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 الناس خطر اقرتافحتذير 

كبرية الضرائب اجلالبة لإلفالس (1)

َوىل
ُ
ُة األ  اخلُطبَ

َّا  
  َوَنُعوذُ  ،ْغِفُرهُ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْستَ  ادمحل  هلل، ن 

ِ
ورِ  ِمنْ  بِاّلَل  ،َأنُْفِسنَا ُُشُ

َوَأْشَهُد  ،َلهُ  َهاِدَي  َفَل  ُيْضلِْل  َوَمنْ  ،َلهُ  ُمِضَل  َفَل  اّلَلُ  ََيِْدهِ  َمنْ  ،َأْعََملِنَا َسيَِّئاِت  َوِمنْ 

يَك َلهُ  َمًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َواْشَهُد َأَن  ،َأْن ََل إََِلَ إََِل اّلَلُ َوْحَدُه ََل َُشِ   .ُُمَ

 .[201]آل عمران: ىئ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئ
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

 .[2]النساء: ىئ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ يئ

 .[02-00]األحزاب: ىئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

ا م َ
َ 
د:  أ عْ  ب َ

ها ي 
 
اس، أ وعديد  ،نواعهاأبشتى  ،رنا من الفتنحذ   فإن اهلل  ألن 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص رنا منها رسولهوحذَ  ،يف كتابه ▐حذرنا منها ربنا  ،أصنافها

 .َل يزيغ عنها إَل هالك ،ليلها كنهارها ،وتركنا عىل مثل البيضاء

 َح  ومما *
اَر د  َ ه ن   ں ڱيئ :▐فقال  ،فتنة املال :من 

كتسب من غري ما أحل قد يُ  ،ابهاكتسب ةفتنفهو  ،[21]اتلغابن: ىئڻڻ ں

 ےيئ :وقد ُيْطِغي صاحبه كَم قال تعاىل ،باإلعجاب به ةوفتن ،يف أدائه ةفتنو ،اهلل

                                                           
 .ـه1111 /ربيع الثاين  / 3 ،وكانت يف يوم اجلمعة (1)
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 ،أحوالهفالفتنة فيه يف عديد من  ،[0-6]العلق: ىئۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ة   لُِكل  إِن  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي هلذا و ،إَل من رحم اهلل م 
ُ
ِت  َوفِْتَنةُ  فِْتَنًة، أ م 

ُ
 .(1)«الَماُل  أ

ْرِسلَ  َجائَِعانِ  ِذْئَبانِ  َما» :♥وقال 
ُ
فَْسدَ  َغَنم   ِف  أ

َ
 ِحْرِص  مِنْ  لََها بِأ

ِف  الَْمالِ  ََعَ  الَْمْرءِ  َ  فإنْ  ،الدينومعنى ذلك أن املال قد يفسد  ،(2)«ِِلِينِهِ  َوالَّش 

م وإن اكتسبته من حلل وَل  ،كمن غري حله فسد دينُ  ،حرصت عليه من حرا

كَم يف  ،ا عليك يوم القيامةوصار ذلك املال عذابً  ،دي حق اهلل فيه فسد دينكؤت

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئيئ ،عند قول اهلل  ،◙ حديث أيب هريرة

 ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

ُ  آتَاهُ  َمنْ » ،[280]آل عمران: ىئيبجت  الِقَياَمةِ  يَْومَ  َماُلُ  َلُ  ُمثلَل  َزََكتَهُ  يَُؤدل  َفلَمْ  َماًًل، اّلل 

ْقَرعَ  ُشَجاًع 
َ
ُخذُ  ُثم   الِقَياَمِة، يَْومَ  ُيَطو قُهُ  َزبِيَبَتانِ  َلُ  أ

ْ
 ُثم   - بِِشْدَقْيهِ  َيْعِن  - بِلِْهِزَمَتْيهِ  يَأ

نَا َيُقوُل 
َ
نَا َمالَُك  أ

َ
 .(3)«َكْْنُكَ  أ

 ن ن ِمن وأ  ت  د   لهو ألف  ح 
 
ت ن ألحرأم من ألمال أ ح، ألن 

عن  «الصحيحني»ففي  ألوأض 

ََللَ  إِن  » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙النعَمن 
ْ
، اْل ٌ َرَامَ  َوإِن   بَِّيل

ْ
، اْل ٌ  [ورٌ أمُ ] َوبَيْنَُهَما بَِّيل

بَُهاِت  ات َق  َفَمنِ  انل اِس، مِنَ  َكثِيٌ  َيْعلَُمُهن   ًَل  ُمْشتَبَِهاٌت    ]َفَقد[ الشُّ
َ
 ِِلِينِِه، اْستَْْبَأ

بَُهاِت، ِف  وََقعَ  َوَمنْ » - هذا مل يتق الشبهات - ،«وَِعْرِضهِ  َرَامِ  ِف  وََقعَ  الشُّ
ْ
حذرنا  ،(1)«اْل

فإن انتهاك  ؛انً يِّ بَ  عن التجر  عىل ما حرم اهلل فضًل  ،من شبهات ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                           
 (1903) «الصحيح املسند»وهو يف  ،◙ِعَياٍض  ْبنِ  َكْعِب  َعنْ  (،2332)أخرجه الرتمذي  (1)

 .♫ الوادعي للعلمة

 (1901) «الصحيح املسند»وهو يف  ،◙ َمالٍِك  ْبنِ  َعْن َكْعِب  (،2332)أخرجه الرتمذي  (2)

 .♫ الوادعي للعلمة

 .(1193)أخرجه البخاري  (3)

 .◙ َبِشريٍ  ْبنِ  النُّْعََمنِ  َعنِ  (،1193)أخرجه البخاري  (1)
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جترأ  ،كبرية من كبائر الذنوب ،▐املحرم جريمة عظيمة يف جناب اهلل 

مع وضوح  ،كروهانم َل قَ و ،كثر مقرتفوه ،لَللل زحكحتى اعتربوها  ،الناس عليها

 .املكوسوهي كبرية  ،حرمتها

 :ئبالهي و المكوس صلح إعند  ،يسموهنا الرسومو ،(1)اجلَمركو ،رضا

فرتى أصحاب  ،ن يمر بمنفذ من املنافذمَ  عند مرور ،ونحوها ،إقامة أو جواز

هذا و ،هذا يسلب ،والبضائع يف عناء شديد يف الطرقات ،احلموَلتو ،الناقلت

له  وقد قال  ،وَل طيبة نفس ،بغري حقالكثري يسلب فل يصل إَل وقد بذل من أموا

[ إًِل   ،ُمْسلِم   اْمرِئ   َماُل  ََيِلُّ  ًَل » :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   :وربنا يقول ،(2)«َنْفِسهِ  ِمنْ  ]بِِطيبة 

أموال من أكل  اهذو ،[288]ابلقرة: ىئں ں ڱ ڱ ڱيئ

 .الناس بالباطل

عن  (3)«صحيحه»مسلم يف  ىروما  ،املكوسومما يدل عىل ِعَظِم ذنب 

إذ جاءته امرأة من  ،ا شديدً تعظيًَم  كوساملم عظَ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙بريدة 

 ذهيبا» :فقال ،احلد عيلأقم ف نيُت زإين قد  ،يا رسول اهلل :قالت ،غامد

بىل من واهلل إين ُح  ،مالكبن  ماعز لعلك تردين كَم رددَت  :قالت .«استغفريف

 ،يت هبا وهلا صبي صغريوفأُ  «بها فأتن وضعت فإذا ،بها فاذهب» :وليهالفقال  .الزنا

وإنه صار  ،ألنه ردها يف حالة صغره ؛طمنه قد فُ إ :قالت ،رسةوقد أخذ بيده كِ 

وأمر الناس أن  ،فر هلا حفرة إىل الصدرفحُ  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر هبا النبي  ،يأكل الطعام

                                                           
ِرَدة من اْلبَِلد اأْلُْخَرى ل  عْ ُج  :اجلمرك، «املعجم الوسيط» كَم يف (1) أصله كمرك  - ،ُيْؤَخذ عىل البضائع اْلَوا

 .ـها .وعربيته مكس ،تركية كلمة-

 .وغريهم (،11212)والبيهقي  ، (2882 ،2882)والدارقطني  ،(29202) أمحد أخرجه (2)

 .(1202) -23 :برقم (3)
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ا ورماها فوقع حجرً أخذ ف ،◙مجها خالد بن الوليد ر نفكان مم ،وهايرمج

 ،خالد هافسبَ  ،◙دم املرأة طار عىل خالد  ،احلجر يف رأسها فطار الدم عليه

، يَا َمْهًل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِي َخاِِلُ  َصاِحُب  تَاَبَها لَوْ  تَْوَبةً  تَابَْت  لََقدْ  بَِيِدهِ، َنْفِس  فََواَّل 

 .«َلُ  لَُغِفرَ  َمْكس  

اقرتافه واعتربوا  ،كساملم أهل العلم عظ   ،وما يف بابهعند هذا احلديث 

 أنفيه  :♫فقال النووي  ،أعظم من كبرية الزنا ،كبرية من كبائر الذنوب

 له الناس مطالبات لكثرة وذلك ،واملوبقات والذنوب املعايص أقبح من املكس

 .(1)حقها بغري أمواهلم وأخذ ،للناس وانتهاكه منه ذلك وتكرر ،عنده وظلَمهتم

  حتت حديث عقبة بن (01/01) «شرح السنة»يف  ♫البغوي وقال ،

َن ةَ  يَْدُخُل  ًَل » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  :◙عامر 
ْ
َأَراَد  :قال ،(2)«َمْكس   َصاِحُب  اْل

وا َعَلْيِه  :امْلَْكسِ بَِصاِحِب  َفَأَما  ،بِاْسِم اْلُعْشِ  َمْكًسااَلِذي َيْأُخُذ ِمَن التَُّجاِر إَِذا َمرُّ

َمِة اْلُعْشَ اَلِذي ُصوحِلُوا  ،الَساِعي اَلِذي َيْأُخُذ الَصَدَقةَ  َوَمْن َيْأُخُد ِمْن َأْهِل الذِّ

َتِسب  َما مَلْ َيَتَعدَ  ،َعَلْيهِ  ي َوالظُّْلمِ  ،َفُهَو ُُمْ  ـها. .َواّلَلُ َأْعَلمُ  ،َفَيْأثَم بِالَتَعدِّ

  ثم قال:(0/705) «الرتغيب والرتهيب»ونقل عنه احلافظ املنذري هذا القول يف ،  

بل  ،ُأَخَر ليس هلم اسم   اوُمُكوًس باسم الُعْشِ  اَمْكًس فإهنم يأخذون  أما اآلن

                                                           
هو الذي يأخذ من  :صاحب املكس (:12/21) «املفهم»يف ُشح هذا احلديث من  ♫ وقال القرطبي (1)

 ،وأكربها ،وَل شك يف أنه من أعظم الذنوب .الناس ما َل يلزمهم ُشًعا من الوظائف املالية بالقهر واجلرب

 :ومع ذلك كلِّه .ودوام  عليه ،وعمل  به ،وإشاعة  للمنكر ،وَعسف  عىل الناس ،وظلم   ،فإَنه غصب ،وأفحشها

لكثرة احلقوق  ؟ص من ذلكللكنَه بعيد أن يتخ ،وقبلت ،ورَد املظامل إىل أرباهبا صَحت توبته ،فإن تاب من ذلك

 .ـها .وعدم تعيني املظلومني ،وانتشارها يف النَاس

والدارمي  (،330)وابن اجلارود  ،(2333) وابن خزيمة ،(13201) وأمحد ،(2033) أبو داودأخرجه  (2)

 .وهو حديث صحيح بَم يف بابه (،1222)
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مً  حجتهم فيه داحضة  عند  اويأكلونه يف بطوهنم نارً  اَوُسحتً  ،ايشء يأخذونه حرا

 ـها. .رهبم وعليهم غضب وهلم عذاب  شديد  

  (007) «الكبائر»يف كتابه  ♫وقال الذهيب:  

 ىيئ :وهو داخل يف قول اهلل تعاىل ،املكاس :الكبرية السابعة والعشون

 ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

ن الظلَمة بل هو من الظلَمة أنفسهم واملكاس ،[21]الشورى: َفِإَنُه  ؛من أكرب أعوا

 ـها. .َيْأُخذ َما ََل يْسَتحق َوُيْعطِيه ملن ََل يْسَتحق

  (399-0/892) «الزواجر عن اقرتاف الكبائر»يف  ♫وقال اهليتمي:  

اَئِة ِجَباَيُة َوالَثَلُثو احْلَاِدَيةُ  اْلَكبرَِيةُ 
ِ
 ِمْن  ،امْلُُكوسِ َن َبْعَد امْل

ٍ
ء ُخوُل يِف يَشْ َوالدُّ

بِِعَها َح  - :وساق أدلة حتريمها ثم قال - َتَوا َعدُّ َذلَِك ِمْن اْلَكَباِئِر َظاِهر  َوبِِه ََصَ

 ِمنْ  امْلََكاِسنيَ  اْلُعَلََمءُ َوَقْد َجَعَل  ...َصِحيَحة   ،َكثرَِية   َواأْلََحاِديُث يِف َوِعيِدهِ  ،مَجَاَعة  

