
 
 
 

 

اجلانب السليب لإلسراف والتبذير 

وتوجيه القرآن الكريم يف عالجه 

 )حفالت خترج طالب اجلامعات أمنوذجًا(

 

 م.د. جنان قاسم حممد

 وزارة الرتبية / مديرية تربية بغداد الكرخ األوىل

 

The negative aspect of excessiveness and wastfulness 

and AL.Quran AL-kareem in its treat ( Graduation of 

students university from ) 

Dr.jinan Qasim Mohammed 

 

- Ministry of Education 

- Baghdad Education Directorate 

- AL- karkh 1 

- jinanalshmare@yahoo.com 

  



   

         

 عالجهاجلانب السليب لإلسراف والتبذير وتوجيه القرآن الكريم يف     

  

  

 ملخص
الحمد هلل والصالة والسالم على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصححاهه الرحر الممحامين، ومحن محبإحس ه  سحا        

لححى أ لححام ه عإلححى مححلم الححدمن أمححا هإححد ل المححرآ  الاححريس  أححاه ل المإبححن، أننلححه لملححل  يمانححا  ومبمانححا  للإححالمين، واححد ا أححل  المححرآ  الاححريس  حح  آ امحح
واحلانين، لأاححل  عححريإي الحدمن، والمرماححن ايسححام الحح ا ممحلم علمححه الإميححدة الصحححمحي،  محا ا أححل  علححى الإبححر والإ حا ، والأحح   سححأخل  منحححا 
المنحج الصحمح، لملل  المسار ال ا  سلاه النام     مامحس، وأسلله معمشأحس، ولس  مأصر المرآ  الاريس علحى للحف  حسحب، يحت ا أحل   حت 

محن علمححاأل ايمحي، لمللنححلا نبراسحا  للإلححس،  ا أحا  إلمححه النحام،   عححاه علحى  ححت مسحا جمحس، ومححا عالحو هححه عمحللحس، وأ اححارهس  لح ا سححخر ل  محا
 س محنفبحثلا    آ امه، ومديروا مإانمه، واسأنبطلا اي لام، وبحثلا     ت ما  حأا  إلى محليت وملضمح مإأمدمن علحى محا ورف  ح  المحرآ  الاحري

مفصححيت ومعمححاع، وعلححى مححا عححاأل  حح  السححني النبليححي الشححريفي مححن أاححلاع وبمححا ، وعلححى مححا ورف  حح  اي،ححر مححن أاححلاع الصحححاهي رضحح  ل عححنحس، 
 والأاهإين ر محس لل

Abstract 

All Praise is to Almighty Allah and peace be upon the master of creation, our Prophet Muhammad, his 

good Household and Companions. 

The Glorious Quran contains Miracles, revealed to be a statement and a manifestation of the world. 

The Glorious Quran embraces in the body of its ayas the provisions and laws to be the law of religion and 

based on the basis of the correct doctrine. It contains the lessons and sermons, 

In order to be the path that people take in their lives and their way of life, and not only the Glorious 

Quran, but also contained all that people needed, and the Glorious Quran answered all their questions and 

what their minds and thoughts were. So God ridiculed the scholars of the nation to be a proof of knowledge. 

, And discussed the ayas, and the meaning of the meanings, and devised judgments, and discussed 

everything that needs analysis and clarification based on what is stated in the Glorious Quran of detail and 

total, and what came in the Sunnah of the Prophet's words and statement, and what is mentioned in the 

impact of the words of Sahaba Allah is from them, and the followers are God's mercy. 

 املقدمة
ه الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاهه ومن مبإحس وسار على نحبحس إلى ملم الدمن أما هإد لللمعمش ايمس والشإل 

إلسالم  ضمن مبأمإا  من س نفسحا و ق مإامر مرمبطي هالإافا ، والأماليد،  ضال  عن اللازع الدمن  ال ا نش   علمه، والمبأمع الإرب  ا
ايمي،  مفاف  سببا      مال   البماعي  أو  الفرف،  طريق  عن  لحا  مأإرض  اد  مشلال   من  المبأمع  واد  إان   اللااع،  ه ا  عن  يبإيد  لمس 
واصايأحا ه ضرار  اف ي، ومن ملف المشلال  اإلسراف والأب مر ال ا  إان  منه الاثير من المبأمإا  هسبب  مدا  اللع  الدمن ، وايممي 

النام، والأ  لحا علااب وخممي على السللك الإام  ي َّ البحت من أع س ايسباه المؤف ي إلى اإلسراف والأب مر، والبإد عن  المنأ شرة يين 
أ  مدرك المسلس أ  اإلسراف وما    مإناه من الأب مر  شلال  مإا    هسنأهلوينبر   المنحج المليس ال ا  رضه ل مإالى، وبينه النب  محمد  

الإام   السللك  للف     فمنحس، يهممي  ه ملر  النام  لأفقمه  السإ   ل ا  بب  ونفسمي خطيرة   اعأماعمي  ه مراض  اإلسالممي  ايمي  على  خطرا  
رف إجَّ مشللي عالبحا الدمن، ووضع لحا الحللع،   ومإر ي النام يحا ومطبممحا على اللعه السلمس  سحس إسحاما   إَّاج   والخاص، وما مشللي اإلسَّ

على الأفمه    الدمنل  سراف ال ا  مع من اي راف عالعه هسمط       الأخل  من ظاهرة اإلسراف هلا ي أنلاعه، وأعلاله  ل ا  ث النب   
بممحا على الفرف سلاأل  ا  طفال ، أو امرأة، أو رعال ، أما اإلسراف وللف هامخال الطرق الشرعمي والألعيحا  السلممي و ق الاأاه، والسني ومط

البماع ،  مد اخألطو مإامره هسبب ضإف اللع  الدمن ، وسلأل الأخطمط مما أف  إلى  دوث مباوزا  خطيرة هانو أ،ارها    صلر عأى  
يح الملسلم  البماع  ما نطر ه    ملضلع هحثنا  والأب مرلومن صلر اإلسراف  المرآ     لإلسراف  والأب مر وملعمه  السلب  لإلسراف  )البانب 

أملر    –الاريس    عالعه   والأب مر     اإلسراف  إلى  آ ا   ثيرة مشير  الاريس  المرآ   أنمللعا (لواد ورف     البامإا    فال  مخر  طاله 
  ،نما البحث  ل ا اسمو البحث إلى  كثيرة، لاننا نمأصر على هإضحا، والأ  منطبق على وااع المبأمع ومال     ممام مع ما نطر ه  

اللري واجصطالحل  –المبحث ايوع  مبا ث وه : الثان   مفحلم اإلسراف والأب مر     المبحث اإلسراف والأب مر    المرآ  الاريسل  –المبحث 
ل  –الثالث   والأب مر  اإلسراف  من  مفاصيتنمال   للبما   الألضمحمي  الرسلم  من  مبملعي  البحث  مضمن  واد  الأل يق   ه ا  ل  الدراسيلومن 

 نبأدألللللللللللللل 
 املبحث األول مفهوم اإلسراف والتبذير يف اللغة واالصطالح
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 تعريف اإلسراف لغًة واصطالحًا -املطلب األول
َرف واإِلْسَراُف: ُمباوزُة الَمْصِد، وَأْسَرَف ِ   َماِلِه: َعِبَت ِمْن من  اإلسراف لري : سرف:       َل السَّ ُه، َ ححُ َرُف الَِّ ا َنَحى َّللاَُّ َعنحْ َغْيِر َاْصٍد، وَأما السَّ

