
1 

الحض على اإلنفاق والرزق الحالل ولو كفافا .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحض على اإلنفاق والرزق الحالل ولو كفافا . - 05الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -07-26  

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

  اإلنسان الفالح الذكي ھو الذي یصطفي من العلم ما ینفع ومن العمل ما یُقبل :

  یقول علیھ الصالة والسالم: 

((اللَّھمَّ إِني أَعوذ بك من علم ال ینفُع، ومن قَلٍب ال یَخَشع، ومن نَفٍس ال تشبع، ومن دعوة ال یستََجاب 

  لھا))

  [أخرجھ مسلم عن زید بن أرقم]

د, ومادام عمره محدوداً فالبد من أن یصطفي؛ لو أنھ یعیش أبد الدھر, لو تعلم كل اإلنسان عمره محدو 

العلوم ال مانع من ذلك, لو أنھ یعیش أبد الدھر, لو فعل كل شيء ال مانع من ذلك, أما مادام لھ عمر 

محدد فال بد من أن یصطفي من العلم ما ینفع, ومن العمل ما یرجى خیره, أما أن یفعل كل شيء, 

  یجرب كل شيء, ویمارس كل شيء, ولھ عمر محدود، فقد یكون ضحیة خطأ واحد.و

فلذلك كان علیھ الصالة والسالم یدعو ویتعوذ با� من علم ال ینفع, أي وضع اإلنسان في الحیاة الدنیا  

كوضع طالب أمام مكتبة كبیرة, أربعة جدران من األرض إلى السقف, كلھا كتب, ومن بین ھذه الكتب 

ً بعد أسبوع, ویبنى على نجاحھ في االمتحان تعیینھ في وظیفة, ویبنى  كتاب واحد سیؤدي فیھ امتحانا

على تعیینھ في الوظیفة زواجھ, ویبنى على زواجھ شراء بیت, فإذا كان مستقبلھ یبنى على نجاحھ في 

  قرر.ھذا الكتاب, وفي مكتبتھ مئة ألف كتاب, فالبّد من أن یختار من ھذه الكتب الكتاب الم

لذلك: اإلنسان الفالح الذكي, والناجح ھو الذي یصطفي من العلم ما ینفع, ومن العمل ما یقبل, ومن كل  

  شيء ما یرجى ثوابھ, ویخشى أن یفوتھ ھذا الثواب.

فلذلك: اإلنسان حیاتھ الدنیا ثمینة, وقصیرة, ومحدودة، فالبّد من أن یصطفي كل علم ممتع, بشكل عام:  

   حّد ذاتھ فیھ متعة, لكن لیس كل علم ممتع نافع.أي علم! العلم ب
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  على اإلنسان أن یتجاوز العلم الممتع إلى العلم النافع :

إذاً: یجب أن نتجاوز العلم الممتع إلى العلم النافع؛ وكل علم نافع قد ینفع في الدنیا, وال ینفع في اآلخرة,  

لعلم الدیني، ھو علم ممتع, نافع, مسعد, أي یمكن أن فالبّد أن نبحث عن علم ینفع في الدنیا واآلخرة؛ إنھ ا

یكون المكسب كلھ في الدنیا, فإذا توقف القلب, وانتھى األجل، كل شيء تركھ في الدنیا, لكن قد یكون 

العلم أساسھ علم باآلخرة, فإذا جاء األجل أخذ معھ كل شيء؛ ففرق كبیر بین أن تدع كل شيء وبین أن 

  تأخذ كل شيء.

  حدیث آخر یقول علیھ الصالة والسالم:لذلك في  

  ((قد أْفلََح َمْن أسلم، وُرِزَق كفافاً، وقَنَّعھ هللا بما آتاه))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص]

اإلنسان أحیاناً یرزق رزقاً وفیراً, ویصبح في حیاتھ الدنیا خادماً لھذا الدین, وال یستمتع منھ إال بالقدر  

یسیر, بینما ھو مشغول في تنمیتھ, وتوظیفھ, واستثماره, إلى أن یوافیھ األجل, أما الذي أسلم, والتفت ال

    إلى الدار اآلخرة, والعمل الصالح, وكان رزقھ كفافاً یغطي حاجاتھ, وقنعھ هللا بما آتاه ھذا ھو العاقل.

  طلب الرزق فریضة بعد الفریضة :

  ویقول علیھ الصالة والسالم: 

ا بَن آدم، إِنََّك إن تَْبذَُل الفَضَل خیر لك، وإن تُْمِسَكھُ شّر لك، وال تُالُم على َكفاف، وابدأْ بمن تَعُوُل، ((ی

  والیُد العلیا خیر من الید السُّْفلى))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي أمامة الباھلي]

  ناك آخرة انعكست اآلیة:ھذه مفارقات من دون إیمان باآلخرة, البذل والجمع ذكاء, إذا كان ھ 

  ((یا بن آدم, إنك إن تبذل الفضل خیر لك))

  العطاء في نقص, لكن العطاء في غنى في اآلخرة, 

  ((وإنك إن تمسكھ شر لك))

  الذي أنفقتھ ھو الذي بقي, والذي أمسكتھ ھو الذي خسرتھ, أكلتھا ذھبت, أطعمتھا بقیت, 

  ((وال تالم على كفاف))

إذا سعیت من أجل رزق كفاف ال تالم على ذلك, طلب الرزق فریضة بعد الفریضة؛ وابدأ بمن تعول  

  أي:
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  (( كفى بالمرء إثماً أن یضیع من یعول))

  [ أبو داود عن عبد هللا بن عمرو]

