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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وفّقسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل،  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـَتـفَــُع بِــهِ، وهي تنزل يف مدونة )اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

 :ةماه اتتنبيه

 الصاحل.منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف  -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة  -

 فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن عزّ وجلّالكمال هلل  -

 اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل..

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :من أبواب ما مت دراسته
o  األبواب:مراجعة ملاسبق من األبواب والربط بني 

 

 عنوان الرتمجة العالقة
ق القلب أن يعرف اإلنسان أن هللا أنعم عليه مما يرق   

هو عيش و لق له فيما خ   اابلصحة والفراغ ليغتنمه
 اآلخرة

رَةِّ"  "الص ِّحَّة  َوالَفرَاغ " "اَل َعْيَش إِّالَّ َعْيش  اآلخِّ

نْ َيا َلعٌِّب َوََلٌْو َوزِّينَ قال تعاىل : الدنيا ال شيء يف اآلخرة  َا اْْلََياة  الدُّ ويف ٌة  ﴿اْعَلم وا أَّنَّ
نْ َيا َوَما فِّ "» اْلديث: ٌر مَِّن الدُّ ع  َسْوٍط يفِّ اجلَنَّةِّ، َخي ْ  يَها"َمْوضِّ

نْ َيا َكأَنََّك َغرِّيٌب أَْو َعابِّر  َسبِّيلٍ "» كيف أكون يف الدنيا؟  ".«ك ْن يفِّ الدُّ
 "اَبب  يفِّ اأَلَملِّ َوط ولِّهِّ" كون اإلنسان غريًبا يف الدنيا؟ما لذي مينع من أن ي

 المع طول األمل يبقى اإلنسان يصل إىل أعمار 
 !يقطع فيها آماله

 أول بداية قطع اآلمال :األربعنيسن   
  عمر إعذار هللا للعبد الستني:سن   

ت ِّنَي َسَنًة، فَ َقْد َأْعَذَر اَّللَّ    لَْيهِّ"إِّ "اَبب  َمْن بَ َلَغ سِّ

 بله! ستني عاًما ال يقبل توبتال أن من بلغفهم ي  ال 
 العمل اخلالص يف أي زمن يقبله هللا عز وجل.

تَ َغى بِّهِّ َوْجه  اَّللَِّّ"   "اَبب  الَعَملِّ الَّذِّي ي  ب ْ
 

رغم تقدم اإلنسان يف العمر لكن تبقى زهرة الدنيا 
التنافس مع فتفنت اإلنسان وحىت لو تقدم يف العمر 

 من حوله يسبب له نسيان ما هو مقبل عليه، 

نْ َيا َوالت ََّناف سِّ فِّيَها""  اَبب  َما ُي َْذر  مِّْن َزَهرَةِّ الدُّ

إىل  ة عودهتمطول األمل الذي يعيشه اخللق مع قل  
 الطريق الصحيح سببه التنافس يف الدنيا 

 اَّللَِّّ َحق،، َفاَ النَّاس  إِّنَّ َوْعدَ "اَبب  قَ ْولِّ اَّللَِّّ تَ َعاىَل: )ََي أَي َُّها 
نْ َيا َّللَِّّ الغَ تَ غ رَّنَّك م  اْلََياة  الدُّ ر ور    م أورد يف هذا ، َواَل يَ غ رَّنَّك ْم ابِّ

َّ َصلَّ  ى الباب حديث عثمان رضي هللا عنه الذي فيه: "َرأَْيت  النَِّبِّ
ْجلِّسِّ  هللا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم تَ َوضََّأ َوه َو يفِّ َهَذا

َ
، َفَأْحَسَن الو ض وَء  م َّ امل

َد فَ رَكَ »قَاَل:  ْسجِّ
َ
ْثَل َهَذا الو ض وءِّ،  م َّ أََتى امل ، َمْن تَ َوضَّأَ مِّ َع رَْكَعتَ نْيِّ

ْن َذنْبِّهِّ  َم مِّ  نِب بعد هذا اْلديث لكن ال«  م َّ َجَلَس، غ فَِّر َله  َما تَ َقدَّ
ري خلاإلنسان يف اْلياة ُيتاج أن يكون معه أهل ا

 وأهل صاح 
، "اَبب  َذَهابِّ الصَّاْلِِّّنَي" وأورد فيه اْلديث: "يَْذَهب  الصَّاْلِّ ونَ 

 اأَلوَّل  فَاأَلوَّل  
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 :باو بأ نم هتسار د مت ام

 
  قبس ام ةعجار م

 
ٌة"( 11 ا اْلمااُل خاِضراٌة ُحْلوا ُ عالاْيِه واسالَّما: "هاذا ب ق اْوِل النَِّبِي صالَّى اَّللَّ  ..َبا

 
ب ماا قادَّما ِمْن مااِلِه ف اهُ ( 12  و له.َبا

 
ُب اْلُمْكِثُرونا ُهُم اْلُمِقل  ( 13  .ونا َبا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 هلل رب العاملني والصاة والسام على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. اْلمد

ن يذكرهم لكم، وأن نكون مم اقال ألهلها قوموا مغفورً جتماعات اليت ي  كرمه أن جيعل اجتماعنا هذا من االه و نسأل هللا مبن  
كان العظيم جتماع حول العلم يف هذا املاالوهي العظيمة  ةوجل أن جيعلنا من الشاكرين على هذه النعم رهبم، ونسأل هللا عز  

 وأن نكون مباركني أينما كنا. اللهم آمني.
 

وم إن ب العاشر تدارسناه أمس واليمعنا عشرة أبواب، وحنن البا صحيح البخاري وقد مر   من (كتاب الرقاق)حنن نتدارس 
شاء هللا نعيد مراجعة الباب، لكن نبدأ من أول ما تدارسنا لنتذكر السلسلة اليت مرران عليها، ألنكم كما تعلمون أن صحيح 
البخاري ليس جمرد كتاب جيمع أحاديث إَّنا كتاب فيه فقه، وفقه البخاري يف أحاديثه، يعين فيه علم يعرض عليك اْلديث 

علمه والعلم غالًبا يف أمساء األبواب، فيجمع جمموعة أحاديث وأحيااًن يصدر الباب آبَيت كأنه يقول لبيان هذا األمر، مع 
يصدر اآلية وأييت بعدها أبحاديث فكأنه يقول هذا اْلديث لبيان هذه اآلية أو لبيان هذا املعىن، أو ماذا جيب علينا أن 

 .نفعل
ان علًما صحيًحا م اإلنسة القلب بعد العلم، يتعل  رق  واملقصود  ،معنا مجع رقة والرقاق كما مر   (كتاب الرقاق)فالكتاب امسه 

ت قلوهبم، فوجل كر هللا وجلقة من أفعال القلب، واليوم إن شاء هللا نتدارس صفة املؤمنني أهنم إذا ذ  الر  هذه قلبه، و  ريق  ف
 القلب من رقة القلب.

ة القلب ليست فرق   ة قلبه،اديث حتت األبواب توصل اإلنسان إن علمها علم اليقني إىل رق  قد ليجمع جمموعة أح م الكتاب ع  
 .أن يكون مصدرها العلم، يعين ملا تتذكر هذا العلم يتحرك قلبك فريق على اإلنسان بدون علم إَّنا البد   جمرد مشاعر متر  

 يرق  قلبه   =يتذك ر    +يتعل م 
رق هبا قلبه،  م كثرية ي  ابضطراابتبه اإلنسان، ألن اإلنسان مير  مير   اضطرابوليست جمرد عاصفة من املشاعر نتيجة أي  

ويشبع بعد جوع ويكسى بعد عري فيذهب ما يف قلبه من وجل أو ما يف قلبه من مشاعر صحيحة،  االضطراابتمتر هذه 
من الزمن أو  ت عليه نتيجة فرتةست على جمموعة عواطف ومشاعر مر  فاملقصود أن هذه الرقة مبنية على علم صحيح ولي

 حال من األحوال مرت عليه.
 لو مرران على األبواب سنتصور املسألة إن شاء هللا.

