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فتُت املال وأثرها يف اجملتًع يٍ انُاحيت انشرعيت

(دراست حتهيهيت ويقارَت بني يا ورد يف انقرآٌ انكريى واألَاجيم
املعتًدة عُد املسيحيني)

أ.و.د /عًر جنى انديٍ اجنت اجلباري

جايعت كركوك /كهيت انقاَوٌ وانعهوو انسياسيت
المقدمة
الحمد هلل رب العالميف مالؾ الممؾ الى يوـ الديف والصبلة والسبلـ عمى خاتـ

األنبياء والمرسميف سيدنا ونبينا محمد(صمى اهلل عميو وسمـ) وعمى آلو الطيبيف
وصحبو أجمعيف وعمى كافة األنبياء والمرسميف الذيف نزىوا ربيـ وطمبوا توحيده ومف

سمؾ مسمكيـ بإحساف الى يوـ الديف .......وبعد

إف الشريعة اإلسبلمية مف الشرائع اإلليية السمحة تيدي الى الصراط المستقيـ
واف أحكاميا لـ ِ
تأت إال لتنظيـ أعماؿ وتصرفات اإلنساف بجمب منفعة ليـ ودرء
مفسدة عنيـ ومنيجيتيا في بياف األحكاـ :إما اعتقادية أو خمقية أو عممية ،ومف

أىـ أحكاـ العممية أحكاـ العبادات واألسرة والمعامبلت المالية.

ونظ ار ألىمية األمواؿ وتأثيراتيا في تنظيـ المجتمع سمبا أو إيجابا لذلؾ يجب رعاية

األسباب الشرعية لكسب الممكية واألخذ باألسس والقواعد التي يجب أف تتوفر في
الكسب المباح والصرؼ ،لكي ال يكسب أحد حقا أكثر مما التزمو وال يطغى عمى
حؽ آخر ،وليس الغرض منو إال ليكوف اإلنساف عنص ار فاعبل وعضوا صالحا في

المجتمع يراعي ويحافظ عمى حقوؽ اآلخريف بأفعالو وتصرفاتو الحميدة ،لكف مف
البدييي أف النفوس تتغير وتتبدؿ بتغيير الزماف والمكاف إيجابا أو سمبا نتيجة

الدواعي والوسائؿ والحوادث المؤدية الييا ،لذا نرى في وقتنا الحاضر حدوث
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صراعات شديدة وعمى مستويات مختمفة :الدولية واإلقميمية والفردية وتعود أسبابيا

مف أىميا الى المصمحة المالية واندرجت تحتيا انتشار تيارات ومنظمات عديدة
تعمؿ في بمد ذات طابع مالي ظاىرىا العمؿ مف أجؿ األعمار والبناء وتقوية قدرات

اإلنساف خدمة لممجتمع المدني إال أف غاياتيا تيدؼ الى جمع األمواؿ لتمويؿ
مصادرىـ الرئيسة وخدمتيـ سواء ألحقت الضرر أو النفع بالناس ،لذلؾ أصبح عمؿ

تمؾ الجيات في بعض المجتمعات وسيمة لئلفساد وىد ار لؤلمواؿ ،ومضرة بالمصمحة

العامة ،فالماؿ في األصؿ نعمة إال أنو أصبح نقمة في بعض المجتمعات نظ ار لما

تحققو مف المفاسد والحاؽ الضرر بالغير وذلؾ لعدـ صرفيا في وجييا المشروع أو

المقصود.

وحاولت أف استنبط األحكاـ مف آيات القرآف الكريـ وما ورد في األناجيؿ المعتمدة

عند المسيحييف مع صرؼ معنى بعض النصوص الواردة في اإلنجيؿ التي تتعمؽ
بذات اهلل تعالى الى معنى مجازي ليستقيـ النص مع خصوصيتو تعالى كونو غير
متجسد وال متغير  ،وىذا يتفؽ مع ما قالو القس أبو الطيب :فقد تبيف أف اهلل ليس

بجسد فتبمغ معرفتو الحواس الغميظة ،وانما يعرؼ بالعقوؿ المطيفة(ٔ) ،وغيرىا مف
النصوص المشابية لتمؾ األمثمة ،فبلبد مف صرؼ المفظ الى المعنى المناسب ،

كوف ىذه األلفاظ ليا استعماالت كثيرة في المغة العربية :كاألب واالبف.

األب :يطمؽ عمى الوالد ،وعمى الجد ،وعمى العـ  ،وعمى صاحب الشيء ،وعمى مف
كاف سببا في إيجاد شيء أو ظيوره أو إصبلحو(ٕ).

االبف:يطمؽ عمى الولد الذكر وابف االبف واف نزؿ ،وتكنى العرب بابف كذا عف

مبلزمو

(ٖ)

فعيسى(عميو السبلـ) عندما ينسب نفسو الى اهلل سبحانو وتعالى ال يقصد منو

األب واالبف الحقيقي؛ بؿ المراد أف اهلل سبحانو وتعالى خمقو مف غير أب وىو الذي

تولى رعايتو وكاف سببا في إيجاده وظيوره واصبلحو ،وىو أيضا مبلزـ هلل سبحانو
(ٗ)

وتعالى في تنفيذ أوامره كمبلزمة االبف ألبيو؛ ألف المسيح (عميو السبلـ) يقوؿ:
2
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وىذه ىي الحياة األبدية أف يعرفوؾ أنت اإللو الحقيقي وحدؾ ويسوع المسيح الذي

أرسمتو أنا مجدتؾ عمى األرض والعمؿ الذي أعطيتني ألعمؿ قد أكممتو].

اليدؼ كالغاية مف البحث:

ٔ -نظ ار الستخداـ العنؼ المتزايد بعد احتبلؿ العراؽ ضد مكونات المجتمع
العراقي بالقتؿ تارة وبالخطؼ تارة أخرة لغرض الحصوؿ عمى األمواؿ كفدية
أو نحوىا حاولت بياف موقؼ الديانات السماوية وباألخص ( الديانة

اإلسبلمية الحنيفة والمسيحية) ورفضيما ليذه التصرفات لمحد أو التقميؿ مف
عمميات السرقة التي تحصؿ وبمسميات مختمفة تجاه مكونات المجتمع

وتثقيؼ الناس باالبتعاد عنيا.

ٕ -إف مف أىـ األسباب التي تؤدي الى الخبلؼ والنزاع والشقاؽ وقد يكوف
وسيمة إللحاؽ الضرر بالغير ىو الماؿ وما يعاني مجتمعنا اليوـ مف سوء

التصرؼ باألمواؿ

كال يفكتنا أف نبرز دكر كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي /دائرة البحث

كالتطكير /قسـ المشاريع الريادية في دعـ كتشجيع المشاريع البحثية ،كالذم كاف
سندا كعكنا لي في دعـ المادم كالمعنكم إلنجاز ىذا البحث ،كبعد ىذه المقدمة

فأني قسمت البحث الى مبحثيف:

المبحث األكؿ:فتنة الماؿ ويشتمؿ عمى تمييد وأربعة مطالب:
المطمب األوؿ :تعريؼ فتنة الماؿ وماىيتيا

المطمب الثاني :الغاية مف تعريؼ الماؿ

المطمب الثالث :أىمية اكتساب األمواؿ في الشريعة اإلسبلمية والمسيحية

المطمب الرابع :المقصود اإلليي مف اكتساب األمواؿ في الشريعة اإلسبلمية
والمسيحية
اليمز والمّ ّمز ،ويشتمؿ عمى تمييد وخمسة مطالب:
المبحث الثانيّ :
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المطمب األوؿ :تعريؼ اليمزة والممزة

المطمب الثاني :سبب اكتساب صفة اليمزة والممزة
المطمب الثالث :صفة اليمزة والممزة عمى مستويات :الدولية واإلقميمية والفردية-

تطبيقات

المطمب الرابع :التحذير والتنبيو مف اكتناز األمواؿ بالطرؽ غير المشروعة.

المطمب الخامس :توازف المجتمع البشري

ثـ الخاتمة ألىـ النتائج

المبحث األكؿ

تعريؼ فتنة الماؿ كماىيتيا ،كيشتمؿ عمى تمييد كأربعة مطالب
إف اهلل سبحانو وتعالى عندما أنزؿ القوانيف عمى المجتمعات واألمـ بواسطة
األنبياء والرسؿ كانت أحكاميا تيدي الى تنظيـ المجتمع ومف جميع جوانبو ،وجعؿ

اإلنساف مخموقا في ىذه الدنيا ليعمر الكوف بوسائؿ مكتسبة مشروعة ،لذلؾ جعؿ

السعي وراء الرزؽ مف األمور التي تؤدي زيادة الحسنات وتمحو بو السيئات وتصؿ
بو اإلنساف الى مغفرة مف ربو ،حيث يقوؿ الرسوؿ محمد(صمى اهلل عميو وسمـ)(

مف بات كاال مف طمب الحبلؿ بات مغفو ار لو)(٘)،ويقوؿ أيضا( :طمب كسب
الحبلؿ فريضة بعد الفريضة)

()ٙ

ويقوؿ أيضا( إف مف الذنوب ذنوبا ال تكفرىا

الصبلة وال الحج ويكفرىا اليـ في طمب المعيشة)(.)ٚ

أي أف اهلل سبحانو وتعالى أعطى حقا لئلنساف أف يممؾ األمواؿ ،ويجوز لو أف
يستثمر أموالو خدمة لممصالح العامة كشروعو في مشاريع البناء والتجييز والتعمير

ويثاب عمييا ،إال أف ىذه الممكية تختمؼ عف الممكية في النظاميف الرأسمالي

والشيوعي؛ ألف اإلنساف مستخمؼ عمى الماؿ وليس بمالؾ أصمي لو ،أي خميفة اهلل
ؼ األ َْر ِ
عمى األرض ووكيمو ،كما قاؿ اهلل
تعالى{و ُى َو الَِّذي َج َعمَ ُك ْـ َخبلَئِ َ
ض َوَرفَعَ
َ
ض َدرج ٍ
َّؾ َس ِريع اْل ِعقَ ِ
ور
ات لَِّيْبمُ َو ُك ْـ ِفي َما آتَا ُك ْـ إِ َّف َرب َ
ض ُك ْـ فَ ْو َ
ؽ َب ْع ٍ َ َ
َب ْع َ
اب َوِاَّنوُ لَ َغفُ ٌ
ُ
4

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )01تشرين االول 2102م

أيضا{ولِمّ ِو
َّرِحي ٌـ }( ،)ٛوالممكية تكوف هلل تعالى وحده دوف إشراؾ فيو غيره حيث يقوؿ
َ
ؾ الس ِ
ات واأل َْر ِ
اء َوالمّوُ َعمَى ُك ِّؿ َش ْي ٍء قَِد ٌير }(.)ٜ
ض َو َما َب ْي َنيُ َما َي ْخمُ ُ
ؽ َما َي َش ُ
ُمْم ُ َ
َّم َاو َ
ويقوؿ المسيح(عميو السبلـ)(ٓٔ) (  .....فكـ بالحري أبوكـ الذي في السموات ييب
خيرات لمذيف يسألونو).
ويقوؿ أيضا

( ٔٔ)

[ اعمموا ال لمطعاـ البائد بؿ لمطعاـ الباقي لمحياة األبدية الذي

يعطيكـ ابف اإلنساف الف اهلل األب قد ختمو].

لذلؾ عمى اإلنساف أف يعمـ أف الماؿ وظيفة اجتماعية وجماعية ،لذا عميو أف يؤدي

ما عميو مف حؽ معموـ تجاه اآلخريف دوف استخداـ تمؾ األمواؿ لمشروع في الفساد
وايقاع الظمـ والعدواف تجاه اآلخريف(ٕٔ).

المطمب األكؿ :فتنة الماؿ لغة كاصطالحا:
الفتنة في المغة :جمعيا ِفتَف :اضطراب ،وبمبمة االفكار ،واختبار ،وابتبلء ،واعجاب
شديد(ُّ).

الفتنة في االصطالح :ىي الببلء واالختبار(ُْ).

الماؿ لغة :مف موؿ وجمعو أمواؿ -ما ممكتو مف جميع األشياء مف متاع وعروض
تجارة ،وعقار ،ونقود ،وحيواف.

قاؿ ابف األثير :الماؿ في األصؿ -ما يممؾ مف الذىب والفضة ،ثـ أطمؽ عمى كؿ
ما يقتنى ويممؾ مف األعياف ،وأكثر ما يطمؽ الماؿ عند العرب عمى اإلبؿ؛ ألنيا

كانت أكثر أمواليـ ،وماؿ الرجؿ يموؿ موال ومؤوال إذا صار ذا ماؿ(٘ٔ).

اصطالحا :ىو ما لو قيمة تباع وتمزـ متمفو واف قمت ،وما ال يطرحو الناس مثؿ
الفمس وما شابو ذلؾ(.)ٔٙ

أو ىو ما يباح االنتفاع بو مطمقا ،أو اقتناؤه لغير حاجة أو ضرورة(.)ٔٚ
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كفتنة الماؿ :ىي الببلء واالختبار في األمواؿ وشغؿ عف االخرة ومنع حؽ اهلل

تعالى وتناوؿ الحراـ فبل تطيعوىـ في معصية اهلل تعالى( ،)ٔٛومنو كما جاء في قولو

تعالى األنفاؿ.ٕٛ :

وجعؿ األمواؿ واألوالد فتنة؛ ألنيـ سبب الوقوع في الفتنة وىي االثـ أو العذاب

(ُٗ)

ألنيا ال تخمو عف الفتنة واشتغاؿ القمب بيا(ٕٓ).
،وّ
المطمب الثاني :الغاية مف تعريؼ الماؿ

الغاية منو ىي بياف لمناس أف األمواؿ غير المقصودة باألوراؽ النقدية كما

يظنو بعض الناس؛ بؿ المقصودة منيا جميع األشياء مف متاع وعروض تجارة

وعقار وحيواف ومعادف وغيرىا ،أي -كؿ ما يقتنى ويممؾ مف األعياف ،لذلؾ يجب

عمى المرء أف يكوف حذ ار مما يكتسبو وينفقو ولما تترتب عميو مف المصالح

والمفاسد.
.

المطمب الثالث :أىمية اكتساب األمكاؿ
إف لؤلمواؿ أىمية كبيرة في تنظيـ المجتمع وىدمو نظ ار لما تحققو مف

المصالح والمفاسد ،لذلؾ نجد أف الشرائع اإلليية اىتمت باألمواؿ مف حيث

االكتساب واإلنفاؽ وجعميا العمماء مف إحدى المصالح الضرورية لئلنساف بحيث ال

يجوز االعتداء عمييا بالسرقة أو االختبلس وغيرىا وجعؿ عقوبات صارمة لذلؾ،

الد ْيف حيث يقوؿ اهلل
لذا يجب عمى اإلنساف أف يحافظ عمى أموالو بالكتابة عند َ
َِّ
َج ٍؿ ُّم َس ِّمى فَا ْكتُُبوهُ َوْل َي ْكتُب
سبحانو
آمُنوْا إِ َذا تَ َد َاينتُـ بِ َد ْي ٍف إِلَى أ َ
َ
وتعالى{يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
ب َوْلُي ْممِ ِؿ الَِّذي َعمَ ْي ِو
ْب َكاتِ ٌ
ب َّْي َن ُك ْـ َكاتِ ٌ
ب َك َما َعمَّ َموُ المّوُ َفْم َي ْكتُ ْ
ب أْ
َف َي ْكتُ َ
ب بِاْل َع ْد ِؿ َوالَ َيأ َ
ؽ المّو ربَّو والَ ي ْب َخس ِم ْنو َش ْيئاً فَإف َكاف الَِّذي عمَ ْي ِو اْلح ُّ ِ
اْل َح ُّ
ض ِعيفاً
ؽ َسفيياً أ َْو َ
َ
َ
ُ
َ
ؽ َوْل َيتَّ ِ َ َ ُ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
يد ْي ِف مف ِّر َجالِ ُك ْـ فَِإف لَّ ْـ
استَ ْش ِي ُدوْا َش ِي َ
أ َْو الَ َي ْستَطيعُ أَف ُيم َّؿ ُى َو َفْمُي ْمم ْؿ َولِيُّوُ بِاْل َع ْد ِؿ َو ْ
ِ
ونا رجمَ ْي ِف فَرج ٌؿ وام أرَتَ ِ ِ
ضو َف ِم َف ُّ
اى َما فَتُ َذ ِّك َر
الشيَ َداء أَف تَض َّؿ ْإ ْح َد ُ
َي ُك َ َ ُ
َ ُ َ َْ
اف م َّمف تَْر َ ْ
ُخرى والَ َيأ َ ُّ
ِ
ص ِغي اًر أَو َكبِي اًر
إِ ْح َد ُ
َم ْوْا أَف تَ ْكتُُب ْوهُ َ
ْب الشيَ َداء إ َذا َما ُد ُعوْا َوالَ تَ ْسأ ُ
اى َما األ ْ َ َ
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َّ
َّ
مشي َ ِ
ند المّ ِو وأَ ْق ِ َّ
وف تِ َج َارةً
َجمِ ِو َذلِ ُك ْـ أَ ْق َسطُ ِع َ
إِلَى أ َ
ادة َوأ َْد َنى أَال تَْرتَ ُابوْا إِال أَف تَ ُك َ
وـ ل َ
َ ُ
َّ
ح ِ
ض َّرر
ونيَا َب ْي َن ُك ْـ َفمَ ْي َس َعمَ ْي ُك ْـ ُج َن ٌ
اض َرةً تُِد ُير َ
اح أَال تَ ْكتُُب َ
وىا َوأَ ْش ِي ُد ْوْا إِ َذا تََب َاي ْعتُ ْـ َوالَ ُي َ
َ
وؽ بِ ُك ْـ َواتَّقُوْا المّوَ َوُي َعمِّ ُم ُك ُـ المّوُ َوالمّوُ بِ ُك ِّؿ َش ْي ٍء
يد َوِاف تَ ْف َعمُوْا فَِإَّنوُ فُ ُس ٌ
ب َوالَ َش ِي ٌ
َكاتِ ٌ
(ٕٔ)
ِ
{وِاف ُكنتُ ْـ َعمَى
َعم ٌ
يـ }  ،وفي حالة عدـ وجود الكاتب يجوز المجوء الى الرىاف َ
ِ
ض ُكـ َب ْعضاً َفْمُي َؤِّد الَِّذي ْاؤتُ ِم َف
َسفَ ٍر َولَ ْـ تَ ِج ُدوْا َكاتِباً فَ ِرَى ٌ
وضةٌ فَِإ ْف أَم َف َب ْع ُ
اف َّم ْقُب َ
ِ
ؽ المّوَ ربَّوُ والَ تَ ْكتُموْا َّ
َم َانتَوُ وْل َيتَّ ِ
وف
الشيَ َ
ادةَ َو َمف َي ْكتُ ْميَا فَِإنَّوُ آث ٌـ َقْمُبوُ َوالمّوُ بِ َما تَ ْع َممُ َ
ُ
أَ
َ َ
َ
(ٕٕ)
ِ
يـ }
َعم ٌ
يقوؿ القرطبي في تفسيره(ٖٕ) :لما ذكر اهلل تعالى الندب إلى األشياد والكتاب
لمصحمة حفظ األمواؿ واألبداف ،عقب ذلؾ بذكر حاؿ األعذار المانعة مف الكتب،

وجعؿ ليا الرىف ،ونص مف أحواؿ العذر عمى السفر الذي ىو غالب األعذار ،ال

سيما في ذلؾ الوقت لكثرة الغزو ،ويدخؿ في ذلؾ بالمعنى كؿ عذر ،فرب وقت

يتعذر فيو الكاتب في الحضر كأوقات اشغاؿ الناس وبالميؿ ،وأيضا فالخوؼ عمى
خراب ذمة الغريـ عذر يوجب طمب الرىف ،وقد رىف النبي صمى اهلل عميو وسمـ

درعو عند ييودي طمب منو سمؼ الشعير فقاؿ  :إنما يريد محمد أف ييذب بمالي،
فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ  (:كذب إني ألميف في األرض أميف في السماء

ولو ائتمنني ألديت اذىبوا إليو بدرعي ) فمات ودرعو مرىونة صمى اهلل عميو

وسمـ(ٕٗ).

