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  أخذ ما لیس لك  -ألصحابھا منع الحقوق من أن تصل  -وأد البنات  - جامع عن عقوق األمھات  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

منع الحقوق من أن تصل  -وأد البنات  -جامع عن عقوق األمھات  - 09الدرس :  - إتحاف المسلم 
  إضاعة المال . -كثرة السؤال  -القیل والقال  -أخذ ما لیس لك  -ألصحابھا 

1998 -08-08  

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

  على اإلنسان أن یعرف هللا المعرفة التي تحملھ على طاعتھ :

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

حدھا األدنى التي تحملھ على طاعتھ؛ أیة معرفة أیھا األخوة, بعد أن یعرف المؤمن ربھ، المعرفة في  

با� ال تحمل المؤمن على طاعتھ ال قیمة لھا, وال تنجیھ من عذاب النار, وال من عذاب الدنیا, كل إنسان 

قال: لھذا الكون إلھ؛ فھو مؤمن, وقد یمضي في جھنم ألوف المالیین من األعوام, فإذا شخص قال: إن 

 ً ، دخل في دائرة اإلیمان, لكن اإلیمان ال یجدي إطالقاً, وال یغني, وال ینجي, للكون إلھاً؛ صار مؤمنا

ضمن ھذه الدائرة الكبیرة جداً، ھناك دائرة أصغر منھا؛ إذا دخل الدائرة الثانیة حملھ إیمانھ على طاعة 

  هللا.

لفات، یجب أن لذلك: أیة مشكلة؛ اإلنسان حینما یعصي, حینما یشذ, حینما ینحرف, حینما یقع في المخا 

یتھم إیمانھ, والدلیل: دعاء النبي: "اللَّھمَّ اْقِسم لنَا من َخْشیَتَِك, ما یَُحوُل بیننا, وبین معاِصیك"؛ الخشیة 

غیر كافیة, الخشیة من هللا غیر كافیة, أي إذا إنسان شھر علیك مسدساً؛ وقال لك: إن فعلت ھذا أطلقت 

د فیھ رحمة, وال یعبأ لو أنھ أطلق النار، مستحیل أن تعصیھ؛ النار علیك, المسدس أمام عینك, وال یوج

فما دام ھناك معصیة فالخشیة ضعیفة؛ الخشیة ضعیفة, المعرفة ضعیفة؛ معرفة, خشیة, طاعة, ضعف 

  معرفة, ضعف خشیة, معصیة.

, ما ھو فاإلنسان ال یجدیھ إیمانھ إن لم یحملھ على طاعة هللا؛ اآلن: بعد أن حملھ إیمانھ على طاعة هللا 

أعظم عمل یفعلھ على اإلطالق؟ أن یتحرى الحالل والحرام، انظر إلى المرحلة المكیة، مرحلة معرفة 

هللا, في المدینة تشریع، اتفقنا أن لھذا الكون إلھاً عظیماً, خالقاً حكیماً, رباً مسیراً, إلھاً قدیراً, وھناك جنة 

رید أن تأكل, ترید أن تعمل, ترید أن تبیع, تشتري, ونار, والحیاة إعداد لآلخرة؛ اآلن ھناك حركة، ت

ھناك حركة یومیة یالبسھا الكذب, والصدق, واالستقامة, واالنحراف, والغش, والتدلیس, واإلیھام؛ 

  یالبس ھذه الحركة.
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  بطولة اإلنسان أن یفرق بین بّر الوالدین و طاعتھما :

أعظم عمل أن تعرف الحكم الشرعي؛ ألنك بالكون اآلن: بعد المعرفة با� الكافیة لحملك على طاعتھ,  

عرفتھ لكن بالشرع تعبده, اآلن: أرید أن أعبد هللا, أرید أن أتقرب منھ بتنفیذ أمره, وترك نھیھ، من ھنا 

  جاء ھذا الحدیث:

  ((إِنَّ هللا حّرم علیكم عقوق األّمھات))

  [ متفق علیھ عن المغیرة بن شعبة]

ا�, أكبر جریمة أن تعق الذي كان سبب وجودك, أن تعق الذي كان عقوق األمھات بعد اإلشراك ب 

یجوع لتأكل, ویعرى لتكتسي, ویسھر لتنام, ویفتقر لتغتني, ھذا الذي كان سبب وجودك, اإلساءة إلیھ 

  مشكلة كبیرة جداً:

