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النھي عن خص اإلنسان نفسھ قبل القسمة أي ال یأخذ ما لیس لھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النھي عن خص اإلنسان نفسھ قبل القسمة أي ال یأخذ ما لیس لھ. - 01الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -07-18  

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین. 

  أحادیث عن الغلول :

  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ـ رضي هللا عنھما ـ قال: 

((كان على نفل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ـ النفل: ھو األنفال, أي الغنائم التي تؤخذ في الحرب 

من دون قتال ـ رجل یقال لھ: كركرة فمات, فقال علیھ الصالة والسالم: ھو في النار, فذھبوا ینظرون 

  ة قد غلھا ـ غلھا: أخذھا قبل اقتسام الغنائم))إلیھ, فوجدوا عباء

  [أخرجھ البخاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص]

  نتابع األحادیث: 

  وعن ابن عباس رضي هللا عنھما, قال: حدثني عمر قال: 

((لما كان یوم خیبر, أقبل نفر من أصحاب النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ فقالوا: فالن شھید، وفالن 

تى مروا على رجل, فقالوا: فالن شھید, فقال علیھ الصالة والسالم: كال, إني رأیتھ في النار شھید, ح

في بردة غلھا, أو في عباءة غلھا, ثم قال رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ : یا بن الخطاب! اذھب 

  فناد في الناس: إنھ ال یدخل الجنة إال المؤمنون))

   بن عباس][أخرجھ مسلم والترمذي عن عبد هللا

ارتبط الموضوع باالستقامة، فلما غّل عباءة ـ أي أخذھا ولم یدخلھا في الغنیمة, أخذھا قبل أن تقسم  

   الغنائم, خصھا لنفسھ ـ فقال: ھو في النار، ھذا الحدیث الثاني.

  التعریف الفقھي للغلول :

  وعن أبي ھریرة ـ رضي هللا عنھ ـ قال: 

  هللا علیھ وسلم ـ ذات یوم فذكر الغلول )) ((قام فینا رسول هللا ـ صلى

التعریف الفقھي للغلول: نحن في حرب, إنسان خّص نفسھ بدرع, أخفاھا لنفسھ, ما أدخلھا في الغنیمة,  

ما الذي یشبھ اآلن ھذا الوضع؟ أي إنسان لھ أب توفي وھناك شيء ثمین أخذه, وجعلھ لنفسھ, لیس لھ 
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یعطیھ للورثة, ھذا اسمھ غلول, شریك مثالً باع بیعة وضعھا في شأن في القسمة, خصھ لنفسھ قبل أن 

جیبھ, ھذه لیست نازلة في الحساب، ھناك شریك, وصار ھناك بیع على المحل, جاءه مبلغ عن طریق 

المحل نفسھ الذي لھ فیھ شریك, ألیس لھذا دخل في الحسابات؟ أي شيء ینجو من القسمة؛ ھذا اسمھ 

  غلول, تنوعت األسباب:

... فذكر الغلول فعظمھ, وعظم أمره حتى قال: ال ألفین ـ أي ال أجدن ـ أحدكم یجيء یوم القیامة ((.

على رقبتھ بعیر لھ رغاء ـ بعیر لھ صوت ـ فیقول: یا رسول هللا! أغثني, فأقول: ال أملك لك شیئاً, قد 

ا رسول هللا! أغثني, أبلغتك, ال ألفین أحدكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ فرس لھ حمحمة, فیقول: ی

فأقول: ال أملك لك شیئاً, قد أبلغتك, ال ألفین أحدكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ شاة لھا ثغاء, فیقول: 

یا رسول هللا! أغثني, فأقول: ال أملك لك شیئاً, قد أبلغتك, ال ألفین أحدكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ 

رسول هللا! أغثني, فأقول: ال أملك لك شیئاً, قد أبلغتك, ال  نفس لھا صیاح ـ یعني دجاجةـ , فیقول: یا

ألفین أحدكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ رقاع تخفق ـ رقاع: أي وثیقة فیھا حقوق, وصل أحیاناً, 

سند أخفاه, لما أخفاه ضاع صاحبھ ـ فیقول: یا رسول هللا! أغثني, فأقول: ال أملك لك شیئاً, قد أبلغتك, 

دكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ صامت ـ المال ناطق أو صامت, الغنمة لھا صوت, الشاة ال ألفین أح

لھا صوت, الدیك لھ صوت, الناقة لھا صوت, الحصان لھ صوت, یوجد شيء لیس لھ صوت: الذھب 

  والفضة ـ على رقبتھ صامت فیقول: یا رسول هللا! أغثني, فأقول: ال أملك لك شیئاً, قد أبلغتك))

  البخاري ومسلم عن أبي ھریرة] [أخرجھ

معنى ذلك: دین, عبادات, صلوات, حضور خطب, حضور الجمع والجماعات, التزي بالزي الدیني,  

وال یوجد ورع, وال استقامة, ال قیمة لھ عند هللا إطالقاً، نادى یا بن الخطاب إن الجنة ال یدخلھا إال 

  المؤمنون.

وھو في الجھاد, وھو مع رسول هللا, قال: ھو في النار؛ ألنھ  فالذي أخذ عباءة, وھو في ساحة المعركة,

لم یدمج الدین باالستقامة, ظن الدین لوحده, وھذا أكبر مرض مستشر؛ یصلي, لھ جامع, یرتاد المساجد, 

و عند المحاككة بالدرھم والدینار لیس منصفاً مع شریكھ, و لیس منصفاً بتوزیع اإلرث, و لیس منصفاً 

جاریة، یأخذ ما لیس لھ, بأدق التعابیر: یأخذ ما لیس لھ؛ ھذا الشيء للورثة, ھذا الشيء بالعالقات الت

   للشركاء, ھذا الشيء للمجموع, یخص نفسھ بشيء, ھذا ال یجوز.

  ارتباط الدین باالستقامة :

  وعن أبي ھریرة ـ رضي هللا عنھ ـ قال: 
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ففتح هللا علینا, فلم نغنم ذھباً, وال ورقاً,  ((خرجنا مع رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ إلى خیبر,

غنمنا المتاع, والطعام, والثیاب, ثم انطلقنا إلى الوادي ـ أي وادي القرى ـ ومع رسول هللا ـ صلى هللا 

علیھ وسلم ـ عبد لھ، وھبھ لھ رجل من بني جذام, یدعى رفاعة بن زید ـ من بني الضبیب ـ فلما نزلنا 

 یحل رحلھ, فرمي بسھم, فكان فیھ حتفھ, فقلنا: ھنیئاً لھ الشھادة یا رسول الوادي, قام عبد رسول هللا

هللا! فقال علیھ الصالة والسالم: كال والذي نفس محمد بیده, إن الشملة لتلتھب علیھ ناراً, أخذھا من 

فقال:  الغنائم, لم تصبھا المقاسم, ـ ھذا حدیث رابع ـ قال: ففزع الناس, فجاء رجل بشراك, أو شراكین,

  أصبت یوم خیبر, فقال علیھ الصالة والسالم: شراك من نار, أو شراكان من نار))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]

عندما قال ذلك: خاف الصحابة, فردة حذاء صغیرـ نعل ـ وضعھ مع الغنائم, فھذا الحدیث الرابع: أنا  

حج, و زكاة, و حضور جمع وجماعات, و  أعده یقصم الظھر, وخطیر جداً؛ ھناك صالة, و صوم, و

مظاھر دینیة صارخة, لكن ال یوجد استقامة, النبي قال: إلى النار, ال یوجد دین منفصل عن االستقامة, 

كل الدین یظھر بالتعامل المادي, كل الدین یظھر بالعفة عن النساء الالتي ال یحللن لك, فإذا تساھل 

موضوع المادة, یدخل أحیاناً بتحكیم في خصومات مالیة, یأخذ اإلنسان في موضوع النساء, تساھل في 

المالیین, وال یعترف بھا, ویأكلھا حراماً, ومحسوب على المسلمین؛ ومحسوب من رواد المساجد, 

ومحسوب أنھ یصلي, ومحسوب صاحب دین, فلذلك: الناس إذا قلت لھم: صاحب دین, یقولون لك: ال, 

