
الرحيم الرحمن اهللا بسم  
  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح
  ٣٥ اآلية إلى ٣٠ اآلية من التوبة سورة

  السبت عثمان بن خالد/ الشيخ
  

 وصحبه آله وعلى محمد نبينا ،والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
وقَالَِت الْيهود عزير ابن اللَِّه وقَالَِت { : في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا- المفسر قال أجمعين،

 ْؤفَكُونَأنَّى ي اللَّه مُل قَاتَلَهقَب وا ِمنكَفَر َل الَِّذينقَو اِهُئونضي اِهِهمِبَأفْو ملُهقَو اللَِّه ذَِلك ناب ِسيحى الْمارالنَّص
 *اتَّخَذُوا َأح ا ال ِإلَهاِحدا ووا ِإلَهدبعوا ِإال ِليا ُأِمرمو ميرم ناب ِسيحالْموِن اللَِّه ود ا ِمناببَأر مانَهبهرو مهارب

شِْركُونا يمع انَهحبس و٣١-٣٠:سورة التوبة[ }ِإال ه[.  
ين الكفار من اليهود والنصارى، لمقالتهم هذه المقالة وهذا إغراء من اهللا تعالى للمؤمنين على قتال المشرك

 تعالى اهللا عن ،"إنه ابن اهللا: "-عليه السالم-الشنيعة، والِفرية على اهللا تعالى، فأما اليهود فقالوا في عزير 
  . ذلك علوا كبيرا

 }ِلك قَولُهم ِبَأفْواِهِهمذَ{: وأما ضالل النصارى في المسيح فظاهر؛ ولهذا كَذَّب اهللا سبحانه الطائفتين فقال
قَوَل الَِّذين كَفَروا ِمن {يشابهون :  أي}يضاِهُئون{ال مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختالقهم، : أي
َأنَّى {لعنهم اهللا، :  وقال ابن عباس}قَاتَلَهم اللَّه{من قبلهم من األمم، ضلوا كما ضل هؤالء، :  أي}قَبُل
  كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر، ويعدلون إلى الباطل؟: ؟ أي}فَكُونيْؤ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
   : بعدأما ، والسالم على رسول اهللاوالصالة ،الحمد هللا
 ، اليهودإلى -عز وجل- اهللا أضافها المقالةهذه  }وقَالَِت الْيهود عزير ابن اللَِّه{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 من العام ، من اليهودطائفة يعني }وقَالَِت الْيهود{ ،ل أن يكون ذلك من العام المراد به الخصوصويحتم

 على هو عام باٍق ن العام منه ماأ ومعروف -علمأواهللا تعالى - وهذا هو الظاهر ،المراد به الخصوص
ا النوع الثالث باعتبار  فهذا من هذهو عام يراد به الخصوص،  ومنه ما،وصهو عام مخص  ومنه ما،عمومه

 كانوا يعتقدون هذا إذا جميع اليهود إلى ويمكن أن يضاف ،أن الذي قال ذلك هو بعض اليهود ال كل اليهود
 ولما كان طوائف ،نآ وهذا كثير في القر،إليهم فيضاف اآلخرون وأقره ،بعضهم  أو،حدهمأ أو قاله ،وقالوه

 واهللا تعالى ،نه من العام المراد به الخصوصإ :عضهم صح أن يقال وإنما قال به ب،اليهود ال تقول بهذا القول
 وعامتها يدور ،إسرائيل عن بني مأخوذة في هذا الواردة والمرويات ،}وقَالَِت الْيهود عزير ابن اللَِّه{ ،علمأ

ر نصختُ يعني أن ب، منهايء شفلم يبقَ رصنَتُخْ ذهبت حينما غزاهم بأن بعد بالتوراةعلى أن عزير جاءهم 
 على تفاوت في تلك الروايات واختالف بالتوراة فجاء عزير ، وما كانوا يحفظون الكتاب،التوراة مسخ ،تلفهاأ

