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  ِبسِْم َّللاهِ الرهحَْمنِ الرهحِيِم 

 

 املقدمةاملقدمة

 
وب ونقـا  للفوـو    احلمد هلل الذي جعل تالوة القـآنن ممـا ة للقلـ   

وتفزيهًا لألفآاد واجلمامات من اخلبائث واألخالق الذميمة، وصلى اهلل 
 ملى  سول الكآيم حممد ونله الطيبني.

لقد توضل سبحانه واظهآ ملى األنبيا  كمال العبودية ليكونوا أسوة 
وقدوة ويساهموا يف إزاحة الغشاوة من القلوب والتصدي باليد واللسان 

لضاللة ويذكآوا الفا  باملن اجلسيم واإلحسـان املتصـل   للبدع ووجوه ا
العظيم ويبيفوا مسالك العبودية حبقائق األشـيا  ومالماتهـا ومظاهآهـا،    
ويظهآوا اخلالفة يف العامل السـول  والفيابـة اإلةيـة بعلـو اةمـة وكمـال       
العقل ومتام اإلخالص يف مفازل العبودية ليفـال مـن يقتـدي بهـم د جـة      

ب له احلسفات بعدد أنواسه إلنشغاله بـالفظآ ا  احلضـآة   الشهدا  وحتس
اإلةية والوقوف ملى أسآا  احلكمة ودقائق العلوم مع استيال  اخلوف 

 والآجا  ملى القلب مقرتناًًُ بالشوق ا  الفعيم الدائم.
ويتحآك الفيب جبسـمه وشصصـه ويفتقـل للتبليـإل واإلنـذا  والتبشـ        

ن ماتت قواه الباطفيـة، فجـا  احتجـاج    ليجرب القلوب املفكسآة ويوقظ م
مع منآوذ وتبكيته واظها  مجزه يف دموة لـه وللفـا  للهـد     إبآاهيم 

والآشاد، وانتوع املسلمون من هذه الدموة بالقآنن كشاهد ملى األزمفة 
املقد ة واألجيال املتعاقبة، وو د من الآسول األكآم انه قال: " ال يوقـه  

حتى ميقت الفا  يف ذات اهلل ويآ  للقآنن وجوها كث ة  العبد كل الوقه
." 

( مـن سـو ة البقـآة    868-852ويتضمن هذا اجلـز  توسـ  اايـات     
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ليحك  تقابل لذة املعآفة اإلةية مـع لـذة الآياسـة مـع ان األصـل مـدم       
التفاقض بيفهما ولكن الكوآ مانع من التقائهما، فجا  القآنن ليهدم بفـا   

ويًا ضعيوًا، ويؤسس صآحًا خالدًا لإلميان ويثبت فلسوة الشآك ويبقيه خا
املعاد كأصل من أصول الدين كما يتجلـى يف مضـامني اايـات اخلمـس     
اليت خصص هذا اجلز  لتوس ها مع البشـا ة بالسـعادة الدائمـة للـذين     

َوَمااأ ِمِمااِروا ِ  ه ]يفوقـون أمــواةم يف ســبيله وطلبــًا ملآضــاته  

 .[ِمخِْلِصيَن َلِه الدِّينَ ِليَْعبِِدوا َّللاهَ 
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
الهِذيَن ِينِفِقوَن َمْماَواَلُِْم ِِا   ]

سَبِيِل َّللاهِ ِثمه  َ ِيْتبِِعوَن َمأ َمنَفِقوا 

مْ َمجْااِرِممْ ِنْنااَد َمنًّااأ َو َ َمى ل َلُِاا

َربُِِّاامْ َو َ وَااْوَل نََلااْيُِمْ َو َ ِماامْ 

 868[ ااية َيحَْزِنونَ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
الذين: مبتدأ، وقيل انها بـدل مـن  الـذين( يف اايـة السـابقة      

 ومجلة يفوقون ال حمل ةا من اإلمآاب ألنها صلة الذين.
لة مضاف يف سبيل: جا  وجمآو ، وسبيل مضاف واسم اجلال

 .اليه
ثم ال يتبعون: ثم: حآف مطف للرتتيب والرتاخ ، ال: نافية، 
يتبعون: فعل مضا ع معطوف ملى يفوقون، ما: اسـم موصـول،   

 موعول به اول.
 مفًا: موعول به ثان.

ةم اجآهم: اجلا  واجملآو خرب مقدم، اجآهم: مبتدأ مؤخآ، 
 وهو مضاف، والضم  مضاف اليه.

دا  وتكـون لـه   ــ  ابتــالذي يعط ن(اف املمائه تعا  ــومن اس
مـآ كـآيم ونعمـة    أام ملـى اخلالئـق كافـة، واملـن مفـه      ــاملفة واإلنع

افية فمن لطوه وفضله تعا  ان ميـن ملـى العبـاد اـا احسـن      ــاض
ــ م مليهم وال يطــعوان ــ لب اجلـ ــ زا  مليـه وه ـ ــ و امـ آ حسـن مفـه   ـ
ــ تع ــ اد بعضــــن مــن العبـــــامــا امل ،ا ـ ض فهــو امــآ ــــملــى بعهم ـ

 مذموم.
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  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
ى العطـا   ــابقة باحلث ملــبعد نيات اإلحيا  وجم   ااية الس

ا ت هذه ااية ــه تعا  جــوابــواب اخل  و جا  ثــذل يف ابــوالب
افية لإلنوــاق واســباب اقتطــاف مــن ــــبا ات اإلضــــيف ذكــآ اإلمت

ى الســياق  ــــلــة املعفزيل الثــواب، وملــى القــول بدالـمثآاتــه، جبــ
لآليات فان امتثال املسلمني باإلنوـاق يف سـبيله تعـا  بعـد و ود     

ــة الس  ــ  يف ااي ــل القآنن ـــاملث ـــابقة يف اإلنوـ ــدل ملــى ســآمة  ـ اق ي
استجابة املسلمني وحسن انصيامهم لألوامآ اإلةية وان و دت 

 بصيغة املثل.

  اعجاز اآلية اعجاز اآلية 
نوـاق يف سـبيله ومتفـع مـن     تبني ااية املضـامني القدسـية يف اإل  

الغــآو  وحتــول دون الغــ  واإلضــآا  اجلانبيــة لإلنوــاق يف بــاب   
انها مد سة اخالقية للمسلمني كافة، ودليل ملـى نفـاه    ،العقيدة

بيل اهلل امنا هو ــه يف ســوالــق امــتعا  من الفا  وان الذي يفو
شوع ه ومليه ان ال خيآج من صيإل العبودية واخلــحمتاج ا   محت

 .هلل تعا 
والسلطفة او  ةآــيلة لألمــاذ اإلنواق وســة من اختــى اايــوتفه

اق، ليبقــى اإلميــان  ــــبب اإلنوــــلمني بســــذا  املســــو وايــــللزه
ــ واإل تقــا  يف مآاتبــه ه   ِ نه  و مــالك التوضــيل قــال تعـــا  ]   ــ

بيله نعم اإلنواق يف س (1  [َمْكَرَمكِْم ِنْنَد َّللاهِ َمْتَقأِكمْ 
 بيله تعا  وجه من وجوه التقو .س

 [ ه وَْوَل َنَلْيُِْم َو َ ِمْم َيحَْزِنونَ ]و د قوله تعا 

                                                           

 .13احلجآات  سو ة (1 
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 ه ]يف القآنن إثـفيت مشـآة مـآة، وواحـدة مفهـا بصـيغة اخلطـاب       

[ ويف مـامل ااخـآة   وَْوَل َنَلاْيُِْم َو َ ِماْم َيحَْزِناونَ 
جـا ت  ودخوةم اجلفة، فهل تكون مقيدة لآليات األخآ  اليت 

بلوـظ الغائــب، ومفهــا نيـة البحــث وأنهــا ختـتص بعــامل ااخــآة،    
 اجلواب ال، وه  أمم من وجوه:

 أصالة اإلطالق. األول:
 سعة فضل اهلل وأنه سبحانه يعط  باألثم واألكل. الثان :

 حضو  ااية القآننية يف مامل الدنيا وااخآة. الثالث:
وله تعا  أماله من إمجاز هذا القانون الذي يتضمفه ق الآابع:

 أن كل فآد مفه يكون ملى أقسام:
 املعفى اخلاص بلحاظ موضوع ااية. األول:
 املعفى األمم بلحاظ أمو  الدين والدنيا. الثان :

 أحيا  وأمواتًا،البشا ة والسكيفة للمؤمفني مصاحبة  الثالث:
مصمة املسلمني من اخلـوف واحلـزن ونثا همـا ملـى      الآابع:

 الوآد واجلمامة.
 ه وَْوَل َنَلاْيُِمْ ومن أفآاد املعفى اخلاص لقوله تعـا ] 

 [ يف هذه ااية أمو :َو َ ِممْ َيحَْزِنونَ 
 حصانة املسلم من الشح والبصل. األول:
 تفمية ملكة التوكل ملى اهلل مفد املسلم. الثان :

َوَماأ الومد الكآيم بـأن اهلل خيلـق اإلنوـاق خـ ًا]     الثالث:

ِْر َمنَفقِْتمْ مِْن  ٍْء ََُِِو ِيخِْلفِِه َومَِو وَي
 َ ش

 .(1 [الرهاِزِقينَ 
 مدم تآتب الضآ  ملى اإلنواق يف سبيل اهلل. الآابع:

                                                           

 .33سبأ سو ة (1 



 44جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/  2

 البشا ة بالثواب العظيم ملى اإلنواق. اخلامس:

  اآلية سالحاآلية سالح
ــ ة يف اإلنتوــاهم اايــتس ــ اع العـ ــ ام مـ  ،بيلهـاق يف سـ ـن اإلنوـ ـ

وـق، واإلبـا  او الـذل مـن طـآف      ع من طآف املفــومتفع من الرتف
 املفوق مليه.

  اسباب النزولاسباب النزول
ان اايــة نزلــت يف مثمــان ومبــد الــآمحن بــن  :ذكــآ الــآازي

لف بعـ   أاما مثمان فجهز جيش العسآة يف نزوة تبوك ب ،موف
 لـه لف ديفا ، واما مبد الآمحن فانه تصدق بفصف ماأباقتابها و

 .(1 ا بعة نالف ديفا 

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ــ ــآنن  الرتنيـــب والرتهيـــب(  مـــن القوامـ ــة يف القـ د الكالميـ

والرتنيب بالعمـل الصـاو والتصويـف والرتهيـب مـن السـي ات       
ــ والذنوب، ومـن اهـم مص   ــ اديقهما احلسـ ــ اب األخـ و ـآوي وهـ ـ

ة الــيت  ــب ان  تهــد الفــا  لبلونهــا  ــــميــزان األممــال والغاي
 .بالوضل الزاد

دين، وجـا   اصول الـ من واا ان املعاد حق وحتم فهو اصل 
القآنن بالتذك  به ولزوم اإلستعداد له بالعمل الصـاو، واذ ان  

يل تا ة ا  اإلنسان تتصا ع مفده احيانًا مواهيم واخل  والشآ ومي
الفوس البهيمية ويشتاق ا  اللذات احلسية والفوس الغضبية فيميل 
ا  احلدة والرتفع، او الفوس األما ة وما تدمو اليه من الآذائل او 
بــالعكس يتجــه لــو الــفوس املطم فــة الــيت تتصــف بالوضــائل       

                                                           

 .7/45مواتيح الغيب  (1 
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ــًا للمــؤمن واصــالحًا لعملــه    واحملاســن، فجــا ت هــذه اايــة مون
 ات.وتآنيبًا بالصاحل

ووسيلة لغلبة خصائص الفوس املطم فة وظهو ها ملى السلوك 
 اإلنواق يف سبيله تعا . العام باملباد ة ا 

ان قيــد يف ســبيل اهلل مد ســة جامعــة للمضــامني اجلهاديــة      
واألخالقية، فهـو دمـوة للتـدبآ والتوكـآ واختيـا  افضـل وجـوه        

ـــا نوعــًا يف تعظـثآهــــاإلنوــاق واك ـــيم شـ ومفــع مــن  ،عائآه تعــا ـ
والرتديــد التوــآيب باملــال او تبــذيآه فاايــة تفمــ  حالــة التســا ل  

انواق هذا املـال يف سـبيل    برتجيحان ــمفد اإلنسات  والتصي  الذ
ــ اهلل ام صــآفه ملـــى املؤون  ــ افية او تبذيـــــة اإلضــ  ،آه واســـآافهــ

ة اليت حيكم بها الشآع والعقل والعآف والوجـدان هـ    ـوالفتيج
 ل اهلل.جعله يف سبي

ــ ومهــكما متفع االيـة يف موه  ــ وـا مـن اإلن ـ اته ـاق يف نـ  مآضـ  ـ
آق الوواحش والذنوب، فـاذا  ــب طـن يتجفــعل املؤمــتعا  وجت

فـان   ًا،ماليـ  ًاتلزم انواقــتساليت ي ات ــي ة واكثآ الســعل سـهم بو
وه لعــدم التوــآيب باملــال بالســي ات وحتمــل وز   ـهــذه اايــة تدمــ

واايــة  ،آفه يف مــوا د والــرب واإلحســانــــوه لصــــدماضــايف، وت
"حسفات األبآا   :ويف احلديث ،سياحة يف مامل الآفعة والصالح

 سي ات املقآبني".
والوصـآ،   وـالقية يف حـاالت الزهـ  ــااية القيم األخ دــوتتعاه

ــأت  امل ـــوقــد ي ـــآو  مــن صـن والغـــ ـــيإل املـ ـــدح الــيت يقـ ا ـوم بهـــ
ـــاجاهــل احل مــناملــداحون  ـــة او الشــــة والواقـ عآا ، وقــد يــأت  ـ

ا ت ــفج ،آ الفوعــومية واثــًا ملوضـفا  وبيانــكآًا وثــًا او شـحتآيض
ولتوكيد  ،هـيــلل يف تلقــه او اخلـوــو  توظيــذيآ من ســااية للتح
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ــ ل كله هلل مز وجــان الوض ــ ل وامنـا يكـون اإلنوـاق لفو   ـ ع العبـد  ـ
ود مليه من مظيم الفوـع يف الـدا ين   ــوما يع ،هــه وما حيتاجـنوس

ــ ثآ باضــاك ــ اموــعاف مضـ ــ ة مـن امل ـ ــ قـال الـذي انو ـ ــ ه يف سـ بيله ـ
 تعا .

آو  والغــ  وا جــاع الوضــل ا  نــ ه ـة مــن الغــــــومتفــع ااي
َوَماأ ِياْمِمِن َمْكرَاِرِممْ ] وله تعـا   ـ  قــتعا ، فو

، و د يف اخلـرب مـن   (1  [ ِبأَّللهِ ِ  ه َوِمْم ِمشْاِرِكونَ 
قول الآجل: لوال فالن " :مالك بن مطية من الصادق مليه السالم

ــ ، ولـوال ف بت كذا وكـذا ــةلكت، ولوال فالن ملا أص الن لضـاع  ـ
ــ ه يآزقه ويــآيكا يف ملكــ; أال تآ  أنه قد جعل هلل شميال  دفع ـ

ال: بوالن ةلكـت، قـ   ملّ  فه ؟ قلت: ففقول: لوال أن اهلل مّنــم
 .(8 "نعم ال بأ  بهذا ولوه

فمن مواهيم ااية بعث  وح العز مفد املؤمفني وان كانوا ذي 
فاقة وحاجة، ألن الفوع الذي يعود ملـى املفوـق اكثـآ بكـث  مـن      
الذي يعود ملى املفوق مليه، فلو اخذ احملتـاج ديفـا ًا فـان املفوـق     

ضاموة ةذا يؤخذ سبعمائة كما تفطق به ااية السابقة ا  جانب امل
العدد، ثم ان اإلمطا  يكون يف الدنيا الزائلـة الوانيـة، والعـو     
والبذل الكآيم يأت  يف الدنيا الباقية، ومن فضله تعا  ان جعـل  
بني املسلمني من هو حمتاج وه   موا د لإلنواق يف سبيله تعـا   
وتوضل ملى اهل السعة واملال ليبتليهم باإلنواق وتلطف مليهم ان 

 و نبهم باإلنواق يف سبيله.حثهم 
ــ فااية وان كانـت خطابـًا ألهـل األم    وال مـن املـؤمفني فانهـا    ـ
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تأديــب جلميــع املســلمني واصــالح جملتمعــاتهم وتعاهــد للســجايا  
ــ مة وتأثيـ  األخـالق الذميـ  ــومفع من توش ،احلميدة ا  ـآها الضـ ـ

ملى األفآاد واألمة، فمواهيم ااية تتعـد  األشـصاص املـفوقني    
 :تشمل

اصـحاب األمــوال مطلقـًا مــن املسـلمني يف حتآيضــهم ملــى     -1
 العمل الصاو.

 ثبوت شآط يف اإلنواق وهو مدم املن او التعدي. -8

نبــذ املــن والتبــاه  باإلصــطفاع ســوا  بانوــاق املــال او بــذل  -3
الوسع او اجلهاد يف سـبيله تعـا  او اصـالح ذات الـبني او     

ملــى األذ  او اه والشــأن او الصــرب ــــوة واجلــــاإلمانــة بالق
وة اإلميانيــة او حتمــل اخلســا ة والعبــأ ــــد األخــــالوفــا  بقص

ــل يف مآض ـــالثقي ـــاته تعـ ــوائ    ـ ــا  احل ــع  يف قض ا  او الس
آ بـاملعآوف والفهـ    ـآ واألمــوه الرب واخليــا من وجــولوه

مــن املفكــآ كــا يكــون يف مقــدو  أي انســان اســتثما ه طلبــًا 
 .للثواب

ا مـن التأديـب ضـآو ة اخالقيـة وحاجـة      فهذه اايـة ومـا فيهـ   
وقوامــد فقهيـــة واحكــام تشـــآيعية حيتاجهــا اجملتمـــع    ، مقائديــة 

ــو      ــى ل ــلمة مل ــلم ومس ــل مس ــوم وك ــو العم ــى ل ــالم  مل اإلس
 اخلصوص يف الواقع اليوم  والصالت اإلجتمامية.

ف دـهــبعاد وتددة االــعــة متــة واخالقيــاجتمامية ــمد سانها 
ـــا  بف ـــا  امـ ـــة سـ ليمة معافــاة مــن األمــآا  والــد ن، وهــذه  ــ

ـــالس ـــلوبــالمة مطـ ـــ ــاز   ـة بال ــة إل  ــا مقدم ــآ  اذ انه ذات والع
ــة الســامية ونيــل املــى  ـقــــوب وحتـلــــاملط يق األنــآا  العقائدي

المة يف الفشــأة ــــن والســــآاز األمــــدا ين واحــــآاتب يف الــــامل
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 ااخآة.
اط وضــياع العمــل بــحواذا كــان مفطــوق اايــة خــال مــن اإل 

 ،الصاو السابق با تكاب الذنب الالحق فهل يدل موهومها مليه
والقد  املتيقن مفه التحذيآ والفه  من اتباع اإلنواق  ،ال :اجلواب

واألو  الفظآ لآلية بلحاظ املفطوق  ،باملفة واألذ  وتوجيه الضآ 
وليس من تعا   بيفه وبني املوهوم سوا  كان موهوم موافقة او 

 موهوم خمالوة.
ومن مواهيم ااية انها وسيلة مبا كة لدوام اإلنواق يف سبيله 
فه  حتث ملى اإلنواق يف سبيل اهلل مع تقييده بعدم املن واألذ ، 
وهذا التقييـد ال يفوـ  القامـدة بـل يثبتهـا ويؤكـدها وهـ  دمـوة         

وفيهـا مواسـاة للوقـآا      ،وصياتهــددة لإلنواق وللعفاية خبصــمتج
اجة  ب ان ال يتوجه اليهم ما يشعآهم بالذل وفيها مز فمع احل

 .ملعاشآ املؤمفني
د قوله تعا  ــوت احكام وقوامــاهم يف ثبــوهذه ااية كا يس

فيبقـى   (1  [ِ نه َمْكَرَمكِْم ِنْناَد َّللاهِ َمْتَقاأِكمْ  ]
زيزًا وان تلقى العون املادي من الغين، واألخ  ـ  مــن الوقــاملؤم

اإلنواق مع احلآص ملى مدم  ا يف مآضاته تعا  باملباد ة  يسعى
ا  يف ــوالن دون اإل تقــواب وحيــالن بالثــا خيــمـاملن واألذ  ألنه

 .سلم التقو 
وتؤكد ااية مدم احآاز املفوق امللكية املطلقة ملى ما يفوقه ألن 
 اهلل مز وجل مفعه من املن واألذ  وما يعتـرب مـن لـوازم امللكيـة    

احملضة ونهاه من جعله سببًا لبث احلـزن يف القلـوب املفكسـآة او    
سيصد  من األذ  مفد اإلنواق او قبله  شعو  احملتاج باخلوف كا
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ــ ال باإلنوــاحب املــآت ااية صــده فذكــاو بع ــ اق وانـ ــ ه حيتـ اج ـ
وم القيامة وما فيهـا  ــات يــوف ومدم احلزن مفد مآصــمدم اخل

ــ لـيس مـن انس   وال، بلــمن اه ــ ون يف حصـان يكـ ـ ما يف ـانة مفهـ ـ
ـــيلـــوخــ  وس ،الــدنيا ايضــًا وف واحلــزن يف ــــة مــن اخلـة للوقايـــ

 ن  مّنمن ا  ــتعبيله ــاق يف ســاد ة ا  اإلنوــأتني ه  املبــالفش
 او اذ .

  التفسريالتفسري
الهِذيَن ِينِفِقوَن َمْماَواَلُِْم ِِا  قوله تعا  ]

 [سَبِيِل َّللاهِ 
تلتق  البداية الكآميـة ةـذه اايـة مـع بدايـة اايـة السـابقة يف        

ومًا وحكمــًا  ــــلف مفهــا موض ــــمااًل اال انهــا ختت ــــاظ اجــــاأللو
ــات ــابقة ج  ،وناي ــة الس ـــفااي ــيغة املثــ ـ ــى  ـا ت بص ــث مل ل واحل

اإلنواق، امـا يف هـذه اايـة فجـا ت ملـى لـو الواقـع واإلمتثـال         
 .سناحلوالوعل 

ى استجابة املسلمني لألوامآ اإلةية وان جا ت وفيها داللة مل
بصيغة اخلرب او املثل وتدل ملى اإل تقا  الوكآي مفدهم والتقدم 

نًا لإلندفاع يف مآضاته تعا  كما ايف مآاتب اإلميان باختاذ املثل مفو
تبني امتبا  املثل القآنن  ومفافعه العظيمة يف خلق امة وامية مد كة 

 ملسؤولياتها.
ت هذه ااية بلغة اخلرب الذي يويد الوقوع واحلصول لقد جا 

خا جًا، ولقد مدح اهلل مز وجل الذين يأخـذون بامثلـة القـآنن    
َوِتْلكَ األَْمرَأِل  ]ويتصذونها مومظة ومفهاجًا قال تعا  

َنْضااِرِبَُأ ِللنهااأَِ َوَمااأ َيْعِقِلَُااأ ِ  ه 
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 .(1  [اْلَعأِلِمونَ 
  اإلنواق يف سبيله ملا تضمفه املثل لمون اــاد  املســفحيفما يب

يف اايــة الســابقة يف احلــث والــدموة ا  ابــواب الــرب واإلحســان 
م اإلسـالم فانـه تصـدق ملـيهم     ــًا لقيــبيتــعائآ اهلل وتثــتعظيمًا لش

ـــص ـــوة العـ ـــاملني وانهـ ــو  ـ يف  مل يكــنم محلــة العلــم و واده، ول
ــاق يف س ـــاإلنو ــذا الوس ـ ــل ه ـــبيله اال ني ـــواملآتب امـ ـــة العاليـ ة يف ـ

ستحق األمآ التـدافع والتبـا ي يف اإلنوـاق ومقـاديآه     آف الــالش
ق اإلنوــاق ــــو  تعشـض الفوـــآ  بعــــــذا تــــه، لـــــتـوكمــه وكيوي

ول مليــه مل يــتم بيســآ او ـاحلصــان د يف بــذل املــال مــع ــــهــوجتت
 .سهولة

افاضة انها جز  من فلسوة نوخ الآوح يف ندم وبقا  بآكاتها ك
مساوية متصلة مفد مجيع بين ندم باإلضافة ا  األسآا  اإلةية 
يف خلق اإلنسان ونعمة العقل وممومات قامدة اللطف يف توجيه 

 العقل واجلوا ح إلتيان الصاحلات.
ــذه اايو ـــه ـــة تؤكـ ـــد موضـ ـــ ــب  ـومية املث ــ  يف تأدي ل القآنن

ــ سل احلــه للوعــواةم وبعثــالح احــلمني واصــاملس ن والتصلـ   ـ
ة ـــوال اخلاصــاق من األمــًا وان اإلنوــوصــة الدنيا خصـمن زيف
ــ ه اإلنســ  يواجــحتد كب ان يتجلـى باسـتعآا  اإلنسـان ألمـو      ـ

ــ اما الس ،ةــابقة والحقــس ــ ابقة فهـ ــ   سـ ــ عيه وتعبـ ا ه يف ـفـ ـه ومـ
ــ مجع املال، والالحقة اخلوف مـن املس  ــ تقبل اجملـ جة اـهول واحلـ ـ

ــة واإلبت ـــالطا ئـ ـــال  العآضــ ــــ ـــمة اإلنوـ ، ومزاحـ ــال ــ اق لآلمـ
ــ صصية باإلضافة ا  الوســواملشا يع الش وسة وحـديث الـفوس   ـ

اثفـــا  العـــزم ملـــى اإلنوـــاق وحماولـــة الـــفوس الشـــهوية التـــأخ  
                                                           

 .43العفكبوت  سو ة( 1 
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ــ نيات دــويف واستحضا  حاجــوالتس وية وكـأن ةـا األولويـة،    ـ
ود قوة قـاهآة للـفوس حتـول    ـوج تلزمــستة ــعـو  جمتمــفهذه األم

ــ ا وتقودهــدون تآدده ــ ا لـو س ـ فجـا  املثـل القآننـ      ،بل اخلـ  ـ
ــ ية ملكــمـاق لتفــث ملى اإلنوــواحل ــ ة البـ ذل والعطـا  يف سـبيل   ـ
 اهلل.

ان وجود نيات اإلنواق يف القآنن سالح مساوي دائم يهـ    
ت العقائديـة  املستلزمات املادية إلنتصا  اإلسـالم وحتقيـق الغايـا   

تطيع قـــوة يف األ   احليلولـــة دون مبـــاد ة ـــــالســـامية، وال تس
املسلمني ا  اإلنواق يف سبيله، ومن خصائصها   اطالق استحباب 
اإلنواق يف مجيع احوال العبد وسين ممـآه، فـالوقآ ال ميفـع مـن     
اإلنواق وكذا الصغآ او اجلفس، اعفى ان ممومات اإلنواق تشمل 

 .املآأة ايضًا
ه ه  ــالم يف بداياتــة لإلســثآ الفا  امانــمن اايات ان اكو

آأة تزوجهــا ــــ  اول امــــلد وهــــة بفــت خويــــني خد ــــم املؤمفأ
ومل يتـزوج مليهـا ا  ان    صلى اهلل مليه ونلـه وسـلم   سول اهلل 

ــ وقـال يف اس  ،المًاــا  اســماتت، واول الفس انهـا اول   :د الغابـة ـ
امجــاع املســلمني وكانــت تــدمى يف اجلاهليــة خلــق اهلل اســالمًا ب

 الطاهآة.
صـلى اهلل مليـه ونلـه    طـآق مـن الـفيب     عـدة وقد و د الفص ب

ان خ  نسا  العاملني مآيم بفت ممآان ونسية بفت مزاحم " :وسلم
قبـل  خد ـة  وكانـت   "،وخد ة بفت خويلد وفاطمة بفـت حممـد  

الـة بـن   متزوجة من ابـ  ه  صلى اهلل مليه ونله وسلم سول اهلل 
وبعده تزوجت متيـق بـن مائـذ املصزومـ ، ثـم تزوجهـا        ،ز ا ة

وممآها ا بعني سفة وقيل  صلى اهلل مليه ونله وسلم سول اهلل 
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ن سفة وماشت ومن ذلك، وممآ الفيب يوم ذ مخس ومشآأقل 
  بعًا ومشآين سفة.أمعه 

ــ أنها مفد مــآفها ومظيم شــوا  جانب ش وتها فانهـا كانـت   ـ
ــ اجــآوة وتتال وثــذات م آ وتضـا ب بهـا، فرتسـل الآجـال ا      ـ

صـلى اهلل مليـه   ا ة، فلما ملمت اا يتصف به الفيب ــالشام للتج
مـن األمانـة والصـدق واخللـق الكـآيم ا سـلت اليـه         ونله وسـلم 

ام ااةا و نبتـه وومدتـه بامطائـه    ـآوج ا  الشــوطلبت مفه اخل
هـا وبعثـت معـه    اكثآ كا تعطـ  نـ ه مـن التجـا  فاسـتجاب لطلب     

صـلى اهلل مليـه   ل الشام فجلس الـفيب  ـآة حتى وصــنالمها ميس
ــ ت ظـل ش ــحت ونله وسلم آنه حبـ ا الآاهـب يف صـومعته    ـجآة فـ ـ
فـاخربه بانـه    صلى اهلل مليـه ونلـه وسـلم   آة من الفيب ــفسأل ميس

 جل من قآيش من اهل احلآم، فعآفه الآاهب بصواته انـه نـيب   
 .نخآ زمان

مـا اخـرب   يسآة خد ة بقـول الآاهـب ا  جانـب    م ربفلما اخ
ن حســن اخللــق ـاع مــن الــفيب مــــــدق مــا شــــاتضــح ةــا مــن ص

جليـة والـآبح اجلزيـل     توالصدق واألمانة بالربكات الـيت ظهـآ  
 صـلى اهلل مليـه ونلـه وسـلم    الذي ماد به، مآضـت ملـى الـفيب    

امه وخآج معه ابو طالـب ومحـزة بـن    ــالزواج مفها، فاخرب امم
ــد ا ـــملطمب ـــامــلب ومجـ ـــة ودخـ ــى خ والـ ـــمل ــن اسـ ـــويلد ب د ـ

 .وخطبوها اليه
، لتوـوز  صلى اهلل مليه ونله وسـلم وتزوجت من  سول اهلل 

بالسعادة الدائمة يف ااخـآة والـذكآ احلسـن وجاللـة القـد  بـني       
ــ لمني وحتمل صــاملس ــ وة ام املؤمفـ ــ مني ـ امتـزاز وافتصـا  كـل    ع ـ

مبا  املسؤوليات العقائدية باملباد ة مسلم ومسلمة بها، وقامت با
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ــاق اإلسا   ـــامتف ـــالم وانوــاق مجـ ـــيع امـ واةا يف ســبيل نشــآه ـ
 وتثبيت احكامه.

صـلى اهلل  هو  واملصتا  انها كانت متزوجة قبـل الـفيب   ــواملش
ها ثيبــًا ومل يتــزوج بكــآًا اال ـوان الــفيب تزوجــ مليــه ونلــه وســلم

ان خد ـة مل تتـزوج قبـل    مائشة، وخالف املشهو  مجع فقالوا 
وانه تزوجها مذ ا ، ذهـب ا    صلى اهلل مليه ونله وسلمالفيب 

هذا القول امحد البالذ ي وابو القاسم الكويف، والسيد املآتضى 
 يف الشايف.

واستدلوا اا هو ثابت تأ خييًا باقدام اشـآاف وسـادة قـآيش    
ت تها ولكفهـا  دتهـم وامتفعـ   ـللزواج مفهـا وقـام كـل مـفهم خبطبـ     

نضبت نسا   صلى اهلل مليه ونله وسلممفهم، وملا تزوجها الفيب 
قآيش وهجآنها وقاطعفها واظهآن اللـوم ةـا بـرتك الـزواج مـن      
سادة قآيش والآضا احمد يتيم اب  طالب وهو فق  ال مال له، 

د تزوجــت ــــون قــــها فكيــف تكــــاةــا بــني قومحواذا كــان هــذا 
 آاب  من متيم.إمب

انها تزوجت من باالضافة ا  الشهآة، ذكآ  ماواجلواب ملى 
ن  القآش  قبل ان تكثـآ امواةـا وتـآ  قـآيش  جاحـة مقلـها       
ويتوجه األشآاف مفهم خلطبتها، والزواج من اإلمآابـ  او نـ    

ــم العق     ــادة او حك ــالف الع ــآًا خ ــيس ام ــ  ل ـــالقآش ــآع ـ ل والش
والعآف، وابو هالة من متيم ومتيق من بين خمزوم وكالهما مـن  
األشآاف ومن اهل الفسب ولعل كاًل مفهما كان من وجها  قومه 
اال ان الفسبة تتالشى يف املقـام ألنهـا تزوجـت مـن سـيد البشـآية       

 .وخامت األنبيا 
تعا   مع كونها تزوجت قبل الفيب من ن  وقيل انها مذ ا  
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فيجوز انها تزوجت باثفني ومل ميسـها   صلى اهلل مليه ونله وسلم
او حجــاب ولــوه، كمــا يف امــآأة امللــك الــيت  مفهمــا احــد لعــفن

وهـو بعيـد    ،وهـ  مـذ ا   وتزوجها يوسـف   اودت يوسف 
 .حلصول اإل اب ةا اال ان يكون بآية مفه تعا بالفسبة خلد ة 

وان  قية  السالم امليهوما يذكآ بانها مل تلد للفيب اال فاطمة 
انهما ابفتا اختها هالة  ا قبل الفيب اووزيفب ابفتا خد ة من زوجه

 .ضعيف
وكتب الس ة والتأ يخ ان خد ة ولدت  و د يف االخبا وقد 

ا بـع بفـات زيفـب وام كلثـوم      صلى اهلل مليـه ونلـه وسـلم   للفيب 
وفاطمة و قية وثالثة اوالد القاسم والطيب والطاهآ، وكان الفيب 

يل ولدت له مـن  وق ،يكفى ابا القاسم صلى اهلل مليه ونله وسلم
وامـا بفاتـه    ،الذكو  ولدين ومـات اوالده الـذكو  قبـل اإلسـالم    

 فاد كن اإلسالم ونمن بآسالته وهاجآن معه.
وبذلت ماةا يف سبيل اهلل قبل نزول ااية وه  مدنية وكانت 
ــد        ــا الومي ــمن يف نالبيته ــة تتض ــزل يف مك ــيت تف ــآنن ال ــات الق ني

يف بدايات  ألمواةا مفها والتصويف واإلنذا ، وانواقها  ض  اهلل
ــآي      ــآ فط ــبيل اهلل ام ــاق يف س ــى ان اإلنو ــدل مل ــة ي ــة الفبوي البعث
مصاحب لصدق اإلميان وهو مفوان اإلخالص يف العقيدة واألثآ 

يدل ملى موضومية اإلنواق واإل اب  ملا انوقته يف تعضيد الفبوة 
 واحلاجة اليه وتعدد وجوه الفوع بسببه.

