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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١١٤(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ارك على عبده ومصطفاه، سيدنا محمد وصلى اهللا وسلم وب،هللا الحمد
  .كثيراً

ِذين آمنُواْ َأنِفقُواْ ِمن طَيباِت ما كَسبتُم يا َأيها الَّ{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال الحافظ ابن كثير 
 واْ َأنلَماعواْ ِفيِه وتُم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن تُغِْمضلَسو تُنِفقُون واْ الْخَِبيثَ ِمنْهممالَ تَيِض واَألر ننَا لَكُم مجا َأخْرِممو

 ِميدح غَِني اللّه *ي طَانالشَّيِليمع اِسعو اللّهالً وفَضو نْهةً مغِْفركُم مِعدي اللّهشَاء وكُم ِبالْفَحرْأميو الْفَقْر كُمِعد 
) ٢٦٧-٢٦٥([} يؤِتي الِْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الِْحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيرا كَِثيرا وما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ اَأللْباِب* 

 من طيبات -بن عباسوالمراد به الصدقة هاهنا قاله ا-تعالى عباده المؤمنين باإلنفاق  يأمر" :]سورة البقرة
  .الزروع التي أنبتها لهم من األرضومن الثمار و،  األموال التي اكتسبوهاما رزقهم من

ه ئ عن التصدق برذالة المال ودنيونهاهم، أمرهم باإلنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه: قال ابن عباس
ِمنْه  {،أي تقصدوا الخبيث }والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ{ :ولهذا قال، فإن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً، وهو خبيثه

فاهللا أغنى عنه منكم فال تجعلوا ، عطيتموه ما أخذتموه إال أن تتغاضوا فيهأي لو ُأ} تُنِفقُون ولَستُم ِبآِخِذيِه
أي ال تعدلوا عن المال الحالل وتقصدوا إلى  }تُنِفقُونِمنْه  والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ{معناه : وقيل،  ما تكرهونهللا

  ."الحرام فتجعلوا نفقتكم منه

  :أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأنِفقُواْ ِمن طَيباِت { :فاق من اآلية في قوله سبحانهنختلف أهل التأويل في المراد باإلافقد 

المراد باإلنفاق هنا  إلى أن -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير فذهب  }ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَا لَكُم من اَألرِض
 }والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِفقُون{:  قال- وجلعز-هي أن اهللا ما ذهب إليه في اآلية وقرينة ، الصدقة

 بخالف الصدقة فالحث فيها على أطيب ، رديئاً كان أو جيداًومعلوم أن الزكاة إنما تخرج من أوساط المال
  .المال وأفضله

ستند من او ،في الزكاةنزلت اآلية وغيره إلى أن هذه  -رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري ذهب و
َأنِفقُواْ ِمن طَيباِت ما {:  فقوله، ذكر أصنافاً هي من األموال المخرجة في الزكاة-عز وجل-اآلية بأن اهللا 

تُمبِض{  يعني التجارات واألموال التي حصلتموها،}كَساَألر ننَا لَكُم مجا َأخْرِممالزروع والثمارهي }و  ،
اإلنفاق إذ ال دليل يخصص واحداً منهما، فيدخل في  ؛في الصدقة وفي الزكاةالذي يظهر أن اآلية عامة و

  .الجميع
 ،غير رديءاألموال ما كان من  وأيضاً، من طريق محرمالمقصود به الذي لم يتحصل الطيب من المكاسب و

 وإنما، الزكاةمنه خرج فإنه ال يعمد إلى الرديء في أو مختلطاًفاإلنسان في الزكاة إذا كان ماله من الطيب 
  .طيباتيصدق عليه أنه من الل يخرج من الوسط؛
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ألن بقية ؛ }طَيباِت ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَا لَكُم من اَألرِض{وذكر هذين الصنفين في اآلية دون سواهما 
. ه من األرضأو بواسطة كالبترول والذهب والفضة فإن أصلإما مباشرة ، ترجع إليها في النهايةاألصناف 

