
  الكسب:كتاب
لشيباين:املؤلف ا احلسن  بن   حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال الشيخ اإلمام األجل الزاهد ، مشس . احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني 
كم إىل ما سألتموين وإذ قد أجبت: رمحه اهللا  -إمالء  -األئمة ، وفخر اإلسالم أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي 

من إمالء شرح املختصر على حسب الطاقة وقدر الفاقه ، باآلثار املشهورة واالشارات املذكورة يف تصنيفات حممد 
' كتاب الكسب ' بن احلسن رمحه اهللا ، إلظهار وجه التأثري وبيان طريق التصوير ، رأيت أن احلق به إمالء شرح 

بن احلسن رمحه اهللا ، وهو من مجلة تصنيفاته ، إال أنه مل يشتهر ألنه مل يسمع الذي يرويه حممد بن مساعه عن حممد 
منه ذلك أبو حفص وال أبو سليمان ] و  - ١[ رمحه اهللا ، وهو من مجلة تصنيفاته ، إال أنه مل يشتهر ألنه مل يسمع 

ال يسع جهلها ، و ال ختلف عن  رمحهما اهللا ، وهلذا مل يذكره احلاكم رمحه اهللا يف املختصر ، وفيه من العلوم ما
علمها ، ولو مل يكن فيه إال حث املقتبسني على مشاركة املكتسبني يف الكسب ألنفسهم ، والتناول من كد يديهم 

وقد كان شيخنا اإلمام رمحه اهللا بني بعض ذلك على طريق . لكان حيق على كل أحد إظهار هذا النوع من العلم 
ا باملسموع منه ، ونلحق به ما تكلم فيه أهل األصول رمحهم اهللا ، وما جيود به اخلاطر اآلثار فنذكر ما ذكرناه تربك

  الكسب حممد بن احلسن الشيباين. من املعاين واإلشارات 

   باب
  

االكتساب يف عرف أهل اللسان حتصيل املال مبا حيل من األسباب واللفظ يف احلقيقة يستعمل يف كل باب وقد قال 
أي } وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم { وقال عز وجل } قوا من طيبات ما كسبتم أنف{ اهللا تعاىل 

أي } جزاء مبا كسبا { جبنايتكم على أنفسكم فقد مسى جناية املرء على نفسه كسبا وقال جل وعال يف آية السرقة 
  يفهم منه اكتساب املال باشرا من ارتكاب احملظور فعرفنا أن اللفظ مستعمل يف كل باب ولكن عند االطالق 

مث بدأ حممد رمحه اهللا الكتاب بقوله طلب الكسب فريضة على كل مسلم كما أن طلب العلم فريضة وهبذا اللفظ 
أنه قال طلب الكسب فريضة علىلى كل = يرويه ابن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

املكتوبة الفريضة بعد الفريضة وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  مسلم ويف رواية قال طلب الكسب بعد الصالة
طلب احلالل كمقارعة األبطال ومن بات ناويا من طلب احلالل بات مغفورا له وقد كان عمر بن اخلطاب رضي 

اهللا عنه يقدم درجة الكسب على درجة اجلهاد فيقول ألن أموت بني شعبيت رحلي أضرب يف األرض أبتغي من 
 أحب إيل من أن أقتل جماهدا يف سبيل اهللا ألن اهللا تعاىل قدم الذين يضربون يف األرض يبتغون من فضله فضل اهللا

ويف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صافح } وآخرون يضربون يف األرض { على اجملاهدين بقوله تعاىل 
صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال أضرب باملر  سعد بن معاذ رضي اهللا عنه يوما فإذا يداه أكنبتا فسأله النيب

واملسحاة يف خنيلي ألنفق على عيايل فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده وقال كنان حيبهما اهللا تعاىل ويف هذا 
مة بيان أن املرء باكتساب ماال بد له ينال من الدرجةأعالها وإمنا ينال ذلك بإقامة الفريضة وألنه اليتوصل إىل إقا

  الفرض إال به فيكون فرضا مبنزلة الطهارة ألداء الصالة 



  وبيانه من وجوهه

أحدها أن ميكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه وإمنا حيصل له ذلك بالقوت عادة ولتحصيل القوت طرق االكتساب أو 
تعني جهة االكتساب التغالب أو االنتهاب وباالنتهاب يستوجب العقاب ويف التغالب فساد واهللا ال حيب الفساد ف

لتحصيل القوت وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم نفس املؤمن مطيته فاليحسن إليها يعين االحسان بأن المينعها 
قدر الكفاية وإمنا يتوصل إىل ذلك بالكسب وألنه اليتوصل إىل أداء الصالة أال بالطهارة والبد لك من كوز تستقي 

ملاء من البئر وكذا اليتوصل إىل أداء الصالة إال بستر العورة وإمنا يكون ذلك بثوب به املاء أو دلو ورشاء ينزح به ا
  وال حيصل له إال باإلكتساب عادة وما ال يتأتى إقامة الفرض إال به يكون فرضا يف نفسه 

{ ىل الكسب طريق املرسلني صلوات اهللا عليهم أمجعني وقد أمرنا بالتمسك هبم واالقتداء هبديهم قال اهللا تعا
فال خيرجنكما من اجلنة { وبيان أن أول من اكتسب أبونا آدم صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل } فبهداهم اقتده 

  أي تتعب يف طلب الرزق } فتشقى 
  وقال جماهد رمحه اهللا يف تفسريه ال تأكل خبزا بزيت حىت تعملعمال إىل املوت 

األرض أتاه جربائيل عليه السالم باحلنطة وأمره بأن يزرعها فزرعها ويف اآلثار أن آدم عليه السالم ملا هبط إىل 
وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وخبزها فلما فرغ من هذه األعمال حان وقت العصر أتاه جربائيل عليه السالم 
وقال إن ربك يقرئك السالم ويقول إن صمت اليوم غفرت لك خطيئتك وشفعتك يف أوالدك فصام وكان حريصا 

تناول ذلك الطعام لينظر أنه هل جيد من الطعم ما كان جيد له لطعام اجلنة فمن مثة حرص الصائمون بعد العصر  على
  على تناول الطعام 

وكذا نوح عليه السالم كان جنارا يأكل من كسبه وإدريس عليه السالم كان خياطا وابراهيم عليه السالم كان 
وسلم قال عليكم بالبز فإن أباكم كان بزازا يعين اخلليل عليه السالم و  بزازا على ما روي عن النيب صلى اهللا عليه

داود عليه السالم كان يأكل من كسبه على ما روي أنه كان خيرج متنكرا فيسأل عن سريته أهل مملكته حىت 
ىت فقال استقبله جربائيل عليه السالم يوما على صورة شاب فقال له داود عليه السالم كيف تعرف داود أيها الف

نعم العبد داود إال أن فيه خصلة فقال وما هي قال إنه يأكل من بيت املال وإن خري الناس من يأكل من كسبه 
فرجع داود عليه السالم إىل حمرابه باكيا متضرعا يسأل اهللا تعاىل ويقول اللهم علمين كسبا تغنيين به عن بيت املال 

وعلمناه { حىت كان احلديد يف يده كالعجني يف يد غريه قال اهللا تعاىل فعلمه اهللا تعالىصفة الدرع ولني له احلديد 
فكان يصنع الدرع ويبيع الدرع بإثين عشر ألفا فكان يأكل من ذلك ويتصدق وسليمان } صنعة لبوس لكم 

صلوات اهللا عليه كان يصنع املكاتل من اخلوص فيأكل من ذلك وزكريا عليه السالم كان جنارا وعيسى عليه 
م كان يأكل من غزل أمه ورمبا كان يلتقط السنبلة فيأكل من ذلك وهو نوع اكتساب ونبينا صلى اهللا عليه السال

وسلم كان يرعى يف بعض األوقات على ما روي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه رضي اهللا عنهم يوما كنت 
السائب بن شريك عن أبيه رضي اهللا عنه قال  راعيا لعقبة بن أيب معيط وما بعث اهللا نبيا إال استرعاه ويف حديث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شريكي وكان خري شريك اليداري وال مياري أي اليالج وال خياصم قيل يف 
  ماذا كانت الشركة بينكما فقال يف األدم 

املزارعة ليعلم أن الكسب وازدرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلرف على ما ذكره حممد رمحه اهللا يف كتاب 
  عن طريق املرسلني عليهم السالم

مث الكسب نوعان كسب من املرء لنفسه وكسب منه على نفسه فالكاسب لنفسه هو الطالب ملا البد له من املباح 



والكاسب على نفسه هو الباغي ملا عليه فيه جناح حنو ما يكون من السارق والنوع الثاين حرام باإلتفاق قال اهللا 
اآلية واملذهب } ومن يكسب خطيئة أو إمثا { وقال عز وجل } ومن يكسب إمثا فإمنا يكسبه على نفسه { تعاىل 

عند الفقهاء من السلف واخللف رمحهم اهللا أن النوع األول من الكسب مباح على االطالق بل هو فرض عند 
  احلاجة 

رام ال حيل إال عند الضرورة مبنزلة تناول وقال قوم من جهال أهل التقشف ومحاقى أهل التصوف إن الكسب ح
فتوكلوا إن كنتم { امليتة وقالوا إن الكسب ينفي التوكل على اهللا أو ينقص منه وقد أمرنا بالتوكل قال اهللا تعاىل 

فما يتضمن نفي ما أمرنا به من التوكل يكون حراما والدليل على أنه ينفي التوكل قوله صلى اهللا عليه } مؤمنني 
ويف السماء { و توكلتم على اهللا حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح بطانا وقال تعاىل وسلم ل

ويف هذا حث على ترك االشتغال بالكسب وبيان أن ما قدر له من املوعود يأتيه ال حمالة } رزقكم وما توعدون 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاملراد منه أمته  اآلية واخلطاب وإن كان لرسول} وأمر أهلك بالصالة { وقال عز وجل

وما خلقت اجلن واإلنس إال { فقد أمروا بالصرب والصالة وترك االشتغال بالكسب بطلب الرزق وقال تعاىل 
ويف االشتغال بالكسب ترك ما يأمر املرء ألهله وأمر به من عبادة ربه وإليه أشاز النيب صلى اهللا عليه } ليعبدون 

فسبح حبمد ربك وكن من { ما أوحي إيل أن أمجع املال وأكون من التاجرين وإمنا أوحي إيل وسلم يف قوله 
اآلية وما يف القرآن من ذكر البيع والشراء يف بعض اآليات ليس املراد التصرف يف املال واملكسب بل } الساجدين 

هل { فذلك يسمى جتارة وقال اهللا تعاىل  املراد جتارة العبد مع ربه عز وجل ببذل النفس يف طاعته واالشتغال بعبادته
اآلية واملراد هذا النوع وهو بذل النفس } إن اهللا اشترى من املؤمنني { اآلية وقال عز وجل } أدلكم على جتارة 

لنيل الثواب باجلهاد وأنواع الطاعة وكذا قد مسن اهللا تعاىل أخذ املال إلرتكاب ما الحيل له يف الدين بايعا نفسه قال 
وإىل ذلك أشار النيب صلى }اشتروا بآيات اهللا مثنا قليال { وقال عز وجل } ولبئس ما شروا به أنفسهم {  تعاىل اهللا

اهللا عليه وسلم يف قوله الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها ومشتر نفسه فمعتقها وأن الصحابة رضوان اهللا عليهم 
حوا على ذلك وكذلك اخللفاء الراشدون وغريهم من أمجعني كانوا يلزمون املسجد فال يشتغلون بالكسب ومد

  أعالم الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني مل يشتغلوا بالكسب وهم األئمة السادة والقدوة القادة 
إال أن { وقال عز وجل } إذا تداينتم بدين { وقال جل وعال } وأحل اهللا البيع { وحجتنا يف ذلك قوله تعاىل 

اآلية ففي بعض هذه اآليات تنصيص على } إال أن تكون جتارة حاضرة { وقال جل جالله } تكون جتارة عن تراض 
  احلل ويف بعضها ندب إىل االشتغال بالتجارة فمن يقول حبرمتها فهو خمالف هلذه النصوص 

نفهمه وإمنا حيمل كالم صاحب الشرع عند االطالق على ما يتفامهه الناس يف خماطبتهم ألن الشرع إمنا خاطبنا مبا 
ولفظة البيع والشراء حقيقة للتصرف يف املال بطريق االكتساب والكالم حممول على حقيقة ال جيوز تركها إىل نوع 

فقد قام الدليل } إن اهللا اشترى من املؤمنني { من اجملاز إال عند قيام الدليل كما فيما استشهدوا به من قوله تعاىل 
فإذا قضيت الصالة { ذلك ههنا فكان حمموال على حقيقته وقال اهللا تعاىل على أن املراد به اجملاز ومل يوجد مثل 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من { واملراد التجارة وقال عز وجل }فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا 
أيديكم وإن يعين التجارة يف طريق احلج وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسب } ربكم 

  } كلوا من طيبات ما رزقناكم { أخي داود عليه السالم كان يأكل من كسب يده واملراد االشارة إىل قوله تعاىل 
وأقوى ما نعتمده أن االكتساب طريق املرسلني صلوات اهللا عليهم أمجعني وقد قررنا ذلك وال معىن ملعارضتهم إيانا 

  ينا أن عيسى عليه السالم كان يأكل من غزل أمه رضي اهللا عنها يف ذلك بعيسى وحيىي عليهما السالم فقد ب



مث نقول إن األنبياء عليهم السالم يف هذا ليس كغريهم فقد بعثوا لدعوة الناس إىل دين احلق وإظهار ذلك وكانوا 
وا للناس أن مشغولني مبا بعثوا ألجله ومل يشتغلوا عامة أوقاهتم بالكسب هلذا وقد اكتسبوا يف بعض األوقات ليبين

ذلك ما ينبغي أن يشتغل به املرء وألنه ال ينفي التوكل على اهللا كما ظنه هؤالء اجلهال وقد بني ذلك عمر رضي اهللا 
عنه يف حديثه حيث مر بقوم من القراء فرآهم جلوسا قد نكسوا رؤوسهم فقال من هؤالء فقيل هم املتوكلون فقال 

اسأنبئكم من املتوكل فقيل نعم فقال هو الذي يلقي احلب يف األوض مث كال ولكنهم املتأكلون يأكلون أموال الن
  يتوكل على ربه عز وجل ويف رواية أخرى فقال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم واكتسبوا ألنفسكم 

ودعواهم أن الكبار من الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا ال يكتسبون دعوى باطل فقد روي أن أبا بكر الصديق 
هللا عنه كان بزازا وعمر رضي اهللا عنه كان يعمل األدم وعثمان رضي اهللا عنه كان تاجرا جيلب إليه الطعام رضي ا

فيبيعه وعلي رضي اهللا عنه كان يكتسب على ما روي أنه أجر نفسه غري مرة حىت آجر نفسه من يهودي يف حديث 
  فيه طول 

اويل بدرمهني وقال للوزان زن وأرجح فإنا معاشر مث صح يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى سر
األنبياء هكذا نزن وباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قعبا وحلسا يبيع من يزيد واشترى ناقة من أعرايب وأوفاه 
مثنها مث جحد األعرايب وقال هلم شاهدا قال صلى اهللا عليه وسلم من يشهد يل فقال خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه 

أشهد لك بأنك وفيت األعرايب مثن الناقة فقال صلى اهللا عليه وسلم كيف تشهد يل ومل تكن حاضرا قال يا  أنا
رسول اهللا إنا نصدقكفيما تأتينا به من خرب السماء أفال نصدقك فيما خترب به من إيفاء مثن الناقة فقال صلى اهللا عليه 

  وسلم من شهد له خزمية فحسبه 
  

فاملراد املطر الذي ينزل من السماء فيحصل به } ويف السماء رزقكم وما توعدون { تعاىل وال حجة هلم يف قوله 
النبات فإن ذلك يسمى رزقا على ما نقل عن بعض السلف رمحهم اهللا يا بن آدم إن اهللا يرزقك ويرزق رزقك 

عام رزق لبين آدم ولئن ويرزق رزق رزقك يعين ينزل املطر من السماء رزقا للنبات مث النبات رزق األنعام واألن
محلنا اآلية على ظاهرها فنقول يف السماء رزقنا كما أخرب اهللا تعاىل ولكننا أمرنا باكتساب السبب ليأتينا ذلك الرزق 
عند االكتساب بيانه يف قوله صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل عبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق 

اآلية وهو قادر على أن يرزقها من غري } وهزي إليك { عليها السالم هبز النخلة كما قال وقد أمر اهللا تعاىل مرمي 
اآلية وإمنا أمرها بذلك } كلما دخل عليها زكريا احملراب { هز بعناء كما كان يرزقها يف احملراب قال عز وجل 

  ون أن اهللا هو الرزاق ليكون بيانا للعباد أنه ينبغي هلم أن ال يدعوا إكتسابالسبب وإن كانوا يتيقن
وهذا نظري اخللق فإن اهللا تعاىل هو اخلالق قد خيلق ال من سبب وال يف سبب كما خلق آدم صلوات اهللا عليه وقد 

يا أيها الناس { خيلق ال من سبب يف سبب كما خلق عيسى عليه السالم وقد خيلق من سبب يف سبب كما قال تعاىل 
وقد أمر اهللا تعاىل بالنكاح وطلب الولد ال ينفي يقني العبد بأن اخلالق هو اهللا  اآلية} إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 

تعاىل فكذا أمر الرزق ليعلم من يزعم أن حقيقة التوكل يف ترك الكسب فهو خمالف للشريعة وإليه أشار رسول اهللا 
  ليه وسلم ال بل اعقلها وتوكل صلى اهللا عليه وسلم يف قوله للسائل الذي قال أرسل ناقيت وأتوكل فقال صلى اهللا ع

