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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 ل تفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا  ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــ ُع بِــهِ)
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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:
اّلله اعلاْيه او اسلَّ ام (( اما أهحب أ َّ
صلَّى َّ
هحد ذا اهبًا))
َّب ا
ان ل مثْ ال أ ه
 )14اَبب قا ْول الن ِ
 )15اَبب الْغ ان غ ان النَّ ْفس
ضل الْ اف ْقر
 )16اَبب فا ْ
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
مغفورا لكم ..اللهم آمني.
جنلس جلستنا هذه إن شاء هللا وحنن راجني من هللا أن نكون ممن يقال هلم قوموا ً
الزلنا نتدارس يف كتاب صحيح البخاري ونتدارس كتاب الرقاق وقد وصلنا إىل الباب الرابع عشر.
"َبب الْ ُمكْثُِرو ان ُه ْم الْ ُم ِقلُّو ان" وهو نفس احلديث الذي سنتدارسه.
تدارسنا يف الباب السابق الثالث عشر :ا

اّلله اعلاْيه او اسلَّ ام اما أهحب أ َّ
صلَّى َّ
هحد ذا اهبًا
َّب ا
ان ل مثْ ال أ ه
اَبب قا ْول الن ِ
ِ ِ
َّب صلَّى َّ ِ
ِ
ُحد فا اق اال (( :اي أااَب
قا اال أابُو ذا ٍِرُ :كْن ُ
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام ِيف احَّرةِ الْ امديناة فا ْ
ت أ ْامشي ام اع النِ ِِ ا
استا ْقبا لاناا أ ُ
ان ِعْن ِدي ِمثْل أُح ٍد ه اذا اذهبا َتاْ ِ
اّللِ ،قا اال (( :اما يا ُسُّرِن أ َّ
ضي اعلا َّي اَثلِثاة
ك اي ار ُس ا
ول َّ
ت :لابَّ ْي ا
ذا ٍِر)) قُ ْل ُ
ا ُ ا اً
ِِ ِ ِ
ول بِِه ِيف ِعبا ِاد ا َّّللِ اه اك اذا اواه اك اذا اواه اك اذا اع ْن اَيِينِ ِه
ص ُدهُ لِ اديْ ٍن إَِّال أا ْن أاقُ ا
اوعْندي مْنهُ ديناار إَِّال اشْي ئًا أ ْار ُ
و اعن ِِشاالِِه وِمن اخ ْل ِف ِه)) ُثَّ م اشى فا اق اال(( :إِ
ِ
َّ
ين ُه ْم ْاألاقالُّو ان يا ْوام الْ ِقيا اام ِة إَِّال ام ْن قا اال اه اك اذا
ر
ث
ك
األ
ن
ا
ْ
ْ
ا
ا
ا ْ
ا ْ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ك اال تا ْب ار ْح اح َّّت
اواه اك اذا اواه اك اذا اع ْن اَيِينِ ِه او اع ْن ِشاال ِه اوِم ْن اخ ْلف ِه اوقاليل اما ُه ْم))ُ ،ثَّ قا اال ِل (( :ام اكانا ا
ك))
آتِيا ا
ِ
ِ
ت أا ْن يا ُكو ان قا ْد اعار ا ِ ِ
صلَّى
ص ْو ًت قا ْد ْارتا اف اع فاتا اخ َّوفْ ُ
ُثَّ انْطالا اق ِيف اس اواد اللَّْي ِل اح َّّت تا او اارى فا اسم ْع ُ
َّب ا
ت ا
ض للن ِِ
ِ
َّ ِ
ت :اي
ت قا ْولاهُ ِل اال تا ْب ار ْح اح َّّت آتِيا ا
ت أا ْن آتياهُ فا اذ اك ْر ُ
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام فاأ اارْد ُ
ك فالا ْم أابْ ار ْح اح َّّت أ ااتِن ،قُ ْل ُ
ول َِّ
ِ
ِ
ت :نا اع ْم ،قا اال(( :ذا ااك
ار ُس ا
ت فا اذ اك ْر ُ
ت لاهُ ،فا اق اال (( :اواه ْل اَس ْعتاهُ؟)) قُ ْل ُ
ص ْو ًت اَتاَّوفْ ُ
اّلل لااق ْد اَس ْع ُ
ت ا
ِ ِ
ت :اوإِ ْن از ان اوإِ ْن اسار اق؟
ك اال يُ ْش ِرُك َِب َّّللِ اشْي ئًا اد اخ ال ْ
ات ِم ْن أ َُّمتِ ا
يل أ ااتِن فا اق اال ام ْن ام ا
الانَّةا)) قُ ْل ُ
ج ْْب ُ
قا اال (( :اوإِ ْن از ان اوإِ ْن اسار اق)).
ٍ
ِ ِ
صلَّى
َّب ا
هذا احلديث هو نفسه الذي مر معنا يف الباب السابق ،أورد نفس احلديث حتت َبب آخر وهو ا
"َبب قا ْول الن ِِ
ب أ َّ ِ
ُح ٍد اذ اهبًا" ،وحنن يف السياقات اليت مضت كنا نناقش ونعيد على أنفسنا موقف
َّ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام اما أ ُِح ُّ
ان ِل مثْ ال أ ُ
املؤمن من املال ،وكيف أن املال َبلنسبة للمؤمن الذي يؤمن َبليوم اآلخر إمنا هو وسيلة إلقامة الصالة وإيتاء الزكاة،
وسيلة للقربة إىل هللا ،فليس يف قلبه طمع َبملال طمع من يريد أن يعمر دنياه وال يعمر أخراه ،بل املال يف نظر املؤمن
املتيقن وسيلة إىل اآلخرة.
أيضا نقاش أن هذا ال خيالف أننا طبعنا على حب املال ،البد أن تفهم أننا داخل صراع بني ما طبعنا عليه
ومر معنا ً
وما جبلنا هللا عز وجل عليه وبني ما أمران به ،والتقوى هو أن يغلب ما أمران هللا به الطبع الذي حنن عليه ،وهذا معىن
﴿ونا ْف ٍ
اها﴾ ،الذي زكاها محلها على احلق ،ويف مسألة املال محلها
وراها اوتا ْق او ااها*قا ْد أافْ لا اح ام ْن ازَّك ا
س اواما اس َّو ااها*فاأا ْهلاام اها فُ ُج ا
ا
أيضا من هذا احلديث هذا األمر نفسه.
على اإلنفاق،
وسيتبني ل ً
ِ
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هذا احلديث خمتصر عن األول؛ األول النب صلى هللا عليه وسلم كان يسري وخر أبو ذر ريي هللا عنه َيشي يف ظل
أحدا ،فشعر به النب صلى هللا عليه وسلم فقال من هذا
سائرا فخاف أن ال يريد ً
القمر فرأى النب صلى هللا عليه وسلم ً
قال أبو ذر أان قال له تعال وسار معه وحصل احلديث الذي َسعناه ،هذا جزء آخر مكمل لنفس الرواية ومن طريقة
كامال وهنا أييت جبزء منه وهذه صنعه ملن فقهها استفاد منها.
البخاري اختصار احلديث يعين هنا أييت به ً
ِ
ِ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام ِيف احَّرةِ الْ ام ِدينا ِة" وحرة املدينة معلوم هي منطقة
هنا يف الرواية "قا ا
صلَّى َّ
ال أابُو ذا ٍِر ُكْن ُ
َّب ا
ت أ ْامشي ام اع الن ِِ
أيضا عن العمران ،والذي يسري يف هذه املنطقة يرى حرة املدينة صخورها
خار املدينة بعيدة عن احلرم اآلن وبعيدة ً
سوداء.
ُحد" معناه أهنا يف منطقة بعيدة عن املدينة.
"فا ْ
استا ْقبا لاناا أ ُ
ان ِعْن ِدي ِمثْل أ ٍ
ول َِّ
ِ ِِ ِ
ِ
ال اما يا ُسُّرِن أ َّ
اّلل قا ا
ك اي ار ُس ا
"فا اق ا
ت لابَّ ْي ا
ال " :اي أ ااَب اذ ٍِر قُ ْل ُ
ُحد اه اذا اذ اهبًا َتاْضي اعلا َّي اَثلثاة اوعْندي مْنهُ
ا ُ
ِديناار" يعين النب صلى هللا عليه وسلم ال يسره أن يكون عنده مثل أحد ذهب وحيبسه أكثر من ثالثة ليال.
"إَِّال اشْي ئًا أ ْار ُ ِ ٍ
علي.
ص ُدهُ ل اديْن" يعين مال أحبسه لدين ِ
ول بِِه ِيف ِعب ِاد َِّ
اّلل اه اك اذا اواه اك اذا اواه اك اذا اع ْن اَيِينِ ِه او اع ْن ِِشاالِِه اوِم ْن اخ ْل ِف ِه" ،مبعىن التفريق واإلعطاء.
"إَِّال أا ْن أاقُ ا
ا
" ُثَّ م اشى فا اق ا ِ
ين ُه ْم ْاألاقالُّو ان يا ْوام الْ ِقيا اام ِة" يعين األكثرين من املال اليوم هم املقلون يوم القيامة من احلسنات.
ا
ال" :إ َّن ْاألا ْكثا ِر ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال اه اك اذا اواه اك اذا اواه اك اذا اع ْن اَيينه او اع ْن ِشااله اوم ْن اخ ْلفه اوقاليل اما ُه ْم" يعين الذي يستثىن من األكثرين املقلون
" ام ْن قا ا
يوم القيامة هو الذي يعطي هكذا وهكذا إشارة إىل أنه بدون أن حيسب وبدون أن يرى أنه أنفق فيقع يف قلبه الضيق
واخلوف من الفقر.
ِ
ِ
ت أا ْن
" ُثَّ قا ا
ك اال تاْب ار ْح اح َّّت آتِيا ا
ال ِل " :ام اكانا ا
ص ْو ًت قا ْد ْارتا اف اع فاتا اخ َّوفْ ُ
ك" ُثَّ انْطالا اق ِيف اس اواد اللَّْي ِل اح َّّت تا او اارى فا اسم ْع ُ
ت ا
يا ُكو ان قا ْد اعار ا ِ ِ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام" يعين َسع صوت للنب صلى هللا عليه وسلم وَسع أصوات فخاف أن يكون
صلَّى َّ
َّب ا
ض للن ِِ
تعرض النب صلى هللا عليه وسلم لعارض والنب صلى هللا عليه وسلم قال أليب ذر مكانك ال تْبح حّت آتيك فهذا
امتثاال للنب صلى هللا عليه وسلم مل يتحرك.
ً
ول َِّ
ِ
ِ
ت
ت :اي ار ُس ا
ت قا ْولاهُ ِل اال تاْب ار ْح اح َّّت آتِيا ا
ت أا ْن آتياهُ فا اذ اك ْر ُ
"فاأ اارْد ُ
ص ْو ًت اَتاَّوفْ ُ
اّلل لااق ْد اَس ْع ُ
ك فالا ْم أابْ ار ْح اح َّّت أ ااتِن ،قُ ْل ُ
ت ا
ال من مات ِمن أ َُّمتِك اال ي ْش ِرُك َِب َِّ
ِ
ِ ِ
ّلل اشْي ئًا
ت :نا اع ْم ،قا ا
ت لاهُ ،فا اق ا
فا اذ اك ْر ُ
ال " :اواه ْل اَس ْعتاهُ"؟ قُ ْل ُ
يل أ ااتِن فا اق ا ا ْ ا ا ْ ا ُ
ال " :اذ ااك ج ْْب ُ
ال " :اوإِ ْن از ان اوإِ ْن اسار اق".
اد اخ ال ْ
ت :اوإِ ْن از ان اوإِ ْن اسار اق؟ ،قا ا
الانَّةا" ،قُ ْل ُ
أصغرا ال خيلد يف النار ،إن مات اإلنسان
ومعلوم معىن هذا احلديث معناه أنه إذا مات العبد ال يشرك شرًكا ً
أكْبا وال ً
وقد أشرك شرًكا أكْبا خيلد يف النار ،وإن أشرك يف الدنيا ث تب تب هللا على من تب.

