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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:
مراجعة للباب الثامن.
اب ال اْمطاُر.
ي اويُ اق ُ
 )9اَبب اذ اهاب َّ
الصاِل ا
ال الذ اه ُ
َ )10بب اما يُتَّ اقى م ْن ف ْت ناة ال اْمال اوقا ْول َّ
اّلل تا اع اال{ :إ ََّّناا أ ْام اوالُ ُك ْم اوأ ْاواَل ُد ُك ْم ف ْت ناة}.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
نبدأ جلستنا يف قراءتنا لصحيح البخاري كتاب الرقاق ابلباب الاان اليي أن نرران عليه نرور سرع .

َّاس إ َّن او ْع اد َّ
اَبب قا ْول َّ
السعي}
ْص اَاب َّ
اّلل احق} إل قوله{ :م ْن أا ْ
اّلل تا اع اال { :اي أايُّ اها الن ُ
ور َّ
الش ْيطاا ُن.
اَجْعُهُ ُسعُر ،قا ا
ال ُُمااهد :الْغا ُر ُ

[فاطر]6 ،5:

أوًل مبناقشة اآلعة مث ننتقل إىل احلدعث اليي حتت الباب.
نبدأ ا
احلياة الدُّنْيا وًَل ع غَّرنَّكم ِابللَّ ِه الْغَرور ( )٥إِ َّن الشَّيطَا َن لَكم عدو فَ َِّ
ِ
ِ
اَّتيوه
ْ َ
ْ
َ َ َ
﴿ي أَعُّ َها النَّاس إ َّن َو ْع َد اللَّ ه َحق فَ َال تَغَّرنَّكم ََْ
َ
ِ
ِ
ِ
َصح ِ
ِ
السعِ ِي﴾.
اب َّ
َعد ًّوا إََّّنَا عَ ْدعو ح ْزبَه ليَكونوا ن ْ أ ْ َ
يف اآلعة ﴿إِ َّن َو ْع َد اللَّ ِه َحق﴾ ععين ابلبعث والاواب والعقاب ،وعد هللا حق بلقائه سبحانه وتعاىل ،وعد هللا حق ابجملازاة،
وعد هللا حق ابلعقوابت اليت تنزل على العاص.
﴿وًَل عَغَّرنَّكم ِابللَّ ِه الْغَرور﴾ الغرور هو الشيطان.
َ
عغرت اإلنسان ابهلل ،نا نعىن أن عغرت اإلنسان؟
املقصود النهي أن ّ
خصوصا لو كان هيا وقت عزنه على املعصية ،ععين وقت دخوله املعصية عدخل املعصية
ععمل املعصية وعتمىن املغفرة
ا
غره الشيطان.
غره الغرور ععين ّ
ويف قلبه أن هللا غفور رحيم فيكون بيلك قد ّ
وبني لنا عداوته لئال نلتفت إىل تزعينه لنا الشهوات الردعئة ،يف حال
اآلعة شاهد على هني هللا ابًلغرتار ابلشيطانّ ،
عسوله يف نفوسنا ن أن العبد إذا اقرتف الينب استطاع أن ععود إىل توبة هللا عز وجل
املؤننني اًلغرتار نعناه اًلقتناع مبا ّ
مبجرد انتهائه ن الينب ،واحلقيقة أن العبد إذا دخل هبيه النيّة ععين مل عدخل الينب بغفلة إَّنا دخل الينب بقصد ون
نر نعنا ساب اقا عبعد عنه أن متيل
استشعار أن هللا عز وجل ًل عقبل هيا األنر وًل عرضاه ّ
ونىن نفسه ابلتوبة فهو كما ّ
نفسه إىل التوبة أو تنشرح نفسه إىل التوبة ،ععين عبعد ع أن عيسر له التوبة ،ألن التوبة هلا أسباب ون أسباب التوبة
أن عشرح هللا عز وجل صدر التائب للتوبة ،وهللا عز وجل عشرح صدر الصادقني ،ععين لو غفلوا أخطؤوا ،واب آدم عغفل

وخيطئ غي ملا عكون العبد نتعمد ليلك.
﴿فَ َِّ
اَّتيوه َعد ًّوا﴾ ععين أنزلوه ن أنفسكم ننزلة األعداء وجتنبوا طاعته.
عدو هللا
عدوا،
عدوه ًّ
وخصوصا أن هيا العدو هللا عز وجل أخربان أنه عدوان ا
ا
أعضا ،هو ّ
نعىن ذلك ن طاعتنا هلل اَّتاذ ّ
عز وجل ن جهة كفرانه ،سيأتينا يف األعراف كالم ع عداوته ون نوقفنا ننه ،وهللا عز وجل حيران ننه فهو عدو
دائما عداوة الشيطان.
دائما ونراجعها ا
لنا ،فالب ّد أن عكون ن عقيدتنا اليت نستنهضها ا
﴿فَ َِّ
اَّتيوه َعد ًّوا إََِّّنَا عَ ْدعو ِح ْزبَه﴾ ععين الشيطان ن ال ّدعاة عدعو ،لك عدعو حزبه إىل السعي ععين عدعوهم إىل الكفر
جرا
ون مثّ عدعو حزبه ليكونوا ن أصحاب السعي ،ععين لي نباشرة إَّنا ا
أوًل عدعوهم إىل الكفر واملعاصي وجيرهم ا
إىل أن عصبحوا ن أصحاب السعي والسعي املقصود به النار.
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نر نعنا أن
أنيت إىل احلدعث اليي ّ

نر نعنا الكالم حول
اليي فيه وصف لوضوء النيب صلى هللا عليه وسلم ،أن ّ

حدعث عامان رضي هللا عنه ،نقرأ احلدعث مث نرى وجه العالقة.

ِ
ِ
ِ
َخبَ َرِين ن َعاذ بْ َعْب ِد
َحدَّثَنَا َس ْعد بْ َح ْفص َحدَّثَنَا َشْي بَان َع ْ َْحي َي َع ْ حمَ َّمد بْ ِ إِبْ َراه َيم الْقَرش ِّي قَ َال أ ْ
َن محْرا َن ب أَاب َن أَخب ره قَ َال أَتَيت عاْما َن ب عفَّا َن بِطَهور وهو جالِ علَى الْم َق ِ
ضأَ
اع ِد فَتَ َو َّ
َّ
َ َْ َ
ْ
َ َ َ
َ َ
الر ْمحَ ِ أ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ
ِ
اّلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم تَ َو َّ
َح َس َ الْوضوءَ مثَّ
صلَّى َّ
َح َس َ الْوضوءَ مثَّ قَ َالَ :رأَعْت النِ َّ
ضأَ َوه َو ِيف َه َيا الْ َم ْجل ِ فَأ ْ
فَأ ْ
َّيب َ
ضأَ ِناْل ه َيا الْوض ِ
ِ
وء مثَّ أَتَى الْمس ِج َد فَرَك َ رْك َعتَ ْ ِ
َّم ِن ْ َذنْبِ ِه)) قَ َال:
قَ َالَ (( :ن ْ تَ َو َّ َ َ
ني مثَّ َجلَ َ غفَر لَه َنا تَ َقد َ
َْ
َ َ
اّلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َمًَ(( :ل تَ ْغتَ ُّروا))!
صلَّى َّ
َوقَ َال النِ ُّ
َّيب َ
ععين بعدنا ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم فضل الوضوء وفضل الدخول والصالة وأهنا سبباا للمغفرة هنى ع اًلغرتار.
عغر اإلنسان فيقول له هنا كفارة
نا العالقة بني اآلعة اليت قرأانها ن فاطر وبني احلدعث؟ العالقة واضحة أن الشيطان ّ

