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 ىم  مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ

 ٙٗالكيف:  َّ من خن حن جن يم
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 الزوح الطاىزج  إىل 

 و احلضي الذافئ الذي افتقذًاه ًثع احلناى  إىل 
 رحمها هللا ::.. ღ..:: أمي الغالية  

 

 إىل رهش الزجولح والتضحيح

 اسداد افتخارإىل هي دفعين إىل العلن وتو 

  ::..ღ  ..:: أبي العزيز 
 

 إىل هي ىن أقزب إيلَّ هي روحي

 واصزاري عشَّتيم وهبن استوذ إىل هي شاركين حضي األ

 ::.. ღ..:: إخىتي  
 

 إىل هي آًسين يف دراسيت وشاركين مهوهي

 تذكاراً وتقذيزاً

 ::..ღ زوجتي الغالية ..:: 
 

 وأخص فاضلاأل أساتذتيإىل 
 ::.. لعامىديد.وليد ا..:: 

 

 لشاهخإىل ىذا الصزح العلوي ا

 إىل جاهعيت
 ..:: الجامعة اإلسالمية ::..

 

 إليكن مجيعاً أىذي ىذا العول املتواضع
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 الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، كبعد:
 في لي كبارؾ ككفقني، عمي   ضلكف أنعـ الذي كتعالى، سبحانو هللا ىك عميو كأثني أشكر مف أكؿف

كل مف لأتقدـ بجزيل الشكر  ثـ، سمطانو كعظيـ كجيو لجبلؿ ينبغي كما كالشكر الحمد فمو كقتي
الذي أشرؼ وليد العامودي، / الدكتور كالشكر مكصكؿ إلىساعدني في إتماـ ىذا الجيد المتكاضع، 

اتو النيرة، كغمرني بسعة صدره، كطبلقة مف البدء إلى الختاـ، كالذي أتحفني بتكجييعمى ىذه الرسالة 
 كجيو رغـ مشاغمو كأعباءه الكثيرة فجزاه هللا كل خير.

 كما أتفضل بجزيل الشكر ألستاذي الجميميف ، عضكي لجنة المناقشة :
 حفظو هللا . جماؿ محمود اليوبي ،  الدكتور / األستاذ فضيمة 

 حفظو هللا .زياد إبراىيـ مقداد ،  فضيمة الدكتور /
لقبكليما مناقشة ىذا البحث كلما بذلكه مف جيد في قراءة ىذا البحث ، كأسألو سبحانو أف ينفعني 

 بإرشاداتيما في إثراء البحث .
 ال يفكتني تسجيل تقديري إلى الجامعة اإلسبلمية لما تبذلو مف جيكد حثيثة لبلرتقاء بالمستكى العممي،

 .كمكظفي المكتبات في ىذه الجامعةألمناء كمف ثـ الشكر الجزيل  كخاصة كمية أصكؿ الديف
ـ لي  ـ كلك بدعكة صالحة، أسأؿ هللا  معركفاكالشكر الجزيل إلى كل مف قد  أك ساىـ كنصح كبذؿ كَقد 

 أف يجزييـ خير الجزاء، كأف يقبل ىذا العمل خالصًا لكجيو الكريـ.
 
 
 
 
 
 

الباحث
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 املقدمة 

 
كتبػػارؾ الػػذي جعػػل فػػي السػػماء  ،ف نػػذيراً ب عمػػى عبػػده ليكػػكف لمعػػالميالحمػػد  الػػذي أنػػزؿ الكتػػا

 كمبشراً  ، كصمى هللا كسمـ كبارؾ عمى النكر الذي بعث بالحق ىادياً منيراً  كقمراً  كجعل فييا سراجاً  بركجاً 
 أما بعد : ،منيراً  إلى هللا بإذنو كسراجاً  ، كداعياً كنذيراً 

يػاة الػدنيا كمػا قػاؿ هللا عػز ح، فيػكمف زينػة الالماؿ محبب إلى النفس البشػريةأف فيو ال شؾ فمما 

، كىػػػػك عصػػػػب الحيػػػػاة كعميػػػػو قكاميػػػػا،   َّ جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ: كجػػػػل

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱفيشرع لئلنسػاف السػعي إلػى تحصػيمو لسػد حاجاتػو كمتطمباتػو، كلكػف مػف المعمػـك أنػو فتنػة كمػا قػاؿ هللا:

، كلػػذلؾ فقػد يحمػل حػػب المػاؿ اإلنسػػاف  ٕٛاألنفػاؿ:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
عمى سمكؾ طرائق غير مشركعة في كسبو، كىذا شيء مبلحظ فػي معظػـ المجتمعػات كلؤلسػي، حيػث 
عػدـ المبػاالة عنػػد بعػض النػػاس فػي تحػػري الحػبلؿ مػػف الحػراـ كالمشػػركع مػف الممنػػكع فػالميـ عنػػدىـ أف 

ـَ أنفقو ؟يجمعكا كيجمعكا، كقد تناسى ىؤالء أ  ف العبد سيسأؿ عف مالو سؤاليف، مف أيف اكتسبو ؟ كِفي

 :تحت عنكاف كألجل ذلؾ فإني قد عزمت عمى الكتابة في ىذا المكضكع 
 "دراسة موضوعية" كسب الماؿ في ضوء القرآف الكريـ
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 املقدمة 

 أىمية الموضوع: :أولا 
 كثيرة. ياتآعناية القرآف الكريـ بمكضكع الماؿ حيث كرد ذكره في  -1
 ضركرة الكقكؼ عند حدكد هللا بالتزاـ الحبلؿ كالكي عف الحراـ. -2
 احتكاء البحث عمى معاني مفيدة لمقارئ حكؿ مكضكع الماؿ. -3

 : بواعث اختياره:ثانياا 
 بياف اىتماـ اإلسبلـ بالكسب الحبلؿ كنييو عف الكسب الحراـ. -1
 بناء المجتمعات كالدكؿ.إشعار األمة بأىمية كسب الماؿ الطيب كدكره في  -2
 .اآلخرةثار كسب الماؿ سكاء الحبلؿ منو أك الحراـ عمى صاحبيا في الدنيا ك آبياف  -3

 : أىداؼ البحث:ثالثاا 
 في نيل مرضاتو كجنتو. ابتغاء مغفرة هللا كطمعاً  -1
 بياف طرؽ كسب الماؿ المشركعة كغير المشركعة. -2
 لمشركعة لكسب الماؿ كآثارىا. تحذير المجتمع المسمـ مف الطرؽ غير ا -3
المسػػػاىمة فػػػي إثػػػراء المكتبػػػة اإلسػػػبلمية، كتػػػزيف المراكػػػز المتخصصػػػة بيػػػذا المكضػػػكع الػػػذي  -4

 يعتبر مف األىمية بمكاف في حياة المسمـ.       
 : طبيعة عمل الباحث:رابعاا 

 تية:آلالباحث المنيج االستقرائي حسب منيج التفسير المكضكعي كذلؾ كفق الخطكات ا اتبع
يػػػات التػػػي تتحػػػدث عػػػف طػػػرؽ كسػػػب المػػػاؿ كدراسػػػتيا دراسػػػة مكضػػػكعية مػػػف كتػػػب جمػػػع اآل -1
 التفسير.
 مف المباحث. يات الى مجمكعات كل مجمكعة تتحدث عف مكضكع كتمثل مبحثاً تقسيـ اآل -2
 االستعانة بمصادر التفسير القديمة منيا كالحديثة. -3
قػة كعنايػة، فػإذا تصػرفت فييػا اختصػارًا أك تبػديبًل تكثيق ما سيتـ نقمو مف أقكاؿ كنصكص بد -4

ف كاف التصرؼ يسيرًا، قمت:  بتصرؼ.    أك تقديمًا أك تأخيرًا أك لزيادة بياف، قمت: انظر، كا 
 نيػػة إلػػى سػػكرىا كذكػػر اسػػـ السػػكرة كرقميػػا ككتابتيػػا فػػي مػػتف البحػػث تجنبػػاً آيػػات القر عػػزك اآل -5

 إلثقاؿ الحكاشي.
 المكضكعي مف خبلؿ تقسيـ البحث إلى مقدمة كتمييد كفصكؿ. اتباع منيج التفسير -6
ضافة كل جديد. -7  ربط المكضكع بالكاقع المعاصر ما أمكف كا 
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 املقدمة 

 بياف معاني المفردات الغريبة بالرجكع الى المعاجـ المغكية األصيمة. -8
 الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف كالذيف سترد أسماؤىـ خبلؿ البحث. -9
 كنقل حكـ العمماء عمييا ما أمكف. عممياً  الكاردة تخريجاً  تخريج األحاديث -10
 كأخيرًا سكؼ يذيل البحث بخمس فيارس كىي :  -11

 . فيرس لآليات الكريمة 
 .فيرس لؤلحاديث النبكية 
 .فيرس لؤلعبلـ المترجـ ليـ 
 .فيرس لممصادر كالمراجع 
 .فيرس المكضكعات 

 : الجيود السابقةخامساا 
األبحػػػاث كالدراسػػػات العميػػػا فػػػي الجامعػػػات، كمراسػػػمة مركػػػز فيصػػػل بعػػػد االطػػػبلع عمػػػى فيػػػارس 

 ، كلكنػػي كجػػدت فػػي اإلنترنػػتلمدراسػػات لػػـ أجػػد رسػػالة كتبػػت فػػي ىػػذا المكضػػكع كبيػػذا العنػػكاف تحديػػداً 

 عممية  أسماء لرسائل
        :تيةبالعناكيف اآل

لؤلسػػػتاذ ييػػػكذا  رسػػػالة ماجسػػػتير بعنػػػكاف قأصػػػكؿ العقػػػكد الماليػػػة فػػػي ضػػػكء القػػػرآف الكػػػريـ   -1
 حسيف.
 رسالة ماجستير بعنكاف قالماؿ في القرآف الكريـ  رسالة ماجستير لؤلستاذة منيرة الحامد. -2

كعنػػد النظػػر فػػي مضػػاميف كمفػػردات ىػػذه األبحػػاث كجػػدتيا تختمػػي عمػػا فػػي داخػػل بحثػػي، كأرجػػك 
  .مف هللا عز كجل العكف كالتكفيق كالقبكؿ

 خطة البحث:سادساا: 
 ييد ، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة.مبحث مف مقدمة، كتيتككف ىذا ال
كتشػػػتمل عمػػػى أىميػػػة المكضػػػكع كبكاعػػػث اختيػػػاره، كأىػػػداؼ البحػػػث، كطبيعػػػة عمػػػل الباحػػػث،  المقدمػػػة:

 كالجيكد السابقة، كخطة البحث. 
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 املقدمة 

 التمييد

 مفيـو الماؿ وأنواعو وأىميتو ومشروعية السعي لكتسابو

 وفيو :
 . حاً تعريي الماؿ لغة كاصطبل أولا:
 اف الكريـ.ءأىمية الماؿ في القر  ثانياا:
 اف الكريـ.ءأنكاع الماؿ في القر  ثالثاا:
 مشركعية السعي لكسب الماؿ. رابعاا:

 الفصل األوؿ
 .ةالمشروع كسبال أنواع  

 وفيو ثالثة مباحث:
 .المشروع مف خالؿ الجيادالماؿ كسب  المبحث األوؿ: 

 وفيو ثالثة مطالب:
 نيمة.الغ المطمب األوؿ:
 الفيء. :المطمب الثاني
 .النفل: المطمب الثالث

 .مف خالؿ الميف المشروعةالماؿ كسب  المبحث الثاني: 
 وفيو مطمباف:

 . ليا األنبياء مزاكلة أشار القرءاف إلى ميفالمطمب األوؿ: 
 لة األنبياء ليا.ك ف إلى مزاءاميف لـ يشر القر المطمب الثاني: 
 .لوسائل المشروعةبا الماؿ سبكالمبحث الثالث: 

 مطالب: ثمانيةوفيو 
 الكصية.المطمب األوؿ: 
 .الميراث: المطمب الثاني
 : الزكاة.المطمب الثالث
 .الصدقة: المطمب الرابع
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 املقدمة 

 .ديةيال المطمب الخامس:
 المقطة.المطمب السادس: 
 مكاتبة العبيد.المطمب السابع: 
 الدية.المطمب الثامف: 

 الفصل الثاني
 .لمشروعأنواع الكسب غير ا

 وفيو ثالثة مباحث:
 .غير المشروع مف خالؿ الجيادالماؿ  كسب  المبحث األوؿ: 

 :مطمبيفوفيو 
 : الغمكؿ مف الغنيمة.المطمب األوؿ
 التجسس عمى المجاىديف ألجل الماؿ.: المطمب الثاني

 .بالميف غير المشروعة الماؿ  كسب المبحث الثاني: 
 مطالب: ستةوفيو 

 اء.  : البغالمطمب األوؿ
 : الغناء. المطمب الثاني
 : السحر.  المطمب الثالث
 صناعة التماثيل .  المطمب الرابع:

 صناعة الخمكر.المطمب الخامس: 
   التسكؿ.المطمب السادس: 
 .بالوسائل غير المشروعة الماؿ كسب المبحث الثالث : 

 مطالب: تسعةوفيو 
 .السرقة: المطمب األوؿ
 .الغصب المطمب الثاني:

 . الرشكة: مب الثالثالمط
   الربا. المطمب الرابع:
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 املقدمة 

 الميسر.: المطمب الخامس
 .أكل أمكاؿ اليتامى: المطمب السادس
 .حرماف الكرثة مف الميراث: المطمب السابع
 الغش. المطمب الثامف:
 المتاجرة بالديف. المطمب التاسع:

 الفصل الثالث
 آثار كسب الماؿ عمى صاحبو في الدنيا واآلخرة. 

 مبحثاف: وفيو
 المبحث األوؿ: آثار الكسب الحالؿ في الدنيا واآلخرة.

 :وفيو مطمباف
 آثار الكسب الحبلؿ في الدنيا.  المطمب األوؿ:
 .اآلخرةالكسب الحبلؿ في  أثرالمطمب الثاني: 

 المبحث الثاني: آثار الكسب الحراـ في الدنيا واآلخرة.
 :وفيو مطمباف

 في الدنيا. آثار الكسب الحراـ المطمب األوؿ:
 .اآلخرةالكسب الحراـ في  أثر  المطمب الثاني:

 كتشتمل عمى أىـ النتائج كالتكصيات.الخاتمة: 
 الفيارس العامة:

 فيرس اآليات القرآنية. -1
 فيرس األحاديث النبكية. -2
 فيرس المصادر كالمراجع. -3
 فيرس المكضكعات. -4
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نواعه وأهنيته ومشروعية أمفهوم املال و

السعي الكتسايه
 التنهيد

 التمييد
 ة السعي لكتسابومفيـو الماؿ وأنواعو وأىميتو ومشروعي

 لغة واصطالحاا: الماؿأولا: تعريف 
 .  1ق"  كالجمع أمكاؿ ما ممكتو مف جميع األشياء" قاؿ ابف منظكر الماؿ لغة:
الماؿ في األصل: مػا يمممكػؾ مػف الػذىب كالفضػة، ثػـ أطمػق عمػى كػل مػا يمقتنػى "قاؿ ابف األثير: ك 

ـ   اإلبلعنَد العرِب عمى  كَأكَثرم ما يمطَمقم الماؿم  كيمممكؾ مف األعياف.   .  2ق " ، أَلنكيا كانت َأكَثَر َأمكاِلِي
ػػلم  َمػػاؿَ : كيقػػاؿ كيؤنػػث، كيػػذكر معػػركؼ كالمػػاؿ ؿَ  الركجم  ذا كصػػار َمالمػػوم، َكثمػػرَ  إَذا َمػػااًل  يمَمػػاؿم  َكَتَمػػكك

ؿم  َما الفقياء كقكؿ ماؿ، ِؼ، ِفي َمااًل  يمَعد   َما َأي   يمَتَمكك ـم  البادية أىل دعن كالماؿ ال عمر   .  3ق النكَع
 ألنو َمااًل، كسمي ماؿ، جمع فاألمكاؿ: "فارس ابف قاؿ الطبع، إليو يميل ألنو ماال، الماؿ كسمي

 .    4ق "بالقمكب الناس إليو يميل
   ا:اصطالح الماؿ

 بسػبب لػؾكذ حقيقتػو، في آرائيـ لتبايف نظراً  لمماؿ، االصطبلحي المعنى تحديد في العمماء آراء اختمفت 
 :يمي كما كذلؾ يعد، ال كما ماالً  يعد فيما األعراؼ اختبلؼ

ػِمَيا، مػف َكَسػبَ  كمػا الماشية ىك الماؿ: "بقكلو الرازي  عرفو -1 كلكػف ىػذا عمػى سػبيل  .  5ق "َكِنَتاِجَيػا َنس 
 المثاؿ كليس عمى سبيل الحصر .

فمػ مػاؿ جمػع كاألمػكاؿ: بقكلو عرفو فقد عاشكر ابف أما -2  نظػاـ إقامػة قػدر يكػكف  بقػدره مػا"  بأنػو وم َكنمَعرِ 
ِسػػيِنيكاتِ  كالحاجيػػات، الضػػركريات، تنػػاكؿ فػػي النػػاس أفػػراد معػػاش  حاصػػبل حضػػارتيـ مبمػػ  بحسػػب َكالتكح 
كلكػػػف ىػػػذا  .   7ق  مكتسػػػباق أي كمفػػػة فيػػػو بسػػػعي حاصػػػبل يكػػػكف  أف عنػػػده بالكػػػدح كالمػػػراد،    6ق "بكػػػدح

  كالمير كالميراث كاليدية .فيناؾ ماؿ مكتسب بغير كدح  تعريي ال يستكعب جميع أصناؼ الماؿ ،
                                                           

   .3/446 ، كانظر: المخصص البف سيده ، ق11/635لساف العرب: باب البلـ، فصل: الميـ ق (1)
  .4/373النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير، ق (2)
 ، كالنياية في غريب الحديث كاألثر، ابف 2/586الحمكي، قانظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  (3)

  .4/373األثير، ق
  .123حمية الفقياء، ابف فارس، قص: (4) 
  .32/352التفسير الكبير، الرازي، ق(5) 
  .2/187التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ق (6)
  .188/ 2انظر: المرجع السابق، ق (7)
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 بكػػل يػػأتي أف يمكػػف شػػيء إلػػى نصػػرفو أننػػا إال يتمػػكؿ، مػػا كػػل ىػػك المػػاؿ: "بقكلػػو الشػػعراكي  كعرفػػو -3
 .   1ق" شيء كل بالنقد نشتري  ألننا الغمبة؛ لو كأصبحت بالنقد، كأسميناه متمكؿ

 : المختار التعريف 
 :كىك خمص إلى تعريي يرى أنو أكثر شمكال كدقةثـ  ريفات السابقة استفاد الباحث مف التع

 بيػنيـ، فيمػا النػاس عامل بوكت ،شرعا بو لبلنتفاع اصالحكاف ك  كلو قيمة ،  مكتسبًا، كاف ماكل ق
  . الكاحد البمد داخل شرعا كعرفا  فكاف معتبرا
 مػاال يعػد فيمػا آلخػر بمػد فمػ األعػراؼ اخػتبلؼ بسبب كذلؾ - الكاحد البمد في – التعريي كتقييد

 .يعد ال كما
 في القرءاف الكريـ الماؿأىمية ثانياا: 

، مفػرًدا كجمًعػا، معرًفػا كمنكػًرا، مضػاًفا مػرات عديػدة اعمـ أف لفظ "الماؿ" في القػرءاف الكػريـ ذكػر 
صػػة كمنقطًعػػا عػػف اإلضػػافة، كال شػػؾ أف دكراف المػػاؿ بيػػذه الكثػػرة فػػي كتػػاب هللا دليػػل عمػػى النظػػرة الخا

لئلسبلـ كاالىتماـ الشديد بو ، فالماؿ عصب الحياة ، كعميو قكاميا ، كال يمكف أف تتقدـ الحياة بدكنػو ، 
فبو يعمر اإلنساف األرض التي استخمفو هللا فييا ، كلذلؾ نيي هللا عػز كجػل عػف إعطػاء المػاؿ لمسػفياء 

أجػػل إقامػػة مصػػالح العبػػاد  يػػا المقصػػكد ، كمػػا كجػػدت األمػػكاؿ إال مػػفيفػػإنيـ سيصػػرفكنيا فػػي غيػػر كج
 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ كا عمػػػػػػػار الػػػػػػػببلد ، قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى :

 .(5 )النساء: َّ مص خص حص مس خس حس

لمعاشػػكـ كصػػبلح ديػػنكـ،  "أي : ، َّٱٱجخ  مح جح مج حج ُّقػػاؿ القرطبػػي : قكلػػو تعػػالى : 
ؿ إلػى غيػر رشػيد أف يسمـ المػا عز كجل، كنيي   2قفبل تؤتكا السفياء أمكالكـ التي تصمح بيا أمكركـ " 

، ك نيػي النبػي صػمى هللا عميػو (6 النسػاء:)  َّٱ خف حف  جف مغ جغ مع جعٱٱُّ :فقاؿ
إف هللا كػره لكػـ ليػل ولػاؿ وكثػرة السػؤاؿ  )كسمـ عف إضاعة الماؿ في أي كجو مػف كجػكه العبػث فقػاؿ 

ضاعة الماؿ  .  3ق(وا 

                                                           

  .2/731تفسير الشعراكي، ق (1)
  .5/31الجامع ألحكاـ القرءاف لمقرطبي، ق(2) 
، كصػححو األلبػاني فػي 5720، ح 13/28باب ذكر الخبر المػدحض ، كتاب الحظر كاإلباحة،صحيح ابف حباف ،(3) 

 .685الصحيحة ح
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الصبلة كالسبلـ:  فبل شؾ أف الماؿ ضركري كنافع جدا إذا كضع في مكانو الصحيح ، قاؿ عميو
. فبالمػاؿ تػنيض   2ق (نعـ الماؿ الصػال  لمرجػل الصػال  )، كقاؿ:   1ق (ما نفعني ماؿ كماؿ أبي بكر )

سػػػتقر تالػػػدكؿ ، كتبنػػػى المؤسسػػػات، كالمشػػػافي، كالمػػػدارس ، كالشػػػركات ، كتصػػػرؼ ركاتػػػب العػػػامميف ، ف
 الحياة ، كيعـ الرخاء، فتصبح الدكلة المسممة آمنة مطمئنة  .

الماؿ يعد لمجياد كيتأىب إليو ، كال يقكـ الجياد بدكف الماؿ،  كلذلؾ قدـ هللا الماؿ عمى النفس كب

، فالجيػاد (20 :)التوبة َّٱٱخك حك  جك مق حق مف ُّٱفي الجياد في معظـ اآليات  :
 يسبقو إعداد كاإلعداد يحتاج لمماؿ لشراء أك صناعة العتاد كالسبلح . 

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱلاؿ تعالى:

 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص

، كال ننسى يكـ العسرة يػكـ أف عجػز بعػض الصػحابة ( 55)األنفاؿ: َّ لك خك حك جك مق

ملسو هيلع هللا ىلص  يطمبػكف مػا  النبػيالفقراء عف المشاركة فػي الغػزك لعػدـ قػدرتيـ عمػى امػتبلؾ الظيػر ، كجػاءكا  إلػى 

 مك لك اك ُّٱٱٱ:قػاؿ تعػالىيكفر ليـ ذلؾ، فتكلكا كىـ يبكػكف يحممكف عميو ، فمـ يستطع النبي أف 

 ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك

 مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي

 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت

كقد جاء عثماف رضى هللا عنػو كأرضػاه  يكميػا كأنفػق مػا لػـ ينفقػو غيػره ، ،  (92-91 )التوبة: َّ جض

" يقكؿ فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  .  3ق " ما ضر عثماف ما صنع بعد اليـو

                                                           

، كصححو األلباني في الصحيحة 94، ح 1/36باب فضل ابي بكر الصديق ،كتاب اإليماف ، أخرجو ابف ماجة ،  (1)
 . 2718ح 
 .   3756، كصححو األلباني  في مشكاة المصابيح ح  791، ح4/197حمد أمسند  (2)

، كحسػػػنو  3701، ح 3/206بػػػاب مناقػػػب عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف رضػػػي هللا عنػػػو  ،  كتػػػاب المناقػػػب ، سػػػنف الترمػػػذي،(3) 
 .2920األلباني في صحيح الترمذي ح
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كبالماؿ تبنى بيكت هللا سبحانو كتعالى التي تقاـ فييا الصمكات الخمس ، كمجالس الذكر ، كحمق العمػـ 

  هن من خن حن جن مم ُّٱلػػػػػاؿ تعػػػػػالى: ، كيربػػػػػى الجيػػػػػل المسػػػػػمـ الػػػػػذي يعتػػػػػز بدينػػػػػو كعقيدتػػػػػو ، 

 (.36 )النور:  َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه
 بيتػامف بنى هلل مسجداا بنػى هللا لػو ) :كقد رغب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في اإلنفاؽ عمى بناء كاعمار المساجد فقاؿ 

 .   1ق (في الجنة
كبالمػػػاؿ البػػػال  لمنصػػػاب تجػػػب الزكػػػاة عمػػػى المسػػػمـ ، فيحػػػدث التكافػػػل المجتمعػػػي ، كتسػػػكد ركح 

الغني يعطي عمى الفقير كالفقير يدعك لمغنى بالبركة لو فػي األخكة كالمحبة بيف أفراد المجتمع الكاحد، ف
مالػػو، بػػداًل مػػف أف تسػػكد ركح الكراىيػػة كالبغضػػاء بػػيف الغنػػي كالفقيػػر بسػػبب الشػػح كالبخػػل المكجػػكد فػػي 

 .(12 )المعػارج: َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱلػاؿ تعػالى : الطبقة الغنية، 

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱولػػػػػاؿ تعػػػػػػالى :

ككذلؾ ركف الحج ال يجػب عمػى ، (4-1المؤمنوف:) َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن

المسمـ إال إذا كاف مستطيعًا بدنيًا كماليًا ، فيك يمتمؾ صحة كقدرة عمػى السػفر كأداء المناسػؾ ، ك مػااًل 

 مت خت حت  جت هب مب خب حبُّلػػاؿ تعػػالى: يمكنػػو مػػف الكصػػكؿ لتمػػؾ المشػػاعر المقدسػػة، 

 (97 ف:ؿ عمراآ) َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت

لػاؿ عفاؼ النفس بػالحبلؿ يحتػاج إلػى المػاؿ ، فينػاؾ الميػر الػذي يجػب بذلػو لمزكجػة ا  كالزكاج ك

، كىنػػاؾ النفقػػة عمػػى الزكجػػة كالعيػػاؿ فيػػي  (4: النسػػاء) َّٱيي ىي ني  مي  ُّٱٱتعػػالى :

 (.233 البقرة:)  َّٱجخ مح  جح مج حج مث ُّ كاجبة عمى الزكج

فيػػو مػػف مشػػقة الكػػد كالعمػػل ، كيسػػتكف فيػػو مػػف الحػػر  ككػػذلؾ البيػػت الػػذي يسػػكف فيػػو اإلنسػػاف كيسػػتريح 
 كالقر، كيجتمع فيو بزكجو كأكالده يحتاج إلى الماؿ لشرائو أك بنائو.

 القرءاففي  أنواع الماؿثالثاا: 
فػي  أغمبيػا جمػع، متعػددة مػف المػاؿ  صنافاً أذكر قد  القرءافف أننا نجد إالكريـ ف القرءافعند النظر في 

لػػاؿ  أخػػرى، آيػػاتفػػي ، كجػػاء غيرىػػا كالحػػرث ،ذىب كالفضػػة ، كالخيػػل ، كاألنعػػاـكاحػػدة ، كىػػي الػػ آيػػة
                                                           

، كصححو األلباني، انظر: حديث رقـ  318، ح 1/420باب فضل بناء المساجد  كتاب الصبلة ، سنف الترمذي ،(1) 
 في صحيح الجامع. 6127: 
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 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى :
 مج حج مث هتمت خت  حت جت هبمب خب حب جب  هئ

  (.14ؿ عمراف: آ) َّ مح جح

قاؿ العمماء : ذكر هللا تعالى أربعة أصػناؼ مػف المػاؿ ، كػل نػكع مػف  "قاؿ القرطبي رحمو هللا : 
و صػػػني مػػػف النػػاس ؛ أمػػػا الػػػذىب كالفضػػػة فيتمػػػكؿ بيػػا التجػػػار ، كأمػػػا الخيػػػل المسػػػكمة المػػاؿ يتمػػػكؿ بػػػ

 فيتمػػكؿ بيػػا الممػػكؾ ، كأمػػا األنعػػاـ فيتمػػكؿ بيػػا أىػػل البػػكادي ، كأمػػا الحػػرث فيتمػػكؿ بيػػا أىػػل الرسػػاتيق
 "ع، فأمػا النسػاء كالبنػكف ففتنػة لمجميػ منػو قالريي كالقرى  فتككف فتنة كل صػني فػي النػكع الػذي يتمػكؿ

  1ق
صػناؼ ، جميػع ىػذه األبكؿ مػيت أك أميػراً  ، فإننػا قػد نػرى تػاجراً  ىػذا كػبلـ أغمبػيكيرى الباحػث أف 

  يتمكؿ بالزراعة كىكذا. يتمكؿ باألنعاـ ، كبدكياً  كقد نرى ريفياً 
 كىذه ىي األنكاع حسب سياؽ االية :

 أولا: الذىب والفضة
 ، ففي اجتماعيمااف كتارة منفرداف تارة مجتمعالكريـ   القرءاففي ىما كقد جاء ذكر  

 .(14ؿ عمراف:)آ َّٱهئ مئ خئ حئ جئ ُّسبحانو:  ولول

 مػا كىػك المػاؿ، مف المحكمة العقدة فمعناه    القنطارق  لفظ أما  " رضا :رشيد يقكؿ الشيخ دمحم 
 ترجػػع معنػػاه فػػي األقػػكاؿ كسػػائر عنػػدي فيػػو األصػػل ىػػك ىػػذا. الصػػرة أك بالصػػر اآلف التجػػار عنػػو يعبػػر
 .  2ق " بعض عمى بعضو الكثير الماؿ أنو فمنيا ،إليو

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ :سبحانو ولوول 
  زث رث يت ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب زب
 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن  ام يل

 ( .35-34: التوبة) 

                                                           

  .3/36تفسير القرطبي، ق(1) 
  .3/200تفسير المنار، ق(2) 
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خػ " قاؿ الطاىر ابف عاشكر: ر مػااًل ، كيطمػق عمػى المػاؿ كالَكنز بفػتح الكػاؼ مصػدر كنػز إذا اد 
ػػا كجكبػػًا  مػػف الػػذىب كالفضػػة الػػذي يمخػػزف ، كمعنػػى  كال ينفقكنيػػا فػػي سػػبيل هللا أي النفقػػات الكاجبػػة : إم 

م ا كجكبًا عارضًا كالنفقة في الحج  الكاجبِ   .   1ق " مستمر ًا كالزكاة ، كا 

 خض حض  جض مص خص حص مس ٱُّٱٱفقولو تعالى:كأما في انفرادىما عف بعضيما البعض  
 مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض
، كىذا  تكعد شديد كتيديد أكيد لمكافريف بأنو لف يشفع ليـ عند هللا أحد كلف  (91ؿ عمراف: آ)  َّ  جل

 يقبل فدية مف أحد كلك أتى بمؤل األرض ذىبًا.

الجكع لمػا اسػتيقظكا مػف نػكميـ كشػعركا بػحيػث إنيػـ فػي قصػة أصػحاب الكيػي منفػردة  كذكرت الفضة 
 جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ُّٱلػػاؿ تعػػالى:  ،مػػنيـ لشػػراء الطعػػاـ  انتػػدبكا كاحػػداً ف
 حس  جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس
بػػػػدراىمكـ المضػػػػركبة مػػػػف  "أي: َّٱخسُّكمعنػػػػى  ، (19الكيػػػػف: ) َّ حف جف مغ  جغ
 يطمػق عمػػى الػكرؽ ك   .  2ق "التػي يكجػد بيػا الطعػاـ الػذي نحػف فػي حاجػة إليػو َّٱخص حصُّالفضػة، 

 .  3ق  الفضة، مضركبة أك غير مضركبة

 متمػكؿ، لكػل قيمػة كالفضة الذىب مف المعدنييف الحجريف خمق تعالى هللا إف" :  خمدكف  ابف قاؿ
ف الغالػػب، فػػي العػػالـ ألىػػل كالقنيػػة الػػذخيرة كىمػػا  لقصػػد ىػػك فإنمػػا األحيػػاف، بعػػض فػػي سػػكاىما اقتنػػى كا 

 كالقنيػة المكاسػب أصػل فيما بمعزؿ، عنيا ىما التي األسكاؽ، حكالة مف ماغيرى في يقع بما تحصيميما
 .  4ق " كالذخيرة
 
 
 
 

                                                           

  .10/176التحرير كالتنكير، ق (1)
  .  8/491الكسيط لمطنطاكي، ق(2) 
  .3/257نظر : البحر المديد في تفسير القرءاف المجيد، قا (3)
  .1/115دكفق مقدمة ابف خم (4)
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نواعه وأهنيته ومشروعية أمفهوم املال و

السعي الكتسايه
 التنهيد

    الخيل :ثانياا 
 جه ُّٱلػاؿ تعػالى:  مػرةقػد ذكػر الخيػل أكثػر مػف  القػرءافالكػريـ فإننػا نجػد أف  القرءافإذا نظرنا في 

 (.8 )النحل : َّ  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه  مه

 ، (13ؿ عمػػراف:)آ َّ حب جب ُّٱلػػاؿ تعػػالى: لمسػػكمة ، أخػػرى كصػػفت الخيػػل با آيػػةكفػػي 
ـ  ِإَلػػى َأفك ال َخي ػػَل " قػػاؿ الشػػيخ دمحم رضػػا: كقػػد اختمػػي المفسػػركف فػػي معنػػى المسػػكمة ،  ػػيم ضم فقػػد ذىػػب َبع 

َمَة ِىػػَي الركاِعَيػػةم  ِبيػػعِ  ،ال ممَسػػكك َبي ػػَر َكالرك ِكين َعػػِف اب ػػِف َعبكػػاَس َكَعػػف  َسػػِعيِد ب ػػِف جم ، َكِقيػػَل: ِىػػَي  َكىمػػَك َمػػر  ـ  َكَغي ػػِرِى
ـِ  َسَمةم َعَمى ال َقك  َياِت، َكِقيَل: ال ممر  َل َكاِف َكالشِ  َمةم ال ِحَسافم َأِك ال ممَعمكَمةم ِباأل  لن ِمَف ال َخي ػِل الركاِعَيػِة أقكؿ  ،ال ممَطيك َككم

َتِنيَيا  َمِة الكِتي َيق  َتَنى ِلمتِ َجاَرِة َكال ممَطيك ن َيا الكػِذي يمَتَنػاَفسم ِفيػِو. الكِتي تمق  َفػاَخَرِة ِمػف  َمتَػاِع الػد  ِنَيػاءم ِلم مم َغ  ال كمَبػَراءم َكاأل 
ػب َ  ػلك حم ػبِ  ال َخي ػػِل َحتكػى َيفمػكَؽ ِعن ػػَدهم كم ممػػك ِفػي حم مذمكمػة إف كانػػت  الخيػل ذهكىػػ .   1ق" َكِمػَف النكػاِس َمػف  َيغ 

 كتككف محمكدة إف استخدمت لمجياد في سبيل هللا، عمبلً  ،هللالمشر كالبعد عف هللا كا ىماؿ كاجبات  سبباً 
 .( 2)  60 :األنفاؿق َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱبقولو تعالى: 

،  كالشيء إذا تعددت أسػماؤه دؿ ىػذا عمػى شػرفو بأكثر مف اسـ  القرءافكنجد أف الخيل كرد ذكرىا في 
عتػاد الحػرب كعػدة القتػاؿ، فعمػى ظيكرىػا  ك مكانتو ، كقد كانت العرب ال تسػتغني عػف الخيػل فيػي مػف

 جت ُّٱٱلػػػاؿ تعػػػالى:يقػػػاتمكف ، كألرض المعركػػػة يقتحمػػػكف ، فيػػػي العاديػػػات التػػػى أقسػػػـ هللا بيػػػا، 
ثَػػػرم "  (1 )العاديػػػات: َّ خت حت ػػػِرَعاتم ِفػػػي َمِسػػػيِرَىا، َكَأك  : ال ممس  َمػػػعم َعاِدَيػػػَة، َكال َعاِدَيػػػاتم : جم كال َعاِدَيػػػاتم

َمَماِء َعَمى أَ  ـم َشأ ِف ال ِجَياِد ِفي َسِبيِل ّللاكِ ال عم ِظي دم َتع  ِك، َكال َقص  ك ِفي ال َغز  دم ، َتع   .  3ق "فك ال ممَراَد ِبِو ال َخي لم

 . كىي الجياد
   31 قص:َّ يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ لاؿ تعالى عف سميماف عميو السالـ : 

النفاسػة ، ككػاف سػميماف مكَلعػًا باإِلكثػار كالِجياد : جمع جػكاد بفػتح الػكاك كىػك الفػرس ذك الَجػكدة ، أي " 
عػف سػػميماف  مخبػػراً  قػػاؿ تعػالىكمػا  كىػي الخيػػر ،  4ق "مػف الخيػل كالفرسػػاف ، فكانػت خيمػػو تعػد بػػاآلالؼ

 (31 )ص: َّيل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ :أيضاً 

                                                           

  .3/200تفسير المنار، ق(1) 
  .3/168التفسير لمنير لمزحيمي، ق (2)

  .9/61أضكاء البياف، ق(3) 
  .23/255التحرير كالتنكير، ق (4)
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نواعه وأهنيته ومشروعية أمفهوم املال و

السعي الكتسايه
 التنهيد

: الخيػر قػاؿ الفػراء  ،كيعني بػالخير الخيػل ، كالعػرب تسػمييا كػذلؾ ، كتعاقػب بػيف الػراء كالػبلـ " 
 "  1ق( لخير إلى يـو القيامػةاالخيل معقود في نواصييا ): في كبلـ العرب كالخيل كاحد، ك في الحديث

 .  2ق "المنافع لما فييا مف كقيل : إنما سميت خيراً  فكأنيا سميت خيرا ليذا

   بييمة األنعاـ: ثالثاا 
فيككف ذلؾ ثمانية  ر كأنثى ،كالبقر كالغنـ كالمعز، ككل صني فيو ذك اإلبل: كىي أربعة أصناؼ

 جن  ىميم مم خم حم جم يل ملىل خل ُّٱ:كما قاؿ هللا عز ك جل، أزكاج 

 ىي مي خي حي يهجي ىه  مه جه ين ىن من خن حن

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي

 مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب  مبنب زب رب يئ

  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث

كمنيا ما ينفع  لمرككب كحمل األثقاؿ  ، كىذه األنعاـ كميا مسخرة  لؤلكل(144-143)األنعاـ: 

 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱلاؿ تعالى:كاإلبل 

 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب

بييمة  كال تككف األضحية إال مف ،  (81-79)غافر:  َّ لك اك يق  ىق يف ىف

 يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱاألنعاـ كال تصمح في غيرىا كما قاؿ تعالى : 

عند اعداد اليدايا  َّيت  ىت نتُّ، "  (34: الحج) َّيث ىث نث مث زث رث

كالبييمة "، َّيث ىث نث مث زث رثُّ ىي أياـ النحرفي أياـ معمكمات كالضحايا كذبحيا، 

اسـ لكل ذات اربع في البحر كالبر فبينت باألنعاـ كىي اإلبل كالبقر كالضأف كالمعز ألف اليدى 
 .   3ق"كالذبيحة ال يككناف مف غيرىا 

                                                           

، كصػػححو األلبػػاني فػػي صػػحيح   4398، ح  4/317ل ناصػػية الفػػرس ، ضػػبػػاب ف كتػػاب الخيػػل، سػػنف النسػػائي ،(1) 
 . 4181الجامع الصغير ، ح

  .15/192لجامع ألحكاـ القرءاف لمقرطبي، قا (2)
  .6/17ركح المعاف لؤللكسي، ق (3)
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نواعه وأهنيته ومشروعية أمفهوم املال و

السعي الكتسايه
 التنهيد

، كقػػد كانػػت اإلبػػل أجػػكد ىػػذه األصػػناؼ   1ق "عػػرب عمػػى خصػكص اإلبػػل أمػا لفػػظ الػػنعـ فيطمػػق عنػػد ال "
 كأنفسيا عند العرب ، ككانكا يحبكنيا حبًا عظيمًا كيضربكف المثل بيا ، لذلؾ قاؿ النبػي صػمى هللا عميػو

  ،   2ق (فوهللا لئف ييدي هللا بؾ رجالا واحداا خير لؾ مف حمر النعـ ):كسمـ لعمي

خرج عمينا رسػوؿ ّه صػمى  )لاؿ عف عقبة بف عامر الُجينيف أيضاً  كيطمقكف عمييا اسـ النكؽ 
ّه عميػػو وسػػمـ ونحػػف فػػي الُصػػّفة فقػػاؿ أيكػػـ يحػػب أف يغػػدو إلػػى ُبطحػػاف أو العقيػػ  في خػػذ نػػالتيف 
َكوماويف زىراويف بغير إثـ ول لطع رحـ لالوا كمنا يا رسوؿ ّه ، لاؿ فػنف يغػدو أحػدكـ كػل يػـو إلػى 

العظيمػة  اإلبػل. الككمػاء مػف   3ق  عمـ آيتػيف مػف كتػاب ّه عػز وجػل خيػر لػو مػف نػالتيفالمسجد فيػت
 .السناـ 
 الحرث :رابعاا 

ثًػػا ِإَذا َأثَػػاَر "  ػػلم َحر  : َحػػَرَث الركجم َي ِبػػِو، َتقمػػكؿم ػػمِ  ػػَدرل سم ، َكىمػػَك َمص  ػػَرثم ـل ِلكمػػلِ  َمػػا يمح  ػػ َنػػى  األرضاس  ِلَمع 
ـم  بمكِب َكَعَمى ال َجنكاِت َكَعَمى َغي ِر َذِلَؾ ِمف  َنػك ِع ال ِفبَلَحػةِ ال ِفبَلَحِة، َفَيَقعم اس  فيػك ،   4ق "ال ِحَراَثِة َعَمى َزر ِع ال حم

       الحقكؿ بما فييا مف شجر كثمر.يشمل الجنات كالبساتيف ك 
نخػل عمينػا قصػة الػرجميف ، كقػد جعػل هللا ألحػدىما جنتػيف مػف أعنػاب ك  القػرءافكفي سكرة الكيي قػص 

 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس ُّٱ :لػػاؿ سػػبحانوكزرع ، 

 مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

، فعبػػػػر  (34-32 )الكيػػػػف: َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل

 حم ُّٱكعف الجنات ك الثمر كالزرع بالماؿ ، كبدال مف أف يشكر ىذا الرجل نعمة هللا عميو جحد ككفر 

، فعاقبػػػػػو هللا كأرسػػػػػل  (36-35 )الكيػػػػػف: َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

 عمى جنتيو حسبانًا مف السماء فيمكتا، فصار يضرب كفًا عمى كي حسرة كندامة.

                                                           

  .1/199أنظر :أضكاء البياف، ق (1)
كصػػححو األلبػػاني فػػي صػػحيح الجػػامع،  3661، ح  2/322 فضػػل العمػػـ ، بػػاب  أبػػي داككد ، كتػػاب العمػػـ سػػنف (2) 
 .7094ح

، كصػححو األلبػػاني فػي صػػحيح  1456 ، ح  2/71لقػػراف ، قبػػاب ثػكاب قػراء ا كتػػاب الصػبلة ، سػنف أبػي داككد ،(3) 
 . 1309أبي داككد ح

  .4/35الجامع ألحكاـ القرءاف الكريـ لمقرطبي، ق(4) 
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نواعه وأهنيته ومشروعية أمفهوم املال و

السعي الكتسايه
 التنهيد

 المساكف والبيوت: خامساا 
ٱ: سبحانوقاؿ ف كرد ذكر البيكت في معرض تفضل كامتناف هللا عمى عباده بنعـ كثيرة كمنف كفيرة

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 (.80)النحل:َّ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

فػػػػي الػػػػدكر  َّٱحم جم يل ىل مل خل ُّٱ:  يػػػػةقػػػػاؿ الشػػػػيخ السػػػػعدي فػػػػي تفسػػػػير ىػػػػذه اآل

كالقصكر كنحكىا تكن كـ مف الحر كالبرد كتستركـ أنتـ كأكالدكـ كأمتعتكـ، كتتخػذكف فييػا الغػرؼ كالبيػكت 

أي: خفيفػة  َّٱخن حن جن  يم ىم مم خمُّ ،التي ىػي ألنػكاع منػافعكـ كمصػالحكـ

كىػػذا شػػامل لكػػل مػػا يتخػػػذ ،  َّ حي جي يهُّأي: األنعػػاـ  َّ ىه  مهُّ،  لحمػػلا

أي: تتمتعػػػكف  َّٱىي مي خيُّمنيػػػا مػػػف اآلنيػػػة كاألكعيػػػة كالفػػػرش كاأللبسػػػة كاألجمػػػة، كغيػػػر ذلػػػؾ ، 

 .   1ق بذلؾ في ىذه الدنيا كتنتفعكف بيا، فيذا مما سخر هللا العباد لصنعتو كعممو
عف آداب االستئذاف كتعميـ هللا لعبػاده ىػذا الخمػق الرفيػع قػاؿ في سياؽ الحديث  أيضاً ككرد ذكر البيكت 

 حلخل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ جػػػػل كعػػػػبل:
ككذلؾ كرد ذكر البيكت كما فييا مف طعػاـ ك ،  (27 النور:) َّ  مم خم حم جم هل مل

ـ مدخرات عمى لساف عيسى عميو السبلـ مع بني إسػرائيل  فكػاف مػف معجزاتػو  عميػو السػبلـ أنػو يخبػرى
 ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ٱُّٱلػاؿ تعػالى: بما يأكمكف كما يدخركف في بيكتيـ ، 

 . (49 ؿ عمراف:آ) َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

مػف طعػاـ كشػراب كمبلبػس كفػرش كأثػاث  اكف كما يدخره االنسػاف فييػاكالمس البيكت بل شؾ أف ف
بأىػل اإلنساف يجتمع ف ، ففي المسك اإلنسافى عز الماؿ عمأ مف  كمقتنيات داخمة في إطار الماؿ ، بل

يخمد إلى نكمػو ، ك يسػتكف  مػف ألػـ البػرد نصب العمل ، ك ك مف كبد الدنيا يرتاح  بو، ك كيأنس بيـ  بيتو
 .شياء كالحر كبو يجمع ما يشتيي مف صنكؼ األثاث كاأل

 كيتخاذؿ عف الجياد بسبب تعمق قمبو بمسكنو الجميل كبيتو الكاسػع األرضيتثاقل المسمـ إلى  كلذلؾ قد
 نب  مب زب ُّٱٱ كقػػد حػػذر هللا مػػف ذلػػؾ فقػػاؿ،  الػػذي أفنػػى سػػنكات عمػػره فػػي سػػبيل أف يبنيػػو كيشػػيده

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

                                                           

  .1/445أنظر: تيسير الكريـ المناف، ق(1) 
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السعي الكتسايه
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 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث
 (.24)التوبة :  َّ نن من زن  رن مم ام ىليل مل يك

 

 المؤلؤ والمرجاف :سادساا 
إلييػػا  أشػػارلثانيػػة التػػي كىػػك كنػػز مػػف الكنػػكز التػػي يسػػتعمميا االنسػػاف فػػي الزينػػة  كىػػي النعمػػة ا

 لبحر لو .افي تسخير  القرءاف

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى:

اسػػػـ لمػػػا يتحمػػػى بػػػو النػػػاس، كجمعيػػػا حمػػػى  -بالكسػػػر -كالحميػػػة" ، (14)سػػػورة النحػػػل :  َّ حضخض

: كمػف فكائػد تسػخير البحػر لكػػـ ييقػاؿ: تحمػت المػرأة إذا لبسػت الحمػي، أ -بضػـ الحػاء ككسػرىا -كحمػى
نػػػو سػػػبحانو أقػػػدركـ عمػػػى الغػػػكص فيػػػو، لتسػػػتخرجكا منػػػو مػػػا يتحمػػػى بػػػو نسػػػاؤكـ كػػػالمؤلؤ كالمرجػػػاف كمػػػا أ

 .   1ق"يشبييما 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱك ذكرىمػػػا هللا عػػػز كجػػػل  فػػػي قكلػػػو  تعػػػالى:
 .(22-19:  الرحمف)سورة  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

ذا كمػػس المرجػػاف عقػػد كالمرجػػاف ين كالمؤلػػؤ الػػدر كالمرجػػاف الخػػرز األحمػػر"   بػػت فػػي البحػػر كالشػػجر كا 
  .  2ق "كمنو أسكد كىك يقكي البصر كحبًل كينشي رطكبة العيف أحمر الزئبق فمنو أبيض كمنو

   3ق "المؤلؤ ِكبارم الجكىر، كالمرجاف: صغاره. قالو عمي، كابف عباس، كالضحاؾ َرِضَي ّللاكم َعن يـ"قيل: ك 
 في القرءاف  ماؿمشروعية السعي لكسب الرابعاا: 

 َّجخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مبٱُّٱ: لػػاؿ تعػػالى

أي جعمناىػػا لكػػـ قػػرارًا كميػػادًا ، كىيأنػػا لكػػـ فييػػا أسػػباب "قػػاؿ القرطبػػي رحمػػو هللا : ،   10)األعػػراؼ: 
 .   4ق"المعيشة، كالمعايش جمع معيشة ، أي ما يتعيش بو مف المطعـ كالمشرب كما تككف بو الحياة 

در لمنػػػاس األرزاؽ كجعػػػل فػػػي األرض المعػػػايش، كالمطمػػػكب مػػػف المسػػػمـ بعػػػد ذلػػػؾ أف فػػػا عػػػز كجػػػل قػػػ
 .يتحرؾ كيمشي في األرض، ليناؿ رزقو الذي قدره هللا لو ليعي نفسو كيكفيا عف ذؿ السؤاؿ 

                                                           

  .8/118الكسيط لمطنطاكي، ق(1) 
  .9/241تفسير ركح البياف، ق(2) 
  .18/319المباب في عمـك الكتاب ، ق (3)
  .7/167الجامع ألحكاـ القرءاف الكريـ، ق(4)
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نواعه وأهنيته ومشروعية أمفهوم املال و

السعي الكتسايه
 التنهيد

 َّ ِّّٰ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱٱ: قػػػاؿ تعػػػالى 

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱو لاؿ هللا تعالى : ، ( 15: )الممؾ

كالمػػػراد ب فضػػػل هللا : اكتسػػػاب (،  13)الجمعػػػة:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 .  1قالماؿ كالرزؽ 

كالبحػػث عػػف الػػرزؽ ال ينػػافي التككػػل عمػػى هللا ، فالقمػػب المػػاؿ الحركػػة لكسػػب ىػػل العمػػـ أف أ كممػػا قػػرره 
لػو أنكػـ تتوكمػوف عمػى  )لاؿ النبػي   : ،متككل عمى الرزاؽ سبحانو كتعالى كالجكارح تتحرؾ كتعمل 

كأعظػـ النػاس تػككبل عمػى هللا  ،  2ق (هللا ح  توكمو لرزلكـ كما يرزؽ الطير تغدو خماصا وتروح بطانا
،  ىـ األنبياء صمكات هللا كسبلمو عمييـ،  كمع ذلؾ طمبكا الرزؽ، كمشكا في األسكاؽ، كابتاعكا كاشتركا

  . ككانكا أصحاب ميف كحرؼ

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱلػػػػاؿ سػػػػبحانو 
 . (20)الفرلاف : َّ جغمغ

ىػذه ك  قػاؿ:ثػـ  ،  3ق يتجركف كيحترفكف  ك ،قاؿ القرطبي رحمو هللا: أي يبتغكف المعايش في الدنيا
كقػد أخبػر هللا تعػالى فػي ، أصل في تناكؿ األسباب كطمب المعاش بالتجارة كالصناعة كغير ذلػؾ  يةاآل

 جح مج ٱُّٱٱٱألسػباب كاالحتػراؼ فقػاؿ كقكلػو الحػق :باخػذىـ أكتابو عف أصفيائو كرسمو كأنبيائو 

 .[80]األنبياء :  َّ جخ مح

  هل مل ُّٱولػػاؿ تعػػالى :  ولػػاؿ عميػػو الصػػالة والسػػالـ : "جعػػل رزلػػي تحػػت ظػػل رمحػػي"

ككػاف الصػحابة رضػي هللا عػنيـ يتجػركف كيحترفػكف كفػي أمػكاليـ  [69]األنفاؿ :  َّ خم حم جم

 كسنة رسكلو ، كىك الحق المبيف ، كالطريق المستقيـ الذي يعممكف ، فالقكؿ باألسباب كالكسائط سنة هللا

ال فما معنى قكلو الحػق :   جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱانعقد عميو إجماع المسمميف ؛ كا 

[ 63]الشػعراء :  ٱَّٱمي خي  حيٱُّ، ك قاؿ لكميمو مكسى  [60]األنفاؿ :  َّٱجس مخ

                                                           

  .28/277التحرير كالتنكير، ق (1)
، كصػػػػححو األلبػػػػاني فػػػػي صػػػػحيح الجػػػػامع ح 2344، ح 4/573،  بػػػػاب التككػػػل كتػػػػاب الزىػػػػد ، ، ابػػػف ماجػػػػةركاه (2) 

5254. 
 . 13/15أنظر : الجامع ألحكاـ القرءاف الكريـ،   (3)



 

13 
 

نواعه وأهنيته ومشروعية أمفهوم املال و

السعي الكتسايه
 التنهيد

 هل مل خل ُّٱبلـ كقػػد كػػاف قػػادرا عمػػى فمػػق البحػػر دكف ضػػرب عصػػا، ككػػذلؾ مػػريـ عمييػػا السػػ

 .  1قعمى سقكط الرطب دكف ىز كال تعب  كقد كاف قادراً  [25]مريـ :  َّ جم

قػاؿ  ابػف كثيػر ،  [2]مػريـ : ٱٱٱٱٱٱَّ  مم خم حم جم يل ىل ُّٱوعند لولو تعالى : 
"  ككاف زكريػا نبيػًا عظيمػًا مػف أنبيػاء بنػي إسػرائيل، كفػي صػحيح البخػاري أنػو كػاف نجػاراً " ، في تفسيره 

ى أف العمػل أي: كاف يأكل مف عمل يديو في النجارة، كىذا يدؿ عمػ":  شيخ الراجحي معمقاً قاؿ ال ،  (2)
نما ىي الشرؼ، فككف اإلنساف يأكل مف صنعة يده لػيس عيبػًا، بػل العيػب أف  كالصناعة ليست عيبًا، كا 

     الحػػديث الصػػحيح:  يكػػكف اإلنسػػاف عالػػة يتكفػػي النػػاس كىػػك يسػػتطيع العمػػل، كليػػذا قػػاؿ النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص فػػي
، كاليد العميا اليد المنفقػة، كاليػد السػفمى ىػي اليػد (3)( اليد العميا خير مف اليد السفمى، وابدأ بمف تعوؿ)

اآلخذة، كال تكػكف يػد اإلنسػاف ىػي اليػد العميػا إال إذا اشػتغل فيبيػع كيشػتري كيحػرث كيػزرع، كتكػكف بيػده 
كالمػػػبمط فكػػػل ىػػػذه أعمػػػاؿ يتكسػػػب بيػػػا أباؾ أك الكيربػػػائي صػػػنعة كالنجػػػار أك الحػػػداد أك البنػػػاء أك السػػػ

 .اإلنساف كيستغني بيا عف الناس
مػا مػف نبػي إل ورعػى الغػنـ،  )كليذا كاف األنبياء في أيدييـ صنعة عمل، قاؿ عميو الصبلة كالسػبلـ: 

كغيػرىـ فػي ككاف العمماء كالمحػدثكف  ، (4)( لالوا: وأنت؟ لاؿ: نعـ، كنت أرعاىا عمى لراريط ألىل مكة
 .  5ق " أيدييـ صناعات فينسبكف إلى صناعاتيـ منيا البزاز كالصباغ كالجصاص

، فقد قرف هللا عز كجل بػيف أىمو ليس بالعمل العظيـ كظاف أف سعي الرجل عمى نفسو  ال يظنفك 
                 لػػػاؿ تعػػػالى :الحػػػبلؿ،   المػػػاؿ كالػػػرزؽ ابتغػػػاء كسػػػب  األرضالجيػػػاد فػػػي سػػػبيل هللا كبػػػيف الضػػػرب فػػػي 

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ

 (.20 )المزمل: َّٱيت ىت

                                                           

نما أخرجو مسمـ ، كتاب الفضائل ، باب فضل زكريا، ، كلكف لـ أجد الحدينفس المرجع (1) ث في صحيح البخاري ، كا 
 .2379 ، ح 4/1847ق

 .5/211تفسير القرءاف العظيـ   (2)
 .3231، كحسنو األلباني في صحيح النسائي ح  2324، ح 5/53باب اليد السفمى كتاب الزكاة ،سنف النسائي ،  (3)
   2262  ، ح 2/789ب رعي الغنـ عمى قراريط قصحيح البخاري ، كتاب اإلجارة، با (4)
  .67/3شرح تفسير بف كثير لمراجحي، ق(5) 
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السعي الكتسايه
 التنهيد

:    األرض" يعنػي يسػافركف فػي  َّٱٱٱٱمب زب رب  يئ ُّٱٱقاؿ السمرقندي في بحػر العمػـك

 مت زت ُّ  يعني في طمب المعيشة يطمبكف الرزؽ مف هللا تعالى   َّ رت يب ىب نب ُّ

دليل أف الكسب الحبلؿ بمنزلة الجياد ألنو  يةكفي اآل يعني يجاىدكف في طاعة هللا    َّٱيت ىت  نت

 .  1ق " جمعو مع الجياد في سبيل هللا
عمى النبي صمى هللا عميو و سػمـ فػرأأ أصػحاب النبػي صػمى  ) مرلاؿ عف كعب بف عجرة ك   

هللا عميو و سمـ مف جمده ونشاطو فقالوا : يا رسوؿ هللا لو كاف ىذا في سبيل هللا ؟ فقػاؿ رسػوؿ هللا 
ف كاف خرج يسػعى  صمى هللا عميو و سمـ :إف كاف خرج يسعى عمى ولده صغارا فيو في سبيل هللا وا 

ف كاف خرج يسعى عمى نفسو يعفيػا فيػو فػي سػبيل  عمى أبويف شيخيف كبيريف فيو في سبيل هللا وا 
ف كاف خرج يسعى رياء ومفاخرة فيو في سبيل الشيطاف  .  2ق( هللا وا 

 مف ليد ولكف ىذه المس لة ل بد فييا لمت 
كىك أف ال يككف السعي لكسب الماؿ كالجد في طمب الرزؽ أكبر ىـ اإلنساف ، فبل يفكر إال في 

كينسػى ذكػر هللا تعػالى ، بػل كيكػكف المػاؿ  الماؿ ككيفية جمعو ، فيضيع أكامر هللا كفرائضو كصػمكاتو ،
بػأف بعػد ذلػؾ  ـ يحػتج ثػ لكبيػر المتعػاؿ ، المماؿ ، كينسى حػق   أعظـ محبكب في قمبو ، فيصبح عبداً 

لبيػع اعػف  يػين فممثػل ىػؤالء يقػاؿ إف هللا عػز كجػل  قػد كأف العمل جياد في سػبيل هللا ، ، العمل عبادة

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱكالشػػػػراء فػػػػي كقػػػػت صػػػػبلة الجمعػػػػة:

فكقت صبلة الجمعة  حق ،  (9 )الجمعة: َّ َّ حي  جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن

االنشػػغاؿ  كتعػػالى المػػؤمنيف مػػف حػػذر سػػبحانو ، كقػػد بػػو عػػف غيػػره ، يحػػـر بػػو االنشػػغاؿ عػػز كجػػل 

 ٰى ين ىن نن ُّٱٱلػػػػاؿ تعػػػػالى: ،كالطاعػػػػات  بالمػػػػاؿ كاألكالد عمػػػػى حسػػػػاب الػػػػذكر كالصػػػػمكات

 َّٱخب حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري

 .(9)المنافقوف :
بح يػػأمر تعػػالى عبػػاده المػػؤمنيف باإلكثػػار مػػف ذكػػره، فػػإف فػػي ذلػػؾ الػػر " لػػاؿ الشػػيس السػػعدي:  

عمػػى محبػػة هللا،  يقػػدمكنياف كالفػػبلح، كالخيػػرات الكثيػػرة، كينيػػاىـ أف تشػػغميـ أمػػكاليـ كأكالدىػػـ عػػف ذكػػره،

                                                           

  .3/490بحر العمـك لمسمرقندي، ق (1)
 .1428، كصححو األلباني في صحيح الجامع  ، ح 282  ، ح 9/129المعجـ الكبير لمطبرانيق  (2)
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أي: يميػػو مالػػو ككلػػده، عػػف ،  َّٱهئ  مئ خئ ُّ كفػػي ذلػػؾ الخسػػارة العظيمػػة، كليػػذا قػػاؿ تعػػالى:

 لمسػعادة األبديػة، كالنعػيـ المقػيـ، ألنيػـ آثػركا مػا يفنػى عمػى مػا َّٱخب حب جب ُّ ذكر هللا
 .  1ق "يبقى

كقػد قػاؿ جػل ،   2ق "كل  ما شغَمَؾ عِف هللِا مف ماَؿ أك كلَد فيػك عميػؾ شػؤـفمتحذر كلتنتبو أييا المسمـ " ف

 (.15 التغابف:) َّ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن ُّٱ شأنو :

 مي زي  ُّأي : ببلء كمحنة ألنيـ يكقعكف في اإلثـ كالعقكبة كال ببلء أعظـ منيما "  َّٱٰى ُّ

 .  3ق" فعتكـ بأمكالكـ كأكالدكـنآلخرة كذلؾ أعظـ مف مأي في ا َّ ىي ني

كجعميػػـ قػػدكة لنػػا لنقتػػدي بيػػـ  فػػي تقػػديميـ عمػػى أصػػحاب نبينػػا الكػػريـ ملسو هيلع هللا ىلص عػػز كجػػل أثنػػى هللا ك

 يل ىل مل خل ُّٱٱلػاؿ سػبحانو : بل تشغميـ دنيػاىـ عػف أخػراىـ ،لرضا هللا عمى العمل لمدنيا ف

:،  (37 :نػػػػػور)ال َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم  كمػػػػػراده طاعتػػػػػو يقػػػػػدمكف   "َأي 

 بالصػبلة، نػكدي حيػث السػكؽ، أىػل مػف قكمػا رأى أنػو مسػعكد ابػف عفك  .كمحبتيـ مرادىـ عمى كمحبتو
}رجػػاؿ ل  :كتابػػو فػػي هللا ذكػػر الػػذيف مػػف ىػػؤالء: هللا عبػػد فقػػاؿ الصػػبلة، إلػػى كنيضػػكا بياعػػاتيـ تركػػكا

 .  4ق " تميييـ تجارة ول بيع عف ذكر هللا{

                                                           

  .1/865تيسير الكريـ المناف في تفسير كبلـ الرحمف ، ق(1) 
  .2/275تفسير ابف رجب الحنبمي، ق(2) 
  .3/494تفسير  اإلماـ النسفي، ق (3)
  .8/68تفسير القرءاف العظيـ البف كثير، ق(4) 
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 الفصل األول

 المشروعالمال كسب  أنواع  
 

 

 وفيه حالحت يباحج:

 انًبحج األول

 يٍ خالل انجهاد. كضب انًال  

  
 

 انًبحج انخاَي

 يٍ خالل انًهٍ انًشروعت كضب انًال

  
 

 انًبحج انخانج

 بانىصائم انًشروعت انًال كضب 
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 .انًطهب األول: انغُيًت 

 فيءانًطهب انخاَي: ان. 

  :انُفمانًطهب انخانج. 
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

 المطمب األوؿ
 الغنيمة 

 

 . (1) غنمو انتيزت - كاغتنمتو كتغنمتو بو فزت أي الشيء غنمت:لغة  الغنيمة
 .  2ق "يرىي ما انتزعو المسممكف مف أمكاؿ الكفار بالغمبة كالق"الغنيمة اصطالحا : 

مػػف  كقػػد حصػػل المسػػممكف عمييػػا فػػي أكثػػر غػػزكاتيـ ، فػػي بػػدر كفػػي خيبػػر كفػػي حنػػيف، كفػػي غيػػر ذلػػؾ
فعػػف أبػػي  ، كلػػـ تحػػل الغنػػائـ إال ليػػذه األمػػة ، كقػػد كانػػت الغنػػائـ محرمػػة عمػػى األمػػـ السػػابقةالغػػزكات ، 

 لنا الغنائـ ، رأي ضعفنا وعجزنا ف حميػا لنػا أحل هللا) قاؿ رسػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: 
أعطيػت خمسػا لػػـ يعطيػف أحػػد )، فيػي مزيػة خاصػة ليػذه األمػػة كلنبييػا المصػطفي ملسو هيلع هللا ىلص حيػث قػػاؿ:  3ق 

يبعث إلى لومػو خاصػة ، وبعثػت إلػى كػل أحمػر وأسػود ، وأحمػت لػي الغنػائـ ولػـ  نبي، كاف كل لبمي
فعػف أبػي لغنػائـ تجمػع فػي مكػاف كاحػد فتنػزؿ نػار مػف السػماء فتأكميػا ، . ك كانػت ا 4ق  لبميتحل ألحد 

لـ تحل الغنػائـ لقػـو سػود الػرؤوس مػف لػبمكـ ، كانػت " قاؿ  كسمـ عميو هللا صمى هللا ىريرة أف رسكؿ
 .  5ق"  تجمع فتنزؿ نار مف السماء فت كميا

إذ  نيـ فػػي كيفيػػة تقسػػيميا ،كبعػػد انتصػػار بػػدر كقعػػت الغنػػائـ تحػػت أيػػدي المسػػمميف ، ككقػػع خػػبلؼ بيػػ
 جم ىليل مل خل ُّٱفػػػػأنزؿ هللا عػػػز كجػػػػل:  كانػػػت ىػػػذه أكؿ غػػػػزكة  ككانػػػت أكؿ مػػػػرة يغنمػػػكا فييػػػا ،

 َّ حي جي  يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ممىم خم حم
 . 1األنفاؿ: 

فينا أصحاب بدر نزلت حيف اختمفنا  ":عف األنفاؿ فقاؿ  رضي هللا عنو عبادة بف الصامت سئل
 . (6)" مف أيدينا فقسمو رسوؿ هللا بيف المسمميف عف بواء يقوؿ عف سواء في النفل فانتزعو هللا

                                                           

   . 3/446المخصص البف سيده ، كتاب النخل،ق أنظر   (1)
  . 2/54تفسير أضكاء البياف، ق (2)

، كمسمـ  3124  ، ح 4/86ي احمت لي الغنائـ، قباب قكؿ النب كتاب الجياد ، أخرجو البخاري في صحيحو ،(3) 
 .    1747  ، ح3/1366باب تحميل الغنائـ ليذه األمة خاصة ، ق

 . 521  ،ح 1/370باب مكاضع الصبلة ق كتاب الصبلة ،  صحيح  مسمـ ،(4) 
 لباني .، كصححو األ 1125  ، ح10/110،ق بياف مصرؼ الغنيمة باب كتاب قسـ الفيء ،    سنف النسائي ، (5)

 ، كصححو شعيب األرنؤكط .23127  ، ح5/322أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ، ق(6) 
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لشػػباف أـ لممشػػيخة ؟ أـ لمميػػاجريف أـ أيسػػألكنؾ أييػػا الرسػػكؿ عػػف األنفػػاؿ لمػػف ىػػي؟ " كالمعنػػى: 
لؤلنصار قػل األنفػاؿ  كالرسػكؿ أي: قػل ليػـ: األنفػاؿ  يحكػـ فييػا بحكمػو، كلمرسػكؿ يقسػميا بحسػب 

 .  1ق "تعالى، كقد قسميا ملسو هيلع هللا ىلص بالسكاء حكـ هللا
رضػي  كالمقصكد باألنفاؿ في ىذا المكضع عمكـ الغنػائـ ، ركى الطبػري بسػنده عػف ابػف عبػاس 
. عمى أف ليذا المصطمح معنى خاص يأتي  2قاألنفاؿ الغنائـ،   : يسألكنؾ عف األنفاؿ ، قاؿهللا عنو  

 مف جممة ما يكسبو المسمـ مف ماؿ أيضا في باب الجياد.، كىك  في المطمب الثانيبيانو 

 يل ىل مل ٹٱُّٱٱ لولوفكانت ىذه آية األنفاؿ أكؿ آية تنزؿ بشأف الغنائـ ، ثـ نزؿ بعد ذلػؾ  

 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

 . 41األنفاؿ:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي

آلية األكلػى، كقػاؿ بعضػيـ لػـ تنسػخيا كلكػف بينػت كقد قاؿ بعض العمماء أف ىذه اآلية نسخت ا"
مػػا جػػاء فييػػا مػػف إجمػػاؿ كىػػذا ىػػك الصػػػحيح ، قػػاؿ ابػػف كثيػػر : كالصػػكاب أنيػػا مجممػػة محكمػػة بي نػػػت 

 .  3ق"مصارفيا في آية الخمس 

 هن من حنخن جن خممم حم جم  هل مل ٱٹٱُّٱ لولػػػػوأمػػػػا اآليػػػػة الثالثػػػػة فػػػػي الغنيمػػػػة ىػػػػي 
 . 69األنفاؿ:  َّ  ٰه مه جه

، كأف يككنكا مشتركيف فييا عمى  يقتضي أف تككف الغنيمة كميا ممكا لمغانميف فقط كظاىر اآلية 
 السكاء.

المتقدـ بػي ف كجػكب ، 41األنفاؿ: چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ    :إال أف قكلو تعالى
كفي اآلية أيضا إباحة الغنػائـ التػي كانػت محظػكرة "الخمس منو كصرفو إلى مصارفو المذككرة ،  إخراج

 .   4ق" قبل ذلؾ
 
 

                                                           

  .9/489تفسير المنار، ق (1)
   .13/361أنظر : تفسير الطبري، ق(2) 
  .1/267تفسير آيات األحكاـ لمصابكني، ق (3)

  .10/70تفسير المنير لمزحيمي، ق(4) 



 

21 
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خػػرى مػػف سػػكرة الفػػتح ، اثنتػػاف منيمػػا تتحػػدثاف عػػف أ آيػػاتأيضػػا فػػي ثبلثػػة  يمػػةكرد ذكػػر الغن ك 
 غنائـ خيبر ، كاألخيرة تتحدث عف كعد هللا لعباده المؤمنيف بمغانـ كثيرة يأخذكنيا إلى يـك القيامة.

ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئېئ چ  ٹ ٹ

 15الفت :  چحب خب مب   ىب يب    ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی  جئ حئ مئىئ يئ جب  
سػيقكؿ المخمفػػكف عنػػد انطبلقكػـ إلػػى مغػػانـ خيبػػر: ذركنػا نتػػبعكـ إلػػى خيبػر، كنشػػيد معكػػـ قتػػاؿ  أي : ،

أىميا ، يريدكف أف يبدلكا كبلـ هللا الذي كعد بو أىل الحديبية بأف يخصيـ بغنائـ خيبر كال يشاركيـ فييا 
 . 1ق أحد

ىي غنائـ خيبر، " أيضاً   19الفت :   چ ھ ڻ  ۀ  ۀہ ہ ہ ہ ھچ  ولولو سبحانو
 .  2ق"ككاف تكزيع الغنائـ تعكيضا ليـ عما تأممكه مف غنائـ أىل مكة، كمخصصا بأىل بيعة الرضكاف 

﮵  ﮶  ﮷  چ  :لولػػػػػو سػػػػػبحانوكأمػػػػػا  ﮴  ﮳  ھ ھ  ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮾   ﮼  ﮽  ﮻  ﮺   . 20الفت :  چ﮸﮹ 
ر ، كتكػػكف إلػػى يػػكـ القيامػػة، قالػػو ابػػف عبػػاس فيػػذه المغػػانـ المكعػػكد بيػػا ىػػي التػػي كانػػت بعػػد ىػػذه قخيبػػ

كجميكر المفسريف، كلقد اتسع نطاؽ اإلسبلـ، كفتح المسممكف فتكحا ال تحصػى، كغنمػكا مغػانـ ال تعػد، 
 .  3قكذلؾ في شرؽ الببلد كغربيا، حتى في ببلد اليند كالسكداف 

ۀ  ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ﮲  چ  قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالىك 

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮵  ﮶     ﮳﮴  ﯁  ﯀  ﮿  ﮽ ﮾  ﮻ ﮼ 

فيػػو تحػػذير لممسػػمـ مػػف  ،  94النسػػاء:  چ                 
التسػػاىل فػػي سػػفؾ الػػدـ الحػػراـ كقتػػل معصػػـك الػػدـ ابتغػػاء الغنيمػػة كطمعػػا فػػي كسػػب المػػاؿ، كليػػذه اآليػػة 

فعف ابف عباس رضي هللا عنيما أنو مّر جل مف بني سميـ بنفر مػف أصػحاب رسػوؿ هللا سبب نػزكؿ 
ػػا لػو فسػػمـ عمػييـ فقػػالوا مػا سػّمـ عمينػػا إل ليتعػّوذ منػػا فعمػدوا إليػػو فقتمػوه وأتػػوا    وىػو يسػوؽ غنما

 .(4)فنزلت اآلية  ،بغنمو النبي  
                                                           

   .5/392انظر: تفسير البحر المديد، ق(1) 
   .26/165تفسير المنير الزحيمي، ق(2)  
  . 9/493انظر: البحر المحيط، ق (3)

 .4732. كحسنو الشيخ األلباني في التعميقات الحساف ح2023  ، ح1/229مسند اإلماـ أحمد ، ق (4) 
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أنو يدخل في الغنيمة األمكاؿ التي يدفعيا أسرى الكفار لتخميص أنفسيـ ، أك يػدفعيا عػنيـ  كاعمـ
 قربائيـ ، فيذا الماؿ يعامل معاممة الغنيمة كيقسـ تقسيميا.أىميـ كأ

 ، 69األنفػػػاؿ:   چی ی   ی جئ حئمئ ىئ يئجب حب  خب مب ىب يب چفقكلػػػو تعػػػالى: " 
ـ تحمييا  . 1ق "نص  عمى إباحة الماؿ الذي أخذ مف األسرى، ك إلحاؽ لو بالغنيمة التي كاف تقد 

حصػل عميػو المسػممكف مػف الكفػار، نتيجػة كيدخل فػي الغنيمػة كػل مػا " :  قاؿ الشافعي رحمو هللا
 .   2ق"قيرىـ كاالنتصار عمييـ مف أمكاؿ منقكلة أك أسمحة أك أراض، أك فداء لؤلسرى 

مػػػاؿ الفػػػداء قػػػد اكتسػػػبو المسػػػممكف كغنمػػػكه مػػػف الكفػػػار بعػػػد غػػػزكة بػػػدر ، حيػػػث كقػػػع فػػػي أيػػػدي ك 
 أصػحابو فػي شػأنيـ كعمػى رأسػيـ رجبل مف المشركيف أسػارى ، كقػد استشػار النبػي ملسو هيلع هللا ىلص كف المسمميف سبع

 أبي بكر كعمر.
ما تػروف فػي ىػؤلء " فعف ابف عباس رضي هللا عنو قاؿ ، قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألبي بكر كعمر: 

فقاؿ أبو بكر: يا نبي هللا، ىـ بنو العـ والعشيرة، أرأ أف ت خذ منيـ فدية فتكػوف لنػا لػوة « األسارأ؟
لمػت: ل « ما ترأ يا ابف الخطػاب؟»ار، فعسى هللا أف ييدييـ لإلسالـ، فقاؿ رسوؿ هللا  : عمى الكف

وهللا يا رسوؿ هللا، ما أرأ الذي رأي أبو بكر، ولكني أرأ أف تمكنا فنضرب أعناليـ، فتمكف عميا مف 
ء أئمػػػة الكفػػػر عقيػػػل فيضػػػرب عنقػػػو، وتمكنػػػي مػػػف فػػػالف نسػػػيبا لعمػػػر، ف ضػػػرب عنقػػػو، فػػػ ف ىػػػؤل

 .  3ق "وصناديدىا، فيوي رسوؿ هللا   ما لاؿ أبو بكر
 ألنػو كػاف مكسػراً  كقد كاف فداء األسير يكميا أربعيف أكقية ذىبػا، كجعػل عمػى العبػاس مائػة أكقيػة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ كعمى عقيل ثمانيف، فقاؿ لو العباس: ألقرابة صػنعت ىػذا؟ قػاؿ: فػأنزؿ هللا تعػالى: 

 چپ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ٹ ٹ ٹڤ 

ٺ  چفقػػاؿ العبػػاس بعػػد إسػػبلمو : كددت لػػك كػػاف أخػػذ منػػي أضػػعافيا، لقكلػػو تعػػالى: ، 70األنفػػاؿ: 

 .  4ق چ ٺ ٺ  ٿ ٿ

                                                           

  .4/476الجكاىر الحساف لمثعالبي، ق(1) 
  .8/249كتاب األـ لمشافعي، ق(2) 
 .1763 ، ح 3/1383باب االمداد بالمبلئكة في غزكة بدر، ق ب الجياد ،كتا أخرجو مسمـ ،(3) 
  .4/112انظر: الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، ق(4) 
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 .   1قالسيرة كالمفسريف متفقة عمى أف معظـ األسرى قد افتداىـ أىميـ كاستردكىـ"  كركايات"
 وىي : ويتقرر مما سب  عدة أمور

: حمية الغنائـ كمشركعية كسػب أمػكاؿ الكفػار بعػد قتػاليـ كجيػادىـ ، بػل مػف أفضػل الكسػب  أولا 
 الغنيمة ، فقد كانت رزؽ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .

أحل الكسب ىك ما جعل منو رزؽ رسػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىػك كسػب الغػانميف  قاؿ ابف القيـ رحمو هللا : 
ليػـ عمػػى لسػاف الشػارع، كىػذا الكسػػب قػد جػاء فػػي القػرءاف مدحػو أكثػر مػػف غيػره، كأثنػي عمػػى كمػا أبػيح 

وجعػل رزلػي » أىمو ما لـ يثف عمػى غيػرىـ؛ كاختػاره هللا لخيػر خمقػو، كخػاتـ أنبيائػو كرسػمو حيػث يقػكؿ: 
، كىػك الػرزؽ المػأخكذ بعػزة كشػرؼ   2ق «تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار عمى مف خػالف أمػري 

 .  3ق كسب غيره  يقاكموقير ألعداء هللا، فبل ك 
: أف الغنائـ جاء تحميميا ابتػداء دكف بيػاف كاضػح لتقسػيميا كمػا فػي أكؿ سػكرة االنفػاؿ ، كقػد ثانياا 

ٻ ٻ   چ: قسػػميا رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يكميػػا عمػػى المقػػاتميف فقػػط كبالسػػكاء، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ نػػزؿ قكلػػو تعػػالى

فصػػارت تقسػػـ الغنػػائـ خمسػػة أخمػػاس ، كيجعػػل الخمػػس  كالرسػػكؿ كلقرابػػة  ، 41األنفػػاؿ:  چ   ٻ 
 رسكؿ هللا كاليتامى كالمساكيف كابف السبيل.

فإنيا تقسـ عمى المقاتميف فيعطى لمفػارس ثبلثػة أسػيـ كلمراجػل سػيـ كاحػد.  األخرى خماس أكأما األربعة 
أسيـ لمرجل وفرسو ثالثة أسيـ ، لمرجل سيـ  : كما حديث ابف عمر رضي هللا عنو أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .   4) افولمفرس سيم

  حب جب ٱٹٱُّٱ لقولػوبقاء الغنائـ حبلال إلى يـك القيامة ، ال ينسخ ىذا الحكـ ناسػخ  :ثالثاا 

 أي إلى يـك القيامة. ، 20الفت :  َّ مب خب

 

                                                           

  .7/95التفسير الحديث، ق(1) 
 .1269، كصححو األلباني في اإلركاء، ح5667، ح2/92مسند أحمد ، (2) 
 . 5/703انظر: زاد المعاد في ىدي خير العباد ، ق(3) 
، كصححو األلباني 3633  ، ح 8/3باب سيـ الفارس كالراجل ، قكتاب الجياد ،  البييقي في السنف الصغرى ،  (4)

 .1226في إركاء الغميل ح
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المػػاؿ كحيػػازة الغنػػائـ ، عمػػى األنفػػس المحرمػػة كالمعصػػكمة ابتغػػاء كسػػب  االعتػػداء: حرمػػة رابعػػاا 
 ككجكب التثبت قبل القتل كالقتاؿ .

ال يجكز لممجاىد أف يتكجػو لممعركػة كقمبػو كعقمػو منشػغل بالغنيمػة ، يفكػر فييػا كيطمػح إلييػا ،  تنبيو :
نمػػا مقصػػكد المسػػمـ ىػػك رفػػع  ال إلػػو إال هللا دمحم رسػػكؿ هللا ، كأف يكػػكف الػػديف  رايػػةكيقاتػػل مػػف أجميػػا ، كا 

 كأف ينتشر اإلسبلـ في ربكع األرض . كمو  ،
ف لـ يظفر بو ا  فكسبو لمغنيمة ليس ىك األصل ، ك  نما ىك تبع ك فرع ، إف ظفر بو فيك كـر مف هللا ، كا 

أف رجػال أعرابيػا أتػى النبػي  (فعػف أبػي موسػى األشػعري،فما عند هللا مف األجر كالثكاب خيػر كأبقػى ، 
، الرجل يقاتل لممغنـ، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرأ مكانو، فمف في  ، فقاؿ: يا رسوؿ هللا

 .  1ق )مف لاتل لتكوف كممة هللا أعمى، فيو في سبيل هللا»سبيل هللا؟ فقاؿ رسوؿ هللا  : 
جمػػػع الغنػػػائـ فكانػػػت كفػػي غػػػزكة أحػػػد خػػػالي أكثػػػر الرمػػػاة أمػػػر رسػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كنزلػػػكا عػػػف الجبػػػل ل

آؿ عمػػػػػراف:  چ گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳڳ ٱُّالمصػػػػػيبة كاليزيمػػػػػة ، كأنػػػػػزؿ هللا 

قاؿ ابف عباس كجميكر المفسريف: الدنيا الغنيمة، كقاؿ ابػف مسػعكد، مػا شػعرنا أف أحػدا مػف  " ، 152
 "ـ الػذيف ثبتػكا عمػى الجبػلأصحاب رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يريد الدنيا حتػى كػاف يػـك أحػد، كالػذيف أرادكا اآلخػرة ىػ

 .  2ق
فػػي   فالتشػػكؼ كالحػػرص عمػػي الغنػػائـ سػػبب لميػػزائـ، يقػػكؿ الػػدكتكر عبػػد الحمػػيـ عػػكيس: قصػػة الغنيمػػة 

تاريخنا غريبة، فمقد بدأت أكلى ىزائمنا بسبب الغنيمة، ككانت آخر ىزائمنا بسبب الغنيمة كذلؾ! فقصػة 
قائد المعركة األكلى ىك الرسكؿ كخالي الرمػاةم أمػَره،  ىي قصة اليزيمة في تاريخنا ، حيث كاف  الغنيمة

كاستشػياد سػبعيف مػف الصػحابة ، ككػاف قائػد   فكانػت أحػد،  .  . كخافكا مف أف تضػيع فرصػتيـ فػي الغنيمػة
آخػر مسػمـ قػاد جيًشػا إسػبلميظا منظًمػا لفػتح فرنسػا ، كىمػِزـَ الغػافقي   المعركة األخيرة عبػد الػرحمف الغػافقي

 .  3قككاف ذلؾ لمسبب نفسو أعني بسبب الغنيمة     في ساحة ببلط الشيداء كسقط شييًدا
 
 

                                                           

 . 2810 ، ح 4/20باب مف قاتل لتككف كممة هللا ىي العميا،ق كتاب فرض الخمس، صحيح البخاري،   (1)
   .3/380البحر المحيط في التفسير، ق(2) 
 .8-7انظر: دراسة لسقكط ثبلثيف دكلة إسبلمية ،عبد الحميـ عكيس، ص(3) 
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 الثانيالمطمب 
 الفيء

  .   1ق " أنا كأفأتو فيأ فاء العدك حرب مف المسمميف عمى يعكد ما لغة : "الفيء 
مػػا أخػػذ مػػف أمػػكاؿ الكفػػار مػػف غيػػر حػػرب كال قتػػاؿ، أك بػػبل إيجػػاؼ خيػػل كال ركػػاب أك " : شػػرعاً الفػػيء 
 .  2ق"كأمكاؿ بني النضير صمحاً 

كسمي فيئا، ألنو رجع مف الكفار الذيف ىـ غير مسػتحقيف لػو، إلػى المسػمميف الػذيف ليػـ الحػق األكفػر " 
 .   3ق " فيو

ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ چ  :قػػػاؿ تعػػػالى 

 . 6الحشر:  چ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ 
أمػكاؿ بنػي النضػير لػـ تركبػكا لتحصػيمو خػيبل كال إبػػبل، أف مػا رد هللا عمػى رسػكلو مػف  "كالمعنػى: 

نمػػػا كانػػػت مػػػف المدينػػػة عمػػػى ميمػػػيف، فجعػػػل هللا  كال تجشػػػمتـ ليػػػا شػػػقة، كال لقيػػػتـ بيػػػا حربػػػا كال مشػػػقة، كا 
 .  4ق "سبحانو أمكاؿ بني النضير لرسكلو ملسو هيلع هللا ىلص خاصة ليذا السبب، فإنو افتتحيا صمحا كأخذ أمكاليا

العممػػاء: لمػػا تػػرؾ بنػػك النضػػير ديػػارىـ كأمػػكاليـ طمػػب المقػػاتمكف أف يكػػكف ليػػـ منيػػا حػػظ  قػػاؿ بعػػض" 
رضي هللا عنو :  كقاؿ مجاىد. الحصار  أنيا فيءل،  كلـ يكف قتاؿل ، بل جرى  تعالىكالغنائـ، فبيف هللا 

 .  5ق"كراع كال عدة  أنو إنما نصر رسكلو َصمكى ّللاكم َعَمي ِو َكَسمكـ كنصرىـ بغير  تعالىعمميـ هللا 
فيذا الماؿ ال يقسػـ قسػمة الغنػائـ بػل حكمػو مختمػي عنػو ، بحيػث ال يجعػل لممقػاتميف كمػا كلذلؾ 

في الغنيمة بل يصرؼ في مصالح المسمميف ، كلمطبقػة الفقيػرة مػنيـ ، كذلػؾ أف المقػاتميف لػـ يبػذلكا فيػو 
 مشقة كال عناء .

