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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
وعلدددو  لددده   الحمددد  ب رل المدددالميى  وودددلو هللا و دددلم وبدددارل علدددو عحددد   ور ددد له  حي دددا  حمددد 

 وأوحابه أجمميى.
ـا َلُمـْدَرُنونَ هذا يقول: يقول هللا تعالى:  ـ َّ *  }َفَلمَّا َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسـى ََِِّّ َقـاَل ََ

 [62-61]الشعراء: {ِِنَّ َمِعَي َربِ ي َسَيْهِدينِ 
 .[173]الصافات: }َوِإنَّ ُجنَدََّا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن{وقال: 
ِ َقِريٌب{وقال:   .[214]البقرة: }َأال ِِنَّ ََّْصَر َّللاَّ

السؤال: هل يعقد المؤمن في قلبه أَّه ما دام مـ  هللا تعـالى فلـن ُيغَلـب أو فلـن يغلبـه أ ـد مـن 
 ،-عليه الس م–في هذه الدَّيا قبل اآلخرة، َما فعل موسى أعداء هللا، وأن العاقبة ستكون له 

 ولكنها في اآلخرة؟ ،تكون ال قد و ويعقد في قلبه أن العاقبة قد تكون له في الدَّيا 
ال يجد     وُج   هللا هم الغالح ن  بال شك هذ  أ  ر ُ سلَّمة  قط ٌع بها  ال شك أن الماقحة للمتقيى

يها في الجملة للمتقيى وج   هللا ل  شدك فدي أ هدم هدم الم ند رون أن يتردد فيها  سلم  ول  تردد ف
دم عليده بحكدمي ع ديم  هدذا   -جدََّّ وعدال–والماقحة لهم كان  خالًفا لمدا جداف فدي كتدال هللا  وقد  ُيحكم

  ى حيث الجملة ج   هللا.
يم د   قد  يكد ن ع د  هدذا الفدرد  دى الم ا د   دا  و ى ج   هللا  وهدذ  أ دحال  ه   سلم ..لكى أفراد

ــْم{ترتددا الُمسددحَّا علددو السددحا كالدد عاف  ــَتِجْب َلُك ــوَّي َأْس فالدد عاف لدده شددرو    [60]غــافر: }اْدُع
فدال يترتدا الُمسدحَّا علدو   ق  ُي ج   دا    دى الم ا د  ال ُيلقدي لده ا  سدان بدااًل   و دال  وله   ا  

 السحا.
فدي الجملدة  دى  يكد ن  ة للد ف  قد وأن الغلحدة لده هدذ  تزكيد  وك ن ا  سان يجزم بأ ده  دى ُج د  هللا

ُج   هللا وأ ت    الغالحيى  لكى    غيرل ال بمفردل؛ أل ك ق  ترتكا بمفردل  ا يم    دى ترتدا 
 السحا علو المسحا.

ويخددام  ددى   خائًفددا راجي ددا يرجدد    ددَّ هددذ  ال عدد د -جددََّّ وعددال–فا  سددان يكدد ن فددي عحادتدده ب 
أو ارتكال  ا  هو هللا ع ده    -عليه النالة والسالم– له تقنير  وتضييمه ألوا ر هللا وأوا ر ر 

  اًف كان  ى األوا ر أو  ى ال  اهي  قد    وه  ع   هللا ع يم  وأحياً ا يتساهَّ ا  سان في شيف
ي خَّ الج ة بسحا شديفي يسدير فدي أعديى ال داك  ولك ده ع د  هللا ع ديم  قد  يتسداهَّ فدي  منديةي 

رتكا أ  الها  ثم تجتم  عليه فتهلكه  وإن قال أهَّ الملم: إ ها وي  وُينر عليها  وغيرة في   ر 
  ى النغائر.

يكفدر   حددى لددم  ُقددَّ بكفددر  و جددزم  الخطددرو ددى تددردد فيهددا   فم دَّ هددذ  األ دد ر هددذ  ال عدد د قطميدة
بدذلك؛ أل دده  خددال  لمددا جدداف عددى هللا وعددى ر دد له  قد  يكدد ن تددردد  فددي  لددك  ددى بددال عدد م ثقتدده 

وقد    -جدََّّ وعدال–وهد   دا يتدردد فدي وعد  هللا   وأ ها ع  ها  ى الم كدرا   هاب فسه وباأل ة بكا ل
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فيتكلم بكالمي ع يم  لكى ال عد  ثابدت    يتطاول ويزل لسا ه  ى   ف  ا يرى  ى  فسه و ى األ ة
والتردد فيه خطدٌر ع ديم  ولكدى حكدم األفدراد علدو ا  سدان أن يدتهم  فسده  علدو ا  سدان أن يدتهم 

ـــى{يقددد ل:  -جدددََّّ وعدددال–زكدددي  فسددده  هللا وال يُ    فسددده ـــِن اتََّق ـــُم ِ َم ـــَو َأْعَل ـــوا َأَُّفَســـُكْم ُه ـــ  ُتَُّن   }َف
َّ علو ا  سان  ى بالي ال يشمر به. ،[32]النجم:  هذ  أ  ر خفية ق  ُي خم

كم دعا  ى  سلم؟ كم دعدا  دى  [60]غافر: }اْدُعوَّي َأْسَتِجْب َلُكْم{يق ل:  -جََّّ وعال–يم ي هللا 
عي غفيرة  ى المسلميى؟ وال ض  كما ه ؛ لهدذا يدأك  دى رحمدة هللا؟ ال  أو شدك فدي وعد  هللا؟ جم  

 دى   ا د  قحد ل الد عاف قد  يشدمر  اال  شك في أفمال ال اك  وشك في ال اعي أ ه ق  ارتكا  ا مً 
 وق  ال يشمر  وهللا المستمان.  به

 . مم
وعلـى للـه  ،لى هللا وسلم على َّبينا محمـد سم هللا الر من الر يم، الحمد هلل رب العالمين، وص

 يوم الدين. لىوصحبه والتا عين لهم  إ ساٍن ِ
}َوَما َأََّفْقُتْم ِمْن َََّفَقـٍة َأْو ََّـَذْرُتْم ِمـْن ََّـْذٍر  : "قوله تعالى:-ر مه هللا تعالى–قال اإلمام ابن َثيٍر 

َ َيْعَلُمُه َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأََّصـارٍ  ـا ِهـَي َوِإْن ُتْوُفوَهـا َوُتْؤُتوَهـا *  َفِإنَّ َّللاَّ ـَدَقاِت َفِنِعمَّ ِِْن ُتْبـُدوا الصَّ
ُ ِ َما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{ َئاِتُكْم َوَّللاَّ ُر َعْنُكْم ِمْن َسيِ   .[271-270]البقرة: اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفِ 

ُه َعاِلٌم ِ َجِميِ  َما ن َيْفَعُلُه اْلَعاِمُلوَن ِمَن اْلَوْيَراِت ِمَن النََّفَقـاِت َواْلَمْنـُذوَراِت وَتَمـمَّ  ُيْوِبُر َتَعاَلى ِ َأََّّ
ـَد َمـْن اَل  ،َذِلَك ُمَجاَزاُتُه َعَلى َذِلَك َأْوَفَر اْلَجَُّاِء ِلْلَعاِمِليَن ِلَذِلَك اْبِتَغاَء َوْجِهـِه َوَرَجـاَء َمْوُعـوِدهِ  َوَتَوعَّ

ذََّب َخَبَرُه َوَعَبـَد َمَعـُه َغْيـَرُه، َفَقـاَل: َيْعَمُل ِ َطاَعِتِه، َبلْ   }َوَمـا ِللظَّـاِلِميَن ِمـْن َأََّْصـار{ َخاَلَف َأْمَرُه َوََ
ِ َوَّْقَمِتِه.270]البقرة:   [ َأْي: َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيْنِقُذوََُّهْم ِمْن َعَذاِب َّللاَّ
َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهيَ َوَقْوُلُه:   [ َأْي: ِِْن َأْظَهْرُتُموَها َفِنْعَم َشْيٌء ِهَي.271]البقرة:{ }ِِْن ُتْبُدوا الصَّ
[ ِفيـِه َداَلَلـٌة َعَلـى َأنَّ ِِْسـَراَر 271]البقـرة: }َوِإْن ُتْوُفوَها َوُتْؤُتوَهـا اْلُفَقـَراَء َفُهـَو َخْيـٌر َلُكـم{َوَقْوُلُه: 

ُه َأْ َعَد َعنِ  َدَقِة َأْفَمُل ِمْن ِِْظَهاِرَها؛ ِِلَََّّ ْظَهـاِر َمْصـَلَحٌة َراِجَحـٌة، الصَّ َياِء، ِِالَّ َأْن َيَتَرتََّب َعَلى اإلِْ  الرِ 
 ِ ِة، َوَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِمَن اْقِتَداِء النَّاِس ِ ِه، َفَيُكوَن َأْفَمَل ِمْن َهِذِه اْلَحْيِثيَّ : -َصلَّى َّللاَّ