  ﴿َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْیِن إِْحَساناً﴾

  ]23اإلسراء اآلیة: [سورة

  أي رفع بر الوالدین إلى مستوى عبادة هللا عز وجل: 

  ((إِنَّ هللا حّرم علیكم عقوق األّمھات))

  [ متفق علیھ عن المغیرة بن شعبة]

قد یقول أحدنا: واآلباء؟ واآلباء طبعاً, لكن األم أكثر اھتماماً, وأكثر بذالً, وتضحیة من الشاب؛ فأمك, ثم  

ثم أباك، أحیاناً یختلط ھذا البر, ینقلب إلى طاعة؛ فلو أن أماً أمرت ابنھا بمعصیة ال طاعة أمك, ثم أمك, 

لھا, ھناك أوالد عندھم بر شدید؛ ھذا البر یسوقھم إلى أن یعصوا إرضاء ألمھاتھم, ھذا خطأ كبیر, أنا ال 

الصدیق لرسول هللا,  أعتقد أن على وجھ األرض من آدم إلى یوم القیامة, رجالً أحب رجالً كحب سیدنا

  أما حینما مات, قال: "من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات, ومن كان یعبد هللا فإن هللا حي ال یموت".

أروع ما في ھذا النص كیف استطاع أن یمیز؟ كیف أن ھذا الحب الشدید لم یحملھ على أن یشرك؟  

فإن محمداً ـ لم یقل: رسول هللا, نص ثابت ـ قد  سیدنا رسول هللا، سید الخلق, قال: "من كان یعبد محمداً 

  مات, ومن كان یعبد هللا فإن هللا حي ال یموت).

ً أبناء من أجل أن یبر أمھ یظلم   ھنا البطولة: أن تفرق بین بر الوالدین, وبین طاعة الوالدین, أحیانا

أمھ یرتكب المعاصي,  زوجتھ، من أجل أن یبر أمھ یحرم أخوتھ البنات من المیراث, من أجل أن یبر

وھو ال یشعر؛ فالتطرف سھل جداً, أما التوازن یحتاج إلى بطولة, تعرف حق األم, قالت لھ: "إما أن 

تكفر, وإما أن أدع الطعام حتى أموت, قال لھا: یا أمي, لو أن لك مئة نفس, فخرجت واحدة واحدة ما 

سبوع عدة فتاوى, المشكلة أن أماً ظالمة, كفرت بمحمد, فكلي إن شئت, أو ال تأكلي " أنا أواجھ في األ
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وتحمل ابنھا على الظلم, یقول لك: أمي, وإذا أمك! هللا فوق أمك, والحق فوق أمك, وإعطاء الناس 

  حقوقھم فوق األم, لیس المعنى: أن تكون قاسیاً, ال, كن لطیفاً:

  تُِطْعُھَما﴾ ﴿َوإِْن َجاَھَداَك ِلتُْشِرَك بِي َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم فَالَ 

  ]8[سورة العنكبوت اآلیة:

دائماً إذا كنت لیناً سھالً, إذا كنت قاسیاً صعباً, أما أن تجمع بین اللین والقسوة فھنا البطولة، أن تجمع  

بین أن یرجوك الناس وأن یھابوك القضیة لیست سھلة, حتى إنك تجد أحیاناً آباء على درجة كبیرة من 

بیرة من العنف؛ صار كالھما على خطأ, أن تجمع بین اللین ـ عند اللین ـ اللین, و آباء على درجة ك

    والشدة ـ عند الشدة ـ.

  االبتعاد عن وأد البنات بالمعنى الضیق و الواسع :

  ((إِنَّ هللا حّرم علیكم عقوق األّمھات، ووأد البنات))

  [ متفق علیھ عن المغیرة بن شعبة]

الحقیقة من یقبل أن إنساناً عنده طفلة جمیلة جداً, بعمر الزھور, یعمل لھا حفرة, وینزلھا فیھا, و ویھیل  

علیھا التراب!، وهللا الذي ال إلھ إال ھو اإلنسان الحضاري اآلن, إنسان القرن العشرین، المتنور, الذي 

ریق, تؤذي كل من نظر إلیھا, ھذا یطلق البنتھ العنان لترتدي الثیاب الفاضحة, تثیر الشباب في الط

وأدھا لكن بشكل بآخر, ھذا وأدھا في النار, إلى أبد اآلبدین, ھذه الطفلة الصغیرة الجمیلة, لما وضعتھا 

