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 التنافس عمى الطاعة
 عناصر الخطبة

 تعريف المنافسة وشيء من فضميا والترغيب فييا
 تنافس الصحابة

 بعض أبواب المنافسة عمى الطاعات
 العوائق 

 الفوائد المترتبة عمى المبادرة والتنافس في الطاعات
 التفصيل

الحمد هلل جاعل الدنيا دار تكميف وابتالء واختبار، ومجاال فسيحا لمتسابق والتنافس في فعل 
ذكاًء لمعزائم، واستغالال لمطاقات في مجال عمارة  الخيرات وعمل الطاعات، وذلك شحذًا لميمم وا 

 األرض والقيام بميمة االستخالف فييا.
َخاَلِئَف اأْلَْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبُمَوُكْم ِفي َما قال تعالى: }َوُىَو الَِّذي َجَعَمُكْم 

نَُّو َلَغُفوٌر َرِحيٌم{ ]األنعام:   [.٘ٙٔآَتاُكْم ِإنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعَقاِب َواِ 
ْتُيْم ُرُسُمُيْم ِباْلَبيَِّناِت َوَما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا قال تعالى: }َوَلَقْد أَْىَمْكَنا اْلُقُروَن ِمْن َقْبِمُكْم َلمَّا َظَمُموا َوَجاءَ 

َمُموَن{ َكَذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِميَن * ُثمَّ َجَعْمَناُكْم َخاَلِئَف ِفي اأْلَْرِض ِمْن َبْعِدِىْم ِلَنْنُظَر َكْيَف َتعْ 
 (ٔ. )[ٗٔ، ٖٔ]يونس: 

 فيياتعريف المنافسة وشيء من فضميا والترغيب 
َأمَّا المنافسة َفِيَي غير اْلَحَسد َفاَل َبْأس َأن يتنافس اأْلَكفاء ِفي فضائميم َوُربَما غمط قوم فظنوا َأن 
المنافسة ِفي اْلَخْير ِىَي اْلَحَسد َوَلْيَس اأْلَمر َكَما ظنُّوا أِلَن المنافسة طمب التََّشبُّو باألفاضل من غير 

َرر أِلَن َغاَيتو َأن يْعدم اْلَفاِضل َفضمو َفَيَذا ُىَو ِإْدَخال َضَرر عمى اْلَفاِضل و  الحسد َمْصُروف ِإَلى الضَّ
 (ٕ)اْلفرق َبين المنافسة والحسد. 
ِ ْبَن َمْسُعوٍد  َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: " اَل َحَسَد ِإالَّ ِفي اْثَنَتْيِن: َرُجٌل   -رضي هللا عنو-وعن َعْبَد َّللاَّ

، َوَرُجٌل آَتاُه َّللاَُّ الِحْكَمَة َفُيَو َيْقِضي ِبَيا َوُيَعمِّ آتَ   (ٖ)ُمَيا ". اُه َّللاَُّ َمااًل َفُسمَِّطو َعَمى َىَمَكِتِو ِفي الَحقِّ
ولذلك فإن المنافسة ىي اْلُمَبادَرة ِإَلى اْلَكَمال الَِّذي تشاىده من َغْيرك فتنافسو ِفيِو َحتَّى تْمحقُو َأو 

 }َوِفي َذِلَك َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن{ ِيَي من شرف النَّفس وعمو اليمة َوكبر اْلقدر َقاَل َتَعاَلىتجاوزه فَ 
ْيء النفيس الَِّذي تَتَعمَّق ِبِو النُُّفوس طمبا ورغبة َكَما َكاَن َأْصَحاب ٕٙ]المطففين:  [ َوَأصمَيا من الشَّ

                                            

 (. ٕٚٗ/ ٖٚ( مجمة البحوث اإلسالمية )ٔ)
 (. ٓٛ( درر السموك في سياسة المموك  لمماوردي)ص: ٕ)
 (. ٙٔٛ) ٕٛٙ( رقم ٜ٘٘/ ٔ، صحيح مسمم )ٖٚ( رقم ٕ٘/ ٔ( صحيح البخاري )ٖ)
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ن ِفي اْلَخْير ويفرح َبعضيم ِبَبْعض باشتراكيم ِفيِو بل يحض َبعضيم َبْعًضا َعَمْيِو َرُسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتنافسو 
ِت َأْيَن َما َمَع تنافسيم ِفيِو َوِىي نوع من اْلُمَسابَقة َوقد َقاَل َتَعاَلى}َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَو ُمَولِّيَيا َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَرا

[. َوَقاَل َتَعاَلى}َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِٛٗٔميًعا ِإنَّ َّللاََّ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{]البقرة: َتُكوُنوا َيْأِت ِبُكُم َّللاَُّ جَ 
ِ َوُرُسِمِو َذِلَك فَ  ْت ِلمَِّذيَن آَمُنوا ِباَّللَّ َماِء َواأْلَْرِض أُِعدَّ ِ ُيْؤِتيِو ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا َكَعْرِض السَّ ْضُل َّللاَّ

 (ٗ)[. َٕٔمْن َيَشاُء َوَّللاَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم{]الحديد: 
اِعِديِّ  َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأِتَي ِبَشَراٍب، َفَشِرَب ِمْنُو َوَعْن   -رضي هللا عنو-وَعْن َسْيِل ْبِن َسْعٍد السَّ

ِ َيا َيِميِنِو ُغاَلٌم َوَعْن َيَساِرِه اأَلْشَياُخ، َفَقا َل ِلْمُغاَلِم: "َأَتْأَذُن ِلي َأْن أُْعِطَي َىؤاَُلِء؟ "، َفَقاَل الُغاَلُم: اَل َوَّللاَّ
ِ، اَل ُأوِثُر ِبَنِصيِبي ِمْنَك َأَحًدا، َقاَل: َفَتمَُّو َرُسوُل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِفي َيِدِه.   (٘)َرُسوَل َّللاَّ

 درة والمسارعة إلى فعل الخيراتالنصوص القرآنية التي دعت إلى المبا
 َوِلُكلٍّّ ِوْجَيٌة ُىَو ُمَولِّيَيا َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت َأْيَن َما َتُكوُنوا َيْأِت ِبُكُم َّللاهُ َجِميًعا ِإنه َّللاهَ قال تعالى: }