 
 :بني األبوابالربط 

حَّة  َوالَفرَاغ   يف الباب األول: رَةِّ" و  "الص ِّ ق القلب أن مما يرق  ول وتدارسنا حتته جمموعة أحاديث فكأنه يقالَ َعْيَش إِّالَّ َعْيش  اآلخِّ
الصحة  فيما خلق له والبيان أن ال عيش إال عيش اآلخرة، يعين ايعرف اإلنسان أن هللا أنعم عليه ابلصحة والفراغ ليغتنمه

رَةِّ الَ َعْيَش إِّالَّ َعْيش  والفراغ اليت وهبا لك املفروض تستثمرهم من أجل اآلخرة، من أجل العيش الصحيح ألن "  ." اآلخِّ
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نْ َيا َمَثلِّ  اَبب  " لك الدنيا اليت أنت فيها قال:  م ليتبنيَّ  رَةِّ  يفِّ  الدُّ نْ َيا َلعٌِّب ﴿فذكر آية سورة اْلديد:  "اآلخِّ َا اْْلََياة  الدُّ اْعَلم وا أَّنَّ
َن اْلديث عن النِب صلى هللا عليه وسلم: ذكر و  َوََلٌْو َوزِّيَنٌة  ٌر مِّ ع  َسْوٍط يفِّ اجلَنَّةِّ، َخي ْ نْ َيا َوَما فِّيَها"ا"َمْوضِّ إذن معىن ذلك  لدُّ

 علم أن الدنيا ال شيء يف اآلخرة.اأن الصحة والفراغ يغتنمان يف عيش اآلخرة و 
نْ َيا َكأَنَّ ك ْن يفِّ ال"كيف أكون يف الدنيا؟! أورد البخاري ابب قول النِب صلى هللا عليه وسلم كما قال البن عمر:  َك َغرِّيٌب دُّ

 ."أَْو َعابِّر  َسبِّيلٍ 
يف النفوس ألمل املوجود افالسبب  "اَبب  يفِّ اأَلَملِّ َوط ولِّهِّ"ما الذي مينعنا من أن نكون يف الدنيا غرابء أو عابري سبيل؟ قال: 

 .وطوله
ان وأمله  عليه وسلم الذي رسم فيه النِب صلى هللا عليه وسلم أجل اإلنسويف هذا الباب أورد البخاري حديث النِب صلى هللا

ي  عش يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حبيث أنك ال تتعلق بشيء، وهذا ترقوكيف أن أمله يطول عن أجله، فاملقصود 
 عر هي طول األمل.كأنك غريب وأعلى منها كأنك عابر سبيل، لكن املشكلة اليت متنعنا أن نعيش هذه املشا

ت ِّنَي َسَنًة، فَ َقْد َأْعَذَر ا م أتى بباب أورد قطعة من حديث النِب صلى هللا عليه وسلم:  واملقصود أنه َّللَّ  إِّلَْيهِّ" "اَبب  َمْن بَ َلَغ سِّ
داية قطع ب حىت مع طول األمل يبقى أن اإلنسان يصل إىل أعمار املفروض يقطع فيها آماله، وهنا تناقشنا أن األربعني أول

 .اآلمال  م يزيد إعذار هللا عز وجل خللقه أبن يصل اإلنسان إىل الستني
وقد أعذر  لنعيش يف الدنيا كأننا غرابء أو عابري سبيل لكن الذي يفسد علينا هذه املشاعر هي طول األمفاملطلوب منا أن 

لدنيا وهذا ا ىل قطع األمل لكن املشكلة الزالت يف حب  يصلون إ ُييث أهنموجل لكثري من اخللق أبن أطال أعمارهم  هللا عز  
 سيتبنيَّ بعد ذلك.

ت ِّنَي َسَنًة، فَ َقْد َأْعَذَر اَّللَّ  إِّلَْيهِّ"ملا أتى إىل  تَ َغى بِّهِّ َوْجه  "أتى ابب بعده على ابب اْلذر  "اَبب  َمْن بَ َلَغ سِّ اَبب  الَعَملِّ الَّذِّي ي  ب ْ
 ترره، إلنسان ستني سنة وعمل عمًا يقبله هللا عز وجل من توبة أو غريها فا أبس الستني الفكأنه يقول حىت لو بلغ ا اَّللَِّّ"

بلغه ستني  ئىل امر أنه قد أعذر هللا إ تفهم تقى الأبس، يعين الايعين لو بقي ستني عام غافل عن هللا وبعد الستني آمن و 
 ي زمن يقبله هللا عز وجل.العمل اخلالص يف أ  بلعاًما يعين بعد ذلك ال يقبل توبته! ال

 خرته؟ ملاذا اإلنسان يبلغ مثل هذا العمر وهو الزال غري مستيقظ آل
نْ َيا َوالت ََّناف سِّ فِّيَها"قال:  هرة الدنيا تفنت معىن ذلك رغم تقدم اإلنسان يف العمر لكن تبقى ز  "اَبب  َما ُي َْذر  مِّْن َزَهرَةِّ الدُّ

 .م يف العمر التنافس مع من حوله يسبب له نسيان ما هو مقبل عليهاإلنسان وحىت لو تقد
وهذه أكثر أزمة نعيشها أن حناط أبشخاص قليلني يف دينهم طامعني يف الدنيا وندخل معهم يف تنافس وملا نتنافس معهم 

احة يف ابب اسع وال مشان، لكن ملا جيد اإلنسان حوله بيئة جيدة تتنافس يف اآلخرة سيجد أن ابب اآلخرة و ءننسى ما ورا
يكونون أحيااًن  الناسفابلناس، وهكذا ابتاان  هلل رب العاملني لكن هكذا خلق هللا الدنيا اآلخرة وابب األعمال واسع واْلمد

 معهم يف ذلك. خنوضو خرتنا آعن بتلى هبم أهنم ينافسوان يف شيء من الدنيا فننشغل حولنا طيبني وأهل خري لكن ن  
أخربان أيًرا أن طول األمل الذي يعيشه اخللق مع قلة عودهتم إىل الطريق الصحيح سببه التنافس يف الدنيا هذا من جهة  م 

ن ْ ََي أَي َُّها النَّاس  إِّنَّ َوْعَد اَّللَِّّ َحق،، َفَا تَ غ رَّنَّك م  ا}"اَبب  قَ ْولِّ اَّللَِّّ تَ َعاىَل:  الباب الثامن يف م عقد  َّللَِّّ ْلََياة  الدُّ َيا، َواَل يَ غ رَّنَّك ْم ابِّ
  {الَغر ور  
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َّ َصلَّى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم تَ وَ  م أورد يف هذا الباب حديث عثمان رضي هللا عنه الذي فيه:  ، "رَأَْيت  النَِّبِّ ْجلِّسِّ
َ
ضَّأَ َوه َو يفِّ َهَذا امل

ْثَل َهذَ »فََأْحَسَن الو ض وَء  م َّ قَاَل:  َد فَ رََكَع رَْكَعتَ نْيِّ،  م َّ َجلَ َمْن تَ َوضََّأ مِّ َْسجِّ
 «َس، غ فَِّر َله  َما تَ َقدََّم مِّْن َذنْبِّهِّ ا الو ض وءِّ،  م َّ أََتى امل

ل خصوًصا سبب أننا ال نعيش يف الدنيا كأننا غرابء أو عابري سبياملقصود « اَل تَ ْغتَ رُّوا»لكن النِب بعد هذا اْلديث قال: 
 رين:مع تقدم أعماران أم

هناك أعمال  رى أنخرتنا أتتينا أزمة أخآأن فتنتنا زهرة اْلياة الدنيا وهناك من ينافسنا فتنافسنا معه وملا نتذكر  :األمر األول
ا قلنا ألنفسنا ها وكلما أحد ذكران ابآلخرة أو تذكرانها يف نفسنءبقى متنافسني يف الدنيا جنري ورالو عملناها غفر هللا لنا، فن

 !غرتارل هللا يغفر لنا هبا فحصل االهذه أعما
 جيتمع عليه أمرين: كيف يطول أمل اإلنسان مع أنه املفروض يعيش يف الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل؟

 أمر من جهة أن الدنيا مزينة يف قلبه
 .األعمال ويقول سيغفر هللا يل تنافس معه يف الدنيا، ويف شأن اآلخرة ال يتنافس إَّنا يرضى أبقلووجد من ي

