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 السال علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 م�سم هللا الرحمن الرحی

 .نبینا محمد، وعلى آله وصحبهعالمین، وصلى هللا وسلم على الحمد هلل رب ال 
 قال اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى: 
ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم} َقْوُلُه َتَعاَلى: "  ِه: َهـِذِه اْآلَ�ـُة َوالَِّتـي َ�ْعـَدَها ِإَلـى َقْوِلـ ]٦[الحشر:{َوَما َأَفاَء للااَّ

  یِه َعْشُر َمَساِئَل: فِ ] ٧[الحشر: {َشِدیُد اْلِعَقاِب}
ُ َتَعـاَلى َعلـى َرُسـوِلهِ َ�ْعِني َما رَ  ]٦[الحشر: }للااَُّ  {َوَما َأَفاءَ  اْألُوَلى: َقْوُلُه َتَعاَلى: ُه للااَّ َأْمـَواِل  ِمـنْ  دَّ

 ..."]٦[الحشر: {َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْیِه}، َبِني النَِّضیرِ 
ه و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم 

ــاَء للااَُّ َعَلــى َرُســوِلهِ {: -جــلَّ وعــال–ففــي قولــه  :�عــدأجمعــین أمــا  قولــه الشــارح  ]٦[الحشــر: }َوَمــا َأَف
ه : للظـل فـيء؛ ألنـوهـي الرجـوع فیقـال ةلفیئـاي ما رده هللا تعـالى "الفـيء" مـن المصنف المفسر �عن

فهـل هـذه األمـوال التـي أفائهـا هللا وأرجعهـا علـى رسـوله ، إلـى جهـة المشـرق جع مـن جهـة الغـرب یر 
لك من أموال بني النضیر �انت للمسلمین ثم استولى علیها بني النضیر ثم أرجعها هللا إلـیهم، و�ـذ

 �مكن أن �قال هذا؟ .فالفيء �له
 طالب: أل

جـة عـن "الغنیمة" ما �انت ناتل، وأن "الفيء" �حصل علیه بال قتا أوًال: الفرق بین الفيء والغنیمة:
ثـم أخـذ منـه  -علیـه الصـالة والسـالم–. هل �ان للرسـول ه�عني ما رده هللا تعالى على رسول .قتال

 ا، هــل هــوواألصــل أنــه جمیــع مــا ینتفــع �ــه فــي هــذه الــدنی -جــلَّ وعــال–المــال مــال هللا  ثــم رد إلیــه؟
 ر مـن المسـلمین، وفـي یـوم القیامـةلتقصـی إلهیـة للناس �لهم أو للمسلمین �شر�هم فیـه غیـرهم لحكـم

أن �ــل مــا ینتفــع �ــه  �عنــي شــیخ اإلســالم �قــرر ؟المنتفــع بهــا خالصــة للمــؤمنین نیــاعتكــون هــذه األ
الم شـــیخ �ـــ ]؟٥[المائـــدة: }َوَطَعـــاُمُكْم ِحـــلٌّ َلُهـــمْ { :فمـــاذا عـــن قولـــه .ال لغیـــرهم ســـلمینإنمـــا �حـــل للم

تبـع مـن �ـه، واآأ�احهـا لمـن  -�هللا جـلَّ وعـال ،- وعالجلَّ –اإلسالم مبني على أن هذه األموال هلل 
 .له دون غیـرهم فكـأنهم أخـذوها �غیـر حـق فلمــا عـادت إلـى المسـلمین �غیـر قتـال صـارت "فــيًء"رسـ
رره شــیخ ] هــل معنــى هــذا أو هــذا یــرد علــى مــا قــ٥[المائــدة: }َوَطَعــاُمُكْم ِحــلٌّ َلُهــمْ { ...ب نســائكمیــط

 اإلسالم؟
 نعمطالب: 

 ها 
 نعم: طالب
 لماذا؟

 طالب: 
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 .] �عني: �حل لهم أكل طعامكم٥[المائدة: }َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهمْ {كیف؟ 
 طالب:.................

 طالب:..................
األصـــل عنـــد شـــیخ اإلســـالم أن جمیـــع األعیـــان المنتفـــع بهـــا حـــالٌل للمـــؤمنین فقـــط  ...أن األصـــل

ف األصـــل؛ ألن الكـــافر �صـــدد أن یـــدعى إلـــى �شـــار�هم غیـــرهم علـــى خـــالف األصـــل علـــى خـــال
 �سبون. ه، وذر�ته.ءاب فإال ُقتل واستبیح ماله، ونسااإلسالم فإن استج

جـــل وعـــال: –مـــا معنـــى الحـــل الـــذي �قـــرره شـــیخ اإلســـالم، ومـــا معنـــى الحـــل الـــذي جـــاء فـــي قولـــه 
 ]؟٥[المائدة: }َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهمْ {

 طالب:...............
 .......طالب:.......

 ذ�حنا حلٌّ لهم، وذ�حهم حلٌّ لنا. هو �قصد ،ال
 طالب:............

 نعم
 طالب:.................
 ؟�عني أنه مما أبیح لهم

 طالب: نعم
علیــه –. طیــب لمــا �عطــي النبــي متبــاح لهــم أو مــا حــرم علــیهم �خصوصــه�خــالف المیتــة مــثًال ال 

ة علیـه الصـال-، وفي قولـه دیها عمر ألٍخ له مشركلعمر، و�ه الُحلَّة من الحر�ر -الصالة والسالم
هـل نقــول أن هــذا مـن �ــاب االســتحالل ال . »إنمــا هــي لهـم فــي الــدنیا ولكـم فــي اآلخــرة« :-والسـالم

ون �ـالفروع یـدخل فـي هـذه مخـاطب �ال هـموال یرون فـي ذلـك شـيء، و ، من �اب الحالل؟ �ستحلونها
ه، رجـع إلـى أهلـ .ذا المـال رجـع إلـى أهلـه الحقیقیـینالمراد أن معنى "الفيء": الرجوع فه .المحرمات

 و�ال في األصل أنه ال یباُح لغیرهم؛ إال من �اب وضع الید فقط فإذا حصـل مخالفـة مـن المسـلمین
رجـع و سلط علیهم من �أخذ من أموالهم إما �قتاٍل أو غیره، ثم إذا عاد المسلمون إلى دینهم أخذوه، 

 ون "غنیمة" أو �غیر قتال فیكون إلیهم، وفاء إلیهم إما �قتال فیك
 طالب: فيءً 
  ."فيًء" نعم

 طالب:..............
 ...لمن قبل

 طالب:...........
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 .التي ینتفع بها ال على وجهه الشرعي، إنما �حل للمسـلمین فقـط واألعیان هم �ل أخذهم لألموال 
 لمن �ستعینوا �ه على طاعته. -جل وعال–أ�احه هللا 

 .طالب:.............
 إي

 طالب:..............
 .هذه من خصائص هذه األمة

 طالب:..........
 .من �ل أمة، لكن یبقى أن �یفیة االنتفاع �ه �ختلف من ُأمة إلى ُأمة ،إي

 طالب:...........
 ...ثانیة بدون "واو" مع أن المتبادربق األولى "�الواو"، والهل من جواب عن سَ 

 طالب:...........
بــدون واو والثانیــة تكــون بــواو تعطــف علیهــا، �عنــي عنــد�م فــي المتــون فــي متــون  أن األولــى تكــون 

ال؟ �عطــف الثــاني  أو یحعــن بــن عمــر. صــحو الحــدیث أول حــدیث �قــال: عــن أبــي هر�ــرة، والثــاني 
 ...الكتاب ما فیه شيء ال تطلعوه ؟خوانإجواب �ا  یوجدهل من جواب؟  ؟على األول لكن هنا
 طالب:............

 كیف؟
 الب:............ط

 طالب:...............
 ما �جي أبدًا ما �مكن.  ؟و�مكن �عطف المتقدم على المتأخر

 طالب:.............
 على اآل�ة السا�قة؟ ؟�عني هو العطف على ما سبق

 �ختلف؟ أو ة عن العطف؛ ألن الحكم واحدعلى اآل�ة السا�قة معروف انتهینا، لكن قطع الثانی
ال؟ �ـة األنفـآ�ة الحشر التـي قبلهـا أو �معنـى آ�معنى  يهل ه :نیة فیها خالٌف �بیرألن اآل�ة الثا 

إن �انت �معنى آ�ة األنفال فال �مكن أن تعطف على آ�ة الحشر،  .وسیأتي �الم المؤلف في هذا
ة طیب لو أردنا مظنة تتكلم لوجود هذه "الواو" في اآل�ـ .وهذا الذي یرجح �سببه عدم وجود العطف

لمـاذا عطـف هـذه �ـالواو، وهـذه ، الثانیة �تـاب متخصـص فـي هـذا األمـروعدمها في اآل�ة  األولى،
 أشــرنا هــذاالحــرف، ولمــاذا نقــص هــذا الحــرف؟ �الفــاء؟ لمــاذا قــدم هــذا، ولمــاذا أخــر؟ لمــاذا زاد هــذا 

 ماذا؟�تاب  ...إلیه مراراً 
 ...............طالب:
 ...............طالب:
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 ...ال .في المناسبات  ..ال
 طالب:.............

مجلد واحد متخصص في هذه التـي تـزداد، والتـي ال تـنقص حـرف �حـرف. لمـاذا زاد في ، �تاب ال
 في آ�ة البقرة الواو، ونقصها في آ�ة �ذا؟

 طالب:.............
ُه َواْسـَتَوى { :وذ�رناه إن �نتم تذ�رون  ...ال ولـم  ة القصـص،] فـي سـور ١٤[القصـص: }َوَلمَّا َبَلَغ َأُشـدَّ

 ثاني. من یذ�رنا �ه؟ �ضًا في موضعذ�رناه أ .تذ�ر في یوسف
 ]    ٢٠[�س: }َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِدیَنِة َرُجٌل َ�ْسَعى{طالب: 
ــِة َرُجــٌل َ�ْســَعى{نعــم،  لعلكــم  }مدینــةوجــاء رُجــٍل مــن أقصــى ال{] ٢٠[�ــس: }َوَجــاَء ِمــْن َأْقَصــى اْلَمِدیَن

 تذ�رون الكتاب.
 تنز�ل وغرة التأو�لطالب: ُدرة ال

 هذا ال �ستغنى عنه طالب علم. .نعم "ُدرة التنز�ل وُغرة التأو�ل" للخطیب اإلسكافي
اُس ُكـوَن النَّـ�َ َوَلـْوال َأْن { �سم هللا �ا شیخ. ما یـرد علـى �ـالم شـیخ اإلسـالم قولـه تعـالى: طالب:

 ]  ٣٣[الزخرف: }ُأمًَّة َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َ�ْكُفرُ 
 لیس من �اب التملیك.  .استیالئهم علیها اآلن، مثل استیالئهم علیها اآلن على مثلأنه ى یبق

 طالب: اسم الكتاب
 طالب: اسم الكتاب

 خطیب االسكافيللدرة التنز�ل وُغرة التأو�ل  
 طالب:..........

 فیها؟ ماذا ...طیب
 طالب:............

 الــذي أن �كــون مــن �ــاب التملیــك الملــك التــامأضــافه إلیــه �ســبب وضــع الیــد، ال یلــزم  ...مــال لــه
 یتصرف تصرفًا تامًا من غیر مؤاخذه. 

�َجافُ ]٦[الحشر:{َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْیِه} " ْیرِ : َأْوَضْعُتْم َعَلْیِه. و"اإلِْ �َضاُع ِفي السَّ ْسـ ": اإلِْ َراُع؛ َوُهَو اإلِْ
ْكُتهُ ُ�َقاُل: َوَجَف اْلَفَرُس ِإَذا َأْسَرَع، َوَأْوَجْفتُ   ٍل: ْنُه َقْوُل َتِمیِم ْبِن ُمْقبِ ْبُتُه؛ َومِ  َوَأْتعَ ُه َأَنا َأْي َحرَّ
 ُلَهاَقاَمَذاِو�ُد ِ�ـاْلِبیِض اْلَحـِدیِث ِصـ

 
كْ   ْكِب َأْحَیاًنا ِإَذا الرَّ  واْوَجفُ أَ ُب َعِن الرَّ

 
 
ِبُل، َواِحُدَها َراِحَلة. َ�ُقول: َلْم َتْقَطُعـوا إِ  ًة؛ َوِ�نََّمـا َوالرَِّكاُب اإلِْ ًة َوَال َلِقیـُتْم ِبَهـا َحْرً�ـا َوَال َمَشـقَّ َلْیَهـا ُشـقَّ

ِبًال؛ ِإالَّ النَِّبـيَّ َكاَنْت ِمَن اْلَمِدیَنِة َعَلى ِمیَلْیِن؛ َقاَلُه اْلَفرَّاُء. َفَمَشْوا ِإَلْیَها َمْشًیا َوَلْم َیْرَكُبوا َخْیًال َوَال إِ 
ُ َعَلْیِه َوَسـلَّ  َم َفِإنَّـُه َرِكـَب َجَمـًال، َوِقیـَل: ِحَمـاًرا َمْخُطوًمـا ِبِلیـٍف، َفاْفَتَتَحَهـا ُصـْلًحا َوَأْجَالُهـْم َصلَّى للااَّ
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ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َأْن ُ�ْقِسَم َلُهْم َفَنَزَلـْت: ُ  َوَأَخَذ َأْمَواَلُهْم. َفَسَأَل اْلُمْسِلُموَن النَِّبيَّ َصلَّى للااَّ {َوَمـا َأَفـاَء للااَّ
اْآلَ�ـَة. َفَجَعـَل َأْمـَواَل َبِنـي النَِّضـیِر ِللنَِّبـيِّ َصـلَّى ] ٦[الحشـر:ى َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْیِه} َعلَ 

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َبـْیَن ا ًة َ�َضُعَها َحْیُث َشاَء؛ َفَقَسَمَها النَِّبيُّ َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َخاصَّ  اِجِر�َن.ْلُمَهـللااَّ
: َوَرَواُه اْبُن َوْهٍب َعْن َماِلٍك؛ َوَلْم ُ�ْعِط اْألَْنَصاَر ِمْنَهـا َشـْیًئا ِإالَّ َثَالَثـَة َنَفـٍر  ُمْحَتـاِجیَن؛ َقاَل اْلَواِقِديُّ

