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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تُم ِشقَاقَ بيِنِهما فَابعثُواْ حكَما من َأهِلِه وِإن ِخفْ{ : في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
ا ِإنمنَهيب فِِّق اللّهوا يالَحا ِإصِريدا ِإن يِلهَأه نا مكَمحاوا خَِبيرِليمع كَان سورة النساء) ٣٥([ } اللّه[.  

 من النفور كان إذا وهو :الثاني الحال ذكر ثم الزوجة، من والنشوز النفور كان إذا وهو :األول الحال ذكر
  .]سورة النساء) ٣٥([ }وِإن ِخفْتُم ِشقَاقَ بيِنِهما فَابعثُواْ حكَما من َأهِلِه وحكَما من َأهِلها{: تعالى فقال الزوجين

 الظالم ويمنع أمرهما في ينظر ثقة جنب إلى الحاكم أسكنهما الزوجين بين الشقاق وقع إذا: الفقهاء قالو
 الرجل قوم من وثقة المرأة أهل من ثقة الحاكم بعث خصومتهما وطالت أمرهما تفاقم فإن ،الظلم من منهما

 إلى الشارع فوتشو ،التوفيق أو التفريق من يريانه مما المصلحة فيه ما ويفعال أمرهما في ينظراف ليجتمعا
  .]سورة النساء) ٣٥([ }حا يوفِِّق اللّه بينَهماِإن يِريدا ِإصالَ{: قال ولهذا التوفيق؛

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
الحكم من الطرفين : ]سورة النساء) ٣٥([ }فَابعثُواْ حكَما من َأهِلِه وحكَما من َأهِلها{: -تبارك وتعالى-يقول ف

 مجرد وكيل عن كل وهوإنما  حاكماً  ليسفي حقيقة األمرمع أنه  حكماً، -هنا كما -عز وجل- اهللا سماه
 في حدود الوكالة ا عنهما فيتصرفا وكيلينيكوناً ف والرجل يوكل واحداًالمرأة توكل واحد فطرف من الطرفين،

به وما يطلب منه وما أشبه  على صاحهالمراد هو التفاوض وأن يسمع كل طرف من اآلخر ما يعيب كأن يكون
ل فيها، كأن تقول المرأة كِّ أنه يكون حكمه نافذاً في الحدود التي وذلك، دون أن يحكم فيكون حكمه نافذاً، أو

ا على االجتماع كذا وكذا وكذا، وأنا أريد كذا، وأعيب عليه كذا، وإن اتفقتم: اذهب واحضر وقل لهم: مثالً
أو إن كان ،  وإن كان المطلوب هو الفرقة فأنا غير موافقةأن تحكم بذلك،  فأنا موافقةووافق على الشروط

على  هأن توافق ليس من صالحياتك  يعنيتحكم بذلك ولن أقبل هذا الحكم،ن المطلوب هو الخلع فأنا ما أقبل أ
  . حتى يتم الفراقدي منه وأدفع ماالًأفتالخلع بحيث 
لحدود التي أنيطت بهما من قبل كل واحد من الزوجين، يحكمان في ا: بعض أهل العلم يقولالمقصود أن 

فَابعثُواْ {:  فقال سماهما بذلك-عز وجل-مان وحكمهما نافذ؛ ألن اهللا كَََبل هما ح: وبعض أهل العلم يقول
 وإذا ،ق هذان الحكمان على الفراق انتهىإذا اتف ففيجري حكمهما في حال االجتماع ]سورة النساء) ٣٥([ }حكَما

 وهذا ظاهر اآلية، والمسألة فيها خالف بين  فالحكم نافذ،فقا على الجمع بينهما أو أن تتنازل عن بعض الحقات
 يرى -رحمه اهللا-ومثل الحافظ ابن القيم ، ليست جديدة فمن بعدهم و-صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي 

وال يقتصر ،هذا يختار من قبل الرجلختار من قبل المرأة وأنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة؛ ألن هذا ي 



 ٢

 في كل ما من شأنه أن أمرهما على الحكم بل يحصل السماع والتفاوض والتشاور والتناصح وما أشبه هذا
  .يقرب ويجمع

ليه الحافظ إكما أشار -ظاهر اللفظ المتبادر  ]سورة النساء) ٣٥([ }ِإن يِريدا ِإصالَحا{ :-تبارك وتعالى-وقوله 
  . يوفق اهللا بينهماإن كان قصدهما اإلصالحأي  هنا أن ذلك يرجع إلى الحكمين، -رحمه اهللا-ابن كثير 

يرجع إلى  ]سورة النساء) ٣٥([ }ِإن يِريدا ِإصالَحا يوفِِّق اللّه بينَهما{:  قولهنإ: ومن أهل العلم من قال
  .لكن األول أقرب، واهللا أعلم، الزوجين

 رجالً يبعثوا أن -عز وجل- اهللا أمر: مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال
  .المرأة أهل من مثله ورجالً الرجل أهل من ٍاصالح

إلى رأي وحكمة، أما إذا أيضاً هذه المسألة تحتاج ح الدين وإنما أيضاً صالح الرأي؛ ألن يعني ليس فقط صال
يجتمع  ول إذنفائدةال فأن ينتصر لصاحبه بكل طريقة،  يريد متشنجومتعصب لصاحبه وهو جاء كل واحد 

يأتي  فالمقصود أنه ينبغي أن  عن كل واحد منازع،ينوب من أن  منازعة بدالًاحصل بينهمتلالزوج والزوجة 
   .إنسان عاقل ينظر ويسمع ويتكلم بإنصاف ويحكم بعدل

 كانت وإن النفقة على وقصروه امرأته عنه حجبوا المسيء هو الرجل كان فإن المسيء أيهما فينظران
  .النفقة ومنعوها زوجها على قصروها المسيئة هي المرأة

المرأة الناشز عن فع إلى الطاعة؛ ألن النشوز سبب إلسقاط النفقة، يمنعونها النفقة باعتبار أنها ناشز حتى ترج
 اإلساءة لكن يحفظ لها زوجها تسقط نفقتها، وإذا كان الرجل هو المسيء إليها منعت منه؛ لئال يوصل إليها

يلعب بها ويظلمها ويسيمها الخسف و الذل وهي ال تجد مخرجاً من تصرفاته  مع منعه من أن حقها من النفقة
  .ورعوناته

  .جائز فأمرهما يجمعا أو يفرقا أن على رأيهما اجتمع فإن 
 بحيث اختلفا أما إذا ،الحكمان إذا اتفق يعني" جائز فأمرهما يجمعا أو يفرقا أن على رأيهما اجتمع فإن: "قوله
 أرى أنها ،أنا ما أرى هذا :قال الثانيمندوب المرأة أو وكيل المرأة أنا أرى أنها تطلق منه بدون فسخ، وقال 

