
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(سورة اإلسراء 
  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،ينا محمد وصلى اهللا وسلم وبارك على نب،الحمد هللا رب العالمين
يِل والَ ربى حقَّه والِْمسِكين وابن السِبوآِت ذَا الْقُ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

وِإما تُعِرضن عنْهم ابِتغَاء *  الشَّيطَان ِلربِه كَفُوراِإن الْمبذِِّرين كَانُواْ ِإخْوان الشَّياِطيِن وكَان  * تُبذِّر تَبِذيرا
  .])٢٨-٢٦(: سورة اإلسراء[}هم قَوالً ميسورارحمٍة من ربك تَرجوها فَقُل لَّ

 ثم ،أمك وأباك(( وفي الحديث ، عطف بذكر اإلحسان إلى القرابة وصلة األرحام،لما ذكر تعالى بر الوالدين
من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ (( : وفي الحديث،٢))ثم األقرب فاألقرب(( : وفي رواية.١))أدناك أدناك
  .٣)) فليصل رحمهله في أجله

 بل يكون وسطاً كما قال في اآلية ، نهى عن اإلسراف فيه، لما أمر باإلنفاق}والَ تُبذِّر تَبِذيرا{ :وقوله
 ثم قال منفراً عن التبذير ، اآلية])٦٧ (:سورة الفرقان[} م يسِرفُوا ولَم يقْتُرواوالَِّذين ِإذَا َأنفَقُوا لَ{ :األخرى

رضي اهللا تعالى - قال ابن مسعود.  أي أشباههم في ذلك:}ن الْمبذِِّرين كَانُواْ ِإخْوان الشَّياِطيِنِإ{: والسرف
لو أنفق :  وقال مجاهد،-مارضي اهللا تعالى عنه-  وكذا قال ابن عباس،التبذير اإلنفاق في غير حق: -عنه

 النفقة :التبذير: وقال قتادة.  غير حق كان مبذراًا فيد ولو أنفق م،إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً
  . والفساد، وفي غير الحق،في معصية اهللا تعالى
   أتى رجل من بني تميم إلى رسول اهللا:  أنه قال-رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك وروى اإلمام أحمد 

 فأخبرني كيف ،رةاض وذو أهل وولد وح،يا رسول اهللا إني ذو مال كثير:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-
 فإنها ،تخرج الزكاة من مالك إن كان((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،؟ وكيف أصنع،أنفق

 : قال،يا رسول اهللا أقلل لي:  فقال)) وتعرف حق السائل والجار والمسكين، وتصل أقرباءك،طهرة تطهرك
 إذا أديت الزكاة ،حسبي يا رسول اهللا:  فقال}لسِبيِل والَ تُبذِّر تَبِذيراوآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين وابن ا{

                                                
 قال رجل يا رسـول      :بلفظ) ٢٥٤٨: (برقم: كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به        ) ٤/١٩٧٤( : صحيح مسلم  -١

  )).أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك(( : قال؟اهللا من أحق الناس بحسن الصحبة
  ).٥١٣٩: (برقم :باب في بر الوالدين) ٤/٣٣٦( :سنن أبي داود -٢
 صـلة  بـاب ) ٤/١٩٨٢: (ومـسلم ) ٥٦٤٠: (برقم: سط له في الرزق ِبصلة الرحم   باب من ب  ) ٥/٢٢٣٢( : صحيح البخاري  -٣

وينسأ له في أجله فليتق اهللا وليصل       : ((، وعند ابن حبان   ))وينسأ له في أثره   : ((وفيهما ).٢٥٥٧: (برقم: الرحم وتحريم قطيعتها  
ذكر البيان بأن طيب العيش في األمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه إنمـا     ) ٢/١٨١(صحيح ابن حبان    : انظر)) رحمه

  ).٤٣٩: (برقم: يكون ذلك إذا قرنه بتقوى اهللا
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نعم إذا أديتها ((: -صلى اهللا عليه وسلم-؟ فقال رسول اهللا د برئت منها إلى اهللا وإلى رسولهإلى رسولك فق
  .)) وإثمها على من بدلها، ولك أجرها،إلى رسولي فقد برئت منها

