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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

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

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

 :ةماه اتتنبيه

 فهم السلف الصاحل. منهجنا الكتاب والسنة على -

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

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

http://www.muslimat.net/ 

، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن 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/
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 :من أبواب ما مت دراسته

 
ب( 3 ِ   ق اْول   َبا  أاوْ  غار يب   كاأانَّكا   الدُّنْ ياا ف   كهنْ   واسالَّما  عالاْيه   اّللَّه  صالَّى النَّب 

 .ساب يل   عااب ره 
 

ب (4 َا زه  فامانْ }: ت اعاالا  اّللَّ   واق اْول   واطهول ه   اْْلامال   ف   َبا  ِ  ...{النَّار   عانْ  ْْح
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 بسم هللا الرمحن الرْحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

حنمد هللا عّز وجل محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا أن مجع لنا أسباب زايدة اإلميان هبذا املكان العظيم فيّسر لنا أسباب العمل الصاحل 
 ويّسر لنا أيًضا أسباب العلم النافع، أسأل هللا عز وجل أن جيعله علًما انفًعا.

 .ح البخاري، وهذه األحاديث من كتاب الرقاقهذا هو لقاؤان الثاين الذي نلتقي فيه لدراسة أحاديث من صحي
اتفقنا أن كلمة الرقاق مجع رقة وهو ما ينتظر يف قلب املؤمن من آاثر معرفة هللا عز وجل ومعرفة حقيقة احلياة، فاحلديث وقد 

و معلوم فقه وكما ه ،الذي يريده البخاري يف هذه األبواب إمنا هي أحاديث تدور حول أمور تسبب الرقة يف قلوب اخللق
البخاري يف أمساء أبوابه، فتجد اجلملة النبوية عنوااًن للباب أو جتد أحيااًن كالم البخاري عنوااًن للباب لكن نفس الكالم هذا 

 ه فائدة يف رقة القلب مث أييت ابألحاديث تؤيد هذا.ئتسمعه يف مطلع الباب جتد من وراالذي 
 

 نِْعَمَتانِ "ة" والباب يدور حول احلديث املشهور: خر ة والفراغ وال عيش إال عيش اآلبدأ به الكتاب "ابب الصح أول َبب
حَّةُ  النَّاسِ  ِمنْ  َكِثري    ِفيِهَما َمْغُبون   غايته أن يعرف حقيقة  وقصد هبذا الباب أن مما يرقق القلب ويوصل اإلنسان إىل َواْلَفرَاُغ" الصِّ

ا ابلفراغ يع ي ال ويُنعم عليك أيضً  ،صحة اليت هي األداة اليت تصل هبا إىل كل عمللاب ما هو موجود له فأنت ملا يُنعم عليك
املفروض ملا جيتمع  ،جتد مشقة يف حتصيل أمور حياتك الدنيوية األساسية وطبًعا هذا الفراغ له أسبابه األمن واألمان والرفاهية

صحة والفراغ ياة لن تستكثر يف الدنيا، ألنه قال ابب العليك أن جتعلهما سبب لالنتفاع من حياتك، مث إذا عرفت ما هي احل
املقصود ملا أتيت الصحة والفراغ ال تبذل جهدك أن تستكثر من الدنيا إمنا الصحة والفراغ من  ،ةخر وال عيش إال عيش اآل

 ة.خر أجل أن جتتهد يف عيش اآل
َا اْعَلُموا﴿اسم الباب قول هللا تعاىل:  وأورد يف "ةخر ابب مثل الدنيا يف اآل"فكان  الباب الثاينمث أتينا إىل  نْ َيا احْلََياةُ  أمنَّ  الدُّ

﴾  َلِعب    وهذه آية سورة احلديد اليت فيها تصوير احلياة خبمسة أمور: َوََلْو 
 لعب  .1
 وَلو .2
 وزينة .3
 آخروتف .4
 وتكاثر .5

 فهذه حالة الناس: 
 .يلعبون أببداهنم 
 .يلهون بقلوهبم 
 .يع ي يزينون ظواهرهم وال يزينون بواطنهم هلل يبذلون جهودهم أن يتزينوا لغريهم. 
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 ون آخر مث جتدهم يتف 
 ويتكاثرون 

ما التكاثر هذا جزء إو  التفاخرما إ أساسّية َلا إمنا هي فقط من ابب فكثري من األمور املوجودة يف حياة اخللق ليس هم حباجة
ز وجل أن طعمها جملرد االستمتاع هبا، ويف األول وصف هللا ع ينطفئو  جتده كله زينة، جمرد زينة تذهب آخرمن احلياة وجزء 

ر   اجْلَنَّةِ  يف  َسْوط   "َمْوِضعُ احلياة لعب ابألبدان وَلو ابلقلوب مث أتى حديث النيب صلى هللا عليه وسلم :  نْ َيا ِمنْ  َخي ْ  َوَما الدُّ
 .ِفيَها"

سعى إليه هذا الذي يف ،نة خري من الدنيا كلها وما فيهاواملقصود أن موضع السوط على قلته يع ي على صغر مساحته يف اجل
العبد له من أسباب زايدة اإلميان فليغتنم هذه األسباب من أجل مكان  فيه ساعات العمر وما وفق هللا عز وجل ويقضي

 .موضع سوط فيه خري من الدنيا وما عليها
هذه من األمور اليت ترقق القلب معرفة ما حنن فيه ومعرفة ما حنن مقبلني عليه، فهذا جيعل القلب يف حالة من الزهد يف الدنيا 

أن  جلنشغال القلب، الذي حتتاجه الشريعة تقول لك قم به من أااليت يعيشها، والزهد ليس معناه نرك ما حتتاجه لكن عدم 
فظ قلبك من اهلل عّز وجل حفوإن مل أتيت  ،إن أتت فهي من عند هللا ،تشغل قلبك هباتعيش لكن أي زايدات عن ذلك ال 

 التعلق هبا.
 