  يرى أن هذه في الزكاة،-رحمه اهللا-ابن جرير الطبري  }والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِفقُون{: وقوله سبحانه
فإذا قصد اإلنسان ، وأن هؤالء المستحقين للزكاة صار لهم حظ وحق ونصيب في هذا المال فهم فيه شركاء

 أعطى حصة الشريك من رديء كونهل ؛ون قد جار وتعدى وظلمؤالء المستحقين فإنه يكإعطاء الرديء له
  .المال

أي ال تعدلوا عن المال الحالل وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا " : آخر ذكره ابن كثير بقولهوفي اآلية معنى
   ."نفقتكم منه
 يغمض عينه فال يرى كأنه، التجاوزوالتغاضي : أصل اإلغماض بمعنى} ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه{: قوله سبحانه

على وجه االستحياء والمجاملة إذا أخذتموه إال هذا الشيء  اتأخذوكم لن أن: مرادهو، ههذا الشيء الذي يكره
الرديء من ينظر إلى  لإلنسان أنينبغي ال  ف- أحد المعاني المشهورة في اآليةهذا- وإال فإن نفوسكم ال تقبله

  .واهللا أعلم، هذا هو المرادره ويضمه إليه، منها فيحتكجيد الواألموال فيتصدق بها، 
، ف أهل التأويل في تأويل ذلكاختالينص على ف ،من جعل اآلية في الزكاة كابن جرير الطبريوعلى رأي 

ولستم بآخذي الرديء من غرمائكم في واجب حقوقكم قبلهم إال عن إغماض : معنى ذلك:  قال بعضهم:فيقول
  .منكم لهم في الواجب لكم عليهم

بسعر الجيد إال  -إذا اشتريتموه من أهله-ولستم بآخذي هذا الرديء الخبيث : معنى ذلك: وقال آخرون
  . واهللا أعلم،بإغماض منهم لكم في ثمنه

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ {:  في قول اهللا-رضي اهللا عنه- عن البراء بن عازب -رحمه اهللا-روى ابن جرير "
نزلت : قال، اآلية }ِت ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَا لَكُم من اَألرِض والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِفقُونَأنِفقُواْ ِمن طَيبا

كانت األنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين ، في األنصار
فيعمد الرجل منهم ،  فيأكل فقراء المهاجرين منه-لى اهللا عليه وسلمص-سطوانتين في مسجد رسول اهللا اُأل

والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ ِمنْه  {:فأنزل اهللا فيمن فعل ذلك، إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز
تُنِفقُون{".  

أورد عبارة  هافي آخر؛ ويحهذا سبب نزول غير صرو، نزلت هذه اآلية في األنصار:  قالفي أول الرواية
 المفسرون من مما يذكرههذا و، .. فيمن فعل ذلكفأنزل اهللا: على أن سبب النزول كان صريحاً عند قولهتدل 

قد يكون وأحياناً ،  في ذلكبعبارة غير صريحة وإن جاءت الرواية بها سبب النزول حقيقةالتي يقصد األمثلة 
  .التصريح وغير التصريحال يحكم له بالرفع؛ ألنه متردد بين ية، وبيل التفسير لآلمن قنزلت في كذا : قوله

 كنا أصحاب نخل فكان ، نزلت فينا معشر األنصار:قال -رضي اهللا عنه– عن البراء: أخرىوفي رواية 
 وكان أهل ، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد،الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته

 وكان ، البسر والتمر فيأكله فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من،ليس لهم طعامالصفة 
    وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل اهللا ، في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشفونناس ممن ال يرغب
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باِت ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَا لَكُم من اَألرِض والَ تَيممواْ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأنِفقُواْ ِمن طَي{ -تبارك تعالى-
هدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه  لو أن أحدكم ُأ: قال}الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِفقُون ولَستُم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه

يمكن أن تكون في الحديث أو و ١"أتي أحدنا بصالح ما عنده فكنا بعد ذلك ي: قال،إال على إغماض أو حياء
عن رسول اهللا جاء في بعض الروايات لو صحت و، معناهما واحدفيكون ، يعني على إغماض وحياء، عاطفة

