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ٍ
إبحسان إىل
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
يوم الدين أما بعد،
احذر أن تعطل جوارحك يف الدنيا عن طاعة هللا
ما زلت اي أحبايب معكم يف نقض بعض العادات والسلوكيات املرفوضة واليت هي هلا تعلق كبري جدا جبوارحنا ،اللي إحنا
هنتسأل عنها بني إيدين ربنا -سبحانه وتعاىل ،-عايز بس أفكركم بشوية حاجات كده ،عايز أفكركم كده بكام قاعدة
من القواعد اللي أكدت عليها معاكم يف أول درس يف هذه السلسلة ،سلسلة اجلوارح.
قلتلكم أحبايب إن اجلوارح اللي هتتعطل يف الدنيا عن طاعة هللا هتتعطل يوم القيامة ،قلتلكم اللسان ده اللي هو داميًا
هيبقى مشغول ابلغيبة والنميمة والكذب والبهتان واالفرتاء على الناس ،هذا اللسان الذي مل يتحرك يف ذكر هللا وال يف
قراءة القرآن وال يف الدعوة إىل هللا ،اللسان ده لو اتعطل يف الدنيا وإنت بتموت لو عايز تقول ال إله إال هللا لن تتمكن
منها؛ إلن اللسان مش واخد على كده ،وقلتلك يف القرب هتبقى أمنيتك إنك تقول ريب هللا وديين اإلسالم ،ونبيي
حممد ،وهتبقى املسألة ابلنسبالك صعب جدا؛ إلن اللسان مش واخد على كده ،ويوم القيامة وإنت واقف بني إيدين
ربنا -سبحانه وتعاىل -هيكون نفس املوطن ونفس احلكاية ابلظبط.
لكي تثبت يوم القيامة  ..اجعل جوارحك يف طاعة هللا
عايز أفكركم بقاعدة إن العني دي لو ما اشتغلتش يف طاعة هللا -عز وجل -يف الدنيا هييجي عليها وقت من األوقات
والعياذ ابهلل -تصاب ابلعمى فما تشوفش ،العني دي لو ما أدمنتش النظر يف كتاب هللا -سبحانه وتعاىل ،-العنيدي إحنا لو ماكفينهاش عن احلرام ،العني دي لو ما اتعودتش إن هي تبكي من خشية هللا ،نفس العني دي ملا ترى
قدامها آية من أعظم آايت هللا -سبحانه وتعاىل -ال تراها أب ًدا ،تُسلب هذه العني.
يشوف أعز أصحابه مات بني إيديه ،كان قاعد معاه ابلليل اتين يوم الصبح شايله على كتافه ميت ،أو واقف على
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أصال ماخدتش إهنا
أصال مات! ،خدت ابلك ليه؟ إلن العني ً
غسله ،هو شايف إن ده عادي إيه املشكلة إن واحد ً
تنظر نظرة التدبر والتأمل ،خدت ابلك؟ و هكذا كل جوارح اإلنسان.

ال تظن أب ًدا إن ِرجل ايما احتركت ملعصية هللاِ ،رجل ايما مشيت -والعياذ ابهلل -يف املعاصي ويف احلرامِ ،رجل ايما
داست بنزين وسافرت سفر طويل علشان توصل -والعياذ ابهلل -حلاجة حرام ،إوعى تظن إن ِ
الرجل دي يوم القيامة

هتثبت على الصراطِ ،
الرجل دي هتزل وهتقع ،الزم نفهم القواعد دي.

ِِ
طبعا عن النظر لقراءة القرآن ،عن
ربنا قال لناَ " :وَمن َكا َن ِيف ََٰهذه أَ ْع َم َٰى" اإلسراء ،72:اللي كان يف الدنيا أعمى ً
َض ُّل َسبِ ًيال" فالزم نفهم القواعد دي إلهنا الزم تكون واضحة قدامنا واثبتة
النظر آلايت هللا" ،فَ ُه َو ِيف ْاآل ِخ َرةِ أَ ْع َم َٰى َوأ َ

وبينة ،ماتبقاش فيها مسائل إيه أي اهتزاز ابلنسبة ليكم.
من هم الذين أيكلون النار؟

اتكلمت معاكم يف آخر درس عن شهوة البطن أو عن جارحة البطن ،وقلتلكم إن بعض الناس بيظن إن إحنا النهارده
ملا هنتكلم عن جارحة البطن ده معناه إن إحنا أنكل كتري والكالم ده ،قلتلكم ده ده األمر البسيط ،ده دي احلاجة
السهلة البسيطة ،مش هو ده املعىن املراد العظيم ،ولكن املعىن اللي أخطر منه اللي ربنا أكد عليه يف القرآن ،إن ممكن
البطن دي أتكل انر ،والنار ده يكون والعياذ ابهلل من احلرام ،وذكرت ليكم عدة أمثلة سريعة كده أفكركم بيها علشان
نكمل بقى درس النهارده.
الصور املتعلقة ابملال اليت حذران هللا منها:
اتكلمت معاكم الدرس اللي فات عن انس والعياذ ابهلل بطنها دفعتها إن هي أتكل حرام ،وكان له صور:
 الصورة األوالنية :أكل احلرام عن طريق ِالدين
وقلتلكم الفتاوى ،قلتلكم إن بعض الدعاة أو العلماء -والعياذ ابهلل -اللي بنسميهم علماء السوء من املمكن يف يوم
من األايم مقابل منصب معني ،أو كرسي معني ،أو مال معني يبيع دينه ،زي ما ربنا -عز وجل -ذكر لينا قبل ذلك:
"إِ َّن َكثِ ِ
َّاس ِابلْب ِ
الرْهب ِ
اط ِل" التوبة.34:
ان لَيَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
ريا م َن ْاأل ْ
ال الن ِ َ
َحبَا ِر َو ُّ َ
ً

اَّلل ِمن ال ِ
ِ َّ ِ
ْكتَ ِ
ك َما
اب َويَ ْشتَ ُرو َن بِ ِه ََثَنًا قَلِ ًيال أُوَٰلَئِ َ
ين يَ ْكتُ ُمو َن َما أ َ
َنز َل َُّ َ
وربنا قالنا يف سورة البقرة ،قال تعاىل" :إ َّن الذ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
َّار" البقرة ،174:بيأكل انر والعياذ ابهلل " َوَال يُ َكلِ ُم ُه ُم َّ
اب
اَّللُ يَ ْو َم الْقيَ َامة َوَال يُ َزكي ِه ْم َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
َأيْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهن ْم إَِّال الن َ
ِِ
أَلِيم * أُوَٰلَئِ َ َّ ِ
َصبَ َرُه ْم َعلَى النَّا ِر" البقرة .175:174
ين ا ْشتَ َرُوا الض َ
اب ِابل َْمغْف َرة فَ َما أ ْ
َّاللَةَ ِاب ْهلَُد َٰى َوال َْع َذ َ
ٌ
ك الذ َ
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 الصورة الثانية :أكل املرياثالنوع الثاين كان أكل املرياث ،وقلنا إن بعض الناس النهارده ماعدش عندها دين يف مسألة املرياث ،ال أبس أب ًدا إنه
أيكل أموال الناس عادي مفيش مشكلة يف املرياث.
 الصورة الثالثة :أكل حقوق املرأةاتلت حاجة املرأة ،أكل حقوق املرأة ،واتكلمنا على األزواج اللي بيضغط على زوجته ،بيضرهبا ،بيهينها ،بيعذهبا،
بيبهدهلا آخر هبدلة ،كل ده يف النهاية علشان إيه؟ علشان تقولُّه طلقين ويطلقها من غري مايديلها حاجة.
 الصورة الرابعة :أكل مال اليتيم الصورة اخلامسة :أكل أموال الناس ابلباطلقلنا كذلك أكل أموال الناس بينها وبني بعض ابلباطل ،اتكلمنا على الديون ،واتكلمنا كمان عن الغلول ،واتكلمنا عن
سرقة األراضي بغري وجه حق.
فتنة أمة حممد هي املال
ضا أبكل احلرام وصوره املتنوعة املشتهرة بني الناس ،وهؤكد يف البداية
نكمل اليوم إبذن هللا -تبارك تعاىل -ما يتعلق أي ً

اي إخواين اي أحبايب إن املال فتنة من أعظم الفنت اللي ممكن تعصف بقلب اإلنسان ،كتري من الناس بيبقى خايف من
فتنة النساء ولكن إحنا عندان فتنة أخطر امسها فتنة املال ،واخد ابلك؟
الفتنة اللي النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال يف شأهنا شوفوا -سبحان هللا -كالم النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
املال" صححه األلباين.
"إِ َّن لِ ُك ِل أ َُّم ٍة ِف ْت نَةٌ "...كل أمة ليها إيه؟ فتنة" ،وإِ َّن فتن َة أميت ُ
أصال ،وال له
أكرت فتنة تضر الناس املال ،يعين ممكن تالقي واحد يف مصلحة حكومية ماهلوش عالقة ابلنساء خالص ً

طبعا يكون له عالقة مع النساء ،بيكون له عالقة يف احلرام،
عالقات حمرمة مع الناس بس إيه؟ مرتشي ،صح؟ واللي ً

ولكن أغلب الناس إال من رحم ريب -عز وجل -مسألة املال ابلنسبة له عادي جاية من حالل أو جاية من حرام.

ومشكلة املال كمان إن ممكن يعين إيه ممكن مش جييبه من حرام ،ممكن جييبه من حالل بس ملا ييجي يصرفه يصرفه يف
احلرام ،فأصحبت فتنة املال مزدوجة.
العقوبة كانت شديدة  ..ألن املعصية كانت كبرية

فده اللي إحنا حمتاجني نقف معاه الوقفات دي علشان أقولُّكم أكثر من ضل من السابقني من األمم اللي قبلنا كان
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أصال بسبب املال.
هالكه ً

وعايز أبدأ معاكم بقصة سريعة كده ،هو قوم عاد ربنا عذهبم إبيه؟ ابلريح ،طيب وقوم َثود؟ الصيحة ،طيب وقوم
شعيب؟ الرجفة ،ما هو الرجفة خليتهم قعدوا يف بيوهتم ،ماتوا يف بيوهتم ،الرجفة اللي هي الزلزال.
ال خد ابلك بقى أان عايز تركز معااي يف حاجتني ،أكرت أمتني العذاب كان عليهم متوايل أمة كانت مشكلتها يف الشهوة
يل َّمن ُ ٍ
"ج َعلْنَا َعالِيَ َها َسافِلَ َها َوأ َْمطَ ْرَان َعلَْي َها ِح َج َارًة ِمن ِس ِج ٍ
الص ْي َحةُ"
َخ َذتْهُ َّ
"وِم ْن ُهم َّم ْن أ َ
زي قوم لوط َ
ضود" هودَ ،82:
العنكبوت ،40:ثالث عقوابت على قوم لوط؛ إلن اجلرمية بتاعتهم كانت كبرية ،اللي ساواهم يف عدد اجلرائم قوم

شعيب ،طيب قوم لوط ،كانت مشكلتهم فني؟ يف الشهوة.
طيب قوم شعيب كانت مشكلتهم فني؟ يف الفلوس ،يف املال ،كان بيأكل مال حرام ،صح؟ مش كان بيطففوا املكيال
وامليزان؟ طيب إيه العقوابت اللي نزلت عليهمِ ،عد معااي كده علشان أقولَّك فتنة الفلوس ،ربنا بيقولَّك آدي شهوة
أهي شوف أان عاقبت أهلها إزاي.
العذاب ابلصيحة

َّ ِ
آمنُوا َم َعهُ
ين َ
وآدي أموال شوف أان هعاقب أهلها إزاي ،قال هللا -سبحانه وتعاىلَ :-
اء أ َْم ُرَان ََن َّْي نَا ُش َع ْي بًا َوالذ َ
"ولَ َّما َج َ
ِ ِ ِ
بِر ْمحَ ٍة ِمنَّا وأ َ ِ َّ ِ
ني" هود ،94:إيه الصيحة علشان برضه نبقى
ين ظَلَ ُموا َّ
الص ْي َحةُ فَأ ْ
َصبَ ُحوا ِيف د َاي ِره ْم َجاَثِ َ
َ
َخ َذت الذ َ
َ
فامهني ،فاكرين إيه الصيحة؟ قلنا إن جربيل صاح فيهم صيحة ،وقلتلكم إيه عالقة الصيحة ابلعذاب.

يعين لو واحد جه زعق جنيب؟؟ أقولَّك أل ،ده لو واحد زعق جنيب ،لو عربية معدية من جنبك ومشغلة اللي هي امسها
إيكواليزر والصوت عايل قوي حتس إن بطنك فيها وجع.
إمنا جربيل ملا يصيح يف الناس صيحة خالف صيحتنا إحنا ،أو خالف الصوت بتاعنا إحنا ،أان ربنا َّ
إدى ألذين مساحة
عدى العشرين ألف هرتزَّ ،
معينة من السمع من عشرين إىل عشرين ألف هرتزَّ ،
عدى حدود طاقة اإلنسان ،أول حاجة
تبدأ الكليتني ينفجروا ،والرئتني تنفجر ،وتبدأ أعضاء اإلنسان تتقطع حتت ،وجوارحه تبدأ تتقطع لدرجة إهنا تتقطع
حتت كده ،فتخيل هو بيسمع الصيحة وحاسس جسمه من جوا بيتقطع ،ده دي الصيحة.
أتمل معي مشهد يف قمة العذاب
فهو سامع صيحة من فوق بيبصلها ،سامع عذاب
الر ْج َفةُ" األعرافَّ ،91:
َخ َذتْ ُه ُم َّ
قال هللا -سبحانه وتعاىل" :-فَأ َ
طبعا الصوت
جاي من فوق ،وحاسس بعذاب جاي من حتت اللي هو إيه؟ الزلزال ،شايف جسمه بيتحرق؛ نتيجة ً
العايل جسمه عمال يتحرق.

وبعد كده كان أكرت حاجة بقى إن َّ
هم خرجوا كلهم بسرعة حلد ما بقوا حتت الظلة ،قال هللا -عز وجل" :-فَ َك َّذبُوهُ
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ٍ
ِ
ِ
هم طلعوا
اب يَ ْوم َع ِظ ٍيم" الشعراء ،189:عذاب يوم الظلة اجلو كان حر جداَّ ،
فَأ َ
اب يَ ْوم الظُّلَّة ۚ إِنَّهُ َكا َن َع َذ َ
َخ َذ ُه ْم َع َذ ُ

وهم حتت
بقوا حتت السحابة اللي جاية اللي قالوا ده املطر انزل وهتبقى فيها ظلة ،طلعوا كلهم صاح جربيل فيهم َّ
الظلة ،األرض بتتهز من حتتهم ،والظلة عمال تنزل عليهم انر ،كل ده كوم وشايفني بعض بيتولع فيهم كوم اتين.