 الباب الثالث:
 
 
 
 
 
 
 

نْ َيا يف  : " ُكنْ البخاري عنون للباب جبزء من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم " َعاِبرُ  وْ أَ  َغرِيب   َكأَنَّكَ   الدُّ ما ، وسيتبني َسِبيل 
 ُعَمرَ  اْبنُ  وََكانَ "أثرها على حيايت أن أكون كأين غريب أو عابر سبيل، ومن أثر وصية النيب صلى هللا عليه وسلم البن عمر 

َتِظرْ  َفاَل  أَْمَسْيتَ  ِإَذا يَ ُقولُ  َتِظرْ  َفاَل  َأْصَبْحتَ  َوِإَذا الصََّباحَ  تَ ن ْ ألفاظ ِلَمْوِتَك"  َحَياِتكَ  نْ َومِ  ِلَمَرِضكَ  حَِّتكَ صِ  ِمنْ  َوُخذْ  اْلَمَساءَ  تَ ن ْ
 .قّل مهّه وتنور قلبه ،من قصر أملهاحلديث اتمة الوضوح املقصود منه كله قصر األمل، ومعلوم أن 

 من قصر أمله يستفيد فائدتني:
 مّهه يف الدنيا. الفائدة األوىل: سيقلّ 

 .مفاهيم الدينوسنة النيب صلى هللا عليه وسلم و الفائدة الثانية: أن يبقى قلبه مستعًدا فارًغا ليتنور مبفاهيم القرآن 

ب ِ   ق اْول   َبا نْ ياا ف   كهنْ " واسالَّما  عالاْيه   اّللَّه  صالَّى النَّب   "ساب يل   عااب ره  أاوْ  غار يب   كاأانَّكا   الدُّ
ثَ َنا ثَ َنا اّللَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّ ْنِذرِ  أَبُو الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  َحدَّ

ُ
 قَالَ  اأْلَْعَمشِ  ُسَلْيَمانَ  َعنْ  لطَُّفاِويُّ ا امل

َث ِي  ُهَما اّللَُّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  جُمَاِهد   َحدَّ  مبَْنِكيب  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى ّللَِّ ا َرُسولُ  َأَخذَ  :قَالَ  َعن ْ
نْ َيا يف  ُكنْ )) :فَ َقالَ  َتِظرْ  َفاَل  أَْمَسْيتَ  ِإَذا" :يَ ُقولُ  ُعَمرَ  اْبنُ  وََكانَ  ((َسِبيل   َعاِبرُ  َأوْ  َغرِيب   َكأَنَّكَ   الدُّ  تَ ن ْ

َتِظرْ  َفاَل  َأْصَبْحتَ  َوِإَذا الصََّباحَ   ."ِلَمْوِتكَ  َياِتكَ حَ  َوِمنْ  ِلَمَرِضكَ  ِصحَِّتكَ  ِمنْ  َوُخذْ  اْلَمَساءَ  تَ ن ْ
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قلة اَلّم يف  ر ومن الزمن ما يستطيع فيه أن يرى تربية هللا عز وجل له ويصبحويصبح عنده من الزمن ما يستطيع به أن يتفكّ 
 .القلب سبب النشراح صدر اإلنسان لقبول أقدار هللا

 وهو قد كان مهموًما يريد هذه الصورة ويريد هذا األمر ويريد أن تكون لكن كثرة اَلّم جتعل اإلنسان ملا جتري عليه األقدار
 هذه القضية هبذه الطريقة كثرة اَلموم جتعل اإلنسان يف ضيق صدر من قبول أقدار هللا عز وجل.

سيني اإذا قصر أمل اإلنسان خرج أبمرين أس كالم ابن عمر:  لى هللا عليه وسلم البن عمر ومعىن كالم النيب ص ملّخصإذن 
 ومها:

 والثاين نور يف قلبه.          األول قلة مهّه.                
 اَلموم واالهتمامات ستقلّ  ،العالقة واضحة؛ أن اإلنسان إذا قصر أمله وعرف أنه غًدا سيكون أو ال يكون ما العالقة؟

 مل.وجل والقيام ابلعلدنيا، مث سيكون يف فسحة يف قلبه لقبول كل ييء يقدر عليه ويقضيه هللا عز اب
 قلوب الناس، يف بنفسه طبع طبعه هللا عز وجل ألن األمل ؛ليس هذا هو املقصود ،ال هل قصر األمل معناه انقطاع األمل؟

ر   الصَّاحِلَاتُ  ﴿َواْلَباِقَياتُ لكن هللا عز وجل جعل هناك آمال خري  ر   ثَ َواابً  َربِّكَ  ِعْندَ  َخي ْ ثواهبا واألمر أواًل وصف  1اًل﴾أَمَ  َوَخي ْ
 الثاين وصف أهنا خري أمال.

 .خري ثوااًب" من جهة الثواب" 
 :خري أمال" يع ي أنت مطبوع على اآلمال، مطبوع على أن تكون متأمل؛ لكن عندك خيارين يف آمالك" 
 :ما تدور آمالك حول الدنيا وما فيها.إاخليار األول 
ر  ما أن تكون آمالك حول ما عند هللا عز وجل ولذلك قال هللا عز وجل إ خراخليار اآل ر   اابً ثَ وَ  َربِّكَ  ِعْندَ  ﴿َخي ْ  أََماًل﴾ َوَخي ْ

 يع ي خري ما تتأمل وترجو وتشتاق نفسك إليه.
 

 يرح للحديث من كالم ابن بطال: نقرأ
 والزهد يف الدنيا. معىن هذا احلديث احلض على قلة املخالطة وقلة االقتناء :قال أبو الزاند

 قتناء والزهد يف الدنيا.اتفقنا أننا نقصر من آمالنا ونقلل من املخالطة وقلة اال
نْ َيا يف  " ُكنْ يقول:  ما وجه ذلك والنيب صلى هللا عليه وسلم " َعاِبرُ  َأوْ  َغرِيب   َكأَنَّكَ   الدُّ  ؟ الغريب ما صفته مع الناس؟ َسِبيل 

ى أيخاص ألنه غريب فال يعرف الناس فقليل ما ميّر عل ؛مستوحش من الناس الناس ألنه غريب، غالًبا ما نبساط إىلقليل اال
ال يزيد عالقته هبم  ،يستكثر خبلطته ابلناس ألنه غريب فعالقته ابلناس حمدودة على قدر حاجاته فقطال و  ،يعرفهم فيأنس هبم

 .ألنه غريب ال يعرفهم وال يعرفوه ؛هبمويصبح أنيًسا 
ىل عابر سبيل إ كأن اإلنسان يرتقى، من الغريب ممكن يكون عالقة بسيطة  (غريب أو عابر سبيل)كأهنا درجات أهنا  وسيأيت 

