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╝ 

 

 المتن

َوَما َأنَْفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم   ﴿" : - تعاىل -قال اإلمام ابن كثري يف كتاب عمدة التفسريريريريريريري عهد ق ل  

نَي ِمْن َأنَْصاٍر 
ِ ِ
َ َيْعَلُمُ  َوَما لِلظَّاِل َدَقاِت َفهِِعَّمَّ ِهَي َوإِْن ُُتُْف َها َوُتْؤُت َها  (  ٢٧۰)ِمْن َنْذٍر َفِإنَّ اَّللَّ إِْن ُتْبُدوا الصَّ

ُر َعهْكُ  َء َفُهَ  َخرْيٌ َلُكْم َوُيَكفِّ ُ بََِّم َتْعَمُل َن َخبرٌِي اْلُفَقَرا   [ ٢٧١، ٢٧۰: البقرة]  ﴾ (٢٧١)ْم ِمْن َسيَِّئاتُِكْم َواَّللَّ

ن ذلك خيرب تعاىل بأن  عاملٌ بجميع ما يفعل  العامل ن من اخلريات من الهفقات واِلهذورات، وتضريريريريريريريم  

وت عريد َمن   يعمريب بعرياعتري ،  جمرياااتري  عذ ذلريك أوفر اء اء للعرياملني لريذلريك ابتهرياء واهري  ورارياء م ع   ، 

ب خرب  وعبريريد معريري   ري ، فقريريال ارٍ  ﴿: بريريب خريريالر أمر  وكريريذَّ نَي ِمْن َأنْصريريريريريريريريريريريريَ
ِ ِ
اِل ا لِلظريريَّ ي م القيريريامريرية  : أي ﴾ َومريريَ

 .يهقذوهنم من عذاب اهلل ونقمت 

َدَقاِت َفهِِعَّمَّ ِهَي  ﴿: وق ل   .إن أظهرمت ها فهعم يشء هي: أي ﴾ إِْن ُتْبُدوا الصَّ

َء َفُهَ  َخرْيٌ َلُكمْ  ﴿: وق ل  ر الصريريدقة أفضريريب من  في   ِ  ﴾ َوإِْن ُُتُْف َها َوُتْؤُت َها اْلُفَقَرا  لة عذ أن إرسا

إظهارها؛ ألن  أبعد عن الرياء، إ  أن يرتتب عذ اإلظهار مصريريريريريريريلةة رااةة، من اقتداء الهاي ب ، فيك ن  

واِلرسري بالقرآن   ،اءاهر بالقرآن كاءاهر بالصريدقة)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -أفضريب من هذ  اييثية، وقال رسري ل اهلل 

   كاِلرس بالصدقة ((.

ر أفضريريريريريب؛ وذ  ابية، ولا يبني يف الصريريريريريةيةني، عن أل هريرة قال: قال رسريريريريري ل   واألصريريريريريب أن اإلرسا

)) سريريريريريريريريبعة يظلهم اهلل يف ظل  ي م   ظب إ  ظل : إمام عا ل، ويفريريريريريريريرياب ن ريريريريريريريريأ يف عبا ة اهلل،  : - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل 

يف اهلل ااتمعريريا عليريري  وتفرقريريا عليريري ، وراريريب قلبريري  معل  بريرياِلسريريريريريريريريريريريجريريد إذا خر  مهريري   ت  يراع  وراالن حتريريابريريا

إلي ، وراب ذكر اهلل خالًيا ففاضريريريريريريريني عيها ، وراب  عت  امرأة ذات مهصريريريريريريريب وخال فقال: إ  أخا  اهلل 

 .رب العاِلني، وراب تصدق بصدقة فأخفاها  ت    تعلم يفَّمل  ما تهف  يميه  ((
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ابية عامة يف أن   ، يم إن  (( -ع  واب  -)) صريريريريدقة الرسريريريري تعفر  ضريريريريب الرب روي: ويف ايديث اِل

ًء كانني مفروضريريرية أو مهدوبة، لكن رون ابن ارير عن ابن عباي، يف تفسريريريري   إخفاء الصريريريدقة أفضريريريب، سريريري ا

"اعب اهلل صريدقة الرسري يف التع ت تفضريب عالنيتها، فقال: بسريبعني ضريعًفا. واعب صريدقة   هذ  ابية، قال: 

 الفريضة عالنيتها أفضب من رسها، فقال: بخمسة وعرشين ضعًفا ".

 الشرح 

╝ 

ايمد هلل رب العاِلني، وصريريريريذ اهلل وسريريريريلَّم وباره عذ عبد  ورسريريريري ل  نبيها  بسريريريريم اهلل الرلن الر يم، 

 سلَّم تسليًَّم كثرًيا، أما بعد:حممد وعذ آل  وصةب  و

ُ   ﴿: -اريريب وعال  -فيق ل اهلل  َ َيْعَلمريريُ ِإنَّ اَّللَّ ْذٍر فريريَ َذْرُتْم ِمْن نريريَ ٍة َأْو نريريَ ا َأنَْفْقُتْم ِمْن َنَفقريريَ ]   ﴾ (٢٧۰)َومريريَ

 ومعه  هذا أن اإلنفاق س اء كان قلياًل أو كان كثرًيا فإن  نافٌع لصا ب . [، ٢٧۰البقرة: 

هها نكرة، والهكرة هها يف سريريريريريريياق الرشريريريريريري ، فهي َتعم، يعهي كب  ﴾ ِمْن َنَفَقةٍ  ﴿: -اب وعال  -وق ل  

ًء كانني قليلة أو كانني كثرية.  نفقة، س ا

ْذٍر  ﴿: -اريريب وعال  -وق لريري   َذْرُتْم ِمْن نريريَ َ َيْعَلمريريُ ُ َأْو نريريَ ِإنَّ اَّللَّ ذر،   ﴾ فريريَ   تريريدل هريريذ  ابيريرية عذ ا اا الهريريَّ

يعلم ما يق م ب  اإلنسان أو ما ُيلِ م ب  نفس  من الهَّذر، والهَّذر مكرو    -اب وعال  -وإنَّم تدل عذ أن اهلل  

ُ  َ  إِ )) : - ملسو هيلع هللا ىلص-كَّم ه  معل م لق ل   ََّم بَِخرْيِ  َيْأِت  نَّ َتْخَرُ  بِ ِ ، َوإِنَّ ، ولكن اإلنسريان إذا (( اْلَبِخيبِ  ِمنْ  ُيسريْ

 أل م نفس  بالهَّذر واب علي  ال فاء، إذا أل م نفس  بالهَّذر فيجب علي  أن َيِفي بالهَّذر.

ارٍ ﴿: -اب وعال  -ويف ق ل   نَي ِمْن َأنْصريريريريريريريَ
ِ ِ
في  حتريم أن يظلم اإلنسريريريريريريريان نفسريريريريريريري  بمخالفة   ﴾َوَما لِلظَّاِل

الرشريريت، أو بالبخب وعدم اإلنفاق، و سريرييَّم يف الصريريدقة ال اابة وهي: ال كاة، وفي  ما اسريريتهبع  أهب العلم  
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من أن َمن  عا عذ أخي  ظاًلا ل  يف ذلك فإن اهلل   يسريريريريريريتجيب  عاء ، فإن اهلل   يسريريريريريريتجيب  عاء الظامل؛  

 ل  إعانًة ل ، فلذلك   ُتستجاب  ع ت . يف استجابة الدعاء ألن  

َء َفُهَ    ﴿:  -اريريب وعال  -ويف ق ل اهلل  ا اْلُفَقَرا ا َوُتْؤُت هريريَ اِت َفهِِعَّمَّ ِهَي َوإِْن ُُتُْف هريريَ َدقريريَ ُدوا الصريريريريريريريريريريريريَّ إِْن ُتبريريْ

ر بالصريريريريريريريريريدقة أفضريريريريريريريريريب من إظها ﴾ َخرْيٌ َلُكمْ  رها،  ذكر ايافظ ابن كثري رل  اهلل أن في    لة عذ أن اإلرسا

رها،  ب فرين أن إظهار الصريريريريريريريريدقة ال اابة وهي: ال كاة أفضريريريريريريريريب من إرسا ر  وبعض أهب العلم ُيَفصريريريريريريريريِّ وإرسا

الهافلة أفضريريريب من إظهارها، وبعضريريريهم نقب اإلخات عذ ذلك، كَّم ذكر ذلك ابن   الصريريريدقة اِلسريريريتةبة وهي:

 بعَّال يف رش   عذ الصةيح.

 ر، أو ُتظَهر أفضب من أن ُترَس ألمرين:وك ن الصدقة ال اابة أفضب يف اإلظهار من اإلرسا 

لِئال ُيسريريريريريريريريريريرياء بري  الظن يف أمر الصريريريريريريريريريريريدقرية ال اابرية، فُيقريال: هريذا   ي كي أو هريذا   خير   أمريا األمر األول: 

 ال كاة ال اابة.

 لَيُةث  ري  عذ اإلخرا . واألمر الثا :

ا خُي  قلياًل؛ ألن  اء يف إخرا  ال كرياة ال اابرية ربَّم يك ن يم إن يفريريريريريريريريريريريبهرية  صريريريريريريريريريريري ل الريري   را ن  الهرياي خيعريً

ر فيهريا أفضريريريريريريريريريريريب إ  ِلصريريريريريريريريريريريلةريٍة رااةرية، وهريذ   ال كرياة ال اابرية، بخال  الصريريريريريريريريريريريدقرية اِلُسريريريريريريريريريريريتةبرية فيك ن اإلرسا

اي عذ الصريريريريريريريريريريريدقرية، فريإذا قريام كبري يف الق م، أو راريب ذو يفريريريريريريريريريريريأن، فقريال: أنريا  اِلصريريريريريريريريريريريلةرية تك ن مثاًل  ريثَّ الهري  

ًَّم للفقراء يف كذا، فَيُةث بذلك الهاي، فهذ  تك ن مصلةة ق هبذا اِلبلغ، أو أتصدق هبذا اِلتات  عأتصد  

رها.  رااةة، فيك ن إظهار الصدقة اِلُستةبة هها من هذ  اييثية أفضب من إرسا
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ًء يف باب الصريريدقة أو يف  ريها من األعَّمل نري عذ أن يك ن ل    وإ  فال يفريريك ك ن اإلنسريريان سريري ا

معة وعن الُعْجب الذي قد  ، هذا أ-اب وعال  -خبيئة عمب بيه  وبني رب   وىل، أبعد عن الرياء وعن السريريريري 

 نصب لإلنسان ونة  ذلك.

َء َفُهَ  َخرْيٌ َلُكمْ ﴿فقريريريال:  ا اْلُفَقَرا ا َوُتْؤُت هريريريَ وذكر األ لريريرية عذ ذلريريريك، وابيريريرية فيهريريريا بيريريريان   ﴾َوإِْن ُُتُْف هريريريَ

، ومن اِلعل م أن تفاضريريريب األعَّمل  أي: عمٌب خرٌي من عمب ﴾َفُهَ  َخرْيٌ َلُكمْ ﴿األعَّمل، فإن  قال:  تفاضريريريُب 

ًء يف اِلكان: كالصريريريريالة مثاًل يف اِلسريريريريجد الهب ي، أو الصريريريريالة يف اِلسريريريريجد ايرام  ر يف الرشريريريرييعة، سريريريري ا أمٌر ُمَقرَّ

أفضب من  ري ، أو يف ال مان: كليايل العرش األخرية من رمضان، وأيام ذي ايجة، أو يف الصفة، أو نة  

ر.ذلك، فإن األعَّمل تتفاضب، وهذ  ا أمٌر ُمقرَّ

 المتن

يَِّئاتُِكمْ ﴿: وق ل  ُر َعهُْكْم ِمْن سريريريريريريَ ا نصريريريريريريب لكم  : أي ﴾َوُيَكفِّ بدل الصريريريريريريدقات، و  سريريريريريرييَّم إذا كانني رس 

ععًفا   ،[ باء م: بالضريريم، وُقِر  عهكم (( ونكفر)) اخلري يف رفع الدراات، ونكفر عهكم السريرييئات، وقد ُقِر : 

وق ل   . ﴾وأكن﴿ )) فأصريريريريريريريريريريريدق وأك ن ((: كق ل ، ﴾ َفهِِعَّمَّ ِهَي  ﴿: عذ حمب ا اب الرشريريريريريريريريريريري ، وه  ق ل 

﴿ ُ  .  خيف  علي  من ذلك يشء، وسيج يكم علي : أي ﴾بََِّم َتْعَمُل َن َخبرِيٌ َواَّللَّ

 الشرح 

م معها يف  يعهي أن ابية فيها بيان أن الصريريدقة سريريبب لتكفري السريرييئات، وسريريبب لرفعة الدراات، وتقدَّ

 الدروي الاضية يشء من فضب الصدقة، و ثِّ ال ارت عليها.

