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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق
اهلل بعض األخوات لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا  ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــ ُع بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذةفهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عزّ وجلّ  ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمناهلل وحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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ما مت دراسته من أبواب:

 oمراجعة ملاسبق من األبواب والربط بني األبواب:

عنوان الرتمجة
العالقة
"الص َّحة وال َفراغ" "الَ عيش إَِّّال عيش ِّ
ِّ
اآلخَرةِّ"
مما يرقق القلب أن يعرف اإلنسان أن هللا أنعم عليه
َْ َ َْ
َ َ
ابلصحة والفراغ ليغتنمها فيما خلق له وهو عيش
اآلخرة

ِّ
ب َوََلٌْو َوِّزينَةٌ ويف
الدنيا ال شيء يف اآلخرة
﴿اعلَموا أَََّّنَا ْ
قال تعاىل ْ :
اْلَيَاة الدُّنْيَا لَع ٌ
اْلديثَ «" :م ْو ِّضع َس ْو ٍط ِّيف اجلَن َِّّةَ ،خْي ٌر ِّم َن الدُّنْيَا َوَما فِّ َيها"
يب أ َْو َعابِّر َسبِّ ٍيل»".
كيف أكون يف الدنيا؟
"«ك ْن ِّيف الدُّنْيَا َكأَن َ
َّك َغ ِّر ٌ
"ابب ِّيف األ ََم ِّل َوطولِِّّه"
ما لذي مينع من أن يكون اإلنسان غريبًا يف الدنيا؟ َ
ِّ ِّ
اَّلل إِّلَْي ِّه"
ني َسنَةً ،فَ َق ْد أ َْع َذ َر َّ
"ابب َم ْن بَلَ َغ ست َ
مع طول األمل يبقى اإلنسان يصل إىل أعمار ال َ
يقطع فيها آماله!
سن األربعني :أول بداية قطع اآلمال
سن الستني :عمر إعذار هللا للعبد

اَّللِّ"
الع َم ِّل الَّ ِّذي ي ْب تَ غَى بِِّّه َو ْجه َّ
"ابب َ
عاما ال يقبل توبته! بل َ
ال يفهم أن من بلغ الستني ً
العمل اخلالص يف أي زمن يقبله هللا عز وجل.
رغم تقدم اإلنسان يف العمر لكن تبقى زهرة الدنيا " َابب َما ُْي َذر ِّم ْن َزَهَرِّة الدُّنْيَا َوالتَّنَاف ِّ
س فِّ َيها"
تفنت اإلنسان وحىت لو تقدم يف العمر فالتنافس مع
من حوله يسبب له نسيان ما هو مقبل عليه،
طول األمل الذي يعيشه اخللق مع قلة عودهتم إىل "ابب قَوِّل َِّّ
(َي أَيُّ َها النَّاس إِّ َّن َو ْع َد َّ
اَّللِّ َح ،ق ،فَاَ
اَّلل تَ َع َاىلَ :
َ ْ
ِّ
تَغَّرنَّكم اْلَيَاة الدُّنْيَاَ ،والَ يَغَّرنَّك ْم ِّاب ََّّلل الغَرور  م أورد يف هذا
الطريق الصحيح سببه التنافس يف الدنيا
صلَّى
"رأَيْت النِّ َّ
َِّب َ
الباب حديث عثمان رضي هللا عنه الذي فيهَ :
ضأَ َوه َو ِّيف َه َذا امل ْجلِّ ِّ
هللا َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم تَ َو َّ
َح َس َن الوضوءَ  مَّ
س ،فَأ ْ
ِّ َ
وء  ،مَّ أَتَى املس ِّج َد فَرَك َع رْك َعتَ ْ ِّ
ني،
ضأَ ِّمثْ َل َه َذا الوض
الَ « :م ْن تَ َو َّ
قَ َ
َْ
َ َ
ِّ
َّم ِّم ْن َذنْبِّ ِّه» لكن النِب بعد هذا اْلديث
س ،غفَر لَه َما تَ َقد َ
 مَّ َجلَ َ
الص ِّ
اب َّ ِِّّ
اإلنسان يف اْلياة ُيتاج أن يكون معه أهل اخلري "ابب َذ َه ِّ
اْلو َن،
ني" وأورد فيه اْلديث" :يَ ْذ َهب َّ
الصاْل َ
َ
األ ََّول فَاأل ََّول
وأهل صاح
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ما مت دراسته من أبواب:
مراجعة ما سبق
َّب صلَّى َّ ِ
ال اخ ِ
ض ارةٌ ُحل اْوةٌ"..
"ه اذا ال اْم ُ
اَّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام :ا
 )11اَبب قا ْوِل النِ ِي ا
 )12اَبب اما قا َّد ام ِم ْن امالِ ِه فا ُهو له.
ب ال ُْم ْكثِ ُرو ان ُه ُم ال ُْم ِقلو ان.
 )13اَب ُ
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بسم هللا الرمحن الرحيم
اْلمد هلل رب العاملني والصاة والسام على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
مغفورا لكم ،وأن نكون ممن يذكرهم
نسأل هللا مبنه وكرمه أن جيعل اجتماعنا هذا من االجتماعات اليت يقال ألهلها قوموا ً

رهبم ،ونسأل هللا عز وجل أن جيعلنا من الشاكرين على هذه النعمة العظيمة وهي االجتماع حول العلم يف هذا املكان العظيم
وأن نكون مباركني أينما كنا .اللهم آمني.

حنن نتدارس (كتاب الرقاق) من صحيح البخاري وقد مر معنا عشرة أبواب ،وحنن الباب العاشر تدارسناه أمس واليوم إن
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
أحياان يصدر الباب آبَيت كأنه يقول لبيان هذا األمر،
مع علمه والعلم غالبًا يف أمساء األبواب ،فيجمع جمموعة أحاديث و ً
يصدر اآلية وأييت بعدها أبحاديث فكأنه يقول هذا اْلديث لبيان هذه اآلية أو لبيان هذا املعىن ،أو ماذا جيب علينا أن
نفعل.
صحيحا
علما
ً
فالكتاب امسه (كتاب الرقاق) والرقاق كما مر معنا مجع رقة ،واملقصود رقة القلب بعد العلم ،يتعلم اإلنسان ً

فريق قلبه ،وهذه الرقة من أفعال القلب ،واليوم إن شاء هللا نتدارس صفة املؤمنني أهنم إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم ،فوجل
القلب من رقة القلب.
 م الكتاب عقد ليجمع جمموعة أحاديث حتت األبواب توصل اإلنسان إن علمها علم اليقني إىل رقة قلبه ،فرقة القلب ليست
جمرد مشاعر متر على اإلنسان بدون علم إَّنا البد أن يكون مصدرها العلم ،يعين ملا تتذكر هذا العلم يتحرك قلبك فريق.
يتعلم  +يتذكر = يرق قلبه
وليست جمرد عاصفة من املشاعر نتيجة أي اضطراب مير به اإلنسان ،ألن اإلنسان مير ابضطراابت كثرية يرق هبا قلبه  ،م
متر هذه االضطراابت ويشبع بعد جوع ويكسى بعد عري فيذهب ما يف قلبه من وجل أو ما يف قلبه من مشاعر صحيحة،
فاملقصود أن هذه الرقة مبنية على علم صحيح وليست على جمموعة عواطف ومشاعر مرت عليه نتيجة فرتة من الزمن أو
حال من األحوال مرت عليه.
لو مرران على األبواب سنتصور املسألة إن شاء هللا.
الربط بني األبواب:

"الص َّحة وال َفراغ والَ عيش إَِّّال عيش ِّ
يف الباب األولِّ :
اآلخَرةِّ" وتدارسنا حتته جمموعة أحاديث فكأنه يقول مما يرقق القلب أن
َْ َ َْ
َ َ
يعرف اإلنسان أن هللا أنعم عليه ابلصحة والفراغ ليغتنمها فيما خلق له والبيان أن ال عيش إال عيش اآلخرة ،يعين الصحة
والفراغ اليت وهبا لك املفروض تستثمرهم من أجل اآلخرة ،من أجل العيش الصحيح ألن "الَ عيش إَِّّال عيش ِّ
اآلخَرةِّ".
َْ َ َْ
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ِّ
ليتبني لك الدنيا اليت أنت فيها قال" :ابب مثَ ِّل الدُّنْيا ِّيف ِّ
ب
اآلخَرةِّ" فذكر آية سورة اْلديدْ ﴿ :اعلَموا أَََّّنَا ْ
 م َّ
َ
َ َ
اْلَيَاة الدُّنْيَا لَع ٌ
"م ْو ِّضع َس ْو ٍط ِّيف اجلَن َِّّةَ ،خْي ٌر ِّم َن الدُّنْيَا َوَما فِّ َيها" إذن معىن ذلك
َوََلٌْو َوِّزينَةٌ وذكر اْلديث عن النِب صلى هللا عليه وسلمَ :
أن الصحة والفراغ يغتنمان يف عيش اآلخرة واعلم أن الدنيا ال شيء يف اآلخرة.
يب
كيف أكون يف الدنيا؟! أورد البخاري ابب قول النِب صلى هللا عليه وسلم كما قال البن عمر" :ك ْن ِّيف الدُّنْيَا َكأَنَّ َ
ك َغ ِّر ٌ
أ َْو َعابِّر َسبِّ ٍيل".
"ابب ِّيف األ ََم ِّل َوطولِِّّه" فالسبب األمل املوجود يف النفوس
ما الذي مينعنا من أن نكون يف الدنيا غرابء أو عابري سبيل؟ قالَ :
وطوله.

ويف هذا الباب أورد البخاري حديث النِب صلى هللا عليه وسلم الذي رسم فيه النِب صلى هللا عليه وسلم أجل اإلنسان وأمله
وكيف أن أمله يطول عن أجله ،فاملقصود عش يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حبيث أنك ال تتعلق بشيء ،وهذا ترقي
كأنك غريب وأعلى منها كأنك عابر سبيل ،لكن املشكلة اليت متنعنا أن نعيش هذه املشاعر هي طول األمل.
ِّ ِّ
ني َسنَةً ،فَ َق ْد أ َْع َذ َر ا ََّّلل إِّلَْي ِّه" واملقصود أنه
"ابب َم ْن بَلَ َغ ست َ
 م أتى بباب أورد قطعة من حديث النِب صلى هللا عليه وسلمَ :
حىت مع طول األمل يبقى أن اإلنسان يصل إىل أعمار املفروض يقطع فيها آماله ،وهنا تناقشنا أن األربعني أول بداية قطع
اآلمال  م يزيد إعذار هللا عز وجل خللقه أبن يصل اإلنسان إىل الستني.
فاملطلوب منا أن نعيش يف الدنيا كأننا غرابء أو عابري سبيل لكن الذي يفسد علينا هذه املشاعر هي طول األمل وقد أعذر
هللا عز وجل لكثري من اخللق أبن أطال أعمارهم ُييث أهنم يصلون إىل قطع األمل لكن املشكلة الزالت يف حب الدنيا وهذا
سيتبني بعد ذلك.
َّ
ملا أتى إىل "ابب من ب لَ َغ ِّستِّني سنَةً ،فَ َق ْد أ َْع َذر َّ ِّ
الع َم ِّل الَّ ِّذي ي ْب تَ غَى بِِّّه َو ْجه
اَّلل إِّلَْيه" أتى ابب بعده على ابب اْلذر " َابب َ
َ َْ َ
َ َ
َ
عما يقبله هللا عز وجل من توبة أو غريها فا أبس الستني ال ترره،
َّ
اَّللِّ" فكأنه يقول حىت لو بلغ اإلنسان ستني سنة وعمل ً
يعين لو بقي ستني عام غافل عن هللا وبعد الستني آمن واتقى الأبس ،يعين ال تفهم أنه قد أعذر هللا إىل امرئ بلغه ستني
عاما يعين بعد ذلك ال يقبل توبته! ال بل العمل اخلالص يف أي زمن يقبله هللا عز وجل.
ً
ملاذا اإلنسان يبلغ مثل هذا العمر وهو الزال غري مستيقظ آلخرته؟
"ابب َما ُْي َذر ِّم ْن َزَهَرِّة الدُّنْيَا َوالتَّنَاف ِّ
س فِّ َيها" معىن ذلك رغم تقدم اإلنسان يف العمر لكن تبقى زهرة الدنيا تفنت
قالَ :
اإلنسان وحىت لو تقدم يف العمر التنافس مع من حوله يسبب له نسيان ما هو مقبل عليه.
وهذه أكثر أزمة نعيشها أن حناط أبشخاص قليلني يف دينهم طامعني يف الدنيا وندخل معهم يف تنافس وملا نتنافس معهم

ننسى ما وراء ان ،لكن ملا جيد اإلنسان حوله بيئة جيدة تتنافس يف اآلخرة سيجد أن ابب اآلخرة واسع وال مشاحة يف ابب
أحياان يكونون
اآلخرة وابب األعمال واسع واْلمد هلل رب العاملني لكن هكذا خلق هللا الدنيا وهكذا ابتاان ابلناس ،فالناس ً
حولنا طيبني وأهل خري لكن نبتلى هبم أهنم ينافسوان يف شيء من الدنيا فننشغل عن آخرتنا وخنوض معهم يف ذلك.
أيرا أن طول األمل الذي يعيشه اخللق مع قلة عودهتم إىل الطريق الصحيح سببه التنافس يف الدنيا هذا من جهة
 م أخربان ً
اَّلل ح ،ق ،فَاَ تَغَّرنَّكم اْلياة الدُّنْيا ،والَ ي غَّرنَّكم ِّاب ََّّللِّ
ِّ
 م عقد يف الباب الثامن "ابب قَوِّل َِّّ
ِّ
ََ
اَّلل تَ َع َاىلََ { :ي أَيُّ َها النَّاس إ َّن َو ْع َد َّ َ
َ ْ
َ َ َ ْ
الغَرور}
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ضأَ َوه َو ِّيف َه َذا امل ْجلِّ ِّ
س،
صلَّى هللا َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم تَ َو َّ
"رأَيْت النِّ َّ
َِّب َ
 م أورد يف هذا الباب حديث عثمان رضي هللا عنه الذي فيهَ :
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ال« :من تَو َّ ِّ
ِّ
َّم ِّم ْن ذَنْبِّ ِّه»
فَأ ْ
س ،غفَر لَه َما تَ َقد َ
َح َس َن الوضوءَ  مَّ قَ َ َ ْ َ
ضأَ مثْ َل َه َذا الوضوء  ،مَّ أَتَى املَ ْسج َد فَ َرَك َع َرْك َعتَ ْني  ،مَّ َجلَ َ
خصوصا
لكن النِب بعد هذا اْلديث قال« :الَ تَ ْغتَ ُّروا» املقصود سبب أننا ال نعيش يف الدنيا كأننا غرابء أو عابري سبيل
ً

مع تقدم أعماران أمرين:
األمر األول :أن فتنتنا زهرة اْلياة الدنيا وهناك من ينافسنا فتنافسنا معه وملا نتذكر آخرتنا أتتينا أزمة أخرى أن هناك أعمال
لو عملناها غفر هللا لنا ،فنبقى متنافسني يف الدنيا جنري وراءها وكلما أحد ذكران ابآلخرة أو تذكرانها يف نفسنا قلنا ألنفسنا
هذه أعمال هللا يغفر لنا هبا فحصل االغرتار!
كيف يطول أمل اإلنسان مع أنه املفروض يعيش يف الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل؟ جيتمع عليه أمرين:
أمر من جهة أن الدنيا مزينة يف قلبه
ووجد من يتنافس معه يف الدنيا ،ويف شأن اآلخرة ال يتنافس إَّنا يرضى أبقل األعمال ويقول سيغفر هللا يل.
بدال من أن تكون منافسته يف اآلخرة وزهده يف الدنيا األمر انقلب
ولذلك النِب صلى هللا عليه وسلم قال «الَ تَ ْغتَ ُّروا»  ،يعين ً
عليه ،زهد فيما عند هللا وزهده ليس زهد أنه ال يريد آلخرة أو ال يبحث عنها ،بل حصل له اغرتار ،قيل له يف اْلديث الذي
مر معنا لو توضأت فأحسنت الوضوء  م أتيت مصاك فصليت ركعتني ال حتدث فيها نفسك غفر لك ،فاغرت اإلنسان مع
أن النِب صلى هللا عليه وسلم يف اْلديث قال« :الَ تَ ْغتَ ُّروا» يعين ال تظنوا أن كل من عمل هذه األعمال ًأَي كانت حاله