 
 
 

                                                           

  .1/326المخصص البف سيده ، باب الدكؿق  (1)
   .28/75التفسير المنير، ق(2) 
   .1/850تفسير السعدي، ق(3) 
   . 5/235فتح القدير لمشككاني، ق (4)

   .18/575المباب في عمـك الكتاب، ق(5) 
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 كيفية تقسيـ الفيء
فيذا الفيء يقسـ خمسة أقساـ: خمس  كلرسكلو يصرؼ في مصالح  " مو هللا:قاؿ الشيخ السعدي رح

المسمميف العامة ، كخمس لذكي القربى، كىـ: بنك ىاشـ كبنك المطمب، حيث كانكا يسكى فيو بيف، 
ناثيـ، كخمس لفقراء اليتامى، كىـ: مف ال أب لو كلـ يبم ، كخمس لممساكيف، كسيـ ألبناء  ذككرىـ كا 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ   :ٹ ٹ،   1ق"  ىـ الغرباء المنقطع بيـ في غير أكطانيـالسبيل، ك 

ک ک  گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ       ڳ  ڱ  ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  

 .7الحشر:  چۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ ے ے ۓ  

ف المػػاؿ دكلػة بػػيف األغنيػػاء كالحكمػة مػػف عػدـ صػػرؼ الفػيء لممقػػاتميف ظػػاىرة، كىػي حتػػى ال يكػك 
كلػػة مػػا " يخ الطػػاىر بػػف عاشػػكر رحمػػو هللا: قػػاؿ الشػػ، كحػػدىـ النػػاس مػػف المػػاؿ ، أي شػػر عنا  يتداكلػػوكالد 

صرفو لمف سم يناىـ دكف أف يككف ألىل الجيش حق فيو ، ليناؿ الفقراءم منو حظكظيـ فيصبحكا أغنياء 
َبػػاع كيأخػػ ػػدااًل بػػيف طائفػػة األغنيػػاء كمػػا كػػانكا فػػي الجاىميػػة يأخػػذ قػػادتيـ الِمر  ذ الغػػزاة ثبلثػػة فػػبل يكػػكف مم

 .  2ق" األرباع فيبقى الماؿ كمو لطائفة خاصة 
ف مف ذلؾ أف فقراء اليتامى كالمساكيف كابف السبيل ليـ نصيب مف الماؿ كحق يكسبكنو مف يفيتب

مػػاؿ الفػػيء الػػذي رده هللا عمػػى المسػػمميف مػػف المشػػركيف ، كأمػػا نصػػيب الرسػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص فيػػرد بعػػد مكتػػو إلػػى 
كيػدخل فػي ، المسمميف كبناء المساجد كالمداس كالمرافق العامػة التػي ينتفػع بيػا عمػـك المسػمميفمصالح 

 الفيء الجزية كأمكاؿ كثيرة تعتبر مف مصادره ، كتأخذ حكمو كتقسـ كقسمتو . 
كأمػا الفػػيء فيػػك مػػا أصػابو المسػػممكف مػػف أمػػكاؿ الكفػار بغيػػر إيجػػاؼ خيػػل كال " قػاؿ البغػػكي رحمػػو هللا: 

أف صػػػالحيـ عمػػػى مػػاؿ يؤدكنػػػو كمػػػاؿ الجزيػػػة، كمػػػا يؤخػػذ مػػػف أمػػػكاليـ إذا دخمػػػكا دار اإلسػػػبلـ ركػػاب، بػػػ
 .  3ق"لمتجارة أك يمكت كاحد منيـ في دار اإلسبلـ كال كارث لو، فيذا كمو فيء 

 
 
 

                                                           

   .1/850السعدي، قانظر: تفسير (1) 
   .3/45التحرير كالتنكير، ق (2)
  .2/295تفسير البغكي، ق (3)
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 لكنني لف أتحدث عف ىذه األصناؼ خشية التطكيل إال الجزية لكركد ذكرىا في القرءاف الكريـ.
  مػف المػاؿ يفػرض عمػى أىػل الكتػاب قالييػكد كالنصػارى  الػذيف ال يريػدكف الػدخكؿ فػي فالجزية ىي مبم

مػػػع المسػػػمميف ، فيختػػػاركف البقػػػاء عمػػػى ديػػػنيـ كأف يعيشػػػكا تحػػػت سػػػمطاف  اإلسػػػبلـ ، كال يريػػػدكف قتػػػاالً 
 .    1ق عمى ذلؾ كتأمينيـالمسمميف ، فتدفع منيـ مقابل حماية أركاحيـ كأمكاليـ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ ڇ  ڇ ڇ ٹ ٹ  چ 

كىذه اآلية " ،  29التوبة:  چک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ 
حػيف نزلػػت خػرج رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لغػػزكة تبػكؾ لقتػػاؿ النصػارى، ككصػػل إلػػى أكائػل بمػػد العػدك، فصػػالح أىػػل 

 .   2ق "أدرج كأيمة، كغيرىما، عمى الجزية كانصرؼ، كذلؾ امتثاؿ لآلية
، كأمػر   3قذ النبي الجزيػة مػف أىػل البحػريف فبعػث أبػا عبيػدة بػف الجػراح إلػى البحػريف يػأتي بجزيتيػا كأخ
 .  4قأف يأخذ الجزية مف أىل اليمف قالنصارى   معاذاً 

 كىذه الجزية ال تفرض إال عمى الذككر األحرار القادريف عمى القتاؿ ، دكف النساء كاألطفاؿ كالشيكخ. 
قػػاؿ عمماؤنػػا رحمػػة هللا عمػػييـ : كالػػذي دؿ عميػػو القػػرءاف أف الجزيػػة "  : قػػاؿ القرطبػػي رحمػػو هللا

،  چگ گ گ چإلػػى قكلػػو :    چڇ  چچ تؤخػذ مػػف الرجػػاؿ المقػػاتميف ، ألنػػو تعػػالى قػػاؿ : 
ف كاف مقاتبل ، ألنو ال ماؿ لو،  فيقتضي ذلؾ كجكبيا عمى مف يقاتل. كيدؿ عمى أنو ليس عمى العبد كا 

 . كال يقاؿ لمف ال يممؾ حتى يعطي.چگ گ چكألنو تعالى قاؿ : 
كىذا إجماع مف العمماء عمى أف الجزية إنما تكضع عمى جمػاجـ الرجػاؿ األحػرار البػالغيف ، كىػـ الػذيف 
يقػػػاتمكف دكف النسػػػاء كالذريػػػة كالعبيػػػد كالمجػػػانيف المغمػػػكبيف عمػػػى عقػػػكليـ كالشػػػيخ الفػػػاني. كاختمػػػي فػػػي 

 .  5ق " الرىباف
 
 

                                                           

  .3/47أنظر : تفسير القراف لمصنعانيق   (1)
   .2/372انظر: تفسير البحر المديد، ق (2) 
 .6425، ح  8/90ركاه البخاري في صحيحو ، باب ما يحذر مف زينة الحياة الدنيا كالتنافس عمييا ،     (3)
 . 125/ 1كتاب األمكاؿ البف زنجكيو  ، باب أخذ الجزية مف عرب أىل الكتاب،   (4)
   .110/ 8الجامع ألحكاـ القراف الكريـ، ق (5)
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

سػػنة ، فعػػف معػػاذ رضػػي هللا عمػػى عيػػد النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص الػػدينار الكاحػػد فػػي كػػل  تجػػاكزيأمػػا مقػػدارىا فمػػـ 
بعثني النبي   إلى اليمف، ف مرني أف آخذ مف كل ثالثيف بقرة تبيعا، أو تبيعة، ومف كػل : " عنو قاؿ

قىػذه الجزيػة أو عدلػو َمعػافرأربعيف مسػنة )ىػذه زكػاة عمػى المسػمميف مػنيـ(، ومػف كػل حػالـ دينػاراا، 
 .   2ق ، كالمعافر : الثياب  1قعمى غير المسمميف  

ضػرب الجزيػة عمػى أىػل الػذىب: أربعػة دنػانير، كعمػػى  -رضػي هللا عنػو -كفػي عيػد عمػر بػف الخطػاب
 .  3قأىل الكِرؽ: أربعيف درىما 

ف تسػػاءلت لمػػاذا زادىػػا عمػػر رضػػي هللا عنػػو عمػػا كانػػت فيػػذا يجيػػب عنػػو اإلمػػا ـ مجاىػػد رحمػػو كا 
ـ كضػػع عمػػر عمػػى أىػػل الشػػاـ مػػف الجزيػػة ِلػػ فقػػد ركى اإلمػػاـ أبػػك عبيػػد أف ابػػف نجػػيح سػػأؿ مجاىػػداً  هللا،

حيػث يبػدك مػف ىػذا أف النبػي صػمى هللا " .   4ق" لميسػار " أكثر مما كضع النبي عمى أىل اليمف؟ فقػاؿ:
 .   5ق " كطاقتيـ عميو كسمـ كخمفاءه الراشديف كانكا يقدركف الجزية حسب حالة الناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ، كصػححو 2450 ، كالنسائي فػي سػننو ،ح ق1576 ، كأبك داكد في سننو، ح ق623ركاه الترمذي في سننو ، ح ق(1) 
 األلباني. 

 . 2/34معالـ السنف  (2)
  ، كصححو األلباني.3970مشكاة المصابيح ،ح ق(3) 
 .  162،ح  1/161كتاب األمكاؿ، باب فرض الجزية كمبمغيا ،  (4) 
  .  9/412التفسير الحديث، ق(5) 
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

 الثالثالمطمب 
 النفل 

 

 كىك الجياد شرعية مف المقصكد ىك ما عمى زيادة ألنو نفبل الغنيمة سميت كلذلؾ الزيادة"  لغة: النفل 
   . 1ق"   أعدائو كقير هللا كممة إعبلء
و مػػػف الغنػػػائـ كىػػػك مػػػا يعطيػػػو اإلمػػػاـ لػػػبعض الغػػػزاة بعػػػد القسػػػمة زيػػػادة عمػػػى سػػػيم: " اصػػػطالحا النفػػػل

 .  2ق "لمصمحة استحقو بيا 
: كىػػك تفضػػيمو بعػػض الجػػيش عمػػى ك سػػمي مػػا جعػػل اإلمػػاـ لممقاتمػػة نفػػبلً " :    3ق قػػاؿ أبػػك عبيػػد

فػػػي  كالنكايػػػةبعػػػض بشػػػيء سػػػكى سػػػياميـ، يفعػػػل ذلػػػؾ بيػػػـ عمػػػى قػػػدر الغنػػػاء قالػػػدفع  عػػػف اإلسػػػبلـ، 
 . 4ق"العدك

مػف خػبلؿ الجيػاد فػي سػبيل هللا عػز كجػل ،  قمت فيذا بػاب آخػر مػف أبػكاب كسػب المػاؿ الحػبلؿ
 كىذا مف إكراـ هللا عز كجل لممجاىديف الشجعاف المستبسميف .

مف األقساـ التي اقتضى الػدليل جكازىػا: تنفيػل بعػض الجػيش، لشػدة " قاؿ الشنقيطي رحمو هللا : 
ألكػكع رضػي هللا بأسو، كعنائو، كتحممو مػا لػـ يتحممػو غيػره، كالػدليل عمػى ذلػؾ مػا ثبػت عػف سػممة بػف ا
لػاؿ سػممة: ،    5ق عنو، في قصة إغػارة عبػد الػرحمف الفػزاري، عمػى سػرح رسػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كاسػتنقاذه منػو

، أبػػو لتػػادة، وخيػر رجالتنػػا سػػممة "، لػػاؿ: ثػػـ  )فممػا أصػػبحنا لػػاؿ رسػػوؿ هللا  :  خيػر فرسػػاننا اليػػـو
 .  6ق ( سيميف: سيـ الفارس، وسيـ الراجل فجمعيما لي جميعاأعطاني رسوؿ هللا  

                                                           

 .1/707التعاريي ، فصل الفاء  (1)
   .10/5تفسير المنار، ق(2) 
ـ بف عبد هللا. قرأ القرآف عمى أبي الحسف ىك االماـ الحافظ المجتيد ذك الفنكف، أبك عبيد، القاسـ بف سبل  (3)

سماعيل بف جعفر، كشجاع بف أبي نصر البمخي،  كأخذ المغة عف أبي عبيدة، كأبي زيد، كجماعة كصني  الكسائي، كا 
التصانيي المكثقة التي سارت بيا الركباف ، فمو كتاب " فضائل القرآف "   ككتاب " الطيكر "، ككتاب " الناسخ 

تاب " المكاعظ "،  كلو في القراءات كتاب جيد، ليس الحد مف الككفييف قبمو مثمو، ككتابو في " االمكاؿ " كالمنسكخ " كك
مف أحسف ما صني في الفقو كأجكده ، مات سنة أربع كعشريف كمئتيف بمكة  ك بم  سبعا كستيف سنة رحمو هللا ق أنظر 

  .3/456: سير أعبلـ النببلء 
  .4/9قتفسير القراف العظيـ ، (4) 
  .2/81تفسير أضكاء البياف ق (5)

 .1807 ، ح 3/1433صحيح مسمـ ، كتاب الجياد ، باب غزكة ذي قرد ، ق(6) 
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ذكػػر شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة رحمػػو هللا بعػػض الصػػكر التػػي تكػػكف أسػػباًبا فػػي التنفيػػل، فقػػاؿ: " ك 
: كسرية تسرت مػف الجػيش أك رجػل صػعد حصػنا عاليػا نكايةيجكز لئلماـ أف ينفل مف ظير منو زيادة 

 " العدك فقتمو فيـز العدك كنحك ذلؾ؛ ألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كخمفاءه كانكا ينفمكف لذلؾ ففتحو أك حمل عمى مقدـ
 .  1ق

بيف المجاىديف فيغنـ كل مجاىد مثل أخيو  كالتساكي إذا فاألصل أف أربعة أخماس الغنيمة يقسـ بالعدؿ 
ـ أف ينفػػػل بعػػػض المجاىػػػديف ، الفػػػارس كالفػػػارس ، كالراجػػػل كالراجػػػل، سػػػكاء بسػػػكاء ، إال إذا رأي اإلمػػػا

 .إكراما لشجاعتيـ ، كامتنانا لجيدىـ كجرأتيـ، فيعطكا زيادة عمى نصيبيـ األساسي مف الغنيمة 
 ولكف مف أيف يؤخذ النفل ، ومف أيف يكسب المجاىد ىذه الزيادة ؟  

ك سػيـ قاؿ البغكي رحمو هللا : كاختمفكا فػي أف النفػل مػف أيػف يعطػى، فقػاؿ قػكـ: مػف خمػس الخمػس كىػ
ف األربعػػة أخمػػاس بعػػد كقػػاؿ قػػكـ: ىػػك مػػ، النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص ، كىػػذا قػػكؿ سػػعيد بػػف المسػػيب، كبػػو قػػاؿ الشػػافعي

سحاؽ .إفراز الخمس  ، كىك قكؿ أحمد كا 
 .  2قكذىب بعضيـ إلى أف النفل مف رأس الغنيمة قبل التخميس  
 . 3ق :"ل نفل إل بعد الخمس" قاؿ ىك القكؿ الثاني ألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص -كهللا أعمـ  –الراجح ك 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .28/271مجمكع الفتاكى، ق(1) 
   .2/294انظر: تفسير البغكي، ق(2) 
باني في ، كصححو االل 2341  ،ح 3/81باب في النفل مف الذىب ، ق كتاب الجياد ،أبك داككد في سننو ، (3) 

 .5752صحيح الجامع الصغير كزيادتو ح
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 المبحث الثاني
 المشروعة الكسب من خالل المهن

 
 وفيه يطهباٌ :   

 .انًطهب األول: يهٍ أشار انقرءاٌ إنى يزاونت األَبياء نها 

 انًطهب انخاَي: يهٍ نى يشر انقرءاٌ إنى يزاونت األَبياء نها. 
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

 األوؿالمطمب 
 ليا األنبياء مزاولة أشار القرءاف إلى ميف 

   مينة التعميـ أولا :
تمؾ المينة المقدسة، التػي ينظػر إلييػا بإكبػار كاحتػراـ عمػى مػر العصػكر، كال تخمػك منيػا حضػارة 

يػػي المينػػة التػػي ال يمكػف أف يسػػتغني عنيػػا اإلنسػػاف ، كيػػي ال كىػػي التػػي فبشػرية ميمػػا كػػاف مسػػتكاىا، 
مل مع عقل اإلنساف، كىك أشرؼ ما فيو، فيي تنمػي أعظػـ خصيصػة ميػزه هللا بيػا أال كىػي تتكلى التعا

 خصيصة العقل. 
كالتعمػػػيـ مينػػػة األنبيػػػاء األكلػػػى ، فمقػػػد بعػػػث هللا األنبيػػػاء عمػػػييـ السػػػبلـ معممػػػيف يعممػػػكف النػػػاس 

نما كرثكا العمـ ، كما اإليماف كالخير، يعممكنيـ الكتاب كالحكمة كيزككنيـ، كلـ يكرثكا دينارا كال درىم ا، كا 

 ، 59 :األعػػراؼ چڃ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ    چ:كمعممػػا  مػػف نبػػي إال ك قػػاؿ لقكمػػو  داعيػػاً 

ڄ چ  : كمػػا أرسػػل هللا رسػػكال إال كعمػػـ قكمػػو طرائػػق القػػرب مػػف هللا كحػػذرىـ ممػػا يغضػػبو ، قػػاؿ تعػػالى

ىيـ كألجػػػل ذلػػػؾ ألػػػح إبػػػرا  ،36 :النحػػػل چگ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ 

ڇ  ڍ چ :  اليدايػةطريػق بو إلى يصل لعميو السبلـ عمى أبيو أف يتبعو عمى ما أعطاه هللا مف العمـ 

كالمقصكد بقكلو قد جاءني مػف "  ،43 :مريـ چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک 
 .   1ق "العمـ يعني ما عممو هللا مف الكحي كما أليمو كىك صغير

أبيو ينبغي لمداعية كالمعمـ أف يفيد منو ، حيث لـ يسـ أباه  براىيـ معإكفي اآلية السابقة أدب مف 
ف كػاف فػي أعػبله، بػل أبػرز نفسػو فػي  ، بالجيل المفرط ف كػاف فػي أقصػاه، كال نفسػو بػالعمـ الفػائق، كا  كا 

إلػػػى  مكصػػبلً  سػػػكيا أي: مسػػتقيماً  صػػكرة رفيػػق لػػو، فاسػػػتمالو برفػػق، حيػػث قػػػاؿ: فػػاتبعني أىػػدؾ صػػراطاً 
 .  2قمف الضبلؿ  أسمى المطالب، منجيا

ف أف الخضػر عميػو السػبلـ عمػـ مكسػى عميػو السػبلـ ، بعػد أف طمػب مكسػى ءاذكر القػر   ك أيضاً 

 .66 :الكيف چک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ  چ: منو ذلؾ

                                                           

  .3/426أضكاء البياف لمشنقيطي، ق(1) 
  .3/335، قالبف عجيبة  انظر: البحر المديد(2) 
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كقػػد اختمػػي فػػي الخضػػر ىػػل ىػػك نبػػي أـ كلػػي ، كالجميػػكر عمػػى أف الخضػػر نبػػي ككػػاف عممػػو 
 .  1قكاـ كالفتيا بالظاىر معرفة بكاطف قد أكحيت إليو، كعمـ مكسى األح

ٺ ٺ چ  كقد بعث هللا نبيو دمحما ملسو هيلع هللا ىلص إلى العرب األمييف ، فعمميـ الكتاب كالحكمة ، قاؿ تعالى :

 چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 . 2 :الجمعة
، فيػػػـ عػػػادمكف لمعمػػػـ كالخيػػػر، قػػػاؿ الشػػػيخ السػػػعدي رحمػػػو هللا: المػػػراد بػػػاألمييف: الػػػذيف ال كتػػػاب عنػػػدىـ

ككػػانكا فػػي ضػػبلؿ مبػػيف، يتعبػػدكف لؤلشػػجار كاألصػػناـ كاألحجػػار، كيتخمقػػكف بػػأخبلؽ السػػباع الضػػارية، 
الجيػػل بعمػػكـ األنبيػػاء، فبعػػث هللا فػػييـ رسػػكال مػػنيـ، يعرفػػكف  غايػػةيأكػػل قػػكييـ ضػػعيفيـ، كقػػد كػػانكا فػػي 

  چ ٹ چالمكجبة لئليماف كاليقيف، القاطعة  چٿ   ٹ ٹ چنسبو، كأكصافو الجميمة كصدقو، 

ٹ ڤ  چ بػػأف يحػػثيـ عمػػى األخػػبلؽ الفاضػػمة، كيفصػػميا ليػػـ، كيزجػػرىـ عػػف األخػػبلؽ الرذيمػػة،

أي: عمـ القرءاف كعمـ السنة، فكانكا بعد ىذا التعميـ كالتزكية أعمـ الخمػق، بػل كػانكا أئمػة أىػل  چڤ
 .  2قالعمـ كالديف، كأكمل الخمق أخبلًقا 

عظيمة ، كنعمة جسيمة ، عمى ىؤالء العرب الذيف حكليـ المصطفي مف جيػاؿ  كبحق فيذه منة
 إلى عمماء، كمف سفياء إلى حمماء ، كلذلؾ امتف هللا سبحانو عمييـ بيذا فقاؿ:  

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   چ 

إذف فػػػػالمعمـ يحمػػػػل أشػػػػرؼ ،  164 :آؿ عمػػػػراف چی  ۈئ ۈئ ېئ     ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ف جماؿ رسالتو مستمد مف شػرفيا، كبخاصػة أف قدكتػو فػي ذلػؾ أسػاتذة رسالة ، كيؤ  دي أعظـ أمانة ، كا 
 اإلنسانية كعمى رأسيـ سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص . معممكالبشرية ك 

يتكسب مف كرائيا الماؿ ، خاصة بعد انتشار العمـ ، كالمدارس كالمعاىد بارزة كاليكـ صار التعميـ مينة 
انتشػػار العمػػػـك كالمعػػارؼ المختمفػػػة ، كانتشػػار التخصصػػات العمميػػػة المتنكعػػة ، كظيػػػكر كالجامعػػات ، ك 

 العمـك الجديدة عمـ الكيمياء كالفيزياء كالجبر كاليندسة كالتربية كسائر العمكـ .

                                                           

   .7/204، قألبي حياف  البحر المحيط في التفسير :نظرا(1) 
 .  862، لمسعدي  انظر: تيسير الكريـ المناف(2) 
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ففػػػي كػػػػل دكلػػػة قطػػػػاع عػػػريض مػػػػف المدرسػػػػيف كالمعممػػػيف المحسػػػػكبيف عمػػػى ديػػػػكاف المػػػػكظفيف ، 
 يبذلكف مف جيد كتعب في سبيل تعميـ الجيل ، كتنكير النشأ . كيتقاضكف مرتباتيـ ، نظير ما

عمى ذلؾ فقد صار بعض المدرسيف يعقدكف الدركس الخصكصية بعد الدكاـ المدرسي ، كاليدؼ  عبلكة
مف ذلؾ معالجة الضعي كالقصكر عند الطمبة الضعاؼ ، كأيضا اف يحسف المػدرس مسػتكاه المعيشػي، 

 ة يدفع لممدرس أجرا كماال عمى ذلؾ.فكل طالب يحضر لمدركس الخصكصي
كال شؾ في أف تعميـ العمكـ الدنيكية يحل أخذ الماؿ عميو، فالمعمـ يبذؿ جيدا ليس بالبسيط ، فيك يبذؿ 

، ليسػػد حاجياتػػو األساسػػية مػػف طعػػاـ  ، كيحتػػاج فػػي مقابػػل تعبػػو ىػػذا مػػاالً  كجسػػدياً  كنفسػػياً  عقميػػاً  جيػػداً 
 كشراب كلباس كمسكف.

 جكاز ذلؾ جحشرعية ففي أخذ الماؿ عمى تعميميا خبلؼ بيف العمماء ، كالراأما العمـك ال
قػػاؿ القرطبػػي رحمػػو هللا : " كقػػد اختمػػي العممػػاء فػػي أخػػذ األجػػرة عمػػى تعمػػيـ القػػرءاف كالعمػػـ  فمنػػع ذلػػؾ  

الزىري كأصحاب الرأي كقالكا ال يجكز أخذ األجػرة عمػى تعمػيـ القػرءاف ألف تعميمػو كاجػب مػف الكاجبػات 
     : تػي يحتػػاج فييػػا إلػػى نيػػة التقػػرب كاإلخػػبلص فػػبل يؤخػذ عمييػػا أجػػرة كالصػػبلة كالصػػياـ كقػػد قػػاؿ تعػػالىال

 .41البقرة:  َّ ىق يف  ىف يث ىث چ

لقكلػػو عميػػو     1ق كأجػاز أخػػذ األجػػرة عمػػى تعمػػيـ القػػرءاف مالػػؾ كالشػافعي كأحمػػد كأبػػك ثػػكر كأكثػػر العممػػاء
ىػػك    2ق (كتػػاب هللا إف أحػػ  مػػا أخػػذتـ عميػػو أجػػراا  )ة حػػديث ابػػف عبػػاس حػػديث الرقيػػ فػػيكمػػا  السػػبلـ 

 نص يرفع الخبلؼ فينبغي أف يعكؿ عميو.
جاءتػو امػرأة  -   -فعف سيل بف سعد أف رسػوؿ هللا قيترجح بو الجػكاز،  آخركىناؾ دليل   

ؿ هللا زوجنييػا إف فقالت : يا رسوؿ هللا إني وىبت نفسي لؾ فقامت طويال فقاـ رجل فقػاؿ : يػا رسػو
لػػـ تكػػف لػػؾ فييػػا حاجػػة ، فقػػاؿ ىػػل عنػػدؾ مػػف شػػيء تصػػدليا لػػاؿ مػػا عنػػدي إل إزاري ىػػذا ، لػػاؿ 

ىػل معػؾ مػف القػرءاف -   -فالتمس ولو خاتما مػف حديػد فػالتمس فمػـ يجػد شػيئاا فقػاؿ رسػوؿ هللا 
مػػف القػػرءاف ، وفػػي روايػػة لػػاؿ  شػػيء ؟ لػػاؿ نعػػـ سػػورة كػػذا وسػػورة كػػذا فقػػاؿ لػػد زوجتكيػػا بمػػا معػػؾ

 .   3ق   انطم  فقد زوجتكيا فعمميا مف القرءاف

                                                           

   .1/335الكريـ، قأنظر: الجامع ألحكاـ القراف  (1)
 . 5737 ، ح 7/131باب الشرط في الرقية، قكتاب الطب ، ركاه البخاري في صحيحو ، (2) 
 .1425  ،ح7/321ق باب الصداؽ كجكاز ككنو تعميـ القرآف كخاتـ حديد  كتاب النكاح ، ركاه مسمـ  ، (3)
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فيو دليػل عمػى جػكاز كػكف الصػداؽ تعمػيـ القػرءاف كجػكاز االسػتئجار لتعميمػو كىػك " قاؿ النككي : 
 .  1ق "مذىب الشافعي

ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ     ڈڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک چ كأمػػػا قكلػػػو تعػػػالى 

 . 41البقرة:  چک ک ک 

الػػثمف المقصػػكد ىنػػا ىػػك : إرضػػاء العامػػة ، بػػأف غي ػػركا ليػػـ أحكػػاـ  ،َّ ىق يف  ىف يث ىث چ

الػػػديف عمػػػى مػػػا يكافػػػق أىػػػكاءىـ ، فكضػػػعكا كتبػػػًا تافيػػػة مػػػف القصػػػص ، فمفقػػػكا نتفػػػًا سػػػطحية ، كجمعػػػكا 
 2قمكضكعات ، كفراغات ال تثبت عمى محؾ العمـ الصحيح ، ثـ أشاعكىا ، كنسبكىا إلى هللا ، كدينو 



 مقابػػل األجػػرة أخػػذ كلػػيس ، عميػػو المػػاؿ كأخػػذ هللا عمػػى الكػػذب نسػػبة ك التحريػػي بػػالنيي  المقصػػكدذا فإ
   . الصحيح العمـ لتعميـ الكقت تفري 
 : القضاءثانياا 

مينة شريفة ك ميمة نبيمة ، بيا الدماء تمعصـ كتمسفح ، كاألبضػاع تمحػركـ كتمػنَكح ، كاألمػكاؿ يثبػت 
بػػػيف النػػػاس ، كيقػػػتص نتصػػػر لممظمػػػـك كيضػػػرب عمػػػى يػػػد الظػػػالـ ، كيصػػػمح ِممكيػػػا كيسػػػمب ، ك بيػػػا ي

 ، فيي كسيمة لؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر .لبعضيـ مف بعض
 رسػكؿ قػاؿ ، الخطػأ حكػـ عنػو كأسػقط ، الخطػأ مػع أجػراً  فيػو هللا جعل فضمو كعظيـ رتبة القضاء كلعمك  
ذا أجراف فمو أصاب ثـ دفاجتي الحاكـ حكـ إذا: ق كسػمـ عميو هللا صمى هللا  فمػو ف خطػ  فاجتيػد حكػـ وا 
نما ، 3ق (أجر  .   4قخطئو  عمى ال كسعو، كبذ ؿ ، اجتياده عمى أمِجر كا 
اليكـ ىذه المينة يتقاضى عمييا صاحبيا نصيبا محترمػا مػف المػاؿ، حيػث تعتبػر مرتبػات القضػاة مػف ك  

سػبب فػي ىػذا حتػى ال يرتشػى القاضػػي كال أعمػى المرتبػات فػي الدكلػة ، فالعطػاء يجػزؿ لمقضػاة، كلعػل ال
 يقبل الرشكة مف أحد ، ألنو عنده ما يكفيو مف الماؿ كزيادة. 

، كسميماف ، كدمحم صػمى  داككدعدد مف األنبياء الكراـ عمييـ السبلـ ، منيـ  زاكلياكىذه المينة الكريمة 
 هللا عميو كسمـ.

                                                           

 .3202 ح ،  5/2098ق شرح صحيح مسمـ  ، باب الصداؽ ،   (1)
   .1/577التحرير كالتنكير، قانظر: (2) 
 ح        ،9/108باب  أجر الحاكـ إذا اجتيد فأصاب ك أخطأ ، ق كتاب القضاء ، ركاه البخاري في صحيحو ،  (3)

7352. 
   .289/  33المكسكعة الفقيية، ق  (4)
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 چڦ    ڦ ڄ  ڄ  ڤ ڦ ڦچ عميػػػو السػػػبلـ ، فقػػػد قػػػاؿ هللا عنػػػو:  داككدأمػػػا 
 . 20 :ص

صابتو كفيمو  : فصل الخطاب   قاؿ ابف عباس، كمجاىد، كالسدي:     1ق" القضاء بيف الناس بالحق كا 
عميػػو السػػبلـ ، فػػي مشػػكمة غريبػػة ، ك  داككدقػػد قػػص القػػرءاف الكػػريـ عمينػػا مشػػيدا مػػف مشػػاىد قضػػاء ك 

كيتشاكساف ، كطمبكا منو أف يحكـ  قضية عجيبة ، ففي ذات ليمة تسكر رجبلف عميو السكر، يختصماف
 بينيما. 

      . 21: ص چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ  :ٹ ٹ 
ك ىذا االستفياـ لمتعجب كتشكيق السامع إلى ما يمقى إليو ...كالمعنى ىل أتاؾ يػا دمحم خبػر الجماعػة " 

 .  2ق "مسجده في كقت اشتغالو بالعبادة كالطاعة؟ داككدالمتنازعيف الذيف تسككركا عمى 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ  گ    چ  :ٹ ٹ

 . 22: ص    چ گ گ   ڳ

نمػػا فػػزع د"  كد اك أي حػػيف دخمػػكا عميػػو مػػف أعمػػى السػػكر فخػػاؼ كارتعػػد مػػنيـ ، قػػاؿ المفسػػركف: كا 
 منيـ ألنيـ دخمكا عميو بغيػر إذف، كدخمػكا مػف غيػر البػاب، فػي كقػت كػاف قػد خصصػو لمعبػادة فقػالكا ال

منا فنحف فكجاف مختصماف تعدكى بعضنا عمى بعض فاحكـ بيننػا بالعػدؿ، كال تجػر كال تظمػـ فػي  تخي
 .  3ق "الحكـ كأرشدنا إلى كسط الطريق ك إلى الطريق الحق

 . 23: ص  چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ  :ٹ ٹ

كتسػػعيف نعجػػة كىػػي  قصػػية الخصػػميف ، قػػاؿ أحػػدىما: إف صػػاحبي ىػػذا يممػػؾ تسػػعة بدايػػةىػػذه " 
أنثػى الضػػأف كأممػؾ أنػػا نعجػػة كاحػدة قػػاؿ المفسػػركف: كقػد يكنػػى بيػا عػػف المػػرأة فيكػكف الغػػرض أف عنػػده 
ِنػػي ِفػػي  ِفم ِنيَيػػاع أي ممكنييػػا كاجعميػػا تحػػت كفػػالتي َْكَعزك تسػػعًا كتسػػعيف امػػرأًة كعنػػدي امػػرأة كاحػػدة َْفَقػػاَؿ َأك 

د عميك   .  4ق  "في القكؿ كأغمظ  الخطابع أي غمبني في الخصكمة، كشدك

                                                           

  . 4/497المحرر الكجيز   ، ق (1) 
 .3/49صفكة التفاسير، (2) 
 المصدر نفسو . (3)

  .50-49/ 3التفاسير،ق صفكة (4) 
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﮺     چ  :ٹ ٹ ﮹  ﮴  ﮵﮶  ﮷﮸  ﮳    ﮲  ہ  ہ  ہ ھ ھ ھ  ھے ے ۓ   ۓ 

               ﯁  ﮿﯀  لقد ظممؾ  داككدأي قاؿ لو ، 24: ص  چ﮻﮼   ﮽﮾ 

  چ ے ۓ   ۓ﮲  ﮳  ﮴   ﮵﮶  چعجتؾ منؾ ليكمل ما عنده إلى مائةبيذا الطمب حيف أراد انتزاع ن

ف الكثيريف مف ، يـ عمى بعضأي كا  ﮿ چ الشركاء ليتعدى بعضم ﮼   ﮽﮾  ﮻  ﮺  ﮹   چ ﮷﮸ 

أي عمػػـ  چ﯀﯁    چي إال المػػؤمنيف الػػذيف يعممػػكف الصػػالحات فػػإنيـ ال يبغػػكف كىػػـ قميػػل ،أ
 .   1قكأيقف أنما اختبرناه بيذه الحادثة فطمب المغفرة كخرك ساجدًا  تعالى، كرجع إليو بالتكبة كالندـ 

صة فكائد ميمة لمف امتيف القضاء ، فػاراد أف يرضػي ربػو كيػريح ضػميره ، كأف يقكؿ الباحث : كفي الق
 . يككف كسبو لمماؿ حبلالً 

: أنو يجب عمى القاضػي أف يحػذر مػف اتبػاع اليػكى ، كأف يحكػـ بػالحق كالعػدؿ كأف ال يميػل أولا 

ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی   چ  ، كما قاؿ سبحانو:مع أحد األطراؼ عمى حساب الحق 

: ص چىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت  حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج   جئ حئ مئ
، فػػأمره هللا أف خصػػكماتيـفػػي  ، كقػػد كػػاف النبػػي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قاضػػيا يقضػػي بػػيف النػػاس، كيرجعػػكف إليػػو 14

ې ې ى   ى ائ چ  :يقضػي بيػػنيـ بحكػػـ القػػرءاف الػػذي يفػػيض نػػكرا كحقػػا كعػػدال ، قػػاؿ سػػبحانو

 . 105: النساء چېئ   ائ  ەئ  ەئ وئ     وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

: أنو يجب عمى القاضي أف يسمع مف الطرفيف ، كأف ال يكتي بكبلـ أحد الخصػميف ، قػاؿ ثانياا 
عميػػو السػػبلـ : أنػػو سػػمع قػػكؿ المػػتظمـ مػػف الخصػػميف ، كلػػـ  داككدأخبػػر هللا عػػز كجػػل عػػف  :"القرطبػػي

لػػك سػألو لكػػاف يقػػكؿ :  مػػع إمكػاف أنػػو چہ  ہ  چ:  يخبػر عنػػو أنػػو سػأؿ اآلخػػر ، فقػػاؿ لػو مسػػتعجبلً 
كانت لي مائة نعجة كال شيء ليذا ، فسرؽ مني ىذه النعجة ، فمما كجدتيا عنده قمػت لػو ارددىػا ، كمػا 
قمت لو أكفمنييا ، كعمـ أني مرافعو إليؾ ، فجرني قبل أف أجره ، كجاءؾ متظممػا مػف قبػل أف أحضػره ، 

 .  2ق "لتظف أنو ىك المحق كأني أنا الظالـ

                                                           

  .3/50انظر: صفكة التفاسير، ق(1) 
  . 15/178انظر: تفسير القرطبي،  ق(2) 
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القاضي قد يضطر إلى أف يقضي بيف الناس كيستمع إلى مشػكبلتيـ حتػى بعػد انتيائػو  : أفثالثاا 
مػػف دكاـ عممػػو الرسػػمي ، فػػي كقػػت فراغػػو كخمكتػػو ، " فػػإف القضػػاء بػػيف النػػاس كالسػػعي فػػي مصػػالحيـ 

ـ خيػر النػاس أنفعيػ)كتخميص بعضيـ مف بعض أفضل مػف العبػادات الخاصػة ، كقػد قػاؿ النبػي ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .  1ق (لمناس

كابنػػو سػػميماف  داككد، كقػػد حكػػـ فييػػا كػػبل مػػف  أخػػرى كقضػػية  أخػػرى ىػػذا كقػػد قػػص القػػرءاف عمينػػا قصػػة 
 عمييما السبلـ.

 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  چ : قاؿ تعالى 

     . 78األنبياء: 
تفسػػػػير. اآليػػػػة السػػػػابقة تػػػػذكر لنػػػػا مجمػػػػس قضػػػػاء خمػػػػده القػػػػرءاف، كالقصػػػػة تػػػػكاترت فػػػػي كتػػػػب ال 

جمس لمقضاء بيف الناس ، ككاف ابنو سميماف حينئذ يافعا فكػاف يجمػس خػارج بػاب  داككدكخبلصتيا أف 
رجػبلف أحػدىما عامػل فػي حػرث لجماعػة فػي زرع أك كػـر ، كاآلخػر  داككدبيت القضاء . فاختصـ إلػى 

لغػنـ ألصػحاب أف تعطػى ا داككدراعي غنـ لجماعة ، فدخمت الغنـ الحرث ليبل فأفسدت ما فيػو فقضػى 
ثمف مػا تمػي مػف ذلػؾ الحػرث ، فممػا حكػـ بػذلؾ كخػرج الخصػماف  يساكي الحرث إذ كاف ثمف تمؾ الغنـ 

 فقصا أمرىما عمى سميماف ، فقاؿ: لك كنت أنا لحكمت بغير ىذا .
فأحضره كقاؿ لو : بماذا كنت تقضي ؟ قاؿ : إني رأيػت مػا ىػك أرفػق بػالجميع .  داككدفبم  ذلؾ 
قػػاؿ : أف يأخػػذ أصػػحاب الغػػنـ الحػػرث يقػػـك عميػػو عػػامميـ كيصػػمحو عامػػا كػػامبل حتػػى  قػػاؿ : كمػػا ىػػك ؟

يعكد كما كػاف كيػرده إلػى أصػحابو ، كأف يأخػذ أصػحاب الحػرث الغػنـ تسػمـ لػراعييـ فينتفعػكا مػف ألبانيػا 
كأصكافيا كنسميا في تمؾ المدة فإذا كمل الحرث كعاد إلى حالو األكؿ صرؼ إلى كل فريػق مػا كػاف لػو 

 .   2ق: كفقت يا بني . كقضى بينيما بذلؾ  داككدفقاؿ . 
كيسػػػتفاد مػػػف ىػػػذه القصػػػة درس آخػػػر ميػػػـ جػػػدًا لمقضػػػاة ، كىػػػك أف الرجػػػكع إلػػػى الحػػػق فضػػػيمة،  

كالقاضي إذا أحس أنو جانب الصكاب ، ككجد مف عػدؿ عميػو كقكمػو ، فعميػو أف يراجػع حكمػو ، كلػيس 
ثقػة فيػػو ، كفيػو إرضػػاء لربػو عػػز كجػل قبػػل كػل شػػيء ، فػي ذلػؾ انتقػػاص مػف قػػدره، بػل ىػػذا ممػا يزيػػد ال

                                                           

 . 3289كحسنو األلباني في صحيح الجامع ح   5787 ، ح  6/58ركاه الطبراني في المعجـ األكسط ، ق  (1)
   . 1/389أنظر التحرير كالتنكير، ق (2)
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فالقاضي يجب أف يككف عنده مف الكرع كالخكؼ ما يجعمو يراجع كيدقق، كيستشػير إخكانػو مػف القضػاة 
 قبل أف يحكـ كيعطي الكممة النيائية. 

ال يمنعؾ قضاء قضيتو باألمس  ك "شعري : عمر رضي هللا عنو في كتابو البي مكسى األ قاؿ 
ت فيو نفسػؾ ك ىػديت لرشػدؾ أف تراجػع الحػق فػإف الحػق قػديـ ك مراجعػة الحػق خيػر مػف التمػادي راجع

 . 1ق "في الباطل
حقاؽ الحق كالقياـ بالقسط ، فيك مف أفضل األعمػاؿ كالقػرب ،  إذا فالقضاء إذا كاف مبنيا عمى العدؿ كا 

 يرضاه فا عز كجل يحب المقسطيف .  كىك مما يحبو هللا ك
، ككسػب القاضػي لممػاؿ حػبلال نظيػر  مشركعةحاجة الناس إلى القضاء ممحة ، فيي مينة كال شؾ أف 

 جيده كتعبو كتفري  أكقاتو لمناس .
نػزؿ هللا ، كال يقيمػكف العػدؿ أ، ال يحكمػكف بمػا  ميفكلكف إذا كػاف القضػاء فاسػدا ، كالقضػاة مجػر 

ىميػػػـ  –ؿ فػػي بػػػبلد المسػػمميف كمػػا ىػػك الحػػػا -كالحػػق ، فيجرمػػكف المصػػػمحيف ، كيبرئػػكف المفسػػػديف ، 
إرضاء الحكاـ الظالميف ، كالترقيع لمطكاغيت المفسديف ، فيؤالء كشياد الزكر ، عمميـ حػراـ ، ككسػبيـ 

فمف التطعت لو مف ح  أخيو شيئاا ف نما ألتطع حراـ . فإف النبي عميو السبلـ قاؿ محذرا لمخصػـك :" 
   2ق لو لطعة مف نار"

اء ، مقابػل ءالذي يعيف عمى الظمـ ، كيبرئ الجناة ، كيجكر عمى البر فمف باب أكلى أف القاضي 
شػػيء مػػف الػػدراىـ ، يبذلػػو لػػو األكػػابر المجرمػػكف ، كأصػػحاب األمػػكاؿ المنحرفػػكف ، أف يكػػكف قػػد اقتطػػع 

 لنفسو قطعة مف النار.
لى قضػػاء  كاليػكـ إذا أردت أف تنظػر إلػػى القضػاء الفاسػد  بكػػل مػا تحمػػل الكممػة مػف معنػػى فػانظرا 

 كهللا المستعاف . ظممو كجكره كفجكره ، مصر الذي فاؽ كل الحدكد في 
كمف عجيب ما يذكر أف سيد قطب رحمو هللا لما حكـ عميو القضاء الفاسد بالمكت ، ككضعت المشنقة 
حكؿ عنقو ، جاءه شيخ السمطاف كقاؿ لو : قل أشيد أف ال إلو إال هللا كأف دمحما رسكؿ هللا  فقاؿ لو سيد 

 !  3ق مف أجميا أمكت كبيا أنت تأكل الخبز : أنا

                                                           

 .342، ح 9/48باب ما عمى القاضي في الخصـك كلشيكد، قلقضاء ، كتاب االسنف الكبرى لمبييقي، (1) 
 . 2458 ، ح 3/131باب اثـ مف خاصـ في باطل كىك يعمـ، ق،   ، كتاب العمـصحيح البخاري   (2)
 أنظر : كيكيبديا  المكسكعة الحرة ، سيد قطب .  (3)
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، أف تمقف مف حكـ عمييـ باإلعداـ،  حككمتؾيعني ىذه مينتؾ ككظيفتؾ التي تتقاضى عمييا الماؿ مف 
ف كػػانكا مظمػػكميف ، كال تتجػػرأ بػػأف تقػػكؿ كممػػة حػػق ، بػػل ترقػػع لمطغػػاة ، كىمػػؾ أف تكسػػب المػػاؿ كلػػك  كا 

 تككف ال إلو إال هللا منيج حياة .كاف سحتا حراما، كأنا أمكت مف أجل اف 
إذا جػػػار القاضػػػي أك ارتشػػػى أك تعمػػػد  شػػػديدإثػػػـ فالمينػػػة مشػػػركعة فػػػي األصػػػل كمػػػا قمػػػت ، كلكػػػف فييػػػا 

مخالفة الحق كلذلؾ كاف كثيػر مػف السػمي الصػالح يحجػـ عػف تػكل ي القضػاء كيمتنػع عنػو أشػد االمتنػاع 
ا تػدؿ  عميػو األحاديػػث الكثيػرة كالتػػي كرد حتػى لػك أكذي فػػي نفسػو ؛ كذلػػؾ خشػيًة مػف عظػػيـ خطػره ، كمػػ

إف هللا مػع القاضػي مػا لػـ ق، كحديث :   1قفييا الكعيد كالتخكيي لمف تكلى القضاء كلـ يؤد  الحق فيو 
مف ولي القضاء أو جعل لاضياا فقد ذب   ق، كحػديث   2ق(يجر ، ف ذا جار تخمى عنو ولزمو الشيطاف 

الثة : لاضياف في النار ، ولاض في الجنة ، رجل لضػى بغيػر القضاة ث ق، كحػديث   3ق (بغير سّكيف
الحّ  فعمـ ذاؾ فذاؾ في النار ، ولاض ل يعمػـ ف ىمػؾ حقػوؽ النػاس فيػو فػي النػار ، ولػاض لضػى 

 .  4ق بالحّ  فذلؾ في الجنة
قامػػة العػػدؿ ، فػػبل يقػػدـ عمػػى ىػػذا العمػػل ، كهللا  فمػػف كجػػد فػػي نفسػػو ضػػعفا عػػف إحقػػاؽ الحػػق، كا 

 يغنيو مف فضمو ، كسيفتح لو بابا آخر مف أبكاب الرزؽ ، كهللا أعمـ.سبحانو س
 : التجارةثالثاا 

    5ق"  الربح لغرض فيو بالتصرؼ الماؿ تقميب: " لتجارةا
 .  6ق"ىي صناعة التاجر، كىك الذي يتصرؼ في الماؿ لطمب النمك كالزيادة ك  ": قاؿ أبك حياف 

مػػػػف قػػػػديـ يبتػػػػاعكف كيشػػػػتركف ، كال يزالػػػػكف بحاجػػػػة إلػػػػى  ال غنػػػػى لمنػػػػاس عنيػػػػا ، فالنػػػػاس  كىػػػػي مينػػػػة
مسػػتمزمات كحاجيػػات أساسػػية ، كطعػػاـ كشػػراب كممػػبس كمأكػػل ، ككػػل ىػػذا إنمػػا يتحصػػل عميػػو النػػاس 

                                                           

   .33/289انظر: المكسكعة الفقيية، ق(1) 
، كحسنو األلباني في صحيح  1330، ح 3/610باب ما جاء في اإلماـ العادؿ ، حكاـ ،، كتاب األسنف الترمذي  (2)

 .1231الترمذي ح 
، كصححو أللباني في الصحيحة 5892، ح 5/398تغميظ في الحكـ ، باب الكتاب األحكاـ ، سنف النسائي ،  (3) 
 .1112ح

. كصححو 5891  ح 5/397لمحاكـ الجاىل، ق باب ذكر ما أعد هللا ، األحكاـ كتاب،السنف الكبرى لمنسائي(4) 
 .    2618االلباني في إركاء الغميل ،ح

 .1/163التعاريي ، فصل الجيـ ،   (5)
   .104/ 1تفسير البحر المحيط، ق(6) 
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بطريػػػق الشػػػػراء، كال بػػػػد أف تكػػػػكف ىػػػػذه السػػػػمع متػػػػكفرة فػػػػي األسػػػػكاؽ ، كىنػػػػا دكر التػػػػاجر، كىػػػػك اإلتيػػػػاف 
ا فػػي األسػػكاؽ ، ك بيعيػػا بعػػد ذلػػؾ ، ك اليػػدؼ مػػف ذلػػؾ بالبضػػائع التػػي يحتاجيػػا النػػاس مػػف ثػػـ عرضػػي

 الربح ك كسب األمكاؿ.   
مػػف أكسػػع طػػرؽ كسػػب المػػاؿ ، فيػػي متنكعػػة ، كمتعػػددة ، فينػػاؾ تجػػارة المبلبػػس ، كتجػػارة ىػػي ك 

مف أفضل طرؽ ، فيي  الفكاكو ، كتجارة الخضركات ، كتجارة السبلح ، كتجارة األغناـ كالمكاشي ، إلخ
  تبارؾ كتعالى يبارؾ في أمكاؿ التجارة . الكسب ، كهللا

 ، كقػاؿ رسػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :   1ق بيػع مبػرور وعمػل الرجػل بيػدهقفقد سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عف أفضل الكسب فقػاؿ:
 .   2ق  إف أطيب ما أكل الرجل مف كسبو ق

ءاف مرات عديدة ، فقد ذكرت ابتداء في أطػكؿ ، فإنيا ذكرت في القر  كحاجة الناس إليياكألىمية التجارة 
آية في القرءاف ، في آية الديف ، حيث أمر هللا سبحانو المؤمنيف بكتابة الديف صغيرا كاف أك كبيرا ، ثـ 
بيف سبحانو أف التجػارة المنجػزة ال داعػي لمكتابػة فييػا إذ ال فائػدة مػف ذلػؾ؛ فقػد تػـ تسػمـ البضػاعة، كتػـ 

 دفع ثمنيا.

﮹ چ  قاؿ تعالى: ﮸  ﮷  ﮶  ﮴﮵  ﮳  ﮲  ہ  ہ  ہ ہ ھ ھ  ھ ھ  ےے ۓ ۓ   

        ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽   282البقرة:  چمئ    ﮺   ﮻﮼  

ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چ  ك فػػػػػػي شػػػػػػأنيا أيضػػػػػػا قػػػػػػاؿ سػػػػػػبحانو :

كفػػػي اآليػػػة ،  29النسػػػاء:  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ 
. ك لكنو سػبحانو بعػد بياف لجكاز كسب الماؿ مف الناس بالتجارة كأنيا ل يست مف الكسب الباطل المحـر

أف بيف حمية التجارة كمشػركعية التكسػب منيػا ، حػذر مػف أف ينشػغل اإلنسػاف بالتجػارات كالبيػع كالشػراء 

ڱ ں ں ڻ  ڻ    ڻ ڻ ۀ ۀ چ   ٹ ٹعمػػػػػػى حسػػػػػػاب صػػػػػػمكاتو كدينػػػػػػو كآخرتػػػػػػو ، 

الرجػاؿ  ثـ أثنى جػل كعػبل عمػى،  9المنافقوف: چہ ہہ ہ ھ    ھ ھ ھ ے ے 
 الصادقيف مع ربيـ ، الذيف ال تميييـ التجارات كالبيكع عف المساجد .

                                                           

 .  1126  ، كصححو األلباني في صحيح الجامع ح 25/157مسند أحمد، ق (1)
 . 1626 . كصححو االلباني في إركاء الغميل ، ح3/272ق لباب كسب الرجاب التجارات، كت، سنف ابف ماجة (2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ  ٹ ٹ

ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ   ڇ ڇڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ   ٹ ٹ چ و،  37النور:    چٿ 

 . 11الجمعة:  چڈ ژژ ڑ ڑ  ک  
 ع كالتجارة كالميك عف صبلة الجمعة كخطبتيا .كفي اآلية األخيرة عتاب عمى مف ينشغل بالبي

يػة ، تػارة بمفػظ الكسػب اذكرت فييا التجػارة كن آياتالسابقة ذكرت فييا التجارة صراحة ، كىناؾ  كاآليات
 الطيب .

: "،  267البقػػػرة: چڭ   گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ :كمػػػا قػػػاؿ سػػػبحانو َأي 
 ؿ المكتسب مف التجارة.، كفي اآلية حث عمى اإلنفاؽ مف الما  1ق "التِ جارة

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چچ چ ٹ ٹ  چ كتػػارة باالبتغػػاء مػػف فضػػل هللا ، 

چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌڌ  ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ 

 . 198البقرة:  چڑ  ڑ ک ک 

مع الحػج  -أي ال حرج عميكـ إف ابتغيتـ "،  چ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ
رة كاالكتسػاب إذا أتػى بػالحج عمػى كجيػو ك اإلجمػاع منعقػد عمػى جػكاز التجػا"، "  2قالتجارة كالتكسب  -
 .   3ق"

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ چ  ولػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى :

 . 10الجمعة:  چڃ  ڃ 

 .  4ق"بالبيع كالتجارة "أي: ،   چڦ ڦ ڦ ڦ چ

 . 20المزمل:  چ  ھ  ڍ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ كتارة بالضرب في سبيل هللا: 
  .  5قعنى اآلية يسافركف يطمبكف ربح التجارة السفر لمتجارة، فم الضرب في األرض ىك

                                                           

  .1/189تفسير الكجيز لمكاحدي، ق (1) 
  .1/36أكضح التفاسير، ق(2) 
  .2/239انظر: تفسير البحر المحيط ،ق(3) 
  .1/89تفسير أضكاء البياف ، ق(4) 
 المصدر نفسو.(5) 
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كقػػػد كانػػػِت التجػػػارة مػػػف الِحػػػَرؼ التػػػي َتشػػػيع بػػػيف أىػػػل مكػػػة، ك مػػػف المعمػػػكـ أنػػػو كػػػاف لقػػػريَش رحمتػػػاف  
 في الشتاء إلى اليمف . كاألخرى تجاريتاف: إحداىما في الصيي إلى الشاـ، 

،  2-1لػػػػػػػػػػػػػػػريش:  چٻ ٻ پ پ  پ   ٱ ٻ ٻ ٹ ٹ  چ 

  كمتا الرحمتيف أمكاؿ كأرزاؽ كلذا أتبع الرحمتيف بامتنانو عمػييـ: بػأف أطعميػـ مػف جػكع ككانت تأتييـ مف

 . 4-3لريش:  چٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ 
كالنبػػي ملسو هيلع هللا ىلص قبػػل نبكتػػو كػػاف ممػػف اشػػتغل بالتجػػارة ، فقػػد ذكػػر ابػػف ىشػػاـ فػػي سػػيرتو متػػاجرة النبػػي بمػػاؿ 

 خديجة رضي هللا عنيا.
ككانػػت خديجػػة بنػػت خكيمػػد امػػرأة تػػاجرة ذات شػػرؼ كمػػاؿ ، تسػػتأجر الرجػػاؿ فػػي "    :  ؿ ابػػف إسػػحاؽ قػػا"

ماليا كتضاربيـ إياه ، بشيء تجعمو ليػـ ، ككانػت قػريش قكمػا تجػارا ؛ فممػا بمغيػا عػف رسػكؿ هللا صػمى 
فعرضػت عميػو هللا عميو كسمـ ما بمغيا ، مف صدؽ حديثو ، كعظػـ أمانتػو ، ككػـر أخبلقػو ، بعثػت إليػو 

أف يخرج في ماؿ ليا إلى الشاـ تاجرا ، كتعطيو أفضل ما كانت تعطي غيره مف التجار ، مع غبلـ ليا 
يقاؿ لو ميسرة ، فقبمو رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص منيا ، كخرج في ماليػا ذلػؾ ، كخػرج معػو غبلميػا ميسػرة حتػى قػدـ 

 .  1ق "الشاـ
كانػت عمػل جػل الصػحابة رضػكاف هللا عمػييـ ، كخاصػة الميػاجريف ، التجػارة " قاؿ القرطبي رحمو هللا :

بك بكر أتجر أكاف :  قالت  عف عائشة رضي هللا عنيا . ك  2قكقد دؿ عمييا التنزيل في غير مكضع. 
بػػف الربيػػع  عػػرض عميػػو سػػعدال ننسػػى يػػـك أف ك  كبيػػرا تػػاجراً عبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ كػػاف  ، ك  3ق قػػريش

 .   4قلكف دلني عمى السكؽ لو :دعا لو بالبركة كقاؿ نصي مالو  رضي هللا عنو
ف أالتجارة حرفة شريفة كمينة كريمة ،  ك مدرة لمماؿ الحبلؿ عمى صاحبيا ، لكف شريطة  فبل شؾ أف 

 تية :يجتنب صاحبيا المحاذير اآل
ر : أف تككف ىذه التجارة في شيء محـر أصبل كالخمكر كالمخدرات كالمسكرات كلحـ الخنزيػ أولا 
 كالدخاف .

                                                           

  .1/187سيرة بف ىشاـ، ق (1)
  .8/108، ق القراف الكريـ تفسير الجامع ألحكاـ   2ق 

  7/16مصني ابف شيبة في التجارة كالرغبة فييا، ق (3)
 .3937 ، ح 5/69باب: كيي آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيف أصحابو،ق  كتاب مناقب الصحابةالبخاري في صحيحو ، (4)
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 :  : أف يككف في البيع كالتجارة غش لمناس كتدليس عمػييـ فقػد حػذر رسػكؿ هللا مػف ذلػؾ فقػاؿثانياا 
 .  1ق فميس منا " نا" مف غش
 : أف تككف التجارة كالبيع شاغمة لئلنساف عف الصمكات كذكر هللا عز كجل .  ثالثاا 

 الرعي  :رابعاا 
 .   2ق"غنـ كاإِلبل الحفظ كالحراسة . كأصمو رعي ال "كىك :

مف األرض ما تتغذى عميو البيائـ كترعػى فيػو  ، فقػاؿ جػل شػأنو :   أخرجف أكقد امتف هللا عمى عباده ب

 . 4األعمى:  چھ ھ ے ے چ 
كالمرعى: ما تخرجو األرض مف النبات، كالثمار، كالزركع، كالحشيش مما يختص بسائر الحيكاف 

 .  3قمف النعـ 

 10النحل:   چچڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ چ چ چٹ ٹ   چ  ك 

كسم يت األنعاـ سائمة، ألنيا تسـ األرض ، أي فيو ترعكف أنعامكـ"،  چ ڌ ڌ چكقكلو تعالى: 
 .  4ق"، أك تسـ المراعي بما تأكل منيا، فتترؾ آثارىا عمييا بأرجميا، فتترؾ فييا أثراً 

ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ  چو

 . 54-53طو:  چ چ چ چ
الرعي مينة امتينيا جميع األنبياء الكراـ عمييـ الصبلة كالسبلـ ، كاكتسبكا الماؿ عمييا، فما مػف نبػي ك  

 . 5ق "لالوا: وأنت يا رسوؿ هللا؟ لاؿ: نعـ، وأنا كنت أرعاىا عمى لراريط ألىل مكة "إال رعى الغنـ،
 .  6قدينار أك الدرىـ يعني: كل شاة بقيراط، كالقيراط الذي ىك جزء مف ال  

 ىػػذا فكسػػب المػػاؿ عمػػى رعػػي الغػػنـ مشػػركع ، كىػػي مينػػة محترمػػة ، كال تحػػط مػػف قػػدر صػػاحبيا، كفػػي
ف نظر البعض إلييا بازدراء ،  درس لمشباب أف ال يتكبركا عف ممارسة أي مينة تكسبيـ ماال حبلال، كا 

                                                           

 .  164  ،ح 1/69فميس منا  قباب قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: مف غشنا كتاب البيكع ، أخرجو مسمـ ، (1) 
   .29/173تفسير التحرير كالتنكير، ق(2)  
   .20/276انظر:  تفسير المباب في عمـك الكتاب ،ق(3) 
  .7/274التفسير القرآني لمقراف، ق (4) 
 .2262ح ، 2/789ق،، باب رعي الغنـ عمى قراريط  اإلجارة كتابأخرجو البخاري،  (5)

  .12/79ي، قعمدة القاري باب الرع(6) 
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سػػػيل مػػد يديػػو لمنػػاس ، أمػػػا أف فالػػذي يحػػط مػػف قػػدر اإلنسػػػاف أف يستحسػػف القعػػكد كالبطالػػة ، كأف يست
يرعػػى غنمػػا ، أك يكػػكف عامػػل نظافػػة ، أك يبيػػع حطبػػا، أك ترمسػػا أك يقػػيـ بسػػطة صػػغيرة فػػي السػػكؽ ، 
فيذه عزة ككرامػة يشػكر صػاحبيا عمييػا، ألنػو يريػد أف يكسػب مػاال بعػرؽ جبينػو كال يريػد منػة كال عطيػة 

 مف أحد .
، بػل حكػـ ، كمػف أىػـ ذلػؾ تعمػـ الصػبر الػذي يحتاجػو ال شؾ أف في رعػي األنبيػاء لمغػنـ حكمػة  فائدة:

؛ حيػػث يكػػكف بعيػػدًا عػػف أسػػباب ئتيػػاالنبػػي كثيػػرا فػػي دعكتػػو ، فيتمػػرف عميػػو مػػف خػػبلؿ ىػػذه المينػػة كبي
، فيػػػي ظػػػركؼ لصػػػحراء كخشػػػكنة الطعػػػاـ كشػػػظي العػػػيشالراحػػػة كمظػػػاىر التػػػرؼ ، كال يجػػػد إال حػػػر ا

 تتطمب التحمل كالصبر كالجمد .
ف مينػػػة الرعػػػي تقتضػػػي مػػػف الراعػػػي االجتيػػػاد كالبحػػػث عػػػف مػػػكاطف الخصػػػب أضػػػي إلػػػى ذلػػػؾ أ

ليسكؽ إلييا غنمو ، كيظير فييا الحرص عمى رد الشاردة منيا إلى القطيع ، فيسػتخدـ لسػانو ليسػتحثيا 
ف كػاف فػي الغالػب ال يسػتخدـ  عمى العكدة ، كينتيي بو األمر إلى استخداـ عصاه إف تطمب األمػر ، كا 

ا سػػر اختيػػار ، كىػػذا درس ىػػاـ فػػي التربيػػة كالػػدعكة ، كيبػػرز لنػػعمييػػا فقػػط ، ال اإليػػذاء إال لميػػشالعصػػا 
، كىػػك إعػػدادىـ لسياسػػة البشػػر بػػالرفق كالرحمػػة كالمػػيف ، مػػع الحػػرص الشػػديد عمػػى ىػػذه المينػػة لؤلنبيػػاء

مػر إرشادىـ إلى مكاطف الخير كتجنيبيـ مكاطف الشر مع اليش عمييـ لرد الشارد منيـ ، كاف تطمب األ
 استخدمكا العصا كالحـز .

" مػػف حكمػػة هللا فػػي رعػػي األنبيػػاء الغػػنـ أف الرجػػل إذا اسػػترعى الغػػنـ  :لػػاؿ صػػاحب روح البيػػاف 
التي ىي أضعي البيػائـ سػكف قمبػو الرأفػة كالمطػي فػإذا انتقػل مػف ذلػؾ إلػى رعايػة الخمػق كػاف قػد ىػرب 

 .  1ق"  أي لمنبكة كالدعكة  مف الحدة الطبيعية كالظمـ الغريزي فيككف في أعدؿ األحكاؿ
دكف الرفػق برعايػة الغػنـ، فيػذا نبػي هللا مكسػى  النبيػكف ككػاف  " :ولاؿ صػاحب زىػرة التفاسػير يمَعػكك

قبل أف يبعثو هللا رسكال نزعو مف قصكر فرعكف إلػى رعايػة الغػنـ، كىػك القػكي الػذي ككػز الرجػل فقضػى 
 .  2ق " ي الغنـعميو، فكاف البد أف يذكؽ الفقر كيتعكد الرفق في رع

ذا كانت السنة قػد دلػت عمػى أف عمػكـ األنبيػاء قػد رعػكا الغػنـ ، إال أف القػرءاف  يقوؿ الباحث : كا 
 الكريـ قد سمط الضكء عمى نبي كاحد ، في مينة رعي الغنـ ، إنو كميـ هللا مكسى عميو السبلـ.

                                                           

 .5/389تفسير ركح البياف (1) 
 . 9/4713تفسير زىرة التفاسير (2) 



 

45 
 

 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڃ چ  چ چ چ چ :  قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى

 . 18-17طو:  چڈ ژ ژ 

أي أعتمد عمييا في متابعتي لمغنـ ، أك أعتمد عمييػا فػي كػل األحػكاؿ فػي مراقبتػي ،    چ ڇ ڍ چ

أي أخبط عمى رأسو خبطا خفيفا، ألبعده عف مكاطف تضره ، كذلؾ مف  "   چ ڍ ڌ ڌ ڎ چليا، 
كجييػو ىش الكرؽ إذا خبطو خبطا يسيرا لينظمو، كفي ذلؾ داللة عمػى الرفػق بيػذا الحيػكاف الضػعيي كت

 .  1ق" بأقل ما يككف مف غير ضرب كال زجر
كىػػذه األغنػػاـ كػػاف يرعاىػػا مكسػػى عميػػو السػػبلـ لمرجػػل الصػػالح فػػي أرض مػػديف بعػػد أف فػػر مػػف 
مصر لقتمو القبطي ، كالذي عمػل عنػده مكسػى عميػو السػبلـ راعيػا عمػى أجػر، يعػادؿ كسػب المػاؿ كىػك 

سػى عميػو السػبلـ قػد سػاعد ابنتػي ىػذا الرجػل كسػقا أف يككف عممو بمثابة ميػرا إلحػدى ابنتػو ، ككػاف مك 
       أغناميمػػػػا ، فػػػػدعاه الشػػػػيخ لمكافئتػػػػو عمػػػػى معركفػػػػو ، فممػػػػا حضػػػػر أشػػػػارت إحػػػػدى البنػػػػيف عمػػػػى أبييػػػػا :

﮳    ﮴  چ   . 26القصص:  چہ ھ    ھ ھھ ے  ے ۓ ۓ﮲ 

مف الرجاؿ   چ ے  ے ۓ ۓ چ أي لرعى الغنـ كأنت تريد األجير چ ہ ھ    ھ ھچ 

  .ذك األمانة كالديانة ،  چ﮳  چ ، القادر شديد القكة،  چ ﮲ چو ىك ألن
يف عرفت قكتو كأمانتو فذكرت ألبييا ما رأت مف إقبلؿ الحجر أقاؿ ليا أبكىا حمية كغيرة ، فمف 

العظيـ كحده مف رأس البئر، مع أف الناس يقمكف ىذا الحجر بجمع كثير ، فيذا دليػل قكتػو ، كأمػا دليػل 
د ما دعكتو بإذنؾ قاـ كمشى قدامي، كأمرني بالمشي خمفو صيانة عمى عف النظر الى ، أمانتو فإني بع

 .   2قف ضممت إفقاؿ لي دليني عمى الطريق 

﮵﮶   ﮷  ﮸ چ : فأعجػػب الشػػيخ الكالػػد بمشػػكرة ابنتػػو، كأعجػػب بمكسػػى عميػػو السػػبلـ ، فقػػاؿ لػػو 

             ﯁  ﯀  ﮽  ﮾  ﮿  ﮹﮺   ﮻  ﮼ 

 . 27القصص:  چڭ ڭ       ڭ 

                                                           

 المصدر نفسو. (1)
   . 2/80الفكاتح االليية لنعمة هللا بف محمكد ق (2) 
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﯁  چ ﯀  ﮿  ﮽  ﮾   ﮺   ﮻  ﮼  يعنػػػي أزكجػػػؾ إحػػػدى ابنتػػػي عمػػػى أف ،  چ﮶  ﮷  ﮸﮹ 

يعنػي فبفضػمؾ ،    چ   چيعني عشػر سػنيف  چ    چترعى غنمي ثماف سنيف ، 
 .  1قكليس بكاجب فأنت بالخيار في إكماؿ السنتيف 

سػبلـ مػدة عشػر سػنكات فػي الرعػي ، ك عميػو ال فقد خير مكسى بيف مدة ثماني سنيف أك عشرة ، فأكمل
 تزكج مف إحدى ابنتيو، ثـ رجع بعد ذلؾ إلى مصر .

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ  چ

 . 29القصص :  چٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ ڤ   ڤ ڤ  ڤ 

عميػو  سػ لت جبريػل ) روأ ابف عبػاس أف النبػي   لػاؿ: ،أي العشر سػنيف،  چ ٻ ٻ ٻ ٻ چ
    2ق (*السالـ: أي األجميف لضى موسى؟ لاؿ: أتميما وأكمميما 

 .  3ق " أي انصرؼ بامرأتو شاخصًا إلى مصر "  چ پ پ چكمعنى 
نػػس النػػار مػػف جانػػب الطػػكر ، ككممػػو هللا عػػز كجػػل ، كبػػدأ أمػػر افبينمػػا ىػػك فػػي طريػػق العػػكدة ، 

،  ف النػػاس بػػل أمػػة مػػف أقسػػى النػػاس قمكبػػاً النبػػكة ، فانتقػػل عميػػو السػػبلـ مػػف رعػػي الغػػنـ ليرعػػى أمػػة مػػ
 يسكسيـ إلى هللا عز كجل ، قاسى معيـ ما قاسى ، كعانى معيـ ما عانى ، حتى تكفاه هللا عز كجل.

، كالحقيقػػة أف  كاحػػداً  قػػد اشػػتير عنػػد كثيػػر مػػف النػػاس ، أف كالػػد البنتػػيف ىػػك شػػعيب النبػػي قػػكالً  تنبيػػو :
 :لممفسريف ثبلثة أقكاؿ في ىذا 

 .: أنو شعيب النبي األوؿ
 .: أنو ابف أخ شعيب الثاني
 : رجل صالح مف قـك شعيب .الثالث

  اآلتييف :والتحقي  يقتضي أف ل نجـز أنو شعيب عميو السالـ ، لمسببيف 
                فقػد كػاف شػػعيب قبػل زمػاف مكسػػى، عميػو السػبلـ، بمػدة طكيمػػة؛ ألنػو قػاؿ لقكمػػو::  السػبب األوؿ

  . 89 ىود: َّ مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ

                                                           

   .2/605انظر: بحر العمـك لمسمرقندي، ق(1) 
 .11973 ، ح6/116ركاه البييقي في السنف الكبرى باب جكاز اإلجارة ق (2)
  .8/5525يداية في بمكغ النياية، قال (3)
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كقػػد كػػاف ىػػبلؾ قػػـك لػػكط فػػي زمػػف الخميػػل، عميػػو السػػبلـ بػػنص القػػرءاف، كقػػد عمػػـ أنػػو كػػاف بػػيف مكسػػى 
 كالخميل، عمييما السبلـ، مدة طكيمة تزيد عمى أربعمائة سنة ، كما ذكره غير كاحد. 

ءاف مػػف المقػػكي لككنػػو لػػيس بشػػعيب أنػػو لػػك كػػاف إيػػاه لػػنص عمػػى اسػػمو فػػي القػػر :السػػبب الثػػاني 
ىاىنا، فما داـ أف القػرءاف لػـ يػنص عمػى اسػمو فػاألكلى عػدـ القطػع بأنػو شػعيب ، كمػا جػاء فػي بعػض 

 .  1قاألحاديث مف التصريح بذكره في قصة مكسى لـ يصح إسناده 
كىذا قتعييف الرجل الصالح  ممػا ال يػدرؾ عممػو إال بخبػر ، كال خبػر بػذلؾ  " ابف جرير رحمو هللا : قاؿ

  .  2ق " فبل قكؿ في ذلؾ أكلى بالصكاب،   تجب حجتو 
القػرءاف فػبل  : أنو شيخ كبير صالح مف قـك مديف ، كعمينػا أف نعمػـ أف مػا أخفػاه  وخالصة القوؿ

 ال ينفع ، كالجيل بو ال يضر ، كهللا أعمـ.بو عمـ الخير في البحث عنو ، ف
 : الحدادة خامساا 

امػتف هللا عػز كجػل عميػو بػنعـ عديػدة ، كػالنبكة  عميػو السػبلـ ، فقػد داككدكىي مينػة النبػي الكػريـ 
كالممػػؾ كالسػػمطاف كالصػػكت الحسػػف ، كمػػا كامػػتف عميػػو بػػأف أالف لػػو الحديػػد فكػػاف فػػي يديػػو كػػالعجيف ، 

  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک ک  ک گ  ٹ ٹ چيصػػنع بػػو السػػبلح كالػػدركع ، 

قػػػػػاؿ الطبػػػػػري ،  11-10سػػػػػب : چگ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ   ں  ں  ڻ ڻ 
ذكر أف الحديد كاف في يده كالطيف المبمػكؿ يصػرفو فػي يػده كيػي يشػاء بغيػر إدخػاؿ نػار  " مو هللا :رح

 .   3ق " كال ضرب بحديد
كقػػد عممػػو هللا تبػػارؾ كتعػػالى كيفيػػة تشػػكيل ىػػذا الحديػػد الخػػاـ لصػػناعة األسػػمحة كالػػدركع ، فقػػاؿ 

 .  4قنت قبل ذلؾ صفائح ، إنما كاداككددركعا ككاف أكؿ مف صنعيا ،  چ گ گ  گ چتعالى: 

أي: اجعل الحمػق كالمسػامير فػي نسػجؾ الػدرع بأقػدار متناسػبة، فػبل تجعػل ،  ڳ چ ڳ ڳ ڳ چكقكلو: 
 . 5ق المسمار دقيقا لئبل ينكسر كال يشد بعض الحمق ببعض، كال تجعمو غميظا غمظا زائدا فيفصـ الحمقة

                                                           

  .226-6/225انظر: تفسير بف كثير، ق(1) 
  . 19/562جامع البياف لمطبري ،ق (2)

   .20/359تفسير جامع البياف لمطبري، ق(3) 
 المصدر نفسو. (4)
  .   232/ 4تفسير أضكاء البياف، ق (5)
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ىػػذا ينبغػػي أف يكػػكف فػػي كػػل الميػػف ك قمػػت كفػػي ذلػػؾ إرشػػاد كتكجيػػو ربػػاني إلػػى ضػػركرة إتقػػاف العمػػل ك 
تقػػػاف صػػػنعتو الػػػدركع أف تكػػػكف سػػػابغات، كأف تكػػػكف حمقاتيػػػا ذكات  الصػػػنائع كاألعمػػػاؿ. فمػػػف إحكػػػاـ كا 

 .  1)(ال أف يتقنومأف هللا يحب إذا عمل أحدكـ ع):ملسو هيلع هللا ىلص  امقادير متناظرة ، كىذا يذكر بحديث نبين

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ چ :  ى أخػػر عنػػو فػػي آيػػة  كقػػاؿ تعػػالى مخبػػراً 

لبكس كىك في المغة اسـ لكل ما يمبس كيستعمل في االسمحة كميا " ،  80األنبياء:  چۉ ۉ ې 

 .  2ق "أي ليحرزكـ مف حرب عدككـ،  چٴۇ ۋ ۋ چكالمراد ىاىنا الدركع مف الحديد ، 
، فعف ممكاً  اف نبياً عميو السبلـ يحب أف يأكل مف ىذه الصنعة ، مف كده كتعبو ، مع أنو ك داككدكاف ك 

مػف أف ي كػل مػف عمػل  ما أكل أحد طعاما لط، خيراا ) المقداـ رضي هللا عنو، عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: 
ف نبي هللا   .  3ق (السالـ، كاف ي كل مف عمل يده الصالة و عميو  داووديده، وا 
ضافة إلى قصة   د قص هللا عمينا مف نبأ العبد الصالح ذي، فقكالحدادة عميو السبلـ مع الحديد  داككدكا 

المستضػعفيف  جيرانيـالقرنيف مع الحديد ، حيث أقاـ سدا حاجزا كمانعا بيف قـك يأجكج كمأجكج ، كبيف 
      مػػنيـ ، كلمػػا عرضػػكا عميػػو مػػاال مقابػػل ذلػػؾ امتنػػع كرفػػض كجعػػل ذلػػؾ حسػػبة  عػػز كجػػل قػػاؿ تعػػالى: 

 . 83 الكيف: چحئ  مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب جت  چ 

،  93الكيػػف:  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ چ  :ذكػػر هللا فػػي رحمتػػو

ۋ  ۋ   چكقيل: مف كرائيما  ،أي أماـ السديف چ ۈ ۈ ٴۇ چالجبميف "                  چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ 

فاسػػتغاثكا " ،   4ق" أي ال يفيمػػكف مػػا يقػػاؿ ليػػـ، كال يسػػتطيعكف أف يفيمػػكا غيػػرىـ ،  چ ۅ ۅ ۉ

ې ې ې ې ى  ى  ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ يف لما رأكا أماميـ جيشًا كقكًة،  بذي القرن

بالقتل كأخذ األمكاؿ كغير ،   چ ې ى  ى  ائ ائ ەئ چ ، 94الكيف:  چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ 

كدؿ ذلػػػػؾ عمػػػػى عػػػػدـ اقتػػػػدارىـ ،   چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ چ أي جعػػػػبلً ،  چ ەئ وئ وئ ۇئ چ ، ذلػػػػؾ
قرنيف عميو، فبذلكا لو أجرة، ليفعل ذلؾ، كذكركا لو السبب بأنفسيـ عمى بنياف السد، كعرفكا اقتدار ذي ال

                                                           

، كصححو األلباني في صحيح  5314 ، ح 4/335ق بكسال باب ، البيكع كنابركاه البييقي في شعب االيماف،  (1)
 .1880الجامع ح

  .1/4224تفسير المظيري ،ق(2) 
 . 2072 ، ح57/ 3باب كسب الرجل مف عمل يده ، قكناب البيكع ، أخرجو البخاري في صحيحو ، (3) 
   .2/45أكضح التفاسير ق (4)
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الػػػػداعي، كىػػػػك: إفسػػػػادىـ فػػػػي األرض، فمػػػػـ يكػػػػف ذك القػػػػرنيف ذا طمػػػػع، كال رغبػػػػة فػػػػي الػػػػدنيا، كال تاركػػػػا 
 إلصػػبلح أحػػكاؿ الرعيػػة، بػػل كػػاف قصػػده اإلصػػبلح، فمػػذلؾ أجػػاب طمبػػتيـ لمػػا فييػػا مػػف المصػػمحة، كلػػـ

 .  1ق"  تمكينو كاقتداره يأخذ منيـ أجرة، كشكر ربو عمى

أي: ،   چ ىئ ىئ ىئ ی ی چ،  95الكيف:  چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی  جئ حئ  مئ ىئ يئ چ 

نمػػا أطمػػب مػػنكـ أف تعينػػكني بقػػكة مػػنكـ بأيػػديكـ  ،  چ جئ حئ  مئ ىئ چممػػا تبػػذلكف لػػي كتعطػػكني، كا 
 .   2قمف عبكرىـ عميكـ  أي: مانعاً 

جب حب   خبمب ىب يب چ مػػت منػػو أحػػد إلػػييـ  اَل يتف كأخػػذ بعػػد ذلػػؾ ذك القػػرنيف يبنػػي السػػد محكمػػاً 

مب  چ حب   خب چ ك  ، 96الكيف:  چىتيت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ  حخ      جت حت خت  مت

الصػػدفاف: جػػببلف جعػػل السػػد بينيمػػا، كبعػػد أف كضػػع ،   چ ىب يب جت حت خت چقطػػع الحديػػد الكبيػػرة، 
حطػاب، كأشػعل مػع أعمػى الجبمػيف الحديػد بينيمػا ، جمػع األ تسػاكى الحديد مف قطع كبير عبل بيا حتػى 

فيو بيف الصدفيف، أي انفخكا في  ساكى أي في الحديد الذي ،   چ مت ىت چفييا النار ليصير الحديد، 

بػػاحمراره بارتفػػاع درجػػة  صػػيره كاحمػػر انصػػير، كصػػار نػػاراً ،   چ جث مث ىث يث چمشػػعل األحطػػاب، 

النػداء لمعمػاؿ ،  چ حج مج چ، كصػار لكنػو أحمػر شػديدا يتمظػى بعػد ىػذا العمػل، حرارتو ارتفاعا شػديداً 

    3ق كىك النحاس المصيكر المذاب.،   چجح مح جخ  چالذيف قامكا ِبَزب ر الحديد كصيركىا، 

مف  كنراه صار مككناً  ،سطحو اركلعمو جعل النحاس طبقة فكؽ الحديد تربط أجزاءه كتسكى جد" 
ا كػػػل الثغػػػرات، كبػػػذلؾ صػػار مرتفعػػػاً  بالنحػػػاس، فصػػػار قكيػػاً  حديػػد ممسػػػككاً  فػػػكؽ طػػػاقتيـ أف  عاليػػػاً  سػػػادظ

مخ چ  ، فمػػػذلؾ كانػػػت النتيجػػػة،  4ق " يرتفعػػكا إلػػػى أعػػػبله، كينزلػػكا إلػػػى أسػػػفمو عنػػد الػػػذيف اسػػػتغاثكا مػػنيـ

 . 97الكيف:  چجس حس خس مس حص مص جض حض  
، ألنو أممس ال يمكف تسمقو، ك مف باب أكلى لـ  فمـ يستطع يأجكج كمأجكج أف يعمكا فكقو، كأف يتسمقكه

 فتحكا فيو فتحة. يستطيعكا خرقو، كال أف ي
                                                           

  .  1/486تفسير السعدي ، ق(1) 
 المصدر نفسو.   (2) 
 .2/212ظر:  صفكة التفاسير أن (3)

  .9/4582انظر: زىرة التفاسير ق (4) 
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فػػي مكػػة  كػػاف الصػػحابي خبػػاب بػػف األرت رضػي هللا عنػػو حػػداداً  عرفػػت الحػػدادة عنػػد العػرب ، كقػد  ك 
لػاؿ: ، فعنػو رضػي هللا عنػو،  ، كيتكسب مف الحدادة ماالً  كعدة الحرب ، ككاف يصنع السيكؼالمكرمة 
جئػػت أتقاضػػاه فقػػاؿ: ل فػػي الجاىميػػة بمكػػة. فعممػػت لمعػػاص بػػف وائػػل سػػيفا، ف -حػػّدادا -كنػػت لينػػا

ألضيؾ حتى تكفر بدمحم. لمت: لف أكفر بو حتى تمػوت ثػـ تبعػث. لػاؿ: فػذرني حتػى أمػوت، ثػـ أبعػث 
 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ،فسوؼ أوتى مال وولدا ف لضيؾ. فنزلت اآلية

 ىي مي خي حي جي يه  مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم

 ."  1ق 80-77مريـ:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 حتى كبيًرا تركيًجا ليا ركجكا كقد الييكد يحترفيا بالمدينة، قائمة كالدركع ألسمحةا صناعة ككانت
 يثػػرب كنبػػاؿ بالمدينػػة، تصػػنع كالنبػػاؿ السػػيكؼ ككانػػت السػػبلـ عميػػو النبػػي داككد عػػف كرثكىػػا إنيػػـ قػػالكا

 أدكات ىنػاؾ كانػت ثػـ السػيكؼ، كصػقل األسػمحة جػبلء فػي يتخصػص مػف الصػناع مػف ككاف مشيكرة،
 .     .   2قذلؾ  كغير الحديد مف كأشراؾ كشباؾ فخاخ مف يصنعكنيا الصيد
مرتبطػػة باألعمػػاؿ الزراعيػػة؛ فالزراعػػة تحتػػاج إلػػى فػػؤكس كمحاريػػث  كفػػي المدينػػة  كانػػت الحػػدادة كمػػا 

كمسػػػاح كمناجػػػل لمحصػػػد، كغيػػػر ذلػػػؾ ممػػػا يسػػػتعممو الػػػزراع مػػػف آالت، ككانػػػت ىػػػذه اآلالت تصػػػنع فػػػي 
  . 3قبعض الناس مف العرب كمف الييكد كمف المكالي عمى السكاء المدينة يقـك بصناعتيا 

كال يزاؿ بعػض  ،ميمة كضركرية جدًا كالناس بحاجة إلييا في شتى المجاالت ، سمما كحربا مينةفيذه ال
مػػػف النػػػاس عمػػػى مػػػدى الزمػػػاف يمتينكنيػػػا كيحترفكنيػػػا لمحصػػػكؿ عمػػػى المػػػاؿ كعمػػػى لقمػػػة العػػػيش ليػػػـ 

تقدـ العممي كالتكنكلكجي ، تكسعت استخدامات الحديد ، كزادت الحاجة إلى ىذه كلعياليـ، كاليـك كمع ال
 المينة، كتنكعت المجاالت التي تستخدـ فييا ، فصناعة الطائرات بنكعييا المدنية كالحربية .