 المتن

ا ُتهِْفقُ  ﴿ ُكْم َومريَ
َنُْفسريريريريريريريريريريريِ َِ ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ َف اُء َومريَ ِْدي َمْن َي ريريريريريريريريريريريَ َ ْريَ َداُهْم َوَلِكنَّ اَّللَّ َك هريُ  َن إِ َّ  َلْيَس َعَليريْ

ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ ُيَ  َّ إَِلْيُكْم َوَأنُْتْم َ  ُتْظَلُم َن   َومريريريَ
ِ
ِ  اَّللَّ اَء َواريريريْ وا يِف ( ٢٧٢)اْبتِهريريريَ ُ

ِذيَن ُأْ وريريريريريريريريريريريِ  الريريريَّ
ِ
ء لِْلُفَقَرا

ِر َتْعِرُفُهْم بِ  ُبُهُم اْءَاِهُب َأْ هَِياَء ِمَن التََّعف  ًبا يِف اأْلَْرِ  َنْسريَ ْ َْ َتعِيُع َن   َ  َيسريْ
ِ
بِيِب اَّللَّ َأُل َن  سريَ يََّمُهْم َ  َيسريْ

سريِ
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 َ ِإنَّ اَّللَّ ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ فريريريَ ا َومريريريَ افريريريً َ اَي إِيريريريْ ِ  َعلِيٌم الهريريريَّ ا ( ٢٧٣) بريريريِ اِر رِس  ِب َوالهَّهريريريَ يريريريْ اللَّ َوُْم بريريريِ ِذيَن ُيهِْفُق َن َأْمَ ا الريريريَّ

ِْم َوَ  َخْ ٌ  َعَلْيِهْم َوَ  ُهْم َنَْ ُن َن   [ ٢٧٤ - ٢٧٢: البقرة]  ﴾ (٢٧٤)َوَعاَلنَِيًة َفَلُهْم َأْاُرُهْم ِعهَْد َرهبِّ

،   رون الهسريريريريريا ي عن ابن عباي قال:  "كان ا يكره ن أن يرضريريريريريخ ا ألنسريريريريرياهبم من اِلرشريريريريريكني فسريريريريريأل ا

ص وم، فه لريريني هريريذ  ابيريرية: ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ ﴿ فُرخِّ اُء َومريريَ ِدي َمْن َي ريريريريريريريريريريريريَ ْ َ ْريريَ َداُهْم َوَلِكنَّ اَّللَّ َك هريريُ َلْيَس َعَليريريْ

َنُْفِسُكْم َوَما ُتهِْفُق َن إِ َّ اْبتِهَ  َِ  َوَما ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ ُيَ  َّ إَِلْيُكْم َوَأنُْتْم َ  ُتْظَلُم نَف
ِ
 ." ﴾اَء َوْاِ  اَّللَّ

ق إ  عذ أهريب : - ملسو هيلع هللا ىلص -ورون ابن أل  رياتم عن ابن عبرياي، عن الهبي  أنري  كريان يريأمر بريأ  ُيَتصريريريريريريريريريريريدَّ

آخرها، فأمر بالصريريريريريريريريريدقة بعدها عذ كب من  إىل  ﴾َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهمْ ﴿: اإلسريريريريريريريريريالم،  ت  ن لني هذ  ابية

ينِ ﴿: وسريريريريريريريريريريرييريريريأل عهريريريد ق لريريري  تعريريرياىل. سريريريريريريريريريريريريريألريريريك من كريريريب  ين اتُِل ُكْم يِف الريريريدِّ ِذيَن مَلْ ُيقريريريَ ُ َعِن الريريريَّ اُكُم اَّللَّ   ﴾َ  َيهْهريريريَ

 . ديث أسَّمء بهني الصدي  يف ذلك [۸:اِلمتةهة]

 الشرح 

َك ﴿: -اريريريب وعال  -مريريريا يق ل اهلل  اءُ َلْيَس َعَليريريريْ ِدي َمْن َي ريريريريريريريريريريريريريَ ْ َ ْريريريَ َداُهْم َوَلِكنَّ اَّللَّ هريريريذ  اوريريريدايريريرية   ﴾هريريريُ

 -اريب وعال  -، وه  -سريريريريريريريريريريريبةريانري  وتعرياىل  -اِلريذك رة   ابيرية هي هريدايرية الت في ، فهريدايرية الت في  هي هلل 

، وهريدايرية البيريان:  -اريب وعال  -ُُمتٌص هبريا، واوريدايرية كَّم ه  معل م هريدايتريان: هريدايرية الت في : وهي بيريد اهلل 

 .-اب وعال  -هذ  تك ن لَنبياء وأتبات األنبياء من العلَّمء الذين يبله ن  ين اهلل 

: -اب وعال  -ْدي هداية البيان وهداية الد لة واإلريفريريا : ق ل   - ملسو هيلع هللا ىلص -والدليب عذ أن الهبي 

َتِقيٍم )﴿ ٍ  ُمسريريريريريريريريريريْ ا عه  هداية الت في ،   -اب وعال  -ونف  اهلل  [، ٥٢ال ريريريريريريريريريري رن:]  ﴾(٥٢َوإِنََّك َلَتْهِدي إِىَل ِِصَ

نَي ) ِ ﴿: -اريريب وعال  -فقريريال  ِْدي َمْن َأْ َببريريْ َك   ْريريَ َلْيَس  ﴿ فهريريذ  اوريريدايريرية يف ق لريري : [، ٥٦القصريريريريريريريريريريريص:]  ﴾(٥٦نريريَّ

اءُ َعَلْيَك ُهَداُهْم  ِْدي َمْن َي ريريريريريريريريريَ َْ  َ وللعلَّمء، يف أن إنَّم  - ملسو هيلع هللا ىلص -هذ  فيها تسريريريريريريريريريلية عظيمة للهبي  ﴾َوَلِكنَّ اَّللَّ

 ، وليس علي  هداية الهاي هداية الت في .-اب وعال  -ال ااب عذ اإلنسان أن ُيبلِّغ  ين اهلل 
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ن الذي  اب  -علي ، قال اهلل فإذا بلَّغ اإلنسان الرشيعة، وأوضح الهص ي، وبلَّغ األ كام، فقد أ َّ

بَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم ) ﴿: -وعال  ُكْم َمْن ضريريريريريَ ُكْم   َيمريريريريريُ  ِذيَن آَمهُ ا َعَلْيُكْم َأنُفسريريريريريَ َا الَّ  ْ  [، ١۰٥الا دة:]  ﴾ (١۰٥َيا َأ

ب  -اب وعال   -فإذا بلَّغ اإلنسريريريريان  ين اهلل  ، فال بب علي  بعد ذلك أو   يتةمَّ ، ونصريريريريح، وأريفريريريريد، وبنيَّ

ب إيم َمن أعَر  عن الرشريريريريريريريريريريرييعرية، فرياهلل  إذا َعلِم يف  -اريب وعال  -إيم َمن مل يقبريب هريذ  الريدع ة، و  يتةمريَّ

 قل هبم خرًيا وفقهم للهداية هداية الت في .

 -ية الت في ، فكم بل غ الهبي وعذ هذا فةصريريريري ل هداية الد لة واإلريفريريريريا    يل م مهها  صريريريري ل هدا

ومن رشعري ،، وسريريريريريريريريريريريمع اِلرشريريريريريريريريريريريك ن القرآن، وبلهتهم األ ريا يريث، ومل  -اريب وعال  -من  ين اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص

ُيسريريريريريلِم الكثري مههم؛ ألهنم مل ُي َفق ا إىل هذ  اوداية، ولكن َمن سريريريريريلك سريريريريريبيب هذ  اوداية ُي فَّ  إليها، فهذا  

ا في  تسريريريريريريلية ألهب العلم يف نصريريريريريريةهم، وإ ريفريريريريريريا هم، وت ايههم، وبياهنم، يم إعرا  بعض الهاي،  أيضريريريريريريً

 هذا األمر   يتةمب إيم  العلَّمء، وإنَّم كب امرٍ  بَّم كسب رهيهة. فإن  

ُكمْ  ﴿فقريال:  َنُْفسريريريريريريريريريريريِ َِ ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ َف هريذ  ابيرية ارياءت بعريد ابيرية ببيريان أنيرية اإلنفرياق، وكريأن   ﴾ َومريَ

   - ملسو هيلع هللا ىلص -السريريريريريريريريريريرييريرياق يريريدل عذ أن َمن مل ُيهِف  مع ظه ر الريريد  ت البيهريريات عذ أمر اإلنفريرياق فريريإن الهبي 

ب ما  صريريريريريريريريريريب مه  من ُبْخب أو من ترٍه للهفقة، فجاءت هذ  كالتسريريريريريريريريريريلية  َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ  ﴿يتةمَّ

 ْ َْ  َ  .﴾ِدي َمْن َيَ اءُ اَّللَّ

ا ايث عذ اإلنفاق  ُكمْ ﴿يم ااء أيضريريريريً َنُْفسريريريريِ َِ  هي،   -اب وعال  -؛ ألن اهلل ﴾َوَما ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ َف

ُ ُهَ  اْلَههِي  اْيَِميريُد )﴿  َواَّللَّ
ِ
ُء إِىَل اَّللَّ َا الهريَّاُي َأنُْتُم اْلُفَقَرا ري  ا َأ  هي،   -وعال اريب  -فرياهلل  [،  ١٥فريارر:]  ﴾(١٥يريَ

و  يصريريريل  يشء من هذ  الهفقات، أو يشء من هذ  الصريريريدقات، وإنَّم يع   نفع هذ  الصريريريدقة إىل صريريريا بها  
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ق هبريريا، فه  الريريذي يهتفع هبريريا، ويهميريري  اهلل  ، يهميهريريا لريري  ي م القيريريامريرية، فيجريريد هريريذ  -اريريب وعال  -الريريذي تصريريريريريريريريريريريريدَّ

قها بدها يفيًئا كبرًيا و سهات.  الصدقة اليسرية التي تصدَّ

ك أن من أبرا مهافع الصريريريريريريدقة أن فيها اسريريريريريريتههاء الفقراء عن السريريريريريريؤال، وعن رلب ما تقتضريريريريريريي   و  يفريريريريريري 

ايااة، فذكر ما روا  ابن أل  اتم أن  كان يأمر بأ َّ يتصريريدق إ  عذ أهب اإلسريريالم  ت  ن لني هذ  ابية  

 .﴾َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهمْ ﴿

- ملسو هيلع هللا ىلص -، ويف ايديث الصريريةيح يق ل الهبي صريريدقة الهافلة يا أخ ة اا  ة عذ اِلسريريلم و ري اِلسريريلم

، فيج ا لإلنسريريريان أن يتصريريريدق عذ  ري اِلسريريريلم، وإنَّم مهع أهب العلم من  (( تصريريريدق ا عذ أهب األ يان)) : 

ق عذ اِلُةاِرب الذي ُيكن  العداوة ألهب اإلسريريريالم، ونارب أهب اإلسريريريالم؛ ألن   يف الصريريريدقة علي    التصريريريد 

 إعانٌة ل  عذ الرش الذي يهع ي علي .

