


٧٢
سيناتومن أنفسا شرور من س يا وسوذ ونثنفره، وتسه نحمده ف الحمد إن 

فا إلا إله لا أن واشهد له، عادي فلا بملل ومن له، مضل يلأ ف ا يهده من أعمالنا، 
وأصحابهآله وعلى عليه ف ا صلى ورمرله، هميه محيا أن وأشهد له، شريك لا وحده 

بمد؛أمجا ك؛؛را، تسليما وسلم الدين يوم إل يإحسان واتاعيم 
اعلينوأم يا، تعال ف ا آكمله حيث وجل، عر ف ا نعم اعقلم مجن الاصلأم نمة *إن 

الإسلاملكم ورضبمت، سم علؤكم وأتممت ديتكم لكم أكملت ؤالءوم النعمة؛ يه 
٣[.- ]المالية ليا...ه 
انيالإيتضل لا حتى كلها، الحياة لجواب شاملا الدين هذا تعال س ا وحعل 

والاراء.الأمراء به تعصف ولا الهلرق، 

نمهعلى المنزل وجل عز كلامه عي خالدة، مجعحزة الدين لهدا وجل عز ف ا وجعل 
منيزيل خص محن ولا يده بعن س اياؤلل ويأته كتاب القرآن محمد.، 

جاءتكمقد الناس أيها ^يا والشفاء؛ والرر الهدى مه [، ٤٢- ليْاك مده حكيم 
[،٠٧~ ]يرض لدمو*--؛نه ووهمت ومدى المدور ق لما وشفاء ريكم س *وعفلة 

]الأنعامشيءه س الكتاب ل ءتءiنا ؤ»ا ودنيامم؛ دينهم ل العال بملح ما كل ونه 
-٣٨.]

كانولو الهران يهدترون ؤايلأ معانيه؛ وإدراك نهمه إل خلته تعال لذ ا ندب وتد 
القرآنمدبرون وفلا [، ٨٢- ]النماء كمحراه اختلافا قه لوجدوا ف ا غم ند عم 
آياتهلؤذيروا *يارك إلنك انزلتاه وكهاب ٢[، ٤ - ه ]محمد أففالهاه قلوب على أم 

•٢[ ٩ ~ ص ]سورة الآل١ابه أولو ويدكر 
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والخل،والرزق، والزكاة، والميتة، كالأنفاق، ُالال، التعلتة الألفاظ عن تضلا مذا 
اعتتاءيوجب محا به الكريم القران واعتاء الوضوع محذا أعمية على ؛^-١، مما ذلك، ونحو 

إيجاده.من والغاية ب، تعال ف ا أحكام نهم على وحرمهم به السملين 
خماثصله تمال ف ا جعل وتد كلهم، الناس حياة ل كلوي أمية له المال، • يلظ 

اءبالاصتفاbدير كذلك كاد وما الشرس، في، تأثيرْ عثلم على تدل، ١( ها) تحيز 
والأمام.

وارتكابالخاو تجاوز إل ذلك به أدى ور.ءا الإنسان، في، غريزة ال١ل، حب • يللقا 

في،الحلال مجن شرعه وما تعال ف ا حكم ومعرفة وجمعه، الال، تحصيل ظ ؤ، انحنلمور 
وعلومس ا تنوى التزام عليه ~ لف ا يإذن ~ يعع، الحرام، مجن، حثلرْ ومجا الال، كما 

ايمحالفة.

هذاوبئا عام، رجه لخياة المائية ونفلرته الغرب بأفكار المالمغ( ؛عمل، ناثر • يليعا 
واتخاذالخقوق، من فيه ف ا أوجما مجا مجراعاة وعدم للمال الشديد الحب في، واضحا التأثر 

مجنمجتها ك؛؛ار في، مجا مجع الامحلامجية للمحتمعات أساسا الأتتماد ؤ، ومحلرتهم الكفار مجناعج 
وجل.عز ف ا لحكم مخالمة 

إذلها الشرعي اكآصيل إل العامرة الاتصالية الدراسات مجن كثير افتقار : خسط 
الشرعي.الخصص يتمه كان الاقتصاد بحال ل، كتب من اغالم، إن 

الحقيقيةالغاية وضوح وعدم المال، إنفاق أوجه في، السلمغ، مجن، كمحر تحيط ت يتادي؛ءا 
بيانوفي، فيه، ينفؤ، أن تعال ف ا أمجر مجا غير ؤ، مجته ك؛هر إنفاق إل أدى مما بجاده، إص 

إل— ف ا بإذن — يدعو مجا عليها المرتسما والجزاء الحسامحط ومحال وإيضاحها، الأوجه هذه 

٢٠ ١ ص ف ا ئاء إن ذكرى -اثي )١( 



نجاوزه.وعدم تعال ف ا أمر الاكزام.مما 
عنالمرأن حديث إبراز ول ا، إليهبحاجة واللون يويأ، نوة الاتصال مااعا_ئ 

لاماعوالعي الأمة اتصاد على والحرص به الاعتناء أهمية إل اللمز لهنم حمر المال 
الدين.لخدمة المال تخير إل اكهاية ل الوصل نه، تعال ف ا منهج 

وإلمه، الكابمة من مزيد إل بحاجة يزال لا يإنه الموضوع هذا ل كب ومجهما 
القيادةوتملك الأمة تنهض حتى اللائم والعرض النامية بالأساليب وييانه إيضاحه 
موصوي.دوامة — الكريم القرآن ق المال أسميته; وتد التامحر، لها وبمسح 

:خطة_اتحضهمغ 
وخاتمة.أبواب وثلاثة وتمهيد مجقدمجة مجن ويتكون 
تيه.الكتابة ومح؛بج اختياره وأصباب الموضوع أهمية تشمل محممل>مع 

وخمانمه.المال بمتاول واكهيد 

نملأن:وتيه المال، كب 'لوق اليابالأول 
الشروعة.المال كب محترق، الأول: الممل 

مباحث;ثلاثة وتيه 

العمل.محلريق عن المال لكمي، الكريم القرآن دعوة ~ ١ 
والمداق،.والهبة والوصية كالإريث، معي، بدون التملك ~ ٢ 
والفيء.الغية >يق عن المال تمللئ، القرآن إباحة - ٣ 
ا>مةبالأل كب >ق، اص: الممل 

مباحث;أربعة وتيه 

أهله.بحرب ورسوله ف ا وإيذان الريا — ١ 
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ظلما.الماس 

-الرشوة١٢

تعال.س ا يه يأذن لر مما والمر والغش المرنة — ٤ 

نملأن:ومه ، JlJLlإنفاق أوجه اّني'' إب 
الشروعة.ا،يال إنفاق أوجه الأول: القمل 

ماحث:ثلاثة ومه 

لهاؤالقرأن و؛رءننة الزكاة — ١ 

مها.القرأن وترغيب الميتة — ٢ 

تيه.الإنفاق على القرأن وحث تعال ف ا سل ل الجهاد — ٣ 
ا>مة.ص إنفاق أوجه اص: القمل 

حث:ما ثلاثة ومه 

تعال.ذ ا سيل عن للمد الأنفاق — ١ 
*يهما.الأنفاق من القرآن وتحذير والترف النكر —  ١٢

انحرمة.اسات ي الأنفاق — ٣ 

نملأن:وتيه وإلفاقه، الآل كب عالي الجزاء أواباإثاإث: 

•المثروع والاتفاق الكسب جزاء الأول؛ القمل 
تمحقان وفيه 

الدنيا.ل الجراء — ١ 

الآ'؛مة.ل الجزاء —  ١٢

 — ٨—



ا>م.والإنفاق الكب جزاء اس: القمل 
بحثان؛ومه 

الدثيا.ي الجزاء — ١ 

اص.ق ٢-الجزاء 

الحث.نتائج أمم اخاتمة؛ 
 -*Jpj .الأم

'•لفهارص ا- 
القرأنية.الايات هرس ن- 

المرية.الأحاديث هرس ف- 
لراجع.ا- 
الموضوعات.هرص ف- 

مح؛إدامحءئت
التالية؛الأمور ونق المناب، النهج الموضوع هذا ي الكتابة ق توخيت وتد 

علىوترسها دراستها نم ومن حدة، على بث بكل المتعلمة الأيات جع — ١ 
الموضوع.يقتضيه عا حسيا 

السنةإن حيث الأيات، نهم على العنة بحث،، بكل المتعلقة الأحاديث، جع — ٢ 
المنة،مجن الأدلة على الجزتيات بعض ي الانتصار مع له، وثارحة تعال ف ا لكلام منة 

الموضوع.لامحتكال منه لابد وإيضاح بيان محن تيها لما 
الخلافةالمسائل عرض ل التوسع تناب لا الأه موكثرة الموضوع هدا سعة — ٣ 
ذكرثم ومن ائل، المهذه بجث، ل فاجتهدت ا، جلالمانشة •ع مطولة الأدلة وذكر 

الأدلة.مجن له يشهد مجا بعض مع مجتها الراجح 
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الفرصةمأت الي الأسلاب معود ين محمد الإمام لجامعة والقدير بالشكر وأتئدم 
الدينأصول كلية وامحص ،، iJUJilالأساب سر »ع دراصتهم لاكال العلم لهللأب 

لْللابهاوالتابعة والأعمام والعرنة العالم نثر ؤ، جهد مجن يه ننوم مجا على بالرياض 

هذه~ تعال ف ا توفيق بمد ~ ل ما الذي وعلومجه الئرآن مم أشكر كما ودراساتهم، 
لالأثر وتوجيههم وتعاونهم لارثادهم فكان تعال، لذ ا بكلام للاشتعال الفرصة 
الجزاء.خم ف ا فحزاهم الرسالة هده إكمال 

مشكوراوافق الذي الومي، إبرامم ين ف عٍدا الدكور لفضيلة بالشكر وأتقدم 
وتوجيههومحمله وأخلاقه ه لعامالكان وتد الرسالة، هذه على الأشراف نول على 

فحناهوأخرى، نزه بين الهمة بحفز لكن فئد الرسالة، عنْ إنجاز ل كير أثر وإرسادْ 
الجزاء.خير ذ لا 

اءبالأحالشريعة كية ي واخاصرين المعيدين وزمجلائي النفير أّاتن.ة أشكر كما 
الجزاء.خ؛ر ذ ا فجراهم أخلانهم، وكريم تعاونهم حسن على 

بالكتابللمسك يونقهم وأن الس<المان، أحوال بملح أن تعال لف ا أسال الختام ول 
الأرضمشارق ل رايته ويرلمع الامجلأم بمن وأن يهما، والاهتداء عليهما، حر والوالسنة، 

النمير.ونعم المول نعم إنه ومغاربها، 
رصعب/خمس.آل وعلىممد نط محلى وبارك وطم رصفي/س 













-لمكالأتان ص يعد ل، \س لارزق، المرق م ف ا بأن الصادق 
الدبة.والصفات الأخلاق 

المالكب ي تعال ف ا تقرى إل الأسان يقود الملك له تعال س ا بان والإيمان 
ينماالمال، بهذا ورازته خالقه مرضاة مه ما إلا إتقانا ولا كسبا يفعل فلا إتقانه، ول 

وعندماإتقانه، ولا كبه ل ف ا بمي لا يها يرمن لر الذي الخقيقة تلك عن الغافل 
^٥١و"اء-لت عر ف ١ نال كما عندي، علم على أوتيته إنما يقول: الحقيقة بملك يدكر 
كانمي بمل علم على أريه إمما غال محا لعمان حوياه إذا ثم دعاتأ ضر الإنسان مس 

٤[.٩ - ]الزمر بملموزه لا أكترمم ولكن 
لتفريط فلا افل، وحب اكالك غريزة ل الامحدال الملم يورث بدلك والأuن 

احرصويم: عليه س ا محلى الني فول يجمثل بل العل، ل إفراط ولا ١(، الكسب) 
كانفعاك أني لو تقل فلا شيء أصابك وإن تعجز، ولا ف با وامحتعن ينفعك مجا على 
)٢(.الثسهلان عمل تمنح لو *إن فل، ثاء وما ف ا تدر تل• ولكن وكذا، كذا 

حاءوند ه، بتعال ف ا أمجرم فيما والبذل الأنفاق إل الأنان ييسر بذلك والأيمان 
منالإنفاق فرض ف ا إن حيث< الحقيقة، بحلك محشرنا بالاتفاق تعال ف ا كان ق الأمر 

والبرمف با آمحوا لو عليهم ؤوماذا وجل: عز ف ا تال ُنه، ومكنهم آتاهم الذي مجاله 
منرزغاكم ثما ؤراخقوا تعال: وتال [، ٣٩- اء ]النسب< ا رزئهم مما وأنفقوا الأخر 

ل>ؤفال: تعال ون١[، ٠ — افقون ]المالرتب٠ أحدكم أتي يأن ل قي

٠صالنتديت المكاسب ق الشرعية الوارد ر١ا  ١١
 )٢( rOوابن، ٢٦٦٤رنم انمم...، وترك يالتر؛ الأمحر ق باب النير، كاب ٢، •  ٠٢،/ملم أخر

.٤ ٢ ٢ . رنم رالشن، اكوكل باب النعي، كاب ماءصأ/.\ئ، 

١٧ -



—]إبرامم وعلانية..ه مرا رزفامم مما ويفقوا اكلأة يقيموا آمنوا الذين نمادى 
١٢١.]

تليلأأتام الأوي س ا مال محن ينفق وكل والخير، الير وجوه ؤ( للإنفاق يدعو غالقرآن 

لذلهعليه ليد ومن معم من نعة ذو وجل: عز ف ا تال كمحرا، أو كان 
يسراهعسر بمد ف ا بجعل آتاها ما إلا لمها ف ا يكلف لا ف ا آتاه مما هليفق 

٧[.- ]الطلاق 

/ممناس /مما/، /بمامحت — ج 
جاءتوند اس، النإل أيضا أصانه نقد إليه المال أضاف تعال ف ا أن سبق وكما 

وخاصة.عامة الاضانة تلك 

ارالأحيمن كفرا إن آسوا الذين أيها زط وجل: عز لك ا نول الأول نمن 
[،٣٤- ة ]التوبس.ا.يم ا مسل عن ويمدون الناس أموال ليأكلون والرمان 

فريقازكلوا الخكام إل بها وتدلوا ، ٣٧١بجكم؛رم ئكلوا زولا تع١ل: وتال 
منآمحتم »ؤوما تعال: وتال ١[،  ٨٨- ]القرة ملموزه والخم بالإثم الناس أموال من 
أموالكمق >ؤكلولأ تعال: وقال [، ٣٩- ]الروم الماص...ه أموال j ؛ريو لربا 

المالليها تعال ف ا أصاف التي الأيات محن وغيرها ١[،  ٨٦- عمران ]أل والفسكمه 
الماس.إل 

١[،١ - ]اللمل تردى...ه إذا ماك محه ؤو>ص وجل: عز ف ا تول الماني وس 
وتال]اللل؟ا-خا[، 

مالهمحه أصم، ا ومتعال: وتال ٣[، - ]الهمزة أخلده...ه ماله أن ؤبجسب تحال: 
•الايات من وعترها ٢[، ~ لالسد ه كسب وى 

—١٨ —



ملكاللمال الإنسان لك ن)ه، انتفاع إصانة الإيات عاوْ ؤ( للإنان المال وإضاية 
الحسابثم ومحن ذلك، ي للتاس والأخبار الابملأء يم حى ويفته يحوزه ح؛امم ق محرقنا 

لهيكون حقيما، مجلكا ليس الحياة ي للمال الإنسان نملك والعقاب، والعتاب والجزاء 
مجمدقيه ونصرنه له مجلكه بل ذلك، عن يسال ولا وإنفاقه، مريقه ي المعللقة الحرية قيه 

تتهال فه ا قال القيامة، يوم عنه يال ومحرق وعلا، جز خالقه به أمحره مجا بحسب 
٨[.- ]التكاثر ١^،< عن يوط لمآلن 

وأضيفله، والمرجل الخالق *ر أنه باعبار س ا إل أضيف المال أن تقدم مما نيلحقل 
الأخرى.التصرف ووجوه وإنفاقه وبمحعه تحصيله ل التبي، أنه ياعيار الإنسان إل 

/أو اأو /yصءغلأف ر— 

للمالالملكية هذه بل حقيقيا، محلكا ليس له الإنسان ومحلك وجل، عز لف ا مال المال 
الإمانبيد المال تونر نإذا وهكذا، غارْ، إل المال هذا ينقل تم تنتهي,ممونه، مؤقتة 

يضلأن نل الخيرات محن الإكثار ق يصه أن به نحري •نه يممكيه نيه لذ ا وامحتخالفه 
سحخالضنجعلكم ثما وانفقوا ورمرله  ٠٥يا ؤآم؛وا وجلت عر فه ا قال مره، إل محنه 

إليكم)ا(.صار ثم نلكم كان من أيدي ل كان فقد ٧[، - ]الحديد ءٍه...ه 
محالآدم; ابن يمول التكاثرب >ؤألهاكم ت وملم عليه لف ا صلى ف ا رمحرل قال 

أونابليت، لبت، أو فافيت،، أَكلت، ما إلا مجالك مجن آدم ابن يا لك وهل مال، 

اءنكتير،/ْ.آ.تمم )١( 

-١٩-



)١(.للناس وتاركه نداعب ذلك مرى وما فأمضيت، تصدتت 

نلهم،كان همش امتخلأف وإنما تعال، اف ص امتخلأنا ليس هتا فالامتخلأف 
درئانمكا وبهذا عليها، ومن الأرض ف ا يرث أن إل وهكذا نه، ضرهم وسمحلمهم 

الأرض...بآخلائف جعلكم الذي >ؤوهو تعال: ف ا تال ف، ا 'نحاب ل الأّت،محلأن، 
]يدنسس الأدض ق خلالف جعلناكم تعال؛ وتال ١[،  ٦٠- ]الأنعام 

لترمه:— واللام الصلاة عليه — مرمى تال كما والكن، المال ق و%أولفوم اء، ٤ — 
صملموزهكيف ففلر الأرض و ربمخلفكم عدوكم يهللث، أن ريكم ؤَ 

السوءويكشف، دعاه إذا الضطر بجسج، >ؤأنن تعال: وتال ١[، ٢ ٩ - ]الأعراف 
[.٦٢- ]المل تذكروزه ما قليلا ف ا (إك،ع الأرض خلفاء وبجعلكم 

عليهايدل دلل لا أرصه، ل لذ ا عن خاليفة الأنان جلة إمحللاق فإن هذا وعلى 
وبغ،المال، ل أو الأرض ق ف ا عن خليفة الأنان يكون أن ُين زق، فهناك صراحة، 

المالفرارث ١رت، الخاوةمجن سابق مالك عن خليفة ءءعل4 أنه امتخلفه.ممعتى لذ ا كون 
وتدرهقضائه اتمحلفه الذي مر لذ وا المال، امتلاك ي عه خليفة عو مثلا أيه عن 

كانواهممن خلفاء هم الحرب في، والمساكن واللأي الأموال وغاتمو شريعتته، وأحكام 
علىالانتصار مجن إياهم وتمكينه وقدره يتمانه امتعلمهم الذي عر لذ وا ,بملكونها، 

أءدالهم)آا(•

والكفل-  iiivloوالرمذي ، ، ٢٩٠٩رنم رالرفاثق، الزى ■ياب ملم، أخرجه )١( 
•ٌحءح حن وتال؛ ، ٤٣٣٠ رنم التكاثر، سور؛ رمن باب؛ الترTد، تغم كاب - له 

فهيأديه ئ، ف ا عن خلمة الألمان بمال؛ أن يصح لا عنوان؛ نحت، موجزة رسالة ذللث، ز امملر )٢( 
الداني.حيتكة حن عيدالرخمن للدكرر/ ياملة مقولة 

-٢•-



الكريمالقرآن و ال األخصائص ; داو-ا 
يانمايةحدير نهر كذلك كان وما الإناث، حياة ؤ، عغلمى أمية له المال 

ف،ا كتاب ق وروده كثره لذلك يدل عغليا، اعتناء القرآن اعتنى؛ه وتد والاعتمام، 
٢١ذلك.)يان ض كما مرة وثمانين متا ذكر حيث 

عرضهاخلال ومجن المال، لهذا خماص منها تقيد نأن يمكن الأتان ءذْ وينتع 
يأتيمإذ بجملأ، عا ذكرها يكون وسوف ُه، القرآن اعتاء ويظهر أكثر، أميته تنضح 

الخمالص؛هذه نمن تعال، ف ا ساء إن مواصعها ؤ( تفميلها 
: aUJتمام/•-\ 

لكم؛لاما...هه ا جعل الؤ؛ السفهاءأهوالكم تولوا >ؤولأ تعال: اس تال 
وضرهارآ(.الحارات مجن معايشهم به تقوم أي: ٠[، - ]النماء 
/علمه رجُيب — ٢ 

عنوينهى ورعايه، حفغله على يؤكد أن نحري الأسان حياة ترام رالال كان فإذا 
ذلك،:نمن يلريقه، ضر مجن آخذء على ويشدد إضاعته، 

!ونواتعال: ف ا نال نيه، المرق بحسن لا لن إعطائه عن الهي ~ أ 
٠[.- ]الشماء قا»ا...ه لكم ف ا جمل الي أهوالكم السفهاء 
الأو ضعما أو مفٍها الحق عاليه الذي كان ^٥ الدين: كتابة ل الدقة - ب 

رجالكم...همن شهيدين وامتشهدوا بالعدل وليه خملل ستهنيانُجمو 
[.٢٨٢- ]المرة 

ايذدينإن . ؤولأتأدمد،رااذتعال: تال والامراف، اكذير عن النهي - ج 
دلاواشربوا ؤدكلرا تحال: ونال -٧٢[، ٢٦]الأمراء ١^١^٥..ه إخوان كانوا 

ا/آْنكلير ابن ٢-تمم 'نلرصْ ا أ

-٢١-



[.٣١— ]الأعراف تسرفوا...ه 
وكثرةوتال، نل ثلاثات لكم كرء ف ا إن وسلم؛ عليه ف ا صلى ف ا رمرل وتال 

الال")ا(.وإضاعة الموال، 

اقضوايوالمارقة ارق ؤوالال: تعف ا ال ترنه، ممن يد تهلع ~ د 
[.٣٨- ]المالية أيديهما...ه 

-س ا رسول إل رجل حاء ممد القتل، إل أدى لو حتى عنه المياسة إباحة ~ ه 

نال:محال؟ أط يريد رجل جاء إن أرأيت لف ا رسول يا ممال؛ ~ وسلم عليه لف ا صلى 
نال:قالي؟ إن أرأيت نال: "ناف"، نال: تاظي؟ إن أرأيت تال: مالك"، نمله "فلا 

اكر.ّ")؟(.j "مو تال: ثلته؟ إن أرأيت قال: شهيد"، "قانت 

وسلم:عليه لذ ا صلى لله ا رسول تال شهيد، فهو تتل حتى مجاله عن يانع من ~ و 
شهيد")■؟(•فهو ماله دون تتل 'امجن 

المفر:ل — وسلم عليه لف ا صلى ~ الرسول دعاء ؤا المال، بحفغل الا-ءاء ~ ز 
والأهل.المال ل ايملم، وسوء ر، المغل—وكآبة الغر وعثاء من بك أعوذ إني اللهم 

الحديث)؛(.

الغتح١،  ٤٧٧رنم إلحاياه الناس بالون ؤ!؟ تعال: فوله ياب الزكاة، كاب الممحاري، أخرجه )١( 
. ٠٩٣رنم الموال، كرة عن الهي باب الأتضة، كاب ١،  ٣٤آ/ا لم وم١،  ٤٧٧

.١ ٤ ٠ رنم ضر،...، مال أخاو ص أن على اكJل باب ، ٥٧٧كاب ١، ٢ ا/ا ملم أخرجه )٢( 
لموم، ١ ْ/'أ٢ الفتح  ٢٤٨رنم.ماله دون تاتل من باب ال٠لالر، كاب الخاري، أخرجه )٣( 

.١٤١رنم ؤ.٠ ضء. مال أخذ تمد من أن على الملل باب الإيمان، كاب ، ١ ٢  ٤/١
وابر، ١٣٤٢رقم الحج، مغر إل ركب إذا بمول  ١٠باب الحج، كاب ، ٩٧٨/٢مسلم أخرجه )٤( 

ؤ ٢٠٩٨رقم مالر إذا الرجل ينول ما باب الجهاد، كاب ، ٧٤/٣داود 

-٢٢ -



-سمىمحسمم/ذررم/٣
-]سأ ويقدر.,.ه أء يثلن الرزق مط ربي إن ^٢٠ دجل؛ م لف ا تال 

٣٦.]

أخروتد أدم، ابن على وتدره تعال لف ا كته ند ب والتضسق الرزق ق قالعة 
بأربعيؤمر الجت-غ،، ي الروح ينفخ ا عندماقلي أن - وسلم عليه لذ ا صلى "■ الثي 

سميرا[.أو وشقي وعمله، وأجاله، رنته، بكتب كل٠اتت 
البدبموت لن فإنه الرزق، تسعلووا لا ت وملم عليه لف ا صلى لذ ا رّرل وتال 

)٢(؟الخرام وترك الخلال أخد العللمات في، تاجلوا له، *و رزق آخر محلغه حتى 
]التحموأقىه اغنى هو >ؤرأله قاتل: مجن عر تنال بهذا هماده تعال لف ا ذكر وتد 

موخض)و(■أي: [، ٤٨-
الأمانعلى وليس كلها، الدواب على تعال لف ا كبه ند للأرزاق التقدير وهذا 

تمال:وقال ٦[، - ]هود رزقها...ه ف ا على إلا الأرض ل دابة ض روما نقط: 
]انمكيوتاس(4 متع الوم دلياكم يلزما ه ١ يذقها تحل لا داية م، ؤدكٌ، 

-٦٠•]

طرتهمن تحصيله في( والرغبة الرزق طلب إل الملم يدخ الحقيقة بهن-ْ والأيمان 
الومجن.غم بخلاف اغرمجة العلرق واجتناب الشرعية 

•)ا(ضءنربجهصْا 

وراقالسن، شر.ر صمحعلى وتال ، ٢١٣٤رنم اقرع، ص y/،، الحاكم أخرجه )٢( 
.٢ ١ ٦ ٠ رقم المثة، ي الأتمماد ياب انمارات، كناب ، a/yاحه واين الأمي، 

١١ • خ/أ اناري فتح واكعم، صورة التعسير، كتاب الخاري، أخرجه )٣( 

-٢٣ -



يأتيهنلن واجتهد وجد الأسان معي مهما واكز^ مطلوب، الرزق لعللب والعي 
كانتمجن وّامت عليه ف ا صلى ف ا رمول تال الرزق، س له تعال ف ا كتب  ١٠إلا 

كانتومجن راغمة، وم الدنيا وأنته شمله، له وجع تله، ق صاه س ا جعل همه الآخرْ 
قدرمجا إلا الدنيا من ياته وب شمله، عليه وفرق عينيه، ي؛ن غقر0 ف ا جعل عمه الدنيا 

له")ا(.

تارون:عن تمال لد ا تال امحبما، على دللا لص عدمه من الرزق سعأ فإن ولدا 

[،٧٦~ زالنمص القوة...ه أول يالصية كرء •فاتحه إن  ١٠الكرز من >ؤوآياْ 
زبمةوملأْ فرعون آست، إنلئ، ريا هومى ؤوةال وملئه: فرعون عن إمحارا تعال وتال 

الأمرهدا على الدالة الأيات س وغئرها [، ٨٨- ]يونس الدنيا...ه الخياة j وأهوالا 
فلاتعال، ف ا ومحة المال كثرة ض ارتبامحلما عناك أن قفلن المسلمين بعض جهله ر.ءا ااد-ي 
منوعرلأء يرلأء لبذ ^'^١١ تعال: ف ا تال والكافر، الموس محن المال نعمة ل فرق 

أنءاؤولولأ تعال: وتال ٢[، ٠ ~ ]الأمراء محظوراه ريل؛، عطاء كان وما ريلث، محتاء 
عللهاوسارج كة ص مفما ليهونهم بالرم، يكفر ش 'يعلنا واحدة أمة الناس يكون 

[.٣١٢- ]الزخرف وزخرفا.ه ٠ يمكنون عليها وسنرا أوابا وليوتهم يظهرون. 

 t — للأجرامحر/سمب
تالالعثليم، الشراب على والحصرل تعال لذ ا إل التترب وسائل س وسيلة المال 

]المرةك؛إرْه أضعافا له قضاعفه حسا فرضا ف ا يموضر الدي ذا >ؤمن تعال: ف ا 
اليمنحية كمغل اف مييل ق أموائم يمقون الدين >ؤمثل تعال: وقال ٢[، ٤ ه — 

كابإ، ٠  a/yماجه وابن ، ٢٤ ٦٠رنم والرفاثق، التامة صغة كاب ، ٠٥ ٤/٤^٠،^^، أخرجه )١( 
. ٦٠١• الجاعرنم صحح وصححي ٤، م>١ْ رنم ايأ؛ باب النعي، 



]المرةوامع فه وا يثأء ش بمتاعف ف، وا حية سلة،الة كل ق سال مع 
-٢٦١.]

رمحوليا له؛ قالوا — وملم عليه ف ا صلى ~ الني إل الصحابة قراء جاء وتد 
نملي،كما يصلون اكيم، والنعيم العلى بالدرجات الأموال من الدثور أهل ذهب ؛ فا 

ويجاهدونويعتمرون ا بهمجحون أموال من ضل ولم نموم، كما ويصومون 
وبمدترن...")ا(.

فا آتاه رجل اونت_ين؛ ل إلا حسد لا لمت وّسعليه ف، ا صلى ف، ا رمول وتال 
الليلاء آنيتفقه نهر الأ مف ا آتاه ورجل النهار، وآناء الليل آناء به يقوم فهو القرآن 
ادهار")آ(•وآناء 

واعفلممرا مو ف، ا محي تحدوه محر من لأنفسكم تقدموا >ؤوما تعال: وقال 
أجرا-ه]اسم--آ[•

; Duytئات اسيرص — ه 

خلزالإنسان >ؤإن ت تعال ف ا تال اليد، ونص والخل الشح على بحبرل الأنان 
~زالعارج المالن...ب< إلا . مرعااخئر مسه وإذا • جزوعا الشر مسه إذا . هلوعا

ا[.وليس ٢٨اء~ زاكالسح..ه الأنفس وأحضرت ؤ... تعال؛ وقال ~؟أ[، ا٩ 
اسالنعليه تعال ف، ا جيل أمر ولكنه غالبا، الحاجة أو الفقر خوف إل ذلك مجرد 

٠ ryolyاكح ، ٨٤٣رنم الصلاة، بمد باب الأذان، كاب اJمح١رك،، أخرجه )١( 
سا اه آتوسلم؛"ورجل عليه ف ا صلى النم ترل، باب التوحسد، كناب العاري، أخرجه )٢( 

نضلاب بالمارين، صلاة كاب ا/عْْ، وملم >،، •  ٣٢/١ اكح ، ٧٠٢٩رنم الترآن... 
. ٠٨١ رنم ربملمه، بالقرآن ينوم من 
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عليهمتأث-م ال للملكان [، ٧٩- ]القمص عظءمؤ< حظ لذو إله قارون اوأي ما مثل 
شيء.كل من نميجا وأرز حط أعطم المال وزة أن رأوا حنث 

عليهالتاتر.مما عن وسلم عليه ف ا صلى محمدا نسه وتعال سبحانه ف ا نهى وتد 
ماإل ^؛1؛، تمدن >ؤولأ تعال: ف ا ال تلأمته، نهي وعر الأموال، كثرة من الكفار 

-]طه محرواامىه رباك ورزق يه لضنهم الدياالخؤاة زمرة أزواجامنهم به شنا
أولأدممب<ولا أموالهم سجباك ؤلأ التوبة: محورة مجن مجوضمن ؤا تعال وتال [، ١٣١

[.٨٠- ]اكوبة واولأدهمه أموائم سبمك رولأ [، ٠٥- ]التوبة 
وراءمجالا يريدون أنهم ينكرن الرسل دعوة بحقيقة نجاهلهم أو المشركغ! ولجهل 

الأنه لقومه يين أن — واللام الصلاة عليه — نوحا نييه تعال ف ا أمجر وقد الدعوة، منْ 
عليهلاامألكم >ؤويااإوم ال: تعاس تال دعوته، جزاءعلى إليه سعى ولا المال يريد 
الصلاةعليه هود نمه عن تعال وتال [، ٢٩]مود-ذه ا على إلا اجرى إن مالأ 

صقلوزهأفلا يلرثي اللي على إلا اجري إن أجرا علمه امالكم لا ص والسلام: 
[.٥١]مود- 

تالوتد ومقصا_ا، غاية وجعله عليهم المال تأث؛ر إل راجع الشركين مجن القلن ومحذا 
الزقل لأترامهم: نله الأنماء تال كما نمامحمد-ءلىاسطيهودم-لأرمجه 

[•٢٣- ]الشورى المريى---ه ق الودة إلا أجرا علمه أمالكم 
صلى- الشي أخر وقد أجله، مجن التزوج إل الرجال بعض يعد المال تأنتر ولقوة 

وبمحايا،ولحمها، لمالها، لأربع: المرأة تنكح بقوله: ذلك عن — ومحلم عليه ف ا 
يداك")١(.ثريت الدين بيات تامحلفر ولديها، 

ومسلمبم/آ'ا١، الكح ٠، . رنم.٩ الدين الأكفاءؤ باب الكاح، كاب الخاري، أخرجه )١( 
١٠  ٤٦٦رنم الدين ذات نكاح امنعاب باب الرضاع، كاب ١، 
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7-بثسيق;

دجلم ذ ا جد الخئر، من كمحر إل يوصل لطريق ف، ا من نمة عو الذي المال 
~تورثه ان الأتيد ؤا كثرته إن حث ١(' وجل) عز ف ا عصيان ي الخد لتجاوز سا 

الرسلأعداء غالبا مم الهلقة محيه أصحاب فإن ولذا والتكنر، الطغيان — غالبا 
شهواتهم،من كث؛ر عن لهم تا محولأء دعوة ؤ، أن يرون لأنهم بمدمحم؛ من والصلمن 

U مترفوما|لديرإلاثال من وأ< ل ؤو»اارميا ممال: اف تال   U يهارميم
[.٣٤]سا- كافروزه 

عزف ا تال المال، وكثرة الغنى الهلغيان محيا سبب أن وجل عز ف ا أخر وتد 
ا■-؟[.]العلق اّصه رآه أن ممى. الإنمان إن وكلأ وجل: 

نمالف ا من الرزق ومحمعة المال كثرة إن حنث وخللمه الأتان جهل مجن وعذا 
رمأىاعرض الإنمان على أسا ^١ تمال: اف تال الشكر علمك تحقه 
[.٨٣- ]الأمراء يزوماه كان الشر مه وإذا بجانه 

وتجاوزال؛غي مجن منهم أحد ملم ا مللعاده الرزق بط لو أنه نعال ف ا وأخر 
بمدرينول ولكن الأدمحن ل لغوا نمائه الرزق ف ا بمط »ؤولو تعال: ف ا تال الحد، 

[.٢٧- ]الشورى بمءرب< خير بميادْ رنه يثاء ما 
تطع^ولأ تعال: ف ا تال اليثه، الأخلاق محن كثيرا صاحبه الملغيان هنّا ويورث 

*ذمحم ذلك بمد عتل • للخترسدأمحم ناع يمميم. مشاء ماز مه؛ن. حلاف كل 
[.١ —٠ ١ ٠ ]القلم الآول؛نه أساطهر قال آياتنا عليه تر إذا وبم؛ن. مال ذا كان أن 

٣٠٤المردان )١( 

- ٢٨



نإذاامحال، هدا في ابق ويوتمدق يتفق لكي عنيا يكون أن الفقتر يبممتى وتد 
ُؤد**اهمتعال• س ا تال الال، سب عتها وبحثي نيته بخالق قد فإنه عليه تعال س ا وّع 

منآتامم لألما اختي. اكأمن ولكولن لممثذعن فهالع من  UUTكن ف ا عاس من 
[.ه٧-٦٧]اكوبة مرضوزه وهم وتولوا به بخلوا كله 

;/لأسماء مب — ٨ 

أنىر-ءا بل الحم، أمرر مجن كثم عن والأنشعال به، للاكهاء سبب المال كثرة 

الأموالبالالهاء عن الوم؛-ين تعال ذ ا نهى ومد والواجمات، الغرام عن وأشغل 
ولاأهوالكم تلهكم لا آمرا الدين أيها ؤي١ تعال: لذ ا تال ذكره، عن والأولاد 
٩[.- ]ايانقون الخاسرون^ هم لأولك ذلك ضل وهن لذ ا ذكر عن أولادكم 
»ؤوإذاتعال: لذ ا ال نالموتن، لعض به الاكهاء حصول عن تعال لف ا أخر وقد 

ومناللهو من ختر لذ ا عند ما قل قاتما وتركوك إليها اضثوا لهوا أو نجارة رأوا 
الصلاةعليه سليمان نسه عن تعال وتال [، ١١~ ]الجمعة الراذة؛نه "مر لذ وا التجارة 

عنالخهر حب أحست إني فقال , الجياد المافتات يانمثي عليه عرض ُؤلذ واللام: 
]صوالأء؛اقب< بالسوق محا لخلفق علي رذوعا بالخجاب. توارت حى دض ذكر 

ا'ا-'آ'ا[.

تلكتلههم ب لكن ويشترون وهيعون يامون رجال على كتابه ل لذ ا أثنى وتد 
رفعأن لذ ا أذن يون >ؤفي تعال: لذ ا تال م، عليهلذ ا فرض النيام.مما عن اكعارة 
عنيع ولا نجارة تلهيهم لا رجال . والأصال بالغدو فيها له يسح اسمه فيها ويدكر 

والأبمارهالقلوب فيه تقلب يوما بجافون الزكاة ولبماء الملأة وإقام ف ا ذكر 
[.VU-Y-n]الور 
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•لدينه")١( والشرف المال على الرء حرص من لها بأني غنم 
الزائدالخرص وعدم بالرزق القتاعأ إل ~ وسلم عليه ف ا صلى ~ الئي أرشد ولدا 

والخالق،المال ل عليه فضل من إل أحدكم مملر "إذا اخفلورت ل الدتوع إل الفضي 
_")Y(.فضل ممن منه أمقل عو من إل يلمننلر 

به:ورصي ف ا برزق اكع مجن يلاح عن ~ وسلم عليه ف ا صلى ~ البي أخثر يند 
لذ.مماآت1ْا'ر'ا(.اوفه كفافا، ورزق أملم مجن ندأفلح 

1ووئ:1\\-ا

الدماالخياة زينة مجن يريد مجا إل محلويته مجن ا)؛ الإنيمل الدنيا، الخيام ل زينة المال 
زبمةوالموز ؤال١ل وجل؛ عز لذ ا فال الأولاد، الصفة يذه ق، المال ويشارك ومجتاعها، 

[.٤٦- ]الكهف الاوثٍا.,.ب< اخهاة 
مجنوالحرمث، والأنعام والخيل والفضة الذهب مجن المال أنواع تعال لذ ا وجعل 

وحرصهمشديدة، قوية عليها الحصول ل فرغبتهم للناس، زينت أنها أخر الي الشهوات 
والميناء اكمن الشهوات حب للماس تعال: لذ ا تال كجر، عفليم عليها 

احمدوالإمام صحح، حن حديث، رنالت ، ٢٣٧٦رنم الزمحد، كنامأا ْ، امُذي،/٨• أخرجه )١( 
.٠٦٢٠رنم \« Ar/Yالجامع صحيح ١^. ومسه ْ/٣ْ٦، المني ، ١٠٧٩٤رقم 

،ا/آ١٢٣ اكح  ٦٤٩.رقم_، اطل م س إل يفلر بام، الرقاق،، ّ أخريانماري، )٢( 
. ٢٩٦١رقم والرقاثق، النعي 'نحام، ، ٢٢٧٣ومسلم؛/

ماعهوابن ١، •  ٠٤رقم والتاعا، الكفاف، ن، ي_انم، ااز'كات، 'نحامه ، ٧٣أ/. لم مأخرجه )٣( 
.٤١٩•رقم اكاعة، ؛اسم، النعي، 'نحام، ، ٤ ١ لإ/ْ 
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،ماعذلك؛ واخرث والأمام السومة والخل والفضت الدمب من الشطرة واكاطر 
١[.٤ - عمران ]أل ا1آبه حن صده ه وا الديا الخاة 

الممدكان إذا أما يهن، تعال ف ا ندا للرجال، ضة وص الشهوة، محل اء والت
يكونتارة الشغ، وحب ١(، مرغوب) مجهللرب نهدا الأولاد وكثرة الأعماق يهن 

صلى— محمد أمة وتكثير النسل لتكث؛ر يكون وتارة *يا، ل داخل فهو والزينة للتفاخر 
ممدوح.محمود نهدا له، شريلثا لا وحده لله ا يمد ممن ~ وملم عليه ف ا 

،وفت;-// ١٢

الوسيلةنهو حياتهم، ل للناس والاختيار الأيتلأء ليحمل به، الناس افتس نتنة، المال 
لوالتتانس التنازع مشار ومر والفعور، واليت والشر، والخم والأناد، الأملاح إل 

الناس.بض والنافر الصاخ ل وتداوله وكزه وإنفاقه كبه 
إلوأدى والدول، الأقوام مجن والج٠١ء١٠ت، الأفراد يين للعداوات مثيرا زال مجا وهر 

وشفاءالمشكلات، حلال وهر والأخوة، والأيناء اء الاييغ( حتى والتدابمر التقاطع 
فيماالناص ئن يلصلح أي؛ خمااة.ؤ.")'\(، نحمل "ورجل الحديث؛ ق كما المعضلات، 

فيه.نازعوا 

للفقير،نتنة نال٠ني لغيره، وكذا نفسه، المال لماحب نتنة البلاء هدا أن يلئ، فلا 
فا نال لا؟ أم بمر فهل عتها، عاجز وهو النعم، يهذه يتمتع ويشاهده يراه حيث، 
٢[.٠ - ]القرنان بمم،راه ريك وكان اصيرون كة لعض بمضكم ؤوجعلئا مال: 

.)ا('ديراينك؛يرا/اْمأ
 )Y( مسلم أخرجهvyy/y ، والترمذي ١، • ٤ ٤ رنم الة، المك تحل من بام، الزكاة، كنابaa/>«،

١٠ • ٤ ٤ رنم حمالة، تحمل لن انميتأ باب همك١ة، كاب 
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طريق،كل من عليه الخمول ل سب له مادته إل يالإنسان المال فتة تصل وتد 
عليهف ا ملى ~ النم ذلك محن وتد تعال، ذ ا أوجس، مما الإنفاق عن اليد ونض 
)١(•'يرض ب بمط ب وإن رصي أعطي إن والدرهم مدالديتار "نص يقوله: - وسلم 

المؤمنونبحذر لكي ت؛ ئتتالمال كون عن الكريم كتابه ل وجل عز ف ا أخر وتد 
كةوأولادكم أُوالكم أمما ^واعلموا الأولاد: بفتنة مشرنا ذلك وجاء به، الافتتان مجن 

وأولادكمأهوالكم  ١٠٤١^نمال: وتال [، ٢٨- ]الأنفال ^٠١^< أم عده ف ا وان 
عدمإل لهم الرزق، لهللج، والسعي الأولاد ب لغ ر.ءا إذ ١[، ٥ — ]اكنابن كة...ه 

الفتة.ضحمل الكب ^ا ل الاتقاء 
إلايكون لا والابملأء الفتة أن فنلن فتة، المال أن حقيقة يجهل الماس من وكثم 

نمال:ف ا تال وأشد، أعْلم بالحثر الفتنة بل ذلك، خلاف على والأمر لشر،  ١١
كثرةتورث حث [، ٣٠- ]الأنساء ترجعوزه وإلنا فتنة والخ؛ر يالشر ؤرلsلوكم 

علىأوثيه إغا قارون: عن نمال ف ا تال اذل، تلة بخلاف وغرورا تكرا الال 
إذاثم دعانا ضر الإنان مس ^^٥١ تمال: وتال [، ٧٨— ]القمص ع؛ديه< علم 

ندلاملمون. اكترهم وم كة م بل ض( على ^^اأزه ممة خزياه 
٠[.٠ ٤- ٩ ]الزمر يكسونه كانوا ما صهم أنحى لما نلهم س الذين قالها 

إنه: نولل المال عي الأمة مذه فتة أن — وصلم عليه ذ ا صلى ~ الني أخر وتد 
المال")؟(.أس وفتة فتة، امة لمر 

،V"/١٨النتع ، ٢٨٨٦رنم ١ف، سل ل الغزو )، الحراسة باب الجهاد، *محاب اوا>اري، أخري ز\ا 
•٤ ١  ٨٧رنم الكرين، ى باب الزمد، كناب ، ٤ ١ آ/أ ماجه وابن 

،٢٣٣٦رنم المال، )، الأمة عذْ فتة أن جاء مجا باب الزمحد، كاب ا/؟اه، الترمجدي أخرجه )٢( 
.١ْ ٢/٦الند ، ١٧٤٧٨رنم أخمد رالإمجام غريب، صحح حسن حديث وتال؛ 
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نالالتترى، إل يالإرشاد الفتا عاو0 من — وسلم عليه ف ا صالي — البي وحذر 
فيهاتخلفكم حمس ا وإن خضرة، حلوة الدنيا إن ث وملم عليه لف ١ صلى لف ا رسول 

كاكإمراثيل يي فتنة أول نإن اء، التواتمرا الدنيا ناموا ألا نملون، كيف فتامحنر 
الماء")ا(.

-الأّصراج: ١٣

حيثاحيه، نما خم يدليل ليس والعاصي وايافق للكاير تعال لذ ا مجن ارزقا مجعة 
بحانهلف ا بين وند ونحورا، تا ونكفرا ليزداد له، تعال لف ا من استدراج هدا إن 

تمال:لف ا ال نأحد، بهم يغتر لا محي وأوضحه الكريم كتابه ل ذلك وتمال 
-١  ٨٢]الأعراف محمزه كدي إن لم وأش . بمالمون لا حيث س >ؤسسءدرص 

نم—ارع• وبم؛ن مال من به ممدهم أمما ؤأبمسرن تعال؛ وتال ٤[، ؛~ْ ٤ القلم ١،  ٨٣
ومن٠^٥^ تعال: وقال هْ-ا"ْ[، ]المؤمنون يشعررنؤ< لا بمل ا-فرات و لهم 

نم. تمهيداله ومهدلتا . شهوداوبم؛ن . ثمدودامالأ له وجعلت . وحيداحلقت 

١[•ا-ا■ ١ ]المدر كلأ••.ه أزيد• أن يطمع 
منزلتهموعلو نضلهم على دليل المال كثرة أن يْلنون وامحتدراجهم ولغفلتهم 

ولدا[، ٧٨— ]التصص عنديب< عالم على أوتيته إمما تارون: تال كما وتدرهم، 
اأنوهوبجساورْ صاحيه له ؤ3ال ١■؛^^; صاحس، عن تعال لف اقال المال، بهيا يفاخر 
[.٣٤- ]الكهف نفراه وأعز مالأ مالث اكر 

،٤٨٣والترمذي؛/، ٢٧٤٢رنم ارتاؤ(، باسم، واس،، الذكر كاب ٢، • لم ماخرحه )١( 
حنث، حديونال؛  ٢١٩١رنم ويم عليه ف ا صلى ؛-^؛ ١١ه بأخر ما باب الغس، كاب 

صمح■
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١(.تاب") من على ف ا ويتوب الناب، إلا آدم اين جوف يملأ ولا ثاكا، لاض مال 
المالحب عن بمده ولا يرده لا ان الأتعمر كر فإن للمال الأتان حب ولشدة 

انمان:مش4 وتثب آدم ابن يهرم وملر: عليه ف ا صلى لف ا رمرل تال عليه، والحرص 
الدم")'آ(•على والحرص المال، على الحءّص 

/صاخا عمل لو —ءدم7ضاعص،سممش/وي/لإ  ١٠
يقلبف ا أتى من إلا بمون. ولا مال يشع لا >ؤيوم تعال: لذ ا تال 
-؟A[.AA]الشعراء 

وتدوإماما، كبا مه تعال ف ا اتقى إذا إلا صاحبه المال ينقع لا القيامة رم يل 
ُؤإندجل• عز ف ا قال أميالهم، كثرة الكفار عن العذاب يمنع لن أنه وجل عر لذ ا أخر 

اكاوأصحاب واولثك شيا ف ا ص أولادهم ولا أهوالهم عنهم تعي لن كفروا الذين 
أصابتصئ يها رح كمثل الدنيا اخياة هده ق يتققون ما ملل . خالدون فيها هم 

]آليظالمون؛< المهم ولكن ف ا قللمهم ا ومثاهلكته المهم ظلموا قوم ■حرث 
ا"اا-'لآاا[.عمران 

وجل:عز لذ ا تال صالحا، يه عمل لن إلا وجل عز لف ا إل تمب لا المال وك؛رْ 

٢،ا/آْ ١ الفتح  ٦٤٣٦رقم المال، ضة من ض ما اب بالرتاق،، كاب الخاري، أخرجه )١( 
..١  ٤٩رنم آدم لأبن أن لو باب الزكاة، كاب  ٨٦٠١٦وملم 

الفتح ٦٤٢١رنم إلمه ف ا اعذر سد منتن بلغ صن باب الرناق،، كاب اري، الحمأخرجه )٢( 
.١، ٤٧رنم الديا، على الحرص كرامة باب الزكاة، كاب ، ٦٧٢^ /آمأ،,وضلم ا١ 

له.راللفغل 
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أكثرنحن وقالوا كافرون. يه أرمكم بما إنا موفوعا قال إلا نذير من قرية و أرملنا 
]انحن وئ وأولادا أموالا 

•تعال ف ا ثاء إن ٢ ١ موضا0ر ي وإيضاحه ذكره مٍاتي لم اكرن.يب و،دن-ا 

)0ه
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بهوجل عر ف ا رخمة من نبمانه سب الدنيا ل للموس الرزق ل المعن نهده 
القمر،بعد بالغئى — وسالم عليه ف ا صالي ~ محمد نييه على لف ا امكن وند عليه، وفضله 

٨[.- ]الضحى فأغ؛ىه< عاثلأ ؤووجدك تعال: ف ا تال 
لذكر تعال ف ا لأن ومحمود؛ مطلوب حو بل مذموم، غر الاصلأم ي المال قحعع 

مالأله >ؤوجعالت تعال: توله ل وذلك بالمال، أمدعم أن هماي، على تفضله آية من أكثر 
Uأمدكم الذي ؤواهوا عاد: توم عن تعال ه تولول [، ١٢-]الدر ثمدوداه 

تولهول ١[، ١-٣٤  ٤٢]الشعراء وعٍوزه و-بماءت، . وصن يأمام أمدكم تعلمون. 
—]النم—ص الموج اوفي بالعمجت كوء مفاتحه إن ما الكون من ؤوآأساْ قارون: عن 

علٍهمالكرة لكم ا رددن>ؤنم إّرائل: بي على نعمه مياد ل تعال توله وق ٦^١[، 
٦[•~ ]الأّراء نمره وجعلناكمأك؛د دمن وأمددناكم 
لذاته،مذموما كان فلو تعال، ف ا نعم مجن المال أن على تدل وغ؛رها الأيات فءذْ 

خ؛راالمال تعال ف ا سمى وقد عباده، على به يمن الذي تضله عداد ي تعال ف ا جعله لما 
خ؛راترك إن الوين، أحدكم حْدر إذا علؤكم تعال: ف ا قال الأيات، بعض ؤا 

[.١٨٠- ]القرة للوالتين..ه الوصيه 
]العادياتلثديده الخير لخب، ؤولله للمال: ان الأنحب، عن إخارا تعال وقال 

.]٨-

بنأنس ق ننال المال، بكثرة اس لأن— وسلم عليه ف ا صلى ~ ف ا رسول دعا وتد 
أكثرلمن فإني أنس: تال له، ارك وبوولدا مجالا ارزته اللهم عته؛ ف ا رصي مجاللث 

مجالا)١(.الأنصار 

اكح، ١  ٩٨٢رنم عسم، سلر تلم توما زار من بانم، المرم، كاب العاري، أخرجه )١( 
.٢ ١ ايد؛/٦ ١ ٢ ٠  ٠٣رنم أخمد والأمام أ/عأ\، 
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ووكْ()ا(.نلأن مال آم )اللهم وتال: 
أوجبمهمه.مما ينوم دام محا معنا حدا للمال الملم لنعلك بحدد لر الكريم نالترآن 

عليه.تعال ذ ا 
أمجرم،وخالف عماه محن تعال ف ا بحرمها لر الدنيا ؤ( العم ونون الرزق ق والمعة 

مال:ف ا نال تدراجا، وامحواختيارا ابتلاء وانمناء الرزق ق لهم ف ا ونع يل 
أخذناهمأوتوا U فرحرا إذا حى قيء كل أواب علهم لخا يه دكنوا ما لموا 

يهعم نمت ائما >ؤابجسون اذتعال: وتول [، ٤٤"زالأنعام ميرزه هم ؤاذا بمنة 
هه-ا'ْ[.]١^^ يثعروزه لا بل الخ؛رات و هم لسارع • وبمتن مال من 

فكانواالقاسطون >ؤوأما رزق: البسعة الظاين القامعلن إمداده عن ف ا وأخر 
بمرضرض فيه لفممهم غلقا ماء لأمضاهم الطرقة على امطاموا وألوا حطا خمهم 

طريقةعلى امتئامجوا لو أي: ا، ١ "٧ ١ ٥ ]الجن صعداه عذابا يسلكه ربه ذكر عن 
فلاه)٢(•^لمتنهم ذلك؛وله• ويؤيد استدراجا، الرزق عليهم لوسعنا الضلالة 

عليهاهله ا بشكر فيقومجون لجم، حزاء الرزق بمعة تعال لف ا م يمدهخالومجنون 
امتدراجابذلك ف ا يمدهم والكانون للمزيد، مسب الشكر وهذا وجهها، ل بصرغها 

بها.وتعذيبهم وتحولها زوالها أمسالبح من وهذا لف، اّاءهل ي *يتفقرنها واختبارا، 

يباب الزهد، كاب ، ٤ ١  i/Yمحاجه وابن ، TAo/Uافد ٢ .  ١٧٦ رنم أخمد الإمحام أخرجه )١( 
.الك؛رينرنما"خاأ

علىبالامحتتامحة الراد أن الأخر: رالنرل الأية، ميى ق امJن أحد وهذا كم، ابن تسم )٢( 
.الإسلام. >بمة الطرقة: 
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ندذلك مع القرآن أن إلا الرزق، حصول سب ف ُا الأيمان أن سق مما لما نشن 
وتركالتواكل عن ونهى الشروعأ، وجومه س المال وكب بالأّساب، الأخذ إل دعا 

التالية.اياحث ل تعال ف ا شاء إن محنرى كما العمل، 
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١(.الجادات) إل بمب وتد تمد، بض فعل منها يقع الي الحيوانات إل بمب 
جاءتأنها نجد وجل، عز ف ا كتان ل ومشتقاتها )عمل( مجادة تتح خلال ومجن 

تالالشاب، أو الشراب عليها يرتب الي الجة الأعمال أو المالأ ال الأعبها مجرادا 
وتال[، ٦٢- ]القرة صالخا..ه< وعمل الأخر والوم ف يا آس ص ؤ... تعال: ف لا 

]آلموء...ؤ< من عملت وما مضرا خ؛ر س عملت ما لقس كل تحد تعال: 
الأيات.مجن ذلك وتحو ٣[ ٠ — ععران 

الصالحة،الأعمال مجن يعد المشروعأ وجوهه من المال كسب أن فيه شاك لا ومما 
علمهيترتب الذي العمل ا أمجالسيثة، الأعمال مجن يعد الشروع غير من وكسبه 
تمال:لذ ا كاب مجن تاليلة مجواضح ؤر ذكره جاء قد خاصة ارزقا حصول 

عاليها..هوالعا٠ال^ن والمساكن للفمراء المدفات، اؤإة-ا ال: تعلذ ا تال - ١ 
أجر•شل اركاة مجن يعطرن الميتات جح بمولون الذين فالمعاة ٦[، ٠ ~ ]التوبة 

 ،U(؛_^L_ - أصياءأو كانوا فقراء
أنيأردلت، الحر ق يعملون لماكين هكانت، المفة »ؤاما تعال: لف ا تال - ٢ 

مماالغيمة ل والاركاب الصيد مجن الحر ل عملهم فكان [، ٧٩- ]الكهف، اءءها..ب< 
شبايملك كان وإن السكين أن الأية هده من العلم أعل أط وقد ارزق(، يه يكسبون 

•كفايته)"؟( يملك ل( إذا المكنة اسم عته يزول فلا ويعمل 
وأناوالفر معه جال يا يضلا ما داود آيا ءؤولقد تعال: لذ ا تال -  ١٢

١[.. ]سبأ السرد..ه و ويذر ّايغات اعمل أن ٠ الخليل له 

.٤١٢٨المغردات )١( 

الغوي)آ(ممحر 

الاش،/.؟ْ.لرجع )٢١( 

-٤٧ -









إلأثقالكم ونحمل مرحون. و-صن تربجون حثن ض فتها ولكم تأكلون. ومنها 
ونال>،-U[، ]الحل ر-ممه لرءوف ريكم إن الأنفس يثق إلا بالخته تكونوا لر يلد 

إيامحكموبموم قلعكم يوم نممحمونها موى الأمام جلود س لكم وجعل ؤ.. ممال: 
٨[.٠ - ]الحل ح؛زه إل وعتاعا أثاثا وأشعارها وأويارها أصوافها ومن 

س١ تال مخرما، من ة عقليالعغلمة، ا مقزنللأنمام خير التهذا ذكر ويأتي 
لغيركم،لا لكم أي: [، ٣٦~ ]الحج تثكروزه لعلكم لكم مخرناها تمال: 
بهاالفضل ايعم بشكر تقوموا أن فراجمكم التخير، بهذا القصردون وحدكم نأنتم 

ولعلكمهداكم ما على ف ا لتكروا لكم مخرها نمال: ف ا تال علكم، 
[.٣٧~ ]الخج تغكروزه 

لهمبإباحته الماس على وتعال سحانه ذ ا العغليم المخير هذا إل ويالإصانة 
ولادان للأبار صير غه نفؤر مجستْلابا حلالا كونه حال الأرض ؤ، مما الأكل 

-]المرة طٍءاه حلالا الأرض ل مما كلوا الماس أيها را تمال: ف ا تال سول)ا(، 
الالكمر أن على دلالة شه والكائر، الومن يثمل عام الأيه هذه ؤ، والخهلاب [، ١٦٨

يوترفيةطعالآنمام)آ(.
وتجارةوصناعة زراعة مجن الرزق جاب أمل يشتركون والكافرون فالمؤمنون 

نمال:ذ ا تال الأديان، باختلاف تختلف لا دنيوية الأمحجاب هذء لأن وغئرها، 
٢[،• - ]الأمراء محفلوراه ريك عطاء كان وما ريك عهئاء من وهؤلاء هؤلاء لبت 
هبيريد عمن ولا العاجلة، اللذات به يريد عمن ممنوعا اك ربعمناء يكن لر أي: 

ا/آْآ.انكم تقم )١( 
.ا/م'\أ المرانحٍط )٢(-ضم 

٥—



يكفرلن ■يعكا واحدة أمت الاس يكون أن >ؤولولأ تحال: وتال الآخرة)ا(، معادة 
عليهارمررا أيوابا وJأوتهم يظهرون. عليها وسادج كة م مقفا لموتهم يالرحن 
للمءفنؤ<ريك صد والآحرْ الدنيا اخياة ساع ذلك،يا كل وإن ونحرها . يثكثون 

[.T'i-Y'T']الزخرف 

الانتفاع،عموم به اراد و؛ءلت المعهود، بالأكل أم >ؤكاواه تعال: توله ق والأم 
فا لأن الميى، إل أقرب وهذا البة، تقوم إذ.>—* أءغلمها لأنه يالذكر الأكل وخص 

للمسوشرب أكل من بمه ينتفع ما اتر يبل بالماكولأت والحرمة ابد يخص ب تعال 
وءيرذلك)م.

الموانمةنعمه مختلف من الأرض ل ف ا خلق الانتفاع.مما محعة على دلالة هذا ول 
وشرابطعام مجن الانتفاع جوانب جميع ق، نقومهم ومول وأمجتهم الناص لطاع 
قوبثه وتعال سحانه لف ا أخرجه مما يه ينتفع ا جموماثر أوى ومومجركب ولماس 

الأرض)'؟(•
عننهاهم الأرض ل ما لهم بإباحته ءءادْ على وتعال سبحانه لق ا امجتنان وبعد 

تحريممن مه)؛(، أئاعه أضل مما ازكه ومجؤلراتقه وهي: الشيهلان، خعلوات اتٍاع 
ياحلالا الأرءنى j تما كلوا اياس أيؤا ه تعال: ف ١ تال _، وإباحة !لحلال 

١[. ٦٨- ]المقرة م؛زه عدو لكم إله الشيهتان حْلوات تيعوا ولا 
الحمرتهدا والمحئاء..ه يالوء يأهركم  ٠١٥١^بقوله: ذلك لذ ا أتبمع نم 

.٢٩٤الحدي الوحي )١( 
نميرالحرالحبمل)٢( 

الدررنقلم )٣٢ 

كمحرا/مْم.ابن تمم )٤( 
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رثدب بمثيء يأمر لا وأته والفحشاء، يالموء إلا يأمر لا الشيهلان أن على يدل يرإمما( 

الومنيشمل عام كلوا..ه الناس أيها ؤدا تعال: ف ا تول ل )الناس( ولفظ 
قممهمخصوصيتهم، على وتنسها لم، تشريفا ا،لومنين متن تعال لذ ا أن إلا والكاز، 

الذينأيها ^يا ممال: ف ا قال الأول، اللقط عموم ز دخولهم بمد الإيمان بوصف يالداء 
-]المرة ثمدونب٠ إياْ كمم إن ف واشكروا رزقاكم، ما طو؛ات من كلوا آسوا 
وللهم، وأباحه رنتهم، ما مستلذ من الأكل الومين لعادء تعال ف ا فأباح [، ١٧٢
ءنه)ا(•إ»لابمهاممنوع ل والتفنن الناعم ل التنوع أن يومحم الن يبع ذلك 

العقليمة،العمة هذه على بمشفره — إيجاب أمجر ~ تعال ف ا أمجر الأية مذه آخر ول 
بهذاالأية ءذْ ختم ول والتحريم، التحليل ل شرع ا مباتاع تعال بْلاع؛ه وذلك 

تقدمول ف، ا محناعأ على للمموس وتهييج وحض حث ممدونب< لئام كممم >ؤإن الشرط 
جلتوله ل ا كمتعال، ف للعادة حصر وفيه لشانه، ونمغليم به اعتمام )إياه( المفعول 
٤[.- ]الفانحت دسءارتيه ولياك نمد >ؤلياك وعلا: 

ووو-وص:
فيهاتعال ف ا وامتمحاشه للإنان، محكنا الأرض رتعال محسحانه لف ا جعل لقد 

الرواسيبالجبمال ونسيتها الأرض لهده تذليله عن وتمال محمحانه لذ ا أخر وتد لعيادته، 
وامحنخراجالرزق، لكب فيها والمشي بها الانتفاع لهم ليسهل خلته على تعال منه مجنأ 

فيهابالمشي الأمر مجع الأرض لهذه تدليله عن تعال ف ا أخمِ وقد وكتوزعا، خئراتها 

lAojsاتحط الحر مر )١( 
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منامز - تعال ف ا نال محنهما، الارتاط على يدل مما وعلا، جل رنته من والأكل 
لكمجمل اللي ؤو الجسيمة وآلائه الطيمة ف ا ُايات الخلق وتذك؛ر الامتنان 
١[،٥ - ]اسك الشوره وإيه يزنه من وكلوا ماكها و فامشوا ذلولأ الأرض 

علها.والبناء وهتها وحفرعا علها للوطء مجنئادة أي؛ و)ذلرلأ( 

رأن*وكفانا، وترارا وتراثا مهادا الأرض جمل انه الكريم كتاله ل تحال اخم كما 
الفععاجمها ونهج ؛الجبال، محتهاه وأنومجرعاعا، مجاعما منها وأخرج ودحاها دحاها 

تعال:ذ ا نال أنوما، مها وتدر مها وبارك والعون، الأنهار مها وأجرى والْلرقا، 
-بميلف ]وا تعال: ونال ،■،٧[، - ]النبأ اوتاداه وايال . مهاداالأرض تحل وإ 
تعال:ونال [، ٢٠، ١٩]نوح-فجاجاه نيلا منها فطكوا • بساطا لأرض ام 
تعال:ونال [، ٦٤- ]غاز بماء..ه ماء والقرارا الأرض لكم جعل الدي ف لو 

لتكمرونالكم >ؤول تعال: وقال ٢[، ه - ]ارمحلأت اه كفانالأرض تحل ؤالم 
رواميفيها وجمل اس رب ذلك أندادا ك وتحلون يرمن و الأرض حلق باليي 

٩-]نملت، مواء أيام اربمة و أقواما فهها وقدر قؤها وبارك وقها فس 
١[،يندر بماذ كيفما الذي ادلول كالجمل الأرض لنا حمل وتمال مبحانه لذ فا [. ٠١ 

غيرالمكن هذا ل أننا على تنبيه التشوره ؤوإلءه بقوله: الأية لهذه تعال لف ا ختم ول 
اومحلننتعذء أن ا ينيعن تلا بيل، حمعابري دخلناه بل خبن، ولا *ستوٍلتين 

نبه)١(.مستقر لا عبور مرل فهو القرار دار إل منه لترود دخلتاه وإنما ومستقرا، 

.>ا(اكوسلأتناكمص7ا





س;صص;
الأرض،ؤ، وما المرات ق ا جملم تسخإرْ آدم بي على تعال ف ا امجهن أن يعد 

أنواعكحصيل الأرض ز بالص تعال ف ا أمرمم المخير بهذا العيون وأنهم 
المكاسب.

الذيتعال؛ ف ا تال الأرض، تذلل عن إخ؛اره بمد بدلك تعال س ا أمجر وتد 
-]الملك اكغوره وإلٍه رزئ س وكلوا م؛اك-ها و فامحقوا ذلولأ الأرض لكم جعل 

المشيل ارعة المعلى لدل بالفاء مجتترنا جاء »ؤ»امجشواه توله؛ل محا والأمر [، ١٠
اكواكل•لعدم 

يالوقوع بماحبمه ند الكسب على والحرص الرزق _-، الأرض ق والمس 
بالاخارذلك مجن الخدر على الميه فحاء وجه، اي مجن للكب طلبا اخرمجة المعامجلأت 

تعال؛ف ا تال أفعالكم، على لكم ومحاسنه تعال، ذ ا إل الرجوع بالأية هاية نق 
خ-يراإن له بعكلأ فيحازي نوركم مجن نشركم وحدء تعال فإله اكغوره، 

فشر.شرا وإن فخير، 

نالالنهار، وهو الوم مجن ونتا الرزق لْللب الأرض ل المعي لهذا تعال  ٠٥ا جعل وقل 
كلهمن وقعوا له لمكنوا والنهار اللمل لكم جعل رحم ؤوس تعال: ف ا 

وجعلنا٠ لٍاما اللل ؤوجuكا تعال: وتال [، ٧١٢- ]التمص تثكروزه ولعلكم 
لحمجعل أن بمنلقه ف ا رخمة من وعر الأصل، هر فهدا [، ١ ١ - ١ ٠ ]البأ النهار،ماخاه 

الليلوجعل اب، والأكتالعمل للناس لير صباء الثمي فيه جعل ممتدا ونتا النهار 
اب،والأكتالعي عناء مجن الناس فيه لمتريح نورا افر فيه وجعل محادنا، محاكا 
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*iU > الغاتر١ا.الحكمةJا

امترك انمل محذا على ترتب إذا إلا والشراء البجع ب بحغلر لا للعمل ونت غالنهار 
وتكاثرممالماس اجتماع ل يكون حسث الجمعة كوم العادة، س المد على ف ا زض 
البجععن ا،لوتن تعال ف ا نهى لذا البالة، أداء عن والشراء الع يللألمهاء مقلة 

تتمال ف ا نال الصلاة، إل بالسم أمرهم بمد التهي وهذا للصلاة، المداء يعد والشراء 
فا ذكر إل هامعوا)'ا( الجمعة يوم من للملأة نودي إذا آمرا الذين يها أه 

العلمأهل اتفق وتد ٩[، ~ ]الجمعة تعلموزه كنتم إن لكم خهر ذلكم اللح وذلوا 
عليه)"؟(.وجمت نن على الماني الداء بعد البجع تحريم على 

والشراءالبجع وترك الصلاة لأداء يالمعي أمره ال امتثعلى تعال ف ا رتس، وتد 
إنلكم خ-؛ر ذلكم اللع وذروا ف ا ذكر إق ؤفاس١وا تعال: س ا تال الْللئة، الخ؛ريأ 

٩[."" >ؤالجمءة آعلمون؛< كتعم 
فا أياح وتد العمل، من ب كان مجا إل يرم فإنه المائة أداء من الملم فرغ فإذا 

قفامثروا الملأة قضٍست، ت بقوله الجمعة صلاة أداتهم بعد لمائه ذلك تعال 

١[،• - ]الجمعة تمالحوزه لعالكم كيرا ف ا واذكروا ف ا كل س وايضوا الأرض 
للمسلمتذك؛ر الذكر هذا ول ائكم، وإعهيوشراتكم معكم حال تعال اذكروْ أي؛ 

بمضوجود مجن العمل •ملحة تتتضيها الي الأستامة الحالات عف يشكل ولا ذلك، بخالق ولا )١( 
وللمصلحة.السل لمروره ووجوده الأصل، خلاف نهدا نهارا، ويتريح ليلا يعمل عن 

الأرضل بمس هر للرجل؛ تنول لأنك واحد، مض في، والنعاب رالمم انمي " الغراء؛تال )٢( 
.١٠الترآن معاني باشداد". عذا ولمس ف، ا فضل عن محتم 
.rnv/tابنكمر )٣(-شم 
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وفره،والكذب الغش من ف ا حوب *L نحتب وشرال4، بعه ز ذ ا مرانة بوجوب 
تلههمب لأنها واليع بالتحارة مثتغل؛ن رجال على الكريم كتايه ز تعال ف ا أثنى وتد 
تربعأن ف ا أذن يون زو تحال: ف ١ و\نى وازكاة، واكLم ف ١ ذكر عن 

همنيع ولا نحارة لأتلههم وجال والأصال بالخدو محها له سح اسمه لها ويذكر 
والأبمارهالقلوب ف هقالب يوما بجافون الزكاة ولطء الصلاة وإهام ف ا ذكر 

[.٣٧T٦]الور

ثا نإن الفروضا المادة عن يشغل ما نه يكن لر إذا اب والأكتالرزق وحللب 
تلوالثراء المع تعال إباحته ذلك ومن مجته، بمع أن لأحد ولص أباحه، ند نمال 

ف،ا تضل ابتغاء مجن هو بل ذللته ل حرج لا وأنه بعده، وكذا الععرة، أو بالخج الاحرام 
منأصم فإذا ربكم من فضلا نموا أن جاح علكم نمال: ف ا نال 

هذهتمم ل — ا ممهف ا رمي — ماس ابن تال ١[،  ٩٨— ]القرة عرفات...ه 
وبعده")١(.الإحرام نل والمع الشراء ل علمكم حرج "لا الأية: 

ذا إل بها يتقرب عبادة الرزق لعللب الأرض ل العي أن تعال ف ا أخثر وتد 
فا سرى حيث مه، يتفق أن أمر تما وأنفق الشروعة الهلرق ان الأنانع إذا نمال 
ؤواخرونت تعال توله ل الحلال المال الكتسبين ودرجة امحاهدين درجة ب؛ن نمال 

~]الرمل ج ا ّءل ق يقاتلون وآخرون ف ا كل س محتمن الأرض ذ يضربون 
المالكب أن على دليل ف ا ميل ل القتال على الأرض ل الضرب تقديم وق [، ٢• 

أنعلى دليل به الأرض ل الضرب واقتران نرض، والجهاد الجهاد)مآ(، الحلال.محزلة 
عنالقعرد تيكرن والثناء للمدح الأية سمقت، وتد الاقتران، بدلالة أيضا فرض الاكتساب 

. ١٦٣الطري،/ممحو )١( 
ىمضبم>/أ سم )٢( 
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مذموما٠الكسسب 
الالملأن ف؛ ا سل في، الجهاد تام ئا المال لولا إذ والجهاد، المال ض ارتاط ومحاك 

ءمباكال)ا(.

منعليه وجب الكلف.مما قوم الأرض في، عي ال iji'}عن ال المويكسب 
المعسرينوالأبوبمن المغار والأولاد والزوجة النفس على الإنفاق س المالية التكاليف 

ذلك.وغم 

1واإث

الغللماتمن وإخراجهم وإرشادهم الاس لهداية وأنيياءء رث تعال ف ا أرمل لقد 
لأنودنياهم؛ ديتهم أمر في، لأتباعهم وأسوة ندوة تعال ف ا م جعلهوتد النور، إل 

في،بهم والاهتداء نائ؛اعهم والأخرة، الدنيا في، وسعادته الإنسان لإصلاح جاءت رصالتهم 
حقفي، تعال لف ا تال وتد والأخرة، الدنيا في، والفلاح والعادة الخ؛ر نيه كلها أمورهم 

كانلمح، حما اموة ف ا ومول ؤ، لكم كان >ؤلةد وسلم؛ عليه لف ا صلى محمد نمه 
٢[.١ - ]الأحزاب كمحراه ف ا وذ/ الأخر والدم ف ١ يرجو 

شدوالأخرة، الدنيا يغر تفرق لا الرسل بها لق ا أرسل الي السماوية والرصالات 
تكتملوحتى الأتباع، ووجوب تعال لف يا اله وأعالإنسان تصرنات كل لربمل جاءت 
الرزق،ومحللب الاكاب ذلك ومنر ~ الأمور جمح في، والرمحل بالأنبياء والأصوة القدوة 

الرسلئندخول مر الكريم في،'محابه تعال لق ا امحر - والشراء واليع الأسواق ودخول 
للك^وئاارميا تعال؛ لق اتال فيها، ومشيهم الأسواق — والسلام الصلاة ليهم ع— 

٢[.٠ - ]القرنان الآمواقه و ؤممغون الضام ليأكلون إلهم إلا الرمل؛ن من 

.ص٦٦ الاصلأس الغئه ن، وأثار. الاحتراف )١( 
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١(.مي) نلس غش من الناس، هراء كي الطعام يوق جعك أيلا تال: لذ، ا يارسرل 
ز- وسلم عليه ف ا صلى ~ ينهم الاثداء والملاح والخم العلم لأعل يخض 

المنكرعن والنهي بالمعروف الأمحر من العنليم الخم مجن الأسواق دخولهم ي لما ذلك؛ 
دخولمن والياء اكالخرن امتنع وإذا وفحوره، نمته مجن والفاجر الفاسق ومجلع 

يزداد.والخطر يعامحلم اكر ياي وزجرهم ووعغلهم الناص دتذكم الأسواق 
علىتدل والي — واللام الملام عليهم - الأنياء ا بهتام الي الأعمال ومجن 
رعىإلا سا س ا بعث ما ت وسلم عليه ف ا صلى ف ا رّرل تال الغنم، رعاية راضعهم 

على؛راريط)آ(أرعاها كت نعم، تال: ف؟ ا رمرل يا وأنت الصحاة: فقال الغنم، 
ص(.لأعل 

أنالتبموة تل الغنم رعي ~ والسلام الصلاة عليهم ~ الأنياء إلهام ل الحكمة ولعل 
وينعتفرثها يعد جمعها وعلى عليهسا والصبر والشفقة الحلم من لهم.كخالعلتها بحمل 
الرسالةأمر من يكلفونه سا مامهم,كذلك يسيب لهم ييسر مجا وعترْ سبع من عدوها 

واسأعلم.بهموإماذهممجنعدوهم)؛(، عليهموالخفتأ ودموةامجتهموالصم 
فقدالغنم، رعي على ناصرا العثة نل - وسلم عليه ف ا صلى ~ عله يكن ب و 

ما"،يى غثنا وملم: عله ف ا صلى اليي تول باب الإيمان، كتاب ا/بم؟، ملم اخرحه )١( 
رنماليرع، ؤ، الغش كرامة )، حاء مجا باب الثوع، كاب ٦، ٠ 'ا/ا■ رالزمحدي ، ١ • ٢ رنم 

٣١٠.

.٤٤١اياري؛/فتح مجوصع.ءكة. امجم ومحل: الديار، مجن جزء التهرامجل: )٢( 
،٤٤١؛/اناري نح ؟؟ rnTرقم ةراريخ على الغنم رعي باب الإجارة، كاب الخاري، أخرجه )٣( 

. ١١١  ٦٠رنم اكعارامحت،، أبواب ، u/yمجاجه وابن 
باخممار. ٤٤١)t(يتحاناري؛/



فا رضي - خديجة الوبتن أم عند وعمل الشام، إل طالب أيي عمه بحارة ل خرج 
بعد- وسلم عليه ذ ا صلى ~ تزوجها ثم ويشري، ييع •ممالها خرج مث ~ عنها 

ذلك)ا(.

شط،الفم رعي على مقتصرا - واللام الصلاة عليهم ~ الأساء عمل يكن ول( 
ذلك:نمن بضره، اشتغالم على يدل مجا رد ول 

تالسنوات، عدة أمرا عمل ند ~ والسلام الصلاة عاليه — مجومى ف ا ني — ١ 
ي)،ححج قالي تأجرني أن على عامن ابمم إحدى ألكحك أن اليد ^!؛٧ تحال؛ ف ا 

[.٢٧— والقصص عندك...ه فمن عشرا اتممت، 
نالالسائغان، الوروع يعل كان ~ واللام الصلاة عليه ~ داود ف ا بي ~ ٢ 

أناخديد. له والنا والشر ُعه اوض مال يا فضلا منا داود آتينا »ؤولمد تعال: ف ا 
كيهالخديد تعال س ا ألان فقد ١[، ١ - ١ • لّسأ ١^٥..ه و وقذر مابمامت، اعمل 
شاء.ما به يعمل فكان ■" واللام الصلاة عليه ~ داود 

الصلاةعليه - داود ف ا نم على - وسلم عليه ف ا صلى ~ محمد مينا أثنى وند 
منيأكل أن من خهرا تْل طعاما أحد أكل مجا توله• ؤا يدْ عمل ُّر، لأكله ~ واللام 

يده")؟(.عمل مجن يأكل كان ~ اللام عليه ~ داود لله ا بي وإن يده، ععل 
دونما بالذكر - واللام الصلاة عليه - داود ذ ا نم تخصيص من والحكمة 

لخليفة كان شد الحاجة، مجن يكن لر بيده يعمله مجا على أكله ل انتصاره لأن ءإرْ؛ 

[.٢٦- وص الأرءفى...مح و خليفة جعلناك انا داود >ؤيا تعال: لف ا تال الأرض، 

.\وزادايادyilالهويأ\الم؛ )١( 

.٣، f/tاكح ٢ .  ٧٢رقم مس وعطه الرجل كب باب الٍوع، كاب المائي، أخرحم )٢( 
.٩  i/nالط ١  ٧١رنم.٩ أخمد والأمام 
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-وسلم عليه لله ا صلى - التي أورد ولهدا الأكل، زق من الأكل ابمض وإنما 
١(.اليد) عمل الكب خ؛ر أن من تدمه ما على الاحتحاج ل خمء 

—ة عرير أبي تعن بيده، يعمل كان ~ والسلام الصلاة عليه — زكريا ف ا مي ~ ٣ 
عليه~ زكريا كان وسلم؛ عليه لف ا صلى لف ا رسول ال نتال• ّ عنه لذ ا رصي 

واللام-بجارا")مآ(.الصلاة 

نلأهديهم، وهذا — والسلام الصلاة عليهم — الرسل دأب هو هدا كان وإذا 
اءلأعنالمال نوة الإيمان قرة إل نيحممون بهم، يقتدون أتباعهم يكون أن إدا عجب 

يق.ا سيل ل وللأنفاق أنقمهم، 
ذلك،ل يحتذي محثالأ — وسلم عليه لق ا صلى ~ لف ا رمول أصحاب كان وند 

يكونأن يجب وهكذا الدين، لخدمة الدنيا وسخروا والدين، الدنيا ينز ■يعوا "مسا 
الصادق.لم الم

لكببالعي — عنهم لف ا رصي — الصحابة نيام على الأيار بعض ٥^، وقد 
ذلك:نمن الرزق، 

يكثرهريرة ا أبإن تقولون: "إنكم قال: - صه لف ا رصي ا~ءنانيءريرة~ 
الوالأمار المهاجرين بال ما وتقولون: وسلم، عليه لق ا صلى لف ا رسول عن الخدبثا 
إخوتيوإن *ريرة، أبي حديثا .ممثل - وسلم علمه لف ا صلى - لف ا رسول عن بحدتون 

.-مأ)ا(دحالاريث/ا"
واللام،الصلاة عاليه \ ذ/أمحل من باب المآل، كتاب ، ١٨٤٧لم؛/مأخرجه )٢( 

irrvUj  ٢ ١  ٦١رنم انمارايؤ، أبواب ؟/٧، ماجه وابن.
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ب)ا(._ UIوأحرف *ذا من بكر أيي آل 
على\,محك}ين مندمأ ي كانوا ص - عنيم لذ ا رصي ~ بالأّساب اخذمحم ومع 

يذ.ا عر اكوكل ياي لا بالسب الأخذ إذ ، ذا 

:صمحب؛ط *. ا رآبم
ذلكمن نستنتج الكب، فيأ وترغسه لنمل دعرته ؤ، الإسلام عثلمة رأينا أن يعد 

وغيرهماوالشرب المأكل ل الغير على والاعتماد والخمرل الكل بحارب الإسلام أن 
الحياة.متهللمات من 

تماليذ ا إل بها ب يثن عبادة الرزق اب فاكشوالعمل، القوة دين العثليم فديننا 
أمجر.مجا وفق وأنفق الأمان كب إذا 

والأكتساب،العمل ترك مجن على الشديد والوعيد الأكيد النهي بحد النابل ول 
مجئهم.والأخذ الناس بمرال نفه فاذلأ 

تتعال لذ ا نول مجن يضح العمل إل والدعرة المسالة، عن الهي بع، ارتباط وعنا 
اياملبجسهم الأرض و ضريا ستطعون لا ف ا مسل ل أحمروا الذين ^للفقراء 

لاكةالب< اّتهلامحهم اعل.م فقراء فهم [، ٢٧٣- القرة لّورة اكضا...ب< من أغنياء 
عدوهمجهادهم جعلهم إذ الكاب، وطلب المعاش، لايغاء اللأي ل والمفر الأرض، 

تصرفار٢^.يتهليعون فلا التصرف، عن فيحبرنها أنفهم بحصرون 

.٣ • /٣ ٤ الغتح ٢ • ٧ > رنم بدء رعد الرحل كسم، بابا اليوع، 'نحاب، ق الماري أخرجه إ ر١ 
؟ ٠٩١ايلري؛،/نمير )٢( 

-٦٦ -



حتىمنهم، والأخذ الناص موال إل ذلك يئسهم ب أيديهم ل ما وتلة يقرمحم دمع 
1\يالتعرض وتركهم الممألة، عن لنشهم أغنماء ينلتهم وحالهم بأمرهم الجاعل إن 

١(.واكرايؤ اإ؛أمحاء على منهم صرا الناس أيدي 
الخاجاوآثار بملاماتهم - وملم عليه ف ا صلى - سه وجل عز ف ا أخر وتد 

عندمنهم والأيار العلامات نالك يدرك — ومحلم عليه س ا صلى ~ اليي يكاد فيهم، 
)العاين،مريض أنه فيعلم المريض يدرك كما بها واصحايه م سرقهم بالعيان، المشاهدة 

نكرنوأن والضر، الخاجة أثر تكون وأن منهم، نحشعا اليما تلك تكون أن بجون وتد 
اهإخايالناس يسألون لا ييماعم ذلك)أ(، جميع تكون وأن ال؛؛اي-،، رناثه 

آ.٢٧٣]اJترة-

ذلكمن القمري فلين الموال، عن جعففرن بأنهم ذلك نل ف ا وصمهم وتد 
الماسيسال من موء على المسه الراد بل إلحافا، الماص يسألون لا بأنهم وصمهم 

•نهشديد بإلحاح إلا الموال ترك يمكنه لا فإنه حاجته اشتدت من أن المراد أو إلحافا، 
الممسعلى ألحوا عندما الموال ترك أمكنهم وإنما الماص، يسألون لا فكانوا ه نفعلى 

الرال)آ(•ذللثه ص الشديد بالمكليف ومجنعرها 
عنالشديد بالمهي - وملم عليه لذ ا صلى ~ محي سنا عن اكلهرة المنة وجاءت 

لوالضرب العمل يلريئا عن الرزمح، ايتغاء إل دفتر حاجة به مجن وأرشدت الماص، موال 
نمفسيعه السوق ل فيضعه يجيء نم به فيحمملما حيلا الرجل يحمل لأن الأرض• 

ْ.٩٣امحريْ/تمم )١( 
.)أ(الرساالماش 

.AA/uالرازي تلمم )٣( 
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١،.ر منم، أو أعطوه الناس سأل أن من له خير ه نفعلى منفقه يه يتض 
هنفارء امحتهن ولو عنها واكره ايألة عن اكشف على الخض الحديث مذا يفي 

يفشللر الثرع نفلر ق الآلة نح ولولا ذلك، ق الشقة وارتكم، الرزق، لسما طي 
ينط،لر إذا الرد ذل ومن الموال دل مجن الماثل على يدخل لما وذللث، عليها، الأ"ءتهلادا-ا 

•مائل)؟( كد أيلي إن ماله ؤ، الضخ، ٌن الوول ض يدخل يبما 
الآلةعن الاسساف أصحابه ينالم — وملم عليه لذ ا صلى ~ الرّرل كان وتل■ 
مسمدأبي نمن لذ، ا أضاه امحتكى ومجن لذ، ا أعفه الآلة عن اسعف مجن أن يإمحارعم 

وسلمعلمه لذ ا صلى ~ لف ا رصول إل أمجي ّرحتني تال؛ ~ عنه لذ ا رمحي ~ الخيري 
أعفهاستعف ومجن وجل، عز لف ا أغتاه استغنى 'امحن وتال: ياّتملي وتعارت أتته ف— 

اااالح_،نفقئ أومة معة وله محال ومجن وجل، عر لذ ا كفاه امتكفى ومجن وجل، عر ف لا 
أّأله)آ(.ولر فرجعت، أومة، مجن خثر ناتئ فقلتا؛ 

إذلالوعدم الحاجة، عند الصبر التزام إل ~ ومحلم عله لف ا صلى ~ الني ريل- أل 
أحدأءهلني ومجا لف، ايشره يتصبر ومن "... لذ: امجن الرزؤا يأتي حتى بالسؤال النفس 
المم")؛(•س وأوسع خ؛را طء 

،TT'o/T'اكح ، ١٤٧.رنم آلأ العن الاتفاق باب الزكاة، كاب العاري، أخرجه )١( 
.١. ٤٢رنم لكاس، الماله كراية ياب الزكاة، كاب ، ٧٢ر.سلمآ/ا

)آ(دحالاري'ا/ا"اآ.
رثال،، ٢٠٧٨رنم آله، العن الاتفاق باب الزكاة، كاب ١، ٠ ْ/. اكاثي أخرجه )٣( 

الزكاة،كاب يعضه، الخاري وأخرج ، ٠٤؟/٩ الشام منن معح صمح. حن الأنام؛ 
. rvolrالفتح ١  ٤٦٩رنم المالأ عن الأسممفاف، باب 

لموم، rvolrالف؛تح ١  ٤٦٩رنم المسالة عن الاتفاق باب الزكاة، كاب الخاري، أخرجه )٤( 
.١ •  ٠٣رنم والمر، اكعفف، ايضل باب الزكاة، كاب ، ، ٧٢لإ/؟ 
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منخير العيا "اليد ف: ا سيل ق ماله الفق مدح مقابل ل المسألة عن النهي وجاء 
الساأالة"ؤا(.والمقالي الفتة، العلياواليد اليدالمقالي، 

أنهالمألة من أمته تحذير على - وملم عليه ف ا صلى - الني حرص شدة ومن 
بنعوف فعن شينا، الناس سألوا لا أن على - عنهم الله رصي - الصحابة سايع كان 

وملمعليه لذ ا صلى - لذ ا رسول عتد "كا تال: - صه لذ ا رصي ~ الأشحم مالك 
—ميعة عهد حديث، وكنا ~ لذ؟ ا رسول محابمون ألا ٠قالت ممعأ، أو ثمانية أو سعة ت~ 

أيدهامطا تال: ف؟ ا رسول نيايعون ألا تال: تم لذ، ا رسول يا باسناك هد فقلتا: 
يهتشركوا ولا يذ ا تمدوا أن على تال: نبايعلث،؟ فعلام لف، ا رسول يا بابمناك فد وتلنا: 
فلمي، شيعاالناس تسألوا ولا ~ خفية كلمة وأسر ~ وتطيعوا الخس، والصلوات سينا، 

إياه")؟(.يناوله أحدا بمال نما أحدهم سوط بمنط النفر اوكلث، بعض رأيت 
وفيهحقيرا، كان وإن سؤالا بمس مجا جميع عن اكنره على الحث الخدبمت، هذا ففي 
ءمرمهر'آ(.على فحملوه الموال عن نهرا لأنهم بالعموم؛ اكمسلد 

وسالمعليه لذ ا صلى ~ الرسول سأل لما ~ عته لف ا رصي ~ حزام بن حكيم وهذا 

اكح١  ٤٢٩رنم ض.. ض عن إلا ميتة لا باب: الزكاة، كتاب المماري، اخدحه )١( 
..١  ٣٣رنم المعلى، اليد س خير العليا اليد أن بيان باب، الزكاة، كاب ، ٧١٧؟/وملم 

داودرأبو ١، .  ٤٣رنم للماص، المالة /امحأ باب الزكاة، كاب، ، UYU/Yمسلم أخرحه )٢( 
.١ ٦ ٤ ٢ رنم للناس، للمالة كراعة باب، الزكاة، كاِ، ٢، ٩ ؟/٤ 
كليمعيا لر محوته، رء_ا خافضا كلمة قال، أي؛ خفية، كلمة وأمر الحديث،؛ ئ( وتوله 

شبما".الناس نالوا "ولا يتوله؛ امره ما رمحن الحاصرين، 
بدلا من الناس من لأن يمض؛ درن يعضهم يه بخم، أن الموال عن النهي إّرار ئ، والحكمة 

. ٢٨الورودا/• المدب النهل لحاجته. الموال من له 

. ١٣٢/٧ملم صحيح على النووي شرح )٣( 
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وسلم؛عليه لذ ا صلى الرمرل له تال غاعهلاْ، ماله ثم ، ٠٧٥۶^ماله ثم يأعطاء، —
فيه،له بورك نص بخاوة أخذه نمن خضرة، حلوة  JUkIمذا إن حكيم، يا وسلم؛ 

اليدمن خ؛ر العليا اليد يشح. ولا يأكل كالذي فيه له يارك لر ممس يإشراف أخن>ْ ومجن 
بمثليوالذي تال؛ أن إلا — عته لذ ا رضي — حكم مجن كان مجا ذللئ، عظي المملى"، 

الدنيا.أنارق، حتى سينا يعدك أحدا أررأ)ا( لا ؛الخق 
رمحي~ الصديق بكر أبا إن حتى من.ا، مه بن— صه لذ ا رضي — حكيم أبر وتل. 

بنعمر مع نعل وكدا ه، منيقبله أن فيايى العهلاء مجن حقه ليعطه يدعوه ~ عته ذ لا 
إنيحكيم، على اللم؛ن معشر يا أشهل.كم إني عمر؛ فقال عته، لذ ا رمحي الخهلابا 
ياخن.ْر'اآ(اأن فيأبى الفيء عذا مجن حقه عليه أعرض 

الأخذفيعناد شيا أحد مجن يقبل أن خشي لأنه حقه أخذ مجن حكيم امجتع وإمما 
مجالايرهه)"آ(،إل ■^٥٠ مجاوترك ذلك، فقهلعهاعن مجالايريده، إل ه ممفتتجاوزبه 

وأرضاه.صه لذ ا فرصي 
قيانيفعله عقامح السألة صاحب يجد عمالت،  ١٠ممس كل توفى عندمجا الأخرة ول 

أولف، ا صله له وجه لا ّات3إا ذليلا يأتي أي: لحم)؛(، مجرعة وجهه ل ليس القيامجة يوم 
بذبهه لوعلامة له عقوبة حقيقة، لحم تْلعة وجهه ل وليس القيامة يوم يأتي 

. rvolrص نتح ت. بالطلّ، ماد أنتص لا أي "أرزأ": )١( 
iTToIrاياري نح ١،  ٤٧٢رنم الهالة عن الاتغاف بام، الزكاة، ّ الخاري، ب )٢( 

٠ ٢٤٦٣رنم والرتاس التياّة مغة كاب ا/مْْ، والزمجدي 
. TTwIrاuري نتح )٣( 
iTVAlrالفتح ؤ ١  ٤٤٧ رنم تكرا، ىس ال من باب: الزكاة، الخاري،'ياب، ب )٤( 

.١ • ٤ • رنم للناس الآلة كرامة باب الزكاة، كاب ، ٦٧٢!> وملم 
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(•١ منه) منهيا سؤالا صرورة لغئر ّأل نمن وعذا يوجهه، وسأل طلب ■من 

وّلمتعليه ف ا صلى ف ا رل رّتال تال؛ - عنه ف ا رصي ~ *رهدة أيي وعن 
_")Y(.أو فتقل جرا بمال فإنما تكثرا الماس ال 

والانتفاعأخذء للإنسان جاز نقس إشراف ولا مسألة غير من المال عذا جاء إذا أمجا 
عليهذ ا صلى ~ الرسول يمليه — عنه ف ا رصي — الخءلاب بن عمر كان فئد به، 

عليهف ا صلى ارمرل له فيقول مجي، إليه أفقر مر مجن أعمله فينولت ؛، ١١٥٠١١— وسلم 
الوما فخذء، سائل ولا مشرف غير وأنت، سيء المال عن-ا مجن جاعك إذا "خذه ت وملم 

(.r)"،iLuتشعه فلا 

هيمليثم رعته بعض ستعمل كان فقد - صه لذ ا رصي - عمر ذلك على ومحار 
~لم ومعليه لذ ا صلى ~ ارسول أن وبخرء به والانتفاع بأخذه أمره رده فإذا انمناء، 

وتصدق")؛(.فكل تسأل أن غير مجن "إذا؛ععليته له: قال 
وإباحتهابحلها جاء الختيغ، الشرع فإن المسألة تحريم ل العثليم المشديد هذا ومجع 

خمالة،~ عنه ف ا رضي — الهلال مخارق بن قيمة تحمل فقد حاجة، لذلك دعت، إذا 
لذا صلى ارٌول له فقال فيها، يسأله — ومحلم عليه لذ ا صلى ~ لذ ا رسول إل فحاء 
عليهلذ ا صلى ارّرل له ثال نم ، بهالكر فنأمجر الصدفة تأتينا حتى ا'أةم وسلم: عليه 

فحلت،ة حمالتحمل رجل ثلاثة: لأحد إلا تحل لا المسألة إن نيصة، "يا ومحلم: عليه ف ا 

. U١٣/.سلم محح ض اكووي شرح )١( 
ماجهوابن ١، • t ١ رمم لاكاس، ايالث كرامة باب الزكاة، "محاب ، VY •/yملم أخرجه )٢( 

. ١٨٤٣رنم يلهرض، ص ال، س الزكاة، أبواب 
 )T( الشح . ١  ٤٧٣رنم ماله، غ؛ر س هجا ف ا اسنا. س ب1ب الزكاة، كاب الخاري، أخرجهTTwIr،

.١ • ٤ ْ رنم محالة..، ض من أيلي لن الأط إباحة باب الزكاة، كاب ، ٧٢٣/٢رمحلم 
.١ • ٤ ْ رنم محالة.. غير من أءْلي لن الأخذ اباجة باب الزكاة، كاب ، ٧٢ UYسلم أخرجه )٤( 

-٧١-



الةالمل نحلت ماله اجتاحت جائحة اصايته ورجل بمسك، تم بمسها حتى المسألة له 
منثلاثة ينوم حى ناتة أصايته ورجل همش، مجن سدادا أو همش، مجن تدامجا بميج، حتى 
توامجابممب حتى الة المسله نحلت فاتة، فلأنا أصابت لتي تومجه؛ من الخحا)ا( ذوي 

صاحبهايأكلها نحتا ممة يا السألة من سواهن نما همش، مجن سدادا أو همس، مجن 
ئثا")آ(.
وانحروم،المائل اء لعهلصفاتهم من أن وذكر الشن، هماده على تعال ف ا وأثنى 

حقأهوايم ه.* مولوصفهم ثم وموزه جنات ئ اضن تعال؛ لف ا تال، 
[,١٩— ١٥— ]الخاريات واخرومه للماثل 

الشره مإذا , علوعا خالق الإنمان >ؤإن المالن: صفات ذكر ي تعال وتال 
دالمون.صلاتهم على مم الدين . إلا . محوعاالخم ه موإذا . جزوعا
ا-ْآ[.]٩ المعارج واغروه للمائل سلوم حق أهوالهم ق داليين 

ونهرهرده ففي الثديي، والفقر الملحة الحاجة للسؤال ينعه ر.ءا السائل أن وذلك 
نهرعدم إل — وسلم عليه لف ا صلى — محيا نيينا تعال لف ا أرسل. وقد مجصيته، زيادة 

لدمدأديّ_، وهذا ، ٤١• — زالضحى تنهره فلا المائل >ؤواما تعال؛ لف ا تال المائل، 
الذيلف ا مجال مجن ادوم المائل تمجهلي وأن المقيم، ١^، بهيا لسلق لهم وإرسال الأمة 

نادروأنتره أغناك مجن فإن بالقول عليه تغلظ ولا حنا ردا ترده أن فعليك وإلا أءهلاك، 
وإفقارك.إصائه على 

أهلبمض ممد يرمل الإعصار ينة ي الشهري الثلاثة واشراط العتل، ومجر —؛ متصور — الخحا )١( 
رخمالراالزنا، غ-هم الشهادات كصاتر عدلن محن مل الجمهرر. وتال الحديث، هن"ا اثاامر العلم، 

.١  ttIwمحلم صعح على الروي شرح الامحتماب. على الحا-يث< 
 )Y( ام ُأخرحهUYY/y ، ار\،،والمزمحدي ١، • ٤ ٤ رنم الة، المله نحل محن ياب الزكاة، كاب/ْ

حمالة.تحمل ،لن الميتة باب؛ الزكاة، كتاب 
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اكسصششالإرث:أرلأ:
ئهٍصد:

منفقتهءا؛ه نجب من وحاجة حاجته، لني بالكسب مأمور الحياة مذه ق الأنان 

دمرمحم•وأولاد زوجة من 
مهوالتمرف له مجاكه سينتهي وتحميله لجمعه الأنان يسعى الذي المال ومحذا 

صعي٠يدون فيتمالكه غيره إل المال هذا وضيتتئل ,بموته، 
للدولةأتكون التركا، عذء توزع كيفية ل والشعوب الأمم متاعج اختلقت ولقد 

القرابةيولاع جيع نملى عل ثم الميت، أترباء إل تنهّ_، أو والساكين، للفقرام سهلى أو 
الناسأصح نذللث، ضد أو النماء دون الرجال معلى أو الكبار، دون الصغار سعلى أم 

الجورمكانه وحل العدل قعل ذأّالقاصرة عقولهم ويحكمون أهوائهم، إل تحاكمون 
والنللم.

ادينا لنورصيه النعمة، به عليتا وأم وحل عر ف ا أكمله الذي العغليم الدين وهذا 
كلهالخير تيه التركة، توزيع ل عثليما تشريعا يشرع الثللم ورغر العدل بإتامة جاء 

تعال.س ا شاء إن ذللث بيان محياني كما والخاصة، العامة والمصلحة 

دلتومجا الكريم، القرأن ق ومثتقاتها رورث، مادة أناول هذا عن الحديث ونل 

ال*انيتمن عليه 
والآرضمجالسموات مراث والأرض: للسموات وجل عز ف ا وراثة - ١ 

الوارثون^ونحن وممث نحم لحن ؤوإjا .١[، - الحديد ، ١٨-.عمران ]ال 
٤['٠ - ]مريم ثرجموزه ولي؛-ا علها وض الأرض لرث تحن ؤإلا [، ٢٣- ]الحجر 
•وتعال سبحانه ف ا إل ورجوعهم وإفالهم أهلها بإماتة وذللك 



الكارين:ب وتمكنهم الأرض اكالحض ف ا صاد وراثة - ٢
١[،٠ ه - ]الأنساء المالخوزه عنائي الآرءفىيرثها الدكران بمد محن الزيور ق كننا 
١[، ٢٨- ]الأعراف للمهفزه والعالة عساله من يشاء من يورثها ف الأرض ون 

ضعفونكانوا الذين القوم ^وأوريا ٨[، - ]الدخان آخريزه ؤوأورداها؛رمحا 
[.١٣٧- ]الأعراف لهاه باركا الي ومحغاربها الأرض مغارق 
ويرثيجوغفا تعال: س ا تال انال، دون والفضيلة واللك والعلم اكوة وراثآ ~ ٣ 

١[.٦ - ]النمل داوذه ملٍمالأ ٦[، - ]مريم بمةوبه ل آض 
—المي أن الصحيح ل ثيت لما عاما؛ اللفغل كون *ع الوراثة عذْ من المال وانثناء 

١(.صدثة") تركا ما نورث، "لا تال: — وسلم عله ف ا صلى 
النمرة،ميراث على وتا لدنك من ل »ؤفهب توله: خمل صن هدا "وعلى 

قأي داوله ليمان مؤوورث تعال: ه كقولي٠ةوبه آل من ^ويرث تال: ولهدا 
كئربدلك الأخبار ل كان ولما بدلك، إخوته بئن من خصه لما المال ؤ، كان لو إذ المرة، 

فانية")؟(.

