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 اإليثار

 :العناصر

 تعريف اإليثار

 درجاته وأقسامه

 هفضائل

 .نماذج وصور من حياة السابقين

 التفصيل

 :إليثار لغةا

( اّلتي تدّل عىل وذ من ماّدة )أث راإليثار مصدر قوهلم آثره عليه يؤثره إيثارا بمعنى فّضله وقّدمه وهو مأخ

  تقديم الّّشء

يَثار  : قال القرطبّي : واصطالحا ِ وَ : اإلإ ِديم   ه  ِ  َتقإ ظ وظَِها النَفإسِ  َعىَل  الإَغيإ َبة  ، الدنياوية َوح   اْلإ ظ وظِ  ِف  َوَرغإ

َوةِ  َعنإ  َينإَشأ   َوَذلَِك . الِدينَِيةِ  يدِ ، الإَيِقيِ  ق 
كِ ََحبَ  َوَتوإ ِ ، ةِ اْلإ ََشَقةِ  َعىَل  َوالَصبإ َقال  . اْلإ ه  : ي  ت  ت ه   َأيإ ، بَِكَذا آَثرإ  بِهِ  َخَصصإ

 (1). َوَفَضلإت ه  

 :درجات اإليثار

ثِرَ  َأنإ : اْلإ وَل  الَدَرَجة   َلإَق  ت ؤإ ِسَك  َعىَل  اْلإ  . .دِينًا َعَليإَك  ََيإِرم   َل  فِيَم  َنفإ

نِي مإ  َأنإ : َيعإ َقِدَمه  ِسَك نَ  َعىَل  ت  ِهمإ  ِف  فإ
مإ  َأنإ  ِمثإَل . َمَصاِْلِ مإ . َوََت وعَ  ت طإِعَمه  َوه  س  مإ ، َوَتعإَرى َوَتكإ ِقيَه  ، َوَتظإَمأَ  َوَتسإ

َؤِدي َل  بَِحيإث   تَِكاِب  إَِل  َذلَِك  ي    ارإ
 .الِدينِ  ِف  ََي وز   َل  إِتإالَف 

                                                           

 (.26/ 18تفسي القرطبي ) (1)
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ّل  ود   َسَبب   فك    َقلإبَِك  بَِصالَِح  َعَليإَك  َيع 
  َمعَ  َوَحالَِك  َك َوَوقإتِ

ِ
ثِرإ  َفالَ : اّلَل َت  َفِإنإ . َأَحًدا بِهِ  ت ؤإ ثِر   َفِإَنَم  بِهِ  آَثرإ  ت ؤإ

  َعىَل  الَشيإَطانَ 
ِ
َلم   َل  َوَأنإَت ، اّلَل  .َتعإ

َتَطاع   َوَل  َياءَ  بَِثالََثةِ  إَِل  ي سإ يمِ : َأشإ
وِق  بِتَعإظِ ِت ، اْلإ ق  َبةِ ، الّشِح  َوَمقإ الَِق  َمَكاِرمِ  ِف  َوالَرغإ َخإ  .اْلإ

  ِرَضا إِيثَار  : الثَانِيَة   الَدَرَجة  
ِ
ِه َوإِنإ  ِرَضا َعىَل  اّلَل ِ َحن   فِيهِ  َعظ َمتإ  َغيإ

ِ َلتإ . اْلإ َف ، اْلإ َؤن   فِيهِ  َوَثق  ل   َعنإه   َوَضع   الَطوإ

 .َوالإبََدن  

  ِرَضا إِيَثار  : قال ابن القيم
ِ
ِ  َعىَل  َوَجَل  َعزَ  اّلَل وَ : هِ َغيإ ِريدَ  َأنإ  ه  َعَل  ي  ه   ِفيهِ  َما َوَيفإ َضات  َضَب  َوَلوإ ، َمرإ َلإَق  َأغإ . اْلإ

  َدَرَجة   َوِهَي 
ِ
َنإبَِياء  .واْلرسلي اْلإ

نَةَ  َوإِنَ  حإ
ِ ًل  فِيهِ  َتعإظ م   اْلإ لِهِ  ِمنإ  َليإَس  َمنإ  لَِيتََأَخرَ ، َأوإ تََمَلَها َفِإَذا. َأهإ َحن   تِلإَك  انإَقَلبَتإ  َوَتَقَدمَ  احإ

ِ  تِلإَك  َوَصاَرتإ . ِمنًَحا اْلإ

ًنا اْلإ َؤن   وف   َوَهَذا. َعوإ ِرَبةِ  َمعإر  َاَصةِ  بِالتَجإ َضاةَ  َعبإد   آَثرَ  َما َفِإَنه  . َوالإَعاَمةِ  اْلإ   َمرإ
ِ
َضاةِ  َعىَل  َوَجَل  َعزَ  اّلَل َلإِق  َمرإ ، اْلإ

َنتَه   َذلَِك  ثَِقَل  َوََتََمَل  ؤإ نَةِ  تِلإَك  ِمنإ  اّلَل   َأنإَشأَ  إَِل : ِِمإنَتِهِ  َعىَل  َوَصَبَ ، َوم  حإ
ِ َنةِ  اْلإ ةً  نِعإَمةً  َواْلإ ؤإ وَنةً ، َوَمرََسَ رِ  َوَمع   َما بَِقدإ

َضاتِهِ  ِمنإ  ََتََمَل  َنت ه  ، َراَحةً  َوَتَعب ه  ، َنَجاةً  َعَطبِهِ  َوَمَظانّ ، َأَماًنا ََمَاِوف ه   َفانإَقَلبَتإ . َمرإ ؤإ وَنةً  َوم   َوِِمإنَت ه  ، نِعإَمةً  َوَبلِيَت ه  ، َمع 

ط ه  ، ِمنإَحةً  خإ  .اْلإ تََهيِبِيَ  ِذَلةَ  َوَيا، اْلإ تََخِلِفيَ  َخيإبَةَ  َفيَا. ِرًضا َوس 

نَة   َجَرتإ  َوَقدإ ، َهَذا   س 
ِ
َضاةَ  آَثرَ  َمنإ  َأنَ  - هَلَا َتبإِديَل  َل  اَلتِي - اّلَل َلإِق  َمرإ َضاتِهِ مَ  َعىَل  اْلإ ِخطَ  َأنإ : رإ  آَثرَ  َمنإ  َعَليإهِ  ي سإ