 عن يءال يثبت في هذا شو ؟ على عروشهاخاوية وهي قرية وهل هو الذي مر على ،كيف حصل له ذلك
ن سبب هذه إ : تقول المرويات اإلسرائيليةن هذهأشاهد  فال،-علمأواهللا تعالى - ،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 



وقَالَِت النَّصارى الْمِسيح ابن اللَِّه ذَِلك قَولُهم { ،بالغوا في تقديسه وتعظيمهف بالتوراة هو أنه جاءهم المقالة
 إلى كون اإلضافةتيحتمل أن و ،األفواه إلى القول أضافف } الَِّذين كَفَروا ِمن قَبُلِبَأفْواِهِهم يضاِهُئون قَوَل

وتَقُولُون { :-عز وجل- كما قال اهللا ، لهحقيقة بمعنى أنه ال ،األفواه هنا بمعنى أنه قول ال يجاوز األفواه
لَكُم ِبِه ِعلْم سا لَياِهكُم م{ـ ف في قصه اإلفك]١٥:سورة النور[ }ِبَأفْواِهِهمِبَأفْو ملُهقَو أنه قول ال أي }ذَِلك 

 ،بيده كتب ذلك : كما تقولهم، ويسجل ذلك علي، ويحتمل أن يكون المراد التأكيد، لهحقيقة ال ،األفواهيجاوز 
سورة [ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{ : قولهأيضاوقد يكون منه  ،ليه بعينيإنظرت ، و برجليإليه مشيت :وتقول
شابه ذلك يحتمل أن يكون المعنى في كل موضع  وما ،]٧٩:سورة البقرة[ }ب ِبَأيِديِهميكْتُبون الِْكتَا{ ،]٣٨:األنعام

 وال يقصد به الطائر ،اإلسراعيعني قد يعبر بالطائر عن  }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{ يعني مثال ،ما يناسبه
 ،يحتمل هذا }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{ :رد أن يبين أنه طائر ذو جناحين فقالأ قد يعبر بهذا فأكده و،الحقيقي
 ،يحتمل هذا وهذا، }ذَِلك قَولُهم ِبَأفْواِهِهم{ : وهنا يقول، إليهأسرعوا يعني ،حداناً وورافاٍتليه زإ طاروا :تقول
اكيه ضاهي هذا أي يح هذا ي:مضاهاةال ، هذا صحيح،أي يشابهون :يقول، } الَِّذين كَفَروايضاِهُئون قَوَل{و

 "قاتله اهللا" ، الدعاءإلى وهو عائد ، وتأتي بمعنى اللعن، تأتي للدعاءةهذه الكلم }قَاتَلَهم اللَّه{ : وقوله،ويشابهه
 أيضاثم صار ذلك  بمعنى لعنه اهللا، ين فهآ في القر"قاتله اهللا" كل : وقد قال بعض السلف،أي لعنه اهللا

 ،!جلدهأ ما ،! أصبرهقاتله اهللا ما ،! أشجعهقاتله اهللا ما: قالي ،ب وال يقصد معناهيستعمل في كالم العرب للتعج
  . ذلكأشبه وما ه،م أنفُورِغ،  يداهبتْتِر : فيكون مثل،! أحفظهما ،! أحذقهما

 روى اإلمام أحمد، والترمذي، }ماتَّخَذُوا َأحبارهم ورهبانَهم َأربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مري{ :وقوله
صلى اهللا -، أنه لما بلغته دعوة رسول اهللا -رضي اهللا عنه-وابن جرير من طرق، عن عدي بن حاتم 

سرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول  فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فُأ-عليه وسلم
ا، فرجعت إلى أخيها، ورغَّبته في اإلسالم وفي القدوم على  على أخته وأعطاه-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

ئ، وأبوه حاتم الطائي  المدينة، وكان رئيسا في قومه طي، فقدم عِدي-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 وفي عنق عِدي -صلى اهللا عليه وسلم-المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول اهللا 