 ، أي في التبذير والسفه وترك طاعة اهللا وارتكاب معصيته:}بذِِّرين كَانُواْ ِإخْوان الشَّياِطيِنِإن الْم{: وقوله
 بل أقبل ،يعمل بطاعته  ولم، ألنه أنكر نعمة اهللا عليه؛ أي جحوداً:}وكَان الشَّيطَان ِلربِه كَفُورا{ :ولهذا قال

 أي إذا سألك أقاربك ، اآلية}ِرضن عنْهم ابِتغَاء رحمٍة من ربكوِإما تُع{: وقوله. على معصيته ومخالفته
هم د أي ِع:}فَقُل لَّهم قَوالً ميسورا{أعرضت عنهم لفقد النفقة  و وليس عندك شيء،ومن أمرناك بإعطائهم

 }فَقُل لَّهم قَوالً ميسورا{: هر قولَس هكذا فَ، إذا جاء رزق اهللا فسنصلكم إن شاء اهللا،وعداً بسهولة ولين
  . مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد:بالوعد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

رحمه - ما ذكره الحافظ ابن كثير }وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين وابن السِبيِل{: -تبارك وتعالى-فقوله 
لما أمر باإلنفاق نهى عن :  قال}والَ تُبذِّر تَبِذيرا{:  ثم بعده في قولهلما ذكر تعالى بر الوالدين:  قال-اهللا

  . وجه االرتباط بين اآلية وما قبلها، هذا كله مما يقال له المناسبة بين اآليات،إلى آخره. اإلسراف
}آِت ذَا الْقُروِكينالِْمسو قَّهى حالمتبادر إلى الذهن وهو الذي عليه الجمهور أن المقصود قرابة اإلنسان}ب ، 

هما سبب ؛ ألن-عز وجل-ن هو الحق الذي يأتي بعد حق اهللا  فإن حق الوالدي،من يرتبطون معه بالقرابة
من فروع الوالدين وهم اإلخوة  ، ثم بعد ذلك من يرتبط بهم من طريق الوالدين، وهما أصله،وجود اإلنسان

 ،}وآِت ذَا الْقُربى حقَّه{ ، هؤالء كلهم هم القرابة، وما شابه ذلك، ومن حواشيهم األعمام واألخوال،واألخوات
وحق القريب هو  ،-صلى اهللا عليه وسلم-ن المقصود بالقربى قرابة النبي إ: فالمقصود قرابتك خالفاً لمن قال

 معروف }والِْمسِكين{ ،ال أو بالتعهد بالزيارة أو غير ذلك مما يدخل في هذا اإلطالقالصلة سواء كانت بالم
 فهو ،عندهما نفاد  أو ،لفقد ماله أيضاً هو الذي انقطع في طريقه في السفر }وابن السِبيِل{ ،وهو الفقير هنا

 ونسب ، والسبيل هي الطريق،بيل فهذا ابن الس، أو إلى مبتغاه،يصل إلى أهلهوبحاجة إلى إعانة حتى يرجع 
  . كما قيل للطائر المعروف ابن الماء؛ لمالزمته للماء،إليها للمالزمة

وما .  حقالتبذير اإلنفاق في غير: -رضي اهللا تعالى عنه-عن ابن مسعود :  يقول هنا}وال تبذر تبذيراً{
 فإذا قلنا بأن ،ير يشمل ما قيل فيها هذا تفس، فالتبذير هو اإلنفاق في غير حق،ذكره بعده هو في نفس المعنى

 وهكذا أيضاً التوسع في المباح على وجه ال يصلح ، فهذا ال شك أنه تبذير، ذلك أو كثرالنفقة بالحرام قلَّ
 فقد يكون هذا النوع الثاني تبذيراً ، وهذا أمر نسبي يختلف من شخص آلخر، فهذا يكون من التبذير،لمثله

 ممن صدر ، يكون تبذيراً بإطالق:األولف ، بخالف األول،تبذير بالنسبة لبعضهم وليس ب،بالنسبة لبعض الناس
 فهذا يختلف باختالف ،الثاني يكون تبذيراً أحياناً وليس بتبذير في بعض األحيانو ، قل ذلك أو كثر،منه