؛ ألنهما ينفذ حكمهما إجماعاًفي هذه الحال ال  ف، ألنها هي التي طلبت الطالقدي منهتتف يعني ،تطلق بفسخ
  .اختلفا في الحكم

ويمكن أن يكون ذلك ابتداء من ،  ونحوهالقاضي كأو نائبه الحاكم يضعهمام أن هذين الحكمين ومن المعلو
  .الرجل والمرأة
وما أشبه ذلك   ابن عم أخاً أوكأن يكون من ذويهايعني  ]سورة النساء) ٣٥([ } من َأهِلهاوحكَما{: وقوله تعالى
  .من قومها

 كره الذي يرث رضي الذي فإن أحدهما مات ثم ،اآلخر ذلك وكره الزوجين أحد فرضي يجمعا أن رأيا فإن
  .جرير وابن حاتم أبي ابن رواه، الراضي الكاره يرث وال

  .في المسألة هذا على قول ابن عباس
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 اآلخر، بقول عبرة فال قولهما اختلف إذا الحكمين أن على العلماء وأجمع: البر عبد بن عمر أبو الشيخ قال
 ثم ،التفرقة في قولهما ينفذ هل واختلفوا الزوجان، يوكلهما لم وإن الجمع في نافذ لهماقو أن على وأجمعوا

  .من غير توكيل أيضا فيها قولهما ينفذ أنه الجمهور عن ىحك
  .فيه خالف بين أهل العلما األمر وغيره من التفاصيل كله هذ" من غير توكيل أيضاًَ فيها قولهما ينفذ: "يقول

ه والَ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا وِبالْواِلديِن ِإحسانًا وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربى واعبدواْ اللّ{
 ِحبالَ ي اللّه ِإن انُكُمملَكَتْ َأيا ممِبيِل وِن السابنِب واِحِب ِبالجالصنُِب واِر الْجالْجاوخْتَاالً فَخُورم ن كَانم{ 

  .]سورة النساء) ٣٦([
 في خلقه على المتفضل المنعم الرازق الخالق هو فإنه له شريك ال وحده بعبادته -تبارك وتعالى- يأمر
النبي  قال كما مخلوقاته، من شيئاً به يشركوا وال يوحدوه أن منهم المستحق فهو والحاالت، اآلنات جميع

: قال ))؟العباد على اهللا حقُّ ما أتَدِري((: -رضي اهللا تعالى عنه- بن جبل لمعاذ -سلمصلى اهللا عليه و-
 إذا اِهللا علَى العباِد حقُّ ما أتَدري((: قال ثم ))شيئاً به يشِْركُوا وال يعبدوه أن((: قال، أعلم ورسوله اهللا

  .)١())يعذِّبهم أال ذلك؟ فَعلُوا
 ما وكثيراً ،الوجود إلى العدم من لخروجك سبباً جعلهما سبحانه اهللا فإن الوالدين ىإل باإلحسان أوصى ثم

كقوله الوالدين إلى واإلحسان عبادته بين سبحانه اهللا يقرن: }كياِلدِلوِلي و سورة لقمان) ١٤([ }َأِن اشْكُر[ 
  .]سورة اإلسراء) ٢٣([ }واِلديِن ِإحسانًاوقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه وِبالْ{ :وكقوله

 :الحديث في جاء كما والنساء الرجال من القرابات إلى اإلحسان الوالدين إلى اإلحسان على عطف ثم
  .)٢())وِصلَةٌ صدقَةٌ الرِحم ِذي وعلَى صدقَةٌ الِمسِكيِن علَى الصدقَةُ((
 عليهم، ينفق ومن بمصالحهم يقوم من فقدوا قد ألنهم وذلك ؛]سورة النساء) ٣٦([ }والْيتَامى{ : تعالىقال ثم

  .عليهم والحنو إليهم باإلحسان اهللا فأمر
 يقوم ما يجدون ال الذين الحاجات ذوي من المحاويج وهم ]سورة النساء) ٣٦([ }والْمساِكيِن{ :قال ثم

 الفقير على الكالم وسيأتي، ضرورتهم به وتزول مكفايته به تتم بما بمساعدتهمسبحانه  اهللا فأمر ،بكفايتهم
  .براءة سورة في والمسكين

أنه إذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير والعكس، لكن إذا ذكرا معاً كان للفقير معنى والمسكين  هو معروف كما
 وذكر ،ه األعظم ثم ما يلي فذكر الحقالحقوق، -عز وجل-اهللا ذكر على كل حال هنا في هذه اآلية ومعنى، 
، ألن ااألب واألم وكذلك الجد والجدة وإن علو ا وهمفي وجودك به من كان سبباً أن أحق الناس واإلحسان

 الجنب  القربى والجارا ذ والد، وذكر أيضاً من ألوان القرابات الجارأولئك جميعاً يقال لكل واحد منهما

                                     
باب الدليل على أن  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٣١٢ص  / ٥ج  ) (٥٩١٢ ( باب من أجاب بلبيك وسعديك     -االستئذان  أخرجه البخاري في كتاب      - 1

 ).٥٨ص  / ١ج ) (٣٠ (من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً
الصدقة علـى   - كتاب الزكاة والنسائي في) ٤٦ص  / ٣ج ) (٦٥٨ (باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة    -أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة       - 2

وصححه األلباني في المشكاة بـرقم  ) ٥٩١ص  / ١ج ) (١٨٤٤ (باب فضل الصدقة -وابن ماجه في كتاب الزكاة ) ٩٢ص  / ٥ج  ) (٢٥٨٢ (األقارب
)١٩٣٩.( 
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الجار  ثم الجار الذي بينك وبينه قرابةالً  فأوؤالء رتبهم بحسب األقوى في القرب،، وهالصاحب بالجنبو
هو الذي جمع بينك وبينه سبب والصاحب بالجنب  ثم لم يكن بينك وبينه قرابة،لدار الذي المجاور لك في ا

 ذلك، ونحو زميل في الدراسة أو زميل في العملمرافقة في السفر أو ك وغير مجاورة الدار غير القرابة
  .وجةويدخل فيه كل من تعاشره من ز

ه عارضاً كان ضعف سواء إلى اإلحسان من الضعفة في المجتمعالناس الذين يحتاجون  -جل وعال– ذكرثم 
ذين هم أولى  فهؤالء كلهم من الضعفاء ال، واليتامىالفقراء والمساكين ضعفه مستمراً ك أو كان،ابن السبيلك

  .باإلحسان
     عباٍس ابِن عن طَلْحةَ أبي بن علي قال ]سورة النساء) ٣٦([ }ِبوالْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنُ{ :وقوله

