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    و�ر�اته. السالم علیكم ورحمة هللا

  الرحمن الرحیم.�سم هللا
 الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه،

   قال اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى:
�َماَن ِمْن َقْبِلِهْم �ُ {قوله تعالى:" اَر َواإلِْ َلْیِهْم َوَال َ�ِجُدوَن ِفي ْن َهاَجَر إِ مَ ِحبُّوَن َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ

َمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َخَصاَصٌة وَ  َن ِبِهمْ ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُ�ْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َ�ا
 :ِفیِه ِإْحَدى َعْشَرَة َمْسَأَلةً  }.َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

�َمانَ َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ { :: َقْوُلُه َتَعاَلىاْألُوَلى  اَر َف َأنَّ الَِّذیَن َتَبوَّءُ َال ِخَال  }ِلِهمْ ِمْن َقبْ  اَر َواإلِْ وا الدَّ
  ".ِإَلْیَها اْلُمَهاِجِر�نَ  َقْبلَ  اْلَمِدیَنةَ  الَِّذیَن اْسَتْوَطُنوا اْألَْنَصارُ  ُهمُ 

 �ة.الدار اسم من أسماء المدینة �ما هو معلوم �عني من ضمن أسمائها الدار أخًذا من هذه اآل
�َماُن نُ "   "ِن.ي اْألََماكِ ُكوُن فِ �َ نََّما ; ِألَنَّ التََّبوَُّء إِ ِصَب ِ�ِفْعٍل َغْیِر َتَبوَّأَ َواإلِْ

ارَ {وَ اإل�مان ال یتبوأ و�نما �عتقد فكأنه من �اب التقدیر  واعتقدوا  ]٩[الحشر: }الَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ
ألن األول ال �صح تسلیطه علیه �ما في البیت  البد من تقدیر فعل مناسب اإل�مان واعتنقوه

 ما �سقى.فالماء ال �علف و�ن "  َعَلْفُتَها ِتْبًنا َوَماًء َ�اِرًداالمشهور الذي مر بنا مرارا " 
ا: َوالَِّذیَن َتَبوَّءُ : ِمْن ِصَلِة َتَبوََّأ، َواْلَمْعَنى}ِمْن َقْبِلِهمْ {" �َماَن اُدوا َواْعَتقَ  اْلُمَهاِجِر�نَ  َر ِمْن ِقَبلِ وا الدَّ إلِْ

�َماَوَأْخَلُصوهُ   ".َن َلْیَس ِ�َمَكاٍن ُیَتَبوَّأُ ; ِألَنَّ اإلِْ
ًدا َفلْ « :تبوء األماكن والمقاعد �ما في الحدیث المتفق علیه َن ْأ َمْقَعَدُه مِ َیَتَبوَّ َمْن َ�َذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

  . »النَّارِ 
�َماَن َلْیَس ِ�َمَكانٍ "  ".َكاَءُكمْ َأْي َواْدُعوا ُشرَ  }َكاَءُكمْ َرُكْم َوُشرَ ُعوا َأمْ َفَأْجمِ { :َ�َقْوِلِه َتَعاَلى ُیَتَبوَُّأ ِألَنَّ اإلِْ

�عني اتفقوا على قول واحد من أمر�م  : أجمعوا جمع األمر ألن الشر�اء ال �جمعون �معنى
 وادعوا شر�ائكم أو واجمعوا شر�ائكم ألن أجمعوا غیر اجمعوا.

َوَ�ُجوُز  .اًء َ�اِرًداَعَلْفُتَها ِتْبًنا َومَ  :ْوِلهِ قَ . َوَ�ُكوُن ِمْن َ�اِب َوَغْیُرُهَما َوالزََّمْخَشِريُّ   َأُبو َعِليٍّ  َذَكَرهُ "
اَر َوَمَوا: َتَبوَُّءوا اْذِف اْلُمَضاِف َ�َأنَُّه َقالَ َحْمُلُه َعَلى حَ   وُز َحْمُلُه َعَلى َما َدلَّ . َوَ�جُ �َمانِ ِضَع اْإلِ لدَّ

�َماَن فَ َكَأنَُّه َقالَ  :َعَلْیِه َتَبوَّأ اَر َوَلِزُموا اإلِْ  ".اَلْم ُ�َفاِرُقوُهمَ : َلِزُموا الدَّ
 إذا أمكن تأو�ل الفعل وتضمینه فعًال �صلح للعمل في األمر�ن ال شك أن مثل هذا أولى ألنه ال

 �حتاج حینئذ إلى تقدیر و�ذا لم �مكن البد من التقدیر.
�َماَن َفَلْم ُ�َفاِرُقوُهَما  :ْمُلُه َعَلى َما َدلَّ َعَلْیِه َتَبوَّأَوَ�ُجوُز حَ " اَر َوَلِزُموا اإلِْ َوَ�ُجوُز َكَأنَُّه َقاَل: َلِزُموا الدَّ

ِمیَم. َوالتَّ : َتَبوَّأَ َتُقولُ  ; َ�َما�َماَن َعَلى َطِر�ِق اْلَمَثلِ َأْن َ�ُكوَن َتَبوََّأ اْإلِ  التََّمكُُّن  :َبوُّءُ  ِمْن َبِني ُفَالٍن الصَّ



 
 

 
 
 

٣  
 

¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò=٣ 

اْلُمَهاِجِر�َن، َبْل َأَراَد آَمُنوا َقْبَل ِهْجَرِة النَِّبيِّ َصلَّى  آَمُنوا َقْبلَ  اْألَْنَصارَ  . َوَلْیَس ُیِر�ُد َأنَّ َواِالْسِتْقَرارُ 
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَلْیِهم   للااَّ

 ..".مْقُطوَعةٌ  : َواْخُتِلَف َأْ�ًضا َهْل َهِذِه اْآلَ�ةالثَّاِنَیةُ 
 األنصار تبوءوا الدار قبل المهاجر�ن وقبل هجرة النبي علیه الصالة والسالم وأصحا�ه إلیها ال

 أنهم تبوءوا اإل�مان واعتنقوه واعتقدوه قبل المهاجر�ن.
 ..".ْعُطوَفةٌ مَّا َقْبَلَها َأْو مَ َمْقُطوَعٌة مِ  َواْخُتِلَف َأْ�ًضا َهْل َهِذِه اْآلَ�ةُ "

اَر}ه: واو في قول�عني ال ا قلنا إذفستئنافیة تكون اأن �حتمل أن تكون عاطفة أو  {َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ
نه للمهاجر�ن أ�ًضا لألنصار ولمن لم �جف علیه �خیل وال ر�اب �ما أ عاطفة أن الفيء الذي

لنا إنها عاطفة، هذا لو ق .ثةلألصناف الثال ]١٠[الحشر: {َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهْم }�أتي �عدهم 
 . ماو�ذا قلنا إنها استئنافیة و�دل علیه تصرف النبي علیه الصالة والسالم في فيء بني النضیر

 فإذا قلنا .بین المهاجر�ن ولم �عطي من األنصار إال ثالثة على ما تقدم تر�ه بني النضیر قسمه
اجر�ن واألنصار والذین جاءوا من المه :إن الواو عاطفة فالفيء �قسم بین األصناف الثالثة

سیأتي قول اإلمام مالك وشیخ اإلسالم وغیرهم أن الذي �سب السلف ال حظ له في الفيء  .�عدهم
ْم  َ�ْعِدهِ {َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمنْ وال الغنیمة ال حظ له في ذلك ألن ما ذ�ر في اآل�ة قید الستحقاقه 

خْ  }ْل ِفي ُقُلو�ِ ال َتْجعَ َواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِ�اِإل�َماِن وَ َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ الذي  ]١٠[الحشر: َنا ِغال�
مع القول �أنها و في قلبه غل لمن تقدم وللمؤمنین هذا ال �ستحق وهذا على القول �أنها عاطفة 

لیهم وال استئنافیة فكل جملة أو �ل آ�ة مستقلة و�كون خبر الذین حینئذ �حبون من هاجر إ
   إلى آخره.   ...�جدون إلى آخره " وأولئك " خبر الذین جاءوا من �عدهم �قولون ر�نا اغفر لنا

َل َقْوٌم َأنَّ " لََّها َ�اِت الَِّتي ِفي اْلَحْشِر �ُ َوَأنَّ اْآل  }اِجِر�نَ ِلْلُفَقَراِء اْلُمهَ {: َها َمْعُطوَفٌة َعَلى َقْوِلهِ َفَتَأوَّ
نَّ ; ألَِ هِ ا َذَهُبوا ِإَلیْ مَ َلى ِخَالِف عَ َجُدوُه . َوَلْو َتَأمَُّلوا َذِلَك َوَأْنَصُفوا َلوَ ا َعَلى َ�ْعضٍ ُطوَفٌة َ�ْعُضهَ َمعْ 

َ َتَعاَلى َ�ُقولُ  ِل اْلَحْشِر َماِب ِمْن ِدَ�ا اْلِكَتاُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن َأْهلِ {: للااَّ َظَنْنُتْم  ِرِهْم ِألَوَّ
َوَما َأَفاَء {: ُثمَّ َقالَ . ي َقْیُنَقاعَ یِر َوَ�نِ ، َفَأْخَبَر َعْن َبِني النَِّض }اْلَفاِسِقینَ { :ِإَلى َقْوِلهِ  }ْن َ�ْخُرُجواأَ 

ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْیِه ِمْن َخْیٍل َوَال  ْن َلى مَ  ُ�َسلُِّط ُرُسَلُه عَ َلِكنَّ للااََّ وَ ِرَ�اٍب  للااَّ
ُسوِل َص  }َ�َشاءُ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َفَأْخَبَر َأنَّ َذِلَك ِللرَّ َم . وَ  َعَلْیِه ِحیَن َخلَّْوهُ وِجفْ ُه َلْم یُ ; ِألَنَّ لَّى للااَّ َما َتَقدَّ

 للااَُّ َما َأَفاَء {: ُثمَّ َقالَ . رُ ِلَك اْألَمْ ذَ َقَطَع ُه َوانْ ِفیِهْم ِمَن اْلِقَتاِل َوَقْطِع َشَجِرِهْم َفَقْد َ�اُنوا َرَجُعوا َعنْ 
ُسوِل َوِلِذي اْلُقْر�َ  ِبیلِ َتاَمى َواْلمَ ى َواْلیَ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَّ َهَذا وَ  }َساِكیِن َواْبِن السَّ

لِ َكَالٌم غَ  �َمانَ اَر وَ لدَّ َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا ا{ :. َوَ�َذاْیُر َمْعُطوٍف َعَلى اْألَوَّ ْبِتَداُء َ�َالٍم ِفي َمْدِح ا }اإلِْ
َراِء  ِلْلُفقَ ; اْلَفْيءُ نَُّه َقالَ َوَ�أَ ; ِر�نَ ْلُمَهاجِ ِلَك اْلَفْيَء لِ ; َفِإنَُّهْم َسلَُّموا ذَ ْنَصاِر َوالثََّناِء َعَلْیِهمْ اْألَ 

 ..".; َواْألَْنَصارِ اْلُمَهاِجِر�نَ 
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ر فباقون على هم �ستحقون هذا التعو�ض وأما األنصافوالهم استحقاقهم ذلك لتر�هم د�ارهم وأم
 ارهم ذلك على أنفسهم.من المهاجر�ن وسیأتي أمثلة من إث آثروا إخوانهمد�ارهم وأموالهم و 

 وا ِمنْ الَِّذیَن َجاءُ . َوَ�َذا وَ ءِ َن اْلَفيْ مِ َما َصَفا َلُهْم َواْألَْنَصاِر ُ�ِحبُّوَن َلُهْم َوَلْم َ�ْحُسُدوُهْم َعَلى "
 :: ِإنَّ َقْوَلهُ ُن ِإْسَحاقَ ْسَماِعیُل بْ إِ اَل . َوقَ }َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا اْغِفْر َلَنا{: َواْلَخَبرُ ; َ�ْعِدِهْم اْبِتَداُء َ�َالمٍ 

ارَ {  ; َأْي َهَذاْيءِ اُء ِفي اْلفَ نَُّهْم ُشَركَ ، َوأَ لُ ُءوا َمْعُطوٌف َعَلى َما َقبْ َوالَِّذیَن َجا }َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ
ارَ اْلَماُل ِلْلُمَهاِجِر�َن وَ   َعْنُه ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي للااَُّ  رُ َقَرَأ ُعمَ  :ُن َأْوسٍ َوَقاَل َماِلُك بْ . الَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ

َدَقاُت ِلْلُفَقَراءِ { :َهِذِه اْآلَ�ةَ  ْن َشْيٍء َلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم مِ َواعْ { :َقَرأَ  . ُثمَّ ءِ َهِذِه ِلَهُؤَال : َفَقالَ  }ِإنََّما الصَّ
ِ ُخُمَسهُ  ِء ِلْلُفَقَرا{َحتَّى َبَلَغ  }هِ َعَلى َرُسولِ  َء للااَُّ َما َأَفا{ :. ُثمَّ َقَرأَ َهِذِه ِلَهُؤَالءِ : َفَقالَ  }َفَأنَّ هللَِّ