 .ما له إال حاجته األساسية فقط، سيعربهم، ميّر عليهم ويعربهم ويرتكهم وميشي

                                                           
 46ورة الكهف س 1
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 يقلل أمله كما ميّر الغريب أو عابر السبيل ملا ميّر مبكان. ،فاملقصود هنا قلة األمل يف الدنيا
 العالقة بيننا وبني الناس، كون اإلنسان يعيش يف الدنيا وال جيد يف قلبه أنس إال ابلناس هذا معناه أن هناك آخر:وهناك أمر 

حش حىت من نفوسنا، اس ونستو بل حنن جند أنفسنا نستأنس ابلن ،خلل يف قلبه من جهة تصوره حقيقة الدنيا والرحلة فيها
وهناك مثل دائًما نضربه أنه لو كنا يف غرفة انتظار طبيب مثاًل وليس معي جهاز جوايل أو أي ييء فقط أان وحدي وليس 

يشعرون بذلك  ، كثري من الناسقى مع نفسي أذكر ريب وأراجع نفسيوهي فرصة أن أب ي ما يؤنس ي أيعر ابمللل الشديد!مع
نفسه وال  حىت مستوحش من لبون أي أحد أن يكون أنيًسا َلم، فهذه الصورة معناها أن اإلنسان أصبحويشتكون منه ويط

 .نفراد هبا وُُيّب اخللطة اليت تذهب مبقاصد قلبهيريد اال
 نبساطجة لكثرة االيرضى الناس، هذه نتي يقول الناس، أن يف النهاية اإلنسان يصبح كل ييء يقصده بقلبه أن يرى الناس، أن

 إىل الناس يصبح الناس هم املقياس الوحيد عند اإلنسان لرضاه عن نفسه أو لرضاه عن إجنازه لعمله.
يف مقابل أن الغريب أو عابر السبيل ال يقّدر للناس مثن إال على قدر األمور األساسية، فعالقة الغريب أو عابر السبيل هذا 

متحفظ وال ، سيكون مؤدب و قول أان غريب أو عابر سبيل ابلعكسال أييت ابلفحشاء من القول أو ابلفحشاء من العمل وي
نبساط إليهم ويف نفس الوقت ال يهمه رأيهم فيه، إمنا هو غريب عنهم سيمّر عليهم وال يبقى مهم جًدا عنده ما يكثر اال

 .مشاعرهم جتاهه وكم هم عنه راضيني
عرفه فيأنس إىل اخللق وال يستكثر منهم بل ال يكاد ميّر مبن يمعىن ذلك أن الغريب أو عابر السبيل يأنه يأن الذي ال ينبسط 

 به ويستكثر خبلطته فهو ذليل يف نفسه خائف، هذه املشاعر اليت جيدها يف نفسه أنه خائف، يع ي ال جيد عالقته ابلناس إال
 ر.ء الشأن يريد أن أيخذ حاجته ويكتفي يرهم أيًضا، يرى أنه غريب لن يكون له أحد يسنده فرييد اكتفا

يف مقابل أن أهل البلد الذين ليسوا غرابء جتد أهنم يستأنسون ويستأنسون فتقضى أعمارهم يف استئناس بعضهم ببعض ويف 
ه هللا عز وجل يف بعضهم مع بعض، فنعود للمثل الذي ضرب التفاخرتزين بعضهم لبعض ويف التكاثر بعضهم مع بعض ويف 

يفّكر  والتكاثر إمنا هي بسبب أن الناس جعلوا مقاييس الرضا بعضهم لبعض، يع ي ال فاخرالتالدنيا وأن اللعب واللهو والزينة و 
اإلنسان هو من عند هللا لكن يبقى ُمّلح عليه تفكريه هو من عند اخللق ومن مّث يكون األنس ابلناس وليس األنس ابهلل عز 

 .وجل
نْ َيا يف  " ُكنْ : صلى هللا عليه وسلم أوصى ابن عمرولذا ملا النيب   " َسبِ  َعاِبرُ  َأوْ  َغرِيب   َكأَنَّكَ   الدُّ فالغريب أو عابر سبيل يل 

أصل املفهوم قلة األمل يف الدنيا، واتفقنا أننا من طباعنا أننا نتأمل لكن هذا الذي منلكه من قّوة يف األمل يقال لك وجهه 
قبل و  ك يديد ألنه مهما كانت آمال الدنيا وخابتلآلمال اليت عند هللا عز وجل، فلو خابت آمالك يف الدنيا ال يكن حزن

اإلنسان ورضي عن ربه مهما خابت آمالك الرضا عن هللا يسبب لك األجور العظيمة فتكون اآلمال اليت أتملتها هنا وخيبتها 
 .سبب لقربك من هللا

فتسخط على  أو تتأمل فيخيب أملك إًذا اآلمال يف الدنيا ليست ممنوعة إمنا املمنوع أن أتخذ لُّبك فتذهب بُلّبك عن هللا
هللا، هذه مشكلة اآلمال، لكن إن كنت تتأمل وترجو ييء من الدنيا ليس فيه طمع مث مل توفق َلذا الشيء يف الدنيا ورضيت 

 ستكون هذه اآلمال سبب للقربة من هللا عز وجل. ،عن هللا وما قسم لك وانتظرت العوض من عند هللا عز وجل



8 
 

 يقول:
ه السبيل ال ينفذ يف سفره إال بقوته عليه وخفته من األثقال غري متشبث مبا مينعه من قطع سفره معه زاد وراحلوكذلك عابر 

 يبلغانه إىل بغيته من قصده.
فعابر السبيل صورة تقرب لك عالقتك ابلدنيا وابلناس، )الغريب( تقرب صورتك من الناس، يع ي كن غريًبا عن الناس فال 

وعابر السبيل هذا فهم ابلضبط صورة احلياة وكما نتدارس يف سورة النحل ملا هللا عز وجل تكلم عن جتعل أنسك كله هبم، 
السفر احلسي وعلى منته على اخللق مبا خلق َلم من أنعام ومبا خلق َلم من حيواانت يركبوها ليقطعوا هبا سفرهم وهذا من 

وقبلها أخرب هللا عز  2تَ ْعَلُموَن﴾ اَل  َما َوََيُْلقُ  ةً َوزِينَ  لِتَ رَْكُبوَها َواحْلَِمريَ  َواْلِبَغالَ  َواخْلَْيلَ ﴿رأفته ورمحته خبلقه، فقال سبحانه وتعاىل: 
َها السَِّبيلِ  َقْصدُ  اّللِّ  ﴿َوَعَلىنقطاع مث بعدها مبايرة قال: واال وجل عن نعمه حول هذا السفر  ََلََداُكمْ  َياء َوَلوْ  آئِر  جَ  َوِمن ْ

