
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   ٣شرح مقدمة الباب 

  خالد بن عثمان السبت: الشيخ
  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

من كَان {: -تبارك وتعالى- قوله - تعالىرحمه اهللا-ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش أورد المصنف 
ِفيه لْنَا لَهجاِجلَةَ عالْع ِريدايورحدا مومذْما مالهصي نَّمهج لْنَا لَهعج ثُم ن نُِّريدا نَشَاء ِلم١٨ :اإلسراء[ }ا م[ ،

ويوم تَقُوم الساعةُ {يها ولسرعة زوالها،  لسرعة تقض؛الدنيا، وقيل لها العاجلة: أي، }من كَان يِريد الْعاِجلَةَ{
م ونِرمجالْم قِْسمٍةياعس رفإذا قارنتها باآلخرة فهي كاألحالم وكالسراب الذي ينقشع ، ]٥٥ :الروم[ }ا لَِبثُوا غَي

  .لبقاء األبدي السرمدي بال انتهاءويزول وما يلبث، واآلخرة هي دار الخلود وا
 في كل عمل من  فهو في كل شيء يقدم عليه تتجدد،يدل على أن هذه اإلرادة، }من كَان يِريد الْعاِجلَةَ{

  . له هذه اإلرادةتتجدداألعمال 
}ن نُِّريدا نَشَاء ِلما مِفيه لْنَا لَهجا نَشَاء{هذه اآلية في سورة اإلسراء مقيدة بقيدين ، }عا مِفيه لْنَا لَهجال ، }ع

  .}ِلمن نُِّريد{ما  وإن،ى طالب لهذه الحياة الدنيا يعطَلى كل ما يريد وكل ما يتمنى، وأيضاً ليس كيعطَ
 في ، في الطالبين،ن في المعطي: عجلنا ما نشاء من العطاء، والقيد الثاني، في العطاء: األول:فالقيدان

 وإال فالكثير من ،-تبارك وتعالى- وإنما لمن نريد وفق حكمته ، كل من رغبىيعطَ ال ،الراغبين في الدنيا
 ، آمالهم تدور عليها،نهاية هو الحياة الدنيا وحولها يدورونالخلق إنما مقصودهم األعظم ومطلوبهم في ال

ن، وهذه  وقيد في المعطي، ما يريد، فهذا قيد في العطاءعطَ ولم ي،غبة والحاجةسوبعضهم يتشحط بالفقر والم
وفي سورة هود، فاهللا ، وفي سورة الشورى،ل على اآليات األخرى الثالث في سورة آل عمرانالقيود تنز   

من كَان يِريد الْحياةَ الدنْيا وِزينَتَها نُوفِّ ِإلَيِهم َأعمالَهم ِفيها وهم { : يقول في سورة هود-ارك وتعالىتب-
 ونخَسبا الَ يا* ِفيهبا وواْ ِفيهنَعا صِبطَ محو ِة ِإالَّ النَّارِفي اآلِخر ملَه سلَي الَِّذين لَِئكُأولُونمعا كَانُواْ يِطٌل م{ 

    .]١٦-١٥: هود[
من كَان يِريد حرثَ الْآِخرِة نَِزد لَه ِفي حرِثِه ومن كَان يِريد حرثَ الدنْيا نُؤِتِه ِمنْها وما لَه ِفي { :وقال تعالى

  .]٢٠:الشورى[ }الْآِخرِة ِمن نَِّصيٍب
ِرد ثَواب الدنْيا نُْؤِتِه ِمنْها ومن يِرد ثَواب اآلِخرِة نُْؤِتِه ِمنْها وسنَجِزي ومن ي{: وفي آية آل عمران

١٤٥ :آل عمران[ }الشَّاِكِرين[.  
  . في اإلسراء فيها هذان القيدان ولكن هذه اآلية،فهذه اآليات ليس فيها قيود

: ؟ يعنيايكون التعجيل عرفيأن  عرفي، ما معنى :عجيل كما يقالالت، }عجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَاء{: وهنا قوله
  . هذه المطالب التي تمناها وطلبهامجرد أنه توجد عنده هذه اإلرادة تتنزل عليهبليس 

