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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـَتـفَــُع بِــهِ، وهي تنزل يف مدونة )اهلل أن ينفع هبااهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل 

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة هذه التفاريغ من اجتهاد  -

 فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن ، فكتابه هو الكتاب عزّ وجلّالكمال هلل  -

 اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل..

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/


2 
 

 
 :من أبواب ما مت دراسته

 
تَ َغى الَّذ ي اْلَعَمل   ابب( 6  . تعاىل اّللَّ   َوْجهُ  ب ه   يُ ب ْ

 
نْ َيا زََهَرة   م نْ  ُُيَْذرُ  َما ابب( 7  .َوالت ََّناُفس   الدُّ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. احلمد

 .(كتاب الرقاق)لصحيح البخاري  قراءتناهذا هو جملسنا الرابع من جمالس 
o   أبوابه أمساءطريقة البخاري يف كتابه وكيف أن فقهه يف معنا  وقد مر. 
o وأن كلمة رقاق مجع كلمة رقة واملقصود هبا أن جيمع حتت هذا الكتاب األحاديث املرققة للقلوب. 

على ه معقلبه وجت قمقصده من هذا الكتاب أن يورد على السامع حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم أحاديث ترق  ن إذف
ذا قوي اإلميان ابليوم وإ ،قوي اإلميان ابليوم اآلخر ،ورق تت إذا صح  إن القلوب خرته، فآالتفكر يف تعينه على دينه و 
 قوي عمل العبد. ،اآلخر

 
ب ماْن ب الاغا ِستِ نيا ساناًة ف اقاْد أاْعذارا اَّللهُ إِلاْيِه يف الْ " عنوانه:وصلنا إىل الباب اخلامس الذي  ، وأورد البخاري آية ُمِر"عُ ابا

ُر ِفيِه ماْن تاذاكهرا واجااءاُكْم النهِذيُر﴾ فاطر:  رُْكْم ماا ي اتاذاكه رفنا أن هذا يف سياق أهل ية عوملا تناقشنا يف هذه اآل﴿أاواَلْا نُ عامِ 
نوا عدما تيق  أعمال صاحلة بوهم ينادون رهبم ويريدون العودة إىل الدنيا ليعملوا  -نعوذ ابهلل من حال أهل النار-الكفر 

﴾  هللا عز وجل عليهم: ابملصري، فكان رد   ُر ِفيِه ماْن تاذاكهرا رُْكْم ماا ي اتاذاكه تعمريكم يف الدنيا مبعىن إطالة  يعين﴿أاواَلْا نُ عامِ 
 النذير. وجاءكمأعماركم يف الدنيا كان كافًيا لكم أن تقوموا ابألعمال الصاحلة، عمرمت يف الدنيا 

 :قلنا أهنا على قولني ﴿واجااءاُكْم النهِذيُر﴾تناقشنا يف ا ومل  
 .ين أمة النيب صلى هللا عليه وسلمقول النذير وهو النيب صلى هللا عليه وسلم ومبن حلق النيب يع 

لعمر لة تقدم اتعرفون أن الشيب دالر ابملوت و كم الشيب املنذء يعين الشيب، فقد عمرمت وجا ﴿واجااءاُكْم النهِذيُر﴾أو 
نعوذ ابهلل من –ستحقوا ما أنتم عليه من العذاب النذير وَل تنتفعوا فت وجاءكموداللة ما بعده من املوت، يعين عمرمت 

 .-النار
را اَّللهُ ِإىلا اْمرٍِئ أاخهرا أاجالاُه حاَّته ب ا مث أورد حتت هذا الباب حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  َاُه ِستِ نيا "أاْعذا  ساناًة"له

واملقصود أعذر يعين هللا عز وجل قد جعل هلذا العبد فسحة يف عمره أمام هذه الفسحة اليت يف عمره كان الواجب أن 
 .اينتفع منه
أن ب سب  يلكن طول عمر مع قلة العلم  طول العمر مع وجود العلم جيعل اإلنسان ينتفع مما حوله من األشياءاتفقنا أن 

 ه يَلب عليه، أين طبعه؟ طبع اإلنسان الذي طبع علي
نْ ياا واُطوِل اأْلا ورد يف احلديث الذي بعده مباشرة:  ِبرِي شااابا يف اثْ ن ات انْيِ يف ُحبِ  الدُّ كيف جنمع بني ماِل"  "الا ي ازااُل ق اْلُب اْلكا

قامت عليه  عذارر أجله ستني سنة، كل األأخ   امرئٍ األمرين؟ اآلن عرفنا من احلديث السابق أن هللا عز وجل أعذر إىل 
اءاُكْم النهِذيُر﴾ ستني عام:  رُْكْم ماا ي اتاذاكهُر ِفيِه ماْن تاذاكهرا واجا نسان يزداد اإل ا أنيف الستني عامً  يعين كان املفروض﴿أاواَلاْ نُ عامِ 

ون األايم الزائدة يقيًنا، لكن لو استسلم لطبعه ستك زداد علًما سيزداداإذا يزداد يقيًنا، و يزداد جتربة، و يزداد معرفة، و علًما، 
 .عليه واباًل عليه
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الا ي ازااُل "بع عليه واملطلوب جياهده؟ يف احلديث التايل مباشرة قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ع اإلنسان الذي طُ ما طبْ 
نْ ياا واطُوِل اأْلا  ِبرِي شااابا يف اثْ ن ات انْيِ يف ُحبِ  الدُّ  .ظهر عليه آاثر الشيبو ه عمر يعين الكبري يف  ماِل"ق اْلُب اْلكا

ِبرِي شااابا يف اثْ ن ات انْيِ"  شباب لكن قلبه يبقى يعين هو كبري يف عمره ال يستطيع أن يسري كما يسري ال"الا ي ازااُل ق اْلُب اْلكا
 .الدنيا وطول األمل يف االثنتني يف حب   شاابً 

الدنيا أمامه  تالالز  هوأن اىن ذلك أن اإلنسان إذا استسلم لطبعه سيبقى مهما طال عمره يرى نفسه أنه الزال صَريً مع
لي بطبع حب بتار يف قربه وما يلحقه من حساب وعقاب، هذا بسبب أن اإلنسان هناك آمال ومن مث  ال يفك   توالزال

ويكون طلبه حسن  خرتهآتقدمه يف العمر يعين أنه يتعظ ويتذكر  الدنيا وطول األمل، فمهما كرب عمره ال تظن أن جمرد
يف حب  قى قلبه شاابا ملا يكرب يف العمر يبإنه كون هذه ردة فعله بل ستليس جمرد أن يكون كبريًا يف العمر ، ف، الاخلامتة

 الفالح سببه أمرين:الدنيا وطول األمل، إال املفلحني؛ 
  لقاء هللا.العلم: يتعلم عن هللا وعن 
 يعين يتعل م ويتذك ر الذي يتعلمهالتذك ر :. 