د أو اِلج   أو  ري ذلريك فهريذا اريا  ،  مي أو اِلُسريريريريريريريريريريريتريأمن أو اِلُعرياهريَ أمريا الصريريريريريريريريريريريدقرية عذ الكتريال من الريذِّ

)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -صريدقة الهافلة اا  ة، أما الصريدقة ال اابة التي هي ال كاة فإهنا ألهب اإلسريالم؛ لق ل الهبي 

َدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْ هَِيا ِِهْم َوُتَر   َعَذ ُفَقَرا ِِهمْ ْعلِْمُهْم أَ يم ا َ  َعَلْيِهْم صريَ َ اْفرَتَ اب وعال   -يم إن اهلل  (( نَّ اَّللَّ

ذكر أصريريريريريريريريريها  اِلسريريريريريريريريريتةقني لل كاة، أما الصريريريريريريريريريدقة الهافلة فيج ا لإلنسريريريريريريريريريان أن يتصريريريريريريريريريدق هبا عذ  ري أهب  -

 األ يان األخرن.

انتفريات وم، وهذا ظاهر يف تأُّ ر أهب األ يان األخرن من  ري  ين اإلسريريريريريريريريريريريالم من  ويك ن يف ذلك ربَّم 

اِلعاملة،  سريريريرييَّم أن اِلعامالت عهدهم مبهاها  ا ًَّم عذ اِلقايضريريريرية واِلةاققة واِلةاصريريريريصريريريرية فيَّم بيههم، فإذا 

 وادوا من الصدقة  ون مقابب   يفك أن هذا يؤيِّر عليهم.
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 المتن

ا ﴿: وق لري  ُكمْ َومريَ َنُْفسريريريريريريريريريريريِ َِ ًا َفلِهَْفسريريريريريريريريريريريِ ِ ﴿: كق لري  ﴾ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ َف
ايريِ َب صريريريريريريريريريريريَ

 [، ٤٦:  فصريريريريريريريريريريريلريني]  ﴾َمْن َعمريِ

 .ونظا رها يف القرآن كثرية

 ﴿: وق ل 
ِ
"نفقة اِلؤمن لهفسريريريريريري ، و  يهف    قال ايسريريريريريرين البوريريريريريريي: : ﴾َوَما ُتهِْفُق َن إِ َّ اْبتَِهاَء َوْاِ  اَّللَّ

 .إ  ابتهاء وا  اهلل " -إذا أنف -اِلؤمن 

. وهذا معه   سن،  "يعهي إذا أععيني ل ا  اهلل، فال عليك ما كان عمُل  " وقال ععاء اخلراسا :  

و اصريريريريريريريريل  أن اِلتصريريريريريريريريدق إذا تصريريريريريريريريدق ابتهاء وا  اهلل فقد وقع أاُر  عذ اهلل، و  علي  يف نفس األمر ِلن 

 اب: ألرٍب أو فااٍر أو مستةٍ  أو  ري ، ه  مثاٌب عذ قصد .أص

 .﴾َوَما ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ ُيَ  َّ إَِلْيُكْم َوَأنُْتْم َ  ُتْظَلُم نَ ﴿: وُمْسَتهَُد هذا متام ابية

 الشرح 

 ﴿: -اريريب وعال  -ق لريري  
ِ
ِ  اَّللَّ اَء َواريريْ ا ُتهِْفُق َن إِ َّ اْبتِهريريَ سريريريريريريريريريريريبةريريانريري    -أوً : فيريري  إيبريريات ال اريري  هلل  ﴾َومريريَ

بِ  يشء من صريريفات  -اب وعال  -، وه  من الصريريفات الذاتية اخلربية، واٌ  يلي  بجالل  -وتعاىل  ،   ُي ريريْ

 اِلخل قني.

ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ ﴿: -اريريب وعال  -يم يف ق لريري    َومريريَ
ِ
ِ  اَّللَّ اَء َواريريْ ا ُتهِْفُق َن إِ َّ اْبتِهريريَ ،  ﴾ُيَ  َّ إَِلْيُكمْ َومريريَ

ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ ﴿ ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ ﴿فيريري  أن الهفقريرية بريريايرام   ن ا؛ ألنريري  قريريال:  ﴾َومريريَ وه  ايالل،   ﴾َومريريَ

ق ب ، أو  ق ب ، أو   ب ا ل  أن يتعامب بالربا ويتصريريريريدَّ وعذ هذا فال ب ا لإلنسريريريريان أن يرسريريريريق ماً  ويتصريريريريدَّ

ق ب  من اخلري من    ب ا أن يهتصريريريريب متا ق ب ، أو يهفق  عذ فقري، فالبد من أن يك ن اِلَتصريريريريدَّ ًعا ويتصريريريريدَّ

َ َريٌِّب )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -ايالل، ولذلك قال نبيها   .(( َريًِّبا إِ َّ  َيْقَبُب  َ   إِنَّ اَّللَّ

فهذا كَّم ااء يف كثري من الهصريريريريريريريري ي في  مضريريريريريريريرياعفة األار، وايسريريريريريريريريهات   ﴾ُيَ  َّ إَِلْيُكمْ ﴿يم يف ق ل : 

ا يف ابية بيان أنية اإلخالي هلل -سريريبةان  وتعاىل  -الكثرية َِلن أنف  الهفقات يف سريريبيب اهلل   -، يم أيضريريً

 يف العمب، وه  أ د رشري قب ل العمب، ونا: اإلخالي واِلتابعة. -اب وعال 
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ا ُتهِْفُق َن إِ ﴿فقريال:   َومريَ
ِ
ِ  اَّللَّ اَء َواريْ ا يهفعكم إ  مريا كريان هلل، فريإن كريانريني  ﴾ َّ اْبتِهريَ أي:   تهفق ن إنفرياقريً

معرية، أو فيهريا ِمهريَّة عذ ابخرين، فريإن هريذ    تك ن نريافعرية للعبريد، بريب   بريد أن يك ن   هريذ  الهفقرية ريرياًء أو سريريريريريريريريريريريُ

ا فيهريا هلل  ا بريذلريك واري  اهلل -اريب وعال  -ُُملصريريريريريريريريريريريريً ا عذ أن يهقيهريا من  - تبرياره وتعرياىل -، مبتهيريً ،  ريصريريريريريريريريريريريريً

معة أو الُعْجب، أو اِلهَّة عذ ابخرين، أو نة  ذلك.  يف ا ب الرشه أو الرياء أو الس 

 المتن

 .﴾َوَما ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ ُيَ  َّ إَِلْيُكْم َوَأنُْتْم َ  ُتْظَلُم نَ ﴿: وُمْسَتهَُد هذا متام ابية

))قريال راريب:  : - ملسو هيلع هللا ىلص -وايريديريث اِلَُخرَّ  يف الصريريريريريريريريريريريةيةني، عن أل هريرة قريال: قريال رسريريريريريريريريريريري ل اهلل  

ق عذ   دِّ ألتصريريريريريدقن الليلة بصريريريريريدقة، فخر  بصريريريريريدقت  ف ضريريريريريعها يف يد اانية، فأصريريريريريبح الهاي يتةدي ن: ُتصريريريريريُ

يد  هي،  اانية! فقال: مهللا لك ايمد عذ اانية، ألتصريريريريدقن الليلة بصريريريريدقة، فخر  بصريريريريدقت  ف ضريريريريعها يف 

ق الليلة عذ  هي! فقال: مهللا لك ايمد عذ  هي، ألتصريدقن الليلة بصريدقة،   دِّ فأصريبة ا يتةدي ن: ُتصريُ

ق الليلة عذ سريريريارق! فقال: مهللا لك   دِّ فخر  بصريريريدقت  ف ضريريريعها يف يد سريريريارق، فأصريريريبة ا يتةدي ن: ُتصريريريُ

نية فلعلها أن  قبلني؛ وأم   ايمد عذ اانية، وعذ  هي، وعذ سريريريريريريارق، فأل فقيب ل : أما صريريريريريريدقتك فقد ا ال ا

َتعرَّ هبريريا عن   تسريريريريريريريريريريريتعر هبريريا عن انريرياهريريا، ولعريريب الههي يعترب فيهف  لريريا أععريريا  اهلل، ولعريريب السريريريريريريريريريريريريارق أن َيسريريريريريريريريريريريْ

 .رسقت ((

 الشرح 

عن ايسريريريريريريريريريريرين البوريريريريريريريريريريريي، وعن ععرياء   - رل  اهلل -يعهي هذا التريدليريب عذ ما سريريريريريريريريريريرياق  ايافظ ابن كثري 

، ولكن هذا ُيقيَّد إذا مل " يعهي إذا أععيني ل ا  اهلل، فال عليك ما كان عمُل " اخلرسريريريريريريريريا ، يف ق ل ععاء: 

يهِف  يف إفسريريريريريريا ، فهذا   يكن في  إعانة للفاسريريريريريري  عذ فسريريريريريريق ، يعهي أنني تععي ال ريريريريريريخص لكن   تعلم أن  سريريريريريريُ

لفالن من الهاي أن  سريرييرشريريب ب  ،ًرا،   تععي ، أو سريرييذهب  ب ا، لكن إذا كهني تعلم أن إععاءه الال 

مة، فاهلل  َوَتَعاَوُن ا َعَذ اْلرِبِّ  ﴿يق ل:  -اب وعال  -ب  إىل والعياذ باهلل ال نا، أو سريريريريريريريريرييتعامب ب  بمعاملة حُمرَّ

ا عذ إفسريريريريريا  أو  [، ٢الا دة:]   ﴾(٢َوالتَّْقَ ن َو  َتَعاَوُن ا َعَذ اإِلْيِم َواْلُعْدَواِن ) فال ب ا يل أن ُأعني يفريريريريريخصريريريريريً

 عذ معصية.
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وأمريا ك   أععي العريال لي ريريريريريريريريريريريرتي هبريا متريات، أو يهف  هبريا عذ ولريد ، أو نة  ذلريك، فهريذا   بريأي بري ، 

وهذا ُيعَر  من قريهة ايال، فإذا  لب عذ ظهك أن هذا الال يهفع  يف نفقة عيال ، أو يف إصريريريريالن يفريريريريأن ،  

يري ، أمريا إذا كريان هريذا الريال تعلم أنريني يقيهرًيا، أو يهلريب عذ ظهريك بريالظن الهريالريب أنري  أو يف سريريريريريريريريريريريد  ريااتري  تعع

سرييهفق  يف معال ويف ُمالفات فال ُيعان عذ ذلك، وخاصريًة يف اانب الال؛ ألن الال ه  الذي ُي ريرَتن  

ا مثاًل، يعهي بريريدً  من أن ،بريري  مريريات، لكن ل  أععيتريري  متريرياعريريً تععيريري  مريريال أععيريري    أو ُيعريريان بريري  عذ كثري من اِلُةرَّ

هذا راب فقري ولكه  عال وعهد  تفريط، نسريريريأل اهلل أن يصريريريلح قل بها خيًعا، فال يفريريريك  رعام، تعر  أن  

أن الهفقة علي  باِلتات بأخذ مثاًل اِل ا  الهذا ية، أو يشء من ذلك؛ ألن هذا أوىل وأفضريريريريريريريريب وأسريريريريريريريريلم من أن  

 تععي  ماً ، ربَّم تضُعر نفس  فيهفق  يف معصية.

ا وريذا اِلَُقوريريريريريريريريريريريِّ يف تره اِلعصريريريريريريريريريريرييرية،  فريايري  ديريث يريدل عذ أن هريذ  الهفقريات وهريذ  الصريريريريريريريريريريريدقريات كريانريني ع نريً

نية يف تره ال نا، وللسريريارق يف إعفا  نفسريري  وتره الرسريريقة، ولكن ليس لإلنسريريان أن يتصريريدق بالال يم   لل ا

ر اهلل أن  بعد ذلك يتتبع هذا الفقري ماذا سريريريريريريريريريرييصريريريريريريريريريريهع هبذا الال، ليس عليك يشء، وليس عليك إيم إذا  قدَّ

هذا الراب اسريريريريتعمب هذا الال يف معصريريريريية، وقد حتريني وحترات أن تععيها لسريريريريد  اات ، واِلقصريريريري   من  

، ونري عذ أن يضريريريريريريريريع هذا الال يف م ضريريريريريريريريع   - تباره وتعاىل -هذا أن اإلنسريريريريريريريريان يبتهي بذلك وا  اهلل 

 الصةيح.