}لْنَا لَهجلكن ، ومن حطامها الزائل شيء،، يأتيه منها بعد عشر سنوات، بعد سنة،يأتيه قبل الموت: يعني، }ع 
تعجيل قبل : أي ويكون بين يديه، ال، التعجيل هنا تعجيل عرفي، ،ه بلحظةلنه يتمناه يحصل أليس بمجرد 

  .يبات، من هذه الدنيا قبل أن يموتاآلخرة، يعجل له من هذه الط
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 صليتُا، يدخلها، وأيضاً يقاسي حره:  يعنيهايصال، }ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصالها مذْموما مدحورا{: ثم قال
 }لَا يصلَاها ِإلَّا الَْأشْقَى{ وأيضاً يدخلها ،يقاسي حرها، }يصالها{عرضتها على النار، شويتها، :  يعنيةالشا

   أن يذوق حرها ويقاسي شدتها : وتعني، الدخول:ال يدخلها إال األشقى، هذه الكلمة تعني: يعني، ]١٥ :الليل[
  .نسأل اهللا العافية-
، وأي إبعاد أعظم -نسأل اهللا العافية-ا، دمبع: أي }مدحورا{أنه قد جاء بما يستحق عليه الذم، : يأ }مذْموما{

  .!؟من أن يدخل اإلنسان النار
يقوله للصحابة لما ، ]١٥٢ :آل عمران[ }ِمنكُم من يِريد الدنْيا وِمنكُم من يِريد اآلِخرةَ{: يقول -عز وجل-واهللا 

تُِريدون { على ذلك -عز وجل-ل في يوم أحد، ولما أخذوا األسرى في يوم بدر عاتبهم اهللا حصل ما حص
 حالهم حينما ساروا -عز وجل-وهكذا أيضاً حينما ذكر اهللا ، ]٦٧ :األنفال[ }عرض الدنْيا واللّه يِريد اآلِخرةَ

اِت وتَودون َأن غَير ذَ{: -عز وجل- قال اهللا ،إلى بدر وعلموا أن الجيش قد توجه إليهم وكانوا يطلبون العير
لَكُم كَِة تَكُونوفيها تجارة ، التي جاءت من الشام-العير- القافلة أي :غير ذات الشوكة، ]٧ :األنفال[ }الشَّو 

  الجيش الذي خرج: فهي غنيمة سهلة كثيرة األموال وال يريدون ذات الشوكة، وذات الشوكة،قريش بأجمعها
لو :  تبين أن الظفر بذات الشوكة هو العظمة الحقيقية كما تشاهدون، يعنيب لكن حينما انكشف الغي،من مكة

 لو كانت القضية في نهاية المطاف أنهم أخذوا قافلة قريش وانتهت ،كانت المقادير على ما يحبون ويريدون
 وظهوره ،د ذلك من عز اإلسالم وال في شيء، تكون النتائج مثل ما حصل بع،ر ما في غزوة بد،القضية

 ب فانكشف الغي، يوم الفرقان، وال يدانيها شيء أبداً، إلى يومنا هذا نذكر غزوة قريش؟،وقوته ومنعته وتمكنه
، وخير من اختيارها  لهذه األمة أنه خير من تدبيرها ألنفسها-عز وجل-عن أن ما ييسره ويدبره اهللا 

  .ألنفسها
 ولهذا حمله بعض الصحابة كمعاوية ،د بهذا الوعيدتوعفي قلبه إرادة للدنيا فإنه يفالشاهد أنه ليس كل من كان 

 ألنه ذكر حديث الثالثة الذين تسعر بهم -رضي اهللا عنه- وهو ظاهر قول أبي هريرة -رضي اهللا عنه-
قرأ اآلية و، -لمصلى اهللا عليه وس-صدق رسول اهللا :  ثم قال، ونشج وبكى بكاء شديداً مرا،يوم القيامةالنار 

 *ِإلَيِهم َأعمالَهم ِفيها وهم ِفيها الَ يبخَسون من كَان يِريد الْحياةَ الدنْيا وِزينَتَها نُوفِّ{ :التي في سورة هود
واْ ِفيهنَعا صِبطَ محو ِة ِإالَّ النَّارِفي اآلِخر ملَه سلَي الَِّذين لَِئكُأولُونمعا كَانُواْ ياِطٌل مب١٦-١٥:هود[  }ا و[.  