حيصل الصراع  ،ال أن يتعلم وخيز نه ويرتكه لكن يتعلم ويتذك ر، فإذا تعلم وتذكر وهبت رايح نفسه حبب الدنيا وطول األمل
 مل.ألويَلب ما تعلمه وتذكره فيجاهد به فيصبح ما تعلمه وتذكره مبثابة السيف يقطع حب  الدنيا وطول ا

عين حيب املال ويكرب معه أيًضا ي "ياْكب اُر اْبُن آداما واياْكب اُر ماعاُه اثْ نااِن ُحبُّ اْلمااِل واطُوُل اْلُعُمِر"مثله احلديث الذي بعده: 
حب طول العمر، فدائًما تبقى له آمال، يف الباب الذي قبله "ابب يف األمل وطوله" يعين الزال ضعف اإلنسان من 

 ،له، لكن تقدم يف العمر أي أحد يراه يسأل له حسن اخلامتة وممكن هو ال يسأل لنفسه حسن اخلامتةجهة طول آما
ني كما يف احلديث األول، أو يف اثنت تلي هبذا الطبع أنه يكرب ويتقدم يف العمر ويبقى قلبه شاابا ابوالسبب أن اإلنسان 

 يكرب ويكرب معه حب املال وطول العمر.
، هو هذا املقصود ليس، م يف العمر أنه يعطي الدنيا ظهرهور أن من الطبيعي أن اإلنسان ملا يتقدمعىن ذلك ال نتص نإذ

يكرب ويكرب معه هذه األمور، معىن ذلك أنه حيتاج إىل قوة إميان، وقوة اإلميان مصدرها العلم وبقاء التذكر الدائم، والذي 
 اقف واألحداث ال تصبح خربة؟ من أين أنيت خبربتنا؟ عليه املو  من مث ملا متر  ، َل حيصل يف عمره علًما

مبواقف ونريد أن نتأكد أن العلم صحيح ابملواقف فيصبح عند اإلنسان خربة، فإذا كان اإلنسان غري متعلم  نتعلم ومنر  
 هي.تبقى معه كما ف ومن مث  سيبقى يطمع وحيب ويطمع وحيب الدنيا ،لن يتحقق له أن يكون خبريًا ابلدنيا وحقيقتها

هذا  عندجيد لكنه  ،أنه من الطبيعي أن يرتك الدنيا يظن   ،وينظر ألحد كبري متقدم يف العمر اواحد صَريً الملا يكون 
ه، ويصبح شديد ءأمواله وجيمعها وخياف على أغراضه، وال يريد أحد أن يلمس أشيا ئخيبفهو الكبري يف السن العكس! 

تبقى التجارب بداًل من و  ،املال وطول العمر فهذا يكرب ويكرب معه حب   ،ضهاحلساسية جتاه أمواله وجتاه بيته وجتاه أغرا
 .أهنا تزيده إقبااًل على اآلخرة تزيده متسًكا ابلدنيا

يت مبثل هذا آقد امتأل قلبه حبب املال وطول العمر يقول من أين و فمثاًل لو فقد شيء ال يقول ربنا يعوضنا، يعين يكون 
 .هءرًكا له ورات على الدنيا وليس حرًصاجتاربه زادته  نا وما وجدانه وحبثنا عنه، فإذاآلن، قبل هذا انكسر كذا وكذ
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كرب ابن آدم من البالاي اليت بلينا هبا أنه ي بل، الدنيا ر أن طول العمر سيسبب انقطاع حب  فلذلك ال أحد فينا يفك  
ِبرِي شااابا يف اث ْ ويكرب معه اثنان حب املال وطول العمر، ويف احلديث الذي قبله:  نْ ياا "الا ي ازااُل ق اْلُب اْلكا ن ات انْيِ يف ُحبِ  الدُّ

م عن هللا عها، واتفقنا أن السالح هو العلأن أنيت بسالح من أجل قط بالاي البد  الهذه أن فمعىن ذلك واطُوِل اأْلاماِل" 
ح العلم عن لقاء هللا عز وجل والعلم عن حقيقة الدنيا كما وصف هللا عز وجل، حبيث أنه يصبو وصفاته وأفعاله،  وأمسائه

 القرآن ربيع قلبك، كأن قلبك أرض وتزرع فيها القرآن.
نْ ياا كاأانهكا غارِيب  "ُكْن يف ى هللا عليه وسلم أوصى فقال: ا مرران قبل ذلك مثل الدنيا يف اآلخرة وكيف أن النيب صلوكن    الدُّ

ِبيٍل"، هذا العلم مع العلم عن ما سنلقاه عند ربنا، مع العلم عن حقيقة الدنيا، مع العلم ملا يسأل اإلنسان  أاْو عااِبُر سا
: فيجيبفت؟ من أين لك؟ كيف عر فتسأله املالئكة  ،األسئلة الثالثة من ربك ما دينك من نبيك؛ فيجيب كما ينبَي

، ِكتاابا   ق اراْأتُ "  .1"واصادهْقتُ  بِهِ  فاآماْنتُ  اَّللِه
معىن ذلك أن العلم هو الذي ينقل اإلنسان من حال الطبع اجملرد الذي خلق عليه ألننا خلقنا على طباع تؤذينا وتزيدان 

ر روض نتعلم ونتعلم ونفهم ونتذك  املفف ُر﴾﴿واجااءاُكْم النهِذيحًبا يف الدنيا وتعلًقا هبا، هللا ابتالان هبذه الطباع وأعطاان العلم 
يقطع و يقطع األمل، و ر هبذه الصورة كالسيف يقطع حب الدنيا، يف مواقف العلم الذي تعلمناه سيصبح العلم مع التذك  

 حب املال.
ا الذي عاش جماهًدا قاطعً ف، "من عاش على شيء مات عليه"ولذلك مما اشتهر عند الناس من كالم السلف الصاحل: 

 عندهافط هذا العلم على قلبه فقطع هذه اآلمال م سل  الدنيا وطول األمل واجتهد أنه كل ما تعل   ألماين نفسه وحب  
عي اإلنسان ملا يكرب سيزهد طبيف ، األمرَري  يرب سيكينتفع من ذلك، أما الذي ترك نفسه يف شبابه وعلى أنه ملا و سيكرب 

ِبرِي شااابا يف اثْ ن ات انْيِ يف يح أنه ها هو احلديث صحيح صر ، ف: اللنقو  !يف الدنيا نْ ياا واطُوِل  "الا ي ازااُل ق اْلُب اْلكا ُحبِ  الدُّ
 اأْلاماِل".