في الحفرة, وأھلت علیھا التراب, في ربع ساعة مزعجة حتى تختنق، مصیرھا إلى أین؟ إلى الجنة, أما 

عنان, واستمرأت الفسق, والفجور, والمعصیة, وإثارة الشباب, ھذه الفتاة الكبیرة, التي أطلقت لھا ال

واألب مرتاح، لیس عنده مشكلة أبداً, مرتاح أن الفتاة ترتدي ھذه الثیاب, یطلق لھا العنان في السھر, 

  والسفر, ھذا یوأدھا, وھو ال یشعر, أرید الدلیل القرآني, قال تعالى:

  ﴿َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل﴾

  ]191سورة البقرة اآلیة:[

ً ـ, أما إذا فتنتھ یذھب لجھنم؛ أیھما أھون؟ إذا قتلتھ یذھب   ً یذھب شھیداً ـ قتلتھ ظلما إذا قتلت إنسانا

  شھیداً, إذا أفسدتھ یذھب إلى جھنم أبد اآلبدین, لذلك:

  ((إِنَّ هللا حّرم علیكم عقوق األّمھات، ووأد البنات))

  بة][ متفق علیھ عن المغیرة بن شع

ً یئد ابنتھ, لكن یمكن أن یرسلھا لتعمل في دول شرق آسیا,   بالمعنى الضیق انتھى ھذا, ال أعتقد إنسانا

تعمل في الخلیج, قال لي إنسان ـ كان على ما أعتقد في الخلیج ـ: ھناك شخص ینتقي فتیات بارعات في 
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ر ھناك انحراف آخر, الجمال, خمس فتیات أو ست موجودات في البیت, وعنده شباب؛ المقصود صا

   لیس موضوع خدمة.

  یسعى لآلخرة :  اإلنسان عندما یدرك عواقب األمور

لذلك: ووأد البنات، عندما تفسد البنت كأنك وأدتھا, كان ھناك وأد بالمعنى الضیق؛ أفق ضیق, قلب  

  جداً, یضعھا في حفرة, ویھیل علیھا التراب, واآلن ھناك وأد من نوع ثان.قاس, بنت جمیلة 

اإلنسان عندما یدرك عواقب األمور؛ یرى الخط مبكراً, اإلنسان یرى اآلخرة, الكافر یرى الدنیا,  

 فالكافر إذا لقي ابنتھ جمیلة, ویلبسھا أجمل الثیاب, ویزھو بھا أمام الناس، یرى الدنیا, أما المؤمن یرى

  اآلخرة, ھذه معتدیة، الفتاة التي تبرز مفاتنھا في الطریق ھذه معتدیة.

  ((إِنَّ هللا حّرم علیكم عقوق األّمھات، ووأد البنات))

  [ متفق علیھ عن المغیرة بن شعبة]

ثیاب الرجل لیس لھا عالقة بدینھ, أما ثیاب المرأة كل سنتیمتر من ثوبھا لھ عالقة بدینھا, إذا كان  

ً لھ وضع آخر، سمیك، رقیق, معنى ھذا أن كل سنتیمتر في اللباس لھ عالقة فضفاضاً ل ھ وضع، ضیقا

ً إال االحترام, تمشي في  بدینھا, وورعھا, تجد امرأة ثیابھا فضفاضة, ساترة إلى األرض, ال تثیر فتنا

  الطریق, شعورك تجاھھا االحترام, وال تثیر فیك أي معنى جنسیاً؛ ألنھا لم تظھر شیئاً:

﴾﴿وَ    َال یُْبِدیَن ِزینَتَُھنَّ

  ]31[سورة النور اآلیة:

ً إال استثناء, أما في األصل ھذا الجمال لزوجھا فقط, لیس بالعمومي, بالخصوصي ـ خاص   أبداً, طبعا

    لزوجھا ـ.

  من یمنع الحقوق أن تصل إلى أصحابھا أو یأخذ ما لیس لھ فھو في النار :

  ووأد البنات، ومنعَاً وھات)) ((إن هللا حرم علیكم عقوَق األمھات،

  [ متفق علیھ عن المغیرة بن شعبة]

  منع الحقوق أن تصل إلى أصحابھا. 