وا ادة املكلوــني اإلنوــاق ونســبت  لقــد اظهــآت اايــة اختيــا 
ومل تقل يفوقـون   [ِينِفِقوَن َمْمَواَلُِمْ  ]األموال ةم 

األموال، ويف هذه الفسبة باإلضافة ا  اإلختيا  دالالت مقائدية 
تؤكد فتح باب الثواب واألجآ باإلنواق مع ان اصل الآزق واملال 
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دون  مفه تعا  وليس اقدو  اإلنسان ان حيصـل ملـى املـال مـن    
توضــل يوة املــتني، ـبحانه وهــو الــآزاق ذو القـــــــمشــي ته واذنــه س

بالآزق الواسع ملى اإلنسان و عل مفده زيادة ملى مؤونته ثم 
خيتربه باإلنواق مفـه يف سـبيل اهلل وهـذا اإلختيـا  مل يكـن حمضـًا       

 .وجمآدًا بل جا  بصيغة الرتنيب واحلث
املـدد والتوفيـق   والرتنيب اإلة  يعـين يف موهومـه اإلمانـة و   

ال األحسن وتيس  مقدماته واسـبابه، فقـد يعـزم املكلـف     ــلإلمتث
ده خالية وتتعذ  مليه مؤونة سـفته، ف زقـه   ـملى اإلنواق ولكن ي

اهلل مز وجل  زقًا كآميًا ك  يـتمكن مـن اإلنوـاق ويصـدق الفيـة      
اذ الفاد  الذي يربز مفده مفصـآ  ــوال مربة بالش ،والقول بالعمل

ــ ص ملـى مقبيـه، خص  ــواحلآص ويفك عــالطم ــ وصًا وان اايـ ة ـ
 ًا واصـبح نفيـًا بـل انهـا خطـاب      ـآ ان كان فقــمامة وال تفحص

ده ســعة يف املــال واســتطامة ملــى ـه لكــل مــن مفــــــ  موجــــقآنن
 .اإلنواق

ويف ااية بشا ة مظيمة للمسلمني وه  قد تهم ملى اإلنواق 
اقهم، فما جـا  يف اايـة   ووجود سعة ومفدوحة يف امواةم وا ز

الكآميــة مــن احلــث ملــى اإلنوــاق يــدل بالداللــة اإللتزاميــة ملــى 
ود اميان ونقود يقوم املسلم باسـتصآاجها ومزةـا   ـاإلنواق ووج

 .من ماله
دد يف األشصاص ــع والتعــيغة اجلمــا ت بصــكما ان االية ج

ن امـواةم( ومل تقـل الـذي يفوـق مالـه او الـذين يفوقـو       الذين،  
ماةم، كا يدل ملى كثآة األموال اليت تفوـق يف سـبيل اهلل، ومل   
تأت ااية بلغـة التبعـيض أي بعـض امـواةم بـل جـا ت بصـيغة        

ــ اإلطالق، كا يوي وة ا  اإلكثـا  مـن اإلنوـاق واسـتثما      ـد الدمـ ـ
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ــ عة يف املال لتوظــة الآزق والســاحلياة الدنيا ونعم بيل ـيوها يف سـ ـ
ــآ  ــآا  ااخ ــذل    اهلل وش ــة بالب ــوم القيام ــاب ي ــن العق ــاة م ة والفج

 والعطا .
الق جــز  مــن فضــله تعــا  وبشــا ة، اعفــى ان  ــــوهــذا االط

من ماله فيكتبه اهلل مز وجل انـه أنوـق     ًاــيس االنسان يفوق جزً 
وله تعـا   أمـواةم( يفحـل    ــل ااية بأن قــن تأويــماله، لذا ميك

يصـدق مليـه انـه     فكل شصص دد ايضًا،ــو اجلمع والتعــملى ل
واله، فبيفما يفحل لوظ  الـذين( ا  موـآدات كـل مفهـا     ــيفوق أم

، فان اموال تبقى ملى حاةـا أي يكـون املعفـى    (الذي ة ـيغــبص
ــ ن القبــدد وحســعتآة والتــللكثه( ــوالــق أمــوـن يفــل مــ ك ول ـ
ـــمف ـــه تعـ ـــا  وبشـ ـــا ة اجلـ ـــزا  احلسـ ــواهلل يعط ،نـ ـــ  الكــ ث  ـ

 بالقليل.
وصحيح ان ااية تويد حصول اإلنواق يف سبيله تعا  وتعني 
مليه اال انه لو فآضفا ان الفا  مل يفوقوا من امواةم يف سبيل اهلل 
فهل يؤثآ ذلك سلبًا ملى اإلسالم وانتشـا ه والعمـل باحكامـه،    

م ألن اهلل مز وجل ا اد لإلسالم الآفعة والعز والدوا ،ال :اجلواب
ــ وهو الشـآيعة الباقيـة ا  ي   ــ وم القيامـة اال ان األث ـ آ خيـآج ملـى   ـ

الفا  انوسهم بووات نعمة اإلنوـاق وثوابهـا العاجـل والثمـآات     
كمـا ان اإلنوـاق يف    ،الدنيوية اليت حيصلون مليها بسبب اإلنواق

األمآ باملعآوف والفه  ال يقآب سبيله تعا  ال يفقص مااًل مثلما 
 .من املفكآ اجاًل

لقد جا ت ااية بصيغة اخلرب وقد تكون اكثآ تأث ًا من صيغة 
األمآ ملوضومية مفصآ املباد ة ا  اإلنواق بو ود ااية ملى لو 
اخلــرب والبيــان، فقــد يكــون الثــواب للعمــل العبــادي الــذي يــأت  
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 ا  جانـب بالقآنن بلغة اخلرب اكثآ من الذي يـآد بصـيغة األمـآ،    
 .ل اإلختيا يالثواب اإلضايف ملى الوع

فاإلنواق ملى قسـمني وهفـاك نيـات خاصـة باإلنوـاق جـا ت       
َيأَميَُُّاأ  ]بصيغة األمآ كمـا تقـدم قبـل نيـات معـدودات      

 الهِذيَن آَمِنوا َمنِفِقوا ِممهاأ َرَزْقَناأِكمْ 
، مفه ما هو واجب ومفه ما هو مفدوب وااية شاملة للقسمني (1 [

 .معًا وكل مفهما له ثواب
سبحانه حقًا شآميًا يف كسـب اإلنسـان    يضعان ومن اللطف 

ــ ه ويكتـب لـه الث  ــوحيبب اليه دفع ــ واب فيـه وم ـ ن اإلشـا ات يف  ـ
ــ ة اجلمــصيغ ــ ع جـ ــ واز اإلنوـاق ملـى ل  ـ و اإلنوـآاد وملـى لـو    ـ
رتاك بالتربع باملال الذي ــوا  كان اإلشــرتاك، ســاد واإلشــاإلحت

ــو ش ـــه ــني اثفـ ـــآكة ب ــآ، او ـ ــني او اكث ــع  ـانش ــات ومج ا  اجلمعي
التربمات وامانة الوقآا  واملسـاكني وهـو ايضـًا مـن مصـاديق يف      

الـذ ائع   دسبيل اهلل ملا فيه من تقوية الفوـو  و فـع احليـف وسـ    
والتوجه العام للتقيد بالوآائض مقا نـة بـني موضـوع هـذه اايـة      

 وااية السابقة.
دمة خمتصة وذكآ الآازي قواًل لبعض املوسآين "بان ااية املتق

اا انوق ملى نوسه، وهذه ااية ان انوق ملى ن ه فبني تعا  ان 
اإلنواق ملى الغ  امنا يوجب الثواب العظيم املذكو  يف ااية اذا 

 .(8 مل يتبعه ان وال اذ "
ــذا التوص  ــى ه ــل مل ـــوال دلي ـــيل فاملوضـ ــق  ـ ــد ومتعل وع متح

اايتــان بيله لغــة وكلمــات ومعفــى واشــرتكت    ــــباإلنوــاق يف س
                                                           

 .854البقآة  سو ة( 1 
 .7/45مواتيح الغيب (8 
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ا ت ا  قيد ــوهذه ااية اش ،بيله تعا ــبالرتنيب باإلنواق يف س
ـــمـــدم اتب ـــاع اإلنوــ ـــاق باملــ ــبني اايت ،واألذ  ّنــ ـــفـ ــوم ــ ني ممـ

 وخصوص مطلق.
ا ت ااية السابقة ببيـان ثـواب اإلنوـاق يف سـبيل اهلل     ــلقد ج

ة ملى لو اإلطالق وتعلق األجآ اوضوع اإلنواق ذاته أي املاهي
املطلقــة ال بشــآط وهــ  اجملــآدة مــن مجيــع مــا يعــآ  ةــا مــن    

اما هذه ااية فحثت ملى اإلنواق مع ذكـآ الشـآط    ،اإلمتبا ات
ش   الـيت تؤخـذ بشـآط مقا نـة     شآط وه  اليت تسمى املاهية ب

 العوا  .
ول األجآ وتآتب الثـواب ولكـن   ــد اايتان يف حصــكما تتح

األكيدة باجلفة باجتماع امآين  ا ةــة ةا خصوصية البشــهذه ااي
اق يف سبيله تعا  ومـدم اتبامـه بـاملن أواألذ  وهـذه     ــهما اإلنو

ااية متممة لآلية السابقة يف اصـالح السـلوك وتهـذيب الفوـو      
و ا  اإلنواق مطلقًا، وهـذه  ــوامتام املعآوف، فااية السابقة تدم

مفهـا ثـواب   ني مقوماتـه األخالقيـة والـيت يرتشـح     ـو لـه وتبـ  ــتدم
 .مظيم

ان هذه ااية تبني صوة كمال لإلنواق وكيويـة اميانيـة إلحـآاز    
ــات الث  ــى د ج ـــامل ـــواب ولتحقـ ــن   ـ ــل م ــع األمت واألفض ق الفو

األ    يفاإلنواق، كا يدل ملى ان اإلنواق يف سبيله تعـا  نيـة   
جتآي ملى ايدي املؤمفني فا اد اهلل مز وجل ةم اسـتثما ها يف  

 الدا ين.
ية حث ملى جهاد الفوس وصيانتها من الآذائل وقهآها واا

ملى اتيان الصاحلات وامانة املسلمني وتآسيخ اإلميان يف الفوو  
ويف اخلــرب: "افضــل اجلهــاد جهــاد  ،هــا مــن الشــح والبصــل دمو
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 .الفوس"
ــ ل حيكــم بو ــــوالعق ــ ائدة اإلنــ ــ واق ملــا فــ ــ يه مــن الت ــ دا ك ــ

ظام احلياة بالآأفـة والآمحـة   ات وانتــاجملتمع وتهذيبواإلصالح 
ــ بيل كــو ســوهلل، ــومفع تواقم اخلآد الوقآ ــوالتعاون وط آيم ـ

ظ الفظام والدما  واألمآا ، ويف اإلنوـاق يف سـبيله تعـا     ــحلو
ــ للـفوس مـن دن   تفقية ــ س احلـ ــ آام ومـ ــ ن حـ ــ ب الـدنيا، وتط ـ ه  ـ
آق ــبها وطــسـة كــيـب كيوــام بسبــق بها من ااثــوال كا يعلــلألم

 ها.ـعـمــج
واإلنواق يف سبيله تعا  دموة للآأفة واأللوة بني املسلمني وقوة 
ةم يف مواجهـة امـدائهم، كمـا يفمـ  ملكـة مـدم التعـدي ملـى         

 حقوق واموال ااخآين.
 

ِثمه  َ ِيْتبِِعوَن َمأ َمنَفِقاوا ] قوله تعـا   

 [َمنًّأ َو َ َمى ل
ن اليه وحسبه انعامًا وامانة ــانه احس يقال من مليه أي امتقد

اص، ويف املثل: كَمنِّ الغيث ــلو من التقآيع واإلنتقــله واا ال خي
ملى العآفجة، ألنها سـآيعة اإلنتوـاع بالغيـث، فانهـا ختضـآ وان      

 اصابها يابسة.
وحآف العطف  ثم( يويد الرتاخ  كا يعـين الفهـ  مـن املـن     

لـق مـن جهـة الزمـان أي بعـده      واألذ  بعد اإلنواق ملى لو مط
 .مباشآة او مفد فوات وقت ليس بالقليل

األذ  اوان اإلنوــاق او قبلــه ألن اايــة مل ووهــل  ــوز املــن 
اجلواب ال، ألنه قبل اإلنواق ال موضـوع لـه، امـا     ،تتعآ  ةما

اوان اإلنواق فان ااية تشمله وان مل يذكآ يف ااية إلطالق الفه  
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ولعدم اجتماع الفقيضـني ولداللـة    ،اإلنواقكآام حال الواملفع وا
حتـى مـع فـآ  حصـوله قبـل      ااية ملى الفه  من املن واألذ  

سوا  مع اإلنواق او مدمه، ولكن ومبغو  بالذات  نهاإلنواق ال
ااية جا ت لتهذيب األخالق وحتصيل الفوع العام مـن اإلنوـاق   

ق ومـدم  واقتفا  العبد للصاحلات، ونيل الثواب األمت ملى اإلنوا
طــآو الــفقص ملــى اجــآه العاجــل واالجــل بســبب اظهــا  املفــة   

 وتعآيض احملتاج للذلة.
ــ صصية بــية الشــ  ال يفحصآ بالقضــذا الفهــوع هــوموض ل ـ

هو من افآاد ملم الكالم ملا فيه مـن توكيـد نفـاه سـبحانه ولطوـه      
ــ اتــه باملقــتـلمني ومفايــباملس ــ وألن امل ،لنيـ ــ ال املفوـ ن مفـده  ق مـ ـ

ــ ا وااخـك يف الدنيـ ــو املالــا  وهــتع ــ آة فيكـ ــ ون املـ ن واألذ  ـ
 .آًا زائدًاــام

ــبني ااي ـــوت ـــة اضـ ـــآا  األذ  واألخـ ــة ـ ــا الق الذميم ال وانه
ا مليــه بــل انهــا تعــود ملــى ـع تأث هــــــا ويقــــتفحصــآ اــن يتلقاه

كـرب كـا   ا ة اليت يتلقاهـا ا ــصاحبها ايضًا بالضآ  الوادح، واخلس
ــ وم املفوــفما يقـ ه من الفا ، فحيــا نــيتلقاه ــ وــق بتعـي  املف ـ ق ـ

مليه فان األخ  يصاب بانكسا  وحآج ننيني ولكن املفوق يتعآ  
لثلمــة يف ثوابــه ويــآاه يــوم القيامــة ناقصــًا وهــو يف اشــد احلاجــة   

 للموقود مفه.
ـــان الوص ــن او األ   ـ ــدم امل ــاق بع ــالزم لإلنو ــد امل ذ  ف والقي

تأسيس لقوامد اخالقيـة تعجـز املؤسسـات اإلنسـانية مـن حتقيـق       
فالعقل حيكم بتقديم األو  وان الوجود الفاقص خ   ا،معشا ه

من العدم، اعفى انه يد ك بـان اإلنوـاق مـع املـن خـ  مـن مـدم        
م هــو حصــول اإلنوــاق وتــدا ك احلــال وســد ـاإلنوــاق وان األهــ
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ـــالــفقص الــذي ال يتق اال ان القــآنن جــا  بالســفن وم اال باملــال، ـ
ـــاملتكام ــفقص والشــ  ـ ــن ال ــة م ــافس يف  ـلة اخلالي ــون التف وائب ليك

ــفوس   ـاخلــ ات ســ ــاب ومفاســبة لقمــع ال ــ  األلب عيًا مبا كــًا ألول
الشــهوية والغضــبية وملفــع األضــآا  العآضــية الــيت قــد تصــاحب 
املعآوف خصوصـًا وان اإلنوـاق اخـآاج مللـك وحـق مـال  وقـد        

د اإلنسـان سـامتها فيرتجـل    ـ  وحـب األنـا مفـ   تتصا ع نزمة اخل
اايــة ملــى  وتســامدالثــان  ا  اخلــا ج بصــو ة املــن او األذ ، 

ـــعـحتصــيل املفو ـــة مــن اإلنوــاق وادخـ ـــال اللــذة والسـ آو  ملــى ـ
 الفوو  باإلنواق.

 واقسام اإلنواق بلحاظ مفطوق وموهوم ااية ه :
 انواق من ن  من وال اذ . -1
 انواق مع املن. -8

 واق مع األذ .ان -3

 انواق مع املن واألذ . -4

 مدم اإلنواق. -5

ـــواايــة ل ـــم تــذكآ القسـ م اخلــامس فهــو خيــآج بالتصصــص  ـ
ــ دام موضــإلنع ــ اق فيـوـ ــوع اإلنـ ــ هــوتوج ،هـ ــ ومهــهـوـيف مت ـ ا ـ

ا القـول   ـهمــقيــن واألذ  بشــبامله ــاقــانوآن ــيقت نــبالذم ا  م
 والوعل .

ــا اس   ــن ايهم ـــولك ـــو  مـ ــن   ـ ــع امل ــاق م ــاق او اإلنو دم اإلنو
ــات     ــيب و دت ااي ــآ بس ــاق ام ــدم اإلنو ــواب ان م واألذ ، اجل

ــ ذمــوص بــوالفص ــ بحــقــقل حيكـم ب ـوالعـ  ،هـ ــ ام ،هـ ــ قسا االـ م اـ
د اخـــربت اايـــة ملـــى ـاله فقــــــــآابع امـــــالث والـــــالثـــان  والث

ل  ـمن الكن واألذ  ـمـاًل من الــذا فان كــع هــمآجوحيتها، وم
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ــ آاتــه مــذي لــك الــكــاملش ــ اوتــب متوـ ــ ة قـ ــ وة وضـ عوًا وكثـآة  ـ
 .وقلة

وقد تكون بعض مآاتب املن واألذ  اشد من مـدم اإلنوـاق   
خصوصــًا بلحــاظ قلــة مقــدا  اإلنوــاق وانعــدام الضــآو ة لــه يف   

ويــآو  ان ســائاًل جــا  ا  احــد القصــو  فســأل اهلــه    ،مــو ده
آب ضـ ي   وأخـذ فجـا  يف اليـوم الثـان  بوـأ      ،فامطوه شي ًا قلياًل

حيفمــا ســألوه قــال: امــا ان يكــون البــاب مثــل  و ،البــاب ليكســآه
 العطية، او العطية مثل الباب.

تويـد العطـف    [ِثمه  َ ِيْتبِِعونَ ] وثم يف قوله تعـا   
الذي يقتض  التشآيك والرتتيب والرتاخ  وقد توقـد الرتاخـ ،   

 .ثم اخآجت زكاة الوطآكما يف قولك:  أيت اةالل 
ومن اإلمجاز يف املقام ان ااية جتمع األمآين معًا، الرتاخـ   

ول املن او األذ  مقا نًا لإلنواق او الحقـًا  صومدمه، إلمكان ح
ـــلــه، فم ـــدحت اايــة الــذين يتجـ ـــ ن واألذ  مطلقــًا ويف ـفبون امل

وموهوم ااية الزجآ واملفع من  ،األزمفة الثالث ملوضوع اإلنواق
وميكن تقسيم الوعل املفه  مفـه   ،املن واألذ  املصاحبني لإلنواق

 هفا ا  اقسام:
 قيام املفوق باألذ  بعد اإلنواق. -1
صـدو  املـّن مقا نـًا لإلنوـاق وو ود امـآ اإلتبـاع للوـآد         -8

 الغالب والعفوان املوضوم .

 اتباع اإلنواق باملن واألذ  معًا. -3

ــ ن واألذ  يتوــوكل من امل ــ آع ا  فآمـ ــ عـ  وفـ قولـ نيـ  ،ل ـ
صص  ونـــوم  فجـــا  الفهـــ  جبوامـــع الكلـــم وصـــيغة ـــــوا  ش

وهــ   ،قام املاهيــة بشــآط الـلوب يف املــــــس املطــــاإلطــالق، ولي
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ـــاجمل ــيت ال تصــ ـــآدة الـ ــــ ــن ـاحبها العـ ــة مـ ــون ما يـ  وا   وتكـ

وال اذ ، امـا لـو    بل انها بشآط ال مـنّ ، صصات واللواحقــاملش
مـآ مفـدوب   أ فهـو نـو  ملـى نـو  و    كان معها ود واحسان اضايف

 .شآمًا ومقاًل
لذا و د يف الصدقة استحباب تقبيل املتصدق ليده مفد الصدقة 

 ]ألن اهلل مز وجل يتلقى الصدقة مـن يـده كمـا يف قولـه تعـا       
ْن  َة َن َو َيْقبَِل التهْوَب وا َمنه َّللاهَ ِم ْم َيْعَلِم َمَل

وهذا الوصف وتوضله  ،(1  [ِنبَأِدِه َوَيْأوِِذ الصهَدَقأتِ 
ـــافية للفهــ  مــن املــن واألذ  وســــذ ملــة اضــــتعــا  بااخ بب ـ

دقات تقآبًا اليه تعا ، والفسبة بني اإلنواق يف ــبال ملى الصــلإلق
  ــدقة هــسبيله تعا  والصدقة مموم وخصوص مطلق، فكل ص

 انواق يف سبيله تعا  وليس كل انواق هو صدقة.
ن  و ود ذات الفه  يف الصـدقات وبعـد   ومن اإلمجاز القآن

ــبحانه     ــال س ــآيتني اذ ق ــذه ب َيأَميَُُّااأ الهااِذيَن  ]ه

آَمِنااوا  َ ِتبِْلِلااوا َقااَدَقأِتكِمْ ِبااأْلَمنِّ 

تعآ  مفد توس ها لوجوه الشبه واإلفرتاق بني نو (8 [َواألََىل
 اايتني.

ــن  ــو وامل ـــان يظه ـــهآ املفوـ ـــلــق فضـ ـــ ـــاق ويعتـه باإلنو ــهـ  د ب
وتوقف  لشصصه وانواقهة ــهآ احلاجــة او ان يظــآمــآه مكــتبـويع
ــ ق الفصآ او قضــحتق ــ وا ا  احلـوائ   ـ ــ از املشـ مليـه وملـى   آوع ـ

ومفـه تـوبيخ    ضـآ اً و اشد واكثـآ  ـ، اما األذ  فهتهدقــانواقه وص
ع خاصــة ال تتوافــق ــــاملعطــى لــه، او اســتثما  اإلنوــاق لفيــل مفاف
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 .والقوامد والسفن
 ل مـنّ ــكـف ،لقــوص مطــوم وخصــمـن واألذ  مــني املــوب

س، ألن األذ  امم ولـه مآاتـب متواوتـة    ـس العكـو اذ  وليــه
وكــل مــن املــن واألذ  يكــون متحــدًا ومتعــددًا   ،دة وضــعوًاـشــ

ــ ا  الفهـفجـ  ،عًاــومضيقًا وموس   مطلقـًا واحلـث ملـى اجتفـاب     ـ
ول ـقــون املن بالـًا ما يكــبـالــنودة، ــآة واحــو ملــصو ه كلها ول

ــ ابــتـق به الكــوتلح ــ لــقـالـة بـ ــ م، امـا األذ  فيك ـ ــ قــالـون بـ ول ـ
 د.ــيـوال

ان الشآع والعقل والعآف والوجـدان حيكـم بقـبح املـن بـني      
الفا  وتفوآ الفوو  من الشـصص املفـان ولكـن األمـآ ال يتعلـق      

فـا  اإلسـالم ملـى قوامـد     ز  مـن ب ـدها، بل انـه جـ  ــآة وحــوـبالف
فـاذا   ،ا  يف سـبيله تعـا   ـذل والعطــتمآا  البــليمة وا ادة اســس
ـــش ـــاع املـ ــني األنفيـ ـــن ب ــك   ـ ــآمية امس ــوق الش ــاب احلق ا  وا ب
بل اخلـــ  مـــن مشـــا يعهم   ـون يف ســــــــامــاهدون والســـــجـامل

ه تعظــيم شــعائآ اهلل ويســود ــــاز مــا فيــــومبــاد اتهم فيتعطــل ا 
ويظهآ التقص  وكل يعترب نوسه معذو ًا فصـاحب املـال    اخلمول

يقول ليس من مو د للـرب واإلنوـاق، والسـعاة ال يطيقـون مسـاع      
 .وتلق  ما فيه من واذ 

فلو كانت احمللة او القآية حتتاج ا  بفا  مسجد جامع وبـاد   
بعض املؤمفني جلمع التربمات إلنشائه وواجهه اصحاب األموال 

يـق والتشـكيك يف احلاجـة ا  املسـجد ووضـع      باإلمتداد والتحق
وا بالتبـاه  والتوـاخآ حيصـل    ماظهـآوا التسـويف وقـا   والشآائب 

القفوط  الفكوص وان مت ا از العمل واكمال البفا  فان حالة من
ألن البفــا  ومــزائم الســعاة والرتاخــ  تســآي يف اوصــال الســع  
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  ة املقدمات.تهي -1
 اإلنواق والعطا . -8

 توظيف املال واإل از الوعل . -3

إلنواق أحد اهم املستلزمات فمتى ما حصل خلل فيه فانـه  اف
يؤثآ ملى املآاحل السابقة والالحقة له واضـآا  املـن واألذ  ال   

ما بعده من موا د  تفحصآ اوضوع اإلنواق نوسه بل تفعكس ملى
لقفـوط واإلنكمـا ، فالبـد ان    اإلنواق ملا يصيب ااخـآين مـن ا  

ــ تد نثـاملتلقـ  متـ   هآ ملـى ـليب يظــيكون لألذ  اثآ س ا ه حبسـب  ـ
شدته او ضعوه، وقد يتوجـه األذ  ا  اجلمامـة والفـوع فتكـون     

 فعلية. هاثا 
 ، وهــو ال"ثالثــة يشــفؤهم اهلل: البصيــل املفــان"ويف احلــديث: 

سـبيل اهلل   املفوق يفو ،يصدق ملى املقام لقيد البصل يف احلديث
هآ املــن واألذ ، فباإلنوــاق يقهــآ اإلنســان ــــاًل وان اظــــلــيس خبي

ـــالفو ـــس الشـ ـــالشهوية وـ ــل    ـ ــف البص ــن وص ــه م ــآج نوس ح وخي
ــ قص من ثـفيعة ويفــد الصــن يوســوامل ،موضومًا وحكمًا  ،وابهاـ

ــ د يسـقـ ـاما األذ  ف ــ فقص اإلثا  الـ بب اضـافة  ـ ايف او ـم اإلضـ ـ
 تآتب الضآ .

ــ أت اايـة بتقـديم األقـل  تب   وبد ــ ة وهـو امل ـ ــ ن متـ د جة مـن  ـ
ــ آد الغالب مفهمـا ه ــلى، ألن الوـاألدنى ا  األم ــ و املـ ن وألنـه  ـ

مآاتب متعددة مفها ما يكون خويًا ال حيس به صاحبه ولكن  ملى
مفه ويشعآ بوطأته، فجا ت ااية للتوكيد  ااخذ واملتلق  يتحآج

إلحـرتاز مفـه وجعـل اإلنوـاق خالصـًا      مليه ولوت األنظا  اليه وا
 لوجهه الكآيم.
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ــًا الآيــا    :اجلــواب ،وهــل يف املــن  يــا  نعــم قــد يكــون احيان
 ،داد بالعطـا  ـة للمن واإلمتـ ــمعة سببًا او مصاحبًا او نتيجــوالس

ــ ويف احلديث القدس ــ اإلممـن    ـ ــ ام الصـ قـال اهلل  "قـال:   ادقـ
آك ب  يف ممله مل أقبله إال ــآيك، من أشـتبا ك وتعا : أنا خ  ش

أنا "إن اهلل يقول: "آ  مفه قال: ـ. ويف  واية اخ"ما كان ل  خالصا
 .(1 "و ملن ممل له دون ــ ي فهــآيك من ممل ل  ولغــخ  ش

والعآب يستهجفون املن ملى الصفيعة وميتدحون الفعم الذي 
 ال يظهآ املن، قال الشامآ:

 

 ظمـاً زاد معآوفك مفدي م
 

ــ    * ــتو  حق ــدك مس ــه مف  ان
 تتفاســـــاه كـــــأن مل تأتـــــه   

  
ــهو   * ــامل مشـ ــو يف العـ  وهـ

  كث 

 َ ِتبِْلِلوا ]لقد و د نقص الثواب صآحيًا يف قوله تعا  

امـا يف هـذه اايـة فلـم      (8  [َقَدَقأِتكِْم ِبأْلَمنِّ َواألََىل
 :ًايآد ذم او اخبا  من نقص الثواب بل تضمفت امو 

 ف احلسن باإلميان.الوص األول:
 املدح باإلنواق يف سبيله تعا . الثان :

التحــذيآ مــن اتبــاع اإلنوــاق بــاملن واألذ  ولكــن نقــص  الثالــث:
الثواب يسـتقآأ مـن اجلمـع بـني اايـتني والفصـوص ومـا        

ان يشا  اهلل، خصوصًا  يرتشح واقعًا من املن واألذ  ا ال
ت ااية وان ثواب اإلنواق مستمآ ومنا ه متصل وقد تقدم

ثـم جـا ت هـذه     ،السابقة اضاموة الثواب اضعافًا كث ة
 ااية للفه  من املن واألذ .
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أنه يف باب احلساب ــآان مفوصالن كل له شــمأفاإلنواق واملن 
وامليزان فثواب اإلنواق حيآز من سـامة حتققـه خا جـًا ويتوضـل     

واب اما املن واألذ  فانه يسبب نقص الث ،سبحانه بالثواب العظيم
ــه ال يتس  ــم ولكف ـــاو اإلث ــهو    ـ ــول املش ــها، والق ــي ة اثل ع ألن الس

والشائع بان املن واألذ  يوسد ويبطل الفوقة يف سبيل اهلل ال تدل 
مليه ااية مفطوقًا وموهومـًا ألن سـبيل وموضـوع ثـواب اإلنوـاق      
مفوصل من موضوع املن وان اصاب مقدا  ونوع ثواب اإلنواق 

ــن واأل وان  ــاننقــص بســبب امل ــاق ذ  ف يف يف منــا  متصــل  االنو
نعم اجلز  املوقود والثلمة احلاصلة بسبب املن ال مالكات اجلزا ، 

 .يطآأ مليها الفما 
ــ وهل يسقب جـز  مـن اصـل اإلنوـاق بس     ن واألذ ، ـبب املـ ـ

ــ بيل اهلل ومّن بهــائة ديفا  يف ســاعفى لو انوق م ــ ا فيمـا بع ـ د او ـ
د اهلل مز وجل مخسني او سبعني ب مفــاظهآ اإلسا ة فهل حتتس

ديفا ًا لإلنتقاص مفها حبسب نوع املن او اإلسا ة، ام ان الفقص 
اجلواب هو الثـان ، حلصـول اإلنوـاق     ،وابــيقع ملى مقدا  الث

 َ ]لذا و د قوله تعا   ،فعاًل ابلإل مائة ديفا  بفية القآبة ا  اهلل

 األجآ.أي ال يتعاهدون الثواب واتصال  [ِيْتبِِعونَ 
 :قسمني هماوااية الكآمية تقسم الفا  ا  

 الكوا  ون  املؤمفني. األول:
، وهؤال  صلى اهلل مليه ونله وسلماملؤمفون بآسالة حممد  الثان :

 يفقسمون وفق موضوع اإلنواق يف ااية ا :
د القآبة وانه يف سـبيل  صالذين يفوقون من ن  تقييد بق -1

 اهلل.

ــواة  -8 ــون ام ــذين ال يفوق ــون  ال ــبيل اهلل وال خيآج م يف س
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ــآمية  ــوق الش ــاًل او  احلق ــو ًا وجه ــون   قص ــم ال يعط أنه
 .الصدقات املستحبة

 الذين يفوقون امواةم يف سبيل اهلل وطلب مآضاته. -3

 وهؤال  ملى شعبتني:
 الذين ال يتبعون الفوقة باملن واألذ . :األو 

جــاز الــذين يتبعــون مــا انوقــوا بــاملن واألذ ، ومــن اإلم الثانيــة:
ــة مل تش  ــ  ان ااي ــف اإلة ـــواللط ـــآ ا  الشـ ــة ـ عبة الثاني

اماله، بل جا ت ادح الـذين ال يظهـآون املـن وأألذ .    
ـــومل خت ــن وت   ـ ــيت مت ــآ  ال ــة األخ ــود الو  ــرب بوج ام  ئيس

 مدمها.
 

  اعد كالميةاعد كالميةووققثالث ثالث تأسيس تأسيس 
وقال املعتزلة ااية دالة ملى ان الكبائآ حتبب ثـواب فاملـها،   

ا  بني ان هذا الثواب امنا يبقى اذا مل يوجـد املـن   وذلك ألنه تع
ألذ ، ألنه لو ثبت مع فقدهما ومع وجودهمـا مل يكـن ةـذا    او

اإلشرتاط فائدة واجاب األشامآة بان املآاد من ااية ان حصول 
املن واألذ  خيآجان اإلنواق من ان يكون فيه اجآ وثواب اصاًل، 

ن، ومل يفوـق لطلـب   ميـ   من حيث يدالن ملى انـه امنـا يفوـق لكـ    
ــة والعبــادة، فــال جــآم بطــل     ضــوان اهلل، وال ملــى وجــه القآب

 .(1 األجآ
صـل املبفـى فقـد    أواإلشكال ملى قول املعتزلة واألشامآة يف 

ظفوا ان ااية تدل ملى بطالن ثواب اإلنواق بسبب املن والثواب، 
 ،ولكن ال دليل ملى افادة هذا املعفى من ظاهآ او مفطـوق اايـة  
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فـاه  يتكلمـت مـن الشـعبة األو  مـن القسـم الثالـث الـذي ب        فقد
اماله، ومل تتكلم من الوآيق الثان  وهو الذي يتبع ما انوق باملن 

 َ ِتبِْلِلوا ]واألذ ، كما ال يصلح اإلستدالل بقوله تعا  

ألن اإلنوـاق امـم مـن     (1  [َقَدَقأِتكِْم ِبأْلَمنِّ َواألََىل
 .الصدقة الواجبة وموضومها

ااية حمل البحث حتث ملى اإلنواق لوجهه تعـا  مـن نـ     و
احلاقه باملن واألذ  وحتذ  من هذا اإلحلاق ولكفها ال تدل ملـى  

 .بطالن العمل
ثم ان نعت املعتزلة له بـالكب ة مل يثبـت موضـومًا وحكمـًا،     

و اا قاةا شـصص مـفهم،   خصوصًا وان املن ليس من الكبائآ، 
 .ب  ومفه الصغ ةواألذ  ملى مآاتب مفه الك

 :امد كالمية يف املقاموقثالث وميكن ان نؤسس 
ـــلــو ت األو : ه تعــا  ونضــبه، بــني ـآ بــني  محتــــــآدد األمـ

يل الثــواب او مدمــه، بــني ثبوتــه او بطالنــه، فاألصــل هــو ــــحتص
ــ وت الثـواب، كمـا يف اب  ــيل وثبــ محته تعا  وحتص واب الوقـه  ـ

ك املكلــف بــني التكليــف ــــا ة لــو شالة الــربــــتدل باصـــــفانفــا نس
ـــبالش ــه، وباصـ ـــ   ومدم ــو ش ـ ــا ة ل ـــالة الطه ــا ة  ـ ــني الطه ك ب

ـــوالفجاس ـــوباص ،ةـ ـــالة اإلباحــ ـــة واحلليـ ــو شـ ـــة ل ـــك يف املفـ ع ـ
 واحلآمة.