  بإنسان یؤدي العبادات, لكن بالمعامالت غیر جید.لیس صاحب دین, ربط صاحب الدین 

فالنبي نفى عنھ اإلیمان كلیاً, ال تقل صاحب دین عن إنسان یصلي بالمسجد, قل صاحب دین عن إنسان  

ً حراماً, وقل ھذا صاحب دین إن كان ال یأخذ ما لیس لھ, واإلنسان یوضع في  ورع, ال یأكل درھما

ال تدقق, هللا لن یحاسبك اآلن, أنا عندي أوالد, وأمر بضائقة مالیة و لھذا امتحانات كثیرة جداً, فإذا قال: 

   سأقبل, یكون قد وضع صالتھ, وصیامھ, وحجھ بالحاویة وانتھى.

  الدین أن یترفع اإلنسان عن الحرام :

 دینك ورعك, دینك استقامتك, دینك أن تترفع عن الحرام, أعرف أحد أخواننا لھ أخت, توفي والده, ترك 

بیتاً بأرقى أحیاء دمشق، ساكن فیھ االبن, واألخت متزوجة ـ خذ من ھذه الحالة مئة حالة ـ دائماً عندما 

تطالب بحقھا یقول لھا: تعالي و اسكني إذا كنت تریدین, فعلیك أن تقیّمھ فارغاً, وتعطي أختك نصیبھا 

  من ھذا البیت بالتمام والكمال, ھذا الحق.

ندھا أوالد زوج, لھ زوجة سابقاً توفیت لھ منھا أربعة أوالد كبار, ثم تزوج لي قریبة, توفي زوجھا, ع 

قریبتي وتوفي, أول شيء قال لھا زوجھا: لي خمسمئة ألف عند التاجر الفالني, ھذه األموال لك إذا 
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توفیت, وال یوجد ورقة, وال قلم, وال تصریح منھ, وال شيء, فكان أول موقف أن األوالد ذھبوا للتاجر, 

قالوا لھ: اعمل تنازالً من والدنا لخالتنا, الخالة تفاجأت، كلمة تكلمتھا, قال لي: الخمسمئة ألف لك, كان و

ً على  ً جلیالً, قال: تسعون ألفا مھرھا خمسة عشر ألفاً, أعطوھا المھر بالتمام والكمال, ثم سألوا عالما

 ً ھذا الحق ألنھ نادر یلفت النظر؛ ھو لیس  السعر الجدید ـ على القیم الثابتة ـ أعطوھا تسعین ألفاً, طبعا

نادراً, ھذا ھو الحق، التصریح یقوم مقام الكتابة, إذا كان ھناك صدق ببساطة أعطوھا نصف ملیون, 

  ومھرھا كان خمسة عشر ألفاً, صار تسعین ألفاً، وكل حاجاتھا مؤمنة, ولم یزعجوھا إطالقاً, ھذا الدین.

والد خالة ـ امرأة أب ـ یطردونھا من البیت فوراً, وال یعطونھا شیئاً, اآلن تجد إذا مات األب, وكان لأل 

أحد األوالد یقول: ھذه من رائحة أبي, یأخذ الساعة, ھذه من رائحة أمي, یأخذ السجادة, ھذا من دون 

  توزیع اإلرث, یقول لك: نحن أصحاب دین, نحن نصلي بالجامع, قضیة الدین قضیة خطیرة جداً.

قة أن قضیة الدین قضیة دقیقة جداً, لماذا الناس كرھوا الدین؟ لماذا كفروا بالدین؟ شخص النقطة الدقی 

أضاع خمسین لیرة ذھباً, فقال: یا رب أسألك أال یجدھا رجل دین؛ ألنھ یأخذھا ـ أصبح في طرفة ـ كیف 

   أخذتھ؟ تستطیع أن تتوازن؟ كیف تقدر أن تنام اللیل؟ كیف تقدر أن ترتاح ویوجد مال لیس لك أنت

  الورع یجد الطریق إلى هللا سالكاً :

المستقیم یجد الطریق إلى هللا سالكاً, إذا أحب أن یصلي ال یوجد حجاب؛ ألنھ لم یأكل ماالً حراماً, أنت  

بإمكانك أن یكون دخلك وسطاً، لیس شرطاً أن تكون مرفھاً كثیراً في الدنیا, ولكن الشرط أن تكون مرفھاً 

  م تأكل ماالً حراماً, ھذه األحادیث موجودة في البخاري ومسلم .مع هللا؛ ألنك ل

فإذا أكل اإلنسان دجاجة, شاة, حصاناً, جمالً, فضة, ذھباً, أخذھا ولیست من حقھ, طبعاًً◌ الغلول لھ  

معنى واسع, ینطلق من غنائم الحرب، الذي یخص نفسھ بشيء من غنائم الحرب قبل أن توزع؛ ھذا 

  غلول.