�َمانَ {، }اْلُمَهاِجِر�نَ  اَر َواإلِْ : َلِئْن ِعْشُت ُثمَّ َقالَ  }ْن َ�ْعِدِهمْ مِ  َجاُءوا ِذینَ َوالَّ {، }َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ
 ".َجِبیُنهُ   ِفیَهاْعَرقْ َلَیْأِتَینَّ الرَّاِعي َوُهَو ِ�َسْرِو ِحْمَیَر َنِصیُبُه ِمْنَها َلْم �َ 

ال شك أنه تصرفه علیه الصالة والسالم حینما أعطى هذا الفيء للمهاجر�ن وخص ثالثة من 
رك ن الواو استئنافیة لكن احتمال أن �كون النبي علیه الصالة والسالم إنما تاألنصار یدل على أ

إخوانهم من المهاجر�ن وحینئذ �كون حقهم  یْؤثرون مه أن أنفسهم تطیب بذلك وأنهم األنصار لعل
 .راحةأو �كون قد استشارهم وتنازلوا ص ،وفي هذه القصة �عینها األمر ال �عدوهم لما تنازلوا ،�اقي

د أن الفيء هل هو لصنف واحد من المهاجر�ن فقط أو األصناف الثالثة وعلى �ل حال المقصو 
الفيء فیما �ستقبل غیر الفيء الذي ذ�ر في هذه اآل�ة ألن ما ذ�ر في هذه السورة تصرف فیه 

 أو لطائفة ،وما عدا ذلك ما �قال أن الفيء لفئة معینة ،النبي علیه الصالة والسالم ونقل تصرف
 لقبیلة معینة دون غیرهم.معینة أو 

: َتَثبَُّتوا ِه ِمْن َذِلَك، َوَقاَل َلُهمْ  َعَلیْ َح للااَُّ َفتَ  : ِإنَُّه َدَعا اْلُمَهاِجِر�َن َواْألَْنَصاَر َواْسَتَشاَرُهْم ِفیَماَوِقیلَ "
َفَلمَّا َغَدْوا . َلْت اِت ِفي َذِلَك ُأْنزِ ِه اْآل�َ ُه َأنَّ َهذِ َبیََّن لَ . َفَفكََّر ِفي َلْیَلِتِه َفتَ بَُّروُه ُثمَّ اْغُدَوا َعَليَّ اْألَْمَر َوَتدَ 
ُ َعَلى َرُسوِلِه َما أَ {: َتَال وَ " َحْشرِ "الْ : َقْد َمَرْرُت اْلَباِرَحَة ِ�اْآلَ�اِت الَِّتي ِفي ُسوَرِة َعَلْیِه َقالَ  َفاَء للااَّ

اِدُقونَ ُأوَلئِ {: َلهُ َلَغ َقوْ بَ ا َفَلمَّ  }َهاِجِر�نَ ِلْلُفَقَراِء اْلمُ {: ِإَلى َقْوِلهِ  }ِمْن َأْهِل اْلُقَرى  ا مَ : َقالَ  }َك ُهُم الصَّ
: َما ، ُثمَّ َقالَ }ٌف َرِحیمٌ َرُءو { :ْوِلهِ ِإَلى قَ  }َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهمْ {: َوَتَال َقْوَلهُ . ِهَي ِلَهُؤَالِء َفَقطْ 

ْسَالِم ِإالَّ   ".مُ  َأْعلَ َ�للااَُّ . ي َذِلكَ  َوَقْد َدَخَل فِ َ�ِقَي َأَحٌد ِمْن َأْهِل اإلِْ
 ألن اآل�ات الثالث شاملة ووجد األصناف الثالثة في عهد عمر رضي هللا عنه وعمهم �العطاء.

 َما النَّاسِ  آِخرِ  ِمنْ  ِتيَ�أْ  َمنْ  ْوَال لَ  :َقالَ  رَ ُعمَ  َأنَّ  َأِبیهِ  َعنْ  َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْ�دِ  َعنْ  َماِلكٌ  َرَوى  :الثَّاِلَثةُ  "
َواَ�اِت  َوِفي  .ْیَبرَ خَ  َوَسلَّمَ  هِ َعَلیْ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولُ  َقَسمَ  َ�َما َقَسْمُتَها ِإالَّ  َقْرَ�ةٌ  ُفِتَحْت   الرِّ

; مِ ْیِه ِمَن اْلَغَنائِ َهَر َعلَ َوَما ظَ  َوِمْصرَ  اْلِعَراقِ  َأْ�َقى َسَوادَ  ُعَمرَ  : َأنَّ ِة ِمَن الطُُّرِق اْلَكِثیَرةِ اْلُمْسَتِفیَض 
 ".يِّ اِق اْلِحْشَوِة َوالذََّرارِ ِلَتُكوَن ِمْن َأْعِطَیاِت اْلُمَقاِتَلِة َوَأْرزَ 
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 لمصالح المسلمین واألمر �ذلك في مصر والعراق والمراد بذلك األراضي البیضاء ا�عني تبقى وقف
رر أهل العلم، ا �ما قتستغل من قبل من تجعل بیده و�وضع علیها الخراج وتؤخذ الصدقة منه

عن �ابر واشتراها المتأخر عن  ا�ابر  ،درس مثل هذا األمر وتملك الناس هذه األوقافلكن ان
 لكن لو ذهبت ،المتقدم �حر ماله و�ال فاألصل أنه ال �جوز بیعها لتبقى لمصالح المسلمین عامة

 إلى مصر أو العراق تبحث عن هذه األوقاف ما وجدت.
َحاَ�ةِ  َوِ�َالًال  رَ الزَُّ�یْ  َوَأنَّ "  ..."َوَغْیَر َواِحٍد ِمَن الصَّ

 طالب: .........
أنها فتحت عنوة أو صلح والمرجح أنها فتحت عنوة لكن النبي علیه  �ونها مكة على الخالف في

سهم ذلك بیوتهم �ما من علیهم �أنفالصالة والسالم من على أهلها برقابهم وذرار�هم وأموالهم ومع 
إذا من علیهم ملكوها وصارت ملكهم وورث اآلخر عن األول واشتراها  ،»الطلقاء اذهبوا فأنتم«

 تملك.و المتأخر من المتقدم وصارت تباع وتشترى 
 طالب: .........

یها فعاب بذل ما �مكن، البناء المشید أدوار وأت ؟�عني �أتي �أمارة فالن من الناس وال یدفع إ�جار
ح �اقیة لمصال بق أنها على هذا القول �أنها فتحت عنوة وأنهایذ�ر في السا األموال الطائلة ال.
الشافعیة  على بیوتها هذا قول معروف عندنه ال �جوز وضع األبواب المسلمین العامة وأ

 المشهور.
َحاَ�ةِ  َوِ�َالًال  الزَُّ�ْیرَ  َوَأنَّ "  ِلَك ِمْنُهْم ذَ ; َفَكرَِه مْ هِ ى َقْسِم َما ُفِتَح َعَلیْ لَ َأَراُدوُه عَ  َوَغْیَر َواِحٍد ِمَن الصَّ

ِه رَ ; َفَمْن ْیشِ ْهِل اْلجَ َطاَب َأْنُفَس أَ : ِإنَُّه اْستَ ِلَف ِفیَما َفَعَل ِمْن َذِلَك; َفِقیلَ َواْختُ  ِضَي َلُه ِبَتْرِك َحظِّ
 "...ِقَیُه ِلْلُمْسِلِمیَن ِقلَّةً ِ�َغْیِر َثَمٍن ِلُیبْ 

 قبله
هِ " ِه. َفَمنْ َأَبى َأعْ  َمنْ وَ  قبله ینَ ِ�َغْیِر َثَمٍن ِلُیْبِقَیُه ِلْلُمْسِلمِ  َفَمْن َرِضَي َلُه ِبَتْرِك َحظِّ  َطاُه َثَمَن َحظِّ

ُ َعَلیْ نَِّبيِّ َص  َ�ِفْعِل ال ِفْعَلهُ : ِإنََّما َأْ�َقى اْألَْرَض َ�ْعَد اْسِتَطاَ�ِة َأْنُفِس اْلَقْوِم َجَعلَ َقالَ  ; ِه َوَسلَّمَ لَّى للااَّ
  ".ْسِمَهاَمْنِزَلِة قَ �ِ َنْفِسِه ْن ِطیِب عَ َخْیَبَر، ِألَنَّ اْشِتَراَءُه ِإ�َّاَها َوَتْرَك َمْن َتَرَك  مَ ِألَنَُّه َقسَ 

أخذ ومن لم یتنازل وأراد المشاحة و  هاإلنسان إذا تنازل عن نصیبه من هذه الدنیا فاألمر ال �عدو 
ًدا من أوالد المیت لو أن ول  :ق النصیب �امًال األمر إلیه �عني مثل ما �قول في سائر الحقو 

 ؟إلى اإلرث وقال ال تحسبوني في اإلرث اقسموا المال على إخواني �منع غني لیس �حاجة
یتنازل عن نصیبه ما فیه إشكال و�ذا لو تنازل مستحق الد�ة عنها و�ذلك وهكذا أمور الدنیا 

لفيء عن نصیبه في المغنم وفى ازل عنها فاألمر ال �عدوه فإذا تنازل أحد انت�ملكها اإلنسان فإذا 
 أو �ذا ال یلزم �أخذه.
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لَ : ِإنَّ یلَ ٍء َأْعَطاُه َأْهَل اْلُجُیوِش. َوقِ : ِإنَُّه َأْ�َقاَها ِ�َغْیِر َشيْ َوِقیلَ " َحاَنُه ِفي َذِلَك َقْوَل للااَِّ ُسبْ  ُه َتَأوَّ
مَ َعَلى َما تَ  }ُءوٌف َرِحیمٌ ا ِإنََّك رَ َر�َّنَ { :َقْوِله ِإَلى }ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِر�نَ { :َوَتَعاَلى ُ َأْعَلمَقدَّ   .. َ�للااَّ
. َها ِلَمَصاِلِح اْلُمْسِلِمینَ ِلْإلَِماِم َأْن ُیوِقفَ  :َماِلكٌ  َفَقالَ  ; ِقْسَمِة اْلَعَقارِ  : َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفيالرَّاِ�َعةُ 
َماُم ُمَخیٌَّر َبیْ  :َأُبو َحِنیَفة َوَقالَ  . ِمینَ اِلِح اْلُمْسلِ ًفا ِلَمَص َلَها َوقْ َن َأْن َ�ْقِسَمَها َأْو َ�ْجعَ اإلِْ
اِفِعيُّ  َوَقالَ    ".اْألَْمَوالِ  ِئرِ َلْیِهْم َ�َسا، َبْل َ�ْقِسُمَها عَ َها َعْنُهْم ِ�َغْیِر ِرَضاُهمْ َلْیَس ِلْإلَِماِم َحْبسُ  : الشَّ

ف لمسلمون من أعدائهم فیقسم �غیره لكن الخالالعقار من المغانم مما �غنمه ا .ألنها من المغانم
الدین  ا أن �علي�أسمائه الحسنى وصفاته العلی -جل وعال-نسأل هللا  .مشهور عند أهل العلم

 و�نصر �لمته وأن �عز جنده و�هزم أعدائه.
 َتِطْب َنْفُسُه َفُهَو َأَحقُّ  َمْن َلمْ . وَ ْم َفَلهُ َلُه َوْقًفا َعَلْیهِ َفَمْن َطاَب َنْفًسا َعْن َحقِِّه ِلْإلَِماِم َأْن َ�ْجعَ "

 ".ِ�َماِلهِ 
 �عني األمر إلیه ال �عدوه. .لعل الكلمة السا�قة فله مثل هذه

 َتِطْب َنْفُسُه َفُهَو َأَحقُّ  َوَمْن َلمْ  .ْم َفَلهُ َفَمْن َطاَب َنْفًسا َعْن َحقِِّه ِلْإلَِماِم َأْن َ�ْجَعَلُه َوْقًفا َعَلْیهِ "
ُ َعْنُه اْسَتَطاَب ُنُفوَس اْلَغاِنِمیَن َواشْ  ُعَمرُ وَ  ِ�َماِلهِ  : َوَعَلى َهَذا َ�ُكوُن ْلتُ قُ  .َتَراَها ِمْنُهمَرِضَي للااَّ
ِلیَن َوالثَّنَ ِدُبوا ِ�الدُّ نَُّهْم نُ ، َوأَ َمْقُطوًعا ِممَّا َقْبَلهُ  }َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهمْ { :َقْوُله اِء َعاِء ِلْألَوَّ
  ".ْیِهمْ َعلَ 