ر كالسيارات كالقطارات كالسفف كاألساطيل كالصكاريخ كالقذائي كالقنابل ، كاألبكاب المنزلية كالنكافذ، كغي
 ذلؾ مف االستخدامات ال بد أف تتدخل فييا مينة الحدادة .

ٱ ٻ ٻ ٻ چ يقػػكؿ الػػدكتكر عمػػاد الػػديف خميػػل: كفػػي سػػكرة الحديػػد نقػػرأ ىػػذه اآليػػة  

ٻ پ پ   پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ىذه اآلية تعرض خاـ الحديد كنعمة كبيرة أنزليا  ، 25الحديد:  چٹ  ٹ   ٹڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ 
                                                           

 .4735  ، ح 6/94باب قكلو قكنرثو ما يقكؿ كيأتينا فردا ، قكتاب تفسير القرءاف أخرجو البخاري في صحيحو ،  (1)
  .1/308مكة كالمدينة في الجاىمية كفي عيد الرسكؿ ألحمد إبراىيـ الشريي ، ق (2)
 .المصدر نفسو (3)
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باده، كتعرض معيا المسألة في طرفييا المذيف يتمخضاف دكًما عف الحديد قالبأس الشػديد  متمػثبًل هللا لع
قالمنػافع  التػي يمكػف أف يحظػى بيػا اإلنسػاف مػف كباستخداـ الحديد كأساس لمتسمح كاإلعداد العسكري، 

األىمية المتزايدة  ىذه المادة الخاـ في كل مجاالت نشاطو كبنائو قالسممي  كىل ثمة حاجة لمتأكيد عمى
ف الدكلػة المعاصػرة التػي تممػؾ خػاـ الحديػد تسػتطيع  ،لمحديد بمركر الزمف، في مسائل السمـ كالحػرب  كا 

أف تخطػك  -أيًضػا-أف ترىب أعداءىا بما يتيحو ليا ىذا الخاـ مف مقدرة عمى التسمح الثقيل  كتسػتطيع 
ي يشػػػكل الحديػػػد العمػػػكد الفقػػػري خطػػػكات كاسػػػعة لكػػػي تقػػػي فػػػي مصػػػاؼ الػػػدكؿ الصػػػناعية العظمػػػى التػػػ

ذا تأممنػػا فػػي آيػػة الحديػػد نجػػد تػػداخبًل عميًقػػا كارتباًطػػا كثيًقػػا بػػيف آيػػة الحديػػد،  لصػػناعاتيا كغناىػػا ... كا 
نػػزاؿ الكتػػػب معيػػػـ، إف المسػػمـ الربػػػاني لػػػف تحميػػو بعػػػد قػػػدرة هللا إال يػػده المؤمنػػػة التػػػي  رسػػاؿ الرسػػػل كا  كا 

خدمو مػف أجػل حمايػة العقيػدة كالتقػدـ بيػذا الػديف، كتحقيػق تعرؼ كيي تبحث عػف الحديػد كتشػكمو كتسػت
قامة دكلة تحكميا شريعة رب العالميف   .  1قالنصر لممؤمنيف، كا 

كنحػػػف فػػػي قطػػػاع غػػػزة المحاصػػػر بفضػػػل هللا عػػػز كجػػػل ، مػػػف هللا عػػػز كجػػػل عمػػػى المجاىػػػديف ، 
ردع لمعػدك الغاصػب ،  ، كمػف ثػـ إلػى الصػاركخ الػذي شػكل قػكة الياكف بتطكيع الحديد الخاـ إلى قاذؼ 

انتقالػة نكعيػة ك كبيػرة ، كصػار الصػاركخ الػذي يصػنع فػي المحػادد كالمخػارط المحميػة  المقاكمػةفانتقمت 
يػػدؾ المسػػتكطنات الصػػييكنية المحيطػػة بالقطػػاع ، حتػػى كصػػل إلػػى القػػدس كتػػل الربيػػع ، ليحيػػل أمػػف 

 . ، كنكرىـ ظبلماً العدك خكفاً 
 الميـ آميف . اإلسبلـ كيعز المسمميف كيذؿ الشرؾ كالمشركيف، ينصر أفنسأؿ هللا سبحانو كتعالى 

 النجارة: سادساا 
مينة كريمة قديمة ، منذ زمف النبي الكريـ نكح عميو السبلـ ، فنكح ىك أكؿ مػف اشػتغل بالنجػارة، 
حيث أمره هللا عز كجل أف يصنع سفينة لينجك بيا كمف معػو مػف المػؤمنيف مػف الطكفػاف كالغػرؽ، فأخػذ 

 يذ أمر ربو كصناعة السفينة. بتنف

 ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:
 . 38ىود:  َّ  جي يه ىه مه جه

 قكمو مف مؤل مر ككمما ، معو ينحتكف  أجراء استأجر أنو كيركى . السفينة عبلج في نكح أخذ لما أي""
 لدف مف ككاف ، ماء بقربو يكف لـ أنو مع السفينة يعمل يركنو كانكا ألنيـ ؛ السفينة لمعالجتو بو ىزئكا
 إلى انظركا:  يقكلكف  فكانكا ، جار نير كال بحر فبل ، المطر ماء مف يسقكف  نكح إلى السبلـ عميو آدـ

                                                           

 .148انظر: كتاب تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف، (1) 
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 يقكلكف  ككانكا! الماء؟ فأيف أكافا لمماء كيجعل ، بالغرؽ  يخكفنا السفينة ىذه يصنع الضاؿ الشيخ ىذا
 شبو كىي الخشب ينجر يركنو ككانكا! النجارة أمر في ذتكأخ ، النبكة أمر مف فرغت:  كبلميـ في

 ذلؾ قبل ىناؾ يكف كلـ ، الماء في تجري  سفينة أعمل قاؿ ، ذلؾ عف سألكه فإذا ، العظيـ البيت
 .   1ق " عممو مف كيعجبكف  يتضاحككف  فكانكا سفينة،

، كركػػب السػػفينة كمػػف كأتػػـ عميػػو السػػبلـ صػػناعة السػػفينة مػػف الخشػػب كالمسػػامير ، كىمػػا مادتػػا النجػػار 
 . 13القمر: ٱَّ ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱمعو مف المؤمنيف كالحيكانات ، قاؿ تعالى: 

يعنػى المسػػامير كىػي جمػع دسػػار أي ،  َّٱنثُّأي سػفينة، ،  َّٱمث زثُّأي حممنػا نكحػا عمػػى  "

نمػػا ذكػػر هللا سػػبحانو كتعػػالى مػػادة صػػنع السػػفينة، كأنيػػا مػػف األخشػػاب كالمسػػامير، أك "،  2ق "مسػػمار كا 
 .   3ق "الركابط التي تربط بيف تمؾ األخشاب؛ ليككف ذلؾ تعميمًا لمبشر أف يصنعكا السفف عمى ىذا النحك

كىناؾ نبي آخر اشتغل بالنجارة كامتينيا ،إنو نبي هللا زكريا عميو السبلـ فعف أبي ىريرة رضي هللا عنو 
 .   4ق (كاف زكريا نجارا  )قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسكؿ هللا 

 هت مت خت حت جت هب مب  خب  ٱُّٱكقػػد ذكػػر بعػػض المفسػػريف عنػػد قكلػػو تعػػالى :  
فػػػػي بعػػػػض األعمػػػػاؿ  اإلسػػػػرائيمييفأف فرعػػػػكف كػػػػاف يشػػػػغل . 4القصػػػػص:  َّ مج حج  مث

 .الشاقة كمنيا النجارة 
طائفة منيـ " يعني مف أىػل مصػر كىػـ بنػك إسػرائيل فجعػل  يعني يستقيريستضعي  "قاؿ السمرقندي: 

ة مف الجبل كبعضيـ يعممكف لو عمل النجػارة كبعضػيـ أعمػاؿ الطػيف كمػف كػاف ال بعضيـ ينقل الحجار 
 .   5ق "يصمح لشيء مف أعمالو يأخذ منو كل يـك ضريبة درىما

كانت تقـك أعماؿ النجارة البلزمة لمبيكت مف أبكاب كنكافذ األثاث ك ككراسي  مدينة رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كفي "
ـ الصػػناعة مػػف الخشػػب كجػػكد شػػجر الطرفػػاء كاألثػػل فػػي منطقػػة الغابػػة فػػي شػػماؿ ، كقػػد أعػػاف عمػػى قيػػا

 .   6ق"غربي المدينة 

                                                           

  .3/358تفسير القراف العظيـ المنسكب لمطبراني ق (1)
  .3/496تفسير القشيري، ق (2)
  .1/270تفسير العثيميف سكرة القمرق (3)
 .، كصححو األلباني  2150  ح722/ 2، باب الصناعات ،ق التجارات، كتاب سنف ابف ماجو   (4)

  .1/493 ، كانظر: البحر المحيط، ق2/597تفسير بحر العمـك ،ق(5) 
  .1/308مكة كالمدينة في الجاىمية كفي عيد الرسكؿ، ق: انظر (6)
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فقد كاف عميػو الصػالة والسػالـ يخطػب الجمػع ق، كقد احتاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص يكما نجارا ليصنع لو منبراً 
قياـ أرسل إلى امرأة مف األنصار كاف ليػا عمى جذع نخمة في المسجد، ،ثـ لما ش  عميو   طوؿ ال

ا أكمـ الناس عمييا"؛ فعمل ىػذه الػدرجات  غالـ نجار يقوؿ ليا: "انظري غالمؾ النجار يعمل لي أعوادا
  (1).( الثالث ثـ أمر بيا فوضعت في ىذا المكاف؛ ف صبحت منبره الشريف في مكانو الدائـ

تقاف . كلكنيا  يستغني عنيا مجتمع مف المجتمعاتفيي مينة ال   تحتاج إلى ميارة كا 
يقػػكؿ ابػػف خمػػدكف : ىػػذه المينػػة مػػف ضػػركريات العمػػراف كمادتيػػا الخشػػب. كتصػػنع بيػػا الرمػػاح  

كالقسي كالسياـ لمسبلح. ك االبكاب كالكراسي . ككذلؾ قد يحتاج إلى ىػذه الصػناعة فػي إنشػاء المراكػب 
حتاجػة إلػى جػزء كبيػر مػف اليندسػة فػي جميػع البحرية ذات األلكاح كالدسػر،  كىػذه المينػة مػف أصػميا م

خراج الصكر مف القػكؿ إلػى الفعػل عمػى كجػو اإلحكػاـ، محتػاج إلػى معرفػة التناسػب فػي اأصنافيا، ألف 
 .  2قالمقادير، إما عمكمًا أك خصكصًا. كتناسب المقادير ال بد فيو مف الرجكع إلى الميندس 

 الحبلؿ بعرؽ الجبيف . فيي باب جيد مف أبكاب كسب الماؿ كتحصيل المقمة
 : البناءسابعاا 

مينة شريفة ، تحتاج إلى جيد كتعب كعرؽ ، ال يزاؿ الناس بحاجة إلييا لبنػاء البيػكت كالمسػاجد 
 كالمرافق كالمنشئات العامة..

يقكؿ ابػف خمػدكف: ىػذه الصػناعة أكؿ صػنائع العمػراف الحضػري كأقػدميا، كىػي معرفػة العمػل فػي اتخػاذ 
مكػػف ك لػدفع  األذى مػػف الحػر كالبػػرد، كقػد يحتػاجكف إلػػى حفػظ مجػػتمعيـ بػإدارة سػػياج البيػكت كالمنػازؿ ل

األسكار التي تحكطيـ. كيصير جميعيا مدينة كاحدة كمصػرًا كاحػدًا ، كقػد يحتػاجكف إلػى االعتصػاـ مػف 
العدك كيتخذكف المعاقل كالحصكف ليـ كلمف تحت أيدييـ ك تختمي أحػكاؿ البنػاء فػي المػدف، كػل مدينػة 

 .  3قى ما يتعارفكف كيصطمحكف عميو، كيناسب مزاج أىكائيـ كاختبلؼ أحكاليـ في الغنى كالفقرعم
مػػف إبػػراىيـ كاسػػماعيل عمييمػػا السػػبلـ قػػد  قامػػا عمييمػػا السػػبلـ ببنػػاء  كػػبلً  أفكقػػد أشػػار القػػرءاف الكػػريـ 

 چٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  ٹ ٹالكعبة المشرفة، 
 . 127البقرة: 

                                                           

 .544 ، ح1/386باب جكاز الخطكة كالخطكتيف في الصبلة ، ق كتاب الصبلة ،  صحيح مسمـ، (1)
   .232-231/ ق1انظر: مقدمة بف خمدكف، (2) 
  .1/230المصدر نفسو ،ق أنظر:(3) 
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الحجػػارة كمػػا جػػاء فػػي  يناكلػػوإبػػراىيـ عميػػو السػػبلـ يػػرص الحجػػارة كيبنييػػا كابنػػو إسػػماعيل فكػػاف 
" لاؿ إبػراىيـ عميػو السػالـ : يػا بنػي إف ربػؾ أمرنػي الحديث الطكيل الذي ركاه البخاري في صحيحو: 

ؿ: إذف أف أبني لو بيتا لاؿ اسماعيل عميو السالـ : أطع ربؾ لاؿ : إنو لد أمرني أف تعينني عميو لا
سػماعيل  الحجػارة ويقػولف ربنػا تقبػل منػا إنػؾ أنػت السػميع  يناولػوأفعل ، فقاما فجعل إبراىيـ يبني وا 

 . 1ق العميـ"
كمف بعدىما عمييما السبلـ فالمؤمنكف مأمكركف باالقتػداء بيمػا ، فقػد أمػر عػز كجػل ببنػاء المسػاجد فػي 

 مه جه  هن من خن حن جن مم ٹٱٹٱُّٱ ،األرض كا عمارىا إلقامة الصمكات كالذكر فييا
 . 36النور: َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه

" مػف بنػى هلل بيتػا فػي الػدنيا بنػى هللا لػو لصػرا فػي كقد رغب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في أجػر بنػاء المسػاجد فقػاؿ : 
 .  2ق الجنة"

اف ينقػػػل كقػػػد بنػػػى الصػػػحابة رضػػػي هللا عنيمػػػا مسػػػجد الرسػػػكؿ فػػػي المدينػػػة كشػػػارؾ معيػػػـ النبػػػي ملسو هيلع هللا ىلص ككػػػ
 زث ٹٱٹٱُّٱقػاؿ هللا تعػالى عػنيـ كعػنيـ كعػف مسػجدىـ :  ،الحجارة مع أصحابو رضي هللا عنيـ 

 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

 . 109التوبة:  َّ مي زي ري  ٰى ين ىن مننن زن رن مم

يمػػػدح هللا مسػػػجد النبػػػي كيعػػػرض بمسػػػجد المنػػػافقيف الػػػذيف بنػػػكه ليفرقػػػكا كممػػػة المسػػػمميف كليكػػػكف 
 .ملسو هيلع هللا ىلص لمصد كالتخذيل عف رسكؿ هللا انطبلقاً 

البنػػاء الخضػػر عميػػو السػػبلـ فقػػد ذكػػر لنػػا القػػرءاف قصػػة الخضػػر مػػع  زاكلػػكاككػػذلؾ مػػف األنبيػػاء الػػذيف 
الخضر كمكسى دخبل قرية كأبى أىل القرية أف يعطكىما حق الضيي  أفمكسى عمييما السبلـ ، كفييا 

خضر جدارًا يريد أف يسقط فنقضو كبنػاه مػف جديػد ، كلػـ يطمػب عمػى كبم  بيما الجكع مبمغو، ثـ رأي ال
ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ  ٹ ٹ، ذلػػػػػؾ أجػػػػػرة 

فحينئػذ عاتػب مكسػى الخضػر ، ففارقػو ،  77الكيف:  چچ  چچ  ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ۈ ۈ    ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ  ۉ ې        چ   الخضػػػر عميػػػو السػػػبلـ كأخبػػػره عػػػف سػػػبب ذلػػػؾ،

ې ى ى ائ ائ ەئ     ەئ وئ وئ       ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئېئ ىئ ىئ  ې ې

نبي هللا سميماف عميو السبلـ  أفككذلؾ ذكر القرءاف الكريـ لنا ، 82: الكيف چىئ ی   ی ی ی جئ 
                                                           

 .3185 ، ح3/1231باب بناء الكعبة، ق  كتاب الحج ، ركاه البخاري في صحيحو،(1) 
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

 خض حض  جض  ُّٱٱكػػػاف قػػػد سػػػخر الجػػػف ككمفيػػػـ بػػػبعض األعمػػػاؿ كالتػػػي منيػػػا البنػػػاء قػػػاؿ سػػػبحانو:
 . 37ص:  َّ حط مض

ىػػك مسػػتعمل فػػي األبنيػػة اليائمػػة مػػف محاريػػب كتماثيػػل كجفػػاف  مػػنيـ مػػف  أي" قػػاؿ ابػػف كثيػػر: 
كالجكاب كقدكر راسيات إلى غير ذلؾ مف األعماؿ الشاقة التي ال يقدر عمييا البشػر كطائفػة غكاصػكف 

 .  1ق "في البحار يستخرجكف مما  فييا مف الآللئ كالجكاىر كاألشياء النفيسة التي ال تكجد إال فييا

 َّ حط مض خض  حض جض مص ُّٱ ، ز كجل نبأ قكـ عاد كحاليـ في بناء بيكتيـكأخيرًا ذكر هللا ع
 . 128الشعراء: 

المكػػاف : أي بكػػل شػػرؼ كفػػي ركايػػة عنػػو بكػػل طريػػق ، كقيػػل : ىػػك الفػػج بػػيف الجبمػػيف كقيػػل"   

يعنػػي بمػػف مػػر بػػالطريق كالمعنػػى ، أنيػػـ ،  َّٱمضُّ ،أي عبلمػػة كىػػي العمػػـ ،  َّٱخضُّ ،المرتفػػع 

  ضع المرتفعة ليشرفكا عمى المارة كالسابمة فيسخركا منيـ كيعبثكا بيـكانكا : يبنكف بالمكا
لعمكػـ  ،أبنية كقيل قصكرًا مشيدة كحصكنًا مانعة ، كقيل مآخذ الماء يعني الحياض  ،كتتخذكف مصانع 

 .  2ق"أي كأنكـ تبقكف فييا خالديف ال تمكتكف  :تخمدكف 
نمػا أنكػر عمػييـ الغايػة المقصػكدة ليػـ مػف  مـ ينكػر عمػييـ نبػييـ نفػس البنػاء الػذي ىػك مظيػرف  القػكة، كا 

 . َّٱمضُّذلؾ البناء الشامخ. فمحط اإلنكار قكلو: 

 .  3قية شريفة محمكدة، فيك عبث كليك باطل اكال شؾ أف كل بناء شامخ ال يككف لغ
كتجػػػػدر اإلشػػػػارة ىػػػػا ىنػػػػا إلػػػػى أف قطاعنػػػػا الحبيػػػػب فيػػػػو نسػػػػبة كبيػػػػرة مػػػػف عمػػػػاؿ البنػػػػاء عمػػػػى اخػػػػتبلؼ 

الذي يرص  ءفيناؾ البنامما يدلل عمى أف مينة البناء مف أىـ الميف لمكسب كاالرتزاؽ ،  تيـ تخصصا
سي أغمػبيـ قػد جمسػكا فػي بيػكتيـ بسػبب اإلغػبلؽ الحجارة ، كىناؾ القصير ، كالبميط  ، كالدىيف ، كلؤل

عػػادة بنػػاء مػػا الػػذي يحتػػاج جيػػدا كبيػػرا ، إلك كالحصػػار الظػػالـ ، كمنػػع مػػكاد البنػػاء مػػف الػػدخكؿ لمقطػػاع 
خمفت عددا كبيرا مف المسػاجد كالبيػكت كالمؤسسػات الميدمػة ،  يكرة ، كالتعدمرتو الحرب اليمجية المس
 كحسبنا هللا كنعـ الككيل. 

 

                                                           

  .7/73تفسير القراف العظيـ ،ق (1)
  .5/122تفسير الخازف، ق(2) 
  .1/394د ،قانظر: تفسير ابف باديس، أمة عا(3) 
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

 المطمب الثاني
 ميف لـ يشر القرءاف إلى مزاولة األنبياء ليا

   مينة الزراعةأولا: 
تقػـك  فالحيػاة ال، ككسػب المػاؿ  ر الػرزؽ مػف أعظػـ مصػادك  ،كىي مينة قديمة يعرفيا كل البشػر

  بحاجة إلى طعاـ كغذاء دائما ، كالناسالدرجة األكلىب إال عمى المنتجات الزراعية
    . كالخير كالنماء فيما تخرج األرض بل جعل هللا البركة

جارة : أصكؿ المكاسب الزراعة كالتفي أفضل المكاسب  فقاؿ الماكردي : " اختمي العمماءقاؿ ابف حجر
أف  : كالصػػكابقػػاؿ النػػككي  ،؛ ألنيػػا أقػػرب إلػػى التككػػلة، كاألرجػػح عنػػدي أف أطيبيػػا الزراعػػ عةكالصػػنا

لمػا يشػمل عميػو مػف ككنػو عمػل  ، فػإف كػاف زراعػة فيػك أطيػب الكسػبأطيب الكسػب مػا كػاف بعمػل اليػد
فيو في العػادة أف يؤكػل  ، كألنو ال بدو مف النفع العاـ لآلدمي كالدكاب، كلما فياليد، كلما فيو مف التككل

 . 1ق عكض" منو بغير
الزراع في مثل جميل ضربو لكصػي أصػحاب النبػي صػمى هللا د ذكر هللا تبارؾ كتعالى الزرع ك كق

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ :عميػػو كسػػمـ فقػػاؿ سػػبحانو

أركع األمثمػة، حيػػث بػػدأ النبػػي فيػذا مثػػل مػػف  "، ٜٕالفػػت :  َّ زت رت يب ىب نب مب

ـ الدعكة كحده ثـ آمف بو قميل مف الناس، ىذا القميل كثر كزاد حتى أصبح الكل قكة صم ى هللا عميو كسم  
ال يستياف بيا كما تقكى الطاقة األكلى مف الزرع بالفركع التي تنبػت حػكؿ األصػل حتػى تعجػب الػزراع، 

رـك ت دكلػػة الػػػلػػ، كانيػػدـ عػػػزىـ كدافعػػل هللا معيػػـ ذلػػؾ ليغػػػيظ بيػػـ الكفػػار، كقػػػد غػػا  بيػػـ الكفػػػار فعػػبلً 
عمػييـ إلػى اليػكـ، فيػذه آثػار  كفارس، كعمت راية اإلسبلـ حتى امتؤل قمب الكفر كأىمو غيظا منو، كحقػداً 

    . 2قالتبشير كحمبلت أعداء اإلسبلـ تترى" 
 
 
 
 

                                                           

  ، باب كسب الرجل كعممو بيده.4/304فتح الباري، ق (1)
  .3/497التفسير الكاضح، ق(2) 
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

: "رأيت مف كاف يقكؿ صنعة الزراعة كالحراثة أكثر الحػرؼ كالصػنائع بركػة ألف قاؿ الفخر الرازي 

 مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱكاألقػػكات فػػي األرض قػػاؿ تعػػالى: هللا تعػػالى كضػػع األرزاؽ 

ذا كانػػت األقػػكات مكضػػكعة فػػي األرض كػػاف طمبيػػا مػػف األرض ، ٓٔفصػػمت:  َّحس جس كا 

   . 1قمتعينًا" 

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ :دؿك قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى" : صػػػػػػاحب المبػػػػػػابقػػػػػػاؿ 

 َّ ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث

رع ،ٕٔٙالبقرة:  مف أعمى الحرؼ، التػي يتخػذىا النػاس، كالمكاسػب التػي يشػتغل بيػا  عمى أفك حرفة الزك
  .  2ق"العمكاؿ، كلذلؾ ضرب هللا بيا المثل

، : الحمايػػة كالحػػربوالثػػانيالزراعػػة كالغػػرس،  أحػػدىاقيػػل عمػػارة الػػدنيا بثبلثػػة أشػػياء: كقػػاؿ األلكسػػي: " 
   . 3ق جمب األشياء مف مصر إلى مصر" : والثالث

 حي جي يه ُّٱييئػة لمعػيش كلمزراعػة فييػا فضمو عمى عباده بأف جعل االرض مم ة هللا ك كمف منك 

قػػاؿ الفخػػر الػػرازي : ، ٘ٔالممػػؾ:  َّ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي

كمنػو يقػاؿ دابػة ذلػػكؿ  ،الػذلكؿ مػف كػل شػيء المنقػػاد الػذي يػذؿ لػؾ كمصػػدره الػذؿ كىػك االنقيػاد كالمػػيف" 
كانػت مثػل الػذىب أك الحديػد لكانػت  كانت حجرية أكأنيا لك  أحدىا ،كفي كصي األرض بالذلكؿ أقكاؿ

تسخف جدًا في الصيي ككانت تبػرد جػدًا فػي الشػتاء كلكانػت الزراعػة فييػا ممتنعػة كالغراسػة فييػا متعػذرة 
   . 4ق

قػاؿ تعػالى:  ،كما كامتف هللا عز كجل عمى عباده بأنو ىػك الػذي  ينبػت ليػـ الػزرع عمػى اخػتبلؼ أنكاعػو

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱ

  مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب هئ مئ خئ

 .ٔٗٔاألنعاـ:  َّ خس حس جس مخ محجخ جح حجمج

                                                           

  .27/89تفسير مفاتح الغيب  ، ق  (1)
  .4/381انظر: تفسير لمباب في عمـك الكتاب ، ق(2) 
  .1/187تفسير ركح البياف  ، ق (3)
  .30/61الرازي، ق (4)



 

58 
 

 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

 ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱكقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى:   

 مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت

 خئ حئ جئ ُّٱشػػػػػػأنو:  كقػػػػػػاؿ جػػػػػػلك ، ٔٔ -ٓٔالنحػػػػػػل:  َّ يل ىل مل يك ىك

 َّ مج حج هتمث مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱكقػػػاؿ أيضػػػًا:  ٕٚالسػػػجدة: 

 َّ نن من زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف

 ٓٙالنمل: 

، كميػا أفعػاؿ تػدؿ عمػى " أنشػأ، ينبػت ، فنخػرج ، فأنبتنػا" يػات السػابقة فتدبر ىذه الكممػات فػي اآل
فػالزرع ال يخػرج كال ينبػت إال بػإذف هللا عػز كجػل كلكال هللا ما نبػت شػيء، ، أف هللا ىك الذي ينبت حقيقة

 اية الفبلح كال بميارتو كال بخبرتو كلكف بمف هللا ككرمو.ال برع
الكقػت  يختػار ك ب مػف الػزارع أف يجػد كيجتيػد كيرعػي، لكػف مطمػك تماـ التسميـ أف هللا ىك المنبت معك  

 فيذا مف باب األخذ باألسباب الذي يذـ مف تركو كأىممو. ،لمزرعالمناسب كالمكاف المناسب 

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّعػػػػف الكفػػػػار: تعػػػػالى قػػػػاؿ هللا 

آؿ  َّ نب مب زب رب يئ  ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

قيل: المراد ظممكا أنفسيـ بأف زرعكا في غير مكضع الزراعة كفي غير كقتيا فأىمكتػو  "، ٚٔٔعمراف: 
: تأديبػا مػف هللا تعػالى ليػـ فػي كضػع عقكبة ليـ عمى معاصييـ كقيل كال أثراً  عف آخره كلـ تدع لو عيناً 

كىذا مف التشػبيو المركػب الػذي تكجػد فيػو الزبػدة مػف الخبلصػة  ،كضعو الذي ىك حقوالشيء في غير م

 هت مت خت حت ُّٱكقكلػو تعػالى :  ،كالمجمكع كال يمـز فيو أف يككف ما يمي األداة ىك المشبو بػو

ال لكجػػػب أف يقػػػاؿ، ٕٗيػػػونس:  َّ جح مج حج مث : كمثػػػل حػػػرث ألنػػػو المشػػػبو بػػػو المنفػػػق كا 

سػػـ اأك مثػػل مػػا ينفقػػكف كميمػػؾ ريػػح كالميمػػؾ  ،كف كمثػػل إىػػبلؾ ريػػحز أف يػػراد مثػػل إىػػبلؾ مػػا ينفقػػاكجػػ
كيجػكز أف يكػكف مػف التشػبيو المفػرؽ  ،قمة الجدكى كالضياع كالكجو عند ككنو مركباً  ،مفعكؿ ىك الحرث

    . 1قفيشبو إىبلؾ هللا تعالى بإىبلؾ الريح كالمنفق" 

                                                           

  .4/36ركح المعاني، قتفسير  (1)
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

         :فعند قكلو تعالى ،ة الجيدةأف يختار األرض المناسبة كالبذر  ارعككذلؾ مطمكب مف الزك 

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

، عمق صاحب المباب ،ٕٔٙالبقرة:  َّ ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف

مثل المتصدؽ مثل الزكارع، إف كاف حاذقًا في عممو فيككف البذر جي دًا، كتككف األرض عامرًة  : "فقاؿ
الثكاب  ماؿ طيِ بًا، كيضعو مكضعو، فيصيرصالحًا، كاليككف الزرع أكثر، فكذلؾ المتصدؽ إذا كاف 

  . 1قأكثر" 
يزرعكف ، أصحاب زراعة كانكاأىل مصر في عيد مكسى عميو السبلـ  ف أفءاكقد ذكر القر 

ب فخرك  ،فرعكف عمى الكفر بمكسى أرسل هللا عمييـ الطكفاف ، فمما أصرك كيبذركف كيأكمكف مف أرضيـ
  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱمزارعيـ كنباتيـ 
 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك اكلك يق
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن

 .ٖٙٔ – ٖٖٔاألعراؼ:  َّ خت حت جت هب مب خب

"ركي أف هللا عز كجل لما كالى عمييـ المطر، َغِرَقت  أرضيـ، كامتنعكا مف الزراعػة قػالكا:  :قاؿ الثعالبي
، فػػدعا، فَكَشػػَفو ّللاك عػػن يـ، فأنبتػػِت األرضم يػػا مكسػػى ادع لنػػ ػػي ىػػذا الَغػػَرِؽ، كنحػػف نػػؤمفم ا ربػػؾ فػػي َكش 

  .  2ق فبعث ّللاك عَمي يـ حينئَذ الَجَراَد، فأكل جميَع ما أنبَتِت األرض" إنباتًا حسنًا، فنَكثمكا،

 مت زت رت يب ىب ُّٱعػز كجػل كلما حصل إىبلكيـ  بأف أغرؽ هللا فرعكف كجنكده قػاؿ هللا 
الػػػػػػػػدخاف:  َّ لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
ٕ٘ – ٕٛ. 

اف الكريـ عمينا إبػداع يكسػي ءالقر  ، كقد قصك اب زرع منذ عيد يكسي عميو السبلـبل كانكا أصح
كذلػؾ مػف خػبلؿ تكجيياتػو  ،نزلػت بػأرض مصػر التػي االقتصػاديةعميو السبلـ كتدبيره فػي حػل المشػكمة 
 ثػـ أف يخزنػكا القمػح مػع بقائػو فػي سػنبمو إال قمػيبلً  ،نكات متكاصػمةالحكيمة ليـ أف يزرعكا القمح سػبع سػ

 .كمكف مما يأ

                                                           

  .4/381تفسير المباب في عمـك الكتاب ، ق (1)
  .3/69الثعالبي، قتفسير الجكاىر الحساف (2) 
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 جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱرؤيػػػػػػاه كبػػػػػػدأت القصػػػػػػة بػػػػػػأف ممػػػػػػؾ مصػػػػػػر رأى 

 جل مك لك خك حك جك  حقمق مف خف حف جف مغ جغ  مع

 حم جم ىليل مل خل ُّٱ :فجمػػػػػػػع المػػػػػػػؤكليف فقػػػػػػػالكا، ٖٗيوسػػػػػػػف:  َّ مل خل حل

كاف معو في السجف اسمو  اً كر ساقي الممؾ سجينفحينئذ تذك ، ٗٗيوسف:  َّىم مم خم

ػبلـ  ،، فجاء إلى يكسي كسألو عف الرؤيافي تأكيل األحبلـ كماىرل  ، بارعل يكسي فتأكؿ يكسػي عميػو الس 
 البقرات السماف كالسنببلت الخضر بسنيف مخصبة، كالعجاؼ كاليابسات بسنيف مجدبة.

غػػل الػػببلد، كيعصػػر أي يػػأتييـ الغيػػث كىػػك المطػػر، كت ،ثػػـ بشػػرىـ بمجػػيء عػػاـ يغػػاث فيػػو النػػاس
 القصب كشراب التمر كالعنب كنحكىا. يعصركف عادة مف زيت الزيتكف كسكرالناس فيو ما كانكا 

ليامػػو، ال مجػػرد تعبيػػر لمرؤيػػا، فيػػك بشػػارة فػػي العػػاـ  كىػػذا اإلخبػػار بمغيبػػات المسػػتقبل مػػف كحػػي هللا كا 
زير النعـ، كىػك إخبػار مػف الخامس عشر بعد تأكيل الرؤيا بمجيء عاـ مبارؾ خصيب، كثير الخير، غ

    . 1قجية الكحي 

 مت زت رت يب  ىب ُّٱ :كلـ يكتي بالتأكيل فقط بل كجييـ إلى فعل المطمكب، فقاؿ

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت

 َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

اط في الزراعة كمتابعة بجد كاجتياد كنشي: أ ،فأمرىـ أف يزرعكا سبع سنيف دأباً ، ٜٗ - ٚٗيوسف: 
     . 2قكالدأب المبلزمة لمشيء كالعادة  ،أي تدأبكف دأباً 

 
 
 
 
 

                                                           

  .12/277المنير لمزحيمي، قأنظر : التفسير (1) 
  .1/246انظر: التبياف في غريب القرءاف، ق (2)
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إلػى إبقػاء مػا فضػل عػف أقػكاتيـ فػي سػنبمو ليكػكف أسػمـ لػو مػف كأشار عمييـ يكسي عميػو السػبلـ 
فإذا كاف فػي سػنبمو دفػع عنػو السػكس،  ،إصابة السكس الذي يصيب الحب إذا تراكـ بعضو عمى بعض

ٱٱٱٱٱ: مػػا فضػػل عػػف ذلػػؾ لػػزمف الشػػدة، فقػػاؿ دخػػارالعمػػييـ بتقميػػل مػػا يػػأكمكف فػػي سػػنكات الخصػػب  كأشػػار

بلـ عمى الممؾ مف االدخػار تمييػدًا لشػرع  َّٱيث ىث نث  مثُّ ككاف ما أشار بو يكسي عميو الس 

   . 1قف العجاؼ يادخار األقكات لمتمكيف لمسن
عمى بصػيرة نافػذة، فػى اإلمسػاؾ بدف ػة كبيذا كشي لمناس عف مكىبة سياسية نادرة، كأطمعيـ منو 
ذلػػؾ ىػػك التػػدبير أحكػػـ التػػدبير، لمبلقػػاة  ،السػػفينة فػػى مػػتبلطـ األمػػكاج، ليبمػػ  بيػػا مرفػػأ األمػػاف كالسػػبلمة

   . 2قىذه السنكات السبع العجاؼ التي ستطمع عمى الناس، بعد سبع سنيف مف الخصب كالرخاء
كلكنيػػا مػػا زالػػت تسػػتكرد القمػػح مػػف ،  2ا مميػػكف كػػـعمػػى مصػػر اليػػكـ التػػي تبمػػ  مسػػاحتي حسػػرتاهاك قمػػت 

، كلكنيػػا كاأليػػدي العاممػػة كثيػػرةكميػػاه النيػػل عظيمػػة ، ض متػػكفرة كال تسػػتطيع أف تػػزرع، فػػاألر  الخػػارج 
جندات الخارجية، بل إذا جاء أحػد يريػد سياسة الطغاة في تركيع الشعكب المسممة لمييمنة األمريكية كاأل

ذا كانت األمة تستكرد غذائيا ، ذه التبعية الميينة يحارب كيتيـ كيسجفأف يعمل عمى  التخمص مف ى كا 
كدكائيا مف عدكىا فمتى تستطيع أف تقكؿ ال، فبل نستطيع أف نقكؿ كممة مػف رأسػنا إال إذا كانػت لقمتنػا 

  .مف فأسنا

 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱاف أف قكـ صالح كانكا أصحاب زرع ءكذكر القر كما 
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث زثمث
 .ٛٗٔ – ٔٗٔالشعراء:  َّ نن من زن رن

 جم يل ىل مل خل ُّٱكأىػػل سػػبأ كانػػت أرضػػيـ خصػػبة كمػػاؤىـ طيبػػا ، يزرعػػكف كيػػأكمكف 

 مي  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم حمخم

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 .ٚٔ - ٘ٔسب :  َّ مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ  ىئ نئ

                                                           

  .12/286انظر: التحرير كالتنكير ، ق (1)
  .6/1282التفسير القرآني، ق(2) 
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 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

، كلذلؾ لما جاءىـ دمحم صمى هللا عميو يزرعكا كيأكمكا مف غرسيـككاف أىل مكة يطمعكف في أف 
كفجػر لنػا الينبػكع ليسػيل عمينػا أمػر الزراعػة  ،كالسمـ كطمب منيـ اإلسبلـ فقاؿ القـك أزؿ عنا جباؿ مكػة

      .ٜٓاإلسراء:   1قٱَّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱكالحراثة 

ذا نظرنا إلك  فعػف حػديث جػابر رضػي ، الػزرع كالزراعػة فػي ملسو هيلع هللا ىلص  نجد أنػو رغػب كثيػراً  ى سنة النبيا 
ومػا  ،إل كاف ما أكػل منػو لػو صػدلة ما مف مسمـ يغرس غرساا  " : -هللا عنو، لاؿ: لاؿ رسوؿ هللا 

ول يػرزؤه  ،ةفيو لػو صػدل وما أكمت الطير، وما أكل السبع منو فيو لو صدلة ،سرؽ منو لو صدلة
 .(2) "أحد إل كاف لو صدلة

ف لػػـ يقصػػدا ذلػػؾ حتػػى لػػك غػػرس ، كا  عػػة أف األجػػر يحصػػل لمغػػارس كالػػزارعكىػػذا مػػف بركػػة الزرا 
وعف أنس بػف  ،لمزراع فينيئاً  ،، أك زرع كباع ذلؾ الزرع كاف لو بذلؾ صدقة لتكسعتو عمى الناسكباعو

إف لامت الساعة وبيد أحدكـ فسيمة ف ف استطاع أف ل يقـو حتػى " :  -مالؾ، لاؿ: لاؿ رسوؿ هللا 
    .(3) "يغرسيا فميفعل 

حيائيػػا بػػالزرع كالشػػجر ، جػػابر بػػف عبػػد هللا فعػػف ،كأمػػر عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ بإحيػػاء األرض المػػكات كا 
: مػف كانػت  -  -قاؿ رسوؿ هللا ف -  -كاف لرجاؿ فضوؿ أرضيف مف أصحاب رسوؿ هللا  "لاؿ: 
      .(4) "، ف ف أبى فميمسؾ أرضو ضل أرض فميزرعيا أو ليمنحيا أخاهلو ف

  .(5)"ميتة فيي لو مف أحيا أرضاا  "لاؿ:  - -وعنو رضي هللا عنو عف النبي
 كاالستغناء عف النػاس -أي األرض  -فييا إف االشتغاؿ بالعمل " : اؿ الشككاني رحمو هللا في تفسيرهق

، مػع مػػا فػي ذلػػؾ مػف االشػػتغاؿ عػف النػػاس كالتنػزه عػػف مخػػالطتيـ بمػا يحصػػل فييػا مػػف القػرب العظيمػػة
، كذلػػؾ إذا لػػـ يكػػف فػػي ـ قاتػػل، كشػػغل عػػف هللا شػػاغلسػػ -ال سػػيما فػػي مثػػل ىػػذا الزمػػاف  -التػػي ىػػي 

    . 6ق"بة كالجياد اإلقباؿ عمى الزراعة تثبط عف شيء مف األمكر الكاج
بػػل ألىميػػة الزراعػػة فػػإف العممػػاء قػػالكا أف الزراعػػة فػػرض مػػف فػػركض الكفايػػة التػػي يجػػب عمػػى المسػػمميف 

 .ت مندكبة أك مباحة في حق اآلخريف، فإف قاـ بيا بعضيـ أصبحبيابمجمكعيـ القياـ 
                                                           

  .21/48ر: التفسير الكبير لمرازي، قانظ(1) 
 .1552 ، ح3/1188باب فضل الغرس كالزرع، قكتاب المساقاة ، مسمـ، صحيح (2) 
 .1424، صححو األلباني في صحيح الجامع، ح1216 ، ح1/366مسند عبد بف حميد، ق (3)
 .1536 ، ح3/1176صحيح مسمـ ، كتاب البيكع ، باب كراء االرض، ق (4)
 .2334 ، ح3/106اري، باب مف أحيا أرضًا مكاتًا، قصحيح البخ (5)

  .5/313تفسير فتح القدير، ق (6) 
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إلمػػاـ أف يجبػػر عمػػى ا : الزراعػػة مػػف فػػركض الكفايػػة فيجػػبالقرطبػػي رحمػػو هللا فػػي شػػرح الصػػحيحقػػاؿ 
 . 1ق، كما كاف في معناىا مف غرس األشجار الناس عمييا

، تبقػى فريضػػة عمػػى الكفايػة ، أف الزراعػة، كغػرس األشػػجار كا عمػار األرض كمعنػى ككنيػا فرضػاً 
ا إذا كػػاف ذلػػؾ فػػي مقػػدكرىا عػػف غيرىػػ ة اإلسػػبلمية مػػا لػػـ تتحقػػق كفايتيػػا، كاسػػتغناؤىاقائمػػة عمػػى األمػػ

ر فػػي معتمػػدة عمػػى الغيػػ كػػة ليػػذه الفريضػػة مػػا دامػػت مسػػتكردةتبقػػى مقصػػرة تار  ، فػػإف لػػـ تفعػػلككسػػعيا
، كعمػػى اإلمػػاـ فػػي ىػػذه الحالػػة أف يجبػػر عمػػى الزراعػػة كالغػػرس كالفبلحػػة مػػف مكاردىػػا الزراعيػػة كالغذائيػػة

 .تتحقق بإجبارىـ تمؾ الكفاية في المجاالت الزراعية المختمفة
النػػػاس إلػػػى صػػػناعة نػػػاس مثػػػل حاجػػػة النػػػاس إلػػػى الفبلحػػػة  : " إذا احتػػػاجقػػػاؿ شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػف تيميػػػة

: فميػػذا قػػاؿ غيػػر كاحػػد مػػف الفقيػػاء أصػػحاب الشػػافعي كأحمػػد بػػف حنبػػل كغيػػرىـ قػػاؿ، كالنسػػاجة، كالبنايػػة
فإنػو ال تػتـ كأبي الفرج بف الجكزي كغيػرىـ إف ىػذه الصػناعات فػرض عمػى الكفايػة  ،كأبي حامد الغزالي

عمػػى األعيػػاف"  الجيػػاد فػػرض عمػػى الكفايػػة إال أف يتعػػيف فيكػػكف فرضػػاً  ، كمػػا أفمصػػمحة النػػاس إال بيػػا
  . 2ق

فكل ما سبق يدؿ عمى شرؼ ىذه المينة كبركتيا عمى أىميػا كعمػى النػاس كىػي بػاب جيػد لكسػب المػاؿ 
 الحبلؿ بإذف هللا.

  (3) بالعينػةتبػايعتـ  إذا" لولو  :كلكف كرد حديث يذـ الزراعة إذا كانت مشغمة عف الجياد كىك 
ل ينزعو حتى ترجعوا إلػى  وأخذتـ أذناب البقر، ورضيتـ بالزرع، وتركتـ الجياد، سمط هللا عميكـ ذلا  ،

  . 5قراع إذا كانت زراعتيـ ذريعة لترؾ الجيادففي ىذا الحديث ذـ لمز   ،(4)دينكـ 
 البحري  الصيدثانياا: 

يعيشػكف أكثػر مػا يعيشػكف عمػى صػيد  احل البحػارعمييا أىل السكاحل، فأصحاب سك  يعتمدمينة 
البحػر  صػيد  أف أحػل ليػـكمػف نعمػة هللا عمػى عبػاده  ،كيبيعكنو لكسب الماؿ كشراء حاجياتيـ ،األسماؾ

                                                           

  .12/156 ، عمدة القاري، ق5/4انظر: فتح الباري، ق (1)
 .16السياسة الشرعية البف تيمية ، ص   (2)

(
3
 مف بأقل منو اشتراىا ثـ ،معمـك أجل إلى معمـك بثمف سمعة رجل مف باع إذا:  كذلؾ كعينة، تعيينا يعيف التاجر عيف (

  .11/765قجامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  بو باعيا الذي الثمف
 .، كصححو األلباني 11017 ، ح3/274باب النيي عف العينة، ق كتاب البيكع، سنف البييقي، (4)

  .1/157تفسير ركح البياف، ق(5) 
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 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :، كمػػػا قػػػاؿ سػػػبحانوفػػػي كػػػل كقػػػت

 .ٜٙالمائدة:  َّ حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن

يعنػي:  َّٱ يل ىل مل خل ُّٱغيػرىـ فػي قكلػو: قاؿ سػعيد بػف المسػيب، كسػعيد بػف جبيػر، ك 

كقاؿ ابف عباس في الركايػة المشػيكرة ، يابساً  ما يتزكد منو مميحاً  َّٱجم ُّ ،ما يصطاد منو طرياً 

أي:  َّ مم خم حمٱُّكقكلػو:  ،مػا لفظػو ميتػاً  َّٱجم ُّ عنو: صيده ما أخػذ منػو حيػاً 

مػػف كػػاف بحضػػرة قػػاؿ عكرمػػة: ل ،كىػػك جمػػع سػػيار َّ مم ُّ ،لكػػـ أييػػا المخػػاطبكف  منفعػػة كقكتػػاً 

    . 1قكلمسيارة: السفر، البحر
ككػانكا ينزلػكف فػي أسػياؼ البحػر سػألكا عمػا نضػب عنػو المػاء مػف  ،يػة فػي بنػي مػدلجقيل نزلت ىػذه اآل

كػة كالعػيف ال يختمػي السمؾ فنزلت، كالبحر ىنا الماء الكثير الكاسع كسػكاء فػي ذلػؾ النيػر كالػكادي كالبر 
   .  2قالحكـ في ذلؾ

قبػػو  كمػػف بعػػض" :  كي رحمػػو هللاقػػاؿ الشػػعرا عطػػاءات الحػػق سػػبحانو أف يػػأتي الَمػػد  أحيانػػًا ثػػـ َيع 
ر؛ فيبقى بعض مف السمؾ عمى  ، أك قد تحمل مكجة عفي ة بعضػًا مػف السػمؾ كتمقيػو عمػى الشاطئالَجز 

د مف اإلنساف، بل إف كجكَد بعض مف األسماؾ عمى  كىكذا ،الشاطئ ىك  الشاطئيككف العطاء ببل َجي 
ػػنارة؛ كيغػػزؿ الشػػبكة؛ ثػػـ ينتقػػل مػػف تمػػؾ الكسػػائل  الػػذي نبكػػو اإلنسػػاف إلػػى أىميػػة أف  يحتػػاَؿ كيصػػنع السِ 

   . 3ق"  البدائية إلى التقني ات الحديثة في صيد األسماؾ
  -ىػػذا المخمػػكؽ العظػػيـ -ركػػكب البحػػر  منػػاسكمػػف فضػػل هللا ككرمػػو سػػبحانو أف كسػػيل كيسػػر ل

كالشػػػبكة كالصػػػنارة كمػػػا شػػػابو ذؾ ليسػػػتخرجكا مػػػف  ،لبلزمػػػة لصػػػيد السػػمؾكىػػداىـ إلػػػى ابتكػػػار الكسػػػائل ا

 َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱٱ، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:خيراتػػػػػػو كبركاتػػػػػػو البحػػػػػر

قاؿ الشنقيطي ذكر جل كعبل في ىذه اآلية الكريمة: أنو سخر البحر، أي هللا لعباده حتػى  ،ٗٔالنحل: 
ميػػة، كبمػػكغ األقطػػار التػػػي تحػػكؿ دكنيػػا البحػػػار، تمكنػػكا مػػف رككبػػو، كاالنتفػػػاع بمػػا فيػػو مػػف الصػػػيد كالح

 لمحصكؿ عمى أرباح التجارات كنحك ذلؾ.

                                                           

  .3/197تفسير القرءاف العظيـ البف كثير، ق (1)
  .4/369لمحيط، قالبحر ا(2) 
  .13/7843تفسير الشعراكي، ق(3) 
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 يل ىل مل خل ُّٱ :فتسخير البحر لمرككب مف أعظـ آيات هللا، كما بينو فػي مكاضػع أخػر، كقكلػو

 جك ُّٱ : كقكلػػو، ٕٗ - ٔٗيػػس:  َّ ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
 ٕٔالجاثية:  (1)ٱَّ مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

 :اف الكريـ لصتيف تتحدثاف عف صيادي السمؾ ءلد ذكر القر و 
عميػػو  فبلمػو مكسػى ،صػحاب السػفينة التػى خرقيػػا الخضػرأىػي قصػػة المسػاكيف  القصػة األولػى:

 يل ىل مل يك  ىك  ٱُّٱٱفػأكؿ لػو الخضػر النبػأ بعػد ذلػؾ فقػاؿ لػو ،عمى ذلؾ السبلـ

  "،  ٜٚالكيف:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام

فقػػد كانػػت لمسػػاكيف محتػػاجيف  ي،كأنكػػرت عمػػى  ذلػػؾ يػػا أخػػ ،سػػفينة التػػي خرقتيػػاكالمعنػػى: أمػػا ال
كىػػي مرتػػزقيـ فػػي الحيػػاة، ككػػاف ليػػـ ممػػؾ جبػػار ظػػالـ نيػػـ  ،يعممػػكف فػػي البحػػر لمتجػػارة كصػػيد األسػػماؾ

قػاؿ ،  2قمف أىميا بدكف الرجػكع إلػى حػق أك قػانكف "  يأخذ لنفسو كل سفينة صالحة، كيغتصبيا غصباً 

ػِر يعممػػكف بيػػا صػػيداً  فالسػػفينة كانػػت" الزحيمػي :  َمممػػكَف ِفػػي ال َبح   مػػؤاجرة ليػػا، طمبػػاً  أك ِلَمسػػاِكيَف عشػػرة َيع 
   . 3ق"  لمكسب كلمماؿ

، فالخضػر عميػو السػبلـ خػرؽ كيستفاد مف القصة جكاز ارتكػاب أخػي الضػرريف لتبلشػي أكبرىمػا ضػرراً 
  .  4قالسفينة لتسمـ مف أيدي الممؾ الظالـ المغتصب 

  مب خب حب جب هئ ُّٱ، قاؿ تعالى: : قصة أصحاب السبت لقصة الثانيةا
 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب
 جم يل ىل مل خل مض خض حض جض مص خص مسحص  خس حس
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 .ٙٙٔ – ٖٙٔاألعراؼ:  َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ

                                                           

  .2/343أضكاء البياف، ق (1)
  .2/432التفسير الكاضح، ق(2) 
  .16/17انظر: تفسير الزحيمي، ق(3) 
  .2/432انظر: التفسير الكاضح، ق (4)
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ة عمى ساحل البحر اختمي في اسميا كلكف أكثر الركايات تذكر أنيا ينالمعنى أنو كاف لمييكد مد
كأطمػق عمييػا اسػـ  ،كىي ميناء عمى خميج العقبة جددىا الييكد المغتصػبكف فػي الكقػت الحاضػر ،األيمة
كقػػد شػػاء هللا أف يمتحػػنيـ كيختبػػرىـ فصػػار يرسػػل السػػمؾ إلػػى سػػاحميـ بكثػػرة يػػـك السػػبت الػػذي  ،إيػػبلت
 ،عمػى السػاحل فاحتاؿ فريق منيـ عمػى ذلػؾ فحفػر أحكاضػاً  ،األياـ مييـ كيمنعو سائرر ـ العمل فيو عيح

فصار السمؾ الذي يأتي يـك السبت يقع فييا كصار ىذا الفريق يأتي  ،في يكـ الجمعة  أك كضع شباكاً 
كرأى فريػق آخػر أف ىػذا حيمػة عمػى الشػريعة  ،قاألحػد  فػإذا ىػك سػمؾ كفيػر كصػيد كثيػر ،بعد ىذا اليكـ

عػف مػا سػم ط عمػييـ مػف  كلـ يرعك المحتالكف رغمػاً  ،أنكره كسكت عميو فريق آخر مع عدـ اشتراكو فيوف
فنج ى هللا المنكريف كمسخ المحتاليف قردة أك قردة كخنازير أك مسخ شبابيـ قردة كشيكخيـ خنازير  ،آالـ

كلـ تػذكر الركايػات مصػير  ،ـليككنكا عبرة لغيرىـ حتى لقد كانكا يتمسحكف بالناجيف ألنيـ كانكا يعرفكني
نما تركي أف ابف عباس كػاف يحسػب أنيػـ أيضػاً  ،الساكتيف كػانكا مكضػع عقكبػة هللا كلكنيػا أخػي  مػف  كا 
  . 1ق المحتاليفعقكبة 

 :ف ميمافلقصة أمرااويستفاد مف  
 حرمة كخطكرة االحتياؿ عمى شرع  الستحبلؿ الحراـ. -1
 لمنكر كعدـ السككت عف الباطل عند المقدرة. كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف ا -2

كنيبػػػكا  ،، الييػػػكد الػػػذيف احتمػػػكا ببلدنػػػاديػػػدف الييػػػكد المكػػػر كالحيػػػل كالخػػػداع إال مػػػف رحػػػـ هللا قمػػػت
، الػػذيف كجػكاً  كبحػراً  كمػكا خيػرات ببلدنػا، الييػكد الػذيف يضػيقكف عمػػى شػعب غػزة المحاصػر بػراً كأ ،ثركاتنػا

 ، فيطمقػكف النيػراف كثيػراً البحػر ليسػتخرجكا األسػماؾ الجيػدة عػرض فػي االنطػبلؽيحرمكف الصياديف مف 
 كيف الػذيف يجكبػكف البحػر ألجػلاكاعتقمػكا كثيػرا مػنيـ، ىػؤالء المسػ عمى الصياديف، كىناؾ مف قتل منيـ
ة ليقضػػػكا حاجػػػاتيـ ، فيػػػـ يعتاشػػػكف مػػػف كراء ىػػػذه المينػػػة المتكاضػػػعتػػػكفير لقمػػػة العػػػيش ليػػػـ كألكالدىػػػـ

 .كحاجات أكالدىـ
كفػي حقيقػة األمػر ، لؤلسي يكثر عندنا في قطاع غزة ظاىرة صيد األسماؾ الصػغيرة قالبػزرة  :استدراؾ

، كاألصػػل أف تكػػكف فمػػا ينبغػػي أف يصػػطاد مثػػل ىػػذا السػػمؾ الصػػغير جػػداً  ،ىػػذا إىػػدار لمثػػركة السػػمكية
 هللاكي مكػػػاف فػػػي العػػػالـ أأظػػػف أنػػػو يحػػػدث فػػػي الػػػذي مػػػا  ،ىنػػػاؾ جيػػػات رقابيػػػة تمنػػػع مثػػػل ىػػػذا األمػػػر

     .المستعاف
 

                                                           

  .2/517انظر: التفسير الحديث، ق(1) 
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 الصيد البري:ثالثاا: 
كىنػػاؾ مػػف النػػاس مػػف يمػػتيف ىػػذا  ،كمػػا أبػػاح هللا عػػز كجػػل صػػيد البحػػر أبػػاح كػػذلؾ صػػيد البػػر

 العمل، فيك يصيد الحماـ كاألرانب كالطيكر كالغزالف كما شابو ذلؾ ليأكل أك ليبيع ليكسب الماؿ.
ككػاف الصػيد ، إليػو  لقمػة مػكارد الحيػاة فػي الماضػي كاإلنساف العربي مياؿ بطبعو إلػى الصػيد كمحتػاج" 

ككػاف ىػك معػاش  " ، 1ق " ر كاألكصػاؼ الحسػنةمما تعػيش بػو العػرب كتتمػذذ باقتناصػو كليػـ فيػو األشػعا
   . 2ق" عندىـالعرب كمستعمبل ً 

بػالحج أك  ، فمف كاف محرمػاً لعمرةكصيد البر حبلؿ في كل كقت إال في حالة اإلحراـ بالحج أك ا
 بالحج كالعمرة ، لكنو كاف في حدكد حـر مكة أك المدينة  رة حـر عميو الصيد أك لـ يكف محرماً العم

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱ: قاؿ تعالى

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن مننن زن رن مم

 مخ محجخ جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 :خمسة أحكاـة تضمنت ي: ىذه اآلالقرطبي قاؿ، ٕ - ٔالمائدة:  َّ حس جس
 .األمر بالكفاء بالعقكد  األوؿ:
 .تحميل بييمة األنعاـ  الثاني:
 .استثناء ما يمي بعد ذلؾ  الثالث:
  .استثناء حاؿ اإلحراـ فيما يصاد الرابع:

 . 3ق"  ية مف إباحة الصيد لمف ليس بمحـرما تقتضيو اآل الخامس:

فػػػي أثنػػػاء اإلحػػػراـ لمحػػػج  معنػػػاه أنػػػو يحػػػـر الصػػػيد"  َّٱٱمن زن رن مم امٱُّ :فقكلػػػو تعػػػالى
   . 4ق"كالعمرة 

                                                           

  .4/361تفسير البحر المحيط، ق (1)
  .2/75المديد، قتفسير البحر  (2)
  .6/31الجامع ألحكاـ القرءاف الكريـ لمقرطبي ، ق (3)
  .6/66انظر: التفسير المنير، ق (4)
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ل حراـ كامرأة حراـ، كقػد يكػكف كىك جمع حراـ، يقاؿ: رج  محرمكف بالحج كالعمرة  كمعنى حـر" 
، يقاؿ: أحـر الرجل إذا عقد اإلحراـ، كأحـر إذا دخل الحـر مف نزلت في رجل يقاؿ لو أبك  ،دخكؿ الحـر

   . 1ق " اليسر شد عمى حمار كحش كىك محـر فقتمو

شئتـ فيذه رخصة عني إذا حممتـ مف إحرامكـ فاصطادكا إف ي َّ حس جس مخ ُّ :كقكلو

كقد أكد هللا عز  ،ٓٔالجمعة:   2قَّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ: بمفظ األمر كقكلو

 ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱكجل عمى تحريـ الصيد لممحـر في قكلو تعالى: 

 يي ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم  ام يل

نزلت في عمرة الحديبية فكانت الكحش كالطير كالصيد يغشاىـ في رحاليـ لـ أم  " ، ٜٗالمائدة:  َّ جئ

    . 3ق" ، ليعمـ هللا مف يخافو بالغيبقط فيما خبل فنياىـ هللا عف قتمو، كىـ محرمكف يركا مثمو 
، بازي كالنسر كالكبلبكالصياد قد يستعيف ببعض الحيكانات الجارحة عمى الصيد كالصقر كال 

ف كانت غير معممة ال يحليباح أكمو مما عممة كمدربة عمى الصيد فصيدىاذا كانت مفإ قاؿ ، ، كا 

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك ٱُّٱتعالى: 

 َّ هت مت خت حت هبجت مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي نيىي مي زي

"كالجكارح جمع جارحة مف سباع البيائـ كالطير كالكمب كالفيد كالنمر كالعقاب كالصقر ، ٗالمائدة: 

 حم جم ُّٱ: قكلو تعالى، كمنو ف  الجرح الكسب ألنيا تكسب الصيد؛ ألسميت بذلؾك  لشاىيف،باز كاكال

 َّ ٰىٱُّ: سبتـ أك ألنيا تجرح الصيد غالبًا، كقكلو تعالى: كأي ،ٓٙاألنعاـ:  َّ مم خم

مأخكذ  لمؤد ب لمجكارح: حاؿ ككنكـ معم ميف ىذه الككاسب الصيد كالمكمب احاؿ مف ضمير عممتـ أي
؛ ألف  التأديب أكثر ما يككف في الكبلب فأخذ مف لفظو كف البلـ كىك الحيكاف النابحبسك بمف الكم  

    . 4ق " لكثرتو في جنسو أك ألف  السبع يسمى كمباً 

                                                           

  .6/3399 ، كانظر الشعراكي، ق3/96البغكي: ق(1) 
، ق (2)   .1/390بحر العمـك

  .4/1204تفسير بف أبي حاتـ، ق(3) 
  .1/283السراج المنير، ق (4)
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فإنػو يشػترط أف تكػكف معممػة،  ،قاؿ السػعدي رحمػو هللا: " حتػى يحػل صػيد ىػذه الجػكارح كالكػبلب
ذا أمسػؾ لػـ يأكػل، كليػذا قػاؿ: ، كينزجػر إذا زم ، بػأف يسترسػل إذا أرسػلبما يعد فػي العػرؼ تعميمػاً  جػر، كا 

 أي: أمسكف مف الصيد ألجمكـ.  َّٱخئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ُّ

 كما أكل منو الجارح فإنو ال يعمـ أنو أمسكو عمى صاحبو، كلعمو أف يككف أمسكو عمى نفسو.

 مػػع مػػا تقػػدـ مػػف تحػػريـ َّٱين  ىن ُّكيشػػترط أف يجرحػػو الكمػػب أك الطيػػر كنحكىمػػا، لقكلػػو: 

 . 1قفمك خنقو الكمب أك غيره، أك قتمو بثقمو لـ يبح  ،المنخنقة
فقاؿ: قمت: يا نبػي هللا، إنػا بػأرض  ،هللا عنو صياداً  ثعمبة الخشني رضي أبك الصحابي الجميل كقد كاف

قكـ مف أىل الكتاب، أفنأكل فػي آنيػتيـ؟ كبػأرض صػيد أصػيد بقكسػي كبكمبػي الػذي لػيس بمعمػـ كبكمبػي 
ف لػـ  ):ح لي؟ قاؿالمعمـ فما يصم أما ما ذكرت مف أىل الكتاب فػ ف وجػدتـ غيرىػا فػال تػ كموا فييػا، وا 

تجدوا فاغسموىا وكموا فييا، وما صدت بقوسؾ فذكرت اسـ هللا فكل، وما صدت بكمبؾ المعمػـ فػذكرت 
   .(2) (اسـ هللا فكل، وما صدت بكمبؾ غير المعمـ ف دركت ذكاتو فكل

فعنػو رضػي هللا عنػو لػاؿ: يصػيد بقكسػو كبكبلبػو،  دي بػف حػاتـ صػياداً عالصحابي الجميل ككذلؾ كاف 
ف لػتمف؟ لػاؿ:  (كػل مػا أمسػكف عميػؾ) لمت: يا رسوؿ هللا، إنا نرسػل الكػالب المعممػة؟ لػاؿ:  لمػت: وا 

ف لتمف) نا نرمي بالمعراض؟ لاؿ:  (وا    .(3) (كل ما خزؽ، وما أصاب بعرضو فال ت كل)لمت: وا 
بمػر الظيػراف، فسػعوا  لػاؿ: أنفجنػا أرنبػاا  فعنػو  رضػي هللا عنػو،ؾ  أنس بف مالػكمارس الصػيد 

فبعث إلػى النبػي  "، فسعيت عمييا حتى أخذتيا، فجئت بيا إلى أبي طمحة، )تعبوا ( عمييا حتى لغبوا
    .(4)" فقبمو   بوركييا أو فخذييا

مػػع رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حتػػى إذا كػػاف بػػبعض  ، أنػػو كػػافككػػذلؾ أبػػك قتػػادة األنصػػاري رضػػي هللا عنػػو فعنػػو  
، فرأى حماراً  ، فاستكى عمى فرسػو، كحشياً  طريق مكة، تخمي مع أصحاب لو محرميف، كىك غير محـر

ثـ سأؿ أصحابو أف يناكلكه سكطا فأبكا، فسأليـ رمحو فأبكا، فأخذه ثـ شد عمى الحمار فقتمو، فأكل منو 

                                                           

  .1/221لمناف، قانظر: تيسر الكريـ ا (1)
 .5478 ، ح7/86باب الصيد بالقكس، ق كتاب الجياد ، البخاري،صحيح (2) 
 .5477 ، ح7/86باب الصيد بالقكس، ق،  الجياد كتابصحيح البخاري، (3)
 .5489 ، ح7/90باب ما جاء في التَصي د، ق،  الجياد كتابصحيح البخاري،  (4)
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إنما ىي ) :  كأبى بعضيـ، فمما أدرككا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سألكه عف ذلؾ، فقاؿبعض أصحاب رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
      . 1ق( طعمة أطعمكموىا هللا

 الغوص رابعاا:
 قاؿ الشاعر: ،الغكص: الدخكؿ تحت الماء الستخراج ما فيو

 .(2) أو درة صدفية غواصيا بيج ... متى يرىا ييل ويسجد
كالغػكاص: الػذي يغػكص فػي البحػر عمػى  ،ب التفسير الكاضح: الغكص: النػزكؿ تحػت المػاءكقاؿ صاح

 . 3ق المؤلؤ
 عػػز كجػػل عمػػى عبػػاده بػػأف سػػخر ليػػـ البحػػر لمصػػيد كلمغػػكص فيػػو كاسػػتخراج كنػػكزه هللاكقػػد امػػتف 

  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱقاؿ تعالى:  ،يةآكجكاىره في أكثر مف 

أي: ىيػػػأه  َّٱٱلك خك حك جك ُّٱجبللػػػو:  لحػػػق جػػػلك يقػػػكؿ ا، ٕٔالجاثيػػػة:  َّ مم خم حم

 خل حل جل ُّٱبػػػأف جعمػػػو أممػػػس السػػػطح، يطفػػػك عميػػػو مػػػا فكقػػػو، كال يمنػػػع الغػػػكص فيػػػو لميعانػػػو، 

بالتجػػػػارة، كالغػػػػكص البتغػػػػاء الحميػػػػة، كػػػػالمؤلؤ  َّٱحم جم هل ُّٱبإذنػػػػو، كأنػػػػتـ راكبكىػػػػا،  َّٱٱمل

عمػى ذلػؾ، كسػخر لكػػـ  كلكػي تشػكركا الػػنعـ المترتبػة َّٱمم خم ُّٱكالمرجػاف، ككالصػيد كغيرىػا، 

 . 4ق لمنافعيـ ما في السماكات كما في األرض مف المكجكدات، بأف جعميا مداراً 

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱٱ: كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى

 ٗٔالنحل:  َّ حف جف مغ جغ مظجعمع حط مض حضخض

أنػػو سػػبحانو أقػػدركـ عمػػى الغػػكص فيػػو، لتسػػتخرجكا منػػو مػػا يتحمػػى بػػو  ،كمػػف فكائػػد تسػػخير البحػػر لكػػـ

يشػػير إلػػى كثػػرة  َّ خص ُّ -سػػبحانو -كالتعبيػػر بقكلػػو ،كػػالمؤلؤ كالمرجػػاف كمػػا يشػػبييمانسػػاؤكـ 

كمػػػا يشػػػير إلػػػى أف مػػػف الكاجػػػب عمػػػى  ،اإلخػػػراج فالسػػػيف كالتػػػاء لمتأكيػػػد، مثػػػل اسػػػتجاب بمعنػػػى أجػػػاب
 . 5ق المسمميف أف يباشركا بأنفسيـ استخراج ما في البحر مف كنكز كأال يترككا ذلؾ ألعدائيـ

                                                           

 .5490 ، ح7/90جاء في التَصي د، ق باب ما ، الجياد كتابصحيح البخاري،(1) 
  .7/441تفسير البحر المحيط، ق  (2)

  .2/545التفسير الكاضح، ق(3) 
  .5/304البحر المديد، ق (4)
  .8/118الكسيط لمطنطاكي، ق (5)
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 خل ُّٱقػػاؿ تعػػالى:  ،عػز كجػػل الجػػف لسػميماف تبنػػي لػػو كتغػكص فػػي البحػػر بػأمره كقػد سػػخر هللا
 ٕٛاألنبياء:  َّ خن حن جن ىميم مم  خم حم جم يل ىل مل

 .  1ق يدخمكف تحت الماء فيخرجكف لو مف قعر البحر الجكاىر :أي َّٱجم يل ُّ

الشػػػياطيف  قػػاؿ الزحيمػػي: أي كذل منػػا لػػو أيضػػاً ، ٖٚص:  َّ مض خض حض جض ٱُّٱكقػػاؿ تعػػالى: 

مػػػا فػػػي الغػػػكص فػػػي البحػػػار السػػػتخراج الػػػدرر كالآللػػػئ تعمػػػل بػػػأم ره، إمػػػا فػػػي بنػػػاء المبػػػاني الشػػػاىقة، كا 
ما في أعماؿ أخرى    . 2ق كالمرجاف، كا 

كىػػذه المينػػػة امتينيػػػا العديػػػد مػػػف أىػػػل الخمػػيج العربػػػي كمصػػػدر رزؽ خػػػبلؿ القػػػركف الماضػػػية كالبحػػػريف 
طة أشكرية تعكد إلى أربعيف قرنًا خمت حيث كانت منذ القرف األكؿ الميبلدي، كما تشير مخطك  ،خاصة

     . إشارة إلى آللئ البحريف 
 ،المينة تقريبًا في منتصي القرف العشريف مع ظيكر المؤلؤ الصناعي الياباني بدأت تتراجع ىذهك 

كاف تطكير صناعة المؤلؤ المصنع في الياباف ضربة شديدة لصػناعة الغػكص فػي الخمػيج، حيػث نقػص 
 .  1833في سنة  1500قاربًا مقارنًا بالعدد  80إلى  1948ترؾ البحريف في سنة عدد القكارب التي ت

ككانػت  ،ككانت تعد الصناعة األكلى في الخميج العربي إلى جكار ككنيا المينػة األكثػر اقترانػًا بالمنطقػة
   . مؤلؤالقكة الشرائية لسكاف الساحل الشرقي لشبو الجزيرة العربية تعتمد إلى حد كبير عمى مغاصات ال

أف عدد سفف الغكص عمى المؤلؤ التابعة لساحل عمػاف كػاف يبمػ  فػي صػدر القػرف العشػريف  كيشار إلى
ككانػت القيمػة السػنكية فػي المتكسػط  ،رجػبلً  18سفينة تقل كل سفينة طاقمًا يضػـ فػي المتكسػط  1200

      3ق.  جنييًا استرلينياً  1434399لمؤلؤ المصدر مف الخميج تقدر بػ 
 
 

 

 
 

                                                           

  .4/307الخازف، ق (1)
  .23/203التفسير المنير، لمزحيمي، ق(2) 
 إلنترنت  بعنكاف غكص عمى المؤلؤ.أنظر مكسكعة كيكيبيديا الحرة عمى شبكة ا (3)
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 المطمب األوؿ
 الوصية

 بخير دنياه خير كصل المكصي الف بو، كصمو بكذا الشئ كصى مف: االيصاؿ ىي:" لغة الوصية  
    1ق ."  عقباه
 .  2قكىي أف يكصى مف أكشؾ عمى المكت ببعض مالو ألقاربو أك غيرىـ"  ":اصطالحا الوصية   

، كيكصػػمكا  الكصػػيةيجػػب عمػػى الكرثػػة أف ينفػػذكا ك   ، المػػاؿ بلكسػػ المشػػركعة الكسػػائل مػػف كسػػيمةكىػػي 
ال كانكا عاقيف لكلييـ ، كأكمكا حقا ليس ليـ أف يأكمكه .  ىذا الماؿ لصاحبو ، كا 

خراج الديكف كمف ثػـ إنفػاذ الكصػية ، كىػذا مػا تقػرر فػي أكثػر مػف مكضػع افقبل تقسيـ التركة ال بد مف 
 .    3ق اريثفي سكرة النساء ، في ثنايا آيات المك 

گ گ  گ ڳڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں       ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ چ  ٹ ٹ

﮿   ﮾  ﮻  ﮼﮽  ﮺  ﮸﮹  ہ  ہ ھ  ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴    ﮵  ﮶﮷ 

                      ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﯀﯁ 

  . 11: النساء چۇ   ۆۆ ۈ ۈ ٴۇۋ جئ حئ مئ    ىئ يئ جب  

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ   ڀ ڀڀ ڀ ٺٹ ٹ  چ و  

ٿ   ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ  ڎڈ ڈ ژ       ژ ڑ 

ڑ ک ک  ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ 

﮳  ﮴    . 12: النساء چڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ﮲ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ  چ ى:قتيف نجد أنػو قػد تكػرر قكلػو تعػاليتيف السابفعند النظر في اآل

أربػػع مػػرات، كالػػذي يفيػػد إعطػػاء المػػاؿ لصػػاحبو الػػذي يسػػتحقو بالكصػػية ، كىػػك المكصػػى لػػو ،  چ ہ

                                                           

   .3/234إعانة الطالبيف عمى حل الفا  فتح المعيف ق  (1)
   .1/105التفسير الكاضح ق (2)

(
3
 (.5/72)علىمذهبالشافعًأنظرالفقهالمنهجً(
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كنبلحػػظ أف األمػػر بإنفػػاذ الكصػػية تقػػدـ ذكػػره عمػػى قضػػاء الػػديف ، كلعػػل الحكمػػة فػػي ذلػػؾ الحػػث  عمػػى 
 .  1ق ديف مقدـ عمييا شرعاً بيا ، مع أف قضاء ال التياكف إنفاذىا، كالحض  عمى القياـ بيا ك حذرا مف 

فػػبل يسػػتحق المكصػػى لػػو الكصػػية إال بعػػد سػػداد ديػػكف الميػػت، فػػإذا اسػػتغرقت الػػديكف التركػػة كميػػا فمػػيس 
يف، ثـ الكصية، ثـ الميراث . ألممكصى لو شيء؛ ألف اإلنساف إذا مات   خرج مف تركتو الدك

ھ  چ :اد بقكلػػػو تعػػػالىكالمػػػر ،     چ ہ ہ ھ ھ چكنبلحػػػظ فػػػي المػػػرة الرابعػػػة قكلػػػو تعػػػالى 

ككجكه المضارة كثيرة: كأف يكصي بأكثر مف الثمػث،  ،أي ال يضر كرثتو بكصيتو أك دينو"  چ  ھ

 أك يكصي لكارثو كلك بالثمث، أك يحابي بو، أك ييبو، أك يصرفو إلى كجكه القرب مػف عتػق كشػبيو فػراراً 
 .  2ق " عف كارث محتاج، أك يقر بديف ليس عميو

أي غيػر مضػػار  كرثتػو بإكثػػار الكصػايا ، كىػػك نيػي عػػف أف يقصػػد " عاشػػكر :  كقػاؿ الطػػاىر بػف
ده الشػػرع ، كىػػك أف  المكصػػي  يتجػػاكزالمكصػػي مػػف كصػػيتو اإلضػػراَر بالكرثػػة . كاإلضػػرارم منػػو مػػا حػػد 

ده النبي بقكلو لسعد بف أبي كق اص"  " كمنو ما يحصػل   3قالثمُث والثمث كثير بكصي تو ثمث مالو كقد حد 
 .   4ق " مكصي بكصيتو االضرار بالكارث كال يقصد القربة بكصي توبقصد ال

كال يجػػكز  ،بنػػاءًا عميػػو فػػبل يجػػكز لممكصػػى لػػو أف يطالػػب بالكصػػية إف عمػػـ أف فييػػا إضػػرارا بالكرثػػة ك
لصػػاحب المػػاؿ أف يفعػػل ذلػػؾ فيػػذا سػػبب لدخكلػػو النػػار كالعيػػاذ بػػا ، لحػػديث   أبػػي ىريػػرة عػػف  ابتػػداءاً 

إف الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة هللا ستيف سنة ثـ يحضرىما الموت فيضاراف في  قاؿ: "رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ  چالوصية فتجب ليما النار" ثـ لرأ أبو ىريػرة 

﮳  ﮴    .  5ق[ 13]النساء: َّ مظ حط مض خضإلى لولو:  [12: ]النساء چۓ﮲ 

 مص خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱلػو تعػػالى: كممػا كرد فػي الكصػية أيضػا قك  

 . 180البقرة:  َّ مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض

كاآلية تدؿ عمى كجكب أف يكصي الرجل قبل مكتو ببعض مالو لكالديو كألقاربو ، كلكف ىذه اآلية كانت 
 مف أكؿ ما نزؿ في شاف الكصية ثـ نسخ العمل بيا ، فبل كصية لكارث . 

                                                           

   .2/183انظر: المكسكعة القرآنية، ق(1) 
   .3/548البحر المحيط، ق(2) 
 . 5668  ،ح 7/120، ق كصايا ، باب الكصية بالثمثكتاب الالبخاري ، صحيح (3) 
   .4/266التحرير كالتنكير،ق(4) 
 .12365،ح  6/271كتاب الكصايا ، باب اإلضرار بالكرثة ، ق ركاه البييقي في سننو الكبرى ،(5) 
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العمماء في ىػذه اآليػة ىػل ىػي منسػكخة اـ ال ، فينػاؾ مػف جاء في التفسير الحديث : "كاختمي  
إف هللا قػػػاؿ إف آيػػػات المكاريػػػث الػػػكاردة فػػػي سػػػكرة النسػػػاء كالحػػػديث النبػػػكي المشػػػيكر الػػػذي جػػػاء فيػػػو: " 

ّنػػو ل وصػػّية لػػوارث" ف   1ق أعطػػى كػػّل ذي حػػّ  حّقػػو وا  ، قػػد نسػػختيا. كمػػنيـ مػػف قػػاؿ إنيػػا لػػـ تنسػػخ كا 
إف آيػػات المكاريػػث كالحػػديث النبػػكي قػػد نسػػخ الكصػػية لمػػكارثيف فقػػط دكف  حكميػػا قػػائـ. كمػػنيـ مػػف قػػاؿ

كمػػف القػػرائف عمػػى اسػػتمرار حكػػـ الكصػػية بعػػد نػػزكؿ  ،كالقػػكؿ األخيػػر ىػػك األكجػػو  ،غيػػرىـ مػػف األقػػارب
آيات المكاريث في سكرة النساء أف ىذه اآليات كػررت التنبيػو عمػى كجػكب تنفيػذ كصػية الميػت كأداء مػا 

بل تكزيع التركة. كىنػاؾ كثيػر مػف طبقػات األقػارب قػد ال ينػاليـ مػف اإلرث نصػيب مثػل عميو مف ديف ق
األخػػػكة فػػػي حػػػاؿ كجػػػكد األبنػػػاء الػػػذككر كاآلبػػػاء كمثػػػل األحفػػػاد حينمػػػا يكػػػكف ليػػػـ أعمػػػاـ كمثػػػل األعمػػػاـ 

حيػث تكػكف ، كالعمات كاألخػكاؿ كالخػاالت فػي حػاؿ كجػكد كرثػة أقػرب كاآلبػاء كاألبنػاء الػذككر إلػخ ... 
الكصية ليؤالء حبل  لمشكمتيـ كسدا لعكزىـ ألنيـ محجكبكف عف اإلرث كفي ىذا ما فيو مف حق  كركعة 

 .  2ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  1234   ،ح2747/ 4باب ال كصية لكارث، قكتاب الكصايا ، ركاه البخاري ، (1) 
  .6/265الحديث، ق انظر: التفسير (2)
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 تنبييات ميمة 
  تككف الكصية في حدكد الثمث مف صافي تركة الميت بعد تجييزه كأداء ديكنو ؛ فإف زادت عف

 كرثة ؛ فإف أجازكه كاف تبرعًا منيـ.الثمث فإنيا ال تجكز في القدر الزائد إال بمكافقة ال
 .تحتاج الكصية إلى مكافقة المكصى لو بعد مكت المكصي، فمو أف يردىا أك يقبميا 
  يستحق المكصي لو ما جاء فػي الكصػية سػاعة مػكت المكصػي فػي حالػة قبكلػو ليػا، كلػيس لػو

 أف يطالب بيا قبل مكت المكصي.
 يشاءم. لممكصي أف يرجع عف كصيتو قبل مكتو في أي كقت 
 .مف كاف مالو يسيرًا فاألفضل أف يتركو لكرثتو 
  كمف كاف لو مػاؿ كثيػر، كلػيس لػو كارث، كلػيس عميػو ديػف، فيجػكز لػو أف يكصػي بجميػع مالػو

 في كل ما فيو منفعة كمصمحة؛ ألف المنع بأكثر مف الثمث لحق الكرثة، كال كارث ىنا.
  و، كأف يمشػػيد عمييػػا شػػاىديف، كأف يسػػتحب لممكصػػي إف كػػاف لػػو مػػاؿ أف يبػػادر لكتابػػة كصػػيت

يبينيػػا حتػػى يسػػيل تنفيػػذىا كالعمػػل بيػػا، كأف يكتػػب فػػي صػػدرىا الكصػػية العظمػػى، كىػػي الكصػػية بتقػػكى 
 .  1قهللا، ثـ يذكر ما يريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .682،683،684/ق3انظر: مكسكعة الفقو االسبلمي، (1) 



 

77 
 

 لالفصل األو أنواع كسب املال املشروع

 المطمب الثاني
 الميراث

كَ  َأَثاثَ  ِمف   َخمكَفوم  َما َأي   ، ال َميِ تِ  َتِرَكةم  الميراث لغة : "    .   1ق"  َكَعَقارَ  اؿَ َكَأم 
 المػػػاؿ ىػػػكك  مسػػػتحقييا، عمػػػى التركػػػات بتكزيػػػع تعػػػالى هللا كصػػػية ىػػػك كالميػػػراثالميػػػراث اصػػػطبلحا : " 

، كيسػػمى ىػػذا  يكسػػب المػػرء مػػاال حػػبلال بنصػػيبو الػػذي يخػػرج لػػو مػػف الميػػراث    2ق" الميػػت مػػف المنتقػػل
 .  3ق بعد المكت بحق اإلرثكحقيقة الكارث ىك مف يصير إليو ماؿ الميت  ، الشخص بالكارث

 كأكؿ ميراث قسـ في اإلسبلـ ىك ميراث سعد بف الربيع رضي هللا عنو .
  فقالػت يػا  -فعف جابر رضي هللا عنػو لػاؿ: " جػاءت امػرأة سػعد بػف الربيػع إلػى رسػوؿ هللا 

ف عميمػا أخػذ ماليمػا فمػـ رسوؿ هللا: ىاتاف ابنتا سعد بف الربيع لتل أبوىما معؾ في أحد شييدا، وا  

گ چ   فنزلت آية الميػراث ،(يقضي هللا في ذلؾ ): يدع ليما مال ول تنكحاف إل وليما ماؿ فقاؿ

گ  گ ڳڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ  

        ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮻  ﮼﮽  ﮺  ﮸﮹  ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴    ﮵  ﮶﮷ 

ۇ   ۆۆ ۈ                 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

  (إلػى عميمػا فقػاؿ -   -ف رسػل رسػوؿ هللا ،  11النسػاء: چۈ ٴۇۋ جئ حئ مئ    ىئ يئ جب  
قػاؿ العممػاء: كىػذه أكؿ تركػة قسػمت  ،  4ق  أعط ابنتي سعد الثمثيف، وأميمػا الػثمف ومػا بقػي فيػو لػؾ

 .   5قفي اإلسبلـ 
صحاب فركض أي ليـ نصيب معيف فرضو هللا ال يزيد كالكرثة المكتسبكف لماؿ الميراث إما اف يككنكا أ

ما  ،كال ينقص كالسدس أك النصي أك الثمث ف يككنكا عصبات كىـ الكارثكف بغيػر تقػدير، فمػيس ليػـ أكا 
 فرض مسمى في القرءاف.

