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 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

بعد ذكر اآليات جممة من األحاديث  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "استحباب التبشير والتينئة بالخير"ففي باب 
 :-رضي اهلل عنو-بن أبي أوفى أبو معاوية عبد اهلل  :ويقال ،أبو محمد :ويقال ،ما جاء عن أبي إبراىيم :منيا

ال صخب  ،ببيت في الجنة من قصب -رضي اهلل عنيا-بشر خديجة  -مى اهلل عميو وسممص-أن رسول اهلل "
  .متفق عميو ،(1)"بص  فيو وال ن  

 ،-وسمم صمى اهلل عميو -من أصحاب رسول اهلل  اً ، وأبوه أيضصحابي -رضي اهلل عنو-عبد اهلل بن أبي أوفى 
من ببيت في الجنة  -أم المؤمنين- ،-عنيارضي اهلل -خديجة  -صمى اهلل عميو وسمم-بشر النبي " :يقول

من نوع من النبات مجوف ليس قصب الدنيا المعروف الذي يكون و  ،سر بالمؤلؤ المجوفف  والقصب  "،قصب
نما ىو قصب  ،يشبو الخيزران جوىر كل  ،من الجوىر المستطيل المجوف :وبعضيم يقول ،آخر من المؤلؤوا 

 .يعني من لؤلؤ مجوف ،قصبىو قصر من  ،القصر الواسع :وبعضيم يقول ،قصب :مستطيل مجوف يقال لو
من  اً اإلزعاج سواء كان ذلك ناشئ ،ىو الضوضاء واألصوات المرتفعةالصخب  "،بص  ال صخب فيو وال ن  "

ولكنو بجواره  ،اً اإلنسان يسكن قصر  اً أحيان ،، أو كان ذلك من خارجوصياح األطفالكأصوات تصدر من داخمو 
ال أو حفريات  ،وتنزيل وتحميل ،معدات وأشياءأو يكون بجواره  ، ينامالسيارات في الميل الإزعاج  ،طريق عام

وليذا قال  ،ىذا حال الدنيا ،ولربما زىد فيو ،فيتنغص عميو ذلك المكان ،أو نيار ،يستطيع أن ييدأ لو بال في ليل
 :-رحمو اهلل-الشاطبي 

    ".ال يوجد في الدنيا لذة كاممة من كل وجو"
وشرائو  ،تجد فيو ما ينغص قبل حضوره إليك في طمبو ،وفيو ،وفيو ،حتى األكل ىذا الذي تستمذه ،اً في أبد ما

 ،إعداد الطعام ،إنسان ذىب مع أصحابو لنزىة أو نحو ذلك ،صنعيوالطحن إذا كان مما  ،والعجن ،ودفع الثمن
يذىب فييا التي حتى المذة  ،لذة كاممة في الدنيا ما في ،وىذا ينضج ،والطيي ىذا يحترق ،وتقطيع البصل

أو لربما  ،أو من معو اتر ولربما تمدغو الحشويحصل لو أمور  ،ويتعطل ،اإلنسان لمنزىة فييا تعب ومشقات
ن مثل اآل السفر عمى وسائل الراحة ،الدنيا لذة كاممةال توجد في  ،أو لربما نسي بعض متاعو ،تعطمت سيارتو

رة مع أنيا مسخ   ،مالكيف بالج   ،؟السفر بالسياراتككيف بغيره بما ىو دونو فواء قة وألالطائرات فيو مش
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أو غير ذلك مما يستمتع بو اإلنسان الحروث أو  ،وقل مثل ذلك في سائر المذات من المتع بالنساء ،؟لإلنسان
ومن ظن أنو سيحصل  ،وجد ىنا راحة كاممةال ت ،لكاممة في الجنةإنما الراحة ا ،ىو منغص مكدر ،ويستمذه

حينما يممك من الدنيا ما شاء اهلل أن وأول ما ينغص عميو راحتو  ،المذات الكاممة والراحة في الدنيا فيو مخطئ
إلى حفرة فإنو إذا ذكر الموت وأنو مفارق ذلك  ،ويركب المراكب الحسنة ،ىةر االقصور الفويسكن في  ،يممك

ومن ىذه إلى مكان  ،ومن ىذا المكان الفسيح ،ن ىذا القصروم   ،غبراء جوانبيا فإن ذلك يتنغص عميو ويتكدر
  .يكدر عميو صفو لذتو وراحتويال عميو التراب فذلك ي  أشيب 

وزاد عن حاجتو قام وىو في إذا نام  ،يتعب من الراحة اً اإلنسان يتعب وأحيان ،ب ىو التعبص  والن   "بص  وال ن  "
لكنو إذا قام قام في حال من الخمول كأنو  ،لربما يستمذ النوم في أول النيار ،والكسل والوىن ،حال من الصداع