  .قرابة وبينه بينك الذي يعني ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر ِذي الْقُربى{ :-مارضي اهللا تعالى عنه-
هم كبير الذي اختاره جمع من المحققين ومنوهو ، هذا هو المتبادر" قرابة وبينه بينك الذي يعني": قوله

 القربى هو المسلم أو أنه مجرد اذ ن الجارإ: خالفاً لمن قال وهذا -رحمه اهللا-الطبري المفسرين ابن جرير 
  .القريب في الدار

    ومجاهد عكرمة عن روي وكذا، قرابة وبينه بينك ليس الذي ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر الْجنُِب{
  ..وقتادة حيان بن ومقاتل مأسل بن وزيد والضحاك مهران بن وميمون

) ٣٦([ }والْجاِر ِذي الْقُربى{ : في قولهمن قال والذي ليس بينك وبينه قرابة،أيضاً هو األقرب أنه الجار هذا و
  .اني والنصريفي اليهود هذه ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر الْجنُِب{ :ه الجار المسلم قالإن :]سورة النساء
هو البعيد في الدار؛ ألن  ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر الْجنُِب{: ي القريب في الدار قالاألولى ف: ومن قال

  .األبعد فهذا قد يكون جاراً مالصقاً لك فهو أولى من الجار ،تون قرباً وبعداًوالجيران يتفا
ومنهم  يسمع األذانمن : من يسمع اإلقامة ومنهم من يقول: منهم من يقول ف،والعلماء مختلفون في حد الجوار

الحي :  كما يقال،همالتي تجمعأهل المحلة الواحدة : وبعضهم يقولإلى أربعين بيتاً من كل ناحية، : من يقول
هي تدل على معنى كلي يتفاوت أفراده،  فعلى كل حال الجار كلمة ال يتساوى فيها األفرادأو نحو هذا، و

، ومثل هذا ليه وما أشبه ذلك ثم يكون جاراً لكنه أبعد منهفمنهم من يكون أقرب في الجوار كاللصيق والذي ي
 والعم ،هي كلمة تدل على معنى كلي لكن األفراد يتفاوتون، فاألخ ليس كالعم فيقال أيضاً في الرحم والقرابات

 ، فكل هؤالء من قراباتك،العم الذي هو أبعد منه، وما أشبه ذلكليس كابن العم، وابن العم المباشر ليس كابن 
باإلحسان إليهم وبصلتهم ولكنهم يتفاوتون في القرابة فكلما كان أقرب كلما كانت الصلة له آكد، أنت مأمور و

  .وهكذا
 وردت وقد، السفر في الرفيق يعني ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر الْجنُِب{: قوله في أيضاً مجاهد وقال

  .المستعان واهللا منها،بعضا  فنذكر بالجار، بالوصايا األحاديث
  أن يفسر-واهللا تعالى أعلم-واألحسن  -كما قال هنا– هو الرفيق في السفرالقول اآلخر هو أن الجار الجنب 

  .]سورة النساء) ٣٦([ }والصاِحِب ِبالجنِب{ : تعالىقوله الرفيق في السفرب
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صلى اهللا - اهللا رسول نأ -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر بن اهللا عبد عن أحمد اإلمامروى : األول الحديث
  .)٣(ينالصحيح في أخرجاه ))سيورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما((: قال -عليه وسلم

    اهللا رسول قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن اهللا عبد عن أحمد اإلمامروى : الثاني الحديث
 داود أبو وروى )٤())سيورثه أنه ظننت حتى اربالج يوصيني جبريل زال ما((: -صلى اهللا عليه وسلم-

  .الوجه هذا من غريب حسن: الترمذي قال ثم نحوه والترمذي
   النبي  عن -مارضي اهللا تعالى عنه- العاص بن عمرو بن اهللا عبد عنروى أحمد أيضاً  الثالث الحديث

 خيرهم اهللا عند الجيران يروخ لصاحبه خيرهم اهللا عند األصحاب خير((: قال أنه -صلى اهللا عليه وسلم-
  .)٥(غريب حسن حديث: وقال الترمذي ورواه ))لجاره

      اهللا رسول قال:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- األسود بن المقداد عن أحمد اإلمامروى : الرابع الحديث
 إلى حرام هوف ورسوله، اهللا مهحر حرام: قالوا ))الزنا؟ في تقولون ما((: ألصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-

 أن من عليه أيسر نسوة بعشر الرجل يزني ألن((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول: فقال. القيامة يوم
 ألن(( :قال. حرام فهي ورسوله اهللا حرمها: قالوا ))السرقة؟ في تقولون ما((: قال ))جاره بامرأة يزني

 في شاهد وله )٦(أحمد به تفرد ))جاره من يسرق أن من عليه أيسر أبيات عشرة من الرجل يسرق
 أن((: قال أعظم؟ الذنب أي اهللا، رسول يا: قلت -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن حديث من الصحيحين

 أن((: قال أي؟ ثم: قلت ))معك يطعم أن خشية ولدك تقتل أن((: قال أي؟ ثم: قلت ))خلقك وهو نداً هللا تجعل
  .)٧())جارك حليلة تزاني

صلى اهللا - اهللا رسول سألت أنها -ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة عن أحمد اإلمامروى  :خامسال الحديث
 ،)٨(البخاري ورواه ))باباً منك أقربهما إلى((: قال هدي؟ُأ أيهما فإلى جارين لي إن: "فقالت -عليه وسلم

  . وباهللا الثقة وعليه التكالنوسيأتي الكالم في سورة براءة،
 في أسير الحيلة ضعيف الرقيق ألن باألرقاء وصية ]سورة النساء) ٣٦([ }كَتْ َأيمانُكُموما ملَ{ : تعالىوقوله
: يقول الموت مرِض في أمته يوِصي جعل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن ثبت ولهذا، الناس أيدي

  .)٩(لسانه بها يِفيض ما حتى يرددها فجعل ))أيمانُكُم ملكتْ وما الصالةَ الصالةَ((

                                     
 باب الوصـية     - ة واآلداب البر والصل ومسلم في كتاب    ) ٢٢٣٩ص   / ٥ج  ) (٥٦٦٩ ( باب الوصاءة بالجار    -أخرجه البخاري في كتاب األدب       - 3

 ).٢٠٢٥ص  / ٤ج ) (٢٦٢٥ (بالجار واإلحسان إليه
 باب الوصـية     - البر والصلة واآلداب  ومسلم في كتاب    ) ٢٢٣٩ص   / ٥ج  ) (٥٦٦٩ ( باب الوصاءة بالجار    -أخرجه البخاري في كتاب األدب       - 4

