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 والثالثونلسادس االدرس 

 

وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عيل النبي األمني وعىل آله

- :إىل يوم الدين أما بعد

 :يقول شيخ اإلسالم حممد ابن عبد الوهاب يف كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل عيل العبيد

 باب من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا

ََياةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمن }: وقول اهلل تعاىل  َيا احلح نح ََمََلُمح  إَِليحِهمح  ُنَوف   َوِزينََتَها الدُّ ( 51) ُيبحَخُسونَ  َل  فِيَها َوُهمح  فِيَها َأعح

ِئَك  ِذينَ  ُأوَلَٰ ِخَرةِ  يِف  ََلُمح  َليحَس  الَّ ا َوَباطِل   فِيَها َصنَُعوا َما َوَحبِطَ ۖ  النَّارُ  إِلَّ  اْلح َمُلونَ  َكاُنوا مَّ  [51-51:هود ] { َيعح

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة، إن : ))ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول اهلل  

أعطي ريض، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل 

يف الساقة كان يف الساقة، وإن استأذن مل أشعث رأسه مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان 

 [ رواه البخاري]  ))يؤذن له، وإن شفع مل يشفع

 [الرشح ] 

  باب من الرشك -رمحه تعاىل  -قال املصنف 

 هاهنا للتبعيض فهذا بعض صور الرشك باب من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا،  "من"إذا  

، -عز وجل  -أي بعمله الصالح املرشوع أن يريد به الدنيا ول يريد به التعبد هلل  :إرادة اإلنسان بعمله

 .إىل آخر اْليتني ( ن كان يريد احلياة الدنيا وزينتها م) وقوله تعاىل  

 هذا الباب مناسب متاما لكتاب التوحيد 

فالعمل ألجل الدنيا رشك يناىف  -عز وجل  -هلل  وذلك ألن العمل ألجل الدنيا رشك حيث مل جيعله عمالا  

 .التوحيد الواجب وربَم أصله 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 وفرق ما بني هذا الباب والباب الذي قبله 

يعمل ألجل املدح، وأما هذا الباب فهو أن  املرائييتعلق بالرياء، أن الرياء يتعلق بالسَمع يعنى  وهو ما 

ر وصيب دنيا أي ليحصل من وراء ذلك متاعا مال ونحو ذلك فكأن الباب السابق ينصب عىل األمييعمل ل

 .العتبارية، و هذا الباب يتعلق باألمور الدنيوية املادية

 رمحه اهلل  -ة األوىل التي ذكرها الشيخ فلننظر يف هذه اآلي-: -

مراده أي من كان يريد بعمله احلياة الدنيا يعنى ثواب الدنيا كَم أخرب النبي  (:من كان يريد احلياة الدنيا )  -

فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت ": يف حديث إنَم األعَمل بالنيات قال ملسو هيلع هللا ىلص

 :إذا "هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

ومغنَم فَم أي أنه أراد بعمله الصالح يف ظاهره لعاعة من الدنيا  ((:من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها )) 

 (. نوف إليهم أعَمَلم فيها وهم فيها ل يبخسون )النتيجة؟

أي نوفر َلم ما طلبوه وقصدوه من مثال حصول املتعة، والصحة، والرسور وغري ذلك من  (:نوف إليهم ) 

 مطالب الدنيا 

ى يف سورة إل أن هذه اْلية قد قيدت بآية أخر ،أي ينقصون( ل يبخسون )معنى  (:وهم فيها ال يبخسون )

ن: )اإلرساء يف قول اهلل تعاىل ْلنَا َلُه فِيَها َما َنَشاُء ملَِن  مَّ ِريُد َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ  [.51:اإلرساء] (نُّ

أرأيتم ها هنا دل اإلطالق عىل أهنم يوىف إليهم ما طلبوه من الدنيا وزينتها ول يبخسون شيئا ويف آية  