علموا أن على هللا فا ،ود أنكم إذا كنتم تفّكرون يف السفر احلسي وتركبون هذه األدوات من أجل أن تسافروااملقص 3َأمْجَِعنَي﴾
قصد السبيل مبعىن على هللا أن يوصلكم يف سفركم إليه وعلى أن جيعلكم يف الصراط املستقيم ويوصلكم إليه، ومن الطرق اليت 

 ممكن تسريوها جائر يع ي مائل تبعدكم عن طريقه سبحانه وتعاىل.
ل، يع ي راكب ستكون يف الدنيا عابر سبي سافر إىل هللاممعىن هذا تقرير أن الرحلة إىل هللا عبارة عن سفر، وإذا آمنت أنك 

متر على احلياة ومتر على الناس ومتر على األحداث كاملسافر الذي ال تشغله هذه األحداث وهذه احلياة عن مقصوده يف 
 .السفر

ك مسافر يف طريق بر أن أنت مسافر إىل مكة، أرض ُيبها هللا وقلبك معلق هبا ألن هللا ُيبها، إًذا أنت مسافر هلل، ونفرتض
ويف كل مدينة تلقاها من بلدك إىل هنا هناك أحداث وأماكن مثرية وهناك أيخاص ممكن أن تتصل هبم لكن ملا تكون عازم 

فيما  تصال هبؤالء أو مشاركة هؤالء أو مشاركة البالدطع كل آمالك يف االعلى أن تصل يف وقت معني وبصورة معينة ستق
الد أو تشاركهم ث كل يخص تعرفه يف هذه البك الطمع يف أن تدخل سوق كل بلد دخلتها أو حتدّ هي فيه وستقطع من قلب

 مهومهم املتصلة ببالدهم، لن تفعل هذا الفعل ستمر فقط ابلطريق الذي يوصلك وتتخفف من الوقوف عند اخللق.
 هممع الناس لكنه غريب عن هذا معناه أن عابر السبيل وصف أعلى من وصف الغريب، الغريب هذا ممكن يكون جالس

وسيأيت وقت يسافر عنهم، لكن عابر السبيل أصاًل مارًا هبم، قلبه معلق مبقصده الذي هو هناية سفره، والذي مير به بدنه 
جيعله يتخفف منه ويسرع من أجل أن يصل إىل مقصوده، وبه أيًضا صفة مهمة أنه ملا يسافر عابر السبيل سيجعل قواه كلها 

 السفر وسيتخفف من األثقال هذه ميزة مهمة جًدا أن يتخفف من األثقال، مبعىن أنه ال أييت لكل مكان ويتزود يف تفكريه يف
منه ويتزود منه ألن هذا سيصبح على ظهره إمنا يتخفف من األثقال من أجل أن ال تكون هذه األثقال مانعة له أو قاطعة 

 ىل مقصوده.من سفره، وكل الذي يفكر فيه زاد وراحلة يبلغانه إ
كثر مما فكما ال ُيتاج املسافر إىل أ ،هذا الكالم يدل على أمر مهم على إيثار الزهد يف الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف

 يبلغه إىل غاية سفره فكذلك ال ُيتاج املؤمن ألكثر مما يبلغه احملل.
                                                           

 8سورة النحل  2
 9سورة النحل  3
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د سريى يصل به هو الذي أيخذه فأي ييء زائ فاملقصود أن املؤمن كاملسافر كعابر السبيل الذي ُيتاجه فقط من أجل أن
 .أنه ثقل عليه

وهذا األمر احلقيقة يشعر به بوضوح احلجاج ملا ُيجون ويريدون أن ينتقلوا من مكان إىل مكان ولن يعودوا إىل املكان األول، 
نتقلون إىل عرفة مث مىن مث يمثاًل يف رحلة احلج الناس أيتون إىل مكة وبعد دخوَلم إىل مكة ينتقلون من سكنهم يف مكة إىل 

 مستوطنني فذذا زادوا ألهنم غري مستقرين وغري أغراضهمينتقلون إىل مزدلفة، ففي األحوال الطبيعية أهنم سينتقلون ومعهم كل 
هم يرتكوهنا، ، وكثريًا ما ترى يف احلج أن الناس يتخلصون من متاعأغراضهمثقل عليهم السري فيبغضون  األغراضعلى أنفسهم 

 تصورانه فاحلج كأنه ميثل الدنيا. ييء جيدون أنه ليس ضروراًي يرتكوه، فهذا لو أي
 السَِّبيِل﴾ َقْصدُ  اّللِّ  ﴿َوَعَلىكلمة احلج معناها القصد، واحلج الشرعي القصد إىل معّظم ولذلك هناك يف آية سورة النحل: و 

 يع ي هللا هو الذي يوصلكم إىل مقاصدكم.
 ُكنْ   "فاملقصود لو يعران هبذا سنشعر أن كل ييء زائد عن حاجتنا األساسية سنتحمله فوق ظهوران، وهذه اجلملة النبوية: 

نْ َيا يف  " َعاِبرُ  أَوْ  َغرِيب   َكأَنَّكَ   الدُّ ثر جتاربنا وتصبح لنا حتتاج إىل كثري من التفكري والتأمل وعدم االغرتار خصوًصا ملا تك َسِبيل 
لدنيا وحقيقتها، ونعرف أن الدنيا جمرد زينة، وأن كثري من األيياء حرصنا عليها مث ذهبت وأصبحت ال قيمة َلا وأتى معرفة اب

األحسن منها أو أصبح الناس ال مييلون ملثل هذه األيياء، فتشعر أنك ملا استكثرت منها وايرتيت أيياء كثرية منها كما يف 
 كل ما تراها حسرة يف نفسك، فاملقصود التفكري.  فكأنك خسرت وبقي بتعبريان ذهبت موضتها

طط وحنن انسني ألننا ملا نتخذ قرارات أو خنطط ألنفسنا خنوحنن نتفق مراًرا وتكرارًا أن عّلتنا احلقيقية هي عدم صحة التفكري، 
نْ َيا يف  " ُكنْ أمر مهم أن هذه ليست حياتنا مثل هذا احلديث ابلضبط:  " سَ  َعاِبرُ  أَوْ  َغرِيب   َكأَنَّكَ   الدُّ هذا الغريب أو عابر ِبيل 