ومعلوم أن ما قدر لكل أحد فهو يأتيه ال } واسألوا اهللا من فضله { ونظري هذا الدعاء فقد أمرنا به قال اهللا تعاىل 
حمالة مث أحد ال ينظر هبذا إىل ترك السؤال والدعاء من اهللا تعاىل واألنبياء عليهم السالم كانوا يسألون اجلنة مع 

وقد كانوا يأمنون العاقبة مث كانوا يسألون } ال خيلف امليعاد {  يدخلهم اجلنة وقد وعد هلم ذلك وهو علمهم أن اهللا



  اهللا تعاىل ذلك يف دعائهم 
وكذا أمر الشفاء فالشايف هو اهللا تعاىل وقد أمرنا باملداواة قال صلى اهللا عليه وسلم تداووا عباد اهللا فإن اهللا تعاىل ما 

دواء إال السام أو قال اهلرم وقد فعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد حني داوى  خلق داء إال خلقله
  ما أصابه من اجلراحة يف وجهه 

مث إن اكتساب الكسب باملداواة ال ينفي التيقن بأن اهللا تعاىل هو الشايف فكذا اكتساب سبب الرزق بالتحرك ال 
  ينفي التيقن بأن اهللا تعاىل هو الرازق 

والعجب من الصوفية أهنم ال ميتنعون من تناول طعام من أطعمهم من كسب يده وربح جتارته مع علمهم بذلك فلو 
كان االكتساب حراما لكان املال احلاصل به حرام التناول ألن ما يتطرق إليه بارتكاب احلرام يكون حراما أال ترى 

اما وحيث مل ميتنع أحد منهم من التناول عرفنا أن قوهلم من أن بيع اخلمر للمسلم ملا كان حراما كان تناول مثنها حر
  نتيجة اجلهل والكسل 

  مث املذهب عند مجهور الفقهاء رمحهم اهللا من أهل السنة واجلماعة أن الكسب بقدر ماال بد منه فريضة 
  قت خمصوص وقالت الكرامية بل هو مباح بطريق الرخصة ألنه ال خيلو إما أن يكون فرضا يف كل وقت أو يف و

  واألول باطل ألنه يؤدي إىل أن ال يتفرغ أحد عن أداء هذه الفريضة ليشتغل بغريها من الفرائض والواجبات
و ثاين باطل ألن ما يكون فرضا يف وقت خمصوص شرعا يكون مضافا إىل ذلك الوقت كالصالة والصوم ومل يرد 

  ن فرضا لرغبة الناس إليه أو للضرورة الشرع بإضافة الكسب إىل وقت خمصوص مث ال خيلو إما أن يكو
واألول باطل فإن الرغبة ثابتة يف مجيع ما يف الدنيا من األموال وأحد ال يقول يفترض على كل أحد حتصيل مجيع 

  ذلك 
والثاين باطل أيضا فإن ما يفترض للضرورة إمنا يفترض عند حتقق الضرورة وبعد حتقق الضرورة يعجز عن الكسب 

  يته إىل حال عجزه وال خيلو إما أن يفترض مجيع أنواعه أو نوع خمصوص منه فكيف يتأخر فرض
واألول باطل ألن ليس يف وسع أحد من البشر مباشرة مجيع أنواعه وال يعلم ذلك فإن عمره يفىن قبل أن يتعلم 

  ذلك 
لى مجيع الناس أو والثاين باطل ألن ليس بعض األنواع بتخصيصه بالفريضة بأوىل من بعض وال خيلو إما يفترض ع

  على بعضهم 
واألول باطل فإن األنبياء عليهم السالم ما اشتغلوا بالكسب يف عامة أوقاهتم وكذا أعالم الصحابة رضوان اهللا 

  عليهم أمجعني ومن بعدهم من األخيار ال يظن هبم أهنم اجتمعوا على ترك ما هو فرض عليهم 
  الفريضة بأوىل من البعض  والثاين باطل ألن ليس بعض الناس بتخصيصه هبذه

فتبني أن الكسب ليس بفرض أصال والدليل عليه أنه لو كان أصله فرضا لكان االستكثار منه مندوبا إليه أو كان 
{ إىل قوله تعاىل } إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو { نفال مبنزلة العبادات واالستكثار منه مذموم كما قال اهللا تعاىل 

  رف يقع الفرق بينه وبني طلبالعلم بأن أصله ملا كان فرضا كان االستكثار مندوبا إليه وهبذا احل} عذاب شديد 
واألمر حقيقة للوجوب وال يتصور اإلنفاق من } أنفقوا من طيبات ما كسبتم { وحجتنا يف ذلك قوله تعاىل 

الفرض إال به يكون فرضا  املكسوب إال بعد الكسب وما ال يتوصل إىل إقامة العبادة إال به وال يتوصل إىل إقامة
  اآلية يعين الكسب واألمر حقيقة للوجوب } فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض { وقال تعاىل 

فإن قيل قد وري عن جماهد ومكحول رمحهما اهللا أهنما قاال املراد طلب العلم قلنا ما ذكرنا من التفسري مروي عن 



ب الكسب بعد الصالة املكتوبة هي الفريضة بعد الفريضة وتال قوله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه قال طل
فال يترك ذلك بقول مكحول وجماهد رمحهما اهللا والظاهر يؤيد ما ذكرنا بدليل ما } فإذا قضيت الصالة { تعاىل 

الفراغ  اآلية وكان قد انفضوا بذلك يف حال خطبته فنهوا عن ذلك وأمروا به بعد} وإذا رأوا جتارة { ذكر بعده 
من الصالة فإن قيل فاألمر بعد النهي يفيد اإلباحة قلنا األمر حقيقة لإلجياب ولو كان املراد هو اإلباحة والرخصة 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا { لقال فالجناح عليكم أن تبتغوا من فضل اهللا كما قال تعاىل يف باب طريق احلج 
أمر باإلنفاق على العيال من الزوجات واألوالد واملعتدات وال يتمكن والدليل عليه أن اهللا تعاىل } فضال من ربكم 

  من اإلنفاق عليهم إال بتحصيل املال بالكسب وما يتوصل به إىل أداء الواجب يكون واجبا 
واملعقول يشهد له فإن يف الكسب نظام العامل واهللا تعاىل حكم ببقاء العامل إىل حني فنائها وجعل سبب البقاء والنظام 

كسب العباد ويف تركه ختريب نظامه وذلك ممنوع منه فإن قيل فبقاء هذا النظام يتعلق بالتسافد بني احليوانات وأحد 
ال يقول بفرضية ذلك قلنا نعم إن اهللا تعاىل علق البقاء بتسافد احليوانات وركب الشهوة يف طباعهم فتلك الشهوة 

أن جيعل ذلك فرضا عليهم لكيال ميتنعون عن ذلك فإن الطبع  حتملهم على مباشرة ذلك الفعل فال تقع احلاجة إىل
  أدعى إىل إفضاء الشهوات 

فأما االكتساب يف االبتداء كد وتعب وقد تعلق به بقاء نظام العامل فلو مل جيعل أصله فرضا الجتمع الناس عن 
ا لكيال جيتمعوا على آخرهم على تركه ألن ليس يف طبعهم ما يدعو إليه الكد والتعب فجعل الشرع أصله فرض

  تركه فيحصل ما هو املقصود 
ومجيع ما ذكروا من التقسيمات يبطل مبا أشار إليه حممد رمحه اهللا يف قوله طلب الكسب فريضة كما أن طلب العلم 

  فريضة فإن هذه التقسيمات تأيت يف العلم ومع ذلك كان أصله فرضا باالتفاق فكذا طلب الكسب
نا من بقاء نظام العامل به وال يوجد ذلك يف االستكثا منه على قصد التكاثر والتفاخر وإمنا وكان معىن الفرضية ما بي

  } وتفاخر بينكم وتكاثر { ذم اهللا تعاىل االستكثار إذا كان هبذه فقال عز وجل 
م مث ينبين على هذه املسألة مسألة أخرى وهي أنه بعدما اكتسب ماال بد له منه هل االشتغال بالكسب أفضل أ

التفرغ للعبادة قال بعض الفقهاء رمحهم اهللا االشتغال بالكسب أفضل وأكثر مشاخينا رمحهم اهللا على أن التفريغ 
  للعبادة أفضل 

وجه القول األول أن منفعة االكتساب أعم فإن ما اكتسبه الزارع تصل منفعته إىل اجلماعة عادة والذي يشتغل 
ل النجاة لنفسه وحيصل الثواب جلسمه وما كان أعم نفعا فهو أفضل لقوله بالعبادة إمنا ينفع نفسه ألن بفعله يتحص

صلى اهللا عليه وسلم خري الناس من ينفع الناس وهلذا كان االشتغال بطلب العلم أفضل من التفرغ للعبادة ألن 
الراشدون  منفعة ذلك أعم وهلذا كانت اإلمارة والسلطنة بالعدل أفضل من التخلي للعبادة كما اختاره اخللفاء

رضوان اهللا عليهم ألن ذلك أعم نفعا وإىل هذا املعىن أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله العبادة عشرة أجزاء 
وقال صلى اهللا عليه وسلم اجلهاد عشرة أجزاء تسعة منها طلب احلالل يعين طلب احلالل لإلنفاق على العيال 

اع الطاعات من اجلهاد واحلج والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والدليل عليه أنه بالكسب يتمكن من أداء أنو
  واإلحسان إىل األقارب واألجانبويف التفريغ للعبادة ال يتمكن إال من أداء بعض األنواع كالصوم والصالة 

ى وجه القول اآلخر وهو األصح أن األنبياء والرسل عليهم السالم ما اشتغلوا بالكسب يف عامة األوقات وال خيف
على أحد أن اشتغاهلم بالعبادة يف عمرهم كان أكثر من إشتغاهلم بالكسب ومعلوم أهنم كانوا خيتارون ألنفسهم 

أعلى الدرجات وال شك أن أعلى مناهج الدين طريق املرسلني عليهم السالم وكذا الناس يف العادة إذا حزهبم أمر 



سب والناس إمنا يتقربون إىل العباد دون املكتسبني والدليل حيتاجون إىل دفعه عن أنفسهم فيشتغلون بالعبادة ال بالك
عليه أن االكتساب يصح من الكافر واملسلم مجيعا فكيف يستقيم القول بتقدميه على ما اليصح إال من املؤمنني 
ا خاصة وهي العبادة والدليل عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن أفضل األعمال قال أمحزها أي أشقه

وهنى النفس { على البدن وإمنا أشار هبذا إىل أن املرء إمنا ينال أعلى الدرجات مبنع النفس عن هواها قال اهللا تعاىل 
اآلية واالشتغال هبذه الصفة يف االبتداء والدوام يف العبادات فأما الكسب ففيه بعض التعب يف االبتداء } عن اهلوى 

صيل مراد النفس فال بد من القول بأن ما يكون خبالف هوى النفس ابتداء ولكن فيه قضاء الشهوة يف االنتهاء وحت
  وانتهاء فهو أفضل 

وال يدخل على شئ مما ذكرنا النكاح فإن االشتغال بالنكاح أفضل عندنا من التخلي لعبادة اهللا تعاىل وهذا املعىن 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتقيق مباهاة موجود فيه ألنه إمنا كان ذلك أفضللما فيه من تكثري عباد اهللا وأمة رسو

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبم وذلك اليوجد هنا 
وكان التفرغ للعبادة أفضل من االشتغال بالكسب بعدما حصل ما ال بد له منه وهذه املسألة تنبين على مسألة 

ىن فاملذهب عندنا أن صفة الفقر أعلى أخرى اختلف فيها العلماء رمحهم اهللا وهو أن صفة الفقر أعلى أم صفة الغ
وقال بعض الفقهاء إن صفة الغىن أعلى وقد أشار حممد رمحه اهللا يف كتاب الكسب يف موضعني إىل ما بيناه من 

مذهبنا فقال يف أحد املوضعني ولو أن الناس قنعوا مبا يكفيهم وعمدوا إىل الفضول فوجهوها إىل أمر آخرهتم كان 
وضع االخر وما زاد على ما ال بد منه حياسب املرء عليه وال حياسب أحد على الفقر فال شك خريا هلم وقال يف امل

  أن ما ال حياسب املرء عليه يكون أفضل مما حياسب املرء عليه 
وأما من فضل الغىن احتج فقال الغىن نعمة والفقر بؤس ونقمة وحمنة وال خيفى على عاقل أن النعمة أفضل من النقمة 

ليس عليكم { وقال تعاىل } وابتغوا من فضل اهللا { الدليل عليه أن اهللا تعاىل مسى املال فضال فقال عز وجل واحملنة و
إن ترك { وما هو فضل اهللا فهو أعلى الدرجات ومسى املال خريا فقال عز وجل } جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 

يعىن } ولقد آتينا داود منا فضال { وقال اهللا تعاىل  وهذا اللفظ يدل على أنه خري من ضده} خريا الوصية للوالدين 
امللك واملال حىت روي أنه كان له مائة سرية فمن اهللا بذلك عليه ومساه فضال منه وسليمان صلواتاهللا عليه سأل اهللا 

م وال يظن بأحد من الرسل عليهم السال} رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي { تعاىل ذلك فقال 
أنه سأل اهللا الدرجة األدىن دون الدرجة العليا والدليل عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال األيدي ثالثة يد اهللا 
مث اليد املعطية مث اليد املعطاة فهي السفلى إىل يوم القيامة ويف حديث آخر قال صلى اهللا عليه وسلم اليد العليا خري 

ملعطية وقال صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه إنك إن تدع من اليد السفلى واليد العليا هي ا
ورثتك أغنياء خري لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه لعائشة رضي اهللا 

وأعلى من  عنها يف مرضه إن أحب الناس إىل غىن أنت وأعزهم على فقر أنت فهذا يدل على صفة الغىن أفضل
صفة الفقر قال صلى اهللا عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا وقال صلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أعوذ بك من 

الفقر إال إليك وقال صلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أعوذ بك من البؤس والتباؤس والبؤس الفقر والتباؤس 
  أعلى الدرجات التمسكن وال يظن بالنيب أنه يتعوذ باهللا تعاىل من 

وحجتنا يف ذلك أن الفقر أسلم للعباد وأعلى الدرجات للعبد ما يكون أسلم له وبيان ذلك أنه يسلم بالفقر من 
اآلية إمنا محلهم }الذين طغوا يف البالد { اآلية وقال عز وجل } كال إن اإلنسان ليطغى { طغيان الغىن قال اهللا تعاىل 

ادعوا ما ال ينبغي هلم وال ألحد من البشر فأنه مل ينقل أن أحدا من الفقراء وقع على ذلك طغيان الغىن يعين الذين 



يف ذلك فدل أن الفقر أسلم مث صفة الغىن مما متيل إليه النفس ويدعو إليه الطبع ويتوصل به إىل إقتضاء الشهوات 
واتبعوا { قال اهللا تعاىل  وال يتوصل بالفقر إىل شيء من ذلك وأعلى الدرجات ما يكون أبعد من اقتضاء الشهوات

اآلية والدليل عليه قوله صلى اهللا } زين للناس حب الشهوات { وقال عز وجل } الشهوات فسوف يلقون غيا 
عليه وسلم حفت اجلنة باملكاره والنار بالشهوات وقال صلى اهللا عليه وسلم الفقر أزين على املؤمن من العذار اجليد 

عليه وسلم إن فقراء أميت يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو مخسمائة على خد العروس وقال صلى اهللا 
عام ويف اآلثار أن آخر األنبياء عليهم السالم دخوال اجلنة سليمان عليه السالم مللكه وقال صلى اهللا عليه وسلم 

رسول اهللا فقال صلى اهللا يوما لعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه ما بطأ بك عين يا عبد الرمحن قال وما ذاك يا 
عليه وسلم إنك آخر أصحايب حلوقا يب يوم القيامة فأقول ما حبسك عين فيقول املال كنت حماسبا حمبوسا حىت اآلن 

وكان هو من العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة وقد قاسم اهللا تعاىل ماله أربع مرات 
 املرة األوىل كان ماله مثانيةآالف درهم فتصدق بأربعة آالف ويف املرة الثانية فتصدق بالنصف وأمسك النصف يف

كان مثانية آالف دينار فتصدق بأربعة آالف دينار ويف املرة الثالثة كان ستة عشر ألف دينار فتصدق بنصفها ويف 
اهللا عليه وسلم يف حقه ما قال  املرة الرابعة كان اثنني وثالثني ألف دينار فتصدق بنصفها ومع هذا كله قال له صلى

فتبني به أن صفة الفقر أفضل وقال صلى اهللا عليه وسلم عرض على مفاتيح خزائن األرض فاستقلت أخي جربائيل 
عليه السالم ذلك فأشار إىل التواضع فقلت أكون عبدا نبيا أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت صربت وإذا شبعت 

يقول اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني وال شك شكرت فكان صلى اهللا عليه وسلم 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأل لنفسه أعلى الدرجات وأن األفضل لنا ما سأله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ة إىل أنه علينا التمسك لنفسه وقال صلى اهللا عليه وسلم أنا حظكم من األنبياء وأنتم حظي من األمم ففي هذا إشار
  هبديه وهداه 

وتبني فيما ذكرنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما تعوذ من الفقر املطلق وإمنا تعوذ من الفقر املنسي على ما روي يف 
بعض الروايات أنه صلى اهللا عليه وسلم قال اللهم إين أعوذ بك من فقر منسي ومن غىن يطغي إال أنه قيد السؤال 

  ألحوال وأطلق يف بعض األحوال ومراده ذلك أيضا ولكن منسمع اللفظ مطلقا نقله كما مسعه يف بعض ا
وهذه املسألة تنبين على مسألة أخرى اختلف فيها العلماء رمحهم اهللا وهو إن الشكر على الغىن أفضل أم الصرب على 