كتاب والترمذي في ) ٥٠٤ص  / ٤ج ) (٥١٥٤ ( حق الجواريباب ف -دب وأبو داود في كتاب األ) ٢٠٢٥ص  / ٤ج ) (٢٦٢٥ (بالجار واإلحسان إليه  
 ).٣٣٢ص  / ٤ج ) (١٩٤٢ (ما جاء في حق الجوار باب -صلى اهللا عليه وسلم-البر والصلة عن رسول اهللا 

وأحمـد  ) ٣٣٣ص  / ٤ج ) (١٩٤٤ (ما جاء في حق الجـوار   باب-صلى اهللا عليه وسلم- البر والصلة عن رسول اهللا  أخرجه الترمذي في كتاب    - 5
 ).٤٩٨٧(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ٢٨٤ص  / ٢ج ) (٢٤٣٧(والدارمي ) ١٦٧ص  / ٢ج ) (٦٥٦٦(
 ).٦٥(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٨ص  / ٦ج ) (٢٣٩٠٥(أخرجه أحمد  - 6
باب كون الـشرك   -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٢٣٦ص   / ٥ج  ) (٥٦٥٥ (باب قتل الولد خشية أن يأكل معه       - أخرجه البخاري في كتاب األدب     - 7

 ).٩٠ص  / ١ج ) (٨٦ (أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده
 ).٩١٦ص  / ٢ج ) (٢٤٥٥ ( ؟ باب بمن يبدأ بالهدية-أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها  - 8



 ٦

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال :قال -رضي اهللا تعالى عنه- يكرب معد بن المقدام عن أحمد اإلمامروى و
 لك فهو زوجتك أطعمت وما صدقة، لك فهو ولدك أطعمت وما صدقة، لك فهو نفسك أطعمت ما((: -وسلم

  .حمد وهللا ال، وإسناده صحيحالنسائي ورواه )١٠())صدقه لك فهو خادمك أطعمت وما صدقة،
    قصد التقرب إلى اهللا اسان ولو لم يكن له فيه اإلناعلى أن من األعمال ما يؤجر عليهيستدل بهذا الحديث 

  .-عز وجل–
، ال: قال قوتهم؟ الرقيق أعطيت هل:  لهرمانهقَِل قال أنه -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن اهللا عبد وعن
 يملك عمن يحبس أن إثماً بالمرء كفى((: قال - عليه وسلمصلى اهللا- اهللا رسول فإن فأعطهم فانطلق: قال

  .)١١(مسلم رواه ))قوتهم
 أي ونحو ذلك،من نفقات اإلنسان المالية  نوئر شطلق ويراد بها من يدبت -فارسية– كلمة أعجمية رمانهالقَ

 يعمل في األصلي ف وهو اء المنافع،ر وقد يعمل في جلب وش،جورهم فيعطي العمال أو الخدم أيقوم عليهاأنه 
 وهكذا يقال لكل من يلي هذا ،ونه الماليةئ الذي يقوم على شهوأخص منر أمور الملك مثل وزير المالية تدبي

  . ونحوهالمحاسبكأن يتصرف في هذه األشياء ويصرف عليها  كأن يكون لك إنسان وكلته الجانب
 طعامه للمملوك(( :قال -وسلمصلى اهللا عليه - النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي وعن

  .)١٢(أيضاً مسلم رواه ))يطيق ما إال العمل من يكلف وال وكسوته
 هخادم كمأحد أتى إذا((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- أبي هريرة وعن

 أخرجاه ))وعالجه هحر ولي فإنه أكلتين أو أكلة أو لقمتين أو لقمة فليناوله معه يجلسه لم فإن بطعامه
  .)١٣(للبخاري ولفظه
 متكبراً معجباً ،نفسه في مختاالً: أي ]سورة النساء) ٣٦([ }ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا{ :وقوله
  .بغيض الناس وعند ،حقير اهللا عند وهو ،كبير نفسه في فهو ،منهم خير أنه يرى الناس على فخوراً

 يعد يعني }فَخُورا{ متكبرا يعني ]سورة النساء) ٣٦([ }ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً{ :قوله في دمجاه قال
 على هللا الشكر قليل وهو نعمه من اهللا أعطاه بما الناس على يفخر يعني،  تعالىاهللا يشكر ال وهو أعطي ما

  .ذلك
الخيالء مظهر من : إذا أردنا أن نفرق يمكن أن نقولبر، لكن ن الخيالء الكإ: يمكن أن يقاللتقريب المعنى 

، قال  ذلكمظاهر الكبر وأثر من آثاره يظهر بمشية اإلنسان وملبسه وحركاته وسكناته ومركبه وما أشبه

                                                                                                                        
 ).٥١٩ص  /١ج ) (١٦٢٥ (-صلى اهللا عليه وسلم-هللا  باب ما جاء في ذكر مرض رسول ا- أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - 9

ص  / ٥ج ) (٩١٨٥(والنسائي في السنن الكبرى ) ٤٢ص  / ١ج ) (٨٢(والبخاري في األدب المفرد ) ١٣١ص  / ٤ج ) (١٧٢١٨(أخرجه أحمد  - 10
 ).٤٥٢(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٣٧٦

 ).٦٩٢ص  / ٢ج ) (٩٩٦ (ل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمباب فض -أخرجه مسلم في كتاب الزكاة  - 11
 ).١٢٨٤ص  / ٣ج ) (١٦٦٢ (باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه -أخرجه مسلم في كتاب األيمان  - 12
 باب إطعام المملوك ممـا   -ومسلم في كتاب األيمان ) ٢٠٧٨ص  / ٥ج ) (٥١٤٤ (دم باب األكل مع الخا -أخرجه البخاري في كتاب األطعمة     - 13

 ).١٢٨٤ص  / ٣ج ) (١٦٦٣(يأكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه 
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ال أي  ]سورة اإلسراء) ٣٧([ }والَ تَمِش ِفي اَألرِض مرحا ِإنَّك لَن تَخِْرقَ اَألرض ولَن تَبلُغَ الِْجباَل طُوالً{ :تعالى
  .إن اهللا ال يحب من كان مختاالً فخوراً ،مشية هينة طيبةبل امِش  مختاالً متبختراً تمِش

  .فخوراً مختاالً وجدته إال كةلَالم سيئ تجد ال: قال الهروي رجاء أبي واقد بن اهللا عبد عن جرير ابنوروى 
 له غطرسة ت حصل اإلنسان الذي إذا حصل له غنىيعني، ةكَلْ الِم:ويمكن أن يقال "كةلَالم سيئ تجد ال: "يقول
يعاملهم وم، يمنعهم مما يجب لهويؤخر رواتبهم  وال يعطيهم حقوقهميظلم خدمه و هذاوسيء الملكة ، عوترفُّ
 إذا ملك أو تمكن فإنه ال يراعي  فهو،لعمال ومن األجراء وما أشبه ذلكيظلم من تحت يده من او ،ةظاظبف

يعني أنه مختاالً فخوراً،   بهذه المثابة إال وجدتهاًال تجد إنسان: واقد بن اهللا عبد فيه ، فمثل هذا يقولحقاً ألحد
ويضيع  فيحتقر الناس ويظلمهم وال يرى لهم حقاً ؛ما صدرت منه هذه األشياء إال بسبب هذا التعالي والترفع

يرى أنه  و ويتواضع ويرى أن هؤالء مثله-عز وجل- بخالف اإلنسان الذي يخاف من اهللا ،مالهم وال يبالي
ظلم ويؤخذ حقه وال يستطيع أن يدفع عن نفسهفي يوم من األيام قد يكون في محل واحد منهم في.  

