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ما مت دراسته من أبواب:
الدنْ يَا َوالتَّنَافح ِ
 )7ابب َما حُْي َذ حر ِم ْن َزَه َرةِ ُّ
س.
ط ل حك ْم َوأ ََن َش ِهيد َعلَْي حك ْم))..
من حديث ((إِِّن فَ َر ح
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
كثريا طيبًا مبارًكا ونسأله أن يكون جملسنا هذا من اجملالس اليت حتيطه املالئكة ويذكرهم هللا عز
حنمد هللا عز وجل ً
محدا ً
وجل فيمن عنده ..اللهم آمني.
"َبب اما ُحي اذ ُر م حن اَاهارة
الرقاق :ا
إن شاء هللا نكمل اليوم ما ابتدأانه أمس من الباب السابع يف صحيح البخاري كتاب ِّ
الدُّنحياا اوالتَّناافُس ف ايها".
أوًل نراجع ما مضى دراسته من أول الكتاب.
ً
الص َّحةُ
الرقاق هي مجع كلمة رقة ،بدأ الكتاب ب " اَبب ِّ
الرقاق وأن كلمة ِّ
الرقاق وتبني لنا ما معىن ِّ
 بدأ البخاري كتاب ِّ
ش حاْلخارة"  ،تضمن الباب حديثني:
ش إًَّل اعحي ُ
اوالح افاراغُ اًل اعحي ا
الص َّحةُ اوالح افاراغُ"
حديث ":ن حع امتاان ام حغبُو ٌن فيه اما اكثريٌ م حن النَّاس ِّ
ش حاْلخارحه".
ش إًَّل اعحي ُ
وحديث " :اللَّ ُه َّم اًل اعحي ا
وفهمنا ما مجع اجلملتني من كالم البخاري وأن الصحة والفراغ نعمتان يستغالن يف شأن اْلخرة ألن اْلخرة هي العيش
احلقيقي.
"َبب امثال الدُّنحياا يف احْلخارة" وهنا أورد آية
 ومادام العيش احلقيقي هو عيش اْلخرة فما هي الدنيا؟ فأتى بباب قال :ا
ليها" ،إذًا ًل عيش
"م حوض ُع اس حو ٍط يف ح
اجلانَّة اخحي ٌر م حن الدُّنحياا اواما اع ا
احلديد اليت فيها تصوير للدنيا وأورد احلديث الذي فيه ا
إًل عيش اْلخرة والدنيا هذه حاهلا.
يٌ أ حاو اعاب ُر
 مث كيف أكون يف الدنيا إ ًذا؟ كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم ًلبن عمرُ ":ك حن يف الدُّنحياا اكأان ا
َّك اغر ٌ
اسب ٍيل" فتبني لنا حال الدنيا وتبني لنا كيف جيٌ أن نكون فيها.
يٌ أ حاو اعاب ُر اسب ٍيل" هذا
 مث أتى خرب عن الشيء الذي مينعنا من أن نكون هبذه الصورة ،يعين" ُك حن يف الدُّنحياا اكأان ا
َّك اغر ٌ
"َبب يف حاأل اامل اوطُوله"
مريح للنفس لو أنك تريد اْلخرة لكن ما الذي مينع الناس غالبًا من أن يكونوا هبذه احلال؟ قال :ا
فطول األمل هو الذي يسبٌ لإلنسان عدم القدرة على أن يعيش كغريٌ أو عابر سبيل.

 هذا األمل سيطول مع اإلنسان لكن ًلبد أن يكون اإلنسان حامسًا مع نفسه ولذلك أتى يف الباب اخلامس قال:
اَّللُ إلاحيه" يعين قد يقبل األمل يف الشباب يف أوله لكن ملا يتقدم اإلنسان يف العمر ًل
ني اسناةً فا اق حد أ حاع اذ ار َّ
"َبب ام حن بالا اغ ستِّ ا
ا
يقبل منه طول األمل ،وقد تناقشنا يف الباب يف أمرين هل األربعني أم الستني هي اإلعذار فوصلنا إىل نتيجة من كالم
خصوصا أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن أعمار
أهل العلم أن األربعني بداية اإلعذار والستني هذا متامه وبيانه،
ً
أمته بني الستني والسبعني وقليل من جياوَ ذلك.
"َبب
 ملا وصلنا إىل هنا وتبني أن هللا عز وجل قد أعذر من بلغ الستني يعين أقام عليه مجيع املعاذير ًل عذر له أتى :ا
اَّلل تعاىل" ورمبا هنا ينقطع تسلسل القارئ إذا مل ما قرأت كالم أهل العلم على هذا الباب،
الح اع امل الَّذي يُحب تا غاى به او حجهُ َّ
يعين حنن وصلنا إىل الستني كأنه يقال قد يقبل األمل يف بداية احلياة لكن ًل متد األمل ،وًل تظن أن هذا األمل ينقطع
مبجرد كونك كربت يف السن ألنه يكرب اإلنسان ويكرب معه حٌ الدنيا وحٌ املال وطول األمل
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اَّلل تعاىل" ماذا كان يقصد؟ كان يقصد
"َبب الح اع امل الَّذي يُحب تا غاى به او حجهُ َّ
إىل آخر ما ورد يف األحاديث ،أتى هنا وقال :ا
أن اإلعذار بعمر الستني ًل يعين ا نقطاع َبب التوبة والعمل الصاحل ،ألن العبد لو بلغ هذا العمر وهو على معصية مث
اَّللُ ياحب تاغي
ايف اعحب ٌد يا حوام الحقيا اامة يا ُقو ُل اًل إلاها إًَّل َّ
اتب قبل هللا توبته واتب هللا على من اتب ،ولذلك أورد حديث" :لا حن يُ او ا
كفارا أو عصاة بلغوا الستني فكأن البخاري يقول
اَّلل إًَّل احَّرام َّ
هبا او حج اه َّ
َّار" بدون سن معينة ،فإذا رأى اإلنسان ً
اَّللُ اعلاحيه الن ا

ًل تظن أن إعذار هللا هلم يعين عدم قبول العمل منهم بعد ذلك إمنا عدم قبول العمل َبلشروط املعروفة وهي أن يغرغر أو
أن تشرق الشمس من مغرهبا.
 مث أتى الباب السابع؛ هللا عز وجل قد أعذر ملن بلغ ستني عاما ،ماذا يفعل اإلنسان مع نفسه؟ َبب اما ُحي اذ ُر م حن
اَاهارة الدُّنحياا اوالتَّناافُس .وًل يدخل يف التنافس ألن الدخول يف التنافس هو الذي يسبٌ لإلنسان انقطاع شأنه يف اْلخرة،
يعين عدم اًلهتمام َبْلخرة سببها التنافس يف الدنيا.

