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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق
اهلل بعض األخوات لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا  ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــ ُع بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذةفهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عزّ وجلّ  ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمناهلل وحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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ما مت دراسته من أبواب:
 )6ابب ال َْع َمل الَّذي يُ ْب تَ غَى به َو ْجهُ َّ
اّلل تعاىل .
 )7ابب َما ُُْي َذ ُر م ْن َزَه َرة ُّ
الدنْ يَا َوالتَّنَافُس.

2

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
هذا هو جملسنا الرابع من جمالس قراءتنا لصحيح البخاري (كتاب الرقاق).
 oوقد مر معنا طريقة البخاري يف كتابه وكيف أن فقهه يف أمساء أبوابه.
 oوأن كلمة رقاق مجع كلمة رقة واملقصود هبا أن جيمع حتت هذا الكتاب األحاديث املرققة للقلوب.
فإذن مقصده من هذا الكتاب أن يورد على السامع حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم أحاديث ترقق قلبه وجتمعه على
دينه وتعينه على التفكر يف آخرته ،فإن القلوب إذا صحت ورقت ،قوي اإلميان ابليوم اآلخر ،وإذا قوي اإلميان ابليوم
اآلخر ،قوي عمل العبد.
ِِ
اَّللُ إِلاْي ِه ِيف الْعُ ُم ِر" ،وأورد البخاري آية
ني اسناةً فا اق ْد أ ْاع اذ ار ه
وصلنا إىل الباب اخلامس الذي عنوانه " :اابب ام ْن بالا اغ ست ا
فاطر﴿ :أاواَل نُع ِمرُكم ما ي ت اذ هكر فِ ِيه من تا اذ هكر وجاء ُكم الن ِ
هذ ُير﴾ وملا تناقشنا يف هذه اآلية عرفنا أن هذا يف سياق أهل
ا ْ ا ْ ْ ا اا ُ ا ْ ا ا ا ا ْ

الكفر -نعوذ ابهلل من حال أهل النار -وهم ينادون رهبم ويريدون العودة إىل الدنيا ليعملوا أعمال صاحلة بعدما تيقنوا
ابملصري ،فكان رد هللا عز وجل عليهم﴿ :أ ااواَلْ نُ اع ِم ْرُك ْم اما ياتا اذ هك ُر فِ ِيه ام ْن تا اذ هكار﴾ يعين تعمريكم يف الدنيا مبعىن إطالة
أعماركم يف الدنيا كان كافيًا لكم أن تقوموا ابألعمال الصاحلة ،عمرمت يف الدنيا وجاءكم النذير.
وملا تناقشنا يف ﴿وجاء ُكم الن ِ
هذ ُير﴾ قلنا أهنا على قولني:
اا ا ْ
قول النذير وهو النيب صلى هللا عليه وسلم ومبن حلق النيب يعين أمة النيب صلى هللا عليه وسلم.
أو ﴿وجاء ُكم الن ِ
هذ ُير﴾ يعين الشيب ،فقد عمرمت وجاءكم الشيب املنذر ابملوت وتعرفون أن الشيب داللة تقدم العمر
اا ا ْ
وداللة ما بعده من املوت ،يعين عمرمت وجاءكم النذير وَل تنتفعوا فتستحقوا ما أنتم عليه من العذاب –نعوذ ابهلل من
النار.-
ِِ
ٍ
مث أورد حتت هذا الباب حديث النيب صلى هللا عليه وسلم" :أ ْاع اذر ه ِ
ني اسناةً"
اجلاهُ اح هَّت بالهَاهُ ست ا
اَّللُ إ اىل ْام ِرئ أا هخار أ ا
ا
واملقصود أعذر يعين هللا عز وجل قد جعل هلذا العبد فسحة يف عمره أمام هذه الفسحة اليت يف عمره كان الواجب أن
ينتفع منها.
اتفقنا أن طول العمر مع وجود العلم جيعل اإلنسان ينتفع مما حوله من األشياء لكن طول عمر مع قلة العلم يسبب أن
طبع اإلنسان الذي طبع عليه يَلب عليه ،أين طبعه؟
ب الدُّنْيا وطُ ِ
ورد يف احلديث الذي بعده مباشرة :ا"ال يااز ُال قا ْلب الْ اكبِ ِري اش اااب ِيف اثْنا تا ْ ِ
ني ِيف ُح ِ
ول ْاألاام ِل" كيف جنمع بني
ا ا
ُ
األمرين؟ اآلن عرفنا من احلديث السابق أن هللا عز وجل أعذر إىل امر ٍئ أخر أجله ستني سنة ،كل األعذار قامت عليه
ِ
ِِ
ِ
عاما أن اإلنسان يزداد
ستني عام﴿ :أ ااواَلْ نُ اعم ْرُك ْم اما ياتا اذ هك ُر فيه ام ْن تا اذ هكار او اجاءا ُك ْم النهذ ُير﴾ يعين كان املفروض يف الستني ً
علما سيزداد يقينًا ،لكن لو استسلم لطبعه ستكون األايم الزائدة
علما ،ويزداد معرفة ،ويزداد جتربة ،ويزداد يقينًا ،إذا ازداد ً
ً
وابال عليه.
عليه ً
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طبع اإلنسان الذي طُبع عليه واملطلوب جياهده؟ يف احلديث التايل مباشرة قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :اال يااز ُال
ما ْ
ب الدُّنْيا وطُ ِ
قا ْلب الْ اكبِ ِري اش اااب ِيف اثْنا تا ْ ِ
ني ِيف ُح ِ
ول ْاألاام ِل" يعين الكبري يف عمره وظهر عليه آاثر الشيب.
ا ا
ُ
ا"ال يااز ُال قا ْلب الْ اكبِ ِري اش اااب ِيف اثْنا تا ْ ِ
ني" يعين هو كبري يف عمره ال يستطيع أن يسري كما يسري الشباب لكن قلبه يبقى
ُ
شااب يف االثنتني يف حب الدنيا وطول األمل.
ً
صَريا وأنه الزالت الدنيا أمامه
معىن ذلك أن اإلنسان إذا استسلم لطبعه سيبقى مهما طال عمره يرى نفسه أنه الزال ً
والزالت هناك آمال ومن مث ال يفكر يف قربه وما يلحقه من حساب وعقاب ،هذا بسبب أن اإلنسان ابتلي بطبع حب
الدنيا وطول األمل ،فمهما كرب عمره ال تظن أن جمرد تقدمه يف العمر يعين أنه يتعظ ويتذكر آخرته ويكون طلبه حسن
شااب يف حب
كبريا يف العمر ستكون هذه ردة فعله بل إنه ملا يكرب يف العمر يبقى قلبه ا
اخلامتة ،ال ،فليس جمرد أن يكون ً
الدنيا وطول األمل ،إال املفلحني؛ الفالح سببه أمرين:

 العلم :يتعلم عن هللا وعن لقاء هللا.
 التذكر :يعين يتعلم ويتذكر الذي يتعلمه.
ال أن يتعلم وخيزنه ويرتكه لكن يتعلم ويتذكر ،فإذا تعلم وتذكر وهبت رايح نفسه حبب الدنيا وطول األمل ،حيصل الصراع
ويَلب ما تعلمه وتذكره فيجاهد به فيصبح ما تعلمه وتذكره مبثابة السيف يقطع حب الدنيا وطول األمل.
مثله احلديث الذي بعده" :يكْب ر ابن آدم ويكْب ر معه اثْنا ِ
أيضا
ب الْ ام ِال اوطُ ُ
ان ُح ُّ
ول الْ ُع ُم ِر" يعين حيب املال ويكرب معه ً
ا اُ ْ ُ ا ا اا اُ ا ا ُ
فدائما تبقى له آمال ،يف الباب الذي قبله "ابب يف األمل وطوله" يعين الزال ضعف اإلنسان من
حب طول العمرً ،
جهة طول آما له ،لكن تقدم يف العمر أي أحد يراه يسأل له حسن اخلامتة وممكن هو ال يسأل لنفسه حسن اخلامتة،
شااب يف اثنتني كما يف احلديث األول ،أو
والسبب أن اإلنسان ابتلي هبذا الطبع أنه يكرب ويتقدم يف العمر ويبقى قلبه ا
يكرب ويكرب معه حب املال وطول العمر.

إذن معىن ذلك ال نتصور أن من الطبيعي أن اإلنسان ملا يتقدم يف العمر أنه يعطي الدنيا ظهره ،ليس هذا املقصود ،هو
يكرب ويكرب معه هذه األمور ،معىن ذلك أنه حيتاج إىل قوة إميان ،وقوة اإلميان مصدرها العلم وبقاء التذكر الدائم ،والذي
علما ،من مث ملا متر عليه املواقف واألحداث ال تصبح خربة؟ من أين أنيت خبربتنا؟
َل حيصل يف عمره ً
نتعلم ومنر مبواقف ونريد أن نتأكد أن العلم صحيح ابملواقف فيصبح عند اإلنسان خربة ،فإذا كان اإلنسان غري متعلم
خبريا ابلدنيا وحقيقتها ،ومن مث سيبقى يطمع وحيب ويطمع وحيب الدنيا فتبقى معه كما هي.
لن يتحقق له أن يكون ً
صَريا وينظر ألحد كبري متقدم يف العمر ،يظن أنه من الطبيعي أن يرتك الدنيا ،لكنه جيد عند هذا
ملا يكون الواحد ً
الكبري يف السن العكس! فهو خيبئ أمواله وجيمعها وخياف على أغراضه ،وال يريد أحد أن يلمس أشياءه ،ويصبح شديد

بدال من
احلساسية جتاه أمواله وجتاه بيته وجتاه أغراضه ،فهذا يكرب ويكرب معه حب املال وطول العمر ،وتبقى التجارب ً
إقباال على اآلخرة تزيده متس ًكا ابلدنيا.
أهنا تزيده ً
فمثال لو فقد شيء ال يقول ربنا يعوضنا ،يعين يكون وقد امتأل قلبه حبب املال وطول العمر يقول من أين آيت مبثل هذا
ً
حرصا على الدنيا وليس ترًكا له وراءه.
اآلن ،قبل هذا انكسر كذا وكذا وما وجدانه وحبثنا عنه ،فإذن جتاربه زادته ً
4

فلذلك ال أحد فينا يفكر أن طول العمر سيسبب انقطاع حب الدنيا ،بل من البالاي اليت بلينا هبا أنه يكرب ابن آدم
ويكرب معه اثنان حب املال وطول العمر ،ويف احلديث الذي قبله :ا"ال يااز ُال قا ْلب الْ اكبِ ِري اش اااب ِيف اثْنا تا ْ ِ
ني ِيف ُح ِ
ب الدُّنْياا
ُ
وطُ ِ
ول ْاأل اام ِل" فمعىن ذلك أن هذه البالاي البد أن أنيت بسالح من أجل قطعها ،واتفقنا أن السالح هو العلم عن هللا
ا
وأمسائه وصفاته وأفعاله ،والعلم عن لقاء هللا عز وجل والعلم عن حقيقة الدنيا كما وصف هللا عز وجل ،حبيث أنه يصبح
القرآن ربيع قلبك ،كأن قلبك أرض وتزرع فيها القرآن.
هك اغ ِريب
وكنا مرران قبل ذلك مثل الدنيا يف اآلخرة وكيف أن النيب صلى هللا عليه وسلم أوصى فقالُ " :ك ْن ِيف الدُّنْياا اكأان ا
أ ْاو اعابُِر اسبِ ٍيل" ،هذا العلم مع العلم عن ما سنلقاه عند ربنا ،مع العلم عن حقيقة الدنيا ،مع العلم ملا يسأل اإلنسان
األسئلة الثالثة من ربك ما دينك من نبيك؛ فيجيب كما ينبَي ،فتسأله املالئكة من أين لك؟ كيف عرفت؟ فيجيب:
اَّللِ ،فاآمْن ِِ
"قارأْ ِ
ت".1
ا ُ
ص هدقْ ُ
اب ه ا ُ
ت به او ا
ت كتا ا
معىن ذلك أن العلم هو الذي ينقل اإلنسان من حال الطبع اجملرد الذي خلق عليه ألننا خلقنا على طباع تؤذينا وتزيدان
حبا يف الدنيا وتعل ًقا هبا ،هللا ابتالان هبذه الطباع وأعطاان العلم ﴿وجاء ُكم الن ِ
هذي ُر﴾ فاملفروض نتعلم ونتعلم ونفهم ونتذكر
ً
اا ا ْ