 فمثل هذا يعتبر يشتري أشياء من األمور الكمالية بأسعار وقيم مرتفعةو فإذا كان اإلنسان قليل ذات اليد ،الناس
ر بحكم واحد بالنسبة  ولذلك ال يحكم على هذه األمو، ولو كان ينتفع بهذا الشيء،من التبذير والتضييع للمال

إن هذا الثوب الذي اشتراه مثالً بألف ليس من :  فمن الناس من يقال له، وإنما بحسب أحوالهم وتفاوتهم،للناس
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كن والمآكل وغير ذلك يكون كذا ما يقال في المراكب واللباس والمسا وه،هذا من التبذير:  ويقال آلخر،التبذير
 وقد ، بمائة ألف وال يكون تبذيراًقد يشتري أثاثاًو ،تبذيراً باعتبار بعض األشخاص وليس بتبذير لبعضهم

ح  وهو بذل المال في شيء مبا: وكذلك أيضاً النوع الثالث،يشتري آخر أثاثاً بعشرة آالف ويعتبر من التبذير
 مما يزيد عن حاجته ، مثل بذل األموال في المآكل وغيرها مما ال يحتاج إليه، ال ينتفع فيهلكن على وجه

 ، والعلماء مختلفون فيه، ويبقى النوع الرابع، فهذا كله داخل في هذا المعنى،فيكون ذلك تضييعاً للمال فيتلف
 لما أمر باإلنفاق أو بالصلة للوالدين -وجلعز - هل فيه تبذير أو ال؟ فاهللا ،وهو اإلنفاق في سبيل اهللا

والَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما {:  نهى عن التبذير ثم قال،والقرابات
 فلو أن أحداً ،} تَبسطْها كُلَّ الْبسِطوالَ{ ، فهذا بعد األمر باإلنفاق على القرابات،])٢٩( :سورة اإلسراء[ }محسورا

 وليس ،نعم:  هل يقال لهذا تبذير أو ال؟ من أهل العلم من يقول،بسط يده كل البسط في اإلنفاق في سبيل اهللا
رضي اهللا تعالى - كحديث سعد بن أبي وقاص ، واحتجوا بما ورد من األحاديث، واحتجوا بهذه اآلية،له ذلك

 والثلث كبير ،الثلث((:  وكان مما قال له،-صلى اهللا عليه وسلم-ن يتصدق بماله ونهاه النبي  لما أراد أ-عنه
 وكذلك أيضاً ذلك الرجل الذي ،٤)) من أن تذرهم عالة يتكففون الناسن تذر ورثتك أغنياء خيرإ إنك ،أو كثير

فقال أحمد في - ،غازيبمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض الم -صلى اهللا عليه وسلم-جاء إلى النبي 
 ، فأعرض عنه، فواهللا مالي مال غيرها، خذها مني صدقةً، يا رسول اهللا: فقال-بعض المعادن وهو الصواب

 ، مغضباً))هاتها(( : ثم قال، فقال مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك،ثم جاءه عن ركنه األيسر
 ثم ،يعمد أحدكم إلى ماله ال يملك غيره فيتصدق به(( : قال ثم، أو عقره،فحذفه بها حذفة لو أصابه ألوجعه

 فهذا استدل به من قال بأن اإلنسان ال ينفق كل ما ،-عليه الصالة والسالم- أو كما قال ٥))يقعد يتكفف الناس
ارة  النفقة في سبيل اهللا ت،إن ذلك أيضاً يختلف باختالف الناس:  هو أن يقال-واهللا تعالى أعلم- واألقرب ،بيده

 قبل -صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ، وتارة يقبل ذلك منه بحسب حاله،يمنع اإلنسان من أن يتصدق بكل ماله
تركت لهم اهللا :  ولما سأله عما تركه ألهله قال، التصدق بكل ماله-رضي اهللا تعالى عنه-من أبي بكر 

 كما قال -واهللا أعلم-ولهذا يقال  ، وجاء عمر بنصف ماله فقبل ذلك منه،-صلى اهللا عليه وسلم-ورسوله 
 بحيث ال ، فمن كان في يقينه وتوكله كأبي بكر وعمر،ن ذلك يختلف باختالف الناسإ: -رحمه اهللا-الشاطبي 