كطريقػػة التقسػػيـ تكػػكف بإعطػػاء أصػػحاب الفػػركض مقػػدارىـ أكاًل ، كمػػا زاد عمػػى ذلػػؾ فيكػػكف مػػف نصػػيب 
ألحقػوا الفػرائض ب ىميػا فمػا بقػي فنولػى  لقػوؿ النبػي   :أكلى رجل ذكػر بالميػت أقرب عصبة كىك 

                                                           

 (.3/65المعجمالغنً)(1)
 (.3/1611أنظر:زهرةالتفاسٌر)(2)

   .2/434ق التحرير كالتنكير،(3) 
 ح، كحسنو األلباني .2092 ، 4/414باب ما جاء في ميراث البنات ، قكتاب الفرائض ،اخرجو الترمذي ،  (4)

  .4/331انظر: تفسير المنار، ق(5) 
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، كىذا ما حدث في قسمة تركة سعد بف الربيع رضػي هللا عنػو، حيػث أخػذت البنتػاف الثمثػيف  1)رجل ذكر
 كاألـ الثمف كما بقي فممعـ .

ييا مصمحة االقػرب فػاألقرب كاألكلػى فػاألكلى كنظاـ اإلرث لـ يكف عمى كجو العبث، بل كانت تراعي ف
 كاألحق فاألحق .                

ك تكزيػػع ىػػذه الفػػرائض عمػػى كجػػو الرحمػػة بالنػػاس أصػػحاب " يقػػكؿ صػػاحب التحريػػر كالتنػػكير : 
األمػػكاؿ ، فمػػـ تعػػط أمػػكاليـ إال  ألقػػرب النػػاس إلػػييـ ، ككػػاف تكزيعػػو بحسػػب القػػرب كمػػا ىػػك معػػركؼ ، 

 .  2ق"لى الماؿ ، كتفضيل الذكر عمى األنثى ألن و يعكؿ غيره كاألنثى يعكليا غيرىا إ حاجيةكبحسب ال
، كال الزيػادة فييػا كالنقصػاف ،  مجاكزتياىذه التقديرات كالفرائض حدكد هللا قدرىا كحددىا ، فبل يحل ك "  

 .  3ق" بأف يعطى كارث فكؽ حقو ، أك أف يحـر كارث ، أك ينقص مف حقو 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ چ  كمرىبػاً  يػراث قػاؿ هللا مرغبػاً فبعد آيات الم

ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ېې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ 

فشػػػػػػػػػرعة ،  14-13النسػػػػػػػػػاء: چوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  
تقسيـ الميراث كاكتساب الكرثة مف ماؿ كريثيـ شريعة ربانية تمؤلىا الرحمة كالحكمة كالعػدؿ بػالكارثيف ، 

الحديثة اليـك التي تقسـ الميراث كفق أىكاء عقمية كاستحسانات بشرية  ليست كنظاـ الجاىمية كال كالنظـ
 الذي نزؿ عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص . القرآنيسرعاف ما تكتشي أف الكماؿ في التشريع 

 ففي الجاىمية كانت أسباب اإلرث عندىا ثالثة:
اء، كيأخػػذكف الغنػػائـ : النسػػب، كىػػك خػػاص بالرجػػاؿ الػػذيف يركبػػكف الخيػػل، كيقػػاتمكف األعػػدأحػػدىا

 ليس لمضعيفيف: الطفل كالمرأة منو شيء.
: التبنػػي، فقػػد كػػاف الرجػػل يتبنػػى كلػػد غيػػره فيرثػػو، كقػػد أبطػػل هللا التبنػػي بآيػػات مػػف سػػكرة ثانييػػا
 األحزاب .

                                                           

؛ كأخرجو 6737: ميراث الجد مع األب كاإلخكة، حديث رقـ 9، كتاب الفرائض، باب 563أخرجو البخاري ، ص(1) 
 .4141، كتاب الفرائض ، حديث رقـ 958مسمـ ص

  .3/46التحرير كالتنكير، ق (2)
 .  2/34ق تيسير المطيي المناف في خبلصة تفسير االحكاـ (3) 
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: الحمػػي كالعيػػد، كػػاف الرجػػل يقػػكؿ لمرجػػل: دمػػي دمػػؾ، كىػػدمي ىػػدمؾ، كترثنػػي، كأرثػػؾ، ثالثيػػا
ا تعاىدا عمى ذلؾ فمات أحػدىما قبػل اآلخػر كػاف لمحػي مػا اشػترط مػف مػاؿ كتطمب بي كأطمب بؾ. فإذ

 .     1قالميت، كقيل: إف ىذا لـ يبطل إال بآيات الميراث 
لخيل كالمرأة كالطفل ليس قمت كىذا ظمـ بيف ، كاجحاؼ ظاىر ، فبل يرث إال القكي الذي يركب ا

 متبنى الذي ال يستحق ذلؾ .  ، كقد يرث الرجل حميفو أك كلده غير الحقيقي اللو نصيب
فجاء اإلسبلـ الحنيي ، فأقر الحمي كالتبني في أكؿ األمر ، ثـ زاد عميو أمريف آخريف أحدىما اليجرة  

ملسو هيلع هللا ىلص  يػؤاخي بػيف كػل اثنػيف مػنيـ ككػاف  فكاف المياجر يرث مػف الميػاجر، كالثػاني المؤاخػاة كػاف الرسػكؿ
 مص خص حص مس چ  : تعػػػالى نسػػػخ كػػػل ىػػػذه األسػػػباب بقكلػػػولمتػػػكارث ، ثػػػـ إنػػػو  ذلػػػؾ سػػػبباً 
 . 6األحزاب:  َّ  مض خض حض جض

فػي  يػؤكؿ. فصػار المػاؿ   2قفتقرر عميو في اإلسػبلـ أف أسػباب التكريػث ثبلثػة النسػب كالنكػاح كالػكالء  
 إلى أقرب أقارب الميت ، كأكلى الناس بو ككالديو كأكاًلده كاخكانو كىكذا.  النياية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

   .4/330المنار ، قتفسير (1) 
   .9/165انظر: تفسير الرازي، ق (2)
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 طمب الثالثالم
 الزكاة

ػػَرهم بػػو ، كقػػاَؿ ابػػفم األثيػػِر : الزككػػاةم فػػي الم َغػػِة الطكيػػارةم  تَػػو مػػف ماِلػػَؾ لتمَطيِ  َرج  الزكػػاة لغػػة :" الزككػػاةم : مػػا َأخ 
حم  كالنكماءم كالبركةم كالَمد 
 . 1ق

ف، لطائفػػَة أك جيػػَة الزككػػاة اصػػطبلًحا: ىػػي التعب ػػد  تعػػالى، بػػإخراج جػػزَء كاجػػَب شػػرًعا، فػػي مػػاَؿ معػػيك 
 . 2قمخصكصة 
مف أعظـ ما أكجب هللا عمى الناس في أمكاليـ ، فيي ثالث أركاف اإلسبلـ، كقرينة الصبلة كىي 

 مق  حق ُّٱ:  -عز كجل  -في محكـ القرءاف، كجاء في منعيا كالبخل بيا الكعيد بالنيراف. قاؿ هللا 
 جه هن من خن جنحن مم خم حم هلجم  مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 . 180آؿ عمراف:  َّ  هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي  ٰهجي مه

مف آتاه هللا مال فمـ يؤد زكاتو مثل لو شػجاعا  ) في تفسير ىذه اآليػة : -ملسو هيلع هللا ىلص  -قد قاؿ النبي ك 
 .   5ق يقوؿ: أنا مالؾ أنا كنزؾ   (4) لو زبيبتاف يطولو يـو القيامة ي خذ بميزمتيو  (3)ألرع 

 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت ُّٱولػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى:  
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث
 . 35-34التوبة:  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن

مػػا مػػف صػػاحب ذىػػب ول فضػػة ل يػػؤدي منيػػا حقيػػا، إل إذا كػػاف يػػـو  ق :ملسو هيلع هللا ىلصكقػػاؿ رسػػكؿ هللا 
 القيامة صفحت لو صفائ  مف نػار، فػ حمى عمييػا فػي نػار جيػنـ، فيكػوأ بيػا جنبػو وجبينػو وظيػره

 .   6ق (يقضي بيف العباد ف ألف سنة حتىيكمما بردت أعيدت في يـو كاف مقداره خمس
غنيػاء ، مف األ فممفقراء حق في أمكاؿ األغنياء، كىذا الحق أكجبو هللا عز كجل. ليس إحسانا كال تطكعاً 

نمػػا ىػػك حػػق معمػػكـ، قػػاؿ تعػػالى:  المعػػارج:  َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱكا 
24-25 . 

                                                           

   .38/228أنظر: تاج العركس،  ق (1)
   . 20/ 13الشرح الممتع البف عثيمف ق (2)
 . سميا لكثرة الشعر مف رأسيا الخالي الحية كىي (3)
 .شدقيو يعني (4)

 .1403  ح2/106ة ، قباب اثـ مانع الزكا كتاب الزكاة ، ركاه البخاري ، (5)
 .987 ، ح 2/680باب اثـ مانع الزكاة ،ق،  الزكاة كتابركاه مسمـ ،  (6)
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المتقػػكف الػػذيف يكاسػػكف مػػف قصػػدىـ ، فيبػػذلكف مػػا خػػكليـ هللا مػػف األمػػكاؿ، لمسػػائل  كىػػؤالء ىػػـ "
ك الحق المعمـك ، ليس ألحد أف يأخذه منيـ ، أك يحرميـ منو، فيك ممؾ ليـ. كعمػى   ،  1ق " كالمتعفي

ال فيك مجتمع آثـ،  ك ال يستحق رحمة هللا،  يتعاكف المجتمع كمو أف   لمساعدتيـ كا عانتيـ كا 
  (2) (فمف ل يرحـ ل يرحـ: لاؿ رسوؿ هللا  :) أبي ىريرة رضي هللا عنو لاؿفعف 

إلى اليمف كأمره بجمع الزكاة مف  معاذاً  ملسو هيلع هللا ىلص بعث النبي فقد، كىذا الحق يجب عمى الدكلة جبايتو كتكزيعو
ل كتػػاب، فػػ ذا جئػػتيـ، فػػادعيـ إلػػى أف إنػػؾ سػػت تي لومػػا أىػػ": غنيػػاء كردىػػا إلػػى الفقػػراء فقػػاؿ لػػو األ

يشيدوا أف ل إلو إل هللا، وأف دمحما رسوؿ هللا، فػ ف ىػـ أطػاعوا لػؾ بػذلؾ ، فػ خبرىـ أف هللا لػد فػرض 
عمييـ خمس صموات في كل يـو وليمة، ف ف ىػـ أطػاعوا لػؾ بػذلؾ، فػ خبرىـ أف هللا لػد فػرض عمػييـ 

ف ىػـ أطػاعوا لػؾ بػذلؾ، ف يػاؾ وكػرائـ أمػواليـ واتػ  صدلة تؤخذ مف أغنيائيـ فترد عمػى فقػرائيـ، فػ 
، ف نو ليس بينو وبيف هللا حجاب  .  3ق "دعوة المظمـو

ف قصرت الدكلة في ذلؾ كتقاعست فإف ذلؾ ال يسقطيا عف األفراد، بل يجب عمييـ   خراجيا  اكا 
ال يقضػػكف بػػو فيكتسػػب ىػػؤالء المحتػػاجكف بػػذلؾ مػػاال حػػبل، كأدائيػػا إلػػى مسػػتحقييا مػػف فقػػراء كمسػػاكيف 

األغنيػاء الػذيف سػاندكىـ  إلخػكانيـحاجياتيـ ، كيستعينكف بو عمى أمكر دنياىـ ، فترتفع ايدييـ بالػدعاء 
كأعػػانكىـ ككاسػػكىـ ، فتطيػػر قمػػكبيـ مػػف الغػػل كالحسػػد كينشػػأ المجتمػػع المتػػرابط المتكػػاثي  كتسػػكد ركح 

، َكَمَثػِل اْلَجَسػِد   :"كما لاؿ النبي  المكدة كالمحبة بيف المسمميف  ـْ ـْ َوَتػَراُحِمِي ِى َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَف ِفػي َتػَوادِّ
َيِر َواْلُحمَّى    .  4ق "ِإَذا اْشَتَكى َبْعُضُو َتَداَعى ُكمُُّو ِبالسَّ

كىذا الحق حددت الشريعة مقاديره كأنصبتو المختمفة في أنكاع األمكاؿ، كلـ يترؾ تحديده لضمائر 
ترؾ مصارؼ الزكاة ألىكاء الحكاـ، كال لتسم ط رجاؿ الكينكت كما ىك الحاؿ عند الييكد، الناس كلـ ت

 ىي ني مي  زي ري ُّٱبل حدد اإلسبلـ مصارفيا في قكؿ هللا عز كجل: 
 حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي
 . 60التوبة:  َّ جح مج حج مث متهت خت

                                                           

  .5/470البحر المديد في تفسير القرءاف المجيدق (1)
 .6013 ، ح10/ 8رحمة الناس كالبيائـ ، قكتاب الفضائل ، البخاري ، صحيح  (2)
 .1496 ، 2/128ف األغنياء كترد إلى الفقراء ، قباب أخذ الصدقة م ، كتاب الزكاة ،البخاري  صحيح (3)
 .2585 ، ح 4/1999باب تراحـ المسمميف كتعاطفيـ ق،  الزكاة كتابمسمـ ،  صحيح(4) 
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أمرىػػا بنفسػػو، كلػػـ يكػػل قػػاؿ ابػػف كثيػػر: "بػػيف تعػػالى أنػػو ىػػك الػػذي قسػػميا، كبػػيف حكميػػا، كتػػكلى 
 . 1ققسميا إلى أحد غيره، فجزأىا ليؤالء المذككريف" 
 ىـ ثمانية أصناؼ : ياإذا فالمنتفعوف مف الزكاة والمكتسبوف لمماؿ من

، فػالفقير أشػد حاجػة متفاكتػافالفقراء كالمساكيف، كىـ في ىذا المكضع، صػنفاف " : األوؿ والثاني
 يبدأ إال باألىـ فاألىـ، ففسر الفقير بأنػو الػذي ال يجػد شػيئًا، أك يجػد مف المسكيف، ألف هللا بدأ بيـ، كال

 .   2ق" بعض كفايتو دكف نصفيا
: الػذي يجػد نصػػفيا فػأكثر، كال يجػد تمػػاـ كفايتػو، ألنػو لػك كجػػدىا لكػاف غنيػا، فيعطػػكف والمسػكيف

 .    3قمف الزكاة ما يزكؿ بو فقرىـ كمسكنتيـ 
الػػػذيف يػػػككميـ الحػػػاكـ العػػػاـ لمدكلػػػة بجبايتيػػػا مػػػف أىميػػػا ، فيػػػـ العػػػاممكف عمييػػػا كىػػػـ " : الثالػػػث

السػػاعكف فػػي تحصػػيميا كجمعيػػا، كيػػدخل فػػييـ الحاشػػر كالكاتػػب كالمفػػرؽ،   فيعطػػكف مػػف الزكػػاة بقػػدر 
ف كانكا أغنياء كلكف بدكف إسراؼ   .   4ق "عمميـ كا 

فكػانكا ،  5قيتػألي بيػـ قػكميـ المؤلفة قمػكبيـ، ككػانكا أشػرافا مػف أشػراؼ النػاس، يتػألفيـ ك " : الرابع
 .  6ق"، مسمميف ككافريف صنفيف

، أك كػػافر يرجػػي إسػػبلمو أك يطمػػع فػػي كػػي شػػره عػػف مسػػمـ ضػػعيي اإليمػػافالفيػػدخل فػػي ىػػذا السػػيـ 
المسػػمميف، كػػاف مػػنيـ أبػػك سػػفياف بػػف حػػرب بػػف أميػػة كالحػػارث بػػف ىشػػاـ كصػػفكاف بػػف أميػػة كسػػييل بػػف 

لحػػػارث بػػػف عبػػػد المطمػػػب كعيينػػػة كاألقػػػرع كمالػػػؾ بػػػف عػػػكؼ عمػػػرك كحكػػػيـ بػػػف حػػػزاـ كأبػػػك سػػػفياف بػػػف ا
كالعباس بف مرداس كالعبلء بف جارية  كأكثر ىػؤالء مػف الطمقػاء الػذيف ظػاىر أمػرىـ يػـك الفػتح الكفػر ، 

 .    7قكاستئبلفيـ إنما كاف لتجمب إلى اإلسبلـ منفعة أك تدفع عنو مضرة 
  بو أـ انتيى بانتشار االسبلـ كعزتو.كلكف السؤاؿ الذي يطرح ىل مازاؿ ىذا السيـ معمكال

                                                           

   .4/165تفسير القراف العظيـ ق (1)
 .  341/ 1تفسير السعدي  (2)

 المصدر نفسو . (3) 
  .2/295البحر المديد ق(4) 
 .  1/249المكسكعة القرآنية ق (5)
  .3/49المحرر الكجيز ق (6)
 انظر: المحرر الكجيز. (7)
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 أنو قد اختمي في ىذا عمى قكليف : " : كالجكاب
ذىب الحنفية إلى أف  سيـ المؤلفة قمكبيـ قػد سػقط بعػد كفاتػو صػم ى ّللا  عميػو كسػم ـ  :وؿالقوؿ األ 

از اإلسػبلـ سكاء أكانكا مف الكفار أـ مف المسمميف ، ألف المعنى الذي ألجمو كػانكا يعطػكف قػد زاؿ بػإعز 
 كاستغنائو عف تأليي القمكب كاستمالتيا إلى الدخكؿ فيو ، كذىب إلى ىذا كثير مف أئمة السمي .

المنقػكؿ عػف نػص الشػافعي كأصػحابو المتقػدميف أف حكػـ المؤلفػة قمػكبيـ  ال يػػزاؿ  :القػوؿ الثػاني
حدى الركايتيف عف مالؾ  .  1ق "  معمكال بو ، كىك قكؿ الزىري كأحمد ، كا 

اآلية في ظاىرىا تشيد ألصحاب القكؿ الثاني ، أي بقاء سيـ المؤلفة قمكبيـ فإف احتيج إلييـ في  قمت 
 بعض األكقات أعطكا، كهللا اعمـ .

المكػاتبيف كفػؾ األسػرى  كمعاكنػة: الرقاب كيدخل فييا شػراء الرقيػق مػف الزكػاة كا عتاقػو ، الخامس
 مف المسمميف .
يف كال كفػاء عنػدىـ بػو، سػكاء اسػتداف المػديف كىـ المدينكف الػ الغارموف: :السادس ذيف ركػبيـ الػد 

ف اسػتداف إلصػبلح ذات البػيف، ،  لنفسو أك لغيره، ك لكف إف استداف لنفسو لـ يعػط إال إذا كػاف فقيػرا، كا 
 .  2قبسبب إتبلؼ نفس أك ماؿ أك نيب، فيعطى مف سيـ الغارميف، كلك كاف غنيا 

ي سػػػبيل هللا فيعطػػػى المجاىػػػدكف مػػػف الزكػػػاة مػػػا يكفػػػييـ : فػػػي سػػػبيل هللا كىػػػك الجيػػػاد فػػػالسػػػابع 
 لجيادىـ ، كشراء آلالت كالمعدات كاألسمحة . 

قمػػت كلكػػف الػػذيف يعطػػكا ىػػـ الػػذيف لػػيس ليػػـ مرتبػػات مػػف الحككمػػة أك الدكلػػة ، لكػػف اذا كػػاف ليػػـ 
 راتب كمعاش كاؼ مف الدكلة فبل يعطكا مف الزكاة النيـ مستغنكف بالراتب

كىػػـ فػػي رأي الجميػػكر الغػػزاة المجاىػػدكف الػػذيف ال حػػق ليػػـ فػػي ديػػكاف الجنػػد،  "  يقػػكؿ الزحيمػػي :
يعطكف ما ينفقػكف فػي غػزكىـ، كػانكا أغنيػاء أك فقػراء ، كأمػا مػف لػو شػيء مقػدر فػي الػديكاف فػبل يعطػى 

 .    3ق" ألف مف لو رزؽ راتب يكفيو، فيك مستغف بو المأمكر بو 
 
 
 

                                                           

  .1/464تفسير آيات االحكاـ لمسايس ق (1)
  .10/272انظر: التفسير المنير لمزحيمي ق (2)

  .10/273المصدر السابق، ق(3) 
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   1قفر الذي انقطع بو السفر فيعطى مف الزكاة ما يكصمو لبمده ابف السبيل كىك المسا" : الثامف 
فيػػؤالء ىػػـ أىػػل الزكػػاة الػػذيف يسػػتحقكنيا كينتفعػػكف بيػػا ذكػػرىـ هللا تعػػالى فػػي كتابػػو ، كأخبػػر بػػأف ذلػػؾ 

 فريضة منو صادرة عف عمـ كحكمة كهللا عميـ حكيـ .
صبلح الطرؽ ، ألف هللا  ذكر مستحقييا عمى سبيل فبل يجكز صرفيا في غيرىا كبناء المساجد كا 

 الحصر ، كالحصر يفيد نفي الحكـ عف غير المحصكر فيو .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .2/68انظر: بحر العمـك لمسمرقندي ق (1)
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 المطمب الرابع
 الصدلة

 الصدقة لغة :
 ضعيي، مساعدة أك ماؿ، إنفاؽ مف الخير، بفعل كالتطكع التبرع ىي كالصدقةالصدقة اصطبلحا : " 

 " .   1ق عنو كالعفك الديف ترؾ أك معسر، مديف إنظار أك
َطى  في جميع  كىي مستحبة ،عمى كجو التقرب إلى هللا تعالى مف غير الفريضة قالزكاة لمفقير ما تمع 

األكقات، كال سيما كقت الحاجة إلييا ، كقد جاء الَحث  عمييا في كتاب هللا تعالى، كسنة رسكلو فمف 
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱقاؿ تعالى :  ذلؾ:
  رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث
 جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 اك  يق ىق يف ىف ٱُّٱكقاؿ سبحانو ،  262-261البقرة:  َّ  هب مب خب حب

 َّ زي ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 ىل مل خل ُّٱكقد امتثل الصحابة ىذا اليدي ككانكا يسارعكف في ذلؾ فمما نزلت:  ،254البقرة: 

 . 92آؿ عمراف:  َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل

 خل ُّٱيػػا رسػػكؿ هللا يقػػكؿ هللا تبػػارؾ كتعػػالى فػػي كتابػػو: جػػاء أبػػك طمحػػة إلػػى رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقػػاؿ: 

ف أحػػب أمػػكالي إلػػي بيرحػػاء، قػػاؿ: ككانػػت حديقػػة كػػاف رسػػكؿ  َّ خممم حم جم يل ىل مل كا 

لػػى رسػػكلو ملسو هيلع هللا ىلص، أرجػػك بػػره  هللا ملسو هيلع هللا ىلص يػػدخميا، كيسػػتظل بيػػا كيشػػرب مػػف مائيػػا ، فيػػي إلػػى هللا عػػز كجػػل كا 
بػػس يػػا أبػػا طمحػة ذلػػؾ مػػاؿ رابػػ ، )  فقػػاؿ رسػوؿ هللا  :رسػكؿ هللا حيػػث أراؾ هللا،  يػػاكذخػره، فضػعيا 

 .   2ق  لبمناه منؾ، ورددناه عميؾ، فاجعمو في األلربيف، فتصدؽ بو أبو طمحة عمى ذوي رحمو

  ىه مه ُّٱ: قاؿ تعالى ،ذلؾ دليل عمى االخبلص ألفصدقات النافمة األفضل اخفاؤىا كال
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه
 . 271البقرة:  َّ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ

                                                           

 (.4/1854زهرةالتفاسٌر)(1)

 .2758 ، ح  4/8باب إذا قاؿ داري صدقة كلـ يبيف ق لبيكع ،، كتاب االبخاري صحيح  (2)
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ذىػب جميػػكر المفسػػريف إلػػى أف ىػذه اآليػػة ىػػي فػػي صػدقة التطػػكع، قػػاؿ ابػػف  " قػاؿ ابػػف عطيػػة :
، كجعػل صػدقة الفريضػة تيا، يقاؿ بسبعيف ضعفاً عباس: جعل هللا صدقة السر في التطكع تفضل عبلني
 .   1ق"  عبلنيتيا أفضل مف سرىا يقاؿ بخمسة كعشريف ضعفاً 

ىذه اآلية في صدقة التطك ع إلجماع العمماء اف الزكاة المفركضػة إعبلنيػا أفضػل " قاؿ الثعالبي: 
 .   2ق" اء كاآلفات كالصبلة المكتكبة.  فأم ا النكافل كالفضائل فإخفاؤىا أفضل لبعدىا مف الري

فَعػْف َأِبػي ُىَرْيػَرَة كالمخفي لصدقتو المسر بيا مف السبعة الذيف يظميػـ هللا فػي ظمػو يػكـ ال ظػل إال ظمػو 
ـُ هَُّ ِفػي ِظمِّػِو َيػْوـَ َل  َرِضَي هَُّ َعْنُو َلػاَؿ: ـَ "َسػْبَعةل ُيِظمُُّيػ  ِظػلَّ ِإلَّ َلػاَؿ َرُسػوُؿ هَِّ َصػمَّى هَُّ َعَمْيػِو َوَسػمَّ

َج ِمْنػُو َحتَّػى ِظمُُّو: ِإَماـل َعػاِدؿل، َوَشػابّّ َنَشػَ  ِفػي ِعَبػاَدِة هَِّ َتَعػاَلى، َوَرُجػلل َلْمُبػُو ُمَعمَّػ ل ِباْلَمْسػِجِد ِإَذا َخػرَ 
َلا َعَمْيِو، َوَرُجلل َذَكَر هََّ َخاِلياا َفَفاَضػْت َعْيَنػاُه،  َيُعوَد ِإَلْيِو، َوَرُجاَلِف َتَحابَّا ِفي هَِّ اْجَتَمَعا َعَمى َذِلَؾ َوَتَفرَّ

َؽ ِبَصػَدَلٍة َفَ ْخَفا ػي َأَخػاُؼ هََّ، َوَرُجػلل َتَصػدَّ َىػا َحتَّػى َل َوَرُجلل َدَعْتُو اْمَرَأةل َذاُت َمْنِصٍب َوَجَمػاٍؿ َفَقػاَؿ: ِإنِّ
ـَ ِشَماُلُو َما ُتْنِفُ  َيِميُنُو"  .   3ق َتْعَم

فػي ىػذا المجػاؿ ، خاصػة إف كػاف ممػف كسػع هللا عمػييـ فػاف  سػيـمـ أف يكػكف لػو فميحرص المسػ
: لػػاؿ رسػػوؿ هللا  الصػػدقة تطفػػئ غضػػب الػػرب ، ككمػػا جػػاء فػػي الحػػديث الصػػحيح عػػف أبػػي ىريػػرة قػػاؿ 

يقػػوؿ هللا تبػػارؾ وتعػػالى يػػـو القيامػػة يػػا ابػػف آدـ اسػػتطعمتؾ فمػػـ تطعمنػػي لػػاؿ : يػػا رب كيػػف  " : 
أطعمؾ وأنت رب العالميف ؟ لاؿ استطعمؾ عبدي فالف فمـ تطعمو أما عممت أنؾ لو أطعمتو لوجػدت 

 .   4ق " ذلؾ عندي ؟
ف تعطػػػى ليػػػـ، أكلكػػػف لمػػػف تعطػػػى ىػػػذه الصػػػدقات كمػػػف ىػػػـ الػػػذيف يسػػػتحقكف أف يكتسػػػبكىا ك  

 جم هل مل خل حل جل  مك خكلك حك جك ٱُّٱٱفػػػػػػػي قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى : الجػػػػػػػكاب

 ،   215البقػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:  َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم  خم حم
 .   5ققاؿ الزحيمي: اآلية لبياف مصارؼ صدقة التطكع 

                                                           

  .1/365المحرر الكجيز، ق (1)
  .2/273الجكاىر الحساف في تفسير ايات القرءاف ، ق(2)

 ، 143/  2األذاف ،  باب مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة كفضل المساجد ق صحيح البخاري، في كتاب(3) 
  .715/ 2  ق1031كاة،  باب: فضل إخفاء الصدقة برقـ ق، كمسمـ،  في كتاب الز   1246ح

 . 2569  ، ح 4/1990باب عيادة المريض ق كتاب الفضائل،  صحيح مسمـ(4) 
   .2/255التفسير المنير لمزحيمي ، ق(5) 
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مػػػر فػػػي صػػػدقة التطػػػكع أكسػػػع مػػػف الصػػػدقة الكاجبػػػة فتعطػػػى لمكالػػػديف كلػػػؤلكاًلد : األقػػػكؿ الباحػػػثي
َتْرَفُعَيػػا ِفػػي ِفػػي ِإنَّػػَؾ َلػػْف ُتْنِفػػَ  َنَفَقػػةا ِإلَّ ُأِجػػْرَت ِفيَيػػا َحتَّػػى المُّْقَمػػَة ) :كلمزكجػػات كقػػد جػػاء فػػي الحػػديث 

 .  1ق اْمَرَأِتؾِ 
ػػَرِبيَف ،  فػػاألقربكاألقػػرب  َق  ة لصػػالاؿ عميػػو اولػػد لػػأكلػػى بالنفقػػة كالصػػدقة كلػػذلؾ بػػدأ بالكالػػديف َكاأل 

 .   2ق (ابدأ بمف تعوؿ: أمؾ وأباؾ وأختؾ وأخاؾ وأدناؾ ف دناؾ) : والسالـ
ابػػف أبػػي شػػيبة عػػف سػػعيد بػػف  أخػػرجر، فقػػد ككػػذلؾ تعطػػى لمفقػػراء كالمسػػاكيف كابػػف السػػبيل كتعطػػى لمكػػاف

ـْ ، َفػَ ْنَزَؿ هَُّ َتَعػاَلى:  َلاَؿ َرُسوُؿ هللِا   :جبير قاؿ :  ُلوا ِإلَّ َعَمى َأْىِل ِديػِنُك  مب زب ُّٱَل َتَصدَّ

َلاَؿ : َلاَؿ َرُسوُؿ هللِا صمى هللا ،  َّ ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ ، إَلى َلْوِلِو :ٱَّٱنب

ُلوا َعَمى َأْىِل اأَلْدَيافِ  وسمـ :عميو   .   3ق " َتَصدَّ
 ،لكسي: أي ليس عميؾ ىدى مف خالفؾ حتى تمنعيـ الصدقة ألجل دخكليـ في اإلسػبلـ قاؿ األ

  جي يه ىه مه جه ٱُّٱكظػاىر قكلػو تعػالى : ، كاآلية دليل عمى جكاز دفع الصدقة لمكػافر 

 .   4قيككف إال مشركًا : فاألسير في دار اإلسبلـ ال  8اإلنساف:  َّ مي خي حي

ككػػذلؾ تعطػػى الصػػدقة لمغنػػي كالقػػكي المكتسػػب، حتػػى مػػا ينفػػق عمػػى الطيػػر كالحيػػكاف مػػع كجػػكد النيػػة  
مػػا مػف مسػػمـ يغػرس غرسػا، أو يػػزرع زرعػا، في كػػل منػو طيػػر أو » كمػا لػػاؿ رسػوؿ هللا:يكػكف صػدقة 

 .  5ق «إنساف أو بييمة، إل كاف لو بو صدلة
 
 
 
 

                                                           

 .4409 ، ح5/178باب حجة الكداع ق كتاب الحج ،  ركاه البخاري في صحيحو ، (1)
، كحسنو األلباني في اإلركاء 18153 ، ح 8/345باب أخذ الكلي بالكليق ،، كتاب الصدقة سنف البييقي(2) 
 .7121ح

 .10499 ، ح 3/177مصني ابف أبي شيبة ، باب ما قالكا في الصدقة عمى غير أىل االسبلـ ق (3) 
  .2/45انظر: ركح المعاني ق(4) 
 . 2320  ، ح3/103منو ، ق باب فضل الغرس كالزرع إذا أكل كتاب المساقاة ، ،البخاري في صحيحو (5) 
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 المطمب الخامس
 يةاليد

كسػبو عمػى كجػو اليديػة ، كػأف ييػدي زكج إلػى زكجػو أك أخ  المشػركعة  مف كسػائل كسػب المػاؿ
 .إلى أخيو ، أك صديق إلى صديقو كىكذا

ألف النبي   كػاف يقبػل اليديػة ول يقبػل كال شؾ أف ىناؾ فرقا بيف اليدية كالصدقة ، فيما متغػايراف ، 
ف ليل صدلة لـ ي كل وكاف إذا أتي بطعاـ  ،الصدلة  .(1)س ؿ عنو ف ف ليل ىدية أكل وا 
اليدية ىي ما يعطى عمى كجو التكدد كالتحبػب كاإلكػراـ . ك الميػر فػي حقيقػة األمػر مػا ىػك إال ف

 . 4النساء:  َّ يي ىي ني  مي  ٱُّٱٱىدية مف الزكج لزكجتو قاؿ تعالى :

ن ما أكجبػو هللا المير جعمو هللا ىدية كاجبة عمى األ" ابف عاشكر: الطاىر قاؿ  زكاج إكرامًا لزكجاتيـ ، كا 
ر أن و الفارؽ بػيف النكػاح كبػيف المخادنػة كالسػفاح   أمػا الصػدقة فيػي مػا يعطػى طمبػاً  قمػت  ، 2ق" ألن و تقر 

 . لؤلجر كالمثكبة مف هللا
كقد كرد ذكر اليدية في القرءاف الكريـ فػي سػكرة النمػل ، فػي قصػة سػميماف مػع ممكػة سػبأ ، التػي كانػت 
كقكميا يسجدكف لمشمس كيعبدكنيا  مف دكف هللا عز كجل ، أخبر بذلؾ اليدىػد سػميماف عميػو السػبلـ ، 

 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ : فكتػػب إلػػييـ سػػميماف عميػػو السػػبلـ
 حط مض خض حض جض ٱُّٱالمػؤل كالػكزراء فقػالكا :  فشػاكرت،  31-30النمل:  َّ  مث هت مت
فػػي ذىنيػػا فكػػرة كىػػي أف  فانقػػدح،  33النمػػل:  َّ خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ

ترسػػل الػػى ىػػذا الممػػؾ قسػػميماف  بيديػػة ثمينػػة ، تطيػػب خػػاطره ، كتتػػألي قمبػػو ، كتكػػي بيػػا شػػره فقالػػت 
  حم جم هل خلمل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱ :لقكميػػػػػػػػػػػػػػا
ككانػػػػػػت اليديػػػػػػة عظيمػػػػػػة  ،35-34النمػػػػػػل: َّ جه هن من خن حن جن مم خم

ل سميماف اليديػة ؟ كلكف ىل قب،   3قري مشتممة عمى ذىب كجكاىر كآللئ كغير ذلؾ مف الغمماف كالجكا
ألنيا كانت بدال عف السككت عػف الحػق كعػف الػدعكة إلػى اإلسػبلـ كاإليمػاف، كنشػر العقيػدة ال لـ يقبميا 

، فقػد كانػت بمسػمى اليديػة كلكنيػا فػي حقيقػة ء ىؤالء القكـ عمى الكفر كالضبلؿكالفضيمة ، كالرضا ببقا
 :غاضباً ل إلييـ عف الباطل، فأرس األمر رشكة لمسككت

                                                           

 .1077 ، ح 2/756باب قبكؿ النبي اليدية كرده الصدقة قكتاب اليبة ،صحيح مسمـ ، (1) 
  .4/231تفسير التحرير كالتنكير ق(2) 
  .1875التفسير الكسيط لمزحيمي، ق  (3)
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 مه جه ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 
-36النمػػػػػػػػل:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه
37 . 

مػف مػاؿ أك  كمػف أىػدي إليػو شػيءتأخذ طابع الرشكة فيي كسب حبلؿ، كعمى كل فاليدية إف لـ 
ي صػّمى هللا عميػو كػاف النبػ) فقػد  ،، كيستحب لو كذلؾ أف ييدي مف أىػدى إليػوغيره فيستحب أف يقبمو

 .  (1) (وسمـ فيما  يقبل اليدية ويثيب عمييا
قػػاؿ القرطبػػي: كعمػػى الجممػػة: فقػػد ثبػػت أف النبػػي صػػم ى هللا عميػػو كسػػمـ كػػاف يقبػػل اليديػػة، كفيػػو األسػػكة 

 .   2قالحسنة 
وتيػػادوا  كمػػا لػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػّمى هللا عميػػو وسػػمـ: " العػػداكة،اليديػػة تػػكرث المػػكدة، كتػػذىب ف
 . (3)وا " تحابّ 

ككػذلؾ يجػكز اإلىػداء لمكػافر غيػر المحػارب .  حتى إف اليدية يجكز قبكليا مف الكافر غيػر المحػارب ،
، كذكػػر تحتػػو  حػػديث أبػػي  المشػػركيف مػػف اليديػػة قبػػكؿ بػػكب البخػػاري فػػي صػػحيحو بابػػا بعنػػكاف : بػػاب

 بسػػارة، السػػالـ ميػػوع إبػػراىيـ ىػػاجر ق :وسػػمـ عميػػو هللا صػػمى النبػػي عػػف لػػاؿ :ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو 
 عميػو هللا صػمى لمنبػي أيمػة ممػؾ أىػدأو    (4)(  آجػر أعطوىػا: فقػاؿ جبػار، أو ممػؾ فييػا لرية فدخل
 صمى النبي أتت ييودية أف عنو، هللا رضي مالؾ بف أنس وحديث (5)بردا  وكساه بيضاء، بغمة وسمـ
 .  (6) (ل): لاؿ يا،نقتم أل: فقيل بيا فجيء منيا، ف كل مسمومة، بشاة وسمـ عميو هللا
 
 
 

                                                           

 .2585 ، ح3/157باب المكافئة عمى اليبة، ق ، كتاب اليبة،البخاري صحيح  (1)
  .13/199الجامع ألحكاـ القراف الكريـ ، ق تفسير(2) 
 ، كحسنو االلباني في االركاء 8568 ، ح11/301ركاه البييقي في الشعب ، باب قصة ابراىيـ في المعانقة،ق (3)
 .1601ح 
 .2614 ، ح 3/163باب قبكؿ اليدية مف المشركيف ، ق ، اليبة كتاب، صحيح البخاري  (4)
 .2615 ، ح 3/163باب قبكؿ اليدية مف المشركيف ، ق،  اليبة تابك، ركاه البخاري في صحيحو (5)
 .2617 ، ح 3/163باب قبكؿ اليدية مف المشركيف ، ق،  اليبة كتابركاه البخاري في صحيحو ،  (6)
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أف يتنػازؿ عػف شػيء مػف دينػو أك  قمت لكف عمى اآلخذ ليا منيـ أف يحذر مف أف يككف في ذلؾ مقابػل
معيػػـ فػػي مخططػػاتيـ كأالعيػػبيـ، كمػػا فػػي قصػة سػػميماف عميػػو السػػبلـ مػػع ىديػػة بمقػػيس، كمػػا أف  تعػاكف 

ذا إلػى مػف أسػدى إلييػا معركفػاً  اً عميو أف يحذر مػف الميػل بالقمػب إلػييـ، فػإف أكثػر النفػكس تميػل حبػ ، كا 
 أنس مف نفسو ميبل بسبب اليبة فعميو أف ال يأخذىا .

حػديث عمػر ضػي هلل لممشػركيف كأكرد تحتػو  اليديػة بػابكبكب البخاري في صػحيحو بابػا أخػر بعنػكاف:
 . 1قيسمـ  أف لبل مكة أىل مف لو أخ أرسل حمة )ثوباا( إلى عنو أنو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 2619 ، ح 3/164باب اليدية لممشركيف، ق ، اليبة كتابركاه البخاري في صحيحو،(1) 
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 ب السادسالمطم
 لمقطةا

ًطا َيم قمطمو َلَقَطوم : يقاؿ األرض، مف الشيء أخذم  : " ىكالمقطة لغة  َمم قمكطل  فيك األرض، مف أخذه: َلق 
     1كَلِقيطل" . ق

َتَرـَ، َضاِئعَ  َحق َ  ِمف   كمِجدَ  َما"حا: بلاصط المقطة أما ِرؼم  الَ  ممح  َتِحقكوم  الَكاِجدم  َيع     .   2ق "ممس 
    .المرء ماال مشركعا بما يمتقطو مف عمى األرض كال يعمـ لو صاحب يكتسب  قدف
حػػدىـ نرميػػو فػػي الجػػب فيمتقطػػو أخبػػر هللا عػػف إخػػكة يكسػػي أنيػػـ تػػامركا عميػػو فقػػالكا نقتمػػو كقػػاؿ أكقػػد  

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱٱ،  المسػػػػافركف فػػػػي الطريػػػػق فيأخذكنػػػػو

 . 10يكسي: ق َّ هت مت  خت حت جت هب مب

 .  3ق ف الشيء مف غير طمب كال إرادة، كمنو: المقطة، لما كجد ضاالً كااللتقاط: كجداً 
كأخبػػر سػػبحانو عػػف مكسػػى عميػػو السػػبلـ أنػػو بعػػد أف كضػػعتو أنػػو فػػي التػػابكت كألقتػػو فػػي الػػيـ ، 

فمػػك قػػدر  ، (8القصػػص: ق َّٱٱنب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱؿ فرعػػكف أ التقطػػو

و ، فإف أخذه ككاف مػاال  يسػيرا لػيس لػو قيمػة في الطريق فيك مخير بيف أخذه كترك أف إنسانا كجد ماالً 
َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى هَُّ َعَمْيػِو )ْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ: عفَ ف يعرفػو ، أعند صاحبو تممكو كلـ يسأؿ عنو كال يمزمو 

ػػَدَلِة أَلََكْمُتَيػػا ـَ َوَجػػَد َتْمػػَرةا َفَقػػاَؿ: " َلػػْوَل َأْف َتُكػػوَف ِمػػْف َتْمػػِر الصَّ  أمػػا إف كانػػت المقطػػة مػػاالً  ، (4) ( َوَسػػمَّ
ال انتفع بيا محترماً   .   5ق ذا قيمة فيجب عميو أف يعرفو سنة كاممة ، فإف جاء صاحبيا كا 

اعػػرؼ ) عػف زيػػد بػف خالػػد رضػي هللا عنػػو أنػو جػػاء رجػل إلػػى النبػي  ، فسػػ لو عػف المقطػػة :
ل فشػ نؾ بيػاعفاصيا ووكاءىػا، ثػـ عرفيػا سػنة، فػ ف جػاء صػاحبيا ، لػاؿ فضػالة الغػنـ؟ لػاؿ: «، وا 

مػػا لػػؾ وليػػا، معيػػا سػػقاؤىا، وحػػذاؤىا تػػرد »، لػػاؿ: فضػػالة اإلبػػل؟ لػػاؿ: «لػػؾ، أو ألخيػػؾ، أو لمػػذئب»

                                                           

  .3/56س"، مادة لقط.قتاج العركس مف جكاىر القامك  (1)
   .439/  12شرح البيجة الكردية"،ق (2) 
   .4/232تفسير البحر المديد ، ق (3)

 .1568 ، ح3/324باب تحريـ الصدقة عمى النبي ، ق اليبة ،  كتابصحيح البخاري ،(4) 
 (.4/68أنظر:األمللشافعً)(5)
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بػػػيف أف ألكجػػػكد مفػػػردات صػػػعبة فػػػإني أحببػػػت  كنظػػػراً ،  (1) (المػػػاء، وت كػػػل الشػػػجر حتػػػى يمقاىػػػا ربيػػػا
 معانييا.

 .كاصفيا مف كذبو معناه تعرؼ لتعمـ صدؽ :اعرؼ عفاصيا
 .ىك الكعاء الذي تككف فيو النفقة جمدا كاف أك غيره :العفاص
 .فيك الخيط الذي يشد بو الكعاء :الوكاء

ل فش نؾ بيا  استمتع بيا كتصرؼ.  :وا 
بخػبلؼ اإلبػل كفػرؽ ملسو هيلع هللا ىلص بينيمػا كبػيف الفػرؽ بػأف  :الغنـ ،معناه اإلذف في أخذىا :لؾ أو ألخيؾ أو لمذئب

اإلبل مستغنية عمف يحفظيا الستقبلليا بحػذائيا كسػقائيا ككركدىػا المػاء كالشػجر كامتناعيػا مػف الػذئاب 
كغيرىػػا مػػػف صػػغار السػػػباع كالغػػنـ بخػػػبلؼ ذلػػػؾ فمػػؾ أف تأخػػػذىا ألنيػػا معرضػػػة لمػػذئاب كضػػػعيفة عػػػف 

لػذئب فميػذا االستقبلؿ فيي مترددة بيف أف تأخذىا أنت أك صاحبيا أك أخكؾ المسػمـ الػذي يمػر بيػا أك ا
جػاز أخػذىا دكف اإلبػػل ثػـ إذا أخػػذىا كعرفيػا سػػنة كأكميػا ثػػـ جػاء صػػاحبيا لزمتػو غرامتيػػا معيػا سػػقاؤىا 

معنػػاه أنيػػا تقػكى عمػػى كركد الميػػاه كتشػرب فػػي اليػػكـ الكاحػد كتمػػؤل كرشػػيا بحيػث يكفييػػا األيػػاـ  كحػذاؤىا
 .  2ق المفاكزفافيا ألنيا تقكى عمى السير كقطع خكأما حذاؤىا فيك أ

يضا البخاري ك بكب لو بابا سماه : باب إذا لـ يكجد صاحب المقطة بعد أكلقد ركى ىذا الحديث 
 سنة فيي لمف كجدىا ثـ ركى ىذا الحديث .

 أجمػػع العممػػاء عمػػى أف المقطػػة مػػا لػػـ تكػػف تافيػػا يسػػيرا فإنيػػا تعػػرؼ حػػكالً  "  : فسػػيرهقػػاؿ القرطبػػي فػػي ت
كأجمعػػكا أف ضػػالة الغػػنـ  ،الحػػكؿ تصػػرؼ كيتممكيػػا ممتقطيػػا أي بعػػد  ،، كال تصػػرؼ قبػػل الحػػكؿ كػػامبلً 

 .  3ق "المخكؼ عمييا لو أكميا
 .   4ق "كتمتمؾ الم قطة بعد التعريي المشركط "كقاؿ الطاىر بف عاشكر :

 
 

                                                           

 . 1722 ،ح3/1347، كتاب المقطة ق ، مسمـ2429  ، ح3/124البخاري ، باب ضالة اإلبل ، ق(1) 
 .1722 ،ح3/1347نظر : شرح صحيح مسمـ دمحم فؤاد عبد لباقي، كتاب المقطة ق(2) 

  .9/131تفسير القرطبي ،ق(3)   
  .1/236التحرير كالتنكير،ق (4)
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 : ػػاِفِعي  َنػػت الم قَطػػة تممػػؾ َجِميػع الممتقطػػات َسػػَكاء َكػػاَف الممػػتقط َغِنيػا أك َفِقيػػرا، َكَسػػَكاء َكا" كَقػاَؿ َمالػػؾ َكالشك
كضا أك حميا أك َضالكة غنـ   .   1ق" أثمانا أك عرم

كلكف يستثنى مف ذلؾ لقطػة الحػـر المكػي كالمدينػة فػبل تمػتقط المقطػة إال لتعريفيػا كالكصػكؿ لصػاحبيا ، 
إف هللا حبس عف مكة الفيل، وسمط ) لقولو عميو الصالة والسالـ:أك تترؾ في مكانيا فبل يحل تممكيا 

نيػا ل عمييا رسو  نيػا أحمػت لػي سػاعة مػف نيػار، وا  لو والمؤمنيف، ف نيا ل تحل  ألحػد كػاف لبمػي، وا 
 . 2ق  تحل ألحد بعدي، فال ينفر صيدىا، ول يختمى شوكيا، ول تحل سالطتيا إل لمنشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  .2/61اختبلؼ العمماء، باب المقطة، ق(1) 
 .2434 ،ح3/125ىل مكة،قباب كيي تعرؼ لقطة ا كتاب القطة ، صحيح البخاري ، (2) 
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 المطمب السابع
 مكاتبة العبيد

العبيػػد عمػػى مػػاؿ يدفعػػو لسػػيده مػػف طػػرؽ كسػػب المػػاؿ المشػػركعة حيػػث كػػاف رؽ كرقيػػق مكاتبػػة 
 مقابل حريتو . 

ىك ما يكتب لمعبد عمى السيد مػف العتػق إذا أدى  مكاتبة العبيد :" قاؿ صاحب تفسير البحر المحيط : 
 .   1ق " ما تراضيا عميو مف الماؿ، كما يكتب لمسيد عمى العبد مف النجـك التي يؤدييا

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ :قػاؿ تعػالى،  لمػاؿكالمقصكد بالنجكـ ىي الدفعات المتفرقة مف ا
 . 33النور:  َّ زتمت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ

مػػػف  َّ زئ رئ ّٰٱُّ، المكاتبػػػة  َّٱِّٱُّ ، يطمبػػػكف  َّ ُّ َّ ُّٱ "  كمعنػػػى اآليػػػة
َة معمكمػػَة فػػإذا أدكى ذلػػؾ  يػػو إليػػو فػػي مػػدك عبيػدكـ كىػػك أف يطمػػب مػػف مػػكاله أف يبيعػػو منػػو بمػػاَؿ معمػػكـَ يمؤدِ 

 .  2ق " ما يطمبكف مف الكتابةفأعطكىـ  َّٱمئ ُّ، عتق 
كقيل أنيا نزلت اآلية بسبب حكيطب بف عبد العزى، سأؿ مػكاله أف يكاتبػو، فػأبى عميػو، كحكميػا 

العبيػد كالػتخمص مػف ظػاىرة كيأتي ىذا التشريع كخطكة مف الخطكات التي كانت ألجػل تحريػر ،  3قعاـ 
 .الرؽ 

االكتسػاب لتحريػر أنفسػيـ مػف الػرؽ كيكػكف فػي ذلػؾ جعل هللا لمعبيد حقًا في " : قاؿ الطاىر بف عاشكر
كأمػػر هللا السػػادة بإجابػػة مػػف يبتغػػي الكتابػػة مػػف عبيػػدىـ تحقيقػػًا  ،غنػػى لمعبػػد إف كػػاف مػػف ذكي األزكاج 

لمقصػػد الشػػريعة مػػف بػػث الحريػػة فػػي األمػػة ، كلمقصػػدىا مػػف إكثػػار النسػػل فػػي األمػػة ، كلمقصػػدىا مػػف 
  .  4ق" تزكية األمة كاستقامة دينيا 

                                                           

  .8/39البحر المحيط ،ق(1) 
  .1/763الكجيز لمكاحدي، ق(2) 
  .14/372المباب في عمـك الكتاب، ق (3)

   .18/218التحرير كالتنكير البف عاشكر ، ق(4) 
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مػف الػرؽ، فػأكثر  كاإلخػراجكقد تشػكؼ الشػارع تشػكفا شػديدا لمحريػة " قاؿ الشنقيطي رحمو هللا : ك 
العتػػق،  سػػرايةظيػػار كيمػػيف كغيػػر ذلػػؾ، كأكجػػب ا  أسػػباب ذلػػؾ، كمػػا أكجبػػو فػػي الكفػػارات مػػف قتػػل خطػػأ ك 

 .  1ق " شديداً  ، كرغب في اإلعتاؽ ترغيباً  َّٱرب يئ ىئ  نئ مئٱُّكأمر بالكتابة في قكلو: 
 كف اختمي في إجابة العبد لمطمبو ىل ىك كاجب عمى سيده أـ مستحب؟كل

كالظػػاىر كجػػكب المكاتبػػة لقكلػػو فكػػاتبكىـ كىػػذا مػػذىب عطػػاء كعمػػرك بػػف دينػػار كالضػػحاؾ كابػػف سػػيريف 
لاؿ ألنس حيف س ؿ سيريف الكتابػة فتمكػ  أنػس كاتبػو، أو ألضػربنؾ " ، كظاىر قكؿ عمر ألنو كداككد
  .  3قلؾ كجماعة إلى أنو أمر ندب كصيغتيا كاتبتؾ عمى كذا ، كذىب ما  2ق "بالدرة

نػػي عمػػى إجابػػة العبيػػد لمحصػػكؿ عمػػى الحريػػة كلكػػف عنػػد آعمػػى كػػل فيػػك تكجيػػو ربػػاني كحػػث قر ك 

فمػك لػـ يعمػـ فيػو خيػر  ،َّٱرب يئ ىئ  نئ ُّالنظر في اآلية نجد أف األمػر بالكتابػة مقيػد بشػرط ، 
عمى الكسب بعػد عتقػو لػئبل يكػكف عالػة  ىي أف  يككف قادراً  لـ تكف الكتابة مطمكبة ، كالمقصكد بالخير

ال فبقاؤه تحت سيده أنفع لو كأصمح لممجتمع الذي سيككف عميو عالة فيما بعد.   عمى المجتمع ، كا 

 قػػكة عمػػى اكتسػػاب المػػاؿ ، كاألمانػػة َّٱرب يئ ىئ  نئ ُّقػػاؿ الشػػافعي رضػػي هللا عنػػو : كقكلػػو : 
 .   4قأي في األداء لسيده 

إرشػػاد لمػػالكي الرقػػاب، إذا ىػػـ  َّٱرب يئ ىئ  نئ مئ ُّ: القرآنػػيالتفسػػير  كجػػاء فػػي
، كرغبػػكا فػػي مكاتبػػة مػػف يطمػػب المكاتبػػة مػػف مػػكالييـ أف ينظػػركا فػػي حػػاليـ قبػػل أف  اسػػتجابكا ألمػػر هللا

را مػف الػرؽ  كا صبلحيتيـ لمحيػاة بعػد أف يتحػر  فقػد ال يكػكف لمػف يتحػرر مػنيـ حيمػة  ،يكاتبكىـ، كأف يتحر 
عالػػة عمػػى المجتمػػع، يعػػيش عمػػى السػػؤاؿ  -كىػػك الحػػر -الجديػػدة التػػي يػػدخل فييػػا، فيصػػبح فػػي الحيػػاة

 .   5قكالتكفي، كفي ىذا ضياع لو، أكثر مف ضياعو كىك في قيد الرؽ 
ثـ إف  عز كجل في نفس اآلية دعا المؤمنيف جميعا بما فػييـ األسػياد بإعانػة العبيػد عمػى أداء 

، كمػػنيـ فيػػي دعػػكة إلػػى المػػؤمنيف جميعػػاً  َّ زت رت يب ىب نب مبٱُّمػػا عمػػييـ فقػػاؿ سػػبحانو 

                                                           

  .3/30األضكاء البياف لمشنقيطي ، ق(1) 
 .     15578  ح 372/ 8أخرجو عبد الرزاؽ في المصني ق (2)

  .8/39لبحر المحيط قا(3) 
 .1234، ح 9/325باب اعانة المكاتب، ق كتاب المكاتبة ، السنف الصغرى لمبييقي ،(4) 
  .9/1272التفسير القرآني ،ق(5) 
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السػػيد مالػػؾ الرقيػػق المكاتػػب، أف يعينػػكىـ عمػػى جمػػع المػػاؿ المطمػػكب مػػنيـ، حتػػى يتخمصػػكا مػػف أسػػر 
، كيككنكا قكة عاممة فيو  الرؽ، كحتى يدخمكا في المجتمع الحر 
 .   1ق

كىـ شيئًا مما في أيدييـ أك يحطػكا كقيل ىك أمر خاص باألسياد  بإعانتيـ في ماؿ الكتابة إما بأف يعط
كقػػد كضػػع ابػػف عمػػر  ،قػػاؿ مالػػؾ : يكضػػع عػػف المكاتػػب مػػف آخػػر كتابتػػو ،عػػنيـ شػػيئًا مػػف مػػاؿ الكتابػػة

كاستحسػػف عمػػي رضػػي هللا عنػػو أف يكػػكف ذلػػؾ ربػػع الكتابػػة. قػػاؿ  ،خمسػػة آالؼ مػػف خمسػػة كثبلثػػيف ألفػػا
كقػاؿ قتػادة :  ،حسف ابف مسعكد كالحسف بػف أبػي الحسػف ثمثيػاكاست ،: ركي ذلؾ عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص الزىراكي 

 .   2قعشرىا، كقاؿ ابف جبير : يسقط عنو شيئًا ، كلـ يحده ؛ كىك قكؿ الشافعي 
 تنبييات 

   ًكلػك بقػي شػيء يسػير إال بمسػامحة  إذا لـ يدفع العبد المكاتب الماؿ كػامبل لسػيده يبقػى عبػدا ،
.  كركي عنػو أيضػا  3ق (مكاتب عبد ما بقػي عميػو مػف مكاتبتػو درىػـال)  لقولو عميو السالـ :السيد ؛ 

 . 4ق( أيما عبد كاتب عمى مائة دينار ف داىا إل عشرة دنانير فيو عبد )  النبي   لاؿ :أف 
   الكتابػػة تكػػكف بقميػػل المػػاؿ ككثيػػره ، كتكػػكف عمػػى أنجػػـ ، كىػػذا مػػا ال خػػبلؼ فيػػو بػػيف العممػػاء
ف كره السيد  . فمك كاتبو عمى ألي درىـ كلـ يذكر أجبلً كالحمد   .  5قنجمت عميو بقدر سعايتو كا 
  كذلؾ كلده الذيف كلدكا فػي  ،المكاتب إذا أدى كتابتو عتق كال يحتاج إلى ابتداء عتق مف السيد

لحر ككػذلؾ كتابتو مف أمتو ، يعتقكف بعتقو كيرقػكف برقػو ؛ ألف كلػد اإلنسػاف مػف أمتػو بمثابتػو اعتبػارا بػا
 . 6قكلد المكاتبة ، فإف كاف ليما كلد قبل الكتابة لـ يدخل في الكتابة إال بشرط 

 
 

                                                           

  .9/1272نفس المرجع ، ق (1)
  .12/252تفسير القرطبي ق (2)

 6722حسف   انظر: حديث رقـ : ، قاؿ الشيخ األلباني : ق   3421  ح5/35باب مكاتبة العبيد ق سنف  أبي، (3) 
 .في صحيح الجامع

قاؿ الشيخ األلباني : ق حسف   ،  2345ح    ،10/323السنف الكبرى لمبييقي باب المكاتب عبد ما بقي عميو  ق(4) 
 في صحيح الجامع. 2735انظر: حديث رقـ : 

  .12/246،247تفسير القرطبي ، ق(5) 
   .12/251نفس المرجع ، ق(6) 
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 المطمب الثامف
 الدية

َيةم : "  الدية لغة   .    1ق "ِدياتل : جمعيا الَقتيِل، َحق  : بالكسر الدِ 
يعطػػى إلػػى كرثػػة فيمػا دكنيػػا ك  أكعمػػى الحػػر فػػي الػػنفس  ايػةبالجنىػػي المػػاؿ الكاجػػب "الديػة اصػػطبلحا : 

 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱلقكلػػو تعػػالى: ،  2ق " المقتػػكؿ عكضػػا عػػف دمػػو

 َّ خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
 . 92النساء: 

ر ِمن ػوم َقت ػل َلػوم "،  َّٱحم جم يل ىل مل خل ُّٱ   ػدم ،  َّٱمم خمَُّأي  َما َين َبِغػي َأف  َيص 

ػد ِطًئا ِفػي َقت مػو ِمػف  َغي ػر َقص  ػي َغي ػره َكَصػي َد ِبػ  َّٱخن حن  جن يمُّ ، ممخ  َشػَجَرة  أكَأف  َقَصػَد َرم 

تمػػػل َغاِلًبػػا  أكَفَأَصػػاَبوم  ػػػِو  َّٱينُّ، َنَسػػَمة  َّٱىنُّ، ِعت ػػق  َّٱمنُّ، َضػػَرَبوم ِبَمػػا اَل َيق  ، َعَمي 

اة  َّ مه جهُّ ػػػػَؤدك تمػػػػكؿ َّٱيه  ىهُّ، مم قمكا  َّٱخيمي حي جيُّ،  َأي  َكَرثَػػػػة ال َمق  َيَتَصػػػػدك

فمكا َعن يَ   .  3ق "اَعَمي ِو ِبَيا ِبَأف  َيع 
كقػػد بينػػت السػػنة مقػػدار ىػػذه الديػػة كلػػـ تتػػرؾ ذلػػؾ لتقػػدير النػػاس كاجتيػػادىـ كحػػددتيا عمػػى الكجػػو 

قيمتيػا  أك   4قعند العرب كىى مائػة بعيػر مختمفػة فػي السػف كتفصػيميا فػي كتػب الفقػو  الذي كاف مقبكالً 
عمػػػى أف ديػػػة الحػػػر  إذا حصػػػل التراضػػػي بػػػيف الػػػدافع كالمسػػػتحق ، يقػػػكؿ الشػػػيخ رضػػػا : كأجمػػػع الفقيػػػاء

مائة بعير مختمفة فػي السػف ،  ك  -أي المعصكـ دمو بعدـ ما يكجب إىداره  -المسمـ الذكر المعصكـ 
يجػكز العػدكؿ عػػف اإلبػل إلػػى قيمتيػا، كالعػػدكؿ عػف أنكاعيػػا فػي السػػف بالتراضػي بػػيف الػدافع كالمسػػتحق، 

ذا فقدت كجبت قيمتيا   .  5قكا 
 

                                                           

  .3/484كس المحيط قالقام (1)

   .5/120تفسير المراغي، ق(2) 
  .1/117تفسير الجبلليف ق(3) 

(
4
 (.،5/43(،وبدائعالصنائع)3/67انظر:الفقهالمنهجً)(

  .5/271تفسير المنار، ق (5)
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مغمظة ، ففي القتل الخطأ تككف مخففة ، أما العمد كشبو العمػد كالدية قد تككف مخففة كقد تككف 
 . تككف مغمظة
فقتمو ففيػو  أما العمد المحض فيك: أف يقصد قتل إنساف بما يقصد بو القتل غالباً  " :البغكي  قاؿ اإلماـ 

 دية مغمظة في ماؿ القاتل حالة. أكالقصاص عند كجكد التكافؤ، 
، بػأف ضػربو بعصػا  يمكت مثمو مف مثػل ذلػؾ الضػرب غالبػاً كشبو العمد: أف يقصد ضربو بما ال

ضػػربتيف، فمػػات فػػبل قصػػاص فيػػو، بػػل يجػػب فيػػو ديػػة مغمظػػة عمػػى  أكحجػػر صػػغير ضػػربة  أكخفيفػػة، 
 عاقمتو مؤجمة إلى ثبلث سنيف.

فأصػابو فمػات منػو فػبل قصػاص فيػو، بػل  آخػر شػيئاً كالخطأ المحض ىك: أف ال يقصد ضربو بل قصػد 
 .  1ق "مى عاقمتو مؤجمة إلى ثبلث سنيفتجب دية مخففة ع

غمػى مػف المخففػة ألف أ ثمػف ك أكالدية المغمظة تكػكف بػاختبلؼ نكعيػة اإلبػل عػف المخففػة فتكػكف  "
 رباعػاً أيكسي مائػة مػف اإلبػل  يبأحنيفة ك  يكالدية المغمظة عند أب،  أبنائيا في بطكنيا اتاك عشر المائة 

حقة ككذا جزعة كعند دمحم كالشافعي كغيرىما ثبلثكف  خمس كعشركف بنت مخاض ككذا بنت لبكف ككذا
 .   2ق "دىاأكالجذعة كثبلثكف حقة كأربعكف ثنية كميا خمفات في بطكنيا 

نصي دية الرجل ، ألف المنفعة التي تفكت أىل الرجل بفقده أعظـ مف المنفعة التي تفػكت  كدية المرأة "
 .   3ق " بفقدىا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .2/264تفسير البغكي ، ق (1)
  .1/1573تفسير المظيري، ق(2) 
  .5/120تفسير المراغي، ق(3) 
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ذىبػػػكا   4قكالحنابمػػػة   3قكالشػػػافعية   2قكالمالكيػػػة   1قء يجػػػد أف الحنفيػػػة كالنػػػاظر إلػػػى كتػػػب الفقيػػػا
 جميعا عمى أف دية المرأة نصي دية الرجل.

رضػي هللا عنػو  -عف معاذ بػف جبػل ف ،  ىـعمى ذلؾ بحديث ضعيي كلكف  عميو العمل عندكاستدلكا 
  .   5ق" مف دية الرجل دية المرأة عمى النصف" لاؿ: لاؿ رسوؿ هللا   : -

  
 

                                                           

  .     16/352بدائع الصنائع قانظر:  (1)
  . 2/338 ، ك بداية المجتيد، ق7/26انظر: حاشية العدكي عمى شرح كفاية الطالب الرباني، ق(2) 
  .    12/650 ، كالحاكي الكبير لمماكردي، ق1/258انظر: مختصر المزني، ق (3)

  .   9/518أنظر : الشرح الكبير البف قدامة، ق(4) 
كضعفو األلباني انظر: إركاء  2234 ، ح 96، 8/95باب دية المرأة ق كتاب الديات ،بييقي، السنف الكبرى لم(5) 

 .2250 ، برقـ: 7/306الغميل، ق
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 الفصل الثاني

 غير المشروع المال كسب أنواع  
 

 

 وفيه حالحت يباحج:

 

غير انًشروع يٍ خالل  انًال كضب انًبحج األول: 

 انجهاد.

  

 انًبحج انخاَي: انكضب بانًهٍ غير انًشروعت. 

  

 انًبحج انخانج : انكضب بانىصائم غير انًشروعت. 
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 األولالمبحث 

 الكسب غير المشروع من خالل الجهاد        
 

 :ٌايطهبوفيه 

 انغهىل يٍ انغُيًت.انًطهب األول : 

  انتجضش عهى انًجاهذيٍ ألجم انًال.انخاَيانًطهب : 
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 المطمب األوؿ
 مف الغنيمة الغموؿ

مكالً  َغلك " :الغموؿ لغة ءِ  خاصن  أك كَأَغلك  خافَ :  غم ِخػلَ :  َغػبلظ  الشيءِ  في ك بالَفي   كان َغػلك  كَدَخػلَ  لَغم َغػلَ  أمد 
 .   1ق كَتَغم َغلَ  كَتَغمكلَ 

كىػػك أخػػذ شػػيء مػػف المغػػنـ بغيػػر إذف أميػػر الجػػيش ، كىػػك مػػف الكبػػائر ألنكػػو ِمثػػل  " :اصػػطالحا الغمػػوؿ 
   .  2ق "السرقة

 من زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك لك ٱُّٱٱ:الغمػػػػػػػكؿ فػػػػػػػي قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى كقػػػػػػػد كرد ذكػػػػػػػر
 .ٔٙٔآؿ عمراف:  َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىننن

 قراءتاف:  )يغل(كفي قكلو تعالى: 

 ، بفتح َّمل  يك ىك مك لك ٱُّٱ:  قرأتو جماعة مف قرأة الحجاز كالعراؽ: القراءة األولى" 

  كاختمي في تكجيو المعنى ،   الغيفق كضـ  الياءق

فيمػػػا أفػػػاء هللا عمػػػييـ مػػػف أمػػػكاؿ  أصػػػحابو: أف يخػػػكف َّمل  يك ىك مك لك ٱُّٱفقيػػػل  -1

نزلػػت عمػػى رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فػػي قطيفػػة فمقػػدت مػػف مغػػانـ القػػكـ يػػكـ بػػدر،  يػػةأعػػدائيـ. كاحػػتجك  بػػأف  ىػػذه اآل
    .  3ق  لعل رسوؿ هللا   أخذىا)فقاؿ بعض مف كاف مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

في طبلئع  يةلغيف": إنما نزلت ىذه اآل"ا "الياء" كضـ كقاؿ آخركف ممف قرأ ذلؾ كذلؾ، بفتح -2
ييـ في كجو، ثـ غنـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص فمـ يقسـ لمطبلئع، فأنزؿ هللا عػز كجػل ىػذه اآل  يػةكاف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ككجك

 يقسـ لمطبلئع  . عمى نبيو ملسو هيلع هللا ىلص، يعممو فييا أف فعمو الذي فعمو خطأ، كأف  الكاجب عميو في الحكـ أف 
"الغيف": إنما أنزؿ ذلؾ تعريًفا لمناس أف  النبػي   ضـ "الياء" ك كقاؿ آخركف ممف قرأ ذلؾ بفتح -3

 ملسو هيلع هللا ىلص ال يكتـ مف كحي هللا شيًئا. 

                                                           

 .1/1343القامكس المحيط لمفيركز أبادي ، فصل الغيف ،  (1)
  .4/155التحرير كالتنكير، ق (2)
كصححو األلباني في صحيح  3971  ، ح4/31سنف أبي  داككد ، كتاب الحركؼ كالقراءات ، باب الغمكؿ ، ق (3)

 أبي داككد.
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رأة "الغػيف"، كىػي قػراءة معظػـ قػ فتح "الياء" ك بضـ َّ َكَما َكاَف ِلَنِبيَ  َأف  يمَغلك  ُّ:  القراءة الثانية
م و  .أىل المدينة كالككفة  "األصػحاب"، فبقػي الفعػل غيػر  ، ثػـ أسػقطأصػحابوكمعناه: ما كاف لنبي أف َيغم

 .  1ق " .كتأكيمو: كما كاف لنبي  أف يمخاف ،مسمظى فاعمو
      لػػبعض كعتػػاب تأنيػػب فيػػي بػػو، النػػاس كأكلػػى أصػػحابو يخكنػػو أف لنبػػي كػػاف مػػا معنػػاه أي: قمػػت

  . ذلؾ منيـ كقع نفر

لػػػو عمػػػى ظيػػػره  أي يػػػأتي بػػػو حػػػامبلً  " َّٱنن من زن رن مم ام يل ُّقكلػػػو تعػػػالى : 

بإظيار خيانتو عمى رؤكس األشياد ؛ عمى ما  بصكتو ، كمكبخاً  بحممو كثقمو ، كمرعكباً  كرقبتو ، معذباً 
كىذه الفضيحة التي يكقعيا هللا تعالى بالغػاؿ نظيػر الفضػيحة التػي تكقػع بالغػادر، فػي أف ينصػب  ،يأتي
 .  2ق"كاء عند أستو بقدر غدرتو لو ل

فأمرىػا ، اآلخػرةحػذرت مػف الغمػكؿ كخكفػت مػف عاقبتػو كمػا يترتػب عميػو مػف الفضػيحة فػي  يةفاآل
ففػي الحػديث ، النػاركأكجبػت لػو دخػكؿ   كبػيف دخػكؿ الجنػة ملسو هيلع هللا ىلص خطير حتى إنيا حالػت بػيف خػادـ النبػي

لُقرأ وكاف لػو عبػد أسػود يػدعى ِمػْدَعما ، فبينمػا ىػو أنو حيف رجع مف خيبر لاصداا وادي االصحيح 
يحّط رحل رسوؿ هللا     إذ جاءه سيـ عػائر فقتمػو ، فقػاؿ النَّػاس : ىنيئػاا لػو الجنَّػُة ، فقػاؿ رسػوؿ 

ػػممة التػػي أخػػذىا يػػوـَ خيبػػر مػػف الغنػػائـ لػػـ تصػػبيا المقاسػػـ  هللا    : كػػاّل والَّػػذي نفسػػي بيػػده إف الشَّ
إلػى النبػي  ، فقػاؿ: "  -أو شػراكيف  -لتشتعل عميو ناراا  فممػا سػمع ذلػؾ النػاس جػاء رجػل بشػراؾ 

   . (3)أو: شراكاف مف نار"  -شراؾ مف نار 
ـ أكاف  قميبلً  كيخكفيـ مف الغمكؿ، أصحابوفقد كاف كثيرا يحذر  أصحابوكمف حرص النبي عمى 

فعػف ابػف عبػاس رضػى  ،، كاف يحػذرىـ مػف ذلػؾ قبػل أف تخػرج  السػرية لمجيػاد أـ كبيراً  راً ، صغي كثيراً 
سبيل هللا  فياخرجوا باسـ هللا تقاتموف :» بعث جيشا  لاؿ  إذاكاف  - -هللا عنيما : أف رسوؿ هللا 

  . (4)« أصحاب الصوامع مف كفر باهلل ل تغدروا ول تمثموا ول تغموا ول تقتموا الولداف ول 

                                                           

  .1/115  ك أنظر: الحجة في القراءات السبع البف خالكيوق 351،352،353،350/ ،7انظر: تفسير الطبري ق (1)
  .4/256تفسير اإلماـ  القرطبي، ق  (2)

 .4234 ، ح 5/138صحيح البخاري ، كتاب الجياد ، باب غزكة خيبر، ق(3) 
 ، كصححو األلباني.18618  ح 9/90مف ال  قتاؿ فيو، قباب ترؾ قتل  كتاب السير ، البييقي،سنف (4) 
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ردوا الخيػا  والمخػيط :»    لػاؿ و أنػوعنػ هللا رضػى جده عف أبيو عف شعيب بف عمرو عفو 
 . (1)« ف ف الغموؿ عار ونار وشنار يـو القيامة 

 عميػرة بف عديفعف ، حتى حذر مف غل المخيط قاإلبرة  حتى ال يستسيل كاحد منيـ أف يقع في ذلػؾ
مف استعممناه منكـ عمى عمػل، فكتمنػا مخيطػا، فمػا  ) لاؿ رسوؿ هللا   :  عنو هللا رضي - الكندي

   . (2) (فولو كاف غمول ي تي بو يـو القيامة
ذا كػػاف مصػػطمح الغمػػكؿ مشػػتير فػػي بػػاب الجيػػاد كمعػػركؼ بالسػػرقة مػػف غنػػائـ  يقػػكؿ الباحػػث : كا 

ى دخػػكؿ الغمػػكؿ  فػػي  بػػاب الكظػػائي ك العمػػل الحكػػكمي، فمػػف الحػػديث األخيػػر يػػدؿ عمػػف أالحػػرب إال 
سكى ذلؾ مف الناس ، حتى كلك كػاف بمسػمى  الماؿ ، فبل يحق لو اف يأخذ شيئاً كاف لو راتب مف بيت 

لػػاؿ  لػػاؿ:رضػػي هللا عنػػو  أبػػي حميػػدحػػديث كممػػا كرد فػػي غمػػكؿ العمػػاؿ  ،اليديػػة فػػإف ذلػػؾ يعػػد غمػػكالً 
مف األسد يقاؿ لو ابف الّمتبّية عمى الصدلة فمما لدـ لاؿ ىذا  استعمل النبّي   رجالا ) : هللا   رسوؿ

لكـ وىذا أىدي لي فقاـ رسوؿ هللا عمى المنبر فحمد هللا وأثنى عميو ولاؿ ما باؿ عامل أبعثػو فيقػوؿ 
نظر أييدأ إليو أـ ل؟ والذي نفػس ىذا لكـ وىذا أىدي إلّي أفال لعد في بيت أبيو أو بيت أّمو حتى ي

محّمد بيده ل يناؿ أحد منكـ منيا شيئا إّل جاء بو يـو القيامػة يحممػو عمػى عنقػو بعيػر لػو رغػاء أو 
ـّ رفع يديو حتى رأينا عفرتي إبطيو ثـ لاؿ الميـّ ىل بّمغت، مّرتيف ،بقرة ليا خوار أو شاة تيعر   (3) (ث

كفػي ىػذا الحػديث بيػاف أف ىػدايا العمػاؿ حػراـ كغمػكؿ ألنػو  "قاؿ النككي عنػد شػرح ىػذا الحػديث: 
خػاف فػػي كاليتػػو كأمانتػو كليػػذا ذكػػر فػي الحػػديث فػػي عقكبتػو كحممػػو مػػا أىػدى إليػػو يػػـك القيامػة كمػػا ذكػػر 

بخػبلؼ  يػةمثمو في الغاؿ، كقد بيف ملسو هيلع هللا ىلص في نفس الحديث السبب في تحريـ اليدية عميو كأنيا بسػبب الكال
ية لغير العامل فإنيا مستحبة، كقد سبق بياف حكػـ مػا يقبضػو العامػل كنحػكه باسػـ اليديػة كأنػو يػرده اليد

   .  4ق "إلى ميديو فإف تعذر فإلى بيت الماؿ
 مف اسػتعممناه عمػى عمػل فرزلنػاه رزلػاا )عف النبّي   لاؿ:  حديث بريدة رضي هللا عنوكىناؾ 

 . (5) (ؿفما أخذ بعد ذلؾ فيو غمو

                                                           

 .18674 ، ح9/102باب ال يقطع مف غل في الغنيمة ، ق،  السير كتابسنف البييقي، (1) 
 . 2351  ، ح3/1465باب تحريـ ىدايا العماؿ، ق اإلمارة ، كتابصحيح مسمـ، (2)
 .  6979 ، ح9/28باب احتياؿ العامل لييدي إليو، قالحيل ،  كتابصحيح البخاري،  (3)

  .12/219شرح النككي عمى صحيح مسمـ، باب تحريـ ىدايا العماؿ، ق(4) 
 . ، صححو االلباني  2943 ، ح3/134باب أرزاؽ العماؿ، قكتاب الخراج  سنف أبي داككد، (5) 
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 قد احتكت تمقيناً  َّمل  يك ىك مك لك ٱُّٱ يةكاضح أف األحاديث تنطكي عمى أف ىذه اآلف

ف نزلت فػي تنزيػو مقػاـ النبػكة عػف الغمػكؿ مستمر كػل  إنسػاف مػا  يػةاكىػك تمقػيف فػي كجػكب رع ،المدى كا 
و كفػػي يككػػل إليػػو حفظػػو كالتصػػر ؼ فيػػو مػػف األمػػكاؿ العامػػة كاألمانػػات بكػػل  دقػػة كعػػدـ إسػػاءة اسػػتعمال

كجكب التزاـ كل  عامل مف عم ػاؿ الدكلػة النزاىػة كالتجػر د كتجن ػب التيمػة كالشػبية كاسػتغبلؿ عممػو، كفػي 
التشػػنيع عمػػى مػػف يخػػالي ذلػػؾ بػػأي شػػكل مػػف األشػػكاؿ. كفػػي ذلػػؾ مػػف الركعػػة كالجػػبلؿ مػػا يغنػػي عػػف 

  .  1قاإلطناب 
ذايقػػػكؿ الباحػػػث : ك  مػػػـ السػػػابقة مػػػع  فػػػي األقػػػد كقػػػع ف أيضػػػاً كػػػاف الغمػػػكؿ قػػػد كقػػػع فػػػي أمػػػة دمحم ،  ا 

 ،كمما حدثنا بو النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما حدث مع أحد أنبياء بني اسرائيل في قصة عجيبة كمعجزة كريمة ،نبياءىـأ
  .في عدـ قبكؿ الغنيمة ككانت تقدـ كقرباف لمسماء ككاف الغمكؿ سبباً 

غزا نبي مف األنبياء، فقػاؿ لقومػو: ل يتبعنػي رجػل لػد ممػؾ )بي ىريرة لاؿ : لاؿ رسوؿ هللا  :أفعف 
بضع امرأة، وىو يريد أف يبني بيا، ولما يبف، ول آخر لد بنى بنيانا، ولما يرفع سقفيا، ول آخػر لػد 

وىو منتظر ولدىا "، لػاؿ: " فغػزا فػ دنى لمقريػة حػيف صػالة العصػر، أو  -أو خمفات  -اشترأ غنما 
مشػمس: أنػت مػ مورة، وأنػا مػ مور، الميػـ، احبسػيا عمػي شػيئا، فحبسػت عميػو لريبا مف ذلؾ، فقاؿ ل

حتى فت  هللا عميو "، لػاؿ: " فجمعػوا مػا غنمػوا، ف لبمػت النػار لت كمػو، ف بػت أف تطعمػو، فقػاؿ: فػيكـ 
غموؿ، فميبايعني مف كل لبيمة رجل، فبػايعوه، فمصػقت يػد رجػل بيػده، فقػاؿ: فػيكـ الغمػوؿ، فمتبػايعني 

بايعتػػو "، لػػاؿ: " فمصػػقت بيػػد رجمػػيف أو ثالثػػة، فقػػاؿ: فػػيكـ الغمػػوؿ، أنػػتـ غممػػتـ "، لػػاؿ: " لبيمتػػؾ، ف
ف خرجوا لو مثل رأس بقرة مف ذىب، لاؿ: فوضعوه في الماؿ وىو بالصعيد، ف لبمت النار ف كمتو، فمػـ 

 . (2) (لى رأأ ضعفنا وعجزنا، فطيبيا لناتحل الغنائـ ألحد مف لبمنا، ذلؾ ب ف هللا تبارؾ وتعا
 
 
 
 
 

                                                           

  .7/260التفسير الحديث، ق(1) 
 .1747 ، ح3/1366باب تحميل الغنائـ ليذه األمة، قياد ، كتاب الجصحيح مسمـ، (2) 
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 الثانيالمطمب 
 ألجل الماؿالتجسس 

  .  1ق" ث عف العكرات ليعمـ بياحىك الب" :تجسس لغة ال
   . 2ق"البحث بكسيمة خفي ة كىك مشتق مف الجس ، كمنو سمي الجاسكس : " التجسس اصطالحا

سس كأما التح ،يطمق في الشر، كمنو الجاسكس غالباً كالتجسس  قاؿ ابف كثير رحمو هللا : "

 مل خل ٱُّٱعف يعقكب عميو السبلـ إنو قاؿ:  في الخير، كما قاؿ تعالى إخباراً  غالباً فيككف 

 ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

أف كقد يستعمل كل منيما في الشر، كما ثبت في الصحيح ، ٚٛيوسف:  َّ جي يه

  .(3)(، ول تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانال تجسسوا، ول تحسسوا، ول تباغضوا) رسوؿ هللا   لاؿ: 
كقاؿ األكزاعي: التجسس: البحث عف الشيء. كالتحسػس: االسػتماع إلػى حػديث القػكـ كىػـ لػو كػارىكف، 

  . 4ق"  أك يتسمع عمى أبكابيـ
ليمقػى إليػو فتػات  ،ىديف لصػالح الكفػارالذي يتجسس عمى المجاالجاسكس بحثنا ىذا ىك  طمكب مفكالم

 يشتري بو سخط هللا كغضبو . ؿمف الما
فقػػد قيػػل لسػػفياف بػػف فػػي كتػػاب هللا عػػز كجػػل،  كالجاسػػكس الػػذي يتجسػػس عمػػى المسػػمميف ذكػػر تمميحػػاً 

 حب  جب هئُّ يةكتبل ىذه اآل عيينة: ىل جرى ذكر الجاسكس في كتاب هللا؟ فقاؿ: نعـ

سمعكف منؾ فيـ سماعكف ألجل قكـ آخريف، أي ىـ عيكف ليـ كجكاسيس ي  ،ٔٗالمائدة:  َّٱمب خب

خطػػرىـ أكبػػر  لؤلسػيكىػػؤالء  ،  5ق الكصػي يمكػػف أف يتصػي بػػو المنػافقكف كينقمػكف لقػػكـ آخػريف، كىػػذا 
فػػبيـ يمكػػف تكجيػػو الصػػكاريخ،  ف العػػدك ال يتحػػرؾ إال بيػػـ،عمػػى المسػػمميف مػػف العػػدك الكػػافر نفسػػو ، أل

عمػػى أمػػاكف السػػبلح، فيػػتـ  االسػػتدالؿ كالقنابػػل الذكيػػة، إلػػى أمػػاكف القيػػادات لمقضػػاء عمييػػا، كبيػػـ يمكػػف

                                                           

  .9/505البحر المحيط، ق (1)
  .26/253التحرير كالتنكير، ق(2) 
   .2442 ح ق9/19باب ما ينيى عف التدابر، ق كتاب األدب،  صحيح البخاري،(3) 
  .7/379تفسير القرءاف العظيـ ، ق (4)

  .4/261انظر: البحر المحيط، ق(5) 
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، كالمعمكمػة اليػكـ قػد تكػكف يمكػف إفشػاؿ عمميػات نكعي ػة لمجيػادتدمير قك ة الجياد في طرفػة عػيف، كبيػـ 
 . مم ا مضى مف التاريخ كمو أشد  فتكاً 

لة كالمرجفة في صفكؼ الجمػاىير، كيعطػي العػدك خذ ِ ذلؾ أنو بيـ  تمقي الشائعات المم أضي إلى 
  .اؿ الناس كنفسياتيـ كمدى استعدادىـ لمقتاؿ مف عدموصكرة كاممة عف أحك 

ركى لنػػا التػػاريخ أف الصػػميبييف بعثػػكا بأحػػد جكاسيسػػيـ إلػػى أرض األنػػدلس المسػػممة، كبينمػػا الجاسػػكس 
يبكي كأخر بجكاره يطيب مف خػاطره، فسػألو الجاسػكس:  بو يرى غبلماً  إذايتجكؿ في أراضي المسمميف 

شػاب: يبكػي ألنػو كػاف يصػيب عشػرة أسػيـ مػف عشػرة فػي الرمػي، لكنػو ما الذي يبكي صاحبؾ؟ فقػاؿ ال
فأرسػل الجاسػكس إلػى الصػميبييف يخبػرىـ: ققلػف تسػتطيعكا ىزيمػة ىػؤالء  ،اليكـ أصاب تسػعة مػف عشػرة

القػػـك فػػبل تغػػزكىـ   ، كمػػرت األعػػكاـ كتغيػػرت األحػػكاؿ كتبػػدلت معيػػا اليمػػـ كاليمػػكـ، كجػػاء الجاسػػكس 
ف مػػػرة أخػػػرى، فػػػرأى شػػػابيف أحػػػدىما يبكػػػي كاآلخػػػر يطيػػػب خػػػاطره، فسػػػألو الصػػػميبي إلػػػى أرض المسػػػممي

الجاسػػكس: مػػا الػػذي يبكػػي صػػاحبؾ؟ فأجابػػو: إنػػو يبكػػي ألف فتاتػػو التػػي يحبيػػا قػػد ىجرتػػو إلػػى غيػػػره. 
 . 1قفأرسل الجاسكس إلى قكمو: ققأف اغزكىـ اآلف فإنيـ ميزكمكف   

منػو  المسػمميف مػف المحػارب كأشػد فسػاداً الجاسكس أضر عمػى  " كلذلؾ قاؿ ابف رشد  رحمو هللا:
  .  2ق" كال تقبل لو تكبة

تيـ عمػػى نيػػى هللا سػػبحانو كتعػػالى عػػف مػػكاالة الكػػافريف كا عػػان كالجاسكسػػية نػػكع مػػف مػػكاالة الكفػػار كقػػد
  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱمنيا قكلػو تعػالى آيةالمسمميف في أكثر مف 

 ٔ٘المائدة:  َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن

تكالكنيـ عمى دينيـ ، كتظاىركنيـ  نصاراً أال تتخذكا أييا المؤمنكف الكفار  " الطبري:اإلماـ  قاؿ 
فقد برء مف هللا كبرأ  شيءعمى المسمميف كتدلكنيـ عمى عكراتيـ ، فإنو مف يفعل ذلؾ فميس مف هللا في 

  .  3ق "هللا منو 

 حط مض خض حض  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱٱكقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى
 ٕٛآؿ عمراف: َّمك لك خك جكحك مق حق خفمف  حف جف مغ جغ مع جع مظ

                                                           

  .66/365أرشيي ممتقى أىل الحديث ، حكار األدياف كالحرب عمى العقيدة، ق (1)
  .2/536البياف كالتحصيل البف رشد ، ق (2) 
  .6/313تفسير الطبري، ق  (3)
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ظيػػارىـ عمػػػى ا  لػػييـ ك إ خبػػارمػػػكاالة الكفػػار فػػي نقػػل األأي  مػػف يفعػػل ذلػػؾ"  البغػػكي:اإلمػػاـ قػػاؿ 
   . 1ق "عكرات المسمميف فميس مف ديف  في شيء

، كقد نزلت ٔالممتحنة:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱكقاؿ تعالى :

)   بػف أبػي رافػع، لػاؿ: سػمعت عميػا رضػي هللا عنػو، يقػوؿ:عبيػد هللافعػف ، بمتعػة يفي حاطب بػف أبػ
انطمقوا حتى ت توا روضة خاخ، فػ ف بيػا »بعثني رسوؿ هللا   أنا والزبير، والمقداد بف األسود، لاؿ: 

نحػف   ذا، فانطمقنػا تعػادأ بنػا خيمنػا حتػى انتيينػا إلػى الروضػة، فػ«ظعينة، ومعيا كتاب فخذوه منيػا
ظعينة، فقمنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي مف كتاب، فقمنػا: لتخػرجف الكتػاب أو لنمقػيف الثيػاب، بال

فيػو مػف حاطػب بػف أبػي بمتعػة إلػى أنػاس مػف   ذاف خرجتو مف عقاصيا، ف تينػا بػو رسػوؿ هللا  ، فػ
، «يا حاطب ما ىذا؟»فقاؿ رسوؿ هللا  : المشركيف مف أىل مكة يخبرىـ ببعض أمر رسوؿ هللا  ، 

لاؿ: يا رسوؿ هللا، ل تعجل عمي إني كنت امرأ ممصػقا فػي لػريش، ولػـ أكػف مػف أنفسػيا، وكػاف مػف 
ذلؾ مف النسػب  ىمييـ وأمواليـ، ف حببت إذ فاتنيمعؾ مف المياجريف ليـ لرابات بمكة يحموف بيا أ

، ول رضػػا بػػالكفر بعػػد ول ارتػػداداا  وف بيػػا لرابتػػي، ومػػا فعمػػت كفػػراا فػػييـ، أف أتخػػذ عنػػدىـ يػػدا يحمػػ
، لػػاؿ عمػػر: يػػا رسػػوؿ هللا دعنػػي أضػػرب عنػػ  ىػػذا «لقػػد صػػدلكـ»اإلسػػالـ، فقػػاؿ رسػػوؿ هللا  : 
، وما يدريؾ لعل هللا أف يكوف لد اطمع عمػى أىػل بػدر فقػاؿ: اعممػوا المناف ، لاؿ: " إنو لد شيد بدراا 

    . (2)( شئتـ فقد غفرت لكـ  ما

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱقػاؿ تعػالى:  كىي خيانػة  كلرسػكلو كلممػؤمنيف:  
 .ٕٚاألنفاؿ:  َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

، أنيػا نزلػت فػي أبػي لبابػة بػف عبػد المنػذر عبد هللا بػف أبػي قتػادة ذكر الكاحدي في ق أسباب النزكؿ    
  َتنزلػػوف  فقػػاؿ رسػػوؿ هللا لت بنػػك قريظػػة الصػػمح ، فسػػأري لمػػا َحاصػػر المسػػممكف بنػػي قريظػػةاألنصػػا

إلػييـ أبػا ُلبابػة  فبعػث رسػوؿ هللا    ،عمى حكػـ سػعد بػف ُمعػاذ  فػ بوا ولػالوا : أرسػل إلينػا أبػا ُلبابػة
ر أبػو ومالػو عنػدىـ، فممػا جػاءىـ لػالوا لػو مػا تػرأ أننػزؿ عمػى حكػـ سػعد ، ف شػا وكاف ولده وعياُلو

  . (3)عمى َحْمِقو : أّنو الذْب  ، ثـ فطف أنو لد خاف هللا ورسولو فنزلت فيو ىذه اآلية  ُلبابة بيده

                                                           

  .1/428معالـ التنزيل لمبغكي ، ق  (1)
 .3007 ، ح4/59باب الجاسكس، ق كتاب الجياد، صحيح البخاري،(2)  
 .1/106رفة أسباب النزكؿ، لباب النقكؿ في مع(3) 
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حػكاؿ عمػى األ كاإلغبلؽ التي انعكست سػمباً  الخانق كاليكـ االحتبلؿ الغاشـ يستغل حالة الحصار
لنسػػاء فػػي كحػػل العمالػػة الشػػباب المحتػػاج كالعاطػػل عػػف العمػػل ككػػذلؾ ا بإسػػقاط ف االقتصػػادية، فيقكمػػك 

كالجاسكسية ليخبػر عػف معمكمػات تتعمػق بالجيػاد كالمجاىػديف كيبػدأ األمػر بمعمكمػات سػيمة كبسػيطة ثػـ 
ىػذا  خبار عػف مخػازف أسػمحة، فيخػكف إيتـ تكريطو فيما ىك أكبر كأخطر مما يصل إلى اغتياؿ قادة اك 

 أنو سحت كحراـ .حفنة مف الماؿ ال شؾ س دينو ككطنو كأبناء شعبو مقابل الجاسك 
كقد اختمػي فػي التجسػس لمكفػار عمػى المسػمميف ىػل ىػك نػاقض مػف نػكاقض االسػبلـ ينتفػي معػو 

ذاأـ ال ك  أصل اإليماف أـ ىك كبيرة مف الكبائر تنافي كماؿ اإليماف ، كىل يقتل الجاسكس المسمـ كاف  ا 
بلـ ك يرجػع إلييػا فػي مظانيػا النقػاش كالكػ مباشرة ، كىذه المسائل يطكؿ فييػايقتل فيل يستتاب أـ يقتل 

 .مف كتب الفقو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





111 
 

 الفصل الجاني أنواع كسب املال غري املشروع

 
 
 
 

 المبحث الثاني
 بالمهن غير المشروعة المال كسب         

 
 يطانب: صتتوفيه 

 انبغاء.  انًطهب األول : 

 انغُاء. انًطهب انخاَي : 

 انضحر.  انًطهب انخانج : 

 :صُاعت انتًاحيم .  انًطهب انرابع 

  :عت انخًىر.صُاانًطهب انخايش 

 :انتضىل. انًطهب انضادس   
 
 
 
 
 





111 
 

 الفصل الجاني أنواع كسب املال غري املشروع

 المطمب األوؿ
 البغاء

 ،  1ق"  الزنػػا، يقػػاؿ: بغػػت المػػرأة تبغػػي بغػػاء فيػػي بغػػي كىػػك مخػػتص بزنػػا النسػػاء ":  البغػػاء لغػػة
 . ال يقاؿ لمرجل بغييعني أنو 

كما يشبيو مػف  كفرؽ بعض المفسريف بيف البغاء   2ق. : الزنا مقابل أجرة أك ماؿ  البغاء اصطالحا    
  طاىر بف عاشكر كال  كالضماد المصطمحات كالزنا كاتخاذ الخدف

: المعاشرة عمى غير كجو النكاح خالية عف بذؿ الماؿ لؤلكليػاء إذ كانػت تنشػأ عػف الحػب  أك  الزنىف   
 .، ك يككف مؤقتاً ممرأة عمى انفراد كخفية مف أىمياالشيكة مف الرجل ل

، :المخادنػػة   زي ري ُّفػػي قكلػػو :  القػػرآفاتخػػاذ عشػػيقات كأشػػار إلييػػا  :أي فيػػي زنػػا مسػػتمر 

 .ٕ٘النساء:  َّ يي  ىي ني مي
 يت ىت  نت ٱُّٱ: كىك الزنا باإلمػاء بػأجكر معي نػة، كىػك الػذي ذكػر هللا النيػي عنػو بقكلػو : البغاء 
 .ٖٖالنور:  َّىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 . "3ق لينفق عمييا مع نفقة زكجيا: كىك أف تت خذ ذات الزكج رجبًل خميبًل ليا في سنة القحط الضماد
 ،عنيا اإلسػبلـ ىسماء لعبلقات غير شرعية كمحرمة نيأية اكفي الحقيقة كل ىذا المصطمحات في الني

تجػػػارة الرقيػػػق " ك " الػػػدعارة" أف لفػػػظ البغػػػاء يطمػػػق عمػػػى الزنػػػا لمحصػػػكؿ عمػػػى المػػػاؿ كتسػػػمى اليػػػـك إال
 ."االبيض
ككانػػػت مػػػنيف َعَنػػػاؽم  ،حرائػػػر باختيػػػارىف إيػػػاه لبلرتػػػزاؽككػػػاف البغػػػاء فػػػي ال " :رحمػػػو هللا يقػػػكؿ ك 

، ٖالنػور:  َّ ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ: ذكػرت عنػد قكلػو تعػالى صاحبة مرثد بف أبػي مرثػد 
ككػاف فػي اإلمػػاء مػف يمػزميف سػػادتيف عميػو الكتسػاب أجػػكر بغػائيف فكمػا كػػانكا يتخػذكف اإلمػاء لمخدمػػة 

   .  4ق "يسمكف أجرىف ميراً  كلمتسري كانكا يتخذكف بعضيف لبلكتساب ككانكا

                                                           

  .8/28البحر المحيط، ق(1) 
 (.6/34أنظر:أضواءالبٌانللشنقٌطً)(2)

  .4/231أنظر: التحرير كالتنكير، ق(3) 
  .18/224التحرير كالتنكير، ق(4) 
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َصػمَّى  -نيى النبػي  )لاؿ: - رضي هللا عنو -كما روأ أبو ىريرة  كقد نيى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عف ذلػؾ
ـَ    . (1) (عف كسب اإلماء -هَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ  -كعف أبي مسػعكد األنصػاري، "أف رسػكؿ هللا  نيػى عػف ثمػف الكمػب، ) –َصػمكى ّللاكم َعَمي ػِو َكَسػمك
   (2). (ومير البغي، وحمواف الكاىف

كاف عبد هللا بف أمبػي " فعف جابر، قاؿ:  ،كقد كاف المنافق ابف سمكؿ يتكسب الماؿ مف كراء ذلؾ

 مث زث رث يت ىت نتُّٱٱ:فػػأنزؿ هللا عزكجػػل ،بػػف سػػمكؿ يقػػكؿ لجاريػػة لػػو: اذىبػػي فابغينػػا شػػيئاً 

ٱ        (3)َّام يل ىل مل يك ىك مك لك اكٱىق يف ىف يث ىث نث

كقيل: كانت لو ست معاذة كمسيكة كأميمة كعمرة كأركى كقتيمػة جاءتػو إحػداىف ذات يػكـ "  ،ٖٖالنور: 
بػػدينار كأخػػرى ببػػرد، فقػػاؿ ليمػػا ارجعػػا فازنيػػا، فقالتػػا: كهللا ال نفعػػل ذلػػؾ كقػػد جاءنػػا هللا باإلسػػبلـ كحػػـر 

 .  4ق "الزنا، فأتتا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كشكتا فنزلت

 نت ُّٱفقػػاؿ:  ىػػذا الطريػػق الػػدنيء األثػػيـ ينيػػى هللا فييػػا  المػػؤمنيف عػػف جمػػع المػػاؿ مػػف  يػةآلكا "

أي ال تجبػػػػركا إمػػػػاءكـ عمػػػػى  َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
   .  5ق"لعركض الدنيا المادية مف ماؿ ككلد كغيرىما  الزنى، سكاء أردف التعفي عنو أك ال، طمباً 

الػػرخيص بػػاحتراؼ البغػػاء كتكرىػػكىف  الػػدنيكي يمة لمكسػػب فيحػػـر عمػػيكـ أف تجعمػػكا جػػكاريكـ كسػػ "
كيي تمكِرىمكىمفك كىف يردف العفاؼ؟ كمف يكػرىيف عميػو فػإف هللا يغفػر لمػف يكرىػكنيف بالتكبػة عػف  ،عميو
  .  6ق" ألف هللا كاسع المغفرة كالرحمة ،اإلكراه

، فالتقييػػد بقيػػدي ةيػػشػػرط كقيػػد لبيػػاف الكاقػػع الػػذي بسػػببو نزلػػت اآل َّ"  ىث نث مثُّقكلػػو تعػػالى: 
إرادة التحصف كابتغاء عرض الحياة الدنيا ال مفيـك لو، كيحـر اإلكراه مطمقا سكاء كجد ىذاف القيػداف أـ 

                                                           

 . 2283 ،ح4/538صحيح البخاري، ، كتاب اإلجارة، باب كسب البغي كاإلماء، ق(1) 
اب المساقاة، باب تحريـ ثمف الكمب كحمكاف الكاىف كمير البغي كالنيي عف بيع السنكر، صحيح مسمـ، ، كت (2)
 . 1567 ح3/1198ق

 .2231 ،ح 4/2320صحيح مسمـ، كتاب التفسير، باب في قكلو تعالى "كال تكرىكا فتياتكـ عمى البغاء"ق(3) 
  .8/40البحر المحيط، ق(4) 
  .18/236أنظر التفسير المنير، ق (5)

  .523/1المنتخب في تفسير القرآف، ق(6) 
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نمػػا جػػاء ذلػػؾ بقصػػد الػػنص عمػػى عػػادة أىػػل الجاىميػػة  كػػاف ألحػػدىـ أمػػة، أرسػػميا تزنػػي، كجعػػل  إذاال، كا 
  .  1ق"عمييا ضريبة يأخذىا منيا كل كقت، فنص عمى ذلؾ لمتشنيع 

ذاك  : قمػػت كثػػر كأخطػػر فػػي جاىميػػة القػػرف أفػػي الجاىميػػة األكلػػى فيػػك  كػػاف ىػػذا األمػػر مكجػػكداً  ا 
ف ىػػذه المينػػة القػػذرة  تشػػرؼ عمييػػا مؤسسػػات كبػػرى كشػػركات عالميػػة  تقػػكـ باسػػتقداـ أحيػػث  العشػػريف،
ح يػذاع ل أصػب، بػيقي األمر أف يكػكف ذلػؾ  بشػكل سػري ، كلـ بغايا لمعمل في البارات كالحاناتىؤالء ال

،  عظػػػـ مػػػف المسػػػتتر، فالمجػػػاىر بذنبػػػو أ ذلػػػؾ كيبػػػث لمنػػػاس عمػػػى العمػػػف، ليػػػزداد اإلثػػػـ، كيكبػػػر العػػػدكاف
شاعة الرذيمةمنتج  إلفساد االمم ك  منيجكلتنتشر بذلؾ اإلباحية كالبغاء المم  ، كال حػكؿ لشباب كقتل الطير كا 
 كال قكة إال با العمي العظيـ . 

ف صػػحت كارثيػػة فيمقػػدر عػػدد البغايػػا فػػي إ مػػى االنترنػػت لنسػػبة البغايػػاتكثػػق ع يحصػػائيات التػػكاإل
مميػكف فػي ككريػا،  2إلػى  1مميػكف فػي الينػد، ك 8ك زىػاء  في الفميبػيف، 300000ك ،مميكف  2تايبلند بػ

  .  2ق ألي بغي 400لمانيا كحدىا أكمميكف في الكاليات المتحدة األمريكية، ك 
انية ارتفاع عدد مػف يمارسػف البغػاء، ففػي العاصػمة طيػراف كحػدىا إير  إحصائيةكفي مجمة الراصد تؤكد 

  .  3قعامًا  14إلى  30ألي امرأة، كما أف سف الممارسة انخفض مف  300بم  عدد العاىرات 
كالخطيػػػر أننػػػا بتنػػػا نسػػػمع عػػػف بعػػػض بػػػبلد المسػػػمميف تحػػػذك حػػػذك الكػػػافريف فػػػي إقامػػػة تػػػراخيص لبيػػػكت 

ذكػػر الصػػحفي كيميػػاـ  ،إلفسػػاد بػػبلد كشػػباب المسػػمميف بػػبلد الغػػرب مح بقػػدـك الفػػاجرات مػػفالػػدعارة كتسػػ
أي نحػػك  - 300000" تقػػديره بػػأف  عػػدد العػػاىرات فػػي دبػػي يبمػػ  نحػػك  Free Arabs بػػاتمر فػػي مكقػػع "

كأف آالؼ العاىرات المكاتي قدمَف مػف دكؿ أخػرى يقمػَف بأعمػاليف  دكف  ،% مف مجمكع سكاف المدينة2
  .  4قصعكبة تقريبا 

مػع الفطػرة السػميمة كالخمقػة السػكية، كفيػو مػا فيػو مػف قمػة الحيػاء مػف هللا كمػف  فىيتنػاذا األمر كى
 ( فافعل ما شػئت  لـ تست  إذاإف مما أدرؾ الناس مف كالـ النبوة، )  وكما لاؿ رسوؿ هللا  ، عباده

(5) .  

                                                           

  .18/236التفسير المنيرلمزحيمي، ق(1)  
 أنظر : جريدة المناضل، مقاؿ بعنكاف: عكلمة تجارة الجنس.  (2) 
  .30/29أنظر : مجمة الراصد، ق(3) 
 .www.freearabs.comأنظر مقاؿ بعنكاف " الدعارة المتفشية في دكؿ الخميج  لمصحفي ، كلياـ باتمر، (4) 
 .3483 ، ح4/177باب حديث الغار، ق كتاب اإلجارة ،صحيح البخاري،  (5)
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ىػذه المينػة الخبيثػة كالػدخكؿ فػي حبائػل عمى ىػذا امتيػاف " أحياناً "يشجع يقكؿ الباحث: لعمو مما 
 المرأة لتتنازؿ عف شرفيا ألجل الماؿ، كلكف ىذا لػيس عػذراً  فتضطرالشيطاف الفقر كالحاجة إلى الماؿ، 

، كلكػف قػد تسػكؿ ليػا نفسػيا كيكسػكس ليػا شػيطانيا بػالكلكج ليا، فالحرة تمكت كال تأكل بثػديييا كال مبرراً 
وفػي الحػديث  " انطمػ  ثالثػة رىػط ممػف كػاف لػبمكـ حتػى ، ك عياليالتنفق عمى نفسيا أمر في ىذا األ

أووا المبيت إلى غار، فدخموه فانحدرت صخرة مف الجبل، فسدت عمييـ الغار، فقػالوا: إنػو ل ينجػيكـ 
مػف ىػذه الصػػخرة إل أف تػدعوا هللا بصػال  أعمػػالكـ، فقػاؿ رجػل مػػنيـ: الميػـ كػاف لػػي أبػواف شػػيخاف 

، فمػـ أرح عمييمػا حتػى فنػ أ بػي فػي طمػب شػيء يومػاا  ، ول مػالا لبميما أىػالا  كبيراف، وكنت ل أغب 
، فمبثػت والقػدح أو مػالا  ناما، فحمبت ليما غبوليما، فوجدتيما نائميف وكرىػت أف أغبػ  لبميمػا أىػالا 

عمى يدي، أنتظر استيقاظيما حتى برؽ الفجر، فاستيقظا، فشربا غبوليما، الميـ إف كنت فعمت ذلؾ 
ل يسػتطيعوف الخػروج "، لػاؿ  وجيؾ، ففرج عنا ما نحف فيو مف ىذه الصخرة، فانفرجت شػيئاا  ابتغاء

النبػػي  : " ولػػاؿ اآلخػػر: الميػػـ كانػػت لػػي بنػػت عػػـ، كانػػت أحػػب النػػاس إلػػي، ف ردتيػػا عػػف نفسػػيا، 
ر عمػى أف فامتنعت مني حتى ألمت بيا سػنة مػف السػنيف، فجػاءتني، ف عطيتيػا عشػريف ومائػة دينػا

لدرت عمييا، لالت: ل أحػل لػؾ أف تفػض الخػاتـ إل بحقػو،  إذاتخمي بيني وبيف نفسيا، ففعمت حتى 
فتحرجت مف الولوع عمييػا، فانصػرفت عنيػا وىػي أحػب النػاس إلػي، وتركػت الػذىب الػذي أعطيتيػا، 
ل الميػػػـ إف كنػػػت فعمػػػت ابتغػػػاء وجيػػػؾ، فػػػافرج عنػػػا مػػػا نحػػػف فيػػػو، فانفرجػػػت الصػػػخرة غيػػػر أنيػػػـ 

يسػػتطيعوف الخػػروج منيػػا "، لػػاؿ النبػػي  : " ولػػاؿ الثالػػث: الميػػـ إنػػي اسػػت جرت أجػػراء، فػػ عطيتيـ 
أجرىـ غير رجل واحد ترؾ الذي لو وذىب، فثمرت أجره حتػى كثػرت منػو األمػواؿ، فجػاءني بعػد حػيف 

ل والبقر والغنـ والرلي ، فقاؿ: فقاؿ: يا عبد هللا أد إلي أجري، فقمت لو: كل ما ترأ مف أجرؾ مف اإلب
يا عبد هللا ل تسػتيزئ بػي، فقمػت: إنػي ل أسػتيزئ بػؾ، ف خػذه كمػو، فاسػتالو، فمػـ يتػرؾ منػو شػيئا، 
الميـ ف ف كنت فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ، فافرج عنا ما نحف فيو، فانفرجت الصػخرة، فخرجػوا يمشػوف 

 "(1) .  
ى حتػى يزنػي بمو التى جػاءت كطمبػت منػو المػاؿ فػأكالشاىد مف الحديث الرجل الثاني مع ابنة ع

كليػؤدكا مػا عمػييـ حتػى  كالمسػؤكلكف  األغنيػاءفميتق هللا  ،بيا فامتنعت ثـ رجعت كقبمت لحاجتيا الشديدة
 ال يعـ الفساد بالمجتمعات المسممة.

 
                                                           

 .2292 ، ح3/91باب مف استأجر أجير، ق ،  اإلجارة كتابصحيح  البخاري،(1) 
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 المطمب الثاني
 الغناء

بق  العرب يوتسم الذي الترنـ كعمى ، الصكت رفع عمى يطمق الغناء:  الغناء لغة   كعمى ،   النكص 
داء نما ، مغني اً  فاعمو يسمكى كال ، الحم  فيو بما كتشكيق كتيييج كتكسير بتمطيط ينشد مف بذلؾ يسمكى كا 
 .   1ق  تصريح أك بالفكاحش تعريض
 : الشاعر كمنو قكؿ ،حسف الصكت بالترجيع ىك :اصطالحا الغناء

 . (2)" بيذا الشعر مضمار تغف بالشعر ميما كنت لائمو ... إف الغناء
  كالكممػات التػي تتغػزؿ فػي المػرأة العشػق كالغػراـ لممػرأة األجنبيػةبكممػات  الغنػاء بحثي ىػك فيكما أقصده 

فػػبل يشػػؾ  ،كجػػكد المعػػازؼ كاأللحػػاف كاألكتػػار كتصػػي جسػػدىا كشػػعرىا كتيػػيج القمػػكب إلػػى الشػػيكة مػػع
؛ ألنو مف الفساد كهللا ال يحب الفسأعاقل   اد.ف ىذا محـر

ف الػذي يحػرؾ السػػاكف ، كالمجػك النفػكس كيبعثيػا عمػى اليػكى كالغػزؿالػذي يحػرؾ الغنػاء  " قػاؿ القرطبػي:
كر كاف في شػعر يشػبب فيػو بػذكر النسػاء ككصػي محاسػنيف كذكػر الخمػ إذا؛ فيذا النكع كيبعث الكامف

  .  3ق "؛ ألنو الميك كالغناء المذمـك باالتفاؽكالمحرمات ال يختمي في تحريمو
جديد كنجـ فريد  ، ففي كل يكـ صرنا نسمع عف مغفَ المسمميف بعضمينة احترفيا  ذه لؤلسيكى
مر كقي عند األغنية كالمحف كلكف جػاكز ذلػؾ ليقتػرف بتػراقص مجمكعػة الفضائيات، كليت األفي ظير 

 أثناء األغنية كىك ما يسمى بقفيديك كميب . لعارياتمف الفتيات الكاسيات ا
 :تعقػد المسػابقات فػي عالمنػا العربػي، مثػل، فصػارت إليجاد مثل ىػؤالء المغنيػيفتشجيع كلؤلسي كثر ال

ناثػػاً  ، ذكػػكراً ضػػاؼ فييػػا مغنػػكف مػػف مختمػػي األمػػاكفكالتػػي يست،كػػاديمي  أسػػتار كقيػػدكؿ   أرب أق فػػي  كا 
مشػػاىدكف لمػػف يحبػػكف كتػػدفع كيصػػكت ال ، كتػػتـ تصػػفيتيـ لمكصػػكؿ إلػػى األفضػػل،اخػػتبلط كسػػفكر فػػج

، في الكقت الذي يمكت فيو ي غير ما يرضي هللا تبارؾ كتعالىة عمى مثل ىذه البرامج فالطائم األمكاؿ
 .كهللا المستعاف  كحصاراً  كعطشاً  بعض المسمميف جكعاً 

ذاك   شارت إلى مثل ىذا الغناء كحرمتو.أ آيةف أكثر مف القرآف الكريـ فإننا نجد أنظرنا في  ا 

                                                           

   . 442/  2ق  ،الباري  فتح  (1)
  .1/14تفسير القرطبي، ق (2)

  .14/53تفسير القرطبي،  ق(3) 
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 َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ: قػػػػػاؿ تعػػػػػالى

  .  1ق "  ىك الغناء كالذي ال إلو إال ىك يرددىا ثبلث مرات" قاؿ ابف مسعكد :  ،ٙلقماف: 

وَعْف َأِبي ُأَماَمَة، َعْف ، 2ق " ال ِغَناءم  ىك " َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ "َكَقاَؿ ممَجاِىدل :
ـَ َلػاَؿ: " َل َتِبيُعػوا الَقيْ  ، َوَل َخْيػَر ِفػي َرُسوِؿ هَِّ َصمَّى هَُّ َعَمْيػِو َوَسػمَّ ، َوَل ُتَعمُِّمػوُىفَّ َنػاِت، َوَل َتْشػَتُروُىفَّ

، َوَثَمػُنُيفَّ َحػػَراـل، ِفػي ِمْثػِل َىػػَذا ُأْنِزَلػْت َىػِذِه اآليػػة:    زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱِتَجػاَرٍة ِفػيِيفَّ

السػػػابقة : مػػػف النػػػاس الػػػذيف يزعمػػػكف اإلسػػػبلـ كمػػػف النػػػاس  يػػػةكمعنػػػى اآل ، (3) "َّيئ ىئ نئ مئ
يف كػػػػذلؾ مػػػػف يتخػػػػذ الغنػػػػاء كالطػػػػرب كآالتيمػػػػا بكػػػػل أشػػػػكاليا مػػػػع المغنيػػػػات ككشػػػػي أعراضػػػػيف الكػػػػافر 

كأصػػكاتيف المتخنثػػة المتكسػػرة ككبلميػػف الفػػاحش، مػػف ذكػػر محاسػػف المػػرأة التػػي ال تربطػػؾ بيػػا رابطػػة، 
كيشػتركف الباطػل بالمػاؿ كىػك فػي ذلػؾ حػػراـ  كرؤيتػؾ لشػعرىا كخصػرىا كىتكيػا لبطنيػا كلعبيػا بجسػدىا،

كالصػبلة كالصػياـ كالزكػاة كالػذكر  القػرآفأك دفعو، كيحمميـ ىذا الغنػاء عمػى تػرؾ عبػادة هللا كتػبلكة  أخذه
  .  4قكالتيجد كاالعتكاؼ ككل أنكاع العبادات 

 هت مت خت حت جت  هب مب خب ٱُّٱبمػػػػػػػػػػػيس : كقػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى إل

 .ٗٙاإلسراء:  َّ حص  مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث
ػػ ،ؿ مجاىػػد: الغنػػاء كالمزاميػػر كالميػػككقػػا ،كالصػػكت ىنػػا الػػدعاء إلػػى معصػػية هللا" حاؾ: كقػػاؿ الضك

الفرلػػاف:  َّلك اك ىقيق ُّ:فقػػاؿ فػػييـ  عبػػاد الػػرحمفكمػػدح هللا ،   5ق "صػػكت المزمػػار

 ين ىن نن من زن ُّٱكفػػػػار قػػػػػريش:  َكقػػػػػاؿ تعػػػػالى معاتبػػػػػاً ، 6ق" الميػػػػك كالغنػػػػاء" أي:، ٕٚ

 .ٔٙ – ٜ٘النجـ:  َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى

                                                           

، كصححو االلباني 5096، ح4/278 ب الشيادات ، باب الرجل يغني فيتخذ الغناء ، كتاشعب اإليماف لمبييقي ، (1)
 في كتاب تحريـ آالت الطرب.

  .6/310مصني بف أبي شيبة، ق (2)
  كحسنو االلباني في الصحيحة 3/571باب ما جاء في كراىية بيع المغنيات، ق كتاب البيكع،  سنف الترمذي،(3) 

3251. 
 .5/181تصر لمكتناني، انظر: تفسير المن (4)
  .7/79البحر المحيط، ق (5)
 . 8/2737تفسير أبي حاتـ،  (6)
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: يأ، لنػػا ي: غنػػيلنػػا، أ يسػػمدأر، كمنػػو قػػكؿ بعضػػيـ لجاريتػػو: يػػم  قيػػل السػػمكد: الغنػػاء بمغػػة حِ " 
 .   1ق" الكريـ القرآفكأنتـ سادركف في غنائكـ كليككـ، دكف أف تكترثكا بزكاجر 

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱكقاؿ ّللا  تعالى: 

 .ٛٛٔالبقرة:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 الماؿ بالباطل ينتظـ كجييف : كأكل، ال يأكل بعضكـ أمكاؿ بعض بغير كجو مشركع ": المعنى
 : أخذه عمى كجو الظمـ كالسرقة كالغصب ، كما جرى مجراه. أحدىما
  .  2ق" الكجكه التي حر ميا الشارع أخذه مف جية محظكرة كالقمار كأجر الغناء ، كسائر :كاآلخر

. كقػػد "ال تجػػكز  الغنػاءق كأخػذ األجػػرة عميػػو "قػػاؿ القرطبػػي: ،كال شػؾ أف أجػػرة المغنػي حػػراـ ككسػػبو حػراـ
   .  3قنقل أبك عمر بف عبدالبر اإلجماع عمى تحريـ األجرة عمى ذلؾ 

 قاؿ ابف مسعكد رضي هللا عنو:  ، عف سبيل هللا ك كسيمة مف كسائل الصد فيي مينة محرمة
 .  4ق " الغناء ينبت النفاؽ في القمب كما ينبت الماء الزرع "

سػئل : القػرآفكيصػدكف النػاس عػف  في األرض نيـ يفسدكف ف ألئمة كالعمماء عمى المغنييكلذلؾ غمظ األ
    . 5قالغناء فقاؿ " إنما يفعمو عندنا الفساؽ " مالؾ بف أنس عف 

ِل َيتكِخػذمهم  اِفِعي  َرِحَموم ّللاكم ِفي الركجم ػز  َشػَياَدتموم  "ِصػَناَعًة:" الغنػاء" َقاَؿ الشك ـ  َتجم ػكبً  ،َلػ ا َكَمػف  َصػَنَعوم َكػاَف َمن سم
كَءِة  َفِو، َكَسَقاَطِة ال ممرم   .  6ق"ِإَلى السك

ـ  أمَصػلِ  " كقاؿ مكحكؿم :  ِقي مػًا َعَمي ػِو َحتكػى َيممػكَت َلػ بيا مم ِسػَكَيا ِلِغَناِئَيػا َكَضػر  ػَتَرى َجارَيػًة َضػركاَبًة ِليمم  َمػِف اش 
  .  7ق "َعَمي وِ 
 

                                                           

  .14/89الكسيط لمطنطاكي، ق (1)
  .1/96تفسير آيات األحكاـ، ق(2) 
  .14/55انظر: القرطبي، ق(3) 
  .14/320معرفة السنف كاآلثار، ق (4)

  .14/55تفسير القرطبي، ق(5) 
 . 1/255اآلداب لمبييقي، ق (6)

  .6/260تفسير القرآف العظيـ المنسكب ألبي زكريا، ق(7) 
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سػف صػكتو حَ ، يم كيجتنػب كػبلـ الشػيطافكػبلـ الػرحمف أقكؿ: المسمـ الحق يحب أف يتغنى ب أخيراً ك 
ـْ َيَتَغنَّػ) : لقوؿ النبي بتدبر كخشكع كحسف صكت كبأحكامو المعركفة  كيقرأه القرآفب ى َلْيَس ِمنَّا َمْف َل

 .  1ق ( بالقرآف
 عجبػو ذلػؾأ شعري بي مكسى األأالقرآف فمما سمع قراءة ف يسمع الصكت الحسف في أككاف النبي يحب 

  . (2) (مف مزامير آؿ داود لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتؾ البارحة، لقد أوتيت مزماراا ) : كسره كقاؿ لو
لػرأ عميػؾ وعميػؾ أنػزؿ؟ أفقػاؿ: َ ق كطمب مف ابف مسعكد صاحب الصكت الغػض الطػري أف يقػرأ عميػو 

 نث مث زث ُّفقرأت عميو سورة النساء، حتى بمغت: « ف ني أحب أف أسمعو مف غيري  »لاؿ: 

  ذافػػػ« أمسػػػؾ»لػػػاؿ:  ،[41]النسػػػاء:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث
   . (3) ( عيناه تذرفاف

كػاف قمبػو سػميمًا عػامرًا بالتكحيػد كبالػذكر،  إذاكاإلنسػاف  القرآف كيكره الغناءفالقمب السميـ يستمتع ب
ـ الشػرعي سػمع الغنػاء كالمكسػيقى حتػى دكف أف يعػرؼ الحكػ إذا، فػببل  شػؾ  القرآفككاف كثيق الصمة ب

كاف قمب اإلنسػاف عػامرًا  إذافييا فإنو يشعر أف فييا سمًا ينفذ إلى قمبو، كمثل ىذا الشعكر لف يتأتى إال 
الشػػػيطاف، فقمبػػػو يتسػػػمـ  كػػػبلـالكػػػريـ، فإنػػػو يحػػػس أف ىػػػذا قػػػرآف الػػػرحمف، كاألغػػػاني كالمكسػػػيقى  القرآفبػػػ

    .  4قمنيا
كالمعػازؼ كفعػل الحػراـ حتػى قبػل نبكتػو .   عػف سػماع الغنػاءأنػو صػانو  كمف فضل هللا عمى نبيػو

 ئل عميو الصالة والسالـ: )ىل صدر عنؾ مما كاف يصنع لومؾ مف شيء؟ لػاؿ: مػرتيف فقػط(ولد سُ 
كذلؾ أنو كاف في البادية كسمع أف في مكة عرسًا في الميػل فنػزؿ ليحضػر، فعنػدما نػزؿ ليحضػر الغنػاء 

ما صحوت إل وحر الشػمس " عميو الصالة والسالـ: يقوؿ ما كاد يدخل دار العرس حتى غمبو النكـ؛ 
، ثـ أعاد ذلػؾ مػرة ثانيػة، فعػاد هللا لحفظػو كصػيانتو قبػل النبػكة، فضػربو النػـك فمػـ يصػح إال " في ظيري 

 .  5قكالشمس عمى ظيره كلـ ير شيئًا 
 

                                                           

 ، كقاؿ األلباني صحيح.1471  ، ح2/74باب استحباب الترتيل في القراءة، ق كتاب الفضائل ، أبك داككد،(1) 
 .739 ،ح 1/546باب استحباب تحسيف الصكت، ق  ، الفضائل كتابصحيح مسمـ، (2)
 .4583 ، ح6/45باب فكيي اذا جئنا مف كل امة بشييد، ق  كتاب التفسير، صحيح البخاري،  (3)

  .4/409أنظر: تعميق المقدـ عمى تفسير الجبلليف، ق (4) 
 .6272 ، ح14/169 ، كانظر: صحيح بف حباف ق6/43تفسير المنتصر لمكتناني، ق (5)
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 المطمب الثالث
 السحر

     1ق الحيمة مف دؽ لما سـا السحر السحر لغة:
كأصػمو "   2ق" عبارة عف رقى كعقػد، كعػزائـ كأدكيػة، تػؤثر فػي القمػكب كاألبػداف كىك " :اصطالحاا السحر 

صرؼ الشيء عف حقيقتو إلى غيره، فكأف الساحر لما أرى الباطل في صكرة الحق، كخيل الشيء عمى 
 .   3ق " غير حقيقتو، قد سحر الشيء عف كجيو، أي صرفو

 كيفية حصوؿ السحر:
كذكف تمؾ الرقى كالعزائـ، كيستعينكف بالشياطيف لئلضرار بالنػاس، كال يستعمل الدجالكف كالمشع "

تعامػل مػع الشػياطيف، كأشػرؾ  إذايمكف لمساحر أف يتعاطى السػحر، كأف يػؤثر فػي النػاس كيضػربيـ إال 
أشرؾ با ككفر بػو، كأرضػى الشػياطيف بمعصػية هللا، فػإف الشػياطيف تتعػاكف معػو  إذاف،  با عز كجل
 .   4ق" ي آدـ، مقابل كفره با عز كجللئلضرار ببن

نو سػاحر أرؼ في األرض منذ زمف بعيد، فما مف نبي أرسمو هللا إلى قكمو إال اتيمكه بكالسحر عم 

ككػػاف  ،ٕ٘الػػذاريات:  َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقػػاؿ تعػػالى:

 ملسو هيلع هللا ىلص . خرىـ دمحماً آ
ف إلػػػى زمػػاف، كمػػػف مكػػػاف إلػػػى مكػػػاف، بحسػػػب تفػػػاكت كالسػػحر ينتشػػػر كيتفػػػاكت انتشػػػاره مػػػف زمػػػا

األسباب، كفي أيامنا ىذه زاد انتشار السحر كالشعكذة، كتنكعت األساليب؛ تبعًا لتقارب الزماف، كاندراس 
 كتفشي الجيل كقمة اإليماف كاليقيف عند بعض الناس.   ،كثير مف معالـ السنف كاليدى

أكمكف يػػعمػػى النػػاس ، ك  ، يضػػحككف  اآلخػػرةـ فػػي ك صػػار السػػحر مينػػة عنػػد  بعػػض مػػف ال خػػبلؽ ليػػ
، فيدؼ الممتينيف لمسحر في األغمب ىك جمع الماؿ، فالماؿ يعتبر ىدفًا ساميًا يسعكف أمكاليـ بالباطل

إلى تحصيمو، فمنذ القدـ كػاف المػاؿ ىػدفًا مطمكًبػا لكثيػر مػف السػحرة، فممػا طمػب فرعػكف مػف السػحرة أف 
 .ٔٗالشعراء:  َّ يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ :ميفيعينكه عمى مكسى ردكا عميو قائ

                                                           

 .1/144الفركؽ المغكية  (1)
  .1/750مكسكعة الفقو اإلسبلمي، ق (2)

  .24/259كيتية، قالمكسكعة الك(3) 
  .1/751مكسكعة الفقو االسبلمي، ق (4)
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 ىي مي  خي حي ُّٱفقػػاؿ ليػػـ فرعػػكف  ،إف غمبػػكا ألزمػػكا فرعػػكف أف يجعػػل ليػػـ مػػاالً  "قػػاؿ القرطبػػي : 
 .    1ق" أي لمف أىل المنزلة الرفيعة لدينا، فزادىـ عمى ما طمبكا، ٕٗالشعراء:  َّ ٰذ يي

ابل سحرىـ مع مف فرعكف مق حكا أف يطمبكا ماالً كاف ىؤالء السحرة لـ يخافكا كلـ يست إذايقكؿ الباحث: ف
خكانيـ مف السحرة اليكـ، فيل سيتكرع أمثاليـ بطشو كتجبره كتسمطو عف مص أمكاؿ الناس الضػعفاء  كا 

 الذيف ال يممككف قكة كال سمطة. 
كمػػف المبلحػػظ أف السػػحرة اليػػـك غيػػركا أسػػمكبيـ فبعػػد أف كػػاف السػػاحر فػػي الماضػػي نػػتف الرائحػػة 

يػًدا عػف النػاس فػي الفيػافي كالصػحاري كالجبػاؿ، نجػده اليػكـ لػو زي جميػل كمكتػب يسػتقبل فيػو ينزكي بع
يػػػدخل المسػػػاجد كيظيػػػر بػػػزي الصػػػبلح ليمػػػبس عمػػػى النػػػاس فيغتػػػركا بػػػو ، النػػػاس كىػػػاتي نقػػػاؿ كمكاعيػػػد

 تقياء األنقياء أصحاب الكرامات .مف أكلياء هللا األ كيجعمكنو كلياً 
 ساحر ويتميز، ذكرىا أىل العمـ في كتبيـ، وىي:وىناؾ عالمات يعرؼ بيا ال "

   يسأؿ المريض عف اسمو كاسـ أمو.1ق
 منديل . ،قمنسكة ،مف آثار المريض ق ثكب   يأخذ أثراً 2ق
 بصفات معينة ليذبح كال يذكر اسـ هللا عميو. يطمب حيكاناً  أحياناً   3ق
 مفيكمة.الغير    كتابة الطبلسـ أك تبلكة العزائـ 4ق
 يحتكي عمى مربعات بداخميا حركؼ أك أرقاـ. ء المريض حجاباً   إعطا5ق
كيسػػػمييا العامػػػة  تػػػره معينػػػو فػػػي غرفػػػة ال تػػػدخميا شػػػمس  يػػػأمر المػػػريض بػػػأف يعتػػػزؿ النػػػاس ف6ق
 الحاجبة.
 يطمب مف المريض أف ال يمس الماء لمدة معينو. أحياناً   7ق
   يعطي المريض أشياء يدفنيا في األرض.8ق
 كيتبخر بيا. يحرقياً  كراقاً   يعطي المريض أ9ق
 يخبر المريض باسػمو كاسـ أمو كبمده كمشكمتو. أحياناً   10ق
، أك ال تصػػػلِ  ، أكالقػػػرآف، أك ال تقػػػرأ ات منكػػػره كػػػأف يقػػػكؿ ال تمػػػس المصػػػحي  يطمػػػب طمبػػػ11ق

 .   2ق"استمع إلى المكسيقى 
                                                           

  .7/258تفسير القرطبي، ق  (1)
كتاب الصاـر البتار عمى السحرة األشرار، الشيخ كحيد عبد السبلـ بالي، كىك مف مشايخ مصر الذيف عرفكا  (2)

 .55باختصاصيـ في مجاؿ الرقية كالعبلج مف السحر ص





121 
 

 الفصل الجاني أنواع كسب املال غري املشروع

شػػد الحػػذر مػػف أـ كليحػػذر المسػػم مشػػعكذاً  فمػػف كجػػدت فيػػو ىػػذه العبلمػػات أك بعضػػيا كػػاف سػػاحراً 
فعػف عبػد هللا بػف مسػعود لػاؿ:  ،، ففي ذلؾ خسارة لمالو كخسارة لدينػو قبػل ذلػؾمثل ىؤالءالذىاب إلى 

  . (1)"    -مف أتى ساحرا أو كاىنا أو عرافا فصدلو بما يقوؿ فقد كفر بما أنزؿ عمى دمحم 
 نتشار في ببلد المسمميف .اال يقكؿ الباحث: ىناؾ أمراف شجعا الممتينيف لمسحر عمى

، كيتكافػػػدكف عمػػػييـ ،الػػػذىاب إلػػػى السػػػحرةالنػػػاس كخاصػػػة النسػػػاء يتيػػػاكنكف فػػػي أف بعػػػض  :أولا 
 كيبذلكف األمكاؿ رخيصة بيف أيدييـ في سبيل تحصيل بعض األمكر كالمطالب كىي:   

معػػيف فػػي كبػػيف األسػػرة الكاحػػدة  كطمػػب عػػدـ التكفيػػق لشػػخص  طمػػب التفريػػق بػػيف األزكاج، -1
 .     سد كالحقد الذي حرمو هللا عز كجلكظيفة أك زكاج أك ما شابو، كىذا سببو الح

رية في عبلج األمراض حيث يعتقدكف أف الساحر يممؾ كصفات سحطمب  شفاء األمراض:  -2
كػػاء كالصػػراخ الب كالسػحر كالجنػػكف كأمػػراض األطفػاؿ أككػػأمراض الصػػرع  المستعصػية، بإمكانػػو عبلجيػا

 .أثناء النكـالدائـ 
بعضيـ يترددكف عمى السحرة بسبب الحب كالزكاج فيناؾ مػف يػذىب إلػى السػحرة لمسػاعدتو  -3

مػػف النسػػاء مػػف يمجػػأف إلػػى السػػحرة إليقػػاع مػػف  -كىػػذا كثيػػر -عمػػى إيقػػاع امػػرأة فػػي غرامػػو كنجػػد كػػذلؾ 
 غيرىا.   امرأةكال يرى  ساحر لجعل الزكج كخاتـ في أصبعيايشأف في غراميف كمنيف مف تذىب إلى ال

 أف خير الجياد كأفضمو القياـ عمى أعػداء ، مع العمـعدـ كجكد المتابعة كالمبلحقة مف كالة األمر :ثانياا 
، المشػعكذكف ، كأشػدىـ بطػراً ، كأكثػرىـ خطػراً الديف كالضػرب عمػى أيػدي المفسػديف، كمػف أعظميػـ ضػرراً 

ألسػػر ككػػـ قطعػػكا مػػف حبػػاؿ المػػكدة بػػيف ، فمعمػػر هللا كػػـ أفسػػدكا مػػف البيػػكت ككػػـ خربػػكا مػػف اكالسػػحرة
 رب يئ ىئ نئ مئ ُّذ قػػػاؿ إزكاج كبػػيف اإلخػػػكاف كاألحبػػػاب كالخػػبلف كصػػػدؽ هللا األ

  . ٕٓٔالبقرة:  َّٱنب مب زب

 

 

 

 

                                                           

، كصححو األلباني في الصحيحة 16939  ح  8/36باب تكفير الساحر،قتاب القسامة ، كالسنف الكبرى البييقي،  (1)
 .321ح
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المخػػدرات ، كأف  فيجػػب التحػػري عػػنيـ كالبحػػث عػػنيـ كمبلحقػػتيـ كػػالعمبلء كالجكاسػػيس ، كتجػػار
كىػػي أف يقتػػل ضػػربة بالسػػيي  ،الشػػرع الحكػػيـ كىػػي عقكبػػة مػػف يثبػػت عميػػو ذلػػؾل ،تكػػكف العقكبػػة رادعػػة

حػػػّد السػػػاحر ضػػػربو »لقولػػػو   :  لػػػاؿ : "  بػػػك حنيفػػػة كمالػػػؾ كأحمػػػد" أكىػػػذا مػػػذىب جميػػػكر العممػػػاء 
كذىب الشافعي  إلى أف السػحر معصػية ف مف السحر حتى يكفر فيقتل ردة نو ال يمككأل ،  1ق «بالسيف

ف أضػػػػػر   ،: إف قتػػػػػل بيػػػػػا قتػػػػػل ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱيػػػػػةكالحػػػػػق األكؿ لمػػػػػا تػػػػػدؿ عميػػػػػو اآل ،بيػػػػػا أد ب عمػػػػػى قػػػػػدر الضػػػػػرركا 

 .ٕٓٔالبقرة:   2قَّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1460 ،ح49/ 4سنف الترمذي ، كتاب الحدكد ، باب ما جاء في قتل الساحر، ق (1)
  .1/31انظر: تفسير آيات األحكاـ لمسايس، ق (2)
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 المطمب الرابع
 صناعة التماثيل

الصػػػكرة المصػػػنكعة مشػػػبية بمخمػػػكؽ مػػػف مخمكقػػػات هللا تعػػػالى، مثمػػػت الشػػػيء  ":  لغػػػة التمثػػػاؿ
 . 1ق "بالشيء إذا شبيتو بو

 : ال يخرج عف المعنى المغكي . التمثاؿ اصطالحا
فييـ  كأكؿ مف صنع التماثيل كصكرىا كعبدىا مف دكف هللا ىـ قكـ نكح عميو السبلـ، فيـ أكؿ مف ظير

 خئ ُّٱٱ، قاؿ تعالى: معاناة نكح عميو السبلـ في دعكتيـ دكف فائدةكقد أخبر هللا عز كجل عف  ،الشرؾ

 جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ

كقد قالكا كممتيـ في النياية ،  ٜ - ٘نوح:  َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ٱُّٱمستكبريف معانديف 

ىذه األصناـ أسماء رجاؿ صالحيف مف قكـ نكح؛ فمما ىمككا أكحى "باس قاؿ: عف ابف ع، ٖٕنوح: 
كسمكىا بأسمائيـ  الشيطاف إلى قكميـ أف أنصبكا في مجالسيـ التي كانكا يجمسكف فييا أنصاباً 
 . 2ق "تذكركىـ بيا؛ ففعمكا، فمـ تعبد حتى إذا ىمؾ أكلئؾ كنسخ العمـ عبدت مف دكف هللا

صالحيف بيف آدـ كنكح، ككاف ليـ تبع يقتدكف بيـ،  كانكا قكماً  "كدمحم بف قيس: اً كقاؿ دمحم بف كعب أيض
 ،فمما ماتكا زيف ليـ إبميس أف يصكركا صكرىـ ليتذكركا بيػا اجتيػادىـ، كليتسػمكا بػالنظر إلييػا؛ فصػكرىـ

 ؟ فجػػػاءىـ فممػػػا مػػػاتكا ىػػػـ كجػػػاء آخػػػركف قػػػالكا: ليػػػت شػػػعرنا ىػػػذه الصػػػكر مػػػا كػػػاف آباؤنػػػا يصػػػنعكف بيػػػا
فعبػدكىا فابتػدئ عبػادة األكثػاف مػف ذلػؾ  ،الشيطاف فقاؿ: كاف آباؤكـ يعبدكنيا فترحميـ كتسػقييـ المطػر

 . 3ق" الكقت
ظػػل الشػػرؾ كصػػناعة التماثيػػل كعبادتيػػا باقيػػة فػػي األرض حتػػى كصػػمت إلػػى  الكقػػت ذلػػؾ منػػذك 

 .العرب، كانتقمت أسماء ىذه األصناـ إلييـ أيضا

                                                           

  .7/440البحر المحيط، ق (1)
  .14/704 ، الدر المنثكر، ق18/308 ، القرطبي، ق19/396، ق تفسير المباب في عمـك الكتاب (2)
  .18/308تفسير القرطبي، ق (3)
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ناـ كاألكثاف التي كانت في قػكـ نػكح فػي العػرب بعػد أمػا كد فكانػت " صارت األص: عف ابف عباس قاؿ
لكمػػب بدكمػػة الجنػػدؿ كأمػػا سػػكاع فكانػػت ليػػذيل كأمػػا يغػػكث فكانػػت لمػػراد ثػػـ لبنػػي غطيػػي عنػػد سػػبأ كأمػػا 
 يعكؽ فكانت ليمداف كأما نسر فكانت لحمير آلؿ ذي الكبلع ككانكا أسماء رجاؿ صالحيف مف قكـ نػكح

   .   1ق"
ككمػػا ىػػك معمػػـك فػػإف   ،  2قكػػاف يصػػنع التماثيػػل لقكمػػو  "أبػػا إبػػراىيـ عميػػو السػػبلـ " زر آأف  كيػػذكر

عمػى أبيػو كعمػى قكمػو عبػادتيـ ىػذه األكثػاف مػف دكف هللا تبػارؾ  شػديداً  إبراىيـ عميو السبلـ  أنكر إنكػاراً 

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: كتعػػػػػػالى

 .لو الفرصة حطميا كجعميا جذاذاً كلما سنحت  ،ٗٚاألنعاـ:  َّ ىن من

عمػػى قكلػػو تعػػالى حكايػػة عػػف  قػػاؿ الزحيمػػي معمقػػاً ، فػػي ىػػذه الصػػنعة أيضػػاً  اككػػاف السػػامري مػػاىر 

 مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱمكسى: 

فيػك الػذي صػنع العجػل  " ، ٜٙ - ٜ٘طو:  َّجس مخ جخ مح جح  مج حج

كقػد قػاؿ لػو مكسػى بعػد أف رجػػع  ،ز كجػللبنػي اسػرائيل أثنػاء ذىػاب مكسػى عميػو السػبلـ لميقػات ربػو عػ

أي فطنت لما لـ يفطنكا، فػإف  َّخت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئُّ

اإلبصار يككف بالعيف المبصرة، كالبصر الذي ىك مصدر يبصر يككف بالقمب كالعقػل كالفكػر، فقػد كػاف 
لصػناعة، يعمـ صناعة التماثيل، ككاف لػو فػي ذلػؾ ميػارة فائقػة كالمتخصصػيف فػي ىػذه ا السامري فطناً 

كقد قيل إنو صػنع مػف قبػل تمثػاليف مػف شػمع أحػدىما لثػكر، كاآلخػر لثػكرة، كلعمػو صػنعيما أمػاـ مكسػى 
 .  3ق "ليعمـ مكسى مقدار ما بصر بو مف صناعة التماثيل

فعػف عائشػة رضػي  ،ككاف النصارى يصنعكف التماثيل لرجاليـ لصػالحيف كيضػعكنيا فػي كنسػيـ
ة ذكرتا كنيسة رأينيا بالحبشة، فييا تصػاوير؛ فقػاؿ رسػوؿ هللا صػمى هللا عنيا: أف أـ حبيبة وأـ سمم

وصوروا فيو تمؾ  هللا عميو وسمـ: "إف أولئؾ إذا كاف فييـ الرجل الصال  فمات بنوا عمى لبره مسجداا 
 .(4) الصور أولئؾ شرار الخم  عند هللا يـو القيامة"

                                                           

  .14/704الدر المنثكر، ق (1)
  .7/6تفسير أحمد حطيبة، ق(2)  

  .1/224 ، كانظر: التحرير كالتنكير، ق9/4778زىرة التفاسير، ق (3)
 .3873  ،ح5/50إلى الحبشة، قباب اليجرة كتاب مناقب األنصار ، صحيح البخاري، (4) 
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ة سػكاء كانػت لمعبػادة أـ لغيػر العبػادة كصناعة التماثيل لذكات األركاح صنعة باطمة كمينة محرم
ف كانت األكلى أخطػر بكثيػر، فػإف قصػد الصػانع ليػا عبادتيػا فيػذا ىػك الخسػراف المبػيف، فيػك الشػرؾ  كا 

كمنيػي عنػو  كال يجػكز  كالعياذ با، كأما إف لػـ يقصػد ذلػؾ فيػك محػـر أيضػاً  الذي ال يفمح صاحبو أبداً 
كبالتػػالي كسػػبو لممػػاؿ مػػف كراء ىػػذه المينػػة كىػػذه الصػػنعة  ،سػػبابشػراؤىا كتحفػػة فنيػػة، كال لغيرىػػا مػػف األ

 .   1قكممنكع  محـر أيضاً 

 حض جض مص خص حص ُّٱٱكقػػػد كانػػػت الجػػػف تصػػػنع التماثيػػػل لسػػػميماف عميػػػو السػػػبلـ، قػػػاؿ تعػػػالى

عنػػد  يػػة اشػػكاالً كقػػد أحػػدثت ىػػذه اآل، ٖٔسػػب :  َّ مع جع  مظ حط مض خض

كلكػػف ىػػذا قػػكؿ مجانػػب  ، 2ق عبػػد مػػف دكف هللابعػػض المفسػػريف فحكػػي بعضػػيـ إباحتيػػا إال مػػا صػػنع لي
 كبأقكاؿ أىل العمـ. لمصكاب كمردكد باألحاديث الصحيحة الثابتة في النيي،

فقد ذىب عامة أىل العمـ إلػى تحػريـ صػناعة كبيػع التماثيػل لػذكات األركاح، سػكاء عمػى صػكرة إنسػاف " 
 . 3ق " أك حيكاف، كقد حكى اإلجماع جماعة مف أىل العمـ عمى ذلؾ

قيػػل كانػػت مػػف زجػػاج  "لجػػف لسػػميماف عميػػو السػػبلـالتػػي كانػػت تصػػنعيا ا «كالتماثيػػل»قػػاؿ ابػػف عطيػػة: " 
ػ حاؾ كانػػت تماثيػل حيػكاف، ككػاف ىػذا مػف الجػائز فػػي كنحػاس، تماثيػل أشػياء ليسػت بحيػكاف، كقػاؿ الضك

 قاؿ القاضي أبك دمحم: كنسخ بشرع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.، ذلؾ الشرع
ي اليداية أف فرقة كانت تجكز التصكير كتحتج بيذه اآلية، كذلؾ خطأ، كمػا أحفػظ كحكى مكي ف

 . 4ق" مف أئمة العمـ مف يجكزه أحداً 
 ومف أدلة التحريـ:

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱٱقكؿ هللا تعالى  -1

فػػػػأمر باجتنػػػػاب األنصػػػػاب التػػػػي ىػػػػي ، ٜٓالمائػػػػدة:  َّ مل خل حل جل

 األصناـ، كمف صنعيا.

                                                           

 .(1/474)اإلنصاف،(،3/298)قلٌوبً،حاشٌة(،1/552)الجلٌل،مواهبأنظر:(1)

  .11/294ركح المعاني، ق(2) 
 ، حاشية 1/552 ، مكاىب الجميل، ق1/647 ، رد المحتار، ق6/635 ، إكماؿ المعمـ، ق10/388فتح الباري، ق(3) 

  .1/474 ، اإلنصاؼ، ق3/298قميكبي، ق
  .4/409المحرر الكجيز، ق(4) 
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ومػػف  " لػػاؿ هللا عػػز وجػػل:) نيػػي عػػف التصػػكير كالكعيػػد فيػػو، كالحػػديث القدسػػي:أحاديػػث ال -2
ولػػوؿ النبػػي صػػمى هللا ،  1ق ( أظمػـ ممػػف ذىػػب يخمػػ  كخمقػػي فميخمقػػوا ذرة أو ليخمقػوا حبػػة أو شػػعيرة

مػف صػور صػورة )  كقكلػو:،  2ق(إف أشد الناس عذاباا عند هللا يـو القيامػة المصػوروف )  عميو وسمـ:
فيػػذه األحاديػػث تػػدخل فييػػا ،   3ق ( ّمػػف يػػـو القيامػػة أف يػػنفس فييػػا الػػروح، ولػػيس بنػػافسفػػي الػػدنيا كُ 

 صناعة التماثيل دخكاًل أكلًيا.
وعف أبي اليياج األسدي، لاؿ: لػاؿ لػي عمػي بػف أبػي طالػب: "أل أبعثػؾ عمػى مػا بعثنػي  -3 

  .(4)ل لبراا مشرفاا إل سويتو"عميو رسوؿ هللا  ؟ أف ل تدع تمثالا إل طمستو،  و 
 تنبيو: التماثيل النالصة

اتفق كبلـ أىل العمـ عمى أف الرأس إذا أزيل جاز االقتناء، كاختمفػكا فيمػا إذا بقػي الػرأس مػع جػزء 
  .  5ق مف البدف كال تقـك الحياة بمثمو عمى قكليف

 ويدؿ عمى ذلؾ:
أتاني جبريل عميػو السػالـ، ) ؿ هللا  : عف أبي ىريرة رضي هللا عنو لاؿ: لاؿ رسوما جاء  -

فقاؿ لي: أتيتؾ البارحة فمـ يمنعني أف أكوف دخمت إل أنو كاف عمى البػاب تماثيػل، وكػاف فػي البيػت 
سػتر فيػو تماثيػل، وكػاف فػي البيػت كمػب، فُمػْر بػرأس التمثػاؿ الػذي فػي البيػت يقطػع، ) سػتارة ( لراـ 

ْر بالسػتر فميقطػع، فميجعػل منػو وسػادتيف منبػوذتيف توطػرف، وُمػْر بالكمػب فيصير كييئة الشػجرة، وُمػ
ذا الكمب لحسف   (كاف تحت نضد ليـ، فػ مر بػو فػ خرج -أو حسيف-فميخرج"، ففعل رسوؿ هللا  ، وا 

(6). 
 . 7ق فيو دليل عمى أف مكضع التصكير إذا نقض حتى ينقطع أكصالو، جاز استعمالو" قاؿ البغكي: "

 خر : تماثيل غير ذوات األرواح )كاألشجار والمناظر الطبيعية(:آتنبيو 
 ومما يدؿ عمى ذلؾ :اتفق العمماء عمى جكاز تصكير غير ذكات األركاح، 

                                                           

 .7559 ، ح7/167باب نقض الصكر، ق كتاب المباس ، صحيح البخاري، (1)
 .5950 ، ح7/167باب عذاب المصكريف يـك القيامة، ق ، المباس كتابالبخاري، صحيح(2) 
 .5963 ، ح7/167باب عذاب المصكريف يـك القيامة، ق،  المباس كتابالبخاري،  صحيح (3)

 .969 ، ح2/666باب األمر بتسكية القبر، قكتاب الجنائز ، مسمـ،  صحيح(4) 
  .1/280 ، كشاؼ القناع، ق7/433 ، تحفة المحتاج، ق3/529 ، منح الجميل، ق1/210المبسكط، ق(5) 
 .65، كصححو األلباني في صحيح الجامع، ح4158 ، ح4/74باب الصكر، ق ، المباس كتاب، أبك داكد (6)

  .12/134السنة، قشرح (7) 
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ما جاء عف سعيد بف أبي الحسف لاؿ: كنت عند ابف عباس رضي هللا عنيما، إذ أتاه رجػل  -
ني أصنع ىذه التصاوير، فقاؿ ابػف فقاؿ: يا ابف عباس، إني إنساف إنما معيشت ي مف صنعة يدي، وا 

مف صور صورة، فػ ف هللا معذبػو حتػى يػنفس ) :  عباس: ل أحدثؾ إل ما سمعت رسوؿ هللا   يقوؿ
ا فربػا الرجػل ربػكة شػديدة، كاصػفر كجيػو، فقػاؿ ابػف عبػاس: كيحػؾ،  (فييا الروح، وليس بنافس فييا أبدا

  .  1ق تصنع، فعميؾ بيذا الشجر، ككل شيء ليس فيو ركح مسمـإف أبيت إال أف 
كأمػا الشػجر كنحػكه ممػا ال ركح فيػو فػبل تحػـر صػنعتو كال التكسػب بػو، كسػكاء  : "رحمػو هللا  قاؿ النككي 

الشجر المثمر كغيره، كىذا مذىب العمماء كافة إال مجاىًدا، فإنو جعل الشجر المثمر مػف المكػركه، قػاؿ 
: "ومػف أظمػـ ممػف ذىػب يخمػ  كاحتج مجاىد بقكلو تعػالى ،لـ يقمو أحد غير مجاىد :عياض  القاضي
، أي: اجعمػكه حيكاًنػا ذا ركح ويقػاؿ ليػـ: أحيػوا مػا خمقػتـ" بقولػو  : "، كاحػتج الجميػكر كخمقي" خمقاا 

ا كخمقي"كما ضاىيتـ، كعميو ركاية:  ابف عباس رضي ، كيؤيده حديث "ومف أظمـ ممف ذىب يخم  خمقا
 . 2ق "إف كنت لبد فاعالا فاصنع الشجر وما ل نفس لو"هللا عنو المذككر في الكتاب: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 .2110 ، ح775/2باب تحريـ تصكير صكرة الحيكاف، ق كتاب البيكع ، صحيح مسمـ، (1)
  .14/91شرح صحيح مسمـ، ق (2)
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 المطمب الخامس
 خمورالصناعة 

       . 1ق التغطية عمى يدؿ كاحد أصل كالراء كالميـ الخاءف ، كالستر التغطية الخمر لغة :
 .   2ق كىك خمر  حراـ قميمةف كثيرة أسكر شراب كل : الخمر اصطالحا

قػاؿ تعػالى: ، مػف العنػب كالنخيػل كىي مينة قديمة كقد كانت العرب تصنع الخمر، منو المقصكد انتيى

 َّ رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ

لخمر ؛ ألف العرب الكريمة: ا يةجميكر العمماء عمى أف المراد بالسكر في ىذه اآلذىب ،  "ٚٙالنحل: 
رادة االسػػـعمػػى مػػا يحصػػل بػػو السػػكر لسػػكرتطمػػق اسػػـ ا كمػػف إطػػبلؽ السػػكر ، ، مػػف إطػػبلؽ المصػػدر كا 

 عمى الخمر قكؿ الشاعر:
 . (3)" جرأ فييـ المزاء والسكر إذابئس الصحاة وبئس الشرب شربيـ ... 

 كنفػراً  إذاكمعػ افأخذ المسممكف يصنعكنيا كيشربكنيا، ثػـ إف عمػر  ،قرارنزلت بمكة فكانت كاإل يةكىذه اآل
ممػاؿ، ل سػمبةً فػي الخمػر فإنيػا مذىبػة لمعقػل مم  صػمى هللا عميػو سػمـ مف الصحابة قالكا: أفتنا يا رسػكؿ هللا

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص ُّٱٱ:فنزلػػػػػػػػػػػػػػػػت
ثػػـ دعػػا عتبػػاف بػػف مالػػؾ سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص فػػي نفػػر فممػػا سػػكركا  ،ٜٕٔالبقػػرة:  (4) َّ مك خفمف حف

اء األنصار، فضربو أنصػاري بمحػى بعيػر فشػجو، فشػكا إلػى افتخركا كتناشدكا، فأنشد سعد شعرًا فيو ىج
      ف لنػا فػي الخمػر بيانػًا شػافيًا فنزلػترسكؿ هللا صم ى هللا عميػو كسػم ـ فقػاؿ عمػر رضػي هللا عنػو: الميػـ بػي ِ 

فقػػػػاؿ  ،ٜٔ – ٜٓالمائػػػػدة:  َّ جي يه ىهُّإلػػػػى قكلػػػػو:  َّ حق مف خف حف جف ُّٱ
  .  5ق عمر رضي هللا عنو: انتيينا يا رب

   نػػو لمػػا دخػػل السػػجفأعمينػػا فػػي قصػػة يكسػػي  القػػرآف، كقػػد قػػص قبػػل العػػرب معركفػػاً  لخمػػر شػػراباً ككػػاف ا
  حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح حجمج مث هت مت ُّٱ
 .ٖٙيوسف:  َّ حق  مف خف حف مغجف جغ جعمع مظ حط مض خض

                                                           

 (.4/786معجممقاٌٌساللغة)(1)

(
2
 . 2/282الميذب لمشيرازي ق(

  .2/403أضكاء البياف، ق (3)
  .1/601ئب القرءاف لمنيسابكري ق  ، كتفسير غرا1/117أنظر : تفسير النسفي ،ق (4)
  .1/137انظر: تفسير البيضاكي ، ق (5)
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عصػػر العنػػب فإنػػو يسػػتخرج منػػو الخمػػر كيقػػػاؿ  إذاأي أسػػتخرج الخمػػر ألنػػو : َّٱحس جسٱُّكمعنػػى 

 .   1ق فيك قد رأى نفسو يصنع الخمر كيعدىا، الخمر العنب بعينو

 ني مي ريزي ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱفػػػػػػأكؿ ليمػػػػػػا يكسػػػػػػي الرؤيػػػػػػا فقػػػػػػاؿ 
 .ٔٗيوسف:  َّ هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي

نمػػػػا أبيمػػػػو لككنػػػػو مفيكمػػػػاً  َّ ىن نن ُّ أك لكراىػػػػة التصػػػػريح لمخبػػػػاز بأنػػػػو الػػػػذى  ىػػػػك السػػػػاقي كا 

بيا في خدمة الممؾ فكأنو قاؿ  اً مالكو كىى عيدتو التى كاف قائم :أي َّٱري ٰى ينٱُّ ،سيصمب

 .    2ق أما أنت أييا الساقي فستعكد إلى ما كنت عميو كيدعك بؾ الممؾ كيطمقؾ مف الحبس
لخمػر عػداد اإ لرجػل كػاف عممػو اف ىػذا أف الخمر قبل العرب معركفة كمشػيكرة ك أالشاىد مف ىذه القصة 

 كسقايتو لمممؾ فيي مينتو.
، حتى في ببلدنا مف العماؿ ةً كبير  أعداداً ة الخمكر تضـ كاليكـ صارت مصانع مخصصة لصناع

   .العربية
ر لمخمػكر فػي العػالـ العربػي، حيػث يخصػص أكثػر  أيضاً ككشي  تقرير ركيترز  أف المغرب أكبر مصد 

ألي فػداف لزراعػة العنػب أك الكػرـك إلنتػاج النبيػذ، فػي بمػد يػكفر فيػو الطقػس المعتػدؿ كالمنػاطق  37مف 
 مثالية لنمك األنكاع الجيدة مف العنب.المرتفعة ظركفا 

 رقػاـ كزارة الماليػة المغربيػة يػدرفحسػب أ ،كتضخ صػناعة الخمػكر مػكارد ماليػة ىامػة فػي خزينػة المغػرب
  . 3قألي عامل 20مميكف يكرك كتشغل حكالي  130ىذا النشاط عمى الدكلة عائدات ضريبيكة، تقدر بػ

ف تكػكف ىػػذه المينػػة مصػػدر رزقػػو، أكصػػناعتيا ك  عػػداد الخمػػرإ دري كيػػي يسػػتييف مسػػمـ فػي أفػبل 
فعػػف اْبػػَف َعبَّػػاٍس، َيُقػػوُؿ: ِإفَّ َرُسػػوَؿ هَِّ ،  مػػف يفعػػل ذلػؾ كالمعنػػة طػرد مػػف رحمػػة هللاكقػد لعػػف النبػي ملسو هيلع هللا ىلص

ـَ َأَتاُه ِجْبِريُل َفَقاَؿ:  َعَف اْلَخْمَر َوَعاِصَرَىا َوُمْعَتِصَرَىا، َوَحاِمَمَيا َيا ُمَحمَُّد، ِإفَّ هََّ لَ  »َصمَّى هَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 .  (4) « َواْلَمْحُموَلَة ِإَلْيِو، َوَشاِرَبَيا َوَباِئَعَيا َوُمْبَتاَعَيا َوَساِلَيَيا َوُمْسَقاَىا

                                                           

  .1/144التبياف في تفسير غريب القرءاف ، ق  (1)
  .3/28تفسير فتح القدير لمشككاني ، ق (2)
 http://www.alhurra.comأنظر مكقع الحرة لؤلخبار، مقالة بعنكاف: المغرب األكؿ عربيًا في إنتاج الخمكر،  (3)
، ] تعميق األلباني[ ، صحيح 5356 ، ح12/178باب لعف هللا مف أعاف في الخمر، ق كتاب الكبائر، ابف حباف، (4)
  .839، ق«الصحيحة» -
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ـْ  َمػػْف َشػػِرَب اْلَخْمػػرَ  ) : ولػػد لػػاؿ رسػػوؿ هللا دري كيػػي يجػػرؤ مسػػمـ عمػػى شػػربيا أكال  َفَسػػِكَر َلػػ
ا، َفِ ْف َماَت َدَخَل النَّاَر، َفِ ْف َتػاَب َتػاَب هَُّ َعَمْيػِو، َفػِ ْف َعػاَد فَ  َشػِرَب َفَسػِكَر ُتْقَبْل َلُو َصاَلةل َأْرَبِعيَف َصَباحا

ا، َفػِ ْف َمػػاَت َدَخػَل النَّػػاَر، َفػِ ْف َتػػاَب َتػاَب هَُّ  ـْ ُتْقَبػػْل َلػُو َصػػاَلةل َأْرَبِعػيَف َصػػَباحا  َعَمْيػػِو، َفػِ ْف َعػػاَد َفَشػػِرَب َلػ
ا، َفػػِ ْف َمػػاَت َدَخػػَل النَّػػاَر، َفػػِ ْف َتػػاَب َتػػاَب هَُّ َعَمْيػػِو،  ـْ ُتْقَبػػْل َلػػُو َصػػاَلةل َأْرَبِعػػيَف َصػػَباحا َفػػِ ْف َعػػاَد َفَسػػِكَر َلػػ

ا َعَمػى هَِّ َأْف َيْسػِقَيُو ِمػْف ِطيَنػِة اْلَخَبػاؿِ  َلػاُلوا: َيػا َرُسػوَؿ هَِّ، َوَمػا ِطيَنػُة « َيػْوـَ اْلِقَياَمػةِ  الرَّاِبَعَة َكاَف َحقِّ
  . (1) (ُعَصاَرُة َأْىِل النَّارِ »اْلَخَباِؿ؟ َلاَؿ: 

ومف دعا إلػى ضػاللة، كػاف  ) لاؿ النبي  :، ليوإ، فيك بمثابة الداعي مف الشارب ثماً إعظـ أ كالصانع 
  . (2) (بعو، ل ينقص ذلؾ مف آثاميـ شيئاعميو مف اإلثـ مثل آثاـ مف ت

  
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

                                                           

 كصححو األلباني ،5357 ،ح12/178ق كتاب األشربة ، باب نفي قبكؿ صبلة شارب الخمر  صحيح ابف حباف،(1) 
 .          3644ح ، المشكاةفي 

  2674 ، ح4/2060باب مف دعا الى ضبللة، ق كتاب العمـ ،  مسمـ،صحيح (2)  
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 المطمب السادس
 التسوؿ

قػػػات كبخاصػػػة فػػػي المسػػػاجد     فػػػي األسػػػكاؽ كالطر فػػػي  كثيػػػر مػػػف بػػػبلد المسػػػمميف،  تانتشػػػر مينػػػة 
ؿ أك أكثػػر أمػػاـ الصػػفكؼ، يكػػاد اإلمػػاـ يقبػػل عمػػى المصػػميف بكجيػػو عقػػب السػػبلـ حتػػى يقػػـك متسػػك فػػبل 

ميل القمػكب كيسػتحكذ عمييػا، كىػك يسػأؿ المسػمميف العػكف كالمسػاعدة، سػتالتو، كربما تبػاكى ليحفيعرض 
 أيضػاً ، كىػذا بالمسمميف كيأخػذ أمػكاليـ بغيػر حػق ليغرركربما تظاىر بأنو مبتمى بعاىة ىك منيا بريء، 

قطػع عمػييـ يذكار كالسنة عقػب الصػبلة، فاألإلى التشكيش عمى الذاكريف كالمصميف الذيف يأتكف بيؤدي 
 .عمييـ صبلتيـ المتسكؿ ذكرىـ، كيشكش

 لبلرتػزاؽ مينػة  فيػي بحػق ، بشػكل ممفػت بيػبفػي قطاعنػا الحالمتسكلكف كالمتسػكالت  كقد انتشر
التػػي تحكػػي كػػذب كدجػػل ىػػؤالء الػػذيف يتظػػاىر بعضػػيـ ، كبتنػػا نسػػمع عػػف بعػػض القصػػص عنػػد ىػػؤالء 

كػػػػي عػػػف غنػػػى كثػػػراء ىػػػػؤالء تح قصصػػػاً بػػػالعمى كبعضػػػيـ بػػػالمرض كبعضػػػيـ بسػػػػكء الحػػػاؿ  كسػػػمعنا 
 .الممتينيف ليذا العمل ،المتسكليف

مػػف المتسػػكالت كانتػػا عمػػى بػػاب  يفحػػدث أمػػامي كىػػك أف اثنتػػ عجيبػػاً  كال يغيػػب عػػف ذىنػػي مكقفػػاً 
تطمبػػاف مسػػاعدة كمعكنػػة كلمػػا انتيتػػا كانفػػض النػػاس مػػف المسػػجد كلػػـ يبػػق أحػػد جػػاءت  اً مسػػجدنا عشػػاء

رجػل لقرب مػف المسػجد فقامػت ىاتػاف المرأتػاف كركبتػا فػي السػيارة ككػأف السػيارة أحػدث مكديػل ككقفػت بػا
 .النساء كيشغميف في ذلؾصاحب السيارة يتاجر  بيؤالء 

كبحالػة ماديػة صػعبة  أنو جاء متسكؿ إلى بيتنػا ذات مػرة كأظيػر أنػو مػريض جػداً  أيضاً كال أنسى 
لمشي إال بصعكبة بالغة فأخذ ما فيػو ككاف يظير لنا أف كل بدنو يرتجي مف المرض كأنو ال يستطيع ا

 .كؽ يمشي كالحصاف كهللا المستعافياـ قميمة رأيتو في السأالنصيب كمضى كبعد 
ا لسػمكؾ أصػحابي، مػع تأكيػدي عمػى كجػكد بعػض حػاالت اضػطر كالقصص كثيرة في ىػذا البػاب

قمة األعمػاؿ الحصار كاإلغبلؽ ك كذلؾ  بسبب ظركؼ  ،يكذبكف  المر فيـ صادقكف في شككاىـ ىذا األ
         .كغير ذلؾ
ذاك ال فػي أضػيق الحػاالت إمػف النػاس  لمسمـ الفقير التعفي كعدـ الطمبصل في اكاأل سػأؿ فػبل  ا 

. يمح في السؤاؿ كال يستمرئ ىذا الفعل كيمتينو كيظل مبلزماً   لو ألنو محـر
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 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱقػػػػػػػػػػػاؿ هللا تعػػػػػػػػػػػالى : 
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي
 .ٖٕٚالبقرة:  َّ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت هبجت

ذكر سبحانو  مصرؼ النفقات لمف ىـ أكلى الناس بيا فكصفيـ بست  "قاؿ السعدي رحمو هللا : 

أي: قصركىا عمى طاعة هللا مف جياد  َّٱين ىن نن ُّصفات أحدىا الفقر، كالثاني قكلو: 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱلػػػػػرزؽ فقػػػػػاؿ: كغيػػػػػره، فيػػػػػـ مسػػػػػتعدكف لػػػػػذلؾ محبكسػػػػػكف لػػػػػو، الثالػػػػػث عجػػػػػزىـ عػػػػػف األسػػػػػفار لطمػػػػػب ا

  يي ُّلمتكسػػػػػػػػػػػػػب، الرابػػػػػػػػػػػػػع قكلػػػػػػػػػػػػػو:  أي: سػػػػػػػػػػػػػفراً  َّ ىي ني مي زي ري ُّ

 ُّأنػو قػاؿ:  الخػامس، ك كىذا بياف لصدؽ صبرىـ كحسف تعففيػـ َّٱمئ خئ حئ جئ

  يي ُّصػفيـ، كىػذا ال ينػافي قكلػو: أي: بالعبلمة التػي ذكرىػا هللا فػي ك   َّٱجب هئ

مػػا فػػإف الجاىػػل بحػػاليـ لػػيس لػػو فطنػػة يتفػػرس بيػػا مػػا ىػػـ عميػػو، كأ َّٱمئ خئ حئ جئ

 َّٱهب مب خب حب ُّيعػػرفيـ بعبلمػػتيـ، السػػادس قكلػػو:  س فمجػػرد مػػا يػػراىـالفطػف المتفػػر ِ 

مى مف احتاجكا لذلؾ لـ يمحكا ع إذاأي: ال يسألكنيـ سؤاؿ إلحاؼ، أي: إلحاح بل إف صدر منيـ سؤاؿ 
 .  1ق " سألكا، فيؤالء أكلى الناس كأحقيـ بالصدقات

الػػذيف يحسػػبيـ الجاىػػل بحػػاليـ  لفقػػراء المتعففػػيفثنػػى هللا عػػز كجػػل عمػػى ىػػؤالء اأفػػانظر رعػػاؾ هللا كيػػي 
 كالذيف ال يسألكف الناس إلحافا. أغنياء لتعففيـ

إال بشػػػيء  -ئكؿالسػػػائل المسػػػ -اإللحػػػاح بػػػأف ال يفػػػارؽ  ىػػػك "لحػػػاؼ:كقػػػاؿ صػػػاحب الكشػػػاؼ اإل
 .    2ق" مف فضل ما عنده يأعطان ييعطاه. مف قكليـ: لحفني مف فضل لحافو أ

ولػد لػاؿ رسػوؿ حراج لممسئكؿ الذي قد يعطي حيػاء كخجػبل بغيػر طيػب منػو اما في ىذا مف  فيكال يخ
  .  3ق( ل بطيب نفس منوإل يحل ماؿ امرئ مسمـ ق  :  هللا

                                                           

  . 1/116تفسير السعدي، ق(1) 
  .1/328تفسير الكشاؼ، ق(2) 
 ، كصححو األلباني .5105  ،ح7/346ق باب الترغيب في النكاح ،،الجياد ، كتاب شعب اإليماف لمبييقي (3)





133 
 

 الفصل الجاني أنواع كسب املال غري املشروع

يػا عمػى الثنػاء عمػى الفقيػر الكريمػة تػدؿ بمنطكق يػةفاآل "السػابقة:  يػةعمى اآل معمقاً قاؿ الشنقيطي 
المتعفػػي عػػف مسػػألة النػػاس، كتػػدؿ بمفيكميػػا عمػػى ذـ سػػؤاؿ النػػاس، كاألحاديػػث الػػكاردة فػػي ذـ  الصػػابر

 .   1ق" كثيرة جداً  السؤاؿ مطمقاً 
مػا يػزاؿ الرجػل  )رسػوؿ هللا  :  لػاؿ: لػاؿحاديث حديث ابف عمػر رضػي هللا عنيمػا قمت كمف ىذه األ

 .  2ق (يس ؿ الناس حتى ي تي يـو القيامة ليس في وجيو مزعة لحـ
مػف سػ ؿ النػاس أمػواليـ تكثػراا ف نمػا يسػ ؿ " وعف أبي ىريرة رضي هللا عنو لاؿ: لاؿ رسػوؿ هللا  : 

 .  3ق " جمراا فميستقل أو ليستكثر
 .ىك مفعكؿ لو أي ليكثر مالو ال لبلحتياج " تكثراً " ك

إف المسػػ لة ل تحػػل إل ألحػػد ثالثػػة رجػػل، تحمػػل حمالػػة،  : )ف رسػػكؿ هللا قػػاؿأكعػػف قبيصػػة اليبللػػي 
اجتاحػػت مالػػو، فحمػػت لػػو    (4) فحمػػت لػػو المسػػ لة حتػػى يصػػيبيا، ثػػـ يمسػػؾ، ورجػػل أصػػابتو جائحػػة

ورجػل أصػابتو فالػة حتػى يقػـو  -مػف عػيش  اا أو لػاؿ سػداد -مف عيش  المس لة حتى يصيب لواماا 
مػف  فالػة، فحمػت لػو المسػ لة حتػى يصػيب لوامػاا  ثالثة مف ذوي الحجا مف لومػو: لقػد أصػابت فالنػاا 

ي كميػا صػاحبيا    (5) فما سواىف مػف المسػ لة يػا لبيصػة سػحتاا  -مف عيش  أو لاؿ سداداا  -عيش 
 .  6ق ( سحتاا 

نما يباح بضركرة أك حاجة ميمة قريبة مف الضركرة السؤاؿ حر " قاؿ أبك حامد الغزالي:  اـ في األصل كا 
نما قمنا إف األصل فيو التحريـ ألنو ال ينفؾ عف ثبلثة أمكر محرمة:   فإف كاف عنيا بدل فيك حراـ، كا 

إظيار الشككى مف هللا تعالى إذ السؤاؿ إظيػار لمفقػر كذكػر لقصػكر نعمػة هللا تعػالى عنػو  األوؿ:
ككمػػا أف العبػػد المممػػكؾ لػػك سػػأؿ لكػاف سػػؤالو تشػػنيعًا عمػػى سػػيده فكػػذلؾ سػػؤاؿ العبػػاد كىػك عػػيف الشػػككى 

 تشنيع عمى هللا تعالى كىذا ينبغي أف يحـر كال يحل إال لضركرة كما تحل الميتة.