يف مواقف العلم الذي تعلمناه سيصبح العلم مع التذكر هبذه الصورة كالسيف يقطع حب الدنيا ،ويقطع األمل ،ويقطع
حب املال.
قاطعا
ولذلك مما اشتهر عند الناس من كالم السلف الصاحل" :من عاش على شيء مات عليه" ،فالذي عاش ً
جماهدا ً
ألماين نفسه وحب الدنيا وطول األمل واجتهد أنه كل ما تعلم سلط هذا العلم على قلبه فقطع هذه اآلمال فعندها
سيكرب وينتفع من ذلك ،أما الذي ترك نفسه يف شبابه وعلى أنه ملا يكرب سيَري األمر ،فطبيعي اإلنسان ملا يكرب سيزهد
ب الدُّنْيا وطُ ِ
يف الدنيا! نقول :ال ،فها هو احلديث صحيح صريح أنه ا"ال يااز ُال قا ْلب الْ اكبِ ِري اش اااب ِيف اثْنا تا ْ ِ
ني ِيف ُح ِ
ول
ا ا
ُ
ْاأل اام ِل".
معرضا عن الدنيا ،ولذلك جند أهل الشرق
لذلك ال نتوقع من إنسان كبري يف السن ما دخل اإلميان إىل قلبه أن يكون ً
والَرب ممن ال يعرفون اآلخرة وال يعرفون هللا وال يعرفون دين هللا عز وجل جتدهم وهم كبار يف السن يرحتلون ويسافرون
ويبذلون جهودهم أن ميتعوا أنفسهم مث أييت أحد وميد لسانه على املسلمني واملسلمات ويقول انظر كيف يعيشون حياهتم
وليس معىن أهنم كربوا أنه انتهى إنتاجهم للمجتمع ومن هذا الكالم ،وهذا الكالم الذي تراه بعينيك إمنا حتقي ًقا للطبع

الذي ابتلي به اإلنسان وهو أنه يكرب وقلبه شاب يف حب الدنيا وطول األمل.
ِِ
ٍ
إذن اسم الباب" :أ ْاع اذر ه ِ
ني اسناةً" حتقق اإلعذار ،وقد مر معنا يف النقاش أنه من
اجلاهُ اح هَّت بالهَاهُ ست ا
اَّللُ إ اىل ْام ِرئ أا هخار أ ا
ا
أربعني سنة يتحقق اإلعذار وأن الستني هذا من ابب زايدة رأفة هللا ورمحته خبلقه ،يعين من األربعني املفروض يكون
حصل النضج مث الستني يكون حصل النضج التام واإلعذار التام ،ال عذر له ،املفروض يكون تعلم وعرف حقيقة الدنيا
وتصرف كما ينبَي على من عرف أن الدنيا ال تساوي شيء وأهنا زائلة وأهنا متر ،هذه كلها حقائق اإلنسان يعيشها
ويفهمها.
 1رواه أمحد وأبو داود وهو صحيح.
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يعين ملا يريد أن يذكر اإلنسان وهو يف عمر أربعني عام يريد أن يتذكر صاحبه الذي أحبه سيجد أنه حَّت امسه ال يتذكره
رغم أنه كان يف ذلك العمر ال يتصور أن هذا صاحبه سيفارقه وال يريد أن يفارقه ،يتذكر ملا كان عمره واحد وعشرون
سنة واثنان وعشرون سنة أنه كان له أصحاب له جريان ال يريد أن يفارقهم وحيبهم ،يصبح عمره أربعني سنة فتكون
ذكراهم مثل الضباب  ،رمبا ال يتذكر حقائق كثرية جرت ،وهكذا؛ جيد نفسه أنه يتقدم به العمر وأشخاص وأحوال
وأوضاع كان يتصور أنه ال ميكن أن تتَري لكنها تَريت!
فتعلم أن الدنيا ال تبقى على حال ،واملفروض أن يكون تعلقه ابهلل عز وجل وابلدار اآلخرة ولذلك ورد يف احلديث:
ِ
"وأ ْ ِ
هك ام افا ِرقُهُ" 2فهذه حقيقة الدنيا ،يسمع التجارب ويطول عمره يف التجارب فيتيقن فيجعل هذا
ت فاِإن ا
ب ام ْن شْئ ا
احب ْ
ا
العلم وتذكره كالسيف يقطع به حب الدنيا وطول األمل.
هبذا انتهى هذا الباب؛ درسنا يف الباب ثالثة أحاديث:
ِِ
ٍ
 احلديث األول" :أ ْاع اذر ه ِ
ني اسناةً".
اجلاهُ اح هَّت بالهَاهُ ست ا
اَّللُ إ اىل ْام ِرئ أا هخار أ ا
ا
ب الدُّنْيا وطُ ِ
 احلديث الثاين :ا"ال يااز ُال قا ْلب الْ اكبِ ِري اش اااب ِيف اثْنا تا ْ ِ
ني ِيف ُح ِ
ول ْاأل اام ِل".
ا ا
ُ
ِ
ول الْعُ ُم ِر".
ب الْ ام ِال اوطُ ُ
آد ام اوياكْبا ُر ام اعهُ اثْناان ُح ُّ
 احلديث الثالث" :ياكْبا ُر ابْ ُن ا
نصل اآلن إىل الباب السادس:

َابب ال َْع َمل الَّذي يُ ْب تَ غَى به َو ْجهُ َّ
اّلل تعاىل
ول هِ
قاال اِمسعت ِعْت با ان بن مالِ ٍ
اَّللُ اعلاْي ِه او اسله ام
اح اد باِين اس ٍِاَل قا اال :اغ ادا اعلا هي ار ُس ُ
صلهى ه
ك ْاألانْصا ِر ه
اَّلل ا
ي مثُه أ ا
ْ ُ ا ْا ا
اَّللِ إِهال حهرم ه ِ
ِ
هار)).
ايف اعْبد يا ْوام الْ ِقيا اام ِة يا ُق ُ
اَّللُ ياْب تاَِي هبِِا او ْجها ه
ول اال إِلاها إِهال ه
اا
اَّللُ اعلاْيه الن ا
فا اق اال(( :لا ْن يُ او ا
ول هِ
اَّللُ تا اع ااىل :اما لِ اعْب ِدي الْ ُم ْؤِم ِن ِعْن ِدي اجازاء
اَّللُ اعلاْي ِه او اسله ام قا اال(( :يا ُق ُ
اع ْن أِاِب ُهاريْ ارةا أا هن ار ُس ا
ول ه
صلهى ه
اَّلل ا
ضت ِ ِ
اْلانهةُ)).
احتا اسباهُ إِهال ْ
صفيههُ م ْن أ ْاه ِل الدُّنْياا مثُه ْ
إِ اذا قابا ْ ُ ا
ِ
ش ْاآل ِخارةِ" وكان يف
 أذكركم أبمساء األبواب املاضية ً
ش إِهال اعْي ُ
"ابب الص هحةُ اوالْ افاراغُ اال اعْي ا
أوال :أول كتاب الرقاق ا