ً بالدوالرات, عنده ابن, وخمس بنات, صار ھناك حرمان تجاه   ً ترك عشرین ملیونا أعرف شخصا

للصھر, ما معنى منعاً: منعت الحق أن یصل لصاحبھ, كأن هللا عز البنت، أي إذا أعطیتھا ذھب المال 

وجل تشریعھ غیر مقبول عند الناس, إلھ شرع, أنا أعرف شخصاً األب ترك لھم بیتاً فخماً جداً, الوریث 

أخ وأختھ فقط, واالبن ساكن في البیت, ومتزوج, وأمھ معھ, واألخت تسكن في بیت زوجھا, یأتي األخ 
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ھو فارغ بالمالیین, ویعطي أختھ نصیبھا بالتمام والكمال, عداً ونقداً؛ ھذا الحق, أما ھناك یقیّم البیت و

ألف شاب إذا أرادت الفتاة أن تأخذ حصتھا من بیت أھلھا الذي یسكن األخ فیھ یقول لھا: ھذا بیت العائلة 

   ضیفة.تعالي و اسكني! یستھلك ھذا البیت لنفسھ, ومتزوج, وأختھ ال تستطیع أن تأتي إال

(َمْنعاً وھاَت): منعت الحق أن یصل لصاحبھ, وأخذت ما لیس لك, والدین ھنا یظھر؛ أكثر الناس یقول  

لك: ابتعد عن أھل الدین, ألن عنده تجارب مرة؛ الذي یصلي یكذب, یصلي یأكل حراماً, ربطھم مع 

؛ ألنھ یجد لھا فتوى بعضھم, شخص ضیع خمسین لیرة ذھباً, قال: یا رب أرجوك أال یجدھا صاحب دین

  فیأخذھا, صار عند الناس الّدین یحتال, الّدین یأخذ ما لیس لھ، ھذه من تجارب الناس المریرة.

   (َمْنعاً وھاَت): أن تأخذ ما لیس لك, ھذا الشيء: لیس لي, ومنع :أمنع الحق أن یصل إلى صاحبھ. 

  االبتعاد عن القیل و القال :

  ((وكره لكم قیل وقال))

  علیھ عن المغیرة بن شعبة] [ متفق

  في التعبیر الدارج العیب. 

ھناك ألف موضوع في اإلسالم ال یلزم, ال تحتاجھ أبداً, انظر إلى الصحابة كیف وصلوا؟ انظر إلى  

الموضوعات التي لم یعالجھا الصحابة أبداً, وال طرقوھا, وال فكروا فیھا, وال اھتموا فیھا, ووصلوا إلى 

  أعلى علیین:

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِیَن﴾﴿لَقَ    ْد َرِضَي �َّ

  ]18[سورة الفتح اآلیة:

ھناك تعبیر حدیث اسمھ عملي؛ ھناك إنسان عمل،: تجد قضیة مشروحة بمئة صفحة, وقال فالن, وقال  

فالن, وقال فالن, وأعرض فالن, وانتقد فالن, وفصل فالن, والقضیة كلھا غیر واقعیة, ولیس لنا عالقة 

ثالً: یوجد عندنا شيء اسمھ عتق العبید، في كل حیاتنا ال یوجد عندنا عبد، ال یوجد ھذا بھا إطالقاً؛ م

  الموضوع, فھل من الممكن أن تقضي فیھ سنوات؟

شخص أحب أن یسلم فأسلم, جاء لیتعلم الدین على ید شیخ بمصر, ستة أشھر و ھو یعلمھ أنواع المیاه,  

صدفة مع عالم ثان, قال لھ: الماء الذي تشربھ توضأ  حتى خرجت نفسھ من جلده, فترك الدین, التقى

منھ, قال لھ: تمضمض, لماذا تتمضمض؟ ھذا الماء تستسیغ أن تضعھ في فمك, واستنشق لھ رائحة, أنت 

لما وضعتھ في فمك مضمضة, واستنثرتھ استنشاقاً, معنى ھذا أن الماء جید, فالماء الذي تشربھ توضأ 

  لى أشیاء واضحة, ھناك كثیر من األشیاء اآلن ال نحتاجھا.منھ؛ كن عملیاً, ركز جھودك ع
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  على اإلنسان أن یضع لنفسھ دائرة حمراء لئال یتدخل فیما لیس لھ بھ علم :

لذلك في الفقھ تجد مسائل لن تقع في كل الحیاة وال مرة واحدة, تجد اإلنسان یرید أن یحفظھا, ویعلق  

مخلوق, ما معنى مخلوق؟ أي موضوع, أي آالف مؤلفة دخلوا  علیھا, فھذه القیل والقال، تدخل القرآن

السجون في العصور العباسیة, وصار قھر, وصار مشكالت ال تنتھي, والموضوع كلھ الصحابة لم 