ِي َّللاَِّ  ِر َطاعحَ َق  ححِ  َغيححْ ا ُأْنفححِ ِي: الأبحح مُر  محَ راُف  حِ  النََّفمححَ اَ  َأو َ ِثيححر ال واإِلسححْ ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  :اححاع مإححالى، َالححِيال   ححَ

ِرُ لا: واللححه (1)  ژی  جئ  حئ      ْس ُ سححْ َل  لححَ ت  َأكلححه، َوِايححَت: هححُ ا َج َ حححِ راُف َأكححت مححَ ِرُ لا، اإِلسححْ ُه َوَج ُمسححْ ِإِه ، َوَاْللححُ ِر َمْلضححِ ُإله  ححِ  َغيححْ ْس  ضححَ :َأا لححَ
َرُف: ضحِ و ، ُمباوزُة اْلَمْصِد ِ   اَيكت ِممَّا َأ لَّه َّللاَُّ  قِر َّللاَِّل والسحَّ ْن  حَ ِه عحَ ر هحِ ا ُاصحِر اوَزة ، و  (2) دَّ المصحداإِلسراُف محَ َل ُمبحَ لأل هحُ َراف  حِ  اْللضحُ سحْ اإْلِ

ْرِع ر ِفمِه من إكثار الَماأل َراف َوَج مخيلحي  ،اْلَحد الشَّ ر  ا َو حِ  غيحر ِإسحْ ا لحس  لحن سحَ َراف الرلحل و َأو ِزَياَفة اْلَحد ِ   المرسحلع َوَاللحه  حِ  اللبحَام محَ سحْ اإْلِ
ْ أل فل(3)  حححِ  الشحححَّ دَّ لحححَ ا  حححُ اوز محححَ َرف: مبحححَ َرف: اإلغفحححاع ،والسحححَّ إه ، والسحححَّ ْ أل: وضحححُإه  حححِ  غيحححر َمْلضحححِ َرف اْلَخطحححَ   ومخطحححاأُل الشحححَّ َرف: و  ،والسحححَّ السحححَّ

ْرَ ٍي و(4)اْلَبْحت ِرُ حا سحر ا، إلا أكلحو  ،واجسراف هل من سرف: اسس ملضع، ويمحاع  ح  المثحت: و هحل أصحنُع محن سحُ ْرَ ُي الشحبرَة َمسحْ َرَ ِو السحُ واحد سحَ
ل  أمحا اإلسحراف اصحطال ا :  ححل  مأحره محن المإنحى اللرحلا ويملحن مإريفحه  (5) وأرض  َسِرَ ي :  ثيرة السر ي  ،وراحا، وسر و الشبرُة  ح  َمْسُروَ ي  

 عنه ما أنفق    ايت را هالاممي ومارة هالامفمي، ولح ا ه نه إنفاق الماع الاثير    الررض الخسمس، واد  ماع مارة اعأبا
 ل(6) اإلسراف اإلهإاف    مباوزة الحد، و غير طاعي سرف وم  ات 

 تعريف التبذير لغًة واصطالحًا -املطلب الثاني
ْ را   َرف، اححاع ل مإححالَى:  الأبحح مر لرححي : يححَ رر يححَ   ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ژ  والأبحح مر: إ سححاُف المححاع ومنفااححه  حح  السححَّ

َط مححَده  حح  إنفااححه  أححى ج مبمحح  منححه مححا  مأامححُه، واعأبححاُره همللححه مإححالى:  ،(7) ٿ    ژ وايححت: الأبحح مر إنفححاق المححاع  حح  المإاصحح ، وايححت: هححل أ  َمبسححُ

َن ل (9) َنَنع   :ويماع: طإام  ثيُر الُب ارة أا  ثير النََّنع، وهل طإام َيِ ر  أا،  (8)   ژٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ِ ا َج والبحَ مُر محِ اِم: الحَّ النحَّ
ر   ُأُس سححِ : مححُ  ُع اَيسححراَر َوَج َ اححْ ِ مر  ُ ور  وبححَ ُه، وبححَ رَُّه، ورعححت  َييححْ اَرة : ُمبححَ ِرُر َمالححَ َف سححِ َأِطمُع َأ  ُ ْمسححِ ُبرٍ َ سححْ ُبلٍر وصححُ ِت صححَ ُ ر  ِمثححْ ُع يححُ ِ ا ، و ا، َواْلَبمححْ ِ ُر: الححَّ البححَ

رَّ َوُيْ ِحُر َما َ ْسَمُإهُ  ُ رِ ُ ْفِش  السِر لا هالَمسحاممح البحُ ِدمِث َعلحِ رٍ  ،، َوَاْد َيُ َر َي اَرة ل َوِ   اْلَحِدمِث: َلْمسحُ لا هالمحَ اممع  َو حِ   حَ َفِي اَيولمحاأل: َلْمسحُ ،  حِ  صحِ
ُ ورٍ  ُع يححَ ْ ِر  َعمححْ َ ُر الحبححُلُه َأا ،البححُ ا ُمبححْ اِم َ مححَ ْيَن النححَّ اَلَم يححَ َ ْرُ  اْلاححَ اُع: يححَ هُ َأ شححيأه َوَ رَّ  :ُ مححَ لأمححا مإريححت الأبحح مر اصححطال ا :   نححه  مأححره مححن (10) ْاأححَ

 الأإريت اللرلا ويملن مإريفه ه نحه مفريحق المحاع علحى وعحه اإلسحراف، وأصحله إلمحاأل البح ر  اسحأإير لاحت مضحمع لمالحه،  أبح مر البح ر مضحيمع  ح 
 ل (11) ينه ج  إرف مآع ما ملقمه ،ال اهر

 اإلسراف والتبذيرالفرق بني  -املطلب الثالث
وبعبارة أخر : اإلسراف: مباوز الحد    صرف المحاع، والأبح مر: ، الأب مر: إنفاق الماع فمما ج منبر  ، واإلسراف: صر ه زيافة على ما منبر 

 ل  (13) ژی  جئ  حئ  مئ           ىئ  ىئ    ىئ  ی    ییژ  ول ا ااع مإالى: ،(12) إمال ه    غير ملضإه، هل أع س من اإلسراف،
وصف الم للط هاإلسراف للضحإحس البح ر  ايت: ولمس اإلسراف مأإلما هالماع  مط، يت هلت عئ وضع    غير ملضإه الالئق ههل وأ  ل 

همللحححه ووصحححف  رعحححل  هاإلسحححراف (14) ژۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ     ژ   ححح  غيحححر المححححرث،  محححاع مإحححالى:
 ويسأفاف  من هإض اإلخبار أ  اإلسراف على ضربين:  رام، وملروهل(15)  ژۀ  ۀہ  ہ             ہ  ہ  ھ  ھ ژ  مإالى:

 فاألول: مثل إتالف مال ونحوه فيما فوق المتعارف.
، و  .(16) والثاني: إتالف شيء ذي نفع بال غرض قِر ي، الأَّْبِ مُر َمَباِوز  ِ   َمْلِضِع الححَ محَّ ت  هالَاْمِفمحَّي وملااِإححا، واإِلسحراُف َمبحاوز   حِ  الَامِر َل َعححْ َوهحُ

