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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسـلم للـى يني ـا محمـد وللـى  لـ  

 يوم الدين. لىوصحن  والتابعين لهم بإحساٍن إ
ِ } : "قول  تعالى:-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  َمَثُل الَِّذيَن ُيْ ِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِفي َسِنيِل َّللاَّ

ُ و  ُ ُ ِـاِنُ  ِلَمـْن َ  ـاُ  َضَّللاَّ ـُة َحنَّـٍة َضَّللاَّ ْْ َسـْنَ  َسـ اِبَل ِفـي ُكـلِن ُسـْ ُنَلٍة ِماََ ٍة َأْيَنَتـ اِسـ   َكَمَثِل َحنَّ
 .[261]النقرة: {َلِليم  

ََـا ِعيِف الثََّواِب ِلَمْن َأْيَفَق ِفي َسـِنيِلِ  َواْبِت ِْ ُ َتَعاَلى ِلَت ِ  َمْرَضـاِتِ ، َوَأنَّ اْلَحَسـَ َة َهَذا َمَثل  َضَرَبُ  َّللاَّ
ِة ِضْعٍف، َفَقالَ  اَنُ  ِبَعْ ِر َأْمَثاِلَها ِإَلى َسْنِعِماََ َِ  {َمَثُل الَِّذيَن ُيْ ِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِفي َسـِنيِل َّللاَِّ } :ُت

 .[ َقاَل َسِعيُد ْبُن جنير:  ع ي ِفي َطاَلِة َّللاَِّ 261]النقرة:
ََلِح َوَغْيِر َذِلَك.َوَقاَل َمْكُحول : َ عْ  ْيَفاُق ِفي اْلِجَهاِد ِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل َوِإْلَداِد السِن  ِ ي ِبِ  اإلِْ

ْرَهَم ِفيِهَمـا ِإَلـى  َوَقاَل َشِنيُب ْبُن ِبْ ٍر، َلْن ِلْكِرَمَة، َلِن اْبـِن َلنَّـاٍ:: اْلِجَهـاُد َواْلَحـ    ـِعُف الـدِن ِْ  ُ
ِة ِضْعفٍ  ـُة َحنَّـةٍ }قال َتَعاَلى:  َوِلَهَذا ؛َسْنِعِماََ ْْ َسـْنَ  َسـ اِبَل ِفـي ُكـلِن ُسـْ ُنَلٍة ِماََ ـٍة َأْيَنَتـ  {َكَمَثِل َحنَّ

ِة، َفِإنَّ َهَذا ِفيِ  ِإَشاَرة  ِإَلى َأنَّ  [261]النقرة: ْنِعِماََ َوَهَذا اْلَمَثُل َأْبَلُغ ِفي ال  ُفوِ: ِمْن ِذْكِر َلَدِد السَّ
ـاِلٍحةَ  ََ ُ  اْْلَْلَمـاَل ال يَهـا َّللاَّ ْرَم ِلَمـْن َبـَذَرُا ِفــي اْْلَْرِ   -َلــ َّ َوَجـلَّ -ُيَ مِن ــي الـ َّ ِْلَْصـَحاِبَها، َكَمـا ُيَ مِن

ِة ِضْعفٍ  ِعيِف اْلَحَسَ ِة ِإَلى َسْنِعِماََ ِْ ُة ِبَت َنِة، َوَقْد َوَرَدِت الس  َّ  ".الطَّيِن
رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده و 

 أجمعين.
عند عامة أهل [ 261]النقرة: {َمَثُل الَِّذيَن ُيْ ِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِفي َسِنيِل َّللاَِّ }: -جلَّ وعال–يقول هللا 

، ومممنوم ممن حمممل -عمم َّ وجملَّ –العلمم وجمومورهم أا المممرات اء وما  وجممه هللا ميلذمين  مم   لم  هلل 
}َوِفـي َسـِنيِل على الجومات كمما جما   م  آيمة مذمارا ال كما  [ 261]النقرة: {يِل َّللاَِّ ِفي َسنِ } اللفظ

ِنيِل{ ِ َوِاْبِن السَّ  .[60]التوبة: َّللاَّ
َمْن َصاَم َيْوًمـا ِفـي َسـِنيِل هللِا، َباَلـَد هللُا َوْجَهـُ  َلـِن »: -عليه الذال  والسالم–واخ لفوا    قوله 

مب ويًّما  -جلَّ وعمال–هل المرات من صام    الجوات أو من صام ميلًذا هلل  «ال َّاِر َسْنِعيَن َخِريًفا
 .سبحانه وتعالىءذل  وجوه 

تمرجم علمى الحمدبا بماب  لمل الذميام  م  الجومات،  حممل سمبيل هللا علممى  -رحممه هللا-البيمار  
ق سمبعماإة عمعس  م  الجومات، الذمدقة وا نفما لمىالجوات، وعلى هذا يكموا ال لمعيس سمبعماإة  

 مم  الجوممات  لممى سممبعماإة عممعس، مممأل أنممه جمما ف امحاتبمما مدلقممة  مم  ملمماعفة الذممدقة  لممى 
 و ل   لل هللا بؤتيه من يشا . ،سبعماإة ععس  لى أععاٍا كثير 

ُة َحنَّةٍ }وقوله    اآلية:  ْْ َسْنَ  َس اِبَل ِفي ُكلِن ُسْ ُنَلٍة ِماََ ٍة َأْيَنَت قد يقول  [261]النقرة: {َكَمَثِل َحنَّ
ا هممذا تدو،مممل، ولممو قمممال:  لممى سمممبعماإة مبا ممرً  كمممما  ممم   قاإممل ممممن المع رعممين والمعارعمممين: 
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ْْ }امحاتبا لكاا أخذر، نقول: همذا أءلم أل منمه مثمال، وبالمثمال ب لما المقمال  ـٍة َأْيَنَتـ َكَمَثـِل َحنَّ
سم أل ما همذه و،جعمل همذا أممًرا مقمرًرا  م  نف ،وهذا بوعما لم  الممرات [261]النقرة: {َسْنَ  َس اِبلَ 

الحبة الواحمد  ال م  أنب مب سمبأل سمناءل و م  كمل سمنبلٍة ماإمة حبمة همذه   ا تذمورف  لم    تنسماه 
قد بل بس على بعض الناس،  أءًدا، وامعدات المجرت  سبعماإة مأل طول الوقب   ا لم ُيكرر الكالم 

 -جملَّ وعمال–هللا لكن   ا قلب: سبعماإة ن يجة عرب سبعة    ماإة رسخ هذا  م  المنفس، ومثَّمل 
همذه الحبمة أنب مب سمبأل سمناءل  ،حبمة ررسموا أو ءمذرها -جملَّ وعمال–لوذا ا نفاق ممن الميلمهلل هلل 

ن يجمة  ،   كل سنبلٍة ماإة حبة، هذه السنبلة الواحد   يوا ماإة حبة، والسبأل سمناءل  يوما سمبعماإة
لمب  يممه أيثمر مممن عمليمة ممما هم و مجممرت سمماق رقممم، عمرب سمبعة  مم  ماإمة،   ا رتتف الكممالم وعم 

 الرقم ن يجة أيش؟ 
 ن يجة عرب سبعة    ماإة، وهذه السبعة ن يجة زرق حبة واحد .