ـمَِّة. َوقِ  یـَل: ِإنََّمـا َأْعَطـى ِمْنُهْم َأُبو ُدَجاَنَة ِسَماُك ْبُن َخَرَشَة، َوَسـْهُل ْبـُن ُحَنْیـٍف، َواْلَحـاِرُث ْبـُن الصِّ
َلـُه  َرُجَلْیِن، َسْهًال َوَأَ�ا ُدَجاَنَة. َوُ�َقاُل: َأْعَطى َسْعَد ْبَن ُمَعـاٍذ َسـْیَف اْبـِن َأِبـي اْلُحَقْیـِق، َوَ�ـاَن َسـْیًفا

ْعُد ْبـُن َوْهـٍب؛ َأْسـَلَما ِذْ�ٌر ِعْنَدُهْم. َوَلْم ُ�ْسِلْم ِمْن َبِني النَِّضـیِر ِإالَّ َرُجـَالِن: ُسـْفَیاُن ْبـُن ُعَمْیـٍر، َوَسـ
ـا َأَفـاَء َوِفي َصِحیِح ُمْسِلٍم: َعْن ُعَمَر َقاَل:  َأْمَواِلِهَما َفَأْحَرَزاَها. َعَلى َ�اَنـْت َأْمـَواُل َبِنـي النَِّضـیِر ِممَّ

ُ َعَلى َرُسوِلِه ِممَّا َلـْم ُیوِجـْف َعَلْیـِه اْلُمْسـِلُموَن ِ�َخْیـٍل َوَال ِرَ�ـاٍب، َوَ�ا ُ َعَلْیـِه للااَّ َنـْت ِللنَِّبـيِّ َصـلَّى للااَّ
ًة، َفَكاَن ُیْنِفُق َعَلى َأْهِلِه َنَفَقَة َسَنٍة، َوَمـا َ�ِقـَي َ�ْجَعُلـُه ِفـي اْلُكـَراعِ  ًة ِفـي  ،َوَسلََّم َخاصَّ ـَالِح ُعـدَّ َوالسِّ

ُ َعْنُهَمـا-َسِبیِل للااَِّ َتَعاَلى. َوَقاَل اْلَعبَّاُس ِلُعَمـَر  : اْقـِض َبْیِنـي َوَ�ـْیَن َهـَذا اْلَكـاِذِب اْآلِثـِم -َرِضـَي للااَّ
ُ َعْنهُ -اْلَغاِدِر اْلَخاِئِن  ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْمَواِل َبِني النَِّضیِر. -َ�ْعِني َعِلی�ا َرِضَي للااَّ  "ِفیَما َأَفاَء للااَّ

ا الخــائن �قولهــ ،، اآلثــم، الغــادربالكــاذ :أوصــاف الذمیــةو فــي مثــل هــذه األوصــاف، وهــذه المــذام 
تمـل لكـن ال تحتمـل فـي موضـٍع أخـر ، وفي حال غضب تحأخر هذه تحتمل ابيصحفي صحابي 

 شخٍص أخر. من و 
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّ " َال: َقـا »، َمـا َتَرْكَنـاُه َصـَدَقةٌ َال ُنـوَرثُ «: َم َقـالَ َفَقاَل ُعَمُر: َأَتْعَلَمـاِن َأنَّ النَِّبـيَّ َصـلَّى للااَّ

ُ  َمُر: ِإنَّ للااََّ َعزَّ َوَجلَّ َ�اَن َخصَّ َرُسوَلُه َصـلَّىَنَعْم. َقاَل عُ  ـَلْیـِه َوَسـلَّ عَ للااَّ ـٍة َوَلـْم ُ�َخصِّ ْص َم ِ�َخاصَّ
ُ َعَلـى َرُسـوِلِه ِمـْن َأْهـلِ ِبَها َأَحًدا َغْیَرُه. َقاَل:  ُسـوِل}َفِللَّـِه وَ   اْلُقـَرى {َمـا َأَفـاَء للااَّ َمـا  ]٧[الحشـر: ِللرَّ

ُ َعلَ  َصـلَّ ْل َقـَرَأ اْآلَ�ـَة الَِّتـي َقْبَلَهـا َأْم َال، َفَقَسـَم َرُسـوُل للااَِّ َأْدِري هَ  ْمـَواَل َبِنـي ْیـِه َوَسـلََّم، َبْیـَنُكْم أَ ى للااَّ
 َصـلَّى وُل للااَِّ ْلَمـاُل؛ َفَكـاَن َرُسـِقَي َهَذا ا�َ  َحتَّى النَِّضیِر، َفَ�للااَِّ َما اْسَتْأَثَرَها َعَلْیُكْم َوَال َأَخَذَها ُدوَنُكمْ 

ُ َعَلْیــِه َوَســلََّم َ�ْأُخــُذ ِمْنــُه َنَفَقــَة َســَنٍة، ُثــمَّ َ�ْجَعــُل َمــا َجــُه اْلَحــِدیَث ِ�ُطوِلــِه، خَ  . الِ ْســَوَة اْلَمــَ�ِقــَي أُ  للااَّ رَّ
ــا َتــَرَك َبُنــو النَِّضــیِر ِدَ�ــاَرُهْم َوَأْمــَواَلُهْم   ْن َ�ُكــوَن َلُهــْم ِفیَهــا َحــظٌّ  أَ ُمْســِلُمونَ َلــَب الْ طَ ُمْســِلٌم. َوِقیــَل: َلمَّ

ُ َتَعاَلى َأنََّها َفْيٌء، َوَ�انَ  ًما َوَقاَتُلوا ؛ ِألَنَُّهْم ُحوِصُروا َأ�َّاُض اْلِقَتالِ مَّ َ�عْ َجَرى ثَ  قد َكاْلَغَناِئِم؛ َفَبیََّن للااَّ
 "َوُقِتُلوا.

ء" دون قتـال فمثلهـا �كـون "فـيبـ ما دام أخذوها ُصلحا .قتال لقسمت بینهم��عني لو فتحوها عنوة، و 
علــى مذهبیــه مــن یــرى أن مكــة فتحــت عنــوة قــال:  مثــل هــذا مــا قیــل فــي دور مكــة، و�ــل .ال �قســم

خالفـــه، ومـــن قـــال: إنهـــا فتحـــت هـــذا القـــول، و�ن �ـــان الواقـــع � ىضـــتقســـمت بـــین الغـــانمین هـــذا مق
صـلى –؛ ألن النبـي قال: لم تقسم، والذي �ظهر أنها فتحت عنوة، وال قسمت بین الغـانمین صلحا.

مـن یهـا ، وأ�قـى �أیـدیهم مـا ف»اذهبـوا فـأنتم الطلقـاء«علـیهم  مـن ؛علـى أهلهـا مـنَّ  -هللا علیه وسـلم
 أموال فمكة لها خصوصیة.



 
 

 
 
 

٧  
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 طالب:............
 نعم

 طالب:............
 ؟ینأ

 طالب:.............
م الـــدور، مـــا وزع هـــذه مـــا قســـ -علیـــه الصـــالة والســـالم-النبـــي  أن حجـــتهم ،صـــلحالـــذین �قولـــون ال

ن تكــون البیــوت غنــائم عنــوة مقتضــاه أوالــذي �قــول  .هنــا صــلح .البیــوت بیــوت مكــة علــى الغــانمین
هل هي بید أهلها الذین �سكنون، و�تعاقبون على سـكنها مـن  :الخالف في دور مكة .مثل األموال

بیـوت مكـة لـیس  فـي الـزمن األول �ـان �اب التملیك التام أو هو من �اب اختصاص حتى قیل أنـه
 من شاء دخلها. ،لها أبواب

 طالب:............
 . نفس الشيء

ِقَتـاِل َوَجـَرى اْلِحَصـاُر، َمَبـاِدُئ الْ  ْل َجـَرى ُثمَّ َصاَلُحوا َعَلى اْلَجَالِء. َوَلْم َ�ُكْن ِقَتاٌل َعَلى التَّْحِقیِق؛ َبـ"
ُ ِتْلَك اْألَْمَواَل ِبَرُسوِلِه َصلَّى للااَُّ  ُ َتَعـالَ اَل ُمَجاِهـدٌ َم. َوَقـ َعَلْیـِه َوَسـلَّ َوَخصَّ للااَّ ى َوَذكَّـَرُهْم : َأْعَلَمُهـُم للااَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َوَنَصَرهُ  ة.ِر ُ�َراٍع وَ ْم ِ�َغیْ َأنَُّه ِإنََّما َنَصَر َرُسوَلُه َصلَّى للااَّ  "َال ُعدَّ
 {َمــا َأَفــاءَ  :الفــيء؟ وفــي اآلیتــینبهــذا  -علیــه الصــالة والســالم–مــا الــدلیل علــى خصوصــیة الرســول 

، لكـن فـي تقتضـي توز�عـهمـا  .الـدلیل أنـه فـي اآل�ـة األولـى مـا وزع .]٧:٦[الحشرللااَُّ َعَلى َرُسوِلِه} 
ـِبیِل}  ِن َواْبـنِ َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَ�ـى َواْلَیَتـاَمى َواْلَمَسـاِكی{ :اآل�ة الثانیة ]، لكـن هـل ٧حشـر:[الالسَّ

 �ـة األنفـالآٌة �أو هـي ملحقـ هي ملحقة �الفيء في اآل�ـة التـي قبلهـا ال �عطـى الغـانمون منهـا شـيء
 �الم المؤلف؟  فيعلى ما سیأتي 

َ ُ�َسلُِّط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َ�َشاُء}"   " اِئِه.ِمْن َأْعدَ  ]٦[الحشر: {َوَلِكنَّ للااَّ
 َأيْ 
َ ُ�َســلُِّط ُرُســَلُه َعَلــ"  ْعَداِئــِه. َوِفــي َهــَذا َبَیــاٌن َأنَّ ِتْلــكَ ِمــْن أَ َأْي  ]٦[الحشــر: ى َمــْن َ�َشــاُء}{َوَلِكــنَّ للااَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّ  ًة ِلَرُسوِل للااَِّ َصلَّى للااَّ  "َأْصَحاِ�ه. َم ُدونَ اْألَْمَواَل َ�اَنْت َخاصَّ
 طالب:............

 ؟ما وجهه
 طالب:............

 .ء هللا"؟ هذا الجواب، و�ل جواب �حتاج إلى "واو"�قول: وما، وله �قول: "ما أفا
 طالب:..............

 .�عني ما تنازعتم بدونهم
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 طالب:..............
 ما لها وجهه.

ُ َعَلـى َرُسـوِلِه ِمـْن أَ الثَّاِنَیُة: َقْوُلُه َتَعاَلى: " َقـاَل اْبـُن َعبَّـاس:  ]٧[الحشـر: َرى}ْهـِل اْلُقـ{َمـا َأَفـاَء للااَّ
ــاٍم ِمــَن َالَثــِة أَ ْ�َظــُة َوالنَِّضــیُر، َوُهَمــا ِ�اْلَمِدیَنــِة َوَفــَدُك، َوِهــَي َعَلــى ثَ ِهــَي ُقرَ   ْلَمِدیَنــِة َوَخْیَبــر. َوُقــَرى ا�َّ

ُ ِلَرُســوِلِه. َوَ�ــیََّن َأنَّ ِفــي َذِلــكَ  ــ اْلَمــالِ ُعَرْ�َنــَة َوَ�ْنُبــُع َجَعَلَهــا للااَّ ــ الَّــِذي َخصَّ ُســوِل َعَلْیــِه السَّ َالُم ُه ِ�الرَّ
ُسوِل َنَظًرا ِمْنُه ِلِعَباِدِه. َوَقْد َتَكلََّم الْ  ْل َمْعَناُهَما ْآلَ�ِة َوالَِّتي َقْبَلَها، هَ ا ِفي َهِذِه ُعَلَماءُ ُسْهَماًنا ِلَغْیِر الرَّ

 "...َواِحٌد َأْو ُمْخَتَلٌف، َواْآلَ�ُة الَِّتي ِفي اْألَْنَفالِ 
 �ة الثانیة على األولى، واضـح االخـتالف؛ ألنهـا قسـمتمطلع اآلیتین متحد ثم �عد ذلك تختلف اآل

 بین أصناف واألولى ما فیها تقسیم، و�ن �ان مطلع اآلیتین واحدًا.
ِتـي ِفـي ْو ُمْخَتَلـٌف، َواْآلَ�ـُة الَّ ا َواِحـٌد أَ ْعَناُهَمـَوَقْد َتَكلََّم اْلُعَلَمـاُء ِفـي َهـِذِه اْآلَ�ـِة َوالَِّتـي َقْبَلَهـا، َهـْل مَ "

ــاَلى: اْألَنْ  ــُه َتَع ــْوٌم ِمــَن اْلُعَلَمــاِء: ِإنَّ َقْوَل ــاَل َق ــاِل؛ َفَق ــاَء للااَُّ {َمــا أَ َف  ُســوِلِه ِمــْن َأْهــِل اْلُقــَرى} َعَلــى رَ َف
َي َلـَمْنُسوٌخ ِ�َما ِفي ُسوَرِة اْألَْنَفاِل ِمـْن َ�ـْوِن اْلُخُمـِس ِلَمـنْ ] ٧[الحشر: َمـاُس اْألَْرَ�َعـُة ُه، َواْألَخْ  ُسـمِّ

ْسَالِم ُتْقَسُم اْلَغِنیَمُة َعَلـى َهـِلَمْن  ِل اإلِْ َهـا  َ�ُكـوُن ِلَمـْن َقاَتـَل َعَلیْ ْصـَناِف َوَال ِذِه اْألَ َقاَتَل. َوَ�اَن ِفي َأوَّ
ُصـْلٍح  �ِ اَل َقْوٌم: ِإنََّما َغـِنمَ َماِلٍك. َوقَ  َوُه َعنْ َشْيٌء. َوَهَذا َقْوُل َیِز�َد ْبِن ُروَماَن َوَقَتاَدَة َوَغْیِرِهَما. َوَنحْ 

َ َتَعـ  اْألُوَلـى ِللنَِّبـيِّ َصـلَّى للااَُّ ِه َفْیًئـا وَ اَلى ِفیـِمْن َغْیِر ِإ�َجاِف َخْیٍل َوَال ِرَ�اٍب؛ َفَیُكـوُن ِلَمـْن َسـمَّى للااَّ
ًة، ِإَذا َأَخَذ ِمْنُه َحاَجَتُه َ�اَن اْلَباِقي ِفي ى اَل َمْعَمـٌر: اْألُوَلـیَن. َوَقـ اْلُمْسِلمِ َمَصاِلحِ  َعَلْیِه َوَسلََّم َخاصَّ