مث يف هذا الباب درسنا حديث واحد فقط وهو احلديث الذي فيه أن أَب عبيدة رضي هللا عنه أتى من البحرين َبجلزية،
والصحابة قد تسامعوا بذلك فتعرضوا له بعد صالة الفجر وقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم" :أاظُنُّ ُك حم امس حعتُ حم ب ُق ُدوم أاِب
ٍ
اخ اشى
اَّلل قا ا
اج حل اَي ار ُس ا
ال فاأابحش ُروا اوأ ِّاملُوا اما يا ُسُّرُك حم فا او َّ
ول َّ
اخ اشى اعلاحي ُك حم اولاك حن أ ح
اَّلل اما الح اف حقار أ ح
عُبا حي اد اة اوأانَّهُ اجاءا ب اش حيء قاالُوا أ ا
وها اوتُحلهيا ُك حم اك اما أا حهلاحت ُه حم"
اعلاحي ُك حم أا حن تُحب اس ا
ط اعلاحي ُك حم الدُّنحياا اك اما بُسطا ح
وها اك اما تاناافا ُس ا
ت اعلاى ام حن اكا ان قا حب لا ُك حم فاتا ناافا ُس ا
النيب صلى هللا عليه وسلم الرؤوف الرحيم أبمته قال هلم ليس الفقر الذي أخشاه عليكم وهو مبنزلة الوالد ألوًلده ،ليس

هذا الذي أخشاه عليكم ما الذي خيشاه عليهم؟
خيشى عليهم أن تبسط عليهم الدنيا ،وتبسط مبعىن تفتح عليهم الدنيا ،وهذا ما خيشاه حصل مع من كان قبلنا وما كان
من الناس قبلنا إًل أهنم تنافسوا وأهلتهم وأهلكتهم ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم خاف على أمته أن تبسط عليهم الدنيا
وسيتبني من احلديث الذي بعده أنه ستبسط الدنيا وأن اخلرب أتى للنيب صلى هللا عليه وسلم ،مث أن النيب صلى هللا عليه
وسلم خاف أن تبسط فيحصل املنافسة ويصل اًللتهاء.
وهذا يبني كما درسنا يف التفسري يف آية آل عمران أن ليس كل من بسطت عليه الدنيا شرط أن يصل له التنافس
واًللتهاء فإن الناس قد انقسموا قسمني كما ذكر الشيخ السعدي يف ذلك قال:
 انس جعلوا هذه الدنيا مقصدهم ومن مثِّ تنافسوا وأهلتهم ومن مثِّ كانت النتيجة أهلكتهم.
 وهناك أشخاص جعلوا اْلخرة هي مقصودهم واستعملوا املال كوسيلة إليه ،فلما استعملوا املال كوسيلة لذلك كان
نعم املال الصاحل للعبد الصاحل انتفع به ووصل به إىل آخرته ،وذكر الشيخ توصيف دقيق قال :صاحبوها -أي صاحبوا
هذه النعم -أببداهنم وفارقوها بقلوهبم.
هبذا نكون انتهينا من هذا احلديث هلذا الباب وننتقل إىل احلديث الذي بعده:
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ٍ
يد بحن أاِب احب ٍ
اخلاحري اع حن عُ حقباةا بحن اعام ٍر أا َّن
يٌ اع حن أاِب ح
ث بح ُن اس حع ٍد اع حن ياز ا
احدَّثاناا قُتا حي باةُ بح ُن اسعيد احدَّثاناا اللَّحي ُ
اَّلل علايه وسلَّم خرج ي وما فاصلَّى علاى أاهل أ ٍ
ف إ اىل الحمحن ارب
ار ُس ا
ول َّ
صار ا
ص االتاهُ اعلاى الح اميِّت ُمثَّ انح ا
ُحد ا
اَّلل ا
صلَّى َُّ ا ح ا ا ا ا ا ا ا ح ً ا ا ح ُ
يح اخازائن
ط ل ُك حم اوأ ااان اشهي ٌد اعلاحي ُك حم اوإ ِّّن او َّ
فا اق اال(( :إ ِّّن فا ار ُ
اَّلل األانحظُُر إ اىل اح حوضي حاْل ان اوإ ِّّن قا حد أ حُعط ُ
يت ام افات ا
اف اعلاحي ُك حم أا حن تاناافا ُسوا
حاأل حارض أ حاو ام افات اح حاأل حارض اوإ ِّّن او َّ
اخ ُ
اخ ُ
اف اعلاحي ُك حم أا حن تُ حشرُكوا با حعدي اولاك ِّين أ ا
اَّلل اما أ ا
ف ايها)).
هذا اخلرب من أعالم نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم ألن فيه خرب أن خزائن األرض ستفتح على املسلمني وأخرب النيب صلى
هللا عليه وسلم ما الذي خيافه على املسلمني.
ط ل ُك حم" املقصود َبلفرط هو من يسبق أهله ومجاعته إىل احلوض فيصلحه هلم ،فالنيب صلى
نبدأ من اجلملة األوىل" :إ ِّّن فا ار ُ
هللا عليه وسلم منزلته من منزلة أمته أنه فرط هلم مبعىن أنه سابقهم يوم القيامة إىل حوضه صلى هللا عليه وسلم ومستعد
ميد هلم فيسقيهم صلى هللا عليه وسلم ،إ ًذا هذه صفة للنيب صلى هللا عليه وسلم َبلنسبة ألمته.
ألمته أن ِّ
"وأ ااان اشهي ٌد اعلاحي ُك حم" يعين جيتمع للنيب صلى هللا عليه وسلم أنه متقدم ألمته على حوضه صلى هللا عليه وسلم ينتظرهم
ا
ليسقيهم ،وجيتمع له صفة أخرى أنه صلى هللا عليه وسلم شهيد على أمته يف أعماهلم.
اَّلل األانحظُُر إ اىل اح حوضي حاْل ان" فهو صلى هللا عليه وسلم اْلن على منربه لكن كشف له احلجٌ فنظر إىل حوضه يف
"وإ ِّّن او َّ
ا
تلك اللحظة اليت كان خياطٌ فيها صحابته رضي هللا عنهم ،وهذا يدل على أن اجلنة والنار وما يف الدار اْلخرة موجود
وأن العباد سريدون إليها ويدخلوهنا كلها بعملهم.
اف اعلاحي ُك حم أا حن تُ حشرُكوا با حعدي"
يح اخازائن حاألاحرض أ حاو ام افات اح حاأل حارض اوإ ِّّن او َّ
اخ ُ
"وإ ِّّن قا حد أ حُعط ُ
اَّلل اما أ ا
يت ام افات ا
الشاهد هنا :ا
اصغاُر" إمنا املقصود
اخ ُ
اخ او ا
اف اعلاحي ُك حم ِّ
يعين ًل أخاف عليكم أن تشركوا بعدي هذا ًل يناقض حديث" :إ َّن أ ح
الش حرُك حاأل ح
ف اما أ ا

