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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 (عِـلْـمٌ يُـنْـَتـفَــُع بِــهِ، وهي تنزل يف مدونة )تفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبااهلل بعض األخوات ل

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

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

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

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

http://www.muslimat.net/ 

الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن  ، فكتابه هوعزّ 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/


2 
 

 
 :من أبواب ما مت دراسته
 

ب( 14 ِ   ق اْول   َبا ب   ماا)) واسالَّما  عالاْيه   اّللَّه  صالَّى النَّب  ًبا أهحهد   م ْثلا  ل   أانَّ  أهح   ((ذاها
 

ب( 15  الن َّْفس   غ نا  اْلغ نا  َبا
 

ب( 16  اْلفاْقر   فاْضل   َبا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 ه إن شاء هللا وحنن راجني من هللا أن نكون ممن يقال هلم قوموا مغفورًا لكم.. اللهم آمني.جنلس جلستنا هذ
 .الزلنا نتدارس يف كتاب صحيح البخاري ونتدارس كتاب الرقاق وقد وصلنا إىل الباب الرابع عشر

بتدارسنا يف الباب السابق الثالث عشر:   .تدارسهفس احلديث الذي سنوهو ن اْلُمِقلُّونا" ُهمْ  اْلُمْكِثُرونا  "َبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخر وهو آأورد نفس احلديث حتت َبٍب ، هذا احلديث هو نفسه الذي مر معنا يف الباب السابق  صالَّى النَِّبِِ  ْولِ ق ا  "َبا
ًبا" ُأُحدٍ  ِمْثلا  ِل  أانَّ  ُأِحبُّ  ماا واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  ناقش ونعيد على أنفسنا موقف ن ، وحنن يف السياقات اليت مضت كناذاها

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 

 تيقن وسيلة إىل اآلخرة.امل
ا عليه أننا داخل صراع بني ما طبعن البد أن تفهمومر معنا أيًضا نقاش أن هذا ال خيالف أننا طبعنا على حب املال، 

وما جبلنا هللا عز وجل عليه وبني ما أمران به، والتقوى هو أن يغلب ما أمران هللا به الطبع الذي حنن عليه، وهذا معىن 
ا فاأاهْلاماهاا*ساوَّاهاا اواما  ﴿وان اْفسٍ  احلق، ويف مسألة املال محلها  الذي زكاها محلها علىزاكَّاهاا﴾،  مانْ  أافْ لاحا  قادْ *وات اْقوااهاا ُفُجوراها

 على اإلنفاق، وسيتبنِي ل أيًضا من هذا احلديث هذا األمر نفسه.

ِ   ق اْول   َباب ب   ماا واسالَّما  عالاْيه   اّللَّه  صالَّى النَّب  ًبا أهحهد   م ْثلا  ل   أانَّ  أهح   ذاها
ِديناةِ  حارَّةِ  يف  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبِِ  عا ما  أاْمِشي ُكْنتُ   :ذارٍِ  أابُو قاالا   َبا أا  يا )): ف اقاالا  ُأُحد   فااْست اْقب الاناا اْلما
ا ُأُحدٍ  ِمْثلا  ِعْنِدي أانَّ  ياُسرُِّن  ماا)) :قاالا  ،اّللَِّ  راُسولا  يا  لاب َّْيكا  :قُ ْلتُ  ((ذارٍِ  ًبا هاذا لِثاة   عالايَّ  َتاِْضي ذاها  َثا

ًئا ِإالَّ  ِديناار   ِمْنهُ  واِعْنِدي ي ْ ْينٍ  أاْرُصُدهُ  شا ا ّللَِّ ا ِعباادِ  يف  ِبهِ  أاُقولا  أانْ  ِإالَّ  ِلدا ا هاكاذا ا واهاكاذا ِيِنهِ  عانْ  واهاكاذا  َيا
ْلِفهِ  واِمنْ  ِِشاالِهِ  واعانْ  ا قاالا  مانْ  ِإالَّ  ْلِقيااماةِ ا ْوما ي ا  اأْلاق الُّونا  ُهمْ  اأْلاْكثارِينا  ِإنَّ )): ف اقاالا  ماشاى ُثَّ  ((خا  هاكاذا

ا ا واهاكاذا ِيِنهِ  عانْ  واهاكاذا ْلِفهِ  واِمنْ  ِِشاالِهِ  واعانْ  َيا  حاّتَّ  ت اب ْراحْ  الا  ماكااناكا )) :ِل  الا قا  ُثَّ  ،((ُهمْ  ماا واقاِليل   خا
 ((آتِياكا 

 لَّىصا  لِلنَِّبِِ  عاراضا  قادْ  ياُكونا  أانْ  تاخاوَّْفتُ ف ا  اْرت افاعا  قادْ  تً صاوْ  فاساِمْعتُ  ت اوااراى حاّتَّ  اللَّْيلِ  ساواادِ  يف  اْنطالاقا  ُثَّ 
ِن  حاّتَّ  أابْ راحْ  ف الامْ  آتِياكا  حاّتَّ  ت اب ْراحْ  الا  ِل  ق اْولاهُ  فاذاكاْرتُ  آتِياهُ  أانْ  فاأاراْدتُ  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ   يا : قُ ْلتُ  ،أاتا

ْعتُ  لاقادْ  اّللَِّ  راُسولا   ذااكا )) :قاالا  ،ن اعامْ  :قُ ْلتُ  ؟((ْعتاهُ َساِ  واهالْ )): ف اقاالا ، لاهُ  فاذاكاْرتُ  َتااوَّْفتُ  صاْوتً  َسِا
ِن  ِجْْبِيلُ  ًئا َِبّللَِّ  ُيْشرِكُ  الا  أُمَِّتكا  ِمنْ  مااتا  مانْ  ف اقاالا  أاتا ي ْ  ؟ساراقا  واِإنْ  زانا  واِإنْ  :قُ ْلتُ  ((نَّةا الْا  داخالا  شا

 .((ساراقا  واِإنْ  زانا  واِإنْ )): قاالا 
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ي يف ظل  وخر  أبو ذر ريي هللا عنه َيشهذا احلديث خمتصر عن األول؛ األول النب صلى هللا عليه وسلم كان يسري
القمر فرأى النب صلى هللا عليه وسلم سائرًا فخاف أن ال يريد أحًدا، فشعر به النب صلى هللا عليه وسلم فقال من هذا 

خر مكمل لنفس الرواية ومن طريقة آقال أبو ذر أان قال له تعال وسار معه وحصل احلديث الذي َسعناه، هذا جزء 
 ي اختصار احلديث يعين هنا أييت به كاماًل وهنا أييت جبزء منه وهذه صنعه ملن فقهها استفاد منها.البخار 

ِديناِة" ةِ حارَّ  يف  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبِِ  ماعا  أاْمِشي ُكْنتُ   ذارٍِ  أابُو "قاالا هنا يف الرواية  وحرة املدينة معلوم هي منطقة  اْلما
ة بعيدة عن احلرم اآلن وبعيدة أيًضا عن العمران، والذي يسري يف هذه املنطقة يرى حرة املدينة صخورها خار  املدين