 المتن

ِذيَن ﴿: وق ل   الَّ
ِ
ء  لِْلُفَقَرا

ِ
بِيِب اَّللَّ وا يِف سريريريريريريريريَ ُ

اِلهاارين الذين قد انقعع ا إىل اهلل وإىل : يعهي ﴾ُأْ وريريريريريريريريِ

ًبا يِف ﴿رسريريريريري ل ، وسريريريريريكه ا اِلديهة وليس وم سريريريريريبب ير ون ب  عذ أنفسريريريريريهم ما يههيهم و  ْ َْ َتعِيُع َن  َ  َيسريريريريريْ

:   تعاىله  السريريريريريريريريريفر؛ قال اهلل: والمريريريريريريريريريب يف األر . سريريريريريريريريريفًرا للتسريريريريريريريريريبب يف رلب اِلعا : يعهي ﴾اأْلَْر ِ 

اَلةِ ﴿ وا ِمَن الصريريريريريريريريريريريَّ ُ اٌن َأْن َتْقوريريريريريريريريريريريُ ْبُتْم يِف اأْلَْرِ  َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُاهريَ َ َْ َذا 
:  وقريال تعرياىل ،[ ١۰١: الهسريريريريريريريريريريريرياء]  ﴾َوإِ

﴿ 
ِ
ِب اَّللَّ ُب َن يِف اأْلَْرِ  َيْبَتُه َن ِمْن َفضريريْ ِ َيُك ُن ِمهُْكْم َمْرَ  َوآَخُروَن َيمريريْ َوآَخُروَن ُيَقاتُِل َن يِف َعلَِم َأْن سريريَ

 
ِ
 [. ٢۰: اِل مب]  ﴾َسبِيِب اَّللَّ
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 الشرح 

 ﴿: -اب وعال  -نعم، يم قال اهلل 
ِ
بِيِب اَّللَّ وا يِف سريريريَ ُ

ِذيَن ُأْ وريريريِ  الَّ
ِ
ء اِلهاارين الذين ااءوا   ﴾لِْلُفَقَرا

َتعِيُع َن  ﴿من مكرية إىل اِلريديهرية، قععريني عههم السريريريريريريريريريريريبريب، وترك ا  يرياْم ونريارْم وأم اوم، فقريال:  َ  َيسريريريريريريريريريريريْ

ًبا يِف اأْلَْر ِ  ْ ا في   : يعهي ﴾َْ َ
ِ
سريريفًرا،   يسريريتعيع ن سريريفًرا، ذكر أهب العلم قال ا: إما لقلة ذات اليد، أو ل

 التعب واِل قة فهم   يستعيع ن.من اءرون أو األمرا  أو 

د  اات ، وأما َمن عهد  قدرة عذ العمب فإن      وهذا في  تهبي  عذ أن ُيعع  َمن   يسريريريريريريتعيع أن يسريريريريريريُ

اب  -يهبهي أن ُيع َّ  عذ هذ  الصريريريريريريدقات، بب يك ن الع ن ل  أن تعيه  عذ أن يق م بهفسريريريريريري ، ولذلك اهلل 

ِر ﴿هاارين: قال يف صريريريريريفة أهب اإليَّمن من اِل -وعال  ُبُهُم اْءَاِهُب َأْ هَِياَء ِمَن التََّعف  فال ااب عذ   ﴾َنْسريريريريريَ

 اإلنسان أن َيُعرَّ نفس ، وأ  يسأل الهاي إذا كان قا ًرا.

ا)) ويهبهي عذ الهريرياي أن يعيه   بريريأن نث   عذ العمريريب؛ ألنريري  كَّم اريرياء يف ايريريديريريث:  ُد اْلُعْليريريَ   َخرْيٌ  اْليريريَ

ْفَذ  اْلَيدِ  ِمنَ  ب وعدم  (( السريريريريريريري  ن  عذ التََّكسريريريريريريري  ق علي ، فيةث اإلنسريريريريريريريان إخ ا ، يد اِلهف  خري من يد اِلَُتصريريريريريريريدَّ

انتظار الصريريريريريريدقات، يععيك هذا ويمهعك هذا، و  يفريريريريريريك أن هذا يك ن أ ياًنا من ضريريريريريريعر الت كب انتظار  

 الهفقات من الهاي.

 المتن

ُب ﴿ وق لري : َاهريِ ُبُهُم اءريْ ِر َنْسريريريريريريريريريريريَ أي: اءرياهريب بريأمرهم و رياوم نسريريريريريريريريريريريبهم أ هيرياء، من   ﴾َأْ هِيرَياَء ِمَن التََّعف 

و اوم ومقاوم. ويف هذا اِلعه  ايديث اِلتف  عذ صريريريةت ، عن أل هريرة قال: قال  تعففهم يف لباسريريريهم 

ن،  : )) ليس اِلسريريريريريريكني هبذا الع ا  الذي تر   التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتا- ملسو هيلع هللا ىلص -رسريريريريريري ل اهلل 

دَق عليري ، و  يسريريريريريريريريريريريأل   واألكلرية واألكلتريان، ولكن اِلسريريريريريريريريريريريكني الريذي   بريد ِ هً  يههيري ، و  ُيْفَعُن لري  َفُيَتصريريريريريريريريريريريَ

  ديث ابن مسع   أيًضا. الهاي يفيًئا ((. وقد روا  ألد، من

ْم يِف ِسيََّمهُ  ﴿ أي: بَّم يظهر لذوي األلباب من صفاْم، كَّم قال تعاىل: ﴾َتْعِرُفُهْم بِِسيََّمُهمْ ﴿ وق ل :

  ويف ايديث الذي يف السريريريريريريريريريريريهن: [. ٣۰:  حممد]  ﴾َوَلَتْعِرَفهَُّهْم يِف َيِْن اْلَقْ لِ ﴿ وقال: ،[ ٢٩:  الفتح]  ﴾ُوُا ِهِهمْ 

ِمنيَ ﴿ قرأ: )) اتق ا فراسة اِلؤمن، فإن  يهظر به ر اهلل ((، يم   [. ٧٥:ايجر] ﴾إِنَّ يِف َذلَِك َبَياٍت لِْلُمَتَ سِّ
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 الشرح 

ِر ﴿: -اريريب وعال  -يعهي يف ق ل اهلل  اَء ِمَن التََّعف  ُب َأْ هِيريريَ
اهريريِ َ ُبُهُم اءريريْ ، اءريرياهريريب بريريأمرهم  ري  ﴾َنْسريريريريريريريريريريريَ

دق  الهظر، نسريريريريريريريريريريريبهم أ هيرياء، بريدهم يتعفف ن، و  يعلب ن الهرياي،   الَفعن الريذكي اِلهتبري  لَم ر، الريذي يريُ

اب  -وبهب ن أنفسريريريريريريريهم أ  ال قب ل الال، فيظههم أ هياء، لكن اِلَُتفعِّن ذو الل ب الذكي يهظر، قال اهلل 

يََّمُهمْ ﴿في :  -وعال  ريريريهيع هؤ ء الصريريريةابة ي ﴾َتْعِرُفُهْم بِسريريريريريِ ريريرين صري عهي: بعالماْم وبإماراْم؛ ألن من ُ سري

 أهنم   ُيظهرون  ااتهم.

ولذلك من ُ سن تَفع ن اإلنسان ألخي  أن  يعر   ال   ون ايااة إىل سؤال ، ويععي   ون ايااة  

أن الهرياي    يريدفع عن أخيري  اير  يف العلريب، وهريذا أفضريريريريريريريريريريريب لَن يهتظر إىل أن يعلريب مهري  أخ   يفريريريريريريريريريريرييئرًيا، فريإنري  

 لدون.ويسأل ن  يفيًئا، فإن التََّعْفر أمٌر حمم   يف الرشيعة 

ولريذلريك يهبهي عذ اإلنسريريريريريريريريريريريان أن نري عذ أن يععي أخريا   ون ايرياارية إىل ا نتظريار أن يعلريب مهري ،  

ال فكَّم قريريريريال اهلل وهريريريريذا يعرفهريريريريا اِلتَفعِّه ن، وأمريريريري   ُب َأْ هِيريريريريَ ﴿: -اريريريريب وعال  -ا اءُهريريريريَّ اهريريريريِ َ ُبُهُم اءريريريريْ اَء ِمَن  َنْسريريريريريريريريريريريَ

ِر  ويف  ريريالريري    ُيظِهر ايريريااريرية، و  يعلريريب من الهريرياي،   ،، ربَّم يتعفر اإلنسريريريريريريريريريريريريان فتجريريد  يف مظهر ﴾التََّعف 

 وإنَّم يتفعَّن ل  أول ا األلباب.

، فريايريديريث   يصريريريريريريريريريريريح، لكن صريريريريريريريريريريريح  (( اتق ا فراسريريريريريريريريريريرية اِلؤمن، فريإنري  يهظر به ر اهلل)) يم ذكر  ريديريث: 

مِ ))  قال:   -  ملسو هيلع هللا ىلص  - ديث أن الهبي   ِعَباً ا َيْعِرُف َن الهَّاَي بِالتََّ س 
ِ
َّ
ِ
، يعهي هذ  الفراسة، والِفراسة  (( إِنَّ َّلل

 ري الظن، الظن قد يك ن كاذًبا، وقد   يصريريريريريريريح، أما الِفراسريريريريريريرية فهي الهظر بدراسريريريريريريرية األ  ال، أو بعالمات  

ي مع ما يك ن من العبد من انتبا .ونة  ذلك لا يؤ ي إ  ىل  كٍم صةيح، وه  علٌم ُيدرَّ

َر بريريالفراسريريريريريريريريريريريرية: القريريان إيريرياي بن معريرياويريرية، فريريإنريري  كريريان لريري  يف ذلريريك الهظر   ومن أيفريريريريريريريريريريريهر َمن يعهي وصريريريريريريريريريريريِ

يف جمم عة   - رل  اهلل -العجيب، وُذكَِر يف هذا اليشريريء الكثري، وبسريريط الكالم عن هذ  اِلسريريألة ابن القيم 

ذهريب يريدري علم   - رلري  اهلل -عن ال ريريريريريريريريريريريافعي وعن  ري ،  ت  قيريب: إن ال ريريريريريريريريريريريافعي  من كتبري ، وور ت

الفراسريرية، فسريريافر إىل اليمن وإىل  ريها، فكان يف را ع  كان لا  رسريري  أن َمن كانني صريريفة عيهي  كذا وكذا  
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ضيَّفهي  ول هنا كذا أن  يك ن لئيًَّم، يق ل: فعهدما أقفلني يف الرا ت إىل مكة، أو انته  من ر لت ، يق ل: ف

راب ف ادت هذ  الصريريريفة التي  رسريريريتها، يق ل: فتعجبني مه ، يعهي يععيهي الععام والفرا  والع ريريرياء،  

قال: فأصريابهي هم، يعهي أنا رلبني العلم يف هذ  اِلسريألة، وخعني من أق ال العرب ونة  ذلك، يم أاد  

َب ِخال  ال اقع، يق ل: فلَّم  أصريريريبةني قلنُي للراب: ا اه اهلل خريً 
ا، قال: وما ا اه اهلل خرًيا  أن ما ُكتِ

، يعهي أن ما تعبنُي يف حتصريريريريريرييل  مل يذهب  -اب وعال  -أععهي ماً  للع ريريريريريرياء واِلبيني، قال: فةمدت اهلل 

 هباًء.