 [.ٛٗٔ{ ]البقرة: َعَمى ُكلِّ َشْيءٍّ َقِديرٌ 
اْلِكَتاِب ُأمهٌة َقاِئَمٌة َيْتُموَن آَياِت َّللاهِ آَناَء المهْيِل َوُىْم َيْسُجُدوَن َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْىِل وقال تعالى: }

َخْيَراِت * ُيْؤِمُنوَن ِباَّللهِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي الْ 
اِلِحينَ   [.ٗٔٔ، ٖٔٔ{ ]آل عمران: َوُأوَلِئَك ِمَن الصه

ْت ِلْمُمتهِقينوقال تعالى: } َماَواُت َواْْلَْرُض ُأِعده { َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرةٍّ ِمْن َربُِّكْم َوَجنهةٍّ َعْرُضَيا السه ََ
 [.ٖٖٔ]آل عمران: 

َلَجَعَمُكْم ُأمهًة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيْبُمَوُكْم ِفي َما ِلُكلٍّّ َجَعْمَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَياًجا َوَلْو َشاَء َّللاهُ وقال تعالى: }
 [.ٛٗ{ ]المائدة: آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِإَلى َّللاهِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِو َتْخَتِمُفونَ 

 َتَذْرِني َفْرًدا َوَأْنَت َخْيُر اْلَواِرِِيَن * َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَوَىْبَنا َوَزَكِريها ِإْذ َناَدى َربهُو َربِّ لَ وقال تعالى: }
اُنوا َلَنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو ِإنهُيْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَىًبا َوكَ 

 [.ٜٓ، ٜٛ{ ]األنبياء:  َخاِشِعينَ 
 لنصوص النبوية التي دعت إلى المبادرة إلى فعل الخيراتا

َباِدُروا ِباْْلَْعَماِل ِفَتًنا َكِقَطِع المهْيِل اْلُمْظِمِم، َأنَّ َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: " -رضي هللا عنو-َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة 
ُجُل ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي َكاِفًرا، َأْو يُ  ْنَياُيْصِبُح الره  (ٙ)". ْمِسي ُمْؤِمًنا َوُيْصِبُح َكاِفًرا، َيِبيُع ِديَنُو ِبَعَرضٍّ ِمَن الدُّ

ْمِس  -رضي هللا عنو-َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  ، َأنَّ َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: " َباِدُروا ِباأْلَْعَماِل ِستِّا: ُطُموَع الشَّ
َخانَ  َة َأَحِدُكْم َأْو َأْمَر اْلَعامَِّة ". ِمْن َمْغِرِبَيا، َأِو الدُّ ابََّة، َأْو َخاصَّ اَل، َأِو الدَّ جَّ  (ٚ)، َأِو الدَّ

                                            

 (. ٕٔ٘( الروح لبن القيم )ص: ٗ)
 . ٕٔ٘ٗ( رقم ٖٓٔ/ ٖ( صحيح البخاري )٘)
 (. ٛٔٔ)ٙٛٔ( رقم ٓٔٔ/ ٔ( صحيح مسمم )ٙ)
 (. ٜٕٚٗ)ٕٛٔ( رقم ٕٕٚٙ/ ٗ( صحيح مسمم )ٚ)
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وبادروا باألعمال ستا: أي سابقوا باألعمال الصالحة ست آيات دالة عمى وجود القيامة قبل 
 وقوعيا وحموليا فإن العمل بعد وقوعيا وحموليا ال يقبل وال يعتبر.

: َشَباَبَك َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِلَرُجٍل َوُىَو َيِعُظُو: "  اْغَتِنْم َخْمًسا َقْبَل َخْمسٍّ
َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَءَك َقْبَل َفْقِرَك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغِمَك، َوَحَياَتكَ   (ٛ). َقْبَل َمْوِتكَ  َقْبَل ِىَرِمَك، َوِصحه

َما َرَأْيُت َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َشْيءٍّ ِمَن النهَواِفِل َأْسَرَع ِمْنُو ، َقاَلْت: "-رضي هللا عنيا–وَعْن َعاِئَشَة 
ْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَفْجرِ   (ٜ)". ِإَلى الره

 خيرات من فعل الطاعات،كما جاءت السنة أيضا بالحض عمى المبادرة والمسارعة إلى ال
وترك المحرمات التي تكفر الذنوب وتستر الزالت، وتحصل الثواب والدرجات، وتدعو أيضا إلى 

 اإلسراع باإلقالع عن الخطايا واآلثام، فمن ىذه النصوص مثال:
ُث اْبَن ُعَمَر  -رضي هللا عنو-عن اأْلََغرَّ المزني  رضي هللا -، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَحدِّ

َلْيِو ِماَئَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: "َيا َأيَُّيا النَّاُس ُتوُبوا ِإَلى هللِا، َفِإنِّي َأُتوُب، ِفي اْلَيْوِم إِ  -عنيما
 (ٓٔ).َمرٍَّة"

 تنافس الصحابة في الطاعات وتسابقيم في الخيرات
كانوا روحا نابضة، وقوة متجددة، وصفحة مشرقة لم تزدىا األيام  -رضي هللا عنيم–إن الصحابة 

شراقا، فكانوا يبادرون إلى كل خير ويتنافسون في االستباق  إال قوة ومضاء وال األحداث إال نصوعا وا 
سطروا أروع األمثمة  -عمى رغم ما مروا بو من ظروف قاسية  -يو، ويكفييم فخرا وعزا أنيم إل

 :(ٔٔ)وأنصعيا في بموغ الكمال اإلنساني، والتضحية بالغالي والنفيس ومن ذلك
 بعض أبواب المنافسة عمى الطاعات بين الصحابة ومن بعدىم

 الصالة وكثرة العبادة
، َقاَل: َأْقَبَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم الَفْتِح، َوُىَو ُمْرِدٌف ُأَساَمَة َعَمى -عنيمارضي هللا -َعِن اْبِن ُعَمَر 

ِباْلِمْفَتاِح". الَقْصَواِء، َوَمَعُو ِباَلٌل، َوُعْثَماُن ْبُن َطْمَحَة، َحتَّى َأَناَخ ِعْنَد الَبْيِت، ُثمَّ َقاَل ِلُعْثَماَن: "اْئِتَنا 
، ُثمَّ  -رضي هللا عنيم-اْلِمْفَتاِح َفَفَتَح َلُو الَباَب، َفَدَخَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُأَساَمُة، َوِباَلٌل، َوُعْثَماُن َفَجاَءُه بِ 