عندان ثالثة أحوال:
أكْبا وَيوت عليه هذا خيلد يف النار والعياذ َبهلل.
 .1حال يكون اإلنسان مشرك شرًكا ً
أكْبا لكن تب قبل أن َيوت وهذا ال خيلد يف النار وتب هللا على من تب.
 .2حال يكون اإلنسان أشرك شرًكا ً
أكْبا وال أصغر هذا يرجى له
 .3وحال ال يشرك اإلنسان ً
أصال يف حياته وهذا الفضل هلل عز وجل ال يشرك شرًكا ً
أن تغفر له ذنوبه ،أو أن يدخل النار يطهر من ذنوبه مثل الزان والسرقة وغريه ث يكون مصريه إىل النة.
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نسأل هللا عز وجل أن نكون ممن يدخل النة من غري حساب وال عقاب اللهم آمني.
املقصود أن هناك من خلق هللا من يدخل النة وال يدخل النار حّت لو أذنب ،كيف يكون هذا؟
َّك لا ْو
آد ام إِن ا
أن هللا عز وجل يغفر له ذنوبه ،ويغفر هللا عز وجل الذنوب لعبد قد اجتهد يف التوحيد ،ولذلك (( :اي ابْ ان ا
ِ
أاتاْي تاِين بُِقر ِ
اب األ ْار ِ
ك بُِقار ِاباا ام ْغ ِفارةً)) 1فإذا أته هللا عز وجل بقرابا مغفرة ،ال
ض اخطا ااي ُثَّ لاقيتاِين اال تُ ْش ِرُك ِيب اشْي ئًا األاتاْي تُ ا
ا

يدخل النار للتطهري ،حّت لو كان أذنب يدخل النة ،فمعناها أن العبد يكون اجتهاده يف التوحيد.
وعلى كل حال لو اجتهد العبد يف التوحيد ستأتيه ذنوب الغفالت ،يعين اجملتهد يف التوحيد الذي قلبه معلق َبهلل الذي
عظيما هذا يذنب لكن ذنوبه ذنوب الغفالت وال يتقصد الذنب لكن غفلة
يرجو هللا عز وجل رجاءً ً
قوي وخيافه خوفًا ً
على غفلة على غفلة جتعل قراب األرض من اخلطاي.

وقد مر معنا ساب ًقا أن الذنوب الصغائر من العبد تنضج كما وصف النب صلى هللا عليه وسلم صغائر العباد بقوم نزلوا
كثريا واستطاعوا بذا احلطب
وادي وأرادوا أن ينضجوا ً
طعاما فأتى هذا بعود وأتى هذا بعود انتهى األمر أهنم مجعوا حطبًا ً
أن ينضجوا طعامهم ،فمعىن ذلك هكذا جتتمع الصغائر على العبد وتكاد هتلكه.
اتفقنا على ثالثة أمور:
أكْبا ومات وهو مشرك خيلد يف النار وال يغفر هللا هذا الذنب.
 أن من أشرك شرًكا ً
 من أشرك وتب قبل أن َيوت تب هللا على من تب.
 من عاش غري ٍ
مشرك ومات غري مشرك هذا يرجى أن تغفر له ذنوبه.
على كل حال حّت التائب يرجى أن تغفر له ذنوبه ويعامل معاملة تب هللا على من تب.
أنيت للحديث الثان:

ِ
اّللِ صلَّى َّ ِ
ُح ٍد اذ اهبًا لا اسَّرِن أا ْن
اّللُ اعْنهُ :قا اال ار ُس ُ
قا اال أابُو ُهاريْ اراة ار ِي اي َّ
ول َّ ا
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام(( :لا ْو اكا ان ِل مثْ ُل أ ُ
اال اَتَُّر علاي ثااال ُ ٍ ِ ِ ِ
ص ُدهُ لِ اديْ ٍن)).
ا َّ
ث لاياال اوعْندي مْنهُ اش ْيء إَِّال اشْي ئًا أ ْار ُ