ًَّم يف الهاي   فعذ كب  ال: الفراسريريرية علم وند هذا عهد كثري من أهب البا ية، ند  ُمَتفعِّهًا ذكًيا مت سريريريِّ

ا بريأ  ال الهرياي، وقريد قيريب لراريب: هريب رأيريني بريأ  اوم، فهريذ  الصريريريريريريريريريريريفرية َِلن كري  ان يعهي  قي  الهظر، وعريارفريً

ُأناي يم  ن هها، قال: راٌب أعر ، قال: نعم، قال: ومع  يفاٌة ع راء، قال: نعم، صاروا من هها، قال:  

رأيتهم، قريال:   مريا رأيتهم، قريال: وكير ذاه، قريال: أمريا ك ن أعر ؛ فَ  رأيريني عالمرية خفريِّ ، ورأيريني يف 

ا يف األر  من هذ ، األعر  يعهي يك ن يعتمد عذ السريريريريريريريريليمة أكثر، وأم  أن ه ا أن عهد   ذ  أكثر انخفاضريريريريريريريريً

  يؤكريريب  ؤكريريب من الهبريريات ومريريا كريريان عن يسريريريريريريريريريريريريار  يفريريريريريريريريريريريرياٌة ع راء؛ فَ  رأيريريني أن مريريا كريريان عن يمني العري  ي

 البا ية.فعلمنُي أهنا ع راء، فال اهد من هذا: أن هذ  األم ر ندها كثرًيا عهد أهب 

ِر ﴿يف  ال اِلهاارين قال:  -اب وعال  -فقال اهلل  ُبُهُم اْءَاِهُب َأْ هَِياَء ِمَن التََّعف  قال:   ، يم  ﴾ َنْسريريريريريَ

يََّمُهمْ  ﴿ هم، لكن يعر   ريريريريااتهم،  - ملسو هيلع هللا ىلص -يعهي: يعرفهم الهبي  ﴾َتْعِرُفُهْم بِسريريريريريريريريريريريِ فمن  ت  مع تعففِّ

ِر وعدم سؤال الهاي، وكذلك ايري عذ إععاء َمن يستة ، أما َمن ه   فضب   ف ا د هذ  ابية: التََّعف 

ب. ب فإن  ُنَث عذ أن يق م بالعمب ويتكسَّ  قا ٌر عذ التَّكس 

 المتن

َأُل َن الهَّاَي إِْيَاًفا﴿: وق ل    ُيلة ن يف اِلسريريريألة ويكلف ن الهاي ما   نتاا ن إلي ،  : أي ﴾َ  َيسريريريْ

  .سأل ول  ما يههي  عن السؤال، فقد أير يف اِلسألةفإن من 
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)) ليس اِلسريريريريريريريريريكني الذي تر   التمرة  : - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسريريريريريريريريري ل اهلل : رون البخاري عن أل هريرة قال

ُر؛ اقرؤوا إن يفئتم  َ  َيْسَأُل َن  ﴿يعهي ق ل : -والتمرتان، و  اللقمة واللقمتان، إنَّم اِلسكني الذي يتعفَّ

 . وروا  مسلم، والهسا ي بهة  .(( ﴾الهَّاَي إِْيَاًفا

 الشرح 

،  (( من َيْمٍ  ُمْ َعةُ  َوْاِه ِ  يِف  َوَلْيَس  ))الذي ُيكثِر من سريريريريريريريريريؤال الهاي يأل ي م القيامة كَّم يف ايديث: 

ِر وعريدم سريريريريريريريريريريريؤال الهرياي، واهلل فصريريريريريريريريريريريفرية أهريب اإليَّمن  ْين، َمن ا تريا  مرياً  فريإنري   -ع  واريب  -التََّعف  أبريان الريدَّ

ين أمر  مرشريوت، إذا كان اإلنسريان يتدين ويف نيت  القضرياء، فَمن اسريتدان ويف نيت  القضرياء ق ري  يتدين، والدَّ

 ا أن يأخذ من الال عذ وا  السؤال فال يفك أن هذا أمر مذم م ومههي عه .اهلل عه ، وأم  

 المتن

عن راريريب من ُمَ يهريرية، أنريري  قريريالريريني لريري  أمريري : أ    -وه  ابن عبريريد اهلل بن ايكم-ورون ألريريد عن اعفر 

كَّم يسريريريريريريريأل  الهاي، فانعلقني أسريريريريريريريأل ، ف ادت  قا ًَّم   -صريريريريريريريذ اهلل علي  سريريريريريريريلم  -تهعل  فتسريريريريريريريأل رسريريريريريريري ل اهلل 

ول  عدل ،س   )) وَمن استعر أعف  اهلل، وَمن استهه  أ ها  اهلل، وَمن يسأل الهايخيعب، وه  يق ل: 

ا (( نرياقرية   لهرياقرية يل خرٌي من ،س أواق، ولهالمري ِ : . فقلريني بيهي وبني نف ريريريريريريريريريريري أواق فقريد سريريريريريريريريريريريريأل الهرياي إيريافريً

 .أخرن فهي خرٌي من ،س أواق، فراعني ومل أسأل

 الشرح 

هَّة ويف العمب بمقت ريريريريريريري األ ا يث،   -رن اهلل عههم-يعهي هذا في  هدي الصريريريريريريريةابة  يف متابعة السريريريريريريري 

َتعرَّ أعفري  اهلل)) يق ل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -فلَّم واريد الهبي  - ملسو هيلع هللا ىلص -فريإنري  ارياء ليسريريريريريريريريريريريأل الهبي  ، تره (( وَمن اسريريريريريريريريريريريْ

وأرضريريريرياهم يف  -رن اهلل عههم-السريريريريؤال، وهذا كثري يف أ دا  ويف قصريريريريص كثرية وار ة عن الصريريريريةابة 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -وألمر رس ل  ، -اب وعال  -ا ستجابة ألمر اهلل 

 المتن

اريريال، عن عَّمرة بن   يريرية، عن عبريريد   ريريديهريريا قتيبريرية،  ريريديهريريا عبريريد الرلن بن أل الر  : وقريريال اإلمريريام ألريريد

، أسريريأل ، فأتيت  فقعدت، قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -الرلن بن أل سريريعيد، عن أبي  قال: رس تهي أمي إىل رسريري ل اهلل 
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)) َمن اسريريريريتهه  أ ها  اهلل، وَمن اسريريريريتعرَّ أعفَّ  اهلل، وَمن اسريريريريتكر كفا  اهلل، وَمن سريريريريأل  فاسريريريريتقبلهي فقال: 

وهكريذا  . فراعريني ومل أسريريريريريريريريريريريألري . نرياقتي اليرياق ترية خرٌي من أوقيرية: لريني. قريال: فقولري  قيمرية أوقيرية فقريد أير ((

 .روا  أب   او  والهسا ي، نة  

َ برِيِ  َعلِيمٌ ﴿: وق لري   فرَيِإنَّ اَّللَّ
ا ُتهِْفُق ا ِمْن َخرْيٍ   خيف  عليري  يشء مهري ، وسريريريريريريريريريريرييج ي عليري  أوفر : أي ﴾َومريَ

 .اء اء وأمت  ي م القيامة، أ    ما يك ن ن إلي 

ِْم َوَ  ﴿: وق لريريري  َد َرهبِّ ًة َفَلُهْم َأْاُرُهْم ِعهريريريْ ا َوَعاَلنِيريريريَ اِر رِس  ِب َوالهَّهريريريَ يريريريْ اللَّ َوُْم بريريريِ ِذيَن ُيهِْفُق َن َأْمَ ا َخْ ٌ   الريريريَّ

مه  تعاىل للمهفقني يف سريريريريريريريريريبيل ، وابتهاء مرضريريريريريريريريريات  يف خيع األوقات من   هذا مدٌن  ﴾َعَلْيِهْم َوَ  ُهْم َنَْ ُن نَ 

 الهفقة عذ األهب تدخب يف ذلك أيًضا.   ال من رس واهار،  ت  إن  ليب أو هنار، واأل

ا عام  -قال لسريريريريعد بن أل وقاي  - ملسو هيلع هللا ىلص -كَّم يبني يف الصريريريريةيةني أن رسريريريري ل اهلل   ني عا   مريضريريريريً

)) وإنريريك لن تهف  نفقريرية تبتهي هبريريا واريري  اهلل إ  اا  ت هبريريا  راريرية : -عريريام  جريرية ال  ات: الفتح، ويف روايريرية

 . امرأتك ((نعب يف يِف ورفعة،  ت  ما 

وقال اإلمام ألد:  ديها حممد بن اعفر وهَبْ  قا :  ديها يفريريريريريعبة، عن عدي بن يابني قال: سريريريريريمعني  

)) إن اِلسريلم إذا أنف   ، أن  قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -عبد اهلل بن ي يد األنصرياري، ُنَدِّ  عن أل مسريع  ، عن الهبي 

 أخراا . عذ أهل  نفقة نتسبها كانني ل  صدقة ((

 الشرح 

يف ابية السابقة أن الصدقة سبٌب لتكفري السيئات ولرفعة الدراات،    -اب وعال   -بعد أن بني  اهلل  

ةً ﴿بني  ههريريريريا  ريريريريال اِلهفقني  ا َوَعاَلنِيريريريريَ اِر رِس  ِب َوالهَّهريريريريَ يريريريريْ اللَّ َوُْم بريريريريِ ِذيَن ُيهِْفُق َن َأْمَ ا يعهي: يهفق ن يف خيع   ﴾الريريريريَّ

اب  -ليب والههار، يف الرسريريريريريريريريريري والعلن، وكب ذلك ربًعا ابتهاًء ل ا  اهلل األ  ال، يف خيع األوقات، يف ال

 إظهار هذ  الصدقات وإنَّم اِلرا  أهنم يهفق ن عذ خيع األ  ال. ن، و  ُيرا  هها بالعل-وعال 

ِمْ ﴿قريال:  ه  َمن يت ىل   -اريب وعال  -اهلل  وهريذا  ليريب عذ ِعَظم األار؛ ألن   ﴾َفَلُهْم َأْاُرُهْم ِعهرْيَد َرهبِّ

 اإلععاء. -سبةان  وتعاىل  -
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من أسريريريريريريريريريريريبريرياب األمن للعبريريد: الصريريريريريريريريريريريريدقريرية،   يف هريريذ  ابيريرية بيريريان أن   ﴾َوَ  َخْ ٌ  َعَلْيِهْم َوَ  ُهْم َنَْ ُن نَ ﴿

ق، فهي سريريريريريريريريبٌب  ما ذكر  العلَّمء من أن أسريريريريريريريريباب انرشريريريريريريريرين الصريريريريريريريري  وإذهاب اي ن كذلك، وفي  أن   در التصريريريريريريريريد 

ن الصدر، لعمأنيهة القلب، وذهاب اوم والهم.   نرشا

  الصريريريريريريريريريريريدقرية عذ خيع األ  ال ومن ذلريك: مريا كريان لَهريب، وهريذا فيري  تهبيري : أن   أن   - رلري  اهلل -فريذكر 

ط فإن يف نفقت  عليهم أار، نتس ب يف اإلنسان يهبهي ل  أن نتسب ما يهفق  عذ أهل  وأبهاء ، وأ   يتسخَّ

ط أو ُيعلِن بهضريريريريريريريريريريريبريري  عذ أو    أو عذ أهلريري  من نفقتريري  -اريريب وعال  -ذلريريك األار من اهلل  ، و  يتسريريريريريريريريريريريخَّ

يعهي:   (( ما نعب يف يف امرأتك)) عليهم، أو يتمهن عليهم أو نة  ذلك، فإن ل  يف ذلك أار،  ت  قال: 

 من الععام لك يف ذلك األار.