يف الدنيا األمر انقلب  ه، يعين بداًل من أن تكون منافسته يف اآلخرة وزهد« الَ تَ ْغتَ رُّوا»ولذلك النِب صلى هللا عليه وسلم قال 
 اْلديث الذي حصل له اغرتار، قيل له يف ، بله ال يريد آلخرة أو ال يبحث عنهاهد فيما عند هللا وزهده ليس زهد أنعليه، ز 

غرت اإلنسان مع اف ،معنا لو توضأت فأحسنت الوضوء  م أتيت مصاك فصليت ركعتني ال حتدث فيها نفسك غفر لك مر  
حاله كانت   يعين ال تظنوا أن كل من عمل هذه األعمال أَيً « اَل تَ ْغتَ رُّوا»أن النِب صلى هللا عليه وسلم يف اْلديث قال: 

 .سيغفر له
 :معنا ه األعمال حتتاج إىل شروط كما مر  هذ
 إلميانا .1
 واالحتساب .2
 .أن ال تكون من الكبائر .3
 ستطيع أن يقول أنه قد قبل عمله؟!فمن هذا الذي ي ،املقصود أن يغفر ملن قبل عملهو  

 ابِّ الصَّاْلِِّّنَي""اَبب  َذهَ ُيتاج أن يكون معه أهل اخلري وأهل صاح فأتى بباب:  م زاد األمر بيااًن أن اإلنسان يف اْلياة 
، َويَ ب َْقى ح َفاَلٌة َكح َفاَلةِّ الشَّعِّريِّ، أَوِّ التَّْمرِّ، الَ » وأورد فيه اْلديث: فهذا من  «َبالِّيهِّم  اَّللَّ  اَبَلةً ي    َيْذَهب  الصَّاْلِّ وَن، اأَلوَّل  فَاأَلوَّل 

زمنة أنك دجد نفسك طويل األمل ودجد الناس ينافسوك يف الدنيا، دجد نفسك مفتون ابلدنيا ودجد من ينافسك فيها، سوء األ
 !هم عند هللاأودجد نفسك مغرور بشأن اآلخرة، وأيًرا دجد حولك أفرل الناس هم أسو 

دم عنايتهم لناس هؤالء كلهم يكونوا قريبني من بعض يف عن وال يبقى إال حثالة الناس وحثالة او يذهب الناس الصاْلون اخلري  
قدوة أن ينظر قال ال جيد حوله أحد يكون حىت مبثابة الابآلخرة وزَيدة تنافسهم يف الدنيا فيسوء على اإلنسان اْلال، كأنه ي  

تنافسهم يف الدنيا م و يف زمانه هناك من يصلح وهناك من يرتك، ألن كثري من الناس يستدلون على ضاَلوأن  !إليه فينظر
 وبكلمة كل الناس يفعلون، كل الناس هكذا بيوهتم، وملاذا أكون شاذ عن الناس؟!

، َويَ ب َْقى ح َفاَلٌة َكح َفاَلةِّ الشَّعِّريِّ » !ذهب الصاْلون :عن ذلك ان ي قال واباجل ، أَوِّ التَّْمرِّ، اَل َيْذَهب  الصَّاْلِّ وَن، اأَلوَّل  فَاأَلوَّل 
 .فإذا مل تطلب النجاة لنفسك هلكت مع كل الناس «ي  َبالِّيهِّم  اَّللَّ  اَبَلةً 
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"بعدها أتى فقال:  الِّ
َ
َنةِّ امل ْن فِّت ْ  ..مرة أخرى ههذا الباب العاشر نعيد "اَبب  َما ي  ت ََّقى مِّ

َنٌة " َا أَْمَوال ك ْم َوأَْواَلد ك ْم فِّت ْ َنةِّ اْلَمالِّ َوقَ ْولِّ اَّللَِّّ تَ َعاىَل: ﴿إَِّّنَّ ، "اْلديث: و  ،"اَبب َما ي  ت ََّقى مِّْن فِّت ْ تَعَِّس َعْبد  الد ِّيَنارِّ، َوالد ِّْرَهمِّ
َي، َوإِّْن ملَْ ي  ْعَط ملَْ يَ ْرضَ َوالَقطِّيَفةِّ، َواخلَمِّيَصةِّ، إِّْن أ ْعطَِّي رَ   ."ضِّ

 يف فهم النصوص.نبدأ 
أي شغلكم  1تََّكاث  ر  ﴿أََْلَاك م  الشغل الناس عن الطاعة، قال هللا تعاىل: أخرب هللا تعاىل عن األموال واألوالد أهنا فتنة ألهنا ت  

طران على لعباد على حب املال واألوالد، وكنا اتفقنا أنه فالتكاثر، وملا قال أَلاكم كلكم التكاثر هذا دليل على أن هللا فطر ا
حب املال واألوالد واملطلوب منا اجملاهدة، يعين الصاح والفاح يف الدنيا أن دجاهد ما ابتليت به من طباع، سيأتينا إن شاء 

 هللا ابن عمر رضي هللا عنهما يزيد األمر بيااًن. هللا كام لعبد
ْن فِّ عنوان الباب: لم قال يف اْلديث الذي أورده البخاري هنا النِب صلى هللا عليه وس ""اَبب  َما ي  ت ََّقى مِّ الِّ

َ
َنةِّ امل يتقى يعين  ت ْ

 يمطلوب منك أن تقوم بعملية التقوى، يعين أنت مفطور مبتلى حبب املال لكن املطلوب منك التقوى، هذه التقوى ه
َنٌة ل فتنة قال: وأورد ما يدل على أن املا االذي ستفعله ةهدااجمل َا أَْمَوال ك ْم َوأَْواَلد ك ْم فِّت ْ فيه قال ى ابْلديث الذي وأت ﴿إَِّّنَّ

، َوالَقطِّيَفةِّ »النِب صلى هللا عليه وسلم قال:   .عس مبعىن سقط واملراد أنه هلكت ما معىن تعس؟ «تَعَِّس َعْبد  الد ِّيَنارِّ، َوالد ِّْرَهمِّ
ه، ى هللا عليه وسلم عبد الدينار، يعين طالبه اْلريص على مجعه، القائم على حفظدعاء عليه، من هو هذا؟! مساه النِب صل

 !هو الذي خيدم املال فأصبح كأنه عبد لهبل فكأنه لذلك خادمه وعبده، يعين ليس هو الذي يتمتع به 
 قال الطيِب: قيل خص العبد ابلذكر

 ملاذا مساه النِب صلى هللا عليه وسلم عبد الدينار؟
 يف حمبة الدنيا وشهواهتا كاألسري الذي الجيد خاًصا، ومل يقل مالك الدينار وال جامع الدينار ابنغماسهليؤذن 
 يف الدنيا انغماسهالعبودية يف  وصل إىل حد   !ألنه عبد

 ألن املذموم من امللك واجلمع الزَيدة على قدر اْلاجة.
 الذي سيكون عبد للدينار. وإَّنا ذم  ه جامع مالك الدينار وال ذم   فالنِب صلى هللا عليه وسلم ما ذم  

 أعط منها رضي" يؤذن بشدة اْلرص على ذلك. إنوقوله: "
 فمدار رضاه كم ستعطيه، مدار عاقاته كم سيستفيد منها.

فا  (إَيك نعبد)وقيل غريه: جعله عبًدا َلما لشغفه وحرصه على الدينار والدرهم، فمن كان عبًدا َلواه مل يصدق يف حقه
 ملن أتصف بذلك صديًقا. يكون

 ألنه يف اْلقيقة كل مه ه يف الدينار. (إَيك نعبد)يف دعواه  ايعين ال يكون صادقً 
 والقطيفة هو الثوب الذي له مخل، واخلميصة هو الكساء املربع.