 ـها. .(1)َوَأْقَبُح  َأَُشُّ  َبْل  الَطِريِق  َوُقَطاعِ  اللُُّصوصِ  مُجَْلةِ 

ا ن 
ها ف  ي 

 
اس، أ ئب أعظم من جريمة  ألن  مفاد هذه األدلة عىل أن كبرية الرضا

د وعُّ ت ،ونظري هذا احلديث ،«َلُ  لَُغِفرَ  َمْكس   َصاِحُب  تَاَبَها لَوْ » :الزنا يف قوله

ن عقبة بن عامر ع ،فقد ثبت لغريه ،بالنار كوساملعىل أصحاب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول

أن النبي  ،وآخرين ،(2)وأمحد ،وأيب داود ،وابن اجلارود ،عند ابن خزيمة ◙

َن ةَ  يَْدُخُل  ًَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
 .«َمْكس   َصاِحُب  اْل

 .لة أحاديثومج ،وحديث بريدة ،◙ن ثابت ُرَوْيفع بوشاهده عن 

                                                           
 .وذكر منها املكوس (:139-2/129) «إعلم املوقعني»الكبائر يف كتابه  ♫وذكر اإلمام ابن القيم  (1)

 (.13201)وأمحد برقم  (،2033)وأبو داود برقم  (،330)وابن اجلارود برقم  (،2333)ابن خزيمة برقم  (2)
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َن ةَ  يَْدُخُل  ًَل »
ْ
الذي يأخذ  ،ارَش هو العَ  :ساواملكَ  ،«َمْكس   َصاِحُب  اْل

ء املكوس يف الطرقات تدفع عليه و ،تدفع يًئاع شيتب ،غري حقب عىل البيع والشا

َل عذر هلم أمام اهلل  ،ظلم واضح ،وهكذا أموال تؤكل بغري حقها ،انقودً 

 .وتشبه باجلاهلية ،ألنه خمالف لألدلة واإلمجاع ؛فيه ▐

  قال الفريوز♫:  

ْلمُ  ،النَْقُص  :وامَلْكُس  َلِع يف  من ُتْؤَخذُ  كانْت  وَدراِهمُ  ،والظُّ باِئعي السِّ

ِق يف اجلاهلَيةِ   .(1)األْسوا

  وقال ابن األثري♫:  

 .الَعَشارُ  َوُهوَ  ،املاكُِس  يأخُذها اَلتِي الرَضيَبةُ  :املكُس 

 وقال الفيومي ♫:  

نُ  َيْأُخُذهُ  ِفيََم  امْلَْكسِ َوَقْد َغَلَب اْستِْعََمُل  ْلَطانِ  َأْعَوا  اْلَبْيعِ  ِعنْدَ  ُظْلًَم  السُّ

 
ِ
ء ا َ  :الَشاِعرُ  َقاَل  ،َوالشِّ

ِْعُ َ يي َو ُ  ََ يي
ِِ ييَاِْعُْاق َُواق َس يي َُوفِييكُلِّ

ُ

َُُوفِك  َس َِّ ُ ُبَ عََُُم ُلِّ ي ي ُِمَُُْمق ََ ْق
ِِ ُ ُِّ ي ُ(2)كق

ُ

 :يم الضرائب إمجاع علماء املسلمني على حتر
  وقال ابن حزم♫:  

 َوَما املدن َأبَْواب َوعنداَتَفُقوا َأن املراصد امْلَْوُضوَعة للمغارم عىل الط رق 

لع عىل املكوس من األسواق يِف  ُيْؤَخذ اَرة من املجلوبة الس   َعظِيم ظلم والتجار امْلَ

                                                           
 (.232) «القاموس املحيط» (1)

 (.1/310) «النهاية» (2)
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 .(1)َوفسق َوحَرام

ئب إَل أن دعاء  ر الرضا  ،تعاون معه عليهاوامل ،املكاسولو مل يكن من أرضا

 اْلَعاصِ  َأيِب  ْبنِ  ُعْثََمنَ  َعنْ ثبت فقد  ،لكان كافًيا يف وجوب البعد عنها ؛َل يستجاب

بْوَاُب  ُتْفَتحُ » :قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النَبَِي  أنَ  ،(2)عند الطرباين ◙
َ
َماءِ  أ  - الل ْيِل، نِْصَف  الس 

 َهْل  َلُ، فَيُْسَتَجاَب  َداع   ِمنْ  َهْل  :ُمَناد   َفُيَناِدي - الليل نصف بعد من األخي اثللث :أي

                                                           
 (:3/130) «كشاف القناع»يف  ♫قال العلمة البهويت  ،ونقل اإلمجاع عىل حتريمها مجاعة غري ابن حزم (1)

ِعيٍّ إمْجَاًعا ،َوََيُْرُم َتْعِشرُي َأْمَواِل امْلُْسلِِمنيَ   َطِريٍق َُشْ
هَبَا امْلُُلوُك َعىَل النَاِس بَِغرْيِ  ـها. .َواْلُكَلُف اَلتِي رَضَ

ُمرم أخذه عىل املسلمني  :املكس (:0/390) «الدرر السنية»كَم يف  ♫وقال العلمة ابن قاسم النجدي 

 ـها. .واإلمجاع ،والسنة ،بالكتاب

َوَأَما  (:2/012) «الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين»يف كتابه  ♫وقال النفراوي املالكي 

 ِمنُْهْم َِخَرَبِ امْلُْسلُِموَن َفَقْد َقاَم اإْلِ 
ٍ
ء ِز َأْخِذ يَشْ إَنََم اْلُعُشوُر َعىَل اْليَُهوِد َوالنََصاَرى َوَليَْس َعىَل » :مْجَاُع َعىَل َعَدِم َجَوا

 ـها. .«امْلُْسلِِمنَي ُعُشور  

* : لت  ويف بابه مجلة أحاديث قام  ،وفيه ضعف ،وغريهم (،3910)وأبو داود  (،2/119)أخرجه أمحد  ف 

 .عليها اإلمجاع

فِِل اْلُبنِّ َأْو اْلُقََمِش َفُهَو ِمْن امْلُنَْكَراِت امْلُْجمَ  ♫:قال النفراوي  ِع َفََم ُيْؤَخُذ يِف َزَمانِنَا ِمنُْهْم ِعنَْد ُنُزوِل َقَوا

اِف بُِحْرَمتِِه َفُهَو ِعْصَيان  َيْسَتِحقُّ آِخُذُه  ،َفِإْن َكاَن َمَع اْستِْحَلِل اأْلَْخِذ َفُكْفر   ،َعىَل حَتِْريِمَها َوإِْن َكاَن َمَع اَِلْعرِتَ

ُجوِع بَِعْينِِه َأْو ِمْثلِِه َأْو ِقيَمتِِه َكاْلَغاِصِب   ـها. .الَتْعِزيَر َبْعَد الرُّ

اإلسلم من بلد وأما أعشار األموال املنتقلة يف دار  (:233) «األحكام السلطانية»يف  ♫وقال املاوردي 

وقَل ما تكون إََل يف  ،وَل هي من سياسات العدل ،وَل يسوغها اجتهاد ،إىل بلد فمحرمة َل يبيحها ُشع

 ـها. .ةرالبلد اجلائ

ا َفاْقتُُلوهُ » :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَبَِي  :َقاَل  ،◙ َمالِِك ْبِن َعَتاِهَيةَ وجاء يف حديث   ،«إَِذا َلِقيتُْم َعاُِشً

 «الكبري»والطرباين يف  (،1122،1122) «األموال»وأبو عبيدة يف  (،18923) «املسند»ه أمحد يف أخرج

 .وجمهول ،وفيه مبهم ،وهو حديث ضعيف فيه ابن هليعة ،وآخرون (،10/231)

أْهُل يأُخُذه  َأْي إِْن َوَجْدتم من َيأُخُذ الُعْش عىل ما كان (:230-3/238) «النهاية»يف  ♫قال ابن األثري 

 ـها. .لُكْفره َأْو َلْستِْحللِه لَِذلَِك إِْن َكاَن ُمْسلًَِم وأَخَذه ُمْسَتِحًل  ،اجلاهلَية ُمقيًَم َعىَل ِدينِه فاْقُتُلوه

* : لت  لكن تقدم أن من استحل ما حرم اهلل مما علم حتريمه رضورة  ؛فل يبنى عليه حكم ،احلديث ضعيف ف 

 .وعليه وَجه ابن األثري هذا احلديث ،كَم تقدم نقل اإلمجاع ،أنه يكفر

 .♫للعلمة األلباين  (1933) «الصحيحة»وهو يف  ،(2320) «األوسط» (2)
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جَ  َمْكُروب   ِمنْ  َهْل  َفُيْعَطى، َسائِل   ِمنْ   إًِل   بَِدْعَوة   يَْدُعو ُمْسلِمٌ  َيْبَق  فََل  َعْنُه، َفُيَفر 

ُ  اْسَتَجاَب  وْ  بَِفرِْجَها، تَْسَع  َزانَِيةً  إًِل   َلُ، وََجل   َعز   اّلل 
َ
اًرا أ   .«َعش 

يف وقت يستجاب  ،أنه َل يستجاب لهشديد وهذا وعيد  ،امَلَكاس َعَشارالو

مً ألنه أكل ماًَل  ؟ملاذا ،لغريه من املسلمني  ،م غريهلَ ظَ  ،ظامل   ،بغري حق ًَل ما ،ا حرا

 .املسلمنيب أرَض 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،◙عن أيب هريرة  (1)«صحيحه»وروى مسلم يف 

َمرَ  اللَ  َوإِن   َطيلًبا، إًِل   َيْقَبُل  ًَل  َطيلٌب  اللَ  إِن  »
َ
َمرَ  بَِما الُْمْؤِمنِِّيَ  أ

َ
 :َفَقاَل  الُْمْرَسلَِِّي، بِهِ  أ

 ڇ چيئ :َوقَاَل  ،[12]املؤمنون: ىئہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻيئ

َفرَ  يُِطيُل  الر ُجَل  َذَكرَ  ُثم   ،[201]ابلقرة: ىئڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  - «الس 

ْشَعَث » - لسفر من أسباب اإلجابةوا
َ
ْغَْبَ  أ

َ
 - من أسباب اإلجابةوهذه احلالة  - «أ

َماءِ  إَِل  يََديْهِ  َيُمدُّ » َ  إِن  » :وهذا من أسباب اإلجابة - «الس   إَِذا يَْستَْحِي  َكِريٌم، َحِيي  اّلل 

نْ  يََديِْه، إََِلْهِ  الر ُجُل  َرَفعَ 
َ
ُهَما أ َماءِ  إَِل  يََديْهِ  َيُمدُّ » - «ِصْفرًا يَُرد  ، يَا الس  وهذا  - ،«َربل  يَا َربل

ل إليه باسم من ستوالو ،ربوبيتهب وسؤال اهلل  ،اإلحلاح :من أسباب اإلجابة

أوصاف أربع  ،[280]األعراف: ىئڃ ڃ ڄ ڄ ڄيئ :قال تعاىل ،أسَمئه

 َحَراٌم، َوَمْطَعُمهُ » - ،وَل يستجاب له ،من أسباب اإلجابة يبذهلا هذا الداعي

ُبهُ  َرَاِم، َوُغِذيَ  َحرَاٌم، َوَمْلبَُسهُ  َحرَاٌم، َوَمَّْشَ ّن   بِاْلْ
َ
لَِك؟ يُْسَتَجاُب  فَأ اه: ،(2)«َِّلَ  ومعن 

ء كان ذلك يف الثلث  ،أسباب اإلجابةبذل حتى وإن  ،ستجاب هلذاياستبعاد أن  سوا

وسؤال اهلل بأسَمئه  ،أو باإلحلاح ،أو كان ذلك برفع اليدين ،األخري من الليل

وكل ذلك ودعائه ممنوع  ،أو يف حالة مسكنة وضعف ،أو يف حالة سفر ،وصفاته

                                                           
 .(1912)برقم  (1)

 (.3222)والرتمذي  (،3822)وابن ماجه  (،1188)أخرجه أبو داود  (2)
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م ،اإلجابة  .هذا يدل عىل عظم ما يرتكبه آكل املال احلرا

فلو دعا عليه مظلوم أخذ  عليه، املظلومِّي ءدع به جياب مما ذلك إن بل

َعِن  (1)«الصحيحني»ففي  ،إَل أن يتداركه اهلل برمحة ،بعض ماله هللك بسبب ذلك

  :َقاَل  ،¶اْبِن َعَباٍس 
ِ
َُعاِذ ْبِن َجَبٍل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اّلَل

ِ
ِحنَي َبَعَثُه  ◙مل

ِت  إِن َك » :إىَِل الَيَمنِ 
ْ
ْهَل  َقْوًما َسَتأ

َ
، أ نْ  إَِل  فَاْدُعُهمْ  ِجْئَتُهْم، فَإَِذا كَِتاب 

َ
نْ  يَْشَهُدوا أ

َ
 إَِلَ  ًلَ  أ

، إًِل   ُ ن   اّلل 
َ
ًدا وَأ ِ، َرُسوُل  ُُمَم  َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  اّلل 