ازية ان جتد ااية جتمع بني املـن واألذ   ــومن اايات اإلمج
ــ مع الوـا ق املوض  ــ وم  الكـ ن هـذا اجلمـع مـع    ا وكـأ ـمـ ــب  بيفهـ

ـــالتبــاين اش ـــا ة وتفبيــه ا  العلمـ ـــا  بعــدم الذهـ اب ا  القــول ـ
ــ ــــواب مــن  أ ، واايــــالن الثــــطـبب ات اجلهاديــة ـة مــن ااي
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ــ األخ ــ م الصــــالقية الــيت تفظـ لمني وال ــــة بــني املسـانيــــالت اإلميـ
عل للمفوـق حقـًا ملـى نـ ه او ملـى األمـة اكثـآ كـا تتـيح لـه           ــجت

 لشآيعة.ا
ــ مون يف جــف املتكلــلــد اختــق الثانية: ــ واز توقـ ف الثـواب  ـ

ــ ملى ش ــ آط، او مدمـ ــ واختـا  العالم  ،هـ ة احللـ  القـول األول   ـ
بدليل مدم اثابة العا ف بـاهلل تعـا  مـع مـدم نظـآه يف املعجـزة       

ـــديقـــومــدم تص ــه (1 صــلى اهلل مليــه ونلــه وســلم ه بــالفيب ـ ، وفي
 مسائل:

ن اجلواز امم من الوجوب الـذي هـو ظـاهآ    ما ذكآه م -1
  .بيان يف موهوم املعآفة والبد منذيل كالمه 

ــا        -8 ــث األنبي ــه يبع ــه وان ــة انبيائ ــا  معآف ــه تع ــن معآفت م
 باايات، فمعآفته تعا  ترتشح مفها قهـآًا بعثـة اإلنبيـا    

ــوم     ــوم اجملمــ ــو العمــ ــى لــ ــوتهم ملــ ــلني بفبــ والتســ
 .واالستغآاق 

لغالــب وان كـل فعـل او شــآط   ان الفـزاع صـغآوي يف ا   -3
 .وقصده، ويف اخلرب: "امنا األممال بالفيات" حبسبه

ـــلــو ش الثالثــة: يل الثــواب او ــــول العمــل وحتصــــككفا يف قبـ
ــه، فاألص ـــمدم ــل القبـ ـــل يف العم ــدل دليـ ـــول اال ان ي ــى ـ ل مل

احبـاط اال بالـدليل الشـآم  اخلـاص مـن       اإلحباط اعفـى انـه ال  
 دليــل يف هــذه اايــة ملــى احبــاط ثــواب  الكتــاب او الســفة، وال

اإلنوــاق ولــو شــككفا يف حصــول الــبطالن واإلحبــاط او مدمــه،  
 اإلحباط يتصو  ملى وجوه:ف

 بطالن العمل من اصله. -1
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 سقوط لثواب بعد حصوله. -8

ان الذنب مبطل الحـق للثـواب وكأنـه يـأت  ملـى الثـواب        -3
 فيبطله.

ختلف فيـه،  واألول باطل ويلحق به الثان ، اما الثالث فقد ا
والقائل ببطالن ومـدم حصـول احبـاط الثـواب املتقـدم بالـذنب       

ََِمااْن املتــأخآ وحتــى الكوــآ الالحــق لعمومــات قولــه تعــا  ] 

وقـال مجامـة    ،(1  [َيْعَمْل ِمرَْقأَل َىرهٍة وَيْر ا َيَره
من املعتزلة باإلحباط وان املكلف يسقب ثوابـه السـابق باملعصـية    

 بني مسألتني: الالحقة ومجعوا يف احلكم
 الثواب السابق واملعصية الالحقة. األو :
ية الســابقة والثــواب الالحــق، اعفــى ان ـالــذنب واملعصــ الثانيــة:

فكــذا الثــواب  ،ابقــــواب الســــالــذنب الالحــق حيــبب الث
ــمى يف      ــو املس ــابق وه ــذنب الس ــآ ال ــو ويكو ــق ميح الالح

 اإلصطالح بالتكو .
لحاظ احكام املعآفة اإلةيـة  ولكن هفاك تباين بني املسألتني ب

وضآو يات الدين واايات والفصوص يف املقام، فالثواب والعمل 
الصاو يأت  ملى الذنب واإلثم، ولو اختلف موضوع وزمان كل 

َوَمْن ِياْمِمْن ِباأَّللهِ َوَيْعَماْل  ]مفهما قـال تعـا    

، بل انه سبحانه (8 [ َقأِلح أ ِيكَفِّْر َنْنِه سَيَِّئأِتهِ 
ِ ْن  ]جزا  اجتفاب الكبائآ نوآان السي ات قال سبحانه  جعل

ِه ِنكَفِّْر  َُْوَن َنْن أ ِتْن َتجَْتِنبِوا َكبَأِئَر َم
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 .(1 [َنْنكِمْ سَيَِّئأِتكِمْ 
ــ اما ابطال الذن ــ ب الالحـ ــ ق للثـ ــ ابــواب السـ ــ ق فـ ــ ال دليـ ل ـ

ــه ـــافــباإلض ،مليــ ـــة ا  امجـــ ــــاع األصـــ ــدم  ـوليــ ــى مــ ني ملــ
آ  جع  للذنب ملى ن ه، قال ــآي فال اثــقـهـاب القاإلستصح

ْل ِمرَْقاأَل َىرهٍة وَيْار ا اََِمْن َيْعَما ]تعـا   

 َوَمْن َيْعَمْل ِمرَْقأَل َىرهٍة شَرًّا َيَره * َيَره
والوفا  بومده تعا  حق وهو الواسع الكآيم، ومن صواته  ،(8  [

ا  اكثآ مفه، بل  تعا  العدل ومن فضله تعا  مدم تعد الوميد
ان الوميــد ذاتــه يآجــع يف مصــداقه اخلــا ج  ا  مشــي ته واذنــه  

 سبحانه.
وقد و د موضوع اإلنواق والبشا ة بعظيم الثواب مليـه مـن   

الهِذيَن ِينِفِقاوَن  ]ن  تقييد باملن واألذ  قـال تعـا    

َمْمااَواَلُِمْ ِبأللهيْااِل َوالنهَُااأِر ِساارًّا 

ليس من تعا   بني اايتني واجلمع بيفهما ، و(3 [ َوَنالَِنيَة  
 يكون ملى وجوه:

قوامد اإلطالق والتقييد وان ااية حمل البحث مقيدة بعدم  -1
املن واألذ ، وهذه ااية مطلقة، ويؤخذ باملقيـد فالبـد ان   

ا ، ونـ  مقـآون او متعقـب    ـبيله تعـ ــيكون اإلنواق يف س
 باملن واألذ .

بكثـآة اإلنوـاق يف الليـل     موضوع هذه ااية مستقل ويتعلق -8
والفهـــا  والســـآ والعالنيـــة وهـــذا التعـــدد والكثـــآة يفوـــ   
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 موضومية املن واألذ  او الآيا  والسمعة.

القآنن مامة  ولكن نيات  مليف هذه ااية خاصة ونزلت  -3
 وان كان ةا سبب خاص.

اجلمع بيفهما سعة  محته وفضله تعا  وان مدم اتباع  يويد -4
ليس شآطًا حميطًا ومقيدًا لكل انواق، وان باألذ  ق اإلنوا

ــ ل قد يقـاهلل مز وج ــ بل اإلنوـاق ب ـ ــ اته وجمذـ آدًا مـن نـ    ـ
، لصـــدق مفــوان االنوـــاق وحصـــول  الفظــآ ا  مـــا يتبعــه  

 .االستجابة اإلمسية

هفــاك حــاالت خاصــة واحكــام ضــآو ة وحاجــة شــديدة،   -5
بعـدم املـن   وزمان فاقة وابتال  يكون اإلنواق فيه ن  مقيـد  

 واألذ .
 

 [ َلُِمْ َمجِْرِممْ ِنْنَد َربُِِّمْ  قوله تعا  ]
اإلنواق يف  ومد كآيم وبشا ة الثواب العظيم مفه تعا  ملى

سبيله تعا  املقآون بشآط سليب وهو مدم املن او األذ ، واألجآ 
ملـى البـذل والعطـا  الـذي      والثواب والعـو  واجلـزا  احلسـن   

 .يًُقصد به وجهه تعا 
و مفد( ظآف يويد الومد الكآيم والضـمان األكيـد للثـواب    
وهذه البشا ة دموة مساوية وحث ملى اإلنواق يف سبيله تعـا   
والتفــزه مــن املــن واألذ ، وهــل املــآاد األجــآ يف ااخــآة ام انــه 

 مطلق.
ــ مل الـدا ين إلص ــلق فيشــانه مط :اجلواب الة اإلطـالق لـو   ـ

ــ يـد، ولعـدم التعـيني واخلص   تآدد األمآ بني اإلطالق والتقي وص ـ
ن واللطــف اإلةــ  وانــه ســبحانه يعطــ  بــاألوفى ــــد املــــولقوام
 واألمت.
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صـوم   مـن  صلى اهلل مليـه ونلـه وسـلم   ويف باب الصيام نهى 
الوصال وهو صوم يومني مع الليلة اليت بيفهما او ثالثة أيام مـع  

فقال  كان يواصل فقيل له يف ذلك،والليلتني املتوسطتني بيفهما، 
مليه السالم: إن  لست كأحـدكم إنـ  أظـل مفـد  بـ  فـيطعمين       
ويسقيين"  وقال الصادق مليه السالم: " الوصال الذي نه  مفه 

 .(1 هو أن  عل الآجل مشا ه سحو ه
يشمل بل كا يعين ان الثواب والضدية امآ ال يفحصآ بااخآة 

  احلياة الـدنيا ايضـًا، ولـيس مـن دليـل ملـى التصصـيص وامتبـا        
صـلى اهلل مليـه ونلـه    الضدية مطلقًا من خصوصيات الفيب حممد 

نعم امـآ املبيـت امـاله ولـوه مـن املفـازل الآفيعـة خـاص          وسلم
ملقامه السام  وملآتبة  صلى اهلل مليه ونله وسلمبالآسول األكآم 

 اشآف املآاتب اليت بلغتها اخلالئق.ه  الفبوة اليت 
ى ان العمل يوجب األجآ احت  املعتزلة بان هذه ااية تدل مل

ملى اهلل تعا  وقال األشامآة: حصول األجآ بسـبب الومـد ال   
بسبب نوس العمل ألن العمل واجب ملى العبد وادا  الواجب 

 .(8 ال يوجب األجآ
والفزاع يف اصله صغآوي إلتواق الطآفني ملى حصول األجآ 
والثواب، وميكن الآد ملى القول األول بان وجوب األجآ ملى 

ــآ  ا ــا  ام ــن  هلل تع ــد م ــة  بعي ــيإل العبودي ــآا  االمجــال   ص واالق
واألو  تفزيه مصطلحات ملم الكالم بلوظ الوجوب بالتقص ، 

 ملى اهلل تعا .
فانه سبحانه هو الـذي يوجـب الشـ   وال  ـب مليـه شـ         
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 ويوعل ما يآيد وال يس ل مما يوعل.
 الـآد ملــى نوــس العمــل يف حــــــول الثــان  ان الــــوملــى الق

امتبا ه امنا هو باذنه وامآه ومشي ته فهو الذي توضل جبعل الثواب 
ــ ض او تعــمل، وال تفاقـملى الع ــ ا   بـني وم ـ ده تعـا  وبـني   ـ
ل كما لو قيـل ومـد ان يكـون الثـواب     ــواب ملى العمــجعل الث

 .ملى العمل
نعم أي ممل لإلنسان ال يستحق من الثواب اال اجلز  اليس  

 بالثواب اجلزيل ملا استطاع انسان ان يفال نصيبًا فلوال ومده تعا 
وافآًا من الثواب من فضله تعا  كما يف ااية السابقة فان اإلنواق 
يف سبيله بسبعمائة مآة واهلل يضامف هذه الزيادة فاألمآ ال يقف 

ــه تــاج يف األجــآ حيمفــد ومــده تعــا  بــل   ــاده مف ا  لطوــه والزي
بالتحذيآ من اتباع اإلنواق باملن ة ااي، لذا جا ت واحسانه تعا 

واألذ ، وكأنهما حيجبان مضاموة وتعدد األجآ والفما  املتصل 
 واملستمآ لثواب اإلنواق.

لقد جا ت ااية بصوة الآب واضافته الـيهم فلـم تـأت اايـة     
باسم اجلاللة كما ان القآنن خال من لوظ  الآب( معآفًا باأللف 

السـابقة كـالتو اة واإل يـل،     والالم مع كثآة وجـوده يف الكتـب  
وهذا من امجاز القآنن وخصوصياته مع انه و د بلوظ اإلضافة، 

 عوبلوظ  بك مائتني واثفتني وا بعني مآة وبلوظ   بكم( مائة وتس
مشآة مآة، وبلوظ   بفا( مائة واحد  مشآة مآة، وبلوظ   ب ( 
مائــة مــآة وواحــدة، وبلوــظ   بــه( ســت وســبعني مــآة، وبلوــظ  

 ( ثالث وثالثني مآة.  بكما
وقال الآازي  احت  اصحابفا بهذه ااية ملى نو  اإلحباط، 
وذلك ألنهـا تـدل ملـى ان األجـآ حاصـل ةـم ملـى اإلطـالق،         
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فوجب ان يكون األجآ حاصاًل ةـم بعـد فعـل الكبـائآ، وذلـك      
 .(1  يبطل القول باإلحباط(

 اوضوع اإلحباط امنا ه  اخبا  من مظيمةا واالية ال صلة 
مفزلة من يؤمن باهلل ويفوق املال مـن نـ  ان يتبـع اإلنوـاق بـاملن      

و اإلطالق أي ــذه ااية هــآاد من هــواألذ ، اما ان نقول بان امل
م مين باإلنواق او يؤذي املعطى فانـه سـيفال األجـآ وان    ـما دام ل

فعل الكبائآ فيما بعد فهـذا املوضـوع اجـفيب مـن مضـمون اايـة       
 وافآادها.

ان يعمل الصاحلات حمضًا ويف املقام احلث ملى ااية لق تتع و
اإلنواق يف سبيله تعا  ومدم انتقاص الثواب باملن واألذ  ثم ان 
املآاد من األذ  امـم مـن الصـا ه اوضـوع اإلنوـاق وزمانـه او       

 ] يتبعونـه[ الشصص املعطى خصوصًا مع الفظـآ لقولـه تعـا     
ــ خأان املتــباملعفى األمم وا ادة الزم لقًا مـع  ـآ ملـى اإلنوـاق مطـ   ـ

تعــدد املوضــوع واخــتالف جــفس الوعــل وان املــآاد مفــه الــذين   
يتصذون فعل الصاحلات سجية ثابتـة وال يفقصـون اممـاةم وال    

ــي اً   ــآ س ــاحلًا ونخ ــاًل ص ــون مم ــل   ،خيلط ــال بط واذا و د اإلحتم
 اإلستدالل.

 ثم ان القائل باإلحباط والتكو  وهم مجامة من املعتزلة ملى
قولني، قال ابو مل  ان املتأخآ سوا  كان فعاًل حمبطًا، او مكوـآًا  

أي ان  الصـاحلات  يسقب املتقدم املضـاد لـه ويبقـى ملـى حالـه،      
 يذهنب السي ات(.
ــ م ان األقــوقال ابو هاش ثآ امـا لـو كـان هـو     ـل يفتوـ  باألكـ  ـ

األكثآ فيفتو  مفه باألقل ما سواه ويبقى الزائـد مسـتحقًا ومسـ     
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 زنة.باملوا
شكل مليه من وجهني، األول مدم التساوي بني اإلحباط نو

والتكو  والتباين بيفهما خصوصًا ان األكثآ من ملما  املسلمني ال 
، يف بـاب الــتكو  وتعقـب الصــاحلات للســي ات   يقـول باإلحبــاط 

والثان : مدم ثبوت املوازنة وان  محته تعا  اوسع من ان حتيب 
سن القليل السيئ الكث ، اال تآ  ان وميحو باحل بها اوهام البشآ

 .االستغوا  أمظم كوا ة
مفـده تعـا  بشـا ة توضـله سـبحانه      مـن  ان تقييد األجآ بانـه  

باجلزا  كما يف احلديث القدس  " كل ممل ابن ندم له اال الصوم 
 .(1 فانه ل  وانا اجزي به"

فالضدية وحدها حآز ومالذ وذخ ة مظيمة وكفز يلجـأ اليـه   
مفد احلاجة ويفتوـع مفـه سـامة الضـيق والشـدة ويكـون       اإلنسان 

 مغوآة والآضوان.للمقدمة حسفة لقبول الدما  وسبب 
 

ــه تعــا  ] َو َ وَااْوَل َنَلااْيُِمْ َو َ ِماامْ قول

 [َيحَْزِنونَ 
اخلوف هو الظن لفزول حذ  وفوات نوع مفه يف املستقبل ونم 

نوـع او  إلحتمال او تآجيح مكآوه اما احلزن فهو نم من فـوات  
حدوث امآ ضـا ، وبيفهمـا ممـوم وخصـوص مـن وجـه، مـادة        
اإللتقا  ه  الغم وحآكة الآوح ا  الـداخل هآبـًا مـن املـؤذي،     

ة اإلفرتاق يف اخلوف هو توقع حصول امآ دوما ،ذ  الفوس واأل
 ويف احلزن حصول امآ ضا  ومؤذ. ،ضا  يف املستقبل

ية والتعدد، أي ااية الكآمية  وال خوف( تويد الغ  والواو يف
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ان مدم اخلوف امآ اضايف نخآ ن  احآاز األجآ فيكـون األجـآ   
ملى اإلنواق يف سبيل اهلل واقرتانه بعدم املن واألذ  مآكب مـن  

 وجوه وه :
 األجآ مفه تعا . -1
 تقييد األجآ بانه مفده تعا . -8

 اهلل هو وحده القاد  ملى األجآ والثواب العظيم. -3

 مدم اخلوف مليهم. -4

 حلزن مفهم.انتوا  ا -5

الفعم اإلةية يف ااية بصيغة اجلمع كا يدل ملى مظيم ذكآت و
احسانه وفضله تعا  وانه سبحانه يهب للجميع من ن  ان تفقص 
خزائفه، كمـا ان اايـة بشـا ة اتصـال اإلنوـاق وتعاهـد املسـلمني        

 .ملضاميفه ومواهيمه
ها وقد تكآ  هذا الشطآ من ااية يف القآنن ا بع مشآة مآة مف

مآتان بصيغة اخلطاب والباق  بصيغة الغائب، وكله بلغة اجلمـع  
َبَلى  ]كما يف قوله تعـا    حيتمل االفآادوان كان سياق ااية 

َمْن َمسَْلمَ َوْجَُِه َّللِهِ َوِمَو ِمحِْسنل ََِلِه َمجِْرِه 

ِنْنااَد َربِّااِه َو َ وَااْوَل َنَلااْيُِمْ َو َ ِماامْ 

ََِمْن آَماَن َوَمْقاَل َ  ]تعا وقوله  ،(1  [َيحَْزِنونَ 

ومل  ،(8  [َِالَ وَْوَل َنَلْيُِْم َو َ ِمْم َيحَْزِناونَ 
تقل ااية ال خوف مليه وال هو حيزن، بل جا ت بصيغة اجلمـع  
ليس فقب لوقوع اسم الشآط ملى املوآد واجلمع ولكن لدالالت 
مقائديــة وتآشــح بآكــة الوعــل الشصصــ  ملــى اجلمامــة وو ود 
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لى الوامل ومن امانه ومن نصـآه وملـى ذ يتـه واهلـه     الثواب م
ومن يشوع له، فعدم و ود ااية بصيغة املوآد وكلها باجلمع بشا ة 

كن يتعلق به او يكـون   هالثواب العظيم املستغآق للمحسن ولغ 
 يف فعله. ًاطآف

واكثآ مواضع قوله تعا  هذا يف القآنن يتعلق باجلفة وبشا ة 
م الوــزع او اخلــوف يف مــواطن احلســاب  األمــن يف ااخــآة ومــد

واجلزا  وهو يف امظم الفعم اليت يآجوها اإلنسان ويسعى لفيلها، 
كما جا  يف بعض اايات جزا  إلتبـاع اةـد  وإلظهـا  اإلميـان     

مـا  مثلالة وايتا  الزكاة ــاحلات، وباقامة الصــواقرتانه بعمل الص
لــى موضــومية يله تعــا ، كــا يـدل م ـجـا  بشــا ة اإلنوــاق يف سبـ  

اإلنوـاق والعطـا  واخـآاج الزكـاة     ولزوم اإلنواق يف سبيله تعا  
مفـافع الصـدقة   باالضـافة ا   واحلقوق الشآمية مـن اصـل املـال    

واإلنواق املستحب، ومن اإلنواق احل  وما يبذل فيه من مال لذا 
فكـل مـن الصـالة والصـوم      ،يعترب احل  مبادة بدنية مالية مآكبـة 

امـا احلـ  فيجمـع     ،لزكـاة واخلمـس مبـادة ماليـة    وا ،مبادة بدنية
األمآين معًا، فيدخل يف موآدات اإلميان والعمل الصاو واإلنواق 

 يف سبيله تعا .
وهل يتعلـق مـدم اخلـوف واحلـزن اوضـوع اإلنوـاق وانـه ال        

وه وزوال اثآه وثوابه ام انه امم، اجلـواب هـو الثـان     ــى حمـخيش
والثـواب وسـببًا إلنعـدام اخلـوف      وان اإلنواق يكون بابـًا لألجـآ  

 واحلزن.
وهل يشمل احلياة الدنيا وااخآة ام يفحصآ بااخآة، القد  

ــ و شـاملتـيقن هـ   ــ موله لعـامل ااخ ـ ــ آة، لـذا تـآ  املؤم  ـ ن يصـاب  ـ
ــ باحلزن ويتعآ  للمصيبة ويتسآب ا  نوسـه اخل  وف يف الـدنيا  ـ



 45ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44جمعامل اإلميان/

ــ وهو جز  مـن نواميس  ــ ها وفلسـ ــ وة اإلبتـ ــ ال  فيهـ وقـد يكـون    ا،ـ
ذل والعطا  يف ــاق واملباد ة ا  البــببًا لإلنوــاخلوف او احلزن س

 .سبيله تعا 
نعم قد يكون اإلنواق سـببًا للتصويـف مـن مـوا د اخلـوف او      

ويف جز  مـن األجـآ الـذي    ـاحلزن يف الدنيا بامتبا  ان هذا التص
ومـن   ،[َلُِْم َمجِْرِمْم ِنْنَد َربُِِّامْ  ]و د يف اايـة  

جلزا  العاجل وتـآ  املـؤمن احيانـًا خيـاف ويضـطآب ثـم يـآ         ا
، وما انكشاف الغم او مدم استحقاق األمآ للصوف بوضله تعا 

ال يعلمهـا اال  ميحى من احملسفني يف الدنيا من األهوال والشدائد 
، قـال  اهلل وه  من االمو  اليت يكشـف مفهـا الغطـا  يف ااخـآة    

 .(1 [ َبيْنِ َيَدْيهِ َلِه ِمَعقِّبَأتل ِمْن  ]تعا  
وخامتة ااية بشا ة كآمية ألهـل اإلميـان ودمـوة ةـم لـتلمس      
افضل حاالت اإلقامة يف الدا  الباقية واختيا  احسن الزاد لسوآ 
ااخآة، وكا تفوآد به نعمة القآنن فلسوة الومد والوميد وما لكل 
مفهما من نتائ  تووق اد اك العقول البشآية وتعجز أي دولة او 
مؤسسة او تشآيع او قـانون مـن احـداث معشـا ه يف اجملتمعـات      

 والفوو .
فصامتة ااية ومد كآيم واصالح للفوو  وتهذيب لألخـالق  
والسفن السائدة ومفع من األذ  وما فيه من الضآ  ملى األطآاف 
املصتلوة، ومن اإلمجاز يف خامتة ااية ان جتـدها تقوميـًا ملضـامني    

من األحكام والسـفن ومونـًا ملـى العمـل      صد ها وتثبيتًا ملا فيها
 باحكامها وتشجيعًا للتقيد اا فيها.

لد اسات والبحوث العملية ملفافع اإلنواق جآا  اوه  دموة إل
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ـــيف س ــا  وبيـ ـــبيله تع ــآا  اإلجتمامــ ـ ـــية واإلقتصـان األض ادية ـ
ــ دية باتبــوالعقائ ــ امه باملـ   والتبـاه  والآيـا  وتوجيـه    ـن والتعيـ ـ
ـــالش األذ  ـــصص  او الفومـــ ــافع ـــ ــتغالله للمفــ ــة اســ   وحماولــ

 الشصصية.
وقــدم اخلــوف ملــى احلــزن ألن متعلقــه القــادم مــن مــواطن   

ات مـن ايـام   ـزن فمتعلقـه مـا فـ   ــوال القيامة اما احلــاحلساب واه
الــدنيا وامــالن املالئكــة للســي ات وفضــح مــا ا تكــب العبــد مــن 

ــا  وف  ــذنوب واألخط ـــال ــث ة  ـ ــآص الك ــدنيا  وات الو ــاة ال يف احلي
كمز مــة لآلخــآة وتلــك الــيت مل يســتثمآها إلكتفــاز الصــاحلات  
وكشــف احلقــائق وامــالن الســي ات مــن متعلقــات اخلــوف ايضــًا 

ثآ مــن مــدم ــــذ اكــــ ـوف يومــــدم اخلــــة ا  اإلنــس ومــــفاحلاج
 احلزن.

 ]اجلفـة والفجـاة مـن الفـا  قـال تعـا         لوااية بشـا ة دخـو  
َة  َ وَْوَل َنَليْكِمْ َو َ َمْنِتمْ اْدوِِلوا اْلجَنه 

 .(1 [َتحَْزِنونَ 
 وَااْوَل  َ  ]يف اايــة ملــى لــو اإلســتعال   خلــوفوجــا  ا

اما احلزن فجا  بعفوان اخلرب والوصف العـام، كـا    [ َنَلْيُِمْ 
يعين ان اهلل مز وجل ميفع طآو اخلوف مليهم وهذا يعين انتوا  

 من والآضا.مقدماته واسبابه، وحتقق حال األ
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  حبث اصويلحبث اصويل
ــات القــآنن خمص  ـــذكــآ ان بعــض ني ـــصة لعـ ــا ـ موم الســفة وم

حَأِِظِوا َنَلى الصهَلَواتِ  ]تشهد به قوله تعا  ــاس

ــ ، و اـا تشـمل املقـام خبص   (1 [ اْلِوسْلَى َوالصهالَةِ  وص ـ
الفصوص الوا دة بتقديم الفوقة ملى العيال وانها خصت مموم 

من الصالة يف األوقات املكآوهة  نله وسلمصلى اهلل مليه ونهيه 
 .(8 باخآاج الوآائض

واملصصص للعام ملى قسمني فتا ة يكون املصصص متصـاًل  
، (3 [ َم ه َتْعبِِدوا ِ  ه ِ يهأهِ  ]كمـا يف قولـه تعـا     

وقــول القائــل: "اديــت الوــآائض اال احلــ " كــا يــدل ملــى ا ادة 
 العموم اال اخلاص الذي استثين.

ص يف نوـس الكـالم   ــصـاًل فال يآد املصــ  يكون مفوصواخآ
تحضا  القآيفة اليت تدل ملى ــود اال باســسامع املقصـم الــوال يوه

ــ التصصيص مـن كـالم نخـآ، وهـذا مـن مل      وم البالنـة العقليـة،   ـ
امه وتتداخل ـه واحكــة يف موضومــات امجازيــويفوآد القآنن بآي

جتـد نيـة ال يتعلـق بهـا مـآاد املـتكلم        ات القآننية فيـه، وقلمـا  ــااي
 ويظهآ يف القسمني ولكفه يف املصصص املتصل يفعقد باحلال.

 وبلحاظ تأ يخ العام واخلاص هفاك وجوه ا بعة:
 كل مفهما معلوم التأ يخ مع اقرتانهما مآفًا. األول:
معلوما التأ يخ مع تقدم العام زمانًا وهذا الوجه يفقسم ا   الثان :

 صو تني:
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 .3/43األتقان يف ملوم القآنن ( 8 
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و ود اخلــاص قبــل العمــل بالعــام فيحمــل الكــالم ملــى  ألو :ا
 التصصيص ومليه اإلمجاع.

و وده بعد وقت العمل بالعام واختلف يف هذه الصـو ة   الثانية:
وهل تويد الفسخ او التصصيص، واألقو  انه ال قامدة كلية 
يف املقام بل تالحـظ القـآائن واإلمـا ات واسـباب العمـل      

 وتغ  احلال.
 معلوما التأ يخ مع تقدم اخلاص وفيه صو تان: الثالث:
ان يأت  العام قبل وقت العمل باخلاص، فيكون اخلاص  األو :

 خمصصًا وليس ناسصًا.
ان يأت  العام بعـد وقـت العمـل باخلـاص، ومحـل ملـى        الثانية:

الفسخ لقبح تأخ  البيان من اوان احلاجة ولكن الفوبـة ال  
 تصل ا  هذا التعليل.

ن يكون العام واخلاص جمهول  التأ يخ او ان احـدهما  ا الآابع:
 جمهول فقب فيحمل ملى التصصيص.

هذا اذا كان العام واخلاص بعـآ  واحـد، امـا اذا اختلـف     
املوضوع وتبايفت املآتبة فمن الصعب تطبيق قوامد العام واخلاص 
اال مع و ود الدليل، وقد جا  الدليل بان السفة ختصص القآنن 

و الذي خيصص السفة لعظيم شآف القآنن وألنه وليس القآنن ه
اصل األحكام، والسفة جا ت بيانًا وتوس ًا لـه ولـيس هـو مبيفـًا     

 للسفة، وألن ااية تفزل اواًل ثم يعقبها التوس .
فما ذكآوه من ختصيص القآنن لعمومات السفة ال اصل له وان 

، لسفةممومات توس  القآنن بااال أن يآاد  اجآوه جمآ  املسلمات
وال حيتمل معه ا ادة العموم، اما يف املفوصل فان العام يفعقد يف 
ممومه ملى لو ابتدائ  وبـدوي ألن الكـالم انقطـع بـال قآيفـة،      

 ولكن و ود املصصص املفوصل يكشف من املآاد اجلدي.
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
َقْولل َمْعِروَل َوَمْغِفَرةل وَيْرل ِمْن َقَدَقٍة  ]

ٌّ حَِليمل َيْتبَِعَُأ َمى ل وَ 
 863[ ااية َّللاهِ َغِن 

 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
ــه موصــوف       ــو نكــآة ، ولكف ــوع بالضــمة، وه ــول: مبتــدأ مآف ــه  ق بان

 .معآوف
 حآف مطف، مغوآة: معطوف :معآوف: صوة لقول، ومغوآة: الواو

 خ : خرب مآفوع بالضمة. ،ملى قول
 فعل مضا ع، واةا : موعول به، اذ : فامل.يتبع يتبعها اذ : 

 مبتدأ. اسم اجلاللة اهلل نين حليم: الواو است فافية،و
 نين حليم: خرباه.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
والزجــآ مــن اقرتانــه  ،بعــد نيــات اإلنوــاق يف ســبيل اهلل واحلــث مليــه

 ،ة لفشــآ الــود بــني الغــين والوقــ  يــبــاألخالق الذميمــة، جــا ت هــذه اا 
ــدة  ـــالق احلميـ ـــيادة األخــ ــن يف  ،وســ ــالم احلسـ ــا  الكـ ــالت  وامتبـ الصـ

 واملعاملة.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
تــدل لغــة التوضــيل يف اايــة ملــى اهليــة القــآنن لإلمامــة ملــا فيهــا مــن  

وامتبـا    ،عاملـة وتهذيب الفوو  وتعلم حسـن الـود وطيـب امل    ،التأديب
ــائل   ــذا  الس ــدم اي ــاج ااو  ،م ــا ة للمحت ــآ   إلس ــاب األج ــة ب ــتح ااي ، وتو

 ه حســن اإلمتــذا  والثــواب لكــل مســلم وان مجــز مــن اإلنوــاق باختيــا 
القول المعروَ   وطيب الكالم، وميكن ان تسمى هذه اايـة  
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 (. حسنة

  اآلية سالحاآلية سالح
تتعد  مفافع ااية الصلة بني الغـين والوقـ  ، وايـام احليـاة الـدنيا ملـا       
فيهــا مــن مضــامني اإلصــالح اإلجتمــام  ونشــآ احملبــة وامطــا  األولويــة    

يلة لتقوية صووف املسلمني ومفع إلكآام املسلم وان كان فق ًا، وااية وس
 الفوآة والوآقة بيفهم.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ن مــاايــة يف موهومهــا دمــوة لتوجــه احملتــاجني اليــه تعــا  والســؤال   

 فضله، قال الشامآ:
 

  ســـــــيغفيين الـــــــذي انفـــــــاك مـــــــين 
 فـــــــــــــــــــــــال فقـــــــــــــــــــــــآ يـــــــــــــــــــــــدوم وال نفـــــــــــــــــــــــا     
 

 

وتفمـــــ  اايــــة ملكـــة العـــز والتقـــو  يف الفوـــو ، وال ختـــآج مـــن  
 ،وتعطـــ  األولويـــة للموـــاهيم األخالقيـــة ،احكـــام الصـــــدقة ممومـــات

ومتفــع مــن ظهــو     ،وتســاهم يف اإل تقــا  يف ســلم الكمــاالت اإلنســانية    
الكدو ات وسيطآتها ملى الفوو  وشـيوع األذ  واألخـالق والعـادات    

ومفها املن والتعي  وتقبيح بعـض ف ـات اجملتمـع ألفعـال الـبعض       ،الذميمة
ــآ،  ــى وااخ ــن تفه ــا  ذم م ــآا    ااألنفي ــؤاةم، وذم الوق ــآة س ــآا  لكث لوق

ــا  الصــدقات اال مــع األذ          ــو  تصــآفهم ومــدم امط ــا  ملــى س لألنفي
 .واإلسا ة

جا ت اايـة لتهـذيب اجملتمعـات وتفقيتهـا وتفقـيح القـآائح واصـالح        
الطبــائع، وتعطـــ  اهميــة خاصــة للعالقــات اإلجتماميــة بــني الطبقــات       

بـني األنفيـا  والوقـآا  وتلـك مسـألة مل      املتواوتة ومتفـع مـن وجـود جوـا      
ــتطع قــانون   ــع  مــا  يس ــالحية اقتصــادية او    وض ــا وال نظآيــة اص معاجلته

سياسـية او اخالقيـة احليلولــة دون حـدوثها ومــا يرتتـب مليهــا مـن ااثــا       
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 .الضا ة بكل األطآاف
فجا  القآنن ليمفع من حدوث مثل هـذا اجلوـا  ويـدمو ا  التقـا ب     

آف لآلخآ فالغين ايضًا حمتاج ا  الوق  ألنه حمـل  وخيرب من حاجة كل ط
تقآب ا  اهلل مز وجل وموضوع ادائه ملـا مليـه مـن الواجبـات الشـآمية      

 .واألخالقية
وتساهم ااية يف مفاه  التكامـل اإلجتمـام  ود   الوقـآ واملفـع مـن      

متفـع مـن   و واافات اإلجتمامية والشآو  العآضية للوقآ او الغفى او الزه
 .اخآين بهمومهم ومعاناتهمتآك ا

لقد ز مت هذه اايات الآأفة والآمحـة يف قلـوب املسـلمني ا  يـوم     
القيامــــة وســــامدت ملــى بقــا  احتـــادهم وشــــيوع مضــامني الــود واحملبــة 
بيفهم وما يكـــون مونـًا ملـى التصـــدي ألمـــدا  اإلسـالم ومفـع التعـدي         

ــات بعــداً   ــًا مل ت ملــى شــعائآه وثغــو ه اي ان ةــذه ااي ــإل كفهــه  جهادي بل
 د.األوهام بع

وما ةـا   قد اد كت الدول الصفامية الكرب  يف هذا الزمان حاجتهاو
دول الوق ة، والوقـائع التأ خييـة حتكـ  قصصـًا يف     ليف إمانة ا من مصلحة

ثو ة الوقآا  ملى األنفيا  سوا  ملـى لـو القضـية الشصصـية او الفوميـة      
من الف وا بعمائة سفة بقوامـد ختوـف مـن    العامة وجا  القآنن قبل اكثآ 

البون الشاسع بني الطبقات اا ميفع من حتـول اخلـالف والوـا ق بيفهـا ا      
 .صآاع وفتفة

وهذا مــن امجــاز القآنن الغ ي وســآ من اسآا  التشـآيع مل توـآد   
لــه د اســــات مقائديــة خاصـــــة ، فتشــآيع الصــدقة واحاطتهــا بقيــود         

 مد ســــة يف األحكــام التكليويــة والوضــعية، وســــلبيةوشــــآوط ا ـــــابية 
ــن واألذ    ــن املـ ــا مـ ـــلبية خلوهـ ــن السـ ــل    ومـ ــن التكامـ ــز  مـ ــون جـ لتكـ

اإلجتمــام  الــذي ترتشــح مفــه قــوة اإلســالم والقــد ة العامــة ملــى ادا    
 .الوآائض
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َيأَميَُُّااأ الهااِذيَن  ]مصــــاديق قــولــــه تعــا   واايــــة مــــن

خصوصًا  (1 [  َوِقوِلوا َقْو   سَِديد اآَمِنوا اتهِقوا َّللاهَ 
ــاز       ــى اجتي ــد ة اإلنســان مل ــة اإلميــان وق ــبني حقيق ــتال  ت وان مــوا د اإلب

فلذا  ،ع والقابـضفاإلمتحان، والصدقة من افآاد اإلمتحان للطآفني الدا
ــدم      ــل وم ــرب والتحم ــدمو ا  الص ــن األذ  ، وت ــذ  م ــة لتح ــا ت ااي ج

م الآد مليها يف حال وقومــها ك  ال تفغـلق حصــول اإلســا ة، ولزوم مد
 ابواب املعآوف واسباب اإلمانة والآمحة بني املسلمني.