وهنا كفارة وهنا طاعة تستطي أن تعملها فتك ّفر ذنوبك فادخل يف الينوب واقتحم الينوب مث صلي ركعتني وعتاب
عليك! توضأ فأحس الوضوء وصلي ركعتني عغفر لك نا تقدم ن ذنبك!
وليلك ملا عتداول الناس نال هيا احلد عث أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن ن توضأ فأحس الوضوء مث صلى
أعضا اللفظة األخية ن كالم النيب صلى هللا عليه وسلم وهو قوله
ركعتني غفر له نا تقدم ن ذنبه ،عليهم أن عتداولوا ا
صلى هللا عليه وسلمًَ" :ل تَ ْغتَ ُّروا" واملعىن ًل تغرتوا فتسرتسلوا يف الينوب.
تبني لنا العالقة بني آعة فاطر وبني حدعث النيب صلى هللا عليه وسلم ،الشيطان هو الغَرور والناس عغرتون ععين كأن
َّ
فغره،
الشيطان هو اليي عنادي على ن عشرتي تعال اشرتي نين بضاعة مث إذا أتى املشرتي عرعد أن عشرتي خدعة ّ

غره ،كأن الناس يف سوق والشيطان
فاإلنسان عكسب بعد ذلك الغرور ،ععين اليي بني عدعه غرور والشيطان هو اليي ّ
عنادي على بضاعته فيغرت به الناس ،ملا عنادي كما يف اآلعة ﴿إََِّّنَا عَ ْدعو ِح ْزبَه﴾ كأنه عقف عنادي على بضاعته الكاسدة،
ِ ِ
ِ
َصح ِ
السعِ ِي﴾ والنيب صلى هللا عليه وسلم بعدنا وصف هيا الفضل قالً" :ل تغرتوا"
اب َّ
﴿عَ ْدعو ح ْزبَه ليَكونوا ن ْ أ ْ َ
واملعىن أن الشيطان ًل جيعلكم تسرتسلون يف الينوب مث عقول لكم هيع الركعتني ت ّكفر لكم ذنوبكم.
نقرأ شرح اب حجر رمحه هللا ،قال:
وحاصله ًل حتملوا الغفران على عمونه يف مجي الينوب فتسرتسلوا يف الينوب اتكاًل على غفراهنا ابلصالة
كنا اتفقنا أن الصالة اليت تكفر الينوب هي املقبولة ،واملقبول ن الصالة ًل أحد ن الناس عستطي أن حيكم على
صالته وععرف أهنا نقبولة ،وكنا اشرتطنا أن ثالثة شروط:

 الشرط األول :أن تكون هيه الصالة انبعة ن قوة إميان.
 الشرط الااين :أن عكون هناك احتساب.

 الشرط الاالث :أن نعتقد أن هيه الصالة إَّنا تكفر الصغائر وليست الكبائر.
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فإ ّن الصالة اليت تكفر الينوب هي املقبولة وًل اطالع ألحد عليه.

ظهر يل جواب آخر وهو أن املكفر ابلصالة هي الصغائر فال تغرتوا فتعملوا الكبية بناء على تكفي الينوب ابلصالة
فإنه خاص ابلصغائر أو ًل تستكاروا ن الصغائر فإهنا ابإلصرار تعطى حكم الكبية فال عكفرها نا عكفر الصغية.
على كل حال هيا احلدعث صحيح وهو أن إحسان الوضوء مث صالة ركعتني هو سبب ملغفرة نا تقدم ن ذنب ،لك
هيا احلدعث النيب صلى هللا عليه وسلم قال فيهًَ" :ل تَ ْغتَ ُّروا" واملعىن أن اإلنسان وإن عرف نكفرات الينوب فإن هيا
ًل عسمح له أبن عسرتسل يف املعاصي.
والسبب يف ذلك:
أن قصد الينب ن وعد النف ابلتوبة سبب إلبعاد التوبة ع هيا الشخص ،ععين الشخص اليي عدخل يف الينب
تعظيما هلل ،اليي
ا

وهو عقول لنفسه سأتوب بعد الينب عقال له التوبة بعيدة عنك ،هللا عبعدها عنك ،ألن هيا لي
عفعل هيا الفعل خيسر التعظيم.
األنر الااين عقال ًل تغرتوا مبعىن أن هناك شروطاا جتعل هاتني الركعتني سبب لكفارة الينوب ون أمهها قوة اإلميان،

والينوب ملا عدخلها اإلنسان أول أثر للينوب ضعف اإلميان ،أول أثر أن الينب أيكل شيء ن إميانك ،ععين أنت
فلما تدخل يف املعصية عنقص اإلميان ،فالشرط هليه األجور ن جهة
اآلن تطي هللا ّ
وحتصل ابلطاعات زيدة إميانّ ،
كوهنا ك ّفارة للينوب أن عكون صاحب إميان ،وملا عقرتف اإلنسان الينب عدخل يف نقص اإلميان.
أعضا يف هناعة األنر هي
فاملقصود ًل تغرتوا هيه األجور املرتبة على الركعتني حتتاج ننكم إميان وحتتاج ننكم احتساب ،و ا
أصر اإلنسان على الصغية فهي مبنزلة الكبية فلم تدخل يف الغفران.
ًل تكفر إًل الصغائر ،وإذا ّ
كاي ن الناس عتداولون هيا احلدعث –اآلن خاصة -وعرجون غاعة الرجاء وأن ركعتني سبب للمغفرة والنيب صلى هللا
عليه وسلم عقولًَ" :ل تَ ْغتَ ُّروا" ،فال جتعلوا هيا احلدعث إحدى حبائل الشيطان اليت توق اإلنسان يف املعصية وهتونون
عليه املعاصي؛ ألنه لو هانت املعصية هيا نفسه ذنب غي ذنب املعصية.
قال :أو أن ذلك خاص أبهل الطاعة فال عناله ن هو نرتبك يف املعصية وهللا أعلم
أعضا نالما اتفقنا أن هيا احلدعث وارد يف أهل الطاعة ععين أهل اإلميان فال عناله نرتكب املعصية.
ععين ا
الباب التاس :