نفس داللة احلديث املايي؛ أن النب صلى هللا عليه وسلم ال يسره أن يبقى عنده مثل أ ٍ
حد ذهب ،والذي يسره أن
يبقى عنده املال؟ هذا الزال يعان من الطمع ،والطمع كما ذكران ساب ًقا هذه جبلة جبل هللا عز وجل عليها اخللق ،هذه
جبلة موجودة يف نفوس الناس ،املنتصر على نفسه هو الذي جياهد فينجح ،الذي ال ينتصر على نفسه ،ما انتصر اليوم

غدا ينتصر بعده ،املهم يبذل اإلنسان جهده ما استطاع إىل أن خير من قلبه الشح وليعلم أن
غدا ،ما انتصر ً
ينتصر ً
كل يوم هناك ملك يدعو(( :ما ِمن ي وٍم يصبِح العِباد فِ ِيه ،إَِّال ملا اك ِ
ول أا اح ُد ُُاا :اللَّ ُه َّم أ ْاع ِط ُمْن ِف ًقا اخلا ًفا،
ان ياْن ِزالا ِن ،فايا ُق ُ
ا ْ اْ ُ ْ ُ ا ُ
ا
اآلخ ُر :اللَّ ُه َّم أ ْاع ِط ممُْ ِس ًكا تالا ًفا)).2
اويا ُق ُ
ول ا
 1رواه الرتمذي وصححه األلبان.
 2رواه البخاري يف صحيحه.

5

أييت الباب اخلامس عشر:

اَبب الْغ ان غ ان النَّ ْفس
ان ما ُمنِدُّهم بِِه ِمن م ٍال وبنِني} ،إِ اىل قاولِِه تاع ااىلِ { :من د ِ ِ
اّللِ تاع ااىل{ :أ ا ِ
ك ُه ْم اهلاا
ون اذل ا
ْ ُ
ْ
ْ ا اا ا
ْ ا
اوقا ْو ُل َّ ا
احيسبُو ان أ َّ ا ُ ْ
اع ِاملُو ان}.
ِ
وها".
وها اال بُ َّد م ْن أا ْن يا ْع املُ ا
قا اال ابْ ُن عُيا ْي ناةا " :املْ يا ْع املُ ا
ض اولا ِك َّن الْغِ اىن ِغ اىن النَّ ْف ِ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام قا اال(( :لاْيس الْغِ اىن اع ْن اكثْ ارةِ الْ اعار ِ
ِ
ِ
س)).
صلَّى َّ
َّب ا
ا
اع ْن أايب ُهاريْ اراة اع ْن الن ِِ
أيضا آية تشري
البخاري يعقد أبو ًاَب يسمي فيها اسم منتزع من احلديث أو من داللة احلديث ،وقد يكون يف اسم الباب ً
إىل نفس املعىن ث أييت َبحلديث.
" اَبب الْغِ اىن ِغ اىن النَّ ْف ِ
س" هذه الملة منتزعة من حديث النب صلى هللا عليه وسلم.
ِ
ان ما ُمنِد ِ ِ
اّللِ تاع ااىل﴿ :أ ا ِ
ني﴾ هذه آية سورة املؤمنون
ْ
ُّه ْم بِه م ْن ام ٍال اوبان ا
احيسبُو ان أ َّ ا ُ
اوقا ْو ُل َّ ا
ِ
وها" .هذا تعليقه على آية املؤمنون.
قا ا
وها اال بُ َّد م ْن أا ْن يا ْع املُ ا
ال ابْ ُن عُيا ْي ناةا " :املْ يا ْع املُ ا
أوال بفهم اآلية يف سورة املؤمنون:
نبدأ ً
ِ َّ ِ
ِ
﴿أ ااحيسبو ان أاَّمناا ُمنِد ِ ِ
ني ( )٥٥نُسا ِرعُ اهلُْم ِيف ْ ِ َّ
ين ُهم ِِم ْن اخ ْشيا ِة
ُّهم بِه من َّم ٍال اوبان ا
ُ
ْ اُ
اخلاْي ارات بال ال يا ْشعُ ُرو ان ( )٥٦إ َّن الذ ا
ا
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ
ين يُ ْؤتُو ان اما آتاوا
ين ُهم بار ِب ْم اال يُ ْش ِر ُكو ان ( )٥٩اوالذ ا
ين ُهم ِب ايت ار ِب ْم يُ ْؤمنُو ان ( )٥٨اوالذ ا
ار ِبم ُّم ْشف ُقو ان ( )٥٧اوالذ ا
ِ
َّوقُلُوب هم وِجلاة أانَّهم إِ ا ىىل ر ِِبِم ر ِاجعو ان ( )٦٠أُولاىئِك يسا ِرعو ان ِيف ْ ِ
ف نا ْف ًسا إَِّال
اخلاْي ارات اوُه ْم اهلاا اسابُِقو ان ( )٦1اواال نُ اكلِ ُ
ا ُا ُ
ُْ ا ْ ا ُ
ُُ ْ ا
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ْم
ُو ْس اع اها اولا اديْناا كتااب يانط ُق َِب ْحلا ِِق اوُه ْم اال يُظْلا ُمو ان ( )٦2با ْل قُلُوبُ ُه ْم ِيف اغ ْمارة ِم ْن اهى اذا اواهلُْم أ ْاع امال ِمن ُدون ىاذل ا
اهلاا اع ِاملُو ان﴾
معلوم سورة املؤمنون وكيف أهنا بدأت بقوله تعاىل﴿ :قا ْد أافْ لا اح الْ ُم ْؤِمنُو ان﴾ وهذا حكم بفالحهم ث أتى بعد ذلك صفات
للمؤمنني ،أتى من هذا السياق الذي نتدارسه أتى من هم يدهم ،ويف أثناء وصف من هم يدهم وصف املؤمنون مرة
أخرى.
ِ
ِِ
ِ
ني ﴿﴾٥٥
اآليت بدأت بقوله تعاىل﴿ :أ اْ
سيتبني لك من الذين حيسبون﴿ ،أَّامناا ُمن ُّد ُهم بِه من َّم ٍال اوبان ا
احي اسبُو ان﴾ من هم؟ ِ
نُسا ِرع اهلم ِيف ْ ِ
سيتبني من هم يد املؤمنني؛ لن
اخلاْي ارات﴾ هذا املقصود به يد املؤمنون ،من نفس السياق يف الصفحة ِ
ا ُ ُْ
تتصورون كيف حيصل االنتقال بني وصف الكافرين ووصف املؤمنني إال ملا تتصورون السورة كاملة ،نسري يف السورة
َبإلمجال ث نصل إىل املوطن الذي حنن فيه.
تبدأ السورة﴿ :قا ْد أافْ لا اح الْ ُم ْؤِمنُو ان﴾ إىل أن تنتهي صفاهتم من آية  1إىل آية  ،11ث بعدما يصف هللا عز وجل املؤمنني
يصف لنا كمال صفاته سبحانه وتعاىل وآَثر كمال صفاته يف خلق اإلنسان وخلق األشياء لإلنسان ،يعين هؤالء املؤمنون
ِ
نسا ان﴾ يعين بدأت السورة ﴿قا ْد أافْ لا اح
انتفعوا من تفكرهم يف آيت هللا ،أين آيت هللا حوهلم؟ ا
﴿ولااق ْد اخلا ْقناا ْاإل ا
ِ
ِ
نسا ان﴾.
الْ ُم ْؤمنُو ان﴾ ث ا
﴿ولااق ْد اخلا ْقناا ْاإل ا
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ث يسري السياق وتسمع عن آيته الكونية سبحانه وتعاىل يف خلق اإلنسان وفيما خلق له ،يعين هللا خلق اإلنسان وخلق
له ،أين اآليت خلق له؟ ﴿ولاق ْد خلا ْقنا فاوقا ُكم سبع طارائِق﴾﴿ ،وأانزلْنا ِمن َّ ِ
اس اكنَّاهُ ِيف ْاأل ْار ِ
ض﴾ .
الس اماء اماءً بِاق اد ٍر فاأ ْ
ا ا ا ا ْ ْ اْ ا ا ا
ا اا ا
ِ
ِ
﴿ولااق ْد اخلا ْقناا فا ْوقا ُك ْم اسْب اع طاارائِ اق﴾ نسري اآلن إىل هناية السياق
نسا ان﴾ ،ا
يعين﴿ :قا ْد أافْ لا اح الْ ُم ْؤمنُو ان﴾ ،ا
﴿ولااق ْد اخلا ْقناا ْاإل ا
ستجدون األمر الثالث املهم إرسال الرسل ،يعين أفلح املؤمنون أبمرين:
 بنظرهم يف اآليت الكونية.
 وَبستجابتهم للرسل أي اآليت الشرعية.
ستسري وتسمع عن نوح عليه السالم ،نسري يف السياق إىل أن تنتهي قصة نوح ،مل ُنْب عن أَساء الرسل إمنا لإلشارة إىل
سنة هللا يف إرسال الرسل ،يعين هللا عز وجل له سنة يف إرسال الرسل واألقوام هذه ردودهم.
السورة فيها أتمل أكثر من ذلك لكن هذا خمطط عام من أجل أن تتصوروا.
يعين أفلح املؤمنون وفالحهم بسبب نظرهم إىل آيت هللا الكونية ومتابعة اآليت الشرعية ،وهللا عز وجل قد أقام احلجة