ه الصدقة يأكل إن رب هذ((:  رأى عذقاً من الشيص قد علق في المسجد فقاله أن-صلى اهللا عليه وسلم-
  .٢))الحشف يوم القيامة

أصغر من ،  مسطح الجوانب،ضعيفاً مستطيالًخرج الثمر األقناء أو األكمام من النخيل إذا أبرت : الشيصو
  .حجمه المعروف

لو كان لكم على أحد : يقول، }ولَستُم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه{: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس"
 }ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه{: فذلك قوله: قال، حساب الجيد حتى تنقصوهحق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه ب

 ،رواه ابن أبي حاتم" قي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه وح؟فكيف ترضون لي ما ال ترضون ألنفسكم
  ."]رة آل عمرانسو) ٩٢([ }لَن تَنَالُواْ الِْبر حتَّى تُنِفقُواْ ِمما تُِحبون{: وهو قوله:  وزاد،وابن جرير

أو أن ذلك ، إما على قول ابن جرير في الزكاة الواجبة، هذا بناء على أنه ما كان على وجه االستحقاق
ال تتصدقوا بالرديء فلو كان ألحدكم حق قد لزم على غيره بشراكة أو : نه يقولإيضرب لهم به المثل بحيث 

  . من نفقاتكم هو الرديء-عز وجل-ال تجعلوا مال اهللا فأنتم أيضاً ، غيرها فأعطاه الرديء فإنه ال يقبل ذلك
وما ذاك إال ،  أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاأي وإن }واعلَمواْ َأن اللّه غَِني حِميد{: وقوله"

سورة ) ٣٧([ } التَّقْوى ِمنكُملَن ينَاَل اللَّه لُحومها ولَا ِدماُؤها ولَِكن ينَالُه{: ليساوي الغني الفقير كقوله
ال ينفد ما لديه فمن ، وهو واسع الفضل،  وجميع خلقه فقراء إليه،وهو غني عن جميع خلقه، ]الحـج

وسيجزيه بها ويضاعفها له ، واسع العطاء كريم جوادغني فليعلم أن اهللا ، تصدق بصدقة من كسب طيب
 المحمود في جميع أفعاله وأقواله :و الحميد أي وه،ومن يقرض غير عديم وال ظلوم، أضعافاً كثيرة

  ." وال رب سواه،وشرعه وقدره ال إله إال هو
 ،أي أنه مستحق للحمد: وحميد، غني عن صدقة هذا المتصدق بالرديء من المالويمكن أن يكون المعنى أنه 

  .-تبارك وتعالى-ف مقتضى حمده لايخفهذا ، ال يليق معه أن تجعل له الرديء من صدقاتكف

                                                
  ).٢٩٨٧(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٥/٢١٨) (٢٩٨٧( الترمذي برقم  رواه- 1
 يخرج أن النهي باب، الزكاة كتابفي ابن ماجه و ]١٦٠٨ – ٥٠٥ ص-١ج [الصدقة في الثمرة من يجوز ال ما باب، الزكاة كتاب في داود وأبأخرجه  2
إسـناده  ": ه على المـسند تعليقفي شعيب األرنؤوط وقال  ]٢٤٠٢٢ – ٢٣ ص-٦ج[مسند وأحمد في ال   ،]١٨٢١ – ٥٨٣ ص -١ج[ ماله شر الصدقة في

 مـن  أفضل وأوساطها الثمار بخير الصدقة إذ تطوعاً الصدقة كانت وإن الثمار من بالحشف صدقةال كراهية باب،  الزكاة كتابفي  ابن خزيمة   ، و "حسن
فـي  ابن حبان   ، و " صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد        ،إسناده حسن لغيره  ": قال األعظمي و ]٢٤٦٧ – ١٠٩ ص -٤ج[ بشرارها الصدقة
إسناده ": قال شعيب األرنؤوط  و [٦٧٧٤ – ١٧٧ ص -١٥ج[ والحوادث الفتن من أمته في ونيك عما -وسلم عليه اهللا صلى- إخباره باب ،التاريخ كتاب
 ]٩٩ – ٥٥ ص -١٨ج[المعجم الكبير   ، والطبراني في    )صحيح: تعليق الذهبي قي التلخيص   ( ]٣١٢٦ – ٣١٣ ص - ٢ج[ المستدركالحاكم في   و،  "حسن