 وجا ت ااية مطلقة يف موضع الصدقة لتشمل:
 الصدقة ملى الآحم احملتاج. -1
ســ ل الــفيب صــلى اهلل مليــه ونلــه مــن أي   " القآيــب الكاشــح امانــة  -8

وهــو الــذي  (8 "ملــى ذي الــآحم الكاشــح  :الصــدقة أفضــل ؟ فقــال 
وحســده ويتعمــد اإلمــآا   هيضــمآ لــك العــداوة ويطــوي ملــى نلــ 

 مفك.

 الصدقة ملى اجلا  والصديق. -3

 األجفيب احملتاج .مسامدة  -4

 املسلم مطلقًا بلحاظ اسالمه. مد يد العون ا  -5

ــاج    -6 ــلم احملت ــ  املس ــى ن ــدقة مل ــدم    ،الص ــع م ــانية م ــوة يف اإلنس لألخ
مــا يف اإلســالم مــن ســفن  ولكــ  يعــآف الفــا    ،اســتعماله يف حمــآم

 الآمحة واإلمانة.

ــمفها  ومــن ممومــات اايــة املقاصــد الســـامية     مــن وهــ   الــيت تتض
، (3 [َو َممهأ السهأِئَل َِاال َتنَُْارْ ]مصــاديق قوله تعـا   

ـــد مــن الفهــآ والزجــآ والزبــآ   واملــن ادنــى مفــه  تبــة،   ،واألذ  نالبــًا اشـ
                                                           

 .71األحزاب و ة ( س1 
 .33/153العالمة اجمللس  /حبا  األنوا   (8 
   .11سو ة الضحى ( 3 
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ة، فقـد تكـون الصـدقة واجبـة     وموضوع ااية امـم مـن الســـائل واملســـأل    
وتعطى من ن  سؤال، فااية جامعــة مانعــة كـا هـــو دون زجـآ السـائل     

كما ان  ،وما هو اشد مفه، وان كان الفهــآ فآدًا من افــآاد األذ  القــول 
ــود     لوــظ  ــة مــن القي ـــآدة اخلالي ـــة اجملـ ـــق واملاهيـ ــاه املطلـ الســائل جــا  اعف

الوآائــض فقد يكـون الآد قواًل معآوفـًا ودمـا    كاإلسالم والتقو  وادا  
 وامتذا ًا واستغوا ًا.

ومن مواهيم اايــة الدمــوة ا  اإلسالم وبيان السمو األخالق  مفـد  
ادات بعـدم اإلنشـغال اجلـانيب بايــذا      باملسلمني، وتهي ة مقدمات ادا  الع

 .ااخآين او تلقـ  األذ  مفهم وه  حث ملى اكتفاز الصاحلات
 "ويف احلديث: " اهل املعآوف يف الدنيا هم اهـل املعـآوف يف ااخـآة   

ا انـه يـؤذن ةـم يف ااخـآة بالشـوامة وانـه يلقـى        هـ وحيمل ملـى وجـوه مف  
جزا ه يف ااخآة، ومن ابن مبا  يف معفـاه: يـأت  اصـحاب املعـآوف يف     

قـى حسـفاتهم جاّمـة، فيعطونهـا     بالدنيا يوم القيامة فيغوآ ةم اعآوفهم وت
ــ ــة فيجتمــع ةــم     مل ــدخل اجلف ــه وي ــآ ل ــى حســفاته فيغو ن زادت ســي اته مل

 اإلحسان ا  الفا  يف الدنيا وااخآة.
واملعـــآوف يف اايـــة حســـن القـــول واإلمتـــذا  اجلميـــل والـــدما        
ــة      ــيس قــول املعــآوف وحــده بــل األولوي ــة ل واإلســتغوا ، وموضــوع ااي

خبـا  مـن ان   إلمطا  الصدقة من ن  اذ  ولكن جا ت ااية للبيـان ولإل 
القول املعآوف ليس فيه نوع مادي للسائل ومع هذا فهو احسن من الفوع 

 املقرتن بالضآ .

  التفسري التفسري 
 [ َقْولل َمْعِروَل قوله تعا  ] 

ف د اعفى موعول لألمآ املعآوف وقال األزهـآي:   ،للمعآوف معفيان
مل امســع امــآ مــا ف اي معــآوف لغــ  الليــث، والــذي حصــلفاه لألئمــة 

ما ف اي صبو ، ويطلق املعآوف ملى الوجه ألن اإلنسان يعـآف   جل 
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به، واملعآفة اد اك اجلزئيات ويقابلها العلم وهـو اد اك الكليـات، وقيـل    
 علم نظائآ.لان املعآفة والد اية وا

اما املعفى الثان  فهو ضـد املفكـآ، وقـد و د لوـظ املعـآوف يف القـآنن       
لـى الصـا  معفـاه    مثـان  كـا يـدل    اثفتني وثالثني مـآة كلـها ملـى املعفـى ال    

اإلصــطالح  لتوكيــد موضــومية املعــآوف يف اإلســالم بيفمــا و د بــاملعفى  
ــا  ]    ــه تع ــا يف قول ــل كم ــيغة الوع َِااَدوَِلوا َنَليْااِه األول بص

 .(1 [ََِعَرَُِِمْ َوِممْ َلِه ِمنِكِرونَ 
 والصالح واإلحسان ومصـاديقه   ال اخلمواملعآوف سو  جامع ألم

 حتصآ بعدد معني ومفها: امم من ان
 .هكل فعل مآف فامله حسف -1
 كل فعل واجب او مفدوب اذا مآفه صاحبه. -8

، وهو امـا واجـب او   هخيتص بوصف زائد ملى حسف كل فعل حسن -3
 مفدوب.

َوَنَلاى ]يف باب الصلة بني الزوجني يـآد اعفـى الكسـوة والـدثا       -4

اْلَمْوِلاااوِد َلاااِه ِرْزِقُِااانه َوِكسْاااَوِتُِنه 

، وحبسـن الصـحبة ومـدم التعـدي ، قـال تعـا        (8 [ِروَِ ِبأْلَمعْ 
 .(3 [َوَنأِشِروِمنه ِبأْلَمْعِروَِ ]

كل ما تعآفه الفوس من اخل  وتطم ن اليه، فلوظ املعآوف مشتق مـن   -5
 للوعل احلسن. ةاملعآفة الذاتي

 اسم جامع لكل ما مآف من طامة اهلل واسباب التقآب اليه. -6

يــل لــه الوطــآة اإلنســانية وال يفكــآه كــل مــا نــدب اليــه الشــآع، ومــا مت -7
 العقال .

                                                           

 .52سو ة يوسف ( 1 
 .833سو ة البقآة ( 8 
 .13سو ة الفسا  ( 3 
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، مطلقًا حسن املعاملة والصحبة مع األهل والفا  مجيعًا واإلنصاف -2
 ويف احلديث: اإلنصاف نصف الدين.

ومن اايات امكـان اجلمـع بـني املعفـيني وافـادة معآفـة الفـا  للوعـل         
، وانـه الـذي تعآفـه الفـا      هاحلسن الـذي خيـتص حبكـم زائـد ملـى حسـف      

الئق ويكون معآوفًا مفد املالئكة ومسة كيـزة ملـن اختـا ه اهلل خليوـة     واخل
 يف األ   وان الوعل الس   تفكآه املالئكة وتفوآ مفه الفوو .

مآيـة، لبيـان موضـوع يرتتـب     أد جا ت اايـة جبمــلة خربيـة ولـيس     لق
مليــه حكــم ولإلشــــا ة ا  املــائز بــني الوعـــل احلســن والقبــيح، ولتكــون  

ـلمني للمبـاد ة ا  الفهـــ  احلســـن الـذي نـدب اليـه الشـا ع        دموة للمسـ
ة ييب املعآوف ا  الفوو  وحث ملى جعل القـول احلسـن سـج   بوفيه حت

ومــادة وامــآاًَ معهــودًا ملــى لســان املــآ ، ليكــون مقدمــة وواجهــة للوعــل  
ــوا ح      ــان واجل ــق اللس ــا يتواف ــًا م ــًا فغالب ــن ايض ــفه    يف احلس ــة وال الكيوي

 والقصد.
وان و دت يف موضـع خـاص اال ان مضـاميفها مطلقـة وحتمـل       فااية

معان  اإلصالح الشصص  والفوم  وتفقيح األفعال وقهآ الفوس الغضبية 
والشهوية، فه   ياضـة اخالقيـة لتهـذيب الفوـو  والتوجـه ا  املطالـب       

 الآبانية وتوثيق األخوة اإلميانية.
وتفميـة للآقيـب    وااية حآز من السي ات وقول السو  واتبـاع املفكـآ،  

الشــآم  ولتبقــى  ادمــًا مــن قــول الســو  والوعــل        زالــذات  ، والــوام 
 البغيض.

ومن  ،وتظهآ ااية مفافع املبتدأ يف الكالم اذا جا  صآحيًا واضحًا بيفًا
ــيس املتشــابه  ــد  اجلم  ،احملكــم ول ــة ل ــة موهوم ــبلغ ــدد يف  ي ــل التع ع ال تقب

  .التأويل
ـــ  قــول معــآوف( ل ســ  و ــة ب ـخ يف األذهــان هــذا اللوــظ  ابتــدأت ااي

حلاجة اإلنسان له يف ليله ونها ه ويف معامالته املصتلوـة مـع والديـه واهلـه     
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 جمــئويف ميــادين الد اســة والعمــل والكســب، ان ســياق اايــة الكآميــة و
 قول معآوف ( يف فاحتة ااية ومن ن  ان يسبقه فعـل او اسـم او مقدمـة    

اهميتــه وحــث ملــى تعلقــه  دمــوة لإللتوــات ا  موضــومه وتوكيــد ملــى  
وجعلـه مآتكـزًا ذهفيـًا حاضـآًا مفـد الشـآوع بـالقول، ووامـزا          ،األوهامب

ــع اللســان   ــب ا    مــن نوســيامل ملف ــه حيـــتاج يف الغال ـــوصامل وان التعــدي خصـ
تحث ملى ضبب اللسان وهـذه اايـة مل تـأت    ل الآقيب ، فجا ت اايات 

 ت ا، بـل جـ  فحسب يحلضبطه واحليلولة دون نطقه باملكآوه وتلوظه بالقب
ا  القول احلسـن والفطـق الكـآيم الـذي يبعـث الغبطـة والسـعادة         هلتهدي

 لد  السامع.
د  ، واملبتدأ واخلرب يويد و ودهـا يف  هاواجلمع بني صد  ااية ومتعلق

السائل بالقول احلسن وما  رب قلبه والتحذيآ من ايذائه، ولكن ااية امم 
 مفطوقامل وموهومامل.

 

 [ َوَمْغِفَرةل  ]قوله تعا  
اصل الغوآ التغطية، يقال نوآ اهلل ذنبـك ، اي سـرته ونطـاه وصـوح     

 ، واملغوآة اسم مفه همف
وجا  مطـف املغوـآة ملـى القـول بـاملعآوف ليكـون صـيغة مـن صـيإل          

املغــايآة  ديــواملعاملــة وكيويــة اخــآ  لــآد الســائل واحملتــاج الن الــواو ت     
 :والتعدد، وفيه وجوه

 وا  شق مليه واحس ببؤسه وضعوه.ان السائل اذ صد جب -1
سـع  لالصـالح واال شـاد     يقال نوآ االمآ اي اصـلحه، فـاملغوآة هفـا    -8

الـيت يتبعهـا اذ  وضـآ ، بـل قـد       ةواةداية، وه  افضل مـن الصـدق  
سوا  بذاتها او بأثآهـا   من األذ  ايضامل ةاخلالي ةمن الصدق ًا تكون خ

وال يفحصــآ نوعهــا كمقدمــة للــآزق او بــاجلزا  األخــآوي يــوم القيامــة 
 .باملستغوآ له بل تشمل املستغوآ
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ذا ة لسـانه  ببامل لبقد يكون  د السائل اوامطا ه اقل كا يظن ويتوقع س  -3
 فجا ت ااية للعوو مفه والتجاوز من قوله.

طلب املغوآة من اهلل مز وجل للفوس او السائل مفد  ده ومدم قضا   -4
 حاجته.

 ها.سرت حال الوق  وكتم مسألته ومدم نشآ -5

عــآوف وبــني املغوــآة، فــاالول وظيوــة املســو ل، املالتوكيــك بــني قــول  -6
 والثان  وظيوة السائل.

مــن الصــادق وموضــومية املغوــآة واالســتغوا  يف املســألة واحلاجــة ،   -7
   يسـتغوآ نـداة كـل يـوم     وسـلم  كان  سول اهلل صلى اهلل مليـه ونلـه

اهلل  اسـتغوآ سبعني مآة، قلـت: كيـف كـان يقـول ؟ قـال: كـان يقـول:        
يف  "، ويقــول: اتــوب إ  اهلل اتــوب إ  اهلل ســبعني مــآة   ســبعني مــآة

   .ا شاد وتعليم الجيال االمة وهو املعصوم من الزلل

مآان مطلوبان من كل من أوان القول املعآوف واملغوآة الاللية ية اا  -2
ــديامل حيكــم     ــامل ومفهجــامل مقائ الســائل واملســو ل بامتبا هــا ومــا  اخالقي

ش  الفوآة والبغضا  بـني  وصية واالجتمامية وميفع من تالصالت الشص
 واملسلمني بصو ة خاصة. ،الفا  مامة

ــقــد ال يكــون قــول املعــآوف حاج   -3 امل دون صــدو  األذ  والشــآ مــن  ب
امل ذاتيامل و اا عالطآف ااخآ ، كما لوكان يطلب امآامل ماديامل ملموسامل ونو

حسان واملفع من مقابلـة  فتأت  املغوآة المتام اال ،مص امل او حقامل له يظفه
 الكــدو ات، وموهــوم املغوــآة هفــا الصــرب وة الشــآ داألذ  اثلــه وزيــا

 ومدم  د األذ  اثله.

 :جوه ثالثو يفقسم االمآ الذي جا  يف ااية بصيغة اخلطاب ا   -11

 قول معآوف مقآون املغوآة. -1
 ه.دقول معآوف اوآ -8

 مغوآة وحدها.  -3
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ن احسفها وامتها هواالول ، وكل من هذه الوجوه امآ حسن ذاتا اال ا
اجلـواب ال، اال انـه    ها،اجلمع بني االمآين، وهل يشرتط املباد ة باتياناي 

 هو االفضل ومن مصاديق املسا مة يف اخل ات.
 

وَيْرل ِماْن َقاَدَقٍة َيْتبَِعَُاأ  ٌل ]   قوله تعـا  

 [ َمى ل
خ  افعل توضيل ويقال هذا خ  من هذا اي يوضله، وقد يأت  اسم 

ل ضــ مفــوان يويــد الثــواب والو واخلــ ،امــل يقصــد امــم مــن التوضــيلف
  قـد جـا  يف اايـة ملـى لـو االطـالق والشـمول فـاخل        لو ،وع احلسنفوال

 .للقول املعآوف واملغوآة  قليل هفا ال يفحصآ باملتضوالتو
 مـا يشمل الذي يصـد ان مفـه ونـ ه ايضـامل، انه     ابل ان حسفها ونوعه

ــة وا  ـــوا  احملب ـــامح نشـــآ للـ ـــومة وتوــا ولتسـ م األذ ، قد   للوتفــة واخلصـ
ـــة للــفوس وبعــث للطمأنيفــة ولــو ملــى لــو املوجبــة اجلزئيــة،     وفيهــا  احـ

بـاب لـذكآه تعـا  واخبـا  مـن       هوالغشـاوة لـذا فانـ   آبـة  لغيـوم الك  ديدوتب
ـــا االقــآا  ـــوا  ويطــآد   د وباملعـ ـــمفية، ويــؤدي ا  الصـ ــة التضـ لــو بالدالل

ــامل ملــى العبــادة وااللتقــا  يف اجلمامــات   الفوــآة مــن القلــو  ب ويكــون مون
ــاط والتعــاون يف قضــا   احلــوائ  واصــالح اجملتمعــات   واالشــرتاك يف الآب

 والتصدي لكيد األمدا .
يـة ا ـاد اجملتمـع االسـالم  املعـافى مـن الـد ن الــذي        فمـن مفـافع اا  

يكــون قــاد امل ملــى العمــل باحكــام الشــآيعة حآيصــامل ملــى تعاهــد ملــوم   
 مز وجل هللن، فحجب الصدقة ال يضآ السائل او احملتاج اليها الن انالقآ

وتـوف  ضـآو يات    ،ضمن له قضـا  حاجتـه وسـد فاقتـه    و ،كول معيشتهت
ــه ــت  ،يوم ــباب ومس ــة اس ــزمات دوام لوتهي  ــن  حيات ــه، ولك ــوم اجل ه ا  ي

 :ة مفد  ده لوجوهظفيه نل ما هفم  داالنسان قد يص
 اخيه االنسان.لقصو  مفده يظن بان حاجته مفد  -1
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يظن بان الفا  اسباب فضله تعا  اذ جعـل سـبحانه الفـا  بالفـا       -8
صــحيح اال ان اخللــل يف الصــغآ  وهــ  مــدم حصــآ احلاجــة   اوهــذ

 اوجهة اوشصص معني. ما فبطآ

قد يقيم السائل نوسه حماسبامل للغـ  ويـآ  لـزوم امطائـه ومـدم ختلوـه        -3
يبامل، فيقبـل مطيـة   من الصدقة وقضاه احلوائ ، فرت  السائل يكون  ق

 فقليلة او كالم معآوف من شصص ليس بغين، بيفما تآاه يآد اضعا
تلك العطية كن هو نين ومعآوف بالثآوة، اوان يقبلها مـن االجـفيب   

مـن الـآحم واالقـا ب مـع انهـم       هايآدو  بعد السؤال والتوسل اليه،
 امطوه ابتدا  من ن  مسألة.

ة ويف موازين االممال واثآهـا  وتبني ااية موضومية االخالق احلميد
مفد اهلل ومفد الفا  واالجآ العظيم الذي يفالـه االنسـان بـالقول احلسـن     

ية مد سة يف السـمو  تاجامل اليه، فااى مفه وجا  حمدنخصوصامل مع من هو ا
االخالقـــ  ودمـــوة مساويـــة لال تقـــا  يف الصـــالت االجتماميـــة ومـــادة  

االنسـان ومـا   مـزاج  اخللـل يف   للتهذيب واالستقامة وتفقيح السجايا ومفع
 .آكه لو الغضب والشآحي

وهو مفاسبة للتقو  واالصالح واستدامة الـفعم االةيـة ملـى الصـرب     
ان  جاًل نفيامل ذا ثآوة واموال  هاوتذكآ بعض الكتب قصة طآيوة خمتصــآ

آ بعــد ان جــــا ه ســائل وهــو يتغــذ  فصــآج لــه قــــفــال  والواإل هاصــــاب
واضـطآ ا  ان يطلـق زوجتـه لعـدم قيامـه بفوقتهـا،        ه وطآده،خبونهآه وو

دة ، ثم جا  سائل وهـو يتغـد  ،   مت معه شاعف ،ًانخآ فتزوجت شصصامًل
قـال:ال، فاخآجتهـا وهـ      ،بعضـها  :فقال ةا اخآج  له املائـدة ، فقالـت  

ول وهــو تبكــ ، قــال مايبكيــك ، قالــت: لقــد جــا  ســائل ا  زوجــ  األ 
الســائل الـذي طــآده   انـا  : واهلل انــ   ففهــآه وطـآده، فقــال زوجهـا  ديتغـ 

 زوجك(
كـا جعـل    هفاالية يف موهومها حتذيآ من طآد وزجآ السـائل وحآمانـ   
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 .ستحباباإل ملى لو الوجوب او نفيا اهلل مز وجل يف اموال اال
وصحيح ان ذكآ القول املعآوف والصدقة جا  بعفوان التوضيل ملى 

 ذصـا  املعفـى بــه بـل يؤخــ     ولكـن ال يعــين ال ذالصـدقة الـيت يتبعهــا اال  
قل المتالكـه مقومـات اخلـ  واليـه تشـ       تصد  ااية بذاته وملى لـو مسـ  

الصــالة ان اي  ،اايــة يف موهومهــا كمــا يف قولــك الصــالة خــ  مــن الفــوم
بالـذات  بهـا  ذات خ  ونوع وفالح وان احلسن العقلـ  والشـآم  متعلـق    

 .باألذ  ةوتبني ااية مآجوحية الصدقه املقآون
 :جا  ذكآ األذ  ملى االطالق اي سوا  كانو
 .موجهامل للسائل واحملتاج   -1
 للجمامة واالنتما .   -8
 باللسان والكالم الغليظ او التعب .  -3
 ملزاح.اي ظاهآه الذباليد واالستهزا  بالوعل كالدفع    -4

كما لوكان يتأمل بعد امطا     نوسهوهل يشمل األذ  اخلاص للمعط
ويوكــآ حباجتــه للمــال الــذي أم نوســه ملــى امطائــه الكــث  الصــدقة ويلــو

الن القـد  املتـيقن    ال، :اجلـواب  ،امطاه، او ان الذي دفع له ليس حمتاجامل
 هو األذ  املتعقب للصدقة املتوجه للسائل.

ــأت        ــدقة ماي ــن الص ــدقة فم ــؤال الص ــة بس ــوع ااي ــآ موض وال يفحص
  مصـاحبامل اومتعقبـامل   ابتدا ، وهذا ايضـامل ال يسـلم مـن احتمـال طـآد األذ     

 للهبة واالمانة والصدقة، فيشمله مموم ااية.
واايــة تأديــب وا شــاد املســلمني وجتعــل يف نوــس احملســن مقــدمات   
احرتازية كا حيمل مفوان االسا ة مفدما يهم بالصـدقة وخيشـى القيـام اـا     
ــة يف    ــابطة اخالقيـ ــا توجـــد ضـ ــا انهـ يســـبب األذ  للوقـــ  واحملتـــاج، كمـ

ايـذا  الغـ    يقـوم ب السالمية تويد الذم الفوم  العام لكـل مـن   ا تاجملتمعا
و  اجملتمع والعآف العام االلتوـات  قدبسبب صدقته واحسانه، فليس يف م

 ا  هذه املسألة. 
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  مـن هـذا   ضـ ولو تآك الفـا  وشـأنهم لـذهب شـطآ مـفهم ا  التغا     
ا  الصـدقة   ونويفظـآ  اجلانب وما يصاحب الصـدقة مـن املـن او األذ     

مــن يتصــدق بــالكآيم وذي االخــالق احلميــدة وان  تحــو خــاص ويفعــبف
ملـى مباد تـه للصـدقة،     املدا ف صد  مفه األذ  النه ال يضآ مع الصدقة 

ويوجهون اللوم ا  الوق  الذي يأبى اخذ الصدقة املقآونة بـاملن واألذ    
ومفــاه  اخالقيــة، التســتطيع اي    سفجــا ت هــذه االيــة لتصــفع نــوامي    

التبـاين يف القـآائح    عاجملتمعـات خصوصـا مـ   يف لة ان تثبتها مؤسسة او دو
د الفـا ، وان حصـل التوـات ا  هـذه املسـألة وذم ملـن يقـآن        فوالطباع م

صدقته باملن او األذ  فهو حمدود ونسـيب ويتعلـق بـافآاد األذ  الظـاهآة     
 واألكثآ حدة بني اهل العطا  والبذل واإلنواق.

 فص ملــى حآمــة الصــدقة املقآونــةومــن اإلمجــاز يف اايــة انهــا مل تــ 
 او تفهى مفها، او خترب من بطالنها او ابطال ثواب الصدقة بـاملن،  باألذ 

بل انها جعلتها امآًا مآجوحًا ومل تغلق الباب امام التوكيك بني الصـدقة  
ــدقة      ــواب للص ــها، والث ــي ة اثل ــاب فالس ــواب والعق ــة الث واألذ  مــن جه

اايـة جـا ت بعـد نيـة مضـاموة       كحسفة يفمو ويـزداد خصوصـًا وان هـذه   
 الثواب واألجآ اضعافًا كث ة ومتعددة.

 واذ تعلق موضوع اايتني السابقتني باإلنواق يف سبيل اهلل، فـان هـذه  
اايــة جــا ت بصــوة الصــدقة وهــ  امــم ، وتشــمل اإلحســان والآفــق ،    

 لألخوة اإلنسانية ا  جانب اإلنواق يف سبيله تعا .
 املسلم و اـا يسـبب لـه األذ  املصـاحب     ومن الصدقة ما تعطى لغ 

ةا مفده نوآة من الدين وابتعادًا من اإلسالم ، ويظن ان هذا من سجايا 
املسلمني، فجا ت ااية لتحـذ  املسـلمني وتـدموهم لإلبتعـاد مـن اقـرتان       

ة بــاملن واألذ ، ولتصــرب ااخــآين بــان اإلســالم يفهــى مــن ادنــى   قالصــد
و ا  سرت الوق  وحتمل الغين إلسا ته ومـا  مآاتب األذ  او التعي  ويدم

نـ   ضـد السـائل   تقصـ    صـد   يصد  مفه نتيجة اجلوع والواقة، فـاذا مـا  
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الوـًا لقـيم اإلسـالم وموـاهيم القـآنن، وال      خماملسلم، يعتربه خطأ شصصـيًا  
يكـون مـآنة   ل عله ملى االسالم، بل انه يشتاق يف نوسه لدخول اإلسالم 

فاملقاصــد الســامية لآليــة  ،يــأمآ بهــا وحيــث مليهــاللســجايا احلميــدة الــيت 
 تتعد  اجلانب األخالق  والصلة بني املعط  والسـائل، والغـين والوقـ ،    

تشــمل اجلوانــب العقائديــة وتصــديآ القــيم الســامية وبيــان دالئــل  فعــة   ف
اإلسالم وتكامل شـآيعته ، ووضـعها للضـوابب الآفيعـة للمعاملـة وصـيإل       

 التواهم بني الفا .
ــة وســيلة مبا كــة لتشــجيع الســائل ملــى املســألة   واا والتوجــه ا   ،ي

ا باب األموال واحلقـوق الشـآمية لطلـب اإلمانـة ودفـع احلاجـة، سـوا         
آفعها للحآج والرتدد وخشية الذل لبذاتها ووضعها لقوامد اإلمطا ، او 

واملسـلم يوضـل    ،والصد والفهآ ، اذ ان احملتـاج يكـون ضـعيوًا مستضـعواً    
ــه وحوــظ مــ  ــد يتعــآ  بســبب    مزت ــة وق ــى الصــدقة واإلمان ا  وجهــه مل

اإلمســاك مــن الســؤال ا  املــآ  واحلآمــان او يقــدم ملــى امــآ فيــه شــآ 
 وضآ ، فجا  موضوع الصدقة لتدا ك احلال.

فهذه ااية من نيات اصالح الفوو  واجملتمعـات واإل تقـا  بالسـلوك    
 :وجوه نومن اإلمجاز الغ ي للقآنن ملى لو مآكب م ،العام واخلاص

 تشآيع اخالق .ها لوضع األول:
 صدو  الفا  من القآنن و بب السلوك العام باحكام القآنن. الثان :

الدموة ا  اإلسالم بهذه اايـة ومـا يتوـآع مفهـا مـن اممـال        الثالث:
 الرب.

 اإلخبا  من ملمه واحاطته تعا  باألممال. الآابع:
 ًا لوجهه تعا .يم قصد القآبة وجعل اإلحسان خالصدتق اخلامس:

ألنهـا   األثآ الغ ي ةذه ااية ويف مواضـيع خا جـة مفهـا،    الساد :
تأسـيس لطـآد املــن واألذ  يف املعـامالت والصــالت، فهـ  تأديــب     
للفا  وحتذيآ من املن واألذ ، فمثاًل قد يظن العال  من الفا  ان 
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سالمه ملى الدان  نوع فضل واحسـان وانـه ميـن بالسـالم او انـه ال      
اسا  ملى التواضل من د  به، فااية جا ت لتحآيآ اجملتمعات يبا

املزايا الشصصـية ومـا ابـتالهم بـه مـن الغفـى مفـد بعضـهم واصـابة          
 ااخآ بالوقآ.

ااية مقدمـة لإلسـتعداد لعـامل ااخـآة وحيـاة الـربز ، فـان         السابع:
ــ        ــكفة للغ ــذل واملس ــ  بال ــا  الوق ـــو واحس ــين بالزهـ ـــعو  الغ شـ

ل من التوكآ بااخآة واإلمداد اليوم  ةا وملى لـو  كالهما اشغا
 السالبة اجلزئية.

ــدموه      ــاج وت ــ  احملت ـــد الوق ــزة مفـ ـــة الع ــة ملكـ ــ  ااي ــا   ان وتفم خيت
األفضــل واألحســن ويتجفــب األســو  الــذي مل يكــن معلومــًا باخلصــال    
املذمومة اال بعد ان بيفه القآنن وهو الصدقة املقرتنـة بـاألذ ، واايـة مـن     

َوِِ  َمْمَواِلُِْم حَاٌٌّّ ِللسهاأِئِل  ]جوه توسـ  قولـه تعـا     و

ل الغين ولو افمتى ما ملم الوق  ان له حقًا يف امـو ،(1 [ َواْلَمحِْرومِ 
بالفوع والصوة فانه يشعآ بانتوا  احلاجة ا  الذل واخلضـوع له، بل يد ك 

يف مال  وجعل له حقًا ،لزوم خشومه وشكآه هلل مز وجل الذي مل يفساه
ــتال         ــومًا لإلب ــه موض ــذه او حجب ــق واخ ــذا احل ــا  ه ــل امط ــ ، وجع الغ
ومفاسبة لألجآ والثواب، سوا  األجآ للمعط  ملى مباد ته بالدفع قآبـة  

 ا  اهلل، او األجآ للوق  ملى صربه وحتمله.
ولكن ااية مل حتـآم اخـذ الصـدقة الـيت تقـرتن بـاألذ ، ألن الضـآ         

ف واحـد هـو مصـد  األذ  فـال يعـين األمـآ ان       فيها ال يعود اال ملى طآ
يكشـف لــه  امنــا األذ  يسـبب الـذل لــه ملـى لـو القطــع والسـالبة الكليـة       

معادن الفـا  وضــعف او قـوة اميـانهم ، والعطـا  ان انعـم اهلل مليـه كـل         
هــذا بربكــة هــذه اايــة الكآميــة يف دموتهــا للتصلــ  مــن األذ  املصــاحب 

 للصدقة.
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املقصودة يف هذه ااية وهل هـ  الصـدقة   واختلف يف جفس الصدقة 
الواجبــة كالزكـــاة ام انهـــا تتـــعلق باملســـتحب مـــن الصــدقة بامتبـــا  ان      
ــى      ــة حتمــل مل ـــه، ولكــن ااي ـــوز مفعــه وحجـــبه مــن اهل الواجــب ال  ـ
اطالقهــا وبلحـــاظ ممومــات موهـــوم الدقــة واولـــه للصــدقة الواجبـــة     

ِ نهَمأ الصهَدَقأِت  ] واملستحبة لذا مسيت نية الزكاة بآية الصدقات

 .(1 [ِلْلِفَقَراِء َواْلَمسَأِكينِ َواْلَعأِمِليَن َنَليَُْأ
وهل تعترب الصـدقة الواجبـة واملفدوبـة بعـآ  واحـد يف هـذه اايـة،        
اجلــواب ال، لتقــدم الواجبــة  تبــة فلــيس مــن حــق صــاحبها حجبهــا مــن   

او  مســــتحقها ومــا دام هفــاك اســتحقاق ووجــوب فــال موضــومية لــألذ 
مــذ  ملــى ا تكابــه واللجــو  اليــه ألن الوقــ  صــاحب فضــل ايضــًا ملــى 
الغين بـان كـان موضـعًا إلخـآاج احلـق وادا  الوآيضـة وحتصـيل الثـواب         
العظيم، فصـــاحب احلـق الشـآم  مـن الزكـاة واخلمـس  ـب ان يكـون         
اكثــآ حــذ ًا مــن اســــباب املــن واألذ  والتعــي  وجــآح الوقــ  واحملتــاج،  

ــبة للوق  واحملتــاج فانه اكثآ مزًا مفـد طلـب الصـدقة الواجبـة     وكذا بالفس
 او استالمها.