على كل الناس فطرهم على فطر سوية وأقام حوهلم احلجج الكونية وأرسل هلم الرسل َبآليت الشرعية ،إىل أن وصلنا
﴿وإِ َّن هى ِذهِ أ َُّمتُ ُكم أ َُّم ًة و ِ
اح اد ًة﴾.
ا ا
ْ ا
يعين هللا عز وجل أخْبان عن نوح عليه السالم ،وأخْبان عن نب مل يسمى ،أخْبان عن سنته ،أخْبان عن موسى عليه
السالم وأخْبان عن عيسى ابن مرمي ،ث قال لنا ﴿وإِ َّن هى ِذ ِه أ َُّمتُ ُكم أ َُّم ًة و ِ
اح اد ًة وأ ااان ربُّ ُكم فااتَّ ُق ِ
ون﴾ ماذا كان ردهم؟
ا ا
ا ا ْ
ْ ا
﴿فاتا اقطَّعُوا أ ْامار ُهم باْي نا ُه ْم ُزبًُرا ُك ُّل ِح ْز ٍب ِمباا لا اديْ ِه ْم فا ِر ُحو ان﴾ معناه أنه كان املفروض االستجابة لألنبياء لكنهم تقطعوا
أمرهم بينهم وكل حزب مبا لديهم فرحون.
ِ
ُّهم
نرى هؤالء من تقطعوا أمرهم ما صفاهتم؟ من هنا هؤالء الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا هم الذين ﴿أ اْ
احي اسبُو ان أَّامناا ُمند ُ
اخلي ر ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ات﴾ هم يظنون هذا الظن ،يعين كان موقفهم من الرسل عدم االستجابة
بِه من َّم ٍال اوبان ا
ني ﴿ ﴾٥٥نُ اسارعُ اهلُْم يف ْاْ ا
ث رأوا أن هللا عز وجل َيدهم مبال وبنني ،فهم فكروا وظنوا ظنًا خاطئًا أن ما َيدهم به هللا من مال وبنني أن هللا عز
وجل راض عنهم ويسارع هلم يف اخلريات﴿ ،بال َّال يا ْشعُ ُرون﴾ ال يشعرون أبن هذا من سخط هللا عليهم أنه َيدهم مبال
وبنني ،إمنا هي مسارعة هلم من أجل أن أيمثوا ويصلوا إىل ما حكم عليهم به ،إىل هنا انتقالة دقيقة حتتا إىل فهم.
اخلي ر ِ
ِ
﴿أ ااحيسبو ان أاَّمناا ُمنِد ِ ِ
ني ( )٥٥نُسا ِر ُ ِ
ات﴾ يعين هؤالء ظنوا خطًأ بعدما انقسموا على
ُّهم بِه من َّم ٍال اوبان ا
ُ
ْ اُ
ع اهلُْم يف ْاْ ا
ا

أنبيائهم وحتزبوا وظنوا أن معهم شيء ملا نظروا إىل معاملة هللا هلم ظنوا أن عطاؤه يف الدنيا دليل على رياه.
احي اسبُو ان
تبني لك ما هو الريا احلقيقي ،فالقوم األولني من ﴿أ اْ
ث انتقل السياق أن احلقيقة أنه لو نظرت إىل حال املؤمنني ِ
اخلي ر ِ
ِ
أاَّمناا ُمنِد ِ ِ
ِ
ِ
ات بال َّال يا ْشعُ ُرو ان﴾ هؤالء مجعوا بني أمرين بني االساءة واألمن
ُّهم بِه من َّم ٍال اوبان ا
ُ
ني ( )٥٥نُ اسارعُ اهلُْم يف ْاْ ا
ِ َّ ِ
ين ُهم ِِم ْن
وكان املفروض يكون حاهلم كحال املؤمنني الذين جيمعون بني اإلحسان واخلوف ،انظر لصفاهتم﴿ :إ َّن الذ ا
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ
ين يُ ْؤتُو ان
ين ُهم بار ِب ْم اال يُ ْش ِر ُكو ان ( )٥٩اوالذ ا
ين ُهم ِب ايت ار ِب ْم يُ ْؤمنُو ان ( )٥٨اوالذ ا
اخ ْشياة ار ِبم ُّم ْشف ُقو ان ( )٥٧اوالذ ا
اما آتاوا َّوقُلُوبُ ُه ْم اوِجلاة أان َُّه ْم إِ ا ىىل ار ِِبِ ْم ار ِاجعُو ان﴾.
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تبني أن القوم األولني مج عوا بني اإلساءة واألمن وكان املفروض أن يكون حاهلم مثل حال املؤمنني الذين مجعوا
إىل هنا ِ
ِ
بني اإلحسان واخلوف ،يف البداية قال هللا عز وجل﴿ :أ ااحيسبو ان أاَّمناا ُمنِد ِ ِ
ع اهلُْم ِيف
ني ( )٥٥نُ اسا ِر ُ
ُّهم بِه من َّم ٍال اوبان ا
ُ
ْ اُ
اخلاْي ارات﴾ صفة املؤمنني هم يسارعون يف اخلريات ،هناك هللا يسارع هلم َبخلريات اليت هي الدنيا وهم حيسبون أن املسارعة
ْ
َبلدنيا من ريا هللا عز وجل.