اتَّخَذُوا َأحبارهم ورهبانَهم َأربابا ِمن {:  هذه اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-ضة، فقرأ رسول اهللا صليب من ف
بلى، إنهم حرموا عليهم الحالل، وأحلوا لهم الحرام، : " فقال،إنهم لم يعبدوهم: فقلت:  قال}دوِن اللَِّه

يا عدي، ما تقول؟ أيفرك أن ((: -لى اهللا عليه وسلمص-وقال رسول اهللا ". فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم
ن إله إال  اهللا؟ فهل تعلم ِماهللا أكبر؟ فهل تعلم شيًئا أكبر من اهللا؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال ال إله إال: يقال
ود هإن الي((: فلقد رأيتُ وجهه استبشر ثم قال:  ثم دعاه إلى اإلسالم فأسلم، وشهد شهادة الحق، قال،))؟اهللا

  .)١())مغضوب عليهم، والنصارى ضالون
اتَّخَذُوا َأحبارهم ورهبانَهم َأربابا {: وهكذا قال حذيفة بن اليمان، وعبد اهللا بن عباس، وغيرهما في تفسير

  . إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا}ِمن دوِن اللَِّه
                                                

، )٣٠٩٥(، باب ومن سورة التوبة، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- رواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا  - ١
 ).١٤/٢١١(وجامع البيان في تأويل القرآن، البن جرير الطبري 



الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، :  أي}ا ِإلَها واِحداوما ُأِمروا ِإال ِليعبدو{: ولهذا قال تعالى
  .وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ

}شِْركُونا يمع انَهحبس وِإال ه تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء واألعوان واألضداد :  أي}ال ِإلَه
  .واألوالد، ال إله إال هو، وال رب سواه

 هو الَِّذي َأرسَل *دون َأن يطِْفُئوا نُور اللَِّه ِبَأفْواِهِهم ويْأبى اللَّه ِإال َأن يِتم نُوره ولَو كَِره الْكَاِفرون يِري{
  .]٣٣-٣٢:ة التوبةسور[ }ِه ولَو كَِره الْمشِْركُونرسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحقِّ ِليظِْهره علَى الديِن كُلِّ

ما بعث به رسول اهللا :  أي}َأن يطِْفُئوا نُور اللَِّه{يريد هؤالء الكفار من المشركين وأهل الكتاب : يقول تعالى
 من الهدى ودين الحق، بمجرد جدالهم وافترائهم، فمثلهم في ذلك كمثل من يريد -صلى اهللا عليه وسلم-

صلى -ه، وهذا ال سبيل إليه، فكذلك ما أرسل اهللا به رسول اهللا أن يطفئ شعاع الشمس، أو نور القمر بنفخ
ويْأبى اللَّه ِإال َأن {:  البد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابال لهم فيما راموه وأرادوه-اهللا عليه وسلم

ونالْكَاِفر كَِره لَوو هنُور ِتمي{  
؛ ألنه يستر األشياء، والزارع كافرا؛ ألنه "كافرا"سمي الليل هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه : والكافر

  .]٢٠:سورة الحديد[ }َأعجب الْكُفَّار نَباتُه{: يغطي الحب في األرض كما قال
هو ما جاء به من اإلخبارات الصادقة، :  فالهدى}هو الَِّذي َأرسَل رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحقِّ{: ثم قال تعالى

  . األعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا واآلخرةو ودين الحق ه،واإليمان الصحيح، والعلم النافع
صلى اهللا عليه -على سائر األديان، كما ثبت في الصحيح، عن رسول اهللا :  أي}ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه{

  .)٢())وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهابها، إن اهللا زوى لي األرض مشارقها ومغار((:  أنه قال-وسلم
 -صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا : ، قال-رضي اهللا عنه-روى اإلمام أحمد عن تميم الداري 

ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليُل والنهار، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين، بِعز ((: يقول
قد عرفت ": ، فكان تميم الداري يقول))ا يعز اهللا به اإلسالم، وذال يذل اهللا به الكفر ذليل، عزعزيز، أو ِبذُلِّ

  الذلَّمنهم كافراًذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرفَ والعز، ولقد أصاب من كان 
  .)٣("والصغار والجزية