خالصي الملع: إ  الإالاي يين اإلسراف والأب مر عالاي عملم وخصلص،  اإلسحراف عحام  ح   حت عح أل، أمحا ل (17)و  َوُهَل َعْحت  هَممافمِر الُحُملقِ 
 ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ژ الأب مر   غلبه  لحل   ح  المحاع، يحدليت أ  الأبح مر ورف محرة وا حدة  ح  اللحه مإحالى: 

ملضححلعا  مخألفححي، ومنحححا الن ححاة، ومهححدار ايمححلاع، و حح  المأححت وغيرهححا مححن لهخححالف اإلسححراف   نححه ل ححر  حح  ملاضححع مأإححدفة، ومضححمن  (18)
 الملضلعا ل

 اإلسراف والتبذير يف القرآن الكريم املبحث الثاني
 إحالل الطيبات وعدم اإلسراف فيها -املطلب األول
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  ن س المرآ  الاريس  ماة المسلمين من خالع ما ورف    آ امه من الملانين والحلس الأ  مإينحس، ومحدمحس إلى الطريق الصحمح ال ا  بب أ      
ة  من النإس، واد ورف     ه ا الأمليس آ ا   ثير    سلاله     مامحس، وعممع عل نحس،    م كلحس، ومشربحس، و   ملبسحس، وفمما رزاحس ل  

وسبب ننوع اآل ي أ  أهت الباهلمي  ل(19)    ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ ژمنحا الله مإالى:  
لا َ َ َ اُضلا ِمْن ِمن ى َج َ ْصُلُح ِيََ ٍد ِمْنُحْس ِ   ِفمِنِحُس الَِّ ا اْعَأَرُعلا َأْ  َ ُطلَف  ِ  َ،ْلَبْمِه، َ َ م ُحْس َطاَف َأْلَماُهَما َ أَّى َ ْمِضَ  َطَلاَ ُه     َكاُنلا ِإَلا َ ب 

ُأْنِنَلْو ِ   َعْ ِ  الَِّ مَن  ،  (20)   ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ ژ َوَ اَ  َأْمَمى، َ َ ْنَنَع َّللاَُّ مإالى  يحس:
ِحسْ ((21))َااَع اْلَاْلِب   و لالثِرَماهِ   ِيُلْبسِ   وا، َ ُ ِمرُ َ ُطلُ لَ  ِهاْلَبْيِو ُعَراة   ،  : َ اَ  أَْهُت اْلَباِهِلمَِّي َج َ ْ ُكُللَ  ِمَن الطََّإاِم ِإجَّ ُالم ا، َوَج َ ْ ُكُللَ  َفَسم ا ِ   َأ َّاِم َ بِر

ُحْس، َ َماَع اْلُمْسِلُملَ : َ ا َرُسلَع   ِ َنْحُن َأَ ق  ِيَ ِلَف، َ َ ْنَنَع َّللاَُّ َمَإاَلىُ َإ ِرُملَ  ِيَ ِلَف َ بَّ َسَس، َواْعَرُبلا  َوُ ُللا  َّللاَّ :   مصد هه َوُ ُللا،  ل(22)  َأِا اللَّْحَس َوالدَّ
َسَس ال ا امأنإلا من َسِس،   أكله  اللَّْحَس َوالدَّ اللَّْحِس َوالدَّ َلُاْس ِمَن  َأِ تَّ َّللاَُّ  ِيَأْحِريِس َما  ُمْسِرُ لا،  َج ُ ِحب    ينَّه  وج مسر لا ،   أهت الباهلمي َواْعَرُبلا، َوج 
الَِّ مَن  فإلل  للف المصد وممداو ل(23)  اْلُمْسِرِ يَن،  أكله  لق  له  أو   كت مما  حت  أكله  الحاعياإلسراف أ    كت ما ج  حت  وايت لبإض   ،ر 

ااع: ِإنَُّه َج ُ ِحب  ايطباأل: هت وعد  الطب     أاه ل مإالى؟ ااع: نإس اد عمع ل الطب  له    ه ه اآل ي َوُ ُللا َواْعَرُبلا َوج ُمْسِرُ لا ،س  
  اإلسراف ما اصر  هه عن  ق ل ، وعلمه  (24)    مإالىاْلُمْسِرِ يَن أا ج محرملا ما أ ت ل لاس،    َّ المحرم ما أ ت ل  المحت ما  رم ل

 أو مدا    مإصمي ل  ،د    طاعي ل لس  لن سر ا ولل أنفمو فرهمالل أنفمو مثت أ ُ ، و    ولس ايمر على الم كت  ل  (25)    ا  إسرا ا
  والمشره    ملضلع اإلسراف، يت عمت النيني الأ  مأنين يحا النام من المالهس،    ر هاجسأفحام اإلناارا هملله مإالى من  رم زيني ل 

عن ما مأبمت هه الأ  أخر  لعبافه من الثماه، والأ   لل  مصدرها النبا   المطن والاأا ، أو مصدرها الحيل   الحرير والصلف،  ضال   
أنإس ل   الأ   الطيبا   المإاف  والبللف، و ت ه ه  الدروع، ومصدرها  الحلس وا د وهل اإلها ي     اإلنسا  من  النام      (26)   يحا على 

 حلى أ ر الرعيد  ا     ، ومن اللطائفاين عبام رضى ل عنه:  ت ما عئو والبس ما عئو ما أخط مف خصلأا : سرف ومخيلي  لااع  (27)
والإلس علما ، علس اييدا  وعلس ايف ا ،    ،له طبيب نصران    الق،  ماع لإلى ين الحسين ين وااد: لمس     أاهلس من علس الطب ع أل

ااع: وما ه ؟ ااع: الله مإالى َوُ ُللا َواْعَرُبلا َوج ُمْسِرُ لا  ماع النصران : وج مؤ،ر   ، له    نصف آ ي من  أاهه   ماع له: اد عمع ل الطب
 ل (28)  من رسللاس ع أل    الطب؟  ماع: اد عمع رسللنا صلى ل علمه وسلس الطب    ألفاظ  سيرة

 :: من اآل ي نسأطمع الخرو  هإدة أملر منحاوخالصة القول
 من النإسل إ  الدمن اإلسالم  اد أهاح للمسلس الأمأع هما أعطاه ل  -1
 أ  ج  سرف اإلنسا     الم كت أو المشره، أو المبلس، وج مأباوز الحد    للفل -2
    اإلسراف المأباوز الحد له أضرار على اإلنسا  من النا مي الصحميل -3
 إمباع الحدا المحمدا  فمه نباة المسلسل -4

 التصرف يف األموال بني اإلسراف واإلنفاق -املطلب الثاني
ملايأحا لعبافه من غير     ث المرآ  الاريس من خالع آ امه الفرف المسلس إلى  مفمي الأإامت والأصرف    إنفاق  ايملاع الأ  منححا ل  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  ژ إسراف وج مب مر    الله مإالى:  

وعام    ،  الخطاه خاص هالنب  محمد  (30)    ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ ل   الله مإالى:  (29)    ژحئ  مئ       
عبافه هصلي اراها  أنفسحس وأر امحس من ِاَبت آهائحس وأمحامحس، ل  وصمي ل  ، أا إنحا  يمأه والمراف هحلمه عممع من لنمأه   رائض ل  

ا على صلي أنسايحس فو     ل     َّ ي ه عبافه على يرر اآلهاأل وايمَّحا ،  اللاعب أ   لل  للف َ ض  ، أنساه غيرهسَعمَّب للف عميب َ ضر
ال لَّي    مراف هه،    (31)   ژ ۆئ ژوالله   المنمطع هه،  (32)  ژۆئ  ۈئ   ژ، ومإنى الله  الحاعيو من أهت  أما رأا   ل(33)    إن : المسا ر 