أّن ًل أخاف عليكم أن تشركوا بعدي مجلة واحدة فتتحول األمة كلها إىل مشركة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم بل
اف اعلاحي ُك حم أا حن تاناافا ُسوا ف ايها".
اخ ُ
"ولاك ِّين أ ا
ستبقى الطائفة املنصورة اليت ًل تقع يف الشرك ا
إ ًذا هنا خربين:
اخلرب األول :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أعطي مفاتيح خزائن األرض أو مفاتح خزائن األرض وهذا من أعالم نبوته
أن أمته ستفتح األرض وسيأتيها من خزائن األرض ومن بركات األرض ومن النعيم املوجود يف األرض ،مث ملا يفتح هذا
لألمة لن يكون هذا خري هلا إًل إذا ابتعدت عن التنافس فيه ،ولذلك النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أاته خرب أن األمة
اف اعلاحي ُك حم أا حن تُ حشرُكوا با حعدي اولاك ِّين
سيفتح هلا مفاتح خزائن األرض كان خائ ًفا وليس
"وإ ِّّن او َّ
اخ ُ
اَّلل اما أ ا
مستبشرا قال :ا
ً
خربا مل يكن إًل خموفًا للنيب صلى هللا عليه
اخ ُ
أا
اف اعلاحي ُك حم أا حن تاناافا ُسوا ف ايها" فعُلم أن إعطاء أمته مفاتيح خزائن األرض ً
وسلم ،يعين أخافه أن يصل من هذا اًل نفتاح على املال وعلى خزائن األرض التنافس ألن طبع بين آدم كما مر معنا
ٌ الدُّنحياا اوطُول حاأل اامل".
ٌ الح اكبري اش ااَب يف اثحنا تا حني يف ُح ِّ
حٌ الدنيا وطول األمل ا"ًل يااز ُال قا حل ُ
أييت احلديث الثالث يف نفس الباب:
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ك عن َيد بن أاسلام عن عطااء بن يسا ٍر عن أاِب سع ٍ
ي قا اال :قا اال
يد ح
يل قا اال اح َّدثاين امال ٌ ا ح اح ح ح ا ا ح ا ح ا ا ا ح ا
اخلُ حدر ِّ
احدَّثاناا إ حمسااع ُ
اَّللُ لا ُك حم م حن بااراكات حاأل حارض))
ار ُس ُ
اف اعلاحي ُك حم اما ُخيحر ُج َّ
صلَّى َّ
ول َّ
اخ ُ
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام(( :إ َّن أا حكثا ار اما أ ا
اَّلل ا
ت
ات حاأل حارض؟" ،قا اال (( :اَحهارةُ الدُّنحياا)) ،فا اق اال لاهُ ار ُج ٌل " :اه حل اأيحيت ح
يل " :اواما بااراك ُ
ص ام ا
اخلاحي ُر َبلشَِّّر؟" ،فا ا
ق ا
السائ ُل؟))
صلَّى َّ
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام اح ََّّت ظانا نَّت أانَّهُ يُحن ازُل اعلاحيه ُمثَّ اج اع ال مياح اس ُح اع حن اجبينه فا اق اال(( :أايح ان َّ
الن ُّ
َّيب ا
ٍ
اخلاحي ُر إًَّل َب حخلاحري إ َّن اه اذا الح ام اال
ك ،قا اال(( :اًل اأيحيت ح
ني طالا اع ذال ا
قا اال" :أ ااان قا اال أابُو اسعيد" ،لااق حد امح حد اانهُ ح ا
َّت اخاصاراات اها
ت َّ
ت اح ََّّت إ اذا حامتاد ح
يع يا حقتُ ُل احباطًا أ حاو يُل ُّم إًَّل آكلاةا ا حخلاضارة أا اكلا ح
اخضارةٌ ُح حل اوةٌ اوإ َّن ُك َّل اما أانحبا ا
الرب ُ
اخ اذهُ ِبا ِّقه
ت ُمثَّ اع ااد ح
اجتا َّر ح
ت فاأا اكلا ح
ت اواَبلا ح
ت اوثالاطا ح
استا حقبا لا ح
ت اوإ َّن اه اذا الح ام اال ُح حل اوةٌ ام حن أ ا
س فا ح
ح
ت الش ح
َّم ا
اخ اذهُ بغا حري اح ِّقه اكا ان اكالَّذي اأيح ُك ُل اواًل يا حشبا ُع)).
اواو ا
ض اعهُ يف اح ِّقه فان حع ام الح امعُوناةُ ُه او اوام حن أ ا
اخلاحي ُر َبلشَِّّر؟" امسها بركات األرض واملال امسه خري ،فهل أييت اخلري َبلشر؟
"ه حل اأيحيت ح
ا
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام اح ََّّت ظانا نَّت أانَّهُ يُحن ازُل اعلاحيه مبعىن أنه يوحى إليه.
صلَّى َّ
ت الن ُّ
ص ام ا
َّيب ا
فا ا
ٍ
ك
ال" :أ ااان" ،قا ا
السائ ُل؟ ،قا ا
ُمثَّ اج اع ال مياح اس ُح اع حن اجبينه فا اق ا
ال" :أايح ان َّ
ني طالا اع اذل ا
ال أابُو اسعيد – :يعين الراوي -لااق حد امح حد اانهُ ح ا
أوًل كأنه وقع يف نفوسهم حرج من سؤاله ألن النيب صلى هللا عليه وسلم صمت فخافوا أن يكون غضٌ
يعين هو ملا سأله ً
صلى هللا عليه وسلم فلما كان سؤاله سبٌ للوحي فحمدوه على أنه سأل ومحدوه على أنه أجاب؛ أن السائل قال "أان".
اَّللُ لا ُك حم م حن بااراكات حاأل حارض" يعين
اف اعلاحي ُك حم اما ُخيحر ُج َّ
اخ ُ
النيب صلى هللا عليه وسلم يف أول احلديث قال" :إ َّن أا حكثا ار اما أ ا
ات
"واما بااراك ُ
هذا يؤيد السابق أن النيب صلى هللا عليه وسلم خياف على أمته بركات األرض وَينة األرض وَهرهتا ،ملا قالوا :ا
"َحهارةُ الدُّنحياا" ،هي مسيت بركات األرض واملال يسمى خري فالرجل يريد أن جيمع بني األمرين " اه حل اأيحيت
حاأل حارض؟" ،قا ا
ال :ا

اخلاحي ُر َبلشَِّّر؟" ،فأوحي للنيب صلى هللا عليه وسلم فكان هذا كالمه.
ح
اخلاحي ُر إًَّل َب حخلاحري ألن يف األصل اخلري ًل أييت إًل َبخلري مث امثل هذه الدنيا من أجل أن نتصورها..
ال :ا"ًل اأيحيت ح
قا ا
ال اخضارةٌ ُح حل اوةٌ" يعين أن هذا املال يف الدنيا يعرب عن النعمة ،اخلضرة اليت تبهج العني واحلالوة اليت يذوقها
"إ َّن اه اذا الح ام ا
اللسان فتعجبه.
يع" الربيع املقصود به النهر الصغري.
ت َّ
" اوإ َّن ُك َّل اما أانحبا ا
الرب ُ

"يا حقتُ ُل احباطًا أ حاو يُل ُّم" هنا متثيل أن هناك دابة من اليت يعرفوهنا ترعى حول هذا الربيع يعين حول هذا النهر ،والنهر ينبت
حوله من املزروعات ما يعجٌ هذه الدابة.