اممور ال   ت رتت    النفس رير اممور العاءر  ال   تمر ءدوا ترتبد وبدوا عمل وجومدأل ولمذل  
   م ونوم  العلما  يقولوا: من أخذ الش   بسرعة  قده بسرعة، وليس من العبا أا يعمد العلما 

 لممى تمموعير العبمماراف وتذممعيبوا علممى الدممالب مممن أجممل أيممش؟ أا يسممهلوا عممن هممذه الُجمممل وهممذه 
 مما ا أجمماءوهم رسمميب ا جابممة  مم  قلمموبومأل ومممن أجممل أا ُبراجعمموا عليومما  ،العبمماراف يسممهلوا الشمميو 

 الشروح،  ا ا راجعوا عليوا الشروح رسيب    قلوبوم.
ُتنسمى بسمرعةأل ولمذل  قمد يقمول  ،سمرعاا مما ُتنسمى شَكل  يوما  م   أما الك ب السولة ال     ُيس 

ْْ َسْنَ  َسـ اِبَل }قاإل من المع رعين ومن المعارعين ومن    قلبه مرض يقمول:  ٍة َأْيَنَت َكَمَثِل َحنَّ
ــةٍ  ـــُة َحنَّ ان ومممى  ة؟ ولممو قممال: بسممبعماإاوكمممم حرً مم ؟كممم كلمممة [261]النقــرة: {ِفــي ُكــلِن ُســْ ُنَلٍة ِماََ

َوَهـَذا اْلَمَثـُل َأْبَلـُغ ِفـي ال  ُفـوِ: ِمـْن ِذْكـِر َلـَدِد " كال، نقمول:  أل ولمذا يقمول الحما ظ اءمن كثيمر:ا  
ةِ  ـْنِعِماََ وإا جمما  عممدت السممبعماإة  م  امحاتبمما، لكممن القمرآا أءلمم   مم  النفموس مممن  كممر عممدت " السَّ
 السبعماإة.

ُ َفِإنَّ َهَذا ِفيِ  ِإَشاَرة  ِإَلى َأنَّ اْْلَْلمَ " يَها َّللاَّ اِلٍحَة ُيَ مِن ََ " كما هو الشمها ِْلَْصَحاِبَها -َل َّ َوَجلَّ -اَل ال
   ال رق، ال رق ب عمب عليمه الم ارق، و،بمذره  م  امرض و،سمقيه المما ، لكمن المذ  ءمذر صماًعا كمم 

  كثيممر  اأعمعا ً  ؟يكموا ممرتوته بعمد  لم  بعمد همذا ال عمب وهمذه ال نميمة والمالحعمة، وم ابعمة السمق 
ا.ج  دًّ
" ُ يَهـا َّللاَّ ـاِلٍحَة ُيَ مِن ََ ـي  -َلـ َّ َوَجـلَّ -َفِإنَّ َهَذا ِفيـِ  ِإَشـاَرة  ِإَلـى َأنَّ اْْلَْلَمـاَل ال ِْلَْصـَحاِبَها، َكَمـا ُيَ مِن

ـِعيِف اْلَحَسـَ ِة ِإَلـى َسـنْ  ِْ ُة ِبَت ـ َّ َنِة، َوَقـْد َوَرَدِت الس  ْرَم ِلَمْن َبَذَرُا ِفي اْْلَْرِ  الطَّيِن ِة ِضـْعفٍ ال َّ " ِعِماََ
ُ ُ ِاِنُ  ِلَمـْن }   أحاتبا كثير     الذحيحين وريرهما، وأيًلا  لى ما هو أيثر من  ل   َضَّللاَّ

 .[261]النقرة: {َ  ا ُ 
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 ،ألمس عمعس ألفم   لمى ،ألمس عمعس الحسنة لمبعض عبماته  لمى ألفم  ا هللا ليلاعس  :ومر ءنا
، وهو قاءل لل حسين، و لل هللا   ُيحد ،العلم  لى مليون  حسنة، وهذا    المسند  يه كالم مهل

 نعم.
َماُم َأْحَمدُ " ِبيِ  َأُبو ِخَداٍش، : َقاَل اإلِْ َثَ ا ِزَياُد ْبُن الرَّ َثَ ا َواِصـل  َمـْوَلى اْبـِن ُلَيْيَ ـَة، َلـْن قال: َحدَّ َحـدَّ

، َلْن ِلَياِ  ْبِن َغِطيـٍف، َقـالَ  اِر ْبِن َأِبي َسْيٍف اْلُجْرِميِن : َدَخْلَ ـا َلَلـى َأِبـي لنيـدة يعـودا مـن َب َّ
 شكوى أصابت  بج ن ، َواْمَرَأُتُ  ُتَحْيَفُة َقاِلَدة  ِلْ َد َرْأِسِ ، ُقْلَ ا: َكْيَف َباَت َأُبو ُلَنْيَدَة؟

ِ َلَقْد َباَت ِبَأْجرٍ  : َضَّللاَّ ْْ ْ  ِبَأْجٍر، َوَكاَن ُمْقِنًَل بِ  ،َقاَل َوْجِهِ  َلَلى اْلَحاَِِط، َفَأْقَنَل َقاَل َأُبو ُلَنْيَدَة: َما َب
َْ َفَ ْسـَأُلَك َلْ ـ ُ  ؟ َقاُلوا: َمـا َأْلَجَنَ ـا َمـا َقْلـ ُْ  :، َقـالَ َلَلى اْلَقْوِم ِبَوْجِهِ  َوَقاَل: َأََل َتْسَأُلوِيي َلمَّا ُقْل

 ِ ُْ َرُســوَل َّللاَّ ــِمْع ــلَّمَ -َس ُ َلَلْيــِ  َوَس ــلَّى َّللاَّ ــقَ » َ ُقــوُل: -َص ــَلًة ِفــي ســنيل هللا  َمــْن َأْيَف َيَفَقــًة َفاِض
 ًِ ا أو أماط َأًذى، َفاْلَحَسـَ ُة ِبَعْ ـِر َأْمَثاِلَهـا، فسنعماَة، َوَمْن َأْيَفَق َلَلى َيْفِسِ  َوَأْهِلِ  َأْو َلاَد مري

 ُ ْوُم ُج َّة  َما َلْم َ ْخُرْقَها، َوَمِن اْبَتََلُا َّللاَّ ََّ  ".«َسِدِا َفُهَو َلُ  ِحطَّة  ِبَنََلٍ  ِفي جَ  -َل َّ َوَجلَّ -َوال
هممو مممر،ض،  "َبــاَت ِبــَأْجرٍ "الحمدبا ُملممعَّس، الحممدبا عمعيس، وعلممى كممل حمال لممما قالممب الممرأ : 

 والمر،ض مهجور على ما أصابه.
ْ  ِبَأْجرٍ "  ا صا اليبر  انه يقول: مما ء مب بمامجر امععمم، وإ   مالمر،ض  "َقاَل َأُبو ُلَنْيَدَة: َما َب

ِ  :َقالَ "صبر واح سب، ولكن امجر امععم كما  كر    الروايمة  له أجره   ا ُْ َرُسـوَل َّللاَّ -َسـِمْع
ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ   من ما ا؟" َ ُقولُ  -َصلَّى َّللاَّ

َفاْلَحَسـَ ُة ِبَعْ ـِر » ،   بعض النسخ أماطه، أ ًى: يعن  عن طر،ق الناس ،يعن : أماطه «أذىً » 
وهذا أقل  ،«َفاْلَحَسَ ُة ِبَعْ ِر َأْمَثاِلَها» ،ما ه  بسبعماإة كما تقدم ،بعشر الحسنة الواحد  «َأْمَثاِلَها

  ُيحمدأل ولمذا قممال العلمما : خماب وخسمر مممن  -جمملَّ وعمال–و لمل هللا  ،تلمعيس، والسمي ة بمثلوما
معنى هذا؟ أنه ت ،د السي اف على الحسناف  م  مي انمه، وتمرجا السمي اف  ما اقب آحاته عشراته، 

 من  اقب آحاته يعن   ،والحسنة بعشر أمثالوا على أقل تلعيس، والسي ة ءواحد  ،حسنافعلى ال
 السي اف على عشراته  قد خاب وخسر.