ن)اإلرساء دلت عيل أنه  يكتب َلم ما قدره اهلل َلم  ِريُد  مَّ ْلَنا َلُه فِيَها َما َنَشاُء ملَِن نُّ فقيد اهلل ( َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

 : تعاىل ذلك بمشيئته وما يصل اإلنسان إليه فال يصل إليه كل ما اشتهى ثم قال سبحانه وتعاىل بعدها

ملا ألهنم مل يعملوا ألجل اْلخرة فحبط عملهم بأن نالوا  (:أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار ) 

 أولئك الذين ليس َلم يف اْلخرة إل النار) نيا مقابله يف هذه احلياة الد

 }: -عز وجل  -أي أنه حيبط يف اْلخرة لقول اهلل ( ما صنعوا فيها)أي بطل  (:وحبط ما صنعوا فيها 

  {وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 
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 -ريض اهلل عنها  -وملا ذكرت عائشة  -عز وجل  -ألنه مل يراد به وجه اهلل  (:وباطل ما كانوا يعملون ) 

رجل رشيفا من أهل مكة يقال له عبد اهلل بن زيد بن جدعان وأنه كان يسقى احلاج، ويفك العاين،  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

ر يل خطيئتي أنه مل يقل يوما من الدهر رب اغف ملسو هيلع هللا ىلصويعتق الرقاب، ويعمل أعَمل خريية أينفعه ذلك عند اهلل قال 

 يوم الدين فهذا ل ينفعه 

 فهاتان مناسبتان للباب:  

 هذه عقوبتهفإن  ألن من أراد بعمله الدنيا

- :ونستفيد من هاتني اآليتني* 

 أن الرشك حمبط لألعَمل  -

 وأن من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا  -

مل يرد به اهلل والدار اْلخرة جيازيه يف  نستفيد أيضا أن اهلل حكم عدل مقسط جيازى من عمل عمال حسنا -

 .الدنيا كيف شاء فهذا من كَمل عدله سبحانه

 وألرضب لكم مثال تالحظون اْلن األمم الغربية األوربيون، واألمريكيون ومن شاهبهم هيتمون جداا  

أنه ل يكاد يوجد يف باألعَمل الذي يسموهنا األعَمل اخلريية ويقيمون املالجئ وينفقون عىل الفقراء واأليتام حتى 

بالدهم جائع أو عار أو مريض ل جيد دواء يعتنون هبذه األمور غاية العناية بل ويمدون ذلك إىل البلدان األخرى 

فتنطلق من بالدهم املساعدات والنفقات وليست دوما بغرض التنصري قد تكون ألغراض سياسية أو اغراض 

فع أخالقية إنسانية فألجل ذا يكافئون يف احلياة الدنيا كَم تالحظون تنصريية لكن جزء كبري منها كَم يقولون بدوا

بالتيسري املادي، وبالتفوق يعنى املدين، وحصول بعض صور الرفاهية، والتمكني التي ل حتصل لغريهم فهذا من 

ل تنفعهم يف  أن جيدوا نتيجة أعَمَلم هذه الصاحلة الدنيوية جيدوها يف الدنيا لكنها -عز وجل  -كَمل عدل اهلل 

 .اْلخرة 

 كذلك أيضا نستفيد: 

 من اْليتني الوعيد الشديد ملن أراد بعمله الدنيا  

 وفيها أمهية اإلخالص وأنه منجاة وبناء عليه أهيا األخوة  -
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 فام هو املوقف من األعامل الرشعية والواليات الدينية هل عمل اإلنسان فيها يكون منافيا لإلخالص

يعنى أن يقوم إنسان وتوفر عىل اإلمامة أو  ؟يف الوعيد الشديد املذكور يف هذه اْلية وموقعا لإلنسان 

اخلطابة أو القضاء أو التدريس أو ما شابه ذلك من املناصب الدينية ويتقاىض جعال أو مرتبا عىل عمله ذلك هل 