وأورياالهدى عومى آتنا >ؤولةد تعال: توله فيها جاء وتد التوراة، وراثة ~ ٤ 
[.٠٣- ]غاز الكت١به إمرايل بي 

تركناما نورث لا وسلم• عليه ف ١ صلى النم زل باب الغراثض، كاب العاري، أخرجه )١، 
الغي،جكم باب والمر، الجهاد كاب ، ١  twwItوملم ، ١ ا/ْ ٢ الغتح  ٦١٧٢ رنم صدتة" 

الأسا،معاشر نحن صحيح: بإناد الرمحذي عند رواية ول كم: اين الحاتنل تال ، ١٧٠٧رقم 
قالأحده، فلم الزمذ.ي صتن ق الحديث، هدا عن بحت وقد ، ١ ١ م/١ كم ابن مم ٠ تورث لا 

نورث(لا الأساء معاشر )نحن باغغل; رءير>م الأصول أعل كنم، ق اشتهر ما وأما جحر: ابن 
.٢ الماري فنح . )نحن( لمثل؛ بخصوص كذلل؛، وعر الأئمة، من بهاعة أنكرْ نني 

.م/اااكم اين تقم )٢( 
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ممثو/غطه^ي:أولا 

ومحللم:وجهل ثر ؤ - وسلم عليه لف ا صلى ~ مد محتا بمثأ تل الناس كان لقد 
عليهاللئضاء الإسلام جاء الي الجاهالية، أمرر س ذلك ومر والزنا والقتل لف با الاشراك 
آياتهعليهم بملو •يهم ولا ومالآمتي و بمث الذي >ؤهو تعال: لف ا تال وإزالتها، 
-]الج،مأ مزه ضلال لفي قل ص كاوا وإن واصة الكاب ويعلمهم ويزكهم 

•]٢

وسائروالمعاملات المادات ق عنها وحل عر لف ا أخلرنا كما عامة الجاهلية وهده 
ندر.ما إلا الأخلاق 

كلمجن واكتازها الأموال جمع على الثديي حرصهم الجاهلية أخلانهم ومن 
إمحلمامعلى بعضا بعضهم محض ولا إكرامه، وعدم ه مجالبأخذ الضم نيهيترن طريق، 

شيئا،لأحد التراث محن يقون نلأ شديدا أكلا الميراث يأكلون بل وضساءدتبم، المسكين 
تلجاضونولا الحم تكرمون لا ل وكلأ تعالى: قالاض أكلاشديدا، اكلونة حيث 

]الممياه حما المال ونحون لئارلإ( أكلا الواث)ا( وتأكلون المكن. طعام على 
يلاقيلا كان ممن المسميان ولا الماء يورثرن لا حامالمهم ق كانوا حيث، ٢[، ٠ - ١ ٧ 

الحروب)"؟(•ق يقاتل دلا اليد 
عغلمانظاما نشرع القللم، على والقضاء الخيل بإتامجة الحيف الإسلام فجاء 

الوراثةأصل ؤا يستوون والماء الرحال أن ب وجل عز لف احكم له، همحل لا للتوارث 

الرازيتمم روحا•. نحا، نحر: المضومأ، الواو من تدل والتاء وراث، ارارث> الأمل )١( 
.\NXh\

.٤ ْ ٤ المغردات الجمع. اللز: أمل )٢( 
)'ا(ممءالْلميه/اآ.
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سب<،ا يجوسمكم الظهر الأصم إل تعال ف ا أضافها يها والاعتناء الوصية عدء وكظيم 
؛الأولادالاعتاء وحرب إل ترشد عامة أنها إلا الأولاد الوصية.مراث ض تطق ومع 

١(•الأص جع ل محهم والدل 
الأمإنهحفل ضل >ؤلاوذكر قوله: الأولاد ل الوصية سْ رجل عز ف ا ين ثم 
•عقليا)"؛؟( لحكم الأنثى نملي ما صعقي الابن بعلي [، ١١."]التساء 

حالةول الاجتماع حالة ي — ا1ثونى يمان — التات ميراث تعال ف ا ذكر ثم 
هالهاراحدْ كانت وإن ياترك ثلثا فلهن المن فوق ساء كن ؤران بقول؛ الانفراد 
محنالفروع مثراث وجل عز ذ ا ين الأية محن الجزء عدا نفي ١[، ١ - ]الماء ه الصف 

•والمات)"؛؟( التئن 

سا تال والأمهات، الأباء مجن الأصول ميراث تعال ف ا ذكر الفروع مئراث بمي• نم 
ولدله يكن لر ولد له كان إن ترك تما السدس *يهما واحد لكل ؤولآيويه تعال؛ 
الدسه.فلامه إخوة له كان فإن اكلث فلأمه أيواْ وورثه 

أنهتعال ف ا أخير وللأصول، للفروع وجل عر ف ا كنات ل المنير انميب وهدا 
نمال:ف ا تال وصية)؛(، أو دين محن الست، تعلق؛!.،؛؛ مجا يستوفى أن بع،- لهم يملى إنما 

١[.١ - ]الماء ديزه أو بها يوصى وصحة بمد >ؤسم 
إلتهتدي لا ة عقليلحكم ومحتفاوتة مختلفة، تعال ف ا يرعها الي الأتمية وهده 

أوكلأو الوجه، هازا غير على الشمعة كانت، لو أن للإنان بخْلر وتل- العقول، إدراكها 

.)ا(فتحالاديأا/ا
.٩ ص٩ تعال، ف ا شاء إن اياله هد• عن الخل-ين، محاني )٢( 
العرائض.كنب ؤأ سن إالراردث، الخاصة الأحكام ممميل )٣( 
حدة.على ا منهمواحل. كل تملا، حموالوصية الدين عن اف شاء إن الحديث محاني )٤( 
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يرىلما بمض على ورثته بمض ممضيل بحب إنه إذ ه، نفالورث إل تحددعا ل الأمر 
مذهشرع الذي سال ف ا ولكن ذلك.. ونحو يامرء وتيامه اكن؛ا ق ه لنقعه من 

؛ر.ءاتحيهل.ممالخهم، لا وعقوإنم خلقه، ّءمالح أعلم الوجه هذا على ومعها الأحكام، 
الضرةماز أنه ُثمء ل اعتقدوا ثر.ءا الضرة، عئن وعر لهم صاغ أنه شيء ؤا اعتقدوا 
لهموتررْ الأمر بهذا عياله وتعال سيحانه ف ا أعلم لدلك ١(، ر المالحة عقن ويكون 

الوابمازكم ^آباؤكم ت ال اذتمتال ^١"-؛،، مجن والأصول الفروع نصيب ذكر بمد 
اليراثمن ونمينهم حقهم نأعطرهم ١[، ١ - ]الماء لنماه لكم ا؛لرب، أيهم تدرون 
أخراكم)؟(،وآجل دباكم عاجل ل نفعا لكم وأشد أدنى أيهم تعلمون لا يإنكم 
فا مجن يريضة نهر محالفته وعدم يتفيدء وذلك به والممديق بدلك الإيمان عليكم نحب 

•[ ١١~ اء زالتفره ا من ؤفريُدة بها ألرمكم تعال 
بمفتانختمها الأية هن■، ل والأصول الفروع ميراث وجل عز فه ا محن أن وبمد 

دل-ْالتقسيم هدا لأن حكٍماه؛ علما كان ه ا ٠^١٥ وعلان جل صفاته مجن عنليتن 
وهر، الص—١٤مجن عة القهده ز لر.يما عا سحانه نهو شيء، بكل العليم نصه الأنصبة 
الخيرمحها الواريث لهده تعال مته فقالأحسن، الأصلح محو إلا.يما يأمر لا حكيم 'بحانه 

وعلا)")(.جل الحكيم العليم ف ا من صادرة لأنها السليمة؛ والصاخ 
محمض،بعضه امحتمع تربعل الي العلاقات أترى مجن الزوجية العلاقة كانت، وئا 

الرابملةمذء اض لن.لك عقليما، حرصا وتقويها بها الاعتاء على الإسلام حرص وكان 
الأخر،الهلرف مجال ل ونمسا حقا للأخر إن فالزوجين، أحد مجون بم،- حتى قوية 

. YYo؟/الرازي تمم )١( 

٠ ia/aالخلري تمهر )٢، 
. YY\'/،"الرازي مم )٣( 
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ومذاالنوني، زوجها مال ؤ، حق ولاروحة التوناة، زوجته مال في، حق له فالزوج 
باعتاربه، والاعتناء الأخر مجال على الحرص إل الزوجض مجن كلأ يلغ الخكم التشريع 

زوجتهمجن يرث الزوج أد الخكيم الشرع مجن الاعتناء عدا على ويدلنا حقا، نه له أن 
وإنماا، مجهللنحرمجان حجب مجنهعا أحد بحجب أن يمكن لا الأحوال جمح في( مجته وترث 

تركما لمف »ؤولكم تعال؛ ف ا نال الولد، وجرد مع نقصان حجب يحجان 
وصيةبمد من تركن مما الربع يلكم ولد ين كان ولد عن يكن لر إن أزواجكم 

فلهنولد لكم كان جان ولد لكم إن،ريكن ركنم ثما الربع وعن أودين بها يوصن 
١[.٢ - زايساء ديزه أو يها توصون وصا بمد من تركتم مما الثمن 

مجنبحال الشاركة وعدم اص الاختصطى دلالة و"لهن" تقديم"لكم" ري 
•وفقر ضيق في، أم وصعة غنى في، الزوجة أو الزوج أكان مراء الأحوال، 
ايوثىلزوجها يكن لر إن الربع وعر - ايراث من انميب مذا الزوجة إعطاء ول 

اليللمرأة الإسلام الدلالة أعغلم ذلك في؛ - ولد له كان إن الثمن أو وك.، 
الإسلامغأءهلا>ا زوجها، مجال من سي،ء في، لها حغل لا أنه ورأوا الجاهلية، أعل أعانها 

الراءفي، زوجها مشاركة عالي لها أة مجكانذلك في، ولعل لها، ملكا وجعله الحق عن"ا 
أولاده.وترية معادنه على وحرصها والضراء 

دينص مجنهما تا اليعلى محا نماء بعد يكون إنما والزوجة للزوج انحيب وهدا 
أوديزه،ا يهومحايومحيق بمد ^من الزوجة؛ حير ؤ، تعال اف تال وصيته، وتنفيذ 

مواء،ذلك ل الكل، ديد،ه، أو <ها توصون وصؤاز بمد ؤس الزوج؛ حمح، ل تحال وتال 
العد.ل،هدا اعغلم لها متهما، كل وصية وإنفاذ الزوج، دين وقضاء الزوجة دين قضاء 

مموالأزواج والأمجهات والأياء الأولاد ص ضييهم وحل عز ا'ذ ذكر الدين وهؤلاء 
بعدبأني ئم حرمان،عللتا، حجب مجنهم أحد بحجج، لا الأحوال، جمح في، الوارثون 
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تبشروط يرثون *اتهم لأم أو لأب أو أشناء كانوا مراء الت، إخوة الرنة ز عولأء 
أو١( كلالة) يورث رجل كان ^وإد تعال: اف تال الفراص، كتب س واضعها مل 

يهمذللث من أكر كانوا فإن دس المهما واحد فلكل أحث أو أخ ولي اءرأْ 
أختأو أخ وله ثراءة؛ لذلك دل كما لأم، الأخوة ميراث وهدا اكالث،ي< ق هركاء 

رجالاإحوة كانوا >ؤوإن الماء: ّمرة أخر ق الأخوة شة ص ممال وتال لأم")"؟(، 
[.١٧٦- ]الماء الآر؛ي؛نه حقد ،حل ونماء 
ولمسلأم، والأخوة لأب إو الأشقاء الأخوة ميراث ض العلم أهل ذكرها زوق، ومحاك 

يانها.مرصع هذا 

معوصته نفذ وأن دين، مجن المن على مجا بمتتى أن وجل عز ف ا أرحب وكما 
نمال:ف ١ نال الإخوة، مع نكذلمك الأزواج أو الأصول أو الفروع من الوارث كون 
١[.٢ - ]الماء نضاره غر دين أو بها يوصى وصٍة بمد ؤس 

للماصنمال ف ا من عهد فهي بها، العمل يجب نمال ف ا محن الأحكام وهذه 
وختمهاذه، ا ؤيوصٍكم يتوله: الأنين اتين هنمال ف ا دأ فلعظمتها بها، ألزمهم 
به.دأ لما -اكدا ١[، ٢ - ]الماء ذي ا هن >ؤوصاي بقوله: 

عزف ا أكد والمعهود المألوف خلاف على نمال ف ا مجن التقسيم هذا كان ولما 
ختمؤا شأنه حل نقال والترهيب، بالترغيب مخالفته وعدم به العمل صرورة وجل 

مجنوء-م، ~ عته ف ا رصي - انمديق بكر ابر ذلك نال والد، ولا ه لولد لا من الكلالة: )١( 
بحطالذي وهر الإكليل، من مشممة رص اللف، وجمهور الأربعة الأئمة زل وهر انمحابة، 

كنمابن، م تقيروى• ولا أصول لا حراشه مجن أول من ات هنوالمراد حوانه، من بالرأس 

.٤ ٦ ا/• كض تمهرابن اذصه. رصي وثاص أبي بن معد ومنهم اللف، بعض زاط وص )٢( 
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سحاتهنهو [، ١٢"واكاء حكٍمه عالؤم ف ^وا الواريث؛ آيات من الثانية الأية 
تعالس ا محالة أراد أو نعل أو ينول خالف من أمر عليه يخفى لا عليم 'ثمء بكل 

أرادبل الميراث ق به وألزم ونصه، تعال ف ا شرمه ما تطبيق وعدم أدامرْ .ءخ١كة 
شيءعلمه بخفي لا ه ا ون وتعال صبحانه ذ ا علم صعة وُع والشيهلان، الوى اتباع 

أمره،وخالف عصاه مجن على حليم فإنه ٠[ ~ عمران ]آل الماءه ولا'ق الأرض ؤإ 
دابةمن ظهرما على ترك محا كسوا بما الناس ف ا يواخد ؤولو بالمربه، ساجله لا 

-]فاطر يصيره بمائه كان ف ا يان أجلهم جاء  ١٥١٠مس اجل إل يؤخرهم ولكن 
له،محير فهو اب وأنورجع تاب فإن إليه، ويرجع يتوب حى للإنسان يمهل بل [، ٥٤ 

انمادعلى أصر بل بمب ب ومن جبعا، الذنوب يغفر وعر واسعة، وجل عز ف ا ورخمة 
إنلم وأطم • بملمون لا حؤث ص ؤسدرس| عقليم، خطر على فهر والخالفة 

لالقاومإ؛-ْ؛[.كدي،صزه 
محعثلماال تعتال ونجاوزعا، تعديها يحرم حدود وحل عز ف ا من الأحكام وهدم 

ابهوالهمل الحدود هذه بامتثال تام نمن سب< ا حدود >ؤتالك العد: بأداة الأمر هدا 
يدخلهتعال ف ا فإن ورسوله ف طاعة ذللث وفعل يستحق محا جح وارث كل بإءْلاء 
لفا يْلع ؤوم>، تعال ف ا أمر امتئال على له جزاء ار الأنهتحتها من تجري جنات 

(ه٠٦الئلالفوز وذلك يها خالدين الألهاد تحتها من نجري جنات يدخله ورسوله 
فوزافاز فند مال لذ ا أمر باتياع هواه وخالف الشيهلان عصى فمن [، ١٣"]النساء 
وجز.عز ف ا مرضاة على لحصوله عغليما 

يراهاتاعا ومنع فأععلى زيادة، أو بنقص وتعداها الحدود هده خالف مجن وأما 
ارانيدخله تعال س ا فإن ومجلمم، عليه س ا صلى رمحوله به وأمر به س ا أمجر مجا فعصى 
عذابلغيره لا له ذلك وفوقا وجل، عز ف ا شرع مجا مخاكة على له عتابا فيها خالدا 
بممنؤومن العذاب، ي يإهانته عوما لها امتهانا الحدود بهذه انمل ترك فكما ُهين، 
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١[.٤ - ]الماء مهيره عياب وله لها خالدا نارا يدخله حدوده وفذ ويمول ه ا
حدوده،وتعدي وجل عز ف ا أحكام ءلاكأ من شديد تحذير المقلمة الأية هذه ول 

بحكمنمدل وجل م ف ا شرع ما مخالمة ض بجرؤ كف الوهمي، محذا يندر س نأين 
فا حكم مجن أول الشر أحكام أن يرى ر.ء—ا يل وأءواء*م، المر أحكام تعال س ا 

ب>ؤرمن أليم، بمدانم، نشرهم الممر، ومجواكة والمملور الميل على لاشتمالها تعال 
٤[.٤ - ]المالئة الكايروزه محم ٥^ ف ا انزل بما بجكم 

اصالنعلى وجل عز ف ا بمنى المواريث أحكام محنتا الي الماء مجورة آخر ول 
الدنيال انعه لمن الخظيم والخئر والنور الهدى من فيه لما الخثليم القرآن عذا يانزال كلهم 

ميماهنورا إلكم وألزكا ربكم من برمان جاءكم قد اياس أيها زيا والاخرة: 
[.١٧٤]الماء-

ليذلعلى سيحازيه تعال ذ ا فإن أوامجره جميع وامتثل به واعتصم لف يا آمن فمن 
ؤiآم١مه، اعوجاج لا واضح مستقيم صرامحل على وجعله وعلا حل رحمته ل بإدخاله 

صراطاإلمه ويهديهم وكل مه رحة ل لمدخلهم به واعتصموا لف با آمرا الدين 
[.١٧٠~ ]الماء متقيماه 

بمدذكر م ننقط، الموتن م نوجز عز لف ا وذكر (، ١ التقسيم) تقتضي ما أو 
الماء.محوره مجن آية آخر ل الوارين، أيان مجن الثالتة الأية ذللث 

والكافرينبالمتافضن تعريض - أعلم لف وا - نه ضدهم ذكر دون الموتن وذكر 
لثذلومجن ومحلمم، عليه لف ا صلى رمحرله به وأمرهم به تعال لذ ا أمرهم مجا خالفوا الذين 

الئ١ذايكل ولر بنفسه، نسمتها تول هوالذي تعال لف اأن *ع المواريث، أمجر ل مخالفتهم 

ْ/\،أْالدرر نقلم )١( 
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بجميعانحط سيء، بكل ل؛ الخا ،^^٠ ا>ؤم محمد يا ؤيطمطث،ؤ< خلته من أحد إل 
ايراث.أمر من يهمكم مما >ؤشكمب< خك 

—ف ا رسول نآتاني مرصت نال؛ ~ عنيما ف ا رصي — ف همدا بن جابر عن 
عليصب ثم لوصا علي، غأغمي ماثن، بموداتي بكر وأر ~ وسلم عله ف ا صلى 

حتىشجا علي يرد ئلم مال ل أتضي كيف ف ا رسول يا تلت؛ يانقت، وصرته مجن 
١(.بميكم...ه) ف ا قل >ؤيسهمااك الواريث أية نزلت 

—صه س ا رصي — الراء قس بالواريثا)أ(، بملق قيما نزلت، آية آخر الأيأ وعدْ 

•)٢١( >ؤيسممتوناكه نزلت آية وآخر براءة، نزلت سورة خر ا نال• 
سا >ؤقل لأب، والأخوة الأشقاء الأخوة ميراث، الأية هذه ل نمال ف ا ذكر 

ومريرك يا نٌف فلها أخت وله ولد له لوس هلك امرؤ إن الكلالة)؛( و ميكم 
١[. ٧٦- ]الماء ترده مما اكلئان يلهما اكي كانتا فان ولد خا يكن ب إن يرثها 

لاتت، أولاد مجن والإناث الذ.كرر اجتماع ل الخكم وجل عر ف ا ين وكما 
اثوالإنالذكور اجتماع حكم وجل عز فه ا ذكر المواريث آيات س الأول الأية صدر 

الآلح؛نه•حظ هثل فللذكر ونماء رجالا إخوة كانوا وورن لأخوة اص 

رنم٢رلأدكمه ل ف ا ؤيوصءكم باب الماء، صورة نمير التمم، كنامبم، اليخاري، اخرحه ( ١ ) 
١ ٦١٦رنم احلألة، مراُث، باب الغرام، كاسم،  isyrtirوطم ، ٢iWaاكح  ٠٧٧

.الاديد/ْ'ايتح )٢( 
لمومf؟،  ٦٧/٨الماري فتح  ٤٦٠٠رنم سثغترنالثاه ؤيباب النمير، كنامبم، الخاري، أخرجه )٢١( 

rrvir  ،١  ٦١٨رقم الكلالة، آية أنزلت، آ،أ آخر بام، الغرص، كتاب ١.
لأنأيضا؛ التأمل س بالنص له واك لا وس الترآل،، بنص له ول لا لمن الكلالة اي، بنتؤ الآ،ة مدء )٤( 

ا/مأوْ.كلير نميرابن لهاءؤرا>ث،. لمس بل وجودالواك، •ع الصف لهالابمرض الآخ-ت، 
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ومدىم علعلى الناس يكون حتى وتوضيحها الأحكام عذ0 وجل عز ف ا وسن 
الأهواءياباع تقيم الم—انملريق عن ونزاع؛يضلوا خلاف الناس يئن بحمل لئلا وبمّنرة 

فأنتملكم، ف ا من اليان نهدا صلواه، أن لكم ه ا ،ؤدٍن الأساع وترك ويالأيتداع 
وعليمه مبيسل •ممن عليم تحال ف ا فإن مخالفته وعدم به السل ماجآكم به، االقصودون 

١[. ٧٦- ]الماء ^ فيء يكل ف روا يخالفه، .ممن 
إذاأنه لأممهم وتهلسا الفقراء لكسر جرا وجل عز ف ا شرعها الي الأحكام ومن 

أوالشامي أو ارب، الأتمجن وكان الارث مجن شجا يستحق لا مجن البت، مجال تسعة حضر 
اليائسون وعم يأخذ، وهذا يأخذ هذا رأوا إذا مجته شيء إل تتوثا أنفسهم فإن الاكين 

ئوبلمملمر ندب،)١( أمجر — الرحيم الرووف وعر ~ وجل عز ف ا فأم يملونه، شيء 
وأنعليهم، وصدنة بهم برا يكون الوسعل مجن شيما المال عذا مجن يملوا أن هؤلاء 

والناسالقربمى أولوا القسمة حضر ءؤولذا القول)"؟(، ل معهم بملئف وأن يعرموا، 
ليتالأية وهذه ٨[، — ]الماء •عووياب الولأ يم ولولوا منه فارزلوهم والمساكلحن 

فا رصي عياس بن ف عبئا ؛، JJJbتال وتد محكمة، عي بل وخة، مجت
ؤابحل• محالفتها مجن والتحذير بها العمل ووجوب وأهعهها الأحكام هذه ولعنلمة 

مواضع:ثمابة ل ف( زا الجلالة كغل ذكر الإرث، تقسيم عن تحديت، الي الأيات هذه 

الزكا)، اسحتاتا لكان فرضا كان لو لأنه الدب، على هدا أن "والصحيح الترطي؛ قال )١٢ 
لكازعومم، م؛اتضللحكمة وذلك بحهول، والار سلوم الجهمح، لأحد )، ومشاركة 
•سيرالةرضْ/آل والتتاطع 

.١ y/، المعدي رممسم ا/اء<ا، كمر ابن تمم )٢( 
المربىأولوا التسعة حضر ؤوإذا وحل؛ عز ف ا نول  ٠٣٠باالتمهر، ك؛ام، الخاري، أخرجه )٣( 

. yiy/aاكح . ٤٠٧٦رنم والماكزه والماس 
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حكؤماه،علما كان  ١٠٥ ون ج، ١ س ؤءري3دة و ه ١ ؤيوصم؛كم 
ها ؤيةس الكلألأه، و بميكم  ٠٥ا حااءمه<، عائم  ٠٥^وا شؤ<، ١ من ؤوصة 

عبيره.همء يكل  ٠٥وا صلوا أن لك»إ 
الحهرمحها وجل م ف ا أحكام أن كلهم لأناس عظيم تمحه الثلاث الايات عذْ وي 

٠٥ا »ؤإن ٠إ الJاريصمة منها أية كل وحل م ف ا ختم لذلك دل التام والعدل العقليم 
حاولنمهما عسره، ييء يكل ف ووا حلهره، عسر ه ^وا حكؤماه، علها كان 

الذيتعال ف ا لأن مطلتا؛ ذلك لهر بحمل الأحكام،لن هذ، العدل,ساكة ايتغاء الناس 
الأحكامعذْ نرض الذي هو ويممعه ان الأنيصلح وما شيء، بكل اكللق العلم له 

بها.وألزمنا 

منكل ل الأيات محل-ار مو كما عامة وجل عز لذ ا شرعها الي الأحكام ومحده 
علىأخرى موص دلت ند العموم عذا أن إلا المال يدا ل حق *لموريته مالأ وترك مات 

٠قف^سصه 

وسلم؛عليه لذ ا صلى الني لقول يورثون؛ لا ~ والسلام الصلاة عليهم ~ غالأنياء 
شنبمتهم تعال لذ ا أن إرلهم عدم مجن الخكمة ولعل (، ١ صدتأ") تركتا ما نورث لا ا 

لاامامحرعيه^قل تعال: كاتال أجرا، ذلك على لايأخيوا أن وأمرهم اك، رّ
الصلاةعليهم - الأنماء مجن وغيرهما وترح هود وتال [، ٢٣- ]الشورى أجراه 

المال•يعرا اتهم يفن لئلا يورثوا لا أن ل الخكمة نكانت ذلك، نحر — واللام 

•نحوبجي ض )١( 
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الأمحاء)'ا(•ناساءورثة الأساءالعالم وإنماورث لوارثهم)١(، 
غالماله ،ذ؛ُ ا-ولي ومردته منه ترث من حب على بحولة النقرس كانت وطئا 

والشغتةوهمتهم موالاتهم وعدم الكفار يغض مأمور والسلم بعده، س لاستعادتها 
فا حاذ من ئواذون والهوم ه يا ئومنون م»ا تحد >ؤلأ تعال: س ا تال علهم، 

الاّلأم.ممنعحاء لذلك [، ٢٢- ]امحادلة أبماءعم..ه أو آباءهم ولوكانوا ورسوله 
الذينؤأ\أيها نمال: ف ا نال والوالأة، الرئة لهذْ ضا والكار لم المض الخوارث 

-ة ]اكوبالإممازه على الكمر اميعوا إن أوفياء وإخوانكم آباءكم ممخدوا لا آمحوا 
٢٣.]

تالالكفر، على الملم طرى.ئل لا حس المم من الكار يرث لا المقابل ول 
لم")م(،الالكاز ولا الكام الملم يرث "لا وسلم: عف ف ١ صلى ذ ١ رسول 

الإرث")؛(.موانع من مانع الدين 'انامحلأف 
الضعيفةالفرس بمض عمدت يإذا تثريع، أي يماثله لا عنليم الإسلامي والشريع 

بشضينايلها الحيف الفرع نإن ْ( المورث) تشل ؤلربق عن الإرث استصعال إل 
يتولذلك ول دية، أو اص تممن بمه بحكم مجا تميد مع الميراث مجن فنعها تميعا 

•ا/ع ٢ اياري فتح )١( 
علىالممه فضل ؤ حاء ما اب باللم، كاب ١، ْ/آ؟ الرملبي من جزء محوا )٢، 

٤١٣٦ ١ رقم العلم، طلب، ملي ا-دث< ياب العلم، كاب ، OU/tداود وأيو ، ٢٦٨٢رقم المادة، 
ْ،ا/. ٢ الكح  ٦٧٦٤رقم الكافر، لم اليرث لا باب العرائض، كاب الخاري، أخرجه )٣( 

.١  ٤٦١ رقم العرائض، كاب  i\'<TTlrوملم 
.ا/'ا)٤(الذبالماتض 

الحديث•لعموم الإرث من مانعا بمتم فإنه الإرث الماتل قمل يكن ل( ولد حتى )ْ( 
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ساقق نكرة شيء ذ )١(' شيء الهراث من للقاتل لص ت وسلم عليه ف ا صلى المحي 
كثر-أد تل شيء أي محض لا أنه أي السلم)"؟(، تتقيد النفي 

ارمقأما ممط، بالأحرار خاص ١^^، منْ عليه دلت الذي التوارث يهدا وأيضا 

ولاايت، عن أجشئ ومو المميل لنلمكه شيقا ورث لو لأنه يورث، ولا يرن لا *إنه 
"...وسلم: عليه ف ا صلى الني لتول مللث)ٌا(؛ ولو يملك ولا له مجلك لا لأنه يورث 

التاع")؛(.يشترط أن إلا ياعه للذي فاله مال وله عدا ابماع ومن 
الردةلأواصر مريآ والمارة النسب مجن البت ثراية على التركة توزيع *غي ويعد 

الذيالأخر، خم على حريما مجنيا كلأ بجعل مما بعض بعضيا القرابة وربمذ وارحمه 

كأنالقية دون بالإراث القرابة بعض تحميص وؤ، حميعا، عليهم بال؛راث نفعه يعود 
يكانللأمر)٠(، وتفكك للقلوب تنار ذلك ل الأزواج، أو الأباء أو الأولاد ؤا تكون 

جميعا.ليهم التراث 

لا وبجنعهتضنها دون بجول مجا الين أقرباء للتركة؛،ن العادل التوزيع عذا ول 
نتسعوالأزاد، الهليقات ي؛ن الالية الفروق تقليل إل التوزيع مذا *تودي *ليلة، معينة أيد 

يهلرأأن عسى لما وعلاج الاتصالي للتوازن تحقيق ذلك ول ائال، بهذا الانتفاع دائرة 

الألاتي.رمحعه ، ٤٠٦٤رنم الأيناء ديات باب الديات، كاب ، ٦ ٩ /٢ ٤ داود أم اخرحه )١( 
٠ ٨٧رقم حاوي«ث، ، ٩٦الغرمحس؛/كتاب انمارثهلني، راخر-حه ، ١٧٧/٦الغليل إرواء 

.٢ ٢ _Y اكاير روضة العرم. التانل محن التفي —ياق، ئ، النكر؛ )٢( 
ؤ^ \Itالغاثض العذب )٣( 
والترمذي، ٤٩ْ/اكح ، ٢٣٧٩رنم ممر  ٠١يكون ارحل باب اتاة، المكاب الممحاري، أخرجه )٤( 

١اوٍوعباب:مامفياداعانمل،رتمااأا م/آاْ،كاب 
٠٢٤٠ولهريعأ عتيدة الاّلأم )٠( 
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١(.اختلال) من التوازن محذا على 

عليهف ا صلى — النتي أن الروابط عذْ تتويأ على الاصلأم حرص على يدل ومما 
ويرونهاالأخوة بملك يحوارتون كانوا والأمار، الهاجرين ض آخى عندما - وملم 
—والماء نسمههمه فآثوعم أممالكم عقدت ^والدين تمال؛ ذ ا تول عموم ي داخلة 

-والأنفال هئوه أوق يمضهم الأدحام ^وأولوا تحال: ف ا تول نزل يلما [، ٣٣
الوصيةوجراز والرنادة انمر ويمي التعاتدين، بئن ال؛راث نسخ [ ٧٥

توزيعأمداف محن عظيما عدنا — وسالم عليه ف ا صلى ~ الرصرل أوضح وتد 
ح—اءهعندمل — عته لد ا رضي "" وناص أيي بن معد حديث ل البتا أترياء على التركة 

مجاله،بجمئر يوصي أن فأراد به، أنز مرض مجن يعوده ~ وملم عليه ف ا صلى " "الرمرل 
خ؛راعنياء ولدك تركت إن إنلث، كمحر،  ۵١٥١١١وصلم: عله اف صلى الرمرل له نقال 

الماساا)م.ضرن عالة ص ن أص 
اجتماءءينتخْلرين قمى ند المجفليم التشريع بهيا تالاصلأم 

حربفيفر الالي الملغيان إل يودي الذي قليلة، معينة أيد ي الأموال تكيس — ١ 
الرأسمال.الظام )، وواضح ثناعر مو كا امحمع، في، الطتات 

الدينوالأقارب والأزواج والأيحاء الأياء جهود ص الأصرة أفراد جميع حرمان — ٢ 

واقهمدالواحد علي د/ المائع، م النامحمع، ي الإصلأم ادي الاقمالقنام مملمق أنر )١( 
• ٠٠ص، 

)'ا(ء؛حالاريآا/.آ.
وسالم،١، ا/أ ٢ الغتع  ٦٧٣٣رنم المات، ميراث اب باكرمض، كاب المائي، أخرجه )٣( 

اد-زءبمسح دربت 'ؤإنلئا'ا ولغئل.: ١،  ٦٢٨رنم باكلث، الوصية باب الوصية، كاب ، ١٢٠آ/• 
. ١٧٧/١ ملم صحيح على الثوري شرح صحيح. ا ركلاعوكرعا، 
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إلنمسرف ولا _، J_iالربفن مرلأء إل الركا نمرق يعص، بمضهم يربط 
لء الم أثره يقل لا معنى وعر للأتارب، الخرمان نكون والساك؛ن، الفقراء أو الدولة 

الالي)>(.الطياد م على يود ل( إن الخماعة 

. ٢٤ْوب عس الأ-لأم )١( 
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;سصثصظى:ى
إخوةالرمت-ين أن ناخر السالمين، ي—ين والتعاون التكاتف على الإسلام حث لقد 

الواقفحياته ؤ، السالم يمرض ت،و إذ وموازرته، وماعدص الآخر لنفع بعضهم يعي 
قالعبد مادام العيد عون ي تعال ف وا والعون، الساعية يد له يمد من إل فيها بحتاج 

ءونأخ؛ه)ا(.

إليه.بحتاجون ما إتراضهم هلويق عن انحناجين مولأء مساعدة الإسلام صرع وتد 
المعاونةتضل على الدالة والأحاديث الأيات عموم القرض تضيالة على دل وتد 

لعلكمالحير ؤواiعالوا تعال: ف ا كقول كريت٠ر٢،، وتقريح المسالم حاجة وقضاء 
لممص نرج من دّامت عليه لذ ا صلى الرصول وتول [، ٧٧~ ]الحج تملحوزه 

الق؛امة")'آ(.اسصهكربةءنكربيوم رج الدنبا كرب مجن كربة 
ونمالصبحانه ف ا يعبنه بل ذللث، ل حرج لا فإنه الاقتراض إل السلم احتاج فإذا 

توملم عليه ف ا صلى لف ١ رصول تال لحاجة، اقتراضه كان إذا الدين، هدا وفاء على 
أتلفهإتلافها يريد أخذها ومجن صه، ف ا أدى أدائها يريد الناس أموال أخن مجن 

الذ")؛(.

رنمالمرأن، تلأو؛ على اع الاجتمفضل باب والدعاء، الدكر كاب ٢، • ملم؛/٤٧أخرجه )١( 
.١ ٤ ٢ ْ رقم النم عر المر ل جاء ما باب الحيوي، كتاب ، ٢٦رالترمحن-ي؛/، ٢٦٩٩

.)آ(يلالآوطارْ/م\لمأ
،٩٧الفتح.ْ/٢ ٤  ٤٢رنم يله، ولا اللم الملم بمللم لا باب رلءل١لم، كاب الممحاري، أخرجه )٣( 

iU/،٢٦٩٩رنم التران تلأوت على الاجتماع فضل باب والدئء، الذكر كاب ٢، • وململم.
الغتح، ٢١٢٨٧رنم أداهعا، يريد الناس أموال اط س باب الاصتتراض، كاب البخاري، أخرجه )٤( 

. r\s\rالمني ٩ ٤ ١ ١ رقم أخمد الإمام وأخرجه ٠، ْ/أ 
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الشفقةإل الأغشاء ليدنع السصلمين، يخن والألمأ انحسأ يورث العفليم الخلق وهذا 
يالمال.وإعاكهم واغتاجغ، الفداء على 

بميموذلك المماصي حن يكون أن القرض على فعب الدين أداء ونت حل ؛إذا 
الرحمةله فإن تعال س ا وجه ايتناء ذلك فعل فمن (، ١ يالديزؤ االهلالة ل والشدة الغلغلة 

اعبإذا سمحا رجملأ س ا "رحم وسالم: عليه ف ا صلى ف ا رمحول تال تعال، ف ا من 
اثضى")أ(.وإذا اشترى وإذا 

ندبالعغليم الدين هذا فإن بمضه أو لديته وفاء يجد لا معسرا انلقترض كان فإذا 
أصلل زيادة بدون أموره تتيسر حتى وإمهاله عليه والصم العسر إ'غلار إل القرص؛ن 

أنإما القرض: ال نالدين حل إذا والعاصرة، الأول الجاهلية أهل فعل *ر كما الدين، 

تربي)"؟(•أن دإ*ا تقضي 
إذاعغلسعا أحرا بدلك له فإن فامحقهله بمصه أو كله المال رأس المقرض ترك إذا أما 
راندٍنرة إل كفلرة ذوعسرة كان ٠ؤوإن وجل• عز الله فال تعال، س النية اخلمن 

[.٢٨٠-]المرة صلموزه كمم إن لكم محو)!( صدقوا 

بحاله.تلق له'عاملة يإن الرياء، وعدم الماهللة عنه عرف من لكن الأصل، •ر •ادا )١( 
•٣،الفتح؛/اٌ ، ٢٠٧٦رنم السعوالشراء، ؤ( الهولة باب السرع، الممحاري،'محاب )٢(أخرجه 

.٦١•"t/ الترمذي صتن ، ١٣٢•رنم العم استتراض ؤ، جاء ما باب الموع، كتاب ق رالترمازي 
 )٣(jyJu  الفلم الترآن Tr\/\.
والأخرة.اادذا ن، خم لكل مامله يهي انمرم، يتمل نكرة، محا خم )٤( 
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منو'امت عله ف ا صلى ف ا رّول قال تال؛ ~ عنه ف ا رصي ~ قتادة أ|ي عن 
)١(.صه يضع أو معر عن قلممس القيامة يوم كرب محن ف ا نمه أن مرء 

كانممن رحل عن نجاوز تعال ف ا أن — ومحلم عليه ف ا صلى ~ الرسول وأخثر 
أنس ا لعل صه ضعاوز محمرا أتيت إذا لفتاه: يقول وكان الناس يداين كان لأته نلنا؛ 

صه)"؟(.ضعاوز ف ا نلقي صا، بمعاوز 
إخوانهماعدة ومحمالعقلمة، الأخلاق بهذْ العمل إل السالمإن أصياء أحرج غما 

الثدييوالهلع الجشع مه كثر زمن ل إياْ أءْلامم الذي ف ا مجال محن وإهراضهم 
الدنيا.حهيام جع ل والتانس 

المنالل شدد علته وحث الاثراض ل رف فكما وعدل، ومط دين والأملأم 
يرديهأن يجب الدين رنة ل امجانة فالدين ذلك، ل والاسراع الدين وفاء وجدب على 

-]النماء اعلهاب إل الأ•ائت تزدوا أن 1ءركم ف ا ران -مال: ف ا تال صاحب، إل 
٥٨.]

وبفعله،بقوله القضاء حسن أت ينم - وملم عليه ف ا صلى - الرمحول وكان 
عليهف ا صلى ف ا رمحرل نقال ه، اصحابيه ضز له، نأغلتل رجل؛تقاصاء جاءه نقد 

رسوليا قالوا: سه، محتل ستا أعهلره تال: ثم مجقالأ، الخق لصاحب فإن "دعوه وأاوإ: 
تضاءص.أحمنكم محركم نإن أعطوه، تال: نه، مجن أمحثل إلا نجد لا اث 

.١  ٠٦١٢رنم المر، إطار نغل باب الساتاة، كاب ١، ١  ٩٦١٣محلم أخرجه )١٢ 
ملمدروا• ، ١٢• الغتح ٢، •  ٧٨رنم مهرا، أطر محن  ١٣١١٠النوع، كاب الخاري، أخرجه )١١٢ 

.١ ٠ ٦  ١٢رنم المر، إظار يضل ياب الساتاة،  ١٩٠كا، ١ ١ مأ/آ٩ 
لمومْ/آْ، النتع ، ٦٢٦٢٩• رنم الإل اصممراض بامبم> الاستعراض، كاب( البخاري، أخرجه )٢٦( 

.١ ٦ • ١ رقم الغي، سملل تحريم »اب الساتاة،كاب ١،  ١٢٢"ا/ْ
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أخرفإن القرض، 1< يطالب لر وإن يوليه أن عليه وجب الدين أداء وك حن يإذا 
رذوصئكم محتم >ؤذان تعال: ف ا لنرل (؛ ١ لر) يا تهو عذر بدون وثه ل أداءه 

عليهف ا صلى الرسول وتال [، ٢٧٩- ]المرة ئظلموزه ولا تقللون لا أموالكم 
اكنيظلم")أ(."طل وطم: 

أداءمن ه تيلما وذللئ، ا، عقليمبلغا الدين أداء وجوب ل الإسلام تشديد ٠^ وتد 
الينعلى الصلاة عن بمنع ~ وملم عليه ف ا صالي ~ الرمول كان تقد الناس، حقوق 
لناوذل)٣(، صاحبكم على صلوا ويقول؛ وناء، لديه يترك ولر دين عليه الذي 

نلالحراءة،نه إل والوصل حياتهم ل الدين قضاء على وحثهم الناس لتحريض 
حتىبديته معلمه الومن نص 'انإن وسلم؛ عف ف ا صلى ف ا رسول تال الوت،)؛(، 

صه")ْ(.يقضى 

.ا>اّيللكٍاالترآن أحكام )١( 
لموم٦، ْ/ا الغتح ، ٢٤٠•رنم محللم، _ مهلل باب: الامقراض، كاب الخاري، أخرجه )٢( 

١١٩u/t ، ١ ٠ ٦ ٤ رنم الغي، مألل تحريم باب الساتاة، كاب.
١، Ufv/T"وسلم ، tVU/tاكح  ٢٢٩٨رنم الأين، باب الكفالة، كاب البخاري، أخرجه ( )٠٢

.١ ٦ ١ ٩ رنم نلورته، مالأ ترك من باب الفرائض، كاب 

وتأتيهالفتوح عليه تمال ف ا يبمتح اتا نل ~ وملم عليه ف ا صلى - منه النمل محذا وكان 
وكانلبن، من اليت، على محا بمي - ولم عليه ف ا صلى - كان نمد ذلك بمد أما الأموال، 

يدعر الحديث' نماؤه••" سلما لبن وعليه ري، قس أنفسهم، ص بالومتغا أول "أنا ،تول؛ 
الفترة.منه أول ل الساشن ا،لرجمن 

.٦ ا/. ١ ملم على الروي شرح )٤( 
،١٠٧٩رنم بدينه معلمة الومن نفس ماجاءأن باب الجنائز، كاب م/؟عمأ، الرءن.ي أخرجه 
.٢  ٤١٢٨رنم الدين، ب، اكشد.يل. الأحكام، أبواب ْ، ٧/٢ماجه وابن حسن، حديث، وتال؛ 
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وسلم: kJs-ف ا صلى ف ا رمحول *ال الجتأ، دخول وبض محنه حائلا محمى والدين 
كلثم أحهي م ثثل، ثم أخذ ثم ذ، ا محسل ل قل رجلا أن لو يده شي ا'والدي 

انضلمن اف سل ي والجهاد ١(، ليه") عته يقضى حتى الجنة دخل ما دين لعله 
هادةأم سن الدين، محوي والذنوب الخءلايا صاب عن يه س ا يكفر وأيها، الأعمال 

أنلم يذكر قيهم تام أنه ~ ومحلم عليه ف ا صلى ~ ف ا رمحول عن ~ عته ف ا صي ر~ 
ف،ا رسول يا يمال: رجل فنام الأعمال، أفضل ف ا مبوالأيمان ف ا محيل ي الجهاد 
علهس ا صالي ف ا رمول له فقال عي تكئر ف، ا محيل ق ثلت إن أرأيت 
رمولتال ثم مدبر، غر شل محب، صائر وأنت ف ا محييل ق تلت إن نمم، وملم: 

عيأتكمر ف، ا سبيل ي قلت إن أريت تال: قالت؟ كف ومحلم: عليه ف ا صلى ذ لا 
غرشل محب صابر وأنت نعم، وملم: عليه ف ا صلى لذ ا رمحول له فقال خهل١ي١ي؟ 

ذلك")؟(.ل تال - السلام عليه — جريل فإن الدين إلا مدير، 
صلاتهؤ( يدعو — لم ومسعليه لذ ا صلى " "لذ ا رسول كان وشدته الدين وليعلم 

ياتمي تما أكثر مجا نائل: له فقال والغرم"، الماثم من بلد أعوذ إني "اللهم يقول: 
فأخالفا')'آ(.ووعد فكذب، حدث غرم إذا الرجل "إن تال: الغرم؟ مجن لف ا رمحرل 

الشددالأذكام، أبواب »،، u/yماجه وابن  iXihlhالند ، ٢٢٠٠٦رنم أخمد الأمام أخرجه )١( 
.٢٤٣٨رنم والدين، 

الدين،إلا خ0أا،ا» كنرت ف ا سل ن، كل من باب الإمارة، كاب ، ١ ٠ • ١ م/ لم مأخرجه )٢( 
رنملبن، وعلمه ف ا سل ل u>، من باب الجهاد، كاب ، ٣٤أ/. ، ١  ٨٨٠رقم 

٣١٠٠.

كح، ٢٣٩٧الحديث رنم الدين، من اممحاذ من باب الامتراض، كاب الخاري، أخرجه )٣( 
الصلاة،ير ءن4 يستعاذ ما باب الصلاة، ومراصع الماجد كاب ٤، ١ ا/أ ومسلم ٦، ْ/> الباري 

. ٠٨٩رقم 
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وملم:عليه ف ا صلى لذ ا رسول تال تال: - صه لذ ا رصي - ريرة أيي وعن 
شيءإلاشيءمنه وعندي ثلاث لايمرعلي أن أحدذمامايسرني مثل ؤ، لوكان 

١(.لدين") أرصده 

للعبالماس أموال يأخذ من الشديدة والتحذيرات العثليمة الأوامر مذه من فأين 
هذاق الماس مجن السف عذا كنز وقد اصحايها، إل بأدائها يقوم لا و بها، والغاخرة 

افل،لذا ردهم عدم من خوفا امحامن إثراض عن الامقاع إل الأنماء ينع مما الزمن 
مجاأداء ل الشديد وتهاونهم ااقزصين مجن كير إعمال أسابه مجن الأغشاء مجن فالتقصير 

لاخدانهم•حقرق ص عليهم 
لصاحبه،ال الموصول مجن ومجانعا حائلا الممرض مجون بجعل لر العثليم الدين وهذا 

تعلققد حق الدين هذا لأن التركة، قمة قل الين، مجال مجن الدين بممحرج أن وجمب ال 
وفاته.قل الميت، بذمة 

لمرات أريع بذكرْ وأكده عليه وحث، الحكم هذا الكريم القرآن عغلم وقد 
١[،١ - اء ]المذيزه أو يها يوصم وص-ة بمد من المدس فلأنه ؤ.. آيتئن: 
تركتممما اكن ؤض يوص؛ثبهااوله•• وصية بمد ص y^، ى الربع وكم 

وصيةبمد من اكلث و شركاء فهم ؤ.. دبمزب.. أو لها توصون وصا د مبص 
١[.٢ - ]الماء ممات..ه غ،ر دين أو بها يوصى 

بدينيقر بأن وذللئؤ مجعا)آ(، والدين الوصية إل رامع الأية هذه ل عنه النهي والاصرار 
ذللث،.ونحو بالورثة ليضر يسترقه ب وهو دين باصتماء يغر أو بالورثة، ليضر عليه لمس 

مجاحهوابن ْ، ْ/ْ الفتح ، ٢٣٨٩رنم اكهرن أداء بام، الاستقراض، كام، العاري، أخرجه )١( 
. ٤١٨٤رنم يلمكربن، ل النعي، أبوامخ ، ٤١أ/ا

•٨ • ْ/ الترض تمم )٢( 

-٩٧ -



دين،من الست، على ما بمضي أن بج_، للورثة؛إنه بمصي إصرار ف يكن لر إذا أما 
إخوانهأو زوجاته أو الست، أولاد الررنة كان واء ومأض، أم ذكرا الستر كان سراء 

التعلمةالختوق مجن حق هو إذ كارا، أو صغارا هؤلاء إرث على مقدم فالدين وأخرص، 
سمتها.ئل امحتبماوْ يتم الوكة إ ١ سين) 

اكفين،ن عليها مقدم وهو الذكر، ق الدين على الوصية ندمتا الراصع >دْ وق 
ثانيا)"؟(.الوصية ثم أولا، فالدين إالإبمحاع)مآ(، وذلك 

بللأحدهما الوضع هذا ق أو فاليست، هدين، بمد ايراث أن الآيا٠ت، فمعنى 
معا)؛(.شاولهما 

إخراجهاكان عوض، ء؛ر مجن مجأخوذة كونها ل للمراث نسمة الوصية كانت وئا 

همنفرمحفإن الدين، بخ-لأن، للتفريط مفلتة هي كما أدارها فكان الورثة، على يثق مما 
إلالسارعة على يعشا — أعلم ذ وا — الدين على قدمت، فليلك أدائه، إل مجهلمة 

إخراجها)؛،(.

علىالوجود ق غانا ينع مجا فقدم الدين، وجود مجن أكثر الوصية وحري فإن وأيضا 
آعلم.ف وا ية3)٦(، مجا 

الدين٢" ررعا- سم وأجرة كفن س التجهم 'ونة - ١ خمة: التركأ سن اكلنأ الخغوؤ، )١( 
.^٣١ الماوب الإرث. - ْ الرب. - ٤ اسمي. الول الدين - ٣ رهن. له الذي 

الطريممر انقلي؛ الطري- جربر ابن ئهم الملم، أمل س كم ذلك على الابماع حكى )٢( 
. ٤٥٩/١كمر اين وتمهر  li^ا^

■١ '_U بالوصية يبملق مجا مميل - ف ا شاء إن — مجيأتي )٣( 
.٢  t/Y\أوقوي ونمير ، Y-v/t"للصاص الترآن اذكام )٤( 
.\ابم0يرالكشاف )ْ( 

.rtil\العريي لابن امTن )٦((حكام 

—٩٨ —



خلق،ممن كت؛ر على وتفضيله الأتان تكريم عن كنابه ق وجل عز س ا أخر لقد 
الطٍواتمن اعم ورزلنوالحر الير ق وحالتاهم ادم يي كرعنأ >ؤولقد مبحانه؛ تال 

.٧[.- ]الأمراء ^^ ٢٥٥خليا ممن كمحر على وئام 
وبجبالخلق، أصل ل نرق يتهما ليس إذ والأنثى، للذكر التكريم'عام و*ذا 

هوى.لخلق عالقة كان تم يمي. مي من لطفة يك أل! مدى. يرك أن الإيان 
الدكرالزومن خالق ؤوامم ٤[، -٠ ٣٦]القامة والآشب< الدكر الزوج؛ن منه فجمل 

آ؛-ه؛[.]المعم إذا لطمة من • والأش 
جابمن ا محتهتفاصل ولا الخلقة، أصل ق نرق والأنثى الذكر يلمس.سمن 

انمماتمحن — أنثى أو كان ذكرا — الأنان يكنسه يكون.مما التفاضل وإمما الأنانية، 
[.١٣— ]الححرات اتقاكمب< ه ا ع؛د أكرمكم >ؤإن الفاصلة، الخميلة 

التكريمموضع ا وجعلهممعا، الوالدين إل بالاحان أمجر الأملأم أن نجد ولذلك 
[،٣٦- اء ]المساحاناه الوالدين وبفا يه تشركوا ولا ه ا ؤأ.امدوا والممديرت 
[.٢٣- ]الأمراء إحاج وبالوالدن لاْ إلا تجدوا ألا ربك ؤ)لؤض 
اعتمامايا الأملأم جعل الرضاعة، وتب الحمل مدة مجن عانتا ند الأم أن و.ءا 
رعايتهاوحن بحقها، الأعمام رحومحا الأبناء لاعلأم عليها ،النم، وإحساناومديرا 

١[،٤ - ]لقمان ومزه على وما أمه حلته بوالديه الإنان ؤووصء؛ا وصحتها: 
-]الأحناف كرماه ووءدعءاه كرما أمه حكه احالل بوالديه الإنمان وووصجا 

١٠•]

من؟ثم تال: أمجك، تال: صحابي؟ بحسن الناس أحث، "مجن وسلم: عليه ف ا صلى لمقل 
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أمك")>(.هال: _؟ ثم تال: أمك، تال: _؟ نم تال: أمك، تال: 
عنومسوولة نفسها عن مزولة نهي المزولة، تحمل ز يشتركان والمرأة فالرجو 

امقالامدب.! عن ومجوول راع "كلكم زوجها، محت، عن ومزولة وأولادمحا، زوجها 
ئدالرأة رمته، عن متردل دم راع أهله ق والرجل رهمته، عن موئل لص راع 
مسوولوعر راِع سدْ مال ي والخادم رعتها، عن مزولة وص راعية، زوجها محتا 
رتمته")أ(•عن، موئل وكلكم راع فكلكم ربمته، عن 

والامتثال،الطاعة مجن يه نامت مجا على الثواب ا العظيالمزولة تلك على ويرب 

ذكرمن المالخامحتا من بممل ؤوس والمخالفة، المعصية من به هامت،  ١٠على والعقاب 
١[،٢ ٤ - اء ]اكقراه يظلمون ولا الجنمة يدخلون ؛اوكك مؤمن وهو أنش أو 

اجرممويجزيهم ية حاة فلحق موص وم أش أو ذكر ص صالخا عمل >ؤسم 
واياشاتايافمن ف، ا اتب >ؤوم[، ٩٧- ]الحل يعملوزه كانوا ما احن 

[.٧٣- ]الأحزاب والؤسارت،...ه المرسن على ف ا وبموب والشركان، والشركتي 
المنكر،عن والهي بالمعروف والأمر تعال ف ا إل بالدعوْ يكف الرجل أن وكما 

قكار دور مجن لها لما لئ،؛ ؛ذلمكلمة المرأة لئ، نكذلوإماله، تهم؛رء على ماسسا 

الفتح، ٠٩٧١رنم المعة، بحن الماص أحي من بامه الآدهم_،، كنامٍ، المخاري، اخرجي الخديث إ ر١ 
.٢٠٤٨رقم الوالدين، ير باب والاداب، والملة الر كاب ، ١ ٩ ٧ /٤ ٤ لم وم، ٤ . ١ / ١ ٠ 

الفتح، ٢٤٠٩رنم مسد، مالر ؤ، راع المد باما الاستقراض، كاب الممحاري، أخرجه الخدين، )٢( 
.١٨٢٩رنم العائل، الأمام نضيلة باب الإمارة، كاب ١، م/آْل وملم ْ/وا■، 



يأرون؛L_؛-،بمض ألياء سلهم والرسات ؤوالؤ،تون والتوجيه: الاصلاح 
أوكاكورموله ف ا ويطبمون الزكاة ويزنون الصلاة وشمون الكر عن وينهون 

[.٧١- ]التوبة ^ ۴٠٤٢عزيز ف ا ان ص ا سرمم 
للمرأةنه نرى العغلسمة، الدين ات واجبمن الكر عن والنهي بايروف نالأم 

ف.ا بإذن كله اءكع صلح لف ا دين على واسئات صلحت نإذا لورما، 
يئننرق ئد نمال طه ا أن إلا والجزاء؛ والجساب ، اإتكاليق,ار١ ق كالرجل نالرأة 

جعلهامالرأة أثهما، كل ومحيائف كاّب والعامحكي الجسمي التكوين ل والأنش الذكر 
الرجللف ا أعملي ينا وتربيتهم، بالأبناء والعناية والرضاعة للحمل موصعا وجل عز ف لا 

فمموالأولاد، الزوج على للإماق الرزق واكسات الأرض ل للمم ونشاهنا نوة 
جعلالذي >ؤمو بقوله: الرحال تعال لق ا خاطب ولذا والتكاتفه، التعاون بهذا الحياة 
ه:بقولاء الموخاطب ١[، ٠ — ]الملك متاكيهاه ق فامشوا ذلولأ الأرض لكم 

[.١٢٣- ]الأحزاب الأوليب< الجاهلية مرج يرجن ولا محوتكن و ؤر؟زلأ 
تميلامرأت؛ن شهادة وحل عز لف ا نحمل الميان، عليها يغلما بطيعتها فالرأة 

وامرأتانهرجل رجلتن يكونا ب وئ رجالكم ض يهؤذين ؤوا'-تشهدوا رحل، شهادة 
-]البقرة الأخرىب< إحداهما ليكو إحداهما ثضز أن الشهداء من ترضون ممن 

٢٨٢.]

لفا صلى — لف ا رمحسول خرج تال: — عنه لف ا رصي ~ الخيري ممد أيي وعن 
اءالممحعثر ايا نقال: الماء على نمر المملى، إل فهلر أو اصحى ل — وملم عليه 

اللعنتكثرن نال: ف؟ ا رسول بما وم فتلن: المار، أمل اك؛ر رأيتكن فإني تصدتن، 

وكا-ارالجماعة، الجمعة حضور كوحرب الماثل، يعص ذلك ص بخرج لكن الأصل، ص مدا )١( 
ونحوذلك.الجهاد، 



منالحازم الرجل بمب أذمب ودين عتل ناقمات من رأيت ما ، ١٠٣^وئكمرن 
مثلالمرأة شهادة ألص نال: ذ؟ ا رّرل يا وعقلتا دينا نقصان وما تلن: إحداكن! 

صرلر حاضت إذا ألص عقلها، نقصان قال: بلى، تلن; الرجل؟ يهادة نصف 
دثها")ا(.نقصان من غذلك تال: بلى، تلن: ولرتمم؟ 

أنواعالناس جمح لها يحعل الأنثى لأن النقص؛ ذلك اجار على بجح كأنه والخلمح، 
فصالالذكر بخلاف الأنوثة عو الذي الخلقي النقص لجر عر إنما وذلك والحلي، الزينة 

فرالخصام ق ومو الخل—٠٠ ق بمثأ ؤاا؛ض دبجرْ، الحلي عن يكفيه ذكررته 
[.١٨]الزخرف-متيه")0 
أصلمجن لأنه بهن؛ الأ-تهزاء أو ذلك، على لومهن النقص بذكر القصود وليس 

علىالعذاب رتب ولهذا بهن، الأنتان مجن تحذيرا النقص على التنثيه المقصود لكن الخلقة، 
القص)م(.على لا اللعن وكثرة الكمران مجن ذكر مجا 

أكلالرجل جعل وفضلا، مجته مة الماللة، الحكمة له الذي وتعال صمحانه ف وا 
الناأرما ؤر،وبهم، مختصة المرة كانتر ولجذا والشحاعة]؛[، والقرة العقل ل المرأة مجن 
الامجامجاوكذا ١[، • ٩ - ]يرمغ، المرىب< أمل س إلهم نوحي رجالا إلا للك محن 

ذلك)٠[.وتحر النكاح ل والرلأيه الكرى 

لموم، ٤ • /٠ ١ النتع ، ١ ٣ ٠ ٤ رنم الصوم، الخاثض ترك ياُءإ الخض، الممحاري،'محام، (خرجه )١( 
. ١٢٩رنم ١اهااءات، بتتص الأيمان تمص بجان بام، الأيمان، 'هام، 

.أضواءاوانا/ا-آا)٢( 

.)'آ(»تحالاديا/ا"-أ
بنوادرعم؛ ولا الدجال،، س كم س أكل ص س الماء ي موحد وإلا مجوالأمل، الخكم وعذا )٤( 

الماء.

الدير،،/؟،"أ-)ْ(ممام 



الوعلتل من الأنفاق وم الكمي، السج، إل بالاصانة ١^٠٠^،، السب ولذا 
علىمتاٌرن ولوجال عاليها؛ القوامة له وجل عز ذ ا جعل ورعايتها، اإلرأْ على 

[.٣٤- ]الماء أءوادمب< س أنفقوا وبما يمض عالي بمضهم لف ا فضل يما الماء 
الث؛تكاليفلنلالرجل، مجن أغنى كاك لو حتى الممقة من بشيء ئلرم لا فا،لراة 

بحكمتهوتمال سجانه س ا قرض وتد ا،لرأة، بتكاليف تقارن لا جدا كيرة انالية الرحل 
علىيقدم من لأن الأحوال،، معقلم و الإرا'ث، من للأنثى قوض مما أكثر للذكر وعدله 

العرض؛إيثار للزيادة، م،رص عليه ويمممح، بالممقة يلزم لا ومن للتقص، معرض ءيرْ نقتة 

أولادكمل لف ا ؤيوصءك|إ تعال؛ تال ١(. الخكمة) ظار للزيادة المعرض على للتقص 
الأخوةj كيلك وهو الأولاد، ل هذا ١[، ١ - ]الماء الأص حظ مثل للذ/ 
الآل؛يتيب<)آ(حط |دل ئالذكر ونماء رجالا اخوْ كانوا ؤدإن لأب، أو أشناء 

لكميكن ب إن تركتم ثما الرج ؤودن للزوج؛ مجا نصف قا والزوجة [، ١٧٦"]الماء 
١[.٢ - ]الماء تر،مه تما الثمن فالهن ولد لكم كان ولد 

لكنالرجل، يرث مجا مجثل الأحوال، بعض ل الأنثى ترث ند لكن الأصل، عد هذا 
للمسنكاد إن الأب مجئراث يساوي الأم لميراث ءلض)م(، مجن كانت إن عليه تزيد لا 

الأبيأخذ و ولده له كان إن ترك يا الدس سهما واحد لكل ؤرلآيويه ولد، 
أبواهوورثاه ولد له يكن ر ^٢٥ ولد للميت يكن لر إن الأم تأخذه مجا صعق 

.أضراءافنا/ا-ما)١( 

انمدمحق فإن الخق، واكاتي: الذكر، مجن انمف على الأتي ف -كرد الي الواضع احد وعدا )٢( 
والرابع؛الجمهور، عظ- شاتان الذكر وعن شاة الأتي عن فانه الشتأ، راكالث؛ اض، عتق ،عدل، 

.١ ٦ ا/• المجاد زاد الديات. والخامس؛ رجل، بشهادة امرأتن شهادة فإن الشهادة؛ 
الأبنة.أو الأخنة أر الوة، يئ أي )٣( 

٣-



١[.١ - ]اكاء اودسه)ا( فلأمه إخوة له كان لمإن الثلث فلامه 
وذلكعليها، يزيل نلأ مهللئا، الذكر يأخذ ما ُثل الأض تأخذ أخرى حالات دق 

أوكلالة يورث رجل كان ؤولن بموله: تعال ذ ا ذكره الذي لأم الأخوة راث مل 
فهمذلك من أكثر كالوا فإن الدس *يهما واحد فالكل أوأخت أخ وله اماْ 

[.١٢- ]النماء اكلثه)٢( ي فركاء 
نالتالملمة، اختلاف حالة ق الذكر يرث مما أكثر الأنثى ترث أن بحمل وتد 

ساءكس ^فان ومكسذا: الظكن، مآكر التتان وتأخذ أحوالها، بعض ق الصف تأخذ 
واحدلكل ولأبويه الصف فلها راجية كاث وإن ترك  ١٠ثلثا فلهن اثصن فوق 

[.١١— ]الشماء ولده له كان إن ترك مما السدس متهما 
نهينابها، وما حقها الأنثى أسلى ند الأسلأم أن العنليم اكشريع مذا ق وبحد 

الذكرلكن الورشت، أصل ق الرجل مع لها تسوية ذلك دق الرجل، يرث ما مثل ترث 
الأحوال.محعقلم ق الأنثى ترث مما أكثر يرث 

مع— للمقارنة وجه ولا ~ كثء.ا أسعد نراها وتعاليمه الامحلأم خلل ق نالمرأة 
قطاراهإحداهن ؤرآتٍتم لأكثر،; حد لا مهرا لها الإسلام أوجب حيث مرها، 

هإليتحتاج ما وجميع وكونها نفقتها الرجل على لها وأوجب ٢[، ٠ ~ ]الشماء 
بالمعروف.

ارينالأم أد إثات عنا التمرد لكن الغرائض، كب من موضعه ق سن الأحكام عدْ وتفصل )١( 
الحالات.يمض ي الهراث ي الأب 

أنهم٢- راء. الهراث.ن، وإناثهم ذكورمم أن - ١ رجوء؛ من الورثة بضة بخالغون لأم الأخوة )٢( 
ة.كلاليورث ُءتهم كان إن يرثون أنهم ~ ٣ وإناثهم. ذكورهم ك؛ر وإن الثلث على يزادون لا 
•٤ ١ • ١/ كمر ابن تقم الأم. رعي ب* أدلوا من مع يرثون أنهم - ٤ 

٤-



وحهعلى يوجد لا إذ به، ينخرن وأن الأمر مذا يفقهن أن نائتا عر محب 
التشريعمدا مثل حقوتهسأ جميع يا وكفل وصانها كرامتها للمرأة حفقل من الأرض 
العال؛ن.رب مجن السليم 

يقولون،مجا يردد ناصح الإسلام أعداء بأفكار لمين السسمجن خدع مجن وللمه 
القيدمدا من تحرير إل تحتاج نهي الخقرق مسلوبة مجغللومجة الامحلأم ل ا،لرأة أن فيدعي 

غيرها.عليه حملتا مجا على لتحمل 

نرمعن هدا بمدر وإنما تله، مجن الأيمان تمكن صادق ملم عن بمدر لا وهدا 
بايهم.ل كارهون له وهم ثل، فتاهرا بالاّلأم نموا 

ينبا،لهللقة المساواة مجدا على واكأكد ال4لمين بين الأفكار هده نشر مجن والدنر 

مجنفيجعلون كله، انمع د ليفالملمة الرأة إفساد هر امحالأاتا جمح ق، والأش الذكر 
اداائ<.مجدخلأ ادرارثا ي الأنثى على الذكر تفضل عن الخدين، 

ل—ب الرات أعلى يلغرا ند أنهم أبناء من اكتللرن يدعي الذي والغرب 
وشديدة،عثلسة معاناة عانت، ند امحتمعارت< ، iJQjل الرأة أن بحد حقرتها، الرأة لءهلاء 

ولوأولادها، زوجها رعاية تول بيتها إل الرأة تعري بان تْلال_، ا،لئال ؤ( وأخذيت، 

رمنمحيون اخماعية ؤأإأمحر أبنانها)ا(; وعلى عليها بالأنفاق الزوج يقوم القال 
٠[.٠ - ]المادة يوقوزه لقوم حكما ف ا من أحسن 

لوحتى وفرائضه وجل عر س ا لأوامر التام اد والانقيالتمديق المسلم فراج—، 
يميكون أن أمرا ودموله ف ا كى إذا مزمنة ولا لزمن كان ووما هوام، خالفت، 

رمحنوللمراة، ارجل  Jaالمريل دءوك، بسما الغريٍة الرا؛ معاناة من كمرة كتم، وتدتكلمت، )١( 
المار،علي ممد د/ المنان، في، ا،لراة وهمل الساعي، ممعلغى د/ والتاتون، الغته ي؛ز( ا،لرأة ذللث،: 

وغيرها.

٠-



[.٣٦- ]الأحزاب مباه ضلالا ضل محي ود ف ا بمم دس أمدعم س اخ؛رة 
أنغزواف؛ ا رسول أي عنهأ؛ ف ا رصي ية أم المومت-ين أم نالت لما ولذلك 

يهف ا فشل محمنوا،L ورلا فزلت: افراث، نمق لما وإنما نغزوا؟ ولا الرحال 
[.٣٢- اكء ]مررة مض..مح)ا( على بمضكم 

،٣٠٢٢رنم اء، التسورة رس • باب القرآن، تمم كتاب ، ٢ ٢ ١ / ٥ الترمذي أخرجه الحديث ( ١) 
الترمذيسنن صحيح الألأاتي٠ وصححه ملمة، أم عن بجاهي عن لأنه مرمل، حديث وتال،ت 
ta/t ٠



••; س

بهاع والانتفمه التصرف من ومكنه الال، الإنسان وتعال بحانه لذ ا أعض لتي 
تعال.ذ ا إل يقو/* مجا كل ل وإنفاته ياته حل 

لذا عد درجته ترنع الي انمالخة الأعمال مجن للإكثار الخياة مذه ل يسعى لم فال
وتعال.مجبحانه 

نإنان، الأتمجون بعد المالخة الأعمال وجزاء والثواب الأجر ينقعير لا وحتى 
لذا صلى ~ الرمول وأخبر ا، ليهورعيه الوصية للمسلم شرع ند وتعال بحانه ذ لا 

علمأو جارية، صدتا دلأا<ث،ت مجن إلا عمله انقض مجان إذا الإنسان أن — وسلم عله 
يدعوله)ا(.أوولدصاغ به، يظع 

التعلف الية أخلص إذا وجزارها ثوابها ويمله الوصية، بهدم الست، لينتفع 
للورثة.المض١نة مجن الوصية ومحلمتا 

ذلكليكون مم، بدون المال هذا فيتملكون الميت، لهم أوصى من كدللت، ويأتني 
عليه.وترحمهم له لدعاتهم سما 

والتكاتفوانحة الألفة إل يدعو الذي السليم الدين هذا محاسن من فالوصية 
والتعاون.

اولأتنالثروعة المال ، ٧١٤طرقا من طرين( م والي الوصية عن الخدبثا وتل 
المعاني:مجن عليه دلت، ومجا القرآن، ل مائة)وصى( 

منلكم ^٠^^٤ تعال: لف ا تول ذللثؤ ومجن تعال)؟(، لذ ا مجن والإلزام العهد - ١ 

رنموفأنه، بمد اكرام، من ان الأنيلمق ا مإامحٍ، الوصايا، كاب ، ١ ٢ ْ  o/t"مسلم أخرجه )١( 
.٢٨٨.رنمالت، عن الميتة ي U، ما باب الوصايا، كاب ، r٣٠/. داود وأم ، ١٦٣١

a/•٣.امحري تمحي )٢( 

٧-



به!يرامما وصيتوما إيلث ا أوحٍتوالذي لوحا له ومحي ما الدين 
[.١٣]الشورى-ومسى..ه 

ااتر>دنيا وجل م ف ا م الم الأنمام ّررة م س الثلاث الأيات ول 
بهاتاء والاعتنالاعتمام على للدلالة الوصية بذكر منها آية كل تعال ف ا ختم العشر، 

تذكروزهلخلكم له وصاكم ذلكم ؤ... تملوزه، نملكم يه ومحاكم رذلكم 
[.١١٥٣،١٠٢،١ْ- ]الأنعام نملكم به وصاكم .ذلكم ؤ. 

الأمرمدا يعقلمة تنويها تعال، ف بالتعغلم منزنا للوالدين بالإحسان الأمر ~ ٢ 
انالإنا >ؤووصءئ٨[، - ]انمكبمرت حناه والديه الإنسان >ؤووصنا وأييته: 
والديهالإنسان >ؤووصنا ١[، ٤ - ]لقمان وهزه على وما أمه حلته والديه 

١[.0 - ]الأحناف احساناب 
إن>ؤوانممر عليه: والمر الخق بالالتزام على بعضا بعضهم الموتن حث — ٣ 

وتواصوااخق بوتواصوا اكا■زاات، وعملوا آسوا الأين إلا خمر. كي الإنسان 
العصر[.]سورة باكيره 

علبه— ويعقوب بيه، يوصي — واللام الصلاة عليه — إبرامم ف ا ني وطا 
ريهله نال ^إذ عليه: والموت بالدين بالملئ، كاذ.لك ينه يوصي — واللام الصلاة 
فا ان بئ يا ويشوب بنيه اوامم ا بهووصى • انماين لرب أملمت قال أملم 

.OYy-\r\]القرة الموزه موأنتم إلا كوتن فلا الدين لكم اصطفى 
الرملل وانملعن الكمر على بعضا بعضهم نحث، والمشركون الكايرون وأما 
ماحرقالوا إلا رمول محن نلهم س الدين أتى ما >ؤكدلك والجون، بالسحر واتهامهم 

[.٠٣— ٠٢]الذاريأت ءل١ءونه قوم هم بل به أتواصوا محيون. أو 
تاالميتل مجن الوصية وهذه به، يأمره بالقيام.عا لغ؛رْ المتت تل من العهد — ٤ 

العنايةمحللمبر أو للادثن أو تعال ف ودين حقوق مجن عله ما بأداء وصيته تشعل عامة 
-١ ٠٨-



الأمور.من ذلك غير أو مجاله، مجن جزء وص أو لأولاده والرعاية 
>ؤكتبت تعال ف ا نول ذلك نمن الحث، عدا مجن اكصودة عي االال والوصية 

-]ابقرا والآةر.دتيب< ٧^١^ الوصية محرا رك إن ١^^، أحدكم حضر إذا علكم 
١[.٢ - ]النماء ديزه أو يها يوصى وصية بمد >ؤس وتوله: [، ١٨٠

إثماأو جما موص س حاف ؤفس تعال: ص ا تول ل الوصية ناعل ذكر وجاء 
[.١٨٢- ]الترة عله..ه إثم فلا يبهم ئّااح 

•عهدإل؛؛ه)ا( ووصاه الرجل أوصى هصهة_فيإللغةت 
بوعفورم.مجشرنا به يعل الغم.كا إل التندم والمصط; 

علهتوله ؤا بها وأمر الوصية على ~ ومحلم عليه لف ا صلى — الرمحول حثا ولتي 
إلاللتان)"؟( ست يه يوصي أن يريد شيء له لم جمامجرئ ص مجا " واللام: الصلاة 

عتده")؛(.مجكربة ووصيته 

بهيثعر لما تيه؛ والسارعة الأمجر هدا لامجتثال الادرْ على حث الخلويث، هذا ففي 
ذللت،)®(.تارك عن الامحلأم نفي مجن اامج1م" لمغل 

ْا/أا،م.العرب لسان )١( 

.٠٢٠الردان )٢( 

ذكروكأن رنال،؛ لٍكين، بدل ليال، نلاث الحديث هدا ررايات بمض ن حجر ابن ذكر )٣( 
دالالروايات وامحلأف ذكرى... إل محاج الق الرء أشغال كزاحم ا>ج رتع الثلاث وص 

مكتوبةووصيته إلا تليلأ كان وإن زمان عليه يمضي لا رايضى ّ، اكحل.ياللا للتتريب أنه على 
.ْ/دْماالغتح عد،". 

الرجلوصية رصلم: عليه ف ا صلى الحي وتول الوصايا باب الوصايا، كناب الخاري، أخرجه )٤( 
.١  ٦٧٢رنم الوصية، كاب ، ١ ٢ ٤ -t/؟ وملم ، ٣٠ْ/ْ انمح  ٢٧١٢٨رنم ءس" كوبه 

. ١٢٠٧اياري./نتح )٠( 

٩-



مكريةه وصتتكون ان إلا للمسلم والاحتاط الحزم "ما الحديث: ومعنى 
ءده")ا(,

الان الأتلأن ه، لبالامحتداد للموت الناهب إل الدن الفليم الحديث هدا ول 
0<له بحمل ما مها يجمع وصته، مكب له، متأها يكون أن فعب بمحوء، متى يدري 
عآادهر٢(.وحقوق تعال لذ ا حقوق مجن الوزر عته وبحط الأجر 

محايكتاية يقوموا فلم فيه، وتساهلوا الأمر بهذا ايوم مجن كمحر تهاون ولقد 
تفريطهمعلى محاسرن لأنهم عغليم؛ خهلر على ومم نمئرهم، حقرق من عليهم 

منعليه ومجا له مجا كابة على الحرص أشد بحرص أن السلم على فالواجب الم، وإه
حديثراوي ~ عنهما لذ ا رصي ~ عمر بن لف عدا أن نرى ولدلل؛ا وواجمات، حقوق 

إلاليلة عليه تمر م قلبه، والعمل الأمر هذا امتثال إل سارع لم..." مامرئ حق "ما 
ءندهر'آ(.مكوية ووصيته 

ولهمحات مجن على والأفربتن للوالدين تعال لذ ا مجن فريضة الوصية كانت وتد 
الوصيةخيرا ترك إن الوت أحدكم حضر إذا علكم تعال: لذ ا تال مال،)؛(، 
[.١٨-.]المرة >M؛j^ على حقا ياشرون، والأ؛ري؛ن للوالدين 

كتبآسرا الدين ا أيهريأ كالميام، وفرصها تعال ف ا كبها ند الوصية فهده 
١[، ٨٣- ]القرة نشوزه لعلكم نلكم من الدين على كب كما الصيام عليكم 

/١١.٧ْ)١(درحالنروي
.٣٦ْ/•اياري نتح )٢( 
 )T( ١  ٧٦٢ رنم الوصية، كاب ، ١ ٢ ٤ -ا/؟ لم ماخرحه.
. ٢١ا/• الغوي تمم )٤( 



.٢ ١ بفعلهار يطيعه أن ف ا اتقى من على داما حقا وجعلها 
هتامح؛را و المال)٢(، وهر مراه ^!٥ترك الخئر بوجود مقيد الوجوب وعذا 

وكتقره.المال ثليل كشمل العموم تمد نكرة 

-العلماء واتفق يرث، لا ومن يرث ييمن عامة والأتريئن للوالدين الوصيه وهده 

بايأمجشسوخه والأتريغ( الوالدين من يرث لمن الوصية أن على - تعال ف ا رحمهم 
حقذي كل أعطى ند ف ا "إن وملم)؛(: عليه ف ا صلى الني وبقول المواريث)"؟(، 

. VAilr>ا(تمهمالطمي 

المال:كله القرآن ي "الخ-ير يمول؛ كان أنه - ف ا رخمه - بجاهي عن بميم حرير اين روى )٢( 
[•٣٢- ]ص د؛يه ذكر عن الحلل حب دؤأ"س-ت ٧[، - ]العاديات لثديه الخم ^لحب 

. T\tItتميرالألاري 

نمدالماهررالمرخ اكاصخ ذلك. الوصية جواز ق راختلغرا الرحرب، خ نعلى أجمعرا )٣( 
.٢١٢٧اليائي 

ّ ٤٧العدائي لمدالتاعر والمرح الماصخ العلم. أهل ض خلاف نه الاحاد بخر الترآن نخ )٤( 
ايراث؛اعل من ومريا الوالدين ميراث انزل ف ا أن وذكر الأية هن"ْ يكر أن بمد الثايم قال 

رخةمنا الوصاينكرن أن وإما والوصايا افراث لهم يكون أن إما و١لأةربين الواليءين إن 
ينوالأتربرن اإوانمان بجمع أن بحرز التح، ؤ، صربجة لمت، الواريث، آية لأن يالراريث،؛ 

كابي نجد ولر ذكر، >ا — ا،لراربث، وآية الوصية آية — الأينان ا-ح؛ملت، يلما والوصية، الهراث 
لرارذ'وصية وسلم؛"لا عله ف ا صلى ف ا رسرل صغة )، وحدثا الاحتالن أحد يرجح ما ف ا 

. ١١r٩-٧^١١الرّالة للوصية. ناسخة الواريث، أن علما 



لوارث")١(.وصية نلأ حقه، 

الوصيةوكانت للولد، ايال ك1ن نال: —  ١٣لذ ا رصي ~ عاس ابن عن 
للأبوينوجعل الأنمحن، حظ مثل للذكر نجعل أحب، ما ذلك من لذ ا ينسخ للوالدين، 

داربع")؟(•النير دلازدج داربع، الشس للمرأْ يصل السدس، متهما واحد لكل 
متمة)م(،حقهم ل الوصية فكرن والأ^ربين الوالدين من الوارث ضر وأما 

الأية.لعموم 

غيرمجن الدلالة نامت ند أنه إلا المال بجمع الوصية جواز يقتضي الأية هنْ و٠لا٠ر 
>ؤللرجالتعال; توله ومحي ■همعه، لا المال ببعض الوصية بها الراد أن على الأيأ عذْ 

فلمما والأفريون الوالدان ترك مما ضيب وللماء والأفريون الوالدان ترك تما لصتب 
والماءالرحال لهؤلاء يكون أن فوجب ٧[، — ]الماء *فروضاه لميبا كئر أو منه 
علىليها يقتصر فالوصية ووصحته، ذلك بينت والمنة مررئهم، تركه الذي المال ل حق 

والزمذي، ٢٨٧•رنم لوارث، رصا لا جاء ما باب الوصايا، 'محاب ، ٢ ٩ • / v داود أبر أخرجه ر١( 
صحيح.حن وتال؛ ، ٢١٢•رنم لوارث، وصية لا جاء >ا باب الوصايا، كتاب ، ٣٧٦؛/

الررنة.احازة على ُوترنة أنها على الأك؛ر لأن اللزوم؛ ءا-م الوارث وصة صحة بعدم والمراد 
. TUilrالنمح 

. ٣٧٢ْ/الباري تع ، ٢٧٤٧رنم لوارث، وصية لا باب: ااوصا.ا، كاب الخاري، أخرجه )٢( 
.ا/آا"آابنكتم تمر )٣( 

بلا، حكمهس تجا ف ا ينمخ ل؛ الأيه أن الثاني: والنول الأيه، _>، j الأول النول مر وعاوا 
لهضب اليت، م مهيرث لا من الخكم ل بها والمراد والتريب، ووالدة، والد كل ق، امة عص 

تعالف ا أن اكالث،: والنول 'آ/ا'و'ا، الْلري تمهر ف. ا رخمه حرض ابن ذللي واختار الوصية، 
يعيد.ولا احدتريِا على لأحد محٍا ملأوصية والرارين، الغراتض وفرض كله، ذللئ، سخ 

.١٢٩آ/• اللجري تمم 



صلىف ا رل رّعادني تال: - صه ف ا رصي - وناص أبي بن معد نس اكلث، 
رّرليا ت ننك الوت، على منه أشفيت وم من الوداع حجة ز ~ وسالم عليه ف ا 
ال؟مبثلثي أنانمدق ل، ابنة إلا يرثي ولا مال، ذو وأنا الو•ح، مجن ترى ما بلغي ؛ فا 

ورثكتذر إن إنك كفرإ والثالث الثلث: لا، تال: رشهلرْ؟ أتأنمدق نالت: لا، تال: 

•)١( الناس■■ يكنفون عالة تدرهم أن محن خم أغنياء 
إجازةإل راجع عنه زاد ومحا الثلث، ق نافذة توصيته الثلث محن بأكثر أوصى تإن 

نالخىوإلا نمذ أجازوه فإن الورثة، 

لحناعو إنما الثلث من بأكثر الوصية مجتع أن إخبار وناص أبي بن صعد حديثا وق 
ومتى، الناس يكنفون عالة تدرهم أن محن خير أصياء ورثتلئ، تل-ر إن الورثة؛ 

الوصيةجواز j، اللفغل تععال اممقى اليال ببعض الوصية محلصيص به وعس، محن عدم 
ءلاءرْ")'ا(.على المال بجميع 

ييوصىكثرة المال وق أغنياء كانوا فإن الورثة، حال الوصية ي فتراعى ذللت، وعلى 
تالكما الثلث)؛(، مجن يقص أن له تحس، فيقلة افل ون فقراء كانوا وإن بالثلث، 

—ف ا رسول فإن الربع، إل الثلث، مجن غصوا الاس أن لو ا: محهف ا رصي عباس ابن 
كث؛ر'ازها.^، ١١ااثلثا تال: — ومالم عليه لف ا صلى 

■٩ ٠ ص العن، •ل-ا )، تخريجه ص )١( 

ذلك.عر الأمة إبعاع حكى وتد ، ٤  y/aالْلري تفر )٢( 
. Tilrللساص الترأن أحكام )٣( 

■١ لم حمصصح على النووي فرح )٤( 
YyVoاياري فتح ، ٢٧٤٣رنم باس، الوصية باب: الرمابا، كاب الخاوي، أخرجه )ْ( 

٣-



للورنة،واكراب ١^٠ عن )ها والدول وصيته ق الخور الوصي تعمد ئإذا 
(•١ الذنوب) 'كياتر س ّمحرْ *ذا فعله يل يذلك، يأثم فإنه 

وصيةبمد ؤس ت الوصية لإنقاذ شرطا الضارة عدم وتعال سحانه ف ا جعل وتد 
الورثة،على الضرر ُدخل غم أي: ١[، ٢ - ]النماء نمائه غهر دين أو يها يوصى 

وندلوارث، يومي أو الثلثا، على الوصية ق يزيد أو عليه، ليس بدين يوصي كأن 
فا إن وسالم؛ عليه ف ا صلى الني لقول نجوز؛ لا لوارث الوصية أن على العلماء أجع 

لوارث")'ا(.فلاوصية حقه، حق ذي كل ندأعهلى 

منعلى فإن تمد، بمفر أو بقصد وصيته ي إثم أو جرر الموصي من حمل فإذا 
احأبما الوصي يعرف بأن الغللم وريع للإصلاح عي يأن وصيته حال الوصي حضر 

بهز"اأ(،ف ا أمر الذي العروق وصيته ق يجاوز أن ينهاه وأن بالثلث، الوصية من له ف ا 
رح-مهغفور ف ا إن عله إثم فلا ينهم فاصلح إثما أو جما توص ص خال، جى 

[.١٨٢]البقرة-

نرالعلى والتعاون والتكاتف اصح للتنيدعو الذي العفليم ليا محامحن مجن وهذا 
دينهأن يعلم وأن الأمر، فذا ه يميأن اللم على فيحيا والغللم، الجور ورد والتقركا 

مجناللم علم فإذا الوصية، ي الجور ومنه الكر، عن والنهي بالمعروف للاهر يدعوه 
القيم.الهلريق إل وإرشاده مجناصحته عليه فإن وصيته ل الصواب مجانيته أخيه 

هذهل فإنه والألم، الجور مجن ا ليهمجا على الوصية وا،تقراتا الأمجر وتع إذا أمجا 

.١  A-\/tالوسن اعلأم الكبائر. محن ذلك النم ابن وعد ، ٧٧لسي الكبائر )١( 
تخريجهض )٢( 

.)'ا('دءرالْلمي'آ/أ*أ

٤-





وصحابمد »ؤس الزوج: مراث بمد تعال وذكره ١[، ١ ~ ]الماء دينب< أو يها يوصى 
بمدؤمس الزوجة: سموات بمد تعال وذكره ١[، ٢ - ]الماء ديزه أو بها يوص؛ن 
لأم:الأخوة ميراث بمد تعال وذكره ١[، ٢ - اء ]المديزه أو يها توصون ومحا 
١[.٢ - ]الماء محاره مر دين أو بها يوصى ومحا بمد بن 

*إنهامحلل، بوجه على وغتر مها بدل أو الوصية يشذ نلم ذلك بمد نجرأ نمن 
بهذام علمن كل على ويجب الوصية، تديل على لاتدامه ا عقليإثما بذلك يرتكب 

لذامشارك ه وإلا؛إنذمته، ترأ حتى عته والإخار ذلك لمع يسعى أن والبديل التمفر 
الذينعلى إثمه سمعه؛إها ما بمد بدله م يقول: تعال ف ا لأن الاثم؛ ل المتر 

الأفن،كثرة على دلالة مه الذين" "الموصول اّم فعنع [، ١٨١- ]القرة يذلونيه 
ودمه، تب أو يالمديل تام من نشمل به، تبموا أو البديل تعل محا شاركوا سراء 
به•يجهر ولا الحق يكتم لن عقيم زجر ذلك 

الغللم،مجن ومجس لر الغاا ورد والمعاون والتكاتف الماصح السالمين ( Jyحمل *إذا 
*إنهأمره ويفضح عليه سنكر أنه علم إذا الوصية ق يدل أو يمر أن ه نفتحدثه مجن *إن 

صه.وينتهي الأنم مذا ارتكاب عن صيمتع حتما 
التن.يلمه يمع ما أكز أن على الميه سم،٠هه *ا »ؤبمد تعال: توله مجن ويستفاد 

وصيتهق يجتاؤذ أن لم يال*يجير ومهول، يكتاية تومحق ا الي المرعة الوصية والمعمم 
أعلم.ف وا المبديل، من لم تحتى عليها والامهاد صحته حال بكتابتها 

لوصيةّءءع تعال س نا م، والعلالع بمفي الأية مذء وجل عز ف ا وختم 
>ؤإنويدلها، الوصية ل يغم عليم.ممن تعال وعو والأتم، الجور من ينع علم.مما الوصي، 

عJمه.سمع ث ا 



على( ١ عدل) ذوي اثين بإشهاد الأمر متضمنا خرا تعال ف ا أخر وتد 
الوصمةمن ١^^١ احدكم حضر إذا بجنكم شهادة آسوا الذين أيها >ؤيا الوصةر٢(، 

[.١٠٦-]_ ءكم..ؤ< عدل ذوا امحان 
تضرمالعدم — س ا بإذن — وصمان يشانها، واعتمام الوصية لأمر تعقليم ذلك ول 
•وتدللها 

مجنوصيته على يشهده من يجد ول؛ مفر ل ١^^، حضره الذي الموصي كان إذا أما 
مجنلوصيته وحفتيا له توسعة — الخالة هذه ل للمموصي أجاز تعال لك ا فإن المومنتن، 
الومجتاررر|عقر من رجلن يستشهد أن ~ الضياع 

تيرؤلن وتعال صيحاته لله ا أباحه نقد عند عقر فامشهاد 

مفر.ق ذلك يكون أن — ١ 
ص(.الوصية ل ذلك يكون أن - ٢ 

الخمإن فركم من ووآخران لذتمال: اال تالوصية، لأمجر تعفليم ذلك ول 
١[.• ٦ — لال١Jدة الموت..؛< مميية فأصابمكم الأرض ق ضربمم 

حملإذا الست، أولياء نإن والخيانة، الكذد_ا عن تورع لا المؤمن غير كان ولما 
~الحالة هاوْ ل شرع تعال س ا نإن خيانتهما من الشاهدين صدق ق شك عندهم 

لرميلااتهما تعال ياف الشاهدان بحلف أن ~ الضياع مجن ولوصيته الوصي لمال حفغل١ 
فيا يممان الصلاة بمد ميتا،ؤتحسوها،ن الوصية مجن يكتما لر وأنهما يمرا ولر 

إذاإلا الأخرس، شهادة تنل نلأ الكلام، - ٣ التل، - ٢ _، - ١ الميل: الشاهد شروط )١( 
—٠ رمية، على مغر ل إلا لم، معلى الكاز شهادة نتبل نلأ الإصلأم، — ٤ بخهله، إياها 

. U٠٩/• اينتاٌم حاشية ا،لرعسر اروض -الةا الاا~ ٦ الخغظ، 
. yoo/rالملي )٢(-ضر 

• ١١١/٢)٣(مميرا^نكتير



لنإذا  UJف ا شهادة هم ولا لرش ذا ولوكان مما به لشوي لا اذتجم إو 
[.١٠٦]المالئة-

بالأمرونمال مسحاته س ا ه غاكلالمؤمنين غير الشاعدين من المتم ومحذا 
الكفرأعل عند "ولما الصلاة، ءذْ لنئلمة ال*صرؤه، صلاة أي: )الصلاة( بمد الشاهدين 

بمصلخمور وأيضا الثس">\(، غروب من لقربه الوثن ذلك تحنلم س ذ با 
كذبهما.وعدم لصيتهما أدعى محكون الشهادة المسلمان 

الأمرنهو وعلا، جل إليه ا ياصاههالشهادة هذه أمجر وتعال سحانه ف ا وعظم 
انهار'ا(.كتعن المام باتامحيا، 

الملأ؛الأيأ )( يالصلأة الراد أن إل العلماء بمص وذهب الجمهور، قول *ر انمر صلاة نحمتص )١( 
معرنةالأبة مذ، ل الصلاة لأن الأول؛ 'اوالصحيح جربر: ابن نال الوُنين، غم يمفلمها الي 

عتيمحم".المعهودة المعرونة الصلاة ذلك الراد نكرن المؤمنون بها والمخاطب واللام، بالألف 
.١٧٧/١١الطري تمم 

جاءالي الومض الصلاة إنها حيث، لعفلمتها، الصلوات، ءير٠ا،ن درن انمر صلاة ونحصيص 
وتد[، ٢٣٨- ]الترة ١^٠^٠^ رالملأة اكاوارت٠ على ؤحاiظوا تعال: ف ا توله )، ذكرها 

غابت،حتى الومض صلاة عن ونا 'احمالخدق،: يرم - وملم عله ف ا ملى ~ الرسول تال 
رنمالومض' والصلاة اإصلرارأ، على جاغنلوا يامح، التغسم، كناب< الخاري، أخرجه الشص. 

الصلاةنال: لن الدليل باب، الماجد، كابه ا/أمئ، سالم وأخرجه ع/ْا'ا، اكح  ٤٠٣٣
. ٦٢٧رنم العصر، صلاة م الومخم، 

.)0تسم\طوي\\الألأ\
ءءلاْ/أع.ابن تمهر )٣( 

٨-



إلندنعه ولا به، أوصى مما يدلا نأخدء عوضا بقنا نشري لا بميهعات ل مقولان 

الأفن،لمن إذا ا إنف ا شهادة نكتم ولا ١(، متا) تربى ذا ل، نقم الذي كان ولو احد 
•وءيرزا)'أ( وبدلتا نحرفا ال؛مين محذْ ل كذبتا إن الاثم ايتحقين 
اكدبهعلى تدل ترائن وجدت يإذا عليه والتآكيد م النلأمر اكظيم مدا ومع 
بحفغلمجا شرع وتعال ّسحانه س ا إن ٠ الشهادة، بهذه إثما اصتحقا وأنهما وخيانتهما 

بمنناأن ف ا مبمان *ينالوصي أولياء من رجلان يقوم بأن لأهله الحق بميد ومجا الوصية 
علىحالفنا ا كنإن الين الظ_لن ا وإنسمتا، ل الخق نتحاور لر وأنا -ممينهما، من أحق 

الذينمن *قامهما يقومان فآخران إمما امتحقا أنهما على عم ^ن وكذب،: بامحلل 
إذاإنا اعتليتا وما شهادتهما من أحق لتهادمحا ف يا مان لقالأنتان عليهم امتحق 

[.١٠٧]المالية-شالذلالإنب< 
إذاالمومجنتن فر الشاهدان بحلمها أن وحل عر ف ا شرع الي المغلظة الأيمان وءذْ 

أيمانهماتردعهما لر وإذا حقيقتها، على الشهادة تأدبمهما إل أتربا شهادتهما ل ارني—، 
الوصيأولياء على الصنم رد مجن خونهما فإن والتديل واكمحر والخيانة الكذب، عن 

غاليا.حقيقتها على الوصية عن الإخبار ق الصدق إل يدفعهما 

سهمبي محن رجل خرج عندمحا وملم، عليه لذ ا صلى الثي عصر ل ذلك ويع وتد 
بركتهتدمجا فلما لم، جمبها ليس بأرض السهمي فمات بداء، ن وعدي الداري ثميم مع 

عليهذ ا صلى لذ ا رسول *أحلفهما ذم-،، مجن نمحوصا)!( فضة، مجن جامجا)"؟( فقدوا 

.)ا(تضالترضا"^ْما
اينكممم )٢( 
١_،/١ نح إناء. أي: الم: ونمق بالجم الجام: )٣( 
0االباري فع الخوص. صغة ب *تتويا أي 'شومم،".' )٤( 



أولياءمن رجملاد قام وعدي، كسم من اه ابتعتقالوا: الجام.ممكة، وجد ثم وملم، 
رصيعءاس اين تال كاجمهم، الجام وإن شهادتهما، من أحق لشهادتا يحالفا: السهمي 

حضرإذا محتكم شهادة آسرا الأين أيها ويا الأية: _)، زك ومهم عتها: ف ا 
اإلوت..ب<)ا(.أحدكم 

عذابوب؛ن بنه الأسان يجعل أن يوجوب بالأمر الحكم عذا وجل م ذ ا وختم 
سماعوتداعيه ف ا لأوامر سماعه يكون وأن نوامه، اب واجتسأوامره بفعل وتاية ف لا 

لذا انموا واّءمراب، ه ا ؤراتة_وا ولهو، ومد تكم سماع لا وعمل وإذعان امتحابة 
ومنهاالأمور، كل ل لأوامره واسمعوا ودنياكم، دينكم أمجر ل بملحكم العالم.مما 
تفلحوا.تعال باف الحلف ل الكدب واجتاب الشهادة، ق المدق 

اتاعالف ا ءإ١ءة عن فخرج تعال؛ه لف ا أمره مجا يلتزم ولر لدللث،، يستحب لر ومجن 
القوميهدى لا لف ووا المشم المراؤل إل يهديه ولا يرشه لا تعال لف ا فإن لهواه 

رقمه محنكم• ثهادة آمنوا الد؛ن أيها ؤ؛ا تعال؛ ف ا ثول باب الوصايا، 'محاب الممحاري،أخرجه )١( 
رنمالنمل..• اعل شهاد؛ باب الأتضة، كاب  cYa/iداود وأم ْ/فأ، اناري فع ، ٢٧٨.

ْ.ا-'آ.



والتعاطف،والتراحم والمودة الألفة وتسودهم ينهم، مما بماونون إخوة ا،لوءترن 
١[.٠ — زالخجرات إخوةب< الومترن »ؤإمما تعال: ف ا نال 

اللمئن•نقرس ؤ، وتشيتها الأخوين الروابمل هذه تنويأ على الاّلأم حرص ولقد 
يسالس قوية لّيلة لص - مها ورعب الأملأم علمها حث الي الأمور ومن 

التعث ا بإذن النقرس من والخفي والغض الحد تذهب وص والتكاتف، وامحة الألفة 
١(وحر) تذهب الدية هإن تهادوا ت وهلم عليه ف ا صلى ف ا رمحرل لقول لهدية، ا~ 

•)٣( شاة فرس)"؛؟( ٣، ولو لجارتها جارة تحقرن ولا المدر، 

ك؛رةالمعنوية نمتها أن إلا المائية تيمتها ناحية من يسيرا شينا كانت، ولو نالهدية 

الفرص.ن، جدا 

أحنقتمجا هي والهدية والأغراض)إ(' الأعراض عن الخالية العملية ص واهية 
الحياةل تمليلتا إنه—ا ث، حيمن متقاربة، معانيها وانملية والميتة والهدية واية بهرْ(، 

الهبة.وكدالث، لجميعها شامل انملية واسم عرض، بغئر 

امدومحل• العداوة، ويل؛ رالغتل، الحمد ريل؛ روصارصه، غشه أي بالنحريلد: المدر" "وحر )١( 
.١ ْ/٠٦ الأتم لأبن الهايه الغضب. 

بذلكواشم بماذا' الشاة ^، ربمللمح، الحافرللغرس' ٌوءح وهوللعءّ اللحم، تلل محم i^«_؛ )٢( 
•١ ْ/غو الياري كح ومحوله. اليحر الشئ إهداء ي المالغه إل 

الولاءكاسم،  tTATltوالترمذي ١، »</y؟ اكح ، ٢٠١٦٦رنم الها، 'محاب الخاري، أخرحه )٣( 
هداوتال: ل، راللمظ ، ٢١٣رنم.المادي، رطمض طه ف ا الييمش حث ي باب والها، 

الوجه.هنا س غريما حديثا 

ال<همبا/م.له.لسان )٤( 
.r،»U>،\/الخرب لسان )>،( 



الديةباكل كان ~ وسلم عليه ف ا صر ~ الني فإن متغايران، والهدية والميتة 
ومجنصدتة، تهو للمحناج ذ ا إل التترب و4 ينوي شبما أعش فن الميتة، يأكل ولا 
١(.عدية) تهو له وامحة إليه للتقرب شبما ان إنإل لغ 

اميه ا،لومتين لمائه يهب وتعال سحانه ف فا ، الوثاب تعال؛ ف ا صفامتا ومن 
]ألأنت إنك رحة لدنك من لنا ؤو٠ب والاخرة، الدنيا ل بمعدمم 

٨[.— عمران 

المرةيهبة وتعال بحانه ف ا امتنان كرة محواصع ل تعال ف ا لكب ل جاء وقد 
-]الشعراء ال؛نه ا،لرم•ن وجااني حكما ريي ؤ؛ ؤفو،رب واكرة، واللك والحكمة 

ه[،. - ].ريم علماه صدق ان يلهم وجعلما رمحا من لهم >ؤووسا [، ١٢ 
إذيمد قلوبما ثزغ لا >ؤربما [، ٥١٢- ]مريم نياه هارون أخاه رمحا ص له ؤووسا 

اغمر٠^^ ٨[، - عمران ]آل ١^٠١^،^< أنت إلك رحة لدنك محن يا وهب هدبما 
[.٣٥- ]ص ١^٥،^ أنت إلك يعيي س لأحد يغي لا ملكا ؤ؛ وهب ؤ، 

فا امجس ان الأنعلى العغلمة وجل عر س ا نعم مجن الأولاد نعمة كانت ولما 
مجنة نعفهي المة، بلفظ الكريم القرآن مجن مواضع ي عيادء على يها وتعال بحانه 

وجملعر ف ا بشكر التمام فراجبما ا، وكرموجودا منه تفضلا إياها وعبنا تعال، ف لا 
النعمة،بهده الماص أعرف — واللام الصلاة عليهم ~ والرل والأنساء كفره، وعدم 

واللام:الصلاة علمه إيرامم نال لك عليها، وجل عز ذ ا شكر إل بادروا لدا 
[.٣٩- ]إبرامم ول-أءاقه إسماعل المجر عالي ق وهب الدي ف ؤا-لد 

٩[.. - ]الأنياء زوجهه له واملحا بحى له ووما له ؤفامءبمها تعال: وتال 

.٢٣٩/٨الغي )١( 

-١٢٢-



يشاءلن ويهب إ؛اتا يشاء لن هب [، ٣٠- ]ص طومان.ه لوارد ؤووم؛ا 
[•٤٢~ زالشورى الدكوره 

خاصوذاك صداق، بدون لأزواج شبمها الرأة مة وجل عز ف ا كتاب في، وجاء 
أرادون لكي ها لمومت إن مرمة ؤوا•رf٠ ١(: وسلم) عله ف ا صلى ف ا لرسول 

[.٠٠-]الأحزاب الزسزه دون س لك حالمة يسمحكحها اليأن 
سلمانلذ ا كم سبأ مالكة أست حيث وجل، عز لذ ا كتاب ق ذكرت والهادية 

رئةدخلوا إذا الملوك إن ^٥١^، إليهات كتايه ترأت مدمجا هدية واللام الملأ٠ عليه 
كاظوْبهدية إلهم مرملة وإني ٠ ضلون وكاولك اعلمهاأذلة وجعلواأعزة ايدوعا 
]المل؛'ا-ْ-ا[.المرملموزه :،ريرمع 

منا ومن• يردها، ولا الا-ية يتبل — وملم عليه لذ ا صلى ~ الرمحول كان وتد 
الهلءيةأخل■ وكان الناس، تلوب بن.اك ؛تألف واللام، الصلاة عليه خالقه وحن كرمجه 
الديةتل إذا أته — وسلم عليه لف ا صلى — خلته من وكان موته، علامات مجن علامة 

~عنها لذ ا رصي — عالثة عن بةز٢١(، عليه لأحد يكون لئلا عليها، صاحبها كافأ 
)٤(•عليها ديثتبما الهدية يقل ~ وملم عليه لف ا صلى - لذ ا رمرل اكان نالت: 

.yy''\/aالغي )١( 
ضاوانمآا/اآ.)٢( 

. ٨٠n/r>مأ(.مالمافن
 ٤٢( rOداودوابر ، ٢١ْ/• الغتح ، ٢٥٨٠رنم الهبة، ي الكانأء ياب الهدية، كاب الخاري، أخر

"v/T • . ،٣٥٣٩رنم الهدايا، تول، ي، باب اكرع، كاب ٨ .
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نمتهاكانت لو حتى والألفة، وانحة افلودة من النفوس ي تحدثه ما الهدية ق والمرة 
كانتولو (، ١ الهديأر يرد لا — لم وّعليه ف ا صلى — محمد نيتا كان وقد نائلة، الادية 

أوذراع إل، أمحيي ولو لأجٍت، كراع أو ذراع إل دمت لو ت يقول، وكان سرا، شينا 
يقوله:مهللقا، الجدية رد عن — لام والالصلاة عله — نهى بل لضاإت،'')آ(، كراع 

•)٣( الهدية تردوا ولا الداعي، أحموا 
عنإليها التوصل يريد مصالحة له دايُها يكون كأن شبهت، الهدية ل كان إذا أما 

إلالتوصل يريد أو فره، محللم يها يريد أو محالهلة، صاحب إليه والمهدي الهلريق، هذا 
بحرمالخالة هذه فير الهدية نإن ذللئ،، ونحر حقوقا مجن عليه وجب ما أداء عن الامتناع 

زمنؤ، الجدية كانت، ف: ا رحمه عبدالعريز بن عمر يقول ذللئ، ول رشوة، لأنها نولجا 
)٤(■رشوة واليوم محيية، ~ وٌلم عليه ف ا صلى ~ ف ا رمحرل 

إليهأرملت، الي الهدية — واللام الصلاة عليه — سليمان لذ ا ني يمل ب ولذلك 
مليمنجاء فلما المرملون. يرجع م قاطرة بهدية إلٍهم »رماة >ؤوإتي محيا: ملكة 

نحرما،كان لأنه وحش، خمار - رمحلم مله ذ ا صلى - كندْ نرض، مانع هناك يكن لر إذا )١( 
الممحاري،حرم. ولكنا ءل—ك، رد ينا ليس اكانر: وحهه ي عرف لما الخمار لصاحب وتال 

كتاب، y٨٥/• ومسلم ، ٢٢ْ/• الكح  ٢٥٩٧رنم لطا \ص■ يتل ل؛ من باب الها، كاب 
.١ ١  ٩٣رقم للمحرم، الصيد تحريم باب الخج، 

والترمذي، ١٩٩الكح؛،/، ٢٠٦٨رنم اية من النليل باب الهة، كاب الخاري، أخرجه )٢( 
. ٢١٢٣٨رنم ، ^^٠٠رإجاية الدية تول ز جاء ما باب الأحكام، كتاب ، ٦٢م/ا 

بجمعالمعح، رجال أحمد رجال الهيمي؛ وتال ، غد ال، ٣٨٣٨رنم أحمد، الإمام أخرجه )٣( 
.إ/آْ الزواند 

. ٢٢ْ/• الباري نتح لمله، الهدية يتل لر من باب الهية، 'محاب الممحاري، أخرجه )٤( 

-١٢٤-



ارجعتفرحون. بهديكم أكم بل آتاكم مما حر ف ١ آتاني لما بمال قال 
]الملصاغروزه ومم محها ويخرجنهم بها يم  jjiلا بجود فلأتنهم ليهم 

"®rU-Y.]

الالأمر عذا لأن ذلك؛ أجل مجن ~ واللام انملأة عليه ~ ان محليف ا ني نغضب 
سده)ا(.ولايؤخذصه نديه، فيه تقل 

تلوبإل خلاله مجن لم اليدخل تحال، ف ا إل الدعوة محلرق من ءلر؛ق والهديأ 
»ؤلأتعال: ف ا تال محلربمها، عن تلويهم أليف وتورهم، إليهم المشركئن؛الاحان 

ي؛ودممأن دياركم من بخدجوكم ولم الدين ق إ.قاتلوكم الدين عن ف ا بمهاكم 
٨[,- ]المتمحة اكّطإنب< بجب س ا إن إلهم وتقسطوا 
يستلزملا والإحسان ة والصالالر وهذا مجنهم، بره بجرز مجن ت ييتالأية نهذه 

والومف يا يومحون مم١ بجد ولا تمال: ف ا نول ل صه النهي والتوالي الحاب 
-]انجادلة ابماءمم..ه أو آياءمم كانوا ولو ورموله لف ا حاد من يوالون الأخر 

٢٢.]

أميعلل ا'ةدت قالت: - أبجها وعن عتها لذ ا رصي - يكر أبي بمن أسماء عن 
لذا محلى لذ ا رمحول ناسنشتيت ومحلم، عليه لف ا صلى لذ ا رمحرل عهد ق مشركة دم 
أءك")آ(.صلي تحم، تال: أمجي؟ أثاصل راغية، وم ندمت أمي إن ت وملم عليه 

أنتل مجكة أهل من له أخ إل حلة - عته لذ ا رصي - الخهناب بن عمر وأرسل 

.)\(سمسم٣١^٩١ 
وسلم i^rrloاكنح ، ٢٦٢• رنم للمشركن، ايوية باب افأ، اب كتالخاوي، أخرجه )٢( 

١٠ • •٣ رنم الأترض... على والميتة الغنة تضل باب الزكأت، كاب ، ٦٩٦/٢
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سالم)ا(.

الديةمدم على يرب لر إذا نولها غله محليه لم للعالشرك أمحيى إذا القائل وؤا 
الهيئات.محابتتكون أو ذلك، ونحو محاباة من محقلور ارتكاب أو شرعية، مملحة تقريت 

الجدياتاوْ مفإن أعيادهم، أيام ل الهدايا تقديم من ومرمحم انمارى يفعله كما أعيادهم 
بجاطلهم)آأ(.لهم الأترار س نولحا ل لما شل، لا 

ومنالشركن، مجن الجدية نل - وسلم عليه ف ا صلى ~ الرمول أن محت وتد 
الهردية)'ا(.إياهاامحدته الي المرمة الشاة ذلك 

ثاءفإن يشاء، كما فيها بمرق تاما، ملكا له أءهليت< من يملكها واية والجدية 
ندإنها إن محييه ي يرجع أن الهدي)؛( على ويحرم ذللئ،، وتحو لأحد أهداها أو باعها 

يائد العبمشيه ذللئ، ل التشديد وحاء فيها، انمرف حق له وليس ملكه، مجن خرجتا 
هتهل العائد ت لم ومعليه ف ا صلى الرسول تول ق أحواله، أخس ل بالكلسا محثته 

يداراسم ، Yrr>،/الفتح ، ٢٦١٩رنم للمشركن، الدين بام، اية، كاب الممحاري، أخرجه )١( 
. yrrloالفتح أُه. س عمر أخا وكان حكيم، بن محمان الأخ: 

. ٢٢١٢التتيم الصراط اثضاء )٢( 

 )T( اكح ، ٢٦١٧رنم المشركغ، من الهدية تول، باب، الجة، كتاب الحائي، أخرجهUT-./o ،وذكر
،٦٤٧داود؛/رام ذحالاري ، ٢٦١٨،٢٦١٦،٢٦١ْرقم احاديث،أخرى الحائي 

٠ ٤٠٠٨رنم صما٠..، رجلا متى سن باب الديامت،، كاب 
السارينح وصلته، ينه ي يرجع أن لأحد محل لا عال؛ ف ا رخمه الحائي بوب واذللث، )٤( 

\٢Til ^ الغيصها. بمرض أي مليها، يرب ب وإن عليه ؤ( الرجرع الهدي ملي ويحرم
٢٧٧/٨ .



)١(.تقه ق بمود كالكلب 
برجرعهأراد مواء لأولاده، وهب مما الأب إلا هته ق الرجوع لأحد ولءس 

أنلرجل بحل لا وملمت عليه ف ا صلى الني لقول ٢(، ترد) ل( أو أولاده ض التسرية 
لدلدْ")"؟(•بملي *يما الوالد إلا مها محرمع مة يهب أو عطية بملي 

فا صلى ~ ف ا رمحرل جعل وند الأجانب، من كغيره لص لأنه الوالد وامتناء 
ولده)٤(.مجال ق حقا للأب — وملم عله 

يميزهأو متهم أحدا لا؛محص وان محنهم، يعدل أن لأولاده الأب مة ؤ، والشروع 
مرصامريضا أو منهم، أكثر محتاجا يكون كأن ذلك يقتضي لمعتى إلا يزياده عنهم 

بعضيمط لر أو ذلك، ونحر العلم، بلاشتغاله أو مجاله، ومحلة أولاده لكثره أو مجزمجنا، 
فا مجعصيا على بها يتض لكونه أو ءلاءته عن لخروجه أو ويدعت،، لفته أولاده 

ذلك.ونحو سال)ه(، 

صلى— الرسول وشدد أولاده، ين بيعدل أن عليه محإن كدلال؛ا الأمجر يكن لر محإذا 

وسلما/ْا'آ، ٢ اكح  ٦٩٧٠رقم الشنمة ق المن باب المل، كناب العاري، أخرجه )١( 
 ١/t" ١  ٦٢٢رنم النض... بمد راية الصيمحأ ل الرجرع تحريم باب ايات، كتاب ١، ٢ ٤.

.٢  ٦٢/٨الغي العلم. اعل ض خلان، محفيه لأرلادعا هتها ل الأم رجوع وأما ٢، ٦ ١ a/ الغي )٢( 
،٣٠٣٩م رمحالمة، ن الرجرع باب والإجارات، السرع كاب ٨، • \ Itداود ابر أخرجه )٣( 

٢، ١٣٢رنم اب ئ، الرجوع كرامة ي جاء ما باب راب، الولاء كاب ، T-At/tوالردي 
صحح.حسن حايثر عاوا وتال؛ 
.a^/t"المن )أ(.مالم 

• Yoa/aالغي )٠( 
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فا رصي — سعد ين بشير ءداء0 صدما الأمر عذا ق ا عقليتثديدا — ويم عله س ا
لمتومعليه ف ا صلى ف ا رمول له يقال انمان، لأبنه وما ما على يستشهدْ — صه 

أولادكم")١(.بض واعدلوا \ذ م\تال: لا، تال: سا؟ مثل ولدك "أعطبت، 
ءم-سعدزدؤ، يشرين، نجع جور، على فلاتشهدتي رواية)'ا(ت وق 

الهديعلى تمرد ك-؛رة يوائد من لها لما مها ورغب الدية على حث فالأملأم 
إله.للمهدي مللت، وعي إله، والهدى 

يكموانجة، للألفة يدعو الذي العقليم الأمر عدا على يحرموا أن بالسلين وحري 
أهله.يها أسعد شر الهدية أهدْ يرح وكم وحسد، وحقد بغضاء مجن الجدية أذعبت، 

وسلم٢، ْ/ا١ اياري كح ، ٢٠٨٧رنم اية الإشهادي باب الهة، كاب الخاري، اخرحم )١( 
. ١٦٢٣رنم الهبة، ق الأولاد بعض ممضل كرامة باب الهبات، كاب ، ١ ٢ ٤ ١ م/ 

. ١٢م/مث سلم الإزم صد الزبادة س )٢( 
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'.ممطمحمحهى،ءءجمح^^يى'.رابئ 
منجدا، ءغلسة من؛وائد له ف مه؛ ورغب الزواج على الامحلأم حث لقد 
ياءؤ( الأول اللئة عي الي الأصرة وتكوين الذرية، وإنجاب للزوجين، الأحمال حمرل، 

وانحة.الألفة وحصول الجعاعة، 

آياتهمن عثلمة آية الزوجع، يان تكون الي وارخمة المودة وجل عز ف ا جعل وتد 
خلقذكر على ذكرعا تمال ذ ا وتدم بها، وذكرهم صاده على ييا اُتن وعلا، جل 

ذكرعاالم المثلمة الأيأي، من ومرعا والألوان، الألمة وامحلأف والأرض المرات 
ألمسكممن لكم خالق أن آيص »ؤوس تعال: ف ا تال (، ١ الروم) سورة ن، تعال ف ا 

طكروزهكوم ذلك ي إن ورحة »ودْ محكم وجعل إلؤها لمكرا أزواجا 
الكنبأن وأيمن والسلة، انمرة وجد ة المثليالأية عذْ ؤ، تفكر نس ٢[، ١ ~ ]اردم 
وجلعز ف ا ومكر والتدبر للتفكر تدعو الم اياعرة ف ا آيات س وارخمة والمودة 
علميها•

إلالبائرة على وحثهم الشباب — وسلم عليه لف ا صلى ~ التي أرشد وليلك 
أغض*إنه يلتزوج الباءة مكم اصتهلاع من الشباب معشر ا'يا به، والامتعفاف ارواج 
(.Y)*J^متفق وجاء" ل *إنه بالمرم سليه يستطع لر ومجن الهمج، وأحمن للمر 

•٢٠إل  ٢٢س )ا(الآيات 
،١ ١ ؟/٢ اكح ٠، •  ٦٦رنم *يمم، ايا*؛ يتطع ب من باب؛ الكاح، 'محاب الخاوي،أخرجه )٢( 

.١٤••رنم إلبه، نمه تاتت الكاح،لن استحباب باب الكاح، كاب ، ١ • ١  a/tوملم 
اصت٠لاعمن وتتدهر*ت الجماع، معنا* ان الأول؛ *ولمه؛ على ؛ ٠١١١١،الراد ي، العلماء واختلف 

فلءكدج•اككاح •رنة ومر 'زنه، على لتدينه الج،اع هتكم 
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نحملوجه على وآدابه وأحكامه اازواج بامر عفليعا اعتناء الأسلأم اعتنى ولقد 
آياتهمحن أية وجل عز ف ا جعله الذي والكن والرخمة المردة ف ا يإذن يه يالتيام 

العثليمة.

يحثنالرجل مكانتها، ورفع عغليما، تكريما الزواج ل ا،لرأة الأملأم م ولقد 
الرحلعلى وأوجب الرنض، أو المرل ل الخيار ولها منها، الزواج ويطلب المرأة عن 

٢[.٢ ٩ - ]القرة تريح،إحسازه أو بمعروف اك ؤرا|و|للمرأة، حقرتا 
ا،فوطله فيها، لرغسه عنوانا للمراة الرجل يدفعه الذي الصداق الحقوق عذ0 ومحن 

ذلكفمي محاله، مجن 'سلمها ل الرجل يدفع معززة، مكرمة، مجْللوية، بأنها المرأة فتشعر 
مثل.له ليس لها وتكريم للمرأة، عقلية صيانة 

الغرباء نعلميها لتحندها الأملأم ق المرأة توأتها الي الخالة الزلة هذه وإن 
مجنوينذلن وكبهم، للرجال، التقرب سيل ق الخفليمة والماعب الشاق يعان؛ن اللاتي 

للمرأةالمزلة هذه ترى عتدمحا عدهم المرأة فإن ولذا الزواج، ل ترغيه سيل ق أموالهن 
قحتى عمرعا مراحل جميع ق وانماية والتكريم الحمنذ هذا وترى لإسلام، ال 

ترىعندما وخدمتها، وتكريمها ا لرعايهوأحفادها أياوها يابق والكر الشيخوية 
التانحتى لمة، المرأة الموبان بينها الخقليم بالفارق تشعر ذلك الخرمة المرأة 

لممصحيح على الروي شرح يلازمها• محا باسم مت النكاح، مون باJاء٠ الراد الثاني؛ 
sr١٩ \.