لذلك ال نتوقع من إنسان كبري يف السن ما دخل اإلميان إىل قلبه أن يكون معرًضا عن الدنيا، ولذلك جند أهل الشرق 
يسافرون يعرفون دين هللا عز وجل جتدهم وهم كبار يف السن يرحتلون و  والَرب ممن ال يعرفون اآلخرة وال يعرفون هللا وال

ويبذلون جهودهم أن ميتعوا أنفسهم مث أييت أحد وميد  لسانه على املسلمني واملسلمات ويقول انظر كيف يعيشون حياهتم 
قيًقا للطبع بعينيك إمنا حت للمجتمع ومن هذا الكالم، وهذا الكالم الذي تراه إنتاجهموليس معىن أهنم كربوا أنه انتهى 

 الذي ابتلي به اإلنسان وهو أنه يكرب وقلبه شاب يف حب الدنيا وطول األمل.
َاُه ِستِ نيا ساناًة" اسم الباب:  نإذ معنا يف النقاش أنه من  وقد مر   حتقق اإلعذار،"أاْعذارا اَّللهُ ِإىلا اْمرٍِئ أاخهرا أاجالاُه حاَّته ب اله

فروض يكون خبلقه، يعين من األربعني امل تههذا من ابب زايدة رأفة هللا ورمحاإلعذار وأن الستني أربعني سنة يتحقق 
حصل النضج مث الستني يكون حصل النضج التام واإلعذار التام، ال عذر له، املفروض يكون تعلم وعرف حقيقة الدنيا 

 هاعيش، هذه كلها حقائق اإلنسان يأهنا متر  صرف كما ينبَي على من عرف أن الدنيا ال تساوي شيء وأهنا زائلة و تو 
 .ويفهمها

                                                           
 أمحد وأبو داود وهو صحيح.رواه  1
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حَّت امسه ال يتذكره  هأحبه سيجد أنالذي ر صاحبه يعين ملا يريد أن يذكر اإلنسان وهو يف عمر أربعني عام يريد أن يتذك  
ن و حد وعشر افارقه وال يريد أن يفارقه، يتذكر ملا كان عمره و سييتصور أن هذا صاحبه ال رغم أنه كان يف ذلك العمر 

 فتكونعني سنة ربيصبح عمره أ ،أنه كان له أصحاب له جريان ال يريد أن يفارقهم وحيبهمن سنة و سنة واثنان وعشر 
، رمبا ال يتذكر حقائق كثرية جرت، وهكذا؛ جيد نفسه أنه يتقدم به العمر وأشخاص وأحوال مثل الضباب ذكراهم

  !تتَري  نها لكوأوضاع كان يتصور أنه ال ميكن أن تتَري 
ديث: قه ابهلل عز وجل وابلدار اآلخرة ولذلك ورد يف احلواملفروض أن يكون تعل   ،فتعلم أن الدنيا ال تبقى على حال
فهذه حقيقة الدنيا، يسمع التجارب ويطول عمره يف التجارب فيتيقن فيجعل هذا  2"واأاْحِبْب ماْن ِشْئتا فاِإنهكا مافاارِقُُه"

 قطع به حب الدنيا وطول األمل.العلم وتذكره كالسيف ي
 هبذا انتهى هذا الباب؛ درسنا يف الباب ثالثة أحاديث:

  :َاُه ِستِ نيا ساناًة".احلديث األول ُ ِإىلا اْمرٍِئ أاخهرا أاجالاُه حاَّته ب اله را اَّلله  "أاْعذا
  :ِبرِي شااابا يف اثْ ن ات انْيِ يف احلديث الثاين نْ ياا واطُوِل اأْلامالِ "الا ي ازااُل ق اْلُب اْلكا  ".ُحبِ  الدُّ
 :ياْكب اُر اْبُن آداما واياْكب اُر ماعاُه اثْ نااِن ُحبُّ اْلمااِل واطُوُل اْلُعُمِر". احلديث الثالث" 

 
 نصل اآلن إىل الباب السادس:

 
 
 
 
 
 
 
 ب الصِ حهُة وااْلفارااُغ الا عاْيشا ِإاله عاْيُش اآْلِخرا  أول كتاب الرقاق :مساء األبواب املاضية أواًل أذكركم أب وكان يف  ِة""ابا

الباب إشارة إىل أن اإلنسان إذا أنعم هللا عز وجل عليه ابلصحة والفراغ فعليه أن يَتنم الصحة والفراغ فيما يستقبله من 
 عيش اآلخرة، يعين صحته وفراغه ليس لعيش الدنيا ألنه ال عيش يف احلقيقة إال عيش اآلخرة.

  :نْ ياا ماثالِ أتى الباب الثاين قال نْ يا  آبية احلديد:وأتى  اآلِخراةِ  يف  الدُّ ْو ﴾﴿اْعلاُموا أامنهاا احلْايااُة الدُّ وحديث  3ا لاِعب  واهلا
نْ ياا واماا عاليهاا"  النيب صلى هللا عليه وسلم: ر  ِمْن الدُّ ي ْ هللا عز وجل ملا يعطيك صحة   أن  فتبني  "ماْوِضُع ساْوٍط يف اْلْانهِة خا

يف سورة  اعلم عن الدنيا كما وصف هللا عز وجل ،ا هو عيش اآلخرةأن العيش ليس عيش الدنيا إمن انً وفراًغا وتكون متيق  

                                                           
)التاسع والثالثون من شعب اإلميان/ “ شعب اإلميان”(. ورواه البيهقي  يف 8038)كتاب الرقاق/ عش ما شئت فإنك ميت/ “ املستدرك”رواه احلاكم يف  2

 (.505/ 2“ )السلسلة الصحيحة”(. وحس نه األلباين يف 483/ 9( )4429“ )األوسط”(. ورواه الطرباين يف 10145
 20سورة احلديد  3

تَ َغى ب ه  َوْجُه اّللَّ  تعاىل  اَبب اْلَعَمل  الَّذ ي يُ ب ْ
باانا ْبنا مااِلٍك اأْلاْنصارِيه مُثه  ْعُت ِعت ْ ا عالايه راسُ :  أاحادا بايِن سااَلٍِ قاالا قاال مسِا وُل اَّللِه صالهى اَّللهُ عالاْيِه واسالهما غادا