َ
ْخِْبُْهمْ  بَِذلَِك، لََك  أ

َ
ن   فَأ

َ
َ  أ  َفَرَض  َقدْ  اّلل 

، يَْوم   ُكل  ِف  َصلََوات   ََخَْس  َعلَْيِهمْ  َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  َوََلْلَة 
َ
ْخِْبُْهمْ  بَِذلَِك، لََك  أ

َ
ن   فَأ

َ
َ  أ  قَدْ  اّلل 

ْغنَِيائِِهمْ  ِمنْ  تُْؤَخذُ  َصَدقَةً  َعلَْيِهمْ  فََرَض 
َ
َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ُفَقَرائِِهْم، ََعَ  َفُُتَدُّ  أ

َ
 بَِذلَِك، لََك  أ

ْمَوالِِهمْ  َوَكَرائِمَ  فَإِي اكَ 
َ
ِ  َوَبِّْيَ  بَْيَنهُ  لَيَْس  فَإِن هُ  الَمْظلُوِم، َدْعَوةَ  َوات قِ  أ  .«ِحَجاٌب  اّلل 

أنا أريد  :وقال ،ومع ذلك لو انتقى الكريمة اجلميلة من ماله ،الزكاة واجبة

 ،أو هذا العجل هو الزكاة ،أو هذا البعري هو الزكاة ،ميلة هي الزكاةة اجلالشا ههذ

هذا وهو بصورة أخذ زكاة إنَم  ،ا لهلكان ظاملً  ،أحسن ما َيب صاحب املوايش

صيبه تقد  ؟!ا واضحً ظلًَم رضيبة أخذه كيف إذا  ،أخذ عليه ما هو أحسن أمواله

 فَإِن هُ  الَمْظلُوِم، َدْعَوةَ  َوات قِ » :ربَم أوبقت دنياه وأخراهدعوة تفتح هلا أبواب السَمء 

ِ  َوَبِّْيَ  بَيَْنهُ  لَيَْس   .«ِحَجاٌب  اّلل 

 ها ي 
 
 ،املكوس ،من كبائر الذنوبكبرية  عن ،ما هذه الغفلة ألمسلمون، أ

ئبو ء كانوا  ،؟واجلَمرك ،الرضا من ذلك يف األزمنة َيِئنُّون حتى إن الشعرا

 قال زهري: ،املاضية

ِْعُ َ يي َو ُ  ََ يي
ِِ ييَاِْعُْاق َُواق َس يي َُوفِييكُلِّ

ُ

َُُوفِك  َس ي َِّ ُ َُبي عََُُمي ُلِّ ي ي ُِمَُُْمق ََ ْق
ِِ ُ ُِّ ي ُكق

ُ

 ،أقل أو أكثرأو  ادرهً تدفع عىل كل ما بعتها يف العراق يًئا شت كلَم بع :أي

                                                           
 (.31)ومسلم  (،1102)البخاري  (1)
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ء  وهي ما يأخذها أعوان الظلمة ،يسموهنا رضيبة ،امكوًس  عىل البيع والشا

وبسبب تلك  ،هذه أشياء واضحة التحريم ،وما كان من ذلك بغري حق ،والسلع

وصدق  ،فأهلكوا أهلها وهنبوا خرياهتا ،املظامل دمرت العراق وتسلط عليها الترت

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉيئ :رب العاملني القائل

 .[15]الكهف: ىئائ

 مُحَْيدٍ  َأيِب  َعنْ  (1)«الصحيحني»قال كَم يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي يف رضرها يكفي 

ِ » :◙ الَساِعِديِّ  ُخذُ  ًلَ  َواّلل 
ْ
َحدٌ  يَأ

َ
هِ  بَِغْيِ  َشْيًئا ِمْنُكمْ  أ َ  لَِقَ  إًِل   َحقل  ََيِْملُهُ  اّلل 

 «.بَل ْغُت؟ َهْل  الل ُهم   فاشهد، امهلل» :قال ،يديه ملسو هيلع هللا ىلصثم رفع النبي  ،«الِقَياَمةِ  يَْومَ 

بيح هذا األخذ يُ  ،ا بغري حقهشيئً  اعلمنا أنه َل يأخذ أحد منوأوبلغ  ،غنعم بلَ 

َل  ،َل برضيبة ،باختلس َل ،َل بنصب ،َل برسقة ، لكأن يكون املال حلًَل 

شى النهب والسلب الذي تفشى يف املسلمني بَم ُي  ،َل بيشء من ذلك ،باجلَمرك

 .▐عليهم بسببه من عقاب رب العاملني 

ا ن 
ها ف  ي 

 
ون  أ د  ح  ت   ألآ  رأن  كم ما للض 

حف 
ها  ي 
ي   وما ،!؟ف  حلها ألد 

 
رًعا لكم أ  !؟ش 

ها ي 
 
رح لآ  ألمسلم أ

ف  المال ت  جهله وفرط  ،إن بعض الناس لضعف عقله ،ألحرأم ن 

فيه حق اهلل كان  املال إن كان من حلل وأعطيَت  !َل ،يظن أن املال هو كل يشء

م أ ،لك ا من عبيد دً بْ عكنت  ،ةو مل تؤد فيه حق اهلل كنت له ضحيوإن كان من حرا

 َس عِ تَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙من حديث أيب هريرة  (2)ففي الصحيح ،املال
 تَِعَس » ؟!فلوسأو عبد  ،هللعبد ت أن ؟!تكون عبد ريالترىض أن  «اِلرهم دُ بْ عَ 

يَنارِ، َعْبدُ  ْرَهِم، وََعْبدُ  اِلل ْعِطيَ  ]إِنْ  اخلَِميَصِة، وََعْبدُ  اِلل
ُ
، أ  َسِخَط[، ُيْعَط  لَمْ  َوإِنْ  َرِِضَ

                                                           
 (.1832)ومسلم  (،2030)البخاري  (1)

 (.2883)صحيح البخاري  (2)
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 هرتاكم عليي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  مندعاء  «اْنَتَقَش  فَلَ  ِشيَك  َوإَِذا َواْنَتَكَس، تَِعَس 

 ،يدعو عليه ملسو هيلع هللا ىلصواهلل ما هو يف عافية ما دام رسول اهلل  ،نتكاساَلبالتعاسة ب

 .ه لعذاب اهللنفَس  ُض رِّ عَ يُ  ،وأنه يأخذ املال من غري حله

  رح لا
ف  ا لحمكب   ت  ذ  ت   ا  ب  م فهو حلم جلهنمذى بإذا كان يغ ،حرام من ب   ،احلرا

 ْبنَ  َكْعُب  يَا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ¶ بن عجرةوكعب  ،وقد ثبت عن جابر

َن ةَ  يَْدُخُل  ًَل  إِن هُ  ُعْجَرةَ،
ْ
، ِمنْ  َنَبَت  َْلْمٌ  اْل ْوىَل  انل ارُ  ُسْحت 

َ
 .(1)«بِهِ  أ

أن الناس ملا رجعوا من خيرب  ◙ويف الصحيح عن عمر بن اَخطاب 

 ،حتى ذكروا رجًل  ،وفلن شهيد ،وفلن شهيد ،فلن شهيد :جعلوا يقولون

،» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ن شهيدفل :وا فقال ْيُتهُ  إِّنل  ّلََك 
َ
وْ  - َغل َها بُْرَدة   ِف  انل ارِ  ِف  َرأ

َ
 أ

َل  ،يشء ما هو عظيمالوهذا  ،غري حقهبيف النار بسبب يشء أخذه  .(2)«- َعَباَءة  

لكن حقوق  ،لهعبأ يشء يسري قد َل يوإنَم شملة أو عباءة  ،وَل املليني ،باأللوف

 .عند اهللالناس عظيمة 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،◙عن أيب أمامة احلارثي  «صحيح مسلم»ثبت يف 

وَْجَب  َفَقدْ  بَِيِمينِِه، ُمْسلِم   اْمرِئ   َحق   اْقَتَطعَ  َمنِ » :قال
َ
 َعلَْيهِ  وََحر مَ  انل اَر، َلُ  اللُ  أ

َن ةَ 
ْ
ل   َله  َفَقاَل  «اْل وَل  يَا يَِسرًيا َشي ئًا ََكنَ  َوإِن   :رَجه  مِنْ  قَِضيًبا ]اكن[ َوإِنْ » :َقاَل  اهلِل؟ رَسه

َراك  
َ
املبالغ عىل أخذ تلك ما  ،بغري حقه ظلًَم  هسواك يأخذ ،تأمل يا أخي ،(3)«أ

ئب عىل املعلباتما  ،الناس  ،واملخبوزات ،طعوماتوامل ،املأكوَلتو ،أخذ رضا

ما أجرأ  ،َل إَل إَل اهلل ،واملشرتيات ،وامللبوسات واملبيعات ،واملصنوعات

                                                           
 ♫. الوادعي للعلمة (212) «الصحيح املسند»وهو يف  ،(11111) أمحد أخرجه (1)

 .(111) مسلم أخرجه (2)

 .(133) مسلم أخرجه (3)
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ئب  ،حتمل مظامل َل يستطيع حرصها عىل بعض الناس  ،غري حقبكل يشء رضا

َراك   ِمنْ  قَِضيًبا ]اكن[ َوإِنْ » :قال ،ا ا يسريً وإن كان شيئً 
َ
وَْجَب » ،«أ

َ
 وََحر مَ  انل اَر، َلُ  اللُ  أ

َن ةَ  َعلَْيهِ 
ْ
 .«اْل

ء م  ،هو عني اإلفلس ،هذا الذي زين الشيطان لبعضهم أنه الثرا املال احلرا

 ں ں ڱيئ :تعاىل لاق ،َل يفرح به ، أو آجًل عاجًل  ،ويدنيوي وأخر !إفلس

 ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

انظر من أين  ،َل تنظر إىل األرصدة ،راجعوا أنفسكم ،[200]املائدة: ىئھ ھ

 ڎ ڎ ڌ ڌيئ ،أما األرصدة اَخيالية فإهنا عقاب يوم القيامة ونار ؟هي

 ،[20]النساء: ىئگ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 .ا عليه يوم القيامةفلهذا صار نارً  ؛بغري حق ماًَل ألنه أكل  ؟هو نار ملاذا

  إنكم» :قال ،ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،▲عن أم سلمة  «الصحيح»ويف 

، ََتَْتِصُمونَ  نْ  َبْعَضُكمْ  َولََعل   إََِل 
َ
َنَ   يَُكونَ  أ ْلْ

َ
تِهِ   أ ، ِمنْ   ِِبُج  ْقِضَ  َبْعض 

َ
 ََنْو   ََعَ  َلُ  فَأ

ا ْسَمعُ  ِمم 
َ
ِخيهِ  َحقل  ِمنْ  َلُ  َقَطْعُت  َفَمنْ  ِمْنُه، أ

َ
ُخْذهُ  فََل  َشيًْئا، أ

ْ
ْقَطعُ  فَإِن َما يَأ

َ
 قِْطَعةً  بِهِ  َلُ  أ

أخذت ما تتعذب به  ،حتى وإن أخذهتا من أمام القايض بغري حق ،(1)«انل ارِ  ِمنَ 

هذه  ؟يف هذه األموال ▐أين املراقبة هلل  ،«انل ارِ  مِنَ  قِْطَعة» ،وحترق به

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱيئ ،األموال التي تؤخذ هي فتنة

عن تطبيق الكتاب  ،عن اَلستمساك به ،عن العمل به ،[5]املنافقون: ىئہہ ہ ۀ

 .عن ذلك هَ لَل ت ،والسنة

مإذا  ،هذه خسارة  ،ك إىل احلرامخطر جير   ،شبهةمن حتى ولو  ،كان من حرا

                                                           
 .(1313) ومسلم (،2023)البخاري  أخرجه (1)
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ترىض أ ،[5]املنافقون: ىئے ے ھ ھ ھ ھ ہيئ :قال

 ؟ألموال رابح أم خارسذه ايا أَيا املرصد هل ؟هل أنت رابح ،لنفسك باَخسارة

 ھ ھ ھ ھ ہيئف ناهلل قد حكم باَخسارة عىل هذا الص

 .سارة فادحةفاَخ ،ىئے ے

أن النبي  ▲عن خولة األنصارية  (1)«صحيحه»روى البخاري يف 

ِ  َمالِ  ِف  َيَتَخو ُضونَ  رَِجاًًل  إِن  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص ، بَِغْيِ  اّلل   ،«الِقَياَمةِ  يَْومَ  انل ارُ  فَلَُهمُ  َحقٍّ
ا إَل يً جوَل يكون نا ،أو اَخوض فيه بغري حق ،اكتسابه بباطلبفيه إما  ضالتخوو