  الفقر اختلف العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف هذه املسألة على أربعة أقاويل 
فمنهم من توقف يف جواهبا لتعارض اآلثار وقالوا إن أبا حنيفة رمحه اهللا توقف يف أطفال املشركني لتعارض اآلثار 

  فيقتدى به ويتوقف يف هذا الفصل لتعارض اآلثار أيضا 
أثىن  ومنهم من قال مها سواء واستدلوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم الطاعم الشاكر كاجلائع الصابر وألن اهللا تعاىل

بقوله يف كتابه على عبدين ومسى كل واحد منهما نعم العبد أحدمها أنعم عليه فشكر وهو سليمان عليه السالم قال 
إنا وجدناه صابرا نعم { اآلية واآلخر ابتلي فصرب وهو أيوب عليه السالم قال اهللا تعاىل } ووهبنا لداود { اهللا تعاىل 

  اآلية فعرفنا أهنا سواء } العبد 
م من قال الشكر على الغىن أفضل لقوله صلى اهللا عليه وسلم احلمد هللا مثن كل نعمة وقال صلى اهللا عليه ومنه

وسلم لو أن مجيع الدنيا صارت لقمة فتناوهلا عبد وقال احلمد هللا رب العاملني كان ما أتى به خريا مما أويت يعين ملا يف 
ث األول أن الشكر يكون بالثناء على اهللا فكان أفضل من الصرب هذه الكلمة من الثناء على اهللا تعالىوتبني باحلدي

وهذا يعم مجيع الطاعات وال شك أن ما يعم مجيع الطاعات } اعملوا آل داود شكرا { والدليل عليه قوله تعاىل 



  واالمتناع من أنواع املعاصي مع التمكن من مباشرهتا صورة وذلك ال يوجد يف الصرب على الفقر 
نا أن الصرب على الفقر أفضل قال صلى اهللا عليه وسلم الصرب نصف اإلميان وقال صلى اهللا عليه وسلم واملذهب عند

الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد وألن يف الفقر معىن االبتالء والصرب والصرب على االبتالء يكون أفضل من 
 على أمل املرض أعظم يف الثواب من الشكر على الشكر على النعمة ويعترب هذا بسائر أنواع االبتالء فإن الصرب

صحة البدن وكذلك الصرب على العمى أفضل من الشكر على البصر قال صلى اهللا عليه وسلم فيما يأثر عن ربه عز 
وجل من أخذت كرميتيه فصرب على ذلك فال أجر له عندي إال اجلنة أو قال اجلنة والرؤية وهذه لفقرة وهو أن 

نفس املصيبة قال صلى اهللا عليه وسلم يؤجر املؤمن يف كل شئ حىت الشوكة يشاكها يف رجله  للمؤمن ثوابا يف
والدليل عليه أن ماعزا رضي اهللا عنه حني أصابه حر احلجارة هرب وكان ذلك منه نوع اضطراب مث مع ذلك قال 

رض لوسعتهم فعرفنا أن يف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملقد تاب توبة لو قسمت توبته على مجيع أهل األ
  نفس املصيبة للمؤمن ثواب ويف الصرب عليها ثواب أيضا 

فأما نفس الغىن ال ثواب به وإمنا الثواب يف الشكر على الغىن وما ينال به به الثواب من وجهني يكون أعلى ما ينال 
الصرب على املصيبة كذا لقوله تعاىل فيه الثواب من وجه واحد وكما أن يف الشكر على الغىن ثناء على اهللا تعاىل ويف 

اآلية وحكي أن غنيا وفقريا تناظرا يف هذه املسألة فقال الغين الغين الشاكر أفضل فإن } الذين إذا أصابتهم مصيبة { 
اآلية وقال الفقري إن اهللا تعاىل إمنا } من ذا الذي يقرض اهللا { اهللا تعاىل استقرض من األغنياء فقال عز وجل 

  األغنياء للفقراء وقد يستقرض من احلبيب وغري احلبيب وال يستقرض إال ألجل احلبيب  استقرض من
ترجيحه إن الغين حيتاج إىل الفقري والفقري ال حيتاج إىل الغين ألن الغين يلزمه أداء حق املال فلو اجتمع الفقراء عن 

ا على االمتناع عن األخذ وال يتمكن آخرهم على أن ال يأخذوا شيئا من ذلك مل جيربوا على األخذ وحيمدون شرع
األغنياء من إسقاط الواجب عن أنفسهم واهللا تعاىل يوصل إىل الفقراء كفايتهم على حسب ما ضمن هلم فبهذا تبني 

أن األغنياء هم الذين حيتاجون إىل الفقراء والفقراء ال حيتاجون إليهم خبالف ما ظنه من يعترب الظاهر وال يتأمل يف 
  ح مبا قررنا أن الفقري الصابر أفضل من الغين الشاكر ويف كل خرياملعىن فاتض

مث الكسب على مراتب فمقدار ما ال بد لكل أحد منه يعين ما يقيم به صلبه يفترض على كل أحد إكتسابه عينا ألنه 
ة على ذلك ال يتوصل إىل إقامة الفرائض إال به وما يتوصل به إىل إقامة الفرائض يكون فرضا فإن مل يكتسب زياد

فهو يف سعة من ذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم من أصبح آمنا يف سربه معاىف يف بدنه عنده قوت يومه فكأمنا 
حيزت له الدنيا حبذافريها وقال صلى اهللا عليه وسلم البن حبيش فيما يعظه بلغة تسد هبا جوعتك وخرقة تواري هبا 

بة تركبها فبخ بخ وهذا إذا مل يكن عليه دين فإن كان عليه سوءتك فإن كان لك كن يكنك فحسن وإن كان لك دا
دين فاالكتساب بقدر ما يقضي به دينه فرض عليه ألن قضاء الدين مستحق عليه عينا قال صلى اهللا عليه وسلم 
الدين مقضي وباالكتساب يتوصل إليه وكذا إن كان له عيال من زوجة وأوالد فإنه يفترض عليه الكسب بقدر 

اآلية } أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم { عينا ألن االنفاق على زوجته مستحق عليه قال اهللا تعاىل كفايتهم 
وعلى املولود له { معناه وأنفقوا عليهم من وجدكم وهكذا يف قراءة ابن مسعودرضي اهللا عنه وقال جل وعال 

اآلية وإمنا يتوصل إىل إبقاء هذا } تاه اهللا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آ{ اآلية وقال عز وجل } رزقهن وكسوهتن 
املستحق بالكسب وقال صلى اهللا عليه وسلم كفى باملرء إمثا أن يضيع من يعول له فالتحرز عن ارتكاب املآمث فرض 
وقال صلى اهللا عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه ولكن هذا يف الفرضية دون األول لقوله 

وسلم مث مبن تعول فإن الكسب زيادة على ذلك ما يدخره لنفسه وعياله فهو يف سعة من ذلك ملا صلى اهللا عليه 



روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إدخر قوت عياله لسنة بعدما كان ينهى عن ذلك على ما روي أنه صلى اهللا 
  ملتأخر يكون ناسخا للمتقدم عليه وسلم قال لبالل رضي اهللا عنه انفق بالال وال ختش من ذي العرش إقالال وا

فإن كان له أبوان كبريان معسران فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهما ألن نفقتهما مستحق عليه مع عسرته 
إذا كان متمكنا من الكسب قال صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي أتاه وقال أريد اجلهاد معك فقال ألك أبوان 

يف }وصاحبهما { إرجع ففيهما فجاهد يعين اكتسب فأنفق عليهما وقال تعاىل قال نعم قال صلى اهللا عليه وسلم 
الدنيا معروفا وليس من املصاحبة باملعروف تركهما ميوتان جوعا مع قدرته على الكسب ولكن هذا دون ما سبق يف 

وسلم أنفقه على الفرضية ملا روي أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معي دينار فقال صلى اهللا عليه 
نفسك فقال معي آخر قال صلى اهللا عليه وسلم أنفقه على عيالك قال معي آخر قال صلى اهللا عليه وسلم أنفقه 

  على والديك 
فأما غري الوالدين من ذوي الرحم احملرم فال يفترض على املرء الكسب لالنفاق عليهم ألنه ال تستحق نفقتهم عليه 

يندب إىل الكسب واالنفاق عليهم ملا فيه صلة الرحم وهو مندوب إليه يف الشرع قال  إال باعتبار صفة اليسار لكنه
صلى اهللا عليه وسلم ال خري فيمن ال حيب املال ليصل به رمحه ويكرم به ضيفه ويرب به صديقه وقال صلى اهللا عليه 

عم املال الصاحل للرجل وسلم لعمرو بن العاص رضي اهللا عنه وارغب لك رغبة من املال احلديث إىل أن قال ن
الصاحل يصل به رمحه وقطيعة الرحم حرام لقوله صلى اهللا عليه وسلم ثالث معلقات بالعرش النعمة واألمانة والرحم 

تقول النعمة كفرت ومل أشكر وتقول األمانة خزنت ومل أؤد وتقول الرحم قطعت ومل أوصل وقال صلى اهللا عليه 
  يعة الرحم ترفع الربكة عن العمروسلم صلة الرحم تزيد يف العمر وقط

وقال صلى اهللا عليه وسلم فيما يأثر عن ربه عز وجل أنا الرمحن وهي الرحم شققت هلا امسا من امسي فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها بتته ويف ترك االنفاق عليهم ما يؤدي إىل قطيعته فيندب إىل االكتساب لالنفاق عليهم وبعد ذلك 

شاء إكتسب ومجع املال وإن شاء أىب ألن السلف رمحهم اهللا منهم من مجع املال ومنهم من مل األمر موسع عليه فإن 
  يفعل فعرفنا أن كال الطرفني مباح 

وأما اجلمع فلما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من طلب الدنيا حالال متعففا لقي اهللا تعاىل وجهه كالقمر ليلة 
ي اهللا تعاىل وهو عليه غضبان فدل أن مجع املال على طريق التعفف مباح وكان البدر ومن طلبها مفاخرا مكاثرا لق

صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دعائه اللهم اجعل أوسع رزقي عند كربي وانقضاء عمري وكان كذا فقد اجتمع له 
  أربعون شاة حلوبة وفدك وسهم خبيرب يف آخر عمره

حلديث عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو  وأما االمتناع عن مجع املال فطريق مباح أيضا
كان البن آدم واديان من ذهب لتمىن إليهما ثالثا ال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب وقيل 

وايته وقال صلى هذا كان مما يتلى يف القرآن يف سورة يونس يف الركوع الثاين أو الثالث مث انتسخ تالوته وبقيت ر
اهللا عليه وسلم تبا للمال ويف رواية تبا لصاحب الذهب والفضة وقال صلى اهللا عليه وسلم هلك املكثرون إال من 

قال مباله هكذا وهكذا يعين يتصدق من كل جانب وقال صلى اهللا عليه وسلم يقول الشيطان لن ينجو مين صاحب 
جمعه من غري حله وإما أن أحقره يف عينه فيعطي من غري حله وأما أن املال من احدى ثالث إما أن أزينه يف عينه في

أحببه إليه فيمنع حق اهللا تعاىل منه ففي هذا بيان أن االمتناع عن اجلمع أسلم وال عيب على من اختار طريق 
  السالمة 

ن فتال احلبال مث بني حممد رمحه اهللا أن الكسب فيه معىن املعاونة على القرب والطاعات أي كسب كان حىت أ



ومتخذ الكيزان واجلرار وكسب احلوكة فيه معاونة على الطاعات والقرب فإنه اليتمكن من أداء الصالة إال 
بالطهارة وحيتاج له إىل كوز ورشاء ينزح به املاء وحيتاج إىل ستر العورة ألداء الصالة وإمنا يتمكن من ذلك بعمل 

ن على إقامة الطاعة وإليه أشار علي رضي اهللا عنه يف قوله ال تسبوا احلوكة فعرفنا أن ذلك كله من أسباب التعاو
الدنيافنعم مطية املؤمن الدنيا إىل اآلخرة وقال أبو ذر رضي اهللا عنه حني سأله رجل عن أفضل األعمال بعد اإلميان 

 بأكل اخلبز يقيم صلبه فقال الصالة وأكل اخلبز فنظر إليه الرجل كاملتعجب فقال لوال اخلبز ما عبد اهللا تعاىل يعين
  فيمكن من إقامة الطاعة 

مث املذهب عند مجهور الفقهاء رمحهم اهللا أن املكاسب كلها يف اإلباحة سواء قال بعض املتقشفة ما يرجع إىل الدناءة 
من املكاسب يف عرف الناس ال يسع اإلقدام عليه إال عند الضرورة لقوله عليه السالم ليس للمؤمن أن يذل نفسه 

  قال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل حيب معايل األمور ويبغض سفسافها والسفاف ما يذل املرء خبسته و
وحجتنا يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم إن من الذنوب ذنوبا ال يكفرها الصوم وال الصالة قيل ما يكفرها يا 

طلب احلالل كمقارعة األبطال ومن بات ناويا يف  رسول اهللا قال اهلموم يف طلب املعيشة وقال صلى اهللا عليه وسلم
طلب احلالل بات مغفورا له وقال صلى اهللا عليه وسلم أفضل األعمال االكتساب لالنفاق على العيال من غري 

تفضيل بني أنواع الكسب ولو مل يكن فيه سوى التعفف واستغناء عن السؤال لكان مندوبا إليه فإن النيب صلى اهللا 
ال السؤال آخر كسب العبد أي يبقى يف ذلته إىل يوم القيامة وقال صلى اهللا عليه وسلم حلكيم بن عليه وسلم ق

حزام رضي اهللا عنه أو لغريمهكسبه فيها نقص املرتبة خري لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك مث املذمة يف 
  بخل عرف الناس ليس للكسب بل للخيانة وخلف الوعد واليمني الكاذبة ومعىن ال

مث املكاسب أربعة اإلجارة والتجارة والزراعة والصناعة وكل ذلك يف اإلباحة سواء عند مجهور الفقهاء رمحهم اهللا 
  تعاىل 

وقال بعضهم املزارعة مذمومة ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى شيئا من آالت احلراثة يف دار قوم فقال ما 
إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على { ى اهللا عليه وسلم عن قوله عز وجل دخل هذا بيت قوم إال ذلوا وسئل صل

أهو التعرب قال ال ولكنه الزراعة والتعرب سكون البادية وترك اهلجرة وقال عبداهللا بن عمر رضي اهللا } أعقابكم 
  عنه إذا تبايعتم بالعني وابتعتم أذناب البقر ذللتم حىت يطمع فيكم 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ازدرع باجلرف وقال صلى اهللا عليه وسلم الزارع يتاجر ربه وحجتنا يف ذلك ما روي 
وقد كان له فدك وسهم خيرب وكان قوهتفي آخر عمره من ذلك وعمر رضي اهللا عنه كان له أرض خبيرب تدعى مشع 

وهنا ويؤدون خراجها وقد وقد كان البن مسعود واحلسن بن علي وأيب هريرة رضي اهللا عنهما مزارع بالسواد يزرع
  كان البن عباس رضي اهللا عنهما أيضا مزارع بالسواد وغريها 

وتأويل اآلثار املروية فيما إذا اشتغل الناس كلهم بالزراعة وأعرضوا عن اجلهاد حىت يطمع فيهم عدوهم وكل ذلك 
يكم فأما إذا اشتغل بعضهم مروي يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال وقعدمت عن اجلهاد وذللتم حىت يطمع ف

باجلهاد وبعضهم بالزراعة ففي عمل املزارعة معاونة للمجاهد ويف عمل اجملاهد دفع عن املزارع وقال صلى اهللا عليه 
  وسلم املؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا 

وآخرون { اىل مث اختلف مشاخينا رمحهم اهللا يف التجارة والزراعة قال بعضهم التجارة التجارة أفضل لقوله تع
اآلية واملراد الضرب يف األرض للتجارة فقدمه يف الذكر على اجلهاد الذي هو سنام الدين } يضربون يف األرض 

وهلذا قال عمر رضي اهللا عنه إلن أموت بني شعبيت رحلي أضرب يف األرض أبتغي من فضل اهللا أحب إيل من أن 



سلم التاجر األمني مع الكرام الربرة يوم القيامة وأكثر مشاخينا أقاتل جماهدا يف سبيل اهللا وقال صلى اهللا عليه و
رمحهم اهللا على أن الزراعة أفضل منالتجارة ألهنا أعم نفعا فبعمل الزراعة حيصل ما يقيم املرء به صلبه ويتقوى على 

فع للناس الطاعة وبالتجارة ال حيصل ذلك ولكن ينمو املال وقال صلى اهللا عليه وسلم خري الناس من هو أن
واألشتغال مبا يكون نفعه أعم يكون أفضل وألن الصدقة يف الزراعة أظهر فال بد أن يتناول مما يكتسبه الزراع 

الناس والدواب والطيور وكل ذلك صدقة له قال صلى اهللا عليه وسلم ما غرس مسلم شجرة فيتناول منها انسان 
العافية منها فهي له صدقة والعافية الطيور الطالبة ألرزاقها  أو دابة أو طري إال كانت له صدقة ويف رواية ما أكلت

  الراجعة إىل أوكارها وإذا كان يف عادة الناس 
مث الكسب الذي ينعدم فيه التصدق ال توجد فيه األفضلية كعمل احلياكة مع أنه من التعاون على إقامة الصالة 

  فعرفنا أن ما يكون التصدق فيه أكثر من الكسب فهو أفضل 
فأما تأويل ما تعلقوا به فقد روي عن مكحول وجماهد رمحهما اهللا قاال املراد الضرب يف األرض لطلب العلم وبه 
نقول أن ذلك أفضل فقد أشار حممد رمحه اهللا إىل ذلك يف قوله طلب الكسب فريضةكما أن طلب العلم فريضة 