تنقسم الدواب إىل قسمني:
ت َّ
 قسم أتكل أتكل أتكل حَّت تقع يف البشم يعين متتلئ بطنها حَّت يقتلها األكل ،قالُ " :ك َّل اما أانحبا ا
الرب ُ
يع يا حقتُلُ
احباطًا أ حاو يُل ُّم" أو يكاد يقتلها حبطًا ،حبطًا يعين املوت بسبٌ كثرة األكل ،مثل التخمة لكن تعدت التخمة وصلت إىل
حد أن هذا األكل مييتها حبطًا أو يكاد مييتها.
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اخلاضارة" دابة لكن فطنه أكلت اخلضرة ،قيل اخلضرة نبات لكن ليس يف مستوى ما ينبت الربيع لكن أقل منه،
"إًَّل آكلاةا ح

اخلضرة نوع من أنواع النبات ،أكلت منه هذه الدابة األخرى لكن من جهة جودته وحالوته أقل مما ينبت الربيع هذا قول
من األقوال.
هذه أكلت حَّت امتدت جنبيها ،ماذا فعلت؟ مل تبقى أتكل وأتكل وغرها طعمه احللو وحاجتها ،ملا امتألت ذهبت
تستقبل الشمس والشمس تساعدها َبحلرارة فتذيٌ هذا الطعام.
ت" اجرتت يعين من احليواانت اليت جترت يعين املقصود به اجلمل ،أعادت أكلها مرة أخرى وثلطت
اجتا َّر ح
ت اواَبلا ح
ت اوثالاطا ح
"فا ح
ت" .
وَبلت يعين عملية اإلخراج ،أخذت ما حتتاجه وثلطت وَبلت ،ملا فعلت هذاُ " :مثَّ اع ااد ح
ت فاأا اكلا ح
فإ ًذا هناك دابتني:
 الدابة األوىل أكلت أكلت أكلت حَّت قتلها األكل.
 والثانية كانت أكثر فطنة أكلت وختصلت وأكلت وختلصت ،فلما تتخلص ماذا يصل هلا؟ تستطيع أن أتكل وًل
مييتها األكل.

فإ ًذا هذان صنفان من الناس!
ال ُح حل اوةٌ" حلوة مثل حالوة هذه النبااتت َبلنسبة للبهائم.
" اوإ َّن اه اذا الح ام ا
ض اعهُ يف اح ِّقه فان حع ام الح امعُوناةُ ُه او" يعين هو ينفعك ويكون خري لك لكن ملا أتخذه من طريقه الصحيح
اخ اذهُ ِبا ِّقه اواو ا
"م حن أ ا
ا
وتضعه يف طريقه الصحيح.
اخ اذهُ بغا حري اح ِّقه اكا ان اكالَّذي اأيح ُك ُل اواًل يا حشبا ُع" مث األكل ماذا سيفعل به؟
" اوام حن أ ا
 األوىل كانت أتكل وًل تشبع إىل أن أكلت أكلت فقتلها األكل أو كاد أن يقتلها ،فالذي يطمع يف الدنيا يصل
األكل الذي أيكله من املال ويقتله ،وكأن هنا إشارة أنه يقتل قلبه فال يشعر ِبق وًل يشعر بباطل فيموت القلٌ أو يكاد
ميوت بسبٌ حٌ الدنيا والتنافس عليها.
ض اعهُ يف اح ِّقه فان حع ام الح امعُوناةُ ُه او".
اخ اذهُ ِبا ِّقه اواو ا
"م حن أ ا
 أما الثاّن :فهذا إن أخذ من َينة الدنيا لكن كان حر ً
يصا ا
أبدا إمنا أخذ من الدنيا على قدر ما يتاج فقط من الضرورَيت واحلاجيات
وهناك الصنف الثالث :الذي مل يصاحٌ الدنيا ً
وترك التنافس فيها وسيأتينا إن شاء هللا الكالم عنه يف نصوص أخرى.
ال اخضارةٌ ُح حل اوةٌ" يعين املال شبيهة َبلنبات الذي امسه خضرة،
مث ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم مثل قال" :إ َّن اه اذا الح ام ا
يع" يعين النهر.
ت َّ
هذه اخلضرة حلوة تُغري البهائم أبكلها " ،اوإ َّن ُك َّل اما أانحبا ا
الرب ُ

"يا حقتُ ُل احباطًا أ حاو يُل ُّم " ألن طعمها يغري البهائم فتأكل أتكل أتكل حَّت تصل إىل حالة اجلشم فيقتلها أو يكاد يقتلها ،إًل
دابة آكلت اخلضرة وهذه اخلضرة أقل من األوىل من جهة جودهتا ،أكلت حَّت امتد جانبيها من كثرة األكلً ،ل أبس
أكلت وشبعت لكنها سكنت ،استقبلت الشمس فسكنت والشمس حارة فتساعدها على اهلضم والقيام َبلعملية
ت" يعين استفاد بدهنا وأخرجت ما أخرجت.
اجتا َّر ح
ت اواَبلا ح
ت اوثالاطا ح
"فا ح
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ختيل الصوراتن:
 األول أخذ املال وطمع وسيأكله وأيكله من أي طريق.
 الثاّن أخذ املال وانتفع به حَّت شبع ،مث أنه ًل يلهث لكن مثل هذه استقبلت الشمس وسكنت ،فعنده حاًلت
طويلة من السكون ،يعين هذه الدابة بقيت أتكل وأتكل إىل أن ماتت ،قامت َبألكل مث استقبلت الشمس ،والذي
يعرف حال احليواانت يعرف أن هذه من أحسن أحوال احليوان أنه بعدما أيكل ويشبع يستقبل الشمس ويسكن ويكون
يف أحسن حال له.
هذا مثل اإلنسان الذي يسعى وجيري وراء املال لكن عنده أوقات يقتطعها من أجل طاعة هللا واهلدوء والسكون فال جتده
ت" ماذا يفعل اإلنسان؟ أيكل ما يتاج وخيرج الباقي،
اجتا َّر ح
ت اواَبلا ح
ت اوثالاطا ح
يلهث يلهث ،املهم ماذا فعلت أبكلها؟ "فا ح