فكل شيء یأخذه اإلنسان لیس لھ وحده ھذا غلول، مثالً ھذا المحل؛ زبون جاء للمحل, وأنت مثالً دللتھ  

على بضاعة معینة, أعطاك صاحب البضاعة مبلغاً, ھذا لیس لك وحدك, لك ولشریكك, جاء إلى المحل 

ف لیرة مساء, زبون, یرید بضاعة, ال یوجد عندك, قلت لھ: فالن یوجد عنده, فالن بعث لك عشرة آال

  ھذه إكرامیة لك مقابل أنك دللتھ, ھذه ال نضعھا في الجیبة, رأساً تدخل في الحسابات, ھذا ھو الدین:

  ((ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد اإلسالم))

  [ورد في األثر]

لعلھا تمرة مرة قرأت: الوحي تأخر عن النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ فقال للسیدة عائشة: یا عائشة  

  كانت على السریر أكلتھا من تمر الصدقة.
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تمرة واحدة، وجدھا على السریر, فأنت بقدر ما تكون ورعاً, تكون عاقالً, وكلما كنت ورعاً أكثر تجد  

الطریق إلى هللا سالكاً, وكلما كنت ورعاً أكثر تجد للصالة طعماً, وللصوم طعماً, وللحج طعماً, وللزكاة 

ن لھ انسجام؛ انسجمت مع الحقائق, و اسمك یتألق, واسمك نظیف, والناس یحمدون ھذا طعماً, تجد الدی

   الدین.

  الدین لیس عبادات فحسب بل انضباط مالي و اجتماعي أیضاً :

أنا أذكر قصة ـ سبحان هللا ـ أحد أخواننا موظف بسیط جداً بمؤسسة حكومیة, لھا مدیر عام, قدم لمعلمھ  

قال لھ: نحن بضائقة, ال یوجد إجازة, فقال لھ: ال, أنا مستھلكھا, فقال لھ: كیف طلب إجازة ستة أیام, 

ً كل یوم عشر دقائق، جمعتھم  ً مسبقاً؟ فقال لھ: أنا أصلي الظھر, وأسمع درسا تستھلكھا ولم تأخذ إذنا

! ترك كل فأصبحوا ستة أیام، حتى ال آكل ماالً حراماً، فدھش ھذا المدیر أنھ ھل یوجد إنسان بھذا الشكل

یوم ثلث ساعة صالة, ودرس عشر دقائق, جمعھم فكانوا ستة أیام, فقال لي: المدیر لیس رجل دین، و 

أكبر مفاجأة أنھ سألني أین تحضر؟ فقلت لھ: في الجامع الفالني، فتفاجأ ألنھ لقي المدیر العام في الجمعة 

  تي بھ إلى الجامع, بعید كثیر البعد عن الدین.الثانیة جالساً في المسجد نفسھ، قال لي: وهللا ال یوجد قوة تأ

  و ھكذا نجد أن ورع ھذا اإلنسان ھو الذي شده إلى الدین: 

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

أنت عندما تكون ورعاً, یقال لك: صاحب دین؛ أصبح للصالة طعم, للحج طعم, أما إذا أدیت العبادات,  

ال یوجد ورع؛ الطریق إلى هللا غیر سالك, أما األحادیث: شيء مخیف؛ في جھنم, ھو في النار في و

عباءة أخذھا, في شملة أخذھا, فاإلنسان ال یظن الدین عبادات, الدین انضباط مالي, والدین انضباط 

دقیقتین یجد الطریق اجتماعي, و الدین انضباط بعالقتھ بالنساء, فاإلنسان إذا انضبط بھاتین النقطتین ال

  إلى هللا سالكاً, وھذا الشيء مھم جداً.

   

 


