
 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

 التحذير من العمم بأمور الدنيا دون اآلخرة

  

إن اهلل يبغض كل جعظري : قال رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم: عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال
 جواظ سخاب في األسواق جيفة بالميل حمار بالنيارعالم بالدنيا جاىل باآلخرة

 رواه ابن حبان البييقي في السنن الكبرى

 القاموس المغوي

 المنِووُ  و ىو الجمووُ :  جعظري

 المستكبرُ  الرجلُ :  جواذ   

 المالِ  جممِ  في األسواق  في سبيلِ  الككمَ  ُيككرُ : سخاب في األسواق

 شرح الحديث

م عميوِ  اهللُ  صمى اهللِ  رسولُ  سمَّى ََ   الصفاِت، بيذهِ  وصفيم ُأناساً  الحديثِ  ىذا في وسلَّ

 فاسدةٍ  بنيَّةٍ  المالِ  جممِ  عمى يحرُر  الذي أي المنِووُ  الجمووُ  وىو: جعظرياً  المررُ  يكون أن: اأُلولى الصفةُ 

 عمى يتكبرَ  و وليفَخرَ  المحرَّمةِ  شيواتوِ   شباوِ  ليتوصلَ  ذاُتوُ  حيثُ  من بالمالِ  حباً  لممالِ  جْمُعوُ  يكون أن وىي

 ال بالحكلِ  ليصِرَفوُ  المالَ  يجممُ  الذي ألنَّ  اهلل أحلَّ  فيما لَيصرَفو الحكلِ   ريقِ  من المال يجممُ  ليَس  اهلِل، عبادِ 
 ألن بمذموم ليس ذلك فإن المحرمة الشيوات الى بو ليتوصلَ  وال ب راً  بو ليبَ ر وال الناسِ  عمى بو ليفخرَ 

 ما ومنو ُيذمُّم  ما منوُ  المالُ  م مقًا، مدحاً  مدحو وال م مقاً  ذماً  المال َيُذمَّ  لم سمم و عميو اهلل صمى اهللِ  رسول

 يجممُ  أو حرامٍ  من أم أخذهُ  حكلٍ  من يبالي ال حرامٍ  من المررُ  يجمُعوُ  الذي المالُ  ىو المذمومُ  فالمالُ  .ُيمدحُ 

 فيذا ليتكبرَ  أو الناس عمى بو ليفخرَ  أو المحرمةِ  شيواِتوِ  من نفسو ليشبمُ  أي المحرَّمةَ  شيواِتو بو ليقضيَ  المالَ 

 أو نفَسو بو وينفمَ  نفَسو بو يْسِتر أن بنية حكلٍ  من المسممُ  المررُ  يجمعو الذي المالُ  وأمَّا المذموُم، المالُ  ىو

 فإن الناسِ  عمى والتكبرِ  الفخرِ  إلى التَّوُصلِ  نيةِ  بغيرِ  أقارِبو من وغيِرىما أبويوِ  وعمى أوالِدهِ  عمى ينفَقو أو غيَره

بنُ  أحمدُ  ا مامُ  رواهُ  ما ذلكَ  عمى ودليمنا بمذمومٍ  ليَس  المالَ  ََ  ذلك  اهللُ  صمى أنو الصحييِ  با سنادِ  حبان واإ

 يجمُعوُ  الذي المالُ  ىو الصاليُ  والمالُ  ،"الصاليِ  لمرجلِ  الصاليُ  المالُ  ِنْعمَ " العارِ  بنِ  لعمرو قال وسممَ  عميو

 .حكلٍ  ب ريقٍ  ويكتسُبوُ  المررُ 
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 أن الجعظريِّي  صفةِ  مم جمم فإذا المستكبرُ  الرجلُ  فيو الجوَّاظُ  وأّما : جواذا المررُ  يكون أن: الصفة الكانية

 والفسادِ  الشرِّي  في ارتفمَ  فقد جواظاً  يكون

  المالِ  جممِ  سبيلِ  في الككمَ  ُيككرُ  المالِ  عمى حرِصوِ  شدةِ  من أنو أي: سخابا المررُ  يكون أن: الصة الكالكة

 يكسبَ  بأن ييتمُ  وال بالنومِ  ليمو يستغرقُ  و ىو كناية أنو :حمارًابالنيارِ  بالميلِ  جيفةً  يكونَ  أن: الصفة الرابعة

مواتِ  من ليموِ  في  بما القيامِ  عنِ  بذلكَ  وينشغلُ  الممذاتِ  من و ا ككاِرمن األكلِ  ىمُّمو بالنياِركنايةأن وحمارٍ  الصَّ

  عميو اهللُ  افترَضوُ 

شره إلى شره بعدم العمم الشرعي الذي  فيتزايد اآلخرةِ  بأمرِ  جاىأل الدنيا بأمرِ  عارفاً  يكون أن:الصفة الخامسة
 و, بو يفرق بين الحكل و الحرام و الجائز و الممنوو من األفعال و التصرفات و بو تصمي دنياه و آخرتو

 اهلل افترض بما أي الّدينِ  بأمورِ  جاىل وىو المال جمم ب رق عارفاً  وكان المال اهللُ  آتاه من أن يعمم ىنا من

 إال اهللُ  حرَّم ما واجتنابِ  اهللُ  افترَض  ما أدارِ  إلى سبيلَ  ال كم .اهلل خمقِ  شر من فيو الدينِ  عممِ  من معرَفْتو عميو

 عمى فريضةٌ  العممِ   مبُ " وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فيو قال الذي الدين عمم من الضروري العمم بمعرفة

  .يشعرُ  ال وىو ييمك التعميم عن أعرض فمن "مسممٍ  كلِّي 

 ما يستفاد من الحديث

         ال المالِ  جممُ  ىمو لمن ذم فيو …"جعظريٍّي  كلَّ  ُيْبِغُض  اهللَ  إنَّ "في قولو صمى اهلل عميو و سمم 
 .فيوِ  با نفاقِ  تعالى اهلل أمر ما في المالِ  دفمِ  عن ويبخلُ  حرام من أو حكلٍ  من جمَعو إن يبالي

         مقبك عن الممذات و , من شأن الجعظري أن يكون متكبرا سخابا تاركا لمعبدات و القربات
 معرضا عن ضروري عمم اآلخرة, ميتما بعمم الدنيا , الشيوات 

        داللة الحديث عمى التحذير من العمم بأمور الدنيا دون اآلخرة 

        االعراض عن العمم الشرعي موجب لميكك في الدنيا و اآلخرة 