 .ألاثثايعين املقصود الدينار والدرهم هو النقد والسيولة والقطيفة واخلميصة ما يلبسه اإلنسان أو ما جيعله على 

                                                           
 سورة التكاثر 1
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، َوي َ »معنا حديث:  أيًرا مر   ْن َماٍل الَبْ تَ َغى اَثلِّثًا، َوالَ مَيََْل  َجْوَف اْبنِّ آَدَم إِّالَّ الت ُّرَاب  ْبنِّ آَدَم َوادََِّينِّ مِّ ت وب  اَّللَّ  َعَلى َلْو َكاَن الِّ
ا، بتغى اثلثً ن ال؟! أنه لو كان له وادَياالستكثارهنا تبنيَّ لنا الطمع واْلرص، طامع وحريص وأيًرا مستكثر، أين « َمْن ََتبَ 
 .بسبب الطمع واْلرص االستكثارهذا 

ثْ َله ، َواَل مَيََْل  َعنْيَ اْبنِّ آَدَم إِّالَّ »مثله اْلديث الثاين:  ْثَل َواٍد َمااًل أَلََحبَّ َأنَّ َله  إِّلَْيهِّ مِّ ْبنِّ آَدَم مِّ ، َويَ ت وب  اَّللَّ  ا َلْو َأنَّ الِّ لت ُّرَاب 
 .«ْن ََتبَ َعَلى مَ 
 "اْبنِّ آَدَم إِّالَّ الت ُّرَاب   "َواَل مَيََْل  َجْوفَ يف اْلديث:  مر  

".َواَل مَيََْل  َعنْيَ اْبنِّ آَدَم إِّالَّ الت ُّ "ويف اْلديث الثاين:   رَاب 
".ويف اْلديث األخري:   "َواَل َيس دُّ َجْوَف اْبنِّ آَدَم إِّالَّ الت ُّرَاب 

يعين اإلنسان  ،وليس املقصود عرو بعينه إَّنا املقصود كناية عن املوت (جوف ابن آدم، وعني ابن آدم، وفاه ابن آدم)يعين 
 متاء وال يشبع إال إذا انقطع عن الدنيا، يعين ال يشبع من الدنيا حىت ميوت. حد االال يصل إىل

 َويَ ت وب  اَّللَّ  َعَلى َمْن ََتَب":"نريد فقط أن نزيد زَيدة يف  لكننامرران عليها سبق وأن هذه األحاديث كلها 
ل كما يقبلها من غريه يعين هللا يقبل التوبة من اْلريص على املا " َويَ ت وب  اَّللَّ  َعَلى َمْن ََتَب"ديث ختم اْلديث: يف كل األحا

 .املشاعر القلبيةمعناه أنه املفروض يتوب من حرصه على املال، يتوب من هذه 
ليه أنه شارة إىل أن الذي يرتك ذلك يطلق عستكثار من مجع املال ومتين ذلك واْلرص عليه لإلقيل وفيه إشارة إىل ذم اال

 َتب.
 " َويَ ت وب  اَّللَّ  َعَلى َمْن ََتَب"انظروا َلذا اْلرص يف القلب ملا يلح على النفس ُيتاج توبة: 

 وُيتمل أن يكون َتب ابملعىن اللغوي وهو مطلق الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمين.
 :ثرة متنيه، يعين يتوب عنيعين يتوب عن أن جيمع املال ويتوب عن ك

o فعل البدن 
o ويتوب أيًرا عن فعل القلب. 

فعل القلب التمين، متين مجع املال، هذه اخلياالت اليت تدخل على كثري من الشباب أنه يفعل ويفعل ويعيش ويشرتي، هذا 
 .َّللَّ  َعَلى َمْن ََتَب"ا َويَ ت وب  " : التمين فعل القلب ُيتاج إىل توبةو التمين كما هو وارد يف اْلديث حىت هذا التمين 

قال الطيِب: ميكن أن يكون معناه أن اآلدمي جمبول على حب املال وأنه ال يشبع من مجعه إال من حفظه هللا ووفقه إلزالة 
 هذه اجلبلة عن نفسه وقليل ما هم.

 ولذلك ملا نتذكر يف ،يريده هللا عز وجلبني ما جبل عليه وبني ما اتفقنا أن اإلنسان أصًا يف اْلياة كلها يعيش يف صراع 
نَساَن خ لَِّق َهل وًعا املعارج هللا عز وجل أخربان عن شيء من طباعنا:  سورة َوإَِّذا  (2٠)إَِّذا َمسَّه  الشَّرُّ َجز وًعا  (1٩)﴿إِّنَّ اإْلِّ

 .منها ابتلواما و  ن طباعيعاجلون ما وقع َلم م ونفاملصل إِّالَّ اْلم َصلِّ نَي  (21)َمسَّه  اخْلَي ْر  َمن وًعا 
 املقصود أن من جاهد نفسه وبذل جهده إلزالة هذه اجلبلة ُيفظه هللا. " َويَ ت وب  اَّللَّ  َعَلى َمْن ََتَب" معىن ذلك:ف

قوله: "حىت نزلت أَلاكم التكاثر" قال ابن بطال وغريه: قوله "أَلاكم التكاثر" خرج على لفظ اخلطاب ألن هللا فطر الناس 
 ستكثار من ذلك ومن لزم ذلك الغفلة عن القيام مبا أمروا به حىت يفاجئهم املوت.املال والولد فلهم رغبة يف االعلى حب 
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 !ستكثار سيبقى غافًا إىل أن يلحقه املوتى على طبعه يف االيعين الذي يبق
ْن فِّت ْ : ! والبابه فاْلل اجملاهدةب وابتااننه يف نفوسنا سنقول أن هللا عز وجل زي    " "اَبب  َما ي  ت ََّقى مِّ الِّ

َ
يعين هذا عمل َنةِّ امل

 أنت تبذل جهدك من أجل حتقيقه.
 ويف أحاديث الباب ذم اْلرص والشره ومن  مَّ آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة ابليسري والرضا ابلكفاف.

مني يف عاقتهم الناس إىل قس قس ممرة أخرى مسألة العاقة ابملال، كما قرأان يف تفسري الشيخ السعدي أنه  معنا وسيمر   مر  
 ابملال.

 
 ابلباب اجلديد:  ئالباب وسنبتدهذا من  انتهيناهبذا 
 
 
 
 
 
 
 

وتناقشنا فيها لكن عنا ت مسيزيد األمر بيااًن ابلنسبة لنا كيف حتصل عملية التقوى، هذه اآلَيت مر   رضي هللا عنه كام عمر
 إن شاء هللا. انعيدها ليبقى األمر واضحً 

 الباب فيه مجلتان: مجلة نبوية ومجلة من كام هللا عز وجل.
ْلَوٌة" رٌَة ح   اَبب قَ ْولِّ النَِّبِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: "َهَذا اْلَمال  َخرِّ

 الشََّهَواتِّ مِّْن الن َِّساءِّ َواْلَبنِّنَي  َوقَاَل اَّللَّ  تَ َعاىَل: ﴿ز ي َِّن لِّلنَّاسِّ ح بُّ 
 ه:هذا العنوان، وحتت

َته  لََنا، اللَّه مَّ إِّين ِّ َأْسأَل َك أَ  َا َزي َّن ْ : اللَّه مَّ إِّانَّ اَل َنْسَتطِّيع  إِّالَّ َأْن نَ ْفرََح مبِّ   أ ْنفَِّقه  يفِّ َحق ِّهِّ.نْ قَاَل ع َمر 
 : م أتى هذا اْلديث

 
 

 ثاث مرات، سأله من مال الفيء سأله من بيت مال املسلمني فأعطاه املرة الثانية الثالثة.
 