َله  ، ِرَضاه   َعَل . ِجَهتِهِ  ِمنإ  َوََيإذ  ودَ . َيَديإهِ  َعىَل  ِِمإنَتَه   َوََيإ ه   َفيَع  َضاَته   آَثرَ  َوَمنإ . َذاًما َحاِمد  وِدهِ  َعىَل  َفالَ. َساِخًطا َمرإ  َمقإص 

مإ  َضاةِ  َثَواِب  إَِل  َوَل ، َحَصَل  ِمنإه  َجز   َوَهَذا. َوَصَل  َرِبهِ  َمرإ َلإِق  َأعإ مإ  اْلإ ه  َق   .َوَأْحإ

َلإِق  ِرَضا َأنَ  َمعَ  َهَذا ور   َل : اْلإ د  ور   َوَل ، َمقإ وَ . َمأإث ور   َوَل ، َمأإم  تَِحيل   َفه  سإ طِِهمإ  ِمنإ  ب دَ  َل  َبلإ . م  خإ  َفَلََنإ . َعَليإَك  س 

َخط وا وزَ  َعَليإَك  َيسإ   بِِرَضا َوَتف 
ِ
ا َأنإ  ِمنإ  َلَك  َوَأنإَفع   إَِليإَك  َأَحّب  َعنإَك  اّلَل َخطوإ . َراض   َغيإ   َعنإَك  َواّلَل   َعَليإَك  َيسإ

مإ  َكانَ  َفِإَذا ط ه  خإ ِديَريإنِ  َعىَل  - ِمنإه   ب دَ  َل  س  م   َفآثِرإ  - الَتقإ َطه  خإ نَال   اَلِذي س    ِرَضا بِهِ  ي 
ِ
مإ  َفِإنإ . اّلَل وا ه   دَ َبعإ  َعنإَك  َرض 
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َون   َوإَِل ، َهَذا   َفَأهإ
 
ء َك  َل  َمنإ  ِرَضا ََشإ كَ  َوَل ، ِرَضاه   َينإَفع  ّ ه   َيرُض  ط  خإ . آِخَرتَِك  ِف  َوَل ، إِيَمنَِك  ِف  َوَل ، ِدينَِك  ِف  س 

كَ  َفِإنإ    ِف  رََضَ
ة   الّدنإَيا ِف  َيِسي   َأمإر  طِ  َفَمرَُضَ خإ   س 

ِ
َظم   اّلَل َظم   َأعإ ل   َصةً َوَخا. َوَأعإ تَِمل  : الإَعقإ ِ  َأدإَنى احإ َسَدَتيإ َفإ  اْلإ

ا لَِدفإعِ  َ الَُه  ِويت  . َأعإ ِ  َأدإَنى َوَتفإ َلَحَتيإ َصإ ِصيلِ  اْلإ ا لِتَحإ َ الَُه  لَِك  َفَواِزنإ . َأعإ َريإنِ  َأَي  انإظ رإ  ث مَ . بَِعقإ َمإ ه   َخيإ   اْلإ ، َفآثِرإ

دإ  ََشّ  َوَأََّي َم  َهان   َذاَفهَ . َعنإه   َفابإع  رإ وِرّي  َقطإِعّي  ب    ِرَضا إِيَثارِ  ِف  رََض 
ِ
َلإِق  ِرَضا َعىَل  اّلَل  .اْلإ

  ِرَضا آَثرَ  إَِذا أََنه   َمعَ  َهَذا
ِ
َنةَ  اّلَل   َكَفاه   اّلَل َلإِق  َغَضِب  م ؤإ مإ  آَثرَ  َوإَِذا. اْلإ وه   َلإ  ِرَضاه  نَةَ  َيكإف    َغَضِب  م ؤإ

ِ
 .َعَليإهِ  اّلَل

  َْل َصاَنَعة  : الَسَلِف  ض  َبعإ  َقاَل 
ه    َوجإ

َصاَنَعةِ  ِمنإ  َعَليإَك  َأيإرََس   َواِحد    م 
وه  ج    و 

َت  إَِذا إَِنَك . َكثَِية  هَ  َذلَِك  َصاَنعإ  الإَوجإ

وهَ  َكَفاكَ  الإَواِحدَ  ج  َلَها الإو   .ك 

َرك   َل  َغاَية   النَاسِ  ِرَضا: ÷ الَشاِفِعّي  َوَقاَل  ِسَك  َصالَح   ِفيهِ  بَِم  َفَعَليإَك . ت دإ ه   َنفإ  .َفالإَزمإ

ل وم   َلَها َرِِّبَا ِرَضا بِِإيَثارِ  إَِل  لِلنَفإسِ  َصالََح  َل  َأَنه  : َوَمعإ هِ  َعىَل  َوَموإ ِ  .َغيإ

 ذكر ما يعي عىل هذه الدرجة من اإليثار

َتَطاع   سإ َياءَ  بَِثالََثةِ  َهَذا َوي  دِ  بِطِيِب : َأشإ نِ . الإَعوإ سإ ِ  َوح  الَمِ اإلإ َوةِ . سإ ِ  َوق   .الَصبإ

ل ومِ  فِمنَ  َعإ ثِرَ  َأنَ : اْلإ   لِِرَضا اْلإ ؤإ
ِ
َتَصدّ  اّلَل  َعاَداةِ  م 

ِ
َلإِق  ْل مإ  اْلإ يِِهمإ ، َوَأَذاه  نَة   َهِذهِ . ب دَ  َوَل  إِتإالَِفهِ  ِف  َوَسعإ   س 

ِ
 ِف  اّلَل

  َذنإب   َفَم  َوإَِل . َخلإِقهِ 
ِ
َنإبَِياء ونَ  َواَلِذينَ . لِ َوالّرس   اْلإ ر  طِ  َيأإم    بِِدينِ  َوالإَقاِئِميَ ، النَاسِ  ِمنَ  بِالإِقسإ

ِ
 َعنإ  الَذاِبيَ ، اّلَل

نَةِ  كَِتابِهِ  ولِهِ  َوس  مإ  َرس   ؟ِعنإَده 

  ِرَضا آَثرَ  َفَمنإ 
ِ
َعاِدَيه   َأنإ  ب دَ  َفالَ اّلَل مإ  الإَعاَلِ  َرَذاَلة   ي  ط ه  مإ ، َوَسقإ َثاه  ل  ، َهاهل  مإ َوج   َوَغرإ ورِ  الإبَِدعِ  َوَأهإ ج  مإ  َوالإف  ، ِمنإه 