(ٕ٘)

ويقوؿ أيضا

في اآلية أحكاـ كثيرة منيا:

األكلى  :أعمـ أف الذي أمر اهلل تعالى بو مف الشيادة والكتابة لمراعاة صبلح ذات
البيف ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البيف ،لئبل يسوؿ لو الشيطاف جحود الحؽ

وتجاوز ما حد لو الشرع ،أو ترؾ االقتصار عمى المقدار المستحؽ ،وألجمو حرـ

الشرع البياعات المجيولة ( كبيع الغرر وغيره) التي اعتيادىا يؤدي إلى االختبلؼ

وفساد ذات البيف وايقاع التضاغف والتبايف فمف ذلؾ ما حرمو اهلل مف الميسر

يد َّ
اف أَف ُيوِق َع َب ْي َن ُك ُـ اْل َع َد َاوةَ
والقمار وشرب الخمر بقولو تعالى{:إَِّن َما ُي ِر ُ
الش ْيطَ ُ
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واْلب ْغضاء ِفي اْل َخم ِر واْلم ْي ِس ِر ويص َّد ُكـ عف ِذ ْك ِر المّ ِو وع ِف َّ ِ
وف
ََ
ََ ُ ْ َ
َ َ َ
الصبلَة فَيَ ْؿ أَنتُـ ُّمنتَيُ َ
ْ َ َ
}( ،)ٕٙفمف تأدب بأدب اهلل في أوامره وزواجره حاز صبلح الدنيا والديف ،قاؿ اهلل
()ٕٚ
ِ
اف َخ ْي اًر لَّيُ ْـ َوأَ َش َّد تَثْبِيتاً }
تعالى{:ولَ ْو أََّنيُ ْـ فَ َعمُوْا َما ُي َ
وف بِو لَ َك َ
وعظُ َ
َ
الثانية :روى البخاري عف ابي ىريرة(رضي اهلل عنو) عف النبي(صمى اهلل عميو
وسمـ) قاؿ( :مف أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىا أدى اهلل عنو ومف أخذىا يريد إتبلفيا
()ٕٛ

أتمفو اهلل)

الثالثة  :لما أمر اهلل تعالى بالكتب واإلشياد وأخذ الرىاف كاف ذلؾ نصا قاطعا عمى
مراعاة حفظ األمواؿ وتنميتيا ،وردا عمى الجيمة المتصوفة ورعاعيا الذيف ال يروف
ذلؾ ،فيخرجوف عف جميع أمواليـ وال يتركوف كفاية ألنفسيـ وعياليـ ،ثـ إذا احتاج
وافتقر عيالو فيو إما أف يتعرض لمنف اإلخواف ،أو لصدقاتيـ ،أو أف يأخذ مف

أرباب الدنيا وظممتيـ ،وىذا الفعؿ مذموـ منيي عنو.

قاؿ أبو الفرج الجوزي  :ولست أعجب مف المتزىديف الذيف فعموا ىذا مع قمة عمميـ

إنما أتعجب مف أقواـ ليـ عمـ وعقؿ كيؼ حثوا عمى ىذا وأمروا بو مع مضادتو

لمشرع والعقؿ.

()ٕٜ

قاؿ أبو حامد الطوسي

 :فمف راقب أحواؿ األنبياء واألولياء وأقواليـ لـ يشؾ في

أف فقد الماؿ أفضؿ مف وجوده ،واف صرؼ إلى الخيرات إذ أقؿ ما فيو اشتغاؿ
اليمة بإصبلحو عف ذكر اهلل ،فينبغي لممريد أف يخرج عف مالو حتى ال يبقى لو إال

قدر ضرورتو ،فما بقي لو درىـ يمتفت إليو قمبو فيو محجوب عف اهلل تعالى.
(ٖٓ)

قاؿ أبو الفرج الجوزي

 :وىذا كمو خبلؼ الشرع والعقؿ وسوء فيـ المراد بالماؿ،

وقد شرفو اهلل وعظـ قدره وأمر بحفظو إذ جعمو أقواما لآلدمي ،وما جعؿ قواما
َّ ِ
{والَ تُ ْؤتُوْا السُّفَيَاء أ َْم َوالَ ُك ُـ التي َج َع َؿ المّوُ
لآلدمي الشريؼ فيو شريؼ ،فقاؿ تعالىَ :
ِ
ِ
وى ْـ َوقُولُوْا لَيُ ْـ قَ ْوالً َّم ْع ُروفاً }(ٖٔ) ونيى جؿ وعز أف
وى ْـ فييَا َوا ْك ُس ُ
لَ ُك ْـ ق َياماً َو ْارُزقُ ُ
يسمـ الماؿ إلى غير رشيد فقاؿ {:فَِإ ْف َآن ْستُـ ِّم ْنيُ ْـ ُر ْشداً فَ ْادفَ ُعوْا ِإلَ ْي ِي ْـ أَ ْم َوالَيُ ْـ َوالَ
(ٕٖ)
وىا إِ ْس َرافاً}
تَْأ ُكمُ َ
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ونيى النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) عف إضاعة الماؿ ،قاؿ لسعد( :إنؾ أف تذر
(ٖٖ)

ورثتؾ أغنياء خير مف أف تذرىـ عالة يتكففوف الناس)

وقاؿ( :ما نفعني ماؿ قط

ما نفعني ماؿ أبي بكر فبكى أبو بكر وقاؿ ىؿ أنا ومالي اال لؾ يا رسوؿ اهلل)

(ٖٗ)،

وقاؿ لعمرو بف العاص ( :نعـ الماؿ الصالح لمرجؿ الصالح )(ٖ٘) ،ودعا ألنس

وكاف في آخر دعائو:

( الميـ أكثر مالو وولده وبارؾ لو فيما أعطيتو )()ٖٙوقاؿ كعب

()ٖٚ

 :يا رسوؿ اهلل

إف مف توبتي أف أنخمع مف مالي صدقة إلى اهلل والى رسولو فقاؿ ( :أمسؾ عميؾ
()ٖٛ

بعض مالؾ فيو خير لؾ )

.

قاؿ أبو الفرج الجوزي :ىذه األحاديث مخرجة في الصحاح ،وىي عمى خبلؼ ما
تعتقده المتصوفة :مف أف إكثار الماؿ حجاب وعقوبة وأف حبسو ينافي التوكؿ ،وال
ينكر أنو يخاؼ مف فتنتو وأف خمقا كثي ار اجتنبوه لخوؼ ذلؾ وأف جمعو مف وجيو

ليعز وأف سبلمة القمب مف االفتناف بو تقؿ واشتغاؿ القمب مع وجوده بذكر اآلخرة
يندر فميذا خيؼ فتنتو ،فأما كسب الماؿ فإف مف اقتصر عمى كسب البالغة مف
حميا فذلؾ أمر ال بد منو ،وأما مف قصد جمعو واالستكثار منو مف الحبلؿ نظر

في مقصوده :فإف قصد نفس المفاخرة والمباىاة فبئس المقصود واف قصد إعفاؼ

نفسو وعائمتو وادخر لحوادث زمانو وزمانيـ وقصد التوسعة عمى اإلخواف واغناء
الفقراء وفعؿ المصالح أثيب عمى قصده وكاف جمعو بيذه النية أفضؿ مف كثير مف

الطاعات ،وقد كانت نيات خمؽ كثير مف الصحابة في جمع الماؿ سميمة لحسف

مقاصدىـ بجمعو فحرصوا عميو وسألوا زيادتو.

وقولو [ ترؾ الماؿ الحبلؿ أفضؿ مف جمعو ] ليس كذلؾ ،ومتى صح القصد

فجمعو أفضؿ ببل خبلؼ عند العمماء وكاف سعيد بف المسيب يقوؿ  :ال خير فيمف
ال يطمب الماؿ يقضي بو دينو ويصوف بو عرضو ،فإف مات تركو ميراثا لمف بعده،

وخمؼ ابف المسيب أربعمائة دينار ،وخمؼ سفياف الثوري مائتيف وكاف يقوؿ  :الماؿ

في ىذا الزماف سبلح وما زاؿ السمؼ يمدحوف الماؿ ويجمعونو لمنوائب واعانة
9
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الفقراء وانما تحاماه قوـ منيـ إيثا ار لمتشاغؿ بالعبادات وجمع اليـ فقنعوا باليسير فمو
قاؿ ىذا القائؿ  :إف التقميؿ منو أولى قرب األمر ولكنو زاحـ بو مرتبة اإلثـ.

قمت ( :)ٖٜومما يدؿ عمى حفظ األمواؿ ومراعاتيا إباحة القتاؿ دونيا وعمييا قاؿ
صمى اهلل عميو وسمـ( :مف قتؿ دوف مالو فيو شييد )

(ٓٗ)

.

وكذلؾ ساوى اهلل تعالى في ىذه اآلية بيف درجة المجاىديف والمكتسبيف الماؿ

الحبلؿ لمنفقة عؿ نفسو وعيالو واإلحساف واإلفضاؿ فكاف ىذا دليبل عمى اف كسب

الماؿ بمنزلة الجياد ألنو جمعو مع الجياد في سبيؿ اهلل.

وروى ابراىيـ عف عمقمة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل(صمى اهلل عميو وسمـ)(:ما مف جالب

(ٔٗ)

يجمب طعاما مف بمد فيبيعو بسعر يومو اال كانت منزلتو عند اهلل منزلة الشيداء)
وف ِفي ْاأل َْر ِ
وف ِمف
ثـ ق أر رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) { َو َ
وف َي ْ
ض َي ْبتَ ُغ َ
ض ِرُب َ
آخ ُر َ
ِ
وف ِفي سبِ ِ
يؿ المَّ ِو }(ٕٗ)،
ض ِؿ المَّ ِو َو َ
فَ ْ
وف ُيقَاتمُ َ
آخ ُر َ
َ

وقاؿ ابف مسعود  :أيما رجؿ جمب شيئا الى مدينة مف مدائف المسمميف صاب ار

محتسبا فباعو بسعر يومو كاف لو عند اهلل منزلة الشيداء(ٖٗ).

فتعي ف أف الماؿ قسمة مف اهلل عمى الناس جعؿ لو أسبابا نظميا في سمؾ النظـ
االجتماعية ،وجعؿ ليا آثا ار مناسبة ليا وشتاف بينيا وبيف مواىب النفوس الزكية

والسرائر الطيبة ،فالماؿ في الغالب مصدر إلرضاء الشيوات ومرصد لمتفاخر

والتطاوؿ ،وأما مواىب النفوس الطيبة فمصادر لنفع أصحابيا ونفع األمة ،ففي أىؿ
الشر أغنياء وفقراء ،وفي أىؿ الخير أمثاؿ ذلؾ ،فظير التبايف بيف آثار كسب

الماؿ وأثار الفضائؿ النفسانية(ٗٗ).

ومف كسب الماؿ الحبلؿ ليكفؿ بو األىؿ والعياؿ وتعفؼ بو عف السؤاؿ فقد أحسف

بيذا الفعاؿ وناؿ األجر بيذه الخصاؿ ألف النبي قاؿ( :ألف يأخذ أحدكـ حبمو فيأتي
بحزمة حطب عمى ظيره فيبيعيا فيكؼ بيا وجيو خير لو مف يسأؿ الناس أعطوه
(٘ٗ)

أو منعوه)

وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ (طمب الحبلؿ فريضة عمى كؿ مسمـ)(.)ٗٙ
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وقاؿ أيضا (نعـ الماؿ الصالح لمرجؿ الصالح)(. )ٗٚ

جاء الفقراء إلى النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) فقالوا ذىب أىؿ الدثور( )ٗٛمف األمواؿ
بالدرجات العبل والنعيـ المقيـ يصموف كما نصمي ويصوموف كما نصوـ وليـ فضؿ

مف أمواؿ يحجوف بيا ويعتمروف ويجاىدوف ويتصدقوف  .قاؿ ( :أال أحدثكـ بأمر
إف أخذتـ بو أدركتـ مف سبقكـ ولـ يدرككـ أحد بعدكـ وكنتـ خير مف أنتـ بيف

ظيرانيو إال مف عمؿ مثمو ؟ تسبحوف وتحمدوف وتكبروف خمؼ كؿ صبلة ثبلثا
وثبلثيف) .فاختمفنا بيننا فقاؿ بعضنا نسبح ثبلثا وثبلثيف ونحمد ثبلثا وثبلثيف ونكبر

أربعا وثبلثيف فرجعت إليو فقاؿ((تقوؿ سبحاف اهلل والحمد هلل واهلل أكبر حتى يكوف
( (ٜٗ

منيف كميف ثبلثا وثبلثيف)

قاؿ الن بي (صمى اهلل عميو وسمـ) ( مف أخذ أمواؿ الناس يريد إتبلفيا أتمفو اهلل  .إال
أف يكوف معروفا بالصبر فيؤثر عمى نفسو ولو كاف بو خصاصة كفعؿ أبي بكر

رضي اهلل عنو حيف تصدؽ بمالو وكذلؾ آثر األنصار المياجريف ونيى النبي صمى

(ٓ٘)

اهلل عميو وسمـ عف إضاعة الماؿ فميس لو أف يضيع أمواؿ الناس بعمة الصدقة)

.

(ٔ٘)

قاؿ الفخر الرازي

أما كوف كثيرة األمواؿ واألوالد سببا لمعذاب في الدنيا ،فحاصؿ

مف وجوه :منيا -أف كمما كاف حب اإلنساف لمشيء أشد وأقوى كاف حزنو وتألـ قمبو
عمى فراقو أعظـ وأصعب ،ثـ عند الموت يعظـ حزنو وتشتد حسرتو لمفارقتو

المحبوب ،فالمشغوؼ بحب الماؿ والولد ال يزاؿ في تعب فيحتاج في اكتساب
األمواؿ وتحصيميا إلى تعب شديد ومشقة عظيمة ،ثـ عند حصوليا يحتاج إلى

متاعب أشد وأصعب في حفظيا وصونيا؛ ألف حفظ الماؿ بعد حصولو أصعب مف
اكتسابو ،ثـ أنو ال ينتفع إال بالقميؿ مف تمؾ األمواؿ ،فالتعب كثير والنفع قميؿ ،ثـ

قاؿ :وأعمـ أف الدنيا حموة خضرة والحواس الخمس مائمة إلييا ،فإذا كثرت وتوالت
استغرقت فييا وانصرؼ اإلنساف بكميتو إلييا ،فيصير ذلؾ سببا لحرمانو مف ذكر
اهلل ،ثـ أنو يحصؿ في قمبو نوع قسوة وقوة وقير ،وكمما كاف الماؿ والجاه أكثر
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كانت تمؾ القسوة أقوى ،والى ذلؾ اإلشارة بقولو تعالى{ َك َّبل إِ َّف ِْ
ط َغى أَف
اف لََي ْ
نس َ
اإل َ
استَ ْغ َنى }(ٕ٘) .
َّرآهُ ْ
فظير أف كثرة األمواؿ واألوالد سبب قوي في زواؿ حب اهلل تعالى وحب اآلخرة عف

القمب ،وفي حصوؿ الدنيا وشيواتيا في القمب ،فعند الموت كاف اإلنساف ينتقؿ مف

البستاف إلى السجف ومف مجالسة األقرباء واألحباء إلى موضع الغربة والكربة،
فيعظـ تألمو ويقوى حسرتو ،ثـ عند الحشر حبلليا حساب وحراميا عقاب ،فثبت أف
(ٖ٘)

كثرة األمواؿ واألوالد سبب لحصوؿ العذاب في الدنيا واآلخرة ،انتيى
إذ قاؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)( :فو اهلل ما اْلفَ ْق َر
تُْب َسطَ َعمَ ْي ُك ْـ ُّ
ت عمى مف كاف قَْبمَ ُك ْـ
الد ْن َيا كما ُب ِسطَ ْ
(ٗ٘)
َىمَ َكتْيُ ْـ)
كما أ ْ

.