سيغفر له.
هذه األعمال حتتاج إىل شروط كما مر معنا:
 .1اإلميان

 .2واالحتساب
 .3أن ال تكون من الكبائر.
واملقصود أن يغفر ملن قبل عمله ،فمن هذا الذي يستطيع أن يقول أنه قد قبل عمله؟!
اب َّ ِِّّ
بياان أن اإلنسان يف اْلياة ُيتاج أن يكون معه أهل اخلري وأهل صاح فأتى بباب" :ابب َذ َه ِّ
ني"
 م زاد األمر ً
الصاْل َ
َ
الص ِّ
اَّلل َابلَةً» فهذا من
اْلو َن ،األ ََّول فَاأل ََّولَ ،ويَْب َقى ح َفالَةٌ َكح َفالَِّة الشَّعِّ ِّري ،أ َِّو الت َّْم ِّر ،الَ ي بَالِّ ِّيهم َّ
وأورد فيه اْلديث« :يَ ْذ َهب َّ
سوء األ زمنة أنك دجد نفسك طويل األمل ودجد الناس ينافسوك يف الدنيا ،دجد نفسك مفتون ابلدنيا ودجد من ينافسك فيها،
أيرا دجد حولك أفرل الناس هم أسوأهم عند هللا!
ودجد نفسك مغرور بشأن اآلخرة ،و ً

يذهب الناس الصاْلون اخلريون وال يبقى إال حثالة الناس وحثالة الناس هؤالء كلهم يكونوا قريبني من بعض يف عدم عنايتهم
ابآلخرة وزَيدة تنافسهم يف الدنيا فيسوء على اإلنسان اْلال ،كأنه يقال ال جيد حوله أحد يكون حىت مبثابة القدوة أن ينظر
إليه فينظر! وأن يف زمانه هناك من يصلح وهناك من يرتك ،ألن كثري من الناس يستدلون على ضاَلم وتنافسهم يف الدنيا
بكلمة كل الناس يفعلون ،كل الناس هكذا بيوهتم ،وملاذا أكون شاذ عن الناس؟!و
الص ِّ
اجلواب عن ذلك ان يقال :ذهب الصاْلون! «يَ ْذ َهب َّ
اْلو َن ،األ ََّول فَاأل ََّولَ ،ويَْب َقى ح َفالَةٌ َكح َفالَِّة الشَّعِّ ِّري ،أ َِّو الت َّْم ِّر ،الَ
اَّلل َابلَةً» فإذا مل تطلب النجاة لنفسك هلكت مع كل الناس.
ي بَالِّ ِّيهم َّ
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"ابب َما ي تَّ َقى ِّم ْن فِّْت نَ ِّة امل ِّال" هذا الباب العاشر نعيده مرة أخرى..
بعدها أتى فقالَ :
َ
ار ،و ِّ
ِّ
"ابب ما ي تَّ َقى ِّمن فِّْت ن ِّة الْم ِّال وقَوِّل َِّّ
ِّ
ِّ ِّ
َِّّ
الد ْرَه ِّم،
َ َ
ْ َ َ َْ
س َعْبد الدينَ َ
اَّلل تَ َع َاىل﴿ :إَّنَا أ َْم َوالك ْم َوأ َْوَالدك ْم فْت نَةٌ " ،واْلديث" :تَع َ
وال َق ِّطي َف ِّة ،واخل ِّم ِّ
ِّ ِّ
ض ".
يصة ،إِّ ْن أ ْعط َي َرض َيَ ،وإِّ ْن َملْ ي ْع َط َملْ يَ ْر َ
َ َ َ
َ

نبدأ يف فهم النصوص.
أخرب هللا تعاىل عن األموال واألوالد أهنا فتنة ألهنا تشغل الناس عن الطاعة ،قال هللا تعاىل﴿ :أَ َْلَاكم التَّ َكاث ر  1أي شغلكم
التكاثر ،وملا قال أَلاكم كلكم التكاثر هذا دليل على أن هللا فطر العباد على حب املال واألوالد ،وكنا اتفقنا أنه فطران على
حب املال واألوالد واملطلوب منا اجملاهدة ،يعين الصاح والفاح يف الدنيا أن دجاهد ما ابتليت به من طباع ،سيأتينا إن شاء
بياان.
هللا كام لعبد هللا ابن عمر رضي هللا عنهما يزيد األمر ً
"ابب َما ي تَّ َقى ِّم ْن فِّْت نَ ِّة امل ِّال" يتقى يعين
النِب صلى هللا عليه وسلم قال يف اْلديث الذي أورده البخاري هنا عنوان البابَ :
َ
مطلوب منك أن تقوم بعملية التقوى ،يعين أنت مفطور مبتلى حبب املال لكن املطلوب منك التقوى ،هذه التقوى هي
اجملاهدة الذي ستفعلها وأورد ما يدل على أن املال فتنة قال﴿ :إََِّّّنَا أ َْم َوالك ْم َوأ َْوالَدك ْم فِّْت نَةٌ وأتى ابْلديث الذي قال فيه
ار ،و ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الد ْرَه ِّمَ ،وال َق ِّطي َف ِّة» ما معىن تعس؟ تعس مبعىن سقط واملراد أنه هلك.
س َعْبد الدينَ َ
النِب صلى هللا عليه وسلم قال« :تَع َ
دعاء عليه ،من هو هذا؟! مساه النِب صل ى هللا عليه وسلم عبد الدينار ،يعين طالبه اْلريص على مجعه ،القائم على حفظه،
فكأنه لذلك خادمه وعبده ،يعين ليس هو الذي يتمتع به بل هو الذي خيدم املال فأصبح كأنه عبد له!
قال الطيِب :قيل خص العبد ابلذكر
ملاذا مساه النِب صلى هللا عليه وسلم عبد الدينار؟
خاصا ،ومل يقل مالك الدينار وال جامع الدينار
ليؤذن ابنغماسه يف حمبة الدنيا وشهواهتا كاألسري الذي الجيد
ً

ألنه عبد! وصل إىل حد العبودية يف انغماسه يف الدنيا
ألن املذموم من امللك واجلمع الزَيدة على قدر اْلاجة.
فالنِب صلى هللا عليه وسلم ما ذم مالك الدينار وال ذم جامعه وإَّنا ذم الذي سيكون عبد للدينار.
وقوله" :إن أعط منها رضي" يؤذن بشدة اْلرص على ذلك.

فمدار رضاه كم ستعطيه ،مدار عاقاته كم سيستفيد منها.
عبدا َلواه مل يصدق يف حقه(إَيك نعبد) فا
عبدا َلما لشغفه وحرصه على الدينار والدرهم ،فمن كان ً
وقيل غريه :جعله ً
يكون ملن أتصف بذلك صدي ًقا.

يعين ال يكون صادقًا يف دعواه (إَيك نعبد) ألنه يف اْلقيقة كل مهه يف الدينار.
والقطيفة هو الثوب الذي له مخل ،واخلميصة هو الكساء املربع.
يعين املقصود الدينار والدرهم هو النقد والسيولة والقطيفة واخلميصة ما يلبسه اإلنسان أو ما جيعله على األاثث.