يعين الدنيا كلها إمبارح اتقلبت علشان الطيار األردين اللي احترق ،اللي اتولع فيه ،والناس إمبارح شافت ليلة ما يعلم
بيها إال ربنا؛ بسبب بشاعة املنظر ،أان بتكلم على املنظر مش بتكلم على عمل ،بسبب بشاعة املنظر ،الناس مش
متخيلة! املنظر كان بشع ،واحد بيتولع فيه كده ويف ظرف دقيقتني خالص بقى جثة هامدة ،خدت ابلك؟
طيب ختيل ده مشهد أمة من األمم كان بيحصلها كده ،فوق صيحة عمالة تقطَّعهم من جوا ،زلزال من حتت أقدامهم
عمال يرجفهم ،يرعبهم ،خدت ابلك؟ وانر عمالة تنزل عليهم من السماء ،اسأل نفسك بقى الناس دي عملت إيه
علشان تبقى العقوابت دي كلها انزلة كده مع قدر اخلوف والرعب إن انر انزلة من السماء حترق واحد وأان شايفه
عيين بيتحرق ،قدر املشهد ده ،قلوهبم يف الوقت ده كانت عاملة إزاي؟ أان ظين إن قلوهبم يعين مش ممكن يعين.
قدام َّ
لتذوق مرار املعصية
استمرار العذاب ُّ ..

وخد ابلك من حاجة أن هللا -عز وجل -إذا عذب أمة مش العذاب ينزل وتنتهي املسألة ،ال ال ده العذاب بيطول
حىت يذوقوا مرار املعصية اللي عملوها.

ٍ ِ ٍ
وما" احلاقة ،7:فضلت الريح تقلبهم ميني
سً
قوم هود ربنا قال يف شأهنم إيه؟ َ
َّرَها َعلَْي ِه ْم َس ْب َع لَيَال َوََثَانيَةَ أ ََّايم ُح ُ
"سخ َ
مشال ،فوق حتت كده وماماتوش من أول حلظة ده قعدوا  7أايم ،ويف اليوم التامن تقطيع الرؤوس ،طيب الناس دي

علي الطريق وخدت فلوسي ،الناس دي يف يوم
عملت إيه؟! الناس دي يف يوم األايم خليتين مسافر يف مكان وقطعت َّ
من األايم استحلت ألنفسها إن هي أتكل أموال بعض ،الناس دي يف يوم من األايم كانت تطفف املكيال امليزان،
أصال ،فألن أموالك عند ربنا -عز وجل -هلا حرمة ،العقوبة
الناس دي يف يوم من األايم ما كانت تراعي حرمة ألحد ً

تضاعفت على هؤالء.

قوم نوح اي مجاعة ،قوم نوح ربنا -عز وجل -قال" :فَ َفتحنا أَب واب َّ ِ ٍ
وان فَالْتَ َقى
ض عُيُ ً
الس َماء ِِبَاء ُّم ْن َه ِم ٍر * َوفَ َّج ْرَان ْاأل َْر َ
َ َْ َْ َ
ال َْماءُ َعلَ َٰى أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِد َر" القمر  ،12:11انتهت املسألة خالص ،غرق بس ،شوية مية من فوق والعيون اتفجرت من
األرض ،املاء عال "و ِهي ََتْ ِري هبِِم ِيف َم ْو ٍج َكا ْجلِبَ ِ
ال" هود ،42:أمواج عالية وعظيمة جدا ،املوجة زي اجلبل ،نزلت على
ْ
َ َ
الناس دي غرقتهم وخلصت القصة.
دائما هي األشد
عقوبة املال احلرام ً

ودهُ فَ نَ بَ ْذ َان ُه ْم ِيف الْيَ ِم" القصص ،40:إمنا ملا جينا عند
فرعون اللي هو فرعون كان عذابه إيه؟ غرق "فَأ َ
َخ ْذ َانهُ َو ُجنُ َ
مسألة شهوة وجينا عند مسألة مال العقوابت إيه اللي حصل فيها؟ تضاعفت ،فرعون اللي هو ما علمت األرض
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طاغية مثله ،النمرود بن كنعان اللي عادى إبراهيم وقال له أان أحيي وأميت ،عذابه كان إيه؟ حشرة جت كده دخلت
يف ودانه موتته خلصت.
إمنا املسألة علشان تفهم وعلشان املسألة تبقى واضحة ابلنسبة لينا ملا العقوبة تكون متعلقة بشهوة حرام أو ِبال حرام
العقوبة إيه اللي بيحصل فيها؟ تتضاعف ،علشان كده أان قلتلكم إن ربنا -سبحانه وتعاىل -ملا اتكلم على اللي بيأكل
ِِ
أموال الناس ظلما عن طريق ِ
َّار َوَال يُ َك ِل ُم ُه ُم َّ
اَّللُ يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة َوَال
الدين ربنا قال" :أُوَٰلَئِ َ
ك َما َأيْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهن ْم إَِّال الن َ
ً
ِ
ِ
يم" البقرة ،174:العقوبة تضاعفت إلن العقوبة متعلقة ابملال.
يُ َزكي ِه ْم َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
إايك و املال احلرام فعقوبته مضاعفة
علشان نفهم ،املال اي أوالد هاتوه من حالل وحطوه يف حالل ،اوعوا يف يوم من األايم اي إخواين اي أحبايب اي أغلى من
أملك يف الدنيا ،إوعى يف يوم من األايم تفكر إن مالك ممكن يزيد بسبب مال حرام ،ال وهللا بل العقوابت تتضاعف
تتضاعف تتضاعف حلد ما تصل املسألة إىل حد ال يتخيله إنسان ،وهنشوف دلوقيت مناذج برضه ربنا ذكرها يف القرآن
عالقة متعلقة بشهوة ،إوعى يف يوم من األايم تكون ليك عالقة مع بنت حرام وتظن إن العقوبة هتبقى واحدة ،أل
عقوبتها تتضاعف ،أو عقوبة تتعلق ِبال حرام و تظن إن هي هتبقى مرة واحدة ،أل ده العقوابت إيه؟ هتتضاعف.
مهما كانت صعوبة الظروف  ..األمانة هي احلل
َترؤ الناس على املال احلرام ،من َترؤ
معلش ساحموين بس هو الواحد وهللا من كرت ما بيشوف يف هذا الواقع من ُّ

فعال تعبان؛ إلن أان على يقني
فعال وهللا العظيم بيخلي الواحد ً
الناس على أخذ املال من أي طريق كان ،بيخلي الواحد ً

إن بلدي دي إن مصر فيها من األموال وهللا لو مصر فيها جماعة قعدت ملدة سبع سنني كاملة ،شوف لو جماعة يف
مصر قعدت ملدة سبع سنني بس اللي مسئول عن األموال عنده دين وأمانة وهللا مصر َّ
تفضل فلوس وأكل للدنيا

كلها.
وده حدث ،إمىت؟ ال مش سيدان عمر ،سيدان يوسف ،سيدان يوسف قعدت اجملاعة سبع سنني ومع ذلك كان الشام

واجلزيرة واحلبشة كل دول طالعني على مصر يقولوهلم ُّ
إدولنا ،بس ليه؟ إلن اللي كان مسئول عن أموال الناس إيه؟
"وإِِين علَي ِه لََق ِو ٌّ ِ
ني" النمل ،39:قالُّه أان قوي وأمني ،فكانت النتيجة إن الفلوس مش عمت مصر بس ،ده أان
ي أَم ٌ
َ َْ
بقولَّك يف زمن جماعة واجملاعة بقاهلا سبع سنني ،ومع ذلك الفلوس عمالة تروح فني؟ مصر عندها من اخلري اللي يوزع
على الدول احمليطة كلها ،علشان كده كان سيدان يعقوب بعت أوالده من ضمن أهل الشام اللي راحوا لسيدان يوسف
ِ
علشان ُّ
ص َّد ْق َعلَْي نَا" يوسف ،88:معلش على اهلامش كده.
يدوهلم إيه؟ "فَأ َْوف لَنَا الْ َك ْي َل َوتَ َ
عقوبة اجلوارح من جنس العمل
العقوبة يف اجلوارح ابلذات بتبقى من جنس العمل ،معلش دي على هامش الكالم معلش ،ابن اجلوزي بيقول :فلما
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امتدت أيديهم إىل يوسف ليلقوه يف غيابة اجلب ،نفس اليد دي اللي مسكت يوسف كده وراحت رمته راحت ليوسف
ُّ
ص َّد ْق َعلَْي نَا" ،نفس اليد سبحان هللا.
"وتَ َ
يف مقام الذل بتقوله إيه؟ َ
يبقى إذًا اي أوالد مسألة املال من املسائل املهمة جدا يف حياتنا اللي الزم انخد ابلنا منها ،معلش أان بطول النفس فيها
شوية بس إلن هي مهمة ،ميكن إنتم دلوقيت مش مستشعرين خطورة الدرس ،ولكن بكرة ملا ختلص جامعة وتنزل
فعال عنده حق ملا شفناه وشه امحر وكان
للحياة ،وتنزل للواقع وتشوف تعامالت الناس ،هتقول ايااه الراجل ده كان ً

بيجيب الكالم من بطنه مش من زوره وال من لسانه ،ده بيجيب الكالم من جوا.
املشاكل املتعلقة ابملال:
 .1تعطيل املال للعبد عن طاعة هللا

من األموال اللي برضه ربنا -سبحانه وتعاىل -قال لنا خدوا ابلكم منها هي -والعياذ ابهلل -األموال اليت أتيت عن
طريق تعطيل العبد عن طاعة هللا -عز وجل ،-ما هو ده برضه من احلرام إن يف يوم من األايم األموال دي َتري
وراها ،وتبقى حريص عليها وعلى حتصيلها حىت وإن كان ده هيعطَّلك عن الدين ،وهيعطلك عن كل حاجة.
ك ال ُْم َخلَّ ُفو َن ِم َن ْاألَ ْعر ِ
اب" الفتح ،11:شوفوا اي مجاعة قصص املال يف
"سيَ ُق ُ
ول لَ َ
هللا -سبحانه وتعاىل -يقولَ :
َ
ك ال ُْم َخلَّ ُفو َن ِم َن ْاألَ ْعر ِ
وان" ،اي أوالد أرجوكم مع القرآن أُقَف ما
"سيَ ُق ُ
ول لَ َ
اب َشغَلَْت نَا أ َْم َوالُنَا َوأ َْهلُ َ
القرآن بتعمل إيهَ ،
َ
تعديهاش ،معلش بالش أوالدان عشان فيكم انس أكرب مين سنا ،إخواننا وأحبابنا واتج رؤوسنا القرآن ماتَِع ُّدوهوش

كده.

وان" هو أيهما أغلى ابلنسبة ليك إنت وإنت لسه كده يف جامعة ،أيهما أغلى ابلنسبة
شغلتنا إيه؟ " َشغَلَْت نَا أ َْم َوالُنَا َوأ َْهلُ َ
وان" دي انس أمواهلا
طبعا يعين ،واخد ابلك ،إمنا َّ
هم هنا بيقولوا إيه؟ " َشغَلَْت نَا أ َْم َوالُنَا َوأ َْهلُ َ
لك أهلك وال الفلوس؟ أهلي ً
طغت على قلوهبا وطغت على حياهتا لدرجة إن هي ملا اتكلمت قدمت املال على إيه؟ على األهل.

نروح
علي من مرايت ،مش أان ده هو ،احلكومة فوق خلوان َّ
علي من ابين ،أان فلوسي أغلى َّ
يقول ده أان فلوسي أغلى َّ
علي من أهلي.
علي من مرايت ،فلوسي أغلى َّ
النهارده ساملني يعين ،فهو بيقول أان فلوسي أغلى َّ
مناذج للتخلف عن الطاعة بسبب املال:
 النموذج األولفربنا -سبحانه وتعاىل -يف شأن دول اللي ماخرجوش مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقالوله إحنا ماخرجناش معاك
وان فَ ِ
ِ ِ ِِ
ك لَ ُكم ِم َن
س ِيف قُلُوهبِِ ْم ۚ قُ ْل فَ َمن ميَِْل ُ
بسبب املال بسَ " ،شغَلَْت نَا أ َْم َوالُنَا َوأَ ْهلُ َ ْ
استَ ْغف ْر لَنَا ۚ يَ ُقولُو َن أبَلْسنَتهم َّما لَْي َ
َِّ
ِ
اد بِ ُك ْم نَ ْف ًعا ۚ بَل َكا َن َّ ِ
ريا".
اد بِ ُك ْم َ
ضرا أ َْو أ ََر َ
اَّلل َش ْي ئًا إِ ْن أ ََر َ
اَّللُ ِبَا تَ ْع َملُو َن َخب ً
ْ
ختلفوا بسبب الفلوس عن اجلهاد مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ختلفوا يعين قالُّه أان بسبب فلوسي أان مش
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جاي معاك! ،آجي معاك فني فلوسي أهم ،آدي النموذج األوالين يف مسألة من ختلف عن أعظم الطاعات بسبب
فلوسه.
 النموذج الثاينمنوذج اتين بيمثل حياتنا كلها إال من رحم ريب -عز وجل ،-عنده حمل ،عنده شغالنة ،عنده وظيفة ،بدأ يشتغل وبدأ
يعمل ،نسي دروس العلم ،نسي جمالس القرآن ،نسي طاعة ربنا -سبحانه وتعاىل ،-نسي إن له أهل املفرتض يصلهم،
ِ
متاما أبمر اآلخرة ،ده اللي النيب قال
نسي كل ده بس هو أهم حاجة فلوسه ،الفلوس دي خلته عامل أبمر الدنيا جاهل ً
جو ٍ
ابألسواق ِج ٍ
ِ
ِ
اظ سخ ٍ
يل ِمحا ٍر ابلنَّها ِر ٍِ
يف شأنهَّ :
كل َج ْعظَ ٍ
ٍ
يفة ابللَّ ِ
عامل أبم ِر ُّ
جاهل أبم ِر
الدنيا
َّاب
ري َّ
ض َّ
"إن هللاَ يُبغ ُ
ِ
اآلخرةِ" صحيح بن حبان.
ده ينزل شغله الصبح عمال يلف على رجليه من الساعه  7الصبح ييجي الساعة  11ابلليل ،ده امسه إيه؟ محار،
محار ابلنهار جيفة ابلليل ،ييجي ابلليل أول
سخرةٌ ،
النيب قال كده ٌ
محار ابلليل ،ما تتكسفوش إحنا بنقوهلا محار إيه؟ ب ُ

ما يروح بيته يعمل إيه؟ السرير فني ،وينزل على السرير ينام ،طيب إنت أخبار الصالة عندك إيه النهارده؟!