ــلََّم وَ  ــِه َوَس ُ َعَلْی ــلَّى للااَّ ــيِّ َص ــُة،ِللنَِّب ــَي اْلِجْزَ� ــُة ِه ــَراجُ  الثَّاِنَی ــَنالِ  َواْلَخ ــهِ ْألَْص ــْذُكوَرِة ِفی ــُة َوالثَّ  ِف اْلَم اِلَث
ـاِفعِ ااْلَغِنیَمُة ِفي ُسوَرِة اْألَْنَفـاِل ِلْلَغـاِنِمیَن. َوَقـاَل َقـْوٌم ِمـْنُهُم  ْي َمـا ْعَنـى اْآلَیَتـْیِن َواِحـٌد؛ أَ : ِإنَّ مَ يُّ لشَّ

ـَم َعَلـى َخْمَسـِة َأْسـ اِر ِ�َغْیـِر ِقَتـاٍل ُقسِّ ُ َ�َعـٌة ِمْنَهـُهٍم؛ َأرْ َحَصَل ِمْن َأْمَواِل اْلُكفَّ َلْیـِه عَ ا ِللنَِّبـيِّ َصـلَّى للااَّ
  َعَلْیـِه َوَسـلََّم َأْ�ًضـا َصـلَّى للااَُّ  للااَِّ ٌم ِلَرُسـولِ َوَسلََّم. َوَ�اَن اْلُخُمُس اْلَبـاِقي َعَلـى َخْمَسـِة َأْسـُهٍم: َسـهْ 

ـَدقَ ُهـْم ُمنِ ِألَنَّ  -َوُهْم َبُنـو َهاِشـٍم َوَ�ُنـو اْلُمطَِّلـِب -َوَسْهٌم ِلَذِوي اْلُقْرَ�ى  َة َفُجِعـَل َلُهـْم َحـقٌّ ِفـي ُعـوا الصَّ
 .."اْلَفْيِء. َوَسْهٌم ِلْلَیَتاَمى. َوَسْهٌم ِلْلَمَساِكیِن.

؟ الصـدقة ال تحـل لمحمـد ولَّـه -بنـي المطلـب ببنـي هاشـم-الخالف بین أهل العلم هـل یلحـق  على
، وهم بنو هاشـم فـدخولهم معـروف، وال إشـكال فیـه لكـن دخـول -علیه الصالة والسالم–آلل محمد 

بنـــي المطلـــب بنـــاًء علـــى أنهـــم مـــع بنـــي هاشـــم لـــم �ختلفـــوا فـــي جاهلیـــٍة وال إســـالم فبعضـــهم قـــالوا: 
 م من الخمس و�حرامهم من الصدقة.إعطائه

ُ َعَلْیـِه َوَسْهٌم ِلْلَیَتاَمى. " ِبیِل. َوَأمَّا َ�ْعَد َوَفاِة َرُسوِل للااَِّ َصـلَّى للااَّ َوَسْهٌم ِلْلَمَساِكیِن. َوَسْهٌم ِالْبِن السَّ
ُ َعَلْیـهِ  ـاِفِعيِّ ِفـي َقـْوٍل  َوَسلََّم، َفالَِّذي َ�اَن ِمَن اْلَفـْيِء ِلَرُسـوِل للااَِّ َصـلَّى للااَّ َوَسـلََّم ُ�ْصـَرُف ِعْنـَد الشَّ

ــ ــِه الصَّ ُســوِل َعَلْی ــاَم الرَّ ــاِئُموَن َمَق ــُم اْلَق ــوِر؛ ِألَنَُّه ــي الثُُّغ ــاِل ِف ــِدیَن ِلْلِقَت ــِدیَن اْلُمَتَرصِّ ــى اْلُمَجاِه َالُة ِإَل
َالُم. َسدِّ الثُُّغـوِر َوَحْفـِر اْألَْنَهـاِر َوِ�َنـاِء من ِمیَن : ُ�ْصَرُف ِإَلى َمَصاِلِح اْلُمْسلِ لهَوِفي َقْوٍل آَخَر  َوالسَّ
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ْهُم الَِّذي َ�انَ  ُم اْألََهمُّ َفاْألََهمُّ، َوَهَذا ِفي َأْرَ�َعِة َأْخَماِس اْلَفْيِء. َفَأمَّا السَّ َلُه ِمْن ُخُمِس  اْلَقَناِطِر؛ ُ�َقدَّ
ُ َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِبـَال ِخـَالٍف؛ َ�َمـا َقـاَل اْلَفْيِء َواْلَغِنیَمـِة َفُهـَو ِلَمَصـاِلِح اْلُمْسـِلمِ  یَن َ�ْعـَد َمْوِتـِه َصـلَّى للااَّ

َالُم:  َالُة َوالسَّ َوَقـْد َمَضـى . »َلْیَس ِلي ِمْن َغَناِئِمُكْم ِإالَّ اْلُخُمـُس، َواْلُخُمـُس َمـْرُدوٌد ِفـیُكمْ «َعَلْیِه الصَّ
َذِلَك َما َخلََّفـُه ِمـَن اْلَمـاِل َغْیـُر َمـْوُروٍث، َبـْل ُهـَو َصـَدَقٌة ُ�ْصـَرُف اْلَقْوُل ِفیِه ِفي ُسوَرِة "اْألَْنَفاِل". َو�َ 

ـَالُم:  َوِقیـَل: ، »ِإنَّـا َال ُنـَورُِّث، َمـا َتَرْكَنـاُه َصـَدَقةٌ «َعْنُه ِإَلى َمَصـاِلِح اْلُمْسـِلِمیَن؛ َ�َمـا َقـاَل َعَلْیـِه السَّ
ِه َصلَّى للااَُّ   ". َعَلْیِه َوَسلَّمَ َكاَن َماُل اْلَفْيِء ِلَنِبیِّ

]، ٥ر�م:[مـ ُثِنـي}َفَهـْب ِلـي ِمـْن َلـُدْنَك َوِلی�ـا، َیرِ {وتقدم في دعاء ز�ر�ا في مطلع سورة مر�م من قوله: 
ألن األنبیـاء ال  ] عرفنـا أن المـراد �ـاإلرث لـیس إرث المـال؛٦[مـر�م: }{َیِرُثِني َوَ�ِرُث ِمـْن آِل َ�ْعُقـوبَ 

 األمة من �عده ورعایتهم. ةو�نما هو إرث العلم وحیاط صدقة، ما تر�وه ،یورثون 
ُ َعَلْیـِه َوَسـلََّم،" ـِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلـى َرُسـو {َمـَعـاَلى: تَ ِلَقْوِلـِه  َوِقیَل: َ�اَن َمـاُل اْلَفـْيِء ِلَنِبیِّ  ِلِه}ا َأَفـاَء للااَّ

 ". َماًال َفَأَضاَفُه ِإَلْیِه؛ َغْیَر َأنَُّه َ�اَن َال َیَتَأثَّلُ ] ٦[الحشر:
ال قد إتأتیه األموال فال �قوم من مكانه  -علیه الصالة والسالم –النبي  .�عني ال �جمع، وال �قتني

مــا �ســرني أن �كــون لــي مثــل ُأحــٍد ذهبــًا تــأتي علیــه ثالثــة، « .اللهــم صــلي علــى محمــد .وزعهـا �لهــا
إلیـه  ، وأنـه أقـرب-جلَّ وعـال–كل هذا �قینًا �ما عند هللا  »أرصده لدین روعندي منه دینار إال دینا

�ــل مــا قــل الیقــین �ثــر  .، و�ــل مــا زاد الیقــین ســُهل البــذل-علیــه الصــالة والســالم–ممــا فــي یــده 
 �هللا المستعان.  .الشح، واإلمساك

 َقاِضـي َأُبـو َ�ْكـرِ . َقـاَل الْ ْلُمْسـِلِمینَ اَصاِلِح ِإنََّما َ�اَن َ�ْأُخُذ ِ�َقْدِر َحاَجِة ِعَیاِلِه َوَ�ْصِرُف اْلَباِقي ِفي مَ "
: َال ِإْشَكاَل َأنََّها َثَالَثُة َمَعاٍن ِفي َثَالِث آَ�اتٍ  ـا ْبُن اْلَعَرِ�يِّ ِذي {ُهـَو الَّـوَلـى َفِهـَي َقْوُلـُه: ْآلَ�ـُة اْألُ ا؛ َأمَّ
ِل  {َوَمـا  َقـاَل َتَعـاَلى: ُثـمَّ  ]٢[الحشـر: ْلَحْشـِر}اَأْخَرَج الَِّذیَن َ�َفُروا ِمـْن َأْهـِل اْلِكَتـاِب ِمـْن ِدَ�ـاِرِهْم ِألَوَّ

ُ َعَلــى َرُســوِلِه ِمــْنُهْم} ْوَجْفــُتْم َفَمــا أَ { اِب َمْعُطوًفــا َعَلــْیِهْم.َ�ْعِنــي ِمــْن َأْهــِل اْلِكَتــ] ٦[الحشــر: َأَفــاَء للااَّ
نََّهـا اَل ُعَمـُر: إِ َقـَذِلَك قَّ َلُكـْم ِفیـِه، َوِلـُیِر�ُد َ�َما َبیَّنَّا؛ َفَال َحـ] ٧:٦[الحشر َعَلْیِه ِمْن َخْیٍل َوال ِرَ�اٍب}

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم، َ�ْعِنـ َ�ـٌة ا َ�ـاَن ِمْثُلَهـا. َفَهـِذِه آلنَِّضـیِر َوَمـي َبِنـي اَكاَنْت َخاِلَصًة  ِلَرُسوِل للااَِّ َصلَّى للااَّ
  "َواِحَدٌة َوَمْعًنى ُمتَِّحٌد.

ُسـوِل}فَ ِل اْلُقَرى  ِمْن َأهْ  َعَلى َرُسوِلهِ {َما َأَفاَء للااَُّ اْآلَ�ُة الثَّاِنَیُة: َقْوُلُه َتَعاَلى: " ] ٧[الحشـر: ِللَِّه َوِللرَّ
ِل.  ِل ِلُمْسَتَحقٍّ َغْیِر اْألَوَّ َال َشـَك ِفـي اِلَثَة آَ�ـَة اْلَغِنیَمـِة، وَ ْآلَ�َة الثَّ َسمَّى اوَ َوَهَذا َ�َالٌم ُمْبَتَدٌأ َغْیُر اْألَوَّ

نَّ ُ�ـلَّ ثَّاِنَیـَة اْشـَتَرَكَتا ِفـي أَ ْألُوَلـى َوالْآلَ�ـَة اٍق َثاٍن ِلُمْسَتِحقٍّ آَخَر، َبْیـَد َأنَّ اَأنَُّه َمْعًنى آَخُر ِ�اْسِتْحَقا
ُ َعَلى َرُسوِلِه، َوا َتـاٍل، قِ وَلى َأنَُّه َحاِصٌل ِ�َغْیـِر ْآلَ�ُة اْألُ اْقَتَضِت َواِحَدٍة ِمْنُهَما َتَضمََّنْت َشْیًئا َأَفاَءُه للااَّ

 َعَلـى {َما َأَفاَء للااَُّ ُلُه َتَعاَلى: ُة َوِهَي َقوْ لثَّاِلثَ ا آَ�ُة اْألَْنَفاِل َأنَُّه َحاِصٌل ِ�ِقَتاٍل، َوَعِرَ�ِت اْآلَ�ُة َواْقَتَضْت 
  ..".َعْن ِذْ�رِ  ] ٧[الحشر: َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى}



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=àê•^=ÓáÈã۰۰۲E ١٠ 

هو واضح أ�ضًا من صورة وما �ان �قتال ف .إنه لیس للمشار�ین شيء ،فما �ان �غیر قتال واضح
 اآل�ــة الثانیــة مــن آیتــي الحشــر لــیس فیهــا .مــة �قســم بــین الغــانمیناألنفــال أن أر�عــة أخمــاس الغنی

نـي الذي في آ�ـة األنفـال فیهـا تقسـیم لكنـه أخـر، وفیهـا أ�ضـًا فـيء لكنـه مـن أهـل القـرى �ع ،التقسیم
 فـي .ف مـا جـاء فـي اآل�ـة األولـىرى �خـالالتي تحتاج إلى وسائل لالنتقال من المدینة إلى هذه الق

اآل�ــة األولــى بنــو النضــیر علــى میــل أو میلــین مــن المدینــة لیســوا مــن أهــل القــرى، و�نهــم مــن أهــل 
ــٍل َوال ِرَ�ــابٍ المدینــة مــن ضــواحي المدینــة، ولــیس فیهــا إجــاف  له، هــذه معروفــة إنهــا هلل ورســو  .َخْی

اآل�ــة الثانیــة تشــبه األولــى مــن وجــه،  والرســول وزعهــا علــى المهــاجر�ن، وثالثــة نفــر مــن األنصــار.
غیر إجاف في الثانیة ما نص على أنها مـن من  األنفال من وجه. هناك نص على أنهوتشبه آ�ة 

 غیر إجاف فیحتمل أن �كون فیهـا قتـال، وفیهـا توز�ـع لكنـه �خـالف توز�ـع آ�ـة األنفـال فهـي مشـبهةٌ 
ك أو تل اختلف العلماء هل هي من هذه ئذٍ لهذه اآل�ة من وجه، ومشبهٌة آل�ة األنفال من وجه وحین

 أو هي قسٍم مستقل لتكون األقسام ثالثة؟ �ما قال بن العر�ي.
] ٧[الحشـر: َأْهـِل اْلُقـَرى} ُسـوِلِه ِمـنْ  َعَلـى رَ {َمـا َأَفـاَء للااَُّ َوَعِرَ�ِت اْآلَ�ُة الثَّاِلَثُة َوِهَي َقْوُلُه َتَعـاَلى: "