وصى هرير اللالدمن من ايااره هإد الألصمي يحما، وأ  مؤملا  محس: و محس إلا  انلا محارم  اييلين   (َوآِ  َلا اْلُمْربى َ مَّهُ الفمحاأل    الله: )
وم   ، ج مر  النفمي إج على الللد واللالدمن  حسب ، وعند هإض الفمحاألوالللد، و مراأل عاعنين عن الاسب، و ا  الرعت ملسرا : أ  منفق عليحس

ة والنيارة و سن المإاعرة والمؤالفي على السراأل والضراأل والمإاضدة ونحل كانلا مماسير، أو لس  للنلا محا رم:   يناأل الإسر،  حمحس صلأحس هالملفر
ِبيِت  إنى وآ  هؤجأل  محس من الن اةل وه ا فليت على أ  المراف هما مؤمى لو  المراهي من الحق: هل  مإحدهس هالماع   للف َواْلِمْسِليَن َواْيَن السَّ
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، والمراف ايمي، وألحق    ه ه اآل ي ما مأإين له  اآل ي وصمي للنام  لحس هصلي ارايأحس، خلطب ي لف النب   أما رأا عمحلر الإلماأل:    ل(34)
 الج :   الأب مر ، (36)  ژۈئ  ېئ  ېئ   ژل أما الله مإالى:  (35) من صلي الر س وسد الخلي والملاساة عند الحاعي هالماع والمإلني هلت وعه

ا     غير  ق،  ا  مب ِررا  و : أنه ِإنفاق الماع    غير  ق،  أحدهما  ، ما  ا  مب ِررا ، وأنفق ُمدر الأب مر: النفمي     ،لل أنفق الرعت ماله  لَّه     قٍر
مإي،   مر ل عنر وعتر  هالنفمي    وعححا فمما  مرِره       غير طاعي ل، و انو الباهلمي منحر اإِليت ومب ِرر ايملاع مطلب ي لف الفخر والسر

 منهل 
َوج ُمَب ِرْر والمراف من الله  ل(37)عا د لحا    المسرف  فلر للنِرإسفملل     ،المب ِرر: هل الُمسرف الُمفسد الإائثو : أنه اإِلسراف المألِف للماع،  الثاني
واد أنفق هإضحس نفمي       ،لل أنفق مدا     هاطت  ا  مب مرا     ميت:الأب مر مفريق الماع    غير الحت والمحت     ،وج مسرف إسرا ا  :  ، أاَمْبِ مر ا

 يراف  ، (38) ژىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ   ماع ج سرف    الخير   ،ج خير    السرف ،خير   كثر  ماع له صا به
وأصداا هس ينحس   أ  المب رين  انلا إخلا  الشماطين  فملل  المصد من الشمطا     إج    أمثالحس    الشرارة وه  غا ي الم مي ينه ج عر  هالملع

لفمد رزق من    عن اجنفاق،وم  أعرضو    س،إج إلى مثت  إلح    ج مدعل   ينحس  لا طمإلنحس فمما   مرونحس هه من اإلسراف   ما منبر  أ   طاع
:    اآل ي ملعمه إلح  لإملمي من مس اإلنفاق    الماع، وملعمه اللعه الصحمحي  وخالصة القولل  (39)   عل أ   فأح لف  رفهس رفا  عميال  ربف مر 

ن  هما  ضمن الألاز  يين المبأمع من النا مي الماف ي من عحي، وعدم اإلسراف والأب مر من عحي أخر ،  فمه مربمي للفرف والمبأمع،  ضال  ع 
 للف،   نه مأرمب علمه زيافة ايلفي والمحبي يين ايهت وايااره، وبين النام عممإا ل 

 مناذج من اإلسراف والتبذير املبحث الثالث
 اإلسراف يف واقع اجملتمع اجلامعي  -املطلب األول

 إححان  المبأمححع الإرااحح  مححن مشححلال   ثيححرة ممححس وااإححه، و مامححه هلححت مفاصححلحا ، ومنحححا مشححللي اإلسححراف والأبحح مر الأحح  مإححان  منححه ايسححر    
الإراقمحي علحى  حد سحلاأل  رأمنححا محن خحالع فراسحأنا لملضحلع اإلسححراف والأبح مر  ح  المن حلر المرآنح  أ  نسححلط الضحلأل علحى أ حد علانحب اإلسححراف 

ل ا ممر هه  ئي من المبأمع الإراا ، والمأمثت هطاله البامإحا  الإراقمحيل وبإحد اجاأحراح الح ا أعحار إلمحه أل فل نشح   صحالح الحدمن والأب مر ا
 أسأال مافة الأفسير الملضلع ، ه عراأل فراسي هسمطي عن ملضلع اإلسراف والأب مر ه خ  عيني من طاله البامإي الإراقمي  ح   لمحي اآلفاه ،

لأل على أ د علانحب اإلسحراف والأبح مر، والمأمثحت هحفحال  الأخحر  والأح  ممحام سحنلا همناسحبي الأخحر  محن المر لحي البامعمحيل  وبإحد ومسلمط الض
، لمسم  علحلم المحرآ  للمر لي الراهإياسأحصاع الملا مي من عمافة  لمي اآلفاه هملا مي عمافة  لمي اآلفاه، مس إعراأل اسأبما      لمي اآلفاه  

نا من عالعحالوالبررا  فمي ، مس خالله طرح مبملعي من ايسئلي، لأبيرن المشللي وأسبايحا، ،س نن ر هإد للف إلى الطرق الأ  مملر
 اإلسراف والتبذير يف حفالت التخرج بني املؤيد واملعارض

، إلكمحاع هح ه المسحيرة،  حمح  هفضحله وسحائت من  ضحت ل مإحالى ونإمحه علينحا، أنحه محنَّ علينحا هالدراسحي، وطلحب الإلحس وظمح  لنحا ال حروف المالئمحي
يرة لطلحب الإلحس، الإلس والأإلس والمأمثلي هايملر الماف ي والمإنليي، ومنحا أماكن الدراسي واللسائت والأمنمحا  الحدمثحي المسحاعدة لإملمحي البحد والمثحا

أ   مر يحا الطاله إلكماع فراسحأحس البامعمحي،  محد عحر  الإحافة  ما مل ر لنا لس  لن لمن ابلنا يح ه اإلملانما  الحائليلوخالع مر لي الدراسي ال
علححى إاامححي  فححال  مإححرف هحفححال  الأخححر  لطححاله المرا ححت النحائمححي لخرعحح  البامإححا ، وهححل ممليححد سححنلا  مححلم هححه الطححاله ا أفححاج  همناسححبي 

يححا الطحاله مخألحف عحن طحرق اج أفحاج  الأح   انحو مخرعحس محن البامإحا  واحد لحل    ح  اآلونحي ايخيحرة، إ  طريمحي اج أفحاج  الأح   محلم 
نحو ُممام    السحنلا  الماضحمي، همحا  يححا محن م حاهر اإلسحراف والأبح مر النائحد عحن الححد، أو المفحروض للقمحام يحح ه اج أفحاج  لأمحا الطحاله  ا