َِي هِبِا )) :ف اقاالا  تا ُ ي اب ْ ُ عالاْيِه النهارا وا لاْن يُ واايفا عاْبد  ي اْوما اْلِقيااماِة ي اُقوُل الا إِلاها ِإاله اَّلله  .((ْجها اَّللِه ِإاله حارهما اَّلله
ماا لِعاْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي جازااء   :عااىلا ي اُقوُل اَّللهُ ت ا )) :عاْن أاِب ُهرايْ راةا أانه راُسولا اَّللِه صالهى اَّللهُ عالاْيِه واسالهما قاالا 

ن ْ   ((.ياا مُثه اْحتاساباُه ِإاله اْلْانهةُ ِإذاا ق اباْضُت صاِفيهُه ِمْن أاْهِل الدُّ
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ْو  وازِيناة  وات افااُخر ﴾ احلديد:  نْ ياا لاِعب  واهلا نيا ال تساوي يف اْلنة موضع هذه اخلمسة أمور، مث هذه الد﴿اْعلاُموا أامنهاا احلْايااةُ الدُّ
 قطع طمعك يف الدنيا.اسوط؛ فعلى ذلك 

  ِبيٍل".يا؟ أتى الباب الذي بعده: كيف أكون يف الدن نْ ياا كاأانهكا غارِيب  أاْو عااِبُر سا  "ُكْن يف الدُّ
الفراغ وأن ا كثري من الناس الصحة و منعمتان مَبون فيه أن   اعلمتدرس هذا الكتاب ملا  ،فكأنه وصل اتم بني األبواب

ست بشيء: علم أن الدنيا ابلنسبة لآلخرة ليامث  ،تَتنمهما يف اآلخرة فالصحة والفراغ املفروض ،العيش عيش اآلخرة
نْ ياا واماا عاليهاا"  ي ْر  ِمْن الدُّ نْ يا كيف أكون يف الدنيا؟   "ماْوِضُع ساْوٍط يف اْلْانهِة خا ِبيٍل"."ُكْن يف الدُّ أانهكا غارِيب  أاْو عااِبُر سا  ا كا

  :ب يف اأْلاماِل واطُولِِه"فما الذي ال جيعلين هبذه الطريقة؟ قال س أن ال يعيشوا ، فطول األمل هو الذي يسبب للنا"ابا
يف الدنيا كأهنم غرابء أو عابري سبيل، رغم أن ابن عمر ملا مسع من النيب صلى هللا عليه وسلم هذا احلديث كان يتمثل 

تاِظْر اْلماسااءا"." ِإذاا أا دائًما به فيقول ألصحابه:  ِإذاا أاْصباْحتا فاالا ت ان ْ تاِظْر الصهبااحا وا  ْمساْيتا فاالا ت ان ْ
مما يقطع علينا هذه احلال وجيعلها ليست سهلة علينا أن نكون يف الدنيا كما وصف النيب صلى هللا عليه وسلم البن 

أانهكا غارِيب  أاوْ "كُ عمر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمسك ابن عمر من منكبيه وقال:  نْ ياا كا ِبيٍل" ْن يف الدُّ  عااِبُر سا
 .فهذه وصية عزيزة، لكن ما الذي مينع الناس من أن يتمثلوها؟ األمل وطوله

 ن عاًما عم طبيعي أن من عمره ستو والباب اخلامس أن هللا عز وجل أعذر ملن مد  عمره للستني عاًما، وحنن نقول ن
 ألنه قد ورد يف احلديث أنه من طباعنا أننا نكرب ويكرب معنا حب الدنيا وطول األمل.فاملفروض يكون قد مل  الدنيا 

سنجد نقلة سنأيت إىل هذا الباب و  ان.ءقبل على اآلخرة ونرتك الدنيا وراإىل اآلن فهمنا هذا األمر وعرفنا أن املفروض ن
 .خرى نقلة بديعة من تصرف البخاريأ

ب قال: َاى الهِذي اْلعامالِ  ابا ت ا  .تعاىل اَّللهِ  واْجهُ  بِهِ  يُ ب ْ
َِي هِبِا واْجها اَّللِه ِإاله  "لاْن يُ واايفا عاْبد  ي اْوما اْلِقيااماِة ي اُقوُل الا ِإلاها ِإاله احلديث األول قال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم:  تا ُ ي اب ْ اَّلله

" ُ عالاْيِه النهارا  حارهما اَّلله
نْ ياا مُثه حلديث الثاين: وا : ماا ِلعاْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي جازااء  ِإذاا ق اباْضُت صاِفيههُ ِمْن أاْهِل الدُّ ُ ت اعااىلا   اْحتاساباهُ ِإاله اْلْانهُة"."ي اُقوُل اَّلله

 الستني غاية غهذا الباب؟ قيل: له وجه صحيح املعىن، وذلك أنه ملا كان بلو  فإن قيل: فما وجه حديث عتبان يف
أن يظن من ال يتسع فهمه أن من بلغ الستني، وهو غري اتئب، أن ينفذ  رمحه هللا يالبخار  ياإلعذار إىل ابن آدم خش

 عليه الوعيد، 
 يعين أن خيلد يف النار 

ُ ِإاله : "لاْن يُ واايفا عاْبد  ي اْوما اْلِقيااماِة ي اُقوُل الا إِلاها صلى هللا عليه وسلم فذكر قول النيب َِي هِبِا واْجها اَّللِه ِإاله حارهما اَّلله تا  اَّللهُ ي اب ْ
". وسواء أتى هبا بعد الستني أو بعد املائة لو عمرها.  عالاْيِه النهارا

 يف كل األحوال تقبل منه.
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:  عليه وسلمهللاوقد ثبت ابلكتاب والسنة أن التوبة مقبولة ما َل يَرغر ابن آدم، ويعاين قبض روحه، وكذلك قوله صلى 
نْ ياا مُثه احْ  : ماا لِعاْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي جازااء  ِإذاا ق اباْضُت صاِفيههُ ِمْن أاْهِل الدُّ ُ ت اعااىلا باهُ ِإاله اْلْانهُة". وهذا عام املعىن "ي اُقوُل اَّلله تاسا

ِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي قوله: "ماا لِعابْ  تبان يفكل عمر ابن آدم؛ بلغ الستني أو زاد عليها، فهو ينظر إىل معىن حديث ع  يف
نْ ياا مُثه اْحتاساباُه ِإاله اْلْانهُة" دليل أن من مات له ولد واحد فاحتس  ه أن له اْلنة.بجازااء  ِإذاا ق اباْضُت صاِفيهُه ِمْن أاْهِل الدُّ