اْلَجاِهِر » َدَقةِ اْلَجاِهُر ِ اْلُقْرلِن ََ َدَقةِ  ،ِ الصَّ  .«والُمِسر ِ اْلُقْرلِن َالُمِسر ِ الصَّ
ْسـَراَر َأْفَمـلُ  ـِحيَحْيِن، َعـْن َأِبـي ُهَرْيـَرَة َقـاَل: قــال ؛َواِْلَْصـُل َأنَّ اإلِْ َِ ِفـي الصَّ َبـ  ِلَهـِذِه اآْلَيـِة، َوِلَمـا ََ

 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل َّللاَّ ُ ِفي ِظلِ ِه َيْوَم اَل ِظلَّ ِِالَّ ِظل ُه: َِِماٌم َعاِدٌل، َسْبَعٌة ُيظِ »: -َصلَّى َّللاَّ ل ُهُم َّللاَّ
َقـا َعَلْيـِه، َوَرُجـٌل  ِ اْجَتَمَعا َعَلْيـِه َوَتَفرَّ ِ، َوَرُجَ ِن َتَحا َّا ِفي َّللاَّ َقْلُبـُه ُمَعلَّـٌ  َوَشابٌّ َََّشَأ ِفي ِعَباَدِة َّللاَّ

َ تَّى َيْرِجَ  َِِلْيِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوِجَماٍل َفَقاَل: َِِِّ ي َأَخاُف  ِ اْلَمْسِجِد َِِذا َخَرَج ِمْنهُ 
ُق ِ َصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َ تَّى اَل َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُ  َيِميُنهُ رب العالمين َّللاََّ   ".«، َوَرُجٌل َتَصدَّ

َ َيْعَلُمـهُ }َوَما أَ : -جََّّ وعدال–يق ل هللا   [270]البقـرة: {ََّفْقُتْم ِمْن َََّفَقـٍة َأْو ََّـَذْرُتْم ِمـْن ََّـْذٍر َفـِإنَّ َّللاَّ
هللا   -جدََّّ وعدال–يم ي: اطمئ  ا   اًف ك تم بحض ر أح  أو في  كاني خالي ال يطل  عليده إال هللا 
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إن هددذا المكددان ل: ا ثابددة عليده  يم ددي  دا ُيمكددى أن ُيقدا -جدََّّ وعددال–يملمده  و ددى ال م علمده بدده 
َ َيْعَلُمـُه َوَمـا ِللظَّـاِلِميَن ِمـْن }  تضي  الن قة بد ون ثد ال  الأن وال يرال أح  يمكى  خامي  َفـِإنَّ َّللاَّ
ال لمة إن ا تنروا في ال  يا أو وج وا  دى ي ندرهم وُيميد هم علدو  لمده  ،[270]البقرة:{ َأََّصارٍ 

م ي م القيا ة؟ لي  لهم  ى  اور  ولى ُيفلت ا  دى   اٌف كان بلسا ه أو بقلمه أو بسيفه  ى ي نره
ُرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَوُص ِفيِه اَِلْ َصاُر{  عذال هللا َما ُيَؤخِ  َ َغاِف ا َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ََِِّّ  }َوال َتْحَسَبنَّ َّللاَّ
  سأل هللا المافية.  [42]ِبراهيم:
َدَقاِت{ ثم قال:  لها أجرها  [271]البقرة:}َفِنِعمَّا ِهَي{   أي: ت هروها [271بقرة:]ال}ِِْن ُتْبُدوا الصَّ

ال ُي فق لُيرى وُيقال: ج اد  بَّ هذا جاف ال ص علو أ ه  دى  وث ابها إ ا كا ت  ى  خلص ال ريافً 
د  فدي الحدذل   - سدال هللا المافيدة-ال الثة الذيى هم أو  ى ُتسمَّر بهم ال ار  د هم: رجدٌَّ يحدذل وُي  ف

ي وج   الخير فيما يرا  ال اك  ولكدى لُيقدال: جد اد؛ أل ده إ ا جديف بده يد م القيا دة  فُيقدال: وُي فق ف
 دى ُ دحَّ الخيدر إال أ فقدت فيده فُيقدال   ا ا و مت يا فدالن؟ قدال: أ فقدت األ د ال  دا تركدت  دحياًل 

بهدم ال دار   له: كذبت؛ إ ما أ فقت لُيقال: ج اد  وق  قيَّ  فه   ى ال الثة الذيى هم أول  ى ُتسدمَّر
   سال هللا المافية.

وإن كددان ا خفددداف أقددرل إلدددو  -جددََّّ وعدددال–فددا ا أ فدددق وأ هددر هدددذ  ال فقددة وهددد   خلددص فيهدددا ب 
در  فقتدده وإن كددان فدي ب ايددة األ ددر الحاعدث وال دداهز لدده علدو ا  فددا  هدد   ا خدال؛؛ ألن  ددى ُي هف

لكدى الد ف  قد  تميدَّ ولد    -وعدالجََّّ –طلا  رضاة هللا  وطلا ث ال هللا  وطلا األجر  ى هللا 
ف فممدا: المد    هدي  م وحدة علدو  [271]البقـرة:}َفِنِعمَّا ِهَي{ يسيًرا هذا في حال إ هار الن قة 

وهذا  م  فهي  م وحة علو   كَّ حال؛ ألن  فمما  م ا   مم  يم ي  فمما في  قابَّ بئ  هذا    
ال دداك أو طلددا  دد   ال دداك أو طلددا كددَّ حددال  لكددى إن دخلهددا الخلددَّ  ددى الريدداف أو  ددى  ددرافاة 

 ال  ال  ى ال اك   َّ هذا يححط عمله  ويأثم بذلك؛ أل ه الشرل األوغر.
طيدا الددذي أبد ى الند قة وقندد   بدذلك أن ُيقتدد ى بده؛ ألن ال دداك  [271]البقــرة: }َوِإْن ُتْوُفوَهـا{

ذي أول  دى الخيدر يتشدجم ن؛ ولدذا جداف فدي الد أب اليتشجم ن لما يرون ق وا  في أي بال  ى 
عليدده –علددو الندد قة  فجدداف بندد قته  فقددال  -عليدده النددالة والسددالم–تندد َّ  حي مددا حددث ال حددي 

ْسَ ِم ُسنَّةا َ َسـَنةا، »: -النالة والسالم َِِلـى َيـْوِم  َلـُه َأْجُرَهـا َوَأْجـُر َمـْن َعِمـَل ِبَهـافَ َمْن َسنَّ ِفي اإلِْ
 م  ى ا خفاف.هذا إ ا كا ت هذ   يته فأجر  أع  «اْلِقَياَمةِ 

ألن ا خفداف فدي األودَّ هد  أضدحط  [271]البقـرة: }َوِإْن ُتْوُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكـْم{
 وأضمى لل ية والقلا  ى الرياف والخلَّ في ال ية.

َئاِتُكمْ  ُر َعْنُكْم ِمْن َسيِ  ُ ِ َما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{}َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفِ   [271]البقرة:  َوَّللاَّ
ُق ِ َصـَدَقٍة َفَأْخَفاَهـا »في ح يث السحمة الذيى ُي لهم هللا في  له يد م ال  دَّ إال  لده  َوَرُجـٌل َتَصـدَّ

 َ تَّـى اَل »وجداف فدي روايدةي فدي الندحيص فدي ودحيص  سدلم  ،«َ تَّى اَل َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُ  َيِميُنهُ 
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روايدة  قل بدة  واألودَّ   فحكم عليها جمٌ   دى الُحفداب بأ هدا  قل بدة «َتْعَلَم َيِميُنُه َما ُتْنِفُ  ِشَماُلهُ 
حتددو ال تملددم شددماله  ددا ُت فددق يمي دده؛ ألن األودددَّ فددي ا  فددا  أ دده بدداليميى  وبهددا يكدد ن األخدددذ 

 وا عطاف.
وك رة  ى يأتيه لطلا ال فقة ُي فق ُيمطي  وُيمكى ت جيهها بأ ه لك رة  ا ُي فق  والرواية في النحيص

 هذا بيمي ه  وُيمطي  ال بشماله  وهذا  ى أ ا ه وهذا  ى خلفه؛ لك رة  ى ُيمطيه.
ما ُأ ب أن يكون لي مثل جبل أ د ذهباا تـأتي علـي  َالثـة وعنـدي »وجاف في الح يث الندحيص 

ماله و دى أ ا ده و دى خلفده  عدى يمي ده وعدى شد «وهكـذا كـذا وهكـذاه  ـه أن أقولِال منه دينار، 
فه  ُي فق عى شماله   مدم قد  ُيمطدي  دى علدو شدماله بيمي ده  لكدى إ ا كدان علدو يمي ده أحد  وهد  

عليه  ى يسار وهكدذا  ُيمكدى ت جيده الروايدة  جافحريٌص علو ا خفاف هذا أعطا   ى يميى  وهذا 
 ال يما وأ ها في النحيص.