وأما ما عدا ذلك فإن أي ختوض يف  ،إذا اكتسبه من حلل وخاض فيه بحلل

 ،للخسارةعرضة فهذه  ،يف غري موضعه أو غري ذلك ا أو أداءً ا أو أخذً املال طلبً 

 إنَم تفرح بَم يرَس و ،ا أن َل تفرح باملال عىل إطلقههذا جيعلك أَيا املسلم حذرً 

 َخِضٌ   الَْمالَ  َهَذا إِن  » :♥قال  ،الربكة فيه رأو كثُ  من حلل قَل  اهللُ 

َخَذهُ  َفَمنْ  ُحلْوٌ  
َ
َخَذهُ  َوَمنْ  فِيهِ  َلُ  بُورِكَ  َنْفس   بَِسَخاَوةِ  أ

َ
اِف  أ  فِيهِ  َلُ  ُيَباَركْ  لَمْ  َنْفس   بِإِْْشَ

ِي َوََكنَ  ُكُل  اَكَّل 
ْ
 .(2)«يَْشَبعُ  َوًَل  يَأ

 پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱيئ :قال اهلل تعاىل ،املال احلرام عذاب

 .[11]اتلوبة: ىئڀ ڀ پ

 

  
 

                                                           
 (.3118)البخاري  أخرجه (1)

ٍم  ْبنَ  عن َحِكيمَ  (،2329)البخاري  أخرجه (2)  ◙.ِحَزا
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اخلطبة اثلانية
َّ

 .ذا وما كنا لنهتدي لوَل أن هدانا اهللالذي هدانا هل هلل،َّادمحل ُ 

 .ا فيه يرضاها مباركً ا طيبً ا كثريً محدً  هلل،َّادمحل ُ 

 .ومن اتبع هداه ،والصلة والسلم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه هلل،َّادمحل ُ 

ا م َ
َ 
د: أ عْ  ب َ

ها ي 
 
اس، أ عن النبي  ،◙عن أيب هريرة  (1)«صحيحه»أخرج مسلم يف  ألن 

املفلس فينا من َل درهم  ،يا رسول اهلل :قالوا  «املفلس؟ من أتدرون» :قال ملسو هيلع هللا ىلص

فنقلهم  «...املفلس إن» :قال ،هذا هو اإلفلس املذكور يف كتب الفقه .له وَل متاع

 ،واألشد ،عظماأللكن نقلهم اىل  ،هذا مل ينِف  ،إىل أشد اإلفلسمن هذا 

ِت  ِمنْ  الُْمْفلَِس  إِن  » ،واألرض م 
ُ
ِت  أ

ْ
، بَِصَلة ، اْلِقَياَمةِ  يَْومَ  يَأ أعَمل  - ،«َوَزََكة   َوِصَيام 

ِت » -صاحلة عظيمة 
ْ
َكَل  َهَذا، َوقََذَف  َهَذا، َشَتمَ  َقدْ  َويَأ

َ
 َهَذا، َدمَ  َوَسَفَك  َهَذا، َماَل  َوأ

نْ  َقْبَل  َحَسَناتُهُ  فَنَِيْت  فَإِنْ  َحَسَناتِِه، ِمنْ  َوَهَذا َحَسَناتِِه، ِمنْ  َهَذا َفُيْعَطى َهَذا، َوََضََب 
َ
 أ

ِخذَ  َعلَْيهِ  َما ُيْقَض 
ُ
 «انل ارِ  ِف  ُطِرحَ  ُثم   َعلَْيِه، َفُطرَِحْت  َخَطايَاُهمْ  ِمنْ  أ

ومن أشد  ؟ها النار بسبب اإلفلسما الفائدة يف هذه الدنيا من حياة عاقبتُ 

ل الناس  اهلل قد قال يف  ؟هل هذا ربح   ؟ما الفائدة ،بالباطلاإلفلس أكل أموا

ما الذي يستفيده من ماله إذا صار  .[22]الليل: ىئڀ پ پ پ پ ٻ ٻيئ :كتابه

 ڈ ڈيئ :اهلل قال يف كتابه عن أيب هلب ،ه لعذاب اهللفعرض نفَس  ،ىدَ يف هذا الرَ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

ما الذي نفعه ماله  ،[1-2]املسد: ىئڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

                                                           
 (.2281)برقم  (1)
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 .ما انتفع منه بيشء ؟به

ا د ن    عب 
َ 
 ،عىل طاعة اهلل مع احللل إذا كنَت  ،إنَم ينفعك مالك بطاعة اهلل ه،ألل

قال اهلل  ،مع مرضاة اهلل سبحانه ،مع السنة ،مع التوحيد ،مع اهلدى ،مع التقى

: وَل يقربك  ،اأبدً  ،[70]سبأ: ىئڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےيئ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےيئ ،عند اهلل خطوة واحدة

 ىئې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 .[70]سبأ:

 ،وأداء حق اهلل فيه ،ريه يف احللليوتس ،ا انتفع بَمله احلللفمن عمل صاحلً 

  ،اومن مل يعمل صاحلً 
ِ
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤيئ ،َل مال وَل ولد ينفعه واهلل

 ىئڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[52-88]الشعراء:

ُُقوَق  تَلَُؤدُّن  » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙عن أيب هريرة  (1)«الصحيح»ويف 
ْ
 اْل

ْهلَِها إَِل 
َ
قطة يا صاحب النُّ  ،ي أموال الناسأنت مؤدِ  ،هذا عليك دين «الِْقَياَمةِ  يَْومَ  أ

مؤد أموال الناس يوم القيامة من  أنَت  ،باالنهَ  بالسَل  ،يف الطريق أو غري ذلك

ُُقوَق  تَلَُؤدُّن  » ،حسناتك ْهلَِها إَِل  اْلْ
َ
اةِ  ُيَقادَ  َحّت   الِْقَياَمِة، يَْومَ  أ َلَْحاءِ، لِلش  اةِ  مِنَ  اْلْ  الش 

أنت ستؤدي أما  ،تؤدي احلقوق لذوَيا ما هي مكلفة ،ناطحة ومنطوحة «الَْقْرنَاءِ 

حقوق  ،ذلك هو اإلفلس ،ملسو هيلع هللا ىلصكَم دل عليه خرب رسول اهلل  ،من حسناتك احلقوَق 

 .كل هذه احلقوق ،حقوق الدماء ،حقوق األموال ،األعراض

يوم بفكان ذكرهم  ،ىيف أعظم موقف يف حجة الوداع بمن ملسو هيلع هللا ىلصخطب النبي 

                                                           
 (.2282)مسلم  (1)
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م ،حرام م ،وشهر حرا  وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن» :ثم قال ،وبلد حرا

 ونقلوست ،هذا شهركم ف ،هذا بدلكم ف ،هذا يومكم كحرمة حرام عليكم

 .«فاشهد امهلل ؟بلغت هل أًل ،ألكميسف ربكم

  ه كره   هد  د  ها ت  ي 
 
ر ،ألمسلم أ ي  حد 

م من وت  اهي  ، مف  ه  اطن  كرأت   ح  ، ومن  ادحه  وجب  ف 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژيئ :إلخواين املسلمني اها نصحً إنكار

 ََتِيمٍ  َعنْ  (1)«صحيح مسلم»ويف  ،[24]األنفال: ىئڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

ينُ » :َفَقاَل  - جعل الدين هو النصيحة - ملسو هيلع هللا ىلصالنَبَِي  َأنَ  ◙ الَداِريِّ   اِلل

ِ » :قَاَل  اهلل؟ رسول يا لَِمن   :قهل نَا «انل ِصيَحةُ  ةِ  َولِرَُسوِلِ  َولِِكَتابِهِ  ّلِل  ئِم 
َ
 الُْمْسلِِمِّيَ  َوأِل

تِِهمْ   .«وََعم 

أ وأصى هد  ن  وي ون 
ف  ت    ن 

َ 
 ما ظهر منها وما الفتن عناأن يدفع   هنسألو ه،ألل

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ېيئ ،بطن

 يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 .[186]ابلقرة: ىئمت خت حت جت يب ىب مب حبخب جب

َك  َحاب َ
ْ   َوُسب 

ُهم َ
َ 

َحْمِدَك، الل ُد  َوب ِ هَ
ش ْ
َ 
ْن  ا

َ 
َه  َلا  ا

َ
ل ا  ا ِ

ل َ ، ا ِ ت َ ب ْ
َ 
ُرَك  ا ِ ف 

غ ْ ْست َ
َ 
وب ُ  ا

ت ُ
َ 
َك  َوا ي ْ

َ
ل  ا ِ

 
  

                                                           
 (.22)برقم  (1)
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ذكر كاة، وإليك زفرادف الضريبة بال ،احلق بالباطل بسوقد رأينا بعضهم أل
 :من أوجه كثرية، من أهمها الفوارق بينهما

بخلف الزكاة فهي من  ،وظلم بعضهم بعًضا ،الرضيبة من وضع البش -1

 .ملا فيها من املنافع املعلومة ▐اهلل تشيع 

م ،فالزكاة من أركان اإلسلم -2  .والرضيبة من الظلم واحلرا

عبادة مالية فرضها اهلل تعاىل  الزكاةو ،ها البش جرًبا فرضيالرضيبة  -3

 .وجبت عليه بطيبة نفس يرجها من

ومنها ما  ،فمنها ما جتبيه الدولة ،بخلف الزكاة ،لدولة فقطلالرضيبة جُتَْبى  -4

 .املذكورة يف كتاب اهلل  يدفعه األفراد من ِقَبِل أنفسهم يف املصارف الشعية

بخلف  ،بغري حقعقوبة املمتنع من دفع الرضيبة هي عقوبة دنيوية  -5

 ،من أولياء األمور بأخذها ممن منعها جرًبا باإلمجاع الزكاة فعقوبتها دنيوية

 ڍ ڍيئ :لقول اهلل تعاىل ،وعيد مانع الزكاةملا علم من  أخرويةو

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[43-42]اتلوبة: ىئڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

بخلف  ،هلا  الدولةريا بحسب تغيونقًص  الرضيبة معرضة للتغيري زيادةً  -6

ًَل  ،فنص عىل أموال جتب فيها الزكاة عُ زكاة التي َعنَيَ الَش ال  من واستثنى أموا

واملقدار الذي جيب إخراجه يف  ،كَم َعنَيَ النصاب الذي جتب عنده الزكاة ،ذلك

ثابتة َل تقبل التغيري  ة اهلل تعاىلعيوتلك ُش ،كل جنس من األموال الزكوية

 .والتبديل
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فمن صفتها الثبات  ،بخلف الزكاة ،لإلثبات واإللغاءالرضيبة قابلة  -7

 .أو استبداهلا بغريها من الفرائض املالية البشية ،فل جيوز إلغا ها ،والدوام

بخلف الزكاة فإنَم  ،يف األموال النامية وغري النامية يفرضوهناالرضيبة  -8

ل النامية دون غريها من أموال القنية واَلستهلك  .جتب يف األموا

ء ،الناسرضيبة تؤخذ من عموم ال -9 بينَم الزكاة جتب عىل  ،األغنياء والفقرا

ء ْغنَِيائِِهمْ  ِمنْ  تُْؤَخذُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَبِيُّ  ،األغنياء دون الفقرا
َ
 ،«ُفَقَرائِِهمْ  ََعَ  َفُُتَدُّ  أ

 .(1)متفق عليه

ف يف  فإهنا ؛بخلف الزكاة ،الرضيبة ترصف يف نفقات الدولة -11 ُترْصَ

 ۀ ڻ ڻ ڻيئ :الثَمنية املنصوص عليها يف قوله تعاىلمصارفها 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[60]اتلوبة: ىئۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے

فمنها األعيان كَم يف زكاة  ،بخلف الزكاة ،نقًداالرضيبة ختتص بالدفع  -11

وعروض  ،ومنها النقود كَم يف زكاة النقدين ،وهبيمة األنعام ،اَخارج من األرض

 .التجارة

والزكاة َل  ،الرضيبة تؤخذ من مجيع القاطنني يف الدولة مسلمني أو كفار -12

ْغنَِيائِِهمْ  مِنْ  تُْؤَخذُ » :تؤخذ إَل من املسلمني حلديث
َ
وَل تعطى  ،«ُفَقرَائِِهمْ  ََعَ  َفُُتَدُّ  أ

 .إَل للمسلمني للحديث

أما الزكاة فل تؤخذ من  ،الرضيبة تؤخذ من أي مال حلل أو حرام -13

                                                           
 ¶. َعِن اْبِن َعَباسٍ  (،10)ومسلم  (،1102)البخاري  (1)
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 .«َطيلًبا إًِل   َيْقَبُل  ًَل  َطيلٌب  اللَ  إِن  » :حلديث ،املحرمةاألموال 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳيئ :قال اهلل تعاىل ،يف املال وبركة   الزكاة نَمء   -14

والرضيبة ، (1)«َمال   مِنْ  َصَدقَةٌ  َنَقَصْت  َما» :ملسو هيلع هللا ىلصالنَبِيُّ  َوَقاَل  ،[60]اتلوبة: ىئں ں