حس مححن أعبححر علححى للفلوالمشححللي هنححا لححمس مححلا محس مخألفححي مححن خححالع الحححدمث مإحححس ومنااشححأحس للملضححلع  مححنحس المؤيححد ومححنحس المإححارض ومححن
ولان المشللي الحقمقمحي هح  اإلسحراف والأبح مر،  ح   ، من  ق الطالب أ   فرح ويحأفت يأخرعه،  لس  منع اإلسالم للفالأ  ُممام،     هاج أفاج

لنيافة الصحرف واإلنفحاق، وج ننسحى أ  ل  ايملاع المصرو ي إلاامي ه ه اج أفاج ، لما  يحا من الضرر ال ا ملحق هالطالب وب سرمه، نأمبي
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ    ژ سبحانه ومإالى اد نحانا عن اللالع    اإلسراف والأب مر    الله مإالى:

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  ژ ، واللححححححه مإححححححالى: (40)  ژٺ    

 ل(41)  ژحئ  مئ         
 جدول األسئلة اليت طرحت على طالب املرحلة الرابعة يف كلية اآلداب لقسمي  علوم القرآن واجلغرافية.
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 ضعيف  جيد جيد جدا  ممتاز لألسرة الدخل الشهري 

3 30 19 15 

يغطي   تحصل عليه االسرة الدخل االسري الذي 
 االحتياجات 

   فائض ال يكفي

47 19 1   

غير  الضرورية  يسد الدخل األسري حاجات األسرة  
 الضرورية 

لضرورية  ا
 هاوغير

  

47 6 14   

     ال نعم اك زيادة بالصرف عن حاجة األسرة ن هل ه

19 48     

التي يحصل عليها الطالب من األسرة   المبالغ
 تكفي لسد متطلبات الدراسة 

     ال نعم

36 31     

التي يحصل عليها الطالب من األسرة   المبالغ
 تكفي لسد متطلباته الكمالية 

     ال نعم 

26 41     

غير  ضرورية  الحفالت التي تقام في الكلية ) حفالت التخرج ( 
 ضرورية 

    

41 25     

ة  هاإلنفاق في سبيل إقامة هذه الحفالت من وج
 نظرك

   صغير متوسط  كبير 

32 33 2   

هل هناك إجبار من قبل بعض الطالب على  
 إقامة هذه الحفالت 

     ال نعم

14 53     

-المبالغ التي صرفت لهذه الحفالت ) المالبس  
 الوالئم( -الصور 

-1000000 100-250 10-100 ال يوجد 
250 

7 6 18 36 

     ال نعم هل تؤثر هذه الحفالت على ميزانية األسرة 

56 11     

     ال نعم هل تؤيد إجراء حفالت بتكاليف أقل  

62 5     
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   قصير  متوسط  طويل  الوقت المستغرق إلجراء حفالت التخرج 

22 37 8   

   أكثر يومين  يوم كم يوم تستمر حفالت التخرج 

15 14 38   

     ال نعم هل حصل الطالب على موافقة الكلية 

67 0     

هل أثرت هذه الحفالت على سير العملية  
 الدراسية 

     ال نعم

38 29     

 اآلممي:ويملن فراسي البدوع أعاله واسأخرا  أسباه مشللي اإلسراف والأب مر     فال  الأخر  و مفمي عالعحا من خالع المحاور 
 المحور األول: مستوى الدخل الحقيقي ألسر الطالب 

عرض على الطاله السؤاع ايوع  لع مسأل  الدخت ايسرا،  اا  علاه أغلبحس، أو ما  ماره نصف عدف الطاله، ه نه  لق عيد      
عدا ، ،س ألحق هسؤاع ،ان  وهل : هت الدخت ايسرا  رط  عممع ا أماعا  ايسرة أم ج  لف ،  اا  علاه أكثر من نصف الإدف أنه  لف  

ن السؤاع ال ا ماله اسأطإنا من خالله محدمد ومقمس الحالي المعمشمي للطاله،  مد س لناهس : هت الدخت ايسرا  لف  لسد  اعي ايسرة، لا
الطاله ه نه  لف  لسد  اعا  ايسرة الضروريي ، ومن هنا   أم غير الضروريي،  اا  علاه أكثر من ،لث   لسد  اعي ايسرة الضروريي، 

 لل  ا  مسأل  أسرهس  ما االلا عيد عدا  جسأطاعو أسرهس سد عممع اج أماعا  الضروريي وغير الضروريي،  الحقمم  لألسرة ،  س  حر الأميم
المعمش    المسأل   الررض من مإر ي  ما  ال هن  إلى  مأبافع  المألسطلواد  ه نه  لق  ممريبما   الحقمم   الدخت  محدمد مسأل   نسأطمع  هنا  ومن 

 ه ه الحفال  على فخت ايسرة،  حت إاامي مثت هل ا  فال  ُمثمت على اآلسرة، وعلى إنفااحالللطالب، نملع: لمإر ي مد  م ،ير إاامي 
 والبدوع الأال  ملضح الدخت ايسرا ضمن اسأطالع آراأل الطالهل

 المحور الثاني: تأثير تكاليف الدراسة على الدخل األسري 
 اانو مأإلق همد  إملانمي ايسرة  هاإلنفاق على أينائحا،  من ضمن ايسئلي    أما المبملعي الثانمي من ايسئلي الأ  مس طر حا على الطاله،  

أنحا  افمي،  الطاله  إعاهي  الدراسي،  اانو نصف  لسد  اعي  ايسرة  افمي  الطالب من  عليحا  الأ   حصت  المبالغ  إليحس: هت  الأ  وعحو 
 والنصف اآلخر أعايلا هإدم  فامأحا، والمخطط البمان  ملضح للف:
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ا  ا  أات من نصف الطاله أسرهس ج مسأطمع سد ا أماعا  الدراسي  امت لحا أ  مرط  مالفي ه ه الحفال ، وال ا مؤ د ما ملصلنا إلمه    ل
   هل السؤاع ال ا ماله وهل هت مسأطمع ايسرة سد ا أماعا  الطالب الامالمي،  اانو اإلعاهي أ  أكثر من ،لث  الطاله أعايلا ه)ج(، أا أ

  مسأطمع سد ا أماعامحس الامالمي، همإنى أنحا هالااف مسأطمع ف ا أماعا  الدراسي، والمخطط البمان  ملضح للف: أسرهس ج
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اإلسراف والتبذير في المبالغ المالية المنفقة على حفالت التخرج  المحور الثالث :
للمبالغ الأ        ه ا المحلر من أهس المحاور البحث، وال ا  مثت صلب الملضلع ، وأساسه،  ايسئلي الأ  طر و مبيَّن الممدار الحقمم  

واللجئس،  من ضمن ايسئلي الأ  طر و، ما قممي المبلغ ال ا    -والصلر   –أنفمحا الطاله على  فال  الأخر ، والمأمثلي  هشراأل المالهس  
 انفق من ابت الطالب على  فلي الأخر ،  اا  علاه الطاله  سب المخطط الأال : 

 
امحس المخطط ملضح ممدار اإلسراف والأب مر    ايملاع المنفمي على  فال  الأخر ،  المخطط مبيرن أ  أكثر من نصف الطاله  انو نفم

( ألف فمنار 100( مليل  فمنار، وأ  ما  ماره ،لث الطاله  انو نفمأحس مأراوح ما يين ) 1،000000( ألف فمنار إلى )250مأراوح ما يين )
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ٻ    ژ( ألف فمنار، و قممي ايمر أ  ه ه اينفاق  إد    ن ر اإلسالم زائد عن الحد أو مأباوز الحد    اإلنفاق، ااع مإالى:  250إلى ) 