 ومن كان دون ذلك بحيث إذا ، وال يتعلق قلبه بهم وال يلتفت إليهم فال إشكال،الناسأيدي ما في يتطلع إلى 
 هل ، فهذا التفصيل في مسألة التبذير، فمثل هذا ال يحسن به، الناس أن يعطوهتوجه إلىيأنفق ماله يبدأ قلبه 

  .ما هو ضابط التبذيرو ،في النفقة في سبيل اهللا أو اليكون 
 -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير ،}ِإن الْمبذِِّرين كَانُواْ ِإخْوان الشَّياِطيِن{: -تبارك وتعالى-ثم بعد ذلك في قوله 

 وترك طاعة اهللا ، والسفهأي في التبذير:  وهنا قال، أشباههم في ذلك:أي: ما استشهد بها أوالً قالذكر حين
                                                

كتـاب  ) ٥/٢٠٤٧(و) ١٢٣٣: (بـرقم :  سعد بن خولة -صلى اهللا عليه وسلم   -باب رثى النبي    ) ١/٤٣٥: (صحيح البخاري  - ٤
: بـرقم : باب الوصية بالثلث  كتاب الوصية،   ) ٣/١٢٥٠( :صحيح مسلم و) ٥٠٣٩: (برقم: النفقات، باب فضل النفقة على األهل     

)١٦٢٨.(  
 ).١٦٥٩: (برقم: كتاب الزكاة، باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل) ١/٤٧٩( : سنن الدارمي-٥
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عز - يعني أنهم شابهوهم في معصية اهللا ، ما ذكره أوالً وما ذكره ثانياً،واحد والمعنى ،وارتكاب معصيته
ة تطلق باعتبار المشاركة في أمر خو واأل، ومقارفة هذا الفعل الذي هو من كفر النعمة،ومخالفة أمره -وجل

 بينهم وبين  تشابه، باعتبار المشابهة}ِإخْوان الشَّياِطيِن{ : قوله في ولهذا يمكن أن تكون األخوة،من األمور
 من هذا قول من  وال يبعد، شابهوهم في فعلهم، واإلضاعة وما أشبه ذلك، وكفر النعمة،الشياطين في المعصية
 وكل ، ويتبعونهم فيما يملون عليهم،بينهم وبين الشياطين هو أنهم يسيرون على آثارهمقال بأن وجه األخوة 

 ويمكن أن تكون هذه األخوة باعتبار ،فالن أخو فالن:  يقال،من تابع غيره وسار على آثاره فإنه يقال له ذلك
يمكن أن يقال ما في أمر الذين يشتركون ف على كلٍّو ، فهذه أخوة، أنهم جميعاً في النار،االشتراك في المآل

عز - كما قال اهللا ،خوة بهذا االعتبارإ:  كأن يشتركوا في بلد واحد مثالً فيقال لهم،خوة لهؤالءإن هؤالء إ: مله
 باعتبار أنهم ،])١٨( :سورة األحزاب[} ِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَاوالْقَاِئِلين ِل{:  وهو أحد األوجه في تفسير اآلية-وجل
 أو باعتبار ، وهو أحد األقوال في تفسير اآلية اآلنفة، فيقال لهم ذلك، أو يشتركون في نسب،د واحدفي بل
  . وهكذا،الدين

ر األخوة ي الحافظ ابن كثير استأنس بهذا التعقيب في تفس،}كَانُواْ ِإخْوان الشَّياِطيِن وكَان الشَّيطَان ِلربِه كَفُورا{
 ، وهذا المبذر لم يشكر هذه النعمة بل كفرها،-عز وجل-طين يكفرون نعمة اهللا هنا بالمشابهة أن الشيا
  .فشابههم بهذا االعتبار

هم وعداً دأي ِع:  يقول}وِإما تُعِرضن عنْهم ابِتغَاء رحمٍة من ربك تَرجوها فَقُل لَّهم قَوالً ميسورا{: م قالث
تعليم  وهذا ، الرد الجميل، قل لهم قوالً ميسوراً بالوعد الحسن.إذا جاء رزق اهللا فسنصلكم: بسهولة ولين