 طالب: رواية ابن جريج يا شيخ؟
 وحيص  سلم  مم   ج دة.ي في الت

ِْ َعْيَناهُ »طالب:  َ َخاِلياا َفَفاَض  .«َوَرُجٌل َذَنَر َّللاَّ
 طالب: سقط منه.

 هذ   اقطة  ى بمض ال ُّسخ. 
 طالب: ............

 محـــــــــــــــــٌب َّاشـــــــــــــــــٌ  متصــــــــــــــــــدقٌ 
 

 .............................................. 
 .بحيتي واح   الح يث  شه ر و مروم ؟السحمة  ا 

َََنا َيُِّيُد ْبُن َهاُروَن، " َماُم َأْ َمُد: َ دَّ اُم ْبُن َ ْوَشٍب، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َأِبي قال: َوَقاَل اإلِْ َأْخَبَرََّا اْلَعوَّ
ِبيِ   ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -ُسَلْيَماَن، َعْن َأََِّس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَّ ـا َخَلـَ  َّللاَُّ » :: َقـالَ -َصـلَّى َّللاَّ  اِْلَْرَض َلمَّ

ِِ الم لكـة مـن خلـ  هللا الجبــال َبـ ْت، َفَتَعجَّ ِْ َتِميـُد، َفَوَلـَ  اْلِجَبـاَل َفَأْلَقاَهـا َعَلْيَهـا، َفاْسـَتَقرَّ  ،َجَعَلـ
: َيـا َربِ  َفَهـْل ِمـْن  ِْ فقالِ: يا رب هـل فـي َخْلِقـَك َشـْيٌء َأَشـد  ِمـَن اْلِجَبـاِل؟ َقـاَل َََّعـْم اْلَحِديـُد. َقاَلـ

: َيا َربِ  َفَهْل ِمْن َخْلِقَك َشْيٌء َأَشد  ِمَن النَّ َخْلقِ  ِْ اِر؟ َك َشْيٌء َأَشد  ِمَن اْلَحِديِد؟ َقاَل: َََّعْم النَّاُر، َقاَل
 ِْ ؟ َقاَلـ َُ ي : َيا َربِ  َفَهْل ِمْن َخْلِقَك َشْيٌء َأَشد  ِمـَن اْلَمـاِء؟ َقـاَل: َََّعـْم الـرِ  ِْ َيـا  :َقاَل: َََّعْم اْلَماُء. َقاَل

ــْن  ــا ِم ــِه َفُيْوِفيَه ُق ِبَيِميِن ــُن لَدَم َيَتَصــدَّ ــْم اْب ــاَل: َََّع ؟ َق َِ ي ــَن الــرِ  ــَك َشــْيٌء َأَشــد  ِم ــْن َخْلِق ــْل ِم َربِ  َفَه
 ".«َشَماِلهِ 

ر ع   ابى  دم  ى أشق األ  ر وأومحها عليه؛ فلذلك ك ير  دى ال داك يفمدَّ الشديف فدي  حفظ الس ف
 والم ة علو  ى ه ا  هللا.   عه حتو ُي هر   بمضهم ال يستطي الخفاف  ثم ال تزال  فسه ُت ا
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والح يث فيه كالم ألهَّ الملم ُ ضمَّ   ويق ل: وححه الضياف في )المختدارة  ودححه الضدياف  
المق  دددي فدددي كتابددده )المختدددارة  يم دددي األحاديدددث المختدددارة  وا تقدددو فيهدددا  جم عدددة أحاديدددث هدددي 

َماُء »ُيم ََّّ بها لما وححه المتأخرون كح يث تنحيص  ُ نححة ع     وهذا  ى األحاديث التي
 وححه... «َزْمََُّم ِلَما ُشِرَب َلهُ 

 طالب: ............
قحَّ ابى حجر  قحَّ ابى حجدر ُ ندحص  وحد يث ال هدي عدى قطد  السد ر هدذ  أ  لدة يدذكرو ها   ال

  فيذكرون هدذ  ا قطاع التنحيص والتضمي  ع   المتأخريىب قال في الرد علو ابى النال  الذي
ــِرَب َلــهُ »تنددحيص   األ  لددة  ويددذكرون أ دده وددححها ــََُّم ِلَمــا ُش وددححه الدد  ياطي فددي  «َمــاُء َزْم
 )المتجر الرابص  قحَّ ابى حجر.

 طالب: ............
 ال هي عى قط  الس ر  والح يث شا  في لف ه.     ن ا عليه

َدَقِة َأْفَمُل؟َوَقْد َذَنْرََّا ِفي َفْمِل لَيِة اْلُكْرِسيِ  َعْن أَ " ِ، َأي  الصَّ ُِ َيا َرُسوَل َّللاَّ ، َقاَل: ُقْل  :َقالَ  ِبي َذرٍ 
َوَرَواُه اْبُن َأِبي َ اِتٍم ِمْن َطِريِ  َعِليِ  ْبِن َيُِّيَد َعِن  ،َرَواُه َأْ َمدُ  «ِسرٌّ َِِلى َفِقيٍر َأْو ُجْهٌد ِمْن ُمِقل ٍ »

، َفَذَنَرُه َوَزاَد: َُمَّ ََََُّّع ِبَهِذِه اآْلَيِة اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن أَ  َدقاِت َفِنِعمَّـا }ِبي َذرٍ  ِِْن ُتْبُدوا الصَّ
 .[271]البقرة: اآْلَيةَ  {ِهَي َوِإْن ُتْوُفوها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكمْ 

رِ  ُتْطِفُ  َغَمبَ »َوِفي اْلَحِديِث اْلَمْرِويِ   بِ  َعَُّّ َوَجلَّ َصَدَقُة السِ   .« الرَّ
َنا َأِبـي،  ََ ُب ُمَحـاِرٍب، قـال: َوَقاَل اْبُن َأِبي َ اِتٍم: َ دَّ َََنا اْلُحَسـْيُن ْبـُن ِزَيـاٍد اْلُمَحـاِرِبي  ُمـَؤدِ  قـال: َ ـدَّ

ْعِبيِ  ِفي َقْوِلِه: َّبَأأَ  َدقاِت فَ }ََّا ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر َعْن َعاِمٍر الشَّ ِنِعمَّا ِهَي َوِإْن ُتْوُفوها ِِْن ُتْبُدوا الصَّ
 ".[271]البقرة: {َوُتْؤُتوَها اْلُفَقراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكمْ 

ل ُ حارل.   حارل بى دثار   ا ه   حارل بى دثار   ؤد ف
 طالب: ............

 ش ؟
 طالب: ............

ن؟ أيش ع  ل أ ت؟   ؤ  ف
ب.  طالب: مؤدِ 

ن  ُ حددارل بددى دثددار   ال ن فددي  سددج   اشددتهر بمسددج  ُ حددارل بددى  ع دد  ا  ددؤ  ف ن يم ددي يددؤ  ف  ددؤ  ف
 دثار.

ب.  طالب: المعنى أقرب من مؤدِ 
ل؛ ألن المحارل  ا يحتاج إلو تأديا.  أقرل  ى  ؤد ف

ب.  طالب: في تفسير ابن أبي  اتم مؤدِ 
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 وه  لم ي قَّ ع ه.  وُ نر علو  ؤد فل
َََنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِزَياٍد اْلُمَحاِرِبي  "  ".ََّا ُموَسى ْبُن ُعَمْيرٍ َّبَأأَ قال: ُمَحاِرٍب، ذِ ن  ُمؤَ َ دَّ

ن القحيلة أو المشيرة  قحيلة ُ حارل أو عشيرته؛ ألن المساج  ق  ُت سا إلو األحيداف  سدج   أو  ؤ  ف
 ب ي  ريق المذك ر في النحيص.