ـْوُم ُج َّـة  »  ََّ  «َمـا َلـْم َ ْخُرْقَهـا» ،-جملَّ وعمال–وقايمة ممن عمذاب هللا  «َفاْلَحَسَ ُة ِبَعْ ِر َأْمَثاِلَها، َوال
ا كمما جمما   مم  الحممدبا بالنميممة، بالويبممة، بممالكالم  مم  النمماس ييرقوما بارتكمماب المعاصمم ، ييرقومم

، ييرقوا بارتكاب محرماف أخرى، ييرقوا ء مرك واجبماف كمما همو حمال كثيمر ئالكالم القبيا والسي
ب سمحر و،نمام و  يذمل  الفجمر ممأل الجماعمة، ح مى  ،لكمن بنمام عمن الذملواف ،من الشباب يذوم

 ذا خدر من أا ُبَرت عليه صيامه.ُبوَقظ للفدور، ثم الليل كله يسور، ه
« ُ  تكفير للسي اف ُيَحط من سي اته.    «ِبَنََلٍ  ِفي َجَسِدِا َفُهَو َلُ  ِحطَّة   -َل َّ َوَجلَّ -َوَمِن اْبَتََلُا َّللاَّ
ُ  ِمْن َحِديِث َواِصٍل ِبِ ، َوِمْن َوْجٍ   َخَر َمْوقُ " َِ ْوِم َبْع ََّ  وًفا.َوَقْد َرَوى ال ََّساَِي  ِفي ال
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َثَ ا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر،  :َحِديث   َخرُ  َماُم َأْحَمُد: َحدَّ ُْ قـال: َقاَل اإلِْ َثَ ا ُشـْعَنُة َلـْن ُسـَلْيَماَن، َسـِمْع َحـدَّ
َق ِبَ اَقةٍ  نباَأَبا لمرو ال ينايي لن  دَّ ََ  ".َمْسُعوٍد َأنَّ َرُجًَل َت

 عن أء  مسعوت.
 طالب: ............
َثَ ا َواِصل  َمْوَلى "ل المذكور    السند، انعر    السند   من حدبا واص  ".ُلَيْيَ ةَ  أبيَحدَّ

 ".َمْسُعودٍ  أبيلن "
 أ : باللفظ. "ِب ِ "
َق ِبَ اَقٍة َمْخُطوَمٍة ِفي َسِنيِل َّللاَِّ " دَّ ََ  ".َأنَّ َرُجًَل َت

قية السمند  بقيمة السمندأل ولمذا   ا قيل: ُ ي ر السند وقيل: به،  المرات به الحدبا، يعن    ا لم ُبذكر ب
 قال الحا ظ العراق :

......................................... 
 

 َواْبــــــــُن ِشـــــــــَهاٍب َلْ ـــــــــُ  ِبـــــــــ ْ  ........... 
: بالحممدبا، قمال السمياو : "بممه" أ : بالسمندأل ما الكممالم  م  أصمما أ قمال الحما ظ العراقمم : "بمه"  

 امسانيد.
ا وأترى بممما يقممول،  ممالحق مممأل َمممن؟ النمما م، لكممن الكممالم ممما هممو وهممو أعممر  ،العراقمم  هممو النمما م

 بامحاتبا،    أصا امسانيد هذا الذ   حعه السياو     البيب. 
 طالب: ............

 هو السياق يق ل  أنه بالسندأل ما الكالم كله    أصا امسانيد.
َق ِبَ اَقـٍة َمْخُطو " ـدَّ ََ ِ لـن أبـي َمْسـُعوٍد َأنَّ َرُجــًَل َت ِ، َفَقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ ُ -َمـٍة ِفــي َسـِنيِل َّللاَّ َصــلَّى َّللاَّ

ِة َياَقٍة َمْخُطوَمةٍ » :-َلَلْيِ  َوَسلَّمَ  َوَرَواُا ُمْسِلم  َوال ََّساَِي  ِمْن َحِديِث  ،«َلَتْأِتَينَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَسْنِعِماََ
 ".ُسَلْيَماَن ْبِن ِمْهَراَن َلِن اْْلَْلَمِش ِب ِ 

 سليماا ءن موراا هو امعمش.
 طالب: لن اْللمش.

 سليماا هو امعمش  ُ حذا عن.
َوَلْفُظ ُمْسِلٍم: َجاَ  َرُجل  ِبَ اَقـٍة  ،َوَرَواُا ُمْسِلم  َوال ََّساَِي  ِمْن َحِديِث ُسَلْيَماَن ْبِن ِمْهَراَن اْْلَْلَمِش ِب ِ "

ِ، هَ  ،َمْخُطوَمةٍ  ِ، َفَقاَل: َفَقاَل: َ ا َرُسوَل َّللاَّ ِة َياَقةٍ »ِذِا ِفي َسِنيِل َّللاَّ  .«َلَك ِبَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َسْنُعِماََ
َثَ ا َلْمُرو ْبُن َمْجَم ٍ  :َحِديث   َخرُ   ".َقاَل َأْحَمُد: َحدَّ

أٍل.  ُمجم  
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،"ابن ُمجمِنٍ   ،قال:  َأُبو اْلُمْ ِذِر اْلِكْ ِدي  ِ  ،َلـْن َأِبـي اْْلَْحـَو ِ  َأْخَنَرَيا ِإْبَراِهيُم اْلِهْجـِريِن َلـْن َلْنـِد َّللاَّ
 ِ ُ َلَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ إن هللا جعـل حسـ ة ابـن  دم إلـى » :-َصـلَّى َّللاَّ

 ".«ل ر َأْمَثاِلَها
م ءمن ُسمليم، وجما   م  تمار،خ وأء حموص ا، عمن أءم  امتمار،خ َممن؟ يمهت  اآل ،امحوص اسمه سمالَّ

 يج  ؟ عن أء  امحوص أنه خرج عليه خوارج  ق لوه. ،يج   هذا ،أنه خرج عليه خوارج  ق لوه
 طالب: ............

 ما تج  ؟ لما ا
 طالب: ............

 ؟ما ا
 طالب: ............

اليوارج خرجوا علمى أءم  امحموص  ق لموه، عمن أءم  امحموص أنمه خمرج عليمه خموارج  ق لموه، همذا 
وإنما ُبرات ءوا عن قذة  مالا، عمن قذمة  مالا  ،على )عن( ال     ُبرات ءوا الرواية ه مثاً  ُبر،دون

وهمو ممن ال موار،خ الكبمار المشموور  عنمد أهمل  ،أنه خرج عليه خوارج  ق لموه، تمار،خ اءمن أءم  خيثممة
أحموال و يه  واإد   ُتوجد    ريره، و  يقذدوا بال ار،خ سرت الحواتث والقذهلل، ءياا  ،الحدبا

 الروا  مثل تار،خ البيار  وريره.
 طالب: ............

 بكامل. ليس ،قدعة منه
" ِ ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ ُ َلَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -َلْن َلْنِد َّللاَّ إن هللا جعـل حسـ ة » :-َصـلَّى َّللاَّ

ــا ــى ل ــر َأْمَثاِلَه ِة ِضــْعٍف  ،ابــن  دم إل ــْنِعِماََ ــى َس ــْومَ ِإَل ََّ ــِ ،  ،ِإَلَّ ال ــِ ي ِب ــا َأْج ــي، َوَأَي ــْوُم ِل ََّ َوال
اَِِم َأْطَيُب  ََّ اَِِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحة  ِلْ َد ِإْفَطارِِا، َوَفْرَحة  َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَلُخُلوُف َفِم ال ََّ ِ ِمْن َوِلل ِلْ َد َّللاَّ

 .«ِريِح اْلِمْسكِ 
 ".أخنريا اْْلَْلَمشِ ل: قاقال أحمد: أخنريا وكي ،  : خر حديث  

ثنا  ه يم اخم الا  مم  صمي  امتا  ءممين النسمخ،  عنممده  م  نسمي ه نسممية الشميخ أخبرنمما، وعنمدنا حممدَّ
 وكيأل.