یعالجوه أبداً, والنبي لم یتكلم فیھ؛ ھذا القرآن فیھ إعجاز, واإلعجاز دلیل أنھ كالم هللا, أما قدیم, حادث، ال 

ضوع, دخلنا في ذات هللا في الموضوع, ضع لنفسك منطقة حمراء, ممنوع التفكیر في یھمنا ھذا المو

ذات هللا؛ ألنھ ال یوجد إنسان یستطیع أن یصبر دقیقة, مخلوق, حادث, یرید أن یحیط بخالق أزلي, أبدي، 

 ھذا صعب جداً, لذلك أنا أقول لشخص: أنت تفكر في القضاء والقدر جداً لماذا تخاف؟ أن یكون هللا

ظالماً! هللا عز وجل نفى عن نفسھ الظلم في مئات اآلیات, أال تصدقھ؟ قل لي: ما ھو موقفك؟ لست 

مصدقاً, لن تستطیع أن تثبت عدالة هللا في عقلك إال أن یكون لك علم كعلم هللا, وھذا الشيء مستحیل, 

  لذلك: صدق عدالتھ باإلخبار، أخبرك أنھ عادل, قال:

  یالً ﴾﴿َوَال تُْظلَُموَن فَتِ 

  ]77[سورة النساء اآلیة:

  ﴿َوإِْن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَْینَا بَِھا َوَكفَى بِنَا َحاِسبِیَن﴾

  ]47[سورة األنبیاء اآلیة:

ٍة َخْیراً یََرهُ﴾   ﴿فََمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

  ]7[سورة الزلزلة اآلیة:

  : العلم الذي ال یبنى علیھ شيء ال قیمة لھ

یوجد عندنا قاعدة مھمة: العلم الذي ال یبنى علیھ شيء ال قیمة لھ، ابحث عن مسألة, یبنى علیھا حكم  

شرعي, أو نھي, مباح, حالل, حرام, مستحب, مكروه, ابحث عن قضیة یبنى علیھا حكم, أما ھناك 

یس لي شأن, قد تكون آالف القضایا ال یبنى علیھا حكم, أنا أدخل في ھذه الخالفات بین الصحابة, أنا ل

    مبالغ فیھا, قد تكون لیس لھا أصل, إذا كان لھا أصل هللا عز وجل قال:

  ﴿َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن اْقتَتَلُوا﴾

  ]9[سورة الحجرات اآلیة:

  لم ینف عنھم اإلیمان, هللا عز وجل قال: 

  ﴿فَأَْصِلُحوا بَْینَُھَما﴾

  ]9[سورة الحجرات اآلیة:
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  أنا ال أستخدم مشكلة في التاریخ, وأجعلھا سبباً للفرقة, اآلن: إذا شخص أخذ ھذه اآلیة: 

ةٌ قَْد َخلَْت لََھا َما َكَسبَْت َولَكُْم َما َكَسْبتُْم﴾   ﴿تِْلَك أُمَّ

  ]134[سورة البقرة اآلیة:

   اآلیة یلغى فیھا ثالثة أرباع الموضوعات المطروحة على بساط البحث. 

  اتصل با� استنار قلبھ : اإلنسان إذا

  ((وكره لكم قیل وقال، وكثرةَ السؤال، وإضاعة المال))

  [ متفق علیھ عن المغیرة بن شعبة]

إضاعة المال كرھھا هللا عز وجل, إذاً: حّرم هللا علیكم عقوق األّمھات، ووأد البنات، وَمْنعاً وھاَت ـ أي  

یس لك ـ وكره لكم قیل وقال ـ عمل غیر مجدي, أن تمنع الحق أن یصل إلى أصحابھ, وأن تأخذ ما ل

  متعب, یستھلك الوقت, وال یوجد ثمرة منھ ـ وكثرة السؤال ـ حینما یكثر السؤال ھو لیس مستنیراًـ.

اإلنسان إذا اتصل با� یستنیر قلبھ, تجد عنده شعوراً؛ ھذا الشيء غلط, وھذا الشيء صواب, إذا كان  

  ال السؤال؛ سؤال, سؤال, هللا ماذا قال عن الصحابة, قال:مقطوعاً عن هللا ال یجد عنده إ

  ﴿یَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْیَك﴾

  ]36[سورة الرعد اآلیة:

أصبح عنده نور في قلبھ؛ تجد الشيء الغلط یبتعد عنھ, والصحیح یطبقھ, وعندما تأتي اآلیة تحرم الغلط  

  یاس الشرعي مع القیاس الفطري عنده.الذي عنده یفرح, عنده مقیاس فطري صحیح, تطابق الق

وإذا صار اإلنسان مع هللا یقول لك: لم یعجبني شيء, لم أحبھ، عنده مقیاس فطري, فرح الصحابة  

  الكرام بما نزل من آیات القرآن الكریم دلیل أن مقیاسھ صحیح.