كما يشمل موضوع ااية الصدقة اجلا ية وما يكون نوعه للفا  كبفا  
املسجد او طبع كتاب اسالم  او انشا  مستشوى او اقامة قفطآة ولوها ، 

اد احملســن ع القيــود والتشــديد يف اإلنتوــاع مفــه ، ولــو ا ضــومــن األذ  و
املــن مــن فهــل هــو كتابــة امســه ملــى املشــآوع اخلــ ي او تســميته بامســه  

األذ  املفه  مفـه، اجلـواب ال، اال مـع وجـود القآيفـة والداللـة       والآيا  و
، وكتابـة اإلسـم واالمـالن  لـه     املن او الآيا اخلاصة اليت تش  ا  وجود 

 ه:معان خمتلوة حبسب احلال والشأن واللحاظ فمن وجوه حسف
 ان يكون تعظيمًا لشعائآ اهلل. -1
  جا  دما  املؤمفني. -8
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ــث  -3 ــاد ة ا     احـ ــالح واملبـ ــا  والصـ ــذل والعطـ ــى البـ ـــآين ملـ اخــ
 اخل ات.

دفع الظفـة والتهمـة مـن الـفوس والقـول بـان فالنـًا حيجـب احلقـوق           -4
 الشآمية او انه ال يوعل الصاحلات.

ــة لألبفــا  ، وتآكــة للو ثــة واألمقــاب بــان األب   -5 تعاهــد   ســالة باقي
الواجبات املالية ، وفيها دموة ةم للمحافظة ملى اخآاجهـا ومـدم   

 مفعها من مستحقيها.

ع احلقــوق الشــآمية مصــداق وتوكيــد إلتيــان الوــآائض األخــآ  فــد -6
 كالصالة والصوم.

 طآد القفوط واليأ  وبعث األمل يف نوو  احملتاجني. -7

  .شيوع مواهيم الرب واإلحسان ونشآ احملبة والود بني الفا -2

تشــجيع الســعاة يف اخلــ ات ملــى بــذل الوســع واإلتصــال با بــاب    -3
احلقــوق الشــآمية وانشــا  املشــا يع اخل يــة ومواســاة الوقــآا  ومفــع  
توش  الوقآ واحلاجـة ومـا يـفجم مفهمـا مـن ظهـو  حـاالت الوسـاد         

 وشيوع اجلآمية.

اظهــا  الشــكآ هلل مــز وجــل ملــى توضــله باةدايــة ا  اإلنوــاق يف     -11
 تزاز بالتوفيق للبذل والعطا .سبيله، واإلم

نعم اإلمالن والتجاهآ بالصدقات امآ مبغو  اذا كان بقصد الآيـا   
والتباه  او طلب املفازل اإلجتمامية الآفيعة والتسلب ملى الفـا  واملـن   
ــة     ــة وحتصــيل الشــهآة ، وهــذه ااي ــة الزائل ــافع الدنيوي ملــيهم وحتقيــق املف

لمني وا شـادهم ا  الفوـع التـام    الكآمية من مصاديق  محته تعـا  باملسـ  
 اخلال  من الضآ  واإلضآا .

وه  مفاسبة إلمتال  الفوو  بالبهجـة جلآيـان نهـآ املعـآوف وانعـدام      
األذ  والضآ  وقـد يشـمل األذ  ذات الشـصص املفوـق وميالـه كمـا لـو        
ــتال  وافــال  وكســاد      ــه او  افقهــا اب ــع اموال جــا ت الصــدقة ملــى مجي
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خ  الصدقة ما كان مـن ظهـآ نـين" اي مـا كـان      وجتا ة ، ويف احلديث: "
مــن ســعة وفضــل مــن نوقــة العيــال، وال يكــون امطا هــا ســببًا لإلمــالق   
واحلاجة والوقآ فانه اذ  يلحق الفوس والعيال، فاحلاجة الشصصـية او   
واإلنواق ملى العيال من احسن مصـاديق الصـدقة، وهـم او  بالصـدقة     

واجبــة كالزكــاة واخلمــس فانهــا والكســب اخلــاص باســتثفا  الصــدقات ال
 ب ان ختـآج ا  مسـتحقيها وال  ـوز انواقهـا ملـى مـن وجبـت مليـك         
نوقته كاألب واألم واألوالد والزوجـة، ومـفهم مـن محـل احلـديث ملـى       
معفــى ســد حاجــة الوقــ  وجعلــه نفيــًا مــن املســألة، وهــذا الغفــى حيتمــل   

 وجوهًا ثالثة: 
 اليوم والليلة. -1
 لة.كواية مؤونة سفة كام -8

الغفى املطلق، والكواية ومدم احلاجة ملـى لـو اإلطـالق وطيلـة ايـام       -3
 العمآ كلها.

واألقو  هو الوجه الثان  ألن من ميتلك قوت سفته ال يصدق مليه انه 
فق ، مع تآجيح املعفى األول للحديث ، وهـو ان املـآاد مـن ظهـآ الغفـى      

غة يو د احلديث بصـ ابقا  كواية للعيال وجم   الصدقة يف الزائد مفها لذا 
 اخآ  وه : "خ  الصدقة ما ابقت نفى".

  مــن خــفــالقول املعــآوف واالمتــذا  واالســتغوا  للســائل واحملتــاج  
مفهمـا مـن االبـتال      عقـد يتوـآ   مسآ ومشقة ومـا  االمطا  وابقا  العيال يف

عمومــات اايــة، لشــآقة واألذ  الــذي ال حيتمــل ، وهــذا مــن الوجــوه امل 
ن وســع اهلل ملــيهم يف الــآزق حيفمــا  تمعــون مــن  واالمتــذا  مــن الــذي

األذ  بلحاظ الآتبة والتباين  االمطا  ودفع الصدقات املستحبة، وقد يأت 
الت مع احملتاجني، فاالمطا  للوق  االجـفيب قـد يسـبب انكسـا ًا     عاميف امل

صـدقة وذي  حـم    و د يف احلـديث:  ال  الـآحم احملتـاج لـذا   ونضبًا مفـد  
قطــع واالجــفيب يف قضــا  احلاجــة قــد يــؤدي ا  اذ  حمتــاج (، وتوضــيل 



 67ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44جمعامل اإلميان/

وـة والوفـاق   لوالصدقة باب فتحه اهلل مز وجل لال ،خصومة وفتفةو حم 
  وح احملبة واملودة بني الفا . بثو

 

 قوله تعا  ] 
ٌّ
 [ َوَّللاهِ َغِن 

كـل احـد ، وال حيتـاج     سبحانه وحيتاج اليه (الغين من امسائه تعا  
 وــكوجـود، واالحتيـاج مـالزم لالمكـان ، وال يف    ا  احـد النـه واجـب ال   

كان الش   حمتاجًا فهـو   فاملمكن هو الذي حيتاج الواجب، ومتى ما ،مفه
واحلاجــة  ،وجوب يعــين االسـتغفا  املطلــق مـن الغــ   فـال  لـيس بواجــب،  

 :تكون ملى قسمني
ألن املمكـن ال   ،من املمكن ا  واجب الوجـود اي مـن طـآف واحـد     -1

واجلهـة الـيت    ه،الغ  يف وجوده واستدامته وحيزكن ان يستغين من مي
 يكون فيها.

بني املمكفات نوسها سوا  يكـون بعضـها حمتاجـًا للـبعض األخـآ ملـى        -8
ــذا     ــان ا  الغ ــة االنس ــا يف حاج ــالق كم ــو االط ــاد ا ،ل ــلاو ا     ش

املصفوع من قبل االنسان او ان احلاجة جهتية كل طآف حيتاج الطآف 
ا يف معامالت الفا  وحاجة بعضهم للبعض كم ،ااخآ يف جهة معيفة

 ااخآ.

ن كـل حـازم، واسـتعيفك ملـى كـل      مـ ويف الدما : "اللهم اسـتغفيك  
ظــامل" واحلــزم لــه معفيــان االول ضــبب الآجــل امــآه واحلــذ  مــن فواتــه، 

احلـديث: "احلـزم مسـا ة     واملعفى األخآ هو سو  الظن بـالغ  لـذا و د يف  
ــان    والــدما  وســؤال اإلســتغفا  مــ  "الظــن ــه املعفــى الث ن احلــازم يــآاد مف

 للحزم. 
فيدخل يف موهوم  األذ ( يف ااية الكآمية سو  الظن بالوق  والشك 

ان هذا الظن والشك ال يصدق  يف حاجته، اويف كيوية انواقه للصدقة، اال
مليه انه اذ  حتـى يرتجـل يف اخلـا ج بصـيغة قـول اوفعـل وهـو سـبحانه         
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ويفو  الوقـآ مـفهم و علـهم يف سـعة، هـو      الغين الذي يسد حاجة العباد 
 الغين الذي ال تفوذ خزائفه مع كثآة العطا .

ا  حمـدود، وكثـآة العطـا  تـأت  مليـه وكـم مـن نـين         ففالغفى مفد ال
از لـو اجملـ  اصبح فق ًا كلقًا، فاطالق لوظ الغين ملى بعض الفـا  ملـى   

ان مل يكـن   ة، ثم ان االنسـان البـد وان يوـا ق ثآوتـه واموالـه      واالستعا
باالسباب املادية وباالنتزاع واإلنوصـــال مفهـا فانـه يرتكــها قهـآًا بـاملوت،       
لذا يســمى املـ اث  الرتكـــة( فـال نفـى مطـــلق اال لـه ســبحانه وهـو مـع          

سـم الغـين هفـا جـا  ملـى لـو       اد وكثآة العطا  يزداد جودًا ونفـى، وو  
ــآ     ــة الش ـــتيعاب ملضــامني ااي ــد االسـ ــاز ويوي ــة اجلامعــة  االمج يوة والآأف

الشــاملة للجميــع للمعطــ  وااخــذ، فمــن مفــافع و ود امســه "الغــين" يف 
 خامتة ااية وجوه:

 ذكآ هلل تعا . هان -1
 دموة لالنفيا  باالنواق والتطلع ا  فضله تعا  بالعو . -8

 ه تعا  من الفا .ئاخبا  من استغفا -3

 حان.ال مفده امتاشعا  الغين باحلاجة له سبحانه ، وان امل -4

 بعث  وح اخلشوع واالقآا  بالآبوبية مفد الفا . -5

شعآ الوق  ان تى ما فم،  مفع افتتان الوق  اا يف ايدي االنفيا  -6
املطلق هلل تعـا  حصـآًا، وان املـال مفـد الفـا  وديعـة فانـه         غفىال

 يزداد اميانًا ويتوجه ا  البا ي مز وجل لقضا  حاجته.

 هو الذي يسد حاجتهم.اخبا  الوقآا  بان اهلل مز وجل  -7

ااية اشا ة ا  اجلفة ومافيها من الفعيم الدائم، ومن حآم مـن   -2
اسباب الغفى يف الدنيا فانه يفاةا باالخآة ان سـعى اليهـا بالصـالح    

 واةد .

ـــدقات      -3 ــاب الصـ ـــول األذ  يف ب ــن حصـ ـــع م ـــة متفـ ــة اايـ خامت
ان اهلل اد ك الوقـ    متـى مـا  فوهـذا من االمجاز الغـ ي للقـآنن،   
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الشـعو    آف وجهـه مـن صـاحب املـال اجـآد     صـ هو الغــين فانـه ي  
باحتمــال األذ  واملشــقة وال يتجــه صــوب بــذا ة اللســان والكــالم 

 القبيح.

كـل يـد ك ان   لمتفع ااية مـن االسـا ة يف بـاب الصـدقات الن ا     -11
 نفاه تعا .فآع املال وموضوع الصدقة امتحان واختبا  و

فـى  نبـني نفـاه تعـا  و    ةسة مقا نـ جتعل ااية املسلم حيدث د ا -11
جمازيـــة و ،ى مفـــده تعـــا فـــالغ يعـــآف التبـــاين وحقيقـــةوالفـــا  
 ة العفــوان مفــد الفــا ، بــل ان اســم الغــين ال يصــدق اال واســتعا

ائز او ان امل نسبيًاى العباد ليس ففالوا ق بني نفاه ون ،سبحانه مليه
سـواه   مـا صآ به سبحانه وكل فحيف الآتبة والد جة، بل ان الغفى ي

 بالذات وليس بالعآ . جايتححمتاج، واال

ــ لقواخامتة اايــة تبعـــث الآضــا    -18 دام  امـ فامة يف نوـس الوقـ    فـ
ـــع ملــ  ـــد ان املصــلحة   ّ اهلل هــو الغــين ومل يوسـ يف الــآزق ، فالب

ــه، وهــذا     ـــل في ــادة والوضـ ـــدم الزي ــآزق ومـ ـــآ ال والفوــع يف تقــدي
زيـادة و جـا  الفمـا  والربكـة     الآضا ال ميفـع مـن الـدما  وسـؤال ال    

  ونزول اخل ات.

للمسلم نفيًا كان او فق ًا، فما من شصص اال وهـو   نااية مو -13
حمتاج وحتى ذي السعة والثآا  فانه  تهد يف احلصول ملـى املزيـد   
من الثآوة واجلـاه وتوسـعة مـوا ده وزيـادة امالكـه، فجـا ت اايـة        

 لزيادة والسعة.الخبا ه بالتوجه ا  اهلل مز وجل  جا  ا

ــوة الخآاجهــا        -14 ــوق الشــآمية، ودم ــن مفــع احلق ــة زجــآ م ااي
د ك العبـد ان اخـآاج الصـدقة    أ مـا  تـى واجب ملى االنسـان، فم ك

ه هو بالذات وان اهلل يسد حاجة الوق ، فانه ميتفـع مـن األذ    علفو
ة ويقـوم باملبـاد ة ا  اخآاجهـا طومـًا والبحـث      قاملصاحب للصـد 

باد ة حاجب من األذ  النهـا تـدل ملـى    من مستحقيها، وتلك امل
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 الصدقة. االستعداد والقبول الفوس  بدفع

ــبعض      -15 ــهم ا  ال ـــة بعض ــا  وحاجـ ــني الف ـــوال ب ـــود االمـ وجـ
ااخآ من فضله تعا  وتوكــيد لغفاه، وو د لوــظ الغين يف القـآنن  

ا امسـا  اهلل مـز   همشآين مآة، سبع مشــآة مآة بصيغــة الآفع وكل
ثــالث مــآات يف حــال الفصــب خــربًا للوعــل املاضــ  وجــل، وو د 

ــاقص  كــان( ، وو  ــه   االف ــتني يف االنســان بقول حــدة  وصــوًا هلل واثف
وقولـه   (1 [ َوَمْن َكأَن َغِنيًّأ َِْليَسَْتْعِففْ ] تعـا   
ِ ْن َيكِْن َغِنيًّاأ َمْو َِِقيار ا َِاأَّللهِ ] تعـا   

ع مآات مفها كما و د بصيغة اجلمع ا ب  (8 [ َمْوَلى ِبَُِمأ
َلَقْد سَِمَع َّللاهِ َقْوَل الهِذيَن َقأِلوا ] قوله تعـا   

أ  ََنكِْتِب َم َأِء س ِْن َمْغِني يرل َوَنح ِ نه َّللاهَ َِِق
 ٌٍّّ ِْر ح َأَء ِبَغي ْتَلُِمْ األَْنبِي أِلوا َوَق َق

 .(3 [ َوَنِقوِل ِىوِقوا َنَذاَب اْلحَِريٌِّ 

تسع مشآة مـآة يف القـآنن توكيـد    له تعا   امسًا وو ود لوظ  الغين(
ــه والتطلــع ا  فضــله      ــاه تعــا  ومــز للمســلمني ، ودمــوة للتوكــل الي لغف

كمـا انهـا    ،مفـه تعـا    دده واحسـانه ، وسـؤال الـآزق والسـعة واملـ     دوجو
تعـــا  والتفزيـــه ملقـــام الآبوبيـــة والتحـــذيآ   همليـــ  جـــا ت بصـــيغة الثفـــا

ــه ال يضــآ اال   ــآ ، وان ، فجــا  مــدة مــآات   صــاحبه والتصويــف مــن الكو
َوَماْن َكَفاَر َِاَّنه َّللاهَ ] بالزجآ من الكوآ كما يف قوله تعا  

ٌّ حَِميدل 
(4 [ َغِن 

 . 

                                                           

 .6الفسا   ( سو ة1 
 .135الفسا   ( سو ة8 
 . 121نل ممآان  ( سو ة3 
 .18 لقمان ( سو ة4 
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وجا  بالتحــذيآ من االمــآا  والتول  والصدو  ملـا يف قولـه تعـا     
 اْلحَِميدِ ] 

ُّ
 .(1 [ َوَمْن َيَتَوله ََِّنه َّللاهَ ِمَو اْلَغِن 

ا واالخبــا  مــن ضــاللة مــن    مــًا للتحــذيآ مفهويــأت  احيانــًا جامعــ   
َِكََفاِروا َوَتَولهاْوا ] ا طآيقًا قال تعـا   ما او احدهميتصذه

ٌّ حَِميدل 
 .(8  [ َواسَْتْغَنى َّللاهِ َوَّللاهِ َغِن 

وصدو   ه،فااية حتذ  من نلق باب الصدقة والتول  واالمآا  مف
ها والتقليل مـن  اف موضوميتضعباب الصدقة او اسد األذ  من اسباب 

 "الغـين "يف مواضـع امسـه تعـا      ةمفافعها يف اجملتمعات ، وبلحـاظ املقا نـ  
تبدو اهليـة املسـلمني خلالفـة اال   والتـزامهم باالحكـام الشـآمية فمـن        

َلَقْد ] قالوا ان اهلل مز وجل فق  كما يف قوله تعا   من ةلواالمم السا

أِلوا  ْوَل الهِذيَن َق َِمَع َّللاهِ َق يرل س ِ نه َّللاهَ َِِق
ْتَلُِمْ  أِلوا َوَق أ َق ََنكِْتِب َم َأِء س ِْن َمْغِني َوَنح
َذاَب  وا َن وِل ِىوِق ٌٍّّ َوَنِق ِْر ح َأَء ِبَغي األَْنبِي

 .(3 [اْلحَِريٌِّ 
َماْن َىا ] ومن احلســن وجماهـد يف اسـباب الفـزول : ملـا نزلـت       

قال حــ  بـن اخطـب   ، (4  ً[ الهِذي ِيْقِرضِ َّللاهَ َقْرض أ حَسَن أ
 ان اهلل فق  ولن انفيا .

ان وصـوه تعـا  بـالغفى املطلـق يف نيـة الصـدقة والزجـآ مـن اقرتانهــا         
 ،باألذ  تأديب للمسلمني ودموة للجو  اليه ، ومفـع مـن الغـآو  والغـ     

يف االحيــا  لــيت ذكآهــا ابــآاهيم افبعــد فضــح مــدم  الآبوبيــة بــاحلج  

                                                           

 .84احلديد  ( سو ة1 
 .6التغابن  ( سو ة8 
 .121نل ممآان  ( سو ة3 
 .11احلديد  ( سو ة4 
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 آق، جا ت هـذه اايـة لتقضـ  ملـى مـا     وع الشمس من املشلوط تةواالما
ادنـى وامـم مفـه، وهـو الزهـو والغـآو  باملـال واجلـاه ، وتـبني حاجـة            هو

 االنسان ا  الفا .
شعآ االنسان بان ااخآين حمتاجون اليه ، وهو ال حيتـاج ا   ي عفدماف

ون نواله ويوآحون بالقليل الذي ال يكلوه شـي ًا  جاحد مفهم ، واجلميع يآ
ن ذكآ اهلل ، و عل مطـا ه بشـآوط وقيـود تضـآ الفـا       مغل فانه قد يفش

امـآ   غفـى ان الوحتـذ ه وتعلمـه   ه ذ يف كآامتهم ومزهم، فجا ت ااية لتفـ 
ه ا  طلـب احلاجـة مفـه تعـا  وانـه      ويفوآد به اهلل مز وجل وحده، وتدم

مفده من ثآوة ومال وجاه فانه يبقى حمتاجًا للغـين الكـآيم يف دوام    مع ما
 من ايام ممآه.  ائها بل يف حياته ومابقثآوته ومن

وخامتة ااية دموة للوقـآا  واحملتـاجني للتوجـه ا  طلـب الـآزق مفـه       
تعا  ، والتوجه ا  سبل الكسب وحتصيل املعا  ومدم االنشغال اا يف 

اهلل وهو اصدق القائلني بالكتاب الفـازل مـن    اايدي الفا ، فحيفما خيربن
الكـآيم فانـه حيثفـا     همفده وحده ، وان ىان الغف همفده تعا  ملى صد  نبي

ملى مدم الوقوف ملى ابواب االنفيا  ويدمونا لطلب الآزق من موا د 
 احلالل والكسب.

ان االخبا  من نفاه املطلق سبحانه مز وجـل خطـاب انشـائ  يفحـل     
 :يف توجهه ا  مدة اطآاف مفها

   سبو  اوحـ االنفيا  واصحاب احلقوق الشآمية ، وحتذيآهم مـن الغـآ 
احلقــوق او الظــن بــان االســالم او الفــا  االخــآين حمتــاجون ةـــم        
والمواةم خصوصًا وان احلقوق الشآمية ليست ملكًا طلقًا الصحابها 

 بل انها حق الوقآا  جعله اهلل يف ايديهم الختبا هم.
 ضـب والـآد باالسـا ة مفـد     غخطاب للوقآا  بالصرب والتحمل ومدم ال

لشآمية، وايضًا مـدم اظهـا  الـذل واخلشـوع     حجب االنفيا  احلقوق ا
 لة او مفد االمطا  الن الغفى مفه وله تعا .أةم مفد املس
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 عًا بلـزوم شـكآه تعـا  ملـى نعمـة الغفـى ،       يمة والفا  مجاخلطاب لأل
وتداول احلوائ  بني الفا  متصـلة ومسـتمآة بامتبـا  ان هـذه احلاجـة      

 انوآاده سبحانه بالغفى. من افآاد االبتال  يف الدنيا ومعآفة حقيقة
 

 [   حَِليمل قوله تعا  ] 
 حبث كالميحبث كالمي

ال من امسائه تعا  احلليم وهو الصـبو  الـذين ال يعاجـل العقوبـة و     
الفا  الذنوب وحجـبهم ملـا جعلـه مـن      فمصيان املسي ني واقرتا صوهيست

 حق للوقآا  يف امواةم.
حـ   خمتـا    ويف ملم الكالم يتعـآ  لصـواته تعـا  وانـه تعـا  قـاد       

مامل مآيد مسيع بص  باق متكلم ولوها مـن صـوات اجلـالل والتفزيـه،     
تتعلـق   بانهـا صـوة ال   نا صوة احلليم للظوان بعض املتكلمني مل يذكآاال 

مباشآة بوجوب الوجود مع انها من اهم الصوات يف املقـام النهـا مفـوان    
 ين.حداوامهاله للمجآمني واجل هينحلمه وتأ

م واجب الوجود من امدا  الدين الكوا  قمل ال يفت فاذا قال احدهم
ل الذين ميسكون حقوق الوقـآا  يف امـواةم وال خيآجـون الزكـاة     بتومل ي

والصــدقات الواجبــة واملســتحبة ، اجلــواب ان مــن صــواته تعــا  احللــيم   
جعـل لكـل اجـل كتـاب ،     ين ، بل دحاه الغضب ملى اجلتوزالذي ال يس

 ه.  بالغهو مفته اليه ولكل ش   مقدا
اإلنسـان مفـه    حانه بلحاظ ان كل مامفـد بفصوة احللم يفوآد بها اهلل س

فضـل مفـه سـبحانه ، فـال يؤاخـذه       تعا  بل ان اإلنسان نوسه ابتدا  وبقا 
واالمهـال ال يكـون    ،اا يسـتحق مـن الـبال  والعقـاب بـل ميهلـه ا  اجـل       

ــة ومقــ     ــا  والصــحة والعافي ــآزق والفم ــل يقــرتن اتصــال ال دمات جمــآدًا ب
ه تا  الطامة وامان عبداةداية وممومات قامدة اللطف ، وه  تقآيب ال

 ملى اتيان العبادات والوآائض.
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فهو سبحانه حيلـم وميهـل ويعطـ  الكـث  مـع احللـم كـا  عـل الصـرب          
اديه يف الغ  ، لـذا كانـت مسـألة الـآق يف االسـالم        من نوسه يف متحيست

 عبـد دا  ا  سـبل الصـالح والتقـو  لل   ، واالهت ظالتعاامفاسبة لالمتبا  و
ه ويؤذيـه  خبـ ويو دبـ عفالســيد يآ  نوســه ال يصــرب ملـى تقصـ  ال   ه، وسيد

مع انه يوآط أو يقصــآ ، وســـيده ومـواله سـبحانه حلـيم ال ميهلـه و يزيـد       
ــالح وي    ــدفع يف الص ــله ، فيف ــن فض ــه م ــتملي ــآ    دقي ــات ويفش ــادا  الواجب ب

 الآمحة فيما حوله.
ا بـاألخآ  مالذي ابتلى كل واحد مفه غ الص هنه يآ  سيدفا عبداما ال

يآاه ال يصرب ملى تقص ه اوانه يآيد مفه اكثآ كا يستطيع ، واهلل مز وجل 
 ةان طامة هلل مز وجل، وتلك فآيـد دميهل االثفني معًا يف تقص هما فيزدا

كالمية ومقائدية مل يلتوـت اليهـا يف بـاب الـآق ومفافعـه يف تثبيـت معـامل        
  .توحيد يف الفوو ال

: ان اهلل صــلى اهلل مليــه ونلــه وســلم  ويف احلــديث مــن الــفيب حممــد  
 قيـاداود ختلـ  داود  تعا  يقول: ان  انا الصـبو  وانـه تعـا  اوحـى ا     

 باخالق  ، وان من اخالق  ان  انا الصبو (
 يف الصـبو  ال  هصوة الصـبو  قآيـب مـن صـوة احللـيم، االانـ       معفىو 

 .االمهالوقوبة مثلما يأمفها يف احلليم اليت تعين األناة يأمن من نزول الع
له تعـا  يف احـد مشـآ موضـعًا مـن القـآنن،        ًاامس  حليم( لقد و د 

وهذه املآة الوحيدة اليت يقرتن يها مع صوة  نين( ،وجا ت ست مآات 
كو ( لتدل شبصوة  نوو ( وثالث بصوة  مليم( وواحدة بصوة   ةمقرتن

عا  يف تهي ة اسباب  اة االنسان ت موضومية حكمه جمتمعة ومتوآقة ملى
املتعاقبـة امامـه للتـدا ك واالسـتغوا  والتوبـة       صآوـ من العقاب واتاحة ال

صــوات العــزل مــن مفوــآدا وا (احللــيم واالنابــة، ومل يــآد امســه تعــا  
االخـآ  يف القـآنن بـل جــا  مقرتنـًا مـع صــوات الآمحـة والعوـو والكــآم        

 واالحسان.
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فاقًا جديدة يف ملم ناد واالجتماع يف صواته تعا  يوتح لفا وهذا االحت
ــدين      ــد واصــول ال ــوم التوحي ــى اال تقــا  يف مل ــًا مل الكــالم ويكــون مون

البـا ي مـز وجـل     ةويستلزم امادة تدوين كـث  مـن ابوابـه اـا يـبني مظمـ      
 واسآا مقيدة التوحيد.

ِليمِ ِ نهكَ ألَْنَت اْلحَ ] من قوم هـود  حكاية ويف قوله تعا  

م نهـ ان كفايـة مـ   هتوسـ  انـ  القـال االزهـآي: جـا  يف     ، (1 [ الرهِشيدِ 
 قالوا إنك النت السويه اجلاهل، وقيل إنهم قالوه ملى جهة االستهزا .

ــآب أن يقــول الآجــل       ـــهآ ســباب الع ــة: هــذا مــن أشـ ــن مآف ــال اب ق
لصاحبه اذا استجهله يا حليم: اي انت مفد نوسـك حلـيم: ومفـد الفـا      

 سويه.
وهـذا بعيـد، وحيتـاج ا  قآيفـة صـا فة ،اذ االصـل يف الكـالم محلـه         

تعا   مع الظاهآ بـل تؤيـده ،  فالصـالة امـآ     تملى ظاهآه، والقآائن ال 
حممود حتى مفد من مل يصل بامتبا  انها من اسباب كف األذ  والشآ، 
ــالتقو  والصــالح     فاملســلم ونــ  املســلم يطمــ ن ملــن يصـــل  ويتجـــاهآ ب

َقااأِلوا ] ان نبيــًا معصـومًا مــن اخلطــأ ، واايــة هـ ،   فكيـف اــن كــ 

ِِد  أ َيْعب ِركَ َم ْأِمِركَ َمْن َنْت الَِتكَ َت َِعيِْب َمَق َيأش
أ  آَبأِؤنَأ َمْو َمْن َنْفعََل ِِ  َمْمَواِلنَأ َم

 .(8  [ َنشَأِء ِ نهكَ ألَْنَت اْلحَِليمِ الرهِشيد
ــة   ــه وموضــوع احللــم يف ااي ــذين تعال ل مآكــب مــن امهال ــا  ال النفي

ـــبة ، وي   ـــدقة الواجـ ـــبون الصـ ـــدوبة ومي بصحيجـ ـــون باملفـ ــسـ ــديم هل هم وي
ــيهم املــ  ــاده      مل ــبعض مب ــآ ل ــال الوق ــه حل ــن ابقائ ـــاه، وم ــآوة واجلـ ال والث

ان  عوحاجتهم ا  ااخآين ومدم تلقيهم لالذ  احيانـًا مـع الصـدقة، مـ    
لــــو مــــن موضــــوع الصـــــدقة ال حيتمــــل اذ  اضــــافيًا النــــه بذاتــــه ال خي
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 ف واملسكفة.ضعااالست
فهو سبحانه يرتكهم ملى حاةم هذه ليسمع دما هم ويـآ  صـربهم   
وتدبآهم باالمآ ومقدا  جلوئهم اليه تعا  وليكونوا حجـة ملـى االنفيـا     

وامانة متزلزلة مفد الوقـ  والغـين ملـى حـد       فالوقآ وديعة اهلل يف اال 
واتصافها بانها متزلزلـة   ا كيف يتصآف ازا هامسوا  ل   كل واحد مفه

اعفى ان اهلل مز وجل وضع االسباب والقوامد والضوابب الشآمية اليت 
ــد        ــو  والتقي ــان والتق ــب االمي ــه حبس ــاد مف ــص العب ــآده وختل ــه وتط تعاجل

مليهم من احلقوق وامطوها ا   باالحكام الشآمية، فلو أخآج الفا  ما
 اهلها املستحقني ةا ملا بق  فق .

د اسات حول احلاجة الكليـة جملمـوع اهـل قآيـة اوبلـدة      ولو اجآيت 
ــدها مــن اخلــ ات والثــآوة لوجــدت الوــائ    ــة او امــة وبــني مامف  ضاودول

الكب ، وان جمموع مامفدهم اضعاف مضاموة ملا حيتاجون اليه يف يومهم 
وسفتهم وملبسـهم وماكلـهم ومسـكفهم وسـوآهم وامتعـتهم ومسـتلزمات       

 الثآوة مل تقسم ملى التساوي  احلياة العصآية االخآ ، ولكن
فجعل اهلل مزو جل الزكاة واخلمـس يف امـوال االنفيـا  ليهيـى  ةـم      

اج احلــق الشــآم  وهــذا احلــق يكوــ  المانــة آالعــيش يف البــاق  بعــد اخــ
ــاتهم الضــــآو    ـــد حاج ــآا  وسـ ــآائض والعــــبادات    الوق ــم للو ية وادائه

مـن ا كـان الـدين    تـآ  أن احلـ   كـن     البدنية مـن الصـالة والصـوم ،اال   
 ىال  ـب اال ملـى املسـتطيع والقـاد  ماليـًا مليـه كـا يعـين ان الغفـ          هولكف

معتــربة حتــى يف مــــدد ومقــدا العبادات ، ختويوــًا مــن       ةوالقــد ة املاليــ 
لغفـى وبلـو    اًا ةـم ملـى السـع  يف مـوا د     ثـ املسلمني وامانة للوـقآا  وح

 حد االستطامة.
وة االنوـاق يف سـبيل اهلل، جـا ت    صــ ب وبيفما جـــا ت اايـة الســـابقة   

يــة بصــــوة الصـــدقة الــيت يتبــــعها األذ ، والقــآنن يوســــآ بعضــه  اهــذه ا
ــا    ــال تع َيأَميَُُّااأ الهااِذيَن آَمِنااوا  َ ] بعضــا ق
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(1 [ِتبِْلِلوا َقَدَقأِتكِمْ ِبأْلَمنِّ َواألىل
. 

توسـ    فما ه  وجوه االلتقا  املوضوم  بني اايـات هـذا مـا نبيفـه يف    
 االية التالية .

وتكآا  التحذيآ يف هذه اايات من املن واألذ  اخبا  مساوي ملـى  
ــاً       ــدقة او مطلق ــع الص ــوا  م ــا س ــاد مفهم ــآة واالبتع ــزوم الفو ــهما ول  بغض

لالولويــة القطعيــة، واملــن مــن اهلل مــز وجــل امــآ حممــود وحســن وبــاب    
دل ملـى مظـيم   للعبادة واملواظبة ملى الشكآ له تعا  ملـى الـفعم الـيت تـ    

 ،به مليهـا  صفعه وبديع خلقه وكب  فضله ومجز اخلالئق من د ك ما مّن
لة جلـذبهم ا  مفـازل العبـادة واخبـا      يسـ ووفمّفه سبحانه  محـة بالفـا    

ةم من وظائوهم وما ب مليهم ، وشكآ املفعم واجب، ان مّفه سبحانه 
ضـاللتهم  جز  من تذك  الفا  بواجبـاتهم ودمـوة ةـدايتهم ومـانع مـن      

ه سـبحانه ومعآفـة االنسـان بهـذا     ونيهم، فمن ضآو ات احليـاة الـدنيا مفّـ   
املن مقدمة ملعآفته لفوسه وضعوه وحاجتـه ا  اهلل وامـتال  نوسـه بالآجـا      

 واخلوف مفه تعا .
االة  انه من مصاديق االمانة االةية لتقيدهم بقوله  ومن فلسوة املّن

 َواإِلنسَ ِ  ه ِليَْعبِِدونِ  َوَمأ وََلْقِت اْلجِنه ] تعـا   
ــادة        (8 [ ــى العب ــا  مل ــه تعــا  حلمــد الف ــًا مف ــان صــوة جــا ت لطو فاملف

واالصالح لذا فمن املبغو  ان يشـا كه احـد يف هـذه الصـوة، الن هـذا      
االشــرتاك ال موضــوع او اصــل لــه، فكــل الــفعم مــن مفــده تعــا  ابتــدا    

بب واملســبب، فلــذا جــا  واســتدامة، ووفــق قــوانني العلــة واملعلــول والســ
بـاملن بامتبـا  ان االنسـان     ةالفه  مفه والتحذيآ من افسـاد فضـيلة الصـدق   

ك اهلل يف فضـله ملـى العبـاد فـال يضـآ اال نوسـه        لـيس لـه ويشـا    يدم  ما
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حبآمانه من الثواب ملى الصدقة، اما االنواق يف سبيله تعـا  فانـه امـالن    
وع اليه تعا  فال يضآه املن سوا  للعبودية وتسليم بالآبوبية واقآا  بالآج

وه و محتـه ومغوآتـه تعـا  او الن قيـد يف سـبيل      وـ الذات، او بوضله ومب
اهلل يأت  ملى املن فيذهب اثآه بامتبا  ان ثواب االنواق يف منا  ومضاموة 

 ن يشا .ملواهلل مز وجل يضامف 
م ملًا او اسا ة، يقال أذاه يؤذيه أذ  واالساواألذ : كل ماسبب لك 

 :ويهاالذية واالذاة وانشد سيب
 

 شــــــتم املــــــو  وتبلــــــإل أذاتــــــه ت وال
 فانـــــــــــــــــــــك ان توعـــــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــوه وجتهـــــــــــــــــــــل   
  

 

ــتم اف ــد لش ــببًا للــ    يعب ــون س ــه ويك ــذا  ل ــآف اي ــده الع م واالزد ا  ذع
 ....واحلكم بالسواهة مع ان العبد ملك لسيده.