 .يقال أنه مشمول هبذه اْلية وبالوعيد الوارد فيها 

م يف قلبه فإذا كانت نيته األصلية هي اإلخالص هلل تعاىل ونفع عباده يقال جوابا عن ذلك بحسب ما قا

املؤمنني فهذه نية صاحلة ول يرضه ما حصل له من متاع، أما إذا كانت نيته األوىل هي فقط هذه الدنيا فهو داخل يف 

دون حاجة املسلمني يف هذه دخول أوليا مرة أخرى أهيا الكرام ألن هذا أمر هيم طلبة العلم إذ أهنم كثري منهم يس

والوليات الرشعية فيقال إذا كانت النية األوىل صاحلة / وسائر املناصب الدينية/ اإلمامة، واخلطابة، والقضاء

هبذا العمل لكنه  -عز وجل  -بمعنى أنه مل يرد من وراء ذلك الدنيا وإنَم أراد حتقيق هذه املقاصد والتقرب إىل اهلل 

 .هذا ل يرض فإن  طيات أو جعل أو راتب أي مسمى كان اسمهيرتفق بَم حيصل له من أع

إن اهلل سبحانه وتعاىل أمر عباده املؤمنني بعبادة عظيمة وشعرية رشيفة وهى اجلهاد يف سبيل اهلل ثم قال َلم 

صل فمعلوم أن الفتح أمر حتبه النفوس ملا حي {وأخرى حتبوهنا نرص من اهلل وفتح قريب وبرش املؤمنني  }وقال َلم 

يعنى حتبوهنا حمبة طبيعية فلم يكن ذلك مناقضا ملا أمر يف أول ( وأخرى حتبوهنا )من جراءه مغانم وخري حتبوهنا 

هل أدلكم عىل جتارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهلل ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهلل بأموالكم ) اْلية  

وعدكم اهلل مغانم ) -عز وجل  - هذا أيضا قول اهلل ، ومما يدل عىل(وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 

فهذه املغانم أليست من الدنيا أليست من املتاع فلم يكن إغرائهم هبذا منافيا ألصل النية فأصل ( كثرية تأخذوهنا 

ولكن إنضاف إليها وانضم إليها مقاصد أخرى يرتفقون هبا  -عز وجل  -نيتهم صحيحة وهى إعالء كلمة اهلل 

 نون هبا عىل أمور دنياهم، ويستعي

وحث  ملسو هيلع هللا ىلصهذا إغراء من النبي ، (من قتل قتيال فله سلبه )  ملسو هيلع هللا ىلصومن أمثلة ذلك أو أدلته قول النبي 

للمقاتلني يف سبيل اهلل أن يثخنوا يف العدو حتى أنه جعل َلم أن من قتل قتيال فله سلبه يعنى ما يكون عليه من 

ذا ل ينايف النية األصلية وعىل هذا نقيس سائر األمور فمن مثال الثياب والسالح وغري ذلك فدل ذلك عىل أن ه

تقدم لإلمامة يريد بذلك نية صاحلة أن يسد حاجة املسلمني فيصىل َلم ويريد بذلك أن يضبط نفسه عيل اللتزام 

مقاصده  بالصالة ويريد أن يضبط حفظه للقرآن وإضافة إىل ذلك حيصل له ما يرتفق به يف دنياه من مال يعينه عىل

أو سكن أو نحو ذلك فهذا ل بأس به ول يقدح يف نيته وقل مثل ذلك يف بقية الرياسات الدينية كالقضاء، 
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والتعليم، واخلطابة، واإلفتاء وغري ذلك، وأيضا مما يعنى يوفر له باحلج بعض الناس مثال يأخذ من الناس مال 

شهود املنافع التي وعد اهلل تعاىل هبا من حصل يف تلك ليحج َلم استنابة فهذا أيضا كذلك إذا قصد نفع أخيه و

 البقاع الرشيفة فهذه نية صاحلة 

املحظور أن يقول أنا واهلل أريد أن أكون إماما ألجل أن أجد بيتا أسكن فيه فقط فهو  لكن ما هو املحظور؟