  االبتعاد عن التبذیر و اإلسراف :

أما إضاعة المال أنقل لكم ما قالھ العلماء: " إن المراد بھ: اإلسراف في إنفاقھ؛ اإلسراف متعلق  

  بالمباحات" .

ً یأتي شخص بفواكھ كثیرة أكثر من الحد المعقول, أو یشتري ألبسة أكثر من الحد المعقول؛ ھذا   أحیانا

في المعاصي واآلثام, الذي یشتري إسراف, لكن اللباس شراؤه مباح, والطعام شراؤه مباح, التبذیر 

  خمراً مبذر:

ِریَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّیَاِطیِن﴾   ﴿إِنَّ اْلُمبَذِّ

  ]27[سورة اإلسراء اآلیة:
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  قال تعالى: 

  ﴿َوكُلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا﴾

  ]31[سورة األعراف اآلیة:

فقال الجمھور: "المراد بإضاعة المال اإلسراف في إنفاقھ, وقیده بعضھم بالتبذیر، أي إنفاقھ في  

  المعصیة".

سمعنا من یومین: حصل عرس بخمسة وثمانین ملیوناً، ھذا أعلى رقم؛ عرس وحده بلیلة كلف ذلك  

ة, رأى عامل باطون, المبلغ, طبعاً بالمعاصي, واآلثام, قال لي أخ: عندي قطعة أرض صغیرة في الغوط

قال لھ: سأعمل لك غرفة, ومنافعھا, سعر المواد بخمسة وخمسین ألفاً, لتسكن, فإذا قسمنا خمساً وثمانین 

ملیوناً على مئتین؛ كم شاب یتزوج بھذا المبلغ؟ كم أسرة تنشأ؟ الكافر إذا أنفق المال أنفقھ إسرافاً وتبذیراً, 

  وإذا منعھ بخالً وتقتیراً.

   اني في تبذیرھا تفویت لتلك المصالح؛ إما في حق مضیعھا, أو في حق غیرھا.الشيء الث 

  ال إسراف في الخیر والشر كلھ في اإلسراف :

یستثنى من ذلك: إنفاق المال بكثرة في وجوه البر؛ بالبر ال یوجد إسراف، ال إسراف في الخیر, والشر  

ن أن یصل اإلنسان بمالھ إلى أعلى مستوى؛ كلھ في اإلسراف, أما في الخیر ال یوجد إسراف, أي یمك

الناس یقولون: ما شاء هللا! العلماء موفقون, وشخص ال یتحدث بكلمة, لیس عنده إمكان أن یعطس، فإذا 

أنفق مالھ سبق العالم, ألن المال شقیق الروح، لیس كل شيء بالكالم, أحیاناً بالفعل، حل مشكلة فقراء, 

  یة, وال یستطیع أن یتكلم.زوج إنساناً, أمن عمل, سھل قض

أنا أعرف إنساناً ـ توفي رحمھ هللا ـ ال یستطیع أن یتكلم كلمة، إنسان ضعیف لم یدرس إطالقاً؛ لكن قلبھ  

طیب جداً, ویحب هللا كثیراً, ومعھ أموال، فحل الكثیر من المشاكل, إنسان لیس عنده مشكلة, ما دام 

إلى أعلى مراتبھا بمالھ وھو لم یطلب العلم, طلب العلم  إنسان عنده حاجة خذ, ھذا قد یصل إلى الجنة

بشكل عام, أما بالتفاصیل ال یوجد عده إمكانیة؛ ال یتكلم, وال یفھم, لكن بمالھ ارتقى؛ فھنا یمكن أن تصل 

  بھذا المال إلى أعلى درجة عند هللا عز وجل, حدیث جامع مانع:

بنات، وَمْنعا وھاَت, وكره لكم قیل وقال، وكثرة السؤال، ((إِنَّ هللا حّرم علیكم عقوق األّمھات، ووأد ال

  وإِضاعة المال))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن المغیرة بن شعبة]

 