اب ال اْمطاُر
ي اويُ اق ُ
اَبب ذا اهاب َّ
الصاِل ا
ال الذ اه ُ
قال العيين" :أي هيا الباب يف ذكر ذهاب الصاحلني أي نوهتم.
وذهاب الصاحلني -نوهتم -ن أشراط الساعة وقرب فناء الدنيا ،وملا قال :اليهاب املطر قصد بيلك أن هيه ن
الكلمات املشرتكة ععين اليهاب مبعىن املوت واليهاب مبعىن املطر.
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أورد احلدعث:

الص ِ
احلو َن ْاأل ََّول فَ ْاأل ََّول َوعَْب َقى ح َفالَة َكح َفالَِة الشَّعِ ِي أ َْو الت َّْم ِر ًَل
صلَّى َّ
اّلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم(( :عَ ْي َهب َّ
قَ َال النِ ُّ
َّيب َ
اّللِ :ع َقال ح َفالَة َوحاَالَة.
اّلل َابلَةا)) .قَ َال أَبو َعْبد َّ
ع بَالِي ِه ْم َّ

الص ِ
احلو َن ْاأل ََّول فَ ْاأل ََّول" املقصود به قبض أرواحهم.
"عَ ْي َهب َّ
"وعَْب َقى ح َفالَة –أو حاَالَة "-هيا شك ن الراوي واملقصود أن الكلمتني سواء حاالة أو حفالة.
َ
ِ
ِ
"ح َفالَة َكح َفالَة الشَّع ِي أ َْو الت َّْم ِر" قال احلاالة الرديء ن كل شيء.
ععين اليي عبقى حفالة أو حاالة ن الشعي أو التمر ععين عبقى ن الناس الردعئني ننهم.

وقيل آخر نا عبقى ن الشعي والتمر أرداه.
نعناه الصاحلون عيهبون األول فاألول يف كل زنان وعبقى حاالة الناس أو حفالة الناس ععين الردعئني ن الناس.
احلاالة سقط الناس وأصلها نا عتساقط ن قشور التمر والشعي.
ععين التمر له قشور والشعي له قشور نا عتساقط ننه عسمى حاالة أو حفالة ،فييهب الناس الصاحلون األول فاألول
إمياان وأقلهم تقوى أي أردؤهم.
لكل جيل ،وعبقى نا عتساقط ن الناس ،وسقط الناس مبعىن حاالتهم وأضعفهم ا
قدرا وًل عقيم هلم وزاان.
قولهً"َ :ل ع بَالِي ِه ْم َّ
اّلل َابلَةا" قال اخلطايب :أي ًل عرف هلم ا
وهيا عستمر إىل أن أتيت قيام الساعة فال تقم الساعة إًل على شرار اخللق!
قال اب بطال :يف احلدعث أن نوت الصاحلني ن أشراط الساعة ،وفيه الندب إىل اًلقتداء أبهل اخلي والتحيعر ن
خمالفة طرعقهم خشية أن عكون ن خالفهم مم ًل ععبأ هللا هبم.
ععين يف كل زنان هناك صاحلني وأتقياء وأهل علم وجتد الناس بكل عسر وسهولة عق ننهم تعدي عليهم وإساءة أدب
يف حقهم وعدم احرتام هلم ،فيكونوا داخلني يف هيه احلال أنه عبقى حاالة أو حفالة ن الناس ًل عبايل هللا هبم ،املقصود
أن الصاحلني عيهبون األول فاألول ننهم مث إذا بقي يف كل جيل -قبل أن تقوم الساعة– عبقى يف كل جيل حاالة
اخللق ،مث إذا أخرج هللا عز وجل صاحلني عكون نف األنر نرة أخرى ن نف جيلهم ون نف سنهم عكون هناك
أصال صاحلني!
حاالة ،وهكيا إىل أن تقرتب الساعة فييهب الصاحلون األول فاألول ،فتأيت أجيال ًل عوجد فيها ا
ن صور حاالة الناس أو حفالة الناس :العزمية على خمالفتهم ،واًلنتهاض الدائم ملخالفتهم! فكلما مس الناس للعلماء
فتوى أو مسعوا هلم أنر خيالف هواهم انتهضوا لكي ععارضوا هؤًلء ،فيكونون ن حاالة الناس اليع ًل عبايل هللا هبم
ابلة ،وهيا األنر واضح ونوجود وحيركه ن حيركه ن أهل الشر.
فاملقصود أن فيه حث على اًلقتداء أبهل اخلي ،فكلما اقتدى اإلنسان أبهل اخلي كان ن أهل اخلي.
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أنيت للباب اليي بعده:

اَبب اما يُتَّ اقى م ْن ف ْت ناة ال اْمال اوقا ْول َّ
اّلل تا اع اال﴿ :إ ََّّناا أ ْام اوالُ ُك ْم اوأ ْاواَل ُد ُك ْم ف ْت ناة﴾
أوًل مث نشرح األحادعث الواردة يف الباب.
هيه اآلعة يف سورة التغاب  ،نشرح اآلعة ا
﴿إََِّّنَا أ َْن َوالك ْم َوأ َْوًَلدك ْم فِْت نَة﴾ املقصود "إَّنا" هيه أداة حصر ،كأنه حيصر عالقتنا ابملال واألوًلد أهنم فتنة لنا.
وتدور الفتنة يف ثالثة أمور َبلنسبة لألموال واألوَلد:
القوة يف حتصيلها ،فتنة ن جهة كون عقضي اإلنسان زننه األول يف متنيها والتفكي فيها،
ً
أوَل الفتنة يف صرف اجلهد و ّ
عقضي زهرة شبابه يف التفكي فيها يف املقابل أن اليي وفقه هللا عكون شاب نشأ يف طاعة هللا ،أنانيه حول الباقيات
الصاحلات