 المتن

ِمْ َفَلُهْم ﴿: وق لري  َد َرهبِّ َوَ   ﴿ي م القيريامرية عذ مريا فعل ا من اإلنفرياق يف العرياعريات، : أي ﴾َأْاُرُهْم ِعهريْ

 .تقدم تفسري  ﴾َخْ ٌ  َعَلْيِهْم َوَ  ُهْم َنَْ ُن نَ 

ْيَعاُن ِمَن اِلَْ ﴿ َبا َ  َيُق ُم َن إِ َّ َكََّم َيُق ُم الَِّذي َيَتَخبَُّعُ  ال ريريريريريريريريريريريَّ ِذيَن َيْأُكُل َن الرِّ ََّم  الَّ ُْم َقاُل ا إِنَّ سِّ َذلَِك بَِأهنَّ

ِ  َفاْنَتَه  فَ  َبا َفَمْن َااَءُ  َمْ ِعَظٌة ِمْن َربِّ َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَ رَّ َبا َوَأَ بَّ اَّللَّ  اْلَبْيُع ِمْثُب الرِّ
ِ
َلَر َوَأْمُرُ  إِىَل اَّللَّ َلُ  َما سريريريريريريريريَ

 [ ٢٧٥: البقرة]  ﴾ (٢٧٥)يَها َخالُِدوَن َوَمْن َعاَ  َفُأوََلَِك َأْصَةاُب الهَّاِر ُهْم فِ 

لريا ذكر تعرياىل األبرار اِلؤ ين الهفقريات، اِلخراني ال ك ات، اِلتفضريريريريريريريريريريريلني بريالرب والصريريريريريريريريريريريدقريات لريذوي  

ت   بريات يف خيع األ  ال واألوقريات، رشت يف ذكر َأَكلرِية الربريا وأم ال الهرياي بريالبريارريب وأن ا ايريااريات والقرا

ِذيَن  ﴿: خرواهم من قب رهم وقيامهم مهها إىل بعثهم ون ريريريريريريريريريري رهم، فقالال ريريريريريريريريريريبهات، فأخرب عههم ي م  الَّ

اُن ِمَن اِْلَسِّ  ْيعريريَ ُ  ال ريريريريريريريريريريريَّ ِذي َيَتَخبَّعريريُ ا َ  َيُق ُم َن إِ َّ َكََّم َيُق ُم الريريَّ بريريَ ْأُكُل َن الرِّ   يق م ن من قب رهم : أي ﴾يريريَ

 .ال يعان ل ؛ وذلك أن  يق م قياًما مهكًرا ي م القيامة إ  كَّم يق م اِلووت  ال ِصع  وُتب ط 

ا خُيْهَ  " وقريال ابن عبرياي:  . روا  ابن أل  رياتم، قريال: وروي عن  "آكريب الربريا يبعريث ي م القيريامرية جمه نريً

  ع   بن مريريالريريك، وسريريريريريريريريريريريعيريريد بن ابري، وقتريريا ة، و ريهم نة  ذلريريك. ورون ابن ارير عن ابن عبريرياي قريريال:  
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َبا َ  َيُق ُم َن إِ َّ َكََّم َيُق ُم ﴿  ك للةرب. وقرأ:"يقال ي م القيامة بكب الربا: خذ سال ِذيَن َيْأُكُل َن الرِّ الَّ

ْيَعاُن ِمَن اِْلَسِّ   .قال: وذلك  ني يق م من قرب  " ﴾الَِّذي َيَتَخبَُّعُ  ال َّ

 الشرح 

ا﴿: -اريريب وعال  -نعم، يم قريريال اهلل  بريريَ ْأُكُل َن الرِّ ِذيَن يريريَ ههريريا  ريريال آك    -وعال اريريب  -، ذكر اهلل ﴾الريريَّ

ًء كان يف الأكب    -اب وعال   -الربا، وذكر اهلل  مسألة األكب؛ ألن  أعم أوا  ا نتفات، وإ  فإن الربا س ا

م، ولكن أعم مريا يهتفع بري  الهرياي يف برياب الربريا ه    أو اِلركريب أو اِلسريريريريريريريريريريريكن أو اِللبس أو  ري ذلريك فريإنري  حُمرَّ

 الععام، األكب.

اُن ِمَن اِْلَسِّ َ  َيُق ُم َن ﴿وقريريال:  ْيعريريَ ُ  ال ريريريريريريريريريريريَّ ِذي َيَتَخبَّعريريُ ، ذكر ايريريافظ ابن كثري رلريري   ﴾إِ َّ َكََّم َيُق ُم الريريَّ

،  أي   يق م ن من قب رهم ي م القيامة إ  كَّم يق م اِلوريريريريريريريريريريوت  ال ِصع ، وُتبط ال ريريريريريريريريريرييعان ل "" اهلل:

َيُق ُم َن إِ َّ َكََّم َيُق ُم الَِّذي َيَتَخبَُّعُ   َ  ﴿اِلقصريريريري   بق ل :  وهذا ق ل خاهري اِلفرسريريريريين، وقال بعضريريريريهم: أن  

ْيَعاُن ِمَن اِْلَسِّ  أي:  ال تعامل  بالربا يف الدنيا، فإن   ال تعامل  بالربا يك ن  ال  كاِلوريريريريريوت من   ﴾ال ريريريريريَّ

هبذا الال ايرام، والصريريريريري اب: ما ذكر ابن   يفريريريريريدة يفريريريريريهف  بالربا، وتعامل  ب ، فيك ن  ال  كالسريريريريريكران للهف ِ 

 ، وما أسهد  إىل ابن عباي وإىل سعيد بن ابري وقتا ة و ريهم.- رل  اهلل -ثري ك

 المتن

َبا﴿: وق ل  َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَ رَّ َبا َوَأَ بَّ اَّللَّ ََّم اْلَبْيُع ِمْثُب الرِّ ُْم َقاُل ا إِنَّ  .﴾َذلَِك بَِأهنَّ

 الشرح 

اُن ِمَن اِْلَسِّ ﴿: -اريب وعال  -يعهي قبريب هريذا يف ق ل اهلل  ْيعريَ ُ  ال ريريريريريريريريريريريَّ ِذي َيَتَخبَّعريُ هريذ   ﴾إِ َّ َكََّم َيُق ُم الريَّ

ابيريريريرية فيهريريريريا  ليريريريريب عذ تلب س اءن بريريريرياإلنس، و خ ل اءن يف اسريريريريريريريريريريريريريريد اإلنس، خال  للمعت لريريريرية وبعض  

ًء يف ق ل اهلل  هريريذا أو فيَّم ور  يف  -اريريب وعال  -العقالنني و ريهم لَن أنكر هريريذا، فريريإن هريريذا يريريابريريني سريريريريريريريريريريري ا

هَّة من أن الهبي   اْخُرْ  )) كان ربَّم يمريب الراب عذ صريدر  ويق ل:   - ملسو هيلع هللا ىلص -السري 
ِ
، فإن هذا  ((  َعُدوَّ اَّللَّ
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رها   ْةر، فهذ  كلها أم ر ُيقدِّ أمر وال اقع يدل علي ، و  ب ا إنكار مثب هذا األمر، كَّم   ب ا إنكار السِّ

 عذ َمن يفاء من عبا  . -اب وعال  -اهلل 

 المتن

ُب ﴿: وق لري  ََّم اْلَبْيُع ِمثريْ اُل ا إِنَّ ُْم قريَ اَذلرِيَك برِيَأهنَّ بريَ َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَ رَّ بَّ اَّللَّ ا َوَأ ريَ بريَ إنَّم ُا ُاوا بريذلريك  : أي ﴾الرِّ

ا مههم للربا عذ البيع؛ ألن اِلرشريريكني   يعرتف ن    عرتاضريريهم عذ أ كام اهلل يف رشع ، وليس هذا قياسريريً

َّم الربريا مثريب  إن  : بمرشريريريريريريريريريريريوعيرية أصريريريريريريريريريريريب البيع الريذي رشعري  اهلل يف القرآن، ول  كريان هريذا من برياب القيرياي لقريال ا 

َم هريذا وُأبيح هريذا، وهريذا اعرتا  مههم  : أي ﴾إنَّم البيع مثريب الربريا﴿: البيع، وإنَّم قريال ا  ه  نظري ، فلم ُ رِّ

ا عليهم،  ! هذا مثب هذا، وقد أ ب هذا و رم هذا: عذ الرشريريريريريريريريريت، أي ونتمب أن يك ن من متام الكالم ر  

بتفري  اهلل بني هريريريريذا وهريريريريذا  كًَّم، وه  العليم ايكيم  مريريريريا قريريريريال   من ا عرتا ، مع علمهم : قريريريريال ا : أي

ب يكم ، و  يسريريريريريريريأل عَّم يفعب وهم يسريريريريريريريأل ن، وه  العامل بةقا   األم ر ومصريريريريريريريايها، وما   الذي   ُمعقِّ

:  يهفع عبا   فيبية  وم، وما يمريريريريريريريريهم فيههاهم عه ، وه  أر م هبم من ال الدة ب لدها العفب؛ ووذا قال

 َفَمْن َااَءُ  َم ْ ﴿
ِ
َلَر َوَأْمُرُ  إِىَل اَّللَّ ِ  َفاْنَتَه  َفَلُ  َما سريريريريريريريَ من بله  هني اهلل عن الربا فانته   : أي ﴾ِعَظٌة ِمْن َربِّ

َلَر ﴿: فل  ما سريريريلر من اِلعاملة، لق ل .  ال وصريريري ل الرشريريريت إلي  ُ َعَّمَّ سريريريَ وكَّم قال   [  ٩٥: الا دة]   ﴾َعَفا اَّللَّ

هاتني، وأول ربا أضريريريريريريريريريريع ربا  )) وكب رًبا يف اءاهلية م ضريريريريريريريريريري ت حتني قدمي  ي م فتح مكة:  - ملسو هيلع هللا ىلص -الهبي 

َفَلُ  ﴿: ومل يأمرهم بر  ال يا ات الأخ ذة يف  ال اءاهلية، بب عفا عَّم سريريريريريريريريريريلر، كَّم قال تعاىل العباي ((

 .ما كان أكب من الربا قبب التةريم: ﴾َما َسَلَر 

 الشرح 

َبا﴿نعم، يم يف ق ل :  َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَ رَّ َبا َوَأَ بَّ اَّللَّ ََّم اْلَبْيُع ِمْثُب الرِّ ُْم َقاُل ا إِنَّ هذا في  ُ ْرمة   ﴾َذلَِك بَِأهنَّ

  ت العقلية اِلجر ة، وإنَّم بب التسريريريريليم للرشريريريريت، ولذلك قال العلَّمء:   ا عرتا  عذ الرشريريريرييعة بالدِ 

ا،، يعهي َ
ِ
ا رشت اهلل كذا، هذا   ب ا؛ ألن اهلل  يقال ل َ

ِ
  ُيسريريريريريريأل عَّم   -اب وعال  -َلا فر  اهلل كذا، ل

 يفعب وهم يسأل ن، وألن ال ااب عذ العبد التسليم.
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ا يف ابيرية بيريان رري  من ررق أهريب البريارريب وه : قلريب  واِلفرياهيم، فريإهنم قريال ا: إنَّم   ايقريا  يم أيضريريريريريريريريريريريً

ة أن  البيع مثب الربا،  ، فكأهنم اعل ا الربا أصريريريريريريريريريرياًل، وهذا ايا ة وإ راق  يق ل ن: إنَّم الربا مثب البيعواءا  

 -يف ق وم الفاسريريريريريريد، وإنَّم بب عذ اِلسريريريريريريلم أن ُيسريريريريريريلِّم، هذا ال ااب عذ اِلسريريريريريريلم إذا ااءه األمر من اهلل 

ل   ابتةريم األمر الفال  فإنك تق ل: سريريريريريريريريريريمعها وأرعها، هذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -، أو من سريريريريريريريريريريهة الهبي -اب وعال 

 اإليَّمن.أهب 

، وألمر نبي   -اب وعال   -وأرضاهم كان ا رسيعي  اإلاابة ألمر اهلل  -رن اهلل عههم-والصةابة 

ني القريريريدور وإهنريريريا لتف ر  - ملسو هيلع هللا ىلص - ني ي م ايُُمر األهليريريرية ونريريريا ن اِلهريريريا ي بتةريم ذلريريريك ُأكِفئريريريَ مريريريَ ا ُ رِّ ، لريريري 

: نريريأكريريب هريريذا اِل ا   ابن يم بعريريد  ني بريرياللةم كَّم اريرياء، مريريا قريريال ا مريريَ ذلريريك، وهريريذا خالي ُربِح، و يهَّم ُ رِّ

 اخلم ر ُأكِفَئني الِقالل  ت  سالني مهها سكك اِلديهة، يعهي أكفأوا هذ  الِقالل اِل ا  ة اءاه ة.