ْعِبيِ  ِفي َقْوِلِه: " َدقاِت َفِنِعمَّ }َعْن َعاِمٍر الشَّ ا ِهـَي َوِإْن ُتْوُفوهـا َوُتْؤُتوَهـا اْلُفَقـراَء َفُهـَو ِِْن ُتْبُدوا الصَّ
 .[271]البقرة: {َخْيٌر َلُكمْ 

ِْ في أبي  كـرٍ  أمـا ُعَمـُر َفَجـاَء ِبِنْصـِف َماِلـِه َ تَّـى  -رضـي هللا تعـالى عنهمـا-وعمـر  َقاَل: ُأََُِّّْل
ِبيِ   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َدَفَعُه َِِلى النَّ ِبـي   َفَقالَ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -َلـُه النَّ َِ » :-َصـلَّى َّللاَّ َمـا َخلَّْفـ

لِ ـِه َيَكـاُد َأْن  قال: «وراءك ِلهلك يا عمر؟ َُ ـا َأُبـو َ ْكـٍر َفَجـاَء ِ َماِلـِه  ُِ َلُهـْم َّْصـَف َمـاِلي، َوَأمَّ َخلَّْف
ِبـيِ   َِ »َفَقـاَل لـه النبـي:  - َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ َصـلَّى َّللاَُّ -ُيْوِفَيُه ِمْن ََّْفِسِه، َ تَّـى َدَفَعـُه َِِلـى النَّ َمـا َخلَّْفـ

ِ َوِعـَدُة َرُسـوِلِه، َفَبَكـى ُعَمـُر  «َوَراَءَك ِِلَْهِلـَك َيـا َأَ ـا َ ْكـٍر؟ وقــال:  -رضـي هللا عنـه-َقـاَل: ِعـَدُة َّللاَّ
ِ َما اْسَتَبْقَنا َِِلى َ اِب َخْيٍر  ا أبي أَِّ وأمي َيا َأَ ا َ ْكٍر، َوَّللاَّ َِ َساِ قا ْن َُ  .َقط  ِِالَّ 

ــْن ُعَمــَر  ــَر َع ــٍه لَخ ــْن َوْج ــَذا الحــديث روي ِم ــهُ -َوَه ُ َعْن ــا ِلَقــْوِل  -َرِضــَي َّللاَّ ــاُه َهاُهَن ــا َأْوَرْدََّ َم َوِإََّّ
ـَدَقةِ  ٌة ِفي َأنَّ ِِْخَفاَء الصَّ ِْ ِفي َذِلَك، َُمَّ ِِنَّ اآْلَيَة َعامَّ : ِِنَّ اآْلَيَة ََََُّّل ْعِبيِ  ِْ الشَّ اََّـ  َأْفَمـُل، َسـَواءا ََ

 ".َمْفُروَضةا َأْو َمْنُدوَبةا 
بخدالم النددالة والندديام يم دي المفروضددا  الجهددر بهددا أفضدَّ؛ أل هددا  طل بددة  دى كددَّ أحدد  فددي 
النيام والنالة؛ ألن فرض النالة والنيام  مروم و شه ر ع د  الخدا؛ والمدام  أ دا الند قة 

ذا  مدى تجدا عليده الزكداة أو ال تجدا  فقد  ي  هدا وإن كا ت  فروضة  فلي  كَّ أحد  يملدم أن هد
 وهي في حقيقتها فرض.    فاًل 

َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس فـي تفسـيره َهـِذِه اآْلَيـِة،  ،َلِكْن َرَوى اْبُن َجِريٍر ِمْن َطِريـِ  َعِلـيِ  ْبـِن َأِبـي َطْلَحـةَ "
ـرِ  ِفـي التََّطـو ِع َتْفُمـُل عَ  ُ َصـَدَقَة السِ  ا، َوَجَعـَل َصـَدَقَة  :َفَقـالَ  ،َ ََّيَتَهـاَقاَل: َجَعـَل َّللاَّ ِ َسـْبِعيَن ِضـْعفا

 ".َفَقالَ  ،اْلَفِريَمِة َعَ ََّيَتَها َأْفَمَل ِمْن ِسرِ َها
 في   ضميى ُيقال.

ا."  َفَقاَل ِ َوْمَسٍة َوِعْشِريَن ِضْعفا
َئاِتُكْم{َوَقْوُلُه:  ُر َعـْنُكْم ِمـْن َسـيِ  ِْ ِسـر ا،  :َأيْ  [271]البقـرة: }َوُيَكفِ  اََّـ َما َِِذا ََ ـَدَقاِت َواَلِسـيَّ َبـَدَل الصَّ

 ".َيْحُصُل َلُكُم اْلَوْيرُ 
ال يمرفهددا ك يددٌر  ددى ال دداك فددا ا رأو  يتندد    ايحقددو أن الندد قة  دد اًف كا ددت  فروضددة أو تط ًعدد

مددا الددذي ُي ريده أ هددا  فروضددة  بخددالم النديام رأو  يندد م ي ً ددا فددي ر ضددان فبند قةي  فروضددة 
 ددده فدددرض  وأن ال دداك كلهدددم ُيشدددارك  ه فددي هدددذا  وكدددذلك النددالة  أ دددا بال سدددحة للنددد قة يمددرم أ

فاخفاؤها إال إ ا ترتا علو ا  هار  ندلحة راجحدة   دَّ االقتد اف أو دفد   دى السد ف  قدال ا: هدذا 
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غ ددي وع دد   األ دد ال  وال ُيزكددي وال يتندد    فيقدد  ال دداك فددي عرضدده  وحي ئددذي يكدد ن الدد فاع عددى 
 بحيث ال يتسرل إلو قلحه شيف  ى الُمجا والرياف و رافاة ال اك  وهللا أعلم.عرضه  طل ل  

 طالب: ............
وال أحد  يتطدر  إليدده    كداة الفطدر   لده   ددَّ األشدياف المشده رة الم تشددرة هدي أفضدَّ؛ أل هدا شددميرة

 الرياف إال  ى في قلحه  رض. 
ِْ ِسر ا، َيْحُصُل َلُكـ" اََّ َما َِِذا ََ َئاتِ َواَلِسيَّ ـيِ  ـُر َعـْنُكُم السَّ َرَجاِت َوُيَكفِ  َوَقـْد ُقـِرَ::  ،ُم اْلَوْيـُر ِفـي َرْفـِ  الـدَّ
ـُر َعـْنُكمْ ) ـمِ ، َوُقـِرَ::  (َوُيَكفِ  ـْر يُ وَ )ِ المَّ ، َوُهـَو َقْوُلـُه:  (َكفِ  ـْرَِ ـا َعَلـى َجـَواِب الشَّ ـا ِ ـاْلَجُِّْم، َعْطفا }َفِنِعمَّ

َقْوِلِه:  [271]البقرة: ِهي{ َدَق َوَأُنونَ َفَأ)ََ  ".[10]المنافقون: }َوَأُنْن{ (صَّ
َدَق َوَأُنونَ ") وأك ن وأكى  ."[10]المنافقون: }َوَأُنْن{ (َفَأصَّ

 طالب: ............
فر   ُ كف فر األولو  وُقرئت أيًضا بالرف   ا  ر رقدم أربمدة هدي  داقطة  ه ا ينير في  ال  ا تجيف

ُر َعْنكُ " مِ ، َوُقِرَ:: )وَ َوَقْد ُقِرَ:: )َوُيَكفِ  ْر( ِ اْلَجُِّْمَُّ ْم( ِ المَّ  ".َكفِ 
 طالا: وُ كف فر بال  ن.

ـــْرَِ " مدددم  ـــَواِب الشَّ ـــى َج ـــا َعَل ـــاْلَجُِّْم، َعْطفا ـــُدوا}ي قحلهدددا؟ ذالددد  دددا" ِ  ـــْوال{ [271]البقـــرة: {ِِْن ُتْب  }َل
 .[10]المنافقون:

َق َوَأُنْن{طالب:  دَّ  .[10]المنافقون: }َفَأصَّ
   وأكى.إن تؤخر ي أو َّ 

ُ ِ َما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{ :َوَقْوُلهُ " َأْي: اَل َيْوَفى َعَلْيِه ِمْن َذِلَك َشْيٌء، َوَسـَيْجُِّيُكْم  [271]البقرة: }َوَّللاَّ
 .َعَلْيهِ 

َ َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَمـا ُتْنِفُقـوا ِمـْن َخْيـٍر فَ قوله تعالى:  ألَُّْفِسـُكْم َوَمـا }َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ َّللاَّ
ِ َوَمـا ُتْنِفُقـوا ِمـْن َخْيـٍر ُيـَوفَّ َِِلـْيُكْم َوَأَّْـُتْم اَل ُتْظَلُمـوَن  ِلْلُفَقـَراِء الَّـِذيَن  *ُتْنِفُقوَن ِِال اْبِتَغاَء َوْجِه َّللاَّ

ِ اَل َيْسـَتِطيعُ  ــِف ُأْ ِصـُروا ِفــي َســِبيِل َّللاَّ وَن َضــْرباا ِفــي اِلْرِض َيْحَســُبُهُم اْلَجاِهـُل َأْغِنَيــاَء ِمــَن التََّع  
َ ِ ِه َعِليٌم  الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن  *َتْعِرُفُهْم ِ ِسيَماُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس ِِْلَحافاا َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ َّللاَّ

ِهـْم َوال َخـْوٌف َعَلـْيِهْم َوال ُهـْم َيْحََُُّّـوَن{َأْمَواَلُهْم ِ اللَّْيِل َوالنَّ   َهاِر ِسـر ا َوَع ََّيـةا َفَلُهـْم َأْجـُرُهْم ِعْنـَد َربِ 
 .[274-272]البقرة:

: أَ  ْ َمِن النََّساِلي   الس م".ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد  َّبأَّاَقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
 أخحر ا  حم  بى عح  هللا بى عح  الرحيم.