 لكنه ، ولو كانت قدرته ال تمكنه من فعله في الوقت الحالي،اًردمقت ولو لم يكن ،للمسلم بأن ينوي الخير دائماً
  . فيؤجر على ذلك،ينويه ويقصده

ِإن ربك يبسطُ الرزقَ ِلمن   *يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسوراوالَ تَجعْل {
  .])٣٠-٢٩ (:سورة اإلسراء[ }يشَاء ويقِْدر ِإنَّه كَان ِبِعباِدِه خَِبيرا بِصيرا

 :}والَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك{ : ناهياً عن السرف،ا للبخل ذام،في العيشيقول تعالى آمراً باالقتصاد 
غْلُولَةٌ{: -عليهم لعائن اهللا- كما قالت اليهود ، ال تعطي أحداً شيئاً،وعاًنُأي ال تكن بخيالً ماللِّه م دسورة [} ي

 أي وال :}والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط{ : وقوله، الكريم الوهاب تعالى وتقدس، أي نسبوه إلى البخل:])٦٤ (:المائدة
 وهذا من باب اللف ، فتقعد ملوماً محسوراً، وتخرج أكثر من دخلك، فتعطي فوق طاقتك،تسرف في اإلنفاق

 ،ومتى بسطت يدك فوق طاقتك ، فتقعد إن بخلت ملوماً يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك: أي،والنشر
 فإنها ، الدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاً: وهو، فتكون كالحسير، بال شيء تنفقهقعدت

 ثُم ارِجِع الْبصر  *فَارِجِع الْبصر هْل تَرى ِمن فُطُوٍر{ : كما قال، وهو مأخوذ من الكالل،تسمى الحسير
ر س هكذا فَ، أي كليل عن أن يرى عيباً:])٤-٣: (سورة الملك[ }و حِسير وهئاًسِِكَرتَيِن ينقَِلب ِإلَيك الْبصر خَا

تادة وابن والحسن وق -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس  ابن-بأن المراد هنا البخل والسرف- هذه اآليةَ
  .جريج وابن زيد وغيرهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أنه : - تعالى عنهرضي اهللا- عن أبي هريرة ،وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن األعرج
مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمع رسول اهللا 

خفي بنانه وتعفو  على جلده حتى تُ-أو وفرت-غت ب فأما المنفق فال ينفق إال س،من ثديهما إلى تراقيهما
 هذا لفظ .)) فهو يوسعها فال تتسع،ت كل حلقة منها مكانها وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئاً إال لزق،أثره

  .٦البخاري في الزكاة
وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرضي اهللا تعالى -د عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة ر

ن ما من يوم يصبح العباد فيه إال وملكان ينزالن م((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-عنه
  .٧))اللهم أعط ممسكاً تلفاً:  ويقول اآلخر،اللهم أعط منفقاً خلفاً: السماء يقول أحدهما

 وما زاد اهللا عبداً ،ما نقص مال من صدقة(( مرفوعاً -رضي اهللا تعالى عنه- وروى مسلم عن أبي هريرة
رضي اهللا تعالى - رو وفي حديث أبي كثير عن عبد اهللا بن عم٨)) ومن تواضع هللا رفعه اهللا،أنفق إال عزاً

 ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم بالبخل فبخلوا، فإنه أهلك من كان قبلكم؛إياكم والشح((مرفوعاً  -ماعنه
  .٩))وأمرهم بالفجور ففجروا

رف في  تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصإخبار أنه} ِإن ربك يبسطُ الرزقَ ِلمن يشَاء ويقِْدر{: وقوله
ِإنَّه كَان ِبِعباِدِه {:  ولهذا قال، ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة، فيغني من يشاء،خلقه بما يشاء
نى في حق بعض الناس  وقد يكون الِغ، أي خبيراً بصيراً بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر:}خَِبيرا بِصيرا

  . وهذا عياذاً باهللا من هذا، والفقر عقوبة،استدراجاً
هذا و ،إلخ... نوعاً ال تعطي أحداً شيئاًيالً مأي ال تكن بخ:  يقول،}والَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك{: قوله

 تصرفأن ي بحيث ال يستطيع اإلنسان ،إليه مشدودةد مغلولة إلى العنق أي مربوطة  وجعل الي،تفسير بالمعنى
لكن يقال لتصوير هذا المعنى و ، أن تكون اليد كما هو معلوم،ذا هو المراد لكن ليس ه، ينفقأو يبسط يده وأ