واألذ  مفوان جامع وهو من الكل  املشكك الذي الذي لـه مآاتـب   
األذ  مـن   ماطـة دناهـا ا "أكثآة وقلـة وقـوة وضـعوًا ويف احلـديث:     متووته 

والفجاسة، وما مستحدث مفها  آواملآاد من األذ  الشوك واحلج ق"الطآي
ــيب او        ــة وتبل ــا ا  تآابي ــآق وتوآمه ــة الط ــوا  يف نومي ــان س ــذا الزم يف ه

ة وطــآق الســيا ات ومصــاديق األذ  يف  باتســامها واوةــا لطــآق املــا
 لها تدخل يف ممومات احلديث الشآيف. هذا الزمان ك

وهو انذا  وختويف لكل من يقوم  ،ويف احلديث:  كل مؤذ يف الفا (
وقيـل ا اد كـل مـؤذ مـن السـباع واةـوام       "بايذا  الفا  مطلقًا بغـ  حـق   

ولكن الكالم حيمل ملى ظـاهآه واملـآاد    " عل يف الفا  مقوبة الهل الفا 
يـؤذي الفـا  يف ا زاقهـم وامآاضـهم      والوميد واالنذا  بالفا  لكـل مـن  

وابدانهم وكتلكاتهم، فلذا جا ت ااية للتحذيآ من شديد العقاب ومتفـع  
 من كون الصدفة مقدمة للعقوبة واألذ .

صلى اهلل مليه ان  سول اهلل  هفذ  واحلاكم يف صحيحملواخآج ابن ا
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لـك؟  هسأل بآا  بن مازب فقـال: يـابآا  كيـف نوقتـك ملـى ا      ونله وسلم
قـال فـان نوقتـك    احسـفها   كان موسعًا ملى اهله، فقـال يا سـول اهلل مـا   و

 ،(1 (ملــى اهلــك وولــدك وخادمــك صــدقة فــال تتبــع ذلــك مفــا وال اذ   
ــدقة         ــن الص ــة م ــة الواجب ــرب الفوق ــآم امت ــفيب االك ــديث ان ال ــاهآ احل وظ

 وتشملها ممومات ااية.
ونلــه  صــلى اهلل مليــهمــن الــفيب ادق ــــام الصــــرب مــن االماخلـ يف و 

مليـه   من اسـد  ا  مـؤمن معآوفـًا ثـم نذاه بـالكالم او مـنّ        :قال وسلم
، ةان املعآوف صدق ، واخلرب ضعيف سفدًا، ويويدفقد ابطل اهلل صدقته (

 وان الكالم القبيح من األذ ، وفيه ويف املن ابطال للصدقة.
********** 

 قوله تعاىل قوله تعاىل 
ِلاوا َيأَميَُُّأ الهِذيَن آَمِنوا  َ ِتبْلِ ] ] 

 ٌِّ أْلَمنِّ َواألىل َكألهِذي ِينِف َدَقأِتكِمْ ِب َق
ْمِمِن بِأَّللهِ  ِه ِرئَأَء النهأَِ َو َ ِي َمأَل
ْفَوانٍ  َِل َق ِه َكَمر ِِر ََِمرَِل َْوِم اآلو َواْلي
َرابل ََِأقَأَبِه َوابِلل ََِتَركَِه  ِْه ِت َنَلي
ٍْء ِممهأ َكسَبِوا

 َقْلد ا  َ َيْقِدِروَن َنَلى شَ 

 864ااية [  َوَّللاهِ  َ َيُِْدي اْلَقْومَ اْلكَأِِِرينَ 
 

  اإلعراباإلعراب
 ال تبطلـوا( ال ناهيــة، تبطلــوا: فعــل مضــا ع جمــزوم حبــذف الفــون،   

ن الوتحـة  مـ الواو: فامل، صدقاتكم: موعول به مفصوب بالكسآة نيابـة  
 مضاف اليه. مجع مذكآ سامل، والكاف: هالن

ل من فامل تبطلوا، والتقديآ: ال ل حاحمجا  وجمآو  يف  : كالذي(
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 تبطلوا صدقاتكم مشبهني الذي يفوق.
ـــااًل      ـــلوها ابطـ ـــد  أي ال تبطـ ـــت ملصـ ــاف نــعـ ــ : ان الك ــال مك وق
كابطال الذي،  وامتربه السيوط  خطـأ وختآ ـًا ملـى خـالف االصـل،      

، ونسب ا  سيبويه بانه حال من ضم  املصد  (1  والظاهآ لغ  مقتض(
 املقد .
 رتوق ماله  ئا  الفا ( يفوق: فعل مضـا ع والوامـل ضـم  مسـت    ف ي

تقديآه هو، ماله: موعول به وهو مضاف، واةـا  مضـاف اليـه، ومجلـة     
 يفوق ال حمل ةا من االمآاب النها صلة املوصول.

مضـاف    ئا  الفا (  ئا : موعــول الجلـه وهـو مضـاف، الفـا :     
 اليه.

افية، مثل: مبتدأ مآفـوع بالضـمة    فمثله كمثل صووان( الوا : است ف
وهو مضاف، واةا  مضاف اليه، كمثل: جا  وجمآو  متعلقان احذوف 

فهو أي الكاف خرب ومضاف، ا اسم اعفى مثل فخرب، وقيل ان الكاف ه
 مضاف اليه واالقآب انها حآف جآ.ومثل 

ملـى   يـاً ني ا  امتبا  الكاف امسـًا مبف يوقد ذهب مجامة من الفحو
 ( فتكـون الكـاف يف   متكحازيد هم االخوش والوا س ، لو  الوتح ومف

مل يقل جبـواز امتبـا  الكـاف امسـًا اال      هيولمبتدأ، وسيبلحمل  فع خرب 
 :مفد الضآو ة كقول العجاج

 يضحكن من كالربد املفهم. 
بق الكاف حآف جآ كا يعـين انـه اسـم، كمـا  دهـم ابـن هشـام        سف

آ فلم يسمع مآ ت بكاألسد، وقال ان الكاف تكون جمآو ة حبآوف اجل
واجيب بان امسا  كث ة ال تصلح الدخال حآف اجلآ مليها ومع هذا مل 

 .خيتلف اثفان يف صدق مفوان االسم مليها
 مضاف اليه. :صووان
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 مليه تآاب( مليه: جا  وجمآو  متعلقان احذوف خرب مقدم، تآاب 
 مبتدأ مؤخآ. واجلملة االمسية يف حمل جآ صوة لصووان.

اجملآو  و  صابه وابل( الوا  ماطوة مطوت اصابه ملى متعلق اجلا فا
اةا : موعول به، وابل: فامل  ومعفاه اصبح مليه تآاب فاصابه، (مليه 

 مآفوع بالضمة.
 ،فعـل مـا  يفصـب موعـولني     :ا : ماطوـة، تـآك  ورتكه صلدًا( الف 
 صلدا: موعول به ثان مفصوب بالضمة. ،موعول به اول :اةا 
ن( ال: نافية، يقد ون: فعل مضا ع مآفوع ومالمـة  فعـه   ال يقد و 

 ثبوت الفون، الواو: فامل.
 جا  وجمآو  متعلقان بـ يقد ون(.  ملى ش  (:

جا  وجمآو  متعلقان احذوف صوة ش  ، ومجلة  :كا  كا كسبوا(
ال حمل ةا من االمآاب النهـا صـلة املوصـول،  مـا( وهـو اعفـى        اكسبو
 .الذي

، ي القوم الكافآين( الواو: است فافية اسم اجلاللة: مبتدأده واهلل ال ي
مجلة ال يهدي: خرب، القوم: موعول به، الكافآين، صوة للقوم مفصوب 

 باليا  النه مجع مذكآ سامل.
 اللغة   

وضاع وذهب خسآًا فهو  دقال بطل ش   يبطل وبطالنًا وبطواًل: فسي
ى التقابل  يقال مفازةم والآئا  يأت  اعف ،نقيض احلق :باطل، والباطل

 د:نشأ ئا  تقديآ  ما  اذا كانت متحاذية و
 

ــ ــال  يلقـــ ــســـــآب  ى ليـــ ــآبفادهمـــ  ا  ســـ
ــا     ــن   يــــــــــــــــــ ــ ان ولــــــــــــــــــ ــفا جبــــــــــــــــــ  ولســــــــــــــــــ
         
 

مصـد   ا   مـآا اة    :بعضـهم بعضـا و ئـا     ويقال: قوم  ئا  يقابل
 .و ئا  واملآائ  حيآص ملى مآ  امماله ملى الفا 

 س. لاالموالصووان: احلجآ الكب  
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ــل: املطــآ الشــديد الضــ  و ــل، والواب ــل: الوب ــال  صالواب م القطــآ ويق
 : من الوابل وهو املطآ الكث  القطآ.ةسحاب وابل، وا   موبول

وقال ابن ايل: اول املطـآ    وطـش ثـم طـل و ذاذ، ثـم نضـح       
وصلد املس زال مفه الرتاب ، ونضخ ثم هطل وتهتان، ثم وابل وجود

 با .غوال

  حبث بالغي حبث بالغي 
 مسائل نافع بن األز ق انه قال إلبن مبا : اخربن  من قولـه  ويف

 قال: املس، اما مسعت قول أب  طالب: [َقْلد ا  ]تعا  
ــم    ــآم ةاشــــ ــن قــــ ــآم وابــــ ــ  لقــــ  وانــــ

 ابـــــــــــــا  صـــــــــــــدق  جمـــــــــــــدهم معق ـــــــــــــل َصـــــــــــــلد      
         
 

[ قال: احلجآ األملس، اما  َصْوَوان وقال اخربن  من قوله تعا  ] 
 َجآ:مسعت قول او  بن َح

 

 ملــــــى ظهــــــآ صــــــووان كــــــأن متًُونــــــه 
ــزال    مًُل لــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــدًُهن  يًُزل ــــــــــــــــــــقًُ التفــــــــــــــــــ
         
 

 يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
مـآ بالصـدقة والتحـذيآ مـن     األوتعـا    هبعد نيات االنوـاق يف سـبيل   

  يتضمن عاقرتانها باملن واألذ  جا ت هذه االية لالخبا  من امآ تشآي
ي  واملفة ملى احملتاج عتالتصويف واالنذا  من فوات ثواب الصدقات بال

 وايذائه.
اجآ الصدقات ضياع   سياق اايات ان التحذيآ منيفومن االمجاز 

مل يأت اال بعد بيان مظيم ثوابها والتشويق ةا واالخبـا  مـن مضـاموة    
قعهـا كعـو    وصـو ها اوت تاجآها اضعافًا يقصـآ العقـل االنسـان  مـن     

 مظيم فضله واحسانه تعا . وبدل لوال
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يـل  نهـا و مبعث ا  الصدقة والرتنيب بها واحلث ملـى انتفا فبعد ال
ة قالثـواب فتـذهب الصـد    عياضالثواب العظيم بسببها جا  التحذيآ من 

سد  بسبب األذ  وهذا التحذيآ  محة اضافية مفه تعا  المتام الثواب 
 واالجآ للمؤمفني.

ملعاد وتلوت ااية االنتباه ا  لزوم االميان باهلل مز وجل واالقآا  با
وتوآع الصدقة من هذا االميان الن يوم القيامة هو يوم اجلزا  وحيتاج فيه 

الوق  حيتـاج الصـدقة ملؤونـة يومـه اوليلتـه      الآمحة والعوو، فـ  ناسنإكل 
اقة ليـد    وحيتاج الصدقة ليوم ال ه، اما املعط  فانهاوسفته ليسد بها  مق

احد الذين وسع من  ، والوق  ان مل يفل بغيتههبها مذاب الفا  من نوس
والصدقة موتوحة  يةاهلل مليهم، فان ابواب الآزق والكسب واةبة والعط

 له، وما خوى مفه مفها اكثآ بكث  كا مآفه وطلبه.
اما الغين فانه حمتاج ةا كسبب لدوام الفعم وحصول الفما  والربكة 

دا  وحيتاج ةا يف األخآة اذ المو  والبديل مفها الن األخآة  هيف  زق
ا  الدنيا ليتصدق بامواله وتوسـل   دةطلب العو حساب بال ممل، ولو

ال يؤذونـه وقـد سـ ل يف الـدنيا الزكـاة نسـبة       وا  الوقآا  ك  يقبلوا مفـه  
العشآ او نصف العشآ او  بعه كا زاد ملـى الفصـاب بقيـد مـدم األذ      

 واملن مقآونًا باالميان. 

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
ميــان واالكــآام للمســلمني مــع ان    جــا  افتتــاح اايــة خبطــاب اال    

موضومها الفه  والتحــذيآ كا يوسـد العمـل ويضـيع االجـآ والثـواب،     
ملـى مـدم    ةوفيه بالداللة االلتزامية بشـا ة الآمحـة والتصويـف واالمانـ    

ــذا       ــاحبني فه ــن واألذ  املص ـــفاب امل ــق ا  اجت ــواب والتوفي ــالن الث بط
اايـة لطوـًا وا شـادًا للثـواب     االفتتاح الكآيم  عل التحـذيآ الـوا د يف   

االحسن واالجآ اجلزيل اي ان ااية  محة اضافية وهداية لسبل الفجاة 
 يف ااخآة.
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يع الثـواب واجلحـود والضـاللة    يضـ تثم جا ت ااية اثل لبيان قبح 
واختاذ االنواق وسـيلة ملآا اة الفا  وحماولة ا اد صو ة حسفة له مفدهم 

ل يف هذه ااية تشبيه ح  ألمآ مقل  ثويف املــ ملى لــو احلصآ والتقييد،
للمعفى اا  عل املؤمن يفوآ من املن ويكف مـن األذ  مطلقـًا    بوتقآي

ولوية القطعية ان ألة فمن باب اقفاذا جا  الفه  من األذ  كقآين للصد
 ًا واملفع مفه يتعلق به بالذات.قبحيكون األذ  اجملآد اكثآ 

ملموسـة مد كـة يف كـل زمـان ومكـان      ولقد جـا ت يف اايـة افـآاد    
 وه :

 اب.رتال -1
 احلجآ الكب  االملس. -8

 املطآ الكث  . -3

وهــذا من امجــاز املثــل القآنن  ان يكون مـن الواقـع امللمـو  يف    
ملى ايصــال املطلـوب لكـل انســان وتيسـ       ةكل زماــن ومكــان لالمان

ـآوي، الآجل فهم مضمون اايات جلميــع الفا  سوا  احلضآي او القـ
الذي يكسب ويعمل، او املـآأة اليت تلزم بيتـها لتكـون تـالوة القـآنن او    

 ياته سياحة وسوآًا مقليًا واستحضا  خصائص املثل.ناالنصات ا  
ومع ان املثل ذم للمفافقني واملآائني فانه جا  باوصاف وافآاد كآمية 

فـى ان اهلل  ووان واملطـآ اع صـ والواظ مذبة وموضوع مبا ك كالرتاب وال
مز وجل  زق االنسان العقل ثم وسـع ملى شطآ مـن مبـاده يف الـآزق    
وجعل حاجة االخآين مفده ليبتليه ودماه ا  االنوـاق يف سـبيله تعـا ،    

يرتتب مليه  وهو يقوم باالنواق ولكن خيسآه ويضيع اثآه احلسن ويوقد ما
 من الفوع بسبب سو  الفية والقصد.

 (.م ابلأل الصدقأتندوميكن ان تسمى ااية  

  اآلية سالحاآلية سالح
الفوس من املـن واألذ  املصـاحبني اواملتعقـبني    يف تبعث ااية الفوآة 
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للصدقة وتسـاهم يف بفـا  جمتمـع اسـالم  تسـمو فيـه االخـالق الواضـلة         
ة، وحتد ااية مـن ظهـو  الآيـا     موم  افآاده ملى نبذ العادات املزقويلت

ذكـآ اهلل اعفـى انـه     غال مـن شـ نوالتباه  بني الفا  الن الآيـا  بـاب لال  
العامة املرتتبة  ضآا السلبية واال  ثااامذموم بذاته ومذموم بالعآ  وب

 مليه.
بصـو ة  اإلنسـان ا ضـا  ااخـآين والظهـو  امـامهم       هـمّ  فاذا صا 

كسب ودهم، ملى الهوائهم و نائبهم وحيآص  دًاحسفة فانه يصبح مفقا
المآ باملعآوف والفه  من املفكآ، فال يلتوت لوظائوه العقائدية وموازين ا

ن اهـم وجــوه فلسـوة الفهــ  مـن الآيــا ، فالآيـا  دا  وحاجــب     مــوهـذا  
 مانية متفع من سيادة احكام الشآيعة.لونشاوة ظ

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
اايــة فضــل مظــيم مــن مفــده تعــا  وتشــآيف للمســلمني بــدموتهم 

ل مليـه  الخآاج الزكاة والتربع بالصـدقات املفدوبـة واملسـتحبة، كمـا يـد     
ــأمآ     ــة والفهــ  مــن ابطــال الصــدقات، ان اهلل مــز وجــل ي ـــوم ااي موهـ
املسلمني بالصاحلات وحيثهــم مليهـا ويهـديهم اليهـا كـا يعـين انـه تعـا         
يه   اسباب ومقدمات الصاحلات وميفـع مـن العوائـق الـيت حتـول دون      

 فعلها.
يأت  ثم انه سبحانه حيذ  كا يضآ بها موضومًا وحكمًا بالعآ  وما 

ملى ثوابها، وخترب ااية بان ال أحد يستطيع حجب ثواب الصدقات اال 
اذا قام العبد نوسه وباختيا ه اا يؤدي ا  االبطال، ومل  عـل سـبحانه   
سبب االبطال مبهمًا او جمماًل بل بّيفه اا يكون مد سة اخالقية ومقائدية 

 وتآبوية واصالحية.
ن وانه يلحق باالذ  وقد يأت  املن فمن مواهيم ااية بيان مبغوضية امل

يف ن  مواطن الصدقة ألن قضا  احلاجة أمم من الصدقات او الوقآا ، 
فقد تشمل االنفيا  وذوي الشأن وا باب املفافع ألن اهلل مز وجل جعل 
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 حاجة الفا  بالفا .
ومن فلسوة التداخل يف احلاجة تثبيت أواصـآ الصـالت بـني الفـا      

ومفاسبة ملعآفة أحكام التوحيد واقامـة  الصـالة    لتكون مقدمة اجتمامية
وادا  العبادات، فبفا  املسجد مثاًل يستلزم  توف  مواد البفا  له، وجلب 
العمال واملهفدسني وأهل الصفائع للعمل يف مآاحلـه املتعـددة، وجتهيـزه    
بالوآ  واألثاث، وكلها أمو  تذكآ بـاهلل، وتـدمو ا  تعاهـد الصـالة،     

مة والعمال واملشاهدين والسامعني بااللتوات ا  وجوب وتلح ملى البا
 مبادته تعا  ومما ة املساجد.

وهكذا بالفسبة للصيام فان حلول شهآ  مضان مفاسبة كآمية للتذك  
باهلل تعا   والرتنيب باالمتثال ألوامآه، ومـا فيـه مـن التحـدي للـفوس      

وحجـة ملـى    الشهوية، كما ان االستعداد للشهآ الكآيم دمـوة للصـيام  
 الفا  ومومظة ود   وذكآ .

وتداخل احلاجـات بـني الفـا  وجلـو  بعضـهم ا  بعـض يف قضـا         
حلاجة يستلزم قوامد شآمية ومقلية لضبب املعامالت، وجا ت هذه ااية 
لتعاجل مسألة املن واالذ  يف باب الزكاة والصدقات كا يعـين باالولويـة   

لوــة والصــالت ذات االســباب اجتفــاب املــن واالذ  يف املعــامالت املصت
املتعددة من الآحم، والقآبى، واجلوا ، والفسب، والسـبب كاملصـاهآة   

 والآضامة.
لقـد أ اد اهلل مـز وجـل للمسـلمني أمسـى الصـالت وأحسـفها واـا         
يسامد ملى قبول األممال ومتام الثـواب ومـا يبعـث الآضـا والقبـول يف      

 الفوس.
ــآ امل     ــل وذك ــن املث ــة  م ــه ااي ــا ت ب ــا ج ــب  وم ــة يف التأدي ــ  ناي آائ

واالصالح، وهو يف موهومه بشا ة للمسلمني للمائز والووا ق الثابتة بني 
املؤمن والكافآ، ومن اللطف والآمحة اإلةية ان ااية مل تذكآ املآائـ   
وحده كمثل البطال قيامه بالصدقة واالنواق بطلبه السمعة فقب بل ألنـه  



 27ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44جمعامل اإلميان/

 ال يؤمن باهلل مز وجل وال باملعاد.
ذ  ااية من الآيا  وطلـب السـمعة  مفـد ادا  العمـل العبـادي،      وحت

وتفهى من التشبه بالكوـا  وتظهـآ سـو  فعلـهم واخللـل الـذي يكمـن يف        
الفية، لتوكيد موضوميتها وا ادة قصـد القآبـة واثبـات خمالوـة املسـلمني      
للكوا ، وهذا التحذيآ تعاهد مفه تعـا  لصـدقات املسـلمني مفـذ سـامة      

ها للوقـ  بـل وقبلـها، فمـن املـن واالذ  مـا يكـون سـابقًا         امطائها ودفع
للصدقة ومتقدمًا مليها زمانًا، فالفه  من املن واالذ   محـة بصـاحب   

 املال وحوظ لصدقته ومفع ا شادي من تضييعها.
ان الصدقة والـتمكن مفهـا نعمـة وبـاب  محـة فتحـه اهلل مـز وجـل         

، وليكون وسيلة للعوو للفا  لالنرتاف من اجلزا  والثواب يف الفشأتني
واملغوآة فهو كاملطآ الشـديد الضـصم القطـآ الـذي يفـزل ملـى اال  ،       
ولكن الصصآة الصلدة ال تفتوع مفه لعدم قابليتها للز امة او الفمو، فكذا 
بالفسبة للكوا  فانهم وان قاموا بالتصدق فانه ال يفوعهم ألن الشآك باهلل 

ة ااية اليت جا ت بلغة اجلمع تعا  ال يصلح معه ممل، وتدل مليه خامت
وان الكوا  ماجزون من استثما  أي من أبـواب   [ َ َيْقِدِرونَ ] 

الفوع والآمحة يف احلياة الدنيا الختيا هم الكوآ والآيا ، فجا ت اخلامتة 
قامدة كلية وأمم من مسـألة االنوـاق لبيـان موضـومية االنوـاق يف مـامل       

 خآة.االممال يف الدنيا، والثواب يف اا

  التفسريالتفسري
ــا ]  ــه تع َيأَميَُُّااأ الهااِذيَن آَمِنااوا  َ  قول

 [ ِتبِْلِلوا َقَدَقأِتكِمْ 
خطاب تشآيف واكآام للمسلمني و د هفا يف باب الفه  من ضياع 
الثواب واالجآ ويدل بالداللة االلتزامية ملـى البشـا ة والآضـا بامطـا      

ــ     ــلمني للصــدقات ووجــود موضــوع فعل مطــا  وهــو التــزامهم با   املس
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الصدقات فالفه  والتحذيآ جـا  متعلقـًا بابطـال الصـدقات اومدمـه كـا       
ــتحبة     ــة ام املس ــل هــ  الصــدقات الواجب يعــين دفعهــم للصـــدقات، وه

هما الن ذكآها جا  ملى لو االطالق وبصيغة مجع املؤنث الاجلواب ك
 :تمل وجوهًاحي السامل، فمتعلق االبطال

 ذات الصدقات. -1
 االجآ والثواب. -8

مفـد الفـا  ومفافعهـا الواقعيـة وحصـول احبـاط نوسـ  مفـد         اثآها  -3
 الوقآا .

ــم       ــدق االس ــدقات وص ــوع الص ــن وق ــرب م ــة خت ــان ااي ــا األول ف ام
واملوضوع واحلكم مليها انها صدقات فال يتعلق االبطال بها بالذات واما 

 االثآ مفد الفا  فانه بعيد وان كان له موضومية واثآ.
ثــل دليـل ملـى مــدم تعلـق االمـآ بــه،     وذيـل اايـــة ومــا فيهـا مـن امل    

فاالبطال يتعــلق بالصدقــات من االجــآ والثــواب، وصيغــة اجلمع انذا  
ــان اخلطــ   ـــه ب ــى      آوتفبيـ ــأت  مل ــال ي ــة الن االبط ــا ة فادح ـــآ واخلس كبيـ

الصـــدقات ولــيس ملــى جــز  مفهــا وان كــان ظــاهآه يتعلــق اــا يالزمــه  
ايـة الالل ، فكما جا  اخلطاب ويتعقــبه من مّن واذ ، واخلطاب يف ا

 كل مسلم ملى حدة. وبصيإل العموم فانه يفحل ا  االفآاد 

ومــن البشــا ة واللطــف يف اايــة الكآميــة انهــا مل تــآد بصــيغة اللــوم       
والعتاب فلم تقل ملاذا تبطلــون صدقاتكـم باملن واألذ ، فجا  التحذيآ 

نآيبة واجفبية من القـيم  من فعل طا ئ مستقبل  ولزوم اجتفابه كحاله 
َيأَميَُُّأ الهِذيَن آَمِناوا ] االســالمية كما يف قوله تعا  

] وقولـه تعـا     (1 [ َ َتكِوِنوا َكألهِذيَن آَىْوا ِموسَى
الَ    َُأ النهأَِ ِكلِوا ِممهأ ِِ  األَْرِض ح َيأَميُّ
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 .(1 [ طَيِّب أ َو َ َتتهبِِعوا وِلَِواتِ الشهيْلَأنِ 
زمـان دون زمـان او مكـان دون مكـان     بوال يفحصآ موضـوع اايـة   

نخآ، وه  حتذيآ من نلبة الفوس الشهوية والغضبية وامليل ا  قيم احلياة 
الــدنيا ومــا فيهــا مــن التبــاه  والتوــاخآ، فجــا ت اايــة قامــدة لتهــذيب 
الفوو  واجتفاب وجوه األذ ، وفيها دموة الخآاج الصدقات واجآا  

وقآا  واحملتاجني فه  وان كانت تفه  من الاالمانات ا   االحسان ودفع
ا   نهــا تعتــرب حتآيضــًا ملــى املبــاد ةا العآضــية للصــدقات اال بالشــوائ

الصدقات وجعلها حقيقة ثابتـة يف الواقـع اليـوم  للمسـلمني كـأن اايـة       
، كمـا ان  األذ جتعلوها تقرتن باملن او  تقول: باد وا ا  الصدقات وال

 طال الصدقات فيه وجوه: بل اذكآ احتما
هــــو زائــــد ملــى  ان املســلمني يف ســــعة وبامكــانهم التصــــدق كــا  -1

 املو نة.
قص فجآ قد يان الثواب واأل الصدقة وان كانت مطلوبة بذاتها اال -8

 او يفعدم بسبب طآو امآ ما  .

يف ااية تأديب للمسلمني واخبا  بلزوم اكمال مقـدمات اخلـ ات    -3
   .خآ سآمدم خلب العمل الصاو بوفعل الصاحلات و

مـن   صااللتوات ا  مسألة االجآ والثواب وحده سـبب يف الـتصل   -4
الآيا ، فااية حتذ  من فقدان الثواب باملن واألذ ، وجا  هفا ملى 

فان ااية حتذ  من كل اسباب ضياع  لو املثال االمثل والغالب واال
 ومفها الآيا . بالثوا

 

 [  َواألىل ِبأْلَمنِّ ]  قوله تعا 
بيفما جـــا ت اايـة قبـل السـتتابقة ببيـان مظـيم الثـواب واملضـاموة         

يتان السابقتان اااضعافًا كث ة لالنواق يف سبيل اهلل، جا ت هذه ااية و
                                                           

 .162البقآة  ( سو ة1 



 44جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/  31

بالتوكيد والتفبيه ملى املن واألذ  وبيفها تباين فه  ملى وجـوه حبسـب   
اهلل ومدم اتبامه باملن الرتتيب، فو  ااية السابقة جا  االنواق يف سبيل 

 وال األذ .
ـــا ــة الســ ـــوع   بقويف ااي ـــمل موضـ ــة مامــة تشـ ـــا ت قامــدة كلي ة جـ

والصــالت االجتمامـية العامة وبيان التواضل والرتجيح  الصــدقة مطــلقًا
وان القــــول احلســــن واملغوــــآة خـــ  مــن الصــدقة الــيت حيــيب بهــا املــن  

 واألذ .
بالتحذيآ من ابطال الصدقات بـاملن واألذ ،  اما هذه ااية فجا ت 

فهذه اايات جمتمعة ومتوآقة جا ت لتفقيح الصدقات وختليصها من املن 
 واألذ  وتهذيب الفوو  ومفع حصول القفوط واالحبـاط يف الفوـو ،  

ن ملـ تتضمن سـآًا وهـو مـدم اجتمـاع االنوـاق يف سـبيل اهلل مـع ا        ولكفها
يل اهلل بعــآوف خـ  مـن انوـاق يف سـ    ، اي انهـا مل تقــل  قول مواألذ 

انواقكم يف سبيل اهلل بـاملن واألذ ( وفيـه    واتبطل يتبعه اذ ، او تقول ال
 وجوه حمتملة:

 ه من والقيضيع ثوابه، وان  افوال ان االنواق يف سبيل اهلل اليبطل  -1
 .وتطاول باإلحسان ذ أ

د قيـ  هنـ نوـاق يف سـبيل تعـا  أل   إلال موضومية للمن واألذ  مفد ا -8
 ن موضومًا او حكمًا.يطآد امل

ان االنواق يف سبيل اهلل من مصاديق الصدقات فهو ايضـًا صـدقة    -3
واحسان واخآاج للمال بغ  مو  مادي حاضآ، فعمومات ااية 

 .حمل البحث تشمله

 ان ابطال الصدقات باملّن واالذ  هو تضييعها وافسادها. -4

ــه     ــذي يتبع ــبيل اهلل ال ــاق يف س ــن االنو ــذ  م ــا حت ــن ووانه ذ ، األامل
واالقو  ان االنواق يف سبيله تعا  ال تشمله ممومـات اايـة وموضـوع    
وحكم الصدقات ملى لـو االنطبـاق والشـمول فويـه خصوصـية وحـآز       
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 .مبا ك وواقية من االحباط وهو قيد يف سبيل اهلل
ــا         ــبيله تع ــاق يف س ــى االنو ــث مل ــآنن باحل ــات الق ــا ت ني ــد ج لق

االنوــاق ملى لو االطـالق مـا دام املقصـود    وتضمفت البشــا ة بقبــول 
ٍء ِِ  سَبِيِل ] مفه وجهــه تعـا   

ْ
َوَمأ ِتنِفِقوا ِمْن شَ 

(1 [َّللاهِ ِيَوَه ِ َليْكِْم َوَمْنِتْم  َ ِتظَْلِماونَ 
وســـيأت    

 مزيد بيـان يف ااية الثانية والسبعني بعد املائتني. 

االنواق يف سبيله تعا  وانـه  البحث استثفا  من حمل فهل تعترب االية 
ــ ــا   وفىال ي ــق م ــا يفو ــالزدا ك ــول     مم ي ــدم قب ــد و د م ــن واألذ ، لق امل

َوَمأ َمَنَعُِمْ َمْن ] الصدقات مالزمًا للكوآ والشآك قال تعـا   

ِتْقبََل ِمْنُِمْ َنَفَقأِتُِمْ ِ  ه َمنهُِمْ َكَفِروا ِبأَّللهِ 
َة ِ  ه َوِممْ ِكسَأَلى َوِبَرسِوِلِه َو َ َيْأِتوَن الصهالَ 

(8 [َو َ ِينِفِقوَن ِ  ه َوِممْ َكأِرِمونَ 
 . 

اخف  تبة من مفع القبول وانه ال يعين  توالظاهآ ان ابطال الصدقا
اسقاط الثواب واالجآ من  أ  بالفسبة للمسلمني الذين نمفوا بالتوحيد 

 والآسالة ونزول الكتب السماوية.
ما معًا هاو ب األذ بيل اهلل واتبعه باملن اوانوق املسلم يف س ولكن لو

 فهل يبطل انواقه.
ز يـ اجلواب: ال، الن هذه اايات حآصـت بدقـة مساويـة ملـى التمي    

ل الفســــيب بــني االنوــاق يف ســــبيله تعـــا  وبــني موهــوم الصــدقة صــوالو
ق املـن واألذ   وا خبصـوص الثـواب وحلـ   مـ وميكن ان تكـون الفسـبة بيفه  

من وجـه ولـيس ممومـًا وخصوصـًا مطلقـًا كمـا هـو        ممومًا وخصــوصًا 
 ظاهآ العمومات.

دل ملـى وجـود   يـ آئه من ظـــاهآ اايـات   قوهذا التقسيم الذي نستــ
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مآتبة مستقلة لالنوـاق يف ســبيل اهلل يتعاهـدها سـبحانه فـال يطـآأ مليهـا        
ميفـع   ي الفات  من املن واألذ  وان كان هذا االسـتقالل ال آهق  الضآال

انه اقدا ه كسي ة، وثواب االنواق  ثم ملى املن واألذ  االمن تآتب اال
يأت  مليه باذنـه ومشـي ته سـبحانه، فهـذه اايـات حتـث ملـى االنوـاق يف         
سبيله تعا ، وخترب من تعاهده سبحانه له، ولصاحبه، ومفع تبعات املـن  

 واألذ  من الوصول ا  حآم ثوابه ومقدا  اجآه.
يل اهلل يـأت  ملـى املـن واألذ  مـن     هذا مع االقـآا  بـان قيـد يف سـب    

االصــل ليحجــب ظهو همــا بالقـــول والوعــل النــه مفــوان مشــق لوجــه  
، وشــوق لطلـب مآضـــاته، واالنوـاق يف سـبيله تعـا  سـوآ مـن        يالبا 

اخللق ا  احلق، ومن يآيد السوآ يسـتعد لـه اـا يفاسـبه ويتأهـب ملـا قـد        
و  املـن واألذ ، ولكـن   يواجـــهه من أمــآ وشــأن، ومفه احتمـال صـــد  

النوـاق يف  لهذا ال ميفــع مـن شـــمول التحـذيآ والتفــبيه الـوا د يف اايـة       
ـــدقات الواجبــة انوــاق يف ســبيله تعــا     ـــبا  ان الصــ ـــبيله تعــا  بامتـ سـ

 وبقصد القآبة.
وقـد يقـول قائــل اذا اخآجفـا االنوـاق يف ســبيله تعـا  مـن موضــوع       

لعفـوان خصوصـًا وان مـن خصـائص     الصدقات فماذا يبقى حتـت هـذا ا  
االستثفا  ان يكون املستثفى مفه اكثآ مـن املسـتثفى، اي ان االفـآاد الـيت     
ختآج باالستثفا  اقل كا يبقى ملى اصل احلكم، واالنواق يف سبيله تعا  

 ات ان مل يشملها كلها.قبالفسبة للمسلمني اكثآ الصد
ال فكـأن صـوة   قلت: هذا صحيح، ولكن املائز يظهآ يف حكم االبطـ 

االنواق يف سبيله تعا  حجبـت االبطـال مـن الوصـول ا  هـذه احلصـة       
ــة   ، املبا كــة مــن الصــدقة  ــة اشــا ة وا شــاد ا  وســيلة مقائدي وان ااي

للـتصلص مـن موضــوع ابطـال الصـدقات جبعلــها انواقـًا يف سـبيله تعــا        
 :وبقصد القآبة اخلالصـة لوجهـه تعـا ، كمـا و د يف احلـديث القدسـ       

ان  افقه امـالن واخبـا  للفـا  وتوـاخآ      أي "لصيام ل  وانا اجزي بها"
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 هنـ صـيام أل الفوسـه مـن   بوتباه  بادا  الصيام فان اهلل مز وجل  ـازي  
 احتسبه خالصًا له.