روح بيته على الساعة  12 ،11ابلليل ،إنت أخبار
مدرس بقى يف املدرسة الصبح وطلع من املدرسة على الدروسَّ ،
أصال.
الصالة إيه النهارده؟ وهللا ايريت جيمعهم ،مفيش ً

ترك أمواله و بيته وكل ٍ
شىء ميلكه هلل

"وا ْعلَ ُموا أ ََّمنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوَال ُد ُك ْم فِ ْت نَةٌ"
النموذج ده اللي هو عام يف حياة كتري من الناس ،هللا -سبحانه وتعاىل -يقولَ :
األنفال ،28:سبب نزول هذه اآلية إن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا أراد أن يهاجر إىل املدينة ،النيب خالص
خارج للهجرة ،وبدأ الصحابة كلهم بقى يهاجروا ويسافروا املدينة ،وتركوا بقى أمواهلم.
الصحابة -رضوان هللا عليهم -ملا النيب قاهلم هاجروا ،واحد زي صهيب بن سنان الرومي الكفار قالوله :إنت جاي
النهارده بعد ما بقى معاك مال كتري عايز هتاجر؟! ،قال خالص خدوا الفلوس ،قال والناقة اللي إنت راكبها ،قاهلم
والربدة اللي
طبعا اجلالبية وفوقها بُ َ
ردة كده ،وقالوله ُ
والناقة اللي أان راكبها ،قالوله واجلالبية اللي عليك ،هو كان البس ً
علي ،حاجة كمان؟! خالص.
الربدة اللي َّ
عليك ،قاهلم و ُ
مقياسك خيتلف عن تدبري هللا لك
فنظرا إلن الفلوس كانت
فيه واحد بقى اتين أان أسيب أرضي وأسافر مكة؟! أان أسيب الدار بتاعي وأسافر مكة؟! ً
مسيطرة على دماغه هاجر وال ما هاجرش؟ ربنا بيقوهلم خدوا ابلكم أموالكم وأوالدكم فتنة.
هم الدنيا مسيطرة عليهم شوية ،النيب قال يال خنرج للجهاد ،فقالُّه اي رسول هللا
نفس الكالم يف املدينة ،مع الناس اللي َّ
بس أان لو طلعت أجاهد فلوسي وأموايل وحاجيت وحايل ،ماجاهدش فربنا نزله اآلية دي.
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اللي ممكن يف ساعة الطاعة وساعة العبادة دي مقامات كبرية ،مقام اهلجرة ،مقام اجلهاد ،إمنا املقامات العادية ،فيه
انس لو قلتله اقفل احملل علشان الصالة يعملك كده إنت بتقول إيه؟! وهللا ربنا هريزقك وهللا ،وهللا ربنا هريزقك ،آه
ده العمل عبادة ،وهللا ربنا ِ
هيديك ،أصل إنت مش فاهم ،أصل هو النهارده لو قفلت احملل وجايل واحد ولقى احملل
مقفول هريوح فني؟ عند احملل اللي جنيب ،ولو راح عند احملل اللي جنيب يبقى إيه ماعادش جاي هنا اتين ،ده مقياسك
استَ ْغ ِف ْر لَنَا".
إنت ،ووهللا العظيم تالقيه قافل احملل والناس إيه؟ واقفة مستنياهَ " ،شغَلَْت نَا أَ ْم َوالُنَا َوأ َْهلُ َ
وان فَ ْ
يفقد قلبه ويُكتب يف املنافقني بسبب املال

قال هللا -سبحانه وتعاىل ،آية مجيلة جدا" :-اي أَيُّها الَّ ِذين آمنوا َال تُ ْل ِه ُكم أَموالُ ُكم وَال أَوَال ُد ُكم عن ِذ ْك ِر َِّ
اَّلل"
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ
َ َُ
َ َ
َّ ِ
آمنُوا َال تُ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم
ين َ
املنافقون ،9:وبرضه ربنا قدم فتنة املال على الولد خدوا ابلكم من الكالم دهَ ،
"اي أَيُّ َها الذ َ
وَال أَوَال ُد ُكم عن ِذ ْك ِر َِّ
اخلَ ِ
ك ُه ُم ْ
اس ُرو َن" اي ابين املقياس احلقيقي إنك بتخسر مش بتكسب،
ك فَأُوَٰلَئِ َ
اَّلل ۚ َوَمن يَ ْف َع ْل َٰذَلِ َ
َ ْ ْ َ

وأول حاجة بيخسرها اللي بيعطل دينه علشان دنيته أكرت حاجة بيخسرها قلبه ،صح؟

"يتخ ُذ أح ُدكم السائِم َة "...حسن لغري األلباين ،حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم.." ،-فيشه ُد الصال َة يف
ٍ
مجاعة "...فريعى جبوار املسجد ،عنده شوية غنم كده بريعى جنب املسجد فيصلي اجلمعة واجلماعةَّ .." ،
فتتعذ ُر عليه
طلبت لسائِ ِ
فيتحو ُل ،وال يشه ُد إال اجلُ ُمعةَ "...املكان خالص
مكاان هو أ ْكألُ من هذا،
فيقول :لو
سائمتُه،
ُ
َّ
ُ
ميت ً
مكاان هو أكأل من هذ فينطلق ويبعد شوية عن املسجد ،فيصلي
العشب اللي فيه كله ا َّاتكل فقال أال اختذت لسائميت ً
طلبت لسائِ ِ
فيتحول ،فال
مكاان هو أ ْكألُ من هذا،
فيقول :لو
فتتعذر عليه سائمتُه،
ُ
ُ
ُ
ميت ً
اجلمعة ويرتك اجلماعةُ .." ،
مكاان هو
يشه ُد اجلمعةَ ،وال اجلماعةَ،
فيطبع هللاُ على قلبِه" األكل خلص اللي يف األرض فيقول أال اختذت لسائميت ً
ُ
أكأل من هذا ،يبعد بقى خالص فيرتك اجلمعة ويرتك اجلماعة فيختم هللا على قلبه مث يُكتَب يف املنافقني ،أول حاجة
بيفقدها قلبه.
إايك أن تكون أفسد من الذئب اجلائع
يبقى أول حاجة معاان النهارده هي إن الدنيا تشغلك عن دينك ،عايز أضرب ليكم مثال ضربه النيب -صلى هللا عليه
وسلم -وايريت بس حتاولوا تفهموا معااي احلديث ،لو أان النهارده جبت ذئبني تالت أربع ذائب أقوايء أشداء كده ،يف
مرحلة الفتُ َّوة كده ،ودخلتهم زريبة غنم ،ممكن ِ
تقويل ممكن يعملوا إيه يف الزريبة؟ طبيعة الذئب اللي يقرأ يف كتاب
احليوان طبيعة الذئب إنه مش بيفرتس ليأكل ولكن من طبيعة الذئب إنه بيتشفى بوجود الدم ،فهو ممكن يروح ايخد

واحدة من رقبتها ميوهتا ويسيبها ،ويروح للتانية ايخدها من رقبتها وميوهتا ،والتالتة والرابعة واخلامسة حلد ما يف اآلخر
أصال علشان أيكل ،ده
أصال ،فهو مكنش داخل ً
إيه؟ يف اآلخر يتبني لينا إن هو شبعان إلنه كان لسه واكل من شوية ً

أصال علشان إيه؟ يفرتس ،فهمتوا طبيعة الذئب ماشية إزاي؟ فهمتوا طبيعته؟
كان داخل ً
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ِ
جائعان "...صححه
طيب شوفوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيقول إيه ،قال -صلى هللا عليه وسلم" :-ما ذئبان
األلباين ،املرة دي بقى مش شبعان ده جعان ،يعين هو داخل حلاجتني أكل و ِ
ِ
جائعان،
تشفي يف رؤية الدم" ،ما ذئبان
ص ِ
املال و ِ
ِ
املرء على ِ
س َد هلا ِم ْن ِح ْر ِ
الشرف لدينِ ِه" ،إنتم ختيلتوا مشهد الذئب ملا دخل عمل إيه
أ ُْرسال يف غنَ ٍم ،أبفْ َ
أفسد الدنيا إزاي ،ربنا بيقول لنا إن فيه حاجة أفسد من إفساد الذئب ملا خيش ملزرعة غنم ،عارفني هو إيه؟ هو
حرصك على املال.
إايك أن تبيع دينك بتفاهة الدنيا
حرصك على املال خيليك تسيب طاعتك ،حرصك على املال ممكن خيليك تقتل ،حرصك على املال ممكن خيليك
تسيب دينك ،فيه حاجة أغلى من الدين؟ النيب قالنا إنه ممكن يف بعض األوقات انس حترص على املال فتبيع دينها
يبيع دينَه ٍ
مثال مش يبيع
الع َرض ده مش شيء حاجة ً
بعرض من الدنيا" صحيح مسلم ،وخد ابلك إن َ
بسبب املالُ .." ،
دينه بسبب مليون جنيه ،أل ده بيقول يبيع دينه إبيه؟ َبع َر ٍ
أصال ،شفت ممكن الفلوس
ض من الدنيا ،حاجة ماتسواش ً
يبيع دينَه ٍ
بعرض من الدنيا".
توصل إليه؟! شفت ممكن الدنيا َّ
َّ
توصل إليه؟! " ُ

أان حباول أشحن الدرس بعشرات األحاديث علشان نفهم كويس جدا النيب ملا بيتكلم كان بيتكلم إزاي ،علشان أان
أرجعك اتين لنفس املنهج إنك تقول قال هللا وقال الرسول.
حمتاج َّ

إوعى يف يوم من األايم يبقى كالمك كده ،من غري قرآن وسنة ،بصوا الناجح اللي يطلع يف درسه أو خطبته أو منربه -

أسأل هللا أن جيعلين وإايكم منهم -اللي يشحن الناس  40 ،30حديث ،ما يبقاش كالم بس خدوا ابلكم.
ال تكن عب ًدا للمال  ..فتصبح من التعساء يف الدنيا واآلخرة
الدرهمِ ،تعس عب ُد الدينا ِرِ ،تعس عب ُد اخلَ ِ
ِ
ِ
ميصة إ ْن
س عب ُد
َ
َ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيقول -سبحان هللا" :-تع َ
ِ
ِ
ش" حديث صحيح ،النيب قالنا ده فيه بعض الناس
س
وانتكس وإذا ِش َ
يك فال انت َق َ
رضي وإ ْن ُم َ
َ
نع سخط ،تع َ
ُعطي َ
أ َ
هتتخذ الفلوس دي إيه؟ إله يُعبد من دون هللا! ،حياهتا كلها علشان ده ،وقلتلك اللي يف يوم من األايم هيقدم فلوسه
على دينه هيكون ده مصريه يفقد قلبه ،هيفقد حياته ،وهقولَّك حديث بعد احلديث ده يتضح لك األمر.
تعس ،يعين إيه تعس؟ وتعيس دي يف الدنيا وال يف اآلخرة؟ تعس يف الدنيا ويف اآلخرة االتنني مع بعض ،إيه كمان؟ يف
بيدور على الفلوس علشان إيه؟ إمنا دلوقيت -سبحان هللا -اي ابين
أصال ،يبقى هو اي أبو محيد كان َّ
كل حتة تعيس ً
هتكون سبب لتعاستك لو فَضلت دنيتك على دينك ،آدي واحدة.

من كانت الدنيا مهه  ..جعل هللا فقره بني عينيه

خد بقى احلديث ده علشان ننتقل لصورة اتنية سريعة كده ،النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيقول لنا إيه؟ "من ِ
كانت
َ
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ِِ
ِ
فر َق َّ ِ
ِ
من ُّ
ُّ
مجع
أمرهُ،
الدنيا َمهَّهَُّ ،
قرهُ َ
كتب لَهُ ،ومن كانت اآلخرةُ نيَّ تَهَُ ،
الدنيا َّإال ما َ
بني عينيه ،ومل أيته َ
وجعل فَ َ
اَّللُ علَيه َ
َ
الدنيا وهي ر ِ
ِ
ِِ
َّ
اغمةٌ" صححه األلباين ،يعين إيه كانت الدنيا مهه؟ من أجلها
أمرهُ،
اَّللُ لَهُ َ
َ
وجعل غناهُ يف قلبه ،وأتتهُ ُّ َ َ
يسعى ،من أجلها يكد ،من أجلها يتعب ،عاش للدنيا وبس مفيش دين بقى ،مفيش عبادة ،مفيش أي حاجة ،بسبب
الفلوس ممكن خيسر أخالقه.
ده بسبب إن يف يوم من األايم كان بيبيع ويشرتي مع واحد فغدر بيه وقالُّه سعر أعلى شوية عرف بعد كده إن هو
اتضحك عليه فراح يرد الفلوس بقى صوته قَد كده ،سب الدين بقى بعلو صوته عادي مفيش مشكلة خالص ابلنسبة
اَّلل علَ ِيه أمرهُ- ،و إيه؟ -وجعل فَقرهُ بني ِ
له ،شوف" ،من ِ
كانت ُّ
صال بيجري على
عينيه ،"...ده هو أ ً
الدنيا َمهَّهَُّ ،
َ َ َ
فر َق َُّ
َ
َ
ِِ
ِ
َّ
من ُّ
كتب لَهُ" ،إال ما قدر
قرهُ َ
الدنيا َّإال ما َ
بني عينيه ،ومل أيته َ
وجعل فَ َ
الدنيا ،بس بيقولك -سبحان هللا -اللي ده حاله " َ
له منها ،خدوا ابلكم احلاجات دي تتحط جنب بعضها كده هتفرق معاان كتري جدا يف حياتنا ،خدوا ابلكم.
يبقى النموذج األول من النماذج اللي إحنا انخد ابلنا منها إن يف يوم من األايم ممكن تكون الدنيا سبب لتعطيلنا عن
الدين أو تعطيلنا عن اآلخرة.
تفسريات العلماء آلايت سورة الغاشية
معلش ربنا رزقين اآلن آبية أهي افتكروها ماتنسوهاش ،قال هللا -سبحانه وتعاىل -يف سورة الغاشية ،ربنا بيقول لنا إيه؟
"وجوهٌ ي ومئِ ٍذ َخ ِ
"ع ِاملَةٌ َّان ِ
صلَ َٰى َان ًرا َح ِاميَةً * تُ ْس َق َٰى ِم ْن
اش َعةٌ" الغاشية ،2:خاشعة هنا ِبعىن ذليلة ،يف اآلخرةَ ،
صبَةٌ * تَ ْ
ُ ُ َْ َ
َّ
ٍ ِ ٍ َّ
س
ض ِري ٍع * َّال يُ ْس ِم ُن َوَال يُغْ ِين ِمن ُج ٍ
ام إَِّال ِمن َ
س َهلُ ْم طَ َع ٌ
وع" الغاشية  ،7:3كل العقوابت دي ليه" ،ل ْي َ
َع ْني آنيَة * ل ْي َ
صلَ َٰى َان ًرا
ام إَِّال ِمن َ
ض ِري ٍع" معروف ،نبات مر من انر مليان شوك ايكله من هنا بيحرق وبيقطع يف أمعائه" ،تَ ْ
َهلُ ْم طَ َع ٌ
َح ِاميَ ًة * تُ ْس َق َٰى ِم ْن َع ْ ٍ
أصال.
ني آنِيَ ٍة" ،املياه انر ً
"ع ِاملَةٌ َّان ِ
"ع ِاملَةٌ َّان ِ
صبَةٌ"؟؟ أل ،عاملة يعين كانت شغالة ،انصبة يعين تعبت ،فكانت شغالة وتعبانة،
صبَةٌ" ،يعين إيه َ
َ
وبعد كده اترمت يف جهنم مع إن إحنا القانون عندان اللي يتعب ويشتغل خيش اجلنة ،ده تعب واشتغل واتبهدل ودخل
النار ليه؟!
 التفسري األولالعلماء ملا جم يفسروا اآلية فسروها على ملمحني أو ثالث مالمح ،وأان كنت ذكرهتا قبل ذلك يف خطبة مجعة،
قلتلكم إما أن يكون هؤالء من أهل الكتاب من قبلنا ،وده اللي عمله عمر ملا مر على صومعة رجل من أهل الكتاب
بيسأل :مني ده؟ قالوله ده رجل من أهل الكتاب بقاله ستني سنة بيعبد ربنا هنا ،فقا ُّهلم بيعبد ربنا على غري اإلميان،
"ع ِاملَةٌ َّان ِ
صلَ َٰى َان ًرا َح ِاميَةً" ،فهو
على غري التوحيد ،على غري اإلسالم ،فبكى عمر وقال :فيهم نزل قول هللاَ :
صبَةٌ * تَ ْ
شغال عبادة وطاعة والكالم ده ويف اآلخر ماخيشش اجلنة.
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 التفسري الثاينهم دول املبتدعة ،الواحد بيعبد ربنا بغري الدين ،بغري الشريعة ،واحد عمال يسافر من هنا
بعض أهل العلم قالوا إن َّ
مثال مولد القناوي ،وساب أهله زوجته وأوالده وسفر ومصاريف والكالم ده وراح ،ده تِِعب
مثال لقنا علشان حيضر ً
ً
ِ
أمران فهو ردٌّ" صحيح مسلم.
ليس عليه ُ
وال ماتعبش؟ له أجر؟ "من َ
عمل عمال َ
 -التفسري الثالث