 عندَّا أَّبأَّا محمد بن عبد الس م. طالب:
 أَّا؟ أمأَّبأَّا 

 طالب: أَّبأَّا.
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 ع   ا أخحر ا  حم   وال سائي في الغالا أخحر ا.
 طالب: أخبرَّا عبد هللا.

  حم  بى عح  هللا بى عح  الرحيم.
 طالب: عندَّا ابن عبد الس م.

  اي وخاف عح  السالم  والتن يا  ى ال سائي. 
ــدُ " ــا ُمَحمَّ ِ يِم، َأْخَبَرََّ ــرَّ ــِد ال ــِن َعْب ِ ْب ــِد َّللاَّ ــُن َعْب ــابي،  َّبأَّــاأَ قــال:  ْب ــِن قــال: الِفْرَي َََنا ُســْفَياُن، َع َ ــدَّ

ـاَُّوا َيْكَرُهـوَن َأْن  َيـاٍس، َعـْن َسـِعيِد ْبـِن ُجَبْيـٍر، َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس َقـاَل: ََ اِْلَْعَمِش، َعْن َجْعَفِر ْبِن ِِ
ِْ َهـِذِه اآْلَيـُة:  َيْرَضُووا ِِلَََّْساِبِهْم ِمنَ  َص َلُهـْم، َفَنََُّلـ يَن َفَسـَأُلوا، َفـَرخَّ }َلـْيَس َعَلْيـَك ُهـَداُهْم اْلُمْشِرَِ

َ َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما ُتْنِفُقـوا ِمـْن َخْيـٍر َفألَُّْفِسـُكْم َوَمـا ُتْنِفُقـوَن ِِال اْبِتَغـاَء َوْجـِه َّللاَِّ   َوَمـا َوَلِكنَّ َّللاَّ
 .[272]البقرة: ْيٍر ُيَوفَّ َِِلْيُكْم َوَأَُّْتْم اَل ُتْظَلُموَن{ُتْنِفُقوا ِمْن خَ 

َبيْ  َذا َرَواُه َأُبو ُ َذْيَفَة، َواْبُن اْلُمَباَرِك، َوَأُبو َأْ َمَد الُّ  ، َوَأُبو َداُوَد الَحَفري دَوََ  ".ي 
فمري.  الزبيري  وأب  داود الحم

َبيْ " ، َوَأُبو َداوُ ر َوَأُبو َأْ َمَد الُّ   ِ ِه. -َوُهَو الثَّْوِري  -َد الَحَفري َعْن ُسْفَياَن ي 
ـَة،  ََنقـال: َوَقاَل اْبُن َأِبي َ اِتٍم: َأْخَبَرََّا َأْ َمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبـِن َعِطيَّ ْ َمِن  اَ ـدَّ -َأْ َمـُد ْبـُن َعْبـِد الـرَّ

ْشَتِكي   ََِني َأِبي، َعْن َأِبيِه، قال:  -َيْعِني الدَّ َََنا َأْشَعُث ْبُن ِِْسَحاَق، َعْن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َ دَّ قال: َ دَّ
ِبـيِ   اْلُمِغيَرِة، َعْن َسِعيدِ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبـِن َعبَّـاٍس، َعـِن النَّ ـاَن -َصـلَّى َّللاَّ ـُه ََ : َأََّّ

ـــى َََُّّ  ـــَ ِم، َ تَّ ْس ـــِل اإلِْ ـــى َأْه ـــدق ِِالَّ َعَل ـــَأالَّ يتَص ـــْأُمُر ِ  ـــُة: َي ـــِذِه اآْلَي ِْ َه ـــ ـــَداُهْم{ َل ـــَك ُه ـــْيَس َعَلْي }َل
 ".َِِلى لِخِرَها [272]البقرة:

كلها ال تنص إال علدو المسدلميى  ال تندص فأ ا الن قا  ال اجحة  ى الزكاة المفروضة والكفارا  
مسدلم و قة التط ع فال  ا    ى أن ُيد فم    هدا إلدو غيدر ال  أن ُت فم  لغير المسلميى  وأ ا ال  افَّ

 .  -عليه النالة والسالم- ى أجَّ التألي    ى أجَّ تألي  قلحه في عه  ال حي 
 طالب: ............

وإال فاألوددددَّ أن الزكدددداة   ال بددددأكفدددد  ددددَّ هددددذا إ ا رأى ولددددي األ ددددر أن المنددددلحة تتملددددق بددددذلك 
 للمسلميى.

 طالب: ............
وا دتقر  الشددريمة  لكدى لدد   -ة والسدالمعليده النددال-المؤلفدة قلد بهم  فقددال ا: ال تدألي  بمد  عهدد   

ورأى  ى هدؤالف الخد م علدو المسدلميى أو علدو بمدض أفدراد   رأى ولي األ ر في أ ري  ى األ  ر
تأليًفا لقل بهم أو رجداف إ دال هم وكا دت الد الئَّ ق يدة  ؛أن يكفهم بشيفي  ى الزكاة ىالمسلميى  ورأ

 منلحة والمفس ة.علو أ هم إن أُعط ا أ لم ا  فالمسألة  نالص  ال
 طالب: ............
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يِن{الرضخ: الشيف  ى أ د الهم  ْم ِفي الدِ  ُ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوَُ إلدو  [8]الممتحنـة: }ال َيْنَهاُنُم َّللاَّ
وُهْم{أن قال:   .[8]الممتحنة: }َأْن َتَبر 

ِْ َهـِذِه اآْلَيـُة: " ـَدَقِة َ ْعـَدَها  ،َِِلـى لِخِرَهـا [272بقـرة:]ال}َلـْيَس َعَلْيـَك ُهـَداُهْم{ َ تَّى ََََُّّل َفـَأَمَر ِ الصَّ
لِ  ِدينٍ  لِ  َمْن َسَأَلَك ِمْن َُ ْم َوَسَيْأِتي ِعْنَد َقْوِلِه َتَعاَلى: ، َعَلى َُ ُ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوَُ }اَل َيْنَهاُنُم َّللاَّ

م{ ْم ِمْن ِدَياِرَُ يِن َوَلْم ُيْوِرُجوَُ ِديِ  ِفي َذِلكَ 8َيَة ]اْلُمْمَتِحَنِة:اآْل  ِفي الدِ  ِِ الصَّ  ".[ َ ِديَث َأْسَماَء ِبْن
لها؟ قال:   .«ِصِليَها»أن أ ها جاف  وهي راغحة أفأوف

ــُه: " ــُكم{َوَقْوُل ــٍر َفألَُّْفِس ــْن َخْي ــوا ِم ــا ُتْنِفُق ــِه  [272]البقــرة: }َوَم َقْوِل ــه{ََ ا َفِلَنْفِس ــَل َصــاِلحا ــْن َعِم  }َم
: ِْ َل ِثيَرةٌ [ 46]ُفصِ   .َوَََّظاِلُرَها ِفي اْلُقْرلِن ََ
ِ{َوَقْوُلـُه:  : َََّفَقــُة اْلُمــْؤِمِن  [272]البقــرة: }َوَمــا ُتْنِفُقــوَن ِِال اْبِتَغـاَء َوْجــِه َّللاَّ َقــاَل اْلَحَسـُن اْلَبْصــِري 

 .ِِالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه َّللاَِّ  -َِِذا َأََّْف َ -ِلَنْفِسِه، َواَل ُيْنِفُ  اْلُمْؤِمُن 
اَن عمُله ِ، َفَ  َعَلْيَك َما ََ َِ ِلَوْجِه َّللاَّ : َيْعِني َِِذا َأْعَطْي َوَهَذا َمْعناى َ َسٌن،  ،َوَقاَل َعَطاٌء اْلُوَراَساَّي 

ِ، َواَل َعَلْيـ ِ َفَقـْد َوَقـَ  أجـُره َعَلـى َّللاَّ َق اْبِتَغـاَء َوْجـِه َّللاَّ َق َِِذا َتَصدَّ ِه ِفـي ََّْفـِس َوَ اِصُلُه َأنَّ اْلُمَتَصدِ 
 ".اَأْو َفاِجرا بر ٍا اِْلَْمِر ِلَمْن َأَصاَب: 

إ ا كان ال يملم ووقمت و قته بي  فاجر أو بي  فا دق كمدا جداف فدي الحد يث ُتند  ف  علدو  ا يدة  
ُتند  ف  علدو غ ددي  ُتند   علددو... هدذا ال يملددم  أ دا إ ا كددان يملدم  فمددى بدال ال يأكددَّ  ادل إال 

 ال ال يما  ى  ال هللا الن قا  والزك ا   ى يستميى بها علدو  مندية تقي  ال ُتمطي  ى األ 
 هللا. 