 طالب: .........
�القاف ما هي �الفاء عندنا وقلنا لعل الباء سقطت قبله لكن لما جاءت في الموضع الثاني فله 

 تبین المراد �عني األمر إلیه.
: َقـــالَ َعَلـــى َغْیِرَهـــا ِمـــَن اْآلَفـــاِق فَ  اْلَمِدیَنـــةِ  َفْضـــلَ  َیـــْذُكرُ  َماِلًكـــا َســـِمْعتُ  :َوْهـــٍب  اْبـــنُ  : َقـــالَ اْلَخاِمَســـةُ "

ــ اْلَمِدیَنــةَ  ِإنَّ  َئ �َمــاِن َواْلِهْجــَرةِ ُتُبوِّ ــیْ ْلُقــَرى اْفُتتِ َن ا، َوِ�نَّ َغْیَرَهــا ِمــْت ِ�اإلِْ ــِذیَن {: ; ُثــمَّ َقــَرأفِ َحــْت ِ�السَّ َوالَّ
�َماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُ�ِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَ  اَر َواإلِْ ، َوِفـي َضى اْلَكَالُم ِفـي َهـَذاَقْد مَ . وَ اْآلَ�ةَ  }ْیِهمْ َتَبوَُّءوا الدَّ

َالِة ِفي اْلَمْسِجَدْینِ    " .َفَال َمْعَنى ِلْإلَِعاَدة ;یَنةِ َوَمْسِجِد اْلَمدِ  اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  :َفْضِل الصَّ
اِدَسُة: َقْوُلُه َتَعاَلى  :السَّ

الفهم أن مالك رحمه هللا في تفضیل المدینة على مكة مشهور ومعروف والجمهور على خ مذهب
نسبة للسكنى. مكة أفضل وجاء في البلدین من النصوص الشرعیة ما �جعل اإلنسان �حتار �ال

وجاء في مكة أ�ًضا  .»المدینة خیر لهم لو �انوا �عملون « :المدینة شيء �ثیرجاء في 
. علیه الصالة والسالم �ألف صالة ة ألف صالة بینما الصالة في مسجدالصالة �مائ :مضاعفات

رق �بیر مائة ضعف فهذا مستند الجمهور في تفضیلهم مكة على المدینة وعلى �ل حال ف هذا
في  فرض واحد عن خمس وخمسین سنة واحد یف توجد هذه المضاعفات فرض� :قد �قول قائل



 
 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

مكة عن خمس وخمسین سنة و�تفرق الصحا�ة وخیار األمة في سائر األقطار واألقالیم و�تر�ون 
 ؟هذا التفضیل
 ......طالب: ...

نعم مسألة النفع المتعدى من التعلیم  ابن عباس مثال... ،غیر مهاجر أئمة اإلسالم ...مكة من
ن الغنم مع كن �عض الناس یترك هذه األماكن ألل ،والدعوة وخدمة المسلمین هذا أمرها آخر

ن ذا ترك ابفات موجودة أ�ضا السیئات معظمة ولالغرم والخراج �الضمان فكما أن هذه المضاع
سیما في ظروفنا التي نعیشها التي ال �كاد ینفك ال .مكة في آخر عمره إلى الطائف ىنعباس سك

اإلنسان عن معصیة ال �كاد ینفك عن معصیة سواء �ان في بیته في طر�قه في مسجده ال �كاد 
ال  من عموم محافل المسلمین ومجتمعاتهم واجتماعاتهأل -جل وعال-ینفك إال من عصمه هللا 

 �هللا المستعان. .لكن ال �سلم من الدخل ،من ذلك والخیر موجودتسلم 
 طالب: .........

واستراحة والي عالا ��جعل له بیت .بیت في الحل و�یت في الحرم لكن اآلن �عض الناس یتخذ هذا
 لكن ما �ل الناس تیسر لهم هذا. ،هناك �الحسینیة  و�قضي أكثر وقت

 طالب: .........
 إنك :األجر عظم هذه قاعدة شرعیة مضطردة �ما في حدیث ابن مسعود ال شك أنه إذا زاد

 أجر�ن؟ لك أن ذلك قلت: »أجل، إني ُأوَعك �ما یوعك رجالن منكم« : قال شدیدًا، وْعكاً  ُتوَعك
و�ن فعلت تضاعف لها  ،وأمهات المؤمنین تؤتى األجر مرتین .منغال م معر غالف »أجل« :قال

 شرع.�ال رةقر ثل هذه األمور مالمقصود أن م .العذاب ضعفین
 طالب: .........

لكن في مقابل ذلك لو حصل مخالفة ال شك أنها أشد  على ألوائهاوالصبر  فیها فضل السكنى
 من غیرها تبًعا لذلك.

ــــــةُ " اِدَس ــــــاَلىالسَّ ــــــُه َتَع ــــــ{: : َقْوُل ــــــًة ِممَّ ــــــُدوِرِهْم َحاَج ــــــي ُص ــــــُدوَن ِف ــــــو َوَال َ�ِج ــــــي َال  }اا ُأوُت  َ�ْعِن
ـوا ِ�ـِه  اْلُمَهـاِجِر�نَ  ونَ َ�ْحُسدُ  ـِمـْن َمـاِل اْلَفـْيِء َوَغْیـرِ َعَلـى َمـا ُخصُّ ْقـِدیُر ِه تَ . َوِفیـاُس ِه; َ�ـَذِلَك َقـاَل النَّ

ْنَســانَ  ا َ�ِجــدُ . َوُ�ــلُّ َمــَحاَجــٍة ِمــْن َفْقــِد َمــا ُأوُتــوا; اْلَمْعَنــى َمــسَّ َحــْذِف ُمَضــاَفْینِ  ــا  اإلِْ ِفــي َصــْدرِِه ِممَّ
ــاُج إِ  ــَ�ْحَت ــةٌ َل ــَو َحاَج ــِه َفُه ــانَ ى ِإَزاَلِت ــاِجُرونَ  . َوَ� ــي ُدورِ  اْلُمَه ــَالُة  ِف ــِه الصَّ ــِنَم َعَلْی ــا َغ اْألَْنَصــار، َفَلمَّ

َالُم َأْمَوالَ  ْم ِإ�َّـاُهْم هِ ِفـي ِإْنـَزالِ  اْلُمَهـاِجِر�نَ  َصـَنُعوا َمـعَ  َوَشـَكَرُهْم ِفیَمـا اْألَْنَصـارَ  َبِني النَِّضیِر، َدَعـا َوالسَّ
 "ِ�ْشَراِكِهْم ِفي َأْمَواِلِهْم.، وَ َمَناِزِلِهمْ ِفي 
 من �انت له أكثر من زوجة تنازل عن واحدة منهما ألخیه المهاجر .هم حتى في زوجاتهمأشر�

�عني اإلنسان إذا تأمل مثل هذه المعاني وجد  حتى أنه لیخیره بینهما وأي إیثار أعظم من هذا؟
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اني ال �كاد أن �صدقها فضًال عن �ونه �طبقها �هللا نه �كاد أن �كون ال شيء ألن هذه المعأ
 المستعان.

ـــــالَ " ـــــمَّ َق ـــــنْ «: ُث ـــــيَّ ِم ُ َعَل ـــــاَء للااَّ ـــــا َأَف ـــــْمُت َم ـــــُتْم َقَس ـــــ ِإْن َأْحَبْب ـــــیرِ َبِن ـــــَنُهمْ  ي النَِّض ـــــَنُكْم َوَ�ْی ، َبْی
ــْكَنى ِفــ اْلُمَهــاِجُرونَ  َوَ�ــانَ  ُهْم ُتْم َأْعَطْیــتُ ِ�ْن َأْحَبْبــ، وَ  َوَأْمــَواِلُكمْ مْ ي َمَســاِكِنكُ َعَلــى َمــا ُهــْم َعَلْیــِه ِمــَن السُّ

   ".»َوَخَرُجوا ِمْن ُدوِرُ�مْ 
 ال قال .�طلعون أعطنا مثلهمن و��اهم سواء و حن و�طلعون من بیوتنا أو ،عطهمرد علیهم ما قال أ 

 .و�بقون عندنا في دورنا �هللا المستعان ،أعطهم
. وَن ِفي ُدوِرَنا َ�َما َ�اُنوااْلُمَهاِجِر�ن، َوَ�ُكونُ  َبْل َنْقِسُمُه َبْینَ  :ْبُن ُمَعاذٍ  َوَسْعدُ  َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ  َفَقالَ "

اللَُّهمَّ «: َوَسلَّمَ   َعَلْیهِ لَّى للااَُّ وُل للااَِّ َص ، َفَقاَل َرسُ َسلَّْمَنا َ�ا َرُسوَل للااَِّ َرِضیَنا وَ  :اْألَْنَصارُ  َوَناَدتِ 
َوَلْم  ِر�نَ اْلُمَهاجِ   َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَُّ َوَأْعَطى َرُسوُل للااَِّ َصلَّى . ِ»اْألَْنَصار َأْبَناءَ وَ  اْألَْنَصارَ  اْرَحمِ 
ِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َوَال �َ { :ِ�هِ  ِمُل َأْن ُیِر�دَ . َوَ�ْحتَ َالَثَة الَِّذیَن َذَكْرَناُهمْ َشْیًئا ِإالَّ الثَّ  اْألَْنَصارَ  ُ�ْعطِ 

 "...ِإَذا َ�اَن َقِلیًال َبْل َ�ْقَنُعوَن ِ�هِ  }مَّا ُأوُتواَحاَجًة مِ 
 تقدموا في هذه السورة. .بن حنیف والحارث بن الصمةالثة تقدم ذ�رهم أبو دجانة وسهل الث
لَّى اِة النَِّبيِّ َص ِة ِحیَن َحیَ ِذِه اْلَحالَ ا َعَلى هَ . َوَقْد َ�اُنو َوَ�ْرَضْوَن َعْنهُ  ِإَذا َ�اَن َقِلیًال َبْل َ�ْقَنُعوَن ِ�هِ "

 ". َعَلْیِه َوَسلََّم ُدْنَیاللااَُّ 
 العیش ثم �عده توسعت األمور.�عني فیه شيء من الشدة لشظف 

ُ َعَلْیهِ " ُ َأْنَذَرُهُم النَِّبيُّ َصلَّ  . َوَقدْ ْنَیاْكِم الدُّ  َوَسلََّم ِ�حُ ُثمَّ َ�اُنوا َعَلْیِه َ�ْعَد َمْوِتِه َصلَّى للااَّ ى للااَّ
 "».َقْوِني َعَلى اْلَحْوضِ َسَتَرْوَن َ�ْعِدي َأَثَرًة َفاْصِبُروا َحتَّى َتلْ « :َوَسلََّم َوَقالَ  َعَلْیهِ 

  »قر�ش من األئمة« :�عني األنصار ألن الوال�ة والخالفة لیست فیهم في الحدیث الصحیح
ن خلفاء الراشدین لكر من غیره �غض النظر عن الن تكون الوال�ة في قبیلته �كون آثوالغالب أن م

 من جاء �عدهم ظهر األمر فیهم واضًحا جلًیا.
اِ�َعةُ " َأِبي  َعنْ  التِّْرِمِذيِّ  يفِ  }َصاَصةٌ خَ َن ِبِهْم َوُ�ْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َ�ا{ :: َقْوُلُه َتَعاَلىالسَّ

 "...ْمَرَأِتهِ الِ َفَقاَل  َیاِنه َوُقوُت ِصبْ الَّ ُقوُتهُ إِ  َأنَّ َرُجًال َ�اَت ِ�ِه َضْیٌف َفَلْم َ�ُكْن ِعْنَدهُ  :َ ُهَرْ�َرة
النهد هو القط  .هدون للطعاماعشرة أو أكثر أو أقل یتنعني من یتصور أن مجموعة من الناس: �

. �قي شيء �قومون منهو  �نتهون �ل واحد یدفع مبلغ و�شترون طعام و�طفأ السراج و  .نسمیه نحن
 �ل واحد یترك لصاحبه. .ما �قي شيء؟ ما نقص شیئا أو
ْبَیةَ " ِمي الصِّ َراج، َوقَ َفَقاَل ِالْمَرَأِتِه: َنوِّ ْیِف َما ِعْنَدكِ ، َوَأْطِفِئي السِّ  :; َفَنَزَلْت َهِذِه اْآلَ�ةُ رِِّ�ي ِللضَّ
. َقاَل: َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیحٌ   }َوُ�ْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َ�اَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ {

َجهُ   َسلَّمَ وَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولِ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ  َأِبي ُهَرْ�َرةَ  . َوُخرَِّج َعنْ َأْ�ًضا ُمْسِلمٌ  َخرَّ
 ُثمَّ  .َماءٌ  ِإالَّ  ِعْنِدي َما َحقِّ ِ�الْ  َ�َعَثكَ  َوالَِّذي َفَقاَلْت: ِنَساِئهِ  َ�ْعضِ  ِإَلى َفَأْرَسلَ  .َمْجُهودٌ  ِإنِّي :َفَقالَ 
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، َ�َعَثكَ  َوالَِّذي َال  َذِلَك: ِمْثلَ  ُ�لُُّهنَّ  ُقْلنَ  َحتَّى َذِلَك; ِمْثلَ  َفَقاَلْت  اْألُْخَرى  ِإَلى َأْرَسلَ   ِعْنِدي َما ِ�اْلَحقِّ
 َرُسولَ  َ�ا َأَنا َفَقاَل: ْنَصارِ اْألَ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقامَ  ،»للااَُّ  َرِحَمهُ  اللَّْیَلةَ  َهَذا ُ�َضیِّفُ  َمنْ « :َفَقالَ  َماٌء. ِإالَّ 

 َقاَل: ِصْبَیاِني. ُقوتُ  ِإالَّ  َال، َقاَلْت: َشْيٌء؟ ِعْنَدكِ  َهلْ  ِالْمَرَأِتِه: َفَقالَ  َرْحِلِه، ِإَلى ِ�هِ  َفاْنَطَلقَ  للااَِّ.
َراجَ  َفَأْطِفِئي َضْیُفَنا َدَخلَ  َفِإَذا ِ�َشْيٍء، َفَعلِِّلیِهمْ   ىِإلَ  َفُقوِمي ِلَیْأُكلَ  َأْهَوى  َفِإَذا َنْأُكُل; اَأنَّ  َوَأِر�هِ  السِّ
َراجِ  ْیُف. َوَأَكلَ  َفَقَعُدوا :َقالَ  .ُتْطِفِئیهِ  َحتَّى السِّ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعَلى َغَدا َأْصَبحَ  َفَلمَّا الضَّ
 َأِبي َعنْ  ِرَواَ�ةٍ  َوِفي .»اللَّْیَلةَ  ِ�َضْیِفُكَما ُكَماَصِنیعِ  ِمنْ  -َوَجلَّ  َعزَّ - للااَُّ  َعِجبَ  َقدْ  « َفَقاَل: َوَسلَّمَ 
َفهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولِ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ  َقاَل: ُهَرْ�َرةَ  ُفُه. َما ِعْنَدهُ  َ�ُكنْ  َفَلمْ  ِلُیَضیِّ  ُ�َضیِّ
 ..."»للااَُّ  َرِحَمهُ  َهَذا َضیِّفُ �ُ  َرُجلٌ  َأَال « َفَقاَل:

هللا  �ر البخاري رحمهذ زأكرم الخلق على هللا وأشرفهم وأتقاهم وأعلمهم �اهلل هذه حالة وهذه عیشه
 قد ال �طیقه إنسان وأنه �ان یر�ط الحجر على �طنه ولو �انت الدنیا تزن عند هللا في عیشه شیأ

و�رى  .ه إال ماءالخلق عند هللا ما عند هذا أكرم .جناح �عوضه ما سقى منها �افر شر�ة ماء
ما  ،مفي شهر�ن ما یوقد في بیته نار علیه الصالة والسال ل ثم الهالل ثم الهالل ثالثة أهلة،الهال

و�ذ�ر في سلف هذه األمة أمثلة من  .یدل على حقارة هذه الدنیا التي نتشبث بها ونتمسك بها
 :ن واحد �كتب �قول�تب من �تب األكثر م .أهل الزهد والورع ممن �كتب عنه في الصحف اآلن

فف الناس و�قول و�تك ،�مدح اإلنسان �أنه زاهد ألنه عطل الدنیا صار عالة على غیره ال �عمل
م ري �سلف هذه األمة ونسأل هللا السالمة والعافیة وعلى رأسهو�ز  ،یتندر مثل هذا الكالم ،زاهد

 سید الزهاد أما أهل الورع النبي علیه الصالة والسالم.
 هِ �ِ  َفاْنَطَلقَ  َطْلَحَة، َأُبو َلهُ  ُ�َقالُ  ْألَْنَصارِ ا ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقامَ  »للااَُّ  َرِحَمهُ  َهَذا ُ�َضیِّفُ  َرُجلٌ  َال أَ « َفَقاَل:"

َأِبي  َعنْ  اْلَمْهَدِويُّ  َذَكرَ . وَ ُزوَل اْآلَ�ةِ نُ َوَذَكَر ِفیِه ، ِدیَث ِبَنْحِو الَِّذي َقْبَلهُ اْلحَ  َوَساقَ  ...َرْحِلهِ  ِإَلى
ل، َأُبو اْلُمَتَو�ِّ  ُ�َقاُل َلهُ  -َنَزَل ِ�ِه َثاِبٌت  - اْألَْنَصارِ  َوَرُجٍل ِمنَ  َثاِبِت ْبِن َقْیسٍ  َأنَّ َهَذا َنَزَل ِفي ُهَرْ�َرةَ 

لِ  َفَلْم َ�ُكْن ِعْندَ  رَ لا: َأْطِفِئي َقاَل ِالْمَرَأِتهِ  ُقوُتُه َوُقوُت ِصْبَیاِنِه; فَ ِإالَّ  َأِبي اْلُمَتَو�ِّ ْبَیةَ اَج َوَنوِّ سِّ  ".ِمي الصِّ
ن هذا الزهد تعطیل للحیاة ل من �كتب في هذه األمور الزهد وأ�عني هناك الخلل في التصور مث

ها �هللا جل وعال استعمرنا فیها �عني طلب منا وخراب لألرض التي أمرنا �استعمار  و�فساد
ض بینما أهل العلم العارفین عمارتها فجعل �عض الناس هذا هو الهدف الناس خلقوا لعمارة األر 

 -جل وعال-�اهلل جل وعال و�ما جاء عنه �عرفون أن الهدف من إ�جادهم تحقیق العبود�ة هلل 
الهدف من وجودهم على حد زعمهم عمارة األرض �قولون مثل هذا  نفتجد الصنف األول الذی

قدر ما یوصله إلى وقد أمر �عمارتها هو مأمور �إمارتها � ،الكالم الذي ال �عمل عطل األرض
 نعم ال تنس )نصیبك من الدنیا (وال تنسولذا جاء:  ،تحقیق الهدف الذي هو تحققه العبود�ة

الدین ال �قوم إال �شيء من ما �سمونه عصب الحیاة ال تستطیع أن تعبد  .نصیبك من هذه الدنیا
ف �خالف من هللا إال وعندك شيء تقیم �ه صلبك فأنت تطلب �قدر ما �عینك على تحقیق الهد
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أو غیر  ،جعل الهدف عمارة األرض فتجده یتوصل إلى هذا الهدف �كل وسیلة مشروعة
 مشروعة.

ْبَیَة " ِمي الصِّ َراَج َوَنوِّ َم مَ َفَقاَل ِالْمَرَأِتِه: َأْطِفِئي السِّ َوَ�َذا  . َضْیِفهِ  ْنَدُه ِإَلىعِ ا َ�اَن َوَقدَّ
اُس  َذَكرَ  لِ  ُ�َقاُل َلهُ  - اْألَْنَصارِ  َنَزَل ِبَرُجٍل ِمنَ  : ْ�َرةَ َأُبو ُهرَ  َقالَ  :َقالَ  النَّحَّ ُن َثاِبُت بْ  - َأُبو اْلُمَتَو�ِّ

ِمي ي ال: َأْطِفئِ َأِتهِ اَل ِالْمرَ اِنِه; َفقَ ، َوَلْم َ�ُكْن ِعْنَدُه ِإالَّ ُقوُتُه َوُقوُت ِصْبیَ َضْیًفا َقْیسٍ  َراَج َوَنوِّ سِّ
ْبَیةَ  َفُأوَلِئَك ُهُم { ِه:ِإَلى َقْولِ  }َخَصاَصةٌ  ِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َ�اَن ِبِهمْ َوُ�ؤْ { :; َفَنَزَلْت الصِّ

 ".َوِقیَل: ِإنَّ َفاِعَل َذِلَك َأُبو َطْلَحةَ . }اْلُمْفِلُحونَ 
                                           �عني �ما جاء �القصة السا�قة.      

ِحیِم ْبُن َعْبِد اْلَكِر�ماْلُقَشْیِريُّ  َوَذَكرَ "  ُأْهِدَي ِلَرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب  :اْبُن ُعَمر َوَقالَ  :ِ  َأُبو َنْصٍر َعْبُد الرَّ
ُ َعَلْیهِ   ا; َفَبَعَثهُ ُه َأْحَوُج ِإَلى َهَذا ِمنَّ لَ ًنا َوِعَیاِخي ُفَال : ِإنَّ أَ َوَسلََّم َرْأَس َشاٍة َفَقالَ  َرُسوِل للااَِّ َصلَّى للااَّ

 ;ِئكَ تَّى َرَجَعْت ِإَلى ُأولَ ، حَ َأْبَیاٍت  َسْبَعةُ  َتَداَوَلَها، َفَلْم َیَزْل َیْبَعُث ِ�ِه َواِحٌد ِإَلى آَخَر َحتَّى ِإَلْیِهمْ 
َحا�َ  : ُأْهِدَي ِلَرُجلٍ َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  الثَّْعَلِبيُّ  َذَكَرهُ  }َوُ�ْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهمْ { :َفَنَزَلْت  ِة َرْأُس ِمَن الصَّ
َه ِ�ِه ِإَلى َجاٍر َلهُ  ، َوَ�اَن َمْجُهوًداَشاةٍ   ..."َفَوجَّ

 أصا�ه جهد من الجوع والتعب.
ــِه ِإَلــى َجــاٍر َلــهُ " ــَه ِ� لِ  ، ُثــمَّ َعــاَد ِإَلــىَأْنُفــٍس ِفــي َســْبَعِة َأْبَیــاتٍ ، َفَتَداَوَلْتــُه َســْبَعُة َفَوجَّ  :; َفَنَزَلــْت اْألَوَّ
ــــــى أَ { ــــــْؤِثُروَن َعَل ــــــِهمْ َوُ� ــــــة }ْنُفِس ــــــالَ . اْآلَ� ــــــاسٍ  َوَق ــــــُن َعبَّ ــــــِه  اْب ُ َعَلْی ــــــلَّى للااَّ ــــــيُّ َص ِب ــــــاَل النَّ َق

ُموُهْم ِمـْن ِدَ�ـاِرُ�ْم َوَأْمـَواِلُكْم َوَشـاَرْكتُ  ِلْلُمَهاِجِر�نَ  ِإْن ِشْئُتْم َقَسْمتُ  « : َبِني النَِّضیرِ  َیْومَ  ِلْألَْنَصارِ  َوَسلَّمَ 
 ، َفَقاَلـتِ  »ْم ِمَن اْلَغِنیَمِة َشْیًئاِ�ْن ِشْئُتْم َ�اَنْت َلُكْم ِدَ�اُرُكْم َوَأْمَواُلُكْم َوَلْم َنْقِسْم َلكُ ، وَ ِفي َهِذِه اْلَغِنیَمةِ 

ــارُ  ــ : اْألَْنَص ــا ِمــْن ِدَ�اِرَنــا َوَأْمَواِلَن ْخَواِنَن ــْت ا َوُنــْؤِثُرُهْم ِ�اْلَغِنیَمــةِ َبــْل َنْقِســُم ِإلِ َوُ�ــْؤِثُروَن َعَلــى { :; َفَنَزَل
ُل َأَصحُّ  }َأْنُفِسِهمْ  ِحیَحْیِن َعنْ اْآلَ�َة. َواْألَوَّ ُ  :َأَنسٍ  . َوِفي الصَّ ُجـَل َ�ـاَن َ�ْجَعـُل ِللنَِّبـيِّ َصـلَّى للااَّ َأنَّ الرَّ

َجَعـَل َ�ْعـَد َذِلـَك َیـُردُّ َعَلْیـِه َمـا َعَلْیِه َوَسلََّم النََّخَالِت ِمْن َأْرِضِه َحتَّى ُفِتَحْت َعَلْیِه ُقَرْ�َظُة َوالنَِّضـیُر، فَ 
َلمَّا َقـِدَم اْلُمَهـاِجُروَن ِمـْن َمكَّـَة اْلَمِدیَنـَة «: َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  الزُّْهِريُّ  َوَقالَ  .ٍ ُمْسِلم َلْفظُ  .َكاَن َأْعَطاهُ 

ِض َواْلَعَقـاِر، َفَقاَسـَمُهُم اْألَْنَصـاُر َعَلـى َأْن َقِدُموا َوَلْیَس ِ�َأْیـِدیِهْم َشـْيٌء ، َوَ�ـاَن اْألَْنَصـاُر َأْهـَل اْألَرْ 
 َماِلــٍك َأْعَطــْوُهْم َأْنَصــاَف ِثَمــاِر َأْمــَواِلِهْم ُ�ــلَّ َعــاٍم َوَ�ْكُفــوَنُهُم اْلَعَمــَل َواْلُمُؤوَنــَة; َوَ�اَنــْت ُأمُّ َأَنــِس ْبــنِ 