التالتة وده بقى املعىن اللي إحنا عايزينه دلوقيت ،قالَّك عاملة انصبة ده واحد اشتغل للدنيا ونسي الدين ،وواحد
اشتغل للدنيا ونسي اآلخرة فكانت النتيجة زي ما ضربتلكم املثال كده ،دكتور يف اجلامعة الصبح يف اجلامعة حماضرات
ودروس كرت ألف خريك إنك بتعلم الناس وإنت كده دنيواي ممتاز قوي.
طيب إنت صليت النهارده؟ أل ،عبدت ربنا النهارده؟ أل ،أطعت ربنا النهارده؟ أل ،طيب آخر مرة قرأت فيها القرآن
أصال دين ،مفيش أخالق ،مفيش آخرة ،فنسي ده.
إمىت؟ رمضان قبل قبل قبل اللي فات ،هو مفيش ً
ال احنا ديننا مش كده ،ديننا اربط االتنني ،خد الدنيا وخد اآلخرة ،خد الدنيا وخد الدين ،إمنا خدت الدنيا لوحدها
ختسر ،خدت ابلك؟ فده ِف ِ
ضل الصبح يف اجلامعة ،وبعد ما خيلص يطلع على العيادة ،طيب الصالة أخبارها إيه؟
"ع ِاملَةٌ َّان ِ
صلَ َٰى َان ًرا َح ِاميَةً".
العبادة؟ حالك مع ربنا إيه؟ مفيش َ
صبَةٌ * تَ ْ

يبقى إذًا دي الصورة األوالنية من الصور برضه املتعلقة ابملال اللي ربنا قال خد ابلك منها يف القرآن.
ِ .2
الكرب بسبب املال
الصورة الثانية ودي من أبشع الصور املتعلقة هبذا األمر ،قل يل اي وليد ،الوليد بن املغرية أبو سيدان خالد بن الوليد،
ممكن تقوِيل ظل على كفره ليه؟ ما هو خالد بن الوليد أسلم ،أبوه بقى الوليد بن املغرية ممكن تقوِيل هو ظل على كفره
ليه؟ ما أسلمش ليه؟ ِ
الكرب ،كالمكم كله صح.
ودا" املدثر  ،13:11ربنا
ت َو ِحي ًدا * َو َج َعل ُ
ربنا أنزل فيه قرآن فقالَ " :ذ ْرِين َوَم ْن َخلَ ْق ُ
ني ُش ُه ً
ْت لَهُ َم ًاال َّممْ ُد ً
ودا * َوبَنِ َ
ودا * َوَمه ُّ
َّدت لَهُ متَْ ِهي ًدا * ُمثَّ يَط َْم ُع أَ ْن أَ ِزي َد" املدثر  ،15:13فيه صنف من الناس
ني ُش ُه ً
"وبَنِ َ
إداله املال وإداله إيه؟ َ

ربنا ملا بيديلهم الدنيا -ربنا يعافيكم ايرب -يتكرب على الناس ،ويعجب بنفسه ،ويبهدل الدنيا؛ أصله معاه فلوس.
اللي صد الوليد بن املغرية عن اإلميان قالَّك بس ،هقولَّك الكلمة اللي مجعت كل دول إن كان عنده فلوس كتري ،هللا
ني َم ًاال َوَولَ ًد" مرمي ،77:سورة مرمي اللي إنتم حافظينها،
ال َألُوتَ َ َّ
ت الَّ ِذي َك َف َر ِآب َايتِنَا َوقَ َ
سبحانه وتعاىل -يقول" :أَفَ َرأَيْ َكفر ابهلل ليه؟ أصل عنده أموال كتري وأوالد كتري فهو كفر ،اللي دفعه للكفر إيه؟ املال والولد.
ال تظن أن كثرة املال والولد دليل على رضا هللا
فتنة المال من سلسلة "جوارحك أمانة"

( صفحة  12من ) 30

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

"ويْ ٌل لِ ُك ِل ُمهَ َزةٍ لُّ َم َزةٍ * الَّ ِذي َمجَ َع َم ًاال َو َع َّد َدهُ" اهلمزة  ،2:1عنده مال كتري قوي،
طيب ربنا -سبحانه وتعاىل -قالَ :
ب أ َّ
َن َمالَهُ أَ ْخلَ َدهُ * َك َّال ۖ لَيُنبَ َذ َّن ِيف ا ْحلُطَ َم ِة" اهلمزة  ،4:3الثالث مناذج دول اللي ربنا ذكرهم يف القرآن ليه
بص َْ
س ُ
"حي َ
غريه ،املال غريه ،املال إداله عجب ،املال إداله كِرب لدرجة إنه يقول أان مش
ربنا -عز وجل -أهلكهم؟ أصل املال َّ
أصال ،لو مكنش ربنا بيحبين مكنش إداين إيه؟ مكنش إداين الفلوس.
حمتاج دين أان ربنا بيحبين ً

بصوا التالتة دول ،التالت مناذج دول ،حطوا عليهم القانون اللي هنتكلم عليه دلوقيت ،قارون ملا قال" :إِ َّمنَا أُوتِيتُهُ
َعلَى ِعل ٍْم" القصص 78:برضه الكرب وبرضه العجب اللي دخل يف قلبه ملا ربنا إداله املال ،ربنا بيقول إن األربعة دول
ني" سبأ ،35:اي هنار أبيض هو ظن
يف القرآن بسبب إن َّ
"وقَالُوا ََْن ُن أَ ْكثَ ُر أ َْم َو ًاال َوأ َْوَال ًدا َوَما ََْن ُن ِِبَُع َّذبِ َ
هم قالوا إيه؟ َ
إن ربنا ملا إداله الفلوس واألموال الكتري قوي فقالَّك بس أان ربنا راضي عين ،ودي من خطورة املال.
الكرب مرض تفشى يف جمتماعتنا
وهللا اي أوالد أان شفتها مع بعض الناس ،كان معاان يف اجلامعة مسكني كده ،وأايم اثنوي وابتدائي ،أايم اثنوي كنا ننط
أصال َنيب ساندوتشات ،فكنا ننط من فوق
من فوق السور ،كان واحد يروح الفرن جييب عيش مكنش معاان فلوس ً
السور واحد يروح جييب عيش من الفرن ،واحد جييب الفول ،وواحد جييب الطعمية ،وواحد جييب سلطة ،ونيجي مع

بعض انكل مع بعض ماشي ،دخلنا جامعة نفس احلال نروح مع بعض نيجي مع بعض ،سبحان هللا بقى معيد يف
اجلامعة ،بقى دكتور ،ربنا إداله الفلوس ،وبقى مش عارف إيه واحلكاية والرواية والدكتور راح والدكتور جاي ،طيب
زمايلك وحبايبك اللي إنت كنت بتحبهم زمان أخبارك معاهم إيه؟ أصل ماينفعش ،ينفع اي عم سعيد هقعد مع مني
أصال؟!
ً
يرتك أمه  15سنة بسبب الكرب

وهللا جايل دكتور يف اجلامعة ،دكتور يف اجلامعة أمه كانت ِ
بتحش اخلس من األرض وتطلع ابمل َشنَّة على الطريق كده ،زي
ما إنتم وإنتم راحيني القاهرة تالقوا إيه واحدة مسكينة كده قاعدة يف جنب بتبيع خس ،بتبيع شوية برتقال ،وهو بقى

معيد يف اجلامعة ودكتور يف اجلامعة من القصعة دي من املشنة دي ،يف يوم كنت خبطب عن بر الوالدين فلقيت واحد
بيعيط عياط متناهي مش ممكن ،مش خطب بر الوالدين أو العقوق اللي ختلي حد يعيط.
سهال إيه اي
أهال و ً
علي معاك الدكتور فالن الفالين عميد كلية كذا ،ازيك اي دكتور ً
فبعد ما خلصت اخلطبة جه سلم َّ
دكتور إنت عندك مشكلة أو حاجة؟ أان حاسس شايف كده إن إنت يعين إيه طول اخلطبة عمال تعيط ،قاِيل أصل

وراين إيديه كده فيها مرض
إنت جيت على اجلرح وجيت على الوجيعة ،خري اي دكتور؟ قاِيل وهللا اي ابين بص أان َّ
مثال يف الصالة أو يف األوضة تقوم جاية
جلدي كده بيقوِيل أان مابتحملش الشمس ،ملا بنيت تبقى عارفة كده وأان قاعد ً
متعمدة تفتح الشباك علشان الشمس ختش حترق جلدي ،يقوِيل وهللا اي ابين أتكلم معاها فيحدث نقاش فنشتد تتف
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يف وشي أان آسف على اللفظ.
عج ِ
ِ
الن
فأان أول حاجة جت يف ذهين ،أول حاجة جت يف قليب وعقلي قول النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
"ابابن ُم َّ

عُقوبتُهما يف الدنيا :البَ غْ ُي ،والع ُقو ُق" صححه األلباين ،فأول ذنب ربنا يعجله مع الظلم العقوق ،فقلتله اي دكتور إنت
والدك عايش؟ قاِيل أل ،قلتله طيب والدتك عايشة؟ قاِيل آه وهللا عايشة ،قلتله طيب والدتك أخبارك إيه معاها؟ فقاِيل
بقى القصةِ ،
قايل وهللا اي ابين أان من  15سنة ما أعرفش عنها حاجة 15 ،سنة من يوم ما البيه خد الدكتوراه ،من يوم

ما الدكتور خد الدكتوراه مايعرفش عن أمه حاجة ،ليه؟ أصل ماينفعش األستاذ الدكتور تبقى أمه تطلع على الطريق
تبيع يف مشنة شوية خس وشوية جرجري وفجل!
أصل الطغيان هو العُجب ابلنعمة

بتغري الناس ،فربنا بيقولَّك إوعى يف يوم من األايم يكون عندك
خدوا ابلكم أصل ممكن يف بعض األوقات الفلوس َّ

عجب بنعمة ربنا -سبحانه وتعاىل -إدهالك وإال تكون النتيجة إن النعمة تتسلب منك وإنت تداس كمان لو يف يوم
املال ده غريك.

ِ ِ
ربنا -سبحانه وتعاىلَّ -
وس َٰى فَ بَ غَ َٰى َعلَْي ِه ْم" القصص ،76:يعين إيه "فَ بَ غَ َٰى
ارو َن َكا َن من قَ ْوم ُم َ
إدى لقارون املال "إِ َّن قَ ُ
َعلَْي ِه ْم"؟ بعض أهل العلم قال فبغى عليهم أي منعهم الزكاة ،ده الفلوس بتغري ،بعضهم قال فبغى عليهم معناها إن
كان بيحتكر السلع علشان األموال تزيد ،ملا أحتكر سلعة أعينها وأخبيها والناس حمتاجاها ،و ِ
أعدي أول أسبوعني
تالتة فالسعر يعلى قوي أقوم أان انزل بقى بسعر عايل ده امسه احتكار والنيب هنى عنه ،أو فبغى عليهم ده كان بغي
متعلق بسيدان موسى -عليه الصالة والسالم.-
ِ
اَّللُ َّ
آات َك َّ
الد َار
يما َ
كانت النتيجة إن ملا بقى معاه أموال كتري جدا بدأ العجب يدخل إىل قلبه ،ملا قالولهَ " :وابْتَ ِغ ف َ
ْاآل ِخ َرَة" القصص ،77:قا ُّهلم" :إِ َّمنَا أُوتِيتُهُ َعلَى ِعل ٍْم" ،إما على علم ده بسبب علمي أان بقيت كده ،أو ألن هللا يعلم
أين من أفضل الناس فأعطاين املال ،مسألة العجب أنه أُعجب ابملال فهلك.

مل تغري األموال نفوس الصحابة -رضي هللا عنهم-
إوعوا يف يوم من األايم اي أوالد الفلوس تغريان ،الصحابة -رضوان هللا عليهم أمجعني -عاشوا مرحلتني:
 املرحلة األوىل :مرحلة -ربنا ايرب يعافيين وإايكم -الفقر والشدة والضغط واالهنيار اللي كانوا عايشني فيه ،لدرجةإن الواحد منهم كان بيأكل ورق الشجر إلنه مش القي أيكل.
 املرحلة الثانية :مرحلة إن كان الواحد منهم بيجيله فلوس يف الشهر ألف ألف دينار ،عارفني يعين إيه ألف ألفدينار؟ يعين مليون ،الدينار يعين إيه؟ يعين  4جرام ذهب ،يعين بيجيله يف شهر فلوس بتعادل  4مليون جرام ذهب،
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تتحسب إزاي دي؟ ماشي ما أان عارف إهنا ابلكيلوات  4000كيلو 4000 ،كيلو دي يف فلوس قَد إيه دلوقيت؟! ده
ده يف شهر ،ومع ذلك ما اتغريش فضل على ما هو عليه ،مروا ابملرحلتني ما اتغريوش ،ودي إن شاء هللا هنبقى خنليها

يف خطبة اتنية إن شاء هللا مكملة للخطبة بتاعة اجلمعة اللي فاتت اللي هي أخالق الكبار ،ما اتغريوش.
متاما ،فخدوا ابلكم من النماذج اللي ربنا ذكرها
فيه انس بقى -ربنا يعافيناِ -بجرد ما الفلوس بتجري يف إيديه بيتغري ً
يف القرآن ،وقالَّك كل النماذج دي هلكت؛ بسبب إن هي دخل يف قلبها العجب بسبب الفلوس.
قدرك عند هللا ال يقاس أب ًدا بقدر املال الذي معك