را ِمن األحباِر والرهباِن لَيْأكُلُون َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل ويصدون عن سِبيِل اللَِّه يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن كَِثي{
ا ِفي نَاِر  يوم يحمى علَيه*والَِّذين يكْنزون الذَّهب والِْفضةَ وال ينِْفقُونَها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم 

سورة [ }ذُوقُوا ما كُنْتُم تَكْنزونجهنَّم فَتُكْوى ِبها ِجباههم وجنُوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتُم ألنْفُِسكُم فَ
  .]٣٥-٣٤:التوبة

  .األحبار من اليهود، والرهبان من النصارى: قال السدي

                                                
 ).٢٨٨٩(م رواه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض، برق - ٢

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال محققوه)١٦٩٥٧(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٣



لَوال ينْهاهم الرباِنيون واألحبار عن قَوِلِهم {: د، كما قال تعالىوهو كما قال، فإن األحبار هم علماء اليهو
: علماؤهم، كما قال تعالى: باد النصارى، والقسيسونع: والرهبان، ]٦٣:المائدةسورة [ }اإلثْم وَأكِْلِهم السحتَ

}مَأنَّهانًا وبهرو يِسينِقس مِمنْه ِبَأن ذَِلكونتَكِْبرس٨٢:المائدةسورة [ } ال ي[.  
من فسد من علمائنا كان : التحذير من علماء السوء وعباد الضالل كما قال سفيان بن عيينة: والمقصود

لتركبن ((: وفي الحديث الصحيح. فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى
فارس : ، وفي رواية)٤())فمن؟((: اليهود والنصارى؟ قال:  قالوا،))قُذّة بالقُذّةسنَن من كان قبلكم حذْو ال

  .)٥()) إال هؤالء؟ومن الناس((: والروم؟ قال
لَيْأكُلُون َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل {: والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم؛ ولهذا قال تعالى

س نع وندصيوذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم }ِبيِل اللَِّهو 
بذلك، كما كان ألحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خَرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم، 

، طمعا منهم أن تبقى  استمروا على ضاللهم وكفرهم وعنادهم-صلى اهللا عليه وسلم-فلما بعث اهللا رسوله 
لهم تلك الرياسات، فأطفأها اهللا بنور النبوة، وسلبهم إياها، وعوضهم بالذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من 

  .اهللا
وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، :  أي}يصدون عن سِبيِل اللَِّهو{: وقوله تعالى

ن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير، وليسوا كما يزعمون، بل ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لم
  .هم دعاة إلى النار، ويوم القيامة ال ينصرون

 هؤالء هم القسم }والَِّذين يكْنزون الذَّهب والِْفضةَ وال ينِْفقُونَها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم{: وقوله
 رءوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء، وعلى العباد، وعلى أرباب األموال، فإذا فسدت الثالث من

  :أحوال هؤالء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك
 لوكإال الم ينالد دل أفْسهانُها*** وبهروٍء وس أحبار؟و  

  .هو المال الذي ال تؤدى منه الزكاة: بن عمر أنه قالوأما الكنز فقال مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن ا
هذا قبل أن : خرجنا مع عبد اهللا بن عمر، فقال: وروى البخاري من حديث الزهري، عن خالد بن أسلم قال

  .تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها اهللا طُهرا لألموال
سورة [ }ذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةًخُ{: نسخها قوله تعالى: وكذا قال عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك

  .]١٠٣:التوبة
 ،ة وأن تكون متعدي،ة هنا تحتمل أن تكون الزم"صد" }ويصدون عن سِبيِل اللَِّه{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 ويصدون عن سبيل اهللا في ،ل الناس بالباطأموال -يأكلونأو - بمعنى يصدون في أنفسهم فهم يأخذون ةالزم

                                                
، برقم "لتتبعن سنن من كان قبلكم: "-صلى اهللا عليه وسلم-  بالكتاب والسنة، باب قول النبي االعتصامرواه البخاري، كتاب  - ٤
)٦٨٨٩.( 