ـِه; َوَ�اَنـْت َأْعَطـْت ُأمُّ َأَنـٍس ُتْدَعى ُأمَّ ُسَلْیٍم، َوَ�اَنْت ُأمَّ َعْبِد للااَِّ ْبِن َأِبي  َطْلَحَة، َ�اَن َأًخا ِألََنـٍس ِألُمِّ
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلََّم ِعـَذاًقا َلَهـا; َفَأْعَطاَهـا َرُسـوُل للااَِّ َصـلَّى للااَّ َم ُأمَّ َأْ�َمـَن َرُسوَل للااَِّ َصلَّى للااَّ

ُ َمْوَالَتُه، ُثمَّ ُأَساَمَة ْبـَن َزْ�ـ ٍد. َقـاَل اْبـُن ِشـَهاٍب: َفـَأْخَبَرِني َأَنـُس ْبـُن َماِلـٍك: َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ َصـلَّى للااَّ
ــا َفــَرَغ ِمــْن ِقَتــاِل َأْهــِل َخْیَبــَر َواْنَصــَرَف ِإَلــى اْلَمِدیَنــِة، َردَّ اْلُمَهــاِجُروَن ِإَلــى اْألَ  ْنَصــاِر َعَلْیــِه َوَســلََّم َلمَّ

ــي َمَنـاِئَحُهُم الَِّتـي َ�ـ ُ َعَلْیــِه َوَسـلََّم ِإَلـى ُأمِّ اُنوا َمَنُحــوُهْم ِمـْن ِثَمـاِرِهْم. َقــاَل: َفـَردَّ َرُسـوُل للااَِّ َصـلَّى للااَّ
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ُ َعَلْیــــــِه َوَســــــلََّم ُأمَّ َأْ�َمــــــَن َمَكــــــاَنُهنَّ ِمــــــْن َحاِئِطــــــهِ   .ِعــــــَذاَقَها، َوَأْعَطــــــى َرُســــــوُل للااَِّ َصــــــلَّى للااَّ
َجهُ    ".َأْ�ًضا ُمْسِلمٌ  َخرَّ

ألن من استغنى �ان محتاًجا �ان �حسن إلیه فإذا استغنى �عني من �اب الوفاء أن یرد هذا 
 اإلحسان �إحسان فإن رده �أفضل �ان أفضل.

یَثارُ  : الثَّاِمَنةُ " ْنَیوِ ُهَو َتْقِد�ُم اْلَغْیِر َعَلى النَّْفِس َوُحُظوِظهَ   :اإلِْ . یِنیَّةِ ُحُظوِظ الدِّ ٌة ِفي الْ ْغبَ ، َورَ �َّةِ ا الدُّ
ْبرِ  ،ِقیِن َوَتْوِ�یِد اْلَمَحبَّةِ َوَذِلَك َیْنَشُأ َعْن ُقوَِّة اْلیَ  ِة. َعَلى ا َوالصَّ  ; َأيْ َقاُل: آَثْرُتُه ِ�َكَذا�ُ ْلَمَشقَّ

ْلُتهُ  یَثاِر َمْحُذوفٌ . وَ َخَصْصُتُه ِ�ِه َوَفضَّ ، ِلِهمْ َواِلِهْم َوَمَنازِ ِ�َأمْ ِهْم َلى َأْنُفِس عَ وَنُهْم ; َأْي ُیْؤِثرُ َمْفُعوُل اإلِْ
َم َبَیانُ  ; َمَع اْحِتَیاِجِهْم ِإَلْیَهاَال َعْن ِغًنى َبلْ  َأنَُّه : َماِلكٍ   ُمَوطَّأِ  ي. َوفِ هُ َحَسَب َما َتَقدَّ

ُ َعَلیْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َبَلَغهُ  َس ِفي َمٌة َوَلیْ َصائِ َها َوِهَي  ِمْسِكیًنا َسَألَ ، َأنَّ ِه َوَسلَّمَ َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ
ْت: ُتْفِطِر�َن َعَلْیِه؟ َفَقالَ   َلِك َماْیَس : لَ اَلْت َبْیِتَها ِإالَّ َرِغیٌف; َفَقاَلْت ِلَمْوَالٍة َلَها: َأْعِطیِه ِإ�َّاُه; َفقَ 

َنا: لَ  يْنَساٌن َما َ�اَن ُیْهدْو إِ أَ  ْهُل َبْیتٍ َلَنا أَ  : َفَلمَّا َأْمَسْیَنا َأْهَدىَقاَلْت  .َأْعِطیِه ِإ�َّاُه. َقاَلْت: َفَفَعَلْت 
 ".َشاًة َوَ�َفَنَها

�عني لیس من عادته أن یهد�ه إلیهم لكن هذا فیه مقابل ما تصدقت �ه من الرغیف �عني من هللا 
  .َشاًة َوَ�َفَنَها جل وعال مكافئة.

تنور معروف في �عض الجهات �سمونه مكفن تطلى الشاة �عد سلخها �العجین ثم تدخل في ال
المكفن معروف في  .فال �خرج من سمنها وال ود�ها شيء �حیث �كون طعمها ألذ وأطعم وأفضل

 �عض الجهات.
: َهَذا ِمَن َماُؤَناَقاَل ُعلَ   .ْیٌر ِمْن ُقْرِصكِ ، َفَهَذا خَ َفَقاَلْت: ُ�ِلي ِمْن َهَذا َعاِئَشةُ  َفَدَعْتِنيَشاًة َوَ�َفَنَها "

ُل َتَعالَ  .ِفْعُل الزَّاِكي ِعْنَد للااَِّ اْلَماِل الرَّاِ�ِح، َوالْ  ِخُرُه ِلَك ِممَّا َیدَّ  َیْنُقُص ذَ ، َوَال َ�َشاءُ  ْنُه َمامِ ى ُ�َعجِّ
ِ َلْم َ�ِجْد َفْقَدهُ َعْنهُ  ُ َعْنَها ِفي ِفْعِلَها َهَذا ِمَن الَِّذیَن أَ  َوَعاِئَشةُ  . . َوَمْن َتَرَك َشْیًئا هللَِّ  ْثَنى للااَُّ َرِضَي للااَّ

َعَل َذِلَك َفَقْد ُوِقَي َأنَّ َمْن فَ ، وَ ْلَخَصاَصةِ اا ُهْم ِفیِه ِمَن ِ�َأنَُّهْم ُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َمَع مَ  َعَلْیِهمْ 
ْو  اْلَعَرِب أَ َأْو َ�ْعَض -َرَب َفِإنَّ اْلعَ  َ�َفَنَها). َوَمْعَنى (َشاًة وَ َفَالًحا َال َخَساَرَة َ�ْعَدهُ ُشحَّ َنْفِسِه َوَأْفَلَح 

اِة َأوِ َ�اَن َهَذا ِمْن َطَعاِمِهمْ  -َ�ْعَض ُوُجوِهِهمْ  ُخوُه َغطَّْوُه ُ�لَُّه وِف ِإَذا َسلَ  اْلَخرُ ، َ�ْأُتوَن ِإَلى الشَّ
; َوَذِلَك نِ ي َذِلَك اْلَكفَ ٌء ِإالَّ فِ يْ ْن َوَدِكِه شَ ُرُج مِ ، َفَال َ�خْ مَّ َعلَُّقوُه ِفي التَّنُّورِ ِ�َعِجیِن اْلُبرِّ َوَ�َفُنوُه ِ�ِه ثُ 

 .ْن ِطیِب الطََّعاِم ِعْنَدُهمْ مِ 
 من طیب...

، اْشَتَكى، َواْشَتَهى ِعَنًبا اْبَن ُعَمرَ  َأنَّ  َناِفعٍ  َعنْ  النََّساِئيُّ  َوَرَوى  .َوَذِلَك ِمْن ِطیِب الطََّعاِم ِعْنَدُهمْ "
، ْنَساٌن َفاْشَتَراُه ِبِدْرَهمٍ ; َفَخاَلَف إِ ٌن َفَسَأَل; َفَقاَل: َأْعُطوُه ِإ�َّاهُ ِرَي َلُه ُعْنُقوٌد ِبِدْرَهٍم، َفَجاَء ِمْسِكیَفاْشتُ 

ْنَساٌن َفاْشَتَراُه ; ُثمَّ َخاَلَف إِ : َأْعُطوُه ِإ�َّاهُ اْلِمْسِكیُن َفَسَأَل; َفَقالَ  ، َفَجاءَ اْبِن ُعَمرَ  ُثمَّ َجاَء ِ�ِه ِإَلى
اِئُألَْن َیْرِجَع َفُمِنعَ ; َفَأَراَد اهِ ِبِدْرَهٍم، ُثمَّ َجاَء ِ�ِه ِإَلیْ  ; َما َذاَقهُ َأنَُّه َذِلَك اْلُعْنُقوُد  اْبُن ُعَمرَ  . َوَلْو َعِلمَ لسَّ
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ِ َال َ�ُعوُد ِفیهِ  َثَناَقالَ  ُمَحمَُّد ْبُن ُمَطرِّفٍ  : َأْخَبَرَناَقالَ  اْبُن اْلُمَباَركِ  َوَذَكر ِألَنَّ َما َخَرَج هللَِّ َأُبو  : َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َسِعیِد ْبِن َیْرُ�وعٍ  َعنْ  َحاِزمٍ  ارِ  َعنْ  َعْبِد الرَّ ُ َعْنُه  ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  َأنّ  َماِلِك الدَّ َأَخَذ َرِضَي للااَّ
، ُثمَّ  اْلَجرَّاحِ َأِبي ُعَبْیَدَة ْبِن  : اْذَهْب ِبَها ِإَلىُصرٍَّة ُثمَّ َقاَل ِلْلُغَالمِ ، َفَجَعَلَها ِفي اَئِة ِدیَنارَأْرَ�َعمِ 
 ...".َتَلكَّأْ 

 تلكأ �عني تأخر.
َك َأِمیُر : َ�ُقوُل لَ ُم ِإَلْیِه َفَقالَ َها اْلُغَال َذَهَب بِ . فَ َتْنُظَر َماَذا َ�ْصَنُع ِبَها َساَعًة ِفي اْلَبْیِت َحتَّىُثمَّ َتَلكَّْأ "

،  َ�ا َجاِرَ�ةُ يْ : َتَعالَ َقالَ  َوَرِحَمُه، ُثمَّ  َوَصَلُه للااَُّ ْل َهِذِه ِفي َ�ْعِض َحاَجِتَك. َفَقاَل: اْجعَ  :اْلُمْؤِمِنینَ 
ْبَعِة ِإَلى ُفَالنٍ اْذَهِبي ِبهَ  ُعَمَر،  ىْلُغَالُم ِإلَ ا. َفَرَجَع ٍن; َحتَّى َأْنَفَذَهاِذِه اْلَخْمَسِة ِإَلى ُفَال َوِ�هَ  ،ِذِه السَّ

 ِفي اْلَبْیِت َوَتَلكَّأْ   ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ  َهْب ِبَهَذا ِإَلىاذْ  :َوَقالَ   اِذ ْبِن َجَبلٍ ِلُمعَ  َفَأْخَبَرُه َفَوَجَدُه َقْد َأَعدَّ ِمْثَلَها
ْل َهِذِه ِفي : اْجعَ ِمِنینَ ِمیُر اْلُمؤْ ُل َلَك أَ وَ�قُ  :، َفَذَهَب ِبَها ِإَلْیِه َفَقالَ َحتَّى َتْنُظَر َماَذا َ�ْصَنعُ َساَعًة 

ُ َوَوَصَلُه، َوَقالَ َ�ْعِض َحاَجِتَك، َفَقاَل: َرحِ  ٍن َكَذا َوَ�ْیِت ُفَال  ُفَالٍن �ِ ي ِإَلى َبْیتِ ، اْذَهبِ َ�ا َجاِرَ�ةُ  :َمُه للااَّ
ِن َقْد الَّ ِدیَناَراي اْلِخْرَقِة إِ . َوَلْم َیْبَق فِ  َفَأْعِطَناللااَِّ َمَساِكینُ : َوَنْحُن �َ َفَقاَلْت  اْمَرَأُة ُمَعاذٍ  ، َفاطََّلَعْت ِ�َكَذا
! َ�ْعُضُهْم ِمْن ةٌ َوَقاَل: ِإنَُّهْم ِإْخوَ  ُعَمرُ  َذِلكَ بِ َفَأْخَبَرُه َفُسرَّ  ُعَمرَ  . َفَرَجَع اْلُغَالُم ِإَلىَء ِبِهَما ِإَلْیَهاَجا

ُ َعْنَها ِفي ِإْعَطاءِ  َعاِئَشةَ  َوَنْحُوُه َعنْ  . َ�ْعضٍ   َوَ�انَ  ،ِإ�َّاَها، َوَ�اَن َعَشَرَة آَالفٍ  ُمَعاِوَ�ةَ  َرِضَي للااَّ
  "...َل َعَلْیَهاَدخَ  اْلُمْنَكِدرُ 

وا قد جاء بهما إلیها، �عني رماهما إلیها، محتمل والمعني الذي عندنا مستقیم لكن أنهم ما أشار 
 ...لكن عندنا ما أشار المحقق... ثالثة عشر نسخة معنا.إلى شيء من النسخ.

