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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)
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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:
 )4اَبب ِف أاْلا ام ِل اوطُولِ ِه
ِ
ي اسناة فا اق أد أا أع اذ ار َ
اّللُ إِلاأي ِه ِف الأعُ ُم ِر لِاق أولِ ِه﴿ :أ ااوالأ نُ اع ِم أرُك أم اما ياتا اذ َك ُر فِ ِيه
 )5اَبب ام أن بالا اغ ستِ ا
من تا اذ َكر وجاء ُكم الن ِ
َذ ُير﴾ [فاطر ]37 :يا أع ِن ال َ
ب
اأ ا اا ا أ
ش أي ا
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
الرقاق مجع رقة،
الرقاق من صحيح البخاري وقد مر معنا أن كلمة ِّ
هذا هو جملسنا الثالث من جمالس دراسة كتاب ِّ
واملقصود ابلكتاب مجع األدلة اليت هبا حيصل رقة القلب فإذا حصل رقة القلب حصل حسن العمل.
إمجاًل إىل طريقة البخاري ،حيث أنه كتاب داخله كتب
مرران فيما مضى على ثالثة أبواب من هذا الكتاب ،وأشران ا
والكتب داخلها أبواب وحتت األبواب األحاديث اليت مجعها البخاري على املعاين ،ومل يكن عناية البخاري فقط جبمع
أيضا فقه البخاري يف أمساء أبوابه كما هو مشهور عند أهل العلم ،مبعىن أن البخاري أييت إىل اسم الباب
الصحيح إمنا ا
ويقرر فيه حقائق مث يستدل أبحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم على هذه احلقائق.
ش ْاْلخارة" وأتى ابحلديثني حديث النيب صلى
"ابب ِّ
ش إًَّل اعْي ُ
الص َّحةُ اوالْ افاراغُ اًل اعْي ا
 أول َبب ف كتاب ال ِرقاق :قال :ا

الص َّحةُ اوالْ افاراغُ" واحلديث الثاين ملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم
هللا عليه وسلم " :ن ْع امتاان ام ْغبُو ٌن فيه اما اكثريٌ م ْن النَّاس ِّ
ش اْْلخارْه".
ش إًَّل اعْي ُ
يف غزوة اخلندق فكان يرى الصحابة وهم حيفرون اخلندق فكان يقول " :اللَّ ُه َّم اًل اعْي ا
معا أن كثري من الناس مغبونني يف الصحة والفراغ وغبنه أنه مل ينتفع هبما للعيش
فمن فقه البخاري أن مجع هذان املعنيان ا
احلقيقي وهو عيش اْلخرة.

﴿اعلا ُموا أاَّمناا ْ
احلايااةُ
أيضا يظهر للبخاري فقه حيث ابتدأ آبية احلديدْ :
"مثال الدُّنْياا يف ْاْلخارة" وهنا ا
 الباب الثاين :ا
ب اواَلٌْو﴾ ،يعين يف عنوان اببه " امثال الدُّنْياا يف ْاْلخارة" وأتى يف عنوان الباب آبية سورة احلديد رغم أنه كتاب
الدُّنْياا لاع ٌ
فهما َلذه اْلية أو شاهد َلذه اْلية.
حديث لكن هذا من فقهه ،كأنه يقول أن هذا احلديث الذي أريده يزيدك ا
ٍ
َّار نابااتُهُ﴾ يعين هذه الصورة للدنيا أتى عليها حديث النيب صلى هللا عليه
ب الْ ُكف ا
إىل أن وصلنا إىل ﴿ اك امثال اغْيث أ ْاع اج ا
اْلانَّة اخْي ٌر م ْن الدُّنْياا
"م ْوض ُع اس ْو ٍط يف ْ
وسلم حديث سهل ابن سعد ملا قال مسعت الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول :ا
ليها" ما هي؟ لعب وَلو وزينة وتكاثر وتفاخر كما يف آية احلديد.
ليه ا
ا""،خْي ٌر م ْن الدُّنْياا اواما اع ا
اواما اع ا

ب أ ْاو اعاب ُر اسب ٍيل"
 الباب الثالث :كان عنوانه كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ًلبن عمرُ " :ك ْن يف الدُّنْياا اكأان ا
َّك اغري ٌ

ت فا اال تاْن تاظ ْر الْ ام اساءا او ُخ ْذ م ْن
ت فا اال تاْن تاظ ْر َّ
اصبا ْح ا
اح اوإذاا أ ْ
وفهمنا هذا املعىن ،مث منه أتى كالم ابن عمر " :إذاا أ ْام اسْي ا
الصبا ا
ك" إىل آخر كالمه.
ك ل ام ْوت ا
ك اوم ْن احياات ا
ك ل امارض ا
ص َّحت ا
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نفصل فيه..
 مث وصلنا إىل الباب الرابع ،ومل ِّ

اَبب ِف أاْل اام ِل اوطُولِ ِه

اْلانَّةا فا اق ْد فا ااز﴾ اْلية [آل عمران﴿ ،]185:مبُاز ْحزحه﴾
اّلل تا اع ااىل﴿ :فا ام ْن ُز ْحز اح اع ْن النَّار اوأ ُْدخ ال ْ
اوقا ْول َّ
األامل﴾ [احلجر.]3:
مبُبااعده .اوقا ْوله﴿ :ذا ْرُه ْم اأيْ ُكلُوا اوياتا امتَّعُوا اويُْلهه ُم ْ ا ُ
وقا اال اعل ُّي بْن أايب طاال ٍ
ت ْاْلخارةُ ُم ْقبلاةا اول ُك ِّل اواح ادةٍ مْن ُه اما بانُو ان فا ُكونُوا
ت الدُّنْياا ُم ْدبارةا او ْاراحتالا ْ
بْ :اراحتالا ْ
ا
ُ
اب اواًل اع ام ٌل.
اب او اغ ادا ح اس ٌ
م ْن أابْنااء ْاْلخارة اواًل تا ُكونُوا م ْن أابْنااء الدُّنْياا فاإ َّن الْيا ْوام اع ام ٌل اواًل ح اس ا
[البقرة]96:

األمل اوطُوله" مث استشهد آبية آل عمران واستشهد آبية البقرة واستشهد آبية احلجر
":ابب يف ا
يتبني أن عنوان الباب :ا
"اراحتالات الدُّنْياا ُم ْدبارةا ،او ْاراحتالات اْلخارةُ ُم ْقبلاة" ،مث أورد احلديث .
ونقل كالم علي ابن أيب طالبْ :
أوًل نفهم مطلع الباب ،لنفهم مطلع الباب سنقف أمام آية آل عمران:
ا
﴿ ُك ُّل نا ْف ٍ
احلايااةُ الدُّنْياا
اْلانَّةا فا اق ْد فا ااز ۗ اواما ْ
ور ُك ْم يا ْوام الْقيا اامة ۖ فا امن ُز ْحز اح اعن النَّار اوأ ُْدخ ال ْ
س ذاائ اقةُ الْ ام ْوت اوإَّمناا تُ اوفَّ ْو ان أ ُ
ُج ا
إًَّل امتااعُ الْغُُرور﴾
هذه اْلية يف آل عمران فيها ثالثة أخبار:
مطلعها خرب مث وسطها خرب مث خامتة اْلية خرب.
 اخلرب يف املطلع خرب مسلِّم به كل الناس يعرفونه وهو أن كل نفس ذائقة املوت ،هذا اخلرب معروف معلوم.
اْلانَّةا فا اق ْد فا ااز﴾ هذا اخلرب الثاين الذي هو
 أييت بعده تقدير الفوز والفالح ،ما تقديره؟ ﴿فا امن ُز ْحز اح اعن النَّار اوأ ُْدخ ال ْ
حمط النظر ،كأنك تقول كل نفس ذائقة املوت هذا أمر معلوم مسلِّم به ،والفوز والفالح ما صورته؟ أتى اخلرب ﴿فا امن
اْلانَّةا فا اق ْد فا ااز﴾.
ُز ْحز اح اعن النَّار اوأ ُْدخ ال ْ
احلايااةُ الدُّنْياا إًَّل امتااعُ الْغُُرور﴾
﴿واما ْ
 مث أتت خامتة اْلية تبني لك ما هي الوسيلة من أجل أن تفوز ،يف وصف الدنيا ا
يعين مادام أنك ستموت واحلياة الدنيا متاع الغرور فما يعيقك عن أن تزحزح عن النار وتدخل اْلنة! مبعىن أنه ًل يعيقك
عن الفوز إًل غرورك مبتاع الدنيا.
فأصل فساد
وأمس كنا اتفقنا على أمر مهم ا
جدا وهو أن هذه احلقائق املوجودة يف اْلية سبب من أسباب تعديل التفكريْ ،
النفوس من جهة طول األمل.
كأن السؤال ما مناسبة اْلية يف الباب؟
الباب يف األمل وطوله مث أتى يف آية آل عمران ابخلرب الواضح أنه مهما طال أملك يف النهاية كل نفس ذائقة املوت يعين
سينتهي األمر ،معىن ذلك ملا يصح تفكري اإلنسان حىت مبسلِّمات مسلِّم هبا ًل يستعملها يف التفكري ،فكل نفس ذائقة
املوت هذا مسلِّم كل الناس يعيشونه لكن هذا املسلِّم ًل يستعمل يف التفكري.
واستعماله يف التفكري سيخرجنا بنتيجة:
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وهي أن الفوز احلقيقي مادام كل نفس ذائقة املوت وسترتك وراءها كل فوز ظنت أهنا فازته ،ستكون النتيجة أن الفوز
ليس هنا إمنا الفوز يف دار اْلخرة.
فعلنا هذا األمر حقيقة؛ ألن هي حقيقة مسلِّم هبا أن كل نفس ذائقة املوت وكل يوم نكرر
هذه النتيجة يف التفكري لو ِّ
على أنفسنا هذا األمر لكنه ًل يدخل يف تفكريان حبيث أنه يسبب لنا قرارات صحيحة سليمة إمنا كاخلرب الذي مير بدون
أن يكون له أثر يف القلب ومن مثِّ ًل يكون له أثر يف قطع األطماع.
املفروض كل نفس ذائقة املوت كأهنا سكني تذبح طول األمل ،كأهنا سكني تذبح مشاعر الشوق إىل الدنيا وحبها اليت
أتيت مبثابة الريح.
متاما ًل يستطيع اإلنسان أن يعيش
متاما ،لو تركت األمل ا
وكنا أمس اتفقنا وأكرر هذا الكالم أنه ليس املقصود ترك األمل ا
ك ثا او اااب
ات َّ
ات اخْي ٌر عْن اد اربِّ ا
الصاحلا ُ
﴿والْبااقيا ُ
يف احلياة حنن جمبولني على األمل لكن املقصود تقصريه ،وكما يف آية الكهف :ا
او اخْي ٌر أ اام اال﴾ ليس فقط "خري ثوااب" بل و"خري أمال".
تتأمل أن يبقى
فاملقصود أن جتعل آمالك حول الباقيات الصاحلات ،يعين يبقى عندك أمل لكن حبيث كل أمل تتأمله ِّ

وراءك ابقية.
﴿ ُك ُّل نا ْف ٍ
احلايااةُ الدُّنْياا إًَّل امتااعُ الْغُُرور﴾ فإذا كل نفس ذائقة املوت وما احلياة الدنيا
﴿واما ْ
س اذائ اقةُ الْ ام ْوت﴾ وآخر اْلية ا
إًل متاع الغرور ،فعلينا أن نبحث عن أمر يكون حقيقة سبب لفوزان مادام أننا سنرتك الدنيا وراءان وأن الدنيا بنفسها متاع
الغرور.
إ اذا ماذا ستكون النتيجة؟ أن تفكريان جيب أن يكون مبين على أن الفوز احلقيقي هو يف اْلخرة أن من زحزح عن النار
وأدخل اْلنة فقد فاز وهبذا تكون جممع آمالنا ،يعين الفوز كلمة حية وليست ميتة ،أول ما أمسعها أن فالن فاز يصبح
تقديري للفوز كما جعله هللا أن الفوز احلقيقي هو من زحزح عن النار وأدخل اْلنة فيبقى اإلنسان يقضي احلياة من أجل
أن يتحقق له هذا الفوز احلقيقي.
أنيت إىل آية البقرة ونرى دًللتها على الباب:
أيضا آية البقرة َلا دًللتها يف الباب ،هي أتت
﴿مبُاز ْحزحه﴾ :مبباعده كأنه يشرح كلمة مبزحزح يعين بوعد عن النار ،و ا
أيضا إلشارة مهمة يف نفس اْلية.
اللفظة من آية البقرة لبيان معىن ُزحزح لكن ا
ٍ
َّ
ف اسنا ٍة اواما ُه او مبُاز ْحزحه م ان الْ اع اذاب
اح ُد ُه ْم لا ْو يُ اع َّم ُر أالْ ا
﴿ اولاتاج ادن َُّه ْم أ ْ
ين أا ْشار ُكوا ۚ يا اوُّد أ ا
احار ا
ص النَّاس اعلا ٰى احيااة اوم ان الذ ا
أان يُ اع َّمار ۗ اواللَّ هُ باصريٌ مباا يا ْع املُو ان﴾.
واضح أن اْلية يف سياق اليهود والنصارى والذين كفروا وأهنم يف نفسهم أماين ،ما هي هذه األماين؟
أن يطول عمرهم ،هللا يقول َلم لو عمرمت ألف سنة تعمريكم يف الدنيا ألف سنة أكثر أقل لن يكون نتيجته أن تزحزحون
عن العذاب ،فمعىن ذلك أن طول األمل وحب الدنيا إمنا يزيد اإلنسان هال اكا ،ومهما طالت حياته وكثر متتعه فطول
احلياة ًل تزحزحه عن النار ،وكثرة التمتع ستكون يف النهاية متاع الغرور مهما متتع اإلنسان.
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ففي حلظتنا هذه وحنن صيام ًل نذكر حلظات الشبع ألهنا ذهبت ،فكل متعة يف الدنيا على نفس الصورة تتمتع هبا حلظتها
مث تذهب فال يبقى َلا أثر فهي متاع الغرور.
وكما اتفقنا أمس أن الشيطان وهو الغارور اغِّر الناس فوصلوا أهنم اشرتوا أبمواَلم وجبهدهم وأبوقاهتم بضاعة خاسرة فغُروا،
غاشا فغاره.
اغرهم الشيطان كأن الصورة واحد يسوم بضاعة يف السوق فكان الذي يبيعه ا

فهكذا ابن آدم والشيطان ،الدنيا سوق لآلخرة ،تبيع فيه نفسك هلل وتشرتي األعمال الصاحلة ،يقطع طريقك يف الوسط
﴿واما ْ
احلايااةُ الدُّنْياا إًَّل امتااعُ
وأنت يف سوق الدنيا الشيطان فيغُرك فتغرت فتشرتي منه بضاعة كاسدة ،فهذه صورة الدنيا :ا
الْغُُرور﴾.