والصحيح أن اإلنسان يعمل ويبذل يف سبيل هللا عز وجل جهده وماله وكل ما َيلك وحيسن يف العمل مع مجعه للخوف
ووصفه أنه يسارع َبخلريات ،هذه اخلريات غري اخلريات األوىل ،اخلريات األوىل معناها الدنيا ،فاهلل عز وجل يسارع هلم
يف خريات الدنيا وهم يظنون أن هللا راض عنهم والريا احلقيقي أن يفتح هللا عز وجل للعبد َبب يسارع فيه للخريات
احلقيقية اليت هي العمل الصاحل.
ِ
السياق ابتدأ بوصف ﴿ ُك ُّل ِح ْز ٍ
ب ِمباا لا اديْ ِهم فا ِر ُحو ان ( )٥3فا اذ ْر ُهم ِيف اغ ْمرهتِِم اح َّ ىّت ِح ٍ
ُّهم بِِه ِمن
ني﴾ أ اْ
احي اسبُو ان أاَّمناا ُمند ُ
ا ْ
ْ
ْ
ِ
ني﴾ هذا كله كالم عن هؤالء الكفار ث أتى وصف املؤمنني ث عاد السياق مرة أخرى لوصف الكافرين.
َّم ٍال اوبان ا
ِ
ف نا ْف ًسا إَِّال ُو ْس اع اها﴾ يعين الكفار واملؤمنني
﴿واال نُ اكلِ ُ
ث قال هللا عز وجل بعدما أخْبان أن املؤمنني يسارعون يف اخلريات ا
ما أمروا إال مبا هو حتت يدهم لكن هؤالء زكوا أنفسهم فاستجابوا وسارعوا َبخلريات واألولني أهل الكفر كان حاهلم
أهنم طمعوا يف الدنيا فظنوا أن عطاء هللا هلم وإعطاءهم الدنيا ومسارعته يف اخلريات دليل على رياه سبحانه وتعاىل.
﴿بل قُلُوب هم ِيف اغمرةٍ ِمن هى اذا واهلم أاعمال ِمن د ِ ِ
ك ُه ْم اهلاا اع ِاملُو ان﴾ يعين قلوبم يف غمرة ،والغمرة هذه مثل
ون ىاذل ا
ْ ا ِ ْ ا ا ُْ ْ ا ِ ُ
ا ْ ُُ ْ
واحد غرقان يف غمرة ،مبعىن أهنم ال يرون احلقائق أبدا ،وبعد سورة املؤمنون أتيت سورة النور فيضرب مثال ملن كان يف
غمرة ﴿والَّ ِذين اك افروا أ ْاعما ُهلم اكسر ٍ ِ ٍ
ض اها فا ْو اق
اب بِق ايعة اْحي اسبُهُ الظَّ ْمآ ُن اماءً﴾ هذا أول مثل ،واملثل الثان﴿ :ظُلُ امات با ْع ُ
ا ا ُ ا ُْ ا ا
با ْع ٍ
لي إذا أخر يده مل يكد يراها.
ض إِ اذا أ ْ
اخار ا يا ادهُ املْ يا اك ْد ياار ااها﴾ كأنه يف غمرة يف حبر ِ
﴿بل قُلُوب هم ِيف اغمر ٍة ِمن هى اذا﴾ يعين من هذه احلقائق ﴿واهلم أاعمال ِمن د ِ ِ
ك ُه ْم اهلاا اع ِاملُو ان﴾ يعين هللا سيرتكهم
ون ىاذل ا
ا ُْ ْ ا ِ ُ
ْا ِ ْ ا
ا ْ ُُ ْ
ال ابْ ُن عُيا ْي ناةا:
وَي ِد يف أعمارهم حّت يعملوا هذه األعمال اليت تزيد يف آَثمهم ث أيخذهم أخذ عزيز مقتدر ،ولذلك قا ا
ِ
وها" ،يعين هلم أعمال كفرية هللا عز وجل َيكنهم حّت يستوفوها كاملة.
وها اال بُ َّد م ْن أا ْن يا ْع املُ ا
" املْ يا ْع املُ ا
نعيد مرة أخرى:
﴿وإِ َّن هى ِذهِ أ َُّمتُ ُكم أ َُّم ًة و ِ
اح اد ًة وأ ااان ربُّ ُكم فااتَّ ُق ِ
ون﴾ هذا اخلطاب لألنبياء ومن تبعهم أن أمتكم أمة واحدة وأان ربكم
ا ا
ا ا ْ
ْ ا
فاتقون.
﴿فاتا اقطَّعُوا أ ْامار ُهم باْي نا ُه ْم ُزبًُرا ُك ُّل ِح ْز ٍب ِمباا لا اديْ ِه ْم فا ِر ُحو ان﴾ املعىن أن أتباع األنبياء تفرقوا وكل حزب مبا لديه من شيء

كون حزَب.
من العلم وشيء من الفهم فرح مبا عنده و ِ
ني﴾ َسعت غمرهتم ث ستسمع غمرهتم مرة أخرى﴿ ،فا اذ ْر ُهم ِيف اغ ْمرهتِِم اح َّ ىّت ِح ٍ
﴿فا اذ ْر ُهم ِيف اغ ْمرهتِِم اح َّ ىّت ِح ٍ
ني﴾ يعين
ا ْ
ْ
ا ْ
ْ
اتركهم يف فهمهم هذا حّت حني ألهنم ال يريدون أن يفهمون كما املثل يف سورة النور إذا أخر يده مل يكد يراها تصوري
قلب أمامه احلق ومع ذلك ال يقبله وال يريده.
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﴿أ ااحيسبو ان أاَّمناا ُمنِدُّهم بِِه ِمن َّم ٍال وبنِني ( )٥٥نُسا ِرع اهلم ِيف ْ ِ
احي اسبُو ان
اخلاْي ارات بال َّال يا ْشعُ ُرو ان﴾ هنا جواب حمذوف﴿ :أ اْ
اا ا
ُ
ْ اُ
ا ُ ُْ
اخلي ر ِ
ِ
أاَّمناا ُمنِد ِ ِ
ني﴾ دليل على رياان ﴿نُسا ِر ُ ِ
ات﴾ عقوبة هلم ﴿بال َّال يا ْشعُ ُرو ان﴾ أهنم يعاقبون،
ُّهم بِه من َّم ٍال اوبان ا
ُ
ع اهلُْم يف ْاْ ا
ا
ِ
ِ
ِ َّ
ين ُهم ِِم ْن اخ ْشيا ِة ار ِِبِم ُّم ْشف ُقو ان﴾ هنا وصف الكمال الذي كان مفروض أن يكون كان املفروض أن جيمعوا
﴿إ َّن الذ ا
بني اإلحسان واخلوف وأولئك مجعوا بني اإلساءة واألمن.
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ
ين يُ ْؤتُو ان اما آتاوا َّوقُلُوبُ ُه ْم اوِجلاة أان َُّه ْم إِ ا ىىل
ا
ين ُهم بار ِب ْم اال يُ ْش ِر ُكو ان﴾ اوالذ ا
ين ُهم ِب ايت ار ِب ْم يُ ْؤمنُو ان ( )٥٨اوالذ ا
﴿والذ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلاْي ارات اوُه ْم اهلاا اسابُِقو ان﴾ إىل هنا وصف املؤمنون بعدة صفات جممل
ك يُ اسا ِرعُو ان ِيف ْ
ار ِبِ ْم اراجعُو ان ( )٦٠أُولاىئ ا
أيضا أهنم خائفني ووصفهم أهنم يسارعون يف اخلريات وأولئك يسارع هللا هلم يف اخلريات،
الصفات انتهت أبهنم أحسنوا و ً
املسارعة يف اخلريات األوىل أي الدنيا واملسارعة يف اخلريات الثانية هم يسارعون يف اخلريات أي يف طاعة هللا عز وجل.
﴿واال نُ اكلِِف نا ْفسا إَِّال وسعها ولا ادي ناا كِتااب ي ِ
نط ُق َِب ْحلا ِِق اوُه ْم اال يُظْلا ُمو ان﴾ املعىن أن هللا عز وجل ما كلف هؤالء وهؤالء
ُ ً ُ ْ اا ا ْ
ا
ا
إال ما يستطيعون وسيكتب عليهم أعماهلم لكن هؤالء سارعوا يف اخلريات طاعة هلل عز وجل وأولئك فرحوا مبا سارع هللا
هلم به من خريات وطمعوا فيها ومل ينفقوها فيما جيب عليهم.
﴿بل قُلُوب هم ِيف اغمرةٍ ِمن هى اذا﴾ يعين قلوبم يف غمرة من هذه احلقيقة ال يروهنا﴿ ،واهلم أاعمال ِمن د ِ ِ
ك ُه ْم اهلاا
ون ىاذل ا
ا ُْ ْ ا ِ ُ
ْا ِ ْ ا
ا ْ ُُ ْ
ِ
عقاَب هلم.
اعاملُو ان﴾ يعين هللا عز وجل ال يقبضهم حّت يستوفوا أعماهلم الباطلة كلها وحياسبون عليها ً
ملاذا أتى بباب الغىن غىن النفس مع هذا السياق؟ أولئك الذين طمعوا كان حسباهنم كله أن ريا هللا هو أن َيدهم مبال
وبنني ،وحياهتم كلها دائرة حول املال والبنني مبعىن أطماعهم آماهلم تفكريهم كله دائر حول املال والبنني ،وملا تقرأ يف
السياق أراد البخاري يف السياق كامل الذي قرأانه أراد منا أن نفكر أنه ليست املسارعة َبخلريات يف الدنيا هي دليل
اخلي ر ِ
ريا هللا عز وجل بل دليل ريا هللا عز وجل كما قال سبحانه وتعاىل﴿ :أُولاىئِ ا ِ ِ
ات﴾ أن يفتح لك
ك يُ اسارعُو ان يف ْاْ ا