 َفـٍة َقاَلـْت: ِهـَي ُمْلَحَقـةٌ ، َفِمـْن َطائِ  َهاُهَنـاَأْو ِ�َغْیِر ِقَتاٍل؛ َفَنَشَأ اْلِخَالُف ِمـنْ َعْن ِذْ�ِر ُحُصوِلِه ِ�ِقَتاٍل 
ْلِح ُ�لُُّه َوَنْحُوُه. َوِمْن َطاِئَفٍة َقالَ  ْنَفـاِل. لثَّاِنَیـِة َوِهـَي آَ�ـُة اْألَ ْلَحَقٌة ِ�امُ ْت: ِهَي ِ�اْألُوَلى، َوُهَو َماُل الصُّ

ــالُ  ــِذیَن َق ــْل والَّ ــوا؛ َه ــاِل اْخَتَلُف ــِة اْألَْنَف ــٌة ِ�آَ� ــا ُمْلَحَق ــوا ِإنََّه ــِه ــا  -وَخةٌ َي َمْنُس مَ تَ َ�َم ــدَّ ــٌة؟  -َق َأْو ُمْحَكَم
 ".َوِ�ْلَحاُقَها ِ�َشَهاَدِة للااَِّ ِ�الَِّتي َقْبَلَها َأْوَلى

ــ{ :الشــهادة وجــود ذ�ــر الرســول فــي األمــر�ن ؟أیــن الشــهادة التــي تقتضــي إلحاقهــا  َعَلــى اَء للااَُّ َمــا َأَف
لـى أن الحكـم ذه شـهادة إفي األولى والثانیة فهذا هـ }َما َأَفاَء للااَُّ َعَلى َرُسوِلهِ {، ذ�ر الرسول َرُسوِلِه}

 واحد؛ ألن المقدمات واحدة التي ُتبنى علیها النتائج.
َل اْلَحـْرِف َمْعًنـى. َوَمْعُلـوٌم َأنَّ َحْمـ َفاِئـَدٍة وَ َتْجِدیـدَ  َوِ�ْلَحاُقَها ِ�َشَهاَدِة للااَِّ ِ�الَِّتي َقْبَلَها َأْوَلى؛ ِألَنَّ ِفیهِ "

َدٍة َأْوَلى ِمنْ   "ٍة ُمَعاَدة.َعَلى َفاِئدَ  َحْمِلهِ  ِمَن اْآلَ�ِة َفْضًال َعِن اْآلَ�ِة َعَلى َفاِئَدٍة ُمَتَجدِّ
ن أولـــى مـــ هـــذا معنـــى القاعـــدة التـــي �قررهـــا أهـــل العلـــم: أن التأســـیس أولـــى مـــن التأكیـــد، التأســـیس

ولـذا  فال جدید فیه، ي، والتو�ید هو �معنى النص األول�ضیفه النص الثان التأكید؛ ألنه معنًا جدید
لیمسـه و فلیتـق هللا فإن وجد الماء فلیتق هللا، ولیمسـه �شـرته «قالوا: في قوله علیه الصالة والسالم: 

 ا؟هل هو من أجل ما سبق من األحداث أو من أجل ما �ستقبل منه »�شرته
 .طالب: �ستقبل منها

 نعم
 .طالب: �ستقبل منها

 ...وما سبق
 طالب:...........
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ث أو لمــا اأو �مســه �شــرته لمــا مضــى مــن األحــد إذا أردنــا نطبــق هــذه القاعــدة نقــول: هــل یتــق هللا
 �ستقبل؟

 ما �ستقبل ةطالب: في حال
 ال ال ال و�ال هذا

 طالب: لما �ستقبل.
مــا تعطــي أنــه ال بــد أن �مســه المــاء إذا وجــده فــي المســتقبل، نصــوص الطهــارة �لهــا  .لمــا �ســتقبل

 ؟أم اللجنا�ة ثم وجد الماء. �غتسل لكن شخص أصابته جنا�ة، وتیمم وصلى �ا
 طالب:..........

 ...الكالم مبني على ُ�ٍل له نظره في النص ...على الخالف على القاعدة ...ال
 طالب:.............

حـدث الماضـي، الـنص مؤسسـًا لحكـٍم جدیـد، و�ذا قلنـا ال �غتسـل عـن ال؛ ألنها �كون �غتسلالقاعدة 
قلنا: جمیع نصوص الطهارة تدل على هذا، فیكون الحدیث مؤ�د مـا لـه قیمـة و�غتسل لما �ستقبل ل

 ؟ارافع أو اوعلى هذا �كون التیمم مبیح ائدة جدیدة،ء �فا�عني؛ �عني ما ج
 طالب: مبیح

 ثم جاء الماء تعید تتوضأ وتعید الصالة؟ حدث أصغر، ن�عني لو تیممت اآلن ع
 طالب:........... 

أحـٌد مـن  ، یرفـع رفعـًا مؤقتـًا، وال �قـولامسألة أنه یرفـع رفعـًا مؤقتـفي الال هم �قولون: القول الوسط 
تـه أهل العلم: أنه إذا وجد الماء �عد فراغه من الصالة أنـه �عیـد الصـالة، لكـن یبقـى الحـدث فـي ذم

 فع الحدث.أنه ال بد أن یر 
] ٦[الحشـر:  ِرَ�ـاٍب}ْن َخْیـٍل َوالَلْیـِه ِمـعَ َفَما َأْوَجْفُتْم {َوَرَوى اْبُن َوْهٍب َعْن َماِلٍك ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: "

 اِفَیًة ِلَرُسـوِل للااَِّ َصـاٍب. َ�اَنـْت َال ِرَ�ـوَ َبِني النَِّضیِر، َلْم َ�ُكـْن ِفیَهـا ُخُمـٌس َوَلـْم ُیوَجـْف َعَلْیَهـا ِ�َخْیـٍل 
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقَسَمَها َبْیَن اْلُمَهاِجِر�َن َوَثَالثَ  َم. َوَقْوُلهُ حَ ْألَْنَصاِر؛ اٍة ِمَن َصلَّى للااَّ {َما : َسَب َما َتَقدَّ

ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى} ْوٍم َیـَدُق ِفـي ، َوَ�اَنـْت ُقَرْ�َظـُة َواْلَخْنـِهـَي ُقَرْ�َظـةُ ] ٧[الحشـر: َأَفاَء للااَّ
: َقْوُل َماِلٍك ِإنَّ اْآلَ�َة الثَّاِنَیـَة ِفـ َ�ُعـوُد  َشـاَرٌة ِإَلـى َأنَّ َمْعَناَهـاَرْ�َظـَة، إِ قُ ي َبِنـي َواِحد. َقاَل اْبُن اْلَعَرِ�يِّ

 "ِإَلى آَ�ِة اْألَْنَفاِل، َوَ�ْلَحُقَها النُّْسُخ.
 النَّْسخ

ْحَكـاِم. َوَنْحـنُ َوَهَذا َأْقوَ  َوَ�ْلَحُقَها النَّْسخ   اْآلَ�ـَة ا َقَسـْمَنا، َوَ�یَّنَّـا َأنَّ َمـَتـاُر ِإالَّ  َال َنخْ ى ِمـَن اْلَقـْوِل ِ�اإلِْ
ٌد َحَسـَب َمـا َدلَّْلَنـا َعَلْیـِه. َ�للااَُّ  َل ِإنَّ اْخَتـاَرُه َحَسـٌن. َوَقـْد ِقیـ . ُقْلـُت: َمـاَأْعَلـمُ  الثَّاِنَیَة َلَها َمْعًنى ُمَجدِّ

ُم اْلمُ َخ اْلُمتَ َحْشر" َنَزَلْت َ�ْعَد اْألَْنَفاِل، َفِمَن اْلُمَحاِل َأْن َیْنسَ ُسوَرَة "الْ  َر. َوَقاَل اْبـُن َأِبـَقدِّ ي َنِجـیٍح: َتَأخِّ
ُ َمْوِضَعُه. وَ  َوَقْد َبیَّ َهٌم ِإالَّ اْلَماُل َثَالَثٌة: َمْغَنٌم، َأْو َفْيٌء، َأْو َصَدَقٌة، َوَلْیَس ِمْنُه ِدرْ   ا َأْشَبُه. َهذَ َن للااَّ
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ى َطِر�ـِق ِخَذ ِمَن اْلُمْسـِلِمیَن َعَلـأُ ْضُرٍب: َما أَ َالَثِة ثَ الثَّاِلَثُة: اْألَْمَواُل الَِّتي ِلْألَِئمَِّة َواْلُوَالِة ِفیَها َمْدَخُل 
ـَدَقاِت َوالزََّكـَواِت. َوالثَّـاِني: اْلَغَنـاِئُم؛  ي َأْیـِدي اْلُمْسـِلِمیَن ِمـنْ ُل ِفـا َ�ْحُصـَوُهـَو َمـ التَّْطِهیِر َلُهْم؛ َ�الصَّ

  "َأْمَواِل اْلَكاِفِر�َن ِ�اْلَحْرِب َواْلَقْهِر َواْلَغَلَبِة.
فمـــنهم مـــن قـــال:  ،الغنـــائم أطیـــب المكاســـب علـــى خـــالٍف بـــین أهـــل العلـــم .وهـــي أطیـــب المكاســـب

هم مــن الزراعــة أطیــب؛ ألنــه یتســبب فــي األكــل منهــا �إذنــه و�غیــر إذنــه، و�كــون لــه أجــر ذلــك، ومــن
هـل �قول: الصناعة؛ ألن نبي هللا داود �ان صانعًا، ومنهم مـن �قـول: النجـارة إلـى أقـوال مـن بـین أ 

 :-علیـه الصـالة والسـالم-ن أطیـب المكاسـب الغنـائم لقولـه أبن قیم وحرره االعلم، لكن الذي حققه 
الخلـق فضـل أ -علیـه الصـالة والسـالم-ما دام هذا رزق الرسول » وجعل رزقي تحت ظل رمحي«

 نى علیه أطیب جسد.ُیب ،فهو أطیب المكاسب
  طالب:..............

 أن على تقسیمها ثالثة أقسام. ،أي
 طالب:..............

 جدید غیر اآل�ة التي قبلها، وغیر آ�ة األنفال. ى�قول: لها معن
 طالب:............

َن َج الَّــِذی{ُهــَو الَّــِذي َأْخــرَ  قولــه: اآل�ــة األولــى فهــي قولــه فهــي اأمــ ؟هنــاكمــاذا قــال فــي القســم الثــاني 
ِل اْلَحْشــِر} َء للااَُّ َعَلــى َرُســوِلِه {َوَمــا َأَفــا ثــم قــال: ]٢[الحشــر: َكَفــُروا ِمــْن أَْهــِل اْلِكَتــاِب ِمــْن ِدَ�ــاِرِهْم ِألَوَّ

َ�ــاٍب} رِ ْن َخْیــٍل َوال ِمــُتْم َعَلْیــِه ْفــ{َفَمــا َأْوجَ َ�ْعِنــي ِمــْن أَْهــِل اْلِكَتــاِب َمْعُطوًفــا َعَلــْیِهْم. ] ٦[الحشــر: ِمــْنُهْم}
 ...خره. فنشأ الخـالفآإلى  ...من طائفة قالت ...عمر فال حق لكم فیه، ولذلك قال بینا�ما یر�د 

ت صلح �له أو نحوه �عني أنها مثل األولـى، لیسـهو مال الٍة قالت هي ملحقٌة �األولى، و من طائفف
ألولـى ي اآل�ـة ا]، لكـن اآل�ـة المعنـى األول فـ٦[الحشر: }َء للااَُّ َوَما َأَفا{مثل آ�ة األنفال مثل األولى 

وا ِمـْن ِذیَن َ�َفـرُ {ُهـَو الَّـِذي َأْخـَرَج الَّـ :قولـه فهـيقال: أما اآل�ة األولى  مستقل مثل ما ىالتي لها معن
 ]٢[الحشر: أَْهِل اْلِكَتاِب}

 طالب:................
  ...عطف علیها�عني معها ما 

 ............طالب:.....
�ـي العر  ابـن �الم .الفيء األصل فیه أنه �غیر قتال لكن قد ُ�طلق الفيء والنفل �طلق على الغنیمة

ــم أن اآل�ــة الثانیــة شــدید، لكــن المعــروف عنــد أ  �المــه صــحیح أنــه مــا وضــحه الختصــار هــل العل
 ؟�ة األنفالآاألولى، وحكمها حكمها أو ملحقة �ملحقة � هل هيمختلف فیها؛ 

اِر َعْفًوا َصْفًوا ِمْن َغْیِر ِقَتاٍل َوَال َوا" ِإ�َجاٍف؛ لثَّاِلُث: اْلَفْيُء، َوُهَو َما َرَجَع ِلْلُمْسِلِمیَن ِمْن َأْمَواِل اْلُكفَّ
ــَرَب الْ  ــُه َأْن َیْه ــاِر. َوِمْثُل ــاِر اْلُكفَّ ــْن ُتجَّ ــْأُخوَذِة ِم ــوِر اْلَم ــَراِج َواْلُعُش ــِة َواْلَخ ــْلِح َواْلِجْزَ� ــِرُ�وَن َكالصُّ ُمْش
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ــوا أَ  ــِرُفَها َوَ�ْتُرُك ــَدَقُة َفَمْص ــا الصَّ ــُه. َفَأمَّ ــَالِم َوَال َواِرَث َل ْس ــي َداِر اإلِْ ــْنُهْم ِف ــٌد ِم ــوَت َأَح ــَواَلُهْم، َأْو َ�ُم ْم
ُ َتَعاَلى، َوَقْد َمَضى ِفي "َبَراَءٍة".  "اْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیَن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها؛  َحَسَب َما َذَكَرُه للااَّ

  ...الفقراء ...ومصرفها 
 طالب: والمساكین والعاملین علیها

 ؟العاملین أون علیها و العاملو 
 طالب: المساكین والعاملین

 ؟�ل النسخ ؟عاملون ال أوعاملین ال
 الطالب:...............