 طالب: ............
  رق؟ اال فر،ق ءين ال حدبا وا خبار ءينوم

 طالب: ............
الشميخ، وا خبمار: مما ُيقمرأ     رق، أا ال حمدبا: مما ُيسمَمأل ممن  هنأ  اس قر عليه ا صدالح الذ

 على الشيخ.
 طالب: ............
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 عوا ءن مال  رير سالم ءن سليماا، وهللا المس عاا.
" ِ ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -َلْن َأِبي َصاِلٍح، َلْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُكـل  َلَمـِل اْبـِن » :-َصلَّى َّللاَّ

اَنُ  اْلَحسَ  َِ ُ، َ ُقوُل َّللاَُّ  َدَم ُ  ِة ِضْعٍف ِإَلى َما َشاَ  َّللاَّ ْوَم  :َ ُة ِبَعْ ِر َأْمَثاِلَها ِإَلى َسْنِعِماََ ََّ ِإَلَّ ال
ُ  لـي، وأيـا أجـ ي بـ ، يـدم طعامـ  وشـراب  مـن أجلـي، وللَـاَم َفْرَحَتـاِن: َفْرَحـة  ِلْ ـَد ِفْطـرِِا،  َفِإيَّ

ـْوُم َوَفْرَحة  ِلْ َد ِلَقاِ  رب ، َوَلُخُلوفُ  ََّ ْوُم ُج َّة ، ال ََّ ِ ِمْن ِريِح اْلِمْسِك، ال اَِِم َأْطَيُب ِلْ َد َّللاَّ ََّ  َفِم ال
 ".َوَأِبي َسِعيٍد اْْلََش ِن ِكََلُهَما َلْن َوِكيٍ  ِب ِ  ،َوَكَذا َرَواُا ُمْسِلم  َلْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي َشْيَنةَ  «ُج َّة  

َكْيِن، َلـْن ُ َسـْيِر ْبـِن لُ َقاَل َأْحَمُد: حَ  :َحِديث   َخرُ  ََِدَة، َلـِن الـر  ، َلْن َزا َثَ ا ُحَسْيُن ْبُن َلِليٍن ِميَلـَة، دَّ
ِ َلْن خُ  ُ َلَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -ِريِم ْبِن َفاِتٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َمـْن َأْيَفـَق َيَفَقـًة ِفـي َسـِنيِل » :-َصـلَّى َّللاَّ

اَن ُ  َِ ِ، ُت  ".«َّللاَّ
زاإد  وإ  لو كاا مذوًرا لقيمل:  ا همذا الحمدبا مسلسمل  هكين، وُ،سير، وُخر،م، لكن  يحسين، ور 

 مسلسل نوق من أنواق الحدبا بحيا تجمأل الروا  صفة واحد . البالمذور،ن، 
" ِ ُ َلَلْيِ  َوَسـلَّمَ -َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ـ» :-َصلَّى َّللاَّ َِ ِ، ُت ِة َمـْن َأْيَفـَق َيَفَقـًة ِفـي َسـِنيِل َّللاَّ اَنُ  ِبَسـْنِعِماََ

 .«ِضْعفٍ 
ْرحِ  :َحِديث   َخرُ   ".َقاَل َأُبو داود: أينأيا محمد ْبُن َلْمِرو ْبِن السَّ

ثنا. :عندنا  حدَّ
َثَ ا اْبُن َوْهٍب، َلْن َ ْحَيى ْبِن َأي وَب َوَسِعيِد بن"قال:  َأي وَب، َلْن َزبَّاَن ْبِن َفاٍَِد، َلْن َسْهِل  أبي َحدَّ
ِ ْبِن ُمعَ  ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -اٍذ، َلْن َأِبيِ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ْكَر » :-َصلَّى َّللاَّ َياَم َوالـذِن َِن ََلَة َوال ََّ ِإنَّ ال

ِة ِضْعفٍ  ِ ِبَسْنِعِماََ اَنُ  َلَلى ال ََّفَقِة ِفي َسِنيِل َّللاَّ َِ  ُ». 
 ".َقاَل اْبُن َأِبي َحاِتمٍ  :َحِديث   َخرُ 

صة الُمقي  د  ُتقيد السبعماإة    سبيل هللا، وما جا     هذا الحدبا ُبناقض كمل مما النذوص اليا
هممذا     ممكال  يممه، لكنومما  ،سممبق، يعنمم  النفقممة والعبمماتاف عموًممما ُتلمماعس  لممى سممبعماإة عممعس

 و  ُيمكن.   ،هذا   يذا ؟ُتلاعس على النفقة    سبيل هللا بسبعماإة ععس
ِ ْبِن َمْرَواَن، قال: أينأيا َأِبي،  :َقاَل اْبُن َأِبي َحاِتمٍ " َثَ ا َهاُروُن ْبُن َلْنِد َّللاَّ َثَ ا اْبُن َأِبـي قال: َحدَّ َحدَّ

 ِ ـْيٍن، َلـْن َرُسـوِل َّللاَّ ََ ِ، َلِن اْلَحَسِن َلْن ِلْمَراَن ْبِن ُح ُ -ُفَدْ ٍك، َلِن اْلَخِليِل ْبِن َلْنِد َّللاَّ َصـلَّى َّللاَّ
ِة ِدْرَهـٍم » :الَ قَ  -َلَلْيِ  َوَسلَّمَ  ِ َوَأَقاَم ِفي َبْيِتِ ، َفَلُ  ِبُكلِن ِدْرَهِم َسـْنُعِماََ َمْن َأْرَسَل ِبَ َفَقٍة ِفي َسِنيِل َّللاَّ

ِة َألْ  ِ َوَأْيَفَق ِفي ِجَهِة َذِلَك، َفَلُ  ِبُكلِن ِدْرَهِم َسْنُعِماََ َهٍم، ُثمَّ ِف ِدرْ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َغَ ا ِفي َسِنيِل َّللاَّ
ُ ُ ِاِنُ  ِلَمْن َ  ا ُ } َتََل َهِذِا اْْلَ ةَ  َم َحـِديُث  ،«[261]النقرة: {َضَّللاَّ ، َوَقْد َتَقدَّ َوَهَذا َحِديث  َغِريب 

ـِعيِف اْلَحَسـَ ِة ِإَلـى َأْلَفـْي َأْلـِف َحَسـَ ٍة، ِلْ ـَد َقوْ  ،َلْن َأِبـي ُهَرْيـَرةَ  ،َأِبي ُلْثَماَن ال َّْهِدينِ  ِْ  :ِلـ ِ ِفـي َت
اِلَفُ  َلُ  َأْضَعاًفا َكِثيَرًة{ َِ َ َقْرًضا َحَسً ا َفُي  .[245اْل ة ]النقرة: }َمْن َذا الَِّذي ُ ْقِرُ  َّللاَّ
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ِ ْبــِن اْلَعْسـَكِريِن اْلَنــ َّاُز،  :َحـِديث   َخـر ِ ْبـُن ُلَنْيـِد َّللاَّ َثَ ا َلْنــُد َّللاَّ َأْخَنَرَيــا قـال: َقــاَل اْبـُن َمْرَدَوْيــِ : َحـدَّ
، قال: اْلَحَسُن ْبُن َلِليِن ْبِن َشِنيٍب،  َمْ ِقي  َأْخَنَرَيا َأِبي َلْن ليسى قال: َأْخَنَرَيا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد الدِن

ْْ َهـِذِا اْْلَ ـُة بن المسيب، لن ياف ٍ  ـا َيَ َلـ َمَثـُل الَّـِذيَن ُيْ ِفُقـوَن َأْمـواَلُهْم ِفـي }، لن ابـن لمـر: َلمَّ
ُ َلَلْيِ  َوَسـلَّمَ -َقاَل ال َِّني   [261]النقرة: { َّللاَِّ َسِنيلِ  ِتـي» :-َصلَّى َّللاَّ ُ  ،«َربِن ِزْد ُأمَّ َقـاَل: َفـَأْيَ َل َّللاَّ