 
 
 

ٌة" ا اْلمااُل خاِضراٌة ُحْلوا ُ عالاْيِه واسالَّما: "هاذا ب ق اْوِل النَِّبِي صالَّى اَّللَّ  َبا

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِنيَ وَالْقَنَاطِريِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ }َوقَاَل اَّللَّ  تَ َعاىَل:  

: اللَّه مَّ إِّانَّ اَل َنْسَتطِّيع  إِّالَّ َأْن ن َ ، قَاَل ع  {ذََٰلِكَ مَتَاعُ الْحََياةِ الدُّْنيَاوَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  َا َمر  ْفرََح مبِّ
َته  لََنا، اللَّه مَّ إِّين ِّ َأْسأَل َك َأْن أ ْنفَِّقه  يفِّ َحق ِّهِّ.  َزي َّن ْ

،  م َّ َسأَْلت ه  فََأْعطَاينِّ َعْن  َّ َصلَّى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَأْعطَاينِّ زَاٍم، قَاَل: َسأَْلت  النَِّبِّ ، َحكِّيمِّ ْبنِّ حِّ  ،  م َّ َسأَْلت ه  َفَأْعطَاينِّ
 

َال  ))قَاَل:  م َّ 
َا قَاَل س ْفَيان : قَاَل يلِّ  ((َهَذا امل َرٌة ح ْلوَ ))َور مبَّ َاَل َخرِّ

ٌة، َفَمْن َأَخَذه  بِّطِّيبِّ ََي َحكِّيم ، إِّنَّ َهَذا امل
الَ َيْشَبع ، َوالَيد  الع ْلَيا َخي ٌْر وَ  نَ ْفٍس ب ورَِّك لَه  فِّيهِّ، َوَمْن َأَخَذه  ِبِِّّْشرَافِّ نَ ْفٍس مَلْ ي  َباَرْك َله  فِّيهِّ، وََكاَن َكالَّذِّي أَيْك ل  

 ((.مَِّن الَيدِّ السُّْفَلى
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َا قَاَل س ْفَيان "  أحد رواة اْلديث. "َور مبَّ
َال  »يعين إما قال النِب صلى هللا عليه وسلم: 

  «َهَذا امل
 «ََي َحكِّيم  »ورمبا قال: 

إِّنَّ »إذن حكيم ابن حزام رضي هللا عنه طلب املرة األوىل أعطاه النِب صلى هللا عليه وسلم والثانية والثالثة  م بنيَّ له قال له: 
رٌَة ح ْلَوٌة، َفَمْن َأَخَذه  بِّطِّيبِّ نَ ْفٍس ب ورَِّك َله  فِّيهِّ، َوَمْن َأَخَذه  ِبِِّّْشرَافِّ نَ ْفٍس ملَْ ي    َاَل َخرِّ

َله  فِّيهِّ، وََكاَن َكالَّذِّي أَيْك ل   َباَركْ َهَذا امل
َن الَيدِّ السُّْفَلى»اليت تنفق « َوالَ َيْشَبع ، َوالَيد  الع ْلَيا ٌر مِّ  .اليت تطلب «َخي ْ

 
 نعود إىل اآلية.

َن النِّ َساءِّ َواْلَبنِّنَي َواْلَقنَ ﴿ َن الذََّهبِّ َواْلفِّرَّةِّ وَ ز يِّ َن لِّلنَّاسِّ ح بُّ الشََّهَواتِّ مِّ َقنَطرَةِّ مِّ لِّكَ اخْلَْيلِّ اْلم َسوََّمةِّ َواأْلَنْ َعامِّ َواْْلَْرثِّ اطِّريِّ اْلم   ذََٰ
نْ َيا    ه  عِّنَده  ح ْسن  اْلَمآبِّ َواللَّ  َمَتاع  اْْلََياةِّ الدُّ

ا أخرب سبحانه وتعاىل يف اآلية أنه ابتلى الناس بتزيني هذه األمور، تزيينها يف النفس يعين تصبح معجبة، النفس متيل إليه
  م عد  هللا عز وجل لنا هذه الشهوات: ﴿ز يِّ َن لِّلنَّاسِّ ح بُّ الشََّهَواتِّ وحتبها وتفرح بوجودها، 

o  بةبتلي به الناس من جهة احملاالنساء وهي أكثر ما 
o م البنني  
o  م املال القناطري املقنطرة من الذهب والفرة، ال ُيبون املال جملرد أهنم ينتفعوا به لكن القناطري املقنطرة يعين ُيبون مجعه 

 .واستكثاره
o  اليت تكون الهية لقلب من وقع يف قلبه عشق اخليل. ﴿َواخْلَْيلِّ اْلم َسوََّمةِّ وأيًرا مما يفنت الناس 
o  ِّيها ألهنا ملا فالذي يعايش هذه املسألة يعرف كم يقع اْلب ف ،املقصود هبا البهائم اليت أييت من ورائها إنتاج ﴿َواأْلَنْ َعام

 .تنتج وتكثر ومتَل العني فيصبح القلب متعلق هبا خائف عليها ال يريدها أن مترض ويدافع عنها
o .ومثله اْلروث املزارع ما يزرعون، كيف يكون القلب متعلق ابلزرع ينبت ويثمر وينزل املطر عليه 

ه معنا يف السياق أن هللا عز وجل خيربان بعد هذه اآلَيت أن مر  هذا كله مما ينجذب القلب إليه فيشغل اإلنسان، ولذلك 
 .عند رهبم جنات دجري من حتتها األهنار وااتقان خبري من هذا كله للذين ؤ ينب

وب منا أن جناهد من أجل املطلو  اختبارو  ابتاء، ونبقى نعيد على أنفسنا هو واختبار للناس ابتاءهذا التزيني فاملقصود أن 
َته  لََنا، اللَّه مَّ إِّين ِّ َأسْ : نصل، لكن عمر رضي هللا عنه قال أن َا َزي َّن ْ أَل َك َأْن أ ْنفَِّقه  يفِّ َحق ِّهِّ" "اللَّه مَّ إِّانَّ اَل َنْسَتطِّيع  إِّالَّ َأْن نَ ْفرََح مبِّ

 سنقرأ القصة اليت قال فيها عمر هذه اجلملة لكن ماذا نفهم من كام عمر رضي هللا عنه؟
 وحىت ني ملا نرى اخلري ال تتحرك قلوبنا دجاهه ونفرح إَّنا املقصود أنه ملا أييت اخلرينفهم أنه ليس مطلوب منا أن نكون مثالي 

اللَّه مَّ "ماذا نفعل بعدما ُيصل هذا األمر؟ كما قال عمر رضي هللا عنه: النفوس يف  املوجودةلو حصلت هذه اْلركة الطبيعية 
ل يف النفوس إىل يعين ال نصبح رهناء له وعبيد له إَّنا مباشرة من اْلركة الطبيعية اليت حتص إِّين ِّ َأْسأَل َك َأْن أ ْنفَِّقه  يفِّ َحق ِّهِّ"

 .إىل ذلك سبيًا  استطعناالتخلص منها ما 
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نحن خلقنا وقد ف ، ليس هذا هو املقصودر أن املطلوب نفسه ال يقع فيها أبًدا أي ميل للدنيا وال حب َلا الالبعض يتصو  و 
 .إىل ذلك سبيًا  استطعتملا أيتيك مثل هذا أن دجاهد ما  بتلينا لكن املطلوبا

 سنقرأ القصة اليت أتى فيها كام عمر رضي هللا عنه.
َن اْلَمْشرِّقِّ ي  َقال  َله  نَ فْ  َاٍل مِّ  بَّ َوغ ط َِّي  كِّْسَرى فََأَمَر بِّهِّ َفص  ل  َعْن َُيََْي ْبنِّ َسعِّيٍد ه َو اأْلَْنَصارِّيُّ َأنَّ ع َمَر ْبَن اخلَْطَّابِّ أََتى مبِّ

لقتال معهم،  ا انتهىيعين أَته مال من املشرق يقال له نفل كسرى، النفل كأنه الزَيدة من أمواله، أو الذي كسبوه بعدما 
 كسرى املقصود هم أهل فارس من املشرق

َف   َعْنه  فََأَمَر بِّهِّ َفص بَّ َوغ ط َِّي  م َّ َدَعا النَّاَس فَاْجَتَمع وا  م َّ أََمَر بِّهِّ َفك شِّ
 يريد أن يوزعه.