أنا أقول: األوالد اآلخرون أنت لھم, و غیرك لھم؛ أما أوالدك فمن لھم غیرك؟ اآلخرون أنت لھم,  

  لھم؛ أما أوالدك فأنت وحدك لھم, فإن ضیعتھم قصرت في عمل أساسي مناط بكوغیرك 

  ((وال تالم على كفاف, وابدأ بمن تعول, والیُد العلیا خیر من الید السُّْفلى))

كان السلف الصالح یعطي العطاء بالطریقة ھذه من باب األدب، أما المعطي الذي یعطي یده علیا,  

النبي یشجعنا على التفوق في الحیاة, والناس ال یحترمون دینك إال إذا تفوقت والذي یأخذ یده سفلى؛ ألن 

  في الحیاة

  ((الیدُ العلیا خیر من الید السُّْفلى))

واإلنسان أحیاناً یفھم الدین فھماً شمولیاً؛ فحرفتك التي ھي حرفتك, وترزق منھا, إذا كانت مشروعة في  

وسلكت بھا الطرق المشروعة, وابتغیت منھا كفایة نفسك, وأھلك, وخدمة المسلمین, ولم تشغلك األصل, 

  عن فریضة, وال عن واجب انقلبت ھذه الحرفة إلى عبادة, إلى عبادة ال تقل عن العبادات األخرى .

نیة خدمة الدین شمولي, والدین ھو الحیاة, والحرف التي یحترفھا اإلنسان أو یمارسھا بنیة طیبة, ب 

    المسلمین, والتخفیف عنھم, وحل مشكالتھم, ونصحھم؛ تنقلب حرفتھ عبادة.

  األعمال مھما تكن شاقة ھي قربة � عز وجل :

  ویقول علیھ الصالة والسالم: 

((ألن یأخذ أحدكُم أْحبُلَھُ، ثم یأتي الجبَل فیأتي بُحْزمة من َحَطب على ظھره فیبیعھا، خیر لھ من أن 

  أْعَطْوهُ أم َمنَعُوه)) یسأل الناس

  [أخرجھ البخاري عن الزبیر بن العوام]

  األعمال مھما تكن شاقة ـ التي تحفظ لك ماء وجھك ـ ھذه األعمال قربة إلى هللا عز وجل. 

اإلنسان یتوھم إذا جلس في المسجد, وقرأ القرآن, وذكر هللا عز وجل ھو أعلى شيء, أما إذا لم یكن  

ان عبئاً على الناس, ال, إذا ذھب, وعمل, وكسب قوت یومھ بیده, وأطعم والدیھ, ھناك من ینفق علیھ, ك

ً على المجتمع, وأن تكون یدك ھي السفلى .   وأوالده, وزوجتھ؛ ھذا العمل أفضل من أن تكون عبئا

لذلك: لما رأى النبي رجالً یصلي في غیر أوقات الصالة, قال:"من یطعمك؟ قال: أخي, قال: أخوك  

    ".أعبد منك

  أحّل أنواع الطعام ما كان نتیجة عمل یدوي في كسب رزق :

  والحدیث األخیر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: 
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  ((ما أكل أحد طعاماً قط خیراً من أن یأكَل من عمل یده، وإن نبي هللا داود كان یأكل من عمل یده))

  [أخرجھ البخاري عن المقدام بن معد یكرب]

ً یأتي من كلمة, یأتي من وساطة,   أحّل أنواع الطعام ما كان نتیجة عمل یدوي في كسب رزق, أحیانا

ھناك شبھات تدخل في الرزق, الذي یأتي بالوساطة ـ لیس كل وساطة رزقھا فیھ شبھة ـ ھناك وساطة 

لدالل, فھذا  فیھا جھد كبیر, سألني البارحة شخص قال لھ: إنسان مستورد, استورد صفقة قماش, أعطاھا

الدالل أخذ الصفقات, وسافر إلى أن یبیع جزءاً منھا, فأنت إذا أعطیتھ نسبة على مبیعاتھ ھذه اسمھا 

وساطة لكن مقابل جھد حقیقي, أنت مرتاح في مكتبك, أنت كنت في مركز عال استوردت بضاعة, 

شتغل أسبوعین, ثالثة؛ لم ووضعتھا بمستودع, وكلفت اإلنسان الوسیط أن یبیعھا, وھذا اإلنسان تعب, ا

یأكل في بیتھ, ونام خارج البیت، فھذه وساطة حقیقیة, ویأخذ أجره حالالً علیھ ـ لیس كل وساطة دخلھا 

فیھ شبھة ـ أما أحیاناً لم یفعل شیئاً, لكن ألنھ تكلم كلمة یرید أن یأخذ ملیوني لیرة على بیع البیت, البیت 

كلمة التي تكلم بھا ال تتناسب مع المصداق, فھناك نوع من الوساطة بیع بمئة ملیون, لي بالمئة اثنان, ال

فیھا شبھة, و ھناك نوع حقیقي مقابل جھد حقیقي, ووقت بذلھ، أما العمل الیدوي ال شك أنھ حالل مئة 

  في المئة؛ ألنھ جھد حقیقي, وفیھ عرق, وفیھ كد.

لذلك الناس یحترمون دینھ؛ ألن یده علیا, فلذلك المسلم إنسان عملي, والمسلم متفوق في دنیاه, ومخلص,  

وعملھ متقن, والدین ھو الحیاة, فاإلنسان إذا كانت لھ حرفة صالحة, ومشروعة, وفي خدمة المسلمین، 

  فعملھ في ھذه الحرفة جزء من دینھ.

   

 