أنيت إىل آية احلجر ونرى دًللتها على الباب:
ف يا ْعلا ُمو ان﴾
األم ُل فا اس ْو ا
﴿ اذ ْرُه ْم اأيْ ُكلُوا اوياتا امتَّعُوا اويُْلهه ُم ا

آية احلجر اتمة الوضوح؛ اخلطاب عن من ًل يتأمل يف اْلخرة حال ،هذا الوصف ًل يكون إًل للكفار ،ألن املؤمنني أول
عالمات إمياهنم اإلميان ابهلل واليوم اْلخر ،وحنن جند يف كثري من النصوص اقرتان اإلميان ابهلل ابليوم اْلخر ،فمن كان
مصدقاا تصدي اقا يقيناا ابهلل عز وجل وبلقاء هللاً ،لبد أن آماله تكون يف ذاك اللقاء ،ضعفت عدمت لكنه يف النهاية عنده
آمال يف لقاء هللا ،الذين كفروا وأشركوا قطعوا آماَلم عن اْلخرة.
فاهلل يقول للنيب صلى هللا عليه وسلم ﴿ اذ ْرُه ْم﴾ أي اتركهم ،على وجه التهديد ،ذرهم ماذا يفعلوا يف الدنيا؟
﴿أيْ ُكلُوا اوياتا امتَّعُوا﴾ أيكلوا ويتمتعوا ،يعين ما هي الدنيا إًل أن أيكلوا ويتمتعوا.
ا
غدا وسيفعلون وًل يظنون أن شيئاا يقطع
األم ُل﴾ وهم ابقني ًلهيهم األمل أهنم سيفعلون ا
﴿ويُْلهه ُم ا
وأييت األمر الثالث :ا

عليهم ،فاًللتهاء ابألمل من صفات من ًل يؤمن ابْلخرة أو ضعف إميانه ابْلخرة؛ ألن هللا عز وجل يقول يف احلجر
األم ُل﴾ فاألمل ًل يلهي إًل مثل هؤًلء.
﴿ اذ ْرُه ْم اأيْ ُكلُوا اوياتا امتَّعُوا اويُْلهه ُم ا
لكن أهل اإلميان فيهم ثالثة صفات:
 الصفة األوىل أهنم يعرفون يقيناا أهنم سيلحقون برهبم فيحاسبهم وجيازيهم (اإلميان ابليوم اْلخرة) ،إ اذا اإلميان ابليوم

اْلخر هذه قاعدة املؤمنني والدافع للعمل الصاحل والدافع لبقاء األمل عند هللا عز وجل.
 الصفة الثانية أن املؤمن يقدر ما هو الفوز احلقيقي فيعرف أن من زحزح عن النار وأدخل اْلنة فقد فاز وما أعظمها
من صورة تبقى أمامك وتعرف ما هو الفوز احلقيقي وًل خيدعك الشيطان ًل من اْلن وًل من اإلنس يف أنواع الفوز الذين
يتمتعوا هبا الناس يف الدنيا ،ألن الناس يستعملون كلمة الفوز وميتعون أنفسهم ابلفوز ويتنافسون على الفوز وأنتم تعرفون
أن هذا الفوز كما وصف هللا يف سورة احلديد لعب وَلو وزينة وتفاخر وتكاثر" فالفوز احلقيقي ﴿فا امن ُز ْحز اح اعن النَّار
اْلانَّةا فا اق ْد فا ااز﴾.
اوأ ُْدخ ال ْ
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جدا اليت انقشناها يف التفسري أن املؤمن يصاحب الدنيا ببدنه ويفارقها بقلبه ،أمس ملا كنا نتناقش
 الصفة الثالثة املهمة ا
ني اوالْ اقنااطري الْ ُم اقنطارة من َّ
الذ اهب اوالْفضَّة اوالْ اخْيل
يف التفسري يف قوله تعاىلُ ﴿ :زيِّ ان للنَّاس ُح ُّ
َّه اوات م ان النِّ اساء اوالْبان ا
ب الش ا
ا ا
الْ ُم اس َّوامة اواألانْ اعام اوالْ اح ْرث﴾ أول ما ابتدأ الشيخ السعدي تفسري هذه اْلية قال الناس يف هذا قسمني:
األم ُل﴾.
 قسم جعلوها هي املقصد كما يف آية احلجر ﴿ذا ْرُه ْم اأيْ ُكلُوا اوياتا امتَّعُوا اويُْلهه ُم ا
 وقسم عرفوها وجعلوها جمرد وسيلة توصلهم إىل رهبم وأهم شيء فارقوها بقلوهبم وإن صاحبوها أببداهنم.
يوضع َلم طعام فيأكلون لكن ليس طول آماَلم أن أيكلون ،فاْلمال اليت يف قلب املؤمن أن يزحزح عن النار ويدخل
اْلنة ويفعل كل األفعال من أجل أن يزحزح ،والدنيا ًل يتمتع هبا؟ اتفقنا أنه يتمتع هبا لكن متتعه هبا صورته أنه يصاحبها
ببدنه وليس بقلبه.
اج ٍل ُم اس ًّمى﴾ فال أبس أن يتمتع
وقد اتفقنا على مطلع سورة هود وكيف أن هللا عز وجل قالُ ﴿ :مياتِّ ْع ُك ْم امتا ا
اعا اح اسناا إ ا ٰىل أ ا

اإلنسان لكن متتعه ليس مبعىن أن يكون قلبه معلق به.
إذن مردود هذا الكالم هو تغيري يف قلوبنا ،والتغيري يف قلوبنا ًلبد أن يسري على جوارحنا ،وإذا سرى على جوارحنا ليس
معناه ترك الدنيا إمنا معناه ترك تعلق القلب ابلدنيا ،فرق كبري بني أن أقول ترك تعلق قلب ابلدنيا وبني ترك الدنيا.
غدا؟
األم ُل﴾ يعين كل احلياة عندهم ماذا سنأكل ا
هللا عز وجل يف سورة احلجر يقول ﴿ :اذ ْرُه ْم اأيْ ُكلُوا اوياتا امتَّعُوا اويُْلهه ُم ا
أين سنقضي وقتنا؟ كيف سنتمتع يف كذا؟ مشغولة قلوهبم ،لكن املؤمن مشغول قلبه ابلفوز احلقيقي ،فمعىن ذلك يصاحب
الدنيا ببدنه وينخلع عنها بقلبه.
بياان:
أييت كالم علي ابن أيب طالب يزيد األمر ا
ال اعل ُّى بْن أاِب طاال ٍ
بْ :اراحتالات الدُّنْياا ُم ْدباراة- ،يعين تعطيك ظهرها -او ْاراحتالات اْلخارةُ ُم ْقبلاةا- ،يعين آتية عليك -اول ُك ِّل
اوقا ا
ُ
اواح ادةٍ مْن ُه اما بانُو ان.
يعين للدنيا أبناء ولآلخرة أبناء ،وهنا تعبري ابألبناء املقصود أهنم غاية يف اًلهتمام وغاية يف الرعاية ،يعين أبناء الدنيا غاية
يف اًلهتمام ابلدنيا والرعاية َلا ،وأبناء اْلخرة غاية يف اًلهتمام ابْلخرة والرعاية َلا.
خنرج بفوائد:
أول الدنيا ترحتل واْلخرة ترحتل لكن الدنيا ترحتل وهي تعطيك ظهرها وهي األايم والليال اليت تنقضي وتذهب وراءك ،ملا
يب أ ْاو اعاب ُر اسب ٍيل" ستقبل على
تذهب األايم والليايل وراءك وأنت مسافر كما اتفقنا أمسُ " :ك ْن يف الدُّنْياا اكأان ا
َّك اغر ٌ
اْلخرة ،يعين الدنيا ارحتلت مدبرة واْلخرة ارحتلت مدبرة فإذا كنت تعترب نفسك واقف والزمن هو الذي يسري عليك،