 .سوداء
 .ا يف منطقة بعيدة عن املدينةمعناه أهنُأُحد "  "فااْست اْقب الاناا

اها  ُأُحدٍ  ِمْثلا  ِعْنِدي أانَّ  ياُسرُِّن  ماا قاالا  اّللَِّ  راُسولا  يا  لاب َّْيكا  قُ ْلتُ  ذارٍِ  أاَبا  يا : ""ف اقاالا  ًبا ذا لِثاة   عالايَّ  َتاِْضي ذاها  ِمْنهُ  واِعْنِدي َثا
 .يعين النب صلى هللا عليه وسلم ال يسره أن يكون عنده مثل أحد ذهب وحيبسه أكثر من ثالثة ليال "ِديناار  
ًئا "ِإالَّ  ي ْ ْيٍن" أاْرُصُدهُ  شا  .يعين مال أحبسه لدين عليِ  ِلدا
ا اّللَِّ  ِعباادِ  يف  بِهِ  أاُقولا  أانْ  "ِإالَّ  ا هاكاذا ا واهاكاذا ِيِنهِ  عانْ  واهاكاذا لْ  واِمنْ  ِِشااِلهِ  واعانْ  َيا  .مبعىن التفريق واإلعطاء ،"ِفهِ خا

 .لون يوم القيامة من احلسناتقيعين األكثرين من املال اليوم هم امل" اْلِقيااماةِ  ي اْوما  اأْلاق الُّونا  ُهمْ  اأْلاْكثارِينا  ِإنَّ : "ف اقاالا  ماشاى ُثَّ "
ا قاالا  مانْ " ا هاكاذا ا واهاكاذا ِيِنهِ  عانْ  واهاكاذا ْلِفهِ  واِمنْ  ِِشاالِهِ  واعانْ  َيا ذي يستثىن من األكثرين املقلون يعين ال" ُهمْ  ماا واقاِليل   خا

لبه الضيق ق فيقع يف قيوم القيامة هو الذي يعطي هكذا وهكذا إشارة إىل أنه بدون أن حيسب وبدون أن يرى أنه أنف
 .واخلوف من الفقر

اناكا : "ِل  قاالا  ُثَّ "  نْ أا  ف اتاخاوَّْفتُ  اْرت افاعا  قادْ  صاْوتً  فاساِمْعتُ  اراىت اوا  حاّتَّ  اللَّْيلِ  ساواادِ  يف  اْنطالاقا  ُثَّ " آتِياكا  حاّتَّ  ت اب ْراحْ  الا  ماكا
م وَسع أصوات فخاف أن يكون يعين َسع صوت للنب صلى هللا عليه وسل" واسالَّما  هِ عالايْ  اّللَُّ  صالَّى لِلنَِّبِِ  عاراضا  قادْ  ياُكونا 

تعرض النب صلى هللا عليه وسلم لعارض والنب صلى هللا عليه وسلم قال أليب ذر مكانك ال تْبح حّت آتيك فهذا 
 .امتثااًل للنب صلى هللا عليه وسلم مل يتحرك

ِن  حاّتَّ  أابْ راحْ  ف الامْ  آتِياكا  حاّتَّ  ت اب ْراحْ  الا  ِل  ق اْولاهُ  فاذاكاْرتُ  آتِياهُ  أانْ  فاأاراْدتُ " ْعتُ  لاقادْ  اّللَِّ  راُسولا  يا : قُ ْلتُ  ،أاتا  وَّْفتُ َتاا  صاْوتً  َسِا
ْعتاهُ  واهالْ : "ف اقاالا  لاُه، فاذاكاْرتُ  ِن  ِجْْبِيلُ  ذااكا : "قاالا  ن اعاْم،: قُ ْلتُ  ؟"َسِا ًئا َِبّللَِّ  ُيْشرِكُ  الا  أُمَِّتكا  نْ مِ  اتا ما  مانْ  ف اقاالا  أاتا ي ْ  شا

؟، واِإنْ  زانا  واِإنْ : قُ ْلتُ  ،"الْانَّةا  داخالا   ".ساراقا  واِإنْ  زانا  واِإنْ : "قاالا  ساراقا
ومعلوم معىن هذا احلديث معناه أنه إذا مات العبد ال يشرك شرًكا أكْبًا وال أصغرًا ال خيلد يف النار، إن مات اإلنسان 

 شرك شرًكا أكْبا خيلد يف النار، وإن أشرك يف الدنيا ث تب تب هللا على من تب.وقد أ
 ثالثة أحوال: انعند

 حال يكون اإلنسان مشرك شرًكا أكْبًا وَيوت عليه هذا خيلد يف النار والعياذ َبهلل. .1
 ى من تب.ب هللا علحال يكون اإلنسان أشرك شرًكا أكْبًا لكن تب قبل أن َيوت وهذا ال خيلد يف النار وت .2
ر هذا يرجى له غوحال ال يشرك اإلنسان أصاًل يف حياته وهذا الفضل هلل عز وجل ال يشرك شرًكا أكْبًا وال أص .3

 .أو أن يدخل النار يطهر من ذنوبه مثل الزان والسرقة وغريه ث يكون مصريه إىل النةأن تغفر له ذنوبه، 
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 من غري حساب وال عقاب اللهم آمني. نسأل هللا عز وجل أن نكون ممن يدخل النة
 املقصود أن هناك من خلق هللا من يدخل النة وال يدخل النار حّت لو أذنب، كيف يكون هذا؟ 
 لاوْ  ِإنَّكا  آداما  اْبنا  يا ))أن هللا عز وجل يغفر له ذنوبه، ويغفر هللا عز وجل الذنوب لعبد قد اجتهد يف التوحيد، ولذلك: 

تايِن  ًئا يب  ُتْشرِكُ  الا  لاِقيتايِن  ُثَّ  خاطاايا  األاْرضِ  ابِ بُِقرا  أات اي ْ ي ْ ُتكا  شا ات اي ْ ال  ،فإذا أته هللا عز وجل بقرابا مغفرة 1((ماْغِفراةً  ابُِقرااِبا  ألا
 .يدخل النار للتطهري، حّت لو كان أذنب يدخل النة، فمعناها أن العبد يكون اجتهاده يف التوحيد

به معلق َبهلل الذي يعين اجملتهد يف التوحيد الذي قل ستأتيه ذنوب الغفالت،لعبد يف التوحيد وعلى كل حال لو اجتهد ا
يرجو هللا عز وجل رجاًء قوًي وخيافه خوفًا عظيًما هذا يذنب لكن ذنوبه ذنوب الغفالت وال يتقصد الذنب لكن غفلة 

 .على غفلة على غفلة جتعل قراب األرض من اخلطاي
ر العباد بقوم نزلوا صغائمن العبد تنضج كما وصف النب صلى هللا عليه وسلم  وقد مر معنا سابًقا أن الذنوب الصغائر

وأرادوا أن ينضجوا طعاًما فأتى هذا بعود وأتى هذا بعود انتهى األمر أهنم مجعوا حطًبا كثريًا واستطاعوا بذا احلطب  وادي
 أن ينضجوا طعامهم، فمعىن ذلك هكذا جتتمع الصغائر على العبد وتكاد هتلكه.