  انتهى اإلشكال. فقراءللإذا �انت 
ْسَالِم ِللنَِّبيِّ " َمـا َقـاَل �َ َم َ�ْصَنُع ِفیَها َما َشـاَء؛ ْیِه َوَسلَّ  َعلَ َصلَّى للااَُّ  َوَأمَّا اْلَغَناِئُم َفَكاَنْت ِفي َصْدِر اإلِْ

ُسوِل}ِفي ُسوَرِة "اْألَْنَفال":  ِ َوالرَّ ُتْم ِمـْن {َواْعَلُمـوا َأنََّمـا َغِنْمـ: ِلِه َتَعـاَلىَخ ِ�َقوْ ، ُثمَّ ُنِس {ُقِل اْألَْنَفاُل هللَِّ
 اْلُخُمـِس َسـَواٌء. َواْألَْمـرُ  ُه َوِقْسـَمةُ ِقْسـَمتُ فَ َفاِل َبَیاُنُه. َفَأمَّا اْلَفـْيُء اْآلَ�َة. َوَقْد َمَضى ِفي اْألَنْ  َشْيٍء}

َماِم، َفِإْن َرَأى َحْبَسُهَما ِلَنَواِزلَ  َمَتُهَما یَن َفَعـَل، َوِ�ْن َرَأى ِقْسـِ�اْلُمْسـِلمِ  َتْنـِزلُ  ِعْنَد َماِلٍك ِفیِهَما ِإَلى اإلِْ
ِهْم َوَمـَن َعـَر�ِ ا َقَسَمُه ُ�لَُّه َبْیَن النَّـاِس، َوَسـوَّى ِفیـِه َبـیْ َأْو ِقْسَمَة َأَحِدِهمَ  َراِء ِمـْن ْوَالُهْم. َوَ�ْبـَدُأ ِ�ـاْلُفقَ یِّ

ُ  َص للااَِّ ِرَجاٍل َوِنَساٍء َحتَّى َ�ْغَنْوا، َوُ�ْعَطْوا َذُوو اْلُقْرَ�ى ِمْن َرُسوِل   ..."ءِ َلْیِه َوَسلََّم ِمَن اْلَفيْ عَ لَّى للااَّ
 ؟َوُ�ْعَطْوا َذُووصح 

 طالب: ُ�عطى
 ىطالب: و�عط

 طالب:...........
ذوي ذوي  :یلــزم أن �قــالاألئمــة مرجــع إلــى اإلمــام، لكــن ل هــم ذینذوو لغــة البراغیــث أو و�عطــوا إلــ

 .القر�ى
 طالب:..............

 .التخرج سهل لكن هذه لغة البراغیث
ــْن َرُســوِل للااَِّ َوُ�ْعَطــْوا َذو   ــى ِم ــِه َوَســي اْلُقْرَ� ُ َعَلْی ــْيِء َســلََّم ِمــنَ  َصــلَّى للااَّ ــَراُه  اْلَف ــا َی ــى َم ْهَمُهْم َعَل

َماُم، َوَلْیَس َلُه َحدٌّ َمْعُلوٌم. َواْخُتِلَف ِفي ِإْعَطـاِء اْلَغِنـيِّ  نَّـُه النَّـاِس َعَلـى ِإْعَطاِئـِه ِألَ  ؛ َفـَأْكَثرُ  ِمـْنُهمْ اإلِْ
ــ َحــقٌّ َلُهــْم. َوَقــاَل َماِلــٌك: َال  ــَدَقِة. َوَقــاَل  َلُهــْم ِعوَ ُه ُجِعــلَ ُ�ْعَطــى ِمْنــُه َغْیــُر ُفَقــَراِئِهْم، ِألَنَّ ًضــا ِمــَن الصَّ

اِر ِمْن َغْیِر ِقَتاٍل  : َأ�َُّما َحَصَل ِمْن َأْمَواِل اْلُكفَّ اِفِعيُّ ُ عَ َسـُم ِفـي َعْهـاَن ُ�قْ �َ الشَّ َلْیـِه ِد النَِّبـيِّ َصـلَّى للااَّ
  َ�ْفَعـُل ِفیَهـا َمـا َ�َشـاُء،ْیـِه َوَسـلَّمَ  َعلَ ٍة َوِعْشِر�َن َسْهًما: ِعْشُروَن ِللنَِّبـيِّ َصـلَّى للااَُّ َوَسلََّم َعَلى َخْمسَ 

: َوَهـَذا َقـوْ بْ ٍر َأْحَمُد ُبو َجْعفَ َواْلُخُمُس ُ�ْقَسُم َعَلى َما ُ�ْقَسُم َعَلْیِه ُخُمُس اْلَغِنیَمِة. َقاَل أَ  اُوِديِّ ٌل ُن الدَّ
 ..." ِ�ِه َأَحٌد َعِلْمَناُه، َبْل َ�انَ َما َسَبَقهُ 
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 جزًء أو سهمًا مع إمكان االختصار. خمسة وعشر�نلكن التقسیم على 
 طالب: خمسة

 وخمسة؟ خمس وعشر�نالفرق بین  ما�عني على خمسة.  
 طالب:............

 آه 
 طالب:..............

 كان الرقم الصغیر �الفرائض.ما ُیلجأ في التأصیل إلى الرقم الكبیر، مع إم .هذا األصل
ـِحیِح َعـْن ُعَمـَر َمـا َثَبـَت ِفـ�َ ا َلـُه؛ َوَهَذا َقْوٌل َما َسَبَقُه ِ�ِه َأَحٌد َعِلْمَناُه، َبْل َ�اَن َذِلـَك َخاِلًصـ" ي الصَّ

ًنا ِلْآلَ�ِة. َوَلْو َ�اَن َهَذا َلَكاَن َقْوُلُه:  َیـُدلُّ َعَلـى  ]٥٠[األحزاب: ُمْؤِمِنیَن} ُدوِن الْ {َخاِلَصًة َلَك ِمنْ ُمَبیِّ
ْن ُ�ْشـِرَ�ُهْم َ�ُجـوُز أَ  ]٣٢[األعـراف: ِة}اْلِقَیاَمـ {َخاِلَصـًة َیـْومَ َأنَُّه َ�ُجوُز اْلَمْوُهوَ�ـُة ِلَغْیـرِِه، َوَأنَّ َقْوَلـُه: 

اِفِعيِّ ُمْسَتْوَعًبا ِفي َذِلَك  ـاِفِعيِّ َرِضـَي للااَُّ َومَ  . هللَِِّ اْلَحْمدُ وَ ِفیَها َغْیَرُهْم. َوَقْد َمَضى َقْوُل الشَّ  ْذَهُب الشَّ
 اَنـْت ِللنَِّبـيِّ َصـلَّى للااَُّ ْخَماِسـِه �َ أَ ْرَ�َعـَة َعْنُه: َأنَّ َسِبیَل ُخُمـِس اْلَفـْيِء َسـِبیُل ُخُمـِس اْلَغِنیَمـِة، َوَأنَّ أَ 

ْلِقَتـاِل لِ ِلْلُمْرِصـِدیَن َأْنُفَسـُهْم  َها َ�ْعَدهُ ُر: َأنَّ خَ آَوَلُه َقْوٌل  َعَلْیِه َوَسلََّم، َوِهَي َ�ْعَدُه ِلَمَصاِلِح اْلُمْسِلِمیَن.
َم.  ًة؛ َ�َما َتَقدَّ  "َ�ْعَدُه َخاصَّ

ــْؤِمِنیَن} :�عنــي مــا الــذي جــاء للمؤلــف یــورد اآل�ــات فــي  ]٥٠ب:[األحــزا {َخاِلَصــًة َلــَك ِمــْن ُدوِن اْلُم
قیامـة �عـد نقـل وم الینتفـع �ـه خـالص للمـؤمنین یـفیمـا  ]٣٢[األعـراف: {َخاِلَصًة َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة}الواهبة 

و�ن  -علیـه الصـالة والسـالم–�قـول: مقتضـى قـول الشـافعي أن الواهبـة تحـل لغیـره  ؟كـالم الشـافعي
 كانت خالصًة له.
 طالب:...........

ال تفیـد الحصــر، لكـن قولــه: خالصــة لـیس فیهــا حصـر �عنــي دون غیــرك خالصـة لــك دون غیــرك، 
–لـه  إذًا خـالص ]٧[الحشـر:{َمـا َأَفـاَء للااَُّ}  :لـه مـأخوذ مـن اآل�ـة خلوصـه لـهبل �ان ذلـك خالصـًا 
، و�ذا �ــان الخلــوص لــه فــي هــذا البــاب �ــاب الفــيء �فهــم مــن هــذه اآل�ــة، -علیــه الصــالة والســالم

أنهــا لغیــره  ]٥٠[األحــزاب:{َخاِلَصــًة َلــَك ِمــْن ُدوِن اْلُمــْؤِمِنیَن}  ونعطــي منــه غیــره فلــنفهم مــن قولــه:
 �ضًا �ما قلنا �مثل ذلك في الفيء. أ

 الرَّاِ�َعةُ 
 نعم

 طالب:...........

 طالب:...........
 على محمد اللهم صل

 طالب:...........



 
 

 
 
 

١
٥ 
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 اوهـي خالصـة لـه، وأمـ -علیه الصالة والسالم–الحشر في حیاته  تي�قول: إن اآل�ة األولى من آی
ه مـن األئمـة. هـل الـنص �سـاعد؟ ألنـه فـي فاآل�ـة الثانیـة تنـزل علـى مـن �قـوم مـن مقامـ وفاتـه�عده 

َفاَء للااَُّ َعَلـى َرُسـوِلِه ِمـْن {َما أَ  :ثاني ]٦[الحشر: }{َوَما َأَفاَء للااَُّ َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهمْ  الموضوعین قال:
تالف �عني أنظر إلى وجوه االتفاق، ووجوه االختالف. هـل مـن وجـوه االخـ ]٧[الحشر: أَْهِل اْلُقَرى}
 وتكون الثانیة لغیره من األئمة؟ -علیه الصالة والسالم–اإلمام لتكون األولى له اختالف 

 طالب:............
هــل �منــع مــن أن �قــال: أنهــا لــه اســتحقاقًا، ولــه أن یتفضــل بهــا علــى غیــره؟ �مــا قســموا غنــائم بنــي 

 من األنصار. ة قسم على المهاجر�ن، وعلى ثالثةالنضیر، وهي له خالص
 ...طالب:........

 طالب:...........
 على أصحابها. صوصمفیها إعمال م

 طالب:............

 طالب:............
 م.؟ مثل ما تقدفي آ�ة األنفال �النسبة للمال هذا على الخالف هل هي ملحقة �الفيء أو �الغنیمة

 ..."یهِ ُجنَي فِ ي الرَّاِ�َعُة: َقاَل ُعَلَماُؤَنا: َوُ�ْقَسُم ُ�لُّ َماٍل ِفي اْلَبَلِد الَّذِ "
 يَ بِ جُ 
َلى اْألَْقَرِب ى َ�ْغَنْوا، ُثمَّ ُیْنَقُل إِ  ِفیِه َحتَّ ِذي ُجِبيَ ِفي اْلَبَلِد الَِّذي ُجِبَي ِفیِه، َوَال ُیْنَقُل َعْن َذِلَك اْلَبَلِد الَّ "

ْلَفاَقِة َحْیُث ْنَتِقَل َذِلَك ِإَلى َأْهِل اِدیَدٌة، َفیَ اَقٌة شَ فَ ِمْن َغْیِرِهْم، ِإالَّ َأْن َیْنِزَل ِ�َغْیِر اْلَبَلِد الَِّذي ُجِبَي ِفیِه 
ُ َعْنــُه ِفــي َأْعــوَ  َأْعــَواٍم َأْو  اَنــْت َخْمَســةَ َمــاَدِة، َو�َ اِم الرَّ َكــاُنوا، َ�َمــا َفَعــَل ُعَمــُر ْبــُن اْلَخطَّــاِب َرِضــَي للااَّ

 ..".َ�ُكْن َما َوَصْفَنا . َوِ�ْن َلمْ  اْلُجوعِ طَّاُعوُن َمعَ َوَقْد ِقیَل َعاَمْیِن، َوِقیَل: َعاٌم ِفیِه اْشَتدَّ ال، ِستَّةً 
 ...لحظة، وقیل: عامین. �انت خمسة أعواٍم أو ستة، وقیل

 ...طالب: وقد قیل
 القول ال بد أن �كون جملة. قولانت عامین �سا�قتها، و�ال مكانت؛ ألن التقر�ر وقیل: �

َمـاُم ِإ�َقـاَف اْلَفـْيِء اَنا، َوَرَأى ا َوَصـفْ َع اْلُجـوِع. َوِ�ْن َلـْم َ�ُكـْن َمـَوِقیَل: َعاٌم ِفیِه اْشَتدَّ الطَّاُعوُن َمـ" إلِْ
  "ِنَیاِء.. َواْلَفْيُء َحَالٌل ِلْألَغْ ُبوُه َفِقیرٌ أَ  ِ�َمْن َأْوَقَفُه ِلَنَواِئِب اْلُمْسِلِمیَن، َوُ�ْعِطي ِمْنُه اْلَمْنُفوَس َوَ�ْبَدأُ 

 من المنفوس؟
 .طالب:..........

 طالب:............
 .مكروب

 طالب:.............
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 ؟ماذا�اب  ؟�قول له منفوس أو من �اب شيٌء من الكرب هل أصا�ه
 طالب:..........

 زة...قال له سلیم وهكذا، والمفا�، غ�دمن �اب الفأل مثل الل
 طالب:............

 .المنفوس ...في شيء
 طالب:...........

 .من هؤالءو�بدأ �من أبوه فقیر �عني 
 طالب:...........

 .الذي �سرع
 طالب: من علیه د�ة من النفس من �ان علیه د�ة

 والد�ة على من؟ ...د�ه د�ة نفس
 ةطالب: العاقل

 .ةالعاقلعلى 
 طالب:............
 .و�بدأ �من أبوه فقیر
 طالب:...........

 .�هللا لو صرف على المكروب من �اب التفاؤل مقبول
 طالب: 
أن  فــين �قــال المنفــوس مــن �ــاب التفــاؤل �ر�تــه �عنــي مكــروب فــي األصــل، لكــن یبقــى أ نفــس هللا

 .�ر�تهینفس هللا 
 طالب:............

ال ال  ؟ال، یبدأ �المنفوس ما له نفس من المال �عني له روح، خشیة أن یتلـف قبـل أن یـوزع ممكـن
 المكروب.  أقرب ما أقرب شيء
 طالب:.............

 �نفس عنه.و عطیه � افقیر من هؤالء المنفوسین؛ ألنه إذا �ان أبوه غنییبدأ �من أبوه 
 طالب:.............

 یبدأ �النفوس عمومًا، و�قدم منهم من أبوه فقیر.
 طالب:............

 المنفوس؟ ما
 طالب:............
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 ؟ماذایؤخذ  أو�عطى، 
 طالب:..........