فاعلم أن زمان الدنيا قد ارحتل وراءك وزمان اْلخرة قد استقبلك.
الفائدة الثانية :فإذا كان األمر حقيقة وهو حقيقة أييت األمر الثاين أن كل واحد من الدنيا واْلخرة َلا بنون ،وبنون هنا
تعبريا عن العناية واًلهتمام (الذين خيدموهنا ،فإما تكون من املعتين مبا يرحتل ويذهب ،وإما تكون املعتين مبا هو مقبل،
ا
وكل الناس تفكريهم يف الدنيا ويقال لك ًل تكن رهني الواقع إمنا فكر يف املستقبل ماذا ستفعل ،فسبحان هللا! يفكر الناس
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يف مستقبل ما هو إًل متاع الغرور ويرتكون املستقبل احلقيقي الذي صاحبه ملا يندم يقول اي ليتين قدمت حليايت نعوذ ابهلل
من الندم واخلذًلن.
اب اوًل اع ام ٌل".
اب ،او اغ ادا ح اس ٌ
من قوله" :فا ُكونُوا م ْن أابْنااء اْلخارة ،اوًل تا ُكونُوا م ْن أابْنااء الدُّنْياا ،فاإ َّن الْيا ْوام اع ام ٌل اوًل ح اس ا
الفائدة الثالثة :تقرير صورة الدنيا واْلخرة من قوة اإلميان ابليوم اْلخر.
اليوم عمل وًل حساب ،وغدا حساب وًل عمل ،تعمل تعمل ويبقى فقط إميانك ابلغيب أن عملك هذا وراءه اْلزاء،
قوة اإلميان ابليوم اْلخر جتعلك تقول أصلي وأان جامع قليب سأجده يوم القيامة يف موازين حسنايت ،أتصدق سيكون
احا يف الصدر
متاما وإن كنا نراه انشر ا
موازين يل يوم القيامة وسيكفر به سيئايت ،فاليوم عمل لكن أنت ًل ترى أثر العمل ا

ونراه سعة وبركة يف أعماران وأوقاتنا نعم لكن هذا ًل شيء يف مقابل ما سيكون.
متاما أن هنا عمل لكن ًل ترى آاثره من جهة احلساب ماذا فعلت صليت ما صليت ،قمت ما قمت ،مجعت
فلو متثلت ا
اضحا على أفعالك ،هل مجعت قلبك وقت ما أذِّن املؤذن،
قلبك ما مجعت ،ليس هناك أحد حياسبك
حسااب دقي اقا و ا
ا
هل عزمت على أن تقومً ..ل أحد حياسبك هنا على أعمال قلبك لكن يف اْلخرة كل هذا ابلتفصيل!
فال جتعل أتخري احلساب مما يغركً ،ل جتعل أتخري احلساب يطول أملك ،فاليوم عمل وًل حسابً ،ل أييت أحد حياسبك
عن ما قام يف قلبك وملاذا ظننت يف هذا وملاذا ظننت يف هذا ،وملاذا فكرت يف هذا وملاذا طمعت يف كذا ،ليس هناك
غدا حساب وًل عمل.
هذا احلساب ،لكن ا

غدا هناك حساب! ألن اختبار
فال يغرك طول األمل وًل جتعل يومك اليوم أنه ليس هناك حساب جيعل نسيانك أن ا
النا س يف الدنيا أهنم هنا ًل حياسبون على ما يف قلوهبم وًل حياسبون على أعماَلم ،وكثري من األشياء نفعلها وًل جند َلا
حسااب فيربد قلبه جتاه األعمال ،هذا من غرور الشيطان لكن
أثرا! فهذا غرور إذا ظن اإلنسان أنه يعمل ويعمل وًل جيد
ا
وغدا ستحاسب على ما عملت.
من اإلميان أن هذه احلياة كلها فرصتك تعمل ا
ولذلك كما مر معنا أول يوم من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما من أ ٍ
وت إًلَّ ناد ام)) قاالُوا :اواما نا اد اامتُهُ ااي
احد اميُ ُ
ا ْ ا
ع)) 1والسبب ملاذا ًل حيسن
ول هللا؟ قا ا
ار ُس ا
ال(( :إ ْن اكا ان ُْحمسناا ناد ام أا ْن ًلا يا ُكو ان ْازاد ااد ،اوإ ْن اكا ان ُمسيئاا ناد ام أا ْن ًلا يا ُكو ان نااز ا
دائما معتمدين على محسوين للعمل ،شجعوين للعمل ،رغبوين يف العمل،
احملسن أكثر؟ ألنه ليس هناك أحد حياسبه ،وحنن ا
نريد أحد من الدنيا يرغبنا وكل كالم النيب صلى هللا عليه وسلم وكل الدرجات اليت تسمعها على العاملني وكل آايت
القرآن اليت تقول لك "وهللا حيب احملسنني"" ،وهللا حيب املتصدقني" كل هذه ًل تفعل فعلها يف قلوبنا! دليل على طول
األمل وضعف اليقني.
إذا قوي اليقني ومسعت هللا يقول أنه" :حيب املتطهرين"" ،حيب احملسنني" مباشرة يف قلبك ما نسميه دافعية ،وًل تنتظر
أحياان كثرية تكون فيها غرور ،فتفعل جملرد وجود أحد يدفعك وإذا فقدت
الدافعية من الناس ألن الدافعية من الناس يف ا
هذا األحد فقدت العمل.

1
يث إَّمناا نا ْعرفُهُ م ْن اه اذا الو ْجه ،واْحيي بْن ُعبا ْيد هللا قا ْد تا اكلَّم فيه ُش ْعباةُ ،وُهو :اْحيي بْن عُبا ْيد هللا بْن امواه ٍ
ب ام اديني.
رواه الرتمذي وقال :اه اذا احد ٌ
ْ
ا ا ا ُ
ا ا ا ُ
ا
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فاملقصود أن زايدة إمياننا ويقيننا بكالم هللا وبكالم نبينا صلى هللا عليه وسلم وبلقاء هللا هذا يدفعنا أن نسري على الصراط
املستقيم.
دائما اقرأ القرآن واجعل القرآن ربيع قلبك ،أنت اجعله ربيع قلبك ،يعين اطلب من هللا أن جيعله
بقي أن نعيد على أنفسنا ا
ربيع قلبك وأحرث قلبك وازرع فيه املعاين املوجودة يف القرآن.
عمال
ملا تقول ايرب "اجعل القرآن ربيع قلوبنا" معناه أنك تطلب أن يكون قلبك أرض ومعاين القرآن مزروعة فيه فتثمر ا
صاحلاا وشوقاا هلل عز وجل وشوقاا لآلخرة ،فاملفروض حترث أرضك وتزرع معاين القرآن يف قلبك ،وهذا ًل يكون إًل بقوة
مجع القلب أثناء قراءة القرآن وتكرار معانيه على النفس وبذل اْلهد أن جنعل القرآن خياطبنا.
ملا نقرأ آايت القرآن نفهم أن هذا اخلطاب الذي يف القرآن إمنا خناطب به.
أنيت اْلن للحديث:

ضل أاخب راان احيي بن سع ٍ
يد اع ْن ُس ْفياا ان قا اال :اح َّدثاين أايب اع ْن ُمْنذ ٍر اع ْن اربيع بْن ُخثا ْي ٍم
احدَّثاناا ا
ص ادقاةُ بْ ُن الْ اف ْ ْ ا ا ْ ا ْ ُ ا
اّللُ اعلاْيه او اسلَّم اخطًّا ُمربَّ اعا او اخ َّ
اّللُ اعْنهُ قا اال :اخ َّ
ط اخطًّا يف الْ او اسط اخار اجا
صلَّى َّ
اّلل ارض اي َّ
اع ْن اعْبد َّ
ط الن ُّ
َّيب ا
ا
ا
مْنهُ او اخ َّ
ط ُخطاطاا صغا اارا إ اىل اه اذا الَّذي يف الْ او اسط م ْن اجانبه الَّذي يف الْ او اسط اوقا اال (( :اه اذا ْاإلنْ اسا ُن اواه اذا
اخطاأاهُ اه اذا
احا اط به اواه اذا الَّذي ُه او اخار ٌج أ ااملُهُ اواهذه ْ
اجلُهُ ُحمي ٌ
اخلُطا ُ
اض فاإ ْن أ ْ
لصغا ُار ْاأل ْاعار ُ
ط ا ِّ
ط به أ ْاو قا ْد أ ا
أا
اخطاأاهُ اه اذا نا اه اشهُ اه اذا)).
نا اه اشهُ اه اذا اوإ ْن أ ْ

النيب صلى هللا عليه وسلم خط خطاا مر ابعا يعين رسم َلم خطاا مر ابعا واخلط املربع هذا حياة اإلنسان واإلنسان يف داخله ،مث
خط خطاا خارج املربع وخط خطوطاا صغرية على جانيب اخلط الطويل ،فاخلط الطويل
ِّ
الذي هو خارج املربع هو األمل ،حد املربع هو حد حياة اإلنسان وأمله خارج عنه،
مث خط خططاا صغرية على خط حياة اإلنسان وقال األعراض ،يعين األشياء اليت يتعرض

َلا اإلنسان من أحداث من خري وشر يف أصلها لكن ملا نكمل احلديث نفهم أن املقصود
اخطاأاهُ اه اذا نا اه اشهُ اه اذا اوإ ْن أ ْ
هبا أنه كل مرة يصاب مبصاب قد يكون موته فيه لكن يسلم من هذا "فاإ ْن أ ْ
اخطاأاهُ اه اذا نا اه اشهُ
اه اذا" .فاملقصود أنه يتعرض لألحداث يتعرض ويتعرض إىل أن يذهب يف واحد من هذه األحداث أو يسلم من كل هذه
األحداث فتنقضي حياته بنهاية األجل ،فإما أحدا ااث وإما أجل أييت على اإلنسان.
خارجا عن عمره.
املقصود أن املربع سينقطع به عمر اإلنسان واألمل ًلزال ا
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سنقرأ الشرح:2
امثال النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود أمل ابن آدم وأجله وإعراض الدنيا اليت ًل تفارقه ابخلطوط ،فجعل
أجله اخلط احمليط ،وجعل أمله وإعراضه خارجة من ذلك اخلط ،ومعلوم يف العقول أن ذلك اخلط احمليط به الذي هو
أجله؛ أقرب إليه من اخلطوط اخلارجة منه ،أًل ترى قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث أنس" :فبينا هو كذلك إذ جاءه
اخلط األقرب" .يريد أجله.
وىف هذا تنبيه من النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته على تقصري األمل،
األمل اوطُوله"
وهذا هو موضوعنا وهذا اسم الباب " :اابب يف ا
حري بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه يف حال غرة
واستشعار األجل خوف بغتة األجل ،ومن غيب عنه أجله فهو ِّ

وغفلة ،ونعوذ ابهلل من ذلك،
أييت اْلن طلب املؤمن:
ض املؤمن نفسه على استشعار ما نُبه عليه،
فا ْل ُري ْ

أي ريِّض نفسك ،نريِّض قلوبنا يعين نشعر مبا نبِّهنا عليه ،معىن ذلك أنك ًل تنتظر من نفسك وحدها أن تتذكر ًلبد أن
نريِّض حنن أنفسنا على ذكرى الدار اْلخرة.
دائما ننبه على تنبيه :أن الشيطان جيعل ذكرى الدار اْلخرة واملوت مبثابة الوسواس املخيف الذي مينع اإلنسان وحييله
وهنا ا
عن العمل ،والصحيح ما أن جتد نفسك قد شغلت عن العمل تعرف أن هذه الذكرى للموت إمنا هي ذكرى شيطانية،
فتشل عن العمل.
يذكرك حبيث ختاف ِّ
تذكرا جيعل املوت ابلنسبة يل سبب لزايدة األعمال؟
ماذا أفعل من أجل أن أتذكر ا
ب َّ
ب ل اقاءا َّ
اح َّ
اح َّ
اّلل أ ا
"م ْن أ ا
ًل تنسوا حديث عائشة رضي هللا عنها ملا أخربت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :ا
اّللُ

ل اقاءاهُ" ،فنحن نتفكر يف املوت على أنه لقاء ابمللك العظيم ،أنه لقاء حنب أن يكون ،كأننا سنغفل كلمة املوت هذه
املشاعر ملا نكون من النوع الذي خوفه الشيطان وأرهبه وحنوَلا إىل لقاء ابمللك فيكون حالنا أن جنهز أنفسنا ونتزين َلذا
اللقاء.
ًل زينة للمرء يف لقاء امللك العظيم أعظم من زينة التوبة وطلب العفو واًلستغفار وإظهار الندم على التقصري يف حقه
سبحانه وتعاىل ،وإظهار الندم على وقوع الذنوب واًلستحياء من ربنا أننا أنعم علينا وما انتفعنا مبا أنعم علينا.
فهذا أعظم ابب يدخل فيه الناس إىل رهبم وما أعظمه من ابب وما أحسنه ملن أحسن فيه ،فمهما كان عند العبد من
أعمال صاحلة فالذي ينفع العبد على احلقيقة أن يظهر لربه ندمه واستحياؤه وندمه ووجله واستغفاره على ما أذنب من
ذنوب.