اختذ اإلمامة وسيلة للسكنى مثال أو أريد مثال ان أحج لكي أمجع مال فلهذا فرق العلَمء يف من حج ليأخذ ومن 

ذا الوعيد، ومن أخذ ليحج فهذا أخذ ليحج من حج ليأخذ فقد أراد بعمله احلياة الدنيا وزينتها وصار حتت طائلة ه

نافع ألخيه املسلم أراد أن يستعني هبذا املال إلسقاط الفرض عن أخيه املسلم وألجل أن حتصل له من املقاصد 

 الرشعية واإليَمنية ما يرجوه فعىل اإلنسان أن يميز األمر يف مبدأ النية ما النية التي محلته عىل ذلك، 

فهل جيوز لإلنسان أن يدخل يف الكليات الرشعية لكي حيصل عىل ية ومما يتصل هبذا الدراسة الرشع

بعض الناس يرتاء له أن جمرد التحاقه بالكليات الرشعية أهنا  للحصول عىل الشهادة أن هذا نية فاسدة  ؟الشهادة

ل عىل وهذا غري صحيح عىل اإلطالق فانه إن قصد بدراسته الرشعية التزود بالعلم بطرقة منظمة منهجية واحلصو

شهادة متكنه من نفع العباد والبالد ولولها ما متكن من ذلك فهذه نية صاحلة ل غبار عليها وأما إذا دخل هذه 

الكلية لكي أتعني يف سلك القضاء مرتب القضاء كذا وكذا أمتكن منه من كذا وكذا ونحو هذا أو يدخل يف سلك 

ه والعياذ باهلل نية فاسدة تدخله يف هذا الوعيد ويف غريه من شهريا يعنى مل يلحظ إل الدنيا فهذ وأتقاىضالتعليم 

 الوعيد، 

فاهلل اهلل معرش طلبة العلم ينبغي لإلنسان أن يتعهد قلبه وأن يصحح نيته واعلموا أنه رب شاب النية يف 

بى اهلل إل حتى قال بعض أهل العلم طلبنا العلم لغري اهلل فأ -عز وجل  -البدايات شائبة سوء لكن يصلحها اهلل 

أن يكون له يعنى أنه يف مستهل أمرهم وقلة بضاعتهم يف العلم ووقوفهم عىل النصوص ربَم كان يف نفوسهم شائبة 

من إرادة الدنيا فلَم أرشفوا عىل العلم ونظروا فيه أصلح اهلل به قلوهبم فزال عنهم زالت عنهم هذه العوالق فقد يقع 

 مثل هذا 

يبتدئ اإلنسان بنية صاحلة ثم يقع انحراف يف النية بعد أن يكون قد مىض و  -عافانا اهلل وإياكم -وقد 

أوغل يكون قد بدأ يف طلب العلم بنية صادقة يريد ما وعد اهلل تعاىل به لسالكي هذا األمر ثم بعد ذلك يزين له 

املؤمن أن يعالج  الشيطان حب التصدر والتزين أمام الناس ومثال بعض األمور الذي حيصل من ورائها دنيا فعىل

نفسه بذكر هذه اْليات والتمعن فيها والعلم بأن اهلل تعاىل أغنى الرشكاء عن الرشك كَم مر بنا وأنه ل يبقى إل ما 
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ما كان  -رمحه اهلل  -إن فالنا قد ألف موطئا مثلك قال  -رمحه اهلل  -أريد به وجه اهلل ملا قيل لإلمام مالك بن انس 

 هلل موطأ مالك وربَم نيس موطأ غريه وذلك لصالح نيته هلل بقى وفعال أبقى ا

فهذا األمر أهيا اإلخوان هو ركن الركني واألساس املتني أن حيرص اإلنسان عىل إصالح قلبه وتنقيته من 

الشيطان يتدسس بصور شتى حتى قال أحد الصاحلني ما جاهدت نفيس فإن  الشوائب واحلذر من أحابيل الشيطان