 .وإفلس   فساد  

والرضيبة غلظة  ،وسائر املستحقني هلا الزكاة من رمحة اهلل بالفقراء -15

 .هلم ما مل َيملهم اهلل إياه عليهم وحتميل  

والرضيبة من املعايص التي  ،الزكاة من الطاعات التي يزيد هبا اإليَمن -16

 .ينقص هبا اإليَمن

واهلل َل َيب  ،واعتداء والرضيبة جور   ،واهتداء هلل  الزكاة طاعة   -17

 .املعتدين

دم ومما ق  ت ن ت  ن  ت  رق  ن 
اسع ألف  ت ن ألس  ه   ب  ن  رن 

كاه   ألض  من أوجه كثرية تقيض  وألر 

  .باختلفهَم يف األحكام

  على القول الصحيح:جيوز أن حيسبها من الزكاة المن ألزم بالضريبة ، 
عليه عامة و ،♫ واختاره شيخ اإلسلم ،وهو قول مجهور أهل العلم

 .قديًَم وحديًثاالفقهاء 

  (0/192) «اقرتاف الكبائرالزواجر عن »يف  ♫قال اهليتمي: 

 إَذا َعنْهُ  َُيَْسُب  امْلَْكسِ  ِمنْ  ُيْؤَخذُ  َما َأنَ  َيُظنُّ  ،التَُّجارِ  َفَسَقةِ  َبْعَض  َأنَ  َواْعَلمْ 

َمامَ  أِلَنَ  ،الَشاِفِعيِّ  َمْذَهِب  يِف  َلهُ  ُمْسَتنَدَ  ََل  َباطِل   َظن   َوَهَذا ،الَزَكاةَ  بِهِ  َنَوى  مَلْ  اإْلِ

                                                           
 ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ  (،2288)أخرجه مسلم  (1)



 

 

22 

ْب  هِ  ُدونَ  َعَلْيهِ  جَتُِب  مِمَنْ  الَزَكاةِ  لَِقْبضِ  امْلََكاِسنيَ  ُينَصِّ  أِلَْخذِ  َنَصَبُهمْ  َوإَِنََم  ،َغرْيِ

 ـها. .ََل  َأوْ  َزَكاة   ِفيهِ  َوَجَبْت  َكُثرَ  َأوْ  َقَل  َوَجُدوهُ  َمالٍ  :َأيِّ  ُعُشورِ 

  (87/99) «جمموع الفتاوى»كما يف  ♫وسئل شيخ اإلسالم: 

ِزُئ  َهْل  ُمهُ  َما َزَكاتِهِ  َعنْ  الَرُجَل  جُيْ ُرَقاِت  يِف  اأْلُُمورِ  ُوََلةُ  ُيَغرِّ  .؟ََل  َأمْ  ؟الطُّ

: ات َ ح َ
َ 
ا
 ـها. .الَزَكاةِ  ِمنْ  بِهِ  ُيْعَتدُّ  ََل  الَزَكاةِ  اْسمِ  بَِغرْيِ  اأْلُُمورِ  ُوََلةُ  َيْأُخُذهُ  َما ف َ

 مجلة من إنكار أهل العلم لكبرية املكوس:
 «املدونة»يف  ♫، ومالك (0579) «األموال»يف  ♫أخرج أبو عبيد 

 ْبنُ  ُعَمرُ  َكَتَب  :َقاَل  ،َأبِيهِ  َعنْ  ،اْلَقاِريِّ  الَرمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  من طريق َيْعُقوَب  :(0/990)

 النَاسِ  َعنِ  َوَضعْ  ،اْلِفْدَيةَ  النَاسِ  َعنِ  َضعْ  َأنْ  َأْرَطاةَ  ْبنِ  َعِديِّ  إىَِل  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ 

اِئَدةَ   اّلَلُ  َقاَل  اَلِذي اْلَبْخُس  َوَلِكنَهُ  ،بِامْلَْكسِ  َوَلْيَس  ،امْلَْكَس  النَاسِ  َعنِ  َوَضعْ  ،امْلَ

 ىئڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑيئ :َتَعاىَل 

  .َحِسيُبهُ  َفاّلَلُ  هِبَا َيْأتَِك  مَلْ  َوَمنْ  ،ِمنْهُ  َفاْقَبْلَها بَِصَدَقةٍ  َجاَءكَ  َفَمنْ  ،[81:هود]

 يعقوب وأبوه ثقتان ،وسنده صحيح. 

  :(5/900) «معاني اآلثار»يف  ♫وقال الطحاوي 

ْمِصُّ  َعَياشٍ  ْبنُ  َعيِلُّ  ثنا :َقاَل  ،َداُودَ  َأيِب  اْبنُ  َحَدَثنَا  َأيِب  ْبنُ  ُشَعْيُب  ثنا :َقاَل  ،احْلِ

 إِنَ  اللُهمَ » :◙ اَْخََطاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َقاَل  :َقاَل  َأبِيهِ  َعنْ  ،َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ،مَحَْزةَ 

 َوَأنَا ،الَطاُعونِ  ِمنَ  َفَرْرُت  َأينِّ  َزَعُموا  ِمنُْهنَ  إَِلْيَك  َأبَْرأُ  َوَأنَا ِخَصالٍ  َثَلَث  َُيِلُّويِن  النَاَس 

 َوَأينِّ  َذلَِك  ِمنْ  إَِلْيَك  َأبَْرأُ  َوَأنَا ،اَْخَْمرُ  َوُهوَ  ،الطَِّلءَ  هَلُمُ  َأْحَلْلُت  َوَأينِّ  َذلَِك  ِمنْ  إَِليَْك  َأبَْرأُ 

 .«َذلَِك  ِمنْ  إَِلْيَك  َأبَْرأُ  َوَأنَا ،النَِجُس  َوُهوَ  ،امْلَْكَس  هَلُمُ  َأْحَلْلُت 

 .صحيح وهو إسناد :(05/011) «خنب األفكار»يف  ♫قال العيين 
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 َصِحيٍح  بَِسنَدٍ  الَطَحاِويُّ  َوَأْخَرَج  :(01/025) «الفتح»يف  ♫وقال احلافظ 

 ـها. .فذكره ،َأبِيهِ  َعنْ  َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ 

  :(9/901) «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»جاء يف 

 عبد والشيخ ،سحَمن بن سليَمن والشيخ ،عتيق بن محد بن سعد الشيخ وقال

 عبد بن صالح والشيخ ،سليم بن عمر والشيخ ،العنقري العزيز عبد بن اهلل

 ،اللطيف عبد الشيخ ابنا وعمر ،العزيز وعبد ،حسن بن اهلل عبد والشيخ ،العزيز

 ،عثَمن بن ُممد والشيخ ،زاحم بن اهلل عبد والشيخ ،إبراهيم بن ُممد والشيخ

  .الشثري العزيز عبد والشيخ

 الواجب فهو تركها فإن ،الظاهرة املحرمات من بأهنا اإلمام فأفتينا :املكوس وأما

 .أجلها من طاعته عن واَخروج ،املسلمني عصا شق جيوز فل امتنع فإن ،عليه

 :(07/517)وجاء أيضًا فيها 

 والسنة بالكتاب املسلمني عىل أخذه ُمرم فهو :املكس حكم :الثامن الباب

 يف املسلمني عىل يؤخذ يكن ومل ،باإلمجاع املشكني عىل أخذه وجائز ،واإلمجاع

 .اهلل عبد الشيخ وفاة إىل الدعوة هذه عرص

ء ،املهديني األئمة وَل ،الراشدين اَخلفاء عرص يف يؤخذ يكن ومل  سمي وسوا

 .ذلك غري أو ؛التأمينات أو ،الرسوم أو ،باجلمرك

 ىئڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹيئ :تعاىل قال

ْمَوالَُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِن  » ملسو هيلع هللا ىلص: وقال ،وغريها ،[15]النساء:
َ
ْعَراَضُكمْ  وَأ

َ
 َعلَْيُكمْ  وَأ

 سكة هلم يسبك أن ،املسلمني أمر لويل جيوز َل :اإلسلم شيخ قال حتى ،«َحَرامٌ 

 .السبك أجرة بقدر إَل ،فضة أو ذهب من
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 أن أراد ملا ملسو هيلع هللا ىلص قوله ،الزنى من أعظم وأنه املكس، إثم عظم عىل أيًضا ويدل

نية عىل يصيل  :قال ؟زنت وقد عليها تصيل :عمر فقال ،ماتت حتى رمجت التي ،الزا

 .«ل لغفر مكس، صاحب تابها لو توبة، تابت لقد !لل؟ بنفسها جادت قد أن أرأيت»

 الذي الديوان من هذا ألن ،الزنى من أعظم املكس أن عىل احلديث هذا فدل

 ،محار أو ،مجال أو ،سيارة صاحب هرب لو أن والعجب ؛شيئا منه اهلل يرتك َل

 ـها. .!إليه يلتفت مل فريضة ترك ولو ،خلفه اجلنود لطارت

 :(0/802) «فتاواه»يف  ♫إبراهيم  بن حممد: الشيخ وقال

م املكوس  ؛اَخاص الفيء مع وَل ،الزكاة مع وَل ،الفيء مع ختلط وَل ،حرا

م ،مستحقون له واحللل ،جباها من يتوَلها هذه ،مرصف له كل بل  شأنه واحلرا

 ،الدنانري أسوأ  فإن ؛عنه خفف نفع فيها أشياء هبا توخى لو لكن ؛جباه الذي به

 ـها. .معصية ويبذل ،معصية جييء ،ُمله غري يف ويدفع ،ُمله غري من جييء دينار

 اخلامس : يف اللقاء(9/559) «لقاءات الباب املفتوح»يف  ♫وسئل الشيخ العثيمني 

 :(5)، الساال رقم نيوالست

 ؟الضائب من تعتْب هل الرخصة، أو اًلستمارة، تلجديد تؤخذ الت عن الرسوم
: ات  ح 

 
ا ئب من فهو حق بل يؤخذ يشء كل ،نعم ف   َيل وَل ،ُمرم وهو ،الرضا

 من بعت إذا» :♥ النبي قال كَم ،حق بغري أخيه مال يأخذ أن لإلنسان

 بغي أخيك مال تأكل بم ،اشيئً  منه تأخذ أن لك َيل فل جاحئة، فأصابته اثمرً  أخيك

 وَلة ويطيع األمور لوَلة يسمع وأن ،والطاعة السمع املسلم عىل ولكن «حق؟

 فسيجده حق له كان إن ثم ،هلم سلمه األشياء هذه عىل ماًَل  طلبوا  وإذا ،األمور

 ظهرك َضب وإن وأطع اسمع» :♥ النبي قال - :إىل قوله - أمامه

 وَلة يف القدح إىل وسيلة األمور هذه مثل من نتخذ أن جيوز وَل ،«مالك وأخذ
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 ندركه الدنيا من ندركه َل وما ،ولنصرب ،ذلك أشبه وما املجالس يف وسبهم األمور

 ـها. .اآلخرة يف

  برئاسة العالمة بن باز رحم اهلل اجلميع، (89/529) «فتاوى اللجنة الدائمة»ويف 

 : (5108)الفتوى رقم 

 يف اهليتمي حجر َلبن «الكبائر اقرتاف عن الزواجر» كتاب يف قرأت :س

 يوم عذابا الناس أشد أصحاهبا وأن عنها ملسو هيلع هللا ىلص النبي وهني ،املكوس حكم

 عىل اجلمركية الرسوم حتصيل عىل القومي اَلقتصاد يعتمد مرص يف فلدينا ،القيامة

 ثمن إىل بإضافتها التجار يقوم بالتايل الرسوم وهذه ،والصادرات الواردات

 الدولة تقوم املحصلة األموال وهبذه ،للجمهور بالتجزئة املباعة البضاعة

 هذه حكم توضيح من فضيلتكم فأرجو ،الدولة مرافق لبناء املختلفة بمشوعاهتا

 يعترب َل أم املكوس حكم نفس يعترب وهل ،هبا والعمل اجلَمرك وحكم الرسوم

 هذا فهل ،اجلَمرك بمصلحة أعمل ألنني ؟األمر هذا توضيح أرجو ؟احلكم نفس

م العمل  اهلل عذاب يصيبنا َل حتى الترصف يل يتسنى وبالتايل ؟حلل أم حرا

، العاملني مرتبات واَلستحقاقات احلسابات جمال يف أعمل بأنني علَم. 