وما : "، ولفظه)٨٤٣٣(، وبرقم "إسناده صحيح على شرط الشيخين: "حققوه، وقال م)٨٣٠٩(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٥
 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال محققوه"ئكالناس إال أوال



 عن أنفسهم يصدون في ألنهم ؛نالمعنيي وال مانع من الجمع بين ،المتعديةويحتمل أن تكون بمعنى أنفسهم، 
يكْنزون الذَّهب والِْفضةَ وال { : هنا-تبارك وتعالى- وقوله ، ويصدون غيرهم من الناس عن اتباعه،الحق
ِإن كَِثيرا {  هؤالء الذين تحدث عنهمإلىأن يكون مرتبطا بما قبله يعني أنه يعود هذا الجزء يحتمل  }ونَهاينِْفقُ

 }من اَألحباِر والرهباِن لَيْأكُلُون َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل ويصدون عن سِبيِل اللِّه والَِّذين يكِْنزون الذَّهب والِْفضةَ
   معاوية ولهذا قال ،والفضة ويكنزون الذهب ، الناس بالباطلأموال يأكلون أيضا صافهمأويعني أن ذلك من 

    ذر أبو فكان ، واختالف محاورة-رضي اهللا عن الجميع- ذر أبي حينما وقع بينه وبين -رضي اهللا عنه-
       معاويةف ، أنه كنز يكوى به جبينه وظهره وجنبهاإلنسان ةزاد على حاج  يرى أن ما-رضي اهللا عنه-
رضي -فأبو ذر  ، الكتابأهل هذه في : قال لهاآلية هذه -رضي اهللا عنه- ذر قرأ أبو لما -رضي اهللا عنه-

والَِّذين { ة، عاماآلية هذه وإنما ، الكتابأهل ليست في اآلية فهذه ،" الكتابأهلهذه فينا وفي " :قال-اهللا عنه
والَِّذين يكِْنزون الذَّهب { مستأنف هذا كالم وإنما ، والرهباناألحبار إلى تعود فهي ال }يكِْنزون الذَّهب والِْفضةَ

 بعض إلى جمعت بعضه يء فكل ش، الضم والجمعإلى في المعنى يرجع أصلهنز والكَ ،}والِْفضةَ والَ ينِفقُونَها
ذكر هنا ف }والَ ينِفقُونَها{ : وقوله،ع مكتنز اللحم مثال بمعنى مجتم: ولهذا يقال، كنز:فإن العرب تقول عنه

حدهما العتبار من أ فيحتمل أن يكون الضمير يعود على ، الضمير مفرداًوأعاد ،الفضةالذهب وذكر 
 ،حدهماأ الضمير على أعاد ذكر شيئين و، مفرداآلنضمير ال ، الذهبإلى يعود نهإ : كمن قال،االعتبارات

والَ {ـ  ف، فالذهب العرب تذكره وتؤنثه}والَ ينِفقُونَها{  وهو الذهب،الًحدهما فعأ إلى عائداًيمكن أن يكون 
 إلى ويحتمل أن يكون ذلك يعود ، معطوف عليه بهذا االعتبارة والفض، الذهبإلى اً يكون عائد}ينِفقُونَها

 يتداولون الدراهم كثر ما كانوا يتعاطون وأ و، فالذهب قليل، االستعمال عندهم فياألكثر باعتبار أنها ةالفض
 اكتفاءحدهما  أإلى أعاده لكنه األمرين إلى الضمير يرجع ، ويحتمل أنة أي الفض}والَ ينِفقُونَها{ ،ةمن الفض

 }وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيهاَ{ : كما سبق في قوله تعالىاآلخرأو ليدل على  ،اآلخربذلك عن 
 فأعاد ،المقصودة هي التجارةباعتبار أن  }انفَضوا ِإلَيهاَ{ يحتمل أن يكون اآلياتهذه و ،]١١:سورة الجمعة[

