
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  "اس معاِدنالنَّ "- عنهرضي اهللا-شرح حديث َأبي هريرة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  : أما بعد،على رسول اهللا والصالة والسالم ،الحمد هللا

   ث أبـي هريـرة    حدي-رحمه اهللا- أورد المصنف "زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم   "ففي باب   
النـاس معـادن كمعـادن الـذهب        ((:  قـال  -صلى اهللا عليـه وسـلم     - عن النبي    -رضي اهللا تعالى عنه   -

   .)١())..والفضة
 كمـا أن المعـادن      ،ال واألوصاف الطيبة والرديئـة     أنهم أصول لألخالق واألعم    : أي ))الناس معادن ((: قوله
 فالمكان الذي يقيم فيـه النـاس        ، جنة إقامة  : أي ،ة عدن جن:  ومنه يقال  ،ن هو محل اإلقامة    وأصل المعدِ  ،كذلك

  .نمعِد:  يقال له،يقال له ذلك
 فمعـادن الـذهب والفـضة    ،))..الناس معادن كمعادن الذهب والفضة((:  يقول -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  ف

 وقد يكون ذهبـاً  ، فقد يكون ذهباً خالصاً   ، ورداءة  ولكنه أيضاً هو يتفاوت جودة     ، الذهب أنفس المعادن   ،تتفاوت
  . وهي متفاوتة في نفسها،دن أيضاً من أنفس المعا وكذلك الفضة فهي وإن كانت دون الذهب إال أنها،مشوباً
 بمعنى أن أشرافهم ومـن كـانوا أفـضل فـي            ،))خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا       ((: قوله

 ، بمعنى إذا علمـوا مـن الـدين        ،))إذا فقهوا ((ي اإلسالم   فإنهم كذلك يكونون إذا دخلوا ف     في الجاهلية   معادنهم  
 فإن اإلسالم ال يزيد تلك المعادن الجيـدة التـي كانـت فـي             ، وتهذبت نفوسهم وأرواحهم   ، فيه وصار لهم فقه  

  . زكاء ونقاء وتطهيراً وتهذيباًالجاهلية إال
 أن األرواح يحصل فيهـا مـن   :أي:  جنود مجندة،))واألرواح جنود مجندة((: -صلى اهللا عليه وسلم   -ثم قال   

 ، فتميل إلى من يشاكلها وتنفر ممن يباينهـا        ، وبحسب ما تخلقت به    ،االنجذاب أو التنافر بحسب ما جبلت عليه      
 وأهـل الـشر     ، فأهل الفضل والدين والصالح والخير يميلون إلى من يـشاكلهم          ،وهذا أمر مشاهد في الناس    

 فإنـه يحـصل للنفـوس مـن         ،بعت عليه  وطُ ،بلت عليه النفوس  ج وكذلك أيضاً ما     ،ينجذبون إلى ما يشاكلهم   
  .ظائرها ما ال يخفىاالنجذاب إلى ن

 ما تعارف منها ائتلف بمعنى أنه ما تقارب في األوصـاف  ،)) وما تناكر منها اختلف   ،فما تعارف منها ائتلف   ((
التنـاكر  ذلك يحصل معـه      وإذا حصل التنافر في الصفات فإن        ،فإنه يحصل بينه التقارب واالنجذاب والتآلف     

  .والتباين والتباعد وهكذا
اإلنسان من نفسه نفرة من الخير أو من أهل الخير والفضل والدين والصالح ينبغي أن يرجع إلـى                  فإذا وجد   

 وتهـذيبها    فيحتاج إلى تنقيتها وإصـالحها     ،لغَ وفيها ما فيها من الد     ،لخَ وأن يعلم أن هذه النفس فيها د       ،نفسه

                                                
 ).٢٦٣٨ (: مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب األرواح جنود مجندة، رقم أخرجه)١(
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صـلى اهللا   - وهذا الحديث في قوله      ، من أجل أن تألف الخير وتميل إليه       ؛-عز وجل -طاعة اهللا   وحملها على   
الجزء الثاني مـن الحـديث فيـه         وكذلك   ، إلى آخره  ))..ناس معادن كمعادن الذهب والفضة    ال((: -عليه وسلم 

 تجد نظريـات    ،ى في علم اإلدارة وما شابه      وحت ، كبير لربما تجد في العلوم الحديثة مثل علم النفس مثالً          معنى
 مثـل  ، وأوصاف جيدة ومدارس توجد في بالد الغرب هل اإلنسان يولد وهو فيه أوصاف كاملة        ،يختلفون فيها 

 أو  ،؟ وأن هذه أمور أصالً وراثية     ، هل يولد كذلك في هذه الخصائص والسمات       ، أو المدير  ،القيادية مثالً القائد  
 ولهـا رواد    ، تجد هؤالء لهم مدرسـة     ،؟كتساب والتمرين والدراسة وما أشبه هذا     أن ذلك يحصل لإلنسان باال    

  . ولها رواد ومؤلفات،ء لهم مدرسة وهؤال،ومؤلفات
 عليه  -عز وجل - فيوجد فيهم ما فطرهم اهللا       ،وهذا الحديث يدل على أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة         

معـادن  : طبعاً نقول- والنفوس التي من المعادن النفيسة     ،لة وأيضاً هذه األوصاف الكام    ،من األوصاف الكاملة  
رويض والصقل ومـا أشـبه      التهذيب والتربية والت   ا إذا وجد معه   - رديئة كل النفوس ليست  فنفيسة مجازاً وإال    

        عنـده قابليـة أصـالً    وأما الذي لـيس ، الكمالاهصاحبيحصل لف ،ذلك فهو مثل نور العين مع ضوء الشمس     
 ، لكن قد تكون القابلية ضعيفة وتقـوى بالتهـذيب  ،الكمال فمثل هذا ما يمكن أن يصل إلى       -ر قابل المحل غي -

 لكن األجسام غير القابلة ال تصلح لغير        ، وما أشبه ذلك   وقد تكون القابلية قوية وتهمل فيكون النقص والضعف       
معـادن  ال وكـذلك الفضة  و فالذهب   ،المعادن لها أوصاف وخصائص ونحو ذلك     :  تقول لي مثالً   ،ما يصلح لها  

 وهذه لها خصائص ويستفاد منها في جوانـب  ،خرى مثل الحديد هذه لها خصائص ويستفاد منها في جوانب   األ
   . هل تستطيع أن تجعل منه ذهباً؟لكن مهما عالجت الحديد

 ،اديد لكن يبقى ح   ، فيه شيء من كذا    ، ممكن أن يكون فيه رونق     ،يكون أبيض أن  مكن  م ، لكن يمكن أن يلمع    ،ال
  كون هيئة الحديد أجمل من هيئة الذهب والفـضة        ت لكن بالتهذيب    ،رته هل ينقلب إلى حديد؟ ال     الذهب مهما غب، 

 ،مثل نور العين مـع ضـوء الـشمس    :  فهي كما قلت   ، لكن القابلية أصل في هذا     ، فالتهذيب له أثر   ،ممكن هذا 
 وإذا كان اإلنسان في وسط النهـار لكـن   ،ى ير لكن في مكان مظلم ال، يبصراإلنسان إذا عنده نور في العين 

 ،ك النظريات والمدارس التي يختلف أصحابها      بعيداً عن تل   ، فالبد من وجود هذا وهذا     ،العين ما تبصر ما يرى    
  . واهللا أعلم، فهذا غير صحيح،ن القضية وهؤالء يأخذون الطرف اآلخرهؤالء يأخذون طرفاً م

 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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