 وال ]سورة النساء) ٣٦([ اآلية }وما ملَكَتْ َأيمانُكُم{ :وتال ،فخوراً مختاالً وجدته إال كةلَالم سيئ تجد ال: قال
  .]سورة مريم) ٣٢([ }وبرا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جبارا شَِقيا{ :وتال ،شقياً جباراً وجدته إال عاقاً
 ثم عقب بمعنى أن اهللا أوصى بهؤالء الذين تحت يدك ]سورة النساء) ٣٦([ }وما ملَكَتْ َأيمانُكُم{ :األول تالفي 

 فدل على أن الذي يظلم المماليك فإنه ،]سورة النساء) ٣٦([ }ن مخْتَاالً فَخُوراِإن اللّه الَ يِحب من كَا{: ذلك بقوله
  .-عز وجل-مختاالً ويكون كما وصف اهللا يكون 

يتجبر على  إذا كان أي أن اإلنسان ]سورة مريم) ٣٢([ }وبرا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جبارا شَِقيا{  : تالالثانيفي و
 الذي يتجبر على الناس  فإذا كانجباراً شقياً،فهذا أعظم الجبروت فمن كان بهذه المثابة فال تجده إال والديه 
يكفيه من الجبروت والشقاوة أنه يفعل ذلك لوالديه حتى اً فكيف بالذي يتجبر على الوالدين؟  شقياً جباريكون

  .كان يتبسم للناسإن و
 من اإلزار إسبال فإن اإلزار وإسبال إياك((: قال، أوصني اهللا، رسول يا قلت: قال يمجهلْب من رجل عنو

يحب ال اهللا وإن يلة،ِخالم ١٤())يلةِخالم(.  
 على عدم دخول اإلزار مفهوم لقب ال يحتج بهو ))اإلزار وإسبال إياك((: -صلى اهللا عليه وسلم– النبي يقول

  .السراويلولبشت يدخل فيه الثوب واغيره في الحكم بل 
؛ اإلسبال محرم بإطالق: فسر به األحاديث األخرى، فيقالتُ حكمالهذا )) يلةِخالم من اإلزار إسبال فإن((: قوله

يكون من أولئك  وإن قصد فذلك أعظم، ف أو لم يقصد ذلك قصد اإلنسان سواءألنه مظهر من مظاهر الخيالء
 إال  المنان الذي ال يعطي شيئاً، يوم القيامةثالثة ال يكلمهم اهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم– قال فيهم النبي الذين

                                     
وصـححه  ) ٣٧٧ص   / ٥ج  ) (٢٣٢٥٣(وأحمـد   ) ٩٨ص   / ٤ج  ) (٤٠٨٦ (باب ما جاء فى إسبال اإلزار      -أخرجه أبو داود في كتاب اللباس        - 14
 ).١٩١٨(لباني في المشكاة برقم األ



 ٨

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر ((:  وفي رواية)) والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر،ةمنَّ
  .هاقصديمن لم بين من قصد الخيالء وهذا هو الفرق بين و )١٥())إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم

المسألة ال شيء فيه، و: اإلسبال ما فيه شيء، والنووي يقول: يقول للناسمن على القنوات بدأ يظهر ولألسف 
 ،السنة أن تقص بل اللحية ال تترك إن : ويقولونملتحين مسبلين،التجدون عامة سسنة وذا خالفية، واصبروا ك

ترون هذا كما انتشر اصبروا قليالً وس:  ويقال،قدر المشط: هم يقولكفي قدر شعيرة، وبعضي: وبعضهم يقول
ير ما كان غ واليوم صار األمر إلى نها جائزةإ:  يقولاًأحد تكاد تسمع حيث كان في الماضي ال في الصور

  .عليه في الماضي
 بل واالستدالل بها بما يحقق وتحريفهافي وضع عجيب بسبب تأويل النصوص نا صرنا  أنلألسف: أقول

 اختالط فيهايقيمون جامعات وكليات جد اليوم في بعض البالد دعاة صاروا ن ولذلك الرغبات والشهوات،
 مسجد النبوي ما كان فيه حاجزالإن : ال يوجد دليل على تحريم االختالط ويقولون:  وإذا ناقشتهم قالوا،وتبرج

 من يقوم إن:  المختلطةع الدعويةيقولون عن المجامو،  التي بنيت فيه اليوم ما هي إال بدعةوهذه الحواجز
لم اجتمعوا على عمل صحيح وال إشكال في اجتماعهم طالما أنهم  و إسالميهمنشاط خوة وأخواتإ  همالنشاطب
  . وال شيء من ذلكجتمعوا على باطل وال رقصي

إنه عبارة عن مجرد موازنة : وتجد رفاعة الطهطاوي يوم إن جاء من فرنسا كان يقول عن الرقص الغربي
  إذا دعتك:ويقولعنه فكرة سيئة،   الناس أخذيالرقص الشرقي الذظيف وليس كفي الحركات وهو رقص ن

من الضروري جداً أن ترقص معها ألن هذا من أنماط السلوك والحياة امرأة للرقص معها ففي تلك البالد 
 : وأمثالهونحن نقول لهذا!!  مجرد موازنة حركاتعبارة عنفذلك هو رقص معها اوالكرم والضيافة عندهم، ف

  .! فماذا يبقى بعد ذلك؟موازنة حركاتإنما هو حتى الجماع 
}الَِّذين خَلُونبي ونرْأميو خِْل النَّاسِبالْب ونكْتُميا وم مآتَاه اللَّه ِلِه ِمننَا فَضتَدَأعو ا ِللْكَاِفِرينذَابِهينًا عم *

الَِّذينو نِْفقُوني مالَهوَأم ال النَّاِس ِرَئاءو ْؤِمنُونال ِباللَِّه يِم وواآلِخِر ِبالْي نمكُِن وي طَانالشَّي قَِرينًا لَه اءفَس 
) ٣٩ - ٣٧([ }عِليما ِبِهم اللَّه وكَان اللَّه رزقَهم ِمما وَأنْفَقُوا اآلِخِر والْيوِم ِباللَِّه آمنُوا لَو علَيِهم وماذَا * قَِرينًا