                                                           

  .4/308أضكاء البياف، ق (1)
 .1474 ، ح2/123باب مف سأؿ الناس تكثرًا، قاب الزكاة ، كتصحيح البخاري،  (2)
 .1041 ، ح2/720باب كراىة مسألة الناس، قكتاب الزكاة ، صحيح مسمـ،  (3)
 أي: مصيبة ميمكة لمماؿ . (4)
 أي حراما . (5)

 .1044 ح، 2/722باب مف تحل لو الصدقة، ق ، الزكاة كتابصحيح مسمـ،(6) 
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أف فيو إذالؿ السائل نفسو لغير هللا تعالى كليس لممؤمف أف يذؿ نفسو لغيػر هللا بػل عميػو  لثاني:ا
اله فػػػإف فيػػػو عػػػزه، فأمػػػا سػػػائر الخمػػػق فػػػإنيـ عبػػػاد أمثالػػػو فػػػبل ينبغػػػي أف يػػػذؿ ليػػػـ إال أف يػػػذؿ نفسػػػو لمػػػك 

 لضركرة كفي السؤاؿ ذؿ لمسائل باإلضافة إلى المسؤكؿ.
ألنو ربما ال تسمح نفسو بالبذؿ عف طيب قمب منو  غالباً أنو ال ينفؾ عف إيذاء المسؤكؿ  الثالث:

ف منع ربما استحيا كتأذى في نفسو بالمنع إذ  فإف بذؿ حياًء مف السائل أك رياًء فيك حراـ عمى اآلخذ كا 
يرى نفسو في صكرة البخبلء ففي البذؿ نقصاف مالو كفي المنع نقصاف جاىو ككبلىما مؤذياف كالسػائل 

  .  1ق"  ىك السبب في اإليذاء كاإليذاء حراـ إال بضركرة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .4/205إحياء عمـك الديف، ق (1)
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 المطمب األوؿ
 السرلة

 أف كىػػك السػػمع اسػػتراؽ كمنػػو ، الخفيػػة كجػػو عمػػى الغيػػر مػػف الشػػيء أخػػذ كىػػك"  السػػرلة لغػػة :
       1ق ."  مستخفيا يستمع
ػرع فػي ذلػؾ كصػار خفػاء، فػي أخػذه لػو لػيس مػا أخػذ: "اصػطالحا  السرلة        مػف الشػيء لتنػاكؿ الش 
اِرؽم مف يأخذ الماؿ خفية مف حرز مثمو،    2ق "مخصكص كقدر مخصكص، مكضع   .  3ق َكالسك

جػراب  فػيمف جار لػو، اسػمو قتػادة بػف النعمػاف،  بيرؽ درعاً أطعمة بف  كىي خيانة لممسمميف فمما سرؽ 
دقيق فجعل الدقيق ينتثر مف خرؽ فيو، كخبأىا عنػد زيػد بػف السػميف، رجػل مػف الييػكد، فالتمسػت الػدرع 

ي ما أخذىا، كما لو بيا عمـ، فترككه كاتبعكا أثر الدقيق حتى انتيى إلػى منػزؿ عند طعمة فمـ تكجد كحم
فقالػت بنػك ظفػر: انطمقػكا بنػا إلػى  ،فقاؿ: دفعيا إلى طعمة، كشيد لو ناس مف الييكد ،الييكدي فأخذكىا

 ئ كبػر رسكؿ هللا صم ى هللا عميو كسمـ، فسألكه أف يجادؿ عف صاحبيـ كقالكا: إف لـ تفعل ىمؾ كافتضح 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱلى: افنػػزؿ قكلػػو تعػػ ،الييػػكدي، فيػػـ رسػػكؿ هللا صػػم ى هللا عميػػو كآلػػو كسػػمـ أف يفعػػل كأف يعاقػػب الييػػكدي

 ٚٓٔالنساء:  َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يمُّٱ

 .ثيماً أ طعمة بككنو خكاناً  اآلية فكصفت، (4)

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱقػاؿ تعػالى:  ،لناس بالباطلاؿ اكل مأنكاع أكىك مف   

 من زن ُّٱ، كقػػػػاؿ تعػػػػالى: ٜٕالنسػػػػاء:  َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن

كالباطػػل ىػػك كػػل طريػػق لػػـ تبحػػو الشػػريعة، فيػػدخل فيػػو: السػػرقة، ، " ٛٛٔالبقػػرة:  َّ جب هئ مئ
  .  5ق" كالخيانة، كالغصب، كالقمار، كعقكد الربا، كأثماف البياعات الفاسدة

                                                           

 .5/59فتحالقدٌر(1)

  .408/ 1المفردات في غريب القرآف، األصفياني، ق  (2)
   .6/180التفسير المنير، ق (3)
 .2/672أنظر الدر المنثكر في التفسير المأثكر  (4)

  .3/609البحر المحيط، ق(5) 
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 ىن ٱُّٱ، قػػاؿ تعػػالى: عػػة لمسػػرقة حتػػى ال تسػػكؿ ليػػـ انفسػػيـ بػػذلؾكقػػد جعمػػت الشػػريعة عقكبػػة راد

 َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين
 .ٖٛالمائدة: 

 :ةولنا مع ىذه اآلية ولف
 رقة في حيف قدمت الزانية عمى الزاني ؟اقدـ السارؽ عمى الس :ولا أ

قػكؿ هللا تعػالى:  فػي ر كقكعػاً أف السرقة في الرجاؿ أكثر، كالزنى في النساء أكثر، فقػدـ األكثػ"فالجكاب: 

ألف ىػػػذه الجريمػػػػة ال تػػػتـ إال بالرجػػػػل  ،ٕالنػػػور:  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ
لـ  إذا، كالمرأة ىى صاحبة المكقي ىنا، كبيدىا األمر فيو، ألف الرجل طالب كىى مطمكبة، فكالمرأة معاً 

 .   1ق" نيا فاتو مطمكبو كلـ تقع الجريمةتعطو نفسيا، كلـ تمكنو م
عكد كىػي شػاذة كلكػف يؤخػذ المقصكد اليد اليمنى لقراءة ابف مسػك  ":َّٱ مه  جه ُّٱ:ياا ثان

لتفسػػير حيػػث أخػػرج ابػػف جريػػر ، َكابػػف المنػػذر كأبػػك الشػػيخ مػػف طػػرؽ عػػف ابػػف مسػػعكد أنػػو قػػرأ بيػػا فػػي ا
 . 2ق" فاقطعكا أيمانيما

خصػػكص إلػػى مػػق عمػػى العضػػك المكاليػػد تط ،  نمػػا تقطػػع مػػف الرسػػ ا  تقطػػع كػػل اليػػد ك  ال" :ثالثػػاا 
     ، كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى لمكسػػػى عميػػػو الصػػػبلة كالسػػػبلـ المنكػػػب، كعمػػػى ىػػػذا العضػػػك إلػػػى مفصػػػل الكػػػي

 َّجن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك خكلك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ
، كال بػػيف  خػػبلؼ بػػيف السػػمي مػػف الصػػدر األكؿكالمػػراد مػػا كػػاف إلػػى مفصػػل الكػػي  ، كال، ٕٔالنمػػل: 

  . (3)"  إلى المرفق كال إلى المنكب السارؽ يككف إلى مفصل الكي  ال فقياء األمصار في أف  قطع يد 
 فػػيلػػـ تقطػػع كيكت قلػػـ تتحقػػ إذا، فممعقكبػػة شػػركط مقػػررة لقطػػعالػػيس كػػل سػػرقة يكػػكف فييػػا  :رابعػػاا 

 :كىذه الشركط ىي بالتعزير كالحبس كالجمد كالضرب
ماً  أف يكككف المسركؽ ماالً  -1  ال قطع فييا. يركالخنز  فسرقة الخمر، شرعاً  مقك 

                                                           

 التفسير الحديث.   (1)
  .5/296الدر المنثكر، ق(2) 
  .1/374ق تفسير آيات األحكاـ،(3) 
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عػػػاـ نمػػػا سػػػرؽ ليأكػػػل كلػػػـ يقطػػػع عمػػػر فػػػي إبػػػالجكع كالمضػػػطر لمسػػػرقة  أال يكػػػكف مضػػػطراً  -2
يػػك الػػذي كشػػيكة كمػػف غيػػر ضػػركرة ف نمػػا سػػرؽ ضػػركرة، كلكػػف مػػف سػػرؽ بطػػراً إف مػػف سػػرؽ أل المجاعػػة
 يقطع .
 لده أك سيده.ك  كأ هسرؽ ماؿ كالد عبداً  أك أال يككف السارؽ أباً  -3
 .سرؽ مف حرزأف يككف  -4
، كىػػك ربػػع دينػػار، أك ثبلثػػة دراىػػـ، أك مػػا يسػػاكييما عنػػد مالػػؾ كالشػػافعي، كأف يكػػكف نصػػاباً  -5

كفػي  ،: يقطػع فػي درىػـ فمػا فػكؽ يكقاؿ أبك حنيفة: ال قطع في أقل مػف عشػرة دراىػـ، كقػاؿ عثمػاف البتػ
  .  1قالفقو  السرقة أحكاـ مبسكطة في كتب

باإلنسػػػػاف،  ، كاسػػػػتخفافاً لسػػػػرقة قسػػػػكة مػػػػف اإلسػػػػبلـ ككحشػػػػيةة اعقكبػػػػ فػػػػيالتغمػػػػيظ  لػػػػيس :خامسػػػػاا 
نمػف يكيػدكف لئلسػبلـ،  -ا كبيتانػازكر  -لكجكده كمػا يقػكؿ ذلػؾ كاسترخاصاً  مػا ذلػؾ العقػاب ىػك الجػزاء كا 

ه اإلسبلـ مف أشنع الجرائـ، إذ ىك اعتداء عمى حرمػة اإلنسػاف،  العادؿ إزاء ىذا الجـر الشنيع، الذي يعد 
ذاك  عميػػو، كىػػك المػػاؿ.أعػػز  مػػا يحػػرص  فػػي كانػػت المدني ػػة الحديثػػة قػػد اسػػتخف ت بيػػذه الجريمػػة، حتػػى  ا 

مػػػف حيػػػث ىػػػك إنسػػػاف، كيرعػػػى  -اسػػتباحت سػػػرقة األمػػػـ كالشػػػعكب، فػػػإف اإلسػػػبلـ الػػػذي يحتػػـر اإلنسػػػاف
فإف اإلسبلـ ال يستخي  بيذه الجريمة، بل يضعيا مكضعيا بيف الجرائـ  دمو، كمالو كعرضة فيحرمتو 

 خت حت جت هبٱُّال تأخػػذه رحمػػة فػػيمف ال يػػرحـ النػػاس، كهللا سػػبحانو كتعػػالى يقػػكؿ: الغميظػػة، ك 

 .ٕٔ٘البقرة:  (2)َّ جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: ، قاؿ تعالىلمنبي النساء مبايعة كذكر النيي عف السرقة في  

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 كالنقصاف األمكاؿ في الخيانة عف النيي يتضمف يسرقف كال: "الرازي  قاؿ، ٕٔة: الممتحن َّ نئ

َرؽم : يقاؿ فإف العبادة، مف اِرؽِ  ِمفَ  َأس      3ق"  صبلتو مف سرؽ  مف السك

                                                           

  .2/38انظر: البحر المحيط، ق(1) 
  . 12/65أنظر: التفسير الحديث ق(2)  
، السمرقندي، ق (3)   .522/ 19 ، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، البقاعي، ق440/ 3انظر: بحر العمـك
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  زئ رئ ُّٱ: الممػؾ صػكاع سػرقكا أنيػـ عمػييـ رمى لمافي قصة يكسي عميو السبلـ  كذكرت السرقة

 .ٖٚيوسف:  َّ يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ

 حص مس خس  حس جس مخ ُّٱ :خكة صكاع الممؾ يخػرج مػف رحػل بنيػاميف قػالكاى األأفمما ر  

  حك جك مق مفحق خف حف جف جغمغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص

 السػػرقة، جريمػػة قػػبح عمػػى يػػدؿ كىػػذا األرض، فػػي الفسػػاد مػػف السػػرقة فجعمػػكا ، ٚٚيوسػػف:  َّخك

 .       كالمجتمع الفرد عمى أثرىا كمدى
بػف جبيػر كقتػادة:  قة التػي كصػفكا بيػا يكسػي عميػو السػبلـ، فقػاؿ سػعيدكاختمػي  فػي السػر "قاؿ البغػكي: 
كقػاؿ مجاىػد: إف يكسػي  ،كسػره كألقػاه فػي الطريػق لػئبل يعبػدك  أمو صنـ يعبده فأخذه سراً  كاف لجده أبي

كقػاؿ سػفياف بػف عيينػة: أخػذ دجاجػة مػف الطيػر  ،خذ بيضة مف البيت فناكليا السائلفأ جاءه سائل يكماً 
  .  1ق" الطعاـ مف المائدة لمفقراء يخبئكقاؿ كىب: كاف  ،ي بيت يعقكب فأعطاىا سائبلً التي كانت ف

منزلػػػػة، حيػػػػث سػػػػرقتـ  "أي: َّٱمف خف حف جف جغمغ مع جع  مظ حط مض خض ُّ

أي: مػػػػف أمػػػػر  َّ خك  حك جك مق ُّ، أخػػػػاكـ مػػػػف أبػػػػيكـ، ثػػػػـ طفقػػػػتـ تفتػػػػركف عمػػػػى البػػػػريء

  .  2ق "ييكس
أىػػل اإليمػػاف  كىكػذا ينبغػػي أف يكػكف  ضػػب،عنػد الغ نيػػوأدليػػل عمػى حمػػـ يكسػي كت قمػت كفػػي ىػذا
عمػػػييـ أف يككنػػػكا حممػػػاء، عمػػػييـ أف يككنػػػكا مػػػف الصػػػابريف ضػػػابطي الػػػنفس غيػػػر  كأىػػػل العقػػػل الػػػراجح،

المتيكريف؛ فيكسي عميو السبلـ نبي عاقل كريـ ليس سػريع الغضػب كال سػريع االنفعػاؿ؛ بػل ىػك ىػادئ 
 ع مف الكممات الشديدة البلذعة.يستمع كيصبر عمى ما يبلقي مف األذى، كعمى ما يسم

، بػل يصػبر كيتريػث، كينظػر بعػد ذلػؾ ينبغي أف يتحمى المسئكؿ عػف العمػل يتحمػى بػالحمـكىكذا 
 ىل األمر ىذا يستحق المعاقبة عمى فعمو أك ال يستحق.

 
 
 

                                                           

  .2/506تفسير البغكي، ق(1) 
  .6/205محاسف التأكيل، ق (2)
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 المطمب الثاني
 الغصب

   . (1) " ظمًما الشيء أخذ  - الصاد بكسر - يغِصبم  غصب مصدر" الغصب لغة : 
رًا ِبَغي ِر َحقَ  كف" :  الغصب اصطالحا ِتيبَلءم َعَمى َحقِ  َغي ِرِه َقي    .  2ق"  الطالب يةاَكىمَك االس 

ف السػرقة أث يختمي عف السرقة حي كسيمة مف كسائل الكسب الحراـ الذي نيت عنو الشريعة ، ك كىك 
، بسػبب كجػكد سػمطة كقػكة لك كجػأىذا فيككف عمى كجو عبلنية دكف خكؼ  ماأء تككف عمى كجو الخفا

 المحػاربيف" فساد ك قطاع الطريػق ك قكة عصابة مف عصابات اإلأمطة حكـ كممؾ كسم  المعتديمع ىذا 
 .لتيفالحاف عف كبل آكقد تحدث القر  "

الغصػػب تحػػت سػػمطة الممػػؾ كمػػا فػػي سػػكرة الكيػػي فػػي قصػػة الخضػػر كمكسػػى  ولػػى:الحالػػة األ 
عمييمػػا السػػبلـ يخػػرؽ السػػفينة فقػػاؿ لػػو  ف الخضػػرأى مكسػػ أاجػػلمػػا ركبػػا فػػي السػػفينة فتف عمييمػػا السػػبلـ

لػػػػػػو   كؿَ أثػػػػػػـ لمػػػػػػا ،  ٔٚالكيػػػػػػف:  َّ حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط ُّٱ متعجبػػػػػػاً 

  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك  ُّٱ ـ فعػػل ذلػػؾ قػػاؿ لػػوالخضػػر ِلػػ

فاسد الظالـ ىك الحامل الفكاف ىذا الممؾ ، ٜٚالكيف:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن

يػـك الحكػاـ لكثػرىـ األممؾ يبلحق المسػاكيف عمػى لقمػة عيشػيـ، كمػا ف يصنع ذلؾ، ىذا األمخضر عمى 
 يلػػذا ف يعينػػكىـ يبلحقػػكىـ فػػي الفتػػاتأمػػف  ذيف يغتصػػبكف حقػػكؽ الضػػعفاء كالمسػػاكيف فبػػدالً مػػالظممػػة ال

  .يقتاتكف منو ىـ كأكالدىـ
 :واآلية السابقة فييا لطائف وفوائد

كالمسكيف يجد كلكػف ال يكفػي حاجياتػو  د شيئاً فالفقير ال يج ،مف الفقير حسف حاالً أالمسكيف  -1
 كمع ذلؾ ليـ سفينة كيعممكف بيا. ،نيـ مساكيفأية ذكرت فاآل

 ري ٰى ين ىن نن ُّٱ : حيػػػػث حػػػػذؼ النعػػػػت فػػػػي قكلػػػػويجػػػػاز بالحػػػػذؼإيػػػػة فػػػػي اآل -2

لمسػػػػفينة التػػػػي ركػػػػب فييػػػػا ىػػػػك ؛ بػػػػدليل أف خػػػػرؽ الخضػػػػر ، أي كػػػػل سػػػػفينة صػػػػالحةَّ مي زي

نما يأخذ الصحيحةمعيبة التي ؛ ألف الممؾ ال يأخذ الكمكسى  .  3ق فييا الخرؽ كا 
                                                           

 .(3/65المعجمالوسٌط،)(1)

  .5/238المغني البف قدامة، ق (2)
  .3/163انظر: أضكاء البياف ،ق (3)





141 
 

 الفصل الجاني أنواع كسب املال غري املشروع

مف باب دفع أشد الضرريف بأخفيمػا،  فعل فقد فعل الخضر ما ،تشير إلى قاعدة فقيية يةاآل -3
ده يأخذ مف كمنو يؤخذ فائدة عظيمة كىي إتبلؼ بعض الشيء إلصبلح باقيو، كاألطباء يعممكف بو، تج

 .أك في الرأس، أك ما شابو ذلؾ عيبًا في الكجو، الفخذ قطعة فيصمح بيا
َدَمػر كخػرب فػبل بػأس أف يبػاع بعضػو كيصػرؼ  إذاأف الكقػي  -رحميػـ هللا  -كأخذ منو العممػاء 

  .  1ق في إصبلح باقيو ثمنو
كىػك أنػو لػك  رأى فيو صبلحاً  إذاكقاؿ الفقيو أبك الميث فيو دليل أف لمكصي أف ينقض ماؿ اليتيـ 

 طمػع فييػا بعػض السػبلطيف فػأراد أف يخػرب بعضػيا ليبقييػا لميتػيـ جػازكانت لو دار نفيسػة فخػاؼ أف ي
   .  2قذلؾ 

كقػػػػػػػاؿ  ،أي: أمػػػػػػػاميـ َّ ىنٱُّكممػػػػػػة  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -4

  .  3ق فيك مشترؾ لفظي ،كارى عنؾ سكاء كاف خمفؾ أـ قدامؾ: ىك اسـ لما تثعمب
انكا يعتػػدكف عمػػى القػػكـ الػػذيف كػػجكج أكة الجماعػػة أك العصػػابة كيػػأجكج كمػػالغصػػب بقػػ الحالػػة الثانيػػة:
ا لذي القرنيف حاليـ كطمبكا منو ، كقد كاف ىؤالء الضعاؼ شكك يبكا خيراتيـ كيأخذكا أمكاليـالضعفاء فين

 مع جع  مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱمقابػػػػػل مػػػػػاؿ يبذلكنػػػػػو ليػػػػػـ   ف يبنػػػػػي ليػػػػػـ سػػػػػداً أ

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 .ٜ٘ – ٜٗالكيف:  َّ خن حن جن  مم خم حم

 .     مػػػا جعمنػػػي متمكنػػػًا فيػػػو: مػػػف القػػػكة، كالحيمػػػة، كالمػػػاؿ كالعتػػػاد " :أي َّٱمل خل حل جل مك ُّ

بقػػػػػػكتكـ البدنيػػػػػػة، كمعػػػػػػكنتكـ  :أي َّٱحم جم ُّ ،ممػػػػػػا تعرضػػػػػػكنو عمػػػػػػيك مػػػػػػف الخػػػػػػراج َّ هل ُّ

  .  4ق"  جدارًا كحاجزًا حصيناً  َّٱحن جن  مم خم ُّالجسمانية 

كالممػؾ الػذي يأخػذ كػل سػفينة غصػبا، ىػذا  ،الممػؾ الصػالح ذي القػرنيف ،قمت كشتاف بيف الممكيف
ػػ دكف مقابػػل، ىػػذا ر كيبنػػي دكف مقابػػل كيحػػارب الفسػػاد كالظمػػـ كذلػػؾ يمػػص دمػػاء النػػاس بالمجػػاف ك يعمِ 

                                                           

  .1/121تفسير العثيميف، ق (1)
  .2/358تفسير السمرقندي، ق (2)
  .2/138السراج المنير، ق (3)

  .1/364أكضح التفاسير،ق(4) 
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نمػا يػرحـ هللا مػف عبػاده هللا الرحمػاء، كذلػؾ شػر كنقمػة ال يتػكرع كال يػرحـ كمػف ال ا  ك  ،رحمة عمػى النػاس
 يرحـ ال يرحـ.

 رت يب ىب نب مب زبُّٱ :الحرابة في قكلو تعالى ةآيفي  كذكر الغصب تعريضاً 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 .ٖٖالمائدة:  َّ ىن نن منرنزن يلاممم ىل مل يك مكىك لك اك

ػػرني يفنزلػت ىػػذه اآل ، كبػو يشػػعر صػػنيع البخػاري إذ تػػرجـ بيػػذه يػػة فػي شػػأف حكػػـ النبػي ملسو هيلع هللا ىلص فػػي العم
ػرني يفَ ، كأخػرج َعِقبػو حػديث أنػس ية مف كتػاب الت فسػيراآل كنػص  الحػديث مػف مكاضػع  ،بػف مالػؾ فػي العم

ـّ أتػوا رسػوؿ هللا      لدـ عمى الّنبي ):مف صػحيحو  قػالوا لػد ف َنَفػر مػف ُعْكمػٍل َوُعَرْيَنػة ف سػمموا ثػ
فخرجػوا فييػا  ،وأبواليػا فييػا فاشػَربوا ألبانيػاىذه َنَعػـ لنػا فػاْخُرجوا  استْوَخْمَنا ىذه األرض، فقاؿ ليـ:
واَفَشِرُبوا مف أبواليا وألبانيا واستَ  فبعػث رسػوؿ  ،واطََّرُدوا الّذْود وارَتػّدوا ، َفَمالوا عمى الّراعي فقتموهَصحُّ

ػػل  ، فمػافػػ دركوىـ ولػد أشػػرفوا عمػى بالدىػػـ ، بعػػث جريػَر بػػف عبػد هللا فػػي خيػلفػي آثػارىـ  هللا  َتَرجَّ
ـّ ، فُقطعػػت أيػػدييـ وأرجُميػػـ َوُسػػِمَمْت أْعُيػػُنيـ بمسػػامى ِجػػيء بيػػـ، فػػ مر بيػػـالّنيػػار حّتػػ ير أحميػػت، ُثػػ

 .   (1) (ُقوف فما ُيسَقْوف حتَّى ماُتواوليل : أمر بيـ فُ ْلُقوا في الحّرة يستسْ  ،حَبسيـ حّتى ماتوا
اإلسػبلـ سػكاء كػاف ي دار عامة لكل مف يفعل ىذا العمل الشػنيع فػ يةأف ىذه اآل -كهللا أعمـ -كالظاىر"

بيذا التشديد في العقاب لسد ذريعة ىذه المفسػدة، كىػي إزالػة  يةكهللا تعالى أنزؿ ىذه اآل، مسمما أك غيره
  .  2ق" األمف مف بيف ربكع الدكلة، كاضطراب الناس فييا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4610 ح،6/52،  نما جزاء الذيف يحاربكف هللا كرسكلوإباب  كتاب التفسير ،  ركاه البخاري ، (1)
  .1/506التفسير الكاضح، ق (2)
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 المطمب الثالث
 الرشوة

   .  1ق"  يدما يعطيو الشخص آلخر ليحكـ لو، أك يحممو عمى ما ير "كىي: 

 َّيل ىل مل خل ُّ مة الييكد حيث قاؿ هللا فييـأكقد اشتيرت الرشكة بيف 

 نتشار.، أكالكف فيك يفيد الكثرة كاإلة المبالغة في قكلو تعالى سماعكف لى صيغإ، كانظر ٕٗالمائدة: 

" قػاؿ:  َّيل ىل مل خل ُّكأخرج الطبري بسنده الحسف عف قتػادة: 

 .   2ق"كانكا يسمعكف الكذب كيقبمكف الرشىكاف ىذا في حكاـ الييكد بيف أيديكـ، 

 هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّكقاؿ تعالى عنيـ: 

  خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت

 كقد ركي ىذا ،عمى األحكاـ كتحميل الحراـ كي كانكا يأخذكف الرشا،  ٖٙ - ٕٙالمائدة:  َّ مس

     .  3قعف عمر كعثماف كعمي كابف عباس كأبي ىريرة كمجاىد 
أحػػػدىـ برشػػػكة جعميػػػا فػػػي كمػػػو فأراىػػػا إيػػػاه كتكمػػػـ  كعػػف الحسػػػف: كػػػاف الحػػػاكـ فػػػي بنػػػى إسػػػرائيل إذا أتػػػاه

 .   4ق بحاجتو فيسمع منو كال ينظر إلى خصمو، فيأكل الرشكة كيسمع الكذب
فػي األحكػاـ ، ففسػدت بينيػا أمػكر المعػامبلت  كي فأمة الييػكد أمػة فاسػدة  كانػت تعػيش بالمحابػاة كالرشػا

كرؤساؤىـ عصر التنزيل كػذابيف أكػاليف لمسػحت مػف رشػكة  ستبدلت الطمع بالعفة ككاف أحبارىـككذلؾ ا
 .   5ق كغيرىا مف الدناءات  كما ىك حاؿ اسبلفيـ

 من زن ُّٱفقاؿ سبحانو   كي مة مف مشابية الييكد في التعامل بالرشاكقد حذر هللا ىذه األ

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن

 َّٱمي زي ري ٰىُّكضح التفاسير : أيقكؿ صاحب ،  ٛٛٔالبقرة:  َّ هئ مئ

                                                           

  .6/183تفسير القرطبي، ق (1)
  .2/181الصحيح المسبكر في التفسير بالمأثكر، ق(2) 
  .1/376انظر: تفسير آيات األحكاـ، ق (3)

  .2/132تفسير الكشاؼ   ق(4) 
  .6/120انظر: تفسير المراغي، ق (5)
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الضمائر:  يالنفكس عديم يفيكىذا مشاىد؛ يفعمو بعض ضع ،باألمكاؿ عمى سبيل الرشكةليـ  تمقكا"

ـ بالباطل كالظم َّٱخئُّ ،ليقتطعكا بذلؾ ماؿ إخكانيـ -ممف ال خبلؽ ليـ  -فيرشكف أمثاليـ 

 . 1ق "مًا إذا طكلب فيو بالكفاء: عجز عف األداءا كيخشاه، كليخي يك فميحذر ىذا كليتجنبو مف يؤمف ب
صػحاب كػبعض القضػاة  كأ مػر ككقعػكا فيػوألمػة المباركػة مػف استسػيمكا ىػذا اىناؾ مف ىػذه األ فمؤلسي
انَُّو َل َيْرُبو َلْحـل َنَبَت ِمْف ُسػْحٍت ِإلَّ َكاَنػِت " ف ىذا الماؿ سحت ك حراـ أكال شؾ ، المكظفيفك صب المنا

   .   2ق"ْوَلى ِبوِ النَّاُر أَ 
فعػػف َعْبػػِد هللِا ْبػػِف ، كالرشػػكة مػػف كبػػائر الػػذنكب كصػػاحبيا ممعػػكف  كالمعنػػة كالطػػرد مػػف رحمػػة هللا

 .   (3)« َلْعَنُة هللِا َعَمى الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي: »-   -َعْمٍرو َلاَؿ: َلاَؿ َرُسوُؿ هللِا 
ـَِلَعَف هَُّ الرَّ »ية اكفي رك     . (4) «اِشَي، َواْلُمْرَتِشَي ِفي اْلُحْك

 . (5) الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشَي َوالرَّاِئَش، َيْعِني الَِّذي َيْمِشي َبْيَنُيَما -   -َوَعْف َثْوَباَف َلاَؿ: َلَعَف َرُسوُؿ هللِا 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ :اكف عمييمػػا فػػي قكلػػو عػػز مػػف قائػػلكىػػي مػػف اإلثػػـ كالعػػدكاف المػػذيف نيػػى هللا سػػبحانو كتعػػالى عػػف التعػػ

 .ٕالمائدة:  َّ حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ ُّ

كقػػد تسػػمى الرشػػكة بغيػػر اسػػميا فتسػػمى ىديػػة كمػػا صػػاركا يسػػمكف الخمػػر بغيػػر اسػػميا، فتعطػػى لمػػف لػػو 
ر اسميا ال ليحقق مصمحة ما ليذا الراشي ال يستحقيا كفي الحقيقة تغي ك مكظيأك كاؿ أسمطة كقاض 

 حن جن مم خم ُّٱ :لفػػا  حاكلتػػو بمقػػيس مػػع سػػميماف فقالػػتكىػػذا التبلعػػب باأل، يغيػػر حكميػػا

كلكنيػػػػا كانػػػػت رشػػػػكة لمسػػػػككت عػػػػف الباطػػػػل فمػػػػـ يقبميػػػػا ،  ٖ٘النمػػػػل:  َّ جه هن من خن
 سميماف عميو السبلـ .  

 

                                                           

  .1/34أكضح التفاسير،ق (1)
  ، كقاؿ األلباني صحيح.2/512باب ما ذكر في فضل الصبلة، ق كتاب الصبلة ،  الترمذي، سنف (2)

 .6532 ، ح2/164مسند أحمد، ق(3) 
ـِ  كتاب الكبائر،  صحيح بف حباف،(4)  َكا َكَة ِفي َأح  َمَل الرِ ش  َتع  ـَ َمِف اس  م َعَمي ِو َكَسمك َطفي َصمكى ّللاك ِف ال ممص  رم َلع  باب ِذك 
ِمِميَف، قال مم    .  3754ك 3753حق« المشكاة» - ، قاؿ األلباني صحيح لغيره 11/467س 

، ق(5)  َمدم  .3755، كصححو األلباني في مشكاة المصابيح، ح22762 ، ح5/279َرَكاهم َأح 
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ايا ىػد"  ، لثبػكت النيػي عػف ذلػؾ ال يجكز لممكظػي قبػكؿ ىديػة لػيس ليػا سػبب إال ككنػو مكظفػاً ك 
كقرابػػػة أك مصػػػاىرة قديمػػػة أك  أمػػػا إذا كػػػاف لميديػػػة سػػػبب ال يتعمػػػق بككنػػػو مكظفػػػاً  ، (1)" العمػػػاؿ غمػػػوؿ 

 حديثة فبل بأس بيا حينئذ لبعدىا عف معنى الرشكة.     
كقػد بػيف ملسو هيلع هللا ىلص فػي نفػس الحػديث السػبب  ،بياف أف ىػدايا العمػاؿ حػراـ   الحديثكفي  " :قاؿ النككي 

بخػػبلؼ اليديػػة لغيػػر العامػػل فإنيػػا مسػػتحبة، كقػػد سػػبق بيػػاف  يػػةاليديػػة عميػػو كأنيػػا بسػػبب الكال فػػي تحػػريـ
  .  2ق" حكـ ما يقبضو العامل كنحكه باسـ اليدية كأنو يرده إلى ميديو فإف تعذر فإلى بيت الماؿ

ستطيع لو ال ي فاسد أك ظالـ ليأخذ حقاً ية لى صاحب كالإ ف يدفع ماالً أنساف اإل إذا اضطركلكف 
 خذ دكف المعطي.عمى اآل كاف ىذا حراماً  أك يكي عف نفسو شراً  ال بذلؾإميو عصكؿ حال

كليػذا قػاؿ العممػاء : إف مػف أىػدى ىديػة لػكلي أمػر "ففي فتاكى شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو هللا، قػاؿ: 
فييػػا النبػػي  لػػاؿ ليفعػل معػػو مػػا ال يجػػكز كػػاف حرامػػا عمػى الميػػدي كالميػػدى إليػػو كىػػذه مػػف الرشػػكة التػي

ف ما إذا أىدأ لو ىديػة ليكػف ظممػو عنػو أو ليعطيػو (، إلى أف لاؿ،)  : لعف هللا الراشي والمرتشي 
 .  (3)" حقو الواجب كانت ىذه اليدية حراما عمى اآلخذ وجاز لمدافع أف يدفعيا إليو

كف لمرجػػل حاجػػةل عنػػد السػػمطاِف، فيسػػأَلوم أف  مػػف السػػحِت أف  يأكػػَل الرجػػلم بجاِىػػِو، بػػأف  يكػػ" قػػاؿ العممػػاِء: 
ذمىا َكَة يأخم ِضَييا لو إالك ِبرش  ِضَييا لو، فبل َيق   .  4ق "َيق 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .23601 ، ح5/424مسند أحمد، ق (1)
  .12/219شرح النككي عمى صحيح مسمـ، باب تحريـ ىدايا العماؿ، ق (2)

  .31/236مكع الفتاكى، قمج(3) 
  .7/342تفسير المباب في عمـك الكتاب ، ق(4) 
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 رابعالمطمب ال
 الربا

الزيػػادة كىػػك مػػأخكذ مػػف ربػػا يربػػك إذا نمػػا كزاد عمػػى مػػا كػػاف، كغالبػػو مػػا كانػػت  ىػػك:  الربػػا لغػػة 
ـ تربي؟ فكاف الغريـ يزيػد فػي عػدد المػاؿ، كيصػبر الطالػب عميػو العرب تفعمو مف قكليا لمغريـ أتقضي أ

  .  1ق
 .  (2) عكض مف يقابميا عما خالية المتعاقديف ألحد مخصكصة زيادة الربا اصطالحا :

  أنواعو 
حػل  إذاك ربا الجاىمية، ذلؾ أف الرجػل مػنيـ كػاف يكػكف لػو عمػى رجػل مػنيـ مػاؿ فػأىك ربا النسيئة  -1

   . تأخيرزيد عميو في الديف مقابل الفي ،حبو، فيقكؿ المديف: أخر عني دينؾاألجل طمبو مف صا
الُبػر بػالُبر مػثال  )كىػك المنصػكص عميػو فػي حػديث:  ك ربػا الفضػلأالبيكع، ا كيقابل ربا النسيئة رب -2

بمثػػل يػػدا بيػػد، والػػذىب بالػػذىب مػػثال بمثػػل يػػدا بيػػد، والفضػػة بالفضػػة مػػثال بمثػػل يػػداا بيػػد، والشػػعير 
فمػف  شعير مثال بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثال بمثل يدا بيد، والمم  بالمم  مثال بمثػل يػدا بيػد،بال

 . (3) (زاد أو استزداد فقد أربى 
 إذا كانػػت بمثميػػا كقمػػحكقػػد اتفػػق العممػػاء عمػػى أف بيػػع ىػػذه األصػػناؼ البػػد أف يكػػكف بغيػػر زيػػادة 

ذابقمح، كالبد مف قبضيا، ك   شػعير جػاز الزيػادة، كالبػد مػف القػبض فػي المجمػس،اختمي الجنس كقمح ب ا 
كمػػا يماثػػل ىػػذه األصػػناؼ يكػػكف ليػػا مثػػل حرمتيػػا كػػاألرز، كالزيػػت كنحػػك كالتػػأخير يسػػمى ربػػا النكسػػاء، 

   4ق "قد دكف في كتب الفقو طكيبلً  ذلؾ، كقد اختمفكا في تعييف ما يماثميا اختبلفاً 
 فػػي، فػػالجمي حػػـر لمػػا فيػػو مػػف الضػػررنكعػػاف: جمػػي كخ الربػػا " إعػػبلـ المػػكقعيف" قػػاؿ ابػػف القػػيـ فػػي   

، ألنػو ذريعػة إلػى الجمػي، فتحػريـ األكؿ قصػداً  كتحػريـ الثػاني كسػيمة، فأمػا الجمػي:  العظيـ، كالخفي حػـر
  .  5قالخفي فيك ربا الفضل ماأك  ،فربا النسيئة
حتػى صػار الربػا ،  " صربػا الجاىميػة بشػكل خػا" العػالـ عامػة كالمسػممكف مػنيـ فػي الربػا  كاليكـ ارتكس

ـ  كػل األقطػار، كىػذا ممػا  ،ال يكاد يتفم ت منو أحد عاماً  ببلءً  كال سيما في ظل نظػاـ المصػارؼ الػذي عػ
                                                           

  .1/379تفسير المحرر الكجيز، ق (1)
 (.4/87بدائعالصنائع)(2)

 .1584  ح5/568ق الصرؼ كبيع الذىب بالكِرؽ،، باب المساقاة كتاب صحيح مسمـ،  (3)
  .3/1406زىرة التفاسير، ق(4) 
  .5/93ق إعبلـ المكقعيف انظر: (5) 
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كشي هللا عف غيبو لرسكلو صم ى هللا عميو كسم ـ فقاؿ في حديث ركاه اإلماـ أحمد عف الحسف عف أبي 
ي عمى الناس زماف ي كموف فيػو الربػا، فقيػل لػو: لاؿ رسوؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ ي ت" لاؿ: ىريرة 

 .ممنا كيعفيناف يسأ هللاؿ أنس ، (1) " الناس كّميـ؟ لاؿ: مف لـ ي كمو نالو غباره
كيظػػف بعػػض النػػاس أف االشػػتغاؿ بالربػػا كسػػيمة سػػيمة كناجعػػة لجمػػع المػػاؿ ك الحصػػكؿ عميػػو لكػػف هللا 

 .ٕٙٚالبقرة:  َّ مث زث رث يت ىت ُّٱ: تبارؾ كتعالى تكعد بمحق الربا فقاؿ سبحانو
الكريمػة بأنػو يمحػق الربػا أي: يذىبػو بالكميػة مػف يػد صػاحبو أك يحرمػو بركػة مالػو  يػةصرح فػي ىػذه اآل"

 حب جب ٱُّٱٱ: كقػد قػاؿ هللا تعػالى،   2ق" الدنيا كيعاقبو عميو يـك القيامػةفبل ينتفع بو، بل يعذبو بو في 

:  َّٱحج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب يػػػػػة م ِ كحِ  حػػػػػريـ الربػػػػػاهللا صػػػػػرح بتك، ٜٖالػػػػػرـو

كذلػؾ أنيػـ قاسػكا الربػا  "،ٕ٘ٚالبقػرة:  َّ ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱٱكفرؽ بينيما بقكلػو: ،البيع
بػػػا محػػػض  عمػػػى البيػػػع كىػػػذا قيػػػاس فاسػػػد فػػػالبيع ال يكػػػكف إال لحاجػػػة كىػػػك معاكضػػػة ال غػػػبف فيػػػو، كالر 

دفع ثمنػػو فػػي مػػف الطعػػاـ كيػػ فمػػف يشػػتري شػػيئاً ، اسػػتغبلؿ لحاجػػة المضػػطر، كلػػيس لػػو مقابػػل كال عػػكض
الحاؿ، ىك محتاج إليو فػي األكػل أك البػذر أك أي انتفػاع يصػكف بػو حياتػو كجسػده، أمػا مػف يرابػي، فػبل 

يف كقػػت حمػػك  يػػادة عػػف أصػػل الػػد  نمػػا يأخػػذ الز  ؿ أجػػل الكفػػاء بػػدكف مقابمػػة شػػيء، يعقػػد عقػػد معاكضػػة، كا 
بػػة، كأخػػذ الفائػػدة المصػػارؼ اليػػـك تشػػبو فػػي عمميػػا أفعػػاؿ الجاىميػػة بتجميػػع الفكائػػد المتراك  كمػػة أك المرك 

با أضعافا مضاعفة   . 3ق"كفائدة الفائدة مع مركر السنكات، فصار حممة أسيـ المصرؼ يأكمكف الر 

  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ :بقكلػػػو المتعامػػل بالربػػػا محػػارب هلل و فالربػػا مػػف اكبػػػر الكبػػائر 

 مخ محجخ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

كلعمر هللا ال ،  ٜٕٚ – ٕٛٚالبقرة:  َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس
     ،فيػػك كبيػػرة مػػف أكبػػر الكبػػائر كصػػاحبو ممعػػكف  ، كرسػػكلو أدري كيػػي يستسػػي  مسػػمـ أف يكػػكف محاربػػاً 

  . (4) " لعف رسوؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ آكل الربا وموكمو وكاتبو وشاىده لاؿ ىـ سواء" 
 
 

                                                           

 ، كصححو الشيخ أحمد شاكر . 10415 ، ح2/494مسند أحمد، ق(1) 
  .1/713تفسير القرءاف العظيـ البف كثير، ق (2)
  .3/87التفسير المنير لمزحيمي، ق (3)

 ، كصححو األلباني.5103 ، ح7/148ق كتاب الكبائر، باب لعف المرابي، سنف النسائي،(4) 
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هللا بأف آكل الربا ال يقكـ أي: مف قبره  كصرح، كف ثمآازركف خذ كالمعطي كالشاىد كالكاتب كميـ ك فاآل

 حم جم يل ىل مل خلُّٱ ،ي يتخبطو الشيطاف مف المسالقيامة إال كما يقكـ الذ يكـ

 ٕ٘ٚالبقرة:  َّجي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم

 خذاً أالربا  ف بعض المسمميف يستسيمكف أالكعيد الشديد إال لمحرمة، ك ا كبالرغـ مف كل ىذه لنصكص
 . كعطاءً 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ :كمػػو، قػػاؿ سػػبحانوء هللا الييػػكد يأكمكنػػو كيتعاطكنػػو بيػػنيـ  كيحتػػالكف ألافػػي أعػػد كقػػد كػػاف الربػػا مشػػتيراً  
 جغ مع جع مظ مضحط  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ
 .ٔٙٔالنساء:  َّمغ

أف هللا قد نياىـ عف الربا فتناكلكه كأخذكه، كاحتالكا عميو بػأنكاع مػف الحيػل كصػنكؼ  "ابف كثير أي: قاؿ
  .  1ق "الشبو مف

ـُ "  لػاؿ عميػو الصػالة والسػالـ :، بل قػد حتى الدرىـ الكاحد مف الربا حراـ، كالربا قميمو ككثيره حراـ ِدْرَىػ

ػػػا َأَشػػػػدُّ َعَمػػػى هللِا ِمػػػػْف ِسػػػتٍّ َوَثاَلِثػػػػيَف  زنيػػػة  جع حطمظ مض ٱُّٱأمػػػػا قكلػػػو تعػػػػالى: ،  (2) " َربا

يحكػػي جػػاء ، " ٖٓٔآؿ عمػػراف:  َّ مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع

مػا أف تزيػد، فػبل عيـ كحاليـ في الرباكاق ، إذ كاف الرجل يحل أجل دينو، فيقكؿ لممديف: إما أف تقضي كا 
  .  3ق"يزاؿ يؤخره كيزيد في دينو حتى يستغرؽ ماؿ المديف، فنيكا عف ذلؾ 

 : حكمة تحريمو
لمنػاس  القرض الحسػف ففيػو إعانػة كمسػاعدة ؟ ليس صكرة مف صكر ئل ما حكمة تحريـ الربافإف قاؿ قا
  :  قاؿ رحمو هللا ،ىذا الفخر رازي في تفسيره فيجدكف مف يقرضيـ، فيجيب ع الذيف ال
الربا يقتضي أخذ ماؿ اإلنساف مف غير عػكض؛ ألف مػف يبيػع الػدرىـ بالػدرىميف يحصػل لػو  -1

كمػاؿ اإلنسػاف متعمػق بحاجتػو، كلػو حرمػة عظيمػة،  فكجػب أف يكػكف أخػذ  ،زيادة درىـ مف غير عكض
 ف غير عكض محرمًا.مالو م

                                                           

  .2/467كثير، ق تفسير القرءاف العظيـ البف(1) 
 .األلباني كصححو،5130 ، ح7/363باب قبض اليد عف األمكاؿ المحرمة، قكتاب المحرمات ، شعب االيماف،  (2)

  .1/406تفسير البحر المديد، ق(3) 
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 إذاأف االعتماد عمى الربا يمنػع النػاس عػف االشػتغاؿ بالمكاسػب، كذلػؾ ألف صػاحب الػدرىـ  -2
تمكف بكاسطة عقد الربا مف تحصيل الدرىـ الزائد نقدًا كاف أك نسيئة خي عميو اكتسػاب كجػو المعيشػة، 

كمف  ،إلى انقطاع منافع الخمقفبل يكاد يتحمل مشقة الكسب كالصناعات الشاقة كالتجارة، كذلؾ يفضي 
   .المعمكـ أف مصالح العاَلـ ال تنتظـ إال بالتجارات، كالحرؼ، كالصناعات، كالعمارات

حػـر طابػت النفػكس  إذاأنو يفضي إلى انقطػاع المعػركؼ بػيف النػاس مػف القػرض؛ ألف الربػا  -3
عمػػى أخػػذ الػػدرىـ بػػدرىميف كلػػك حػػل الربػػا لكانػػت حاجػػة المحتػػاج تحممػػو  ،بقػػرض الػػدراىـ كاسػػترجاع مثمػػو

 فيفضي ذلؾ إال انقطاع المكاساة كالمعركؼ كاإلحساف، كىذا ىك الجانب األخبلقي.
أف الغالب أف المقرض يككف غنيًا كالمستقرض يككف فقيرًا، فػالقكؿ بتجػكيز عقػد الربػا تمكػيف  -4

 .ا ىك الجانػب االجتمػاعيَمف  يأخذ مف الفقير الضعيي مااًل زائدًا، كذلؾ غير جائز برحمة الرحيـ، كىذ
كمعنى ىذا أف الربا فيو اعتصار الضعيي لمصمحة القكي، كنتيجتػو أف يػزداد الغنػي غنػى كالفقيػر فقػرًا، 
ممػػا يفضػػي إلػػى تضػػخـ طبقػػَة مػػف المجتمػػع عمػػى حسػػاب طبقػػة أك طبقػػات أخػػرى، ممػػا يخمػػق األحقػػاد 

  .  1قكالضغائف، كيكرث نار الصراع بيف المجتمع بعضو ببعض 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .  77-7/76انظر: مفاتيح الغيب، ق(1) 
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 المطمب الخامس
 الميسر

  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص ُّٱ: قاؿ تعالى
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف جف

 .ٜٕٔالبقرة:  َّ حم

  .  1ق ": القمار بالقداح في كل شيء، ثـ غمب في كل مقامرة  ال َمي ِسرم في أصل المغة"
 يف :في اشتقاقو عمى كج كاختمي

كثانييػا ، لماؿ بيسر كسيكلة مف غير كػد كال تعػباالرجل  و مف اليسر ألنو أخذأحدىا قاؿ مقاتل اشتقاق
يقاؿ يسركا الشيء أي اقتسمكه فالجزكر نفسػو يسػمى ميسػرًا  قتساـكاالقاؿ ابف قتيبة الميسر مف التجزئة 

    .  2ق  ألنو يجزأ أجزاء فكأنو مكضع التجزئة كالياسر
 :تو في الجاىمية صف

باألقداح أك األزالـ كىي عشرة، سػبعة  فة الميسر في الجاىمية  فقد كاف ما صكأ "قاؿ الزحيمي : 
ػػل ال نصػػيب ليػػا، كػػانكا يشػػتركف جػػزكرا نسػػيئة  " يكتػػب عمػػى كػػل كاحػػد منيػػا نصػػيب معمػػكـ، كثبلثػػة غف 

أقساـ، كيجعمكف األقداح العشرة في كيس  10قسما أك  28كينحركنو قبل أف ييسركا، كيقسمكنو  " ألجل
خص ثقة منيـ، كيدخل يده، فيخرج منيا األقداح، فمف خرج لو قدح مف ذكات األنصػباء أخػذ يحركيا ش

ككانكا يدفعكف تمؾ  ،نصيبو، كمف خرج لو قدح مما ال نصيب لو، لـ يأخذ شيئا، كغـر ثمف الجزكر كمو
    . 3ق "األنصباء إلى الفقراء كال يأكمكف منيا، كيفتخركف بذلؾ، كيذمكف مف لـ يشترؾ معيـ

 ما يدخل في الميسر:
كيػػدخل فػػي عمػػـك الميسػػر: مػػا يسػػمكنو باليانصػػيب، ككػػذلؾ سػػائر المراىنػػات، ؛ ككػػل كسػػب أك " 

  .  4ق"خسارة بغير سبب معقكؿ، ككجو مشركع: فيي إثـ 

                                                           

  .1/557أنظر : التفسير الكاضح، ق(1) 
  . 6/39تفسير مفاتيح الغيب، ق(2) 
 . 2/269التفسير المنير، ق(3) 
  .1/40أكضح التفاسير، ق(4) 
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يشػػمل كػػل كسػػب يجػػػيء بطريػػق الحػػظ المبنػػى عمػػى المصػػػادفة فالمعػػب بػػالنرد عمػػى مػػػاؿ  فيػػك" 
كىكػػػذا مػػا يشػػػبو ذلػػؾ مػػػف ألػػكاف تمميػػػؾ المػػػاؿ  مػػى مػػػاؿ يسػػمى قمػػػاراً ، كالمعػػب بالشػػػطرنج عيسػػمى قمػػػاراً 

 .  1ق"بالمخاطرة كبطريق الحظ المبنى عمى المصادفة 

أخرى أنو  آيةف في ف ىنا ما ىذا اإلثـ الكبير؟ كلكنو بيك لـ يبي ِ  َّٱجع مظ حط مض ُّٱ قكلو تعالى:

 يل ىل مل خل ُّٱ :قكلو إيقاع العداكة كالبغضاء بينيـ كالصد عف ذكر هللا كعف الصبلة كىي

 جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 .ٜٔالمائدة:  َّ جي يه ىه

لمػا يجػري بيػنيـ مػف  أيضػاً كأمػا الميسػر فػاإلثـ فيػو أنػو يفضػي إلػى العػداكة ك  :"لػرازي افخر اليقكؿ 
أخػػذ مالػػو مجانػػًا  إذاألف صػػاحبو  ؛يػػكرث العػػداكة أيضػػاً كأنػػو أكػػل مػػاؿ بالباطػػل كذلػػؾ  ،الشػػتـ كالمنازعػػة

  .  2ق " يشغل عف ذكر هللا كعف الصبلة أيضاً ًا كىك أبغضو جد
 :ه مضار 

إفسػػاد التربيػػة بتعكيػػد الػػنفس الكسػػل، كانتظػػار " يقػػكؿ األسػػتاذ اإلمػػاـ دمحم عبػػده مػػف مضػػار الميسػػر
ضعاؼ القكة العقمية، بترؾ األعمػاؿ المفيػدة فػي طػرؽ الكسػب الطبيعيػة،  الرزؽ مف األسباب الكىمية، كا 

مزراعػة كالتجػارة كالصػناعة التػي ىػي أركػاف العمػراف، كتخريػب البيػكت فجػأة باالنتقػاؿ كا ىماؿ المقامريف ل
مف الغنى إلى الفقر في ساعة كاحػدة، فكػـ مػف عشػيرة كبيػرة نشػأت فػي العػز كالغنػى كانحصػرت ثركتيػا 

إذف فالمنػافع الدنيكيػة التػي تعػكد  ؛في رجل أضاعيا عمييا في ليمة كاحػدة فأصػبحت غنيػة كأمسػت فقيػرة
   .  3ق "أماـ المفاسد الراجحة إلى بعض الناس مف تعاطى الخمر كالميسر ال تساكى شيئاً 

       :رحمػػػو هللايقػػػكؿ ، ىػػػذا المطمػػػب بيػػػذا التعميػػػق الجميػػػل لمشػػػيخ الشػػػعراكي رحمػػػو هللا عػػػف الميسػػػر كأخػػػتـ
د منيمػا فمعب الميسر يتمثل في صكرتو البسيطة فػي اثنػيف يجمسػاف أمػاـ بعضػيما الػبعض، ككػل كاحػ" 

حريص عمى أف يأخذ ما في جيب اآلخر، فأي أخكة تبقػى بػيف ىػؤالء؟ إف كػبلظ منيمػا حػريص عمػى أف 
 يعيد اآلخر إلى منزلو خاكي الجيكب فأي أخكة تككف بيف االثنيف؟

 

                                                           

  .4/275التفسير الكسيط لمطنطاكي ، ق(1) 
  .6/40تفسير مفاتيح الغيب، ق (2)

 .  230، ص2تفسير المنار، ج(3) 
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كمف العجيب أنؾ ترى الذيف يمعبكف الميسر في صكرة األصحاب، كيحرص كل منيما عمى لقاء 
ه الصػػداقة؟! كلػػك الحظػػت حيػػاة ىػػؤالء الػػذيف يمعبػػكف الميسػػر تجػػدىـ ينفقػػكف اآلخػػر، فػػأي خيبػػة فػػي ىػػذ

 ؟ذااكيبذركف ببل احتياط كال ينتفعكف أبدًا بما يصل أيدييـ مف ماؿ ميما كاف كثيرًا، لم
ألف الماؿ حيف يمكتسب بيسر، يمصرؼ منو ببل احتياط، ىػذا ىػك حػاؿ مػف يكسػب، أمػا بالنسػبة لمخاسػر 

ة كاأللـ عمى ما فقػد، كتجػده فػي فقػر دائػـ، كربمػا اضػطر إلػى التضػحية بعرضػو فتجده يعيش في الحسر 
كشرفو، إف لـ يبع مبلبسو، كأعز ما يممؾ، كيحدث كػل ذلػؾ بأمػاف زائفػة، كآمػاؿ كاذبػة يزينيػا الشػيطاف 
لمطرفيف، الذي كسب كالذي خسر، فالذي كسب يتمنى زيادة ما معو مف ماؿ أكثر كأكثػر، كالػذي خسػر 

 يسترد ما خسره كيكسب.يأمل أف 
كعنػػدما يتعػػكد اإلنسػػاف أف يكسػػب بػػدكف حركػػة فكػػل شػػيء ييػػكف عميػػو، كيعتػػاد أف يعػػيش عمػػى 

 الكسب السيل الرخيص، كحيف ال يجد مف يستغفمو ليمعب معو ربما سرؽ أك اختمس.
كف كىذا ىك حاؿ الذيف يمعبػكف الميسػر؛ إنيػـ أصػحاب الرذائػل فػي المجتمػع، فيػـ الػذيف يرتشػكف كيسػرق

كيعربػػدكف، كال أخػػبلؽ عنػػدىـ كلػػيس ليػػـ صػػاحب كال صػػديق، كبيػػكتيـ منيػػارة، كأسػػرىـ مفككػػة، كعمػػييـ 
 مظ حط مض حضخض  جض مص خص ُّٱكلػذلؾ قػاؿ الحػق: ، المعنة حتى في ىيئػتيـ كىنػداميـ

 .ٜٕٔالبقرة:   1ق"َّٱخف حف جف  مغ جغ مع جع

لكصػػكؿ إلػػى الفػػبلح ف اجتنػػاب الميسػػر كالخمػػر كغيرىمػػا مػػف المحرمػػات خطػػكة عمػػى طريػػق اأكال شػػؾ 
 حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱقػػػاؿ تعػػػالى: ، اآلخػػػرةكالنجػػػاح فػػػي الػػػدنيا ك 

 .ٜٓالمائدة:  َّ مل خل حل جل مك لك خك

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .2/942تفسير الشعراكي، ق(1) 
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 سادسالمطمب ال
 أكل أمواؿ اليتامى

فينػاؾ مػف يقػدر لػو أف يصػبح   ،كعػدكاناً  ظممػاً  ىمف صكر كسب المػاؿ الحػراـ أكػل أمػكاؿ اليتػام
مالػػو ، كبػػدال مػػف أف يكػػكف أمينػػا حريصػػا عمػػى مػػاؿ كليػػو تجػػده يتخػػذ  كليػػا عمػػى مػػاؿ يتػػيـ مؤتمنػػا عمػػى

أمكاؿ ىؤالء اليتامى مصدرا لمكسب كاإلرتزاؽ بحجة نو كلي ، فيكبر ىذا اليتيـ كال يجد لنفسو ماال يبني 
 يت ىت ٱُّٱعمى ماؿ اليتيـ، قاؿ تعػالى:  عتداءاالحذر هللا عز كجل أشد تحذير مف  كقدبو حياتو ، 
، ٓٔالنساء:  َّ لك اك ىقيق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث

، ثقل ذلؾ عمى الناس فاحترزكا عف مخالطػة اليتػامى بالكميػة، فصػعب األمػر عمػى يةكلما نزلت ىذه اآل
 .ٕٕٓالبقرة:  َّ ين ىن من ٱُّٱ، فنزؿ قكلو تعالى:  1قاليتامى

 َّ مت خت  حت جت هب مب خب حب ُّٱلمػػػػػػا أنػػػػػػزؿ هللا  قػػػػػػاؿ: " عػػػػػػف ابػػػػػػف عبػػػػػػاس 

، انطمػػق مػػف كػػاف عنػػده يتػػيـ، فعػػزؿ َّ نث مث زث رث يت ىت ُّٱك،  ٖٗاإلسػػراء: 
طعامػو مػف طعامػػو، كشػرابو مػػف شػرابو، فجعػػل يفضػل لػو الشػػيء مػف طعامػػو فػيجمس لػػو حتػى يأكمػػو أك 

 ىم خممم حم جم ٱُّٱفػػػػأنزؿ هللا  يفسػػػػد فيرمػػػػي بػػػػو، فاشػػػػتد عمػػػػييـ، فػػػػذكركا ذلػػػػؾ لرسػػػػكؿ هللا 

 . 2قفخمطكا طعاميـ بطعاميـ كشرابيـ بشرابيـ" ،َّ ينجه ىن من حنخن  جن يم

لمعنػى: "أف مخالطػة أمػػكاؿ اليتػامى إف كػػاف عمػى سػػبيل الظمػـ فيػك مػػف أعظػـ أبػػكاب اإلثػـ كمػػا كا
ف كاف عمى سبيل التربية كاإلحساف فيك مف أعظـ أبكاب البر"يةفي ىذه اآل  . 3ق ، كا 

كمػػا قػػاؿ الجميػػكر: "ىػػـ األكصػػياء الػػذيف يػػأكمكف مػػا لػػـ يمػػَبح  ليػػـ مػػف مػػاؿ اليتػػيـ،  يػػةكالمقصػػكد بيػػذه اآل
ف لـ يكف كصيا"كى  . 4ق ي تتناكؿ كل آكل، كا 

أك جمعيػات أك  في ىذا الباب كال يبالي سػكاء كػاف كصػياً  كلؤلسي الشديد ىناؾ مف يتياكف كثيراً 
، خاصة مػع ارتقػاء عػدد يتاـ ثـ تأكل نصيبيـ كمو أك بعضومف الخارج لكفالة األ مؤسسات تتمقى دعماً 

                                                           

  .148/ 2الكتاب الكريـ، أبك السعكد، ق  ، إرشاد العقل السميـ إلى مزايا508/ 9  انظر: التفسير الكبير، الرازي، ق(1
  .1/612  الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، السيكطي، ق(2
  .9/508  التفسير الكبير، الرازي، ق(3
 ، كانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، 14/ 2  المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطية، ق(4
  .2/176اف، الثعالبي، ق ، تفسير الجكاىر الحس5/53ق
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، ككجكد كثير مف األيتاـ لصراعات مع الصياينة المجرميفكا كبير مف الشيداء في القطاع إثر الحركب
 الذيف يكفمكف مف الخارج.

فيػػػػو    ٓٔالنسػػػػاء:  َّلك اك ىقيق يف ىف يث ىثُّ كمعنػػػػى قكلػػػػو تعػػػػالى:
 لولف: 

 يعني أنيـ يصيركف بو إلى النار. أحدىما:
جػػب صػػار إلػػى جيػػنـ، فتمتمػػئ بيػػا بطػػكنيـ، ألف أكػػل الحػػراـ يك  إذاأنػػو يمقػػـ مػػف النػػار  والثػػاني:

 . 1قالنار

 من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كقاؿ تعالى:

  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه ىن

كلنا كقفتاف مع الببلغة في ،  ٕ٘ٔاألنعاـ:  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ

 الكريمة: يةىذه اآل

ال شؾ أف النيي عف مجرد قربانو أبم  مػف النيػي عػف تناكلػو أك أكمػو، ألنػو  َّٱمل خل ُّٱ -1

لنيي عف المقػدمات كالكسػائل التػي يمكػف أف يمتكصػل بيػا إلػى التعػرض لتمػؾ األمػكاؿ بػأي كجػو يتناكؿ ا
"مػف تػكلى اليتػيـ أال يقػرب مالػو إال بالطريقػة التػي ىػي أحسػف لميتػيـ، فيصػكنو  فأمر هللا  ،مف الكجكه

يػػِو، حتػػى يسػػممو لػػو كػػامبًل ناميػػًا عنػػد بمكغػػو أشػػده  ليحمػػي  -كالعقميػػة  أي اشػػتداد قكتػػو الجسػػمية -َكيمَنمِ 
 . 2ق مالو، كيحسف القياـ عميو"

بأفعػػل التفضػػيل، "مراعػاة لمػػاؿ اليتػػيـ، كالنيػػي  يػػةالحػظ أنػػو جػػاء فػي اآل َّ مم خم حمُّ -2

ِضػػَيِة ألكمػػو بػػالحراـ، كأنػػو ال يكفػػي فيػػو الحالػػة الحسػػنة بػػل  عػػف اقترابػػو بجميػػع الكجػػكه سػػدا لمذريعػػة ال ممف 
 . 3ق الخصمة الحسنى"

 .ألف الطمع فيو لقمة مراعيو، كضعي مالكو أقكى  َّٱيل ىل مل خل ُّٱ زي: "قكلو:قاؿ ابف الجك 

 

                                                           

، السمرقندي، ق1/457  انظر: النكت كالعيكف، الماكردي، ق(1   .284/ 1 ، بحر العمـك
  .134/ 7 ، كانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ق3/1232  في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ق(2
  .4/668  البحر المحيط، أبك حياف، ق(3
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 أربعة أقكاؿ: َّٱٱمم خم حم جمُّكفي قكلو: 

 أنو أكل الكصي المصمح لمماؿ بالمعركؼ كفق حاجتو، قالو ابف عباس كابف زيد. أحدىا:
 التجارة فيو، قالو سعيد بف جبير كمجاىد كالضحاؾ كالسدي. :يماثاني

 و لو إلى كقت تسميمو إليو، قالو ابف السائب.حفظ الثالث:
أنو حفظو عميو كتثميره لو، قالػو الزجػاج، إلػى قكلػو: كاألشػد اسػتحكاـ قػكة الشػباب كالسػف،  الرابع:

 . 1ق : حتى يتناىى في النبات إلى حدِ  الرجاؿ"يةقاؿ ابف قتيبة: كمعنى اآل

 يبرت نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ُّٱكقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: 

: "أي ال َّٱنب مب زب رب يئُّكقاؿ الزمخشري عند تفسير قكلو: ، ٕلنساء: ا َّ مت زت
 . 2ق تنفقكىا معيا، كال تضمكىا إلييا في اإلنفاؽ، حتى ال تفرقكا بيف أمكالكـ كأمكاليـ"

مف خمط أمكاليـ الخاصة بأمكاؿ اليتامى، لما يترتب عمى ذلؾ مف الحكب  لذلؾ فقد تحرج الصحابة 
 . 3ق ىك الذنب العظيـ كالحكب الكبير: ،الكبير

كمف اآليات التػي تنيػى عػف أكػل مػاؿ اليتػيـ، بػل تنيػى عػف االقتػراب منػو إال بػالتي ىػي أحسػف، 

 جس مخ محجخ جح حجمج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب ُّٱ قكلػػو تعػػالى:

"كىذا مف أىـ الكصػايا التػي أكصػى هللا بيػا فػي ىػذه اآليػات، ألف العػرب  ٖٗاإلسراء:  َّ خس  حس

ـ  فػػػي الجاىميػػػة كػػػانكا يَ  ػػػَتِحم كَف أمػػػكاؿ اليتػػػامى لضػػػعفيـ عػػػف الػػػتكَفط ِف لمػػػف يأكػػػل أمػػػكاليـ، كقمػػػة َنِصػػػيِرِى س 
إليصػاؿ حقػكقيـ، َفَحػذكَر هللا المسػػمميف مػف ذلػؾ إلزالػة مػػا عسػى أف يبقػى فػي نفكسػػيـ مػف أثػر مػف تمػػؾ 

 . 4قالجاىمية"
 

                                                           

  .2/92  زاد المسير، ابف الجكزي، ق(1
  .1/465  الكشاؼ، الزمخشري، ق(2
  .1/466  الكشاؼ، الزمخشري، ق(3
  .15/96  التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ق(4
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أعػز األشػياء بعػد النفػكس  "كلما نيى هللا عف قتل األنفػس أتبعػو بػالنيي عػف إتػبلؼ األمػكاؿ، ألف
ـم  ظمػػ األمػكاؿ، كأحػػق النػػاس بػالنيي عػػف إتػػبلؼ أمػػكاليـ ىػك اليتػػيـ، ألنػػو لصػػغره كضػعفو ككمػػاؿ عجػػزه َيع 

َضَررمهم بإتبلؼ مالو، فميذا السبب خصيـ هللا تعالى بالنيي عف إتبلؼ أمكاليـ"
 . 1ق

لػاؿ رسػوؿ الميمكػات،  عػف أكػل مػاؿ اليتػيـ كحػذر مػف ذلػؾ كعػده مػف الكبػائر كقد نيى النبػي 
ػْحُر، َولَ  :هللا  ػْرُؾ ِبػااَِّ، َوالسِّ ؟ َلػاَؿ: )الشِّ ْبَع الُموِبَقاِت، َلاُلوا: َيػا َرُسػوَؿ هَِّ َوَمػا ُىػفَّ ْتػُل )اْجَتِنُبوا السَّ

ـِ، وَ  َبا، َوَأْكُل َماِؿ الَيِتي ، َوَأْكُل الرِّ ـَ هَُّ ِإلَّ ِبالَح ِّ التََّولِّي َيػْوـَ الزَّْحػِف، َوَلػْذُؼ الُمْحَصػَناِت النَّْفِس الَِّتي َحرَّ
 .(2)الُمْؤِمَناِت الَغاِفاَلِت(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .20/336  التفسير الكبير، الرازي، ق(1
 . 2766 ، ح4/10باب إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى، ق كتاب الكصايا ،   البخاري في صحيحو،(2
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 سابعالمطمب ال
 حرماف الورثة مف الميراث

" يمتمكػػكف األراضػػي كالعقػػارات " المبلكػػة كخاصػػة  لؤلسػػي الشػػديد انتشػػر عنػػد بعػػض العػػائبلت 
حسنيـ طريقة يعطكف البنات أك ،  " البنات ما ليف ميراث" ـ الممتمئ أنيـ ال يكرثكف البنات كيقكلكف بالف

حتػى ال يضػيع المػاؿ يمنعػكف تػزكيجيف  أحيانػاً أقل مػف نصػيبيف بكثيػر لحفػظ مػاء الكجػو، ك  مبمغا زىيداً 
كىػك عػيف  ،، كفي الحقيقػة ىػذا اعتػداء عمػى شػرع هللا عػز كجػل كعمػى حقػكؽ الضػعيفاتفي يد األغراب

 .مف الميراث  جاىمية حيث كانكا يحرمكف النساء كاألطفاؿعمل الكفار في ال
 .مستحقيو ثـ يقتسمكنو فيما بينيـ، ماؿ حراـ كسحت كىذا الماؿ الذي يفكتكنو عمى

كبيرة، كعمل عمى تحديد الكرثة، ك مف ليـ الحق في تركة  يةاالكريـ الميراث عن القرآفكقد أكلى 
الجاىمية قبل اإلسبلـ مف تكريث الرجاؿ دكف النساء،  الميت، ليبطل بذلؾ ما كاف يفعمو العرب في

كالكبار دكف الصغار، ككاف العرب يقكلكف: "ال نعطي إال مف قاتل عمى ظيكر الخيل، كطاعف 
الكريـ ليبطل ذلؾ لما فيو مف ظمـ كجكر،  القرآف، فجاء  1ق بالرمح، كضارب بالسيي، كحاز الغنيمة"

 رن مم ام ىليل مل يك ىك ٱُّٱتعالى:  كحدد لكل مستحق في التركة حقو، قاؿ

 هئجب  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن زنمن

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب

 جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  حصخص

، ٔٔالنساء:  َّ حن جن مم خم حم هلجم مل خل جلحل  مك لك خك حك
الذككر  فيشري: "كفيذا أمر رباني، فبل يجكز ألحد أف يخص الذككر باإلرث دكف اإلناث، قاؿ الزمخ

أف ضكعي ليـ نصيب اإلناث، فبل يتمادى في حظيف حتى يحرمف مع إدالئيف مف القرابة بمثل ما 
 . 2قيدلكف بو"

                                                           

  .46/ 5آف، القرطبي، ق  الجامع ألحكاـ القر (1
  .480/ 1  الكشاؼ، الزمخشري، ق(2
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َل  َوَأُبػو َبْكػٍر ِفػي َبِنػي َسػِمَمَة َماِشػَيْيِف، َفَوَجػَدِني النَِّبػيُّ  َلاَؿ:)َعاَدِني النَِّبػيُّ  وَعْف َجاِبٍر 
َـّ َرشَّ َعَميَّ َفَ َفْقُت"، َفُقْمُت: َمػا َتػْ ُمُرِني َأْف َأْصػَنَع ِفػي َمػاِلي َيػا َأْعِقُل َشْيئاا، فَ  َ  ِمْنُو، ُث َدَعا ِبَماٍء، َفَتَوضَّ

 . (1)( [11]النساء:  َّٱىل مل يك ىكُّٱ َرُسوَؿ هَِّ؟ َفَنَزَلْت:
كتقطيػػع حبػػاؿ القربػػى  كقػد ترتػػب عمػػى عػػدـ تنفيػػذ حكػـ هللا تعػػالى فػػي الميػػراث العػػداء بػيف ذكي األرحػػاـ،
، يتحايػل فييػا القػكي فيلتكصل بقاعات المحاكـ التي تشيد نزاعاتيـ حكؿ نصب متباينة مف تركة المتػك 

عمى الضػعيي بكثػائق مػزكرة تمػدخل الكرثػة فػي دكامػة اإلجػراءات القانكنيػة التػي قػد ال تػنفض  إال بيػبلؾ 
 زت رت يب ىب نب ٱُّٱالى: شػػػخص آخػػػػر يمفسػػػػد القسػػػػمة كيعيػػػػدىا إلػػػػى نقطػػػػة الصػػػػفر، قػػػػاؿ تعػػػػ

 .ٕٕدمحم:  َّ رث يت ىت نت مت

فػػالميراث فػػي اإلسػػبلـ حػػق لمػػػكارث ذكػػرًا كأنثػػى، ميمػػا كػػاف حػػػاؿ ىػػذا الػػكارث فقػػرًا كغنػػًى، رشػػػدًا 
كسػػفاىة، عقػػبًل كجنكنػػًا، صػػبلحًا كفسػػكقًا، فػػبل يحػػل لكالػػد أف يحػػـر بعػػض أكالده مػػف الميػػراث، كال يحػػل 

 ث بحيمة يصطنعيا.لقريب أف يحـر قريبو المستحق مف الميرا
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱكمػػػا أف فػػػي منػػػع أك حرمػػػاف الكرثػػػة مػػػف حقيػػػـ فػػػي الميػػػراث أكػػػل ألمػػػكاؿ النػػػاس بالباطػػػل، قػػػاؿ تعػػػالى: 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ، كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: ٜٕالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ

، أي تأخػػػػػػػذكف ٕٓ - ٜٔالفجػػػػػػػر:  َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّٱ

الميراث مػف أي جيػة كانػت مػف حػبلؿ أك حػراـ حبػا فػي التركػة كالتممػؾ، كحبػا لمػدنيا كمتاعيػا، كتحبػكف 
 كمػا ىػذا الحػب فػي الػنفس البشػرية إال ابػتبلء كاختبػاراً  فاحشػاً  شػديداً  الماؿ الذي ىػك مػف زينػة الػدنيا حبػاً 

 . 2قمف هللا تعالى
كقػػاؿ ابػػف عاشػػكر: "كأشػػعر قكلػػو: تػػأكمكف بػػأف المػػراد الت ػػَراثم الػػذي ال حػػق ليػػـ فيػػو، كمنػػو يظيػػر 
ممػػوم يقتضػػي أف  كجػػو إيثػػار لفػػظ التػػراث دكف أف يقػػاؿ: كتػػأكمكف المػػاؿ ألف التػػراث مػػاؿ مػػات صػػاحبو، َكَأك 

ـ   َتِحقك ذلؾ الماؿ عاجز عف الذكبِ  عف مالو لصغر أك أنكثػة، َكالمكػ : الجمػع، ككصػي األكػل بالمصػدر َيس 
ـ : الكثيػػر، أي حبػػا كثيػػرا، ككصػػي الحػػب  ِكػػِل، َكال َجػػ لممبالغػػة، أي أكػػبل جامعػػا مػػاؿ الػػكارثيف إلػػى مػػاؿ اآل 
ػَرةم عػدد أفػراد  ِسػيكِة ال يكصػي بػالكثرة التػي ىػي َكف  بالكثرة مراد بو الشدة ألف الحب معنى مف المعاني النكف 

                                                           

ـْ   صحيح البخاري، كتاب تفسير آيات القرآف، باب قكلو: ﴿(1 ُ ِفي َأْوَلِدُك ـُ هَّ   .43/ 6 ، ق4577﴾،ح قُيوِصيُك
  .399/ 8  انظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ق(2
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ى القكي الشديد، أي حبا مفرطا، كذلؾ محل ذـ حػب المػاؿ، ألف إفػراد حبػو الجنس، فالجـ مستعار لمعن
 . 1ق يكقع في الحرص عمى اكتسابو بالكسائل غير الحق كالغصب كاالختبلس كالسرقة كأكل األمانات"

 كمف يأكل حق الكرثة سيؤكؿ في يـك القيامة إلى اإلفبلس ألنو ظمـ معتدي
ـَ َلػُو ُسوَؿ هللِا ، َأفَّ رَ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة ف ، َلاَؿ: )َأَتْدُروَف َما اْلُمْفِمُس؟ َلاُلوا: اْلُمْفِمُس ِفيَنا َمػْف َل ِدْرَىػ

ـٍ، َوَزَكاٍة، َوَيْ تِ  ـَ َىػَذا، َوَل َمَتاَع، َفَقاَؿ: ِإفَّ اْلُمْفِمَس ِمْف ُأمَِّتي َيْ ِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِبَصاَلٍة، َوِصَيا ي َلػْد َشػَت
ـَ َىَذا، َوَضَرَب َىَذا، َفُيْعَطى َىَذا ِمْف َحَسَناِتِو، َوَىػَذا ِمػْف َحَسػَناِتِو، َوَلَذؼَ   َىَذا، َوَأَكَل َماَؿ َىَذا، َوَسَفَؾ َد

َـّ ُطِرَح ِفي ا ـْ َفُطِرَحْت َعَمْيِو، ُث  .(2)اِر(لنَّ َفِ ْف َفِنَيْت َحَسَناُتُو َلْبَل َأْف ُيْقَضى َما َعَمْيِو ُأِخَذ ِمْف َخَطاَياُى
بعد أف ذكر هللا أحكاـ الميراث كأنصبَتو؛ ىدد الذيف يعصكف هللا كيخالفكف حدكده، قػاؿ نظر كيي أنو اك 

 حص مس خس مخجسحس جخ مح جح حجمج مث هتُّ تعالى:
 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص  خص
 .ٗٔ – ٖٔالنساء:  َّخك جكحك مق حق مف خف حف

 َّٱمخ جخ مح جحُّ ،قػػاؿ السػػمرقندي: "ىػػذه أحكػػاـ هللا قػػد بي نيػػا لكػػـ لتعرفػػكا كتعممػػكا

 حص مس خس حس جسٱُّفػػي قسػػمة المكاريػػث فيقػػر بيػػا، كيعمػػل بيػػا كمػػا أمػػره هللا 

أي ذلؾ الثكاب ىك الفكز العظيـ إلى النجاة  َّٱحط مض خض جضحض مص  خص

ػػػػكَلوم الػػػػكافرة، ﴿ ػػػػِص ّللاكَ َكَرسم  جف ُّ﴾ فػػػػي قسػػػػمة المكاريػػػػث، فمػػػػـ يقسػػػػميا كلػػػػـ يعمػػػػل بيػػػػا َكَمػػػػف  َيع 

 جك ُّجحػػػػػد صػػػػػار كػػػػػافرًا  إذانػػػػػو أل َّٱمق حق مف  خف ُّأي خػػػػػالي أمػػػػػره  َّٱحف

 . 3قيياف فيو" َّ خك حك
فتقسيـ المكاريث عمى مستحقييا كما أمر هللا طاعة ، ثكابيا الجنة، كعدـ تقسيميا عمييـ كمػا أمػر هللا 

 معصية جزاؤىا النار.
 