 
 اتفقنا على ثالثة أمور:

 .أن من أشرك شرًكا أكْبًا ومات وهو مشرك خيلد يف النار وال يغفر هللا هذا الذنب 
 .من أشرك وتب قبل أن َيوت تب هللا على من تب 
 .من عاش غري مشرٍك ومات غري مشرك هذا يرجى أن تغفر له ذنوبه 

 ويعامل معاملة تب هللا على من تب.على كل حال حّت التائب يرجى أن تغفر له ذنوبه 
 

 أنيت للحديث الثان:
 
 
 

والذي يسره أن  ،حٍد ذهبأنفس داللة احلديث املايي؛ أن النب صلى هللا عليه وسلم ال يسره أن يبقى عنده مثل 
ها اخللق، هذه ييبقى عنده املال؟ هذا الزال يعان من الطمع، والطمع كما ذكران سابًقا هذه جبلة جبل هللا عز وجل عل
اليوم  ما انتصر ،جبلة موجودة يف نفوس الناس، املنتصر على نفسه هو الذي جياهد فينجح، الذي ال ينتصر على نفسه

وليعلم أن   حاملهم يبذل اإلنسان جهده ما استطاع إىل أن خير  من قلبه الش ،غًدا ينتصر بعده ما انتصر ،ينتصر غًدا
ُُااأا  ف اي اُقولُ  ي اْنزالاِن، مالاكاانِ  ِإالَّ  ِفيِه، الِعباادُ  ْصِبحُ يُ  ي اْومٍ  ِمنْ  ماا)): كل يوم هناك ملك يدعو ُد لاًفا، ُمْنِفًقا أاْعطِ  اللَُّهمَّ : حا  خا

 .2((ت الاًفا ممُِْسًكا أاْعطِ  اللَُّهمَّ : اآلخارُ  واي اُقولُ 
                                                           

 رواه الرتمذي وصححه األلبان. 1
 رواه البخاري يف صحيحه. 2

بً  ُأُحدٍ  ِمْثلُ  ِل  كاانا   لاوْ )) :واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى اّللَِّ  راُسولُ  قاالا  :عاْنهُ  اّللَُّ  راِييا  ُهرايْ راةا  أابُو قاالا   أانْ  لاسارَِّن  اذاها
ُرَّ  الا  ثُ  عالايَّ  َتا ًئا ِإالَّ  شاْيء   ِمْنهُ  واِعْنِدي لاياالٍ  ثاالا ي ْ ْينٍ  أاْرُصُدهُ  شا  .((ِلدا
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 :اخلامس عشرأييت الباب 
 
 
 
 
 
 
 

تشري  أو من داللة احلديث، وقد يكون يف اسم الباب أيًضا آيةالبخاري يعقد أبواًَب يسمي فيها اسم منتزع من احلديث 
 إىل نفس املعىن ث أييت َبحلديث.

ب"  .هذه الملة منتزعة من حديث النب صلى هللا عليه وسلم الن َّْفِس" ِغىنا  اْلِغىنا  َبا
: ﴿أاحياِْسُبونا  اّللَِّ  واق اْولُ   هذه آية سورة املؤمنون ِننيا﴾وابا  ماالٍ  ِمنْ  بِهِ  منُِدُُّهمْ  ماا أانَّ  ت اعااىلا
ناةا: "ملاْ  اْبنُ  قاالا  ا ُعي اي ْ  هذا تعليقه على آية املؤمنون. ي اْعماُلوهاا". أانْ  ِمنْ  بُدَّ  الا  ي اْعماُلوها

 نبدأ أواًل بفهم اآلية يف سورة املؤمنون: 
 خاْشياةِ  مِِنْ  ُهم الَِّذينا  ِإنَّ  (٥٦) ونا ياْشُعرُ  الَّ  بال اتِ اخلْاي ْرا  يف  مْ هلاُ  عُ ُنساارِ  (٥٥) واباِننيا  مَّالٍ  ِمن بِهِ  منُِدُُّهم أامنَّاا أاحياْساُبونا ﴿
تِ  ُهم واالَِّذينا  (٥٧) مُّْشِفُقونا  ِبِِمرا   آتاوا ماا يُ ْؤتُونا  واالَِّذينا  (٥٩) ُكونا ُيْشرِ  الا  ِبِِمْ ِبرا  ُهم واالَِّذينا  (٥٨) يُ ْؤِمُنونا  ِبِِمْ را  ِِبيا

لِِفُ  واالا  (٦1) ساابُِقونا  هلااا واُهمْ  اتِ اخلْاي ْرا  يف  ُعونا ُيساارِ  أُولا ىِئكا  (٦٠) اِجُعونا را  ِبِِمْ را  ِإىلاى  أان َُّهمْ  واِجلاة   وبُ ُهمْ وَّقُ لُ   ِإالَّ  ن اْفًسا نُكا
يْ ناا ُوْسعاهاا ا مِِنْ  ةٍ غاْمرا  يف  ُهمْ قُ ُلوب ُ  بالْ  (٦2) يُْظلاُمونا  الا  واُهمْ  َِبحلْاقِِ  يانِطقُ  ِكتااب    والادا ُمْ  ها ىذا ِلكا  ونِ دُ  مِِن أاْعماال   واهلا  ُهمْ  ذاى

 ﴾عااِمُلونا  هلااا
 أتى بعد ذلك صفات حهم ثوهذا حكم بفال اْلُمْؤِمُنونا﴾ أافْ لاحا  ﴿قادْ معلوم سورة املؤمنون وكيف أهنا بدأت بقوله تعاىل: 

ن هم يدهم، ويف أثناء وصف من هم يدهم وصف املؤمنون مرة للمؤمنني، أتى من هذا السياق الذي نتدارسه أتى م
 أخرى.

﴾ ٥٥﴿ واباِننيا  مَّالٍ  ِمن بِهِ  ُهممنُِدُّ  ﴿أامنَّاامن هم؟ سيتبنِي لك من الذين حيسبون،  ﴿أاحياْساُبونا﴾اآليت بدأت بقوله تعاىل: 
ُمْ  عُ ُنساارِ  م يد املؤمنني؛ لن فس السياق يف الصفحة سيتبنِي من ههذا املقصود به يد املؤمنون، من ن اِت﴾اخلْاي ْرا  يف  هلا

نسري يف السورة  السورة كاملة، روننتقال بني وصف الكافرين ووصف املؤمنني إال ملا تتصو تتصورون كيف حيصل اال
 َبإلمجال ث نصل إىل املوطن الذي حنن فيه.