:  ،املكوس من والصادرات الواردات عىل اجلمركية الرسوم حتصيل ح 

م واملكوس م هبا والعمل ،حرا  يف األمور وَلة يرصفها مما كانت ولو ،حرا

 ،املكوس أخذ عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي لنهي الدولة مرافق كبناء ،املختلفة املشوعات

 الغامدية رجم يف أبيه عن بريدة بن اهلل عبد حديث يف ثبت فقد ،فيه وتشديده

 تابها لو توبة تابت لقد بيده نفس واَّلي» :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الزنا من ولدت التي

 ،أمحد وروى ،داود وأبو ،ومسلم ،أمحد رواه احلديث «ل لغفر مكس صاحب

 اْلنة يدخل ًل» :قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ،عامر بن عقبة عن ،واحلاكم ،داود وأبو
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 .احلاكم وصححه «مكس صاحب

 :تعاىل قوله عموم يف داخل واملكاس :«الكبائر» كتابه يف قال الذهيب وقد

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىيئ

 ،أنفسهم الظلمة من هو بل ،الظلمة أعوان أكرب من واملكاس ،[21]الشورى: ىئېئ

 بريدة بحديث ذلك عىل واستدل ،يستحق َل ملن ويعطيه ،يستحق َل ما يأخذ فإنه

 من وهو ،الطريق قاطع من شبه فيه واملكاس :قال ثم ،املتقدمني عقبة وحديث

 وصاحب وشيخ جندي من وآخذه وشاهده وكاتبه املكس وجايب ،اللصوص

م للسحت آكلون ،الوزر يف ُشكاء -راية   .انتهى .واحلرا

 ڱ ڱيئ :تعاىل قال وقد ،بالباطل الناس أموال أكل من ذلك وألن

 خطبته يف قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ثبت وملا ،[288]ابلقرة: ىئں ں ڱ

 عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن» :الوداع حجة يف العيد يوم بمنى

 اهلل يتقي أن املسلم فعىل «هذا شهركم ف هذا بدلكم ف هذا يومكم كحرمة حرام

م الكسب طرق ويدع  وهلل كثرية وهي ،احللل الكسب طرق ويسلك ،احلرا

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ يئ :تعاىل اهلل قال ،اهلل يغنه يستغن ومن ،احلمد

 ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئيئ وقال ،[7-1]الطلق: ىئۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .التوفيق وباهلل ،[2]الطلق:

  ـها. .وسلم وصحبه وآله ،ُممد نبينا عىل اهلل وصىل
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 املكوس تشبٌه باجلاهلية:

  :(0099) «األموال»القاسم بن سالم يف  قال أبو عبيدٍ

َهةَ  ،اْلَعاُِشَ  ِفيَها َذَكْرَنا اَلتِي اأْلََحاِديِث  َهِذهِ  ُوُجوهُ   ِفيهِ  َوالَتْغلِيظَ  ،امْلَْكسِ  َوَكَرا

 ُسنَُتُهمْ  َفَكاَنْت  ،مَجِيًعا َواْلَعَجمِ  اْلَعَرِب  ُمُلوكُ  َيْفَعُلهُ  ،اجْلَاِهلَِيةِ  يِف  َأْصل   َلهُ  َكانَ  َقدْ  َأنَهُ 

هِلِمْ  ُعْشَ  التَُّجارِ  ِمنَ  َيْأُخُذوا َأنْ  وا إَِذا َأْمَوا  .َعَلْيِهمْ  هِبَا َمرُّ

 ُ َنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِيِّ  ُكتُِب  ِمنْ  َذَكْرَنا َما َذلَِك  ُيَبنيِّ
ِ
 ِمْثلِ  اأْلَْمَصارِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكَتَب  مل

ِهمْ  ،اجْلَنَْدلِ  َوَدْوَمةِ  ،َواْلَبْحَرْينِ  ،َثِقيٍف  ونَ  ََل  َأهَنُمْ  َأْسَلمَ  مِمَنْ  َوَغرْيِ  َوََل  ،َُيَْشُ

ونَ  يَةِ  ُسنَةِ  ِمنْ  َكانَ  َقدْ  َأنَهُ  هِبََذا َفَعلِْمنَا .ُيْعَشُ
 ،َكثرَِيةٍ  فِيهِ  َأَحاِديَث  َمعَ  اجْلَاِهلِ

 ِماَئَتْي  ُكلِّ  ِمنْ  اْلُعْشِ  بُِرُبعِ  الَزَكاةِ  َفِريَضةُ  َوَجاَءْت  ،ملسو هيلع هللا ىلص بَِرُسولِهِ  َذلَِك  اّلَلُ  َفَأبَْطَل 

ْ  أِلَنَهُ  ؛بَِعاُِشٍ  َفَليَْس  َفْرِضَها َعىَل  ِمنُْهمْ  َأَخَذَها َفَمنْ  ،ََخَْسة   ِدْرَهمٍ   ،اْلُعْشَ  َيْأُخذِ  مَل

 .ـها .ُرُبَعهُ  َأَخذَ  إَِنََم 

 َكانَ  اَلِذي اْلُعْشَ  َأنَ  :(8/90) «شرح معاني اآلثار»يف  ♫وقال الطحاوي 

  َرُسوُل 
ِ
 ،اجْلَاِهِلَيةِ  يِف  ُيْؤَخذُ  َكانَ  اَلِذي اْلَعْشُ  ُهوَ  ،امْلُْسلِِمنيَ  َعنِ  َرَفَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وَنهُ  َوَكاُنوا  ،الَزَكاةِ  ِخَلُف  َوُهوَ   ِفيهِ  َعاِمرٍ  ْبنُ  ُعْقَبةُ  َرَوى اَلِذي َوُهوَ  ،امْلَْكَس  ُيَسمُّ

َن ةَ  يَْدُخُل  ًَل » :َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَبِيِّ  َعنِ 
ْ
ا  :َيْعنِي .«َمْكس   َصاِحُب  اْل  ُهوَ  َفَهَذا َعاُِشً

ْرُفوعُ  اْلَعْشُ   ـها. .َفَل  ،الَزَكاةُ  َوَأَما ،امْلُْسلِِمنيَ  َعنِ  امْلَ

  َرُسول َرفعَها اَلتِي العشور :(0/922) «أحكام القرآن»وقال يف 
ِ
 َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َوُهوَ  ،َيْفَعُلوَنهُ  اجْلَاِهلَِية أهل َكانَ  اَلِذي املكس َولكنه ،َلْيَست زكاة امْلُْسلِِمنيَ 

َن ةَ  يَْدُخُل  ًَل » :◙َعامر  بن عقَبة َحِديث يِف  امْلَْذُكور
ْ
 ،«َمْكس   َصاِحُب  اْل

ا  :َيْعنِي هُ  َما ََل  ،اأْلمة َهِذهِ  َعنْ  امْلَْرُفوع اْلعْش  ُهوَ  َفَهَذا َعاُِشً  ـها. .سوا



 

 

28 

دُ  َلْيَس  :(9/099) «أحكام القرآن»يف  ♫وقال اجلصاص   َهِذهِ  بِِذْكرِ  امْلَُرا

 ُأِريدَ  اَلِذي َوُهوَ  ،امْلَْكسِ  ِمنْ  اجْلَاِهلَِيةِ  َأْهُل  َيْأُخُذهُ  َكانَ  َما ُهوَ  َوإَِنََم  ،الَزَكاةَ  اْلُعُشورِ 

  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  َعاِمرٍ  ْبنِ ا ُعْقَبةَ  َحِديِث  يِف 
ِ
َن ةَ  يَْدُخُل  ًَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل

ْ
 َصاِحُب  اْل

ا  َيْعنِي «َمْكس  :بَِقْولِهِ  الَشاِعرُ  َعنَى َوإَِياهُ  ،َعاُِشً

ِْعُ َ يي َو ُ  ََ يي
ِِ ييَاِْعُْاق َُواق َس يي َُوفِييكُلِّ

ُ

َُُوفِك  َس َِّ ُ َُبي عََُُم ُلِّ ي ي ُِمَُُْمق ََ ْق
ِِ ُ ُِّ ي ُكق

ُ

 اجْلَاِهلَِيةِ  َأْهُل  َيْأُخُذهُ  َكانَ  اَلِذي امْلَْكُس  ُهوَ  اْلُعْشِ  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِيُّ  َنَفاهُ  َفَاَلِذي

َمامُ  َيْأُخذهُ  َمالِهِ  يِف  َوَجَب  َحق   ُهوَ  َوإَِنََم  ،بَِمْكسٍ  َفَلْيَسْت  الَزَكاةُ  َفَأَما  يِف  َفَيَضُعهُ  اإْلِ

َج  ،اأْلَْرِضنيَ  َوُعُشورَ  امْلََوايِش  َصَدَقاِت  َيْأُخذُ  َكََم  َأْهلِهِ   ـها. .َواَْخََرا

 يتأَهل أحد عىل َيفى وَل :(057) «تطهري االعتقاد»يف  ♫قال الصنعاني 

 العامل أو العاملِ  سكوَت  أنَ  ،واألثر الكتاب والسنة ِعلم ِمن باِرَقةً  ويعرُف  ،للنظر

ز عىل دليًل  ليس ُمنكر وقوع عىل  .املنكر ذلك جوا

ْب   ِمن املعلوم ،باملجايب املسََمة املُكوُس  هذه وهي ؛ذلك ِمن مثًل  لك ولنرْضِ

ين رَضورة يارَ  َمأَلت قد ،حَتريُمها الدِّ  يلج َل ،امأنوًس  ا أمرً  وصارت ،والبقاع الدِّ

 يف ،البقاع أُشف يف املَكاسني أيدي امتَدت وقد ،األسَمع ِمن َسمع إىل إنكاُرها

 البلد يف ويلقون ،اإلسلم َفريضة ألداء القاصدين ِمن َيقبضون ،القرى أمِّ  مكة

م م ِفعل كَل  احلرا  عىل ساكتون واحلَكامُ  والعلَمءُ  ،األنام ُفضلء ِمن وُسَكاهنا ،حرا

د عن ُمعرضون ،اإلنكار  من بل ،العلَمء من السكوُت  َأفَيكون ،واإلصدار اإليرا

 ـها. .إدراك أدنى له َمن يقوُله َل هذا ؟وإحرازها أخذها ِحلِّ  عىل دليًل  العامل

 :قال فيها ،وقد نظم اإلنكار عىل هذه الكبرية يف منظومة مجيلة وهي ضمن ديوانه

ُِّْ َس ييٍتُعييليييهُيِّيحيي ييفق ُمِّ ُفييهيَي ُُاييؤْل 
ُ

ـبيَي  ـيحيييحيي ُويي َي نيي ُ ُبَي ِزِّ ُويييبَي
ُ
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ييياِلُزييييهُوعي ييَي ُِ ليينييي ُميييوُِ ُويييتيَي
ُ

 
ُِّْ  َ ُمييحييي  ٌ ُووُحييهيييي ُواكيييوُليييتيي ب 

ُ

ُ  ُ
ُفيييييهييي ُميييهاِ ُاييُي ُْوْ ُثييقيي ت 

ُ

ُبييهيييييي ُيييتيي ييييييييَي  ـ ُفيييييييييه ُوالُعييييييل
ُ

يكاِسُْاتكُغيهت ُييبيييوُمي ُوجيهُِّْا ِّ
ُ

ُمييي ٍلُفييكُ  ييهْعييلىُليَي ُْابييدُِ يِـّ
ُ

ُبيحيلسهيي  ف  ُحَي ِْ ُوجيي ءُعيوُْا يخيتي 
ُ

َُيِّخبِييَي  ُْْاَحبييي ُ ذُلييي ذُ  ُفيييييي ُحبيييكْ
ُ

ُوييياضييحُاكُميوُلي ذُميّكي سُوحي ييهٍُ
ُ

ُْا طهيييَي  ُ  ُفيييهييييي ُْان يييييبك  ـَ ُبيطيييَبييييي
ُ

يِهُفتِحهي  ُِب ُميوُلي ذُمييو ُوفيكُميكـي
ُ

َُِّيييفييتسييييحُوميييياَْلُ  ُْاحيجيييييِ ُويينيرييي
ُ

ُِ عًهْ َِ َيكيُْاساْح ُوميوُلي ذُفيكُ
ُ

 
َُِّ ِي يييي ُِِويي ِيبيييي  ُوميييياَْلُْا َِّ ُيييبيي شييييي

ُ

ـًُ ْيييي ُْاِيييلِ ُمينيييهُِِّجَي ََ ِيطيييكُوَييي ُوييِّي
ُ

 
َُِّ ُونكي

ـِ يُفييكُْاحيقيييقيي ِي يَي َيكُْا ُو
ُ

ُْمنكييَي جيييهيييي ُالنيكيييي  ُنَي ُفيبييينيييي 
ُ

ِِييسيطُ   َُُِّ  ُْاهيي ُ ُوليبيي يحييِت ُميوُْاس 
ُ

نيي ُفييكُْاهيييوُوذُحي يي َ ه ـَ ُليفيىَُحي
ُ

ييَي  َُانييي ُليييييرُيينـي ِيييي ُْخييييكاا ُ   ُ
ُ

ُوـيي به َُْاِلايييداُمي ييي  ييي ُميتيييىُيَينـي
ُ

جيىُييَخي فُوييَحيكْ  ُ  ُْلي ذُميوُييَِّ
ُ

ُِِاسيييي ِ ٍُ ِيطيييي ِعُْابييييد  ُ ُبييييي لِّ ُومييييي 
ُ

َُِّاه ُيفُْاِلىُ  ُميوُْا جيِهُيَـَي ُبييت 
ُ

ُ ف  ُوميتيَي َيي ُميينيهي ُغينييك  ُفيييييأخييكِّ
ُ

ِيييييهُِّييييتَييحييييهْ  مييي ٍَُِ ُفيييقييييييييي ب  ِّْ ُو
ُ

يبي ه  يهيياِـُ وذُمينيهيي ُفييكُْا ِّ ُييِّ يك 
ُ

ِطُْاهييا ُييتيبييخَت  ُفييي ي يكُفيكُِمَي
ُ

ُوبيالييي ُاليُفيييكُفيييييهُ ي ييَي ًُ ُوايييُي
ُ

ُوَييياُمي يي ييَي  ِّْ َجيهييي ُْا يخيتييي  ُفييأخَي
ُ

ـًُ يسيييي ا َُِْاطيبيييي ِعُغِّ ُِعي َيييي ُاتينيفيييييي
ُ

وْ  يَي ُنِّفس ُْحيييو و ُبيي اِّه ُايي ُينِفيَي ُفي ييي 
ُ

ُوحي ييه ـِ عييي ييكييي ِاُِشيَي جُعييلىُحِّ َس ُوعيي
ُ

ِعُ سيخَوْ  ُبي ا يَي ُحيتيىَُا ُاهي ِّ َِي ُو
ُ

شيييي ُفيكيأن  يييي ُ ييحيي اَيقييتِّيييي   َ ُْا ََ يييي ُولق
ُ

يكيَي  ِيرُاِّ ُييَيهْ ُعييليييكي ُفيكُْا ياْ
ُ

ُوايي جيلتي ُعي ي ُاكي ُفيكُضيداِهي 
ُ

 
 ُْ ُاهيييهيييي ُميقييَي زع  ِييلتيييي ُانيييي ُْ ُو

ُ
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َيفياْ ِيييه  َييي ُعيييلىُ ُْايي ُ يسي عيهق   ُ
ُ