ه وبيان فرضية طلب العلم يف قوله صلى اهللا فتشبيه هذا بذلك دليل على أن طلب العلم فريضة أعلى درجة من غري
عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم واملراد علم احلال على ما قيل أفضل العلم علم احلال وأفضل العمل 
حفظ احلال وبيان هذا أن ما حيتاج املرء يف احلال ألداء ما لزمه يفترض عليه عينا علمه كالطهارة ألداء الصالة فإن 

لتجارة يفترض عليه تعلم ما حيرز به عن الربا والعقود الفاسدة وإن كان له مال يفترض عليه تعلم زكاة جنس أراد ا
ماله ليتمكن به من األداء وإن لزمه احلج يفترض عليه تعلم ما يؤدي به احلج فهذا معىن علم احلال وهذا ألن اهللا 

الناس يكون بالتعلم والتعليم فيفترض التعليم والتعلم مجيعا وقد تعاىل حكم ببقاء الشريعة إىل يوم القيامة والبقاء بني 
قررنا هذا املعىن يف بيان فرضية الكسب والدليل عليه ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لعن الذين ال يعلمون 

ولكن يقبض العلماء  والذين ال يتعلمون لريفع العلم هبم وقال إن اهللا تعاىل ال يقبض العلم انتزاعا بنزعه من القلوب
وإن { فإذا قبض العلماء اختذ الناس رؤساء جهاال فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا والذي يؤيد هذا كله قوله تعاىل 

اآلية ويف هذا إشارة إىل أنه يفترض تعليم الكافر إذا طلب فتعليم املؤمن أولىوبيان } أحد من املشركني استجارك 
اإلنسان لو شغل مجيع عمره بالتعليم والتعلم كان مفترضا يف الكل ولو شغل مجيع قولنا أن من آكد الفرائض أن 

  عمره بالصالة والصوم كان متنقال يف البعض وال شك أن إقامة الفرض أعلى درجة من إدراك النفل 
خبالفه منكر وقال وكما أن طلب العلم فريضة فأداء العلم للناس فريضة ألن اشتغال العامل بالعلم به معروف والعمل 

كنتم خري أمة أخرجت { فالتعليم يكون أمرا باملعروف وهنيا عن املنكر وهو فرض على هذه األمة وقال اهللا تعاىل 
  اآلية } للناس 

وخيتلفون يف فصل وهو أن من تعلم حكما أو حكمني هل يفترض عليه أن يبني ذلك ملن ال يعلمه أم ال فعلى قول 
ه ذلك وأكثرهم على أنه ال يلزمه ذلك وإمنا جيب ذلك على الذين اشتهروا بالعلم بعض مشاخينا رمحهم اهللا يلزم

  فيمن يعتمد الناس قوهلم وقد أشار يف هذا الكتاب إىل القولني فاللفظ املذكور هنا يوجب التعميم 
الذين اشتهروا  وقال بعد هذا فعلى البصراء من العلماء أن يبينوا للناس طريق الفقه فهذا يدل على أن الفرضية على

  بالعلم خاصة 
وإذ أخذ اهللا { وقال اهللا تعاىل } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى { وجه القول األول قوله تعاىل 

اآلية فتبني باآليتني أن الكتمان حرام وأن ضده وهو اإلظهار الزم فيتناول ذلك كل من }ميثاق الذين أوتوا الكتاب 



ور منه الكتمان فيما بلغه فيفترض عليه االظهار وقال صلى اهللا عليه وسلم فمن كتم علما عنده بلغه علم فإن يتص
أجلم يوم القيامة بلجام من نار وقال صلى اهللا عليه وسلم إذا رأيتم آخر هذه األمة يلعن أوهلا فمن كان ممن عنده 

ن تعلم العلم مبنزلة أداء الزكاة وعلى كل أحد علم فليظهره فإن كامت العلم يومئذ ككامت ما أنزل اهللا على حممد وأل
  أداء الزكاة من نصابه صاحب النصاب وصاحب النصب يف ذلك سواء 

وجه القول اآلخر أن العلماء يف كل زمان خلفاء الرسل عليهم السالم كما قال صلى اهللا عليه وسلم العلماء ورثة 
م كان هو املبني للناس ما حيتاجون إليه من أمر دينهم فإن اهللا األنبياء ومعلوم أن يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسل

وال جيب على أحد سواه بيان شيء من ذلك يف حضرته } لتبني للناس ما نزل إليهم { تعاىل وصفه بذلك وقال 
مدون فكذا يف كل حني ومكانه إمنا يفترض األداء على املشهورين بالعلم دون غريهم وألن الناس يف العادة إمنا يعت

قول من اشتهر بالعلم وقل ما يعتمدون غريهم ورمبا يستخف بعضهم مبا يسمعه ممن مل يشتهر بالعلم فلهذا كان 
البيانعلى املشهورين خاصة وقد نقل عن احلسن رمحه اهللا قال أدركت سبعني بدريا كلهم قد انزووا ومل يشتغلوا 

ابعني رمحهم اهللا فمنهم من تصدى للفتوى والتعليم ومنهم من بتعليم الناس ألنه كان ال حيتاج إليهم وكذا علماء الت
امتنع من ذلك وانزوى بعلمه ألنه ال يتمكن اخللل المتناعه وأن املقصود حاصل بغريه وهذا ألن للعلم مثرتان العلم 

مكن منهما به والتعليم فمن الناس من يتمكن من حتصيل الثمرتني لنفسه فيجمع بني العلم والتعليم ومنهم من ال يت
مجيعا فيكتفي بثمرة العلم به فعرفنا أن ذلك واسع وأن املقصود باملشهورين من أهل العلم حاصل ومل مل يكن طلب 

إمنا حرم ريب { العلم فريضة مل يكن للناس خمرج من االمث يعين أن التحرز عن ارتكاب املأمث فرض وقال اهللا تعاىل 
  حرز إال بالعلم اآلية وال يتوصل إىل هذا الت} الفواحش 

قال ولو ترك الناس طلب العلم ملا متيز احلق من الباطل والصواب من اخلطأ والرب من اجلفاء يعين أن التمييز بني 
وقال يف آية أخرى } وميح اهللا الباطل وحيق احلق { احلق والباطل أصل الدين وال يتوصل إليه إال بالعم قال اهللا تعاىل 

وال شك أنه يفترض على كل خماطب التمييز بني ماأحقه اهللا وبني ما حماه اهللا من }  ليحق احلق ويبطل الباطل{ 
  الباطل وكذا على كل أحد التمسك مبا هو صواب والتحرز عن اخلطأ جبهده وطريق التوصل إىل ذلك بالعلم

من اآلثار واجب على قال فعلى العلماء إذا ما وصل إليهم ممن قبلهم مما فيه منفعة للناس يعين أن بيان املسموع 
العلماء فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال نضر اهللا امرءا مسع منا مقالة فوعاها كما مسعها مث أداها اىل من مل يسمعها 
فرب حامل فقه اىل غري فقيه ورب حامل فقه اىل من هو أفقه منه وقال صلى اهللا عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم 

  صلى اهللا عليه وسلم أال فليبلغ الشاهد الغائب  ويسمع ممن يسمع منكم وقال
مث إمنا يفترض بيان مافيه منفعة للناس وهو الناسخ من اآليات الصحيحة املشهورة فأما املنسوخ الجيب روايته وكذا 

صل الشأن فيما يعم به البلوى فإن ليس يف روايته منفعة للناس ورمبا يؤدي إىل الفتنة والتحرز عن الفتنة أوىل واأل
فيه ما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه لو حدثتكم بكل ما مسعت لرميتموين باحلجارة وإن معاذا رضي اهللا عنه 
كان عنده حديث يف الشهادة وكان ال يرويه إال أن احتضر مث قال ألصحابه مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من شهد أن ال إله إال وسلم لوال ما حضرين من أمر اهللا ما رويته لكم مسعت رسو
اهللا خملصا من قلبه دخل اجلنة فكان ميتنع من روايته يف صحته لكيال يتكاللناس مث ملا خاف الفوت ملوته رواه 

  ألصحابه فصار هذا أصال ملا بينا 
هي ذلك اىل الصحابة والتابعني رضي اهللا قال أال ترى أنه لو مل يفترض األداء علينا مل يفترض على من قبلنا حىت ينت

عنهم يعين أن الناس يف نقل العلم سواء قال صلى اهللا عليه وسلم ينقل هذا الدين من كل خلف عدو له ينفون عنه 



حتريف املبطلني وتأويل اجلاهلني فلو جوزنا للمتأخرين ترك النقل جلوزنا مثل ذلك للمتقدمني فيودي هذا القول مبا 
لروافض أن اهللا تعاىل أنزل آيات يف شأن علي رضي اهللا عنه وذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذهب إليه ا

أحاديث يف فضله والتنصيص على إمامته غري أن الصحابة رضي اهللا عنهم كتموا ذلك حسدا منهم له وعند أهل 
عنهم هذا فكيف يظن جبماعتهم السنة رمحهم اهللا هذا كذب وزور وال جيوز أن يظن بأحد من الصحابة رضي اهللا 

ولو كان شيئا من ذلك الشتهر ذلك ولكن بناء مذهب الروافض على الكذب والبهتان فمحمد رمحه اهللا هبذا 
االستشهاد أشار اىل هذا إن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني ما تركوا نقل شئ من أمور الدين فعلى من بعدهم 

  اإلقتداء هبم يف ذلك 
ان فرض عني وفرض كفاية ففرض العني ما يتعني على كل أحد إقامته حنو أركان الدين وفرض مث إن الفرض نوع

الكفاية ما إذا قام به البعض سقط عن الباقني حلصول املقصود وإنه إذا اجتمع الناس على تركه كانوا مشتركني يف 
صل هذا املقصود ببعض املسلمني سقط عن املأمث كاجلهاد فإن املقصود منه إعالء كلمة اهللا تعاىل وإعزازالدين فإذا ح

الباقني وإذا قعد الكل عن اجلهاد حق استوىل الكفار على بعض الثغور اشترك املسلمون يف املأمث بذلك وكذا غسل 
امليت والصالة عليه والدفن فذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني وإن امتنعوا عن ذلك حىت ضاع 

مهم حباله كانوا مشتركني يف املأمث فأداء العلم على الناس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط ميت بني قوم مع عل
عن الباقني حلصول املقصود وهو إحياء الشريعة وكون العلم حمفوظا بني الناس بأداء البعض وأن امتنعوا من ذلك 

  حىت إن درس شئ بسبب ذلك كانوا مشتركني يف املأمث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الفضائل فأداؤه إىل الناس فريضة ومعىن هذا الكالم أن مث قال وما رغب فيه 

مباشرة فعل من التطوعات وما ندب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بفرض وال إمث على من ترك ذلك 
ني لفريضة مشتركني يف املأمث ولكن أداء ذلك إىل الناس فريضة حىت إذا اجتمع أهل زمان على ترك نقله كانوا تارك

ألنه بترك النقل يندرس شيء من الشريعة وليس يف ترك األداء معىن اإلندراس ونظري هذا أن من امتنع من صالة 
التطوع فال إمث عليه يف ذلك ولو صلى التطوع بغري طهارة كان آمثا معاتبا ألن يف األداء بغري طهارة تغيري حكم 

تغيري حكم الشرع فإن املقصود بالتطوعات أحد شيئني قطع طمع الشيطان عن  الشرع وليس يف ترك األداء
وسوسته بأن يقول إذا كان هذا العبد يؤدي ما ليس إليه كيف يترك أداء ما هو عليه فينقطع طمعه عن وسوسته 

اهللا تعاىل  هبذا وهو خرب نقصان الفرائض على ما قال صلى اهللا عليه وسلم إذا متكن من فريضة العبد نقصانيقول
ملالئكته اجعلوا نوافل عبدي جربا لنقصان فريضته وإذا كان يف التطوع هذا املقصود فال جيوز ترك البيان فيه حىت 

  يندرس فيفوت هذا املقصود أصال فعرفنا أن أداءه للناس فريضة وإن مل يكن مباشرة فعله فريضة 
حضر خروجه مما يعلم أنه مل يشتهر يف أهل مصره يعين  قال وليس جيب على الفقيه أن حيدث بكل ما مسع إال لغائب

هبذا أن أصل البيان واجب ولكن الوقت موسع وإمنا يتضيق عند خوف الفوت كما بينا يف حديث معاذ رضي اهللا 
عنه والذي أتاه كان قصده أن يتعلم منه ما مل يشتهر يف مصره مما فيه منفعة للناس حىت ينذرهم يذلك إذا رجع فما 

عزم على الرجوع كان الوقت يف التعليم واسعا على املعلم وإذا عزم على اخلروج فقد تضيق الوقت فال يسعه مل ي
تأخري البيان بعد ذلك مبنزلة الصالة بعد دخول الوقت فرض ولكن الوقت واسع إذا بلغ آخر الوقت تضيق فال 

اشتهر فيهم فال حاجة وال ضرورة وألن  يسعه التأخري بعد ذلك وهذا فيما مل يشتهر فيه أهل مصره فأما فيمن
الراجع يتمكن من حتصيل ذلك لنفسه من علماء أهل مصره وأهل مصره يتوصلون إىل ذلك من جهة علماء منهم 
دون هذا الراجع إليهم واملؤمنون كنفس واحدة هكذا قال صلى اهللا عليه وسلم املؤمنون كنفس واحدة يعين إذا 



ذا نال الراحة بعض اجلسد اشترك يف ذلك سائر األعضاءفإذا كان مشهورا يف أهل تأمل بعض اجلسد تأمل الكل وإ
مصره وال يندرس بامتناع هذا املعلم من البيان له وإذا مل يكن مشهورا فيهم فترك البيان يؤدي إىل االندراس يف 

رحتل إليه من موضع آخر حقهم فكما ال حيل له ترك البيان ألهل مصره حىت يندرس فكذا ال حيل ترك البيان للذي ا
  هلذا املقصود وهو غري مشهور يف أهل مصره 

  مث إن اهللا تعاىل خلق أوالد آدم خلقا ال يقوم أبداهنم إال بأربعة أشياء الطعام والشراب واللباس والكن 
  اآلية } وما جعلناهم جسدا { أما الطعام قال اهللا تعاىل 

  } كلوا من طيبات ما رزقناكم { وقال عز وجل 
  } وجعلنا من املاء كل شيء حي { وأما الشراب قال اهللا 

  } كلوا واشربوا { وقال جل وعال 
خذوا زينتكم { وقال تعاىل } يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا { وأما اللباس قال اهللا تعاىل 

  اآلية } عند كل مسجد 
وخلق اإلنسان { أذى احلر والربد وال تبقى على شدهتما قال اهللا تعاىل وأما الكن فإهنم خلقوا خلقة ال تطيق أبداهنم 

فيحتاج إىل دفع أذى احلر والربد عن نفسه ليبقى نفسه فيؤدي هبا ما حتمل من أمانة اهللا تعاىل وال يتمكن }ضعيفا 
  من ذلك إال بكن فصار الكن هبذا املعىن مبنزلة الطعام والشراب 

ب فيها حكمة بالغة يعين أن كل أحد ال يتمكن من تعلم مجيع ما حيتاج إليه يف عمره فلو قال وقدر هلم املعاش بأسبا
اشتغل بذلك فين عمره قبل أن يتعلم وما ال يتعلم ال ميكنه أن حيصله لنفسه وقد تعلق هبذا مصاحل املعيشة هلم فيسر 

ليه من ذلك النوع بعمله ويتوصل غريه اهللا تعاىل على كل واحد منهم تعلم نوع من ذلك حىت يتوصل إىل ما حيتاج إ
إىل ما حيتاج إليه من ذلك بعلمه أيضا وإليه أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله املؤمنون كالبنيان يشد 

اآلية يعين أن الفقري حيتاج إىل مال الغين } ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات { بعضه بعضا وبيان هذا يف قوله 
 عمل الفقري فهنا أيضا الزارع حيتاج إىل عمل النساج ليحصل اللباس لنفسه والنساج حيتاج إىل والغين حيتاج إىل

عمل الزارع لتحصيل الطعام والقطن الذي يكون منه اللباس لنفسه مث كل واحد منهما يقيم من العمل يكون معينا 
وتعاونوا على الرب { حتت قوله تعاىل  لغريه فيما هو قربة وطاعة فإن التمكن من إقامة القربة هبذا حيصل فيدخل

وقال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه املسلم وسواء أقام ذلك } والتقوى 
العمل بعوض شرط عليه أو بغري عوض فإذا كان مقصده ما بينا كان يف عمله معىن الطاعة لقوله صلى اهللا عليه 

النيات ولكل امرئ ما نوى فإذا نوى العامل بعمله التمكن من إقامة الطاعة أو متكني أخيه من ذلك وسلم األعمالب
كان مثابا على عمله باعتبار نيته مبنزلة املتناكحني اذا قصدا بفعلهما ابتغاء الولد وتكثري عباد اهللا تعاىل وأمة الرسول 

ان ذلك الفعل لقضاء الشهوة يف األصل ولكن بالنية صلى اهللا عليه وسلم كان هلما الثواب على عملهما وإن ك
  يصري معىن القربة أصال ومعىن قضاء الشهوة تبعا فلهذا مثله 

ألكل قال فإن تركوا األكل والشرب فقد عصوا ألن فيه تلفا يعين أن النفس ملا كانت ال تبقى عادة بدون ا
وهو معرض نفسه للهالك وقال اهللا } وال تقتلوا أنفسكم { والشرب فاملمتنع من ذلك قاتل نفسه وقال اهللا تعاىل 

وبعد التناول بقدر ما يسد به رمقه يندب إىل أن يتناول مقدار ما يتقوى به } وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة { تعاىل 
عن الطاعة وقال صلى اهللا عليه وسلم املؤمن القوي أحب اىل اهللا من  على الطاعة إن مل يتناول يضعف ورمبا يعجز