يل ، فالذي يفهم هذا األمر ال يزيد يأنه يف الدنيا ألنه يفهم اآلن أنه جمرد عابر سبيع ي هذا بلدك؟ هذا مستوطنك؟ ال سبيل
 .فهذه ليست وطنه، هو عابر سبيل يع ي مسافر أو غريب إىل أين سيذهب؟ سيذهب إىل وطنه

َت ِي  ﴿ايَ  –نعوذ ابهلل من احلسرة  –فذذا فهمنا هذا سنفهم أيًضا آية سورة الفجر ملا يتحسر املتحسر على نفسه  ْمتُ  لَي ْ  َقدَّ
م تبني له أنه ليست هنا احلياة إمنا احلياة هناك، فذذا كانت هناك فأنت هنا يف الدنيا ماذا تفعل؟ تقطع الليايل واألايحِلََيايت﴾ 

لتصل إىل دارك اليت قد قدمت َلا وبنيتها وغرزت فيها وقد وصف لك كل ييء تفعله من أجل أن  عّز وجل لتصل إىل هللا
تعمر تلك الدار، ويقال لك أنت يف طريقك هنا يف السفر فعّمر تلك الدار فسبح وكرب وهلل واذكر هللا وانشغل به وكل هذا 

 يت بنيتها لنفسك عند رب العاملني.ستجده يف الدار ال
 دار وحنن يف خري حال اللهم آمني.أل هللا عز وجل أن نلحق بتلك النس

 
َتِظرْ  َفاَل  أَْمَسْيتَ  "ِإَذاعمر: يف نفس الباب أورد البخاري قول ابن  َتِظرْ  اَل فَ  َأْصَبْحتَ  َوِإَذا الصََّباحَ  تَ ن ْ  ِمنْ  َوُخذْ  اْلَمَساءَ  تَ ن ْ

فلّما وّصاه النيب  ليتبني لنا أن ابن عمر قد أتثّر بوصية النيب صلى هللا عليه وسلم، ِلَمْوِتَك" َحَياِتكَ  َوِمنْ  ِلَمَرِضكَ  ِصحَِّتكَ 
نْ َيا يف  " ُكنْ صلى هللا عليه وسلم  "  َعاِبرُ  أَوْ  َغرِيب   َكأَنَّكَ   الدُّ لدنيا والسفر احلسي يقطع مبعىن أنك جمرد ماّر متّر على اَسِبيل 

هللا عليه  ملعنوي إىل ربنا يقطع ابلليال واألايم، فأثر فهم ابن عمر لكالم النيب صلىاملسافات ابألميال والكيلومرتات والسفر ا
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َتِظرْ  َفاَل  أَْمَسْيتَ  "ِإَذاوسلم جعله يقول  ساء والصباح ، يع ي أنت مسافر تقطع حياتك ابألوقات؛ فاألوقات املالصََّباَح" تَ ن ْ
اك موعد نتظر الصباح وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، ملاذا؟ ألن هنفيقال له قد تعود إىل دارك يف أي حلظة فذذا أمسيت ال ت

 لعودتك لدارك، فهذا حّض منه يف أن جيعل املوت نصب عينيه.
 وهنا نناقش مسألة مهمة جًدا دائًما تتكرر عند الناس وهو ما يوسوس به الشيطان للناس من ختويفهم من املوت، وجيعل

مة لدرجة أن الناس ُياول بعضهم بعًضا أن يسّكن ويسكت ذكرى املوت، فلّما و مشؤ دائًما ذكرى املوت يف نفوس الناس 
حسنه ووصولك إىل  هذا السفرالبد من موعد ينتهي فيه السفر و شيطاين والسبب أنك مرحتل مسافر و لنفّكر هذا التفكري ا

أنك مسافر  مايًيا مسافرًا ونسيت نفسكالدار وأنت يف خري حال إمنا يعتمد على بقاء ذكرى أنك ستنتقل، فأنت لو كنت 
 .ودخلت وجلست وبت ومنت ونسيت هذا األمر هذا يضرك أو ال يضرك؟ يضرك

ل يف سفره، ألنه سافر ودخل هذه املشاق كلها  إًذن حتتاج دائًما أن تبقى ذاكًرا أنك مسافر، واملسافر يبذل جهده أن ُيصِّ
ّكر يف السفر، فذذا فّكر اإلنسان هبذه الطريقة يبقى يف آخرفيه يف  من أجل أنه وعد لو أحسن يف سفره سيجد ما أحسن

ن ليله وهناره ُيسن، يعرف أن الليل والنهار كاخلزانة َيزن فيه، فلما يتذّكر هناية سفره يزيد حسن ختزينه يف الليايل واألايم لك
 َمنْ "الرقاق : لك جند أيًضا حديثًا يف اببالشيطان يكره لك هذه الذكرى النافعة فيذكرك ابملوت تذكريًا َيوفك منه، ولذ

 اْلَمْوتِ  َأَكرَاِهَيةُ  اّللَِّ  َنيبَّ  ي هللا عنها: "ايَ فقالت عائشة رض ِلَقاَءُه"؛ اّللَُّ  َكرِهَ   اّللَِّ  ِلَقاءَ  َكرِهَ   َوَمنْ  ِلَقاَءهُ  اّللَُّ  َأَحبَّ  اّللَِّ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ 
 ووصف َلا.َكَذِلِك"   لَْيسَ  فَ َقالَ اْلَمْوَت"  َنْكرَهُ  َفُكلَُّنا

تغفر وكل تفكريه أنه فيس وَياف أن َيطئ وذاكرًا ومستبشرًا وحمبًّا للقاء هللا عّز وجل صود أن اإلنسان ملا يكون مستعًدااملق
وت ملسيلقى هللا ويبذل جهوده أن ُيسن، فلما أتتيه حلظة املوت وقد استطاع أن جياهد الشيطان طوال حياته من وسواس ا

 ملا أتيت هذه اللحظة يستبشر! ملا أتتيه املالئكة يستبشر أنه انتهت الرحلة وأنه سينتقل إىل ربه وأنه هناك سيكون خريًا مما هو
تستقبلون، سيكون خري  يع ي ال ختافوا مما س حَتَْزنُوَن﴾ أَنُتمْ  َواَل  َعَلْيُكمْ  َخْوف   ﴿اَل عليه، ولذلك املالئكة تقول له كلمتان: 

فراقهم فهم يف هم أبناًء يقولون َلم ال حتزنوا على تركهم و يء الدنيا فيه، وال ما تركتم وراءكم ألن الناس يرتكون وراءال ي كثري
 .حفظ هللا عز وجل

