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عانما ذئبان جائ 

:محاضرة

:خلفضيلة الشي
خادل السبت



يح العنوان مأخوذ من حديث ثابت صح .انوالحرص على المال على دين الإنسيتحدث فيه عن أثر طلب الشرفسلم عن رسول النبي صلى الله عليه و

نص احلديث

لله روى الإمام أحمد في مسنده من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي ا :عنه، أّن النبي صلى الله عليه وسلم قال

" َ  ِحْرِص المَرْءِ نَم، فََأفْسَدَ لَهَا مِنْ مَا ذِئْبَاِن جَائعَاِن ُأْرِسلاَ فِي غ
 ِ رَِف لِدِينِه َّّ ".عَلَى المَاِل وَالش

61الصفحة 25الجزء 15784رقم :المصدر .بقية حديث كعب بن مالك الأنصاريّ :الباب

3



.أقسام طلب الشرف
.قوة تمكن هذا الداء من النفوس

هرة تحذير السلف من تطلب الش .والرئاسة والحرص عليها
.ءموطن يؤدي بهم إلى هذا البلان كل الصالح كيف كانزا يتجنبوذكر بعض النماذج عن السلف

ي يمكن ذكر فيه بعض المظاهر الت .يوجد في نفس الإنسانن أن مؤشر على أمر غير محمود يمكتكون أن نتحفظ عليها لأّنها قد
.نفسكاختبر 

.بعض الوصايا

خالد السبت في محاضرةها الشيخ القضايا التي تطرق إلي
"جائعانماذئبان"
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ة لا كراهية الشهرة والرئاس"
."تعني ترك العمل

الدواء في الغالب مرّ "
المذاق ول كن لا بدّ من
ل تجرعه من أجل أن يحص

".الشفاء بإذن الله

*بَيْنَ قَوْم  كَأنِّي شَمْعَةٌ مَا"

 ْ ََيح ِ تُضِيءُ لَهُم و َ َّّ يبُ رِقََُا الَّ
َ ِمخْيَطٌ كََأنِّي *كسُو ُأََاسا  ي

 َ ."بِِسه َسليبُ وَِجْسمِي مِْن مَلا
أبو المظفر ابن البل رحمه الله

القضية

1
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الخطأ كل الخطأ هو أن "
مله أو يتخلى الإنسان عن ع

دعوته أو عن تعليمه أو
يخشى عن رسالته بحجة أنّه

على نفسه من هذه 
".الأدواء

يقة الصحيحة في" تلقي الطر
مثل هذا الموضوع هي أن 

ه فإن يرجع الإنسان إلى نفس
من وجد فيها ميلا إلى شيء

هذه الحظوظ والشهوات 
الخفيّة أن يصلحَا وأن

."يعالجَا

حّ ومن يوق ش ":قال تعالى
نفسه فأولئك هم 

."المفلحون
فوس أضاف الشّح إلى الن

َو راسخ لشّدة تمكنه منها، ف
.فسمتغلغل في أعماق الن

ف حرص المرء على الشر"
أخطر من حرصه على 

".المال
ما صدق الله عبدا أحب"

".الشهرة
براهيم بن أدهم إ
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رفعة طلب شرف الدنيا وال"
ياسة على ال ناس فيها والر

تك والعلّو في الأرض يف
والزهد بدين الإنسان فتكا،

فيه أعظم وأصعب من 
".الزهد في المال

لب ما صّد عن الله مثل ط"
."المحامد وطلب الرفعة

.سعيد بن محمد الحداد

أن السلامة في أن لا تحب"
."تعرف

.سفيان الثوري

رف الحرص على طلب الش"
:ينقسم إلى قسمين

ة طلب الشرف والرفع.1
يق المال أو السل .طةعن طر

نيا طلب الرفعة في الد.2
لقوالمحمدة في قلوب الخ

الأمور والعلّو على النّاس ب
الدينية، وهذا أخطر 

ه وأفحش من الأول وفساد
."أعظم
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تلك الدار":قال تعالى
الآخرة نجعلَا للذين لا

يدون علوّا في الأرض ولا ير
".ينفسادا والعاقبة للمتق

(83:القصص)

من أحب المال والشرف "
."يهاوخاف الدوائر لم يعدل ف

يد بن عبد الله موهب رحمه الله .يز

أي ترفع عن الخلق "
."بهموتعاظم عليهم وتج بر

.ابن كثير رحمه الله

العلم والعمل والزهد إنما "
ا يطلب ذلك جميعا رجاء م

عند الله عز وجل لا يطلب
".لشيء من الدنيا

أنّه يتقىإنّما فّضل العلم ل"
ر به الله وإلاّ كان لسائ

."الأشياء
.سفيان الثوري رحمه الله

غي به من تعلم علما مما يبت
وجه الله عز وجل لا 

ه عرضا يتعلمه إلا ليصيب ب
من الدنيا لم يجد عرف

عني ي. الجنّة يوم القيامة
يحَا .ر

يف حديث شر

ليه طلب الشرف والحرص ع"
ان يستلزم أن يرخص الإنس

."دينه قبل أن ُيحصله
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ء ما رأينا الزهد في شي"
ياسة ."أقل منه في الر