وحـسنه   ]٧٣١٨ -١٣٦ ص -٤ج[ مالـه  شر من الصدقة يعطي أن من المال حبصا على يحرم ما باب ،الزكاة كتابفي الكبرى في السنن البيهقي و
  ].١٤١٩ – ٣٠٢ ص- ١ج[صحيح أبي داود األلباني في 
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) ٢٦٨([ }الشَّيطَان يِعدكُم الْفَقْر ويْأمركُم ِبالْفَحشَاء واللّه يِعدكُم مغِْفرةً منْه وفَضالً واللّه واِسع عِليم{ :وقوله"
إن ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  عن عبد اهللا بن مسعود قال روى ابن أبي حاتم]سورة البقرة

وأما لمة الملك فإيعاد ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، يطان لمة بابن آدم وللملك لمةللش
ومن وجد األخرى فليتعوذ من ، بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهللا فليحمد اهللا

 وهكذا ،٣))اآلية }لْفَحشَاء واللّه يِعدكُم مغِْفرةً منْه وفَضالًالشَّيطَان يِعدكُم الْفَقْر ويْأمركُم ِبا{:  ثم قرأ،الشيطان
 }الشَّيطَان يِعدكُم الْفَقْر{: ومعنى قوله تعالى، رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما جميعاً

 مع نهيه إياكم :أي }مركُم ِبالْفَحشَاءويْأ{،  يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيدكم فال تنفقوه في مرضات اهللا:أي
  ."ومخالفة الخالقحارم يأمركم بالمعاصي والمآثم والم، عن اإلنفاق خشية اإلمالق

باعتبار االقتران الذي اإليعاد بالفقر واألمر بالفحشاء من الشيطان  ،من أهل العلم من نظر إلى هذين األمرين
: قيل:  بالفحشاءويأمر، اج إليهيحتقلة المال، وبوادر االوبالفقر،  قيوهم المتصد، فالشيطان يرتبط مع المعنى

 وفيه ،هذا الموضع الزنا إال في كل فحشاء في القرآن يراد بها: وقيل، منعك من اإلنفاق ي والمعنى،البخل
  .نظر
ا  في بعض المواضع من كتبه نقل اإلجماع على أن الفحشاء المراد بها في هذ-رحمه اهللا-ابن القيم و

حمل اآلية على العموم عندما موضع آخر من كتبه قد نقضه في  فوهذا اإلجماع غير صحيح، ضع البخلالمو
ويدخل فيه البخل ،  خلق ذميم رديءكلو، بكل فاحش قبيحأي  }ويْأمركُم ِبالْفَحشَاء{: قوله سبحانه: فقال

  .نفاق، فالسياق قرينة تبين المرادباعتبار أن اآليات في اإل
كل ما وقد غلب إطالق استعمالها على الزنا، إال أن الصواب أن ، لذنب الكبير العظيمق على الفحشاء تطالو

  .فاحش البذيءواهللا يبغض ال، اًفحشاء وفاحشة وفاحشيسمى   من القول والفعلفحش
 أي في مقابلة }وفَضالً{، الفحشاءبأي في مقابلة ما أمركم الشيطان  }واللّه يِعدكُم مغِْفرةً منْه{: قال تعالى"

  .}واللّه واِسع عِليم{، ما خوفكم الشيطان من الفقر
يعني المعرفة بالقرآن ناسخه : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس }يؤِتي الِْحكْمةَ من يشَاء{: وقوله

  ." وأمثاله،وحالله وحرامه،  ومقدمه ومؤخره، ومحكمه ومتشابهه،ومنسوخه
 في كتابه المقاييس يرجعها -رحمه اهللا-إمام اللغة أحمد بن فارس و ،"حكم" أصل هذه اللفظة مادة :حكمةال