إياها عىل اإلخالص وإهنا لتتلون عىل يعني كل يوم تأتيني بشكل جديد ولون جديد كَم يقال  عىل يشء جماهديت

وأنتم عىل علم يعني  بالكمبيوتر واحلاسب يقال أن الفريوسات التي تدخل األجهزة تدخل بصور متعددة فيتم 

عىل اإلنسان أن يتعهد اصطياد هذا الفريوس ثم ل يلبس أن خيرج بصورة أخرى وهكذا فكذلك فريوس الرياء ف

 أن يصلح لنا قلوبنا -عز وجل  -قلبه وأن حيصن ضمريه وهذا حيصل بدوام الذكر نسأل اهلل 

  

  واملراد يف صحيح البخاري يف الصحيح  -رمحه اهلل  -قال بعد ذلك 

 (( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم : )) ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : عن أبى هريرة قال 

 مجلة دعائية واملراد هبا سقط وهوى  :هذه اللفظة تعس

هذه األربعة املذكورة الدينار والدرهم معروفان الدينار قطعة  ..(:تعس عبد اخلميصة تعس عبد اخلميلة) 

 الذهب والدرهم من الفضة، من 

فهي عبارة عن ثوب يعني كساء أو قَمش يكون من خز أو من صوف ويكون خمططا يعنى  :أما اخلميصة

 معلم له أعالم وكان الناس يلبسوهنا إىل عهدا ليس بالبعيد يلبسون ثيابا خمططه هذه هي اخلميصة، 

 فهي القطيفة  :وأما اخلميلة

اد األربعة ليس املقصود هبم عىل هؤلء العب ملسو هيلع هللا ىلصدعاء النبي  (:تعس عبد اخلميصة تعس عبد اخلميلة ) 

 احلرص وإنَم املقصود به التمثيل 

وذلك أن الناس من يتعلق بالذهب، ومنهم يتعلق بالفضة، ومنهم من يتعلق باملالبس الفاخرة من مخيصة 

 : يف وصف هذا املرء ملسو هيلع هللا ىلصأو مخيلة، ثم يتابع نبينا 
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أعطى يعنى من بيت املال أعطيات يعني هذا الصنف من الناس إن  (ان أعطى ريض وان مل يعطى سخط ) 

فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا )ريض وان مل يعطى سخط كَم وصف اهلل تعاىل املنافقني سواء بسواء 

 : ، ثم قال(هم يسخطون 

كرر الدعاء عليه بالتعاسة قال وانتكس يعني عاوده الداء واملرض هذا معنى انتكس  (:تعس وانتكس )

 س يكون بعد الرض ألن النتكا

وقيل معنى انتكس من النكوس أو النكوص وهو النقالب عىل الرأس وكل هذه  (:تعس وانتكس )

 : دعوات له باخليبة وسوء احلال واملآل قال

ا ذا شيك يعني إذا أصابته شوكه فال انتفش يعني ل يتمكن من إخراج الشوكة  (:وإذا شيك فال انتفش ) 

 أبسط األشياء وأهوهنا وهو أنه لو أصابته شوكه مل يتمكن من نقشها وإخراجها باملنقاش  يعنى بمعنى أنه يتأثر يف

 وإذا شيك فال انتفش 

صورة املتاجر بدينه املريد بالدنيا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو الشق الثاين من احلديث فبعد أن صور النبي  (:طوبى لعبد ) 

يلة أي يبحث عن العطايا واَلبات وينقم عند املنع يف عمله وأنه عبد للدرهم، عبد للدينار، عبد اخلميصة، للخم

 ودعا عليه بَم يستحق من فساد أمره وعدم انتظامها عقب عىل ذلك يف الصورة املقابلة  

وطوبى من قيل أنه اسم للجنة وقيل انه اسم شجرة يف اجلنة ويقال عن طوبى أن هذا  (:طوبى لعبد )