، والمشللي ايكبر من للف أ  الطالب  إأرف ه نه أسرف وبالغ  (42)  ژٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ٻ
هاإلسراف، والدليت على للف إعايأه على السؤاع ال ا ماله ، وهل هت أ،ر  المبالغ الأ  صر و     فال  الأخر  على الدخت ايسرا،  اا  

 إعماع الطاله على م ،يره على الخت ايسرا والمخطط الأال  ملضح للف: علايحس عبه 

 
لان السؤاع ال ا طر ناه هإده على الطاله أظحر لنا عانب أخر من علانب المشللي، و ت لحا من وعحي ن ر أخر ، والسؤاع هل هت مؤيد  

ى ملا مي الرأا المطروح عليحس،  ح ا البلاه مدلنا على أمر  أ  مال   فال  الأخر  أ  مال  هللفي أات،  اا  علاه الطاله عبه إعماع عل
ي  محس وهل أ  الطالب  فأمد إلى الألعمه الصحمح لأن مس هل ا  فال ، وهنا نمف على فور ايسام ة    ملعمه الطاله، وممد س النصح والمإلن

هالدرعي اي الضرر  ملحق  ال ا  والأب مر  اإلسراف  اللالع    خطر  لأفافا  : واإلرعاف  الله  ، مأخ من من  المبأمع  ،س  الطالب  ه سرة  ژ  ولى 

، يرنامبا  لأن مس أ اارهس، وملعمه مصر امحس اللعه الصحمحي ه خ  الملامي  (43)  ژېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  
 والمخطط الأال  ملضح إعماع الطاله على الرأا المائت ه عراأل ا أفاج  هللفي أات:أساسا  لمنحبحس    الحماة، 

 
 المحور الرابع : تأثير  حفالت التخرج على سير العملية التعلمية 

اهإي من ايسئلي الأ  طر و على الطاله،  اا  الررض منحا مإر ي مد  م ،ير ه ه الحفال  على واو سير الإملمي أما المبملعي الر    
الأإلممي،  ايسئلي الأ  طر و  انو ضمن إطار اللاو المسأررق إلعراأل ه ه اج أفاج ،  من ضمن ايسئلي الأ  طر و،  س ملم مسأمر  

صف الطاله ، ه نه  سأررق أكثر من ملم، وه ا هحد لامه إهدار    اللاو، سلاأل  ا  للف  خ   فال  الأخر ،  اا  علاه أكثر من ن
مؤ،ر على سير الإملمي الأإلممي     الطالب، أو المحاضر ال ا ملم  المحاضرا ، وال ا مؤيد  المنا هس الطاله أنفسحس  مرو  ه   اج أفاج 

من خالع إعايأحس الصريحي على السؤاع المباعر ال ا طرح عليحس ، وهل هت أ  للحفال  أ،ر    سير الإملمي الأإلممي،  اانو إعاهي أكثر  
هحاله، والمخطط الأال   من نصف الطاله ه نه مؤ،ر على عملمي الأإلس والأإلمس، وه  عحافة مسأحق أ  مؤخ  يحا، ي  صا ب المشللي أفر  

 ملضح مد  م ،ير ه ه الحفال  على عملمي سير الإملمي الأإلممي:



   

         

 عالجهاجلانب السليب لإلسراف والتبذير وتوجيه القرآن الكريم يف     

  

  

 تنظيم اإلنفاق وكيفية عالج اإلسراف والتبذير  يف املنظور اإلسالمي  -املطلب الثاني
ححا محع اي حراف والبماعحا  ضحمن أسحس عمت اإلسالم من  يدا امحه علحى من حمس اللااحع اجعأمحاع  والمأمثحت يأن حمس ايسحرة ومعمشحأحا وطحرق مإامل

ال ، ومنحا يناها المانل  المرآن  الاريس، واد أعار خالع آ ا  المرآ  إلى مشلال  اد  مر يحا الفرف أو البماعي  بيَّن الحت ايمثت  لح ه المشل
ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ژ إالى: مشللي اإلسراف والأب مر  الأ  اد  إان  الاثير من النام    مخلف مباج  الحماة ومنحا الله م

لوالمححراف مححن اآل ححي: أنحححا ضححمو صححفي مححن أعححرف الصححفا  الأحح  مأحلححى يحححا المححؤمن  حح  طريمححي مإاملححه مححع (44)  ژی  ی  جئ  حئ     
 وعلها :اإلنفاق فو  إسراف أو مب مر، لملل  أنمللعا   مأدا هه هقمي اإل راف لواد ل ر المفسرو     اإلسراف والأمأير 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ژ  :مإالى َوَصَفُحْس ِهاْلَمْصِد الَِّ ا ُهَل َيْيَن اْلُرُللِر َوالأَّْمِصيِر ِهَمْلِلهِ  أ َّ ل  َأَ ُدَها: َوُهَل اْيَْاَل   

 ل (45) ژٹ  ٹ  ڤ  
اَلى، َثاِنيَها قِر َّللاَّ َمإحَ ُع  حَ ْاَأاَر َمنحْ ْنَفاُق ِ   َمْإِصَمِي َّللاَّ َمَإاَلى، َواإْلِ ْسَراَف اإْلِ ْل  و: َأ َّ اإْلِ َر  ا َولحَ ْن سحَ ْس َ احُ اَلى لحَ ِي َّللاَّ َمإحَ ا  حِ  َطاعحَ ت  َلَظبح  َق َرعحُ ْل َأْنفحَ لحَ

  لاَأْنَفَق َصاع ا ِ   َمْإِصَمِي َّللاَّ َمَإاَلى َ اَ  َسَر   
اَلٍع،  حَ ِ َثاِلُثَها ْن  حَ اَ  محِ ْنَما، َوِمْ   حَ ِع  حِ  الحد  ِس َوالأََّلسح  دِر  حِ  الأحََّنإ  اَوَزُة اْلححَ َرِف ُمبحَ َل : اْلُمَراُف ِهالسَّ ْاأَحاُر هحُ َياَلأِل، َواإْلِ ا ِإلحَى اْلخحُ ُه محَُؤفِر ُروه  ِيَنحَّ  َّ َللحَِف َماحْ

إلحى  عحال  اإلسحراف  لواد أعحار ل (46) َبِع ِهَحْيُث َ ْمَنُع النَّْفَس َعِن اْلِعَباَفِة َسَرف  َوِمْ  َأَكَت ِهَمْدِر اْلَحاَعِي َ َ اَك ِإْاَأار  الأَّْضِييُق َ اْيَْكُت َ ْلَق الشرِ 
أا:  ا  إنفااحس يين اإلسراف واإلاأار ج إسرا ا مدخت     د الأب مر، وج مطبمما  صحبر  ،  (47)ی  ی  جئ  حئ     ژ والأب مر    الله :

 فرط هه     د المانع لما  بب، وه ا هل المحملف من النفميلالأ فمب يح ه اآل ي هل    نفمي الطاعا  و   المبا ا ،   فه الشرع  يحا أ  ج 
وأ  ج  ضيق أ ضا ويمأر  أى  بمع العمحاع ويفحرط  ح  الشحح، والحسحن  ح  للحف هحل المحلام، اإلنسا   أى  ضمع  ما آخر أو عماج ونحل ه ا 

 أا المإأحدع، والمححلام  ح   ححت وا حد هحسححب عمالحه و الححه وخفحي ظحححره وصحبره وعلححده علحى الاسححب أو ضحد هحح ه الخصحاع، وخيححر ايمحلر أوسححطحا