، -رحمه اهللا-وبعض أهل العلم يرجعها إلى أصلين كشيخ اإلسالم ابن تيمية ، إلى أصل واحد وهو المنع
فإذا جئت بأي لفظة فيها ، معنى أنها في جميع موارد االستعمال ترجع إلى هذا العها إلى المنع معناهفإرجا
ألنه يمنع أحد إنما سمي حاكماً؛ الحاكم حكمة فهي ترجع إلى المنع، ولذلك كشبه ذلك حاكم وما أويحكم وحكم 

؛ ألنها تمنعه حديد توضع على فم الفرس سميت حكمةالقطعة من الو، الخصمين من االعتداء على حق اآلخر
هذه اللفظة معاني إن كانت ووترجع إلى شيء واحد، هذه اللفظة تدور أصول هذا مما يؤكد أن ف، من االنفالت

  .متعددة

                                                
  ).٤٧٧٣(، وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٥/٢١٩) (٢٩٨٨( الترمذي برقم  رواه- 3



 ٥

 وهذا بمعنى وضع الشيء ،هي اإلصابة في القول والعمل: ليقف ،وقد تباينت أقوال العلماء في المراد بالحكمة
  .الحكمة تقتضي اجتماع األمرينو، في موضعه وإيقاعه في موقعه

من ألن  ه؛يضع الشيء في موضعو، يقتضي أن يعرف اإلنسان الحق كما هو ، وهذا هي الفقه في الدين:وقيل
، في فتواهغ ويزي، في دعوته ويحيد في رؤيته، ويضل، عنده علم وليس عنده فقه قد يخطئ في أحكامه

 مجرد معلومات يحفظها اإلنسانالمسألة  توليس، األمور ومآالت نظر إلى الواقعو الفتوى تحتاج إلى فقهو
  .ويلقيها

وقَتََل { :-عليه الصالة والسالم- عن داود -عز وجل-كما قال اهللا ، إنها النبوة في بعض المواضع: لقيو
ة مالملك والحكإن المراد ب: قال بعض المفسرين ]سورة البقرة) ٢٥١([ }داوود جالُوتَ وآتَاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ

يكون مسدداً في  ل، ويرشدههيسددالنبي من العلم والفهم ما يعطى  النبوة أنمن مسلمات و، في اآلية النبوة
  .بعبق من الوحيكام التي يبينها وفيما يأتي ويذر، وهذا ال يتأتي إال األح

المالحظ أن كل هذه المعاني وغير هذا، : العلم، وقيلالفهم و: فهم القرآن، وقيل: وقيلالعقل، : وقيل الحكمة
هي : يقالأن ن أوفاها في الداللة على المعنى ِملكن ،  من بعضها في المعنىريبةق في تفسير الحكمةالواردة 

منحة : النبوةو، النبوةوأوفر إذا قصد بالحكمة  أعظم وأجلمعنى وقد يراد بها ، لاإلصابة في القول والعم
هم واإلصابة في  التسديد والعلم والفقه والفمن آثارها،  ال ينال باالكتساب-عز وجل-فضل من اهللا ت و،إلهية

والحكمة ال ، ن له من الصواب والفهم والفقه بقدر ما أخذكاومن أخذ من ميراث النبوة واقتبس ، القول والعلم
  .حتى تكتمل للعبد شك أنها تحتاج إلى عقل

ال حسد إال في ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا : وروى اإلمام أحمد عن ابن مسعود قال"
 )٤()) ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي بها ويعلمها،رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته في الحق ،اثنتين

  ."هوهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماج
  . في الديناًفقهوآتاه اهللا علماً : بمعنى)) ورجل آتاه اهللا حكمة((: قوله

 وعقل يعي به بما ينتفع بالموعظة والتذكار إال من له لُو :أي }باِبوما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ اَأللْ{: وقوله"
  .الخطاب ومعنى الكالم