ني" سبأ،35:
خدوا ابلكم هي قاعدة اي أوالد ،قاعدة بعد ما َّ
"وقَالُوا ََْن ُن أَ ْكثَ ُر أ َْم َو ًاال َوأ َْوَال ًدا َوَما ََْن ُن ِِبَُع َّذبِ َ
هم قالواَ :
ُّ
"وَما أ َْم َوالُ ُك ْم َوَال أ َْوَال ُد ُكم ِابلَِّيت تُ َق ِربُ ُك ْم ِعن َد َان ُزلْ َف َٰى" سبأ ،37:اي حبييب إنت مش قدرك
ربنا قاهلم إيه اي حممود؟ قالَ :
وال مكانتك بفلوسك قَد إيه ،أصل هو بيقول مادام عندي فلوس كتري يبقى قدري عند ربنا عايل ،قالُّه أل املسألة مش
ك َهلُم جزاء ِ
"إال من آمن و َع ِمل ِ َٰ ِ
الض ْع ِ
ف ِِبَا
كده ،إنت قدرك عند ربنا مش بفلوسك ،وال أبوالدك ولكن َّ َ ْ َ َ َ َ َ
صاحلًا فَأُولَئ َ ْ َ َ ُ
ات ِ
َع ِملُوا و ُهم ِيف الْغُرفَ ِ
آمنُو َن" سبأ.37:
َ ْ
ُ
مش اللي يقربك من ربنا فلوسك قَد إيه ،وال راكب عربية نوعها ايه ،وال الساعة اللي يف إيدك ماركة وال مش ماركة،
"إال من آمن و َع ِمل ص ِ
احلًا" دول اللي هلم جزاء الضعف
مش ده اللي يقربك عند ربنا ،ولكن اللي يقربك عند ربنا َّ َ ْ َ َ َ َ َ
عند ربنا -سبحانه تعاىل ،-والنيب قالنا نفس املعىن ده فقال -صلى هللا عليه وسلمَّ :-
"إن َّ
ينظر إىل صوِرُكم
اَّللَ ال ُ
ِ
ِ
ينظر إىل قلوبِ ُكم وأعمالِ ُكم" صحيح مسلم.
وأموال ُكم ،ولَكن ُ
احملرم على األموال
 .3التنافس َّ

طيب اجلزئية التالتة ،واد اي ابسل معااي؟ طيب اجلزئية األوالنية كانت إيه؟ أول حاجة اتكلمنا عنها النهارده؟ أل إنت

قول ،ما تقول اي ابين اجلزئية األوالنية كانت إيه ،ماشي ،يبقى الفلوس اللي تعطل عن الدين ،هللا ينور عليك ،هللا
عليك اي أستاذ ،طيب احلاجة التانية؟ الكرب والعجب والغرور ،احلاجه التالتة التنافس احملرم.
النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف يوم جاله مال من البحرين- ،صلى هللا عليه وسلم -بص على املال قدامه فلوس،
فالنيب بيبدأ يوزع اتبقى عقد كده ،فأخد النيب -صلى هللا عليه وسلم -العقد بعصاية كده يرفعه ويقع ،يرفعه ويقع،
يقوم النيب -صلى هللا عليه وسلم -قا ُّهلم إيه؟ "َِّ ..
ِ
ط ُّ
الدنيا
بس َ
قر أخشى علي ُكم ولك ْن أخشى علي ُكم أن تُ َ
فواَّلل ما ال َف َ

عليكم "...صححه األلباين ،انبساط الدنيا لإلنسان ده شيء كويس ،ده دي نعمة من عند ربنا ربنا يوسع عليكم
ِ
ط ُّ
الدنيا عليكم ،كما بُ ِسطَت علَى من قبلَ ُكم فتَنافَسوها كما تَنافَسوها
بس َ
ايرب.." ،ولك ْن أخشى علي ُكم أن تُ َ
فتُ ْه ِل َككم كما ْأهلَ َكتهم".
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التنافس على الدنيا يؤدي إىل الظلم بني الناس
َمطعمني جنب بعض واحد ربنا موسع عليه قوي بتاع شاورمة ،وواحد اتين مش شغال ،أرزاق ،يقوم اللي مش شغال

بعيين ،يقوم رايح مبلغ شرطة التموين
علشان خيلي الزابين ييجوا عنده يقوم يعمل إيه؟ وهللا أان شفت الكالم ده َّ
والصحة إن الراجل ده بيعمل الشاورمة من حلم كالب ،تيجي بقى الشرطة واحلملة الدنيا واقفة قدام احملل ومش
عارف إيه ،والراجل التاين ده يدفع مبلغ يف جريدة من اجلرائد وجييبلك بقى صورة كالب مشوية ،ويقولَّك مطعم كذا
كذا مش عارف فيه إيه خدت ابلك؟ والناس تشوف الكالم ده يف اجلرائد ومع ذلك برضه الناس واقفة.

أصال هه آه إيه املشكلة يعين حلم كالب حلم قطط أي
ممكن ما يكونش رزق ممكن يكون الناس خدت على كده ً
حاجة مش مشكلة يعين ،ربنا ايرب يرزقنا وإايكم احلالل الطيب ولكن -سبحان هللا -دي حتة التنافس بقى.
التنافس على الدنيا أساس فساد القلوب
التنافس معناه إن أان أمتىن زوال ما عند أخي من مال ،وتشوف ده بقى بني الشركات الكبرية وبني احملالت الكبرية،
مثال شوفوا التنافس وصل
الصنايعية بينهم وبني بعض ،اللي منكم ساكن يف حتة شعبية يعرف الكالم ده كويس ،يعين ً

مثال خيطبه يف وشه يف دماغه ،ال ده جييله علشان يقطعله
لدرجة إيه ممكن جييبله بلطجي يضربه ومش يضربه بس ومش ً
الصابع ده ،ليه؟ عجزه خلصت ،فيه انس كده إن -والعياذ ابهلل -التنافس على الدنيا خيليها -والعياذ ابهلل -تعمل
احلرام وتعمل الغلط وتعمل الفساد.
أي ٍ
خدوا ابلكم اي مجاعة النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيقول" :إذا فُتِحت عليكم خزائن فارس والر ِ
قوم أنتم؟"...
وم ُّ
ُ َ ُّ
َ ْ

صحيح ابن حبان ،هتعملوا إيه بقى لو ربنا -سبحانه وتعاىل -فتح عليكم فارس والروم ،شوفوا اي مجاعة الناس اللي
الرمح ِن بن ٍ
عوف :نكو ُن كما َأمران هللاُ."...
امتثلت لكالم النيب "..قال عب ُد َّ
ُ

وقال .." :والذي نفسي بيده لتصنب عليكم الدنيا صبا ،حىت ال يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إال هي "...حسنه األلباين،
ما خيليش قلبك يزيغ إال الدنيا دي.
أقوام أمناء عفوا عن احلرام

رضي هللا
ولكن سبحان هللا الصحابة الفرق بينهم وبيننا اي حممد إن ملا مسع الكالم ده ماتنافسش ،لدرجة إن عمر َ -
عنه -ملا جتله كنوز كسرى ،الكنوز كلها جت واحتطت يف بيت مال املسلمني ،بيت مال املسلمني ماعادش مكفي
قاموا حاطينها فني؟ حاطينها يف املسجد ،والناس ختش تصلي هو فيه إيه؟ ده كنوز كسرى بس ،يصلي وميشي.
رضي هللا عنه -دخل املسجد فبص على الكنوز كده فلقى حاجة كده فوق بتلمع كده ،فقا ُّهلم إيه اللي بيلمع
عمر َ -
فوق ده؟ قالوله ده ده التاج بتاع كسرى ،فقام قايل" :إن قوًما َع ُّفوا عن مثل هذا إهنم ألمناء" مش خيشوا على والد
رجب جييبوا عاليه واطيه!

فتنة المال من سلسلة "جوارحك أمانة"

( صفحة  16من ) 30

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

فسيدان عمر بيقول معقول ،معقول ملت بيت مال املسلمني ،والكنوز بعد كده جت اترمت! ،طيب ابهلل عليكم ختيلوا
إن ربنا -عز وجل -أكرم كده وجبنا احلاجات دي حطيناها هنا يف املسجد ،وهللا إنت هتصلي املغرب من هنا قبل ما
هتقول السالم عليكم ورمحة هللا هتالقي إيه؟ بس ربنا يسرت بس على عواميد املسجد ومصاحف املسجد ومراوح
املسجد ماتتاخدش كمان.
قوما َع ُّفوا عن مثل هذا إهنم ألمناء" ،فقام واحد قامي كده من وراه قالُّه :اي أمري املؤمنني عففت
فعمر بيقول" :إن ً
فعفوا ،ولو خنت خلانوا ،إنت إيدك كانت نضيفة فكانت النتيجة إن كل اللي حواليك كان عفيف ،ولو كنت يف يوم
من األايم خنت كان إيه اللي حصل؟ كان الكل خانوا.
مثال،
ملا يشوف التاج بتاع كسرى مرمي كده ،هو التاج ده ممكن يكون بكام يعين؟ يعين إنت ممكن تركب عجلة بكام ً

مثال؟ شوف ختيل بقى ملا بنتكلم على التاج ممكن تكون املسألة
طيب ملا الرئيس يركب عجلة هتبقى العجلة بكام ً

عاملة إزاي؟!

بسم هللا و احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد ،يبقى إحنا خدان كده:
 .1املشكلة األوالنية يف املال هي التعطيل عن طاعة هللا.
 .2دخول العجب والكرب على قلب العبد بسبب املال.
 .3التنافس املذموم يف الدنيا والذي يؤدي إىل هتك أعراض -والعياذ ابهلل ،-أو إىل إراقة دم ،أو يؤدي إىل -والعياذ
ابهلل -حىت إن إنت يف يوم من األايم يبقى الغلط بسيط يف حق أخوك بسبب التنافس على الدنيا.
 .4منع املال من احلقوق املتعلقة به

األمر الرابع بقى سر ًيعا علشان بس نلحق خنلَّص درس النهارده ،األمر الرابع هي مسألة إنك متنع هذا املال من
طبعا ربنا -عز وجل -اتكلم على اجلزئية دي كتري
احلقوق املتعلقة به ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ويف القرآن ً

مثال يكون الدين حمتاج جزء من مالك وإنت تبخل ،أو يكون فيه فقري
قوي ،على جزئية إن يف يوم من األايم ممكن ً
حمتاج جلزء من مالك وإنت تبخل ،أو يكون من األايم حد من أهلك حمتاج جلزء من مالك وإنت تبخل.
مناذج ذمها هللا ملنع ماهلم من احلقوق املتعلقة به:
 النموذج األولأوال الصنف األول املذموم صنف املنافقني -والعياذ ابهلل ،-يف وقت
علشان كده ربنا -سبحانه وتعاىل -قال لنا إيه؟ ً

غزوة تبوك وقت ما كانوا املسلمني يف هذا الوقت يف شدة ويف حاجة للمال وَتهيز جيش تبوك ،ربنا -عز وجل-
ِِ ِ
يل َِّ
ف رس ِ ِ
اَّلل وَك ِرهوا أَن ُجي ِ
ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
اَّلل" التوبة.81:
ول َّ َ ُ
َ
ِح ال ُْم َخلَّ ُفو َن ِِبَْق َعده ْم خ َال َ َ ُ
بيقولنا إيه؟ "فَر َ
يف عز كان النيب بيجهز جيش  30ألف مقاتل ،النيب بيحتاج أموال ،ويطلع النيب -صلى هللا عليه وسلم -ويدعو
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الناس وحيث الناس على اجلهاد ،دول واخدين جنب ،مش عايزين ،طيب إنت فرحان بده؟ فربنا يقول" :فَأَ ْع َقبَ ُه ْم
ِ
ِح ال ُْم َخلَّ ُفو َن
هم ملا كان الدين حمتاج َّ
نَِفاقًا ِيف قُلُوهبِِ ْم إِ َ َٰىل يَ ْوم يَ ْل َق ْونَهُ" التوبة ،77:الناس دي فرحوا إن َّ
هم بعدوا" ،فَر َ
ِِ ِ
يل َِّ
ف رس ِ ِ
اَّلل وَك ِرهوا أَن ُجي ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
اَّلل" ،آدي منوذج.
ول َّ َ ُ
َ
ِِبَْق َعده ْم خ َال َ َ ُ
 النموذج الثاينإن يبقى فيه شدة وجماعة وضنك ،والفقراء حمتاجني ،واليتامى حمتاجني ،واملرضى يف املستشفيات حمتاجني ،والناس
يل َِّ
تبخل ،قال هللا -سبحانهِ َّ :-
اَّلل فَبَ ِش ْرُهم بِ َع َذ ٍ
ين يَ ْكنِ ُزو َن َّ
ضةَ َوَال يُ ِنف ُقونَ َها ِيف َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
اب أَلِ ٍيم * يَ ْو َم
َ
الذ َه َ
"والذ َ
مثال له جار حمتاج ،له واحد قريبه حمتاج ،صاحبه
ضا اللي يبقى ً
َّم" التوبة  ،35:34منهم أي ً
ُْحي َم َٰى َعلَْي َها ِيف َان ِر َج َهن َ

أصال.
حمتاج ومع ذلك هو متخلف عنه ده مصيبة ً

الدنيا ألرب ِ
النيب يقولَّ .." :إمنا ُّ
ماال
عة نف ٍر"...صححه األلباين ،امسعوا بقى ،والتقسيم ده مهم جدا.." ،عب ٌد رزقَه هللاُ ً
َ
وعلما "..شوفوا العلم ممكن بريتب أولوايتك إزاي ،طول ما إنت تكون عامل تبقى فاهم إنت ماشي إزاي.." ،عب ٌد رزقَه
ً
فيه ربَّه ،ويصل ِ ِ
رمحه ،ويعلم ِ
هلل ِ
ماال وعلما ،فهو يتَّقي ِ
فيه حقا "...حد من قراييب حمتاج أان أول واحد واقف،
هللاُ ً
فيه َ
ً
َ
ُ
ُ
ض ِل
حد يف البلد عندان بيمر بكرب أان أول واحد واقف ،خدت ابلك؟ قال -صلى هللا عليه وسلم.." :-فهذا أبف َ
ِ
يقول :لَو َّ
أن
فهو صاد ُق النِيَّ ِة ؛ ُ
علما ،ومل يرزقْه ً
املنازل .وعب ٌد رزقَه هللاُ ً
ماال "...عنده علم بس ماعندهوش فلوسَ .." ،
ِِ
لت ِ ٍ
ماال ِ
فأجر ُمها سواءٌ "...فأجرمها إيه دول؟ يف أعلى املنازل فوق خالص.
يل ً
لعم ُ
بعمل فالن ،فه َو بنيَّتهُ ،
يصل ِ
ِ
ِ
ط يف مالِه بغ ِري ٍ
فيه رمحَه،
علما ،خيب ُ
الصنف التالت.." :وعب ٌد رزقَه هللاُ ً
ماال وَمل يرزقْه ً
علم ،وال يتَّقي فيه ربَّه ،وال ُ
وال يعلَم ِ
هلل ِ
فيه حقا .فهذا أبخب ِ
ث املنا ِزِل "...ليه؟ إلن ربنا إداله املال ومنع حق هذا املال.
َ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يقول :لَو َّ
زر ُمها
فهو ُ
أن يل ً
وأما الرابع.." :وعب ٌد َمل يرزقْه هللاُ ً
ماال لعم ُ
فهو بنيَّته ،ف ِو ُ
لت َ
ماال وال ً
بعم ِل فالنَ ،
علماَ ،
سواءٌ".

وعلى فكرة اي إخواين ده ده يف اآلخرة ،أسفل املنازل وأعلى املنازل دي آخرة ،ويف الدنيا مهدد هتدي ًدا يقينيًا بسلب
النعمة ،إن املال ده يتاخد.