 ل(48)
يححرة اححد مضححر هالمبأمإححا  ومضححره المصححالح الإامححي أج وهحح  مشححللي اإلسححراف : مأضححح مححن اآل ححي الإححال  المرآنحح  لمشححللي  بوخالصةةة القةةول  

سحلاأل  والأب مر والأح  احد ج منبحل أسحرة محن أضحرارها وسحلبمامحا،   عحار المحرآ  الاحريس إلحى عالعححا هالملامحي واجعأحداع  ح  عممحع مأطلبحا  الحمحاة
هإححد فراسححي عححداوع  يد اإلنفححاق  حح  عممححع مبححاج  الحمححاة المخألفححيلكححا  للححف مححن خححالع الم كححت أو المشححره أو المححبلس أو  ححا  للححف علححى صححإ

 اسأبما  مشللي اإلسراف والأب مر     فال  الأخر  الأ   إان  منحا طاله المرا ت المنأحمي    البامإا  ملصلنا إلى عدة أملر منحا:
 أ  غالبمي ايسر مال  ضمن المسأل  المعمش  المألسطل -1
مإان  من ماالمت الدراسي ومأطلبامحا،     إاامي الحفال  منيد من اإلنفاق المأرمب عليحا هالأال  اد مإان  من عبن     إلا  انو ايسر   -2

 مينانمي ايسرةل 
مر لي   -3 من  للإبلر  الصحمح  الألعه  منمصحس  لان  هل ا  فال ،  مثت  مالفحس  الأ   الباه ي  الأاالمت  هممدار  أنفسحس  إأر ل   الطاله 

مر  إلى  الألعيحا   اإلسراف  خالع  من  وايسام ة،  والمدرسين  الالما   على  المائمين  فور  هنا   م   ومن  السلمس،  والأفاير  اجعأداع   لي 
 الصحمحي، أو من خالع إاامي ندوا  ملعيحمي ل لفل 

 ل اإلسراف ج  لل  ماف ا ، يت هناك ما هل أهس إهدار اللاو ال ا اد  سأثمر إلكماع المناهج الدراسمي والأإلممي -4
 اعأبار المرآ  الاريس، المصدر ايوع لألعمه الطاله، ومن ،س السني النبليي، وسير الصحاهي والأاهإين رضلا  ل عليحسل -5
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 اخلامتة 
  الحمد هلل ره الإالمين والصالة والسالم على نبينا محمد خامس النبيين، منار الحد ، وضماأل الدمن وعلى آله وأصحاهه ومن مبإحس إلى ملم     

 دمنلأما هإدلل ال
 هإد فراسي ملضلع اإلسراف والأب مر    من لر المرآ  الاريس مس الألصت إلى النأائج الأالمي:   
 إ  اإلسراف والأب مر مرض خطير،  بب الح ر منه واجنأباه من اللالع     بائلهل  -1
مل  -2 هارز     فور  الحماة  مرا ق  عممع  و    اجخأصاصا   عممع  للمسئللين     أ   لل   الصحمحي، جيد  اللعه  عنحس  المسئللين  عمه 

 ومن مس أ اارهس ، سعما  لإدم اللالع    مثت هل ا مشلال  ل
 ملعمي اي راف والبماعا  ، من خالع الاأاه الاريس والسني النبلييل  -3
 مباج  الحماة اإلنسانميلاإلسراف والأب مر له أعلاع وأنلاع مخألفي،  حل ج  مأصر على النلا   الماف ي  حسب، يت  شمت عممع  -4
المن لمي  -5 إفارة  ومحاولي  الألعمه،  هارز     فور  لحس  أ   لل   البامإا   بب  وأسام ة  والمدرسين  المإلمين  ونمصد  الأربليي  الفئا  

 الطاليمي ، هاعأبارها أسام لبناأل المبأمع الناهرل
 بلت مفاصيلحال بب أ   لل  للسائت اإلعالم فور    مإالبي مشلال  الحماة اللااعمي و  -6

 ثبت املصادر واملراجع
 المرآ  الاريسل  -

هح(، محميق: عصام ين عبد 468أسباه ننوع المرآ ، يي  الحسن عل  ين أ مد ين محمد ين عل  اللا دا، النمسايلرا، الشا إ  ) :  -1
 مل  1992-هح 1412،  2الدمام، ط –المحسن الحميدا ، فار اإلصالح 

هح(، محميق: محمد عبد الر من المرعشل ، فار  685يت، ناصر الدمن أيل سإيد عبد ل ين عمر البمضاوا ) :  أنلار الأننيت وأسرار الأ و -2
 هحل  1418  - 1ييرو ، ط –إ ماأل الأراث الإرب  

 هح(، فلط، فل ل373هحر الإللم، أيل الليث نصر ين محمد ين أ مد ين إيراظمس السمراندا ) : -3
المام  -4 هح(،  1205لم، يي  الفمض محمرد ين محمرد ين عبد الرزراق الحسين ، الملمرب همرمضى، النَّبيدا ) :  ما  الإروم من علاهر 

 محميق: مبملعي من المحممين، فار الحدا ي، فلط، فل ل 
فار الفار ،    مفسير الخاز  المسمى لباه الأ ويت    مإان  الأننيت ، عالأل الدمن عل  ين محمد ين إيراظمس البردافا الشحير هالخاز ،  -5

 مل  1979هح /  1399ييرو  / لبنا  ، فلط ،  
 مفسير النسفى، يي  البر ا  عبد ل ين أ مد ين محملف النسف ، محميق الشمخ: مروا  محمد الشإار، فار النفائس، ح ييرو  ، فلط،  -6
  –: محمد علض مرعب  فار إ ماأل الأراث الإرب  هح(، محميق370مح مب اللري، محمد ين أ مد ين ايزهرا الحروا، أيل منصلر ) : -7
 ،  1(، محميق: أ مد محمد عاكر، مؤسسي الرسالي، ط310عامع البما  عن م ويت آا المرآ ، يي  عإفر محمد ين عرير الطبرا ) :-8
هح(،  محميق: أ مد عبد الرفلر عطار، فار  393ي  ) : الصحاح ما  اللري وصحاح الإربمي، أيل نصر إسماعيت ين  ماف البلهرا الفارا-9

 مل  1987  - هح  1407، 4ييرو ، ط –الإلس للمالمين 
هح(،  395الفروق اللرليي مإبس الفروق اللرليي، يي  هالع الحسن ين عبد ل ين سحت ين سإيد ين  حيى ين محرا  الإسلرا ) : نحل -10

 هحل1412، 1ومؤسسي النشر اإلسالم ، مؤسسي النشر اإلسالم  الأاهإي لبماعي المدرسين يح »اس«، طمحميق: الشمخ ييو ل يما ، 
هح(، محميق: وصححه  عماعي من الإلماأل ه عراف الناعر،  816كأاه الأإريفا ، عل  ين محمد ين عل  النين الشريت البرعان  ) :  -11

 ل م1983-هح 1403، 1لبنا ، ط–فار الاأب الإلممي ييرو  
هح( محميق: ف محدا المخنوم ، ف إيراظمس 170كأاه الإين، أيل عبد الر من الخليت ين أ مد ين عمرو ين مممس الفراهيدا البصرا ) :  -12