نِّنَي َهذِّهِّ َغَنائِّم  َغنَِّمَها اَّللَّ  َلَنا فَإَِّذا ح لِّي، َكثِّرٌي َوَجْوَهٌر َوَمَتاٌع فَ َبَكى ع َمر  َوَحَِّد اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ فَ َقال وا َله  َما ي  ْبكِّيَك ََي أَ  رَي اْلم ْؤمِّ مِّ
 َونَ َزَعَها مِّْن أَْهلَِّها، 
 الذي يبكيك هذه غنائم وصلت لنا !هم يقولون له ما 

ْن َهَذا َعَلى قَ ْوٍم إِّالَّ َسَفك وا دَِّماَءه ْم َواْسَتَحلُّوا ح ْرَمتَ ه ْم   فَ َقاَل: َما ف تَِّح مِّ
ن عندهم يكونوا يعين ملا ال يكو ، وحتصل األحقاد االقتتاليعين مثل هذا ملا يفتح على أي قوم ُيصل التنافس وُيصل 

لصحابة وهذا سيتبنيَّ لنا ملا نبدأ مبطلع سورة األنفال ويتبنيَّ لنا يف سورة األنفال ماذا حصل بني ا ،ملشاعراهذه  مكتفيني شر  
 .وكيف أن هذا املال إذا فتح على اخللق ُيصل بينهم تنافس 

ْن َذلَِّك اْلَمالِّ َمَناطِّق  َوَخَواِتِّ   م ه ، فَ ر فَِّع، فَ َقاَل َله  عَ قَاَل َفَحدََّثينِّ َزْيد  ْبن  َأْسَلَم أَنَّه  بَقَِّي مِّ ْبد  اَّللَِّّ ْبن  أَْرَقَم: َحىتَّ َمىَت حَتْبِّس ه  اَل ت  َقس ِّ
ًئا يفِّ ح ش ِّ خَنَْلٍة  م َّ َجاءَ  ْكَتٍل َفَصبَّه  َفَكأَنَّ بِّ  قَاَل: بَ َلى إَِّذا َرأَيْ َتينِّ فَارًِّغا َفآذِّين ِّ بِّهِّ، فَ َلمَّا َرآه  فَارًِّغا َبَسَط َشي ْ  ه  اْسَتْكثَ رَه   م َّ هِّ يفِّ مِّ

َها  م َّ قَاَل اَل َنْسَتطِّيع  إِّالَّ َأْن حن ِّبَّ  {اللَّهُمَّ أَْنتَ ُقلَْت زُيَِّن لِلنَّاسِ حب الشَّهَوَات}قَاَل:  ن ْ  َما َزي َّْنَت َلَنا فَ َتَا اآْليََة َحىتَّ فَ رََغ مِّ
ْنه  َشْيءٌ   !َفقِّينِّ َشرَّه  َواْرز ْقينِّ َأْن أ ْنفَِّقه  يفِّ َحق َِّك َفَما قَاَم َحىتَّ َما بَقَِّي مِّ

 من خيدمه أو من يعينه يف قراء شؤون املؤمنني إىل مىت؟يعين بعدما وزع أوله بقي منه شيء فحبسه وقال له 
 فقال:

 بَ َلى إَِّذا َرأَيْ َتينِّ فَارًِّغا َفآذِّين ِّ بِّهِّ،
 من مكتل فكأن عمر رضي هللا عنه استكثره ووقع يف قلبه، فقال هذا القول: فر غهذكرين به، املهم أنه وضعه و  

َها  م َّ قَاَل اَل َنْسَتطِّيع  إِّالَّ أَ اللَّه مَّ أَْنَت ق  ْلَت ز ي َِّن لِّلنَّاسِّ حب ال ن ْ ْن حن ِّبَّ َما َزي َّْنَت لََنا َفقِّينِّ َشرَّه  شََّهَوات، فَ َتَا اآْليََة َحىتَّ فَ رََغ مِّ
ْنه  َشْيءٌ   َواْرز ْقينِّ َأْن أ ْنفَِّقه  يفِّ َحق َِّك َفَما قَاَم َحىتَّ َما بَقَِّي مِّ

بقيه وأمنه  ستكثرافا ينفقه يف حقه وال يعطيه أهله، أو يوسوس له الشيطان أن يعين قد يطمع اإلنسان بسبب وجود املال 
 خره.آتنتفع به إىل 
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ة لكن أبن يزين َلم حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطر  ابتلواإذن كام عمر رضي هللا عنه معناه أن كل الناس 
نزل يف حقه، وقد ورد عن النِب صلى هللا عليه وسلم أن هللا عز وجل أستطاع ومن  م  ينفقه افلح هو من جياهد ما الذي ي  

املال لتقام الصاة وتؤدى الزكاة وجياهد يف سبيل هللا كما ورد يف أواخر سورة اْلديد اخلرب عن إنزال اْلديد واخلرب عن إعطاء 
ك وأبقي ها فصار هذا هو الصراع بني أين أمتلبتلي اإلنسان حبباأهل الدنيا ما معهم من الدنيا من أجل إقامة دين هللا، لكن 

 !وبني أين أتقرب وأنفق، ومن علم حقيقة اآلخرة وعلم القراء والقدر علم أن ال شيء كتب له سيتمتع به سينزع منه
 ستمتع به من اليقني وما تنفقه يقربك إىل هللا. !كل شيء كتب لك ستمتع به سيبقى لك  

 أنيت لنفهم اْلديث.
سلم املرة بعد املرة طلب من النِب صلى هللا عليه و فحزام صحايب معلومة صحبته ابلنِب صلى هللا عليه وسلم  هذا حكيم ابن

رٌَة ح ْلَوةٌ »املال، فقال له النِب صلى هللا عليه وسلم:  َاَل َخرِّ
ا املال خررة حلوة يعين هذان معنا سابًقا  قد مر  و « إِّنَّ َهَذا امل

ينبت نبتة خررة تبهج الناظر وحلوة يعين مذاقها لذيذ، تفنت من يراها، الذي يعرف مذاقها مثل ما ينبت اجلدول، اجلدول 
رة اْللوة  معنا تشبيه النِب صلى هللا عليه وسلم آلكل هذا املال اخلر ويرى صورهتا يفنت هبا وُيرص على مجعها، وقد مر  

كاد متوت، وت أو تكاد متوت، متوت حبطًا أو تلم تكالبهيمة ملا أتكل مما ينبته اجلدول، وكيف أتكل أتكل أتكل حىت مت
 فالذي أيخذ املال سيكون حاله نفس اْلال.

 ماذا نفعل إذن؟! حنن حنتاج املال وهللا زين حبه يف قلوبنا، يعين عندان مشكلتني:
 مشكلة أن األشياء ال تقرى إال ابألموال فهل الشرع أيمران أن ال نتعامل ابألموال؟

 أنه زين يف قلوبنا حبه! واملشكلة الثانية
 يعين املشكلتني:

 .اْلاجة إىل املال 
 .واْلاجة الثانية اْلب والرغبة فيه 

 «ْفٍس مَلْ ي  َباَرْك َله  فِّيهِّ َفَمْن َأَخَذه  بِّطِّيبِّ نَ ْفٍس ب ورَِّك َله  فِّيهِّ، َوَمْن َأَخَذه  ِبِِّّْشرَافِّ ن َ »ا ذكر النِب صلى هللا عليه وسلم:واْلل كم
 نفس استشرافعىن طيب نفس وما معىن نفهم ما م

 .ستررا الا ىنعم
o الطمع، مستشرف املسألة يعين طامع فيها، قد أكثر التفكري فيها حبيث أن نفسه أصبحت كاليت تطل من هو  االستشراف

 النفس هو الطمع بكلمة خمتصرة. فاستشرافعلو َلذا األمر وتنتظره وتنتظره، 
o  على  التكالانفسه عن املسألة وصرف عقله عن الطمع وبذل جهده يف  معناه أن عبًدا عف  يف مقابل أن طيب النفس

 هللا.
 طيب النفس ما صفته؟ف

 ا يسأل.فنفسه عن املسألة  عف   :األمر األو ل
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 لقراء والقدرا ابر فقط يف الدنيا واملال إَّنا يقبل ويرضي نفسه دائمً واألمر الثاين: صرف نفسه عن املطامع، يعين ال دجده يفك  
ٌر مِّنَ " خر اْلديث النِب صلى هللا عليه وسلم قال:آأن ما قسم يل سيأتيين ولذلك يف  طيب ألن   الَيدِّ السُّْفَلى"َوالَيد  الع ْلَيا َخي ْ

 .ليست يده سفلى، الذي أيخذه بطيب نفس يده ليست سفلى بل يده عليا النفس
 ستشرف فاهلل يسوق له املال يف حال تبقى يده عليا فيها.املاذا يده عليا ابلرغم من أنه أيخذ؟ ألنه ما  

 بتلينا فيه أبمرين: امرة أخرى؛ هذا املال 
 حببه. ابتليناواألمر الثاين أننا  نا إال ابملال.ابْلاجة إليه، يعين ال نستطيع أن نقري حوائج

السؤال  «رَِّك َله  فِّيهِّ َفَمْن َأَخَذه  بِّطِّيبِّ نَ ْفٍس ب و »فماذا نفعل معه؟ النِب صلى هللا عليه وسلم وصف ْلكيم ابن حزام الدواء 
 ما طيب النفس؟ طيب النفس له صفات:

فيه أنه ميكن أن  هيرى أحًدا يشب   فهو ليس كمننفسه عن املسألة  : أن يكون اإلنسان ليس سائًا إَّنا يعفالصفة األوىل
 يعطيه فيبقى ُيكي له ظروفه وأحواله فهو عفيف من جهة السؤال.