فالتشبيه هنا عجيٌ بيان أن املال الزائد عن حاجتك كأنه مثل خمرجات الدواب ،يعين من جهة كونه ًل ينفعك ،من
جهة كونه كالقاذورات َبقية عندك ،مث ًل مانع أن يعود فيأكل مرة أخرى والنيب صلى هللا عليه وسلم شبه املال َبحللوة
اخ اذهُ بغا حري اح ِّقه اكا ان
"وإ َّن اه اذا الح ام ا
اخ اذهُ ِبا ِّقه اواو ا
ض اعهُ يف اح ِّقه فان حع ام الح امعُوناةُ ُه او اوام حن أ ا
ال ُح حل اوةٌ ام حن أ ا
أي انتاج األرض :ا
اكالَّذي اأيح ُك ُل اواًل يا حشبا ُع".
أيضا من أجل أن يكون املثل واضح لنا يف تشبيه
هذا احلديث خاصة يتاج أن نعيده من أجل أن نتصور وحنفظ ألفاظه ً
آكل الدنيا واملتلهف عليها كهذه الدابة اليت أكلت حَّت ماتت أو كادت متوت.
وهكذا قلوب اخللق انشغلت َبلدنيا واللهث عليها واجلري حَّت ماتت قلوهبم أو كادت متوت ،أما الثاّن فيستيقظ يعين
حَّت لو دخل يف الدنيا يرد نفسه إىل حاًلت من السكون لريد قلبه ملعرفة هدفه وغايته وًل يكن ممن جيري وًل يدري ما
يريد فتصبح الدنيا أكرب مهِّه نعوذ َبهلل أن تكون الدنيا أكرب مهنا وًل مبلغ علمنا.

ضر ٍ
ب قا اال:
اح َّدثاين ُحما َّم ُد بح ُن باشَّا ٍر احدَّثاناا غُحن ادٌر احدَّثاناا ُش حعباةُ قا اال :امس حع ُ
ت أ ااَب امجحارةا قا اال :اح َّدثاين اَحه اد ُم بح ُن ُم ا ِّ
صح ٍ
َّ
ين يالُونا ُه حم
صلَّى َّ
ني ارض اي َّ
امس حع ُ
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام قا اال :ا
ت ع حمارا ان بح ان ُح ا
َّيب ا
((خحي ُرُك حم قا حرّن ُمثَّ الذ ا
اَّللُ اعحن ُه اما اع حن الن ِّ
َّ
((مثَّ يا ُكو ُن
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام با حع اد قا حوله امَّرتا حني أ حاو ثااال ًث ُ
صلَّى َّ
ين يالُونا ُه حم)) ،قا اال ع حمارا ُن :فا اما أ حادري قا اال الن ُّ
َّيب ا
ُمثَّ الذ ا
الس ام ُن)).
با حع اد ُه حم قا حوٌم يا حش اه ُدو ان اواًل يُ حستا حش اه ُدو ان اواخيُونُو ان اواًل يُ حؤامتانُو ان اوياحن ُذ ُرو ان اواًل يا ُفو ان اوياظح اه ُر فيه حم ِّ
املقصود هبذا على وجه العموم أن خري القرون القرن الذي كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم واملقصود أنه من جهة عدم
هلفتهم على الدنيا وإقباهلم على اْلخرة ،ورجاؤهم رضا هللا عز وجل ،وَهدهم فيما يف أيدي الناس وتعلقهم مبا يف يدي
هللا ،خري القرون كان قرن النيب صلى هللا عليه وسلم مث القرن الذي يليه كان مبثله يف هذه األمور وأقل مث القرن الذي يليه
كان مثله وأقل إىل أن أتت قرون هذا طبعها أو هذا مسلكها.
هذه كلها إشارة إىل ضعف اإلميان يف قلوهبم وعدم وجود اخلوف من هللا عز وجل الذي يملهم على التصرفات السليمة.
 "يا حش اه ُدو ان اواًل يُ حستا حش اه ُدو ان" يعين مل يطلٌ منهم الشهادة .يتسرعون يف الشهادة ألي أحد سواء حتروا احلقيقة أو ملأصال مل يطلبوا من الشهادة لكن من التسرع وحٌ الدنيا.
أحياان أهنم ً
يتحروها ،ويكون ً
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يما فبعض
﴿وًلا تا ُكن لِّحل اخآئن ا
ني اخص ً
اْلية اليت درسناها أمس يف النساء منوذج من هذه النماذج ملا قال هللا عز وجل :ا
ممنوعا أو خطًأ
الناس بسبٌ حرارة العالقة بينه وبني غريه وبسبٌ احلمية محية اجلاهلية يرى صاحبه وقد ارتكٌ إمثًا أو ً
ووقع يف ورطة من جهة اكتشاف الناس له أو اكتشاف املسؤولني عنه فهو يسارع بدون تفكري للشهادة له وبتزكيته وهو
أصال مل يطلٌ للشهادة وهو يف نفس الوقت يشهد شهادة َور ويكون للخائنني خصيما ،وهللا عز وجل أمران أن ًل
ً