وْ  يييتَ  زِعُِ يانييي ُواليَي ـَ ِي َُجييفيانييي ُوَو
ُ

يكيي و ذُ ي ِّ ََ ُليي ذُ
ـٍ يي ِـي ُخييضييتي ُفيكُ

ُ

ُو ِّينيريَي  ِْ ْا ييجيي  ُ ُ ييطيي فَُمييحيييدتِّ
ُ

ِيَهَييي  ُبي ً ُثييي  َُونييأخييييكُمينيكييي ُوجييَي
ُ

وْ  َِّ لي ُحيتيىُ يَ يل اُْو يَضيَجي ُنياْعيهِّ
ُ

ُِِو نييييه ُْابييييد َِ ُ يقيبيييييي ُومييييي ُشيييييأذِّ
ُ

يِقييَياَفي ِِييَي  ُفيييكُْاهييييوُالنييي سُ  ُ ِّيفق
ُ

َْءل  ُوميَي ييحاْ ْـن ُْو ُوفيقييا ُوفيييييقاْ
ُ

ُ يِّكيييفسَوْ  ُوايلفيتي يييا ِّ ُعيسي لييي ُا ييي 
ُ

ُعيوُْاهيه  َيب اُْفييقهُاي لُْا ني لِّ ُو
ُ

 
َُِّ ي ُوبحِّ ُِْاقياِا نَكَي ُوذُاي يتُموُمِّ ُ اى

ُ

ِ َفي  ُْاهيِوُفييك ُم ِيهُلي ذُحيكي ِّ ُو
ُ

 ُِ ييكيُْا يني ليَي يياُمييوَُ َُُِّفيهي َُ ُونكي
ُ

ُااُلنت ُعليىُْايهيِوُوْاهيه  س ِّ ُووِِّ
ُ

وْ  ي ُمي َُايَ اُْوَ جبَي َِّ ـيحيتي يا ُوني 
ُ

ِيتييِّ  ـيَحيهيي ُوواي ِييتيي ُني ُواكييوُوضيي
ُ

وْ  ُْو يكيبيييَي و َيييي ُفي ايتيأثيييَي ََ ُووْميي
ُ

ُْمييي ُج ءنييي ُيفُلت بِنييي  ُواييي ُ يسيييي ِا
ُ

ُفييكيي ُفييييهُمييوُوعييٍلُا ييوُييتيَهبيَي 
ُ

َُِْ َِّاييى ميوَُخبي ُفييييهُْمُِّ يي   ُوليي ُِ
ُ

وْ  َِّ ييي ِِّمس ِيلييييًدُو يييا ُفيأبيقي َييي ُ َُعيـي
ُ

َييكُْْاسيؤْلُْايكيُعييلى ُوِونيَيكيي ُ
ُ

ُ يَخييطَِّ  ِـّ ـيييحي ِي نيييهُْاني ـياِذُمي ُغي
ُ

ُ اييىُْاهييه  جاعِّ ُفييي ذُ يييقبلاَ ُفيي َا
ُ

ُوجيه ُووجيهْ  ُْانيهيىُوْاهيِو َِ َي ُبيأ
ُ

ُعيلييكيييي  ُو ذُ يِّيهي يلاَيييي ُفي اابيييي لِّ
ُ

ُوَمييحي يَي   َ ِييبيي ُو ُويييلقيي لِّيي ُمييات 
ُ

ُحي ليي ٍُ ُفيييييهُوعييهلِّ ٍَ ـييي ُفيي ِييرِّ ُومييا
ُ

ُوييَيجييهييَي   َ ُاهيييِهُمييوُيِّييِسيي ُ.ـها.ايياْء 
ُ

وإنَم قصدت هنا اَلختصار إذ  ،يتطلب املزيد من العنايةلهذا وأن املوضوع 

قاصًدا عدم  ،والزيادات املهمة ،أضفت إليها هذه التعليقات (1)هو خطبة مجعة

ونحوها  ،وعشار ،ومكاس ،مكس :وإَل فإنك إذا بحثت عن هذه الكلمة ،اإلطالة

                                                           
 .ـه1111 /ربيع الثاين  / 3وكانت يف  (1)
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 تحققيو ،وسياسية ،ولغوية ،وفقهية ،حديثية ،ترى من كتب العلم نتائج كثرية جًدا

يف كلمته  ♫وما أشار إليه اإلمام الصنعاين  ،إمجاع املسلمني يف إنكارها لك

من شدة انتشار هذه الكبرية والعلَمء  «تطهري اَلعتقاد»املزبورة ضمن كتابه 

هذا ليس عىل إطلقه فهو إما لعدم امتثال كثري من احلكام  ،ساكتون عن إنكارها

لدى هذه نكار العلَمء وإمجاعهم صار إ ،أو شهوة مادية ،أو لشبهة ،للنصح برتكه

 .واهلل املستعان ،من ذوي الشأن يف حكم املنيس ةالرعي

حتى َل  ؛ومع ذلك فواجب جتديد ما اندرس من أمور الشع بني حني وآخر

ر فيضل سعيهم يف هذا  ،والتشبه باجلاهلية الكفار ،يقع املسلمون يف األرضا

وجيلبون ألنفسهم ولبلداهنم اقتصاًدا  ،وهم َيسبون أهنم َيسنون صنًعا ،ومثله

 ،ونحن عىل ثقة أن الذكرى تنفع املؤمنني كَم أخرب رب العاملني ،مادًيا ونفًعا

 ▐:وقال  ،[11]اَّلاريات: ىئڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤيئ :فقال

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ وئ وئ ەئ ەئيئ

وهلذا انتفع بالذكرى يف البعد عن هذه الكبرية عدد غري  ،[27-20]األَع: ىئٺ ٺ

وأهنا إنَم جتلب الرضر والفقر لبلدان  ،ايسري ممن سمع الوعيد الشديد يف تعاطيه

د ذوَيا  :وانظر عىل سبيل املثال ،وأفرا

 الدِّينِ نُورِ يف ترمجة  (00/522) «البداية والنهاية»يف  ♫ما قال احلافظ ابن كثري 

 السَّلْجُوقِيِّ: التُّرْكِيِّ سُنْقُرَ آقْ بْنِ زَنْكِيِّ مَحْمُودِ

ينِ  ُمَوَفُق  َوِزيُرهُ  َعَلْيهِ  َوَقَص  َمدِ  ْبنُ  َخالِدُ  الدِّ  اْبنِ  َصِغريِ  ْبنِ  َنرْصِ  ْبنِ  ُُمَ

يِنِّ  ا لِِك  ثَِياَب  َيْغِسُل  َأنَهُ  َمنَاِمهِ  يِف  َرَأى َأنَهُ  الَشاِعرُ  اْلَقْيرَسَ ينِ  ُنورِ  امْلَ  َأنْ  َفَأَمَرهُ  الدِّ

ِئِب  امْلُُكوسِ  بَِوْضعِ  َمنَاِشريَ  َيْكَتَب  ا  .ُرْ َياكَ  َتْفِسريُ  َهَذا :َوَقاَل  ،اْلبَِلدِ  َعنِ  َوالرَضَ
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إَِنََم  :َوَيُقوُل  ،ِمنُْهمْ  َأَخذَ  َكانَ  مِمَا ِحلٍّ  يِف  ِمنُْهمْ  َيْسَتْعِجُل  النَاسِ  إِىَل  َوَكَتَب 

َف   .َوَلَعنَُهمْ  اّلَلُ  َقَبَحُهمُ  ،اْلَكَفَرةِ  ِمنَ  َأْعَداِئُكمْ  ِقَتالِ  يِف  َُصِ

 َلهُ  َيْسَتِحلُّوا  َأنْ  اْلُوَعاظَ  َوَأَمرَ  ،ُسْلَطانِهِ  َوُبْلَدانِ  مَمَالِِكهِ  َساِئرِ  إىَِل  بَِذلَِك  َوَكَتَب 

ينِ  لِنُورِ  التَُّجارِ  ِمنَ   .امْلََكاَس  اْلَعَشارَ  اْرَحمِ  الَلُهمَ  :ُسُجوِدهِ  يِف  َيُقوُل  َوَكانَ  ،الدِّ

ينِ  ُبْرَهانَ  إِنَ  :َوِقيَل  ينِ  ُنورِ  امْلَلِِك  َعىَل  َأنَْكرَ  اْلَبْلِخَي  الدِّ  احْلُُروِب  يِف  اْستَِعاَنتِهِ  يِف  الدِّ

ونَ  َكْيَف  :َوَقاَل  ،امْلُُكوسِ  بَِأْمَوالِ  ُبوُل  اَْخُُمورُ  َعَساكِِرُكمُ  َويِف  ُتنرَْصُ  َوالطُّ

 ُعْثََمنَ  َأبَا اْلَواِعظَ  َأنَ  النَاسِ  َعنِ  امْلُُكوَس  َوْضِعهِ  َسَبَب  إِنَ  :َوُيَقاُل  !؟َوالَزُمورُ 

َمدٍ  َأيِب  ْبنَ  امْلُنَْتَخَب  ِسطَِي  ُُمَ نيَ  ِمنَ  َوَكانَ  - اْلَوا ينِ  ُنورَ  َأنَْشدَ  - اْلِكَبارِ  الَصاحِلِ  :الدِّ

ُ َق اَفييييَ َُُمرسيييي ِِّ َهيييي ُوِّ َُُِّْوي  و َِّ يييي ُْاقَ  ق
 

اَُ  ـَُُِييييياق ييييَ  ءُُِّْاقِقَي َميييي َُُِّْوْاس  ييييا ِّ  َُ
ُ

ُُ ِذُق ََ ُُِِِّْي يوُُِنِّا يَتُُْايهس حق ُُِّْ  ً َسيلس ُمِّ
ُ

ُْق  ييَك َُُِّْاييَ َُُوَميي َُ بقَقييىُبِييَأذُقَُف حق ييا ُنِّ
ُ

ِبَُُعوُقُوَنقَهيقَتُ َق ُُِْشِّ ا ُِموُقَُووَنقَتُُْاقخِّ ِّ
ُ

ُُْاقَ َريي اِ َُُِلييأقسُِ  َُُِّْايي فِح  ييا  َمخق ِّ
ُ

ييَتُ يييَهْاَُُِل َاييي ِتَُُعط لق ًفييي ُْاق ِّ ف  َِ  َ 
ُ

َُُوَعَليقييَ ُ  ْاَُُِل َايي تِّ ََ ُُِّْْاقَحيي و  َ ييهِّ
ُ

َُُميي َ ْ ييالِّ ييَتُُ َِ َُْ قِّ ِقلق  ْاقبَِلييىُ َِاييىُنِّ
ُ

 ْ ًِ َق َُ َُوَجيييي َءيََُُفيييي نقَكيييي َُُِّمِّ  َوَنكِييييي
ُ

ُ ل َقتق َِ ااَُُِّفيَ َُُوَ  ِـّ  فِكَُوَونقَتُُْاقخِّ
ُ

اُِ  ُُْاقِحَسيي ِبَُُييياق َسييح    ُُِّْمِّ و َِّ يي  َمجق
ُ

ُ َِتق  َ َُُِِّعنقَ َُُوَ َف نِّا يَتُُْاقجِّ  فِيكَُوَونق
ُ

ُُِِِضييييِ ُ  يييا يييه ُُْال حِّ َاا  ُُِّْمِّ بِّيييا  َمقق
ُ

َتُ ِق
ِِ يييَ َُُوَو ـًَُُواِييييَتَُُمييي َُون   ِواَلَيييي

ُ

ًمييييي   ييييي َلَُُواَلَُُياق ََنييييي اَُُِِّ َُُِّْ ق  َوِميييييي
ُ

ييَهَُُوَبِقيِّييَتُ ِق ُـسَُب يي ِِ ييوَُُْاق َق ٍَُُْ ََ َفيقيي  حِّ
ُ

َ ىَُعيي َا ُُِفِييك  ييَتُُْاقَ يياق ََُُِّوَونق  َحِقييي
ُ

َتُ َق ِ ييي َي ًنييي َُوحِّ َق ينًييي ُعِّ ـِ  َب لًِيييي َُح
ُ

ِلًقيي   ََنيي اُُِفِييكَُاييَ َُُوَميي َُِ َُُِّْ ق ِجييي  مِّ
ُ

ِضيييَتُ َْ َييي َُوذُقَُو بِّييَ َُُ حق لق َِ َُُو س  ِْ ْ َِ 
ُ

ِْبَُُع فِك  ََ َ ُُْاقَخ ي ِّ َُُِّْوِجسق يا ِق ِّ  ْاقَ 
ُ
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ِضيييَتُ َْ َرييىَُوذُقَُو بِييهُُِِاييَاْيََُُيحق َق  بِقِّ
ُ

