[تعرف على للا يف الرخاء يعرفك يف الشدة]
((تعرف إل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة)) كثي من الناس إذا جاء وقت احلاجة والوقت الذي يريد استغالله يف اخلي
للمضاعفات العظيمة ،يقول :نستغل هذه املواسم ،فليلة القدر حنييها ،أو حنيي العشر األواخر كلها ،ل نضيع منها شيئًا ،ول

نفرط بشيء ،ونرتك القيل والقال ،وإذا جاوران يف املسجد احلرام أو يف مسجد النب -عليه الصالة والسالم -نستغل كل حلظة.
لكن أين أنت يف الرخاء؟ أين موقعك من هذه العبادات وموقعها منك يف أايم الرخاء؟ ماذا تفعل يف طول وقتك؟ يف طول
عمرك؟ يف أايم الرخاء؟ هل عودت نفسك على احلزم؟ عودت نفسك على التالوة؟ على الصالة؟ على الذكر؟ إن كنت
عودت نفسك يف طول العام فأبشر .والواقع يشهد بذلك ،أييت بعض الناس وجياور يف أقدس البقاع ،يقول :املسألة عشر
ليال ،وترجى فيها ليلة القدر أستغلها ،وأترك القيل والقال ،وأنكب على املصحف ،والسلف خيتمون يف كل ليلة ،أان سأختم
أعدادا كبية من طالب
كل ليلة ،هل يستطيع وهو ما عود نفسه يف أايم الرخاء؟ ل يستطيع ،ول يعان على ذلك .ورأينا منهم ً
العلم يقضون أوقاهتم يف القيل والقال ،يعتكفون يف املساجد ،لكن ل يصربون عما كانوا يزاولونه قبل ذلك يف حال الرخاء،

جتد الكالم املباح موجود بكثرة ،وقد يتعدونه إل شيء مما فيه ما فيه ،وقد ل يصربون عن شيء كانوا يزاولونه ،منهم من أييت
ابلصحف واجملالت؛ ألنه اعتادها ،ومنهم من حيضر اآللت ،ومنهم من يستعمل اجلوال ليال وهنارا كل وقته ،ونصيب القرآن
منه كنصيبه يف وقت الرخاء .رأينا من جيلس من بعد صالة العصر يف املسجد احلرام يريد أن يقرأ إل الفطور ،يعن يف الصيف
يستطيع أن يقرأ عشرة أجزاء ،مث جتده يفتح املصحف يقرأ مخس دقائق وهو مل يتعود ،مث يغلق املصحف ويتلفت ميينًا ومشالً
أحدا ،مث يعود إل املصحف مخس دقائق إن جاء أحد ،وإل قام هو يبحث عن الناس؛ ألن هذه حاله
غاداي وراحيًا ما وجد ً
ً
يف حال الرخاء .وإذا أوى إل مضجعه أسف وندم على أن ضيع اليوم ،وتوعد نفسه يف الغد ،مث نفس ما كان تعوده يف حال

الرخاء ((تعرف على هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة)).