 ؟�عني مات قبل أن �ستهل هذا القصد
 .......طالب:....

 ؟مات أووعاش 
 طالب:..........
ب اللغـة فـي غیـر هـذا السـیاق مـا نـزل هـذا في سـیاق الكـالم، ونبحـث عنـه فـي �تـنجد لفظ موجود 
 ؟مات أوالمولود الذي لم �ستهل عاش  على هذا ولكن

 طالب:..........
 ؟كیف �عطى

 طالب:...........
  ،واضـح .نهـم ال �سـتطیعون التكسـبه فقیـر؛ ألالمنفوس الطفل �عني یبدأ �األطفـال، و�بـدأ �مـن أبـو 

 جید. هذا
 طالب:..........

 ؟ماذا
 طالب:...........

 . اآلن �ملإ�اهمن �حتاجه من المسلمین �عطون  إذا ما وجد
تَّْفِضـیُل َواْلَفاَقـِة. َوالاْلَحاَجـِة  ْؤِثُر َأْهـلَ نَّـُه ُیـأَ َواْلَفْيُء َحَالٌل ِلْألَْغِنَیاِء. َوُ�َسـوِّي َبـْیَن النَّـاِس ِفیـِه ِإالَّ "

ــُه اْلُغَرَمــاُء  ــْدِر اْلَحاَجــِة. َوُ�ْعَطــى ِمْن ــا ُیــَؤدُّ َمــِفیــِه ِإنََّمــا َ�ُكــوُن َعَلــى َق ــِه ُدُی وُنُهْم. َوُ�ْعِطــي ِمْنــُه وَن ِ�
َلَة ِإْن َ�اَن َذِلَك َأْهًال، َوَ�ْرُزُق اْلُقَضاَة َوالْ  َأْوَالُهـْم وَ َمْنَفَعـٌة ِلْلُمْسـِلِمیَن.  هِ َوَمْن  ِفیـ ُحكَّامَ اْلَجاِئَزَة َوالصِّ
یَواِن َ�ـاَن َعلَ ْلَفْيِء َشیْ اَذ ِمَن ِبَتَوفُِّر اْلَحظِّ ِمْنُهْم َأْعَظُمُهْم ِلْلُمْسِلِمیَن َنْفًعا. َوَمْن َأخَ  ْیـِه َأْن ًئا ِفي الدِّ

 "َ�ْغُزَو ِإَذا َغَزى. اْلَخاِمَسُة:
  ؟إذا غزى  ما معنى

 طالب: إذا غزوا
 غزى، �یف غزى؟كان علیه أن �غزو إذا 

 طالب:.............
 .الناس �لهم علىإذا غزي الدفاع، دفاع 

 طالب:.............
 ال بد أن �كون منهم، وال �عفى. 

 .الطالب: وال أخذ من دوانه
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�العســـاكر المـــوظفین؛ ألنهـــم  أیبـــد ؟ال؛ ألنـــه موظـــف موظـــف، �عنـــي لمـــا تقـــوم الحـــروب �مـــن یبـــدأ
 قدر الحاجة.بغیرهم ف ان الدیوان من بیت المال أمیؤخذون م

ــاَلى: " ــُه َتَع ــُة: َقْوُل ــًة}اْلَخاِمَس ــوَن ُدوَل ــْي ال َ�ُك ــًة اَراَءُة ] قــ٧[الحشــر: {َك ــاِء. ُدوَل ــوُن ِ�اْلَی ــِة َ�ُك ْلَعامَّ
َوَأُبـو  -رامِ َعـِن اْبـِن َعـ- َوِهَشـاٌم جُ اْألَْعرَ وَ ِ�النَّْصِب، َأْي َ�ْي َال َ�ُكوَن اْلَفْيُء ُدوَلًة، َوَقَرَأ َأُبو َجْعَفٍر 

ْفِع، َأْي َ�ْي َال َتَقُع ُدوَلةٌ  اَن ُدوَلـٌة" ُرِفـَع َعَلـى اْسـِم َ�ـَتامَّـٌة. و" . َفَكانَ َحْیَوَة "َتُكوَن" ِبَتاِء "ُدوَلٌة" ِ�الرَّ
َوِ�َذا َ�اَنـْت َتامَّـًة ] ٧ر:[الحشـ ْنُكْم}اِء ِمـِنَیـ{َبـْیَن اْألَغْ َوَال َخَبَر َلُه. َوَ�ُجوُز َأْن َتُكوَن َناِقَصًة َوَخَبُرَها 

ْغِنَیــاِء " َعَلــى َمْعَنــى: َتــَداَوَل َبــْیَن اْألَ ُمَتَعلِّــٌق ِب "ُدوَلــةٌ  ]٧[الحشــر: {َبــْیَن اْألَْغِنَیــاِء ِمــْنُكْم}َفَقْوُلــُه: 
ـِة ُدو َوْصـفً  ]٧[الحشـر:{َبْیَن اْألَْغِنَیاِء ِمْنُكْم}  �كون  ِمْنُكْم. َوَ�ُجوُز َأنْ  َلـًة ا ِل "ُدوَلـًة". َوِقـَراَءُة اْلَعامَّ

َلِميُّ َوَأُبو َحْیَوَة ِ�النَّْصـِب. َقـالَ  . َوَقَرَأَها السُّ الِّ : ُهَمـُن ُعَمـَر وَ ِعیَسـى ْبـ ِ�َضِم الدَّ ا ُ�ـوُنُس َواْألَْصـَمِعيُّ
ْولَ  ِهـَي وَ ُر ِفـي اْلَحـْرِب َوَغْیـرِِه، ْتِح) الظََّفـ(ِ�ـاْلفَ  ةُ ُلَغَتاِن ِ�َمْعًنى َواِحٍد. َوَقاَل َأُبو َعْمِرو ْبُن اْلَعَالِء: الدَّ

ــَداَوُل ِمــَن اْألَْمــَوالِ  ــِذي ُیَت ــْيِء الَّ ــمِّ اْســُم الشَّ ــُة اْســُم  ا َقــاَل َأُبــو. َوَ�ــذَ اْلَمْصــَدُر. َوِ�الضَّ وَل ــَدَة: الدُّ ُعَبْی
ْوَلـُة اْلِفْعـُل. َوَمْعَنـى ْيِء الَّـِذي ُیَتـَداَوُل. َوالدَّ ُه ا اْلَفـْيِء، َ�ـْي َال َتْقِسـمَ ِلـَك ِفـي َهـذَ َعْلَنـا ذَ اْآلَ�ـِة: فَ  الشَّ

َؤَساُء َواْألَْغِنَیاُء َواْألَْقِوَ�ـاُء َبْیـَنُهْم ُدوَن اْلُفَقـَراِء وَ  ـَعفَ الرُّ ا ِإَذا َغِنُمـوا َأْهـَل اْلَجاِهِلیَّـِة َ�ـاُنو  اِء، ِألَنَّ الضُّ
ِئیُس ُرُ�َعَها ِلَنْفِسِه،  ا َقاَل ْلِمْرَ�اِع َما َشاَء؛ َوِفیهَ ًضا َ�ْعَد اْنَها َأ�ْ َوُهَو اْلِمْرَ�اُع. ُثمَّ َ�ْصَطِفي مِ َأَخَذ الرَّ

 َشاِعُرُهْم:
فَ   اا�َ َلَك اْلِمْرَ�اُع ِمْنَها َوالصَّ

 ..."َ�ُقوُل: َ�ْي َال ُ�ْعَمَل ِفیهِ 
هــذه مــا تجتمــع مــع إذا قــال الشــاعر أو قــال شــاعرهم، هــي قــال الشــاعر أو قــال شــاعرهم؛ ألن أل 

 ، واقترنت أل �المضاف إلیهةضافة، إال إذا �انت اإلضافة لفظیاإل
 طالب: فیهم أو منهم

 طالب: قال الشاعر فیهم أو منهم
 ؟�مماذا عند

 طالب:............
رفـع  ة، وقـال فیهـا: فكـان تامـة وُدوَلـةفیما تقـدم �ـان هـذا نـاقص أو تامـ .هذه أوضح ،شاعرهم ،إي

 وال خبر له لنحتاج إلى خبر.على اسم �ان، 
اسـم �ـان  أو؟ نقـول: فاعـل لكن هل �قال ما �عد �ان ما رفع بها اسمها أو فاعل أو نائـب فاعـل  

 أو نقول: نائب فاعل؟
 طالب: نائب فاعل
 طالب: نائب فاعل

 ؟نائب فاعل أو المقصود إنه قال: رفع على اسم �ان، وال خبر له لكن هل نقول فاعل
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معنــى؟ اللفــظ مبنــي إلــى ال أوو أســرة. هــل ننظــر إلــى اللفــظ، �ــان ذو أســرة وجــد ذ لــئال یوجــد، و�ن 
لفـظ للمعلوم، ومن حیث المعنى والبدیل عنه وجد أو یوجد مبني للمجهول، فإعرا�ه ما �عدها تبعـًا ل

 ؟أو تبعًا للمعنى
 طالب:............

نظرنــا إلیــه مــن حیــث  ، ولــوالهــا األصــل اللفــظ الــذي أمامنــا، و�ــان مبنــي للمعلــوم إذًا �كــون فــاع 
 نائب فاعل؟ أو، أسرة، فیكون ذو أسرة فاعال المعنى إن �ان ذو ُأسرٍة �عني وجد ذو

 طالب: نائب فاعل
 نائب فاعل.  
ــِة. فَ َ�ــْي َال ُ�ْعَمــَل ِفیــِه َ�ُقــوُل: "   َعَلْیــهِ ُســوِلِه َصــلَّى للااَُّ  َهــَذا ِلرَ َجَعــَل للااَُّ َ�َمــا َ�ــاَن ُ�ْعَمــُل ِفــي اْلَجاِهِلیَّ

ٌس َوَقــَع َبــْیَن ا َجــاَء ُخُمــٌس، َفــِإذَ َوَســلََّم؛ َ�ْقِســُمُه ِفــي اْلَمَواِضــِع الَِّتــي َأَمــَر ِبَهــا َلــْیَس ِفیَهــا ُخُمــ
 اْلُمْسِلِمیَن َجِمیًعا. 

اِدَسُة: َقْوُلُه َتَعاَلى:  ُسوُل َفُخـُذوُه َوَمـا نَ السَّ  َأْي َمـا َأْعَطـاُكْم ِمـنْ  وا}ْنـُه َفـاْنَتهُ َهـاُكْم عَ {َوَما آَتاُكُم الرَّ
 "اْلَحَسُن َوَغْیُرُه. ؛ َقاَلهُ ُهواِل َفاْنتَ َماِل اْلَغِنیَمِة َفُخُذوُه، َوَما َنَهاُكْم َعْنُه ِمَن اْألَْخِذ َواْلُغُلو

علیـه –ال �ـأمر إال �ـالخیر، وال ینهـى إال عـن شـر فإنـه  -صلى هللا علیه وسـلم–نعم؛ ألن الرسول 
  .ال خیر إال دل األمة علیه، وال شر إال حذرها منه -الصالة والسالم

: َما َأْعَطاُكْم ِمْن َماِل اْلَفْيِء َفاْقَبُلوُه، َوَما " يُّ دِّ َرْ�ٍج: َتْطُلُبـوُه. َوَقـاَل اْبـُن ُجـ ِمْنُه َفَال  َنَعُكمْ مَ وَقاَل السُّ
: َوِقیـَل إِ ِنُبوُه. َقـاي َفـاْجتَ ْن َمْعِصـَیتِ َما آَتاُكْم ِمْن َطاَعِتي َفاْفَعُلوُه، َوَما َنَهاُكْم َعْنُه مِ  نَّـُه َل اْلَمـاَوْرِديُّ

 ْنَهى ِإالَّ َعْن َفَساٍد. یَ َالٍح َوَال الَّ ِ�َص إِ َمْحُموٌل َعَلى اْلُعُموِم ِفي َجِمیِع َأَواِمرِِه َوَنَواِهیِه؛ َال َ�ْأُمُر 
 اٍل. َفِهَي َثَالَثُة َأْقوَ ُقْلُت: َهَذا ُهَو َمْعَنى اْلَقْوِل الَِّذي َقْبَلُه. 

ــاَلى:  ــُه َتَع : َقْوُل ــَدِويُّ ــاَل اْلَمْه ــاِ�َعُة: َق ــالسَّ ُس ــاُكُم الرَّ ــا آَت ــذُ {َوَم ــوُل َفُخ ــا َنَه ــاْنَتُهوا}وُه َوَم ــُه َف  اُكْم َعْن
ُ  ]٧[الحشر: ِ َتَعـاَلى. َواْآلَ�ـِمـْمٌر َسلََّم أَ َلْیِه وَ عَ َهَذا ُیوِجُب َأنَّ ُ�لَّ َما َأَمَر ِ�ِه النَِّبيُّ َصلَّى للااَّ ُة َن للااَّ

ُ َعَلْیـِه  َوِ�ْن َ�اَنْت ِفي اْلَغَناِئمِ   ْبـُن َخـَل ِفیَهـا. َوَقـاَل اْلَحَكـمُ َنَواِهیـِه دَ وَ َسـلََّم وَ َفَجِمیـُع َأَواِمـرِِه َصـلَّى للااَّ
ُ َعَلْیِه َوسَ  -َوَ�اَنْت َلُه ُصْحَبةٌ -ُعَمْیر  ُقـْرآَن َصـْعٌب ُمْسَتْصـَعٌب ِإنَّ َهَذا الْ «لََّم : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى للااَّ

ُهـَو اْلُحْكـُم، َفَمـِن ْسَتْصـَعٌب وَ مُ ي َصْعٌب َوَحِدیثِ  َعِسیٌر َعَلى َمْن َتَرَكُه، َ�ِسیٌر َعَلى َمِن اتََّبَعُه َوَطَلَبهُ 
ْنَیا َواْآلِخــَرَة. َحـِدیِثي َخِسـوَ ُقْرآِن لْ اْسَتْمَسـَك ِ�َحـِدیِثي َوَحِفَظـُه َنَجـا َمـَع اْلُقـْرآِن، َوَمـْن َتَهـاَوَن ِ�ـا َر الـدُّ