ل الصريريريريريريريريةابة وهم يف الصريريريريريريريريالة، عهدما ااءهم ابل إىل مسريريريريريريريريجد قباء، وقال   و يهَّم ُ ِ َلني القبلة حت َّ

 صريريريالة العوريريري، وااء يف بعض الروايات: أن  أخربهم وهم رك ت  وم: قد ُ ِ َلني القبلة، ااءهم وهم يف

فاسريريريريريريتداروا، هذا رسعة يف ا سريريريريريريتجابة، فال تعار  األ لة الرشريريريريريريعية بعقلك اِلجر ، أو هب اه، وهذا من  

اي عن الرشت اِلُعارضات، وكثري ما ند هذا عهد األذكياء،  ري األاكياء، فإن  أعظم أسباب انةرا  اله 

ب عن األ كام الرشريريعية، ويف ا بتعا  عن العمب بالرشريرييعة، والقيام بَّم أمر اهلل يسريريتعمب عقل  يف  - التهصريري 

ب من األ كام ال اابة إم   -اب وعال  ا أن يق ل: بأهنا مسريريريريريريريريتةبة، نتكلم عن ه ن الهفس و  ب ، فيتهصريريريريريريريريَّ

عذ هريريريذ    نتكلم عن الرتايح الفقهي، أو خال  العلَّمء يف أمٍر وااريريريٍب أو مسريريريريريريريريريريريتةريريريب، ولكن أن نكم

ب من األ كام الرشعية، وإنَّم ال ااب   اِلسألة الرشعية هب ن نفس ، ويتكلر يف ذلك اِلعاذير  ت  يتهصَّ

يعلم   -اب وعال  -ُيكثِر ا عرتا ، فإن اهلل  ن  عذ اِلسريريريريريريلم أن ُيسريريريريريريلِّم للرشريريريريريريت، وأن ُيسريريريريريريلِّم للة ، وأ

 خا هة األعني وما ُتفي الصدور.

تري    -سريريريريريريريريريريريبةريان  وتعرياىل  -ول  نر   اإلنسريريريريريريريريريريريان هلل  فإن  ي َف  ِلعرفة اي ، وتره ه ن نفسريريريريريريريريريريري  ويفريريريريريريريريريريريه ا

م أمر اهلل  عذ ه ن نفسريريريريريريريريريريري ، فال يفريريريريريريريريريريريك أنري  ي َف    - ملسو هيلع هللا ىلص -، وأمر رسريريريريريريريريريريري لري  -اريب وعال  -ور برياتري ، وقريدَّ
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للة ؛ ألن هذا َمن كان هذا  ال  يك ن سلك اِلسلك الرشعي يف التعامب مع الهص ي، ومع األ كام  

 الرشعية.

للربا بمعارضريريريريريريريريريات عقلية جمر ة، ليس عليها  ليب،   -اب وعال  -ضريريريريريريريريري ا عذ حتريم اهلل فهؤ ء اعرت

َبا﴿ -اب وعال  -فعارضريريريريريريري ا أمر اهلل  َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَ رَّ َبا َوَأَ بَّ اَّللَّ ََّم اْلَبْيُع ِمْثُب الرِّ ، فكير أ ب ﴾َقاُل ا إِنَّ

م هريذا، وهريذا سريريريريريريريريريريريؤاٌل قبيح،   ب ا لإلنسريريريريريريريريريريريان أن يعرت  عذ اهلل  لرياذا   -اريب وعال  -هريذا، وكير  رَّ

م هذا، ولاذا أ ب هذا، وإنَّم بب علي  التسليم.   ر 

َلَر َوَأْمُرُ  ﴿: -اريب وعال  -يم ذكر اهلل  ا سريريريريريريريريريريريَ ُ  مريَ اْنَتَه  َفلريَ ِ  فريَ ٌة ِمْن َربريِّ اَءُ  َمْ ِعظريَ  َفَمْن اريَ
ِ
إذا   ﴾إِىَل اَّللَّ

مة، فهها بب علي  ا نتهاء، و  بب علي  التخل ص من الال السريريريرياب ،   علم اإلنسريريريريان أن   هذ  اِلعاملة حُمرَّ

ب ا ا ستفا ة مه ، ل  أن راب به  تعامل  يف مسريألة من اِلسا ب عذ فت ن رشعية لَن ظه  أهاًل للفت ن  

فال ب ا لريري  متريريابعريرية َمن أفتريريا ، بريريب بريريب عليريري  ا نتهريرياء، ولريري  مريريا  يم تبني لريري  بعريريد ذلريريك بعالن هريريذ  الفت ن،

سريريريريريريريلر من الال فال بب علي  أن يتخلص مه ؛ ألن  ااءت  اِل عظة ابن، وهذا في  بيان أن اإلنسريريريريريريريان إذا 

ا إذا مل تبلهري  ايجرية، ومل تقم عليري  اِلةجرية، فضريريريريريريريريريريرياًل أقيمريني عليري  ايجرية وفهمهريا أنري  يؤاخريذ بَّم بعريد ذلريك، أمري  

بنَِي َ تَّ  َنْبَعَث َرسريريريريريريريريُ ً )﴿أن يفهمهَّم فهذا مل يبله  الرشريريريريريريريريت عن  ء:]  ﴾(١٥َوَما ُكهَّا ُمَعذِّ فإذا بلغ  [، ١٥اإلرسا

ع   -اإلنسريان ايكم الرشريعي يف مسريألة فيجب علي  أن يقر عهدها، وأ  يسريتمر عذ اخلعأ السرياب ، اهلل 

ُ َعَّمَّ َسَلَر ﴿: -واب   كَّم يف ابية األخرن. ﴾َعَفا اَّللَّ

 المتن

ا َ ﴿: يم قريال تعرياىل اسريريريريريريريريريريريت اريب العق برية،  إىل الربريا ففعلري  بعريد بل ي هني اهلل لري  عهري ، فقريد : أي ﴾َوَمْن عريَ

 .  ﴾َفُأوََلَِك َأْصَةاُب الهَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ ﴿: وقامني علي  ايجة؛ ووذا قال
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ِذي  ﴿: لريريا ن لريريني: وقريريد رون أب   او  عن اريريابر قريريال ا َ  َيُق ُم َن إِ َّ َكََّم َيُق ُم الريريَّ بريريَ ْأُكُل َن الرِّ ِذيَن يريريَ الريريَّ

ْيَعاُن ِمَن اِْلَسِّ َيَتَخبَُّعُ   )) من مل يذر اِلخابرة، فليؤذن بةرب من اهلل : - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسريريريريريريري ل اهلل  ﴾ال ريريريريريريريَّ

 .خيراا  . وروا  اياكم، وقال: صةيح عذ رش  مسلم، وملورس ل  ((

 الشرح 

هذا وعيد يفديد   ﴾َخالُِدونَ َفُأوََلَِك َأْصَةاُب الهَّاِر ُهْم فِيَها  َوَمْن َعا َ ﴿:  -اب وعال   -يف ق ل اهلل  

د  اهلل  َفُأوََلَِك  ﴿بالهار -اب وعال  -َِلن يعيصريريريريريريري بعد بل    ايجة، وبعد معرفة ايكم الرشريريريريريريريعي، فت عَّ

 والذين يدخل ن الهار عذ صهفني:هم أهلها، يعهي اِلستةقني للدخ ل يف الهار،  ﴾َأْصَةاُب الهَّار

لَن اقرتف ا مثريريب هريريذ  اِلهكرات كريريالربريريا، ورشب اخلمر، ونة  ذلريريك، وهؤ ء إذا   إمريا أهريب الت  يريد: 

  خل ا الهار   خُيلَّدون فيها، فإن مآوم إىل اءهة بفضب ما عهدهم من الت  يد.

هم أهب اإلرشاه والكفر، فهؤ ء هم أهب الهار الذين هم أهلها، اِلُخلَّدون فيها،    والصريهر ابخر:

 مهها بةال.الذين   خيرا ن 

 المتن

َمني اِلخابرة وهي بهة وهي: وإنَّم ُ رَّ ايفرتاء الررب يف : اِل ارعة ببعض ما خير  من األر ، واِلُ ا

ايفريريريريريريريريريريرتاء ايب يف سريريريريريريريريريريهبل  يف ايقب بايب عذ  : رؤوي الهخب بالتمر عذ وا  األر ، واِلةاقلة وهي

با؛ ألن    يعلم التساوي بني ال يئني  الر  إنَّم  رمني هذ  األيفياء وما يفاكلها،  سًَّم لا ة -وا  األر  

 .قبب اءفا 

 .اءهب باِلَّميلة كةقيقة اِلفاضلة: ووذا قال الفقهاء

 الشرح 

ني إنَّم " هريذ  من أن ات الربريا، مريَ ، يعهي يق ل  اِل ارعرية ببعض مريا خير  من األر " اِلخريابرة وهي:ُ رَّ

يل رشق األر  ولريك  رهبريا، فهريذا   ب ا؛ ألن فيري   رر وفيري   ك نلري  الراريب: يق ل: اارعتريك عذ أن ي

اهريالرية، أمريا مريا كريان بريالهسريريريريريريريريريريريبرية فه  اريا  ، يعهي أن تق ل يل مثاًل: أنريا أاارعريك عذ هريذ  األر  ويل ياليني  

عامب أهب خيرب بالهصريريريريريريريريريريرير، فال بأي   - ملسو هيلع هللا ىلص -بالا ة، ولك البقيرية، أو يل الهصريريريريريريريريريريرير، فهريذا اا  ، والهبي 
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هي عهري  ه  أن يريأخريذ أو يهُص عذ ا ء من األر  ولصريريريريريريريريريريريا بري  اء ء ابخر، فهريذا   بريالهسريريريريريريريريريريريبرية، لكن اِله

 ب ا.

بهرية وهي" قريال:  ا  ايفريريريريريريريريريريريرتاء الررريب يف رؤوي الهخريب بريالتمر عذ واري  األر ": واِلُ ا بهرية أيضريريريريريريريريريريريً ، اِلُ ا

ا ل ريريريريريريريريريريريبهرية  صريريريريريريريريريريري ل الربريا؛ ألنري  كَّم قريال العلَّمء: بيع مكيريٍب بمك يريٍب من  مههيٌّ عههريا، ووار  الههي عههريا أيضريريريريريريريريريريريً

يا،   اهسريريريري  مع ا تَّمل عدم اِلسريريريرياواة بيههَّم بالكيب فيةصريريريريب الهرر، واسريريريريتثه  من ذلك ال ريريريريارت أي ، العرا

يا،  ريريريريها متًرا بتمٍر م ا  ، يًدا بيد،اسريريريريريريتثه  من ذلك ال ريريريريريريارت العرا رب بخرصري ء الر  يا هي: رشا  ااة    العرا

رريريب، فال بريريأي أن  رريريب، ليس عهريريد  مريريال نتريريا  إىل الر  ي ريريريريريريريريريريريرتيريري  وه  عذ الهخلريرية إذا بريريدي الهريرياي إىل الر 

 الصالن؛ ألن  إذا بدن الصالن قد نج  من العاهة، أو لا نصب لل رت من اإلفسا .

ريريريهبل  يف ايقب بايب عذ وا  األر ، هذا عهد   قب :  واِلةاقلة وهيوقال:  ريريريرتاء ايب يف سري ايفري

 وهذا عهد   قب، فهذا أيًضا فيها  رر.

م اهلل  " سريريريريريريريريريريريًَّم لريريا ة الربريريا" يف حتريمريري  للربريريا ذكر  -اريريب وعال  -الربريريا، اهلل  -اريريب وعال  -لريرياذا  رَّ

عدم  العلَّمء ِعلاًل كثرية، وإن كان أصريريريريريريريريريب األمر يف هذا متابعة الهَّص، لكن لا اسريريريريريريريريريتهبع  العلَّمء من الِعلب: 

أنريا أععيريك مريا رية ألر  ، فمثاًل: يف ربريا الريال، الفقري نتريا  إىل الريال، فيق ل: اسريريريريريريريريريريريتهالل الههي يرياارية الفقري

 وتر ها ما ة و،سني ألر، يستهب  ااة الفقري.

ا يف حتريم الربا:  ا قال ا من الِعلب أيضريريريً إن   عدم اتكال الهاي عذ هذا األمر وتره اِلكاسريريريب،يم أيضريريريً

صريريريريريريريريار هذا عهد  مال، ما ي ريريريريريريريريتهب، ما يعمب، ما يهفع اخلل ، وإنَّم يعمب بَّمل ، يععيك مال وه  االس يف 

ا   ب ا، ففي  ممريريريريريرية باخلل  من تره نفعهم،  مكان ، و تر  ل  أنني الال ب يا ة، فهذا   ب ا، فهذا أيضريريريريريريً

 والتجارة.