 2شرح صحيح البخاري ًلبن بطال.
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ومما يدل على ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا علم عائشة رضي هللا عنها يف ليلة القدر ماذا تقول علمها أن تطلب
من هللا العفو ،فهذا من أعظم األبواب اليت يدخل هبا على هللا أن تظهر تقصريك وندمك وًل تظهر ثقتك يف أعمال قد
ائما يف حياتني بني أمرين:
عملتها ،إمنا حنن د ا
 .1بني طلب قبول ما عملنا
 .2والتوبة عن تقصريان فيما عملنا ويف ذنوبنا اليت أذنبناها.
يعين نتوب عن التقصري ونتوب عن الذنوب ،ومن جهة األعمال نطلب هللا عز وجل أن نقبل أعمالنا ،وقد تناقشنا يف
اس احار﴾.
ين ابْأل ْ
الذين اتقوا وكيف أن َلم عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار وكان من صفاهتم ا
﴿والْ ُم ْستا ْغفر ا
إذن اتفقنا أننا نروض أنفسنا كأهنا رايضة وترويضها معناه تفكريها ابلدار اْلخرة ومبا سيكون وكيف أن الناس يف نعيم،
أيضا ثغرة يف نفوسنا وهي اْلهل مبا سيكون يف الدار
فهنا الرتويض ًل أييت إًل ملا تتعلم عن الدار اْلخرة ،وهنا سنجد ا
اْلخرة.
اْلهل مبوقف الناس وكيف حاَلم يف قبورهم انقسامهم ،بل اْلهل من عند قبض املالئكة ألرواح الناس إىل لقاء هللا عز
وجل إىل استقرار أهل اْلنة -نسأل هللا من فضله -يف اْلنة ،والعكس ألهل النار -نعوذ ابهلل من اخلذًلن -كل هذا
املفروض يكون كاملنظومة التامة الظهور حبيث أنك تريض نفسك على تذكرها وتستعد لتفاصيلها وتطلب من هللا يف هذا
املوقف أن يعاملك كذا ويف هذا املوقف يعاملك كذا ،وتعمل األعمال اليت تسبب أنك يف هذا املوقف أن يكون معك
نور ،ويف هذا املوقف أن متر سر ايعا ،ويف هذا املوقف تكون ممن عفي عنه ،لكن هذا ملا ما يبقى يف الذهن حقائق الدار

اْلخرة.
إذن رايضة هذا األمر تكون بدراسة األخبار اليت وردت عن اليوم اْلخر سواء يف الكتاب أو السنة ومعرفتها ومعرفة ما
املنجي يف كل موقف ،يقضي وقته يف الدنيا بعمل األعمال اليت تنجيه يف كل موقف.
شااب يف حب الدنيا
فإن ابن آدم جمبول على األمل كما قال صلى هللا عليه وسلم يف الباب بعد هذاً" :ل يزال قلب الكبري ا
وطول األمل".
وقال الطربي :يف قوله ﴿ :اذ ْرُه ْم اأيْ ُكلُوا اوياتا امتَّعُوا اويُْلهه ُم األ اام ُل﴾ [احلجر ،]3 :يعىن ذر املشركني اي حممد أيكلوا يف هذه الدنيا
ويتمتعوا من شهواهتا ولذاهتا إىل أجلهم الذى أجلت َلم ،ويلههم األمل عن األخذ بطاعة هللا فيها ،وتزودهم ملعادهم منها
مبا يقرهبم من رهبم.
املطلوب أن املؤمن أيخذ يف الدنيا بطاعة هللا ويتزود يف ميعاده مبا يقربه لربه لكن هؤًلء هللا عز وجل أمر النيب صلى هللا

عليه وسلم أن يرتكهم ،يرتكهم أيكلوا ويتمتعوا مبعين لن يستفيدوا من دنياهم يف القرب من رهبم.
غدا إذا وردوا عليه ،وقد هلكوا بكفرهم ابهلل حني يعاينون عذاب هللا أهنم كانوا يف متتعهم بلذات الدنيا
فسوف يعلمون ا
يف خسار ٍ
وتباب.
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واملقصود أن هذا هو اإلميان ابلغيب ،أنك تكون هنا ترى الناس يتلذذون ويتمتعون وأنت متنع نفسك بسبب أنك تعرف
دائما بني الناس على قدر قوة اإلميان ابلغيب ،هذا الفرق احلقيقي بني الناس،
أن هناك يوم سيتحاسب الناس ،فالفرق ا
حىت املؤمنني أنفسهم الفرق بينهم إمنا هو على حسب قوة إمياهنم ابلغيب.
وحنن ملا نرى يف الواقع نرى أن من أكثر األشياء قليلة الطرح وقليلة النقاش ًل جتد َلا قوهتا حىت يف حلقات العلم مسألة
اإلميان ،مسألة اإلميان ضعيفة يف الطرح ،ضعيفة يف النقاش ،ضعيفة يف توصية بعض الناس بعضهم ،مع أن هللا عز وجل
َّ َّ
اص ْوا اب ْحلا ِّق﴾ وأول احلق التواصي ابإلميان،
ين اآمنُوا او اعملُوا َّ
﴿والْ اع ْ
*وتا او ا
الصاحلاات ا
قال :ا
نسا ان لافي ُخ ْس ٍر* إًل الذ ا
صر* إ َّن ْاإل ا
بعضا ابإلميان ،وأن حتصل مواقف وأحداث نفسرها على أساس ما معنا من إميان فنطلب عموم اإلميان
أن يوصي بعضنا ا
اليت تزيدان إميان.
نرى يف رمضان الناس يتحمسون ويعملون األعمال الصاحلة مث أييت بعضهم فيرتكون إىل العام القادم ،ما هذا إًل ألن
األجواء دفعتهم للقيام ابلعمل لكن أين الدافعية احلقيقية من اإلميان ابلغيب؟ أكيد جتدها لكنها ضعيفة عند هذا ،معدومة
عند هذا ،قوية عند هذا ،فالفارق الشاسع هذا بني الناس يف اإلميان ابلغيب هو سبب أن األعمال نفسها ًل تزيد اإلميان،
إمياان ،ضعف اإلميان ابلغيب هو سبب ضعف الثبات يف األعمال.
و ا
أصال متوقع من األعمال أن تزيدان ا
الباب اخلامس.