الباب فتسارع أنت يف اخلريات ،ومن املسارعة يف اخلريات أن تنفق وأن تعطي ما حتت يدك وأنت طامع فيما عند هللا
عز وجل ،وملا تسمع كلمة تنفق ال تظن أن اإلنفاق هو املال فقط إمنا من كل شيء أعطيته فإن أعطيت صحة يف بدن
فاإلنفاق يكون ببذل ببدنك يف سبيل هللا وإن أعطيت علم فاإلنفاق هو أن تُعلم يف سبيل هللا ،ويف كل األبواب اليت
اعطيناها من عقل ومن فهم ومن قدرة على اإلصالح ومن ومن هذه كلها حتتا إىل إنفاق ،يسارعون يف اخلريات
فينفقون أبداهنم يف طاعة هللا ،يسارعون يف اخلريات فينفقون أمواهلم يف طاعة هللا ،يسارعون يف اخلريات فينفقون أوقاهتم
يف طاعة هللا ،يسارعون يف اخلريات فينفقون عقوهلم وجهودهم يف سبيل هللا.
فاملقصود أن الغىن غىن النفس ،فمن طمع فيما عند هللا عز وجل يوم القيامة غري من طمع يف الدنيا وما فيها ،الغىن
احلقيقي هو غىن النفس عن الدنيا.
نزيد البيان يف حديث النب صلى هللا عليه وسلم وهذه من المل الميلة من حديث النب صلى هللا عليه وسلم اليت
أيضا يف عال أطماعهم.
عالجا ألمراض القلب ونتداوهلا يف تربية ذرارينا ً
علينا أن نتداوهلا يف نفوسنا ً
ض اولا ِك َّن الْغِ اىن ِغ اىن النَّ ْف ِ
ال" :لاْيس الْغِ اىن اع ْن اكثْ ارِة الْ اعار ِ
ِ
ِ
س"
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام قا ا
صلَّى َّ
َّب ا
ا
اع ْن أايب ُهاريْ اراة اع ْن الن ِِ
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" اكثْ ارِة الْ اعار ِ
ض" يعين كثرة املال وكثرة األمور اليت يستطيع اإلنسان أن يستعملها يف دنياه ،لكن الغىن احلقيقي هو غىن
النفس.
كما مر معنا ساب ًقا أن كثري من الناس يتصورون أن كثرة األعراض عندهم يعين كثرة األدوات وكثرة األمور اليت يستعملوها
من أجل إشباع نفوسهم هذه تدل على غناهم والصحيح عكس ذلك ألن كلما زاد حاجة اإلنسان إىل األشياء كلما
زاد فقره.
الفقر يف حقيقته هو احلاجة ،تعال فكر يف احلياة حنن فقراء بذاتنا ،ال نصبح أغنياء إال َبألشياء ،فنحن فقراء إىل أحذيتنا
أن حتملنا ،وفقراء إىل فرشنا أن ننام عليها ،وفقراء إىل طعمنا أن أنكله وإىل شرابنا أن نشربه ،فكل شيء حتتاجيه تعتْب
فقري إليه.
تصور لو أردت إشباع حاجتك األساسية من طعام وشراب ونوم وإىل آخره بزيدة العرض يعين لن تنامي على أي فراش
وال أي خمدة ،البد من صفات معينة وكلما زاد املال كلما زادت هذه املواصفات.
الناس يتصورون أن كثرة العرض هذا دليل على غناهم والنب صلى هللا عليه وسلم يقول":لاْيس الْغِ اىن اع ْن اكثْ ارةِ الْ اعار ِ
ض"
ا

أبدا إذا زاد إشباع نفسك بتفاصيل أكثر وتفاصيل
َبلعكس كثرة العرض تدل على زيدة الفقر ،فأنت اآلن ال تستطيع ً
احتياجا ،فأصبح كثرة العرض
فقرا وأكثر
ً
أكثر جتد نفسك ال تستطيع أن تشبع حاجتك يف الشيء األدن فتصبح أكثر ً
إمنا هو زيدة يف الفقر وليس زيدة يف الغىن.
ما هو الغىن احلقيقي؟ الغىن احلقيقي هنا يف كالم النب صلى هللا عليه وسلم ال تتصور أنه إشارة إىل السمو والعلو هو
يصف لك الغىن احلقيقي ،فالغىن احلقيقي أن تكون غىن النفس عن كثرة األعراض فلما تغىن نفسك عن كثرة األعراض
خمذوال يف أي مكان.
مع وجودها ال جتد نفسك
مشلوال يف أي مكان ،ال جتد نفسك ً
ً
فهما فكر يف احلج ،احلج أكْب مؤشر على أن الغىن غىن النفس ،ألنك ملا َتر يف احلج
ومن أجل أن يتم األمر لك ً
مهما فعلت لنفسك ومهما محلتها على أرفع وأرقى ما يكون ،فهناك تعب وصراع وعدم قدرتك على االستجابة لكل
األشياء اليت حولك كما ينبغي إال تتعرض هلا ،يعين ال جتد كل ما تريده متوفر مهما كنت يف أحسن مكان ،فيظهر فقر
اإلنسان وعدم قدرته على املعايشة لألمور ألنه أكثر فقرا فالغىن يف حقيقته غىن النفس ،وعلى ذلك إن أتى استمتعت
به وإن مل أييت ال تتطلبه ،وقد ورد عن النب صلى هللا عليه وسلم فيما ثبت أن النب صلى هللا عليه وسلم ال يتطلب

أبدا ،يعين الشيء الغري موجود ال يتطلبه ،فهذا معناه الذي يتوفر لنا كان به والذي ال يتوفر ال نلح ونستغين عنه
مفقود ً
بقلوبنا وإذا جاء وكتب لنا أرزاق َتتعنا به وما كتب لنا أرزاق ،وال جتد نفسك فقرية وحمتاجة إليه ،ممكن يكون اإلنسان
أيضا دليل على فقره ،يعين إذا بقي اإلنسان يستجيب لنفسه ويستجيب لنفسه ال يستطيع أن
حتت يده املال لكن هذا ً
ينتج وال أن يفعل وال أن يعبد ويزيد فقره.
تبني لنا كالم النب صلى هللا عليه وسلم" :الْغِ اىن ِغ اىن النَّ ْف ِ
س" يعين ليس كثرة العرض هي دليل الغىن إمنا الغىن غىن النفس،
ِ
والحظوا الباب السابق لتتصوروا" :لاو اكا ان ِل ِمثْل أ ٍ
ث لايا ٍال او ِعْن ِدي ِمْنهُ اش ْيء إَِّال
ُحد اذ اهبًا لا اسَّرِن أا ْن اال َتاَُّر اعلا َّي ثااال ُ
ُ ُ
ْ
ص ُدهُ لِ اديْ ٍن"
اشْي ئًا أ ْار ُ
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املقصود يكون اإلنسان غين وعنده أموال لكن ال حيبسها ألعرايه أنه يريد أن يغتين ويغتين ،إمنا يستعمل هذا املال يف
اإلنفاق فيكون وسيلته للقرب من ربه ومثله يف بقية ما أعطاه هللا من قوة ومن علم ومن قدرة على اإلصالح وكل هذا
ينفقه يف سبيل هللا ينميه هللا عز وجل ويكثره ويرفع به درجته عنده.
أنيت َبلعكس يف الباب الذي بعده:

ضل الْ اف ْقر
اَبب فا ْ
عن سه ِل ب ِن سع ٍد َّ ِ ِ
ِ
اّللِ صلَّى َّ ِ
ِ
اْ اْ ْ اْ
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام فا اق اال الر ُج ٍل عْن ادهُ
ي أانَّهُ قا اال :امَّر ار ُجل اعلاى ار ُسول َّ ا
الساعد ِِ
َّاس ه اذا و َِّ
ِ
ِ
ِ
س (( :اما ارأْيُ ا ِ
اجالِ ٍ
ب أا ْن يُْن اك اح اوإِ ْن
ك يف اه اذا؟)) فا اق اال :ار ُجل م ْن أا ْشاراف الن ِ ا ا
اّلل اح ِري إ ْن اخطا ا
ول َِّ
اّللِ صلَّى َّ ِ
صلَّى
آخ ُر فا اق اال لاهُ ار ُس ُ
ت ار ُس ُ
َّع ،قا اال :فا اس اك ا
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام ُثَّ امَّر ار ُجل ا
اّلل ا
ول َّ ا
اش اف اع أا ْن يُ اشف ا
ِ
ول َِّ
ِ
ِِ
ني اه اذا اح ِري إِ ْن
ك ِيف اه اذا؟)) فا اق اال :اي ار ُس ا
َّ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام (( :اما ارأْيُ ا
اّلل اه اذا ار ُجل م ْن فُ اقاراء الْ ُم ْسلم ا
ول َِّ
ِ
اّللُ اعلاْي ِه
َّع اوإِ ْن قا اال أا ْن اال يُ ْس ام اع لِاق ْولِِه ،فا اق اال ار ُس ُ
صلَّى َّ
اّلل ا
ب أا ْن اال يُْن اك اح اوإ ْن اش اف اع أا ْن اال يُ اشف ا
اخطا ا
او اسلَّ ام (( :اه اذا اخْي ر ِم ْن ِم ْل ِء ْاأل ْار ِ
ض ِمثْ ال اه اذا)).

ول َِّ
مَّر رجل اعلاى رس ِ
ال الر ُج ٍل ِعْن ادهُ اجالِ ٍ
س :يعين هذا جملس النب صلى هللا عليه وسلم ومر
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام فا اق ا
صلَّى َّ
اّلل ا
ا اُ
اُ
رجل وجبانب النب صلى هللا عليه وسلم رجل.
" اه اذا -يعين األخري -اخْي ر ِم ْن ِم ْل ِء ْاأل ْار ِ
ض ِمثْ ال اه اذا" -يعين األول.-
ليس خري منه فقط ،إمنا امأل األرض كلها مبثل األول ،وسيكون الثان خري من ملء األرض مثل األول!
فهذا دليل على أن ميزان الناس عند هللا ليس مثل ميزان الناس عند الناس.
أيضا دليل على أن قد يكون العبد ذا فقر وييق يف حاجته ولكنه عند هللا له مكانة عظيمة.
و ً

ِ
ِ
اج ْراان ام اع
احدَّثاناا ْ
احلُ امْي ِد ُّ
ش قا اال اَس ْع ُ
ت أ ااَب اوائ ٍل قا اال :عُ ْد اان اخبَّ ًاَب فا اق اال :ا
ي احدَّثاناا ُس ْفياا ُن احدَّثاناا ْاأل ْاع ام ُ
"ه ا
اّللِ فاوقاع أاجراان علاى َِّ
ِ
ِ
اج ِرهِ شيء ِمْن ُه ْم
صلَّى َّ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام نُِر ُ
اّلل فا ِمنَّا ام ْن ام ا
يد او ْجها َّ ا ا ْ ُ ا
ضى املْ اأيْ ُخ ْذ م ْن أ ْ
َّب ا
الن ِِ
مصعب بن عم ٍري قُتِل ي وم أ ٍ
ت ِر ْج االهُ اوإِ اذا اغطَّْي ناا ِر ْجلاْي ِه با ادا ارأْ ُسهُ فاأ ااماراان
ُحد اوتا اراك امنِارًة فاِإ اذا اغطَّْي ناا ارأْ اسهُ با اد ْ
ُ ْ ا ُ ْ ُ ُ ا ْ ا اْ ا ُ
اّلل علاي ِه وسلَّم أا ْن نُغا ِطِي رأْسه واْجنعل علاى ِرجلاي ِه اشي ئًا ِمن ِْ ِ ِ
َّب ا َّ
ت لاهُ امثاارتُهُ فا ُه او
اإل ْذخ ِر اومنَّا ام ْن أايْنا اع ْ
النِ ُّ
ا ا اُ ا ا ا ا ْ ْ ْ ْ
صلى َُّ ا ْ ا ا ا
يا ْه ِدبُ اها"
هذا كالم خباب ريي هللا عنه وهو من صحابة النب صلى هللا عليه وسلم الذين هاجروا معه وذاق من اآلالم ما ذاق
يف سبيل اإلَيان ث يصف حاهلم ويصف كيف انتقلوا من وإىل وكيف حمبتهم ملا مضى.
11

ِ
اّللِ" ما كانوا يفكرون غري يف طاعة هللا عز وجل وريا هللا" ،فا ِمنَّا
يد او ْجها َّ
صلَّى َّ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام نُِر ُ
قال :ا
َّب ا
"ه ا
اج ْراان ام اع الن ِِ
ِ
اج ِرهِ شيء" يعين يف الدنيا مل يذق الفتوحات ومل أتيت األموال عليه ومل يذق شيء منها ووصف
ام ْن ام ا
ضى املْ اأيْ ُخ ْذ م ْن أ ْ

منهم مصعب ابن عمري ،ومصعب ابن عمري خاصة وصف ملا كان عليه من رغد عيش وهو يف مكة ،يعين كان من
األغنياء يف مكة لكنه ملا قتل يوم أحد من فقره مل يكن عنده إال منرة يعين قطعة قماش هذه النمرة من قصرها إذا غطوا

رأسه بدا قدمه وإذا غطوا قدمه بدا رأسه فمن أجل أن يكفنوه با ،فأمرهم النب صلى هللا عليه وسلم أن يغطوا رأسه
ويضعوا على قدمه اإلذخر وهو كان ذا مال لكنه هاجر يف سبيل هللا وكان هذا فقره من أجل هللا عز وجل.
يقول خبابِ :
ت لاهُ امثاارتُهُ فا ُه او يا ْه ِدبُ اها" يعين جينيها ،مبعىن أن بعض الصحابة بقوا بعد النب صلى هللا عليه
"ومنَّا ام ْن أايْنا اع ْ
ا
وسلم وفتحت الفتوحات وأتى ما أتت األموال فأينعت له مثرته كأنه قطف ما زرعوا يف بداية األمر.
ِ
الشاهد يف هذه الملة يف قوله" :فاوقاع أاجراان علاى َِّ ِ
اج ِرِه شيء" كأن خباب ريي هللا
اّلل فامنَّا ام ْن ام ا
ا ا ُْ ا
ضى املْ اأيْ ُخ ْذ م ْن أ ْ

عنه خياف أن يكون ما أخذوه من زينة الدنيا ينقص هلم أجورهم يف اآلخرة ،هذا خوف وفيما يدل على كالمه ملا نتقدم
يف األبواب سيأتينا ما يدل على كالم خباب وعلى خوفه ريي هللا عنه ،لكن املهم هذا اخلوف الذي يف قلبه دليل على
حرصه على أجره عند هللا وخوفه من أن يكون ما يصرفه يف الدنيا وينفقه أيتيه ويتمتع به وينفقه يف سبيل هللا خياف أن
يكون عليه نقص يف أجره عند هللا.
أيضا:
يف احلديث ً