وت حتسن والصحيح أن ذكر امل ،أنت أهم ييء فّكر اآلن يف نفسك، فالشيطان يشعران أن ذكرى املوت تكدر علينا احلياة
 هللالنا املسالك، ملا نتذكر ونفهم أن اإلنسان ملا يقبض قد أتتيه مالئكة الرمحة اليت على مّد البصر ويشهد أن ال إله إال 

وتكتب له هذه الشهادة ويقبض روحه قبًضا يسريًا كنسمة كل هذه األيياء اجلميلة ال يتحققها اإلنسان إال إذا كان يف سريه 
ذاكرًا أنه سيموت ويعمل َلذه اللحظة وذاكرًا أن يف القرب نور وضياء وأن يف القرب أانس ينعمون نعيًما لو مجع نعيم أهل الدنيا 
ما كان ييء يف نعيمهم، وأن كل يخص يف هذه احلياة الربزخية ملا يكون من أهل النعيم يطلع على مكانه من نعيمه يف 

فيها من اجلمال والبهاء ما فيها، فهذا كله ملا تتذكره ماذا سيحصل يف نفسك؟ ستتحمس  اجلنة وأتتيه من هذا املكان ريح
ابلقيام لألعمال الصاحلة، لكنه يبغضنا يف هذا وَيوفنا وجيعل ذكرى املوت عندان جمرد وسواس َيوفنا من أجل أن ينقطع عن 

 تبشرين ابملوت ولقاء هللا ورضا هللا فتصبح من املسقلوبنا احلماس للعمل الصاحل، ألن العمل الصاحل تفعله كلما تذكرت هللا
 لَِقاَءُه". اّللَُّ  َأَحبَّ  اّللَِّ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ "
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o  إذن حّض منه على أن جيعل املوت نصب عينيه فيستعّد له ابلعمل الصاحل 
o غرور الدنيا وحّض له على تقصري األمل وترك امليل إىل. 

يقوم هبا العبد ملا نتذكر املوت هي التوبة، فليس هناك عمل مثل التوبة ُيل كثري من األزمات اليت  وأحسن األعمال اليت
نعيشها يف نفوسنا، فأنت تقول أان مل أعمل صاحلًا ومل أحسن يف حيايت وها أان سأستقبل املوت نقول احلمدهلل هللا فتح لك 

 .خللقاباًب من أوسع األبواب اليت تدل على رمحته ورأفته اب
 ما بك؟! قصرت يف حياتك؟ قصرت يف صالتك؟ قصرت يف صيامك؟ أجرمت؟ وقعت يف الكبائر؟! 

ني سبياًل لكن وما جعل هللا للشيطان على املؤمن ،علم أن التوبة جتّب ما قبلها واحلمدهلل رب العاملنياكل ما تريد أن تقوله 
 .ال يتذكرون احلقائقاملؤمنني هم من جيعلوا للشيطان على أنفسهم سبياًل ألهنم 

فأقرأ القرآن  ،آننورها ابلقر فاترك عنك الشيطان، وتذّكر أنك ستلقى هللا وأنك يف القرب ستكون وحدك وأن هناك ظلمة وأن 
وافهم كالم هللا، تذكر أن الصالة نور والصدقة برهان يع ي تثبتك، ألهنا برهان على إميانك فتثبتك وقت السؤال، فتنفق وأنت 

 .تثبت وقت السؤال وهكذاتنتظر أن 
فّكر تفكري عملي ما هي األحداث اليت ستكون بعد املوت، كيف الناس يفعلون هنا من أجل أن يكونوا من أهل السعادة 
بعد املوت واحلمد هلل رب العاملني، ليس هناك ييء غامض وال أنت أمام جمهول ال تعرف كيف خترج من األزمة والظلمة 

ن ما استطعت إىل وأحس رج لكن بقي أن جتمع قلبك وأن تفعل، وكلما تذكرت تستغفر وعدواخلوف! بل تعرف كيف خت
 ذلك سبياًل.

وأنت مقبل على كرمي رحيم يكور يعطي على العمل القليل األجر الكثري، فال جتعل الشيطان يقّنطك وتظن أنك ستذهب 
 ال تظن بربك هذا ! ،سنتإىل رب يعاقبك وأنت مل تفعل يًيئا أو يذهب حبسناتك وأنت قد أح

وسنجد ما عملنا حاضرًا وإذا كان  4}اَل يُ َغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها{ولذلك ملا تقرأ سورة الكهف ستعلم أن كتابك 
 رب العاملني، هلل العمل الصاحل والتوبة املتكررة واالستغفار فاحلمد هلل رب العاملني فالتوبة جتّب ما قبلها واحلمد ما عملنا هو

ولذلك ما ُيمد هللا عز وجل عليه يرعه ودينه وكمال صفاته وتوحيده هذا كله ُيمد سبحانه وتعاىل عليه ويغاظ به الشيطان، 
 قاء هللا. ة، نفّكر يف لخر الذي يؤدي إىل األعمال، نفّكر يف اآللرمحن البد أن نغيظ الشيطان، نغيظه حبسن ظننا اب

أصبحت ال تنتظر  ،ك ابلتوبة واألعمال الصاحلةن مساءأمسيت فال تنتظر الصباح وحسِّ ابر سبيل فذذا فاعلم أنك غريب أو ع
 حّسنه ابلتوبة واألعمال الصاحلة.املساء، 

ولذا من لطائف املسألة أن نتذكر أن سيد االستغفار وهي من الصيغ العظيمة اليت هبا يغفر للعبد وفيها إعالن توبة للعبد، 
ر إذا قاله العبد حني يصبح ومات دخل اجلنة، يع ي ما بني من قاله صادق من قلبه ما بينه وبني اجلنة إال أن سيد االستغفا

ميوت، وإذا قاَلا يف املساء مث مات دخل اجلنة، وهذا دليل على أن التوبة واالستغفار من أعظم األعمال اليت تنفع العبد 
 .ر عليه رحلته إىل ربهوتيسّ 

                                                           
 49 سورة الكهف 4
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 أن ييسر لنا الرحلة وأن نكون ممن أرضى الرمحن وأغاظ الشيطان اللهم آمني. نسأل هللا عز وجل
 