ة أو سنتني أو ني وَل يتب مث مد  يف عمره سنبعد هذا كله وأن قد أعذر من بلغ الستني لكن ال تظن أن عبًدا بلغ الست
ثالثة أو ما يكون واتب ماذا تظن؟ يقبل هللا التوبة، يعين ال تظن أن هللا عز وجل أعذر ملن بلَه الستني مث بلغ الستني 

، يقبلهإن هللا فغ الستني وأسلم غري مسلم وبلالعبد عالقته بربه، لو كان  انقطعتوَل يتوب وَل يعبد هللا أنه ببلوغه الستني 
 .التوبةنه موإن كان بلغ الستني وهو على معاصيه مث اتب ولو ليلة َل يعاين املوت فيها وَل يَرغر ولو ليلة يقبل هللا 

وهو ال يصلي وأوالده  ا،هذه األحاديث قريبة جًدا من واقع الناس؛ رجل بلغ ستني عامً  اوفيما اشتهر بني الناس لتتصورو 
سبًبا لتوبته ذلك ان كفاحلديث الثاين أنه قبض صفيه من الدنيا،  أن ميوت فتحقق  أبنائه، وقدر هللا ألحد حلنيامن الص

 !وما بقي بعد ابنه إال مثاين شهور مث تويف افتاب وعمره ستني عامً 
َاهُ ِستِ نيا سا "أا فمعىن ذلك جيب أن يتسع فهمنا أن املقصود:  ُ ِإىلا اْمرٍِئ أاخهرا أاجالاهُ حاَّته ب اله املقصود بلغ اإلعذار ناًة" ْعذارا اَّلله

هذا لكن ما حصل بعد من توبة أو عودة أو َل يكن مسلًما فأسلم ف ا له وهو عمره ستني عامً ه واملفروض كان يتبني  حد  
 لعبد توبة أو ال يقبل له دخول يف اإلسالم، أي عمر وأي حالال يعين احلديث الذي مضى أن هللا عز وجل ال يقبل ل

 .ايكون عليها العبد املهم أن يكون َل يَرغر يقبل إسالمه وتقبل توبته، هذا ابلنسبة لصلة البابني ببعضهم
 

 يبقى اآلن معىن احلديثني: 
َِي هِبِا واْجها اَّللِه اْلِقيااماِة ي اُقوُل الا  "لاْن يُ واايفا عاْبد  ي اْوما احلديث األول يقول فيه النيب صلى هللا عليه وسلم:  تا  ِإلاها ِإاله اَّللهُ ي اب ْ

" ُ عالاْيِه النهارا  وهنا ثالثة مسائل: ِإاله حارهما اَّلله
وكيف أهنا تكفي اإلنسان ليحرم عليه النار، ولذلك لو رأيتم ستجدون أن  "ال إله إال هللا"عظمة  املسألة األوىل

ُه الا شارِيكا لاُه لاُه اْلُمْلُك والاُه احلْاْمُد واُهوا عا ل علينا يف األذكار قول: الشيطان يثق   ُ واْحدا  لاى ُكلِ  شاْيٍء قاِدير ""الا إِلاها ِإاله اَّلله
لتثقيل ، فلنكن على حذر منه ألن هذا ا"ال إله إال هللا"ل على ابن آدم كلمات الذكر وخاصة كلمة جتد أن الشيطان يثق  

ذي حيصل يف حياتنا خيشى منه، ألن الشيطان أييت لإلنسان حلظة القبض فيتخبطه ولذلك حنن نعوذ ابهلل أن يتخبطنا ال
 إله الالشيطان يف حلظة القبض، يتخبطه فيفسد عليه عقله ونطقه ويثقل عليه لسانه فلذلك نكثر يف الدنيا من قول "

 ليه.ستكون سبب لتحرمي النار ع"ال إله إال هللا "وهو قائلها  ونعلم أن هذه الكلمة لو واىف العبد ربه إال هللا"
:ذلك تفهم أن   أن يبتَي هبذه الكلمة وجه هللا، وعلى ال تقبل جمرد كلمة بل البد  ال إله إال هللا" أن " املسألة الثانية

 تريد وجه هللا. هذه الكلمة العظيمة هلا شروطها من شروطها أن تقوهلا وأنت صادق"ال إله إال هللا " كلمة 
 :نوعني من التحرمي:"ال إله إال هللا" املهمة أن حترمي النار على من قال  املسألة الثالثة 
 ما حترمي أبدي أي ال يدخلوها أبًدا فتحرم عليهم النار.إ 
 .أو حترمي خلود؛ يعين حيرم عليهم أن خيلدوا يف النار لكنهم يدخلوها ليتنقوا من بعض الذنوب وخصوًصا الكبائر 
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تنفع أصحاهبا يف أن ال خيلدون يف النار، ومنهم من تقوى هذه الكلمة يف نفسه "ال إله إال هللا" إًذا معىن ذلك أن 
ون قوة قوهتا سبب لتحرمي النار عليه أبًدا ال يدخلها، وممكن أن تكويكون ابتَاؤه لوجه هللا قوي فتكون هذه الكلمة 

 لتطهريافال تنهاهم عن املعاصي أو كبائر الذنوب فيكون دخوله للنار من ابب  ضعيفةهذه الكلمة يف نفس بعض الناس 
 وخيرج منها وحيرم عليه اخللود يف النار.

 يصبح معىن حرم عليه الدخول للنار هلا معنيان:
 حرم عليه الدخول يف النار. ماإ
 ما حرم عليه اخللود يف النار.إو 
 

 أنيت للحديث الثاين:
ُ ت اعااىلا  النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: يقول هللا تعاىل: يعين هذا حديث قدسي: : ماا ِلعاْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي "ي اُقوُل اَّلله

 نْ ياا مُثه اْحتاساباُه ِإاله اْلْانهُة".جازااء  ِإذاا ق اباْضُت صاِفيهُه ِمْن أاْهِل الدُّ 
 ثالثة أمور ننتبه هلا:أيًضا هنا 

 :أن هذا ليس إال ملؤمن، يعين ال يستوي يف هذا املؤمن والكافر، النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: يقول األمر األول
تكون أيًضا كما أن النعم إذا شكر عليها س  ائب ذخرً وعلى ذلك املؤمن تكون له املصا ""ماا لِعاْبِدي اْلُمْؤِمنِ هللا تعاىل: 

 .، يعين املصائب والنعم ذخر لإلنسان إذا فعل يف املصيبة الصرب وإذا فعل يف النعمة الشكراذخرً 
معىن ذلك هذا الكالم خياطب به املؤمن وليس أي أحد ألن الكافرون يفقدون أيًضا أبناؤهم لكن ليس هناك عمل 