  .]سورة النساء
 إلى واإلحسان الوالدين بر من -به اهللا أمرهم فيما ينفقوها أن بأموالهم يبخلون الذيناماً ذ تعالى يقول

 ملكت وما السبيل وابن بالجنب والصاحب الجنب والجار القربى ذي والجار والمساكين واليتامى األقارب
صلى اهللا - اهللا رسول قال وقد ،أيضاً بالبخل الناس ويأمرون يهاف اهللا حق يدفعون وال -األرقاء من أيمانكم
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 أمرهم ،قبلكم كان من أهلك فإنه والشح إياكم(( :وقال )١٦())البخل؟ من أدوأ داء وأي((: -عليه وسلم
  .)١٧())ففجروا بالفجور وأمرهم فقطعوا بالقطيعة

فرق، فمن أهل العلم من بينهما ما لكن ن اختلف العلماء في حد كل واحد منهإ والشح أبلغ من البخل وأشد
البخل أن يبخل : أن يبخل بما في يده، والشح أن يتطلع إلى ما في أيدي اآلخرين، وبعضهم يقولالبخل : يقول

البخل هو الصفة : وبعضهم يقول، هاونحو مثل الزكاة -عز وجل-والشح أن يمنع حق اهللا ، على نفسه
ال شك أن الشح أشد من  وثر منها وينشأ عنها من سلوك لإلنسان،الموجودة في النفس، والشح هو ما يتأ

  .قد يكون اإلنسان بخيالً وأشد منه الشحيح ف،البخل
ى لإيرجع إما أن هذا  ]سورة النساء) ٣٧([ }الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل{ :-تبارك وتعالى-في قوله 

 وهؤالء هم ]سورة النساء) ٣٦([ }ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا{ :ا بحيث يكون السياق هكذقبله ما
الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون {: وعلى هذا يكون قوله ]سورة النساء) ٣٧([ }الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل{

:  أو قلنا منهبدلعلى أنه إنه منصوب : سواء قلنا  من المختال الفخوربدالً ] النساءسورة) ٣٧([ }النَّاس ِبالْبخِْل
هذا تحتمله ، فالذين يبخلون؟ هو فخوراً، من هومختاالً :  أي}مخْتَاالً{: يرجع إلى الضمير في قوله إنه مرفوع

هم  من ]سورة النساء) ٣٧- ٣٦([ }الَِّذين يبخَلُون *ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا{  لتكون هكذااآلية
  . هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ن هؤالء الذين ال يحبهم اهللاوالمختال

هم  و فيه صنفاً من الناس-عز وجل- يذم اهللا ،عني إنه معنى جديدهذا استئناف، ي: ومن أهل العلم من يقول
 الذين  يعني ويكون جواب هذا مقدر،،هذا غير المختال الفخور أي أن خل،الذين يبخلون ويأمرون الناس بالب

  .من الوعيد ذاـيبخلون ويأمرون الناس بالبخل لهم كذا وكذا وك
 أنه ال  أيال يحتاج إلى جواب مقدر، وهذا هو مزية هذا القولف "مختاالً فخوراً"إنه يرجع إلى : وإذا قلنا

  .لكن ظاهر السياق قد ال يدل عليه داللة ظاهرة واهللا تعالى أعلمر،  واألصل عدم التقدييحتاج إلى تقدير
 ]سورة النساء) ٣٧([ }الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل{:  قولهيكون األول نىفعلى المععلى كل حال و

تحدث عن طائفة جديدة مذمومة إنه استئناف فهو ي: إذا قلناعلى المعنى الثاني أي للمختال الفخور، واً تفسير
  . وترك الجواب؛ ألنه معلوم، واهللا أعلم،الذين يبخلون ويأمرون وهم من الناس

هذه الصفات : بعض العلماء كما يقول والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله
 بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من  يبخلون ويأمرون الناس فمن صفاتهم أنهم صفات اليهود،يمجتمعة ه

فون به  فال يعر-صلى اهللا عليه وسلم-العلم والشهادة بصحة ما جاء به محمد  هو فضله، والذي كتموه
-وهو الذي مال إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري -الناس، وال يظهرونه، ولهذا قال بعض أهل العلم 

 ال نعرف طائفة تتمدح بالبخلإننا : بقولهلبخل بالعلم واحتج لهذا  هنا هو ان البخل المرادإ: -رحمه اهللا
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 ).١٥٩٣ص  / ٤ج ) (٤١٢٢ ( باب قصة عمان والبحرين -رضي اهللا عنه في كتاب المغازي 
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هذا :  إال أنه يقالغضب فهو ال يقر على نفسه بهذه الصفة،ل ،أنت بخيل: قلت ألبخل الناسلو ه؛ ألنك وتظهر
 ذين يبخلونالفحقيقتهم، ال يقرون بها لكن هذه هي ليس بالزم هنا في اآلية، فاهللا ذكر صفتهم وإن كانوا 

لَا تُنِفقُوا { : حيث قالوا أيضاً في المنافقينموجودكذلك هو موجود في اليهود وويأمرون الناس بالبخل وصف 
 فإنهم يتفرقوا عنكمال تنفقوا عليهم حتى  يعني ]سورة المنافقون) ٧([ }علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا

ليكم حينما قاسمتموهم األموال فأمسكوا عنهم حتى يبحثوا عن بلد زاحموكم في أرضكم وفي بلدكم وتكاثروا ع
يلومهم وكان ن كلبك يأكلك، سم: غزوة المريسيع وحصل ما حصل قال عبد اهللا بن أبيت  ولما كان،أخرى

  أحللتموهم بالدكم وقاسمتموهم أموالكم، أما واهللا-يعني أنتم السبب في تقويتهم–م هذا ما فعلتم بأنفسك: يقولو
  .)١٨(لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم

 ال ،عليه اهللا لنعمة جحود فالبخيل ]سورة النساء) ٣٧([ }ويكْتُمون ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه{ : تعالىوقوله
ِإنسان ِلربِه ِإن الْ{ :تعالى قال كما وبذله إعطائه في وال ملبسه في وال أكلهم في ال ،تبين وال عليه تظهر
لَكَنُود *لَشَِهيد لَى ذَِلكع ِإنَّه{ وشمائله بحاله: أي ]سورة العاديات) ٧-٦([ }وِر لَشَِديدالْخَي بِلح ِإنَّه٨([ }و (