 1سورة التكاثر
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ِّ
اَّلل َعلَى
آد َم إَِّّال الت َُّرابَ ،ويَتوب َّ
آد َم َو ِّاد ََي ِّن ِّم ْن َم ٍال الَبْتَ غَى َاثلِّثًاَ ،والَ ميَََْل َج ْو َ
ً
ف ابْ ِّن َ
أيرا مر معنا حديث« :لَ ْو َكا َن البْ ِّن َ
أيرا مستكثر ،أين االستكثار؟! أنه لو كان له وادَين البتغى اثلثًا،
ب» هنا َّ
تبني لنا الطمع واْلرص ،طامع وحريص و ً
َم ْن ََت َ
هذا االستكثار بسبب الطمع واْلرص.
َن ِّالب ِّن ِّ ٍ
ِّ ِّ
ب أ َّ
اَّلل
آد َم إَِّّال الت َُّرابَ ،ويَتوب َّ
َح َّ
ني ابْ ِّن َ
مثله اْلديث الثاين« :لَ ْو أ َّ ْ َ
َن لَه إِّلَْيه مثْ لَهَ ،والَ ميَََْل َع ْ َ
آد َم مثْ َل َواد َم ًاال َأل َ

ب».
َعلَى َم ْن ََت َ
آد َم إَِّّال الت َُّراب"
"والَ ميَََْل َج ْو َ
ف ابْ ِّن َ
مر يف اْلديثَ :
آد َم إَِّّال التُّ َراب".
ني ابْ ِّن َ
ويف اْلديث الثاينَ " :والَ ميَََْل َع ْ َ
آد َم إَِّّال الت َُّراب".
"والَ يَس ُّد َج ْو َ
ف ابْ ِّن َ
ويف اْلديث األخريَ :
يعين (جوف ابن آدم ،وعني ابن آدم ،وفاه ابن آدم) وليس املقصود عرو بعينه إَّنا املقصود كناية عن املوت ،يعين اإلنسان
ال يصل إىل حد االمتاء وال يشبع إال إذا انقطع عن الدنيا ،يعين ال يشبع من الدنيا حىت ميوت.
ب":
هذه األحاديث كلها سبق وأن مرران عليها لكننا نريد فقط أن نزيد زَيدة يف " َويَتوب َّ
اَّلل َعلَى َم ْن ََت َ
ب" يعين هللا يقبل التوبة من اْلريص على املال كما يقبلها من غريه
يف كل األحاديث ختم اْلديثَ " :ويَتوب َّ
اَّلل َعلَى َم ْن ََت َ
معناه أنه املفروض يتوب من حرصه على املال ،يتوب من هذه املشاعر القلبية.
قيل وفيه إشارة إىل ذم االستكثار من مجع املال ومتين ذلك واْلرص عليه لإلشارة إىل أن الذي يرتك ذلك يطلق عليه أنه
َتب.
ب"
انظروا َلذا اْلرص يف القلب ملا يلح على النفس ُيتاج توبةَ " :ويَتوب َّ
اَّلل َعلَى َم ْن ََت َ
وُيتمل أن يكون َتب ابملعىن اللغوي وهو مطلق الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمين.
يعين يتوب عن أن جيمع املال ويتوب عن كثرة متنيه ،يعين يتوب عن:
 oفعل البدن
أيرا عن فعل القلب.
 oويتوب ً
فعل القلب التمين ،متين مجع املال ،هذه اخلياالت اليت تدخل على كثري من الشباب أنه يفعل ويفعل ويعيش ويشرتي ،هذا
ب" .
التمين كما هو وارد يف اْلديث حىت هذا التمين والتمين فعل القلب ُيتاج إىل توبةَ " :ويَتوب ا ََّّلل َعلَى َم ْن ََت َ
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.
أصا يف اْلياة كلها يعيش يف صراع بني ما جبل عليه وبني ما يريده هللا عز وجل ،ولذلك ملا نتذكر يف
اتفقنا أن اإلنسان ً
ِّ
ِّ ِّ
وعا (َ )2٠وإِّ َذا
وعا ( )1٩إِّ َذا َم َّسه الشَُّّر َجز ً
نسا َن خل َق َهل ً
سورة املعارج هللا عز وجل أخربان عن شيء من طباعنا﴿ :إ َّن ْاإل َ
اخلي ر منوعا ( )21إَِّّال الْم ِّ
ني فاملصلون يعاجلون ما وقع َلم من طباع و ما ابتلوا منها.
َم َّسه َْْ َ ً
صل َ
َ
ب" املقصود أن من جاهد نفسه وبذل جهده إلزالة هذه اجلبلة ُيفظه هللا.
فمعىن ذلكَ " :ويَتوب َّ
اَّلل َعلَى َم ْن ََت َ

قوله" :حىت نزلت أَلاكم التكاثر" قال ابن بطال وغريه :قوله "أَلاكم التكاثر" خرج على لفظ اخلطاب ألن هللا فطر الناس
على حب املال والولد فلهم رغبة يف االستكثار من ذلك ومن لزم ذلك الغفلة عن القيام مبا أمروا به حىت يفاجئهم املوت.
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غافا إىل أن يلحقه املوت!
يعين الذي يبقى على طبعه يف االستكثار سيبقى ً
"ابب َما ي تَّ َقى ِّم ْن فِّْت نَ ِّة امل ِّال" يعين هذا عمل
سنقول أن هللا عز وجل زينه يف نفوسنا وابتاان به فاْلل اجملاهدة! والبابَ :
َ
أنت تبذل جهدك من أجل حتقيقه.
ويف أحاديث الباب ذم اْلرص والشره ومن  مَّ آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة ابليسري والرضا ابلكفاف.
مر معنا وسيمر مرة أخرى مسألة العاقة ابملال ،كما قرأان يف تفسري الشيخ السعدي أنه قسم الناس إىل قسمني يف عاقتهم
ابملال.
هبذا انتهينا من هذا الباب وسنبتدئ ابلباب اجلديد:

ال اخ ِ
ِ
صلَّى َّ
ض ارةٌ ُحل اْوةٌ"
"ه اذا ال اْم ُ
اَّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام :ا
َّب ا
اَبب قا ْول النِ ِي

اَّلل تَ َع َاىل{ :زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِنيَ وَالْقَنَاطِريِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
َوقَ َال َّ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذََٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ ْنيَا} ،قَ َال ع َمر :اللَّه َّم إِّ َّان َال نَ ْستَ ِّطيع إَِّّال أَ ْن نَ ْفَر َح ِّمبَا
ك أَ ْن أنْ ِّف َقه ِّيف َح ِّق ِّه.
َسأَل َ
َزيَّْن تَه لَنَا ،اللَّه َّم إِِّّين أ ْ
بياان ابلنسبة لنا كيف حتصل عملية التقوى ،هذه اآلَيت مرت معنا وتناقشنا فيها لكن
كام عمر رضي هللا عنه سيزيد األمر ً
اضحا إن شاء هللا.
نعيدها ليبقى األمر و ً
الباب فيه مجلتان :مجلة نبوية ومجلة من كام هللا عز وجل.
اَّلل علَي ِّه وسلَّم" :ه َذا الْمال خ ِّ
رَرةٌ ح ْل َوةٌ"
َابب قَ ْوِّل النِّ ِّ
صلَّى َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َِّب َ
ب الش ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اَّلل تَ َع َاىل﴿ :زيِّ َن لِّلن ِّ
ني
َوقَ َ
ال َّ
َّه َوات م ْن الن َساء َوالْبَن َ
َّاس ح ُّ َ
هذا العنوان ،وحتته:
ِّ
ِّ
ك أَ ْن أنِّْف َقه ِّيف َح ِّق ِّه.
قَ َ
َسأَل َ
ال ع َمر :اللَّه َّم إِّ َّان َال نَ ْستَطيع إَِّّال أَ ْن نَ ْفَر َح مبَا َزيَّْن تَه لَنَا ،اللَّه َّم إِِّّين أ ْ
 م أتى هذا اْلديث:

ِّ
ِّ
صلَّى هللا َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم فَأ َْعطَ ِّاين  ،مَّ َسأَلْته فَأ َْعطَ ِّاين  ،مَّ َسأَلْته فَأ َْعطَ ِّاين،
َع ْن َحك ِّيم بْ ِّن حَزٍام ،قَ َالَ :سأَلْت النِّ َّ
َِّب َ
ثاث مرات ،سأله من مال الفيء سأله من بيت مال املسلمني فأعطاه املرة الثانية الثالثة.