 .اإلميانصاحل إال وشرطه 
زاحم حب هللا مادام ال يهلل  قد جعل يف قلوب العباد حب لبعضهم وهذا احلب احلمد وجل عز  : أن هللا األمر الثاين

للصحبة أو  طفاهاصه من أهل الدنيا يعين من فهو ليس ممنوع بل أحيااًن يكون سبًبا لألجر مثل هذا املوطن، هو صفي  
ني ب اصطفاه حًبا ممكن يكون يف األبناء يف األحفاد فيمن حيبهم، أو يكون يف أصحاب، يف معلمني، املقصود أن احلب  

بد ه، وقد يكون هذا احلب سبًبا من أسباب حب هللا للعمر ليس ممنوع أهم شيء أن ال يتجاوز حد  أهل الدنيا املؤمنني أ
 مث احتسبه..فمثاًل هنا يف هذا املوقف هذا صفيه يف الدنيا مات 

 إال إذا احتسبه. يكون أجره اْلنةه ال ملا ميوت صفي   همعىن ذلك أن "مث احتسبه": األمر الثالث 
 فاالحتساب سيجمع أمور عدة:

 سيكون مبين على قوة اإلميان ابليوم اآلخر، يعين من يؤمن ابليوم اآلخر هو الذي يستطيع أن حيتسب.االحتساب  :أوالً 
ن هللا أن جيعل هذا العمل لب محيتسب مبعىن أنه يط "ماْن صااما راماضاانا ِإمياااًن وااْحِتساااًب"مثلما نقول:  ما معىن حيتسب؟

 .ذخرًا له يوم القيامة، فهو حيتسبه على هللا أن حيفظه له وأن يلقاه يوم القيامة وهذا األمر قد وجد ذخرًا له
خر، من ال ة إميان ابليوم اآلفيه قو  أن تكون  أو احتساب أي عمل البد   ي  احتساب الصيام أو احتساب فقد الصفذن إ

فأنت  ،جعل هذا العمل ذخرًا يل ملا ألقى رِبأ أيحتسب أيؤمن ابليوم اآلخر ال يستطيع أن حيتسب، ألنك تقول 
  .سبحانه وتعاىل بلقائهيف قلبك اإلميان تفكر يف لقاء هللا و 
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ألمر  مبا قسم له أو مبا قدر أو مبا شرع له، يعين يف الصيام الصائم يرضى أبمر هللا وينشرح صدره : أن احملتسب راضٍ اثنًيا
م هللا، كال يكون حمتسًبا وهو قد ضاق ذرًعا أبوامر هللا أو ضاق مبا قسم هللا أو مبا حفهللا، ينشرح صدره للصيام، 

 احملتسب ال يكون حمتسًبا هنا يف هذا املوقف يف قبض الصفي  إال إذا رضي عن هللا أن قبض صفيه.
يال واألايم ويتسلى، يعين لحتساب الذكرى، ملا أتيت أمور مثل هذه ملا يقبض صفي  لعبد مث متر  ال: يزيد يف شأن االااثلثً 

هو احتسب ملا حصل هذا األمر صرب ورضي واحتسب، ذكر آخرته ورضي بربه فأمسك لسانه وأمسك قلبه لتتصوروا  
كيف هو االحتساب سيكون يف هذا املوقف صرب من اإلنسان ميسك لسانه وميسك قلبه عن أي شيء ال يرضي هللا 

وصرب من  ،ألي موقف حصلاحملبوب ذكرى وبه الذي قُبض مث هاجت عز وجل، اآلن مر ت الليايل وتسلى عن حمب
 .كتب له احتسابه من جديديُ  ،جديد

 يعين هذا احملتسب مجع ثالثة أمور:
 .تذكره لآلخرة وما يكون فيها 
  ح صدره.ا رضاه عن ربه وانشر 
  احملتسب حيبس لسانه وحيبس قلبه عن أن يفعل أو يقول شيًئا ال يرضي ربه، أما دموع العني فهذا الشأن مادام ليس

 فيه هتييج للنفس وإطالق اللسان فهذا شأن يُبتلى به كل الناس.
  املواسم، هتيج الذكرى  يفاألمر الرابع واملهم: أن احملتسب قد يتسلى بطول األايم والليايل مث هتيج الذكرى خصوًصا

تب هللا عز وجل له فيك ،من جديدعلى هللا مثاًل يف رمضان يكون هذا يفطر معك أو يسليك فتهيج ذكراه فيحتسب 
فاحلمدهلل رب  ،ولطفه ورأفته وكمال عظمته سبحانه وتعاىل تهذا من عظيم منة هللا عز وجل ورمحوه ،األجر من جديد

 ني حيمد ويثىن عليه سبحانه وتعاىل مبا يستحق وهو أهل للثناء واحلمد.العامل
 نبدأ اآلن يف الباب السابع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْ َيا َوالت ََّناُفس  ف يَهااَبب َما ُُيَْذُر م ْن زََهَرة    الدُّ
ثايِن ُعْرواُة ْبُن الزُّب ارْيِ أانه اْلِمْسوارا ْبنا َماْراماةا أاْخب اراُه أانه عاْمراو ْبنا عاْوٍف واُهوا حاِليف  لِ  يِن عااِمِر ْبِن ُلؤايٍ   با حاده

 صالهى اَّللهُ عالاْيِه واسالهما ب اعاثا أاابا واسالهما أاْخب اراُه أانه راُسولا اَّللهِ كاانا شاِهدا باْدرًا ماعا راُسوِل اَّللِه صالهى اَّللهُ عالاْيِه 
ْزياِتهاا واكاانا راُسوُل اَّللِه صالهى اَّللهُ عالاْيِه واساله  ةا ْبنا اْلْارهاِح ِإىلا اْلباْحراْيِن أياْيت ِِبِ ما ُهوا صااحلاا أاْهلا اْلباْحراْيِن ُعب اْيدا

ءا ْبنا احلْاْضراِميِ  ف اقاِدما أابُو ُعب اْيداةا مبااٍل ِمْن اْلباْحراْيِن فاساِمعاْت اأْلاْنصاارُ واأا  ةا مهرا عالاْيِهْم اْلعاالا  ِبُقُدوِمِه ف اوااف اْتهُ صاالا
ت اباسهما راُسوُل اَّللِه صالهى اَّللهُ عالاْيِه ف ا  الصُّْبِح ماعا راُسوِل اَّللِه صالهى اَّللهُ عالاْيِه واسالهما ف الامها اْنصارافا ت اعارهُضوا لاهُ 