  .]سورة العاديات
وِإنَّه علَى * ِإنسان ِلربِه لَكَنُودِإن الْ{: من قوله ]سورة العاديات) ٧([ }وِإنَّه علَى ذَِلك لَشَِهيد{ :في قولهالضمير 

لَشَِهيد اهللا شهيد على هذا الوصف لإلنسان، إن : أييحتمل الرجوع إلى الرب  ]سورة العاديات) ٧-٦([ }ذَِلك
  .ويحتمل أن يرجع إلى اإلنسان نفسه

 ولذلك من طرق ،اإلنساننا راجع إلى الضمير ه ]سورة العاديات) ٨([ }وِإنَّه ِلحب الْخَيِر لَشَِديد{ :وقوله
: الترجيح في هذا أن األصل إذا دار الكالم بين اتحاد مرجع الضمائر وتفريقه فاألولى توحيد المرجع، فيقال

د، وإنه لحب الخير أي اإلنسان يهذا في اإلنسان، إن اإلنسان لربه لكنود، وإنه أي اإلنسان على ذلك لشه
  .سانكل ذلك في اإلن أي أن لشديد،

ِإن تَرك { : كما في قوله تعالىالماليعني  ]سورة العاديات) ٨([ }وِإنَّه ِلحب الْخَيِر لَشَِديد{: في قولهوحب الخير 
سورة ) ٢٠([ }وتُِحبون الْماَل حبا جما{ :كما قال تعالى ] سورة البقرة)١٨٠([ }ِللْواِلديِن والَْأقْرِبين خَيرا الْوِصيةُ
خرج اهللا لكم من بركات ن أكثر ما أخاف عليكم ما ي((: -صلى اهللا عليه وسلم-لما قال النبي  وفي الحديث

 تُليق رة حلوة وإن كل ما أنبت الربيعِضإن هذا المال خَ((: يأتي الخير بالشر؟ قال أو: رجل قال ))األرض
حطاًبِل أو يطاعة اهللا وطاعة رسوله هنا لخيربامقصود ليس الف )١٩(يث إلى آخر الحد))رِض إال آكلة الخَم.  

 وطاعة اهللا،  اإلنسان حب الخيراألصل في: لويق خرج في قناة من القنوات وقد أحد الناس سمعتولقد 
حينما يخرج أمام العالم ويتذكر  تسيطر عليه أحياناً بعض التصورات وبعض المشاعر اإلنسانالمشكلة أن ف

س حب الخير وحب األصل في النا :يقول ولذلك تجده ، ومسلمين وأعداءاً وكفاراًخيار وأاًأنه يخاطب أشرار
سورة ) ١٠٣([ }وما َأكْثَر النَّاِس ولَو حرصتَ ِبمْؤِمِنين{ : فاهللا يقول وهذا الكالم ليس صحيحاً أبداً،الفضيلة
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إن : القولف ]سورة األنعام) ١١٦([ }وك عن سِبيِل اللِّه يِضلُّوِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض{: ويقول ]يوسف
  .فادحكبير  هذا خطأ األصل في اإلنسان حب الخير

وَأعتَدنَا { :بقوله توعدهم ولهذا ]سورة النساء) ٣٧([ }ا آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِهويكْتُمون م{ :هاهنا وقال 
 ويكتمها عليه اهللا نعمة يستر فالبخيل ،والتغطية الستر هو والكفر ]سورة النساء) ٣٧([ }ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًا

  .عليه اهللا لنعم كافر فهو ويجحدها
 هذه السلف بعض حمل وقد )٢٠())عليه أثرها يظهر أن أحب عبد على نعمة أنعم إذا اهللا إن((: الحديث وفي
 وال ،ذلك وكتمانهم -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فةص من عندهم الذي ملْالِع بإظهار اليهود بخل على اآلية
 ذلك في داخالً بالعلم البخل كان وإن ،بالمال البخل في السياق أن والظاهر لذلك، محتملة اآلية أن شك

 :قوله وهي ،بعدها التي اآلية لكوكذ ،والضعفاء األقارب على اإلنفاق في الكالم سياق فإن األولى؛ بطريق
  .]سورة النساء) ٣٨([ }ِفقُون َأموالَهم ِرَئاء النَّاِسوالَِّذين ين{

   هما احتملت معنيين هنااآليةف هي من مزايا هذا التفسير، -رحمه اهللا-هذه الطريقة التي سلكها ابن كثير 
 حهذه طريقة من طرق الترجي أنه البخل بالمال بداللة السياق، وفرجح ابن كثير، بالمال والبخل بالعلمالبخل 

 لذلك  أحد هذه المعاني، السياق ما يدل على رجحانمعنيين فأكثر ويكون فيمحتملة ية وذلك أن تكون اآل
 إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين ها في-عز وجل-ذكر اهللا  التي قبلها  المال؛ ألن اآلية هناالمراد: قال

سان واإلنفاق والبذل حيمنعون هذا اإل يعني ]سورة النساء) ٣٧([ }الَِّذين يبخَلُون{: وابن السبيل إلى آخره، ثم قال
ِإن اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة وِإن تَك حسنَةً يضاِعفْها ويْؤِت ِمن لَّدنْه َأجرا { : قال بعد ذلكوما أشبه ذلك، ثم

قُون َأموالَهم ِرَئاء النَّاِس والَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم والَِّذين ينِف{ : ذلك وقال قبل]سورة النساء) ٤٠([ }عِظيما
 -تبارك وتعالى-ذكر المانعين وذكر الباذلين الذين يكون بذلهم لغير وجه اهللا هو ف ]سورة النساء) ٣٨([ }اآلِخِر
 وهو أيضاً ظاهر كالم ابن ،لهالمعنى أعم من هذا كإن كان في المال، وها اآلية في الوسط فدل على أنوهذه 

 بطريق ذلك في داخالً بالعلم البخل كان وإن بالمال البخل في السياق أن والظاهر " :سبق وقالكثير كما 
وهذه من فضائل العلم ، ببذله واإلنفاق منه  كثرةيزيد بل إنه ،ئاً فبذل العلم ال يخسر اإلنسان منه شي"األولى
يبخلون ويأمرون الناس  فهم  كاليهودقد يجتمع هذا في الطائفة الواحدةو ،يعاً المال، فاآلية تشمل هذا جمعلى

 وقد يكتمون ما آتاهم اهللا من فضله من العطاء واإلنعام ،بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله من العلم
 اآلخر  في طائفة والبعضفي شخص، وقد يوجد بعضههذا وقد يوجد ، هواإلفضال في دنياهم من المال وغير

  .في طائفة أخرى
  وتجد،لى الناس إ وبكل نفع متعد يبخلون بالعلمها في أناسقد تجدمة مذموالوصاف األهذه والمقصود أن 