جنادل عن هؤًلء اخلائنني ولألسف هذه الصفة كثري من الناس يرتكبوها وهي كبرية من كبائر الذنوب ،يرتكبوها وًل
يشعرون إًل أهنم ينتصرون ومحية ألحباهبم وأصحاهبم إىل آخره.
"واخيُونُو ان اواًل يُ حؤمتاانُو ان" املقصود يف ذلك أهنم قليلي األمانة ،قد تكون األمانة واخليانة يف معاهدة هللا عز وجل ،فكلمة
 ااألمانة ضاقت عند انس كثريين ،من األمانة طاعاتنا وعباداتنا ،من األمانة اليت نؤمتن عليها قلوبنا وتزكية نفوسنا ،هذه
كلها أماانت قد وكلت إلينا ،وهؤًلء خيونون وًل يؤمتنون يعين خيونون أنفسهم كما ورد يف آية النساء وخيونون غريهم فال
يزكوا أنفسهم كأماانت وًل يقوموا ِبق غريهم.
"وياحن ُذ ُرو ان اواًل يا ُفو ان" واملقصود هنا سواء كان النذر الشرطي يعين النذر الذي اشرتطوه وهو كما قال النيب صلى هللا
 ا"وإَّمناا يُ حستا حخار ُج به م حن الحباخيل" أييت أحد يقول لو فعل هللا يل كذا أفعل كذا وهذا ،مذموم إنشاؤه ،لكن من
عليه وسلم :ا
الواجٌ أداؤه ،فهذا إن كان يقصد هذا النذر ،أو هناك نذور أخرى وهو كل ما كلف به العبد خيترب من النذور.
مثال إنسان يدخل بنية احلج متمع فيكون من لواَم
أيضا يعترب من النذور ما دخل اإلنسان فيه من الطاعات املختارةً ،
ً
مثال طواف الوداع أو يطوف كذا وكذا
هذا احلج أن يذبح فهو يرتك الذبح ويستهني به ،أو من لواَم احلج أن يطوف ً
حل منه قبل دخول النسك لكن ملا دخل النسك أصبح
فهو ملا دخل النسك كأنه دخل يف نذر صحيح هو كان يف ِّ
ًلَما له كمن نذر جيٌ عليه الوفاء ،مثله العمرة يعين أييت أحد من بلده وقد دخل يف نسك العمرة ملا يوصل هنا ألي
ً
عارض بسيط خيرج من العمرة بدون تفكري  ،أنت اْلن من قبل أن تدخل يف نية العمرة كانت ذمتك خالية ليس هناك
شيء يلزمك ،جمرد دخولك وتلبيتك يلزمك إمتامها كاملة.
ولذلك من الصفات يف هذا الزمان الذي ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم يدخلون يف كثري من الطاعات والعبادات
ويدخلوا هذا الدخول كأهنم نذروا يعين ليس شرطًا أن يقولوا أبلسنتهم :نذران هلل أن نفعل بل يكفي أهنم عقدوا العزم على
الدخول ،دخوهلم هذا أييت وراءه عدم التوفيق ،هذا كله سببه الطمع يف الدنيا وحبها واًللتهاء هبا ،ألن أي عارض بسيط
يصيٌ اإلنسان عند هؤًلء يسبٌ هلم عدم الوفاء َبلنذر.
أيضا ما جتده فيما نسميه َبألعمال التطوعية؛ مبعىن خيدموا هبا اجملتمع ،برانمج يريدوا به مصلحة الناس ،افرتضي
من ذلك ً
يف حي يريدوا أن يطعم وا يف املسجد إفطار صائم اتفقوا النسوة أهنم يطبخوا ويرسلوا إىل املسجد واتفقت معهم وعدوا
أنفسهم ورتبوا أنفسهم ووعدوا إمام املسجد بعدما واعدوه وكل شيء يف نصف الشهر وجدوا أنفسهم تعبانني وتركوا العمل
مث يقولوا لك ما على احملسنني من سبيل! ًل ليس هنا ما على احملسنني من سبيل إمنا هنا كونك ألزمت نفسك َبلعمل
حَّت لو كان تطوعي أنت عند هللا كأنك نذرت ألن الدخول يف العمل وإلزام نفسك به ووعد غريك به حَّت لو كان يف
منشؤه صدقة لكن ملا يصبح إلزام وتقول للناس أنكم رتبتم أنفسكم أان سأعطيكم أان سأفعل لكم سيكون هذا مبثابة النذر
يف حق صاحبه.
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متاما ،كون اإلنسان أاته ما يعذره غري
املسألة فيها تفاصيل كثرية واملقصود عموم السلوك فلو طرأ عليه أمر هذا أمر آخر ً

متاما عن مفهوم ما على احملسنني من سبيل ،ما على
أنه هو كسل عن العمل وقرر أنه يرتك والناس ينتظرونه ،فهذا بعيد ً
احملسنني من سبيل إن بذلوا وأعطوا فلم يستطيعواً ،ل أن يوعدوا مث خيلفوا.
واملشكلة أننا لسنا مقدرين النتيجة اليت ستكون علينا يف نفوسنا ألن هللا عز وجل ملا ذكر يف سورة التوبة ذلك الذي عاهد
ص َّدقا َّن يعين َبلتأكيد والقسم مث ماذا فعل هذا الذي وعد أن هللا لو أاته هللا من فضله
ضله لانا َّ
آات اان م حن فا ح
هللا ﴿لائ حن ا

سيتصدق ويكون من احملسنني ويفعل ويفعل؟ خلف وعده بعدما أعطاه ربه ،ماذا قال هللا؟ ﴿فاأ حاع اقبا ُه حم ن افاقًا يف قُلُوهب حم
معىن ذلك يف موقف مثل هذا املوقف توعد فيه وتقول لو هللا عز وجل مكين سأفعل وأفعل وأفعل مث ملا ميكنك هللا تعود
طمعا يف الدنيا وحبًا فيها فهم يوعدون وًل يوفون.
طمعا يف الدنيا ،ألن هذا ملاذا عاد للوراء بعدما أعطاه هللا؟ ً
إىل الوراء ً

كثريا أن نعود فنكررها.
هذه الصفات خطرية اليت وصفت يف احلديث حتتاج ً
الس ام ُن" املقصود به من كثرة حٌ الدنيا وعدم اًلهتمام َبإلنفاق يف سبيل هللا فيجد اإلنسان نفسه
 ا"وياظح اه ُر فيه حم ِّ
يغطي فقط حاجاته ،يعين كلما اشتهى اشرتى ،فهو كالعبد َبلنسبة لنفسه يطيع وًل يردها أبدا.
أنيت للحديث الذي بعده:
أنيت للحديث الذي بعده:

َّ
ين
صلَّى َّ
اَّلل ابن مسعود ارض اي َّ
اع حن اعحبد َّ
َّيب ا
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام قا اال (( :اخحي ُر النَّاس قا حرّن ُمثَّ الذ ا
اَّللُ اعحنهُ اع حن الن ِّ
َّ
ين يالُونا ُه حم ُمثَّ اجييءُ م حن با حعده حم قا حوٌم تا حسب ُق اش اه اادتُ ُه حم أاحمياانا ُه حم اوأحامياانُ ُه حم اش اه اادتا ُه حم)).
يالُونا ُه حم ُمثَّ الذ ا
املقصود نفس األمر من حٌ الدنيا والتعلق هبا وإرادة املال وإرادة املكانة يف الدنياً ،ل يبالون بشيء ،أسهل ما عليهم
شهادة الزور إن كانت شهادة الزور هذه ستوفر هلم بعدها أمو ًاًل ولذلك" :تا حسب ُق اش اه اادتُ ُه حم أاحمياانا ُه حم اوأ حامياانُ ُه حم اش اه اادتا ُه حم".