ِتكَ  ِمنْ  "َوُخذْ أيًضا قال ابن عمر رضي هللا عنه متأثرًا بوصية النيب صلى هللا عليه وسلم:   َلا داللتان: َمَرِضَك"لِ  ِصحَّ
 مرضه حبيث أنه مينع عن العمل.  هذا حض على اغتنام أايم الصحة فيمهد فيها لنفسه خوفًا من حلول 1
 أنك وقت ما تكون صحيًحا ايتغل ابألعمال الصاحلة فلّما مترض يكتب لك أعمالك الصاحلة.  2
من يكون يف حسرة؟ من يكون وهو صحيح فرط فيأيت مرضه فال يكتب له يف مرضه عمله الصاحل الذي كان يعمله سابًقا  

 ألنه مل يكن يعمل!
فقد  تنبيه على اغتنام أايم حياته وأن ال ميّر عمره يف ابطل وسهو وغفلة ألن من مات ِلَموِتَك" َحَياِتكَ  َوِمنْ "وكذلك قوله:  

 !انقطع عمله وفات أمله وحضره على تفريطه ندمه
 .مجع هذا احلديث على معاين اخلري وأيرفهأفما 

 نِْعَمَتانِ "النيب صلى هللا عليه وسلم:  إيارة إىل ما بدأان به يف حديث "خذ من صحتك ملرضك ومن حياتك ملوتك"إذن 
ةُ  النَّاسِ  ِمنْ  َكِثري    ِفيِهَما َمْغُبون   حَّ نتفعوا هبا كما ُيب هللا كثري من الناس َلم صحة وفراغ قد غبنوا فيها ألهنم مل ي"  َواْلَفرَاغُ  الصِّ

 عز وجل ويرضى.
 

 انتهينا من الباب الثالث وننتقل إىل الباب الرابع:هبذا 
 
 
 
 
 
 
 

نجد أن آية آل َوطُولِِه" فس اأْلََملِ  يف  نقرأ اآلية اليت يف سورة آل عمران ونتصور مسألة طول األمل ألن اسم الباب: "اَبب
 عمران كأهنا تصوب آمالنا إىل جهة صحيحة، وجتعل آمالنا دائرة يف أمر مهم.

ُُ َمتَ إِلَّا الدُّنْيَا اْلحَيَاةُ  وَمَا فَازَ  فَقَدْ اْلجَنَّةَ  وَأُدْخِلَ  النَّارِ عَنِ  زُحْزِحَ  فَمَن الْقِيَامَةِ  يَْومَ  كُمُْأجُورَ ُتوَفَّوْنَ وَإِنَّمَا الْمَوْتِ ذَائِقَةُ  نَفْس   }كُلُّ  ا

 {ورِالْغُرُ
ية مطلعها اخلرب عن املوت يريد هذا الشاهد، واآل فَاَز﴾ فَ َقدْ  اجْلَنَّةَ  َوأُْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  ُزْحزِحَ  ﴿َفَمنالبخاري بدأ من قوله تعاىل: 

 .اْلَمْوِت﴾ َذائَِقةُ ﴿ ما حاَلا؟ ﴾نَ ْفس   ﴿ُكلُّ 

ب  واطهول ه   اْْلامال   ف   َبا
 [96البقرة:] ﴾مبَُزْحزِِحهِ ﴿، [185آل عمران:]اآلية  ﴾فَازَ  فَ َقدْ  اجْلَنَّةَ  َوأُْدِخلَ  النَّارِ  َعنْ  ُزْحزِحَ  َفَمنْ ﴿: تَ َعاىَل  اّللَِّ  َوقَ ْولِ 

 .[3احلجر:] ﴾اأْلََملُ  َويُ ْلِهِهمُ  َويَ َتَمت َُّعوا أَيُْكُلوا َذْرُهمْ : ﴿َوقَ ْولِهِ . مبَُباِعِدهِ 

نْ َيا اْرحَتََلتْ  :طَاِلب   َأيب  ْبنُ  َعِليُّ  َوقَالَ   ُهَما َواِحَدة   َوِلُكلِّ  ةً ُمْقِبلَ  ةُ خر اآْل  َواْرحَتََلتْ  ُمْدِبَرةً  الدُّ  َفُكونُوا بَ ُنونَ  ِمن ْ
نْ َيا أَبْ َناءِ  ِمنْ  َتُكونُوا َواَل  ةِ خر اآْل  أَبْ َناءِ  ِمنْ   .َعَمل   َواَل  ِحَساب   َغًداوَ  ِحَسابَ  َواَل  َعَمل   اْليَ ْومَ  فَِذنَّ  الدُّ
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اليوم  ذاك ، هللا عز وجل أخرب أننا يفآخرهذا املفهوم البّد أن يقطع طول األمل يف الدنيا وجيعل األمل يتجه إىل اجتاه  إذن
َا  َوأُْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  ُزْحزِحَ  َفَمن﴿يع ي أجر أعمالكم يوم القيامة، هناية اآلمال اآلن يف اآلية  اْلِقَياَمِة﴾ يَ ْومَ  ُكمْ أُُجورَ  تُ َوف َّْونَ  ﴿َوِإمنَّ

ر  خَ ﴿ هولذي األمل ا يبقىلكن  ،كآماَلا مهما طالت فهي مرتوكة وراءاملعىن أن الدنيا  فَاَز﴾ فَ َقدْ  اجْلَنَّةَ  وتبقى  ﴾أََمالً  ي ْ
 .متأماًل به أنك تعمل أعمااًل يف الدنيا تسبب لك أن تزحزح عن النار وتدخل اجلنة

فنحن كل يوم نسمع فالن فاز، وفالن فاز، وهذا الفريق فاز، أو أولئك القوم الذين يفعلون كذا وكذا فازوا، فالفوز والنجاح 
والفالح هذه من الكلمات املكررة اليت يستعملها الناس وجيدون يف أنفسهم انشراًحا َلا، فلما تعرف حقيقة الدنيا وتسمع 

َا اْعَلُموا﴿يا وهناك أنت مسعت إطالقات الفوز على أيياء يف الدن نْ َيا احْلََياةُ  أمنَّ ﴾  َلِعب   الدُّ تسمعهم يتكلمون عن الفوز و َوََلْو 
أن الفوز و  والنجاح والفالح يف يؤون أنت يف هناية األمر جتدها "لعب وَلو" تنظر َلا يف هناية األمر على أهنا "لعب وَلو"

 قيقًيا فهي حمصورة يف حقيقتها على أنه هذه الكلمة إذا أردان أن نطلقها إطالقًا ح
 من زحزح عن النار ( 1
 وأدخل اجلنة ( 2
 فقد فاز. 