املؤمن الضعيف ويف كل خري ألن اكتساب ما يتقوى به على الطاعة يكون طاعة وهو مندوب إىل اإلتيان يكون 



قد نقل طاعة مبا هو طاعة وإليه أشار أبو ذر رضي اهللا عنه حني سئل عن أفضل األعمال فقال الصالة وأكل اخلبز و
عن مسروق رمحه اهللا وغريه أن من اضطر فلم يأكل فمات دخل النار واملراد تناول امليتةألن عند الضرورة احلرمة 
  تنكشف فتلحق باملباح وإن كان احلكم يف امليتة هذا مع حرمتها يف غري حالة الضرورة فما ظنك يف الطعام احلالل 

اآلية واملراد ستر العورة ألجل الصالة أال ترى أنه خص } ينتكم خذوا ز{ قال وستر العورة فريضة بقوله تعاىل 
املساجد بالذكر والناس يف األسواق أكثر منه يف املساجد فال فائدة لتخصيص املساجد بالذكر سوى أن يكون املراد 

ألجل  ستر العورة ألجل الصالة فهذا يدل على أنه من شروط الصالة فيكون فرضا ولئن كان املراد ستر العورة
الناس فاألمر حقيقة للوجوب فإن كان خاليا يف بيته فهو مندوب إىل أن يستر ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ملا ذكروا عنده كشف العورة قيل له أرأيت لو كان أحدنا خاليا فقال صلى اهللا عليه وسلم اهللا أحق أن يستحى منه 

اىل النساء ألن املرأة حتتاج إىل املاء للوضوء والشرب وإن تيممت للوضوء  قال وعلى الناس اختاذ األوعية لنقل املاء
احتاج إىل املاء لتشرب وال ميكنها أن خترج لتستقي املاء من األهنار واآلبار واحلياض فإهنا أمرت بالقرار يف بيتها قال 

حبها النفقة واملاء كالنفقة وال ميكنه فعلى الرجل أن يأتيها بذلك ألن الشرع ألزم صا} وقرن يف بيوتكن { اهللا تعاىل 
  أن يأتيها بكفه فال بد من أن يتخذ وعاء لذلك ألن ما ال يتأتى يف إقامة املستحق إال به يكون مستحقا

اآلية وهذا مثل ذكره } وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا { قال ومن فعل شيئا مما ذكرنا فهو مأمور بإمتامه لقوله تعاىل 
ابتدأ طاعة مث مل يتمها كاملرأة اليت تغزل مث تنقض فال تكون ذات غزل وال ذات قطن ومن امتنع من اهللا تعاىل ملن 

األكل والشرب واالستكنان حىت مات وجب عليه دخول النار ألنه قتل نفسه قصدا فكأنه قتلها حبديدة وقال صلى 
ار جهنم مث تأويل اللفظ الذي ذكره من اهللا عليه وسلم من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا نفسه يف ن

  وجهني 
أحدمها أنه ذكره على سبيل التهديد وأضمر يف كالمه معىن صحيحا وهو أنه أراد الدخول الذي هو حتلة القسم 

  اآلية واملراد داخلها عند أهل السنة واجلماعة } وإن منكم إال واردها { قال اهللا تعاىل 
له يعين أن جزاء فعله دخول النار ولكن يف مشيئة اهللا تعاىل إن شاء عفا عنه بفضله والثاين أن املراد بيانه جزاء فع

أن هذا جزاؤه إن جازاه } فجزاؤه جهنم خالدا فيها { وإن شاء أدخله النار بعدله وهذا نظري ما قيل يف بيان قوله 
  ر جهنم اهللا تعاىل به ولكنه عفو كرمي يتفضل بالعفو وال خيلد أحدا من املؤمنني يف نا

وقال وكل أحد منهي عن إفساد الطعام ويف االفساد اإلسراف وهلذا ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن 
القيل والقال وعن كثرةالسؤال وعن إضاعة املال مث احلاصل أنه حيرم على املرء فيما اكتسبه من احلالل االفساد 

وإذا توىل { وقال تعاىل } وابتغ فيما آتاك اهللا { ساد فحرام لقوله تعاىل والسرف واملخيلة والتفاخر والتكاثر أما اإلف
} والذين إذا أنفقوا { اآلية وقال جل وعال } وال تسرفوا { اآلية أما السرف فحرام لقوله تعاىل } سعى يف األرض 

{ راف تبذير وقال اهللا تعاىل اآلية فذلك دليل على أن اإلسراف والتقتري حرام وأما املندوب إليه ما بينهما ويف اإلس
  } وال تبذر تبذيرا 

مث السرف يف الطعام أنواع فمن ذلك األكل فوق الشبع لقوله صلى اهللا عليه وسلم ما مأل ابن آدم وعاء شرا من 
البطن فإن كان ال بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يكفي ابن آدم 

ن هبا صلبه وال يالم على كفاف وألنه إمنا يأكل ملنفعة لنفسه وال منفعة يف األكل فوق الشبع بل فيه لقيمات يقم
مضرة فيكون ذلك مبنزلة إلقاء الطعام فيمزبلة أو شرا منه وألن مايزيد على مقدار حاجته من الطعام فيه حق غريه 

ناوله جان على حق الغري وذلك حرام وألن األكل فإنه يسد به جوعته إذا أوصله إليه بعوض أو بغري عوض فهو يف ت



فوق الشبع رمبا ميرضه فيكون ذلك كجراحته نفسه واألصل فيه ما روي أن رجال جتشأ يف جملس رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نح عنا جشأك أما علمت أن أطول الناس عذابا يوم القيامة 

 الدنيا وملا مرض ابن عمر رضي اهللا عنهما سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن سبب مرضه فقيل أكثرهم شبعا يف
أنه أختم فقال ومم ذلك فقيل من كثرة األكل فقال صلى اهللا عليه وسلم أما إنه لو مات مل أشهد جنازته ومل أصل 

  عليه 
جلوارش قيل هاضوم يهضم الطعام فقال سبحان وملا قيل لعمر رضي اهللا عنه أال نتخذ لك جوارشا قال وما يكون ا

اهللا أو يأكل املسلم فوق الشبع إال بعض املتأخرين رمحهم اهللا استثين من ذلك حاله وهو أنه إذا كان له غرض 
صحيح يف األكل فوق الشبعفحينئذ ال بأس بذلك بأن يأتيه ضيف بعد تناوله مقدار حاجته فيأكل مع ضيفه لئال 

  د أن يصوم من الغد فال بأس بأن يتناول بالليل فوق الشبع ليتقوى على الصوم بالنهار خيجل وكذا إذا أرا
ومن اإلسراف يف الطعام االستكثار من املباحات واأللوان فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم عد ذلك من أشراط 

أهنا كانت يف ضيافة فأتيت  الساعة وقال تدار القصاع على موائدهم واللعنة تنزل عليهم وعن عائشة رضي اهللا عنها
بقصعة بعد قصعة فقامت وجعلت تقول أمل تكن األوىل مأكولة فإن كانت فما هذه الثانية ويف األوىل ما يكفينا قد 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إال أن يكون ذلك عند احلاجة بأن ميل من ناحية واحدة 

من كل نوع شيئا فيجتمع له مقدار ما يتقوى به على الطاعة على ما حكي أن فيستكثر من املباحات ليستويف 
احلجاج كتب إىل عبدامللك بن مروان يشكو إليه ثالثا العجز عن األكل وعن االستمتاع والعي يف الكالم فكتب 

  إليه أن استكثر من ألوان الطعام وجدد السراري يف كل وقت وانظر إىل أخريات الناس يف خطبتك 
ن اإلسراف أن يضع على املائدة من ألوان الطعام فوق ما حيتاج إليه من لألكل قد تبينا أن الزيادة على مقدار وم

حاجته كان حق غريه إال أن يكون من قصده أن يدعو باألضياف قوما بعد قوم إىل أن يأتوا على آخر الطعام فحينئذ 
  ال بأس بذلك ألنه مفيد 

ز ويدع حواشيه أو يأكل ماانتفخ من اخلبز كما يفعله بعض اجلهال ويزعمون أن ومن اإلسراف أن يأكل وسط اخلب
ذلك ألذ ولكن هذا إذا كان غريه اليتناول ما ترك هو من حواشيه فأما إذا كان غريه يتناول ذلك فال بأس بأن خيتار 

  لتناوله رغيفا دون رغيف 
ن يأكل ما يتمسح به ألن غريه يستقذر ذلك فال ومن اإلسراف التمسح باخلبز عند الفراغ من الطعام من غري أ

  يأكله فأما إذا كان هو يأكل ما يتمسح به فال بأس بذلك 
ومن اإلسراف إذا سقط من يده لقمة أن يتركها بل ينبغي أن يبدأ بتلك اللقمة فيأكلها ألن يف ترك ذلك استخفافا 

اهللا عليه وسلم أكرموا اخلبز فإهنا من بركات السماء بالطعام ويف التناول إكرام وقد أمرنا بإكرام اخلبز قال صلى 
واألرض ومن إكرام اخلبز أن ال ينتظر األدام إذا حضر اخلبز ولكن يؤخذ يف األكل قبل أن يؤتى باألدام وهذا ألن 
اإلنسان مندوب إىل شكر النعمة والتحرز عن كفران النعمة ويف ترك اللقمة اليت سقطت معىن كفران النعمة ويف 

بادرة إىل تناول اخلبز قبل أن يؤتى باألدام إظهار شكر النعمة وإذا كان جائعا ففي االمتناع إىل أن يؤتى باألدام امل
نوع مماطلة فينبغي أن يتحرز عن ذلك وفيه حكاية فإن أبا حنيفة رمحه اهللا لقي هبلول اجملنون يوما وهو جالس على 

أكل يف الطريق قال يا أبا حنيفة أنت تقول يل هذا ونفسي غرميي الطريق يأكل الطعام فقال أتستجيز من نفسك أنت
  واخلبز يف حجري وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم مطل الغىن ظلم فكيف أمنعها حقها إىل أن أدخل البيت 

ال واملخيلة حرام ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للمقداد رضي اهللا عنه يف ثوب لبسه إياك واملخيلة و



  تالم على كفاف 
اآلية وإمنا ذكر هذا على وجه الذم لذلك } اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو { فالتفاخر والتكاثر حرام لقوله تعاىل 

أهلاكم { وقال جل وعال } أن كان ذا مال وبنني { اآلية وقال عز وجل } وال متنن تستكثر { وقال اهللا تعاىل 
  ر والتكاثر حرام فعرفنا أن التفاخ} التكاثر 

قال وأمر اللباس نظري األكل يف مجيع ما ذكرنا يعين أنه كان منهي عن ذلك يف اللباس واألصل فيه ما روي أن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الشهرتني واملراد أن يلبس هناية ما يكون من احلسن واجلودة يف الثياب على وجه يشار 

ما يكون من الثياب اخللق على وجه يشار إليه باألصابع فإن أحدمها يرجع إىل اإلسراف إليه باألصابع أو يلبس هناية 
واآلخر يرجع إىل التقتري وخري األمور أوساطها فينبغي أن يلبس يف عامة األوقات الغسيل من الثياب وال يتكلف 

بأن يلبس أحسن ما جيد من ثياب  للجديد احلسن عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم البذاذةمن اإلميان إال أنه ال بأس
يف بعض األعياد واألوقات واجلمع ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان له جبة فنك أهداها إليه املقوقس 
فكان يلبسها يف األعياد واجلمع وللوفود ينزلون إليه وروي أنه كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء مكفوف 

س ذلك يف األعياد واجلمع وألن يف لبس ذلك يف بعض األوقات إظهار النعمة قال صلى اهللا عليه باحلرير وكان يلب
وسلم إذا أنعم اهللا على عبد أحب أن يرى عليه أثره ويف التكلف لذلك يف مجيع األوقات معىن الصلف ورمبا يغيظ 

هر بني جبتني أو ثالثة إذا كان يكفيه ذلك احملتاجني فالتحرز عن ذلك أوىل وكذا يف زمن الشتاء ال ينبغي أن يظا
لدفع الربد جبة واحدة ألن ذلك يغيظ احملتاجني وهو منهي عن إكتساب سبب يؤذي غريه ومقصوده حيصل مبا دون 
ذلك واألوىل له أن خيتار اخلشن من الثياب للبس على ما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه كان ال يلبس إال اخلشن 

شن يف زمان الشتاء واللني يف زمان الصيف فال بأس بذلك فإن اخلشن يدفع من الربد ما ال من الثياب فإن لبس اخل
يدفعه اللني يف زمان الصيف فهو حمتاج إىل ذلك يف زمن الشتاء واللني ينشف منالعرق ما ال ينشفه اخلشن فهو 

يضا إذا كان اكتسبه من حله حمتاج إىل ذلك يف زمان الصيف فإن لبس اللني يف الشتاء والصيف فذلك واسع له أ
  اآلية } قل من حرم زينة اهللا { لقوله تعاىل 

وكما يندب إىل ما بينا يف طعام نفسه وكسوته فكذلك يف طعام عياله وكسوهتم ألنه مأمور باإلنفاق عليهم 
وات عياله باملعروف واملعروف ما يكون دون السرف وفوق التقتري حىت قالوا ال ينبغي أن يتكلف لتحصيل مجيع شه

  وال أن مينعها مجيع شهواهتا ولكن إنفاقها بني ذلك فإن خري األمور أوساطها 
وكذلك ال ينبغي أن يستدمي الشبع من الطعام فإن األوىل ما اختاره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبينه يف قوله 

 عليه وسلم حني قبض وتقول يامن أجوع يوما وأشبع يوما وكانت عائشة رضي اهللا عنها تبكي رسول اهللا صلى اهللا
اختار احلصري على السرير يامن مل ينم بالليل من خوف السعري يامن مل يلبس احلرير ومل يشبع من خبز الشعري 

وكانت عائشة رضي اهللا عنها تقول رمبا يأيت علينا الشهر أو أكثر ال يوقد يف بيوتنا نار وإمنا مها األسودان املاء 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا يف الدنيا فلهذا والتمر وقد روينا 

  كان التحرز عن استدامة الشبع يف مجيع األوقات أوىل 
قال وليس على الرجل أن يدع األكل حىت يصري حبيث ال ينتفع بنفسه يعين حىت ينتهي به اجلوع إىل حال يضره 

ترق فال تنتفع باألكل بعد ذلك ألن التناول عند احلاجة حق لنفسه قبله قال صلى اهللا عليه ويفسد به معدته بأنتح
وسلم لبعض أصحابه نفسك مطيتك فارفق هبا وال جتوعها وقال صلى اهللا عليه وسلم آلخر إن لنفسك عليك حقا 

داد بن معدي كرب وألهلك عليك حقا وهللا عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه وقال صلى اهللا عليه وسلم للمق



كل واشرب والبس من غري خميلة واألمر لإلجياب حقيقة وألن يف االمتناع من األكل إىل هذه الغاية تعريض النفس 
للهالك وهو حرام وفيه اكتساب سبب تفويت العبادات ألنه ال يتوصل إىل أداء العبادات إال بنفسه وكما أن 

  التفويت حرام تفويت العبادات املستحقة حرام فإكتساب سبب 
فأما مع جتويع النفس على وجه ال يعجز معه عن أداء العبادات وينتفع باألكل بعده فهو مباح ألنه إمنا ميتنع من 
األكل إلمتام العبادة إذا كان صائما أو ليكون الطعام ألذ عنده إذا تناول فكل ما كان تناول املتناول أجوع كان 

هذا لغرض صحيح كان مباحا له وهذا نظري ما بينا يف األكل فوق الشبع فإنه  لذته يف التناول أكثر إذا كان فعله
حرام عليه إىل عند غرض صحيح له يف ذلك فليس له يف االمتناع إىل أن يصري حبيث ال ينتفع باألكل غرض صحيح 

ا يقدر عليه بل فيه إتالف النفس وحرمة نفسه عليه فوق حرمة نفس أخرى فإذا كانيحق عليه إحياء نفس أخرى مب
  وال حيل له اكتساب سبب إتالفها ففي نفسه أوىل 

وقد قال بعض املتقشفة لو امتنع من األكل حىت مات مل يكن آمثا ألن النفس أمارة بالسوء كما وصفها اهللا تعاىل به 
ه فكيف وهي عدو املرء قال صلى اهللا عليه وسلم أعدى عدو املرء بني جنبيه يعين نفسه وللمرء أن ال يريب عدو

يصري آمثا باالمتناع عن تربيته وقال صلى اهللا عليه وسلم أفضل اجلهاد جهاد النفس وجتويع النفس جماهدة معها فال 
  جيوز أن جيعل به آمثا 

ولكنا نقول جماهدة النفس يف محلها على العبادات ويف التجويع إىل هذا احلال تفويت العبادة ال محل النفس على 
بينا أن النفس متحملة بأمانات اهللا تعاىل فإن اهللا تعاىل خلقها معصومة لتؤدي األمانة اليت حتملها أداء العبادات وقد 

  وال يتوصل إىل ذلك إال باألكل عند احلاجة وما ال يتوصل إىل إقامة املستحق إال به فيكون مستحقا 
تنع من األكل وتكسر شهوته فأما الشاب الذي خياف على نفسه من الشبق والوقوع يف العنت فال بأس بأن مي

فتجويع النفس على وجه ال يعجز عن أداء العبادات لقوله صلى اهللا عليه وسلم يا معشر الشباب عليكمبالنكاح 
فمن مل يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء وألنه منتفع باإلمتناع من األكل هنا من حيث أنه مينع به نفسه عن 