، ث بعدما يصف هللا عز وجل املؤمنني 11إىل آية  1م من آية إىل أن تنتهي صفاهت  اْلُمْؤِمُنونا﴾ أافْ لاحا  ﴿قادْ تبدأ السورة: 
يصف لنا كمال صفاته سبحانه وتعاىل وآَثر كمال صفاته يف خلق اإلنسان وخلق األشياء لإلنسان، يعين هؤالء املؤمنون 

لاْقناا ﴿والاقادْ انتفعوا من تفكرهم يف آيت هللا، أين آيت هللا حوهلم؟  نساانا﴾ خا  أافْ لاحا  ﴿قادْ ت السورة دأيعين ب اإْلِ
لاْقناا اْلُمْؤِمُنونا﴾ ث ﴿والاقادْ  نساانا﴾ خا  .اإْلِ

 الن َّْفس   غ نا  اْلغ نا  َباب
 هلااا ُهمْ  ذاِلكا  ُدونِ  ِمنْ }: ت اعااىلا  لِهِ ق اوْ  ِإىلا  ،{واباِننيا  ماالٍ  ِمنْ  ِبهِ  منُِدُُّهمْ  ماا أانَّ  أاحياِْسُبونا } :ت اعااىلا  اّللَِّ  واق اْولُ 

 .{عااِمُلونا 
ناةا  اْبنُ  قاالا    ".ي اْعماُلوهاا أانْ  ِمنْ  بُدَّ  الا  ي اْعماُلوهاا ملاْ : "ُعي اي ْ

ثْ راةِ   نْ عا  اْلِغىنا  لاْيسا )): قاالا  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  ىصالَّ  النَِّبِِ  عانْ  ُهرايْ راةا  أايب  عانْ   ((.الن َّْفسِ  ِغىنا  اْلِغىنا  والاِكنَّ  اْلعاراضِ  كا
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ث يسري السياق وتسمع عن آيته الكونية سبحانه وتعاىل يف خلق اإلنسان وفيما خلق له، يعين هللا خلق اإلنسان وخلق 
لاْقناا ﴿والاقادْ  له، أين اآليت خلق له؟ اءِ  ِمنا  ﴾، ﴿واأانزاْلنااطارااِئقا  ساْبعا  ف اْوقاُكمْ  خا نَّاهُ  ِبقادارٍ  مااءً  السَّما  ِض﴾ .اأْلارْ  يف  فاأاْسكا

لاْقناا اْلُمْؤِمُنونا﴾، ﴿والاقادْ  أافْ لاحا  ﴿قادْ يعين:  نساانا﴾ خا لاْقناا ﴿والاقادْ ، اإْلِ نسري اآلن إىل هناية السياق طارااِئقا﴾  ساْبعا  ف اْوقاُكمْ  خا
 إرسال الرسل، يعين أفلح املؤمنون أبمرين: ستجدون األمر الثالث املهم

 .بنظرهم يف اآليت الكونية 
 .وَبستجابتهم للرسل أي اآليت الشرعية 

اء الرسل إمنا لإلشارة إىل َسأْب عن إىل أن تنتهي قصة نوح، مل نُ  سري يف السياقنري وتسمع عن نوح عليه السالم، ستس
 .ين هللا عز وجل له سنة يف إرسال الرسل واألقوام هذه ردودهمسنة هللا يف إرسال الرسل، يع

 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 

ىل أن وصلنا إفطر سوية وأقام حوهلم احلجج الكونية وأرسل هلم الرسل َبآليت الشرعية،  على كل الناس فطرهم على
ًة﴾. أُمَّةً  أُمَُّتُكمْ  ها ىِذهِ  ﴿واِإنَّ   وااِحدا

يعين هللا عز وجل أخْبان عن نوح عليه السالم، وأخْبان عن نب مل يسمى، أخْبان عن سنته، أخْبان عن موسى عليه 
ةً  أُمَّةً  أُمَُّتُكمْ  ها ىِذهِ  ﴿واِإنَّ وأخْبان عن عيسى ابن مرمي، ث قال لنا السالم  ماذا كان ردهم؟ ات َُّقوِن﴾ فا  بُُّكمْ را  واأاانا  وااِحدا

ن اُهمْ  ُهمأاْمرا  ﴿ف ات اقاطَُّعوا ْيِهمْ  مباا ِحْزبٍ  ُكلُّ   ازُبُ رً  ب اي ْ بياء لكنهم تقطعوا تجابة لألنمعناه أنه كان املفروض االسُحونا﴾ فارِ  لادا
 .أمرهم بينهم وكل حزب مبا لديهم فرحون

 منُِدُُّهم أامنَّاا ساُبونا ﴿أاحياْ نرى هؤالء من تقطعوا أمرهم ما صفاهتم؟ من هنا هؤالء الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا هم الذين 
ُمْ  عُ ُنساارِ ﴾ ٥٥﴿ واباِننيا  مَّالٍ  ِمن بِهِ  جابة هذا الظن، يعين كان موقفهم من الرسل عدم االستهم يظنون  ﴾اتِ اخلْاي ْرا  يف  هلا

ث رأوا أن هللا عز وجل َيدهم مبال وبنني، فهم فكروا وظنوا ظًنا خاطًئا أن ما َيدهم به هللا من مال وبنني أن هللا عز 
أنه َيدهم مبال  مال يشعرون أبن هذا من سخط هللا عليهون﴾ ياْشُعرُ  الَّ  ﴿بالوجل راض عنهم  ويسارع هلم يف اخلريات، 

 وبنني، إمنا هي مسارعة هلم من أجل أن أيمثوا ويصلوا إىل ما حكم عليهم به، إىل هنا انتقالة دقيقة حتتا  إىل فهم.
ُمْ  عُ ُنساارِ  (٥٥) واباِننيا  مَّالٍ  ِمن ِبهِ  منُِدُُّهم أامنَّاا ﴿أاحياْساُبونا  سموا على نقيعين هؤالء ظنوا خطًأ بعدما ا ﴾اتِ اخلْاي ْرا  يف  هلا

 .أنبيائهم وحتزبوا وظنوا أن معهم شيء ملا نظروا إىل معاملة هللا هلم ظنوا أن عطاؤه يف الدنيا دليل على رياه
 أاحياْساُبونا ﴿ث انتقل السياق أن احلقيقة أنه لو نظرت إىل حال املؤمنني تبنِي لك ما هو الريا احلقيقي، فالقوم األولني من 

ُمْ  عُ ُنساارِ  (٥٥) واباِننيا  مَّالٍ  ِمن هِ بِ  منُِدُُّهم أامنَّاا  االساءة واألمن هؤالء مجعوا بني أمرين بني ﴾ونا ياْشُعرُ  الَّ  بال اتِ اخلْاي ْرا  يف  هلا
 مِِنْ  ُهم الَِّذينا  ﴿ِإنَّ لصفاهتم:  جيمعون بني اإلحسان واخلوف، انظروكان املفروض يكون حاهلم كحال املؤمنني الذين 

تِ  ُهم واالَِّذينا  (٥٧) مُّْشِفُقونا  مبِِِ را  خاْشياةِ   يُ ْؤتُونا  واالَِّذينا ( ٥٩) ُكونا ُيْشرِ  الا  ِبِِمْ ِبرا  ُهم واالَِّذينا  (٥٨) يُ ْؤِمُنونا  ِبِِمْ را  ِِبيا
 .﴾اِجُعونا را  ِبِِمْ را  ِإىلاى  أان َُّهمْ  واِجلاة   وَّقُ ُلوبُ ُهمْ  آتاوا ماا
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عوا بني اإلساءة واألمن وكان املفروض أن يكون حاهلم مثل حال املؤمنني الذين مجعوا إىل هنا تبنِي أن القوم األولني مج
ُمْ  عُ ُنساارِ  (٥٥) ِننيا وابا  مَّالٍ  ِمن بِهِ  منُِدُُّهم أامنَّاا ﴿أاحياْساُبونا بني اإلحسان واخلوف، يف البداية قال هللا عز وجل:   يف  هلا

أن املسارعة  اخلريات، هناك هللا يسارع هلم َبخلريات اليت هي الدنيا وهم حيسبونصفة املؤمنني هم يسارعون يف ات﴾ اخلْاي ْرا 
 .َ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 
سارع هلم ألوىل، اخلريات األوىل معناها الدنيا، فاهلل عز وجل يووصفه أنه يسارع َبخلريات، هذه اخلريات غري اخلريات ا

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.