 }والَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسورا{ ،في البخل واإلمساك والشح
 وهو ، والنشر أنه يذكر أموراً ثم يذكر أحكامها بعد ذلك والمقصود باللف،وهذا من باب اللف والنشر: يقول

:  باعتبار أنه قال، فالمرتب مثل هذا على هذا التفسير،شمشو ولف ونشر ، لف ونشر مرتب،على نوعين
}سحا ملُومم دِط فَتَقْعسا كُلَّ الْبطْهسالَ تَبو نُِقكغْلُولَةً ِإلَى عم كدْل يعالَ تَجاوملوماً إذا كان اإلنسان ،}ور 

                                                
بـاب  كتاب الزكـاة،    ) ٢/٧٠٨: (، ومسلم )١٣٧٥: (باب مثل المتصدق والبخيل   كتاب الزكاة،   ) ٢/٥٢٣( :صحيح البخاري  - ٦

   ).١٠٢١: (مثل المنفق والبخيل
 فَسنُيـسره  * وصدقَ ِبالْحـسنَى   *فََأما من َأعطَى واتَّقَى  {: الىكتاب الزكاة، باب قول اهللا تع     ) ٢/٥٢٢: (صحيح البخاري  - ٧

:  اللهم أعط منفق مال خلفاً])١٠-٥ (:سورة الليل[ }فَسنُيسره ِللْعسرى* وكَذَّب ِبالْحسنَى   *  وَأما من بِخَل واستَغْنَى    *ِللْيسرى  
  .)١٠١٠: (برقم: كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك) ٢/٧٠٠: (وصحيح مسلم) ١٣٧٤: (برقم

ما نقـصت   ((: ولفظه) ٢٥٨٨: (برقم:  العفو والتواضع  استحبابكتاب البر والصلة واآلداب، باب      ) ٤/٢٠٠١(رواه مسلم    - ٨
  .))ا وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا بعفو إال عزصدقة من مال وما زاد اهللا عبداً

باب كراهيـة البخـل والـشح       ) ٤/١٨٧: (وسنن البيهقي الكبرى  ) ١٦٩٨: (برقم: باب في الشح  ) ٢/١٣٣: (داود سنن أبي    -٩
  ).٧٦٠٧: (برقم: واإلقتار
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ال فينقطع أي  فيكون محسوراً }والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط{ ، إذا كانت يده مغلولة إلى عنقه، يلومه الناس،شحيحاً
 جاءت األحكام على الترتيب بحسب ، واحدة مما سبق حكمهاللكو ،يستطيع التصرف واإلنفاق وما أشبه ذلك

 ،تقديم وتأخيرب ، ثم يذكر أحكامها على غير الترتيب السابقيااقضأن يذكر :  والمشوش،لهالقضايا المذكورة قب
يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه فََأما الَِّذين اسودتْ وجوههم َأكْفَرتُم بعد ِإيماِنكُم {: -عز وجل-قوله : مثل

- ١٠٦( :سورة آل عمران[}وَأما الَِّذين ابيضتْ وجوههم فَِفي رحمِة اللِّه  *تُم تَكْفُرونفَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما كُنْ
  .مشوش:  هذا يقال له])١٠٧

 فصار بهذا ،أي تلومك نفسك ويلومك الناس: }فَتَقْعد ملُوما محسورا{ ،أيضاً يأتي هذا المعنى في البسطو
 إذا بسط ، يحصل له اللوم من نفسهبحيث ،}والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط{ يرجع أيضاً إلى }وماملُ{: االعتبار قوله
 حيث لم ؛ وأهله، ويلومه أيضاً أصحاب الحقوق والقرابات، فتلومه نفسه،قد يندم إذا احتاجف ،يده كل البسط

وإذا كان ، فإن الناس يلومونه على الشح فإذا كان اإلنسان شحيحاً، فاللوم يحصل بهذا وبهذا، لهم شيئاًبِقي 
  . ويلومه غيره ممن له حق،مسرفاً مضيعاً فقد تلومه نفسه