ُخوَل، َفَسَبْقُتُيْم فَ  َوَجْدُت ِباَلاًل َقاِئًما أَْغَمُقوا َعَمْيِيُم الَباَب، َفَمَكَث َنَياًرا َطِوياًل، ُثمَّ َخَرَج َواْبَتَدَر النَّاُس الدُّ
َمْيِن، َوَكاَن ِمْن َوَراِء الَباِب، َفُقْمُت َلُو: َأْيَن َصمَّى َرُسوُل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَقاَل: َصمَّى َبْيَن َذْيِنَك الَعمُ  وَدْيِن الُمَقدَّ

ِم، َوَجَعَل َباَب الَبْيِت َخْمَف الَبْيُت َعَمى ِستَِّة أَْعِمَدٍة َسْطَرْيِن، َصمَّى َبْيَن الَعُموَديْ  ْطِر الُمَقدَّ ِن ِمَن السَّ
                                            

ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرَِّجاُه، والبييقي في  ٙٗٛٚ( رقم ٖٔٗ/ ٗ( )صحيح( أخرجو الحاكم في المستدرك )ٛ) وقال َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَمى َشْرِط الشه
 (. ٚٚٓٔ( عن ابن عباس مرفوعًا، وانظر صحيح الجامع لأللباني) ٜٚٙٚشعب اإليمان ) 

 (. ٕٗٚ) ٜ٘( رقم ٔٓ٘/ ٔ( صحيح مسمم )ٜ)
 (. ٕٕٓٚ) ٕٗ( رقم ٕ٘ٚٓ/ ٗ( صحيح مسمم )ٓٔ)
 (. ٖٜٕ/ ٖٚ( مجمة البحوث اإلسالمية )ٔٔ)
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 َأْن َأْسَأَلُو َكْم َظْيِرِه، َواْسَتْقَبَل ِبَوْجِيِو الَِّذي َيْسَتْقِبُمَك ِحيَن َتِمُج الَبْيَت َبْيَنُو َوَبْيَن الِجَداِر، َقاَل: "َوَنِسيتُ 
 (ٕٔ)َمْرَمَرٌة َحْمَراُء".  َصمَّى َوِعْنَد الَمَكاِن الَِّذي َصمَّى ِفيوِ 

: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: "َمِن اْغَتَسَل َيْوَم الُجُمَعِة ُغْسَل الَجَناَبِة  -رضي هللا عنو-َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة 
اَعِة الثَّاِنَيِة، فَ  اَعِة ُثمَّ َراَح، َفَكَأنََّما َقرََّب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح ِفي السَّ َكَأنََّما َقرََّب َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ِفي السَّ

اَعِة الرَّاِبَعِة، َفَكَأنََّما َقرََّب َدَجاَجةً  ، َوَمْن َراَح ِفي الثَّاِلَثِة، َفَكَأنََّما َقرََّب َكْبًشا َأْقَرَن، َوَمْن َراَح ِفي السَّ
اَعِة الَخاِمَسِة، َفَكَأنََّما َقرََّب َبْيَضًة، ْكَر".  السَّ  (ٖٔ)َفِإَذا َخَرَج اإِلَماُم َحَضَرِت الَماَلِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذِّ

 نماذج من بذل الصحابة أنفسيم هلل تبارك وتعالى
فِّ َيْوَم َبْدٍر، َفَنَظْرُت َعْن   -رضي هللا عنو-عن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف  قال َبْيَنا َأَنا َواِقٌف ِفي الصَّ

ِمْنُيَما ْن ِشَماِلي، َفِإَذا َأَنا ِبُغاَلَمْيِن ِمَن األَْنَصاِر َحِديَثٍة َأْسَناُنُيَما، َتَمنَّْيُت َأْن َأُكوَن َبْيَن َأْضَمَع َيِميِني َوعَ 
َأِخي؟ َقاَل: َفَغَمَزِني َأَحُدُىَما َفَقاَل: َيا َعمِّ َىْل َتْعِرُف َأَبا َجْيٍل؟ ُقْمُت: َنَعْم، َما َحاَجُتَك ِإَلْيِو َيا اْبَن 

َواِدي َسَواَدُه َحتَّى َيُموَت ُأْخِبْرُت َأنَُّو َيُسبُّ َرُسوَل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلِئْن َرَأْيُتُو اَل ُيَفاِرُق سَ 
ْبُت ِلَذِلَك، َفَغَمَزِني اآلَخُر، َفَقاَل ِلي ِمْثَمَيا ، َفَمْم َأْنَشْب َأْن َنَظْرُت ِإَلى َأِبي َجْيٍل اأَلْعَجُل ِمنَّا، َفَتَعجَّ

اُه َحتَّى َقَتاَلُه، َيُجوُل ِفي النَّاِس، ُقْمُت: َأاَل ِإنَّ َىَذا َصاِحُبُكَما الَِّذي َسَأْلُتَماِني، َفاْبَتَدَراُه ِبَسْيَفْيِيَما، َفَضَربَ 
َفَأْخَبَراُه َفَقاَل: "َأيُُّكَما َقَتَمُو؟ "، َقاَل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُيَما: َأَنا َقَتْمُتُو، َفَقاَل: "َىْل  ُثمَّ اْنَصَرَفا ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص،

ْيَفْيِن، َفَقاَل: "ِكاَلُكَما َقَتَمُو، َسَمُبُو ِلُمَعاِذ ْبنِ  َعْمِرو ْبِن  َمَسْحُتَما َسْيَفْيُكَما؟ "، َقااَل: اَل، َفَنَظَر ِفي السَّ
 (ٗٔ)ُموِح". الجَ 

، َيُقوُل:  -رضي هللا عنو-وَعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َقْيٍس، َقاَل: َسِمْعُت َأِبي  ، َوُىَو ِبَحْضَرِة اْلَعُدوِّ
ُيوِف"، َفَقاَم َرُجٌل َرثُّ  اْلَيْيَئِة، َفَقاَل: َيا َأَبا ُموَسى، آْنَت  َقاَل َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: "ِإنَّ َأْبَواَب اْلَجنَِّة َتْحَت ِظاَلِل السُّ

اَلَم، ُثمَّ َكَسَر َسِمْعَت َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َىَذا؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: " َفَرَجَع ِإَلى َأْصَحاِبِو، َفَقاَل: َأْقَرأُ   َعَمْيُكُم السَّ
 (٘ٔ)ِفِو ِإَلى اْلَعُدوِّ َفَضَرَب ِبِو َحتَّى ُقِتَل ". َجْفَن َسْيِفِو َفَأْلَقاُه، ُثمَّ َمَشى ِبَسيْ 