ةا واأانهُه جااءا ِبشاْيءٍ ))واسالهما ِحنيا راآُهْم واقاالا  ْعُتْم ِبُقُدوِم أاِب ُعب اْيدا أاجاْل ايا راُسولا اَّللِه  :قاالُوا ((؟أاظُنُُّكْم مسِا
لاْيُكْم أاْن تُ ْبساطا عالاْيُكْم اَّللِه ماا اْلفاْقرا أاْخشاى عالاْيُكْم والاِكْن أاْخشاى عا فاأاْبِشُروا واأامِ ُلوا ماا ياُسرُُّكْم ف اوا )) :قاالا 

ُهمْ  ا أاهْلات ْ ا ت اناافاُسوهاا واتُ ْلِهياُكْم كاما لاُكْم ف ات اناافاُسوهاا كاما نْ ياا كاماا ُبِسطاْت عالاى ماْن كاانا ق اب ْ  ((.الدُّ
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ضي هللا عنهم كانوا يف املدينة وأتى مال من البحرين وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قد احلديث واضح أن الصحابة ر 
ر عليهم العالء ابن احلضرمي، فلما أتت هذه األموال من البحرين وافقت صالة الصبح، فكانوا صاحل أهل البحرين وأم  

لم من صالة الصبح انصرف النيب صلى هللا عليه وسا يف مشهد رأوا هذه األموال، فأتوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فلم  
 صلى هللا عليه وسلم ما يريدون إليه ففهم النيب نيعين وقفوا أمامه ينظرو  "ت اعارهُضوا لاُه"ارج يف اخل، يعين وهو  "ت اعارهُضوا لاُه"

ُ عالاْيِه واسالهما ِحنيا راآُهْم  " ْعُتْم ِبُقُدو ف ات اباسهما راُسوُل اَّللِه صالهى اَّلله ةا واأانهُه جااءا ِبشاْيٍء"واقاالا أاظُنُُّكْم مسِا   ِم أاِب ُعب اْيدا
يف الدنيا رغبة لاوهنا أمر مهم وهو لطفه صلى هللا عليه وسلم ورمحته أبمته ومراعاة ما يف النفوس من رغبات، يعين هذه 

الطفها حَّت يعلى من يرِب أن  ،دة يف النفسهللا عز وجل ابتلى هبا اخللق، هذه الرغبات اليت تكون موجو موجودة 
 .يهذهبا

"شيء" تقلياًل من  فجعل املال نكرة: " واأانهُه جااءا ِبشاْيٍء"ويف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم أيًضا شيء مهم قوله: 
" قيمته وأنه ال شيء،  ْل ايا راُسولا اَّللِه  حوا لهح هلم فصر  ر  صلثعلب إمنا مسعنا، وهم يف هذا ال يراوغون مراوغة ا"قااُلوا أاجا

ه هبا فنسارع س أشياء ونواجوهذا فيه من األدب اْلم الذي على املرء أن يالحظه، فإن كثري من األحيان يكون يف النفو 
 ابإلنكار ونراوغ ويكون األمر ظاهر علينا.

إن ما ظهر على اإلنسان األدب، ف فاملقصود أن موقف النيب صلى هللا عليه وسلم غاية يف اللطف وموقفهم أيًضا غاية يف
ه خصوًصا أهنم إذا قالوا نعم حنن مسعنا ونريد رمبا اهتموا ابلطمع فرمبا كانوا يراوغون من أجل أن ئآاثره ال يراوغ يف إخفا
 قني.صفات املناف مناملراوغة وحماولة املخادعة وحماولة إظهار الظاهر غري ما يف الباطن ال يتهموا بصفة، لكن 

"  "قااُلواما يف قلوهبم وأهنم َل يراوغوا مراوغة الثعلب إمنا صرحوا:  ىالنيب صلى هللا عليه وسلم راع يعين أاجاْل ايا راُسولا اَّللِه
 ا املقصود.ذيف نفوسنا رغبة يف هذا املال، وَل يظهروا أنفسهم مثاليني وأهنم ال يريدون املال فصرحوا مبا يف نفوسهم وه

لوا يعين سيأتيكم روا وأم  هذا من كالم الَيب، مبعين أبشفاأاْبِشُروا واأامِ ُلوا ماا ياُسرُُّكْم" قال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم: "
النبوة  وهذا من عالمات ،وقد كان ،وسيفتح لكم الدنيا وسيكون لكم سواء كان يف مال البحرين أو ما سيكون بعده

 .هللا عليه وسلم بشرهم مبا سيكون وكان ما بشرهم بهأن النيب صلى 
ليكم وال أخشاه على ، ما هذا الذي أخشاه عف اوااَّللِه ماا اْلفاْقرا أاْخشاى عالاْيُكْم"رهم صلى هللا عليه وسلم فقال: "لكنه حذ  

 ى!هذا ما خيش األمة وال هذا الذي خيشى، ما هذا الذي خياف أن يكون اإلنسان ليس معه ما يقيم به بدنه ليس
لاُكْم"  ا ُبِسطاْت عالاى ماْن كاانا ق اب ْ نْ ياا كاما  اذا حيصل لو بسطت الدنيا؟ م"والاِكْن أاْخشاى عالاْيُكْم أاْن تُ ْبساطا عالاْيُكْم الدُّ

 وإذا تنافسوا؟ "ف ات اناافاُسوهاا كاماا ت اناافاُسوهاا" 
يعين  ﴿حاَّته ُزْرمُتُ اْلماقااِبرا﴾ىل مَّت؟ إ ﴿أاهْلااُكُم التهكااثُ ُر﴾وهذا حتقيًقا ملا نفهمه من قول هللا تعاىل:  ْم""واتُ ْلِهياُكْم كاماا أاهْلات ْهُ 

 !حَّت املوت
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الشيخ السعدي رمحه هللا  النِ سااِء وااْلباِننيا وااْلقانااِطرِي اْلُمقاْنطاراِة﴾﴿زُيِ نا لِلنهاِس ُحبُّ الشههاوااِت ِمْن  سورة آل عمران يف آية
 قسم الناس فيها إىل قسمني:

 الدنيا هي املقصود وهذا هو الذي ملا بسطت عليه الدنيا تنافس إىل أن أهلته إىل أن وصل املقربة وهو  قسم جعل
ه كله، وجتارته، مث أنه يرتكه كله مث يسأل عنه كله، يرتكه وراءه وال يستطيع أن أيخذ شيًئا ويسأل عنتفكريه يف الدنيا 