اثنيًا الفتنة يف صرف القوة يف احملافظة عليها وتنميتها ،ععين عنشأ الناشئ وهو عف ّكر كل قوته يف التفكي يف األنوال
واألوًلد مث ععطيه هللا عز وجل األنوال واألوًلد فتكون فتنته ن جهة ش ّدة احلرص على احملافظة عليها وعلى تنميتها.
 فيكون قضى العمر األول يف متنيها.
 وقضى العمر الباقي يف احملافظة عليها واحلرص عليها.
اثلثًا يف عالقته بربه جيعل نقياس رضاه وسخطه على األنوال واألوًلد ،ن جهة نا عق يف قلبه ن اًلعرتاض على قدر
هللا إن وق يف هيه األنوال أو األوًلد شيء ًل عرضاه.
هيه الفتنة تتصل برضاه ع هللا ،فإذا وق يف القضاء والقدر شيء ًل عناسبه فنت به فلم عرض ع هللا ،إذا رأى أحد
أحس ننه يف األنوال واألوًلد وق يف قلبه حسد ،إذا أحد آذاه يف ناله أو ولده وق يف قلبه حقد.
فيبقى نا يف حياته واليي به عرضى ع هللا أو ًل عرضى فهيه األشياء إن حصل فيها قضاء وقدر ًل عناسبه وًل جيد يف
قلبه رضا ع هللا ،بل إن رأى أحد أفضل ننه فيها حسده ،وإن أحد آذاه فيها حقد عليه ،فتكون األنوال واألوًلد
سبب ن أهم األسباب يف وقوع الناس يف حبائل الشيطان سواء كان يف أنراض القلوب وآاثنها أو اآلاثم اليت ترتكبها
اجلوارح ،ععين لي هناك قتل إًل سببه األنوال واألوًلدً ،لب ّد أن عكون هيا أصل سببه ،لي هناك اعتداء يف السرقة

إًل عكون أصلها األنوال واألوًلد والشهوات اليت وراءها.
ِ
َِّ
نر نعنا وسيمر نعنا
ففي سورة التغاب حصرت الفتنة يف حق األنوال واألوًلد﴿ :إَّنَا أ َْن َوالك ْم َوأ َْوًَلدك ْم فْت نَة﴾ ،وقد ّ
نر نعنا ملا كنا نتدارس آعة سورة آل عمران،
ا
أعضا يف الباب القادم أهنا زعنة ،وملا تسم زعنة ًل تظ على وجه املدح كما ّ
ألن هللا عز وجل قال﴿ :ق ْل أَؤنَبِّئكم ِِبَْي ِّن َٰذَلِك ْم﴾ ععين نعىن ذلك أن هيا على وجه لكم أهنا زعنة.
نعيد القاعدة اليت تعلمناها ن سورة آل عمران :حن نتعانل ن املال واألوًلد نعانلة ن عصاحب ولي ن جيعلها
نقصوده ،راجعوا نرة أخرى كالم الشيخ السعدي يف تفسي هيه اآلعة ،قسم الناس يف نسألة األنوال إىل قسمني:
 .1قوم جعلوا املال نقصدهم فصرفوا حياهتم كلها ورضاهم وسخطهم على املال واألوًلد وغيها ن األشياء اليت
ذكرت يف آعة آل عمران.
 .2قسم آخر عرفوا املال وجعلوه وسيلة للمقصد وهي ح اقا وسيلة للمقصد.
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نف ّكر كيف تكون وسيلة للمقصد؟

 oلو متناها العبد وأراداها فيطلبها ن هللا ،فبيلك ععبد هللا ابلطلب.
 oإذا متناها وعد ربه أنه إذا حصل عليها أن عصرفها فيما عرضي هللا عز وجل وتكون قربة إىل هللا وعفي بوعده
فتكون هيه قربة هلل وهو عصاحبها وهي ليست يف قلبه
 oإذا حصل عليها وتصدق هبا واحتسب األجر عند هللا عز وجل سيجد يف قلبه ن زيدة اإلميان نا جيد فتكون
هيه سبب يف قربه ن هللا
 oإن حصل يف هيه األنوال نا ًل عرضاه هو رضي ابهلل عز وجل وقال :إان هلل وإان إليه راجعون فعرف أننا نلك
هلل وأن نا َّنلكه نلك هلل عز وجل وأن كلنا عائد هلل عز وجل..

إىل آخر التصرفات اليت تدل على أن املال عصاحبه ولي يف قلبه.
أيتينا بعد ذلك احلدعث:

اّلل عْنه ،قَ َال :قَ َال رسول َِّ
ِ
صلَّى هللا َعلَْي ِه َو َسلَّ َم(( :تَعِ َ َعْبد ال ِّدعنَا ِرَ ،وال ِّد ْرَه ِم،
َع ْ أَِيب هَرعْ َرةَ َرض َي َّ َ
اّلل َ
َ
ِ ِ
ِ
ض))
يص ِة ،إِ ْن أ ْع ِط َي َر ِض َيَ ،وإِ ْن َملْ ع ْع َ
ط َملْ عَْر َ
َوال َقطي َفةَ ،واخلَم َ
هنا تبيَّنت جمموعة أمساء متال األنوال يف حياة الناس ،فم هيه األمساء :الدعنار والدرهم والقطيفة واخلميصة ،هيه كلها
عبارة ع أنور تتصل ابألنوال يف الدنيا.
النيب صلى هللا عليه وسلم قال تع عبد هيه األشياء ،فهل ممك أن عكون اإلنسان وصل إىل حد أن عؤله هيه األشياء
ت َن ِ َّاَّتَ َي إِلََٰ َهه َه َواه﴾ ،فم اَّتي إهله هواه فكانت
فتصبح إهله ن دون هللا! نعم ،كما قال سبحانه وتعاىل﴿ :أَفَ َرأَعْ َ

هيه األنور يف قلبه هي املسيطرة على نفسه حبيث أنه عصل يف هناعة األنر أنه ًل عرضى وًل عسخط إًل بسبب هيه
عبدا هلا.
األنور ،فكأنه صار ا
﴿إََِّّنَا أ َْن َوالك ْم َوأ َْوًَلدك ْم فِْت نَة﴾ فتأيت هيه األنور فيها ،رضاه ع هللا عز وجل بسبب هيه األنوال ،رضاه ع األقدار
عبدا هلواه بسبب أن نا أعطاه هللا عز وجل
قسمت له أو لغيه بسبب هيه األنوال ،إذن عصل اإلنسان أن عكون ا
اليت ّ

إيه جعله إهله فأطاعه ن دون هللا.
عبدا؟ ل عق ّدم العبادات هلا لك رضاه وسخطه كله دائر حول املال ،إن حصل
نا نعىن طاعته أو نا نعىن أن عكون ا
عليه رضي وإن مل حيصل عليه مل عرضى.
نرى نراتب رضاه.
ِ ِ
أوًل ن جهة هللا عز وجل :ععين ًل عرضى ع هللا إًل إذا أعطاه هللا عز
ض" سنبدأ ا
"إِ ْن أ ْعط َي َرض َيَ ،وإِ ْن َملْ ع ْع َط َملْ عَ ْر َ
وجل ،مبعىن أنه ميك أن عرتك الطاعات والعبادات إذا مل أييت األنر على هواه.
ناال نا أعطي نا عرعده فيرتك الصالة والصيام! عقول أان فعلت كل شيء
ععين أييت أحد عصلي وعصوم مث جيد نفسه ا
وربنا مل ععطيين! فهيا نعناه أنه عبد هلواه إذا أعطي نا عرعده ونا عرغبه أطاع هللا وإذا مل ععط نا عرغبه نا عطيعه!
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ويل أنره ،يف أولياء األنور عكون العبد عاهد هللا أن هيا ويل أنره ،مبجرد نا عكون ويل أنر
ا
أعضا نال هيه الصورة يف ّ