فذذا حصران آمالنا على هذا ال يستطيع الشيطان الرجيم أن يغرينا ابلدنيا ويعلقنا هبا وال أن نستسلم حنن لنفوسنا ورغباهتا  
وطول أملها ألنه يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب عن اإلنسان وأنه فيه طول األمل وفيه حب الدنيا وفيه إرادهتا 

تدخل اجلنة"، مث و  ا أن الفوز احلقيقي والنجاح احلقيقي أن تفّكر دائًما يف هذا "أن تزحزح عن النارلكن آية آل عمران تعلمن
  معىن الزحزحة يع ي مبباعده، ما هو الفالح؟ أن تزحزح يع ي تباعد عن النار.هو بنّي 

 فَ َقدْ  اجْلَنَّةَ  أُْدِخلَ وَ  النَّارِ  َعنِ  زِحَ ُزحْ  ﴿َفَمنالتقرير األول أن كل نفس ذائقة املوت وأن النجاح والفالح ملن زحزح عن النار 
 .فَاَز﴾

نْ َيا احْلََياةُ  ﴿َوَما مث وصفت الدنيا وهو الشاهد عندي يف ابب األمل أن الدنيا يبهت ابملتاع،  ، معىن ذلك﴾ورِ اْلُغرُ  َمَتاعُ  ِإالَّ  الدُّ
عوه، يسوم األيياء بكم هذا وبكم هذا فهو مغرور، مبعىن خدهذا املتاع الذي يدّلس به على من أراد السوم، يع ي نزل السوق 

 !نزل يشرتي سأَلم بكم فهم دّلسوا عليه فايرتى متاع الدنيا مث ملا ُيصل عليه يتبنيَّ له فساده وأنه رديء
ذلك كأنك دخلت مطعًما وأردت طعاًما وأنت يف حالة من اجلوع، قلت بكم هذا على أنه يهّي  ومن أجل أن تتصور

هة فقدت فحصل لك أمرين مًعا: من ج !رتيته فذهب مالك، وضعت األكل يف الصندوق وأتيت البيت وجدتيه فاسًداواي
 املتاع، فهذا الشيطان هو املدّلس وهو الَغرور. ى مل جتدخر أمالك ومن جهة 

 .الَغرور" ابلفتح يع ي الذي غرك، ونشأ منه "الُغرور" فاغرترت به" 
 فبالضم اغرترت به 
 .وابلفتح هو الذي قام ابلفعل 

 يع ي أن الشيطان خدعكم، مث أييت بعدها إذا هو خدعكم أنتم ُيصل منكم ُغرور فتنخدعون. اْلَغُروُر﴾ اِبّللَِّ  ﴿َوَغرَُّكم
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له ن فضنسأل هللا م ا أن نزحزح عن النار وندخل اجلنة،أن جنعل آمالن إًذا ما الذي َيرجنا من هذه اخلديعة من متاع الدنيا؟
 ولوالدينا وللمسلمني اللهم آمني. لنا

أقبل ابألسباب  ،َلا أسباب ، فرمحة هللارمحة هللا عز وجلبوال يغرك الشيطان فَاَز﴾  فَ َقدْ  اجْلَنَّةَ  َوأُْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  ُزْحزِحَ  ﴿َفَمن
 .إىل ربنا وهو غفور يكور يغفر لك التقصري ويضاعف لك العمل

َا﴿انظروا جيًدا اآلية  محة هللا هل أعمالنا هي اليت ستدخلنا اجلنة؟ أعمالنا واالجتهاد فيها هي سبب ر ﴾ ُكمْ أُُجورَ  تُ َوف َّْونَ  َوِإمنَّ
د ال يظن أنه ، لكن العبد ملا يبذل وجيته عبد ترك العمل وعبد بذل واجتهدبنا، وهللا عز وجل عزيز حكيم ال يساوي بني

فهم فيقبل حانه وتعاىل ينظر إىل قلوب العباد واجتهادهم فريمحهم ويرحم تقصريهم وضعيستحق اجلنة إمنا يعرف عن هللا أنه سب
 لكنه ينظر إىل عبد قد اجتهد قلبه ال إىل عبد الِه. ،منهم أعماَلم ويغفر َلم تقصريهم ويضاعف َلم أجورهم

نعرف أن هذا زح عن النار وندخل اجلنة و هبذا انتهينا من آية آل عمران وتبنيَّ لنا أن األمل احلقيقي الذي نعيش عليه أن نزح
إمنا هو من اللعب واللهو، يع ي أي ييء يتصل ابلدنيا إمنا هو من اللعب واللهو كوننا نظن أننا  آخرهو الفوز وأن أي فوز 

تحوه ففائزين، ولذلك جتد الناس يبذلون جهودهم يف دنياهم مث تكون يف النهاية متاع الغرور، ملا أيتون يف وقت احلاجة لي
 .جيدون أنه ليس معهم ييء ويف وقت ال ينفع فيه الندم وال العودة وال إعادة ما كان، هذه آية سورة آل عمران

 
 ﴿مبَُزْحزِِحِه﴾.نرى آية سورة البقرة اليت استشهد بقوله 

 َأن اْلَعَذابِ  ِمنَ  مبَُزْحزِِحهِ  ُهوَ  َوَما َنة  سَ  أَْلفَ  يُ َعمَّرُ  َلوْ  َأَحُدُهمْ  يَ َودُّ  ُكواَأْيرَ  الَِّذينَ  َوِمنَ  َحَياة   َعَلى   النَّاسِ  صَ َأْحرَ  َولََتِجَدن َُّهمْ ﴿
 ﴾يَ ْعَمُلونَ  مبَا َبِصري   َواللَّ هُ  يُ َعمَّرَ 

ماذا تبني لنا؟ هذا فيه وصف اليهود وغريهم ممن أطماعهم وقلوهبم معلقة ابلدنيا وطول األمل وأهنم يريدون أن يعيشوا ويعيشوا 
عيشوا، فاهلل عز وجل يقول َلم: لو عمر هذا املعمر ألف سنة ما هو مبزحزحه من العذاب، فهذا ال يباعده عن العذاب، وي

فطول حياته هنا يف الدنيا ال تع ي أنه يف النهاية يزحزح عن العذاب بل من يزحزح عن النار ويدخل اجلنة هو من أحسن وقام 
 ابألعمال.

 ياء هللا نكمل كالم علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه.نتوقف اليوم هنا وغًدا إن 