يفعلكما الشهو؛ بمطع الصوم أن ها والمراد الخمتن، رص *و: وبالي الواو بكر والرجاء: 
•١  ٧٣١٩محلم صعح على النووي شرح الرجاء• 
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يوصأن يل من طلقتموهن ريضة: ست متعدية مواضع ؤ، وجاء 
[.٢١٢٧- ]ايقرة ؤسه محا نمق فريضة ين فرضتم وك 

١(.ذلك) أنفكم على وأوجتم مهرا، لن سميتم أي؛ زبمة" لن رصتم ق" 
أوتواالذين من >ؤ...واأحضات مواضع: ز أحرا ال وتعسحانه ف ا وسماه 

٥[.- ]المالية اجورهن..ب<)لإ( آمحتموص إذا للكم ص الكتاب 
وسلمطه لن ا صلى ~ لف ا رّرل تال نقد صداتا، تسميته المطهرة السنة في وورد 

أصدقها؟)"؟(.كم الأنصار: من امرأة تزوج حنا عرف بن دالرخمن من~ 
شرئكحت امرأة ا'أ,بما وسلم: عله ذ ا صلى الني تول ق مهرا سنه أيضا وجاء 

المهر.مماغلها بها دخل ناد امحلل، بغتكاحها بامحلل فنكاحها ياؤلل فنكاحها وليها إذن 

اّتحلسهمما-ا')ل(•
شأنه.وعغلم أهمبم، على دليل للمرأة الرجل يقدمه لما المتعددة الأسماء فهده 
ا،إليهأضافه ند وتعال بحانه ف ا لأن لها؛ يعهلى أن نضب للمرأة حق وهو 

-]المالية اجووهزه آيتموهن >ؤلذا ٤[، - اء ]المنحااةب< صذقاتهن الماء >ؤوآما 
لفيدخل مذا وعلى عمومها، على نشى المساء، لجميع عامة الاضافة وطْ ٥[، 

ؤ ١٢٧٦)؟(المغردات 

٠\ olrال؛نرآن أحكام الأعيان. دل، وليس المنافع دل، لأنه أجرا، الهر وسمي الجماص: فال، )٢( 
حديد،وخام قرآن تعلم كوته رجواز المدا3، باب الكاح، كاب ، ١ • آ/"؟أ ملم أخرجه )٣( 

رنمالهر، تلة باب النكاح، كاب أصدنتها؟'ا، "ما يلغغل:  oAi/vداود رام ، ١٤٢٧رنم 
٢١٠٩.

رابض، ١ ١ • ٢ رنم بول، إلا نكاح لا محاء ما باب الكاح، كاب ، ٤ • "؟/U الرمذي أخرجه )٤( 
صحيح.الألاتيت عته رتال، ، ١٨٨٠رنم بول،، إلا كاح لا باب النكاح، كاب ، ١٢٤٦؟/ماجه 

. ١٢١؟/٦ ماجه ابن متن صحح 
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كيلكمه ويدخل الصداق، من ونصسها حقها سلى الكايية ارأْ الآJأ هذه حكم 
ذلكجاء وغد ونمسها، حقها غعهليها الحرة عن لسره يتزوجها أن الحر أراد إذا الأمة 

اتالرمتمن ات وانحمتؤ.. نمال; ف ا كاب ل عليه ومنصوصا يه مصرحا 
٠[،— ]الائدة أجور،انه آنمموعن إذا للكم من الكاب أوتوا الذين من واخمغات 

الهر.وجود_، ل والكاية السلعة يئن زق خلا 
مانمن الزمان اخصضات يكح أن طولا مكم سطع لي >ؤومن تعال: وتال 

فانكحوهنيمض من بمضكم اعلم؛ابمالكم لف واالزمان فحانكم من أممالكم ملكت 
[.٢٠- ]الشاء وآتوهنأجودهن..ه أهلهن اذن 

شدتثرمحلن مجمد الإماء بنكاح تعال ف ا مجن الأذن وهذا 
الحرة.طول عدم — ١ 

وأنمكم انمت حثي لن وذلك الزنا، ل الوثوع وهو النت،، خوف — ٢ 
٢[.٥ - ]الساء رحءمب< غفور ف وا لكم ح؛ر صبروا 

جاءتزوجها إذا لأنه الأولاد؛ رق مضمدة من مه لما الإماء لكاح التمد وهاذا 
لسدها)١(.أرتاء أولاده 

السل.)٢^٠مجن يه أحق وعي يه، فنتضر للأمة يكون الهر أن الأية هن. و٠لا٠ر 
لأنسما وعجزها يمها كان زكا ييعة، مها الرواج يراد الي الرأة كانت، وإذا 

ونمالسحانه ف ا أمجر لذللث، ضرها، يعض كما تعطى ملأ الصداق، مجن حقها تبخس 

. ٤٧٧١)ا("دءايز،كمر 
للرطءهوالماس الول لأن الهرللرلي، أن راياآخر؛ الجصاص وذكر ١، الترطي مر )٢( 

ملكهاللمهرلمسيكون هدا وعلى ، ١ ٢ ١ "t/ الترآن أحكام الكاح. يمتد للزوج اياحه الذي 
أعلم.راف حنشا، ملكا 
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»سه'اره.تصب بعث ي بطك أن عى ويش نمللش، ما صدنا ما 
إلبة باكالهر إكثار - وسلم عليه ف ا صر - الرسول كراهة إمحلهار هذا ول 

فا رسول صداق •ع بالتارنة تليل الرجل تدمجه الذي الصداق >نا لأن الزوج)٢(؛ حال 
صداق"كان صها: ف ا رصي عالثة نالت -صث لأزواجه، ~ وملم عله ف ا ر ْ— 

بأنهالس ومرت ونشارآ(، أوتية عشرة ني لأزواجه - وسلم عليه ف ا صلى ~ البي 
علهف ا صلى - ذ ا رسول صداق نهدا درمحم، خممائت فتلك ت نالت أوتة، نمد 

وسلم-لأزواجه")؛(.
علىدلت انموص لأن عليه، والزيادة نجاوزه بحرم أعلى حد له ليس فالصداق 

زوجمكان زوج امعدال أردم ٠ؤولن نمال: ف ا تال الجزيل، بالمال الاصداق جواز 
-اء ]اكمبماه وإثما ببمانا اتأخذوله فا صه تأخذوا فلا فلمارا إحداهن وآمحتم 

ااكث؛ر)ْ(.المال واكنار: [، ٢٠

يريدلن وكمها المرأة وجه إل الغلر ندب باب الكاح، كتاب ١، • ٤ y/• لم ماخرج* )١، 
ماباب الصداق، كاب ، YYa/Uالكحرى السنن j المهني وأخر** ، ١٤٢٤رنم تزرجها، 
الصداق.ق التملن من يثب 

•٢ ١ آ/١ سلم مح ص على الروي شرح )٢( 
محنالنير  ١٧محوضوع ام وم درسا، عشرون رالس; درسا، أربعون الأونأ الخءلا؛ي؛ نال، )٣( 

.® ay/yالمنن ُعالم أعلم• واق ّراْ• شيء من ّشحمر غم الدراهم 
حديد،وخام نرآن تعليم كوته وجواز الصداق باب النكاح، كتاب ١، • مسلم اخرجع )٤، 

.Y ١ ٠ ٠ رنم الصداق، باب انماح، كاب ، oAY/yداود وابر ١،  ٤٢٦رنم 
.خ/ا'اا )ْ(ممسيرامحري 
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أن■على مامحن ايممي إحدى ألكعك أن أريد إثي محومى يا ؤقال تعال: وتال 
نمنل وتد [، ٢٧- ]النمص صدك..ه فمن عثرا أتممت يان حجج قالي تأجرم 

.؛،.UJb— واللام الصلاة عليه ~ موصى ف ا 
وحاجته،الزوج شر مع وخاصة الصداق،، ل ايالغة عدم والأول، الأفضل لكن 

صلىف ا رمحول تال عره، أمحباب ومن ركنه قلة مجن وم مكرر*ة، المهر ل فالمغالأة 
.١، ر مونة أيسره يركة التكاح أعنلم إن وملم• عليه ف ا 

خيرنداك يالقليل رصست، فإذا ا، هلح3، فالمداق، للمرأة، راسر ذالئ^ ق، والأمر 
عوفبن حمدالرحمن، تزوج فقد فيه، الثركة حصول إل - لك ا شاء إن - وأدهم( وفضل،، 

ارك"بقوله: - ومحلم عليه ف ا صلى - ف ا رمحرل له فدعا ذهجا، ص نواة وزن على 
اسلك")٢(.

ذلك،لها جمان مهرها مجن( يعضه أو القرآن وحففله الزوج، بعلم الرأة رضيت فإذا 
أماختارته اليتم، هو وهدا صداتها، هو والعلم بالقرآن انتفاعها منر لجا بحمل( مجا وكان 
هانفوبدلها عنه، لف ا رضي( محللحأ أيي( بإسلام انتفاعها ص ~ عنها لف ا رضي( ~ سليم 

سلهمأم نالت، الزوج)'آ(، يذله الذيء المال مجن إليها أح-ا هذا فكان أسلم، إن له 

"محيربمقل: أبوداودأ/\ا<ْ وأخرحه المد\ا0\-بم ، ٢٤٠٨١٢أخمدرنم ام الإمأخرجه )١( 
.١  w/oالزاد ثوي(. رإمادء العال: زاد كاب عمق عه وقال، أبمر،"، الكاح 

،٣٢؟/١ الفتح ، ٠١ ٠٠رنم للمررج، يدعك، كيف باب النكاح، اب كتاليخاري، أخرحه )٢( 
رنم>انيد، وخام قرآن تعليم كونه وجواز الصداق، باب الكاح، كاب ، ١ ٠ لم وم

:٢٧

لتدارمعروف ام وهو ذهب، من دراهم خمة مروها؛ ذهب من نواة رزن الخءلا^ي(؛ تال 
.ْ ٨٤/٢داود أم محنن بحاشيأ المن ءم١لم •علوم- 

.0ا\\\ زادالعاد )٣( 
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امرأةا وأنكار رجل ولكلي ارى را يا مثلك محا ف وا محللحة: أبو خطها لما 
نأمحلم،فر،، ألك أمحسومجا محهري، فذاك سلم غإن أتزوجك، أن ل بحل ولا مسلمة، 

نيم:أم مجن مجهرا أكرم كانت، نط يامجرأة سمعت، نما ثابمته: تال مهرمحا، ذللث، فكان 
الأّلألم)ا(.

لذ،ا رمحول يا نمالت،؛ — ومجلم عليه ف ا صلى ~ لذ ا رّولر إل امرأة وحاءُت، 
الغلرنمند ~ ومجلم عله لذ ا صلى ~ لف ا رمول، إليها فنفلر مي، للثا أم، جشتإ 

أنهالمرأة رأتا فلما رأمحه، ~ ومحلم عليه لذ ا صلى ~ لف ا رمجرل ءلاء1أ ثم وصوبه، فيها 
لكيكن لر إن لذ: ا رمول يا قتال: أصحابه مجن رجل قتام جلمستا، شيئا فيها قض يب 

فمال:ف، ا رل رّيا لا فمال: شيء؟" من عندك "فهل فمال: فزوج؛يها، حاجة بها 
شينا،وجدت، ما لف وا لا فمال: رم نم فذما ، شيئابحد يل فانفلر أمحلك إل ادمج 

رجعنم فذمحس، حديد، مجن خاتما ولو انقلر وملم: عليه لف ا صلى لف ا رّرل فمال 
فمالضمه، فلها إزاري، محذا ولكن حديد، مجن خاتما ولا لف، ا رسول يا لف وا لا فمال؛ 

شيء،•مه أ عليهيكن ل؛ لبسته إن بإزارك نصع مجا وملم: عليه لف ا ملى لف ا رسول 
رسولفرآه تام ه بحلمحتال إذا حتى الرجل فحلس ، ّشيء منه عليلتؤ يكن لر لبسئه وإن 

مجنمجعك مجاذا نال: حاء فلما فدعي، به قامر مجوليا، ~ وصلم عليه لف ا صلى ~ ف لا 
نال:تلبك؟" ثلهر عن "->3_ تال: "عددئ" وكذا، كذا ّررة مجعي قال: القرآن؟" 

يواليهني ، ٣٣٤١رنم الإّلأم، على التزويج بامح، النكاح، كتام، ام،"/آآل، الخأخرجه )١( 
ومحعهبه. نمال ف ا أمجر بمنك،.مما أن ل الرغة باسم، الجنائز، كناسما ، ٦٠/٤الكبرمحا المنن 

.٧ ٠  Wyض صحيح الألباني. 
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١(.القرآن") من معك ملخكها.مما ثقي "اذمحب تال; نمم، 
إلهالوصول مجن ومانما ءاتقا انمداق يكون لا أن سني الغاية، مو فالزواج 

تكثيرمجن اء والريالخيلاء أهل يعص يفعله ومجا وتعدده، ونومه اثمداق بكثرة بالتفاخر 

إياه،يعْليهم لا أن ينوي وهو الزوج، مجن أخده يقصدون لا وهم والفم، للرياء المهر 
ااشرسةز'آ،.عن خارج للسنة مخالف نيح، مجنكر فهذا 

انمداق،ل الماس مغالاة — صه ف ا رصي — الخطاب بن عمر الفاروق رأى ولما 
زّكاوث،لو فإنها النماء، يمثدق تغالوا لا ألا نهات جاء بلغه خطة خهلبهم 

رسولأصدق مجا ومجلم، عليه ف ا صلى الني بها أولاكم لكان دك ا عند تقوى أو الدنيا 
ثنيمجن أكثر بتاته مجن امرأة اصدنتا ولا ناله، من امرأة — وملم عليه ف ا صلى ~ ف ا 

أوتيةز'أ(.عشرة 

لعداوة لها يكون حى امرأته صدتة لسمل الرجل "وإن زيادْت أخرى رواية وقا 
نفسه")؛(.

انمح، ٠١٢١رقم اكاخ الرجل على مسها الرا؛ عرض ياب النكاح، كتاب الخاري، أخرجه )١( 
كونهوحران المداق ياب اص، كاب - له واللقط - ١، • ٤ t/. سلم وأخرجه ، ٩١٧/ْ
.١  ٤٢ْ رنم حديد، رخام قرآن تحلم 

رشاعن بمحدئ، هر وكأنما ، \١ r\r\اكاوك، ف، ا رخمه نمة ابن الإّلأم شخ ذللث، تال )٢( 
حب.محلهررا النكر هدا فته تلهر الذي 

 )Y"( داود أم أخرجهAY/y ،،< والندي ، ٢١• ٦ رنم انمدال،، باب الكاح، كاب"YY/t ،كاب؛
معح.حن حديث هذا رتال! ، ١ ١ ١ ٤ رنم الماء، مجهور ي، جاء *ا باب النكاح، 

ماجه،ابن من ١،  ٨٩٣رنم النماء، محداؤ، باب الكاح، كاب ا/لأ1م، ماجه ابن أخرجه )٤( 
. ٣١ ٨/١ماجه ابن منن صحح الأراتي• وصححه 
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وتتيلهاالهرر تخفيف على ويكاممرا بماونوا وأن بماعدوا أن يالسلمين نحري 
والشهوات،المغريات فه كثرت زمن ي بالزواج والنماء للرجال العفاف بحمل حتى 

قالوقوع مسل فه وسرت والضلال، والزيغ للانحراف لم التدعو وأصبحت 
البرعلى >ؤومماوما آمنوا، الذين ل الفاحشة تشح أن بحرن الذين من اخرمجات 
٢[.- ]المالية والعدرازه الإنم على صاولوا ولا والتقوى 

يأخذأن لزوجها يجوز ولا تشاء، كما قه وتنصرف تملكه للمرأة، حق واكداق، 

تعاللذ ا إن فمجته، شيء عن *ي ها نف٠لايت إذا إلا الأحوال، من حال بأي شجا منه 
يإننحلة صذناتهن اء اك>ؤوآدوا طيا، حلالا ياخذه أن الخالة هذه ق للزوج أباح 
٤[.- ]الماء مربماه هجا فكلوه لما هه فيء عن لكم ءل؛ن 

الياظ الألفمن مجنبا بمدر مجا لا.ممحرد المرأة، نفس بملب مئرو٠لة الاباحة ءهذْ 
أنله مجل لر نسبا ءف_، عدم على يدل مجا مجنبا محلهر *إذا النفس، طبة معها يتحقق لا 

إ.١ ثبنار مجته ياخذ 

إلزوجته طلاق  ijراغا يكون عندمحا الرحال من النقرس ضعاف بمص يلحأ وتد 

لحاء وند ته، جزء أو كله بالمهر ها نفمته لتفتدي عليها والتضييق بها الأضرار 

مجلمكهند المهر هذا لأن علما، والوعيد مجته واكحذير ذللث تحريم وجل عز لذ ا كتان 
>ؤدامنها، نفس بمليب إلا شبتا مجته يأخذ أن له بحل *لا المشروع الْلريق مذا مجن المرأة 
بعضلذمرا تمالوهن ولا كرهازرا( الماء ترثوا أن لكم بحل لا آمحوا الذين أيها 

)ا(سيرماكض

يمضهمثاء إن بامرأته، أحق أوليارْ كان الرحل مات إذا كانوا عبما؛ لذ ا يمم ماس ابن تال )٢( 
الأية.هد، نرك أهلها، من بها أحق وهم يزوجوها ب شاورا وإن زوحرما، شاورا رإن تزرحها، 
الغتح، ٤  ٥٧٩رنم كرها.." الماء ترنرا أن لكم بجل لا باب اليهو، كاب ي، الجعاري أخرجه 

ار/ْلآا

.-١٤-



u ١[.٩ - ]الماء

منهلتفتدي زوجته على الضيق له يحل الزوج يإن عمرمه، على ليس الحكم وهمذا 
ونحوونثرز، زنا من مياه ماحية يآت؛ن أن ولا ميتة، حشة بما أتت إذا نمها 

ذلك)ا(.

ممايأخذ أن له بحل ملأ غإر،وا بها ويسيل زوجته يفارق أن الرجل أراد وإذا 
زوج•كان زوج اممدال اردم ^ورن كمحرا، مالأ أصدتها ولوكان حتى شينا أءْااعا 
عزف ا س نهي نهذا ٢[، ٠ - زالناء ..^ ١٦٢٥مه تأحدوا فلا قطارا لحداس وآمحتم 
فرهحق يأخذ لأنه سرا، شينا لوكان حتى الصداق من شيء أي أخذ عن وجل 

هخيول>ؤأتآ ا؛ عغليمتشديدا الأخذ ا هن ل وتعال يحانه مس ا شدد ثم وملكه، 
وآين.باهتئن أتأخذونه أي؛ والتربجخ، للإنكار اسقهام مٍ؛اه وإثما ؛هءارا)مآ( 
أخدال تموأنكره التنصر أشد الأخذ هذا عن وتعال سبحانه اف نفر نم 

تأخذونوجه نأي بمهمر..ه إل بممحكم اقضي وقد ثأخذونه اؤوكءف الانكار)"؟(: 
تباشرمi"/،^ إل بمضكم ؤولداقضم صداتهن، مجن ماآمحترص نسائكم مجن 

له•عي انه م؛نهه بماحشة يأمحن أن رإلأ تعال: ف ا تول تأويل ي محل ما داول جرير؛ اين تال )١( 
عبناو، عل ف ا أن وذلك بمرجها، وزنا له، وأذى زوجها على يالمان إيذاء من فاحشة كل 

.١ ١  a/aالْلري نمير ٠ل١٠رة. مسنة فاحشة كل •سناه بماحشة يأتين أن ^؛١١ بموله؛ 
رفواذللثا ال١٠لل، الفعل ل يتسل رند ويلمشه، يله الكذوب يهن الذي الكذب الهتان؛ )٢( 

■١ العود ابي تمهر بالثللم. ههنا 
.آ/هْاالمرد أم )٣(-ضير 



١(.وتلامستم) 

*|يثافامنكم غاليظا، مساتا أزواجكم منكم أخد وتل ذللث بحمل نكيف 
التسريحمن الصداق مجن الأخذ فلص يإحسان)'\(، تريح أو إمساك.كعروف غلٍظه 
أنلكم بجل ولا يإحان أومرح بمعروف اك رإ،ومرتان والطلاق يإحان، 
اكالامنمال ف ا ذكر أن نمد ٢[، ٢ ٩ - زالترة شجاه آمحتمومن تما تاخذوا 

أنعلى يدل مما الصداق، مجن شيء أخد "ريم بعدم ذكر بإحسان النسرح أو بالعروق 
به.المأمور بإحسان للتسرح مناف الأخذ 

نمالذ ا أوجب مجا إتامجة عدم الزوجية رباط ق الاصتمرار على رتب إذا لكن 
فيفضيمعا، ا حمأو الخلق، مجيء أحدهما يكون كأن للأخر، الروجين من كل على 
لالكاح حنوق مجن •نهما واحد كل ألزم فيما ف ا حدود إتامجة ترك إل ذللد بهما 
للأخر،بما أحدهما يكون أو بالمعروف^ علهن الذي مثل وولهن تعال: توله 

فيمابتقصيره س ا أمجر مخالفا إل لد ذليه قيودي وابجامجلة، العشرة حسن عليه فيصعب 

أنيخافا أن إلا شبا آثيموهن مما تأخذوا أن لكم بجل وولأ حقوق)'أ(، من عليه يجب 
اكدتلما علهما جناح فلا ف ا حدود شما ألا خنمم فإن س ا حدود شما لا 

مهتاخذوا وفلا لتوله: •سها؛ شيء أخذ له بحل ل؛ تله مجن النشوز كان فإذا بم...ه 
تفديأن للزوج الحالة محذه ل أباح تعال ف ا فإن ملها من النشوز كان إذا أما شيناه، 

الكم*عنى ق، فإنه الاستفهام محرج محرجه كان وإن ومحيا ثمتال؛ ، a١٢/®الهلوي تقهر )١( 
التهديدمجعتى على به راض ض وأنا وكدا، كذا تفعل كف للأخر؛ الرحل يتول كما والتنلظ، 
. a١٢/® التلري تقم والوعيد• 

.ا/با"اكم اين تقسم )٢( 
.٩ y/. للخماص الترآن [حكام )٢١( 

-١٤٢-





،الف ا يإذن عتها يذعب ما لها الممد زض ؤ( فكان له، وامتدت نه ورم!، الزواج 
فرضتمولد غوص أن لل س طلشموس >ؤوإن لها، الزوج لتْللض حزن من أصابها 

المرإل الخكم سا بمد وتعال سحانه لف ا دب ثم ؤسخاه ما فنمف فريضة ين 
ومدا،^، ٥١عقدة بجده الذي بمفو أو نمون أن ولا الطرفن: نل من والسامة 

الزوجمجهلال_أ بميم أو حقها، عن وتنازلها الرأة امحة ا.ممإمالزوجض نل من العفو 
عزف ا لتقوى ب يعلمه اك ذئكث لها، بإكاله أو كاملا، الهر أءهلاعا إن للمحق 
لاكقوىؤ<.اقرب نموا ووان وجل، 

إليهايعو الي الخالية الخثلمة الأخلاق من والسامحة الخفر الخثليم الخلق نهدا 
كتبآمنوا الذين أيها ^يا الدماء، ل حتى بل فصسا، الأمجرال، ل لس الإسلام، 

منله غمما فمن بالأش والأش وانمد؛انمد ياخر اخر القض و القماص عيكم 
[.١٧٨- ]القرة ياحان...ه إله وأداء باتحروف فامحاع شيء أمه 

إغفالهوعدم الفضل بالأمحذ على الزوجين( منر كلأ وتعال بحانه لف ا وحث 
انمداق،كامل يعملها لر كان إن انمداق لزوجه محكعل الْللق، الرجل متفضل( ونسيانه، 

باولكالرجل بخل فإن ل، يجب ما م( بالخفر عليها فليتفضل كاملا لجا انه ّتل- كان وإن 

يكنلر وإن نفته، نو كانت، إن عليه كله يرده الهللتة المرأة فلتتفخل الرجوع إلا وأيى 
نرضما نمق، فللمرأة وتشاحا الفضل مها أحو يفعل لر فإن جميعه، عن فتعفو نفته 

يان،والرل الاJ٠يخمل الحالة طْ ي إذ ي؛كمه< الفضل نسوا >ؤولأ ١(، لها) الزوج 
يخفىفلا بمحره نعمإلون بما لف ا >ؤان ونسيانه، الفضل إغفال ءل-م إل تعال لف ا نشه 

بمتحق.كلأ.مما وصيحازي وأحوالكم، أموركم مجن شيء تعال عليه 
علمناذا الهاجرات، المؤمنات مجنحان  ١٠الومجنح( وتعال بحانه لف ا أمجر وعندما 

• ١٦٤®/جرم >ا(ممسيراإز( 



مرلأءأزواج يملى أن ال وتمسحانه أمر ١(، الكفار) إل إرجاعهن يجوز فلا لبمانهن 
منخسران عليهم ينع لا محي الصداق، من عليهن أنفقوا مجا المشرك؛ن من الومجئات 
الكفارلهرلأء دعوة ف حيث العظيم لينتا محاسن من ومحيا والالا)مأ(، الزوجة الجهتئن• 
منبحرمهم ول( حئهحا، يفللمبمم ب الأسلأم أن بهذا ب محن إذ الدين ل للدخول 
دفمْ.الذي الصداق 

سألواأن الكفار إل أزواجهم ذمت، الدين الوتن ال تعف ا أمجر ا،لقابل ول 
مهاجراتات ا،لؤ*دجاءكم إذا آمرا الذين أيها >ؤيا الصداق: من دفمْ ما الشركين 

لاصالكفار إل ثرجموهن فلا منصات عنمموهن جإن اعلم ف ا فاصحنوهن 
ماوليسألوا القمم ما واسألوا ألفقوا... ما وآتوهم فن بجالون هم ولا لهم حل 

ارهةوا...؛<]الت>ة-.ا[.
علىأمقرا ما اكركvن محوال اإلو،سين أمر من يه تعال ف ا أمجر الذي التشريع وهذا 
حكهء(ه•عني( ف وا يكم بجكم ف ا »ؤحكم ذللي، كذللث،.ممثل وأمرهم أزواجه•؛، 
ذهبتالي لزوجه السلم أصدق ما دخ ورفضرا لدلك الشرّكون ستحهب ب وإذا 

الكفارمن أخذوا إذا مهره السالم للزوج يدير أن أمجر وتعال '*سحاته ف ا يإن للكفار 
منشيء ءاأك*م ؤولن إلهم: الفارة زوجته على أمن(  ١٠مثل غ؛رءا)ٌآ(، أو بغنيمة مالأ 

-]المحة ألفقواه ما مقل أزواجهم ذمت الذين تآتوا لخالمحم الكفار إل أزواجكم 
١١.]

الأن ثريش، وكفار — وملم عف ف ا ملى — ث ا رسرل، يغ، ونير الذي الخديا صلح ؤ، كان ( ١ر 
الخكمهذ\ من اكاء تعال( ف ا خص ثم إلما، رددته إلا د،نلث( ع،ى كان وإن رجل منا يأتيك 

. t٣٠/٠ ك؛؛ر اين نمير الاتحان. م اف رأثزل الشرك؛ن، إل يردوص أن سهم 
ّ)متميرالترطيخا/أا"

القوسبيانع )٣( 



مغرمة،أموال أي؛ للأموال، صمة وعي مغتومة، نملة،.ممعنى؛ لغة؛ الغمة 
١(.الزيادة) والطل؛ أنفالا الغائم نعى وتد الفانية، وهو الغم، من اللغة ؤ، واشتتاتها 
ثال)'آ(.عنوة الكفار مجن السلمون أصابه مجا الاصعللاح؛ ول 

الأنفالسورة ل تعال ف ا وذكرعا له، عرفا صار حتى العني عذا الأمم عدا ولزم 
الم-لينولأن ادلين)م(، أموال ق، زيادة لأنها أنفالا وسماعا بدر، غزوة ل أنزيا الي 

الأمم)أ(.سائر على بها ثغتلوا 
وفماتعال؛ ف ا تال ةتالزْ(، فر مجن بصلح الكفار مجن الماخوذ انال والفيء؛ 
إنماتعال ذ ا لأن فبما وسمي ٦[، - ]الحشر ركاب4 ولا محل ص علٍه أوجمءم)ا"( 

وتعالسبحانه ذ ا اح فايلعادته، الخلق خلق إنما لأنه همادته على إعانة الأموال خلهم، 
لمائهأباحها همادته على بها يستعسوا ب الي وأموالهم بها يعدوه ل؛ الدين الكفار أنفس 

.١٨٩الأحكام >ا(نحرض 
أمحلمن كيم الممريد محيا وذكر . ١٢١للغدادي والرخ الناسخ ، ٦٣• / أ التنزيل معال( )٢( 

العلم.
اكاركاغأ/بمآأ.)٣( 

.)ل(-ديرالرازك،ْا/عاا

رالميءالغنممة أن إل يمضهم رذمحب رالميء، انمّعة ض التغريق العلم، أهل من ك؛هّ تول مدا )٠( 
النولاكدعلي;رثا نال رنتا، غنممأ كان رحم أي عر الكفار من اط  ١٠فعميع واحد، 

. ٣١المان أضواء شالي. بلا باّلل 
.٠١٠ا،لغردات اصرعتم. العير؛ واوحت المير، صرعة اارجٍم<ت )٦( 



ُه)ا(.الوتن 

هقوللهم، وإحلالها الغنائم يإياحة انلوتن هماده على وتعال سحانه ف ا امم، وقد 
[.٦٩- ]الأنفال طياه حلالا محمثم مما ؤ؛كلوا تعال: 

عنالخدث معرض ي اكسة سه — وسلم عليه ذ ا محلى ~ ف ا رسول ذكر وتد 
شهر،م؛رة و\ؤءب نميرت نلي؛ أحد يملهن لر حسا أءط.ت، ت قوله عليه ف ا تعم 

وأحالت،فليمل، الصلاة أدرى أمي من رجل فايما وؤلهورا، مسحدا الأرض ل وجعلتا 
خاصةثومه إل يمت، المي وكان الشفاعة، واءط_تا نالي، لأحد نحل ولر لغام ال 

ءا>ة")'آ(.الماس إل وبمثت، 

يتمرقناله لأحد تحل ل؛ — وملم عليه ف ا محلى ~ محمد نسنا نل الغنائم وكانت، 
لهاالمار أكل فيكون فتاكلها، المعاء مجن نار تأتي ثم تجمع كانتؤ بل يقسمها، أو فيها 

الغالولؤ'آ،.وعدم لتولها علامة 

منترسا أو العمر صلاة يريدها الي القرية من دنا فلما الأنساء، س بي غرا وتد 
فتححتى فعمتا ا، عليناحسبا اللهم مامحرر، وأنا مأمورة إنلئ، للشس. تال ذللتا، 

غلولأ،فيكم إن فقال: تهلعمها، فلم ا لاّكلهالمار فجاءت الغنائم فحمع عليهم، ف ا 
ملتك،الغلول فيكم فقال: بجده، رجل يد فلرنت، رجل، نيلة كل من، فليايعي 

المارفجاءت فرضعوها، الدهس، من بقرة ص برأ فجارا بجده، ثلاثة أو رجلئن يد فلزنتا 

.)ا(اكتاوك،غأ/آم>:ا

رنماكس ك؛ام، ، ٣٧ا/.ومسلم \ا\-ص انمح  ٣٣٠رنم الشم كتاب الخادك،، أخرجه )٢( 
٠٢١ .

٠\/أْ ٢ مسلم محعح ض النووي شرح )٣( 

-١٤٧-



ائم،الغنلما س ا أحد تم ذلاائات عند — وسلم عله ف ا صلى — محي ستا ينال نأّكاكها، 
١،.ر لتا فاحالها وصن٠١ ضستا رأى 

لهم،ويسرعا الغنائم على الخصرل( من الوتن عياله وتعال بحانه س ا مجكن وتد 
الفجرةتحت يابمولك إذ الوسن عن ف ا رضي ؤلةد لم، ونوايا جزاء ذلك وجعل 
يأخذونهاك؛؛رة وسام . ريا كحا وأثايهم علٍهم الكٍة فألزل قلوبهم ل U شم 

١ف ا علم ١[، ١~٩ ٨ والمنح حكٍماه عزيزا ف ا وكان  المحاهدق، مجن تلويهم ل ٠ 
لجمجزاء وعوضهم عليهم، ة الطمأنيتفانزل ذلك، على والمبر عليه بايما .مما والوفاء 

غيرهم)٢(.دون الرضوان يعة لأهل خاصة محعلها كثيرة وءغ١نم ترمحا، فتحا 
علىيها يتقوى وسيلة وجمل عز ف ا جعله بها والانتفاع الغثيعة على والحمرل 

الغاية■.بل بغاية ولمس بع، هر يل يدانه إلمه يسعى هدنا فليست وعبادته، طاعته 
[.٣٩- ]الأنفال كاه تكون لا حش 

تعال،ف ا سيل ل فلمس ذلك ونحر وسمعة رياء أو الغنم لأجل تناله كان فن 
يئاتلوالرحل للمغنم، يقاتل "الرجل وسلم: علمه ف ا صلى ذ ا رمرل مثل ولقد 

ناتلمجن ت وملم علمه ف ا صلى ال فقذ؟ ا سيل ل مجي مجكانه، ليرى ويقاتل ليذكر، 

الغناتملكم أحلت وملم؛ عليه ف ا صلى البي ترل ياب الخمس، زض ك؛اب ال؛خاري، أخرجه )١( 
الأمنددْ اكالم تحلل باب اد، الجهكاب ، ١ وسلم ، ٢٢\"/. الفتح ، ٢٣١ ٤ رنم 

.١٧٤٧رنم خاصة 

بمعواوب الجدهيه بمد يخمدا ب اللمين أن وذلك ختر، منام ص ف ا رصعم الي اينام ومده )٢( 
.٩ • - ٦aa/u الهل^ري، صر خيم.. فتح س اليعة هده محن اقرب صا 

-١  ٤٨—



١ر ف ا مسل ؤ، فهو العليا عي س ا كلمة ككون 
القتلق الاستعجال إل دافعا عليها والخمرل الخيمة كب ؤللب يكون لا وحتى 

>ؤياالنشل، تل السن وجوب ا،لومتئن الكريم القرأن أمر ُظاءرْ الأسان أخد وعدم 
الملامإلكم وسلاسك4واولأهرلواضاض ضربمم اذا  ١۶٦الدين أيها 

الخيمةتطلمون أي: [، ٩٤- ]النماء اس...يم ا-داة عرض ممون ،زمحا لمت، 
الشتترك إل يدعوكم الذي نهر الممال، صرع حهلام وعر واتاءهار٢(، الدنيا ومحتايع 

تقتلونهر'آ(.من حال عن الحثؤ وتلة 

هفلحقله، عنيمة ل رجل كان تال؛ — عنهما ف ا رصي - عباس ابن عن 
رولأذلك: ل ف ا فأنزل غنيمته، وأخذوا فقتلوه عليكم، اللام فقال: السالخون، 

تلكالدياه الخياة عرض ؤممون توله: إل الملاه إلكم ألمي لن هرلوا 
الخيمة")،(.

القتلل انمعل عن وكفايآ غناء فقه كمحر، الغام من لهم أباح مجا أن أخرهم ثم 
حالهلرتحن من نتل عن تغنكم يغنمكموعا كة؛رهه< ميام اف >ؤنمد الخم لأحل 
تضضنمكانوا أن بمد وإفلهارهم بإعزازهم عليهم تمال.كنته ذكرهم نم لكم، 

رنملا، أم أجرء من هل،نص للمغنم تال س باب الخص، زض كتاب الخادي، اخرد )١( 
٦Y'>  Y آ" \ اكح/ Y  Y ، وسلم"y/Y  ميف ا كلما لكرن تا-ز من ياب الأمارة، ّ ، ١ ْ ١

.الدا،رتمأ.بما

.Y١Y/٣'الغوي >أ(سهم 
 )T( 00\اْالزمحشري مم .

اكح ١٤٠٩ رنم إلكم..ه ألتى لن تتولوا ورلأ باب اكمير، كتاب العاري، أخرجه )٤( 
.T-yoالمميررتم 'محاب ، ٢٣١وملم؛/٩  ٢٠٧٨

-١٤٩-



علىم منهخاص يإٌلامكم نومكم مجن مجستمحفن لوه من كمم 
تعالذ ا أمرمم ثم عزا، وذلكم أمجنا خونكم مدل ظعئه ف ا ؤدس (، ١ أنقمكم) 

وعدمالأمر مذا امتثال على لاكآك؛اد أولها؛ ل به أمرمحم أن بمد الأية عده أخر ل ياكتن 
لوجل عز س ا مرانة بوجوب تذكهر خ؛؛رايم صمالون بما كان ف ا إن ؤكٍ؛وا ءذانم 

لء ني عليه يخفى لا مقاصدكم، على مجفالع بأعمالكم ■؛صر نهو وغنرْ، الأمر محذا 
السماء.ق ولا الأرض 

الومجت_ينلله ا عماد ابذوا ونالملاح، وأشهروا للإسلام، العداء أفلهروا مجن أما 
ملإذلالجالكريم القرآن نررها الي المالئ نمن محلف، حكمهم نإن وحاربومم 
أناعهويقوى ويعر، الاّلأم يقرى حتى الخرب حالة ل مهم القتل إشاعة وإصعانهم 

فيهوالمالغة القتل بكثرة الأرض ل بالاثخان الكريم القرآن أمجر لذللد أعداومحم، ريهابهم 
فشذواأثعتمومم إذا حض الرقاب فضزب كفروا الذين لمبمم ^٥١ الأسر، وعدم 

الأرضو يثخن حى أمري لع يكون أن لتي كان >ؤءا ٤[، - ]محي. الوثاق..يم 
[.٦٧- ]الأنفال الدياه عرض تردون 

علمهف ا صلى محمد نسه لأصحاب وجل عر ذ ا من معانين تتضمن الأية نهده 
لال؛—ييكون أن أوجب لوي الالفعل هذا تفعلوا أن لكم يبض كان ما والض• وملم، 
اسمتمرولذللئ، به، اصردون وهم عنهم، الأية ي والاخبمار الاثعان، تل أسرى 

ونتالرجال باتقاء يأمر ا ~ وسلم عليه س ا صلى ~ قاليي تريدون ب الخهناب 
الدى)أ(.الخياة نذعرض أراد ولا ا>ب 

. ١٨٤)ا(ممحرا|نء1لا؛/

-١٠٠ —



أصحابه،عياب عليه عرض لما ~ ومحلم عليه طه ا صلى " ف ١ رمحرل بكى ولذالثا 
بكروأبا — وملم عليه لأم ا صلى ~ لأه ا رمحرل ~ عنه ف ا رصي ~ همم رأى للما 

وجدتفإن وصاحلث، أنت بكي شيء أي من لأدت ا رمرل، يا )،؛ ١٠محكيان ناعيين 
عليهف ا صلى ف ا رمرل شال لكائكما، باكين بكاء أجد لر وإن بكيت، بكاء 

عذابهمعلمي عرض لمد الفداء، أخدهم مجن أصحابك على عرض لليي أبكي ت وسلم 
عزف ا وأنزل - وملم عليه لك ا صلى التي مجن زمحة شحرة - الثحرة هده محن أدنى 

ه:تولإل الأرض...ه و يثخن حتى أمدى له يكون أن لمي كان وما وجل: 
[٠-٦٧٩٦]الأنفال دا...ه<)ا( حلالا صمتم مما وثكلوا 

بامتئاءيكون لا الأرض ي والاتحان الكفر، وإذلال الإسلام لاعزاز شرع نالقتال 
يريدف ورا الأخرة يريد ه أنوحل عز فه ا *أعالمهم همليه العايأ جاءت الذي الرجال 
الوينبه أمركم لما والأّتحابة والانقياد الأمثال نواجكم حكم^ عزيز ف وا الأحرة 
الخكم.

شرعيةمجن الخكما على وتسههم الفليمة، الميادئ بهذه الق١تلين تذكنر فى 
قالاثعان مجن بد نلأ الشرك، ومحاربه التوحيد ونشر لف ا كلمت إعلاء وم القتال، 
وعدمامجره عليكم أشكل مجن لحال المحن مجن بد لا ذللي ومجع الكفر، لاذلأل الأرض 

وهووالقصد، الأصل على عليه والحرص المال حب بملض لا حتى تنله ؤ، الاصتسعال 
تعال.ف ا كلمة إعلاء 

وإباحةبدر غزوة ي بالملاثكا الإمداد باب والمهر، الجهاد كاب \، r^rlTلم جمأخرجه )١( 
. wtI\افد  ٢.٨رنم أخمد رالإuم ، ١٧٦٣رنم الدائم 

-١٠





غايةيكن لر ال-ادي غالكب ذلك، ق والتنازع يشأنها والاهتمام بالغنيمة الممكم يم 
أموالهم.وتاسموهم الأنصار وآترهم وديارمم، أموالم الهاجرون ترك لقد أليها، يسعون 

أردعبدر إل ~ وملم عليه ف ا صلى " ف ا رسول مع خروجهم ل صربرا ولقد 
ف.الممل وإخلاص والأمثال اس ل الأمثلة 

الخاتمهذه ورأوا ف ا نصرهم لآ ولكن والربح، الكب عن أطماعهم تهلخوا لتي 
عنتساؤلهم فعاء عله، والحصول ائال حب مجن الشر نفوس ق يقع مجا نقرسهم ل ونع 

سا أمر يوله والر،اااس الأنفال لل الأنفال عن >ؤسألورك وتسمنها، الخيمة 
قالأمر نلس ذلك، ل ف ا أمجر - وملم عليه ف ا صلى ~ الرمول وبمثل بمسمتها، 

تعال.ف ا به اختص بل أحد، رأي إل مجفوصا قسمتها 
-وسلم عليه لذ ا صلى ~ ورموله لف ا إل الأمر ورد الناعية هذه تقرير وبعد 

تعاللذ ا أوصى الي الخغليمة الوصية وهي خ؛ر، كل جاع لأنها بالتقوى؛ لف ا أمرهم 
عرلذ ا من أمجر بجكمؤ<)آ( ذات واصلحوا لذ ا >ؤف\تقوا (، ١ والأخرين) الأولن بها 

النائمفالاجتماع والراع، الخلان، ونبذ المن، ذاُتخ إصلاح بوجوب للمومنأن وجل 
واتحاداجتماع يم ولن والتمر، والمنة والقرة والعادة الخم عانته التقوى اس ءلىأّ
أتنمحر ورضوان لذ ا س تقوى على ماله أنن »ؤأفمن الأساس، هذا غئر على قوي 

١[.. ٩ - ]التربة ^ ٣٠٢ناد و يه فالهاد مار جرف قفا على ماله اص 

-]اكاء ف..ه ا ممرا أن وإياكم تلكم س الك؛ام، أوتوا الذين وصيتا ؤرلتد ممال؛ توله ل )١( 
١٣١.]

ومالتاختلانج، ينهم شم انه الممربح على هدا ندل الآ،تت س ممسهرء ل الترطي تال )٢( 
لأ/لاآ.الترض مر التشاخ". إل الغرس 

-١٠٣-



الاصلاحهذا يكون أن وحرب ليان التقوى يالأم بمد جاء ُالإصلاح تالأم 
كلمته.وإعلاء وتعال 'سحانه ذ ا إرضاء وغايته هدنه وجل، عز ف ا يتقوى ُرتبمطا 

ورمرله،لذ ا إل وردها النمالم حكم مها بجن الي الأيآ محذء وحل عز لذ ا وختم 
والتردد،الخالمة وعدم وسلم، عليه ف ا صر رسوله وطاعة تعال بملاءته بالأم ختنها 

وكورمف ا لخى إذا •زمحا ولا لزس كان ؤوءا التام، والأنتياد والتسليم الرصى بل 
اللهاعةهذه ل بحال فلا [، ١٢٦- ]الأحزاب ^< من؛٠٢٠٢الخ؛رة يم يكون ان را 

اليلذ ا لمموى حتث شحة الطاعة وط، المسارعات، نحم، بل والتاطو والتردد للمراجعة 
صلى— رسوله وأطاع لذ ا أطاع وصدتا حقا لذ ا اتقى فن الأية، أول ق بها الأم جاء 

علىوحل عز لذ ا ورب خاص، بوجه الغنيمة أم ول شيء، وسلم-)،كل عليه ف لا 
لذا ؤiاتةوا الكاملة الاسحابة انمادؤ، الأ.لمن تعلأمة الأ.لمن، وصف الطاعة محي، 

١[.- ]الأنفال ءومنتيب< كنتم إن ورسوله لذ ا وأفوا محتكم ذات رأصلحوا 
عليهلذ ا صلى رسوله وإل إليه انميمة حكم فيها لذ ا رد الي الأية هده ق يات ولر 

الإجمالوهذا ١(، بحملة"] بحكمة آية "نهي ة، الغنيمصارف يياذ مها يات لر وسلم، 
وللرمولهمسه ،ذ فان شمء من غنمعم أتما ^واعلموا بقوله؛ وجل عز لف ا ينه 

لفا ^،'^١^، ٤[، ١ - ]الأنفال الميل..ه وابن والساكتي والبماعى القرش ولذي 
وأنهملها، ملكهم على يدل مما المناتالن، إل الخيمة الأية هذه ل وتعال صحاته 

التصريحمع آخر سمص-ع ل ال وتعسبحانه إليهم وأضاعها أخماسها، أربمة يستحقون 
ؤفكارواوأهمها، أثلمهرف والأكل الانتفاع، اوجه سائر إباحة على للدلالة الأكل، بلفغل 

[.٦٩- ]الأنفال طياه حلالا غنمتم ثما 

. u/aص تسير )١( 

-١٠٤-



النهي إلهم، تعال لذ ا أضانها الذين ا وأهالهالخيمة أصحاب عم يالتاتلون 
لذا رمول مع الذهاب عن سأل  liولذا بها، أحق هم يل غيرهم إل تمرق 

اليخن—تر غنائم ق المثاركة عن نالوا لما ن، الحدييعام — وسلم عليه لذ ا لى ص— 
وملمعليه لذ ا صلى ~ رسوله وجل عر لف ا أمر خاصة، الحديية أهل تعال لف ا وعدها 

إلالطلممم إذا اسمون ؤمٍمل الخاتم ل الثاركة من لهم ف ا بجرهم.ض ن أ- 
محللمواهدنهم، وهذا غايهم، فهذه ١[، ه - ]الفتح جنده ذرونا كأخدوها *غام 

ت؛يمنا٠^١^، لهم؛ يقول أن رسوله وجل عز ف ا غامر الخيمة، ل للمشاركة المائعة 
ممنولتم ا، معنالحديية شهد لن خير غنيمة إن ه قيلمن لف ا فال كذلكم 

شهوئ)ا(.

يالاثتغال~ وسلم عليه لف ا صلى ■" لف ا رسول محع المسير عن المخلفون اعتذر لقد 
قامضفرواهلونا أموايا قغكا الأعراب س اسمون لك ؤسقول والأهل، بالأموال 

١[.١ — ]الفتح قلو؛همؤ< ق لس ما بألتتهم قولون لتا 
وملم،عليه لف ا صلى الرسول عع الشاركة على حرصوا خير يخانم علمرا ولما 

للرسولنالوا المشاركة من متعوا فلما — اعتدارهم صيب كان الذي ~ للمال منهم حبا 
بملةعليهم لف ا نرد ثخندوكاه، ٠٠٢^الومنغ( من معه ومن — وملم عليه لف ا لى ص~ 

وأماحمنامجها، وجمح الدنيا نهمهم ةل-لأيم إلا مقهون لا كانوا والميرة الفقه 
غافلون.عنها نهم الأخرة 

محنالخزو بتيه الرتمة شهد من كل ومم؛ للمقاتاين، حق الخيمة أخماس فأربعة 
قاظوا)'آ(.ل؛ أو تاظوا الأحرار، اللمز الرجال 

)ا(تمهمالءلُياآ/اخ.
.٢٢٣الأحكام وتحرير ، ٢٧/. UAمحميه ابن كاوي )٢( 

—١٥٥-







قتأثك)ا( مال لأول يإنه عدذللث: يقال ستامحا، ضنه واشترى 
خلهرلم ااوسامين أمجوال من الشركون حازه ما الأية هدم عموم من و؛خمأ 

~عنهما س ا رضي ~ عمر بن س لمدا نرس ضلآ نقد نماحبه، نهو الملمون عليه 
هعليس ا صلى ف ا رصرل زمن ق عليه نرد لمون المعليه فظهر انمدو ناخدْ 

دب(•
هنند وتعال سحانه ف ا فإن ايام الخص واما الغنيمة، من التاتلن نصيب هذا 
خممهف نان شيء من غيمعم أمما >ؤراعإلموا يقوله: كابه ه عليها ونص مماريه 

طٍبماهحلالا محميم مما ؤءكدوا نمال: ثوله وؤ ٤[، ١ — ]الأنفال ولأرمول>'ه 
الخمس)؛(•إخراج إل إشارة [ ٦٩~ ]الأنفال 

والممغليم،المرك سيل على كلام افتتاح ُدسهه)ْ( ف >ؤئن تعال: فقوله 

٠ ٢٦١/١ ملم صحيح على النووي شرح اثتيته- ألف: سمحا الثلثة بالثاء تاثلته: ر١، 
.١٧٥١رنم التتل صلب التاتل اضحناق باب والسم، الجهاد "ياب ، ١٣٧م/»طلم أخرجه )٢( 
رنملم الوجده نم الملم مال من المشركون غنم إذا باب الجهاد، 'محاب الممحاري، أخرجه )٣( 

منانمدر بمسه المال ل باب الجهاد، ا،'ياب  tUYداود وأبر ، ١٨٢آ•/اكح ٧^٣، 
٢٦٩٩رنم الغنيمة ل صاحبه يدركه ٢ االسلمين 

تعيضية.نكرن محتا من -  ٠١٨٨الأحكام نحرير )٤( 
أنثواجب أر فعم، مدير، محلوف، خم، بدا خماه ف ^فأن مانر: فوله )، الزمحشري تال )٠( 

الحسمات< من بد ثيلفلا كأنه للإبجاب، وأنت أكد باكنح، المشهورة التراهن رمحي، سه، مخف 
منواحد غم واحتمل الخم حذف إذا إنه حبم، من نه واكعربمل به الإخلال إلر سل ولا نه، 

•واحد علم، التص من لإيجابه أترى كان ذللث، أشبه رما لازم حم، راح-، يابت، كترالث،ت المغردامت، 
.٨/٢١ْالزمحشريتفر 

—١٠٨ —





انمدثأتز لم حط لا - ومحلم عليه لف ا صلى - لذ ا رسرل تريى ذوو كان ولما 
لذا جمل ١(، الخدن،؛") يا نحد لا "إنا وملم: عليه لف ا صلى لف ا رمرل لقول والزكاة، 

ويرعاشم ير ومم اهم؛-ىه ولدي ؤوهم'-ول الخس، س نميا لم جئ لم 
لذا رّرل ومع خير يوم كان لما تال؛ ~ عته لف ا رمي ~ مْلعم بن جآ؛ر عن الطلب، 

نوغلبي وترك الطلب، وبئ هاشم، بي ل القربى ذي سهم ~ وسلم علته ف ا لى ص~ 
يا— وملم عليه لف ا صلى ~ التي أتيتا حتى وعشمان أنا نعللقت ١٠'همس، مد لمحا 

ام>ثهم، به لف ا جعلك الذي للموصح كلهم نتكر لا هاشم بتو هؤلاء لف، ا رسول 
لفا صلى لف ا رمرل شال واحدة، وترايمنا وتركتتا، أعطيتهم العللب بي إخوانتا بال 

واحلشيء رهم تحن وإنما إّلأم، ولا جاهليه ل نفترق لا المعللب وبمو إنا وسلم؛ عليه 
أصابم"رآ(.ويلي 

والترمذي١،  ٦٠• رنم *اشم بمي على الميتة <اب الزكاة، "محاب داودأم أخرجه )١( 
a/v  توأمل - وسالم عف ف ا صلى - لليي انمينة كرامة جاء)، ما باب الزكاة، كناب ، ٤

-وسلم عليه ١ف صلى - اليي أما الخفاضر؛ تال صعح، ص حديث وقال  ٦٠٧رقم ومواليه، 
وقالالعلماء، أكثر تول ؤ، عاث—م بمو وكذللث، له، تحل لا الخدنة أن اللمز ض خلاف فلا 

هاشمبي *ع أشركهم ~ وملم عليه لذ ا محلى ~ اليي لأل الطلب؛ لم انميتة تحل لا ت الشاتم 
.المننُعالم التريي. ذي صهم ن، 

رقمالخص قسم محواصع محاد ق، باب والسء، والإمارة التراج كاب ، uat'/t'داود أم أخرجه )٢( 
صمحصمح. ^Jl_: وقال i، ١  ٤٨رقم المء، ننم كثاب ١،  tA/Uوالمام ، ٢٩٨•

. ouWyداود أم سن 
—Sايلل لي لأن سم، الطلوبممح، هاشم إل؛م، بمرق فانه الترمح، ذري -٠٢ وأما " كمر؛ ابن تال 

—ف ١ لرمول غمنا الشعب ؤ، محعهم ودخلوا الإسلام، أول رؤ؛ الجاهلية ؤ؛ هاشم يي وازررا 
وأنفةللمشيرة حنة ركايرهم راٌُراه، ،؛،< ءلاء_ة ملمهم له، وخماية — رصلم عليه الف صلى 

. ٣١آ/آ كتم اين تقم طالب". لأم وطاعة 



بينالراء على محنهم ينمه ومحلم عيه ف ا صلى ف ا رسول يكن وب 
بلالأنفن، حظ مثل للذكر المقراث تسعة ينهم يقسمه كان ولا وممرائهم، أغشائهم 

غارمهم،ضه ويمضي م، عنبهمنه مزوج والحاجة لملحة ا بحب يتهم يمرنه كان 
كمانه)١(.شرمحم منه ليملي 

لحاجهمالخمس ل حظا لهم ف ا أوجب ادءيلب<)'اأ( واين واياك؛ن 
وانحتاجين،المعوزين حاجات بد العظيم القرآن اعتمام على تاكيد ذللي ول ويمرمحم، 

وعدملضعمه ا إمكان، سب لأي عليه يقدر لا لن الرزق على الحصول سل وسر 
ماله.عن وايتعادء لأنقهل١عه وإما عليه، يممق من وفقد لصغرء وإما ندرته، 

يوترهمكان بهؤلاء وثفقة مجته رخمة — وملم عليه ف ا صلى ~ البي وكان 
مجا— عنها ف ا رصي ~ فاطمة اشتكت، فعندما مجته، الناس أقرب على حتى ويندمهم 

أتي— وسلم عليه ف ا صلى ~ ف ا رسول أن ملغها تطحنه، مما الرحى من تلقى كانتا 
النمقعاء أ، عتنهس ا رصي لعائشة ذلك فذكرت توافقه، فلم خادما، ناله فأتته بمي 

ة:فاطمنالت، له، - صها لله ا رصي ~ عالشة ٥^، فدكرت - وملم عليه لذ ا لى ص- 
تدميهبرد وحدت حى مكانكما على فقال: لتقوم فدمنا مضاجعنا، أخدنا وتد فأتانا 
فكيرامجضاحعكا أخدعا إذا مالتماني، مما خ؛ر على أدلكما ألا فقال: صدري، على 

.>،/ya المعاد زاد )١( 
المغرداتأمه. تل من الحوانات صاثر ري بلوغه، تل أيم عن انمي اشناع الشم: اراغب: تال )٢( 

٥٥٠.

ممو"افكين" ب كان إذا له أم، لا الذي اللم الممر الخنس: ل صهم له الذي والشم 
الغويير تغماله. همن المد محوالسافر السل وابن الس1مين، من والعانة الحاجة أعل 

T'Y/Y \.



مماخير ذلك نإن وثلأين، ثلاثا وسحا ثلاثا واحمدا وثلأتض، أربما ف ا
وتالالجوع، من بطونهم تلرى الصفة احل وأدع أعملكم لا رواية؛ وؤا (، ١ سألناه) 

بملونهم"زمأ(.مملوى الصفة أعل وأدع اخدمكما لا ءرْ: 
علىيدل محا الأية ل لمس إذ الحس، تسمة ل الأصناف هذه ض التسوية ف ولا 

انملوف jjvjالنشريك تتتضي الواو إن إذ والممة، الحاجة حب على بمل ذلك 
لاشتراكهم محعى ولمس لم، حلال الحس أن وعو الذكور، الخكم في، عليه وانملوف 

مذارمآ(.على يدل لا اللقط فإن التسوية، ي يسوكون أنهم الحكم عدا 
وصفيترتسج، الخيمة أمجر في، شرعه مجا امحتثال وrءومحس، وتعال صحاته ف ا واكل 

علىأنزيا وما ذ با آهمم كممم إن صميم.,. أمما >ؤواعلموا ذلك: امجتثال على الأيمان 
بدرر!(،يرم أتنك الي الماعرة والعفلاثم الآياتا وبهذه ف با موتن كنتم 1ن مدناه 
امجرم؛<. ١٠نامجتثلرا

تعال:توله عليه يدل مجتعالق,ممحدوف يا،هره امتتم كنتم ءؤ١ن تعال؛ تقوله 
إلبه التقرب يجب الخيمة مجن الحمى أن فاعلموا س با آمجتتم كنتم إن أي؛ ؤواعالراه 

_)0،.ا تسمه كما بصرفه تعال ذ ا 

رنمف ا وصرل لمواب الحس أن على الدليل اب بالخنس، نرض اب كنالمماري، أخرجه )١( 
اكحا-/>،ا؟. ٣١١٣

شاكر.أخمد الشيغ رصيمجه ند ال، ٠٩٦رنم أخمد الإمجام أخرجه )٢( 
\سمى^\ا\0^.)٣( 

)أ(تميراينءشهآ/ْاآ.

.^ا\<0\ الزمحثري تمم )٠( 



صلى— محي وصث عدم طى أنزله الإيمان.كا وعلا جل به الأيمان على عطف نم 
يهف ا مرق الذي القرنان يوم ؤ( والصر والفتح واللائكأ الإيات من — وملم عليه ف ا 

جنعايممازه افقي يه وأيقنوا درأوْ اكحابة داسْ الذي واياطل الحق يلن 
ليهوأظهر اياطل كلمة على الأيمان كلمة نه ذ ا أعلى الذي المشرك؛ن وجع الومتحن 

دسر،دحزبم)0•
امشاعوعدم وعلا، جل تدره عن بالأخبار الأية هده وتعال سحانه ف ا وختم 

شيءعليه بمنع لا تدمحر وتحال سبحانه ف فا هديره، فيء كل على ث ^وا عليه شيء 
والتمديقيه الإيمان نواجمكم فيكري، كن له يتول أن شينا أراد إذا أمرْ إنما أراده، 

الرسولكان كما له والانقياد تعال ف المائة ذلك تحقيق ومسل به، أمركم وانمل-ءا 
الصفاتبأثرف المقام هذا ل تعال ف ا وصفه حيث — وملم عليه ف ا لى ص~ 

أداءجعل الذي اكرقازه يوم عدنا على الزيا »ؤو،ا المردية، وصف وحو وأكلها، 
الوا؛نوحده؟ ف يا الإيمان مجا أتدرون وملم؛ علميه ف ا صلى توله ؤ( الأيمان من الخمس 

الصلاةوإنام ذ ا رسول محيا وأن ف ا إلا ه إللا أن شهادة تال: أعلم، ورسوله ف ا 
الحس")؟(.الميم من نملرا وأن رمجضان وصيام الزلكة وإيتاء 

وأبر١، اكح ، ٠٣رنم الأس، من الخص أداء باب الأيمان، كتاب الخاري، أخرجه )٢( 
. ٤٦٧٧رتتر الارئء، رد ق ياب المنة، كاب 0ا\0أ داود 
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يء""اف
أفاءؤو،ا ت تعال لقوله تنال، بض الكفار من الآخوذ اثال وأنه الفيء تعريف سق 

لأن٦[؛ - ]الحشر ركاب^ ولا محل س عف أوجشم فا ص دّرلخ عر اش 
القتال.مض عر والركاب الحل إبجاف 

اليكالأموال اللمز، مال لمت، ترد الي الأموال جميع كذلك الفيء إل ويضاف، 
ذللئ،)١(.ونحو وارث له ولص الملمن من مالتا مجن كمال معين، مجاللث، لها لص 

أمرا مهتعال س ا ذكر الي الحشر محورة مجن الفيء ذكر مها جاء الي الأيه وهذه 
فها وإخراج وملم، عليه ف ا صلى محمد نوة جحدوا الدين الكتاب أهل مجن المر بي 

أملمن كفروا الدين اخرج الدي >ؤءو تعال: تال ودورهم، مازلم عن لهم تحال 
ولحمعليه ذ ا صلى ~ ف ا رسول صالحهم نقد ٢[، ~ ]الحشر دي١د٠مه ُز، الكتاب 

منالأبل أقلمت، ما لم أن على م، وذراريهالهم ونلمالهم على يؤمنهم أن لى ع~ 
أمجوالهم)'اآ(.ومحاثر دورهم له ويذلوا أموالهم، 

مشقةمها تحملوا ر و جهدا، ا مهالملمون يكلف، ر هن.ه الضم بي فأمجوال 
إلمفوض مجالهم قمة ل نالأمر ركابه<، ولا محل من عله اوجمتم جا القتال، 
قالنصس،، مه لأحد لمس يياءرم، جث يضعه وملم، علمه ف ا صلى ف ا رسول 

صلى— سه خص ف ا إن الفيء، بهيا محأخ؛ركم ... عنه؛ ف ا رضي الخهلاب بن عمر 
أرجفتمفما مهم وموله على ف ا أفاء روما غم،، يعطه لر بتيء ~ وسلم عليه ف لا 

.tWxaجرم اين تلمم )٢( 
.٨٢/٤)٣("ديرالزمحشري



خاصة،~ وسلم عله ف ا صلى - ف ا لرسول هذه فكانت ركاباب ولا خل من عله 
.٢١)دونكم بها اساثر ولا دونكم، احتازمحا ما ف نوا 

بيمال ؤ( الخكم من ~ وسلم عليه لذ ا صلى ~ لرمرله وتعال صيحانه لذ ا فأباح 
ِوسلم عليه لذ ا صلى ~ الرمول فيه بمرق يكن ولر لفره، يحه لم ما اا؛ضإر 

فيهبمرق كان وإكا أحب، من ويمح أحب من فيعهلي وإرادته شهوته االلك تصرف 
مجنوبمع يإعطائه، أمجر مجن فيملي ومجولاه سيده يه أمجرء مجا فيه يشذ االأءور، العد تصرف 

أعطيكممحا فت-الت يهدا — وسلم عليه لذ ا صلى ~ الرمحول صرح وتد أمجر.ممتعه)؟(، 
)٣،.أمرت حيث، أضع تاسم أنا إمما أمجنعكم ولا 

مجن~ وسلم عليه لف ا صلى ~ رسوله يه خص مجا وتعال سبحانه لف ا ذكر أن وبعد 
نولهل ستى)؛(، لأصناف تعال لذ ا جعله الذي الفيء ذللي بعد ذكر ضره، دون الفيء 
والناصاقرش ولأي وللرمول هلك اكرى تعال: 

أنالابمات هده ل وتعال سبحانه لذ ا فأخر ٧[، ~ ]الخشر ادٍلب< وابن واياكين 
لا كمأخرى دون فرية  viiJ-Lبخص لر ~ عامة القرى أعل مجن رسوله على افاءه مجا 

لذا رصي ءلالأ، أبي بن وعلمأ الماس بخاي، - صه لذ ا رصي - الخْلاب بن عمر ذللك تال )١( 
لموم، ١ ٩ ا"/؟ اكح ٣، • ٩ ١ رنم الخص ترض باب الخص، نرض كتاب الخاري، صهما. 

rUU/r  ١  ٧٠٧رقم الغيء حكم باب والبر، الجهاد كاب ، ١.
. اياد زاه )٢(  \orlo

رقمرللومروه خممه لف )، ^jLتمال: لذ ا قول باب الخمس، نرض الخاوي،'محاب أخرجه )٣( 
١.•  ٣٧رقم السألة، عن الهي باب الزكاة، كاب ، y٧١/\< وسلم ٢، ا'^ا اكح  ٣١ ١٧

.r^hضى^JJc)^ا





ا— يأمروعلا، جل ربه عن م؛الح — وملم عليه ف ا صلى — غالرمرل ياكهوا.ه، صه 
علىالمنة الأّباب إل وتعال صسحانه ف ا أرثيهم ثم عنه، نهاه عما وينهى به، أمره 
كلأساس هي الي وجل م ف ا تقوى وعي والانقياد، القبول وذلك الامتحابة تلك 
تعال،ف ا أمر خالف لن ووعيد تهديد المابه< لليد ف ا إن ف ا ^وانهوا خم، 

ويواه.رغبته حب ومنع نأعهلى 
وهوذلك صب ومحن بالفقر، الأية هذه ق الهاجرين وتعال صبحانه ف ا ووصف 

وأمادمب<،ديارمم من اخرجرا الدين ^للفقراء وأموالهم، ديارهم مجن إخراجهم 
ورضواناف ا من فضلا ؤيمون تمدهم ووضوح نيتهم بصلاح عليهم ف ا وأثى 

تعالف ا مجن بميل ناء ٨[ - ]الخشر الصادقوزه عم أدكك ورموله ف ا ويصرون 
أوخلل يعزيه لا ذلك ل وصدق ورمرله ف ا ونصرة النية إخلاص الأولن، للمهاجرين 

نقص.

لهما مرهلن— وملم عليه س ا صلى ~ ف ا رمول مجديئة كانتا الدين الأنصار وأمجا 
محبتهمتعال لذ ا وصف وملم، عليه لذ ا صلى لرمالته وتصديقهم به لبمانهم تبل ومكنا 

صيتهمودليل ورائها، من ترجى دنيوية مجصلحة لا صائنة محبة بانها الهاجرين لاخوانهم 
والإيمانالدار نبؤوا ^والدين والكرامية، والبغض الحد مجن وقلوبهم صدورهم ملامجة 

-]الحشر أووه ثما حاجه صدورهم و يجدون ولا ]لهم هاجر من بجيون للهم من 
بوفقرمم حاجتهم مع حتى أنفسهم محلى الهاجرين إخوانهم -وترون ذلك يفوق ٩[، 

ولواشهم علم ؤو^ؤثرون عنهم، اف رصي لماأعغلخهم الصفة، هدء تنقلناعتهم 
شحيوق ؤو.ن ه نفشح لتي مجن يفلاح وجل عز ذ ا آخر ثم خماصاه يهم كان 
الملحون..ه.عم فأوكك لمه 
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"ومحمبمدهم من جازوا الذين أتاعهم الفيء اتحناق ي والأمار الهاجرين وبمد 
١(.القيامة") يوم إل الإسلام ل دخل ومجن التابمون 

سا ودعاء لهم والأمار.ممحتهم للمهاجرين التابمين محزلاع وجل عز ف ا ووصف 
أنوجل عز ف ا يدعون والخد، الغل مجن صدورهم محلامجة على وبحرمهم لجم؛الغغرة، 

لمااغمر ربما قولون بمدهم مجن جازوا ^والدين آ،نوا للدين غلا تلويهم ل بجعل لا 
رءوفإياك ر.ط آمحوا للذين غلا قلوبما و تحل ولا يالإممان سقونا الذين ولإخواننا 
١-]الحشر رحٍمه  ٠.]

الهاجرين- بالإيمان الماشن أوفك ف مجن أن عر الدلالة صربحة الأية فهذْ 
علمهيصدق غلا أعراضهم مجن ونال منهم اسقمي أو منهم، واحدا سب أو - والأنصار 

اانيء)'ا(•ل حمح، له لص ثم وس الرصف، هذا
عدمإل والمعي التوزيع ل العدالة شعلي والفيء للقمة العغلمم التثرع هذا لفي 

هذاخلال من الإسلام محعى بل غيرها، دون بالمال امحتعع مجن خاصة ءلاتفة استثثار 
بينهم،م يقخيما الملم امحتبمع ألراد يقن الفوارق وتقلمس الملكيات، تقارن إل التشريع 

)ا(مم-مامطيغا/اب
هتليي أوكان ولم، عله ف ا صلى ممد أصحاب عن أحدا يغض كان محن محالك؛ الإمام تال، )٢( 

لمااغفر ريا يتولون بميعم من جازوا ؤوالنين زأ؛ ثم اللمز، تاء ق حق د للمس غل علهم 
كمالكالإمحلأم أنمة أتى "ولذلك المم: ابن ال وتا/مامآ، ٨ الترطي الدين...ه ولإخواننا 

ولاالأمار، محن ولا الهاجرين محن لمرا لأنهم الغيء؛ ي لهم حق لا الوالضأ أن وضرهما واحد 
قنجمل ولا بالإيمان مترنا الذين رلاخراننا لما اغمر ريا يتولون يميهم محن حازوا الذين من 

.®/aa الماد زاد آمحرا..." للذين غلا تلويحا 
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نتحنلما لام، والالصلاة عليه الأناء من ني غزا نقد منها، غ3 الي الخيمة أكل من 
فلماغلولأ، غيكم إن سال: تطعمها، نلم لتأكلها النار فجاءت الغناثم جع عليه ف ا 

١(.فأكلتها) المار جاءت انميمة •ع ووصعت، الدهِا من بقرة برأس جيء 
يالمموى؛انلوتن تعال لذ ا أمر لذلك موجودة؛ غير العلامة فهده الأمة عنْ ق أمجا 

بإحلالعليهم لذ ا امتنان بعد بها الأمر وجاء الخيانة، وعدم الأمانة أداء على الماعثة لأنها 
—]الأنفال رحسمه< غفور ف ا إن ف ا واتقوا طسا حلالا غنمتم ثما ٠ؤفكاوا لهم: الغنائم 

٦٩•]

وتلونهم،ايفن أئمة — أجع؛ن عليهم وسلامه لذ ا صلوات ~ ورسله لف ا وأيياء 
الغلولعن ورسله أنياءْ تعال لذ ا تزه لذلك المقوى، مائافي عن يكون مجا أبعد فهم 

الأنبياءصمه مجن •نتمر فالغلول [، ١٦١— عمران زآل تمز؛ؤ< أن لثبمي كان ؤو٠ا 
لمهتنزيه الأية هذه نمي ٢(، محتله) تأتي لا اء والأنبيعثليم جرم ذللي لأن وأخلاقهم؛ 

ونحوالغنيمة ونم الأمجانة أداء ق الخيانة وجره جيع من عليه ومجلامجه لذ ا صلوات 
ذللن،)"؟(.

محسوفال وتعسبحانه لذ ا فإن النتيمة مجن شينا ثعث وجل عز لف ا أمجر خالف فن 
لهفضيحة له، حاملا القيامة يوم غث يأتي.كا الأسهاد، رووس على القيامة يرم يفضحه 
١[، ٦١- عمران ]آل الما»ةب< غ3يوم بما يات يغلل >ؤوس نفته، على وعذابا وعقابا 

امجربمنوثقله بجمله معذبا ورنته ءلهرْ على له حاملا كمحرا أو كان قليلا غل يأتي.مما 
علانية)،(.خيانته بإظهار 

.)\(ضمح\سبأ\

مملأ/أْآ.ابن تقم )٢( 

.ابنك؛ما/اآأتمم )٣( 

• ٢٠٦الترض،/تقم )٤( 
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ذلكومر وفتنهم السلمين غنائم من شينا غث من لكل عام والرعد التهديد ومدا 
سأمالم)ا(.

فسلمهالغلرل فيكر أصحايه ل خيا ~ ويم عله ف ا صلى ~ التي تام ولقد 
يابمرل ة، خمحله فرس رب على القيامة يوم أحدكم الفن "لا تال: ثم أمره وعظم 
بمرلرغاء له بمئر رنته وعلى أبلغتك، ند ثيتا، لك أملك لا تاقول: أغثي، ف ا رمحول 

فيقول:محامجت، رنته وعلى أبلغتلئ،، قد محسنا، لك أملك لا فاتول: أغثي، لف ا رمحرل يا 
نحفقرتاع رنته طى أو اك، أبلغتند شخا لك أملك لا غاقول: أغقى، ف ا رمحول يا 

أبلغتك")1(.ند شخا لك أملك لا و\»ود• ^ ذ ا رسول يا نقول 
لواءغادر تلكل الغائر، أيما بها يعاف وغيرما الكمة مجن للغالأ القوية وهده 

عامة)"؟(.أمجيُ مجن غارا أعغلم غادر ولا ألا غدره، يقدر له ترغ القيامة يرم 

.^٦٥٢جرير )ا(اتن 
'Tرنم'الغلول، باب الجهاد، كاب الماري، )٢(اخرجه  .UT ، وطم ا"/ْغا، اكح i^\إr،١
. ١٨٣١رقم اكلول تحريم غلغل باب الإعارة، كاب 

الفرس،صرت رالحمحمأت أجد. لا اي؛ الكررة ويالماء آري بضم القس: لا الغريب: مجعاني 
روحلا ما ونل: ٢، ١  ٢٧/١ الوري شرح راكضة. اللعب رالمامت: العم، صرت رالرغاء: 

والمرادتلمع، اه: معنمونل الرياح، حركها إذا تضعلرب أي: تحمى" "رناع االال، أصناف ن جمب 
.\-ا\-\\ اياري كح الرقاع. ي الكرة الج؛رق، عن أرالرادبهاعاعف الشاب، بها

،٢٨٣/٦النفح  ٣١٨٨رنم رالماجر، للم الغادر إيم باب الجزية، كاب الخاري، أخرجبم ^٣، 
-١  ٧٣٨رقم الغدر، ريم باب الجهاد، كاب ~ له راللغنل — ملم وأخرجه 
محوصرعلأن الناس؛ ب، بها يشهر علامة أي: لواء، غائر لكل ومجمجتى: المغلة، الراية اللواء: 

سلمصحبمح على التروي شرح بمي!ه• ولا أم على يواعد الذي مر والمادي: الشهرة، اللواء 
trl\y .
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الولايةاحب صمن سعا لا خاتمته محوء ريان الغدر تحريم غلط الحديث هذا يفي 
علىلقدرته للغدر مضعلر غير ولأنه كئ؛رين، خلق إل صرره يتعدى غدره لأن العامة؛ 
١(.الخلائق) ينز به تشهئرا له لواء يرغ النادر عقوبآ فجاءت الرغاء، 

عن~ وسلم عليه ف ا صلى ~ ف ١ رصول امتبع الغلول عن وزجرمحم الاس ولردع 
عليهف ا صلى س ا لرسول فذكر محر، اللمز من رجل نول فقد الغال، على الصلاة 
بهمالذي رأى فلما لدلك، القوم وجوم فتمرن صاجمكم، على صلوا فقال؛ وسلم، 

محرزمجن خرزا فرجدوا مجتاعه الصحابة فقتس فه، ا مسل ل غل صاحبكم إن تال؛ 
درمين")آ(•يساوي ما اليهود 

لأنالخاصة؛ الأموال مجن وإثما جرمجا أشد العامجة الأموال مجن الأخذ أن نرى وهكذا 
الماءلة،وعدم الرتابة لضعف غالبا؛ مجته الأخذ ولمهولة اللمز، لجملة حق العام المال 

يفضحهشديدة القيامجة يوم عقريته جاءت — أعلم ذ وا ~ فلذلك الخاص، المال خلاف 
حبعلى ويمنع وبملي فيأخذ ف ا مجال ل يتهاون لن تحذير ذلك وقا الخلائق، أمجام 
عليهلله ا صلى ~ الرسول توعدهم فلقد العامة، ال۵الح النقلر دون ورغ؛ته، ءواْ 

يومالمار فلهم حق، يغم لذ ا مجال ق ت؛مضرن رجالا "إن القيامة يوم بالنار - وسلم 
القيامة")-؟(.

.)ا(درحالروي؟ا/اأ
أخمدالأمام وأخرحه ، ٢٧١• رنم الغلول سليم باب الجهاد، كناب ١، "ا/ْْ داود أم أخرجه )٢( 

. ٧٩الجالز اذكام إسادء. الآلم؛ي وصحح ا/بمْ، المد  ١٧٠٢٨رنم 
رنمرللرّرل..ه خمسه ف ؤ>ا0 تعال: ف ا تول باب الخص، فرض كاب الممحاري، أخرجه )٣( 

. ٣٧١/١.المد  ٢٧٣٨٧رنم احمد والأمام ، ٢١٧/٦الفتح  ٣١١٨
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ذلكفض والارتفاع، الزيادة ف.كعش ا كاب ؤ الكلمة هدم ثمان وجاءت 
ؤوآوي؛اهما١(، زائدة) أي: ١[ ٠ - ]الخانة رامحةب< أحلْ وخذمم تحال: ذ ا تول 
الأرض)أ(•من ارتفع ما ١^٠؛ ْ[، ٠ - ]الوُنرد لراد ذات دمْ إل 

الصربمفولعل اربا، تريق ل العلم أعل مارات اختلفت نفد الاصعللاح ل وأما 
)٣(•عوض الزيادة دذْ ينال أن ضر من اكع١سين الدلئن أحد "زيادة عوت الشامل 

تقدبها، ا خاصالتحريم هذا يكن لر ث الأمة، هدْ على انحرمة العاملات مجن الريا 
الذينمن ؤيظل-م تعال؛ توله ل نلنا من على ءرم أنه كابه ل وجل عر ف ا أخرنا 
االدبوأحذمم • كمحرا ف ا مل عن وبمدمم لهم أحلت طيات علهم حنُ؛ا هادوا 

[.١٦١-١٦•]اكاء هميه ولدئيوا 
منلكن الخالمة، من وحذرهم أخذه، عن ونهاهم الربا، اليهود على ف ا حذم لقد 
القحةأنمالهم على نمال لذ ا فعامهم وعصيانه، نمال لذ ا أمجر مخالفة وعادتهم طيعتهم 

وفللمهم.صنيعهم جزاء لم حلالا كانتا محلمات بتحريم — الربا أخذ •سها الي و~ 

.االغراءآ/اخاالترك )ا(معابي 
. YT"\/yالماض انمدر )٢( 

١،• ا/؟ ٢ والسرط ٠، انمي ٍئة. المصوربا الفضل ربا الربا؛ نرض ّلمد الممريمط هذا )٣( 
.أ صْ الإملأمة" "الموك كتابه )، المليار ف عدا د. الممريف هدا واختار 
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السيسألت تال0ت — عنها ف ا رصي — ءالسة عن الهلب، الكسب من ايديهم 
بلم ا فتلت: نعم، تال: مر؟ المن أمس ١( الجذر) عن ~ ويم علمه ف ا صلى 

اليالق المنة أي اكقة")ما(، بهم تنرت نومك "إن ثال: المن؟ ؤ دخلرْ 
أخرجوهالماءالمتازُاع.

وتحريفه)٤(•ضابطه و اختلفرا وإن الجملة ؤ( الربا تحريم على الملمون أجع وتد 
شرياأو أكلا الانتفاع هذا كان مواء به، انتفاع أي يشمل عام للربا التحريم وهدا 

تمال:توله ل الأكل يصفة مقرونا الريا عن النهي تمال ف ا كتاب ق وجاء تحوهما، أو 
تأكلوالا آسوا الذين أيها وا -مال: وتوله [، ٢٧٥- ]القرة الرباه أكالون ؤارلين 

قالأكل بلفتل نة السل أيضا وجاء [، ١٣٠— عمران ]أل مضاعفة..ه اضعأفأ الربا 
)٥(.وموكله.. الربا آكل س ا "لعن وسلم: عليه ف ا صلى توله 

متميأكحر هر إذ الانتفاع، أوجه أغلب لأنه غرم دون بالذكر الأكل وتخصيص 
الدين>ؤإن التيم: حق ل تعال ف ا قال كما الجشع، على ولدلألته المال، جع مجن 

لابجرزالميم مال أكل بجون لا قكما ١[، ٠ ~ اء زالنظلما.,.ه الماهى أموال يأكلون 
يايشه والتصرف به الانتفاع اإلراد إذ صراه، ما على بالأكل ته تعال ف ا ولكن إتلافه، 

. UtItالباري، نتح ابخر• به: والراد المهملة، ويكون الجم بفتح الجدر: )١( 
لمومالفتح  ١٥٨٤رنم رتانها محكا فضل باب الحج' كتاب الخاري، أخرجه )٢( 

. ١٣٣٣رنم ريائها الكمة قض باب الحج، كاب ٦^٦٨ 
.الريآ/أأنتح )٣( 
•ا/؟ ١ ملم مح ص على التروي، شرح )٤( 
داودوابر ، ١٠٩٨رنم وموكله الربا أكل لعن باب اتائ، المكاب ، ١ ٢ ١ لم مأخرجه رْ( 

wlr ^- ٣٣٣٣رنم وموكله الربا أكل ق باب انرع، كاب .
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وعدء{الشرك، — وسلم عليه ف ا صلى ~ الدّول ترنه خْلرْ وشدة اربا ولنئلمة 
يامن وما ات تلتالمويئات، المح اجتيوا وارلأمت الصلاة عليه توله ق المهلكات من 

الضم،مجال وأكل الربا، وآكل القس، ونز والحر، ف، يا الشرك تال: ف؟ ا دّول 
الو،سات")ا(.الغافلات انمنات وتذف الزحف،، يوم والنول 

الخاصيعده لا مما — وأمونه الربا أتل أن ~ لمم وّعليه ف ا صلى ~ الدّول ومحل، 
وسلم:عليه ف ا صلى توله ل — تعال ف ا يعياذا — أمجه ينكح من كإيم إثمه ~ ّءءا 

الرجلعرض الربا أريي وإن أمجه، الرجل يكح أن ئز أبمرمحا بابا، وّبعون ثلاثة الربا 
ادب")0.

فم،وسلم، عله ف ا صلى رّوله نة ّول ف ا كتاب ل نصا جاء الربا *تحريم 
ينعلا حتى الكمج، أمجر ؤ، التحري محن يد فلا عنه، والابمعاد الحذر أشد مجته الحذر 

تالقال: — عنه ف ا رصي ~ بفر بن العمان عن يشعر، لا وعر الحرام ق الإنسان 
المشيهات ا وضهمحن، الحرام وإن محن الحلال إن " وسلم؛ عله ف ا صلى ص ا رسول 

ووتع رمن وعرضه، لدينه امجيرأ الشبهات اتقى من الخاص، مجن كثم يعلمهن 
لكلوإن ألا فيه، ينع أن يوشلئ، الحمى حول يرعى كاراعي الحرام ن ولمع الشبهات 

محارمجه")٣(•ف ا حمى وإن ألا حمى، محلك 

٢٧٦٦رنم الثاسي أموال يأكلون الذين ون ١^؛ تغم باب الومجايأ، 'محاب الخاري،أخر** )١( 
.١  ٤٠رنم الخائر يٍان ياب الأ.بمن، كام، ، ٩٢/١وسالم ، TUloاكح 

رصكنرلمبخر*ا.، السن شرط على معح حدبث وتال: المرع، كتاب ، VU/tالخاكم أم** )٢( 
ومسمحا، ٢٢٩٤رنم الر،ا، ي اسط باب التعارات، كاب  iTsfyمجا** وابن النمم، عن* 

. ٢٧/٢ما** اين مجحٍح الأيام. 
راJع١ري، ١٠٩٩رنم القيان، وترك الحلال اخذ ياب اياتاة، كاب ، ١٢١ ٩١٣ملم أخر** )٣( 

.٢ ٩  ٠/٤اكح ٢ • ٠ ١ رنم ين، والحرام هن الحلال باب العدع، كاب اللغفل، >ذا من تريا 
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مهحمل الحرام" ل ونع الشبهات ل ونع "ومن وسلم: عليه ف ا صلى يقوله 
وجهان:

يأثموند تنده، لر وإن الحرام بمادف الشبهات ساءليه كثرة سبب أنه ~ ١ 
تقصم.عن كان إذا ذلك 

أغلظشبهة ثم شهه على وبجر عليه ويمرن التساعل يماد ذلك بب يأنه ~ ٢ 
١(.عمدا) الحرام ل يقع حى وعكدا منها، 

خامحةالريا، من انحغلور ل الأسان يقع لا حتى معللون الكب أمر ل يالتحري 
انحرمةالمعاملات بعض إباحة على الكتات بعض وثما التحايل، فيه كثر زمن ل ونحن 
نكيةر٢،.J١الفائدة إباحة ذلك ومن شبهت، بالني سلقا 

ذكريمد اعية، و كانت ولو شهة بالني تتعلق الضعيفة النفوس بعض كانتا ولما 

يرثالا مواء والبح أنه وادعاءعم بحله تجحهم بالربا التء١مجلين عن وتعال سجحانه س ا 
لمبالغة محهم وهذا [، ٢٧٠- ]البقرة الرياه •فل الٍع إنما قالوا الهم >ؤذلاك بتهما، 
العكس)'آ(.مقصودهم أن ،ع بالربا، البح شبهوا حسنا الربا، حل اعتقاد 

.٢ /٩ ١ ١ سلم صحح على النووي )ا(درح 
مضالكثم خلاف على يإننا وعليه تال،: حيث انمعري، ثرم محل د/ إباحتها: إل، ذما وثمن )٢( 

بانمالمالإملأس،التاثمة ايرك يحها اّ الغائية"اس" شرب أر ضاز اكرمة يتهاء 
•١  ٣٧إملأُي اتتماد نحو • لأحل وداع من لها يتدمونه ما متابل احمحيأ أر كاز-تا وطنيه 

لادل-ين بئن التسوية المْللرب كان ض أنه وعر آخر، رحها المنير ابن وذكر ١، ا/ْا الزمحشري )٣( 
أنلث ذلمن رغرصه البيع، مثل الربا مثلا: فيتول، طردا بيتهما بمري أن فللتاثل الحكم تبرمتا 
فلوكانالربا مثل البيع فيقوله؛ العكس ي بينهما بموي وان حلال،، فالربا جلال، والبيع يتول،؛ 

.١ ا/ْا• الكشاف حاثيه اسمه. ضرورة حران اييع كان الرياحراط 



ذكرعا،على وعذابهم عتابهم ذكر تعال ف ا تدم وعظمها القولة هذه ولثناعة 
الليشوم كما إلا يقومون لا الوبا ياكترن ولذين م: بهالتشبه عن ونهيا زجرا 

[،٢٧٥- ]القرة الريا...ه •فل ايع إفا قالوا بآلهم ذلك الى محن الغيطأن بمغد 
الجرابهذا ول الوياه، وحن، اليع ف ا >ؤوأحل بقوله: شيهتهم عليهم تحال ف ا رد 

سبحانهف نا وصادا، كفرا ذلك نالوا لأنهم فيها؛ جدوى لا إذ بحادلتهم عن إعراض 
لأملمعرفتها تعال لف ا اوكل معترة ^ وروق لخكم المع وأحل الربا م•( وتمال 

الوتن)ا(.محن العلم 

اختلافاينهما أن إلا فيهما، الزيادة وجوه ل اتفاق بينهما كان وإن والربا فاض 
وغميايت، فغم اكعارة ق الربح وأما محتا، ومعلومة ثابمة الرئوية فالزيادة جوعريا، 

الخسارة.احتمال هاك بل مسقا، معلوم 

حالالمال اى صمذل لا حلن ؤا والئراء، الح ل جهدا يذل المال وصاحب 
ينعل,الأجل مقابل الربا ء1ى تحمل بل جهد، أي الربا 

الرئويةبالزيادة بميالب المال فماحس، الربا حال ل أمحا واردة، الح ل والخارة 
ربح)؟(•أم الدين خر 

.٨  t/rعاشرر اين تسم )١( 
٣١)٢(اكJاإيرالواذأسارب ١
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'.محسصمحذ:ء،مم 
قشانه الدرج، بكان الربا تحريم أن إل ( ١ الملم) احل من اكاخرين بض ذهب 

كالأتي:تولهم على الايات وترتب الخمر، تحريم ثأن ذلك 
فا صد يرم الناس؛لا اعوال ق يرم دبا س آمحقم ؤو*ا تعال؛ س ا تول، ~ ١ 

فهده[، ٣٩- ]الروم الضموزه مم فأولك ه ا وجه تريدون زكاة من آتبمم وما 
وأنمه، مرغوب غ؛ر الوبا أن أفائت حث الربا، شأن ق نزل ما أول وهي مي، ١^ 

ويضاعفها.محساركيا س ا فإن الميتات، أموال بخلاف ياركم لا تعال ف ا 
هدممعنى إذ وجيه، غير ا الربتحريم على الص عدم على الأية بهذ.ْ واستدلالهم 

اليالمهلية بها الراد ألتا وغ؛رء، ~ عنهما ف ا رصي ~ عياص ابن عن جاء كما الايآ 
ليهليس فهذا تعال، ذ ا وجه بذلك ينمي لا أكثر،سها علها ثان أن صاحبها ينمد 

أجر)آ(•دلا دزّر 
وتعلقذمه على دليل ف ا صد يرير لا فكونه ض، الربا بها ا،لراد ألت، تقدير وعلى 

تعال:تول معي ل الأيه فهذه اكدةاتر٣(، بخلاف الركه ومحق فيه الاثم 

الاجتماعيةالعلامات ق إسلامه دراسات اب: كنن دراز ف عبئا محمد د/ ذلك إل ذمحب ثمن )١( 
الإسلاميالغنه ؤ والمرض الربا كتابه؛ ل عبدايادي ممد ■ريع أم ود/ ، ١ ءى٧٥ واادرلا 

اضامرين،من وغيرهم ص  ٦٠٣الأسلامه النوك كايه: ل امحار محي ين ف عيا ود/ ، ٢١ص
مأتي•كا ضه دلل لا إذ الأنسن، من الوأي( هنا ض من على امللع رم 

وكالةربحاس مهر ين وصمد هماص ابن عن الأيأ س الضير ابنجر،ر-رخمهاس-سا ذكر )٢( 
-كهر ابن وكنا  tVYAراكابض انمحاية عن الرأي ذا غير ذكر ولر ومرمحم، والضحاك 

. mlrالرأي. ذا غم يذكر ولر - ف ا رخمه 
.ابنءخةاا/آا-إ)٢( 
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آ"؟'آ[)ا(.- ]المرة الربارم اف هق 
يماحالت طسات حن،تاعالٍهم محادوا الذين س تحال: اف تول - ٢ 

١-٦ ٠ ]الماء صه..ه ئهوا وقد الرئ وأخذمم ٠ كفرا ف ١ ميل عن وبمدمم 
النقرسولتهيء الأنننار، لتوجيه جاءت وإنما الريا تحريم ليها ات لر الأيه نهذء [، ١٦١
موجوداينداوهودر'ا،.كان التحريم هذاوخصوصاأن التحريم، *كرة لتقل 

عليهموالنفخ اليهود ذم معرض ق الأية عانْ لأن محله؛ غير ؤ، استدلال وهذا 
نالكق مشابهتهم من الأمة لهذه وتحذير ~، الربا أكل منها والي ~ الميحة، اسالم 
امحتميكن لر ا الربتحريم أن وغيه تعال، لذ ا مجن عليها العقاب استحقوا الي الأفعال 

إسرائيل.بي مجن نيا كان مجن على تعال لذ ا حرمه ند وإنما الأمة، بهذه 
واثموامضاعمان أضعافا الرا -اكالوا لا أصرا الذين أيها زيل تعال: ف ا تول - ٣ 

-١١٢٠عمران ]أل لارك-افرينه اJت اءالي الماد واتقوا "ملحون. لخلكم ث ا 

ثل.المضاعفة الأضعاف ق جزيا الريا تحريم أفائت الأية هذه إن نالوا 

)ا(مءنشريآ/ْ•^
._TY الإسلام الفته ل والقرض الربا )٢( 
الكلاميكري أن "بجمل النقال: ص تلا الألوص فال أحد: نمة أناء j الابن س ذم هناسة )٣( 

تلكيثغنرن ركاتوا الربا، من اجتمعت ند الش—ركين أموال أكثر أن جهة من قله متصلا.تما 
بجمعراكي عليه الأقدام للمسلمين داعيا ذلك يصم أن المكن من وكان العام، على الأمرال 
•أ/ْْ الألوّي أبضا". المار على رينغتوعا الأموال 



ءلسهكان الذي الغالب الراتع لمان نزلت الآية لأن صحيح؛ غير الفهم وهذا 
مهللقإياحة على بدل ما ا قهنلمس (، ١ بذلك) عليهم والتشنح الجاهلية أيام التعامل 
إرادةكوصف عر اكاعفا الأضعاف يوصف الصاعق، حد إل يمل لر مجا الفضل 

عوضكهفوا نحلنا ارذن إن الغاء على قيانكم تكرما ^ولأ تعال؛ ل؛ول العفاف 
[.٣٣- ]الزر اخٍاهالددا..ب< 

تولهإل الريا...ه يأكلون ؤالذين تعال: توله من القرة سورة س الأيات ~ ٤ 
المصتيها نزل حيث ]ْ'\آ'-ااّمأ[، س..ه ا إل محه ثرجعون يوما >)وا"موا تحال: 

يوماؤواتموا تعال: توله ق - صهما ف ا رضي - هماس ابن تال وتد الحريم، على 
وسالم)آآ(.عله ف ا صلى الني على نزلت آية آخر عان0 ف..ه ا إل فه ترجعون 
وأماالمرة، محورة من بارئا التعالقة الأيأت تأخر بالأخرية اراد حجر: ابن قال 

محررةل تمال توله عاليه يدل مجا على ؤلويلة لل.لاك.ممدة محابق فتروله اربا تحريم حكم 
*ضاعمة..هأضعافا اربا تأكلوا لا آسوا الذين أيها >ؤيا أحد نمة أناء ل عمران آل 

]ألءمان-.آا[)آ(.

صريح،دليل يعضده لا تول الدرج باربا تحريم بأن القول أن هذا بعد فيقلهر 
تحريمل الحال هو كما إليها، تشئر ودلأتل س؛رام، لها لابد الحريم ل الدرج ومجسألة 
قصريح—ة همهر غالأيات ا اربل ا وأمالدرج، ا عاو ل صربحة الأيات إذ الخمر، 

.Ai/yالمعرد )١(أم 

الفتح ٤٤٠٤ رنم اذه إل ب ُءا،رسون ؤواتتوا باب اكعسم، كاب ي العاري، أخرحه )٢( 
.٢ • م/ْ 

.y.<»/aاكح )٣( 
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نوةعلى يدل النهي نتكرار نطعا، تحريما الربا تحريم على واحدة كلها دلالتها بل ذللي، 
مالوأكل الزنا ص كالنهي السابق، للحكم مغاير جديد نهي أو أمر أنه بمي ولا الزجر، 

محنلها لما دعوته دء يجذ الاصلأم ؤ، تحريمها حاء الي الجاعليه أسال محن ذللي ونحو الشم 
بابًلل.الاس امحوال واكل والغللم امحمع تفكك ل أثر 

وبيانمحنه التحذير المة ل وجاء ذلك، ل وثدي الربا الكريم القرآن ن لتي 
إلالمهايه ل تودي الق واضع الفرد عاز \ذٍأ الفاسد مجن الربا ل a وذلك عغلمه، 
امحتمع.على القضاء 

المفاسدر١،؛مذه نمن اتصالي، وبمضها اجتماعي بمضها المفاسد ومذه 
والرخمأتانحا أواصر امهياع — ١ 

مجنخاليا يكون ويكاد والضياع، التفرق يسوده صع على الكريم القرآن نزل لقد 
وبحكمهالفقير على ااغ-ني ليه لط يمجتمع والتآلف، والتعاون والمودة الرخمة معاني 
وذاكمجال ذو أنه سوى لشيء لا ويذله، 

أولاده،وجرعا جوعته د يما لتامين الغي مجن الاتزاض من المعدم للفقير بد ولا 
زيادةق يفكر نهو بالربا، لإتراضه الفقير حاجة مستغل الغي، ذلك عند الجثع مطهر 

لهؤلاءوالغض الكره الفقراء نفوس ق الاستغلال ذلك نأوجد نقط، وكثرته ونمانه مجاله 

•وميلة)"؟( باي منهم الانتقام ق ورهمتهم الأغنياء 
الدائمللفقر وتعريفه امحتاج صرر مجن فيه لما ا الربوتعال سبحانه س ا نحرم 

الحمر•ط على ولبس الثال مثل على س )١( 
r'\Yl\yالعرب لسان له. مال لا الهله:  JiJiوكسر المم بضم ثدم: )٢( 
.٣٤٠وئربمه عتية رالإسلأم \ rlvالرازي سم )٢( 
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متاىوتسله نجاحه غاية إل وزيادته ذلك وتولد عنه، ينفك لا الذي اللازم والدين 

الرابع)١(•ز الرابع هر كا وأثاثه 
>ؤيات قوله ي مضاعمأ أضعافا الريا أكلهم ل اإلرايين بثاعه الكريم القرأن ذكر وتد 

ذكرنم ١[، ٣ ٠ - عمران ]آل مضاعفة...ه احعاها الربا تأكلوا لا آمحوا الدين أيها 
و١ختء١جينللفقراء واياعدة العون يد لمد يارعون الدين الصادتين ١^^^٠ صفة يعا|ه 

أعدتوالأرض مرات العرضها وجنة ربكم من معمرة إل وومارعوا .طوم' 
اكاس.بب<عن والخائن اكٍذل والكاءلم؛ن والضراء السراء ق يمقون الدين للمهمن. 

\[.Yi-\TTعمران ]آل 

حقداا، بالربانمامل طى القاتمة ابجتمعات ل جليا امرا يقالأمر ذلك ونرى 
كسيراج—زءا ترى الخاملة، الكادحة الفقراء طقة اإطقارت<، بين وكرامة ويغضا وحدا، 

ا،بالربإقراضهم سرى لشيء لا الأغنياء لخلتة ومهلا سرا يدما وجهدما نمها من 
الخرفيرح0 بمتمعا انجتمع ناصح الثا، ذلوغير والاغتيال الرقة حراديث، فكثرت 

ابجتمع.أفراد ي؛ن الخلقية بمسجا والذعر واسر 
نالكمجن امحتمع يتْلهير لت، ذلعلى للقضاء حاء الاّلأم أن المقابل ل تجد محتما 
واياعدةالخرز يد ومجد المواساة إل دعا حيث والردة، انحة لأواصر المقطعة الخاملات 

ونحرء،رثا مجن للامحتغلأل محلريق كل وزم ومرها، والصدقة الزكاة ؤلريق عن للمحتاج 
هلتداعى عضو مجته اشتكى إذا الجسد مجثل وتماطفهم وتراخمهم توادمحم محا الومجمح، "مثل 
)٢(•والحس بالسير الجسد سالر 

.ا/ارا"\اللهفان )ا(إغامم 

ا/غ'أأ،• الغتع •٦،  ١١رنم واله١رم، التيى رخمة باب الأدب، 'محاب العاري، اخرحه )٢( 
.٢٠٨٦رنم رتعايهم، المؤبن تراحم باب واكلة، الم كاب ل4، راللمغد ، ١٩٩٩،/وملم 
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العثة؛وغلاء الأسعار ارماع — ٢
منكمحر إله يلحأ فإنه وزيادته ونمائه المال على للحصول سهلا محلوبما الرُا كان لما 

ابالربالمال لذا والمتترض ومستقر، معلوم مه والربح تعب، ولا نيه جهد لا لأنه الأغتياء 
الربحا من من حزء إذ اياسب، الربح إل بمل حتى ومحيلعه منتجاته أصعار يرح مرق 
الأمعار،ارتفعت الررية الفانية نبأ زادت كلما ثم ومجن الريا، لتسديد يذعب سوف 
ربحهيكون أن يرضى لا فإنه المال لرأس المالك عر السلعة صاحب كان لو حتى وأيضا 

علىكحر تأيثر له الربا أن نرى وعكذا الربا، حلريق عن عليه تحمل أن يمكن مما أتل 
الأسعار.ارتفاع 
الثروة؛توزيع اختلال ~ ٣ 

تضمحمهوعدم بالمال، الانتفاع دائرة نوميع الإسلام إلها يعي الي الأهداف من 
ومرضتريد، ا ممواستغلاله عله الكاملة اليهلرة لها يكون عليه تلملة طائفة واستيلاء 

علىالنص تعال لف ا كتاب ل جاء وتد المال، نوة طريق عن المسلم امحتمع على آرائها 
القرىأمل ص دمرك عر ف ا ٠ؤمااءاء الفيء: آية ل تعال لذ ا تول ل الحكمة تلك 
سندولة يكون لا كي الميل وابن والساك؛ن والنامي القربى ولذي ولللرمول فلله 

٧[.- ]الحثر محكم...ه الأغئٍاء 
أّبابمجن سبب مه ترنر مجن كل يرث فإنه الميراث، أمر ل واضحا ذلك ونجد 

ضعيفا،أم تريا أنشى، أم كان ذكرا صغيرا، أم كان يرا كبالمائع، عته وانتفى الإرث 
والولأء)مآ(.والسب الكاح هي الإرث وأساب 

•ص٤٨ الربا من الوانه التدامحر )١( 
اي—احثيا المرضية التحتتات الغراثض. كب من مواصعها ل ومغملة مشروحأ الأصاب وعدم ^٢٢ 

بملعا.وما صزمآم الغرض؛ة 
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فررمحه والمرض الربح، مضمون — المال صاحب — المرابي يكون الريا وفي، 
أمحلا،مه ريح فلا ثل لحاجه اتزاصه كان إذا أما للتجارة، اتزامحه كان إن مضمون 

مقاصدذلك عن فنشأ امحمع، أفراد مجن تليلة أد ز المال بماء إل النهاية في، ذلك محولي 
إلذلك محولي أرادوا، كلما الريح نمجة رغ محا'سمناعنهم الأموال، لاحتكارهم عغليمة 
انحاذفي، التاي؛ر ااْلائلة الأموال رؤوس لتملمكهم وممقدورهم سق، كما الأسعار ارماع 

أعلم.واف والأحكام)١(، القرارات 

;/ حنمس، 

منإبطاله أراد لأمر الأسلأم تعظم من ينبغ ول( وأمدمحا، العاصي اعفلم مجن الربا 
لالتهديد مجن بلغ ولا ا، الربإبميال تعثلمم مجن بلغ مجا - الشرك بمد - الجاعلة أمحرر 

ترنهحسث، اJالغةز٢(، الحكمة ف و الريا، أمر ل التهديد مجن بالغ مجا والمعنى اللفغل 
"اجتنبواواللام; الصلاة عله توله ؤ، الشرك ح — وسلم عاله ف ا صلى ~ الرصرل 

النمس،وثل والحر، ف، يا الشرك تال؛ ف؟ ا رمرل يا *ى ومجا تلنا؛ الموبقات، السبع 
افلاتالغاخمنات وندف الزحف، يوم والتول اليم، مال وأكل الربا، وأكل 

الومتات")مآ(.

شيشفع، محي الشيخ إعداد اكاّع، النم انمع، ي الأسلأس الأتممادي اسمام تيق أر )١( 
.٠٧ص• باكستان 

.>'آ(ر،ءللألالترآنا/غا'ا
رنممحللماه الناس أموال يأكلون الذين ؤإن الأيأ نمير باب الوصايا، كاب الاءاري، أخرجه )٣( 

.١  ٤٠رنم المحار يان باب كاب \اي< وسلم ، ٣٩٣)،/اكح  ٢٧٦٦
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اإثمأشد يعلم وم ارجل يأكله ربا درعم فإن ومفاسده وشتاعتته iغل١ءت٠ »ع والزنا 
رنة)ا(.وثلأين ت من 

العددوالشاعأ.ممقدار اامغلاءة غايأ ق ص الي الزنا معصية تعدل الي ايصية غهذه 
—الرسول جعل يل ^^٢(، ٠١١ل الخد نجاوزت ند أنها شك لا منها أشد بل الذكور 

لذ.يا والعياذ الرجل؛•،،،)م(، ينكح أن مثل الربا أيسر ~ وملم عليه لذ ا صلى 
للهمحارب الرابي إذ الحد، يْلهره أن مجن أكتر لأنه الدنيا؛ ق حد له ليس والربا 

لأنبالحد؛ الربا إثم ممه يزول لا والرابي ارة، وكف^٠ شرع إثما والخد ولرسوله، 
المموح.الصائنة التوبة إلا يهلهره فلا ذلك)؛(، مجن أعثلم حرمجته 

والزجرالخويف مجن فيها عغليمة بعقوبة ا الريعلى وجل عر لذ ا توعد ولقد 
آمواالذين أيها >ؤيا الصائنة، الومتة القلوب منه وترجل الجلود منه تقشم مجا والإنذار 

فا س بجرب فأذنوا ضلوا لر ون . »ز»ث؛ن كنتم إن الريا س يقي ما وذروا ه ا اتقوا 
ألتفعونهم لأنهم للمومجبن الخهل-اب وتوجيه [، ٢٧٩— ٢٧٨]القرة ورموله...ه 

وانقيادهم..لأستحابمهم بذلك 

٠ ٣٦ا/. ٤ لمالالرب وكرما. الزاي بمنح )١( 
كاب iWlr^١^ ، yyt/aاك ، ١.٢٢ ٦ رنم حديث أخمد الإمام أخرجه والحديث 

.افلصابيحمشكاة حاشية صحيح. رإمناده ١لأل١تيت عنه وتال ، ٤٨رنم الييرع، 
. ١٩محلالأوطارْ/• )٢( 
ومكت،بخرعاه، ولر الشيع؛ن شرط عالي صحيح رتال؛ اليوع، كاب ، ٣٧/٢الحاكم أخرجه )٣( 

وصححه، ٢٢٩٤رنم ا، الريل التغلط باب اكعارامت،، كاب آ/ام، ماجه وابن اليمي، صه 
. yu/yماجه ابن صحيح ١^. 

.بدائعالمالدم/ااا)٤( 
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المممرونة رمة حرب الرابمون، يداجهها حرب لرسوله، ف ا مجن حرب 
أمامهارن.الضعف الإنسان يقف يكيف والعانة، والنهاية 

ساالخلماب ورموله..ه ف ا من بجرب فأدلوا تفعلوا ب >ؤلان ت تعال وتوله 
هذهلأن ا؛ الرياستحلالهم محاربتهم عن الامحار مجن يلزم ولا ذكرهم، لتقدم إل*ؤبو1 

وسلم:عليه ف، ا صلى توله ل كما مجتحل، غ؛ر تعال ف، ا عصى مجن على تْلل3، اللفنلة 
والفقهاءرين القمن ك؛_إر جعل وتد )٢(، بالخرب... آذنته فقد وليا ل عادى من 

لماذا..هالأرض ق ويسعون ورمحوله ف، ا محاريون الذين جزاء ؤلءا تعال: توله 
قوارد التهديد من المرع فهذا اللمز، س الْلريق تطع ل أصلا [ ٣٣- ]المائدة 
حقهمل الحرب مجعنى فيكون وّلم)آ(، عليه ف ا صلى رسوله وسنه تحال ف ا كتاب 

علىفحق عنه ينزع لا الربا على شما كان "محن عنهما: ف ا رض ماس ابن ناله مجا 
ءض"ر؛(.صرب وإلا نزع فإن ستنمه أن اللمز إمجام 

حربفهي والشمول، العموم على يدل فهر مجكرا، جاء محا الحرب ولففل 
اواغيةر0م.الفئة تحارب كما وثركة عكر له يكون لن بالسلاح 

.)ا(في»للألامآن\/.-ا-ا

المنق والنهني ، ٣٤ا/• ١ الفتح ، ٦٠• ٢ رنم اكواغع، (-١^٦> الرثاق،، 'مماب، المحاري، أخرجه )٢( 
بالعينة.U]، اف إل واكرب س ا>وج باب الأسماء، ملأ؛ كاب م/أ،م، الكُمح، 

الرازيشم )٣( 

رخمهميلين اين ينال ب، ف ا رمحي مم، اس م، طلحة ام ،ن *^1 دواية محن ٢، ا"/ْ جرم اين )٤( 
اليىض ولوكان ورسوله، ذ ا س بجرب أذرا ند ؤإنهم الربا، لأكلة المارقة *ولاء إن واذ : فا 

إساد،امحنق: وتال،  oAU\/كض ابن ير الملاح. مهم ومع ؤإلأ تابوا لأستابهم؛إن عائل إمحام 
صحيح.

الرازي)ْ('سم 



و،زبيالربا ه ا ؤبمء-ق حوي، مذمة ك، ماحقه ائال على كذلك حرب وعي 
منعلمه المحمل فالمال واسب)ا(، الممص وامحق: [، ٢٧٦- ]المترة الصدئات^ 

كلهذهابه إما يا!حق عليه حكم ند تعال، ف ا فإن له، بماء ولا ف؛ه يركأ لا الريا محلريق 
منأكثر أحد مجا يتوله؛ مذا ~ وملم عليه ف ا صلى ~ الرصول بجن وتد نقصانه، أو 

إل;!،؛")Y(.أمرء عانة كاث إلا الربا 
تمالس ا ومضاعفه الصدقة شان ل الواردة الآي١رتا بعد للربا اض، ذكر جاء وتد 

أموائميمقون الدين اكضاد)'آ(، جهة مجن ماسة والميتة الربا يئن لأن ثرائها؛ 
-]القرة حءا...ه مالة مسالة كل ق مع،بابل ابجتت ح؛ة كمثل لف ا ل سق 

٢٦١.]

مجنالخوف وكان الريح، مجن ا،لزيد على الحصول بالربا للتعامجل الدافع كان فلعا 
لنقصانا كانت، وإن الميتة أن وتعال بحانه ذ ا ين الميتة، عن صارفا القص 

لزيادة كان وإن والربا له، ونماء للمال تْله؛ر لأنها الحقيقة؛ ل زيادة أنها إلا الظاهر، 
الحقيقة.ق نقصان أنه إلا الظاهر 

أمجرمامتثال وحول-، على لسادء دليلا وجل عز ف ا جعلها بالنة حكمة وطْ 
اسالنيأمجوال فعلوا كما ا، عليهاكلفا>ت< وتسليهل. االرابين أمجوال محق ل نهيه واجتناب، 
بإتلاف)؛(.إتلافا جوزوا بالربا، وأتلفرها عليهم ومحقرها 

؛الترطيجأأ'آسير )١( 
،t-u/yوالحاكم ، ٢٢٩٩رنم الرا ق الغلط باب انمارات، كاب اجه ابن أخرجه )٢( 

ضمحٍح الألاتي• وصححه اللي، ووافته يخرجاه، رلر الإسناد صحيح ونال: الموع، كاب، 
٠ Ya/yماجه ابن 

.U/•؟ الرازي مم )٣( 
.٢٧٣المعادة دار )،(صاح 
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الاعنوهذا لله، ا رخمة عن وإبمادهم طردهم الراض طلي العلة الخرب هذه ومن 
تالا، الريعلة إممام ض ساعد من كل يشمل عام هو بل لقط، يالمرابي خاصا ليس 

التوتوشاهديه، وكاته وموكله الريا آكل ف ا لعن وملمت عليه ف ا صلى ص ا رمول 
همسواءاا)ا(.