َف
َخ َشى َعمَ ْي ُك ْـ َولَ ِكِّني أ ْ
أْ
َخ َشى أ ْ
وىا َوتُ ْيمِ َك ُك ْـ
وىا كما تََنافَ ُس َ
فَتََنافَ ُس َ

ولو فتح لمناس باب كسب الماؿ ورغبوا فيو لمالوا إلى سـ اإلمساؾ ورغبوا عف

ترياؽ اإلنفاؽ فمذلؾ قبحت األمواؿ ،والمعنى بو تقبيح إمساكيا والحرص عمييا
لبلستكثار منيا والتوسع فى نعيميا بما يوجب الركوف إلى الدنيا ولذتيا ،فأما أخذىا
بقدر الكفاية وصرؼ الفاضؿ إلى الخيرات فميس بمذموـ ،وحؽ كؿ مسافر أف ال

يحمؿ إال بقدر زاده في السفر إذا صمـ العزـ عمى أف يختص بما يحممو ،فأما إذا
(٘٘

سمحت نفسو بإطعاـ الطعاـ وتوسيع الزاد عمى الرفقاء فبل بأس باالستكثار

وقولو عميو الصبلة والسبلـ (ليكف ببلغ أحدكـ مف الدنيا كزاد الراكب)

()٘ٙ

)،

معناه-

ألنفسكـ خاصة وال فقد كاف فيمف يروى ىذا الحديث ويعمؿ بو مف يأخذ مائة ألؼ

درىـ فى موضع واحد ويفرقيا فى موضعو واال يمسؾ منيا حبة ،ولما ذكر رسوؿ
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ( أف األغنياء يدخموف الجنة بشدة استأذنو عبد الرحمف بف

عوؼ (رضى اهلل عنو) فى أف يخرج عف جميع ما يممكو فأذف لو فنزؿ جبريؿ عميو

السبلـ وقاؿ مره بأف يطعـ المسكيف ويكسو العارى ويقرى الضيؼ)

()٘ٚ

.

فإذف النعـ الدنيوية مشوبة قد امتزج دواؤىا بدائيا ومرجوىا بمخوفيا ونفعيا بضرىا
فمف وثؽ ببصيرتو وكماؿ معرفتو فمو أف يقرب منيا متقيا داءىا ومستخرجا دواءىا
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ومف ال يثؽ بيا فالبعد البعد والفرار الفرار عف مظاف األخطار فبل تعدؿ بالسبلمة

شيئا في حؽ ىؤالء وىـ الخمؽ كميـ إال مف عصمو اهلل تعالى وىداه لطريقة(.)٘ٛ

ويعرفو مف يخبر أحواؿ األغنياء وما عمييـ مف المحنة في كسب الماؿ وجمعو
وحفظو واحتماؿ الذؿ فيو وغاية سعادتو بو أف يسمـ لورثتو فيأكموف ،وربما يكونوف

أعداء لو وقد يستعينوف بو عمى المعصية فيكوف ىو معينا ليـ عمييا ،ولذلؾ شبو
جامع الدنيا ومتبع الشيوات بدود القز ال يزاؿ ينسج عمى نفسو حيا ثـ يروـ الخروج

فبل يجد منقذا فيموت وييمؾ بسبب عممو الذي عممو بنفسو( ،)ٜ٘قاؿ الشاعر :
( ٓ)ٙ

كدود كدود القز ينسج دائماً  . . .وييمؾ غماً وسط ما ىو ناسجو
ٌ

فكذلؾ كؿ مف اتبع شيوات الدنيا فإنما يحكـ عمى قمبو بسبلسؿ تقيده بما يشتييو
حتى تتظاىر عميو السبلسؿ فيقيده الماؿ والجاه واألىؿ والولد وشماتة األعداء
ومراءاة األصدقاء وسائر حظوظ الدنيا فمو خطر لو أنو قد أخطأ فيو فقصد الخروج

مف الدنيا لـ يقدر عميو ورأى قمبو مقيدا بسبلسؿ وأغبلؿ ال يقدر عمى قطعيا ولو

ترؾ محبوبا مف محابو باختياره كاد أف يكوف قاتبل لنفسو وساعيا في ىبلكو إلى أف

يفرؽ ممؾ الموت بينو وبيف جميعيا دفعة واحدة(ٔ.)ٙ

فبيذا يتبيف أف اهلل سبحانو وتعالى جعؿ السعي في األرض الكتساب األمواؿ مف
الواجبات الشرعية نظ ار لما يحققو مف المصالح والمنافع ومنع اإلسراؼ والتبذير في

األمواؿ حفاظا عمييا كما حذر مف أف تكوف األمواؿ سببا ليبلكو في الدنيا واآلخرة،
وبيذه المعاني نجدىا في الكتب المسيحية ،كاليؾ جانبا منيا:

يقوؿ المسيح(عميو السبلـ)(ٕ ....[ :)ٙبع كؿ مالؾ ووزع عمى الفقراء فيكوف لؾ كنز
في السماء وتعاؿ اتبعني ،فمما سمع ذلؾ حزف ألنو كاف غنيا جدا ،فمما رآه يسوع قد
حزف قاؿ ما أعسر دخوؿ ذوي األمواؿ الى ممكوت اهلل ،ألف دخوؿ جمؿ مف ثقب
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إبرة أيسر مف أف يدخؿ غني الى ممكوت اهلل ،فقاؿ غير المستطاع عند الناس

مستطاع عند اهلل ،فقاؿ بطرس ىا نحف قد تركنا كؿ شيء وتبعناؾ ،فقاؿ ليـ الحؽ
أقوؿ لكـ إف ليس أحد ترؾ بيتا أو والديف أو إخوة أو امرأة أو أوالدا مف أجؿ

ممكوت اهلل إال ويأخذ في ىذا الزماف أضعافا كثيرة وفي الدىر اآلتي الحياة األبدية

].

ويقوؿ أيضا

(ٖ)ٙ

[ بيعوا مالكـ وأعطوا الصدقة .اعمموا لكـ أكياسا ال تفنى وكن از ال

ينفد في السموات حيث ال يقرب سارؽ وال يبمى سوس].
(ٗ)ٙ

[ وقاؿ أيضا لتبلميذه كاف إنساف غني لو وكيؿ

ويقوؿ أيضا ( عميو السبلـ)
فَ ُو ِشي بو اليو بانو يبذر أموالو ،فدعاه وقاؿ لو ما ىذا الذي أسمع عنؾ أعط حساب
وكالتؾ ألنؾ ال تقدر أف تكوف وكيبل بعد .]......
ويقوؿ أيضا(٘ [)ٙإنساف كاف لو ابناف ،فقاؿ أصغرىما ألبيو يا ابي أعطني القسـ

الذي يصيبني مف الماؿ ،فقسـ ليا معيشتو ،وبعد أياـ ليس بكثيرة جمع االبف

األصغر كؿ شيء وسافر الى كورة بعيدة وىناؾ بذر مالو بعيش مسرؼ  ،فمما أنفؽ

كؿ شي حدث جوع شديد في تمؾ الكورة فابتدأ يحتاج.] ........

كجو االستدالؿ مف ىذه النصكص :فييا داللة واضحة عمى ذـ األمواؿ.

التطبيقات

إف اكتساب األمواؿ عمى مستويات مختمفة قد تكوف دولية واقميمية وقد تكوف
فردية ،وأف معظـ البمداف تمجأ الى التعامؿ مع مثيبلتيا ذات طابع مالى ( أي ما

تمتمكيا مف األعياف) ألف مف كثر مالو كثر أصدقاؤه وذلؾ لتبادؿ المصالح
المتبادلة لبلستفادة منيا في سد النقص أو الخمؿ الحاصؿ في بعض مجاالتيـ
وتحقيؽ منفعة متبادلة ،وفي بعض األحياف تقوـ بعض البمداف بالتعامؿ مع مثيبلتيا

مف خبلؿ تقديـ الخدمات البلزمة دوف أف يكوف ليا منفعة متبادلة بذلؾ ،فإذا أخذنا
دولة العراؽ نموذجا لذلؾ نرى أنيا بعد احتبلؿ العراؽ عاـ ٖٕٓٓـ كثر تقديـ
المساعدات البلزمة ليا مف قبؿ بعض الدوؿ المختمفة بالتنازؿ عف الديوف وأخرى
14
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بتقديـ القروض ليا وغيرىا بإعادة األعمار وكذلؾ حشود المنظمات المجتمع المدني

مف البمداف المختمفة وفي معظـ مجاالت الحياة بيدؼ تنظيـ المجتمع البشري
وتثقيفيـ وتكويف قدراتيـ ،فميس ىناؾ مانع قانوني أو شرعي إذا كانت وسيمة

لتحقيؽ المنفعة ودرء المفسدة

المطمب الرابع :المقصكد اإلليي مف اكتساب األمكاؿ
إف اهلل سبحانو وتعالى لو مقاصد ِ
وح َكـ في األحكاـ التي أنزليا عمى األنبياء
والرسؿ وتكمف الغاية في الوصوؿ إلييا ،لذلؾ نجد أف اهلل عندما شرع اكتساب

األمواؿ ليست الغاية منيا تكنيزىا واحتكارىا دوف االستفادة منيا لنفسو وأىمو أو
َِّ
آمُنوْا إِ َّف َكثِي اًر
لغيره باإلنفاؽ والصدقة ،حيث يقوؿ اهلل سبحانو
َ
وتعالى{يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
اط ِؿ ويص ُّدوف عف سبِ ِ ِ َِّ
اس بِاْلب ِ
الرْى َب ِ
اؿ َّ
يف
َح َب ِار َو ُّ
وف أ َْم َو َ
ِّم َف األ ْ
الن ِ َ
يؿ المّو َوالذ َ
اف لََي ْأ ُكمُ َ
ََ ُ َ َ َ
ِ
ِ
َّ
ونيا ِفي سبِ ِ
يؿ المّ ِو فََب ِّشرُىـ بِ َع َذ ٍ
ب َواْل ِف َّ
اب أَِل ٍيـ }()ٙٙ؛ ألف
وف الذ َى َ
َي ْكن ُز َ
َ
ْ
ضةَ َوالَ ُينفقُ َ َ
حقوؽ الممكية في الشرائع اإلليية تختمؼ عف الرأسمالية الفردية (حيث تعود المنفعة
الى الفرد دوف تدخؿ الغير) ،وكذا عف الشيوعية ( حيث تعود المنافع الى الدولة

دوف تدخؿ الفرد ) ،أما في الشريعة اإلسبلمية فاف منافع األمواؿ تعود لنفسو

ولغيره؛ ألف االنساف ليس بمالؾ حقيقي لؤلمواؿ بؿ وكيؿ عمييا فيو مستخمؼ في
األرض؛ ألف المصدرية اإلليية لمحقوؽ فيو يقضى بأف مصدر الحقوؽ ىو اهلل،
ؽ
فترجع إليو باعتبار إيجادىا؛ ألنو سبحانو وتعالى خالؽ كؿ
شيء((ى َو الَِّذي َخمَ َ
ُ
لَ ُكـ َّما ِفي األ َْر ِ
ض َج ِميعاً))( ،)ٙٚوترجع إليو مسؤولية اإلنساف عنيا ،ويقوؿ اهلل
ِ ِ ()ٙٛ
ِ ِ
ُّ
َّ
ام ِر ٍ
نس ٍ
ئ بِ َما
تعالىَ ((:و ُكؿ إِ َ
اف أَْل َزْم َناهُ طَرئ َرهُ في ُعُنقو))  ،ويقوؿ أيضا(( ُكؿ ْ
يف))(.)ٚٓ()ٜٙ
ب َرِى ٌ
َك َس َ
ويقوؿ المسيح (عميو السبلـ)

(ٔ)ٚ

[  ....أجابيـ يسوع وقاؿ الحؽ الحؽ أقوؿ لكـ

أنتـ تطمبونني ليس ألنكـ رأيتـ آيات بؿ ألنكـ أكمتـ كـ الخبز فشبعتـ ،اعمموا ال

لمطعاـ البائد بؿ لمطعاـ الباقي الحياة األبدية]....
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ويقوؿ أيضا(ٕ [:)ٚفقاؿ ليـ يسوع الحؽ الحؽ أقوؿ لكـ ليس موسى أعطاكـ الخبز
مف السماء بؿ أبي يعطيكـ الخبز الحقيقي مف السماء].

فتبيف المقصود اإلليي مف جمع األمواؿ واكتسابيا ىي لسد النقص الحاصؿ في
المجتمع منعا لمفساد والفوضى تحقيقا لممصمحة العامة بجمب المنفعة ودفع المضرة

{وتَ َع َاوُنوْا َعمَى اْل ِّبر َوالتَّ ْق َوى َوالَ
وىذا يتفؽ مع المقصود اإلليي في خمؽ البشرية َ
يد اْل ِعقَ ِ
تَ َعاونُوْا َعمَى ِ
اإلثِْـ َواْل ُع ْد َو ِ
اب }(ٖ ،)ٚويقوؿ
اف َواتَّقُوْا المّوَ إِ َّف المّوَ َشِد ُ
َ
الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ)( .....اهلل في عوف العبد ما كاف العبد في عوف
(ٗ)ٚ

أخيو)

 ،ويجب عدـ ىدرىا ببل فائدة واستخداميا كوسيمة إللحاؽ األذى بالغير

أو إلحداث الفتنة والفوضى أو لتحقيؽ ىدؼ غير مشروع لئبل تنعكس سمبا عمى

تعالى{والَ تَْأ ُكمُوْا أ َْم َوالَ ُكـ َب ْي َن ُكـ
المجتمع وتكف ذريعة لئلفساد ال لئلصبلح يقوؿ اهلل
َ
بِاْلب ِ
اس بِ ِ ِ
اط ِؿ وتُ ْدلُوْا بِيا إِلَى اْل ُح َّك ِاـ لِتَْأ ُكمُوْا فَ ِريقاً ِّم ْف أَمو ِ
الن ِ
اؿ َّ
وف
َ
اإلثْـ َوأَنتُ ْـ تَ ْعمَ ُم َ
َ
َْ
َ
)
٘ٚ
ِ
ِ
وى ْـ ِفييَا
}( ويقوؿ
ايضا{والَ تُ ْؤتُوْا ُّ
السفَيَاء أ َْم َوالَ ُك ُـ الَّتي َج َع َؿ المّوُ لَ ُك ْـ ق َياماً َو ْارُزقُ ُ
َ
()ٚٙ
َِّ
آمُنوْا الَ تَْأ ُكمُوْا أ َْم َوالَ ُك ْـ َب ْي َن ُك ْـ
وى ْـ َوقُولُوْا لَيُ ْـ قَ ْوالً َّم ْع ُروفاً }
َوا ْك ُس ُ
َ
{يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
َّ
ِ
وف تِ َج َارةً َعف تََر ٍ
اف بِ ُك ْـ َرِحيماً
اض ِّمن ُك ْـ َوالَ تَ ْقتُمُوْا أَنفُ َس ُك ْـ إِ َّف المّوَ َك َ
بِاْل َباط ِؿ إِال أَف تَ ُك َ
()ٚٚ
ِ
يـ }(. )ٚٛ
} {إَِّن َما أ َْم َوالُ ُك ْـ َوأ َْوَال ُد ُك ْـ ِفتَْنةٌ َوالمَّوُ ِع َ
ندهُ أ ْ
َجٌر َعظ ٌ

التطبيقات
ففي العراؽ نجد أف بعض الجيات والجماعات المغرضة تعمؿ تحت مسميات

مختمفة منيا باسـ منظمات المجتمع المدني وأخرى باسـ األعمار ،وغير ذلؾ ،تقوـ
بجمع الناس مف طبقات وفئات متعددة ومتنوعة وتقديـ المساعدات المالية ليـ أو

المعنوية مف خبلؿ فتح دورات تطويرية وتثقيفية ليـ ،وكذلؾ إعادة تأىيؿ مؤسسات

الدولة كؿ ذلؾ نتجت عنو تحقيؽ مصمحة بجمب منفعة لمناس لتنظيـ مجتمعيـ
وتأىيؿ مؤسساتيـ لمواصمة عممية سير حياتيـ اليومية ،إال أف ازدواجية عمؿ
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المنظمات وتداخميا في تقديـ الخدمات بعد عاـ ٖٕٓٓ أشبيت بالصراعات

التنافسية ونتجت عنو آثا ار سمبية في تقديـ خدماتيـ التي ىي تحقيؽ منفعة ظاى ار

لكنيا أصبحت وسيمة ليدر األمواؿ والفساد بيف الناس؛ ألنيا لـ تحقؽ أىدافيا
الحقيقية ،لذلؾ نجد أف بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أعيدت تأىيميا

ألكثر مف مرة إسرافا كأف منيجيا صرؼ األمواؿ سواء حصمت منفعة أـ مفسدة،
وفتحت أبوابا لمتنسيؽ بيف المقاوليف لمحصوؿ عمى األمواؿ بالباطؿ ،وكذلؾ إحالة

المشاريع الى المقاوليف بأسعار باىضة جدا قياسا عمى مثيبلتيا في غير عمؿ
المنظمات ،ويعد ىذا ىد ار لؤلمواؿ ،وكذلؾ صرؼ أمواؿ طائمة في بعض المشاريع

التي ىي ال تعالج أية مشكمة حاضرة؛ بؿ في بعض األحياف نجد أف أعماليـ

أصبحت سببا لمنزاع والشقاؽ ال لمخير واإلصبلح ،عمى أثر في بعض المحافظات

العراقية وضعت الرقابة عمى أعماليـ وتحديد نشاطاتيـ والشروط عمى تقديـ

خدماتيـ ،إلى أف نظمت الحكومة العراقية شروط وضوابط عمى عمؿ المنظمات

الحكومية وغيرىا ،لذلؾ إذا نظرنا الى المبالغ اإلجمالية التي صرفت مف قبؿ

المنظمات والخدمات التي قدموىا ال يمكف القياس بينيما نظ ار الى الفوارؽ بينيما؛

ألف تمؾ األمواؿ لو صرفت في مواضعيا لعالجت كثي ار مف المشاكؿ وسد النقص

والخمؿ الحاصميف في المجتمع ألف تمؾ األمواؿ بمثابة ميزانية كاممة لمدولة.
المبحث الثاني

اليمز كالمٌ ٌمز ،كيشتمؿ عمى التمييد كخمسة مطالب:
ٌ
إف مف الصفات السمبية التي يمتمكيا اإلنساف وليا التأثير عمى المجتمع
والحاؽ الضرر بيـ ىما ( اليمزة والممزة) كما ورد ذكرىما في القرآف الكريـ -سورة
َِّ
ُّ
ب
اليمزة ،حيث يقوؿ اهلل
تعالى((وْي ٌؿ لِّ ُك ِّؿ ُى َم َزٍة ل َم َزٍة ،الذي َج َم َع َماالً َو َع َّد َدهَُ ،ي ْح َس ُ
َ
أ َّ
ط َمةَُ ،ن ُار المَّ ِو اْل ُموقَ َدةُ،
اؾ َما اْل ُح َ
َخمَ َدهَُ ،ك َّبل لَُي َنب َذ َّف ِفي اْل ُح َ
ط َم ِةَ ،و َما أ َْد َر َ
َف َمالَوُ أ ْ
ِ
َِّ
َّ ِ
ص َدةٌِ ،في َع َمٍد ُّم َم َّد َد ٍة))(. )ٜٚ
التي تَطمعُ َعمَى ْاألَ ْفئ َدة ،إَِّنيَا َعمَ ْي ِيـ ُّم ْؤ َ
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ونظ ار لخطورة ىاتيف صفتيف في المجتمع وما تولد منيا مف نتائج سمبية ّبينيا اهلل
سبحانو وتعالى لنا بسورة مستقمة ،موضحا فييا األسباب لمتحذير ،والتنبيو ،والجزاء
عمييا في اآلخرة ،لذلؾ في ىذا المبحث نوضح ىذه اآليات الكريمات معز از

بالتطبيقات العممية ومقارنة بأصوؿ األحكاـ الواردة في األناجيؿ المعتمدة عند

المسيحية.