 بكر الوراق رمحه اهللا تعاىل قال يف جتويع النفس إشباعها ويف إشباعها جتويعها ارتكاب املعاصي على ما حيكى عن أيب
مث فسر ذلك فقال إذا جاعت واحتاجت إىل الطعام شبعت عن مجيع املعاصي وإذا شبعت من الطعام جاعت ورغبت 

التجويع كان ذلك  يف مجيع املعاصي وإذا كان التحرز عن ارتكاب املعصية فرضا إمنا يتوصل إليه هبذا النوع من
  مباحا 

قال ويفترض على الناس إطعام احملتاج يف الوقت الذي يعجز عن اخلروج والطلب وهذه املسألة تشتمل على فصول 
أحدها أن احملتاج إذا عجز عن اخلروج يفترض على من يعلم حباله أن يطعمه مقدار ما يتقوى به على اخلروج وإداء 

لقوله صلى اهللا عليه وسلم ما آمن من بات شبعانا وجاره إىل جنبه خاوي حىت  العبادات إذا كان قادرا على ذلك
إذا مات ومل يطعمه أحد ممن يعلم حباله اشتركوا مجيعا باملأمث لقوهلصلى اهللا عليه وسلم أميا رجل مات ضياعا بني قوم 

ما يعطيه ولكنه قادر على اخلروج أغنياء فقد برئت منهم ذمة اهللا وذمة رسوله وكذا إذا مل يكن عند من يعلم حباله 
إىل الناس فيخرب حباله ليواسوه يفترض عليه ذلك ألن عليه أن يدفع ما نزل به عنه حبسب اإلمكان والطاعة حبسب 

  الطاقة فإن إمتنعوا من ذلك حىت مات اشتركوا يف املأمث وإذا قام به البعض سقط عن الباقني 
يف يد أهل احلرب من املؤمنني فقصدوا قتله يفترض على كل مسلم يعلم  وهو نظري فداء األسري فإن من وقع أسريا

حباله أن يفديه مباله إن قدر على ذلك وإال أخرب به غريه ممن يقدر عليه وإذا قام به البعض سقط عن الباقني حلصول 
  ة العدو من املشركني املقصود وال فرق بينهما يف املعىن فإن اجلوع الذي هاج من طبعه عدو خياف اهلالك منه مبنزل



فأما إذا كان احملتاج يتمكن من اخلروج ولكن ال يقدر على الكسب فعليه أن خيرج ومن يعلم حباله إذا كان عليه 
شئ من الواجبات فليؤده إليه ألنه قد وجد ملا استحق عليه تصرفا ومستحقا فينبغي له أن يسقط الفرض عن نفسه 

ن غريه وهو يندب إىل اإلحسان إليه إن كان قد أدى ما عليه من الفرائض لقوله بالصرف إليه حتما ألنه أوىف إليه م
وملا سئل رسول اهللا } من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا { قال تعاىل } وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني { تعاىل 

  الناس نيام صلى اهللا عليه وسلم عن أفضالألعمال قال إفشاء السالم وإطعام الطعام والصالة بالليل و
وإن كان احملتاج حبيث يقدر على التكسب فعليه أن يكتسب وال حيل له أن يسأل ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم أنه قال من سأل الناس وهو غين عما يسأل جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو مخوشا أو كدوحا يف وجهه 

لصدقات فأتاه رجالن يسأالن من ذلك فرفع بصره إليهما فرآمها وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفرق ا
جلدين قال أما إنه ال حق لكما فيه وإن شئتما أعطيتكما معناه ال حق هلما يف السؤال وقال صلى اهللا عليه وسلم ال 

وسلم  حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي يعين ال حيل السؤال للقوي القادر على التكسب وقال صلى اهللا عليه
السؤال آخر كسب العبد ولكنه لو سأل فأعطي حل له أن يتناول لقوله صلى اهللا عليه وسلم وإن شئتما أعطيتكما 

اآلية } إمنا الصدقات للفقراء { فلو كان ال حيل التناول ملا قال صلى اهللا عليه وسلم هلماذلك وقد قال اهللا تعاىل 
عن الكسب ولكنه قادر على أن خيرج فيطوف على األبواب ويسأل والقادر على الكسب فقري فأما إذا كان عاجزا 

  فإنه يفترض عليه ذلك حىت إذا مل يفعل ذلك حىت هلك كان آمثا عند أهل الفقه رمحهم اهللا 
وقال بعض املتقشفة السؤال مباح له بطريق الرخصة فإن تركه حىت مات مل يكن آمثا ألنه متمسك بالعزمية وهذا 

حلسن بن زياد رمحه اهللا إن من كان يف سفر ومع رفيق له ماء وليس عنده مثنه أنه ال يلزمه أن قريب مما نقل عن ا
يسأل رفيقه املاء ولو تيمم وصلى من غري أن يسأله املاء جازت صالته عنده ومل جيز عندنا وجه قوهلم إن يف السؤال 

** لنقل الصخر من قلل اجلبال **  عنه ذال وللمؤمن أن يصون نفسه عن الذل وبيانه فيما نقل عن علي رضي اهللا
  ** فقلت العار يف ذل السؤال ** يقول الناس يل يف الكسب عار ** أحب إيل من منن الرجال 

وألن ما يلحقه من الذل بالسؤال يقني وما يصل إليه من املنفعة موهوم فرمبا يعطى ما يسأل ورمبا ال يعطى فكان 
حقا عليه إذ املوهوم ال يعارض املتحقق وحجتنا يف ذلك أن السؤال يوصله السؤال رخصة له من غري أن يكون مست

إىل ما يقوم به نفسهويتقوى به على الطاعة فيكون مستحقا عليه كالكسب سواء يف حق من هو قادر على الكسب 
سالم أهنما سأال ومعىن الذل يف السؤال يف هذه احلالة ممنوع أال ترى أن اهللا تعاىل أخرب عن موسى ومعلمه عليهما ال

واالستطعام طلب الطعام وما كان ذلك منهما بطريق األجرة أال } استطعما أهلها { عند احلاجة فقال عز وجل 
فعرفنا أنه كان بطريق الرب على سبيل اهلدية والصدقة على ما اختلفوا } لو شئت الختذت عليه أجرا { ترى أنه قال 

  ينا عليه وعليهم السالم على ما نبينه أن الصدقة هل كانت حتل لألنبياء سوى نب
وكذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان قد سأل عند احلاجة حيث قال لواحد من أصحابه رضي اهللا عنهم هل 

عندك شئ نأكله وقال صلى اهللا عليه وسلم للقوم هل عندكم ماء بات يف الشن وإال كرعنا من الوادي كرعا 
لين الذراع يف حديث فيه طول فلو كان يف السؤال عند احلاجة ذلة ملا فعله األنبياء وسأل رجال ذراع شاة وقال ناو

عليهم السالم ذلك فقد كانوا أبعد الناس عن اكتساب سبب الذل وألن ما يسد به رمقه حق مستحق له يف أموال 
  الناس فليس يف املطالبة حبق مستحق له من معىن الذل شئ فعليه أن يسأل 

قادرا على الكسب فليس ذلك حبق مستحق له وإمناحقه يف كسبه فعليه أن يكتسب وال يسأل أحدا فأما إذا كان 
وقد } رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري { من الناس ولكن له أن يسأل ربه كما فعل موسى عليه السالم فقال 



لم سلوا اهللا حوائجكم حىت امللح وقال صلى اهللا عليه وس} واسألوا اهللا من فضله { أمرنا بذلك قال اهللا تعاىل 
  لقدوركم والشسع لنعالكم 

قال واملعطي أفضل من اآلخذ وإن كان اآلخذ يقيم باألخذ فرضا عليه وهذه املسألة تشتمل على ثالث فصول 
  أحدها 

نه أن يكون املعطي مؤديا للواجب واآلخذ قادر على الكسب ولكنه حمتاج فهنا املعطي أفضل من اآلخذ باالتفاق أل
يف اإلعطاء مؤد للفرض واآلخذ يف األخذ متربع فإن له أن ال يأخذ ويكتسب ودرجه أداء الفرض أعلى من درجة 
التربع كسائر العبادات فإن الثواب يف أداء املكتوبات أعظم منه يف النوافل والدليل عليه أن املفترض عامل لنفسه 

لى اهللا عليه وسلم إبدأ بنفسك معىن هذا أنه بنفس األداء واملتربع عامل لغريه وعمل املرء لنفسه أفضل لقوله ص
لنفسه يفرغ ذمة نفسه فكان عامال لنفسه واآلخذ بنفس األخذ ال ينفع نفسه بل بالتناول بعد األخذ وال يدري 

حيصل أيبقى إىل أن يتناول أو ال يبقى وهلذا ال منة للغين على الفقري يف أخذ الصدقة ألن ما حيصل به للغين فوق ما 
للفقري منحيث أنه حيمل للغين ما ال حيتاج إليه للحال ليصل إليه عند حاجته إىل ذلك والغين حيتاج إىل ذلك ليحصل 

به مقصوده للحال ولو اجتمع الفقراء على ترك األخذ مل يلحقهم يف ذلك مأمث بل حيمدون عليه خبالف ما إذا 
  ا أن املنة للفقراء على األغنياء اجتمع األغنياء عن االمتناع عن أداء الواجب فعرفن

  الفصل الثاين

أن يكون املعطي واآلخذ كل واحد منهما متربع فأن كان املعطي متربعا واآلخذ قادر على الكسب فاملعطي هنا 
أفضل أيضا ألنه مبا يعطي ينسلخ عن الغىن ويتمايل إىل الفقر واآلخذ باألخذ يتمايل إىل الغىن وقد بينا أن درجة 

أعلى من درجة الغين فمن يتمايل إىل الفقر بعمله كان أعلى درجة وألن العبادات مشروعة بطريق االبتالء الفقري 
ومعىن اإلبتالء باإلعطاء أظهر منه يف األخذ ألن ا االبتالء يف العمل } ليبلوكم أيكم أحسن عمال { قال اهللا تعاىل 

خذ دون اإلعطاء وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم إن املسلم الذي ال متيل إليه النفس ويف نفس كل أحد داعية إىل األ
حيتاج يف تصدقه بدرهم إىل أن يكسر شهوات سبعني شيطانا وإذا كان معىن االبتالء يف اإلعطاء أظهركان أفضل ملا 

روي أن النبيصلى اهللا عليه وسلم سئل عن أفضل األعمال قال أمحزها أي أشقها على البدن وسئل عن أفضل 
  ة قال جهد املقل الصدق

وألن اآلخذ حيصل لنفسه ما يتوصل به إىل اقتضاء الشهوات واملعطي خيرج من ملكه ما كان يتمكن من اقتضاء 
  الشهوات وأعلى الدرجات منع النفس عن اقتضاء الشهوات 

  الفصل الثالث

به رمقه فعند أهل الفقه إذا كان املعطي متربعا واآلخذ مفترضا بأنه كان عاجزا عن الكسب حمتاجا إىل ما يسد 
رمحهم اهللا املعطي أفضل أيضا وقال أهل احلديث أمحد بن حنبل واسحاق بن راهويه رمحهما اهللا األخذ أفضل هنا 

ألنه باألخذ يقيم به فرضا عليه واملعطي يتنفل وقد بينا أن إقامة الفرض أعلى درجة من التنفل وألن اآلخذ لو امتنع 
ملعطي لو امتنع من اإلعطاء مل يكن آمثا إذا كان هناك غريه ممن يعطيه مما هو فرض عليه من األخذ هنا كان آمثا وا

والثواب مقابل بالعقوبة أال ترى أن اهللا تعاىل هدد نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضعف ما هدد به غريهن 
ثواب على الطاعات ضعف ما اآلية مث جعل هلن ال} من يأت منكن بفاحشة مبينة { من النساء فقال عز وجل 



فإذا كان اإلمث هنا يف حق اآلخذ دون املعطي فلذلك لآلخذ أكثر منما } نؤهتا أجرها مرتني { لغريهن لقوله تعاىل 
للمعطي ولكن هذا كله يشكل برد السالم فإن السالم سنة ورد السالم فريضة مث مع ذلك كانت البداية بالسالم 

اهللا عليه وسلم بالسالم للبادي عشرون حسنة وللراد عشر حسنات ورمبا يقولون أفضل من الرد على ما قال صلى 
اآلخذ يسعى يف إحياء النفس واملعطي يسعى يف حتصني النفس أو يف إمناء املال وإحياء النفس أعلى درجة من إمناء 

ن اليد السفلى من غري املال وحجتنا يف ذلك مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال اليد العليا خري م
تفصيل بني التنفل باألداء وبني إقامة الفرض فإن قيل املراد باليد العليا يد الفقري ألهنا نائبة عن يد الشرع فإن 

املتصدق جيعل ماله هللا تعاىل خالصا بأن خيرجه من ملكه مث يدفعه إىل الفقري ليكون كفاية له من اهللا تعاىل والفقري 
اآلية وقال صلى } وهو الذي يقبل التوبة عن عباده { ألخذ من الغين وبيان هذا يف قوله تعاىل ينوب عن الشرع يف ا

اهللا عليه وسلم إن الصدقة تقع يف يد الرمحن فريبيها كما يريب أحدكم فلوة حىت تصري مثل أحد فبهذا تبني أن املراد 
خذ من { خذ يتلوث وبيان ذلك أن اهللا تعاىل قال باليد العليا يد املعطي وألن املعطي يتطهر من الدنسباإلعطاء واآل

اآلية فعرفنا أن يف آداء الصدقة معىن التطهري والتزكية ويف األخذ تلويث وقد مسى رسول اهللا صلى } أمواهلم صدقة 
اهللا عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس ومساها غسالة وقال يا معشر بين هاشم إن اهللا كره لكم غسالة أيدي الناس 

ين الصدقة ويدل عليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يباشر اإلعطاء بنفسه فكان أخذ الصدقة لنفسه يع
حرام عليه كما قال صلى اهللا عليه وسلم ال حتل الصدقة حملمد وال آلل حممد وتكلم الناس يف حق سائر األنبياء 

ألنبياء عليهم السالم أيضا ولكنها كانت حتل عليهم السالم فمنهم من يقول ما كان حيل أخذ الصدقة لسائر ا
لقراباهتم مث إن اهللا تعاىل أكرم نبينا صلى اهللا عليه وسلم بأن حرم الصدقة على قرابته إظهارا لفضيلته لتكون 

  درجتهم يف هذا احلكم كدرجة األنبياء عليهم السالم 
اهللا عليه وسلم فكيف ما كان ال جيوز أن  وقيل بل كانت الصدقة حتل لسائر األنبياء وهذه خصوصية لنبينا صلى

يقال يف حترمي الصدقة إعالء الدرجات عليه معىن الكرامة واخلصوصية له فلو كان األخذ أفضل من اإلعطاء حبال ملا 
كان يف حترمي األخذ عليه وعلى أهل بيته معنىاخلصوصية والكرامة والدليل عليه أن الشرع ندب كل أحد إىل 

أحد إىل التحرز عن السؤال قال صلى اهللا عليه وسلم لثوبان رضي اهللا عنه ال تسأل الناس شيئا التصدق وندب كل 
أعطوك أو منعوك وقال صلى اهللا عليه وسلم حلكيم بن حزام رضي اهللا عنه إياك إياك أن تسأل أحد شيئا أعطاك أو 

يئا حىت كان عمر بن اخلطاب يعرض منعك وكان بعدما مسع هذه املقالة ال يسأل أحدا شيئا وال يأخذ من أحد ش
عليه نصيبه مما يعطى فكان ال يأخذه ويقول لست آخذ من أحد شيئا بعدما قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما قال وكان عمر رضي اهللا عنه يشهد عليه حقه ويقول يا أيها الناس قد أشهدتكم عليه أين عرضت عليه وهو يأىب 

اآلية يعين من التعفف } حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف { أفضل من األخذ وقال اهللا تعاىل  وهبذا تبني أن اإلعطاء
ألخذ وقال صلى اهللا تعاىل عليه وسلم من إستعف أعفه اهللا ومن استغىن أغناه اهللا ومن فتح على  ٤عن السؤال وا 

تعفف من األخذ كان اإلقدام علىاألخذ ترك نفسه بابا من املسألة فتح اهللا عليه سبعني بابا من الفقر فإذا كان ال
  التعفف من حيث الصورة فلهذا كان املعطي أفضل من اآلخذ ويف كل خري 

وقال وكل ما كان األكل فيه فرضا عليه فإنه يكون مثابا على األكل ألنه يتمثل به األمر فيتوصل به إىل أداء 
عة والطهارة ألداء الصالة واألصل فيه قوله صلى اهللا الفرائض من الصوم والصالة فيكون مبنزلة السعي إىل اجلم

عليه وسلم يؤجر املؤمن يف كل شئ حىت اللقمة يضعها يف فيه ويف حديث آخر قال صلى اهللا عليه وسلم يؤجر 
املؤمن يف كل شئ حىت يف مضاجعة أهله فقيل إنه يقضي شهوته أفيؤجر على ذلك قال أرأيت لو وضعها يف غري حله 



اقب على ذلك ومبثله نستدل هنا فنقول لو ترك األكل يف موضع كان فرضا عليهكان معاقبا على ذلك أما كان يع
فإذا أكل كان مثابا عليه وقال صلى اهللا عليه وسلم أفضل دينار املرء دينار ينفقه على أهله فإذا كان هو مثابا فيما 

  ينفقه على غريه ففي ما ينفقه على نفسه أوىل 
سبا يف ذلك وال معاتبا وال مهاقبا ألنه مثاب على ذلك كما هو مثاب على إقامة العبادات فكيف قال وال يكون حما

يكون معاتبا عليه أو حماسبا واألصل فيه حديثان أحدمها حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه حيث سأل رسول 
ان يف من حلم وخبز وشعري وزيت أهو اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أكلة أكلتها معك يف بيت أيب اهليثم بن التيه