ل   ّل ، الإَباطَِلةِ  الِرَياَساِت  َوَأهإ الِف   َمنإ  َوك  َ ه   َي  ي  َيه   َهدإ َدم   َفَم . َهدإ َعاَداةِ  َعىَل  َيقإ   م 
ِ
َلء وعِ  َطالِب   إَِل  َهؤ    إَِل  الّرج 

ِ
، اّلَل

ِجِعي - اْلإ طإَمِئنَة   النَفإس   ت َهاَياَأيَ } ِخَطاِب  َسَمعِ  َعىَل  َعاِمل   ِضيَةً  َراِضيَةً  َرِبِك  إَِل  ارإ  َوَمنإ [ 28 - 27: الفجر{ ]َمرإ
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ه الَم  لإب   إِسإ ه   َل  َكاِمل   ص  ِزع  َزعإ َقلإِقل ه   َوَل . الِرَجال   ت  بَال   ت  ِ د   َومنإ ، اْلإ هِ  َعِزيَمةِ  َعقإ
ِ إَكم   َصبإ َحن   ََت ّله   َل  ِم 

ِ  اْلإ

ََخاِوف   َوالَشَداِئد    .َواْلإ

د  : َأمإَرانِ  َذلَِك  َوِمالَك  : قال ابن القيم ََياةِ  ِف  الّزهإ   اْلإ
ِ
َف  َفَم . َوالَثنَاء َف  َمنإ  َضع  بِهِ  إَِل  َتَأَخرَ  َمنإ  َوَتَأَخرَ ، َضع   بِح 

  لِلإَحَياةِ 
ِ
 ، َوالإَبَقاء

ِ
َرتِهِ ، َعَليإهِ  النَاسِ  َوَثنَاء ِ  َهَذيإنِ  ِف  َزِهدَ  َفِإَذا. َله   َذِمِهمإ  ِمنإ  َون فإ  الإَعَواِرض   َعنإه   َتَأَخَرتإ ، الَشيإَئيإ

ّلَها  .الإَعَساكِرِ  ِف  ِحينَِئذ   َوانإَغَمَس . ك 

ِ  َهَذيإنِ  َوِمالَك   ِ  الَشيإَئيإ َوةِ . الإيَِقيِ  ِصَحةِ : بَِشيإئَيإ ََحبَةِ  َوق   .اْلإ

ِ بَِشيإ  َهَذيإنِ  َوِمالَك   ِق : َأيإًضا ئَيإ َباِب  َوالَتَصِدي، َوالَطَلِب  الَلَجأِ  بِِصدإ  .إَِليإِهَم  اْلإ وِصَلةِ  لَِلإَسإ

نَا َفِإَل  ِرَفة   َتنإَتِهي َهاه  َلإِق  َمعإ َرُت  مإ  اْلإ ِفيق  . َوق دإ د   َوالَتوإ ورِ  َأِزَمة   َمنإ  َبيإدِ  َبعإ ِلَها اْلإ م   َيَشاءَ  َأنإ  إَِل  َتَشاء ونَ  َوَما} بَِيِدهِ  ك 

ِخل   - َحِكيًم  َعلِيًم  َكانَ  اّلَلَ  إِنَ  اّلَل   َتِهِ  ِف  َيَشاء   َمنإ  ي دإ يَ  َرْحإ
ِ ِ
 .[31 - 30: اإلنسان{ ]َألِيًم  َعَذاًبا هَل مإ  َأَعدَ  َوالَظاْل

  إِيثَارِ  إِيثَار  : الثَالَِثة   الَدَرَجة  
ِ
نِي. اّلَل   إَِل  َثاَركَ إِي َتنإِسَب  َأنإ : َيعإ

ِ
ِسَك  د ونَ  اّلَل وَ  َوَأَنه  . َنفإ يَثارِ  َتَفَردَ  اَلِذي ه  ِ  َل ، بِاإلإ

َت  َفَكَأَنَك . َأنإَت  يَثارَ  َسَلمإ ِ َت  َفِإَذا. إَِليإهِ  اإلإ كَ  آَثرإ َ   َغيإ
 
ء وَ  آَثَره   اَلِذي َفِإنَ  بَِّشإ َّق  ه  وَ . َأنإَت  َل ، اْلإ ثِر   َفه   .َحِقيَقةً  اْلإ ؤإ

وَ  إِذإ   .َحِقيَقةً  اْلإ عإطِي ه 

 :ما يعي عىل هذه الدرجة من اإليثار

َوى التخلص من دعوى اْللك فإن نسبة اإليثار إل النفس لإِك  َدعإ
ِ ثِر   َأَنه  : الإَعبإد   اَدَعى َفِإَذا اْلإ ؤإ  ِملإَك  اَدَعى َفَقدِ  م 

ه   بِهِ  آَثرَ  َما َ لإك  . َغيإ
ِ َِقيَقةِ  ِف  َواْلإ وَ  إَِنَم : اْلإ   ه 

ِ
َ
ِ
ّل  َله   اَلِذي ّلل   ك 

 
ء َوى َعنإ  الإَعبإد   َخَرَج  َفِإَذا. ََشإ لإِك  َدعإ

ِ  آَثرَ  َفَقدإ  اْلإ
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  إِيَثارَ 
ِ
وَ  - اّلَل ه   َوه  َطاؤ  ِسهِ  إِيَثارِ  َعىَل  - إِعإ َده   اّلَلَ  َأنَ  َوَشِهدَ . َنفإ وَ  َوحإ ثِر   ه   َفَأّي : َله   ِملإَك  َل  َمنإ  َوَأَما. بِِملإِكهِ  اْلإ ؤإ

 (2). . ؟. َله   إِيَثار  

 :أقسام اإليثار

 :ينقسم اإليثار من حيث تعلقه بالغي إل قسمي :أقسامه من حيث تعلقه بالغي: أولً 

 :إيثار يتعلق باْلالق: القسم اْلول

 الكالم عن درجات ف وقد سبقت اإلشارة إليه. . ،. وأرفعها قدراً ، وهو أفضل أنواع اإليثار وأعالها منزلة

 .اإليثار

وتتجىل ف اْلتحيل ، ل بد أن تظهر عىل مدعيه، وشواهد موضحة له، وهلذا النوع من اإليثار عالمات دالة عليه

