
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  بعض ما جاء عن السلف في باب التنافس في أمور اآلخرة
  خالد بن عثمان السبت: الشيخ

  :لحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدا
 في باب التنافس -مرضي اهللا تعالى عنه-ففي هذه الليلة أذكر جملة من األخبار المروية في أحوال السلف 

 فكان إذا ،آلخرة واالستكثار مما يتبرك به، ونحن نعرف خبر األنصار لما قدم إليهم المهاجرونفي أمور ا
  ن النبي ريد أن يأخذه معه إلى رحله، حتى إجاء الرجل مهاجراً إلى المدينة تنافس عليه األنصار كل واحد ي

رضي اهللا -ي بكر مع عمر وال يخفى على أحد منا خبر أب كان يقرع بينهم قرعة، -صلى اهللا عليه وسلم-
 أراد أن -رضي اهللا تعالى عنه- فعمر ، إلى الصدقة-صلى اهللا عليه وسلم- لما دعا النبي -ماتعالى عنه

ر في نفسه أن يسبق أبا بكر في هذه  فذهب إلى أهله فجاء بشطر ماله وزو-رضي اهللا عنه-يسبق أبا بكر 
ركت كم ت: -عليه الصالة والسالم- فسأله ،- عليه وسلمصلى اهللا-المرة، فجاء بالمال بين يدي رسول اهللا 

 ووضع المال -رضي اهللا عنه- ثم جاء أبو بكر ،أنه جاء بشطر ماله: ، يعنيتركت لهم مثله: ألهلك؟ فقال
تركت لهم : ما ترك ألهله؟ فقال ع-الصالة والسالم-، فسأله عليه -صلى اهللا عليه وسلم-بين يدي رسول اهللا 

  .)١( بعد اليوم-رضي اهللا عنه-ال أنافس أبا بكر :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-فعمر اهللا ورسوله، 
  . يتسابقون في الخيرات،ارعون، يتسونفكانوا يتنافس

 بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود إلى بيت المقدس، فكان يفضلنا نا القاسمصحب: اريقول محارب بن ِدث
  .)٢(بكثرة الصالة وطول الصمت والسخاء

رأيت كأن منادياً ينادي الرحيل، الرحيل، فما ارتحل إال محمد بن واسع، : وقال حوشب لمالك بن دينار
رحمه -، فبكى مالك بن دينار -مرضي اهللا تعالى عنه-العباد من السلف ومحمد بن واسع كان من الزهاد 

  .)٣(اهللا
 مثل عبد ،ن أكون سنة مثل ابن المباركإني ألشتهي من عمري كله أ: -رحمه اهللا-ويقول سفيان بن عيينة 

إذا كان هذا يقوله سفيان بن عيينة إمام من أئمة : ، يعني)٤(اهللا بن المبارك، فما أقدر أن أكون وال ثالثة أيام
 وأحوال أن أكون سنة واحدة مثله ما ،ما أستطيع أن أكون مثل ابن المبارك: المسلمين في العلم والدين، يقول

  . ماذا كان يعمل ابن المبارك؟إذاًة أيام، أستطيع وال ثالث
نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد اهللا بن المبارك فما رأيت لهم عليه فضالً إال بصحبتهم : ويقول ابن عيينة

  .)٥( وغزوهم معه-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

                                                
  ).١/٢٦٤( مسند الفاروق البن كثير -١
  .)٥/١٩٦(سير أعالم النبالء  -٢
  .)٦/١٢١ (المصدر السابق -٣
  )٨/٣٨٩ (المصدر السابق -٤
  .)٨/٣٩٠ (المصدر السابق -٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فإذا أوقدوه وجدوا دموعه  السراج ينطفئوابن المبارك أحواله عجيبة اقرءوا ترجمته في سير أعالم النبالء، 
ن على خديه ولحيته، تذكر ظلمة القبر لما انطفأ السراج، كان يسافر للحج سنة وللغزو سنة، وكان يتولى م

 ينفق ،اد والزهاد وأئمة العلم والحديث وكان يقوم على كثير من العب، يخرج معه خلق يتولى نفقتهم،معه
وكان يخفي عمله غاية اإلخفاء، القصة المعروفة في الحرب مع  ،ادهمعليهم، كان من أجواد الناس ومن عب

