ ِحب َرس َ
ثُ َّم الَ يَ ُكونَ َم َع َذلِكَ فَعَّاالً فَلَوْ قَ َ
َعلِ ٍّي ثُ َّم الَ يَتَّبِ ُع ِسي َرتَهُ َوالَ يَ ْع َم ُل بِ ُسنَّتِ ِه َما نَفَ َعهُ حُبهُ إِيَّاهُ َشيْئا ً فَاتَّقُوا َّ
هللاَ
هللاِ َوبَ ْينَ أَ َح ٍد قَ َرابَةٌ أَ َحب ْال ِعبَا ِد إِلَى َّ
ْس بَ ْينَ َّ
َوا ْع َملُوا لِ َما ِع ْن َد َّ
هللاِ َع َّز َو َج َّل
هللاِ لَي َ
هللاِ َما يُتَقَرَّبُ إِلَى َّ
َوأَ ْك َر ُمهُ ْم َعلَ ْي ِه أَ ْتقَاهُ ْم َوأَ ْع َملُهُ ْم بِطَا َعتِ ِه يَا َجابِ ُر َو َّ
اركَ
هللاِ تَبَ َ

ار َوالَ َعلَى َّ
هللاِ ِألََ َح ٍد ِم ْن ُح َّج ٍة َم ْن
َوتَ َعالَى إِالَّ بِالطَّا َع ِة َو َما َم َعنَا بَ َرا َءةٌ ِمنَ النَّ ِ
صيا ً فَه َُو لَنَا َع ُد ٌّو َو َما تُنَا ُل َوالَيَتُنَا
َكانَ ِ َّهللِ ُم ِطيعا ً فَه َُو لَنَا َولِ ٌّي َو َم ْن َكانَ ِ َّهللِ عَا ِ
ْ
ْ
ع» الكافي الشريف ،ج ،2ص . .64أخي وحبيبي،
إِالَّ بِال َع َم ِل َوال َو َر ِ
َم ْن ِمنَّا لن تأتِيَهُ هذه الساعة...
و َم ْن يفر منها...
و َم ْن يملك أمرها...
و َم ْن يعلم ماذا وراءها ....إال َّ َم ْن ق َّدم عمالً صالحاً ،وصدق مع ربِّه ج َّل
وعال.
والعاقبة للمتقين.