 يعني ،وقفت الدابة التي عجزت عن السير ف:وهو ، كالحسيرفتكون:  قال}فَتَقْعد ملُوما محسورا{: وقوله
 يعني انقطعت؛ وذلك من طول -الواكما ق- حرنت القصواء ،حرنت الدابة:  الذي يقولون له،التي انقطعت

  : كما قال الشاعر، وهو معروف في اإلبل،السير والتعب الكبير
   وأما جلدها فصليبفبيض**  ف الحسرى فأما عظامهايبها ِج

:  يقول، واستطاع أن يقطعها،ماكن التي قطعها من المفاوز البعيدة التي تنقطع فيها الدواباألهو يصف 
المراكب التي انقطعت بالسفر من و ،اإلبلو ، يعني الدواب، تجد فيها جيف الحسرىاألماكن التي قطعتها

  :  فيصور حالها،طوله
   وأما جلدها فصليب، فبيض **أما عظامها... 

تنقطع ال تستطيع : أي: }محسورا{هذا معنى ف على كلٍّو ، وتفسخت عنها جلودها،يعني منكمشة ميتة
 يقدر يعني }رزقَ ِلمن يشَاء ويقِْدرِإن ربك يبسطُ ال{:  ثم قال، في يدك شيءونك؛ ألنه لم يبقَئالتصرف في ش

قيضي، }قُهِه ِرزلَيع ن قُِدرمال ذهوالً وال -عز وجل-فكل ذلك يكون بحسب علم اهللا . ])٧(: سورة الطالق[} و 
طَ اللَّه الرزقَ ِلِعباِدِه لَبغَوا ِفي الَْأرِض ولَِكن ينَزُل ولَو بس{ ، وإنما بحسب ما يصلح الخلق،نسياناً وال غفلة

ِصيرب اِدِه خَِبيرِبِعب شَاء ِإنَّها يٍر م٢٧: (سورة الشورى[} ِبقَد[(.  
  :سؤال
  :عالقة الشح بالفجورعن 
 وذلك أن الشح يحمل ،])٩( :سورة الحـشر [} ِلحونومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفْ{:  يقول-عز وجل-اهللا  

 وتـضييع  ، والتطلع إلـى مـا فـي أيـدي النـاس     ،على فعل ما ال يجمل وال يليق من قطيعة الرحم  اإلنسان
 وهكذا مما تذهب بـه      ، من أكل الربا وغصب أموال اآلخرين      -عز وجل - وارتكاب ما حرمه اهللا      ،المروءات

عـز  - وال يؤدي الحقوق التـي أوجبهـا اهللا          ، وال يتنزه من شيء    ،ن شيء ع ال يتورع    إذ هو  ؛آخرتهوه  دنيا
 ، أو يترك ما ال يحسن مما يكون سبباً لضياع شرفه ومروءته ونحو هـذا              ، عليه وال يفعل ما يجمل به      -وجل
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فإنه أهلك من كان قبلكم، أمـرهم بالبخـل فبخلـوا،     (( -صلى اهللا عليه وسلم   - ولهذا قال النبي     ،هذا هو الشح  
ولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَـى     {: -عز وجل -كما قال اهللا    و ،))مرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا     وأ
كـان عنـده جاريتـان    وعبد اهللا بن أبي رأس المنافقين  نزلت في    ])٣٣( :سورة النور [} ِبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا   الْ

  . على ذلكما ويضربه، من أجل أن يكتسب من هذا المال،ة على الزنا بأجرما وكان يكرهه،أسلمتا
  :فائدة في المراد بالرحمة التي يرجوها

 أن اهللا يوسع عليك -وهو التوسعة في الرزق والعطاء- ، ما يتعلق بهذا السياق-واهللا تعالى أعلم-المقصود 
تعدهم تكون وحين  ،يك ويرزقك فتعطي هؤالءأن اهللا يعطترجو  ،}ابِتغَاء رحمٍة من ربك تَرجوها{فتعطيهم 

 فيستصحب اإلنسان النية الطيبة ، وتؤجر على هذا،  مقتدراً ولو لم تكن،قد نويت اإلعطاء والصدقة والبذل
  . وإن عجز عن الفعل،معه دائماً
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