فقال صلى اهللا عليه وسلم ال } مث لتسألن يومئذ عن النعيم { من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة وتال قوله تعاىل 
يا أبا بكر إمنا ذلك للكفار أما علمت أن املؤمن ال يسأل عن ثالث قال وما هن يا رسول اهللا قال رسول اهللا صلى 

وسلم ما يواري به سوءته وما يقيم به صلبه وما يكنه من احلر والربد مث هو مسؤول بعد ذلك عن كل اهللا عليه 
  نعمة 

والثاين حديث عمر رضي اهللا عنه فإنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ضيافة رجل فأيت بعذق فيه متر 
يوم القيامة فأخذ عمر رضي اهللا عنه العذق وبسر ورطب وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتسألن عن هذا 

وجعل ينفضه حىت تناثر على األرض ويقول ونسأل عن هذا قال صلى اهللا عليه وسلمواهللا لتسألن عن كل نعمة 
حىت الشربة من املاء البارد إال عن ثالث كسرة تقيم هبا صلبك أو خرقة تواري هبا سوءتك أو كن يكنك من احلر 

  والربد 
اب وهذا قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم أن املرء ال حياسب على هذا املقدار قال يف الكت

وكفى بإمجاعهم حجة فمن دج عمره هبذا أو كان قانعا راضيا دخل اجلنة بغري حساب حلديث أيب هريرة رضي اهللا 
عاىل دخل اجلنة بغري حساب وقيل يف عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من هدي لإلسالم وقنع مبا آتاه اهللا ت

  أنه الذي يصرب على هذا املقدار الذي ال بد منه } إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب { تأويل قوله تعاىل 
االية فعرفنا أن ذلك } قل من حرم زينة اهللا { مث بعده التناول إىل مقدار الشبع مباح على اإلطالق لقوله تعاىل 

فإذا مل يكن حمرما فهو مباح على اإلطالق وكذلك أكل اخلبيص والفواكه وأنواع احلالوات من القدر ليس مبحرم 
السكر وغري ذلك مباح لكنه دون ما تقدم حىت أن االمتناع منه واالكتفاء مبا دونه أفضل له فكان تناول هذه النعم 

ث الصديق رضي اهللا عنه فإنه أيت بقدح رخصة واالمتناع منها عزمية فذلك أفضل حلديثني رويا يف البابأحدمها حدي
قد لت بعسل وبرد فقربه إىل فيه مث رده وأمر بالتصدق به على الفقراء وقال أرجو أن ال أكون من الذين يقال هلم 

  اآلية ففي هذا دليل أن تناول ذلك مباح ألنه قربه إىل فيه وفيه دليل أن االمتناع منه أفضل } أذهبتم طيباتكم { 
يث عمر رضي اهللا عنه بأنه اشترى جارية وأمر هبا فزينت له وأدخلت عليه فلما رآها بكى وقال أرجو والثاين حد

أن ال أكون من الذين يتوصلون إىل مجيع شهواهتم يف الدنيا مث دعا شابا من األنصار مل يكن حتته إمرأة فأهداها له 
آلية وألن أفضل مناهج الدين طريق املرسلني ا} ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { وتال قوله تعاىل 

عليهم السالم وقد كان طريقهم االكتفاء مبا دون هذا يف عامة األوقات وكذا نبينا صلى اهللا عليه وسلم ورمبا 
أصاب يف بعض األوقات من ذلك على ما روي أنه قال ألصحابه رضي اهللا عنهم يوما ليت لنا ملبقا نأكله فجاء به 

   عنه يف قصعة فقيل أنه أصاب منه وقيل مل يصب وأمر بالتصدق به عثمان رضي اهللا
مث فيما تقدم من تناول اخلبز إىل الشبع ال حساب عليه سوى العرض على ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها سألت 

اك فقال صلى اهللا عليه وسلم ذ} فسوف حياسب حسابا يسريا { رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوهلعز وجل 



العرض يا بنت أيب بكر أما علمت أن من نوقش للحساب عذب ومعىن العرض بيان املنة وتذكري النعم والسؤال أنه 
  اآلية أن العرض يف مثل هذا } فأما من أويت كتابه بيمينه { هل قام بشكرها يف تأويل قوله تعاىل 

لك غري معاقب عليه وهو معىن قوله صلى وأما يف إقتضاء الشهوات من احلالل وتناول اللذات فهو حماسب على ذ
  اهللا عليه وسلم يف صفة الدنيا حالهلا حساب وحرامها عذاب 

والدليل على أن االكتفاء مبا دون ذلك أفضل حديث الضحاك رضي اهللا عنه فإنه جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
طعامك يا ضحاك قال اللحم والعسل والزيت وسلم وافدا من قومه وكان متنعما فيهم قال صلى اهللا عليه وسلم ما 

ولب الرب قال مث يصري ماذا فقال مث يصري إىل ما يعلمه رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا 
  ضرب للدنيا مثال مبا خيرج من ابن آدم مث قال له إياك أن تأكل فوق الشبع

إن كان لذيذا طيبا يف االبتداء فإنه يصري إىل اخلبث والننت يف قد بني له النيب صلى اهللا عليه وسلم أن طعامه و
  االنتهاء فهو مثل الدنيا ويف هذا بيان أن االكتفاء مبا دون ذلك أفضل 

ويف حديث األحنف بن قيس رمحه اهللا أنه كان عند عمر رضي اهللا عنه فأتى بقصعة فيها خبز شعري وزيت فجعل 
عو األحنف إىل أكله وكان ال يسيغه ذلك فذكر األحنف ذلك حلفصة وقال عمر رضي اهللا عنه يأكل من ذلك ويد

إن اهللا تعاىل وسع على أمري املؤمنني فلو وسع على نفسه وجعل طعامه طيبا فذكرت ذلك لعمر رضي اهللا عنه فبكى 
أكان يدركهم  وقال أرأيت لو أن ثالثة إصطحبوا فتقدم أحدهم يف طريق والثاين بعده مث خالفهم الثالث يف الطريق

فقالت ال قال فقد تقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يصب من شهوات الدنيا شيئا وأبو بكر رضي اهللا عنه 
  بعده كذلك فلو اشتغل عمر بقضاء الشهوات يف الدنيا مىت يدركهم ففي هذا بيان أن االكتفاء مبا دون ذلك أفضل 

ففي مقدار ما يسد به رمقه ويتقوى على الطاعة هو مثاب غري معاتب ويف احلاصل املسألة صارت على أربعة أوجه 
وفيما زاد على ذلك إىل حد الشبع هو مباح له حماسب على ذلك حسابا يسريا بالعرض ويف قضاء الشهوات ونيل 
اللذات من احلالل هو مرخص له فيه حماسب على ذلك مطالب بشكر النعمة وحق اجلائعني ويف ما زاد على الشبع 

  هو معاقب فإن األكل فوق الشبع حرام وقد بينا هذا 
ويف الكتاب قال أكرهه ومراده التحرمي على ما روي أن أباحنيفة رمحه اهللا قيل له إذا قلت يف شئ أكرهه ما رأيك 
قال احلرمة أقرب والدليل عليه ما روينا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا جتشأ أحدكم فليقل اللهم ال 
تفتنا واجلشأ من األكل فوق الشبع ففي هذا بيان أن األكل فوق الشبع من أسباب املقت وسبب املقت ارتكاب 

احلرام وهذا كله فيما اكتسبه من حلة فأما ما اكتسبه من غري حلة فهو معاقب على التناول منه يف غري حالة 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كل حلم الضرورة القليل والكثري فيه سواء حلديث أيب بكر رضي اهللا عنه أ

نبت من السحت فالنار أوىل به وقال صلى اهللا عليه وسلم ما اكتسب املرء درمها من غري حلة ينفقه على أهله 
ويبارك له فيه أو يتصدق به فيقبل منه أو خيلفه وراء ظهره إال كان ذلك زاده إىل النار وقال صلى اهللا عليه وسلم 

من حيث شاء وال يبايل أدخله اهللا النار من أي باب كان وال يبايل وقال صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن من اكتسب 
أيب هريرة رضي اهللا عنه أن  ٢أيب وقاص رضي اهللا عنه طيب طعمتك أو قال أكلتك تستجب دعوتك ويف حديث 

يقول يارب ومطعمه حرام ومشربه النيب صلى اهللا عليه وسلمقال يف بيان الناس بعده يصبح أحدهم أشعث أغرب 
حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأين يستجاب له وقال صلى اهللا عليه وسلم من أشراط الساعة الدرهم احلالل 

  فيهم أعز من أخ يف اهللا واألخ يف اهللا أعز فيهم من درهم حالل 
دفع أذى احلر والربد عنه ويتمكن من قال يف الكتاب وكذلك أمر اللباس يعين أنه مأجور فيما يواري به سوءته وي



إقامة الصالة وما زاد على ذلك مباح له وترك األجود من الثياب واالكتفاء مبا دون ذلك أفضل كما يف الطعام ملا 
روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه لبس ثوبا معلما مث نزعه وقال شغلين علمه عن صاليت كلما وقع بصري 

 عنه أنه دفع ثوبا له إىل عامله لريقعه فقدر عليه ثوبا آخر وجاءه بالثوبني فأخذ عمر رضي عليه وعن عمر رضي اهللا
اهللا عنه ثوبه ورد اآلخر وقال ثوبك أجود وألني ولكن ثويب أشف للعرق وعن على رضي اهللا عنه أنه كان يكره 

رفنا أن االكتفاء مبا دون األجود أفضل التزين بالزي احلسن ويقول أنا ألبس من الثياب ما يكفيين لعبادة ريب فيه فع
  له وإن كان يرخص له يف لبس ذلك 

مث حول الكالم إىل فصل آخر حاصله دار على فصل له وهوأن مساعي أهل التكليف ثالثة أنواع نوع منها للمرء 
كقولك أكلت كالعبادات ونوع منها عليه كاملعاصي ونوع منها حيتمل ال له وال عليه وذلك املباحات من األقوال 

  أو شربت أو قمت أو قعدت وما أشبه ذلك هذا مذهب أهل الفقه رمحهم اهللا 
{ وقالت الكرامية مساعي أهل التكليف نوعان هلم وعليهم وليس شئ من مساعيهم يف حد األعمال لقوله تعاىل 

يكون للمرء والضالل وهو فقد قسم األشياء قسمني ال فاصل بينهما أما احلق وهو ما } فماذا بعد احلق إال الضالل 
وما للتعميم فتبني هبذا أن مجيع ما يكتسبه املرء له } هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت { ما على املرء وقال اهللا تعاىل 

اآلية فتبني هبذا أن عمله ال ينفك عن أحد هذين إما صاحل أو } من عمل صاحلا فلنفسه { أو عليه وقال اهللا تعاىل 
اآلية وفيه بيان أن } ما يلفظ من قول {  تعاىل أن مجيع ما يتلفظ املرء مكتوب قال اهللا تعاىل سيء ويف كتاب اهللا

وفيه دليل أنه حيضر مجيع ما عمله يف ميزانه } وكل شيء فعلوه يف الزبر { مجيع ما يفعله املرء مكتوب قال اهللا تعاىل 
لتعميم فدل أنه ليس شئ من ذلك يهمل واملعىن فيه وما ل}ووجدوا ما عملوا حاضرا { عند احلساب قال اهللا تعاىل 

واعبدوا اهللا وال تشركوا به { من وجهني أحدمها مواثيق اهللا تعاىل على عباده الزمة هلم يف كل حال يعين من قوله 
االية فإما أن يكون هو موقنا هبذا العهد وامليثاق فيكون ذلك } وما خلقت اجلن واإلنس { وقال عز وجل } شيئا 
  أو تاركا فيكون عليه إذ ال تصور لشئ سوى هذا  له

والدليل عليه أن املباح الذي لضرورته إما أن يكون من جنس ماله أن يكون مقربا له مما حيل ويكون هو مأمورا به 
أو مبعدا له مما ال حيل فيكون ذلك له أو يكون مقربا له مما ال حيل ومبعدا له مما حيل فيؤمر به فيكون ذلك عليه 

  عرفنا أن مجيع مساعيه غري خارج من أن تكون له أو عليه ف
وحجتنا يف ذلك أن الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن بعدهم من التابعني والعلماء رمحهم اهللا اتفقوا أن من أفعال 
ا العباد ما هو مأمور به أو مندوب إليه وذلك عبادة هلم ومنه ما هو منهي عنه وذلك عليهم ومنه ما هو مباح وم
كان مباحا فهو غري موصوف بأنه مأمور به أو مندوب إليه أو منهي عنه وعرفنا أن هنا قسم ثالث ثابت بطريق 

اإلمجاع ليس ذلك للمرء وال على املرء وال يتبني هذا من القسمني اآلخرين إال حبكم وهو أن يكون مهمال ال يثاب 
ومن عمل صاحلا فألنفسهم ميهدون { ليه قال اهللا تعاىل على فعله وال يعاقب على تركه ألن ما يكونله فهو مثاب ع

وإن { وما يكون عليه فهو معاقب على ذلك قال اهللا تعاىل } إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم { اآلية قال اهللا تعاىل } 
ليه أن اهللا أي فعليها وإذا كان يف أفعاله وأقواله ما ال يثاب عليه وال يعاقب عرفنا أنه مهمل والدليل ع} أسأمت فلها 
فالتنصيص على نفي املؤاخذة يف ميني باللغو يكون تنصيصا على أنه } ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم { تعاىل قال 

وليس عليكم جناح { ال يثاب عليه وإذا ثبت بالنص أنه ال يثاب عليه وال يعاقب عرفنا أنه مهمل وقال اهللا تعاىل 
ال يثاب على ما أخطأ به وقد انتفت املؤاخذة بالنص فعرفنا بأنه مهمل قال صلى وال إشكال أنه } فيما أخطأمت به 

اهللا عليه وسلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان احلديث معناه أن اإلمث مرفوع عنهم وال شك أهنم ال يثابون على ذلك 



يكون ذلك حمتمال ال يوصف بأنه فإذا قد ثبت هبذه النصوص أن ما ال ينال املرء به الثواب ال يكون معاتبا عليه فإن 
للمرء أو عليه ألن ماله خاص فيما ينتفع به يف اآلخرة وما عليه خاص فيما يضره يف اآلخرة ويف أفعاله وأقواله ما ال 

  ينفعه وال يضره يف اآلخرة فكان ذلك مهمال
  ا على العبد أم ال مث اختلف الفقهاء رمحهم اهللا أن ما يكون مهمال من األفعال واألقوال هل يكون مكتوب

قال بعضهم إنه ال يكتب عليه ألن الكتابة ال تكون من غري فائدة والفائدة منفعته بذلك يف االخرة واملعاتبة معه على 
  ذلك مما يكون خارجا عن هذين الوجهني فال فائدة يف كتابته عليه 

اآلية إال أهنم } ونكتب ما قدموا وآثارهم  {وأكثر الفقهاء رمحهم اهللا على أن ذلك كله مكتوب عليه قال اهللا تعاىل 
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون { قالوا بعدما كتب مجيع ذلك عليه يبقى يف ديوانه ماهو مهمل وبيانه يف قوله تعاىل 

ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا صعد امللكان بكتاب العبد فإن كان أوله } 
  ره حسنة ميحى ما بني ذلك من السيئات وإن مل يكن ذلك يف أوله وآخره يبقى مجيع ذلك عليه وآخ

والذين قالوا مبحو املهمل من الكتاب إختلفوا فيه قال بعضهم إمنا ميحى ذلك يف األثانني واألمخسة وهو الذي وقع 
ما هو مهمل ليس فيه جزاء وأكثرهم  عند الناس أنه تعرض األعمال يف هذين اليومني أي ميحى من الديوان فيهما

على أنه إمنا ميحى ذلك يومالقيامة واألصل حديث عائشة رضي اهللا عنها وقد ذكره حممد رمحه اهللا يف الكتاب أن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الدواوين عند اهللا ثالثة ديوان ال يعبأ به شيئا وهو ما ليس فيه جزاء خري أو شر 

باد فال بد فيه من اإلنصاف واالنتصاف والديوان الثالث ما فيه جزاء من خري أو شر وهذا حديث وديوان مظامل الع
  صحيح مقبول عند أهل السنة واجلماعة رمحهم اهللا 

لكن اختلفوا يف الديوان الذي ال يعبأ به شيئا قيل هو املهمل الذي قلنا إنه ليس فيه جزاء خري وال شر وقيل ما هو 
اآلية } ما يفعل اهللا بعذابكم { به فما ليس فيه حق العباد فإن اهللا تعاىل عفو كرمي قال اهللا تعاىل بني العبد وبني ر

إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم { وقيل بل هو الصغائر فإهنا مغفور ملن اجتنب الكبائر قال اهللا تعاىل 
ملراد أعمال الكفار ما هو يف صورة طاعة فإنه ال يعبأ به اآلية فهو الديوان الذي ال يعبأ به شيئا وقيل ا} سيئاتكم 

وال } إن اهللا ال يغفر أن يشرك به { شيء إذا مل يؤمنوا أي ال ينفعهم ذلك ألن الشرك غري مغفور له قال اهللا تعاىل 
  ال يعبأ به  اآلية واألظهرهو القول األول الذي} وقدمنا إىل ما عملوا { قيمة ألعماهلم مع الشرك قال اهللا تعاىل 

والقسم الثالث الذي بينا أنه مباح ليس للمرء وال عليه فهذا الذي ال يعبأ به شئيا فإنه قد فسر ذلك بقوله وهو ما 
ميحو اهللا ما يشاء ويثبت { ليس فيه جزاء خري وال شر وذكر يف الكتاب عن ابن عباس رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل 

يوان األشقياء واإلثبات يف ديوان السعداء وحمو بعض األمساء من ديوان السعداء أن املراد حمو بعض األمساء من د} 
واألثبات يف ديوان األشقياء وأهل التفسري رمحهم اهللا إمنا يروون هذا عن ابن مسعود رضي اهللا عنه كان يقول يف 