وصف تسرع هم يعين يلف مث يشهد أو يشهد مث يلف ،مبعىن أنه ملا أييت أحد يشهد ألحد يقول أقسم َبهلل أن فالن
فعل كذا وكذا ،لو كان صادقًا شهادته ستكون يف مكاهنا ،لكن هؤًلء من أجل الدنيا يتسرعون يف الشهادة جملرد ما أييت
من ورائها من أموال ومن الدنيا –نعوذ َبهلل من الطمع–.
فيقل علمهم وإمياهنم.
هذا كله يف وصف أحوال الناس ملا يتأخر هبم الزمان فتتباعد عنهم آثر النبوة ويتباعد عنهم العلم ِّ
َّ
َّ
قل اإلميان والدنيا مفتوحة
ا
ين يالُونا ُه حم ُمثَّ الذ ا
"خحي ُر النَّاس قا حرّن ُمثَّ الذ ا
ين يالُونا ُه حم" فلما بعدوا عن آثر النبوة يعين عن العلمِّ ،
فأصبح الطمع كله فيها ،ألن اإلنسان يكفيه لو آمن َبلقضاء والقدر ما سعى إًل على ما يرضي هللا.
وهذه املسألة نعيدها ونكررها من أجل أن تبقى مستقرة يف الوجدان إن شاء هللا كما ينبغي ،اإلنسان لو كان عنده إميان
ومد اليد إليها من احملرم ،ملاذا؟ ما عالقة القضاء والقدر بذلك؟
خاصة َبلقضاء والقدر ،كان توقف عن اللهث على الدنيا ِّ
بني هللا هذا األمر بوضوح يف سورة احلديد﴿ :ما أاصاب من ُّمصيب ٍة يف حاألارض واًل يف أان ُفس ُكم إًَّل يف كتا ٍ
اب ِّمن قا حبل أان
ا ا ا
ا
ح
ح ا
آات ُك حم املعىن أن هللا عز وجل جعل اخلرب
ك اعلاى َّ
اَّلل ياس ٌري ( )22لِّ اكحي اال اأتح اس حوا اعلا َٰى اما فااتا ُك حم اواًل تا حفار ُحوا مباا ا
ن حَّب ارأ ااها إ َّن َٰاذل ا
عن تقسيمه األقدار واألرَاق للناس سببًا لسكون الناس وعدم هلثهم ودخوهلم يف احلرام ،وليس سببًا ألن ًل يتحركوا! فال

أحد يقول مادام فيه إميان َبلقضاء والقدر إ ًذا ما يقدره ربنا سآخذه إ ًذا سأجلس يف مكاّن!
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أوًل أن هللا عز وجل خلق فينا طبيعة نفسية فطرة سوية أنه ملا حنتاج شيء ًلبد أن نتحرك له ،هذا متفق عليه وًل يتغري
ً
متد يدك وًل أتخذ مترة وقت الفطور
أبدا أن إنسان يتغري؛ ألنك لو تريد تقول هذا الكالم جرب يف املغرب ًل ِّ
وًل تظن ً
وًل تشرب ماء وانظر اإلميان َبلقضاء والقدر كيف سيفعل لك! هذا ًل يصل بل النفوس السوية مفطورة على احلركة
أبدا وًل يضادها إميان اإلنسان َبلقضاء والقدر.
الطبيعية ،فهذه احلركة الطبيعية ليس فيها خالف ً

بقي ماذا أستفيد َبلقضاء والقدر يف السكون؟ كيف أسكن؟
جيدا؛ لك أن تتصوري أنك تريد أن تشرتي هذا الشيء ،وهذا الشيء الذي
نضرب مثال من أجل أن نتصور هذا األمر ً
تريدي تشرتيه له طريق للوصول له من اليمني من حيث يرضي هللا ومن اليسار من حيث يغضٌ هللا ،يعين هذا الشيء
من أجل أن متلكيه يف أي وضع له طريق من اليمني مما يرضي هللا فتحصل على املال فتشرتيه ،وله طريق من اليسار،

كالسرقة ،الرَب ،أي طريق من الطرق املخادعة للناس.
عندان فرضيتان ًل ثلث هلما إما أن هللا كتبه لك أو مل يكتبه هللا عز وجل لك ،فلنبقى على فرضية أن هذا الشيء قد
قسم لك يعين ستملكه ،ملا أتيت هلذا الشيء الذي قسم لك من جهة اليمني يف النهاية سيتحقق لك أمرين:
األمر األول أنك حتصل عليه فتمتع يف الدنيا.
واألهم منه أنك سرت من جهة اليمني فرضي هللا عنك ومل تكن ذاك الذي تسبق ميينه شهادته وًل شهادته ميينه وًل تظهر
السمن وًل هذه الصفات.
فيهم ِّ
أنيت َبلفرضية الثانية وهو أن يكون هللا مل يكتبه لك إن سرت لليمني ووصلت فلم جتده ماذا سيحصل؟ أنت من نعمة
هللا عليك أن اوقع يف نفسك رغبة يف هذا الشيء الذي مل يكتٌ لك ووفقك أن تسري من اليمني ،صحيح أنك مل حتصل
عليه لكنك حصلت على األجر من جهة سريك من اليمني.
إذن عندي فرضيتان وعندي طريقان؛ لو الشخص أتى لشيء ،كتٌ له من اليمني سيأخذه ويكتٌ له األجر ،أتى لشيء
أصال مل يكتٌ وهو مطم ئن أن ًل أحد نزع منه شيء لكنه سار من الطريق الصحيح فوصل
مل يكتٌ له من اليمني هو ً
إليه ،وصل إىل شيء مل يكتٌ له لكن كتٌ له عند هللا األجر.
حصله لكن وَره عليه سواء راىب أو سرق
نرى َبلعكس من اليسار؛ هذا شخص كتٌ له هذا الرَق وأاته من اليسار وإن ِّ
أو غريه ،هذا على فرضية أن الشيء كتٌ له ،لكن على فرضية أن الشيء مل يكتٌ له سيسري من اليسار وأيخذ اْلثم
مكتوَب له.
ويسري من هنا وجيد احلسرة أنه ليس
ً
فقريا عند الباب فوضع سوطه عند
وقد ورد يف بعض اْلثر عن سبط النيب صلى هللا عليه وسلم أنه دخل مسجد ورأى ً
َبب املسجد ونظر يف الفقري فعقد العزم أنه لو خ رج أعطاه مخسة داننري ودخل صلى ،مث خرج فما وجد سوطه ،مث نزل
السوق يبحث عنه فوجده يف يد هذا الرجل الفقري الذي كان جبانٌ املسجد ،فسأله سوطك؟ قال :نعم ،قال :بكم
تبيعه؟ قال خبمسة داننري ،يعين هذه اخلمسة داننري اليت كان عاقد العزم على أن يعطيه إَيها أخذها ،وصل له رَقه لكن
من جهة احلرام.
معىن ذلك أن اإلميان َبلقضاء والقدر لو قوي يف القلٌ ًلنكف كثري من الناس عن سلوك الطريق احلرج الذي حرمه هللا
وًلنتهت مسألة الرَب وًلنتهى مسألة معرفة الناس أن ما قسم هلم سيأتيهم.
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وًل أييت أحد يقول معناه ًل نسعى؟!
أبدا ،يعين واحد عاقل ملا يتاج
هللا عز وجل ملا فطر اخللق فطرهم على جمموعة تصرفات ونواَع وحركات ًل ينفكوا عنها ً
شيء ًلبد أن يسعى له ،يقول لك أان أ ؤمن َبلقضاء والقدر ولن أحترك وًل يريد يسري له وليس له نفس مشتهيه ،وًل
تصدق أنه مؤمن َبلقضاء والقدر ألن اإلميان َبلقضاء والقدر ًل ميكن أن يناَع فطرة خلق عليها اخللق.
وخصوصا أن سورة احلديد كانت يف اإلميان واإلنفاق فمن أجل أن يسكن نفوس الناس يف
هللا عز وجل يف سورة احلديد
ً
الطمع من الدنيا قال لنا﴿ :ما أاصاب من ُّمصيب ٍة يف حاألارض واًل يف أان ُفس ُكم إًَّل يف كتا ٍ
ك
اب ِّمن قا حبل أان ن حَّب ارأ ااها إ َّن َٰاذل ا
ا ا ا
ا
ح
ح ا
قدر لكنه غيٌ عليك وملا كان غيٌ ألقى هللا يف قلبك الرغبة فيه ،أنت ستسري النظر
اعلاى َّ
اَّلل ياسريٌ يعين كل شيء ِّ
قدر أو مل يقدر فقال هللا عز وجل
قدر لك هذا الشيء ما عندك إًل طريقني ،سنفرتض أنه ِّ
كله من أين جهة ستسري ،إذا ِّ
﴿لِّ اكحي اال اأتح اس حوا اعلا َٰى اما فااتا ُك حم يعين وصلت وبذلت ومشيت يف الطريق الصحيح وما وجدته؟ ًل أتس على ما فاتك،
لكن ملاذا يقع يف قليب الرغبة فيه مادام مل يكتٌ؟! من أجل أن يكتٌ لك السعي احلالل ،السعي الصحيح فرتتفع درجات
عند هللا ﴿لِّ اكحي اال اأتح اس حوا اعلا َٰى اما فااتا ُك حم .