، َقاَل: َبَعَث َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص  ُبَسْيَسَة َعْيًنا َيْنُظُر َما َصَنَعْت  -رضي هللا عنو-وَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
: "ُقوُموا ِإَلى َجنٍَّة َعْرُضَيا ملسو هيلع هللا ىلصِعيُر َأِبي ُسْفَياَن. . . .. . . وذكر الحديث إلى أن قال  َفَقاَل َرُسوُل هللِا 

َمَواُت َواأْلَْرُض"، َقالَ  َيا َرُسوَل هللِا، َجنٌَّة   -رضي هللا عنو-: َيُقوُل ُعَمْيُر ْبُن اْلُحَماِم اأْلَْنَصاِريُّ السَّ
َمَواُت َواأْلَْرُض؟ َقاَل: "َنَعْم"، َقاَل: َبٍخ َبٍخ، َفَقاَل َرُسوُل هللِا  : "َما َيْحِمُمَك َعَمى َقْوِلَك َبٍخ ملسو هيلع هللا ىلصَعْرُضَيا السَّ

َتَمَراٍت : اَل َوهللِا َيا َرُسوَل هللِا، ِإالَّ َرَجاَءَة َأْن َأُكوَن ِمْن أَْىِمَيا، َقاَل: "َفِإنََّك ِمْن أَْىِمَيا"، َفَأْخَرَج َبٍخ؟ " َقالَ 

                                            

 . ٓٓٗٗ( رقم ٙٚٔ/ ٘( صحيح البخاري )ٕٔ)
 (. ٓ٘ٛ) ٓٔ( رقم ٕٛ٘/ ٕ، صحيح مسمم )ٔٛٛ( رقم ٖ/ ٕ( صحيح البخاري )ٖٔ)
 (. ٕ٘ٚٔ) ٕٗ(، ٕٖٚٔ/ ٖحيح مسمم )، صٖٔٗٔ( رقم ٜٔ/ ٗ( صحيح البخاري )ٗٔ)
 (. ٕٜٓٔ) ٙٗٔ( رقم ٔٔ٘ٔ/ ٖ( صحيح مسمم )٘ٔ)



 هـ3416شعبان  التنافس على الطاعة            األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net    www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

، ُثمَّ َقاَل: َلِئْن َأَنا َحِييُت َحتَّى آُكَل َتَمَراِتي َىِذِه ِإنََّيا َلحَ  َياٌة َطِويَمٌة، َقاَل: ِمْن َقَرِنِو، َفَجَعَل َيْأُكُل ِمْنُينَّ
 (ٙٔ)َفَرَمى ِبَما َكاَن َمَعُو ِمَن التَّْمِر، ُثمَّ َقاَتَمُيْم َحتَّى ُقِتَل. 

 اإلنفاق والتصدق في سبيل هللا
ليبذلوا أرواحيم رخيصة في سبيل هللا، ثم يضنوا بأمواليم   -رضي هللا عنيم-ولم يكن الصحابة 

ضربوا أروع األمثمة في البذل، والعطاء، والتضحية، والبالء، سواء فال ينفقونيا في سبيل هللا، بل إنيم 
منيم المقل، أو المكثر، األنصاري، أو المياجري، وكيف ال يكونون كذلك وقد كان المياجرون 

 ىجروا أرضيم، وديارىم، وأقرباءىم، وأمواليم وأرخصوىا في سبيل هللا.
ْنِفُقوا ِممها َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم َل َبْيٌع ِفيِو َوَل ُخمهٌة َوَل َيا َأيَُّيا الهِذيَن آَمُنوا أَ قال تعالى: }

 [.ٕٗ٘{ ]البقرة:  َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُىُم الظهاِلُمونَ 
ْرَتِني ِإَلى َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َأَحَدُكُم وقال تعالى: } اْلَمْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلْوَل َأخه

اِلِحينَ  َق َوَأُكْن ِمَن الصه ده  [.ٓٔ{ ]المنافقون:  َأَجلٍّ َقِريبٍّ َفَأصه
ِ، َأيُّ  -رضي هللا عنو-وعن أبي ُىَرْيَرَة  َدَقِة ، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ الصَّ

َق َوَأْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َتْخَشى الَفْقَر، َوَتْأُمُل الِغَنى، َواَل ُتْمِيُل َحتَّى ِإَذا  أَْعَظُم َأْجًرا؟ َقاَل: "َأْن َتَصدَّ
 (ٚٔ)َبَمَغِت الُحْمُقوَم، ُقْمَت ِلُفاَلٍن َكَذا، َوِلُفاَلٍن َكَذا َوَقْد َكاَن ِلُفاَلٍن". 

 الصحابة أمواليم هلل تبارك وتعالىنماذج من بذل 
  -رضي هللا عنو-أبوبكر الصديق  -ٔ

عندما أسمم كان من أثرياء قريش، وقد كانت عنده أموال كثيرة، وقد كان في منزلِو يوم أسمم 
 أربعون ألف درىم أو دينار، فاستخدم أموالو كميا في طاعة هللا.

 إنفاق مالو في إعتاق الرقاب:
رقابًا كثيرة، ُحِفَظ منيا سبع رقاب: بالل، وعامر بن فييرة، وزنيرة،  -ورضي هللا عن-أعتق 
 .-رضي هللا عنيم-وبنتيا، وكانتا المرأة من بني عبد الدار، وجارية بني مؤمل، وأم عبيس، واليندية،

رضي هللا -وقد كانت ىذه الرقاب ُيعّذب معظميا عمى إسالميا، فأنقذىا هللا بأبي بكر الصديق 
 (ٛٔ)أخذ ينفق أموالو في خدمة اإلسالم والمسممين. ، و  -عنو

قو بمالو كمو وعمر بنصف مالو  تصدُّ
َأَمَرَنا َيُقوُل: "   -رضي هللا عنو-فَعْن َزْيِد ْبِن َأْسَمَم، َعْن َأِبيِو، َقاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، 

َق، َفَواَفَق َذِلَك َماًل ِعْنِدي، َفُقْمُت: اْلَيْوَم َأْسِبُق َأَبا َبْكرٍّ ِإْن َسَبْقُتُو َيْوًما، َيْوًما َأْن َنَتَصده  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل َّللاهِ 
                                            