َ َقْرًضــا َحَســً ا{ ــِذي ُ ْقــِرُ  َّللاَّ ــالَ  ،[245]النقــرة: }َمــْن َذا الَّ ِتــي» :َق ُ  ،«َربِن ِزْد ُأمَّ ــَأْيَ َل َّللاَّ َقــاَل: َف
ََْيِر ِحَساٍب{}ِإيَّمَ  اِبُروَن َأْجَرُهْم ِب ََّ  .[10]ال مر: ا ُيَوفَّى ال

وابن ِحنَّاَن ِفي َصِحيِحِ  َلـْن َحاِجـِب ْبـِن َأْرِكـيَن، َلـْن َأِبـي ُلَمـَر َحْفـِ  ْبـِن  ،وقد رواا أبو حاتم
ِب، َلـْن ِليَسـى ْبـ ِن اْلُمَسـيَِّب، َلـْن َيـاِفٍ ، ُلَمَر ْبِن لند الع ي  المقري، َلْن َأِبي ِإْسَماِليَل اْلُمَؤدِن

   َلِن اْبِن ُلَمَر، َفَذَكَرُا.
ُ ُ ِاِنُ  ِلَمْن َ  ا ُ } :َوَقْوُلُ  َهاُهَ ا ُ }ِبَحْسـِب ِإْخََلِصـِ  ِفـي َلَمِلـِ   :َأيْ  [261]النقرة: {َضَّللاَّ َضَّللاَّ
ُلُ  َواِس   َكِثير  َأْكَثُر ِمـنْ  :[ َأيْ 261]النقرة: {واِس   َلِليم   ِْ  َخْلِقـِ ، للـيم بمـن  سـتحق ومـن َل َف

 ". ستحق، سنحاي  وبحمدا
وبين صالتيوما مثل ما  ،تجد الرجلين    الذس م جاور،ن ،ُيلاعس لمن يشا  -جلَّ وعال–هللا 

وعقمٍل  -جملَّ وعمال–ءين السما  وامرض، بحسب ما وقر  م  القلمب ممن  خمالص وصمدق ممأل هللا 
 ما عقل،  بعض الناس بدخل وُ،كب  مر و،يمرج وكهنمه مما لذالته،  المذل  ليس له من صالته   

و،عقمل مما بمدعو  ،ب مدءر مما يقمرأ ،يسرقوا الشيداا، واآلخر حاعٌر قلبمه ، عل  يً ا، القلوب ُتسَرق 
 به، و، همل    معان  ام كار، هذا أجره كاملأل منه ليس لإلنساا من صالته    ما عقل.

يحذل  ،بنوب ا نساا     ،ذا كثير    الناس اليوم يهلٌل تخل وخرج ما بدر  ما ا  عل، وه
صدم السيار  أو همذا... تجمده   بمدر   ، أو هذا ولدما ترس ، أو هذا ولدءينه وبين زوج ه مشكلة

أل من يقول: آمينهل  ، يجور ءوا    السجوت، هذا ما يعقل من صمالته ،هو رايأٌل أو ساجد، وُسم 
 نعم.

القلوب مدخولممة  مموإ   ،ل صممالته أيبممر قممدر يسمم ديعه يحممرص ا نسمماا علممى أا يكسممب مممن أجمم
 اآلا، والمشارل مشارل الدنيا، وحدام الدنيا اس ولى على كثيٍر من قلوب الناس، وهللا المس عاا. 

 طالب: ............
ا أنه الجوات، لكن نحن نقول:  لل هللا واسأل.  الحدبا    الذيام عام، والبيار  رجَّ

 طالب: ............
 لميسالقيد  ،يكوا من باب ال قييد اوالسبب مي لفً  االقيد  يه ز،ات   لل،  ا ا كاا الحكم مي لفً  ، 

 ء يذيهلل.
 وعلى كل حال  لل هللا أوسأل من أا ُيحد بما قاله البيار .

 طالب: ............
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  جماق ءين أهل العلم أنوم الو ا     سبيل هللا.
ِ ُثـمَّ ََل ُيْتِنُعـوَن َمـا َأْيَفُقـوا َمَ ـا َوَل َأذًى َلُهــْم الَّـِذيَن ُيْ ِفُقـوَن أَ }"قولـ  تعـالى:  ْمـواَلُهْم ِفـي َســِنيِل َّللاَّ

ِهْم َوَل َخْوف  َلَلْيِهْم َوَل ُهْم َ ْحَ ُيوَن  ِفَرة  َخْير  ِمْن َصَدَقٍة َيْتَنُعها  *َأْجُرُهْم ِلْ َد َربِن َْ َقْول  َمْعُروف  َوَم
ُ َغِ يٌّ حَ  َ ا َأي َها الَِّذيَن  َمُ وا ََل ُتْنِطُلوا َصَدقاِتُكْم ِبـاْلَمنِن َواْْلَذى َكالَّـِذي ُيْ ِفـُق ماَلـُ   *ِليم  َأذًى َضَّللاَّ

ِ َواْلَيـْوِم اْْلِخـِر َفَمَثُلـُ  َكَمَثـِل َصـْفواٍن َلَلْيـِ  ُتـراب  َفَأصـاَبُ  واِبـل  فَ  َِّ َتَرَكـُ  ِرَاَ  ال َّاِ: َوَل ُيـْؤِمُن ِبـا
ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفِرينَ َصْلداً   .[264-262]النقرة: { ََل َ ْقِدُروَن َللى َشْيٍ  ِممَّا َكَسُنوا َضَّللاَّ

َدَقاِت  -تنارك وتعالى- مدح  ََّ الذين ي فقون في سنيل ، ُثمَّ ََل ُيْتِنُعوَن َما َأْيَفُقوا ِمَن اْلَخْيَراِت َوال
  َ ُم  وَن ب  َلَلى َأَحٍد، َوََل َ ُم  وَن ِبِ  ََل ِبَقْوٍل وَل بفعل.َمَ ا َلَلى َمْن َأْلَطْوُا، َفََل 

ََل َ ْفَعُلوَن َمـَ  َمـْن َأْحَسـُ وا ِإَلْيـِ  َمْكُروًهـا ُ ْحِنُطـوَن ِبـِ  َمـا  :َأيْ  [262]النقرة: {َوَل َأذىً } :َوَقْوُل ُ 
 ".سلف من اإلحسان، ثم ولدهم هللا َتَعاَلى اْلَجَ ا َ 

وُ،ؤنسمموم، وقمممد  ،وُ،دعموممم الدعممام ،يفمم ا ءي مممه للفقممرا  والمسممايين -وهممذا موجمموت-اس بعممض النمم
همذا موجموت  م  النماس،  ،ب ذدق عليوم، لكنه مأل  ل  قد ب كلم مأل بعلوم بما ُيلمَح  عليمه بمه

ــاَم  ،ُيلمح    النمماس علممى هممذا المسمكين وإ   اطعممام الدعممام مممن أ لممل امعممال }َوُيْطِعُمــوَن الطََّع
ِ { َلَلى َأْو ِإْطَعـام  ِفـي َيـْوٍم ِذي *  }َفـك  َرَقَنـةٍ  ،[11]النلـد: }َفَل اْقَتَحَم اْلَعَقَنـَة{ ،[8]اإليسان: ُحنِن

َنٍة{ ََ قال ا مام الشا ع : هذه أرجمى آيمة  م  ك ماب هللا عنمد أل ما العقبمة  ،[14-13]النلد: َمْس
النمماس ممن أ لمل امعمممال، لكمن قممد  الكمؤوت اق حاموما باطعممام الدعمام، و م  الرقمماب،  كونمه ُيدعمم

 ماهدنا  ،ُيفسد ما  عله بالسير،ة من بعلوم، وإعحاك بعلموم علمى بعمض، وهللا يعفمو و،سماما
 من هذا نما ج. 