}َوَمـا ُتْنِفُقـوا ِمـْن َخْيـٍر َأْو ُمْسَتَح ٍ  َأْو َغْيرِِه، ُهـَو ُمَثـاٌب َعَلـى َقْصـِدِه، ومسـَتَنُد َهـَذا َتَمـاُم اآْلَيـِة: "
ـِحيَحْيِن، ِمـْن َطِريـِ  َأِبـي  [272]البقرة: ُيَوفَّ َِِلْيُكْم َوَأَُّْتْم اَل ُتْظَلُموَن{ َواْلَحِديُث اْلُمَوـرَُّج ِفـي الصَّ

 ِ ََّاِد، َعِن اِْلَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ ُ َعَلْيـِه وسـلم-الُِّ  قـال َرُجـٌل: »: -َصـلَّى َّللاَّ
َقنَّ اللَّْيَلَة ِ َصَدَقٍة، َفَوَرَج ِ َصَدَقِتِه فَ  َُوَن: ُتُصدَق َِلََتَصدَّ ََ النَّاُس َيَتَحدَّ َوَضَعَها ِفي َيِد َزاََّيٍة، َفَأْصَب

َقنَّ اللَّْيَلَة ِ َصَدَقٍة، َفَوَرَج ِ َصـدَ  َقِتِه َفَوَضـَعَها َعَلى َزاََّيٍة! َفَقاَل: اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد َعَلى َزاََّيٍة، َِلََتَصدَّ
، َفَأْصَبُحوا َيَتحَ  ، ِفي َيِد َغِنيٍ  َُوَن: ُتُصدق اللَّْيَلَة َعَلـى َغنـي! َفَقـاَل: اللَُّهـمَّ َلـَك اْلَحْمـُد َعَلـى َغِنـيٍ  دَّ

َُوَن: ُتصـ َقنَّ اللَّْيَلـَة ِ َصـَدَقٍة، َفَوـَرَج ِ َصـَدَقِتِه َفَوَضـَعَها ِفـي َيـِد َسـاِرٍق، َفَأْصـَبُحوا َيَتَحـدَّ دق َِلََتَصدَّ
، َوَعَلى َساِرٍق، َفُأِتَي َفِقيَل َلُه: اللَّْيَلَة َعَلى َساِرٍق! َفَقاَل: ا للَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد َعَلى َزاََّيٍة، َوَعَلى َغِنيٍ 

؛ َوَأمَّا الَُّّاََّيُة َفَلَعلََّها َأْن َتْسَتِعفَّ ِبَها َعْن ِزََّاَها، َوَلَعـلَّ اْلَغِنـ ِْ يَّ َيْعَتِبـُر َفُيْنِفـُ  َأمَّا َصَدَقُتَك َفَقْد ُقِبَل
اِرَق َأْن َيْسَتِعفَّ ِبَها َعنْ  ِممَّا ُ، َوَلَعلَّ السَّ  .«َسِرَقِتهِ  َأْعَطاُه َّللاَّ
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ِ{َوَقْوُلُه:  َيْعِني: اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن َقِد اََّْقَطُعوا  [273]البقرة: }ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْ ِصُروا ِفي َسِبيِل َّللاَّ
ِ َوِإَلى َرُسوِلِه، َوَسَكنُ  وَن ِ ِه َعَلى َأَُّْفِسـِهْم َمـا ُيْغِنـيِهْم وَِِلى َّللاَّ }اَل وا اْلَمِديَنَة َوَلْيَس َلُهْم َسَبٌب َيُرد 

 [ َيْعِني: َسَفراا ِللتََّسب ِب ِفي َطَلِب اْلَمَعاِش. 273]البقرة: َيْسَتِطيُعوَن َضْرباا ِفي اِلْرض{
َفُر؛ َقاَل َّللاَُّ  ْرُب ِفي اِْلَْرِض: ُهَو السَّ }َوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اِلْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتَعاَلى:  َوالمَّ

ــ ِة{  }َعِلــَم َأْن َســَيُكوُن ِمــْنُكْم َمْرَضــى َولَخــُروَن َوَقــاَل َتَعـاَلى:  ،[101]النِ َســاِء:َتْقُصـُروا ِمــَن الصَّ
ِ َولَخُرونَ  { َيْمِرُبوَن ِفي اِلْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْمِل َّللاَّ ِل: ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل َّللاَّ  [.20اآْلَيَة ]اْلُمَُّّمِ 

ــُه:  ــِف{َوَقْوُل ــاَء ِمــَن التََّع   ــُبُهُم اْلَجاِهــُل َأْغِنَي ــرة: }َيْحَس ــأْمرهم َوَ ــاِلِهْم  [273]البق َأِي: الجاهــُل  
ِفِهـْم ِفـي ِلَباِسـِهْم َوَ ـاِلِهْم َوَمَقـ اِلِهْم. َوِفـي َهـَذا اْلَمْعَنـى اْلَحـِديُث اْلُمتَِّفـُ  َيْحَسُبُهْم َأْغِنَياَء، ِمْن َتَعف 

ِته  ".َعَلى ِصحَّ
وال يتكفدد   اوال يسددأل أحدد ً  -جددََّّ وعددال–ك يددر  ددى المسددلميى ُتندديحه الحاجددة والفاقددة فُي زلهددا بدداب 

 مقابَّ  ى أغ ا  هللا وو   عليه وأك ر  و    لك يتكف  ويسألال  فُيغ يه هللا  ى فضله  وفي اأح ً 
فت حسداباته  فدا ا بده يملدك الماليديى   سدأل هللا  ال اك  وي هر بم هر أفقر ال اك  وإ ا  ا  ُكشف

 المافية.
}َيْحَسـُبُهُم اْلَجاِهـُل َأْغِنَيـاَء  ؛ويسد  حاجتده  -جََّّ وعدال–والمتمف  الذي ال يسأل ال اك ُيغ يه هللا 

ــِف{ ال يمددرم حدالهم  و دى هددذا ال د ع قنددص الجاهدَّ الددذي ال يمدرفهم و  [273]البقـرة: ِمـَن التََّع  
ا في الطرفيى  وهللا المستمان     ك يرة ج  

ِ  عن أبي هريرة قـال:" ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -َقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ لـيس المسـكين بهـذا الطـواف »: -َصـلَّى َّللاَّ
ُة َواِْلُْنَلَتاِن، َوَلِكـنَّ اْلِمْسـِكيَن الَّـِذي اَل َيِجـُد الذي ترده التمرة َوالتَّْمَرَتاِن، َوالل ْقَمُة َوالل ْقَمَتاِن، َواِْلُْنلَ 

َرَواُه َأْ َمـُد، ِمـْن َ ـِديِث اْبـِن  ،«ِغناى ُيْغِنيِه، َواَل ُيْفَطُن َلُه َفُيَتَصدَق َعَلْيِه، َواَل َيْسَأُل النَّـاُس َشـْيئاا
ا  .َمْسُعوٍد َأْيما

َمـا َقـالَ  [273قرة:]الب }َتْعِرُفُهْم ِ ِسيَماُهْم{َوَقْوُلُه:   َأْي: ِ َما َيْظَهـُر ِلـَذِوي اِْلَْلَبـاِب ِمـْن ِصـَفاِتِهْم، ََ
: }ِسيَماُهْم ِفي ُوُجـوِهِهْم{َتَعاَلى:  َِ ـٍد: }َوَلَتْعـِرَفنَُّهْم ِفـي َلْحـِن اْلَقـْول{[، َوَقـاَل: 29]اْلَفـْت [ 30]ُمَحمَّ

َنِن:  ُه َيْنُظُر ِبُنوِر َّللاَِّ اتَُّقوا ِفرَ »َوِفي اْلَحِديِث الَِّذي ِفي الس  }ِِنَّ ِفي َذِلَك َُمَّ َقَرَأ:  «اَسَة اْلُمْؤِمِن، َفِإََّّ
ِميَن{  .[75]اْلِحْجِر:  آلَياٍت ِلْلُمَتَوسِ 