ْيِهمْ  مباا ِحْزبٍ  ﴿ُكلُّ السياق ابتدأ بوصف   ِمن ِبهِ  منُِدُُّهم منَّااأا  أاحياْساُبونا ﴾ ِحنيٍ  حاّتَّى  هِتِمْ غاْمرا  يف  ُهمْ فاذارْ  (٥3) ُحونا فارِ  لادا
 .هذا كله كالم عن هؤالء الكفار ث أتى وصف املؤمنني ث عاد السياق مرة أخرى لوصف الكافرينواباِننيا﴾  مَّالٍ 

يعين الكفار واملؤمنني  عاهاا﴾ُوسْ  ِإالَّ  ن اْفًسا نُكالِِفُ  ﴿واالا ريات ث قال هللا عز وجل بعدما أخْبان أن املؤمنني يسارعون يف اخل
ما أمروا إال مبا هو حتت يدهم لكن هؤالء زكوا أنفسهم فاستجابوا وسارعوا َبخلريات واألولني أهل الكفر كان حاهلم 

 حانه وتعاىل.ت دليل على رياه سبهم الدنيا ومسارعته يف اخلريايا فظنوا أن عطاء هللا هلم وإعطاءأهنم طمعوا يف الدن
ا مِِنْ  ةٍ غاْمرا  يف  قُ ُلوبُ ُهمْ  ﴿بالْ  ُمْ  ها ىذا ِلكا  ُدونِ  مِِن أاْعماال   واهلا م يف غمرة، والغمرة هذه مثل يعين قلوب عااِمُلونا﴾ هلااا ُهمْ  ذاى

مثال ملن كان يف  النور فيضرب واحد غرقان يف غمرة، مبعىن أهنم ال يرون احلقائق أبدا، وبعد سورة املؤمنون أتيت سورة
ُبهُ  بِِقيعاةٍ  كاساراابٍ   أاْعمااهُلُمْ  كافاُروا  ﴿واالَِّذينا غمرة   ف اْوقا  ب اْعُضهاا ﴿ظُُلماات  ان: هذا أول مثل، واملثل الث مااًء﴾ الظَّْمآنُ  حياْسا
هُ  أاْخرا ا  ِإذاا ب اْعضٍ   .خر  يده مل يكد يراهاكأنه يف غمرة يف حبر لِي إذا أ  ي ارااهاا﴾ ياكادْ  ملاْ  يادا
ا﴾ مِِنْ  ةٍ غاْمرا  يف  قُ ُلوبُ ُهمْ  ﴿بالْ  ُمْ يعين من هذه احلقائق  ها ىذا ِلكا  ُدونِ  مِِن أاْعماال   ﴿واهلا يعين هللا سيرتكهم  عااِمُلونا﴾ اهلاا  ُهمْ  ذاى

ناةا  اْبنُ  الا قا لذلك وَيِد يف أعمارهم حّت يعملوا هذه األعمال اليت تزيد يف آَثمهم ث أيخذهم أخذ عزيز مقتدر، و  : ُعي اي ْ
ا ملاْ " ُلوهاا" أانْ  ِمنْ  بُدَّ  الا  ي اْعماُلوها  ، يعين هلم أعمال كفرية هللا عز وجل َيكنهم حّت يستوفوها كاملة.ي اْعما
 

 نعيد مرة أخرى:
ةً  أُمَّةً  أُمَُّتُكمْ  ها ىِذهِ  واِإنَّ ﴿ م أمة واحدة وأان ربكم اء ومن تبعهم أن أمتكهذا اخلطاب لألنبي﴾ فاات َُّقونِ  بُُّكمْ را  واأاانا  وااِحدا

 .فاتقون
ن اُهمْ  ُهمأاْمرا  ف ات اقاطَُّعوا﴿ ْيِهمْ  مباا ِحْزبٍ  ُكلُّ   ازُبُ رً  ب اي ْ فرقوا وكل حزب مبا لديه من شيء املعىن أن أتباع األنبياء ت ُحونا﴾فارِ  لادا

 .ن حزَبمن العلم وشيء من الفهم فرح مبا عنده وكوِ 
يعين  ِحنٍي﴾ حاّتَّى  هِتِمْ غاْمرا  يف  ُهمْ ﴿فاذارْ َسعت غمرهتم ث ستسمع غمرهتم مرة أخرى،  ِحنٍي﴾ حاّتَّى  هِتِمْ غاْمرا  يف  ُهمْ ﴿فاذارْ 

تركهم يف فهمهم هذا حّت حني ألهنم ال يريدون أن يفهمون كما املثل يف سورة النور إذا أخر  يده مل يكد يراها تصوري ا
 يقبله وال يريده.قلب أمامه احلق ومع ذلك ال 
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ُمْ  عُ ُنساارِ  (٥٥) واباِننيا  مَّالٍ  ِمن بِهِ  منُِدُُّهم أامنَّاا ﴿أاحياْساُبونا   ﴿أاحياْساُبونا : هنا جواب حمذوف ونا﴾ياْشُعرُ  الَّ  بال اتِ اخلْاي ْرا  يف  هلا
ُمْ  عُ ﴿ُنساارِ دليل على رياان  واباِننيا﴾ مَّالٍ  ِمن ِبهِ  منُِدُُّهم أامنَّاا أهنم يعاقبون، ونا﴾ ياْشُعرُ  الَّ  ﴿بالم عقوبة هل اِت﴾اخلْاي ْرا  يف  هلا

معوا هنا وصف الكمال الذي كان مفروض أن يكون كان املفروض أن جي مُّْشِفُقونا﴾ ِبِِمرا  خاْشياةِ  مِِنْ  ُهم الَِّذينا  ﴿ِإنَّ 
 بني اإلحسان واخلوف وأولئك مجعوا بني اإلساءة واألمن.

تِ ِبِ  ُهم ﴿واالَِّذينا   ِإىلاى  أان َُّهمْ  واِجلاة   قُ ُلوبُ ُهمْ وَّ  آتاوا ماا يُ ْؤتُونا  واالَِّذينا ﴾ ُكونا ُيْشرِ  الا  ِبِِمْ ِبرا  ُهم واالَِّذينا  (٥٨) يُ ْؤِمُنونا  ِبِِمْ را  يا
ة صفات جممل هنا وصف املؤمنون بعدإىل  ساابُِقونا﴾ هلااا واُهمْ  اتِ اخلْاي ْرا  يف  ُعونا ُيساارِ  أُولا ىِئكا  (٦٠) اِجُعونا را  ِبِِمْ را 

نتهت أبهنم أحسنوا وأيًضا أهنم خائفني ووصفهم أهنم يسارعون يف اخلريات وأولئك يسارع هللا هلم يف اخلريات، االصفات 
 املسارعة يف اخلريات األوىل أي الدنيا واملسارعة يف اخلريات الثانية هم يسارعون يف اخلريات أي يف طاعة هللا عز وجل.