 طوبى ) مادهتا واحدة فإن  ء له بالطيبتطويب، ويمكن أن يكون أيضا مأخوذ من الدعا

 (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل )واملقصود بالعبد ليس هنا معني باسمه وإنَم بجنسه  (:لعبد 

 هو اللجام سري اللجام هو العنان  :"العنان" 

طوبى )أي اجلهاد يف سبيل اهلل ألن من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل  (:يف سبيل اهلل ) 

 ( لعبد آخذ بعنا فرسه يف سبيل اهلل أشعث رأسه مغربة قدماه 

يعني أن صفته غري مرجل ومدهن بل فيه الشعثة والغربة ملاذا ألن الرجل منهمك يف  :"أشعث رأسه"

فهو ليس من أهل التنعم والرتفه  -عز وجل  -رسايا، واملواقع كل ذلك يف سبيل اهلل التنقل ما بني الغزوات، وال

 بحيث يرجل شعره ويمشطه ويدهنه ل يفعل ذلك مشغول بَم هو أعىل وقوله 
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 ألنه يسري عىل هذه البقاع التي هي مضامري اجلهاد يف سبيل اهلل فلهذا اغربت قدماه   :"مغربة قدماه"

أي أنه ل يأبه بموقعه يف املعركة إذا  (:ة كان يف احلراسة وان كان يف الساقة كان يف الساقة ان كان يف احلراس)

وجهه قائد اجليش أمري الرسية إىل موضع قال سمعا وطاعة ألنه ل يبحث عن الرئاسة أو اإلمرة وإنَم يبحث عن ما 

بيضة املسلمني، وتارة يكون يف الساقة يف  يعز اهلل به دينه فطورا يكون يف احلراسة فيمكث يف الليل شاخصا حيمى

 : أخريات القوم يعني ساقطهم وويلتقط ساقطتهم قال

ما دللة هاتني اجلملتني أي أن هذا الرجل ليس من أهل  (:إن استأذن مل يؤذن له وان شفع مل يشفع )

ده وان شفع أتى ليشفع الوجاهات ول من أهل الظهور إىل حد انه ان استأذن وقيل يف الباب فالن وما فالن ر

ُرب أشعث أغرب ذو  "يف وصف قال  ملسو هيلع هللا ىلصألحد ردت شفاعته ألنه ل يراد رغبة ول رهبة ول رهبة كَم قال نبينا 

  "طمرين مدفوع باألبواب لو أقسم عىل اهلل ألبره

 أشعث أغرب كَم قال هنا يف احلديث 

 .رةمدفوع باألبواب يعني إذا هم أن يدخل قيل ارجع ورآك من أنت نك

ألبر  -عز وجل  -لو أقسم عىل اهلل أبره اهلل أكرب يعني بينه وبني اهلل من الصلة والرس ما لو أقسم عىل ربه 

منهم الرباء ابن مالك يا َلا من شهادة فلذلك كان املسلمون إذا قاتلوا عدوهم ومحى  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قسمه قال النبي 

 -الوطيس بينهم وبني املرشكني نادوا يا براء أقسم عىل ربك أن يمنحنا أكتافهم فَم هو إل أن يقسم الرباء عىل اهلل 

هذا  ملسو هيلع هللا ىلصخاصته فهكذا وصفه النبي أن يمنحهم أكتافهم فيهزم القوم ويولون الدبر هؤلء أهل اهلل و -عز وجل 

  .الصنف الثاين من املؤمنني املخلصني الذين ل يبحثون عن الدنيا

كان يوما يغزو يف سبيل اهلل فشهد موقعة وأظفر اهلل املسلمني  -رمحه اهلل  -ومما يروى أن الربيع ابن خثيم 

ه فأعطى إياه فيضعه يف كمه ومىض بغنائم فكان من نصيبه تاج مرصع بجواهر هكذا ملا قسم خرج هذا من نصيب

فتبعه رجل من أصحاب األمري قال ألنظر ما يصنع به فمر بسائل سائل يستجدى يسأل صدقة فأخرج هذا التاج 