ا [ َأْي: اَل ُيلْحون ِفي اْلَمْسَأَلِة َوُيَكلِ ُفوَن النَّاَس مَ 273]البقرة:}اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس ِِْلَحافاا{ َوَقْوُلُه: 
ــ ــُه َمــا ُيْغِنيــِه َعــِن اْلَمْســَأَلِة، َفَقــْد َأْلَحــَف ِفــي اْلَمْســَأَلِة؛ َق ــْن َســَأَل َوَل ــِه، َفــِإنَّ َم اَل اَل َيْحَتــاُجوَن َِِلْي

 :   اْلُبَواِري 
َََنا اْبُن َأِبي َمـْرَيَم،  َََنا َشـِريُك ْبـُن َأِبـي ََِّمـقـال: َ دَّ ـُد ْبـُن َجْعَفـٍر، َ ـدَّ َََنا ُمَحمَّ ٍر: َأنَّ َعَطـاَء ْبـَن َ ـدَّ

ْ َمِن ْبـَن َأِبـي َعْمـَرة اِْلَََّْصـاِريَّ َقـااَل  ،َيَسار ِ  :َوَعْبَد الـرَّ -َسـِمْعَنا َأَ ـا ُهَرْيـَرَة َيُقـوُل: َقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُه التَّْمَرُة َوالتَّْمَرَتاِن، »: -َصلَّى َّللاَّ َمـا َلْيَس المسكيُن الَِّذي َتُرد  َواَل الل ْقَمُة َوالل ْقَمَتاِن، ََِِّّ
ــــْئُتْم  ــــَرُموا ِِْن ِش ــــُف؛ اْق ــــِذي يتع َّ ــــهُ -اْلِمْســــِكيُن الَّ ــــا{ :-َيْعِنــــي َقْوَل ــــاَس ِِْلَحافا  }اَل َيْســــَأُلوَن النَّ

 .«[273]البقرة:
، َعنْ  ِ ْبـِن َأِبـي ََّمـر،  َوَقْد َرَواُه ُمْسِلم، ِمْن َ ِديِث ِِْسَماِعيَل ْبِن َجْعَفٍر اْلَمِديِنيِ  َشِريِك ْبـِن َعْبـِد َّللاَّ

 .َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، ِ هِ  -َوْ َدهُ -َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر 
: َأْخَبَرََّا َعِلي  ْبُن  َ  ْ َمِن النََّساِلي   ".ْجرٍ َوَقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

 ُحجر.
َََنا ِِْسَماِعيُل، قال: ْجٍر ْبُن  ُ "ا ْيٌك َأْخَبرَ قال: َ دَّ َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر،  -َوُهَو اْبُن َأِبي ََِّمرٍ -ََّا َشرَّ

ِبيِ   َعنِ   ه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّ ُه التَّْمـَرُة »َقاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َلْيَس اْلِمْسِكيُن الَِّذي َتُرد 
ـُف؛ اْقــَرُموا ِِْن ِشـْئُتْم:  َوالتَّْمَرَتـاِن، َوالل ْقَمــُة َوالل ْقَمَتـاِن، َمــا اْلِمْســِكيُن اْلُمَتَع ِ  ــاَس ََِِّّ }اَل َيْســَأُلوَن النَّ

 .«[273]البقرة: ِِْلَحافاا{
ِبـيِ   ـِد ْبـِن ِزَيـاٍد، َعـْن َأِبـي ُهَرْيـَرَة، َعـِن النَّ ُ -َوَرَوى اْلُبَواِري  ِمْن َ ِديِث ُشْعَبَة، َعْن ُمَحمَّ َصـلَّى َّللاَّ

 .ََّْحَوهُ  -َسلَّمَ َعَلْيِه وَ 
َأْخَبَرَّـي اْبـُن قـال: َأْخَبَرََّـا اْبـُن وهـب، قـال: َوَقاَل اْبُن َأِبي َ اِتٍم: َأْخَبَرََّا ُيوَُُّس ْبُن َعْبـِد اِْلَْعَلـى، 

 ِ ُ َعَلْيِه َوَسـلَّ -َأِبي ِذْلٍب، َعْن َأِبي اْلَوِليِد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ َلـْيَس »َقـاَل:  -مَ َصلَّى َّللاَّ
ُف الَّـِذي اَل يَ  َما اْلِمْسِكيُن اْلُمَتَع ِ  ْسـَأُل النَّـاَس اْلِمْسِكيُن ِ الطَّوَّاِف َعَلْيُكْم، َفُتْطِعُموََُّه ُلْقَمةا ُلْقَمةا، ََِِّّ

 .«ِِْلَحافاا
ََِني ُمْعَتِمٌر، َِ ْبِن عن أيمن بن َّابل،  َوَقاَل اْبُن َجِريٍر: َ دَّ  ".ُسَوْيٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ َعْن َصاِل

 عى الحسى بى  الك.
 طالب: ............

 قال ابى جرير.
ََِني ُمْعَتِمٌر، عن أيمن بن َّابلطالب: "  ".َ دَّ

  الك.بى يق ل: عى الحسى 
 طالب: ابن ماتك.

 أيها أوص؟
 طالب: ............

  اتك.
بن َّابـل، التصـويب مـن َـ س َُّسـخ طالب: يقول: في اِلصل  سن بن ماتك، والتصويب أيمن 

 والتوريج.
   في  اي  اتك  وأيمى بى  ابَّ  ا ُأشير إليه أواًل.ه ا في  حتو  ا أشار أ ه في  سخة
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َِ ْبِن ُسَوْيٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ " ُه اِْلُْنَلـُة َواِْلُْنَلَتـانِ  َعْن َصاِل ، َقاَل: َلْيَس اْلِمْسِكيُن الطَّوَّاَف الَِّذي َتـُرد 
ُف ِفي َبْيِتِه، اَل َيْسَأُل النَّاُس َشـْيئاا ُتِصـيُبُه اْلَحاَجـُة؛ اْقـَرُموا ِِْن ِشـْئتُ  }اَل ْم: َوَلِكنَّ اْلِمْسِكيَن اْلُمَتَع ِ 

 .[273]البقرة: َيْسَأُلوَن النَّاَس ِِْلَحافاا{
َنا َأُبو َ ْكِر اْلَحَنِفي   ََ ا: َ دَّ َماُم َأْ َمُد َأْيما َََنا َعْبـُد اْلَحِميـِد ْبـُن َجْعَفـٍر، َعـْن َأِبيـِه، قال: ، َوَقاَل اإلِْ َ دَّ

 ِ ُه: َأاَل َتْنَطِلَ  َفَتْسَأَل َرُسوَل َّللاَّ ِْ َلُه ُأم  ُه َقاَل ُ َعَلْيِه َسلَّمَ -َعْن َرُجٍل ِمْن ُمَُّْيَنَة، َأََّّ َما  -َصلَّى َّللاَّ ََ
ُِ َأْسَأُلهُ   ".َيْسَأُلُه النَّاُس؟ َفاََّْطَلْق

 يسأله شيًئا  ى المال كما يسأله ال اك.
ــا َيْوُطــُب، َوُهـَو َيُقــوُل: " ُ، َوَمــْن »َفَوَجْدُتـُه َقاِلما ُ، َوَمــِن اْسـَتْغَنى َأْغَنــاُه َّللاَّ ــُه َّللاَّ َوَمــِن اْسـَتَعفَّ َأَعفَّ

ُِ َبْيِنـي َوَبـْيَن ََّْفِسـي: َلَناَقـٌة ِلـي َفقُ  «َيْسَأِل النَّاَس َوَلُه َعْدُل َخْمِس َأَواٍق َفَقْد َسَأَل النَّاَس ِِْلَحافاا ْلـ
ُِ َوَلْم َأْسَألْ  ،َخْيٌر ِمْن َخْمِس َأَواٍق، َوِلُغَ ِمِه ََّاَقٌة ُأْخَرى َفِهَي َخْيٌر ِمْن َخْمِس َأَواقٍ لهي   .َفَرَجْع

َنا ُقَتْيَبُة،  ََ َماُم َأْ َمُد: َ دَّ ْ َمنِ قال: َوَقاَل اإلِْ َََنا َعْبُد الرَّ َجاِل، َعْن ُعَماَرَة ْبـِن َغُِّيَّـَة،  َ دَّ ْبُن َأِبي الرِ 
 ِ ـي َِِلـى َرُسـوِل َّللاَّ َ ْتِني ُأمِ  ْ َمِن ْبِن َأِبي َسِعيٍد، َعْن َأِبيِه َقاَل: َسـرَّ ُ َعَلْيـِه -َعْن َعْبِد الرَّ َصـلَّى َّللاَّ