المطمب األكؿ :تعريؼ اليمزة كالممزة
ِ
ِ
ىماز -أي
ي
الي ىم ىزة لغةَ :ى َم َز َي ْيم ُز َى ْم اًز فيو ىام ْز :اغتابو في غيبتو وطعنو فيو ّ
(ٓ) ٛ
طعاف في أعراض الناس في غيبتيـ .
كفي اصطالح المفسريف:

قاؿ بعض المفسريف :اليمزة الذي يعيبؾ في الغيب.
وقيؿ :اليمز الذي ييمز الناس بيده ويضربيـ.

وقيؿ :اليمز الذي ييمز الناس بالمساف.

وقيؿ :اليمز الذي يؤذي جميسو بسوء المفظ(ٔ.)ٛ

المُّم ىزة لغة :بالفتح لَم َز يْمم ُز /يْم ِم ُز لَم اًز فيو ِ
المز :أشار إليو بعينو أو برأسو أو
َ َُ َ
ْ
ى
تمم ُز العجوز بجارتيا) ،ولُ َم َزةُ :بالضـ:
بشفتيو مع كبلـ خفي لذكر العيوب ،يقاؿ ( ُ
َعّياب لمناس في وجوىيـ(ٕ.)ٛ
كفي اصطالح المفسريف:
قاؿ بعض المفسريف :الممزة -الذي يعيبؾ في الوجو.
وقيؿ :ىو الذي يممز الناس بالعيف.
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وقيؿ :ىو الذي يكسر عينو ويشير برأسو ويرمز بحاجبو ،وىذه األقواؿ كميا ترجع

الى الطعف واظيار العيب ،فيدخؿ في ذلؾ مف يحاكي الناس في أقواليـ وأصواتيـ

ليضحكوا منو(ٖ.)ٛ

مف المعاني المشتركة:
وقيؿ اليمزة والممزة :الذي يطعف في اعراض الناس ويظير عيوبيـ ويحقر أعماليـ
تمذذا بالحط عنيـ وترفعا عنيـ ،وأصؿ اليمزة بالكسر ،يقاؿ :ىمز كذا ،أي -كسره.

وأصؿ الممز الطعف ،يقاؿ :لمزه بالرمح ،أي -طعنو(ٗ..)ٛ

وعف مجاىد وعطاء :اليمزة الذي يغتاب ويطعف في وجو الرجؿ ،والممزة :الذي

يغتاب مف خمفو إذا غاب(٘.)ٛ

قاؿ البيضاوي في تفسيره( :)ٛٙاليمز :الكسر كاليزـ ،والممز :الطعف كالميز ،فشاعا
في الكسر مف أعراض الناس والطعف فييـ ،وبناء فعمو يدؿ عمى االعتياد ،فبل يقاؿ

ضحكة ولعنة إال لممكثر المتعود ،وقرئ ىمزة لمزة بالسكوف عمى بناء المفعوؿ وىو

المسخرة الذي يأتي باألضاحيؾ فيضحؾ منو ويشتـ.

وقيؿ :التاء فييما لممبالغة في الوصؼ ،وأطرد بناء فُ َعمة بضـ الفاء وفتح العيف
لمبالغة الفاعؿ ،أي -المكثر مف الفعؿ، ،واذا سكنت بالعيف يكوف لمبالغة المفعوؿ،
ولعنة بسكوف العيف:
لعنة ،بفتح العيف :أي -لمف كاف يكثر لعف غيرهْ ،
يقاؿ :رجؿ َ
إذا كاف ممعونا لمناس(.)ٛٚ
وقاؿ ابف عباس (رضي اهلل عنيما) :ىـ المشاؤف بالنميمة المفرقوف بيف األحبة

الباغوف العيب لمبريء.

ويقوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)( شر عباد اهلل المشاؤوف بالنميمة المفسدوف بيف

األحبة الباغوف لمبراء العيب)

()ٛٛ

.

وعمى ىذا القوؿ فالممزة تأكيد اليمزة مف باب التأكيد بالمرادؼ ،كقوليـ :حسف بسف

 ،وعفريت نفريت(.)ٜٛ
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المطمب الثاني :سبب اكتساب الصفتيف :اليمزة كالممزة
ال شؾ أف اهلل سبحانو وتعالى كما ّبيف لمناس في الشرائع الحسنات لممضي
فييا نظ ار لما يحققو مف المصالح والمنافع وليس ذلؾ إال لتنظيـ وتوازف المجتمع

البشري ،كذلؾ يبيف السيئات لبلبتعاد عنيا نظ ار لما يحققيا مف المفاسد والحاؽ
الضرر بالغير واختبلؿ التوازف البشري ،لذلؾ أف اهلل سبحانو وتعالى مف فضمو

وكرمو ّبيف لمناس األسباب المؤدية الكتساب الصفات السيئة لمتنبيو لئبل تكوف حجة
لمناس بجيميـ عنيا ،لذلؾ عندما ّبيف اهلل سبحانو وتعالى ىاتيف صفتيف :اليمزة
والممزة ،وما توعد بيما مف ويؿ في اآلخرة نظ ار لخطورتيما في المجتمع وما تندرج
تحتيما مف مفاسد وضياع حقوؽ الناس والنقص مف كرامتيـ لذلؾ بيف السبب

المتبلؾ ىاتيف صفتيف في نفس السورة برية التي تمييا مباشرة لكي يكوف الناس
ال
((وْي ٌؿ لِّ ُك ِّؿ ُى َم َ ٍزة لُّ َم َ ٍزة ،الَِّذي َج َم َع َما ً
عمى بينة مف أمرىـ،حيث يقوؿ اهلل تعالى َ
َو َع َّد َدهُ))(ٓ. )ٜ
فاآلية الثانية بياف سبب لتممؾ الصفة اليمزة والممزة الواردتيف مف اآلية األولى،

لذلؾ يقكؿ بعض المفسريف(( :الذي جمع ماال وعدده)) الموصوؿ بدؿ مف كؿ أو
في محؿ نصب عمى الذـ ،وىذا أرجح؛ ألف البدؿ يستمزـ أف يكوف المبدؿ منو في

حكـ الطرح ،وانما وصفو سبحانو بيذا الوصؼ ألنو يجري مجرى السبب ،والعمة

في اليمز والممز وىو إعجابو بما جمع مف الماؿ وظنو أنو الفضؿ فؤلجؿ ذلؾ

يستقصر غيره

(ٔ)ٜ

.

أي إف الذي دعاه الى الحط مف اقدار الناس والزراية بيـ ىو جمعو لمماؿ وتعديده

مرة بعد أخرى ،شغفا بو وتمذذا بإحصائو؛ ألنو يرى أف ال عز إال بو ،وال شرؼ

بغيره ،فيو كمما نظر الى كثرة ما عنده ظف أنو بذلؾ قد ارتفعت مكانتو ،وى أز بكؿ

ذي فضؿ ومزية دونو ،ثـ ىو ال يخشى أف تصيبو قارعة بيمزة ولمزة وتمزيقو
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أعراض الناس؛ ألف غروره أنساه الموت ،وأعمى بصيرتو عف النظر في مرلو،
(ٕ)ٜ

واألمؿ في أحوالو

.

ألف قولو :وعدده -العامة عمى تشديد الداؿ األولى ،وقريء شذوذا بتخفيفيا،

والضمير إما عائد عمى الماؿ ،والتقدير وجمع عدده :أي أحصاه وعممو ،أو عائد

عمى نفسو ،المعنى -جمع ماال وجمع عدد نفسو مف عشيرتو وأقاربو.

وعمى ىذيف الوجييف فعدده اسـ معطوؼ عمى (ماالً) ،ويحتمؿ أف عدد فعؿ ماض
(ٖ)ٜ

بمعنى عده ،إال أنو غير مدغـ

فيتبيف مف ىذه أف اإلنساف بسبب كثرة اكتنازه األمواؿ في أغمب األحياف قد

وطعاف في أعراض الناس
لعياب
يكوف متسمطا عمى اآلخريف ،وتكوف وسيمة ّ
ّ
والنقص مف شأنيـ ،باعتبار أف الماؿ مصدر القوة والسمطنة؛ لذلؾ في اآلية بياف
عد جمع أموالو سببا لميماز والمماز ،ألنو يظف أف أموالو تجعمو خالدا
أف اإلنساف ّ
ب أ َّ
َف
{ي ْح َس ُ
في الدنيا وال يموت ليستمر في ظممو وطغيانو ،حيث يقوؿ اهلل تعالى َ
(ٗ)ٜ

أي -يظف ىذا اليماز العياب لجيمو أف ما عنده مف الماؿ الذي

َخمَ َدهُ }
َمالَوُ أ ْ
جمعو وأحصاه وبخؿ بإنفاقو يوصمو الى رتبة الخمود في الدنيا فيصير خالدا فييا
وأعطاه األماف مف الموت أو يعمؿ مف تشييد البنياف وغرس األشجار وعمارة

األرض عمؿ مف يظف أف مالو أبقاه حيا وال يعود الى حياة أخرى يعاقب فييا عمى

ما كسب مف سيء األعماؿ(٘.)ٜ

وقاؿ عكرمة :يحسب أف مالو يزيد في عمره واإلظيار في موضع اإلضمار لمتقريع
والتوبيخ ولزيادة التقرير ،وقيؿ :طوؿ الماؿ أممو ومناه األماني البعيدة حتى أصبح
لفرط غفمتو وطوؿ أممو يحسب أف الماؿ تركو خالدا في الدنيا ال يموت ،وقيؿ :ىو

تعريض بالعمؿ الصالح والزىد في الدنيا وأنو الذي يخمد صاحبو في الحياة األبدية

ال الماؿ(.)ٜٙ
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وفي االناجيؿ المعتمدة عند المسيحييف نجد أحكاما كثيرة تشير الى األمواؿ وكيفية

االحتراز منيا نظ ار لما تندرج تحتيا مف المفاسد؛ ألف حب الماؿ أصؿ جميع
()ٜٚ

الشرور الذي إذا ابتغاه قوـ ضموا عف اإليماف وأصيبوا برفات كثيرة

حتى أنيـ يتفقوف مع بعص المتصوفة فيما يخص اإلنفاؽ بجميع األمواؿ ،يقوؿ

المسيح (عميو السبلـ)( [)ٜٛال يقدر خادـ أف يخدـ سيديف؛ ألنو إما أف يبغض
الواحد ويحب اآلخر أو يبلزـ الواحد ويحقر الواحد ،ال تقدروف أف تخدموا اهلل

والماؿ ،وكاف الفريسيوف أيضا يسمعوف ىذا كمو وىـ محبوف لمماؿ فاستي أزوا بو،
فقاؿ ليـ أنتـ الذيف تبرروف أنفسكـ قداـ الناس ،ولكف اهلل يعرؼ قموبكـ ،إف

المستعمي عند الناس ىو رجس قداـ اهلل].

ويقوؿ أيضا([)ٜٜواذا واحد منيـ تقدـ وقاؿ لو أييا المعمـ الصالح أي صبلح أعمؿ
لتكوف لي الحياة األبدية .فقاؿ لو لماذا تدعوني صالحا .ليس أحد صالحا إال واحد
وىو اهلل .لكف إف أردت أف تدخؿ الحياة فأحفظ الوصايا .فقاؿ لو أية وصايا .فقاؿ

يسوع ال تقتؿ .ال تزني .ال تسرؽ .ال تشيد بالزور .أكرـ أباؾ وأمؾ وأحب قريبؾ

كنفسؾ ،قاؿ لو الشاب ىذه كميا حفظتيا منذ حداثتي فماذا بعوزتي بعد ،قاؿ لو

يسوع إف أردت أف تكوف كامبل فاذىب كبع أمالكؾ كأعط الفقراء فيكوف لؾ كنز
في السماء وتعاؿ اتبعني ،فمما سمع الشاب الكممة مضى حزينا؛ ألنو كاف ذا أمواؿ
كثيرة ،فقاؿ يسوع لتبلميذه :الحؽ أقوؿ لكـ إنو يعسر أف يدخؿ غني الى ممكوت

السموات ،وأقوؿ لكـ أيضا إف مرور جمؿ مف ثقب إبرة أيسر مف أف يدخؿ غني
ص،
الى ممكوت اهلل ،فمما سمع تبلميذه بيتوا جدا قائميف إذاً مف يستطيع أف َي ْخمُ َ
فنظر إلييـ يسوع وقاؿ ليـ ىذا عند الناس غير مستطاع ولكف عند اهلل كؿ شي

مستطاع].

حتى أف رؤساء الكينة والكتبة مف الييود لـ يفمحوا مف إيقاع اإليذاء بالمسيح إال

مف خبلؿ اإلغراء باألمواؿ ،حيث جاء في إنجيؿ لوقا(ٓٓٔ)[ وقرب عيد الفطير الذي
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يقاؿ لو الفصح وكاف رؤساء الكينة والكتبة يطمبوف كيؼ يقتمونو النيـ خافوا

الشعب ،فدخؿ الشيطاف في ييوذا الذي يدعى اإلسخريوطي وىو مف جممة االثني
وقو ِاد الجند كيؼ يسممو إلييـ ،ففرحوا
عشر ،فمضى وتكمـ مع رؤساء الكينة َّ

كعاىدكه أف يعطكه فضة ،فواعدىـ وكاف يطمب فرصة ليسممو إلييـ مف
جمع.]......
بعد ما تبيف لنا معنى اليمزة والممزة وسبب اكتساب ىاتيف الصفتيف السيئتيف

فإذا نظرنا الى واقع الحاؿ في المجتمع البشري نجد تطبيقات كثيرة وعمى المستويات
الدولية واإلقميمية والفردية والتي اندرجت تحتيا سمبيات كثيرة تمحؽ الفرد والمجتمع
والمصمحة العامة.

المطمب الثالث :صفة اليمزة كالممزة عمى مستكل الدكلي كاإلقميمي كالفردم-

تطبيقات

وعياب في أعراض الناس في غيبتيـ
طعاف ّ
اليماز والمماز :ىو ّ
كما بينا أف ّ
عد نفسو ذات قوة
ووجييـ وانتقاص مف شأنيـ تصغي ار وانتياكا لحقوقيـ؛ ألنو ّ
وسمطة ومكنة بواسطة أموالو قاد ار عمى اصدار ىذه التصرفات السيئة تجاه

اآلخريف ،وفيو ثبلثة جوانب:

الجانب األكؿ :عمى مستكل الدكلي:
فإذا نظرنا الى المستوى الدولي نجد ىاتيف الصفتيف السيئتيف عند الحكومات

ذات طابع مالي وسمطوي حيث تقوـ باالعتداء عمى مثيبلتيا وانتياؾ حرماتيا
كوف ليا
والحاؽ الضرر بيا ليس إال تكب ار وجبروتا ألنو ّ
عد أف أمواليا التي ممكتيا ّ
قوة وسمطة عمى فرض األوامر واآلراء واألفكار تصغي ار بحؽ غيرىـ ،وىذه تعد مف
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أكبر الوسائؿ اليادمة لحقوؽ اإلنساف واختبلؿ التوازف البشري وضياع حقوقيـ التي
يمتمكونيا واحداث الضرر بيـ

التطبيقات:

فإذا نظرنا الى الماضي نجد المموؾ والسبلطيف في األمـ الماضية كيؼ كانت

تقوـ بإصدار التصرفات التي ليا التأثير السمبي عمى المجتمع ،كتصرفات عاد

وثمود وفرعوف حيث قاموا باالعتداء والطغياف عمى البمداف وأكثروا فييا الفساد
بالقتؿ والذبح وانتياؾ الحقوؽ ،فيذه التصرفات لـ تكف إال تكب ار بسبب أمواليـ التي

وكونوا قوة وسمطة وتولد عندىـ بسبب كبريائيـ أف ليـ الحؽ والقابمية عمى
جمعوىا ّ
العياب
فرض قوانينيـ عمى الناس واف كانوا عمى الباطؿ ،إذ يظف ىذا اليّماز ّ
لجيمو أف ما عنده مف الماؿ الذي جمعو وأحصاه وبخؿ بإنفاقو يوصمو الى رتبة
الخمود في الدنيا فيصير خالدا فييا وأعطاه األماف مف الموت أو يعمؿ عمى تشييد

البنياف وغرس األشجار وعمارة األرض عمؿ مف يظف أف مالو أبقاه حيا وال ينتقؿ

الى حياة أخرى يعاقب فييا عمى ما كسب مف سيء األعماؿ ،حيث يقوؿ اهلل تعالى
ُّؾ ًبع واد{ٔ} إًرـ ىذ ً
ؽ
في سورة الفجر((:أىلى ٍـ تىىر ىك ٍي ى
ات ا ٍل ًع ىم ًاد{ٕ} الًَّتي لى ٍـ يي ٍخمى ٍ
ؼ فى ىع ىؿ ىرب ى ى
ىى
الص ٍخ ىر ًبا ٍل ىك ًاد{ٗ} ىكًف ٍر ىع ٍك ىف ًذم
يف ىج يابكا
َّ
ًم ٍثمي ىيا ًفي ا ٍل ًب ىال ًد{ٖ} ىكثى يم ى
كد الًَّذ ى
ً
ً
ً
ب ىعمى ٍي ًي ٍـ
ص َّ
سى
ٍاأل ٍىكتى ًاد{َُ} الًَّذ ى
يف طى ىغ ٍكا في ا ٍل ًب ىالد{ُُ} فىأى ٍكثىيركا ف ى
اد{ُِ} فى ى
ييا ا ٍلفى ى
ً
ط ىع ىذ و
ص ًاد{ُْ}))(ٔٓٔ).
س ٍك ى
اب{ُّ} إً َّف ىرب ى
ىرب ى
َّؾ لى ًبا ٍلم ٍر ى
ُّؾ ى
ونجد في الوقت الحاضر الدوؿ ذات نفوذ المادي والسمطوي نيجوا منيجية السابقيف

في طغيانيـ واعتدائيـ عمى البمداف األخرى ،ونستطيع أف نقوؿ أف جميع
الصراعات السياسية وغيرىا بيف البمداف ىي صراعات تتعمؽ بالمصالح المالية وما
يتعمؽ بيا معنى :كاعتداء إسرائيؿ عمى فمسطيف ولبناف؛ ألنيا تعد نفسيا ذات قوة

وأسمحة ليا الحؽ في فرض سيطرتيا عمى الغير وانتياؾ حقوؽ اآلخريف يسفؾ

الدماء وىدـ مصالحيـ الضرورية وىي مستمرة لحد اآلف .،كذلؾ ما تفعمو أميركا
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وتريده مف فرض سيطرتيا عمى العالـ واتخاذه الق اررات الفردية وشبو الفردية وكذا

دعـ البمداف المتحالفة معيا ليس إال بسبب األمواؿ التي تمتمكيا والقوة ىي جزء مف
األمواؿ :كحربو عمى العراؽ احتبلال بدال مف التحرير وأفغانستاف وغيرىما

وتيديداتيا المستمرة لمبمداف التي يقصدىا  ،وكذلؾ كاعتداء العراؽ عمى الكويت،

حيث قامت باحتبلؿ جارتيا الكويت عاـٓ ٜٜٔٔ-ٜٜٔليس إال عد نفسو ذات قوة
وجيش وأسمحة التي تعد مف األمواؿ التي تمتمكيا فولد عنده الطغياف عمى البمداف

اآلخريف .