ِق �ِ : َوَرَدْت َأْخَباٌر َصِحیَحٌة ِفي النَّ َفِإْن ِقیلَ " ا : ِإنَّمَ اْلَمْرُء، ِقیَل َلهُ  ا َ�ْمِلُكهُ ِمیِع مَ جَ ْهِي َعِن التََّصدُّ
ْبُر َعَلى اْلَفْقرِ ُكرَِه َذِلَك ِفي َحقِّ َمْن َال َیْوُثُق مِ  َض اَف َأنْ ، َوخَ ْنُه الصَّ ا ِة ِإَذا َفَقَد مَ ِلْلَمْسَألَ   َیَتَعرَّ

اُیْنِفُقهُ  ُ َعَلْیِهْم �ِ  الَِّذینَ  اْألَْنَصارُ  . َفَأمَّ یثَ َأْثَنى للااَّ َفةِ بِ ْم َ�ُكوُنوا ، َفلَ اِر َعَلى َأْنُفِسِهمْ اإلِْ ، َبْل َهِذِه الصِّ
ُ َتَعاَلىَكاُنوا َ�َما َقاَل  اِبِر�َن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ {   :للااَّ یثَ . وَ }رَّاِء َوِحیَن اْلَبْأسِ َوالصَّ ْم اُر ِفیهِ َ�اَن اإلِْ
ُض لِ ْمَساكِ َأْفَضَل ِمَن اْإلِ  ْمَساُك ِلَمْن َال َ�ْصِبُر َوَ�َتَعرَّ یَثارِ مِ َلِة َأْوَلى أَ ْلَمسْ . َواإلِْ  َرُجًال . َوُرِوَي َأنَّ َن اإلِْ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم ِ�مِ  َها : َهِذِه َصَدَقٌة، َفَرَماُه بِ َهِب، َفَقالَ َن الذَّ مِ ْثِل اْلَبْیَضِة َجاَء ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ
ُق ِ�ِه ُثمَّ َوَقالَ  ُف الیَ ْقُعُد  �َ : َ�ْأِتي َأَحُدُكْم ِ�َجِمیِع َما َ�ْمِلُكُه َفَیَتَصدَّ ُ َأْعَلمُ َتَكفَّ   ".نَّاَس. َ�للااَّ

أبو �كر تصدق �جمیع  .ال شك أن الناس منازل ومقامات یناسب ز�د ما ال یناسب عمرو وهكذا
لصالة والسالم إلى سعد أن یتصدق بثلث ماله فالناس ماله وعمر جاء بنصفه وأشار النبي علیه ا

 یتفاوتون بال شك.
یَثاِر ِ�اْلَمالِ  : التَّاِسَعةُ " یَثاُر ِ�النَّْفِس َفْوَق اإلِْ اِئَرةِ َعاَد ِإَلى النَّْفسِ  َوِ�نْ   َواإلِْ   : . َوِمَن اْألَْمَثاِل السَّ

ِنیُن ِبَها وِفیَِّة  َواْلُجوُد ِ�النَّْفِس َأْقَصى َغاَ�ِة اْلُجودِ      َتُجوُد ِ�النَّْفِس ِإْذ َأْنَت الضَّ َوِمْن ِعَباَراِت الصُّ
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یَثارُ الرَّ  َعَلْیِه  ِلُیوُسفَ  َلمَّا َتَناَهْت ِفي ُحبَِّها اْمَرَأَة اْلَعِز�زِ  ، َأَال َتَرى َأنَّ ِشیَقِة ِفي َحدِّ اْلَمَحبَِّة: َأنََّها اإلِْ
َالمُ   }.َأَنا َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسهِ { :َنْفِسَها َفَقاَلْت ، آَثَرْتُه َعَلى السَّ

 عن الواقع. هأخبرتو�نما �صحیح  لیس هي أخبرت �الواقعة �عني آثرته �شيء لم تصنعه هذا
 طالب: .........

 �عني أنها آثرته.ال على �ل حال �ونها تعترف 

ِحیحِ َسلَّمَ  َعَلْیِه وَ ى للااَُّ لَّ ُسوِل للااَِّ َص َوَأْفَضُل اْلُجوِد ِ�النَّْفِس اْلُجوُد َعَلى ِحَماَ�ِة رَ "   َأنَّ  ، َفِفي الصَّ
ُ عَ  َس َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیهِ ، َوَ�اَن النَّ َم ُأُحدٍ َلْیِه َوَسلََّم َیوْ َأَ�ا َطْلَحَة َترَّ   َوَسلَّمَ ِبيُّ َصلَّى للااَّ

َنْحِري ُدوَن ! یُبوَنكَ َال ُ�ِص ! ُسوَل للااَِّ َ�ا رَ   ُتْشِرف: َال ُه َأُبو َطْلَحةَ لَ . َفَیُقوُل َیَتَطلَُّع ِلَیَرى اْلَقْومَ 
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم فَ َنْحِركَ  اْنَطَلْقُت  : ُحَذْ�َفُة اْلَعَدِويُّ  َوَقالَ  .ُشلَّْت ، َوَوَقى ِبَیِدِه َرُسوَل للااَِّ َصلَّى للااَّ
َسَقْیُتُه،  َن ِ�ِه َرَمقٌ ْن َ�ا: إِ َنا َأُقولُ َوأَ  -ِمَن اْلَماءِ َوَمِعي َشْيٌء -مٍّ ِلي َأْطُلُب اْبَن عَ  اْلَیْرُموكِ  َیْومَ 

ِإَليَّ  ! َفَأَشارَ  َ�ُقوُل: آْه! آهْ ا ِبَرُجلٍ َفِإَذا َأنَ  ،َنَعمْ  ، َفَأَشاَر ِبَرْأِسِه َأنْ َفِإَذا َأَنا ِ�ِه، َفُقْلُت َلُه: َأْسِقیكَ 
ي َأِن اْنَطلِ  اْبنُ  َر َفُقْلُت: َأْسِقیَك؟ َفَأَشاَر َأْن َنَعْم. َفَسِمَع آخَ  ِهَشاُم ْبُن اْلَعاصِ  ، َفِإَذا ُهوَ ْق ِإَلْیهِ َعمِّ

َفِإَذا ُهَو  ِهَشامٍ  ِإَلى . َفَرَجْعتُ ُهَو َقْد َماتَ  ْئُتُه َفِإَذاَأِن اْنَطِلْق ِإَلْیِه َفجِ  ِهَشامٌ  ! َفَأَشارَ َ�ُقوُل: آْه! آهْ 
ي َفِإَذا ُهَو َقْد َماتَ . فَ َقْد َماتَ  ا مَ َما َغَلَبِني َأَحٌد  : َأُبو َیِز�َد اْلِبْسَطاِميُّ  َوَقالَ  . َرَجْعُت ِإَلى اْبِن َعمِّ

ا َفَقاَل ِليَقِدمَ  !  َبْلخٍ  َأْهلِ  َغَلَبِني َشابٌّ ِمنْ  : ِإْن تُ َما َحدُّ الزُّْهِد ِعْنَدُكْم؟ َفُقلْ  َأَ�ا َیِز�َد، : َ�ا َعَلْیَنا َحاج�
  "ِعْنَدَنا. َبْلخٍ  : َهَكَذا ِ�َالبُ َوَجْدَنا َأْكَلَنا، َوِ�ْن َفَقْدَنا َصَبْرَنا. َفَقالَ 

إن وجدوا شيء �لوا و�ن لم �جدوا صبروا، �عني أسو�اء الناس  على هذا. �ل الناس كل الناس
 وعموم الناس لكن یوجد من هو أسوأ من هذه الحال إذا لم �جد سرق.

النُّوِن  ُذو  َوُسِئلَ  . اْدَنا آَثْرنَ ِ�ْن َوجَ ، وَ َما َحدُّ الزُّْهِد ِعْنَدُكْم؟ َقاَل: ِإْن َفَقْدَنا َشَكْرَناوَ : َفُقْلتُ "
، َلِب اْلَمْفُقودِ ، َوَتْرُك طَ ْجُموعِ ُق اْلمَ : َتْفِر�زَّاِهِد اْلُمْنَشِرِح َصْدُرُه؟ َقاَل َثَالثٌ َما َحدُّ ال :اْلِمْصِريّ 

یَثا  َأنَُّه اْجُتِمَع ِعْنَدُه َنیٌِّف َوَثَالُثوَن َرُجًال  :َأِبي اْلَحَسِن اْألَْنَطاِكيِّ  َعنْ  َوُحِكيَ   .ُر ِعْنَد اْلُقوتِ َواإلِْ
، َوَمَعُهْم َأْرِغَفٌة َمْعُدوَدٌة َال ُتْشِبعُ  ِ�َقْرَ�ٍة ِمْن ُقَرى  َراَج سِّ َن َوَأْطَفُئوا الوا الرُّْغَفا، َفَكَسرُ ِمیَعُهمْ  جَ الرَّيِّ
 .ى َنْفِسهَصاِحِبِه َعلَ لِ ; ِإیَثاًرا ْل ِمْنُه َأَحٌد َشْیًئاَ�ْأكُ  الطََّعاُم ِ�َحاِلِه َلمْ  ; َفَلمَّا ُرِفَع َفِإَذاَوَجَلُسوا ِللطََّعامِ 

.  ِبَها اْلَحالُ لُّ لَِّتي َتْختَ اْلَحاَجُة ا: اْلَخَصاَصةُ  }َوَلْو َ�اَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ { :: َقْوُلُه َتَعاَلىاْلَعاِشَرةُ 
 ".ُهَو اْنِفَراٌد ِ�اْألَْمرِ َوَأْصُلَها ِمَن اِالْخِتَصاِص وَ 

 الحاجة التي تقرب من الضرورة هذه الخصاصة.         
اَقٌة ِهْم فَ َ�اَن بِ  ; َأْي َوَلوْ ةِ اُد ِ�اْلَحاجَ ْنِفرَ َصُة اِال َفاْلَخَصا َوَأْصُلَها ِمَن اِالْخِتَصاِص َوُهَو اْنِفَراٌد ِ�اْألَْمرِ "

اِعرَوَحاَجةٌ   :. َوِمْنُه َقْوُل الشَّ
ِ�یُع ِإَذا َتُكوُن َخَصاَصةٌ  ِقیُم ِ�ِه َوأَ                    َأمَّا الرَّ  ْثَرى اْلُمْقَترُ َعاَش السَّ
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حُّ  }ونَ ْلُمْفِلحُ اِئَك ُهُم َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأولَ { :: َقْوُلُه َتَعاَلىَرةَ اْلَحاِدَ�َة َعشْ   ;َسَواءٌ  َواْلُبْخلُ  الشُّ
َحاَحةِ : َرُجٌل َشِحیٌح َبْیَن الشُّ ُ�َقالُ  حِّ َوالشَّ  .ْلُثومٍ و ْبُن �ُ ْمرُ عَ  . َقالَ حِّ َوالشَّ

ْت              ِحیَح ِإَذا ُأِمرَّ  اِلِه ِفیَها ُمِهیَناَعَلْیِه ِلمَ                      َتَرى اللَِّحَز الشَّ
حَّ َأَشدَّ ِمَن اْلُبْخلِ  َأْهِل اللَُّغِة َوَجَعَل َ�ْعُض  حَ  . َوِفيالشُّ :  َمَع ِحْرٍص; َتُقولُ حُّ اْلُبْخلُ الشُّ  :احِ الصِّ

. َوَرجُ . َوَشحَ ِحْحُت ( ِ�اْلَكْسِر ) َتَشحُّ شَ  ٌة.، َوَقْوٌم ِش ٌل َشِحیحٌ ْحُت َأْ�ًضا َتُشحُّ َوَتِشحُّ  "َحاٌح َوَأِشحَّ
سیما في الواجب هذا الشح �ما قالت هند امرأة بخل الوال .في الشحالمبالغة  فعیل �عني شحیح

خذي من ماله ما «أبي سفیان أن أبي سفیان رجل شحیح ال �عطیني ما �كفیني وولدي قال: 
لكن من یبخل �غیر الواجب في الفاضل هذا ال �قال له شحیح و�عده �عض الناس  »�كفیك وولدك

 ب الذي �أثم بتر�ه.في العرف �خیًال لكن العبرة �الواج
حُّ ِ�الزََّكاِة َوَما َلْیَس ِ�َفْرٍض ِمنْ َواْلُمَراُد ِ�اْآلَ�ةِ " َیاَفِة، َوَما َشاَكَل ِصَلِة ذَ  : الشُّ . ِلكَ ذَ ِوي اْألَْرَحاِم َوالضِّ