ِهـمْ } :ثم ولدهم هللا َتَعاَلى اْلَجَ اَ  اْلَجِ يَل َلَلى َذِلَك، َفَقالَ " َأْي  [262]النقـرة: {َلُهْم َأْجُرُهْم ِلْ َد َربِن
ِ ََل َلَلى َأَحٍد ِسَواُا. َثَوا  ُبُهْم َلَلى َّللاَّ
 ِفيَما َ ْسَتْقِنُلوَيُ  ِمْن َأْهَواِل َيْوِم اْلِقَياَمِة. :َأيْ  [262]النقرة: {َوَل َخْوف  َلَلْيِهمْ }
ْيَيا َلَلى َما َخلَُّفوُا من اْلوَلد، وَل ما َفـاَتُهْم ِمـَن اْلحَ  :[ َأيْ 262]النقرة: {َوَل ُهْم َ ْحَ ُيونَ } َيـاِة الـد 

 ِْلَيَُّهْم َقْد َصاُروا ِإَلى َما ُهَو َخْير  َلُهْم ِمْن َذِلَك. ؛َوَزْهَرِتَها ََل َ ْأَسُفوَن َلَلْيَها
ــاَلى:  ــاَل َتَع ــْول  َمْعــُروف  }ُثــمَّ َق َنــٍة َوُدَلــاٍ  لمســلم  :[ َأيْ 263]النقــرة: {َق ــٍة َطيِن ــْن َكِلَم ــَرة  }ِم ِف َْ  {َوَم

ـــو   :[ أي263]النقـــرة: ـــر   لف ـــينٍ  وغف ـــْوِليٍن َأْو ِفْعِل ـــٍم َق ُْْل ـــْن  ـــا َأذىً } َل ـــَدَقٍة َيْتَنُعه ـــْن َص ـــر  ِم  {َخْي
َثَ ا َأِبي263]النقرة: َثَ ا ابن فِيل ، قال:[ َقاَل اْبُن َأِبي َحاِتٍم: َحدَّ  ".َحدَّ

 ؟منُنفيل، اءن 
 طالب: فِيل.

 نفيل.
 ".قال: قرأت للى معقل بن لند َّللاَِّ "
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 اءن عبيد.
 لب: ابن لنيد هللا؟طا

 على معقل ءن عبيد هللا.
ِ  ،د َّللاَِّ يــللــى معقــل بــن لن" َ ــا َأنَّ َرُســوَل َّللاَّ ََ ُ لليــ  -َلــْن َلْمــِرو ْبــِن ِديَ ــاٍر، َقــاَل: َبَل َصــلَّى َّللاَّ

ِ ِمـْن َقـْوٍل َمْعـُروٍف، َأَلـْم َتْسـَمْ  َقْوَلـ»َقاَل:  -وسلم َقـْول  َمْعـُروف  } : ُ َما ِمْن َصَدَقٍة َأَحب  ِإَلـى َّللاَّ
ِفَرة  َخْير  ِمْن َصَدَقٍة َيْتَنُعها َأذىً  َْ  .«[263]النقرة: {َوَم

ُ َغِ يٌّ } ـَفُح َوَيَتَجـاَوُز  :[ َأيْ 263]النقرة: {َحِليم  } [ َلْن َخْلِق ِ 263]النقرة: {َضَّللاَّ َْ ِفـُر َوَي َْ َ ْحُلُم َوَي
 َلْ ُهْم.

ـَدَقِة، َفِفـي َصـِحيِح ُمْسـِلٍم ِمـْن َحـِديِث ُشـْعَنَة َلـِن َوَقْد َوَرَدِت اْْلََحاِديُث ِبال َّ  ََّ ْهِي َلْن اْلَمنِن ِفـي ال
 ِ ، َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ ، َلـْن َأِبـي َذرٍن -اْْلَْلَمِش، َلْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُمْسِهٍر، َلـْن َخَرَشـَة ْبـِن اْلَحـرِن

ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ  يِهْم، َوَلُهـْم َثََلَثة  » :-َصلَّى َّللاَّ ُ َيـْوَم اْلِقَياَمـِة، َوََل َيْ ُرـُر ِإَلـْيِهْم، َوََل ُيـَ كِن ََل ُ َكلِنُمُهُم َّللاَّ
ُق ِسْلَعَتُ  ِباْلَحِلِف اْلَكاِذِب   .«َلَذاب  َأِليم : اْلَم َّاُن ِبَما َأْلَطى، َواْلُمْسِنُل ِإَزاَرُا، َواْلُمَ فِن

، قال: َثَ ا َأْحَمُد ْبُن ُلْثَماَن ْبِن َ ْحَيى، َوَقاَل اْبُن َمْرَدَوْيِ : َحدَّ  وِري  قال: َأْخَنَرَيا ُلْثَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد الد 
ــُن َخاِرَجــَة،  ــي قــال: َأْخَنَرَيــا ُهَ ــْيُم ْب ــُن ُلْقَنــَة، َلــْن ُيــوُيَس ْبــِن َمْيَســَرَة، َلــْن َأِب َأْخَنَرَيــا ُســَلْيَماُن ْب

ْردَ  ِنيِن ِإْدِريَس، َلْن َأِبي الدَّ ُ َلَلْيِ  َوَسـلَّمَ -اِ ، َلِن ال َّ ، َوََل » :َقـالَ  -َصلَّى َّللاَّ ـَة َلـاقٌّ ََل َيـْدُخُل اْلَج َّ
، َوََل ُمْدِمُن َخْمٍر، َوََل ُمَكذِنب  ِبَقَدرٍ   ".«َم َّان 

 طالب: ............
 أبن؟

 طالب: ............
 ؟ُهشيم الويثم ءدل" َأْخَنَرَيا ُهَ ْيُم ْبُن َخاِرَجةَ "

 طالب: ............
   مع ؟ نسية ال ال ما

  ؟   اما وعأل عليوا تعليقً 
ُثـمَّ َرَوى اْبـُن َمْرَدَوْيـِ  َواْبـُن ِحنَّـاَن  ،َوَرَوى َأْحَمُد َواْبُن َماَجْ  ِمْن َحِديِث ُيـوُيَس ْبـِن َمْيَسـَرَة َيْحـَواُ "

ِ ْبِن َ َساٍر اْْلَْلَرِج، َلْن َساِلِم بن لند هللا بن َواْلَحاِكُم ِفي ُمْسَتْدَرِكِ ، َوال ََّساَِيِن ِمنْ   َحِديِث َلْنِد َّللاَّ
 ِ ُ َلَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -ُلَمَر، َلْن َأِبيِ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ ِإَلـْيِهْم َيـْوَم » :-َصـلَّى َّللاَّ َثـة  ََل َيْ ُرـُر َّللاَّ َثََل

 .«ُمْدِمُن خمر، َواْلَم َّاُن ِبَما َأْلَطىاْلِقَياَمِة: اْلَعاق  ِلَواِلَدْ ِ ، وَ 
ـِ  َرْوُح ْبـُن ُلَنـاَدَة، َلـْن َلتَّـاِب ْبـِن َبِ ـيٍر، َلـْن  ، َلْن َماِلِك ْبِن َسـْعٍد، َلـْن َلمِن َوَقْد َرَوى ال ََّساَِي 

ِنـيِن  ، َلـْن ُمَجاِهـٍد َلـِن اْبـِن َلنَّـاٍ:، َلـِن ال َّ ْيٍف اْلَجَ ِريِن ََ َل » :قـال - لليـ  وسـلمَصـلَّى َّللاَُّ -ُخ
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َة ُمْدِمُن َخْمٍر، َوََل َلاقٌّ ِلَواِلَدْ ِ ، َوََل َم َّان   َوَقْد َرَواُا اْبُن َأِبي َحاِتٍم َلـِن اْلَحَسـِن ْبـِن  ،«َيْدُخُل اْلَج َّ
ـْيفٍ  ارٍ مـاْلِمْ َهاِل، َلْن ُمَحمَِّد ْبِن لند هللا بـن ل ََ ، َلـْن َلتَّـاٍب، َلـْن ُخ ، َلـْن ُمَجاِهـٍد، اْلَمْوِصـِليِن

 ".َلِن اْبِن َلنَّا:ٍ 
 قوله يعن : موقوٌا عليه.