أصال التوفيق من هللا ،هو قد كتٌ لك وسعيك هذا إمنا
آات ُك حم أنت ملا تسعى وتصل ً
﴿واًل تا حفار ُحوا مباا ا
والشيء الثاّن ا
عطية من هللا ،أهم شيء الطريق الذي ختتاره وأنت تسري ،وأعلم أن اًلختيار ليس هبذه السهولة أن أييت اإلنسان ويقول
دائما سأختار طريق احلق ،أيتيك من القواطع والفنت واألمور اليت جتتمع عليك ِبيث أنك يشتبه عليك احلق والباطل،
أان ً
وكلما َاد إميان العبد كلما َادت عليه البالَي واًلختبارات.
لكن املقصود أن هؤًلء ملا يتباعدوا عن َمن النبوة ابتعدوا عن العلم الذي هو مصدر اإلميان ،فلما ابتعدوا عن العلم الذي
هو مصدر اإلميان تفلت منهم السلوك احلسن.
فم ن أجل أن نرِب جمتمع وأبناء يكونوا أمينني عكس الصفات اليت مرت هنا ،وًل خيونون ويوفون بنذورهم وًل يكون يف
نفسهم أطماع من أجل أن نرِب جيل مثل هذا علينا أن نبث يف نفوسهم العلم ،والعلم املقصود به هنا العلم َبهلل ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اْلخر والقدر خريه وشره يعين أركان اإلميان ،فبُعد للناس عن العلم يعين بُعد الناس عن السلوك
الصحيح ،فالعودة إىل السلوك الصحيح ليس جمرد تدريٌ على السلوك الصحيح ألن التدريٌ على السلوك الصحيح
سيأيت مثيله وشبيهه لكن ختتلف صورته وخيدع به اًلبن لكن ملا يكون مليء َبإلميان سيعرف حقائق األمور وخيتربها.
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يع احدَّثاناا إ حمسااعيل اع حن قا حي ٍ
ت اخبَّ ًاَب اوقا حد ا حكتا اوى يا حوامئ ٍذ اسحب ًعا يف
س قا اال امس حع ُ
وسى احدَّثاناا اوك ٌ
اح َّدثاين احي اي بح ُن ُم ا
ُ
باطحنه اوقا اال" :لا حواًل أ َّ
اب
ان ار ُس ا
صلَّى َّ
ول َّ
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام نا اه ا
اان أا حن نا حدعُ او َبلح ام حوت لا اد اع حو ُ
ت َبلح ام حوت إ َّن أ ح
اَّلل ا
اص اح ا
ٍ
ٍ
صحب ناا م حن الدُّنحياا اما اًل اجن ُد لاهُ ام حوض ًعا إًَّل
صلَّى َّ
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام ام ا
ض حوا اواملح تا حن ُق ح
ص ُه حم الدُّنحياا ب اش حيء اوإ َّان أا ا
ُحما َّمد ا
اب".
الت اُّر ا

هذا كالم خباب وهو ممن كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم ومر مع النيب صلى هللا عليه وسلم أبحوال كانت العسرى
فيها أكثر من اليسرى مث مات النيب صلى هللا عليه وسلم ومات كثري من الصحابة الكبار وفتحت الدنيا كما أخرب النيب
صلى هللا عليه وسلم وكما مسعنا يف األحاديث األوىل.
ملا فتحت الدنيا من كان شديد التأثر ِبال اًلنفتاح؟ أحد مثل خباب رضي هللا عنه ،يقول" :لا حواًل أ َّ
صلَّى
ان ار ُس ا
ول َّ
اَّلل ا
ت َبلح ام حوت" السبٌ ما حصل يف الدنيا من انفتاح وهلو خياف به على قلبه
َّ
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام نا اه ا
اان أا حن نا حدعُ او َبلح ام حوت لا اد اع حو ُ
والفتنة.
ٍ
ص ُه حم الدُّنحياا ب اش حي ٍء" وهنا أمر غاية يف اخلطورة؛ خباب رضي
صلَّى َّ
اَّللُ اعلاحيه او اسلَّ ام ام ا
ض حوا اواملح تاحن ُق ح
يعلل :إ َّن أ ح
اب ُحما َّمد ا
اص اح ا

هللا عنه يرى أن اًلشتغال َبلدنيا واللهو هبا والتنعم هبا كأنه ينقص حال اإلنسان من جهة اْلخرة ،يقول عن نفسه " :اوإ َّان
موضعا إًل الرتاب مبعىن كثرة ما
اب" يعين أاتان من الدنيا توسع ما ًل جند له ً
أا
اصحب ناا م حن الدُّنحياا اما اًل اجن ُد لاهُ ام حوض ًعا إًَّل الت اُّر ا
اب".
وصلهم وانفتاحه إىل درجة أن هناك أشياء كثرية ًل ينتفعون هبا" :اًل اجن ُد لاهُ ام حوض ًعا إًَّل الت اُّر ا
اب" من جهة أن األطماع مهما كثرت ًل تنتهي ،فما
وسيتبني لنا إن شاء هللا ً
غدا ما معىن "اًل اجن ُد لاهُ ام حوض ًعا إًَّل الت اُّر ا
طمعا مرة بعد مرة وًل يتوقف طمعه.
لإلنسان إًل أن ميوت فتنقطع أطماعه وإًل اإلنسان إذا بقي طامع سيزيد ً
هبذا نكون انتهينا َبإلمجال من الباب الذي عنوانه " :اَبب اما ُحي اذ ُر م حن اَاهارة الدُّنحياا اوالتَّناافُس ف ايها".
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

12