 :به وهي عالمتان

 .ثقيالً عليه، مكروهًا إل نفسه وإن كان، أن يفعل اْلرء كل ما حيبه اهلل تعال ويأمر به: إحداها

بهذين ف؛ وترغب فيه، تشتهيه نفسه، وإن كان ِمببًا إليه، يكرهه اهلل تعال وينهى عنه أن يرتك ما: الثاين

 .اْلمرين يصح مقام اإليثار

 :إيثار يتعلق باْللق: القسم الثاين

 . .وهذا هو النوع الثاين من أنواع اإليثار من حيث تعلقه باْللق

 

                                                           

 (.289/ 2مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي ) (2)
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 :َشوط هذا النوع من اإليثار

ل َشوطًا لإليثار اْلتعلق باْلخلوقي تنقله من حيز اْلنع أو الكراهة إل حيز ذكر ابن القيم رْحه اهلل تعا

 :اإلباحة ولعلنا نجملها فيم ييل

 .أن ل َّيضم له دينه - 3. أن ل يتسبب ف إفساد حاله - 2. أن ل يضيع عىل اْلؤثر وقته - 1

 .أل يكون سببًا ف سد طريق خي عىل اْلؤثر - 4

اإليثار بالدنيا ل بالوقت والدين وما يعود بصالح : ْلحمود كم قال ابن القيم رْحه اهلل هوا وعليه فاإليثار

 .وهذا هو ما نتحدث عن فضله والرتغيب فيه (3). القلب

 :فضائل اإليثار

 اإليثار سبب للفالح -1

يَمَن ِمنإ َقبإ }: قال اهلل تبارك وتعال  ِ وا الَداَر َواإلإ وَن ِف َواَلِذيَن َتبََوء  ِبّوَن َمنإ َهاَجَر إَِليإِهمإ َوَل ََيِد  لِِهمإ حي 

ِسهِ  َح َنفإ ِسِهمإ َوَلوإ َكاَن ِِّبِمإ َخَصاَصة  َوَمنإ ي وَق ش  وَن َعىَل َأنإف  ثِر  وِرِهمإ َحاَجًة مِِمَا أ وت وا َوي ؤإ د  م   ص  َفأ وَلئَِك ه 

ونَ  لِح   [9: ]اْلرش {اْلإ فإ

ول  َتعَ : قال الطبي ه  َيق  ر  وا الَداَر َواإِليَمنَ : اَل ِذكإ َو َيِصف  اْلَنإَصاَر َواَلِذيَن َتبََوء  : ِمنإ َقبإِل اْلإ َهاِجِرينَ . َوه 

ِسِهمإ  وَن َعىَل َأنإف  ثِر  ؤإ ول  . َوي  ِسِهمإ َوَلوإ َكانَ : َيق  عإط وَن اْلإ َهاِجِريَن َأمإَواهَل مإ إِيثَاًرا هَل مإ ِِّبَا َعىَل َأنإف  . ِِّبِمإ َخَصاَصة   َوي 

ول   ِسِهمإ : َيق  َواهِلِمإ َعىَل َأنإف  وا بِِه ِمنإ َأمإ  . .َوَلوإ َكاَن ِِّبِمإ َحاَجة  َوَفاَقة  إَِل َما آَثر 

  اْلديث َوَقدإ َثَبَت ِف 
ِ
وِل اّلَل  . (4)"أفضل  الَصَدَقِة َجهد  اْلإ ِقِل  ": أنه َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  الَصِحيِح َعنإ َرس 

                                                           

 (. 2/284مدارج السالكي ) (3)
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لِهِ  َقام  َوَهَذا اْلإَ  ىَل ِمنإ َحاِل اَلِذيَن َوَصف اهلل  بَِقوإ ِبِه{: َأعإ وَن الَطَعاَم َعىَل ح  طإِعم  نإَسانِ  }َوي  ِ ه  . [8: ]اإلإ ل  : َوَقوإ

ِبِه{ ]الإَبَقَرةِ   .[177: }َوآَتى الإَمَل َعىَل ح 

وا بِهِ  ِبّوَن َما َتَصَدق  مإ حي   َيتََصَدق وَن َوه 
ِ
َلء وَرَة بِهِ ، َفِإَن َهؤ  ون  هَل مإ َحاَجة  إَِليإِه َوَل رََض  وا ، َوَقدإ َل َيك   آَثر 

ِ
َلء َوَهؤ 

وه   ِسِهمإ َمَع َخَصاَصتِِهمإ َوَحاَجتِِهمإ إَِل َما َأنإَفق  ََقاِم َتَصَدَق الِصِديق  . َعىَل َأنإف  ، بَِجِميِع َمالِهِ ، ÷، َوِمنإ َهَذا اْلإ

 
ِ
ول  اّلَل لَِك ": ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل َله  َرس  وَله  : َفَقاَل . "؟ َما َأبإَقيإَت ِْلَهإ َأبإَقيإت  هَل م  اّلَلَ َوَرس 

رض َعىَل  َوَهَذا. (5) الإَمء  اَلِذي ع 

وكِ  م  َم الإَيإ َحابِِه َيوإ ِرَمَة َوَأصإ ر  بَِدفإِعِه إَِل َصاِحبِهِ ، ِعكإ مإ َيأإم  ّل ِمنإه  ثإَقل  أحوَج ، َفك  َو َجِريح  م  ، َما يكون إل المءَوه 

مإ ، فرده اآلخر إل الثلث بإه  َأَحد  ِمنإه  َ مإ  ~، َفَم َوَصَل إَِل الَثالِِث َحَتى َمات وا َعنإ آِخِرِهمإ َوَلإ َيرشإ َضاه   .َوَأرإ

َريرةو  : َقاَل  ÷ َعنإ َأِِب ه 
ِ
وَل اّلَل ل  َرس   : َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َأَتى َرج 

ِ
وَل اّلَل َسَل إَِل نَِساِئِه ، هد  َأَصاَبنِي اْل، َيا َرس  َفَأرإ

َن َشيإًئا ل  ي َضيّف  َهَذا الَليإَلةَ ": ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل النَبِّي ، َفَلمإ ََيِدإ ِعنإَده  َنإَصاِر . "؟ َرِْحَه  اّلَل  ، َأَل َرج  ل  ِمَن اْلإ َفَقاَم َرج 