 السامرائ ، فار وملأبي الحالع، فلط، فل ل
  –هح(، فار الاأاه الإرب  538الاشاف عن  مائق غلامض الأننيت، يي  الماسس محملف ين عمرو ين أ مد، النمخشرا عار ل ) :  -13
هح(، محميق: اإلمام أي  محمد ين عاعلر،  427الاشف والبما  عن مفسير المرآ ، يي  إسحاق أ مد ين محمد ين إيراظمس الثإلب ) :  -14

 مل  2002 -، هح  1422  1لبنا ، ط –فار إ ماأل الأراث الإرب ، ييرو  
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  –هح(، فار صافر  711لسا  الإره، محمد ين ملرم ين على، أيل الفضت، عماع الدمن اين من لر اينصارا الرويفإى اإل ريمى ) :  -15
 هحل  1414  -  3ييرو  ، ط

) :  المحرر اللعين    مفسير الاأاه الإنين، أيل محمد عبد الحق ين غالب ين عبد الر من ين ممام ين عطمي ايندلس  المحارب   -16
 هحل  1422  - 1ييرو ، ط  –هح(، محمميق: عبد السالم عبد الشا   محمد، فار الاأب الإلممي 542
السبأ  ) :  -17 المحصب   الفضت عماض ين ملسى ين عماض ين عمرو   الملأبي 544مشارق اينلار على صحاح اآل،ار، يي   هح(، 

 الإأممي وفار الأراث، فلط، فل ل
المرآ  = مفسير البرلا، محي  السني ، أيل محمد الحسين ين مسإلف ين محمد ين الفراأل البرلا الشا إ  )  :   مإالس الأننيت    مفسير-18

 هحل  1420،  1هح(، محميق : عبد الرزاق المحدا، فار إ ماأل الأراث الإرب ، ييرو ، ط510
ن مصطفى ين عبد اللطمت المنماوا، الملأبي المإأصر من عرح  مخأصر ايصلع من علس ايصلع، يي  المن ر محملف ين محمد ي  -19

 مل  2010 -هح  143،  1الشاملي، مصر، ط
هح(،  606مفاممح الريب، يي  عبد ل محمد ين عمر ين الحسن ين الحسين الأمم  الرازا الملمب هفخر الدمن الرازا خطيب الرا ) :  -20

 هل1420،  3فار إ ماأل الأراث الإرب  ، ييرو ، ط
ما  وأنباأل أيناأل النما ، يي  العبام عمس الدمن أ مد ين محمد ين إيراظمس ين أي  هلر اين خلاا  البرمل  اإلربل  )ا :  وفما  ايع-21

 مل 1994، 1ييرو ، ط –هح(، محميق: إ سا  عبام، فار صافر 681
 اهلوامش

 
 ل67سلرة الفراا : اآل ي:    (1)
 ل149-148/ 9لسا  الإره، من ر:   (2)
 ل 2/212: من ر: مشارق اينلار على صحاح اآل،ار،   (3)
 ل12/276مح مب اللري، محمد ين أ مد ين ايزهرا الحروا، من ر:   (4)
 ل1373/ 4هح(، 393من ر: الصحاح ما  اللري وصحاح الإربمي، أيل نصر إسماعيت ين  ماف البلهرا الفاراي  ) :   (5)
 ل23/ 1: هح(،816من ر:  أاه الأإريفا ، عل  ين محمد ين عل  النين الشريت البرعان  ) :   (6)
 ل26سلرة اإلسراأل: اآل ي:    (7)
 ل 29سلرة اإلسراأل: اآل ي:    (8)
 ل183 /8:  أاه الإين،من ر:   (9)
 ل51/ 4من ر: لسا  الإره، جين من لر:    (10)
 ل90/ 1من ر: الألقمت على محما  الأإاريت، للمناوا:    (11)
 ل 1/115: من ر: ل الفروق اللرليي مإبس الفروق اللرليي   (12)
 ل27سلرة اإلسراأل: اآل ي:    (13)
 ل 81سلرة ايعراف: اآل ي:    (14)
 ل 31سلرة الدخا : اآل ي:    (15)
 ل 1/115الفروق اللرليي مإبس الفروق اللرليي، أيل هالع الإسلرا:  من ر: ل   (16)
 ل 10/148ما  الإروم من علاهر الماملم،    (17)
 ل26اإلسراأل: اآل ي: سلرة    (18)
 ل 31سلرة ايعراف : اآل ي:    (19)
 ل 31سلرة ايعراف : اآل ي:    (20)
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رو  عن أي  صالح وعن أصبغ ين نبامي وعن   الالب : أيل النضر محمد ين السائب الالب  وهل ين السائب ين هشر ين عبدوف   (21)

وفما  الشإب  وعن أخمه سلمي ين السائب رو  عنه الثلرا واين عريج ومإمر وغيرهس ومل ى سني سو وأربإين ومائه هالال ي، من ر: 
هح(،  681مل  اإلربل  )ا : ايعما  وأنباأل أيناأل النما ، يي  العبام عمس الدمن أ مد ين محمد ين إيراظمس ين أي  هلر اين خلاا  البر 

 ل 311/ 4م:  1994، 1ييرو ، ط –محميق: إ سا  عبام، فار  صافر 
 ل 225: ص: من ر: أسباه ننوع المرآ ،  (22)
 ل188 / 2:مإالس الأننيت    مفسير المرآ  = مفسير البرلا، محي  السني ،من ر:   (23)
 ل511 /1:   هح(، فلط، فل 373هحر الإللم، أيل الليث نصر ين محمد ين أ مد ين إيراظمس السمراندا ) : من ر:   (24)
 ل 4/229:   الاشف والبما  عن مفسير المرآ ، من ر:   (25)
اإلها ي اصطال ا  ه : خطاه الشارع هالأخيير يين الفإت والأرك من غير يدع ،  المإأصر من عرح  مخأصر ايصلع من علس     (26)

 ل 28ص:  ايصلع، 
 ل11 /3أنلار الأننيت وأسرار الأ ويت، من ر:   (27)
 ل 230-229/ 4المرآ ، للثإلب : الاشف والبما  عن مفسير من ر:  (28)
 ل27-26سلرة اإلسراأل: اآلمأين:     (29)
 ل26سلرة اإلسراأل: اآل ي:    (30)
 ل26سلرة اإلسراأل: اآل ي:    (31)
 ل26سلرة اإلسراأل: اآل ي:   (32)
 17/427المرآ ،  من ر: عامع البما  عن م ويت آا   (33)
 ل166/ 2:من ر: الاشاف عن  مائق غلامض الأننيت،  (34)
 ل3/449من ر: المحرر اللعين    مفسير الاأاه الإنين،   (35)
 ل26سلرة اإلسراأل: اآل ي:    (36)
 ل 157 /4من ر: مفسير الخاز  المسمى لباه الأ ويت    مإان  الأننيت ،  (37)
 ل27سلرة اإلسراأل: اآل ي:   (38)
 ل 2/259، من ر: مفسير النسفى   (39)
 ل 31سلرة ايعراف: اآل ي:   (40)
 ل 27-26سلرة اإلسراأل: اآلمأين:   (41)
 ل 31سلرة ايعراف: اآل ي:    (42)
 ل 67سلرة الفراا : اآل ي:  (43)
 ل 67سلرة الفراا : اآل ي:    (44)
 ل29سلرة اإلسراأل: اآل ي:   (45)
 ل482 /24من ر: مفاممح الريب،    (46)
 ل 67سلرة الفراا : اآل ي:    (47)
 ل220 /4من ر: المحرر اللعين    مفسير الاأاه الإنين ، جين عطمي:   (48)