 

                                                           

  .334/ 30  التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ق(1
  .4/1997 ، ق2581  صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ الظمـ، ح ق(2
، السمرقندي، ق(3   .287/ 1  بحر العمـك
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ا أنيػػا تتحػػدث عػػف يػػات الثبلثػػة التػػي تتحػػدث عػػف الميػػراث لكجػػدنلػػك نظرنػػا إلػػى فكاصػػل اآل اً كأخيػػر 
، قػػاؿ تعػالى فػػي ال ليعصػمنا مػف الضػػبلؿ كالفسػاد، كا  إال بعمػـ كحكمػػة ،  فمػػا شػرع شػػيئاً  كحكمتػوعمػـ هللا
 حم هلجم مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق ُّاألكلػػػى:  يػػػةختػػػاـ اآل
 حب هئجب مئ ُّٱالثانيػة:  يػة، كقػاؿ فػي ختػاـ اآلٔٔالنساء:  َّ حن جن مم خم

 مت زت رت يبُّاألخيػرة:  يػة، كقاؿ في ختاـ اآلٕٔالنساء:  َّ خت حت جت مبهب خب
، فمف خالي ىذا النظاـ في تقسيمو كتحديده فقػد  ٙٚٔالنساء:  َّ مث زث رث يت نتىت

 اتيـ ربو.
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 ثامفالمطمب ال
 الغش

 حج مث هت ُّٱ الكػػريـ كتكعػػدىـ بالكيػػل، قػػاؿ تعػػالى: القػػرآفالغػػش كأىمػػو فػػي  ذـ هللا 

المػػػػراد ، ك ٖ - ٔالمطففػػػػيف:  َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج
َيػػِة، كذلػػؾ ألف ا ف  لزجػػر عػػف التطفيػػي، كىػػك الػػبخس فػػي المكيػػاؿ كالميػػزاف بالشػػيء القميػػل عمػػى سػػبيل ال خم

َنعم منو، كذلؾ القميل إف ظير  ِنَع منو أيضاً الكثير يظير َفيمم  مم
 . 1ق 

قػػػاؿ ابػػػف كثيػػػر: "كالمػػػراد بػػػالتطفيي ىاىنػػػا الػػػبخس فػػػي المكيػػػاؿ كالميػػػزاف إمػػػا باالزديػػػاد إف اقتضػػػى مػػػف 
مػػا بالنقصػػاف إف قضػػاىـ، كليػػذا بػػيف تعػػالى المطففػػيف الػػذيف كعػػدىـ بالخسػػار كاليػػبلؾ، كىػػك النػػاس ، كا 

أي يأخػػػذكف حقيػػػـ  َّٱجس ُّٱأي مػػػف النػػػاس  َّٱمخ جخ مح جح مج ُّالكيػػػل بقكلػػػو تعػػػالى: 

 . 2ق أي ينقصكف" َّٱمص خص حص مس خس ُّبالكافي كالزائد، 
َر هللا  قـك آثػركا الحيػاة الزائمػة عمػى الحيػاة سكرة المطففيف بالنعي عمى  كقاؿ النيسابكري: "َصدك

 . 3ق الباقية، كتيالككا عمى الحرص عمى استيفاء أسبابيا حتى اتسمكا بأخس السمات، كىي التطفيي"

لئِلشعار كاإِليذاف بَأف عمميـ  َّٱمخ جخ مح جح ُّ"كلعل السر في مجيء َعَمى بدؿ ِمف  في قكلو: 
 . 4ق ىذا فيو ِإضرار بالمكتاؿ منيـ كتحامل عمييـ"

 سبب نزوؿ اآلية:
، فػػأنزؿ هللا المدينػػة، كػػانكا مػػف أخبػػث النػػاس كػػيبلً  ، قػػاؿ: "لمػػا قػػدـ النبػػي عػػف ابػػف عبػػاس 

  . 5ق، فأحسنكا الكيل بعد ذلؾ" َّٱجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱتعالى:
 
 

                                                           

  .31/82  التفسير الكبير، الرازي، ق(1
  .8/343  تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ق(2
  .6/462  غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، النيسابكري، ق(3
  .1825/ 10الكسيط في التفسير، مجمع البحكث، ق  (4
، قص: 1/474  انظر: أسباب النزكؿ، الكاحدي، ق(5   ، كقاؿ 232 ، الصحيح المسند مف أسباب النزكؿ، الكادِعي 

  : حسف صحيح.67/ 2األلباني في سمسمة اآلثار الصحيحة، ق
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شػدة " ، كقيػل: 1قكالمراد بالكيل: "ىك العذاب الذي ىػك شػرب صػديد أىػل جيػنـ فػي أسػفل الجحػيـ"
 . 2قأك نفس العذاب، أك الشر الشديد، أك ىك كاد في جينـ" العذاب،

المكيػػاؿ كالميػػزاف، فكيػػي بحػػاؿ مػػف يسػػرقيا  -ينقصػػكف  -كعمػػى كػػَل فيػػذا كعيػػد شػػديد لمػػذيف يبخسػػكف 
 كيختمسيا كيبخس الناس أشياءىـ؟! إنو أكلى بالكعيد مف مطففي المكياؿ كالميزاف. 

كالميزاف مطفي ألنو ال يكاد يسرؽ في المكياؿ كالميػزاف إال  قاؿ الزجاج: "إنما قيل لمذي ينقص المكياؿ
 .  3قالشيء اليسير الطفيي"

الكريـ المعامبلت المالية المحرمة، القائمة عمى إلحاؽ الضرر بػاآلخريف، كالتػي تحقػق  القرآفلذلؾ حركـ 
خبيثة مػف عػادات مكاسب دنيكية كمالية، فحـر الغش، كالنقص في المكياؿ كالميزاف، كالتي كانت عادة 

الكػػريـ لػػيطمس تمػػؾ العػػادة التػػي تنػػافي تعػػاليـ اإلسػػبلـ، فػػأمرىـ بالكفػػاء بالكيػػل  القػػرآفالجاىميػػة، فجػػاء 
 َّ جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص خص حص ُّٱكالميػػػػػزاف، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: 

 مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ُّٱ كقػػاؿ تعػػالى:، ٖ٘اإلسػػراء: 
 .ٖٛٔ – ٕٛٔالشعراء:  َّ  هث مث هت

ػَربم ال َكػِدرم ىك نقي :والغش لغةا  ض النصح، كىك مػأخكذ مػف الَغَشػِش، كىػك المش 
، يقػاؿ: َغػش  صػاحبو  4ق

زيف لو غير المصمحة، كأظير لو غير ما يمضمر إذا
 . 5ق

 . 7ق، "كالغش ستر حاؿ الشيء" 6ققاؿ المناكي: "الغش ما يخمط الرديء بالجيد" :والغش اصطالحاا 
ـَ ذك السمعِة مػف نحػك َبػاِئَع أك مشػتَر فييػا شػيئًا لػك اطمػع كقاؿ ابف حجر الييتمي: "الغش المحـر أف َيع   َم

ِذَىا ما َأَخَذَىا بذلؾ المقابل" ممِريدم َأخ 
 . 8ق

لِ  ما لك عممو ال ممب َتاعم َكِرَىوم" كقاؿ صاحب التنبييات: : ىك كتـ كم "ال ِغش 
 . 9ق

 عرض كتقديـ الباطل في صكرة الحق. وخالصة القوؿ أف الغش ىو:
                                                           

  .2/269  جامع البياف، الطبري، ق(1
  .5/482ي، ق  فتح القدير، الشككان(2
  .5/221  معالـ التنزيل، البغكي، ق(3
  .17/290 ، تاج العركس، الزبيدي، ق6/323 ، لساف العرب، ابف منظكر، ق8/6  انظر: تيذيب المغة، اليركي، ق(4
  .1/274  انظر: القامكس الفقيي، سعدي أبك حبيب، ق(5
  .1/252  التكقيي عمى ميمات التعاريي، المناكي، ق(6
  .6/185القدير، المناكي، ق   فيض(7
  .396/ 1  الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر، الييتمي، ق(8
  .172/ 5  الذخيرة، القرافي، ق(9





163 
 

 الفصل الجاني أنواع كسب املال غري املشروع

في اآليات بأمريف ىما: إيفاء الكيػل كالعػدؿ فػي الميػزاف، كىػذاف األمػراف مػف هللا  ر هللا كلقد أم
 .اآلخرةتعالى لمناس فييما الخير الكثير في الدنيا ك 

يفاء المكاييل كالمكازيف بالقسط مػف غيػر بخػس كال نقػص، كيؤخػذ مػف  قاؿ السعدي: "كىذا أمر بالعدؿ كا 
مػػف أك مػػثمف أك معقػػكد عميػػو، كاألمػػر بالنصػػح كالصػػدؽ فػػي عمػػـك المعنػػى النيػػي عػػف كػػل غػػش فػػي ث

 . 1قالمعاممة، ذلؾ أحسف عاقبة، بو يسمـ العبد مف التبعات، كبو تنزؿ البركة"

 مه جه  ين ىن من خن ُّٱكمػػػػف اآليػػػػات الدالػػػػة عمػػػػى ذـ الغػػػػش كالنيػػػػي عنػػػػو، قكلػػػػو تعػػػػالى: 

و مقاتػل، الثػاني: العػداكة، ، قاؿ الماكردي: "في الغلِ  كجياف: أحػدىما: الغػش، قالػٓٔالحشر:  َّىه

ا كحسًدا كبغًضا" 2ققالو األعمش"  . 3ق، كقاؿ الرازي، كالكاحدي، كالبغكي: "أي: غشظ

، فمػػف األمانػػة "أمانػػة ٛ٘النسػػاء:  َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ٱُّٱكقكلػػو تعػػالى: 

 .  4قالعبد مع الناس، كمف ذلؾ رد الكدائع إلى أربابيا كعدـ الغش كحفظ السر كنحك ذلؾ"
قكمو مف بخس الناس أشياءىـ، كالتطفيي في المكياؿ كالميزاف  د حذر نبي هللا شعيب كق

 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّٱالكريـ، قاؿ تعالى:  القرآفذلؾ عنو في   كما حكى هللا 

 مث زث يترث  ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

 ىكيك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث

ىـ فقد كاف قـك شعيب "مع كفر ،  ٘ٛاألعراؼ:  َّ رن مم ام يل ىل مل

كا باإليماف إقبلعًا عف الشرؾ، كبالكفاء نييًا عف التطفيي" أىل بخس كتطفيي َفأمِمرم
 . 5ق

قػػاؿ النسػػفي: "نميػػكا أكاًل عػػف عػػيف القبػػيح الػػذي كػػانكا عميػػو مػػف نقػػص المكيػػاؿ كالميػػزاف، ثػػـ كرد األمػػر 
لػيكف اإليفػاء عمػى  باإليفاء الذي ىك حسف في العقكؿ لزيادة الترغيب فيو، كجيء بػو مقيػدًا بالقسػط، أي

 . 6قكجو العدؿ كالتسكية مف غير زيادة كال نقصاف"
                                                           

  .1/457  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدي، ق(1
  .5/507  النكت كالعيكف، الماكردي، ق(2
  .8/79 ، معالـ التنزيل، البغكي، ق4/275الكسيط، الكاحدي، ق ، التفسير 29/509  التفسير الكبير، الرازي، ق(3
  .5/70  تفسير المراغي، ق(4
  .495/ 2  النكت كالعيكف، الماكردي، ق(5
  .2/78  مدارؾ التنزيل، النسفي، ق(6
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"كمػػا جػػاء :  َّٱيف ىف  يث ىثُّ قػػاؿ ابػػف عاشػػكر عنػػد تفسػػير قكلػػو تعػػالى:

في ىػذا الت شػريع ىػك أصػل مػف أصػكؿ ركاج المعاممػة بػيف األم ػة؛ ألف  المعػامبلت تعتمػد الث قػة المتباَدلػة 
نكما تحصل بشيكع األما حصل ذلؾ نشط الن ػاس لمت عامػل فػالممنتج يػزداد إنتاجػًا  إذانة فييا، فبيف األم ة، كا 

كَعر ضًا في األسكاؽ، كالطكالبم مف تاجر أك ممستيمؾ يمقِبل عمى األسكاؽ آِمنًا ال يخشػى غبنػًا كال خديعػة 
مع في األم ة، كتستغني عف اجتبلب أقكاتيا كحاجياتيا كتحسينياتيا،  1قكال ِخبلبة فيقكـ َنمػاء ، فتتكف ر الس 

المدينػػة كالحضػػارة عمػػى أسػػاس متػػيف، كَيعػػيش الن ػػاس فػػي رخػػاء كتحابػػب كتػػآخ، كبضػػد ذلػػؾ يختػػل  حػػاؿ 
األم ة بمقدار تفشي ضد  ذلؾ"
 . 2ق

ـ  فػي كػل حػق ثبػت ألحػد أال ييضػـ، كفػي كػل ممػؾ أال يغصػب  كقاؿ بعض المفسػريف: "كىػك عػا
 . 3قتصرفًا شرعيًا" عميو مالكو كال يتحيي منو، كال يتصرؼ فيو إال بإذنو

 هب ُّٱكلما لـ ينتو قكـ شعيب عما نيكا عنو مف البخس تعقبيـ هللا بالعذاب الشديد، قاؿ تعالى: 

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت

كىذا انذار مف هللا تعالى لكل مف يسمؾ سبيميـ، كيحذك ، ٜٗىود:  َّ حص مس خس حس

 حذكىـ في الغش بإنقاص الكيل كالميزاف.  
مف الغش سكاء أكاف في البيع أـ في الشراء أـ سائر المعامبلت األخرى، كتكعػد  كحذر النبي 
ـٍ َفَ ْدَخػَل َيػَدُه ِفيَيػا، َفَناَلػْت  (4)َمرَّ عمى ُصْبَرةِ   َأفَّ َرُسوَؿ هللِا  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة فاعمو بالعذاب،  َطَعا

ػَماُء َيػا َرُسػوَؿ هللِا، َلػاَؿ: َأَصاِبُعُو َبَمالا َفَقاَؿ: )َما َىَذا َيا َصاِحَب ال ـِ؟ َلػاَؿ َأَصػاَبْتُو السَّ َأَفػاَل َجَعْمَتػُو »طََّعا
ي( ـِ َكْي َيَراُه النَّاُس، َمْف َغشَّ َفَمْيَس ِمنِّ  .(5)َفْوَؽ الطََّعا

ع زاجرًا عف الغػش، كرادعػًا مػف الكلػكغ فػي حياضػو، كحػاجزًا مػف الكقػك  "َفَمْيَس ِمنِّي" بالمفظ النبكي  فيفك
 في مستنقعو اآلسف.

                                                           

/ 2ثير، ق ، النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األ178/ 7  الخبلبة: المخادعة، انظر: تيذيب المغة، اليركي، ق(1
  .378/ 2 ، تاج العركس، الزبيدي، ق58
  .8/244  التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ق(2
  .7/473 ، محاسف التأكيل، القاسمي، ق24/528 ، التفسير الكبير، الرازي، ق3/332  الكشاؼ، الزمخشري، ق(3
ب َرِة: ما جمع مف الطعاـ ببل كيل كال كزف بعضو فكؽ بعض، انظر: لس(4   .4/441اف العرب، ابف منظكر، ق  الصم
ِؿ النكِبيِ  (5 َنا َفَمي َس ِمنكا ، ح ق  صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، َبابم قك    .1/99 ، ق102: قَمف  َغشك
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قاؿ الخطكابي: "معناه ليس عمى سيرتنا كمذىبنا، يريد أفك مف غشك أخاه كترؾ مناصحتو، فإنكو قد 
 . 1قترؾ اتباعي كالتمسؾ بسنكتي"

ذاك  كاف الغػش مػذمكًما فػي الطعػاـ، فكيػي بػالغش فػي الكظيفػة، كالمسػئكلية، كالعمػـ، كالنصػيحة،  ا 
مبلت، كليػػذا كػػاف السػػمي يفيمػػكف مػػدى خطػػكرة الغػػش كيطبقػػكف أحاديػػث كالقػػكؿ، كالعمػػل، كفػػي المعػػا

 ، فكانكا يبينكف كال يكتمكف، كيصدقكف كال يكذبكف، كينصحكف كال يغشكف.فيالمصط
، َلػػاَؿ: َسػػِمْعُت َلػػاَؿ اْبػػُف الُمَسػػيِِّب: ِإفَّ َأَبػػا ُىَرْيػػَرَة صػػاحبتو اليمػػيف الكاذبػػة،  إذاكتػػزداد حرمػػة الغػػش 

ْمَعِة، ُمْمِحَقةل ِلْمَبَرَكِة(  َرُسوَؿ هَِّ   . 2ق، َيُقوُؿ: )الَحِمُف ُمَنفَِّقةل ِلمسِّ
، عػف عبػد هللا بػف عمػػرالنيػي عػف الػنقص فػي المكيػاؿ كالميػزاف،  كمػا كرد عػف رسػكؿ هللا 
ـْ ِبِيػ  لاؿ: ألبل عمينا رسوؿ هللا  ، َوَأُعػوُذ ِبػااَِّ َأْف فقاؿ: )َيا َمْعَشػَر اْلُمَيػاِجِريَف، َخْمػسل إذا اْبُتِميػُت فَّ

ـُ الطَّػاُعوُف َواأْلَ  ـٍ َلطُّ َحتَّى ُيْعِمُنػوا ِبَيػا، ِإلَّ َفَشػا ِفػيِي ـْ َتْظَيْر اْلَفاِحَشُة ِفي َلْو : َل ـْ ُتْدِرُكوُىفَّ ْوَجػاُع الَِّتػي َلػ
ـْ َيْنُقُصوا اْلِمْكَياؿَ  ـْ الَِّذيَف َمَضْوا، َوَل ِة اْلَمؤوَنِة  َتُكْف َمَضْت ِفي َأْساَلِفِي ِنيَف َوِشدَّ َواْلِميزَاَف، ِإلَّ ُأِخُذوا ِبالسِّ

ْمَطاِف َعَمْيِيـْ   .(3)(.... َوَجْوِر السُّ
"كما أكثر ضركب الغشِ  كاالحتياؿ، كما يقع مف السماسرة مف التكمبيس كالتكدليس، فيزيِ نػكف لمنػاس السػمع 

ا، كيكىمكنيـ ما ال حقيقػة لػو، بحيػث لػك عرفػكا الخفايػا الرديئة، كالبضائع المزجاة، كيكرطكنيـ في شرائي
 . 4قما باعكا كما اشتركا"

 
 
 
 
 
 

                                                           

  .3/118  معالـ السنف، الخطابي، ق(1
َدَلاِت   صحيح البخاري، كتاب البيكع، باب ﴿(2 َبا َوُيْرِبي الصَّ ُ الرِّ   .3/60 ، ق2087ح ق ﴾،َيْمَحُ  هَّ
َناد، 5/150  سنف ابف ماجة، أبكاب الفتف، باب العقكبات، ق(3 س    ، كقاؿ الحاكـ في مستدركو: َىَذا َحِديث َصِحيح اإل ِ
 : ىذا حديث صالح لمعمل بو، ككذا 186/ 4  ، كقاؿ البكصيري مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، ق582/ 4ق

  .1/216ديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، قصححو األلباني في سمسمة األحا
  .2/82  تفسير المراغي، ق(4
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 المطمب التاسع
 المتاجرة بالديف

الفتػػػاكى المضػػػممة خدمػػػة لمحكػػػاـ أك ألصػػػحاب  صػػػدارإصػػػكد كتمػػػاف الحػػػق كخػػػداع النػػػاس بكالمق
 أعداء هللا الييكد قاتميـ هللا   طبع كىذا الصنيع مف  ،إلييـ كطمعا فيما عندىـ مف ماؿ كدنيا األمكاؿ تزلفاً 

 ٔٗالبقرة:  َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱقاؿ تعالى : 

كقػد يكػكف  ،كمػو شنشػنة ييػكد مػف قػديـ ،كالػثمف كالمػاؿ كالكسػب الػدنيكي المػادي "يقكؿ سيد رحمو هللا : 
ريػػي المقصػػكد بػػالنيي ىنػػا ىػػك مػػا يكسػػبو رؤسػػاؤىـ مػػف ثمػػف الخػػدمات الدينيػػة كالفتػػاكى المكذكبػػة، كتح

األحكاـ حتى ال تقع العقكبة عمى األغنياء منيـ كالكبراء، كما كرد في مكاضع أخرى، كاستبقاء ىذا كمو 
في أيدييـ بصد شعبيـ كمو عف الػدخكؿ فػي اإلسػبلـ، حيػث تفمػت مػنيـ القيػادة كالرياسػة عمػى أف الػدنيا 

ثمػػف قميػػل، حػػيف  -يػػةاآلكمػػا قػػاؿ بعػػض الصػػحابة كالتػػابعيف رضػػكاف هللا عمػػييـ فػػي تفسػػير ىػػذه  -كميػػا
لى عاقبة اإليماف في    .  1ق "عند هللا اآلخرةتقاس إلى اإليماف بآيات هللا، كا 

 -حيف يصبح الديف حرفة كصناعة ال عقيدة حارة دافعة -إف آفة رجاؿ الديف"كيقكؿ رحمو هللا : 
البػػػر كييممكنػػػو  أنيػػػـ يقكلػػػكف بػػػأفكاىيـ مػػػا لػػػيس فػػػي قمػػػكبيـ يػػػأمركف بػػػالخير كال يفعمكنػػػو كيػػػدعكف إلػػػى

كيحرفػػػكف الكمػػػـ عػػػف مكاضػػػعو كيؤكلػػػكف النصػػػكص القاطعػػػة خدمػػػة لمغػػػرض كاليػػػكى، كيجػػػدكف فتػػػاكى 
يقتيػػا عػػف حقيقػػة الػػديف، كتػػأكيبلت قػػد تتفػػق فػػي ظاىرىػػا مػػع ظػػاىر النصػػكص، كلكنيػػا تختمػػي فػػي حق

كة إلػػى البػػر كالػػدع ،كمػػا كػػاف يفعػػل أحبػػار ييػػكد ،أغػػراض كأىػػكاء لمػػف يممكػػكف المػػاؿ أك السػػمطاف لتبريػػر
كالمخالفة عنو في سمكؾ الداعيف إليو، ىي اآلفة التي تصيب النفكس بالشؾ ال في الدعاة كحدىـ كلكف 

كىي التي تبمبل قمػكب النػاس كأفكػارىـ، ألنيػـ يسػمعكف قػكاًل جمػيبًل، كيشػيدكف فعػبًل  ،في الدعكات ذاتيا
الشػػعمة التػػي تكقػػدىا العقيػػدة كينطفػػئ فػػي قبيحػػًا فتػػتممكيـ الحيػػرة بػػيف القػػكؿ كالفعػػل كتخبػػك فػػي أركاحيػػـ 

 .قمكبيـ النكر الذي يشعو اإليماف كال يعكدكف يثقكف في الديف بعد ما فقدكا ثقتيـ برجاؿ الديف
ىػي لػـ تنبعػث مػف  إذاإف الكممة لتنبعث ميتػة، كتصػل ىامػدة، ميمػا تكػف طنانػة رنانػة متحمسػة، 

أف يسػػتحيل ىػػك ترجمػػة حيػػة لمػػا يقػػكؿ، كتجسػػيمًا كلػػف يػػؤمف إنسػػاف بمػػا يقػػكؿ حقػػًا إال  ،قمػػب يػػؤمف بيػػا
 كاقعيًا لما ينطق.

                                                           

  .1/67تفسير الظبلؿ، ق(1) 
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إنيػا حينئػذ تسػتمد  ،عندئذ يؤمف الناس، كيثق الناس، كلك لـ يكف فػي تمػؾ الكممػة طنػيف كال بريػق
إنيا تستحيل يكمئذ دفعة حياة،  ،قكتيا مف كاقعيا ال مف رنينيا كتستمد جماليا مف صدقيا ال مف بريقيا

  . 1ق " ف حياةألنيا منبثقة م
 مف ىذا الصنيع الذي يكجب لعنة هللا كسخطو ال محالة  شديداً  اً كقد حذر هللا عز كجل تحذير 

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى : 

الػػػػػرجـ  آيػػػػػةكتمػػػػػكا صػػػػػفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ك ،"  ٜ٘ٔالبقػػػػػرة:  َّ خت حت جت هب مب خب

التكراة، أكلئؾ يمعنيـ هللا، كأصل المعف الطرد كالبعد، كيمعػنيـ  كغيرىما مف سائر األحكاـ التي كانت في
البلعنػػكف، أي: يسػػألكف هللا أف يمعػػنيـ كيقكلػػكف: الميػػـ العػػنيـ، كاختمفػػكا فػػي ىػػؤالء البلعنػػيف، قػػاؿ ابػػف 
عباس: جميع الخبلئق إال الجػف كاإلنػس، كقػاؿ قتػادة: ىػـ المبلئكػة، كقػاؿ عطػاء: الجػف كاإلنػس، كقػاؿ 

   . 2ق"يع عباد هللا الحسف: جم

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱقاؿ سبحانو : 

 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت

قكؿ الحق هلالج لج في رؤساء الييكد كعممائيـ، كانكا يصيبكف مف ، "ٗٚٔالبقرة:  َّ جض مص خص

 خافكا ذىاب مأكمتيـ سفمتيـ اليدايا كالخراج، كيدعكف أف النبي المبعكث منيـ، فمما بعث نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
كرئاستيـ، فأنزؿ هللا: إف الذيف يكتمكف ما أنزؿ هللا في التكراة مف صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كيحرفكنيا في المعنى 

يذىب كيفنى  حقيراً  أي: عكضاً  قميبلً  كينزعكنيا مف الكتاب أي: التكراة، كيشتركف بذلؾ التحريي ثمناً 
ما يأكمكف في بطكنيـ إال نار جينـ  -ئؾ الذيف يكتمكف كيأكمكف ذلؾ العكض الحقيرفي زماف قميل، أكل

عمييـ حيف يكمـ أكلياءه كيسمـ عمييـ، كال  ألنيا مآليـ كعقكبة أكميـ، كال يكمميـ هللا إىانة كغضباً 
  .  3ق"يزكييـ أي: ال يطيرىـ مف دنس ذنكبيـ حتى يتأىمكا لمحضرة، كليـ عذاب أليـ مكجع

إال أنػو لؤلسػي يكجػد  ،الييػكدىبػاف مػف الباحث: كلئف كاف ىذا العمل مف طبع األحبػار كالر  يقكؿ
فيرقعػكف لمحػاكـ كالسػمطاف مػا  ،ؿ كعمماء السمطاف فػي ىػذه األمػة مػف يتػاجركف بالػديفمف شيكخ الضبل

                                                           

  .1/68تفسير الظبلؿ، ق (1)
  .1/193تفسير البغكي، ق (2)
  .1/204تفسير البحر المديد، ق (3)
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يعػكف فيب، كيبػذؿ ليػـ فتاتػا مػف المػاؿ ،يريد فيحمكف الحراـ كيحرمػكف الحػبلؿ فػي سػبيل أف يرضػى عػنيـ
 .دينيـ بعرض مف الدنيا قميل

، أمػػا العػػالـ الػػذي كخشػػية  فالعػػالـ الحػػق ىػػك الػػذي يخشػػى هللا تبػػارؾ كتعػػالى ، فيػػزداد بعممػػو تعظيمػػاً 
ا مثمػو كمثػل الكمػب الػذي ، فيػذكالباطػل حقػاً  يستخدـ عممو ليرقع لمطكاغيػت كالظممػة كيقمػب الحػق بػاطبلً 

 .قدراً  خس الحيكاناتأىك مف 

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ :قاؿ تعالى
 مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي
 مصجض خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت
 رن ٱُّٱيقكؿ الحق هلالج لج: ،  ٙٚٔ - ٘ٚٔاألعراؼ:  َّحط مض خض  حض
  َّري ٰىُّبكتابنا،  عمماً  َّين ىن ننُّأي: خبر  َّمنُّٱعمى الييكد أي  َّزن

 الغاكيف. بأف كفر بيا كأعرض، فأتبعو الشيطاف فأدركو فكاف مف
ىػك رجػل مػف بنػي إسػرائيل بعثػو مكسػى عميػو السػبلـ إلػى ممػؾ مػديف،  " قاؿ عبد هللا بف مسعكد:

إلػػى هللا، فرشػػاه الممػػؾ كأعطػػاه الممػػؾ عمػػى أف يتػػرؾ ديػػف مكسػػى، كيتػػابع الممػػؾ عمػػى دينػػو، ففعػػل  داعيػػاً 
  .  1ق " كأضل الناس عمى ذلؾ

ات كجعمنػػاه فػػي عػػداد كلػػك شػػئنا لرفعنػػاه باآليػػ" َّ مبٱخب حب جب هئ مئ  خئ حئُّ

األبرار كالصالحيف، كلكنػو أخمػد إلػى األرض، كجعػل كػل ىمػو التمتػع بمذائػذىا الفانيػة، كاتبػع ىػكاه، كراف 
 .   2قظبلميًا " ، شيكانياً  ،عمى قمبو ما كاف يكسب، حتى صار حيكانياً 

 َّٱهت مت ختٱُّ ككيي صار حالو َّٱين ىنُّفانظر رحمؾ هللا كيي كاف شأنو 

، باع دينو  كساؿ لعابو بسبب شيء مف الماؿ أك شػيء مػف ابيف كالمنافقيف تجار الديفالكذ فيذا حاؿ، 
 ف يثبتنا عمى دينو .أنسأؿ هللا متاع ىذه الدنيا الزائل ،  

فيك يمثل حاؿ الذيف يكذبكف بآيات هللا بعد أف تبيف ليـ فيعرفكىا ثـ ال يسػتقيمكا " يقكؿ سيد رحمو هللا: 
ر ىذا النبأ في حياة البشر مػا أكثػر الػذيف يعطػكف عمػـ ديػف هللا، ثػـ ال ييتػدكف كما أكثر ما يتكر  ،عمييا

                                                           

  .2/281تفسير البحر المديد، ق (1)
 .1/785التفسير الكاضح  (2)
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ىكاىـ كىكى المتسػمطيف  كاتباع اليكى بو ،لتحريي الكمـ عف مكاضعو بو، إنما يتخذكف ىذا العمـ كسيمة
 عرض الحياة الدنيا. -في كىميـ -الذيف يممككف ليـ

كيسػػتخدـ عممػػو فػػي  كيعمػػف غيرىػػا ،ثػػـ يزيػػ  عنيػػاعمػػـ حقيقػػة ديػػف هللا ككػػـ مػػف عػػالـ ديػػف رأينػػاه ي
يحػػػاكؿ أف يثبػػػت بيػػػا ىػػػذا السػػػمطاف  ،التحريفػػػات المقصػػػكدة، كالفتػػػاكى المطمكبػػػة لسػػػمطاف األرض الزائػػػل

لقد رأينا مػف ىػؤالء مػف يعمػـ كيقػكؿ: إف التشػريع  ،المعتدي عمى سمطاف هللا كحرماتو في األرض جميعاً 
 ه فقد ادعى األلكىية.مف ادعا -سبحانو -حق مف حقكؽ هللا

مػع عممػو  كمػع ذلػؾ ،أيضػاً كمف أقر لو بيذا الحػق كتابعػو عميػو فقػد كفػر  ،كمف ادعى األلكىية فقد كفر
بيػػػذه الحقيقػػػة، التػػػي يعمميػػػا مػػػف الػػػديف بالضػػػركرة، فإنػػػو يػػػدعك لمطكاغيػػػت الػػػذيف يػػػد عكف حػػػق التشػػػريع،  

ىػؤالء مػف يكتػب فػي تحػريـ الربػا كمػو عامػًا ثػـ  كلقد رأينػا مػف ،إسبلـ بعده كيسمي ما يزاكلكنو إسبلمًا ال
شاعة الفاحشة بيف الناس، كيخمع عمى  ،يكتب في حمو كذلؾ عامًا آخر كرأينا منيـ مف يبارؾ الفجكر كا 

 .ىذا الكحل رداء الديف كشاراتو كعناكينو
طاف فكػػاف مػػف يكػػكف ىػػذا إال أف يكػػكف مصػػداقًا لنبػػأ الػػذي آتينػػاه آياتنػػا فانسػػمخ منيػػا فأتبعػػو الشػػي ذاافمػػ

   .  1ق" الغاكيف؟ 
فتػػرؾ  ،، كعممػػو العمػػـ الػػذي منعػػو غيػػرهشػػبو سػػبحانو مػػف آتػػاه كتابػػو " يقػػكؿ ابػػف القػػيـ رحمػػو هللا :

بالكمػب : لمخمػكؽ عمػى الخػالق، كاالعمل بو كاتبع ىػكاه، كآثػر سػخط ّللا  عمػى رضػاه، كدنيػاه عمػى آخرتػو
 اً ىكأشػػدىا شػػر  ،كىمتػػو ال تتعػػدى بطنػػو ،ا نفسػػاً ، كأخسػػيالػػذي ىػػك مػػف أخػػس الحيكانػػات، كأكضػػعيا قػػدرا

كال يػزاؿ  ،كشػرىاً  ، كيسػتركح حرصػاً  يمشػي إال كخطمػو فػي األرض يتشػمـ: أنو الكمف حرصو ،كحرصاً 
ذايشػػـ دبػػره دكف سػػائر أجػػزاء جسػػمو ك  ف كىػػك مػػ ،رميػػت إليػػو بحجػػر رجػػع إليػػو ليعضػػو مػػف فػػرط نيمتػػو ا 

، كالعػذرة لقذرة المركحػة أحػب إليػو مػف المحػـلدنايا كالجيي ا، كأرضاىا باأميف الحيكانات كأحمميا لميكاف
ذاك  ،أحب إليو مف الحمكى  و منيا شػيئا إال  ىػر  عميػو يتناكؿ مع ظفر بميتة تكفي مائة كمب لـ يدع كمباً  ا 

 ، لحرصو كبخمو كشرىو.كقيره
ل عميػو، ، كحمػإذا رأى ذا ىيئة رثة كثياب دنية، كحاؿ زري ة نبحػو: أنو كمف عجيب أمره كحرصو

ذا رأى ذا ىيئة كثياب جميمة كرئاسػة: كضػع لػو خطمػو ك  ،، كمنازعتو في قكتوكأنو يتصكر مشاركتو لو ا 
 ، كلـ يرفع إليو رأسو.باألرض، كخضع لو

                                                           

  .4/1398بلؿ، قتفسير الظ(1) 
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: سػر عممػو: بالكمػب فػي حػاؿ ليثػو اآلخػرة مػع كفػكرالدنيا كعاجميػا عمػى ّللا  كالػدار  كفي تشبيو مف آثر
: إنما كاف لشدة ليفو عمى ف انسبلخو مف آياتو كاتباعو ىكاها ذكره ّللا  مكىك أف ىذا الذي حالو م ،بديع
ليػي الكمػب الػدائـ فػي  فيك شديد الميي عمييا، كليفو نظير ،اآلخرة النقطاع قمبو عف ّللا  كالدار ،الدنيا

 . 1ق" كالميي كالميث شقيقاف كأخكاف في المفظ كالمعنى ،حاؿ إزعاجو كتركو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .290التفسير القيـ، ق (1)
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 الفصل الثالث
 آثار كسب المال على صاحبه في الدنيا واآلخرة

 

 وفيه يبحخاٌ:

 

 انًبحج األول

 آحار انكضب انحالل في انذَيا واآلخرة 

  

 انًبحج انخاَي

 آحار انكضب انحراو في انذَيا واآلخرة 
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 المبحث األول
 آثار الكسب الحالل في الدنيا واآلخرة       

 

 :ٌوفيه يطهبا

 :آحار انكضب انحالل في انذَيا.  انًطهب األول 

  :آحار انكضب انحالل في اآلخرةانًطهب انخاَي. 
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 المطمب األوؿ
 الحالؿ في الدنياالماؿ  كسبثار آ 

 : البركة في الماؿأولا 
ف كػاف قمػيبلً  ، ألنػو اتقػى هللا فػي كسػب ىػذا المػاؿ، فصاحب الماؿ الحبلؿ يجد البركة في رزقو كا 

كما داـ قد اتقى هللا فإف هللا سيفتح عميو البركة بل بركات مف عنده سػبحانو كتعػالى، كىػذا كعػد مػف هللا 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى:، ال يتخمػػػػػػػػػػي

قاؿ الطاىر بف عاشكر ،  ٜٙاألعراؼ:  َّ مه  جه ين ىن من خن حن

 .    1ق"  "البركة كثرة الخير كنماؤه رحمو هللا:
" البركة ىػي أف يعطػي المكجػكدم فػكؽ مػا يتطمبػو حجمػو؛ ككاحػد مرتبػو  رحمو هللا:يقكؿ الشعراكي 

خمسػػػكف جنييػػػًا كنجػػػده يعػػػيش ىػػػك كأكالده فػػػي رضػػػا كسػػػعادة، كدكف ضػػػيق، فنتسػػػاءؿ: كيػػػي يعػػػيش؟ 
كلمبركػة تفسػير كػكني ألف النػاس دائمػًا ينظػركف فػي كارداتيػـ إلػى رزؽ اإِليجػاب،  ،كيجيبؾ: إنيػا البركػة

رزؽ اإِليجػػاب أف يجعػػل سػػبحانو دخمػػؾ آالؼ الجنييػػات كلكنػػؾ قػػد تحتػػاج إلػػى  ،السػػمب كيغفمػػكف رزؽ 
أضعافيـ، كرزؽ السمب يجعل دخمؾ مائػة جنيػو كيسػمب عنػؾ مصػارؼ كثيػرة، كػأف يمنحػؾ العافيػة فػبل 

 تحتاج إلى أجر طبيب أك نفقة عبلج.

أي أف يعطػػػػػي الحػػػػػق سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى القميػػػػػل  َّٱحن جن يم  ىمُّإذف فقكلػػػػػو: 

ير في الرزؽ الحبلؿ، كيمحق الكثير الذي جػاء مػف الحػراـ كالربػا، كلػذلؾ سػمى المػاؿ الػذي نخرجػو الكث
عف الماؿ الزائد عف الحاجة سماه زكاة مع أف الزكاة في ظاىرىا نقص، فحيف تممػؾ مائػة جنيػو كتخػرج 

ف أقرضت أحدًا بالربا مائة ،منيا جنيييف كنصي الجنيو يككف قد نقص مالؾ في الظاىر جنيو فأنت  كا 
 تأخذىا منو مائة كعشرة، لكف الحق سمى النقص في األكلى نماء كزكاة، كسمى الزيادة في الثانية محقاً 

 .     2ق " كسحتًا، كسبحانو قابض باسط

                                                           

  .7/369التحرير كالتنكير، ق(1) 
  .7/4257تفسير الشعراكي، ق  (2)
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ع كقػػػاؿ:  َّٱمم خم ُّإلػػػى قػػػكؿ مػػػكالؾ  -يػػػا رعػػػاؾ هللا  -كانظػػػر  ـ  َنػػػا َعَمػػػي ِي ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱكلػػػـ يقػػػل: َْأنَزل 

قػًاع كشػػتاف بػيف الفػػتح كاإلنػزاؿ، فػػالفتح  َّ ىم ُّ كا غمػػار بػالنعـ، كشػػتاف بػػيف  انيمػاركلػـ يقػػل: ِْرز 

 .   1قالبركات كاألرزاؽ فالمطر كحده ال يكفل الخصب كاإلنبات أما البركات فيي كحدىا كفيمة بكل شيء
تككيػػد كيقػػيف، كالبركػػات التػػي يعػػد هللا بيػػا الػػذيف يؤمنػػكف كيتقػػكف، فػػي  "  يقػػكؿ سػػيد رحمػػو هللا :

 ألكاف شتى ال يفصميا النص كال يحددىا.
يحاء النص القرآني يصكر الفيض اليابط مف كل مكاف، النابع مػف كػل مكػاف، بػبل تحديػد كال تفصػيل  كا 

فيي البركات بكل أنكاعيا كألكانيا، كبكل صكرىا كأشكاليا، ما يعيده الناس كما يتخيمكنو، كما  ،كال بياف
كالػذيف يتصػكركف اإليمػاف بػا كتقػكاه مسػألة تعبديػة بحتػة، ال صػمة ليػا  ،ع كال خياؿلـ يتييأ ليـ في كاق

كمػػا أجػػدرىـ أف ينظػػركا ىػػذه الصػػػمة  ،بكاقػػع النػػاس فػػي األرض، ال يعرفػػكف اإليمػػاف كال يعرفػػكف الحيػػاة
 .   2ق"  ككفى با شييداً  -سبحانو -قائمة يشيد بيا هللا

 -جيػػب عميػػػو فيقػػكؿ: " كلقػػد ينظػػر بعػػض النػػاس فيػػرى أممػػػاً كي ثػػـ يطػػرح سػػيد رحمػػو هللا إشػػكاالً 
كيػرى أممػًا ال يؤمنػكف  ،مضيقًا عمييـ في الرزؽ، ال يجدكف إال الجدب كالمحػق -يقكلكف: إنيـ مسممكف 

كلكػف  ىي السنة التي ال تتخمي؟فيتساءؿ: كأيف إذف  ،كال يتقكف، مفتكحًا عمييـ في الرزؽ كالقكة كالنفكذ
 ،ال مؤمنػػكف كال متقػػكف  ،إف أكلئػػؾ الػػذيف يقكلػػكف: إنيػػـ مسػػممكف  ،و ظػػكاىر األحػػكاؿىػػذا كذلػػؾ كىػػـ تخيمػػ

إنيػػـ يسػػممكف رقػػابيـ  ،إنيػػـ ال يخمصػػكف عبػػكديتيـ ، كال يحققػػكف فػػي كاقعيػػـ شػػيادة أف ال إلػػو إال هللا
 ،مؤمنيفكمػػا أكلئػػؾ بػػال -سػػكاء القػػكانيف أك القػػيـ كالتقاليػػد -لعبيػػد مػػنيـ، يتػػأليكف عمػػييـ، كيشػػرعكف ليػػـ

فالمؤمف ال يدع عبدًا مف العبيد يتألو عميو، كال يجعػل عبػدًا مػف العبيػد ربػو الػذي يصػرؼ حياتػو بشػرعو 
دانػت ليػـ الػدنيا، كفاضػت عمػييـ  ،كيكـ كػاف أسػبلؼ ىػؤالء الػذيف يزعمػكف اإليمػاف مسػمميف حقػاً  ،كأمره

 بركات مف السماء كاألرض، كتحقق ليـ كعد هللا.

 هل مل خل  حلُّ، قػػاؿ تعػػالى: فيػػذه ىػػي السػػنة، عمػػييـ فػػي الػػرزؽ فأمػػا أكلئػػؾ المفتػػكح 

 َّحي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم
 كىك أخطر مف االبتبلء بالشدة. ،فيك االبتبلء بالنعمة الذي مر ذكره،  ٜ٘األعراؼ: 

                                                           

  .1/192انظر: أكضح التفاسير، ق(1) 
  .3/1339تفسير الظبلؿ، ق  (2)
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فالبركػػة قػػد تكػػكف مػػع القميػػل إذا  ،كفػػرؽ بينػػو كبػػيف البركػػات التػػي يعػػدىا هللا مػػف يؤمنػػكف كيتقػػكف 
ككػػـ مػػف أمػػة غنيػػة قكيػػة كلكنيػػا  ،تفػػاع بػػو، ككػػاف معػػو الصػػبلح كاألمػػف كالرضػػى كاالرتيػػاحأحسػػف االن

تعيش في شقكة، ميددة في أمنيا، مقطعة األكاصػر بينيػا، يسػكد النػاس فييػا القمػق كينتظرىػا االنحػبلؿ. 
 كىػػك حاضػر زاَه يترقبػػو مسػػتقبل نكػػد. ،كىػػي كفػػرة بػبل صػػبلح ،كىػػك متػػاع بػبل رضػػى ،فيػي قػػكة بػػبل أمػف

 كىك االبتبلء الذي يعقبو النكاؿ.
إف البركات الحاصمة مع اإليماف كالتقكى، بركات في األشياء، كبركات في النفكس، كبركػات فػي 

كليست مجػرد كفػرة مػع  كاحد، بركات تنمي الحياة كترفعيا في آف ،كبركات في طيبات الحياة المشاعر،
  .   1ق " كاالنحبلؿالشقكة كالتردي 
، فقػد تكػكف األمػكاؿ كثيػرة، غيػر أف صػاحبيا  ؿ مف حمو يجعمو مباركػًا، كالبركػة ىامػة جػداً إذا فأكل الما

يستفيد منيا، فيمحاسب عمييػا حسػاب األغنيػاء كيعػيش عيشػة الفقػراء، فػا هللا فػي الحػبلؿ كجنبنػا هللا  ال
ياكـ الحراـ .  كا 

 : استشعار فضل هللا ثانياا 
مػف هللا كمػف ثػـ فػإف ىػذا يدفعػو  ستشػعر بركػة كتكفيقػاً فإف اإلنسػاف إذا كػاف صػاحب مػاؿ حػبلؿ ا

كقػد تكػررت كممػة  ،كيحثػو ىػذا عػل شػكر المػنعـ سػبحانو كتعػالى ،إلى استشعار فضػل هللا كنعمتػو عميػو
أكثر مف مرة في  ثنايا قصة النبي الممػؾ سػميماف عميػو السػبلـ مػع أىػل سػبأ، كقػد أعطػاه هللا  ك  فضلق

ؿ كبػيف تشير إلينا مف طرؼ خفي كجكد تبلـز بيف النعمػة  كالحػبل ، ككأنيامف خمقو لـ يعطو أحداً  ممكاً 

 يه  مهىه جه ين ىن من ُّٱنو كتعػػػالى: اعـ سػػػبحناستشػػػعار نعمػػػة هللا ككجػػػكب شػػػكر المػػػ

فاستشػػػػػػػػعر داككد ك سػػػػػػػػميماف ،  ٘ٔالنمػػػػػػػػل:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّعمييمػػػػػا السػػػػػبلـ فضػػػػػل  عمييمػػػػػا بػػػػػالعمـ كالنبػػػػػكة فقػػػػػاال 

 . َّٱٰى

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱٱكقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى:

تػػػاه آفاستشػػػعر عميػػػو السػػػبلـ فضػػػل هللا عميػػػو بػػػأف ،  ٙٔالنمػػػل:  َّ مت زت رت يب ىب مبنب

 ىذا ليك الفضل المبيف. كتي مف كل شيء فقاؿ إفك النبكة ك عممو منطق الطير كأنو أم 

                                                           

  .3/1339تفسير الظبلؿ ،ق (1)
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 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ كقاؿ تعالى:
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك
 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى
 .ٜٔ – ٚٔالنمل:  َّ جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب

بعد ىذ المشيد مع النممػة استشػعر فضػل المػنعـ حيػث مكنػو مػف مخاطبػة النممػة، ثػـ سػأؿ هللا أف  أيضاً 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱتػػو قػػاؿ: كلمػػا أرسػػمت إليػػو  حاكمػػة سػػبأ باليديػػة لمبلطفتػػو كمدارا، يعينػػو عمػػى الشػػكر كعمػػل الصػػالحات

فيػػذا فيػػو ،  ٖٙالنمػػل:  َّ جه ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم ُّٱ

 لفضل هللا كنعمتو. رل ااستشع

 ّٰ ِّ ُّ ُّٱعنده  يء لو بعرش بمقيس كراه مستقراً كذكر سميماف فضل هللا عميو لما جِ 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث زثمث

  خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن زنمن

لطيب كالماؿ افيكذا صاحب الكسب ،  ٓٗ - ٖٛالنمل:  َّ مث هت مت خت حت جت مبهب

 الحبلؿ يستشعر فضل  كبركتو كتكفيقو كيحممو ىذا عمى الحمد كعمى الشكر.
 والرضا وراحة الباؿ بالطمئناف: اإلحساس ثالثاا 

كجػػػل رزقػػػو القناعػػػة كبػػػارؾ لػػػو فػػػي رزقػػػو  يجػػػة ألف هللا عػػػزكىػػػذا االطمئنػػػاف كالرضػػػا إنػػػا يكػػػكف نت
كلػػـ يعتػػد عمػػى حػػق أحػػد فمػػـ يسػػرؽ كلػػـ يغتصػػب كلػػـ يغػػش كلػػـ يرتشػػي،  الحػػبلؿ، كألنػػو لػػـ يظمػػـ أحػػداً 

 .غدر أحد كال يخاؼ انتقاـ أك ال يخشى أحداً  مطمئناً  فيعيش مرتاحاً 

  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٹٱٹٱُّٱ

 ٜٚالنحل:  َّ مم ام يل ىل مل

مػػع  -كتحػػري الحػػبلؿ كتجنػػب الحػػراـ مػػف عػػيف الصػػالحات- يػػة الكريمػػة أف مػػف عمػػل صػػالحاً اآل تشػػير
 كالمقصكد بالحياة الطيبة القناعة كالرضا كراحة الباؿ.، حياة طيبة اأنو سيحي ككنو مؤمناً 

كلػػى قػػاؿ اإلمػػاـ الطبػػري رحمػػو هللا بعػػد أف سػػاؽ اخػػتبلؼ المفسػػريف فػػي معنػػى الحيػػاة الطيبػػة قػػاؿ: " كأ
األقػػكاؿ بالصػػكاب قػػكؿ مػػف قػػاؿ: تأكيػػل ذلػػؾ: فمنحيينػػو حيػػاة طيبػػة بالقناعػػة، كذلػػؾ أف مػػف قنعػػو هللا بمػػا 
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ر فييػا عيشػو باتباعػو بغيػة مػا فاتػو  قسـ لو مف رزؽ لـ يكثر لمدنيا تعبو، كلـ يعظـ فييا َنَصبو كلـ يتكد 
 منيا كحرصو عمى ما لعمو ال يدركو فييا".

، ولنعػو هللا بمػا لػد أفمػ  مػف أسػمـ ورزؽ كفافػاا ): لاؿ -   -رسوؿ هللا  عف عبد هللا بف عمرو أف
 .  (1) (آتاه 
 .   2ق : الكفاؼ ىك الذي ال يفضل عف الشيء كيككف بقدر الحاجة إليوكفافاً 
 : لبوؿ الدعاء واألعماؿ مف صاحب الماؿ الحالؿ رابعاا 

أبي ىريرة رضػي هللا عنػو لػاؿ: لػاؿ رسػوؿ هللا صػمى فعف  فممحبلؿ أثر عظيـ في قبكؿ الدعاء،
َ َأَمػػَر اْلُمػػْؤِمِنيَف ِبَمػػا َأَمػػَر ِبػػوِ )  هللا عميػػو وسػػمـ: فَّ هَّ ػػا، َواِ  با ػػبل َل َيْقَبػػُل ِإلَّ َطيِّ  َأيَُّيػػا النَّػػاُس ِإفَّ هََّ َطيِّ

ُسُل ُكُموا ِمػْف الطَّيِّ  ا ِإنِّػي ِبَمػا َتْعَمُمػوَف َعِمػيـل " ، َوَلاَؿ:"َيػا اْلُمْرَسِميَف َفَقاَؿ:"َيا َأيَُّيا الرُّ َبػاِت َواْعَمُمػوا َصػاِلحا
َفَر َأْشَعَث َأغْ  ُجَل ُيِطيُل السَّ َـّ َذَكَر الرَّ ـْ " ، ُث َباِت َما َرَزْلَناُك َبَر َيُمدُّ َيَدْيِو ِإَلػى َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكُموا ِمْف َطيِّ

َماِء َيا َربِّ َيػا ـِ، َفػَ نَّى ُيْسػَتَجاُب  السَّ ـل، َوَمْمَبُسػُو َحػَراـل، َوُغػِذَي ِبػاْلَحَرا ، َوَمْطَعُمػُو َحػَراـل، َوَمْشػَرُبُو َحػَرا َربِّ
كأف التكسػع فػي الحػراـ أكػبًل كشػربًا كلبسػًا كتغذيػة،  يمنع إجابػة الػدعاء" قاؿ الحافظ ابف رجب: ، ( ِلَذِلؾَ 

، فأكػل الحػبلؿ كشػربو كلبسػو كالتغػذي (  (3) طب مطعمؾ تكػف مسػتجاب الػدعوةأ): النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لسعد
 .  4ق بو سبب مكجب إلجابة الدعاء

مػػا  ) لػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػمى عميػػو وسػػمـ: فعػػف بػػي ىريػػرة لػػاؿ ،  ،ككػػذلؾ  تقبػػل منػػو  صػػدقتو
ف كان ت تمرة فتربػو تصدؽ أحد بصدلة مف طيب، ول يقبل هللا إل الطيب، إل أخذىا الرحمف بيمينو وا 

  . (5) (في كف الرحمف حتى تكوف أعظـ مف الجبل، كما يربي أحدكـ فموه أو فصيمو
بنفقػة  إذا خػرج الرجػل حاجػاا  ) فعػف أبػي ىريػرة لػاؿ: لػاؿ رسػوؿ هللا  : ،ككذلؾ حجو كعمرتػو

: لبيػؾ وسػعديؾ، زادؾ طيبة، ووضع رجمو في الغرز، فنادأ: لبيؾ الميـ لبيؾ، ناداه مناد مف السماء
 .  (6) (حالؿ، وراحمتؾ حالؿ، وحجؾ مبرور غير م زور

 .ٕٚالمائدة:  َّ من زن رن مم ام ُّٱ: قاؿ سبحانو

                                                           

 .1054 ، ح2/730باب الكفاؼ كالقناعة، ق كتاب الزكاة ، صحيح مسمـ، (1)
 .1054 ، ح2/730شرح دمحم فؤاد عبد الباقي، ق (2)
 ، كىك ضعيي .18101  ، ح10/291مجمع الزكائد ، كتاب الزكائد ، باب مف أكل ماال حراما ، ق (3)

  .1/275جامع العمـك كالحكـ، ق (4)
 ، 1014 ، ح2/702باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب،ق  كتاب الزكاة ، ركاه مسمـ،(5) 
 .متركؾ كىك النكفمى، الممؾ عبد بف يزيد فيوكىك ضعيي  .5228 ، ح5/251لطبراني في المعجـ األكسط، قا(6) 
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 المطمب الثاني
 خرةكسب الحالؿ في اآلالر آثا 

الحصػػػكؿ عمػػػى رضػػػا هللا تبػػػارؾ كتعػػػالى فيػػػذه الػػػدنيا بمػػػا فييػػػا مػػػف شػػػيكات كفػػػتف كميػػػا اختبػػػار 

 يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱ :الى، قاؿ سبحانوكامتحاف مف هللا تبارؾ تع

"أي إنو تعالى مكجد المكت كالحياة كمقدرىما مف األزؿ، كىك الذي جعميػـ ، ٕالممؾ:  َّ حي جي

ألعمػػاليـ، فيجػػازييـ عمػػى ذلػػؾ،  عقػػبلء ليػػدرككا معػػاني التكميػػي كيقكمػػكا بػػو، كليعػػامميـ معاممػػة المختبػػر
 .   1ق"  كليعر فيـ أييـ أطكع كأخمص  كخير عمبلً 

كأشػدىا فتنػة لئلنسػاف؛  فإف عناصر الفتنة في الدنيا  كثيرة، كال ريب، كلكف الماؿ أعظميا اختباراً 
 لما أكدع هللا فيو مف سحر الجاذبية كاإلغراء.

أمػػػر تعػػػالى النػػػاس فػػػي ،  ٕٛاألنفػػػاؿ:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: كقػػػاؿ تعػػػالى
لمكقػكع  فتنة يختبركف بيا، ىل يككف الماؿ كالكلد سػبباً ىذه اآلية الكريمة أف يعممكا: أف أمكاليـ كأكالدىـ 

كالمػػراد بالفتنػػة فػػي اآليػػات: االختبػػار كاالبػػتبلء، كىػػك أحػػد معػػاني الفتنػػة فػػي  ،فيمػػا ال يرضػػي هللا ؟ أـ ال
 .  2ق القرآف

  .   (3) (إف لكل أمة فتنة وفتنة أمتي الماؿ ) :وعف كعب بف عياض رضي هللا عنو

 هب مب خبُّٱيحصػػػل الغػػػركر كالطغيػػػاف، كذلػػػؾ طريػػػق اليػػػبلؾ كالخسػػػراف كبكجػػػكده ككفرتػػػو قػػػد 

 .، كبفقده أك قمتو يحصل الفقر كالحرمافٚ - ٙالعم :  َّ هت مت خت حت جت
كانتشػػػار االنحرافػػػات كالمنكػػػرات، كضػػػياع  فكػػػـ كانػػػت فتنػػػة المػػػاؿ كراء ضػػػياع الػػػديف كفسػػػاد األخػػػبلؽ، 

كاالفتػراؽ، بػل كانػت مػف أسػباب الحػركب كالػدمار  أسر، كاشتعاؿ نيػراف العػداكة كالشػقاؽ األخكة، كاندثار
بادة األمف كاالستقرار  .كا 

 كمف لـ ينجح سخط هللا عميو  ،فاز برضى هللا تبارؾ كتعالى االختباركلذلؾ مف نجح في ىذا 
: إف ثالثة مف بني إسرائيل ) يقوؿ: - -: أنو سمع رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -فعف أبي ىريرة 

، ف تى األبػرص، فقػاؿ: أي شػيء أحػب أبرص، وألرع، وأعمى، ف راد هللا أف يبتمييـ، فبعث إلييـ ممكاا 
                                                           

  .29/10التفسير المنير لمزحيمي، ق(1) 
  .2/51انظر: أضكاء البياف، ق(2) 
 ، كصححو األلباني.11795  ، ح10/386ق  باب فتنة الماؿ، سنف النسائي، كتاب الرقائق،(3) 
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إليؾ ؟ لاؿ: لوف حسف، وجمد حسف، ويذىب عني الذي لد لذرني الناس، لػاؿ: فمسػحو فػذىب عنػو 
 .حسناا  ، وجمداا حسناا  لذره، وأعطي لوناا 

لػاؿ: البقػر، شػؾ إسػحاؽ، إل أف األبػرص واأللػرع لػاؿ أو  -لاؿ: ف ي الماؿ أحب إليؾ ؟ لاؿ: اإلبػل 
 لاؿ: ف عطي نالة عشراء، فقاؿ: بارؾ هللا لؾ فييا. -أحدىما: اإلبل، ولاؿ اآلخر: البقر

لاؿ: ف تى األلرع، فقاؿ: أي شيء أحب إليؾ ؟ لاؿ: شػعر حسػف، ويػذىب عنػي ىػذا الػذي لػد لػذرني 
ا، لاؿ: ف ي الماؿ أحب إليؾ ؟ لػاؿ: البقػر، حسنا  اا الناس، لاؿ: فمسحو فذىب عنو، لاؿ: وأعطي شعر 

 ف عطي بقرة حامال، لاؿ: بارؾ هللا لؾ فييا.
لاؿ: ف تى األعمى، فقاؿ: أي شيء أحب إليؾ ؟ لاؿ: أف يرد هللا إلي بصري، ف بصر بو الناس، لاؿ: 

، ف نتج ىػذاف، لداا فمسحو فرد هللا إليو بصره، لاؿ: ف ي الماؿ أحب إليؾ ؟ لاؿ: الغنـ، ف عطي شاة وا
 وولد ىذا، فكاف ليذا واد مف اإلبل، وليذا واد مف البقر، وليذا واد مف الغنـ.

أتى األبرص في صورتو وىيئتو، فقاؿ: رجل مسكيف، لد انقطعت بي الجباؿ، في سفري،  لاؿ: ثـ إنو
 ف، والمػاؿ، بعيػراا فال بالغ لي اليـو إل باهلل ثـ بؾ، أس لؾ بالذي أعطاؾ الموف الحسػف، والجمػد الحسػ

 أتبمغ بو في سفري، فقاؿ: الحقوؽ كثيرة، فقاؿ لو: ك ني أعرفؾ، ألـ تكف أبرص يقذرؾ النػاس، فقيػراا 
فصػيرؾ هللا إلػى مػا  عػف كػابر، فقػاؿ: إف كنػت كاذبػاا  ف عطاؾ هللا ؟ فقاؿ: إنما ورثت ىػذا المػاؿ كػابراا 

 كنت.
يػذا، فػرد عميػو مثػل مػا رد عمػى ىػذا، فقػاؿ: إف لاؿ: وأتى األلرع في صورتو، فقاؿ لو مثػل مػا لػاؿ ل

 فصيرؾ هللا إلى ما كنت. كنت كاذباا 
لػػاؿ: وأتػػى األعمػػى فػػي صػػورتو وىيئتػػو، فقػػاؿ: رجػػل مسػػكيف، وابػػف سػػبيل، انقطعػػت بػػي الحبػػاؿ فػػي 
سفري، فال بالغ لي اليـو إل باهلل ثـ بػؾ، أسػ لؾ بالػذي رد عميػؾ بصػرؾ شػاة أتبمػغ بيػا فػي سػفري، 

كنت أعمى فرد هللا إلي بصري، فخذ ما شئت، ودع ما شئت، فوهللا ل أجيدؾ اليػـو بشػيء فقاؿ: لد 
 .  (1)( أخذتو هلل، فقاؿ: أمسؾ مالؾ، ف نما ابتميتـ، فقد رضي عنؾ، وسخط عمى صاحبيؾ

الشاىد مف الحديث قكؿ الممؾ لؤلعمى أمسؾ عميؾ مالػؾ فإنمػا ابتميػتـ فقػد رضػي عنػؾ، كسػخط 
 عمى صاحبيؾ.

 

                                                           

 .3464  ، ح4/171باب ما ذكر عف بني اسرائيل، ق كتاب الزىد ،  بخاري،صحيح ال (1)
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إنمػا الػدنيا  ):لاؿ رسوؿ هللا صمى هلل عميو وسمـ :أبي كبشة األنماري رضي هللا عنو لاؿ وعف
 فيػو يتقػي فيػو ربػو و يصػل فيػو رحمػو و يعمػل هلل فيػو حقػاا  و عممػاا  ألربعة نفر: عبد رزلو هللا مػالا 

وؿ: لو أف لػي فيو صادؽ النية يق و لـ يرزلو مالا  فيذا ب فضل المنازؿ و عبد رزلو هللا تعالى عمماا 
يخػبط فػي  و لػـ يرزلػو عممػاا  لعممت بعمل فالف فيو بنيتػو ف جرىمػا سػواء و عبػد رزلػو هللا مػالا  مالا 

مالو بغير عمـ ل يتقي فيو ربو و ل يصل فيو رحمو و ل يعمػل هلل فيػو حقػا فيػذا ب خبػث المنػازؿ و 
لعممػػت فيػػو بعمػػل فػػالف فيػػو بنيتػػو  فيػػو يقػػوؿ: لػػو أف لػػي مػػالا  و ل عممػػاا  عبػػد لػػـ يرزلػػو هللا مػػالا 

  . (1)(فوزرىما سواء 
فػػانظر كتأمػػل كيػػي أف مػػف اتقػػى ربػػو فػػي المػػاؿ فجمعػػو مػػف حػػبلؿ كأنفقػػو فػػي مكانػػو ككصػػل بػػو 

 رحمو أنو بأفضل المنازؿ كالدرجات عند هللا تبارؾ كتعالى.
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 المطمب األوؿ
 في الدنيا الحراـ الكسبآثار 

 : مح  البركة وزواليا أولا 

 .ٕٙٚالبقرة:  َّ مث زث رث يت ىت ُّٱقاؿ تعالى: 

يقػػػاؿ محقػػػو هللا  ،بعػػػد حػػػاؿ كمنػػػو المحػػػاؽ فػػػي اليػػػبلؿ حػػػاالً المحػػػق نقصػػػاف الشػػػيء  قػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف : "
  .  1ق " كيقاؿ ىجير ما حق إذا نقص في كل شيء بحرارتو ،فانمحق كامتحق

ربػػػاء الصػػدقات يحتمػػػل أف يكػػػكف فػػي الػػػدنيا كأف يكػػػكف فػػػي ا مػػػاـ الػػػرازي: قػػاؿ اإلك  عمػػـ أف محػػػق الربػػػا كا 
 .مف كجكه أما في الدنيا فنقكؿ محق الربا في الدنيا  ،اآلخرة
ف كثر مالو أف تؤؿ عاقبتو إلى الفقر كتزكؿ البركة عف مالو يأف الغالب في المراب : أحدىا   .كا 
إف لـ ينقص مالو فإف عاقبتو الذـ كالنقص كسقكط العدالة كزكاؿ األمانة كحصػكؿ اسػـ الفسػق  :وثانييا

 .كالقسكة كالغمظة
ـ بسبب الربػا يمعنكنػو كيبغضػكنو كيػدعكف عميػو كذلػؾ أف الفقراء الذيف يشاىدكف أنو أخذ أمكالي :وثالثيا

 .يككف سببًا لزكاؿ الخير كالبركة عنو في نفسو كمالو
أنو متى اشتير بيف الخمق أنو إنما جمع مالو مف الربا تكجيت إلى األطماع كقصده كل ظػالـ  :ورابعيا

 .كمارؽ كطماع كيقكلكف إف ذلؾ الماؿ ليس لو في الحقيقة فبل يترؾ في يده 
كأما إف الربا سبب لممحق في اآلخرة  قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما معنى ىذا المحق أف هللا تعالى  

كثانييػا إف مػاؿ الػدنيا ال يبقػى عنػد المػكت كيبقػى  ،ال يقبل منو صدقة كال جيادًا كال حجًا كال صػمة رحػـ
أف األغنيػاء يػدخمكف الجنػة بعػد  كثالثيا أنو ثبت فػي الحػديث ،كذلؾ ىك الخسار األكبر ،التبعة كالعقكبة

فػػإذا كػػاف الغنػػي مػػف الكجػػو الحػػبلؿ كػػذلؾ فمػػا ظنػػؾ بػػالغني مػػف الكجػػو الحػػراـ  ،الفقػػراء بخمسػػمائة عػػاـ
  .   2ق .فذلؾ ىك المحق كالنقصاف ،المقطكع بحرمتو كيي يككف 

يف كقػػد مػػف عػػداكة المحتػػاجيف، كبغػػض المعػػكز  يكقػػاؿ بعػػض العممػػاء: المػػراد بػػالمحق مػػا يبلقػػى المرابػػ
عمى األمكاؿ كاألنفػس كالثمػرات، كمػا ظيػر  كاالعتداءتفضى ىذه العداكة كالبغضاء إلى مفاسد كمضار  

أثػر ذلػؾ فػػي األمػـ التػػي فشػا فييػػا الربػا، فقػػد قػاـ الفقػػراء يعػادكف األغنيػػاء كيتػألبكف عمػػييـ حتػى صػػارت 

                                                           

  .2/703محيط ، قالالبحر  (1)
  .7/83التفسير الكبير، ق (2)
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الكسػػاكس كاألكىػػاـ، يعػػرؼ ىػػذه مسػػألة اجتماعيػػة شػػائكة لػػدييـ، ككػػذلؾ مػػا يصػػابكف بػػو فػػي أنفسػػيـ مػػف 
فمنيـ مف شغمو الماؿ عف طعامو كشرابو، بل عف أىمو ككلده،  ،ذلؾ مف راقب عب اد الماؿ كببل أخبارىـ
ر في حق نفسو تقصيراً   .  1ق يفضى إلى الخسراف كالذؿ كالميانة حتى لقد يقص 

البّيعػػاف )  : لػػاؿ : ةً خيانػػ أك أك غشػػاً   أك قمػػاراً  فػػالحراـ أيػػا كػػاف فػػبل بركػػة فيػػو سػػكاء كػػاف ربػػاً 
ف كػذبا وكتمػا ُمِحَقػت بركػة بيعيمػا  ( بالخيار ما لـ يتفرلا، ف ف صدلا وبيَّنا بورؾ ليما في بيعيمػا، وا 

 .  2ق
فمػػف غػػش ككػػتـ عيػػب السػػمعة يريػػد الزيػػادة فيعاقػػب بنقػػيض قصػػده كىػػك زكاؿ بركػػة المػػاؿ الػػذي 

ف زاد عدًدا، لكف ال يككف في و بركة، أك تسمط عميو جائحة أك آفة أك مرض أك حادث فيصرؼ أخذه، كا 
ف صدؽ كبيكف عيب السمعة كنصح ألخيو المسمـ قلك ثمف  ذلؾ الماؿ في ىذه المصيبة التي حمكت بو، كا 

 السمعة؛ كلكف يبارؾ هللا في ىذا الماؿ، ككثير مف الناس اليكـ يشككف مف قمة البركة مع كثرة الماؿ.
كىػذا  –، فالحمي كىك اليميف عمػى البيػع كالشػراء  3ق ( الحمف منفقة لمسمعة ممحقة لمبركة ) : ولاؿ 

 ينفق السمعة؛ أي تباع بسعر كثير، كلكف ال بركة في ىذا الماؿ، فما الفائدة؟! –ال يجكز 
، ة كخاصػة الربػاكما أفمس كثير مف التجار اليكـ كتراكمت عمييـ الديكف إال بأسباب المعػامبلت المحرمػ

 أعاذنا هللا منو كمف كل حراـ، كما أحداث األزمة االقتصادية العالمية منا ببعيد.
أف  ييقػػكؿ الػػدكتكر دمحم ناصػػر دمحم القرنػػي: أجمػػع الخبػػراء بكافػػة الدراسػػات االقتصػػادية المتخصصػػة فػػ

تعنػػػى تكسػػػع األفػػػراد المديكنيػػػة قالربػػػا  : ك  ياإلفػػػراط فػػػ يأسػػػباب األزمػػػة االقتصػػػادية العالميػػػة تتمثػػػل فػػػ
 الحصكؿ عمى القركض.  في كالشركات كالبنكؾ 

تتفػق  يكىى النتيجة الت ،حدكث األزمة يف يالسبب الرئيس يحيث تعتبر الفائدة مف أىـ األسباب بل ى
عمييا الدراسات ذات الصمة حتى إف بعضيـ يرى أف الربا يمعب الدكر األساسي في حػدكث المشػكبلت 

   .  4ق ني منيا الدكؿ الغنية كالفقيرة عمى السكاءاالقتصادية التي تعا
 

                                                           

  .3/65تفسير المراغي، ق(1) 
 .2082 ، ح3/59باب يمحق الكذب كالكتماف في البيع، ق كتاب البيكع ، صحيح  البخاري،(2) 
 .2087 ، ح3/60باب يمحق هللا الربا، ق كتاب البيكع ،  صحيح  البخاري،(3)  
 .7،8انظر: الربا كأثره عمى األزمة االقتصادية العالمية،  د . دمحم بف ناصر القرني ، ص (4)
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: كالمحػػق حسػػي َّ رث يت ىت  ُّٱٱزمػػة: يقػػكؿ هللا:كيقػػكؿ الشػػيخ المنجػػد فػػي تعميقػػو عمػػى األ

 كما سمعنا عف تبخر ترليكني   كمعنكي، فيذىب ببركة الماؿ فبل ينتفع بو صاحبو، أك يذىب بالماؿ كميةً 
 16كقػد أدت األزمػة حتػى اآلف إلػى اختفػاء  ،تقاعد األمريكيةدكالر في خمسة أياـ مف أمكاؿ مصمحة ال

مميػار دكالر، ككدائػع  32مف الساحة، مف بينيا بنؾ "إندي ماؾ" الذي يسػتحكذ عمػى أصػكؿ بقيمػة  بنكاً 
 بل طالت  عممية اإلفبلس سبعة بنكؾ كبرى في أكركبا. ،مميار دكالر 19تصل إلى 

 850، تصػػل قيمػة أصػكليا إلػى حػػكالي بنكػاً  110قػرب مػف كيتكقػع بعػض المحممػيف أف يػتـ إغػػبلؽ مػا ي
  .  1ق مميار دكالر بحمكؿ منتصي العاـ القادـ

 : حرماف استجابة الدعاءثانياا 

 .ٕٚٔالبقرة:  َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

عباده المؤمنيف باألكل مف طيبات ما رزقيـ تعالى، كأف يشكركه عمى  قاؿ ابف كثير: " يقكؿ تعالى آمراً 
إف كػانكا عبيػده، كاألكػل مػف الحػبلؿ سػبب لتقبػػل الػدعاء كالعبػادة، كمػا أف األكػل مػف الحػراـ يمنػػع ذلػؾ، 

  .  2ق قبكؿ الدعاء كالعبادة"
فإنػػو يضػػع بػػذلؾ ، فػػإف لخبػػث المطعػػـ أثػػًرا مباشػػًرا فػػي رد الػػدعاء، فػػإف كػػاف العبػػد ال يبػػالي بأكػػل الحػػراـ

يقوؿ الرسوؿ  : "إف هللا طيب ل يقبػل كفي ذلؾ ،  كؿبيف دعائو كبيف اإلجابة كالقب الحكاجز كالعكائق
َباِت َواْعَمُموا  ُسُل ُكُموا ِمَف الطَّيِّ ف هللا أمر المؤمنيف بما أمر بو المرسميف، فقاؿ: )َيا َأيَُّيا الرُّ إل طيباا، وا 

ا( ]المؤمنوف:  ( ]البقػرة: [. ولاؿ: )َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا ُكُمػ51َصاِلحا ـْ َبػاِت َمػا َرَزْلَنػاُك [. 127وْا ِمػف َطيِّ
ثػػـ ذكػػر الرجػػل يطيػػل السػػفر، أشػػعث أغبػػر، يمػػد يديػػو إلػػى السػػماء: يػػا رب يػػا رب ومطعمػػو حػػراـ، 

  (3) ومشربو حراـ، وممبسو حراـ، وغذي بالحراـ، ف نَّى يستجاب لذلؾ؟
مػا حيمػة اإلنسػاف إذا انقطعػت عنػو فيذا أثر مػف اثػار أكػل الحػراـ بػبل شػؾ، منػع إجابػة الػدعاء، ك 

أسباب السماء، يمد يديو إلى السماء كىك مريض يتمكى مف المرض كىك فػي كربػة يرجػك تنفيسػيا، كىػك 
أبػكاب السػماء  تفي ىـظ يرجك تفريجو، يرفع يديو متضرًعا إلى ربو في كشي كربتو كتفريج ىمو كقد قفم

لحراـ إال ىذه المضرة لكانت أعظـ رادع كزاجر في أكل بأكمو لمحراـ، فأنى يستجاب لو؟ لك لـ يكف في ا

                                                           

  .26477رعية مع األزمة المالية، قالمنجد، كقفات ش(1) 
  .1/480تفسير القرءاف العظيـ ، ق(2) 
 .2272 ، ح3/91قباب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب ، مسمـ، كتاب الزكاة، صحيح (3) 
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الحراـ، فأطب مطعمؾ تستجب دعكتؾ، كال تقفل أبكاب السػماء بػالحراـ؛ فأنػت محتػاج إلػى ربػؾ، كفقيػر 
 . طرفة عيف أبدا  إليو، كال غنى لؾ عنو

  عدـ لبوؿ األعماؿ :ثالثاا  
كالصػػػدقة كالحػػػج كالعمػػػرة ، ألخػػػرى فػػػي تعطيػػػل األجػػػر عمػػػى العبػػػادات ا فيكػػػكف أكػػػل الحػػػراـ سػػػبباً 
 .كالجياد ككل ما فيو ماؿ حراـ

 .ٕٚٙالبقرة:  َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱٱأما الصدقة فمقكلو تعالى:

فػيفيـ بمفيػـك  .  1ق مف كسب حػبلؿ" : " أما ما يقع منو اإلنفاؽ: قد بينو تعالى أكالً قاؿ الشنقيطي معمقاً 
 عند هللا. فقكا منو، كلف يككف مقبكالً المخالفة أف غير الطيب كغير الحبلؿ ال تن

ل تقبػل صػالة بغيػر َطيػور،  ويقػوؿ النبػي  :" ،كفي الحديث الصحيح إف هللا طيػب ال يقبػل إال طيًبػا
 .   2ق ول صدلةل مف ُغموؿ"

ذا  قكال يقبل منو حج كال عمرة،  أ: لبيؾ، الحاج خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجمو في الغرز، فناد وا 
  .  3ق  ناداه مناد مف السماء: ل لبيؾ ول سعديؾ، زادؾ حراـ ونفقتؾ حراـ، وحجؾ غير مبرور

 ىريرة رضي هللا عنو، يقوؿ: افتتحنا خيبر، ولػـ نغػنـ ذىبػاا  يففي حديث أبكعمى جياده خػكؼ 
 إلػى وادي القػرأ، ول فضة، إنما غنمنا البقر واإلبل والمتاع والحوائط، ثػـ انصػرفنا مػع رسػوؿ هللا  

ومعو عبد لو يقاؿ لو مدعـ، أىداه لو أحد بني الضباب، فبينما ىو يحط رحل رسوؿ هللا   إذ جاءه 
والػػذي )سػػيـ عػػائر، حتػػى أصػػاب ذلػػؾ العبػػد، فقػػاؿ النػػاس: ىنيئػػا لػػو الشػػيادة، فقػػاؿ رسػػوؿ هللا  : 

 ( لشممة التي أصابيا يـو خيبر مف المغانـ، لـ تصبيا المقاسػـ، لتشػتعل عميػو نػارانفسي بيده، إف ا
(4) .   