ِ
ي اسناة فا اق أد أا أع اذ ار َ
اّللُ إِلاأي ِه ِف الأعُ ُم ِر لِاق أولِ ِه﴿ :أ ااوالأ نُ اع ِم أرُك أم اما ياتا اذ َك ُر فِ ِيه ام أن تا اذ َك ار
اَبب ام أن بالا اغ ستِ ا
وجاء ُكم الن ِ
َذ ُير﴾ [فاطر ]37 :يا أع ِن ال َ
ب
اا ا أ
ش أي ا
عن سعيد بن أايب سع ٍ
اّللُ إ اىل ا ْمر ٍئ
ن
ال
ن
ع
ة
ر
ي
ر
ه
ايب
أ
ن
ع
ي
رب
ق
م
ل
ا
يد
ْ
صلَّى ا َّّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام قا اال(( :أ ْاع اذ ار َّ
ا
ْ
ا
ا
ُ
ْ
اْ ا ْ
ُ
َّيب ا
ْ
ْ
ا
ِّ
ا
ا
ا
ِّ
ني اسناةا)).
أ َّ
اجلاهُ اح َّىت بالَّغاهُ ستِّ ا
اخار أ ا
اعن ابْن شه ٍ
يد بْ ُن الْ ُم اسيَّب أ َّ
صلَّى
ت ار ُس ا
ول َّ
ان أ اااب ُهاريْ اراة ارض اي َّ
اخبا ارين اسع ُ
اب قا اال أ ْ
اّللُ اعْنهُ قا اال امس ْع ُ
اّلل ا
ا
ْ
ب الدُّنْياا اوطُول ْاأل اامل)).
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام يا ُق ُ
َّ
ب الْ اكبري اش ًّااب يف اثْنا تا ْني يف ُح ِّ
ول(( :اًل يااز ُال قا ْل ُ
اعن أاناس بن مال ٍ
اّللُ اعْنهُ قا اال :قا اال ار ُس ُ
صلَّى َّ
ول َّ
ك ارض اي َّ
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام(( :ياكْبا ُر ابْ ُن ا
آد ام اوياكْبا ُر ام اعهُ
اّلل ا
ْ ا
ْ
ول الْعُ ُمر)).
ب الْ امال اوطُ ُ
اثْناان ُح ُّ
هذه األحاديث كلها ستدلنا على أمر واحد؛ وهو أن هللا عز وجل ابتلى الناس حبب الدنيا ،وهذا البالء حبب الدنيا ًلبد
له من مدافعة ومقاطعة وبذل اْلهد من أجل أن يصل اإلنسان إىل الطريق السوي.
ب الْ امال
آد ام اوياكْبا ُر ام اعهُ اثْناان ُح ُّ
ًل تتصور من نفسك أنك ملا تكرب يف السن سينقطع عنك هذا احلب ((ياكْبا ُر ابْ ُن ا
ب الدُّنْياا اوطُول ْاأل اامل))
اوطُ ُ
ب الْ اكبري اش ًّااب يف اثْنا تا ْني يف ُح ِّ
ول الْعُ ُمر)) ويف احلديث الذي قبله(( :اًل يااز ُال قا ْل ُ
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فكأن املقصود ًل تركن إىل جمرد أنك تكرب يف العمر واملفروض أنك تزهد! ابتلينا يف نفوسنا أننا نكرب وهذا يكرب معنا
فليس هناك إًل أتديب النفس وليس هناك إًل ترييضها وليس هناك إًل قطع هذه اْلمال املوجودة يف النفس.
اّللُ إلاْيه يف الْعُ ُمر ل اق ْوله﴿ :أ ااواملْ نُ اع ِّم ْرُك ْم﴾
ني اسناةا فا اق ْد أ ْاع اذ ار َّ
اابب ام ْن بالا اغ ستِّ ا
َّ
ك اْجنزي ُك َّل اك ُفوٍر ﴿ ﴾36اوُه ْم
َّف اعْن ُهم ِّم ْن اع اذاهباا ۚ اك ٰاذل ا
ين اك اف ُروا اَلُْم اان ُر اج اهن اَّم اًل يُ ْق ا
ض ٰى اعلاْيه ْم فايا ُموتُوا اواًل ُخياف ُ
﴿ اوالذ ا
صاحلاا اغْي ار الَّذي ُكنَّا نا ْع ام ُل ۚ أ ااواملْ نُ اع ِّم ْر ُكم َّما ياتا اذ َّك ُر فيه امن تا اذ َّكار او اجاءا ُك ُم النَّذ ُير ۖ
صطار ُخو ان ف ايها اربَّناا أ ْ
يا ْ
اخر ْجناا نا ْع ام ْل ا
ني من نَّص ٍري﴾
فا ُذوقُوا فا اما للظَّالم ا
السياق واضح أن هذه حلظات الندم ومتين الذين كفروا ،كفروا يعين سرتوا هذه احلقائق الغيبية.3
يف آية فاطر هللا عز وجل خيرب عن ندامتهم ،ملا يذوقون النار سيندمون على عمرهم الذي عمروه ابللهو وعمروه ابللذات
وطول األمل ،مع أن هذا العمر جيب أن يعمر حقيقة ابألعمال الصاحلة اليت توصلهم إىل هللا عز وجل وهم ساملني.
ولذلك هللا عز وجل يرد على متنيهم على أن يعودوا للدنيا ويعملوا يقول َلم﴿ :أ ااواملْ نُ اع ِّم ْرُك ْم﴾ يعين قد كان لكم التعمري
وبقيتم يف الدنيا وطالت أعماركم﴿ :ما ياتا اذ َّك ُر فيه امن تا اذ َّكار او اجاءا ُك ُم النَّذ ُير﴾ إ اذا اجتمع َلم أمرين:

 .1طول العمر
 .2وجود النذير.
يعين كلما طالت أعماران كلما زاد الشاهد علينا أنه كان الواجب منتثل أمر هللا عز وجل.

﴿و اجاءا ُك ُم النَّذ ُير﴾ قيل من النذر اليت أتيت اإلنسان الشيب ،يعين ظهر الشيب يف رؤوسكم ومع ذلك ما استجبتم وًل
ا
انتفعتم منه وًل رأيتوه قد أنذركم بلقاء ربكم أو ابملوت.
﴿و اجاءا ُك ُم النَّذ ُير﴾ يعين أتتكم الرسل اليت تبني لكم احلقائق.
وقيل :ا
ني اسناةا)) ما املقصود ابحلديث؟ نقرأ الشرح:
اّللُ إ اىل ْامر ٍئ أ َّ
نبدأ ابحلديث األول(( :أ ْاع اذ ار َّ
اجلاهُ اح َّىت بالَّغاهُ ستِّ ا
اخار أ ا
روى عن على بن أِب طالب وابن عباس وأِب هريرة يف قوله تعاىل﴿ :أ ااواملْ نُ اع ِّم ْرُك ْم اما ياتا اذ َّك ُر فيه ام ْن تا اذ َّكار﴾ [فاطر ]37 :قالوا:
يعىن :ستني سنةا.
اّللُ إلاْيه يف الْعُ ُمر وأتى هبذه
ني اسناةا فا اق ْد أ ْاع اذ ار َّ
يعين التعمري املقصود به ستني سنة ولذلك عقد البخاري اابب ام ْن بالا اغ ستِّ ا
اْلية.
ضا أربعون سنة ،وعن احلسن البصري ومسروق مثله،
وروى عن ابن عباس أي ا
أيضا والستني كما دل احلديث.
يعين أهل العلم بني أربعني وبني ستني ،يعين من التعمري األربعني ا

3
أيضا يف حكم الكفار ويسموا يف القرآن كفارا ،ممكن أن يكون اإلنسان ممن أظهر اإلميان ومل يظهر يف قلبه قوة اإلميان إمنا
ملا تسمع كفار اعلم أن املنافقني نفاقاا أكربا ا
جدا أن نفهمه ألنه من األخطاء اليت حتصل أنه ما أن أمسع
بقي اإلميان ضعيف ضعيف إىل أن ذهب اإلميان! فهو يف دين هللا يف حكم الكفار ،وهذا شيء من املهم ا

"الذين كفروا " إًل أستبعده! حنن نرى صفاهتم وخنشى على أنفسنا من صفاهتم.
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ني اسناةا﴾
﴿ح َّىت إذاا بالا اغ أ ُ
وقول من قال :أربعون سنة .له وجه صحيح ا
اشدَّهُ اوبالا اغ أ ْارباع ا
أيضا ،واحلجة له قوله تعاىل :ا
[األحقاف ]15 :اْلية فذكر تعاىل أن من بلغ األربعني ،فقد آن له أن يعلم مقدار نعم هللا عليه وعلى والديه ويشكرمها.
رجاًل ونساءاا مل يبقى أحد إًل
يعين املتوقع أنه يف سن األربعني حيصل النضج وًل حيصل اَلرب منه ،ألن هذا ما حيصل ا
يريد أن خيفي هذا العمر ،وًل يعرف أنه ملا بلغ هذا قد أعذر هللا إليه وأن من هذا العمر املفروض أنه يكون قد عرف
احلياة وحقيقتها فرييب نفسه ويؤدهبا.
قال مالك :أدركت أهل العلم ببلدان وهم يطلبون الدنيا والعلم ،وخيالطون الناس حىت أييت ألحدهم أربعون سنة ،فإذا أتت
عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا ابلعبادة حىت أيتيهم املوت.
فبلوغ األربعني نقل ًلبن آدم من حالة إىل حالة أرفع منها يف اًلستبصار واإلعذار إليه.
يعين كالم مالك رمحه هللا معناه أنه أدرك الناس يف املدينة يقضوا خيالطوا الناس يطلبوا الدنيا والعلم م اعا إىل أن يبلغوا أربعني
فيرتكون الدنيا ويتفرغوا للعلم.
أخر أجله حىت بلغ ستني سنة" .أي أعذر إليه غاية اإلعذار ،الذي ًل
وقوله صلى هللا عليه وسلم " :أعذر هللا إىل امرئ ِّ