ًا للدين واحيا  تبيثفكذا االنواق فحيفما يكون تعظيمًا لشعائآ اهلل وت
اهلل مـز وجـل  عـل     ذكآه ومبادته تعا  فانللعلوم الشــآيعة واشـامة 

ثواب االنواق يف حآز وامن اال ان هذا ال ميفـع مـن التوكيـد ملـى لـزوم      
  ملــى امللــة واجملتمــع   ضــآااالبتعــاد مــن املــن واألذ  ملــا ةمــا مــن ا    

تفحصآ  اعفى ان افآاد الصدقة واالنواق يف سبيله تعا  ال ،واالشصاص
الخالقيـة  او ةليه الفوسـي مة رتتبثا  املاسألة الثواب وابطاله امنا تشمل اا

والعقائديــة واالجتماميــة، فجــا ت اايــة الصــالح اجملتمعــات وتهــذيب  
ييع ثواب الصدقات مع املن واألذ  من ن  ان ضالفوو  واالخبا  من ت

تعا   احلكم مع اختصاص االنواق يف سبيله تعا  بعدم االحباط او ي
 نقص الثواب.

 اثم ملى األذ  الصاد  كومدم نقص الثواب ال يعين مدم تآتب اال
يفوق يف سبيل اهلل، اعفى مدم ابطال الثواب الن االنواق يف سبيل اهلل ال 
يتعا   مع كتابة االثم ملى املن واألذ  لذا فان التحذيآ مفهـا شـامل   

 فكل مفها له حكمة هللومام يشمل حتى الذين يفوقون امواةم يف سبيل ا
 اخلاص.

بالذات فاذا كانا ســببًا البطال الصـدقات  واألذ  مكآوهــان  فاملــن
فان الكآاهــة تزداد بالعآ  وتكــون مصــد ًا الذ  يلحق صاحبها اكثآ 
ـــ ، فاجتفــاب املــن واألذ  امــآ    مــن األذ  الــذي يصـــد  مفــه ازا  الغـ
حيتاجه املتصدق لفوســـه ودنيـاه ونخآتـه، فالفهـــ  والتحــذيآ الـوا دان       

الجل املتصدق نوســه وملفوعته ولزوم اجتفاب  خبصوص املن واألذ  امنا
اضآا ه بفوسـه، وبذا تتجلى وجوه الآمحة يف االوامآ والفواه  االةية، 
وان الفهــ  مـن القبيــح امنـا يكـــون لصـاو العبـد نوسـه قبـل ان يكــون          

 لصاو ن ه.
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 وابطال الصدقة له احتماالن:
تب مليهــــا مــــن  ابطــــال الزجــــآ وحجــب املــــن واألذ  ملــا يتــــآ      -1

 الثــواب.

ابطال ذات الصدقة اعفى مل تعد صـدقة وال يفطبـق مليهـا موضـوع       -8
 االحسان.

واالصح هو الوجه االول أي بتقديآ حذف مضـاف واقامـة املضـاف     
أي  (1 [ َواسَْأْل اْلَقْرَياةَ  ]اليه مقامه، كمـا يف قولـه تعـا     

بـه وهـــو امكـان اجتمـــاع     اسألوا اهل القآية، وملى املبفــى الذي قلفــا 
احلقيقة واجملاز يف القــآنن، وقــآا ة اللوظ وفــق الظاهــآ والتأويل، فـان  
ابطـال الصدقة يعين فقدانها الســم الصـدقة اليت يرتتب مليهـا الثـواب   
تآتــب املعلــول ملــى ملتــه، واملســــبب ملــى الســبب، وقــد اختــــلف يف  

 حصول البطالن ملى قولني:

تيــان بالصــدقة وبالوعــل الصــاو بــاطاًل مــن  أ  بســبب اال األول:
 اقرتانه باملن واألذ .

االتيان بالصدقة والرب صحيحًا، ثـم ازالتـه واحباطـه بسـبب      الثان :
 املن واألذ .

جعلـت املـن    واالصح هو الثان  وهو ظـاهآ اايـات القآننيـة النهـا    
عهـا اذ ، وقولـه   واألذ  تابعًا ومتعقبًا للصدقة، كما يف ااية السابقة يتب

ِثمه  َ ِيْتبِِعوَن َمأ َمنَفِقاوا َمنًّاأ َو َ ] تعـا   

، نعم قد يأت  املن او األذ  مقا نًا للصدقة، لذا جا ت هذه (8 [ َمى ل
ااية ملى لو االطالق ومدم التقييد بلحاظ تعقب املن واألذ  للصدقة، 

جآها بسبب ولكفه الميفع من موضوع الصدقة أي هفاك صدقة قد ابطل ا

                                                           

 .28يوسف  ( سو ة1 
 .868البقآة  ( سو ة8 



 35ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44جمعامل اإلميان/

 فعل اضايف امتبا ي او واقع  مذموم زائد ملى ماهيتها.
ونسب ا  ابن مبـا  القـول: ال تبطلـوا صـدقاتكم بـاملن ملـى اهلل       

 ، و لكفه بعيد لوجوه:(1 بسبب صدقتكم وباألذ  لذلك السائل
 لسياق اايات. -1
 ملوضوع املن والتفبيه مفه. -8

اكآامهم خصوصًا النه مفاف لصيإل خطابات القآنن مع املسلمني و -3
َيأَميَُُّأ الهاِذيَن ] وان هذه ااية افتتحت بقوله تعـا   

 .[آَمِنوا

جمــ   الزجــآ مــن املــن واألذ  يف اايــة مطلقــًا فيشــمل التســويف  -4
 واملومدة ثم خمالوتها وفيه من واذ .

 ضعف سفد اخلرب. -5

ــا يف      ــن اجتمامهم ــع م ــن واألذ  ال ميف ــني امل ــايآة ب ــدد واملغ ان التع
 ل  واحد يكون سببًا ومصد ًا للمن واألذ .مصداق مم

 

َكألهِذي ِينِفٌِّ َمأَلِه ِرَئأَء النهاأَِ  قوله تعا  ]

 [. َو َ ِيْمِمِن ِبأَّللهِ َواْليَْوِم اآلوِرِ 
 جا ت االية للتشبيه وهذا التشبيه له مفافع مديدة مفها:

 بيان صو ة قبيحة لوجه من وجوه االنواق.  
  بني املؤمن ون ه، فاملؤمن يالزم حال قصد القآبة.اظها  الوا ق الكب 

لالميان باهلل اثآ مستديم ملـى الوعـل العبـادي واالخالقـ  للعبـد، فانـه       
 حيآص ملى نيل الثواب قبل واثفا  وبعد الوعل.

من يفوق امواله  يا  حيكم ملى نوسه ببطالن الثواب واالجـآ، ولكـن     
بقيـد مـدم االميـان بـاهلل مـز      هذه ااية مل جتعله مطلقًا بل قيدتـه  

وجل، فهفاك بآز  بني االمآين وهو االنواق  يا  مع االميان باهلل 
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مز وجل واليوم ااخآ اال ان يقال انهما من الضـدين الـذين ال   
 تمعان وانه اليصح ملن نمن باهلل واليوم األخآ ان يكون مآائيًا 

 للفا  ولكفه مل يثبت.

يكــون مفحصــآًا حلظــة قصــده ومفــد فالربزخيــة موجــــودة، والآيــا  
الوعل، وحتى تلـك اللحظـة فـان الآيـا  ال يسـتحوذ ملـى ماهيـة الوعـل         

 العبادي بتمامه.
ولكن ال مالزمة بني املن واألذ  وبني الآيا  بل بيفهما تفـاف، الن   

املــّن يســـبب الفوــآة واالبتعــاد مــن صــاحبه وان كــان مفوقــًا فلمــاذا هــذا 
 التشبيه؟

ه ومفع للمسلمني من االلتقا  مع الكافآين يف تآتيـب  انه حتذيآ وتفبي
االثآ ملى الوعل، وان املسلم بطبعه يبتعد ويفوآ ممـا خيلـو مـن الثـواب     
ويفعدم فيه االجآ، فجا ت ااية لتظهآ املائز الذي يوصل املسلم من ن ه 

 ويتعلق بذات الوعل ومفافعه يف الفشأتني.
ن امماةم وان جا ت بقصد ويف ااية ذم للكافآين واخبا  من بطال

الشوقة واالنسـانية ما دامت  يا  للفـا  وحآصـامل ملـى السـمعة بيـفهم،      
ومن مقومات قصد القآبة االميان باهلل مز وجـل واالقـآا  لـه بالآبوبيـة     
ومتى ما اد ك االنسان وجود مامل نخآ للحساب وفيـه ثــواب ومقـاب    

لكن االنوـاق مل يطلـب   فانه يستعد له بوعل الصاحلات ومفها االنواق، و
بذاته بل انه وسيلة لفيـل ااخـــآة، فهـذا االد اك  عــل الآيـا  مفعـدمًا       

 وليس له وجود يف فعل العبد.
والبد من التفبيه وطآد الغولة والتحذيآ من الآيا ، فاذا تآك االنسان 
وطبعه فانه مييل ا  الفا  وحيآص ملى  ضاهم وال يستطيع الوصل بني 

لوجهه تعا  وبني الوعل الذي يأت  هلل مزو جـل ونوعـه    الوعل اخلالص
 للفا  فجا ت هذه ااية للتفبيه والتأديب واإل شاد.

فالتشبيه هفا ال يتعلق اوضـوع املـن واألذ  مـن جهـة تبـدد وضـياع       
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 ثواب فعل الصاحلات وابطال الصدقات واممال الرب واالحسان.
لآيـا  بـل نسـبت    وااية مل ختاطـب املسـلمني بتحـذيآهم مـن فعـل ا     

 الآيا  ا  ن هم.
اختـــلف يف الــواو    [ َو َ ِيْمِمنِ ] وخبصـــوص قولـــه تعـا     

هل تويد مطلق اجلمع وهو قول االكثآ، أم انها تويد ايضًا الرتتيب واملعية 
باالضافة ا  اجلمع وهو الذي ذهب اليه قطآب والوآا  وثعلب وهشام 

 والشافع 
افادتها مطلق اجلمع، او افادتها الرتتيب واملصتا  التوصيل وامكان 

 معه حبسب املقالية واحلالية.
ويف املقام تشمل اجلمع وال مـانع مـن اجتمـاع الرتتيـب معـه، وهـذا       
اجلمــع ســــكيفة للمســــلمني وان و د كمثــل لبيــان قــبح فعــل الكــافآ        
والتحذيآ مفـه، وهـذا املثـل والتحـذيآ السـماوي مفـه وســـيلة لتحصـيل         

 وطفة.اليقظة وال
ومن األدلــة االمجـــازية ملـى ا ادة املثـل ولـيس ذم املسـلمني، ان      
اايــة و دت بالفهــــ  مــن املــــن واالذ  بيفــــما جــا  املــــثل بالآيــا ،       
فاملوضــوع متبايـــن مـع ان صـيغة الكـالم مطلقـًا تقتضـ  ان يـأت  املثـل         
 موافقــًا للموضـــوع، فالبــد مــن نيــات واشــا ات يف و ود هــذا املثــل       

 ومفاسبته مفها:
ان الكافآ واملآائ  تذهب امماله سدً ، ألن الكوآ حاجب  -1

 دون قبوةا وألنها قصد السمعة وا ا ة الفا .
 تعلق املثل اوضوع ابطال الصدقات. -8

تعدد اسباب ابطال االممال والصـدقات، مفهـا هـذا املثـل،      -3
واملثل ال يويد احلصآ بل فيه اشا ة ا  التعدد والكثآة، فااية 
حــث ملــى استقصــا  ومعآفــة اســباب بطــالن الصــدقات       

 والفقص يف ثوابها.
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االميان باهلل مز وجل وامز ووامظ و ادع من املـن واالذ    -4
وخيلق يف الفوس االنسانية سجايا محيدة قوامها حسن اخللق 
واحرتام ااخآين ومدم االسـا ة ةـم حتـى لـو كـانوا أدنـى       

اخلطاب القدس  مآتبة واصحاب حاجة، لذا جا  أول ااية ب
 .[ َيأَميَُُّأ الهِذيَن آَمِنوا] 

ــاب       ــرتن خبطـ ــني مقـ ـــل معـ ــن فعـ ـــع مـ ـــ  واملفــ ــد و د الفهــ ] وقـ
يف مواضــع مديــدة من القــآنن  [َيأَميَُُّأ الهِذيَن آَمِنوا

َيأَميَُُّأ الهاِذيَن آَمِناوا  َ َتتهبِِعاوا ] مفهـــا  

َُااأ الهااِذيَن َيأَميُّ ، ]   (1 [وِلِااَواتِ الشهاايْلَأنِ 

]  (8 [آَمِنوا  َ َتْقِتِلوا الصهيَْد َوَمْنِتْم حِاِرمل 
ِلوا اوا  َ َتْأِكااااااَيأَميَُُّااأ الهااِذيَن آَمنِ 

، فصــوة االميان باقية وجا  (3 [ الرَِّبأ َمْضَعأِ أ ِمَضأَنَفة  
اخلطاب بها كا يعين ان اايات للتحـذيآ والتفبـــيه والتعلـيم واال شـاد،     

ه مصداق لكون القآنن امامًا يهدي لليت ه  اقوم، جا  لتثبيت ا كان وفي
االسالم وتآسيخ القيم واملواهيم االخـالقية احلمــيدة يف اال  ، ويدمـو 
ا  االخوة االميانية اليت ال تقوم اال بشيــوع االفعال احلسـفة، واجتفـاب  

 االخالق الذميمة واالفعال القبيحة.
قة واألذ  يف موضع واحد، احدهما يفسخ فال يصح اجتماع الصد

ااخآ اـا يـؤدي ا  حصـــول ثلمـة يف الـدين واضـآا  يف صـآح احتـاد         
االمــة، وهــذا االضــآا  يــؤثآ ســــلبًا يف الغايــات الســامية لفشــآ االســالم 
وتثبيــت احكامــه يف اال   وتوجــه الفــا  مجامــات وافـــآادًا الدا       
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ثابتة وسـجايا دائمـة وانـوا ًا     الوآائض وجعلهم قوامــد الشآيعة ســـففًا
تشع ملى مجيع الفا  لتعكس ةم الوجـه املشـآق لالسـالم فموضـوع     
املن واألذ  ال يؤثآ ملى صاحبه فقب بل يوثآ ملى امللة، وليس يف اوانه 
ومكانه بل هو امم ملا يرتكه من ندبة سودا  يف القلوب، وما يرتتب مليه 

 من االثآ.
 الآيا  بل جا  مآكبًا من: والتشبيه مل يأت بلحاظ حال

 الآيا . أواًل: 
 الكوآ ومدم االميان. ثانيًا: 

كا يدل ملى مدم قبـول الصـدقة مـن الكـافآ، الن الكوـآ مـانع مـن        
 االجآ والثواب.

  حبث اخالقيحبث اخالقي
لقد جعـل اهلل مـز وجـل احليـاة الـدنيا دا  امتحـان وابـتال ، وهـذه         

حتـيب بـه بلحـاظ خلقـه      احلقيقة يد كها بالوطآة كـل انسـان الن افآادهـا   
ويومه وخامتة حياته، ويأت  طآو املوت مربة لالحيا ، فكل انسان يـآ   
املــوت يتصطــف االحبــة مــن نــ  ان يكــون هفــاك ســن معــني يكــون فيــه 
االنسان اأمن من املوت، فمثاًل تآ  الآجـل ال يتصـوف مـن االمـآا      

والدة النه اخلاصة بالفسا  ومعاناة احليض واالستحاضة ونالم الطلق وال
ال يتعــآ  ةــا، وكــذا بالفســبة للمــآاة فانهــا التهــم بــاالمآا  اخلاصــة 
بالآجال، والشاب والشابة اليشعآان باحلآج واةم من الشيب وسقوط 

 االسفان ولوه.
اما بالفســبة للموت فان كل انســان يد ك انه قــد يتــعآ  للمـوت  

ية واحلالة الطا ئـة بـل   يف كل حلظة وهــو ليس كاملآ  واالصــابة اجلزئ
هو امــدام للحياة ومغـــاد ة لالحبة وهـدم مؤبـد لآلمـال واقـدام ملـى      
مامل جمهــول ملئ باالهـــوال، ان املوت ال يصــيب امليت فقـب، بـل لـه    
نثا  جانبية مـــديدة ملى دويـــآته واهــله واصـدقائه الن اهلل مـز وجـل      
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نتواع مفه كأهم واشد د   لوهم ا اد من املــوت العربة واالتعـــاظ واال
ــيب      ــا املــآ  والش ــة، وم ــا زائل ــف انه ــدنيا وكي ــاة ال ــه احلي ـــية وكف ماهــ
ــن      ــاملوت، وم ــذك  ب ــبابًا للت ـــاًل واس ــيق اال  سـ ــآ والض ــامات العس وس
مالمات نخآ الزمان كثـآة مـوت الوجـأة وهـو الـذي نالحظـه ملـى لـو         

 اآكب بوجوه:
كحـــوادث الســـيا ات  كثـــآة احلـــوادث الـــيت تـــؤدي ا  املـــوت -1

 والطائآات.

 ظهو  امآا  مستحدثة السباب متعددة. -8
ــل،       -3 ــآ القت ــهل أم ــذي يس ــديث ال ــ  احل ــالح الشصص ــود الس وج

 واسباب اةآب.

وجود الوضائيات والفقل السآيع وزمان العوملـة ومعآفـة الفـا          -4
باخبا  املعــمو ة من الـزالزل والويضـانات واحلـآوب يف املشـآق     

آب وكذا العكس لتتجلى احلكمة االةية واالمجاز يآاه من يف املغ
] و[  َيأَميَُُّاأ النهاأَِ ] يف خطابات القآنن بلوـظ  

فيكون القـآنن هـو الآائـد واالمـام والقائـد      [  َيأَبِن  آَدمَ 
احلاضآ يف زمـن العوملـة، وليفبـه ا  ضـآو ة االمتبـا  مـن املـوت        

 ل الــذي يصــيب بعــض االفــآاد ولكفــه يــدمو كــل انســان للتســا  
واالمتبــا  وحيثــه ملــى االميــان والآجــوع ا  القــآنن والكتــب       
الســماوية يف معآفـــة ماهيـــة احليـــاة ولــزوم التصلـــ  مـــن الكوـــآ   

 واجلحود، ونبذ الآيا  وقصد التباه  امام الفا  يف الصدقات.

وقد خوف اهلل مـز وجـل مـن املسـلمني وجعـل ةـم القـآنن هاديـًا         
وال خيشـــى احـدهم حلولـه بسـاحته     ومعلمًا فجعلهــم ال خيافون املـوت 

ــاملن      ــاع الصــدقة ب ــة ا  اهلل ومــدم اتب ــه بالصــدقة قآب ــه قــد اســتعد ل الن
أواألذ ، كما ميتاز املسلم باد اك ما يف الصدقة من خصوصيات ومفها 
ما و د يف احلديث  الصدقة مفس ة لالجل(، والبد انها الصدقة اخلاليـة  
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ن املسـلم يشـرتي طـول العمـآ وبعـد      من األذ  مقا نًا او تابعـًا، اعفـى ا  
 االجل بأمآين:

 الصدقة. -1
 مدم اتبامها باملن واألذ . -8

فهذه ااية ا شاد ا  طول العمآ، وطول العمآ ليس مطلوبًا بذاته  
 فحسب بل ان ااية جتعل له مفافع مديدة مفها:

امما ه بالتقو  والصالح الن االنسان يكون ملى حذ  من املـن   -1
الــيت خيآجهــا مــن مالــه، ومــن بــاب موهــوم واألذ  مــع الصــدقة 

املوافــقة واالولــوية انه يكون اكثآ حـذ ًا مـن األذ  الـذي لـيس     
 معه صدقة.

السع  لتأجيل األجل ودفع املوت بالصدقة اليت يـآوم بهـا وجـه     -8
 اهلل واخلالية من األذ .

مســاهمة العبد يف اصالح اجملتمــع ونشـــآ قيم االســالم احلميـدة   -3
ــــهآه مــن اخللــــق احلســـــن واجتفــاب التعــدي وااليــذا       اــا يظ

ومباد ته ا  الصاحلات وافشــا  احلسفات والقول احلسـن وفعـل   
 اخل ات.

ان التشبيه بالكافآ يف  يائه امآ تفوآ مفه نوو  املسلمني، ويأبـاه اهلل  
مز وجل ةم، وان كان وجه التشبيه جهتيًا وبلحاظ القصد والفيـة وهـو   

قيًا يف ذات اجلهة، الن املؤمن يفوق اا هو مؤمن، والكافآ يفوق ليس انطبا
اا هو كافآ، ولكن التشبيه يتعلق ببطالن االجـآ والثـواب، كـا يعـين ان     
اخلطاب حآز وتفبيه وواقية تأديبية للمسلمني ليلتوتوا ا  الضآ  الوادح 

 الذي يسببه املن واألذ .
اظ االميان باهلل مز وجل واخلطاب وان جا  متوجهًا للمسلمني وبلح

فانـه يف موهومـه تـوبيخ     صـلى اهلل مليـه ونلـه وسـلم    و سالة الفيب حممد 
للكوا  وذم ةم واخبا  من افالسهم يف ااخآة ومدم وجود أي ذخ ة 
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 او ممل صاو ةم يوم القيامة.
ـــاز ان اايــة مل تطلــق ملــى اخــآاج الكوــا  املــال    لــذا فمــن االمجـ

ــ ـــائه للغــ  مفـ ـوان الصــدقة مــع انهــم يســامدون الغــ  ويبــذلون  وامطــ
االمــوال المــانة الوقــآا  وقد يكونون أكثآ من املؤمفني انواقـًا ومطـا ،   
كمـا هــــو ظـاهآ بعفــــوان االنسـانية اخلــال  مـن قصــد القآبـة، واملبــاد ة      
بلحاظه يف حاالت الكوا ث العامة، ولكن القبول يقع ملى القليـل مـع   

 القآبة.االميان وقصــد 
كما حتذ  ااية الفا  مجيعًا والـدول واملؤسسـات واالحـزاب مـن     
االمانة وفق شآوط تتضـمن األذ  او حبالـة وصـو ة تظهـآ املـن والـذل       

 للمحتاج والوق .
فان قلت: ان زمان العوملة  عـل االمـالن بواسـطة اجهـزة االمـالم      

 امآًا قهآيًا يقود ا  اطالع الفا .
لفية والقصـد فـاذا كانـت الفيـة القآبـة ا  اهلل      قلت: ان املدا  ملى ا

وطلب مآضاته سبحانه فـال يضـآ االمـالم والبيـان، االتـآ  ان اهلل مـز       
وجل مدح الذين يتصدقون بامواةم بالعالنية بعآ  واحد مع مدحـه  

الهِذيَن ِينِفِقوَن للذين يفوقون امواةم بالسآ واخلوا  قال تعا  ]

 .(1 [َوالنهَُأِر ِسرًّا َوَنالَِنيَة   َمْمَواَلُِمْ ِبأللهيْلِ 
فاالنواق مالنية لـيس مـن الآيـا  وقـد يكـون يف حـاالت افضـل مـن         

 صدقة السآ لوجوه مديدة سيأت  ذكآها يف اجلز  القادم.
ان املالزمة بني الآيا  والكوآ اليت تظهآها ااية  سالة امجازية لغة 

واثـا  الكوـآ العمليـة ملـى      ومقاًل شآمًا ملا فيها من سرب النـوا  الكـافآ  
االنسان يف فعله وسلوكه وانتوا  التدبآ وبعـد الفظـآ مفـد الكـافآ فهـو ال      
يفظآ ا  ما و ا  العامل املفظو  والواقع احملسو ، بيفما تآ  املسـلم ال  
يعمل اال وفق قوامد احلساب وموازين اجلزا  يوم القيامة، ومل يفحصآ 
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تاج وادخال السآو  مليه بعيـدًا  موضوع الصدقة مفده بقضا  حاجة احمل
من الآيا  بل ان الوآد االهم والغاية القصو  ه  طلب مآضاته سبحانه 

 وادخا  الصدقة ليوم اجلزا .
والآيا  وجــه من وجــوه املـن واألذ  النـه يظهـآ حـال العـوز مفـد       
الوق  و عـــل الـذل يلحقـه، كمـا انـه أي الآيـا  يـؤثآ ســـلبًا يف مقـدا           

ومفاســبة الصــدقة، فاملدا  مفد الـمآائ  ليس احلاجة والعوز بل  وكيوية
ما فيه ثفا  ومسعة وشهآة له، كا يعـين احتمـال وصـول الفوقـة ا  نـ       
احملتاج وحجبهــا من احملتـاج، باالضـافة ا  انعـدام الـآاجح الشصصـ       

 وهو االميان.
  حاجته، فاملآائ  ال يلتوت ا  لزوم سد حاجة املؤمن واولوية قضا

بل ان املؤمن احملتاج هو اكثآ الفا  تضآ ًا من سـيادة مفصـآ الآيـا  يف    
َوَّللِهِ الصدقات النه يتصف بالعزة والفوآة من مواطن الذل قـال تعـا  ]  

، فمـع الآيـا  والتبـاه     (1 [اْلِعزهِة َوِلَرسِوِلِه َوِلْلِمْمِمِنينَ 
   له اطآاف ثالثة:يقل او يفعدم السؤال من املؤمن الن موضوع الآيا

 املآائ  الذي يعط  الصدقة. -1
 موضوع الآيا  وهو االنواق واالمطا .  -8

ــه     -3 ــد  لتثبيتـ ــوع ومصـ ــداق للموضـ ــة كمصـ ـــع الفوقـ ــل وموضـ حمـ
 وحصوله.

اما املسلم فانه يــآوم  ضــاه اهلل تعا  ويقصــد القآ  مع البـا ي  
ا و د مز وجــل ويعلم ان اهلل مز وجـل هو الذي يتقبل الصدقات، لـذ 

يف بعض االخــبا  انه يســـتحب للمتصـــدق ان يقبـل يــده حـال امطـا        
ـــل، واهلل مــز وجـــل مفــزه مــن    ـــد اهلل مــز وجـ الصــــدقة النهــا تقــــع بيـ

َمَلاامْ ] اجلــوا ح ولكفـه تشــــآيف واكـــآام للمتصــدق، قـال تعــا      

وا َمنه َّللاهَ مَِو َيْقبَ  ِل التهْوبََة نَْن ااَيْعَلِم
                                                           

 .2سو ة املفافقون  (1 
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ِه َوَيْأوِِذ الصهَدَقأتِ َوَمنه َّللاهَ ِمَو التهوهاِب ِنبَأدِ 

 .(1 [ الرهحِيمِ 

  حبث قرآني اصويلحبث قرآني اصويل
ليس كل من يعمل الصاحلات ويتصدق بامواله مآا  للفا  وهو كن 

 ال يؤمن باهلل واليوم ااخآ، فالصدقة ملى وجوه:
 الصدقة قآبة ا  اهلل، وتأت  خالية من املن واألذ . -1
 آبة ا  اهلل ولكفها مقآونة باملن.الصدقة ق -8

 الصدقة قآبة ا  اهلل يتبعها األذ . -3

 الصدقة قآبة ا  اهلل يتبعها املن واألذ . -4

 الصدقة  يا  من الذي ال يؤمن باهلل واليوم ااخآ. -5

 لذا فان ااية مل تتعآ  ا  وجوه وه :  
 انواق املسلم  يا  من ن  اذ . -1
 األذ  او كليهما.انواق املسلم  يا  مع املن او  -8

 

 وقد و دت مادة  يا  يف ا بع مواضع اخآ  من القآنن ه :
ِ نه اْلِمَناأِِِقيَن ِيخَاأِدِنوَن َّللاهَ ] يف قوله تعا   -1

ى الصهالَِة  أِموا ِ َل َأِدنُِِمْ َوِ َىا َق َو و َوِم
َقااأِموا ِكسَااأَلى ِيااَراِءوَن النهااأََ َو َ 

 .(8 [ ال  َيْذِكِروَن َّللاهَ ِ  ه َقِلي
الهِذيَن ِماْم َناْن  *ََِوْيلل ِلْلِمَصلِّينَ ] قوله تعا   -8

َأِموَن  َراِءوَن  *قَالَِتُِمْ س مْ ِي  *الهِذيَن ِم

 .(3 [ َوَيْمَنِعوَن اْلَمأِنونَ 

                                                           

 .114سو ة التوبة  (1 
 .148 ا سو ة الفس (8 
 .7 - 4سو ة املامون  (3 
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َوالهِذيَن ِينِفِقاوَن َمْماَواَلُِمْ  ]قــولــه تعـــا     -3

 ِرَئااأَء النهااأَِ َو َ ِيْمِمِنااوَن ِبااأَّللهِ َو َ 
يْلَأِن َلِه ااِبأْليَْوِم اآلوِِر َوَمْن َيكِْن الشه 

 .(1 [أَء َقِرين أاأ َِسَ ااَقِرين  

َو َ َتكِوِنوا َكألهِذيَن وََرجِوا ِمْن  ]قوله تعا   -4

دُّوَن  أَء النهأَِ َوَيِص َر ا َوِرَئ أِرِممْ َبل ِدَي

 .(8  [َنْن سَبِيِل َّللاهِ َوَّللاهِ ِبَمأ َيْعَمِلوَن ِمحِيطل 

ــزه    ــافقني، والقــآنن يف ــا  و د خبصــوص الكوــا  واملف فموضــوع الآي
املسلمني من موضوع الآيـا ، ويف مباحـث الوقـه يتفـاول الوقهـا  ابطـال       

 الآيا  للعبادات.
صـلى اهلل  من نبائه مـن  سـول اهلل   وقد و د من االمام الصادق 

هلل(، ان انـه قـال:  فـاتقوا اهلل يف الآيـا  فانـه الشـآك بـا        مليه ونله وسلم
املآائ  يدمى بوم القيامة با بعة امسا :  يا كافآ، يا فاجآ، يا ناد ، يا 
خاسآ، حبب مملك وبطل اجآك فال خالص لك اليوم، فالتمس أجآك 

 كن كفت تعمل له(.
واخالص العبادة ان يكون البامث له االمتثال المآه تعـا  و جـا    

 طامته، وليس من ضميمة اخآ  ن  وجهه الكآيم.
وحآمة الآيا  مليها االيات القآننيـة والسـفة الفبويـة وامجـاع فقهـا       

 املسلمني، ومد من الكبائآ بامتبا  انه كا اومد اهلل مليه الفا .
وذهب السيد املآتضى ا  ان الآيا  يوجب مدم قبول العبادة وليس 

 مدم صحتها.
، اما يف ن  من العبادات من الواجبات التوصلية فانه صوة مذمومة

كما لو نسل ثوبه  يا  اال ان تكون ا ا ة الفا  لغايات  اجحة مقاًل او 
                                                           

 .32 سو ة الفسا  (1 
 .47سو ة االنوال  (8 
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شآمًا، كما لو نسله ليبـدو نظيوـًا، او يبـذل الطعـام لفشـآ الـود وحسـن        
اجملاملة، ولـيس مـن الآيـا  امـتال  الـفوس سـآو ًا بـادا  العبـادات، وال         
اخلطآات اليت ختطـآ ملـى القلـب يف موضـوع الآيـا  ومـع الشـك حـني         

عمل يف داميه هل هو حمض القآبة او مآكب مفها ومن الآيا ، وقيل ان ال
العمـل باطـل، ولكـن اصـالة صــحة ممـل املسـلم هـ  املقدمـة يف املقــام         
باالضافة ا  اصالة مدم صدو  احلآام اما لو شك بعد الوآا  من الوعل 

 العبادي فتضاف اصالة الوآا .
ن ممل ل  ولغ ي وقد و د يف احلديث القدس :  انا خ  شآيك م

 تآكته لغ ي (.
واايات القآننية يف موضوع الآيا  تلصقه بالكوا  واملفافقني اكآامـًا  
للمســـلم وامضـــا  لفيتـــه وقصـــده، واليفحصـــآ بالعبـــادات بـــل يشـــمل 
املستحبات الن موضوع الصدقة يف هذه ااية جا  مطلقًا يشمل الواجبة 

مطـا  املبـالإل النـآا     كالزكاة، واملسـتحبة كالصـدقة ملـى السـائل، وا    
 انسانية، ويف مشا يع خ ية.

 صلى اهلل مليه ونله وسلمو و  مبد اهلل بن مبا  من الفيب حممد 
انه قال:  اذا كان يوم القيامة ناد  مفاد يسـمع أهـل اجلمـع ايـن الـذين      
كانوا يعبدون الفا ، قوموا خذوا اجو كم كن مملتم له فـان  ال أقبـل   

 .(1  الدنيا وأهلها( ممال ًً خالطه ش   من
َو َ ِياْمِمِن ِباأَّللهِ َواْليَاْوِم ]  وقيل ان قوله تعـا   

صوة للمفافق الن الكافآ معلن ن  مآا ، وكل مآا  كافآ او  [ اآلوِرِ 
 . (8 مفافق(

ولكن الوصــف جـا  مطلقًا بلحاظ مــدم االميان وهو للكافآ اقـآب  

                                                           

 1/377جممع البيان يف التوس  القآنن  (1   
 .1/376جممع البيان يف التوس  القآنن  (8   
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لقآننيـة الـيت تفسـب الآيـا  ا      مفه للمفافق، وقـد تقـــدم ذكـــآ اايـات ا    
 الكافآ وا  املفافق.