الفرق بني من يبخل بنعمة هللا  ..ومن يعرف حق هللا فيها
ماال وخبل به يؤخذ منه هذا املال ،أحسنت نبأ التالتة
حد جييبلى دليل على إن إنسان آاته هللا -سبحانه وتعاىلً -
األبرص واألقرع واألعمى ،التالتة عندهم مشاكل ،كل واحد منهم سأل ربنا -سبحانه وتعاىل ،-األقرع إن يبقى عنده
شعر ،واألعمى يشوف ،واألبرص جلده يبقى حسن ،ليه؟ إلن الناس استبشعت منهم.
فآتى هللا -سبحانه وتعاىل -لكل ٍ
واحد منهم ما أراد ،وأعطى لكل واحد منهم صنف من النعم ،واحد ربنا إداله البقر،
وواحد ربنا إداله الغنم ،وواحد ربنا إداله اإلبل ،وبعد فرتة ،خد ابلك إلن ممكن يف يوم من األايم السائل اللي جاي
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يسألك ده وإنت عارف إن هو حمتاج يكون ابتالء من هللا وفتنة من هللا إنت هتعمل إيه.
إنت كنت أقرع وإديتك الشعر علشان حمدش يستبشع من منظرك وإديتك غنم ،وإنت كنت أبرص إديتك اجللد
احلسن وشلت البَ َرص علشان الناس زمان ملا تيجي تسلم عليه خياف ميد إيده ال جييله املرض ،فاألبرص ده إدينالك
اجللد احلسن ،شلنا عنك املرض وإدينالك البقر ،واألعمى برضه ربنا إداله العني اللي يشوف بيها وإداله برضه جزء

من املال.
وبدأت األموال تزداد وكل واحد منهم األموال اللي خدها بقت ما بني جبلني ،متلى وادي من احلاجات دي ،مث إن هللا
-سبحانه وتعاىل -ابتالهم ،بعث مل ًكا يف صورة سائل ،بعث ملك يف صورة سائل فراح لألبرص قالُّه إديين مما أعطاك

ُّ
كاذاب فأعده إىل ما
هللا ،قاله أل وهللا أصل أان ماعنديش ،أصل أان احلكاية ،أصل أان الرواية ،فقال امللك :اللهم إن كان ً
فسلب منه املال وعاد كما كان أبرص.
كانُ ،

التاين راحله -اللي هو األقرع -وقال إديين ،قالُّه أصل مفيش واحلكاية والرواية وماعندانش و ِ
عدي علينا بكرة ،فقال:
وسلب منه الشعر عاد أقرع كما كان.
فسلب منه املال ُ
اللهم إن كان ً
كاذاب فأعده إىل ما كانُ ،
األعمى ملا راحله هذا امللك اللي هو السائل قالُّه أعطين ،قال :هذا مال هللا ،ده مال ربنا ،خذ ما شئت ودع ما
شئت ،خد اي عم مش فلوسي وهللا دي بتاعة ربنا ،خد اللي إنت عايزه حق من احلقوق خد اللي إنت عايزه ،فكانت
وسع هللا عليه.
النتيجة فدعى له ابلربكة فبارك هللا له يف نعمته سواء نعمة البدن أو نعمة املال ،و َّ
اجعل لك شي ًخا تسأله يف زكاة مالك

من ضمن املشاكل املتعلقة ابملال إن ربنا يعطيك املال وال تراعي احلقوق ،تبقى عارف إن فيه حد واقع يف كرب ،تقول
أصل حمدش عارف بكرة يف إيه ،اي أخي بكرة ده من تدبري ربنا ،بكرة ده من تدبري ربنا ،وما رأينا أب ًدا أح ًدا أعطى إال
وأخلف هللا عليه أضعاف أضعاف ما أنفقِ ،
وخل ليك أسوة حسنة يف األعمى ،اتعلم منه إن -سبحان هللا -ملا قال
أصال ،خد اللي إنت عايزه ده مال ربنا ،دي فلوس
للسائل اي عم خد اللي إنت عايزه إحنا كنا مش القيني حاجة ً
ربنا ،خد اي عم اللي إنت عايزه ،كانت النتيجة سعة العطاء من هللا -سبحانه وتعاىل.-
ضا ابملال ،أن يعطيك هللا املال وال تتقي هللا يف هذا املال ،الناس اللي ربنا -عز وجل-
فمن ضمن املشاكل املتعلقة أي ً

وسع عليها زي ما عمل للشركة بتاعته حمامي ،وللعيلة حمامي بيسموه حمامي عيلة ،والدكتور بتاع العيلة ،واملهندس بتاع
العيلة ،اي أخي ِ
يل كذا،
خل عندك داعية أو الشيخ بتاع العيلة ،ملا آجي أطلع زكاة مايل أسأل أان وهللا عندي كذا و َّ
مثال عشر قروش ،إمنا مش زي ما بعض الناس
عملت كذا وسويت كذا ،اي شيخ أان يبقى زكايت إيه ،وهللا يبقى زكاتك ً
بتعمل تالقيه واقع يف طامة من الطوام الكربى؛ بسبب إنه مابيسألش يف مسائل الزكاة.
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يعين أان أعرف واحد قعد أكرت من  25سنة ربنا إداله أموال واألموال كل سنة بتزيد ،فهو يبص يف آخر السنة الزايدة
مثال  100ألف الزايدة قَد إيه؟  20ألف فبيطلَّع الزكاة على العشرين ألف بس وما
قَد إيه ،أان عندي رأس مال ً
يعرفش إن الزكاة بتطلع على الكل ،فشوف كام سنة ماشي غلط ،وكام سنة حقوق ضاعت.

اي مجاعة نراجع نفسنا يف حاجة زي كده ،أمحد وكل الشباب اللي شغالني يف مجعية خريية ،الزم اجلمعيات اخلريية يكون
ليها مشرف علشان نبقى عارفني احلقوق ماشية إزاي وهكذا.
يبقى إذًا تعطيل عن الطاعة ،العجب والغرور ،التنافس ،املنع يف وقت احلاجة ،منع احلقوق املتعلقة ابملال.
 .5إنفاق املال يف احلرام
األمر اخلامس إحنا اتكلمنا على اكتساب املال من احلرام الدرس اللي فات كله ،فيه بقى جزئية مهمة جدا وهي جزئية
بقى إنفاق املال ،ممكن يكون املال جاي من حالل بس ملا نيجي نصرفه نصرفه غلط.
وده اللي ربنا -سبحانه وتعاىل -قال" :واست ْف ِزْز م ِن استطَع َ ِ
ك وأ ِ
ك َو َشا ِرْك ُه ْم
ك َوَرِج ِل َ
ب َعلَْي ِهم ِخبَْي ِل َ
َ َْ َ َْ ْ
ص ْوتِ َ َ ْ
ت م ْن ُهم بِ َ
َجل ْ
ِيف ْاأل َْم َو ِال" اإلسراء ،64:يعين إيه بقى " َو َشا ِرْك ُه ْم ِيف ْاأل َْم َو ِال"؟؟ حد يعرف؟ قال احلسن" :شاركهم يف األموال دفعهم
إىل جلبها من حرام وبذهلا يف حرام" ،وقال أيوب السختياين -رمحة هللا عليه" :-وشاركهم يف األموال أي دفعهم وأذَّهم
أذا إىل معصية هللا هبا" هي جاية حالل بس خالهم ينفقوها فني؟ يف احلرام يف الغلط ،خدت ابلك؟ وقال سدي وجماهد
وعكرمة" :وشاركهم يف األموال معناها أي ينفقون أمواهلم فيما حرم هللا".
يبقى هو جاهبا من حالل ،وهو َّ
علي
عدى منه يف اجلزئية دي ،عدي مين إنه خالين ماجبتش أموايل من حرام ،ماقدرش َّ
علي خالين أنفقها فني؟ يف حرام ،مش كده؟
يف مسألة إن أان أجيبها من حرام فضحك َّ

فالزم انخد ابلنا برضه من هذه اجلزئية ،جزئية إنفاق املال؛ إلن ربنا -سبحانه وتعاىل -ملا تكلم عن املال وهيسألنا عن
املال هيسألنا من جهتني مش من جهة واحدة بس:
 .1اجلهة األوالنية :من أين؟ إنت جايبه منني.
 .2اجلزئية التانية :فيم أنفقته؟ أنفقته فني.
فأان املال أان مسئول عنه يف جزئيتني :جبته منني وحطيته فني ،ماشي كده؟
يبقى كده إحنا خدان النهارده  6ضوابط مهمة جدا ،برضه متعلقة ِبسألة الصورة األولية من صور املال اللي ذُكرت يف

القرآن وهي أكل األموال ،وفيه املتعلقة بشهوة البطن ،اتكلمنا اآلن عن صورتني:

 .1الصورة األوالنية :قلنا صورة الشهوة املتعلقة ابملال ،خدت ابلك؟ ودي إحنا قعدان فيها حماضرتني.
 .2إن شاء هللا هيتبقى جزء بسيط جدا جدا أال وهو مسألة شهوة البطن ،اللي هي احلاجات احملرمة أ ًكال ،أكل
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حقيقي ،هنتكلم عليها األسبوع اجلاي يف مخس دقائق ونبدأ بقى إن شاء هللا إبذن هللا يف جارحة من اجلوارح اخلطرية
جدا وهي جارحة العني ،أان أخرهتا شوية بس ِلعلَّة يعين ،فبإذن هللا الدرس اجلاي  5دقائق ابلكتري قوي إن شاء هللا
فيما يتعلق ابألطعمة احملرمة علينا ،األطعمة احملرمة علينا اللي النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عنها ،مش هتاخد مننا
مخس دقائق ابلكتري قوي إن شاء هللا ،نقوهلا إن شاء هللا بعد الصالة علشان نبدأ الدرس اجلاي على طول يف جارحة
إيه؟ يف جارحة العني إن شاء هللا -تبارك وتعاىل.-
نكتفي إن شاء هللا هبذا القدر ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد
أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
أمهية فقه األطعمة واألشربة
مثال
أصال ،يعين معظمكم وهو بيدرس فقه ً
الباب ده حمدش يستقل بيه ،وده ابب من األبواب غري املطروحة عليكم ً
مثال يف الفقه كتاب األطعمة واألشربة ،حد خد قبل كده
خدت كتاب الطهارة والصالة والصيام ،بس مني درس ً

أصال مش واخدين ابلنا منها.
الكالم ده إال القليل ،صح ولألسف ده بيخلينا نقع يف بعض املشكالت اللي إحنا ً

يعين أضرب مثال وهييجي الرتتيب اآلن ،بس املثال علشان أقولَّك ممكن عدم علمنا ابألبواب الفقهية دي خيلينا نقع
مثال إحنا يف رمضان أول حاجة بنعملها وبناكلها على الفطار أو بتشرهبا على الفطار ،أتكل متر
يف حاجة غلط ،يعين ً

وتشرب شوية ميه ،وترجع بقى البيت تالقي احلا َّجة عماللك بقى إيه كوابية بقى قَد كده التمر ابلزبيب جبوز اهلند اللي

هو اخلشاف ،طيب إحنا داميًا عادتنا يف رمضان بناكل عادي اخلشاف زبيب بتمر مع إن ده حرام ،إنتم داميًا كده
حترمولنا كل حاجة؟! واقفني لينا يف كل حاجة؟!
أوال النبيذ عندان يف اللغة ،النبيذ يف الشرع عندان اللي هو حاجة اتنبتت جوا امليه ،يعين التمر
طيب واحدة واحدةً ،
جوا امليه امسه نبيذ ،نبيذ متر وصلت كده؟ النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن نبيذ التمر ابلزبيب هنى عن االتنني

يتجمعوا مع بعض ،واخد ابلك؟ واألحاديث يف ذلك رواها البخاري ورواها مسلم ،والعلماء قالوا طيب هو ليه النيب
بني االتنني دول ،هيأيت اآلن يف التفصيل ،بس بقولَّك آدي دي حاجة من ضمن احلاجات اللي إحنا بنقع فيها وهي
حاجة النيب هنى عنها وإحنا واقعني فيها كلنا ،تعالوا بقى نعد بقى األشياء اللي ربنا -سبحانه وتعاىل -حرم علينا
أكلها.
ما هي األطعمة احملرمة؟
 .1أك ل ما مل يُذ َكر اسم هللا علي ه
أول حاجة ربنا قال" :وَال َأتْ ُكلُوا ِممَّا َمل ي ْذ َك ِر اسم َِّ
اَّلل َعلَْي ِه" األنعام ،121:فأول حاجة الذابئح اللي ذُحبت عند أقوام
ُْ
َ
ُْ
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أصال إن إحنا أنكلها ،أان مسافر الصني رايح أجيب بضاعة فدخلت هناك مطعم
ال يذكرون هللا عليها دي حمرم علينا ً

تدور على مطاعم بتذبح
أصال مابيسموش على الذابئحُ ،حي َّرم عليك إنك اتكل هناكَّ ،
أصال الصني بوذيني ً
فهم هناك ً
َّ

على الطريقة اإلسالمية ،مالقتش ُك ْل أشياء نباتية؛ إلن ذابئحهم مما مل يُذ َكر اسم هللا عليه.

هم جموس بيعبدوا انر أو بيعبدوا بوذا بس؟ آه ،طيب لو مكان فيه نصارى؟ هللا -عز وجل -أابح لنا
طيب ده علشان َّ
ِ
أن أنكل من طعام أهل الكتاب ،قال تعاىل" :طَع َّ ِ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم ِحلٌّ َّهلُ ْم" املائدة ،5:فأابح
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َُ
ام الذ َ
هللا أكل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،إن إحنا أنكل من أكلهم ،وثبت يف احلديث املعروف املشهور أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -أكل من الشاة املسمومة كانت عند امرأة يهودية ،فأول حاجة عندان حمرمة علينا إن إحنا أنكل
مما مل يُذ َكر اسم هللا عليه.
 .2أك ل امليت ة
ضا أكل امليتة ،وهي اللي ماتت رغم أنفسها بغري زكاة شرعية ،الزكاة إبخراج اللسان ،الزكاة
من األمور احملرمة علينا أي ً

أصال ،وحيرم
أصال إن إحنا أنكله إلن ده ميتة ً
الشرعية اللي هي الذبح ،فكل من مات ابلكهرابء أو ابلصعق فحرام ً
يل أان ِ
يل إن أان
مثال أورواب الناس ً
هودي فراخ ً
ضا ،يعين ً
مثال َّ
هم عايزينها كده ،هل جيوز َّ
مثال طيب هل جيوز َّ
التعامل أي ً

أتعامل معاهم كده إن أان أصعق الفراخ وأديهاهلم؟ أل حرام برضه كما قال -صلى هللا عليه وسلمَّ " :-
إن َّ
حرَم
اَّللَ إذا َّ
حرَم َثنَهُ" صححه األلباين ،فامليتة إذا كانت بغري زكاة شرعية ُحي َّرم أكلها.
شيئًا َّ
ت َعلَْي ُك ُم ال َْم ْي تَةُ" املائدة 3:كما قال –سبحانه وتعاىل ،-إال نوعني من امليتة ربنا -سبحانه وتعاىل -أحلهم ومها
" ُح ِرَم ْ
مك
السمك واجلراد ،عن اب ِن عُ َم َر -رضي هللا عنهما -قال -صلى هللا عليه وسلم" :-أُحلَّت لنا ِميتتان ودمانَّ :
الس ُ
حال" حسن.
اد ،والكبِ ُد والطُّ ُ
واجلر ُ
 .1يبقى أول حاجة ما مل يُذ َكر اسم هللا عليه.
 .2امليتة.