 طامع، مبعىن أن املال مل يشغل تفكريه.بليس  الصفة الثانية:
ريات أيخذه والذي ال من خله قه الذي يعطيه ويسوقه له من اخلري واثق فيه، الذي يسو راٍض عن رب ه أنه  الصفة الثالثة:

 يساق يطلب العوض منه يف جنات النعيم، هذا طيب النفس.
وهنا نريد أن ننبه تنبيه أن طيب النفس واملستشرف هذا ُيصل حىت مع أولياء أموران، يكون الرجل عنده مال واملرأة تريد أن 

أن يعطيها  ا البد  معة وأنه عادي هذا زوجهانفسها أهنا ط تنفق فيعطيها املرة ويعطيها الثانية ويعطيها الثالثة وهي ال ترى
 سيبارك  كان الذي سيمد يده له يقال له ما أيتيك بطيب نفس هللاَيً أويعطيها ويعطيها فتدخل يف هذا اْلديث أن اإلنسان 

 .هيف كل كر ابي مل االستشرافلك فيه، وما أيتيك من جهة 
ت تقول أصًا ال، يستشرف يعين ينشغل به، فلما تبقى املرأة طوال الوقيعين يطمع، يستشرف يعين ينظر إىل امل فار شتسالا

! مع أنه أعطاها املرة بعد املرة وقريت الررورة وقريت اْلاجة وقري  زوجي عنده ملاذا ال يعطيين، أو ميلك ملاذا يبخل علي 
شبع، ألننا نتصور يكون كالذي أيكل وال ي أن يعطيها فا يبارك َلا فيه أواًل  م التوسع أيًرا لكن مع ذلك هي ترى أنه البد  

ا يكون هناك إَّنا حىت يف نفس اْلياة مل ، ليس األمر كذلكال ،شخص فقري وأييت إىل غين وأيخذ منهلأن هذا اْلديث فقط 
 .هذا الطمع ال يبارك لإلنسان يف حياته، ال يبارك له يف ماله
خذ وإن كان خبيًا قد أذن يف الشرع للمرأة إن كان خبيًا أن أتهذه املسألة تتصل ابلررورَيت واْلاجات والتوسع أيًرا، 

 ةالْلابعض اليسري من ماله من أجل اإلنفاق على الررورَيت واْلاجات، لكن حنن ال نتكلم عن أنه خبيل إَّنا نتكلم عن 
النساء يف اْلياة منها ا قد وضعتهعلى قواعد كثرية وتظن أن املفروض تستنفذه بناء  الشرهةو  أن املرأة هي الطامعةوهي الثانية 

أشياء كثرية قائمة وضعناها ألنفسنا، هذا يدخل يف هذا خذي ماله من أجل  !خذي ماله من أجل أن ال يتزوج عليك
َفَمْن َأَخَذه  "اْلديث هذا ال يبارك لنا فيه، والذي يبارك لنا فيه ما أنخذه بطيب نفس، فقال النِب صلى هللا عليه وسلم: 

َن الَيدِّ  فِّيهِّ، وََكاَن َكالَّذِّي بِّطِّيبِّ نَ ْفٍس ب ورَِّك َله  فِّيهِّ، َوَمْن َأَخَذه  ِبِِّّْشرَافِّ نَ ْفٍس مَلْ ي  َباَرْك َله   ٌر مِّ أَيْك ل  َواَل َيْشَبع ، َوالَيد  الع ْلَيا َخي ْ
 ًَي كان الطالب واملطلوب منه.أفهذا كله يف إطار اْلياة  السُّْفَلى"
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ه فماذا حنتاجه مع الزينة وحب املال لكن أيًرا حنن حنتاجوزين لنا اْلياة الدنيا واملال  ابتاانملا نقول أن هللا عز وجل قد 
 نفعل؟
هذه  ذِّي أَيْك ل  َوالَ َيْشَبع "َفَمْن َأَخَذه  بِّطِّيبِّ نَ ْفٍس ب ورَِّك َله  فِّيهِّ، َوَمْن َأَخَذه  ِبِِّّْشرَافِّ نَ ْفٍس مَلْ ي  َباَرْك َله  فِّيهِّ، وََكاَن َكالَّ " سنقول:

تكون  ، أنتاملقصودليس هذا الذي  ،لك املال ال أتخذه ال أتخذ املال أو ال تستعمل املال أو إذا مد   قال لكقاعدة، ال ي  
، وال تشغل يقال لك ال تطمع فيه بل، تسب، ال يقال لك املال بنفسه ذنبسائر يف حالك وهللا يرزقك من حيث ال حت

بطيب نفس أخذته نفس و  استشرافغري  ه مناس إَّنا إن أَتك منقلبك به، وال تطلبه فتنكسر وتصبح ذليل بني يدي الن
ك فيه وتكون كالذي نفس ال يبارك ل ابستشرافبه، والذي أخذته  وانتفعتمبعىن أنك مل تطمع مبا عند الناس بورك لك فيه 
صود ال تطمع، ال يقة إَّنا املقليس هبذه الطر  ،مرك أبن ال تستعمل املالشريعة أتأيكل وال يشبع، من أجل أن ال يتصور أن ال
 يشغلك، ال يصبح قلبك ال يفكر إال فيه.

 
 أنيت لصاحب املال:

 
 
 

 يعين أيكم ُيب أن يذهب ماله إىل وارثه أحب إليه من أن يستمتع هو مباله
 
 

أن  نا حنب  ه وهو ال يستمتع؟ كلهم قالوا ال َيرسول هللا، كلئفيكم ُيب أن يستمتع مباله من ورااْلديث واضح، املقصود من 
قي وكيف هو يستمتع وال اْلقي يكون االستمتاعإلينا من أن يستمتع غريان مبالنا، فبنيَّ َلم كيف  مبالنا أحب   نستمتع حنن

 يكون مال للوارث يستمتع به.
 هللا. يعين مالك اْلقيقي هو الذي تقدمه بني يديك فتجده يف قربك، دجده يوم القيامة، دجده ملا تلقى "فَإِّنَّ َماَله  َما َقدَّمَ "
 يعين كل شيء حبسته سيكون يف اْلقيقة لست أنت الذي تستمتع به إَّنا يستمتع به وارثك. "َوَمال  َوارِّثِّهِّ َما َأخَّرَ "

هذا يناقض   لهملا تفكر يف املال وحبسه فكر يف املوت وفجأته واعلم أنك تقدم لنفسك خريًا مما حتبس لغريك، لكن املقصود 
 يه وسلم أمر وهللا عز وجل يف كتابه أيًرا أمر أبن نبقي ورثتنا أغنياء؟ كون أن النِب صلى هللا عل

نا أغنياء معناها منع اإلنسان من التصدق بكل ماله، يعين مل يقال لك تصدق بكل مالك تال يناقره، ألن بقاء ورثاجلواب 
 رك شيء لورثتك لكن ال ترتك كل شيء لورثتك.اتإَّنا 

كان َلم مورد شهري ويساق َلم أموال ويعلم أن هناك مثًا عني ميلكها مثل بيت أرض مزرعة ونزيد األمر بيااًن خصوًصا ملن  
دائًما، يعين لن  جعل واردها منفقاهبذه الصورة وأييت من ورائها وارد فالعني مادام هي حمبوسة إذن العني ستبقى للوارث، ف

 من وراءه مثًا كاملاشية وعندي سيولة من العني احملبوسة بيت وأييتترتك وارثك فقري إَّنا العني احملبوسة عندي كاملزرعة مثًا  

ب ماا قادَّما ِمْن مااِلِه ف اُهوا لاهُ   َبا
ُّ َصلَّى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم:    ((أَيُّك ْم َمال  َوارِّثِّهِّ َأَحبُّ إِّلَْيهِّ مِّْن َمالِّهِّ؟))َعنِّ اْلَارِّثِّ ْبنِّ س َوْيٍد، قَاَل َعْبد  اَّللَِّّ: قَاَل النَِّبِّ

نَّا َأَحٌد إِّالَّ َمال ه  َأَحبُّ إِّلَْيهِّ، قَاَل:  قَال وا: ََي َرس ولَ   ((َوَمال  َوارِّثِّهِّ َما َأخَّرَ  ،فَإِّنَّ َمالَه  َما َقدَّمَ ))اَّللَِّّ، َما مِّ
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إجيار شهري فالعني احملبوسة تبقى للورثة وإما السيولة الباقية أنفقها، فأنت مل ترتك ورثتك فقراء إَّنا الزال معهم مال لكن املال 
 الذي أييت يف يدك السيولة أنت قدمه بني يديك.