عليه السم والطاعة فهو ًل عسم وًل عطي إًل إذا ويل أنره أعطاه على هواه ،إذا نا أعطاه ًل عقبل أن عسمعه وعطيعه،
طبعا ن أعظم اخلياانت اليت ععيشها الناس كوهنم ًل عطيعون إًل إذا أتى األنر على هواهم وهيا اليي ععيشه
وهيه ا
الناس املال فتنهم والدنيا فتنتهم إىل درجة أهنم ًل عرضون ع رهبم إًل إذا أعطاهم وًل عرضون ع ويل أنرهم إًل إذا
عبدا هلواه.
فالسم والطاعة نقرونة ابهلوى فيكون اإلنسان يف تلك احلال ا
أعطاهم ويل أنرهمّ ،

ِ
صلَّى هللا
َع ِ ابْ ِ جَرعْجَ ،ع ْ َعطَاء ،قَ َالَِ :مس ْعت ابْ َ َعبَّاس َر ِض َي َّ
اّلل َعْن ه َما ،عَقولَ :مس ْعت النِ َّ
َّيب َ
ِ
ِ
آد َم إًَِّل
آد َم َو ِاد َي ِن ِن ْ َنال ًلَبْتَ غَى َاثلِاااَ ،وًلَ ميََْل َج ْو َ
ف ابْ ِ َ
َعلَْيه َو َسلَّ َم عَقول(( :لَ ْو َكا َن ًلبْ ِ َ
ب))
الت َُّرابَ ،وعَتوب َّ
اّلل َعلَى َن ْ ََت َ
ول َِّ
صلَّى هللا
َخبَ َرَان ابْ جَرعْج ،قَ َالَِ :مس ْعت َعطَاءا ،عَقولَِ :مس ْعت ابْ َ َعبَّاس ،عَقولَِ :مس ْعت َرس َ
أْ
اّلل َ
ِِ
َن ًِلب ِ ِ
ِ
ب أ َّ
آد َم إًَِّل
َح َّ
ني ابْ ِ َ
َعلَْيه َو َسلَّ َم عَقول(( :لَ ْو أ َّ ْ َ
َن لَه إِلَْيه ناْ لَهَ ،وًلَ ميََْل َع ْ َ
آد َم ناْ َل َواد َن ااًل َأل َ
اّلل علَى ن ََتب)) قَ َال اب عبَّاس" :فَالَ أ َْد ِري ِن القر ِ
آن ه َو أ َْم ًلَ" ،قَ َالَ :و َِمس ْعت
ْ َ
الت َُّرابَ ،وعَتوب َّ َ َ ْ َ
َ ْ
ِ
ك َعلَى املِْن َِرب.
ابْ َ ُّ
الزبَ ِْي ،عَقول ذَل َ
الر ْمحَ ِ بْ سلَْي َما َن بْ ِ الْغَ ِس ِيل َع ْ َعبَّ ِ
اس بْ ِ َس ْه ِل بْ ِ َس ْعد قَ َالَِ :مس ْعت
َحدَّثَنَا أَبو ن َعْيم َحدَّثَنَا َعْبد َّ
ِِ
ِ ِ
اّلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َكا َن عَقول:
صلَّى َّ
ابْ َ ُّ
الزبَ ِْي َعلَى الْمْن َِرب مبَ َّكةَ ِيف خطْبَته عَقولَ :ي أَعُّ َها النَّاس إِ َّن النِ َّ
َّيب َ
ِ ِ
َن اب آدم أ ْع ِطي و ِادي ن ْلئاا ِن َذهب أَح َّ ِ ِ ِ
ب إِلَْي ِه َاثلِااا َوًَل عَس ُّد
َح َّ
ب إلَْيه َاثنياا َولَ ْو أ ْعط َي َاثنياا أ َ
«لَ ْو أ َّ ْ َ َ َ َ َ ا َ ْ َ َ
ب ».
آد َم إًَِّل الت َُّراب َوعَتوب َّ
َج ْو َ
ف ابْ ِ َ
اّلل َعلَى َن ْ ََت َ
اّلل علَي ِه وسلَّم قَ َال(( :لَو أ َّ ِ
اّللِ َ َّ
َخبَ َرِين أَنَ بْ َنالِك أ َّ
آد َم َو ِاد اي ِن ْ َذ َهب
َن َرس َ
ول َّ
أْ
َن ًلبْ ِ َ
ْ
صلى َّ َ ْ َ َ َ
ب)).
ب أَ ْن عَكو َن لَه َو ِاد َي ِن َولَ ْ ميََْلَ فَاه إًَِّل الت َُّراب َوعَتوب َّ
َح َّ
اّلل َعلَى َن ْ ََت َ
أَ
هيا احلدعث مما اشتهر عند الصحابة حىت أن اب عباس عقول« :فَالَ أ َْد ِري ِن القر ِ
آن ه َو أ َْم ًلَ» ،وليلك أييت يف
َ ْ
الرواعة األخية يف احلدعث:

ِِ
يد حدَّثَنَا َمحَّاد ب سلَمةَ ع َاثبِت ع أَنَ ع أيب قَ َال :كنَّا نَرى ه َيا ِن الْقر ِ
آن َح َّىت
َْ
ْ َ َ َْ
َوقَ َال لَنَا أَبو الْ َول َ
َ َ ْ ْ
َ ْ َّ
ت أَ ْهلَاك ْم التَّ َكاث ر.
نََزلَ ْ
ععين كانوا عرون هيا احلدعث كأنه ن القرآن ن كارة تكراره حىت أنزل هللا عز وجل﴿ :أَ ْهلَاكم التَّ َكاث ر﴾.
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نرى جممل نعىن احلدعث.