الجانب الثاني :عمى مستكل اإلقميمي(َُِ):
نرى أف األمواؿ تمعب دو ار بار از في انتياؾ الحقوؽ وىدـ بعض المجتمعات

خاصة في البمداف التي تنعدـ فييا الديمقراطية وحرية الرأي ،أي بمعنى اآلخر

الحكومات التي النظاـ فييا دكتاتوريا ،فإف تمؾ الحكومات تقوـ بفرض سيطرتيا
عسكريا وفكريا عمى بعض مجتمعاتيا واف كانت عمى الباطؿ عدوانا وطغيانا

وعيابا إلعراضيـ ونقصا مف شأنيـ وليس ذلؾ إال ظف منيا أف
انتياكا مف حقوقيـ ّ
أمواليا مف جيش وسبلح وغيرىا توصميا الى استمرار في االستحواذ عمى الغير في
الدنيا ليستمر في الظمـ واإلثـ والعدواف.

التطبيقات

فإذا أخذنا العراؽ( قبؿ عاـ ٖٕٓٓـ) وايراف وتركيا وسوريا نموذجا لذلؾ فإننا
نجد أنيـ ال ينظروف الى مكونات مجتمعاتيـ بعيف العدالة وضماف حقوقيـ وحفظ

أعراضيـ ومصالحيـ الضرورية.

فعمى سبيؿ المثػاؿ -القوميػة الكرديػة تعػد جػزءا مػف مجتمعػات الػدوؿ المعنيػة ،حيػث
تبمع عددىا أكثر مف ( )ٔٙمميونا في تركيا ،وأكثر مف ()ٙمبلييف في إيراف ،وأكثػر

مػػف (٘) مبليػػيف فػػي العػراؽ ،وأكثػػر مػػف (٘)ٕ،مميػػونيف ونصػػؼ فػػي سػػورية ،وأكثػػر
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مف(٘ )ٔ،مميوف ونصؼ في باقي الدوؿ الغربية ،فيكوف عددىـ اإلجمالي أكثػر مػف

(ٖٓ) ثبلثيف مميوف نسما ،مقسميف في المناطؽ الجبمية بيف الدوؿ األربع

(ٖٓٔ)

فػػتـ التعامػػؿ معيػػـ فػػي بمػػدانيـ كعبيػػد وكمػػؤجر ولػػيس كسػػكاف األصػػمييف مثػػؿ بقيػػة
مكونػػات المجتمػػع ،حيػػث قامػػت تمػػؾ الػػدوؿ بمحػػاربتيـ مػػف قتػػؿ واضػػطياد وتيجيػػر
عػ ػوائميـ وانتي ػػاؾ حرم ػػاتيـ واعتق ػػاليـ وابق ػػائيـ ف ػػي المس ػػاجيف وم ػػنعيـ م ػػف ممارس ػػة

حريتيـ الثقافية والحضارية والفكرية وما الى ذلؾ.

ففػػي الع ػراؽ حيػػث قػػاـ النظػػاـ الػػدكتاتوري بقتػػؿ واضػػطياد اآلالؼ العوائػػؿ الكرديػػة،
حيػػث قامػػت الحكومػػة بنفػػي (ٕ )ٔٛألفػػا مػػف النسػػاء والشػػيوخ واألطفػػاؿ الكرديػػة فػػي
عمميػة األنفػػاؿ المشػيورة عػػاـ ٜٔٛٛـ ،حيػػث دفػف األغمػػب مػػنيـ أحيػاء ،التػػي كانػػت
واحدة مػف أبشػع حمػبلت اإلبػادة الجماعيػة فػي تػاريخ الشػعب الع ارقػي عامػة والشػعب

الكردي خاصة ،مجزرة خمفت ندوبا غائرة في الروح والػذاكرة وألجػأت الػى ىػدـ قػراىـ

ومسػ ػػاجدىـ بمػ ػػا يقػ ػػارب أكثػ ػػر مػ ػػف (ٗ) اآلؼ قريػ ػػة ،وقػ ػػد أرغػ ػػـ مئػ ػػات اآلالؼ مػ ػػف
المواطنيف الكورد عمى مغادرة ديارىـ ورحمػوا إلػى منػاطؽ يسػكنيا إخػوتيـ العػرب فػي
المنػػاطؽ الجنوبيػػة ،مػػف شػػيعة وسػػنة ومسػػايرة حيػػاتيـ مػػع سػػائر األديػػاف والمػػذاىب،

لذلؾ وفي ىذه الذكرى المؤلمة بعد مرور(ٕٓ) عاما وافؽ مجمس النواب العراقي فػي
جمستو ليوـ األثنيف بتاريخ ٕٗٔٓٓٛ/ٗ/ـ عمى تعريؼ عمميات األنفاؿ :التي نفذت
بحػػؽ الشػػعب الكػػردي كجينوسػػايد ( إبػػادة جماعيػػة) ،ولػػـ تكتػػؼ بػػذلؾ بػػؿ اسػػتخدمت
أسمحة محظورة( كيمياوية) ضد أبنائيا الشعب الكردي في منطقة حمبجة وغيرىا مف

المناطؽ وراحت ضحيتيا اآلالؼ مف األبرياء ،إال أف أكراد العراؽ بعػد تحريػرىـ مػف
النظ ػ ػػاـ ال ػ ػػدكتاتوري ع ػ ػػاـ ٖٕٓٓـ حص ػ ػػموا عم ػ ػػى اس ػ ػػتقبلليتيـ لممارس ػ ػػة نش ػ ػػاطاتيـ
السياس ػػية والثقافي ػػة مص ػػونا كػ ػرامتيـ محافظ ػػا عم ػػى حق ػػوقيـ ض ػػمف حكوم ػػة العػ ػراؽ
االتحادي بإقميـ مستقؿ يسمى بإقميـ كردستاف الواقع في شماؿ العراؽ.
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كفي تركيا كذلؾ حيث منعوا مف ممارسة حقوقيـ الخاصة حتى منعوا مػف اسػتخداـ
لغتيـ في الدوائر الدولة واألماكف العامة ،و حذؼ كممتي كرد و كردستاف مف جميع
المطبوعات و الكتب ،و أعمنت تركيا في عاـ  ٜٔٗٙبأف ال وجود فػي تركيػا ألقميػة

كرديػػة  ،و شػػطبت بيػػذا اإلعػػبلف وجػػود شػػعب بكاممػػو تصػػؿ نسػػبتو إلػػى حػوالي ربػػع

مجمػػوع سػػكاف تركيػػا يعػػيش فػػي مسػػاحة مػػف بػػبلده كردسػػتاف تصػػؿ إلػػى  ٕٔٙألػػؼ

كيم ػػومتر مرب ػػع(  ٕٛبالمائ ػػة م ػػف مجم ػػوع مس ػػاحة تركي ػػا )

(ٗٓٔ)

 .ولح ػػد اآلف يع ػػاني

الشعب الكردي في تركيا ألبشػع أنػواع االنتياكػات وضػياع حقػوقيـ ولػيس ىنػاؾ مػف

يحفػػظ مصػػالحيـ؛ بػػؿ فػػي بعػػض األحيػػاف تمجػػأ الحكومػػة التركيػػة الػػى االعتػػداء عمػػى
أكػ ػراد العػ ػراؽ أيض ػػا م ػػف خ ػػبلؿ اليجم ػػات العس ػػكرية وقص ػػؼ الم ػػدفعيات والط ػػائرات
الحربية عمى أ ارضػي إقمػيـ كردسػتاف بحجػج باطمػة وىػي ضػرب اإلرىػابييف ومػا غيػر

ذلؾ كما حصمت عاـ ٕٓٓٛـ حيث قامت بقصؼ عػدد مػف القػرى الكرديػة وتيجيػر

عوائميػػا والحػػاؽ الضػػرر بي ػػا ،كفػػػي سػػػكرية كايػػػراف ك ػػذلؾ حيػػث تقػػوـ الحكوم ػػات
بممارسة عدة التصرفات إللحػاؽ الضػرر بػاألكراد منعػا لضػماف حقػوقيـ ،فػإذا نظرنػا

الػػى تمػػؾ الحكومػػات التػػي تنعػػدـ الديمقراطيػػة فييػػا حيػػث تمجػػأ الػػى اسػػتخداـ العنػػؼ
وعيابا فػي أعػراض
طعانا ّ
ضد أقاليميا دوف مراعاة مصالحيـ الضرورية وتكف بذلؾ ّ
الناس دوف وجو مشروع قانونا أو شرعا يعود السبب الػى تفاخرىػا بػالجيش واألسػمحة
والقوة التي تمتمكيا فبغرورىا تظف أنيا كمما نظرت الى كثػرة مػا عنػدىا أنيػا بػذلؾ قػد

ارتفعت مكانتيا؛ فبػذلؾ أعميػت بصػيرتيا عػف النظػر فػي مرليػا والتأمػؿ فػي أحواليػا؛
ألف ىذا اليماز العياب يظف أف ما عنده مف الماؿ بمعانيو قػد ضػمف لػو الخمػود فػي

الدنيا وأعطاه األماف مف المػوت والسػقوط ،فيػو لػذلؾ يعمػؿ عمػؿ مػف يظػف أنػو بػاؽ

حيا أبػد الػدىر ،وال يعػود الػى حيػاة أخػرى يعاقػب فييػا عمػى التصػرفات السػمبية(٘ٓٔ)،

لكف يكفي تنبييا ما حدث بالعراؽ ليكوف عبرة لمف اعتبر واتعظ ،ويقػوؿ اهلل سػبحانو
َّ ِ
ِ
ِ
ط َغػ ػ ػ ْػوا ِفػ ػ ػػي اْل ػ ػ ػبِ َبلِد{ٔٔ} فَ ػ ػ ػأَ ْكثَُروا ِفييَػ ػ ػػا
وتعػ ػ ػ
يف َ
ػالى((وِف ْرَع ْو َف ذي ْاأل َْوتَػ ػ ػػاد{ٓٔ} الػ ػ ػػذ َ
َ
اب{ٖٔ} إِ َّف رب َ ِ
ُّؾ َسوطَ َع َذ ٍ
ِ
ص َّ
ص ِاد{ٗٔ}))(.)ٔٓٙ
اْلفَ َس َ
َّؾ لَبِاْلم ْر َ
اد{ٕٔ} فَ َ
َ
ب َعمَ ْيي ْـ َرب َ ْ
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الجانب الثالث :عمى مستكل الفردم:
يتبيف مف واقع الحاؿ في المجتمعات البشرية مف حيث األغمبية أف ذوي النفوذ

المادي متفوقيف ظاى ار عمى غيرىـ اجتماعيا ومركزيا ليس بثقافتيـ وصدقيـ

واخبلصيـ بؿ بقوة أمواليـ التي اكتنزوىا وخدعاتيـ وأكاذيب بعضيـ المستمرة عمى
لذلؾ

الناس،

نرى

أف تصرفاتيـ ىادفة الى تحقيؽ المصمحة الشخصية سواء الحؽ الضرر بالغير أـ
ال ،لذلؾ نجد أف اإلنساف ببعض التصرفات الحميدة وفي تغيير وضعو الى حالة

أفضؿ كاكتسابو بعض األمواؿ نرى أنو يمجأ الى أحداث التصرفات السيئة كأف

كسب األمواؿ كاف سببا إلحداث ىذه التصرفات ،نأتي بمثاؿ تطبيقي لذلؾ:

ففي الدوؿ المتحضرة كأوروبا وأميركا نجد أف ىناؾ مجاميع مف األشخاص
تحت مسميات مختمفة ( مافيا -عصابات) وغيرىا تقوـ باالعتداء عمى المصالح
العامة :كسرقة بنوؾ أو اغتياؿ واختطاؼ أشخاص ذات مكانة مرموقة في الدولة

والمجتمع وغيرىا مف التصرفات التي تحدث الخمؿ في المجتمع وتمحؽ الضرر بيـ.

كذلؾ ففي العراؽ بعد سقوط الحكومة عاـ ٖٕٓٓـ أحدثت فوضى في

المجتمع والحؽ الضرر بكثير مف العوائؿ ،حيث كانت تقوـ مجاميع مف األشخاص
المسمحة بقتؿ وايذاء اآلخريف ألجؿ الحصوؿ عمى أمواليـ ،أو اختطافيـ واطبلؽ
سراحيـ مقابؿ مبمغ مف الماؿ أو تيديد بقتميـ  ،فيذه التصرفات اندرجت تحتيا

فبناء عمى ذلؾ قامت
سمبيات كثيرة انعكست عمى مجاميع أخرى في المجتمع،
ً
مجاميع أخرى مف الشباب بتقميد ىذه العصابات بارتكاب الجرائـ وتخويؼ الناس
في وضح النيار وآناء الميؿ لغرض الحصوؿ عمى األمواؿ بالباطؿ وبطرؽ متعددة:

القتؿ -الخطؼ -السرقة -الرىينة ،لذلؾ اضطرت األغنياء الى ترؾ منازليـ
ومحبلتيـ ومصالحيـ نتيجة التيديدات المستمرة التي كانت تمحؽ بيـ وبعوائميـ.
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ولما از نتيجة األمواؿ التي تقاتؿ مف أجميا
ىما از ّ
يتبيف أف اإلنساف كيؼ يصبح ّ

والحصوؿ عمييا عف ظف منو أنيا طريقة الخمود في الدنيا والسعادة األبدية والبقاء

ب أ َّ
َخمَ َدهُ }( ،)ٔٓٚوالمعنى-
َف َمالَوُ أ ْ
{ي ْح َس ُ
في القوة؛ لذلؾ يقوؿ اهلل سبحانو وتعالى َ
يظف أف مالو تركو خالدا في الدنيا مانعا لو مف الموت فيو يعمؿ عمؿ مف ال يظف
أنو يموت وذلؾ لفرط غفمتو وطوؿ أممو باألماني السعيدة( ،)ٔٓٛوفي ظنيـ يقوؿ اهلل
ِ
ود ُك ْـ َولَ ِكف
ص ُارُك ْـ َوَال ُجمُ ُ
وف أ ْ
تعاؿ{:و َما ُكنتُ ْـ تَ ْستَت ُر َ
َف َي ْشيَ َد َعمَْي ُك ْـ َس ْم ُع ُك ْـ َوَال أ َْب َ
َ
()ٜٔٓ
ِ
َّ
ظ َننتُ ْـ أ َّ
.
وف }
َ
َف الموَ َال َي ْعمَ ُـ َكثي اًر ِّم َّما تَ ْع َممُ َ
وفي اآلية تنبيو عمى أف المؤمف ينبغي أف ال يمر عميو حاؿ إال بمبلحظة أف عميو

رقيبا .كما قاؿ أبو نواس:

إذا ما خموت الدىر يوما فبل تقؿ خموت ولكف قؿ عمي رقيب

وال تحسبف اهلل يغفؿ ساعة وال أف ما يخفى

(ٓٔٔ)

عميو يغيب

المطمب الرابع :التحذير كالتنبيو مف اكتناز األمكاؿ
ال نقصد بالتحذير والتنبيو مف اكتناز األمواؿ ىو عدـ السعي في األرض لئبل
تكسب األمواؿ أو أف تصبح ثريا؛ ألف ىذا يخالؼ المقصود اإلليي كما بينا أف اهلل

سبحانو وتعالى أمر بالسعي والكسب وجعمو طاعة يثاب عميو ،لذلؾ يقوؿ الرسوؿ
(صمى اهلل عميو وسمـ) (نعـ الماؿ الصالح لرجؿ صالح)

(ٔٔٔ)

واال كيؼ يصح منو

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل والصدقات ومساعدة الفقراء ولـ يؤمر بجمع األمواؿ ،وانما
نقصد بذلؾ إذا كانت األمواؿ سببا لطغيانو وافساده بيف الناس؛ ألنو يحسب أف مالو

أخمده ويستمر عمى نيج اإلثـ والعدواف ،لذلؾ يحذرنا اهلل سبحانو وتعالى بقولو(كبل)
ط َم ِة }(ٕٔٔ) فيو ردع عف أف حسابو المذكور،
في سورة اليمزة { َك َّبل لَُي َنب َذ َّف ِفي اْل ُح َ
(ٖٔٔ)
فالمعنى :ليس األمر كما يظف أف الماؿ أخمده ،وقيؿ :إف كبل بمعنى حقا
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أو كأف اهلل سبحانو وتعالى ينبينا بأف اإلثـ والعدواف واإلفساد في أغمب األحياف