ِّ
ِّ
َخ َذه بِّ ِّط ِّ
يب
 مَّ قَ َالَ (( :ه َذا املَال)) َورَّمبَا قَ َال س ْفيَان :قَ َال ِّيل (( ََي َحكيم ،إِّ َّن َه َذا املَ َال َخرَرةٌ ح ْل َوةٌ ،فَ َم ْن أ َ
ورَك لَه فِّ ِّيه ،ومن أَخ َذه ِِّبِّ ْشر ِّ
س ب ِّ
اف نَ ْف ٍ
نَ ْف ٍ
س َملْ ي بَ َارْك لَه فِّ ِّيهَ ،وَكا َن َكالَّ ِّذي َأيْكل َوالَ يَ ْشبَعَ ،واليَد الع ْليَا َخْي ٌر
ََ ْ َ
َ
الس ْفلَى)).
ِّم َن اليَ ِّد ُّ
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ال س ْفيَان" أحد رواة اْلديث.
"ورَّمبَا قَ َ
َ
يعين إما قال النِب صلى هللا عليه وسلمَ « :ه َذا املال»
َ
ورمبا قالََ « :ي َح ِّكيم»

إذن حكيم ابن حزام رضي هللا عنه طلب املرة األوىل أعطاه النِب صلى هللا عليه وسلم والثانية والثالثة  م َّبني له قال له« :إِّ َّن
ورَك لَه فِّ ِّيه ،ومن أَخ َذه ِِّبِّ ْشر ِّ
ه َذا امل َ ِّ
َخ َذه بِّ ِّط ِّ
س ب ِّ
اف نَ ْف ٍ
يب نَ ْف ٍ
س َملْ ي بَ َارْك لَه فِّ ِّيهَ ،وَكا َن َكالَّ ِّذي َأيْكل
َ
ََ ْ َ
ال َخرَرةٌ ح ْل َوةٌ ،فَ َم ْن أ َ
َ
َ
الس ْفلَى» اليت تطلب.
َوالَ يَ ْشبَعَ ،واليَد الع ْليَا» اليت تنفق « َخْي ٌر ِّم َن اليَ ِّد ُّ

نعود إىل اآلية.
اخلي ِّل الْمس َّوم ِّة و ْاألَنْع ِّام و ْ ِّ ِّ
الذه ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ب الش ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
﴿زيِّ َن لِّلن ِّ
ك
اْلَْرث َٰذَل َ
َّه َوات م َن الن َساء َوالْبَن َ
ني َوالْ َقنَاط ِّري الْم َقنطََرةِّ م َن َّ َ
ب َوالْفرَّة َو َْْ
َّاس ح ُّ َ
ََ َ َ َ
متاع ْ ِّ
ِّ
نده حسن الْم ِّ
آب
ََ
اْلَيَاة الدُّنْيَا َواللَّ ه ع َ ْ َ

أخرب سبحانه وتعاىل يف اآلية أنه ابتلى الناس بتزيني هذه األمور ،تزيينها يف النفس يعين تصبح معجبة ،النفس متيل إليها
ب الشَّهو ِّ
وحتبها وتفرح بوجودها﴿ ،زيِّ َن لِّلن ِّ
ات  م عد هللا عز وجل لنا هذه الشهوات:
َّاس ح ُّ َ َ
 oالنساء وهي أكثر ما ابتلي به الناس من جهة احملبة
  oم البنني

  oم املال القناطري املقنطرة من الذهب والفرة ،ال ُيبون املال جملرد أهنم ينتفعوا به لكن القناطري املقنطرة يعين ُيبون مجعه
واستكثاره.
اخلَْي ِّل الْم َس َّوَم ِّة اليت تكون الهية لقلب من وقع يف قلبه عشق اخليل.
﴿و ْ
 oو ً
أيرا مما يفنت الناس َ
﴿و ْاألَنْ َع ِّام املقصود هبا البهائم اليت أييت من ورائها إنتاج ،فالذي يعايش هذه املسألة يعرف كم يقع اْلب فيها ألهنا ملا
َ o
تنتج وتكثر ومتَل العني فيصبح القلب متعلق هبا خائف عليها ال يريدها أن مترض ويدافع عنها.
 oومثله اْلروث املزارع ما يزرعون ،كيف يكون القلب متعلق ابلزرع ينبت ويثمر وينزل املطر عليه.
هذا كله مما ينجذب القلب إليه فيشغل اإلنسان ،ولذلك مر معنا يف السياق أن هللا عز وجل خيربان بعد هذه اآلَيت أنه
ينبؤان خبري من هذا كله للذين اتقوا عند رهبم جنات دجري من حتتها األهنار.
فاملقصود أن هذا التزيني ابتاء واختبار للناس ،ونبقى نعيد على أنفسنا هو ابتاء واختبار واملطلوب منا أن جناهد من أجل
ِّ
ِّ
ك أَ ْن أنِّْف َقه ِّيف َح ِّق ِّه"
َسأَل َ
أن نصل ،لكن عمر رضي هللا عنه قال" :اللَّه َّم إِّ َّان َال نَ ْستَطيع إَِّّال أَ ْن نَ ْفَر َح مبَا َزيَّْن تَه لَنَا ،اللَّه َّم إِِّّين أ ْ
سنقرأ القصة اليت قال فيها عمر هذه اجلملة لكن ماذا نفهم من كام عمر رضي هللا عنه؟
نفهم أنه ليس مطلوب منا أن نكون مثالي ني ملا نرى اخلري ال تتحرك قلوبنا دجاهه ونفرح إَّنا املقصود أنه ملا أييت اخلري وحىت
لو حصلت هذه اْلركة الطبيعية املوجودة يف النفوس ماذا نفعل بعدما ُيصل هذا األمر؟ كما قال عمر رضي هللا عنه" :اللَّه َّم
ك أَ ْن أنِّْف َقه ِّيف َح ِّق ِّه" يعين ال نصبح رهناء له وعبيد له إَّنا مباشرة من اْلركة الطبيعية اليت حتصل يف النفوس إىل
َسأَل َ
إِِّّين أ ْ
سبيا.
التخلص منها ما استطعنا إىل ذلك ً
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أبدا أي ميل للدنيا وال حب َلا ال ليس هذا هو املقصود ،فنحن خلقنا وقد
والبعض يتصور أن املطلوب نفسه ال يقع فيها ً
سبيا.
ابتلينا لكن املطلوب ملا أيتيك مثل هذا أن دجاهد ما استطعت إىل ذلك ً
سنقرأ القصة اليت أتى فيها كام عمر رضي هللا عنه.
ِّ ٍ
اخلَطَّ ِّ
ص ِّ
ي أ َّ
ب َوغ ِّط َي
َن ع َمَر بْ َن ْ
ار ُّ
اب أَتَى ِّمبَ ٍال ِّم َن الْ َم ْش ِّرِّق ي َقال لَه نَ ْفل كِّ ْسَرى فَأ ََمَر بِِّّه فَص َّ
َع ْن َُْي ََي بْ ِّن َسعيد ه َو ْاألَنْ َ
يعين أَته مال من املشرق يقال له نفل كسرى ،النفل كأنه الزَيدة من أمواله ،أو الذي كسبوه بعدما انتهى القتال معهم،
كسرى املقصود هم أهل فارس من املشرق
ِّ ِّ
فَأَمر بِِّّه فَص َّ ِّ
ف َعْنه
اجتَ َمعوا  مَّ أ ََمَر بِّه فَكش َ
َّاس فَ ْ
ب َوغط َي  مَّ َد َعا الن َ
ََ
يريد أن يوزعه.
ِّ ِّ
اَّلل عَّز وج َّل فَ َقالوا لَه ما ي ب ِّك َ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اَّلل لَنَا
ني َه ِّذهِّ َغنَائِّم َغنِّ َم َها َّ
يك ََي أَم َري الْم ْؤمن َ
َ ْ
فَإذَا حل ،ي َكثريٌ َو َج ْوَهٌر َوَمتَاعٌ فَبَ َكى ع َمر َو ََح َد ََّ َ َ َ
َونََز َع َها ِّم ْن أ َْهلِّ َها،