ا ِإالَّ  ن اْفًسا نُكالِِفُ  الا ﴿وا  يْ ناا ُوْسعاها  أن هللا عز وجل ما كلف هؤالء وهؤالء املعىن يُْظلاُمونا﴾ الا  واُهمْ  َِبحلْاقِِ  يانِطقُ  ِكتااب    والادا
إال ما يستطيعون وسيكتب عليهم أعماهلم لكن هؤالء سارعوا يف اخلريات طاعة هلل عز وجل وأولئك فرحوا مبا سارع هللا 

 .به من خريات وطمعوا فيها ومل ينفقوها فيما جيب عليهم هلم
ا﴾  مِِنْ  ةٍ غاْمرا  يف  قُ ُلوبُ ُهمْ  ﴿بالْ  ُمْ يعين قلوبم يف غمرة من هذه احلقيقة ال يروهنا، ها ىذا ِلكا  ُدونِ  مِِن أاْعماال   ﴿واهلا  هلااا ُهمْ  ذاى

 م.لباطلة كلها وحياسبون عليها عقاًَب هليعين هللا عز وجل ال يقبضهم حّت يستوفوا أعماهلم ا عااِمُلونا﴾
 

ال أولئك الذين طمعوا كان حسباهنم كله أن ريا هللا هو أن َيدهم مب ملاذا أتى بباب الغىن غىن النفس مع هذا السياق؟
يف  نني، وملا تقرأئر حول املال والبوبنني، وحياهتم كلها دائرة حول املال والبنني مبعىن أطماعهم آماهلم تفكريهم كله دا

السياق أراد البخاري يف السياق كامل الذي قرأانه أراد منا أن نفكر أنه ليست املسارعة َبخلريات يف الدنيا هي دليل 
يفتح لك أن اِت﴾ ي ْرا اخلْا  يف  ُعونا ُيساارِ  ﴿أُولا ىِئكا ريا هللا عز وجل بل دليل ريا هللا عز وجل كما قال سبحانه وتعاىل: 

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 

ألبواب اليت أعطيت علم فاإلنفاق هو أن تُعلم يف سبيل هللا، ويف كل ا فاإلنفاق يكون ببذل ببدنك يف سبيل هللا وإن
اعطيناها من عقل ومن فهم ومن قدرة على اإلصالح ومن ومن هذه كلها حتتا  إىل إنفاق، يسارعون يف اخلريات 

ريات فينفقون أوقاهتم فينفقون أبداهنم يف طاعة هللا، يسارعون يف اخلريات فينفقون أمواهلم يف طاعة هللا، يسارعون يف اخل
 قون عقوهلم وجهودهم يف سبيل هللا.يف طاعة هللا، يسارعون يف اخلريات فينف

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

 صلى هللا عليه وسلم وهذه من المل الميلة من حديث النب صلى هللا عليه وسلم اليت نزيد البيان يف حديث النب
 علينا أن نتداوهلا يف نفوسنا عالًجا ألمراض القلب ونتداوهلا يف تربية ذرارينا أيًضا يف عال  أطماعهم.

ثْ راةِ   عانْ  اْلِغىنا  "لاْيسا  :قاالا  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبِِ  عانْ  ُهرايْ راةا  أايب  عانْ   الن َّْفِس" ِغىنا  اْلِغىنا  والاِكنَّ  ْلعاراضِ ا كا
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ثْ راةِ  ىن يعين كثرة املال وكثرة األمور اليت يستطيع اإلنسان أن يستعملها يف دنياه، لكن الغىن احلقيقي هو غ اْلعاراِض" "كا
 .النفس

عملوها ألعراض عندهم يعين كثرة األدوات وكثرة األمور اليت يستكما مر معنا سابًقا أن كثري من الناس يتصورون أن كثرة ا
ألن كلما زاد حاجة اإلنسان إىل األشياء كلما من أجل إشباع نفوسهم هذه تدل على غناهم والصحيح عكس ذلك 

 .زاد فقره
، فنحن فقراء إىل أحذيتنا ءالفقر يف حقيقته هو احلاجة، تعال فكر يف احلياة حنن فقراء بذاتنا، ال نصبح أغنياء إال َبألشيا

عتْب تأن حتملنا، وفقراء إىل فرشنا أن ننام عليها، وفقراء إىل طعمنا أن أنكله وإىل شرابنا أن نشربه، فكل شيء حتتاجيه 
 .إليه فقري

لى أي فراش ن تنامي عخره بزيدة العرض يعين لآلو أردت إشباع حاجتك األساسية من طعام وشراب ونوم وإىل  تصور
 ، البد من صفات معينة وكلما زاد املال كلما زادت هذه املواصفات.أي خمدةوال 

ثْ راةِ   عانْ  ِغىنا الْ  لاْيسا "الناس يتصورون أن كثرة العرض هذا دليل على غناهم والنب صلى هللا عليه وسلم يقول:  "اْلعاراضِ  كا
أكثر وتفاصيل  ا زاد إشباع نفسك بتفاصيلَبلعكس كثرة العرض تدل على زيدة الفقر، فأنت اآلن ال تستطيع أبًدا إذ

أكثر جتد نفسك ال تستطيع أن تشبع حاجتك يف الشيء األدن فتصبح أكثر فقرًا وأكثر احتياًجا، فأصبح كثرة العرض 
 إمنا هو زيدة يف الفقر وليس زيدة يف الغىن.

ىل السمو والعلو هو م ال تتصور أنه إشارة إما هو الغىن احلقيقي؟ الغىن احلقيقي هنا يف كالم النب صلى هللا عليه وسل
يصف لك الغىن احلقيقي، فالغىن احلقيقي أن تكون غىن النفس عن كثرة األعراض فلما تغىن نفسك عن كثرة األعراض 

 مع وجودها ال جتد نفسك مشلواًل يف أي مكان، ال جتد نفسك خمذواًل يف أي مكان.
 ج، احلج أكْب مؤشر على أن الغىن غىن النفس، ألنك ملا َتر  يف احلجومن أجل أن يتم األمر لك فهًما فكر يف احل

ابة لكل وعدم قدرتك على االستجهناك تعب وصراع ف ،مهما فعلت لنفسك ومهما محلتها على أرفع وأرقى ما يكون
فيظهر فقر  ،ن مكان أحساألشياء اليت حولك كما ينبغي إال تتعرض هلا، يعين ال جتد كل ما تريده متوفر مهما كنت يف

ك إن أتى استمتعت النفس، وعلى ذلاإلنسان وعدم قدرته على املعايشة لألمور ألنه أكثر فقرا فالغىن يف حقيقته غىن 
تطلب ي وقد ورد عن النب صلى هللا عليه وسلم فيما ثبت أن النب صلى هللا عليه وسلم البه وإن مل أييت ال تتطلبه، 

مفقود أبًدا، يعين الشيء الغري موجود ال يتطلبه، فهذا معناه الذي يتوفر لنا كان به والذي ال يتوفر ال نلح ونستغين عنه 
كن يكون اإلنسان ممبقلوبنا وإذا جاء وكتب لنا أرزاق َتتعنا به وما كتب لنا أرزاق، وال جتد نفسك فقرية وحمتاجة إليه، 