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.
 أتى الباب الثاين قال :مثا ِل الدُّنْيا ِيف ِ
احلايااةُ الدُّنْياا لاعِب اواهلْو﴾ 3وحديث
﴿اعلا ُموا أاهمناا ْ
اآلخارِة وأتى آبية احلديدْ :
ا
ا
ِ
النيب صلى هللا عليه وسلم" :مو ِضع سو ٍط ِيف ْ ِ
ليها" فتبني أن هللا عز وجل ملا يعطيك صحة
اْلانهة اخْي ر م ْن الدُّنْياا اواما اع ا
اْ ُ اْ
وفرا ًغا وتكون متيقنًا أن العيش ليس عيش الدنيا إمنا هو عيش اآلخرة ،اعلم عن الدنيا كما وصف هللا عز وجل يف سورة
 2رواه احلاكم يف ”املستدرك“ (كتاب الرقاق /عش ما شئت فإنك ميت .)8038 /ورواه البيهقي يف ”شعب اإلميان“ (التاسع والثالثون من شعب اإلميان/
 .)10145ورواه الطرباين يف ”األوسط“ ( .)483 /9( )4429وحسنه األلباين يف ”السلسلة الصحيحة“ (.)505 /2
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ِ
اخر﴾ هذه اخلمسة أمور ،مث هذه الدنيا ال تساوي يف اْلنة موضع
﴿اعلا ُموا أاهمناا ْ
احلديدْ :
احلايااةُ الدُّنْياا لاعب اواهلْو اوِزيناة اوتا اف ُ

سوط؛ فعلى ذلك اقطع طمعك يف الدنيا.
هك اغ ِريب أ ْاو اعابُِر اسبِ ٍيل".
 كيف أكون يف الدنيا؟ أتى الباب الذي بعدهُ " :ك ْن ِيف الدُّنْياا اكأان ا
فكأنه وصل اتم بني األبواب ،ملا تدرس هذا الكتاب اعلم أن نعمتان مَبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ وأن
العيش عيش اآلخرة ،فالصحة والفراغ املفروض تَتنمهما يف اآلخرة ،مث اعلم أن الدنيا ابلنسبة لآلخرة ليست بشيء:
ِ
"مو ِضع سو ٍط ِيف ْ ِ
هك اغ ِريب أ ْاو اعابُِر اسبِ ٍيل".
ليها" كيف أكون يف الدنيا؟ " ُك ْن ِيف الدُّنْياا اكأان ا
اْلانهة اخْي ر م ْن الدُّنْياا اواما اع ا
اْ ُ اْ
ِ
ِ
"ابب ِيف ْاأل اام ِل اوطُوله" ،فطول األمل هو الذي يسبب للناس أن ال يعيشوا
 فما الذي ال جيعلين هبذه الطريقة؟ قال :ا
يف الدنيا كأهنم غرابء أو عابري سبيل ،رغم أن ابن عمر ملا مسع من النيب صلى هللا عليه وسلم هذا احلديث كان يتمثل
ت فا اال تاْن تا ِظ ْر الْ ام اساءا".
ت فا اال تاْن تا ِظ ْر ال ه
اصبا ْح ا
اح اوإِ اذا أ ْ
دائما به فيقول ألصحابه " :إِ اذا أاْم اسْي ا
صبا ا
ً
مما يقطع علينا هذه احلال وجيعلها ليست سهلة علينا أن نكون يف الدنيا كما وصف النيب صلى هللا عليه وسلم البن
هك اغ ِريب أ ْاو اعابُِر اسبِ ٍيل"
عمر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمسك ابن عمر من منكبيه وقالُ " :ك ْن ِيف الدُّنْياا اكأان ا
فهذه وصية عزيزة ،لكن ما الذي مينع الناس من أن يتمثلوها؟ األمل وطوله.
عاما
عاما ،وحنن نقول نعم طبيعي أن من عمره ستون ً
 والباب اخلامس أن هللا عز وجل أعذر ملن مد عمره للستني ً
فاملفروض يكون قد مل الدنيا ألنه قد ورد يف احلديث أنه من طباعنا أننا نكرب ويكرب معنا حب الدنيا وطول األمل.
إىل اآلن فهمنا هذا األمر وعرفنا أن املفروض نقبل على اآلخرة ونرتك الدنيا وراءان .سنأيت إىل هذا الباب وسنجد نقلة

أخرى نقلة بديعة من تصرف البخاري.
اَّللِ تعاىل.
قال :اابب الْ اع ام ِل اله ِذي يُْب تا َاى بِِه او ْجهُ ه
اَّلل ي ب تَِي هبِِا وجه هِ
ِ
اَّلل إِهال
ايف اعْبد يا ْوام الْ ِقيا اام ِة يا ُق ُ
ول اال إِلا اه إِهال هُ اْ ا
ا ْا
احلديث األول قال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم" :لا ْن يُ او ا
حهرم ه ِ
هار"
اا
اَّللُ اعلاْيه الن ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْلانهةُ".
احتا اسباهُ إِهال ْ
واحلديث الثاين" :يا ُق ُ
ول ه
اَّللُ تا اع ااىل :اما ل اعْبدي الْ ُم ْؤم ِن عْندي اجازاء إِ اذا قابا ْ
ضُ
صفيههُ م ْن أ ْاه ِل الدُّنْياا مثُه ْ
ت ا
فإن قيل :فما وجه حديث عتبان يف هذا الباب؟ قيل :له وجه صحيح املعىن ،وذلك أنه ملا كان بلوغ الستني غاية
اإلعذار إىل ابن آدم خشي البخاري رمحه هللا أن يظن من ال يتسع فهمه أن من بلغ الستني ،وهو غري اتئب ،أن ينفذ
عليه الوعيد،
يعين أن خيلد يف النار
ِ
ايف اعْبد يا ْوام الْ ِقيا اام ِة يا ُق ُ
اَّللِ إِهال احهرام ه
اَّللُ ياْب تاَِي هبِِا او ْجها ه
ول اال إِلا اه إِهال ه
اَّللُ
فذكر قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :لا ْن يُ او ا
ِ
هار" .وسواء أتى هبا بعد الستني أو بعد املائة لو عمرها.
اعلاْيه الن ا
يف كل األحوال تقبل منه.
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وقد ثبت ابلكتاب والسنة أن التوبة مقبولة ما َل يَرغر ابن آدم ،ويعاين قبض روحه ،وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:
ِ ِِ
ِ ِ
ضت ِ ِ
اْلانهةُ" .وهذا عام املعىن
احتا اسباهُ إِهال ْ
"يا ُق ُ
ول ه
صفيههُ م ْن أ ْاه ِل الدُّنْياا مثُه ْ
اَّللُ تا اع ااىل :اما ل اعْبدي الْ ُم ْؤم ِن عْندي اجازاء إِذاا قابا ْ ُ ا
"ما لِ اعْب ِدي الْ ُم ْؤِم ِن ِعْن ِدي
يف كل عمر ابن آدم؛ بلغ الستني أو زاد عليها ،فهو ينظر إىل معىن حديث عتبان يف قوله :ا
ضت ِ ِ
اْلانهةُ" دليل أن من مات له ولد واحد فاحتسبه أن له اْلنة.
احتا اسباهُ إِهال ْ
صفيههُ م ْن أ ْاه ِل الدُّنْياا مثُه ْ
اجازاء إِذاا قابا ْ ُ ا
عبدا بلغ الستني وَل يتب مث مد يف عمره سنة أو سنتني أو
بعد هذا كله وأن قد أعذر من بلغ الستني لكن ال تظن أن ً
ثالثة أو ما يكون واتب ماذا تظن؟ يقبل هللا التوبة ،يعين ال تظن أن هللا عز وجل أعذر ملن بلَه الستني مث بلغ الستني
وَل يتوب وَل يعبد هللا أنه ببلوغه الستني انقطعت عالقته بربه ،لو كان العبد غري مسلم وبلغ الستني وأسلم فإن هللا يقبله،
وإن كان بلغ الستني وهو على معاصيه مث اتب ولو ليلة َل يعاين املوت فيها وَل يَرغر ولو ليلة يقبل هللا منه التوبة.
عاما ،وهو ال يصلي وأوالده
وفيما اشتهر بني الناس لتتصوروا هذه األحاديث قريبة ً
جدا من واقع الناس؛ رجل بلغ ستني ً
من الصاحلني ،وقدر هللا ألحد أبنائه أن ميوت فتحقق احلديث الثاين أنه قبض صفيه من الدنيا ،فكان ذلك سببًا لتوبته
عاما وما بقي بعد ابنه إال مثاين شهور مث تويف!
فتاب وعمره ستني ً
ِِ
ٍ
فمعىن ذلك جيب أن يتسع فهمنا أن املقصود" :أا ْع اذر ه ِ
ني اسناةً" املقصود بلغ اإلعذار
اجلاهُ اح هَّت بالهَاهُ ست ا
اَّللُ إ اىل ْام ِرئ أا هخار أ ا
ا