وليهعليها، والشهادة المزاسن و؛ن رة ٠Jال٠اكتابة يتحريم مرح الحديث هدا ففي 
ضالأس تحريم أيضا 

كانأمثا مها يعمل من يسلم لا حيث الربويه النوك ه العمل الاعانة تلك ومن 
الربارآ(.على الاعانة مجن عمله 

.١Y٨)١(سقءر؛بمص

و(ثرحالوويءلىملم\أ^أ.
قويسل الربا، عن خالة حايا ا،لوجردة الترك بها تنوم الي الأعمال بمص أن نه شك لا مما )٣( 

الدائرةءد0 إل مرجعيم لكن بالربا، لهم علاتة لا محمون مومحلغون الربا عن العدة ام الأنمذْ 
الدائرةبهذه الهوض على الرئوية الأعمال مح، ماثرة يسل ن مع مها تعاونرن الي الوبرية 

الأمامهذه ي السل عن تعال ف ا حغئله باز بن عدالعزيز الشيخ سماحه سئل رند رإنجاحها، 
الالربوية البموك ل "العمل إجابمه: ذكانت، الفرك، ءذْ حراسة ل العمل وكذا الربا، من الخالة 
وشاعديه،وكاتبمه وموكله ا الربأكل لعن أنه - وسلم عليه ف ا صلى - اليي عن ين لما يجوز؛ 
علىؤرتم١رنوا تمال؛ تال وتد والعدوان، الأتم على العاون من ذلك ق ولما سواء"، هم وقال: 

إّلأسمةفتاوى • ااسابب< صديد ف ا إن س ا راتتوا رالعيوان الاثم على تعاونوا ولا وال؛توك، الم 
YAt/Y .

منهدا لأن لخا؛ حارسا يكون أن للمسلم بجرز لا بالربا تتعامل الم "الفرك أيضا؛ وقال 
—راكوازه، الإثم على تعاونوا ريلا ممال؛ بتوله عنه ف ا نهى وتد وانمران، الإثم على العارن 
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أحكطيات عليهم ف ا تحريم من الهول عن تعال ف ا ذكره ما الربا عقوبة ومن 
حرمحامالوا الدين من >ؤدظالم ا، الريأخن منه: والذي وبميهم، طلمهم بمب لهم 

صه^لهوا وك الرا واخدمم كمحرا ه ١ مل عن وبمدهم يم أحلت يات عيهم 
تاكاء-«آ'ا-ا1ا[.

اعذابيم وجل عز ف ا جعل إذ وأعظم، أغد نهي الاخرْ ؤ، الراب؛ن عقوبة وأما 
الذييقوم كما إلا يقومون لا الربا يأكلون >ؤالذين ضرمحم، عن -مزمحم ممن؛ه 
الفهم الحردرآ(، والمس: [، ٢٧٠- ]المرة اديى)ا(..ه من الشيطان بمغف 
الهلعمن بمسه ما شدة محن امحون يقوم كما إلا نررهم)'آ( مجن الاخرة ل ينومون 
صنمهم.لعظم غرهم عن بها تعال ف ا ميزهم بهم، خاصة علامة فهده والفرع، 
لم:وّعله ف ا صلى الني نال نال،: - عه ف ا رصي - جندب بن سمرة عن 

محننهر على أتنا حتى فانطالشا مقدسة، أرض إل فاخرجاني أتياني رجلئن الليلة "رأيت 

محنحلال ءلرس عن نحث أن ~ ا'ل البمي ~ لك ويمحم بالربا، الصامل النوك أحوال أغلب ر ~
. yai/yإمحلأمة ذاوكا اكوفض". ذ ويا اللديق، محيا غر الرزق، ، ٣٧٠>ق، 

محسعلى عسم دل، مرون، ص عهد بلون سمرفا امللق إذا وعر بالي، اللص الأصل: يا المس )١( 
• ay/t"عاشري ابن تمهر بجنون. أي: ممسوس، دجل نٍتولون: الخن، 

.الترآنلكراءا/أخ> معاني )٢( 
يعنونحض النيام هذا أن وغرهم جمم بن وسعتي ومجاهد عتاص ابن عن سنده جرم ابن دركا )٣( 

.١ • آ"/بم- جرض ابن إلا..(• تورهم س ينومون )لا : بتراية ذللته وأيد نورهم، ُن 
كاهرن.إلا العث ن تورهم من بمرُرن لا العي أن على المرين إجماع جذي ابن وحكي 
.ya_»
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الهرز ااذي الرجل فأنل ححارة، يديه بئن رجل اض ومط وعلى هائم، رجل ب دم 
جاءكلما يجعل كان، حيث لرده نه ل بححر الرجل رمى بخرج أن الرجل أراد فإذا 

الهرز رأيه الذي سال: عدا؟ ما يقاك: كان، كما محرجع بححر ب ؤ، رُى سرج 
آكلالريا")ا(•

منسإ:

فيها،والتانس الدنيا انفتاح محن أمجته — ومحالم عليه ف ا محلى ~ الرمحرل حدر لقد 
ومحلمر:عليه ف ا صلى ف ا رمحول تال الأمحة، لهذه الهلاك التتاض هدا ق أن وأخر 

بمطث،كما الدنيا عليكم تيط أن عليكم أخشى ولكن عليكم أخشى الفقر لا ف نوا 
أعلكمماا.)'آ(.كما وتهلككم ناشرها كما كانسوها تلكم كان محن على 

وتدمحلريق، أي مجن المال على الخصرل( على الحرص إل التتانس محيا يودي حيث 

هاللا زمجان الناس على ايأتي بقوله؛ ~ وملم عليه لف ا محلى ~ الرسول، ذلك ص اخر 
الحرام")"؟(.مجن أم الحلال مجن المال أخن المرء.مما 

زمنه،محا تكن ب امجور بوإخيارْ " وسلم عليه لذ ا صلى ~ نيوته دلائل ُن وهذا 
ليسالحلال افل نأخذ وإلا والحرام، الحلال لن التسرية جهة مجن محتا الذم ووجه 

أ/'اا'ا،النتع  ٢.٨٠رنم وكمه الربارداس آكل باب الموع، كاب الممحاري، أخرجه )١( 
الربا•مريم ل اكشا*،د ل جاء مجا باب ال؛يرع' كاب ْ/ْما؟، الك>رءا المتن ي وال؛ءءتي 

كاب، YYVt/tوملم ، ٢٠٧اكح،■/، ١٢١٠٨رقم  ٠٠٥١٨الجزية كاب انماري، أخرجه )٢( 
.٢٩٦١رنم الزمح-والرقص 

الردا..اهتاكلوا لا آمجرا الذين أيها ريا سل: ف ا قول باب الموع، كاب ي الممحاري أخرجه )٢١( 
يالشهات اب اجتباب المرع، كاب اتي والم- ٨٩٦١%اكح •٢  ٨١٢رقم 

٠ ٤٤٦٦رقم الكسب، 
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م)ا(.حيث مذمومامن 

علىيدل مما ومره، ربا من محرم طريق كل يشمل عام للمال الذمرم الأخذ وهذا 
مننجد أن ونل عقليا انتثارا انتشر الذي الريا ومنه الحرام، الكب ؤا الناس تساءل 

منه.لم ي

االرببزك أمرعم نل ف ا بتقوى لحم آمرا دتحال بحانه  ٠١١ا خاف ولتي 
كعمإن الويا من بمي ما وذروا ف ١ اتقوا آمحشوا الذين أيها ويا نمال: وله نل 

هيالقرى لأن ا؛ الرببزك امرهم نل القوى بوأمرهم [، ٢٧٨-]القرة *}ي 
الأوامربالألرام على باعثة لأّا له الرمل اممرص وهي الرك، ذلك على انمة 

التقوىبالأمر فماء الفرس، على شاق أمجر عنه والتنازل الربا فترك الداص، واجتناب 
والانقياد.الاصتحاية على لهم حضا 

يرمأمامه فإن بالربا اكعامجل على وأصر عراه واتح الأمر لذلك بتحب ب ومحن 
لهترجعون يرما ^وانهوا شينا، نفس تثللم ولا كست، ما نفس كل نه ترقى عفليم 

لهمتذكئر ٢[، ٨ ١ - ]القرة يظلموزه لا ومم كجت ما لقس كل نون ثم ف ا إل 
الاعتذار،يقبل ولا الميم ينفع لا •صنا والجزاء، الحساب يرم م، السلياليوم بذلك 

نحري[، ٥٧- ]الروم بممعوزه هم ولا معذرتهم ظلموا الدس يفع لا 
العمل.دار وز المهلة زمن ؤا يهتم ما التربة إل تنادروا أن بكم 

وكلهه وكرمتعال.كنه ف ا فإن ربه إل وتاب محللمه عن ورمع بذللث، اتعثل فمن 
محنفأتالح توبته ل اكاو_ا أخلص ما متى الميثان، عن ويعفو عباده عن التوبة يتبل 

موعفلةجاء لن الريا وحرم الع س ا ؤوأحل تعال: ف ا تال له، عوأصلح معصيته 
نمال:ه فقول[، ٢٧٥- ]البقرة ف..ه ا إل وأمره مد ما فلمه فاممهى ربه من 

. ٢٩٧)ا(فتحالادي،/
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الوعظة.ما بمد والاستجابة الامتثال إل سارع أي؛ 
أيضاوبماول به، والتعامجل الربا أكل عن الانتهاء بماول عام، الأية هذْ ق، والانتهاء 

•شلالسع إنما ئالوا الهم >ؤذلاك تعال: توله ق الأيه صدر ق المذكور الربا استحلال 

يلموذكر وعظ أن بمد ا الربإل عاد مجن ذلك بمد وتعال سبحانه ف ا توعد ثم 
ارلتكيعاد ار، التل بالخلود وتعال ارك تيس ا توعده بمذكر، ولر بمعظ 

سلفمجا إل عاد أي: عاده >ؤوس تعال: يتوله خالدوزه، لها هم ايار أصحاب 
االرباستحل مجن أن سك ولا المع، على بقيامه جوازه واعتقاد الربا نعل س ذكره 
١(.المار) ل للخلود مجستحق جعامل ل( أو به تعامل 

اثركبمجن كرة مجرتكج، فإنه له استحلال بدون بالربا يالمعامل العاصي المؤمن وأما 
نالكما ه، لعفر ساء وإن ذنبه تدر على عذبه ساء إن س ا مشيتة تحتر وهر الذنوب، 

،٤ ٨ اء ]الميشاءه لن ذلك، دون ما وبمفر يه يشرك أن يغفو لا ف ا ^إن تعال: 
١١٦.]

زيادةيأخذ لا ه، مجالرأس له فإن الربا من تاب محن أن وحل وحل عز لف ا محن ثم 
أمائظلموزه، ولا ئظلمون لا أهوالكم دروس فلكم تبمم ؤولن منه، ينقص ولا عله 

وأرمدسعة يجد حتى بإنفيارْ أمجر تعال لذ ا فإن لدينه وفاء يجد لا معسرا الدين كان إذا 
والامحرة،الدنيا ل الخير حصول ذلك على ورتب عنه، والمنازل المال بهذا المصدق إل 

صالموزهكعم إن لكم همو أضاتووا وأن مسرة إل كظرْ ذوعسرة كان >ؤولن 
[.٢٨.]المقرة- 

.)١(حاشاالكشاف
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سدءبم:سسسصسامحبحث 
عنالخديث يكون وّّظلما، الناس أموال أكل المال؛ لكب اخرمة لْلرقا اس 

:الخالة الماثل خلال من ذلك 

اليم.تريق - ١ 
ا0إلاكم.آ-الأح
الضم.مال ٣-أكل 

ه؟مجالللضم يينع متى ~ ٤ 

الأم.ص الهائم: وي الأب، نقد اواس: ي واثم الانفراد، امحم: 
ندأنه إلا الأياء، عن الانفراد معنى لقاء والمجار المغار على ينع امحم للصف 

الرجال)١(.^ ٠٠ييرا أن تل يه يسموا أن غلب 
أنالخديث، مذا ا*ر غقلاحلأم")؟( يعد لم لا وملم؛ عله لذ ا صلى توله وأما 

والشراءياليع مجاله ي التصرف ال—الغ للضم نكون ايلرغ، وعو يالاحتلأم يزول البمم 
يزوللا نإنه رشدا يكن لر إذا أمجا رشدا، كان إذا محيا ذللئ،، ونحو لسه الكاح وعقد 

يمينقضي مجني عنهما: لذ ا رصي هماس ابمن ّقل وتد يرخي، حش اليم حكم صه 
اءانميصمم، لفه الأخذ لضعيف وإنه لخيته كمتا الرجل إن فنمري ؛قال: الضم؟ 

.الرم، ،ولان ٤٩٣/١>ا(الزءغري 
،٢٨٧٣رنم الشم يم بملع ض جاء ما ياب الوصايا، كاب م/مبمأ، داود أم أخرجه )٢( 

أبيض محٍح الألاتي. وصححه والْللاق،، ١-^ كاب ، ٣١ ٩/٧الكمك، السنن ؤ( وال؛ءهتما 
.آ/ْْْ داود 
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١(.اليم) صه ذهب لقد اكاس يأخذ ما صالح من ه لتفأخذ فإذا مجتها، 

•.لإمححطسس:
مجنضلال ؤ كانوا أنهم عتهم وأخم وأهلها، الجاهلية وتعال بحانه ف ا ذم كد 

الأنينق بمثا الذي ؤو تعال: ص ا تال وسلم، عليه ف ا صلى ممد محتا بعثة مل 
قلس كانوا وإن والخكمة امماب وبملمهم ويزكهم آياص علهم بملو متهم ومولا 

٢[.— ]الجمعة م؛نه ضلال كي 
حقرته،ومله عليه والتعال الضعيف، على اكوي تسلط انين الضلال هذا ومن 
الإكرام.وعدم يالإهانة واّتماده 

هلأسوامتهانه عليه التسلط كان نوة ولا له حول لا عاجزا ضعيفا اليتيم كان ولما 
>ؤكلأتوله: ق به تعال لذ ا فذمهم الجاهلية، أهل عادات مجن ذلك كان وتد غيرْ، مجن 
١[.-٨ ١٧]الفجر ااوك؛نه طعام على تحاضون ولا البجم. أكرمن لا بل 

صدهمفالميم اكري، واحرام الضعيف، على الكر *يهم تأصل ترم الجاهلية فأهل 
لذا صلى ~ محمد رسوله على وتعال مسحانه لذ ا امجس لذلائ< والذل، للإهمال معرض 

جلقال الزمجن)؟(، ذلك ق المامجى ينال ثما يمه حال ل وآواه حفظه أن ~ وملم عليه 
٦[.- ]الضحى ثآوكاه بجنا بجدك ولر شأنه: 

فيهتوفى الذي والجزاء الحساب محرم كفرهم إكرامجه وعدم اليم إعانتهم وسيب 
ؤأرايأتشأنه: جل توله ل هذا وتعال سمحانه لف امحن وقد مجاكسبتا، نفس كل 

رنميمهم، ولا ين النازيات،رضخ النماء ياب والهم، الجهاد "محاب ١، ٤  t/vملم أخرجه )١( 
١٨١٢ .

)آ(ميرا،نعاثررآا/ْْآ.
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\-ي]١^ ١^٦٠٠^< اكىيتغ)ا( _ بالدين. يكذب الدي 
بمرلونلأنهم والهم؛ والاحان الخم سو من يكود ما أبعد الأخر بالهرم نالكازون 

[.٢٤- ]الجعة الدره إلا يهالمما وء1 وتحا ممون الدب حٍايا لا إص 
اكاقعليهم أخد ند وتعال سحانه ف ا ئإن أيضا، إسرائيل يي حال كان وعكذا 

مئآقأخذئ ^١٥ وجل: م ف ا تال ثليلأ.نهم، إلا ذلك نخالفوا الضم إل يالاحان 
واياكثنوال؛بمام، القربى وذي احانا وبالوالدين ف ا إلا تمدون لا إسرايل بي 

]الترةءكم..ب< ملأ إلا تولمم ثم الزكاة وآتوا الصلاة وأبموا حفا لاكاس وم!وا 
عهدنكثوا وأعرضوا تولوا بل الثاق، من عليهم أخد إصراتيل.تما بمو ينم نلم [، ٨٣-

•وءيثاته)آ( بعهده فوفى متهم ف ا عصمه مجن إلا ميثاته ونقضوا ف ا 
مجنللتحذير للتيم م نلهإسراتل وبئ الجاهلية أهل معاملة عن كا القرآن فإخبار 

طربمهم•على والسم أسالم 
فا بمائة الأمر با محقننالمتيم إل ان بالاحالأمر تعال ف ا كتاب ل جاء وتد 

إحساناوبالوالدين شيئا به تشركوا ولا ف ا ^وامدوا تعال: ف ا تال وتوحيده، تعال 
[•٣٦~ ]النساء والاكإن..ه والتاهى المربى وبذي 

والناميالقربى ذوي ب على المال إيتاء الر أعمال أخص القرآن وجعل 
والمغربالشرق قل وجوهكم ئورا أن الة ؤوس تعال: تول ق ونحوهم اكئن والم

على\1\د وآتى واقن اب والكتواللاوكة الأخر والوم ذ با آس ص الر ولكن 

. ٢٩م/، للغراء الترآد معاني وبمللمه. حنه عن دس أي اليمت يدع )١( 
.٢٩٨/٢جرم ابن )أ(تفم 
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سا تال واللام، الصلاة عليه مرصى لف ا نيئ عع يتضييفه يقوموا ب الجدار فيها يوجد 
لهافوجدا يضتموهما أن فأيوا أهالها استطعما قرية أهل أتٍا إذا حش ؤفارطالقا ذعالت 
ايدارا >ؤوا،وأجراه... عاليه لائعذت ئغتا لو قال فأقامه ينقض أن يريد جدارا 
[.AY-UU]الكهف لماب. كر تحته وكان الدية ق ( jM-yلغلأسن فكان 

تعال:ف ا تال ١(، نهره) عن الهي إليه والإحسان الييم يامر القرأن اهتمام ومجن 
فا صلى للوصول موجها النهي هذا وجاء ٩[، - ]الضحى تقهرب فلا الخم ؤؤأ٠ا 

منأتسل ه فللعن والامتاع صه الأذى كف إل اليتم فحاجة لأمته، وعر وملم، عليه 
حاجةل فليس آل، المجن وصعة غنى ل اليتيم يكون ند إذ له، المساعدة كقل.يم حاجته 

حقهمن ومنعه اليتيم نهر عن امجتع ومن والمؤانسة، الملاْلمة إل حاجته بمدر لمساعدة 

أعلم.ف وا وإكرامجه)أ(، إليه الإحسان إل ~ ف ا بإذن ~ يقودْ الامتناع ذللئ، فإن 
وعْلمالليتامى حسا اكاس أصد — وملم عليه لله ا صلى ~ ف ا رسول كان وتد 

وملم؛عليه ف ا صلى بقوله ذلك ل الهاون مجن أمته بحدر وكان بهم، ومفقة عليهم 
والمرأة")؛(.اليتيم الضعيضن: حق أ-مج)"اأ( إني "اللهم 

صلىنوله ق رفعية، ودرجة عالية مجتزلة له يثرونه القاتم اليتيم كافل أن وأخر 

.٦ . ١ انحط الناموس كمنعه. تهرء بمال: النلة، القهر؛ )١( 

.١٠٤الكتام، مرت> في( والجوالما السؤال )٢( 

أصئنهأي: الضسغ(" حق "أحتج فمعنى والحرام، الإثم علير وينع اكبج،، الأصل،: ل، الخرج )٣( 
. ٣٦ ١/١الحديث، غربس، ي الهايآ تللمهما. من على وأحرمه 

حقام، ؛الأدم،، ّ ، y٣١/> ماجه وابن ٤، ٤ r/. افد  ٩٦٧٢رنم أخمد الإمام أخرجه )٤( 
.؟a/y yماجه ابن صحيح الألازيّ وحننه ، ٣٧٢٢رنم اليتيم 

-٢٠٣-



اوساةاصب ار وأثمكيا، الجا ي الخم وكار ا "أنوسلم: ه عليذ ا
لاسم")ا(•

اخامالشامي على — وسالم علمه لذ ا صلى ~ لن ا رمحرل ءْلف يكن ر لو 
صلى— الرمحوت أخثرت نقد السلمين، غير الخامى إل حتى محن كان يل ياللمن، 

عندكما مماتوا لأصحابه: سال أيتام، ذات أنها مشركأ امرأة — ومحلم عله ذ لا 
شالصرة ~ وسلم علمه لذ ا صلى ~ لذ ا رمحول لها وصر وممر، كر مجن لجا فعمعرا 

ومءه١)٢(.لامحلامها محسا الأسان ذلك يكان مالك، سا فأطسي اذهي لجا: 
مجنالتجماة أساب مجن اليتيم إل الاحان أن كتابه ل وتعال سبحانه لذ ا وأخثر 

فلأالشة. ما أدراك وما الشة. اقحم >ؤفلأ تعال: هذ ا تال وجل، عز لذ ا عذاب 
]الليمويةه)'آ( ذا مكينا أو ٠ مقربة ذا يسما مسغة. ذي يوم ق إطعأم أو رهبة. 

يعااليتيم إل الاحان على ويعص يينع وجل عز لذ يا الأيمان نإن وهكذا 
ادهعبعن وتعال محبحاته لذ ا أخثر وند وعذابه، عقابه مجن وخونا لف، ا مجن للثراب 
لفا لوجه ليمكم >ؤإنما وأسيرا وتبعا مجكيتا حبه على العلعام بملعمون أنهم الأبرار 

داودرأبر ، ٤  ١/١٢٦ • الفتح ٦ • ٠ ْ رنم ضما يمول من نضل باب الأدب، كاب الخاري، )١( 
.٠ ١ ٠ • رنم الشم يللم س ي باب الأدب، كاب ، ٣٠ْ/آ 

مهطويل حديث من جزء ومر ، ٦٨١رنم:الماحي، كاب \اأ\اأ لم مأخرحه الحديث ):١( 
ا،لرأة.•ع كان الذي( العليل ا،ياء بمكمحر ~ رّلم ءلي4 ف ا صلى — للرصول سمسرة 

مرالعلريهم، رمدا رالحهر، اكعاة غيها الي الخلريق صلك أفلا ت أي( الأو،نيةه اتتحم ^٥١^ مال! توله )٣( 
. ١٢• حرير ابن تمم واياكض. التاص وإيام الرتاب ١^٧؛، 

-٢٠٤-



الأعمالهذه على يريدون لا نهم ٩[، — ان ]الأنئكوراه ولا جزاء •-كم لريي لا 
الأخرباليوم انهم ليملذلك ينعهم بل غ؛رْ، ولا ياللساد ناء لا أحد، من أجرا المالخة 

فكان١[، ٠ ~ ]الألمان يمطريراه ا عيوميوما ربما س تخاف ؤإ؛ا ت منه وخونهم 
للقائمايوم ذلك شر ف ا ؤ؛رلامم الحسنة: وأعمالهم الخالحآ نيتهم على جزاؤهم 

١[.١ ]الألمان وحريراه جة ص؛روا بما وجراهم . ومرودامحرة 
امىباليتام الامتمإل المعاؤلمن وب تلحرك أن يالتامجي المران عناية ومجن 

إلبمصن أن تحبرن فكما ذريتهم، مم اليتامجى هزلأء أن بتصور إليهم، والاحسان 
فا تال ذلك، مثل أالتامجي فافعلوا فكذلك حقوقهم، تحمقل وأن يعدكم مجن ذربمكم 

فا فليشو علهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو الذين ؤألئخش تحال: 
الأوصياءيثمل عام الأية هذه ق اب فالخهي٩[، — اء ]الممديده قولا ولمقولوا 
القولإليهم يسددوا وأن الماس، وأولاد الأيام ل ف ا باتتاء الجميع قامر غئرمم، ويئعل 

١(.بعده) مجن بولده بمنل أن مجنهم واحد كل يريد كما 
وعدمورمحه إل بالإحمان وصته عند الرجل بحضر مجن إرشاد العناية هذه ومن 

سعدعلى دخل ا ملبفعله ~ وسلم عليه ف ا صلى ~ البي ذلك ض وتد بهم، الاصرار 
يرثيولا مال، ذو إني ف، ا رسول يا تال: بمريم، - عته ف ا رصي - وناص ألي ابن 
نال:قاس؟ تال: لا، قال: ئلشءلر؟ نال: لا، ال: تمجال؟ بثلثي أفآتصدق اية، إلا 

ورمحكتذر أن الث، إنوسلم: عليه ف ا صلى ف ا رسول تال تم كمحر، واكلث، اكلمث، 
كانإن العلم أهل اسعحس، ولذلك )٢(. الماس بمكمفون عالة تذرهم أن مجن خم أغنياء 
عنينقص أن له اسننحب فقراء كانوا وإن >؛،، !٥١وصته ل يسترفي أن أغنياء الورثة 

•)ا(التر»نيْ/اْ 
)لإ(سقءزبجهص.؟

-ْ.آ-



لهالحتهم)ا(.الثلث 

liflf ;،سمرنساس;
الميتةأو الهبة »ويق عن أو الارث ^؛-3، عن عليه نحصل مال للشم يكون ند 

المالهذا على الاستيلاء إل االريضة النفوس أصحاب يدير وضعفه وعجزه ذللث، ونحو 
حاءلدا ه، نفحفتل عن بل ماله حفغل عن عاجز واليتيم بعضه، أو كله به والانتفاع 
مراضعق اليم ال مأخذ عن الهي فحاء الأمر، بهيا تعال ف ا كتاب ل الاهتمام 
عي؛الراضمر وهذه تعال، ف ا كتاب من متعددة 

ولابالطيب الخسث، محاتلوا ولا أموائم الياس *روآتوا تعال: لذ ا تول تحلأ: 
٢[.— ]الماء أهوالكم...ه إل أهوالهم تأكلوا 

يايناءأمجر اده، لعبوحل عز ف ا مجن ونهيان أمجر فيها حاء الي العغليمة الأية هذه 
آخرونهمأ مكانه، الرديء وجعل اليتيم مجال مجن الجيد أخن عن ونهي أموالهم، اليتامى 

تلهاالأية ؤ، تعال ف ا أمجر بعد الأيأ هذه تأتي غره، ولا خ«؛ث بدل بدون أكله عن 
صمن خلقهم اصل بوتذك؛رهم وءلاعته، وجل عز لذ ا تقوى بوحوب كلهم الناس 

زوجهامنها وخلق واحدة نمى س خلقكم الذي ريكم اتقوا الاس أيها >ؤيا واحدة، 
كانلذ ا إن والأرحام يه تساءلون الذي لذ ا واتقوا ونماء كمحرا رجالا منهما وبث 

١[.- ]الماء رلياه عليكم 
لفا •كرانا تذك-؛رعم بعد •ه أموائم• البمامى رآوا • رأء^ا عايكم كان لذ ا ون 

قولا الأرحن ق شيء عيه بخمى لا ف ا ^إن خافية عليه نحفى لا الذي وجل عز 
مجعللعتعال لذ ا فإن اليتامى، أموال ق ورانره تعال اتقره ٠[، — عمران ]آل المهاءه 

.)ا(-ديراإنك؛يرا/\-ْا





يتولذلك بجان جاء وتد إصراف، بدون الأكل إباحة منه بمهم بالإمراف الأكل عن عنا 
-اء ]اكفياكل كهرا كان وس ففيشمف غتثا كان ؤوس تعال: 

١(.تعال) ف ا شاء إن ذلك عن الحديث وساتي ٦[، 
-]الأنعام أحسنه مي بالي إلا الٍيم مال تْريوا وولأ تعال: ف ا تول : نلكا 

[.٣٤الأمراء-، ١٠٢

نمالف ا كاب من موضمن ل الهي جاء اليم، مجال أكل عن الخام الهي نعد 
نإنل، وتكمحر المال لهذا حفظ الأتراب هدا على ترتب إذا أما الاقتراب، مجرد عن حتى 
تيه.ف أخلص إذا الأسان عليه يؤجر بل الهي هدا من مشى ذلك 

اليالمس قتل عن الهي بعل. اليم مال اقتراب عن الهي الموصعتن ل جاء وقد 
هلرا^ولأ تعال: ف ا يتول الأنعام محورة من الأول الوضع يمي بالحق، إلا ف ا ن 

مالتقربوا ولا • مقلون لعلكم به وصاكم ذلكم يالخق إلا ف ا ن الي المس 
سررةمن الثاني الموضع ول ١[، ا-'اْ ْ ١ ]الأنعام احسن...ب< ص بالي إلا افييم 

امظلومكل ومن يالخق إلا ف ا 'م، الي المس تقتلوا رولأ تعال: ف ا يقول الامحراء 
الٍيممال تقربوا ولا • متصورا كان إنه القتل ق يسرف فلا ملطانا لوليه جعلما كد 

{.TtTT]الامحراء ص بالي إلا 
أنالقتل عن النهي بمد اليم مجال أكل عن النهي مجن - أعلم لذ وا - الحكمة فلعل 

حياته.قوام به النؤي محال مجن بحرمانه وذلك للئيم، القتل معتى ليه وأكله اليتيم مال أخد 
_)Y(.عن الهي من أبلغ اليم مال اقتراب عن والهي 

)ا(ص*ا؟•

.٣٩٩)■آ(اكردات 

—٢٠٨ —







•ولامادرولامتأدل")ا( مرمسرف ضمك 
علىتول من على محب عظمة، مسؤولية مال لع كان إذا اليتيم على والولاية 

ثيام.خ؛ر الولاية بهذه يقوم أن على هوص وأن مه، تعال ف ا يقي أن الخم 
رضي~ ذر أيا "■ الم ومحعليه ف ا صلى ~ لف ا رمرل أرشد الولاية هذْ ولعثلمة 

مجالك أحب وإني ضعفا، أراك إني ذر، أيا "يا ضم؛ محال علي يتول لا أن ~ عته ف ا 
يمحم")'؟(•مجال، تولين ولا على تامحرن فلا لنفي، أحب 

حيث،حق، يفر الهم مجال أكل على الأليم العذاب وتعال ّبحانه ف ا رب وتد 
عليهف ا صلى ~ ف ا رمرل وعده عقليمارم، إثما أي; ك؛را حويا القرآن جعله 

السبعاجتنبوا ت وملم عليه لف ا صلى توله ل كما الهلك١رتإ، أي ا،لويقامته، من ّ وصلم 
مجالوأكل والس—حر... ف يا الشرك نال; ف؟ ا زّرل يا هن وما تلن: االوق١رت،، 
)٤(.الهم... 

سبحانهلق ا وبحول المر، عذاب ويصليه صاحيه يهلك عفليم إثم الهم مجال فاكل 
بحاتهسلف ١ ه بحولعقره، أو نقدا ان كأيا ظلما أكل الذي اليتيم مجال وتعال 

رنمالخم مال من ينال أن الهم لرل ل حاء محا باب الرصايا، ما/مآ؟\،'محاب داود أو أخرجه )١( 
YAUY ، ي; وتالiماجه وابن أ/ْْْ، داود أبي سن صمح صحح. حن الألاy/y  ١،١
٠ ٢٧٠• رنم فقيرا..؟ه كان ^ومن تعال: توله باب الوصايا، كاب 

. Y'/Y Y٩'المنن معالر أصله. الثيء؛ وأممه مال، أصل منه تمحان غم أي : 'ماثل ومعنى 
وأم، ١٨٢٨رنم ضرورة، بغم الإمارة كراعة باب الإمارة، كاب ١، ٤ْ ٧/٢'لم مأخرجه )٢( 

. ٢٨٦٨رنم الوصايا، ل الدخول ل جاء ما باب الوصايا، كاب •.( Kk<\lrداود 
ااترآنااغراءا/'اْلإ.ِعا؛ي )٣( 
١٠ ءذد؛بم مجي الخدين، )٤( 

-٢





دون

ينعال؛تامى استحقاق تل باختارمم النامي أوصياء وتعال بحانه ف ا أمر وقد 
٦[.- ]النماء الٍءا،ى)ا(..يم قوله: إليهم، أموالهم 

وحفظها،أموالهم إصلاح على وندرتهم وأفهامجهم عقولهم اختار التامجى فابملأء 
شّيثاإليه الول نيدنح الرق ل يصرف ممن كان *إن أحرالجم، باختلاف يختلف وعر 
دارهنقمة ل ليخت؛رْ رق الل بمرق لا ممن كان وإن تمرنه، ل وينقلر لمال، اس 

ذلك)٢(.ونحو المرل شؤون وتدمحر مجتاعها وحفقل محتها أمر ؤ( المرأة وتحر ذللد، لنحر 
يلغؤوإذا تعال; لقوله الخلم؛ بلوغ به والمراد الكاح، يلوغ ت للءمط_الأدلل 

[•٠٩~ ]النير اخلم--ه)'آ( ٌئكم الأطفال 
الرشد:إياس اإسإكاني: 

علمتم؛دون انتم و ٦[، — ]التحاء وشياه عنهم آنتم ^^١١، تعال؛ ف ا تال 
معلل)؛(.ولا تراخ دون المال إليهم يينع بريدهم العلم أول حمل متى أنه إل للإشارة 

ؤريارن—اهمتعال: ف ا تال كما رالشرء الخير ق ستعمل هو نم والامتحان، الاختيار البلاء: أصل )١( 
شأهواء_ير يالشر ؤرjبلوكم تمال: وكتوله ١[،  ٦٨— ]الأعراف والٍثاته بالختان 
جرماس 'ض [•٣٠]الأمحاء-

>سمصيرانمويا/أ؟آ.

الندمفتح )٢١( 

واكدمأ/أأ^الحرير )٤( 

-٢١٣-







وانحاباة)ا(.والهامة الجعل {ها؛ والراد اراء، يتثليث الرشوة: 

اكلواترولأ تعال؛ ف ا تال الإدلاء، يلمظ تعال ف ا كتاب ل ذكرها وورد 
يالإثمالناس أموال من يرما يأكلوا الجكام إل يها وتدلوا ياياحلل محتكم أهوالكم 

ترمحابمئر قالعي العيد، الشيء مرب لكونها ١[؛  ٨٨- ]القرة تعلموزه وانتم 
ْلةيوامالقريب إل العيد من ممل ماء الملوءة الدلو أن كما الرشوة، يوامْلة 

('٠١دعو لأداء)ي 
لالتقارب محع بجانها ل العلماء أنوال تعددت ممد الاصمللاح: ل الرشوة وأما 

إحقاق؛اطل،)إ(•أو حق، لابميال يعطى ما كل أجمُها: ولعل المعنى، 
آكلهيلزم حرام كل والسحت؛ المحت، لمغل عموم تحت الرشوة وتدخل 

لفغلفالمحت ال^ركةز٦،، محوت لأنه اصتأصل؛ إذا محته من مأخوذ وهو العاررْ(، 
والمكوب)ي(،البجم مال وأكل والرشوة بحلكالربا لا ب كب كل يثمل عام 

الحكم)م(.ل الرشوة وأعثلمها 

I ١٦٢انحٍط القاموس ، ٤٣٢٢/١ الرب لمان )١( 
.r'YY/\tالرب لمال )٢( 
.r'UA_\/بجل )٣( 

.)أ(انحايى-ا/-أا
.١  ٩٦انحط والخامرص \ا\<\أا اللغة بجعل )٥( 
. ٦١الكشاف)٦( 

واكوضأ/أ.آ.)٧(انمرم 
. ٤٠١عطة؛/اين نمير )٨( 

-٢











مطلقلا الجسد العمل هر نالصنع صاب، ب بمدرب حتى الصنع درجة ملغ لا انمل 
يايروفالأمر اركون التالأحار وهم منهم، الخاصة وتعال سحانه ف ا فوبخ انمل، 
١(,العصية) فاعل تومحخ من وأشد أغلظ هر المنكر.كا عن والنهي 

ةاكويسررة مجن الأية عليه يدل كما الأمر، هدا ل ونوعهم إ'كارهمت عدم لسب 
أمواليأكلون والرمان الأجار ص كمحرا إن آم؛وا الذين أيها ه ذكرعا: ض الي 

[.١٢٤]ياياطل...ه الناس 

ضس_سو5:
المقاسينتلك ومجن وامحعع، الفرد على عقلية مجفاسد لها الرشوة 

الذي الالفشر حق فيضيع الهلريق، هذا بدون اسزدادء وصعوبة الحق، صياع ~ ١ 
رذأو حقه لأخذ المال ينع عن بمتتع الذي المتعفف حق ويضيع رشوة، يديع ما بجد 

تفرقيسب مما والكراهية، والحقد العداوة من عغليمة أثار ذلك عن وينشأ عنه، الغللم 
يصيحث، بحيابجتمع أفراد ^، VJوالرخمة والألفة المودة وذهاب وتشتتها، وصياعها الأمجة 
أفرادمجن كفر ُصالح نملل إل قيودي بالرشوة، مرتآْلا حتوتهم ورد ■ءواد؛دهم تضاء 

بالرشوة.التعامل عن ورعهم أو لعجزهم بهم الضرر ولحرقا امحتمع 
عليهيقدر ا القيام.ممعن مجئهم كثئر فيمتنع عليهم، الجشع وغلبة الأفراد اد ن~ ٢ 

مجعياجزءا الثإ ذلمجتاز منهم يأخذ حتى يستحقون لحم.مما والشفاعأ إخوانه مجعاونة مجن 
ذلكوبحو حق، إيصال أو ة مقلللرغ الشفاعق مجئال الهدية أخذ مثل وذلك المال، مجن 
ذلكمغل على الهدية فأخذ محرم، ترك أو واجب فعل على إعانة فيها الي الشفامة مجن 

علىا إمفرصا ا بهالقيام يكون الي العامة الم-الح مجن هو العمل هذا مثل لأن محرُآ، 

.oa/Yالتدبر نح )١( 

-٢٢١-



الولايةتكون أن لزم ذلك على الجعل أخذ شرع ومتى الكفاية، على وإما الأعيان، 
الظلمكف يكون أن ولزم ذلك، ؤ، يذل ش ومرعا وانمدتات الفيء أموال وإعطاء 

كانوإن م الظالصه ينحت ولا يطى ولا يولى لا يذل لا والذي ذلك، ل يذل ععن 
الفساد.أعغلم محن ومحذا ١(، هدا") محن للسدين وأنفع أحق 

وجبمحن بد إذ وزنى، وّرتة *تل من ب الجرالم وكثرة امحيع ناد ~ ٣ 
يشجعمما ياريرة، إثامحتم وعدم الحد ذلك نمليل ٍلربما سعد مثلا، الحد إتامحة عليه 

ادغأعغلم محن وطا زام، ولا رادع دون يريدون ما عمل علكا دايفوذ ١^١، أصحاب 
تيقوله ذلك عن — وملم عله لف ا صلى — الني أخم وتد الهلاك، أساب ومجن امحتعع، 

مفيهمحرق وإذا تركوه، الثريف.، تيهم محرق إذا كانوا أنهم نلكم الذين أهللت، إنما ... 
الحد...اا)آ(.عليه أتاموا الضعيف 

نهولغ_يرء، أو السلمين محال ليت، الخد إتامحة نمليل المأخوذ المال هدا كان ومحواء 
عثليتن:مجفسدين ي؛ن جع تقد ذلك الأمر ول يعل وإذا خسثا، محتا 

السحت.أكل — ب الحل.. تعهليل — أ 
وانحاررماوالشاررسا والسارق الزاني من المأخوذ المال أن على المسلمون أج^ر وتد 

•)٣( وخٍيثا مححتا مال ذللت، ونحو الهلريق وتابع 

.\(<• vly\ايزتما قاوى بجرع )١( 
اب،ك؛، ١  ٣١ o/T"الم ومسا-/ماْ، اكح ، ٣٤٧٠رنم الأنما،، كتام، الممحاري، أخرحه )٢( 

١٠  ٦٨٨رنم رغم،، الشريف السارق نمير ؛الم، الحلول، 
.ص\-\ القرمة الميامحأ )٣( 
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يادذبهلم ! ئدهي،ر٠٠ءالغش ألرقة ء: ألرابأمحمى 

المسأماس على يقوم للمال يوصل ؤلريق كل تحريم على الكريم القرآن دل لقد 
الماللكب الوسائل لهذه السليم المران وتحريم والتحايل، يالقرة والأخذ والخيانة 
يوديحيث وامحتمع، الفرد على سوئ سيتة ومفاسد ة عقليأضرار س لها لما إمماكان 

والعادة.والهلمأننة الأس وذهاب والرعب الخرف وحصول ابجتمع تفكك إل ذلك 
والمر.والغش المرنة عن — س ا شاء إن ~ الحديث يكون وصوف 

Iالسرية  ١٠٠؛

التالية:ائل المونيه 

تحريمها.س والحكمة المرنة، سريف — ١ 
المارق.عقوبة ~ ٢ 

المارق.توبة — ٣ 
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يائشواوالمارقة ؤواوسارق تعال; س ا لمول يده؛ تطع الدنسا ل وعقريته 
[.١٢٨- لالالدْ حكٍمه عزيز ف را ف ا س لكالا كسا بما جزاء أيديهما 

بهانعي ه فإنعمومها ومع امرأة، أو رجل من سرق من كل )ا عام الحكم وهذا 
عنالحر صح ند إنه حيث فصاعدا، دينار ريع سرق مجن وهو ١(، المراق) مجن خاص 

ارز'آ(دينربع ل اليد تئهلع توله; ل بدلك ~ وّالم عليه لاه ا صلى ~ محي ليينا 
فماعدا")مأ(.

لدلكويدل بالاجماع)؛(، ~ موجودة كانت إن — اليمنى اليد عتا باليد وا،لراد 
حزاء.كاا أيمانهمفاتطعوا والسارتة )والمارق صه: ف ا رصي عري مبن ف صدا تراءة 

كسا..()٠(.

.ا/ئهأ.جرم اين تمم )١( 

منها-بثلاثة النطع يتعلق الي وهي دراهم، عشرة منه صعة كل الذي وم الئال، م الدينار؛ )٢( 

جراماتنلأنة ربان ونمق، جرامات ثلاثة يقن يزارح بالخرامايتا ررزنه الذهب، من والدينار 
محنونلاثة حراس ريغا وثلث جراستن بترارح؛-ض ووزنه المضأ، محن والدرهم أرباع، وثلاثة 
.لكار»_YY أموالك( تزكي )كٍف كاب تحديدالدياروالدرمم: اننلرل الجرام. من عشرة 

 )Y"( ٦٧٨٩رنم رالارنة...ه ؤرال_ارق تعال: اف نول باب الخيري، كاب العاري، أخرجه،
.١  ٦٨٤رقم وماب،ا، السرقة حد باب الجيري، كاب ، ١٣١ Y/rومسلم ٦\ا٦^i الفتح 

• ٩v/١١r)٤(إتحالادي
إيراممعن صحيح ند بمحنمور بن سعيد أخرج ححر: ابن تال ، ٢٩٥/١• حرير ابن مسير )ْ( 

.ا/بمبم Y الياري فتح مسعود. ابن اصحاب u_; قراءتنا، ص قال؛ 

-٢١٢١ -



الكدع)ا(•دم الكف، منمل من القطع وهم3 
النابالعتوبة مي رق ّمن حق ي وجل عز ف ا شرعيا الي القوبة ومذه 

أكحروك-ان وعدوانا، بغا وانتهبه وظالما، خفية غم، مال أخد ئا السارؤ، لأن بجاز١تبم، 
سائردون بالعقوبة أحق اليد كانت، لدلك بها يطش الي يده ذلك على له اعد حم

يدتمتد كيلا واعيارا زجرا والسعلو العلس بها لأن تطعها؛ تعال ف ا تأوجب الجوارح، 
وننمتايمينه، يترت مرتا إن أنه علم إذا لأنه بدللث،؛ صاحبها نقس نحدث ولا لسرتة، 
عندبمنع ؛إنه متبعه، برء عالم وشاهده رآه مجن كل نمره، وعرة مثلا وصار خالفته، 

ليها.الممكر بحرد عن ذلك 
المسماوبعض ال—اطل أعل من كث؛ر عقول تملها لر تعال ف ا مجن العقوبة وهذه 

غحرالعقوبة هذه أن نرأوا وشراثعه، أحكامه ي تعال ف ا حكعة يفهم لر ممن للأملأم 
العلاءأبي نول ذلك ومجن أول، لكان بعئرها عنها اعتيض ولو مجلأنمة، وغئر مجنامحبة 
الري:

دينار؟ربع ل بالهاثطعت مجانتحدوليت *ّ يدبمغص 
الالكيتعبدالوهاب القاصي تاجابه 

الباريحكمة غانهم المال صيانة وأرخصها أغلاها العضو صيانة 
الك؛حرة،القيمة بهده ظلما تهلعها حال ل ووليتا عرت أمينة كانتا لما اليد لهذه 

القطعر٢(.وامتحقت، هانت، للرتة غا<تدات، اليد هده خانت ولما 

.)ا(ادنيآ؛/.إأ
. ٩٧١٢الباري نح )٢( 
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أخرىمفاسد من تحينه عما وتماغلوا *قط، المال أخن جاب من للمسرتة نثلروا نهم 
ولذلكيسهم، والرعب الخرف وبث ترويع س المال أخذ مفسدة ُن أعقلم 

١المجون امتلأت وند يوم، كل تزداد عتدمحم المرنة نحريمة  اختلافهمعلى محرمان ١ 
الزجرمأين كانوا، مما وأنوى أشد المحن مجن وخرجوا المرنة أسالمس، ومتنوا فتشوا 

فا من احن ومن يعون اياهلمة فيها، والوتوع المرنة ارتكاب عن لهم 
ْ[,٠ - ]الماتدة يولوزه لقوم حكما 

قنرى بنما منها، الحد أو المرنة جريمة على القضاء ااقوانين ءذْ تنطع فلم 
سبوغيرها، المرنة من الجرائم وتلة الأمن استجاب ~ والنة الحمد ذ و — بلادنا 
مجعا نتالحهأثمرت ند المرعية القويات عد0 أن على يدل مما المرعية، الأحكام تطيق 

أنالمرنة لأهل ورائع زاجر أعظم القعلع ذلك ل فكان فليل، الحد عليهم أتيم من أن 
ّمّتهم•عن يكفوا 

يده;كن لما وعقوبة جراء القهلمع مدا أن على ونقال محبحانه ف ا نص وتد 
العمل.يماعلى المكاناة والجزاءت [، ٣٨~ زالمالدة لف...ه ا من نكالا كسا بما ؤجراء 

عنالمعاثب بمد أن شاته مجن الذي المديد القاب والكال؛ شر، أو خ؛ر مجن يناسه 
عليه)١(.عوتب الذي عمله مثل إل الرد 

الردعمنه ينمي جزاء المرنة على الجزاء المارق ليد القمير مشروعية فحكمة 
امحض—شرا كان وإن اليد فتقهير استصلاح، هو بل بانممام، وليس القول، وعدم والزجر 
عبم،الضرر ودير أموالهم حفغل مجن فيه لما الناس لعرم بالمجة محض خير فانه للسارق 

بهم)٢(.ولهلفه عباده إل تعال ف ا إحسان مجن وهذا 

.واكرما/آ؟\التحرير )١( 
. ٢١؟/١ القوس دالع )٢( 
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حكء-ممجعزيز ف ^را وحكمتي: عزته عن بالاخار النطع آية وجل عز ذ ا ومحم 
السارقهذا على وتفاله حكه ل م حكيأمره، وخالف عماه لن انتقامه ل عزيز 

هذاوتنفيذ التام، والسلم والانقياد ذلك الأيمان الومجنون أيها ماج؛كم يده، معير 
وعلا.جل الخاكمين احكم مجن صائر فإنه والتأخهر، التردد وعدم الخكم 

امنإثمالجاراعفلم كالزابحلك مره، مجن المرنة من إثما الجاراعنلم من والمرنة 
الرحليزني "لأن موله: ذلك - وملم علمه ف ا صلى - الني بجن وتد شرها، الزنا 

أماتعثرة مجن الرجل يسرق ولأن جاره، بامجراه يزني أن مجن عله أيسر نسوة بمشر 
جاره")١(.مجن يرق أن من عله أيسر 

ولاتأخيره بجرز لا ه فإنالأمجر ول إل ورتع ست، فاذا تعال، ف حق المرنة وحد 
سا صلى ~ س ا رسول أخرنا وتد ونحوها، يسغاءة يعيره ولا به يمتدى •كال لا إمحشاكله 

مجنتعال ذ ا إملألئ■ ماب أممجن وإّتاطها الحدود إتامجة ل التهاون أن — وملم عله 
أيهايا التوي، ويدعون الضعيف على الحدود يقيمون كانوا حيث، الأمم، مجن نلنا 

الشريفنهم سرق إذا اتهم نلكم كان مجن - أهلك رواية: و)( - صل إنما الناص 
الحد...")٢(.عليه أتامجوا ااض٠يز، نهم محرق وإذا تركوه، 

وأنإالخزومجية، ا،لرأه تلك محرتتر عدمجا ذلك - ومحلم عليه ف ا صلى - التي تال 
يجرئومن نالوا: ومحلم؟ عليه س ا صلى س ا رمحول فيها يكلم مجن فقالوا: شأنها، تريشا 
للها رمحول فكلم ومحلم، عليه س ا صلى ف ا رمحرل حب زيد بن امجة أمإلا علمه 

الحار،حق باب يرد، الأدب ي والخاري  ٨٢٧٩الند ، ٥٢٣٩١ رقأ أخمد أخرجه )١( 
AY_ ، تي وذكرهJ٦٠رنم ، ٩٦١١انمسمجة الأحاديث >لاة ن الأ١ .

.٢٢٢٧٠تخريجه سق )٢( 
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قامنم ف؟ ا حدود من حد ؤ( أتشئع له؛ ننال شأنها، ؤ( — وملم عله ف ا صلى ~
محييت قاْلمة أن لو ف ا وأيم آخرْ* وؤ( الحديث،، . . الناس. أيها يا نمال؛ غةءهل_، 
يدعا"محمد ^ ٥٥١مرنتا 

لقوبما وليته ورخمته شفقته مع ~ وملم عليه ف ا صلى ~ ف ا رمول كان قني 
dالشفاعة شل ولا لقرائنه، نرييا بحابي لا لاثم، لومجة ذلك ل تاخدْ لا الحدود، إنامجة 
الشانع.كان مهما ذلك 

اعزا لأنهعنا؛ يالدكر ناطمة ابمه — وملم عليه لف اصلى ~ التي تخصيص ووجه 
علىالحد إقامة إباُت، ق البالغة نأراد غرها، حينثد بتاته من يق لر ولأنه عنده، أعله 
١(.ذلك) ق انحاباة وترك مكلف كل 

بقدرتهملعلمهم لذ ا حرمجات على الماص نجرؤ إل يودي الحدود ق الشفاعة وقنرل 
عغليم.قساي ذلك ول عنهم، الحد إمقاط على 

عنالكريم القرآن ا أخثرنوند الأملامحية، الشريعة هدْ ل السارق عقوبة عدْ 
٢،.منه) مرق لمن ويسرق يستعيد أن وهي إمراتيل، بي محي المارق عقوبة 

اءلأبنوسيلة العقربة هده — واللام الصلاة عليه — يرمق لذ ا ني جعل وقد 
نمأمحه رحل و المقاية جعل بجهازهم جهزهم تحال: لف ا تال عدم، أخيه 
نقميقالوا ثمقدون. ماذا عالمهم وأنلوا قالوا • لسارقون إلكم الم أبمها مودلأ ادن 

جمحاما علتم لمد ف تا قالوا زعٍم. يه وأنا بمهر حل يه جاء ؤلض االلك صواع 
جزاؤهالوا ق• كاذا؛ن كمحم ان جزاؤه فا نالوا • مارمح، كنا وما الأرض و لمد 

•)ا(ذحالاريآا/ْا' 
.الترضوتمم  iTTilyتمثرالزمحشري )٢( 

-٢٣٦ -



ناسطاع[، U®-U.]يوسف نحني كيلك جزاؤْ فهو رحله و وجد ض
أخيهإيماء إل توصل أن القوية مذء خلال من — واللام الصلاة عليه — يوصف 
ذكرما على كانت والي للسارق، ممر أمل عقوبة ل ذللئ، على ليقدر كان رما عنده، 
تتعال لذ ا تال (، ١ أخذ) ما ضعمي أو أخذ ما مثل السارق يثرم أن المفسرين بمص 

غاليرّسب< ا يشاء أن إلا المالك دين ق اخاه لٍأحذ كان ما لومف كدتا >ؤكذلك 
-٧٦.]

بجارة،المال نغمسرهم بالملاح للناس يمرصرن الذين العلريق تهناع وأما 
بالقوةأمجرالهم الماس وف للأتن والفزع الترويع من ثعلهم ق لما أشد؛ فحكمهم 

ياخدب د منهم نتل دمن، يشتهر، حتى لصلب يل المال وأخي منهم تتل نص، دإخافتهم، 
مقامل المسرى ورجله المنى يده ثطعت، يقتل ولر المال أخذ وإن يصلب، ولر ثتل المال 

٢٣٧•)

~مجاللث، بن أنس فعن وسلم، عليه دله ا صلى ف ا رسول عهد ل ذللث، حدث وتد 
النيلهم فأمر الميتة، تدموا - عرينة مجن تال: أو - عكل مجن رههلما أن - عته لذ ا رصي 

وألبانها،أبواقا مجن فيشربوا عترحوا أن وامجرهم بلقاح، - لم ومعليه لذ ا لى ص- 
—وسلم عليه لذ ا صلى ~ اليمح، يبغ النعم، واستاترا الراعي تتلوا يرثوا إذا حتى فشربوا 
أيديهمفقعلع بهم فامجر بهم، جيء حتى النهار ارتفع فا إترمحم، ق الخللب فعنا غدوة، 

سمون")"؟(.فلا بالخرة،كستسقرن فألقوا أعيتهم، وسمر وأرجلهم، 

.الترطي و-شير ، yuo/yالزمحشرمح( تلمم )١( 
الغي)٢( 
لقمانحارض' أع—غر ~ وسلم ءل؛ه ف ا صلى ~ امحي سر باب الخيري، كاب الخاري،، أخرجه )٣( 

رنموالر-د،ن، انحارض حكم باب امة، التكاب ١،  Y<\y/t■ومسلم ١، ١ y/\  Yانمح  ٦٨• ْ 
١٦٧١ .
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-حعر بن وائل عن وهو الغث، حديث يالتوبة الخد مقرط على الأدلة ومن 

على.ممكروه المحي إل تعد وهي المسح مواد ل عليها وثع امرأة أن ~ عنه ف ا رصي 
يهم،تغات فامعدة ذو عاليها مجر ثم صاحبها، وم عليها مجر برجل غاّتغانتا نفسها، 

قولونهيه فعاووا الأخر وستهم يأخذوه، به اصتغاتت كاك الدي الرجل فأدركوا 
عليهف ا صلى ~ ف ا ني يه فاتوا تال،؛ الأخر، ذهب، وتد أغمحك، الذي أنا قال،؛ إلها، 
تاإنماكنف؛ذاز،ت يشتد، أدركوه اتهم القوم وأخم عليها، وح الذي أنه فأخرته ~ وسلم 
علمأ،وتع الذي هو كدب، فمالت،؛ فاخدوني، هؤلاء فأدركي صاحبها على أغثتها 

الفقال؛ اكاس مجن رحل فقام نارجوه"، يه "انهللقوا وسلم؛ عليه ف ا صلى الني فقال 
فا رسول عتل ثلاثة فاجنح فاعرف، الفعل، بها فعلت، الذي فأنا وارجمرني، ترجموْ 

غفرفقد أنت، أمجا فقال؛ والرأه، أغاثها، والدي عليها، وير الذي وسلم؛ عليه س ا صلى 
اعترفالذي ارجم عته؛ س ا رصي عمر ال فقنا، حنولا أغاثها للذي وتال للث،، 

١ر ف ١ إل تاب ند الأنه فقال؛ وسلم، عليه ف ا صلى ف ا رمول فأبى بالزنا، 
والرأةمجاعر اختار وتد عليه، أتيم لن مجْلهر والحد مجملهرة، التوبة أن فالئصود 

إلاوأييا التوبة، الممله؛ر.ؤجرد على بالحد التهله؛ر اختارا — ا صهف ا رصي ~ النامجدية 
•ذللتا إل ~ وسلم عله ف ا صلى - الني وأجابهما بالحد، بملهرا أن 

مجنوبع، الشة، ة الترببعل الحدود إتامجة بحوز لا يقول؛ مجن بغ( ومحط القول وهذا 

١^٢(.إسقاط ل للتوبة أثر لا يقول؛ 

رتحرالزنا، على اسكرمت، إذا المرأة ي( جاء ما اب بالخيول، كاب  liofiالترمذي أخرجه )١( 
،٠٣٠٣/١ المني ، ٢٧٣• ٩ رنهر أخمد والإمام ممح، ءربم٦، حمن حديثا وناله؛ ، ١٤٠٤
.٩ رنم.٠ ْ، ٩٩/٢الخسة الأحاديث يلة ي الأل;ي رذمْ 

الدمح،آ/ا'ب.إعلام )٢( 

-٢





امشثانها! 

المحعدم إل صاحه يينع ذمم خلق وم الغش، اخرمة: المال كب طرق من 
الكبعلى ذلك وراء مجن لحصل وسلة بأي يخدعه أن بحاول نهر معه، بمامل لن 

أضمرءره.ما خلاف له أوأظهر انمح، بمحضه لر إذا اللغأ: ل وعث المائي، 
الخاصة،يالولأية بملق ما ومنها العامة، يالولأية يعلق ما منها أنواع، والغش 

والشراء.اليع ق الغش ل استعماله■ واشتهر 
والشراء،المع ل الغش أنواع من ندع عن التحدم تعال ف ا كتاب ل جاء وتد 

والكل.الوزن ل والمملفيف الخس و*ر 
المكيال،نقص وطفف: التام، ومر القليل وعو الْلفيف، من مأخرذ والتهلفيف: 

الخمفالشيء إلا وزن والالكيل ؤ، يسرق يكاد لا لأنه مطفف؛ له: نيل وإنما 
الءلفيف)أ(,

والفلام)م(.الممص والمص: 
لحملغيره ر المعكنطريته عن يخدع المعاملة، ن، الغش ألران محن لرن والمملمف 

طرقمجن نهر >مه، مجن الحت، صاحب يقص أو يستحق مما أكثر على ذلك وراء ُن 
والاستغلالوالخيانة والهلمع الجشع على دليل وعر ح3،، وجه بمر انال على الحصول 

دونوسيلة بأي الربح إلا له نإ لا من إلا به ينوم ولا _، ا حدود على والأجراء 
الغشيصيح أن إل اكهاية في، يودي مما به، ويث3، معه بمعامل ممن بمرْ اعتمام أو مجراعاة 

. ٧٧٤امحط الناموس ، Y'YT/'\ الرب لمان )١( 
. ٦١٠^التاءرساإمط الرب؟/أ\؟،ان ي)٢( 
.٦٨٤ص الناموس ٢، \-اا العيب ان ن)٢١( 

-٢٤٣-



الأسواق.من كتم ي حاصل عو كما البابمات ؤ( أساسا العاملة ؤ، 
0بحفظ حتى بخلقه، وعلا جل •سه رخمة الزان ؛إنزال هماده على ف ا اممت وقد 
يعاملهأو علمه، يجرر أو فره، حق أحد ياخد نلأ معاملاتهم، يه وتستقيم حقوتهم، 

-]الشورى والٍزانب< بمالخق المماب ألزل الذي ف >ؤا تعال: ف ا تال وخيانة، بغش 
١٧.]

تالوالعدل، للحق مجلابما الناس أمر ليكون رسله على اليزان أنزل أنه تعال وأخمّ 
اكاسلقوم واليزان الكتاب معهم ر.الزل؛ا يال؛ًتات رميا أرملتا • ١٥^)تعال: س ا 

[.٢٥- ]الحديد يالمط..ه 
إذاالقص بأو له، الوزن كان إذا بالزيادة اليزان ل الحد نجاوز عن تعال ف ا ونهى 

قمملغوا لا أن اليزان. ووضع رفعها ماء ^والنالقط: بالوزن وأمر لمره، كان 
[.٩٠٧]الرحمن ه امحزان تخسروا ولا بالقط الوزن وأقيموا • التزان 

ياككررة العشر الوصايا صمن يالمط والوزن الكل بإيفاء الأمر جاء وتد 
ؤأّلأقسا..ه بمه تثركوا ألا عليكم ريكم حرم محا اتل تعالوا الأنعام: صورة 
بالقطوالزان الكيل وأوفوا اشده محلغ حى أحسن ص بالي إلا الخم مال تمربوا 

[.١٠٢-١٠١]الأنعام ومعها...ه إلا نفا نكلف لا 
موإنما الأمر ذلك أن بالامحار والوزن الكيل يإبماء الأمر وتعال بحانه ذ ا وأنح 

نالمه]ا[، الشيءالتصرف ل العدل بغاية مجهلاو_، لاأنه الشر؛ تدرة تحت، يع تيما 
ومعهاه.إلا شنا وكك زلا تعال: ف ا 

وامحتعح،للفرد الخير حمرل والزان الكيل إيفاء مجن به تعال ف ا أمجر محا ناع ول 
وزنواكلتم إذا الكل ،رواوفوا تعال: ذ ا تال الكمحرة، الم١لح من الأتاع ذمح، ل ئا 

.T'<\U></عيه اين نمير )١( 

-٢٤٤-



[.٣٠- ]الأمراء تأويلاه وأحس حر ذلك الشم يالمطاس 
ان،نقصولا الة زبغير س والترية العدل ج* عرث والوزن الكيل إيفاء نالوامأ 

ذلكإل — وسالم علمه ف ا صلى ~ افي ندب وتد وختر، فضل العدل على والزيادة 
غأرجحا')ا(.وزنت "إذا ت يقوله 

العموم,تفيد فهي •سأكرة، محا "•؛0ر'ا وكلمة 
لالعدل عن وانحرفوا معاملاتهم، ل حاروا توم خر الكريم القرآن علينا نص وتد 

أخذواJالaلعام الماع محايعم إذا فكانوا محقوتهم، الناس بجرا حيث، وااJزان، الكيل 
ياعوْللهلعام مثتر محاعمم وإن ومحللموا، عاليه، يقدرون محا بغاية واصتوفوا زاني، بكيل 
ومحلماممهتوحيده إل يدعوهم مجن إليهم تعال ذ ا فارسل حقه، وبجره ناتص، بكيل 

الصلاةعليه فعيب، ف ا ني توم هم وهؤلاء حقرتهم، سمسهم الناس غش عن والابماد 
وبمتمعهمهم أنفإصلاح إل ودعاهم وحده، س ا لعياله ه نومدعا الدي واللام، 

أكيدالتالقصة هذه ل جاء وقد والوزن، الكيل ويخس بالشرك الأرض ل الافساد وعدم 
أسبابمن وأنه الحرام، الكمي، عن اد الابتعووجوب الحلال، الكمي، أهمية على 

الأرض.ل اد الأنمن وأنه عباده، على ومهلهله تعال ف ا غميا 
كانواحيث، عليهم، ف ا نعمة ~ اللام الصلاة عليه ~ ثعي_، س ا ني ذكرهم لقد 

مننعمة فانتمل [، ٨٦- لالأءراذ١ إذكممملأ^واذكروا تلةفكئر>م، 

والترذي، ٦.٤٦ رنم الوزن، ي ارححان باب الموع، كتاب ، T-YU/Uاوا;ي أخرمحه )١( 
كابالوزن، ل الرجحان يستحبون العلم وأهل صحيح، ن ححديث وتال؛ 

وزتمإذا غل؛ بلنمامحه، وابن ، ١ ٣ • ْ رنم الوزن، ل الرجحان ث، جاء ما بامؤ ال؛يرع، 
اني،الألبوصححه ، ٢٢٤١رقم الوزن، ل الرجحان اكعارا>ت<، أبواب ١، ؟/٩ ، فارجحوا

ماجيابن صحيح 

-٢٤٥-



حض- مثلا - حاجا ق قلمتم ف، ا أمر مخالفا إل يئسكم الذي نما وفضل، ف ا
بجبر..ب<أراكم إني وايزان الكهال تمموا ؤ1للأ ذللي، عملكم إل لكم داسا تكون 

[.٨٤]عري-

عنويرموا ف ا ينآمترا أياعو، مم إن الخلال من لخم يقي مجا أن وأعلمهم 
محم[، ٨٦- ]هري مزءئ؛نه كعم إن لكم خهر ه ا ؤبمٍت لهم؛ خم الحرام الكسب 

»ؤولأالشرعي محلربمه مجن عف لتحملهم يه اتفاعهم ل لهم وخ؛ر وزيادته نماله ل لكم 
-]الأعراف مؤ،د؛نه كعم إن لكم ضر ذلكم إصلاحها بمد الأرض و تمدوا 

٨٠.]

الرغسبطرق كل ~ واللام الصلاة عليه — شعب س ا ني مجعهم سلك لتي 

توبواثم ريكم ؤواسةعفروا إليه: تاب لن ومغفرته ف ا رخمة سعه لهم ومحن والرمب، 
كذبتاالي السامة الأمجم باحوال وذكرهم ٩[، ٠ ~ ]هود ودوده رحيم دم إلي إلؤه 

أمجوالهمنفعهم يلم لكم، مرة يهم والهلاك العياب مجن بهم حل ماذا إليها ربها رسل 
تذكرهممع ذلك شعيب ف ا ني ذكرهم لقد ذ، ا بأس رد ل وكثرتهم وأولادهم 

نمال:ف ا من هي بها تفرحرن الي فكثرتكم بالكثرة، عليهم ف ا ثنى بقلتهم 
-]الأعراف اكديزه عالة كان كتف والفلروا فكئركم قليلا ك؛ءم إذ ؤر١ذكروا 

مودقوم أو لوح قوم أصاب ما مقل بمسكم أن شقاقي بجرمكم لا قوم ^ويا [، ٨٦
[.٨٩- ]هري محمده مكم لوحل قوم وها صاغ قوم أو 

مجنبه أمجرهم سا وأءلامْ وستوه به \فو\ حيث تومجه، يعيني لدعوته فاستجاب 
منكمطاهة كان ^وان تمال: اف تال العامجلة، صرء مجن عه نهاهم وفيما اف عيادة 
[.٨٧- ]الأعراف يوءما...ه ل! وطاممة به أرملت يالدي آمغوا 

الجهلمجن ~ واللام الصلاة عليه — شعيب ف ا بني تومجن لر الي تفة  ١١٠١١بهذه بغ وتد 
وانحافغلةالصلاة أداء على حرصه رألتا حيث، ريه، سعي_ا لذ ا ذي بمادة استهرأتا أن 

-٢٤٦-





منأشد هر  Lcهديره.التهديد بهذا تأثره وعدم ديته على ثاته رأوا فلعا 
ولولايبما يراك رإيا هول كا ك؛؛را ننض U هيب يا ^،١^١ الرجم؛ وم 

٩[.١ - ]محول يميزه عيا ألت ومحا لوهماك رهطك 
ط\ءةعلى وتكرهمم نومه عناد ~ واللام انملاه عليه — شمب س ا ني رأى فلما 

المانح^نبمحير والت ياخق •ومحا وبئ يبما ايح ينال: ربه، دعا وجل عز ف ا 
ءل٠همز١(.وانصرنا ترمحا ^ يسا احكم أي: [، ٨٩- ]الأعراف 
عذابيائه من أد«ون موف عامل إلي •كالتكم على >ؤاءملوا لقومه: وتال 

أنإلا متنهم اكان ت[، ٩٣- ]عري J؛^S^ يعكم الي والمحوا *وكاذب وس بخزيه 
ألت>ؤإنما ه: لفقالوا يه وعدهم مجا — واللام انملاه عليه ~ شصا ف ا ني اّتحلوا 

كنماعليا فأمقط . ^١ ٥١٥١ش نقلك وإن مثيا يثر إلا أئن رها اثنحرين. من 
تعالف ا عذاب فعايهم [، ١ —٧٨  ١٨٠]الشعراء اكاد1ئإنه هن كن، إن الماء من 

انممحة،ظلموا الدين ؤواحاJت معه، آمن ومجن شصا تعال ف ا نجي شديدا، 
الرجمةويأخذنهم [، ٩٤- ]هود لهاه مرا ل! كأن جاتحن. ديارهم و ثأصجحوا 
كانإله الظلة يوم عياب وفاخادهم ٩[، ١ - ]الأعراف جامزه دارهم ؤ، فأصبحوا 

ارنمجن شرر فيها امحللتهم، عنليمة سحابة وعي ١[،  ٨٩- ]الشعراء ءظsميم يوم عياب 
أسفلشديدة الأرض مجن ورجفا الماء مجن صيحة جاءتهم ثم عنليم، ودمج ولهب 
لأيةذللئ، ؤ، وإن ١(، الأجسام) وخمدت الفرس، وفاضت، الأرواح، فرعقتا منهم، 

١[.٩ ١ ١- ٩ • ]الشعراء الرح؛مه العزيز لهو ربلئ، وإن . *وعتمح،أك؛رعم كان وما 

.yy-y/yكمر اين تمم )١( 

-٢٤٨-



وخالفعصاه ممن تعال ف ا انتقام شدة ق وانمرة القلة مها آية من أعقلمها سا 
~لال>روج لغديده ربك بطش ٠^])، المالية، معاملاته ل وجار مادته عن وامحتكر أمره 
١٢.]

يخرنالذين الهشين المعاملة ل الغش اصحاب وتعال بحانه س ا ترعد وتد 
مبمقتهٌءيت ررة م ذلك ل وأنزل الألم، العياب بتوعدمم حمرتهم، الناس 

الكانرمه يهري جيم ل واد هو الذي بكلمة)ويل( تعال ف ا صدرئ )الطشن،( 
إذاالذين، • للمطمْ-تي ال: تعف ا تال (، ١ تعره) إل يلغ أن مل خريفا أريسن 

ا-'آ[،]المه1ففين يخمروزه أوودلوهم وإذاكالوهم • يتوفون ايام، اكتالواعلك، 
لهموزنرا أو نمرهم كالرا وإذا شيا، مه يضرن لا وافيا اكالوا لأنفسهم اكالوا فإذا 

حقهم.ويخسرلهم ينقصرلهم 

القيامةمحرم ذكرهم بان عقلية، مجوعفلة المورة هده ي تعال ف ا وعقلهم ولتيؤ 
ممنللمفللرم فينقص والجراء، اب للحوالأخربن الأولغ، ب تعال ف ا يمثا الذي 

إنضه، مهرب ولا منم فلا له، الاستعداد وعن اليوم ذلك عن أنتم فاين ه، فلل
يطنولا تعال؛ لذ ا قال الثوم، لذلك اصتيعادهم على يدل العصية تلك على إصرارهم 

]المهلففن؛-I[.الخالمتيب< لرب الاس يقوم يوم عشم. يوم معوثون. أهم أولك 
الرفد،لها يشب؛، أهوال مجن فيه عما تعال لذ ا أخم و.ءا الأخر، بافوم الأيمان إن 
ولكنسكارى هم ومجا سكارى فيه اكاس وينى أرضعتا، عما مرضعة كل ونذهل 
لذا أمجر مخالفة ل الومرع من صاحبه يمنع يقحن عن ُذللثا الأيمان إن شديد، لذ ا عذاب 

رنمالأهوال كاب  ti٦٣٩رالمتدرك ي والحاكم ١، ْ i/• التل ١  ٢١٧١ رنم أخمد أخرجه )١( 
للْلريتحننه ي ثاكر أخمد النسخ وصححه النمي، روالته الإسناد، صحيح وتال؛  ٤٨٧٦

-٢٤٩-



الآخ_رةولعذاب الآخ_رة، ي يتح—و ش ف ا عياب من الدن؛ا ي نجا إن يعلم لأنه تعال؛ 
وامتقاتمعاملاتهم للت اس النعملها لو موعغلة مجن أعتلمها فا وأبقى، أشد 

تالا، بهانتفعوا المدينة أمحلر الايات هذه ّءع لما ولذلك القويم، ف ا منهج على أمورعم 
المدينة~ وللم عليه ف ا صلى — الّ؛ي ئدم ا جنعنهما؛ س ا رصي ماس بن  ٠١٠عيدا 

بعدالكيل ،احنوا لامطفمزه ؤويل تعال؛ ف ا *انزل كيلا، الناس أخسث، مجن كانوا 
ذاك")ا(.

ويرضىالمعاملات تلك ب تثلهر الدي وامحتعع الفرد على الدنيا ل عقربان وعناك 
—وملم عليه ذ ا صلى ~ التي أخثر وتد تغجرها، على والسل إنكار٠ا بعدم أزاده بها 

فا رمحول ا علينأمل عنهمات س ا رصي عمر بن ف، عيدا تال لها، تحذيرا بدلك أمته 
أنف يا وأعوذ بهن ابتلمم إذا خمس الهاجرين، معشر يا نقال؛ وملم، علثه ف ا صلى 

المونةوشدة أخذوا إلا والميزان الكيال ينقصوا ول؛ مجتها؛ وذكر ، ندركوعن 
)٢(•عليهم الاْلان وجور 

يوالهتي ، ٢٢٤٢رنم والوزن، الكل ل النوم النجاران، أراب ٢، آ/• ما** اين أخرح* )١( 
ابنصحيح الألماني. وحنه الكل• ل التْلغيف ترك باب الميوع، كناب ، rU/vالكرى المنن 
 **Uأ/ا'ا.

اليوالأوجاع الطاعون نهم غثا إلا بها بملنرا حتى نط زم ل الماحشة تفلهر ل؛ " الحديث،؛وبتا )٢( 
ولولاالماء، من التهلر نيموا إلا اصرالهم زكاة رلمبمرا محمرا، الدين امحلأيهم ؤ( محضت، تكن لر 

غ_يرهم،من عدوا عليهم ذ ا سلط إلا رموك وعهد ذ ا عهد ينتموا رلر يمْلمروا، لر المهالم 
فا حمل إلا ف ا أنزل مم—ا وبميئروا ف ا بكتاب المتهم تحكم لر رمحا أيديهم، ؤ، محا بعض ،اخلموا 
والحاكم٤، •  ٦٨رنم اُت، التربالغس، أبواب محاحه ابن أخرجه . بينهم بأمحهم 

lOAXlt  الألماني.رحت اللمعم، وراق الإّناد، صحيح ونال: ، ٨٦٢٣رنم اضن كثاب
. ٦٣٧!'صحيحاينماجه 

-٢٠٠-





ذا كاب ي ورد وقد الأمانة، أداء وعدم الخيانة ١^٠,؛ ن الوتوع أسباب ومن 
تؤذواأن ياهركم ف ا ون تعال: ف ا تال الخيانة، عن والنهي الأمانة بأداء الأمر تعال 

[.٠٨- ]الماء أعالها...ه إل الأ،انات، 
دونهم.مجن ويشمل اللم؛ن أمور ولاة يشل عام الأمانة باداء الأمر ومذا 
انالمةالأمانة أداء ولأهمة مرها، أو مالية أمانة كث يشمل عام محا الأمانة ولفط 

علىكعم ؤرإن تعال: ذ ا تال الخصوص، وجه على أدانها وجوب على النص جاء 
أمانتهاؤتمن الذي فثود سنا سنكم أمن يان مشوؤنة فرعالأ كانا نجدوا وع مفر 

الموسإذ ة، الأمانبأداء الأمر بعد بالموى تام [، ٢٨٣- ]المرة رثه...ه ف ١ وبق 
بعضه,إنكار أو إنكاره إل ذلك دفعها فر.ء-ا المال، حب على مولة 

ذكرساق ق "الرمتون'ا سررة ؤا الصفة بهذه الو وتعال سحا^ ف ا ومدح 
صلاتهمق هّإ الأنين ٠ >ؤفو الملأحت بها امحتحقوا الم الصفات 

دق٨[، ~ ١ ]الأيات راعوزه وعهدهم لأماناتهم مم ^والدين ••• حاشعوزه 
همإذا هالوئ. حلق ان الإن>ؤإن الصقن: صمات ذكر سياق ل العارج سورة 
مصلاتهعلى هم الدين الميثن. إلا . منوعاالخم ه موإذا • جذوعا اكر 

[.١٣٢— ٩ ]الأيات راعوزه وعهدهم لأماناتهم هم ؤوالدُن دال4ون,,,ه 
الأمانة،بأدالهم وانمارى اليهود محن الكتاب أمحل بعض وتعال سبحانه ف ا ومدح 

تأمنهإن من ومنهم إياك يولم بمْلار ئأمنه إن من الكتاب أمل وومن تعالت لف ا تال 
[.٧٠- عمران ]أل ةاإما,,,ه عله ذمت،  ١٠إلا إلك يزده لا يدياو 
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جاءص ذلك و«ع الخيانة، عن النهي على يدل، ُالأمانة والأم الخيانة، الأمانة وصد 
آمنواالذين أيها >ؤيا وجل: عز ف ا نول، ؤ( تعال ذ ا كتاب ل صربحا الخيانة عن الهي 

•[ ٢٧- ]الأنفال ملمونه< وأنتم أماناثكم وتخونوا والرسول ف ا تخونوا لا 
وعدموالامتثال للامحتعابة لهم دانما ليكون الأيمان، رصف عياله لذ ا فمحاف 

وذلكوسلم، عليه لف ا صلى رسوله وخيانة خيانته عن ا،لومنئن عياله لف ا نهى ايمحالفة، 
يطاممهاليثاق عليهم لف ا أخذ ند ث، حي١(، واكغاثرر الك؛—الر الذنوب ل بالوثوع 

حقوقهلف ا نقموا ا'نلأ خيانة، ذلك فخالفه وسالم، عليه لف ا صلى رسوله و٠ل١عة 
طاعتهواحج، من رسوله ولا زالضه، من عليكم 

العبادةل القص بف ا اده بعبمتعلقا مجتها مجاكان يثمل عام ايت، الأٍانوخيانة 
الخلق)'آ(.بحقوق متعلقا كان،سها ومجا ئيها، واكقم؛ر 

كة،والأولاد الأمجوال أن ١^٠^، عاده تعال لف ا أعلم الخيانة عن الهي هذا وبمد 
قببما مجع أو بنقص أدالها، وعدم الأمجانايت، ل الخيانة إل لهما الشديد الحب ينع ؛ر'ءا 
إياما،ونقصهم حمرتهم الاس وكتم وغ؛رها، والنذور والكفارات الزكاة مجن لف أداؤه 

[.٢٨- ]الأنفال كان...ه وأولادكم أموالكم أمما ^واعلموا تعال: لف ا تال 
ث،حيوالعلن، الر مح، ثمابه وجل عز لف ا تقوى إلا ذلك م، اللم يعمم ولا 

نالالباطل، مجن الحق القوى بله نتنن التاسها، وعدم الأمور اتفاح بالقوى بحمل 

•١/٢.٣)١(■دماتنك؛م
.>أ(ممسيراتنحريرآا^عا

ابق.ايالرجع )٢١( 
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لكمبجعل ف ا محقوا إن آسوا الدين أيها ويا والأولاد: الأموال فتة ذكر بمد تعال ف ا
[.٢٩- ]الأنفال الطٍمه المضل ذر ف لكم■وا ويغم سنانكم عنكم ويكفر ^١١١١ 

لمالمحقوق مجن أن ~ وصالم علمه ف ا صلى ~ الرمحول آخم الخيانة مجن وللتحذير 
اللمومحلمم؛ عليه ف ا صلى  ٠٥ا رمحرل تال الأحوال، مجن بحال يخونه لا أن أخيه على 
)١(.يخونه... لا الملم أخو 

مجنليتر الخيانة لأن بالتل؛ تعامحله تلا للث، خيانة اخياك تل مجن صدر لو وحتى 
تنهى)٢(، خانك مجن ئخن "ولا ومحلم: عليه ف ا صلى ذ ا رمحرل تال الملم، صفات 

بالتل.والرد الانتقام على حريصة فيها النفس تكون الي الحالة عذْ ل حتى الخيانة عن 
الخيانةبمفة الكتاب أعل من ء1ائفة اتصاف عن كتابه ل وجل عز ف ا أخ؛رنا وتد 

منالكتاب أمل ؤوس تعال: اف تال مجه1اابة، محلول بمد إلا أدالها وعدم الأمجانة بجحد 
عليهذت  ١٠إلا إلٍالث، يوله لا بدينار تأ*ته إن س وسهم إلٍك يوله شْلاد ناسه إن 

—عمران ]م سلب< الأنبن ق علبا >ؤلس تولم: الخيانة هذْ ومحسب ؛لاأما..به<، 
علىا تدرنمجتى لنا حلال فاموالم أمون، والخرب كتاب، أهل نحن يقولون نهم [، ٧٠

لعرض)'آ(•سيل ولا ذلك، ق علينا ححه لا مجنها شيء 

رنملم العلى لم المفننه ن، جاء ما باب والخلة، الم أراب ، ٢٨٦/٤الر«اوي أخرجه )١( 
•الآا-اتي وصححه ، ٤٨٩٣رنم ا،لواخاة، اب بالأدب، 'محاب ، ٠٢ْ/\• داود وأر ١،  ٩٢٧

.١٨أ/•\لو*ذي صعح 
،٣٠٣٠رقم يل.،، تحت من حقه يأخذ الرجل ي، باب المرع، كتاب ، ١ •  o/tداود ام أخرجه )٢( 

ومحسهغريب، حن حدبث، هذا وقال: ، ١٢٦٤رنم الموع، كاب ْ، ٦٤/٣والترمذي 
•\  ٩١٦الترمذي صحيح الألبام• 

.)م-ديرابنءطٍهآ/.خا
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نولالوجل عز ف ١ لكلام خيانتهم وم للأموال، خيانتهم مجن أعثلم هو مجا وهناك 
ادميفبهذا علمهم مع تلملأ، ا ثمنبه واسروا مواضعه عن حريوء حيث عليهم، 

[.٧٠— عمران ]1ل يعلموزه ومم الكذب ه ا على ؤوبمولون ت له وتعمدهم 
عدنهم،كا ومن كاب من مجراضع ن ذللي على وتعال سحانه ف ا ذمهم وتد 

كلاممحينرا أن الساق عليهم أخد ند وتعال سبحانه ف ا أن عع ذ ا بكتاب التجارة وهو 
قيممهالكعاب أوتوا الذين مثاق خ ا أخد >ؤوإذ تعال: ف ا تال ييموْ، لا وأن ف ا 

يشتروزهما فيمس قلملأ مما يه واشتروا ظهورهم وراء كذوْ تكتمونه ولا للناس 
[.١٨٧عمران-]آل 

ُؤلنشانه؛ جل نمال الوعيد، أشد ذلك على وتعال سبحانه لف ا توعدهم وتد 
ويأكلون ما قليلااوكالث مما يه ويشترون الكتاب من اه أنزل  ١٠يمممون الذين 

عذابولهم يزكيهم ولا القيامة يوم إليهم يقلو ولا ف ا يكلمهم ولا النار إلا يملونهم 
[.١٧٤]البقرة-أليمب< 

الأيمانمنه يتتخلر فهل لذ، ا كلام على نجروْ ق صغته وهدء حاله هذا كان ومجن 
يسمعونمنهم فريق كان وقئ لكم يؤمنوا أن وفتهلمعون تعال؛ لذ ا تال والصلاح، 

[.٧٠- ]البقرة يعلموزه وهم عقلوه  ١٠بمد من ي(مءوره ثم لف ا كلام 
للأمانةوخيانتهم لذ ا لكلام خيانتهم ل الكاب أهل عن تعال لف ا مجن البيان وهذا 

 Jعلىولا ا أمجوالنعلى امجنهم ننلأ والتماري، اليهود •ع تعاميا ل الخذر منه نت٠يا
ممنمتهم القليل إلا والوامح( بالمهود وفاء عندهم وليس للأمانة أهلا ليسوا لأنهم غهرها؛ 

ذلك.ل خلانهم على هو 
كانتاومجن ه، عليالدالة علاماته مجن علامة فهي النافق، أيضا بها بمف الخيانة وصفة 

عليهلف ا صلى لق ا رمول تال يدعها، حتى المماق من خملة فيم كان الخصلة هذه فيه 
مجنهنة خصله فيكانتا ومن خالصا، منافقا كان فيه كن من "أربع وسلم• 
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شاهدوإذا كذب، حدث وإذا خا0، اؤتمن إذا يدعها؛ حتى النفاق من خصلة ب كانت 
فم")ا(.وإذاخاصم غدر، 

مامنرب على دلل ا يكثرنهالأمانة، وتقل الزمان آخر ق الخيانة تك؛ر وموف 
تومابمدكم إن "ثم لأصحابه: — وملم عليه ف ا صلى ~ ذ ا رّرل، تال، الساعة، 

ولا؛^؛^^..")٢(.وبخونون يستشهدون، ولا يشهدون 

الأمانةأن — عنه س ا رصي ~ اليمان ين حديقة رواه الذي الفكن حديث ل وجاء 
يكادلا يابمون اكاص تمح تله... مجن الأمانة ثقض النومجة الرجل ينام حيث ترجع، 
آبارم(.رجلا بيفلأن ق إن ينال،؛ حتى الأمانة، يودى احد 

توفرتمجا فتى الغس، يات أممن وأنها الخيانة، محن القرآن نحدير يتضح وبهيا 
الغش.انتقاء على دليلا ذلك كان الخيانة وانممت الأمانة 

،٧٨/١وطم ، ٨٩/١النيح ، ٣٤رنم النافق، علاما اب بالإيمان، كاب الممحاري، أحرحه )١( 
. ٠٨رغم النافق، خمال( بجان باب الأيمان، كاب 

،٧٧اكح ، ٤٣١ ٩ رنم وملم، عله ف ا صلى اليي أصحاب فضار كاب الخاري، أخرجه )٢( 
.٤٦٠٧رنم وصلم عله اف صلى اليي أصحاب فضل ب، باب المنأ، كاب ، ٤ ٤ / ٠ داود وأم 

ومسلم، ١٣٣٧١ اكح ، ٦٤٩٧رقم الأمانة، رفع باب الرقاق،، كاب الممحاري، أخرجه )٣( 
٠ ٢٣٠رقم التلوب يمض من والأ-ءان الأمانة رفع باب الإيمان، كاب ١،  ٢٦/١
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Iاضيمي ث|1ثا| 

Jومن الفرس، ز متاصلة اليثة الجاملية العادات من وكثئر الامحلأم جاء لتي  lij،؛

المر.علها: والقضاء لأراكها الأملأم ّعى الي العادات 
خلال:مجن ذلك عن الخديث، وسيكون 

المر.عريف ت- 

ريمه.حت- 

عله.الزنة لضار ا~ 

نكلذلك)مآ(، نحو أو شعلرنج أو ئزد كان، نوع ياي ١(، القعار) عرت والمر 
بالجور)"؟("الميان لعب حتى ميسر، فهو نار نيه نمب 

ينك)؛(.لاحمته إذا تمرا، بالكسر أنبره ارحل تمرن مجن: مأخوذ والقمار 
يزيدكما أخرى، وينقصه تارة القامر مجال يزيد لأنه الليل؛ آية الممر مجن مجاخوذ أو 

ويثْى)ْ(.النمر 

أنوال:أربعة المر اشتقاق، ول 

دلاَى- غم من وسهولة بجر الرجل مال أخل- لأنه السهولة؛ وعو الءسر، مجن ~ ١ 

؛.١ ٠ للغمي وامار ، ١ ْ ؛/٤ ٤ ا،لغي )٢( 
ومرعما.مم، ين وسعد بحامل، إل بس ذلك واق، ، ٣٢٢حرير!/ابن )٣( 
ْ/فوأ.العرب لسان )٤( 

.٢  ixhللقاص انمرر نغلم )ْ( 
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ءناْرا(.أي يساره طب لأنه انمى؛ وم السار، من ٢
•وجب)"؟( أي؛ كذا، ل بمّ _• ~ ٣ 
أجزاء)"؟(،الجزور بجزئ الذي وهو الجاور، واليامرت جزر، إذا بمر، بن؛ ~ ٤ 

مسراالمهام تا سمينم السر، مرصع لأنها برا عليها بمتهم الي الجزور وسميت 
للمجاورة)؛(.

أنالسمر وكيفيا أسماء، — والأزلام الأتداح ونعى ~ ونمهامجه كيفية، وللعير 
خطرط،•نها كل وعلى حغلوظ، مجتها لسعة عشر، أحد ونيل؛ أةداح)ْ(، عشرة لهم 

المداحهذه يأخذ ثم خهلوط، عليها نمس مجهملة، القداح وئام الحفل، يندر غالحهل 
تلكفععل رأسه وبخرج بتوما، ويلتحف فحم عندهم، عدل رجل وعر لها، الضارب، 

رجلرحل بامم ويخرج فيها، يده ويدخل يخلخلها ثم الخربملة، وم الربابة، )i القداح 
وأخذه،الصيب يذلك فاز الهام ذوات مجن كان فإن ندح اسمه على خرج ضن ندحا، 

الجزور>ا'(•من عرم الأغفال من كان وإن 

.)ا(الزءنثريا/بمْمآ

•جُما/؛؟■؟ )؟(مرابن 
. i'o/rالمرن الدر )٣( 

ابنءطةأ/-امأأ.تمم )٤( 

رالخلس،٣، رنم وعليه والرتب، ٢، رنم وعليه والترام، رنم؛، وعليه الغد، ااتا-احت >ذ» راسما، )٠( 
ربجرعيا٧، رقم وعليه رال٠ر،، ٦، لتم وعله والحل، ْ، رنم وعليه راياض ٤، رنم وعليه 
٠ y٢٣/؛صليه اين تمقر والرغد. والسفيح التيح رالهلةت رعشررن، ثمانية 

..٤ ؟/٦ المرن والدر ، ٦٤٣انحيط الأنامجرس ْ/خا'أ، الرب لسان )٦( 
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أعلهعلى خاطر ا ر.ءاحدهم كان حتى الجاهلة، ق ُاليسر•سشرا اللمر وكان 
ؤاالرجل كان ا؛ عنهملف ا رصي عباس بن لف عيدا تال بالسر، الغرز صيل فيا وماله 

)١(.وماله يأهله ذهب صاحه تمر نأيهما ومجاله، أهله على بخاطر الجاهلة 

مجتهااغ النوهذء للناس، مجناير باليسر اللعب ق أن وتعال محبحانه لف ا أخر وقئ 
مجنذلك ضع ومجا الموز، حالة ل والمرح الثرة من ه نفاللاعجا على يعود ما 

ووسيلةطريما باليسر اللميا متهم وبجعلكمحر أتراثه، على بالنمو3، بالنفس الاعحاب 
وحملخر ما نموض الحغل حالفه فلر.ءا يقامجر.مماله، نراه فيه، والتكثر اثال لكب 

تعب.ولا جهد بدون الكثم اثال على 
بهبمعامجل كان الذي، كاليسر باليسر، اكJامجلين غم على يعري مجا الناغر هذه ومجن 

يضربونكانوا شد الجذور، أنمساء مجن يأخذونه الفقراء.مما يتتئع حسثا الجاهلة، أعل 
ثمنهااء الأغنيويضمن الجزور تنشري الفقراء، على العيش وصيت، الشتاء في، القداح. بهذه 

اخذمتقدما سهمه خرج نمن ذلك، من أوأكثر أقام عشرة على م وتقتنحر ثم 
الفقراء)'آ(.وأعهل١٠ نميبه 

اللمسؤعلى الترتية بالفاصد هورنت، مجا إذا قسا تعتر لا والص<الح النانع هذء أن إلا 
كبم؛رإثم يهما لل والٍسر الخمر عن ؤيسألردك تعال؛ لف ا تال آكءّ، نهي باليسمّ، 
٢[.١ ٩ - ]القرة ضهما..ه من أكم ورممهما للماس ومغالمع 

ال١ايةالفاسد على ناصرة ايست، باليسر اللعب طى الونا والأنام الفاسد وعذ0 

يودي(إذ احتماعية، مقاصد نهاك تيه، منفعة لا تيما وإنفاقه بالياطل، اتال أكل مجن 
للسر،أصهرا الأسرة رب يمسح ّثا حيرة الأصعرى تفكلث، إل غاليا باليسر اللعب 

١٢٢ iliماص ابن عن مللحأ ايي بن عش ٠^؛^، من ايلري أخرجه )١( 
.YT-t/rg^ابن تمم )٢( 
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يلزمهالقيام.مما وعن أسرته عن فقطع الميل، مذا ل مال محن يملك مجا وكل ونته باذلا 
الوه.بمد واكلة الغنى، بد والفقر والتشرد، للضياع الأسر٠ منْ صرض نحوعم، 

عنتنشأ الم الأ-محرى المفاث عرفا إذا ة تليلوالاجتماعية المالية المنية وهذه 
نايا،تحريما اليسر م تحريفيها نزل الم الأية ل عليها النص حاء والي بالميسر، الاعسا 

واليسرالخمر ق رانمياء العداوة بجنكم يوقع أن الثءهل١ن يريد >ؤإءا تعال: ف ا تال 
٩[.١ - ]المائدة مغههوزه النم فهل الملأة وعن ف ا ذكر عن ويميكم 
فإلالشرعية، ات الواجبعن والمد المنية حصول من نيه محا اليسر تحريم فعلة 

لالخسارة يتحدث ال، الفأعغلم مجن اللأعين أحد غلبة دب_، والغضاء العداوة وترع 
لبتا تأو بهزيمته ه نفل أذله ممن ه لتفالانتقام ل والرغبة والخسد الخمد مجن تليه 

عليها،يقدر يله ومحبأي مجته الانتقام ل الرغبة إل ذلك دفعه ور.كا مجاله، بأخي يقرء 
الأمروصل لو حتى عتدعم، عليه مجتعارف هو مما ذلك وتحو والخيانة والكذب، بالغللم 

يالرغبة ه نفل م يعفلوالشيهلان حرارتها، ويْلفئ ه نفغليل دللتا ليشفي تتله إل 
قيه.يرقعه حتى ذالiا له ويزين الانتقام 

اليالأيمان لأخره ومجنافاة ١^^،  ijyوالألفة والرحمة انحبة لأواصر تقهلح ذللثج ون، 
الرسولوتول ١[، • - ]الحجرات إخوةؤ< الوهشون ؤإمما توله: ل تعال ف ا ذكرعا 
يسعولا تدابروا، ولا تباغضرا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا لا وسلم: عليه ف ا صلى 

ولاه يقلللا لم، المأخر الملم ا، إخوانف ا اد عبوكونوا بعض، بح على بعضكم 
الشرمجن امرئ بحسّتا مجرات، ثلايثا ءا>رْ إل ويشم عهنا، التقوى بجقر0، ولا هندله 

هوماله دمجرام، حلم الى عللم المكل اللم، اه أخر يحقأن 



دءرضه")ا(•
أوتركه دق القلوب، اة ح؛يه الذي تعال ف ا ذكر عن المد الأخرىت والمدة 

ذكرهمن يالاكئار تعال ف ا أمر وتد وسواده، القلي، وخللمة العمالة منه الإتلأل( 
وأصيلاهيكرة وبحوه . كفراذكرا ف ١ اذكروا آمحوا الذين أيها »ؤيا موله: 

والأولاد:الأمرال، من ذلك عن س عن ونهاهم ]الأحزاب 
ضدرب ف..4 ا ذ/ م رلأارلادكم مكماّرام لا آّدا الذم  ١٠١>ا 

٩[.— ]اياتقون الخامروزه هم فأولتك ذلك يفعل ؤوس الخسارة: ذلك 
يعدالإسلام أركان أعفلم هي الي الصلاة عن المد ف ا ذكر عن المط ومجن 

وعنلف ا ذكر عن ^ويميكم الأيا؛ هذه ق تعال ف ا ذكرها والي اليهادتئن، 
ريهعلى صلاته ي ان الأنيمل حث تعال، لذ الذكر أعنلم مجن نالملأة 

علمهوالثناء وشكره ذكره من يكثر تعال، ريه يناجي ويرمها الدنيا عن، وينقطع تعال، 
كثيرمجنعن تعال لق ذكره منعه به، ويعتصم إليه ويلحأ يدءوْ وسحه، وتعفليعه 
لذا ولذكر والكر الفحغاء عن تنهى الصلاة >ؤان الممر: منها والي الكرات 
[.٤٥- ]انمكبرت أكر..ه 
أمجامجهانمتحت، نقد المر بلعه الملأة وعن لذ ا ذكر عن ه نمالإنسان صد وإذا 

الهاوية.ل يقع حتى ؛، ١۶مرلة مها تدرج والرذيلة، الشر أراب كل 
اللعّث،يستغرق، حسث، تمار، يدون حتى بالمر اللمي، ق تحمل المفاسد وهذه 

حتىلث، ذللوازم وؤ، هر، يمعل أن يريد و؛يما خصمه، فعل فيما والفكر والهئل، القلب 

الغتح ٦٠٦٠م رنوالتداير الحامد عن بمهى ما يام، الأدب، كتاب الممحاري، اخرحه )١( 
واحممارهالسالم م يللتحر؛م باب والملة، الر كتاب د، واللغط وملم 

.٢٠٦٤رنم 

 ٢'-



ولاعليه، يسأم ولا.تئن عطشه ولا بجوعه بحس لا ومو الخلوال الساعات عليه كم إنه 
بأداءينوم او ربه يذكر أن فملأ وماله، نفه صرورات من ذلك شر ولا أعله بجال، 

هذهنإن تمار على اللعب كان وإذا الخمرره، لشارت بحمل كما وهذا الصلاة، 

ليع خر وكلما الزيادة، ل يع ريح كلما البر صاحب إن حيث تزداد، الغامد 
يقيملأ الريح منه هرجي الذي اللعب إل نتحه القلية نواه جع لأن الخسارة؛ سويض 

الصلاة.أوتات يذكر أو بها تعال ف ا يذكر بقية ه نفس له 
تتعلقأكبر وشدة احلل، اليأكله وهي ال، المل مجمدة على يشتمل قالير 

الفسدمنمجن وكل افن، ذات وإناد الصلاة وعن ف ا ذكر عن الصد من بالدين 
وينهىكالربا، مر بض كان ولو مْللقا باياؤلل المال أكل عن محنهى بالنهي، مستقلة 

اجتمعت،نإذا مجال، أكل شر كان ولو والبغضاء العداوة ويوغ س ا ذكر عن يمد عما 
٢^٠الرباؤ مجن أعقلم عليهما المشتمل الميسر فيكون اكحريم، عفلم المفسدتان 

تال تعس ا تول ل ر والميسالخمر بتن الجمع مجن الحكمة على ا يدلنوهذا 
واممهمااكرمنللماس ك-؛روسافع انم لهما الخمروالمسرم عن ^يسألونك 

والممرالخمر إثما آسوا الدين أيها >ؤيا تعال؛ توله وفي، ٢[،  ١٩"]القرة لمعهماه 
-]المايدة هلخوزه لخالكم هاجعءوْ الشيطان عمل س رجس والأزلام والأنصاب 

بإرادةوالميسر الخمر خص م ثالشيهل١ن، عمل مجن رجس بانها الأربعة فوصف [، ٠٩ 
يريد ١٥١^الصلاة، وعن ف ا ذكر عن والصد واليغضاء الطواوة إيناع بهما ااشيهلان 
ها ذكر عن ؤبمدكم والميمر الخمر ؤ، وانمناء انمداوة بجنكم يوتع أن الشيطان 

٩[.١ - ]الماتدة ستهوزه النم فهل الصلاة وعن 

YYl/fYتٍمءت ابن كاوك، صرع )١( 
 )Y( السابق الرجعYYU/y-Y .
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محلاوإن سبق، ا كمحرم نهو ثمار على كان نإن ١(، باتري) اللعب اليسر؛ ومن 
غآالق جاء وتد سئما لا أول واجتابه العلم، أعل ض خلاف محل نهو القمار من 

وهرمنهما، أكله حال ل ولمحه خنزير لحم ن، يده صبغ به.ممن يلعب من تشيه العلهرة 
باكرديئرلعب مجن وسلم؛ عليه ف ا صلى ثوله ل أكلهمارآ(، بتحريم لتحريمه تشبيه 
)٣(.ودمجه خزيد لحم ؤا يده ْبغ فكأنما 

الذيبااو_اءلل المال أكل يلعبه مقصوده كان لما اليسر لأما أن التشبيه هذا ووجه 
كانبميده أنه ومحلن ار، بالقذلك إل وتوصل الحرير، لحم كحرمة عليه حرام هو 

الزيرلحم ل يده بغامجس اللاعب غشيه بذكاته، الخنزير لحم أكل حل إل كالمترصل 
كانبها أكل نإن المال، أكل مقدمة بها اللمر أن كما الأكل، مقدمة هو إذ ودمه، 

الخزم)؛(•لحم كأكل 

متأ،أوحه وله الخش-ا، أر أوالسلم - الغل صن - العاج من صغير سلع عن هومارة الرد: )١( 
يكونبح؛ث مة شوهي جميعا، المنة إل الواحد من محرمة نماهل المنة الأوحي من وجه ولكل 

ساموشم؛ التردشير، ويسمى: مرب، عجمي وهو صبعة، محتتايلن رحهغ، ل القاط بجموع 
العربلمال وضعه. من أول كونه حيث محن الغرس محلوك لأول نبة بدلك رسمي حلو، 
الترطمْ/ا''آ، والأثر ا.يىودث غريب ق الهاية ١، ا/ْ ْ ملم على الروي شرح ، ٤٢"ا/ا 

ttaIa ، الكبار انراف عن الزراحر lrw^ّ
.١ ا/آ• ٥ ملم على الروي شرح )٢( 
داودوابر ، ٢٢٦٠رنم بالردييو اللمم، تحريم باب القعر، "محاب ، ١  ٧٧• / ٤ لم مأخرجه )٣( 

yta/y ، ٤٩٣٩رنم بالرد اللعب عن الهي ي باب الأدب، ض .
حكىحيث ١، ْ ا/ا ٤ اكريم. على التْلعية دلاله ي الطم أيل اخطف مما الحديث نهدا 

أملم.ف وا كلم، أهل يمض عن الغمار عن خلا إذا بالرد اللعب كراهة 
٠ ٢١لابنالتيم.)؛(الغروصية، 
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القرآن،بمص رجس الحرير ولحم الهسر من كلأ أن الثجه وجه يكون أن ويمكن 
غمّينقد الخنزير لج؟ ق يده غمس محن أن كما رجا، مس نقد يالتردشير لعب ضن 

ا•لرجمّاق 
نأكللحمه ومهلح الخرير ذبح ياشر من كمثل يهو تمارا الرد لاعب أخذ 1دا ثم 

تأدم،نم)ا(•
لووكذا رمان، على كان إذا تحريمه على اء اليأجع فئد يالشْلرنج اللب وأما 

أويمول، محن تضييع أو ا، وثنهعن الصلاة كتأخ؛ر محرم، فعل أو واجب ترك إل أدى 
_)Y(.وتحو وتللم كذب 

والقولمه، العالم أهل يئن خلاف وح نقد انحفلورات نالك من خلوه تدر وإذا 
ذلاك)'آ(.من التع - صهم ف ا رصي - الصحابة عن 

شال:ءااشءلرنج يلمون توم على — صه لذ ارصي ~ ءلالب أيي بن علي قدم فمد 
عاكفوزرإ(.لها انتم الي التماثيل هذْ ما 

الرد)ه(.محن غر عي فقال: الثعلرنج عن عمر بن لذ مدا وسئل 

•١ ١ ص، واللام داكْرتح النرد تحريم )١( 
. YfUMالترطي وتسم ، ١٠٠لاذمي الكائد ، ٢٤!' ٣٦تمة اين خاوي )٢( 
اتنسةآج.أ^ذاوك، )٣( 
،٢٦١٠٨رنم اللب؛افلرنج، ي باب الأدب، كاب ، XAU/oالسد ز شية أبي ابن روا، )٤( 

بافلدتج،اللمق ن( الأحلاف اب باكهادات، كاب ٢، ا/آ١ . الكرى المش ز واليهتي 
٧ْ/٩.انحلي حزم، اين وصححه 

.١ ا/آ١ • الكرى المنن غ، المهني أ-؛م*ه )٠( 
إناف: رخمه يأجاب لا؟ ام بها اللامه انم وعل لا؟ أم بجرز عل الغعلرثج لعب ص النووي وّثل 

صدوحرام المايم صد نمكرو• ئلأ حرام، نهر مرض على بها لمب أو ولها، ين محلات به نزت 
. ٨٣٣١/موالمحرض ، ٢٦١٧٠الروي ذارك، غم•. 



عليهيترب وما الاثام محن السر * jJAلما الشابهأ الصور كل أيضا التحريم ويشمل 
تحريمق تعال ف ا ذكرما الي العلة وجدت ما فض العصر، مذا ل جد مما المفامحد، مجن 

حرمأن بمبادء ولطمه وجل عز ف ا رخمة مجن ومحذا التحريم، وهو الحكم وجد اليسر 
يإنكان، مهما ف كل تحريم ذلك يعي ولا ودنياهم، ليهم ل يضرهم  ١٠كل عليهم 

الإسلاماح أبيمد للمكلف، خ؛ر قيه مجا كل على مشتملة وأحكامه يسر، الدين هذا 
عنخاليا دام ما عليها المرور وإدخال النفس عن الروح ورائه من يقصد الذي اللعب 

فا صلى ~ لذ ا رل رمحسابق حيث، الحيل، على كالمايقة وذلك المرعية، انحغلورات 
•لم~محنها)ا( ءليهوّ

بميارموا ^ ١٠٠يتصلون، أسلم مجن نفر على — وملم عليه ف ا صلى ~ اليي ومجر 
أيديهم،بالفرضن أحد فامسك يلان"، بي «ع وأنا ارموا رامجيا، كان أباكم فإن إسماعيل 

وأنت،نرمي كيف قالوات ترمون؟" لا 'امالكم وّامت عليه ف ا صلى ف ا رمرل فقال 
)٢(.كلكم معكم فآنا ارموا وسلم• عليه س ا صلى البي شال معهم؟ 

حوجهمن الديخم، ق علكم جمل روما وسهولته، ااد-؛ن هذا بمر من ومحذا 
[.٧٨- ]الحج 

وسلم\-/>U، الفتح  ٢٨٦٩رنم ض، للالخيل إضمار باب الجهاد، كاب افمحاري، أخرجه )١( 
.١٨٧.رقمالخل يم، المايته باب الإمارة، كاب 

وابن٦ا\^i الفتح ، ٢٨٩٩حديث الرمي، على اكرض باب الجهاد، كاب الخاري، أخرجه )٢( 
. ٢٨٤٢رقم رجل، م صلاف ئ، الرمي الجهاد، أبواب ، ١٣٩/٢ماجه 
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اس"ؤا(,محاأعطاء بمترنتفق أن نلعله الني وأما زناها، عن تسممف سهاأن الزانية 
الأنفاقبممة ايمضن ا،لوءتين عساله على الكريم كتابه ق وجل عز  ٠٥ا وأش 

ف،ا كتاب ينالون الذين ؤإن ال; تعذ ا تال الأجر، محن عندء مجا وابمغاء لكواب محللما 
لثوئهم• يور لن نحارة ئرجون وعلأية مرا وزياهم مما وانمقرا الملام واقامحوا 

[.٢١٢٠- ٩ ]ئ> دكوديم غفور انه صله س ويزيدهم اجودهم 
يفعلونلا والأسير، واليم السكين اعدون ويتعال، ف ا سل ل يذلون وهم 

هللبلدلك يدتعهم وإنما والذل، بالجود عنهم والحديث، وتائهم الاس لدح ءلل؛ا ذلك 

^ويضمونالقيامة; يوم شر ~ الأنفاق بذلك ~ بمون ، ٠٥ا عند مجن والثواب الأجر 
جزاءمكم نريد لا ف ا لوجه نضمكم إمما . وأسرا وييما مكنتا حه على الهلعام 

٨١" ]الأسان قمطريراه هموما يوما ربما من نحاف انا . شكورا ولا  ٠.]
يورثالقلب ل التمكن الأيمان لأن والساول؛ اق للإنفيدعو تعال  ٠٥يا والأيمان 

وندومحلمأنمة، !محاء ،يكل مجاله بمفق فراه والثواب، الأجر من ف ا عند •مما تقة محاجه 
ورسولهف يا ؤا٠نوا توله* ل ا بيتهالترابط على للدلالة والاتفاق الأيمان ض ف ا جع 

]الحديدكره أجر لم وأنفقوا مكم آمحوا فالذين فيه صخض جعلكم مما وأنفقوا 
.]٧-

عليها،بمبب ولا الفتة هذء يقبل لا ئد ا فإن الأنفاق من الاخلاص صفة انتفت، فإذا 

كنتمإكم منكم يتمل لن طوعاأوكرما أنفقوا >ؤئل ايافصن: عن تعال  ٠٥اتال 
ولاويرموله ف ا يكفروا أنهم إلا نفقاتهم منهم تقيل أن منعهم وما . فامشن لوما 

ه[."آم-! ]الربة كارموزه ومم إلا بمفقون ولا كال ومم إلا الملأة يأتون 

وطرآ/ا٢، النمح ١  ١٤٢ رقم ومرلابملم، غي ض إذاسق، ياب النكات، كاب الخاوي، ب )١( 
١٠٢٢رنم أملها، غم يد ن( الميتة وتمت وإن التملق أجر نيون باب الزكاة، كتاب ، ٠٧ 
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التحدثة الخصلمذْ ق الامحلاص عدم لإظهار الأنفاق ؤا الكرامة وذكر 

ب)0•

والأذىيالن صدتته التصدق يع لا أن يقتضي تعال لذ ا عند من الأجر وايتغاء 
عليها حقيوجب ذلك وأن إليه، وإحسانه عليه يتصدته يتذكره وذلك عليه، للمتمدق 

ونحرملأن، إل وأحت يكدا، فلأن على تصدقت نقولت للناس بدلك يتحدث وأن 
والتشكيوالشتم ؛المج، بلسانه يؤذيه أو عليه، التصدق به يتاذى الدي الكلام من ذلك 

بمحدثلا الخلص فإن تعال، ف للإخلاص مناف الفعل ذللئ، لأن ذلك)'آ(؛ وتحو منه 
النبترك مجرتطا والثواب الأجر وحل عز ذ ا وجعل والأذى، الن سيل على أمث، •ما 

لمأدى ولا نا أنفقوا ما بمعون لا ثم ف ا سيل ق أهوالهم يمقون ؤالذين والأذى: 
[.٢٦٢- ]الترة بجزلوزه هم ولا علهم خويؤ ولا دهم صد أجرهم 

والرغبةوالكر الخيلاء مجن ه نفل ير رخيمة.مما التملق على والأذى الن وعاب 
هنفل يوثر أشد.كا عليه التصدق على وأثرْ عليه، والنعال واحتقاره مره ذلال إل 

الانتقام.ل والرغة والجزع واشخط والحزن الانكسار مجن 
مرمجا بقدر والحاجة والجوع الخلة سد وراله مجن يقصد لا الأنفاق فإن 
تلبمجن الصائرة الهليبة الكلمة فإن لدلك والتكاتف، والتعاون ومملهرها النفس لتهديس، 

والأذى،الن يالتثعة الصدقة عن.ْ مجن وأفضل خير عليه تعال لذ ا نعمة مجقدر لذ يا مؤمن 
-]المرة طه صي ف وا أذى معها صدلة من خم ومغفرة معروف 

٢٦٣.]