هم يقولون له ما الذي يبكيك هذه غنائم وصلت لنا !
ٍ
ِّ
ِّ ِّ
استَ َحلُّوا ح ْرَمتَ ه ْم
فَ َق َ
الَ :ما فت َح م ْن َه َذا َعلَى قَ ْوم إَِّّال َس َفكوا د َماءَه ْم َو ْ
يعين مثل هذا ملا يفتح على أي قوم ُيصل التنافس وُيصل االقتتال وحتصل األحقاد ،يعين ملا ال يكون عندهم يكونوا
ويتبني لنا يف سورة األنفال ماذا حصل بني الصحابة
سيتبني لنا ملا نبدأ مبطلع سورة األنفال َّ
مكتفيني شر هذه املشاعر ،وهذا َّ

وكيف أن هذا املال إذا فتح على اخللق ُيصل بينهم تنافس .
ِّ ِّ ِّ
ك الْم ِّال منَ ِّ
اَّللِّ بْن أ َْرقَ َمَ :ح َّىت َم َىت َْحتبِّسه َال ت َق ِّسمه،
اطق َو َخ َو ِّاِت فَرفِّ َع ،فَ َق َ
قَ َ
ال لَه َعْبد َّ
ال فَ َح َّدثَِّين َزيْد بْن أ ْ
َسلَ َم أَنَّه بَق َي م ْن ذَل َ َ َ
ار ًغا فَ ِّ
ِِّّ ِّ
ط َشي ئا ِّيف ح ِّ ٍ
آذِّين بِِّّه ،فَلَ َّما رآه فَ ِّ
ال :بَلَى إِّذَا رأَيْتَِّين فَ ِّ
استَكْثَ َره  مَّ
قَ َ
ار ًغا بَ َس َ ْ ً
صبَّه فَ َكأَنَّه ْ
ش َخنْلَة  مَّ َجاءَ به ِّيف مكْتَ ٍل فَ َ
َ
َ
ت لَنَا
ال{ :ال َّلهُمَّ أَ ْنتَ ُقلْ َ
غ ِّمْن َها  مَّ قَ َ
قَ َ
ت زُيِّ َن لِلنَّاسِ حب الشَّهَوَات} فَتَ َا ْاآليَةَ َح َّىت فَ َر َ
ال َال نَ ْستَ ِّطيع إَِّّال أَ ْن ِّحن َّ
ب َما َزيَّْن َ
ِّ
ِّ
ِّ
ك فَ َما قَ َام َح َّىت َما بَِّق َي ِّمْنه َش ْيءٌ!
فَق ِّين َشَّره َو ْارزقِّْين أَ ْن أنْف َقه ِّيف َحق َ
يعين بعدما وزع أوله بقي منه شيء فحبسه وقال له من خيدمه أو من يعينه يف قراء شؤون املؤمنني إىل مىت؟
فقال:
ار ًغا فَ ِّ
بَلَى إِّذَا رأَيْتَِّين فَ ِّ
آذِّين بِِّّه،
َ
ذكرين به ،املهم أنه وضعه وفرغه من مكتل فكأن عمر رضي هللا عنه استكثره ووقع يف قلبه ،فقال هذا القول:
ت زيِّ َن لِّلن ِّ
ت لَنَا فَ ِّق ِّين َشَّره
غ ِّمْن َها  مَّ قَ َ
َّه َوات ،فَتَ َا ْاآليَةَ َح َّىت فَ َر َ
ال َال نَ ْستَ ِّطيع إَِّّال أَ ْن ِّحن َّ
ب َما َزيَّْن َ
ت ق ْل َ
اللَّه َّم أَنْ َ
َّاس حب الش َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َو ْارزقِّْين أَ ْن أنْف َقه ِّيف َحق َ
ك فَ َما قَ َام َح َّىت َما بَق َي مْنه َش ْيءٌ
يعين قد يطمع اإلنسان بسبب وجود املال فا ينفقه يف حقه وال يعطيه أهله ،أو يوسوس له الشيطان أن استكثر منه وأبقيه
تنتفع به إىل آخره.
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إذن كام عمر رضي هللا عنه معناه أن كل الناس ابتلوا أبن يزين َلم حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة لكن
الذي يفلح هو من جياهد ما استطاع ومن  م ينفقه يف حقه ،وقد ورد عن النِب صلى هللا عليه وسلم أن هللا عز وجل أنزل
املال لتقام الصاة وتؤدى الزكاة وجياهد يف سبيل هللا كما ورد يف أواخر سورة اْلديد اخلرب عن إنزال اْلديد واخلرب عن إعطاء
أهل الدنيا ما معهم من الدنيا من أجل إقامة دين هللا ،لكن ابتلي اإلنسان حببها فصار هذا هو الصراع بني أين أمتلك وأبقي
وبني أين أتقرب وأنفق ،ومن علم حقيقة اآلخرة وعلم القراء والقدر علم أن ال شيء كتب له سيتمتع به سينزع منه!
كل شيء كتب لك ستمتع به سيبقى لك! ستمتع به من اليقني وما تنفقه يقربك إىل هللا.
أنيت لنفهم اْلديث.
هذا حكيم ابن حزام صحايب معلومة صحبته ابلنِب صلى هللا عليه وسلم فطلب من النِب صلى هللا عليه وسلم املرة بعد املرة
ال خ ِّ
رَرةٌ ح ْل َوةٌ» وقد مر معنا ساب ًقا ان هذا املال خررة حلوة يعين
املال ،فقال له النِب صلى هللا عليه وسلم« :إِّ َّن َه َذا املَ َ َ
مثل ما ينبت اجلدول ،اجلدول ينبت نبتة خررة تبهج الناظر وحلوة يعين مذاقها لذيذ ،تفنت من يراها ،الذي يعرف مذاقها
ويرى صورهتا يفنت هبا وُيرص على مجعها ،وقد مر معنا تشبيه النِب صلى هللا عليه وسلم آلكل هذا املال اخلررة اْللوة
كالبهيمة ملا أتكل مما ينبته اجلدول ،وكيف أتكل أتكل أتكل حىت متوت أو تكاد متوت ،متوت حبطًا أو تلم تكاد متوت،
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؟
واملشكلة الثانية أنه زين يف قلوبنا حبه!
يعين املشكلتني:
 اْلاجة إىل املال.
 واْلاجة الثانية اْلب والرغبة فيه.
ورَك لَه فِّ ِّيه ،ومن أَخ َذه ِِّبِّ ْشر ِّ
َخ َذه بِّ ِّط ِّ
س ب ِّ
اف نَ ْف ٍ
يب نَ ْف ٍ
س َملْ ي بَ َارْك لَه فِّ ِّيه»
ََ ْ َ
واْلل كما ذكر النِب صلى هللا عليه وسلم«:فَ َم ْن أ َ
َ
نفهم ما معىن طيب نفس وما معىن استشراف نفس
معىن االستررا .

 oاالستشراف هو الطمع ،مستشرف املسألة يعين طامع فيها ،قد أكثر التفكري فيها حبيث أن نفسه أصبحت كاليت تطل من
علو َلذا األمر وتنتظره وتنتظره ،فاستشراف النفس هو الطمع بكلمة خمتصرة.
عبدا عف نفسه عن املسألة وصرف عقله عن الطمع وبذل جهده يف االتكال على
 oيف مقابل أن طيب النفس معناه أن ً
هللا.
فطيب النفس ما صفته؟
األمر األول :عف نفسه عن املسألة فا يسأل.
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دائما ابلقراء والقدر
واألمر الثاين :صرف نفسه عن املطامع ،يعين ال دجده يفكر فقط يف الدنيا واملال إَّنا يقبل ويرضي نفسه ً
الس ْفلَى" ألن طيب
أن ما قسم يل سيأتيين ولذلك يف آخر اْلديث النِب صلى هللا عليه وسلم قالَ " :واليَد الع ْليَا َخْي ٌر ِّم َن اليَ ِّد ُّ
النفس ليست يده سفلى ،الذي أيخذه بطيب نفس يده ليست سفلى بل يده عليا.
ملاذا يده عليا ابلرغم من أنه أيخذ؟ ألنه ما استشرف فاهلل يسوق له املال يف حال تبقى يده عليا فيها.
مرة أخرى؛ هذا املال ابتلينا فيه أبمرين:
ابْلاجة إليه ،يعين ال نستطيع أن نقري حوائجنا إال ابملال .واألمر الثاين أننا ابتلينا حببه.
َخ َذه بِّ ِّط ِّ
يب نَ ْف ٍ
س بوِّرَك لَه فِّ ِّيه» السؤال
فماذا نفعل معه؟ النِب صلى هللا عليه وسلم وصف ْلكيم ابن حزام الدواء «فَ َم ْن أ َ
ما طيب النفس؟ طيب النفس له صفات:

أحدا يشبه فيه أنه ميكن أن
الصفة األوىل :أن يكون اإلنسان ليس ً
سائا إَّنا يعف نفسه عن املسألة فهو ليس كمن يرى ً
يعطيه فيبقى ُيكي له ظروفه وأحواله فهو عفيف من جهة السؤال.