 الضمير أعاديمكن أن يكون  هنا و ، ويحتمل غير هذا،}وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيهاَ{ إليهاالضمير 
  : يقول الشاعر،في كالم العرب  وهذا كثير،خراآل ليدل ذلك على  مثالًالفضة إلىحدهما أ إلى

   رمانييِو بريًئا ومن جوِل الطَّ *** منه ووالديرماني بأمٍر كنتُ
 وبعضهم ، من المعانيىن لمعنحد المذكوري أإلىفهذا معروف في كالم العرب يعود الضمير يعني بريئين، 

 وبعضهم ، وال ينفقونهاالفضة يكنزون الذهب واألموال يعني }والَ ينِفقُونَها{ والمقصود ،إليهما إنه يعود :يقول
 أفراد جنسان تحتهما الفضة إن الذهب و: وبعضهم يقول،عد وهذا فيه ب، يعني الزكاة}والَ ينِفقُونَها{ :يقول

 عز–هللا  كما قال االفضةتحت هذا الجنس الذي هو الذهب و  يعني باعتبار ما}والَ ينِفقُونَها{ ،دنانير ودراهم
 ةتال باعتبار أن الطائفتين كل طائفت اق:ما قال ]٩:سورة الحجرات[ }وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا{ :-وجل

  .وجل عز- والعلم عند اهللا ، بعد أن ذكر شيئين فأعاد الضمير مجموعاًأفرادتحتها 
ي عليه  هذا الذ}يوم يحمى علَيها ِفي نَاِر جهنَّم* رهم ِبعذَاٍب َأِليٍم والَ ينِفقُونَها ِفي سِبيِل اللِّه فَبشِّ{ :قوله
 أن المقصود : العلمأهل وهو الذي عليه - ذرأبيسوى - الصحابة بل كل -مرضي اهللا عنه- الصحابة ةعام



 بشهادةخبره بأن يأمرهم إلى اليمن أ  حينما أرسل معاذاً-صلى اهللا عليه وسلم-النبي و ،من لم يخرج الزكاة
 ثم ،ن اهللا افترض عليهم خمس صلواتفيخبرهم بأ لذلك أطاعوه فإن ، رسول اهللا وأن محمداً، اهللاإالله أن ال إ

 ،تكون اه أنه عنده فوق حاجته، والمواريث وهذا الغنى معن،اًذا كان غنيإ إال يزكي ال اإلنسان و ،ذكر الزكاة
 كان -صلى اهللا عليه وسلم- النبي وأصحاب ،لن يكون هناك ميراثى حاجته زاد عل  ينفق مااإلنسان كان إذا

 أن ما قد يفهم منه وأماعثمان بن عفان  الرحمن بن عوف، عبد ة في هذا مستفيضوأخبارهم ،أموالعندهم 
 فقال ، فوجد أنه قد ترك دينارينالصفة أهل مثل الرجل الذي توفى من  ال يجوز له أن يدخر شيئاًاإلنسان

 ال والشدة لضيق الحال األمر أولأنه كان في   فهذا محمول على،)٦())تانيكَ(( :-صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ا
خرج الزكاة  قد أاإلنسان كان وإذا ،خص للناس أن يدخروا ثم بعد ذلك ر، أن يدخر فوق حاجتهلإلنسانيجوز 

 الصحابة ةعام  ذلك أو كثر هذا الذي عليه قّل، في باطنهاأو األرض كان فوق سواء ن ذلك ال يكون كنزاًإف
 ومن بعدهم بأنه -مرضي اهللا عنه- الصحابة فقد اعتذر له بعض -رضي اهللا عنه-ذر أبو  أما ،أهل العلم و

 إلى ثم رجع أشياء وسمع منه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي إلى جاء ،-صلى اهللا عليه وسلم-كان يأتي النبي 
 أهل ومن ،-علمأواهللا تعالى -لم يبلغه بعد ذلك الترخيص في هذا ف ،أشياء وفاته ،لةطوي وبقي فيهم مده ،قومه