 (. ٜٔٓٔ) ٘ٗٔ( رقم ٜٓ٘ٔ/ ٖ( صحيح مسمم )ٙٔ)
 (. ٕٖٓٔ)ٕٜ( رقم ٙٔٚ/ ٕ، صحيح مسمم )ٜٔٗٔ( رقم ٓٔٔ/ ٕ( صحيح البخاري )ٚٔ)
(، ٜٕٓ/ ٕ(، والكامل في التاريخ لبن اْلِير، )ٖٕٗ/ ٕ(، واإلصابة في تمييز الصحابة، )ٖٓٗ/ ٔ( انظر: سيرة ابن ىشام، )ٛٔ)

 (. ٖٛ(، وتاريخ الخمفاء لمسيوطي، )ص ٛ٘/ ٖوالبداية والنياية، )
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َمُو، َقاَل: َوَأَتى َأُبو َبْكرٍّ ملسو هيلع هللا ىلصَفِجْئُت ِبِنْصِف َماِلي، َفَقاَل َرُسوُل َّللاهِ  -: "َما َأْبَقْيَت ِْلَْىِمَك؟ "، ُقْمُت: ِمِْ
: ))َما َأْبَقْيَت ِْلَْىِمَك؟ (( َقاَل: َأْبَقْيُت َلُيُم َّللاهَ ملسو هيلع هللا ىلصِبُكلِّ َما ِعْنَدُه، َفَقاَل َلُو َرُسوُل َّللاهِ   -هللا عنو رضي

 (ٜٔ)". َوَرُسوَلُو، ُقْمُت: َل ُأَساِبُقَك ِإَلى َشْيءٍّ َأَبًدا
َوَسُيَجنهُبَيا اْْلَْتَقى * الهِذي ُيْؤِتي َماَلُو َيَتَزكهى * تعالى: }أولى األمة بقولو   -رضي هللا عنو-وأبو بكر 

 (ٕٓ)[. ٕٔ: ٚٔ{. ]الميلَوَما ِْلََحدٍّ ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمةٍّ ُتْجَزى * ِإله اْبِتَغاَء َوْجِو َربِِّو اْْلَْعَمى * َوَلَسْوَف َيْرَضى
  -رضي هللا عنو-في أبي بكر الصديق  وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن ىذه اآليات نزلت
 (ٕٔ)حتى إن بعضيم حكى اإلجماع من المفسرين عمى ذلك. 

  -رضي هللا عنو-عثمان بن عفان  - ٕ
، وكان صاحب تجارة -عز وجل  -من األغنياء الذين أغناىم هللا   -رضي هللا عنو-كان عثمان 

ابتغاء مرضاتو، وصار سبَّاقًا  -عز وجل  -وأموال طائمة؛ ولكنو استخدم ىذه األموال في طاعة هللا 
 لكل خير، ينفق وال يخشى الفقر.

 حفره بئر رومة أو شراؤه إياه وتجييزه جيش العسرة
ِحيَن ُحوِصَر َأْشَرَف َعَمْيِيْم، َوَقاَل: أَْنُشُدُكُم َّللاََّ، والَ   -رضي هللا عنو-َعْن أَِبي َعْبِد الرَّْحَمِن، َأنَّ ُعْثَماَن 

َقاَل "َمْن َحَفَر ُروَمَة َفَمُو الَجنَُّة" َفَحَفْرُتَيا، أََلْستُْم َأْنُشُد ِإالَّ َأْصَحاَب النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أََلْسُتْم َتْعَمُموَن َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
 (ٕٕ)َتْعَمُموَن أَنَُّو َقاَل: "َمْن َجيََّز َجْيَش الُعْسَرِة َفَمُو الَجنَُّة"؟ َفَجيَّْزُتُيْم، َقاَل: َفَصدَُّقوُه ِبَما. 

 توسعتو لمسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
اَر ِحيَن َأْشَرَف َعَمْيِيْم ُعْثَماُن، َفَقاَل: -رحمو هللا-ِن َحْزٍن الُقَشْيِريِّ َعْن ُثَماَمَة بْ  ، َقاَل: َشِيْدُت الدَّ

ْساَلِم َىْل َتْعَمُموَن َأنَّ اْلَمْسِجَد َضاَق ِبَأْىِمِو، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصمَّى َّللاَُّ  ِ َواإْلِ َمْن  َعَمْيِو َوَسمََّم: َأْنُشُدُكْم ِباَّللَّ
َماِلي َفَأْنُتُم  َيْشَتِري ُبْقَعَة آِل ُفاَلٍن َفَيِزيَدَىا ِفي اْلَمْسِجِد ِبَخْيٍر َلُو ِمْنَيا ِفي الَجنَِّة؟ َفاْشَتَرْيُتَيا ِمْن ُصْمبِ 

 (ٖٕ)الَيْوَم َتْمَنُعوِني َأْن ُأَصمَِّي ِفيَيا َرْكَعَتْيِن؟ َقاُلوا: المَُّيمَّ، َنَعْم. 
يثار اآلخرة عمى وىذه نفقة عظيمة  جدًا تدل عمى صدق عثمان وقوة إيمانو، ورغبتو فيما عند هللا تعالى وا 

 (ٕٗ)وأرضاه، فقد حصل عمى الثواب العظيم والجزاء الذي ليس بعده جزاء.   -رضي هللا عنو-الدنيا، 
 

                                            

وانظر صحيح أبي  ٔٓٚٔرقم ( ٖٖٓٔ/ ٕوالدارمي في سننو ) ٛٚٙٔ( رقم ٜٕٔ/ ٕ( إسناده حسن أخرجو أبو داود في سننو )ٜٔ)
 . ٖٚٗٔ( رقم ٖ٘ٙ/ ٘داود لأللباني )

 (. ٖٙٛ: ٖٗٛ( الزكاة في اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة لمقحطاني )ص: ٕٓ)
 (. ٕٕ٘/ ٗ( انظر تفسير ابن كِير )ٕٔ)
 معمقًا بصيغة الجزم.  ٕٛٚٚ( رقم ٖٔ/ ٗ( صحيح البخاري )ٕٕ)
 . ٜٗ٘ٔ( رقم ٖٛ/ ٙوانظر إرواء الغميل ) ٖٖٓٚم ( رقٛٙ/ ٙ( حسن أخرجو الترمذي في سننو )ٖٕ)
 (. ٖٙٛ( الزكاة في اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة لمقحطاني )ص: ٕٗ)
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  -رضي هللا عنيم-سائر الصحابة والفقراء منيم  -ٖ
ُثوِر   -رضي هللا عنو-وَعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  َأنَّ ُفَقَراَء اْلُمَياِجِريَن َأَتْوا َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاُلوا: َذَىَب أَْىُل الدُّ

