
Page 1 of 2 
 

ه( ١٤٤٤م )ربيع الثاىن ٢٠٢٢دورة التزكية والرتبية لشهر نوفمرب   

 املادة: احلديث 

 املوضوع : ابب النهي عن املن ابلعطية وحنوها 

______________________________________________  

وقال تعاىل:  }اي أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم ابملن واألذى{قال هللا تعاىل: 
  }الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى{

قال: ثالثة ال يكلمهم   وعن أيب ذر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم - 1588
يزكيهم وهلم عذاب أليم قال: فقرأها رسول هللا صلى هللا   هللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال

ث مرات عليه وسلم ثال   

قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم اي رسول هللا، قال املسبل، واملنان، واملنفق سلعته ابحللف  
  الكاذب رواه مسلم

أسفل من الكعبني للخيالء ويف رواية له: املسبل إزاره يعين: املسبل إزاره وثوبه    

هاقال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب حترمي املن ابلعطاء والصدقة وحنو     

وذلك أن اإلنسان إذا أعطى أحدا من الناس عطاء، إن كان صدقة فقد أعطاها هلل عز وجل 
وإن كان إحساان فاإلحسان مطلوب، فإذا كان كذلك فإنه ال جيوز لإلنسان أن مين ابلعطية،  

طيتك كذا أان أعطيتك كذا سواءفيقول: أان أع  

 الناس أعطيت فالان كذا، وأعطيت  قاله يف مواجهته أو يف غري مواجهته، مثل أن يقول بني
الان كذا ليمن بذلك عليه، مث استدل املؤلف لذلك بقوله تعاىل: اي أيها الذين آمنوا ال ف

تبطلوا صدقاتكم ابملن واألذى فدل هذا على أن اإلنسان إذا من فإن الصدقة تبطل وال 
اهلم يف سبيل هللا مث ال  }الذين ينفقون أمو  ثواب له فيها وهو من كبائر الذنوب، وقال تعاىل:

مث   يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى هلم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون{
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ذكر حديث أيب ذر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ثالثة ال يكلمهم هللا  
   يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املسبل، واملنان،

 .واملنفق سلعته ابحللف الكاذب                     

املسبل: يعين الذي جير إزاره أو قميصه أو مشلحته خيالء وتبخرتا، فهذا له هذا العقاب  
 .الشديد، ال يكلمه هللا يوم القيامة وال يزكيه وله عذاب أليم

 .واملنان: املنان مبا أعطى إذا أعطى أحدا شيئا صار مين به

سلعته ابحللف الكاذب: يعين الذي حيلف على السلعة حلفا كاذاب ألجل أن تزيد  واملنفق ل
 .قيمتها، هذا أيضا من الذين ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم

 وهللا املوفق 