 ثم ، ثم خرج آخر فقتله،الروم لما خرج علج من الروم طلب المبارزة فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله
 ثم تلثم ودخل ، فخرج له رجل وجال معه جولة ثم إن هذا المسلم قتل ذلك الفارس من الروم،خرج آخر فقتله

 فقال الذي نزع ، فجاء رجل وأزال اللثام عن وجهه فإذا هو ابن المبارك،اجتمعوا عليه فلم يعرفوهفي الناس، 
 خلوا الفضائيات تتجمع أوالً كلها ثم اتعال نجري لقاء فضائي:  وقال؟، ما جاءع عليناوأنت ممن يشنّ: ذلك

تزدحم، هؤالء المصورون والصحفيون والمراسلون حتى أصرح لهم كيف استطعت أن أقتل هذا العلج، ال، 
تلثم ودخل في الناس لئال يراه أحد، هذا ابن المبارك، ولما كان يأتي إلى بغداد ويخدمه شاب فقده في بعض 

في السجن، في دين كان عليه، فذهب إلى صاحب الدين وقضى دينه : قيلالمرات التي جاء فيها فسأل عنه؟ ف
 ،وقد خرج، فُأخرج وهو ال يدري ذلك الشاب من الذي أخرجهإال ال يأتي عليه الصباح : ليالً، وقال

  . ذلك إال بعد موته، أخباره عجيبةعرف، فلم يابن المبارك حيا وأن ال يخبروا أحداً ما كان ،واستكتمهم هذا
أما ترى ما أنفق : ق رجل أربعين ألفاً على الفقراء، فقال أحد الزهاد للقالبسي هذافر: قول أبو أحمد القالبسيي

فذهبنا إلى :  بنا إلى موضع، يقولامِضنفقه، ما عندنا شيء، فنه ونحن ال نرجع إلى شيء ملهذا وما قد ع
  .)٦( أربعين ألف ركعةاالمدائن فصلين

ما عندهم مال فجعلوا يكثرون من التطوع والصالة، ونحن وأوا هذا الرجل ينفق المقصود أن هؤالء لما ر
ذهب أهل الدثور باألجور ((:  من الفقراء لما قالوا-صلى اهللا عليه وسلم-نعرف ما حصل من أصحاب النبي 

 صلى-فلما ذكر لهم النبي ، ))نصوم، ويصلون كما نصلي، ويتصدقون وال مال لنا نتصدق بهيصومون كما 
 يقولون  الفقراء ما ذكر مما يقولونه بعد الصالة علم األغنياء بذلك فصاروا يقولون، فجاء-اهللا عليه وسلم

 ،يتنافسون، )٧())هذا فضل اهللا يؤتيه من يشاء: علم إخواننا بذلك فقالوه، قال((: -صلى اهللا عليه وسلم- للنبي
 ، يقدمون، فينظر اإلنسان في ماذا تتعلق همته ونفسهاألغنياء والفقراء، واألغنياء يتنافسون فيما يبذلون وما

وإلى أي شيء يتطلع، وهل نفسه تميل إلى أهل الدنيا فينظر أن هذا يركب سيارة أفضل مما أركب، وعنده 
فالن :  يقول،دخل أفضل مما عندي، وعنده مسكن أحسن مما عندي، أو أن نفسه تطمح إلى األعمال الصالحة

قى هللا مني، فالن أنفع لعباد اهللا مني، فالن يتصدق أكثر مما أتصدق، يصوم أكثر مما أعبد هللا مني، فالن أت
أصوم، وهذا التفاضل إن كانت معه نية سيكون في اآلخرة كذلك، فهي أكبر درجات وأكبر تفضيال، فعلى 

لدار في األعمال الصالحة يكون تفاضلهم في مراتبهم ومنازلهم في االدنيا حسب تفاضل الناس في هذه 
  .اآلخرة
  !ل؟ ما ظنكم أن يحص، حريص على الدنيا، زاهد في اآلخرة فيها أصالًزاهد يقبل على اآلخرة وهو فالذي

                                                
  ).١٣/١٧١  (قالمصدر الساب -٦
  )٥٩٥: (، رقم)١/٤١٦(أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته  -٧
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 وأن ، ويقينا شر أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، أن يصلح قلوبنا وأعمالنا-عز وجل-وعلى كل حال نسأل اهللا 
 وإلخواننا ار لنا ولوالدينفغأن ي ويرزقنا اجتنابه، و ويرينا الباطل باطالً،تباعهيرينا الحق حقا ويرزقنا ا

  .المسلمين
 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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