 "»...َوُأِمْرُتْم َأْن َتْأُخُذوا ِ�َقْوِلي َوَتْكَتُفوا َأْمِري 
 تكتنفوا

 طالب: تكتنفوا 
 .تكتنفوا
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ِد ْسـَتْهَزَأ ِ�َقـْوِلي َفَقـَمـِن اْلُقْرآِن، وَ ِضـَي ِ�ـاُفوا َأْمـِري َوَتتَِّبُعـوا ُسـنَِّتي، َفَمـْن َرِضـَي ِ�َقـْوِلي َفَقـْد رَ نَوَتْكت"
ُ َتَعــــــاَلى: "  »اْســــــَتْهَزَأ ِ�ــــــاْلُقْرآنِ  ُســــــولُ َقــــــاَل للااَّ  َعْنــــــُه َمــــــا َنَهــــــاُكمْ وَ َفُخــــــُذوُه  {َوَمــــــا آَتــــــاُكُم الرَّ

 .  ]٧[الحشر:َفاْنَتُهوا}
ْحَمِن ْبُن َزْ�ٍد: َلِقَي اْبُن َمْسُعوٍد َرجُ  ِزْع َعْنـَك ِه ِثَیاُ�ُه َفَقاَل َلُه: انْ ا َوَعَلیْ ِرمً ًال ُمحْ الثَّاِمَنُة: َقاَل َعْبُد الرَّ
ُجـُل: َأَتْقـَرُأ َعَلـيَّ ِبَهـَذا آَ�ـًة ِمـْن ِ�َتـاِب للااَِّ  ُسـَعـْم ، ى؟ َقـاَل: نَ  َتَعـالَ َهَذا . َفَقـاَل الرَّ وُل {َوَمـا آَتـاُكُم الرَّ

 ".]٧[الحشر: َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا}
ألدلة ادلیل من القرآن؟ وهذه ُتشاع اآلن إذا أبدأ أحٌد رأي مستند، وقیاس أو دلیل من ذا �طلب الهف

البـاب، طلـب الـدلیل قـال: فـي هـل العلـم مـن غیـر النصـوص الصـر�حة األخرى التي �عتمـد علیهـا أ 
هات آ�ة. وهل یلزم أن �كون للقرآن تنصیص على �ـل شـيء؟ هـذا الـذي معنـا اقتنـع لمـا قـرأ علیـه 

الـذي �قولـك �عـض القضـا�ا الكبـرى  الكتـاب اآل�ة، لكن لـو تقـرأ اآلن علـى �عـض هـؤالءبن مسعود 
نبـي  -علیـه الصـالة والسـالم-المقدمة األولى أن الرسول  .فیها نص، ما �كفي ما �كفي التي لیس

 -جـل وعـال–إذا أقـر یلزمـك قبـول قولـه �هللا  ؟ال أوتقر بهـذا  تمن عند ر�ه صادق فیما �قول، أن
ـــاْنَتُهوا�قـــول:  فـــي �تا�ـــه ـــُه َف ُســـوُل َفُخـــُذوُه َوَمـــا َنَهـــاُكْم َعْن ـــاُكُم الرَّ علیـــه –فـــأمره  ]٧[الحشـــر: }{َوَمـــا آَت

 مطلوٌب �القرآن. -علیه الصالة والسالم-ونهیه  -الصالة والسالم
 خبٌر فیه �الم و�ذا أنت اتفـق معـه علـى أصـل المسـألة تعتـرف أو�قول: �هللا هذا خبر واحد،  ما 

ل: ال نعم مسلم ومن فطرة، لكن وهذا الذي تقو  :�قولك ؟رسول -علیه الصالة والسالم-د �أن محم
 دلیل من السنة �قول: هات من القرآن.دلیل علیه. هات الدلیل، و 

هذا الذي حاور بـن  -جلَّ وعال–تعترف �أنه رسول صادق، وحینئٍذ تزعم أنه �فتري على ر�ه إنت 
 .الكالم سلم لما سمع -رضي هللا عنه–د مسعو 

 طالب:...........
ال شــك أن بــدعتهم مغلظــة، وأكثــر األحكــام إنمــا هــي �الســنة، و�واســطة مــا اعتقــده واعتنقــوه ال شــك 

وهنـاك قـوم لكـنهم  .ور �مـا فیهـا العظـائم �عـض العظـائمأنهم یترتب على قولهم ترك �ثیـر مـن األمـ
الكتـــب  ن ألنالصـــحیحیشـــيء غیـــر القـــرآن و  ال یوجـــدحین، جماعـــة القـــرآن والصـــحی :أخـــف مـــنهم

 .كتفـي �مــا فـي القــرآنونحسـن، والصــحیحین �لهـا صــحیح و  وضــعیف صـحیح :هـي خلــیط ى األخـر 
وهــذا أســهل مــن  الصــحیحین، ولــه تبــعمــع  قتصــار علــى القــرآناالوألــف فــي ذلــك تیســیر الــوحیین �

 سا�قه.
 طالب:

 الحدیث السابق
 طالب:.................
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ِ ْبـُن مُ " : َسـِمْعتُ َوَقاَل َعْبُد للااَّ ـِد ْبـِن َهـاُروَن اْلِفْرَ�ـاِبيُّ ـافِ  َحمَّ ي  َعْنـُه َ�ُقـوُل: َسـُلونِ ِعيَّ َرِضـَي للااَُّ الشَّ
ِ َتَعـاَلى َوُسـنَِّة َنِبـیِّكُ  ُ َعلَ  ْم َصـلَّىَعمَّا ِشْئُتْم ُأْخِبـْرُكْم ِمـْن ِ�َتـاِب للااَّ  َلـُه: َمـا ْیـِه َوَسـلََّم؛ َقـاَل: َفُقْلـتُ للااَّ

ُ َأْص -َتُقوُل  ِحیِم، َقـاَل للااَُّ ِم للااَِّ الـَقـاَل: ِ�ْسـِفـي اْلُمْحـِرِم َ�ْقُتـُل الزُّْنُبـوَر؟ َقـاَل: فَ  -َلَحَك للااَّ ْحَمِن الـرَّ  رَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتهُ َتَعاَلى:  َثنَ  ]٧:[الحشروا}{َوَما آَتاُكُم الرَّ  ا ُسـْفَیاُن ْبـُن ُعَیْیَنـةَ َوَحـدَّ

 "...َیَمانِ  ْبِن الْ َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْیٍر َعْن ِرْ�ِعيِّ ْبِن ِحَراٍش َعْن ُحَذْ�َفةَ 
فـــي مختصـــر ســـنن أبـــي داود قـــال:  ي هـــو "�الحـــاء" المهملـــة، وال �عـــرف ممـــن أعجمـــه إال المنـــذر 

 و�الخاء المعجم، وال سلف له وال تبع.
ُ َعَلْیـهِ َعْن ُحَذْ�َفَة ْبِن اْلَیَماِن َقاَل "   اللَّـَذْیِن ِمـْن َ�ْعـِدي َأِبـي�ِ اْقَتـُدوا « :  َوَسـلَّمَ َرُسـوُل للااَِّ َصـلَّى للااَّ

َثَنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة َعْن ِمْسـَعِر ْبـِن ِ�ـدَ . »َ�ْكٍر َوُعَمرَ  ْسـِلٍم َعـْن َطـاِرِق ْبـِن ْیِس ْبـِن مُ اٍم َعـْن َقـَحدَّ
ُ َعْنهُ -ِب ِشَهاٍب َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّا اٌب اَل ُعَلَماُؤَنا: َوَهَذا َجوَ ْنُبوِر. قَ َقْتِل الزُّ َأنَُّه َأَمَر �ِ  -َرِضَي للااَّ

ْحـَرامِ   النَِّبـيَّ ْقَتـِدي ِفیـِه ِ�ُعَمـَر، َوَأنَّ َن َأنَّـُه �َ ، َوَ�ـیَّ ِفي ِنَهاَ�ِة اْلُحْسِن، َأْفَتى ِ�َجَواِز َقْتِل الزُّْنُبوِر ِفي اإلِْ
 ..." َعَلْیِه َوَسلََّم َأَمَر ِ�اِالْقِتَداِء ِ�هِ َصلَّى للااَُّ 

 .-ُأمر علیه الصالة والسالم أو أمر أن النبي أمر علیه الصالة والسالم
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َأَمَر ِ�اِالْقِتَداِء �ِ " َ ُسـِه، َوأَ َوَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى للااَّ ُقوُلـُه النَِّبـيُّ ا �َ ْبَحاَنُه َأَمـَر ِ�َقُبـوِل َمـنَّ للااَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم؛ َفَجَواُز َقْتِلِه ُمْسَتْنَبٌط ِمَن اْلِكتَ  نَِّة. َوقَ اِب َوالَصلَّى للااَّ  َقـْوِل ْد َمَضى َهـَذا اْلَمْعَنـى ِمـنْ سُّ
ِعْنــَد َقْوِلــِه َتَعــاَلى:  اِء" "النَِّســي ُســوَرةِ ِفــِعْكِرَمــَة ِحــیَن ُســِئَل َعــْن ُأمََّهــاِت اْألَْوَالِد َفَقــاَل: ُهــنَّ َأْحــَراٌر 

ُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم} َ َوَأِطیُعوا الرَّ ِن رِِه َعـْن َعْلَقَمـَة َعـِن اْبـْسِلٍم َوَغْیـِحیِح مُ . َوِفي َص {َأِطیُعوا للااَّ
ـــلََّم:  ـــِه َوَس ُ َعَلْی ـــلَّى للااَّ ـــوُل للااَِّ َص ـــاَل َرُس ـــاَل: َق ـــُعوٍد َق ـــ«َمْس ـــَماتِ  الْ َن للااَُّ َلَع ـــَماِت، َواِش  َواْلُمْسَتْوِش

َراِت َخْلَق للااَِّ  َصاِت، َواْلُمَتَفلَِّجاِت ِلْلُحْسِن اْلُمَغیِّ اُل َلَهـا ُأمُّ ْمَرَأًة ِمْن َبِني َأَسٍد ُ�قَ اَبَلَغ َذِلَك فَ . »َواْلُمَتَنمِّ
 ْلَعـُن َمـْن َلَعـَن َرُسـوُل للااَِّ َما ِلي َال أَ اَل: وَ ! َفقَ َ�ْعُقوَب؛ َفَجاَءْت َفَقاَلْت: َبَلَغِني َأنََّك َلَعْنَت َ�ْیَت َوَ�ْیتَ 

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي ِ�َتاِب للااَِّ! َفَقاَلـْت: َلَقـدْ  یـِه َمـا للَّـْوَحْیِن َفَمـا َوَجـْدُت فِ ا َمـا َبـْیَن  َقـَرْأتُ َصلَّى للااَّ
ُسـآ{َوَما  :ْدِتیِه! َأَما َقَرْأتِ َتُقوُل. َفَقاَل: َلِئْن ُ�ْنِت َقَرْأِتیِه َلَقْد َوجَ  َعْنـُه  وُل َفُخـُذوُه َوَمـا َنَهـاُكمْ َتاُكُم الرَّ

یـِه ِفـي فِ َضـى اْلَقـْوُل مَ َحـِدیَث. َوَقـْد الْ  .َل: َفِإنَُّه َقْد َنَهـى َعْنـهُ ! َقاَلْت: َبَلى. َقا؟]٧[الحشر:َفاْنَتُهوا}
 "النَِّساِء" ُمْسَتْوًفى. 

ُســوُل َفُخــُذوُه}َتَعــاَلى:  التَّاِســَعُة: َقْوُلــهُ  یَتــاَء ِبلَ َوِ�ْن َجــ {َوَمــا آَتــاُكُم الرَّ ــْفــِظ اإلِْ  ُة َفــِإنَّ اِء َوُهــَو اْلُمَناَوَل
 .."َمْعَناُه اْألَْمُر.

�عجب اإلنسان في مـن �كتـب �عـض المقـاالت، �كتـب عـن مظـاهر التبـرج والسـفور ثـم یبحـث عـن 
لــون �عــض األلفــاظ المشــتر�ة، فتجــده �جــد فــي قنی األحكــام فــي �تــب المتــأخر�ن مــن الفقهــاء الــذین

قـال: أكـره  ؟صمكتاٍب من �تب المتأخر�ن �كره النمص، لو أن اإلمام أحمد قال: مـا رأ�كـم فـي الـن
أ�ضـًا، وتكـون المتعـة الـزواج إلـى أجـٍل مسـمى یتفـق علیـه بـین الطـرفین  ص، قال: أكره المتعـةمالن
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ص" مـا "الـنم صـلالحاجـة التـز�ن  .تـزول �ـأدنى حاجـة ةاهـوالكر  ة، فیقول: �راههالتنز� ةمكروه �راه
یترك النصوص المحكمة لینظـر فـي متشـا�ه مـن �ـالم أهـل العلـم،  لكنهفیه شيء، مع أن فیه لعن 

 . الهوى نسأل هللا العافیة لكنه
ُســوُل َفُخــُذوُه}التَّاِســَعُة: َقْوُلــُه َتَعــاَلى: " یَتــا ْفــظِ اَء ِبلَ َجــَوِ�ْن  {َوَمــا آَتــاُكُم الرَّ نَّ ِء َوُهــَو اْلُمَناَوَلــُة َفــإِ اإلِْ

 ..."ُه ِ�النَّْهيِ َفَقاَبلَ  ]٧شر:[الحُهوا}{َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنتَ َمْعَناُه اْألَْمُر ِبَدِلیل َقْوُلُه َتَعاَلى: 
 ألن الذي �قابل النهى هو األمر.