 
 
 
 

                                                           

  .8/47أضكاء البياف، ق(1) 
 .244 ، ح 1/204باب كجكب الطيارة لمصبلة، قكتاب الصبلة ، صحيح مسمـ،  (2)

 كىك ضعيي .  .5228 ، ح5/251المعجـ األكسط، ق الطبراني في(3) 
 .4234 ، ح 5/138باب غزكة خيبر، قكتاب الجياد ، صحيح البخاري،  (4)
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 .ثار عف بعض السميكفي عدـ قبكؿ الصبلة كردت بعض اآل
 .  1ق " ال يقبل هللا صبلة امرئ في جكفو حراـ " : يقكؿ ابف عباس رضي هللا عنو

بادة مقاـ ىذه السارية، لف ينفعؾ شيء حتى تنظر ما لك قمَت في الع كمف جميل قكؿ كىب بف الكرد: "
 .   2ق يدخل في بطنؾ: حبلؿل ىك أـ حراـ"

إف الرجػػل إذا تعبػػد، قػػاؿ الشػػيطاف ألعكانػػو: انظػػركا مػػف أيػػف مطعمػػو، فػػإف كػػاف  يقػػكؿ بعػػض السػػمي: "
 .   3ق مطعـ سكء، قاؿ: دعكه يتعب، فقد كفاكـ نفسو"

كف عػػف المعػػامبلت المحرمػػة، كمػػع ذلػػؾ فيػػـ يتصػػدقكف كيتبرعػػكف ال يتكرعػػ كمػػف العجيػػب أف تػػرى أناسػػاً 
في كجػكه الخيػر مػف بنػاء مسػاجد كغيرىػا، كيحجػكف كيعتمػركف كيظنػكف أف ذلػؾ سػيقبل مػنيـ، كأف ىػذه 
الصػػدقات سػػتكفر سػػػيئات أكػػل الحػػراـ، كمػػػا عمػػـ ىػػؤالء المسػػػاكيف أنيػػـ أكبقػػكا أنفسػػػيـ فػػي الحػػػراـ، كأف 

 .ليست طيبة، كهللا طيب ال يقبل إال طيباً صدقاتيـ ليست مقبكلة؛ ألنيا 
 : فساد القمبرابعاا 

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ
  نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب
 .ٚ٘ٔاألعراؼ:  َّ ىث

كقاؿ بعض العمماء: كل ما أحل هللا تعالى، فيك طيب نافع في البدف كالديف، ككػل مػا  قاؿ ابف كثير: "
 .   4ق حرمو، فيك خبيث ضار في البدف كالديف"

كليػذا السػبب  ،إفساد القمب، إذ ىناؾ رابطة كثيقة بيف صبلح القمب كفساده، كبيف ما يمدخل المرءم جكَفػو
ثػـ ، الحالؿ بيِّف، والحراـ بيِّف، وبينيما أمور مشػتبيات ل يعمميػف كثيػر مػف النػاس" " لاؿ النبي  :
ف فػػي الجسػػد مضػػغة، إذا " لػػاؿ بعػػد ذلػػؾ: ذا فسػػدت فسػػد الجسػػد  أل وا  صػػمحت صػػم  الجسػػد كمػػو، وا 

  . (5) كمو، أل وىي القمب"

                                                           

  .1/268جامع العمـك كالحكـ، ق(1) 
 نفس المرجع. (2)
 نفس المرجع. (3)
  .3/488تفسير القرآف العظيـ، ق (4)

 .52 ، ح1/20رأ لدينو، قباب فضل مف استب كتاب اإليماف ،  صحيح البخاري،(5) 
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، إشػػعاًرا بػػأف أكػػل الحػػبلؿ ينػػكره كيصػػمحو، (الحػػالؿ بػػيِّف) كأكقػػع ىػػذا عقػػب قكلػػو: " قػػاؿ المنػػاكي:
َبَو تمقسيو  .    1ق " كالش 

، كال يعينػػكف مػػكف فقيػػراً فػػآكمك الحػػراـ قسػػاة، جفػػاة، نػػزع هللا تعػػالى مػػف قمػػكبيـ العطػػي كالشػػفقة، فػػبل يرح
 .محتاجاً 

كاإلشػارة إلػى أف  ،فيػو التنبيػو عمػى تعظػيـ قػدر القمػب كالحػث عمػى صػبلحو" قاؿ ابػف حجػر رحمػو هللا: 
ـَ تميف القمكب؟ قاؿ: بأكل الحبلؿ"  ، 2ق" فيو ِلطيب الكسب أثراً  ِئل اإلماـ أحمد رحمو هللا: ِب  . 3ق"  سم

 الضنؾ: العيش معيشة خامساا 

 َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٱٱُّلى: قػػػاؿ تعػػػا
 .ٕٗٔطو: 

شػرط معػرض عػف ذكػر  ييػكى دكف قيػد أك ال شؾ أف المتخبط في الحراـ يجمع منو كما يحب ك
 سيصيبو الضنؾ كما تكعده هللا. هللا معرض عف شرعو، فحتماً 

ة الحيػاة.فالمعيشة مراد ب : " بف عاشكر  قاؿ الطاىر مصػدر َضػنمؾ، كالضػنؾ:  يا مدة المعيشة، أي مد 
كىػػك  كيسػػتعمل مجػػازًا فػػي عسػػر األمػػكر فػػي الحيػػاة، ،كالضػػنؾ: الضػػيق، يقػػاؿ: مكػػاف ضػػنؾ، أي ضػػيق
كالمعنى: أف مجامع ىمو كمطامح نظػره تكػكف إلػى ، ىنا بمعنى عسر الحاؿ مف اضطراب الباؿ كتبمبمو

ى االنتقػػاص غيػػر التحيػػل فػػي إيجػػاد األسػػباب كالكسػػائل لمطالبػػو، فيػػك متيالػػؾ عمػػى االزديػػاد خػػائي عمػػ
ممتفت إلى الكماالت كال مأنكس بما يسعى إليو مف الفضائل، يجعمو هللا في تمػؾ الحالػة كىػك ال يشػعر، 

   4ق" كبعضيـ يبدك لمناس في حالة حسنة كرفاىية عيش كلكف نفَسو غير مطمئنة
فقمبػو بػالخزي  ،يـألنو يعيش عمى ظمـ غيػره، كأكػل أمػكاليـ، كاالعتػداء عمػى حقػكق فيبقى قمًقا مضطرًبا:

واإلثـ ما حاؾ في صدرؾ وكرىت أف يطمػع عميػو  " يقوؿ النبي  : ،يعتصر، كنفسو مف الحق تشػمئز
  .  5) الناس"

ألنػػو يتقمػػب فػػي معصػػية هللا صػػباًحا كمسػػاًء، فثكبػػو الػػذي يمبسػػو مػػف الحػػراـ،  كئيبػػاً   يظػػل ذلػػيبلً 
لحػراـ، كدعػاؤه غيػر مسػتجاب، قمبػو أفسػده أكػل الحػراـ، ثػـ ىػك كمسكنو مف الحراـ، كلقمتو كشربتو مػف ا

                                                           

  .3/423فيض القدير، ق (1)
  1/28فتح الباري، ق (2)

 .255مناقب اإلماـ أحمد، ص(3) 
  .16/321التحرير كالتنكير، ق(4) 
 .2553 ، ح4/1980باب تفسير البر كاإلثـ، قكتاب البر كالصمة ، مسمـ،  (5)
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فػي خػكؼ كذعػػر مػف أف يكتشػػي أمػره كتعػػرؼ سػرقاتو كاختبلسػػاتو، فكيػي يطمػػئف مػف ىػػذه حالػو كييػػدأ 
مػػف ىػػذه عاقبتػػو كخاصػػة مػػف احتػػرؼ النصػػب كاالحتيػػاؿ عمػػى النػػاس فػػي أخػػذ أمػػكاليـ، فتػػراه يعػػيش فػػي 

قػل مػف دار إلػى دار كمػف حػي إلػى حػي، عنػدما تعػرؼ داره كحيػو النيار في ذؿ كفي الميػل فػي ىػـ، ينت

فبل ، ٗالمنافقوف:  َّ حف جف  مغ جغ ُّٱيفزع إذا سمع جرس ىاتفو كينزعج إذا طرؽ بابو 

 .كغمظاً  بارؾ هللا في ماؿ أكرث ذماًل، كفي تجارة أعقبت ىمظاً 
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 المطمب الثاني
 آثار الكسب الحراـ في اآلخرة 

 عيد بالعذاب الشديد يـو القيامةالو 
كتمػػؾ كهللا ثالثػػة اآلثػػار كمصػػيبة المصػػائب، فعمػػى مػػا عنػػد آكػػل الحػػراـ مػػف ىػػـ كغػػـ كفسػػاد قمػػب 

قػاؿ  كما مر معنا في ايػات البحػث ،  ،كمنع إجابة دعاء فيك متكعد بنار تمظى ال يصبلىا إال األشقى

 اك ىقيق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱتعػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

 ،ٓٔالنساء:  َّ لك

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱكقاؿ تعالى: 

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن حن

 زت رت ىبيب نب مب  زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

  . ٕ٘ٚالبقرة:  َّ مت

فكيػػػي يميػػػق بعاقػػػل أف يػػػؤثر العاجمػػػة عمػػػى اآلجمػػػة كيػػػؤثر دراىػػػـ معػػػدكدة عمػػػى جنػػػة عرضػػػيا السػػػمكات 
 با. إلى جينـ كالعياذ كاألرض، كيجمع لو حطباً 

جػػف فأصػػبح عبػػًدا لمػػدينار لكػػف صػػاحب الػػدنيا قػػد أعمتػػو دنيػػاه كفتنػػو ىػػكاه كأغػػكاه شػػيطانو مػػف اإلنػػس كال
كتعػػػس عبػػػد الػػػدينار كالػػػدرىـ، كمػػػا عمػػػـ ىػػػذا المسػػػكيف أنػػػو يػػػـك القيامػػػة يتمنػػػى أف يفتػػػدي مػػػف ،  كالػػدرىـ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملٱُّٱ، قػػاؿ تعػػػالى:  العػػذاب بكػػل مػػػا فػػي األرض

، ٗٔ - ٔٔالمعػػػػارج:  َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

 كريمػاً  خيمة مف الشعر كيعيش عزيػزاً  كتؤكيوفكهللا لئف يعيش المسمـ فقيًرا معدًما تكفيو كسرة مف الخبز 
تستجاب دعكتو كيقبل عممػو كينجػك مػف نػار تمظػى أحػب إليػو كأعػز كأشػرؼ مػف أف يعػيش  مطمئناً  آمناً 

َـ ، ال تقبػل في القصكر يأكل أنكاع المآكل كي مػبس أفخػر المبلبػس كيركػب أفخػـ المراكػب كىػك فػي ذؿ َكَىػ
ػػد بنػػار تمظػػى، كلكػػف أيػػف العقػػكؿ السػػميمة كاألفئػػدة البصػػيرة، الػػذيف  لػػو دعػػكة، كال يرفػػع لػػو عمػػل، كمتكع 
يػػػػػػػػػػػػؤثركف مػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػد هللا مػػػػػػػػػػػػف نعػػػػػػػػػػػػيـ ككرامػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػيكات الػػػػػػػػػػػػدنيا كحطاميػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػاني؟!
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 متةالخا الهتائج والتوصيات

 الخاتمة
الصػػػالحات ، ك الحمػػػد  الػػػذي أكرمنػػػي ككفقنػػػي إلػػػى إنيػػػاء ىػػػذه الرسػػػالة  الحمػػػد  الػػػذي بنعمػػػو تػػػتـ

خراجيا في ىذه الصكرة ، ثـ الصبلة كالسبلـ عمى  دمحم مسؾ الختاـ  كلبنة التمػاـ كسػيد كلػد  أمػا  ادـ كا 
 -:بعد 

، كبعػد آني كيسر لي الكصكؿ إلػى خاتمتػولذي كفقني الختيار ىذا المكضكع القر افإنني أحمد هللا 
  .لتكصيات التي كصمت إلييااف تـ ىذا البحث فإنني سأذكر أىـ النتائج ك أ

 فقد كاف مف نتائج ىذه الرسالة ما ي تي : 
، كتبنػى المؤسسػات سػاف عنػو، فبػو تقضػى المصػالح، كال غنى لئلنتبيف أف الماؿ عصب الحياة .1

 كالدكؿ .
 .لماؿ كالرزؽ كميف يكتسبكف منيا ا ظير أف األنبياء في األغمب كانت ليـ أعماؿ .2
زؽ ، فيػػك ر فػػي الجيػػاد مػػف أطيػػب الكسػػب كأفضػػمو تبػػيف أف الغنػػائـ التػػي يتحصػػل عمييػػا المسػػمـ .3

 .رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .جعمو اليـ األكبر ىك سبب لميزيمةكالتطمع لمغنائـ ك  ؽ التشك  .4
، كعممػػػو ىػػذا فػػي سػػػبيل هللا اتضػػح أف السػػعي عمػػى رزؽ األىػػػل كاألكالد يكػػكف صػػاحبو مػػأجكراً  .5

 .أف ال يشغمو عف حقكؽ هللاشريطة 
س عنػػدىـ أف يكسػػبكه مػػف طػػرؽ أ، فػػبل بػػالمسػػمميف يضػػعفكف أمػػاـ فتنػػة المػػاؿظيػػر أف بعػػض  .6

 .الحراـ
 كالسبب أف الماؿ حراـ ال بركة فيو.  ،اتضح سبب تعاسة بعض الناس رغـ ترفيـ كغناىـ .7
 يعطي ليبتمي كليختبر. ، فيكضا هللا عف العبد كبيف إغنائو لوتبيف أنو ال تبلـز بيف ر  .8
 ، كالعكس صحيح.سباب استجابة الدعاء تحري الحبلؿاتضح أف مف أىـ أ .9
عػػف قػػكؿ الحػػق فميفػػر  ، فمػػف كجػػد فػػي نفسػػو ضػػعفاً يػػر أف مينػػة القضػػاء مػػف أخطػػر الميػػفظ .10

 . و كما فر سفياف الثكري رحمو هللابنفس
 سخر ليـ البر. امف نعمة هللا عمى عباده أف سخر ليـ البحر كم .11
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 متةالخا الهتائج والتوصيات

 أما بالنسبة لمتوصيات :  
ف ييػتـ البػاحثكف أ، مكضكع مػف مكضػكعات القػرءاف الكػريـفيكصي الباحث بعد ىذه التجربة مع 

، فيي تعد كسيمة حية و الناىمكف فيك بحر زاخر ال ينضب، فميما نيل منةبمكضكعات القرءاف المختمف
لمكاضػيع تضػع الحمػكؿ لمشػكبلت النػاس ، فمثل ىػذه اة إلى هللا لمغرب كلغير المسمميفمف كسائل الدعك 

 .ل ضعي اإليماف كظل الغياب الركحيفي ظ
أف يتقبػػػػل منػػػػي ىػػػػذا العمػػػػل لكجيػػػػو الكػػػػريـ، ك  أسػػػػأؿ هللا العظػػػػيـ أف يجعػػػػل عممػػػػي ىػػػػذا خالصػػػػاً  :اا أخيػػػػر 

 .المتكاضع، كالحمد  رب العالميف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث                                                                         
غساف محمكد الشكربجي
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 الفهارس هرس اآلياتف

 فيرس اآليات
 

 الصفحة  رلـ اآلية اآلية
 سورة البقرة

ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ     ڈڈ ژ ژ ڑ  چ 

 چڑ ک ک ک 

41 33 
34 
166 

 121 102  َّٱنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ
122 

 53 127 َّٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ چ 

 167 159  َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ

 184 172  َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

 167 174 َّ مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ

 74 180  َّ جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ

 ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ

  َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني زيمي

188 117 
136 
143 

 41 198  چڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چچ چ  چ 

 86 215  َّ هل مل خل حل جل  مك خكلك حك جك ٱُّٱ

 مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص ُّٱ
 خك جكحك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ
  َّ جم هل مل خل حل جل مك لك

219 128 
150 
152 

 153 220 َّ ين ىن من ٱُّٱ

 4 233 َّٱجخ مح  جح مج حج مث ُّ

 138 251 َّ حج مث هت مت خت حت جت هبٱُّ

 85 254  َّ مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ٱُّٱ
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 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
  َّ اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث

261 57 
59 

 85 262-261  َّ  مب خب حب...... نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

 41 267 چ  گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ
185 

 85 271  َّ ىي مي حيخي جي يه  ىه مه ُّٱ

 132 273  َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ

 147 275 َّ ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ
189 

 147 276  َّ مث زث رث يت ىت ُّٱ
182 

 147 279-278 َّ مص خص حص .... خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

﮳ چ   40 282 َّٱہ  ہ  ہ ہ ھ ھ  ھ ھ  ےے ۓ ۓ   ﮲ 
 مرافسورة آؿ ع

 5 14 َّ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ

 107 28 َّ خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ

 10 49 َّ مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ

 6 91 َّ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ٱُّٱ

 85 92 َّ  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 4 97 َّٱ مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حبُّ

 58 117  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ

 148 130 َّ جفحف مغ جغ مع جع حطمظ مض ٱُّٱ

 23 152 چ گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳڳ ٱُّ

 102 161 َّ من زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك لك ٱُّٱ

 32 164  چۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ چ 
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 80 180 َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق ُّٱ
 سورة النساء

 155 2  َّ رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ُّٱ

 4 4  َّ يي ىي ني  مي  ٱُّٱ
88 

 2 5  َّ مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ

 2 6   َّٱ خف حف  جف مغ جغ مع جعٱٱُّ

  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ
 َّ لك اك ىقيق يف

10 153 
189 

گ گ  گ ڳڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں       ں  ڻ چ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ  ھھ ھ ے ے 

﮾ ﮿ ﯀   چۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴     ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽  

11 73 
77 
157 
160 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ   ڀ ڀڀ ڀ ٺ چ 

 چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

12 73 
160 

 74 13 َّ حط مض خض چ

ائ ەئ ەئ   ......ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  چ 

 چۈئ ېئ ېئ  ........ وئ 

13-14 78 
159 

 111 25 َّ يي  ىي ني مي زي ري ُّ

ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چ 

 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ     ڇ 

29 40 
136 
158 

 163 58  َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ٱُّٱ

 97 92  َّ  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 20 94 چۀ  ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ چ 

 36 105 چې ې ى   ى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ     وئ ۇئۇئ چ 
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 136 107 َّ جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يمُّٱ

 148 161  َّ مضحط  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ

 160 176  َّ مث زث رث يت نتىت مت زت رت يبُّ

 سورة المائدة
 67 1  َّ اك ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱ

 144 2  َّ حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ ُّ

 68 4  َّ نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك ٱُّٱ

 177 27  َّ من زن رن مم ام ُّٱ

 142 33 َّ مت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱ

 137 38  َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ

 106 41 َّٱمب خب حب  جب هئُّ

 143 42  َّيل ىل مل خل ُّ

 107 51  َّ حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ

 143 63-62   َّ مس خس حس جس .... خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ
  َّ مل خل حل جل مك لك

90 125 
152 

 128 91-90  َّ حق مف خف حف جف ٱُّٱ

 151 91  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 68 94 َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ

 64 96  َّ ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 سورة األنعاـ
 68 60 َّ مم خم حم جم ُّٱ

 124 74 َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ

 57 141 َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱ
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 8 144-143 َّ يل ىل مل يك ىك مك ملىل خل ُّٱ

 154 152  َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 سورة األعراؼ
 11 10  َّ جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مبٱُّ

 31 59 چ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ    چ

 163 85 َّ  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

 174 95  َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حلُّ

 173 96  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 59 136-133 َّ خت حت جت.......  يئ  ىئ نئ ُّٱ

 186 157  َّ رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ

 65 166-163 َّ نت مت زت رت يب .......حب جب هئ ُّٱ

 168 176-175 َّٱ مض خض  حض .......نن من زن رن ٱُّٱ
 سورة األنفاؿ

 18 1  َّ خن حن  جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ

 108 27  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱ

 ق  28 َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
178 

 19 41  َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱ
22 

 3 60  َّٱجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ
7 
12 

 12 69 َّ مه جه هن من حنخن جن خممم حم جم  هل ملٱُّٱ
19 
21 

 21 70 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ چ 
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 الفهارس هرس اآلياتف

 سورة التوبة
 3 20  َّٱٱخك حك  جك مق حق مف ُّ

 10 24 َّ زت رت يب ىب نب  مب زب ٱُّٱ

 26 29 چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ 

 5 35-34 َّ زي  ري ٰى ين .......ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ
80 

 81 60 َّ يي ىي ني مي  زي ري ُّٱ

 3 92-91 َّ مص خص حص مس  .......  مك لك اك ُّٱ

 54 109 َّ يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ُّٱ

 سورة يونس
 58 24  َّ جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ

 سورة ىود
 51 38  َّ  يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 46 89  َّ خي  حي جي يه ىه ٱُّٱ

 164 94 َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ

 سورة يوسف
 91 10 َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ

 128 36  َّ جس مخ جخ  مح جح حجمج مث هت مت ُّٱ

 129 41 َّ ني مي ريزي ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ

 60 43 َّ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ

 60 44 َّىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ

 60 49-47  َّ جئ يي ىي ني مي .....زت رت يب  ىب ُّٱ

 139 73 َّ ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ

 139 77 َّ خض جضحض مص خص حص مس خس  حس جس مخ ُّٱ
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 106 87 َّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 سورة النحل
 7 8  َّ خي حيجي يه ىه  مه جه ُّٱ

 43 10  چڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ چ 

 58 11-10 َّ يل ىل مل يك ىك .... رب يئ ىئ ُّٱ

 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱ

  َّ حط مض حضخض جض مص  خص

14 11 
64 
70 

 31 36 چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ چ 

 128 67 َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ

 10 80 َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 176 97  َّ يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ

 سورة اإلسراء
 153 34  َّ حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب ُّٱ

155 
 162 35  َّ جع مظ  مضحط خض حض جض مص خص حص ُّٱ

 116 64 َّ هت مت خت حت جت  هب مب خب ٱُّٱ

 62 90 ٱَّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ

 سورة الكيف
 6 19 َّ خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ُّٱ

 9 34-32 َّ هن من ....... جض مص خص حص مس  خس ُّٱ

 9 36-35  َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ُّٱ

 ق  46  َّ جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 31 66 چک ک  ک گ گ گ گ ڳ  چ

 140 71  َّ حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط ُّٱ
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 54 77 چڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ چ 

 65 79 چ  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  ٱُّٱ
140 

 54 82 چۈ ۈ    ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ  ۉ ې چ 

 48 83  چحئ  مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب  چ 

 48 93 چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ چ 

 48 94 چې ې ې ې ى  ى  ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ 

 141 95-94 َّ حن جن  مم خم ....... خض حض جض ُّٱٱ

 49 95 چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی  جئ حئ  مئ ىئ چ 

 49 96 چىتيت جث مث ىث يث حج      جب حب   خبمب ىب يب جت حت خت  متچ 

 49 97 چمخ جس حس خس مس حص مص جض  چ 
 سورة مريـ

 13 2 ٱٱٱٱٱٱَّ خم حم جم يل ىل ُّٱ

 13 25 َّ جم هل مل خل ُّٱ

 31 43 چڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ چ 

 50 80-77 َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ....... يل ىل مل خل ٱُّٱ

 سورة طو
 45 18-17 چڎ ڈ ڈ ژ  .......ڃ چ  چ چچ 

 43 54-53 چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  .......ٹ  ٹ ٹ ڤ  چ

 124 96-95 َّجس مخ جخ ....... جب هئ مئ خئ ُّٱ

 187 124 َّ هل مل خل حل .......حك جك مق حق ٱٱُّ

 سورة األنبياء
 37 78 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ ڻ چ 

 12 80 چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ چ 
48 
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 71 82 َّ ىميم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 سورة الحج

 8 34 َّ رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ

 سورة المؤمنوف 
 4 4-1 َّ يه  ىه مه جه ....... ىل مل خل ُّٱ

 سورة النور
 137 2  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ

 111 3  َّ ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ

 10 27  َّ خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
  َّ زتمت رت يب ىب نب مب ربزب يئ

33 94 
111 
112 

 4 36 َّ حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ُّٱ
54 

 15 37 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ ٺ ٺ چ 
41 

 سورة الفرلاف
 12 20  َّ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ

 116 72  َّلك اك ىقيق ُّ
 سورة الشعراء

 119 41  َّ يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ

 120 42 َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱ

 12 63  ٱَّٱمي خي  حيٱُّ

 55 128  َّ مض خض  حض جض مص ُّٱ

 61 148-141 َّ نن من زن رن ....... َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ

 162 183-182 َّ مث هت مت هب .......خي حي جي ُّٱ
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 سورة النمل
 137 12 َّ حل جل مك خكلك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ

 175 15  َّٱمي خي حي جي يه  مهىه جه ين ىن من ُّٱ

 175 16  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱ

 176 19-17 َّ مج حج مث .......رث يت  ىت  ٱُّٱ

 88 31-30 َّ  هت مت خت حت جت ....... مئ خئ حئ ُّٱ

 88 33 َّ مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ

 88 35-34 َّ جه هن من .......حك جك مق حق مف ُّٱ

 144 35  َّ جه هن من خن حن جن مم خم ُّٱ

 176 36  َّ ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم ُّٱ

 89 37-36 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ....... ىل مل خل ُّٱ

 176 40-38 َّ مث هت مت خت حت جت ....... ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 58 60 َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ

 سورة القصص
 52 4 َّ مث هت مت خت حت جت هب مب  خب  ٱُّٱ

 91 8  َّٱٱنب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ

 45 26  چہ ھ    ھ ھھ ے  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳   چ 

 چ  ﮹ ﮺   ﮻  ﮼﮽  ﮾   ﮿ ﯀﯁   45 27 چ﮵ ﮶   ﮷ ﮸ 
 سورة الرـو

 147 39  َّٱحج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب ُّٱٱ

 سورة لقماف
 116 6 َّ رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ

 سورة السجدة
 58 27  َّ هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ

 سورة األحزاب
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 79 6 َّ  مض خض حض جض مص خص حص مس چ
 سورة سب 

 47 11-10 چڱ   ں  ں  ڻ  .......ڌ ڌ ڎ ڱ  چ

 125 13 َّ  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ

 61 17-15 َّ مت زت رت يب ....... جم يل ىل مل خل ُّٱ

 سورة يس
 65 42-41 َّ ىن من خن حن جن  يم ....... ىل مل خل ُّٱ

 سورة ص
 36 14 چېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی   جئ حئ مئ ىئ چ 

 35 20  چڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ  چ 

 35 21 چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ  چ

 35 22     چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ

 35 23   چڱ ڱ   ڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ چ 

 36 24   چہ  ہ  ہ ھ ھ ھ  ھے ے ۓ   ۓ ﮲ ﮳   ﮴  ﮵    چ 

 7 31  َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ

 55 37  َّ مض خض حض جض ٱُّٱ
71 

 سورة غافر
 8 81-79 َّ اك يق  ىق يف ....... مئ زئ رئ ُّٱ

 سورة فصمت
 57 10  َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ

 سورة الدخاف
 59 28-25 َّ اك يق يفىق ....... مت زت رت يب ىب ُّٱ

 سورة الجاثية
 65 12 َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ

70 
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 سورة دمحم
 158 22  َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ

 سورة الفت 
 20 15 چې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ چ 

 20 19 چڻ  ۀ  ۀہ ہ ہ ہ ھ چ 

﮵  ﮶ چ   20 20 چھ ھ  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  
  22 

 56 29  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

 سورة الذاريات
 119 52  َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 سورة النجـ
 116 61-59 َّ ىي ني .......ىن نن من زن ُّٱ

 سورة القمر
 52 13 ٱَّ نث مث زث رث يت ٱُّٱ

 سورة الرحمف
 11 22-19 َّ مه جه ين ىن ....... ىل مل خل ُّٱ

 سورة الحديد
 50 25  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ چ 

 الحشرسورة 
 24 6 چڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چ 

 25 7 چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ  گ چ  

 163 10 َّىه مه جه  ين ىن من خن ُّٱ
 سورة الممتحنة

 108 1  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 138 12  َّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 سورة الجمعة
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 32 2 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ چ 

 14 9 َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 41 10 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ 
68 

 41 11 چڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ   ڇ ڇڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ     چ 

 12 13   َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ

 سورة المنافقوف 
 4 4-1  َّ يه  ىه مه جه .......ىل مل خل ُّٱ

 14 9 َّٱ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
40 

 سورة التغابف
 15 15  َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن ُّٱ

 سورة الممؾ
 178 2  َّ جي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱ

 12 15 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ
57 

 سورة المعارج
 189 14-11  َّ مي خي حي  جي يه ىه ....... يل ىل خلملٱُّٱ

4 
 80 25-24  َّ رن مم ....... يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱ

 سورة نوح
 123 9-5 َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع ....... هئ مئ خئ ُّٱ

 123 23 َّٱ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ٱُّٱ
 سورة المزمل

 13 20  َّٱنب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ
41 

 سورة اإلنساف
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 87 8 َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱ
 سورة المطففيف

 161 3-1   َّ مص خص حص مس خس .......مث هت ُّٱ
 سورة األعمى

 43 4  چھ ھ ے چ 
 سورة الفجر

 158 20-19  َّ حق مف خف حف  ....... مغ جغ مع جع ُّٱ
 سورة العم 

 178 7-6  َّ هت مت خت ....... جت هب مب خبُّٱ
 سورة العاديات

 7 1  َّ حت جت ُّٱ
 سورة لريش

 42 2-1  چٻ ٻ پ پ     .......ٱ ٻ چ 

 42 4-3   چٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   .......پ ڀ ڀ ڀ چ 
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 فيرس األحاديث

 الصفحة الحديث ـ
ضاعة الماؿإف هللا   .1  2 كره لكـ ليل ولاؿ وكثرة السؤاؿ وا 
 3 ما نفعني ماؿ كماؿ أبي بكر  .2
 3 نعـ الماؿ الصال  لمرجل الصال   .3
 3 ما ضر عثماف ما صنع بعد اليـو  .4
 4 مف بنى هلل مسجداا بنى هللا لو لصرا في الجنة  .5
 8 الخيل معقود في نواصييا الخير إلى يـو القيامة   .6
 9 فوهللا لئف ييدي هللا بؾ رجالا واحداا خير لؾ مف حمر النعـ  .7
 9 خرج عمينا رسوؿ ّه صمى ّه عميو وسمـ ونحف في الُصّفة  .8
 12 لو أنكـ تتوكموف عمى هللا ح  توكمو لرزلكـ كما يرزؽ الطير   .9
 12 جعل رزلي تحت ظل رمحي  .10
 13 اليد العميا خير مف اليد السفمى، وابدأ بمف تعوؿ  .11
 13 عى الغنـ، لالوا: وأنت؟ لاؿ: نعـما مف نبي إل ور   .12
  14فقاؿ رسوؿ هللا  يا رسوؿ هللا لو كاف ىذا في سبيل هللا ؟  .13
 18  أحل هللا لنا الغنائـ ، رأي ضعفنا وعجزنا ف حميا لنا  .14
 18 يبعث إلى لومو خاصة  نبي، كاف كل لبميأعطيت خمسا لـ يعطيف أحد   .15
 18 لـ تحل الغنائـ لقـو سود الرؤوس مف لبمكـ   .16
 18 فينا أصحاب بدر نزلت حيف اختمفنا في النفل فانتزعو هللا مف أيدينا فقسمو   .17
 20 أصحاب رسوؿ هللا    مّر جل مف بني سميـ بنفر مف  .18
  21فقاؿ أبو بكر: يا نبي هللا« ما تروف في ىؤلء األسارأ؟  .19
 22  ف خالف أمري وجعل رزلي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار عمى م  .20
 22 أسيـ لمرجل وفرسو ثالثة أسيـ ، لمرجل سيـ ولمفرس سيميف  .21
    23أف رجال أعرابيا أتى النبي  ، فقاؿ: يا رسوؿ هللا  .22
 27 بعثني النبي   إلى اليمف، ف مرني أف آخذ مف كل ثالثيف   .23
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، أبو لتادة، وخير رجالتنا سممة  .24  28 خير فرساننا اليـو
 29 ل نفل إل بعد الخمس  .25
 33 كتاب هللا" ىو نص يرفع الخالؼ إف أح  ما أخذتـ عميو أجراا   .26
 33 جاءتو امرأة فقالت  -   -أف رسوؿ هللا   .27
ذا أجراف فمو أصاب ثـ فاجتيد الحاكـ حكـ إذا  .28  34 أجر فمو ف خط  فاجتيد حكـ وا 
 37 خير الناس أنفعيـ لمناس  .29
 38 يئاا ف نما ألتطع لو لطعة مف نارفمف التطعت لو مف ح  أخيو ش  .30
 39  إف هللا مع القاضي ما لـ يجر ، ف ذا جار تخمى عنو ولزمو الشيطاف   .31
 40 بيع مبرور وعمل الرجل بيده  .32
 40  إف أطيب ما أكل الرجل مف كسبو  .33
 43 فميس منا  نامف غش  .34
 43 لالوا: وأنت يا رسوؿ هللا؟ لاؿ: نعـ، وأنا كنت أرعاىا عمى لراريط ألىل مكة  .35
 46 س لت جبريل عميو السالـ: أي األجميف لضى موسى؟ لاؿ: أتميما وأكمميما   .36
 48 ال أف يتقنومأف هللا يحب إذا عمل أحدكـ ع  .37
 48 مف أف ي كل مف عمل يده ما أكل أحد طعاما لط، خيراا   .38
 50 الجاىمية بمكة. فعممت لمعاص بف وائل سيفافي  -حّدادا -لاؿ: كنت لينا  .39
 52 كاف زكريا نجارا   .40
 53 فقد كاف عميو الصالة والسالـ يخطب الجمع عمى جذع نخمة في المسجد  .41
 54 لاؿ إبراىيـ عميو السالـ : يا بني إف ربؾ أمرني أف أبني لو بيتا لاؿ   .42
 54 مف بنى هلل بيتا في الدنيا بنى هللا لو لصرا في الجنة  .43
 62 إل كاف ما أكل منو لو صدلة ما مف مسمـ يغرس غرساا   .44
 62 إف لامت الساعة وبيد أحدكـ فسيمة ف ف استطاع أف ل يقـو حتى يغرسيا   .45
 62 ، ف ف أبى فميمسؾ أرضو ضل أرض فميزرعيا أو ليمنحيا أخاهكانت لو ف مف  .46
 63 وأخذتـ أذناب البقر، ورضيتـ بالزرع، وتركتـ الجياد  ،بالعينةإذا تبايعتـ   .47
 69 ما ذكرت مف أىل الكتاب ف ف وجدتـ غيرىا فال ت كموا فييا أما  .48
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 69  (كل ما أمسكف عميؾ) لمت: يا رسوؿ هللا، إنا نرسل الكالب المعممة؟ لاؿ:   .49
 69 بمر الظيراف، فسعوا عمييا حتى لغبوا أنفجنا أرنباا   .50
 70  إنما ىي طعمة أطعمكموىا هللا  .51
 74 الثمُث والثمث كثير   .52
 74 إف الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة هللا ستيف سنة ثـ يحضرىما الموت   .53
ّنو ل وصّية لوارث  .54  75 إف هللا أعطى كّل ذي حّ  حّقو وا 
 77   فقالت -لربيع إلى رسوؿ هللا جاءت امرأة سعد بف ا  .55
 77  أعط ابنتي سعد الثمثيف، وأميما الثمف وما بقي فيو لؾ  .56
 77 ل ذكرألحقوا الفرائض ب ىميا فما بقي فنولى رج  .57
 80 مف آتاه هللا مال فمـ يؤد زكاتو مثل لو شجاعا ألرع  .58
 80 ما مف صاحب ذىب ول فضة ل يؤدي منيا حقيا  .59
 81 فمف ل يرحـ ل يرحـ   .60
 81 إنؾ ست تي لوما أىل كتاب، ف ذا جئتيـ، فادعيـ إلى أف يشيدوا  .61
ـْ وَ   .62 ِى ، َكَمَثِل اْلَجَسدِ َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَف ِفي َتَوادِّ ـْ  81 َتَراُحِمِي
 85 بس يا أبا طمحة ذلؾ ماؿ راب ، لبمناه منؾ، ورددناه عميؾ  .63
ـُ هَُّ ِفي ِظمِِّو َيْوـَ َل   .64  86  ِظلَّ ِإلَّ ِظمُّوُ َسْبَعةل ُيِظمُُّي
 86 يقوؿ هللا تبارؾ وتعالى يـو القيامة يا ابف آدـ استطعمتؾ فمـ تطعمني  .65
 87 اْمَرَأِتؾِ يَيا َحتَّى المُّْقَمَة َتْرَفُعَيا ِفي ِإنََّؾ َلْف ُتْنِفَ  َنَفَقةا ِإلَّ ُأِجْرَت فِ   .66
 87 ابدأ بمف تعوؿ: أمؾ وأباؾ وأختؾ وأخاؾ وأدناؾ ف دناؾ  .67
ـْ   :َلاَؿ َرُسوُؿ هللِا    .68 ُلوا ِإلَّ َعَمى َأْىِل ِديِنُك  87 َل َتَصدَّ
 87 ما مف مسمـ يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، في كل منو طير  .69
 89 يما  يقبل اليدية ويثيب عميياكاف النبي صّمى هللا عميو وسمـ ف  .70
 89 وتيادوا تحاّبوا   .71
 89 جبار أو ممؾ فييا لرية فدخل بسارة، السالـ عميو إبراىيـ ىاجر  .72
 89 بردا  وكساه بيضاء، بغمة وسمـ عميو هللا صمى لمنبي أيمة ممؾ وأىدأ  .73
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 89 منيا ف كل مسمومة، بشاة وسمـ عميو هللا صمى النبي أتت ييودية أف  .74
 90  مكة أىل مف لو أخ أرسل حمة )ثوباا( إلى حديث عمر ضي هلل عنو أنو  .75
َدَلِة أَلََكْمُتَيا   .76  91 َلْوَل َأْف َتُكوَف ِمْف َتْمِر الصَّ
 91 اعرؼ عفاصيا ووكاءىا، ثـ عرفيا سنة، ف ف جاء صاحبيا  .77
 93 إف هللا حبس عف مكة الفيل، وسمط عمييا رسولو والمؤمنيف  .78
 95  "بة فتمك  أنس كاتبو، أو ألضربنؾ بالدرةلاؿ ألنس حيف س ؿ سيريف الكتا  .79
 96 المكاتب عبد ما بقي عميو مف مكاتبتو درىـ  .80
 96 دمائة دينار ف داىا إل عشرة دنانير فيو عب عمىأيما عبد كاتب   .81
 99  دية المرأة عمى النصف مف دية الرجل  .82
 102  لعل رسوؿ هللا   أخذىا  .83
 103 أو: شراكاف مف نار  -راؾ مف نار ش  .84
 103 سبيل هللا مف كفر باهلل ل تغدروا ول تمثموا فياخرجوا باسـ هللا تقاتموف   .85
 104 ار ونار وشنار يـو القيامة ردوا الخيا  والمخيط ف ف الغموؿ ع  .86
 104 مف استعممناه منكـ عمى عمل، فكتمنا مخيطا، فما فولو كاف غمول  .87
 104 قاؿ لو ابف الّمتبّية مف األسد ي استعمل النبّي   رجالا   .88
 104 فما أخذ بعد ذلؾ فيو غموؿ مف استعممناه عمى عمل فرزلناه رزلاا   .89
 105 بضع امرأةغزا نبي مف األنبياء، فقاؿ لقومو: ل يتبعني رجل لد ممؾ   .90
 106 ل تجسسوا، ول تحسسوا، ول تباغضوا، ول تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانا  .91
 108 فخذوه منيا انطمقوا حتى ت توا روضة خاخ، ف ف بيا ظعينة، ومعيا كتاب  .92
 108   َتنزلوف عمى حكـ سعد بف ُمعاذ  فقاؿ رسوؿ هللا   .93
ـَ  -نيى النبي   .94  112 اءعف كسب اإلم -َصمَّى هَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 112 نيى عف ثمف الكمب، ومير البغي، وحمواف الكاىف  .95
 113  لـ تستحي فافعل ما شئت إذاإف مما أدرؾ الناس مف كالـ النبوة،   .96
 114 انطم  ثالثة رىط ممف كاف لبمكـ حتى أووا المبيت إلى غار  .97
، َوَل ُتَعمُِّموُىفَّ   .98  116 َل َتِبيُعوا الَقْيَناِت، َوَل َتْشَتُروُىفَّ
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ـْ َيَتَغنَّ   .99  118  بالقرآفى َلْيَس ِمنَّا َمْف َل
 118  مف مزامير آؿ داود لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتؾ البارحة، لقد أوتيت مزماراا   .100
 118 ف ني أحب أف أسمعو مف غيري  »لرأ عميؾ وعميؾ أنزؿ؟ لاؿ: أفقاؿ: َ   .101
 118 ىل صدر عنؾ مما كاف يصنع لومؾ مف شيء؟ لاؿ: مرتيف فقط  .102
 118 وحر الشمس في ظيري  ما صحوت إل  .103
 121 مف أتى ساحرا أو كاىنا أو عرافا فصدلو بما يقوؿ فقد كفر  .104
 122  حّد الساحر ضربو بالسيف  .105
 124  إف أولئؾ إذا كاف فييـ الرجل الصال  فمات بنوا عمى لبره مسجداا   .106
 126   ومف أظمـ ممف ذىب يخم  كخمقي فميخمقوا ذرة أو ليخمقوا حبة أو شعيرة  .107
 126 إف أشد الناس عذاباا عند هللا يـو القيامة المصوروف   .108
 126  مف صور صورة في الدنيا ُكّمف يـو القيامة أف ينفس فييا الروح  .109
 126 ول لبراا مشرفاا إل سويتو و،أف ل تدع تمثالا إل طمست  .110
 126 أتيتؾ البارحة فمـ يمنعني أف أكوف دخمت إل أنو كاف عمى الباب تماثيل  .111
 127 صورة، ف ف هللا معذبو حتى ينفس فييا الروح، وليس بنافس فييا  مف صور  .112
 127 إف كنت لبد فاعالا فاصنع الشجر وما ل نفس لو  .113
ـَ َأَتاُه ِجْبِريُل َفَقاَؿ: ِإفَّ َرُسوَؿ هَِّ َصمَّ   .114  129 َيا ُمَحمَّدُ  »ى هَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ا  .115 ـْ ُتْقَبْل َلُو َصاَلةل َأْرَبِعيَف َصَباحا  130 َمْف َشِرَب اْلَخْمَر َفَسِكَر َل
 130 ومف دعا إلى ضاللة، كاف عميو مف اإلثـ مثل آثاـ مف تبعو  .116
 132  ل بطيب نفس منوإل يحل ماؿ امرئ مسمـ   .117
 133 لناس حتى ي تي يـو القيامة ليس في وجيو مزعة لحـما يزاؿ الرجل يس ؿ ا  .118
 133 إف المس لة ل تحل إل ألحد ثالثة رجل، تحمل حمالة   .119
ـّ أتوا نَ    لدـ عمى الّنبي  .120  142 َفر مف ُعْكمٍل َوُعَرْيَنة ف سمموا ث
 144 "انَُّو َل َيْرُبو َلْحـل َنَبَت ِمْف ُسْحٍت ِإلَّ َكاَنِت النَّاُر َأْوَلى ِبوِ   .121
 144 َنُة هللِا َعَمى الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشيَلعْ   .122
ـِ  .123  144  َلَعَف هَُّ الرَّاِشَي، َواْلُمْرَتِشَي ِفي اْلُحْك
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 144  الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشَي َوالرَّاِئَش  -   -َلَعَف َرُسوُؿ هللِا   .124
 145 ىدايا العماؿ غموؿ   .125
 145  إلى أف لاؿ، لعف هللا الراشي والمرتشي  .126
 146 الُبر بالُبر مثال بمثل يدا بيد، والذىب بالذىب مثال بمثل يدا بيد  .127
 147 ي تي عمى الناس زماف ي كموف فيو الربا، فقيل لو: الناس كّميـ؟   .128
 147 لعف رسوؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمـ آكل الربا وموكمو وكاتبو وشاىده   .129
ـُ َرباا َأَشدُّ َعَمى هللِا ِمْف ِستٍّ   .130  148 زنيةَوَثاَلِثيَف ِدْرَى
 148 حرمة ماؿ المسمـ كحرمة دمو  .131
 158 َوَأُبو َبْكٍر ِفي َبِني َسِمَمَة َماِشَيْيِف، َفَوَجَدِني  َعاَدِني النَِّبيُّ   .132
ـَ َلُو َوَل َمَتاعَ   .133  159 َأَتْدُروَف َما اْلُمْفِمُس؟ َلاُلوا: اْلُمْفِمُس ِفيَنا َمْف َل ِدْرَى
ـِ َكْي َيَراُه النَّاُس، َمْف َغشَّ َفَمْيَس ِمنِّي  .134  164 َأَفاَل َجَعْمَتُو َفْوَؽ الطََّعا
ْمَعِة، ُمْمِحَقةل ِلْمَبَرَكةِ   .135  165 الَحِمُف ُمَنفَِّقةل ِلمسِّ
ـْ ِبِيفَّ   .136  165 َيا َمْعَشَر اْلُمَياِجِريَف، َخْمسل إذا اْبُتِميُت
 177 ، ولنعو هللا بما آتاهلد أفم  مف أسمـ ورزؽ كفافاا   .137
 177 َأيَُّيا النَّاُس ِإفَّ هََّ َطيِّبل َل َيْقَبُل ِإلَّ َطيِّباا   .138
 177 أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة  .139
 177 ما تصدؽ أحد بصدلة مف طيب، ول يقبل هللا إل الطيب   .140
 177 ع رجمو في الغرزبنفقة طيبة، ووض إذا خرج الرجل حاجاا   .141
 178 إف لكل أمة فتنة وفتنة أمتي الماؿ  .142
 178 إف ثالثة مف بني إسرائيل: أبرص، وألرع، وأعمى، ف راد هللا   .143
 180 فيو يتقي فيو ربو و عمماا  ألربعة نفر: عبد رزلو هللا مالا إنما الدنيا   .144
 183 البّيعاف بالخيار ما لـ يتفرلا، ف ف صدلا وبيَّنا بورؾ ليما في بيعيما   .145
 183  الحمف منفقة لمسمعة ممحقة لمبركة  .146
ف هللا أمر المؤمنيف بما أمر بو المرسميف  .147  184 إف هللا طيب ل يقبل إل طيباا، وا 
 185 ل تقبل صالة بغير َطيور، ول صدلةل مف ُغموؿ  .148
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 185 ول فضة، إنما غنمنا البقر واإلبل والمتاع  ا خيبر، ولـ نغنـ ذىباا افتتحن  .149
 186 الحالؿ بيِّف، والحراـ بيِّف، وبينيما أمور مشتبيات ل يعمميف   .150
 187 يو الناسواإلثـ ما حاؾ في صدرؾ وكرىت أف يطمع عم  .151
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 المصادر والمراجع
ىػػ ، الناشػر: دار المعرفػة 505إحياء عمكـ الديف: أبك حامد دمحم بف دمحم الغزالي الطكسي قالمتكفى:  .1

 .4بيركت، عدد األجزاء:  –
الممػؾ القسػطبلني القتيبػي  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بف دمحم بف أبػى بكػر بػف عبػد .2

ىػ ، الناشر: المطبعة الكبرى األميرية، مصر، 923المصري، أبك العباس، شياب الديف قالمتكفى: 
 ىػ. 1323الطبعة: السابعة، 

إرشػػػاد الفحػػػكؿ إلػػػى تحقيػػػق الحػػػق مػػػف عمػػػـ األصػػػكؿ: دمحم بػػػف عمػػػي بػػػف دمحم بػػػف عبػػػد هللا الشػػػككاني  .3
كفػر بطنػا، الناشػر: دار -الشػيخ أحمػد عػزك عنايػة، دمشػق ىػػ ، المحقػق: 1250اليمني قالمتػكفى: 

 ـ.1999-ىػ 1419الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة األكلى 
ىػػػػ ، 1420إركاء الغميػػػل فػػػي تخػػػريج أحاديػػػث منػػػار السػػػبيل: دمحم ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني قالمتػػػكفى:  .4

 ـ.1985-ىػ  1405بيركت، الطبعة: الثانية  –الناشر: المكتب اإلسبلمي 
ألزمػة الماليػػة: حسػيف حسػػيف شػحاتة، سمسػػمة بحػػكث كدراسػات فػػي الفكػر االقتصػػادي اإلسػػبلمي، ا   .5

 جامعة األزىر الشريي.
أسػػباب نػػزكؿ القػػرآف: أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف دمحم بػػف عمػػي الكاحػػدي، النيسػػابكري، الشػػافعي  .6

الػدماـ،  –بلح ىػ ، تحقيػق: عصػاـ بػف عبػد المحسػف الحميػداف، الناشػر: دار اإلصػ468قالمتكفى: 
 ـ. 1992-ىػ  1412الطبعة: الثانية، 

أضػػػكاء البيػػػاف فػػػي إيضػػػاح القػػػرآف بػػػالقرآف: دمحم األمػػػيف بػػػف دمحم المختػػػار بػػػف عبػػػد القػػػادر الجكنػػػي  .7
لبنػػػاف، الطبعػػػة:  –ىػػػػ ، دار الفكػػػر لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع بيػػػركت 1393الشػػػنقيطي قالمتػػػكفى: 

 ـ.  1995-ىػ  1415
الطبعػػة:  -الناشػػر: دار الثريػػا لمنشػػر كالتكزيػػع، الريػػاض -بػػف ناصػػر السػػميمافإعػػداد كتخػػريج: فيػػد  .8

 ـ. 2002 -ىػ  1423الثانية، 
األـ: الشافعي أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبػد المطمػب بػف عبػد  .9

، الطبعػة: بػدكف بيػركت –ىػػ ، الناشػر: دار المعرفػة 204مناؼ المطمبي القرشي المكػي قالمتػكفى: 
 ـ.1990-ىػ1410طبعة، سنة النشر: 

انظر: تفسير ابف باديس، أمة عاد ، لعبػد الحميػد دمحم بػف بػاديس الصػنياجي المحقػق: عمػق عميػو  .10
الطبعػػة:  -لبنػػاف  -الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة بيػػركت -كخػػرج آياتػػو كأحاديثػػو أحمػػد شػػمس الػػديف.

 ـ.1995 -ىػ 1416األكلى، 
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كبلـ العمي الكبير: جػابر بػف مكسػى بػف عبػد القػادر بػف جػابر أبػك بكػر الجزائػري، أيسر التفاسير ل .11
الناشػػػػر: مكتبػػػػة العمػػػػـك كالحكػػػػـ، المدينػػػػة المنػػػػكرة، المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، الطبعػػػػة: الخامسػػػػة، 

 ـ.2003ىػ/1424
 ىػ .373بحر العمكـ: أبك الميث نصر بف دمحم بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندي قالمتكفى:  .12
البحػػر المحػػيط فػػي التفسػػير: أبػػك حيػػاف دمحم بػػف يكسػػي بػػف عمػػي بػػف يكسػػي بػػف حيػػاف أثيػػر الػػديف  .13

 1420بيػػركت، الطبعػػة:  –ىػػػ ، تحقيػػق: صػػدقي دمحم جميػػل، دار الفكػػر 745األندلسػػي قالمتػػكفى: 
 ىػ.
المؤلػػي: أبػك العبػاس أحمػد بػػف دمحم بػف الميػدي بػػف  -البحػر المديػد فػي تفسػػير القػرءاف المجيػد     .14

المحقػػق: أحمػػد عبػػد هللا القرشػػي -ىػػػ 1224يبػػة الحسػػني األنجػػري الفاسػػي الصػػكفي قالمتػػكفى: عج
 القاىرة. –الناشر: الدكتكر حسف عباس زكي  -رسبلف

بداية المجتيد كنياية المقتصد: أبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي الشػيير  .15
القػاىرة، الطبعػة: بػدكف طبعػة، تػاريخ  –اشػر: دار الحػديث ىػػ ، الن595بابف رشد الحفيد قالمتكفى: 

 ـ. 2004-ىػ 1425النشر: 
بػدائع الصػػنائع فػي ترتيػػب الشػرائع: عػػبلء الػديف، أبػػك بكػر بػػف مسػعكد بػػف أحمػد الكاسػػاني الحنفػػي  .16

 ـ.1986-ىػ 1406ىػ ، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: الثانية، 587قالمتكفى: 
شرح كالتكجيو كالتعميػل لمسػائل المسػتخرجة: أبػك الكليػد دمحم بػف أحمػد بػف رشػد البياف كالتحصيل كال .17

ىػػ ، حققػو: د دمحم حجػي كآخػركف، الناشػر: دار الغػرب اإلسػبلمي، بيػركت 520القرطبي قالمتكفى: 
 ـ. 1988-ىػ  1408لبناف، الطبعة: الثانية،  –
ؽ الحسيني، أبػك الفػيض، الممق ػب تاج العركس مف جكاىر القامكس: محم د بف محم د بف عبد الرز ا .18

 ىػ ، تحقيق: مجمكعة مف المحققيف، الناشر: دار اليداية.1205بمرتضى، الزكبيدي قالمتكفى: 
التبيػػاف فػػي تفسػػير غريػػب القػػرآف: أحمػػد بػػف دمحم بػػف عمػػاد الػػديف بػػف عمػػي، أبػػك العبػػاس، شػػياب  .19

قي دمحم، الناشػػػر: دار الغػػػرب ىػػػػ ، المحقػػػق: د ضػػػاحي عبػػػد البػػػا815الػػػديف، ابػػػف اليػػػائـ قالمتػػػكفى: 
 ىػ. 1423-بيركت، الطبعة: األكلى  –اإلسبلمي 

دمحم «: تحريػػر المعنػػى السػػديد كتنػػكير العقػػل الجديػػد مػػف تفسػػير الكتػػاب المجيػػد»التحريػػر كالتنػػكير  .20
 –ىػػ ، الػدار التكنسػية لمنشػر 1393الطاىر بف دمحم بف دمحم الطاىر بف عاشكر التكنسي قالمتكفى: 

 ىػ. 1984النشر:  تكنس، سنة
المؤلي : الشيخ دمحم الطاىر  -التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  التحرير كالتنكير ػ الطبعة التكنسية .21

 .30عدد األجزاء /  -ـ 1997 -تكنس  -دار النشر : دار سحنكف لمنشر كالتكزيع  -بف عاشكر
 -المعاصػر ، دار الفكػر  -الناشػر : دار الفكػر -المؤلي : دمحم عبد الرؤكؼ المناكي  -التعاريي  .22

  1410الطبعة األكلى ،  -بيركت ، دمشق
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ىػػػ ، تحقيػػق: ضػػبطو 816التعريفػػات: عمػػي بػػف دمحم بػػف عمػػي الػػزيف الشػػريي الجرجػػاني قالمتػػكفى:  .23
لبنػاف، الطبعػة: األكلػى –كصححو جماعػة مػف العممػاء بإشػراؼ الناشػر، دار الكتػب العمميػة بيػركت 

 ـ.1983-ىػ 1403
ف عمػػى صػػحيح ابػػف حبػػاف كتمييػػز سػػقيمو مػػف صػػحيحو، كشػػاذه مػػف محفكظػػو، التعميقػػات الحسػػا .24

بػَد، التميمػي، أبػك حػاتـ، الػدارمي،  مؤلي األصل: دمحم بف حباف بف أحمد بف حبػاف بػف معػاذ بػف َمع 
ىػػػ ، ترتيػػب: األميػػر أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف بمبػػاف بػػف عبػػد هللا، عػػبلء الػػديف 354البمسػػتي قالمتػػكفى: 

ىػ ، مؤلي التعميقات الحسػاف: أبػك عبػد الػرحمف دمحم ناصػر الػديف، 739كفى: الفارسي الحنفي قالمت
ىػػ ، الناشػر: دار بػا كزيػر 1420بف الحاج نكح بف نجػاتي بػف آدـ، األشػقكدري األلبػاني قالمتػكفى: 

 ـ. 2003 -ىػ  1424المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى،  -لمنشر كالتكزيع، جدة 
إرشػػاد العقػػل السػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ: أبػػك السػػعكد العمػػادي دمحم بػػف  تفسػػير أبػػي السػػعكد   .25

 بيركت. –ىػ ، دار إحياء التراث العربي 982دمحم بف مصطفى قالمتكفى: 
ىػ  كجػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف 864تفسير الجبلليف: جبلؿ الديف دمحم بف أحمد المحمي قالمتكفى:  .26

 القاىرة، الطبعة: األكلى. –ىػ ، الناشر: دار الحديث 911بف أبي بكر السيكطي قالمتكفى: 
 -القػػػػاىرة –الناشػػػػر: دار إحيػػػػاء الكتػػػػب العربيػػػػة  -التفسػػػػير الحػػػػديث  المؤلػػػػي: دركزة دمحم عػػػػزت .27

 ىػ . 1383الطبعة: 
ىػػػ ، الناشػػر: مطػػابع أخبػػار 1418الخػػكاطر: دمحم متػػكلي الشػػعراكي قالمتػػكفى: -تفسػػير الشػػعراكي  .28

.  اليـك
الناشػػػر: مطػػػابع أخبػػػار -ىػػػػ 1418ي،  المؤلػػػي: دمحم متػػػكلي الشػػػعراكي قالمتػػػكفى: تفسػػػير الشػػػعراك  .29

 20عدد األجزاء:  -اليـك 
 ىػ 1421دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف قالمتكفى:  -تفسير العثيميف   .30
تفسير القرآف الحكػيـ قتفسػير المنػار : دمحم رشػيد بػف عمػي رضػا بػف دمحم شػمس الػديف بػف دمحم بيػاء  .31

ىػ ، الييئة المصرية العامة لمكتػاب، 1354منبل عمي خميفة القممكني الحسيني قالمتكفى:  الديف بف
 ـ. 1990سنة النشر: 

تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ: أبػػػك الفػػػداء إسػػػماعيل بػػػف عمػػػر بػػػف كثيػػػر القرشػػػي البصػػػري ثػػػـ الدمشػػػقي  .32
ة: الثانيػػػة ىػػػػ ، تحقيػػػق: سػػػامي بػػػف دمحم سػػػبلمة، دار طيبػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، الطبعػػػ774قالمتػػػكفى: 

 ـ. 1999-ىػ 1420
تفسير القرآف الكريـ قابف القيـ : دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة  .33

ىػػ ، المحقػق: مكتػب الدراسػات كالبحػكث العربيػة كاإلسػبلمية بإشػراؼ الشػيخ إبػراىيـ 751قالمتكفى: 
 ىػ. 1410-ألكلى بيركت، الطبعة: ا –رمضاف، الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ 

 ـ.1982-ىػ1402القاىرة، -تفسير القرآف الكريـ: محمكد شمتكت، الطبعة: التاسعة، دار الشركؽ  .34
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ىػػ ، الناشػر: دار الفكػر 1390التفسير القرآني لمقرآف: عبػد الكػريـ يػكنس الخطيػب قالمتػكفى: بعػد  .35
 القاىرة. –العربي 

لحبػػر البحػػر الفيامػػة فخػػر الػػديف دمحم بػػف عمػػر التفسػػير الكبيػػر، المؤلػػي : اإلمػػاـ العػػالـ العبلمػػة كا .36
 -ـ  2000 -ىػػػ 1421 -بيػػركت  -دار النشػػر : دار الكتػػب العمميػػة  -التميمػػي الػػرازي الشػػافعي

 الطبعة : األكلى.
ىػ ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى 1371تفسير المراغي: أحمد بف مصطفى المراغي قالمتكفى:  .37

 ـ.1946-ىػ  1365األكلى، البابى الحمبي كأكالده بمصر، الطبعة: 
تفسير المنار،  المؤلي: دمحم رشيد بف عمي رضا بف دمحم شمس الديف بف دمحم بياء الديف بػف مػنبل  .38

سنة  -الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب -ىػ 1354عمي خميي القممكني الحسيني قالمتكفى: 
 ـ 1990النشر: 

: د كىبػة بػف مصػطفى الزحيمػي، دار الفكػر المعاصػر التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج .39
 ىػ. 1418دمشق، الطبعة: الثانية،  –
الناشػر :  -المؤلي : د كىبػة بػف مصػطفى الزحيمػي-التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  .40

 . 30عدد األجزاء : -ىػ 1418الطبعة : الثانية ، -دمشق –دار الفكر المعاصر 
التنزيل كحقائق التأكيػل : أبػك البركػات عبػد هللا بػف أحمػد بػف محمػكد حػافظ  تفسير النسفي قمدارؾ .41

ىػ ، حققو كخرج أحاديثو: يكسي عمي بديكي، راجعو كقدـ لو: محيػي 710الديف النسفي قالمتكفى: 
 ـ. 1998-ىػ  1419الديف ديب مستك، الناشر: دار الكمـ الطيب، بيركت، الطبعة: األكلى، 

-دمشػق، الطبعػة: األكلػى  –مي: د كىبة بف مصػطفى الزحيمػي، دار الفكػر التفسير الكسيط لمزحي .42
 ىػ. 1422

التفسػير الكسػػيط لمقػرآف الكػػريـ: مجمكعػة مػػف العممػػاء بإشػراؼ مجمػػع البحػكث اإلسػػبلمية بػػاألزىر،  .43
-ـ   1973ىػػػػػ    1393الناشػػػػر: الييئػػػػة العامػػػػة لشػػػػئكف المطػػػػابع األميريػػػػة، الطبعػػػػة: األكلػػػػى، ق

 مجمدات. 10ـ ، عدد المجمدات:  1993ىػ    1414ق
التفسػػير الكسػػيط لمقػػرآف الكػػريـ: دمحم سػػيد طنطػػاكي، دار نيضػػة مصػػر لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع،  .44

 القاىرة، الطبعة: األكلى. –الفجالة 
ىػػػ ، تحقيػػق: دمحم 370تيػػذيب المغػػة: دمحم بػػف أحمػػد بػػف األزىػػري اليػػركي، أبػػك منصػػكر قالمتػػكفى:  .45

 ـ.2001بيركت، الطبعة: األكلى،  –إحياء التراث العربي عكض مرعب، الناشر: دار 
تيسػػػير الكػػػريـ الػػػرحمف فػػػي تفسػػػير كػػػبلـ المنػػػاف: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف ناصػػػر بػػػف عبػػػد هللا السػػػعدي  .46

ىػػػ ، تحقيػػق: عبػػد الػػرحمف بػػف معػػبل المكيحػػق، مؤسسػػة الرسػػالة، الطبعػػة: األكلػػى 1376قالمتػػكفى: 
 ـ. 2000-ىػ 1420
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رآف: دمحم بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب اآلممػػي، أبػػك جعفػػر جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػل القػػ .47
ىػػ  1420ىػ ، تحقيق: أحمد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، 310الطبري قالمتكفى: 

 ـ. 2000-
رة بػػف مكسػػى بػػف الضػػحاؾ، الترمػػذي، أبػػك -الجػػامع الكبيػػر  .48 سػػنف الترمػػذي: دمحم بػػف عيسػػى بػػف َسػػك 

بيركت،  –ىػ ، المحقق: بشار عكاد معركؼ، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي 279عيسى قالمتكفى: 
 ـ. 1998سنة النشر: 

الجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف   تفسػػػػير القرطبػػػػي: أبػػػػك عبػػػػد هللا دمحم بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف فػػػػرح  .49
بػػراىيـ 671األنصػػاري الخزرجػػي شػػمس الػػديف القرطبػػي قالمتػػكفى:  ىػػػ ، تحقيػػق: أحمػػد البردكنػػي كا 

 ـ. 1964-ىػ 1384القاىرة، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب المصرية  أطفيش،
المؤلػػػي : أبػػػك عبػػػد هللا دمحم بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف فػػػرح األنصػػػاري  -الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف .50

الناشػػر :  -المحقػػق : ىشػػاـ سػػمير البخػػاري -ىػػ  671الخزرجػي شػػمس الػػديف القرطبػػي قالمتػػكفى : 
 ممكة العربية السعكدية.دار عالـ الكتب، الرياض، الم

الجكاىر الحسػاف فػي تفسػير القػرآف: أبػك زيػد عبػد الػرحمف بػف دمحم بػف مخمػكؼ الثعػالبي قالمتػكفى:  .51
ىػ ، المحقق: الشػيخ دمحم عمػي معػكض كالشػيخ عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد، الناشػر: دار إحيػاء 875

 ىػ. 1418-بيركت، الطبعة: األكلى  –التراث العربي 
ىػػػػ ، 370ءات السػػػبع: الحسػػػيف بػػػف أحمػػػد بػػػف خالكيػػػو، أبػػػك عبػػػد هللا قالمتػػػكفى: الحجػػػة فػػػي القػػػرا .52

، األسػػتاذ المسػػاعد بكميػػة اآلداب  جامعػػة الككيػػت، الناشػػر: دار -المحقػػق: د. عبػػد العػػاؿ سػػالـ مكػػـر
 ىػ. 1401بيركت، الطبعة: الرابعة،  –الشركؽ 

زي، أبػػػك الحسػػػيف قالمتػػػكفى: المؤلػػػي: أحمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػاء القزكينػػػي الػػػرا -حميػػػة الفقيػػػاء .53
 –الناشػػػر: الشػػػركة المتحػػػدة لمتكزيػػػع  -المحقػػػق: د. عبػػػد هللا بػػػف عبػػػد المحسػػػف التركػػػي -ىػػػػ 395
 ـ .1983 -ىػ 1403الطبعة: األكلى ق -بيركت

ىػػػػ ، 395حميػػػة الفقيػػػاء: أحمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػاء القزكينػػػي الػػػرازي، أبػػػك الحسػػػيف قالمتػػػكفى:  .54
بيػركت، الطبعػة:  –المحسػف التركػي، الناشػر: الشػركة المتحػدة لمتكزيػع  تحقيق: د. عبد هللا بػف عبػد

 ـ .1983-ىػ 1403األكلى ق
 -الناشػػػر: مكتبػػػة الغزالػػػي  -المؤلػػػي: دمحم عمػػػي الصػػػابكني -ركائػػػع البيػػػاف تفسػػػير آيػػػات األحكػػػاـ .55

 ـ. 1980 -ىػ  1400الطبعة: الثالثة، -بيركت –دمشق، مؤسسة مناىل العرفاف 
 الجامع لتفسير اإلماـ ابف رجب الحنبمي ركائع التفسير ق .56
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: شياب الػديف محمػكد بػف عبػد هللا الحسػيني  .57

بيػػػركت،  –ىػػػ ، تحقيػػق: عمػػي عبػػػد البػػاري عطيػػة، دار الكتػػب العمميػػة 1270األلكسػػي قالمتػػكفى: 
 ىػ. 1415الطبعة: األكلى، 
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ير: جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف دمحم الجػػػكزي زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ التفسػػػ .58
-بيركت، الطبعة: األكلػى  –ىػ ، تحقيق: عبد الرزاؽ الميدي، دار الكتاب العربي 597قالمتكفى: 
 ىػ. 1422

المؤلػي: دمحم بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد شػمس الػديف ابػف  -زاد المعاد في ىػدي خيػر العبػاد .59
مكتبػػػة المنػػػار اإلسػػػبلمية،  -الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت  -ىػػػػ 751ى: قػػػيـ الجكزيػػػة قالمتػػػكف

 ـ.1994ىػ /1415الطبعة: السابعة كالعشركف ، -الككيت
ىػػػ ، 1394زىػػرة التفاسػػير: دمحم بػػف أحمػػد بػػف مصػػطفى بػػف أحمػػد المعػػركؼ بػػأبي زىػػرة قالمتػػكفى:  .60

 .10دار النشر: دار الفكر العربي، عدد األجزاء: 
ث الصػػحيحة كشػػيء مػػف فقييػػا كفكائػػدىا: أبػػك عبػػد الػػرحمف دمحم ناصػػر الػػديف، بػػف سمسػػمة األحاديػػ .61

ىػػ ، الناشػر: مكتبػة المعػارؼ 1420الحاج نػكح بػف نجػاتي بػف آدـ، األشػقكدري األلبػاني قالمتػكفى: 
 1، عػاـ النشػر: جػػ 6لمنشر كالتكزيع، الرياض، الطبعة: األكلى، قلمكتبة المعارؼ ، عػدد األجػزاء: 

 ـ. 2002-ىػ  1422: 7ـ، جػ  1996-ىػ  1416: 6ـ، جػ  1995-ػ ى 1415: 4-
الناشػػر : مكتبػػة أبػػي  -المؤلػػي : ابػػف ماجػػة أبػػك عبػػد هللا دمحم بػػف يزيػػد القزكينػػي -سػػنف ابػػف ماجػػة .62

 المعاطي.
سػػنف أبػػي داكد: أبػػك داكد سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك األزدي  .63

تاني قالمتكفى: ِجس  ىػ ، المحقق: دمحم محيي الديف عبد الحميػد، الناشػر: المكتبػة العصػرية، 275 السِ 
 .4بيركت، عدد األجزاء:  –صيدا 

سػػنف أبػػي داكد: أبػػك داكد سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك األزدي  .64
ػػتاني قالمتػػػكفى:  ِجس  ػػػد كاِمػػػل قػػػره بممػػػ-ىػػػػ ، تحقيػػػق: شػػػَعيب األرنػػػؤكط 275السِ  ي، الناشػػػر: دار مَحمك

 ـ. 2009-ىػ  1430الرسالة العالمية، الطبعة: األكلى، 
رة بػف مكسػى بػف الضػحاؾ، الترمػذي، أبػك عيسػى قالمتػكفى:  .65 سنف الترمذي: دمحم بف عيسى بػف َسػك 

 ، الناشػػػر: 3 ، كدمحم فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي قجػػػػ 2، 1ىػػػػ ، تحقيػػػق كتعميػػػق: أحمػػػد دمحم شػػػاكر قجػػػػ 279
 ـ. 1975-ىػ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –فى البابي الحمبي شركة مكتبة كمطبعة مصط

السػػػػنف الكبػػػػرى: أبػػػػك عبػػػػد الػػػػرحمف أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب بػػػػف عمػػػػي الخراسػػػػاني، النسػػػػائي قالمتػػػػكفى:  .66
بيػػػركت،  –ىػػػػ ، حققػػػو كخػػػرج أحاديثػػػو: حسػػػف عبػػػد المػػػنعـ شػػػمبي، الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة 303

 ـ. 2001-ىػ  1421الطبعة: األكلى، 
ائي قالمجتبى مف السنف   السنف الصغرى لمنسائي : أبك عبد الرحمف أحمػد بػف شػعيب سنف النس .67

ىػػػ ، تحقيػػق: عبػػد الفتػػاح أبػػك غػػدة، الناشػػر: مكتػػب 303بػػف عمػػي الخراسػػاني، النسػػائي قالمتػػكفى: 
 .1986 – 1406حمب، الطبعة: الثانية،  –المطبكعات اإلسبلمية 
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بػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبػػد السػػبلـ بػػف السياسػػة الشػػرعية البػػف تيميػػة ؿ تقػػي الػػديف أ .68
الناشػر:  -ىػػ 728عبد هللا بػف أبػي القاسػـ بػف دمحم ابػف تيميػة الحرانػي الحنبمػي الدمشػقي قالمتػكفى: 

الطبعػة: األكلػى،  -المممكػة العربيػة السػعكدية -كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالػدعكة كاإلرشػاد 
 .ىػ 1418

شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َقاي ماز الذىبي قالمتكفى :  سير أعبلـ النببلء .69
الناشػػر : مؤسسػػة  -المحقػػق : مجمكعػػة مػػف المحققػػيف بإشػػراؼ الشػػيخ شػػعيب األرنػػاؤكط -ىػػػ 748

 الرسالة . 
بػَد، التميمػي، أبػك  -صحيح ابف  حباف  .70 المؤلي: دمحم بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بػف َمع 

 –الناشػر: مؤسسػة الرسػالة -المحقق: شعيب األرنؤكط -ىػ 354تـ، الدارمي، البمستي قالمتكفى: حا
 بيركت .

بػػػَد،  .71 صػػػحيح ابػػػف حبػػػاف بترتيػػػب ابػػػف بمبػػػاف: دمحم بػػػف حبػػػاف بػػػف أحمػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف معػػػاذ بػػػف َمع 
ر: ىػػػػ ، المحقػػػق: شػػػعيب األرنػػػؤكط، الناشػػػ354التميمػػػي، أبػػػك حػػػاتـ، الػػػدارمي، البمسػػػتي قالمتػػػكفى: 

 ـ.1993 – 1414بيركت، الطبعة: الثانية،  –مؤسسة الرسالة 
صػػػحيح البخػػػاري الجػػػامع المسػػػند الصػػػحيح المختصػػػر مػػػف أمػػػكر رسػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسػػػننو كأيامػػػو    .72

صػػحيح البخػػػاري: دمحم بػػػف إسػػماعيل أبػػػك عبػػػد هللا البخػػاري الجعفػػػي، تحقيػػػق: دمحم زىيػػر بػػػف ناصػػػر 
كؽ النجػػاة قمصػػكرة عػػف السػػمطانية بإضػػافة تػػرقيـ دمحم فػػؤاد عبػػد البػػاقي ، الناصػػر، الناشػػر: دار طػػ

 ىػ.1422الطبعة: األكلى، 
صحيح الجامع الصغير كزياداتو: أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف  .73

 ىػ ، الناشر: المكتب اإلسبلمي.1420آدـ، األشقكدري األلباني قالمتكفى: 
مسػػند الصػػحيح المختصػػر بنقػػل العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػى رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مسػػمـ بػػف صػػحيح مسػػمـ ال .74

ىػ ، تحقيق: دمحم فػؤاد عبػد البػاقي، الناشػر: 261الحجاج أبك الحسف القشيري النيسابكري قالمتكفى: 
 بيركت. –دار إحياء التراث العربي 

ي بكػػر، جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي صػػحيح كضػػعيي الجػػامع الصػػغير كزيادتػػو: عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػ .75
ىػػػ ، مػػع الكتػػاب: أحكػػاـ دمحم ناصػػر الػػديف األلبػػاني، ىػػذا الكتػػاب اإللكتركنػػي، يمثػػل 911قالمتػػكفى: 

جميع أحاديػث الجػامع الصػغير كزيادتػو لمسػيكطي، مػع حكػـ الشػيخ ناصػر مػف صػحيح أك ضػعيي 
 الجامع الصغير، كىك متف مرتبط بشرحو، مف فيض القدير لممناكي.

ىػػػػػ ، مصػػػػدر 1420كضػػػػعيي سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػة: دمحم ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني قالمتػػػػكفى: صػػػػحيح  .76
مػػف إنتػػاج مركػػز نػػكر اإلسػػبلـ ألبحػػاث -المجػػاني -الكتػػاب: برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػات الحديثيػػة 

 القرآف كالسنة باإلسكندرية.
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كتاب: ىػ ، مصدر ال1420صحيح كضعيي سنف أبي داكد: دمحم ناصر الديف األلباني قالمتكفى:  .77
مػػف إنتػػاج مركػػز نػػكر اإلسػػبلـ ألبحػػاث القػػرآف  -المجػػاني  –برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػات الحديثيػػة 

 كالسنة باإلسكندرية، قاـ بإعادة فيرستو كتنسيقو: أحمد عبد هللا عضك في ممتقى أىل الحديث.
: ىػػ ، مصػدر الكتػاب1420صحيح كضعيي سنف الترمذي: دمحم ناصر الديف األلباني قالمتكفى:  .78

مػػف إنتػػاج مركػػز نػػكر اإلسػػبلـ ألبحػػاث القػػرآف  -المجػػاني  -برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػات الحديثيػػة 
 كالسنة باإلسكندرية.

ىػػ ، مصػدر الكتػاب: 1420صحيح كضعيي سنف النسائي: دمحم ناصر الديف األلباني قالمتػكفى:  .79
ـ ألبحػػاث القػػرآف مػػف إنتػػاج مركػػز نػػكر اإلسػػبل -المجػػاني  -برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػات الحديثيػػة 

 كالسنة باإلسكندرية.
القػاىرة،  –صفكة التفاسير: دمحم عمي الصابكني، الناشر: دار الصابكني لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع  .80

 ـ. 1997-ىػ  1417الطبعة: األكلى، 
ىػػ ، 1420غاية المراـ فػي تخػريج أحاديػث الحػبلؿ كالحػراـ: دمحم ناصػر الػديف األلبػاني قالمتػكفى:  .81

 .1405 –بيركت، الطبعة: الثالثة  –المكتب اإلسبلمي الناشر: 
غرائب القرآف كرغائب الفرقاف: نظاـ الديف الحسف بف دمحم بف حسيف القمػي النيسػابكري قالمتػكفى:  .82

-بيركت، الطبعػة: األكلػى  –ىػ ، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العمميو 850
 ىػ. 1416

مية: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا الفتاكى الكبرى البف تي .83
ىػ ، الناشػر: دار الكتػب 728بف أبي القاسـ بف دمحم ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي قالمتكفى: 

 ـ.1987-ىػ 1408العممية، الطبعة: األكلى، 
لفضػل العسػقبلني الشػافعي، رقػـ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمػد بػف عمػي بػف حجػر أبػك ا .84

كتبو كأبكابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الػديف 
 . 1379بيركت، -الخطيب الناشر: دار المعرفة 

ىػػػ ، دار ابػػف 1250فػػتح القػػدير: دمحم بػػف عمػػي بػػف دمحم بػػف عبػػد هللا الشػػككاني اليمنػػي قالمتػػكفى:  .85
 ىػ. 1414-دمشق، بيركت، الطبعة: األكلى -الكمـ الطيب كثير، دار 

ِمػػػي   -الفقػػػو اإلسػػػبلمي كأدلتػػػو   .86 َبػػػة بػػػف مصػػػطفى الز َحي   -الناشػػػر: دار الفكػػػر  -المؤلػػػي: أ. د. َكى 
 دمشق.  –سكريكة 

ـ  النكظريكػػا .87 ػػرعيكة كاآلراء المذىبيكػػة كأىػػ ػػامل لؤلدل ػػة الشك ػػوم اإلسػػبلمي  كأدلكتمػػوم قالشك ت الفقييكػػة كتحقيػػق الِفق 
، أستاذ كرئػيس قسػـ الفقػو اإلسػبلمي   ِمي  األحاديث النكبكيكة كتخريجيا : أ. د. َكى َبة بف مصطفى الز َحي 

ػػػريعة، الناشػػػر: دار الفكػػػر -كأصػػكلو بجامعػػػة دمشػػػق  دمشػػػق، الطبعػػػة: الركابعػػػة  –سػػكريكة -كم يكػػة الشك
لة بالنِ سبة لما سبقيا قكى  ي الطبعة الثانية عشرة لما تقدميا مف طبعات مصكرة .المنقكحة المعدك
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-بيركت-ىػ ، دار الشركؽ 1385في ظبلؿ القرآف: سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي قالمتكفى:  .88
 ىػ. 1412-القاىرة، الطبعة: السابعة عشر 

ي فيض القدير شرح الجامع الصغير: زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عم .89
ىػػػػ ، الناشػػػر: المكتبػػػة التجاريػػػة 1031بػػػف زيػػػف العابػػػديف الحػػػدادي ثػػػـ المنػػػاكي القػػػاىري قالمتػػػكفى: 

 .1356مصر، الطبعة: األكلى،  –الكبرى 
المؤلي: أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد هللا الخرساني المعركؼ بابف  -كتاب األمكاؿ  .90

 ر ذيب .تحقيق الدكتكر: شاك -ىػ 251زنجكيو قالمتكفى: 
ػػػبلكبي .91 الناشػػػر: مكتبػػػة الصػػػحابة،  -كتػػػاب تبصػػػير المػػػؤمنيف بفقػػػو النصػػػر كالتمكػػػيف، دمحم دمحم الصك

 ـ . 2001 -ىػ  1422القاىرة الطبعة: األكلى،  –اإلمارات، مكتبة التابعيف، مصر  -الشارقة 
معمػػى كفايػػة األخيػػار فػػي حػػل غايػػة اإلختصػػار: أبػػك بكػػر بػػف دمحم بػػف عبػػد المػػؤمف بػػف حريػػز بػػف  .92

ىػػػ ، المحقػػق: عمػػي عبػػد الحميػػد بمطجػػي 829الحسػػيني الحصػػني، تقػػي الػػديف الشػػافعي قالمتػػكفى: 
 ـ.1994دمشق، الطبعة: األكلى،  –كدمحم كىبي سميماف، الناشر: دار الخير 

لبػػػاب التأكيػػػل فػػػي معػػػاني التنزيػػػل: عػػػبلء الػػػديف عمػػػي بػػػف دمحم بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف عمػػػر الشػػػيحي أبػػػك  .93
 –ىػػ ، تصػحيح: دمحم عمػي شػاىيف، دار الكتػب العمميػة 741ازف قالمتػكفى: الحسف، المعػركؼ بالخػ
 ىػ. 1415بيركت، ط األكلى، 

ممػػكـِ اأَلَدِب   .94 مػػِة أبػػي سػػعيد زيػػف الػػديف شػػعباف   -لسػاف العػػرب :  ِلَسػػافم الَعػػَرِب فػػي عم : العبلك تػػألييم
 ىػ   828بف دمحم اآلثاري قت 

لفضػل، جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر األنصػاري الركيفعػى لساف العرب: دمحم بػف مكػـر بػف عمػى، أبػك ا .95
 ىػ.1414-بيركت، الطبعة: الثالثة  –ىػ ، دار صادر711اإلفريقي قالمتكفى: 

مجمػػػة دكريػػػة تصػػػدر عػػػف الرئاسػػػة العامػػػة إلدارات البحػػػكث العمميػػػة  -مجمػػػة البحػػػكث اإلسػػػبلمية  .96
ميػة كاإلفتػاء كالػدعكة كاإلرشػاد، عػدد كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشػاد: الرئاسػة العامػة إلدارات البحػكث العم

 جزءا. 95األجزاء: 
مجمػػػكع الفتػػػاكى: تقػػػي الػػػػديف أبػػػك العبػػػاس أحمػػػػد بػػػف عبػػػد الحمػػػيـ بػػػػف تيميػػػة الحرانػػػي قالمتػػػػكفى:  .97

ىػػػ ، تحقيػػق: عبػػد الػػػرحمف بػػف دمحم بػػف قاسػػػـ، الناشػػر: مجمػػع الممػػػؾ فيػػد لطباعػػة المصػػػحي 728
 ـ.1995ىػ/1416السعكدية، عاـ النشر: الشريي، المدينة النبكية، المممكة العربية 

ىػػ ، 1332محاسف التأكيل: دمحم جمػاؿ الػديف بػف دمحم سػعيد بػف قاسػـ الحػبلؽ القاسػمي قالمتػكفى:  .98
 ىػ. 1418بيركت، الطبعة: األكلى،  –تحقيق: دمحم باسل عيكف السكد، الناشر: دار الكتب العممية 

الطبعػػػة: األكلػػػى، -بيػػػركت –تػػػراث العربػػػي الناشػػػر: دار إحيػػػاء ال -المحقػػػق: خميػػػل إبػػػراىـ جفػػػاؿ .99
 ـ.1996ىػ 1417

 ىػ 458أبك الحسف عمي بف إسماعيل بف سيده المرسي قالمتكفى:   -المخصص      .100
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ىػػػ ، المحقػػق: 458المخصػػص: أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيل بػػف سػػيده المرسػػي، قالمتػػكفى:  .101
ىػػػػػ 1417الطبعػػػػة: األكلػػػػى، بيػػػػركت،  –خميػػػػل إبػػػػراىيـ جفػػػػاؿ، الناشػػػػر: دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي 

 ـ.1996
مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػل: أبػػك عبػػد هللا أحمػػد بػػف دمحم بػػف حنبػػل بػػف ىػػبلؿ بػػف أسػػد الشػػيباني  .102

عػػادؿ مرشػػد، كآخػػركف، الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة، -ىػػػ ، تحقيػػق: شػػعيب األرنػػؤكط 241قالمتػػكفى: 
 ـ. 2001-ىػ  1421الطبعة: األكلى، 

عبػػػػد هللا أحمػػػػد بػػػػف دمحم بػػػػف حنبػػػػل بػػػػف ىػػػػبلؿ بػػػػف أسػػػػد  مؤلػػػػي : أبػػػػك - 4/197مسػػػػند حمػػػػد  .103
 –الناشػػػر : عػػػالـ الكتػػػب  -المحقػػػق : السػػػيد أبػػػك المعػػػاطي النػػػكري  -ىػػػػ 241الشػػػيبانيقالمتكفى : 

 .بيركت
مشػػػػكاة المصػػػػابيح: دمحم بػػػػف عبػػػػد هللا الخطيػػػػب العمػػػػري، أبػػػػك عبػػػػد هللا، كلػػػػي الػػػػديف، التبريػػػػزي  .104

بيػػػركت،  –لػػػديف األلبػػػاني، الناشػػػر: المكتػػػب اإلسػػػبلمي ىػػػػ ، المحقػػػق: دمحم ناصػػػر ا741قالمتػػػكفى: 
 ـ.1985الطبعة: الثالثة، 

دراسة كتحقيػق زكػي جمعػة  -تأليي: أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي المقري  -المصباح المنير   .105
 الناشر: المكتبة العصرية . -
بػف مسػعكد بػف  معالـ التنزيل في تفسير القرآف   تفسير البغػكي: محيػي السػنة، أبػك دمحم الحسػيف .106

ىػػ ، تحقيػق: عبػد الػرزاؽ الميػدي، دار إحيػاء التػراث 510دمحم بف الفراء البغكي الشافعي قالمتػكفى: 
 ىػ. 1420بيركت، الطبعة: األكلى، –العربي 

المؤلػػي: أبػػك سػػميماف حمػػد بػػف دمحم بػػف  -معػػالـ السػػنف  معػػالـ السػػنف، كىػػك شػػرح سػػنف أبػػي داكد .107
الطبعػػة:  -حمػػب –الناشػػر: المطبعػػة العمميػػة  -كؼ بالخطػػابي  إبػػراىيـ بػػف الخطػػاب البسػػتي المعػػر 

 ـ. 1932 -ىػ  1351األكلى 
المغني البف قدامة: أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي  .108

 ىػػػػ ، الناشػػػر: مكتبػػػة القػػػاىرة،620ثػػـ الدمشػػػقي الحنبمػػػي، الشػػػيير بػػػابف قدامػػػة المقدسػػي قالمتػػػكفى: 
 الطبعة: بدكف طبعة.

مفاتيح الغيب   التفسير الكبير: أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الػرازي  .109
بيػػركت،  –ىػػػ ، دار إحيػاء التػػراث العربػي 606الممقػب بفخػر الػػديف الػرازي خطيػػب الػري قالمتػكفى: 

 ىػ. 1420-الطبعة: الثالثة 
الناشػػػر: دار الفكػػػر  -رسػػػكؿ ألحمػػػد إبػػػراىيـ الشػػػريي  مكػػػة كالمدينػػػة فػػػي الجاىميػػػة كفػػػي عيػػػد ال .110

 . 1عدد األجزاء: -العربي
إعػػػػداد: مجمكعػػػػة مػػػػف البػػػػاحثيف بإشػػػػراؼ الشػػػػيخ َعمػػػػكي بػػػػف عبػػػػد القػػػػادر  -المكسػػػػكعة الفقييػػػػة  .111

 3عدد األجزاء:  -الناشر: مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت  -السقاؼ





223 
 

 الفهارس املصادر واملراجع

 مكسكعة كيكيبيديا شبكة اإلنترنت. .112
الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب بػػف الحسػػف، الَسػػبلمي، البغػػدادي، ثػػـ الدمشػػقي،  المؤلػػي: زيػػف

الناشػر: دار  -جمع كترتيب: أبػي معػاذ طػارؽ بػف عػكض هللا بػف دمحم -ىػ 795الحنبمي قالمتكفى: 
 العاصمة .

ىػػ 1399بيػركت،  -الناشر: المكتبة العممية  -ابف األثير   -النياية في غريب الحديث كاألثر  .113
 تحقيق: طاىر أحمد الزاكى ك  محمكد دمحم الطناحي. -ـ 1979 -
الػػػكجيز فػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز: أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف دمحم بػػػف عمػػػي الكاحػػػدي،  .114

ىػ ، تحقيق: صفكاف عدناف داككدي، الناشر: دار القمـ، الدار 468النيسابكري، الشافعي قالمتكفى: 
 ىػ. 1415كلى، دمشق، بيركت، الطبعة: األ-الشامية 

الناشػر: دار نيضػة مصػر لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع،  -الكسيط لمطنطػاكي المؤلػي: دمحم سػيد طنطػاكي  
 الطبعة: األكلى   -القاىرة –الفجالة 

 
 
 
 
 
 
 





224 
 

 الفهارس فهرس املوضوعات

 فيرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع
 أ آية قرآنية
 ب  إىداء 
 ج  كتقدير شكر
 ق   مقدمةال

 ك  أىمية المكضكع
 ك  اختيار المكضكع سبابأ
 ك  البحث كغاياتو داؼأى
 ز  السابقة دراساتال

 ز    خطة البحث
 التمييد

 مفيـو الماؿ وأنواعو وأىميتو ومشروعية السعي لكتسابو 
1 

 1 أكاًل: تعريي الماؿ لغة كاصطبلحاً 
 2 ثانيًا: أىمية الماؿ في القرءاف الكريـ

 4 ثالثًا: أنكاع الماؿ في القرءاف
 11 رابعًا: مشركعية السعي لكسب الماؿ

 الفصل األوؿ
 أنواع  كسب الماؿ المشروع  

16 

 17 الكسب المشركع مف خبلؿ الجياد: المبحث األكؿ
 18 الغنيمة: المطمب األكؿ
 24 الفيء: المطمب الثاني
 28 النفل: المطمب الثالث
 30 الكسب مف خبلؿ الميف المشركعة: المبحث الثاني
 31 ار القرءاف إلى مزاكلة األنبياء ليا ميف أش: المطمب األكؿ
 56 ميف لـ يشر القرءاف إلى مزاكلة األنبياء ليا: المطمب الثاني
 72 ائل المشركعةكسب الماؿ بالكس: المبحث الثالث
 73 الكصية: المطمب األكؿ





225 
 

 الفهارس فهرس املوضوعات

 77 الميراث: المطمب الثاني
 80 الزكاة: المطمب الثالث
 85 الصدقة: المطمب الرابع

 88 اليدية: المطمب الخامس
 91 المقطة: المطمب السادس
 94 مكاتبة العبيد: المطمب السابع
 97 الدية: المطمب الثامف

 الفصل الثاني
 أنواع  كسب الماؿ غير المشروع 

100 

 101 الكسب غير المشركع مف خبلؿ الجياد : المبحث األكؿ
 102 الغمكؿ مف الغنيمة: المطمب األكؿ
 106 التجسس ألجل الماؿ: المطمب الثاني
 110 كسب الماؿ بالميف غير المشركعة: نيالمبحث الثا

 111 البغاء: المطمب األكؿ
 115 الغناء: المطمب الثاني
 119 السحر: المطمب الثالث
 123 صناعة التماثيل: المطمب الرابع

 128 صناعة الخمكر: المطمب الخامس
 131 التسكؿ: المطمب السادس
 135 الكسب بالكسائل غير المشركعة: المبحث الثالث

 136 السرقة: األكؿالمطمب 
 140 الغصب: المطمب الثاني
 143 الرشكة: المطمب الثالث
 146 الربا: المطمب الرابع

 150 الميسر المطمب الخامس
 153 أكل أمكاؿ اليتامى: المطمب السادس
 157 حرماف الكرثة مف الميراث: المطمب السابع
 161 الغش: المطمب الثامف
 166 الديفالمتاجرة ب: المطمب التاسع





226 
 

 الفهارس فهرس املوضوعات

 الفصل الثالث
 آثار كسب الماؿ عمى صاحبو في الدنيا واآلخرة 

171 

 172 آثار الكسب الحبلؿ في الدنيا كاآلخرة: المبحث األكؿ
 173 آثار كسب الماؿ الحبلؿ في الدنيا: المطمب األكؿ
 178 آثار الكسب الحبلؿ في اآلخرة: المطمب الثاني
 181 آثار الكسب الحراـ في الدنيا كاآلخرة: المبحث الثاني
 182 آثار الكسب الحراـ في الدنيا: المطمب األكؿ
 189 آثار الكسب الحراـ في اآلخرة: المطمب الثاني

 190 الخاتمة
 213 المصادر كالمراجع

 224 المكضكعاتفيرس 

 