اّلل علاي ِه وسلَّم قا اال(( :اطَّلاعت ِيف ْ ِ
ِ
صْ ٍ
َّب ا َّ
ت أا ْكثا ار
اّللُ اعْن ُه اما اع ْن النِ ِِ
ني ار ِي اي َّ
الانَّة فا ارأايْ ُ
ْ ُ
اع ْن ع ْمارا ان بْ ِن ُح ا
صلى َُّ ا ْ ا ا ا
ِ
ت أا ْكثا ار أ ْاهلِ اها النِِ اساءا)).
ت ِيف النَّا ِر فا ارأايْ ُ
أ ْاهل اها الْ ُف اقاراءا اواطَّلا ْع ُ
يح اع ْن أِايب ار اج ٍاء اع ْن ابْ ِن اعبَّ ٍ
اس.
اد بْ ُن اِجن ٍ
ص ْخر او امحَّ ُ
وب او اع ْوف اوقا اال ا
اتبا اعهُ أايُّ ُ
أما من جهة الفقراء فاألمر وايح ،والفقراء هنا يقصد بم الرايني مبا قسم هللا ،املتمتعني بنعمة هللا عز وجل فيما
فقريا مثله مثل
أعطاهم هللا عز وجل وليس الطامعني فيما عند الناس ،الطامع فيما عند الناس ليس هناك فائدة من بقائه ً
الطامع من األغنياء لكن ملا يكون فقري راض عن هللا ،قابل مبا عند هللا ،ال يتطلع فيما عند الناس ،ينتظر أجره من عند
هللا يكون من أهل النة ،والسبب يف ذلك أن قلة املال وعدم التعلق به جيعل القلب يرجو اآلخرة وينتظرها ويصبح هناك
فراغ يف شغل اإلنسان فيتقرب من هللا لكن من كثر ماله وكثر عنايته به قل عنايته َبآلخرة وانشغل عنها.
ت أا ْكثا ار أ ْاهلِ اها النِِ اساءا" والسبب معلوم ورد يف أحاديث أخرى كثرة اللعن ،سرعة الغضب ،قلة
ت ِيف النَّا ِر فا ارأايْ ُ
"واطَّلا ْع ُ
ا
الريا ،كلها من األسباب اليت جتعل النساء والعياذ َبهلل من أهل النار ،املقصود أن النساء وما ابتلوا به من طباع جماهدهتم
فيها حتتا إىل بذل جهد ومعرفة أين نقاط يعفنا من أجل أن نعاجل نقاط الضعف ونزيد إَيان ونبتعد عن ما خيالف
أوال ث حتتا عالجها مبا أمرها هللا ومن بني ذلك ما نسميه
طريق هللا عز وجل ،واملرأة طبعت على طباع حتتا معرفتها ً
دائما أن األمر يضيق ومن
بتعبريان العصبية وكوهنا من جهة سريعة الغضب ومن جهة سريعة االهتمام َبهلموم واحساسها ً

أقل أمر يثريها..
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هذا كله حيتا يف مقابلها أن يدخل يف القلب معرفة هللا عز وجل والثقة َبهلل والتوكل على هللا ،فيطيب خاطرها ويقلل
اهتمامها ويصرف عنها اخلوف من اجملهول الذي خيافه الناس واملرأة أكثر الناس خوفًا من أي شيء أييت والسبب عدم
دائما خائفة أن حيصل كذا
اليقني والطمأنينة َبهلل عز وجل ،وجتد النساء يف كثري منهم يف حال قلق وايطراب مستمرً ،
وخائفة ان حيصل كذا فهذا كله سببه عدم امتالء القلب ثقة َبهلل وطمأنينة إليه.
يف مقابل أن املؤمن اطمئن قلبه ووثق بربه.
نسأل هللا عز وجل أن جيعلنا من املطمئنني بذكره الرايني بقضائه ،الذين انصرف عنهم الشيطان وانصرف عنهم خماوفه،
ألن الشيطان هو الذي خيوفك واملرأة تستجيب أكثر هلذا التخويف ،ويكفرن العشري أتت من كل هذه املخاوف اليت
يشعرون با.

حدَّثاناا أابو معم ٍر حدَّثاناا عب ُد الْوا ِر ِ
يد بْ ُن أِايب اع ُروباةا اع ْن قاتا ااد اة اع ْن أانا ٍ
س ار ِي اي َّ
ث احدَّثاناا اسعِ ُ
اّللُ اعْنهُ قا اال " :املْ
ا
ُ ا ْ ا ا اْ ا
أيْ ُكل النَِّب صلَّى َّ ِ
ِ ٍ
ات".
ات اواما أا اك ال ُخْب ًزا ُمارقَّ ًقا اح َّّت ام ا
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام اعلاى خ اوان اح َّّت ام ا
ا ْ ُّ ا
الزلنا يف َبب فضل الفقر ومن فضل الفقر أن النب صلى هللا عليه وسلم كان أغلب حاله الفقر.
" امل أيْ ُكل النَِّب صلَّى َّ ِ
ِ ٍ
ات" خوان نسميها السفرة اليت أيكل عليها اإلنسان.
اّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام اعلاى خ اوان اح َّّت ام ا
ْ ا ْ ُّ ا
ات" يعين اخلبز الذي يكون قد نل دقيقه.
" اواما أا اك ال ُخْب ًزا ُمارقَّ ًقا اح َّّت ام ا

وهذا كله فيه إشارة أنه صلى هللا عليه وسلم كان يف حالة من الفقر وقلة الطمع يف الدنيا ،ال تتصور أنه مل يكن أيتيه
مال كان أيتيه بعد ما فتح وفتحت خيْب وأته مثارها وأته ما فيها من خرا لكنه صلى هللا عليه وسلم جعل هذا املال
يف اإلنفاق يف سبيل هللا ،ما حبسه لنفسه صلى هللا عليه وسلم.
ومن ذلك ما كان يف حال عائشة ريي هللا عنها:

ِ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام اواما ِيف ارِِيف ِم ْن اش ْي ٍء اأيْ ُكلُهُ ذُو اكبِ ٍد
صلَّى َّ
اع ْن اعائِ اشةا ار ِي اي َّ
اّللُ اعْن اها قاالا ْ
يف النِ ُّ
َّب ا
ت :لااق ْد تُ ُو ِا
ِ
ف ِل فاأا اك ْل ِ
ِ
ين".
إَِّال اشطُْر اشعِ ٍري ِيف ار ٍِ
ُ
ت مْنهُ اح َّّت طا اال اعلا َّي فاك ْلتُهُ فا اف ا

ِ
اّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام اواما ِيف ارِِيف ِم ْن اش ْي ٍء اأيْ ُكلُهُ ذُو اكبِ ٍد" يعين رفها املكان املرتفع الذي تضع عليه
صلَّى َّ
يف النِ ُّ
َّب ا
"لااق ْد تُ ُو ِا
األشياء.
ف ِل " املقصود إانء فيه شعري.
"إَِّال اشطُْر اشعِ ٍري ِيف ار ٍِ
ال اعلا َّي" يعين كلما أخذت منه َبقي ،وأتكل وأتكل منه وَبقي.
ت ِمْنهُ اح َّّت طا ا
"فاأا اك ْل ُ
ِ
ِ
أوال كانت الْبكات تنزل فيه وملا كالته فين!
ين" ً
"فاك ْلتُهُ فا اف ا
الشاهد ليس هنا وإن كان هذا املدهش أهنا كانت أتخذ منه وال يفىن ،فلما استعجلت وكالته فين وانتهى.
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الشاهد يف احلديث أن النب صلى هللا عليه وسلم تويف وما يف بيته شيء أيكله ذا كبد إال شطر شعري ،هذا يدل على
أن هذه صورة حياة النب صلى هللا عليه وسلم ،وال أبس حّت لو تنعم اإلنسان وكثر ما عنده من مال وَتتع به فاحلمدهلل
رب العاملني لكن أهم شيء كما اتفقنا الغىن غىن النفس ،يعين إن وجد أخذت وإن مل يوجد ال تطمع ،وإن مل يوجد ال
تتحسر ،وإن مل يوجد ال تتفقد ،إمنا املوجود تتمتع به والغري موجود ال تسأل عنه ،وكلما زاد يف يدك شيء يكون
مقصدك أن تنفق ها هنا وها هنا كما وصف النب صلى هللا عليه وسلم.
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