َرَجاِت اْلُعَمى، َوالنَِّعيِم اْلُمِقيِم، َفَقاَل: "َوَما َذاَك؟ " َقاُلوا: ُيَصمُّوَن َكَما ُنَصمِّ  ي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، ِبالدَّ
ُق، َوُيْعِتُقوَن َواَل ُنْعِتُق، َفَقاَل َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: "َأَفاَل أَُعمِّمُ  ُقوَن َواَل َنَتَصدَّ ُكْم َشْيًئا ُتْدِرُكوَن ِبِو َمْن َسَبَقُكْم َوَيَتَصدَّ

َحٌد َأْفَضَل ِمْنُكْم ِإالَّ َمْن َصَنَع ِمْثَل َما َصَنْعُتْم" َقاُلوا: َبَمى، َيا َرُسوُل هللِا َوَتْسِبُقوَن ِبِو َمْن َبْعَدُكْم؟ َواَل َيُكوُن أَ 
َفَرَجَع ُفَقَراُء  َقاَل: "ُتَسبُِّحوَن، َوُتَكبُِّروَن، َوَتْحَمُدوَن، ُدُبَر ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلًثا َوَثاَلِثيَن َمرًَّة" َقاَل َأُبو َصاِلٍح:

ْثَمُو، َفَقاَل َرُسوِل هللِا يَن ِإَلى َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاُلوا: َسِمَع ِإْخَواُنَنا أَْىُل اأْلَْمَواِل ِبَما َفَعْمَنا، َفَفَعُموا مِ اْلُمَياِجرِ 
 (ٕ٘)ملسو هيلع هللا ىلص: "َذِلَك َفْضُل هللِا ُيْؤِتيِو َمْن َيَشاُء". 

 ، َأنَّ َناًسا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاُلوا ِلمنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َيا َرُسوَل هللِا، َذَىَب  -رضي هللا عنو-وَعْن َأِبي َذرٍّ 
ُقوَن ِبُفُضوِل َأْمَواِليِ  ُثوِر ِباأْلُُجوِر، ُيَصمُّوَن َكَما ُنَصمِّي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َوَيَتَصدَّ َقاَل: "  ْم،أَْىُل الدُّ

ُقوَن؟ ِإنَّ ِبُكلِّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقًة، َوكُ  دَّ لِّ َتْحِميَدٍة َصَدَقًة، َأَوَلْيَس َقْد َجَعَل هللُا َلُكْم َما َتصَّ
، َوِفي ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقٌة، َقاُلوا: َيا َوُكلِّ َتْيِميَمٍة َصَدَقًة، َوَأْمٌر ِباْلَمْعُروِف َصَدَقٌة، َوَنْيٌي َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقةٌ 

َكاَن َعَمْيِو ِفيَيا ِوْزٌر؟ َرُسوَل هللِا، َأَيأِتي َأَحُدَنا َشْيَوَتُو َوَيُكوُن َلُو ِفيَيا َأْجٌر؟ َقاَل: "َأَرَأْيُتْم َلْو َوَضَعَيا ِفي َحَراٍم أَ 
 (ٕٙ)َأْجٌر".  َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَيا ِفي اْلَحاَلِل َكاَن َلوُ 
، َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َصْدِر النََّياِر،  -رضي هللا عنو-وعن َجِريٍر بن عبد هللا البجمي 

ُيوِف، َعامَُّتُيْم مِ  َماِر َأِو اْلَعَباِء، ُمَتَقمِِّدي السُّ ْن ُمَضَر، َبْل ُكمُُّيْم ِمْن َقاَل َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراٌة ُمْجَتاِبي النِّ
 ِباَلاًل َفَأذََّن َوَأَقاَم، ُمَضَر َفَتَمعََّر َوْجُو َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ِلَما َرَأى ِبِيْم ِمَن اْلَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ َخَرَج، َفَأَمرَ 

[ ِإَلى آِخِر ُٔكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة{]النساء: َفَصمَّى ُثمَّ َخَطَب َفَقاَل: }َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَّ 
َمْت ٔاآْلَيِة، }ِإنَّ هللَا َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا{ ]النساء:  [ َواآْلَيَة الَِّتي ِفي اْلَحْشِر: }اتَُّقوا هللَا َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ

َق َرُجٌل ِمْن ِديَناِرِه، ِمْن ِدْرَىِمِو، ِمْن َثْوِبِو، ِمْن َصاِع ُبرِِّه، ِمْن َصاِع [ "تَ ِٛٔلَغٍد َواتَُّقوا هللَا{]الحشر:  َصدَّ
َيا، َبْل َقْد َتْمِرِه َحتَّى َقاَل َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة "َقاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر ِبُصرٍَّة َكاَدْت َكفُُّو َتْعِجُز َعنْ 

 َتَتاَبَع النَّاُس، َحتَّى َرَأْيُت َكْوَمْيِن ِمْن َطَعاٍم َوِثَياٍب، َحتَّى َرَأْيُت َوْجَو َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َعَجَزْت، َقاَل: ُثمَّ 
ْساَلِم ُسنهًة َحَسَنًة، فَ َيَتَيمَُّل، َكَأنَُّو ُمْذَىَبٌة، َفَقاَل َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: " َمُو َأْجُرَىا، َوَأْجُر َمْن َمْن َسنه ِفي اإلِْ

َئًة، كَ  ْساَلِم ُسنهًة َسيِّ اَن َعَمْيِو َعِمَل ِبَيا َبْعَدُه، ِمْن َغْيِر َأْن َيْنُقَص ِمْن ُأُجوِرِىْم َشْيٌء، َوَمْن َسنه ِفي اإلِْ
 (ٕٚ)". اِرِىْم َشْيءٌ ِوْزُرَىا َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَيا ِمْن َبْعِدِه، ِمْن َغْيِر َأْن َيْنُقَص ِمْن َأْوزَ 

                                            