.اللهالزهري رحمه 
له أي يكون معظما يخضع

.الناس

وف لا يمحو الشهوات إلاّ خ"
د مزعج أو شوق مقلق، الزه

ي في الرئاسة أشّد منه ف
."الدنيا

.اللهرحمه أصباطيوسف ابن 

القضية

2
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ما صدق عبد قط أحب"
."الشهرة

.اللهأيوب السختياني رحمه 

ري قال لي سفيان الثو"
ياك والشهرة فما أتيت أحد إ

."ةإلاّ وقد نهى عن الشهر
ابن المبارك رحمه الله

حة لا يُفلح من شممت رائ"
ياسة منه ."الر

.اللهيحي بن معاذ رحمه 

لا يجد حلاوة الآخرة رجل"
."يحب أن يعرفه الناس

بشر بن الحارث رحمه الله

القضية

3
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ى الله سمعت رسول الله صل
 الله إنّ ":عليه وسلم يقول

غنيّ يحب العبد التقي ال
."الخفيّ 

بيعة شيخ الإما م مالكبكى ر
:، قاليبكيكمافقيليوما،

" ّ ياء حاضر وشهوة خفي ."ةر

الستكم من مجيمعنيلم يكن "
."إلاّ مخافة الشهرة
ينابن يالبنانلثابتسير

ب لا أن ألقى الشيطان أح"
خذيفةمن أن ألقى إليا

نع ، أخاف أن أتصالمرعشي
."هله، فأسقط من عين الل

علي بن بكار رحمه الله

القضية

4
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لله مطرف بن عبد ايقول 
ائما لا أن أبيت ن":الشخير

أن إلياوأصبح نادما أحب 
."عجباأبيت قائما وأصبح م

هاللرحمهالذهبييقول
ا ل:الكلامهذاعلىمعلقا

سه أو أفلح والله من زكى نف
.أعجبته

د سئل الإمام الحافظ عب
تقرأ الغني المقدسي لما لا

:من غير كتاب؟ فقال

."أخاف العجب"

بفضيل التقى سفيان الثوري"
كيا، فقال فتذكرا فب:بن عياض

كون إنّي لأرجو أن ي:سفيان
مجلسنا هذا أعظم مجلس 

:ضيلجلسناه بركة، فقال الف

ون نرجو، ل كنّي أخاف أن يك
ناأعظم مجلس جلسناه علي

رقة النفس إذا كانت مستش"
هوة لَّكلام فَذا يدل على ش

."تحركَا

شؤما، أليس نظرت إلى 
ينت لي أحسن ما عندك فتز

ينت لك به، ف عبدتنيبه، وتز
فيان فبكى س:وعبدتك، قال

:قالحتّى علا نحيبه، ثم

."أحييتني أحياك الله
حلية الأولياء لأبي نعيم

12



لا أدري إذا ترك العالم "".لّة وداءالتسرع بالتأليف ع"
."أصيبت مقاتله

قال رجل إلى الإمام أحمد
لا إني حلفت و":اللهرحمه

ك أدري كيف حلفت، ليت
يت كيف حلفت  إن در

يت أنا كيف أفتيك ."در

وب أو تبا لهمة تترفع بث"
ان مركب، إنما يرفع الإنس

لله العمل الذي يراد به وجه ا
ح عز وجّل والعلم الصحي

المستقي من الكتاب 
يالإمام القرطب.           "والسنة

القضية

5
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نيتهفيكانل كن إذا. 2
بماشيء بة يحارب غاية الر محار

ه هذا الإنسان الذي يعلم أن
نافسه اعلم منه واتقى لله لأنّ 

َذا قدح في مجاله وتخصصه، ف
".في الاخلاص

القضية

6

إذا جاء من هو أعلم منك "
انا وأفصح لسانا واعظم بي

تجد فتوجه الناس إليه، كيف
نفسك؟ 

فرح من كان مخلصا فإنه ي. 1
اس على بنشر الدين واقبال الن

يالخ ير سواء كان ذلك  ا جار
.على يده أو على يد غيره
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.التواضع. 6
اعرف سنّة الله عز . 7

.وجلّ 
.سكنفعيوبتبصر في. 8
.الداءاعرف أصل. 9

القضية

7

.أن يكون لك نيّة. 1
إخفاء العملاحرص على. 2

.المستطاعقدر
ن لا تطلب من المخلوقي. 3

.شيئا
.النّاسبمدحلا تغتر. 4
.اجتنب ما فيه شهرة. 5
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ام في ينبغي أن نضع هذا الكل
موضعه الصحيح اعملوا 

ج أحوالأمة فوقدموا وابذلوا 
ل إلى البذل والعمما تكون 

ى وتظافر الجَود والدعوة إل
الله عز وجل ل كن نطلب 
بذلك ما عند الله عز وجل

..ولا ندخل فيما لا نحسن
تفأنهذاعلىاستقمتإذا

نجاة وتذكر أن ال...الجادةعلى
.بالإخلاص
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