يييييَتَُُوَبيييييًهْ  يييييه َُُوَونق  ِ َب ُُِّْمِّ يييييا جِّ  َمهق
ُ

ييهقُ ِسيييَ َُُمهس ـًُُاِنَفق يي ج  ييياُحِّ  بَِهييي َُ نقجِّ
ُ

اَُ  َُُِِييييياق يييي  َِ ييييَ ُُْاقَ  ل  َِ َُُِّْا و ييييكِّ ِق  ْاقَ 
ُ

لُِك  َسِمَعَها َفَلََم  ينِ  ُنورُ  امْلَ ئِِب  امْلُُكوَساِت  بَِوْضعِ  َوَأَمرَ  َبَكى الدِّ ا  يِف  َوالرَضَ

 ـها. .بَِلِدهِ  َسائِرِ 

البداية »من  ♫األَيُّوبيِِّ  الدِّينِ حِيف ترمجة صَال ♫ابن كثري اإلمام وقال 

لُِك  َأْسَقطَ  الَسنَةِ  َهِذهِ  َويِف : (هـ 705)، حوادث سنة (00/579) «والنهاية ينِ  َصَلُح  امْلَ  الدِّ

ِئَب  امْلُُكوَس  ِمرْصَ  َأْهلِ  َعنْ  ا  اأْلَْشَهادِ  ُرُءوسِ  َعىَل  بَِذلَِك  امْلَنُْشورُ  َوُقِرَئ  ،َوالرَضَ

 ـها. .الَصَلةِ  َبْعدَ  اجْلُُمَعةِ  َيْومَ 

الْمُقْتَفِي، يف  بْنِ على اخلليفة الْمُسْتَنْجِدِ باهللِ يُوسُفَ ♫ابن كثري  احلافظ وأثنى

 -امْلُْسَتنِْجِد  َوَفاةُ  َكاَنْت  ِفيَها، فقال: (هـ 700)، حوادث سنة (00/555) «البداية والنهاية»

  ِخَيارِ  ِمنْ  َوَكانَ  :-إىل أن قال 
ِ
 َعنُْهمُ  َوَمنَعَ  ،بِالَرَعاَيا َوَأْرَفِقِهمْ  َوَأْعَدهِلِمْ  اَْخَُلَفاء

ِئَب  امْلُُكوَس  ا كْ  َومَلْ  ،َوالرَضَ ِق  َيرْتُ د. .َمْكًسا بِاْلِعَرا  ـها املرا

 527)، حوادث سنة (00/091) «البداية والنهاية»يف  ♫ابن كثري  احلافظ وأثنى

 بَِلدِ  َأْقَص  ِمنْ  مَمَْلَكُتهُ  َواْمَتَدْت  السََّلْجُوقَيِّ، فقال: مَلِكْشَاهْ الْفَتْحِ ، على السلطان أَبِي(هـ

كِ  ْ  ،اهْلَاِئَلةَ  اْلِعََمَراِت  َعَمرَ  َوَقدْ  :- ♫إىل أن قال  -بَِلِد اْلَيَمِن  َأْقَص  إىَِل  الرتُّ

ِئَب  امْلُُكوَس  َوَأْسَقطَ  ،اْلَقنَاطِرَ  َوَبنَى ا َب  اْلِكَبارَ  اأْلَهْنَارَ  َوَحَفرَ  ،َوالرَضَ  َوَبنَى ،اَْخََرا

وَق  َحنِيَفةَ  َأيِب  َمْدَرَسةَ   َوِسرَية   ،َحَسنَة   َأْفَعال   َلهُ  َوَكاَنْت  :-إىل قوله  - ،َوالسُّ

 ـها. .الخ ...َصاحِلَة  
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، حوادث (05/059) «البداية والنهاية»الظَّاهِرِ بأمر اهلل يف  على الْخَلِيفَةِ ♫وأثنى 

 َعَشَ  الَثالَِث  ُضَحى اجْلُُمَعةِ  َيْومَ  ♫ اَخليفة وفاة َكاَنْت  ، فقال:(هـ 089)سنة 

ينَ  َثَلٍث  َسنَةَ  َأْعنِي ،الَسنَةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َرَجٍب  ِمنْ   النَاُس  َيْعَلمِ  َومَلْ  ،َوِستَِِّمَئةٍ  َوِعْشِ

 َفَكاَنْت  َعاَدهِتِمْ  َعىَل  امْلَنَابِرِ  َعىَل  َيْوَمِئذٍ  اَْخَُطَباءُ  َلهُ  َفَدَعا ،الَصَلةِ  َبْعدَ  إََِل  بَِمْوتِهِ 

 ِمنْ  َوَكانَ  ،َسنَةً  َوََخُْسونَ  اثنتان وعمره ،يوًما عش َوَأْرَبَعةَ  َأْشُهرٍ  تِْسَعةَ  ِخَلَفُتهُ 

 َمنَْظًرا  َوَأْحَسنِِهمْ  َعَطاءً  َوَأْكَثِرِهمْ  ،ورسيرة سرية وأحسنهم اْلَعَباسِ  َبنِي َأْجَودِ 

 اّلَلُ  َأَحَب  َوَلِكنْ  ،َيَدْيهِ  َعىَل  َكثرًِيا  َصَلًحا اأْلَُمةُ  َلَصُلَحِت  ُمَدُتهُ  َطاَلْت  َوَلوْ  ،َوُرَواءً 

 َما َذَكْرَنا َوَقدْ  ،َوِرْفَدهُ  اإحسانً  له وأجزل عنده ما له َفاْخَتارَ  ،َلَدْيهِ  َوإِْزََلَفهُ  َتْقِريَبهُ 

نَِيةِ  اأْلَْمَوالِ  إِْطَلِق  ِمنْ  ِوََلَيتِهِ  َأَولِ  يِف  اْعَتَمَدهُ  يَوا  ،امْلُُكوسِ  َوإِْسَقاطِ  امْلََظامِلِ  َوَردِّ  الدِّ

ِج  َوخَتِْفيِف    ،النَاسِ  َعنِ  اَْخََرا
ِ
ْحَسانِ  ،أدائها عن عجز عمن الديون َوَأَداء  إىَِل  َواإْلِ

 
ِ
  اْلُعَلََمء

ِ
ء َياَنةِ  َذِوي َوَتْولَِيةِ  َواْلُفَقَرا  ـها. .واألمانة الدِّ

 أخذ املكوس سنة هلكى أهل مدين:

 ں ں ڱ ڱيئ :ويف معنى قول اهلل تعاىل يف أهل مدين

 ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ىئۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ے ے ھ

 .[86]األعراف:

 َعنِ  َوهَنَاُهمْ  ،بِاْلَعْدلِ  َأَمَرُهمْ  :(0/591)« البداية والنهاية»يف  ♫قال ابن كثري 

 ىئں ں ڱ ڱيئ :َفَقاَل  ،َذلَِك  ِخَلِف  َعىَل  َوَتَوَعَدُهمْ  ،الظُّْلمِ 

هِلِمْ  بَِأْخذِ  النَاَس  َتَتَوَعُدونَ  َأْي  ُتوِعُدونَ  َطِريٍق  َأْي  .[86-81]األعراف:  ِمنْ  َأْمَوا

ُبَل  َوخُتِيُفونَ  ،َذلَِك  َوَغرْيِ  ُمُكوسٍ   ـها. .السُّ



 
 

 

35 

 َأبُو ثنا ،َأيِب  َحَدَثنَا ، فقال:(7/0781) «تفسريه»يف  ♫أخرج بن أبي حامت 

 َعنِ  ،َطْلَحةَ  َأيِب  ْبنِ  َعيِلِّ  َعنْ  ،َصالٍِح  ْبنُ  ُمَعاِوَيةُ  َحَدَثنِي ،الَليِْث  َكاتُِب  َصالٍِح 

 ،[86]األعراف: ىئڻ ں ں ڱ ڱيئ :َقْوُلهُ  َعبَاسٍ  اْبنِ 
  .الَعاُِشُ  :َقاَل 

 .إَل أن رواية الكبار عنه حسنة ؛ويف سنده عبد اهلل كاتب الليث فيه ضعف

  َكَلم َظاهر :(505) «الفتح»يف مقدمة  ♫قال احلافظ 
ِ
 َحِديثه َأن اأْلَِئَمة َهُؤََلء

ِليط ِفيهِ  َعَلْيهِ  َطَرأَ  ثمَ  ،ُمْسَتِقيًَم  َكانَ  األول يِف   من جَيِيء َما َأن :َذلِك َفُمْقَتىض ،خَتْ

 َفُهوَ  ،َحاتِم َوأيب ،زْرَعة َوأيب ،َواْلُبَخاِري   ،مِعني بن كيحيى ،احلذق أهل َعن ِرَواَيته

ُيوخ ِرَواَية من جَيِيء َوَما ،َحِديثه َصِحيح من  ـها. .ِفيه َفيَتَوَقف ،َعنهُ  الشُّ

* : لت   .وهذا من رواية أيب حاتم عنه كَم ترى ف 

 إِْسنَاِدهِ  يِف  َيْطُعنُ  َواَلِذي :(57) «الناسخ واملنسوخ»يف  ♫وقال النحاس 

ْ  َطْلَحةَ  َأيِب  اْبنُ  :َيُقوُل  اِهدٍ  َعنْ  الَتْفِسريَ  َأَخذَ  َوإَِنََم  َعَباسٍ  اْبنِ  ِمنَ  َيْسَمعْ  مَل  جُمَ

 َنْفِسهِ  يِف  َوُهوَ  ثَِقَتنْيِ  َرُجَلنْيِ  َعنْ  َأَخَذهُ  أِلَنَهُ  ؛َطْعنًا ُيوِجُب  ََل  اْلَقْوُل  َوَهَذا َوِعْكِرَمةَ 

 ـها. .َصُدوق   ثَِقة  

 َطْلَحةَ  َأيِب  اْبنُ  َيْسَمعِ  مَلْ  :َقْوم   َقاَل  :(8/022) «اإلتقان»يف  ♫وقال السيوطي 

اِهدٍ  َعنْ  َأَخَذهُ  َوإَِنََم  ،الَتْفِسريَ  َعَباسٍ  اْبنِ  ِمنَ   .ُجَبرْيٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َأوْ  جُمَ

ِسَطةَ  َعَرْفَت  َأنْ  َبْعدَ  :حَجَرٍ ابْنُ قَالَ  ـها. .َذلَِك  يِف  َضرْيَ  َفَل  ثَِقة   َوُهوَ  اْلَوا

ا: ي ً اب  ر ب  ث  : ا  ي   السدي 
ف 

ر  سي 
ف  ت 

 : ه  ت 
 الا 

 :َقاَل  ،َوكِيعٍ  اْبنُ  َحَدَثنَا ، فقال:(01/905) «تفسريه»يف  ♫فأخرج الطربي 

يِّ  َعنِ  ،َقْيسٍ  َعنْ  ،الَرمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنُ  مُحَْيدُ  ثنا دِّ  ں ں ڱ ڱيئ :السُّ
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 .«اْلَعَشاُرونَ » :َقاَل  ،[86]األعراف: ىئڻ

 .وقيس بن الربيع فيهَم ضعف ،وسفيان بن وكيع

 الشيخ ابن من طريق أيب :(015) «ذم املكس»يف رسالته  ♫وأخرج السيوطي 

 حسني حدثنا ،احلريش بن زيد حدثنا ،سعيد بن إبراهيم بن ُممد حدثنا ،حبان

 ڱيئ :تعاىل قوله يف :جماهد عن منصور وعن ،السدي عن أسباط حدثنا ،األشقر

 .املكاسني يف أنزلت :قال ،[86]األعراف: ىئڻ ں ں ڱ

 .«التهذيب»ضعيف كَم يف ترمجته من  ،ويف اسناده حسني بن احلسن األشقر

 وَل مكس صاحب اجلنة يدخل َل باب :(280) «التذكرة»وقال القرطيب يف 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱيئ :تعاىل اهلل قال :رحم قاطع

 املكاسني يف نزلت ،[86]األعراف: ىئہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چيئ تعاىل وقال ،العلَمء بعض قول يف والعشارين

ُـها .اآلية [17-11]ُممد: ىئژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 

 العاملِّي. رب لل واْلمد
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