 : َفَقاَل 
ِ
وَل اّلَل لِِه َفَقاَل لِ  َفَذَهَب . َأَنا َيا َرس  َرَأتِهِ إَِل َأهإ  : مإ

ِ
وِل اّلَل  َما : َفَقاَلتإ . َل َتّدخريه َشيإًئاملسو هيلع هللا ىلص  َضيف  َرس 

ِ
َواّلَل

اَج وَنطوي ب ط وَننَا الَليإَلةَ : َقاَل . إَِل قوت  الِصبإيَةِ  ِعنإِدي . َفِإَذا َأَراَد الصبية  الَعَشاء َفنَِوِميِهمإ َوَتَعاََلإ َفَأطإِفئِي الرَِسَ

َم َغدَ ، ففعَلت  ث 
ِ
وِل اّلَل ل  َعىَل َرس  ِمنإ ف الَن  -َضِحَك : َأوإ -َعَز َوَجَل ، َلَقدإ َعِجَب اّلَل  ": َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص  ا الَرج 

{: َوَأنإَزَل اّلَل  َعَز َوَجَل . (6)"َوف الََنة   ِسِهمإ َوَلوإ َكاَن ِِّبِمإ َخَصاَصة  وَن َعىَل َأنإف  ثِر  ؤإ  .}َوي 

ه   ل  وَن{ َأيإ }َوَمنإ ي وَق ش  : َوَقوإ لِح  م  اْلإ فإ ِسِه َفأ وَلِئَك ه   .َمنإ َسلَِم ِمَن الّشِح َفَقدإ َأفإَلَح َوَأنإَجَح : َح َنفإ

 أن من ثمرات اإليثار عالج الشح وكم ف التخلص من الشح من فوائد فظهر ِّبذا

                                                                                                                                                                             

 (. وصححه اْللباين. 1449( ح )69/ 2سنن أِب داود ) (4)

 ( وحسنه اْللباين. 1678( ح )129/ 2سنن أِب داود ) (5)

 (. 4889( ح )148/ 6صحيح البخاري ) (6)
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 و
ِ
وَل اّلَل  َأَن َرس 

ِ
مإ وَ ": َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َعنإ َجابِِر بإِن َعبإِد اّلَل َم الإِقيَاَمةِ ، الّظلإمَ إَِياك  َح ، َفِإَن الّظلم ظلمت  َيوإ وا الش  ، َواَتق 

مإ  َلَك َمنإ َكاَن َقبإَلك  مإ ، َفِإَن الّشَح َأهإ مإ واستَحّلوا َِمَاِرَمه  وا ِدَماَءه  مإ َعىَل َأنإ َسَفك   ."(7)َْحََله 

و َقاَل  ر   بإِن َعمإ
ِ
 : َعنإ َعبإِد اّلَل

ِ
ول  اّلَل وا الّظلإم": ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرس  َم الإِقيَاَمةِ ؛ اَتق  ش، َفِإَن الّظلإَم ظ ل َمت  َيوإ حإ وا الف  ، َواَتق 

َش َوَل التََفّحَش  حإ ِّب الإف  مإ والّشَح ، َفِإَن اّلَلَ َل حي  مإ ؛ َوإَِياك  وا، َفِإَنه  أهلَك َمنإ َكاَن َقبإَلك  مإ بِالّظلإِم َفَظَلم  ، َأَمَره 

واَوَأمَ  وِر َفَفَجر  ج  مإ بِالإف  وا، َره  مإ بِالإَقطِيَعِة َفَقَطع   (9). (8)"َوَأَمَره 

 :سبب لنيل الب -2

 َفِإَن اّلَلَ بِِه َعلِيم  ]آل عمر }:قال اهلل تعال
 
ء وا ِمنإ ََشإ نإِفق  بّوَن َوَما ت 

ِ وا مِِمَا َت  نإِفق  َقاَل . [92: انَلنإ َتنَال وا الإِبَ َحتَى ت 

َاِهد   لِهِ : ُم  ِكينًا{ ]اإلنسان256: ]ص {َوِهَي ِمثإل  َقوإ ِبِه ِمسإ وَن الَطَعاَم َعىَل ح  طإِعم  َيةِ 8: [ }َوي  ، [ إَِل آِخِر اآلإ

{ ]اْلرش لِِه }َوَلوإ َكاَن ِِّبِمإ َخَصاَصة   (10) [9: َوِمثإل  َقوإ

، وهو الطريق اْلوصل إل اْلنة، للخياتالذي هو اسم جامع ، لن تنالوا وتدركوا الب: يعني: يقول السعدي

من أكب اْلدلة عىل ، فإن النفقة من الطيب اْلحبوب للنفوس. من أطيب أموالكم وأزكاها، حتى تنفقوا مِما َتبون

وتقديم ِمبته عىل ، ومن أدل الدلئل عىل ِمبة اهلل، ورْحتها ورقتها، واتصافها بمكارم اْلخالق، سمحة النفس

 .. التي جبلت النفوس عىل قوة التعلق ِّبا، ِمبة اْلموال

 وإذا عرفنا هذا فلنعرف حينئذ كيف كان أصحاب النبي صىل اهلل عليه يمتثلون ْلثل هذا اآليات

                                                           

 (2578( ح )1996/ 4صحيح مسلم ) (7)

 (: إسناده صحيح. 514/ 2اْللباين ف السلسلة الصحيحة ) ( وقال6487)مسند أْحد  (8)

 (. 70/ 8) تفسي ابن كثي (9)

 (. 255تفسي ُماهد )ص:  (10)
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  بإنِ عن أنس 
ل  : قال، ÷َمالِك  َِدينَِة َماًل ِمنإ نَخإ َحاءَ  َوَكاَن َأَحّب َأمإَوالِهِ ، َكاَن َأب و َطلإَحَة َأكإثََر اْلَنإَصاِر بِاْلإ ، إَِليإِه َبيإ 

ِجدِ  تَقإبَِلَة اْلَسإ  ، َوَكانَتإ م سإ
ِ
ول  اّلَل  فِيَها َطيِب  ملسو هيلع هللا ىلص  َوَكاَن َرس 

 
ب  ِمنإ َماء َ ل َها َوَيرشإ خ  : َفَلَم أ نإِزَلتإ َهِذِه اآلَية  : َقاَل َأنَس  ، َيدإ