 . ٖٗٛ( رقم ٛٙٔ/ ٔ( والمفظ لو، صحيح البخاري )ٜ٘٘) ٕٗٔ( رقم ٙٔٗ/ ٔ( صحيح مسمم )ٕ٘)
 (. ٙٓٓٔ) ٖ٘( رقم ٜٚٙ/ ٕ( صحيح مسمم )ٕٙ)
 (. ٚٔٓٔ) ٜٙ( رقم ٗٓٚ/ ٕ( صحيح مسمم )ٕٚ)
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ففي ىذه النصوص الحث عمى اإلسراع بالتصدق وبذل المال، والتحذير من تأخير ذلك، أو التسويف 
باإلنفاق استبعادا لحمول األجل واشتغاال بطول األمل، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل ىجوم المنية 

 (ٕٛ)وفوات األمنية، أو قبل نزول الجوائح المالية فيصبح اإلنسان فقيرا بعد غناه. 
 أقوال السمف في الحث عمى المنافسة في الطاعة

لقد فقو سمفنا الصالحون عن هللا أمره، وتدبروا في حقيقة الدنيا، ومصيرىا إلى اآلخرة، فاستوحشوا 
من فتنتيا، وتجافت جنوبيم عن مضاجعيا، وتناءت قموبيم من مطامعيا، وارتفعت ىمتيم عمى 

ن، باكين واليين، ولقد حفمت تراجميم بأخبار زاخرة تشي بعمو السفاسف، فال تراىم إال صوَّامين قوامي
ىمتيم في التوبة. واالستقامة، وقوة عزيمتيم في العبادة واإلخبات، وىاك طرًفا من عباراتيم 

 (ٜٕ)وعباداتيم. 
ى َعَمى َىِذِه ، َقَرَأ ُسوَرَة َبَراَءٌة َفَأتَ  -رضي هللا عنو-، َأنَّ َأَبا َطْمَحَة  -رضي هللا عنو-َعْن َأَنٍس 

[ َفَقاَل: َأاَل َأَرى َربِّي َيْسَتْنِفُرِني َشابِّا َوَشْيًخا، َجيُِّزوِني. َفَقاَل َلُو ٔٗاآْلَيِة }اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل{ ]التوبة: 
َحتَّى َماَت،   -رضي هللا عنو-ي َبْكرٍ َبُنوُه: َقْد "َغَزْوَت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُقِبَض" َوَغَزْوَت َمَع َأبِ 

ُزوُه، َفَرِكَب اْلَبْحَر  -رضي هللا عنو-َوَغَزْوَت َمَع ُعَمَر  ، َفَنْحُن َنْغُزو َعْنَك. َفَقاَل: َجيُِّزوِني. َفَجيَّ
 (ٖٓ)َيَتَغيَّْر.  َفَماَت، َفَمْم َيِجُدوا َلُو َجِزيَرًة َيْدِفُنوُه ِفيَيا ِإالَّ َبْعَد َسْبَعِة َأيَّاٍم، َفَممْ 

َثِني َعْنَبَسُة ْبُن َأِبي ُسْفَياَن، ِفي َمَرِضِو الَِّذي َماَت ِفيِو -رحمو هللا-َعْن َعْمِرو ْبِن َأْوٍس  ، َقاَل: َحدَّ
، َتُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: "َمْن َصمَّى اْثَنَتْي ’ِبَحِديٍث َيَتَسارُّ ِإَلْيِو، َقاَل: َسِمْعُت ُأمَّ َحِبيَبَة 

نَّ ِمْن ي َيْوٍم َوَلْيَمٍة، ُبِنَي َلُو ِبِينَّ َبْيٌت ِفي اْلَجنَِّة" َقاَلْت ُأمُّ َحِبيَبَة: َفَما َتَرْكُتُينَّ ُمْنُذ َسِمْعُتيُ َعْشَرَة َرْكَعًة فِ 
اَل َعْمُرو ْبُن َأْوٍس: "َما َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل َعْنَبَسُة: "َفَما َتَرْكُتُينَّ ُمْنُذ َسِمْعُتُينَّ ِمْن ُأمِّ َحِبيَبَة"، َوقَ 

 ِمْن َعْمِرو ْبِن َتَرْكُتُينَّ ُمْنُذ َسِمْعُتُينَّ ِمْن َعْنَبَسَة" َوَقاَل النُّْعَماُن ْبُن َساِلٍم: "َما َتَرْكُتُينَّ ُمْنُذ َسِمْعُتُينَّ 
 (ٖٔ)َأْوٍس". 

نزلو؟ " قال: يصنع في م  -رضي هللا عنيما-: "ما كان ابن عمر -رحمو هللا-وقيل لنافع 
 "الوضوء لكل صالة، والمصحف فيما بينيما".

إذا فاتتو صالة الجماعة صام يوًما، وأحيا ليمة، وأعتق   -رضي هللا عنيما-"وكان ابن عمر 
 رقبة".

                                            

 (. ٕ٘ٛ/ ٖ( فتح الباري لبن حجر )ٕٛ)
 (. ٜٕٓ( عمو اليمة )ص: ٜٕ)
 . ٕٚ٘ٛٔ( رقم ٕٔ/ ٜ، البييقي في السنن الكبرى )ٖٖٔٗ( رقم ٖٛٔ/ ٙ( صحيح أخرجو أبو يعمى في مسنده )ٖٓ)
 (. ٕٛٚ)ٔٓٔ( رقم ٕٓ٘/ ٔ( صحيح مسمم )ٖٔ)
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قبل موتو اجتياًدا شديًدا، فقيل لو: "لو أمسكت أو   -رضي هللا عنو-واجتيد أبو موسى األشعري 
فقال: "إن الخيل إذا أرسمت فقاربت رأس مجراىا أخرجت جميع ما  رفقت بنفسك بعض الرفق؟ "،

 عندىا، والذي بقي من أجمي أقل من ذلك"، قال: فمم يزل عمى ذلك حتى مات.
 ".من نافسك في دينك فنافسو، ومن نافسك في دنياه فألقيا في نحره"-رحمو هللا-وقال الحسن 

 ". يسبقك إلى هللا أحد فافعلإن استطعت أن ل"-رحمو هللا-وقال وىيب بن الورد 
قد عمق سوًطا في مسجد بيتو يخوف بو نفسو، وكان يقول  -رحمو هللا-وكان أبو مسمم الخوالني  

لنفسو: "قومي فوهللا ألزحفن بك زحًفا حتى يكون الكمل منِك ال مني"، فإذا دخمت الفترة تناول سوطو 
قول: "أيظن أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أن يستأثروا وضرب بو ساقو، "أنت أولى بالضرب من دابتي"، وكان ي