كل مالك لكن املقصود ال تتصدق بفأن ترتك ورثتك أغنياء خري من أن ترتك ورثتك أغنياء، إذن اْلديث ال يعارض حديث 
قي ثلثيه وإن كان هناك مال سيولة أنفق ثلثه وأب أبقاهاتصدق مبا تستطيع من املال وتسمح به نفسك وإن كان هناك عني 

 على األقل وأبقي الثلثني لورثتك. ال أبس، إذا مل يكن هناك عني وهناك مال فقط سيولة أنفق ثلثه
لى هللا به أعطاان هللا إَيه إلقامة الصاة وإيتاء الزكاة يعين إيتاء الصدقة واإلنعام ع ابتاانعلى كل حال البد أن يعلم أن املال 

ى هللا ومستقبل قتنعم نفسك مبستقبل يف القرب ومستقبل يف الظلمة ومستقبل يف الصراط ومستقبل ملا تلفالنفس يف املستقبل، 
 ملا تقرتب الشمس من الناس، َلذا أعطاان هللا عز وجل املال.

 
 :رشع ثلاثلا بابلا
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ُب اْلُمْكِثُرونا ُهُم اْلُمِقل ونا   َبا

يَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْ}َوقَ ْول ه  تَ َعاىَل: 

 {الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَاُنوا يَعْمَلُونَ 
َي اَّللَّ  َعْنه ، ، فَإَِّذا َرس ول  اَّللَِّّ َصلَّ  َعْن َأيبِّ َذرٍ  َرضِّ َلًة مَِّن اللََّيايلِّ ي قَاَل: َخَرْجت  لَي ْ ى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَيْشِّ

َي َمَعه  َأَحٌد، ي يفِّ ظِّل ِّ قَ  َوْحَده ، َولَْيَس َمَعه  إِّْنَساٌن، قَاَل: َفظَنَ ْنت  أَنَّه  َيْكَره  َأْن مَيْشِّ اَل: َفَجَعْلت  أَْمشِّ
، فَ َقاَل:  ، َجَعَلينِّ ا ((؟َمْن َهَذا))الَقَمرِّ، فَاْلتَ َفَت فَ َرآينِّ : أَب و َذرٍ  ََي َأاَب َذرٍ  )) فَِّداَءَك، قَاَل: َّللَّ  ق  ْلت 

قِّلُّوَن يَ ْوَم القِّ ))قَاَل: َفَمَشْيت  َمَعه  َساَعًة، فَ َقاَل:  ((تَ َعاَلهْ 
 
 ْكثِّرِّيَن ه م  امل

َياَمةِّ، إِّالَّ َمْن َأْعطَاه  اَّللَّ  إِّنَّ امل
َالَه  َوبَ نْيَ َيَدْيهِّ َوَورَا قَاَل: َفَمَشْيت  َمَعه  َساَعًة، فَ َقاَل  ((.رًاَءه ، َوَعمَِّل فِّيهِّ َخي ْ َخي ْرًا، فَ نَ َفَح فِّيهِّ ميِّيَنه  َوِشِّ

 : :  ((اْجلِّْس َها ه َنا))يلِّ َجاَرٌة، فَ َقاَل يلِّ َع ))قَاَل: َفَأْجَلَسينِّ يفِّ قَاٍع َحْولَه  حِّ اْجلِّْس َها ه َنا َحىتَّ أَْرجِّ
 م َّ إِّين ِّ مسِّْعت ه  َوه َو م ْقبٌِّل، َوه َو  ، فَ َلبَِّث َعين ِّ َفَأطَاَل اللُّْبَث،قَاَل: فَاْنطََلَق يفِّ اْلَرَّةِّ َحىتَّ اَل أَرَاه   ((إِّلَْيكَ 

 : َّ اَّللَِّّ  ((!َوإِّْن َسَرَق، َوإِّْن َزنَ ))يَ ق ول  : ََي َنِبِّ ْ َحىتَّ ق  ْلت   َجَعَلينِّ اَّللَّ  فَِّداَءَك، قَاَل: فَ َلمَّا َجاَء ملَْ َأْصربِّ
ًئا؟ قَاَل: "َمْن ت َكل ِّم  يفِّ َجانِّبِّ اْلَ  ع  إِّلَْيَك َشي ْ رْبِّيل  َعَلْيهِّ السََّام ، َعَرَض )َ )رَّةِّ، َما مسِّْعت  َأَحًدا يَ ْرجِّ لَِّك جِّ

ًئا َدَخَل اجلَنََّة، ق  لْ  َّللَِّّ َشي ْ ْر أ مََّتَك أَنَّه  َمْن َماَت الَ ي ْشرِّك  ابِّ رْبِّيل ، يلِّ يفِّ َجانِّبِّ اْلَرَّةِّ، قَاَل: َبش ِّ : ََي جِّ ت 
: َوإِّ إِّْن َسَرَق، َوإِّْن َزَن؟ قَاَل: نَ َعْم وَ   .((َوإِّْن َشرَِّب اخلَْمرَ  نَ َعْم، ْن َسَرَق، َوإِّْن َزَن؟ قَاَل:قَاَل: ق  ْلت 
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شي فظن ي يف الليل وحده، وهو خرج فوجده ميرأى النِب صلى هللا عليه وسلم ميشهذا من األدب أن أبو ذر رضي هللا عنه 
 .النِب صلى هللا عليه وسلم ال ُيب أن يكون معه أحدأن 

 .لعدم خلود اإلنسان يف النار االتوحيد فيكون سببً الذنوب أييت  ارتكاباملقصود أنه حىت هذا مع 
 املقلون يوم القيامة، يعين املكثرون من املال ومجعه هم القليل يوم القيامة املكثرين همالشاهد هنا يف أن ف
 املكثرون األوىل يف الدنيا من جهة  املال 
 هم املقلون يوم القيامة من جهة  .اْلسنات 

 يعين مكثرين من جهة املال يف الدنيا مقلون يوم القيامة من جهة اْلسنات.
صلى هللا عليه ثىن النِب ستار على القاعدة اليت مرت معنا ألهنم مل يفعلوا مثلما قال النِب صلى هللا عليه وسلم فسنعيد األم

رًا" "قال: وسلم  َاَله  َوبَ نْيَ يََدْيهِّ َوَورَاَءه  يعين املال،  إِّالَّ َمْن َأْعطَاه  اَّللَّ  َخي ْ رًا، َوَعمَِّل فِّيهِّ خَ "فَ نَ َفَح فِّيهِّ ميِّيَنه  َوِشِّ  "ي ْ
وانظروا " نفح" هذه لفظة أتيت ابلسرعة، كأنه فرق ميينه وِشاله وبني يديه ومن ورائه، يعين مل يرتك جهة إال وقد أنفق فيها 

 .أيًرا يف اآلخرة اا، هذا لن يكون مكثر يف الدنيا مقل يف اآلخرة إَّنا سيكون مكثر يف الدنيا ونفعه فكان مكثرً وعمل فيه خريً 
 

 
 دمْلا هللو  نماثلا سر دلا ىهتنا

 