ووسائل  ،ليم وأدر من األرزاق حيث صار عندىم وسائل ترفيو -عز وجل-وترى الناس فيما يسر اهلل  ،مريض
 وافصار  ،يحواألثاث الفاره والمر  ،ومع ذلك صار الواحد منيم يتعب عمى المجمس ،ا في بيوتيمراحة كثيرة جد  

وىذه من نوع  ،وىذه أريكة ،يمدد أرجمو عمييا وىذه ،تيتز بوىذه  ،من الراحة يخترعون أشياء من أجل مزيد
من فيتعب ويمل  ،ومجمس رابع لكذا ،وىذا مجمس آخر لكذا ،وىذا مجمس لكذا ،يغير المكان فيو وىذا ،آخر

حتى الموحة الجميمة يضعيا اإلنسان في أول يوم ينظر إلييا يعجب فييا ومزىرية جيدة  ،ويطمب غيرىاالراحة 
وال  ،نظرهألنيا أصبحت ما تمفت  ؛وال يمتفت إلييا ،ونحو ذلك لكن يمر عميو سبعة أيام ثم بعد ذلك ال ينظر إلييا

ما يسمى  ، ومعروفراحة كاممة ،ما في تعب "وال نصب" ،ال إزعاج "ال صخب"فينا  ،تشده وكأنيا غير موجودة
ألن الناس ال يجدون المحم وكان ذلك من  ؛اً ىذا الداء كان يصيب المموك قديم نإ :ليقا ،بداء المموك النقرس

رح يقعد اإلنسان عن الحركة وىو ألم مب ،أو في بعضيا ،فيصيبيم ىذا المرض في المفاصلطعام المموك 
ا في زيادة أوجاعو أساسي   يصاب اإلنسان بو يكون المحم عامالً حينما ك ن ذلإ :من ماذا جاءىم؟ يقولون ،اً أحيان

 ،ما في تعب ،فينا ال صخب وال نصب ا،ممن ال يجدىالتي يتمناىا لربما كثير األشياء ن ىذه اآل ،وأسقامو
والتحميل والذىاب والمجيء  ،من الناس من يتعب في الكدح ،يتعب في الجموس اً : أحياناإلنسان كما قمت

ىي  ،شيء من ىذافييا الجنة ال يوجد ، فوىذه الدنيا ،وفي ناس يتعبون من الجموس ،والمشي المسافات الطويمة
 َقْبلُ  ِمنْ  ُرِزْقَنا ال ِذي َهَذا َقاُلوا ِرْزًقا َثَمَرةٍ  ِمنْ  ِمْنَها ُرِزُقوا ُكم َما}يتجدد ليم النعيم  ،الراحة الكاممة والمذة بال ممل

وال شيء وال  ،وال دورة مياه ،وال فضالت ،ال مخاط ،[25:البقرة] {ُمَطه َرةٌ  َأْزَواجٌ  ِفيَها َوَلُهمْ  ُمَتَشاِبًها ِبهِ  َوُأُتوا
مطيرة من كل خبث باطن وظاىر  ،وال سوء أخالق وال ضغائن ،أزواج مطيرة ،وال عرق ،وال نفاس ،حيض

 ،ص عمييم لذتيم ونعيميم بذكر الموتنغ  ت  ال  ، [25:البقرة] {َخاِلُدونَ  ِفيَها َوُهمْ } ،أزواج طاىرة ،حسي ومعنوي
أعمارنا بين الستين ف ،سبعين سنة بالكثيرأو ستين  ربما ءمة كميا ما تجيغ  وىي ش   ،ي تحتاج إلى تشميرىذه الت

 ،وال نصبفيو فيجتيد اإلنسان بالعمل الصالح حتى يفضي إلى بيت في دار في قصر ال صخب  ،والسبعين
 ،في شقة اساكنً تجده لكن إذا نظرت إليو ل بعض الماليين ويكدح ويتعب من الناس يحص   اونحن نشاىد كثيرً 
طيب إلى  ،أشغمو ،ن في حجارةي عندي اآل: أنا ما أضع المال الذيقول ؟تستغرب إلى متى ،وسيارة متواضعة

ويركب سيارة عمى األقل واسعة  ،وما يسكن في بيت يرتاح فيو ىو وعيالو ،متى تشغمو؟ فتذىب زىرة العمر
، ال بأس اً زىدفإذا كان  ،متواضعة صغيرةوسيارة  تسعة،أو ثمانية  -ما شاء اهلل-، عنده يتوسع فييا مع أوالده



في ممسك  ،أو قد ال يكاد يتصدق ،ىو ال يتصدق ،ىو يخطط لممستقبل ،ما ىو بتواضع وال زىد اً لكن أحيان
ع ظرت ذىبت زىرة العمر، ذىب سن المتفإذا ن ،نتكمم عمن يحبيا ،ىد فييانتكمم عمن ىو زا ، نحن الالدنيا

وبقي من العمر مره الضعف  ،وىذه ،المقتنياتوالفرح والسرور بيذه والشباب والقوة والنضارة والشعور بالمذة 
 ،ألنو مريض بالسكر ؛اما يبغى سكرً  ة،ما فييا أمالح كثير والزم أكالت معينة  ،والوىن إذا أكل تنغص والعجز