الصفة الثانية :ليس بطامع ،مبعىن أن املال مل يشغل تفكريه.
الصفة الثالثة :أنه ر ٍ
اض عن ربه الذي يعطيه ويسوقه له من اخلري واثق فيه ،الذي يسوقه له من خريات أيخذه والذي ال
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
تنفق فيعطيها املرة ويعطيها الثانية ويعطيها الثالثة وهي ال ترى نفسها أهنا طامعة وأنه عادي هذا زوجها البد أن يعطيها
ويعطيها ويعطيها فتدخل يف هذا اْلديث أن اإلنسان أ ًَي كان الذي سيمد يده له يقال له ما أيتيك بطيب نفس هللا سيبارك

لك فيه ،وما أيتيك من جهة االستشراف مل يبارك لك فيه.
أصا
االستشراف يعين يطمع ،يستشرف يعين ينظر إىل املال ،يستشرف يعين ينشغل به ،فلما تبقى املرأة طوال الوقت تقول ً
زوجي عنده ملاذا ال يعطيين ،أو ميلك ملاذا يبخل علي! مع أنه أعطاها املرة بعد املرة وقريت الررورة وقريت اْلاجة وقري
أوال  م يكون كالذي أيكل وال يشبع ،ألننا نتصور
أيرا لكن مع ذلك هي ترى أنه البد أن يعطيها فا يبارك َلا فيه ً
التوسع ً

أن هذا اْلديث فقط لشخص فقري وأييت إىل غين وأيخذ منه ،ال ليس األمر كذلك ،إَّنا حىت يف نفس اْلياة ملا يكون هناك
هذا الطمع ال يبارك لإلنسان يف حياته ،ال يبارك له يف ماله.
خبيا أن أتخذ
خبيا قد أذن يف الشرع للمرأة إن كان ً
أيرا ،وإن كان ً
هذه املسألة تتصل ابلررورَيت واْلاجات والتوسع ً
بعض اليسري من ماله من أجل اإلنفاق على الررورَيت واْلاجات ،لكن حنن ال نتكلم عن أنه خبيل إَّنا نتكلم عن اْلالة
الثانية وهي أن املرأة هي الطامعة والشرهة وتظن أن املفروض تستنفذه بناء على قواعد كثرية قد وضعتها النساء يف اْلياة منها
خذي ماله من أجل أن ال يتزوج عليك! خذي ماله من أجل أشياء كثرية قائمة وضعناها ألنفسنا ،هذا يدخل يف هذا
َخ َذه
اْلديث هذا ال يبارك لنا فيه ،والذي يبارك لنا فيه ما أنخذه بطيب نفس ،فقال النِب صلى هللا عليه وسلم" :فَ َم ْن أ َ
ورَك لَه فِّ ِّيه ،ومن أَخ َذه ِِّبِّ ْشر ِّ
بِّ ِّط ِّ
س ب ِّ
اف نَ ْف ٍ
يب نَ ْف ٍ
س َملْ ي بَ َارْك لَه فِّ ِّيهَ ،وَكا َن َكالَّ ِّذي َأيْكل َوالَ يَ ْشبَعَ ،واليَد الع ْليَا َخْي ٌر ِّم َن اليَ ِّد
ََ ْ َ
َ

الس ْفلَى" فهذا كله يف إطار اْلياة أ ًَي كان الطالب واملطلوب منه.
ُّ
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أيرا حنن حنتاجه فماذا
ملا نقول أن هللا عز وجل قد ابتاان وزين لنا اْلياة الدنيا واملال حنتاجه مع الزينة وحب املال لكن ً
نفعل؟
ورَك لَه فِّ ِّيه ،ومن أَخ َذه ِِّبِّ ْشر ِّ
َخ َذه بِّ ِّط ِّ
س ب ِّ
اف نَ ْف ٍ
يب نَ ْف ٍ
س َملْ ي بَ َارْك لَه فِّ ِّيهَ ،وَكا َن َكالَّ ِّذي َأيْكل َوالَ يَ ْشبَع" هذه
ََ ْ َ
سنقول" :فَ َم ْن أ َ
َ

قاعدة ،ال يقال لك ال أتخذ املال أو ال تستعمل املال أو إذا مد لك املال ال أتخذه ،ليس هذا الذي املقصود ،أنت تكون
سائر يف حالك وهللا يرزقك من حيث ال حتتسب ،ال يقال لك املال بنفسه ذنب ،بل يقال لك ال تطمع فيه ،وال تشغل
قلبك به ،وال تطلبه فتنكسر وتصبح ذليل بني يدي الناس إَّنا إن أَتك منه من غري استشراف نفس وأخذته بطيب نفس
مبعىن أنك مل تطمع مبا عند الناس بورك لك فيه وانتفعت به ،والذي أخذته ابستشراف نفس ال يبارك لك فيه وتكون كالذي
أيكل وال يشبع ،من أجل أن ال يتصور أن الشريعة أتمرك أبن ال تستعمل املال ،ليس هبذه الطريقة إَّنا املقصود ال تطمع ،ال
يشغلك ،ال يصبح قلبك ال يفكر إال فيه.
أنيت لصاحب املال:

ِ ِ
اَبب اما قا َّد ام م ْن امال ِه فا ُه او لاهُ
ث ب ِّن سوي ٍد ،قَ َال عبد َِّّ
ع ِّن اْل ِّ ِّ
ِِّّ
ِّ
ب إِّلَْي ِّه ِّم ْن َمالِِّّه؟))
َح ُّ
اَّلل :قَ َال النِّ ُّ
َْ
ار ْ َ ْ
َِّب َ
صلَّى هللا َعلَْيه َو َسلَّ َم(( :أَيُّك ْم َمال َو ِّارثه أ َ
َ َ
يعين أيكم ُيب أن يذهب ماله إىل وارثه أحب إليه من أن يستمتع هو مباله

اَّللِّ ،ما ِّمنَّا أَح ٌد إَِّّال ماله أَح ُّ ِّ
َخَر))
قَالواََ :ي َرس َ
َّمَ ،وَمال َو ِّارثِِّّه َما أ َّ
ب إِّلَْيه ،قَ َال(( :فَِّإ َّن َمالَه َما قَد َ
َ َ
َ
ول َّ َ
اْلديث واضح ،املقصود من فيكم ُيب أن يستمتع مباله من ورائه وهو ال يستمتع؟ كلهم قالوا ال َيرسول هللا ،كلنا حنب أن
فبني َلم كيف يكون االستمتاع اْلقيقي وكيف هو يستمتع وال
نستمتع حنن مبالنا أحب إلينا من أن يستمتع غريان مبالناَّ ،
يكون مال للوارث يستمتع به.
َّم" يعين مالك اْلقيقي هو الذي تقدمه بني يديك فتجده يف قربك ،دجده يوم القيامة ،دجده ملا تلقى هللا.
"فَِّإ َّن َمالَه َما قَد َ
َخَر" يعين كل شيء حبسته سيكون يف اْلقيقة لست أنت الذي تستمتع به إَّنا يستمتع به وارثك.
" َوَمال َو ِّارثِِّّه َما أ َّ
خريا مما حتبس لغريك ،لكن هل هذا يناقض
املقصود ملا تفكر يف املال وحبسه فكر يف املوت وفجأته واعلم أنك تقدم لنفسك ً
أيرا أمر أبن نبقي ورثتنا أغنياء؟
كون أن النِب صلى هللا عليه وسلم أمر وهللا عز وجل يف كتابه ً