 الثالثة الذين تسعر بهم النار ، أن المقصود به أهل النفاق: وظاهر كالم أبي هريرة-رضي اهللا عنه-فمعاوية 
 جواد، فهذا من : شجاع، ورجل أنفق ليقال: قارئ، ورجل جاهد ليقال: رجل قرأ القرآن ليقال:يوم القيامة

 يمكن أن يحمل على أهل ، وإنما وهذا ال يخلو من إشكال، المراد به أهل الرياء:ولهذا قال بعضهم ،النفاق
كون ت أو ، فهذا منافق،إذا كان الرياء قد دخل في أصل اإليمان:  إما أن يقال: صورتينىحدإالرياء على 

  .هذا قول جماعة من السلفذا،  فهو متوعد به، من قبيل الرياء-نسأل اهللا العافية-جميع أعمال هذا اإلنسان 
ُأولَِئك الَِّذين لَيس لَهم ِفي اآلِخرِة ِإالَّ النَّار وحِبطَ ما صنَعواْ ِفيها {:  المراد به الكفار؛ ألنه قال أن:القول اآلخر

لُونمعا كَانُواْ ياِطٌل مبنه يدخل فيهإ:  أن يقال-واهللا تعالى أعلم-وهذا ما يكون إال للكفار، واألقرب ، }و 
 وإحراز ، فحينما دخلوا في اإليمان ظاهراً إنما قصدوا حقن دمائهم، ال يريدون إال الحياة الدنيامالمنافقون؛ ألنه
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 الحياة الدنيا، م ما يريدون إال هذا الذي قصدوه، فأهل النفاق داخلون فيه، ويدخل فيه الكفار؛ ألنه،أموالهم
جد عنده بعض األعمال فيها رياء، ال،  ما و، آمن رياء،في أصل اإليمانعنده  ويدخل فيه من وقع الرياء

 أن من :اإلنسان إليهيتنبه  القسم الرابع وهو الذي يحتاج أن  ويدخل فيه،أصل اإليمان أو جميع األعمال رياء
من أجلها و ،مو ومن أجلها يق، فمن أجلها يعمل،كانت الدنيا طلبته وهمه ومقصوده ومطلوبه األول واألخير

تصدق من أجل أن يبارك له في المال، ويجاهد من أجل الغنيمة، ويصوم ليصح ييقعد فهو متوعد بهذا، فهو 
 ال ،وهكذا في كل شيء يريد األمر الدنيوي فقط، -هيطول عمريعني - له في أثره ينسألبدنه، ويصل الرحم 

  ويعطي من أجل أن يدفع البالء،أجلها، يروح يتصدق ويقعد من ، فهذا يقوم من أجل الدنيا،يريد ما عند اهللا
 من أجل هذه الدنيا، -الحظ كل أعماله-  كل أعماله فقط، ال يريد ما عند اهللا، وعن أوالده، وعن نفسه،عنه

، تعس تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم((: -صلى اهللا عليه وسلم- الذي قال فيه النبي -أعوذ باهللا-فهذا 
       ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛الحديث، فهو داخل فيه، )١())تعس عبد الخميصةعبد الخميلة، 

 وذكر اآلية التي في سورة ،باب من الشرك إرادة العبد بعمله الدنيا:  في كتاب التوحيد- تعالىرحمه اهللا-
  .التي ذكرتها آنفاً وإنما بهذه الصور األربع ، من الشرك، ليس هذا في كل إرادة كما قلت:هود، قال

كما ذكرت في مناسبة - إن مراتب العباد : ولهذا يقال،ا أن يلتفت العبد إلى شيء آخر فهذا فيه تفصيلأم
  . في األعمال تتنوع وتتفاوت-سابقة

رضا ل ا ال يريد شيئاً آخر، يصوم لوجه اهللا فقط، يزكي طلب، هو أن يريد وجه اهللا بالعمل فقط:فأعلى المراتب
  .ما عند اهللا، هذه أعلى مرتبةليقرأ سورة البقرة يقوم الليل طلباً لمرضاة اهللا فقط، يصل الرحم طلباً اهللا، 