ع أن ا أيًضا دليل على فقره، يعين إذا بقي اإلنسان يستجيب لنفسه ويستجيب لنفسه ال يستطيحتت يده املال لكن هذ
 ينتج وال أن يفعل وال أن يعبد ويزيد فقره.
الغىن إمنا الغىن غىن النفس،  يعين ليس كثرة العرض هي دليل "الن َّْفسِ  ِغىنا  اْلِغىنا "تبنِي لنا كالم النب صلى هللا عليه وسلم: 

ًبا ُأُحدٍ  ِمْثلُ  ِل  كاانا   لاوْ "ا الباب السابق لتتصوروا: والحظو  ُرَّ  الا  أانْ  لاسارَِّن  ذاها ثُ ثا  عالايَّ  َتا  ِإالَّ  شاْيء   ِمْنهُ  واِعْنِدي لاياالٍ  الا
ًئا ي ْ ْينٍ  أاْرُصُدهُ  شا   "ِلدا
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ستعمل هذا املال يف ، إمنا ييناملقصود يكون اإلنسان غين وعنده أموال لكن ال حيبسها ألعرايه أنه يريد أن يغتين ويغت
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هُ  لراُجلٍ  ف اقاالا  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى اّللَِّ  راُسولِ  عالاى راُجل   مارَّ   ومر وسلم عليه هللا صلى النب جملس هذا يعين: جااِلسٍ  ِعْندا
 .رجل وسلم عليه هللا صلى النب وجبانب رجل

ا" ي ْر   -يعين األخري- هاذا ا ِمْثلا  اأْلاْرضِ  ِمْلءِ  ِمنْ  خا  .-يعين األول- "هاذا
 !األرض مثل األول ءخري من مل الثانيكون سو  ،مأل األرض كلها مبثل األول، إمنا اليس خري منه فقط

 .فهذا دليل على أن ميزان الناس عند هللا ليس مثل ميزان الناس عند الناس
 وأيًضا دليل على أن قد يكون العبد ذا فقر وييق يف حاجته ولكنه عند هللا له مكانة عظيمة.

 
 
 
 
 
 
 

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.

 اْلفاْقر   فاْضل   َباب
هُ  لراُجلٍ  ف اقاالا  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى اّللَِّ  ُسولِ را  عالاى راُجل   مارَّ  :قاالا  أانَّهُ  السَّاِعِديِِ  ساْعدٍ  ْبنِ  ساْهلِ  عانْ   ِعْندا

ا يف  راْأُيكا  ماا)): جااِلسٍ  ا النَّاسِ  أاْشراافِ  ِمنْ  راُجل   :ف اقاالا  ((؟هاذا  واِإنْ  يُ ْنكاحا  أانْ  خاطابا  نْ إِ  حارِي   وااّللَِّ  هاذا
 صالَّى اّللَِّ  راُسولُ  لاهُ  ف اقاالا  آخارُ  راُجل   مارَّ  ُثَّ  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى اّللَِّ  راُسولُ  فاساكاتا  :قاالا  ،ُيشافَّعا  أانْ  شافاعا 

ا يف  راْأُيكا  ماا)): واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  ا اّللَِّ  راُسولا  يا  :ف اقاالا  ؟((هاذا ا اْلُمْسِلِمنيا  فُ قارااءِ  ِمنْ  راُجل   هاذا  ِإنْ  حارِي   هاذا
 عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى اّللَِّ  راُسولُ  ف اقاالا  ،لِقاْولِهِ  ُيْسماعا  الا  أانْ  قاالا  واِإنْ  ُيشافَّعا  الا  أانْ  شافاعا  واِإنْ  يُ ْنكاحا  الا  أانْ  خاطابا 
ا)): واسالَّما  ي ْر   هاذا ا ِمْثلا  اأْلاْرضِ  ِمْلءِ  ِمنْ  خا  .((هاذا

ث اناا ث اناا احْلُماْيِديُّ  حادَّ ث اناا ُسْفياانُ  حادَّ ْعتُ  قاالا  اأْلاْعماشُ  حادَّ بَّاَبً  ُعْدانا  :الا قا  وااِئلٍ  أاَبا  َسِا  ماعا  "هااجاْرانا  :ف اقاالا  خا
ُهمْ شيء  أاْجرِهِ  ِمنْ  أياُْخذْ  ملاْ  ماضاى مانْ  فاِمنَّا اّللَِّ  عالاى ُرانا أاجْ  ف اواقاعا  اّللَِّ  واْجها  نُرِيدُ  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبِِ   ِمن ْ

راةً  وات اراكا  ُأُحدٍ  ي اْوما  قُِتلا  ُعمارْيٍ  ْبنُ  ُمْصعابُ  ناا فاِإذاا منِا هُ رِجْ  باداتْ  راْأساهُ  غاطَّي ْ ناا واِإذاا الا ا رِْجلاْيهِ  غاطَّي ْ  انا فاأامارا  راْأُسهُ  بادا
ًئاشا  رِْجلاْيهِ  عالاى واجناْعالا  راْأساهُ  نُ غاطِِيا  أانْ  واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبُّ  ْذِخرِ  ِمنْ  ي ْ  ف اُهوا  مثااراتُهُ  لاهُ  أايْ ن اعاتْ  مانْ  واِمنَّا اإْلِ

 ي اْهِدبُ هاا"
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"  واْجها  نُرِيدُ  واسالَّما  ْيهِ عالا  اّللَُّ  صالَّى النَِّبِِ  ماعا  "هااجاْرانا قال:   "فاِمنَّا طاعة هللا عز وجل وريا هللا، ما كانوا يفكرون غري يفاّللَِّ
وصف يعين يف الدنيا مل يذق الفتوحات ومل أتيت األموال عليه ومل يذق شيء منها و  أاْجرِِه شيء" ِمنْ  أياُْخذْ  ملاْ  ماضاى مانْ 

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

أن يغطوا رأسه  يه وسلمرأسه بدا قدمه وإذا غطوا قدمه بدا رأسه فمن أجل أن يكفنوه با، فأمرهم النب صلى هللا عل
 ويضعوا على قدمه اإلذخر وهو كان ذا مال لكنه هاجر يف سبيل هللا وكان هذا فقره من أجل هللا عز وجل.

وا بعد النب صلى هللا عليه بة بقيعين جينيها، مبعىن أن بعض الصحا "ي اْهِدبُ هاا ف اُهوا  مثااراتُهُ  لاهُ  أايْ ن اعاتْ  مانْ  "واِمنَّايقول خباب: 
 ما زرعوا يف بداية األمر. قطفاألموال فأينعت له مثرته كأنه لم وفتحت الفتوحات وأتى ما أتت وس

كأن خباب ريي هللا    "شيء رِهِ أاجْ  ِمنْ  أياُْخذْ  ملاْ  ماضاى مانْ  فاِمنَّا اّللَِّ  عالاى أاْجُرانا  ف اواقاعا "الشاهد يف هذه الملة يف قوله: 
كون ما أخذوه من زينة الدنيا ينقص هلم أجورهم يف اآلخرة، هذا خوف وفيما يدل على كالمه ملا نتقدم عنه خياف أن ي

يف األبواب سيأتينا ما يدل على كالم خباب وعلى خوفه ريي هللا عنه، لكن املهم هذا اخلوف الذي يف قلبه دليل على 
يف سبيل هللا خياف أن  فقه أيتيه ويتمتع به وينفقها وينحرصه على أجره عند هللا وخوفه من أن يكون ما يصرفه يف الدني

 يكون عليه نقص يف أجره عند هللا.
 