ــْد ُرِوَي َلــنْ " ــٍد َقْوُلــُ ، َوَق ، َلــْن ُمَجاِه ــِن َماِلــٍك اْلَجــَ ِريِن ــِد اْلَكــِريِم ْب ــْن َحــِديِث َلْن  َوَرَواُا ال ََّســاَِي  ِم
 ".َرَة َيْحَواُ ُمَجاِهٍد، َلْن َأِبي َسِعيٍد، َوَلْن ُمَجاِهٍد َلْن َأِبي ُهَريْ 

وثقه مال  مو مًرا بمه، قمال:  ،عبد الكر،م هذا هو اءن أء  الُميارق ُملعَّس عند جماهير أهل العلم
ررنمم  بدممول بقاإممه وُمكثممه  مم  المسممجد، وليسممب مممن عممات  مالمم أل ما مالًكمما مممن أ ممد النمماس  مم  

يمما قمال -قولمه وُ،مرت توثيق الرجال، لكن العذمة هلل ولرسوله   بندق عن الووى، كلٌّ بؤخمذ ممن 
 .عليه الذال  والسالموهو الرسول  ،   صاحب القبر -مال  نفسه

ُ َتَعـاَلى: " َهـا الَّـِذيَن  َمُ ـوا ََل ُتْنِطُلـوا َصـَدقاِتُكْم ِبـاْلَمنِن َواْْلَذى}ولهـذا َقـاَل َّللاَّ [ 264]النقـرة:{ َ ـا َأي 
ـَدَقَة َتْنُطـُل ِبَمـا َيْتَنعُ  ََّ ـِة اْلَمــنِن َفـَأْخَنَر َأنَّ ال ـَدَقَة ِبَخِطيََ ََّ َهــا ِمـَن اْلَمـنِن َواْْلََذى، َفَمـا َ ِفــي َثـَواَب ال

ََل ُتْنِطُلـوا َصـَدَقاِتُكْم  :[ َأيْ 264]النقـرة: {َكالَِّذي ُيْ ِفُق ماَلُ  ِرَـاَ  ال َّـا:ِ }َواْْلََذى، ُثمَّ َقاَل َتَعاَلى: 
ُدُا ِباْلَمنِن َواْْلََذى َكَما َتْنُطُل َصَدَقُة  َْ َما َق ِ، َوِإيَّ ُ  ُيِريُد َوْجَ  َّللاَّ َهَر َلُهْم َأيَّ ْْ َمْن َراَ ى ِبَها ال َّاَ:، َفَأ

َفاِت اْلَجِميَلِة ِلُيْ َكَر َبْيَن ال َّاِ:، َأْو ُ َقالَ  َِن ُ  َكـِريم ، َوَيْحـَو َذِلـَك  :َمْدُح ال َّاِ: َلُ  َأْو ُشْهَرُتُ  ِبال ِإيَّ
ََـاِ  َمْرَضــاِتِ  َوَجِ يـِل َثَواِبــ ِ ِمـَن اْلَمَقاِصـِد ال ِ َتَعــاَلى َواْبِت ــِة، َمـَ  َقْطــِ  َيَرـرِِا َلــْن ُمَعاَمَلـِة َّللاَّ ْيَيِويَّ  ؛د 

ــْوِم اْْلِخــرِ } :َوِلَهــَذا َقــالَ  ِ َواْلَي َِّ ــي 264]النقــرة: {َوَل ُيــْؤِمُن ِبــا [ ُثــمَّ َضــَرَب َتَعــاَلى َمَثــَل َذِلــَك اْلُمَراَِ
 .ِبِإْيَفاِق ِ 

اُك: َوالَِّذي ُيْتِنُ  َيَفَقَتُ  َمَ ا َأْو َأًذى، َفَقالَ  حَّ َِّ وهـو  ،[264]النقـرة: {َفَمَثُلُ  َكَمَثِل َصْفوانٍ } :َقاَل ال
ــا ًِ ــْفَواُن ُ ْســَتْعَمُل ُمْفــَرًدا َأْ  ََّ ــْن َ ُقــوُل: ال ــَفا ،جمــ  صــفواية، فمــ هم َم ََّ ــَو ال ــْخُر  ،َوُه ََّ َوُهــَو ال

ـــُس  ـــل  َللَ } ،اْْلَْمَل ـــراب  َفَأصـــاَبُ  واِب ـــِ  ُت ـــرة: {ْي ـــِديدُ 264]النق ـــُر ال َّ ـــَو اْلَمَط ـــْلداً } ،[ َوُه ـــُ  َص  {َفَتَرَك
ْفَواَن َصْلًدا َأيْ  :[ َأيْ 264]النقرة: ََّ ََل َشـْيَ  َلَلْيـِ  ِمـْن  :َأْمَلـَس َ اِبًسـا، َأيْ  :َفَتَرَك اْلَواِبُل َذِلَك ال

 ".َذِلَك الت َراِب 
مأل عليوما تمراب، ثمم جا توما  ا ً من هذا ال راب  مي ما الواءل   ُببق  علمى الذمير  الملسما  لمو ُوع 

  الر،ا أو الواءل من باب أولى أزالب ال راب وأثر ال راب.
ــَراِب  :َأيْ " ــَك الت  ــْن َذِل ــِ  ِم ــُ ، َأيْ  ،ََل َشــْيَ  َلَلْي ــْد َذَهــَب ُكل  ــْل َق ــْذَهُب  :َب ــَراَِيَن َت ــاُل اْلُم ــَذِلَك َأْلَم َوَك

ََْهَر َلُهْم َأْلَمال  ِفيَما َيَرى ال َّاُ: َكالت َراِب َوتَ  ِ َوِإْن  َمِحل  ِلْ َد َّللاَّ ََل َ ْقـِدُروَن َللـى } :َوِلَهَذا َقـالَ  ؛ِْ
ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفِرينَ   .[264]النقرة: {َشْيٍ  ِممَّا َكَسُنوا َضَّللاَّ
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ـٍة َوَمَثُل الَِّذيَن ُيْ ِفُقـونَ }قول  تعالى:  ِ َوَتْثِنيًتـا ِمـْن َأْيُفِسـِهْم َكَمَثـِل َج َّ ََـاَ  َمْرَضـاِت َّللاَّ  َأْمـَواَلُهُم اْبِت
ُ ِبَمــا َتْعَمُلــوَن  ــْنَها َواِبــل  َفَطــلٌّ َضَّللاَّ َِ ْْ ُأُكَلَهــا ِضــْعَفْيِن َفــِإْن َلــْم ُ  ــير  ِبَرْبـَوٍة َأَصــاَبَها َواِبــل  َف َتــ َِ  {َب

 .[265]النقرة:
ِ َلْ ُهْم ِفـي َذِلـَك، َوَهَذا َمَثُل  ََاَ  َمْرَضاِة َّللاَّ  {َوَتْثِنيتـًا ِمـْن َأْيُفِسـِهمْ }اْلُمْؤِمِ يَن اْلُمْ ِفِقيَن َأْمَواَلُهُم اْبِت