إعذار بعده ،ألن الستني قريب من معرتك العباد ،وهو سن اإلانبة واخلشوع واًلستسالم هلل تعاىل وترقب املنية ولقاء هللا
تعاىل فهذا إعذار بعد إعذار يف عمر ابن آدم ،لط افا من هللا لعباده حني نقلهم من حالة اْلهل إىل حالة العلم ،وأعذر
إليهم مرة بعد أخرى ،ومل يعاقبهم إًل بعد احلجج الالئحة املبكتة َلم،
اكلما زاد العمر كلما زادت التجربة وزاد علم اإلنسان وتصوره للحقائق ،املتصور أن التجارب ترتاكم يف نفس اإلنسان
من جهة طعم الدنيا ومن جهة حقيقتها ومن جهة كوهنا متاع ومن جهة كون أن عمل القلب يؤثر على احلياة ،كل
احلقائق اإلميانية اليت تتصل ابإلنسان ويستطيع أن يراها يف الدنيا تزيد ابملعرفة والتجربة ،والتجربة أتيت ابلعمر ،فكلما زاد
عمره زادت جتربته فزاد يقيناا ابحلقائق اليت أخرب هبا هللا عز وجل.
مثال :من احلقائق اليت أخرب هللا عز وجل هبا يف كتابه أن هللا عز وجل ميكر ابملاكرين ،إذا مكر اإلنسان مكر هللا به وأن
مكر اإلنسان يعود عليه ،فاإلنسان يف بداية حياته يكون مغرور يف شبابه يظن أنه لو مكر أبحد يصل إىل مراده ،واملكر
معروف أن يصل اإلنسان إىل مراده بطريقة ًل يشعر هبا أحد ،فيمكر يف بداية حياته ومع األايم والتجارب يفهم أن كل
مكر ميكره يرد عليه فيمكر هللا به ،املفروض أنه حصل اإلعذار اْلن ،يعين تصور هذه التجربة جربتها وأنت عمرك ثالثني

عام ورد عليك مكرك وأنت عمرك واحد وثالثني عام ،وجربت مرة اثنية يف اثنني وثالثني ورد عليك مكرك يف ثالثة
مثال ،فإ اذا حيصل اإلعذار هذه احلقيقة قد تغريت
وثالثني عام فتكررت التجربة واتضح لك األمر ما متكر إًل ميكر هللا بك ا
متاما لك ،املفروض أنك تكون يف غاية من اإلميان هبا.
ا
اح اسْن تُ ْم ألانْ ُفس ُك ْم﴾ هذه قاعدة ،تعيش احلياة حتسن يف
اح اسْن تُ ْم أ ْ
أنيت من اْلهة األخرى حتسنوا حيسن هللا إليكم ﴿إ ْن أ ْ
شيء فرتى أن مردود اإلحسان مباشرة كان لك ،افرتض أنك جربتها وأنت عمرك مخسة وعشرون عام هذه املرة أحسنت
جاء مردود اإلحسان عليك ،جاء الشهر القادم أحسنت جاء مردود اإلحسان عليك وهكذا وهكذا املفروض تصبح
هذه مقطوعة يقينية أنك إذا أحسنت أنت حتسن لنفسك.
فإ اذا كل حقائق الدين ملا اإلنسان يطول عمره ويكون عنده علم ووعي النتيجة أنه تتبني له حقائق الدين يقينية.
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ني اسناةا" املقصود أنه نقله من حالة
اّللُ إ اىل ْامر ٍئ أ َّ
لذلك ملا قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :أ ْاع اذ ار َّ
اجلاهُ اح َّىت بالَّغاهُ ستِّ ا
اخار أ ا
اْلهل إىل حالة العلم ،وحالة العلم أتته من موردين:
 .1مورد أنه مسع ما يف القرآن وما يف السنة فتعلم
 .2ومورد آخر أنه هو بنفسه وصل لدرجة اليقني مع التجارب املتكررة

نضرب مثال من جهة التعلق :الشباب يتعلقون ببعضهم ،يتعلقون ابْلمال ،يتعلقون أن أييت زوج ،تتعلق وتتعلق ،ملا ينضج
اإلنسان ومر ابلتعلق ورأى حقائقه وعرف أنه ًل شيء من هذا كله يطيب ويبقى وإمنا هو متاع يذوقه حلظة مث يذهب
عنه ملا يكرب ويصبح عمره أربعني عام متوقع منه أنه ًل يزيد يف تعلقاته وأن كل شيء مير كمر السحاب ،مهما كانت
النفس مشتاقة إليه مهما تلذذت لن تستطيع أن تستلذ التلذذ التام به.
إذن أعذره يعين قد قامت عليه احلجة نقله من حالة اْلهل إىل حالة العلم بكثرة موارد العلم من جهة ،بكثرة موارد العلم
من جهة وبكثرة التجربة من جهة أخرى.
حب الدنيا وطول األمل ،فلم يرتكهم مهملني دون إعذار َلم وتنبيه،
قال :وإن كانوا قد فطرهم هللا تعاىل على ِّ
يعين صحيح يف قلوبنا حب الدنيا لكن حب الدنيا بالء يقابله سالح أعطاان هللا إايه وهذا السالح جناهد به حبنا للدنيا،
هذا السالح دائر حول العلم وحول العزم؛ ألنه ليس هناك إًل هذان األمران جيتمعان فيصبحان سالح لك:
قلبك فيه حب الدنيا هذه من األشياء الطبيعية  فمن اْلهة األخرى العلم والعزم يقطعان حب الدنيا.
تتعلق تزداد يقيناا ابليوم اْلخر وبلقاء هللا وحبقيقة الدنيا ،وتعزم يعين أتخذ قرار وًل تكن ضعي افا ،ولذلك كنا نقول أن من
صفات املتقني الذين أعد هللا َلم جنات جتري من حتتها األهنار أهنم صادقني والصدق معناه القوة والقوة معناها أن هؤًلء
َلم عزم يفعلوا ما جيب عليهم.
فلم يرتكهم مهملني دون إعذار َلم وتنبيه ،وأكرب اإلعذار إىل بىن آدم بعثه الرسل إليهم ،واختلف السلف يف أتويل قوله

﴿و اجاءا ُك ُم النَّذ ُير﴾ [فاطر ]37 :فروى عن علي ابن أيب طالب أنه حممد ،عليه أفضل الصالة والسالم ،وهو قول ابن
تعاىل :ا
زيد ومجاعة ،وعن ابن عباس أنه الشيب.
وجاءكم النذير:
 إما النيب صلى هللا عليه وسلم.
 وإما الشيب.
ردا على ما هم فيه من حتسر وأهنم يريدون أن يعودون إىل الدنيا ،هللا عز وجل رد عليهم ﴿أ ااواملْ نُ اع ِّم ْر ُكم
﴿أ ااواملْ نُ اع ِّم ْر ُكم﴾ ا
َّما ياتا اذ َّك ُر فيه امن تا اذ َّكار او اجاءا ُك ُم النَّذ ُير﴾ فالسؤال من هو النذير؟ فاْلواب أما النذير هو النيب صلى هللا عليه وسلم أو
النذير الشيب.
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