 ]١٠٣:سورة التوبة[ }خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبها{ : بقولهمنسوخة اآليةن هذه إ :العلم من يقول
 وهي في من ة هي محكموإنما ،منسوخةليست اآلية هذه ن إ : ولذلك يمكن أن يقال،النسخ ال يثبت باالحتمالو

  .رج الزكاة فهو متوعد بهذه العقوبةلم يخ
وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة؛ ولنورد منها هنا طرفا يدل 

نزون الذَّهب والِْفضةَ وال والَِّذين يكْ{: ، في قوله-رضي اهللا عنه-على الباقي، روى عبد الرزاق عن علي 
:  يقولها ثالثا، قال،))ا للفضةا للذهب، تَبتَب((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال النبي }ينِْفقُونَها ِفي سِبيِل اللَِّه

رضي اهللا -عمر :  مال نتخذ؟ فقالفأي:  وقالوا-صلى اهللا عليه وسلم-فشق ذلك على أصحاب رسول اهللا 
: فأي مال نتخذ؟ قال:  وقالوا،يا رسول اهللا، إن أصحابك قد شق عليهم:  أعلم لكم ذلك فقال، أنا-عنه
  .)٧()) وزوجة تعين أحدكم على دينه شاكراً، وقلباً ذاكراًلساناً((

ورهم هذَا ما كَنزتُم ألنْفُِسكُم يوم يحمى علَيها ِفي نَاِر جهنَّم فَتُكْوى ِبها ِجباههم وجنُوبهم وظُه{: وقوله تعالى
تَكْنزون ا كُنْتُمقَ {: يقال لهم هذا الكالم تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله:  أي}فَذُوقُوا موا فَوبص ثُم

هذا بذاك، وهذا الذي كنتم :  أي]٤٩-٤٨:الدخانسورة [ }ك َأنْتَ الْعِزيز الْكَِريمرْأِسِه ِمن عذَاِب الْحِميِم ذُقْ ِإنَّ
 وهؤالء لما كان جمع هذه ،من أحب شيئا وقدمه على طاعة اهللا عذب به: تكنزون ألنفسكم؛ ولهذا يقال

 جاهدا في عداوة الرسول، -لعنه اهللا-األموال آثر عندهم من رضا اهللا عنهم، عذبوا بها، كما كان أبو لهب 
                                                

حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة عتيبة وبريد بن أصرم، : ، وقال محققوه)٧٨٨(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٦
إسناده : ، وقال محققه شعيب األرنؤوط)٣٢٦٣(، وابن حبان في صحيحه برقم )٦٢٥٨(الكبير، برقم والطبراني في المعجم 

 ).٢٦٣٧(حسن، وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم 

  حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير سلم : " ، وقال محققوه)٢٣١٠١(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٧
 ).٢٩٠٧(، وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم " فقد لينه الحافظ ابن حجر في التقريب-عطية الفقيميوهو ابن -



:  أي}ِفي ِجيِدها{، كانت يوم القيامة عونًا على عذابه أيضا  وامرأته تعينه في ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-
تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في :  أي]٥:المسدسورة [ }حبٌل ِمن مسٍد{عنقها 

في الدنيا، كما أن هذه األموال لما كانت أعز األشياء على أربابها، كانت  -كان-عذابه ممن هو أشفق عليه 
أضر األشياء عليهم في الدار اآلخرة، فيحمى عليها في نار جهنم، وناهيك بحرها، فتكوى بها جباههم 

   .وجنوبهم وظهورهم
ة شريفأعضاء لما تحويه فهي الماًين هذه المواضع أشد إإ :يمكن أن يقالفنوب والظهور خص الجباه والج، 

 -علمأواهللا تعالى - أراد ويحتمل أن يكون ،إحراقها حصل إذا األلم ةوتحوي ما تحوي مما يحصل به شد
 والظهر يدل على ، يدل على الخلفاألمام وجنوبهم يعني ،األمامجميع الجهات تكوى بها جباههم هذا 

نه يحرق بالنار من كل أ يعني ،اآلخر الجنب األخرى الناحية والجنب على ،أعاله على ةوالجبه ،المقدمة
  .الجوانب