ِ
آد َم َو ِاد َي ِن ِن ْ َنال ًلَبْتَ غَى َاثلِااا" هيا إشارة إىل الطم  ،فلو كان عنده
قال النيب صلى هللا عليه وسلم " :لَ ْو َكا َن ًلبْ ِ َ
"و ِاد اي َن ْلئاا ِن ْ ذَ َهب" ،ويف الرواعة الاالاة " :لَ ْو أ َّ
َن ًِلبْ ِ آ َد َم ِناْ َل َواد َن ااًل" كل هيه
وادين ن نال ويف الرواعة الاانيةَ :
عظيما وادي كبي فيه نال ،حىت لو هيا وجد ليقتن اإلنسان أن إرادته للمال ليست ن جهة
أدلة على أن شيئاا ا
أعضا الزيدة ،وهيا
الضرورة وًل احلاجة وًل حىت التوس وإَّنا ن جهة الطم ! حبيث أنه عكون عنده ولو كان عنده عرعد ا
ًل عكون إًل ن شخص له ثالثة أوصاف.
احلدعث فيه عموم" :لو كان ًلب آدم وادين" املقصود بين آدم على وجه العموم وكأن هيا مما ابتلي به اخللق ن جهة
ِ
ِ ِ
وعا ( )1٩إِ َذا َن َّسه
نسا َن خل َق َهل ا
طباعهم ،ععين طباعهم فيها أطماع ،وليلك وصف هللا عز وجل اإلنسان﴿ :إ َّن ْاإل َ
اخلي ر ننوعا﴾ مث قال هللا عز وجل﴿ :إًَِّل الْم ِ
ني﴾ فهيه ن الطباع اليت ابتلي هبا الناس.
وعا (َ )2٠وإِ َذا َن َّسه َْْ َ ا
الشَُّّر َجز ا
صلّ َ
َ
خربا ع غرور اإلنسان واغرتاره
وهنا ًلب ّد أن نيكر أنفسنا أن هللا قد ابتالان يف الدنيا ابلطباعّ ،
نر نعنا يف الباب السابق ا
فالنف ن طباعها أن أي شيء عغرها.

أعضا ن طباعها الطم  ،فنح دوران يف احلياة اجملاهدة ،مبعىن أن اإلنسان أعطي قوة ابإلميان ،ملا عكون اإلنسان نؤن
ا
دائما
وعرف احلقائق الغيبية هيا اإلميان واحلقائق الغيبية تكون له ّقوة ،ون اجلهة األخرى هو نبتلى بطبعه ،فالصراع ا
بني قوة اإلميان وبني الطب اليي ابتلي به اإلنسان.
ِ
ِ ِ
وعا﴾
وعا (َ )2٠وإِ َذا َن َّسه ْ
اخلَْي ر َنن ا
وعا ( )1٩إِ َذا َن َّسه الشَُّّر َجز ا
نسا َن خل َق َهل ا
وليلك نرة أخرى تيكروا اآلعة﴿ :إ َّن ْاإل َ
مث استاين ﴿إًَِّل الْم ِ
ني﴾ 1إذن نعىن ذلك أن املصلي اليي نعه إميان عغالب هيه الطباع اليت قد طب عليها اإلنسان،
صلّ َ
َ

حب األوًلد شيء طبيعي ،إىل آخر نا
حب املال شيء طبيعيّ ،
وهيه املسألة غاعة يف األمهية ملا أنيت نقول ألنفسنا ّ
نقول عنه طبيعي! هو صحيح طبيعي وابتلي به اإلنسان لك هيه نقطة بالؤه ﴿إََِّّنَا أ َْن َوالك ْم َوأ َْوًَلدك ْم فِْت نَة﴾ !2واملقصود

أنك تزعد إميان وتبيل جهدك يف سؤال الرمح أن عرمحك ن طباعك اليت ابتليت هبا ،وكلّما جاءتك صراعات تنجح
فيها.
فاملقصود أن نعرفة طبعنا ععيننا على تشخيص املرض ،إذن حن عرفنا ن األحادعث أن اإلنسان ابتلي بطب الطم فلو
كان عنده واد ن ذهب لطلب اثين ،ولو كان عنده وادين كان قد طلب الاالث ،واإلنسان لي له إًل نا أكل وشب
ونا لب فأكتسى! لي له إًل هيا! وكل الباقي سيكون عليه السؤال يف حتصيله ولي له بقاؤه ،وليلك نا أعظمها
ن خيبة ملا ميوت عسأل ع ناله (( َوَنالِِه ِن ْ أَعْ َ ا ْكتَ َسبَه َوفِ َيم أَنْ َف َقه؟)) 3فهيا جيعل اإلنسان ععرف أنه نبتلى هبيا
البالء فيجاهد.

1سورة املعارج 1٩
2سورة التغاب 1٥

3
ِ
ص ِحيح.
رواه الرتنيي وقال َه َيا َحدعث َح َس َ
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ِ
ِ ِ
ِ
آد َم َو ِاد َي ِن ِن ْ َنال ًلَبْتَ غَى َاثلِااا" واخلرب الااين" :لَ ْو أ َّ
ب إِلَْي ِه
َح َّ
َن ابْ َ َ
"لَ ْو َكا َن ًلبْ ِ َ
آد َم أ ْعط َي َواد اي َن ْلئاا ن ْ ذَ َهب أ َ
ِ ِ
ِ
طمعا فقط
ب إِلَْي ِه َاثلِااا" هيه األخبار َّتربان أننا ابتلينا بطب الطم وحب اًلستكاار؛ ألنه لي
َح َّ
ا
َاثنياا َولَ ْو أ ْعط َي َاثنياا أ َ
أعضا شيء آخر وهو اًلستكاار ،ععين عستكار ن األشياء.
أين أرعد نال إَّنا هناك ا
أعضا بقطعة أخرى ،عندي جمل ًلستقبال الضيوف فأستكار وأعمل
عندي ا
ناال قطعة ن اليهب أستكار أن آيت ا

أصال هيا اإلنسان
جمل آخر ،وأحسب حساابت كلها خيالية أنه لو أتوان ولو حصل كيا ولو حصل كيا وعكون ا
أعضا ملا أتيت له نناسبة عستأجر نكان وعستقبل
ميك أن ًل عستقبل يف السنة كلها أحد إًل يف املناسبات الضيّقة ،و ا
ناال ابملاعون وعشرتي األول والااين
الناس يف اخلارج! لك ن ذلك هو يف الداخل عستكار وعستكار وعستكار ،مث أييت ا
وعقول لو أنه أَتان كيا وعشرتي الاالث والراب وكل هيا على أنه لو حصل!
فنح أنام نشكلتان:
 .1نشكلة الطم .
 .2ونشكلة اًلستكاار .
وملا أتيت نشكلة اًلستكاار نفسرها على أنه ربنا وس علينا ،فالتوسي عكون بزيدة اإلميان وهيا ًل مين أن اإلنسان
أيخي ثالثة أنور:
 .1أيخي ضروريته.
 .2أيخي حاجاته.
 .3عتوس .
توس يف ح ّد أن عقف
الضروريت أيخيها أكيد ،الشرع أينرك أن أتخي ضروريتك وخي حاجاتك و ا
توس لك ّ
أعضا ّ
أبدا إَّنا نطم على نطم  ،وكل واحد له طم خمتلف ع غيه،
توسعت ستجد نفسك ًل تقف ا
التوس  ،انظر كلّما ّ