تأتي مف جمع األمواؿ؛ لذلؾ حذرنا منيا في أكثر مف موضع ،كما في قولو تعالى:
َِّ
ؾ
آمُنوا َال تُْم ِي ُك ْـ أ َْم َوالُ ُك ْـ َوَال أ َْوَال ُد ُك ْـ َعف ِذ ْك ِر المَّ ِو َو َمف َي ْف َع ْؿ َذلِ َؾ فَأُ ْولَئِ َ
َ
{يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
(ٗٔٔ)
ِ
وف }
ُى ُـ اْل َخاس ُر َ
ِ
اعمَ ُموْا أََّن َما أ َْم َوالُ ُك ْـ َوأ َْوالَ ُد ُك ْـ ِفتَْنةٌ َوأ َّ
يـ }(٘ٔٔ).
َف المّوَ ِع َ
ندهُ أ ْ
{و ْ
َجٌر َعظ ٌ
َ
()ٔٔٙ
ِ
يـ } .
{إَِّن َما أ َْم َوالُ ُك ْـ َوأ َْوَال ُد ُك ْـ ِفتَْنةٌ َوالمَّوُ ِع َ
ندهُ أ ْ
َجٌر َعظ ٌ
ِ
ِ َّ
صالِحاً فَأ ُْولَئِ َؾ
{و َما أ َْم َوالُ ُك ْـ َوَال أ َْوَال ُد ُكـ بِالَّتِي تُقَِّرُب ُك ْـ ِع َ
آم َف َو َعم َؿ َ
ند َنا ُزْلفَى إال َم ْف َ
َ
()ٔٔٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لَيُ ْـ َج َزاء ِّ
.
وف }
الض ْعؼ بِ َما َعممُوا َو ُى ْـ في اْل ُغ ُرفَات آمُن َ
الح َياةُ ُّ
ورُك ْـ َوَال َي ْسأَْل ُك ْـ أ َْم َوالَ ُك ْـ
الد ْن َيا لَ ِع ٌ
ب َولَ ْي ٌو َوِاف تُ ْؤ ِمُنوا َوتَتَّقُوا ُي ْؤتِ ُك ْـ أ ُ
{ِإَّن َما َ
ُج َ
}(.)ٔٔٛ
وف ِز َينةُ اْل َح َي ِاة ُّ
َمبلً
ند َرب َ
ات َخ ْيٌر ِع َ
ات الصَّالِ َح ُ
الد ْن َيا َواْل َب ِاق َي ُ
{اْل َما ُؿ َواْل َبُن َ
ِّؾ ثََواباً َو َخ ْيٌر أ َ
()ٜٔٔ
}
ِ
اؿ ُحّباً َج ّماً }(ٕٓٔ) .
ُّوف اْل َم َ
{وتُحب َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يوَ ،يا
((وأ َّ
يوَ ،ولَ ْـ أ َْد ِر َما ح َسابِ ْ
ُوت كتَابِ ْ
َما َم ْف أُوتِ َي كتَ َابوُ بِش َمالو فََيقُو ُؿ َيا لَْيتَني لَ ْـ أ َ
َ
لَ ْيتَيا َك َان ِت اْلقَ ِ
يوُ ،خ ُذوهُ فَ ُغمُّوهُ ،ثَُّـ
اض َيةََ ،ما أ ْ
يوَ ،ىمَ َؾ َعِّني ُسْمطَانِ ْ
َغ َنى َعِّني َمالِ ْ
َ
(ٕٔٔ)
ِ
.
صمُّوهُ))
يـ َ
اْل َجح َ
وعف ابف عباس رضي اهلل عنيما يقوؿ :سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ (
لو كاف البف آدـ وادياف مف ماؿ البتغى ثالثا وال يمؤل جوؼ ابف آدـ إال التراب

ويتوب اهلل عمى مف تاب)

(ٕٕٔ)

.

ثـ أخبر جؿ ثناؤه أنو ىالؾ ومعذب عمى أفعالو ومعاصيو التي كاف يأتييا في الدنيا
فقاؿ جؿ ثناؤه  { :لينبذف في الحطمة }  :يقوؿ  :ليقذفف يوـ القيامة في الحطمة

والحطمة  :اسـ مف أسماء النار كما قيؿ ليا  :جينـ وسقر ولظى وأحسبيا سميت
بذلؾ لحطميا كؿ ما ألقى فييا كما يقاؿ لمرجؿ األكوؿ  :الحطمة
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وذكػػر عػػف الحسػػف البصػػري أنػػو كػػاف يقػ أر ذلػػؾ ( لينبػػذاف فػػي الحطمػػة ) يعنػػي  :ىػػذا

اليمزة الممزة ومالو فثناه لذلؾ

(ٖٕٔ)

.

المطمب الخامس :تكازف المجتمع البشرم
يتبيف أف المقصود اإلليي مف األوامر والنواىي الواردة في التشريعات ليس إال

لتحقيؽ المصالح بجمب المنفعة ودرء المفسدة لتنظيـ المجتمع البشري بشكؿ متوازف
بأف ال يطغى أحد عمى أحد ألف الناس سواسية عند اهلل كأسناف المشط وال فرؽ بيف

األحمر واألسود واألبيض وال عربي عف أعجمي إال بالتقوى ،وتكمف الغاية في

األوامر اإلليية بتطبيؽ أحكاميا وتنفيذىا ليتذوؽ مف حبلوتيا وسرياف منفعتيا الى

كافة الناس مف األمـ والشعوب ،والمجتمع والفرد ،وليحافظ الكؿ عمى حقوقو مصونا
كرامتو تحت راية السمـ واألماف  ،وىذه التي تأممو العقوؿ السميمة ،أما الموارد

األرض الطبيعية فيي وسيمة وليست الغاية ،أي تعتبر الوسيمة لسد النقص أو الخمؿ
سواء لحقت الفرد أو المجتمع؛ ألف اإلنساف يعمؿ لكي يأكؿ ويشرب ليعيش برفاىية
ونعيـ لفترة مف الزمف ال ألبد الدىر ،فإذا تولد ىذه النظرية لدى عقؿ اإلنساف سوؼ

يمجأ الى صرؼ ما زاد عنو لسد بقية النواقص والخمؿ في المجتمع لتنظيميا

باإلنفاؽ والصدقات أو البناء والعمراف .

الخاتمة
ٔ -إف اهلل سبحانو وتعالى أعطى حقا لئلنساف أف يممؾ األمواؿ ،ويجوز لو
أف يستثمر أموالو خدمة لممصالح العامة كشروعو في مشاريع البناء

والتجييز والتعمير ويثاب عمييا ،وليس الغاية منيا تكنيزىا واحتكارىا ودوف
االستفادة منيا لنفسو وأىمو أو لغيره باإلنفاؽ والصدقة ،إال أف ىذه الممكية
تختمؼ عف الممكية في النظاميف الرأسمالي والشيوعي؛ ألف اإلنساف
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مستخمؼ عمى الماؿ وليس بمالؾ أصمي لو ،أي خميفة اهلل عمى األرض

ووكيمو

ٕ -اف األمواؿ غير المقصورة باألوراؽ النقدية كما يظنو بعض الناس؛ بؿ
المقصودة منيا جميع األشياء مف متاع وعروض تجارة وعقار وحيواف

ومعادف وغيرىا ،أي -كؿ ما يقتنى ويممؾ مف األعياف ،لذلؾ يجب عمى

المرء أف يكوف حذ ار مما يكتسبو وينفقو ولما تترتب عميو مف المصالح

والمفاسد.

ٖ -يجب مراعاة حفظ األمواؿ وتنميتيا لذا أمر اهلل تعالى بو مف الشيود

والكتابة لمراعاة اصبلح ذات البيف ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات

البيف لئبل يسوؿ لو الشيطاف جحود الحؽ وتجاوز ما حد لو الشرع أو ترؾ

االقتصار عمى المقدار المستحؽ وألجمو حرـ الشرع البياعات المجيولة

التي اعتيادىا يؤدي إلى االختبلؼ وفساد ذات البيف وايقاع التضاغف
والتبايف فمف ذلؾ ما حرمو اهلل مف الميسر والقمار وشرب الخمر .ولذلؾ

منع اإلسراؼ والتبذير في األمواؿ حفاظا عمييا كما حذر مف أف تكوف

األمواؿ سببا ليبلكو في الدنيا واآلخرة

ٗ -إف المقصود اإلليي مف جمع األمواؿ واكتسابيا ىي لسد النقص الحاصؿ

في المجتمع منعا لمفساد والفوضى تحقيقا لممصمحة العامة بجمب المنفعة

ودفع المضرة وىذا يتفؽ مع المقصود اإلليي في خمؽ البشرية.

٘ -تعد األمواؿ مف األسباب الرئيسة لمنزاعات المؤدية الى القتؿ والحاؽ
الضرر بالناس؛ بؿ سببا لئف يكوف المرء طاغيا عيابا وطعانا في أعراض

الناس بوجيو ومف خمفو ،أي إف الذي دعاه الى الحط مف اقدار الناس
والزراية بيـ ىو جمعو لمماؿ وتعديده مرة بعد أخرى ،شغفا بو وتمذذا
بإحصائو؛ ألنو يرى أف ال عز إال بو ،وال شرؼ بغيره ،فيو كمما نظر الى

كثرة ما عنده ظف أنو بذلؾ قد ارتفعت مكانتو ،وى أز بكؿ ذي فضؿ ومزية
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دونو ،ثـ ىو ال يخشى أف تصيبو قارعة بيمزة ولمزة وتمزيقو أعراض

الناس؛ ألف غروره أنساه الموت ،وأعمى بصيرتو عف النظر في مرلو،
واألمؿ في أحوالو.

 -ٙتمعب األمواؿ دو ار بار از في انتياؾ الحقوؽ وىدـ بعض المجتمعات خاصة
في البمداف التي تنعدـ فييا الديمقراطية وحرية الرأي ،أي بمعنى اآلخر
الحكومات التي النظاـ فييا دكتاتوريا ،فإف تمؾ الحكومات تقوـ بفرض

سيطرتيا عسكريا وفكريا عمى بعض مجتمعاتيا واف كانت عمى الباطؿ
وعيابا إلعراضيـ ونقصا مف شأنيـ
عدوانا وطغيانا انتياكا مف حقوقيـ ّ
وليس ذلؾ إال ظنا منيا أف أمواليا مف جيش وسبلح وغيرىا توصميا الى
رتبة الخمود في الدنيا ليستمر في الظمـ واإلثـ والعدواف.
القرآف الكريـ

فيرس المصادر كالمراجع

كتب التفسير كعمكـ القرآف
ٔ -تفسير البيضاوي :ألبي سعيد البيضاوي عبد اهلل بف عمر بف محمد

(ت ٘ٙٛىػ) دار الفكر لمنشر في بيروت سنةٔٗٔٙىػٜٜٔٙ -ـ-
تحقيؽ :عبد القادر عرفات العشا حسونة.

ٕ -تفسير القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف :لمحمد بف أحمد بف أبي بكر
بف فرح القرطبي أبي عبد اهلل(تٔٙٚىػ) دار الشعب لمنشر في

القاىرة -ط (ٕ)سنة ٕٖٔٚىػ -تحقيؽ :أحمد عبد العميـ البردوني.

ٖ -تفسير القرآف العظيـ :إلسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي أبي
الفداء (تٗٚٚىػ) -دار الفكر لمنشر في بيروت سف ٔٓٗٔىػ .

ٗ -فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير-المؤلؼ
 :محمد بف عمي الشوكاني
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٘ -إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ-المؤلؼ  :محمد بف محمد
العمادي أبو السعود-الناشر  :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 -ٙجامع البياف عف تأويؿ آي القرآف -المؤلؼ  :محمد بف جرير بف
يزيد بف خالد الطبري أبو جعفر -دار الفكر لمنشر -بيروت ٘ٓٗٔىػ

.

 -ٚروح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني -المؤلؼ :

محمود األلوسي أبو الفضؿ -الناشر  :دار إحياء التراث العربي –

بيروت.

 -ٛزاد المسير في عمـ التفسير -المؤلؼ  :عبد الرحمف بف عمي بف
محمد الجوزي -الناشر  :المكتب اإلسبلمي – بيروت -الطبعة

الثالثة .ٔٗٓٗ ،

 -ٜالجواىر الحساف في تفسير القرآف -المؤلؼ  :عبد الرحمف بف محمد
بف مخموؼ الثعالبي -الناشر  :مؤسسة األعممي لممطبوعات –

بيروت.

ٓٔ -التحرير والتنوير :لمحمد بف طاىر العاشور -داراحياء التراث
ٔٔ -تفسير المراغي لؤلستاذ الكبير أحمد مصطفى المراغي - -دار
احياء التراث العربي في بيروت -لبناف

ٕٔ -تفسير الثعمبي (الكشؼ والبياف)  ،اسـ المؤلؼ :أبو إسحاؽ أحمد

بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابوري الوفاة ٕٗٚ :ىػ ٖٔٓ٘ -ـ

 ،دار النشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -لبناف -
ٕٕٗٔىػٕٕٓٓ-ـ  ،الطبعة  :األولى  ،تحقيؽ  :اإلماـ أبي محمد
بف عاشور  ،مراجعة وتدقيؽ األستاذ نظير الساعدي
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ٖٔ -التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ،اسـ المؤلؼ :فخر الديف محمد
بف عمر التميمي الرازي الشافعي  ،دار النشر  :دار الكتب العممية

 -بيروت ٕٔٗٔ -ىػ ٕٓٓٓ -ـ  ،الطبعة  :األولى

ٗٔ -تفسير البحر المحيط ألثير الديف محمد بف يوسؼ بف عمي بف
يوسؼ ابف حياف الشيير بأبي حياف األندلسي الغرناطي -تحقيؽ :د/

عبد الرزاؽ الميدي - -دار احياء التراث العربي في بيروت -لبناف
٘ٔ -حاشية العبلمة الصاوي عمى تفسير الجبلليف لمشيخ أحمد الصاوي
المالكي -دار احياء التراث العربي في بيروت -لبناف.

 -ٔٙنشر طي في فضؿ حممة العمـ الشريؼ والرد عمى ماقتيـ الخيؼ:

المؤلؼ  :محمد بف عبدالرحمف بف عمر بف محمد بف عبداهلل -

الناشر  :دار المنياج  -جدة -الطبعة األولى ٜٜٔٚ ،

كتب األحاديث كالتخريج
 -ٔٚاألدب المفرد :لمؤلؼ  :محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري
الجعفي -لناشر  :دار البشائر اإلسبلمية – بيروت-الطبعة الثالثة ،
- ٜٜٔٛ – ٜٔٗٓتحقيؽ  :محمد فؤاد عبدالباقي -ألحاديث مذيمة
بأحكاـ األلباني عمييا.

 -ٔٛإصبلح الماؿ :ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد ابف أبي
الدنيا القرشي البغدادي -مؤسسة الكتب الثقافية لمنشر -بيروت لبناف
ٗٔٗٔىػٜٜٖٔ -ـ -طٔ-تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا.
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 -ٜٔتذكرة الموضوعات :المؤلؼ :محمد بف طاىر بف أحمد المقدسي
أبو الفضؿ -المحقؽ :محمد أميف الخانجي الكتبي -حالة الفيرسة:

غير مفيرس• -الناشر :مطبعة السعادة -سنة النشر ٖٕٖٔ :ىػ.
ٕٓ -تخريج األحاديث إحياء عموـ الديف :المؤلفوفِ :
العراقي (ٕ٘- ٚ
 ٛٓٙىػ) ،ابف السبكى ( ٚٚٔ - ٕٚٚىػ) ،الزبيدي (٘ٗٔٔ -
ِ
خراج :أبي عبد المَّو محمود بف محمد الحداد -
ٕ٘ٓٔ ىػ) است َ

الناشر :دار العاصمة -سنة النشرٜٔٛٚ - ٔٗٓٛ :

ٕٔ -تاريخ بغداد :المؤلؼ  :أحمد بف عمي أبو بكر الخطيب البغدادي-
الناشر  :دار الكتب العممية – بيروت.

ٕٕ -الجامع الصحيح المختصر لمحمد بف إسماعيؿ أبو عبد اهلل
البخاري الجعفي -الناشر  :دار ابف كثير  ،اليمامة – بيروت-
الطبعة الثالثة  -ٜٔٛٚ – ٔٗٓٚ ،تحقيؽ  :د .مصطفى ديب البغا

أستاذ الحديث وعمومو في كمية الشريعة  -جامعة دمشؽ.

ٖٕ -مسند األماـ أحمد بف حنبؿ :لئلماـ أحمد بف حنبؿ أبي عبد اهلل
الشيباني (تٕٔٗىػ) -مؤسسة قرطبة لمنشر في القاىرة.

ٕٗ -المستدرؾ عمى الصحيحيف :لمحمد بف عبد اهلل أبي عبد اهلل

الحاكـ النيسابوري( ت ٘ٓٗىػ) -دار الكتب العممية لمنشر في
بيروت -ط (ٔ) سنة ٔٔٗٔىػٜٜٔٓ-ـ -تحقيؽ :مصطفى عبد
القادر عطا مع تعميقات الذىبي في التمخيص.

ٕ٘ -المعجـ الكبير :لسميماف بف أحمد بف أيوب أبي القاسـ الطبراني
(تٖٓٙىػ) -مكتبة العموـ والحكـ لمنشر في الموصؿ -ط(ٕ)
سنةٗٓٗٔىػٜٖٔٛ -ـ -تحقيؽ :حمدي بف عبد المجيد السمفي.

 -ٕٙصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف المؤلؼ  :محمد بف حباف بف
أحمد أبو حاتـ التميمي البستي الناشر  :مؤسسة الرسالة – بيروت
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الطبعة الثانية ٜٜٖٔ - ٔٗٔٗ ،تحقيؽ  :شعيب األرنؤوط -
األحاديث مذيمة بأحكاـ شعيب األرنؤوط عمييا

 -ٕٚصحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري النيسابوري
الناشر  :دار إحياء التراث العربي – بيروت-تحقيؽ  :محمد فؤاد

عبد الباقي -مع الكتاب  :تعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي.

 -ٕٛسنف البييقي الكبرى :المؤلؼ  :أحمد بف الحسيف بف عمي بف
موسى أبو بكر البييقي -الناشر  :مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة

، ٜٜٔٗ – ٔٗٔٗ ،تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا.