.٢٢٧/١)١(١كممراكرم.

٠القدير ونح  r'\Tl\الكشاف )٢( 
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آخرق ف ا أعلمهم ثم أ«والكم، من الطيب إلا ممقوا لا والتناضي ١^١^، •ع 
عثلمالممقة طابت يكلما إليه، امحاجون وعم نسهم، وعن صهم غي أنه الأية هذء 

[.٢٦٧- ]المرة حمده غي ف ا أن >ؤواعالموا والثواب، الأم 
إعْلاءؤ، لأن الومحمل؛ من الزكري الاز، جنس من الزكاة ي إخراجه والواجب 

إضرارصاحبه عد وأزكاه المال أطبب أخذ ون الفقراء، بحق إضرار الجيد وغير الرديء 
-ين— عنه ف ا رضي — جبل ين معاذ — ومحلم عليه لله ا صلى ~ الني أرمحد وتد يه، 

المال،حب على إخراجه فالواجب ١(، أموالهم") وكرانم وإياك تال؛ اليمن، إل يعثه 
خيريذلك ضه مملوعا إليه وأحبه ه مالأفضل مجن أخرج إن لكن صرار، ولا ضرر لا 

أجرا•دأعغلم وأصل 
يتبلونوأنهم الفقراء، حال إل إنفاقه حال ينغلر سمجا ادفقين مجن كثم ويخهلئ 

أمرهالذي ال تعف ا أن وينمى لإنفاته إليه يقصد تراه فلذلك يردونه، ولا الخببث، هذا 
شلمو ف ا أن يعلموا ع ؤ؛ تعال؛ ف ا تال ذلك، على الثيب عر عليه وحثه يالأنفاق 

١[.. ٤ - ]اكوبة ويأخذ عاده عن اكوبة 

الطيب ف ا إن بقوله؛ هذا عن — ومحلم عليه س ا صلى ~ ف ا رمحول اخر وتد 
_")Y(.إلا يقل 

رنمكانوا، حيث السنرام ل وترد الأنماء من الميتة اخذ باب الزكاة، كاب الخاري، أخرجه )١( 
خياراخذ كرامة ل جاء ا مباب الزكاة، كاب ، yy/t"رالزمذي ، Y'،»u/Y'النتع ، ١٤٩٦

.٦٢٠رنم الميتة، ئ، المال 

،١ • ١ ْ رقم الأليما، الكسٍ، محن الميتة قبول اب بالزكاة، كاب ٧، ٠  y/yلم مأخرجه )٢( 
. ٢٩٨٩رقم المرة، محررة نفير اكفير، كاب ٢، . ه/ْ والترمذي 
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غإذاب، شهة لا حلالا يا كان إذا إلا الإنفاق على ضب لا وممال سحانه ف  ١٠
فا رمحول تال نماحيها، ا ويمهتاليلة كاث ولو اثميتة يتل ف ا فإن كذلك كان 

~انملب إلا ف ا شل ولا — طب من بمدتة أحد تصدق ما وّالمت عليه ف ا صلى 
مجنأعثلم نكرن حتى الرحمن كف ل نربو ثمرة كانت وإن محميته الرخمن أخذها إلا 

والخاحة،الفقر مجن خوف عن ينشأ إنما الرديء إنفاق أو الأنفاق، عدم كان ولما 

لمدهمتلوبهم ل ويشه الثيهلان ذلك مجن يخوتهم الذي أن لمائه وجل عر ف ا محن 
القمريعدكم »ؤالشيطان نمال; س ا تال أصلا، الأنفاق أو الطب مجن الأنفاق عن 

-]المرة عاليمؤ< وامع ف وا وكلأ سه 4كرة يعدكم لف وا بالفحثاء ويأمركم 
ولكنالطيب، ومنع الرديء وإنفاق والخل بالشح مامجرعم الفقر يخوتهم فهو [، ٢٦٨

سعةمجن يف ا عتل لثقته.تما إليه الشيهلان سل لا غإنه ووايه لف ا برعي واثقا كان مجن 
الثواب.وعظم الرزق 

منيكون ولن الر، حقيقة يلغ لن ان الأنأن ونمال بحانه لف ا وأخر 
صالورم( نالوا ءؤل>، نمال: لف ا نال إليه، ماله أحب مجن يفق حتى الأبرار)آ( 

[.٩٢- عمران ]آل تحوزه مما نمقوا 

رنمورينها ايل—S الكب من انميتة مول باب الزكاة، كاب ٧، •  y/yملم اخرب )١( 
•٦ ٦ ١ رنم الميتة، كل ي حاء  ١٠ياب الزكأ،، كاب ، ٤ Y/٩ والزمذي ، ١٠١٤

 )Y( ٤٤ابجيا/أ تمر ّ
 )Y"( :يالمس ذن.ل مما، ربهما وبالكية بالكمه يعظم ند الخير إذ وعه: ل وشموله الخير كال الم

هولحالة ي الغريق إنتاذ وكذلك التلل، يالدد الكتم العدو محلأتاة ل بالكمه يعفلم الدين نصر 
بلغإذا الحم نمل على والجزاء معأ، بالأم،ن يعقلم رالإنغاق، بالعيد، بعظم الخام رإيام الحر، 
٠أ/ْ واكوير الحرير أيضا. برا كان وشموله الجزاء كال 
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>ؤوالذينوعلا; جل ه تولز الأنصار على بها تعال س ا أثنى عالية درحة ومذه 
حاجةصدودمم ذ بجدون ولا إلهم محاجر س بحون يلهم ص والإيمان الدار محووا 

فاوككه ششح يوق وس خماصة بهم ولوكان ألمهم على ويوثرون أوتوا مما 
٩[.- ]الحشر الفلحوزه مم 

محاجوعر قرء ويوتر ينمق لأنه بحب؛ مما الصدق من أعظم عتا الأيبمار ومتزلة 
إل)ا(.

فتقديمه وآثروا ف جعلوه شينا أحوا إذا ~ تعال ف ا رُهمهم ~ السالف وكان 
محالا،ار الأنهأكثر ~ عنه س ا رضي — طلحة أبو نهدا هم، لأنفإيقائه على تعال 

فا صلى ~ ف ا رسول وكان الحد، محتملة وكانت، حاء، يم إليه محاله أحج، وكان 
برالتنالوا ؤلن الأية؛ عدْ نزلتا فلما طيب، مها ماء مجن يشرب يدخلها — ومحلم عليه 
وسلم،عليه لذ ا صلى لذ ا رمرل إل نام [، ٩٢~ عمران ]آل تحوزه ثما تنفقوا حى 

تحوزهتما نمقوا حى الم يالوا >ؤلن علياك: أنزل تعال ف ا إن يذ، ا رسول يا فقال: 
فضعهالذ، ا عند وذخرعا برعا أرجو تعال لذ صدتة وإنها ب؛رحاء، إئ محال أحءٍا وإن 

مجاللث، ذلكم، ومحلمم: عليه لف ا صلى لف ا رمرل فقال لذ، ا أراك حيث، لف ا رمحرل يا 
أبرفقال الأترين، ق نجعلها أن أرى وإني تلت، مجا سمعت وتد رائح، مجال ذللئ، راح، 

عمه)آ(.وبئ أتاربه ل طلحة أبو قممها لذ، ا رمحرل يا أفعلر طلحة: 

ابنكمر)؛(تمم 

لموم، ٣٢م/ْ اكح  ١٤٦١رنم الأُارم،، على الزكاة باب الزكاة، 'محاب، الممحاري،أخرجه )٢( 
. ٩٩٨رنم الأترض... على والميتة الغنة نضل باسم، الزكاة، كتاب، أ/م؟أ، 
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منعندي أنشى هو نط مالأ (صب ب س، ا رمول يا ت عنه ف ا رصي عمر وتال 
)١(•اكرة وسجل الأصل، احص تال؛ به؟ تأمرني فا بخير، *ر ااذي سهم 

حتمالم نالوا >ؤلن الأية: مده .>ضرتني صهما: ف ا رصي عمر ين لف عيدا وتال 
رومية،ل جارية من إل أحب شيقا أجد ظم ف ا أءهلاني ما تذكرت تحوزه مما نمقوا 

بم—ي؛ا، لكجهلف ه جعلتشيء ي أعري أني فلو لف، ا لوحه حرة عي فقلت: 
روجما)\(.

مجنبحب ما يكل يكون أن يلزم لا الأبرار درجة الفق به ٥^٠ الذي الأنفاق وهدا 
أيتعيضية)'؟(، منا مجن ن تحوزه مما نمقوا ءؤح؛ى تعال؛ لف ا تال سعفه، بل مجاله 

تحوز.مجا يعمن 

أيوأن وعلا، جل ه علسعة عن بالأعلام الأية هدم وتعال مبحانه لف اوختم 
شيءمن تفشوا ا >ؤرمبه، بحازيكم عليه، مجهلير لف ا فإن خسثا أو ءلسا أنقضره شيء 

ؤ١نافبمعاJءمه.
ال•تعتوله ؤ، الر غا فالتعريف الر، أنواع مجن نوع الأسان بحب مما الأنفاق وهذا 

الشيءمجن الخصرصن)؛( الأنفاق ئها كفرة، لأفعال جامع اسم اا؛رمج تنالوا ^١٢؛، 
الشدقيل وجوهكم تولوا أن الثر ، ^؛srنولت ل الر خمال ف ا محن وتد اتحرب، 
المالوآآى والتين والمماب واللائكة \لآءو واليوم ث ا آس ص الم ولكن واكرب 

وسلمْ/أْ-ا، الغتع ، ٢٧١٢٧رنم الرتق، ي، الشروط باب الشروط، كاب الخاوي، أخرجه )١( 
١U،»،>/r ، ١٦٣٢رنم الرمح،، باب الرما، كاب .

اينكمحر^ا\،م.تمم )٢( 
. ١٤٧٨الرازي )٣(-ض 

راض؛/٦•)ئ(اكممح 
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[.١٧٧- علىحهذويالقربى...ه]الترة 
يتهف ا جع وتد (، ١ أساله) ي للمرء بمرض مما الإسلام يه جاء .مما الوفاء هو فالرت 

واسوانهالإلم على ماولوا ولا والتقوى ال؛ر على ؤوماولوا توله: ق التقوى وبتن 
الرصه: ف ا رصي سمعان ين التواس حديث ي كما يالإثم، الر تقابل ٢[، ~ لالاثدة 
)٢(.الناس عليه يطل أن وكرهت صدرك، ي حاك ما والأتم الخلق، حن 

حاءبل الر، وأصحاب الأغياء على به الأمر يقتصر لا ف ا سيل ل الاماق، 
نالوندرته، به حعلى كل بجد، مما الأتان يتفق أن على تحال ف ا كتاب ل الحث 

ذها آتاه ثما هلممق رزقه علمه لدر ومن منم من نعة ذو ؤرٍمق تمال: ذ ا 
٧[.- ]ااطلأذا 

عام،إرشاد فهو العدة ل الطلتة المرأة على النفقة ل نزلت، كانت، وإن الأية وهذه 

ينفقرزهرزقاهم وء>ا الصلاة ؤوش٠ون تمال: ذ ا تال وقد اللفظ، بعموم والعرة 
بأنمأمجرر العسرة ذي والفقير السعة ذي ،^؛ ١١مجن فكل للتعض، بن و ٣[، ~ ]ال؛قرء 

يفتقررم.تلما يكب مجا بعض أنفق نمن لله، ا آناء مما ينفت، 

علىلايرب بحيث ولوبالقليل، نجود بل لاتخل، أن تحويلللنفس ذللث ول 
تعال؛ف ا ال قم، نفقهل يرء تقممجن وأولاده ه نفل له أذى الأنفاق ذلك 

دصأ/ب•)ا(اكمم 
والترمذي، ٢٠ ٠٣رقم والإثم، الم مم اب بوالملة، الم كاب ١،  t٩٨/. مسالم أخرجه )٢( 

. ٢٣٨٩رقم والإثم، الم ى جاء ًا باب الزهد، كاب ٠، ١ ٠ /٤ 
. ٢٩٧انحمدي الوحي )٣( 
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حوالحكمعن كل ما أي: ٢[، ١ ٩ - ]القرة الامو..ه قل يفقون ماذا ؤويسألوناك 
ءالةر١،,يتكونوا أنمكم ييه تؤذوا ولر 

والمكره،والمئشط والرخاء، الشدة ل أحوالهم جح ل على تعال ف ا وأثنى 
الذين١^>، وصف بها امتحنوا الي صفاتهم من صفة ذلك وجعل والمرض، والصحة 

مغفرةإل ارعوا ؤومتعال; ف ا تال والأرض، السموات عرضها حنان لجم س ا أعد 
السراءل يمقون الدين للمتمن. أعدلت، والأرض مواُت، العرضها وجنة يكم لض 

'ا'آا-؛'اا[.صران ]آل والضراء..ه 
فا صلى ~ التي أختر نقد يده، ل ما لقلة الميتة عن بمتع أن للأنان تغي ولا 

تالار، النمن للجاة سب فره المتفق بجد لا الذي الميتة قليل أن - وسلم عليه 
مكلمةيجد ل؛ نمن تمرة، يشق ولو المار انموا وسلم؛ ه عليف ا صلى ف ا رسول 

 ،)Y("؛،_iI« الشام>ؤويمون له: محتهم مع الهلعام المهلسن على كابه ل ف ا وأنى
٨[.- ]الإنسان وأم،راه ويبما مسكا حمه على 

كانوالعامة، بالصحة تمتعه مع عل—٠ وحرص صاحه يه وتعلق المال زاد وكلما 
عنغال—ا يصد الذي الشح وهر الماغ لقيام القس على أشد يه والممدق، المال إخراج 

لالصد.نة — وملم عليه ف ا صلى ~ الرمول جعل وتد لكقص؛ر، يدعو أو الإنفاق، 
الصدمةأي ت وملم عليه ف ا صلى ف ا رسول سئل نعتدما أجرا، أعثلم الخالة تلك 

حتىتمهل ولا الغنى، وتأمل الفقر نحشى شحيح صحيح وأتت تصدق "أن تال: أعثلم؟ 

تنحرالترطيا/بم\ف)١( 
لموم، ٤ ٤ /٨ ١ • الكح ، ٦٠٢٣رنم الكلام، لمب باب الأدب، كاب الممحاري، اخرحه )٢( 

.ثمرة،رتم\ُا«ا ولوبشق الميتة الحنرعلى باب الزكاة، كاب ٧، • y/؛ 
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إذاالقابل وؤ( عليه، له صم لا ذللث، من جزوع نهو والعدم الفقر وناله ماله ت3 *إذا 
حقيودي ولا اف، طاعة ؤ، ينفقه لا به، بخيل يده ل لما منوع نهو الض ونال ماله كثر 

اسمه)ا(.

أنهملو حى والتتض الإمساك على مجيولون الناس أن وتعال بحانه ف ا أخم وتد 
لأنتفد، ولا تفرغ لا أنها مع بالإنفاق تذب أن خشية لف ا خزائن ل انمرف ملكرا 

يبزوهمة خزائن مملكون لوالخم ^٢، تعال: لذ ا تال وبمتءم)أ(، طعهم من محيا 
شّديدأي: [، ١٠-•]الأمراء كوواه الإنمان وكان الإنفاق خشة لأمكٍم إدا 

عنيمتنعون القليل أتل حتى بل الأنفاق)'آ(، ق التضييق وعر المر، من مشتق اليخل، 
الاسيوترن لا اللك،إدا من صيب فم رام نمال: ف ا تال ويخلا، شحا إخراجه 
الشيءل الشل به ويضري، المراة، فلهر ق ومة والنضر: [، ٠٣- ]النساء ش؛رابا 

شر)ْ(.مقدار ولا شينا أحدا أعهلوا لما ف ا مللثج ق نمسا لم أن لو أي: الهلفيفر؛إا 
اللها حاضر وأنه انية، الأنالأنئس كل ق الشح أن ونمال بحانه يذ ا وأخم 

نمال:لذ ا تال وااطيمة)ه، الجلمة بحكم الئ، ذلوأن الأحوال، مجن بحال عتها يغيب 
[.١٢٨"]الشاء الغحؤ< الأنفس ^وأحضرت 

)ا(تحاواريآ/ْخآ.

•م ض تقم )٢( 
. ٢٢٤/١اكممراكرمْ)٣( 

)ا(الغردات'\.ْ.

■)ْ(ممخما؛نكمحآ/ا'ا■
الناس.عموم ص إخٍار محها ؛كن الكاب، أعل ص تحدث نلها ما ساق •ع الآ،ت وءن.ء 

الندمكح )٦( 
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والخل.ممنزلةالجس، تالشح.ممرلة الخل، من والأمس—اك الع ل أبالغ والشح 
نهرعام، والشح الأشاء، وخواص الأمور أمراد )i الخل بمال، ما وأكثر النوع، 

والم1ةؤا(.الملح نل من للأنمان اللازم كالوصف 
امحنهالتحذير ل والشح الظلم ب؛ن ~ وملم عله ف ا صلى ~ الرمرل، قرن وتد 

ظلوماكان إس ان الإي^وحالها نمال: ف ا تال علها، مرل الأتان أن باعشار 
[.٧٢- ]الأحزاب جهولاه 
علمهس ا صلى ف ا رمول نال تال: - عنهما ف ا رصي - ف صدا بن جابر عن 

مجنأملك الشح نإن الشح واتتوا القيامة، يوم خللمات الفللم *إن الغللم اتقوا وملم: 
محارمهم")!(.واستحلوا يمامهم سفكوا أن على خملهم ملكم، كان 

يوئ^ومن تمال؛ ف ا مال أفلح، نقد ه نفسح وتعال سبحانه ف ا وتاه ومن 
١[•٦ ~ التغابن ٩' ~ ]الحشر الملحون^ مم ٥^ نمه شح 

الخيلوأن عامته، سوء ومحن الدميم الخلق مدا من وتعال سبحانه ف ا حدر وتد 
القيامة،يوم ذلك ثواب فيحد ف ا سبيل ل ينفق أن اختاج عر لأنه ه؛ نفإلا يضر لا 

رننيخل من لغكم ه ا صل ق كلهقوا يدعون عولأء ^٠١٢^! تعال؛ ف ا تال 
غهوكملوما سبيل هولوا وإن المقراء والخم العي لف وا لمه عن يخل راءا يخل 

فا سيل ل الأنفاق عن تولوا وإن أي؛ [، ٣٨~ ]محمد. !^ ٢٠٥١^يكونوا لا ثم 
العامجاالمالمحا ل أموال—م لأفنرن آخرين ترما بكم ويستبدل دولتكم بروال يهلككم 

. ٣٢ t/Yالمن )؛(معال( 
داودوأبر ، ٢٥٧٨رنم م، الظلتحريم باب وانملة، الم. كتاب ١،  ٩٩٦/٤لم ماخرجمم )٢( 

.١  ٦٩٨رنم الشح، ل باب الزكاة، 'محاب ، ٣٢!/٤ 
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١(.يداه) واشضت صدره نفاق ه نفشحت يالهدتة ه نفحدث إذا والخيل 

معممةي المال تفريق عن مائه لذ ا نهى منه، واكحدير للخل الدم مقابل ول 
الدينلالش؛اطين أخا ياعلمه وجعل تليلأ، شينا كان لو حتى يديرا، ذلك وّءى ، فا 

كانواالدرين إن . يذيرايذر >ؤولأ تعال: ف ا نال عليه، ويحثونه ذلك له يزينون 
[.YY-YI]الأمراء كفوراه لريه ١^٥ وكان ١^١^٧ إخوان 

لذا ءلاء_ة يترك يكفرها ولكنه عليها، يشكره لا ربه لنعمه جحري غالشيع؛لان 
اللذ ا معاصي ل أموالهم المدرون آدم بمي من إخوانه يكدلك معصيته، وركوبه 
ويعصرنه)آ(.أمره يخالفون ولكهم عليهم، نعه على لذ ا يشكرون 

كلل الحد نجاوز والإمراف: الأنفاق،، ل الأّراف عن تعال لذ ا نهاهم وكدللئ، 
خاصة)'أ(.المال إنفاق، في، واشتهر الأسان، يفعله يعل 

نفقتهفير ذلك كان راء لعاده، لذ ا أباحه اليتم، الحد الأنان نجاوز ؤ، يكون وذلك 
لمائهلذ ا اح أبفئد أموره، وكل واللمس والمشرب المأكنر ؤا أسرته على أو نفسه على 

الياتعذْ أن وأخر حرمها من على وشنع بها، والمع الهلييات من الأكل لحم وأحل 
من^٥١٠ تعال: لف ا تال لهم، خالصة فهي الأخره في، أمجا الدنيا في، فيها غ؛رهم يشاركهم 

الحياةو آسرا للذين مي لل الرزق س واكيات< نمائه أخرج الؤ، لذ ا زينة حرم 
فا تال إسراف، بدون ذلك كل لكن [، ٣٢- ]الأعراف القامة^ يوم خالها الدليا 
الإيه مرفوا ولا واثريوا وكلوا مجد كل عند زينتكم خذوا آدم بمب ^يا تحال: 

\T{.- ]الأعراف المرفتيي< بجب 

. v-y/y)ا(هحاواري 
•ْا/أ؟ حرم ابن تمم )٢( 
.٢٣الغردان.)٣( 
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المامى>ؤوابمااوا تعال: لف ١ تال حقه، توق الأمان بأخذ أيضا يكون الخد وتجاوز 
تأكالوماولا أموائم إلهم فادلوا رشدا سهم آنمم ؤان النكاح يلعوا إذا حى 

الحد،تجاوز الرف عن الهي من القمري أن على ودل ك؛رواه، أن ويدارا إمراها 
والموفؤ<فالٍأكل كرا كان وس فلسملف غ؛ءا كان ٠ؤومن ذلك: بمد تعال هوله 

مه،الحد تجاوز عن منهي فإنه مره أو أكل مجن شيء له أبجح محن نكل ٦[، - ]الماء 
العامة،الأموال وخاصة الأموال، على امحايظة وجوب على تدل عثلمة ناعية ومحذء 

الهاونقا الاس من ^١ أوتع بهيا والجهل محه، أذن يما إنفانها قا الحد تجاوز وعدم 
الحد.تتحاوزوا العامة، بالأموال 
صاحسهيل كش؛را، كان وإن إمحراتا، محنه ثم؛ بمد فلا لذ ا سيل ق المال إنفاق أمحا 

والامتجابةالمسلمن حاجمات ود لذ ا وجه ابتغاء مجته القصد كان إذا مجأجور هممود 
أومجاله بثلثي إنسان ترع فإذا أعلى، بحد يتقيد لا نهو بهم اليتنزل والأحداث للهلوارئ 

مدانإن عتها، المنمي المال بمحز بالزامجات ءطالا ليس سليم صحيح ومر أكثر أو أتل 
بنعمر نعل كما لف، ا رضوان به ويستحق لماحبه بحمد الذي الخم عمل مجن اك>رع 

بالميتة،— ومحلم عليه لف ا محلى ~ الرصول أمجرمم عتدمحا — عته لف ا رصي ~ الخهناب 
مج١لهر١،.بنصف فحاء 

جاءتهالي الميارة وق تبموك، غزوة ؤا ~ عته لف ا رمحي — عثمان نعل وكما 
ددةر\(.وقت، كان الوقت، لأن اف ميل ل نأنقئها 

رنمماله، محن محرج الرجمل أي لت،، ذلؤ، الرخصة ؤ، ^^، الزكاة، "محاب أ/أام،داود أم أخرجه )١( 
رنما، عهف ا رمي وصر بكر أبي ئانج، ن ؛اب، ايامؤ، 'ممام، ْ/ثلأْ،والومحيي ، ١  ٦٧٨

٠ ٣٦٧٠

٤،• 0!٦ اكح ، ٢٧٧٨رنم بترا... أر ارما أرث—مذ إذا بامط الوصايا، كامذ العاري، ذلك اخرج )٢( 
. ٣٦٩٩رنم عنه، ف ا رصي عفان بن عنمان محثامذ ن، بامحبم، الشانب، ّممامءح  iow/oوالرمحدي 
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ياختلافبختك فانه شيء، منه له يض لا بحث لف ا سيل ل كله اثال إنفاق أما 
صرراوكان عليه، دين ولا ه وعقالبيته صحة ن كله المدق.مماله كان »إن الفق، 

رضيأربكر- كماسل جاتز)ا(، ندلك يصرون عيال أوله له ولاعيال ذلك، على 
كله،فجاء.مماله يالصدنة - وسلم عليه لله ا صلى - الرسول أمرهم عدما - عنه ف لا 

فا لهم أيمت نال: لأهلك؟ أيميت ا "موملم؛ عليه ف ا صلى لذ ا رصرل له فقال 
ورسوله)؟(.

وأرضاه.- صه لف ا رضي - بكر أر سل ما مثل على يقدر ومجن 
عليهلف ا صلى - لف ١ رسول رجل أتى تال: - صه لف ا رضي - عريره أبي وعن 

شيا،عندهن يجد فلم نماله إل فأرسل الجهد، أصابئ لف ا رسول يا فقال؛ ~ وملم 
رجلفقام لف؟ ا يرخمه الليلة يضيفه رحل ألا ومحلم؛ عليه لف ا صلى لف ا رمرل فقال 

لفا رسول ضيف لامرأته؛ فقال أهلع، إل فذهب دف، ا رسول يا أنا فقال؛ الأنصار من 
الصبية،ترن إلا عندي مجا لف وا الث،؛ فقشينا، تدخريه لا — وسلم عليه لف ا لى ص~ 

الليلة،يملوننا ونهلري السراج فأؤلفثي وتعال فترميهم اء العثالصبية أراد فإذا تال؛ 
لفا عجبأ "لقد ال؛ فقوسلم، عليه لف ا صلى لف ا رسرل على الرجل غدا تم ففعلتا، 

أشهمعلى تعال؛ لف ا فأنزل وفلانة، فلأن من — ضحك أو - وجل عز 
٩[•- ]الحشر خماهاه)"؟( بهم كان ولو 

.١ ١ نمة اين فتاوى ، ٢٩م/ْالباري نح )١( 
)آ(سءذربجعصث\ّآ.

رنمخمامأه بهم ولوكان أنمهم على وريوثرون باب اشهد، كاب المماري، اخرحه )٣( 
ابماره،وفضل الضيف إكرام باب الأثربة، كاب ١،  ٦٢ ilrلم وم، \' T\I\الفتح  ٤٨٨٩

•دنمأْ'آ 
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التالة:ائل المخلال من الحث عذا عن الحديث وسكون 
الزكاة.تريق ~ ١ 

ماسها.وءقو١ة الزكاة نرصية ~ ٢ 

الزكاة.ومجمارف الزكرية الأموال ~ ٣ 
.ر الفهلزكاة — ٤ 

وامحتمع.الفرد على الزكاة آثار - ٠ 

(ولأ:سفإصل5:
وحمت١(، وزاد) نما وزكاة: وزكاء زكرا الشيء زكا مجهدر اللغة: ق الزكاة 

تعال:ذ ا قال ونماؤْ)'آ(، زيادته وعو المال، زكاء به يرجى يا لأنها بذلك؛ المال زكاة 
[.٢٧٦- زالترة المدقات...ه ويريي الريا ف ا >ؤبمءق 

—طب كب مجن تمرة يعدل تصدق مجن وملم: عليه ف ا صلى لذ ا رمول وتال 
أحدكميربي كما لصاجمها يريها ثم يعينه شلها ذ ا »إن - العلب إلا لذ ا ينيل ولا 
الجل")'آ(•ُثل تكدن حتى ظدْ 

بملومنكم يمولا محكم أرميا ^،١ تعال: لذ ا تال الممله؛ر، •على الزكاة وتعللق 
المملهمهتا: فالزكاة ١[، ٠ ١ - ]القرة الكتاب...ه وبملمكم ويزككم آياتنا عمحكم 

١٣٩٦/١الوسط السم )١( 
. tT-U/Y>أ(صلالااغأ 

iYuy/t'الفتح ، ١٤١•رقم طب كب من المطية ياب الزكاة، كاب الخاري، أخرجه )٣( 
.١ • ١ ٤ رنم وتربتها، الشمه الكسب من الميتة تول باب الزكاة، كاب ٧، •  y/yلم وم
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والفجور.الشرك من 

منيثاء من على بها بمن تعال، ف ا مجن واكمر،بة الشرك مجن المملهم وهذا 
أيداأحد من محكم ركى ما ورمحه علؤكم ف ا كل تحال: س ا تال صاده، 
٢[.١ - ]الرر ^٠٠!^ مع لد وا يثاء من يزكي ف ا ولكن 

أموائممن ٠^٠^■ تعالت س ا تال لتلازمهما، والهلهارة الزكاة يئن تعال ف ا وجع 
بمدإلا الزكاة إل سل لا إذ ١[، ٠ ٣ - ]اكوبة ها...ه وتزكيهم مملهرمم صدقة 

ذلكفروجهم وبجمفلوا ابصارهم من يغضوا للمومين >اؤقل تعال: تال كما الهلهارة، 
١(•الفرج) وحمط المر غص بمد الزكاة نحعل [، ٣٠- ]التدر لم.ب أذكى 

تفيآت اللهم الدعاء: بهذا يدعو ~ وملم عليه ف ا صلى ~ ف ا رسول وكان 
)٢(.زكاها من خئر أك وزكها تقواها، 

بننهواعلم أشكم تزكوا >ؤدلأ تعال: اف تال المدح، على الزكاة وممللق 
يزكونالذين إل تر نمال: وتال تمدحوها)ك(، لا أي: [، ١٢٢- ]الخم 

٤[.٩ - اء ]اككلأ؛< يفللمون ولا يشاء من يزكي لفه ا بل أشمهم 
تلئل:محالة لا مادحا أحدكم كان إن وملم: عليه ف ا صلى لف ا رسول وتال 

فا على يزكي ولا حسه، ف وا كذلك أنه يرى كان ون وكذا، ^ji أحيه 
أحدا")؛(.

ا/\<ْ.اللهفان )ا(إغا*ة 

يعمل،؛ ٤١٠شر ومجن عمل  ١٠ثر س المموذ باب والدعام، الذكر كاب .٢، مسلم؛/٨٨ أخرجه )٢( 
.٠٤٧١٢رنم الأّتعاذةسالسر، باب الأّتعاذة، كاب ، lor/Aو\و\تي ، ٢٧٢٢رقم 

.YoU/iابنكم >م(-شير 
وابر، ٤٧٦/١• الغتح ٦ •  ٦١رنم المادح مجايكرءمن باب الأدب، كاب الخاري، أخرجه )٤( 

. ٤٨• ٠ رنم _^، كرامة ئ، باب الأدب، كاب ، ١ ٠  ijoداود 
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زيادةبعضيا ؤ؛ أن إلا انمى، ناحية من تتفق أنها نجد التعاريف هذه ي ويالظر 
عنالزكاة ا بهتتمن الي الفروق يعص ذكر أو الزكاة، ق الواجمة الشروط بمص ذكر 

أولنهما وإتيان، وصرح ومهما والخنابلة، الشائعة تريق ض تقارب ومناك مرما، 
•ريا شس 

هيفسإ:خ س

منينهما وئا لأعميتها، تعال ف ا كتاب ل يالملأة شرنا الزكاة ذكر جاء لقد 
تاله، نفبها طتية ماله زكاة أداء إل ذلك تائه صلاته على وحاط صلى نمن التلازم، 

يزلأا ومن الزكاة وإياء الصلاة يإتام آمرم عنه؛ تعال لذ ا رصي مسعود بن لذ عبدا 
له")ا(.صلاة تلا 

والزكاة")أ(.الصلاة بض رق مجن لأتاتلن لذ واعته؛ لف ارصي أبوبكر وتال 
فا كاب ل مرة ؟جن اتت-ين واللام الألف بمعرفا "الزكاة" لفط ورد وتد 
واحدة)'ا(.آية ل الصلاة مع مرصعامنهاذكرت وعشرين ت ول تعال)ٌآ(، 

يأولكلذ ا وجه ثريدون زكاة من آمتم ؤو٠ا تعال؛ لذ ا قوله ل نكرة وورد 
[•]الروم-٠٩٣ماكهونه 

جرمأا/مْفابن )١( 
لمومانمح'ا/أآ"ا، ، ١٤••رنم الزكاة، وحرم، باب الزكاة، كاب المماري، أخرجه )٢( 

.٢ • رقم ف ا إلا إك لا يترزا حتى ائاص بمال الأم باب الإ.ئن، كاب ا/اْ، 
بالصلاةترنن الزكاة أن من بعض ذكرء رما ، ٣٣١الكريم الترآن لألماغل المهرس انمعم )٣( 

المران،ل الزكاة ا،وقل ثبع يردء نه مالغ عيد يهو الكريم' الترآن من مرصعا وثمامحن انم، ي، 
ونحرايك؛ن، رطيام والماعون، الإمماق،، مثل: علبها، يدل  ١٠كل بالزكاة الراد لو*بل؛ وحتى 
•ا/أإ للترضاوي الزكاة نته العدد. لرتبمعلناعذاذلك، 
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—لالكهت_، رحاه رأ|رب زكاة  AiAخرا رها يدلهما أن ^٥^^١ ت توله وأما 
الرادنليس [، ١٣— ]مريم نماه وكان وزكاة لدنا س ؤو'ءتا؛ا تعال؛ وتوله [، ٨١
الشرهمأ.الزكاة محا 

إمابحكمها منه جهلا وجوبها أنكر مجن الخمسة، الإسلام أركان مجن ركن والزكاة 
ولاوحربها، يمرق *إنه الأمصار عن ناسة يائية نشأ لكونه أو بالإسلام، عهدْ لحداثة 

لخنالإسلام بلاد ل نشأ ه لأنبحكمها جاهل مر كان وإن معذور، لأنه بكمْ بحكم 
أدلةلأن الرتدين؛ أحكام علمه وبحري الزكاة، وجرب بجحد يكفر *إنه العلم أعل 

١(.الأمة) وإجماع والسنة الكتاب ل ٠لا٠رة الزكاة وجوب 
علمهف ا صلى س ا رسول —ال ؛ تال؛ ~ عنهما ف ا رصي ~ عمر بن ف همدا عن 

وإنامف، ا رسول محمدا وأن ف ا إلا إله لا أن سهاد؛ خمس؛ على الإسلام ض وملم؛ 
.٢٢)رمجضان وصوم والخج، الزكاة، وإياء الصلاة، 

أنأمجره اليمن إل مجعاذا — وسلم عليه ف ا صلى ~ ف ا رسول بمث وهمدما 
لثلذلاءرا أ٠لعم *_إن ف، ا رسول محمدا وأن ف ا إلا إله لا أن شهادة إل يدعرعم 
لذلكأطاعوا عم *إن وليلة، يوم كل ق صلوات خمس عليهم انزض ف ا أن نأعلمهم 
فمرائهم•*•")"؟(•ض لترد أءن؛الهم س تؤخذ محدتة عليهم افترض ذ ا أن فأعلمهم 

.م/آا-آ،وادني1/ا•ص نح )١( 
•• خمس• على الإّلأم بي وّلم؛ عله ف ١ صلى الثي فول باب الأكال، 'محاب الخاري، أخرجه )٢( 

•١ ٦ رقم الإسلام، أركان بجان باب الإيمان، كتاب ، t /٠ ١ لم وم، ٤ /٩ ١ اكح ٨، رنم 
لموم٢، ٦ ١ م/ الفتح ، ١٣٩٠رنم الزكاة، وحرب باب الزكاة، كاب الخاري، أخرجه )٣٢ 

رنمعلى بدل: *تراثهم ي ومرد بلن—ظ.؛ اكهادتغر إل اكءاء باب الأيمان، كاب ٠، ا/• 

١٩.
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بأداءأصحابه على اليعة يأخذ ~ وملم عليه لف ا صلى ~ لذ ا رل رموكان 
عليهس ا صلى — ف ا رمحولأ "بايت عنه؛ ف ا رصي ف عبدا بن جرير تال الزكاة، 

ملم")١(.لكل وانمح الزكاة وإياء الصلاة إتام على - وسلم 

:نة_إتيدث^_رإلسا 
عنحديثها أن نجد الايات هذه وبتيع الكية، الأيات ق الزكاة ذكر ورد لقد 

كآناارك١ة 

ثوابهم.ويان بدللد، ومدحهم الزكاة، باداء ١^٠^١ على الثناء ~ ١ 
تعاللف ا اثني ولقمان، والومحرز، النمل، مي؛ مكيأ)آآ( ّور ثلاث ممللمر غفي 

الذينلال4ؤمإن. ويشرى >ؤهذى ال: تعف ا تال الزكاة، بإيتاء المومن؛ن عاده على 
أفلحال: تعال ون[، ry]النمل الزكاة...ه و.وذون الصلاة شمون 

ؤ...تعال: ونال ١—؛[، ]الومحرن فاعلوزه للزكاة مم ^والدين الزيتون...ه< 
y-؛[،]لقمان الزكاة..ه ويزنون الصلاة شمون الذين المحستي. ورحة هدى 

وجربعلى اعر محندلل الصلاة بإمام مدحهم مع الزكاة، بأداء عليهم الثناء هذا ول 
الاتزان.بدلالة علمهم الزكاة 

تريدونزكاة من وماآتبمم ••• ؤ نوله: قي الزكاة تواب مضاعفة عن تعالى اش وأخر 
[•٣٩~ ]الروم اسونه عم فأولك ف ا وجه 

،YnU/yالكح ، ١٤٠١رنم الزكاة، إبماء على المعة باب الزكاة، كاب الممحاري، ب )١( 
. ٠٦رنم انمٍحأ، الدين أن بجان باب الإيمان، كاب \اْ\أ لم وم

خه.على الظق النم ي المرد ث عد وتد ، ١ ا/أ الأثن )٢( 
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ؤددي3ت تعال ف ا تال يالعداب، ذلك على وتوعديم الزكاة، تاركي ذم ~ ٢
دلا'~ما[، ]نملت كافروزه مم وهم،١٢١^٥ الزكاة لايزنون الذين • للمشرك؛ن 

عنالحديث ساق ل - ١( الكريم) الئرآن من زل ما أوائل من دم المدثر" سررة 
بقالوا مقر. و سالككم ما اءرم؛ن. عن • بماءلون جنات وأنهم المان أمحل 
•٤[ ]المدثر السكمحه ضم ولرثلمق • اسن م *طق 

يرمأعماله صحشة ان الأنأخن أمحماب من أن تعال ف ا أخم الحانة محورة ول 
تعال;ذ ا نال الكينر، إطئام على حض وعدم ف، ؛١ لبمانه عدم محو بشماله القيامة 
ايةحما أذر ولر . كتا.تات إأوذ لبمي يا محمول شماله. كتابه أؤم من >ؤوأما 
٢-٥ ]الحانة السك؛زه هلعام على يحض ولا . الطم ف يا يزمن لا كان ٠^١^ ••■ه 

٣٤•]

ل؛لو إذ عليهم؛ ذلك وجوب على دلل عقابهم ومحال الزكاة لتاركي الن-م محيا ول 
العقاب.ولا العتاب امحتحقوا  LLواجيا يكن 

الزكاة:بإبماء الأم - ٣ 

الزكاةوآتوا المحلاة >ؤرأيموا تعال: ذ ا تال واحد، موتنع ل ذلك ورد وتد 
٢[.٠ - ]المزمل حقاه لرهنا ف ا واقرضوا 
الزكاةعنا فالزكاة محنهما، المغايرة على دليل الزكاة على الحسن القرض عهلف ول 

المعلومة.المفروضة 

ف،ووصحقا، وسمته الزكاة، ي المخرج للقدر تحديد الكية الأيات ل ورد ~ ٤ 
ومحددة،مقدرة مي وإنما مجْللتة، زكاة تكن لر أنها على يدل مما معلوم، بأنه الحق محذا 
فا قال والثمار، الزروع مجن الحق محيا بأداء الأم بصيغة الأنعام محررة ل ذلك ورد وقد 

. ١٤)؛(الأنتان؛/
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محلفاوالزرع والغل مرويات وغير هروهات جان الغأ الذي >ؤوهو تعال: 
يومحةه)ا( وآتوا أم إذامْ من كلوا متثابهاومرمتئايه والرمان والزيتون أكله 

سا تال المعلوم، الحق هذا لهم يينع لن بجان والمعارج والروم الأمراء سورة ومحا 
-]الأمراء مذيراه محير ولا السل واين والك؛ن حقه القريى ذا ^رآت تحال: 

للذينخقر ذلك السل وابن وال-كتي حقه القرش ذا وت تغال: وتال [، ٢٦
و^والذين نمال: وتال [، ٣٨- ]اروم الملحون^ هم واويك ف ا وجه يريدون 
T-؛،Y[.٤ ]المعارج واغروه للمائل ُعلوم حق ٢^^{ 

هلولكن الآش، العهد ل معرونة كانت الزكاة أن على تدل السامة الايات فهذه 
ذلك:ل العلم أهل اختلف لا؟ أم مكة ق الزكاة فرصت، 

كثرةيدلل المدية، ق فرصت وإنما مكة، ل نفرض لر الزكاة إن 
—وسالم علمه لذ ا صلى — للشي الأمر وأن الزكاة، عن نحدثت الي المدية الأيات 

تطهرهمصدؤة أموائم من >ؤحد تعال: لذ ا تول ل الدية ل كان أخدها يوجوما 
ا[.لاكوة-م.بهاب، وتنكهم 

المرادأن إل الزكاة ذكر مها ورد الي المكية اوات -اويل إل القول هدا بهم وأدى 
الأموال.زكاة دون ونحوم الشرك مجن الأمس زكاة بها 

لستومجعللمأ، بجلة كانت ولكنها مكة، ل فرصت، الزكاة إن : إلةرل_يكايي 
المدية.ل تحديدها وجاء محددة، ولا مقدرة 

وابنمالك، بن انس عن اكروضا، الزكاة منا: يالخى الراد أن - ف ا رخمه - حرم اين ذكر )١( 
.١ ل/دْ ٢ جرم اين تمهر أجمسن. عسمم ف ا رصي وغيرهم رثاية، والحض، ماس، 
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سمةبدليل ومعلومة، مقدرة وكانت( مكة، ز زضت( الزكا٠ إن( :

إذاإلا المطرم الحمح، هذا ياخراج عادء لف ا يأمر وكف معلوم، بأنه ووصؤه حئا، الهرج 
التعلمأالأحكام لعض تفصيل ليها الزكاة عن تحدثت، الي الدنية والأيات به، لمهم عم 

.ب)0■

وينعا، مئهالراد وبيايا الآي١٠تا بين الجح مجن ب نا الأنوال أول لعله القول وهذا 
محتها•التعارض 

دليللا ( تكلنوهر عن الزكاة لمغل لصرنه بعد، شه الأول القول وأما 
عليه.

بأنهووصفه حقا، — الكية الأيات ل - المامج تسمية الثاني القول على ويشكل 
أعلم.لف وا ذللن<، بيان بق ّكما معلوم، 

^^قيلست:

إلالهجرة بوآوامحم ونصرهم تعال لف ا ناعرهم مسضقين، مكة ي الومجترلن كان( 
قليلأكم إذ ^واذكروا ت بقوله النعمة هذه تعال لف ا ذكرهم وند اكوية، الدينة 

ورزثكمبممرْ وأيدكم فآواكم الناس يتخطفكم ان تخافون الأرض و ممضممون 
[.٢٦- ]الأنفال تشكروزه لخالكم لطييات اص 

اللعلةلجم ترية، جمامة السالمون وأصح التيوية اللينة ق الأمر استقر وعندما 
مجنكنئر شرعت آخر، محلورا تأخذ واككاليم( الشرعية الأحكام ودا>ت، والدولة، 

الزكاة.الأحكام تلك ومجن الكي، الخهد ل عنه الخدين( أجل مجا وصل الأحكام، 

.YtA/rكتم ابن تمم )١( 
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حديثهاكان اركاة ص تحدثت الي اس)ا( الايات أن ونجد 
أمراإما متعددة، مجواضح ن الزكاةؤ< يالفط; أدالها يوحوب الأمر ~ ١ 

السامة.للأمم يدلك ف ا أمجر عن إخيارا أو الأمة، لهده 
لكونهدا وق يل من ا،لانم؛ان ٌقاكم هو ؤ... تعال: لف ا ترل( الأول فن 
الزكاة..هوأتوا الصلاة فأيموا الاس ض ثهداء وثكولوا عالكم شهدا الرمول 
[.٧٨]الحج-

س..ها إلا تمدون لا إ.ماول بي مئاق أخدئ >ؤرإذ ممال: ثذ ا تول الثاني ومن 
[.٨٣- ]القرة الزكاة...ه وأتوا الصلاة »ؤواأ؛؛موا 

خلالمن واضحا ذلك ونرى أدالها، ووجوب الزكاة قرصية عالي اياكيد ~ ٢ 
التالية:القاط 

الأشهراسلخ >ؤإإذا يقوله: ايشرين يقتال اطلدينة ل الومجنين نمال لذ ا أمر ~ أ 
للكمنمال لف ا وجعل ٥[، - ]التوبة وجدتموهم..ه حنث اكركتي فامحلوا الخرم 

ثروط:ثلاثة قتالهم عن 

الشرك.من التوبة الأول: 
الصلاة.إتام الثاني: 

الزكاة.إياء الثالث: 

>ؤفإنتمال: ف ا تال الايمانية، الأخوة واسحق عن؛تال، ئ ذلك فل سن 
٠[،- ]التربة غفور ف ا إن سٍلهم لخالوا الزكاة وأئوا الصلاة وأتاهوا تايوا 
-]التوبة الدين..ه و يخوالكم الز؟اة وآتوا الصلاة واقاموا تايوا ^ن نمال: وتال 

١١.]

الأنتان)١( 
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عنالرمنرن بها يمتاز الي الظيمة انممات احد الزكاة أداء تعال ف ا جعل ~ ب
افقونؤال؛تعال: ف ا مال الأنفاق، وعدم اليد يمض ف ا وصفهم الدين ايانضن 

أيديهم^ويضون الروف عن وينهون بالكر يأمون بمض س بمللهم والتافقات 
رالومناتؤوالؤمحون ت بقوله ذلك يعد ١^٠-؛>^، تعال ف ا ووصف [، ٦٧— ]التوبة 

ويزنونالصلاة وشمون الكر عن ويهون بالعروق اعرون بمهن أولتاء بمضهم 
[.٧١]اكوبة- الزكاة..ه 
الصلاةرا وينييؤمنوا حتى للهدايأ احلأ الساجد عمار تعال ف ا بجعل لر ج~ 

الأخروايوم ف يا آمن من ف ا اجد مبممر وفا تعال: ف ا تال الزكاة، ويؤتوا 
الهتديزهمن يكونوا ان أولك نمى ه ا إلا يخش وب الزكاة وآي الصلاة وأقام 

[.١٨]التوبة-

فا تال مها، والأتمحلأف الأرض، ق المك؛ن أساب من ب الزكاة أداء — د 
بالعروقوأمروا الزكاة وآتوا الصلاة اقاعوا الأرض و ٠^١٠٣ إن ؤالاوأن تعال: 
•٤[ ١ - ]الخج الأعوره عالة ف و النكر عن ولهوا 

نالالزكاة، أداء عن عفلم مجهما شيء يلهيهم لا ليمانهم ق الصائنون االومجنون ه— 
الغدوبيها له ينح اسمه لها وئدكر ترقع أن ف ا أذن هوت >ؤو تعال: ف ا 

ولبماءالصلاة ام وإقف ا ذكر عن يع ولا نجارة تلههم لا رجات والأصال. 
[•٣٧- ]النير الزكاة•.4 

بميممن الأمر يلي لن أمر وهر ~ وملم عله ف ا صلى ~ الرمول أمن — ٣ 
من^٢[> تعال: ف ا تال مصارفها، ل وإنفاتها وجمعها، الزكاة الأمام أخذ بوجوب 
١[.٠  ١٢- ]التوبة ب..ه علهم وصل بها وتزكٍهم تهلهرهم صدقة أيوايم 
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الأموالأهل إل معاته يبعث أن — وملم عليه س ا صلى ~ هديه عن كان وتد 
يقرنهاأن لمالكها نإن _، الأموال بخلاف واكار)ا(، والزروع المواشي من القناهرة 

أيمحارأ(.أجزأه ه يفااغلاعرْ الأموال ولورق ه، يق

وسلمعليه ف ا صلى — ف ا رسول يعثه لما ~ عنه لف ا رصي ~ معاذ حديث ول 
للنرد أغيائهم ُن توخي محدتة عليهم امرض ف ا أن ااناعلمهم له: تال المن ل إ- 

يقراتهم")'؟(•
الصدقات>ؤإء—ا تعال؛ ف ا قال لها، المتحقون وأهلها الزكاة مصارف بيان — ٤ 

سلرق واكارم؛ن الرقاب وق قلويهم واالولمة عليها واس٠لتي واياك؛ن للفقراء 
٦[.. - ]التوبة ش...ؤ< ا س فريضة السيل وابن ف ا 

الذهبيكنزون ^والذين تعال؛ لف ا تال الزكاة، تاركي اب عقبيان ~ ٠ 
نارق عليها يخمى يوم اليم. بمذاب لشرهم ف ا سل ق يفقونها ولا والفضة 
[.٣٠- ]التوبة وظهردهم"-4 وجتويهم جإمم بها يكوى جهم 

بلفم محرا م فضله هن ف ا آتاهم بما يخلون الذين بحسلأ رولأ تعال؛ وتال 
[.١٨٠~ عمران ]آل القيامة يوم به بجلوا ما مثطوقون غم شر هو 

الزكاةأحكام مجن كئيرا نمتل ند تعال ف ا أن الماقة المدنية الأيأت ل ويالحقل 
هذهلحديث — م أعاللذ وا — ذلك من الحكمة ولعل التربة، محوره ق مانعها وعقاب 
حثأبل الأنفاق، وعدم اليد تبض منها والي أعمالهم، وتضح اد١ذةين عن المورة 

.y/.> اس زاد )١( 

وحاشية، ١٠٤للنروي!/امحموع أ/آ؟، الغي امملر؛ العلم. أهل ض خلاف محل المالة هف )٢( 
الربعالروض على تام ابن 

صا"؟آ.تخريجه سق )٣( 
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يلمزونولدين تعال: ف ا تال كما •مهم، الصدق ومر الاتفاق، عدم على الوتن 
محهمفيخرون جهدهم إلا بجدون لا والدين الصدئات و االؤ»دتي ص الطومن 

[.٧٩- ]اكوبة سهم...ه ف ا مخر 
الشهمن ذللث، فاعل يلحث، لما شأنها؛ ل الهاون أو الزكاة محع مجن تحدير ذللت، لمي 
أعلم.س وا ياياشن، 

علىيدل مجا تعال لذ ا كتام، ل ورد حيث، الأمة، بهذء خاصا ليس الزكاة رض 
وكلأويحوب!اهلة إسحاق ل4 ؤوو،و؛ا تعال: لذ ا تال الأمة، هذء غ؛ر على ترضينها 

وإفاما-لحيرات قمل إلهم وأوحيا يهدون أئمة وجعلناهم ١ الخ؛ن هاجعلنا 
[.YT'-UY]الأنياء الزكاة...ه ويء الصلاة 

تتعال لف ا نال بالزكاة، — وملم عليه لذ ا صلى — عيسى نييه تعال لذ ا وأوصى 
وأوصانيكن أيما ماركا وجعلي . سا وجعلي الكب آتاثي لذ عدا إلي ٠ؤت١ل 

[.UY-U.- ]ريم ه دمت، محا والزكاة إلصلأة 
أهلهيأمر كان أنه - والسلام الصلاة عليه - إسماعيل نسه عن تعال لذ ا وأخر 

وكانالوعد صادق كان إنه إسماعل الكتابه ق رواذكر تعال: لف ا تال بالزكاة، 
٠-٤ ]مريم نزضئاه ريه عد وكان والزكاة يالملأة أعله يأم وكان . ننارسولا 

٥٠.]

عنتعال لذ ا إخ؛ار الأمم ؤ، وورد ورمله، لف ا أنياء بعض عن إخ؛ار الواضع محي، 
بيمبماق اخذيا ؤولذ تعال: لذ ا نال الزكاة، بإبماء إمراثيل بي على الميثاق أخذه 
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وقولواوالا'ىن واياس القرش وذي لحسالا وبالوالدين ف ا إلا لأتمدون لمرايل 
[.٨٣- ]الغرة .ه الزكاة.. وأتوا الصلاة وألموا حفا لاكاس 

ووجوبوعقها، أسها على تأكد نيا كان من على الزكاة زض ول، 
بأمرها.الاعتاء 

:الموةوالدو-اأولا: 

اشابلوو ف، ا بإذن الأمان ويمه ويزيده المال يتني وأداؤها الزكاة إخراج 
—س ا رمحرل ذلك بجن وتد زكاته، محرج لر إذا الدنيا ق والزوال للتلف المال بمرض 

ممت،ما •فه: نحرج الميتة تقمه لا التال أن أخر عندمجا ~ ومحالم عليه ف ا صلى 
ُال...'ا)ا(.صدقآمجن 

حالمحن:من يخلو لا الدنيا ؤ، الزكاة أداء عن والمنع 
أخذها؛^ ٠٧١إمام على فمب عليه، وجوبها اعتقاد مع أدائها عن بمع أن ~ ١ 

أماالفعل، هذا عن لردعي مجنامحيا يراه تعزهرء.مما ؤ( الحق وللإمجام ذلك، على تدر إن مجته 
الزكاةبودي حتى يقاتل تإنه نمته مجن لخروجه •طه أط٠ا على الأمام يندر ل؛ إذا 

المقروضة.

ذلكعهر كان وإن علم جاهلا كان فإن وجربها، جاحدا أدالها عن أنبمع ~ ٢ 
الرتدين)آ(.معاملة وبمامجل الجحد، بهذا يكفر فإنه 

،٢٠٨٨رنم واكواضع المر اتماب باب، والملة، الر كاب ٢، • • \ ي/ لم مأخرجه )١( 
.٢٠٢٩رنم اكواضع، ي حاء مجا ياب والملة، الر كتاب ، ٣٣•٤/ رالزمذي 

. rrtloوانحموع ، Wiادني )٢( 
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هميرةأبي ض عنه، تحال ف ا رصي بكر أ؛ي زمن ل الزكاة أداء مع حدث وتد 
بكرأبر وكان وسلم، عليه ف ا صلى ف ا رسرل توؤ( لما ^1،،؛ ~ عته س ا صي ر~ 

الناصتقاتل كف ت عنه ف ا رصي عمر يقال الرب، من كمر من وكفر عته، ف ا رصي 
الأن يشهدوا محي الماس أتاتل ان "أمرت وملم: عليه لف ا صلى لذ ا رصول تال وتد 

فمال:لذ، ا على ائه وحبحقه، إلا ه ونفمجاله مجي عصم يقد نالها يمن لذ ا إلا إله 
عنانامنعوني لو دذ وا المال، حق الزكاة فإن والزكاة، الصلاة ين رق مجن لأتاتلن ف وا 

عمرتال متعها، على لقاتلتهم — وسلم عليه لف ا صلى ~ لف ا رسول إل يولونها كانوا 
يعرنتصه، لذ ا رصي بكر أبي صدر لذ ا ثرح قد أن إلا هر مجا ذ نوا صه؛ لف ا رصي 

•)١( الحق أنه 

تدكان ممن ءلرائن_، ارتدت — وسلم عليه لف ا صلى ~ لف ا رسول توفي، أن بمد 
ٌنفغا*^، الردة اعل وكان أسلم، 

عناهمالدين وهم أهله، وحاربوا وعادوه كله الدين عن ارتدوا مجتهم صنف - ١ 
الترب"•م، كم من "وكثر يقولن - عنه لف ا رصي - محريرة أبو 

نرضوأنكروا بالصلاة فاروا والزكاة، الصلاة يغ، قرنوا الأخر: والصنف - ٢ 
ووقتتنالهم، ل الخلاف ونع الدين هم وعولأء الأمام، إل أدالها ووجوب الزكاة 
عليهواحتج ونايلرْ ~ عنه لف ا رصي — بكر أبا فراجع ~ عته لذ ا رصي — لعمر الثبهة 

لف،ا إلا إله لا أن يشهدوا حتى الماص أتانل أن أمرت وسلم• عليه لف ا صلى اليي بقول 
حزالزكاة إن صه؛ لف ا رصي بكر أبو له فقال ه، ونفماله مجنير عصم فقد نالها نمن 

الصلاةإنام الشروط: بهده بالرفاء مجعلقة لف ا إلا إله لا تال مجن ومجال دم فعصهة المال، 

،yiy/t"انمح ، ١٤.آ/• ٣٩٩رنم الزكاة، وحرب باب، الزكاة، كاد_> اJاءاري، أخرجه )١( 
-٢ • رنم حديث ...، يبييواحتى الماص قتال الأمر باب الإيمان، كتاب ، ٥ ١ / ١ لم وم
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رضي— يكر أبي رأي صح—أ ~ عنه ف ا رصي ~ عمر عند اسمر فلما الزكاة، وإيتاء 
١(.على تايعه صوابه له وبان ~ عنه ف ا 

نمال:ف ا يمول - ممه لف ا رصي " بكر أبي عهد ق الزكاة مانعوا احتج وتد 
١[.٠  ١٢- ]اكوبة ٠^ وثنيهم تطهرعم محدقة يوافم ص ٩ 

بقلاعرْيقتضي وسالم، علمه لق ا صلى س ا لرمول خهياب هذا إن نالوا: حيث 
مقرؤلها.ممرمهذا على ويلزم صراه، الميتة يأخذ فلا عليه، اقتصاره 

يقال:بأن الشبهة هذه على والرد 
أوجه:ثلاثة على تعال لذ ا كاب ل الخطاب 

-]المالئة بالقوده اوفرا آمنوا الذين أيها ^يا تعال: كقوله عام خهلاب - ١ 
عاما.مها الخمياب جاء الي الأوامر من ذالئا ونحو ١[، 

حيث،فره، ذللت، ل يشركه لا وسلم، علمه لذ ا صلى بالني خاص خطاب - ٢ 
اللمل>ؤومن تعال: لف ا كقول النشريلت،، وعدم التخصيص على يدل محا الأية ل يكون 

وكقوله[، ٧٩- ]الاسراء محموداه مقاما وك يعثك أن مى لك نافلة به يهجد 
يك،حالمة يستكحها أن الم أراد إن للم لقسها وهمت إن مزمنة ؤوا٠راء تعال: 

.>،[.- ]الأحزاب الؤ،دتيه ون دص 
تمال:كقوله ولأمته، له عام ومو وسلم، عليه ف ا صلى للني موجه خْلاب ~ ٣ 
تمال:وتوله [، ٧٨— ]الأمراء •ه الليل■ غز إل الغمس لدلوك الصلاة وقم 
تحال:وتوله -٨٩[، ]اكحل الرجٍمه الشيaلان من ه يا فامصد القرآن قران >ؤفإذا 
أيهاا ^يتعال: وكقوله ١[، ٠ ٢ — ]الماء الصلاة..ه هم فأقمت فٍهم كنت ؤوإذا 

باخممارللخطايي المن سال( )١( 
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١[.- ]الطلاق سمن..ه فطالمس اكأء طلكم إذا الم 
يهأ..هومك-هم تطهرهم صدلة يواض محن ٩ تحال: تدك النوع سا دمن 

بحديأن السأدين أمر على ~ ومحلم عليه لذ ا صالي ~ لف ا رسول بعد القائم تعلى 
هولأنه — وسلم عليه ف ا محلى — لف ا لرسول الخ،طاب وتوجيه منهم، أخدما ق حيوه 

١(.أرائه) ما عه والنن لذ ا إل الداعي 
لذ١ رصي بكر أبو ~ لم ومعليه لذ ا صلى ~ لف ا رسول خليفة صنعه ما نهدا 
صلىلف ا رسول صحابة عليه أنره ما وهدا الزكاة، مع على العرب من أصر صه،.ممن 

شانهمق الأمر عليه اسه مجن حتى ثالم، على معه أجعوا الدين وملم، عليه ف لا 
مجعفإذا الاجاع، يجواصع مجن الزكاة عن السع؛ن ثتال صار ولذا عه، لف ا رصي ّىدعر 
يدنعومارآ(.حتى تنالهم الأمام على وجب وأصروا دسها وأبرا الزكاة جع أو واحد 

نهرامتهم توخي فإنها وجوبها اعتقاد مع بها بخلا الزكاة أداء منعهم كان إذا أمجا 
بدلك)؟(.يكفروا ولا 

الزكاة،مجُع ببب تئع عامجة عقوبة عن ~ وملم عليه لف ا صلى ~ البي أخثر وتد 
مجتعراإلا أموالهم زكاة يمنعرا •••ول؛ عنهما•' لف ا رصي عمر بن لف عيدا حديثا ففي 

لريمعلروا")؛(.الهائم ولولا الماء، مجن القطر 

.y-t/y)ا(ُعالمالمن 
ْ/1آم.للودي امحمرع )٢( 
. ٢٩ ٧٣قام اين حاشا مع الربع الروض )٣( 

•٢٠ص• )ا(سءث،ءر؛بم 
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الفوطوالآسمْ::تاسا
تعال:ف ا تال الزكاة، أداء لتركهم دالويل)ا( الشرين تعال ذ ا توهمي لقد 
٦-]نملت كاروزه هم وهم الزكاة يوترن لا الدين لسرض. ووويد 

]٧

ؤ،جزاء ولا اط حيرجون لا لأنهم الزكاة؛ أداء من تهم ^الآخرة دكمرمم 
كين(الإمحلعام ويلن والجزاء بالحساب التكذيب ض الارتباط تعال ف ا بين وتد محلهم، 

علىبجض ولا انبجم. يلغ الذي فذلك , يالدين يكذب الذي ؤأرأيت< وله: تل 
\-T{.]الماعون الكن...ه ضام 

العذاباتحقانهم أسباب من أن تعال لله ا ين الخانة وسورة المدثر سورة وي 
مقرق ملككم ؤ،، تعال: لذ ا تال ذللد، هملى حفتهم وعدم المكئن إمحلعامهم عدم 

اوكنالخام؛ن. •ع نحوض وكنا ايك؛ن. ضم لك ولر اسمن. س للذ ل! الوا ق. 
الجممثم سوه. وخذوه تعال: ونال ٤[، -؛ ٤٢]المدثر الديزه محوم لكلب 

السليملذ يا يوس لا كان إله • فاسلكوه ذراعا بون ذوعؤا سالمين ق لم صلوه. 
^rt-Y.]الحانةرم..ه هها الوم له فلمن المكي. ضام على يخض لا و. 

ماامتثال لتركهم الشركين لهؤلاء العياب استحقاق همن إ-محبار الآي١ت عدء نفي 
العذابمجن نوعا استحقاتهم عن الإخبار وورد الزكاة، أداء منه والذي يه، تعال لذ ا أمجر 

فا صمحل ل يثفق وب بخل من لكل عاما ورد العذاب وعذا العنلم، الركن عذا لتركهم 
العذاب؛مجن يوع التقيين إنفاق عدم قنميص وورد يه، يخل الذي المال هذا كان أيا 

لجيل ؤلنا التمع، وعدم ال الفعليهما بجثي ولا همليهل يثغ لا ~ غالبا ~ لأنهما 
لحما.الشديد الحب مجن التفرس 

انقلرصا'إ٢قعرء. إل بمل أن خرماتل أريمض الكازنه يهوي حبمم وادل الول: )١( 
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محمد،يا نقرل; رغاء، له رنته على بحمله بممر يأتي ولا نلغتا، ند شجا، للث، لا 
ندشمتارا،,شيقا، لك لاأملك نأتول؛ 

—والقمة الدمب — الممدين إماق، عدم نحمسص >يه ورد الذي الثاني النوع وقا 
سلو يمقولها ولا راكضة الأم، يكنزون ؤ...والأين تعاون توله نقرأ بال،وداد_،، 

اههمجبمبها يكوى جهنم نار و علمها يحمى بوم . ألم بمذاب لشرهم ف ا 
]التوبةكمم ما فدوقوا لأنفكم كرم ما محيا وظهورهم وجنوبهم 

.{To-Ti

مات وملم عليه س ا صلى ف ا رّرل، تال تال• ~ عته ف ا رصي ~ هريرة أيي م، 
لهعفت القيامة يوم كان إذا إلا حقها فيها يودي لا فضة ولا ذما هاحج، مجن 

كلماوظهره، وجثه جبه بها فيكوى م، جهننار ؤ، عليها تاخمي نار، من، صفاتح 
فقرىالماد، بين يقضى حتى سة ألف خمسين مقداره كان يرم ؤ( له أعيدلت، يردن 
الار")مآ(.إل وإما الجة إل إما ميله 

،YIV/t"اكح ١، ٤ . ٢ رنم الزكاة، مانع إنم ُاني، الزكاة، كاب الخاوي، أخرجه )١( 
.٢ ٤  ٤٧رنم الإل، زكاة مانع باب الزكاة، كاب ٢، ْ/أ 

باياطلاكاص أمرال ليأكلود والرمان الأجار س كيرا إن آمرا الذين أيها ويا الآ،ت: مذ. صدر )٢( 
الدينذكر من - أعلم ف وا - فالحكمة الأية، .ه يكرون.. والذين ف ا سل عن وبمئين 
أربابوملي والناد الياء على عالة الخاص أن رالريان الأجار بمد وانمة النمج، يكرون 
المارك:اين تال كما الخاص، أحوال فد<ت، عولأء أحوال ندت، فإذا الأموال، 

ورمالها■رء واحار اللولث إلا الدس أند وعل 
. T٣٠/• كم ■دءا؛ن 

 )Y"( لم مأخرجه •/yالمنن والمهئي ، ٩٨٧رنم الزكاة، مانع إثم اب بالزكاة، كاب ، ٦٨
زكاة..مال كز فيس الوعيد من ورد  ١٠بامأ، الزكاة، كاب ، ٨٢/٤الكلركا 



—عمر ين ف ع؛دا تال نكص، تولى لا الذي هو يالعذاب عليه التوعد الكر وهذا 
كرهامن واكدة...ه اللما يكنزون ^والدين تحال؛ توله ؤ - عتهما ف ا رصي 

اطهت س ا جعلها أتنك نلما الزكاة، تنزل أن نل هذا كان إتما له، يويل زكاتها يوذ فلم 
للأمال)ا(.

صساسظيص،ء;:ى 
بعدهجاء لن عام أمر وهو ~ وسلم عليه ف ا محلى معدا رمحوله تعال  ٠٥ا أمر لتل 

تهلهرهم ٠٧صد؛أهوالهم هن >ؤخذ تعال: ف ا تال الأمجوال، من الزكاة أخذ رجوب ب- 
-مأ.ا[.]اكربة بها..ه وتنكهم 

وانحردهللمالل معلوم حق أموالهم ق ^والدين، المْنغ،: عن تحال وتال 
[.Y®-Y،]العارج 

بهيمةونشل والفضة، الذم، من ااع-ين تشمل ة، عامالأتن ل ائال فكلمة 
ذلك.ونحو والأعناب الخيل مجن والزروع المات وتشمل الأنعام، 

ويملكيقتنى ا جمكل على أطلق ثم والفضة، الذهب مجن يملك ئا الأصل في، غالال 
سالأءيان)أ(.

للأصنانه وتحديد لأنواعه إيضاح الكريم القرأن ل ورد ائال للقفل العموم ومن.ا 
لكماخرجن-ا وتما يتم ك ١٥يات هن ألفقوا أمحوا الذين أيها ^يا نمال: اف قول 

لالقرة-م\ا-مآ;أ.هنالآرض...ه 

yu>/t'اكح ١ ٤ ٠ ٤ رنم بكر نلص زكى أدك، محا باب الزكاة، كاب الخاري، أخرجه )١( 
.يايالرباا/ا"اا")٢( 
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ب:الأنفاق بجب محفضن عن إمحار الأيت هذه نفي 
را(اوالفضة الذمب مه يمحل همام، لفظ ماكستمه يات ؤس الآرل،ت 
والفضة.هب الوإل راجعة لأنها التجارة؛ قيه ويدخل الكب، من نهي والماشية)؟(، 

لذينتعال؛ ف ا تول، ل والفضة الذمج، التدين زكاه أداء على التاكيد وجاء 
[.١٢٤- ]اكوبة ذب ا سل ق يمقونها ولا والمضة الذهب يكنزون 

والأشجارالبات أنواع بماول عام لفظ الأرضب٠ مجن لكم حتا أخر ؤومما ء• 
منهااتلة الموالجواهر المعادن مجن الأرض مجن بتخرج ما ويتناول، والثمار، الزروع من 

والصلبة.

إذاثمره من >ؤكلوا تعال: توله ل والثمار الزروع زكاة إخراج ض الم، للرد 
١[.٤ -١ ]الأنعام حماله يوم حقه وآتوا أم 

أهلمن قرض يها امجتدل وتد والخمار، الزروع ق الزكاة إيجاب مح( عامة الأية فهده 
استغلاله مبينمي مما مره، أو ءل٠امجا الأرض، تنبتا مجا كل ل الزكاة إيجاب على العلم 

الأرض)"؟(•
ذلك،ونحو والشمر كالحنْلة الحرب ؤ( الزكاة وجوب إل العلم أهل أكثر وذما 

ةمخدون فيما لس ومحلم: عليه ف ا صلى الثي لترل، ويدخر)؛(؛ يكال، ثمر كل ومحا 
صدتة"]ه،,أوص 

ا/؟ا"ْ.اينكم تقم )١( 
جا-0.والنوم اكرض )٢( 

١ّ ١ U/. القرطي ر-ضير ، y/t-البرط )٣( 
المرءل'ا/لإ.ي/ْْ،الغي )٤( 
الغتع، ١٤٨٤رقم ميقة، أوسق خمسة لون فبما لبمس باما الزكاة، 'هام، الممحاري، أخرجه )٥( 

Y-o 'Ir ، وسلمwt-Zy ،" ٩٧٩رنم الزكاة، 'محاب .
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يرسنما نجب إنما الأرض من الخارج زكاة أن على دليل الحديث *ذا ص
ونحووالخضار اكواك من يدخر ولا يكال لا ما دون والثمار اي؛وب من ويدخر 

عروضزكاة مها إن ٠ الزكاة مها نجب لا الي الأصناف محده ق تاجر يإن (، ١ ذلك) 
التجارة.

فعاءتبجمل، الذكر مذا لكن تعال، ف ا كتاب ل ^كورة الزكوية فالأموال 
لهالزكاة مه تجب الذي فالمال ووثا، وصفة تدرا وتفصيله وإيضاحه ذلك بسان المنة 

شروط:

لمولزكاة؛ الشخصي للاستعمال المنمي المال ق فليس ناميا، يكون أن الأول: 
.٢٢)صدنة وغلامه فرمحه ل اللم على ليس وملم: عليه لله ا صلى اليي 

عرمما ذلك ونحر اث والأثالخاصة والمارة واللص أكن المي الزكاة تجب فلا 
المقصردإذ للماء، نابلا يكون أن المامجي بالمال والمقصود الخاص، للاستعمال مجعد 

لهنماء لا الذي المال ل والايجاب المال، نفاد إل يودي لا وجه على الفقراء مواساة 

التززم(.مجرور مع ذلك إل يردي 
ذلك،ونحو ا، رعنأو عارية يكون لا بأن تاما، ملكا له مجلكه يكون أن الثاني: 

١[،٩ - لااذاريات وامحروه للمانل حق اعوالم سالت لله ا نول ذلك ودليل 
٠٤١• ٣ — ]التربة تطهرهم..ب< صدقة أموالهم س تعال: ونوله 

.y/؟y >؛(ّعالمالن 
 )Y( انمح، ١٤٦٣رنم صدنة نسه ق الملم على لمس باب: الزكاة، كاب الخاري، أخرجه

rYi/r ، وملمtu<»/y ، ٩٨٢رنم وفرّه، ءد0 ق المم عر زكاة لا باب الزكاة، كاب.
.ا/آعأالحفي الهمام التدبرلابن كح )٣( 

٣'



تمليكمها والزكاة اللكيت، تفضي الأصالة وهده إليهم، المال تعال س ا أصاف فقد 
يملك.لا ما ان الأنتئك وكيف الزكاة، أعل من ونحوم للفشر 

حرل- كاملة محنة الزكوي المال لهذا ملكه على -ر أن الزكاة شروط من الثالث؛ 

حتىمال ل زكاة "لا وملم؛ عليه ذ ا صلى التي لتول ملكه، ل يزال لا وهو ~ كامل 
•الخرل)ا( عليه بحول 

بهيمة~ الماشية ل خاص شرط وعو ٢(، ذلك) اعتبار على العلم أ"بدع>أهل وتد 
حصاده؛عند ه فزكاتوالثمار الحبوب من الأرض مجن الخارج وأما والتقيين، ~ الأنعام 

١[.٤ ١ - ]الأنعام حمادْه يوم حقه »ؤوآوا تعال: ذ ا لقول 
لمولالزكاة، ليه بجب الذي المال باختلاف يختلف ومحو انماب، بلوغ الرابع؛ 

دونمما ولمس الأبل، مجن صدتة دود خمس دون مما "لمن وملم؛ عليه ف ا صلتم، الثي، 
)٣(.صدتة أومحق خمسة دون فيما وليس صدتة، أواق خمس 

ذلكدون وما اربمون، والغنم ثلاثون، والقر خمس، الأبل الأنعام؛ بهيمة نماب 
فيه)؛(.زكاة فلا 

أكره،أو الحول ينفسها الكلأ ترعى الي وص مائمة، تكون أن أيضا فيها ويشترط 
إلأربعتن كان إذا محانمتها ق الغنم صدقة وق، وسلم؛ عليه س ا صلى اليي، لقول 

ماجهوابن ١،  ٠٧٣رقم السالمة، زكاة ق باك ازكاة، اب كت، Yf-ZYداود أبر أخرجه )١( 
الغلملإرواء الألماني. ومسه ، ١٧٩٧رنم مالأ.... اطاد س باب الزكاة، كاب 

■Y،>i/Y.

 )Y( ٢١ابري'ا/اكح .

أتله.وعدا النهاب، اشتراط بيان التمرد وبما الأنعام، بهيمة زكاة مميل مرمع هذا لص )٤( 
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شاة...")١(.ومائة عشرين 

اكعارة.عروض زكاة نفيها كعارة اعدها وتد سائمة، تكن لر فإذا 
و_يناتفاق محل وعر ؛،، Jkjjjمثقالا عشرون - والفضة الدب - النقيين ونصاب 

عشرينكل من بأخي "كان عنهم: ف ا رصي عمر وابن عائشة لخديث سم، اض 
دينار")٢(.نصم دينارا 

مما"ليس وسلم؛ عله ف ا صلى الرسرل، تول عله والدلل للفضة، درمحم لماتتا 
صدتة")"؟(.أواق خمس دون 

ذا رصي - اللث حمبن أس حديث وق درهما، أربعون وهي أونة، جع وأواق؛ 
إلايكن لر مإن العشر، رع درعم ُامح قا الرنة وق ••• الصدقات؛ كتاب ل ~ عته 

ربها")؛(.يشاء أن إلا شيء فيها فليس ومائة تحن 
ُالتالي:يكون ايُاصرة ياكامحس التقيين نماب ومعرفة 

جراماتوثلاثة الجرام، ونمق جرامات ثلاثة لين يراوح بالجرامات الدينار وزن 
مجنوثلاثة وحرامجين الجرام وثلث، جرامجتن بئن يراوح الدرهم ووزن الجرام، أرباع وثلاثة 

داودوأبو  iVwIxالمنح ١،  ٤٠٤رنم الغنم، زكاة باب: الزكاة، كتاب ااخادي،، اخرجه )١( 
الأنه على دلل ب الخطايي: تال ١،  ٠٦٧رنم ١^^؛ زكاة ق باب الزكاة، كاب ٢، ١ Y/؛ 
. ٢٢آ/اافن ممال؛ الإبلوالغر. j وكذلك مها، الملونة ئ، زكاة 

راادارتط_تي، ١٧٩٠رنم رالغب، الورق، زكاة باب الزكاة، كاب ، ا/؟٢٣ماجه ابن أخرجه )٢( 
المللإرواء الأل—اتي. وصححه وااررؤ،، النهب زكاة وجرب اب بالزكاة، كناب 

٢٨٩/٣ .

■ي نمق )٣( 
داودوابر ، ٣١٧/٣المتع ، ١٤٠٤رنم الخم، زكاة باب الزكاة، كتاب العاري، أخرجه )٤( 

iXrrIx  ١  ٠٧٤رقم اياية زكاة ق باع الزكاة، كاب.
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ضربحاصل جراما، سمن بالخرامات؛ الذهب نماب مصح الجرام، من عشرة 
حاصلجراما، وسغ، أربمماتة اكضة ونماب ونمق، جرامات ثلاثة ي مثنالأ عشرين 
الخرام•م، عشرة *>، لثلاثة جرامن j، درهم ماتم، صرب 

حظمن ب لما بالجرامجات؛ والدرهم الديار وزن ؤ، الأتل ترجح على ياء وهذا 
الدمحأ)ا(.الفقراءوإبراء 

محايس لطم• عليه ف ا صلى اش لتول أوض(؛ خمسة والثمار الزروع ونصاب 
)٢(.صدتة أومق خمة دون 

الأُْلارءلري-ق عن كلمة، يدون يمي كان إن العشر، إخراجه ااواجِا ومقدار 
عليهف ا صلى التم لقول يكلفة؛ يسقى كان إن العشر وتصم، ذللشر، ونحو والأنهار 
(.١٢)العشر نمق، يالسانية سقي ومما العشرر، والغيم الأنهار سقت، "وتيما وملم: 

بالجرامجاتومفدارء صاع، ثلاثمائة الصاب فيكون صاهماز؛(، سون والوسق 
يزنوالمد أمداد، أربعة يساوي اع الملأن ٠(، جرام) كيلو وسبعون وخمسة ستمالة 
قجراما تأن وّاتة مخصرب حاصل الصاع فيكون حراما، وسمحن خمسمائة يالجرام 

ةمخوالثمار الزروع ونماب كيلو،  Y,Y0أي ، ٢٢٤.- ٤ X  ٥٦٠أمجداد أربعة 

""YjY•"؟،؛®•التماب: فيكون صاغ،  ٠١٢ ٠ ا ٠x٦•صاعا سترن والرمق أوصق، 
كيلو)ْ(. ٦٧٠

)ا(كٍفركياماسصآأ.

وال—همي، ٩٨١رنم انمثر، مغ_ا أر العشر ب ما بام، الزكاة، 'محام، "، Wo/vلم مأخرجي )٣( 
الأرض.أخرحت، فبما الميتة تدر يام، الزكاة، 'مماني، ، ١ ٣ • / ٤ الك١ركا لمنن اي 

.ywlrالباري نح يالامماق،، ومدا )٤( 
.)ْ(كٍفرمسماس،بما
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:-يصاإدا//فىسك 
سانهاالظسم المران اهتم الي الجوانب من هام جانب الزكوية الأموال مصارف 

أينولكن غيرها، أو يالتوة إما متيسرا، يكون هد الأموال جع لأن وذللت، وإيضاحها، 
—نه بحمل الذي الجانج، هو هزا مها؟ التقيد ومجن تصرف وأين الأموال مده ترصع 

افلمن اد الازديj ترغب - ف ا رحم من إلا - فالقوس والازاط، اكفريط - غاب 
ذلكا لنمهرمما النفوس، من كتم على بميْلر والئربين الأتارب ونقع ءلرمح،، أي عن 
المال.ترزح ق العدل عدم إل 

وأنالزكاة، مجال مجن يعطى لأن أكثرهم المال لأخي الستحقين غير وهؤلاء 
وهكذاومل، رصي أعطي وإن وجزع، سخط ذلك من منع فإن منه، بشيء يخص 

لروإن ومكنوا، رضوا الميتة مجال من أعملوا إذا كانوا فإنهم الم؛انقين، بعض حال كان 
مجتهت~ وملم عليه س ا صلى ~ ف ا رمحول على وعابوا وجزعوا، مخهلرا مجتها يعملوا 

رضوا ١٠٣أغطوا فإن الصدقات j يلمزك ص ؤو،دهم تعال: ف ا تال لالصدةاات،، 
[.٥٨- ]الربة يخلوزه مم إذا مها نملوا ب وإن 

—ف ا رمرل على الماغقين ة الجهالهؤلاء اعتراض وتعال صبحانه لذ ا ءف_، وقئ 
تولهعن ار بالإخيالث، ذللذ ا ءم_، الصدهان،، محال نعته ل - وسلم عليه لذ ا صلى 
تعال:فقال لأحد، نمتها يكل لر وأنه المال، هذا تسعة تعال 

الرقابوو قلوبهم والمؤلفة علها والعاملن والساك؛ن للفقراء المدقات >ؤلءا 
-]التوبت طه علم ف وا ف ا ص فريضة السل وابن ف ا ميل وو والخادمن 

٦٠•]

لمبحل يلا عليهم، وفرصه عباده به وألزم به حكم تعال، ذ ا مجن حكم الشيم فهدا 
هداأن للناس إعلام والحكمة العلم بصئ-تي الأية هذه تعال لذ ا ختم ول مخالفته، 
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منبمطتته يرجى ممن واكب الحاء أصحاب س الإسلام ي دخل من نعطى 
نالغمْ، على وتآثحو* الإسلام، ومدحه للمسسلمن وإعانته وتاته لبمانه مرية الزكاة 

كانوانرم مم ^١^١٥٠ توك: ل - ا عنهف ا رصي - هماس بن ذ همدا 
فا صلى ~ ف ا رسول وكاد أسلموا، ند — وملم عليه ف ا صلى ~ س ا رسول يأتون 

خيرامجتها يأصابوا الصلتان من اءءلاعم ،إذا الميتات، من لهم يرضخ — وملم عليه 
)١(•دُر'م* عارم ذلك غم كان وإن صاغ، دين مذا نالوات 

انسسن اكركتن، مجن إسلامجه يرجى مجن تلويهم الولفة سهم مجن كذلك وسلى 
بمأليكن ب ~ وسلم عليه ف ا صلى ~ ف ا رسول أن ~ صه ف ا رصي ~ مالك ابن 

مجنجين بئن كنهر بثاء له نامر ناله رجل تأتاء تال: أءهلاْ، إلا الإسلام على شينا 
يخشىمجا ءعلاء بملي معدا تإن أسلموا ترم يا تئال؛ ترمجه إل ترم ^ ١٠الميتة، ساء 

اكاةة")'آ(.

محنلم؛ن العلى العام بالنفع يعود تيما محلا٠رة السف هذا إءهل١ء ؤ؛ والحكمة 

مريةمحن الهم الي،وعة إل الراجعة الملحة ،ع الضررمحهم، وينع وكرتهم تنوينهم 
الإسلام.ل وترعييهم لبمانهم 

مجنتلوبهم الرلفة ~ لم ومحعليه ف ا صلى ~ ف ا رسول بملي كان ما وأكثر 
—ذ ا رمحول اععلى هوازن أموال من حنن يوم عليه ف ا أناء نمدما والفيء، انميمة 

رجالاأعطي "ناتئ لقال؛ الإبل، مجن المائة قريش مجن رجالا - وسلم عليه ف ا صلى 

)ا(-دماءنجر،رأا/ماآ.
-وملم علمه ف ا ملى - ف ا دّول محتل ُا اب الخمائل، كاب ، ١ .٨ /٦ ٤ لم مب )٢( 

. ٢١ ٦/٤الذي ، ١١٢ْ.رقم أخمد، والأمام ، ٢٢٣١ رنم لا... سال نط. تجا 
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عهدبكفرأتأكهم'')ا(.حيض 
كانواوإن مملحا، إعطائهم ي كان ما متى بمطونه يافا، تلويهم الولفة ومهم 

فا صلى ~ اسي أعش لهد وتآهدْ، دُْربم الأملأم أمر بإعطائهم استصلاحا أنماء، 
الأملأما ونشالفتوح عليه ف ا نتح أن بمد تلويهم الولعة من أعملي مجن ~ وملم علته 
مصالحةعليه يترب ولا الهم، لءهلي حاجة للممالمن يكن لر إذا أمجا ٢(، أهله) وعر 

الالزكاة، من الولفة إعطاء — عنهما لف ا رصي — وعثمان عمر ترك تقد ٠لا٠ر٠ 
،.IpIلذ وا إليهر"آ(، الحاجة لعدم وإمما لسقوطه 

تطسمحي 
بهم,تعلق ءمالح ز الزكاة تصرف الدين الزكاة، أعل مجن الثاني القسم أول عدا 

طرشن;عن وذإاك والرقا، المرئية مجن رقابهم تك عي عنا والملحة 
يمإليه يوليه اثال مجن مطير على سيده كاتبه الذي وهر مجنهم، الكاتب إعانة — ١ 

رتبته)٤(.بمدر الزكاة من نعهلى ذلك، بمد بمت3، 

زخئرا مه وعلموا أراد مجن ك3 رتقهم مجن يكاتوا أن السلمين ذ ا أمر وتد 
لفا نال عنهم، والخفيف ولءاJهم كذلك وأمرهم أمجوره، وتصريفا صلاحه 

ضرايهم عانمم إن فكاتومم انكم أيمعالكث ثما الكاب ^والدين تحال: 

.٠٩رنم الإسلام، ض مُهم الولية اء إءْلباب الزكاة، كاب ، UT'T'/yملم أخرجه )١( 
. rrsliللمد ، ١٢٦٩٦رنم والأمام 

جرماين شم )٢( 

. ٣١؟/٦ ادني )٣( 
. ٣١؟/٩ رايني كم اين ممحر )٤( 
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•[ ٣٣- ]النير آئكم--ه اللي ف ا ض ص وآوهم 
جلياذلك ويفلهر وماليال4، الرق من للحد سعت الي الثربمة هذه محامن من وهذا 

أوأصلا إما فها الرمة إعتاق جعل تعال لذ ا صرعها الي الكقارات مجن كمحرا ن أل 
نمنماتهم من يظاهرون >ؤوالدين النلهارت كفارة ل تعال لذ ا تول ذلك فن محرا، 

٣[.- ]امحادلة هماّا.ه أن ئل س دقة كحرير قالوا لما بمودون 
امإطمفكقارص الأممان عمدم بما يواحدكم >ؤولكن تعال: الذ تول اكمحر ومجثال 

]المائدةربة..ه تحرير أر كسوتهم أو أهلكم تضمون ما أوسط محن اكتن معشرة 
-٨٩.]

نكرنأن يدون ابتداء، وتعتق الرئة، كشري الرتاب، الزكاة يعتق.بمال أن ~ ٢ 
وندجوازه، على يدل الرةابه ^^١ ت*الت قوله وصوم ١(، للمد) السيد من مجكاتة 
العلم)'آ(.أهل مجن كمحر وعليه ومره، عنهما، ؛ذ ارصي عباس اين إليه ذهب 

الأيةجعل الرنة إعتاق ق الوكاة س الأنفاق /اهية إل اسم أهل مجن ذُب وص 

ف،ا رخمه جرير ابن ذللث إل ذمب وكن بالكاف، خاص الرناب ؤ، أن إل العلم أهل بمص ذهب )١( 
ممععبه رجع ند الخالة عذء ل نكرن للمحق، ف الولأ، يكون عكامة بدون الاصايا بأن ذلل؛، وأيد 

.٣١ا/لأ ٤ جرير ابن تسر الحالة. ءذ» ق الزكاة ينع جحان يجوز فلا زكاته، سج، الديا رض مجن 
أن- الزكاة ص الإمحاق، جواز أي - الذهب عذا ينوي "ومما ; ٦٣٨الأّوأل كتابه فيأ محي أبو تال 

يلحمهج؛اياُتح يجئ أد أيضا يؤمن لا فإنه بالولاء، عينه ههرابثه إله يصير أن عله خيم، ؤإن الحق 
علىأو أبويه، على الرجل صلته يكر• أن هذا بجز ل( لن ويتغي بالآخر، أجلهما نكون ءتل،ا، ونونه 

ام.الهرامثج". ل انملي إل الميتة نرمح العش، -ممون أن خ؛غة أترباثه ص احد 
تحقلاممال لأنه ال،لين؛ مال ليّنه يكون الحالة هد• ؤ، الولاء أن إل العلم أهل بحص ذهب يند 

.الغيل. وارث لا ص مال أشه له 
. ٦٣٧مد لأبي والأموال ٤\ا\\ص جرير ابن مم )٢( 
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لفاءدم'ءم)ا(•عن العاجزون المدينون والمرادبهم: 

أفضلمن ال—تن ذات وإصلاح ال-ين، ذات لإصلاح امتياز غارم ت نوعان وعم 
وتال١[، ~ ]الأنفال وبكمب< ذات وأصالحوا ف ١ >ؤفاتةوا تعال: ف ا تال الأعمال، 

بمتنإصلاح أو معروف أو بمدلة أمر من إلا نجواهم من كم و خ؛ر ،)لا تعال: 
أخويكم OHهصاحوا إخوة ااإو،ثون  ١٥^]تعال: وتال ١[، ١ ٤ - ]الماء الاس..ه 

]الحجرات-.١[....ه 
يئنللإصلاح ه ينفعي ي~ وملم عاليه ف ا صلى ~ ف ا رّرل كان وقد 
صلى— ف ا رمحول خرج شر، بجنهم كان عوف ين عمرو بي أن يلغه نعتدمحا الخمماء، 

_)Y(.أناس ل ينهم بملح - وملم عله ف ا 
وسلم؛علمه ف ا صلى ذ ا رمحرل تال تال: ~ عته ف ا رصي — الدرداء أبي وعن 

قال:ف، ا رمحول يا بلى نالوا: والميتة؟ والصلاة الصيام درجة محن بأفضل اخمكم "ألا 
الحالمة")-؟(.م ذات وناد ابين، ذات إصلاح 

وتحوتربمغا أو كسلت-ين جاعا بخن ينع بان المن ذات إصلاح ل الغرم ويكون 
علىصلحهم ويتوقف والخاوْ، الثحاء سها وبحدث وأموال، دماء ل تشاجر ذلك 

عرصاإليهم يدفعه ذمته-عال في، ويلتزم ينهما، بالصلح الرجل نتومحط ذللث، يتحمل مجن 
نحمللكه عقليعا، معرونا أتى قد فهدا ينهم، فيا والحقد العداوة نار ليهلفئ يتهم عما 

و/؟؟؟.الغي )١( 
لنمبه' ينزل لأمر الصلاة ل الأيدي رنع باب الصلاة، ن الممل كاب الخاري، أخرجه )٢( 

إذابهم بملي من الجائ تنديم باب الصلاة، كناب ، ٦/٣١ ١ وملم ، AU/rاكح ، ١٢١٨
.٤٢١-اخرالإمام...رنم 

والترمذي، ٤٩١٩رنم افن، ذات إصلاح ن، اب بالأدب، كاب ٢، ١ ْ/لأ داود أم أخرجه )٣( 
.٢٠• ٩ رنم المن، ذات إصلاح باب التٍامة، صغة كاب صعح، حن حديث وتال: ، ٠٧٢!/
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;كسلإه :

عامماْ غإن _"، ا سل "ؤ، تحال ف ا إل أضيف وإذا الطريق، اللغة: ل المط 
وأكثرات، الألاءوأنواع والنواغل الفرائض أداء من الخم، من ف؛ه ا أُر مجا كل بمادل 

قاكسيقامن بجب ف ا ^10 نمال: س ا تال ضادرا،، ف ا سيل ل استعمال 
ها أن واعلموا ف ا مإٍل ل ؤوJاتالوا نمال: وتال ٤[، ~ ]انم—ف صفاه سٍله 

٢٤٤.]

الالممحت ُن معلوم حق لهم لمس الذين ف، ا سل ل القاتلود الغزاة بهم؛ والراد 
داخلمر به متغن نهر للعيال تفرغه نثل؛ر المال محت من رزق ل كان نمن يأخذونه، 

اكثل)م.يا حمل 

مجاوجميع والعتاد، الملاح شراء مجن الأعداء، تنال على به بموون مجا تيعهلرن 
اطربدس أوْ س امتشنم محا فم >ؤواعدوا بها: ذ ا أمجر الي القرة إعداد مجن يلزمجيم 
أغباءكانوا لو وحتى ٦[، • ~ ]الأنفال وعدوكم...ه ه ا عدو يه توهمون اخل 
"لاوسلم: عليه ف ١ صلى الرسول تول لذلك ويدل المهم)"؟(، ذللد مجن يعطون *إنهم 

لرجلأو لغارم، أو عليها، لعال أو ف، ا سحل ل لغاز لخمسة: إلا لغي الميتة تحل 
كينالمفأعياها المكين على نتصدق مجسكين له كاد لرجل أو ، ٠١١استراها.،-
•للغي")أ( 

.أ/ا-ْارامحر ا-يدبث ريب واكهايأل ، ١٣.٨^التاصس )١( 

.T\\lrتام ا؛ن حالة مع الرج والروض ، r-vn/Yكمحر اين مر )٢( 
. ٩r٦٦ارالغي غ/ْخا، يرالترض )٣( 
١، ١٣٠رنم غي ومر انميتة أخن ل يجوز من ياب الزكاة، 'محاب ، yaa/tداود أم أخرجه )٤( 

الألماني،وصححه ، ١٨٤٦رنم انميقة له نحل س ياب الزكاة، 'محاب ، ١/٣٣٩ محاجه وابن 
.٣ • /٨ ١ داود أيي ض ممح 
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بلشط، يالجهاد يختص لا ف" ا سل "ق سهم أن إل المرين بمص ذب وتد 
عمارةمن والحقر البر وأعمال القربات وأنواع المسلمقن محصالح ساتر يشمل عام هو 

ممابحمر، لا مما ذلك ونحو الوني وتكفغ، الجور وياء التشفات وإنشاء الساجد 
السالمين.ءم|الح عموم نحتا يدخل 

كلعلى اللغوي يدل.مماْ وأته ف" ا سيل "ق لقط عموم إل ذللئ، ه واستلوا 
١(.وثوابه) ف ا رصا إل يوصل طرمح، 

وصربمتهف ا دين لتمرة الاماث، على ذ" ا سل "فير العام العني تصر والصحيح 
يمرقإنما الآءللأؤ( عد لذا' ا سيل "ل لفنل لأن ٢(؛ أعيانه) بقتال لعاده شرعها الي 
إلاالجهاد إل يمرق ف ا سيل ل ذكر من الكريم القرآن ل محا كث »إن الجهاد، إل 

الزكاةولأن به، إرادته الذلاهم لأن ذللي؛ عاى الأية هذه ل محا بحمل أن سب اليسير، 
والغارمجتنالرتاب وؤ، والساكتن كالفقراء إليها محتاج صنفن؛ أحد إل تمرق إنما 

لوالغازي تلويهم والولفة عليها كالعامجل السالمون إليه بحتاج من أو ديونهم، لقضاء 
الجن)"؟(•ذات لإصلاح والغارم لذ ا سيل 

بهذالأنه ذللث،؛ ل داخل فر الح المسمذه عموم ن( إماتها جواز من ذكر وما 
أشخاصها،عن صلا أصنافها تحمر لا كثيرة لجهات يتسع لذ" ا سيل "ل لهم العرم 

بالعتيف ا سيل أن كما الأية، اعر محنهو كما ثمانية ل المارق حصر يال وعدا 
وااهلاء-آ،البر ال أعممجن جيعا لأنها مجته؛ الأخرى السبعة الأصناف، يشمل العام 

بدونالتكرار عن ءئزْ تعال لذ ا وكلام غيره، وبئن المرق، هذا بتن إذا »رق، لا نكون 

ا/ْغْ• رضا ورشيد والناسمي ١، ا-ا/مآا الرازي ذللث، إل ذب )١( 
ابنتسم )٢( 

 )٠٣١)٣
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يالاماقثرنا الممنا من إعهلاءْ وجعل السل، ابن إل بالإحسان القرآن وأمر 
إحا0ويالوالدين شجا به تثركوا ولا ف ا ^واعدوا ممال: ف ا تال الوالدين، على 

يليفقون »ؤسألورك تمال: وتال [، ٣٦- ]النماء السله واين ؤ... ...ه 
-]المرة السله وابمن والساكتي والناس والآهم^تي هللوالدين خهر ص ألفقتم ما 

٢١٠.]

^واعلمواتمال: ذ ا تال الفيء، ومن الخيمة من الميل لابن القرآن وجعل 
وابنوالماك؛ن والبماس القربى ولذي وللدمول خمه ف فأن فيء من غنمتم أمما 

القرىأمل من وموله عالي ف ا أفاء رما نمال: وتال ٤[، ١ - ]الأنفال الميل...ه 
٧[.]الحشر الميل...ه وابن والماكتن والماس القربى ولذي وللرمول فلله 

ركطكسميم•,ا: رابع

يالفهلرنجب لأنها الفعلر إل الزكاة س0 رأصيفت، الفعلر، زكاة الراجمة: الزكاة من 
رمضان.من 

زكاةبها يراد الماقة الزكاة أن كما القس، عن \مدوة بها يراد الزكاة وهذه 

المال)ا(.

•تزكى من افلح نمال: ف ا بقول الكريم القرآن مجن عليها اسندل ويل 
الفهلر)آ(.زكاة ها: تالزكاة ١[، ا-ه ٤ ]الأعلى كلىب< ربه امم وذكر 

. ٣٦٧٣اياري وتع ، ٢٨٢/٩الغي )١( 
•'٢ ٦٨/٣اكهلر زكا؛ ل نزلت أنها بت الآ،ل؛ صس حم اين تال )٢( 

اعشالزمما؛ لمط أد إل المر،ن س كمر ذعب بل (الامماق، يس النملر يزكا؛ عا الزكاة ومر 
الزكاةض النرد ل الكريم الترآن لح،تة على بمد• الملأ؛ ذكر بملل الثرك س اكس ممله؛ر ي عام 

.١ ٥ا/ْْ حرير ابن ل؛ الأنوال عن.» انفلر والملأ؛. 
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السامين،عر ~ و'ام عيه ف ا صر ~ ف ا رسول يرصها يربمة اكْلر وزكاة 
تعالف ا فرضه ما حكم غله يه أمر أو — وسلم عليه ف ا صلى — ف ا رسول فرضه وما 

أرسلناكلما تول ومس ف ا أطاع ثقل الرمول يًغ ؤ*ن تعال؛ ف ا تال يه، أص أو 
.٨[.- ]النماء حمظاه عايهم 

وسلمه عليلذ ا صلى - لذ ا رسول فرض عنهما: لذ ا رضي عمر بن لذ همدا تال 
منأنني أو ذكر همد، أو حر كل على شمر محن صاعا أو ممر من صاعا الفملر كاة ز— 
المين)ا(.ال

الر-عالوالعيد، الأحرار يها الالمين وإلزام الزكاة هذه فرضية مجن والخكمة 
الحكمةرمجضان، من الفهلر يعد بالذات الوقت عدا في؛ وكونها والكار، الصغار والنماء، 

—لذ ا رسول فرض همهما؛ لذ ا رضي هماس بن، لف همدا تال وجنة، ء1اعرة ذاالئ< مجن 
اين،للممسه وطئاللغووالرفث، مجن للصائم ؤلهرة اكهلر زكاة — وسلم عليه الف صلي؛ 

منصدقة فهي الصلاة بعد أداها ومجن مجنبولة، زكاة فهم؛ الصلاة تل أداما مجن 
ااِ

،١ ْ • ٤ رنم السالمين من رغ—يره المد على الغهلر صلتة باب الزكاة، كاب الخاري، أخرجه )١( 
المرمن الملمن على انملر زكا؛ باب الزكاة، كاب \•، uu/yلم وم، ٣٦٩/٣اضح 

. ٩٨٤رنم والقمر، 
\ا\-صماجه وابن ١، .٦ ٩ رنم النملر، زكا؛ باب الزكاة، كاب أبوداود أخرجه )٢( 

. ١٨٣١رنم النملر، صلتة باب الزكاة، كاب 
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أمرين؛محن مركا الخكمة أن على النص الخديث مدا ففي 
والممصرالخطأ على بمرلة التفرس فإن رمضان، شهر ؤ( ياكوم ؛بملق ~ ١ 

مماذللث، ونحو ايامحلل الكلام مجن صرر، ب أو مه، فائدة لا الذي النول لغو ؤ( والوقوع 
خالطمما للمالم ممله؛را الشهر ختام ق الزكاة هنْ قحاءت غايا، منه الأسان لم يلا 

ذللد,مجن صومجه 

مهيعد يوم فهذا رمحضان، مجن الفْلر يعتب الذي اليد يوم ي انحناج إغناء ~ ٢ 
لكفالزكاة مده نشرعت، الجمع، على المرور مدا بمم أن قينيغي كله، الملم امحتمع 
الاكين واليالفقراء خاصة كانت لذلك اكاس، واتعداء الموال ذلأ عن مولأء 

ٍنمةالقدم؛ — عنهما ف ا رضي — اس عبابن حديث، ق كما اغإٍرمم، سلى 
كفراشجا يجعلها لر ~ ومحلم عليه لك ا صلى ~ ف ا رمول أن نرى ولذلك ، للم|سا،ن 

يثحاولا الناس على يسهل مما قللا، ثجا الواجب جعل بل عته، الناس س كمحر سم 

اءالغنمححمل الملمن، مجن كمحر أدالها مجن بمكن حتى اللي، توت غالب مجن عليهم، 
الدين.هذا أعغلم  ١٠٠انح؛ا'حين، لهؤلاء بذلك 

للملمن،،عغليمة مجنامحمة مر الذي اليد يوم ي الموال عن كفهم والتمرد 
iJJJJ ، تحققحتى يومع(، أو بيوم المد تل أو المد صلاة تل تولى أن يرصها فإن

فهيانملأة بعد أداما ومحن محمولة، زكاة فهي انملأة نل أداها ا'ءن !يها، التمرد 
.اكدتات مجن صدثة 

أوممر مجن اللي، توت غالب محن الآدء٠ين، ؤلعام الفهلر زكاة ق إخراجه والواجب 
زكاةنحرج "كنا عته؛ ف ا رصي الخيري سعيد أبر تال ذللت،، وتحو أقْل أو رز أو بر 

الثمرا محلعامجتوكان محلعام، محن صاعا — ومجالم عليه ف ا صلى ~ الني عهد ل القملر 
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الفشرإل حيث اسام، إخراج من أول انمر مذا ل القيمة إخراج إل القول وأما 
أخرىحترتا له ممأل ف ا أوجب ند اإفت؛ر إن ت مقال بالعلعام، انتقامه من أشد به يتخ 

إليه.بحتاج  ١٠شراء مجن الفمحر ئكن الي المال زكاة من الفْلر، زكاة غم 
شيءمن غنمتم أفا ^واعلموا الفيء؛ ومجن الغنية، من حثلا كذلك له وأوجب 

٤[.١ - ]الأنفال والاكتي..ه واياس المرئي ولدي وللرمول خمسه ه فأن 
والهياساهم،ى ولدي دممرمول ممه القرى أهل ص ومحوله عر ه ١ أفاء ؤ*، 

٧[.- ]الحشر السل...ه. واين والساكتي 
أعمالمجن للمساين الإحسان *يها وجل عز لد ا جمل الي الأيات مجن ذلك وغير 

بشراءه نفيني أن الموارد هذه خلال مجن للمفشر فحصل تعال، ف ا إل تقرب الي الر 
عليهف ا صلى — لذ ا رسول يرصها كما الفهلر زكاة ونقى إليه، بحتاج وما يريد ما 

لفوا عنها، الحديث، بق حمالي ااكث؛رة الممالح من ذلك ي لما طُام؛ مجن صاعا — وسلم 
أعلم.

:ح،مث

مداأركان من ا ركنتمال لذ ا جعلها الشرعية، اإماداتا أعظم مجن عبادة الزكاة 
بنفسالصادق لم اليوليها عباداته، مجن وعبادة شعائره، مجن وشمرة العقليم، الدين 

حتىنيته، بها خالصة نفه، بها حلبة مجرصاته، وابتغاء لذ ا لأمجر امتثالا راضية، مجهلمئنة 
ولاصالحا عملا فلعمل ريه لماء يرجو كان ^؛٠٢؛، تعال؛ لذ ا تال لق، ا عند تقبل 

١[.١ ٠ - ]الكهم، أحداه ربه بمائة يشرك 
مجنتتحقق عقليمة أهدافا للزكاة فإن فا، يذ ا وفرضية الزكاة ي العبادة جانس، و*ع 

أمركما الركن هدا المسلمون حنق وحلن وامحتمع، الفرد على بالمصالحة يعود خلالها،.كا 
وبرزتالأهداف هذه نحققت، وسلم، عليه لف ا صلى رسوله شرع وكما تعال ذ لا 
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واذنمع.الفرد حياة ي آثارمحا 
وسداختاج اء {إغنتمثل فنط، مائية ليت للزكاة والاثار الأمداف وهذه 

عظيمةوصيلة المادة هذه من نجعل معتويت آثار ~ ذلك إل بالاضافة — لها وإنما حاجته، 

كالجسدهو الذي لم الامحتمع أفراد ؛-؛ن والتعاون والترابمل التكافل وسائل مجن 
الواحد.

الفرد:على الزلكة آثار فمن 

الشح:س الوقاية أولا: 
الداءوهذا والتملك، الذات وحب اليد، وفض الشح على الناس ف ا جل كد 

قوله:منه ~ وملم عليه لله ا صلى ~ الرسول حذر وتد والتحال، للتقاتل الناس ييسر 
واستحلوادمائهم سفكوا أن على حالهم نلكم، كان مجن أهلك فإنه الشح واتقوا 

)١(.الله محارم 

البمذلبم؛ح ذلك نفسه و،تاد عدما عليه وجوبها ونتا المسلم قال.مجها الي والزكاة 
الأنفاقلث، ذلعن بمده لا طاثمه مجن وطيعة سجاياه، مجن سجية والاتفاق وانمناء 

اان.مجي»—ة،والصفات الدنيئة الأخلاق من ه نفطهرت ند الزكاة لأن سيء؛ والذل 
وسحهوأثريه ضعفه على انتصر حسثا صانرْ، ل وسعادة ه نفل بانشراح فيشعر 
٩،- ]الحشر الملحوزه مم قأوكك لمه فتح يوق >ؤوس تعال: ص ا تال وهواه، 

[•١٦التغابن" 

:رزياديه المال محمٍة : ثالما 

منتقيه ه، نفللمال تهله؛ر كذللئ، هي الزكي، لنفى تهله؛ر هي كما والزكاة 
لقولهتحقيقا وتريده، ا1ئا لكن>لوتنميه تعال، ف ا حق فيه روض ند لأنه وتحفغله الأفات 

•٢ ٨ ١ ص مخريجه ٣، )١( 
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[.٣٩- ]-L الدارين..ه خهر وم يخلمه فهو ثيء من أ؛هقءم ؤأّءا "٧)،؛ 
وعدمللتحط محب زكاته أداء وعاوم وإماكا< المال بس أن أيضا لذلك ويد١ل 

منعواإلا أموالهم زكاة منعوا ومجا وسلم؛ عليه ف ا صلى ف ا رسول تال المْلر، إنزال 
والخير.ارزق ز الزيادة يورث الزكاة أداء النابل ق ئكذلك السماء)١(، من التهلر 

الذيالمال مو إنما مجته، الصدتة يإخراج ويزكيه تعال لذ ا بملهره الذي المال ومذا 
الاحهّالمشروعة مجن ماحيه عليه نحْتل 

وامحتغلألوالمرنة والرشوة الربا طرق عن صاحه إل وصل الذي الخسث المال أمجا 
تهلهرهلا المال ^ا من الميتة فإن امحرم، الكسب أنواع مجن ذلك ونجو والمنصب النفوذ 

تعاللذ ا لأن صاحيه؛ مملهر ولا تاركه، ولا تزيدء ولا الأمان تقيه ولا تحفغله ولا 
ءتبلأقلإلأدا)ا(.

صحيحا،ملكا للمتهيوق مملوك غير أنه الحرام المال من الما-تة تول عدم وب 
،،Y^4_Lk«مجن لذ ا إل والتربة أصحابه إل ردء وعليه أصلا، تيه التصرف مجن ينوع فهو 
مجنصدئة ولا طهور، بغير صلاة تقيل لا وسلم؛ عليه لذ ا صلى لذ ا رسول تال 

غلول")•؟(.

والاختلاسالمرنة إنم تكفر ملأ امحرم، للكسب كفارة يتر لا الزكاة *إخراج 
عنالأمم يدمع نكيف زكاة، منه تقل لا الحرام المال لأن ذلك؛ وتحر والتحال والربا 

ا:بالربامجل التعكمارة ل ال تعلذ ا مال أصحابه، إل ردء إلا يلمعه ولا صاحيه، 

)ا(خممبجهص-ْآ.