فهناك ن عطم يف األنوال ،عرعد أن عشعر أن عنده رصيد كيا وكيا ،عقول لنفسه نىت عصل رصيدي إىل كيا ،فهيه
نشكلته نف الدعنار والدرهم السيولة النقد.
وآخر نشكلته القطيفة واخلميلة ،القطيفة واخلميلة تتصل أباثث اإلنسان ولباسه ،فيكون نطمعه ن هيه اجلهة فيستكار
وعستكار ،عقول هيا اللب هليه املناسبة وهيه هليه املناسبة إىل آخره.
ناال يف اجلواًلت ،اًلستكاار يف الساعات،
إذن طم واستكاار وعلى ذلك احسب مما فنت به الناس اليوم اًلستكاار ا
إىل أن نصل إىل اًلستكاار يف أحيعتنا ،كل واحد نفتون بفتنة ،ض عدك على نا استكارت فيه ،واليوم الشباب ًل
عستكارون ن القطيفة واخلميصة واخلميلة لك عستكارون ن اإللكرتونيات ،فهم فتنتهم أتت ن هيه اجلهة فال عقبل
وكلما نزل شيء جدعد عستكار ننه ولي على قدر حاجته ،فليعلم أن اًلستكاار لي له صفة واحدة إَّنا يف كل نا
فنت به الناس.
إذن نعىن ذلك أن ن طباعنا اليت ابتلينا هبا الطم واًلستكاار ،لو كان عندان واد نرعد واد اثين ،لو كان هناك واد اثين
ناال كسبت
ناال أو أنه اشرتى ،عقول ا
نرعد واد اثلث ،وهيا حيصل حىت يف اخليال ،حىت ملا عتخيل اإلنسان أنه َتجر ا

أعضا كسبت كيا.
نليون مث ًل عقتن أنه فقط نليون إَّنا ا
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فاملقصود أن هيا الطب اليي ابتلينا به ن جهة الطم يف الدنيا واألنر الااين اًلستكاار ًلبد ن جهاده ،حن ابتلينا
وهيه البلوى نشرتك فيها كل الناس ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :اب آدم" ععين على نا خلق وجبل واحلل قوة
اإلميان ،كلما زاد اإلنسان ّقوة إميان مبا عند هللا كلما زاد قوة إميان ابلغيب.
كلما زاد قوة إميان حبقيقة الدنيا وحقيقة نا هو عليه سيجعل هيا األنر كما وصف النيب صلى هللا عليه وسلم نا هو
إًل تراب ،ستكون هيه حقيقته.
آد َم إًَِّل الت َُّراب" كأنه عقال ًل ميلؤه ن كارة الطم إًل املوت ،املوت هيا اليي
"وًلَ ميََْل َج ْو َ
ف ابْ ِ َ
ملا نقرأ يف احلدعثَ :
عقط طم اإلنسان! املقصود ن مل ععاجل نفسه ابإلميان ،أنا ن عاجل نفسه ابإلميان فسيتصور هيا كله كالرتاب ألنه
أبدا.
يف نتيجته أنت ستدخل الرتاب وهو يف حقيقته ل عكون إًل تراب ،ل عدخل نعك شيء ننه ا
عالج الطمع:

الطم ًل حيصل إًل بسبب أن اإلنسان ًل عتصور حقيقة احلياة ن جهة وحقيقة لقاء هللا ن جهة أخرى ،حقيقة احلياة
تتبني لإلنسان إًل ملا عؤن ابلغيب ،وملا تزعد نوارد اإلميان ابلغيب لإلنسان فتقوى املوارد عنده ععرف
وحقيقة لقاء هللا ًل َّ
ن هو هللا عز وجل وكيف عكون لقاؤه سبحانه وتعاىل ونا هي احلقيقة وكيف أن الناس ملا عقرتب قيام الساعة وحتشرهم
ميرون على األرض وقد أخرجت خياهتا ،نتصورع كيف خيرج ن األرض اليهب ابلكميات والفضة ابلكميات،
الناس ّ
فيمرون عليها والنار حتشرهم وتيهب هبم وهم يف حال بغض شدعد هليا اليي خيرجه بركات األرض وعقولون يف هيا

وتتبني هلم احلقيقة لك يف وقت قد انتهى األنر فيه.
ضاربت أخي يف هيا خاصمته َّ

فاإلميان َبلغيب له فرعي:

الفرع األول :نعرفة هللا ونعرفة لقاء هللا عز وجل ونعرفة ناذا سيكون يف اآلخرة (اإلميان ابلغيب).
الفرع الثاين :نعرفة حقيقة الدنيا ،اليت كرر ضرب األناال هلا ،ضرب نال للدنيا يف سورة عون  ،وضرب نال للدنيا يف

سورة الكهف ،وضرب نال للدنيا يف سورة احلدعد.
عبني لنا حقيقة الدنيا ،ونقرأ﴿ :والْباقِيات َّ ِ
ك ثَ َو اااب َو َخْي ر
الصاحلَات َخْي ر ِع َ
ند َربِّ َ
 كل مجعة نقرأ سورة الكهف وهللا ََِّ َ
أ ََن اال﴾ وكأنه عقال اجعل آنالك فيما عند هللا ،الباقيات الصاحلات ن ذكره وطاعته وعبادته خي ثو اااب ستجد ثواهبا

أنال ععين خي نا أتنلت فامج قلبك عليه وانتظر نا عند هللا عز وجل.
أعلى ،ولي فقط خي ثو اااب وإَّنا خي ا
﴿واللَّ ه عَ ْدعو إِ َ َٰىل َدا ِر
 ملا ضرب يف سورة عون املال للدنيا قال هللا بعدنا وصف الدنيا وضعفها ونا فيها قالَ :الس َالِم﴾ ععين ا ترك عنك دار اآلفات املليئة ابآلفات والنقائص وهللا عدعوك إىل دار السالم فأنت اقبل دعوة هللا واذهب
َّ

إليها.
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
﴿سابِقوا إِ َ َٰىل َن ْغ ِفَرة ِّن َّربِّك ْم َو َجنَّة َع ْرض َها َك َع ْر ِ
ض﴾ .
ض َّ
 ملا ضرب نال للدنيا يف سورة احلدعد قالَ :عبني لنا حقيقة الدنيا مث عدعوان ملا عنده ،فالعبد لو عرف حقيقة الدنيا ن جهة وعرف نا
فاملقصود أن هللا عز وجل ِّ
عند هللا ن جهة ستكون هناعة شأنه أن جيم قلبه على اجملاهدة.
ًل تتصور أنه ًل عق يف قلبك حبها! بل ًل ب ّد أن عق يف قلبك حبها مث أييت اإلميان عصارع هيا احلب واإلميان إذا كان
وعرده فيدك ع اَّتاذ قرارات فيها التكاثر أو الطم  ،نقول لك نازال يف قليب طم ؟!
ًّ
احلب ّ
قوي فإنه سيغالب هيا ّ
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متانا األطماع
نقول واجلهاد عرد النف ع هيا الطم  ،مبعىن ًل تكون ناالياا وًل تظ أن اإلميان فعله يف نفسك عقط ا