ُ، َوَمـِن اْسـَتَعفَّ »ي َفَقـاَل: َأْسَأُلُه، َفَأَتْيُتـُه َفَقَعـْدُت، َقـاَل: َفاْسـَتْقَبَلنِ  -َوَسلَّمَ  َمـِن اْسـَتْغَنى َأْغَنـاُه َّللاَّ
ـٍة َفَقـْد َأْلَحـفَ  ُ، َوَمـْن َسـَأَل َوَلـُه ِقيَمـُة ُأوِقيَّ َفـاُه َّللاَّ ُ، َوَمِن اْسـَتَكفَّ ََ ه َّللاَّ : ََّـاَقِتي  «أعفَّ ُِ َقـاَل: َفُقْلـ

ُِ َوَلْم أَ  ٍة. َفَرَجْع  ْسَأْلُه.اْلَياُقوَتُة َخْيٌر ِمْن ُأوِقيَّ
َ ُهَما َعْن ُقَتْيَبةَ  َِ  ، َ ُهَمـا َعـْن  ،َوَهَكَذا َرَواُه َأُبو َداُوَد َوالنََّساِلي  َِ ـاٍر  َزاَد َأُبو َداُوَد: َوِهَشـاُم ْبـُن َعمَّ

َجاِل ِ ِإْسَناِدِه، ََّْحَوهُ  ْ َمِن ْبِن َأِبي الرِ   .َعْبِد الرَّ
َََنا أَ  َنا َأُبـو اْلَجَمـاِهِر، قـال: ِبـي، َوَقاَل اْبُن َأِبي َ ـاِتٍم: َ ـدَّ ََ ْ َمِن ْبـُن َأِبـي قـال: َ ـدَّ َََنا َعْبـُد الـرَّ َ ـدَّ

َجاِل، َعْن ُعَماَرَة ْبِن غُ  : َقـاَل الرِ  ْ َمِن ْبِن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل َأُبو َسـِعيٍد اْلُوـْدِري  َة، َعْن َعْبِد الرَّ ُِّيَّ
 ِ ُ َعلَ -َرُسوُل َّللاَّ ٍة َفُهَو ُمْلِحـفٌ »: -ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ ـُة: َأْرَبُعـوَن َواِْل  «َمْن َسَأَل َوَلُه ِقيَمُة ُوِقيَّ ُوِقيَّ

 .ِدْرَهماا
يٌ ،  َََنا َوَِ َََنا ُسْفَياُن، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َرُجـٍل قال: َوَقاَل َأْ َمُد: َ دَّ َ دَّ

ِ ِمْن َبِني أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َسٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َأْو َعْدُلَها-َمْن َسَأَل َوَلُه ُأوِقيٌَّة وَ »: -َصلَّى َّللاَّ
 .«َفَقْد َسَأَل ِِْلَحافاا

يٌ ،  َََنا َوَِ ا: َ دَّ َماُم َأْ َمُد َأْيما َََنا ُسْفَياُن، َعْن َ ِكـيِم ْبـِن ُجَبْيـقال: َوَقاَل اإلِْ ـِد ْبـِن َ دَّ ٍر، َعـْن ُمَحمَّ
ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقالَ  ْ َمِن ْبِن َيُِّيَد، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد َّللاَّ  ".َعْبِد الرَّ

  َّ هذ  األ  ر خاضمة لتغير األحد ال وال دروم  فقد  تكد ن األوقيدة فدي وقدتي  دى األوقدا  فدي 
ل دداك يميشد ن بديى هدذ  ال ددروم وقد  تكدد ن فدي يد مي  دى األيددام ال قيمدة لهدا تُدذكر  فا  حد  الغ دو
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واألح ال  والشيف اليسدير فدي وقدتي  دى األوقدا  يغ دي الحيدت بأهلده  بي مدا هد  فدي وقدتي  خدر ال 
 ين   شيًئا.

قحَّ   ة كا ت الخمسة والمشرة تأتي بأشياف للحيت ُتغ يهم ي  هم وق  يزي   والي م الخمسة والمشدرة 
  ا يقحلها الطفَّ في االبت ائي فسحة.

   
ِ ْبــِن َمْســُعوٍد َقــالَ َعــ" ِ  :ْن َعْبــِد َّللاَّ ُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ -َقــاَل َرُســوُل َّللاَّ ــا »: -َصــلَّى َّللاَّ َمــْن َســَأَل َوَلــُه َم

ـا  ا-ُيْغِنيِه، َجاَءْت َمْسَأَلُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخُدوشا ـُدو ا َُ ِ، َوَمـا  «ِفـي َوْجِهـهِ  -َأْو  َقـاُلوا: َيـا َرُسـوَل َّللاَّ
 .«َخْمُسوَن ِدْرَهماا، َأْو ِ َساُبَها ِمَن الذََّهِب »ُه؟ َقاَل: ِغَنا

َنِن اِْلَْرَبَعِة، ِمْن َ ِديِث َ ِكيِم ْبِن ُجَبْيٍر اِْلََسـِديِ  اْلُكـوِفي ِ  َوَقـْد َتَرَنـُه ُشـْعَبُة ْبـُن ، َوَقْد َرَواُه َأْهُل الس 
اِج، َوَضعََّفُه َغْيُر َواِ ٍد ِمَن اِْلَلِ  ِة ِمْن َجرَّاِء َهَذا اْلَحِديِث.اْلَحجَّ  مَّ

 ، ِ اْلَحْمَرِمي  َََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ : َ دَّ َنا َأُبـو َ ِصـيٍن قال: َوَقاَل اْلَحاِفُظ َأُبو اْلَقاِسِم الطََّبَراَّي  ََ َ ـدَّ
ََِني َأِبي، قال: ْبُن َأْ َمَد ْبِن ُيوََُّس،  َعْبُد َّللاَِّ  ََ قال: َ دَّ َنا َأُبو َ ْكِر ْبـُن َعيَّـاٍش، َعـْن ِهَشـاِم ْبـِن َ دَّ

اَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن َقاَل: َبَلَغ اْلَحاِرسُ  اِم ِمـْن ُقـَرْيشٍ - َ سَّ اَن ِ الشَّ ـاَن  -َرُج ا ََ َأنَّ َأَ ـا َذرٍ  ََ
ََِماَلِة ِديَناٍر، َفَقاَل: َما َوَجَد عَ  ُِ ِ ِه َعَوٌز، َفَبَعَث َِِلْيِه َََ  ـي، َسـِمْع ِ َرُج ا ُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه ِمنِ  ْبد َّللاَّ

َوآِلِل َأِبـي َذرٍ   ،«مـن َسـَأَل َوَلـُه َأْرَبُعـوَن َفَقـْد َأْلَحـفَ »يقـول:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-َرُسوَل هللا 
 ".: َيْعِني َخاِدَمْينِ َأْرَبُعوَن ِدْرَهماا َوَأْرَبُعوَن َشاةا َوَماِهَناِن. َقاَل َأُبو َ ْكِر ْبُن َعيَّاشٍ 

 يممل ن في  ه ته ويخ    ه  فقيَّ:  اه ان.
ْبَراِهيَم، " َََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْ َمَد ْبِن ِِ ْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، قال: َوَقاَل اْبُن َمْرُدَويه: َ دَّ َأََّْبَأََّا قال: َأْخَبَرََّا ِِ

َعْن َداُوَد ْبِن َساُبوَر، َعـْن َعْمـِرو ْبـِن ُشـَعْيٍب، َعـْن َأِبيـِه، َعـْن  َأْخَبَرََّا ُسْفَياُن،قال: َعْبُد اْلَجبَّاِر، 
ِبيِ   ِه، َعِن النَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َجدِ  ـا َفُهـَو ُمْلِحـف، َوُهـَو »َقاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َمْن َسَأَل َوَلُه َأْرَبُعوَن ِدْرَهما
ْمُل. «ِمْثُل َسفِ  اْلَملَّةِ   َيْعِني: الرَّ

، َعـْن َأْ َمــَد ْبـِن ُســَلْيَماَن، َعـْن وَ   -َوُهــَو اْبـُن ُعَيْيَنــةَ -ْبـِن لَدَم، َعــْن ُسـْفَياَن  أ مــدَرَواُه النََّسـاِلي 
 .ِ ِإْسَناِدِه ََّْحَوهُ 

 عى يحيو بى  دم.
 طالب: عن أ مد بن لدم.

 ال ال يحيو.
َ ِ ِه عَ َقْوُلُه: "  .[273]البقرة: ِليٌم{}َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ َّللاَّ
ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َأْ َوَج   َما َيُكـوَن َأْي: اَل َيْوَفى َعَلْيِه َشْيٌء ِمْنُه، َوَسَيْجُِّي َعَلْيِه َأْوَفَر اْلَجَُّاِء َوَأَتمَّ

 ".َِِلْيهِ 