 ِإن تُبدواْ الصدقَاِت فَِنِعما  *وما َأنفَقْتُم من نَّفَقٍَة َأو نَذَرتُم من نَّذٍْر فَِإن اللّه يعلَمه وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍر{
و ِهيخَِبير لُونما تَعِبم اللّهو َئاِتكُمين سنكُم مع كَفِّريو لُّكُم رخَي واء فَها الْفُقَرتُْؤتُوها و٢٧٠([ }ِإن تُخْفُوه-
قات والمنذورات، له العاملون من الخيرات من النفيخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفع ]سورة البقرة) ٢٧١

وتوعد من ال ، هه ورجاء موعودهته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجوتضمن ذلك مجازا
سورة ) ٢٧٠([ }وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍر{: فقال، وكذب خبره وعبد معه غيرهبل خالف أمره ،  بطاعتهلميع

  ."هم من عذاب اهللا ونقمته أي يوم القيامة ينقذون]البقرة

                                                
 باب فضل من   –، ومسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها        )٢/٥١٠) (١٣٤٣(قه برقم    باب إنفاق المال في ح     – البخاري في كتاب الزكاة       رواه - 4

، )٢/١٤٠٧) (٤٢٠٨( ابن ماجـه بـرقم      رواه، و )١/٥٥٩) (٨١٦(برقم  علَّمها  يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها و             
  ).١/٣٨٥) (٣٦٥١( أحمد في مسنده برقم رواهو
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على عود ل وحمعلى الرغم من عودته على شيئين النفقة والنذر، وهذا موحداً في اآلية جاء مالضمير 
من عود  ذا النوعله و من النفقة والنذر،ما ذكرالمعنى أن اهللا يعلم إذ ،  ال اللفظعلى المعنىالمذكور الضمير 

زون الذَّهب والِْفضةَ والَِّذين يكِْن{:  في القرآن عديدة كقوله سبحانهأمثلةأكثر من شيء الضمير الموحد على 
سورة ) ١١([ }وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيها{: كقولهو ]سورة التوبة) ٣٤([ }والَ ينِفقُونَها ِفي سِبيِل اللِّه

وقد يثنى ، }بِريًئا{بهما : ليق ولم  ]نساءسورة ال) ١١٢([ }ومن يكِْسب خَِطيَئةً َأو ِإثْما ثُم يرِم ِبِه{:  وقوله]الجمعة
  .]سورة النساء) ١٣٥([ }ِإن يكُن غَِنيا َأو فَقَيرا فَاللّه َأولَى ِبِهما{: الضمير كقوله سبحانه

  ." أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي]سورة البقرة) ٢٧١([ }ِإن تُبدواْ الصدقَاِت فَِنِعما ِهي{ :وقوله"
وِإن تُخْفُوها وتُْؤتُوها الْفُقَراء {:  ألنه قال؛ التطوعصدقةفي اآلية  نفاق العلم على أن المراد باإلأهلعامة 

لُّكُم رخَي ويطلب فيها اإلظهار ألمورأنه  معلوم، ألن الزكاة وهذا القدر بهذا اإلطالق ال يقال في الزكاة، }فَه:  
  .واجبة أصالًكونها  -
 . فالجميع تلزمه الزكاة،بإخراجها  يتمدحأن اإلنسان ال -

 .يخرج الزكاةنره لم فالن :  يقال لئال؛دفع التهمة عنهل -

فيتداعى ، ، وركن من أركان اإلسالمإظهار لشعيرة من شعائر الدين من لما في إخراجها عالنية -
نسان وال يجترئ إ، منه أحدال يستوحش ، معروفاً في المجتمعخراجها أمراً إويكون ذلك، الناس إلى 

  .على تركها أو التنصل منها
 فيه داللة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ }ير لُّكُموِإن تُخْفُوها وتُْؤتُوها الْفُقَراء فَهو خَ{: وقوله"

فيكون أفضل من هذه ، ألنه أبعد عن الرياء إال أن يترتب على اإلظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به
والمسر بالقرآن ، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقال رسول اهللا ، الحيثية