َع َقْوِلـِه َعَلْیـِه ِلَك َما َذَكْرَناُه َقْبـُل َمـَلى َفْهِم ذَ ِلیُل عَ اْألَْمِر؛ َوالدَّ َفَقاَبَلُه ِ�النَّْهِي، َوَال ُ�َقاَبُل النَّْهُي ِإالَّ �ِ "
َالُم:  َالُة َوالسَّ . »ُبوهُ ُتُكْم َعـْن َشـْيٍء َفـاْجَتنِ ْیـَوِ�َذا َنهَ  َطْعُتْم،ِإَذا َأَمـْرُتُكْم ِ�ـَأْمٍر َفـْأُتوا ِمْنـُه َمـا اْسـتَ «الصَّ
: ِإنَّ  ُســوُل للااَِّ ِمــْن َأْمــَواِل رَ َر َعَلْیــِه یَمــا َظَهــفِ َهــا َنَزَلــْت ِفــي ُرَؤَســاِء اْلُمْســِلِمیَن، َقــاُلوا َوَقــاَل اْلَكْلِبــيُّ

ُ�ــَع، َوَدْعَنــا َوا ــَفَهَكــَذا �ُ  ْلَبــاِقي؛اْلُمْشــِرِ�یَن: َ�ــا َرُســوَل للااَِّ، ُخــْذ َصــِفیََّك َوالرُّ ــا َنْفَعــُل ِفــي اْلَجاِهِلیَّ ِة. نَّ
 َوَأْنَشُدوُه: 

  اَ�افَ َلَك اْلِمْرَ�اُع ِمْنَها َوالصَّ   
 
 

 ولُ ضُ َوُحْكُمَك َوالنَِّشیَطُة َواْلفُ  
 
 

ُ َتَعاَلى َهِذِه اْآلَ�َة.   َفَأْنَزَل للااَّ
َ}اْلَعاِشَرُة: َقْوُلُه َتَعاَلى:  اتَُّقوا یَل: ، ِإنَُّه َشِدیٌد ِلَمْن َعَصاُه. َوقِ َأْي َعَذاَب للااَِّ ] ٧[الحشر: {َواتَُّقوا للااَّ

ُعوَها َ ِفــي َأَواِمــرِِه َوَنَواِهیــِه َفــَال ُتَضــیِّ َ َشــِدی .للااَّ ِلَمــْن َخــاَلَف َمــا َأَمــَرُه  ]٧[الحشــر: اِب}ُد اْلِعَقــ{ِإنَّ للااَّ
 "ِ�ِه.

ن ألال شـك أن تقـوى هللا �فعـل األوامــر واجتنـاب النـواهي، وهـي فــي الوقـت نفسـه اتقـاٌء لعــذاب هللا؛ 
لـى ع -جلَّ وعـال–هللا  هما رتب عذا�ه وقا�ة، وهو إن �ان مالحظا قد جعل بینه و�ینمن اتق هللا ف

، -جـلَّ وعـال–المكلف ینظر إلى هـذه األمـور فیتـق هللا  ؛التقوى من نعیم، وعلى عدمها من عذاب
 .-جلَّ وعال–ومع نظره لهذه األمور ال �خرج عن �ونه متقیًا هلل 

مـور إلنسان وهو ینظر إلى هذه األمـور هـل �كـون متقیـًا لهـذه األسا�قة قلنا: إن ا ذ�رنا في مناسبة
 ؟-جلَّ وعال– هللا دون 

تدخل الجنة أو لأنت إذا صلیت  ]١١٠[الكهف: {َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوال ُ�ْشِرْك ِ�ِعَباَدِة َر�ِِّه َأَحًدا} 
ا مـؤثر فـي العبـادة نقـول: لتنجو من النار، �قول �عض المتصـوفة: أنـك مـا صـلیت هلل، والنظـر هـذ

�یـف یـورد فـي النصـوص مـن أجـل أن نخـاف مـن أجـل  لو �ان مؤثرًا ما ورد ذ�ره في النصوص.
فهـل  و�ذا قابلـك شـخٌص، وقـد شـهر سـیفه أن نرجو ثم نقول هو مؤثر في اإلخالص؟ لیس �مـؤثر.

جــلَّ – مــن حامــل الســیف. فالــذي �عــذب �النــار هــو هللا خوفــك مــن الســیف أو مــن حامــل الســیف؟ 
ن ، و�ن خفنـا مـ-جـلَّ وعـال–، والرجـاء �ـذلك إلـى هللا ار ال تعـذب بـذاتها فـالخوف مـرده، النـ-وعال

 النار، ورغبنا في الجنة.
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ــه ــاَلى:  َقْول ــا{َتَع ــْن ِد� ــوا ِم ــِذیَن ُأْخِرُج ــاِجِر�َن الَّ ــَراِء اْلُمَه ــَواِلِهْم ِرِهْم َوأَ ِلْلُفَق ــَن للااَِّ یَ ْم ــًال ِم ــوَن َفْض  ْبَتُغ
ـاِدُقوَن} َورِ  َ َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ُهُم الصَّ {ِلْلُفَقـَراِء ِي اْلَفـْيُء َواْلَغَنـاِئُم أ ]٨الحشـر:[ْضَواًنا َوَ�ْنُصُروَن للااَّ

 . َوِقیـَل: ُهـوَ ُن ِلْلُفَقـَراءِ اِء َوَلِكـْن َ�ُكـوَوِقیَل َ�ْي َال َ�ُكوَن ُدوَلـًة َبـْیَن اْألَْغِنَیـ ]٨[الحشر: اْلُمَهاِجِر�َن}
ــِه:  ــاٌن ِلَقْوِل ــِن َبَی ــاِكیِن َواْب ــاَمى َواْلَمَس ــى َواْلَیَت ــِذي اْلُقْرَ� ــِبیِل}ا{َوِل ــا ٢٠:، [ص]٧[الحشــر: لسَّ ] َفَلمَّ

 ..."ُذِكُروا ِ�َأوْصاِفِهْم ِقیلَ 
 �أصنافهم

 طالب: �أصنافهم 
 نعم

ــْم " ــُؤَالِء، ِألَنَُّه ــاُل ِلَه ــَل اْلَم ــُروا ِ�َأْصــَناِفِهْم ِقی ــا ُذِك ــَفَلمَّ ــاِجُروَن وَ َراُء َومُ ُفَق ــاِرهِ َه ــْن ِدَ� ــْد ُأْخِرُجــوا ِم ْم؛ َق
 ..."َفُهمْ 

 فتكون األوصاف لهذه األصناف مؤثرة، �معنى أن الحكم یثبت عند وجودها و�نتفي �انتفائها.
 } ُرُسـَلُه َعَلـى َمـْن َ�َشـاءُ طُ  ُ�َسـلِّ َلِكـنَّ للااََّ {وَ َأَحـقُّ النَّـاِس ِ�ـِه. َوِقیـَل: َوَقْد ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَ�اِرِهْم؛ َفُهـْم "

ْنَیا. َوِقیـَل: اِء ِمـْن َبِنـي ْغِنَیـاِلْلُفَقـَراِء اْلُمَهـاِجِر�َن ِلَكـْیَال َ�ُكـوَن اْلَمـاُل ُدوَلـًة ِلْألَ  ]٦[الحشر: ُ لـدُّ {َ�للااَّ
ــاِب} ــاِب ِللْ  ]٤٨[األنفــال: َشــِدیُد اْلِعَق ــاِر �ِ ِلْلُمَهــاِجِر�َن؛ َأْي َشــِدیُد اْلِعَق ــَراِء اْلمُ َســَبِب اْلفُ ُكفَّ َهــاِجِر�َن َق

ُم ِذْ�ـُرهُ   َتـاَمى}{َوِلـِذي اْلُقْرَ�ـى َواْلیَ ى: ْوِلـِه َتَعـالَ ْم ِفـي قَ َوِمْن َأْجِلِهْم. َوَدَخَل ِفي َهُؤَالِء اْلُفَقـَراُء اْلُمَتَقـدِّ
 ".]٧[الحشر:
 .ةم" حینئٍذ سببیالفتكون "

ُم ِذْ�ـُرُهْم ِفـي َقْوِلـِه تَ َوَدَخَل ِفي َهُؤَالِء اْلُفَقَراُء اْلمُ " ] ٧[الحشـر: َ�ـى َواْلَیَتـاَمى}َوِلـِذي اْلُقرْ {َعـاَلى: َتَقـدِّ
ْ�ــٍد ِلَبْكــٍر ِلُفــَالٍن اْلَمــاُل ِلزَ  َك: َهــَذاَوِقیــَل: ُهــَو َعْطــٌف َعَلــى َمــا َمَضــى، َوَلــْم َ�ــْأِت ِبــَواِو اْلَعْطــِف َ�َقْوِلــ

اَل ب�ـا ِفیـِه َوُنْصـَرًة َلـُه. َقـحُ ِه َوَسـلََّم  َعَلْیـاَجَر ِإَلـى النَِّبـيِّ َصـلَّى للااَُّ ِلُفَالٍن. َواْلُمَهاِجُروَن ُهَنا: َمْن َهـ
َ�اَر َواْألَْموَ  ِ َولِ ْهِلیَن َوااَل َواْألَ َقَتاَدُة: َهُؤَالِء اْلُمَهاِجُروَن الَِّذیَن َتَرُكوا الدِّ َرُسـوِلِه، َحتَّـى ْألَْوَطـاَن ُحب�ـا هللَِّ

جُ  ُجلُ  ِمَن اْلُجو  ُصْلَبهُ َل ِمْنُهْم َ�اَن َ�ْعِصُب اْلَحَجَر َعَلى َ�ْطِنِه ِلُیِقیَم ِ�هِ ِإنَّ الرَّ  ..."ِع، َوَ�اَن الرَّ
 �ستفید؟ أو الالجائع �ستفید من الحجر 

 طالب:............
 طالب: الجائع

الجــائع إذا �عصــبونا الحجــارة، �قــول: لیقــیم �ــه صــلبه مــن الجــوع؛ ألن و الجــائع مــن الجــوع یر�طــون 
د هـذه الفجـوة اسـتقام الظهـر، حتـى قـال القائـل: �نـا ، فإذا وجد ما �سـانحنى ظهرهو فرغ �طنه انثنى 

أن الرجلین تحمل البطن، فإذا البطن �حمل الرجلین. إذا استقام الظهـر مشـى، وال �سـتقیم إال  نظن
 ؟�ط حجـر علـى �طنـهجـائع یـر  معنـى أن و�ال مـا الفـراغ الـذي فـي �اطنـه، إذا وضع فـي �اطنـه ُمـأل
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علیــه الصــالة –حة أن النبــي یعلــى ذلــك، بــل فیــه أحادیــث صــحهــو فیــه أثــار وأخبــار فــي مــا تــدل 
 .االمسألة، وأفاض في ذ�ر شواهدهفي بن حبان رحمه هللا ترجم اوالسالم �ان �فعل ذلك، و 

َتاِء َما َلُه ِدَثاٌر َغیْ " ُجُل َیتَِّخُذ اْلَحِفیَرَة ِفي الشِّ ْحَمِن ْبُن َأْبـَزى َوَسـعِ اَقاَل َعْبُد َرَها. وَ َوَ�اَن الرَّ یُد ْبـُن لرَّ
ْوَجةُ  و َفَنَسَبُهُم ُة َ�ُحجُّ َعَلْیَها َوَ�ْغزُ اُر َوالنَّاقَ  َوالدَّ ُجَبْیٍر: َ�اَن َناٌس ِمَن اْلُمَهاِجِر�َن ِألََحِدِهُم اْلَعْبُد َوالزَّ

ُ ِإَلى اْلَفْقِر َوَجَعَل َلُهْم َسْهًما فِ   َأْي َأْخـَرَجُهمْ  ]٨[الحشر: }ْن ِدَ�اِرِهمْ ِرُجوا مِ {ُأخْ ي الزََّكاِة. َوَمْعَنى للااَّ
اُر َمكََّة؛ َأْي َأْحَوُجوُهْم ِإَلى اْلُخُروِج؛ َوَ�اُنوا ِماَئَة َرُجلٍ   . ُكفَّ

 " ..."َیْبَتُغوَن"
مـا �اشـروا هـم ج، لمـا ضـیق علـیهم احتـاجوا إلـى الخـروج فو �عني لما ضیق علیهم احتجوا إلى الخـر 

 راج. زل التسبب منزلة المباشرة، فنسب إلیهم اإلختسببوا و�ذا لم توجد المباشرة ناإلخراج، و�نما 
ْنَیا. اَأْي َغِنیَمـًة ِفـي ] ٨[الحشـر: {َفْضـًال ِمـَن للااَِّ} ْطُلُبونَ � }َیْبَتُغونَ {"  ِة}{َوِرْضـَواًنا ِفـي اْآلِخـرَ  لـدُّ

َ َوَرُسوَلُه}ِهْم . ؛ َأْي َمْرَضاَة َر�ِّ ]٨[الحشر: ِجَهاِد ِفي َسـِبیِل للااَِّ. ِفي الْ  ]٨ر:[الحش {َوَ�ْنُصُروَن للااَّ
اِدُقوَن} ُ عَ  ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب رَ ِفي ِفْعِلِهْم َذِلَك. َوُرِوَي َأنَّ ]  ٨[الحشر: {ُأوَلِئَك ُهُم الصَّ ْنـُه ِضـَي للااَّ

َأَل َعـِن ْعٍب، َوَمـْن َأَراَد َأْن َ�ْسـَبيَّ ْبَن �َ َیْأِت أُ اَد َأْن َ�ْسَأَل َعِن اْلُقْرآِن َفلْ َخَطَب ِ�اْلَجاِبَیِة َفَقاَل: َمْن َأرَ 
اَد َأْن َعـاَذ ْبـَن َجَبـٍل، َوَمـْن َأرَ مُ  َفْلَیـْأِت اْلِفْقـهِ  اْلَفَراِئِض َفْلَیْأِت َزْ�َد ْبَن َثاِبٍت، َوَمْن َأَراَد َأْن َ�ْسَأَل َعـنِ 

َ َتَعـاَلى َجَعَلِنـي َلـُه َ�ْسَأَل َعـِن ا ـي َ�ـاٍد ِ�ـَأْزَواجِ َقاِسـًما. أَ اِزًنـا وَ خَ ْلَمـاِل َفْلَیـْأِتِني؛ َفـِإنَّ للااَّ النَِّبـيِّ  َال َوِ�نِّ
، ُثــمَّ اْلُمَهــاِجِر�َن اْألَوَّ  ُ َعَلْیــِه َوَســلََّم َفُمْعِطــیِهنَّ ــَنــا َوَأْصــحَ أَ ِلــیَن؛ َصــلَّى للااَّ ْن َة ِمــاِبي ُأْخِرْجَنــا ِمــْن َمكَّ

 "ِدَ�اِرَنا َوَأْمَواِلَنا.
إلـى  »اِم ُمَعـاذٌ َالِل َواْلَحـرَ ْم ِ�ـاْلحَ َأْفَرُضُكْم َزْ�ـٌد، َوأَْعَلُمُكـو  َأْقَرُؤُ�ْم ُأَبيٌّ «: مرفوعهذا له ما �شهد له من ال

 صلى على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.م، و علأ أخره، لكن ما �سلم من مقال. فاهلل 
 
 