من كمه ودفعه إليه ومىض ل يباىل به ل يرى إل أنه من تراب الدنيا يقول فأرضيت هذا السائل بيشء وأخذته شتان 

احلديث للباب ظاهرة وهو ذم العمل ألجل الدنيا، والثناء ومدح العمل ألجل اْلخرة، بني الناس إذا مناسبة هذا 

ذم العمل ألجل الدنيا كَم يف عبد اخلميصة وعبد اخلميلة، ومدح العمل ألجل كَم يف هذا العبد الذي قال عنه النبي 

 طوبى لعبد ملسو هيلع هللا ىلص
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 .يليق بك وميز بني الباقي والفاين  فدوما يا أخي ضع أمامك هاتني الصورتني املتقابلتني واخرت أهيَم 

 

 أما هذا احلديث فوائده عدة يعنى ما يتصل بموضوعنا: -

 ذم العمل ألجل الدنيا وإرادهتا -

- عز وجل  -ومدح العمل ألجل اْلخرة واإلخالص هلل  -

 ونستفيد أيضا فضل التواضع واإلخبات -

- عز وجل  -ونستفيد أيضا فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل  -

 ونستفيد كذلك زم الرتفه والتنعم ومنافاته خلصال الرجولة واملروءة  -

 

  [املتن ] :مسائل الباب 

 قال فيه مسائل 

 إرادة اإلنسان الدنيا بعمل اْلخرة: األوىل -

منافية اْلية رصحية يف أن من الناس من يريد الدنيا فقد تكون إرادته فإن  وهذا بني من اْلية[: الرشح ]

 لإليَمن ألصل التوحيد أو لكَمله الواجب أو ربَم لكَمله املستحب بحسب األحوال

 [قراءة املتن ] 

 تفسري آية هود: الثانية -

 نعم تفسري آية هود ومها اْليتان اللتان صدر هبَم املصنف هذا الباب [: الرشح ]

 [قراءة املتن ] 

 والدرهم واخلميصة تسمية اإلنسان املسلم عبد الدينار: الثالثة -
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 [11[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

مل يرد هبذا أن يكفره وإنَم أراد ذمه إلرادته بعمله الدنيا فسَمه عبد والعبودية  ملسو هيلع هللا ىلصنعم ألن النبي [: الرشح ]

فالذي يدفعه هواه كأنَم اختذه إَله يأَله ( أفرأيت من اختذ إَله هواه )  -عز وجل  -ل شك أهنا درجات أمل يقل اهلل 

 رة خمرج عن امللة وقد يكون دون ذلك ويتعلق به لكنه قد يكون تا

 [قراءة املتن ] 

 تفسري ذلك بأنه ان أعطى ريض وان مل يعطى سخط : الرابعة -

نعم هذا من ضوابطه ودللته كأن ان يعطى ريض وان مل يعطى سخط وكان الواجب عليه ان [: الرشح ]

 يرىض بَم قسم له ول يتبع نفسه ذلك

 [ قراءة املتن ]  

 قوله تعس وانتكس :اخلامسة -

يعنى بيان معناها أنه دعاء له بالتعاسة وبمعاودة الداء مرة أخرى وهذا أشد ما يكون يف املعاناة [: الرشح ]

 أن يتَمثل للربء ثم ينتكس ويعاود املرض 

 [قراءة املتن ] 

 قوله وإذا شيك فال انتفش: السادسة -

 ور وأسهلها أي أنه خيذل فال يتمكن من دفع أوهن األم[: الرشح ]

 [قراءة املتن ] 

 الثناء عىل املجاهد املوصوف بتلك الصفات : السابعة واألخرية -

 .صالح أمر هذا اإلنسان يف قلبه ويف عمله ملسو هيلع هللا ىلصنعم والثناء ها هنا ثناء عطر عظيم بني فيه النبي [: الرشح ]

 انتهى

 