 .3أكل الدم
هم الكبد والطحال ،النيب -صلى هللا عليه وسلم -أابح
حيرم علينا أكل أو شرب الدم بكل صوره إال حاجتني اللي َّ

لنا ذلك.

 .4أ ْكل كل ذي ظفر وكل ذي انب

من األمور اللي ربنا برضه حرمها علينا كل ذي ٍ
انب من السباع ،وكل ذي ظفر من الطري ،كل حيوان بيأكل أبنيابه
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أسد ،ذئب وكده حرام علينا إن إحنا أنكله ،وكل جارحة من جوارح الطري اللي هي بتصيد ابملخالب.
حرم علينا إن إحنا أنكلها ليه؟ آه أان قلتلكم قبل كده إن ابن القيم -رمحة هللا عليه-
النيب -صلى هللا عليه وسلمَّ -

بيذكر بيقول" :من علل الشرع أن كثرة املخالطة تنقل الطباع من الشيء للشيء".

مثال غضوب جدا وأان ماشي معاه على طول بتكون النتيجة من كثرة املخالطة الغضب اللي عنده بقى
مثال إسالم ً
يعين ً

عندي؛ إلن الطبع لص ،الطبع سراق ،صح كده؟ فكثرة خمالطة هذه احليواانت اللي هي بتأكل أبنياهبا أو اجلوارح اللي
يل ،فاملؤمن مش كده،
هي بتصطاد بتكون النتيجة احلتمية أن كثرة خمالطيت ليها هتكون النتيجة إيه؟ إن طباعها تتنقل َّ
املؤمن مش جارح ،املؤمن مش مؤذي ،أل ده حرام ،فده أمر.
 .5كل ما يؤدي إىل اإلسكار
األمر اللي بعد ذلك أي أكل يؤدي إىل اإلسكار فهو مما حرمه الشرع ،أي أكل يؤدي إىل اإلسكار مما حرمه الشرع؛
إلن ِ
العلَّة مش يف اإلمث ولكن العلة يف األثر.

مثال بعض الشباب النهارده بيشرب حشيش ويقولَّك احلشيش مش حرام هو ربنا ملا حرم حرم اخلمر اللي هي من
يعين ً
فعال ،إيه اي عم الكالم ده؟!! ده كالم فاضي ،النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
العنب بس ،هللا عليك اي أستاذ ً
يشرهبا يف اآلخرة" صححه
ب مل ْ
مخر ،و ُّ
ُّ
كل مسك ٍر حر ٌ
اخلمر يف الدنيا فمات وهو مل يتُ ْ
"كل مسك ٍر ٌ
ام ،ومن شرب َ
األلباين.

يقولَّك بس احلشيش ما بيسكرش ،طيب سؤال هو بيعمل إيه؟ يقولَّك هو بيبسط بس ،طيب سؤال هو مش غري
أصال؟ يعين إنت مهموم غطَّى على عقلك وحولك من حال حلال؟ ما هو ده اللي بيعمله اخلمر ،فكل مسكر
عقلك ً
مخر.

وقال عمر" :واخلمر ما خامر العقل" ،فكل ما يغطي عقل اإلنسان فيذهبه أو ُحيوله من حال حلال فهذا -والعياذ
ابهلل -مما وردت النصوص الشرعية على مساواته يف اخلمر يف احلكم.
مات ِ
مات كعابِ ِد
مدم ُن مخ ٍر َ
"م ْن َ
مدمن اخلمر ،حشيش ،ابَنو ،قطران ،أي حاجة ،شوفو اي مجاعة شوفوا التحذيرَ ،
مات ِ
مات كعابِ ِد َوثَ ٍن" رواه البخاري وله متابعة ،اللي كان بيعبد الالت والعزى أبو جهل ،ييجي يوم
مدم ُن مخ ٍر َ
َوثَنٍ َم ْن َ

هم االتنني ماشيني مع بعض مأنكجني مع بعض يوم القيامة ،مصيبة.
القيامة اللي كان بيشرب احلاجات دي َّ
وكان -صلى هللا عليه وسلم -يقول لنا عنها" :اخلَمر أ ُُّم ال َف ِ
واح ِ
ش ،وأكربُ الكبائِ ِرَ ،من َش ِرَهبا وقع على أ ُِم ِه ،وخالَتِه،
ُ
َ ِ
ِ
اخلمر ُّأم اخلَبائِث "...حسنه األلباين.
وع َّمته" حديث حسن ،ويف حديثُ " :
وذكر لنا حال رجل من بين إسرائيل أحبته جارة له ،جارته حبته فعايزة تغوية وَتيبه ،فأرسلت جارية هلا أن يساعدهم
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يف أمر فجاء الرجل حبسن نية ،فكان كلما دخل إىل مكان أغلقوا الباب حىت دخل إليها يف دارها ،الدار بقى اللي هو
صنما وكأس مخر ،واملرأة تدعوه إىل
غالما
البيت من جوا خالص األوضة بتاعتها ،فوجد ً
صغريا ،ووجد توارة ،ووجد ً
ً
نفسها ،قالت وهللا ال خترج إال بعد أن تصنع واحدة ،بص تعمل حاجة من اخلمسة اي تسجد للصنم ،اي هتني التوارة ،اي
والعياذ ابهلل -ترتكب الفاحشة ،اي تقتل الطفل ،اي تشرب اخلمر.ضررا؟ ما هو ماينفعش أسجد لصنم ،وال ينفع إن أان أدوس على التوراة ،وال
فهو النهارده بقى بعقله قال أيهم أقل ً

ينفع إن أان أقع يف الفاحشة ،وال ينفع إن أان أقتل الغالم ،كلها مصايب ،فشرب اخلمر ففجر ابملرأة ،وأهان التوارة،
ِ
اخلبائث "...صحيح ابن حبان.
وسجد للصنم ،وقتل الغالم" ،اجتَنِبوا َّأم
َّ ِ
ِ
كل ٍ
فتاح ِ
شر" حسنه األلباين ،يعين اخلمر هي مفتاح لكل شر -
اخلمر؛ فإهنا م ُ
وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-اجتنبوا َ
والعياذ ابهلل ،-ده اي إخواين بقى يف كل ما يتعلق بيها وداخل حتت مسمياهتا وحتت أنواعها بصورها ،سواء بقى
حشيش ،ابَنو ،سواء كان حقن ،سواء كان بودرة ،سواء كان كيميا ،كل ده حرام.
 .6األدوية املسكرة
مثال
مثال من اللي داخل معاان يف نفس احلكم ده ً
جابوا أدوية وشربوها ما هي دي الكيمياء ،جابوا أدوية وشربوها ،أو ً
اللي بياخد الرتامادول علشان يذهب عقله ما هو داخل يف نفس الوضع ،الرتامادول ده يُعطَى ألصحاب احلاالت

احلرجة من املرضى والدكتور اللي يكتب ،ساعتها ممكن نقول ماشي ،إمنا عكس ذلك وهللا ال أتيت إال ابلشر.

أان أعرف حد كان قريب مين جدا وحبييب وأخ ملتزم وكان بياخدها حلاجة كده يعين مش عايز أقوهلا ،سبحان هللا
الشاب ده دلوقيت أدمن ،دلوقيت -سبحان هللا  -يبقى ماشي وتالقيه مرة واحدة وقع وبدأ يتشنج ،مرة واحدة تالقيه
قعد وعمال خيرج رغاوي كده من بقه ،ضاع ،ضيَّع نفسه.
سم ِ
ِ
ِ
دم ُن َمخ ٍر وال ُّ
عطاءه"
يعين النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال لنا" :إنَّه ال يل ُج حظريَة ال ُق ْد ِ ُ
العاق لوال َديْه وال املنَّا ُن َ
مل يرو هذا احلديث عن علي بن زيد إال حممد بن عبد هللا العمي تفرد به أبو النضر ،ال يدخلون حظرية القدس يوم

القيامة أب ًدا يعين اجلنة ،مدمن اخلمر ،ماينفعش ،وزي ما بتقول اخلمر ده اسم جامع حلاجات كتري قوي جنب بعضها

كده ،خدوا ابلكم إن ده كله ماينفعش ده حرام ،من األمور اللي ربنا -عز وجل -حرمها علينا.
 .7أكل التمر مع الزبيب

من األمور برضه اللي ربنا -سبحانه وتعاىل -حرمها علينا من ابب درأ املفسدة ،من ابب سد الذريعة زي ما قلتلكم
اآلن هو خلط التمر ابلزبيب ،هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن ذلك ،العلماء هنا اختلفوا على النهي هنا حترمي
وال كراهة ،نقول األصل يف النهي إذا النيب هنى عن حاجة يبقى للتحرمي إال إذا جاب دليل إنه ننقلها من التحرمي إىل
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الكراهة.
قائما ،انتقل من التحرمي إىل
يعين ً
قائما يبقى النهي ده إيه؟ حرام ،طيب ثبت إن النيب شرب ً
مثال هنى النيب عن الشرب ً

إيه؟ الكراهة ،زي ما كنا بنقول يف أصول الفقه األمر للوجوب ،النيب قال افعل كذا يبقى واجب ،إال إذا انتقل من
املغرب ر ْ ِ ُّ
ُّ
ِ
ِ
املغرب ر ْ ِ
كعتني "...صححه األلباين ،يبقى األمر
قبل
قبل
كعتني ،صلوا َ
الوجوب للسنية ،النيب قال.." :صلوا َ
ِ
شاء" يبقى األمر هنا انتقل من الوجوب لالستحباب ،فهنا النيب هنى وماجاش صارف
هنا إيه؟ وجوب.." ،ل َم ْن َ
يصرفها من التحرمي للكراهة يبقى تظل على التحرمي.
بعض العلماء قال طيب ده ليه؟ قالَّك ا ِلعلَّة إن اقرتان الزبيب مع التمر يؤدي إىل سرعة اإلسكار داخل هذا
املشروب ،لذا هنى النيب عنه ،عايز أتكل الزبيب لوحده ُك ْل إ ن شاء هللا تنزل يف شوال زبيب براحتك ،عايز أتكل متر

لوحده ُك ْل متر إن شاء هللا ايرب اتكل متر خنلة كاملة ،عايز تنقع ده عايز تنقع ده براحتك ،إمنا َتمع بني االتنني النيب
هنى عن ذلك.

 .8حلم اخلنزير ،املنخنقة ،املوقوذة ،املرتدية ،النطيحة ،ما أكل السبع إال ما ذكيتم ،ما ذُبح على النصب

طبعا حلم اخلنزير ،املنخنقة ،املوقوذة ،املرتدية ،النطيحة ،وما أكل السبع إال ما ذكيتم ،وما ذُبح على النصب،
إيه اتين؟ ً
كل دي من األمور اللي هي من األطعمة اللي ربنا -سبحانه وتعاىل -حرمها على اإلنسان.
 .9األكل القادم من احلرام

نقطة أخرية برضه مهمة جدا إنك أتكل أكل وإنت عارف إن هو جاي من حرام ،إزاي؟ هقولَّك ،أبو بكر الصديق -
مثال مبلغ ليه يف اليوم ،دي كانت
رض َي هللا عنه -ملا جاله الغالم بتاعه وكانوا ممكن يشغل العبد مقابل إن هو جييب ً
حاجة امسها املكاتبة.

من أنواع العتق:
 .1إن أان أقول للعبد اللي عندي إنت حر.
 .2املكاتبة ،إن أان أقولُّه وهللا أان هكتب معاك عقد جبتلي  1000جنيه خالل شهر اتنني تالتة أول ما َتيبلي األلف
جنيه كاملني أان هقولَّك إنت حر ده امسه املكاتبة.
كانوا بيكاتبوهم ،فكان الواحد منهم بيكاتب إن هو جييب األلف جنيه فواحد منهم راح من عند سيدان أبو بكر كان
تكهنله ما إداهلوش الفلوس ،بعد سنني طويلة قام
تكهن يف اجلاهلية عمل نفسه كاهن يف اجلاهلية ،والرجل اللي هو َّ
َّ
تعال إنت عليك فلوس هات
جاي عاطي ألبو بكر إيه؟ العبد ده ماشي يف السوق يف يوم فقابل الراجل ده قالُّه َ
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الفلوس مش هسيبك قالُّه خد الفلوس أهي ،دي فلوس كانت جاية من كهانة.
فبعد ما جاب األكل والشرب لسيدان أبو بكر وأكل من املال ده ،قالُّه إنت عارف املال ده وكان كل يوم سيدان أبو
بكر الصديق يسأله إنت جبت الفلوس دي منني ،يقولُّه أان عملت كذا وسويت كذا ،اليوم ده أبو بكر ماسألش فقالُّه
إنت ماسألتنيش أان جبت الفلوس منني إنين قد تكهنت يف اجلاهلية ،فقالُّه آه تكهنت يف اجلاهلية ،فوضع إصبعه يف

فمه وال زال خيرج ما أكل حىت ظننت أن نفسه ستخرج مع الطعام اللي بيخرج.
فربضه خد ابلك إنك داميًا ملا تيجي اتكل عند حد ،بس ده ما يفتحش علينا ابب وسواس بقى ،أان يقيين عارف إن

فلوسه حرام  ،%100مش مال خمتلط أل  %100حرام ،أل ما آكلش عنده محايةً ،ماشي كده؟
 .10األكل فوق الطاقة

من األمور برضه اللي ربنا -سبحانه وتعاىل -هنى عنها يف مسألة األكل إنك ما اتكلش فوق طاقتك ،وأان ميكن
قلتلكم قبل كده فاكرين ،كل واحد أدرى بثلثه ،فاكرينها؟ كنا معزومني يف يوم عند حد يعين ،فكان عامل األكل مرتني
علشان العدد كان كبري ،مرة بعد صالة اجلمعة ومرة بعد صالة العصر ،ففيه واحد قعد بعد صالة اجلمعة مش هقولَّك
أكل ده أكل أ ْكل الناس ،فخالص هو الراجل بقى على آخره خمنوق منه يعين.
علي إن كان من ضمن احلاجات اللي
فبعد صالة العصر لقاه إيه؟ داخل اتين ،وسبحان هللا كان بذنويب يعين ربنا يتوب َّ
أان ابتليت هبا يف اليوم ده إن صاحبنا ده ساب الدنيا وملا حب يقعد يقعد جنب مني؟ جنيب أان بقى ،فصاحب العزومة

مثال نص بطة كده وحيطها قدامي فيقوم ابصص كده ويقول بعد إذنك اي شيخ ،أقوم ابصص أان وقلتله ماشي
جييب ً

مثال حلمة ويعمله كده ،فيجيب اللحمة وحيطها قدامي ،فيسكت شوية
إذنك معاك ،فصاحب العزومة مضايق جييب ً
ويقوم جاي ضارب بعينيه كده بعد إذنك اي شيخ.