.)مل(ذحاواري 
والرمدي، ٢٢٤رنم للملأء، اكلهارة وحرب اب بالْلهارة، كتاب ٢، ٠ ا/أ لم ماخرحه )٣( 

١٠ رنم الهلهارت، كاب ا/ْ، 
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[.٢٧٩- ]القرة تظلموزه ولا تظلمون لا ا،وام رودس فلكم تيمم ؤ...وان 
:والآخرْ الديا و الأس حمول : ثاك 

أجرهمفالهم وعلأية مرا والنهار ياللل أموالم ينفقون ؤالدين تحال: ف ا تال 
[.٢٧٤- ]القرة بجزلوزه هم ولا علمهم خوف ولا ليهم صد 

عماوانتهوا بمه، تمال ف ا أمرهم ما أدوا لأنهم بال؛ وراحة ومعادة أس ل تهم 
الأبرار:درجة إل المز يمل الزكاة وإخراج اق الأنفهذا وبسب عنه، ف ا نهاهم 

-]القرة اهرمح،-ه ذري جه على المال وآش ؤ•• سمآسباه...ه الر 
[.٩٢- عمران ]أل ..ه نحون. ثما حىنمقوا الر ئلوا م [، ١٧٧

:امحا حمول - ١ 

إذوالقفر، الغي  Cjyوانحة.الألفة الزكاة: إخراج يورثها الي العثليمة لمعاني اس 
وتشكروالماعدة، العون يد لها ويمد ويواّيها إليها بحن مجن محة على محلتا النفوس 

نإنلخدمته، عى ونعشه، وتد.اذع له، وتدعو والزيادة، الخ؛ر له وتتمنى ذللتا، فعله له 
ابجتمعأجمل ومجا محميته، على وأعاتوه وانوْ حزن ل كان وإن همموْ، فرح ل كان 

وراحة.معادة الدا الحياة ق للعيش نجعل الي الميزة العلاقة ظك »يه توجد الذي 
مسواه،دون هر همش عزلة ل يعيش عليه ف ا مجن التخيل.مما الشحيح العي محتما 

المالهذا أوتي وكأنما ه، ينفوإءحااسا ترئع وننلرة وازدراء، احتقار نقلرة إليهم يتغلر 
زوالهيتمنى محكروها، أحدهم فيكون ه، نفبالشعور يتايلون وهؤلاء ءتد.ْ، هملم على 
نادهومجا ونكد، صيق ل ~ مجاله كثرة *ع آ يعيش فراه السيء، بالذكر إلا ين.كر ولا 

ف.ا أناء وشحه.محا بخله إلا لذلك 
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الرغسةوتمد والهلانس_ة، الأمن إل تودي واكتراء الأغياء بئن الشأدلة انحة وهذه 
محتايك،من تصهم لهم وإحسانه علهم يضتله ونجوما، يالمرتة الغي س بمرة الأخذ محا 

وتراخمهمتوادمم ل الو'نين "ثل يسلم؛ عله ف ا صلى ف ا رسول نال يضيء، 
بالمهرالجسد ساتر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد، الجد كمثل وت«اءكهم 

دالى--")ا(•
الأ"؛هْاءي:اكوازن حفظ - ٢ 

"...له؛ نال المن، إل معاذا ~ وسلم عليه س ا صلى ~ ف ا رسول بمث عندما 
ممرالهم")'آ(.ل فزد أعمالهم مجن تؤخذ صدتة عليهم افرض ف ا أن وأعلمهم 

محملكمانهم، يجدون لا الدين لفقرالها وتعطى الأمة أغنياء من توخي تالزكاة 
يسعىملف وهذا الأغياء، لثة وض بينهم للفوارق وتضييق الموال، عن إغناوهم بذلك 

لال تعف ا تال اءكع، ضان من ضة لدى تمحصع اكروة ترك لا أن ومر إليه، الإسلام 
٧[.- ]الحشر محكم...ه الآغ؛ءاء ب؛ن دولة يكون لا وكي الفيء؛ مال 

علىوتقسيمها الثروة توزيع إل تودي الي الوسائل مذْ من وسيلة فاركاة 
الجاب٠اJا ينمى لا أن علمه يجب الوتنر بالمال عليه ف ا مجن مجن فإن لذلك ^٠، ١^١٢
والاكلالمكن يجدون لا الذين اس النمجن كمحر عن الفقر خلاله مجن يدغ الذي الهام 

هذال لهم *إن ه، نفعلى الإنفاق ل ويسرف المم، هذا ل يتقلب مر بينما والملس، 
أداله)مأ(.عن والاممماع إمساكه له يجوز لا لجم لذ ا جعله حقا المال 

تغتىلاّأموالهم ل الخندق من عليهم ف ا أوجب والأترياء.ءا الأغنياء تام ولو 

)آ(ضمبج4صا-؟آ.٠  ١٨٧٧٠ءتر؛بم ض )١( 

.١  ٣٩٧٠ايامرة والفلم الإّلأم ض الاضاد اص )٣( 
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سماالفقر يكون الذي امحنمع ؤ، اد المأمحساب من كثم على ولممي الضعفاء، مولأء 
غالبا.أ'ساءه مجن 

كئرااختلأنا تختلف - نمِاتهم ي يزد اغمحائهم من رخذ - انمى بهذا والزكاة 
للزكاة،مغايرة صورة نهي نعوبها، على الخكومات، من كض اليتقرصها الضرائب عن 

وأينغالبا، والوجهاء الأغياء محها ويعفى الناس، وألماط الفقراء من تؤخذ إنها ■صتا 
والناس—باتوالولائم الحفلات على العليا يالهلبقات خاصة الح مجمي تصرف؟أ 

بلاس، مال، من الفشر إءْلاء بعدم ئش فلم وأخرك، ثزة بئن تقام الي والهرءءانات< 
خآلتصرنإ الضرائب هذه دفع على واجُ ج؛ءته، وًرؤا وكبه ترنه من الفقير حرم 
مطلقا.بالضر عليه تعود لا الي المصارف هذه 

امحتمعات،تلك رد توالبغض والكراهية الاستقرار وعدم الفوضى ترى ولذلك 
الزكاةمحن هذا فأين السيء، الرضع ذلك على احتجاجا المظاهرات تلو الظاهرات فتقوم 

الواسعةالأبوان ونتح الفقر، مجثكلة مجن الحد ق وجلتان واضحة آثارها تفلهر الي 
أنس ا قرصن الي مصارفها ؤا يإنفائها واعتتي باخذها اعتض إذا الناس وإغتاء للكسب، 

عليهتا دخلفقد — عة وامرخمة ف ا رحمه — عبدالعزيز بن عمر در لف و ف؛ه، تصرف 
دموعه،سائلة خده، على يده مصلاه، ق هو فإذا مروان بن عءداللاJئا بنتا فاهلمة زوجه 

صلىمحمد أمة أمجر تقلدت إني فاط٠ةإ يا تال؛ حديث،؟ ألشيء الموتن، أمجير يا فقالت،؛ 
والمثللومامحهود، والعاري الضاير، والمريض الجائر، الفقير ق فتفكرت وملم، عليه ف لا 

ربيأن فعلمتا الأرض، أنظار ي العيال وذي والكير، المأمور، ما والغريالمقهور، 
لتثبتا لا أن فخشيتا وسلم، عليه لف ا صلى محمد دونهم خصمي وأن عنهم، لي ميسأ 
فيكيت،را،.نفي فرحمت، خصومته، عد حجة 

.اولأءْ/اآامهرأعلام )١( 
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ذيكل اعطاء على وحرص - لذ ا رخمه - همدالعزيز ين عمر نا صحت يلما 
الر-علإن حض عهده، ي اكاس اسغتى الأغياء ص الغتراء حق واتمحراج حته، حق 

رحمةف ا زحمه الناص عمر أغنى محي منه، ياخذْ من يجد فلا الفلم بالمال لآتي 
واسعأرا،.

\Y\loاليلأم )١(-مأعلام 
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مما yfjitifءتوييب أسئلة : أمحبحث 

١(.ذ) ا ذات ق أعطي ما كل يشعل عام لفظ الصدقة: 
مننوع كل ل عام هر يل الاو_ة، الفتة عر انمدتأ لفظ إمحللاق يقتصر ولا 

سنوتد ^)٢(، انمي بأهل محتمى تلا الخمرص، الأمر ق تحمر لا فهي ايروف، 
نمنصدتة، عمل أو تول مجن معروف كل أن " وّلم عليه ذ ا صلى ~ ف ا رسول 

"كلتال: - وسلم عليه ف ا صلى - الني عن - عنهما ف ا رصي - ف عيدا بن جابر 
صدئ")ما(.معروف 

صدقة،يعم4 أو كله الدين إسقاط مجن المعسر و4 يسامح مجا الكريم القرآن سمى وقد 
إنلكم خير ممدقوا وان مرة إل يظرة عمرة ذو كان وورن تعال: س ا تال 

[.٢٨.- ]الغرة كممصال٠ونب 
وايروحؤ... تعال: ف ا تال صدقة، القصاص عن العفو الكريم القرآن وّءى 

ه٤[.- ]^b-؛ له..ه فهوكفارة به ممذق فمن لصاص 
أملهإل لمة مودية ؤ... صدقأت القرآن سماه المقتول، دية عن النازل وكذلك 

[.٩٢- ]الماء يهثاثةوا..ب< أن إلا 
مجنذلك ونحو والحميد المسح — وصلم عليه ف ا صلى ~ ف ا رسول دج*ل 

مجالكم ف ا جعل ند أوليس ومجلم: عليه ف ا صلى توله ؤ، صدته، الهالخة الأعمال 

. ٥١• ١/ الوسهل والصعم ، ١١٦٢انحءأل.التاموص رام 

،٤ ٤ /م> ١ • الفتح ، ٦ • ٢ ١ رنم صينة، معروف كل باب؛ الأدب، كتاب الخاري، أخرجه )٣( 
رنمانمروف، مجن ترع كل على ينع الميتة امم أن ياي ياب الزكاة، كاب ، ٢٦٩١/ملم ومج
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٦[.• - ]التوبة ...ه عليهاوادامل؛ن وال-اكتي 
عليهمانترض ف ا أن وأعلمهم ت وملم عليه ف ا صلى الرسول تول المنة ومن 

دونا نملص ت وسلم عليه لف ا صلى الرسول وتول (، ١ ) • أغيائهم• من تؤخذ صدقة 
وفرسهعيده ق الملم على ليس واللام! الصلاة عليه وتوله )٢(، صدقة أوّق خمة 

ؤ،ورعيته يا الخرج لبمان صدق على الدلالة من فيها لما صدقة الزكاة رسمية 

سمةأي! ا، برمحان— وسلم عليه ف ا صلى — ف ا رسول سماها وقد تعال، لذ ا ثواب 
سئلفإذا )٠(، . يرهان. والصدقة نور، الصلاة ' قوله؛ ل ّا-مها)أ( ليمان على قوية 

الوالؤآ"إ.هدا جراب ق ررا٠ين صدقاته كاك ماله عن القيامة يرم العد 

لذا رسول مناجاة عند الصدقة تقديم الزكاة غم صدقة وسماه تعال لذ ا أوجيه ومما 
الرسولناجيتم إذا آمنوا الذين أيها ويا تعال! لذ ا يقول اكايت، وسلم، عليه لف ا صلى 

بئرهدموا أن ؤاادهكم سدهات يالأية نسخ نم صدقت...ه نجواكم يدي ا؛ن يقدموا 
\_\.Ti\y]امحادلة صدقات،..ه نجواكم يدي 

•)ا(مقءربمصا"؟أ 

•٣١ب )م(-م،م؛بم 

•١ لم'آ/ا• مض النيلي شرح )٤( 
كنابْ/د، راكماثي ، ٢٢٣رنم الوضوء، فضل باب الطهارة، كاب ٢، • ا/م لم مأخرجه )ْ( 

. ٢٤٣٦رنم الزكاة، وجوب باب الزكاة، 
.م/ا.١ ملم على النووي ثرح )٦( 
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كضؤ(  'ء^لأ ت تعال ذ ا تال تطوعا، ف ا سيل ل الإنفاق على الميتة وتطلق 
-اء ]المسالاسه د؛ن إصلاح أو أومعروف أمر.مدقا)ا( من إلا محواعم ُن 

اللفظ.*١١،^ عليها يدل كعا التْلوع صدقة ها والميتة [، ١١٤
الوالأين اكدiات ل الؤم؛-؛ن من الطرم^ن يلمزون ؤالدين تعال: وتال 

[.٠٨- ]التوية مهم^ ف ا مخر مهم فخرون جهدهم إلا بجدون 
أي:جهاوممه< إلا يجدون لا ^والذين يدلل: اكطوع)'آ(، ميتة هات فالصدهات 

وإنمازكاته، إخراج عليهم واجما "ip نهر جهدهم، إلا يه يتصدقون ما يجدون لا 
اكلوءين)'آ(،أي: لقط: أيضا لدللتؤ ويدل س، ا لثواص■ طل؛ا ذللث يفعلون 

لثوذل١[،  ٠٨- ]المرة عل-مه شاكر ف ا فان خ-؛را تهلوع ؤوُن تعال: كقوله 
الواجم،.على بالزيادة 

هعلصه انقطع ان الأنمات> "إذا وملم: عليه ذ ا صلى الوصول قول المنة ومن 
له")ئ(.يدعو صاع ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة مجن إلا ثلاثة: مجن إلا 

نهوعاملي ومونة اثي ننفقة بمد تركت، مجا واللام: الملأة عليه وقوله 

١٠/١٠ْالتدير يتح المرض. دتة ص إنها ومل؛ التهلوع، ميتة أنها ااشوكاتي؛ تال ر١( 
.كاوالحاجةالكة (•ل على الميتة ل االطوءين يلمزون الذين ذكرء؛ تعال ينول جرير؛ ابن نال )٢( 

 )I أّرالهم.ق علهم اف يومه
.جرم اس سر )٣( 

رقمرتانه، بمد اكرام، محن الإمان يلعق محا ياب الوصمة، 'محاب ، ١ ٢ ٥ ّا/ْ الم حمأخرجه )٤( 
'iTداود رام ١،  ٦٣١ -It  ٢٨٨رقم.البم،، من الميتة ن محام بام، الوصايا، كاب .
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صدتة")ا(.

شط،المال في، إخراجه الواجب الخق عي الزكاة عل اإل1حثت عدا ل عنا والتمرد 
إلوينعها يوليها أن المال صاحب على بمب بالمال نتعلق أخرى حقوتا عناك أن أم 

مستحقها.

لهقال الإسلام، عن يسأل ~ وملم عليه ف ا صالي ~ ف ا رمول إل رجل جاء 
عليعل قال؛ ، واليلة اليوم ل صالوايت، خمى وملم؛ عليه ف ا صالي ف ا رمرل 

وصماموسالم؛ عاليه ف ا صالي ف ا رمحرل تال ا، تطرع أن إلا لا، نال؛ ء-؛ر>ن؟ 
عليعل نقال: الزكاة، وذكر -طوع"، أن إلا "لا، تال؛ ءهمْ؟ طي' عل تال؛ رمضان"، 

أنقصولا عدا طى أزد لا يقول؛ وعر ارجل غادبر تطوع، أن إلا لا، تال• غئرما، 
إنالجنة "دخل أو صد3("، إن "أفلح وسلم؛ طيه ف ا صلى ف ا رسمول طال منه، 

صدق")آ(.

-ومحلم طيه ف ا صلى - الني أتى أعراييا أن - عته ف ا رصي - عريرة أي وعن 
ونمهمشيا، به تشرك لا س ا "تعبد فقال؛ الجنة، دخلت( عمالته إذا عمل طى دلني؛ نقال؛ 

الييدْ نفسي والن"ي تال؛ رمجضان"، وتصوم المقروصة، الزكاة وتردي المكتوبة، الصلاة 
إلينغلر أن محرم محن وملم؛ طيه ف ا صالي ف ا رمحول تال ولى فلما هذا، طى أزيل• 

رنمرفاته، بمد - وملم علمه ف ا مش ~ اليي ناء نغنة باب الوصايا، كناب الممحاري، أخرجه )١( 
. ٢٩٧٤رقم والغيء، والأمارة ا>اج كتاب داود وأر .٢، ٩ اكح •٣  ٩٦

لموم، ٢٨٧ْ/الغتع ، ٢٦٧٨رقم يستحلف؟ كٍف باب الشهادات، كاب العاري، أخرجه )٢( 
.١ ١ رنم الإمحلأم، أجدأركان انمالواتياي باب الإيمان، كاب ٤، ا/. 
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١(.هذا") إل غلمظر الجا أهل من رجل 

منهما- وسلم عليه ث ا محلى - الرسرل مول عن إمحار الخدمحن *دين نفي 
محدقذلليإن فاعل وان عليه، الزيادة وعدم الإسلام أركان من ذكرفا الالتزام.ئ 

الزكاة.ّرى حق المال ل يلزمهما لا أنه على يدل محا الجنة، دخل 
اكهنبينما الزكاة، موى المال بمسب بجسا حق المال ق لص يإنه صحيح، وهذا 

غبرواجسات المال ق أن تتت والمن القرآن من نصوص عليها دلت، أخرى حقوقا 
الخئوقاوهذه وجوبها، شرط والمال عارض، لمسب المال، سبب بغير بحب الزكاة 

الخامة مجمارف ولها تعال ف حق الزكاة لأن الزكاة؛ عن محلف المال ل الواجبة 
بدونعته الغئر يفعلها أن يجزئ ولا الية، ليها بحب ولهذا غيرها، ق الزكاة صرف يجرز 

منيلده ق يكن ل؛ لو وحتى المال، وجود بمب تعال ف واجب حق والزكاة إذنه، 
وأخرجها)'آ(.أخرى يلد إل حملها يستحقها 

٠^تعال: توله ذلك على والدليل  الشرقتل وجوهكم تولوا أن البر  ٠٣٥١
المالوآتى والبج( والكتاب والملائكة الآخر واليوم ف محا آس من الر ولكن والمغرب 

واقامارتاب وق ائض وايالميل وامحن والاك؛ن والنامي القرش ذوي جمه على 
الرأركان مجن تعال ف ١ جعل حيث ١[،  ٧٧- ]البقرة اتركاة..ب< وآتى الصلاة 

ذلكعلى ععلف ثم والساكين...، واليتامى القربى ذوي حيه على المال إيتاء وصاصره: 

ومملم، ٢٦١/٣الكح ، ١١٢٩٧رنم الزكاة، وحرب باب اازك_اة، كاب الممحاري، أخرجه )١( 
•١ ٤ رنم الجة...، ب* يدخل الذي الإيمان بجان باب الأيمان، كاب ا/؛٤، 

. ٣١ o/Uبجما ابن ذاوك، )٢( 
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القربىذوي بإتائه االوم؛رن وصف الذي المال أن على يدل مما الزكاة، وإيتاء الصلاة إتام 
التكراري كان لما واحدا كان لو ذلك لأن يؤتونها، أنهم ذكر الي الزكاة غير 

غاىدة)ا(.

ردا مهالأيأ لأن الوجوب؛ لا اس الأية ز الذكور بالاياء الراد إن يقال: ولا 
وهذاالمدق، والدين الحق الر وبيان والأشكال، ام يالقيكئن التماليهود على 

منالأية ذكرته ما كل نكان والمن، المكملات لا والواجبات الأركان يان يقتضي 
_Y(.عذا 

نبن:إل م تقالزكاة غير المال ل الواجمة الخقرق وهذه 
الأعيان.على حقوق — ١ 

الكفاية.على حقوق ~ ٢ 

لأول:اص 
:ارب الأقعلى القمة - ١ 

الأمرجاء وند ممالحها، ورعاية بالقرابة الامحتمام على الكريم القران حثا لقد 
]الحلالةراى--ه ذي ولبماء والإحسان يالعدل يأم ف ا ^إن تعال: ف ا تال بذللئ،، 

-٩٠•]

ذاتعال: ف ا تال إياه، بإعطالهم وأمر حقا، القربى لذي تعال ف ا لجعل 
-]الروم سب< ا وجه يريدون للذين محتر ذلك السيل وابن والسك؛ن حس المربى 

٣٨.]

. ri\lTحري ض )0سم 
.\< u./yالزكاة )٢(ث 
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ءآدتاك")ا(.

هلتال )ي؛رحاء( إليه ماله بأحب بمدق أن — عنه س ا رصي ~ محللخأ أم أرد ولما 
أبومها شالأتريبن، ؤ نجعلها أن أرى وإني ... وسلم: عليه ف ا صلى ف ا رصول 
(.Y)<_pوني أتاربه ق طلحة 

فا ل رمم زمن ؤ، لها جاريه ~ عنيا ف ا رصي ~ الحارث بتت ميمونة أعتقت ولما 
أعقيمّكان أخوالك ا أععليتهو لف؛ ا رسول لها تال وسلم، عليه ف ا صلى 

لأمك")-ا(•
الأعمالأعظم من وفرمحم الوالدين من إليهم والاحسان القرابة على خالأنفاق 

انمشبرةبين والتكاتف والتألق والرحمة المودة أصاب من وهر القربان، وأفضل 
والمساعدة.العون يد له ويمد هقيرعم، علكا ء؛ءءم مجر حيث الواحدة، 

مجنمسا والقرابة لرحم لالملة تلك — وسلم عليه ف ا صلى ~ ف ا رسول وعد 
أحبمن وسلم• عليه ف ا صلى ف ا رسول هال العمر، وؤلول الرزق ل السعة أسباب 

رخمه")،(.فليصل أثره ل له ينمأ وأن رزثه ي له يسعل أن 

لموم، ٤ ٠ • / ١ • الفتح ، ٠٩٧•رنم والملة، الم اب مبالأدب، كاب الماري، أخرجه )١( 
.٢٠٤٨رقم به، أحق وأنهما الوالدين ير ياب والملة، الم كاب ، ٠١راللننل ، ١٩٧٤،/

._0UYتخريجه ض )٢( 

٢،\ U/oاكح ، ٢٠٩٢رنم زرحهاؤ.. لغم المرأة ما باب المأ، كاب الخاري، أخرجه )٣( 
٠ ٩٩٩رقم بالنفس، الفتة ن، الايداء باب الزكاة، لكب ؟y/y ،Yوملم 

الفتح، ٠٩٨٠رنم الرحم، بملة الرزؤا ئ، له بعل س باب الأدب، لكب الأراري(، أخرجه )،( 
رنمللعنها، وتحريم الرحم صلة باب والملة، الم كاب ، ١٩٨٢،/وسلم ، ٤ ١ /٠ ١ • 
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>ؤههلتعال؛ قال ا، صلتهوعدم ارحم تفة من وتمال بحانه ف ا حدر وتد 
فا نمهم الدين أوكك أرجايكم. وقيوا الأرض و تمدوا أن تومحتم إن هميم 

[.Xrtv]محاد. أبمارب وأعمى ،أصنهم 
قاتمنه نرغ نلما الخالق، لف ا خلق وسلم؛ عليه لف ا صلى لف ا رمحول وتال 

لد،وصلمحن أصل أن ترص؛ن ألا تال؛ المهليعت، مجن بك العائد مجئام هذا فتاك؛ ارحم، 

بلى...")١(.تاك: تْلعك، من واتطع 
بملتهذلك على له محكانآة منهم ينتظر لا إليهم وإحسانه لقرائنه صلته ل والسلم 

ال؛ننترابمه " وملم علمه لف ا صلى ~ لف ا رمحرل إل رجل اشتكى نعتدمجا ومردته، 
دبجهلرنعليهم وأحلم إئ، ويسيئون م إليهوأحسن ويقطوني، أصلهم ترابة ل؛، 'اه 

محلهقرف ا مجن معك ولا؛زال الدرأ(، تفهم تكأنما هلت، كما كنت، كن فقالت علي، 
س")؟(.على مادمت، عليهم 

كانوالو فحتى مسالمن، كونهم على ينتصر لا القرابة بشأن الخاية وهده 
-إليهم الاحان ل إذ إليهم، الاحان وعدم تطيممهم ذللث، مجن يلزم لا فإنه مجشركغ(، 

لأعناقه،لم ودعوة الامحلأم، ق لهم نحي-، - عنها المنهي القلم، ي لم المودة عدم مع 
علميه لك يس U م تشرك أن على جاهداك ؤوإن ارالدين؛ حق ن تحال لف ا تال 

١،٤ \/U • الغتح ، ٠٩٨٧رنم لف، ا وصله وصل محن بام، الآدُء،، كتام، العاري، اخرحه )١( 
.٢٠٠٤رنم تهليمها، وتحريم ارحم صلة بامط واكلة، الم كتاب ، ١  ٩٨• ٤/ وملم 

أكليلعق يلختهم.ء-ا لما رموتشيه الحار، الراد مملعمهم كأنما وءع؛ا،ت الحار، الراد النل؛ )٢( 
علىالنووي شرح تهلبمه• ؤ، السليم الإثم ينالهم ل انحن، *يا على شيء ولا الآلم، من ارماد 

. ١٦ْ/١١صمحملم 
،٢٠ ٠٨رنم للمنها، وتحريم الرحم صلة اب بواكلة، الر كاب ، ١  ٤/٩٨٢ ملم أخرجه )٣( 

. ١٦٦١٣المد ، ٧٩٩٨رنم أخمد والأطم 
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١[.ه - ]شان الديا،موها..ه و رصاجمهط فلانشهما 
عنمنهي نإنك ليهما على اتاعهما على الحرص كل عليك حرصهما فع 
بالإحسانمعرونا الدنيا ى ماحبهما أن من ذلك ولابمسك ا، وطامتهماتاعهما 

رصي** يكر أيي ين أسماء ض عليك، بحئهما وفاء عليهما، الفتة ت والذي إل؛هما، 
وملم،عليه ف ا صلى الني غاّتفتبت، مشركة، ومي أمي ندت نالت،; — صهما ف ا 

أملئ،")١(.صلي "نعم، تال،: أمجي؟ أفأصل راغية، وعي ثدمت أس إن فقلت: 
إليهم،للمحسن تراية كونهم منه يلزم لا عليهم والممدق، للشركغ، الملة ومده 

منهرجركم ط الدين و بماتلوكم / الذين عم، ف ا يهاكم رلأ تحال: ف ا تال، 
٨[.~ والمتحتة ااأطتيه االمأبجب ف ا إن إلهم ونمطوا ذرو٠م أن دياركم 

والاماطوصلتهم يرمم جواز محا والأديان الملل أصناف ■همح ؤ، عامة الأية نهذْ 
دياركم^ص بجرجوكم وأر الدين و يقاتلوكم ؤ/ صفته: عذْ كانت فن إليهم)؟(، 

الملة،تلك عن نهينا ند فإننا ذللت، خلان، على كان ومجن وصلته، بره عن نته لر فإننا 

دياركمم، وأخرجوكم الدين، مح، قاتلوكم •^، ٧١م، ه ا يهاكم ؤلء١ تحال،: اف تال، 
-]المتمة الظالوزه مم يأوكلئ، يتولهم وص تولومم أن إخراجكم على وءل١٠روا 

•]٩

نال،والأسر، ك؛ن واللليتيم ح؛ه عايه العلعام ياشام الأ؛رار تعال، ف ا ووصف 
٨[،- ان ]الأتوأسراه ومما كيا محثه على الشام ٠ؤويش٠ون تعال: ف ا 

ومسلمْ/أ'ا:ا، الفتح ، ٢٦١٩رنم للشرك؛ن، الهيئة ارأ، مبالهبة، كاب الخاري، أخرء0  ٢١ر
.١ • • ٣ رنم الأتر؛؛ن... على والميتة الغتة يضل باب الزكاة، كاب ،  ٦٩آ/آ 

)؟(*فماسحممأا/آآ•
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١(.كأنا) إلا يرس الأسر يكن ولر 
أناربهمعلى الصدق من ي٠م٢حرن - محهم لذ ا رصي - الصحابة كان وتد 

كانوانال: — صهما لف ا رصي — اس عبمابن عن ذلك، لهم لذ ا اح نابالشركغ،، 
ولكنمداهم عيالي >ؤلسس نزلت: مشركون، وهم لأنسابهم يرصخوا أن يكريرن 

وماف ا وج4 ابمغاء إلا تمقون وما فلاشكم محر من وماتممقوا يشاء من يهدي ف ا 
لهم)،؟(.زنس تال: [ ٢٧٢- ]القرة لاتظلموزه وألخم إلْكم محر.لاق* ص نمقوا 

:والأولاد والزوجا المس على المقة - ٢ 
س_،محا عليه وحرم الهلاك، من نفه حققي الإنسان على تعال لذ ا أوجبا لقد 

بها،بمن الض.مما على الفتة ي ااممص؛ر ذللث ومحن وعقله، حسمه على الضرر ونوع 

تعال:وتال ١[،  ٩٠- ]القرة اكهاوكة..ب< إل يأيديكم ُطهرا ولا ؤ... تحال: لذ ا تال، 
٢[.٩ - ]النماء رحيماه يكم كان ث ا إن أشكم شلوا رولأ 

مجنللعناب، متحق آثم نهو الندرة سمر ه نفعلى الأنفاق مجن الإنسان امحتع فإذا 

ومحهنممومجلس كن ممحن إليه تحتاج نما القس على الأنفاق وهذا تعال، ذ لا 
ريكؤوا.ابمعمة الذتعال: تال تعال، لق ابنعمة ^*^^، ١١ومشرباهومن 

[.١١]الضحى- 

له،خلقت، نم—ا وضعها ند إنه حبّثا نعمته، على وجل عز لق اشكر من وعدا 
لذا "إن ومحمالم: عليه لذ ا صلى لذ ا رسول تال تعال، لق ا بحه الإنسان مجن الفعل وهذا 

.)ا(الغنيا/ااا
صحيححديث، وتال: ، ٣١٦٨رنم السير، 'نحام، ، ٣١٣/٢والحاكم ، 0AU»</جرم ابن دواه )٢( 

اللمي.ورايته بخرحاه، رلر الإصاد 

- foo —



(.l4JL"(Yصدق؛،يضمك "ايدا ويقول: مدء")ا(، على نمته اثر يرى ان بحب 
تمال:لذ ا ينول صه، ايهي الامراف حد إل الممقأ _، ل يتومع لا القائل ول 
[.١٢١— الأعراف السرو؛نه بجب لا إله سرقوا ولا وايريوا ^*^^١ 

ليوكان يكروا ول! يسر؛وا ب ألفقوا إذا ^والدين بقوله: هماي، لذ ا وصف وتد 
[.٦٧- ]القرنان أوا،اب< ذلك 

محرفغير ل وتملق والس واشرب "كل وملم: عته ف ا صلى ف ا رمرل ينال 
ص(.ولا 

والجسدالنفس مماخ تدي؛ر ومه ه، نفالأمان تدمحر لفضاتل جاُع الحديث يهدا 
يالمثة،ومضر والجسد، ممر شيء، كل ق مضر الصرف يإن والأخرة، الدنيا ؤ، 

حثإالآخرْ وتمر العجب، تكسها حث )النفس تضر والحيلة الأتلأف، إل ويودي 
الاسا'ر؛(.مجن القت، تكب، حث، ويالدما الاثم، تكصبؤ 

بحانهلذ غا منه، القرآن حاورنا ١^^( الترف إل يودي الأنفاق عذا ؤا والامراف 
كثيرة،مواصع ل بها بالأنتفاع وامرتا بها، عليتا وامم ياليامحت،، التمع لتا أباح وتحال 
١[، ٧١٢- ]القرة رزذاكمب< ا ميالت، س كلوا آمرا الذين أيها >ؤيا تعال: كقوله 
قالضعف صاحه يورث لأنه اره،، العل التومع عر: الذي الترف عن ونهانا 

رنمّ ٠ ٠ يرك، أن بح—-، تعال لق ا إن حاء ما يام، الأددأ،، كى ، ١ ١ ٤ / ْ الرطي أخرجه )١( 
١ ١١٢  VUافد ١،  ٩٩٠٤اخميؤ والأمام ، ٢٨١٩

• ٣٠١ص م؛بم ض )٢( 

افتول بام، الناس، كام، ملتا، والممحاري •٦، t/• التي ، ٧٦٧• رنم أخمد الأمام أخرجه )٢١( 
\س.\ا(>0^.اس...ه. ز،ة حرم من رتل سل: 
.ل/عا"االملام )٤(-ل 

٠٧٤الغردان، )٠( 
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فا آسوا أن مورة أنزلت  ١٥^؛تعال؛ ف ا تال إليها، والركون الدنيا وحب المادة، 
الةاءدينه<مع نكن ذرنا ونالوا سهم الطول أولوا امتأذنك رموك *ع وجاعدوا 

دااعاJابتطاعته عن  jjorjljLlالزمن وتعال بحانه ف ا توعد وتد [، ٨٦~ ]التوبمأ 
[.٦٤- ]الومتون بجاروزه  ٢٠٠إذا باكازاب موفيهم أخذنا إذا ؤح؛ى 

خالقأن آياته >ؤومن تعال: ذ ا نال يعضه، أو نفه كأنها زوجها من والزوجة 
٢[•١ ~ ]الروم أذواجا•••؛* أنفسكم من لخم 

منمحرجوهن >ؤلأ قوله: ل إليها تعال لذ ا أصاله وتد محتها، مو زوجها ومحت 
الرابملةلأن وذللئ، عادة، للأزواج ملك اليوت هده أن مع ١[، "" ]الهللاق، يءومن«««ه 

ةالقرامله الرحل مننه، من صنة ذلل؛، وجل عز لف ا جعل وقد نوية، رابملة الزوجم، يغا 
نالزوجها، لشؤون راعية له، حانفلة باموره قاتمة زوجها ستا ل وارأة الرأة، على 

عنرولة ومجزوجها، محتا ل راعية "والمرأة ت وملم عليه لذ ا محلى لف ا رمرل 
نقمهال تحفثله أن زوجها عنها غامسا إذا انمالخا المرأة انا صفومن )١(، رعيتها 

أنعحسا تلا لذلك، يناسه، نما كل بالعمل تيها الزوجان يقوم متكاملة حياة فهي 
تعال:لف ا نال حاله، حسي، على ويسرا، عسرا زوجها على الزوجة عدْ نفقة تكون 

نفالف ا يكلف لا لف ا اتاه ثما فلمق رزقه علٍاه قدر ومن  ٥٥١٠'،من معة ذو 
منمكتم حيث من مكرهن ؤ؛ تعال: وتال ٧[، - ]العللاق آراما..ه ما إلا 

اكح، ٨٩٢رنم وافّد،، القرى ي الجمة باب الجمة، كاب الخاري، أخرجه )١( 
. ١٨٢٩رنم المائل، الإمام كاله باب الإمارة، ■تماب ١،  io<\lrومسلم 

ماجهوابن ، ٣٢٣١رنم محم، الما، أي باب الكاح، كاب ، ٣٧٧/٦اثي الئأخرجه )٢( 
ّ ١٨٦٢رنم الماء، يضل باب الكاح، كاب 
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وجهبها تجني نمئأ تنفق لي، "إنك ت وملم عليه ف ا صلى س ا رمول تال وعلا، جذ' 
عليهف ا صلى ف ا رسول وتال )١(، امرأتك ق ق نج*را ما حتى عليها، إلا؛■*ثرت ف ُا 

صدتة")أ(.له نهي بحسها مقة أعله على ارجل أنفق "إذا وسلم: 
تالالأخرى، الر أوجه ق الاماق، من تعال ف ا عد أجرا أعظم الممتة مده بل 

رمة،ل أنفقته ار ودينف، ا سل ل أنفقته "ديار وسلم: عله ف ا صلى ف ا رسول 
انفقتهالذي أجرا أعظمها أهلك، على أنفقته وديار مكقن، على به تمدك وديار 

بعدمأعله ضيع مجن على الائم ~ وملم عليه س ا صلى ~ ف ا رسول وربا 
والحديث)٤(، نوته يملك عمن بحس أن إيا ارء ب"كفى قوله؛ ل عليهم، الأنفاق 
يقرت")ه(.مجن يضع أن إثما بالمرء "كفى الأخر: 

جازالنفقة في، عليهم تمر أو وأولاده، زوجته على الأنفاق عن اروج امتنع فإذا 
يمتاعند جاء'-تا فقد إذنه، بدون زوجها مجال مجن تاخذ أن — الخالة هذه ل — للزوجة 

،١ /٦٣ ١ الغتع ، ْ ٦ رنم باليه، ال^ الأء٠-أن جاء ما باب الإيمان، كاب الخاري، أخرجه ر١( 
-١ ٦ ٢ ٨ رنم بالثلث، الوصية باب الوصية ّىاب ، ١ ٢ ٠ ٠ / م لم رمح

،٤٩٧؟/الفتح ، ٠٣٠١رنم الأمحل، على الغنة كل باب الغتات، ّداب الخارم(، أخرجه رأ، 
.٢ ٠ ٤ ٤ رنم انحل، الميتة أي باب الزكاة، كاب  iwtIoواكساتي 

،٩٩٤رنم والملوك، المال، على الغمة نحل باب الزكاة، كاب ، ٦٩لم مأخرجه )٣( 
• ١٩٦٦رقم الأعل، ن، الفتة ؤ، حاء ما باب الر، كاب ، ٣٠إ/إ والترمذي 

،٩٩٦رقم والملوك، العيال على الفتة نحل باب الزكاة، كاب ، ٦٩٢/١fلم مأخرجه )٤( 
الملوك.*لعام من الملوك مالك على ما باب الغتات، كاب ، u/aالكرك، المن ل راليهقي 

رنماحمد والإمام ١،  ٦٩٢رنم الرحم، صلة ق، باب الزكاة، كاب ، ٣٢آ/ا أبوداود أخرجه 
آ/أْْ.المد ، ٦٠٠٠
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ولمسفصح، رجل نيان حمأبا إن ف، ا رمحول يا لقاك؛ — صها ف ا رصي ~ عتا 
عليهف ا صلى ف ا رمحول يا سال سلم، لا وعر منه أخذت ما إلا وولدي يمليي 
)١(.بالعروق وولدك يكفيك ما "خذي ومحلم؛ 

عخلمعلى عالمه دون زوجها مال من تأخذ أن للزوجة والإباحة الأذن عدا ندل 
كاملة.أدائها ووجوب الممقة هذه 

رجعةلا ا بائنمحللانا وللمعللتة رجما، محللانا الهللتة للمرأة أيضا نجج، الفئة وط« 

لخدمنكلألةوس الماء طلكم إذا الم أيها تمال: ف ا تال حاملا، كانت، ذا إب 
أنإلا يخرجن، ولا محومخم، >، ٠-تخرجوم، لا ليكم ف ا واتقوا العدة وأحموا 
مت،ّكتم مث مت، ؤ؛-كوعن ممال: وتال ١[، - ]الطلاق ث...ه فاحشة 
حتىعلهن، يالفقوا همل اللات كن وإن علهن كتموا ممادومن ولا وجدكم 

٦[.- ]الخللاق اجررم،...ه  jMjPiiعم ألضم، ؤان ■تلهني يضم، 
بممأن أراد لم، كاملمح، حولن اولادمتؤ يرضعن ^والوالدات تعال؛ ونال 

وسعهاهإلا شى مممح، لا يالروف وكسوتهن رزقهن ك الولود وعلى الرضاعة 
[.٢٣٣- ]المرة 

جاءتالي الخالدة الشرسة هذْ محامحن من للمرأة الزوج على بالفتة الإلزام ومن.ا 
كانتفإن الرزق، لكب بالعي اكذل عن وصيانتها ورعايها وحفقلها الرأة بمكريم 

الأنفاقعليه فواجب زوجها ييت ل كانت وإن نفقتها، ءال4 فواجب أييها يتر بل 

يوجدلا محا الحقوق محن وجل عز ف ا  ١٠١١٥۶؟ند الامحلأم ؤ، الرأة أن نرى وعكنا عليها، 
الأمم.مجن أحد صال 

النتع، ٠٣٦٤وتم ناخل، أن يللمرأة الرجل ينفق لر إذا باب الفنان، 'مماب الخاوي، أخرجي ( ١ ) 
 U/>\ ،وطم .٠ttaIt  ،٤١٧١ رنم _، تضإ باب الأتما، كاب ١ .
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٣-الكنايات
عتقمن الكمارات ؤ، إخراجه يجب ا مت تعال ف نجب الي المالية الحقوق ومن 

تمنالهم من يظارون ^والدين تعال؛ ف ا تال الغلهار، ككتارة ونذي، وصدتة 
يءلعاملريطع كن ؤ... بمماما...يم أن قبمل س رمة كحرير نالوا انا بمودون 

[.IT]انجادلة سكا.ه ممن 
إلرجل جاء فند المنة، ل نتن الي رمجضان نهار ل الصائم جاع كفارة ومنها 

نال؛مجالك؟ نال؛ نالكت،، ف؛ ا رمحول يا قتال: ومسلم، علمه ف ا صلى لف ا رمحرل 
رنةتجد مل لم؛ ومسعليه ف ا صلى س ا رمحرل ممال صائم، وأنا امرأتي على وتعت 

فهلقال؛ لا، قال؛ متابعتن؟" مهرين صرم أن تستهليع "فهل تال؛ لا، تال؛ تعممها؟" 
لأ)ا(.تال؛ مسكنا؟" ّتين إطُام نجد 

عمدمبما ولكن.واخدكم ؤ... تيها؛ ف ا تال الي الأuن، كفارات ومنها؛ 
أوكوتهم أو ا،االٍكم ضمون ما اومط من مساكن عشرة اؤلخام هكمارته الأممان 

[.٨٩- ]المالئة رنة..ب تحرير 
كلوس خط إلا •وما يقتل أن لمؤمن كان ؤو٠ا تعال؛ ف ا تال الفل، وكفارة 

-اء ]الميهئ،؛فوا..ه أن إلا اعله إل ننألمة ودية مومة رمة كحرير خط *وما 
٩٢.]

ارةككفالمعرة، أو الحج ببالإحرام النعامة الكمارات مجن يجب مجا وكذلك 
لذا تال - عمرة، أو حج مجن نكه لأداء الحرم دخول مجن انحرم مجنع وعر - الاحمار، 

وملم، ١٦٣/1الغتح ١،  ٩٣٦رنم رامان، ق جامع إذا باب الصوم، "تماب الخاري،أخرجه )١( 
.١١١١رنم رمضان، لهار ق الجماع تحريم تغلغل باب انمهيام، ٌنحاب 
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-]المرة افويب< من امسمر يمل أحمرم ^١٥ س والعمرة الخج  ٠١٠٢٤٧^تعال؛ 
١٩٦.]

تقريامنها تسر ما مذيح الخم، أو الم، أو الأبل، الأنعام؛ بهيمة من الدي وهذا 
إحرامه)١(.من الجّم بها بمحلل شاة والواص تعال، ف ا إل 

حتىروومكم تحالقوا ؤولأ تعال؛ ف ا تال الاحرام، محثلورات كمارات وكذلك 
أوصيام من ففدية رامه من أذى ه ءريْناأوب*غكم كان همن نحله الدي محلغ 

١[. ٩٦- ]القرة سك..ه أو صدقة 
انحرمعلى الر صد تحريم يان ل تعال ذ ا تال انحرم، صيد جزاء أيضا ذلك دمجن 

عالٍكموخرم ولليارة لكم مهاعا وؤلعامه الحر صيد لكم »ؤأحإ؛ أوالعمرة: بالحج 
[.٩٦- ]المائدة  ٠٤حرما...يمم ما الو صيد 

صاد،ما تدر عر النعم مجن يذبح أن فكفارته الر، صيد مجن شينا انحرم أصاب فإذا 
مكمقتله ومن خرم وألم الميد شلوا لا آمنوا الدين أيها ه تعال؛ ف ا تال 

أوالكمة بالغ عديا مكم عدل ذوا يه بجكم النعم من كل  ١٠مثل فجزاء متعمدا 
[.٩٠- ]المائدة  ٠٤٠ّياما..ذلك عذل أو مساكين ٍلعام كفارة 

ممتعفمن أمتم ؤفإذا تعال؛ ف ا قال والقرادرأ(، التمثع هدي أيضا؛ ذلك ومحن 
١[. ٩٦- ]القرة اعديب.اب< من امشمر فما الحج إل يالعمرة 

يايدر:اء -الوف

ألزمالي الماليأ ياكاوور الوفاء تعال: ف حق عي والي بالمال، المتعلقة الحقوقا ومحن 
[.٢٩"تالحج زذورعم-.ه ؤومحو.ضا تعال؛ ف ا قال ه، نفبها ان الأت

>ا(تفمالترءليا/اْب.
تقم)٢( 
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لهوحثه إياه ف ا ندب عن ذلك بملي العملي لأن الحسن' ب •نا القرض ووصف 
معصيأرا(.ولالشٍهلان ٠لاءة، ف يهو اكاس، ثوايامن وراله لايرجومن عليه، 

كريمب<اجر وله له حسا،ؤمحاعمه لرضا اف مرض اللي ذا ؤس سال: ومال 
لكمويهفر لكم بمياعفه حسا ف!رضا ١ تقرحوا >ؤإن تمال: ومال ١[، ١ ~ ]الحديد 

اتوالْثتفالهتدلين ^١)، نمال: ال وت١[، ٧ — ]التغابن حلوم؛< شكور س وا 
١[.٨ - ]الحديد أجر ويم يم يضاعف حفا قرضا ف ا وأقرضوا 
الأجرمجن عشدء مجا ابتغاء مجسياله ل انفق مجن على تعال ف ا أثنى الايات مذْ يفي 
محددةفر اكن؛رة، أضعافذلك لم تعال ومجضاعفته اجرعم، عفلم لهم ومحن والثواب، 

تعال.ف ا عد ثانهم ورمعأ مرتبهم وعلو أجرهم عغلم يدل مما منيرة، ولا 
أنعلى يدل تحا الزكاة، بإيتاء الأمجر على وعطفه بالأتراض تعال ف ا أمر ومد 

لرضاه ا وألرضوا الزكاة وآتوا الصلاة ويموا تعال: ف ا مال الزكاة، مر القرض 
[.٢٠]النمل- حمغا..ه 

»ؤدلأتمال: ف ا نال الحاجات، أوتات ل المملوع صدمة مجن الأكثار ويتم، 
عا...همذي يوم و اؤلعام او دلة. فك الشة.  ١٠ادراك وها • الشة اقتحم 
٢(.التعب) *ع الجوع والغب• ١[، ١ ]البلد 

-ان ]الأنوأسراه ا وييممكيا حيه عالي الشام ^ويضمون تعال: ومال 
.]٨

عنننس من وسلم: عليه ف ا صلى ف ا رسول تال السلم عن الءّب تنفيس ول 
علىسر ومجن التيامة، يوم اسءتهكريةمجنكرب نفس الدنيا كرب ُز، كربة مؤمن، 

. yay>،/حرير ابن نمير )١( 

 )Y( الغردان"YfY .
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والآخرة،الدما ي ف ا مزه مسلما متر ومحن والاخرْ، الدنيا ؤ، عليه ف ا بمر معر 
أمحه.,")١(.عون في، المد دام محا المد عون محا واف 

فا رسول كان وتد رمجضان؛ كشهر الفاضلة، الأوقات ؤ، منها الإكثار ويتحج، 
يلقاهحين رمضان ؤ( يكون ا جمأجرد وكان الناس، أجود ~ وملم عليه ف ا لى ص~ 

الريحمجن بالخير أجرد ~ وملم عليه ف ا صلى ~ ف ا يلرمول القرآن، نيدارّه جريل 
االرّلت")مأ(.

أوزلازل أو وجفاف شر مجن مجمسة بهم حلمتا أو ة نازلبالسلمين نزلتا وإذا 
اد|لينيجصسة تينع لر إذا — أغشاتهم على كان والحاجة القتر نستا مصانات 

أمجرالهم،مذل وإنتاذمحم ا،لملمين عن الضرر لغر الحالة هذه ؤ( ~ المال ومحتا بالزكاة 
فا صلى — ف ا رّرل شتهه وند وتعاضده، وتعاونه السلم امحتعر تكاتف مجن ومحيا 
مجثلوتعاطفهم وتراخمهم توادهم ز المرمنض 'امثل توله: ي الواحد بالجد - وملم عليه 

)٣(*دالح*كا بالمهر الجسد سائر له تداعى عضو منه امتكى إذا الجسد 
منصفة ثمذ ممد ولحاه، حاجتهم •عر السلمين إخوانه على بالعهلف ينم لر فمن 

يشدكالمان للمؤمن "المؤمن لم: ومعليه ف ا صلى ف ا رمول تال الإيمان، صفات 

لموم0اص الفتح ٢، ٤  ٤٢رنم الله؛، \دب' لأينللم ُام، ا،لفلالم، كناسم، الخاري، أخرجه )١( 
vt/i • ،رنماشرآن، مراءة على الاجمماع كل باب والدعاء، الذكر كام، له، رالكنل ٢
٢٦٩٩.

رمضان،ل — وملم عليه ف ا صلى ~ اليي كان  ١٠أجرد باب الصوم، كناب المماري،، أخرجه )٢( 
فا مطي - المي كان باب الغضاتل، كاب ، ١ .٨  r/Uلم وم، ١١٦اكح،/، ١ .٩ ٢ رنم 
. ٢٣.٨رنم الماص... أحول - وملم علمه 

.>_UAتخريجه، ض )٣( 
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,، ١ ر أصابعه بين — وصلم عله لذ ا صلى ~ لذ ا رمحول ومحنك ، بعضا بعضها 
عنالنهي جاء وتد له، خذلانه من يعتمر !.لخالة عاوْ ي اخاْ السالم مساعدة وترك 

ولاه ولا؛يدليتللمه لا الملم أخو "الملم وملم: عله ذ ا صلى الرمحول تول ق ذلك 
بحقرْ")؟(•

ومزازرتهم،اللمز إخوانه اعدة ننوم.ممذلك معل عدما الهادر والغي 
صلىلذ ا رمحرل تال ه، حاجتويقضي أموره له يسهل تعال لذ ا فإن بهم ما وكشفا 

كانمن وتال• )٣(، أخيه عون ل البد دام ما البد عون ق ف وا ومحلم: عليه ف ا 
)٤(.حاجته ل لذ ا كان أخيه اجة حل 

تامفإذا الأغشاءره(، على الراج؛ة المروض مجن اللمز لحماية الواجب الحق ومذا 
لمينأالم.حاجة لده لذ، ا عند عفلمم فاعله ويراب الاة^ن، عن الاثم ّقهل بعضهم به 

دلرسالأثمصمرْ•
أبيفعن ه، عليوشدد ذلك على - ومحلم عليه لله ا صلى - ذ ا رمحرل أكد وقد 

مجنوٌامت عليه  ٠٥ا صلى  ٠٥ا رسول قال تال؛ ~ عنه  ٠١١ا رصي ~ الخيري محعٍد 

التح٦، •  ٢٦رنم بمض، مع بعضهم الوتن تعاون اب بالأدب، كاب الممحاري، أخرجه )١( 
مرن.■ وعاءلغهم• الرمت-؛ن تراحم باب والملة، الر كاب ، ١٩٩٩لم؛/وم، ٤ ٤ /٩ ١ • 

٢٠٨٥.

ْ/يآ،اكح ٢، ٤  ٤٢رنم لم... اللم البمللم لا باب اسالم، كاب الخاري، أخرجه )٢( 
. ٢٠٦٤رنم اللم.... تحريم باب والملة، الر كاب ل، واللغتل ١،  ٩٨٦وملم؛/

)يبقصصْا"أ•
٢irxr\/الغتح ، ١٦٩٠ رنم نماحّه... الرجل بمم، باب الإكرام، كاب الخاري،، أخرجه )٤( 

. ٢٠٨• رنم الغللم، تحريم باب والملة، الر كاب ، ١٩٩٦ومسلم؛/
٠،وانحااىا/١ْ١ ١٩٤/٧انحاجنهاية )٠( 
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بهنليعد زاد من ذض3 مج** كان ومن له، طهر لا مجن على يه نليعد ظهر نضل معه كان 

ل*")ا(•لازاد من على 
يالأغنياء على فرض تعال ف ا إن عنه: ف ا رضي طالب أبي بن علي وتال 

علىوحق الأغنياء، لجعنع وجهدوا عروا أو جاعوا فإن فقرائهم، يكفي مجا بقدر امجرالم 
ءلء*)'ا(•ديّذبهم التيامجة، يوم بحاسهم أن تحال اف 

الأسلامجيالتشريع أن الصف يرى الأصلاب الشرسة ل وأمثالها الأحكام هذه فمي 
الوضعيةالهرايغ! غرتهم الذين ا إخواننوليتا والعدل، الحكمة من العليا لذروة ال 

قاكثربع أنواع بأعلى جايمحم م دينهأن لتروا ويممقهونها الدتائق هده على يطلعون 
دحيإلا مر إن' زمان، و مجكان كل ق وطن، والروح، الئل-، يشع تشريع الأرض، 
والموردالم—ال النيع مجن اصتنباطها إل ورجعوا ديتهم أحكام الملمون فقه ولو يوحى، 
أمورهمول أنقمهم خاصة ل ربهم به يأمرهم وعملوا.مما — والمنة الكتاب، — اا٠دبا 
الثورالتانامتا وهل الأمم، ادة سسلكانوا هدا عملوا لو احتماعهم، أحوال وق العامة 

وبجوارهالدنيا بمئتر اصساره ومجن للمقتر، الغي ظلم مجن إلا المهلكة والمكن الهادمة، الخربة 
عليهمبجفغل مجا أول أن لعلموا الأغياء فقه ولو كئترة، والثل وعريا، جوعا يموت" أخره 

)٣(.الأغساء.. على ف ا أوجبه نحوهم.مما القيام بل للفقراء، العروق، إسداء أموالهم 

وأبر، ١٧٢٨رنم المال، بمضرل الراّاة امنعامؤ يانمه اللتطة، كانم، ، ١  ٣٠ t/Y*الم ٍأخرجه را، 
.١  ٦٦٣رنم المال، حتوق، j بانم، الزكاة، 'محانم، .٣، أ/ْ داود 

.١ْ ٨/٦اقض )٢( 

•١ ْ انحلير على شاكر أخمد الشيخ سليهمر من )٣( 
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صهصي نمال ف ا لأن عليه؛ عائدْ جهاده وثمرة يوعيه، للعهاد محاج والأمان 
عنلخي ف ا إن ص بجاهي لإ£\ جاهد ؤوس تعال: ف ا تال حهادء، وعن 

صالخاعمل ؤ*ان تمال؛ ف ا نال عليه، ثوابه يعود ١لمالح نمله ٦[، ~ ]العتكرت 
[.٤٦- ]نمك لأمده بظلام ربك وها سها أماء وس فلمه 

نالالقويم، والهلريق التتيم للميل بالهداية الجهاد ذللي ثمرة تعال ف ا محن وتد 
-لانمك؛رت انحت؛نه بع ف ا وإن منا يهديهم فا جاهدوا »ؤواللين سالت ف ا 

٦٩•]

القتالالجهاد.ممعئى إرادة ل ورد ما أكثر لكن ف، ا 'مماب، ل عام الجهاد تلقط 
للمن أشق نن مكم بموي زلا تحال: كتولأ آية، من أكثر ل ذكرْ جاء الن-ي 
١[،• - ]الحديد وفاتلواه بمد من ألفقوا الذين من درجان اعظم أولك وقاثد الفتح 

١[.٩ ٠ - ]القرة صدواه ولا يقاتلولكم الدين ذ ا ّءءل و ؤوi١تلوا تمال: وكقوله 
مسلعموم ل داخل وعر بذل، كل يثل عام ف ا أعداء جهاد ؤا المال نذل 

الدين^٠؛^ نمال: ف ا تال نه، أنفق من اجر ف ا مضاعفة على التص حاء الذي ف ا 
حياهمانة كل،سالان ل سابل مع أنمتا حتة كمثل  ٠٥ا ممٍل ق أموالهم يتفقون 

[.٢٦١]القرة- 

نمال،ف ا أعداء ثتال وعر الخاص، ّمماء ف ا سبيل ل الأنفاق يكون ما وأمحلهر 
ذلكوغاية أيضا، القس ^ل ،ع للمال، الكير الذل مجن الجهاد عذا يْلله لما وذلك 

فا تن وند لذ، ا ادة عبإل لذ ا مر عيادة مجن اكاس وتحرير وأعله الشرك على القضاء 
ويكون٥؛،< تكون لا حش ؤوة١iLو٠م بقوله؛ القتال مشروعية مجن والغاية الجكة تمال 

)ا(-ديرابنحرم؟ا/آأ.

.٦٢٦١٢ضٍ 
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-مال:١[،  ٩٣- _ ا!ظالتيه على ألأ عدوان فلا انموا ^٥ ف الدين 
يعملونبما س ا ،إن اكهوا^ن س كك الدين ويكون كة تكون لا حش ؤوهتالو٠م 

■مال)ا(.باف الشرك والفتة: [، ٣٩- ]الأنفال صوه 
وسلم:عليه ف ا صلى لذ ا رمول ال تتال: - صه لذ ا رصي - عريرة أيي عن 

نالوهافإذا لذ، ا رسول ممدا وأن لف ا إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناص أتاتل أن أمرت 
)٢(•ف ا ض يحابهم الإسلام بحذ إلا وأمرالم دمجاعمم مجي عصموا 

ومأواممعلهم واغيظ واياثفن الكمار جامحي الم أيها ؤي1 تحال: ذ ا تال 
٩[•~ التحريم ، ٧٣- ,^ ]١١٢الم-ئره وينس جهم 

تالالأعداء، سر ليكفوا الأمن >دْ على القتال فرض أنه وتعال سبحانه لذ ا وأخثر 
■مروعر شبا تكرهوا ان وعى لكم كرة وم اكال علكم تعال: ف ا 

-]المرة ثعلمونؤ< لا واشم ملم لذ وا لكم شر وهو شيا محوا أن وعمى لكم 
٢١٦.]

والعرضوالوطن، الأمحل ومفارقة ا،يال، إخراج من فيه لما كرئ الجهاد كان وإى 
نرضكرموا أنهم لا لدلك كراهيتهم فكانت والايذاء، الأمحلراف وقطع للقتل بالجسد 

رف)آ(.ا
الأيمان،يعرى ؤ، صيتهم ،يعريه ابتلاء ال٠كلفين، واختبار ابتلاء الفرض هدا وق 

•-ل )ا('دمابنكثما/'

)0خمءهم؛بمصأ-ل

)م(تفيرمءريم/دم.
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فا نال الكاذب، من الصادق ليظهر بالجهاد، الابتلاء هذا عن تعال ذ ا أخر وتد 
-]محمد وملوأح-اركمه والمايرين محكم ايامدين ملم حش ٠^^٥٠٠ تعال: 

منكمجاعدوا الذين ف ا م ملو،لا الجة تدخلوا أن حسم وم تعال: وتال [، ٣١
بملمولما يركوا أن حسيم وأم تعال؛ وتال [، ١٤٢عمران ]آل الصابريزه و،بملم 

ويجااالؤم؛-؛ن ولا رموك ولا ف ١ دون من بمغذوا وب منكم جاهدوا الدين ف ا 
١[.٦ - ]التوبة محملوزه بما ضر■ ف وا 

أحوال:ثلانة ل صن زض فيمسح الأفراد على الجهاد ويمن 
وتمنالانصراف، حضر من على حرم الصفان، وتقابل الزحفان التقى إذا - ١ 

فا واذكروا سوا كة لمبمم إذا أسم\ الذين أيها >ؤا تعال: ف ا لقول ا،لقام، عليه 
زحماكفروا الذين لشبمم إذا آمنوا الذين أيها ،ريا وقول: [، ٤٠- ]الأنفال ك؛؛را...ه 

١[.ه - ]الأنفال الأدياره تولوهم فلا 
كالهماللي ذلك أمل فعلى السالمين، بلاد من معين يلد الكفار نزل إذا ~ ٢ 

ودفعهم•

الذينؤأ\أيها تعال: ف ا لمول معه، الفير لنمهم توما الأمام استنفر إذا ~ ٣ 
بالجٍاةارضبمم الأرض إل اثامكم ث ١ سل و اشروا لكم  ١٥١لكم .ا آمما

خم[)ا(.- ]التوبة الآخرة...ب< الديامن 
كلهم،الماس أثم يكفي من به يقم لر إذا كفاية، فرض فهر العموم على حكه أمجا 

علىعخن يفرض ليس أنه على ويدل الماس، ساثر عن سقط يكفي مجن به تام وإن 
وصامالصلاة وأتام وبرسول لف با آمن ا'مجن وسلم؛ علمه لف ا صلى الرسول تول الامحللاق 

)ا(ادنيا-/ف.
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الجهادفيسلاس")ا(.ص: أي؟ 

فا صلى - ذ ا رسول إل رجل جاء تال: - ى لذ ا رصي - مريرة أبي وعن 
إذاتهليع تعل تال: أحده، لا تال: الجهاد، يعدل عمل على دلي ممال: ~ وملم عليه 

سممليعومن تال: ممعلر؟ ولا وتصوم تقتر، ولا تقوم محلك تدخل أن امحاهد خرج 
ذلك")؟(.

الماصأي لذ، ا رسول يا مل نال: - صه لق ا رصي - الخيري مد أبي وعن 
)٣(.وماله ه ينفلق ا سيل ل يجاهد مومجن لف ا رمحول ممال أفضل؟ 

مجنخثر روحة أو لف ا ميل ق "لغدوة وسلم: عليه لف ا صلى لق ا رسول وتال 
فيها")؛،,وما الدنيا 

عليهايدل عثليمة، مرلة ف ا صد له فان سيله ز الشهادة ابجامد س ا رزق وإذا 
الشهادة)®(.فضل من يرى لما أخرى، مجرة لشل الدنيا إل الرجوع يتمنى الشهيد أن 

آ'/'ا،الغتح ، ٢٧٨٢رنم الجهادرالمم، فضل باب الجهادوالم، كاب الخاري، أخرجه )١( 
.٨٠رنم الأعمال أفضل تعال لف با الإيمان كرد بجان ياب الإيمان، كاب ، ٨٩/١ومسلم 

ا"/؛،النتع ، ٢٧٨٦رقم والمسم، الجهاد يمل اب بوالسم، الجهاد كاب البخاري، أخرجه )٢٢ 
. ١٢١ ٢٨رقم ف، ا سيل ق، الجهاد يعدل ما باب الجهاد، كاب ، ١٢٢ْ/أ والناثي 

،٦/٦الفتح ، ٢٧٨٦رقم والمم، الجهاد فضل اب بوالم، الجهاد كاب البخاري، أخرجه  ٢١٢)
, ١٨٨٨رقم رالرباط، الجهاد فضل باب الإمارة، كاب ، ١٠.tJtومسلم 

الفتح، ٢٧٩٢رقم ف، ا سل ي رالروحة اكدوة باب والسم، الجهاد كاب البخاري، أخرجه )٤٢ 
لقمف، ا سبل ب، والروحة الغدوة فضل باب الأمارة، كاب ، ١ ٤ ٩ ومسلم'ا/بم ، ١  ٣/٦

!٨٨■

الفتح، ٢٧٩٠م رقوصفتهن، انمن الحور ياب والهر، الجهاد كاب البخاري، أخرجه )٠٢ 
.١  ٨٧٧رقم تعال، ف ا سل )، الشهادة فضل باب الإمارة، كاب ، ١ ٤ ومسلم 
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النوةاعداد من له بد لا عاليه وحث نه ورعب يه ف ا أمر الذي الجهاد ومذا 
ونتعال؛ ف ا تال تراعيه، راحتاب بأوامره بالالتزام ف ا دين ضرة وأويا اللازمة 
مجناالادية القوة إمحداد نم ٧[، ]محمد اتاوا|كمه وشت بمصركم  ٠٥ا تمروا 
نالمهيية، توية الأمة تكون حتى الأصتهلاءة تدر عالي التنثليم وحن والعتاد السلاح 

فا عدو به ثرمون الحل رياط وبن لوة من امهْنمم ما يم ^ؤوأعتوا تعال: ف ا 
سلو ييء من نمقوا وما بملمهم ف ا سؤلهم لا دولهم ص وآخدس وعذلكم 

٦[.٠ — ]الأنفال ثظلموزه لا والنم إلؤكم ئوي؛ ف ا 
هدال الإنفاق ومدا بسخاء، والذل الأنفاق مجن له لأبد العسكرية القرة وإعداد 

يوقموف أنه النوة إعداد وجوب بها ختم الي الأية مذْ ل وجل م ذ ا محن الطريق 
إذالميل، هدا ل الأنفاق عغلم على يدل وذللت، شيا، مجته ينقص ولا الأجر صاحه 
مهبد لا بل لتنمل، العدد بكثرة بحمل لا وإرهابهم وإذلالهم ف ا أعداء ومجقارعة الجهاد 

مجالهان الأنينيل أن يقتضي وهذا ذالثا، وغم الملاح مجن العتاد ل القوة مجن العدد .ع 
الأموالأصحاب، عالي شتع؛ن س ا سيل ل يممقه مجالا يجد لا الناس مجن كمحرا *إن بسخاء، 

القيام

لبالنفي الجهاد على ذكرء بمديم الجهاد؛ال١ل أهمية وتعال سبحانه ف ا محن وتد 
وماجرواآموا الدين ^١٥ تعال: ف ا نال والممن، المال حمت؛؛ن الي الأيات 

علىيدل مما مأ7[)ا(، - ]الأنفال ف،...ه ا مل و والمسهم اموالهم وجاعدوا 
لأو العدو، مجداهة حالة ل بالممس الجهاد بجب، كما وجوبه، بل بالمال، الجهاد أهمية 
سق.كما الملمن الامجام امتممار حالة 

رالحدبد، ١٠والخعراُت، ، AA،A>؟،اا،ا؛،اوالتوبة مرمحن، ٩ ْ الماء مودة كذللت، وانتلر )١( 
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جمعق ل تقوية فه ما كل من إليه ربحتاج يالزمه السلم.تما الخيش إ،داد ت ثانيا 
وذلك(واكعديل، التابمة تالزم اثي الأصلحة بأنواع السكريأ النوة ناحا مجن امحالأت، 
يقتضيوذلك والتدريا، والعلما الفئة اكاحية من واعداده وأخرى، غزة >ين لمملورها 

أصحابعلى نإن علمه نادرا المال ين يكن لر وإذا يذلل؛،، للقيام كمحرْ أمجرال لغ 
مجنكفرة ٠مالح عامه يترتب عسكريا الأمجة إعداد لأن انحال، ذلال؛ا ل الذل الأمجرال 

إذاا أمجالأرض، ل الأسادم دعوة ونشر الئللم رنع على وندرتها وعرتها، نوتها 
يصتولمجستهدنة ذليلة متكون فإنها الواجم، بذللث، تقم وب ونقاعمتا الأمجة اصتكانت 

عدوعا.عليها 

وجربعلى يدل والترع التقدم مجن اليوم عرنذ العسكرية.تما للقوة الإعداد ومذا 
نكرةمنا القرة لمغل نإن قوة..ه من امتضتم ما يم >ؤواعترا تعال: توله يه الاهتمام 

هذهأعغلم أن ~ وملم عليه ف ا صلى ~ التي بجن وتد العمجوم، نتفيد الأتان ساقا مل 
ذا صلى ف ا ل رّر سمعت، تال: ~ عته ف ا رصي — عام بن عقبة نعن ارس، القوة 
القرةإن ألا نوة، مجن تْلعتم اٌا ملم وأعدوا يقول: س النثر عاك، وم ~ وملم عليه 

ارمجي..")ا(.القوة ألاإن ا;م، القرة ألاإن الرم، 
وارمجاح،البل، الاصيت ل فكان أماس، كقوة ارس على ممتما الأسلحة وأكثر 

المادقامجن الحروب ل جدا مامجة كقوة ارمجي نوة محلهرُتا العصر مذا ول ذلل؛ا، ونحو 
المالأنواع مجن ذللت، وتحر والخواصات والصواريخ الهجرمجية، المقاتلة والطاترات والميم 

بهوالعناية الجانج، بهذا الاهتمام ؛، يتهللالقرة فإعداد نوتا، عنصرا فيها ارس بمل 

ْ/آْأوالترذي ، ١٩ ١٧رنم الرم... نضل باب الأمارة، كاب  tSoyyfrمسلم أخرجه )١( 
..٣  ٣٨رغم الآسل، ّورة رس باب الترأن، تمم كاب 
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إعدادؤ؛ ضرها على عالة نكرن أن الملمة الأمة يكفي فلا فيه، السبق على والتشحح 
الاختراععلى السلين وتشمع ذللث، ق السبق إل يقسها تبادر أن عليها بل القرة، 
~لم ومحعليه س ا صلى ~ لف ا رّرل كان كما القوة، هذه اصتعمال ل الإتقان وعلى 
اكمأينإن إسماعيل بي "ارموا لهم: سال يتضالون، أسلم من نفر على م ص يفعل، 

بأيديهم،الفريفن أحد أمك ذلالئا، تال تلما »لأناا، بي •ع وأنا ارموا راما"، كان 
وأكنرمي كيف مالوات ترمجرن؟ لا لكم ما وملم؛ عليه ف ا صلى ف ا رمرل تقال 

كلكم")١(.معكم وأنا ارمجرا 'ومحلم: عليه ف ا صلى الني فقال معهم؟ 
١٠لمم تعال: ف ا تال الخيل، رباط بها ف ا أمجر الي القرة إعداد ومجن 
علىالخاص عطف مجن ومحيا .٦[، - ]الأنفال الحل..ه دياط ومن قوة من امتْنمم 

السابقالزمجن ي العرونة الفرمان مجرايعلة الحربية القوى أهم مجن فإنه به، للاعتمام العام 
الذيالعصر محيا ق حتى عته الامثنماء وعدم إليه للحاجة بالذكر تخمة البلاد، ثغور ؤا 

حزبإذا حتى عليها، للغزو انتئuرا ويهيأ لتعد وتنو•مت،، وتعدديت، المراكس، فيه ك؛رمحت، 

Jiاسعداد؛على فإنهم عدو داهمهم أو أمجر السلمين  JJi ،،بصيغةجاء اط "ربولفظ ؛
للغزو)٢(*الخل، ربط من الكثرة نمد على ليدل المالغأ 

علىاللازمة القوة إعداد ميل ل المال تبذل أن عليها يجب، الأمجة أن تالمقصرد 

فا مسل ل الزكاة ، ارفمجمأحد وتعال مبعحانه ف ا جعل وتد استْلاءتها، حمإ 
الجانم،بهذا الكريم القرآن اعتناء على يدل مما ذلك، بيان مبق كما الجهاد عو الذي 

علىقدرتها مع الأمجة تقصر أن أمجا وقرنهم، اللمز عزة مجمدر حر إذ به، والاهتمام 
أمجيابهتتوفر وب النصر ئتأتى تكيف ف ا مجن النصر ذلك يفد أل تيم الأّ؛تعاوااد 

)ا(خممبجهصْا"أ.

.• النار \/ْْ، • اكحرموالتوم )٢( 
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ومقرم.

المؤمنيتضح حتى لم، واختاره لمائه تعال ف ا ابملأء من الجهاد ق والإنفاق 
وتدشخا، ينفق ولا يد. يمض الذي المتانق من ف ا سل ل بسخاء لماله الباذل الصادق 

وكرمواف ا ومحول خلاف ضدهم المحللون »ؤفرح ترك: ل بذلك تعال لذ ا ذمهم 
[.٨١~ ]التوبة لذ...ه ا سبيل ق وألمهم امحوالم بجامدوا أن 

فهذاتعال، ف ا سل ل الأنفاق ل الأعلى المثل المالح ملفا كا ضرب ولقد 
-ترك غزوة - المرة جيش جهز ند - وأرضاه عته لذ ا رضي - عفان ين عثمان 

علهلذ ا صلى الني حجر ل ضبها ثوبه ل دينار بألف جاء أنه رواية ول بعقر، بثلأتماتة 
وّام)ا(•
والثقةلد ا دين نمرة مجن المعرية الأسباب •ع المائية الأسباب شذ» تحققت ما وإذا 

عديماتلة مجع حتى تممليع ما بذلت الي الفتة مذه ينصر تعال لله ا فإن ,كرعوده 
فا باذن كيرة ية غلت ئٍلة ينة س ^كم -سال: ذ ١ ت\ل عدزئ، وكثرة وئددئ، 

اكبيهمجع القتال على تحريض الأية هذ» ففي ٢[، ٤ ٩ — ]القرة الصايريزه •ع لذ وا 
التمرلخمرل يكفي لا فإنه المعرية الأسباب موه فندت وإذا المسر، أمية على 

واتقواورايطوا وهايروا اصبروا آمنوا الذين أيها ه تعال: ف ا تال المائية، الأسباب 
إنيوكلوا لذ ا ؤو'ءلى تعال: وقال ٢[، • ٠ ~ عمران ]آل تملحوزه لطكم ذ لا 

هموالذين، اتقوا الدين، مع ف ا رزن تمال: وتال [، ٢١٢- ]المالئة موم؛ياه< كمم 
-]الحج يصره...ه من ف ا ؤووص_رن تعال: وتال ١[،  ٢٨- ]الحل مسوني 

كفراف ا واذكروا ياثيوا فنة لشبمم إذا أمحوا الدين ا أيهه تعال: وتآل [، ٠٤ 
[.٤٠- ]الأنفال هلحوزه لطكم 

•٢ ٨ ٤ ص ءنر؛بم سمح( )١( 
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ءثسوا1لخابثامو:اسه1ص 

مرعلى اطل والٍالحق ض الصراع وجود ؤ وتعال بحانه ف ا سأ جرت لقد 
الأساءاتبماع عن الناس صد على بجد لون يموالأنساء الرسل ناعداء والأزمان، الصور 

عنلقومه يقول اذا مالهلاءية فرعون نهدا ثض، ءساالئا ذلك ل ويسلكون والرمل، 
ربهوليع اثل،رمى ذدوتم( فرعون >ؤوىل والسلام: الصلاة عله مجومى دعوة 

٢[.٦ - ]غافر الفادبر الأرض ئ يظهر أن أو ديتكم لذل أن أخاف 
تلبأراد لأنه الأرض؛ ق إفساد فرعون نظر ل والسلام الصلاة عليه موسى فدعرة 

ممإذ إليه، المقربون الملأ فعل وهكذا مفسدا، المملح معي وتفرها، الأمور حقاتق 
لمسدواوقومه *ومي انذر فرعون قوم س الملأ >ؤوةال حلرشه: وعلى شاكلته على 

١[. ٢٧- ]الأعراف لأكلده ويذرك لأرض او 
اص،النلإصلأل، المال يذلوا وتد مولأء، عتد إفساد عداء ما ومذ وحلم س ا فمائة 

الحاةو وأموالا زيت وملأه فرعون آمن إلك ربما مومى ■سال:ؤوقال ذ ا تال كما 
[.٨٨— ]يونس ّ-ءلك-ه عن لهالوا ريما الديا 

دينعن الناس صد عن قومه ينهى ~ والسلام الصلاة عليه — شعيب ف ا ني وهذا 
صراطبكل تنمدوا رولأ فتصدونهم: لفركم تممرضرا فلا تؤمنوا لر أنتم فإذا ، فا 

[.٨٦- ]الأعراف عوجا..ه وتغولها يه آمن من ف ا سل عن وصدون ثوعدون 
الكريمبرسوله يختم الأديان، به تعال ف ا ختم الذي الإسلام العقيم الدين وهذا 

تمال:لذ ا قال مرام، دين ولا بعا..ْ ٍي نفلا الرسل، ~ عليه وّلامجه لف ا لرات ص~ 
عمران]آل الخامريزه من الأخرة و ومو صه مل قلن ليما الإسلام غر يبمإ زومن 

—٨٠.]
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له،أعداء والنصارى اليهود من الكتاب نأهل ومحتنوعون، كثثرون أعداؤه الدين هدا 

أعدائه.أشد واال1اغقرن له، أعداء اختلافهم على والشركرن 
شمععلى التماري لهت الهود ؤوةالت ومحالفون، مجممرتون الأعداء وعولأء 

١[. ١١٢- ]الغرة الىابب٠ ينالون وهم ييء على الهود لهت الصارى وقالت 
تالا، يسنبعضهم ويوال ويحيون يجتمعون والممرق الاختلاف هذا أنهم،ع إلا 

أوبءسلهم اوبء، والمادي لامحخذواليهود آمحوا الذين >ؤياأيها تعال: اف 
يمضهمكفروا ؤأ.الدين الكارين: عموم ل تعال وغال ه[، ١ - ]المالئة ه • ٧٥٩
jوذللئ، [، ٧١٢- ]الأنفال كره ولماد الأرض و كة تكن تلملوْ إلا يمض أولياء 
صه.الناس وصد الأسلأم هماربة 

الذينالكسازين هرلأء أصناف الكريم كابه ق كا وتعال سحانه لذ ا بجن وهد 
وجل:عر لذ ا دين عن الاس يمدون 

عليهنذ ا صلى نذ ا رس-ول رمن ي ثربمش كفار من المشركون الأول؛ الصنف 
الذينقديد. عذاب ض للكاقرين ؤوو؛ل تعال: تال زمن، كل ل دغ؛رعم وسلم، 

وتالr؟r[، ]إيرامم ^< ٠٥ا سيل عن ويمدون الأخرْ على الدنيا اخياة ضون 
بآياتايووا ؤ... ر،سول4...يم وعند ه ا عند عهد يلطوين يكون تعال: 

مإنهأي ٧—٩[، ]التوبة بمملوزه كالوا ما ماء إلهم سيله عن فصدوا قليلا ممتا ه ا 
عنالصد ي وسعرا الخسيسة، الدنيا أمور من به التهوا س.مما ا آيات اتاع عن اعتاصوا 

سيلاس)-ا(.

بقربترجمين كانوا الذين وانمارى، اليهود من الكاب أهل : إلصض_إكاني 
اتلمسكمروا، الدين على به يتفتحرن وكانوا وسلم، عليه لف ١ صلى لف ا رصرل مجيعس، 

.٣١٢٨/٢)١(-د>راتنك؛ير
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كابجاءهم >ؤولا تعال: اف تال به، كفروا منهم يكن ول( العرب من تعال اف بعثه 
فلماكفروا الدهن على مشحون لل من وكانوا سهم إيا مصدق لف ا صد من 

[.٨٩- ]القرة الكافريزه على ف ا فنمة به كفروا عرفوا  ١٠جاءهم 
زمن•مذ اتاعه، عن الماس صد ق وجدوا وأتاعي، ورصوله اكين هذا لعادوا 

روحهمذلك على ف ا عابهم وتد مدا، يومتتا إل - وصلم عليه ف ا صلى ~ الرّرل 
والخمعوجا تغولها آمن من ف ا ميل عن تمذون لأ الكتاب أهل يا »ؤقل بقوله: 

٩[.٩ - عمران ]آل تعملوزه عما بغافل  ٠٥ا وما شهداء 
ذلكيا ف ا بجن وتد والرمان، الأحار من علمائهم من كتئر المد ذلك تول وتد 
الأمارمن كفرا إن آمرا الدين أيها >ؤيا تعال: ف ا تال ءنه-رإ، ونحتاط لتحيرهم 
[.٣٤- ]التوبة .ه لف.. ا مسل عن ويمدون اياطل اناس أموال لآكلون والرمان 

محعواوتد الكفر، ومحملتون الأيمان لباس يلمون الذين الافةرن، : إلصنف_إكال^ 

الذيالأملأم ذلك غانحذوا الزعوم، ُإملأمه.جر استتارا ف ا دين عن الناص صد إل 
عوراتوكشف والتشكيك الشبه إلقاء فيا يعملون وأخذ.وا لهم، واقيا بالمنتهم أخلهروه 

ليهم.الضعف ومجوامحلن ادسلمين 

ولامنكم مم  ١٠عليهم ف ا غضب قوما تولوا الذين إل تر اؤألا تعال: لذ ا تال 
ماماء إلهم شديدا عيابا لم لف ا اعت بملمون. وهم الكذب على وبجلمون مهم 
]امحادلة^١^< ٠٠عذاب فلهم لف ا سبيل عن كدوا جغة أممالهم اتحدوا يعملون. كانوا 

يهأبمانهم اتحدوا لكاذبون. المافق؛ن إن يشهد فه وا ؤ... تعال: وقال ١[، ٦ - 
ا-'أ[ا]اياتقون يعملوزه كانوا  ١٠ماء إنهم ف، ا مبل عن كذوا 

عنالماص صد في، الأعداء هؤلاء استعمله — تعال لذ ا من نعمة هو الذي ~ والمال 
يممونكفروا الدين ^إن تعال: ف، ا تال ذلك، سبيل ق، بخاء وبذلوْ لف، ا دين، 
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[.٣٦- ]الأنفال ف...ه ا سل عن لبمدوا 
فن، kilzjfi-وطرها متعددة ألواتا سلك ند تعال ف ا سل عن للصد الإنفاق وعدا 

ذلك:

دينل لتشكيكهم اللمز ض الثبه إلقاء طريق عن ف ا دين عن اياس صد ~ ١ 
الماما طريق عن ذلك سل ق المال مذلون به، شهم وزعزعت وجل، عز ذ ا 

يرسلوننهم ولدا عليها، الخمول وتسهيل الكتب لهده الدعاية وتروح ذلك، تنشر 
الأسلأم،ترك إل الدعرة نها الي ال>ريل، صناديق اصحاب إل مقابل بدون محنها كمحرا 

سماويةأديان وأنها بينها والتآخي الأديان توحيد إل الدعرة وفيها النصرانية، واعتناق 
كثيرعقول ل توثر خسثة أسالم، ق ذللئ، يذكرون أحد، على ينكر أن لأحد لابحال 

تصد.بض أو بنمو بذللئ، تكلمون نراهم الصحيح العلم من لهم حغل لا ممن 
لاعد.الةاف مجيبتمريره لمين أالمأغير عند الإسلام صررة سريه أيضا ذللئ، ومن 

الدين،لعالماء وانمردية الرجعية دين وأنه ذلل؛إ، ونحو واكل ارّجم حد ؛ذكر والرحمآ، 
بالرجل.المساواة عدم ق حقها ويقصها المرأة يفللم دين وأنه 

علىالحزن بالاحتفالأن، ل الاّلامجة اليلاد بعض ل بحدث- مما مشاهد نقلرا ور.ظ 

المشاهدتللث، ينقلون الشيعة، مجن كمحر يفعله مما عنهما، ذ ا رصي علمي بن الححن ثل 
صربق سلاسل والالميونح واستخدام والرؤوس، المدور صرب فيها يكون الم 

فا صلى محمد إليه دعا ١^^، الامحلأم هر أنه على ذللت، ويصورون ١(، والطهور) الخآاْ 

قو،كثر المدبر، أثر»لة خلال من الراكة من كير به ينوم لما المخزيأ المتايلر تللت، شاءدُتا ند )١( 
نمالشعة، فاد؛ •ع المتابلأيتؤ ربمعرون بمورون اختلأنهم على الأجانؤبم- الراصلوت- أحزانهم ايام 

صدلئ، ذلذكرد١ أحزانهم، محن رحزت، السالمين، أع؛اد من عيد صورة ؤ، الناس على ذللت- ه-ودا 
معللتا.التل لا.>u الي الأضال ص لما،رك، الأملأم؛ ق الدخول م،د ثمن لكتم 
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شوطاكرارا(.ذلك ؤ( وتدتطعوا وسلم، عليه 

بثمن بمقهم الذي للمال الكمحر بالذل إلا نتم أن يمكن لا الجهود ءذْ ومثل 
الناس.؛ jyونشرها الشبه هذه 

الكراتوتحسب بانماصي كهم طريق عن تحال ذ ا دين عن اكاس صد - ٢ 
الإسلاممن ينملخ حتى الياصي هذه ل استدراجه ذلك مجن مقصدون السلم أمجا إلهم، 
مه،الذي الارسا مذا مجن يأتونه الإسلام ق الدخول يريد عندمجا الملم وض كليأ، 

أخطأتولو ه، مبتتلذذ مجا نه نجد ولن والتضسق، الكبمت، دين الإسلام أن له تيمورون 
ذلك.ونحو والرجم بالجلد الشديد العنان لوجدت ذأذستا 

فا سبيل عن ليصد ذلك يفعل الاس بعض أن ونمال بحانه ف ا محن وتد 
دينعن الاس لصرف به عليه ف ا من الذي ماله من ينفق نهر ف، ا دين عن ويصلهم 

بفرف ا سيل عن الخديث، لهو يشري من الناس ؤوس نمال؛ لف ا تال ذ، لا 
٦[.- ]لقمان مهتيب< عذاب يم أولك هزوا وبممحذها علم 

إلاهرر'ا(،لاإله الذي لف واهرالخاء، لذصه: اعولرصي جمبن لف عبداتال 
غالبا.الخاء توحد،ع الي والجواري الخيات التاء الخاء ويع 

ومجاالخاء مجن نمال، ف ا طاعة عن ويشغله الإنسان به يلهو مجا كز : لهؤيلخييث 
لف١ دين عن السلمين لصد الإسلام أعداء سلك وتد ورينها، الفاحشة حب مجن يتبعه 
والخاءوالصور، والأفلام الخليعة امحلأت بالسلين تغزوا الْلريق، محذا وجل عز 

فأتبلوالين، الشبات مجن كفرا أند مما ذلك، وتحر الغرامية، والقصص الفاحش، 

اانمنيإلا الإسلام من أمحرف لا نال: الإسلام عن ك نمدمجا الغرمحن أحل. مع الشن رند )١( 
حسين.وصدام 

-ا؛نكنمآ/اأئتقم )٢( 
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•والتأخر للرجعا سب له والغض الامحلأم من الانسلاخ على يررنه من اللمز 
الإسلأمة،السلاد من كثم ق ايمترون معله فا جليا واضحا الجانب هذا ونرى 

كومحيلةوالعلاج المعرنة م تمديي ذلك مستغلون متتشرا، الفقر يكون عندما وخاصة 
الساوينعقائد اد إلمعلى بجد والسل فيها والتمركز اللأي مده إل للدخول 

دإخراجءمم،ص)ا(•
افقرنالننعلها ند غيها المال يذلون الي الوسيلة هذه أن الكريم القرآن لنا محن وتد 

~لذ ١ رمرل ليرهموا حيا ميمرا حث وملم، عليه لذ ا صلى لذ ا رمول من زل 
وكانذللي، الخم يتصدون أنهم الموتن مجن معه ومن - وسلم عليه ف ا صلى 

إليمحهن وهر — وملم عليه لذ ا صلى — لذ ا رسول أتوا ند المسحد ذلك أصحاب 
والليلةالْليرْ والليلة والحاجة العلة لذي مسحدا يتيتا ند إنا لف، ١ رسول يا فقالوا؛ محوك، 

فا صلى ~ الرمول إقرار بذلك يقصدون فيه، لنا فتصلي تاتيتا أن نحب وإنا الثانية 
رك،نيمن مقدمه بعد ياتيهم أن لف ا رسول فوعدهم الفعل، هذا على لم ~ وسلم عليه 
تفريقمن الحد، يماء من هرلأء أراد السماء.مما مجن الخم أتاه المديمة على أنل فلعا 

أمرأن إلا ~ وملم عليه لذ ا صالي ~ لذ ا رمرل من كان نما ومحشتيتهم، المسالمين كلمة 
وكفراضرارا يجدا اىJرا ^والذين تعال؛ لف ا تال وءدءه)'آ(، الحد ياحراثا 
إلاأردي إن وتحلمن فل هن ورموك لف ا حارب لن وإرصادا الوعنئن لإن وتمرقا 
منالقوى على أنى لننبمذ أيدا فه تقم لا لكاذيون. إلهم يشهد لف وا الخى 

بنمحل الإمام جامعة ل عند الذي الإسلامي الغته لوثمر المتيمة الحرث ذلك لتومح امملر )١( 
العاديةواليارات الفكري الغزر باسم؛ الحرث هذه رهليعتا ، ٠١٣٩٦ستة الأسلامجية معري 

•علتتاني.صلاح مازن ترية؛ ااعر;ي، الخلثج ل التتصم اصرل كتاب؛ ركدا للإسلام، 
. ٤٦٧١٤جرم ابن تقم )٢( 
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أنمنالطهربمن. بجب ف وا يتطهروا أن بحون رجال له فته تقوم أن أحق يوم أول 
مارجوي شفا على بحاله أس أئن محر ورضوان ف ا ص تقوى على بحاله أنى 
رمحافوا الذي بحالهم يزال لا الظالي. القوم يهدي لا ف وا جهنم نار ق به فالهار 

١[..١ ١- .٧ - ]١^ حكٍميم علم ف وا ئلوبهم -قطع أن إلا لوبهم قو 
المين،والسسللإصلأم مكيدة جعلوه لتاته، المال الئايقرن فيه بدل الذي المسحد هدا 

تعال،ف با والكفر بالسدين، الإصرار إلا به يراد لا 
كلوي ونت كل ل تتكرر تزال لا الكريم القرآن لنا أرزعا الي الصورة ومحده 

يناءي رأينا كما الحديثة، ١( الوسائل) ارتماء مع تتلاءم ئتى صورا وتتخذ زمن، 
واالسنم||مارا١٠إلدار'٠رأ 

الح؛رالعمل ذلك من تمدهم بان ف ا يبحلفون وحدثهم كلامهم ل وتراهم 
صلى~ س ا رل رمحموقف كان وتد ذلك، خلاف يهلنون وهم للمسلمين، والفائدة 

أن•ع وهدمه، الجد بإحراق أمر حيث قويا، مجوتفا العمل ذلك من ~ وملم عله س ا 
جاءالقلمان ا،لفامد مجن تيه كان لما ولكن بي، الذي النيان بهذ انتفاع عدم لك ذي 

عزف ا دين عن ادين المهرلأء محاربة ي النوة أهمية على لدلنا البوي العلاج محذا 
وممربمهم•اللمئن أسال س محم لعدم دجل' 

والمعوالقتال، بالخرب بالقوة، وجل عز ف ا دين عن الناس لصد المال إنفاق " "٤ 
المجدعن وصدوكم كفروا الذين ^٥٠! تعال: ف ا تال المادة، أمجاكن دخول من 

فا سيل عن ريمحدرن كفروا الدين ^إن تعال: وتال ٢[، ه - ]الفتح •*4 اخرا? 
ممنأمحللم أحد هاك ولص [، ٢٥— ]الحج •ه للناس•• جعلناه الذي اخرام والمسجد 

ومعياسمه قٍها يذكر أن ف ا مساجد صع ثمن اقللم ؤو٠ن تعال: ف ا تال ذلك، تعل 

. ١٧١ال،نرآن'\/اطلال، ق )١( 
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١[.١ ٤ - ]القرة خرابها..ه و
الس-لمينعلى الحروب ئن على ورنت عصر م ي بمتأون لا الاّلأم وأعداء 

ويسريمرموإممايإلخرسم، على التاثم من يعهم أو ف، ا دين عن لمدهم 
يمقونكفروا الدين »ؤإن تعال: ف ا تال ذس، سيل ؤ بمزخصونها كثئرة أموالا 

يعيرن..هثم حمرة علمهم نكرن ثم لميفقولها ف ا معل عن ليصدوا اموايم 
[.١٢٦- ]الأنفال 

ينفقونها،ف ا لبن عن اس النصد سل ق أنهم إلا للمال الشديد ح؛هم فع 
إنهمحتى عنه، الناس وصد الأسلأم لحرب يستقون ما كل تعلوا ترض كفار نهاهم 

امحل شن ويمدون الماس ورناء >ؤبملرا لذ: ا قال كما ديارهم مجن خرجوا 
مقاتل،ألف ق — وملم عليه ف ا صلى — ذ ا رمحرل للأتاة خرجوا [، ٤٧— ]الأنفال 
هزمهمأن فكان (، ١ أئرانهم) مجن أحد بممحلف ل؛ و بعم، ومحماتة ترس مجالة ومجعهم 

يدللئامائه على بحانه سف ا امن وى. عليهم، ١^٣^، ينصر مجنكرة هزيمة تعال، ف ا 
يتخطفكمأن نحافون الأرض ق سغتعفون قليل النم إذ »ؤواذكروا به: وذكرهم 

-]الأنفال تشكروزه لعلكم القات من ورزقكم بمصره وأيدكم قاواكم الناس 
٢٦.]

١[. ٢٣~ عمران ]آل أذلة.ب.ب< وانتم ؛؛ذل ٌ ا نمركم ٠ؤولةد ت تعال وتال 
علىالعزم عقدوا مجكة إل رجعوا فعندمجا الهزيمة، يمللث، يمحروا لر و بدللث، يكفرا ولر 

اليسفيان أبي بعم ذللن، على وامحتعانوا — ومحلم عليه لف ا صلى ~ لف ا رسول محاربة 
فتزلار، دينألقح خمسين والمال بعم، ا ألنوكانتا العم، ؛، iijناعرا بدر، نل بها نجا 

يفقونهافف ا ميل عن ليصدوا أ،والهم يفقون كفروا الدس >ؤإن تعال: لف ا تول 

 )١(ijyis  مناملابن الشويه.
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أحد)١(.غزوة نك\نت [ ٣٦- ]الأنفال ثميغلون..ه حسرة علهم ئكون ثم 
الهود~ وملم عله ف ا صلى ~ ف ا رّول تنال على اجتمع الخندق غزوة وؤ( 

ؤاايانقون وأما الأحزاب، بغزوة الغزوة تلك سميتا حتى الئبالل وجعوا والمشركون، 
ذللثامن لمين بالنزل وند المومتئن، تلوب ل والخوف الرعجا محثون فاخذوا المدينة 

زاغتوإذ *تكم امفل ومن ؤوقكم بن جاءوكم وذ ت تعال ف ا تال شديد، بلاء 
الومحشونابملي هالل؛، . الظونا ف با رتشون ا-داجر الْالورسا وبالغت، الأبمار 
شا ا وعدنما مرض قلوبهم و والذين المافقون يقول وإذ . شديدازلزالا وزلزلوا 
فارجعوالكم تقام لا ، ^٠٠أمل b مهم طاشة الت، قوإذ . غرورا إلا ورموله 

إلايريدون إن بمودة مي وما عورة محومما إن مولون السي مهم فريق ويستأذن 
أعداؤهعته والمد الإسملأم حرب ؤر اجتمع فقد ع، ١ —٣ ١ ٠ ]الأحزاب •ه •• فرارا 

سيلل المال ويذلم تعاونهم مدى على يدل مما والمتانقرن، والهول المشركون كلهم؛ 
ؤورديرمم• س الموممح، ومنم كيدهم لذ ا رد أن فكان وحربه، الإسلام على القضاء 

قويالذ ا وكان القتال المرسن ف ا وكفى خئرا الوا ينلر محملهم كفروا الذين، ث ا 
قلوبهمو وقذق صياصيهم من الكتاب، أمل ص ءلا٠روهم الذين وأنزل . عزيزا 

[.Yn-Y®]الأحزاب الرعب،...ه 
حربهمعلى يزالون لا والمتئل الجاضر ق أعداؤه هم الماضي ل الإسلام وأعداء 
يردوكمحك، يقاتلونكم يزالون رولأ تعال؛ لف ا تال كما وأعله، للاّلأم ومقاومتهم 

[.٢١٧-]القرة امتهلاءوا...ه< إن ليكم عن 
المضارعبصيغة عنه تعال لذ ا أخؤرنا وتد ذلك، مسيل ل المال إتقانهم وسيستمر 

اللبغ،،لغزو العدد لأعداد تمر مالأنفاق وأن دأبهم هذا أن إل للإشارة >ؤيمةونب< 

. M/rلابنمثام ب والميرة ابنجرمما/امْ، سم )١( 
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الدينون نمال: ف ا مال والأستبال، الحال ل وبحمل الاصي ل حمل يإماتهم 
لواللام [، ٣٦~ ]الأنفال ا سل عن يمدوا أموائم يمقون كفروا 

ملازمةبملة منرمحل لأنه مستعر؛ الإنفاق أن على تدل وظلي لكيل، ؤرمدواب< 
وأهله)١(.الإسلام بمص عي لقوسهم 
إلاللقتل هم أنفورضوا أموالهم المارى مها ذل الي المليسة الخروب وما 

حربهممجن الحاضر ا عصرنل نراه وما بالقوة، س ا سيل عن الهد أنواع مجن نوع 
وتدف، ا سسل عن المد أنواع مجن ا نرهمإلا ل؛ العا بلاد مجن كتم ل وأعله للإسلام 

ذلك،ميل في، تتهليع مجا كل وتترعها مجللها اختلاف على والشر الكفر نوى يدلنا 
والرسنةوالصومال والفاJين غانغانتان أخرى، تشتعل حتى ا ونحنحرب تهدأ أن وما 

ذلك.على شواهد كلها ونحوها، والهرصالثأ 

الحتاعن خرجوا ند ف ا ميل عن اكاس المادين مولأء أن تعال ف ا بض وتد 
عنوصدوا كفروا الذين ٠ؤإن نمال؛ ف ا مال عثلما، بمدا ئه وبمدوا صه وضلوا 
هدال المال إنفاتهم أن ومحن ١[،  ٦٧- اء ]اكبمداه ضلالا ضلوا قد ه ا سل 

-]الأنفال حسرة..ب عيهم تكون لم >ؤففةورها علهم: حرة سيكون المحيل 
الإنفاقلهن.ا يجدوا لن لأنهم غاات،)أ(؛ مجا على واكلهمحط اوا«امجة سدة والحسرة: [، ٣٦

كهموثمدينهم إل م ورجوعهايلمغ، لقرة سميا ذللي كان ل يرجونها، الي الثمار 
نمعيعلموزه، لم حمرة عيهم تكون وثم أعدائهم.. على تنلهم ذللئ، بم،. ثم به، 

مبمآبرؤيتهم سحرداد ونحرهم تدمجهم تإن الأموال من•، إنفاق على ندامتهم مدة 
ؤدٌاتعال• ف ا تال الدنيا، ل لم ف ا تعديس، ن وهذا والة، الحد ف و فم 

• ٣٤؟/• والم،و التحرير )١( 
٠ ٣٤الماض؟/؛ الرجع )٢( 

-٣٩٢ -



حث[، ٣٤- ]الأنفال الحرام...ه الجد عن يمدون وهم ف ا بماوهم ألا لهم 
وأمصن-اديدءم، فنتل يدر يرم عليهم اكد.ُد باسه ترض •ممشركي تعال ف ا أديع 

عامأقوم -مات،م)ا(، 
علىحصولهم وعليم واذهابها أعمالهم بإبطال تمال ف ا توعدهم الأخرة رقا 

أضلف ا مسل عن وصدرا كمروا ٠ؤ١لدين تعال: ف ا تال عليها، والجزاء الثواب 
عملمن عملوا ما إل >ؤوةد،دا تعال: كقوله الأية وهاوْ ١[، ~ ]محمد اءمافمب< 

[.٢٣- ]القرنان مئوراه هاء يبمياه 
محابمد محن الرمول وقالوا ف ا سل عن وصدوا كفروا الدين >ؤإن تعال: وتال 

الفهم وليلك [، ٣٢- ]محمد ومحط تجا ف ا يضروا لن الهدى يم ثنن 
الدين>ؤإن تعال: ف ا تال عليه، ماتوا إن جرمهم لعفلم تعال لف ا مجن المغفرة يستحقون 

[.٣٤- ]محمد لهم^ ف ا يغفر فلن كفار وهم عانوا تم ف ا مسل عن وصدوا كفروا 
يوموا لبما شديد عياب يم ه ا مسل عن يضلون الذين ^إن تعال: وقال 
[.٢٦]ص-اطابيم 

ف،ا دين عن الماس لأصلال دثعهم له وإنكارهم والجراء اب الجمحرم يكفرهم 
يقدرلن أن ؤابجسب الذتعال: قال لف، اءان.اب من ومجعمم مجلحأ ل أنهم ظنواحبث، 
لأنفقه الكفر، المال واليد: ه-٦[، ]اللي لداه مالأ اهلكت يقول أحد. عليه 

وأت؛اعه)؟(.— ومحلم عليه لذ ا صلى ~ الرٌرل وعيادة الامحلأم حرب 
تعال:لف ا تال صنعوا، ما عزاء وذلهم القيامة يرم تعال لف ا يهينهم وسوف 

هزواوبممحدها م علمر لف ا مسل عن يصل الجديث لهو يشتري من الناس ^ومن 

ؤ١ •حرض اين صهر )٢( 
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٦[.- ]كان ءهتيب< عذاب لم أولك 
قدمواب الذين الك-ازين مجن مرهم عذاب على زيادة دب مجضاعف، وعذابهم 

ذذنامماف سيل عن وصدوا كفروا ؤاللين تعال: لذ اتال اذ، دين عن الناس بمد 
[.٨٨- ]النحل يفدوزه كالوا بما العذاب لوق عذابا 
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اثدالكروا(.; والطغيان والإنفاق، الكب ق عام 
خاقانوهما والخيلاء، الكبر المال نعمة ان الأنتورث أن ان العلغيهذا ومن 

وغمطنائله، على ورده ينعه ايق؛ وبملر ٢(، الناس) وغمْل الحق بطر والكرت ذميمان، 
احقارهم)'آ(.الماص: 

أنوذلك بمسه، إعحايه من ان الأنبها محص الي الحالة الكر المفردات؛ ق تال 
•غيرْ)؛( من أكم ه نقيرى 

وانم>برْ(.الكبر والكر: بالضم : والخيلاء 
إن^كلأ تعال: ف ا تال الطمان، هذا أساب من ّسب المال وك؛رة نالغتى 

وبملروأثر نرح ذو فالأنان ٦—٧[، ]العلق امنعي؛* رآه الأ . لؤطغى ان الإن
مجاله)ا'(.وكثر استغنى ند ه نفرأى إذا وطغيان 

تعال:ف ا ال تفيجحدها، المممة بملك عليه لذ ا تفضل إنكار إل ذلك به ويؤدي 
هييل علم على أوتيته إمما قال  ١٠٠نعمة خولماْ إذا ثم دعانا ضر الإنسان مس  ٠١٥١^^

[•٤٩- ]النم كةومأك؛رهملابمسمن4 

راكوضا-ا/7ْآ.المحرض )١( 

فعيدا عن ، ٩ /٣ ١ لم مأخرجه الدي الخدين، ق رمحالم عليه ف ا صلى ف ا رمول بذللث، عرفه )٢( 
داودوأبو ، ١ ٤ ٧ رنم ربجانه، الكم تحريم باب الإيمان، كاب ق - صه ف ا رصي - مسعود ابن 

T-aT/t ، ٤ .  ٩٢رنم الكم، ل ذء ما باب اللماس، كاب.
Y-A.الماص رياض )٣( 

.)1(اكردات،صاأا

.١  ٢٨٨رالتامرس ، YYa\/١ العرب لمان )>،( 
.)ا-(-ديراينكمرأ/ملإْ
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مآربهمتحقيق ميل ي أموائم ينفقون تحال ذ ا عر المستعلون المنكرون وعولاع 
خرجعندما تارون نعل كما الناس امجام العغلمة دءلهورءم-ءغلهر دأءرائ٠م، وشهواتهم 

يقمرنف ا سل ل الإنفاق جانب ق لكنهم والركب، الملمس ل زينته ؤا نومه على 
إلفرهم يدعون بل يدلك يكتمون ولا يضله، مجن ذ ا اهم آتويخلون.مما أيديهم 
يخلونالدين . لخورامحالا كان من لا.محب ف ا زإن نمال: ف ا ال نالخل، 

[.rv-T،"]الماء يالخل..ه الماس وامحرون 
ممشة-ماه على الأعياد إل بماحه يودي والخيلاء المكر *لريق محا الال، وإنفاقا 

يدهنحت من كل ويجد وينهى، ويأمر بثاء، مجا يفعل الحرية مجهللمق فيها له يكون خاصة 
حيانععلمه يغتر أن يريد لن عداوة الماص أشد مجن يكون هذا ومض له، وءل١ءة سمعا 

ونقه.نحوره مجن ويجد ورغباته، شهواته بعض مجن وبمعه 

ورسله،تعال ف ا أنماء أعداء هم المرمن هرلأء أن الكريم القرآن لما محن وند 
فا أعهنا٠ اغتر.مما الأي يرعون فهذا جهدهم، بكل ويحاربونهم دعوتهم أمجام يقفون 

علمه- مجوسي له ف ا أرمل عندما ورازقه خالقه على وتك؛ر والملك، المال مجن تمال 
فرعونؤرةال ت لقومجه فرعون تال ماذا ف، ا عبادة إل وتومجه ليدعوه ~ واللام الصلاة 
الأرضي يفلهر أن أو دينكم يذل أن أخاف إلي ريه ويذغ اقتد ذيولي 

[.٢٦]غافر-اد..ه الم
فا تال الرمل، دعوة أمجام يقف، مجن هم المنكرون المترفون أمجه كل مح، غره وهكذا 

كافرون.يه أرمكم بما إنا مترفوها فال إلا نذير من فرية ق ارميا >ؤوما تمال؛ 
{.ToTi]سأ بمد.لإنه نحن وما وأولادا أموالا أكر نحن وقالوا 

منعاصمهم لت، ذلأن ومحلمرا والأولاد، المال مجن تعال لذ ا اءهلا٠م فاغتروا.مما 
صهم:لذ ا أخر فيما - واللام الصلاة علمه - لذ٠رد ترمنياتال كا لذ، ا علاد_، 
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لزيادةموسهم مرض يرصي لا صمحل مل إلهم بالقياس وعر وشهواتهم، رعيانهم من 
والمحورز القمجن عليه هم ما على ~ ءالا ~ يسرون فإنهم لذلك ١(؛ شهواتهم) 

منكان تعال: ف ا نال خلقه، على واكعال تعال ف ا صالة على والنكر 
التهمانج؛إلائيلأثمن الأرض و الماد عن ينهون مؤ أولوا للكم من القرون 

١[.١ ٦ - ]عود ءرم؛نه وكانوا له أثرثوا ما ؤللموا الذين واتح 
تعالف ا إل والدعاة الصلين أمام ممرن ووئت عمر كل ل هم وعكذا 

عنهم،الناس ليصدوا نقمة بكل يتهمونهم مهم الاس وبحذرون ويعادونهم بحاربرنهم 
معرفتهممجع ٢[، ١ ~ ]يوسف يعلموزه لا الناس اكر ولكن امرْ عر غالب ف >ؤوا 

تكرهمالخز اتٍاع من منعهم ولكن والخم، الحق هر الملحون هؤلاء إله يدعو ما بأن 
والقرة.والجاه انال من س ا أعطاهم وغرورهم.مما 

هرلأءعلى يرون ما بخدعهم وادستدترن، الستضمحفرن غالبا الزمن هؤلاء ويح 
مجنبشيء بحغلون لعلهم إليهم ويتملقرن فسعونهم وبهحتها، الدنيا زخرف من التكرين 

الدنياأهل فبهر زينته، ل نومه على خرج عندما فارون فعل كما الزائل، التاع ذلك 
ؤفخرجنالوا؟ فماذا الأسان، تمناه شيء أعفلم هو فارون عند مجا أن ورأوا لها، المحن 
إنهفارون أوتي ما مثل يا فت يا الدنا الخياة يريدون الذين قال زينته ق قومه على 
[.٧٩~ ]القصص عظٍمه حظ لدو 

مجنوضنرأون اع، الأتبذلك على يدمجون تعال ف ا عذاب يرون عندما ولكنهم 
يعيحتى الكريم كتابه ل ذلك لتا تعال ص ا ين وتد عليهم، باللامجة ويلقون ك؛رالهم، 

٠٢٢ؤلذ تعال: ف ا فال الترفع،، اناع نهاية ويدركوا الحنمة هذه التضعفون هؤلاء 

الإسلامن، الاجماب العدالة )١( 





نالاقكرين، عولأء على تعال ف ا غضب بحل بمسسها والتكم انمة ل والهلعان 
رمنغضم علٍكم سد يه ضرا ولا وزياكم ما يات من ؤكلوا تحال: ذ ا 

[.٨١- ]طه ٠^^ كد غهم عيه بمل 
بجبلا ه >ؤوا تمال: ف ا نال ااكك_رين، لهرلأء محته نفي عن تحال ف ا وأخم 

]الماءلخوراه محالا كان س بجب لا ف ا زان [، ٢٣- ]الخليل لخوده محال كل 
[.١٨- ]لقمان لخوره محال كل بجب لا ث ا ون [، ٣٦-

سأملكا ^وكم تعال: ف ا تال ذك، سب ترى أعلك أنه نمال ف ا أخم وتد 
-]القمص ءالءالآ..ه إلا بمدهم س مكن  jlماكهم كلك ممئثها رين.م 

٥٨.]