 -ٕٜالسمسمة الضعيفة:المؤلؼ  :محمد ناصر الديف األلباني -الناشر :
مكتبة المعارؼ  -الرياض

ٖٓ -مسند الشياب :المؤلؼ  :محمد بف سبلمة بف جعفر أبو عبد اهلل
القضاعي -الناشر  :مؤسسة الرسالة – بيروت،الطبعة الثانية ،
، ٜٔٛٙ – ٔٗٓٚتحقيؽ  :حمدي بف عبد المجيد السمفي.

ٖٔ -شعب اإليماف :المؤلؼ  :أبو بكر أحمد بف الحسيف البييقي-
الناشر  :دار الكتب العممية – بيروت -الطبعة األولى - ٔٗٔٓ ،

تحقيؽ  :محمد السعيد بسيوني زغموؿ.

ٕٖ -مسند أبي يعمى :المؤلؼ  :أحمد بف عمي بف المثنى أبو يعمى
الموصمي التميمي-الناشر  :دار المأموف لمتراث – دمشؽ -الطبعة
األولى  ،ٜٔٛٗ – ٔٗٓٗ ،تحقيؽ  :حسيف سميـ أسد -األحاديث
مذيمة بأحكاـ حسيف سميـ أسد عمييا.

ٖٖ -المصنؼ في األحاديث واآلثار :المؤلؼ  :أبو بكر عبد اهلل بف

محمد بف أبي شيبة الكوفي -الناشر  :مكتبة الرشد – الرياض-

الطبعة األولى  -ٜٔٗٓ ،تحقيؽ  :كماؿ يوسؼ الحوت.
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ٖٗ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :المؤلؼ  :نور الديف عمي بف أبي بكر
الييثمي -الناشر  :دار الفكر ،بيروت  ٕٔٗٔ -ىػ.

ٖ٘ -كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ :المؤلؼ  :عمي بف حساـ
الديف المتقي اليندي -الناشر  :مؤسسة الرسالة  -بيروت  ٜٜٔٛـ.

 -ٖٙكشؼ الخفاء ومزيؿ اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة
الناس :إسماعيؿ بف محمد العجموني الجراحي -مؤسسة الرسالة

لمنشر -بيروت ٘ٓٗٔىػ -ط ٗ – تحقيؽ :أحمد القبلش.

 -ٖٚفيض القدير شرح الجامع الصغير :المؤلؼ  :عبد الرؤوؼ

المناوي -الناشر  :المكتبة التجارية الكبرى – مصر -الطبعة األولى
 -ٖٔ٘ٙ ،مع الكتاب  :تعميقات يسيرة لماجد الحموي.

كتب األصكؿ كالفقو كالسياسة كالتاريخ

 -ٖٛاألشباه والنظائر :اسـ المؤلؼ:

عبد الرحمف بف أبي بكر

السيوطي  ،دار النشر  :دار الكتب العممية  -بيروت ، ٖٔٗٓ -

الطبعة  :األولى
 -ٖٜاإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ -المؤلؼ :موسى بف أحمد
بف موسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاوي المقدسي ،ثـ

الصالحي ،شرؼ الديف ،أبو النجا (المتوفىٜٙٛ :ىػ )المحقؽ :عبد

المطيؼ محمد موسى السبكي-الناشر :دار المعرفة بيروت – لبناف-
عدد األجزاءٗ :
ٓٗ -إحياء عموـ الديف :لمؤلؼ  :محمد بف محمد الغزالي أبو حامد-
لناشر  :دار االمعرفة – بيروت
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ٔٗ -نياية األرب في فنوف األدب  ،اسـ المؤلؼ :شياب الديف أحمد
بف عبد الوىاب النويري الوفاةٖٖٚ :ىػ  ،دار النشر  :دار الكتب

العممية  -بيروت  /لبناف ٕٔٗٗ -ىػ ٕٓٓٗ -ـ  ،الطبعة  :األولى
 ،تحقيؽ  :مفيد قمحية وجماعة

ٕٗ -أصوؿ الفقو في نسيجو الجديد :لؤلستاذ المتمرس مصطفى إبراىيـ
الزلمي -ط(٘) طبعة منقحة ومزيدة -سنة ٜٜٜٔـ -شركة الخنساء
لمطباعة المحدودة -بغداد.

ٖٗ -نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ :عبد المقصود عبد القادر
شمتوت.

ٗٗ -الفقراء واألغنياء محمد عمر الحاجي -راجعو وقدـ تعميقو الدكتور
شوقي أبو خميؿ -دار المكتبي لمطباعة والنشر -سورية/دمشؽ طٔ/

ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٛ -ـ .

٘ٗ -المسألة الكردية في العبلقات التركية اإليرانية ص ٓٔ ٕٔ-وما
بعدىا لروبرت أولسف -نشره د/عدناف جواد طعمة مف المانيا بتاريخ
عمى

ٕٗٓٓٚ/ٕ/

الموقع

االلكتروني(.)htmٕٚٓٓٗٔ/ٕٓٓٚhttp://www.faylee.org/
 -ٗٙاألكراد وببلدىـ كردستاف بيف سؤاؿ وجواب :الدكتور زىير عبد
الممؾ.
كتب المعاجـ المغكية
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 -ٗٚالقاموس المحيط :لمعبلمة الشيخ مجد الديف محمد بف يعقوب

الفيروز آبادي الشيرازي -دار الفكر ببيروت سنة ٖٜٔٛىػٜٔٚٛ -ـ

.
 -ٗٛالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي -أحمد بف محمد
بف عمي المقري الفيومي-الناشر  :المكتبة العممية – بيروت.

 -ٜٗالمعجـ العربي األساسي :تأليؼ وأعداد :جماعة مف كبار المغوييف
العرب بتكميؼ مف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ -جامعة

الدوؿ العربية سنة ٜٜٔٛـ – توزيع الروس.
ٓ٘ -لساف العرب المؤلؼ  :محمد بف مكرـ بف منظور األفريقي
المصري -الناشر  :دار صادر – بيروت -الطبعة األولى.

ٔ٘ -المعجـ الوسيط :قاـ بإخراجو :إبراىيـ مصطفى -أحمد حسف
الزيات -حامد عبد القادر -محمد عمي النجار -الناشر :مؤسسة
الصادؽ لمطباعة والنشر -المطبعة باقرى ط٘ -إيراف
كتب المسيحية
ٕ٘ -األناجيؿ (إنجيؿ متى -إنجيؿ مرقس -إنجيؿ لوقا -إنجيؿ يوحنا)

صدرت في السنة  ٜٜٔٙترجمة لمعيد الجديد ،قاـ بيا األب صبحي
حموي اليسوعي واألب يوسؼ قوشاقجي ،بالتعاوف مع األستاذ

بطرس البستاني ،وىي نسخة مترجمة مف اليونانية الى العربية.

ٖ٘ -النقاء المسيحية واإلسبلـ :الدكتور نظمي لوقا -مكتبة غريب
لمنشر والطباعة -القاىرة.
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ٗ٘ -كتاب البرىاف :في العقيدة :تصنيؼ القس أبي الفرج عبد اهلل بف
الطيب الفقيو بالعموـ اإلليية والشرائع المسيحية ،محفوظة في مكتبة

الجامعة الكاثوليكية -ميبلف
اليوامش
ٔ -ينظر :أبو الفرج عبد اهلل بف الطيب -كتاب البرىافٕ(ٔ/في العقائد
النصرانية)

ٕ -ينظر :المعجـ الوسيط صٗ مادة(األب) .

ٖ -ينظر :المعجـ الوسيط صٕ ٚمادة(االبف).

ٗ -في إنجيؿ يوحنا-االصحاح السابع عشر(ٖ.)ٗ-

٘ -ينظر :كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ-المؤلؼ:عمي بف حساـ الديف
المتقي الينديٗٔٓ/رقـ الحديث ٜٕٓٔ٘:عف أنس(رضي اهلل عنو) ،شعب

اإليماف-المؤلؼ  :أبو بكر أحمد بف الحسيف البييقيٕ ،ٛٙ/صحيح وضعيؼ

الجامع الصغير وزيادتو-المؤلؼ  :محمد ناصر الديف األلبانئ ٛٓٙ/قاؿ الشيخ
األلباني ( :ضعيؼ ) ،فيض القدير شرح الجامع الصغير-المؤلؼ  :عبد الرؤوؼ

المناوي. ٜٔ/ٙ

والحديث لو وجوه عدة قد يقوي بعضو البعض واهلل أعمـ

 -ٙينظر :سنف البييقي الكبرىٕٔٛ/ٙعف عبد اهلل بف عمر رقـ الحديث ٘ٔٔٗٚ

باب كسب الرجؿ وعممو بيديو -وقاؿ :تفرد بو عباد بف كثير الرممي وىو ضعيؼ،
مسند الشياب-

محمد بف سبلمة بف جعفر أبو عبد اهلل القضاعئٔٓٗ/

الرقـ ،ٛٗ:والحديث لو وجوه عدة يقوي بعضو البعض ،قاؿ في كشؼ
الخفاءٕ :ٜٕٗ/رواه الطبراني والبييقي في الشعب والقضاعي عف ابف مسعود

مرفوعا،وقاؿ البييقي تفرد بو عباد وىو ضعيؼ لكف لو شواىد كثيرة  :منيا ما رواه
41

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )01تشرين االول 2102م

الطبراني في األوسط عف أنس رفعو والديممي بمفظ طمب الحبلؿ واجب عمى كؿ

مسمـ،ورواه القضاعي عف ابف عباس مرفوعا بمفظ طمب الحبلؿ جياد،ورواه أبو

نعيـ في الحمية ومف طريقو الديممي عف ابف عمر.

 -ٚرواه الطبراني وأبو نعيـ عف أبي ىريرة مرفوعا ورواه الخطيب في تمخيص

المتشابو وفي لفظ عرؽ الجبيف بدؿ اليـ ،ولمديممي عف أبى ىريرة رفعو  :إف في
الجنة درجة ال يناليا إال أصحاب اليموـ يعني في طمب المعيشة .ينظر :كشؼ

الخفاء ٕٜٔٙ/

 -ٛاألنعاـ٘ٔٙ
 -ٜالمائدةٔٚ

ٓٔ -متىٔٔ. ٚ/
ٔٔ -يوحنا .ٕٚ/ٙ

ٕٔ -ينظر :الزلمي -اصوؿ الفقو في نسيجو الجديد -ص ٖٕ ،محمد عمر

الحاجي -الفقراء واألغنياء صٕٛٚ

ٖٔ -ينظر :المعجـ العربي االساسي ص. ٜٔٙ
ٗٔ -ينظر :تفسير القرطبي ٕٔٗ/ٔٛ

٘ٔ -ينظر :ابف منظور -لساف العربٔٔ(ٖٔٙ/فصؿ الميـ -باب البلـ).
 -ٔٙينظر :السيوطي -األشباه والنظائر ص.ٖٕٚ

 -ٔٚينظر :المقدسي -اإلقناع ٕ.ٜ٘/

 -ٔٛينظر :تفسير القرطبي  ،ٕٔٗ/ٔٛتفسير البغويٗ. ٖ٘ٗ/

 -ٜٔينظر :الزمخشري -الكشاؼ ٕ ، ٕٖٓ/تفسير البغويٗ. ٖ٘ٗ/
ٕٓ -ينظر :تفسير الثعمبي . ٖٖٓ/ٜ
ٕٔ -البقرةٕ.ٕٛ
ٕٕ -البقرةٖٕٛ
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ٖٕ -ينظر :تفسير القرطبيٖ.ٖٛٙ/

ٕٗ -ينظر :صحيح البخاري ٗ ٕٔٙٓ/رقـ الحديث  ٜٗٔٚعف عائشة (رضي اهلل

عنيا) باب :وفاة النبي(صمى اهلل عميو وسمـ)

ٕ٘ -أي -القرطبي في تفسيره ٖ ٖٛٙ/وما بعدىا
 -ٕٙالمائدةٔ.ٜ
 -ٕٚالنساء.ٙٙ

 -ٕٛينظر :صحيح البخاريٗ ٕٔٙٓ/رقـ الحديث -ٕٕ٘ٚ:باب :مف أخذ أمواؿ

الناس يريد أدائيا أو إتبلفيا.

 -ٕٜينظر :تفسير القرطبي ٖ. ٖٛٙ/
ٖٓ -ينظر :المصدر نفسو.
ٖٔ -النساء(٘)
ٕٖ -النساءٙ
ٖٖ-

ينظر :صحيح البخارئ ٖٗ٘/رقـ الحديث ٕٖٖٔ :باب :رثى

اهلل عميو وسمـ) خزامة بف سعد ،صحيح مسمـٕ ٕٔ٘ٓ/الرقـ ٕٔٙٛ :باب:

الوصية بالثمث.

ٖٗ -ينظر :مسند أحمد بف حنبؿٕ ٕٖ٘/الرقـ ٖٜٚٗ :عف أبي ىريرة(رضي اهلل

عنو) -وقاؿ شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ،صحيح ابف

حباف ٘ٔ ٕٖٚ/الرقـ ٙٛ٘ٛ:قاؿ شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح عمى شرط
البخاري ،مصنؼ ابف أبي شيبة ٖٗٛ/ٙالرقـ ٖٜٕٔٚ :باب -ما ذكر في أبي بكر

الصديؽ( رضي اهلل عنو)

وقاؿ عمي بف حساـ الديف المتقي اليندي في كنز العماؿ في سنف األقواؿ

واألفعاؿٔٔ :ٚٚٛ/أخرجو الترمذي وقاؿ :حسف
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ٖ٘ -ينظر :مسند أحمد بف حنبؿ ٗ ٜٔٚ/الرقـ(ٜٔٚٚٛ :حديث عمرو بف

العاص) وقاؿ شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ،صحيح ابف حباف
 ٙ/ٛالرقـ ٕٖٓٔ (ذكر إباحة لمرجؿ الذي يجمع الماؿ مف حمو إذا قاـ بحقوقو
فيو ،الحاكـ النيسابوري -المستدرؾ عمى الصحيحيفٕ ٖ/الرقـ ٕٖٔٓ:وقاؿ :ىذا
حديث صحيح عمى شرط مسمـ ولـ يخرجاه إنما أخرجا في إباحة طمب الماؿ حديث

أبي سعيد الخدري  :مف أخذه بحقو فنعـ المعونة ىو فقط
 -ٖٙينظر :صحيح البخاري ٘ ٕٖٖٖ/الرقـ ٜ٘ٚ٘ :باب قولو تعالى( وصؿ
عمييـ) ،صحيح مسمـ ٗ ٜٕٔٛ/الرقـ ٔٗٔ :باب :مف فضائؿ أنس بف مالؾ(

رضي اهلل عنو).

 -ٖٚأي -كعب بف مالؾ (رضي اهلل عنو)

 -ٖٛينظر :صحيح البخاري ٕ ٖٔٓٔ/الرقـ  -ٕٙٓٙباب إذا تصدؽ أو أوقؼ

بعض مالو أو بعض رقيقو أو دوابو فيو جائز ،صحيح مسمـٕٕٗٔٓ/

الرقـ ٕٜٚٙ:باب -حديث توبة كعب بف مالؾ وصاحبيو
 -ٖٜأي :القرطبي في تفسيره ٖ. ٖٛٙ/

ٓٗ -ينظػػر :صػػحيح البخػػاريٕ ٛٚٚ/رقػػـ الحػػديث ٕٖٗٛ :عػػف عكرمػػة ( بػػاب مػػف

قاتؿ دوف مالو) ،صحيح مسمـ ٔ ٕٔٗ/عف عبػد اهلل بػف عمػرو رقػـ الحػديثٕٕٙ:
(بػ ػػاب الػ ػػدليؿ عمػ ػػى أف مػ ػػف قصػ ػػد أخػ ػػذ مػ ػػاؿ غي ػ ػره بغيػ ػػر حػ ػػؽ  ،) ........تفسػ ػػير

القرطبيٖ. ٗٓٔ -ٖٛٔ/

ٔٗ -الحديث روي بروايات مختمفة ضعيفة ،ينظر :تخريج أحاديث اإلحياءٕٜٚ/

أخرجو ابف مردويو في التفسير مف حديث ابف مسعود ،اصبلح الماؿٔ ٛٓ/عف ابف

مسعود رقـ الحيث ، ٕ٘ٓ:االلباني -السمسمة الضعيفةٔٔ ٗٔٛ/رقـ الديث:
 ،٘ٗٔٙالخطيب البغدادي -تاريخ بغداد ٖٔ ٕٗٚ/عف عبد اهلل
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ٕٗ -المزمؿ االية ٕٓ

ٖٗ -تقدـ تخريجو في ىامش رقـ (ٔ) ،ينظر :تفسير القرطبي . ٜٗ /ٜٔ

ٗٗ -ينظر :محمد بف الطاىر العاشور -تفسير التحرير والتنوير ٖٜٔٛٓ /
قاؿ فخر الديف الرازي في التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  :٘ٛ/ٚوذلؾ ألف مراتب

السعادة ثبلث  :نفسانية  ،وبدنية  ،وخارجية  ،وممؾ الماؿ مف الفضائؿ الخارجية

وحصوؿ خمؽ الجود والسخاوة مف الفضائؿ النفسانية وأجمعوا عمى أف أشرؼ ىذه

المراتب الثبلث  :السعادات النفسانية  ،وأخسيا السعادات الخارجية فمتى لـ يحصؿ

إنفاؽ الماؿ كانت السعادة الخارجية حاصمة والنقيضة النفسانية معيا حاصميا ومتى
حصؿ اإلنفاؽ حصؿ الكماؿ النفساني والنقصاف الخارجي وال شؾ أف ىذه الحالة

أكمؿ  ،فثبت أف مجرد اإلنفاؽ يقتضي حصوؿ ما وعد اهلل بو مف حصوؿ الفضؿ.

٘ٗ -ينظر :صحيح البخاري ٕ ٖ٘٘/عف أبي ىريرة( رضي اهلل عنو) رقـ

الحديث (ٔٗٓٔ :باب االستعفاؼ عف المسألة).