َع َعَلى َنْفِسِه َوَلْم سَّ . َوَمْن وَ  َنْفِسهِ  َوِ�ْن َأْمَسَك َعنْ َفَلْیَس ِ�َشِحیٍح َوَال ِ�َخْیٍل َمْن َأْنَفَق ِفي َذِلكَ 
 ".َنْفِسهِ  َلْم ُیوَق ُشحَّ ُیْنِفْق ِفیَما َذَكْرَناُه ِمَن الزََّكَواِت َوالطَّاَعاِت فَ 

فال �ستحق الوصف �أنه �ر�م إذا وسع على نفسه وعلى من تحت یده ورآه الناس �ر�ًما وضیف 
س �كر�م هذا یبقى وصف الشح یالناس وأنفق األموال لكن �شح �الواجب و�شح �الز�اة هذا ل

�ثیر من الناس في عصرنا هذا تجده �جود �األموال الطائلة ألتفه األسباب ثم إذا جاءت  علیه.
 نسأل هللا العافیة.    .الز�اة شح بها

َل: َوَما َهَلْكُت؟ َقا دْ اُف َأْن َأُكوَن قَ ي َأخَ : ِإنِّ  َرُجًال َأَتاُه َفَقاَل َلهُ َأنَّ  اْبِن َمْسُعودٍ  َعنِ  اْألَْسَودُ  َوَرَوى "
َوَأَنا َرُجٌل  }ْلُمْفِلُحونَ َلِئَك ُهُم اِسِه َفُأو َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنفْ { :: َسِمْعُت للااََّ َعزَّ َوَجلَّ َ�ُقولُ ؟ َقالَ َذاكَ 

ُ تَ حِّ الَِّذي َذَكَرُه َلْیَس َذِلَك ِ�الشُّ  :ٍ اْبُن َمْسُعود . َفَقالَ ْن ُأْخِرَج ِمْن َیِدي َشْیًئاَشِحیٌح َال َأَكاُد أَ  َعاَلى للااَّ
ُ َتَعاَلى ِفي اْلُقرْ ِفي اْلُقْرآنِ  حُّ الَِّذي َذَكَرُه للااَّ ِلَك َل َأِخیَك ُظْلًما، َوَلِكْن ذَ َتْأُكَل َما آِن َأنْ ، ِإنََّما الشُّ

ْيُء اْلُبْخلُ   ،اْلُبْخلُ    ".َوِ�ْئَس الشَّ
أن أسوء أنواع اإلمساك إمساك ما أوجب هللا علیك من �عني اإلمساك في الجملة �خل لكن یبقى 

 الز�وات والنفقات وما أشبه ذلك.
 طالب: .........

من أر�ان اإلسالم ولذلك عامة أهل العلم على أنه ال  المتصورون موجود وجوده وجود �ثر...
 یبقى في دائرة اإلسالم و�ن شح �الز�اة لكن تؤخذ منه قهًرا.   .�كفر

َق "  حِّ َواْلُبْخلِ َفَفرَّ ُ َعْنُه َبْیَن الشُّ ْنَساُن ِ�َما ِفي َیِدهِ َأْن َیْبَخلَ  اْلُبْخلُ : َطاُوٌس  َوَقالَ  .َرِضَي للااَّ ،  اإلِْ
حُّ َأْن َ�ِش  ، َال ِدیِهْم ِ�اْلِحلِّ َواْلَحَرامِ ، ُ�ِحبُّ َأْن َ�ُكوَن َلُه َما ِفي َأیْ حَّ ِ�َما ِفي َأْیِدي النَّاسِ َوالشُّ

َخاُر اْلَحَرامِ  :اْبُن ُجَبْیرٍ قال  .عُ َ�ْقنَ  حُّ َمْنُع الزََّكاِة َوادِّ حُّ الظُّْلم :اْبُن ُعَیْیَنة . الشُّ . الشُّ
�َماَن  :اْبُن َعبَّاسٍ  قال  .َتْرُك اْلَفَراِئِض َواْنِتَهاُك اْلَمَحاِرمِ  :  اللَّْیثُ  . وقال  َمِن اتََّبَع َهَواُه َوَلْم َ�ْقَبِل اإلِْ
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ِحیحُ َفَذلِ  ُ َعْنهُ َمْن َلْم َ�ْأُخْذ َشْیًئا  :اْبُن َزْ�دٍ  وقال .َك الشَّ حُّ َعَلى َأْن ِلَشْيٍء َنَهاُه للااَّ ، َوَلْم َیَدْعُه الشُّ
ُ ِ�هِ َ�ْمَنَع َشْیًئا مِ  ُ ُشحَّ َنْفِسهْن َشْيٍء َأَمَرُه للااَّ ُ َعَلْیِه َقاَل النَِّبيُّ َص  :َأَنٌس  َوَقال .ِ ، َفَقْد َوَقاُه للااَّ لَّى للااَّ

حِّ  ِمنَ  َبِريءٌ «: َوَسلَّمَ  ْیفَ  َوَقَرى  الزََّكاَة، َأدَّى َمنْ  الشُّ َأنَّ النَِّبيَّ  َوَعْنهُ  »النَّاِئَبة ِفي َوَأْعَطى ،الضَّ
ُ َعَلْیِه  ي َأُعَوُذ ِ�َك ِمْن ُشحِّ َنْفِس «: َوَسلََّم َ�اَن َیْدُعوَصلَّى للااَّ  .»ْسَراِفَها َوَوَساِوِسهي َو�ِ اللَُّهمَّ ِإنِّ

 طالب: .........
 ؟الذي یلیه .�عني عن غیر قومه فالخبر ضعیف على �ل حال

 َعَلى . َال َیِز�دُ ِسياللَُّهمَّ ِقِني ُشحَّ َنفْ  :ُعوَرُجًال ِفي الطََّواِف َیدْ  َرَأْیتُ    :َأُبو اْلَهیَّاِج اْألََسِديُّ  َوَقالَ "
ُجلُ . َفِإَذا ال َوَلْم َأْزِن َوَلْم َأْفَعلْ قْ َلْم َأْسرِ  : ِإَذا ُوِقَیُت ُشحَّ َنْفِسي؟ َفَقالَ هُ ، َفُقْلُت لَ ْیًئاَذِلَك شَ  َعْبُد  رَّ

ْحَمِن ْبُن َعْوفٍ  ُ عَ ُقْلتُ   .الرَّ ؛ َفِإنَّ الظُّْلَم ُقوا الظُّْلمَ اتَّ «: َلْیِه َوَسلَّمَ : َیُدلُّ َعَلى َهَذا َقْوُلُه َصلَّى للااَّ
حَّ ٌت َیْوَم اْلِقَیاَمةِ ُظُلَما حَّ َأْهَلَك ، َواتَُّقوا الشُّ َمَلُهْم َعَلى َأْن َسَفُكوا حَ َقْبَلُكْم،  ْن َ�انَ مَ ؛ َفِإنَّ الشُّ

 : َأيُّ َشْيءٍ ِألَْصَحاِ�هِ  ِكْسَرى  . َوَقالَ "ْمَرانَ اُه ِفي آِخِر "آِل عِ َوَقْد َبیَّنَّ  »ِدَماَءُهْم َواْسَتَحلُّوا َمَحاِرَمُهمْ 
حُّ َأَض  :ِكْسَرى  . َفَقالَ ؟ َقاُلوا: اْلَفْقرُ آَدمَ  َأَضرُّ ِ�اْبنِ  ، َد َشِبعَ اْلَفِقیَر ِإَذا َوجَ  ; ِألَنَّ اْلَفْقر رُّ ِمنَ الشُّ

ِحیَح ِإَذا َوَجَد َلْم َ�ْشَبْع َأَبًدا   ".َوالشَّ
 �هللا المستعان. .الفقیر إذا وجد الطعام أكله والشحیح إذا وجد الطعام �اعه

ْخوَ ْغِفْر َلنَ َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهْم َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا ا{ :َقْوُلُه َتَعاَلى" �َماِن اِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا �ِ ا َوِإلِ اإلِْ
  :ُع َمَساِئلِفیِه َأْر�َ } ٌف َرِحیمٌ َوَال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِ�َنا ِغال� ِللَِّذیَن آَمُنوا َر�ََّنا ِإنََّك َرُءو 

ْسَالِم ِإَلى َیْومِ َوَمْن َدَخلَ  اِ�ِعینَ َ�ْعِني التَّ } َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهمْ { :: َقْوُلُه َتَعاَلىاْألُوَلى   ِفي اإلِْ
اَر َواوَُّءوا َهاِجُروَن، َوالَِّذیَن َتبَ اْلمُ : النَّاُس َعَلى َثَالَثِة َمَناِزلَ  :اْبُن َأِبي َلْیَلى َقالَ  . اْلِقَیاَمةِ  �َمانَ الدَّ ، إلِْ
 ".َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهمْ  َوالَِّذینَ 

�ثیر لكن والذین جاءوا من �عدهم �الوصف الذي ذ�ره هللا جل وعال والذي جاءوا من �عده 
 حرص أن تكون منهم.ا .�الوصف المذ�ور المخصص

َلْم  ، َفِإنْ َقَمًرا َلْم َتْسَتِطْع َفُكنْ  ، َفِإنْ ْمًسا: ُ�ْن شَ َوَقاَل َ�ْعُضُهمْ  . َفاْجَهْد َأالَّ َتْخُرَج ِمْن َهِذِه اْلَمَناِزلِ "
لنُّوِر َال َتْنَقِطُع. ِجَهِة ا ِمنْ وَ ، ِغیًراَص ِطْع َفُكْن َ�ْوَ�ًبا ، َفِإْن َلْم َتْستَ ِطْع َفُكْن َ�ْوَ�ًبا ُمِضیًئاَتْستَ 

ِإْن فَ ، َفاْعَمْل َ�َأْعَماِلِهمْ  ِجدْ ِإْن َلْم تَ . فَ ِر��ا، َفُكْن َأْنَصاَوَمْعَنى َهَذا: ُ�ْن ُمَهاِجِر��ا. َفِإْن ُقْلَت: َال َأِجدُ 
 ".َلْم َتْسَتِطْع َفَأِحبَُّهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َ�َما َأَمَرَك للااَُّ 

 لتكون من الطائفة الثالثة.
; َفَأْحَسُن َیْت َمْنِزَلةٌ ِزَلَتاِن َوَ�قِ  َمنْ َمَضْت ، فَ اُس َعَلى َثَالَثِة َمَناِزلَ النَّ  :َقالَ  ُمْصَعُب ْبُن َسْعدٍ  َوَرَوى " 

ْن َعْن َأِبیِه عَ  َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍّ  َوَعنْ  .َما َأْنُتْم َعَلْیِه َأْن َتُكوُنوا ِبَهِذِه اْلَمْنِزَلِة الَِّتي َ�ِقَیْت 
هِ  ُ َعْنهُ  َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْینِ  َجدِّ  ..".َرِضَي للااَّ
  فر المعروف �الصادق وأبوه الباقر وجده ز�ن العابدین.جع
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ُ َعَلْیِه وَ َرُجٌل َفَقاَل َلهُ َأنَُّه َجاَءُه " ؟ َفَقاَل ُعْثَمانَ  ، َما َتُقوُل ِفيَسلَّمَ : َ�ا اْبَن ِبْنِت َرُسوِل للااَِّ َصلَّى للااَّ
ُ ِفیِهمْ َلهُ  ِ َلِئْن َلْم . َقاَل: َال. َقالَ اْآلَ�ةَ  }ُفَقَراِء اْلُمَهاِجِر�نَ ِللْ { :: َ�ا َأِخي َأْنَت ِمْن َقْوٍم َقاَل للااَّ : َفَ�للااَّ

ُ ِفیِهم �َمانَ { :َتُكْن ِمْن َأْهِل اْآلَ�ِة َفَأْنَت ِمْن َقْوٍم َقاَل للااَّ اَر َواإلِْ اْآلَ�َة. َقاَل: َال.  }َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ
ِ َلِئْن َلْم َتكُ َقالَ  ْسَالِم َوِهَي َقْوُلُه َتَعاَلى: َفَ�للااَّ َوالَِّذیَن { :ْن ِمْن َأْهِل اْآلَ�ِة الثَّاِلَثِة َلَتْخُرَجنَّ ِمَن اإلِْ

�َمانِ  ْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِ�اإلِْ  َوَقْد ِقیلَ  .اْآلَ�ة }َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهْم َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ

ُ َعْنُهْم، َرَوى َعْن َأِبیهِ َد ْبَن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْینُمَحمَّ  ِإنَّ : َجاُءوا  اْلِعَراقِ  َأْهلِ  : َأنَّ َنَفًرا ِمنْ ، َرِضَي للااَّ
ُ َعْنُهَما-  َوُعَمرَ  َأَ�ا َ�ْكرٍ  ، َفَسبُّواِإَلْیهِ  ُ َعْنهُ َرِضيَ  - ُعْثَمانَ  ُثمَّ  -َرِضَي للااَّ : َلُهمْ َفَأْكَثُروا; َفَقاَل  - للااَّ
ِلیَن َأْنُتمْ ا اْلُمَهاِجِر�نَ  َأِمنَ  ارَ ؟ َقاُلوا: َال. َفَقالَ ْألَوَّ �َماَن ِمْن َقْبِلِهْم؟ : َأَفِمَن الَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّ  َواإلِْ

ُ َعزَّ َوَجلَّ  ! َأَنا َأْشَهُد َأنَُّكْم َلْسُتمْ َذْیَن اْلَفِر�َقْینِ : َقْد َتَبرَّْأُتْم ِمْن هَ َفَقاُلوا: َال. َفَقالَ   :ِمَن الَِّذیَن َقاَل للااَّ
�َماِن َوَال { ْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِ�اإلِْ  َتْجَعْل ِفي َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهْم َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ

ُ ِ�ُكْم َوَفَعلُقوُموا} ُقُلوِ�َنا ِغال� ِللَِّذیَن آَمُنوا َر�ََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحیمٌ  اُس  َذَكَرهُ  ، َفَعَل للااَّ   .النَّحَّ
َحاَ�ةِ  : َهِذِه اْآلَ�ُة َدِلیٌل َعَلى ُوُجوِب الثَّاِنَیةُ   َما ِألَنَُّه َجَعَل ِلَمْن َ�ْعَدُهْم َحظ�ا ِفي اْلَفْيءِ  ; َمَحبَِّة الصَّ

َد ِفیِه َشر�ا َواِحًدا ِمْنُهْم َأِو اْعَتقَ  بَُّهْم َأوْ  َمْن سَ ، َوَأنَّ ِتْغَفاِر َلُهمْ ِتِهْم َواِالسْ َأَقاُموا َعَلى َمَحبَِّتِهْم َوُمَواَال 
 َمْن َ�اَن ُیْبِغُض َأَحًدا ِمنْ   :َماِلكٌ  لَ . َقاَوَغْیرِهِ  َماِلكٍ  ; ُرِوَي َذِلَك َعنْ ُه َال َحقَّ َلُه ِفي اْلَفْيءِ َأنَّ 

ُ َعلَ َص  ُمَحمَّدٍ  َأْصَحاِب   ِفي َفْيِء َحقٌّ َلْیَس َلُه ، فَ ِغلٌّ َلْیِهْم عَ ، َأْو َ�اَن ِفي َقْلِبِه ْیِه َوَسلَّمَ لَّى للااَّ
  ".اْآلَ�ةَ  }َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهمْ { :; ُثمَّ َقَرأَ اْلُمْسِلِمینَ 

 إن هؤالء القوم الذین �سبون السلف :منهاج السنة وقال ما ذ�ر شیخ اإلسالم رحمه هللا في هذا
ال حظ لهم في الفيء ولیسوا من األصناف الثالثة الذین ذ�روا ممن �ستحقوا الفيء نسأل هللا 

 العافیة.     
ِحیَح ِمْن َأْقَواِل االثَّاِلَثةُ " ، َوِ�ْ�َقاُء اْلَعَقاِر َمْنُقولِ ِقْسَمُة الْ  ءِ ْلُعَلَما: َهِذِه اْآلَ�ُة َتُدلُّ َعَلى َأنَّ الصَّ

ُ َعْنهُ  ُعَمرُ  َكَما َفَعلَ  ;  َبْیَن اْلُمْسِلِمیَن َأْجَمِعینَ َواْألَْرِض َشْمًال   ".َرِضَي للااَّ
 أن یبقى وقف للمسلمین �شمل جمیعهم أولهم وآخرهم.

َ�َة َقاِضَیٌة ِه اْآل ِإالَّ َأْن َ�ْجَتِهَد اْلَواِلي َفُیْنِفَذ َأْمًرا َفُیْمِضَي َعَمَلُه ِفیِه ِالْخِتَالِف النَّاِس َعَلْیِه َوَأنَّ َهذِ "
َ َتَعاَلى َأْخَبَر َعِن اْلَفْيِء َوَجَعَلُه ِلَثَالِث َطَواِئفَ ِبَذِلكَ   َوُهْم َمْعُلوُمونَ  - َواْألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجِر�نَ  :; ِألَنَّ للااَّ

ْخَواِنَنا الَِّذینَ { �َمانِ  َسَبُقوَنا َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدِهْم َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ َفِهَي َعامٌَّة ِفي  }ِ�اإلِْ
ینِ َجِمیِع التَّاِ�ِعیَن َواْآلِتیَن �َ  ِحیحِ ْعَدُهْم ِإَلى َیْوِم الدِّ ُ َعَلْیِه  :. َوِفي اْلَحِدیِث الصَّ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى للااَّ

َالُم َعلَ « َوَسلََّم َخَرَج ِإَلى اْلَمْقَبَرِة َفَقاَل: ُ ِ�ُكْم َالِحُقونَ ، َوِ�نَّا ِإْن اَر َقْوٍم ُمْؤِمِنینَ ْیُكْم دَ السَّ ، َشاَء للااَّ
 ، َوِ�ْخَواُنَناَبْل َأْنُتْم َأْصَحاِبي« َقاُلوا: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َأَلْسَنا ِ�ِإْخَواِنَك؟ َفَقاَل:. »ْدُت َأْن َرَأْیُت ِإْخَواَنَناَودِ 

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَّ ِإْخَواَنُهْم ُ�لُّ  »َفَرُطُهْم َعَلى اْلَحْوضِ ، َوَأَنا الَِّذیَن َلْم َ�ْأُتوا َ�ْعدُ   َمْن َفَبیََّن َصلَّى للااَّ
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يُّ  ; َال َ�َما َقالَ َ�ْأِتي َ�ْعَدُهمْ  دِّ  :َأْ�ًضا اْلَحَسنِ  َوَعنِ .  ِإنَُّهُم الَِّذیَن َهاَجُروا َ�ْعَد َذِلكَ  : َواْلَكْلِبيُّ  السُّ
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَلى }ُءوا ِمْن َ�ْعِدِهمْ َوالَِّذیَن َجا{ َ�ْعَد اْنِقَطاِع  اْلَمِدیَنةِ  َمْن َقَصَد ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ

 " .اْلِهْجَرة
 �عني �عد فتح مكة وال هجرة �عد الفتح لیست هجرتهم فضلها وأجرها مثل الهجرة قبل الفتح.

ْخواِنَنـا  َر�ََّنـا {، ین َقـاِئلِ ِضـِع اْلَحـاِل; َأيْ وُلـوَن ُنِصـَب ِفـي َموْ : َ�قُ لرَّاِ�َعُة: َقْوُلـُه َتَعـاَلىا" اْغِفـْر َلنـا َوِإلِ
�مــانِ  ــَة ِمــوا ِلَمــْن َســْســَتْغِفرُ �َ : ُأِمــُروا َأْن ِفیــِه َوْجَهــاِن: َأَحــُدُهَما }الَّــِذیَن َســَبُقونا ِ�اإلِْ ْن َبَق َهــِذِه اْألُمَّ

ُ َعْنَهـا َعاِئَشـةُ  َلـْت . َقاُمْؤِمِني َأْهـِل اْلِكَتـاِب  : لثَّـاِنياَسـبُّوُهْم. فَ ا َلُهـْم وا َأْن َ�ْسـَتْغِفُرو : َفـُأِمرُ َرِضـَي للااَّ
ِلـیَن ِمـنَ  اِ�ِقیَن اْألَوَّ  َتَعـاَلى للااَُّ  أمـر: اْبـُن َعبَّـاسٍ  َقـالَ . َواْألَْنَصـار اْلُمَهـاِجِر�نَ  ُأِمُروا َأْن َ�ْسَتْغِفُروا ِللسَّ

ــدٍ  ِألَْصــَحاِب  ِ�اِالْســِتْغَفارِ  ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَصــ ُمَحمَّ : اِئَشــةُ َوَقاَلــْت عَ  .ون َســُیْفَتنُ  َ�ْعَلــُم َأنَُّهــمْ  ، َوُهــوَ لَّى للااَّ
 "اِب ُأِمْرُتْم ِ�اِالْسِتْغَفاِر ِألَْصحَ 

أنه إذا قیل أو تلیت هذه اآل�ة وأن الناس من جاء �عد المهاجر�ن واألنصار  �عني لیس �حجة
دون عن الحوض الذي وأنهم یر  ،تغفر أن �قول من �قول أنهم ارتدوا على أعقابهممأمور أن �س

 قال هذا الكالم �علم أن منهم من سیرتد ومع ذلك قاله.
ْیِه  َعلَ ِبیَُّكْم َصلَّى للااَُّ ، َسِمْعُت نَ مْ ْبُتُموهُ اِب ُمَحمٍَّد َفَسبَ : ُأِمْرُتْم ِ�اِالْسِتْغَفاِر ِألَْصحَ َوَقاَلْت َعاِئَشةُ  "

َلَهاَال َتْذَهُب َهِذِه اْألُمَُّة َحتَّى َیْلَعَن آِخُرَها أَ « َوَسلََّم َ�ُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل للااَِّ  َمرَ اْبُن عُ  َقالَ وَ  »وَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َ�ُقول ُ  ِبي َفُقوُلواَن َأْصَحاِإَذا َرَأْیُتُم الَِّذیَن َ�ُسبُّو«: َصلَّى للااَّ ُكمْ َلَعَن للااَّ  "».َأَشرَّ

 ؟خرج الذي قبلهم ن على الساب ألنه أشر من المسبوب.�عني الساب والمسبوب فیقع اللع
 طالب: ......... 
 .�الهما ضعیفو 
ـِة َ�ُقوُلـَأْدَرْكـُت َصـدْ  : اْلَعوَّاُم ْبُن َحْوَشٍب  َوَقالَ " للااَِّ  ْصـَحاِب َرُسـولِ : اْذُكـُروا َمَحاِسـَن أَ ونَ َر َهـِذِه اْألُمَّ

ُ َعَلْیــِه َوَســلََّم َحتَّــى َصــ ــبَ  وا َمــا َشــَجرَ َتــْذُكرُ  ، َوَال َتــَألََّف َعَلــْیِهُم اْلُقُلــوبُ لَّى للااَّ ــُروا النَّ  اَس ْیــَنُهْم َفُتَجسِّ
ْعِبيُّ  َوَقالَ   . َعَلْیِهمْ   رُ َمـْن َخْیـ : دُ اْلَیُهـو  ، ُسـِئَلتِ ِ�َخْصـَلةٍ  الرَّاِفَضةِ  َعَلى َوالنََّصاَرى  اْلَیُهودُ  َتَفاَضَلتِ  :الشَّ

: ْیــــُر َأْهـــِل ِملَّــــِتُكْم؟ َفَقــــاُلواخَ َمــــْن   :النََّصـــاَرى  َوُســــِئَلتِ  . ُموَســــى : َأْصـــَحابُ َأْهـــِل ِملَّــــِتُكْم؟ َفَقــــاُلوا
 ِتْغَفارِ ُروا ِ�اِالْسـُمَحمَّـد، ُأِمـ : َأْصـَحابُ ُلواَمْن َشرُّ َأْهِل ِملَّـِتُكْم؟ َفَقـا الرَّاِفَضةُ  َوُسِئَلتِ  . ِعیَسى َأْصَحابُ 

ْیُف َعَلْیِهْم َمسْ َلُهْم َفَسبُّوُهمْ  َال ، وَ َدمٌ َقـاَ�ٌة، َوَال َتْثُبـُت َلُهـْم رَ ُقوُم َلُهْم ، َال تَ ُلوٌل ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ ، َفالسَّ
ـِتِهمْ ئِ َسْفِك ِدَما �ِ للااَُّ ، ُ�لََّما َأْوَقُدوا َناًرا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها َتْجَتِمُع َلُهْم َ�ِلَمةٌ  ُ  .ِهْم َوِ�ْدَحاِض ُحجَّ َأَعاَذَنـا للااَّ

 ".َوِ��َّاُكْم ِمَن اْألَْهَواِء اْلُمِضلَّة
وقد یدالون على أهل الحق فیحصل منهم ما �حصل من امتحان ألهل الحق لبعد أهل الحق عن 

 الحق وتنكبهم عن جادة الثواب فإذا رجعوا رجع النصر لهم إن شاء هللا تعالى.
 "}.ُءوٌف َرِحیمٌ َنا ِإنََّك رَ َر�َّ {ًدا َأْي ِحْقًدا َوَحسَ  }َتْجَعْل ِفي ُقُلوِ�َنا ِغال� ِللَِّذیَن آَمُنواَوَال {"