مسلما فأسلم فهذا
حده واملفروض كان يتبني له وهو عمره ستني ً
عاما لكن ما حصل بعد من توبة أو عودة أو َل يكن ً
ال يعين احلديث الذي مضى أن هللا عز وجل ال يقبل للعبد توبة أو ال يقبل له دخول يف اإلسالم ،أي عمر وأي حال
يكون عليها العبد املهم أن يكون َل يَرغر يقبل إسالمه وتقبل توبته ،هذا ابلنسبة لصلة البابني ببعضهما.
يبقى اآلن معىن احلديثني:
اَّلل ي ب تَِي هبِِا وجه هِ
ِ
اَّلل
ايف اعْبد يا ْوام الْ ِقيا اام ِة يا ُق ُ
ول اال إِلاها إِهال هُ اْ ا
ا ْا
احلديث األول يقول فيه النيب صلى هللا عليه وسلم" :لا ْن يُ او ا
إِهال حهرم ه ِ
هار" وهنا ثالثة مسائل:
اا
اَّللُ اعلاْيه الن ا
املسألة األوىل عظمة "ال إله إال هللا" وكيف أهنا تكفي اإلنسان ليحرم عليه النار ،ولذلك لو رأيتم ستجدون أن
احلا ْم ُد اوُه او اعلاى ُك ِل اش ْي ٍء قا ِدير"
ك اولاهُ ْ
الشيطان يثقل علينا يف األذكار قول :ا"ال إِلا اه إِهال ه
يك لاهُ لاهُ الْ ُم ْل ُ
اَّللُ او ْح ادهُ اال اش ِر ا
جتد أن الشيطان يثقل على ابن آدم كلمات الذكر وخاصة كلمة "ال إله إال هللا" ،فلنكن على حذر منه ألن هذا التثقيل
الذي حيصل يف حياتنا خيشى منه ،ألن الشيطان أييت لإلنسان حلظة القبض فيتخبطه ولذلك حنن نعوذ ابهلل أن يتخبطنا
الشيطان يف حلظة القبض ،يتخبطه فيفسد عليه عقله ونطقه ويثقل عليه لسانه فلذلك نكثر يف الدنيا من قول "ال إله
إال هللا" ونعلم أن هذه الكلمة لو واىف العبد ربه وهو قائلها "ال إله إال هللا "ستكون سبب لتحرمي النار عليه.
املسألة الثانية :أن "ال إله إال هللا" ال تقبل جمرد كلمة بل البد أن يبتَي هبذه الكلمة وجه هللا ،وعلى ذلك تفهم أن

كلمة "ال إله إال هللا " هذه الكلمة العظيمة هلا شروطها من شروطها أن تقوهلا وأنت صادق تريد وجه هللا.
 املسألة الثالثة :املهمة أن حترمي النار على من قال "ال إله إال هللا" نوعني من التحرمي:

أبدا فتحرم عليهم النار.
 إما حترمي أبدي أي ال يدخلوها ً
وخصوصا الكبائر.
 أو حترمي خلود؛ يعين حيرم عليهم أن خيلدوا يف النار لكنهم يدخلوها ليتنقوا من بعض الذنوب
ً
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إذًا معىن ذلك أن "ال إله إال هللا" تنفع أصحاهبا يف أن ال خيلدون يف النار ،ومنهم من تقوى هذه الكلمة يف نفسه
أبدا ال يدخلها ،وممكن أن تكون قوة
ويكون ابتَاؤه لوجه هللا قوي فتكون هذه الكلمة قوهتا سبب لتحرمي النار عليه ً
هذه الكلمة يف نفس بعض الناس ضعيفة فال تنهاهم عن املعاصي أو كبائر الذنوب فيكون دخوله للنار من ابب التطهري
وخيرج منها وحيرم عليه اخللود يف النار.

يصبح معىن حرم عليه الدخول للنار هلا معنيان:
إما حرم عليه الدخول يف النار.
وإما حرم عليه اخللود يف النار.
أنيت للحديث الثاين:
اَّللُ تا اع ااىل :اما لِ اعْب ِدي الْ ُم ْؤِم ِن ِعْن ِدي
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :يقول هللا تعاىل :يعين هذا حديث قدسي" :يا ُق ُ
ول ه
ص ِفيههُ ِم ْن أ ْاه ِل ُّ
اْلانهةُ".
احتا اسباهُ إِهال ْ
اجازاء إِ اذا قابا ْ
ضُ
الدنْياا مثُه ْ
ت ا

أيضا هنا ثالثة أمور ننتبه هلا:
ً

األمر األول :أن هذا ليس إال ملؤمن ،يعين ال يستوي يف هذا املؤمن والكافر ،النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :يقول
هللا تعاىلِ ِ :
ِ
أيضا
ذخرا كما أن النعم إذا شكر عليها ستكون ً
ا
"ما ل اعْبدي الْ ُم ْؤم ِن" وعلى ذلك املؤمن تكون له املصائب ً
ذخرا ،يعين املصائب والنعم ذخر لإلنسان إذا فعل يف املصيبة الصرب وإذا فعل يف النعمة الشكر.
ً
أيضا أبناؤهم لكن ليس هناك عمل
معىن ذلك هذا الكالم خياطب به املؤمن وليس أي أحد ألن الكافرون يفقدون ً
صاحل إال وشرطه اإلميان.
األمر الثاين :أن هللا عز وجل قد جعل يف قلوب العباد حب لبعضهم وهذا احلب احلمد هلل مادام ال يزاحم حب هللا