اجلواب ال يناقره ،ألن بقاء ورثت نا أغنياء معناها منع اإلنسان من التصدق بكل ماله ،يعين مل يقال لك تصدق بكل مالك
إَّنا اترك شيء لورثتك لكن ال ترتك كل شيء لورثتك.
مثا عني ميلكها مثل بيت أرض مزرعة
بياان
خصوصا ملن كان َلم مورد شهري ويساق َلم أموال ويعلم أن هناك ً
ونزيد األمر ً
ً
دائما ،يعين لن
هبذه الصورة وأييت من ورائها وارد فالعني مادام هي حمبوسة إذن العني ستبقى للوارث ،فاجعل واردها منفق ً
مثا
مثا كاملاشية وعندي سيولة من العني احملبوسة بيت وأييت من وراءه ً
ترتك وارثك فقري إَّنا العني احملبوسة عندي كاملزرعة ً
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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.
إذن اْلديث ال يعارض حديث أن ترتك ورثتك أغنياء خري من أن ترتك ورثتك أغنياء ،فاملقصود ال تتصدق بكل مالك لكن
تصدق مبا تستطيع من املال وتسمح به نفسك وإن كان هناك عني أبقاها وإن كان هناك مال سيولة أنفق ثلثه وأبقي ثلثيه
ال أبس ،إذا مل يكن هناك عني وهناك مال فقط سيولة أنفق ثلثه على األقل وأبقي الثلثني لورثتك.
على كل حال البد أن يعلم أن املال ابتاان هللا به أعطاان هللا إَيه إلقامة الصاة وإيتاء الزكاة يعين إيتاء الصدقة واإلنعام على
النفس يف املستقبل ،فتنعم نفسك مبستقبل يف القرب ومستقبل يف الظلمة ومستقبل يف الصراط ومستقبل ملا تلقى هللا ومستقبل
ملا تقرتب الشمس من الناسَ ،لذا أعطاان هللا عز وجل املال.
الباب الثالث عشر:

ب ال ُْم ْكثِ ُرو ان ُه ُم ال ُْم ِقلو ان
اَب ُ

َوقَ ْوله تَ َع َاىل{ :مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ

الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُو َن}
اَّلل عْنه ،قَ َال :خرجت لَي لَةً ِّمن اللَّي ِّايل ،فَِّإ َذا رسول َِّّ
ِّ
صلَّى هللا َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ميَْ ِّشي
َع ْن أَِّيب َذ ٍر َرض َي َّ َ
اَّلل َ
ََ ْ ْ َ َ
َ
ِّ
ِّ
َح ٌد ،قَ َال :فَ َج َع ْلت أ َْم ِّشي ِّيف ِّظ ِّل
س َم َعه إنْ َسا ٌن ،قَ َال :فَظَنَ ْنت أَنَّه يَكَْره أَ ْن ميَْش َي َم َعه أ َ
َو ْح َدهَ ،ولَْي َ
ت فَ َر ِّآين ،فَ َق َالَ (( :م ْن َه َذا؟)) ق ْلت :أَبو ذَ ٍرَ ،ج َعلَِّين ا ََّّلل فِّ َداءَ َك ،قَ َالََ (( :ي أ ََاب ذَ ٍر
ال َق َم ِّر ،فَالْتَ َف َ
تَعالَه)) قَ َال :فَمشيت معه ساعةً ،فَ َق َال(( :إِّ َّن املكْثِّ ِّرين هم امل ِّقلُّو َن ي وم ِّ
اَّلل
القيَ َام ِّة ،إَِّّال َم ْن أ َْعطَاه َّ
َ ْ
َ َْ َ َ َ َ
َْ َ
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اعةً ،فَ َق َال
ني يَ َديْه َوَوَراءَهَ ،و َعم َل فيه َخْي ًرا)) .قَ َال :فَ َم َشْيت َم َعه َس َ
َخْي ًرا ،فَنَ َف َح فيه َميينَه َوِشَالَه َوبَ ْ َ
ِّيل(( :اجلِّس ها هنا)) قَ َال :فَأَجلَس ِّين ِّيف قَ ٍاع حولَه ِّحجارةٌ ،فَ َق َال ِّيلِّ (( :
س َها هنَا َح َّىت أ َْرِّج َع
ْ ْ َ َ
ْ
َْ
ََ
ْ َ
اجل ْ
ث  ،مَّ إِِّّين َِّمس ْعته َوه َو م ْقبِّ ٌلَ ،وه َو
ث َع ِّين فَأَطَ َال اللُّْب َ
ك)) قَ َال :فَانْطَلَ َق ِّيف اْلََّرةِّ َح َّىت الَ أ ََراه ،فَلَبِّ َ
إِّلَْي َ
اَّلل فِّ َداءَ َك،
اَّللِّ َج َعلَِّين َّ
ِب َّ
َصِّ ْرب َح َّىت ق ْلتََ :ي نَِّ َّ
يَقولَ (( :وإِّ ْن َسَر َقَ ،وإِّ ْن َز َن!)) قَ َال :فَلَ َّما َجاءَ َملْ أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
َم ْن ت َكلِّم ِّيف َجانِّ ِّ
ض
ك ِّج ِّْربيل َعلَْي ِّه َّ
ك َشْي ئًا؟ قَ َال(َ(" :ل َ
َح ًدا يَ ْرجع إِّلَْي َ
الساَمَ ،عَر َ
ب اْلََّرةَِّ ،ما َمس ْعت أ َ
ِّيل ِّيف َجانِّ ِّ
ات الَ ي ْش ِّرك ِّاب ََّّللِّ َشْي ئًا َد َخ َل اجلَنَّةَ ،ق ْلتََ :ي ِّج ِّْربيل،
ب اْلََّرةِّ ،قَ َال :بَ ِّش ْر أ َّمتَ َ
ك أَنَّه َم ْن َم َ
ب اخلَ ْمَر)).
َوإِّ ْن َسَر َقَ ،وإِّ ْن َز َن؟ قَ َال :نَ َع ْم قَ َال :ق ْلتَ :وإِّ ْن َسَر َقَ ،وإِّ ْن َز َن؟ قَ َال :نَ َع ْمَ ،وإِّ ْن َش ِّر َ
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هذا من األدب أن أبو ذر رضي هللا عنه رأى النِب صلى هللا عليه وسلم ميشي يف الليل وحده ،وهو خرج فوجده ميشي فظن
أن النِب صلى هللا عليه وسلم ال ُيب أن يكون معه أحد.
املقصود أنه حىت هذا مع ارتكاب الذنوب أييت التوحيد فيكون سببًا لعدم خلود اإلنسان يف النار.
فالشاهد هنا يف أن املكثرين هم املقلون يوم القيامة ،يعين املكثرون من املال ومجعه هم القليل يوم القيامة

 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.
سنعيد األم ر على القاعدة اليت مرت معنا ألهنم مل يفعلوا مثلما قال النِب صلى هللا عليه وسلم فاستثىن النِب صلى هللا عليه
ِّ ِّ ِّ ِّ
ني يَ َديِّْه َوَوَراءَهَ ،و َع ِّم َل فِّ ِّيه َخْي ًرا"
وسلم قال " :إَِّّال َم ْن أ َْعطَاه َّ
اَّلل َخْي ًرا" يعين املال" ،فَنَ َف َح فيه َميينَه َوِشَالَه َوبَ ْ َ
وانظروا " نفح" هذه لفظة أتيت ابلسرعة ،كأنه فرق ميينه وِشاله وبني يديه ومن ورائه ،يعين مل يرتك جهة إال وقد أنفق فيها
أيرا يف اآلخرة.
مكثرا ً
وعمل فيه ً
خريا ،هذا لن يكون مكثر يف الدنيا مقل يف اآلخرة إَّنا سيكون مكثر يف الدنيا ونفعه فكان ً

انتهى الدرس الثامن وهلل اْلمد

17