إلوالأمي الضيق، إل الرزق سعة نمال ف ا يدل والتكم. العلمان مدا ويب 
رزلهايأيتها مطشة أمة كانت قرية عقلا ف ا ؤوضرب تمال: ف ا تال الخوف، 

كانواU والخوف الخوع لماس ف ١ فآذائها ث ا انعم فكفرت •كان كل من لغدا 
[.١١٢]الخل-يصعوزه 

علىوالأخذ والإنكار بالنقر الأمة تقم لر إذا الأمة بحموع على تأتهرعم عر عذا 
علىالواقع الضمير أما وز.يتتها، الدنيا الخيام غرتهم الذين ادثّمن التكءّين مولأء أيدي 

مجنوجل عز ف ١ آيات عن صرفهم وأعه عثليم، غهو_ والمّف التكم. با بهم أنف
الدينآياتي عن اأصرف ؤاا<تمال:  ٠١١ا تال مها، جاء والاعتبار.مما والاتعافل بها الأيمان 

الوشيسل يروا وان بها يومئوا لا آية كل يروا وإن اخق يمر الأرض ق بمكثرون 
١[. ٤٦- ]الأعراف سلاه يتخدوه الهم( سل يروا وإن سلا يخدوه لا 

ارالنالقيامة يوم مقرمم إن نتكرهم سبب وجل ءرّ ف ا آيات عن صرفوا فإذا 
منالجة يدخل لا وملم: عليه لذ ا صلى لذ ا رصرل تال الجنة، وبحرمجئءن القرار، وبمس 

٢-



.١( كر") من ذرة مثقال تله ؤ، كان 

تال:وسلم، عله ذ ا صلى الني عن - عنه ص ا رصي - الخيري سعيد أيي لص 
خلييد مدء: ونالت، والتكثرون، الجبارون يدخلنير هذه: سالت، والجنة، ايار احتحت، 

وتالأشاء، من —لئ، ي—، jJLpfعدائي إنلث، لهده: وجل عز ف ا تقال والمساكئن، الضعفاء 
أماء".)٢(.محن يلت، أرحم رخمي أنت لحدْ• 

بالاكرامالفن الوتن خص ند تعال ذ ا لأن المم؛ محن الاخرة ي لهم فلاحظ 
الأرضو ظوم يريدون لا _ نحُالها الأخوة الدار تعال: ف ا تال والعم، 

[.٨٣- ]القصص لإنمق^نه والuذة لمادا ولا 
لدللث،وجل عز  ٠١١ا لامحلأك ّبب إنه حيث وخيعة، الدنيا ل والخيلاء الكر وعاب 

العصبةلصعز محقانحه إن مجا العفلسة الكرز مجن وجل عز لف ا آتاه تارون تهدا شعن، 
علىخرج للما النعيم، مجن لف ا آتاه •ما واغتر وتكر م، لكنه حملها، ص الرجال مجن 

أنفنوا والعمة والمال الجاه مجن عليه رأوا ما تيهرهمم الدنيا أعل ورأْ زينته ل نومه 
فارونأوتي ما *غل لنا لمت يا الدنيا الخياة يريدون الذين >ؤةال أوتي، مجا مجثل يؤتوا 

عندمجا أن لهم وبيتوا القرن، المومجنون فخوفهم [، ٧٩- ]القصص عْليمب< حظ لدو إله 
الذين>ؤوةال الزائل: الماع عدا من وأبقى خثر صالحا عمل لمن والثواب الأجر محن ف لا 

المابروزهإلا يالقاما ولا صالحا وعمل آمن لن خ؛ر لف ا ثواب ويلكم العلم أوتوا 
دارهويبه لف ا خمتج أن المتغهلرس المكر لهذا الهاية فكانت، ٨[، • ~ ]القمعن 

1ا\0ىداود وأبو ، ١٤٩رنم ومحانه الكر تحريم باب الإيمان، كاب ملم\/ابم، أخرجه )١( 
.٤ • ٩ ١ رنم الكر، ب، جاء مجا ياب الألماس، كناب 

،ْ ٩ د/ْ النتح ، ٤٨٠•رنم منيله، س عل باب؛ المهر، كاب العاري، أخرجه )٢( 
. ٢٨٤٦رنم نسها، ومحغة الجة كاب د، واللغط ، ٢١٨٦ومجلم؛/
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صغارا،أو كارا المال في( التصرف نون بح لا الذيض السفهاء هؤلاء كان مواء 

الماللأن والمساء؛ الصغار صد يالمال المصرف ؤ( السفه وجود ويغلب ساء، أو رجالا 
بحال،أي في( يإنفاته يالون نلأ تعب، ولا جهد بدون علمه تحصلون غالما يايديهم الذي 

فيه.المصرف تون بح ولا 

في،المصرف من ان الأتميع وهوت قيه، العلى الخععر يؤخذ الأية هذه ومن، 
والخاصة.العامة االصلحة من الحجر هذا ؤا •لما وذلك ١(، مجاله) 

عالما،المصرف بحن لا الصغر لأن للصغر؛ ايجر يكون لتارة ث أمام والسفهاء 

أوالعتل لقلة المصرف لسوء وتارة بمعل،، ما يدرك ولا يم، لا لأنه للحنون يكون وتارة 
إذاونالها م، ماله وصاق، برحل، الديون أحا٠لت إذا ما وهر للفلس، وتارة الدين،، ننم( 
عليه)٢(.الحجر الحاكم الغرماء سأل 

إل،الأموال لدفع تعال ف ا ثرؤله مجا قيه العلى الحجر صحة على يدل ومما 
بكراإذا حض الماس روابملرا ال: تعف ا تال الرشد، وإلآاس اللوغ، من الماص، 
٦[.- ]الماء امالم,..ه< إلهم فادفعوا وشدا *نهم آلمتم فان الكاح 

هروهذا إلهم، مالهم يينع لا فإنه الأخر دون المرمحلن هذين، أحد محهم توفر *إذا 
الحم)'؟(•

افمحرمة.المليان، ؤ، المال إنفاق إل الودية الأسياب مجن ئرفه 

)\(العنيا/ْ.0.
.اءز،ك؛درا/مآْ؛نفير )٢( 
٠ ٦١ aItالأم )٣( 
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إلام)ا(•لاإله الذي 

اءالتمن عذية ياصوان تغنى إنها مث للفاحشة الدعرة الغتاء سماع أصرار ومن 
وليلكللرذيلة، الصربحة والدعرة الماجنة الكلمات مجن غالبا عليه تحتوي ما *ع والصية، 

الونا)"؟(•يريد الغتاء سمي 
يعومجا •شاهدة مجن الخرام طريق عن الغريزة عنْ إشباع ؤا الرمة إل ذلك ويل'لمع 

للفاحشة-دعر الم والملاهي والسارح الداعرة وانجلأت الأعلام >يق عن للفاحشة 
رغباتهالإشباع عى نلواها عابدة تصبح أن تلث لا الم الناس مجن الفئة لهده وتزينها 

الالفلأماكن الفر من شيء كل ميله ق تستسهل نهي وليلك تستطع، محا بكل 
الأماكنتلك ق يجدون حيث امحرمجة المتعة على الخمول سيل ؤا الكمحر المال وبدل 

هذاعلى الأمحوال أصحات مجن تليلة غم نة هاك أصبح حتى الرمحب، من عن الابتعاد 
فرةبغا عليها تحرصون الي السعادة مجن أنه ويرون بدلك، منهم ك؛؛ر وبمخر بل النوال، 

وأخرى•
شيء،أي ل عادة العن البحث إليه يينع اغرمة اللذات ل الانغماس وهذا 

شرعهلما والامتثال والانقياد الخالق الأ.ئن ل اكثلة الحقيقية المعادة لفقدهم وذلك 
تعال.س ا 

.)ا(ممسيرا؛نك؛مم/اال

' Vrالإلاس ومزيل الخفاء كشف ممال، ف ا دحه هماض بن الفضل كلام من عدا )٢( 

٩-



الذمباستعمال خلايا من العادة عن يحثون الي اخرمن اللذات هذه ومن 
الإسلامحرم وند يذل—لئ،، والفاخرة الأستعمالأت ار ومحوالشرب، الآكل ق والفضة 

يمتنعونار الكفأن ~ وسلم عليه ف ا صلى ~ س ا رمحرل وأخثر الإمجة، هذه على ذللث 
للمرتن.خانمة تكون القيامجأ يوم وق، الدنيا، الخياة ق يهما 

عننهانا — وسلم عليه ذ ا صلى — ف ا رسول أن ~ عنه لذ ا رصي ~ حذيفة عن 
ق،لكم وعي الدنيا ق، لم عي وتاوت والفضة، ااإلع-؛ا آنية ق والشرب والدياج، الخرير 

الآخرة")ا(.

س_،الشرب ق، الأنمة هذه امحتتعال أن ~ وسلم عليه لف ا صلى ~ الني وأخر 
عليهلذ ا صلى لف ا رمحول أن ~ عتها لذ ا رصي — محلمة أم نعن جهنم، بتار للعقربة 

ناربعلته ز يجرجر إنما الفضة إناء ز يشرب "الذي تال: - ومحلم 
رجلامكلف كل يشمل عام والفضة الذهب آنية ل والشرب للأكل الحريم وهذا 

يلها أمحح الذي التزين من لص ه لأناء؛ للتبالحلي ذللد يلحق ولا امرأة، أو كان 
ديء.

والأكتحالالطب ق، كامحتصالها والشرب الأكل معنى ق، ما الحريم ق، ويلحق 
الأستءمالأت)'آ(.وجوه ائر وّ

أعلم.واف الأغلب، هو لأنه والشرب الأكل ذكر على والص 

لموم، ؛/٤٩< الغتح أماْ رنم الممة آتية باب الأسرية، كناب العاري، أخرجه )١( 
. ٢.٦٧رنم وانمة... نءالنعِ، امحضمال تحريم باب اللباسوالنية، كاب ، ١٦٣٧/٣

لموم، ٩٦؛/٠ الغتح ، ٠٦٣٤م رنالغضة آتية باب الأثرية، كتاب العاري، أخرجه ^٢، 
iSUilr  ٢  ٦٠رقم والفضة التعب إناء اتمال تحريم باب اللباسرالزية، كاب..

١g٩٧/١ري.)٣(غع.



-وسلم علمه ف ا صلى - ارسرل اْرل بالرجال؛ خاص نهر الخرير تحريم وأما 
ذكورأمتي")ا(•على حرام عذين "إن أخذحريرايذمانعندئ 

لهحفل لا يإنه الدنيا ؤ( الخرير لص من أن — وسلم عله ف ا صلى ~ الني وأخر 
علمهف ا صلى — ف ا ول رمسأن — عته. ف ا رصي ~ ا-فط\ب بن عمر عن لاخرة، ان 

الآخرة")أ(•ز له خلاق لا ص الدمحا ق الحرير يلس إنما تال؛ ~ وسلم 
يلما الرعال على الحرير لمي وكذا والفضة، الذب آنية ال اّبععن والنهي 

حاجتهمد يا ميجدون لا الدين الفقراء)مأ( تلوب وكر والخيلاء، الرف محن ذلك 

ينفقونوشهواتهم ملذاتهم وراء اماتوا الذين هؤلاء ويرون والشرب، لأكل اص 
كفايتهم.يجدون لا العش من ضيق ل مرهم ويدعون انحرمحة، الأمور هذه ل أموالهم 

سا تال به، معتد غقر الآخرْ جنب ي وهر تليل، ُّتاع كلها ونحوعا اللذات وهذ.ْ 
اووو-االخساة ص ^فا تعال: وتال [، ٧٧- اء ]الماكدٍا ماع ^٢، تحال: 

[.٣٨- ]الوبة قللب< إلا لاخرْ او 
•نهاستدراجا فيها ويمكه الدنيا متاع مجن ويمليه للكاز وتعال.،لي بحانه ذ وا 

كمرتعال: ذ ا قال الصم، ويس المار لم الأخوة ول لمادْ، واختيارا تعال، 
ال:تموتال ١[، ٢ ٦ - ]القرة المره ويمس المار عذاب، إل أضطره ثم ت؛للملأ 

.ا،وىتي ٠٧رنم للماء، ا>بمر ل باب اللماس، كاب  iTT'ltداود أبر أخرجه )١( 
صحيحالأل١١ي. وصححه ٠، ١  ٠٩رقم الرجال، على اللعب تحريم باب الزينة، كتاب خ/؟مْ، 

. yay/yماجه بن اض 

لمومالمنح  ٠٨٣٠رنم للرجال الحرير لص باب الياس، كاب الجعاري، أخرجه )٢( 
رنمالرجال.. على والممة الدب الأإناء اصنعتحريم باب والزينة، اللياص كتاب ١،  ٦٣٨/٣

.Y«YA

.ا/ْا'الاري-فتح )٣( 



٠٠١^؛تعال؛ ونال ٢[، ٤ ** ]شاد غلي-قده عذاب إل لضطرمم ثم قليلا 
ثم*رجعهم إلما نم الدما و صناع ملحون. لا الكلب لف ا على شؤون الذين 

ؤولولأنمال؛ وتال ٧[، ٠ — ٦٩]يونس يكفرونؤ< كانوا بما الثديي العذاب ندمهم 
وععارجكة من مقفا ليرنهم يالرحن يكفر لن ييا واحدة أمة الاس يكون أن 

١٤ذلك كل وإن وزخرفا يعون. علها ومررا أيوابا ولًوتهم يظهرون. علها 
[.T'®-T'Y']الزخرف للمشزه دك عد رالآخرة الدمحا الحاْ متاع 

يهر١(.وتمتع وأته بكيا، ف ا ته بمالت الوتت، ممتد انمماع ت دالٍاغ 
منمه لما وذلك والتهديد، الدم طريق على وجل عز س ا كتاب ل ورد ما وأكثر 

ذلك)٢(.ونحو والملذاين، الرزق، ق النوّع معنى 
تتعال ذ ا نال الناس، من لكثئر الضلال سب، كان ذاكا أن تعال ف ا أخر وتد 

ممأم مزلأء مادي أضللتم أزنتم فيقول ف ا دون من يمدون وما بحشرهم ^ويوم 
ولكنأولياء من دولك من نتخذ أن يا ييغي كان  ١٠سحاك قالوا , السيل ضلوا 

وقال١[، ٧ ]القرنان بموراه الذكروك-الواقوماوانحى وآياءهم متمهم 
]الزخرف-ا٢[،بزه ورسول الخق جاءهم حى متعتاهؤلاءوآباءهم >ؤ؛ل تعال: 
•[ ٤٤]الأساء- العمره عليهم ؤتال حى وآباءهم هؤلاء متعا >ؤبل تعال: وقال 

.٤٦١)ا(اكردا-ت، 

•أو،زبا-ون الغ، محالة إل ؤوارطنا0 تعال: الف نال الوتن، إل مضافا التاع لمثل رندورد رُأ؛ 
كشغ؛اآمحنرا  ١٤يرض ترم وإلا تعال: وتوله ١[،  ٤٨- ]الصافات، جع،؛، إل فشامم فآتوا 
تممحعذ كذلك وورد [، ٩٨~ ]يرض >؛ز،ه إل وسامحم اك،-، الحيات ل الخزي عذاب عهم 
•تدر الوسع على ؤو•تم٠ن تعال: كترل ، ٤٦١الغردان، عدتها. مدة ل يه لتتع الطلتة الم(ة 

•الا،ات محن رمرما [ ٢٣٦~ ]اليترة اتحنمره• حناعلى بالمرونج متاعا قدر، المز وعلى 

٢-



اعندمديتهم، عن الس«لمين بعهش فتنة ؤع محب الدنيا الخياة ق للكفار التمتح وهدا 
قوالأساس تعال ف ا |الكمر من فيه هم ما مع الكفار على ترى العم هده يرون 

الناثرخشية هؤلاء يه ف ا مع ما إل اكطلح عن الأمة تعال لذ ا نهى ولذلاك مجلداتهم، 
وسلم،عليه لذ ا صلى محمد رسوله إل موجها بليغا نهيا تعال لذ ا من المهي وورد بهم، 
محاإل عٍنٍك تنذن »ؤولأ ت تعال لذ ا تال والسلام، الصلاة عليه معصوم لأنه لأمته وهو 
-]ؤله وأ.مىؤ< خ؛ر ريك ورزق فته لضنهم الديا ا-داة زمرة محهم أزواجا به ضا 
١٣١.]

عليهلذ ا صلى — رسول على — ممه لف ا رصي — الخطاب بن عمر دخل ولما 
رسوله لفنال البكاء، عمر عينا ابتدرت حصير، على مجضهلخعا متوسدا قرأه — وسلم 

وقيصركرى إن ذ، ا رل يارمحنقال; عمر؟ يا ي؛كياك مجا ورالمت عليه دذ ا صلى ف ا 
أولتكالخطان؟ ابن يا أمت، سك، "أول فمالت خلقه، مجن ف ا صفرة وأنت، فيه، هم فما 
الدنيا")١(.حياتهم ل ياتهم لهم عجلتا ترم 

حنانكمل ياتكم أذصنم النار على كفروا الذين يرض رويوم تحال: لف ا تال، 
JVJUالأرض ق أنمتك؛رون كمم بما الهون تحزون فالٍوم بها واممحتمميم الدلٍا 
٢[.٠ - زالأحهاف تمقوزه كممم وبما الخق 

ماوإذا عليها ندرته مع الدنيا ق اكاس أزهد — وملم عليه لف ا صلى ~ فكان 
وسلامهلف ا فصلوات شينا، < ء؛_يدخر لا لف ا سيل ل يسه فإنه مجتها سيء له تحصل 
عله.

الفتح، ٢٤٦٨رقم الشرفة... وغم المشرفة والثة الغرفة بام، _،؛، كام، انماري، )١(أخرحه 
.١  ٤٧٩رقم _.... وسزال الإيلأء ل باب الخللأو، كاب ١، ١ . y/»، وملم ١، ١ ْ/ا 

-٤١٣



من^ تنول وما الدما، انفتاح محن — وملم عليه ف ا صلى — التي حذر وقد 
مالانحرمحة، اللذات ن والأنمماس ف، ا دين عن ها اء والألتهاغرمجات ن الوتوع 
نعرةمن لكم ف ا يخرج ما مليكم أخاف  ١٠"أخوف وملم؛ عليه ف ا صلى ذ ا رسول 
الأرض"را(.،وكان تال: اف؟ رمحرل يا الدب زرة وما تاليا: الديا، 

محياؤ ماله الممق الفرد على سود مجا إل إصانة اغرمجة اللذات محذه ل والاتفاق 

الملم،امحمع على تنع عثليمة أصرارا عناك ؛إن والدتهويآ، الدينية الأضرار مجن اضال 
اللذةعن ا بحثكفعله، الأمجوال؛يفعلوا اصحاب مجن ء؛رء تشحيع إل ذللث يودي حيث 

ييدمحاالي لم الامحمع مجن هامجا اد فسعليه يترب مما محلتهم، ل والمعادة 
وتلهلالLلمان تأخر مجن كله اتجممع على تحول عامجة أصرار الفساد ذللث ول الأتمماد، 

الأسلأمخدمجة ل يواجيهم القيام عن شغل ل الأمجوال أصحاب إن حيك عليهم، الأعداء 
الْالح.اكناكان-كما وأعله 

مجنلكفر تقمع اللذات محذه ل أموالهم مجن جزءا الأمجرال أصحاب صرف ول 
اهال،عذا ل بالعمل وذللك اللريق، محذا عن ائال كب محاولة إل الأيمان ضعفاء 

الل؛ليةالموالي فكثرت الكرات محذء نهيته ل المافس إل أدى مما لراميه، وسرء 

ولماالاّلامجية، الملاد محن كمحر ل الخمور شرب وأمجاكن والراتص والسارح داللاص 
عته،ات انحرمجل أمجرالجم اليذرين لهؤلاء غتى لا مما والخلرب واللهو والرتم، انماء كان 
وآلاتالزامحم صنع محن ذللي بمر ومجا والراتصات، والراتصون والغنيان، الغنون كثر 

وبحوعا.والومحيتي، اللهو 
المسلماغمع على تعود الي التافعآ الصالهة الأعمال عن لهؤلاء صرف محيا ول 

t اكح ، ٢٨٤٢رمم ف، ا سل ل اكتا لخل بماب الجهاد، الممحاري،'محاب أخرجه )١(  a/i ئ
.١. ٠٢رنم \ص نعرة ص بخرج ما ءمف باب الزكاة، كاب له، واللعنل ، uti/yوملم 



اليالأعمال من ذلك ونحر اازراءسة والثاريع اغ المانتشار من والفائدة بالسر 
قكرف الي الجهود وهذه الأموال هده استغلال أحسن ولو السالمة، الأمة نحتاجها 

١(.الأمة) لهده عظم خص ذلك ق لكان الكرات عده تهمة 

١٦٤)١(أصالاثتمادالأسلأسللردودي 

-٤١٠-





تحالطو والخٍاة الوت وخلق واختار، ايتلأء دار الادg الحاة تحال ف ا جعل لتي 
أيكماgآالوكم واخؤاة الوت خلق ؤالني نمال؛ ف ا تال عملا، أحسن أيهم خلته 

٢[.- ]_ الخفوره الخنين وم صلا أحسن 
مشاخكاكم أثما ولخجم نمال: ف ا تال عشا، خلقه نمال ف ا بخالق ولر 

١[.١ ٥ - ]1^^ لا الما والكم 
خالمتؤو*>ا نمال: ف ا تال عبادته، عي ة، عغليلخكمة نمال ف ا خلقهم وإثما 

[.٥٦- ]الداريات لْمدونه إلا والإض اض 
واكماة،الهداية يلريق للناس بمح حش الكما وأنزل الرمحل، تعال ف ا وأرسل 

والزلوأددرين مشرس النيين ف ١ ءٍعث واحدة أمة الناس ^٣١٥ نمال: اف تال 
ونلأتمال: ونال [، ٢١٣- ]المرة اس..ه النبج، لمحكم ياخق الكاب  ٣٣

عنيناف ١ وكان الرمل بمد حجات ه ا على لكاس يكون لثلأ وسدؤين منى 
[.١٦٥]الماء- حك9مايم 

مراعا،ألمهاوما ؤوهى وتتواعا: فحورعا ممس كل ألهم أنه نمال ف ا وأخر 
[.A-U]الشمس هواعاه وب 

لالمعادة ومحي نهابمه، يم ومحن الخحر، يلربق بملوك عبمائه تعال ف ا وأم 
مداووان الدارين؛ ن خاثمته سوء يم ومحن الشر، ءلري3، سلوك من ونهى الدارين، 
-]الأنمام عن يكم المسل،شرق هبموا ولا فايعوْ ممحما مراهم، 

ذكريعن اعرض ومن ولايشقى. عداي،لايملل اثح تحال؛ ينال، ١[،  ٠٣
[.١١٢-؛ ٢٣]ف امحامةاهمى^ يوم ضكاونحغرْ صلة ك  ٥٧



الخابمن د يلأ اكار، أم. وخالف عصاه ولن الجة، لن تعال ف ا واعد 
جاءوس ي محر يله ؛الخسة جاء ؤس والجة: الحسنة الهم أععلى للمال والجزاء 
[،٨٤- ]الشص يعمالوزه كانوا  ١٠إلا المجان عملوا الدين يجزى فلا يالجة 

الومم مقالها إلا فلايجزى يالهة جاء ومن عثرأيقالها فله يالخسئة جاء ^من 
١[.٦ ٠ - ]الأنعام يظالموزه 
ومذاوإمامه، كسه ناحية من المال، عليه ويجاري صه العد يجاب ما جلة لبن 

ات،العقوبمجن كفره الأخرة ل مؤخر مو ما لمجته الدنيا، ل سجل عو مجا مجته الجزاء 
بعضفيدمهم الماس أيدي كست بما الروالحر ق الماد ءؤءلهر تعال؛ اف تال 

ضرالإنمان ص ه تعال: وتال ٤[، ١ - ]الروم يرج،،ونه نملهم عملوا اللي 
مجانفأصابهم ؤ... عالم...ه علمي إمماأوتبمه فال نا لعمه خولتا إذا لعاماثم 
يمسجزيزههم وما كسوا  ١٠مجان سهح-هم هؤلاء من ؤللموا والدين ماهموا 

]اارٍر؟،-اْ[.

بخلقه،م رحيتعال ف ا لأن عقابهم؛ مجن تليل جزء *ي إنما الدنيا ل العقوبة ومحده 
فا نال أحد، مجنهم بتي لما كان لو ذللث لأن يستحقون،  ١٠بكل الدنيا ؤ( يعاجلهم لا 

يؤخرهمولكن دابة س ؤلهرعا على ترك  ١٠كسوا يما الماس ص ا ^ولويواخد تعال: 
وتال٤[، ه - ]ماطر بمهراه بمائه كان ث ا فان أجلهم جاء ^٥١ مسمى أجل إل 

اجل^ ^■^٠٠٣دلكت، داية م، علٍها تدك ٧ بمللمهم الناص اه ^ولوئواخذ تحاإات 
٦[•١ ~ ]المحل سقدمنب< ولا ماعة ساخرون لا أجلهم جاء ^٥١ مسمى 

تعال:ف ا مال والأخبار، الابتلاء نحقق لما الدب ل كامجلة العقوبة عجلت ولو 
يشعروزب(لا بل الحهرات، و فم سارع وبمي. مال من به نمدهم اثما ؤابجسون 

هه-ا"ه[.]الوعنون 

٨-



كسبمتابما لمى كل محنى ^١^٢ الاخرة، ل يكون إمما والجزاء الحساب ومطم 
يظلموزهلا ومم كست ئ لنمي كد ؤJكمى [، ١٧- ]غام الءوم...ه ظلم لا 

[.٢٢]الجانية-

والأنفال،الكسمس، ت تشن بماول لأنه ك؛؛ر؛ والجزاء الحساب محذا من المال ونصيب 

ربهعند من القيامة يوم آدم ابن تدم لاتزول لمت وّعليه ف ا صلى ف ا رسول تال 
اكنمهأين من وماله أيلام، تيم شابه ومن أناه، محم ععره عن خمن، عن يسأل حى 
١(.علم") تيما عمل ومجادا أنفقه، ونم 

تحال:ف ا تال خاصة، المم عن السؤال والأنفال،: الكسب عن السؤال ذلك ومن 
٨[.- ]التكاثر ١^٠١^< عن يرم؛؛ذ ئالن ^J»؛ 

محنحزط الدنيا ل نمائه ال تعس ا سعل وأخروي دمحوي *انه الثواب وكذلك 
اخفيها لقس »ؤفلأصلم المقيم؛ النمم مجن القيامة يوم لهم مايدخره مع أعمالهم، ثراب 

١[.٧ - ]الجدة بمملوزه كالوا يما جزاء أع؛ن قرة م، يم 
وعدموايقنانا، وراحة تلوبهم، ل سعادة الثواب بذللمثا دنيامحم ق المومحنون ويشعر 

أموالهم.ؤ، وزيادة نماء ذلك أنر وبجيون غهرعم، حال *و كا ونزع دعبع لخوف تلمحا 
الفمل؛نخلال مجن الجوانس، مده عن — تعال ذ ا لهاء إن — الحا-يث، وسيكون 

كلمجن محوصعه ل ذلك أكثر مضى تقد والتفصيل، الشرح عنا القصد ولين التاليض، 
نقط.والزتب_، الجمع محا القصد وإثما مجبحثا، 

٩-





وذلكماليه، والحرص وجمه، حب ملي الناس وتعال ّجحانه ف ا فهلر لتي 
والأحبار.الأيلأء ليم بالغة؛ لحكمة 

المالجع بمسح حبث< س، ا دين عن الأسان بمد كلما يزداد للمال الأتان وحب 
وتملأتعال: ف ا تال ونحوه، النللم ص أي عن لا،؟درع دراْ لل؛،ا، بص غاية 
.لما اكلأ الواث وتأكلون المكئن. ضام على ولاتحاضون البجم. تكرمون الل 

٢[.-. ١٧]الفجر جئاه خئا المال وتحتون 
عالهوحرصه للمال الأتان همة عقلم - وسالم عاله ف ا صالي - الرسول محن وتد 

فا صلى ف ا ول رستال تال: عته، ف ا رصي مالك ين أنس حديث ل كما ~ يتوله 
حرفيملأ ولا ثالثا، ا واديلأيتغى ذما من واديان آدم لابن كان "لو ~ت وملم علهه 
تاب")ا(.من على اث ويتومب إلاالناب، آدم اين 

صلىس ا رسول ال نعاله، وحرصه يالمال مملته زاد ان يالأنالعمر تندم وكلما 

علىوالحرص المال، على الحرص اثنان: منه وتشب آدم ابن "يهرم وسلم؛ علمه ف ا 
انمر")آ(•

كمهعلى والحث مه الترغيب إل تحتاج لا النفوس نإن كذلك كان ومجا 
يكون:اللي ق وإمماى المال كسب عر والجزاء عله، والسل 

)0خممبجهص^





الشروعةوجوهه من صاحه يكنسه الذي الخلال  Jduالحلال، الكسب ويئن المائة 
ذلكأمثلة ومن عادته، تول ؤ، ذلك أثر بمري الخمر، أوجه وق وأعله ه نفعلى نتفته 

الذينإن لكم أمهما ادعوني ريكم >ؤووال تمال: ف ا نال همادة، ؛إنه الJءاء، 
٦[.. - ]غاز داخريزه جهم ميدخلون همام عن يثرون 
كبل ف ا لأمر مجتٍعا كان إذا دعاء، إذا يل0 مجن مال ذ ا شله الدعاع فهذا 

فا صلى ف ا رسول تال تال؛ — عته ف ا رصي — هريرة أيي عن الحرام، بمتتتا اثال، 
الرّلين،يه أمر الومتئن.٧ أمر ف ا وإن ءاسا، إلا شل لا يج، ف ا "إن وسلم؛ عليه 

صملرنبما إني صالحا واعملوا الطٍسارت، من كلوا الرمل أيها ه قتال: 
د3داكم--هما طبمات من كلوا آسوا الذين أيها ه وهال،: ْ[، ١ - ]١^٠٢٠۵ 

ربيا السماء إل يديه يمد أغم، أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ثم ١[،  ٧٢- ]القرة 
يستحابفأنى الحرام، بوعدي حرام، ومجلسه حرام، ومشربه حرام، ومعلمه رب، يا 

لدلكا")ا(.

ا*ر٠ومحنواغحر، وأشعث، سفر، ل كونه مع — الرجل دعاءهذا اتعابة ندم 
أنعلى يدل محا ومجلسه، ومجشربه مجهلعمه كان الذي الحرام الكمٍا سه — الاصعلرار 

الدعاء.اتعابة مواغ مجن ُاغ الحرام الكسب 

لممممح  ١٠١٠رنم الخمب الكب من انميتأ نول باب الزكاة، كتاب لم، حمأخرجه )١( 
u/y  • ،علىالنووي شرح الكود؛• الدال ونحمف الغين بضم هر وغذي الحديث،؛ ي توله ٧

رنمالنرة، عورة باب النرآن، تمهر كناب ٢، • ْ/ْ والرمجذي ١، • U/• لم مصحسح 
٢٩٨٩.

-٤٢٣-



:ة الحري٣- 

التمف ا أخم وتد القوس، على شاق ب {الإتغاق تعال ف ا أمر فا انال إنفاق 
—اء واكاكحب الأهس تعال؛ ذ ا تال الثح، على الأنفس جمل عن 

وييادالإنفاق محيا على والحث الترغيب إل نحاج الغوص عذء تإد ولذلك [، ١٢٨
والأخرة.الدنيا ل الحر من سيله ل ^ yLLuUتعال ف ا أعد وما ف، ا عد مرلته عظم 

إنفاقل الترغيب ورد حيث جنا، واضحا ذلك يرى الكريم القرآن لأيات والتح 
الأنفاقذلك ووصف عليه، م العئليوالأجر الثواب وترتيب تعال، ف ا محسل ل المال 

وتعوده، مالعلى وتعود نفسه، الفق على تعود والأخرة، الدنيا ل عامة وعي ؛الخ؛ريأ، 
وأنمكمإيوالكم وجاهدوا وثقالا خفايا ^انهروا تعال: ف ا تال أيضا، امحتمع على 

أيها^يا تعال: وتال ٤[، ١ - ]اكويه سونيم كممم إن لكم خ؛ر ذلكم ف ا ل سل 
ورموكهاف ومرن اليم. عياب س لجمكم عرمحارة اللكم مل آمحترا الدين 

صلموزهكعم إن لكم خهر ذلك وأنمكم بألوالكم ف ا سل ق ونحامدون 
]الصف.ا-اا[.

الحر.لأنواع والشمول العموم على يدل مما نكرة جاء الموضمن ل "■،ص" فلفط: 
للهمرى،السير ذلك نمن مجاله، ول ه نفل النفق على تعود الخيرية وهذه 

يالحضوصدق واهي أعطى من وما تعال: ف ا تال ١(، الخم) لطرق التيسير 
٠—٧[.]الليل لليسرىه يسٍسره 
شعاروالقرى فالاعمناء تعال، ف ا سيل ل الإعطاء على تحريض ذلك ول 
من^واها شعارالشركينؤ٢م؛ من الثلاثة وضد الحة، بالحض؛ الممديق ،ع المسلمن، 

• ٠١ Alt)ا(تميراينك؛م 
. ٣٨التحريرواكو،ر«مأ/ا■ )٢( 



[.٨١٠" ]الأيل لأماوىه فسيسره . ياخسى وكذب . وامضتى بجل 
؛العادة — ٤ 

والخسرانالخوف ونفي للمتغق، والهلمأيتة العادة حمرل الإنفاق على الجزاء من 
ئاألممرا ما بممون لا ثم ه ا مصل و أموايم ؤالدين،مقون ممال: ف ا تال صه، 
[•٢٦٢- ]الغرة بجزلوزه عم ولا عيهم خوف ولا دبهم س أجرعم هم أذى ولا 

الكرةتقييم  Liوالآخرة؛ الوسا الوارين؛ يشمل عام ها والحزن الخوف ومي 
الشمول)١(.محن النفي محياق ؤ، الواتعة 

ماعلى يحزنون مم ولا التئاما، يوم أعرال مجن هستتارمم نما عليهم خوف فلا 
دلاوزمرتها، ال-نءا الحياة محن فاتهم ا معلى يحزنون ولا الأولاد، من وراعمم خلفره 

•ذلك)'ا( مجاعوخ؛رمن إل صارواى- لأنهم عليها؛ يامحقون 
اليال وراحة وطمأنينة محهادة ل أنهم إذا شلثؤ فلا عنهم والحزن الخرف انتفى وإذا 

إنحيث لكفى، هذا إلا ف ا محسيل ل الأنفاق على جزاء يكن لر ولو ء؛رهم، بها يشعر 
لما نث وإن بملروا، مجالهم زاد إن يقعلع، لا دائم وحرن خرف ل الناس مجن كمحرا 

تمال،ذ ا إل لأشرب ومحسلة يجعلوه ولر غاية افال جعلرا لأنهم وأسفوا، حزنوا أيديهم 
تزدادف ا سيل ل أموالهم يالفقون القلل، العمل على العفليم الأجر بملي مال ف وا 

لجم.الا؛ي هر ذللث بأن لأيمانهم ف؛ ا محميل ل إنفاتهم زاد كلما وفرحهم سعادتهم 
المملهير:- ٥ 

الأخلاقمجن وممله؛رها النفق نفس تركة به تمال ف ا أمر فيما الأنفاق جراء مجن 
محدقةأهوالهم هن تمال: ف ا تال وتملو، نفه فتزكو والءاٌل، الشح مجن الدنبمة 

٠ا/ما'ْ كمر ونميراين ْ، ْ/آ١ حرم نميرابن )٢( 

-٤٢٠ -



جانالمحر اسر مدا ومن ١[، ٠ ٣ - ]اكوبة ها...ه ومكٍهم تطهرهم 
١،.ر الخطسة تطغى دتة انم و>اامت عليه س ا صلى ف ا رمرل تال والذنوب، 

;والزيادة الماء — ٦ 

نالأنفاقوالزيادة، الماء من الفق مال على يعود ما الشروع الأنفاق جزاء من 
ؤ،ماله ؤ، بالخلف الممق وعد ند ممال ف ا ان إلا المال ل ظاعرا ننما كان وإن 

]محاارازكزه ءم ومو يحلفه فهو شيء من ألفقتم ؤو٠ا تعال؛ ف ا تال الدن؛ا)آ(، 
فإنماله، ومياركأ نجارته، وزيادة له الرزق محمل ضير — أعلم ف وا ~ وذللث، [، ٣٩~

حساب.شر يشاء من يرزق اارازتين، خئر تعال ذ ا 
منفقاأعط ا'اللهم أحدهما؛ نمول ملكان نزل يفيه انماد يمح يوم كل ول 

ممسكائلفا")ٌا(.أعط اللهم الأخر؛ ويقول خلفا، 
ذهابمن خونا أيديهم ينمون نهم الناس، مجن كمحر عنها يغفل حقيقة وهذه 

كثرةفع ومشاهدة، عيانا الحقيئة هذء أدرك الناس مجن وتليل يالأنفاق، وننمها أموالهم 
وذلكونوع، اتساع ل وتجارته ونماء، زيادة ل ماله أن نجد ف ا محسل ل وبذله إنغاته 
المقليم.الفضل ذو لذ وا يشاء مجن يؤتيه لذ ا فضل 

حاءما باب لإس كاب \، r/oوالرذي ، rro/Aالمني  ٢٢. ٧٧رنم أخمد الإمام أخرجه )١( 
صعح.حن ذا وتال؛ ٢، ٦ ١ ٦ رنم انملأة، رمة حل 

.آا/\-وا،رممسمابنكم'ا/اأْ محلية ابن )آ(تفر 
،١٤٤٢رنم وص...ه أمحلى س ؤ>أءا ممال؛ لذ ا تول ياب الزكاة، كاب الخاري، أخرجه )٣( 

-iVلم وم ir.i/rاكح  ./r  ١ ٠ رنم.١ والمالي الطس باب الزكاة، كاب.



ا1خرهم امزا، ال؛يادآ،ً الخمى 

عللا وجزاء حاب دار والأخر، وحاب، جزاء دار وليستا هممل دار الدثيا 

أوم، عليهامتانا لمادء العماب أو الثواب من جزءا الدنيا ل تعال ف ا يعجل وتد تيها، 
أو VjAهمام كل و بمثون أنهم >ؤاولأ ال: تعاص تال لهم، وتذكيرا موعظة 

إذتعال: وتال [، ١٢٦-]اكوية يذكرون...ه مم ولا يمبرن لا ثم رتتن 
يعملوزهكانوا ما الغيطان لم د3ين تلويهم لت دم، تضرعوا يأسا جاءعم 
يركأت،علهم لنمحا واتقوا آمرا القرى اعل أن زولو تعال: وتال [، ٤٣- ]الأنعام 

[.٩٦- ]الأعراف والآدض..ب< السماء محن 
تحتهامجن نجري الي والجات اكيم ناكعيم تليل، الأخرة ل لما بالممة ذلك وم 

هيعدللا ذلك كل تعال، ف ا من رضوان كله ذلك من وأكر الغليية، والماكن الأنهار 
مننحري جمابتؤ و١الؤمح١رتv اإلؤ٠د^ن ث ا ؤوءد وجل: عز ف ا قال الدنيا، في، شيء 
ذلي،أكم ف ا من ورضوان عدن جنات و ية وماكن لها حاليين، الأنهار نحها 

[.٧٢]١^-اسره ءواكو3 
ونحووالأمن الرزثا في، والسعة والطمأنمة السعادة حصول من الدنيا في( يكن نمهما 

ولااتقى لن خهر والأخرة قلل الديا متاع الأخرة: في، لما بالمة تليل فهر ذلك، 
[.٧٧- ]الماء فيلاه تفللمون 

الدين>ؤواما الانقطاع; وعدم والماء الاستمرار الآخرةث لعيم أخرى ومرية 
غمعطائ ريك، هاء ما إلا والأرض الموات مادامت، ليها خالدين، اية هم، 

[.١٠٨]عود- ءدوذه 

-٤٢٧ -



وإمائهالمشرومة وجوهه من  jjlilكب ومنها — انمالخة الأعمال على فالجزاء 
كلئومى يرم والجزاء، الحاب دار ق الأخرة، ئ، جلثا يظهر - تعال ف ا أمجر نما 

•عملت ما نفى 

اللم ه ا ِل و أموائم ينفقون ^١^ بمرله: ذلك عن تعال ف ا أخر وتد 
[.٢٦٢- ]الترة ربهم...ه عد أجرهم لهم أذى ولا تا ألفقوا ما يلمعون 

جوانيهبعض على نتعرف أن يمكثا به تعال ف ا اختصهم اانبي العظيم الأجر وهذا 
الأتي:خلال من 

االرعرب)ا(.من والجاه والغلمربالحاجة ايللوب ومرإدراك /مملاح/ —ر 
وحصرلمف، ا ميل ل أموالهم الفقين فرز عن الكريم َممايه ل تعال أخر وتد 

ؤاللينتعال؛ ف ا قول ذلك ومحن مواضع، ل إليهم الفلاح باضافة يريدون  ١٠على 
مهواوكلد ؤ..ب يمقونا..ه رزياهم وتما الملأة وشمون ياشجا يرمحون 

٣—٠[.]القرة ا،لفالحونيم 
لاماتهمالومت-ين فلاح تحقق عن بالاخمار الومجترن ّررة تعال ف ا وافتتح 

قهم الدين • الومحون أفلح ؤة-د الزكاة "إياء محتها والي العظيمة، بالصفات 
لهذا [، ١-؛ ]الومجنون فاعلوزه لاركاة هم والدين ؤ... خاقعون...ؤ< صلاتهم 

١^.أداء 

فا تال ذ، ا سيل ل الجهاد ي المال اتهم يإنعفلاحهم عن الامحار أيضا وورد 
فمواولبك وأمهم باموافم جاهدوا آمحوامعه والدين الرمول زلكن تعال: 

[.٨٨— ]التوبة االفالحونه هم واوكالث الخيرات 

ا/'ْآجيم ابن )١(تمم 

—٤٢٨ —



الوجماة الذب—والصفات الدنيثة الأخلاق عن النفس ترص والذل الإنفاق وبهذا 
تالالفلاح، منه الوتاية على ف ا رب الذي الشح من متالأنها اليد، ومض بال١ل للخل 

١[.—٦ اكناين ، — ]الخشر القلحوزه مم هرل؛ك شه قح يوئ ؤوس سالت س ا 
٢-يولأرسس:

الصدق،مجن الميتة نول وإنفاته المال كب ؤ الشرعية الخلرق اتاع جزاء من 
[.٢٧- ]المادة المزه محن ٥ ا شل ؤ...لءا تعال: ف ا تال 

الكسبعن التورع التقوى: هذه ومجن عة،  ١١٥١١لقيول ّسما تعال س ا تتقوى 
نالتال: ~ عنه ف ا رصي — عريره أيي عن الهدسا، الكب على والامال الخسث،، 
بمعدولا يب، كب من ثمرة بعدل تصدق "مجن ومالم؛ عليه ف ا صلى لف ا رسول 

فلومأحدكم يربي كما لصاحبها ا يريهثم يمينه شلها لف ا نإن الهليب إلا لق ا إل 
ا)١(•الجل مثل، تكدن حش 

واسالأتموإض/ب:24— ٣ 

اوأمبيئة، نالٍئة أعمالهم، توات تكرمه,بمضاعفة عبادء على تعال لف ا فضل من 
يالسيتةجاء ومن ح؛رمها ياله ياخسة جاء تعال: الف تال فمضاعفة، الحنة 

جاء[، —٤٨]القصص يعمالوزه كالوا ما إلا السات عملوا الدين يجرى فلا 
[.١٦-.]الأنعام عشرأمثالها...ه فله يالحا 

سيله،ل الإنفاق والثواب: الأجر عليها تعال لف ا يضاعف الي الأعمال تللئ، ومن 
الثوابذلك ل طمعا اق والإنفالذل ض خا أية من أكثر ل مركدا ذلك جاء وتد 

به،ام الاعتمعلى شيها العللمي الاستفهام وجه على ذللئ، عن الامحار جاء وتد العثليم، 

)ا(-ضءزبجهصآ؟آ
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لهأض،،ايأكفرةحسا،و3داعماي 1رءدا اف فرض الدي ذا ؤ،تى تعال: اف تال 
كلمريق سيء تعال س فا ٢[،  ٤٠"لال؛ترة رجمنه وإله وسط مض ف وا 

الذيهو تعال ف ا نإن والخاجا، القتر ل يوتعكم لن سله ل المال نذلكم شيء، 
له.ويندر عياله من يشاء لن الرزق يسط 

لاتفللموزهوالخم إلٍكم يول، افه سل و هيء س >ؤومانمقوا تعال: وتال 
ممفأولك فه ا وجه ميالون زكاة ض آتجم ،ؤ'-'وما تعال؛ وتال [، ٢٧٢- ]القرة 

]البقرةالماووا>تاه ^^٠ الريا ه ا >ؤبمءق تعال؛ وتال [، ٣٩~ ]الروم اكعموزه 
-٢٧٦.]

والثواب،الأجر لمضاعفة مثلن الكريم كتايه ل لنا وتعال سحانه لذ ا صرب وتد 
ميعأنمت ح؛ا كمغل فه ١ سيل و امحوايم يمقون الذين ٠^٣، تعال: ف ا قال 

-]القرة ^٠ ٢٠٦^وامع ف وا يئاء لن يضاعف ف را حة هالة سلة كل و مغال 
٢٦١.]

المهمس وتمحقا ف ا هرضايت، ابمغاء اعوالهم ينفقون الذين ؤو٠ثل تعال؛ وتال 
بماف وا ففث وابل بمبا ب جان ضضن اكلها فاتح، وال اصابها بربوة جثة كمثل 

[.٢٦٥- ]البقرة بميره تعملون 
اوورجاتوقئ ~ م 

تعال،ف ا عت_اد الدرجات لرنعآ محبس، تعال ف ا ثواس، ابمغاء ف ا محبل ل الإنفاق 
الال؛ تعف ا تال الايمال،، أمحل ل يثّاركبم ممن مره »ع يستوي لا ف ا محبط ق نالفق 

بأهوالهمف، ا سل و وانجامحدون الضرر اوي( ير الؤ»دتي من القاعدون يحوي 
فا وعد وكلأ درجة القاعدين على والمهم بأهوايم ايامدين ف ا فضل والمهم 
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ومشرةسه درجات . عفلما أجمرا القاعدين على انجامدين ث ا وكتل الجسى 
[.٩٠- ]الماء رحٍماه غفورا ف ا وكان ورحة 

فا تال والوه، القوه ونت، ق الأنفاق من أعثلم والضمق الحاجة ونت، ق والأفاق 
الدينس درجة أعفلم أولئك النمح قل س أشق ض محكم ينوي زلا مال: 
١[.٠ - ]الحديد الحسمره ث ا وعد وكلأ وقاتلوا بمذ من أققرا 

كعدْمحومن، وهو لفقره ذللئ، لذ ا ■حرم* من إلا الأفاق درجة سلم يثعر ولا 
لذا رصرل إل الصحابة ؛قراء جاء وتد لذ، ا سل ل يممقه حتى مال ذا يكون أن يض 
والالأممجن الدمور أهل ذه-، لذت ا رمول يا ت له فمالوا وملم، علمه لف ا صلى 

فضلولهم صرم، كما ويصومون نصلي، كما يصلون المقيم، والنعيم العلى ؛ال-ر'حاُت، 
ويصدقون...")١(.ويجاهدون ويعتمرون بها مججون أموال من 

لفا فإن مجال، له وجد إن الأنفاق ل رغيمه وصدتت، المؤمن ،- ٠٠١١نية صحتؤ وإذا 
"مثلوملم: علميه لذ ا صلى الني تول ؤ، كما تته، الدرجة تللئ، يلغه وكرمه •ممنه تعال 
حقه،ل ففته مجالمه ل به يعمل فهو وعلما مجالا لذ ا آتاه رجل ممرت أربعة مثل الأمة *ذْ 

مثلفسه لعملت، لهدا مجا مثل ل كان لو يقول: فهو مالأ، يؤته ل( و علما لق ا آتاه ورجل 
فسهيخسهل فهر ا علميؤته وب الا جملذ ا آتاه ورحل مراء، الأجر ق يهما يعمل، اإن*ي 
هذامجثل مجال ل كان لو يقول: فهر علما ولا مجالا لذ ا يوته ا ورجل حئه، غ؛ر ل يممئه 

.)٢(مراء الوزر ق فهما يعمل، الن*ي مثل فيه عملت 

الضأ،باب النعي، كاب آ/امأأ، ماج4 راين ^٩٨ ١٦المني  ١٨. ٤٦رنم أخمد الامجام أخرجه )٢( 
٠ ٤١٨١رنم 
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١[. ٠٦- ]الأعراف يومحوزه آامحا مم والدين الزكاة 
١(.يرحم") لا ترحم لا وسلم؛ عليه ف ا صلى ف ا رسول وتال 

فا رخمة هرب أمحجاب من والاحان ، aJIpالفق إل الإحسان أعغلم من والأنفاق 
[.٥٦— ]الأعراف انحسانه محن لريب  ٠٥ا رحمت »ؤإلأ تعال؛ ف ا تال انمد، من 

/وال1د5 الأص حصول — ٧ 

ناألهموا ما يمعون لا ثم ف، ا سميل ق أ*،وادم يتفقون >ؤالدين سال؛ فه ا تال 
[.٢٦٢- ]الترة بجزلوزه هم ولا علهم خوف ولا دبهم صد أجرهم فم أذى ولا 

الأعمالمجن تدمرا إنهم حيث غهرهم، بجاف كما يخافون لا ءعلما؛نون آمنون نهم 
بأنلعلمهم يخافون لا فهم الأكبر، الفزع يوم ل الأمجن ذللث يه استحقوا ما انمالخة 
يظلهمالذين السعة مجن أن ~ وسلم عليه س ا صلى ~ الثي أخر يند خم، إل نهايتهم 

ماشماله تعلم لا حتى ا فأخفاهبصدقة تصدق رجل محلله؛ إلا ظ3 لا يوم خلله ؤ، ه فا 
(.Uywتممق.

نبمعهعلى وسار اسعه ش تعال اف، اليأءا-ءا الجنة دخول الأمجن ذللث ويعقب 
بهم)"؟(.خاص باب لهم اف، مجيل ل فالمقرن مخالفته، عن وابتعد 

ر..الصان - وسلم عنه ف ا ملى ~ اليي رحمة باب الفضاثل، كاب ، ١ ٨ • /٨ ٤ مسلم أخرجه )١( 
. ٥٢ ١٨رقم وف، الوحل تله ي باب الأدب، كاب 0أ\\ه داود وأم ، ٢٣١٨رقم 
تخريجه)أ(مق 

-وملم عيه ف ا ملي - ف ا رسول أن عنه ف ا رمي عربدة ايي حديث من المماري اخرج )٣( 
الرنانباب؛ انموم، كاب انميتة..." باب من دهمي انميتأ اعل من كان ومن ••• تال؛ 

.١١١النتع؛/، ١٨٩٧اسين، 
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تعالف ا نإن المار، من نجاتهم : الطيم المرم ذلك ل لهم الأمن حصول ومجن 
.ئلقى نارا ندرتكم ^٥٢ ت تعال ف ا تال، سله، في، الآماق، الوتاية تلك أساب من جعل 

مالهيؤتي الذي الأتقى. رنبجتها وتول. كذب الدي الأثقى. إل لابملاها 
Uyt .]لالللاا-،ما
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المالعلى يئع تارة اغرم والأنفاق الكب على المرتب الدنا في؛ العتاب وهذا 
إذاكاملة بجتمعات القاب هذا بمب وتد متا، عليهما أو الغرد على يع وتارة ه، نف

والتنير.بالانكار تقم ب أو صه، س ا نهى محا ارتكاب على اطئت، 
انحرموالأنفال الكب على الجزاء عن — تعال( فه ا شاء إن ~ الحديث وسيكون 

جماعية.وعقويات نردية، عفويات جهين: مجن الدنيا، ؤ؛ 

^^ترإلنجةأسة:أولا: 
عليهابشكره ليقوموا اله عيعلير بها امس وتمال بحانه فه ا مجن نمة المال 

الذيافل هذا فإن صه وحاد الأم عذا ان الأنخالف ما وإذا مجمارتها، غ، وصرفها 

>ؤللأتعال؛ ف، ا نال الأخرة، نيل الدنيا في؛ به يعادب وجمعه وتحصيله لكسبه سعى 
ألمهموترهق الدمحا اخ؛؛اة و بها يعييهم ف ا يريد إفا أولادهم ولا أموائم تعجمك 

يريدإمما وأولادهم اموايم سمك ^ولأ تعال: وتال [، ٠٠- ]التوبة كافروزه وعم 
ْص)ا(.- ]التوبة كاروزه وعم المهم الدمحايوص بهاو بمدبهم أن اف 

مجنكلح■ في( فهم أموالهم، جراء من وعذاب عناء في، وتعال بحانه ف ا جعلهم لقد 
إنفانهإل الحال يلحوهم ما اق إنفمجن ألر وفي؛ الضان، مجن عليها خوف ون؛ جمعها، 

أوجه؛أربمة من اختلاف بٍنهعا لكن تشابه هامحن ض يلاحط )١( 
الثانة.الآ،ة ؤ( وبالواو الأول الأيأ ي بالغاء مملده ^*،١ ~ ١ 
الثاتا.ي ورك الأول، الأية ي أولأُهمه رولأ توله: ئ، )لا( تكراد - ٢ 
يعذبهم^.ؤ...أن الثابة: رؤ، لأاو{ءمه، اف مJد ^٩١ الأول؛ الأيأ فير ~ ٣ 
الدمحاه.ؤ^، اكاتٍةث ن الده، الحاة وفي، الأول؛ الأية في، - ٤ 

أنالشاعد إذ يعك، مل عاإ.ا ولص ، ١  ٩٨التأويل غرة د< الآصكاؤ، ذللث، ئ، الكلام يعلّ وت،نم 
بالمالّبمذب تعال س ا 

-٤٣٧ -



منوهذا وراحة، نمم م—سب يكون أن الشأن الدنيا.مما ؤ، 'بحانه ف ا سذيهم منها، 
.مهللتارا، الشح الخلاءوأعل شأن وهذا الدنيريه، ااعقوبارت< اغد 

اأثمثزدادوا لكي والخم؛ بالرزق هؤلاء يمد أنه الكريم كتابه ي تعال ف ا أخثر وتد 
دلم ارع ن• وبم-؛ن مال من به ممدهم أغا ويحسون ت تعال ف ا تال وذنوبا، 

الدينبحسان ^ولأ تعال; وقال [، -٠٠٦٥]الومحتِون ينعروزه لا يل الخيرات 
]آلُه؛نه عياب ولهم إثما يزدادوا لم لملي إمما لأنفسهم خير غم نحلي أمما كفروا 

[.١٧٨عمران-

ؤ،سقى صاحه يإن الدنيا ي يهالكه'ويلفه ما ط! على تعال س ا أرمل *إذا 
التعف ا أخ>رنا الذ.ي الجنتين لصاحيا ذلك حصل وتد شديدء، ونعامه وندامة حرة 

فا أنعم واغفر.مما عبادته عن وتكبر خالقه على د ثمن حيث، الكهف، مرره ل خيره 
وهيفتها أشق ما على كمه قنب فأصبح نمره ؤوأحٍط اكهاية: فكاك عليه، 

٤[.٢ - ]١^، أحداه بريي أشرك لر أوالرتني وقول عروضها على خاوة 
تالأتي ل العئوبات نمتيف ويمكن 

:بان/كك — ١ 

سائرمحن عنه نهى  ١٠وارتكب أمره خالف من على وتعال مبحانه ذ ا كتما لقد 
الالدنيا، ق ضنكا معيشة عليه ف ا كتج، انحرم، الكم.، ا ومنهواي،اصي ^^٠..، ٧١

ماويس ءلا٠ر٠ تنعم وإن لضلاله حرج ضيق محيره بل كدره، انشراح ولا له، ٠لمأنبة 
رمحهل يزال فلا وشلث، وحيرة تلق ل فإنه ثاء، ث، حيومكن شاء مجا وأكل ثاء 

يومونحشرْ صكا مئة له فإن ذكرى عن أعرض ؤوس تعال: تال يردد)م؛(، 

.ض.١^٦٦س )ه 
.)آ(سيراتنمرحمأ\
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[.١٢٤الما|ةأص..ه<]د- 
1-/ساورى:

عنالمال، مدا ي وزوالها ال>ركت انتفاء اخرم الكب على وجل عز ف ا قوبة عس 
"الخلفومحلم: عله ف ا صلى ف ا رسول نال تال؛ - عنه ف ا رصي ~ *ريرة آلي 

زاآ.ظ؛وك* ممحقة ،؛ kIJUمتممة 

ولامه نائية لا لكن له، وإكثار للمال تمية أنه ءلا٠ر٠ ق كان وإن اغرم فالكب 
ؤيشح، ولا يأكل بالذي — وملم عليه ف ا صلى ~ الني شجهه وتد صاحه، به يطع 

ولايأكل الذي كمثل فمثله حقه بضر مالأ خذ يا ومجن "... والسلام: الصلاة عليه توله 

شع")أ(•
فإنهبه ككثر فمهما القتاعة، م بعل. له وحل عز س ا ابتلاء على التشسه هناا ندل 

لتلكله الموصلة الهلرق، كل ملوك إل لث ذلبه نودي يرصى، ولا الزيادة ل يملح 
الغاية.

الغتح ٢٠٨٧رنم اكد.نات..١ ويربي الربا ف ا يمحق باب المرع، كتاب الخاري، أخرجه إ ر١ 
. ٣٣٢٠رنم الح، ؤ المن كرامة ي باب اليوع، كاب ، ٣٦٣;.داود وأم ، ٣١أ/ْ 

،١٠٠٢رنم الدنيا زهرة من بخرج ما هنرف باب الزكاة، كتاب  iWyvlyمسلم أخرجه )٢( 
.٢  ٤٦٣رقم التامة، مفة كاب أ/آْْ، رالزمذي 

بمهالذي م يشل: يشع( ولا آكل الأ-ي )كمثل وملم؛ عله ف ا صلى توله راما النووي؛ تال 
.١  ٢٦/١مالراهمة". بالهة الشه الراد أن بحتمل وتل: سه، يشح لا داء 
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•ا-ءدممة،/بس/
لويا،ومحدم انمادات،ردما ملي اكأيير صاحا على امحرم الكب شوم من 

مائة،*إن4 الدياء، انمادات ، iJUljومن وإمائه، كسه ن يانمسآ صاحها تنس يب 

عبمادضعن الدين،سك؛رون إن لكم امهبمج، العرم رثكم ^1، ممال: ف ا تال، 
٦[.٠ - ]غاز داخريزه جهم سيحلون 
دعاءه،شل لا تعال ف ا أد انحت، الكم، محاحج، على وجل م ف ا عقوية سن 

والاصعلرار،الممر، من الدعا؛ تول أساب، بمص نورت وإن حتى نداءه يتصإ ولا 

يتوله؛~ وسلم عليه ف ا صلى ~ رّريا ذلك لتا محن وتق ذلك، ونحو اليدين، ورلمع 
إليديه بمد آغبر أيعن، الغر بملل الرجل ذكر ثم محيا، إلا ينل لا طيب ف ا "إن 

الحرام،بوغذي حرام، ومله حرام، ومشربه حرام، ومعنمه رب، يا رب يا الماء 

را(.، iJUJيتعاب!،فأتى 
مرءسمآررشسرث~ ٤ 

وىللنفءسرْ بالحسنى. وكذب وامتمى. بخل هن ؤواما نمال: ف ا تال 
١[.١ ٨- ]اليل ترذىه< إذا ماله صه ممي ها و. 

طريق(ل يسهر ترام يلر الخير، لهلرين( يوئق، لا تإنه طريته وهذه حاله هذا كان ومجن 

صرهأنى الذي ماله يلهمه فلا وعائه، لأعراضه له؛ نمال ف ا مجن عقوبة والردى اكر 
وكنزه.جمه ل حياته وتضى 

يرضاه)؟(.ولا يكرهه انمل.كا و"اكرى": 

ل~ وسلم عليه ف ا ملى ~ الني كان تال: ~ عنه تمال ف ا رصي — علي عن 

٠غره سق )١(  ٤٢٣

اتنم،دْا/أآآ؛تنمه )٢( 



كتبوند إلا أحد من منكم ا حمغقال: الأرض، يه ينكت لعمل شينا يأخذ جازة، 
وندعكنايا على ثكل أفلا س، ا رصول يا نالوا؛ الجنة، من ومقعده اكار، محن مجتعده 
لعملسر السعادة أهل محن كان مجن أمجا له، خلق لما مسر يكل اعملوا تال؛ انمل؟ 

ؤ،أءائرا؛ ثم الغقاوة، اعل الشتاءشرنمل أهل مجن كان وأمجامجن المعادة، أهل 
الآيأ)ا(•لأءسرىيم لمتحترْ بالخسى. وصدق أعمرواتقى •ن 

مدممجع/سسم/—٥ 

ومرهاوالرشوة والربا والتدلص والكذب والخيانة الغش ٠^،^، عن المال كب 
بخلقيلمس حاله هذا كان ومجن محسئه، آثار مجن عله يرتب لما اهنمع إناد إل يودي 

سبحانهف ا نمى وند ومحخهله، ف ا يغضب، حري هو ل تعال، ف ا جدير.ممحا ولا 
الف وا المدقات ويربي الوبما ف ا جخق وجل؛ عز ف ا تال لهؤلاء، محته وتعال 

\و\'ءكان س بجج، لا ا٥ تعال؛ وتال [، ٢٧٦- ]القرة كمار^ كل بجب 
[.١٠٧]الماء-ايماه 

فا قال للمسرض، مجته عدم عن تعال س ا وأخر محذمجوم، الإمامح، ل الحد ونجاوز 
[.٣١- ]الأءراذ٠ بجب لا إله مر،وا ولا واقريوا روكلوا جل: وم 

تعالف ا أخر وتد الأرض، ل إنساد أنه شك لا انحرم والأنفاق، اخرم والكب 
ولاؤ••• وحل؛ عر اف نال الغعل، عذا عن لهرتدعوا دين للمفمحته عدم عن عائم 

[.٧٧- ]السن المديزه بجب لا ث ا إن الأدض و الماد محغ 
واكعال،والغرور الكر يورث يرخا بالرزق الغرح عن وتعال سحانه ف ا ونهى 

ولافاتكم  ١٠على ؤلكْلأثأمحوا عزوجل؛ اف تال لذللث،، محته عدم عن تعال واخم 

٧،• a/؟ الكح ، ٤٩٤٩رنم رى ليمنئينره بمام،: اكمم، كاب الممحاري، اخرحه )١( 
. ٤٣٣٤ رنم بمشي" إذا رد؛"واكل - ومحن باب الغران، تمر كاب ٤، ١ • ْ/ والرمحدي 



[.٢٣- ]الحيي لخوره محال كل بجب لا ف وا م بما هرحوا 
وجل:عز ف ا تال صهم، واسع لم انمرة ترك عنهم انحة ممي على ويرب 

[.٣٨- ]الحج كموره خوان كد بجب لا ف ا إن آمحوا الدين عن يدافع ث ا ^إن 
/ان واووا»/لجمك —٦ 

وتعامته،الئلب لثناء مسا تعال اف يجعله والعادة للتنعم وميلة عر الذي المال 
للطرقئعر فر من واكتازه •جعه على حرص الذي - ماب له يشقى حث 

صهودعائه له ارته خحالة ل به يثقى ~ وغضه ف ا معصية ل وصرته الثرع؛ة، 
وقضائهتمال ف يا الأيمان من تلبه لفراغ ذلك؛ نحو أو حلت، كارثة أو نزلت، لممسة 

لله تعال  aUا عقاب من وهذا تات، مجا على متحسرا حزينا ندمجا صاحبه مقى وتدره، 

صاحبعن الكريم َدا؛< ل وجئ عز ف ا أخرنا وتد بالمال، له ف ا تعذيب وس الدنيا، 
المالمجن ف ا أعهلاْ واغتر.مما وعلا، جل خالقه على ونجر وتكر ًلض الذي الحنتئن 
وشركه،تعله على والدامجة الحرة تعال ف ا فأورثه والنشور، البعث وامتبعد والولد، 

لأحدمماجعلما رجالن مثلا لم ؤواضر'بؤ تعال؛  ٠٥ا تال بثمره، تعال ذ ا أحاؤل لما 
وهوجنته ودخل ؤ... ذرعا«،ه بجنهما وجعلها بنخل وحمنمامما اعناب محن جنت؛ن 

إلىرددت، وكن _ اياعة أظن وما . أيدا هذه سد أن أظن ما قال لمه ظالر 
وهيفها أشق ما على كفيه مي، ؤ...فأصح سماوا...ب< مها خهرا لأجدن ريي 

[.-٣٢٢٤]الكهف، ترمأحدا4 لْءني يا ويقول عروقها على خاأّية 
تعالذ ا إن ح؛ح، أمره، خالف لن عقابا وجل عز ف ا جعلها ثابتة منة وهدء 

املنفعل لر لو ويقولون: وبمدمجرن وبممحطرن فعزعرن واللأء بالصالما بعضهم يتلي 
صلاتهعلى انحانظ تعال، ذ با المومجن الممي إلا ذلك مجن مجعموم ولا وكدا، كدا كان 

وإذا٠ جذوعا الشر ه مإذا ١ هلوعا حلق الإنمان ^إن تعال: ف ا تال وطاعته، 

-٤٤٢ -





لبمواريا الديا اخماة و وأموالا زيا وملأه يرعون آبت إلك ربما مرمى ^3، 
يرواحني يومحوا فلا يلويهم على واشدد أموائم على اهلمس دبما -rs_ عن 

[.٨٨- ]يونس ..ه دعوتكما. قدأجنت قال . الأيم العياب 
المالإتلاف ومحو مره، من أخف فقط المال يإتلأف الخاص العياب من النوع وحذا 

كماأمرء مجن مد ما ويملح رثيه إل وير••ح وبمتم ند؛بمط الأول ل 1ذ صاحه، مع 
ربمامحان قالوا . تنمن لولا لكم اقل أع اومعلهم وقال الجنأت لأصحاب حمل 

,طاغن كا إئ ويا بما قالوا . بملأومن بمتن على بمللهم فأقل . ص كنا  ٧١
-٢٨اوابب.ه المكذلك ؤ راعون ربما إل اثما مغها محرا يدلنا أن دينا عى 

٣١٢.]

بقارونومحل عر ف ا شل كما إنابة، ولا توبة ولا ب رجعة فلا الثاني النوع وأما 
أمرحاءء عليه، كان الماس.،ا وبهر معاندا، متعاليا منخرا زينته ؤ( فرمه على خرج لما 

يصرونههنة من له كان فما الأرض ويداره يه >ؤفخاما نافدا: صريعا وجل عز ف ا 
الأموالتللئ، نفعه فلم [، ٨١- ]القمص التمريزه من كان وما ف ا درن من 

نهايةل الأليم الحال بهيا اتعغل وفد تعال، لذ ا باس جاءْ لما المتوابمرة والكنوز الهناللة 
عيالهمن يثاء لن ف ا بمط لذ ا ؤوي^قالأ فقالوا: الأمر، أول به اغتر من تارون 
-]القمص الكافروزه يملح لا ويكأنه يا لخمخ، علما ف ا من أن لولا ويقدر 

٨٢.]







اللبماسكعلازمة القرية مذه لأعل ملازما والجوع الخوف وجل م ف ا جّل لتي 
تعال.لذ ا محنعمة عالىكفر٠م لهم عقابا لماحيه، 

الجمعيشمل العقاب ولكن على لسوا أراد القرية هذه ل يكون وتد 
أن؛، JLJJlويدل؛الجمع، على والعذاب العقاب لحلول موجب والنضر الإنكار عدم لأن 

لذا تال التفن، ايكرين بجاة عن أخ—ر وعذابهم الست اصحاب ذكر نا تعال ذ لا 
قديداعيابا أو،مدبهم مهلكم ف ا قوما تعقلون لم م؛هم أمة قالت >ؤوإذ تعالت 

همنينهون الدين أنحتنا به يكروا ما نموا فلما يقون. وتحلهم دبكم إق •عدية قالوا 
١[. ٦٠- ]الأعراف بمقوزب كانوا بما بيس يعداب ؤللموا الدين واحدنا السوء 

iU — i ايرات:

يقلالقابل ول اإْلاءة، على الماص أقل كلما ويكر يزداد والرزق واض العم 
انحرم،اق والإنفالكب •سها والي العصية على الناص أتل كلما والركة والحر الرزق 

راتقراآمحوا الكاب أمل أن وولو اب: الكنلأعل بقوله ذلك عن ف ا أخم وتد 
والإتحلاكرراة اقام! أنهم المم.ولو جان ولأدحلماهم باتهم همهم لكفرلأ 

-٦٥- ]الالدة أرجلهم...ه نمت ومن قولهم من لأكلوا ربهم من التهم الزل وما 
٦٦.]

علىواستقامتهم القرى أهل لبمان حالة ل للركات ضحه عن تعال ف ا وأخم 
واتقواأسوا القرى أمل أن رولو تعال؛ ف ا تال معميته، عن وايتعادهم لذ ا طاعأ 

[.٩٦- ]الأعراف والأدض..ه الماء من بركات علتهم صنا 
الكريمة.الأيأ صه محي كما والركة، والرزق الحر لقلة مورث الأيمان وعدم 

-٤٤٧-



ينمر لن وجل عز ف ا من عتاب نزوله، وامتناع الأسمنار، تلة أيضا ذلك ومن 
صلىف ا رسول نال الذكاء، منها والي المالة، الواجات من علٍه ف ا افرض مجا أداء 

لرالهائم ولولا السماء من التعلر مبموا إلا أموالم زكاة نعوا ولا • • • ت وملم عليه ف ا 
بمطردا")ا(•

والحاكم، iTAoj^ماد اين ض ، ٤ ٠  ٦٨رنم السربان، بام، اكم،، أبواب ماجه، ابن اخرص )١( 
١^،رحن  iOAVltالنهمي رواق الاماد صبح وتال: ، ٨٦٢٣يتم الفم، كناب 

• ٣٧آ/• ما** ابن صءٍح 

—٤٤٨ —





ططاروا،همحي طلك .  aJuمحي أغض ما . ^،، ٥١كانت يها يا حائيه. ما 
®Y-؟Y[.]الخانة 

بهواعتزازْ بالمال اغترار، إل راجعة الجة الخهاية ائس دجل م ف ا محن يند 
وحل؛عز ف ا تال الدنيا، ل مخلدء يل ف، ا عذاب عته دماغ ناقعه أنه واعتتادء 

ليجل)، كلأ . اخلدْ ماله أن بجب . وعذله مالأ ءخ اللي • لمنة نمرة لكل 
ا-ا•[.]الهمزة الوكة...ه ناراخ الخطمة. ما وماادراك . الخيه 

بمدرعيهلن أن امجب كبمد. ل الإنمان حاشاعزوجل: اف وتال 
[.A-o]اللي أحده يره ب أن أمجنب . تتا)ا( مالأ ائكت يقول . أحد 

مالهحتى ف ا عذاب من شيء لر.ممنعه وأنه لهب أبي عن إخيارا تعال وقال 
كسبهرما هاله عه أغنى  ١٠وثب. هب اض يدا ؤت؛ت تعال: اف تال وكسه، 

\-T[.]المد 

دليلوالنعم الخيرات لهم وجل عز ف ا إمداد أن يفلتون الآخرْ عن غفلتهم ولعئلم 
كمرواالدين بجبن ؤولأ تعال: لله ا تال الأمر، حقيقة ل كيلك م وليس لحم، خير 

-عمران ]آل ءهتي4 عداب ولهم !ثما لزدادوايم غلي لألمهم!نحا خ؛ر يم ئي اى 
١٧٨.]

بحانهف ا نإن الأخر، ق انتفاعه.بماله عدم إل نالإصانة نحب، مدا وليس 
ويمكنانحرم، إنفانه وعلى الخسث كبه على ريعاتب عليه بحاصب أنه أخر وتعال 
الخالية:ذلكفيالقاط إجمال 

أنإلا و\و\ض بجكم أموالكم 'اكلوا لا آمحوا الدين ابجا >ؤيا تعال: ذ ا تال - أ 

أ/أاْكتم اين تقم كمحرا. أي: )١( 



ومن• رحيما {كم كان ف ا إن ألفمكم شلوا ولا منكم تراض عن يدْ تكون 
سراهه ا على ذلك وكان نارا لميه فوف وظلما ا عدوانذلك)ا( معل 

[.Y-.-Y؟]الماء 

أنخربماتل اربمتن الكام ب يهوي جهنم )، دال ۶-' الذي بالول، الدعي ~ ب 
لاذينف: ا تال اخرم، الكب بمض من التحذير في، تمْ)أ(، إل بمل 

تماعم فويل قاليلأ مما به ليشووا ث ا صد من فولون،،يا ثم ايديهم الكتاب يكمحون 
[.٧٩- ]المرة يكموزه تما غم وويل أيديهم كبتا 

أيديهم.اترض ما لقلم وزجرا سليما مرات ثلاث *نا الول لفط ثدكر 
وإذايسوفون الماس على اكالوا إذا الدين للطضن.  J،j>)تحال: وتال 

ا-آ[.]السن أووذلومحم؛د-رون...ه كالوعم 
قيأكلون إمما ظالما النامي أموال يأكلون الذين ^إن تعال: ف ا قال ~ ج 
١[.. - ]الماء ممراه وميملون نارا .طولهم 

ارنق بها يكتوي ارا ن"" حق ه وجبمبدون ~ فللما أكل الذي المال عدا مينقلمب 

أخذلن أيضا تكون القوبة هذه أن — ومحلم عليه ف ا صلى ~ الئي أخم. وتد جهنم' 
فا صلى — ف ا رسول أن ~ عنها ف ا رصي ~ سلمة أم سن حق، وجه بدون المال 
ألحنيكون أن سنكم ولعل إل، محتمون وأنكم بشر' أنا إيا تال• ~ وملم عليه 

ض:"ذك" ثوله: ق الإثارة )١( 
نهيا مكل إل راجع - ٣ يغط. التل إل راجع - ٢ واكل، بالا»لل المال أكل إل ~ ١ 
,مالتدير يتح الصورة، >وْ ؤ، عنه 

والاتزان.الترب كلأل٠ واكل؛ الأكل إل راجع أعلم-انه -راق والأيلهر 
•٢ ٤  ٩٧٠مخريجه ض حديث نه ويد التمهل مدا ض )٢( 

-٤٥١ -



غلاقسا، أخيه حق س له تهلعن نمن مننه، أٌ؛ع مل نحو على له تأتضي بمض مجن بححته 
الار"را(.مجن تهلعة له تإمماأتعلع يأخذ،، 

الكسبعلى بالتار التعذيب عن — وسلم علمه ذ ا محلى — الفم أخم وتد 
ذلك:فن اغرم، والأنفاق 

يالحق تحري ق ه-الي لا مجن عناك أن - وملم عله ف ا صلى ~ اليم أخر ~ ١ 
يسرصرن رجالا "إن وسام؛ عليه لف ا محلى تال المار، فعانته إنفاقه ون المال أخذ 
القيامجة")أ(.يوم المار نلهم حق، شر ف ا مجال 

—وملم عليه ف ا محلى — لذ ا رمول أن ~ عنه لف ا رصي ~ *ريرة أي عن ~ ٢ 
المفلسإن قال: مجتاع، ولا له درهم لا مجن فا الفلس نالوا: الفلس؟ مجا "أتدرون تال: 

هذا،وقذف هذا، متم وقد ويأتي وزكاة، وصتام بملأة المامجة يوم يأتي مجن أمجي مجن 
مجنوهذا حناته، مجن هذا نععلى هذا، وصرب عذا، دم وسفك محذا، مجال وأكل 

نمعليه ءْلرحتا مجن (خذ عليه ما يقضى أن تل حنانه نتيتا قإن حنانه، 
المار")•؟(.ل >ح 

مجنممر أقل خير يوم كان لما تال: - عته لف ا رصي - ادلا'م، ين عمر عن ~ ٣ 
علىمجروا حتى مهيل، ونلأن مهيل، فلأن قالوا: وملم، عليه لله ا صلى الثي أصحاتحا 

الفتح، ٢٦٨٠رنم المن... بمد المنة أنام من باب الميادان، كتاب المماري، أخرجه )١( 
. ١٧١٣رقم ُالئلمامجر... الخكم باب الأتضا، كاب  iWrwIrوطم 

 )T( أ/بمأْ،والزمذي ، ٢٠٨١رقم النللم، تحريم باب والملة، الم كاب ١، ملم أخرج
.٢ ٤ ١ ٨ رنم والقصاص، الخاب شأن ي جاء ما باب الئامة، منة كاب 

-٤٠٢ -



المار،ز رأيه إني "كلأ، وب: د ف ا صالي التي يقال شهد، فلأن فقالوا: رجل، 
أوع؛اءْ")ا(.غ1ها، ردة بل 

'مسه;، JULصويبهم —٢ 
الأخر،ؤر سديرن كذلك يالمال، الدن؛ا ل يعذبهم وتعال سجانه ف ا أن سق كما 

لصرفه عن وامتنعوا ^_J_، أي من ازه واكتنجمعه عر حرموا الذي ه نقيالمال 
والدينؤ... تعال: س ا قال وسعهله، س ا معصية ل وأنفقر، الشرومة، وجوهه 
يحمىيوم بمدابالمم. يثرهم اف سل ولاينفقولهاو والمهنة الذهب يكوون 

لألمكمكوم ما محيا ونلهودهم وجنوبهم جامهم بها يكوى جهنم م و عيها 
]اكويه!-!-®"Y[.ثكتروزه كممم ما كو؛وا 

فا تال رأسه، على القيامة يوم عل ما يحمل الغال أن بالمال اكعذيب هذا ومن 
١[.٦ ١ - عمران ]آل ااةٍاءة...ب< يوم غد بما يأت يظل ^ومن تعال: 

فذكرأصحابه ل خهلما تام عندما — وٌالم عليه لذ ا صلى ~ البي ذلك محن وتد 
لهفرس رنته على القيامة يوم أحدكم ألفن "لا تال: أمجرم، وعقم فعظمه الغلرل أمر 

أبكك..ند مجا لك أمجلمك لا فاترل: أغثي، لذ ا رسول يا ينول؛ حمحمة 
الخديث)'آ(.

الدينبن يحس^ولأ لذ؛ ا أوجب نما الأنفاق وعدم المحل ذم ل ال تعوقال 
يومبه بخلوا ما ءلوiون '٠rيم شر مّ بل يم *و■مرا فهله من ف ا آتامم بما يلخلون 

[.١٨٠الةءا.ة...مح]آلءمران- 

رنمأحد والإمجام ١، ١ ٤ وتم الغلول... تحريم غلثل باب )،، UUكاب ١، • \/U سلم أخرجه )١( 
"Y.T ، افدtU/\.

■ ١٧٢)٢(صقنحربج٠ص

-٤٠٣-



وسلم:عليه س ا صلى ف ا رسول نال تال: - عته ف ا رصي - ر،رة أيي عن 
الشامة،يرم بملوته ريستان، له أترع، شجاعا له ئنل زكاته يود نلم مجالا ف ا آتاه من 

^ولأ؛لينالأيأ: عذْ تلا تم كنزك"، أنا مجالك، أنا يتول: ~ بشينه — يلهزمته يأخذْ 
يخلون...ب<)ا(.الدي 

مجاوامحوالهم الماس حقوق يأخذ الذي اخرم الكب لمحاحجا تعال ف ا عقاب ومجن 
الكبنماحب مجولر مجفزع عغليم حديث ق ~ ومحلم عليه ذ ا صلى ~ البي عته اخُ 

سجعمجن إى الأرض من شم محي ظلم ا'ٍر، والممدي: الظلم على از-ي، الخمحث 
وزديثقله، له محلونا حق شر الونيا خآ أخذه مجا خل وتد القيامة يوم ضأني )٢(، أرصخن 

الأخرياتر"ا(.المن، خاالأرصئن مثله مجاكان عليه 
*.ضو»ميرمصئ -٣ 

القيامةيرم يم بجعل تعال ف ا أن ادم الكب لأعل جل و عز ف ا عقوبة مجن 
ذللئ،:فمن ء؛رهم، عن ويمثزون بها ئممن علامجات 

وندلم، عقامإ وهي بها، بمرنرن علامة لم وجل م ف ا جعل الربا: أهل - أ 
إلامو،ون لا الرا يأكلون ؤالاJين وحز: عز ف ا تال ا;أا، تحريم ل تعال ف ا 

الريا...ب»دل انمع إغا قالوا يالهم ذللث، الئ ص الدء3لان يسله الذي يقوم كما 
[.٢٧٠]المقرة- 

• ٣١ص• غريجه صم، )١( 

ْ/م*ا،اكح ٢  ٤٠٣رنم الأرض يجاص يلألم من يام،: _،(، 'محام، الخاري، أخرجه )٢( 
.١ ٦ ١ ٢ رنم الئللم تحريم ، يا;اقاة، ايض  i^rrlrوسلم 

.االاريْ/أ*فتح )٣( 



بهبمرق لواء منهم واحد لكل وجل عز ف ا يجعل ؛ والخيانة الغدر أمحل ~ ب
صلىلف ا رمرل تال تعل، ما على له جزاء العثل؛م اليوم ذلك ل الخلائق به.بن ويشتهر 

أعغلمغائر ولا ألا غدره، يقدر له يرغ القيامة يوم لواء غادر لكل ت وملم عليه ف لا 
١(.عانة") أمم من غدرا 

الغلول؛أصحاب — ج 
١[.٦ ١ - عمران ]آل القيامة...ب< يوم غث بما يأت يغلل ؤوس تعال: لف ا تال 

والهائمالدواب وحتى نقد، أو مجتاع من غله ما رمته على حاملا القيامة يوم ماتي 
تال،القيامة، يوم الأشهاد رووس على له وفضحا بحملها له تعديا رنته على يحملها 
لهنرس رنته على القيامة يرم أحدكم الفن لا وٌلمت عليه لف ا صلى لف ا رمحرل 
رنتهوعلى أبلغتك، ند شيعا، لك أملك لا فأتول أغثي، لف ا رسول يا ت يقول خمحة 

وعلىاك، أبلغتند شينا، لك أملك لا فأقول; أغثي، لف ا رسول يا يقول رغاء، له بمر 
علىأو أبلغتك، ند شيعا لك أمحلك لا فأترل; أغثي، لف ا رسول يا ت يتول صامتخ رنته 
أبكك")ما(.ند شينا لك أملك لا فاترل: ص، ف ا رسول يا قفول مخفق رتاع رنته 

١٧٢^٢٠و(مث،ءربجه 

— ٤٥٠ —





نحمى؛وائدهلا وِعل همز ف ا كاب ي والمهث ونتايعه، فوائده بحث لكل 
بمض*تا واعرض المسير، الشيء إلا محها ياكر فلن الأسان كب ومهما وظد،ده، 

والتوفيقالإعانة تعال ف ا سائلا المصث من نسط الي ايامة والتوصيات العامة ال1الخ 
والمع.والمائدة 

للمالالأسان وثلث وهملا، جث له الوجد فهر وجل، عر ف ا مال المال ~ ١ 
موقنة،له إذ ثاء، كما وذله إنماته ل المهللمة الخريأ له محح لا علميه وتحمتله 
وبحاوزللْلشان محسا يكون أن من وليحذر وإنماتا، كسا فيه ف ا يني أن عليه فيجب 

والغرور..والكر الخد، 

بدونأخنؤ. تحريم ل ذللي ويئلهر عليه، الخمائل ووجوب بالمال الامحلأم اعتاء - ٢ 
عنهالدافعة إباحة وأيضا ذللد، ونحر والميسر وانمش والربا المرنة طريق عن حق وجه 

فهومجاله عن يدافع وعر تل ومجن المحلي، تل إل لوأدى حتى بالمرة أخده أراد لن 

شهيد.

لفالأصل الربا، وحرم اليع، تعال ف ا أحل حيث الممدة، الاتصالية الحرية — ٣ 
فيهالإسلام رك تما وامحماره المال كب ل والمدد فالتزع والإباحة، الحل الميايعات 

يرديمما حرماته وانتهاك تعال ف ا لحدود وتعد نجاوز بدون لكن ذلك، أراد لن الحرية 
إلاافلالم.

الرزقير تيامحياب أعنلم من ونمواه علميه والتوكل تعال ف ا مبالأيمان ~ ٤ 
أصلا،ويجعلها الأمحياب علمي فيعتد بمض الجانب محذا عن ويغفل وحصوله، 

إليها.القرآن ودعوة بأمتها جهلا الأمحباب فيرك بعضهم ويخعلئ 

٤٠٧ -



يدركولا والاختيار، الابملأء عي ءغاسة، حكمة له الرزق ؤ، الناس تفاوت ~ ٥
ولايخط ولا له، تعال ف ا م تيرضى.مما الذي الصادق ا،لومن إلا الحكمة عده 

•صبر شر اصابه وإن شكر، خ؛ر اصايه يإن وتحصيله، المال لكب معيه •ع بجزع، 
تعالف ا مرانا محاحسه مه راعى ا مض تعال ف ا طاعة على عود المال - ٦ 

السئاتوتكفير والثواب، الأجر وتحصيل الدرجات لرفعة وسلة وهر منه، والخوف 
ليه.يذل أن تعال س ا أمجر نما سخاء يذله 

يمكنولا وجل، عز ف ا إل والدءوْ الإسلام نشر ل المال استغلال وجوب — ٧ 
الصحيحالمنهج على تسم البذولة الجهود كانت إذا إلا الصحيح وجهه على ذلك يتم أن 

العلمإل الدعوة المادي الدعم بماحب بأن وذرلئا الأمة، مذء سلف عليه كان الذي 
إغفالهيمكن ولا وحده، المال توتر يكفي فلا الناص، ض ونشره الصحيح، الشرعي 
الأموالجح إن حيث، امحال هذا ل أخْلائها مجن الاستفادة مجن للأمجة يد ولا وإهماله، 
ولاتثلهر، أن يجس، كان كما كرة نتائج له يفلهر لر لها المستحئة الجهات إل وإيصالها 

وتداركه.إصلاحه فعس، خهلآ عناك أن سك 

ئ،اتهم ،اان٠وضامح، كرى مؤولة اللممح، محن واض الثم أعل يحمل - ٨ 
ذلهعليهم يواجسا إياه، ومنحهم المال أءaلاهم ند تعال ف ا إن حيث، امحالأت، جميع 

معلومة،وأهيان، مدروسة خْلط ونق ذلك يكون أن على السلمين، مجصالح ل وإتقانه 
والئحاح.الاستمرار — ف ا —بإذن يضمن حتى 

تحلغإمن الحاضر يومنا إل المتأخرة العصور ل الإسلامي العاب يعانيه ما — ٩ 
*لربمهعن بمه والانحراف المال، استخدام سوء إل مجرذه والمال الاتصال بحال ل وتأخر 

أوشيء، في< الأمة تهم لا كمرة بحالات ل والإسراف الإنفاق حيث، الصحيح، الشروع 
ءلريت،•أي عن الريع الرح على الحصول ؤ( رغية مرمة بحالات ل الأموال استثمار 
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علهايترب ف إلا ةضبمء_ا يأت لر \1\و لكب الأملأم ئ اب الطرق - ١ ٠
ااربؤ، ذلك بمح ا كوأخلأمة، والهادية وا|ءتطءءا دينية ة عقليمقامي من 

ذلك.ونحو وانماء والغاء والظلم والرشوة والغش والسرتآ 
والمدق،والأمانة الماجة من الناضلة بالأخلاق التحلي على الممس رمة — ١ ١ 

والأشروالتحايل والفللم والجل الشح من الذمومة الأخلاق عن الخلي على وترمحتها 
لسانوعلى كتابه ل به أخر والثقة.مما وجل، عز ف ا منهج باتاع إلا يكون لا والجر 
الصادق.الومن إلا يلغها لا عزيزة درجة وم ه، رموله 

والمالالقس ز يانعة وثماره حنة، أثاره الشروع والإنفاق الحلال الكب — ١٢
للمسرىالتيسر وعانته والألفة، والمردة والتراحم واككاتف العاوي حبم، وامحتمع، 
وخيمةونتانحه يثة، ّ عراته اغرم والإنفاق الحرام الكسب القابل وي الجنة، ودخول 

والدابروالقاطع والكرامة الغض حيث امحنمع، وعلى ه نفالمال وعلى صاحه على 
الار.ودخول للمعري التيسير وعامته لأءتل.اء، وا 

وعدمراء، الفقلإخوانهم الأغماء من الجانب ولين الراضع وحرب — ١ ٣ 
نهيومر ذلك، عن ه محمدا نمه تعال ذ ا نهى وتد لفقرهم، وإعانتهم احممارمم 

عزف ا من المال وكثرة نالنتى [، ١٠"]الضحى نهره فلا الماثل ؤوأ٠ا لأمته: 
ذلكوؤا محنه، حاجتهم وسد مجته اؤهم إءهلليحب المال عل-ا ل حق وللفقراء وجل، 

عليه.وللمتمق للمنفق الخ؛ر 

بهولاتقوي تعال، ف ا لمادة وسلة م وإمما يغاية، ليس وتحصيله ايال جع " ١٤
لأجلهغاية عندهم المال ناصح الاس، مجن كثر الأمر مذا عن غفل خهر، كل على 

حتىبسه، العد.اوات وتحصل المدانات وتقام شيء، بكل يضحون سيله وؤا يعملون، 
بعضهم.لدى محمودا اصح 

-٤٥٩ -



القيامةيرم عنه الموال يكون وسوف لم، ويلأء وفتنأ للعيال اختيار المال " ١٠
وآ،مراالخقيئة عده والسعة المال أهل عمل ولو أمةه؟'ا، ومم اكتسه؟ أين من عسرا؛ 

الشردر•س كمحر دلذب الأمور، من كمحر كمحر صدى بها 

بمتنالتوازي إل يودي مما والأخلاق، الشدة بوإماتا كسا المال ارتياط - ١ ٦ 
المحامحيمن والليتية الاجتماعية الغوارق تسه ما — ف ا بإذن — ويت1ني امحتمع، أزاد 

المالمائية الاتصالية امحتمعات حاصل)، هر كما والتاحر والمياعد والكرم والماغض 
والغاية.الدف م الومحر الريح وإثما وزنا، ولا تيعة للأخلاق تراع ل( 

ذلكق والمشدد ١^٠١ وحرمة المالية الختوق حفظ وجوب على المآكيد — ١ ٧ 
وجهبأي الخيانة مجن وحذر الأمانة، بأداء أمجر الذي القرآني المنهج سمات من بارزة ّيمت 
كان.

لماالامحلأم، إله يسعى هدف امحنمع أراد بتن الأموال توزيع ؤ، العدل التزام " ١٨
والهدنة،والزكاة، الإرث، ل ، ٧١٥ويظهر وابجتمع، الفرد على نة حآثار ن جمك 

كمؤ.. الفر: محلريق عن والأتراء الأثرة عن والنهي والقيء الغيمة مجن العامة والأمجوال 
٧[.- ]الحشر ء؛كمه الآغئ؛اء محن ذولأ يكون لا 
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تحصي—-__طت

خططضمن وإيضاحه، ونجلته الإعلامي، الاتصال امر الاعتناء صرورة ~ ١ 
بها.اللأتتة •كانتها إل الأمة نمل حس والتيق، بانمل العلم تبع مدرومة عملية 

حتىالتمميذ ل وتوه شرعي، تأصل إل بحاجة زالتر لا الأتتمادية الدراسات، - ٢ 
الناسب؛ن ايتشرة انحرمة اد،املأرا إباحة محاولة إل اتصاليا ايسلمن ضعف يودي لا 

ذللت،.ونحو تفرعا وصعوبة بها الئاس وعمل وجودعا بححأ 

قالعلم أعل مشاركة وصرورة الإسلام، ل للمال الصحيح المهم نشر أهمية — ٣ 
بمالولا الأس ال ك)، Ljلا المال نكسي، عمليا، ومملث الفهم هدا لشر الحارة 

فا ٍناعا ل قمري ^ل وتوة الأuن نوة ض الجمع المطلوب، إذ الورع، ولا الزمد 
جل•دم 

مجناللم يعمم ولا وممودتر، ويرعت، انتشرت، المال لكسسس، اخرمجة الهلرؤ، " "٤ 
لوترغيها الفرس ؤ، الأيمان ترسخ من د غلا وبتحريمها، بها الملم إلا محها الوقوع 
بهن.اتعنى خاهسة مجناعح صياغة لئ، ذلعلى اعد يومما الحرام، من ويقهرها الحلال 
قمجتسمين علماء مجع الشريعت ل متعممون علماء إعدادها ل بمعاون الجانم؛، 

وعيعلى النشء يكون حتى المحنكة العليم مراحل ق تدرسها ثم ومن الاقتصاد، 
الفرسوتمل اغرمة العاملات، هذه امنمراء إل ذللث، إهمال يودي كلأ بها، وإدراك 

لها.

والقيادة،السيادة لهم فاصحت، الأسلأم أعداء ثمتكها نوة والمال الاتصاد ~ ٠ 
أمرل وجل عز لذ ا شرع ما اباع إلا الجاب هذا ؤ( للمأمالمين النوة يعيد ولن 

أمجرالاسمار ضرورة ~ نه أساس عر ل ~ ذللئؤ على يساعد ومما والأنفاق،، الكمسج، 

 ٤'-







الأملأمملحق 
صه:ف ا رضي زيد بن أمامأ — ١ 

وماتالإسلام، ق أسامة ولد الحب، ابن الخب شراحيل، ين حارثة ين زيد بن أمامجة 
عفف ا صلى — السي وكان منة، عشرون ول ~ وملم عليه ف ا صلى ~ ف ا رمول، 
بالديةات معته، ف ا رصي يكر أيو نأنمذْ عثليم، جيش على أمرء ند رفاته نل ~ وملم 

.٠ ٤ محنة 

١(.• )٤ البلاء أعلام مير ا/ا،أ، الاصابه 
[٢٣٠]

صهما:ف ا رضي بكر ابي بت اسماء - ٢ 
أينالصديق، بكر أبي يمت وم المية، العوام بن الزبئر بن ف مدا والدة أسماء، 
بماء،ئوصعته ذ مدا بولده حامل وعي وهاجرت العوام، بن الزمحر وتزوجها تديما.ممكة، 

بذاتتلم، وكانت، بقليل، بعده وءاذت، ثل، أن إل ثم الخلافة، ابنها ول أن إل رعاستج 
سغره،افمره أراد ا مل— رصلم عليه ف ا صلى ~ ف ا لرسول عيأت لأنها الط-اثين؛ 
الصفواءذاوتأ القرة، بمصغه فشدت نصفن، خمارعا نثنت، به تشده مجا إل فاحتاجت، 

مجمملقا.الأخر 

(.)٢٠ oAV/tالشلأء أعلام ّرر ، u/aالإصابة 
]ه\ا،،هم[

محه:ف ا رضي •اللت، بن أض - ٣ 
فا صلى ف ا رمرل خادم الخزرجي، الأنصاري، حزة ابر الضر، بن ماللته بن اض 

وسالمعله ذ ا صلى — التي بمد إتامتم وكانت، صه، الرواية مجن المكثرين واجد وملم، عليه 
منةثيل بها، موتا الصحابة آخر مجن وكان الصرة، تملن ثم الفتوح، سهد ثم المدينة، ب— 



ذلك.مر ونل ٩ ١ ونل ٩ .

)٢٦(. T^oIyالتحلأء -مأعلام \اص الاصاية 
ْY٣٢٢،٣١٦،٢٤٠،٢٣٧،١ل]

صه:اف يمحي عازب ين الراء - ٤ 
صلى~ المحي ُع غزا صمة، ولألأ ئ الأوّي، الأماري الخارث ين عازب ين الثراء 

ممعبإمارت م رمات دارا، يها وابمتى الكرلة تزل غزوة، همشرة خمس - رمحلم عليم ف ا 
وبإن•ص ّتة الريم، اين 

)٩٣(.١ -يرأعلامالملأء' ب
]٠٨[

صه:ف ا يمحي معد ين يشر - ٠ 
أبابا؛ع ُن أول إنه وبمال' اشان، والد الدري، الأضاري ملة ين •سعد بن بشير 

ئةمبكر أبي خلاية ل الولد ين خالد مع امتشبم،- الأنصار، من - صه ف ا رصي - بكر 
عثرة,اُثتي 

.١ آ/آ الاصاية الأصحاب،ع معرنة ل الأتعاب ، ١  ٦٣/١الإصابة 
[١٢٨]

:صه  ٥١رضي اليائي 
كانالصحابة، ل مشهور الداري، رنة أبو خارجة، ونل: حارثة، ين أوص م، مم 

ومكنعنه، ف ا رصي ان عشُتتل بمد الشام إل انتنل *أملم، الدية وتدم تصرايا 
هصاب ول ب نزل الذي الجام صاحب أد اللجي وجرم التهحد، ك؛ور وكان فلن، 

ابننال الداري، تجم غير الوت..به أحدكم حضر إذا محتكم لهاده آمنوا الأوين أيها 
قصةي - صهما اف رصي - صاص ابن عن رمرء الرمجذي ل لأن بجتد؛ لص ومدا حجر: 
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الداري.تحم أنه الجام 
)٦٨(. itY/Yالجلاء أعلام سمر الاصابة 

[١١٩]

اللم:رحمه قس بن ثابت — ٧ 
عنوروى الخيري، سمد أبا رأى المدني، الضن أبو مولاهم، الساري مس بن ثابت 

باس،يه ليس مع؛زا؛ ابن رتال، أخمد، الأمام وته وجماعأ، مجضم، بن ••م؛ر بن ونانع اض 
صتة.مائة ابن وم اه،  ٦٨منة مات 

)٩(. Y®/Uاكلأء سرأعلام ، ١٣١٦التهديب تهدبب 
[١٤٣]

صه:ف ا رضي مطعم ين جمر - ٨ 
وعلماءترئس أكابر من كان التوئي، القرشي نوفل بن عدي بن مطعم بن حجر 

ينرأسعه بدر، أساري وند ق ~ لم ومعليه ف ا صلى — اسم، على وتدم النسب، 
والفتح،الجدمحية بان محر وأسلم تلم، )، الإيمان دخل مجا أول ذللث لكان تال: لْلورا ا" 

وخمسان.تسع أو ثمان أو مع صتة عثه، ف ا رضي معاوية خلاتة ل رمان 
(.١٨) ٩oالجلاءTا-يرأعلام الإصابة 

.[١٦]

عهما:ف ا رضي ث مدا بن جابر - ٩ 
المكثرينأحل. ب.الرخمن، أبا أو س، همدا أبا يكنى السلمي، الأضاري ف صدا بن جابر 

ماتصنوة، صنمرة تع شهد العتية، شهد ممن وكان صحة، ولأي* له الحديثا، رواية ؤ، 
ما.وتسمن أربع عن تلاث، ومل: ارع، ومل: وسمن، ثمان متة 

.اوملأءم/آخاالأئهةا/م[آما،ّيرأعلام 
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:صه فه ا رمحي ايمان ين — ١ ٠
يدر،شهود وأرادا رأمء حذبمأ وأسلم الصحابة، كيار س انمي، العان ين حدبمة 

يسعا،وما ا-اكدق حذيمة شهد ر يها، ايعان نامتشهي احدا وشهدا الشركون نميما 

عشمانثل بمد مات حتى يها يزل، فلم الدائن، على عمر امتعمله كمرة احاديث، وروى 
-.٠٣٦متة يوما، ارسن علي  ٠٠٥ويعد 

)٦٧(. T-wlyاكلأء أعلام ّرُ ، ٣٢٢/١الاصاية 
اا،آ'ا،[،• ٢٠٦]

فه:ا رحه البمري الجسن - ١ ١ 
منشنا نمتن ولد الأمار، ٠رل، معد أم المري، بمار الخن أم ين الخن 

وعائشة،ومحليمة علتا راك، فصيحا، وكان الترى، برادي ونشأ عه، اف رصي ععر خلافة 
رآثارءعالما، شجاعا وكان يدركهم، ب ر وفرهم مادة بن عود ومعم عن وروى 

المسن.ثارب رند ، ١١•منة مات كمرة، وأمحارْ 
(.٢٢١٢) ٠٦١٢/٤اكلأء أعلام سر ، ^٦/٢١٢التهذيب تهذيب 

[٣٦٨]

صه:ف، ا رجي حزام بن حكم - ١ ٢ 
المل،نل، ولد عنها، ف ا رصي خدبجة الوُتغ، أم أخي ابن، خويلد، م، حزام بن، حكم 

يودءوكان المث،، مل — وملم عليه ف، ا صلى ~ الم، صدما وكان منة، عشرة يثلاث 
تة،م وعشرين مائة عاش وند النتع، عام أملم حتى بإسلامه تأخر ولكنه العثة، بمد وبحه 

صه.ف ا رصي سغ،، تة مات الأملأم، ى وسهلرمحا الجاهلية، )، حعلرمحا 
١(.)٢ ٤  ilrالملأء أعلام مم ، ؟/٢٣الإصابة 

٩٦[]
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صه:ف ا رضي وقاص أم ين معد - ١ ٣
الثر؛أحد وناص، أبي بن اسمحاق أم الذري، الترشي أهمب ين مالك ين صعد 

منأدل دم الأ-ءاديث" ُن كمحرا - وملم عله ف ا صلى ~ الثي عن روى موتا، وآخرعم 
مشهوراالدعرة بجاب وكان الشورى، أمنل تأ الاحد ومحو ف، ا سل ل بمهم رمى 

مع.ونل مت، ونل خمس، منة ومحل رخمس؛ن، إحدى منة مجان بذلك، 
\)٠(rl\الملأء أعلام مم \، tItالاصابة 

،ْ.٢[١٠٦،١١٣،١١٢،٩،.ل٢٨

صه:ف ا رضي الربجع ين معد - ١ ٤ 
ار،الأنصنماء احد ا"مرعي، اري الأنصالتيس امجرئ ين همرو بن الريع بن معد 

أنمعد عليه وعرض عوف، بن مدالرخمن رمحن هته ~ وملم ءل؛؛ه ذ ا صلى ~ البي آخى 
يدلهأن منه رءللب و\ؤوك*، عٍدالرخمن له ئدعا زوجاته، إحل.ى عن له ويبمازل مجاله يتاسمه 

احد.غزوة ل ~ عته افه رصي ~ امتشهد ا،لديتة، ّو3، على 
)٣٦(. r\Al\الملأء أعلام -م ، w/rالاصابه 

٠٦[]

صه:ث ا رضي جدب ين سمرة - ١ ٠ 
اسه،مجون بمد أنه به ندمت الأنصار، حلفاء من الغزاري، علال بن جندب بن سمرة 

غلمانلأرض — لم ومعليه ف ا صلى ~  ٠١٠ا رمرل كان ر الأنصار، مجن رجل لزوجها 
اعال. أجزت لتي قال: نردء، سمرة عليه وعرض المثأ، ل نأجازء غلام به نم الأنصار، 
المرة،نزل نأجازء، سمرة نمرعه ئصارعه، ندونكه، تال: لصرعته، ولوصارعته ررددتني 

وخمسين.أوسع ثمان الهع«لرة، ٦ ٠ محنة تل رمات 
(.)٠٣ ١٨٣/٣الشلأء أعلام مم  i\T'lTالاصاية 

[١٩٤]
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صهمأ:ف ا رضي يكر أم بمث عممة - ١ ٦
~النم خْيها عامر، اية رومان أم أمها المدق، يكر أم بتت ءائثة الومجين أم 

صطالدية ي بها ربمى تن، ت يمت وص وتزوجها .ممكة، — وملم عب< ف ا صلى 
-لم ومعلمه ف ا صلى - ف ا رمول صها ورفي ممن، تسع بمن، وص ايحرت، من اثتمن 

صلىذ ا رمول عن الخدين، كيرة ناصلة، نميحأ عالة ئتيهة كانت، منة، عشرة ثمان ويا 
ردثتت،وخمسين مع منة نومت، وملم، عي* ث ا 

(.١٩الملأءآ/ّْاا)أعلام سر  i\r"\lAالاصابة 
ما،أا'آآ]•أ،اأ،'آ'آا،اا"ا،خيا،أ.

:صه ف ا وحي المات بن مادة - ١ ٧ 
النماءاحل. وكان بدرا، سهد الولمد، أبو الخزرص، الأنصاري الصامت، ين عبادة 

وشهداكوي، رند أبي رب؛ن يته - وملم عليه  ٠١١ا صلى - قه ا رمول وأخي بالعنا، 
وأريع؛ن،•خمس منة التيس ست، مات، بدر، يعد كلها الشاهل. 