َ َسَيْجِ يِهْم َلَلى َذِلَك َأْوَفَر اْلَجَ اِ ، ويرير هـذا  :أي [265]النقرة: وهم متحققون متثنتون َأنَّ َّللاَّ
ِتِ   - للي  وسلمصلى هللا-في مع ى قول   َمـْن َصـاَم »في الحديث الَـحيح اْلُمتَِّفـِق َلَلـى ِصـحَّ

اَن ِإ َماًيا َواْحِتَساًبا َِ َ َشَرَل ُ  :َأيْ  «َرَم ِ َثَواَب ُ  ،ُيْؤِمُن َأنَّ َّللاَّ  .َوَيْحَتِسُب ِلْ َد َّللاَّ
 : ـْعِني  ـِد ًقا َوَيِقيً ـا، َوَكـَذا َقـاَل َقَتـاَدُة َوَأُبــو  :َأيْ  [265]النقـرة: {َوَتْثِنيتـًا ِمـْن َأْيُفِسـِهمْ }َقـاَل ال َّ َْ َت

ُعوَن صدقاتهم ،َصاِلٍح َواْبُن َزْيٍد، َواْخَتاَرُا اْبُن َجِريرٍ  َِ ُتوَن َأْيَن َ   .َوَقاَل ُمَجاِهد  َواْلَحَسُن: َأْي َيَتَثنَّ
ٍة ِبَرْبَوةٍ } :وقول   ".وهو ل د الجمهور [265]النقرة: {َكَمَثِل َج َّ

وأنمه ممن أهمل الذمدقة أو ُبثب موا  ،و، ثب وا ممن بد عوا لمه [265]النقرة: َتْثِنيتًا ِمْن َأْيُفِسِهْم{}وَ 
أنفسمموم حينممما يعممرض لوممم ممما يجعلوممم ُيعيممدوا النعممر  مم  ا نفمماق، بعممض النمماس   ا لممم ُببمماتر 

 با نفاق نازع ه نفسه، وحين ٍذ عليه أا ُبثبب نفسه.
اهير أنممه تكلممم  مم  مشممروٍق خيممر ، يقممول:  لممما قلممب: السممالم  كممر لمم  خديممب مممن اليدبمما  المشمم

علميكم ورحممة هللا ممن الذمال  ال سمليمة الثانيمة،  ما ا  ميٌخ كبيمر عمن يسمار  مما قلمب: أسم وفر هللا 
دمالأل، قمال: أنمب تيدمب ب لسمبيعنم  أنما جمالس  ؟أس وفر هللا أس وفر هللا، قلب: ما المذ  أعجلم 

رجمما  ثممواب هللا، وكنمب أول ممما ءممدأف المشمروق، قلممب: أسمماهم  م  مشممروٍق رربمب  مم  ا نفمماق  يمه 
بيمسماإة ألس، لما ملى خمس تقماإق نم ل نذمفون، و،موم ان ويمب ممن اليدبمة  لمى ماإمة، بموم 

 كلون.  هبوا قلياًل ان ويب من الذال   لى خمسين، قلب: لو صبرف 
 ذا يقول الشاعر:وُتنازق عند ا نفاقأل ول ، مثل هذا ال ثبيب للنفسأل ما النفس  حيحة

  
ـــــــــد ـــــــــأمر ســـــــــوٍ  فاتَ  إذا هممـــــــــْ ب

 
 .............................................. 

   تس عجل.    
........................................ 

 
ـــــــــــأمر خيـــــــــــٍر فالجـــــــــــلِ    وإذا هممـــــــــــْ ب

 
 

 منه النفس اممار  والشيداا.
 وخــــالف الــــ فس وال ــــيطان والَــــهما

 
ــــــــــا محِــــــــــاك ا   ل  َــــــــــح فــــــــــاتهِموإن هم

 
 
 

ة نفاق ما لوما    أنمب؟ امرض ملي مقد يقول ل : يهتي  الشيداا    صور  ناصا و،قول: كثر  ا 
 من المحسنين وال جار، وأنب ت رك امطفال  قرا  ب كففوا الناس؟
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مر  م  نفقمة  على كل حال من نازع مه نفسمه  ليعجمل، نعمم   ب مرك ورث مه ب كففموا النماس، و  ُيقذ  
 موا، ومأل  ل  ُيكثر ا نفاق    سبيل هللا. من ي

 طالب: ............
   هو ثقة أو رير ثقة؟يعن  الذ

 طالب: ............
مد الشم  وإ   امصمل أا العدالمة موجموت   م  المسملمين، لكممن   ا    ا  م    ُءمد أا ب ثبَّمب،   ا ُوج 

د الش  ب ثبب.  ُوج 
ٍة ِبَرْبَوةٍ } :وقول "  ".المكان المرتف  ِمَن اْْلَْر ِ  :وهو ل د الجمهور [265]النقرة: {َكَمَثِل َج َّ
ٍة ِبَرْبَوةٍ }"   لى آخره.أي: كمثل بستاٍن بربوة وهو ل د الجمهور..."  [265]النقرة: {َكَمَثِل َج َّ
اُك َوَتْجِري ِفيِ  اْْلَْيَهاُر. َوَزاَد اْبنُ " حَّ َِّ  َلنَّاٍ: َوال

ََاٍت:: -رحم  هللا-َقاَل اْبُن جرير ْبَوِة َثََلُث ُل  َوِفي الرَّ
ُة َأْهِل اْلَمِديَ ِة َواْلِحَجاِز َواْلِعَراِق، َوَفْتِحهَ  مِن الرَّاِ ، َوِبَها َقَرَأ َلامَّ َِ ا َوِهَي ِقـَراَ ُة ُهنَّ َثََلُث ِقَراَ اٍت: ِب

اِم َواْلُكوَفِة، َوُيَقالُ  ََُة َتِميٍم، َوكَ  :َبْعِض َأْهِل ال َّ  ".ْسِر الرَّاِ ، َوُيْذَكُر َأيََّها ِقَراَ ُة اْبِن َلنَّا:ٍ ِإيََّها ُل
 اللم والف ا من القرا اف الم واتر ، وأما قرا   الكسر  شا  .

َم،  [265]النقــــرة: {َأصــــاَبها واِبـــل  } :َوَقْوُلـــ ُ " ــــِديُد، َكَمــــا َتَقـــدَّ ْْ ُأُكَلهــــا}َوُهــــَو اْلَمَطـــُر ال َّ  {َف َتــــ
 .ِبال ِنْسَنِة ِإَلى َغْيِرَها ِمَن اْلِجَ انِ  :[ َأيْ 265]النقرة:{ ِضْعَفْينِ }َها َثَمَرتَ  :[ َأيْ 265]النقرة:

ْنها واِبل  َفَطلٌّ } َِ ُن ِمـَن اْلَمَطـِر، َأيْ 265]النقرة: {َفِإْن َلْم ُ  َذاُذ َوُهـَو اللَّـيِن اُك: ُهَو الرَّ حَّ َِّ  :[ َقاَل ال
ْبَوِة ََل َتمْ  ُة ِبَهِذِا الرَّ ْنَها َواِبل  َفَطلٌّ، َوَأَ ا َما َكـاَن َفُهـَو ِكَفاَيُتَهـا،  ؛ُحُل َأَبًداَهِذِا اْلَج َّ َُ ِْلَيََّها ِإْن َلْم َ 

يـِ  ُكـل  َلاِمـٍل ِبَحْسـ ُ َوُيَكثِنُرُا َوُيَ مِن ُلُ  َّللاَّ  :َوِلَهـَذا َقـالَ  ؛ِن ِ َوَكَذِلَك َلَمُل اْلُمْؤِمُن ََل َيُنوُر َأَبًدا، َبْل َيَتَقنَّ
ير  َضَّللاَُّ } َِ  ".ََل َ ْخَفى َلَلْيِ  ِمْن َأْلَماِل ِلَناِدِا شي  :[ َأيْ 265]النقرة: { ِبما َتْعَمُلوَن َب

 اللوم صل   وسلم على نبي  ورسول .
 