أقرأ عليك القرآن، أن أريد :  له قلتَ فإذا شيئاً إال بشيء،مال يعلِّ وصدر منه فائدة تال يمكن أنالواحد منهم 
 التعامل مع أجيد: ما الذي تجيده؟ فإن قلت مثالًو:  قال لك، مال ليس لدي:وإذا قلتكم تدفع؟ و: قال

تعلمني القيادة، أو توصلني إلى عملي أو  أو على أن تعلمني الكمبيوتر، على أن ،إذن اقرأ:  قال لكالكمبيوتر،
                                     

) ٢٣٥ص  / ١٢ج ) (٥٤١٧(وابن حبـان   ) ٧٥ص   / ٤ج  ) (٣٦٥٣(وفي األوسط   ) ١٣٥ص   / ١٨ج  ) (١٤٩٩١(أخرجه الطبراني في الكبير      - 20
 ).١٧١٢(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 
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قد يبخل ه إلى درجة أن،  شيئاً إال بمقابلوايبذل أن يمكن ال هؤالء الذين يبخلونفالمقصود أن مثل نحو هذا، 
  !. من أجل غيرك؟تجهد نفسكماذا أنت ل: يقول في يبذلذعلى ال وربما أنكر عليك حتى بالفتوى،
عنده  كان  وإذا،يخرجهاأن بحيث إذا وجد المعلومة ال يمكن ة فيه الروح متأصل هكون هذومن الناس من ت

لع عليها أحد ولو كان من  يطّوالشيئاً، وال يدري عنها أحد  ربما ال تراها الشمس مخطوطات تنفع الناس
  .أخص الناس

 فإنك  في كالمه بعض النفائس التي حصلها بالتعب وجرد المطوالتتوجدومن الناس من إذا اضطر فكتب و
نقلتها من : ال يعزوها إلى المصادر؛ لئال يوقف على مكانها بحيث إذا نقلها أحد أو استفاد منها يقولتجده 

ويكْتُمون ما آتَاهم اللّه ِمن { : وصوره أراده اهللا بقولهفهذا من ألوان البخل  هو،من كتابه أي الكتاب الفالني،
يكتم  كأن يكون غنياً ف، بها على اإلنسان-عز وجل-ي ينعم اهللا تجحود النعم ال ومنه ]سورة النساء) ٣٧([ }فَضِلِه

هذا اإلنسان في عافية في بدنه ويظهر ، وقد يكون ؟عندي شيءليس محتاج، أما  وأنا فقير: ذلك وربما يقول
، ومن أبسط األمثلة التي تتكرر دائماً حال يكتم ذلك ويجحدهخالف ذلك، وقد يكون في نعمة من النعم و
إذا خرج من االختبار الطالب الذي ال يجارى وال يبارى تجد  الطالب في المدارس والجامعات واالختبارات،

حصل على درجة ون لحاله ثم يتبين أنه قُّ ويِر فيرثي له أضعف الطالبأنه لم يحسن اإلجابةيشتكي يولول و
،  هذا جحود لنعمة اهللا وما علم أنالدكتوراه، إلى أن تخرج من ةبتدائيالاألولى االسنة ذا ديدنه من كوهكاملة 

جحد ا أن ي أم،ليسكتعين فخاف من الين افإذا ك ]سورة الضحى) ١١([ }وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ{ :واهللا يقول
  . ويكذب فهذا ال يجوز-عز وجل-نعمة اهللا 

 سطراً في األخير ال أبِق: يقولكتابة الرسائل الجامعية مثالً ففي يتواصى ومن أمثلة ذلك أنك تجد بعضهم 
 شتغل علىاترك آخر سطر وأوصيك ب فبعملية التحقيق قبل البدء  المخطوطييضتب من  ال بد وبما أنهتكتبه،

 ت مضوقد اهللا إلى اآلن ما انتهيت من تبييض المخطوط،و: ك فقل لهكملها تحقيقاً وكل من سألأالرسالة و
 بهذا أن يريد لكنه ثالث سنوات، وليس شهرينيمكن أن يتم خالل تبييض المخطوط  ثالث سنوات، وعليه

  .مد هللا على ما يسر والح وعافيةخيرفي  أنا : قلداعي لمثل هذا الكالم،ال : ، فأقوليدفع العين
 ذكرفإنه  ]سورة النساء) ٣٨([ }والَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِرَئاء النَّاِس{ :قوله وهي بعدها التي اآلية لكوكذ

 مدحواي وأن السمعة بإعطائهم يقصدون نالذي المرائين الباذلين ذكر ثم البخالء، وهم المذمومين الممسكين
: وهم النار، بهم رتسج من أول هم الذين الثالثة فيه الذي حديثال وفي اهللا، وجه بذلك يريدون وال بالكرم،
 إال فيه ينفق أن تحب شيء من تركت ما: المال صاحب يقول(( بأعمالهم ونءالمرا والمنفق والغازي العالم
 الدنيا في ءكجزا أخذت فقد: أي، قيل فقد جواد: يقال أن أردت إنما كذبت؛: اهللا فيقول، سبيلك في أنفقت
 ]سورة النساء) ٣٨([ اآلية }والَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر{ : تعالىقال ولهذا )٢١())بفعلك أردت الذي وهو
 لهم لسو فإنه الشيطان وجهها على الطاعة فعل عن وعدولهم القبيح هذا صنيعهم على حملهم إنما: أي

  .]سورة النساء) ٣٨([ }ومن يكُِن الشَّيطَان لَه قَِرينًا فَساء ِقِرينًا{ لقبائحا لهم فحسن وقارنهم لهم وأملى
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 ١٣

 ]سورة النساء) ٣٩([ اآلية }وماذَا علَيِهم لَو آمنُواْ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وَأنفَقُواْ ِمما رزقَهم اللّه{ :تعالى قال مث
 واإليمان اإلخالص إلى الرياء عن وعدلُوا الحميدة الطريق وسلكوااهللا يضرهم لو آمنوا ب شيء وأي: أي

 اهللا يحبها التي الوجوه في اهللا رزقهم مما وأنفقوا ،عمالً أحسن لمن اآلخرة الدار في موعوده ورجاء باهللا
  .؟ويرضاها

 بمن وعليم ،والفاسدة الصالحة بنياتهم عليم وهو :أي ]سورة النساء) ٣٩([ }وكَان اللّه ِبِهم عِليما{ :وقوله
 الخذالن يستحق وبمن ،عنه به يرضى صالح لعمل ضهويقي رشده ويلهمه فيوفقه منهم التوفيق يستحق
 باهللا عياذاً ،واآلخرة الدنيا في وخَِسر خاب فقد بابه عن طُِرد من الذي اإللهي األعظمالجناب  عن والطرد

  .ذلك من