أحياان يكون سببًا لألجر مثل هذا املوطن ،هو صفيه من أهل الدنيا يعين من اصطفاه للصحبة أو
فهو ليس ممنوع بل ً
اصطفاه حبًا ممكن يكون يف األبناء يف األحفاد فيمن حيبهم ،أو يكون يف أصحاب ،يف معلمني ،املقصود أن احلب بني
أهل الدنيا املؤمنني أمر ليس ممنوع أهم شيء أن ال يتجاوز حده ،وقد يكون هذا احلب سببًا من أسباب حب هللا للعبد
فمثال هنا يف هذا املوقف هذا صفيه يف الدنيا مات مث احتسبه..
ً

 األمر الثالث" :مث احتسبه" معىن ذلك أنه ملا ميوت صفيه ال يكون أجره اْلنة إال إذا احتسبه.
فاالحتساب سيجمع أمور عدة:
أوالً :االحتساب سيكون مبين على قوة اإلميان ابليوم اآلخر ،يعين من يؤمن ابليوم اآلخر هو الذي يستطيع أن حيتسب.
احتِ اس ًااب" حيتسب مبعىن أنه يطلب من هللا أن جيعل هذا العمل
ضا ان إِميا ً
ص اام ارام ا
اان او ْ
"م ْن ا
ما معىن حيتسب؟ مثلما نقول :ا
ذخرا له.
ذخرا له يوم القيامة ،فهو حيتسبه على هللا أن حيفظه له وأن يلقاه يوم القيامة وهذا األمر قد وجد ً
ً
إذن احتساب الصيام أو احتساب فقد الصفي أو احتساب أي عمل البد أن تكون فيه قوة إميان ابليوم اآلخر ،من ال
ذخرا يل ملا ألقى رِب ،فأنت
يؤمن ابليوم اآلخر ال يستطيع أن حيتسب ،ألنك تقول أحتسب أي أجعل هذا العمل ً
تفكر يف لقاء هللا ويف قلبك اإلميان بلقائه سبحانه وتعاىل.
9

اثنيًا :أن احملتسب ر ٍ
اض مبا قسم له أو مبا قدر أو مبا شرع له ،يعين يف الصيام الصائم يرضى أبمر هللا وينشرح صدره ألمر
ذرعا أبوامر هللا أو ضاق مبا قسم هللا أو مبا حكم هللا،
هللا ،ينشرح صدره للصيام ،فال يكون حمتسبًا وهو قد ضاق ً
احملتسب ال يكون حمتسبًا هنا يف هذا املوقف يف قبض الصفي إال إذا رضي عن هللا أن قبض صفيه.
اثلثًا :يزيد يف شأن االحتساب الذكرى ،ملا أتيت أمور مثل هذه ملا يقبض صفي لعبد مث متر الليال واألايم ويتسلى ،يعين

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
عز وجل ،اآلن مرت الليايل وتسلى عن حمبوبه الذي قُبض مث هاجت ذكرى احملبوب ألي موقف حصل ،وصرب من
جديد ،يُكتب له احتسابه من جديد.
يعين هذا احملتسب مجع ثالثة أمور:
 تذكره لآلخرة وما يكون فيها.
 رضاه عن ربه وانشراح صدره.

 احملتسب حيبس لسانه وحيبس قلبه عن أن يفعل أو يقول شيئًا ال يرضي ربه ،أما دموع العني فهذا الشأن مادام ليس
فيه هتييج للنفس وإطالق اللسان فهذا شأن يُبتلى به كل الناس.
خصوصا يف املواسم ،هتيج الذكرى
 األمر الرابع واملهم :أن احملتسب قد يتسلى بطول األايم والليايل مث هتيج الذكرى
ً
مثال يف رمضان يكون هذا يفطر معك أو يسليك فتهيج ذكراه فيحتسب على هللا من جديد ،فيكتب هللا عز وجل له
ً
األجر من جديد ،وهذا من عظيم منة هللا عز وجل ورمحته ولطفه ورأفته وكمال عظمته سبحانه وتعاىل ،فاحلمدهلل رب
العاملني حيمد ويثىن عليه سبحانه وتعاىل مبا يستحق وهو أهل للثناء واحلمد.
نبدأ اآلن يف الباب السابع:

َابب َما ُُْي َذ ُر م ْن َزَه َرة ُّ
الدنْ يَا َوالتَّنَافُس ف َيها
الزب ِري أا هن الْ ِمسور بن َماْرمةا أاخب ره أا هن عمرو بن عو ٍ
ف اوُه او احلِيف لِباِين اع ِام ِر بْ ِن لُاؤ ٍي
اح هدثاِين عُْراوةُ بْ ُن ُّا ْ
ْ ا ا ْ ا اا ْ ا اُ ا ْ ا ْ ا ا ْ
ول هِ
اَّللِ صلهى ه ِ
ِ
ث أ اااب
اخبا ارهُ أا هن ار ُس ا
صلهى ه
اَّللُ اعلاْي ِه او اسله ام با اع ا
اَّللُ اعلاْيه او اسله ام أ ْ
اَّلل ا
اكا ان اش ِه اد با ْد ًرا ام اع ار ُسول ه ا
اَّللِ صلهى ه ِ
صا احلا أ ْاه ال الْبا ْحاريْ ِن
عُبا ْي اد اة بْ ان ْ
اْلاهر ِاح إِ اىل الْبا ْحاريْ ِن اأيِْيت ِِِب ْزياتِ اها اواكا ان ار ُس ُ
اَّللُ اعلاْيه او اسله ام ُه او ا
ول ه ا
احل ْ ِ ِ
ِِ
ِ
ص االةا
ضارم ِي فا اقد ام أابُو عُبا ْي ادةا ِمبا ٍال م ْن الْبا ْحاريْ ِن فا اس ِم اع ْ
ص ُار بِ ُق ُدومه فا اوافا ْتهُ ا
ت ْاألانْ ا
اوأاهمار اعلاْي ِه ْم الْ اع االءا بْ ان ْا
ول هِ
اَّللِ صلهى ه ِ
ِ
اَّللُ اعلاْي ِه
ضوا لاهُ فاتا با هس ام ار ُس ُ
صلهى ه
ُّ
صار ا
ف تا اعهر ُ
اَّلل ا
اَّللُ اعلاْيه او اسله ام فالا هما انْ ا
الصْب ِح ام اع ار ُسول ه ا
ِ ِ ِ
ِ ٍ
اَّللِ
ِ
اج ْل ااي ار ُس ا
ول ه
او اسله ام ح ا
ني ار ُ
آه ْم اوقا اال ((أاظُنُّ ُك ْم امس ْعتُ ْم ب ُق ُدوم أِاِب عُبا ْي اد اة اوأانههُ اجاءا ب اش ْيء؟)) قاالُوا :أ ا
قا اال(( :فاأاب ِشروا وأ ِاملُوا ما يسرُكم فاو هِ
ِ
ط اعلاْي ُك ْم
اخ اشى اعلاْي ُك ْم أا ْن تُْب اس ا
اخ اشى اعلاْي ُك ْم اولاك ْن أ ْ
اَّلل اما الْ اف ْقار أ ْ
ْ ُ ا ا ا ُ ُّ ْ ا
ِ
وها اوتُ ْل ِهيا ُك ْم اك اما أا ْهلاْت ُه ْم)).
الدُّنْياا اك اما بُسطا ْ
وها اك اما تاناافا ُس ا
ت اعلاى ام ْن اكا ان قا ْب لا ُك ْم فاتا ناافا ُس ا
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احلديث واضح أن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا يف املدينة وأتى مال من البحرين وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قد
صاحل أهل البحرين وأم ر عليهم العالء ابن احلضرمي ،فلما أتت هذه األموال من البحرين وافقت صالة الصبح ،فكانوا
يف مشهد رأوا هذه األموال ،فأتوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فلما انصرف النيب صلى هللا عليه وسلم من صالة الصبح
ضوا لاهُ" يعين وقفوا أمامه ينظرون إليه ففهم النيب صلى هللا عليه وسلم ما يريدون
ضوا لاهُ"  ،يعين وهو يف اخلارج "تا اعهر ُ
"تا اعهر ُ
ِ
اَّللِ صلهى ه ِ
ال أاظُنُّ ُك ْم اِمس ْعتُ ْم بُِق ُدوِم أِاِب عُبا ْي اد اة اوأانههُ اجاءا بِ اش ْي ٍء"
آه ْم اوقا ا
" فاتا با هس ام ار ُس ُ
اَّللُ اعلاْيه او اسله ام ح ا
ني ار ُ
ول ه ا
وهنا أمر مهم وهو لطفه صلى هللا عليه وسلم ورمحته أبمته ومراعاة ما يف النفوس من رغبات ،يعين هذه الرغبة يف الدنيا
موجودة هللا عز وجل ابتلى هبا اخللق ،هذه الرغبات اليت تكون موجودة يف النفس ،على من يرِب أن يالطفها حَّت
يهذهبا.
تقليال من
أيضا شيء مهم قوله " :اوأانههُ اجاءا بِ اش ْي ٍء" فجعل املال نكرة" :شيء" ً
ويف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ً
اَّللِ" مسعنا ،وهم يف هذا ال يراوغون مراوغة الثعلب إمنا صرح هلم فصرحوا له
اج ْل ااي ار ُس ا
ول ه
قيمته وأنه ال شيء" ،قاالُوا أ ا
وهذا فيه من األدب اْلم الذي على املرء أن يالحظه ،فإن كثري من األحيان يكون يف النفوس أشياء ونواجه هبا فنسارع

ابإلنكار ونراوغ ويكون األمر ظاهر علينا.
أيضا غاية يف األدب ،فإن ما ظهر على اإلنسان
فاملقصود أن موقف النيب صلى هللا عليه وسلم غاية يف اللطف وموقفهم ً
خصوصا أهنم إذا قالوا نعم حنن مسعنا ونريد رمبا اهتموا ابلطمع فرمبا كانوا يراوغون من أجل أن
آاثره ال يراوغ يف إخفائه
ً
ال يتهموا بصفة ،لكن املراوغة وحماولة املخادعة وحماولة إظهار الظاهر غري ما يف الباطن من صفات املنافقني.
اَّللِ" يعين
اج ْل ااي ار ُس ا
ول ه
النيب صلى هللا عليه وسلم راعى ما يف قلوهبم وأهنم َل يراوغوا مراوغة الثعلب إمنا صرحوا" :قاالُوا أ ا
يف نفوسنا رغبة يف هذا املال ،وَل يظهروا أنفسهم مثاليني وأهنم ال يريدون املال فصرحوا مبا يف نفوسهم وهذا املقصود.
قال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم" :فاأابْ ِش ُروا اوأ ِاملُوا اما يا ُسُّرُك ْم" هذا من كالم الَيب ،مبعين أبشروا وأملوا يعين سيأتيكم

وسيفتح لكم الدنيا وسيكون لكم سواء كان يف مال البحرين أو ما سيكون بعده ،وقد كان ،وهذا من عالمات النبوة
أن النيب صلى هللا عليه وسلم بشرهم مبا سيكون وكان ما بشرهم به.
لكنه حذرهم صلى هللا عليه وسلم فقال" :فاو هِ
اخ اشى اعلاْي ُك ْم" ،ما هذا الذي أخشاه عليكم وال أخشاه على
اَّلل اما الْ اف ْقار أ ْ
ا
األمة وال هذا الذي خيشى ،ما هذا الذي خياف أن يكون اإلنسان ليس معه ما يقيم به بدنه ليس هذا ما خيشى!
ِ
ِ
ت اعلاى ام ْن اكا ان قا ْب لا ُك ْم" ماذا حيصل لو بسطت الدنيا؟
اخ اشى اعلاْي ُك ْم أا ْن تُْب اس ا
ط اعلاْي ُك ْم الدُّنْياا اك اما بُسطا ْ
"ولاك ْن أ ْ
ا

وها" وإذا تنافسوا؟
وها اك اما تاناافا ُس ا
"فاتا ناافا ُس ا
﴿ح هَّت ُزْرُمتُ الْ ام اقابِار﴾ يعين
"وتُْل ِهيا ُك ْم اك اما أا ْهلاْت ُه ْم" وهذا حتقي ًقا ملا نفهمه من قول هللا تعاىل﴿ :أا ْهلاا ُك ُم الته اكاثُُر﴾ إىل مَّت؟ ا
ا
حَّت املوت!
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ب الش ِ
ات ِمن النِس ِاء والْبنِني والْ اقنا ِ
﴿زيِ ان لِلن ِ
اط ِري الْ ُم اقْنطاارِة﴾ الشيخ السعدي رمحه هللا
يف آية سورة آل عمران ُ
هاس ُح ُّ ا
هه او ْ ا ا ا ا ا
قسم الناس فيها إىل قسمني:
 قسم جعل الدنيا هي املقصود وهذا هو الذي ملا بسطت عليه الدنيا تنافس إىل أن أهلته إىل أن وصل املقربة وهو
تفكريه يف الدنيا وجتارته ،مث أنه يرتكه كله مث يسأل عنه كله ،يرتكه وراءه وال يستطيع أن أيخذ شيئًا ويسأل عنه كله،