 بو دوننا؟ كال وهللا لنزاحمنيم عميو زحاًما حتى يعمموا أنيم قد خمفوا وراءىم رجااًل".
في ساعٍة ُيطاُع هللُا  -رحمو هللا-قال "ما أتينا سميمان التيمي  -رحمو هللا-وعن حماد بن سممة 

ن لم تكن ساعة صالة، عز وجل فييا إال وجدناه مطيًعا ، إن كان في ساعِة صالٍة، وجدناه مصمًيا، وا 
وجدناه إما متوضًئا، أو عائًدا، أو مشيًعا لجنازة، أو قاعًدا في المسجد، قال: فكنا نرى أنو ال ُيحسن 

 يعصي هللا عز وجل".
َص ، فقيل لو: -الشمل-ُيقاد إلى الصالة وبو الفالج  -رحمو هللا-وكان الربيع بن خثيم  "قد ُرخِّ

 لك"، قال "إني أسمع "حيَّ عمى الصالة"، فإن استطعتم أن تأتوىا ولو َحبًوا".
وقال أحد العباد: "لو أن رجاًل سمع برجل ىو أطوع هلل منو فمات ذلك الرجل غمُّا، ما كان ذلك 

 (ٕٖ)بكثير". 
 العوائق التي تعطل عن المنافسة في الطاعة

ن من عوائق سموك طريق المنافسة  لطمب رضى هللا والدار اآلخرة: وا 
الغفمة وىي داء عضال يقع فيو الكثير من الناس وىو من أىم أسباب فساد الخمق فمن غفل عن  -ٔ

لى متاعو ولذائذه وشيواتو، فمم يعد في قمبو لى أبنائو، وا  لى مالو، وا   هللا واتجو إلى ذاتو، وا 
 (ٖٖ)"خراب القمب من األمن والغفمة وعمارتو بالخشية والذكر".  -رحمو هللا-متسع هلل يقول ابن القيم 

رادتو واتباعو فيكون  -ٕ اتباع اليوى وىو السبب الثاني في فساد الخمق وىو يصد عن قصد الحق وا 
فيو شبيا من الييود، وكم من الناس اليوم من يعممون الحق ولكنيم ال يريدون أن يطبقوه في واقع حياتيم 

 لغي ليتخذوه سبيال أرأيت من اتخذ إليو ىواه.يريدون سبيل ا
االنيماك في تحصيل المال والتجارة وحيازة المال النافع لإلسالم وأىمو، ال يمبث ىذا األمر أن  -ٖ

 ينقمب إلى تحصيل محض وحب لمدنيا واالنغماس فييا، ومن ثم يقسو قمب الشخص وتنحط ىمتو.

                                            

 (. ٕ٘ٔ: ٜٕٓكتاب عمو اليمة )ص:  ( ىذه اْلِار مقتبسة منٕٖ)
 (. ٜٛ( الفوائد لبن القيم )ص: ٖٖ)
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ترفل في النعيم وكل ىذه األمور من العوامل الفتاكة كثرة التمتع بالمباح والترف الزائد وال -ٗ
 القاضية عمى التنافس في ميدان اآلخرة ميما قيل في تدبيرىا وتعميميا.

ْساَلِم اْبُن َتْيِميََّة  -رحمو هللا-يقول ابن القيم  ِفي َشْيٍء ِمَن  -رحمو هللا-َقاَل ِلي َيْوًما َشْيُخ اإْلِ
ْن َلْم َيُكْن َتْرُكُو َشْرًطا ِفي النََّجاِة، َفاْلَعاِرُف َيْتُرُك َكِثيًرا ِمَن اْلُمَباِح اْلُمَباِح: َىَذا ُيَناِفي الْ  َمَراِتَب اْلَعاِلَيَة، َواِ 

 (ٖٗ)ِإْبَقاًء َعَمى ِصَياَنِتِو َواَل ِسيََّما ِإَذا َكاَن َذِلَك اْلُمَباُح َبْرَزًخا َبْيَن اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم. 
 وىو داء عضال ومرض قتال، إذ أن "سْوف" جند من جنود إبميس.التسويف:  -٘

وكم من الناس من سّوف وسّوف فانقضى أجمو ولم يدرك شيئا من أمانيو الدنيوية ولم يحصل 
 (ٖ٘)شيئا لحياتو األخروية. 

 الفوائد المترتبة عمى المبادرة والتنافس في الطاعات
 في الدنيا واآلخرة.الفوز بالدرجات العمى والمكانة العظيمة   -ٔ
 السبق والمبادرة دليل عمى وجود الخشية من هللا عز وجل لدى المسمم. -ٕ
 السابق والمبادر غالبا ما يثبت عمى سبقو، بل قد يتقدم وال يتأخر. -ٖ
 التنافس أو المبادرة فرصة يفوز بثمرتيا المبادرون ولربما ُيصرف اإلنسان ويندم عمى فواتيا. -ٗ
 مبادرة إلى الخيرات يالئم الفطرة السميمة.السبق أو ال -٘
 الشعور بالطمأنينة النفسية والغبطة والسرور عندما يسبق اإلنسان إلى خير أو ينافس في طاعة. -ٙ
ذكاء لمعزائم وبعث لروح المنافسة بوجود القدوة.  -ٚ  (ٖٙ)المبادرة والمسابقة فييا تنشيط لميمم وا 

 وفي الختام
ن  فيا معشر المسممين إن لم ن لم تصموا اليوم فمتى تصمون؟ وا  تعبدوا هللا اليوم فمتى تعبدون؟ وا 

 لم تجتيدوا في العبادة اليوم فمتى تجتيدون؟ إن لم تدخموا مضمار السباق في الطاعة فمتى تدخمون؟
بادروا حياتكم قبل فنائيا، وأعماركم قبل انقضائيا وحاسبوا أنفسكم عمى زلتيا وىفواتيا، وكفوىا عن 

اق في شيواتيا وأكثروا من الطاعات، واستبقوا الخيرات، فالكيس من دان نفسو وعمل لما بعد اإلغر 
 (ٖٚ)الموت. والعاجز من اتبع نفسو ىواىا وتمنى عمى هللا االماني. 

 نسأل هللا التوفيق و السداد.
 

 والحمد هلل رب العالمين
                                            

 (. ٕٛ/ ٕ( مدارج السالكين لبن القيم )ٖٗ)
 (. ٖٙ( موسوعة خطب المنبر )ص: ٖ٘)
 (. ٖٜٕ/ ٖٚ( مجمة البحوث اإلسالمية )ٖٙ)
 (. ٓٛٗ( موسوعة خطب المنبر )ص: ٖٚ)