ء، واتكأوا عذ أب اب   وهذا لَسريريريريريرير  ال الكثري ابن يف امانها تره التجارة التي هي البيع والرشريريريريريريا

هم، أي  األسريريريريريهم، ما  الربا، أنني االس يف بيتك، تدخب عذ م قع يق ل ل : خالي أنني ايفريريريريريرتيني أسريريريريري 

أ ري، أي  الرشريريريريريريريريريريريكرية، مريا أ ري، مريا ربيعرية التعريامريب، مريا أ ري، اهريالرية، يف كثرٍي من صريريريريريريريريريريري رهريا، وإن كهريا   
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نعمم عذ خيع الصريريريريريريريريريريري ر، بعضريريريريريريريريريريريهريا قريد يهص أهريب العلم عذ صريريريريريريريريريريريةتهريا، لكن يف كثري من صريريريريريريريريريريري رهريا الهرياي  

مريريال وأنريريني من بيتريريك  يبةث ن عن اكتسريريريريريريريريريريريرياب الريريال  ون اهريريد، ويهصريريريريريريريريريريري ن لريريك يف كريريب اإلعالنريريات، تريريريد 

أضريريريريريريريريريريريعريريا  راتبريريك، يم تكتر أهنريريا رشكريريات ونيريرية، وتالعريريب، فةسريريريريريريريريريريريًَّم وريريذ  الريريا ة  بريريد أن يك ن التعريريامريريب  

ء، أو القبض يًدا بيد، مثاًل بمثب، فيهج .  واضًةا، كتعامب البيع والرشا

اريب أمري   والربريا يعهي أمر  عظيم، وفيري  لعن، وه  أب اب كَّم ارياء يف ايريديريث من أ نرياهريا كريأن يهكح الر  

عياًذا باهلل، فباب الربا خعري، و بد لإلنسريريريريريريريان أن يتةرا،  سريريريريريريرييَّم يف التعامالت اِلعاِصة ابن، و  يتكأ  

، و  يهرت باِلكاسريريريريريب  -سريريريريريبةان  وتعاىل  -عذ جمر  الكالم العام، بب  بد أن يهظر ويدق  ويسريريريريريتعن باهلل 

ياًل فيةري عذ صةة اِلعاملة، و  يهجر  الكثرية، وإنَّم نري عذ صةة اِلعاملة، وإن كان اِلكسب قل

 إىل اِلعامالت ال نية، أو اإلعالنات التجارية البعيدة اًدا عن ض ابط الرشت وق اعد  اِلرعية.

 المتن

ومن هذا  رم ا أيفريريريريريياء بَّم فهم ا من تضريريريريرييي  اِلسريريريريريالك اِلفضريريريريريية إىل الربا، وال سريريريريريا ب اِل صريريريريريلة إلي ،  

َوَفْ َق ُكبِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم  ﴿: اهلل لكب مههم من العلم، وقد قال تعاىلوتفاوت نظرهم بةسريريريريريريريريب ما وهب 

   [. ٧٦: ي سر]  ﴾(٧٦)

 -وباب الربا من أيفريريريريريريريريكب األب اب عذ كثري من أهب العلم، وقد قال أمري اِلؤمهني عمر بن اخلعاب 

عهريريريد إليهريريريا فيهن عهريريريًدا نهتهي إليريريري : اءريريريد،   - ملسو هيلع هللا ىلص -:  "يال  و  ت أن رسريريريريريريريريريريري ل اهلل - رن اهلل عهريريري 

لرشريرييعة يفريرياهدة  والكاللة، وأب اب من أب اب الربا "، يعهي بذلك بعض اِلسريريا ب التي فيها يفريريا بة الربا، وا

بريأن كريب  رام فريال سريريريريريريريريريريرييلرية إليري  مثلري ؛ ألن مريا أف ريريريريريريريريريريري إىل ايرام  رام، كَّم أن مريا   يتم ال ااريب إ  بري  فه   

 وااب.  

  يق ل: )) إن   - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد يبني يف الصريريريريريريةيةني، عن الهعَّمن بن ب ريريريريريريري، قال: سريريريريريريمعني رسريريريريريري ل اهلل 

، وبني ذلك أم ر م ريريريتبهات، فمن ات   ٌ ٌ وإن ايرام َبنيِّ ق  ال ريريريبهات اسريريريتربأ لديه  وِعْرضريريري ، ومن  ايالل َبنيِّ

 وقع يف ال بهات وقع يف ايرام، كالراعي يرع    ل ايم  ي يفك أن يرتع في  ((. 
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ما    يق ل: ))  ت ما يريبك إىل  - ملسو هيلع هللا ىلص -ويف السريريريريهن عن ايسريريريرين بن ع  قال: سريريريريمعني رسريريريري ل اهلل 

يريبريك ((. ويف ايريديريث ابخر: )) اإليم مريا  رياه يف القلريب وتر  ت فيري  الهفس، وكرهريني أن يعلع عليري   

 الهاي ((. ويف رواية: )) استفني قلبك، وإن أفتاه الهاي وأفت ه ((.  

آيرية الربريا ". روا  البخريرياري. ورون  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعن ابن عبريرياي قريال:  "آخر مريا ن ل عذ رسريريريريريريريريريريري ل اهلل 

قبض قبب أن يفرسريها لها، فدع ا   - ملسو هيلع هللا ىلص -ال:  "من آخر ما ن ل آية الربا، وإن رسري ل اهلل ألد أن عمر ق

 با يالية وسبع ن بابا ((.الربا والريبة ". وقد رون ابن ماا  عن عبد اهلل بن مسع ٍ ، قال: )) الر  

اب اِلسريريريريريريلم  ر  )) أيرسريريريريريريها ] مثب [ أن يهكح الراب أم ، وإن أْرَب  الربا ِعْرُ  الوروا  اياكم واا : 

 -. وقال: صريريريةيح عذ رش  ال ريريرييخني، ومل خيراا . ورون اإلمام ألد عن أل هريرة، أن رسريريري ل اهلل ((

)) َمن مل يأكلري   قال: قيب ل : الهاي كلهم، قال:  )) يأل عذ الهاي امان يأكل ن في  الربا ((قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص

 والهسا ي، وابن ماا .. وكذا روا  أب   او ، مههم نال  من  بار  ((

 الشرح 

نعم، يعهي ايديث األخري ربًعا في  سريريريريريريريريريَّمت ايسريريريريريريريريرين من أل هريرة، وهذا يعهي حمب بةث ونظر عهد  

العلَّمء، وأكثر الهقا  عذ أن ايسريريريريرين مل يسريريريريريمع من أل هريرة، األ ا يث هذ  فيها بيان ا  رتاا من الربا،  

ارتاب يف معاملة معيهة أن يرتكها،   أن خي   فيها،   وايري عذ اِلعاملة الصريةيةة، وأن اإلنسريان إذا

اب   -، إن تركني األمر هذا هلل (( وَمن تره يفيًئا هلل ع ض  اهلل خرًيا مه )) ، (( وَمن يستهن يهه  اهلل)) 

لك   -سريريريريبةان  وتعاىل  -، وابتعاً ا عن ال ريريريريبهات، فيباره اهلل -اب وعال  -، ومل تقرب  راعًة هلل -وعال 

 يف مالك ويف نارتك.

 المتن

ومن هذا القبيب، ] وه  [ حتريم ال سريريريريريريريريريا ب اِلفضريريريريريريريريريية إىل اِلةرمات: ايديث الذي روا  اإلمام ألد  

إىل  - ملسو هيلع هللا ىلص -عن عريريا  ريريريريريريريريريريريرية قريريالريريني: لريريا ن لريريني ابيريريات من آخر سريريريريريريريريريريري رة البقرة يف الربريريا، خر  رسريريريريريريريريريريري ل اهلل 

 اِلسجد، فقرأهن، فةرم التجارة يف اخلمر. وقد أخرا  اءَّمعة س ن الرتمذي.
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م اخلمر وما يفيريريريري إلي   قال بعض من تكلم عذ هذا ايديث من األ مة: ل   م الربا ووسريريريريا ل  ُ رِّ ا ُ رِّ

رمريني عليهم  من نريارة ونة  ذلريك، كَّم قريال عليري  السريريريريريريريريريريريالم يف ايريديريث اِلتف  عليري : )) لعن اهلل اليه  ،  

ال ريريريريريريريريرية م فجمل ها فباع ها وأكل ا أَُّّمهنا ((. ويف  ديث ابن مسريريريريريريريريريع   و ري  مرف ًعا: )) لعن اهلل آكب 

الربا وم كل ، ويفريريريريريريريريرياهدي  وكاتب  ((. قال ا: وما ي ريريريريريريريريريهد علي  ويكتب إ  إذا أظهر يف صريريريريريريريريري رة عقد رشعي  

 ات.ويك ن  اخل  فاسًدا، فا عتبار بمعها    بص رت ؛ ألن األعَّمل بالين

ويف الصريريةيح: )) إن اهلل   يهظر إىل صريري ركم و  إىل أم الكم، وإنَّم يهظر إىل قل بكم وأعَّملكم ((.  

وقد صريريريريريريريهر اإلمام العالمة أب  العباي ابن تيمية كتاًبا يف )) إبعال التةليب (( تضريريريريريريريمن الههي عن تعاري  

  عه .ال سا ب اِلفضية إىل كب بارب، وقد كف  يف ذلك ويفف ، فرل  اهلل ورن

 الشرح 

يعهي من ق اعريد الرشريريريريريريريريريريرييعرية أن ال سريريريريريريريريريريريا ريب وريا أ كرياٌم ومقرياصريريريريريريريريريريريد، و  ب ا األخريذ بقرياعريدة الهريايرية تربر  

م الكالم معهريريا عههريريا يف بعض ابيريريات، فيجريريب أن تك ن   ال سريريريريريريريريريريرييلريرية، هريريذ  قريرياعريريدة ْ  يريرية   ن ا، وقريريد تقريريدَّ

اِلتعرياقريدين، فيجريب أن تك ن واضريريريريريريريريريريريةرية، وأن تك ن  العق   واضريريريريريريريريريريريةرية، والعق   كَّم يق ل العلَّمء: رشيعرية 

ذ من هريريريذ  العق   حتريريريايريريريب عذ الهريريرياي، ابن إذا  األ كريريريام فيهريريريا اليريريرية، وا  رتااات فيهريريريا بي هريريرية،   أن ُيتخريريريَ

ذهبني إىل بعض الرشريريريريريريريكات لا فيها يفريريريريريريريبهة التعامب، ند ما يفريريريريريريرياء اهلل يعع ه عرشريريريريريريري أوراق واخلط بقياي  

ط، و  تعر  ماذا كتب ا، يق ل لك: واهلل أم رنا كلها واضةة،  ، هذ  تسعة، فال حتسن القراءة وذا اخل

ن ت من التةريايريب، فتجريدهم يضريريريريريريريريريريريع ن لريك عرشريريريريريريريريريريريات ا  رتااات التي إذا ائريني تعريالريب برياي  بعريد ذلريك  

 قال ا: واهلل أنني وقعني عذ العقد.

الية يف التعامب بني األصريريريب يف هذ  العق   أن مُتهع؛ ألن األم ر  بد أن تك ن واضريريريةة، وأن تك ن 

الهاي، وأن ُيبنيَّ ا  رتااات؛ ألن هذا من متام الهصريريريريريريريريريريريح، أن تبني ل  ا  رتااات، إذا مل نصريريريريريريريريريريريب من كذا  

 فعليك عق بة كذا، وإذا مل نصب من كذا فعليك.

 أما أووا باأل ضان وآخرها عهد السجان! فهذا   يفك أن  من اله ، ومن التةايب اِلمه ت.
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با وأيفريكال  ومظاهر ، وصريذ اهلل عذ نبيها حممد، وعذ  أن بهبها وإياكم الر   -ب وعال ا -أسريأل اهلل 

 آل  وصةب  وسلم تسليًَّم كثرًيا.
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