 بعدو  ،واحدة من البنات متخصصة بالحبوب ،والزم حسابات معينة ،وعشرين حبة في اليوم والميمة ل ثالثًايأك
     .سينتقل عنواأليام متى  ويعد   ،البيت بعدما يتكدرذا يبني ى ذىبيذلك 
 ،من الدنيا اً ، واإلنسان يجد أحيانبال موجب اً ذه الطريقة عمى ىذا التقشف أحيانإذا كان العمر يمضي بي :أقول

لين اوقد يذىب بو أحد البط ،ويشغل ىذا المال ليحصل أضعافو ،أكثر ل ماالً مع ذلك يتقشف بزعمو حتى يحص  و 
  .ويذىب تعب السنوات كميا والحرمان ،بمحظة ،موال وما أشبو ذلكاألموال وتوظيف األباسم تثمير 

لكن ال يعمق  ،عمارة الدنيامع  -تبارك وتعالى-يعمل اإلنسان ويجتيد في طاعة اهلل  ،فالدنيا ما تستحق ىذا كمو
صمة  ،كن بحال مع اهلل ،عمر آخرتك ،أصمح ما بينك وبين اهلل ،طاعة اهلل ،وال ينصب جيده إلييا بيا قمبو
صبر مدة يسيرة ثم  ،وال ينقضي ،ال ينقطع ،ونعيم مقيم ،ولذاتولؤلؤ  ،ويفضي ذلك إلى قصور من جوىر ،طيبة
وقرأت اليوم  ،و حفرة من حفر النارأ ،ويوضع في القبر إما روضة من رياض الجنة ،مف في خرقةي   ذلك بعد
 ،وغير اإلصابات ،قتمى حروب ألف( 36) -عفا اهلل عن الجميع-يموتون فييا  نيعن الحوادث والذ اً تقرير 
، في ىذه الحوادثوأكثر من يموت ىم الشباب  ،اأو كبيرً  ا كان يدري بأي لحظة صغيرً الفاإلنسان  ،وغير ،وغير

تبارك -والقرب من اهلل  ،ازداد من اإلحسان ،طال عمره ،-عز وجل-فيجتيد في طاعة اهلل  ، يدري متى يموتال
كما أن بعض الناس  ،يكون حالو ىناكفكما يكون حال اإلنسان في ىذه الدنيا مع اهلل  ،يعمر آخرتو -وتعالى

وبيذا يكون اإلنسان  ،-جل جاللو-ليكن لك صمة أنت باهلل يفرح أن يكون لو صمة بأحد الكبراء من أىل الدنيا 
 ،وفيما تجدونو من المكدرات ،وتأمموا بأنفسكم ،وال نصبفيو ليصل إلى بيت ال صخب  ؛قد أعد مستقبمو الحقيقي

 ،مما قد تراه وتغبطو عمى ما أعطي من الدنياي عن حال غيرك ألنك ال تدر  ؛وال تنظر إلى بعيد من غيرك
خذ ىذا يتمنى لو أ   ،وأمور تكدر عميو ىذا ،لو دخمت في العمق قد تجده من المنغصات والمشكالت ،ومبياجيا
أو يبتمى  ،بمن يحبأو يبتمى  ،أو يبتمى بنفسو ،أو يبتمى بامرأة ،إما يبتمى بولد ،وعوفي مما ابتمي بوكمو منو 

 ،بيذه المناظروىذه البيجة إذا دخل الداخل ألول وىمة بير  ،أو غير ذلك مما يكدر عميو صفو عيشو ،بمال
أن  أردتإذا  ،ما تمفت نظره ،ألنو اعتادىا ؛وىذه السعة في المساكن والدور ىي بالنسبة لمن أقام فييا غير ممفتة

 بيتك؟ فييا  دخمت  مثل ما كانت أول مرة  كمما دخمت   اءىل تمفت نظرك األشيتعرف ىذا انظر إلى بيتك أنت 
ميما أعطي  ،إنما منتياه في الجنة ، ينتيي؛ وليذا الطموح الوال تشدك ،ال تستيويك ،تصير مألوفة ،ال :الجواب

 ،ولذلك تجد الناس بدأوا يبحثون عن أماكن أخرى ،-واهلل المستعان- ، ينتييمن الدنيا الطموح الاإلنسان 
أو بعض أيام األسبوع من أجل تجديد  ،يذىبون إلييا كل أسبوع ،صار ليم مرافق أخرى ،شالييات ،استراحات

 .ويقبل عمى ما ينفعو ،فالعاقل يتفكر ويعتبر وال يغتر ،عن أنفسيموطرح اليم  ،المذات والسرور
 ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،وأن يقينا شر الشيطان وشركو ،أن يميمنا رشدنا -عز وجل-فأسأل اهلل 

 وآلو وصحبو.