  .٥))كالمسر بالصدقة
صلى -قال رسول اهللا : ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال، واألصل أن اإلسرار أفضل لهذه اآلية

 ، وشاب نشأ في عبادة اهللا، إمام عادل:هم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظلسبعة يظله((: -اهللا عليه وسلم
 ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه،ورجالن تحابا في اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه

إني أخاف اهللا رب :  ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال،ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه
  ."٦))حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينهورجل تصدق بصدقة فأخفاها ، العالمين
على الجهر مصلحة راجحة من اقتداء إال إذا ترتب أفضل لعموم األدلة، في الصدقات أن اإلسرار فاألصل 

ل صدقة الجهر من هذه الحيثية، فضتُفي هذه الحالة ف من باب التنافس في الخير،وتفانيهم في الصدقات الناس 
ر تمع، ...مار  مجتابي النِّ عراةٌمن مضر حفاةٌعامتهم  وفد -صلى اهللا عليه وسلم–ولذلك لما جاء إلى النبي 

                                                
، وصححه األلبـاني فـي صـحيح    )٥/٨٠) (٢٥٦١(، والنسائي برقم   )٥/١٨٠) (٢٩١٩(، والترمذي برقم    )١/٥١٠) (١٣٣٥(اود برقم    أبو د   رواه - 5

 ).٥٤١٦(وضعيف الجامع الصغير برقم 
) ١٠٣١( برقم    باب فضل إخفاء الصدقة    –، ومسلم في كتاب الزكاة      )٢/٥١٧) (١٣٥٧( باب الصدقة باليمين برقم      – البخاري في كتاب الزكاة     رواه - 6
)٢/٧١٥.(  
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 فصلى ، فأذن وأقام فدخل ثم خرج فأمر بالالً،ا رأى بهم من الفاقة لِم-صلى اهللا عليه وسلم–وجه رسول اهللا 
عجزت، ثم  بل قد ة كادت كفه تعجز عنهاروحث على الصدقة، فجاء رجل من األنصار بص... ثم خطب 

 الناس ظهرأن يفالمصلحة هنا كانت داعية إلى  ،٧القصة... جتمع كومين من طعام وثياب اتتابع الناس حتى 
 أو ،مثل لو أن اإلنسان أراد أن يصلح طريقاً أو يبني جسراًقد ال يتأتى معها السر، حاالت وهناك صدقاتهم، 

اإلخالص في الصدقة حتى تقبل عند اهللا استحضار لكن ال بد من فال بأس  سوى ذلك مما يحتاج إلى أعوان،
صلى اهللا عليه –، والنبي ]سورة البقرة) ٢٢٠([ }واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{: قال سبحانه -عز وجل–

  .٨))إنما األعمال بالنيات((:  يقول-وسلم
ما إذا كانت سراً يحصل لكم الخير في رفع قات وال سي أي بدل الصد}ويكَفِّر عنكُم من سيَئاِتكُم{: وقوله"

 أي ال يخفى عليه من ذلك شيء }واللّه ِبما تَعملُون خَِبير{: وقوله، الدرجات ويكفر عنكم السيئات
  ."وسيجزيكم عليه

العادة  نذكر في ونحن ال، قراءات متواترةجميعها و ،}ويكَفِّر{أيضاً  بالجزم توقرئ، بالرفع} ويكَفِّر{ تقرئ
ال يتأثر بها المعنى واحد والقراءات التي تكون بمعنى.  

 . وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهواهللا أعلم، وصلى اهللا

                                                
 ).٢/٧٠٤) (١٠١٧( باب الحث على الصدقة لو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار برقم – مسلم في كتاب الزكاة  رواه- 7
إنمـا  ((لفـظ  ، ومـسلم ب )١/٣) (١( برقم  -صلى اهللا عليه وسلم   – باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا          – البخاري في كتاب بدء الوحي        رواه - 8

) ١٩٠٧(، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال بـرقم  ))إنما األعمال بالنية(( -صلى اهللا عليه وسلم– باب قول – في كتاب اإلمارة  ))األعمال بالنية 
)٣/١٥١٥.( 