 ، يكون هو المقصود األساسيال ، وهي أن يلتفت إلى أمر يجوز االلتفات إليه تبعاً:المرتبة الثانية أقل منها
  هذا،كر ليس من الش،هذافي  إشكال الها، ب نفسي  وأريد أيضاً حفظ،أنا أقول األذكار تقرباً إلى اهللا: يقول لك
الذكر من أعظم  ، إليه ما تريد التقرب إلى اهللا، ال، تقرب، لكن ما يكون ما لك هم إال الدنيا فقط،تبعاًيحصل 

شتري، أ لكن أيضاً أنا أعمل مع حملة وأكتسب أو أبيع و،أنا أريد أن أحج: العبادات وأجلها، يذهب يقول
التجارة في : يعني، ]١٩٨ :البقرة[ }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{ يجوز ، في ذلكنع ماال: نقول

 ليس ، ويريد الغنيمة أيضاً ال إشكال،ال، ذهب يجاهد: الحج، لكن هل هذا مثل الذي راح للحج فقط؟ الجواب
  . وهي مرتبة مقبولة،هللا، هذه المرتبة الثانية لكنه دون من ذهب فقط إلعالء كلمة ا،هذا بشرك

 هو يصلي يريد وجه ، ويلتفت إلى أمر يحرم االلتفات إليه، أن هذا اإلنسان يريد وجه اهللا وهي:المرتبة الثالثة
نه واهللا حج إ:  يقال واهللا حج خمس مرات، يريد أن:يريد أن الناس يقولون، لكن  ويحج يريد وجه اهللا،اهللا

  ، ؟ نحن دخلنا في الرياء والسمعة، واضح،نه اعتمر مائة مرة، حج ثمانين حجة، هذه مشكلةإعشر مرات، 
والعمل في بدايته - فإن عرضت هذه أثناء العمل ، هذه النية من أول العمل بطل العمل على الراجحتفإن دخل

 يصلي العشاء ،ظهر يصلي ال،بنى بعضها على بعضبطل عمله في األعمال التي ي تُا فإنه-كان خالصاً معه

                                                
 . )٦٤٣٥: (، برقم)٨/٩٢(نة المال،  أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فت-١
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يطول صالتهفبدأ يالحظ هذا اإلنسان الداخل ف في الركعة الثالثة دخل أحد ، لوجه اهللااأربع ركعات خالص، 
  . بطلت العبادةئيونحو ذلك صحت، إن استرسل معه وركن إليه وبدأ يرا

 فبدأ ، دخل إنسان،ه اهللا لوجاً خالصا جزء، قرأمثل قراءة القرآنأما العبادات التي ال يبنى بعضها على بعض 
  . فهذا بالنسبة للرياء،مل خاطرة ودفعها صح العت لكن إن كان، فيبطل الجزء الثاني،يالحظه في الجزء الثاني

 ،يصوم من أجل أن يصح بدنه فقط هذا اإلنسان ،قط، يريد الدنيا فقط أن يطلب بعمله الدنيا ف:الرابعةالمرتبة 
  .أن ينمو ماله، هذا ليس له نصيبما يريد األجر، يزكي فقط من أجل 

 وأنه ، هو يريد أن الناس يمدحونه أنه جواد، أن يتمحض عمله للرياء، ما يريد وجه اهللا:المرتبة الخامسة
 ، تمحض للرياء-أعوذ باهللا- فهذا ، أنه قارئ، أنه عالم، أنه صوام قوام عابد، فقط ال يريد إال هذا،متصدق

  .نسأل اهللا العافية- ، أسوء المراتب وأحط المراتب،امسةي هي الخت المراتب الفهذه أسوأ
احية النية والقصد وما الذي يقبل، وما الذي ال يقبل، وما هو األعلى، وما هو الذي هذه مراتب العاملين من ن

   .دونه
أقوالنا  أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح -تبارك وتعالى-نسأل اهللا 

  .وحسن عبادته وأن يعيننا على ذكره وشكره ،وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يهدي قلوبنا
  . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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