وهذا غاية الندامة؛ أن يبذل اإلنسان عمره يف شيء مث يرتك كل شيء ويسأل عن كل شيء.
إمياان ابهلل
 قسم صاحبوا الدنيا أببداهنم وفارقوها بقلوهبم ،وهذا األمر لو اجتهد اإلنسان سيصل ،يعين لو مأل قلبه ً
خياال.
وإمياان بلقاء هللا ومعرفة للدنيا سيصل للمفارقة ،مبعىن أن هلا طريق وليست ً
عز وجل ً
ودربة ،حنن مر
من عرف اإلميان والتقوى عرف أنه يستطيع أن يفارق الدنيا بقلبه لكن هذا األمر حيتاج إىل علم وذكرى ُ

معنا أنه علينا أن نروض أنفسنا ،مثل ما يريض اإلنسان بدنه ألن القلب عضلة تريض مثلما تريض أعضاء البدن وتدرب
على أن تقلع عن الدنيا وحبها والذي جياهد هذه اجملاهدة ينفعه هللا ويعينه ألن احلول والقوة كلها من هللا.
فقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :فاو هِ
ِ
ط اعلاْي ُك ْم الدُّنْياا اك اما
اخ اشى اعلاْي ُك ْم أا ْن تُْب اس ا
اخ اشى اعلاْي ُك ْم اولاك ْن أ ْ
اَّلل اما الْ اف ْقار أ ْ
ا
ِ
ت اعلاى ام ْن اكا ان قا ْب لا ُكم" هنا فائدة مهمة:
بُسطا ْ
أن سبب فساد من قبلنا من األمم سواء كان من بقي وَل يهلك مثل اليهود والنصارى أو من أهلك مثل عاد ومثود
وفرعون ومن كان قبلهم أن األمر املشرتك بينهم كلهم أن الدنيا بسطت هلم فلما بسطت هلم حصل التنافس.
ملا تبسط الدنيا يستطيع اإلنسان أن أيخذ من دنياه اليت بسطت له ما ينفعه ويشبعه ويوصله ،لكن هم َل يتوقفوا فقط
أن الدنيا بسطت هلم فانتفعوا هبا ،بل انتقلوا إىل شيء أعلى منه وهو التنافس فيها ،وهذا التنافس فيها سيحقق ما
احلايااةُ الدُّنْياا لاعِب اواهلْو اوِزيناة﴾ مث أييت "التفاخر
﴿اعلا ُموا أاهمناا ْ
فهمناه من آية سورة احلديد؛ هللا عز وجل وصف الدنياْ :
والتكاثر" فالتفاخر والتكاثر هذا معناه أن اإلنسان ال يقتنع أن هذا الشيء الذي معه أنه يَطي حاجته ،بل يبحث هل
من مزيد فيتنافس من أجل أن يتفاخر ،فيحصل يف التنافس التكاثر.
مثال من ستة غرف فيضرب هذه الستة يف ثالثة أضعافها حبيث أنه يضاعف على
يعين يكون يكفيه هو وأبناؤه بيت ً
نفسه ويكاثر على نفسه املكان ،فيتنافس مع غريه من أجل أن يكون مثل غريه أول األمر مث البد أن يكون أكثر،
وهكذا ،فإ ًذا الدنيا يف أصلها لعب وهلو وزينة ،مث الناس أيتوا للعب واللهو والزينة فيتكاثرون ويتفاخرون ،يتكاثروا من
اللهو واللعب والزينة ويتفاخر بعضهم مع بعض يف هذا.
فلذلك البد أن تنظر إىل أمور الدنيا هبذه الطريقة؛ الدنيا خذ منها ما يقيمك وتوسع فيها ما يشرح صدرك ،لكن ال
أفعاال يف الدنيا هو أنه
أحياان تكون أكثر البواعث اليت تبعث اإلنسان على أن يفعل ً
تدخل فيها منافسة مع غريك ألنه ً

رأى غريه فعل ال أن املصلحة تعود عليه بل جملرد أن غريه فعل هذا امسه (التنافس) ،أنت فعلت أان أسبقك ،أنت تسبقيه
وهو يسبقك وتبقى طوال األايم أمام أعيننا أشخاص نريد أن نسبقهم البد يف الدنيا ،وكل واحد يبُتلى أبشخاص َمتلفني
أحياان يكون البعيدين الناس الذين
أحياان األخوة األشقاء يكون التنافس على أشده و ً
يعين ليس شرط نفس األشخاصً ،
جيتمعون يف األعمال.
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املهم التنافس معناه أن اإلنسان يعمل أو حيصل من أعمال الدنيا يبيع يشرتي يقتين من أشياء الدنيا ليس حلاجته يعين
أيضا توسع إمنا جملرد أنه ينافس غريه ،فإن قيل فعلوا يقول فعلت وإن قيل سافروا يقول سافرت،
ال ضرورة وال حاجة وال ً
حَّت بلغ احلال إن قيل اعتمروا نقول اعتمرت!
يبقى فقط جملرد أننا داخلني يف تنافسات ،وإن قيل أننا سكنا يف فندق كذا وكذا يقول وأان سكنت ،فتبقى املسألة جمرد
تنافس فال رغبة يف تَطية احلاجات أو الضرورايت أو التوسيع على األبناء ،والتوسيع على األبناء قربة إىل هللا ،لكن
التوسيع على األبناء قربة إىل هللا إذا َل تكن داخلة يف مسألة تنافس ،إذا حصل التنافس من الذي سيشتَل يف التنافس؟
القلب "وتلهكم كما أهلتهم" القلب يتنافس ألنه سريقب ما يفعلون ويطلب ما يفعلون ،يرقبهم مث يبحث من أين أتوا به
وكيف أكون أحسن منهم فإذا دخل اإلنسان يف التنافس دخل يف االلتهاء.
فلذلك مما يُفهم من هذا األمر كله أن الناس يعيشون يف الدنيا بالءات وقد حيرموا من أشياء ويوهب هلم أشياء
 oفما ُحرم منه اإلنسان إن كانت مصلحته فيما حرم فعليه أن يسأل هللا أن ييسره ،عليه أن يسأل هللا عز وجل
أن جيعل طريقه يسري إليه ،أنت اآلن ُحرمت شيء وأنت حتتاجه وهذا ليس له عالقة ابلتنافس اسأل هللا أن
يعطيك ،اسأل هللا أن ييسر أسباب العطية ،هذا فيما حرمته
 oوفيما أعطاك هللا عز وجل ال تفكر يف عطيته لَريك إمنا فكر فيما أعطاك ،فتشكره وامحده وهو سبحانه وتعاىل
من عنده أييت املزيد.
انتهى اللقاء الرابع وهلل احلمد

13