 وهذا غاية الندامة؛ أن يبذل اإلنسان عمره يف شيء مث يرتك كل شيء ويسأل عن كل شيء.
 ه إميااًن ابهلل اإلنسان سيصل، يعين لو مأل قلب صاحبوا الدنيا أببداهنم وفارقوها بقلوهبم، وهذا األمر لو اجتهد قسم

 .هلا طريق وليست خيااًل  مبعىن أنعز وجل وإميااًن بلقاء هللا ومعرفة للدنيا سيصل للمفارقة، 
ة، حنن مر  لبه لكن هذا األمر حيتاج إىل علم وذكرى وُدربمن عرف اإلميان والتقوى عرف أنه يستطيع أن يفارق الدنيا بق

أعضاء البدن وتدر ب  تر يضض اإلنسان بدنه ألن القلب عضلة تري ض مثلما ي  معنا أنه علينا أن نرو ض أنفسنا، مثل ما ير 
 ن هللا.مينفعه هللا ويعينه ألن احلول والقوة كلها  ةوحب ها والذي جياهد هذه اجملاهد على أن تقلع عن الدنيا

نْ ياا كاماا  "ف اوااَّللِه ماا اْلفاْقرا أاْخشاى عالاْيُكْم والاِكْن أاْخشاى عالاْيُكْم أاْن تُ ْبساطا قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ف عالاْيُكْم الدُّ
لاُكم"  :هنا فائدة مهمة ُبِسطاْت عالاى ماْن كاانا ق اب ْ

أن سبب فساد من قبلنا من األمم سواء كان من بقي وَل يهلك مثل اليهود والنصارى أو من أهلك مثل عاد ومثود  
 .لتنافساوفرعون ومن كان قبلهم أن األمر املشرتك بينهم كلهم أن الدنيا بسطت هلم فلما بسطت هلم حصل 

ا فقط اإلنسان أن أيخذ من دنياه اليت بسطت له ما ينفعه ويشبعه ويوصله، لكن هم َل يتوقفو  ملا تبسط الدنيا يستطيع
قق ما انتقلوا إىل شيء أعلى منه وهو التنافس فيها، وهذا التنافس فيها سيح، بل هبا فانتفعواأن الدنيا بسطت هلم 

ْو  وازِيناة  ﴿اْعلاُموا أا احلديد؛ هللا عز وجل وصف الدنيا: سورة فهمناه من آية  نْ ياا لاِعب  واهلا مث أييت "التفاخر  ﴾ منهاا احلْايااُة الدُّ
هل يبحث بل  ،ا الشيء الذي معه أنه يَطي حاجتهوالتكاثر" فالتفاخر والتكاثر هذا معناه أن اإلنسان ال يقتنع أن هذ

 .من مزيد فيتنافس من أجل أن يتفاخر، فيحصل يف التنافس التكاثر
 كفيه هو وأبناؤه بيت مثاًل من ستة غرف فيضرب هذه الستة يف ثالثة أضعافها حبيث أنه يضاعف علىيعين يكون ي 

ن يكون أكثر، أ نفسه ويكاثر على نفسه املكان، فيتنافس مع غريه من أجل أن يكون مثل غريه أول األمر مث البد  
، يتكاثروا من للعب واللهو والزينة فيتكاثرون ويتفاخرون يف أصلها لعب وهلو وزينة، مث الناس أيتواوهكذا، فإًذا الدنيا 

 اللهو واللعب والزينة ويتفاخر بعضهم مع بعض يف هذا.
كن ال لأن تنظر إىل أمور الدنيا هبذه الطريقة؛ الدنيا خذ منها ما يقيمك وتوسع فيها ما يشرح صدرك،  البد  فلذلك 

 هو أنهأحيااًن تكون أكثر البواعث اليت تبعث اإلنسان على أن يفعل أفعااًل يف الدنيا  هتدخل فيها منافسة مع غريك ألن
، أنت تسبقيه سبقك، أنت فعلت أان أ(التنافس)جملرد أن غريه فعل هذا امسه بل صلحة تعود عليه املرأى غريه فعل ال أن 

لى أبشخاص َمتلفني تيف الدنيا، وكل واحد يبُ  وهو يسبقك وتبقى طوال األايم أمام أعيننا أشخاص نريد أن نسبقهم البد  
الناس الذين  ه وأحيااًن يكون البعيدينيعين ليس شرط نفس األشخاص، أحيااًن األخوة األشقاء يكون التنافس على أشد  

 جيتمعون يف األعمال.
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يا ليس حلاجته يعين الدن املهم التنافس معناه أن اإلنسان يعمل أو حيص ل من أعمال الدنيا يبيع يشرتي يقتين من أشياء
رت، ع إمنا جملرد أنه ينافس غريه، فإن قيل فعلوا يقول فعلت وإن قيل سافروا يقول سافال ضرورة وال حاجة وال أيًضا توس  

 !حَّت بلغ احلال إن قيل اعتمروا نقول اعتمرت
فتبقى املسألة جمرد  ،وأان سكنتوإن قيل أننا سكنا يف فندق كذا وكذا يقول  ،يبقى فقط جملرد أننا داخلني يف تنافسات

ربة إىل هللا، لكن والتوسيع على األبناء ق ،تنافس فال رغبة يف تَطية احلاجات أو الضرورايت أو التوسيع على األبناء
لتنافس؟ داخلة يف مسألة تنافس، إذا حصل التنافس من الذي سيشتَل يف اإذا َل تكن التوسيع على األبناء قربة إىل هللا 

تلهكم كما أهلتهم" القلب يتنافس ألنه سريقب ما يفعلون ويطلب ما يفعلون، يرقبهم مث يبحث من أين أتوا به القلب "و 
 لتهاء.خل اإلنسان يف التنافس دخل يف االوكيف أكون أحسن منهم فإذا د

 
 شياءويوهب هلم أ أشياء قد حيرموا منو فهم من هذا األمر كله أن الناس يعيشون يف الدنيا بالءات فلذلك مما يُ 
o  ُز وجل أن يسأل هللا أن ييسره، عليه أن يسأل هللا ع رم منه اإلنسان إن كانت مصلحته فيما حرم فعليهفما ح

 رمت شيء وأنت حتتاجه وهذا ليس له عالقة ابلتنافس اسأل هللا أنأن جيعل طريقه يسري إليه، أنت اآلن حُ 
 يعطيك، اسأل هللا أن ييسر أسباب العطية، هذا فيما حرمته

o   وهو سبحانه وتعاىل  هفتشكره وامحد ،ر فيما أعطاكر يف عطيته لَريك إمنا فك  وفيما أعطاك هللا عز وجل ال تفك
 من عنده أييت املزيد.

 

 وهلل احلمدالرابع اللقاء انتهى 

 