ِبّوَن{ ]آل عمران وا مِِمَا َت   92: }َلنإ َتنَال وا الِبَ َحتَى ت نإِفق 
ِ
وِل اّلَل  : َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  [ َقاَم َأب و َطلإَحَة إَِل َرس 

ِ
وَل اّلَل إَِن اّلَلَ ، َيا َرس 

ول   ِبّوَن{ ]آل عمران: َتبَاَرَك َوَتَعاَل َيق  وا مِِمَا َت  َحاءَ 92: }َلنإ َتنَال وا الِبَ َحتَى ت نإِفق  ا َوإَِّنَ ، [ َوإَِن َأَحَب َأمإَواَِل إََِلَ َبيإ 

 
ِ
َ
ِ
 ، َصَدَقة  ّلل

ِ
َرَها ِعنإَد اّلَل و بَِرَها َوذ خإ ج   َحيإث  أََراَك اّلَل  ، أَرإ

ِ
وَل اّلَل  : َقاَل ، َفَضعإَها َيا َرس 

ِ
ول  اّلَل ، َبخ  ": ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل َرس 

َأفإَعل  َيا : َفَقاَل َأب و َطلإَحةَ  "َعَلَها ِف اْلَقإَربِيَ َوإيِِن أََرى َأنإ ََتإ ، َوَقدإ َسِمعإت  َما ق لإَت ، َذلَِك َمال  َرابِح  ، َذلَِك َمال  َرابِح  

 
ِ
وَل اّلَل ح  ، َفَقَسَمَها َأب و َطلإَحَة ِف َأَقاِربِِه َوَبنِي َعِمهِ ، َرس  َمِعيل  ، َوَقاَل حَيإيَى بإن  حَيإيَى، َتاَبَعه  َروإ َعنإ َمالِك  : َوإِسإ

 (11)."َرايِح  "

 ن وتقوى اهلل تعالدليل عىل صدق اإليم -3

 َوالإيَوإ }: قال تبارك وتعال
ِ
َغإِرِب َوَلِكَن الإِبَ َمنإ آَمَن بِاّلَل ِق َواْلإ ِ رَشإ مإ قِبََل اْلإ وَهك  ج  ِخِر َليإَس الإِبَ َأنإ ت َوّلوا و  ِم اآلإ

بِِه َذِوي َالَئَِكِة َوالإِكتَاِب َوالنَبِيَِي َوآَتى الإَمَل َعىَل ح  ََساكَِي َوابإَن الَسبِيِل َوالَسائِلَِي َوِف  َواْلإ َبى َوالإيَتَاَمى َواْلإ رإ الإق 

 
ِ
وا َوالَصابِِريَن ِف الإبَأإَساء ِدِهمإ إَِذا َعاَهد   َوِحَي الإبَأإِس  الِرَقاِب َوَأَقاَم الَصالََة َوآَتى الَزَكاَة َواْلإ وف وَن بَِعهإ

ِ
اء َوالرَُضَ

وَن أ وَلئَِك اَلذِ  م  اْلإ تَق    [177: ]البقرة{يَن َصَدق وا َوأ وَلئَِك ه 

إطعام الطعام . . فبي اهلل تبارك وتعال أن من الب بعد اإليمن باهلل واليوم اآلخر واْلالئكة والكتب واْلنبياء

بعد  -الطعام أي إطعام  -وقد جاء به اهلل تعال ، مع حبه واشتهائه والرغبة فيه، وبذله ْلريديه، ْلحتاجيه

 .أركان اإليمن مباَشة وف ذلك دللة عىل عظمته وعلو منزلته

                                                           

 (. 1461(ح )119/ 2صحيح البخاري ) (11)
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به": يعني تعال ذكره بقوله: قال أبو جعفر ، وِضنِه به، وأعطى َماله ف حي ِمبته إياه، "وآتى المَل عىل ح 

ِحه عليه ، مل البقاءتأ، هو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح: ال ابن مسعود ف قوله )عىل حبه(قكم،. وش 

 (12)وختشى الفقر 

ف وًعا فو َريرة َمرإ ل  إَِل النَبِِي : َقاَل : َحِديِث َأِِب ه   : َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َجاَء َرج 
ِ
وَل اّلَل ًرا، َيا َرس  َظم  َأجإ ؟ َأّي الَصَدَقِة َأعإ

رَ ": َقاَل  ومَ وَ ، َوَتأإم ل  الِغنَى، َأنإ َتَصَدَق َوَأنإَت َصِحيح  َشِحيح  خَتإَشى الَفقإ إِهل  َحتَى إَِذا َبَلَغِت اْل لإق  ق لإَت ، لَ ُت 

الَن  َكَذا الَن  ، لِف  الَن  َكَذا َوَقدإ َكاَن لِف   (13) " َولِف 

 من صفات اْلبرار الذين ينعمون ف اْلنان -4

وَّنَا َتفإِجًيا ي وف وَن بِالنَ }: قال تعال َفِجر   ي 
ِ
ب  ِِّبَا ِعبَاد  اّلَل َ وَن َعيإنًا َيرشإ تَطًِيا َوي طإِعم  ه  م سإ ًما َكاَن ََشّ ِر َوََيَاف وَن َيوإ ذإ

مإ َجَزاءً   َل ن ِريد  ِمنإك 
ِ
ِه اّلَل مإ لَِوجإ ك  ِكينًا َوَيتِيًم َوَأِسًيا إَِنَم ن طإِعم  بِِه ِمسإ وًرا الَطَعاَم َعىَل ح  ك   - 6: ]اإلنسان{ َوَل ش 

9] 

، لكنهم قدموا ِمبة اهلل عىل ِمبة نفوسهم، ون فيها المل والطعاموهم ف حال حيب: أي: قال السعدي

ِكينًا َوَيتِيًم َوَأِسًيا{  .ويتحرون ف إطعامهم أول الناس وأحوجهم }ِمسإ

 ل ن ِريد  ِمنإك  : ويقولون بلسان اْلال، ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه اهلل تعال
ِ
ِه اّلَل مإ لَِوجإ ك  مإ }إَِنَم ن طإِعم 

وًرا{ أي ك   (14). اا ول ثناء قوليً ل جزاء ماليً : َجَزاًء َول ش 

                                                           

 (. 340/ 3جامع البيان ت شاكر ) (12)

 (. 1419( ح )110/ 2صحيح البخاري ) (13)

 (. 901تفسي السعدي = تيسي الكريم الرْحن )ص:  (14)
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ب وِعّي وقال   الإَيإ
ِ
 َأب و َعبإِد اهلل