)١(. o/yالملأء سرأعلام ، YA./iالاصابة 
٦٣٨٨٦٩١]

:صه ف ا رضي عوف ين صدالرحن - ١ ٨ 
بالجنة،لهم الشهري العشرة أحد محي، أبر الزمري، المرمي ٠ ءوذين تمدالرخمن 

صلى~ س ا رصول عن ~ عنه فه ا رصي ~ عهر أخر الذي الشورى، أصحاب، المنة وأحد 
تديما،وأسلم متن،، يعشر المل يعد ولد راض، م عنهوعر توؤ، أنه - وملم علته  ٠٥ا

صلى- ف ا رسول وآخى الشاهد، ومائر بدرا وشهد ادءرتين، وهاجر الأرنم، دار ودخل 
وهووئلأنين إحدى منة مات، عته، س ا رصي الرييع ين صعد وبج، محنه ~ وملم عليه ف ا 

بالشع.ولثن محنة، وممن امن، ابن 
)٤(.١^٦ الشلأء أعلام مم ل/خ7ا، الاصابة 

[١٣٧،١٣٢،٦٥]
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:ءهما ف ا رمحي هماس ين ف همدا - ١ ٩
فا رمول سإ ابن انماس، أبو الهاشمي، القرشي عدالطلب ين انماس ين ف مدا 

وكانبخس، رمل يثلاث، الهحرة تل الشعما ل عاشم وينو ولد وملم، عيه  ٠١١ا صلى 
—ف ا رمول له ودعا منة، عشرة ثلاث — وملم عليه ف ا صلى ~ الثي ُرت مند عمرء 
إمامتهواشتهرت الأمة، حم يكان بالتأويل، واّلم الدين ل يالغته ~ وملم عليه ف ا صلى 

الييائفل مات وعلمه، عتله لرحاحة ويقريه يديه ~ عته ف ا رصي ~ عم وكان يالعلم، 
ومتين.ثمان ّتة 

(٠١) rY\lYالحر ؟، i/iالإصابة 
]ا'له،ااا،'آاا،'اا،'آاا،؟اا،ا'ْا،'آخا،ْحا،اا<ا،خ؟ا،-اآ،،ا'ا،

•Yo؟،t.o،T'oo،T'Y'T'،T'Yt،Xo]

;صهما ف ا رمحي عم ين خ مدا " ٢٠
وهواجر ومالمنة، من ثلاث مئة ولد العلوي، القرشي الخطاب بن عمر بن ث مدا 

بأحدثم ناممغرء، بجدر - لم رّعلمه ف ا صلى - التي على وعرض ّتين، عشر اين 
فا صلى الئي عن المكثرين من وم متأ، عشرة خمس اين دم يأجاز• يالخندق ثم كيلك، 

وممن.ثلاث منة مات منة، وثماين مجا عمر اين بمر وملم، عليه 

'(؟}yIyالتلأء ّررأعلام ١، . ا/ا<الاصاية 
•[١ْ٨،٢٩٦،٢،•٦،١١ْ٨،١ْY٣٣٣،٣١٦،٣١٢،٣•٦،٢٦٤،٢]

:صهما ه ا رمحي الخاص عمروين ين ث همدا - ٢ ١ 
اموليع Cmيكن ول( امحه، نل أملم الهمي، التريي الخاص ين عمرو ين  ٠١١مدا 

الماد،اد الزهرمن وملم، عليه ف ا صلى التي عن المكثرين من وكان منة، عثرة لي إلا 
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وصيامالليل نيام مواثيا همن له - وملم عله ف ا صلى - التي نهي ؤ، مشهورة ونمه 
خمستآ ّبالشام مات ثلاث، كل ي الترآن وبمراءة يرم، بمد يوم بميام وأمره الئهار، 

رسبم؛ن•امن ا؛ن وعر وتن، 

(.١٧)'\ lrالملأء أعلام سر ، ١١٢الإصابة؛/
[٢٨٦]

:محه ه ا رضي سموي بن ف مدا — ٢ ٢ 
بدراوشهد ادحرتين، وهاجر تديما أسلم همدالرخمن، أبو اددلي، مسعود بن ف ءوال.ا 
همنوحدث نعليه، صاحب ركان - وسالم عليه ف ا صلى - التي ولازم بمدعا، والشامي 

أنرهم ثديتهم، أم لتعلمهم الكونة إل عمر سره بالكمحر، - وصلم عله ذ ا صلى - الني 
وثلاثن.اث؛تين صنة بالديتأ مات نمعزله، الكونة على عثمان 

)٧٨(.ا/ا1ل الشلأء سرأعلام ا/؟أا، الإصابة 
[٢٣١ْ،٣٨٦،٣٧٣،٢٩]

:ملول بن أم بن ف همدا -  ٢٣
جدتهوسلول ملول، بابن الشهور الخزرجي، الحارث بن مالك بن أبي بن ف عدا 

■عاعلتتهم،آخر ؤ، الخزرج ميل كان اللينة، أمل من الأملأم، ل المن١نتين رأس لأيه، 
رجعأحد لوتعة - وسلم عله ف ا صلى - التي تهيأ رئا تب، بدر وتعأ بمد الإسلام رأمحلهر 

سمعوكلما بهم، شمت نازلة بالسدين حالت كلما وكان رحل، ثلاثمائة معه وكان ا،ي، 
اختار.ذلك ل له وكان تشرعا، بميعة 

.الأعلام،/٥٦
[٣٨٧]
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:صه ف ا رمحم عمان ين -عقمان ٢٤
بمدولد ف، همدا أبو الوتن، أمم الأموي، المرشي الماص أيي ين عنان ين عشان 

بننمحا يعد اللح؛ا، عنلٍم الثرة، رمق الوعه، حن رمة ركان تن، بمن المل 

وسلمف ف ا صلى - الني وزوجه عته، ف ا رصي بكر أبي يد على تديما اسلم امن، 
فليلكهمهما، ف ا رصي كلثوم أم أختها بمدمحا فزوجه يدر، أيام عنده ومحاتت رنة، يتته ا~ 

كانتمسه، بلوى على بالجنة — وسلم عليه ف ا صلى — الني بمترء النورين، يدي لئس، 
كللث، ذلوغم رومحة، بتر راشرى العسرة، جض جهز فقد ف، ا سيل ل مجاله باذلا كريما 

^٣٠٠منة شهيدا 

. orlrسعد ابن طئات ، Ytn/؟الإصابة 

]•ا'ا،اا،آ،"اآ'آ[

صه:ف ا رضي نذاء ين عدي - ٢ ٠ 
'٠١^ف ا تول، رول، ؤا الداري قيم تصة ل ذكر له — الدال بتشديد — بداء بن عدي 

نأسلم،تصراسا كان الموت...ه، أحدكم حضر إذا بيتكم شهادة آمنوا الدين أيها ^يا 
وسلم.عليه ف ا صلى للتي صحٍته ق واختلف 

. TTA/iالإصابة 

[١١٩]

:صه ف ا رضي عامر ين عقا - ٢ ٦ 
فصيحوالعته، بالغرائص عالما ناريا كان الشهور، الصحابي الجهي، عامجر ين عتبة 

فا صلى — ف ا رمول ندم عمات تال الترأن، بُع مجن أحد وم كانا، شاعرا اللسان، 
نايميايمي، مبفتلت: إليه، ست ثم فركتها، ارعاعا، ل عتم ق وأنا الدبمة - وسلم عليه 
الصحيح.على مجعاوية خلافة أول ؤ ءااتأ الغتوح، عامجر اين ومهد الجرة، على 

(.)٠٩، iy/yالبلاء ّيرأعلام أ/اْأ، الإصابة 
[٣٧٨]
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:صه ف ا رمحي طاف أم بن علي -  ٢٧
يالاس أول الخسن، أم الهاشمي، التريي مدالطلب بن طالب أم بن علي 

عيهف ا صلى - اكٍي حم ي ترثى تن، يمخر انمة نل ولد اسم، اعل س كمر تول 
بمهوزوجه الدبمأ، على اترء حٍث سوك، غزوة إلا الشاهد معه وشهد بمارته، ~ولم وملم 

الوصعمن الرانية أكثر وتد كنْرة، ومناب الشاهد، أكثر ؤ، سدء اللواء وكان نايا، 
سنةرمضان من عثر الساح للة وتتل ء؛ه، ف ا رصي عقمان مقتل بمد يالخلأفة ص عليه، 
٠٤٠.-

.ذض\اين طئات ، ٢٧١الاصابة،/
]ْا"ا،1ْآ،ا"ب\،ي1'ا،.،،[

:صه ف ا رمحي الخطابا بن عمر " ٢٨
عيهف ا صلى ف ا لرسول اكاني الخلعة القرشي، الخوي نفل بن الخطاب ين عمر 

منة الخامالستة ل اسلم الحق، ؤ — عنه  ٠٥ا رصي ~ لشد.ته يالناروق اللم، وملم، 
٤٢ نة مموفي ءهاو«، ل الاصلأمة الفتوحات وانتشرت الامحلأم، به تعال ث ا وأعر اليمثة، 

محنة.رمحتون ثلاث اكر محن وله لولوة، أم امحومي يد على مقتولا الهحرة من 
٠■ Wojrمحمد اين طتات ، ٢٧٩الاصاية،/

٣٠٨،٣٠٧،٣•١،١٣٩،١٢٥،٧١،٦ْ٦،٢٨٤،٢٤١،١٦٤،١،ْ]٤٦،

'آ'آ"آ،"ااأ،ماْ،[

:ف ا رخمه مدايزيز ين عمر — ٢ ٩ 
الومشتن،أمهر الأموي، القرشي العاص أم بن الحكم بن مروان بن مدالويز بن عمر 

بنوالساب اض، عن روكا ى، ف ا رصي الخ»لاب بن عمر بن عاصم بتت، عاصم أم أمه 
حدياوروك، وورع، وعلم تته له مأمونا، ثتة وكان -، ٠٦٣محنة ولد غيرهم، و يزيد، 
تمرعلى — سال ث ا رخمه ~ وحكمته عدالته الآ٠اق ل اشتهرت عدل، إمام وكان كمرا، 
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\م.• ١ رجمب ؤ( مات خلاك، مجدة 

(.٤٨) ١٤٤®/اليلأء أعلام مم ، ٤١٨/٧التهذيب تهذبب 
]أآا،ا،'ا،آ،آ[

:صه ف ا رضي الأفبمي مالك ين عرف —  ٣٠
~الم، وآض الفتح' وشهد خٍم' عام أطم الأءحمب' عوف أم ين مالك م، عوف 

ماتوملم، عف ف ا صلى الم عن روكا الدرداء، أم ومحن محئه - وسلم ءل؛ه س ا ض 
خلافةؤي رمسعين ثلاث متة 

١(.• )١ ، au/yالشلأء أعلام -م ®w،، الاصابة 

٩٦[]

:ا صهف ا رضي الزهراء فاءلمة — ٣ ١ 
وملم،وآله عف، ف ا صلى ف عبئا ين مد ف، ا رمرل التتين إمام بمتا الزراء ناطعة 

إف<،واحتهن — رطم عف، ف ا صلى - التي يتات اصغر ناطة كانت عتها، ف ا ورصي 
الحرمأوائل ذممه-ي ا رصي - طالب أيي ين علي وتزوجها بملل، البمثأ تل ولدت 

بمدعاقت غاية، مجن إلا ~ وملم عليه ف ا صلى ~ ف ا رمول نز وانقطع اث؛تينا' منة 
عشرة.إحدى منة ماتتا أشهر، منة ~ وطلم علب ذ ا صلى ~ التي 

(.١٨)١ الملأء أعلام ّ>ر  i\0Wl\الاصاية 
[١٦١]

:محه ه ١ رضي الهلاؤر محارق ين فما —  ٣٢
وملمعله ذ ا صلى - الم على وغد المرتج،، اللأل ف عدا ين ايمحارؤ، ين نمة 

راوم*رة.دار ل وكانت، يشر، ايو ركس عته، وروتم، 
. ٣١ع/، التهذيب تهذيب م/آآآ، الاصاية 

]امأ،ما'أم[
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ه:ا رحي اليومي دعامة بن يائه -  ٣٣
روىالمري، لدومي ا الخياب \أو ثادة، بن - الهلمة بكسر - دعامة بن ثادة 

دكانأعس، ~ تحال ص ا رخمه - ولد رغيرمم، ّرجس ين ص وهمدا مالك بن أض عن 
إلاشيا بمع لر المرة، أمل أحمظ ثتادة كان أخمد: الإمام ب تال مجمما، حانظا ءالا 

رمات، ٦١ستة ولد وسألونه، حفظه إل بجاجون وأيوب افي ميمان وكان حقظه، 
وماتة.عثرة صح ّنة 

(.١٣٢)ه/\،1آ، التحلأء أعلام -ير 
]ه-ا[

:صه ف ا رضي مالك ين كعب — ٣ ٤ 
وباعالشة، شهد ، — بقت«ءتين — القمي الأنصاري كب أبي بن مجالك بن كب 

الثلاثةوهوأحد توك، همزوة عن وءنلف بمدما، ومجا أحدا ومهد بدر، عن وتحلق بها، 

همه-ف ا رصي طالب أيي ين علي ثل أيام مات عليهم، تيب الدين 
١(.)٧• آ/آآْ س -يرأعلام *م، ْ/ا،الإصابة 

[٢٨٦]

;الله رحه جير بن يامد -  ٣٠

عليعن روى الماب، بن الماب مول الخزوص، الحجاج أبر الكي، حر بن بجاهي 
ابنعلى القرآن ترأ العلم، ول الممير ل إمام ممة، الأربعة، رالعادلة وناص أبي بن ومعد 
نزلتا،مم عتها: وسأله آية كل محي يتف مرات، ثلاث - صهما ذ ا رصي - محاص 

رمانة.ارع متة ومات صر، خلانة ؤ، وعشرين، إحدى متة ولد كانت،. وكيما 
(.١٧٠) ٤٤٩؛/الملأء ميرأعلام \ا\ى ٠ التهدب تهدب 

-٤٧٠ -



:صه ف ا رضي جمل بن مماذ -  ٣٦
الميمالأمام الخزرجي، الأنصاري همدارحمن أم أرس، ين عمرو ين بن جمل ين معاذ 

-وسلم عليه افه صلى - الني عن روى كنها، المشاهد شهد والحرام، الحلال علم في 
-لم ومعله ذ ا ملى - التي وأمرء ما، وعشرين إحدى اين وهو درا شهد أحاديث، 

وكانتعنه،  ٠٥ا رصي بكر أم خلافة ل المن س وتدم حدا، كمرة رمتاته المن، على 
محة.رثلالإن أربما وعاش بمدها، أوالي برعشرة سنة الشام، ل ب١لهلاءون ر؛او، 

(.)٦٨الملأء أعلام سر ١، • n/iالاصاية 
[n،YUr؟rT،Y]

:صهاف ا رضي الخارث بمن بوثا -  ٣٧
عليهس ا صلى ~ التي ساها برة، اسمها كان الوتن، أم الهلالية الحارث بمن، برنة 

لمامحيع محنة القعدة ذي ؤر — ومحلم عله ف ا صلى ~  ٠٥ا رمحرل تزوجها برنة، — رمحلم 
صلىالمم زوجات من مات من، آم وص رمحتن، إحدى محنة ماتتا التفهية، عمرة اعتمر 

وصلم.عليه ف ا 
(.٢٧) yTAlyالملأء أعلام ّير ع/اا،ا، الاصابة 

[٣٠٢]

:صهما ث ا رضي يثجر بن اسان —  ٣٩
ق،مجولود أول كان صمة، رلأمحه له الخزرجي، الأنصاري صعد ين بشم ين انمان 

على- صه ف ا رصي - معاوية امحمله مهرا، عشر بآربمة الهجرة بمد الأنصار من الاصلأم 
خمسمحنة انمان وتتل خمص، لإا الكونة إمرة من معاوية ننله مجاعرا، خيا وكان الكونة، 

وممحا•

)٦٦(. ٤١التحلأءم/اأعلام ّير م/بمْه، الإصابة 
[١٨٠٠١٢٨]

-٤٧٦ -



:صهاس ا رضي عتا بمن مند —  ٣٩

الاصلأممل أخارما محمان، أبي ين معاوية والدة القرشية، ربيعة ين عتية بتت عند 
فا حاء  L>fإل — محه تعال ف ا رصي ~ بحمزة نعلت مجا ونعلت احدا وشهدت مجشهورة، 

يانبن ان عشخلانة ل مجاتت، اكع، يوم ص أين ثم منيان، أبو زوجها نأمجلم يالفتح 
ى.ف ا رصي 

. Y.،>/aالاصابة 

[٣٠٩]

 ٠ i - مه ف ا رضي خبمو ين وا'ل:
الميهمن روى الخضرمي، رمحعة بن ~ الخم وسكون المهملة بمم ~ حجر ين وائل 

مجعاوية.خلانة ل مجان الكرنة، نزل وملم، عليه ف ا صلى 
(.١٢٢) ovrlrالشلأء أعلام مم ٦ا^\T، الإصابة 

[٢٤١]

-٤٧٧ -



ض
١ i — صه ف ا رمحي الأمحاري ايرب أم;

باسمهمعروف التجاري، الأنماري أبوأيوب ثيآ، بن كلب بن زيد ين خالد 

عليهف ا صلى — الم ونزل يعدما، وما وبدرا العئة وشهد الا؛قين، من رم ركمحته، 
الغزو،وداوم اامترح، وشهد جدء، وميؤته يني حتى عتدء اللينة ندم لما ~ رمحلم 

ترق،أن إل( الجهاد أيوب أيو ولزم انمراقا، إل، خرج لما المدينة على علي راستمحلغه 
.ه ٢ أو ه ١ أو ٠ > سة يالمهكطشة 

)٣٨(.٤ ■  x/rالنملأء أعلام بر x/؟A، الاصاية 

]٣•[

it  صه ف ا رمحي بكر -أم:
خلقةتحانة، ايي ين المحديق يكر أبو اليم، القرشي عام ين عثمان بن ف مدا 

صلى~ الم صحب أشهر، رمحتة ت؛ين بالغل بمد ولد رمحلمم، علمته  ٠١١ا صلى ذ ا رمحول 
يررائمه .عكة، إتامحتهمحلول معه واسر يه الأيمان إل رمحسق العثة، نل ~ الم ومحعلميه ف ا 

وكانت،وملم، علميه  ٠١١اصلى  ٠١١ا رمحرل مات أن إل كلها، الشامل وؤ، الغار، وؤ، الجرة 
سنة— الم رمحعلميه ف ا صلى ~  ٠١٠ا رمحول حياة ؤ، الماس ؤا وحج ترك، يرم معه الراية 
سنة- عته ذ ا رصي ~ ونرؤ، كنيرء، واخ-ارء • • بمدء. الأرض ه خليفة واستر شع، 
عشرة.ثلاث 

.١ سعد ابن طتامح، ١، ٠ الاصابة،/٤ 

-م،ي«م،ع-م[]ْا"،آح،اْا،هعأ،ْا،آ،آ"

-٤٧٨ -



تصه ف ا دض ذل -^ ٤٣
والمشهورأمه، وامحم اسمه ؤ، محلف اللهجة، انمادق المشهور الزاهد الغفاري، ذر أم 

صلىف ا رمحول مه قال الإسلام، إل الماثن من كان سكن، ين حادة بن حدب أنه: 
وكانت، وحدء ويحشر رحيم، و.بموت رحدء، يعص ذر، أبا س ا 'يرحم ت وملم ميه د لا 

عته.س ا رصي معري بن  ٠٥مدا عله وصلى وثلامح،، إحدى منة رناته 

١(.). y/،■؛ اليلأء سرأعلام U/•!، الإصابة 
[٢١١]

:صه ف ا رضي الخيري أبومبد " ٤٤
بكيته،مشهور الخيري، سعيد أبو الخزرحي، الأنماري متان بن !، بن،١٧سعد 

الصحابة،احيواث ائئه من كان ا، يعد.م ١٠هر وغزا بها، امء واستشهد بأحد، استصغر 
تمرها.ونل وممن أرع منة مات كثيرا، حديثا حفظ 

(.٢٨)١  YA/rالبلاء أعلام سير ، Ai/rالإصابة 
[٠،١٣٤،١٢٢  ١٤٦٨A'٤٢٢،٣٧٤،٣٦٦،٢]

:صه س ا رضي مفيان أم — ٤ ه 
وكانوكيه، باسمه مشهور الأموي، القرشي سفيان أم أمية، بن حرب بن صخر 

وهوصين، بعشر - رصلمم عله  ٠٥ا صلى - التي من أصن وكان حقللة، أبا أيضا: يكى 
ذللئ،مل وكان الولفة، محن وكان واللماتف، حبا وسهد الفتح، عام أسالم معاوية، والد 
حساأم ائته - وسلم كليه ف ا صلى - التي تزوج الأحزاب، رم، أحد دم الكافرين رأس 
علىرثلاثئن أربع نة م- صه  ٠٥ا رصي ~ عفان ين عثمان خلانة ؤ، مجان يسلم، أن نل 

ذلك.ل خلاف 

(.١٣)١ • أ/ْ البلاء أعلام ّدر ، YfU/rالإصابة 

[٣٠٦]

-٤٧٩ -



:صها ف ١ رضي ملمم أم -  ٤٦
خادم— ه عتلاه ا رصي ~ •الك بن أنص أم الأنصاريأ، خالد بن •يحان بتت صيم أم 
روعتضريا، ومل سهلة، شل: اسمها، ي واختلف وملم، عله ف ا صلى ف ١ رّرل 
منالإسلام إل السابتين *ع وأميت الجاهلية، ل أسا نولدت الجاهلية، ل الضر ين محالك 

وكانطلحة، أبا بعدء نتزرجت بها، ات ف—ام الشإل وخرج مالك، ننمب الأنصار، 
أبيمع المشهورة تصتسما لذللث دل *كا صبرا، النماء أسد مجن وكانت إسلامه، منه صداتها 

ابنها.مات لنا طلحة 

٠( ٠٠)•٣ y/، الملأء ميرأعلام ،  y،y/aالإصابة 
]'\'اا،ع'آ>[

:اصهف ا رضي ملمة أم - ٤ ٧ 
روجهاهند، اسمها الومجنمن، أم الممحزرمية، القرصية المرة بن اهية أبي بنت سلمة أم 

أسلمثمن وكانت ثلاث، ونل ارع، سنة الأخرة -يائي ل — وسلم عله لذ ا صلى - الني 
الديتة،إل وهاجرا مكة ندما نم سلمة، له تولدت الحيشة، إل وهاجرا وزوجها، هي تديما 

رناةبعد - رصلم علمه  ٠٥ا صلى - اكي روجها نم وزينب، ردرة، عمر، له تولدت 
صه.ف ا رصي هريرة ابر عليها وصلى وحسي، تع سة رنت صه، لله ا رصي زوجها 

٢(.)• ٢ البلاءأ/ا٠ أعلام ّير ، ٢ ٤ a/\ الإصابة 
اأ،اْأ[ا،>]آ>

:صه ف ا رضي طالحا أم — ٤ ٨ 
بكيه،مشهور طلحة، أبو الخزرجي، الأنصاري، حرام بن الأسري بن سهل بن زيد 

فأسلمإسلامه على روجته عنها، ف ا رصي لخم أم زوج وهر الصحابة، فضلاء مجن كان 
مجانوسلم، علمه ف ا صلى ف ا رّرل ع النزر كمحر وكان بدرا، صهد مهرها، ذللثا فكان 

—٤٨٠ —





:صه ف ا رضي مريرة أم - ٥ ١
أرجحها:نولا، رثلأثين خمسة على أيه واسم اسمه )، اختلف حانظ، حلل صحايي 

وثلاثمائةآلاف خمسة — وسالم عيه ف ا صلى ~ الم همن حدث صخر، بن مدالرحمن 
-.٠٠٩•سة الديأ ي توؤ، مخلد، ين بنية مند ز كما حديثا، ومسن وأربعة 

.»، ua/tاكلأء أعلام -م ١،  ٩٩؟/الإصابة 
[٣٧،•٣٤٧،٣١•٣،«٦،٩٧،٧١،٦٣ْ٢٧١،٢٦٧،٢٠١،١ْ،٦،٢٨،

i،>،،t®Y،iY'\،i«n،i«i،T'Ui]

-٤٨٢ -





اكمحاتار}ام  المودة للمها ت■.. ١١

٠٣ الغائ ٤ صوإياك نمد إيأك 

tYAiYUU الدة ٣ يتغترنرزتناهم رمما الصلاة ريتيمرن 

٣٢٠ الترة ٦١ والسكةالذلة علهم ضريت 
٤٧ الم؛ ٦٢ صالحاوعل والرم ف يا آس س

٢٠٠ القرة ٧٠ لكميومتوا أن أضلمعرن 
٤٠١ الترة ٧٩ أيديهمااكاب يكتون للذين فويل 

.آ،ا.م،ْ.م،.ْ'\. القرن ٨٣ فا إلا تملون لا إمرمل يي صئاق أخذنا وإذ 
٣٨٤ القرة ٨٩ معهملما مصدق ف ا عد س كاب ءءاء*-م ولما 
٣٨٣ ال؛قرة ١١٣ شيءعلى الصارى ليمت اليهود ونالت 

٣٨٩ الترة ١١٤ سا مساجد محع ممن امحللم رس 
٣٧٣ المرة ٢١٨ وجاسواعاحروا والذين آمنوا الذين إن 

٤١١ القرة ١٢٦ النارعذاب إل أضءار« ثم تليلأ غآمتع4 كمر رس 
الغرة ١٣١ أملمرو  ٠١تال إذ 

٣٠٨ الغرة ٢٢٨ ياشروفعيهن الذي طل ولهن 

،•٦ الغرة ١٤٢ اكاسس الغهاء ميتول 

٢٩٢ القرة ١٠١ منكمرمرلأ فيكم أرملنا كما 
٣١ القرة -١٠٠ وأيككوالجوع••• الخلف س بنيء ري؛لرنكم 

١٠٧ ٠ملاليدرن

٣٤٦ القرة ١٠٨ علمشاكر اف »إن خهوا مملوع وس 
i'\ الغرة ١٦٦ محواالناس س محوا الذين لأ إذ 

r^o^o٩(lO\ القرة ١٦٨ ياحلالا الأرض ئ مما كلرا الماص أيها يا 
٣ْ،٤٢٣،٣٩ْ،٣ْ٦ القرة ١٧٢ رزهاكمما شان س كلوا آمنوا الذين أيها يا 

—٤٨٤ —



اكقعاتأرقام  العورة رتمها اص

٢٠٠ الغرة ١٧٤ الكتابعن اف ماأنزل يكنمون الذين لن 
.أ،ا"'\آ،ا'ا'آ،ار1'آ. الغرة ١٧٧ والربالشرق محل وءم*كم رلدا أن الم لمط 

١٤٤ الغرة ١٧٨ التماصعليكم كنب آعننرا الذمر أيها يا 
مأا،ا'.ا،-اا،ااا، الغرة ،١٨• اقلونأحدكم حضر إذا عليكم كتب 

ْاا،ا"اا ١٨٢

١١. الغرة ١٨٣ ١^٢عليكم كب آ>دوا الذين أيه، يا 
٢٢٣،٢١٦،٢٦،١٨ الغرة ١٨٨ يها...وت،-لوا ^الاءلل محنكم أموالكم تأكلوا ولا 

٣٧• الغرة ١٩٣ كةلاتكون حش وتاتلرمم 

٣٦٩ الغرة ١٩. يتاتلونكمالذين اف سيل في، رتاتلرا 
.آ،ْْآ الغرة ١٩٠ الملكةإل، يأيا-يكم تلتوا ولا 

TUiTii الغرة ١٩٦ محلهالهدي يلغ حش رورعكم تحلتوا ولا 
٠٨ الغرة ١٩٨ ريكمعن فضلا تتغرا أن جناح يليكم لص 

٤١٧ الغرة ٢١٣ الثنف ١ فث واحية امة الناس كان 
الغرة ٢١٠ أممتتمُا تل ينمترن عاذا يسألونك 

٣٧• الغرة ٢١٦ لكمكره وم القتال عليكم كب 
٣٩١ الغرة ٢١٧ ض؛ردوكم•••بماتلرنكم ولا؛زالرن 

٢٧٨،٢٦٢،٢ْ٩ الغرة ٢١٩ •ي• إثم تل؛يهما سر واليالخمر ين بمالونك 
٢٠٩ الغرة ٢٢• خملهم إصلاح تل اليتاعى عن ويسألونك 

\irt\T. الغرة ٢٢٩ ترح؛إحسانأو اك.كعروف فإم
٣٦،• ٣٠٨ الرة ٢٣٣ يايروفركوتهن لذتهن ك الولود ويلير 

١٤٣،١٣٢،١٣١ الغرة ٢٣٦ ثم1رءنلر ما الماء يلكم إن عليكم محاح لا 
الغرة ٢٤٤ عليمسمح ف ا أن واعلموا ف ا سيل ؤ وقاتلوا 
الغرة ٢٤٠ حناقرصا ف ا يترض الذي ذا ُن 

-٤٨٠ -



اكفحاتأرقام  السورة رقمها ت. ٩١

٣٨٠ الترة ٢٤٩ فا كمرة.إذن نثة غلت تللت فئة س كم 
الترة ٢٦١ فا سل ي رالهم ينغقرن ااذiن مثل 

tT'T'،tYA،Yn؟ الغرة ٢٦٢ لايعون..ثم ف ا مل ي أموالهم يتمنون اان^ن 
٢٦٩ الغرة ٢٦٣ أذىيعها محلفة من خم و،غغرة تول،عروق 

rttiYv• الغرة ٢٦٤ بالمن..محيفاتكم تطلوا لا آمنوا الذين أيها يا 
tY'-،YUY القرة ٢٦٠ فا محرمات ابمتاء أموالهم ينمقرن الن*ين رمل 

Y'\Y،YUY'،YUY القرة ٢٦٧ كستمما يات من أنمترا آمنوا الذين أيها يا 
٢٧٤ القرة ٢٦٨ بالقثاءويأمركم الممر يعدكم الث-هلان 
٢٠٦٢• القرة ٢٧• ندرمن ندرم أو نمقة س أنممتم وما 

iY'YiY'iiiYAA القرة ٢٧١ *يفعنا الميتات نيرا إن 
Y\U'،<،؛،iY'.،Y القرة ٢٧٢ فا رجه ابمغاء إلا تتفقرن رما 

٦٧٠٦٦ القرة ٢٧٣ فا سيل ل احصررا الذين لألفترام 
القرة ٢٧٤ وعلأنةمرا والنهار ^اللؤ أموالهم ينمقون الل-،ن 

١AY،١A١،١٧٩،١٧A

،١٩٧،١٩٤،١Aْ،

٤٠٤

القرة ٢٧٠ يقومكما إلا ينومون لا الربا يأكلون الذين 
الس..من الشيطان ستهله الذي 

ْيا،آلأا،؛خا،أاا،

iiY

القرة ٢٧٦ الميتاتريريي الربا ف ا يمحق 

١٧٩،•١٩٦،١٩ القرة ٢٧٨ منبمي  ١٠وذروا ف ١ اتقوا آمنوا الذين أيها يا 
الربا..

.بما،اآا،ا'ا'ا٠٩٠ القرة ٢٧٩ أمرام wjhفلكم محتم ه
Y'٤Y'،١٩٧،٩Y' القرة ٢٨. سر؛إل غقلرة عر؛ ثر كان وإن 

-٤٨٦ -



اكمحاتأرتام  السورة للمها ت. ٩١

الترة ٢٨١ فا إل فيه ترجعون يرما راتترا 
الثرة ٢٨٢ الذيكان فإن تدايثم... إذا آمئرا الذين أيها يا 

٠٠ضعيفاآر صفيها الخق عليه 

٢٠٢ القرة ٢٨٣ كانانج،را وب مغر على كنتم وإن 
y-yiAY ء٠رانآل  ٠ في<ولا الأرض ئ، ثي، ى بخفي لا ف ا إن 

الماء

١٢٣ عمرانآل  ٨ الومحاسم،أنت إنك رخمة لدنلث، من يا وهب 
٣٢ عمرانآل  ١٤ •اء•• التمن الشهوات حب للغاس زين 

١٤ ألء٠ران ٢٦ تشاءمن ا،للك توتي ا،للك مالك اللهم تل 
٤٧ ء٠رانال  ٣• محمراخص س عطن ما ممس كل بحد يدم 

١٧٧ عمرانآل  0• لكمء.ولأحل التوراة ٌن يدي بم، لما رمصا-قا 
أْأ،أْأ،ْْأ ء٠ر١نآل  ٧٠ ٠يولم. ههل١ر تأت إن من الكاب أعل رمن 

٣٨٢ عمرانآل  ٨٠ لياالاّلأم غص يبمغ دس 
٣٣٩،٢٧٦،٢٧ْ عمرانآل  ٩٢ تحرنمما تنفقوا حتى الر تنالوا لن 

٣٨٤ عمرانآل  ٩٩ فا سل ص تصيرن ب الكاب  ٠١٠٢يا تل 
٤٤٩،٣٧ عمرانآل  ،١١٦ ولاأموالهم صهم تغي لن كفروا الذين إلأ 

١١٧ أرلادعم..
٣٩■ عمرانآل  ١٢٣ أذلةوأنتم يدر س ا نصركم ولتي 

١٨ْ،١٨٤،١٧٩،١٧٨ عمرانآل  ،١٣٠ ااضعانا الريأكلوا تلا اضرا الذهن أيها يا 

١٨٧، ١٣١ مضاعفة..

٢٧٨،١٨٧ عمرانآل  ١٣٣ ريكم•،.من مغفرة إل ومارعرا 
٣٧١ ء٠رانآل  ١٤٢ الذينف ا يعلم وب الجنة تدخلوا أن حسبتم أم 

جاهدوا..

—٤٨٧ —



اكف|ء\تأردم  الورة للمها تار١، 

JT ء،راد ١٦١ بمدأن لي كان وما 
iO'tiXA عمرانآل  ٨^١١ لهمكلي أنما كغروا الدين مح-ان ولا 

،r\ .،T'.T'،YAY،Ui

taY"

عمدانآل  ١٨٠ والأرضالمرات مراث وف 

T\i\A صرانآل  ١٨٦ وأنمكمآمرالكم ؤآ لتارن 
Y<»o،Y ءمرانآل  ١٨٧ لتش..، ١^١١٢ارنوا الذين مء؛افى ف ١ اخذ وإذ 

Y-A. ءعرانآل  Y• • وصاروااصررا آئوا الذين أيها يا 

٢٠٦ الماء ١ خلتكمالذي ربكم انقرا الماس أيها يا 
اكاء ٢ إالدٍاالخسث، ثيدلوا ولا اموالهم اليتامى وآتوا 

Y-Y،>Y't اكاء Y" الماسي تتعلوا ألا خفتم وإن 
ايء t نحلةصيتاتهن اكساء وآتوا 

٦•٤،Y١ اتء 0 لكمف ا جعل آلي أموالكم السمهاء توترا ولا 
نياما

اآ،أاآ.لإ،يىأ،-م'

،٢A٤،Y١٤،Y١Y'،

t.U

اتء الكاحبلغوا إذا حش اليتامى رايتلرا 

W^iVA النماء ٧ والأتربود1الوالدان ترك مما نصيب للرجال 
Y'o.،Y«\،A-\ اتء A التربيأولوا التسة حضر وإذا 

٢٠٥ الماء ٩ ضعافاذرية خلتهم س تركوا لو الذئن رلممحص 
٤ْ١،Y١Y،١٧٩ افء ١• ثللمااليتامى أموال يآلكلون الدين إن 

،A٧،A•،٧٩،٧A،٧٦ افء ١١ ٠أولادكم- ل ف ا يوصيكم 

-٤٨٨ -



اكفح\تأردم  السورة دلها تالآي_ 

،AT'،AY،A\،UA،U1

،٣،٩٧•١٠٤،١،A٧

٩•١١٦،١

الماء ١٢ لهنيكن لم إن أزواجكم ترك ما ممد دلكم 
ولد.

٨٣ الماء ١٣ ...روسؤله ف ا بمي رمن ف ا حيرد تلك 
At الماء ١٤ يدخلهحيوي، وبمد ورسرك ف ا بمص وس 

ارا..

١٤١ الماء ١٩ لكم...الذ،نهمالأبحل ،ااي٠١ 
الماء ٢• زوجزوج،كان اثدال أردم وإن 

١٣٣ الما. ٢٠ انحساتيكح أن مكم،لولا سمملع لر وس 
io\،roo^\w الماء ٢٩ أ،رالكما..تأكالوا لا آ،ما الذين أيها يا 

.اا* الماء ٣٢ بمصعلى بمصكم لأ ف ا فمل ما صنوا دلا 
٩• الماء ٣٣ نصسهمفآتوخم محاتكم عنيت رالدثن 

اءالم ٣٤ الماءعلى ما،رن الرحال 

ا<ا،،.،مآ،آآك،«ْآ، الماء ٣٦ شقاه تشركوا ولا ث ا راصيرا 

٣٩A،٢A٢ النماء ٣٧ بالخل..ائاص واُرون بمءءلون الذين 
٢٧٢ الماء ٣٨ الناس...رئاء أموالهم ينغترن والذين 

١٧ الماء ٣٩ الأخر..رايوم ف يا آمحرا لو عيهم ر،اذا 
٢٩٣ الماء ٤٩ أنمهميزكون الذين إل ر أل( 

t٢٧،٤١١ الما. ٧٧ انمرٍاملتوئاع 

٢٢A،١٩٧ الماء /tA

١١٦

بمّاؤبشرك ازاذلأيسرأن 

—٤٨٩ —



الصفحاتارتام  المورم ولها ^.٩١

٢٨٠ الماء ٠٣ محرااض ,ورن لا يإدا اللك س تمب لهم أم 
١٦ الماء ٠٤ كلهمن ف ا أتامحم ما على الغاس بحيون أم 

YoY،5t الماء ٠٨ إلأ*ارءاالأمانات نودوا أن اف،أمركم إن 
٣٣٣ الماء ٨٠ فا أطاع نتل الرسرل، بملع من 

١ الماء ٨٢ فا غم ممد من ولوكان القرآن يدرون أفلا 
كمرااختلافا  ٠٠٠لوجلوا 

الماء ٩٢ بمثينواأن إلا أمله إل منة ردية 
١٤٩ الماء ٩٤ صربممإذا آمنرا الذين أيها يا 

الماء ٩٠ ا،لوءنينمن التاعدرن يسري لا 

٣٠١^ الماء ١٠٢ الصلاةلم نأتت مهم كنت، وإذا 
٤٤١ الماء ١٠٧ أساخوانا كان من بحج، لا ف ا إن 

الماء ١١٤ ميتة...أمر من إلا بحراعم من كمحر ئ، خم لا 
١٠ ٠ الماء ١٢٤ أشأر ذكر من المالحان من ،سل وّز، 
١٣٤ الماء ١٢٧ النماءي ريسثغتوتاك 

،«YA>،Y؛Y؛، الماء ١٢٨ الشحالأنيس واحضرمت، 
الماء ،١٦٠ اتيبمعلهم ا -مٌ؛نممحادوا الذين من مفللم 

٤٤٠، ١٦١ لهماحلتا 
٤١٧ الماء ١٦٠ وط-ا.،ز،رملابشرين 

٣٩٢ الماء ١١٧ فا محل من وميرا كغروا الذين إن 
٨٤ الماء ١٧٤ ربكممن رمان •حاءكم  ١٠الناص أيها يا 
٨٤ الماء ١٧٠ ...به واعتصموا ياف آمنوا الذين فأما 

،A1،A،>،AY،UA،UY

١٠٣، ٨٧

الماء ١٧٦ الكلالة...ل بمكم ف ا تل يضرين، 

-٤٩٠-



اكمحا0أرقام  السورة للمها
٣٠٧ ١ بالقويأونوا أمنوا ااد،ن أيها يا 

٢ والقرىالم محلى رممارلوا 

١ ٣ نميعلكم وأتمت دينكم لكم أكلت الموم 
اثاثدة ْ نلكممن الكاب أوترا الذين ّن راغمنات 

٣٨• ٢٣ ُؤتنكتم إن يركلرا ف ا ويلي 
٤٢٩ ٢٧ إنما،دلافساكن

الا'دة ٣٣ ورصرلف ا بحاربرن الذين جزاء بما 
٢٣٨ الا'دة ٣٤ يلهمتندروا أن تل س نابيا الذين إلا 

٢٣٩،٢٣٤،٢٣١،٢٢ الا'دة ٣٨ اأيديهغاتهلا،را والسارتة والسارق 

الا'دة ٤• والأرضالمرات ملك ل ف ا أن تحلم الر 
٢٢• الاىJة ٤٢٠٤١ للسحتاكالون للكذب سماءرن 

٨٤ ٤٤ الكانونعم فاولطك ف ا أنزل بحكم.مما رمحن،( 
٣٤٣ ال١ىJة ٤٠ ب4مدق نمن قصاص والجروح 

الا'دة ٠٠ يغرنالجاعلة افحكم 
٣٨٣ المائدة ٥١ وانمارىالهرد صلوا لا آمترا الذين أيها يا 
٣٧٣ المائدة ٥٤ ديتهعن منكم يرتد محن أمحنرا الذين أيها يا 
٢٢• المائدة ٦٢ 'لاثمت، ،سادءون متهم كمرا لترى 
٢٢• الأية ٦٣ الإثمتولهم ■ص والأحٍار الر؛ازءون ينهامحم لئلا 

المائدة ٦٦،٦ْ إلهمأنزل دما رالانجل اكرداة أقامرا أنهم دلو 
المائدة ٨٩ الأيمانيئدم يؤاخذكم.U ولكن 

٤٤٦،٢٦٢ المائدة ٩• رالأنمابوالسر الخمر إنما آمحترا الذين أيها يا 
المائدة ٩١ المدراةبجنكم يرلمع أن الشيءلان يريد إنما 

٣١٢ المائدة ٩٦ لكممحتاعا ري،امحه الحر صسد لكم احل 



اكفحاتأرقام  السورة رتمها ت. ٩١

الا'دت

١٠٧

محنكمثهادة آمنوا ااد،ن أيها يا 

٢ الأنمام ٣٨ شيءمن الكاب ز رطنا ما 
٤٢٧ الأنعام ٤٣ تجرعواأصنا حايعم إذ يلرلأ 

٤٤ الأضم ٤٤ كلأبواب علهم ضحتا ا4 ذكروا  ١٠نسوا فلما 

مء

ا•؛ الأمام ١٢٣ مجرمهاأكار قريأ كل ن *علتا وكذلالثأ 
T\o<.r\ri'(^<\ الأمام ١٤١ مجعروشاتجتات أنشأ الذي ومر 

٤٠٨ الأنعام ١٤٠ مجرماأرجي نما أجد لا تل 
٤٤٠ الأنعام ١٤٦ يكرذي كل مءنا عايرا الذين وعلى 

٢٤٤،٢.٨،١.٨،٧٨ الأمام ١٠١ بالخقءرمافإلأ الق اكس ولأهثارا
Y،AY؛؛، الأمام ١٠٢ بالتيماسنإلا الخم مال تترُا دلا 
٤١٧ الأينم ١٠٣ قامعو*متما صراّلي عذا وان 

٤٢٩٠٤١٨ الأمام ١٦• أميالهاعير *ك يالحنأ حاء من 

٢٠ الأمام ١٦٠ الأرضخلاثف *علكم الذي رعو 
٠٥ الأراف ١٠

،٢١،'٣٩ْ،٣ْ١،٢٨٦

٤٤١

الأعراف ٣٢٠٣١ ركلراوادرمارلأتسرقرا

٧١ الأعراف ٤٣ تعملونكنتم >ما اورلأنمرها الجئة تلكم أل 
٤٣٣ الأعراف ٠٦ / التينمن تريب ف ا رحمت إلأ 
٢٤٦ الأعراف ٨٠ إصلاحهايعد الأرض ق تغدرا ولا 

٣٨٢،٢٤٦،٢٤ْ الأعراف ٨١ فكتركم..قللا كنتم إذ واذكروا 

-٤٩٢ -



الممحاتأرقام  المورة دمها ةالأي

٣٩٩ الأراف UllUO توم*من اصتكروا ااذ،ن الملأ قال 

٢٤٦ الأموال ٨٧ بهأرسلت (الذي أمنوا منكم طائغة كان ؤان 
r^٩i٦^M٦tv الأموال ٨^٨٩ نمرجنكنومه من امتكروا الملأ تال 

٢٤٧ الأموال ٩٠ قومه..من استنكروا الذين الملأ ونال 

٢٤٨ الأموال ٩١ حايندارعم ي يأصحوا الوجنة نأخذتهم 
٢٤٧ الأموال ٩٢ الخاصرينهم كانوا لصا كذبوا الذين 

٤٤٧،٤٢٧،٢ْ١،٤٢ الأموال ٩٦ ملهملفتحنا واتقوا آمنوا التوى أهل ولوأن 
٣٨٢ الأموال ١٢٧ ونومهموص أتذر زمرن نرم س الملأ وقال 

٢• الأموال ١٢٩ ويتمحلفكمعيركم يهلك أن ربكم همى 
٧٠ الأموال ١٣٧

ومغاربها...الأرض 

٤٠٢ الأموال ١٤٦ الأرضي يكررن الذين أيم عن اصرف 
الأعراف ١٠٦ شيءكل دّعت ودخمي 

٤٤٧ الأعراف ١٦٠ قرمجا..تعقلون م منهم أمة قالت، وإذ 
٢١٩،٧٦،.٢٢ الأموال ١٦٩ اامحا>ي،ورثوا خلف بعيهم س مملغا 

٣٠ الأموال ،١٨٢

١٨٣

لهموأملي • بملمون لا مثا س ستدرحهم 

٢١٩ الأموال ١١٨ انمالخونمنهم أثما الأرض ل وقطعناهم 
٧٠ الأعراف ١١٨ هماي،س يشاء س يورنها ف الأرض إلأ 

آْا،اْا،أآم الأنفال ١ الأنفالعن يالرنك 

٣٧٠ الأuل ١٠ زحفاكفروا الذين لمتم إذا آُترا الذين ،١٢^١ 
الأuل ٢٦ الأرضي متضعغون قلل أثم إذ واذكروا 

-٤٩٣-



اكفحاتارقام  السورة للمها ٩١ .3

٢٠٣ ٢٧ وار-رلاف غرنوا لا الن،نآ.ذوا  ١٠٥٢١،
1م،آْآ الأuل ٢٨ كةوأولادكم أراهم أمما واعلموا 

٢٠٤ الأمال ٢٩ زتانا ٣٥بمل ف ا ممترا إن آ.ذرا الذين أيها يا 
٣٩٣ الآسل ٣٤ المحيعن بمدري ومحم ف ا بهم بمن ألا لهم رما 

ا>ام
،٣٨٠ الأنفال ٣٦ ..Jمدرا ارالهم كفروا،نفتون الذين إن 
٢٣٨ الأئل ٣٨ سلفند ُا لم بملفر يتتهرا إن كفروا للذين تل 

TV'iMA الأuل ٣٩ كةلأتكون حش رتاتلرمم 
اْا،يْا،عْا،ا«أ الأنفال ٤١ خمسهس نأن شيء من غنمتم أمما واعلموا 

•٣٨،• ٣٧ الأنفال ٤٠ ٧^١ئ لتتم ^١ آ.ضا _ JJ1 ١٣٢ي؛ 

٣٩٠ الأنفال ٤٧ فا مل عن ريميرن الناص ردتاء بملرا 
الأنفال ٦٠ قرةمن اصممكم صا لهم واعترا 

•ْا،اْا الأنفال ٦٧ أصرىله يكون آن لم مجاكان 
١ْ٨،١ْ٤،١ْ١،١٤٧

١٧١،

الأسل ٦٩ يا^لأ نمتم مما فكلوا 

٣٧٠ الأنفال ٧٢ رجاعدواوعاجروا آمنوا الذين إن 

٣٨٣ الأسل ٧٣ بمضهمارلٍاء بمضهم كفروا والذين 
٣٧٢ الأضل ٧٤ فا صل ى ر*اسوا وعاجروا آمرا والذين 
٩. الأنفال ٧٠ بعضأول بسنهم الأرحام وأولوا 

٣٠١ النوة ْ الشركنئدالرا الأثهر\لجو'، انسلخ فإذا 
٣٨٣ اكوية سا عند عهد للمشركن يكون كف 

-٤٩٤ -



الصفحاتارثام  السورة ريها اص

T'\ اكو،ا ١١ الزكأ•وآتوا الصلاة وأتاموا تايرا يإن 

٣٧• الخوبأ ١٦ جاسواالذ،ن ف ا بملم و،لا تزكوا أن حتم أم 
f.Y اكوبة ١٨ الأموالرم باف آس س ف ا ساجد بممر إثما 
٣٧٦ اض،؛ ٢٢٠٢. فا ط ث، وحاسرا رماجروا آئرا الذين 

٨٨٠٣٦ اكويأ ٢٤٠٢٣ ا؛اءكم...صدوا لا آمنوا الذين ياأيها 
،٣٨٤،٢٢١،٢١٩،١٨ اكرية ٣٤ الأحار...ص كمرا إن آمنوا الدس أيها يا 

٣٠١٣

٤٠٣

اكوية ٣٤ ينعتونهاولا راكضة اسب يكنزرن والذين 

٤١١٠٣٧. اكربة ٣٨ اممررا..لكم تل إذا لكم ما آمنوا الدين أيها يا 
٤٢٤ اكوبة ٤١ وممالاخفانا انفروا 

٣٧٢ اكربة ٤٥٠٤٤ الأخررالوم ف با يومحنرن الدين يستأذنك لا 
٣٧٣ اكوبة ٤٩ نفتيولا ل ائذن يترل، س ومنهم 
٢٦٨ اكربة ٠٤٠٠٣ منكمبمنل لن كرعا أر طوعا أممنوا قل 

٤٣٧٠٢٧ اكربة ٠٠ أرلادمم...ولا أموالهم تسك نلأ 
٣٤٦٠٣٤٤٠٣١٨ التربأ ٥٨ الميتاتي يلمزك س ومنهم 

،٣١٨٠٣.٣٠٤٧٠٢٦

٣٤٤٠٣١٩

اكربأ اياك؛نر للفتراء الميقات بما 

٣٠٢ الم،ة ٦٧ بعضمجن بعضهم رااJاذتات الاذعرن 

اكوية ٧١ بعضأولياء بعضهم والومنات را،لومتون 
٤٢٧ اكرا ٧٢ جناتوا.لومنات االرٍتأن ف ا رعد 
٣٧. التوبة ٧٣ واياسنالكفار جاس اليمر أيها يا 

—٤٩٠ —



اكفحا0أرقام  السورة دلها لالأي,. 

٢٩ اكويأ U*\،U0 كله...من أتانا كن ث ا عامحد من ومنهم 

٣٠٤ اكديأ ٧٩ الميتاتؤ الوتن مجن الطرمن يلمزون الذين 

٣٨،• ٣٧٣ التويأ ٨١ فا رمرل خلاف ايشرن.ئسم ترح 
٤٣٧،٢٧ اكريأ ٨٠ وأرلادممأمجدالهم سمك ولا 

xvriToy الترية ٨٦ رجامدواس با آمجنرا أن مجيرة أنزلت وإذا 
٤٢٨ التربة ٨٨ اJراrء١٠معه أمترا والذين الدمجرل لكن 

٤٢٠

التوبة ١٠٣ بمارتزكبمم مملهرمحم محيتأ أمجرايم من خذ 

٢٧٣ اكربة ١ ٠٤ عاد،كن اكربة يل •و ف ا أن بملمرا الر 
١٠٣ اكوبة ١ ٠٩ ورضيانف ا مجن تتركا على محاة أنى أثمن 
٣٨٨ الندة -١٠٧

١١٠

ركعوا...ضرارا محيا انحنرا والدس 

٣٧٦،٣٧٢ اكربة ١١١ وأموالهمأنمهم الومجن؛ن من امجترك، ف ا إن 
٣٧٧ اكربة ١١٧ والأنصارواالها*رين اليي على ف ا تاب لتي 
٤٢٧ اكرية ١٢٦ مت؛نأر م،ة عام كل ق محرز أنهم يرون أولا 

٢٠ مس ١٤ بميمحممجن الأرض ن، خلائف حطناكم ثم 
١ مس ٠٧ ربكممن مجرعتلة جاءتكم ند الاس أبما يا 

٤١٢ مس يغالحرنلا الكذب ف ا عالي يفرون الدس إن 
٤٤٤،٣٨٢،٢٤ مس ٨٨ زينةرملأء زمرن أين إنك رينا مجرس وتال 

٢٣ مء ٦ رزماف ا ض إلا الأرض ي دابة من رما 
٢٧ مء ٢٩ وياثرملأاالكمءلٍهءالأ

-٤٩٦ -



اكفحاتأرئام  المورة للمها تالآُ 

٢٧ مء ٠١ أجراءاو4 أصألكم لا توم يا 
٢٤٦ ي ٨٤ بخمأراكم إم دايذان الكيال نضدا دلا 
٢٤٦ مء ٨٦ ّوتنكتم إن لكم خم ف ا بمتن 
٢٤٧ ءرد ٨٧ نرك...أن تأمرك أملأتك شعب يا نالوا 

٢٤٦ مء ٨٩ بمسكمأن ينام يجرمنكم لا رياتوم 
٢٤٦ *رد ٩٠ إلتويوا تم ريكم واّتغردا 
٢٤٨ مء ٩١ تتولمما كمرا نفته ما ثعٍب يا نالوا 

٢٤٨ ءرد ٩٣ تعلمرنصرف عامل إني مكانتكم على اعملوا 
٢٤٨ مء ٩٤ غأصعوا..المجة فللمرا الدين وأخذت 
٤٢٧ مء \ -A الجنةفغي صعدوا الدين وأما 
٤٣٢ مرد ١١٤ الجانيدمن الحنان إن 

٤. . ب ١١٦ شةأولو تلكم من امرن من كان فلولا 
٤٤٠ *ئد ١١٧ رأمحلهابمللم القرى ؤهللد ريك كان ومحا 

مملحون

٤.. يرسف ٢١ أءر»على غالب راق 
٢٣٦ يرصف -٧.

٧٠

رحلي غاية الجعل بجهازعم حهزمحم تلما 

٢٣٦،٢٢٩ يوصف ٧٣ الأرضي ليد جنا ما علمتم لتي ف تا قالوا 
٢٣٧ يوصف ٧٦ أخاه..وأخنّ كآن  ١٠لٍرصف كدن١ كن.لك 

٢٢٩ يرصف ٧٧ تلمن ل أخ صرق فتئ يسرق إن نالوا 
٢٢٧ يرصف ٨١ صرقاينك إن 

١٠٢ يرصف ١٠٩ وءاارّاكاتلكإلأرينلأ

-٤٩٧-



اسات السورة ولها
٢٨٨ ارعي ٢٢ وعلانيةصرا رزتناهم مما رأممترا 
٣٨٣ ٣٠٢ شديدعداب من للكانرين وول 

٢٨٨٠١٨ إراهمم ٣١ الصلاةيقيموا آمنوا الذين لبادي تل 
0• إرامم ٣٣٠٣٢ الحري لتحري الملك لكم وصخر 

١٢٢ إيراهمم ٣٩ أصماعلالكبر على ر وهّا الذي ف الحمد 
٢٢٧ الحجر ١٨ مثينشهاب فآتعه السمع اسرق من إلا 

00 الحم ١٩-٢٢ روامحمفيها رألميتا ميدناها والأرض 
٧٤ الحجر ٢٣ الوارثونونحن رمحت نحي لحن وإنا 
٥١ الحل U-0 وٍنانيدفء فيها لكم خلتها رالأنمام 
0> الحل ١٤ حريالحما منه لتأكلوا الحر مخر الذي وعر 

داأ،ا-ك' الحل ٦١ عليهاترك ما بظالمهم اياس ف ا يؤاخذ ولو 
٠١ الحل ٨. تستخغرنهايئونا الأمام جلرد من لكم وجعل 

٣٩٤ الحل ٨٨ ذا بثل عن وصيرا كغررا الذين 
٣٤٩ الحل ٩■ ٠.. والإحسان بالعدل يأمر س ا إن 
١. . الحل ٩٧ أشأد ذكي س صالحا همل س
٧•٣ الحل ٩٨ ...ف يا ناسممد القرآن ترأت فإذا 

الحل ١١٢ آصنةكانت ترية مثلا ف ا وضرب 
٣٨• الحل ١٢٨ محسنونهم والذين اتقوا الذين *ع ف ا إن 

٤٣٠١٠ الأبء ٦ امجرال..رأٍددناكم عليهم ١^^٠ لكم رددثا ثم 
الآَاء ١٦ مترفيهاأمرنا ترية نهلك أن أردنا وإذا 

٠١٠٢٤ الأ-راء ٢٠ ربكعطاء مجن وهؤلاء هرلأء ثمد كلأ 

٩٩ الائء ٢٣ إياهإلا نمدرا ألا ربك وقضى 

—٤٩٨"■



الممحاتأرقام  السورة رقمها

الأبء ٢٧،٢٦ إمحرانك_ارا ايدرين إن . نذيرا مذر ولا 

الساءلين

٢٨٧ الأب، ٢٩ عنكإل طرلة يدك نجعل ولا 

٢٠٩ الأَا، ٣٢ فاحشةكان إنه الزنا تتريرا ولا 

الاسرا، أحنم بالي إلا الخم مال تتررا ولا 
الإَا، ٣٥ ؛المهااسوزنواكلتم إذا الكل رأوندا 

٣٩٧ الإ-را، ٣٧ الأرضتحرق لن إنك محرحا الأرض ل ثمش ولا 
٣٩٩ الاسرا، ٠٩ ...بالأيأت نرر أن عنعتا رما 

ْا،وه الإَاء ٧• والحرالر ل وخملناهمم آدم يم، كرمتا ولتي 
٣٠٧ الأم،، ٧٨ الللغق إل الشص لدلوك الملأة أنم 
٣٠٧ الاصرا، ٧٩ لكنافلة يه فتهحد الليل رس 

٢٨ الإ-راء ٨٣ بجانهونأى أعرض الإنسان على أنمنا رإذا 
٦٨٠٨٦ الأم؛، ١٠ • ريدخمة خزاتن تملكون أقم لو م

٢٩٤ الكهف ١٩ ْلعاماأزكى أيها فاءنْار 
أ.أ،خآأ،أئأ الكهف حتمنلأحلهما جعلتا رحلض مجثلأ لهم واضرب 

ْآ،أ>أ الكهف ٣٤ مالأمنك أناأكثر بحاورْ وهو صاجمه له ننال 

٣٢ الكهف ٤٦ الدنياالخياة زيتة والنون اLلال 

٦٩٦٨١٦٨٠٣ الكهف ٨٢٣٧٧ نريةأهل أتيا إذا حش نامللتا 
٤٧ الكهف ٧٩ داك؛نفكا؛ت السفة  ١٠٢

٣٣٦ الكهف ١١٠ صالحاعملا ناليعمل ريه لتاء يرجو كان فن 
٧٠ ّريم ٦ يعتوبآل من ويرث يرثي 

٢٩٦ م؛م ١٣ تماوكان رزكاة لدنا من وحنانا 

—٤٩٩ —



اكفحاتأرقام  المروة ريها اص

٣٠٤ *ريم نثاوسلي الكتاب أناني ف عيا إني تال، 
٧٤ م،م ٤• U1  ،علهادس الأرض ترث نحن

١٢٢ م،م ٥• صدق،..لمال لم وحيا رخمتا س لهم رومنا 

١٢٢ م،م ٠٣ محا•ارون أخاه رخمتنا من د رومنا 
r-i م،م إْ،ْْ الوعدصادق كان إنع إسماعل الكناب ي، واذكر 

٧٦ م،►( ٦٣ نمياكان من عيادنا من ررمث، الي الجنة تللث، 

ْا'ا،آ-أ ف ٨١ غيهتملغوا رلأ رزقناكم ما يامته صن كلوا 
٢٣٩ ف ٨٢ مالحاوعمل وآمن تاب لن لغمار وإني 

٤٣٨،٤١٧،٤٢ ف ،١٢٣

١٢٤

عدو'لض يمضكم حميما منها اتمهيا 

٤١٣،٢٧ ف ١٣١ منهمأزواجا به متعنا مجا إل عينيك ثمين ولا 

الأناء ٣٠ ترجعونوإلينا فتنة والخم بالشر وتتلوكم 
٤١٢ الأنماء ٤٤ انمرعليهم طال، حى رآباعمم *ولاء متمنا بل 
T-i الأنياء ٧٣،٧٢ تافالةربمترب إمأحاؤ، له رويتا 

٤٨ الأنماء امحرءنجري عاصمة الرح وليمان 
١٢٢ الأنماء ٩٠ بحمرا4 ورمتا له فاسمنا 

٧٠ الأساء \.ْ الدبكربمد من الربور j، كمنا ولتي 

٣٨٩ الخح ٢٠ لفا بل عن ربميرن كغروا الذين إن 
٣٦٢ الخح ٢٩ ننررمحموقرقرا 

٥١ الحج ٣٧،٣٦ تشكرونلطكم لكم صخرتاها كنلك 
٣٨• الحح •ينصر من ف ا ولصرن 

-٠



اكفحاتأرقام  المروة دكها ت. ٩١

T'T الحج ٤١ الصلاةأقاموا الأرض ي مكاعم إن الذين 
٩٢ الخح ٧٧ مملحونكلكم الخير واغ٠لرا 

١،٢٦ْ•٣٦٨،٣ الخح ٧٨ حرجس الدين ي علتكم جعل دما 
t٢ْ٢>٢٨،٢٩٧ الوضرن ١^٨ .٠الومرن٠ أفلح قد 

٣٩٩ الوم؛زن كغرواالذين قومه من اللأ وقال 

١٧٦ الزمرد ْ> رممتقرار ذات ربرة إف دآويناصا 

٤٢٣ الزمرد ٠١ امحاتمن كلرا الرسل أيها يا 
0آ،أأ،خاأ،خآئ الزمرد ْْ،٦ء ويئنمال من  ٠١سم أنما أبحرن 

٣٠٧ الزمرد ٦٤ بانمذابمزمهم أخذنا إذا حتى 
٤١٧ الزمرد ١١٠ ا؛ح...آماءاءلت;اكمء,أا
٢٩٣ الدر ٢١ متكمذكى ما ورحمته علتكم ف ا فضل ولرلأ 
٣٥. الرر ٢٢ والسعةمكم اكضل أولو يأتل ولا 
٢٩٣ المرد ٣■ أبماريممن يغمرا للمومنتن تل 

٣٨٧،٣٢٣،١٨ْ المرد ٣٣ الماءض حاكم تكرموا ولا 

١٤ المرد ٣٣ آتاكمااذي ف ١ من رآتومم 
r'y،0Air<\ المرد ٣٧،٣٦ ترقعأن ف ا أذن بجرت غ، 

٦• الغرتان ٨،٧ اكلخامآكل الرمرل مالهذا وقالوا 
٤١٢ اكرتان ١٨،١٧ ف١ دون من يعيرن وما بحشرعم ويرم 

اكرقان ٢• اتصرونفتة لهض يعمكم رجعاكا 
٣٩٩ اكرقان ٢١ كاءنالولاانزللايرجون الذين وقال 
٣٩٣ اكرقان ٢٣ قجعالتاه.٠عمل من عملرا  ١٠إل وقدمتا 

٣٦٨ اكرقان *ْ،؟ْ ليدكرواينهم مرقنا، ركد 





الصفحهتأردم  المورة ريها
٤٤١ التعس ٧٧ الأرضي اد المتخ ولا 

التمص ٧٨ صديعلم على أرنته بما تال 
لإلإ،ْ\''ا،..ا،'ا.ا التعس ٧٩ قارونماأرني لما،ثل لٍت يا 

i-r التمص ٨٠ خيرف ا ثواب ويلكم العلم أوترا الذين وتال 
tiiii-t التمص ٨١ الأرضوداره يه فسقنا 

i'T القمص ٨٣ علوايرييون لا للذين نجعلها الأخرة الدار ظاك 

٤٢٩٠٤١٨ النمص ٨٤ منهافمر غله بالحنة جاء محن 

٣٦٩ المك؛وت ٦ لمهيجاهد غإتما جاهد رمحن 

١٠٨ انمكيرت ٨ حنايرالديه الإنسان ررصيتا 

١٦ انمك؛وت ١٧ ,٠ , يملكون لا ف ا درن محن نميون الذهن إن 
٢٦١ انمك؛وت ٤٠ والكرالفحشاء عن تنهى الصلاة إن 

٢٣ الJنكآرت ٦• ...يرزلها اف رزلها نجعل لا دابة س وكآين 
٣٦٩ انمك؛رت ٦٩ سفالهديهم فا •عامحدرا والدين 

٣٠٧٠١٢٩ اردم ٢١ ازوا•حاأنمكم من لكم خلق أن آياته رمن 
٣٤٩٠٣٣١٠٢٩٩ ردم ٣٨ الميلوابن والكم، حف القرش ذا فآت 

ردم ٣٩ يربوملأ الناس أموال ل ليربوا ربا مجن أنتم رما 
٤٣٠٠٢٩٧ صداث

٤١٨ ردم ٤١ والمرالر ل الماد يلهر 

١٩٦ اردم ٠٧ معذرتهميللمرا الذين يفر لا ذر٠ثإ■ 

٢٩٧ شان ٤٠٣ انملاهيمرن الذين للمحتن. ورخمة *دى 

٤٠ ٨٠٣٩٣٠٣٨٦ فاد ٦ الخديثالهو يشتري من الناس وم، 

٣٠٣٠١ ٠٨٠٩٩ كان ١٠٠١٤ وعناأمه خملته بوالديه الأسان ووصتا 

-٠٠٣-



الصفحاتأرقام  المروة دلها اص

i«Y،T''\U قان ١٨ مرحاالأرض ي، تمش ولا لأناس خدك متنر دلا 
٤٩ قان ٢• الوات...ي ما لكم سر ف ا أن تروا ٢لر 

٤١٢ شان ٢٤ غايظعذاب إل نضطرهم ثم تليلأ نمهم 

٤١٩ المس؛ ١٧ لهمئأخغي ممس تعلم غلا 
٤٣٦ الجدة ٢١ الأدنى...المذاب رلذبمنهمس 
٣٩١ الأحزاب ١٣٣١. ذكمأّغل دس لوقكم س إذ 

٠٩ الأحزاب ٢١ حنةأمحوة ف ا رمحرل ؤإ لكم كان قد 
٣٩١ الأحزاب ٢٦،٢ْ يبلهمكغروا الذين ف ا ردذ 

الأحزاب ٣٣ الجامحلةترج ترحن ولا محوتكن ي وزن 
-ا،أْاا- الأحزاب ٣٦ مزمنةولا كان،لزمن رما 

٢٦١ الأحزاب ^١ذ،■"^٠١ 1 اذكروا آ.نرا الدين أي4ا ي، 
٧،١٢٣•٣ الأحزاب ٠• للمنمها رمت إن مرمة وامحرأة 

٤٠١ الأحزاب ٦٨،٦٧ ;،^١٠ّادتا أطمحا إنا ريا ونالوا 

٢٨١ الأحزاب ٧٢ جهولاثللوُا كان ل;* الإنسان رخملها 

١. . الأحزاب ٧٣ والتافقاتاياشن ف ا لعلب 
؟؛،؟أ ا •ا،اا معهارم جمال يا فضلا منا داود آمحنا رك 

٤٨ محيأ ١٢ ري*يإذن دي* ض بمل من الجن ر،ن 

٤٨ صا ١٣ وتمايلمحاريب ُن يشاء محا ل يعملون 

١٠ L, ٢٤ فا تل والأرض الماء ُن من،د;يمتكم تل 
ّيأ ٠٠محزنوها. نال إلا ندير محن ترمحة ل أرملنا وما 

٢٣ صيأ ٣٦ ويندريشاء لن الرزق يعد ربي إن تل 
٣٨ L، ٣٧ نقريكمبالي أولادكم ولا أُرالكم و،ا 

-٠



اكفحاتأرقام  السورة للمها ؛٧٩١

٤٢٦،٣٣٨،١٦ ما ٣٩ لهويندر عائم س يشاء لن ارزق هسط ف ا
١٦ غا> ٣ •• • ف،رنتكم ا غم خالق ص *ل 

٢٩٤ غا> ١٨ لففإمما،ركى تزك رس 
YAA،TnA غا> الصلاةوأتاموا ف ا كناب يلون الدين إن 

٧٦ فاطر ٣٢ عادنامن اصطفا الدين الكتاب أورثتا تم 
فاطر ٤٠ ترك...ما كسيرا الماس.كا ف ا يؤاخذ رلر 

٤٨ ص أ-حيساهااك الأرض لهم رأيت 
أ1،'ابم'ا ص ٢٦ الأرضل خليفة جعلماك إثا داود يا 

١ ص ٢٩ آياتهليديروا مأارك إلمك أنرلما كتاب 

١٢٣ ص ٣• سليمانلداري ورهبنا 

٢٩ ص ٣١ - فهلمقالخيال.. الصافتان بالمثي عليه عرض إذ 
٣٣ والأعناق..يالسرق مسحا 

١٢٢ ص ٣٠ ملكا..ل رمحب ل اغفر رب 

٤١A،٣٩٦،٣٤،١٧ ارم 'ص\<ا نمةخرلماه إذا ثم دعانا صر الإنسان مس فإذا 

٢٣٨ ^١ ٠٣ أنمهم..على أّررا الذين عادي يا تل 
٤١٩ غاز ١٧ كستممس.؛ا كل نجزى الرم 

غار ٢٦ رب*ولثدع سمس أثل ذدرم ^١، ينال 
٧٠ غار ٠٣ إ-رامحليي وأوريا الهدى •رس أمحنا ولتي 
٠٠ غار ٠٧ الناسخلق محن اكئر والأرض السعوات لخلق 

ti-ittr غار ٦• لكمأتب ادءوتي ريكم وتال 
٠٤ غار ٦٤ يا،والسماء رارا الأرض لكم سل الذي ف ا

نملت ٧،٦ الزكاةيؤتون لا الذين للثرك؛ن وويل 

~ه*0~



اكمحاتأرتام  السورة ريها اص

٠٤ نمك ٩،•١ الأرضخلق يالذي لتكرون الكم م
٣٩٩ نحلت ١٠ الحقض الأرض ي فاّتكروا عاد  ١٠٢٠
٤٣٦ نحلت ١٦ الدنياالحياة ؤ( الخزي عياب لنديتهم 

٣٦٨ نحلت ٢٦ الترآنلهدا تسمعوا لا كمروا الن،ن وتال 

١ نحلت ٤٢ خلفس ولا يديه ض محن اياّلل اي لا 
٣٦٩ نحلت ٤٦ سليهااماء ومن يلتمه مالحا عل محن 

١ ٠٨ الثررى ١٣ نوحايه وصى  ١٠الدين من لكم شرع 
٢٤٤ الشورى ١٧ والزانبالحق الكتاب أنزل الذي ف ا

١٦ الشورى ١٩ يشاءمن يرزق بمادْ لطيف ف ا
AUcYU الشورى ٢٣ الزيىل الرئة إلا أجرا عف أم لا تل 

٢٣٩ الشورى ٢٠ مادْعن التوبة يتل الذي وعر 

٢٨،١٦ الشورى ٢٧ الأرضق لغوا لمادء الرزق ف ا بعل ولو 
١٢٣ الشورى ٤٢ الذكوريشاء لن ويهب إناثا بثاء لمن يهب 

الزخرف ١٨ سنضر الحمام ل وعر الحلية ل يشأ اومحن 
٤١٢ الزخرف ٢٩ الحقجايمحم حتى رآبايعم *ولاء محتمت ل

١٠ ازخرف ٣٢ الدنياالحياة ق معيشتهم يينهم تسمنا نحن 

٢،٢٤ْ،٤١٢ الزخرف ٣٣ واحدةأمة الناص يكوتر أن ولولا 
٧٠ الدخان ٨ آخرينترمحا داورثناعا 
٠٠ الجاثٍة ١٢ الغللثكمري الحر لكم سر الذي ف ا
٠٠ الجاثية ١٣ الأرضف رمحا الوات ي،  ١٠لكم ومحخر 

٤١٩ الجاثية ٢٢ كستممس.ما كل وكحزى 

٢. . الجاثية ٢٤ ونحياكوت الدنيا حياتا إلا ص محا 



الصفحاتأرقام  السورة لقمها ت. ٩١

الأحناف ١٠ إحسانامالدي4 الإنسان ررصيتا 

٤١٣ الأحناف ٢• اكارعلى كفروا ااذ؛ن بمرض دُم 
٣٩٣ محي. ١ أعمايمأصل ف ا صل عن وصدوا كفروا الذين 
١٠٠ همحي  ٤ الرتابكرب كفروا الدين لمتم فإذا 

٠^٣١ معده ٧ بمركمف ا تمرر إن 
٣٠٣ محله ٢٣٠٢٢ الأرضي دوا نقأن توليم إن همثتم مل 

١ محل. ٢٤ أقفالهاتلرب على أم القرآن لآد؛ُرن أفلا 
٣٧١ محي. ٣١ منكمامحايدين ملم حتى ركلرنكم 
٢٨١ محل. ٣٨ فا سل ل لتنفقوا ■يعري انتم،يولأء ما 

.ص0ْ\ الغتح ١١ (مواJاشغكا الأعراب محن ا،لخلفون لك. صتول 

١٠٠ اكح ١٠ لتأحدومامغام إل انهللقتم إذا ا،لخاغون صترل 
١٤٨ الغتح ١٩٠١٨ يابمونكإذ الوتن عن ف ا رصي لتي 
٣٨٩ الفتح ٢٠ الحرامالمد عن وصيركم كفروا الذ،ن همم 

١٢١،•٣٢٦،٢٦ الخحرات ١• إخوةالومترن إى 

٩٩ الخعرات ١٣ أتقاكمف ١ عند أكرمكم إن 
،؛٧٢١٣ الداريات -١٠ حقأموالهم رق ومون••• جناُت، ق التقئن إن 

١٩ واغرومللمائل 
١٠٨ الذاريأت ٠٣٠٠٢ ...تلهم س الدين أتى ما كيلك 

٤١٧٠١٠ الذار؛ات ٠٦ — أريدا م• لهميرن إلا والأنس الجن خلقت رما 
٠٨ •رزقا•• من منهم 

٣٢٠ الهلور ٤• طلرننغرم م، مم 

—٠٠٧ —



اكمحاتأردم  السورة للمها ——ات٤١١

٢٩٣ انمم ٣٢ صأيلم.ممن م أممكم ركوا غلا 
٩٩ انمم ٤٦٠٤٠ دالأش•••الذكر اترو*؛ن خلت، وأنه 
٢٣ اكعم ٤٨ يأتك،أم، م دك 

٢٤٤ ارم U-؟ الٍزانووضع رسها والماء 

ها،ارا"أ الخلد ٧ ..* رأممترا ورصرله س يا آمنوا 

الحيد ١• رالأرءسالرامت4 مؤراث ف ر
٣٦٤ اديد ١١ حناترضا ف ا بمرض الذي ذا من 
٣٦٤ الحدي ١٨ ف١ وأترضوا والمثيتات الهممن إن 

٣• الحديد ٢■ ولهونمم، الدي الحاة أغا اعلموا 

liyii-y الحديد ٢٣ سورمحال كل بحج، لا ف را 
٢٤٤ الخليل ٢٠ ؛الناترطا أرملنا لتي 

انحادلة ٤٠٣ الهمنس بملا٠ررن والذ،ن 
٣٤٠ امحادلة ١٣٠١٢ الرسولاحتم إذا آمنوا الذين أيها يا 
٣٨٤ امحادلة ١٦ عليهمف ا عمج ثوما تولوا الدين إل تر م ا

١٢ْ،٨٨ امحادلة ٢٢ يوادرن...الأخر والرم ف يا يومحترن توما نجد لا 
١٦٤ الحثر ٢ كترواالدين اخرج الذي عر 

١٦٤٠١٤٦ الحشر ٦ الترىاعل من رموك على ف ا أياء وما 
١،١٨٨،١٦ْ•٣٣٢،٢

٣٣٦،.٣٤،

الحشر ٧ الترىاعل من رمرك على ف ا أناء ما 

٢٨١،٢٧ْ،١٦٧،١ْ٢

٤٢٩٠٣٣٧،

الحشر ٩٠٨ ...أخرجوا الذين الهاجرين للغتراء 

١٦٨ الحشر ١• يا••اغغر ريا بمدري بميعم ّن ■حاويا والذين 

—٠٠٨ —



فحاتاك أرقام  السورة ريها ت1لآ. 

ْأا،اْ'آ السمحة بماتلركمم الذين عن ف ا ينهاكم لا 
١٤٠ المتمحة ا،اا■ ...ا،لرعنات جاءكم ^١ آمنوا الذين أبها يا 
٢٢٩ المثحتة ١٢ يابمك...ا،لومتات جاءك إذا الني أيها يا 

الصف ٤ صغاسك ي يتاتلون اللّين بحب ف ا إن 
الصف نجاوةعلى أدلكم عل آمنوا الذين أيها يا 
الجمعة ٢ منهمرمولأ الأم؛؛ن ل بعث >والذي 

٢٩ الجمعة ١١ إليهاانفضوا لهرا أر بحارة رأوا وإذا 

١٢٨٤ ايانترن ٢٠١ لكاذيرناياسن إن يشهد س را 

٢٦١،٢٩ ايانترن ٩ أ.رالكمتلهكم لا آمرا الذين أيها يا 
yWiW اياممرن أحدكميأتي أن تل محن وزناكم مما راممترا 

ا،لرت.ّّ

٣٤ اكغاين ١٠ كةوأولادكم محا 

التغابن ١٦ اسحونعم نأركك نصه شح يرق رمن 
٣٦٤ التغابن ١٧ لكميضامنه حسنا ترضا ف ا تترصوا إن 

iro\،T'Ar؟' الطلاق ١ لدتهنيللتوعن الماء طلتم إذا الني أيها يا 
٣٦.، ٣٠٨ الطلاق ٦ وحدكممن —كتم حيث من أّكنوعن 

ToWitWiW الطلاق ٧ —عتهمن معة ذر لينفق 

٣٧٠ التحريم ٩ را،اتايتينالكفار حاعد اليي أيها يا 
٤١٧ اممك ٢ لملركمرالخياة الرت خلق الذي 

؛ه،1ْ،ا«ا اللك ١٠ ذلولأالأرض لكم *عل الذي ص
٢٨ التلم •ا-ها أساطيرال ت؛ن... مهحلاف كل مملع ولا 

الأولن

-٥٠٩-







اكغحاتأردم  الورة دلها ت. ٩١

y-T الضحى ٩ تنهرفلا الشم فأما 
٧٢ الضحى ١٠ نهرفلا السائل وامحا 

٣٠٠ الضحى ١١ فحدمنارياك بنعة وأما 

٣٩٦٨٨ اسق U،1 اثنتيرآء أن . للض الإنسان إن كلأ 

٢٧١ المة ه الدينله مخضن ف ا لمدوا إلا أمررا رما 
٤٣ المادلأت ٨ لثدييالخم لحب وإنه 

٣٨ ١^ررة  اJممعن يوُئد ١^١^... ألهاكم 
٣. الغىز ٦٨ بر١^١ نرم .حتى ١^^ أم 

ا'ا،هاأ ٨ النعمص ثدس لتالن تم 
١٠٨ العمر خر...لغي الإنسان إن ١ والسمر 

T٦i\^ الهمزة ٣ أخلدهماله أن جمحؤ 

١٦ زض ا-ل نرض....لإيلاف 

٩،٢•٣.. ٦^\ ب١لدينيكدب الدي أرأيت 
عا،*ْإ السد ٢ كبرٍا مجاله عنه أعنى ما 

-٠١٢-



\شوده\لآح\ذدث س هز 
انممحارقم 

شبماف يا تشركوا لا أن على أيابمكم 
اْ-ا،ا"هآ علهاتصدق بشك ايدأ 

١٠١ أصحابكظمأ عرض لليي أبكي 
١٦٣ وحده؟ف يا الأيمان ما أتدرون 

٣٣٧،٢٨١ التيامةيوم يللمات الظلم *إن الظالم اتتوا 

٤٣٢ تمحهاا-فات المنة راتع كنت حشا ف ا اتق 
٨^٢١ تمرةبشق ولو اك١ر اسوا

٦١١١١٨٩١١٨' فا رمحرل يا ض وما تكا: الوبقات، المع اجتيوا 
١٢٤ الهديةتردو ولا الداعي احموا 
٢٧٦ التمرةوصبل الأصل اص 
٤٠٣ هذه*نالت والجنة اكار احتحت 

١٧ تعجزولا ف با رامتعن ينفعك ما على احرص 
٤١٤ عليكمف ا بخرج ما عليكم أخاف ما أخوف 
٣٠٩ بجنمجهاممقة أعاله على الرجل أنفق إذا 

٧١ ماثلولا مشرف غم وأنت شيء المال هذا من جايك إذا 
١٣٠ وخلتهليه ترضون من إليكم خطب إذا 

٩٤ صهكحاوز ممرا لتين إذا 

١'^ تلاثمن إلا عسله انقطع آدم ابن مات إذا 

-٠١٣-



٣٤٦ ثلاثةس إلا عد اقطع الإنمان مات إذا 
٣٢ والخلقادل ي عله نضل من إل آحدكم نظر إذا 

٢٤٠ نآرجحوزنت إذا 
٢٠٤ عيالكمذا ناطعمي اذعي 
٢٠٠ خالصا>ساغةا كان قيه كن من ارع 
٢٦٠ رامياكان أباكم فإن إسماعيل بي ارموا 
١٢٨ مذا؟مثل ولدك أعطيت 
٢٨٩ الكتربةإلا يته ل الرء صلاة أنمل 
٣٢٦ الصيامدرجة من بأنضل اخركم ألا 
١٦١ ألماني- مما خ؛ر على أدلكا ألا 
٣٧٨ الرُيالقوة إن إلا 

٦٩ فا تمدوا أن على ٠ ٠  ٠٠٥ا رمول تيابمون ألا 
٢٨٠ فا يرخمه الليلة يضيفه رجل ألا 
٣٠١ التال: صرم؟ مات ألك 
٢٤. مصاصليت ند أليس 
٢٤١ أعانها..للن.ي ونال للي، فه ا غفر نني أنت اتا 

٠٠٠يشهدوا حتى الناص اتاتل أن امجرت 
٢٨٦ للي•،ص نهو مجاك بمض عليك أمك 

ذكذاالجة ل اليتيم ركاقل أنا 

-٠١٤-









اخديثفرف 

tY'T'،YA'\ ضؤ ث ا بمللهم سعة 

٤٢١ الخءإٍ؛ةمملمئ الميتة 

٩٠ صاحكمعلى صلوا 
١٧٣ فا سل ل غث هاحكم إن ًاحكم... على صلوا 
٣٧٣ نمإي؟ك: متاتها.؛ على الصلاة 
٣٤٠ رهانوالميتة نور، الصلاة 

١٢٧ كل بمود كالكلب هيه ق العاى- 

٤٤٣ نمرله كله أمء إن الومن لأم عجما 
١٧١،١٤٧ ريدعا...الق المرية من دنا نلما الأنماء من ني غزا 

٣٠٨ فا بامان أخذتموهن فإكم النساء ق ف ا ناتقوا 
صدقةانزضعلهم اظه ناعلمنهمأن 

٣٤٠

٩٠ بديتهاظلومن'علقة نص نإن 

٣٢٢ بكميهل حيض رجالا أعطي ئاني 
٤٣٢ الصلاةعفرها رماله أهله ق الرحل نتنة 

٣٣٣ تمرمن صاعا المهلر زكاة ف. ا رمرل نرض 
٣٣٣ للماثم*لهرة الفعلر زكاة ى ف ا رّول فرض 

٢٢ هاظيإن أرأيت تال: مالك، نمله نلأ 
٤٢٢ لهيارك بحته مالأ يأخذ فن 

—٥١٨-





ددثاطرفا-د

٣٠٣ \و'نمهم نكأى تلت كا كن كن 
١٧٢ زصرب على التتامة يوم أحدكم ألفن لا 
٢٦. تاغضواولا تتاحثوا ولا تحامحدوا لا 

٣٢٩ ةلخمإلا لغي الميتة تحل لا 
...المنامة يوم آدم ابن تدم تزول لا 

٢٣ رزقآخر يك حتى المد يموت لن *إنه الرزق سبكوا لا 

٣٣٨ غلولمجن صدقة ولا 'لهرر، بمر صلاه شل لا 

٢٠ إلاحد لا 

٣١٠ الحولعلته بحول حتى مجال ق زكاة لا 

٨٧٠٧٠ صدنةتركا  ١٠نورث، لا 

٣٦ إليه...أحب اكرن محي أجدكم يومجن لا 
١٩٨ احتلامبمد يتم لا 

١٢٧ عتهامحرجع ب يهب أو عطة بمطي أن لرجل بحل لا 
٢١٧ هنقبملب إلا ملم امرئ مال بحل لا 
٤٠٣ كرس ذرة ُثئال سفيف الجنة يل-خل لا 

٢٢٨ رعويزني ص الزاني يرني لا 
٨٨ الملمالكاز ولا ادكأز الملم يرث لا 

٤١. بملنه...ل يجرحر إنما والمضة الدهس* إناء ق يشرب الن.ي 

١٩٣٠١٧٨ ر.مكلهالربا آكل ف ا لم، 

-٥٢٠-



اخمديثفرف 

٢١٨ دالرتشيالرائي ف ا لس 
٢٣٠ يدءيضير المأ يرق المارق ف ا لخن 
٣٧٤ روحةأو ف ا مسل ؤ لخدوه 
١٧٢ القامةيوم لواء غائر لكل 
٢٩٣ زكاهامن خير أنت وزكها تقواها مي آت اللهم 

٤٣ وولدامجالا ارزق اللهم 

٤٢٦ خالفا•يفقا أعط اللهم 
٤٤ وولدهنلأن مال اللهمآكر 

٢٠٣ والرأةالخم الضمفن: حق أحرج إني اللهم 
٩٦ والغرمالماثم من بك أعوذ إني اللهم 
٢٢ الغررمثاء من بك أعوذ إني اللهم 

٣٠٢ لأجركاعقلم كان أخوالك لوأعهل؛تها 
١٢٤ لأمتكراع أر ذراع إل لهمت لو 
٤٢١ ذهبمن رائيان آدم لاين كان لو 

٩٧ ذهباأحد مثل ل كان لو 
riOiTM دتةص وغلامه ئرمه ي الملم على لص 

،٣١٧،٣١٦،٣١ْ،٣١٣

٣٤٠

دتةص أومحق خمة درن تيما ليس 

٨٩ خيء١^١^، من للتاتل لص 

-٠٢١-



ديثا-ييرف 

٣٨٧ والخريرالخر تحلون أقوام أمي س لتكونن 
٢٨٠ ورسولف ا لهم أشت، تال: لآءالالئأ؟ ايمث ما 
١٩٢ قأإل عابأمْ كانت، إلا الربا من أكتر أحد مجا 
١٦٠ تاممأنا إثما أمممكم ولا أعطيكم مجا 

٦٢ يأكل•..أن من '؛مرا نط طعاما أحد أكل مجا 
٦١ الغنمرعى إلا ينا ف ا بمث ما 

٣٤٦ صدتةنهو عاملي ومونة نالي منة بمد تركت ما 
ط،من بمدتة أحد مدق ما 

٤٠٢ فيكم؟الفلس تعدون مجا 
آ-ا به...يوصى شيء ل ملم امرئ حق ما 

٣١ نممل أرملا جائعان ذئان  ١٠
٤٤١ انارمجن مقعده كتب وتد إلا أحد من منكم مجا 
r.o مجالمجن صدنة ننمتؤ ما 

٢٠١ الطعامصاحت يا محيا ما 

٣٦٠ ستابعضه يشد كالمان للمؤمن الومجن 

٣٧٦،٣٧٤ ومجالهبثمسه ف ا ّسل ق بجاهي موس 
٢٨٢ رجل؛نكمثل واكث، الآء؛ءيرا مثل 
،.أآ،هأآ١٨٧ وراخمهمتوائم ؤ، الوُنين مثل 
٤٣١ ممرأربعة مثل الأمة عده مثل 

-٥٢٢ -





٦١ مدس ءس س
٩٢ ىذ ا زج الدنيا كرب س كربة لم معن رج من 

١٤٩ العليا*ي ف ا ة كللتكون هاتل مجن 
٢٢ شهيدتهو م دون ثل من 

\oy ملهغله كانا تل مجن 

٢٤ تليهل محاه فه ا جعل مه الآخرة كانت من 

٣١٦ حاجتهق يله ا كان أمحه حاجة ق كان من 

٣٦٧ لهظهر لا من على به قلعي ظهر نضل معه كان س
٢١٣ ودمهخزير لخم ل يده صغ فكأنما باكردفر لب من 
٣٧٢ هنميه بحدث ب و يغز ب ر مجان مجن 

٣٦٤ الدنياكرب من كربة مزمجن عن ممس من 

٦٨ رأٍع..خيرا عْتاء أحد أعطي ومجا ف، ١ بمبرم يتمر مجن 
٣٠٤ أمجكصالي نعم، 
٣٦١ نعتنها؟رنة بحد هل 

٣٧٤ مسجدك؟تدخل أن امحاهد خرج إذا ستطح هل 
١٠٦ بضعمائكم؟إلا ثضرون عل 

١٣٨٠١٣١ حديدمن خانما ولو المس به... ممدنها شيء من عل 

٤١. الاخرةل لكم وعي الدنيا ل لم ص
٣١٦ ايشرربع درهم مائي ؤا الرقأ وق 
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اكفحةرقم  اخديثطرف 

٣١٧ انمنرررالمم الأنهار طن ر*ءما 
٣١٠ كانت.,,إذا محاسنها ؤر الكم دتة ص وق 

٢٠٤ خانكص تخن ولا 
٩٦ ذا صل ق ثل رجلا أن لو محدء نمي والذي 

٣٦٦٨٦ أخيهعون ق البد دام ما البد عون ل ف وا 
٤٣٩ يشحولا يأكل الذي كمثل فتله حقه يضر مالأ يأخذ ومن 
٢٤٩ الكاترتيه يهوي جهم )، واد ويد 
١٩٠ ال١لمن أخد ا،لرء.ئ بال لا زمان الاس على يأتي 
٧. لخممزعة وجهه ل لص الشامة يوم يأتي 

وعمله,,,وأحله، رنته، كلمات،: أرع بكتمح، يؤمر 
٢١١ للت،,,أحب وإني ضعيفا، أراك إني ذر، أبا يا 
٧. خضرةحلرة اثال هدا إن حكيم، يا 

ryViW ثلاثةلأحد إلا نحل لا المألة إن مبمة يا 

١٢٩ نليتزر■عالياءة منكم ع امحتطا من الثساب، معشر يا 
ll^iTT^iT-Myo. يهنابملمم إذا خمس المهاجرين: معشر يا 

ا-ا تمدتنالماء معشر يا 

١٩ مجاللث،.,,من أدم ابن يا للئ، وهل مجال، مجال آدم: اين يتول 

٤٢١،٣٧ اتتان,,,ته وتشب آدم ابن يهرم 
U.،n؟ الغلياليد مجن خر العليا الد 
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دامآاي

بدونب؛روت، العرنة، دار ٩>، ١ ١ ت السيوطي، ء-دالرخمن الترآن، علوم ؤ لأنتان ا ■
0ر\ءة,تاريخ 

معودبن محي الأمام جامجعت محطاح عثمان، احمد الأصلاب، الشرمة ؤر الزواج عقد آثار 
ام. ٤٠١الأصلاب، 

التف,لوثمر بجرث،تلما عثرن امحتمع، ؤ( الاصلأم الاثممسادي التغئام تطيق ثر أ• 
—،٠١ ٣٩٦ّنان بالرياض، الإصلأمة صعود بن محي الأمام ؛ *١٠٠عنيته الذي الامحلامي 

.٣١٩٨١- -٤٠١ • ١ الجامعة مجعنابع 

عمرلف عيدا وتعليق تحقيق —، ٨٠٣١ سنة النوني النذر، بن إبرامم بن محمد الاجماع، 
.٣١ ٩٨٦-، ٠١ ٤٠٦الأول اللجعة الثقامة، الكب مجرمة افارودي، 
دعمال؛حث، هذا نال وند تلعجي، رواس محي د/ الاصلامجي، الفقه ل وآثارء الاحتراف 

.٣١ ٩٨٤-  ٤.٠١ ٤ الأملامجي، الاتصال لأبجاث المالي الركن 
—،٠٧٣٩ت الفارسي، بيان بن علي الدين علاء محان، ابن صحيح تقرب ل الاحان 

.٣١ ٩٨٨— -  ٤٠١ • ٨ الأول اللجعة بيروت، الرصالة، مجرمة الأرنروط، سعب تحقتث، 
محمدتحقتق م، ٣٧• صتة النوني الجماص، الرازي علي بن أحمد بكر أبو القرآن، أحكام 

م.١٩٨٥~ ام ٤ • ٥ لتان، ~ ؛؛روت المربي، التراث إحياء دار سحاوي، الصادق، 
محمدتحقيق  ٠٠ ٤٣ت المربي، بابن المروق لف همدا بن محي بكر أبو القرآن، أحكام 

ام ٩٨٨—  ٤٠١ ٠ ٨ الأول اللجعة الملهية، دارالكن-، عطا، عيدالقادر 
دار، ٠٥* ٤ توؤ، الجراسي، بالمحا المرونا اللجري، محمد بن الدين عماد القرآن، أحكام 
. ٣١٩٨٣- ٠١٤٠٣الأول اللجعة بيروت، الملمية، الكتمح 
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بيروتالأملاض، الكتب متشورات ١^٠٧^؛، الدين ناصر محمد ريدعها، الجنائز أحكام 
.٢١٩٦٩- ^ ١١٢٨٨الأول اتجعأ مشق، د- 

الحساة،مكنية دار منشورات -، ٠٢٠٦ت العاري، اسماعيل ين محو الغرد، الأدبر 
ام. ٩٨• لنان، — ب؛روت 

الكبالأيام' الدبس اصر نمحمد الميل، منار أحاديث محربح ؤا الغليل إرواء 
.٣١٩٧٩- ^١١ه ٩٩الأول اس الإملأس، 
تمدالُ، ين محمد ين ف مدا بن يومحخا عم ابر الأصحاب، مرنة ل الأتعاب 

تيمية،ابن منحة الناشر حجر، لاين الصحابة تمييز ق الاصابة مع مطوع -، ٠٤٦٣
.٢١٩٩١-- ٠١٤١١القاعرة، 

ترجمة/الردودي، الأعلى أبو اصرة، العوالنثلم الاصلأم ب؛ن الأملامجي الاثصاد س أ■ 
.٢١ ٩٦٧- - ٠١٣٨٧الثانة اللعأ الحداد، عاصم محي 

القلعةالماهرة، الشررق،، دار اه،  ٣٨٣ت لتوت، ثمحمود وشريعة، عقيدة لإصلأم ا ■

.٢١٩٩•- ٠١٤١•عشرة، المادمة 

رخمهحجر بابن العروق العقلاني، محل بن عالي بن احّ،- الصحابة، تمييز ل لإصابة ا ■
ب؛روت.العلمية، الكن-، دار .، ٠٨٥٢ت ، سا 

مجعلعة—، ١٠٧٥ ت الحورية، ثيم بابن العروق بكر، أبي بن محمد الونمن، علأم ا ■
الأول.*ل المعادة.ممصر، 

يعهراص، خليل عد وظ}أ• محنيي( ، ٢٠٢ ٤ ت سلام، بن القاسم مد ابر لأموال، ا ■
تاريخ.بدون تطر، / الأسلامجي التراث إحياء إدارة منة على 

النلربن محمد بن احن. الدين اصر نالأءتزال^، محن الكشاف تمنه مما لانتصاف ا -
~ة العرندار للزمحشري، الكشاف بحاشية وعر ه، ٦٨٣ت المالكي، الامكدري 

تاريخ.بدون يئروت، 
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تالجوزية، مم اين يالشمر الدمشمي، يكر أيي ين محي ف همدا أم النرائد، يدابع -
تارخ.يدون ايريي، الكتاب دار -، ١٠٧٥

التممنادي إمدار الطسار، محي لذ همدا د/ والتطسق، التظريأ ب؛ن الأصلاب النوك 
\ى٤ • ٨ يريدة، الأديي، 

الشعب،دار معناع •سمنا، إيرامم أخمد الموموهما، التاحسأ من الترآن آيات ويب ن" 
يالتاعرة.

موادد/ محمق -، ٠٧٣٣ت جماعة، ين الدين بدر الإسلام، أهل تديم الأحكام)، رير حت■ 
والشؤونالشرهمة الحاكم رناصة ، ٣١ ٩٨٧- - ٤٠١ • ٧ الثانة، الطعأ احمد، همدالعم 

تهلر.دولة الديتمة، 

تحمى، ٠٠٣٦ ت الأجري، الخسمح، بن محي يكر أبو واللام، والشطرنج الرد ريم حت' 
والإرشاد،والدهموة رالاضاء العلمان الحوت ادارات رئاصة إدريس، عمر صعيد محمد 

.٢١ ٩٨٢- اه .٤ ٢ الأول الطعة والترجمة، الطع إدارة 
جا،عةمجعلوهمات القرنان، نونان ين صاخ المرضية، الماحت ؤر الرضية كحتٍتات ا '

-.٤٠١ • • الثانٍة الطعة الإمام، 

باكستان،الإسلام، ترجمان إدارة إلي، نضل الإصلأس، الفته ل الربا س الوانية التدابئر 
.٣١٩٨٦-  ٠١i-nالأول الطعة 

أبيبضر العروق الكريم، القرآن مزايا إل السلم العتل إرشاد العود، أبي ممحر 
العريي،التراث اء إحيدار ، ١٠٩٠ ت العال، بن محي بن محمد العود أم العود، 
تاريخ.بدون ؛؛روت، 

الخمار،محي بن الأمن محمد بالقرآن، القرآن إيضاح ل اليان أضواء المنقيعلي، نمير 
٠٣١ ٩٦٧-  ٠١٣٨٦الدتي، ملجعة ، ٠١٣٩٣ت

العربي،المحاب دار ، ٠٧٤١الكلي، جزي بن أحمد بمن محل جزي، ابن مس؛ر 
م١٩٨٣٠م-١٤.٣
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نشرالخميدي، ف عدا بمن عدالعزيز د, السنت، كتب من ومروياته هماص ابن ممسئر ■
الرياض•المتكان، شركة ط مكة القرى، أم ءداُعة 

الهلعة-، ٤٠٧ ٠ ت الأندلسي، ح؛-ان بأبي الشه؛ر يومحف، محل اخيط، الحر سئر مم' 
.٢١ ٩٨٣- ٠١٤٠٣الفكر، دار الثانية، 
للنشر،ية النونالدار ، ٠١ ٣٩٣ت عاشور، بن الaل١٠ر محل والتنوير، التحرير نمير 

٢١٩٨٤.

أخمسيتحقيق/ ، ٠٢٧٦ت ثيية، بمن لم مبن ف عبئا محي أبر القرآن، غريب سم م' 
٠٢١ ٩٧٨—  ٠١ ٣٩٨ب؛روت، العلمية، الكتب دار صقر، 

دار، ٠١٣٣٢ت الئاسمي، الدين جال، محي التأويل(، )مامن السى القاسمي، تقم •
.٢١ ٩٧٨-  ٠١٣٩٨الثاية الهلعة بئروت، - الفكر 
دار، ٠٧٧٤ت الدمشقي، القرشي كير بن إسماعيل كتم، لابن العظم، القرآن تقسم 

بمنممل الشيخ والقرة الفاتحة مررني بمحقيهم، تام وتد ، ٢١ ٩٦٩—  ٠١٣٨٨المرنة، 
٠٢١ ٩٨٥-  ٤٠١ ٠ ٠ الأول اللجعة الكويت،، - الأرقم دار الوادض، عادي 

العلامةابن الدين تخر الرازي، محل الرازي، الفخر تمم الغي-،(، )مفاتح الك؛ير الشم 
— ٤٠١ • 0 التامة الهلمة الفكر، دار  ٠٠٦ ٤ محت، الري، .-، بمنهليالمشتهر الدين صياء 

٢١٩٨٠.

اصرنبن عبدالرحمن المنان، كلام م تق ijالرحمن الكريم يم العيي، تر تف
.٢١ ٩٨٧- ٠١٤٠٧بعتزة، الثتاؤر ًالح ابن ًالح مركز ، ٠١٣٧٦ت، العيي، 

تالقرطي، الأنماري أحمد بن محي ف ءيا.ا أبر الهران، لأحكام الجامع الترطي، تقسم 
١٢١ ٩٠٢-  ٠١٣٧٢الثانية اللجعة العربي، الكام، دار ، ٠٦٧١

المعروفغ،، يوّبن أحمد المكنون، الكتاب علوم ل المرن الا-ر الممح،، نفتر 
—٤٠١ ٠ ٦ الأول الهلعة دمشق، القلم، دار الخراٍل، ى احمد د/ تحقين، الخلي، ؛السممح، 

-٢١٩٨٦.
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ينمحمد النفر، علم من والدراية الرواية ئي ض الجامع اكدير نح الثركاتي، تقمر '
المكر.دار -، ٢٠١ ٠ • ت المت|اتي، الشوكا؛ي علي 

إباءدار —،  ٠١ ٣٨١^ت إبرامم، بن تف سيد القرآن، خللأل ق تف، ميد فر ت• 
تاريخ.يدرن الثانية، الطعة اليريية، الكتب 
أبواك-أويل، وجره ق الأناويل وعيون التنزيل حقاش عن الكشاف الزمحشري، تفر 

يدرنبيروت، العرنة، دار —، ٠٥٣٨ت الزمحشري، عمر بن محمود لله ا جار القاسم 

تارخ•
عهليةبن عيدالحق محي أبر العزيز، اب الكنتسير ي الوجيز اغرر ءْل؛ة، ابن نمير 

إضاهء-مبن س عبئا الفاروق، اارح-الي الأول(ت )الجزء تحقيق: ، ٠٥٤٢ت الأندلسي، 
إل٢ )الحزء الخابي، ادق صالشانعي محمد إبراهيم، السيد ء٠دالخل السيد الأنصاري، 

لذعدا ١(:  r-U)الجزء الشاتم، محمد عيدالعال، السيد الأنصاري، لذ عبدا ٦(: 
الخرم،دار مطعة عدالعال. السيد ١(: ١—٥ ٤ )الجزء عدالعال، السيد اري، الأنص

.٢١ ٩٩١- -  ٠١ ٢٤١ مة إل  ٠١٣٩٨الأول الطيعة تطر، الدوحة، 

الفراءعود مبن ين الحمحمد 1بر والتأويل، التفسير ق التزيل لر معا النوي، تفسير 
.٢١ ٩٨٥-  ٤٠١ • ٠ الفكر، دار 0ه ١ . ت النوي، 
الطعةالفكر، دار —، ٠٨٥٢ت قلاني، العحجر بن علي بن أحمد التهذيب، تهذب 
.٢١٩٨٤اه-٤٠٤الأول 
آه، ٩٧ت سورة، بن عيي بن محمد عيسى أبو الترمذي، سن وهو الصحح، الأ٠ع 
)الجزءعيداياتي نوال ومحي والجامى(، والثاني الأول )الجزء ساكر مد أخمد تحقيق 

الطيعةبيروت، الخمية، الكتب دار الرابع(، )الجزء الحوت يوسف وكال الثالث(، 
.٢١٩٨٧- ٠١٤٠٨الأول 
داراه،  ٢٥٢ت عابدين، بابن الشسه؛ر آمين محمد الختار، الدر على اختار رد حاثية 
.٢١٩٧٩-٠١٣٩٩الفكر، 
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انمامصهام بمن محي ين عدالرخمن المشع، زاد شرح الربع الروض حاشية "
ام..٤  ١٢الثانية الفة - ٠١١٢٩٢ت الحدي، 

العلعةالإمحلامي، الكتب زيد، أم بكر ٠^١*-، ١ ت المم، ابن عند والعزيرات لخدود ا ■
.٢١٩٨٣- ٠١t.rالأول

الطعاي؛روت، الجديدة، الأفاق دار الامكال، الخطب اكاويل، وغرة النزيل رة د■ 

.٢١٩٨١- -  ٤٠١ ٠ ١ الرابعة، 

الاعممام.دار همدايادي، محي صريع أم د/ الاصلأس، الفف ل والقرض لريا ا ■
العلمية،الكتة شاكر، محي أخمد نحئيق -، ٠٢• ٤ ت الشانم، إدريس بن محي لرمالة، ا ■

تاريخ.بدون ب؛روت، 

ابندار نشر العموش، سلامه علي بسام د/ تحقيق: \هص ت الجوزية، تيم ابن لروح، ا "
.٢١ ٩٨٦— - ٤٠١ • ٦ الأول الطعة الرياض، للشر، تيمية 

ةاكانيالطعة -، ٠٠١ ه ^،١ الهوتي، منمور تام، ابن حاشية مع الربع الروض 

بنعيدالعزيز د/ تحقيق —، ٠٦٢• ت القدمي، ندامة ابن المامحلر، وجنة الاءلر روضة 
سعودبن محي الأمام U،*،؛ نشر ، ٢١ ٩٧٩ام-  ٣٩٩اكانية الطعة العيد، عدالرخمن 
الاّلامية.

الدمثغي،بكر أبي بن محي ذ عيدا أبو الدين شمس العباد، خم هدي ل العال زاد 
الأرنروط،رعيدالمادر الأرنروٍل، شعيب تحقيق: —، ١٠٧٥ ت القيم، بابن المشهور 
.٢١ ٩٨٦—•- ٤٠١ > ٦ عشرة، اكالة الطعة الامحلامجي، المار مكتبة — الرّالة مرمة 
ححازي،محعلبعة —، ٠٩٧٤ت افنمي، الكي ححر ابن الكبار، اتزاف عن الزواجر 
.٠١٣٠٦— الماهرة 

النرة،المدينة التراث، دار مكبة ّالم، محي عئلية الكتاب، أيان ي والجراب الموال 
.٢١٩٨٧اى- ٤٠٨الأول الطبعة 
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محمدبن أخمد المكان أم مالك، الإمام مجدب إل السالك أترب ئى المغم الشرح "
-.٠١٣٩٢الُارف، دار ، ٠١٢•١ ت الدردير، 

بابنالعروق الكدري، اليوامي عدالواحد ين محمد الدين كمال، القدير، فع رح ض" 
.٧٢١٩١^- - ٠١٣٩٧الثانا الطعة النكر، دار -، ٠٦٨١ت العام، 

رئاسةنشروتوزيع اه، تاْ'الهوني، يونس منصورين الارادات،، منتهى رح ش- 
تاريخ.يدرن، والإفناء، العالمية اليحوث 

.٠١ ٢٩٢ممر، الكُى، الطعة ، ٠٣٩٣ت الجوهري،، حماد بن إسمامل لصحاح، ا- 
السامية،ط ، ٠٢ ٠٦ت الخاري،، إسماعيل بن محمد الياري(، فتح مع الخاري( حيح ص" 

تاريخ.بدون 

لدولالعربي الرمة مكتجا اكاشر ، ^١^٧١٠٠الدين ناصر محي ماجه، اين متن حيح ص■ 
.٣١ ٩٨٧-٠١٤.٨الثانية، الطعة الجائح، 

مكبالماشر الاّلأس، الكب الألماني، الدين اصر نمحمد داود، أبي متن حيح ص■ 
\م.٩٨٩-  ٤٠١ • ٩ الأول اللجعة الجلج، لدول العربي الرمحة 

الماثر:يحروت، الإملامي، الكن—-، الألماني، الدين ناصر محل الزمدي،، متن حتح ص' 
.٣١ ٩٨٨-  ٤٠١ • ٨ الأول الطعة الخلج، لدول العريي المّبجة مكتب 

ماكاثر: الإسلامي، الكب الألماني، الدين اصر نمحي المائي، متن حح ص• 
.٣١ ٩٨٨-  ٤٠١ • ٩ الأول الطعة الخلمج، لدول المربي المّ؛ءة 

الخمعةالأملامي، الكب الألماني، الل-ين اصر نمحمد وزيادتع، المغم الجاح حح ص■ 
م.١٩٨٨م-١٤اكاكة٨•

محقيق، ٦٠٢ ١ ت اليأمابرري، التث.يري الحجاج بن ملم الح؛ن أم مسلم، صحح 
ام. ٩٨٣-  ٤.٠١ ٣ دارالفكر، محمدتوادهمدالماتي، 

اللجعة، ٠٦٧٦المروي،، شرف بن يحيى زكريا أيد التوومح،، بشرح ملم بمحح 
،.١٩٣•-  ٠١٣٤٩الأول اللجعة يالأزمر، لنمرية 
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دارترزمع اكرصي، إيرامم ين ذ مدا ين إبرامم العارض، عدة شرح الغاثض الذب 
تاريخ.،ا>ون الأفتاء، 

ساعةالخاض،.رمر مارك ف همدا ر؛طالأ، )، .ثايداتي الأبمار" اول يا "فاعتروا 
الألكزوتا.

م،الملدار ج-مين، بن ف تمدا عبسن، بن ل حمباز، بن تمدالعزيز إملأب، محاوى 
.٣١٩٨٩-—٨٠١٤•الأول الطعة ب؛روت، 

تحمق-، ٠٨٠٢اإمئلأتي، حجر بن علي بن أخمد الخاري، صحح ثرح اياري ثتح 
تارخ.بدون لضة.ممر، الالهلعة باز، ين لذ همدا بن هماJالويز 

.٣١٩٩١—- ٠١٤١٢العثرون العلعة الرمالة، ة مرّالترصاوي، يوصف الزكاة، نقه 

مكتبتحتمق —، ١٠٨ ^١ ادي، أباكيروز يثوب بمن محل الدين بحد انحيهل، الناموس 
.٣١ ٩٨٧-٠١٤٠٧اكانا الهلعة الرّالة، موّة ل الواث 

يدرنالخياة، مكنة دار مثررات -، ٠٧٤٨ت الال.عي، محنمان بن أحمد بن محل اوتمائر، 
تارخ•
-٤٠١ ١ ١ الأول الهلعة لكشر، الوطن دار الطيار، مد ف همدا د/ أموالك؟ تزكي كف 

تالمري، الأزيني ُتئلرر بن مكرم بن محي الدين حمال، الفضل أبو العرب، ان لس
تاريخ.بدون صادر، دار -، ١٠٧١

-.٤٠١ ١ ٠ ، ١ ط دمشق، القلم، دار لم، ممجمطغى د/ الموضوعي، اكفسير ل احث من■ 
الفكردار —، ٠٤٨٣ت الرمحي، صهل أبي بن احمد بن محمد بكر أبو لسوط، ا •

.٣١٩٨٩م-١٤.٩

الربي،الكتاب دار ، ١٠٨• ٧ ت البمي، بكر أبي بن علي الموالي، ومنح الزوالد مع حب■ 
٠٣١ ٩٨٢—  ١٠١ ٤٠٢اكاكة، الهلعة بيررت، 

صنحتيخ، -، ٠٣٩٠اللغوي، زكريا بن نارس بن احمد ا-فن أبو اللغة، بحمل -
.٣١ ٩٨٦- -  ٤٠١ ٠ ٦ اكاتية الهلعة الرمالة، موسا ملطان، همدانحن 

-٠٣٤ -



—،٠٦٧٦ت اك-ووي، لرف ين الدين محي زكريا أم المراري، مهذب شرح امحوع 
تاريخ.دون بالغحالة، العالمة مكية نجٍب محي تحتيق 

تاسمبمن محي ين مدالرخمن وترمحب جمع -، ٠٧٢٨ت تمية، ابن ناوي بحوع 
الطبمأالرياض، مطايع مخي، ابمه واعدء .، ٠١٣٩٢ت الخيالي، الحدي العاصمي 

م.١٣٨١الأول 

الثامةالطيمة الرياض، طسة، دار ءيع_ين، بن صاخ بن ل. حمرمضان، شهر الس حب■ 

إماءلجتة نحبت، -، ٠٤٠٦ت حزم، بن ممد بن أحمد ين علي محل أم بالأثار، نحلي ا ■
تاريخ.بدون ب؛روت، الجديدة، الأنات، دار مشثررات الأناق، دار ل العربي التراث 

والشرالهياعة دار ّ—ملب، ف ا يتح نار عيالد/ الوضرعي، الشمم إل لدخل ا ■
ام. ٩٨٦-  ٤.٠١ ٦ الأول الهيعة الأملامية، 

الهلعةالرسالة، موسمة ان، مجرمحلمّ_عد معيد د. الإصلأم، ل الاتصالي للفكر دخل م" 
.٢١٩٨٦-  ٠١t.nالأول 

تالمح—ابدري، الخاكم ف عسدا بن - محمل ف أبوعدا اكبين، على تدرك ملا -
-٠١٤١١الأول ة العييالعلمية، الكتم، دار عطا، عدالتادر مصعلفى تحقيق ، ٠٤• ه 
•٢١٩٩.

الأولالطبعة الغكر، دار الدرويش، محي ف عدا ت: حبل، بن أحمد للإمام لمد، ا -
٢١٩٩١- ٠١٤١١.

الكرؤ،شسة أبي بن ي. محمبن ف عدا بكر أم والأثار، الأحاديث، ل الصنم، لكتاب ا- 
.٢١٩٨٩— ٠١٤٠٩الأول الطبعة التاج، دار ، ٠٢٣٠ت العيسي، 

تبالخهيابي، الشهور الخهياب، بن إبرامم بن محي بن حمد للخطايي، المن لر عا م- 
ينا،الحل■ دار —، ٠١٣٩١الأول الطيعة داود، أبي مش كثاب مع مطبوع ، ٠٣٨٨
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الفكر،دار —، ٠١ ١٢٨٨ت ءLJالام، ثواد محعد الكريم، الترأن لألفاظ ا،لفهرس انمعم 

تارخ.دون الثانية، الهلعة العرية، اللغة محع الوصيهل، العجم 
الخيال،عاصم محمد ترجمة الردودي،، الأعلى أم الامحلأم، ي وحليا الاتصال معضلان 

.٢١ ٩٦٧-  ٠١١٢٨٧الثانية الطعة 

—،٠٦٢• ت الندمحي، ندامة بن محل ين أحمد بن لذ عيدا محي أبو الدين موئق ال٠زني، 
القاهرة،للطاعة، هجر الحلو، محي اح وعيدالفتالتركي عبداتحن بن لف مدا محقيؤ، 
.٢١ ٩٩. - ، ٤٠١ ١ ١ محنة إل ام ٤ . ٦ الأول 1لءلأعة 

تالأصفهاني، بالراغب العروق محي بن الحض الكريم، القرآن غريب ق الفردان 
.٢١٩٦١-— ٠١٦٢٨١الحلي، ايايي ممْلفى ط كثلأم، ّجد محمد محنيهم، ، ٠٠• ٢ 

تالسمكي، خطاب محي محول داود، أبي الأمام محنن شرح الوررد العذب المنهل 
تاريخ.بدون العربي، التراث إحياء دار -، ٠١٦٢٥٢
المالكي،الغرتاُلي اللمحعي مومحى ين إبراعيم اسمحاقا أم الشريعة، أصول ق الموانقات 

ام. ١٢٩٥الثانية ط التجارية.ممر، الكبة ، ٠٠٧٩. ت 

-.٤٠١ • ٦ عتيهم،، بن صعد بن إسماعل النقدية، الكامحب ق الشرمة الوارد 
حلميمحتيؤ، ، ٠٤٢٩ت الغوادي،، ءلام_ بن تمدالةامِ مصور أبو رالتسوخ، اكاصخ 
-- ٤٠١ . ٧ الأول الطعة الأردن، - عمان المدوي،، دار ءLJاUدي(، أمعد كال 

٢١٩٨٧.

الناعي،عمر بن إبراعيم الحسن، أم الدين، برهان والسرر، الأيات ناصب ؤ، الدرر نظم 
.٢١٩٩٢- ٠١٤١١٢الثانية اللجعة بالقاهرة، الامحلأس المحاب دار ، ٠٨٨٥توؤ، 

-،٠٠٦ ٦ الأمر، ا؛ز، الجزري، محي بن، المارك الدين، بحد والأثر، الحديث غريب ؤ، النهاية 
ام. ١٢٨٢دارالفكر، الطاحي، محولمحي طاهرأحمدالزاوي، محقي،: 
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محسمضعات
الممحأرقم وع وضال

١القيمة 

٢١ رخمامحه المال د: التمهبم
١٣له الأنان وملكا المال 

١٢ الترآن ي المال خصائص 

.٤المال كب >ق الأول: اياب 
٤١المثروعة المال كب >ق الأول: القمل 

٤٦العمل عن المال لكب الكريم النرآن دعرة الأول؛ الحث 
٧٣معي يدون التملك اكاتي؛ الحث 

٧٤الادث طريق عن التعلملمث ~

١• ٧ الوصية طريق عن التملك ~

٢١ ١ والهدية الة طريق عن لتملك ا~ 

١٢٩الميال >يق عن لمك لتا- 

١٤٦والفيء الغنيمة طريق عن المال تملك القرآن إباحة ت الثالث المحث 
١٥٢الغنائم نسمة ~

١٦٤-الفيء 
١٧.الغلول -

١٧٤اغرمة المال ك_، طرق : الثالي الممل 
١٧٠إعله بجرب ورمحوله ف ا رائدان الربا الأول؛ الحث 

١٨٣الربا تحريم ق، -التدرج 
١٨٦والاثتمادية الاجتماعية الريا أصرار -

- ٥٣٨



الصمحآرقم الموضوع 
١ ٨٩والاخرْ الدمحا ؤ، الرا؛ي ةر؛ة ء~ 
١٩٠اربا س لتوبة ا~ 

١٩٨ثس الباس أمال أكل الثاني: الحث 
٢١٠الخكام إل بها والإدلاء الرشوة ت الثالث الحث 

٢٢ ١ الرشوة على المرمة الماسي ~
٢٢٦ف ا يه ياذن لر مما والمر والغش الرنة ارابع؛ المحث 

٢٢٧تحريمها من والحكة الرنة مريق -
٢٣.المارق عقوبة -

٢٣٨السارق توبة -

٢٤٣-الغش 

٢٥٧-المسر 

اثالإشاق اوجه اس: اياب 
الترأنؤر الأنفاق صفات ءهٍدت 

المثرومةل ١iاإنفاق اوجه الأول: الممل 
لهاالقرآن ونصية الزكاة الأول: الحث 

والديةمكة ين الزكاة رصية ي— 
ملماكان من عالي الزكاة رصية ق— 

الزكاةماح توبة ع— 
الزكاةومحمارف الزكوية لأموال ا~ 
الفهلركاة ز— 

وامحنمعالفرد على الزكاة ثار آ— 

-٥٣٩ -

٢٦٦

٢٦٧

٢٩١

٢٩٢

٢٩٧

٣•،

٣٠٥

٣١٢

٣٣٢

٣٣٦



اكفحاترقم >عالوض
٣٤٣

٣٤٩

٣٠٥

٣٦١

٣٦٢

مهاالقرآن وترغيب انمدتة الثاني؛ الحث 
الأقاربض لممتة ا- 

والأولادوالزوجة التفس على لنفتة ا~ 
اسلكقارات ا- 

يالذرلوقاء ا- 

٣٦٨ب الأنفاق على ال؛نرآن وحث ف ا سل ي الجهاد الثالث: الحث 
٣٨١ب ائال إنفاق أوجه الثاثي: الممل 

٣٨٢ف ا سل عن لكد الأنفاق الأول: الحث 
٣٩٠نه الأنفاق من القرآن وتحذير والرف النكر اكاني: الحث 
٤٠٥اغرمة اللذات )، الأنفاق الثالث: الحث 

وإنفاقائال كب على الجزاء ١كالثإ: اياب 
الشروعوالأنفاق الكب جزاء الأول: الممل 

الدثؤ الجزاء الأول: الحث 

الأخرةي الجزاء الثاني: الحث 
ا>مرالأنفاق الكسب جزاء الثاني: القمل 

الدنائ الجزاء الأول: الحث 
الأخرةؤ الجزاء الثاني: الحث 

ا-الاةا

الأعلامملحق 

٤١٦

٤٢•

٤٢١

٤٢٧

٤٣٥

٤٣٦

٤٤٩

٤٦٣

ه-



٤٨٣القه—ائس 
٤٨٤-مرسالآ؛ات 

٠١٣الأحاديث نهرس -

٥٢٦المرام "
٥٣٨الموضوعات -

 ٠—