ن النفوس ألن النفوس نهما تقدنت عبقى فيها الطم  ،فالقصة أن الطم اليي جبلت عليه جتاهده مبا نعك ن
متر ولكنه
متر عليه خاطرة الطم ! بل إهنا ّ
إميان ،ن أجل أن ًل عتصور اإلنسان أن املؤن خالص اإلميان املفروض ًل ّ
جياهدها ابإلميان ،فإذا جاهدها ابإلميان أتيت نرحلة بعدها ،فكان أول احلل نقطتني:

أعضا يف الغيب اعرف حقيقة الدنيا،
اعرف هللا عز وجل نعرفة حقيقية واعرف لقاء هللا الغيب ،ون اجلهة األخرى ا
وحقيقة الدنيا اخلرب أييت عنها غيب لك اليي جرب واستفاد ن جتربته ععرف حقيقة الدنيا ألن أي شيء عفرح به
اإلنسان هل عطول زن فرحه به؟ ًل ،نهما كان ،نهما فعلت ن جهة أطماعك تفعل هيا لطم مث بعد قليل عيهب
نا كنت تراه فكله عيهب ،فهيه التجارب تكفينا يف التأدب أن ًل نزعد أطماع ألنفسنا.
نعىن ذلك هيع وصفني عشرتكان يف اإلميان ابلغيب:
 .1عؤن مبا أخرب هللا عز وجل ن خرب الدنيا.
 .2وآن مبا أخرب هللا عز وجل ن خرب اآلخرة.
جدا وهي اجملاهدة ،ععين ملا تؤن هبيع األنرع ًلح يف نفسك نىت علقى عليك نال
أييت األنر الاالث شيء نهم ا
أحياان ندخل يف الطم وننتهي أو
هيه األنور ،ععين نىت علقى يف قلبك الطم ؟ ًلح قلبك لتبدأ عملية اجملاهدة ألنه ا
ندخل يف اًلستكاار وننتهي مث ًل أ فهم أين ملا فعلت هيا الشيء كنت نستكارا ،أو ملا طبخت هيه األربعة مخسة
أتصور أين نستكارة.
أصناف كنت نستكارة ،بعد نا عنتهي األنر ّ

فاملقصود أن ن أول األنر ًلح وض عندك قوانني أن ًل تستكار ،أن ًل تطم  ،وإذا وق يف القلب عليك أن جتاهد
غدا فال نستكار
نا استطعت إىل ذلك سبيال ،نفرتض أن اليوم طمعنا أو نفرتض أن اليوم استكاران نستفيد ن التجربة ا
غدا ،مبعىن كارة التفكي للمالحظة واجملاهدة.
ا
أييت احلل الاالث اآلن إذا وجدت الناس عطمعون وعستكارون ن الدنيا فأنت اجعل آنالك يف الباقيات الصاحلات،
إذن نعىن ذلك أستكار مما عند هللا عز وجل ،أطم فيما عند هللا ،حب نا عند هللا عز وجل ،حبّب نفسك فيما عند
تصور كيف اإلنسان يف قربه ملا عسأل األسئلة
تصور نا عند هللا عز وجلّ ،
هللا ،أثر نفسك ابألجور املرتتبة على ذلكّ ،
الاالثة مث جييب كما عنبغي كيف علب لباس ن اجلنة وكيف عفتح له ن اجلنة وكيف أتتيه رعح اجلنة ،كيف عكون له

نعيم لو مج نعيم أهل األرض كلهم لنعيم هيا اليي يف قربه ًل عسوى شيء ،فاستكار ن هيا الكالم لنفسك ن أجل
أن تتصور أن هيا العمل قراءتك للقرآن نور ،الصدقة برهان ،الصالة ضياء ،إىل آخر نا وصفت لك الطاعات ،فف ّكر
يف الباقيات الصاحلات ن جهة ثواهبا ون جهة اآلنال املرتتبة عليها.
أصبح اآلن عندي ثالثة أنور:
األنر األول :اإلميان ابهلل ومبا أخرب به هللا وبلقاء هللا.
األنر الااين :اإلميان حبقيقة الدنيا ،ععين اكشف حقيقتها أن هلا ظاهر فال عغرنك الشيطانً ،ل عغرنك ابهلل الغرور.
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األنر الاالث :ض أنانك اآلعة﴿ :والْباقِيات َّ ِ
﴿و َخْي ر أ ََن اال﴾ ععين
الصاحلَات َخْي ر ِع َ
ند َربِّ َ
ََ َ
ك ثَ َو اااب﴾ فف ّكر يف الاوابَ ،

عز وجل ،هيه الصدقة لو قبلها
دائما تف ّكر يف األنل ،هيا العمل لو قبله هللا ناذا عكون أثره عند هللا ّ
اجعلها آنالك ،ا
ظال يل عوم القيانة ،ف ّكر يف اآلنال اليت تربطك مبا عند هللا عز وجل.
هللا كيف تكون ا
عل فهمنا اآلن أنرع  :فهمنا الطم وفهمنا التكاثر ،والطم والتكاثر أنران ن طبيعة اإلنسانً ،لب ّد أن تعرف أن
التكاثر اليي هو نبين على الطم أنر عدخل فيه اًللتهاء ﴿أَ ْهلَاكم التَّ َكاث ر﴾ التكاثر علهيك ع نقصود احلياة احلقيقي
وهو اًلستعداد للقاء هللا عز وجل.
فإذن ًل ميك أن حيصل تكاثر إًل ونعه التهاء ع الغاعة ،ععين ًل تظ أنك تستطي أن جتم بني األنرع أن تتكاثر
ن الدنيا وتطلب شأن اآلخرة ،وتتكاثر ن الدنيا غي أن حتقق ضروريتك وحاجاتك وشيء ن التوس فوقهم ،هيا
شيء وهيا شيء ،التكاثر علهي اإلنسان كما قال تعاىل﴿ :أَ ْهلَاكم التَّ َكاث ر (َ )1ح َّ َٰىت زْرت الْ َم َقابَِر﴾ ععين إىل أن نتم فإذا
استسلمت إىل أن تتكاثر ستبقى تتكاثر إىل أن متوت ،تقط هيا التكاثر ابجلهاد ،اجلهاد كيف أقوعه يف نفسي؟
باالثة أنور:

األمر األول نعرفة هللا ونا عند هللا.
األمر الثاين نعرفة الدنيا وحقيقتها.
األمر الثالث :أتنيل النف

يف األعمال الصاحلة وآاثرها على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة فتكون الباقيات الصاحلات

خي عند ربك ثو اااب وخي أنال.
نسأل هللا عز وجل أن جيعلنا مم قبلهم يف هيا اجملل ويف غيه ن اجملال  ،نرجو ن هللا أن عقبل صياننا وقياننا اللهم
آنني.
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