 
َد  بإن  َعَطاء ه  َْلإًم َفَقاَل هَلَا: َقاَل ، َأْحإ س  الََم َنفإ تإبََة الإغ  انإَدِفِعي َعنِي إَِل َقابِل  : َناَزَعتإ ع 

َها َداِفع  حَ  َفَم َزاَل ي  َف إِفإالَس  َفَأَتى ِِّبَا َصِديًقا َله  ِمنإ َأصإ اِب َسبإَع ِسنَِي َحتَى إَِذا َكاَن ِف الَسابَِعِة َأَخَذ َدانًِقا َونِصإ

نإذ  َسبإِع ِسنَِي َوَقِد اسإ : َعبإِد الإَواِحِد بإِن َزيإد  َخَباًزا َفَقاَل  نِي َْلإًم م  نَاِزع  ِِس ت  َها َيا َأِخي إَِن َنفإ يَيإت  ِمنإَها َكمإ َأِعد  تَحإ

َو بِ  ِف َفَلَم َأَتاه  بِِه إَِذا ه   َوِقطإَعًة ِمنإ َْلإم  ِِّبََذا الَدانِِق َوالنِصإ
ِ
ذإ َِل َرِغيَفيإ َها َفخ  ف 

لِ َت : َصبِّي َقاَل َوأ خإ َيا ف الَن  َأَلسإ

 َوَقدإ َماَت َأب وَك َقاَل 
َسح  َرأإَسه  َوَقاَل : َبىَل َقاَل : َأنإَت ابإن  ف الَن  َرة  َعيإنِي ِمَن الّدنإَيا َأنإ َتِصَي : َفَجَعَل َيبإِكي َوَيمإ ق 

َم َقَرأَ  َوِِت ِف َبطإِن َهَذا الإَيتِيِم َفنَاَوَله  َما َكاَن َمَعه  ث  ِكينًا َوَيتِيًم َوَأِسًيا{ : َشهإ ِبِه ِمسإ وَن الَطَعاَم َعىَل ح  }َوي طإِعم 

 (15)[8: ]اإلنسان

 .ملسو هيلع هللا ىلص  أهل اإليثار متعاونون ف الشدة حيبهم النبي -5

َدةَ ف رإ وَسى، َعنإ َأِِب ب  وِ ": ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل النَبِّي : َقاَل ، َعنإ َأِِب م  َمل وا ِف الَغزإ َعِرِيَي إَِذا َأرإ َأوإ َقَل َطَعام  ِعيَاهِلِمإ ، إَِن اْلَشإ

مإ ِف  وا َما َكاَن ِعنإَده  َِدينَِة ََجَع  ب  َواِحد  بِاْلإ  َواِحد  بِالَسِوَيةِ ،  َثوإ
 
مإ ِف إَِناء وه  َبيإنَه  مإ ، ث َم اقإتََسم  مإ ِمنِي َوَأَنا ِمنإه   (16) "َفه 

، واْلواساة عند اْلاجة، )هذا اْلديث يدل عىل أن الغالب عىل اْلشعريي اإليثار: وقال أبو العباس القرطبي

أَّنم علمء : ـملسو هيلع هللا ىلص  فثبت هلم بشهادة رسول اهلل ـ، غالب عليهم القراءة والعبادةكم دَل اْلديث اْلتقِدم عىل أن ال

 (17)كرماء مؤثرون(، عاملون

 اإليثار واْلواساة من أسباب نزول البكة -6

َريإَرَة عَ   : َأَنه  َقاَل ، ÷نإ َأِِب ه 
ِ
ول  اّلَل ِ َكاِف الثاَلََثةِ ": ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرس   ام  الثاَلََثةِ َوَطعَ ، َطَعام  اِلثإنَيإ

                                                           

 (. 230/ 6بقات اْلصفياء )حلية اْلولياء وط (15)

 (. 2486( ح )138/ 3صحيح البخاري ) (16)

 (. 21/20اْلفهم لم أشكل من صحيح مسلم ) (17)
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َبَعةِ   ِ ": وف لفظ ْلسلم. (18)"َكاِف اْلَرإ ِفي اِلثإنَيإ َبَعةَ ، َطَعام  الإَواِحِد َيكإ َرإ ِفي اْلإ ِ َيكإ َبَعِة  َوَطَعام  ، َوَطَعام  اِلثإنَيإ َرإ اْلإ

ِفي الثََمنِيَةَ   .(19)"َيكإ

كل واْلواساة واإليثار عىل النفس الذي مدح واْلراد ِّبذه اْلحاديث اْلض عىل اْلكارمة ف اْل: قال اْلهلب

ِسِهمإ َوَلوإ َكاَن ِِّبِمإ َخَصاَصة  ]اْلرش: فقال، اهلل به أصحاب نبيه وَن َعىَل َأنإف  ثِر  ؤإ [ )ول يراد ِّبا معنى 9: َوي 

ن ِّبا )كاف الثالثة( دليل عىل اْلثرة التي كانوا يمتدحو: ْلن قوله عليه السالم؛ التساوي ف اْلكل والتشاح

)لن َّيلك : وقد هم عمر بن اْلطاب ف سنة ُماعة أن َيعل مع كل أهل بيت مثلهم وقال، والتقنع بالكفاية

 .(20)أحد عن نصف قوته(

 :المشرقة إضافة لما سبقوإليك أخي الكريم بعض الصور 

َل بإَن َسعإد  : َعنإ َأِِب َحاِزم  َقاَل  َرَأة  بِ : َقاَل ، ÷َسِمعإت  َسهإ َدة  َجاَءِت امإ إ َدة  : َقاَل ، ب  إ وَن َما الب  ر  : َفِقيَل َله  ؟ َأَتدإ

وج  ِف َحاِشَيتَِها، َنَعمإ  َلة  َمنإس  وَكَها: َقاَلتإ ، ِهَي الَشمإ ت  َهِذِه بَِيِدي َأكإس   إيِِن َنَسجإ
ِ
وَل اّلَل  َفَأَخَذَها النَبِّي ، َيا َرس 

إَتاًجا إَِليإَهاملسو هيلع هللا ىلص  ه  َفَخَرَج إَِليإنَا َوإَِّنَ ، ِم  مِ ، ا إَِزار  ل  ِمَن الَقوإ  : َفَقاَل َرج 
ِ
وَل اّلَل نِيَها، َيا َرس  َفَجَلَس . "َنَعمإ ": َفَقاَل . اكإس 

لِسِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِّي  َم َرَجعَ ، ِف اَْلجإ َسَل ِِّبَا إَِليإهِ ، ث  م  ، َفَطَواَها ث َم َأرإ َسنإَت : َفَقاَل َله  الَقوإ َت لَ ، َسَألإتََها إَِياه  ، َما َأحإ َقدإ َعلِمإ

ّد َساِئالً ل  ، َأَنه  َل َير  َم َأم وت  : َفَقاَل الَرج  وَن َكَفنِي َيوإ  َما َسَألإت ه  إَِل لِتَك 
ِ
ل  ، َواّلَل  .(21) َفَكاَنتإ َكَفنَه  : َقاَل َسهإ

                                                           

 (. 5392صحيح البخاري ) (18)

 (. 2059صحيح مسلم ) (19)

 (. 9/471َشح صحيح البخاري لبن بطال ) (20)

 (. 2093صحيح البخاري ) - (21)
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  بإن   َأَنس   وف إيثار اْلصار يقول
وَن اَْلِدي: َقاَل ، ÷َمالِك  نِي  -َوَليإَس بَِأيإِدَّيِمإ ، نََة ِمنإ َمَكةَ َلَم َقِدَم اْل َهاِجر  َيعإ

ِض َوالَعَقارِ  -َشيإًئا  َل اْلَرإ م  اْلَنإَصار  َعىَل َأنإ ]ص، َوَكاَنِت اْلَنإَصار  َأهإ  :َفَقاَسَمه 

َل َعام  166  مإ ثَِمَر َأمإَواهِلِمإ ك  عإط وه  م  الَعَمَل َواَْلئ وَنةَ ، [ ي  وه  ف   .(22)َوَيكإ

  هذا النوع من اإليثار فإنه منقطع النظيوانظر إل

ف   َِن بإن  َعوإ  : ÷َقاَل َعبإد  الَرْحإ
ِ
ول  اّلَل نَا اَْلِدينََة آَخى َرس  ِد بإِن الَربِيعِ ملسو هيلع هللا ىلص  َلَم َقِدمإ َ َسعإ َفَقاَل َسعإد  ، َبيإنِي َوَبيإ

ثَر  اْلَنإَصاِر َماًل : بإن  الَربِيعِ  َف َماَِل  َفَأقإِسم  َلَك ، إيِِن َأكإ رإ َأَي ]ص، نِصإ َجَتَي َهِويَت َنَزلإت  َلَك 53: َوانإظ  [ َزوإ

َتَها، َفِإَذا َحَلتإ ، َعنإَها َنِ : َقاَل ، َتَزَوجإ وق  ِفيِه َِتَاَرة  : َفَقاَل َله  َعبإد  الَرْحإ : َقاَل ؟ َل َحاَجَة َِل ِف َذلَِك َهلإ ِمنإ س 

وق  َقيإن َقاع   َنِ  َفَغَدا: َقاَل ، س  ن  ، إَِليإِه َعبإد  الَرْحإ  َوَسمإ
وَ : َقاَل ، َفَأَتى بَِأِقط  د  َم َتاَبَع الغ  َِن ، ث  َفَم َلبَِث َأنإ َجاَء َعبإد  الَرْحإ

َرة   فإ  ، َعَليإِه َأَثر  ص 
ِ
ول  اّلَل َت ": ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل َرس  َرَأًة ِمنَ : َقاَل ، "؟ َوَمنإ ": َقاَل ، َنَعمإ : َقاَل ، "؟ َتَزَوجإ : َقاَل ، اْلَنإَصارِ  امإ

َت " قإ  ِمنإ َذَهب  : َقاَل ، "؟ َكمإ س 
ِلإ َوَلوإ بَِشاة  ": ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل َله  النَبِّي ، -َأوإ َنَواًة ِمنإ َذَهب   -ِزَنَة َنَواة   (23)"َأوإ

 .وهذا إيثار باْلياة ف زمن اْلثرة بحطام الدنيا الباَل

َنا: ابإن  اْلإ بَاَرِك َقاَل  قال - َبَ َسيإ   َأخإ َمر  بإن  َسِعيِد بإِن َأِِب ح  َذيإَفَة ، َحَدَثنِي ابإن  َسابِط  ، ع  ِم بإَن ح  ه  َأَن َأَبا َجهإ َأوإ َغيإ 

وِك َأطإل ب  ابإَن َعِمي: الإَعَدِوَي َقاَل  م  َم الإَيإ  ، انإَطَلقإت  َيوإ
 
لإت  ، َوإَِناء  ، َوَمِعي َشنَة  ِمنإ َماء َرَمق  َسَقيإت ه  ِمَن  إِنإ َكاَن بِهِ ": َفق 

 
ِ
َهه  ، الإَمء ت  بِِه َوجإ لإت  َله   "َفِإَذا َأَنا بِِه َينإَشغ  ، َوَمَسحإ ِقيَك : َفق  ول  ، َفَأَشاَر َأنإ َنَعمإ ؟ َأسإ ل  َيق  َفَأَشاَر ابإن  َعِمي ، آهِ : َفِإَذا َرج 

َو ِهَشام  بإن  الإَعاِص ، َأِن انإَطلِقإ بِِه إَِليإهِ  ِرو بإِن الإَعاصِ َفِإَذا ه  و َعمإ لإت  ، َفَأَتيإت ه  ، َأخ  ِقيَك : َفق  ول  ؟ َأسإ ، آهِ : َفَسِمَع آَخَر َيق 

                                                           

 (2630( ح )165/ 3صحيح البخاري ) (22)

 (. 2048( ح )52/ 3صحيح البخاري ) (23)
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َو َقدإ َماَت ، َفَأَشاَر ِهَشام  َأِن انإَطلِقإ بِِه إَِليإهِ  َو َقدإ َماَت ، ث َم َرَجعإت  إَِل ِهَشام  ، َفِجئإت ه  َفِإَذا ه  ، يث َم َأَتيإت  ابإَن َعمِ ، َفِإَذا ه 

َو َقدإ َمات  (24)َفِإَذا ه 

 والحمد هلل رب العالمين

                                                           

 (. 525( ح )185/ 1الزهد والرقائق لبن اْلبارك والزهد لنعيم بن ْحاد ) (24)
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