وأثبتها يف ديوان السعداء فإنك دعائه اللهم إن كنت قد كتبت أمساءنا يف ديوان األشقياء فاحمها من ديوان األشقياء 
اآلية فأما ابن عباس رضي اهللا عنهما فالرواية الظاهرة } ميحو اهللا ما يشاء ويثبت { قلت يف كتابك وقولك احلق 

عنه أن احملو واإلثبات يف كل شئ ال يف السعادة والشقاوة واحلياة واملوت ومن الفقهاء رمحهم اهللا من أخذ بالرواية 
إنا نرى الكافر يسلم واملسلم يرتد والصحيح ميرض واملريض يربأ فكذا نقول جيوز أن يشقى السعيد األوىل فقالوا 

} { ويفعل اهللا ما يشاء } { هللا األمر من قبل ومن بعد { ويسعد الشقي من غري أن يتغري علم اهللا يف كل أحد و 
ثرهم على أن الصحيح الرواية الثانية عن وأك} فمنهم شقي وسعيد { وعلى ذلك محلوا قوله تعاىل } حيكم ما يريد 

ابن عباس رضي اهللا عنهما فإنه أقرب إىل موافقة احلديث املشهور السعيد من سعد يف بطن أمه والشقي من شقي يف 



ميحو ما ال يعبأ به من ديوان العبد مما ليسفيه جزاء خري وال } ميحو اهللا ما يشاء ويثبت { بطن أمه وتأويل قوله تعاىل 
إثبات ما فيه اجلزاء على ما بينا يف حديث عائشة رضي اهللا عنها الدواوين عند اهللا ثالثة وألجله أورد حممد شر و

رمحه اهللا هذا احلديث على إثر ذلك احلديث وقيل املراد حمو املعرفة من قلب البعض وإثباهتا يف قلب البعض فيكون 
أو املراد احملو واإلثبات يف املقسوم لكل عبد من الرزق } يضل من يشاء ويهدي من يشاء { هذا نظري قوله تعاىل 

  والسالمة والبالء واملرض وما أشبه ذلك 
مث روى حديث الصديق رضي اهللا عنه حيث سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أكلة أكلتها معك يف بيت أيب 

املؤمن فشكره إذا وضع الطعام بني يديه أن اهليثم بن التيهان وقد روينا احلديث بتمامه زاد يف آخر احلديث فأما 
يقول بسم اهللا وإذا فرغ يقول احلمد هللا وهذه الزيادة مل يذكرها أهل احلديث يف كتبهم وحممد رمحه اهللا موثوق به 
فيما يروي وحيتمل أن يكون هذا كالم حممد رمحه اهللا ذكره بعد رواية احلديث وقد روي يف معىن هذا عن رسول 

 عليه وسلم أنه قال إذا وضع الطعام بني يدي املؤمن فقال بسم اهللا وإذا فرغ قال احلمد هللا حتاتت اهللا صلى اهللا
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كما حتات ورق الشجر وقال صلى اهللا عليه وسلم احلمد هللا عن كل نعمة وقال 

حلمد هللا كان ما أويت به خريا مما أويت وهو صلى اهللا عليه وسلم لو جعلت الدنيا كلها لقمة فابتلعها مؤمن فقال ا
وذكر اهللا أعلى وأطيب يف } قل متاع الدنيا قليل { كذلك فإن اهللا تعاىل وصف الدنيا بالقلة واحلقارة قاالهللا تعاىل 

  قوله احلمد هللا ذكر اهللا تعاىل بطريق التعظيم والشكر فيكون خريا من مجيع الدنيا 
رير يف غري حالة احلرب وهذه املسألة ليست من مسائل هذا الكتاب فإنه صنف هذا مث قال ويكره للرجال لبس احل

الكتاب يف الزهد على ما حكي أنه ملا فرغ من تصنيف الكتب قيل له أال تصنف يف الورع والزهد شيئا فقال 
له أنه قيل  صنفت كتاب البيوع مث أخذ يف تصنيف هذا الكتاب فاعترض له داء فجف دماغه ومل يتم مراده فيحكى

له فهرس لنا ما كنت تريد أن تصنفه ففهرس هلم ألف باب كان يريد أن يصنف يف الزهد والورع وهلذا قال بعض 
املتأخرين رمحهم اهللا موت حممد رمحه اهللا واشتغال أيب يوسف رمحه اهللا بالقضاء رمحة على أصحاب أيب حنيفة رمحه 

ني وهذا الكتاب أول ما صنف يف الزهد والورع فذكر يف آخره بعض اهللا فإنه لوال ذلك لصنفوا ما أتعب املقتبس
املسائل اليت تليق بذلك من مسألة لبس احلرير واألصل فيه ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج ذات يوم 

ب والذهب بيمينه واحلرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أميت حلألثها ولبس احلرير يف غري حالة احلر
مكروه ويف حالة احلرب كذلك يف قول أيب حنيفة رمحه اهللا ويف قوهلما إذا كان ثخينا يدفع مبثله السالح فال بأس 

بلبسه يف حالة احلرب وما يكون سداه غري حرير أو حلمته غري حرير فال بأس بلبسه يف غري حالة احلرب حنو القتال 
   وما أشبه ذلك وقد تقدم بيان هذه الفصول يف الكتب

قال وال بأس بأن يتخذ الرجل يف بيته سريرا من ذهب وفضة وعليه الفرش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غري 
أن يقعد أو ينام عليه فإن ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم أمجعني روي أن احلسن 

حسب ما اختلف فيه الرواة زينت بيته بالفرش من واحلسني رضي اهللا عنهما من تزوج بينهما بشاه باتو على 
الديباج واألواين املتخذة من الذهب والفضة فدخل عليه بعض من بقي من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ورضي اهللا عنهم فقال ما هذا يف بيتك يابن رسول اهللا فقال هذه إمرأة تزوجتها فأتت مبثل هذه األشياء ومل 
من ذلك وعن حممد بن احلنفية رمحه اهللا أنه زين داره مبثل هذا فعاتبه يف ذلك بعض الصحابة رضي أستحسن منعها 

اهللا عنهم فقال إمنا أجتمل للناس هبذا ولست أستعمله وإمنا أفعلذلك لكيال يشتغل قلب أحد يب وال ينظر إيل بغري 
أس وإن كان االكتفاء مبا دونه أفضل ويدخل هذا يف مجيل فعرفنا أنه هبذا إذا اختذه املرء على هذا القصد مل يكن به ب



اآلية والذي قال ال يقعد عليه وال ينام قول حممد رمحه اهللا أيضا فأما على قول } قل من حرم زينة { معىن قوله تعاىل 
ا جيلس وينام أيب حنيفة رمحه اهللا فال بأس باجللوس والنوم عليه وإمنا املكروه اللبس وامللبوس يصري تبعا لالبس فأما م

  عليه فال يصري تبعا له فال بأس به 
قال وال بأس بأن ينقش املسجد باجلص والساج وماء الذهب قال رضي اهللا عنه وكان شيخنا اإلمام رمحه اهللا يقول 

حتت اللفظ إشارة إىل أنه ال يثاب على ذلك فإنه قال ال بأس وهذا اللفظ لدفع احلرج ال إلجياب الثواب معناه 
أن ينجو من هذا رأسا برأس وهو املذهب عند الفقهاء رمحهم اهللا وأصحاب الظواهر يكرهون ذلك ويؤمثون يكفيه 

من فعله قالوا ألن فيه خمالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما اختار من الطريقة فإنه ملا قيل له أال هندم مسجدك 
ى وكان سقف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه مث نبنيه فقال ال عرش كعرش موسى أو قال عريش كعريش موس

وسلم من جريد وكان يكف إذا مطروا حىت كانوا يسجدون يف املاء والطني وعنعلي رضي اهللا عنه أنه مر مبسجد 
مزين مزخرف فجعل يقول ملن هذه البيعة وإمنا قال ذلك لكراهيته هذا الصنيع يف املساجد وملا بعث الوليد بن 

ف دينار ليزين هبا مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمر هبا على عمر بن عبدالعزيز رمحه عبدامللك أربعني أل
اهللا تعاىل فقال املساكني أحوج إىل هذا املال من األساطني واألصل فيه ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  خاوية من اإلميان أنه قال من أشراط الساعة أن تزخرف املساجد وتعلى املنارات وقلوهبم 
ولكنا نقول ال بأس بذلك ملا فيه من تكثري اجلماعة وحتريض الناس على االعتكاف يف املسجد واجللوس فيه النتظار 

الصالة ويف كل ذلك قربة وطاعة واألعمال بالنيات مث الدليل على أنه ال بأس بذلك ما روي أن أول من بىن 
مته سليمان عليه السالم بعده وزينه حىت نصب على القبة الكربيت األمحر مسجد بيت املقدس داود عليه السالم مث أ

وكان أعز وأنفس شيء وجد يف ذلك الوقت فكان يضئ من ميل وكن الغزاالت يغزلن بضوئها بالليايل من مسافة 
سلم وعمر ميل والعباس بن عبد املطلب رضى اهللا عنه أول من زين املسجد احلرام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و

بن اخلطاب زين مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموزاد فيه وكذلك عثمان رضي اهللا عنه بعده بىن املسجد 
مباله وزاد فيه وبالغ يف تزيينه فدل أن ذلك ال بأس به وإن تأويل ما روي خبالف هذا ما أشار إليه يف آخر احلديث 

ال يداومون على إقامة الصالة فيها باجلماعة أو املراد التزيني مبا ليس وقلوهبم خاوية من اإلميان أي يزينون املساجد و
بطيب من األموال أو على قصد الرياء والسمعة فعلى ذلك حيمل ليكون مجعا بني اآلثار وهذ كله إذا فعل املرء هذا 

املسجد ما يكون فيه  مبال نفسه مما اكتسبه من حلة فأما إذا فعله مبال املسجد فهو آمث يف ذلك وإمنا يفعل مبال
إحكام البناء فأما التزين فليس من إحكام البناء يف شيء حىت قال مشاخينا رمحهم اهللا للمتويل أن جيصص احلائط مبال 
املسجد وليس له أن ينقش اجلص مبال املسجد ولو فعله كان ضامنا ألن يف التجصيص إحكام البناء ويف النقش بعد 

  امه فيضمن املتويل ما ينفق على ذلك من مال املسجد التجصيص توهني البناء ال إحك
قال أال ترى الرجل قد يبين لنفسه دارا وينقش سقفها مباء الذهب فاال يكون آمثا يف ذلك يريد به أنه فيما ينفق على 

ن يصرف داره للتزيني يقصد به منفعة نفسه خاصة وفيما ينفق على املسجد للتزيني منفعته ومنفعة غريه فإذا جاز له أ
ماله إىل منفعة نفسه هبذا الطريق فإلن جيوز صرفه إىل منفعته ومنفعة غريه كان أوىل وقد أمرنا يف املساجد بالتعظيم 

وال شك أن معىن التعظيم يزداد بالتزيني يف قلوب بعض الناس من العوام فيمكن أن يقال هبذا الطريق يؤجر على ما 
يه وسلم قال يثاب املؤمن على إنفاق ماله يف كل شئ إال يف البنيان زاد يف فعله ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عل

  بعض الروايات ما خال املساجد فإن ثبتت هذه الزيادة فهو دليلعلى أنه يثاب فيما ينفق يف بناء املساجد وتزيينها 
ل اهللا صلى اهللا عليه وعلى هذا أمر اللباس فال بأس للرجل أن يتجمل بلبس أحسن الثياب وأجودها فقد كان لرسو



وسلم جبة فنك عملها من احلرير فكان يلبسها يف األعياد والوفود إال أن األوىل أن يكتفي مبا دون ذلك يف املعتاد 
  من لبسه على ما روي أن ثوب مهنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان كأنه ثوب دهان 

ليه وسلم مع كل ما كان عنده من احلرائر تسرى حىت وكذلك ال بأس بأن يتسرى جبارية حسنة فإنه صلى اهللا ع
استولد مارية أم ابراهيم رضي اهللا عنهما وعلي رضي اهللا عنه مع كل ما كان عنده من احلرائر كان يتسرى حىت 

 قل من حرم زينة اهللا{ استولد أم حممد بن احلنيفية رضي اهللا عنه فعرفنا أنه ال بأس بذلك واألصل يف هذا قوله تعاىل 
  اآلية } 

وقال لو أن الناس قنعوا مبا دون ذلك وعمدوا إىل الفضول فقدموها آلخرهتم كان خريا هلم واألصل فيه حديث أيب 
ذر رضي اهللا عنه فإنه كان يتشبث بأستار الكعبة يف أيام املوسم وينادي بأعلى صوته أال من قد عرفين فقد عرفين 

صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن أحدكم إذا أراد سفرا ومن مل يعرفين فأما أبو ذر جندب بن جنادة 
استعد لسفره فما لكم ال تستعدون لسفر اآلخرة وأنتم تستيقنون أنه البد لكم منه أال ومنأراد سفرا يف الدنيا فإن 
  خرة بدا له أن يرجع ميكنه وإذا طلب القرض وجد وإن استوهب رمبا يوهب له وال يوجد شئ من ذلك يف سفر اآل

وسئل حيىي بن معاذ رضي اهللا عنه ما لنا نتيقن باملوت وال حنبه فقال إنكم أحببتم الدنيا فكرهتم أن جتعلوها خلفكم 
ولو قدمتم حمبوبكم ألحببتم اللحوق به فعرفنا أن األفضل أن يكتفى من الدنيا مبا ال بد له منه ويقدم آلخرته ما هو 

  إستمتع بشيء من ذلك يف الدنيا بعدما إكتسبه من حلة مل يكن به بأس زيادة على ذلك مما إكتسبه ولكنه لو 
والقول بتأثيم من ينفق على نفسه وعياله مما اكتسبه من حلة وأدى حق اهللا تعاىل منه غري سديد إال أن أفضل الطرق 

صلى اهللا عليه وسلم فإنه طرق املرسلني عليهم السالم وقد بينا أهنم اكتفوا من الدنيا مبا البد هلم منه خصوصا نبينا 
ملا عرض له مفاتيح خزائن األرض ردها وقال أكون عبدا نبيا أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت صربت وإذا 

شبعت شكرت ولكنه مع هذا يف بعض األوقات قد كان يتناول بعض الطيبات حىت روي أنه قال يوما ليت لنا خبز 
رضي اهللا عنه وجاء به يف قصعة فقيل إنه مل يتناول من ذلك  بر قد لبق بسمن وعسل فنأكله فصنعذلك عثمان

واألصح أنه تناول بعضه مث أمر بالتصدق مبا بقي منه وقد أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جدي مسني مشوي 
وي قال فأكل منه مع أصحابه رضي اهللا عنهم وقد تناول ما أيت به من الشاة املسمومة حني قدم بني يديه احلمل املش

لبعضهم ناولين الذراع فبهذه اآلثار تبني أنه كان يتناول يف بعض األوقات لبيان أن ذلك ال بأس به وكان يكتفي مبا 
دون ذلك يف عامة األوقات لبيان أن ذلك أفضل على ما روي أن عائشة رضي اهللا عنها كانت تبكي رسول اهللا 

مل يشبع من خبز الشعري فصار احلاصل أن االقتصار على أدىن ما صلى اهللا عليه وسلم وتقول يامن مل يلبس احلرير و
يكفيه عزمية وما زاد على ذلك من التنعم والنيل من اللذات رخصة وقال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا حيب أن يؤتى 

ة الصعبة برخصه كما حيب أن يؤتى بعزائمه وقال صلى اهللا عليه وسلم بعثت باحلنيفية السمحة ومل أبعث بالرهباني
فعرفنا أنه إن ترخص باإلصابة من التنعم فليس ألحد أن يؤمثه يف ذلك وإن ذم نفسه وكسر شهوته فذلك أفضل له 

ويكون من الذين يدخلون اجلنة بغري حساب على ما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا وعدين أن 
من هم يا رسول اهللا قال هم الذين ال يسترقون وال يتطريون وال يدخل سبعني ألفا من أميت اجلنة بغري حساب فقيل 

يكتوون وعلى رهبم يتوكلونويف رواية مث زاد يل معهم سبعني ألف ويف رواية مث أضعف يل مع الفريق األول واآلخر 
يسأل عن  سبعني ألفا ويف احلديث املعروف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت

أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أباله وعن ماله من أين اكتسبه وإىل أي حمل صرفه فإذا صرف املال إىل ما 
  فيه ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل كان احلساب يف السؤال أهون عليه منه إذا صرفه إىل شهوات بدنه 



على ذلك أشياء منها التحرز عن إرتكاب الفواحش ما قال والذي على املرء أن يتمسك به من اخلصال اليت حيمد 
ظهر منها وما بطن ومنها احملافظة على أداء الفرائض واملداومة على ذلك يف أوقاهتا ومنها التحرزعن السحت 

وإكتساب املال يف غري حلة ومنها التحرز عن ظلم كل أحد من مسلم أو معاهد فأما فيما وراء ذلك فقد وسع اهللا 
  مر علينا فال نضيقه على أنفسنا وال على أحد من املؤمنني تعاىل األ

قال حممد بن مساعة رمحه اهللا قال حممد رمحه اهللا وهذا الذي ثبت يف هذا الكتاب قول عمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وغريهم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم أمجعني وهو مذهب أيب حنيفة وأيب يوسف 

ومن بعدهم من الفقهاء رمحهم اهللا وبذلك كله نأخذ واهللا أعلم بالصواب واحلمد هللا وحده وصلى اهللا تعاىل وزفر 
  على سيدنا حممد وآله وصحبه وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  مت كتاب الكسب حملمد بن حسن الشيباين
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