من ترك بعده ((:  كان يقول-صلى اهللا عليه وسلم-ن جرير عن ثوبان أن نبي اهللا وروى اإلمام أبو جعفر ب
أنا كنزك الذي تركته : ويلك ما أنت؟ فيقول: كنزا مثل له يوم القيامة شُجاعا أقرع له زبيبتان، يتبعه، يقول

ه ابن حبان في وروا، )٨()) وال يزال يتبعه حتى يلقمه يده فَيقَصِقصها ثم يتبعها سائر جسده،بعدك
رضي اهللا -، من حديث يزيد، عن سعيد به، وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة )٩(صحيحه

  .)١٠(-عنه
ما من ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا ،-رضي اهللا عنه- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة

بها جنبه وجبهته وظهره، في يوم كان  كوىرجل ال يؤدي زكاة ماله إال جعل يوم القيامة صفائح من نار ي
 وذكر )١١())مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

   .تمام الحديث
 يعني اهللا ، العلم على أن من منع الزكاة بخال أنه ال يكفرأهل ةهذا الجزء من الحديث هو الذي استدل به عام

 على األدلة فهذه من ]١١:سورة التوبة[ }ةَ فَِإخْوانُكُمفَِإن تَابواْ وَأقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزكَا{ : يقول-عز وجل-
 فهذا في ، في الدينإخواننا أنه إن لم يفعل ذلك فليس من اآلية في المخالفة ألن مفهوم ؛ كافرالصالة أن تارك
 األحاديث إلى نظرت فإذا ،لفهم منها هذا }فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن{ فقط اآليةالزكاة لو بقينا مع هذه و ،الصالة

 الصالةالعهد الذي بيننا وبينهم (( في الصالة الواردة في الصالة والزكاة تجد أن األحاديث الواردةوالنصوص 

                                                
  ).١٤/٢٣٢(جامع البيان في تأويل القرآن، البن جرير الطبري  - ٨
إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن خزيمة في : ، وقال شعيب األرنؤوط)٣٢٥٧( رواه ابن حبان في صحيحه، برقم - ٩
 ).٢٢٥٥(حيحه برقم ص

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم )١٣٣٨(رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم  -  ١٠
)٩٨٨.( 

 ).٩٨٧(رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم  - ١١



 فمثل هذا الزكاة أما ، غير ذلكإلى )١٣())الصالةبين الرجل وبين الكفر ترك (( ،)١٢())فمن تركها فقد كفر
 إما و الجنة إلى ماإثم يرى سبيله (( : قال هناألنه ؛الامتنع منها بخو ال يكفر إن تركها الحديث يدل على أنه

  .علمأ و اهللا ، كان كافراًإذا الجنة إلى وال يمكن أن يرى سبيله )) النارإلى
ما أنزلك :  أبي ذر بالربذة، فقلتمررت على": وروى البخاري في تفسير هذه اآلية عن زيد بن وهب قال

فَبشِّرهم والَِّذين يكْنزون الذَّهب والِْفضةَ وال ينِْفقُونَها ِفي سِبيِل اللَِّه {:  كنا بالشام، فقرأت:، قال؟بهذه األرض
  .)١٤(" لفينا وفيهمإنها: قلت:  قال،ما هذه فينا ما هذه إال في أهل الكتاب:  فقال معاوية}ِبعذَاٍب َأِليٍم

 

                                                
      ، والترمذي، كتاب اإليمان عن رسول اهللا )٤٦٣(قم رواه النسائي، كتاب الصالة، باب الحكم في تارك الصالة، بر - ١٢
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ه األلباني في إسناده قوي، وصحح: ، وقال محققوه)٢٣٠٠٧(، وأحمد في المسند، برقم )١٠٧٩(جاء فيمن ترك الصالة، برقم 
 ).٤١٤٣(صحيح الجامع برقم 

 ).٨٢(رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، برقم  - ١٣

 ).٤٣٨٣(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة براءة، برقم  - ١٤