 -ٗٙرواه الطبراني والبييقي في الشعب والقضاعي عف ابف مسعود مرفوعا
وق ػػاؿ البييق ػػي تف ػػرد ب ػػو عب ػػاد وى ػػو ض ػػعيؼ لك ػػف ل ػػو شػ ػواىد كثيػ ػرة  :مني ػػا م ػػا رواه

الطب ارنػػي فػػي األوسػػط عػػف أنػػس رفعػػو والػػديممي بمفػػظ طمػػب الحػػبلؿ واجػػب عمػػى كػػؿ
مسمـ

ورواه القضاعي عف ابف عباس مرفوعا بمفظ طمب الحبلؿ جياد
ورواه أبو نعيـ في الحمية ومف طريقو الديممي عف ابف عمر

ينظػػر :كشػػؼ الخفػػاء ٕ ٜٕٗ/ال ػرقـ ، ٜٕٜٔ :الييثمػػي -مجمػػع الزوائػػدٓٔ،ٕ٘ٓ/

الطب ارنػػي -المعجػػـ الكبيػػرٓٔ ٚٗ/ال ػرقـ ،ٜٜٜٖ:البييقػػي -شػػعب األيمػػاف،ٕٗٓ/ٙ
س ػػنف البييق ػػي الكب ػػرى ٕٔٛ/ٙالػ ػرقـ( ٔٔٗٚ٘ :ب ػػاب كس ػػب الرج ػػؿ وعمم ػػو بيدي ػػو)،

القض ػػاعي -مس ػػند الش ػػيابٔ ٔٓٗ/الػ ػرقـ(ٕٔٔ:كس ػػب طم ػػب الح ػػبلؿ فريض ػػة بع ػػد
فريضة) .
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 -ٗٚينظػػر :مسػػند أحمػػد بػػف حنبػػؿٗ ٜٔٚ/عػػف عمػػرو بػػف العػػاص رقػػـ الحػػديث:

 (ٜٔٚٚٛحػػديث عمػػرو بػػف العػػاص عػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ) وقػػاؿ شػػعيب

األنػػؤوط :إسػػناده صػػحيح عمػػى شػػرط مسػػمـ  ،صػػحيح ابػػف حبػػاف ٙ/ٛال ػرقـٖٕٔٓ :
عف عمرو (ذكر اإلباحة لمرجؿ الذي يجمع الماؿ مػف حمػو إذا قػاـ بحقوقػو فيػو)،قاؿ

في تخريج احاديث االحياءٖ :ٔٚٚ/أخرجو أحمد والطبراني في الكبير واألوسط مػف
حديث عمرو بف العاص بسند صحيح ،محمد بف عبدالرحمف بف عمر بف محمد بف

عبداهلل -نشر طي في فضؿ حممػة العمػـ الشػريؼ والػرد عمػى مػاقتيـ الخيػؼٕٔٔٓ/

.

 -ٗٛأي -جمع دثر وىو الماؿ الكثير.

 -ٜٗينظػػر :صػػحيح البخػػارئ ٕٛ٘/رقػػـ الحػػديث ٛٓٚ:عػػف أبػػي ىري ػرة( بػػاب

الذكر بعدالصػبلة) ،صػحيح مسػمـٔ ٗٔٙ/رقػـ الحػديث ٖٔٗ:عػف أبػي ىريػرة ( بػاب

استحباب الذكر بعد الصبلة وبياف صفتو).

ٓ٘ -ينظػػر :صػػحيح البخػػاري ٕ ٘ٔٚ/رقػػـ الحػػديث ( ٙٔٓٛ -ٕٕ٘ٚ :كتػػاب

الزكاة -باب ال صدقة إال عف ظير غني)

ٔ٘ -ينظر :فخر الديف الرازي -التفسير الكبير. ٚ٘ /ٔٙ
ٕ٘ -سورة العمؽ ٚ -ٙ

ٖ٘ -ينظر :فخر الديف الرازي -التفسير الكبير  ،ٚ٘/ٔٙتفسير الثعالبيٕ-ٖٔٗ/

ٖ٘ٔ)

ٗ٘ -ينظر :صحيح البخاري ٖ ٕٔٔ٘/رقـ الحديث( ٕٜٛٛ:أبواب الجزية

والموادعة -باب الجزية والموادعة مع أىؿ الذمة والحرب ،صحيح مسمـ
ٗ ٕٕٖٕٚ/رقـ الحديث ٔ (ٕٜٙكتاب الزىد والرقائؽ)
٘٘ -ينظر :الغزالي -إحياء عموـ الديفٗ. ٔٓٚ/
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 -٘ٙينظػػر :الطب ارنػػي -المعجػػـ الكبيػػر ٕٕٙ/ٙرقػػـ الحػػديث (ٙٔٙٓ :سػػعيد بػػف

المسػػيب عػػف سػػمماف) ،مسػػند أبػػي يعمػػى ٖٔ ٔٗٔ/رقػػـ الحػػديثٕٗٔ ٚقػػاؿ حسػػيف
سميـ أسد :اسناده صحيح ،البييقي -شػعب اإليمػاف٘ ٔ٘ٚ/الػرقـ ،ٙٔٛٔ:ولمحػديث
وج ػػوه ع ػػدة :ينظ ػػر :الح ػػاكـ النيس ػػابوري -المس ػػتدرؾ عم ػػى الص ػػحيحيفٗ ٖٗٚ/ع ػػف
عائشة(رضي اهلل عنيا الرقـ ٚٛٙٚ:وقاؿ :ىذا حديث صحيح االسػناد ولػـ يخرجػاه،

ص ػػحيح اب ػػف حب ػػافٕ ٗٛٔ/الػ ػرقـ ٚٓٙ:ع ػػف ع ػػامر ب ػػف عب ػػد اهلل ،مس ػػند أحم ػػد ب ػػف

حنبػؿ٘ ٖٗٛ/الػرقـ ٕٖٕٚٙ:عػف الحسػف -تعميػػؽ شػعيب األرنػؤوط :حػديث صػػحيح
رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف إال أنو مرسؿ.

ق ػػاؿ أب ػػو بك ػػر الييثم ػػي ف ػػي مجم ػػع الزوائ ػػد ومنب ػػع الفوائ ػػدٓٔ :ٗٗ٘/رواه أب ػػو يعم ػػى
والطبراني ورجالو رجاؿ الصحيح غير يحيى بف جعدة وىو ثقة.
-٘ٚ

الحػػديث أخرجػػو الحػػاكـ مػػف حػػديث عبػػد الػػرحمف بػػف عػػوؼ وقػػاؿ صػػحيح

اإلسػػناد قمػػت  .كػػبل فيػػو خالػػد بػػف أبػػي مالػػؾ ضػػعيؼ جػػدا .ينظػػر :تخ ػريج أحاديػػث

األحياءٗ ،ٗٔ/تذكرة الموضوعاتٔ.ٖٔٛ/

 -٘ٛينظر :الغزالي -إحياء عموـ الديفٗ. ٔٓٚ/

 -ٜ٘ينظر :الغزالي -إحياء عموـ الديفٗ ، ٕٗٓ /شياب الديف النويري -نياية
األرب في فنوف االدب٘. ٕٖٙ/

ٓ -ٙينظر :شياب الديف النويري -نياية األرب في فنوف االدب٘. ٕٖٙ/

ٔ -ٙينظػػر :الغ ازلػػي -إحيػػاء عمػػوـ الػػديفٗ ، ٕٗٓ /شػػياب الػػديف النػػويري -نيايػػة

األرب في فنوف االدب٘. ٕٖٙ/

ٕ -ٙينظر :انجيؿ لوقا /االصحاح الثامف عشرٖٓ -ٕٕ /

ٖ -ٙلوقا -اإلصحاح الثاني عشر(ٖٕ.)ٕٗ-

ٗ -ٙينظر :انجيؿ لوقا /االصحاح السادس عشر. ٕ-ٔ /

٘ -ٙينظر :انجيؿ لوقا /االصحاح الخامس عشر. ٔ٘ -ٔٔ /
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 -ٙٙالتوبة ٖٗ ٕ .

 -ٙٚسورة البقرة اآلية (. )ٕٜ

 -ٙٛسورة االسراء اآلية (ٖٔ) .
 -ٜٙسورة الطور اآلية (ٕٔ) .

ٓ -ٚينظر :عبد المقصود عبد القادر شمتوت -نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ

ص. ٖٔٚ

ٔ -ٚينظر :إنجيؿ يوحنا /االصحاح السادس. ٕٛ-ٕٙ /

ٕ -ٚينظر :إنجيؿ يوحنا /االصحاح السادس. ٕٕ-ٕٔ //
ٖ -ٚالمائدة ٕ .

ٗ -ٚينظػػر صػػحيح مسػػمـٗ ٕٓٚٗ/رقػػـ الحػػديثٕٜٜٙ :عػػف أبػػي ىريػرة -بػػاب

فضؿ االجتماع عمى تبلوة القرآف وعمى الذكر)
٘ -ٚالبقرة . ٔٛٛ

 -ٚٙالنساء ٘ .

 -ٚٚالنساء . ٕٜ

 -ٚٛالتغابف ٘ٔ .

 -ٜٚسورة اليمزة (ٔ. )ٜ-
ٓ-ٛ

ينظر :الفيومي -المصباح المنيرصٓ ،ٖٛالمعجـ العربي األساسي

صٕ.ٕٔٚ

ٔ -ٛينظر :حاشية الصاوي ٗ.ٖ٘ٔ/

ٕ -ٛينظر :الفيروز ابادي -القاموس المحيطٔ ،ٚٙٗ/الفيومي -المصباح المنير

ص ٖٖٔ ،المعجـ العربي األساسي صٔٓٔٔ.
ٖ -ٛينظر :حاشية العبلمة الصاوي ٗ.ٖ٘ٔ/
48

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )01تشرين االول 2102م

ٗ -ٛينظر :تفسير المراغي.ٕٖٚ/ٕٛ
٘ -ٛينظر :تفسير المراغي. ٕٖٚ/ٕٛ

 -ٛٙينظر :تفسير البيضاوي ٕ.ٕٙٔ/

 -ٛٚينظر :حاشية العبلمة الصاوي ٗ.ٖ٘ٔ/

 -ٛٛينظػػر :مسػند أحمػػد بػف حنبػؿ ٜٗ٘/ٙرقػػـ الحػديث ٕٚٙٗ٘:عػػف اسػماء بنػػت

يزيد -تعميؽ شعيب األرنؤوط  :حسف بشواىده وىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ شير بف
حوش ػػب وق ػػد اختم ػػؼ عمي ػػو في ػػو ،البخ ػػاري -األدب المف ػػردٔ ٜٔٔ/الػ ػرقـ ٖٕٖ:ع ػػف

أسػماء (بػاب النمػػاـ) قػاؿ الشػيخ األلبػػاني :حسػف،الطبراني -المعجػـ الكبيػػرٕٗٔٙٚ/

الرقـ ،ٕٖٗ :البييقي -شعب اإليماف ٜٖٗ/ٚالرقـ. ٔٔٔٓٛ :

قاؿ الييثمي فػي مجمػع الزوائػد :ٔٚ٘/ٛرواه أحمػد وفيػو شػير بػف حوشػب وقػد وثقػو
غير واحد وبقية رجاؿ أحد أسانيده رجاؿ الصحيح
 -ٜٛينظر :حاشية العبلمة الصاوي ٗ. ٖ٘ٔ/
ٓ -ٜسورة اليمزة(ٔ.)ٕ-

ٔ -ٜفتح القدير٘ ،ٕٚٓ/تفسير البحر المحيط ،ٕٚٚ/ٛتفسير البيضاويٕٕٙٔ/
ٕ -ٜتفسير المراغي. ٕٖٛ/ٕٛ

ٖ -ٜينظر :حاشية العبلمة الصاويٗ.ٖٕ٘/
ٗ -ٜسورة اليمزةٖ

٘ -ٜينظػػر :تفسػػير الم ارغػػي ،ٕٖٛ/ٕٛحاشػػية العبلمػػة الصػػاويٗ ،ٖٕ٘/تفسػػير

الطبرئٕ.ٕٛٛ/

 -ٜٙينظر :فتح القدير٘ ،ٕٚٓ/تفسير أبي سعود ،ٜٔٛ/ٜالزمخشري-

الكشاؼٗ. ٕٛٓ/

ٜٚ

 -ينظر :د/نظمي لوقا -النقاء المسيحية واإلسبلـ ص.ٖٜٔ

 -ٜٛينظر :إنجيؿ لوقا  /االصحاح السادس عشر. ٔ٘-ٕٔ /
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 -ٜٜينظ ػػر  :مت ػػى -اإلص ػػحاح التاس ػػع عش ػػر( ،)ٕٙ-ٔٙمػ ػرقس -اإلص ػػحاح

العاشر()ٕٚ -ٔٛ

ٓٓٔ -ينظر :إنجيؿ لوقا  /االصحاح الثاني والعشروف. ٙ-ٔ /
ٔٓٔ -سورة الفجر ٔٗ- -ٙ

ٕٓٔ -أعني باالقميـ :مشكمة بعض مكونات المجتمع مع سمطات داخؿ بمد واحد،

فاتخذت العراؽ والدوؿ االقميمية المجاورة لو نموذجا .
ٖٓٔ -ينظػػر :تفاص ػػيؿ عػػف المش ػػكمة الكرديػػة ف ػػي كتػػاب -المس ػػألة الكرديػػة ف ػػي

العبلقات التركيػة اإليرانيػة ص ٓٔ ٕٔ-ومػا بعػدىا لروبػرت أولسػف -نشػره د/عػدناف
جػ ػ ػ ػ ػواد طعم ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف الماني ػ ػ ػ ػػا بت ػ ػ ػ ػػاريخ ٗ ٕٓٓٚ/ٕ/عم ػ ػ ػ ػػى الموق ػ ػ ػ ػػع االلكترون ػ ػ ػ ػػي
.htmٕٚٓٓٗٔ/ٕٓٓٚhttp://www.faylee.org/

ٗٓٔ -ينظػػر :د /زىيػػر عبػػد الممػػؾ -األك ػراد وببلدىػػـ كردسػػتاف بػػيف س ػؤاؿ وج ػواب

صفحة.ٔٛٓ-ٜٔٚ

٘ٓٔ -تفسير المراغي ٕٖٛ/ٕٛ
 -ٔٓٙسورة اليمزة ٓٔ. ٔٗ -
 -ٔٓٚسورة اليمزة ٖ .

 -ٔٓٛينظر :تفسير البحر المحيط ،ٕٚٚ/ٛزاد المسير في عمػـ التفسػير-المؤلػؼ :

عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي) ٕٕٜ/ٜ
 -ٜٔٓسورة فصمت ٕٕ .

ٓٔٔ -روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني-المؤلؼ  :محمود

األلوسي أبو الفضؿٕٗ.ٔٔٚ/

ٔٔٔ -ينظػػر :مسػػند أحمػػد بػػف حنبػػؿٗ ٜٔٚ/رقػػـ الحػػديث ٜٔٚٚٛ:عػػف عمػػرو بػػف

العػ ػػاص -تعمي ػ ػػؽ ش ػ ػػعيب األرن ػ ػػؤوط :اس ػ ػػناده صػ ػػحيح عم ػ ػػى ش ػ ػػرط مس ػ ػػمـ ،الح ػ ػػاكـ
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النيسػػابوري -المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيفٕ ٖ/رقػػـ الحػػديث ٕٖٔٓ:نعميػػؽ الػػذىبي:
ىذا الحديث صحيح عمى شرط مسمـ و لـ يخرجاه إنما أخرجا في إباحة طمب الماؿ
حػػديث أبػػي سػػعيد الخػػدري  :مػػف أخػػذه بحقػػو فػػنعـ المعونػػة ىػػو فقػػط ،صػػحيح ابػػف

حبػاف ٙ/ٛرقػػـ الحػػديث ٖٕٔٓ :عػػف عمػػرو -قػػاؿ أبػو حػػاتـ :سػػمع ىػػذا الخبػػر عمػػي
ب ػػف رب ػػاح ع ػػف عم ػػروبف الع ػػاص وس ػػمعو م ػػف أب ػػي الق ػػيس ب ػػدؿ عم ػػرو ع ػػف عم ػػرو

فالطريقاف جميعا محفوظاف.
ٕٔٔ -سورة اليمزة ٗ .

ٖٔٔ -ينظر :حشية العبلمة الصاويٕٖ٘ٗ ،تفسير البيضاويٕ ،ٕٙٔ/زاد

المسير ،ٕٕٜ/ٜفتح القدير٘ ،ٕٚٓ/تفسير القرطبيٕٓ ،ٔٚٔ/ابف كثيرٗ.ٜٚٓ/
ٗٔٔ -سورة المنافقوفٜ

٘ٔٔ -سورة األنفاؿ ٕٛ

 -ٔٔٙسورة التغابف ٘ٔ
 -ٔٔٚسورة سبأ . ٖٚ

 -ٔٔٛسورة محمد . ٖٙ

 -ٜٔٔسورة الكيؼ . ٗٙ
ٕٓٔ -سورة الفجر ٕٓ .

ٕٔٔ -سورة الحاقة ٕ٘. ٖٔ -

ٕٕٔ( -واديػػاف) أي مػػا يممؤىمػػا وىػػو لممبالغػػة فػػي الكثػرة  ( .البتغػػى ) لطمػػب ( .

يمؤل الجوؼ ) كناية عف المػوت فيػو يسػتمزـ االمػتبلء فكأنػو قػاؿ ال يشػبع مػف الػدنيا

حت ػػى يم ػػوت  .وعمي ػػو تحم ػػؿ العب ػػارات ف ػػي األحادي ػػث اآلتي ػػة ف ػػالغرض مني ػػا واح ػػد
واختبلفيػػا تفػػنف فػػي الكػػبلـ وببلغػػة وفصػػاحة  .والجػػوؼ الػػبطف وخػػص بالػػذكر ألف

الماؿ أكثر ما يطمب لتحصيؿ المستمذات وأكثرىا تك ار ار األكؿ والشرب  ( .يتوب اهلل
) يعفو ويصفح ويوفؽ لمطاعة  ( .مف تاب ) مف المعصية ورجع عنيا .
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ينظ ػػر :ص ػػحيح البخ ػػاري ٘ ٕٖٙٗ/رق ػػـ الح ػػديث ٕ-ٙٓٚب ػػاب م ػػا يتق ػػى م ػػف فتن ػػة

الم ػػاؿ ،ص ػػحيح مس ػػمـ ٕ ٕٚ٘/رق ػػـ الح ػػديث  ٔٓٗٛب ػػاب ل ػػو أف الب ػػف آدـ وادي ػػيف
البتغى ثالثا.

ٖٕٔ -ينظر :تفسير الطبرئٕ.ٙٛٛ/
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