املهم بقى خالص بقى أان خالص ،فهو بقى أان جبت آخري ولسه هتكلم لقيت بقى صاحب املكان بقى إيه؟ خالص
هو كمان جاب آخره ،فقالُّه اي فالن حرام عليك يعين إنت جيت بعد الضهر بعد اجلمعة وأكلت أكل الناس ومش
عارف إيه وجاي دلوقيت برضه بتاكل والراجل مش عارف ايكل منك والناس كلها ،اي أخي حرام عليك ده حىت النيب
بيقول ثلث لطعامك وثلث لشرابك ،وثلث لنفسك ،قالُّه لو مسحت اي كابنت أمحد كل واحد أدرى بثلثه.
أضرار اإلكثار من الطعام
يعين األكل الزائد عن احلد له ضررين:
 .1الضرر األول :ضرر دنيوي ،وأنتم أعلم بذلك ،خيليك اتكل أكله من هنا وانزل بقى احترك اعمل حاجة ،إنت
حتس إن إنت فيه حاجة خانقاك من هنا ،واي عيين بكل براءة تقول أان مش عارف أان حاسس إن أان خمنوق هنا ،مش
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طبعا أمراض وحاجات كتري جدا ممكن تصيب اإلنسان بسبب هذه األمور.
عارف ليه وهللا؟! ً
 .2الضرر الثاين :هو الضرر املتعلق ابلدين ،إنت منتظر إيه من واحد يعين أكل كتري جدا جدا يف العشا ،فضل يكبس
يكبس يكبس ،خدت ابلك؟ ده متوقع إنه ممكن ابلليل يقوم لصالة القيام؟! يقوم لصالة الفجر؟! يقوم للظهر؟!
خالص ،ده متوقع إنه ملا يقرأ قرآن هيعرف يركز؟!
شوفوا اتفرجوا على حالنا يف رمضان ،نكبس على الفطار وتيجوا هنا تصلوا وهللا العظيم أان بالقي اإلخوة عاملني كده
أصل كبس خالص ،اي مجاعة األكل ده بيسد العروق املوصلة للفهم ،خالص كبست فخدوا ابلكم.
النيب قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك ،وثلث لنفسك قال -صلى هللا عليه وسلم" :-ما ِمن ٍ
آد َم شرا
وعاء َ
ابن َ
مأل ُ
ث ِ
ِ
ٍ ِ
صلْبَه فإ ْن كان ال َّ
ث لنَ َف ِسه" صحيح بن
ث لشرابِه وثُلُ ٌ
لطعامه وثُلُ ٌ
بد فثُلُ ٌ
ب اب ِن َ
آد َم أُ ُكالت يُق ْم َن ُ
من بط ٍنَ ،ح ْس ُ
حبان ،وعاء شر إنك متاله اللي هو إيه؟ البطن ،ف ُك ْل على قدر االستطاعة ،إنت ماشي معاان من أول الدرس حلو،
هتيجي عند دي نقطنا بسكاتك ،فدي نقط سريعة كده .
 .11اللحوم اجملمدة املذبوحة بطريقة غري شرعية
اللحوم اجملمدة إذا كنا متيقنني إهنا على الشريعة اإلسالمية ال أبس أبكلها ،خيش بقى فيها الالنشون واللحوم اجملمدة
وغريها ،اسأل بس هل هي مذبوحة على الطريقة الشرعية ،يعين الكرتون وهو جاي مكتوب عليه كده وال أل ،الشركة
دي موثوق فيها وال أل ،مكتوب عليها وواثق من الشركة كل بسم هللا وتوكل على هللا ،إنت حاسس إن إنت يف قلبك
ريب هاهتايل بس وملكش دعوة ،ههه ماشي ،الورع بقى اي عم حسام فني الورع.
حكم احلرق ابلنار
طبعا األسئلة كتري جدا على اللي حصل إمبارح ،التأصيل الشرعي للي حصل إمبارح ،الطيار
طيب النقطة األخريةً ،
ِ
رب النَّا ِر" صححه
ب ابلنَّا ِر َّإال ُّ
األردين اللي احترق يف سوراي ،إيه التأصيل الشرعي للي حصل؟ الجيوز.." ،فإنَّهُ ال يُ َعذ ُ
األلباين ،بصوا اي إخواين بصوا اي حباييب ماينفعش ملا نيجي َنكم على حاجة تبصوا لطرف واحد ،بل املؤمن العاقل

الكيس الفطن هو اللي يبص على احلدث من كل اجلوانب بتاعته ،أان هحطلكم عدة جوانب سريعة كده البد إهنا
تكون واضحة قدامنا كلنا ،جوانب تفيد الكل.
عدة أمور توضيحية من أجل الفائدة:
 األمر األولحتما والبد يسلط هللا عليه من هو أظلم منه ليذيقه أمل
الفائدة األوىل كل من استباح لنفسه إراقة دم أو هتك عرض ً

ومرارة الظلم اللي هو أذاقه للناس قبل كده ،قاعدة واضحة وال حمتاجة تفصيل؟ واضحة ،هتظلم ربنا هيبعتلك واحد
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أظلم منك يدوقك مرارة اللي إنت كنت بتعمله ،دي واحدة.
 األمر الثاينالثانية حكم احلرق ،أان نزلت النهارده حبثني كنت عملتهم قدميًا على الصفحة عن حكم احلرق،

من قال إن إحنا َنرق استدل أبثرين:

رضي هللا عنه.-
 .1أثر لسيدان أيب بكر َ -
 .2أثر لسيدان خالد.

أما أثر أبو بكر أنه حرك الفجاءة السلمي فهذا األثر يف إسناده ثالثة كذابني ،فاألثر ال يثبت ،أثر اتين أن أاب بكر
رجال وهذا األثر مداره على داوود بن علوان وهو كذاب يضع احلديث ،فإثبات أن أاب بكر قال إنه حرق ابلنار
حرق ً

ال يثبت عن أيب بكر الصديق ،آدي واحدة.
سيدان خالد بن الوليد هل هو حرق؟ قالَّك إن هو حرق واحد ملك بن نويرة يف حروب الردة ،هل خالد بن الوليد
حرق؟ األسانيد كلها تدور ما بني لوط بن حيىي اللي هو أبو خمنف وده كذاب ،وما بني الواقدي وضاع ،وما بني سيف
رضي هللا عنه.-
بن عمر ضعيف ،فال يثبت أي ً
ضا قصة حرق خالد َ -
بل يف حد اتلت حرق ،آه سيدان علي بن أيب طالب حرق ،حرق أتباع عبد هللا بن سبأ ملا قالوله :ءأنت أنت؟ بيقولوا
انرا ودعيت
لسيدان علي :ءأنت هو؟ قال :ومن هو ،قالوا أنت هللا ،قال سيدان علي :فلما مسعت ً
منكرا أوقدت ً
قوال ً
قنربا ،قنرب ده اللي هو الغالم بتاع سيدان علي اللي أوقد النار اللي حرق بيها الناس دي ،ولكن أُ ِ
نكر عليه من
ً
رسول ِ
عليه وسلَّم" :ال تُ ِ
هللا صلَّى هللا ِ
كنت أان مل أحرقْهم ،لنه ِي ِ
عذبوا
الصحابة ،ابن عباس أنكر عليه وقالُّه" :لو ُ
ُ
َ
رسول ِ
بعذاب ِ
هللا صلَّى هللا ِ
لقول ِ
هللا" .ولقتلتُهمِ ،
ِ
عليه وسلَّ َم" :من َّ
بد َل دينَهُ فاقتُلوهُ" صحيح البخاري ،وألن النيب -
ُ
ِ
رب النَّا ِر".
ب ابلنَّا ِر َّإال ُّ
صلى هللا عليه وسلم -قال.." :فإنَّهُ ال يُ َعذ ُ
فالقتل ابحلرق ليس من الدين ،وليس له أي مستند شرعي ال من قرآن وال سنة ،يبقى إحنا اتكلمنا إن دي عقوبة هو
أصال ما تنفعش مش من الدين أص ًال.
خدها نتيجة ظلم هو ظلمه .2 ،العقوبة دي ً
 األمر الثالثهم ولعوا فيه من هنا ما كملش
طبعا ُشفت املشهد امبارح َّ
احلاجة التالتة ودي حاجة برضه مهمة جدا لينا كلنا ،أان ً
دقيقة ونص ومرة واحدة وقع بقى جثة هامدة ،فده هزين جدا جدا ،إن انر الدنيا هو ما احتملهاش لدقيقة وبقى كده،
هذ ِه جزء من سبعني ج ِ
إن انرُكم ِ
َّ
َّم "...على
ٌ
َ َ ُ ً
زء من ان ِر َج َهن َ
طيب انر اآلخرة هتتحمل إزاي؟ اللي النيب قال فيهاَ " :
شرط الصحيحني ،ده ده شوية بنزين وتولع فيه خلصت ،الفرن العايل بتاع صهر احلديد  3500درجة اضرب يف
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سبعني ضعف يطلعلك حر النار ،يبقى درجة حرارة النار قَد إيه؟ مني يتحملها؟!
ألف ٍ
امحرت مث أ ِ
ألف ٍ
عن أيب هريرة قال" :أ ِ
ألف
سنة حىت َّ
سنة حىت ابيضَّت مث أُوقِ َد عليها َ
ُوق َد عليها َ
ُوق َد على النا ِر َ
ٍ
اسودَّت فهي سوداءُ مظلمةٌ" املوقوف أصح وال أعلم أحداً رفعه غري حيىي بن أيب بكري عن شريك ،ده كالم
سنة حىت َ
أبو هريرة والكالم له حكم الرفع؛ ألنه كالم ال يقال من منطلق العقل ،ماشي كده؟
ك َكأَل ِ
ْف َسنَ ٍة ِممَّا تَعُ ُّدو َن" احلج ،47:وقال يف آية أخرى:
طيب ده ما احتملش دقيقة ،وربنا قالَ " :وإِ َّن يَ ْوماً ِعن َد َربِ َ
ِ
ْف َسنَ ٍة" املعارج ،4:طيب حد فينا بقى يف يوم من األايم غلط واستوجب دخول النار لثانية هيتحمل حاجة
ني أَل َ
" َمخْس َ

زي كده؟! ممكن يتحمل حاجة زي كده؟ ده شوية زيت كانوا بيعذبوا املسلمني زمان بشوية زيت كده يتغلى شوية حيطوا
املسلم كده يدوب ،طيب وانر جهنم؟! فدي بصراحة هزتين جدا إنه يف حلظة وقع.
 األمر الرابعإنه على فرض اي إخواين إن فيه أصل شرعي ابحلرق ،أليس من احلكمة إنه يكون عندان مراعاة مصاحل ومفاسد يف
إظهار حاجة زي كده قدام الدنيا كلها؟ كل إنسان ربنا سخره اآلن يف الدعوة هيعلم يقينًا إن احلدث ده دعواي يفيد

الدعوة وال يضر؟ اتفرجوا على العلمانيني امبارح قالوا إيه والنهارده بيقولوا إيه ،ففني املصاحل واملفاسد؟ يعين فني قضية
املصاحل واملفاسد؟
خد ابلك إن أول نقطة أان قلتها هو الولد ده طلع ضرب وقتل نساء وأطفال والكالم ده وخد جزاءه ،إمنا أان بتكلم
اآلن على الدعوة فني املصاحل واملفاسد هنا ،مفيش مصاحل ومفاسد إن الدعوة ممكن يف أورواب تتأخر قَد إيه ،ممكن
الدعوة يف أماكن تتأخر قَد إيه ،يف مصر ممكن الدعوة تتأخر قَد إيه ،خدت ابلك؟
اي أخي ما تظهرش الكالم ده قدام الناس دي كلها ده إنت لو عندك مستند شرعي ،إمنا إنت مفيش عندك مستند

أصال حلاجة زي كده ،ولكن كما قلت لكم اللي ظلم ربنا بيسلط عليه من يذيقه مرارة نفس الكأس اللي سقى
شرعي ً
به الناس.

 األمر اخلامساجلزئية اللي عايز أؤكد برضه عليها إن العنف يف التعامل مع الناس مش هيولد طبطبة ،ولكن العنف لن يولد يقينًا إال

عنف.

االختالف يف وجهات النظر ال جيب أن يؤدي لسوء اخللق
دي كانت بعض األمور املتعلقة هبذا األمر من اجلهة الشرعية ومن اجلهة الدعوية ،ومراعاة املصاحل واملفاسد ،علشان
املسألة برضه تكون واضحة.
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اجلزئية األخرية اللي هختم بيها وهي اللي أان داميًا بقول عليها ،إحنا لسه قدامنا بدري شوية ،الناس اللي بتتعجل

طبعا إمبارح النت كله اتقلب على املوقف اللي حصل،
النصر إحنا لسه قدامنا بدري شوية ،اتفرج إمبارح بسً ،
مثال بوست عندها أان مش قادرة أانم ،املنظر بشع ،املنظر مش
واحدة إمبارح كاتبة كده يف كومنت عندها أو كاتبة ً
عارف إيه ،قام واحد داخل خبطها اي منافقة ،اي كافرة ،اي بنت ستني يف سبعني ،هو ِ
إنت مش فاكرة اللي حصل وهو
عمل إيه ،طيب ودي دعوة وال ده دين؟!!
أان إمبارح كتبت البوستني بتوع حكم التحريق وكتبت مقال عن تعليق على احلدث كله ،فقام واحد داخل كده قام
قايلِي إيه مش عارف إيه اي كذا اي كذا ،اي سيدي كرت ألف خريك ،بس إذا كانت دي أخالقياتنا عند وجود خالف،
إحنا بنتكلم على مسألة التأصيل الشرعي مابتكلمش على التأصيل السياسي ،أان بتكلم على التأصيل الشرعي بيقول
سوى وربنا إداله جزاؤه ،فدي ختلي انس بقى أيوه كده اي شيخ قول اي شيخ ،انس اتنيني تقول
ظامل قتل وحرق وعمل و َّ
احلرق حرام والعقوبة دي ماتنفعش.

واحد ِ
قايل ابلنَّص كده إيه ألسنة احلداد على اجملاهدين ومش عارف إيه النفاق ،فمش هي دي اخلالفات إنت بتأصل
مسألة شرعية ،تقول ده كذا فده ايخد منك احلتة اللي عاجباه ،وده ايخد منك احلتة اللي عاجباه ،ويف اآلخر ده
بيشتم وده بيشتم ،مش علشان أمحد جالل ،بصوا إمبارح على كل حد اتكلم يف القضية دي الكومنتات كلها اللي
حتت ما بني واحد بيشتم وما بني واحد بيشتم برضه يعين مؤيد وبيشتم ،أل اي مجاعة مش كده!
أصال ،أان بتكلم يف حكم شرعي هل أبو بكر عمل كده؟ أبو بكر ماعملش كده ،يعين
ويعىن على فرض إن فيه خالف ً
أصال ،أان شايف إن ده غلط فأان كتبت إن ده غلط ،أان شايف إن هو الولد ظلم
نُسب ألبو بكر حاجة ما اتعملتش ً

فأان كتبت إن هو ظلم ،بص اي حبييب أان عندي اللي بيحكمين مش كالم حد ،أان اللي حيكمين شرع ديين ،النيب
ِ
رب النَّا ِر" املسألة واضحة ،معلش مش إحنا اتعلمنا كلٌّ يؤخذ منه ويُ َرد عليه
ب ابلنَّا ِر َّإال ُّ
عندي قال.." :فإنَّهُ ال يُ َعذ ُ
إال صاحب هذا القرب بس ،أان عندي علي ملا عمل كده الصحابة قالوا أل ده ما ينفعش.

مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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