 يف احلديث أيًضا:
 
 
 
 
أما من جهة الفقراء فاألمر وايح، والفقراء هنا يقصد بم الرايني مبا قسم هللا، املتمتعني بنعمة هللا عز وجل فيما  

ه فقريًا مثله مثل ئعند الناس، الطامع فيما عند الناس ليس هناك فائدة من بقا أعطاهم هللا عز وجل وليس الطامعني فيما
الطامع من األغنياء لكن ملا يكون فقري راض عن هللا، قابل مبا عند هللا، ال يتطلع فيما عند الناس، ينتظر أجره من عند 

رها ويصبح هناك القلب يرجو اآلخرة وينتظ هللا يكون من أهل النة، والسبب يف ذلك أن قلة املال وعدم التعلق به جيعل
 فراغ يف شغل اإلنسان فيتقرب من هللا لكن من كثر ماله وكثر عنايته به قل عنايته َبآلخرة وانشغل عنها.

غضب، قلة رعة الوالسبب معلوم ورد يف أحاديث أخرى كثرة اللعن، س النِِسااءا" أاْهِلهاا أاْكث ارا  ف اراأاْيتُ  النَّارِ  يف  "وااطَّلاْعتُ 
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 

ه بعت على طباع حتتا  معرفتها أواًل ث حتتا  عالجها مبا أمرها هللا ومن بني ذلك ما نسميطريق هللا عز وجل، واملرأة ط
بتعبريان العصبية وكوهنا من جهة سريعة الغضب ومن جهة سريعة االهتمام َبهلموم واحساسها دائًما أن األمر يضيق ومن 

 ..أقل أمر يثريها

ُهماا اّللَُّ  راِييا  ُحصانْيٍ  ْبنِ  ِعْمراانا  عانْ   ث ارا أاكْ  ف اراأاْيتُ  الْانَّةِ  يف  اطَّلاْعتُ )): قاالا  لَّما واسا  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبِِ  عانْ  عان ْ
ا ا أاْكث ارا  ف اراأاْيتُ  النَّارِ  يف  وااطَّلاْعتُ  اْلُفقارااءا  أاْهِلها  .((النِِسااءا  أاْهِلها
ب اعاهُ  يحٍ  ْبنُ  وامحاَّادُ  صاْخر   واقاالا  واعاْوف   أايُّوبُ  تا  .بَّاسٍ عا  اْبنِ  نْ عا  راجااءٍ  أايب  عانْ  جنِا
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فيطيب خاطرها ويقلل  ،لقلب معرفة هللا عز وجل والثقة َبهلل والتوكل على هللاكله حيتا  يف مقابلها أن يدخل يف اهذا  
دم واملرأة أكثر الناس خوفًا من أي شيء أييت والسبب ع الناس هخيافاهتمامها ويصرف عنها اخلوف من اجملهول الذي 

أن حيصل كذا  ةفطراب مستمر، دائًما خائاليقني والطمأنينة َبهلل عز وجل، وجتد النساء يف كثري منهم يف حال قلق واي
 .هيلإطمأنينة ثقة َبهلل و وخائفة ان حيصل كذا فهذا كله سببه عدم امتالء القلب 

 .يف مقابل أن املؤمن اطمئن قلبه ووثق بربه
صرف عنهم خماوفه، نه، الذين انصرف عنهم الشيطان وائنني بذكره الرايني بقضائنسأل هللا عز وجل أن جيعلنا من املطم

ليت التخويف، ويكفرن العشري  أتت من كل هذه املخاوف األن الشيطان هو الذي خيوفك واملرأة تستجيب أكثر هلذا 
 با. نيشعرو 

 
 
 
 

 .الزلنا يف َبب فضل الفقر ومن فضل الفقر أن النب صلى هللا عليه وسلم كان أغلب حاله الفقر
" حاّتَّ  ِخواانٍ  عالاى واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبُّ  أياُْكلْ  "ملاْ   . أيكل عليها اإلنسانخوان نسميها السفرة اليت مااتا
زًا أاكالا  واماا" " حاّتَّ  ُمراق ًَّقا ُخب ْ  .يعين اخلبز الذي يكون قد نل دقيقه مااتا

نه مل يكن أيتيه يف الدنيا، ال تتصور أوهذا كله فيه إشارة أنه صلى هللا عليه وسلم كان يف حالة من الفقر وقلة الطمع 
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:
 
 
 

ا  دْ "لاقا  يعين رفها املكان املرتفع الذي تضع عليه ِبٍد" كا   ُذو أياُْكُلهُ  شاْيءٍ  ِمنْ  رايِفِ  يف  واماا واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبُّ  تُ ُويِفِ
 .األشياء

 .املقصود إانء فيه شعري " ِل  رافٍِ  يف  شاِعريٍ  شاْطرُ  ِإالَّ "
 .يعين كلما أخذت منه َبقي، وأتكل وأتكل منه وَبقي يَّ"عالا  طاالا  حاّتَّ  ِمْنهُ  فاأاكاْلتُ "

 !لته فيناأواًل كانت الْبكات تنزل فيه وملا ك ف افايِنا" "فاِكْلُتهُ 
 ى.هنتلته فين واافلما استعجلت وك ،الشاهد ليس هنا وإن كان هذا املدهش أهنا كانت أتخذ منه وال يفىن

ث اناا ث اناا ماْعمارٍ  أابُو حادَّ ث اناا اْلوااِرثِ  عاْبدُ  حادَّ  ملاْ : "قاالا  عاْنهُ  اّللَُّ  راِييا  أاناسٍ  عانْ  تااداةا ق ا  عانْ  عاُروباةا  أايب  ْبنُ  ساِعيدُ  حادَّ
 ."مااتا  حاّتَّ  راق ًَّقامُ  ُخب ْزًا أاكالا  واماا مااتا  حاّتَّ  ِخواانٍ  عالاى واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبُّ  أياُْكلْ 

ا  لاقادْ  :قاالاتْ  عان ْهاا اّللَُّ  راِييا  عااِئشاةا  عانْ  ِبدٍ   ُذو أياُْكُلهُ  شاْيءٍ  ِمنْ  رايِفِ  يف  واماا واسالَّما  عالاْيهِ  اّللَُّ  صالَّى النَِّبُّ  تُ ُويِفِ  كا
 ".ف افايِنا  فاِكْلُتهُ  عالايَّ  طاالا  حاّتَّ  ِمْنهُ  فاأاكاْلتُ  ِل  رافٍِ  يف  شاِعريٍ  شاْطرُ  ِإالَّ 
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، هذا يدل على شيء أيكله ذا كبد إال شطر شعري هالشاهد يف احلديث أن النب صلى هللا عليه وسلم تويف وما يف بيت
 هللأن هذه صورة حياة النب صلى هللا عليه وسلم، وال أبس حّت لو تنعم اإلنسان وكثر ما عنده من مال وَتتع به فاحلمد

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 

 لى هللا عليه وسلم.مقصدك أن تنفق ها هنا وها هنا كما وصف النب ص