وموهوم ااية يدل ملى االثآ احلسن لالميان باهلل واالقآا  باملعاد يف 
انتوــا  الآيــا  مــن الصــاو ان الغايــات احلميــدة تهــذب االفعــال وجتعــل 
االنسان يسعى لـو هـدف سـام ، فحيفمـا  عـل االنسـان نصـب ميفيـه         

خآة فانه يفشغل من الآيـا ، و عـل االثـآ مفـد     اهوال احلساب وفقآ اا
الفا  ال امتبا  له امام حاجته يف االخآة، فهو يآنـب اـدح الفـا  لـه     
وحتســني صــو ته لــديهم، واقــآا ه بالعبوديــة هلل مــز وجــل  عــل هــذه   
الآنبــة تتالشــى وتبــدو واهيــة، ويــأت  امتبــا  اليــوم ااخــآ يف موضــوع  

 الصدقات، وفيه وجوه.
 لمني باملعاد.تذك  املس -1
 اخذ احلائطة لليوم ااخآ وما فيه من احلساب. -8

 االحرتاز من الآيا  ك  ال يوسد ممل املسلم يف اخل ات. -3

جا ت الصدقة من باب املثال وليس احلصآ واال فان االسـتعداد   -4
 لليوم ااخآ يستلزم التقيد التام بالواجبات والوآائض.

 وم ااخآ.احلذ  من الآيا  مفاسبة كآمية لتذكآ الي -5

ومع بطالن الدو  يف الولسوة فانه يبدو هفا نافعًا ومثمآًا، فكما يكون 
االستعداد لليوم ااخآ وسيلة للتوق  من الآيا ، فان احلذ  والتوق  من 
الآيا  مفاسبة لتذكآ ااخآة واخذ احلائطة ليوم القيامة، وهذا من امجاز 

جـاوز القوامـد العقليـة،    املعآفة االةية، ومضامني ملوم القـآنن الـيت تت  
 ليكون هذا التجاوز بابًا للآمحة والآأفة واملغوآة.

وهفاك فآق بني ممـل املسـلم والكـافآ يف بـاب الصـدقة واالحسـان       
لآلخآين، فاملسلم يعطيها بعفوان الصدقة، والكافآ يقصد الآيا  والتواخآ 

 وكسب  ضا وود الفا . 
ــ  ـآ موضــعًا مـن القـآنن    ومع و ود مادة الصــدقة يف لو تســعة مش
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بلغة املوآد واجلمع، فانها جا ت خاصة باملسلمني واملسلمات، قال تعا  
ِ نه اْلِمسِْلِميَن َواْلِمسْاِلَمأِت َواْلِماْمِمِنيَن ] 

َواْلِمْمِمَناااأتِ َواْلَقاااأِنِتيَن َواْلَقأِنَتاااأتِ 
َوالصهاااأِدِقيَن َوالصهاااأِدَقأتِ َوالصهاااأِبِريَن 

َواْلخَأِشااَعأتِ  َواْلخَأِشااِعيَن  َوالصهااأِبَراتِ 
َواْلِمَتَصاادِِّقيَن َواْلِمَتَصاادَِّقأتِ َوالصهااأِئِميَن 
َوالصهااااأِئَمأتِ َواْلحَااااأِِِظيَن ِِااااِروجَُِمْ 
َواْلحَأِِظَاااأتِ َوالاااذهاِكِريَن َّللاهَ َكِريااار ا 
ْر ا  لذهاِكَراتِ َمنَده َّللاهِ َلُِمْ َمْغفَِرة  َوَمج َوا

 .(1  [ َنِظيم أ
كا يعين ان ما يدفعه الكوا  المــانة ااخآين مل يصدق مليه قآننيـًا  
انه صــدقة، وان كان اثبـات شـ   لشـ   ال يـدل ملـى نويـه مـن نـ ه،         
ــًا         ــا  خاص ــواب ج ــه الث ــب ملي ــذي يرتت ــطالح  ال ــى االص ــن املعف ولك

 باملسلمني.
لقد حذ ت ااية حمل البحث املسلمني من ابطال صدقاتهم ونعتـت  

يدفعه الكوا  ا  الوقآا  ون هم بانه انواق مقيد اآا اة الفا ، ولوظ ما 
 الآيــا ( مفــوان جــامع يشــمل الكوــا  خاصــة وامــدا  الــدين اعفــى ان 
الكافآ قد يفوق ماله ل ا ي به امدا  الدين ويبني ةم انه يضعه اا يضآ 

 اهل االميان بقآيفة مدم اميانه باهلل واليوم ااخآ.
ــ ــبني ااي ــا  االجتمــام  واالقتصــادي الن   وت ة خطــو ة وضــآ  الآي

االنواق ال يكون خاضعًا لضـوابب احلاجـة وصـيإل التكافـل االجتمـام       
وطآد شبح الوقآ واال تقا  بالوقآا  واملساكني اقتصاديًا واخالقيًا بتوف  
متطلبات احلياة الضآو ية والعآفية اليت ال ميكن االستغفا  مفها اال اشقة 

ث  وح التعاطف واالخا  بـني املسـلمني والفـا  مجيعـًا مـع      زائدة وبع
 وجود التواوت يف املال والكسب.
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وتبني هذه اايات العفايـة اخلاصـة الـيت يوليهـا االسـالم لالنوـاق يف       
سبيله تعا  والصدقة، وجعله وسيلة لصالح اجملتمعات وسعادة االفآاد 

بل هو سبيل  محة وان الوق  ليس كاًل ملى الغين او يسبب له الضيق 
يف ااخآة النه موضوع الصدقة ومادتها فمع مدم وجود الوق  ليس من 
صدقة ملى الوقآا ، وهو ايضًا السبب يف التذك  بالصدقة، فقد ال يكون 
مفد املسلم ما يدفعه صدقة للسائل ولكفه يعتذ  له ويشكآ اهلل مز وجل 

 من وجوه:
 حاجته.ان جعل انسانًا يأتيه سائاًل لتقضى     -1
 املسألة مفاسبة للدما  بالآزق واالستغوا  والآد احلسن.    -8

فيها تذك  حباجة االنسان مطلقًا ا  اهلل تعا ، فاملسألة استحضا     -3
 دائم ليوم الواقة واحلشآ.

 دموة لسؤال الآزق، واملقد ة ملى امانة الوقآا .    -4

جتفــاب التحلــ  بــاالخالق الواضــلة وطــآد الكربيــا  والرتفــع، وا     -5
 التفافآ والتبانض بني ف ات اجملتمع.

االلتوات ا  حال الوقآا  والتدبآ يف مسامدتهم باملمكن وامليسـو    -6
 صـلى اهلل مليـه ونلـه وسـلم    الذي ال يسقب باملعسو ، وقـال الـفيب   

يومًا ألصحابه:  ما نمن باهلل واليوم ااخآ من بات شبعانًا وجـا ه  
اجلا  مطلقًا بغض الفظآ من  فاحلديث يؤكد ملى مسامدة (1 جائع(

صلته وقآبه أو بعده أو ملته، وال يقيد الصدقة بالزائد ملى املؤونة، 
 بل بالشبع ازا  موز وفاقة اجلا .

 

ََِمرَِلِه َكَمرَِل َقْفَوانٍ َنَليِْه ِتَرابل قوله تعا ] 

 [ ََِأَقأَبِه َواِبلل 
له وانواقه  يا  انتقلت ااية ا  التمثيل فيما خيص الكافآ وتشبيه فع
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للفا ، وهــذا من االمجــاز والبالنــة اليت مل تعــآفها اللغة العآبية ملـا  
فيه من اال تقا  واملطالب السامية اليت تتضمن اكـآام املسـلمني، ومـدم    
التمثيل اا يؤدي ا  االســتهزا  بهم او كســآ قلوبــهـم او تغ هم، بـل  

هـم ويف فعـل مفـاف خلصـاص االميـان      ان التبكــيت والتقبيح تعــلق بغ 
باهلل وهــو االنواق بقصــد ا ضا  الفا  والتباه  امامهم ونيل  ضاهم، 

 فهم ذكآوا مثاًل اواًل، ثم ذكآ مثل ةم ولوعلهم.
والبد ان هذا املثل ذم ةم ويش  ا  سو  صفيعهم وحيذ  املسلمني 

احلجـآ الكـب     من حماكاتهم، فشبهت ااية الكافآ بانـه كالصـووان وهـو   
االملس، ويتجمع ملى هذا احلجآ الرتاب والغبا  بتقدم االيام فلما جا  
املطآ الكث  جعله صلدًا مل يبق ش   من الرتاب او الغبـا  مليـه بسـبب    

 املطآ.
وهذه ااية وما فيهـا من املثــل مل تســتظهآ ملــومها ومفاســبة املثـل  

ــ    ب بـني اطـآاف التشـبيه التمثيلـ ،     يف الواقع العملـ  والعقائـــدي والآب
والبــد من املقا نــة بني متثيــل انوـاق الكـافآ الـوا د يف هـذه اايـة واثـآ      
املطــآ مليه، وبني انوــاق املؤمــن ومظيم نوع املطآ واجلــود مليه الوا د 
يف اايــة التالية وانـــه كالبســـتان ملـى  بـــوة ماليـة ويفـزل مليهـا املطـآ         

كة ومنا ، وهـذه املقا نـة تؤكـد ان مثـل الصـووان هـذا خـاص        ليكون بآ
 بالكوا .

فهذا الكـافآ كاحلجـــآ الصـــلب الـذي تقـل الوـــائدة مفـه اال بذاتـه         
وليس هو جسمًا ناميًا بل مجادًا ن  قابل للز امة، وهـذا التشـبيه النـه    
ــه مــن احلآكــة والفمــو والوعــل      ــع مــن قبــول االميــان ومــا يتوــآع مف امتف

 عال.واالنو
ويف هذا التشبيه بشا ة ضمفية، وه  مدم وقـوع األذ  مـن الكـافآ    
ضد املسـلمني وان  أيتـه ميتلـك االمـوال، وفيـه دمـوة للمسـلمني بعـدم         
استغآاب صـدو  اجلوا  واالمآا  مـن الكـافآ النـه كصـووان وحجـآ      
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كب  املس، وطــآد الحــتمال اخليوة والوــزع مـن كـربه ومسعتـه وملـو      
تمــع الن كــرب احلجــم ال امتبــا  معــه مــا دام فاقــداًً للحآكــة   شــانه يف اجمل

 والزيادة والفمو.
ومن االصمع  ان الصووان والصوا والصوو واحد، وقيل الصووان 
مجع صووانة، كمآجان ومآجانة، واألقـآب ان املـآاد احلجـآ االملـس     

 املتحد ملفاسبة ااية والتمثيل ويف املثل وجوه:
به وتبدده يوم القيامة، فالوابل واجلود ال املآاد ممل املفافق، وذها -1

 يبقى مفه شي ًا.
ان صدقة املفافق اوجبت االجآ والثواب ولكن املن واألذ  ازاال  -8

 .(1 ذلك االجآ، قاله املعتزلة 

 العمل الظاهآ كالرتاب. -3

 وقع الرتاب ملى الصووان يويد مفافع من وجوه احدها:  -4

 انه اصلح يف االستقآا  مليه. اواًل:

 االنتواع به يف التيمم يًا:ثان
 االنتواع به فيما يتصل بالفبات، قاله القاض . ثالًثا: 

ولكن اايــة تـبني مظـيم فضـــله تعـا  باملطـــآ واجلـود وانـه  محـة         
للفا  مجيعاً، لـذا و د مـن امسائـه تعـا   الـآمحن( وهـو خـاص يف        

ـــبهم مــن الــآزق و    ـــن والكــافآ ومــا يصيـ ـــمل املؤمـ ـــا ويشـ االنعــام الدني
والوضــل واالحســــان، فامــا املفافــــق ف جعــه ا  اصــل اخللقــة و علــه  
جمآدًا، وما يظن من الفقا  فهو حجة ملى الكافآ يف اصل خلقـه ولـزوم   

 شكآه تعا .
واملثال جا  لبيان مـدم انتوامـه مـن االتوـاق الـذي يـآاد مفـه الآيـا          

 جا  بها االنواق، ولالخبا  من بطالن ممله من الزوائد االمتبا ية اليت
وتشبيهها بالرتاب ملى احلجـآ الصـلب يؤكـد والدة تلـك الفوقـة باطلـة       
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 خالية من الفوع، فالرتاب هو مفوان ومثال الصدقة.
وشبهت ااية الكافآ باحلجآ لكوآه ومدم اميانه فال تقبل مفه نوقاته، 
ويكون االنواق كالرتاب الـذي يقـع ملـى الصـصآة النـه  يـا  وال ضـا         

  فال امتبا  له، وال يفتوع مفه الصصآ واحلجآ بل يكون يف معآ  الفا
 الزوال والتلف والتفاثآ.

والوابل هو املطآ الكث  وهو مفوان الـآزق والآمحـة واملثـل يتعلـق     
بالدنيا، وقيل بانـه االجـــآ والثـواب، ولكـن الثـواب هـو نتيجـة وجـزا          

وـاق فيمحـوه،   وليس امآًا يأت  ملـى شـ   نخـآ كـالرتاب والوعـل واالن     
فالبــد ان الوابل واملطــآ ن  االجـآ والثواب، وال ميكن امتبـا  الوابـل   
هو املـــن واألذ  كمـا تقـدم ذكـآه يف الوقـــآة الثانيـة مـن املعتزلـة، الن         
الوابل مفــوان اخل  والربكـة والفوـع ملـن يفتوـع مفـه، ومل يـآد ذكـآه اال        

يـة، ومــآتني يف اايـة التاليـة،     ثالث مــآات يف القآنن، مـــآة يف هـذه اا  
وهذا من االمجاز القآنن  يف كلماتـه ومواضـعها ان يـؤت  بكلمـة ذات     
دالالت مقائديــة يف نيــتني متتــاليتني احــداهما تتعلــق بانوــاق الكــافآ،      
واالخــــآ  بانوــاق املســلم، ثــم ال يــؤتى بهــا يف لــو ســتة ااف نيــة مــن  

 القآنن.
ــان واألذ  وامل  ــآازي:   امل ــال ال ــة   ق ــوم القيام ــووان، وي ــافق كالص ف

، (1 كالوابل هذا ملى قولفا، واما ملـى املعتزلـة فـاملن واألذ  كالوابـل(    
 والضم  يف قولفا يآاد به االشامآة.

وكما ان مثل املعتزلة بعيد، فان املثل يتعلق باحلياة الدنيا، وال مـانع  
فوانـه امــم  مـن ا ادة مصــــاديق املثـل يف احليــــاة الـدنيا ويف ااخــآة، وم   

بلحاظ تــآتب االثآ ومفاســبة الثواب واالجــآ، واملطــآ هفا مفوان تثبيت 
الوعل وكتابته اوحمـــوه وزوالـه، وكأنـه صـــآاط لالممـال البـد ةـا مـن         
ــآاط      ــت بهــذا الص ــال تثب ــا ف ــا وامضــائها او ابطاة ــه لتفقيحه ــآو  ملي امل
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ث  الذي تفتوع مفه السماوي، وهذا الصــآاط جا  كالــوابل واملطــآ الك
اال   والفبات ولكن الصـصآ ال يفتوـع مفـه، وال يثبـت فيـه اال العمـل       
الذي يكـــون بقصـــد القـــآبة ومـا فيـــه مآضـــاة اهلل مـز وجـل، فكـأن          
االنواق مطــلقًا يعـآ  ملـى مـوازين السـما  وملـى الصـآاط وحتصـيه        

ان وبعيـدًا مـن   املالئكــة وال يصــعـــد مفـه ويكتـــب اال مـا كـان مـن اميـ       
 الآيا .

وهذا القول مفا يظهـآ صـآاطًا نخـآ لالممـال ذاتهـا اـا هـ  اممـال         
وليس الممال الشصص وحسـابه يـوم القيامـة، وهـو دمـوة للفـا  بـان        
يتدبآوا يف أمآ امماةم وكيوية تثبيتها وكتابتها واملفع من ضيامها وفوات 

اق وامانة احملتاجني، ثوابها وجا  وصف الرتاب لتشبيه قيام الكافآ باالنو
فال يفكآ انه فعل مرتجل ا  اخلا ج وفيه صبغة انسانية ولكفـه كـالرتاب   
ملى احلجآ االملس النه مل يكن من قصد القآبة ومل يصد  مـن اميـان   
باهلل مز وجل واقآا  باليوم ااخآ، المتبا  الفية والقصد ويف احلديث: 

 "امنا االممال بالفيات".
يف االختبا  والتمحيص، فالرتاب جا  لبيان اثـآه   لذا فانه ال يصمد 

الظاهــآ مفـد الفـا ، فهـــم يـآون انـه حمســـن وانـه يقضـ  احلـوائ  ملـا           
يقصده من التباه  والتطاول امامهم وكمـا تـآ  الـرتاب يغطـ  احلجـآ      
ولكفه ليس جــز  مفه وال يتالبس معه بـل يـزول مفـه حيفمـا يفـزل مليـه       

افآ واملفافــق املآائــ  فانه ال يبقى معه وال يآافقه املطــآ، وكذا انواق الك
يف القرب وال يلتصــق به يف مامل االممال بل انه مآ  يزول بادنى تأث  

 خا ج .
وجــا  التــأث  والزائــل بصــوة الوابــل فمــا مــن حجــآ يصــله الــرتاب  
والغبا  اال و يأتيه املطآ، بل ان املطـآ يصـل ا  احجـا  مل يصـل اليهـا      

، والغــــبا  لالشــــا ة واال شــاد ا  كيويــة االنتوــاع مــن االنوــاق الــرتاب
وسبل تثبيته ومــدم زوالـه، ومثـال الـرتاب والوابـل مـع احلجـآ الصـلد        
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يكون مدم انتوـاع الكـافآ مـن االنوـاق واالحسـان للغـ ، كمـا ال يفتوـع         
احلــجــــآ مــن الــرتاب واملطــــآ، مــــع ان الــرتاب واملطــــآ اذا اجتمعــا يف  

ضع فويهما الربكة والفوع والز امــة ولكن الكوـــآ كاحلجـــآ ال يفوـع    مو
 معه ش  .

وهل ميكـن القـول بـان مثـل املفـافق كصـووان مليـه تـآاب مـن نـ            
مدخلية لالنواق، ويكون الوابل واملطآ هو مفوان االنواق ولكن النه  يا  

احلجآ فال يبقى ول ايفوع، ألن الكافآ بكوآه ومدم اميانـه ظـل جامـدًا كـ    
 الصلد، ال مانع من امتبا ه وجهًا من وجوه تاويل ااية.

 

 [ََِتَرَكِه َقْلد اقوله تعا  ] 
للصووان احلجآ االملس الذي جا  يف [ ََِتَرَكهِ ] تعود اةا  يف 

ااية الكآمية مثاًل للكافآ واملفافق الذي يفوق ماله مآا اة، وكا وقع بلغـة  
 تعين نقيًا بلغة هذيل. [اَقْلد  ]ن  لغة احلجاز ذكآ ان 

واملطآ الكــث  حيفمـا يفـزل ملـى الـرتاب الـذي جتمــع ملـى احلجـآ         
خالل ايام واشــهآ كما جتتمع نوقات الكافآ وتكون كذ ات الغبا  فانـه  
يغســل احلجآ ويرتكــه يابس جمـآدًا مـن أي اضـافات مالقـة لـيس مفـه،      

آ وال يفتوع ن ه باملطــآ، فـال  يبقيــه بذاتــه وهــو حجــآ ال يفتوع من املط
يصــلح معــه للز امــة وال حلوـــظ ما  املطــآ وال حيــتاجـــه ل تـوي بـه،    
ـــاحلات ويضـــامف اهلل مــزو جــل     ـــو الصـ ـــآ كمــا تفمـ ـــا  للحجـ وال منــ

 أجآها.
فهذا املثل اخبا  من حال احلسآة واحلآمان للكافآ اذا انه مل يهيـئ  

ت فكانت امماله هبا  مفثو ا تتبدد باملطآ الذي هـو  اسبابًا لفمو الصاحلا
 حــمة ونعمــة، ولكـن الكـافآ ال يسـتويد مفـه بـل يكشـوه ملـى حقيقتـه          
و عله صلدًا خاليًا كا حيجبه مـن حـآ الفـا  ومواجهـة احلسـاب، و ـد       

َمرَاِل الهاِذيَن ] ممله مبددًا متفاثآًا، كما جا  مثله يف التفزيـل  
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نِ َّللاهِ َمْوِليَاااأَء َكَمرَاااِل اتهخَاااِذوا ِماااْن ِدو
اْلَعنكَبِوتِ اتهخََذْت َبيْت أ َوِ نه َمْوَمَن اْلبِيِوتِ 

 .(1 [َلبَيِْت اْلَعْنكَبِوتِ َلْو َكأِنوا َيْعَلِمونَ 
توس  ةذا املثل،  صلى اهلل مليه ونله وسلمومل يآد من  سول اهلل 

 وفيه وجوه ثالثة:
بّيفه وفسآه وان املسلمني سألوه  سلمصلى اهلل مليه ونله وان الفيب  -1

 مفه ولكفه مل يصل اليفا.
ان توس  ااية واضح ومعآوف مفد العآب واملسلمني ايام التفزيل  -8

 فلم يسألوا مفه.

له توس ان احدهما ظاهآ، وااخآ تآكه للعلما  من بعده لتحقيقه  -3
وبيانه وفق القـآنن والسـفة وقوامـد اللغـة، ولـيس بـالآأي لـو ود        

 صلى اهلل مليه ونله وسلم  والتحذيآ من التوس  بالآأي مفه الفه
 كما بيفاه يف اجلز  العشآين.

وال تعا   بني الوجوه الثالثـة وكـل مفهـا يصـلح يف املقـام مفوـآدًا       
ــل ولــيس مــن دأب      ـــآد مث ــه جمـ ـــمل ان ـــ ه، وهــل لتـ ـــدًا مــع نـ ومتحـ

ملثل القآننـ  مد سـة   احملصلني الفقا  يف االمثـــال، اجلــواب: ال، الن ا
االجيال وفيه مــعا ف نظــآية ونازل من مفد العامل بدقائق العلوم، فهو 
ثآوة وكفـز  ـــب مـدم التوـآيب بـه موضـومًا وحكمـة ومـربة ومومظـة          

 وشاهدًا ودلياًل.

نوع انـذا  ووميـد وتبكيـت     [ََِتَرَكِه َقْلد ا]ان قوله تعا  
نتوـامهم مـن االنوـاق، وان املطـآ     للكافآين ملا فيه من االخبا  من مدم ا

والصآاط وميزان االممال تأت  مليها فال تبق  مفها شي ًا النهـا ال متلـك   
االهليه للبقا ، تآاب مآض  صا  ملى حجآ، خبالف حـال االنوـاق يف   

 سبيل اهلل الذي تبيفه ااية التالية.

                                                           

 .41سو ة العفكبوت  (1   
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تفاز ان ذكآ الوابل وما يعفيه من كثآة املطآ الفازل مفاسبة كآمية لالك
من احلياة الدنيا، وما جعل اهلل مز وجل مفد االنسان من املال واجلـاه،  
وتوظيف ايام العمآ يف الصاحلات واممال الرب بشـآط ان تكـون بقصـد    

 القآبة ا  اهلل مز وجل.
ومقتضى املثل القآنن  املتعلق بالكوا  واملفافقني ان تفوآ مفه الفوو  

كشوه من احلقائق، واهلل مز وجل هو وتبتعد مما يظهآه من الفتائ  وما ي
العامل حبقائق االشيا  وتلك قامدة كلية يف باب االمثال القآننية تسـامد  
ملى فهم املثل القآنن  داللة وناية، وبهذه القامدة يآد ملى شـبهة مـن   
قال:  ان الوابل اذا اصاب الصووان جعله طاهآًا نقيًا نظيوًا من الغبـا   

 .(1  يشبه اهلل به ممل املفافق(والرتاب، فكيف  وز ان 
فــاملطآ والوابــل  محــة مفــه تعــا  اال انــه يكــون نضــبًا واذ  ملــى  

َوَمْملَْرَنأ َنَلْيُِْم َملَر ا َِسَأَء ] الكافآين، قال تعـا   

َوَمْملَْرَنااأ  ]، وقــال تعــا  (8 [ َملَااِر اْلِمنااَذِرينَ 

َةِ  ْفَ كَأَن َنأِقب َر ا َِأنظِْر َكي  َنلَْيُِمْ َمل

، اما الطــهآ والفقــا  الذي ذكــآه صاحب الشـبهة  (3 [اْلِمجِْرِمينَ 
فانه صـحيح ويتعلـق الطهـآ والفقـا  باصـل اخللقـة والوطـآة وانـه يكـون          
كالبيا  اخلال  من الصاحلات، فهذا حجة ملى الكافآ وكأنه مل يعمل 

رتبـة  شي ًا، فاملطآ اما ان  ــعل الـز ع يفمـــو ويـزداد، وامـا ان يفوـــع ال     
و علها صاحلة للز امة، واما انه ال يفوع شي ًا كما يف الصصآ واحلجـآ،  
فاملطآ  عل الكوا  يأتون يوم القيامة وليس مفدهم ممل صاو ولو كان 

 قلياًل كما يف الرتاب العآض .
 

                                                           

 .7/54ح الغيب يانظآ موات (1   
 .52سو ة الفمل  (8   
 .24سو ة االمآاف  (3   
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ٍْء ِممهأ َكسَبِواقوله تعا ] 
  َ َيْقِدِروَن َنَلى شَ 

] 
تعدد مـع ان املوضـوع واحـد وابتـدأ     انتقلت ااية ا  لغة اجلمع وامل

 باملوآد وصوًا ومثاًل، والبد ةذا االنتقال من دالالت مفها:
ان الكافآين واملفافقني ال يستطيعون الفجاة من مذاب يوم القيامة  -1

 ولو اجتمعوا.
 انهم ماجزون من كسب الثواب وكتابة األجآ. -8

ه مــن ان وصــوهم بــاحلجآ الــذي جــا  املطــآ الكــث  ملــى مــا مليــ    -3
 الرتاب جعلهم ال ميتلكون شي ًا يفتوعون به.

وهذا الشطآ من ااية بيان للمثل القآنن ، وان املطـآ  عـل الكوـا     
واملفافقني ماجزين من ممل أي ش   وكانوا يظفون ان نوقتهم وامانتهم 
للوقآا  تفوعهم وتكون ةم حـآزًا، واذا هـم جمـآدون ال ميلكـون ابسـب      

 قليل.االشيا  وهو الرتاب ال
 [ َ َيْقِدِرونَ ] وهل ميكن ان يكون من افآاد اجلمع يف ااية 

الوقــآا  الــذين تصــدقوا ملــيهم، وهــؤال  الوقــآا  ملــى قســمني، مــفهم   
املسلمون ومفهم الكافآون، وملى فآ  مدم قد ة الوق  الكـافآ ملـى   
فعل ش  ، فالوق  املسلم لو دما للكافآ واملفافق الذي امطاه فهل يفوعه 

 دما  ام ال يفوعه.ال
اجلــواب: انــه ال يفوعــه يف ثــواب الصــدقة الن مقومــات القبــول نــ  
مكتملة فه  فاقدة لقصد القآبـة وخلـوص الفيـة، نعـم قـد يفوـع الـدما         
الكافــآ بهدايتــه ا  االميان، او ان بآكـــاته تتجــلى يف صآف بال  مفه، 

ث ة ان املفافــــق او او تظــــهآ ملــى بعــض اوالده، وهفــــاك شـــواهــــد كــ
الكــافآ اذا كــان كــث  الفوقــة فــان اهلل يــفعم ملــى بعــض اوالده باةدايــة 

 والصالح.
او ان االنواق يكون سببًا يف اطالة ممآه كوآصة للتوبة، كما و د يف 
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فقدمهم  صلى اهلل مليه ونله وسلماخلرب: انه جيئ بأسآ  ا  الفيب حممد 
من شصص مفهم انه كان يقض  حاجة  للقتل، ففزل جربئيل واخرب الفيب

بعدم قتله  صلى اهلل مليه ونله وسلماحملتاج ويقآي الضيف، فأمآ الفيب 
وموى مفه، وقال له: أمآن   ب  بان اموو مفـك النـك تقضـ  احلـوائ      
وتكآم الضـيف، فقـال نعـم واهلل، و بـك املمـك بهـذا انـك نـيب حقـًا          

 واسلم الآجل من سامته.
الثابت الوجود املعلوم وال حيد اذا جا  ملى  والش   يف االصطالح:

لو االطالق، الن احلد للمتميز، وسوا  قيل ان واجب الوجود ش   ال 
كاالشيا ، او ان الش   ال يتعلق اال باحلادث، فان هـذا اايـة تشـ  ا     
احلادث واملقدو  مليه من قبل الفا ، لتوكيد مجز الكوا  واملفافقني من 

 جتمعوا.فعل امآ ما وان ا
وهفا تبدو اهمية لغة اجلمع، فلو قالت اايـة  ال يقـد  ملـى شـ  (     
لقيل ان اجلمامة تقد  ملى ما يقد  مليه الوآد، فجا ت ااية لتصرب ان 
احتاد الكوا  وتعاونهم ومساهمتهم يف املشا يع اجلمامية العامة لإلمانـة  

وموضع مدم  مل تفوعهم لوقد شآط  االميان باهلل وقصد القآبة، ومائدية
 القد ة فيه وجوه:

 يف الدنيا. -1
 يف ااخآة. -8

 يف الدنيا وااخآة. -3

ومفد دو ان االمآ بني االطالق والتقييد فاالصـل اإلطـالق اال مـع    
القآيفــة الصــا فة مفــه، وال قآيفــة يف املقــام فتحمــل مــدم املقــد ة ملــى   

، االطالق الزمان  اال بلحاظ جهيت كا تكون فيه املقـد ة ككفـة وظـاهآة   
ومدم املقد ة تشمل املال و جا  االجآ والثـواب والشـوامة، فحتـى يف    
الدنيا فـانهم مـاجزون مـن التـأث  يف جمـآ  االحـداث وتغـي  االحـوال         

 وحما بة االسالم.
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فاالية بشــا ة واخــبا  من ضعف الكوا  واملفـافقني ومجـزهم مـن    
ــآ تربمــاتهم و     ــاق وانعــدام اث ــوه مــن االنو امــانتهم نوــع أنوســهم اــا فعل

للمحــتاجني اليت تأت  من  يا  وزهــو وتواخآ، وتؤكــد ااية االضآا  
اليت  لبها الآيـــا  ملى االنســــان، ولكـن ملـاذا هـذا االثـآ السـ   كلـه        

 للآيا  مع ان املقام ليس مقام مبادات واالنسان بطبعه كائن اجتمام .
ا  مصـاحبًا  اجلواب: ان بطالن العمـل يكـن بالآيـا  وحـده بـل الآيـ      

لعدم االميان باهلل وباليوم ااخآ، فمـن مل يـؤمن بـاهلل جاحـد بالآبوبيـة      
فاقد لالمانة والوصية واحلق باملال الذي جعله اهلل مز وجل وديعة مفده، 

 واألجآ والثواب مقآون خبلوص الفية.
ومن القوامد الكالمية ان الكوآ ال يستقآ معه ممل صاو أو اجآ، 

مييز بني الآيا  الذي يصـد  مـن املسـلم يف انواقـه وبـني      لذا فالبد من الت
الآيا  الذي يصـد  مـن الكافـــآ ملوضـومية االميـان يف القبـول، وامتبـا         
الكوــآ يف ابطــال الوعــل ولكــن اايــة الكآميــة حتــذ  املــؤمفني مــن ابطــال  
الصدقة باملن واألذ  وتضآب ةـم مـثاًل الكـافآ الـذي يفوـق مالـه  ئـا         

 الفا .
 هذا ان الآيا  وحده كـاف البطـال االجـآ والثـواب وهـو      فهل يعين

ظاهآ ااية، وان حال الكافآين تتعد  موضـوع ابطـال الصـدقات فهـو     
يبدأ من حآمانهم مـن اطـالق صـوة الصـدقة ملـى مـا يفوقـون وانهـم ال         
يقد ون ملى ش   كا فعلوا، اعفى  مدم تآتب االثآ احلسن، وهذا ناية 

د، والقآنن يوسآ بعضه بعضًا وقد و د يف مـدم  التوبيخ واالنذا  والومي
َمرَِل الهِذيَن َكَفِروا ] قد ة الكافآين ملى ش   قوله تعـا   

ِه الرِّي ِ  أٍد اشَْتدهْت ِب أِلُِمْ َكَرَم َربُِِّمْ َمْنَم ِب
ى  ِدِروَن ِممهأ َكسَبِوا َنَل فٍ  َ َيْق ْوٍم َنأِق ِِ  َي

ٍْء َىِلكَ ِمَو الضهالَِل اْلبَ 
، كا يعـين ان مـدم    (1 [ِعيدِ شَ 

                                                           

 .12سو ة ابآاهيم  (1   



 44جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/  181

 القد ة مطلقة يف العوامل الثالث:
 احلياة الدنيا.   -1
 مامل الربز .   -8

 مامل الفشو . -3

فاملائز الكب  وهو من باب التباين والتفايف والتفاقض، فاملؤمن يقد  
صلى ملى العمل بقصد القآبة ويآجو الثواب ويفال شوامة  سول اهلل 

يكون نوسه مؤهاًل للشوامة بوضله واذنه تعا ، وقد  اهلل مليه ونله وسلم
والثواب الذي يأتيـه مل يفحصـآ بالصـدقات بـل يشـمل العبـادات وهـو        
الوآد االهم ومفـه الصـدقات الواجبـة، واإلميـان كـاقآا  ومقيـدة، وقـد        
توضل سبحانه وفآ  العبادات من الصـالة والصـوم والزكـاة واحلـ ،     

قى باب موتوح من األجآ والثواب وومد باإلثابة مليها و نب بها ك  يب
 للمسلم يف ادائه لعباداته.

وهل ميكن القــول بان موهـــوم ااية يش  ا  ان املسلمني يقـد ون  
ملى التصلص من ابطال اجــآ وثـواب الصدقات بالـدما  وباإلسـتغوا    
وبوضــله تعا  وشـوامة الآسـول األكـآم صـلى اهلل مليـه ونلـه وسـلم،        

ان مسـتحدث يف املعآفـة اإلةيـة بتتبـع اايـات القآننيـة       وهذه فلسـوة وبيـ  
صلى اهلل مليه بالد اســة املقا نة وباملوهــوم، اجلواب: نعم، ومن الفيب 

: "ثالث مهلكات: شح مًُطاع، وهو  مًُتبـع، وامجـاب املـآ     ونله وسلم
 بفوسه".

  حبث اصويلحبث اصويل
 املآاد من املوهوم يف اإلصطالح ملى اقسام:

 ل من اللوظ سوا  كان ملى لو احلقيقة او اجملاز.املعفى املدلو    -1
ما يقابل املصداق: فيكون املآاد مفه املعفى األمم الـذي يوهـم مفـه        -8

 بالتباد  او بالواسطة سوا  كان مدلواًل للوظ او ال.

ما يقابل املفطوق وهو يتعلق بالداللة اإللتزامية كا ال يتضمفه معفـى   -3
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مع احتاد اإل ادة والعلم يف املصداق اللوظ وال يكون مقصودًا له، ف
فانهما ال يتحدان يف املوهوم ألن الطلب يتعلق باملوهوم بامتبـا  انـه   
القابل لإل اد باللوظ وليس الطلب اخلا ج ، فالطلـب اخلـا ج    
ليس هو العلم، خصوصًا ملى القول باملغايآة بني اإل ادة احلقيقيـة  

 انشائ .والطلب اإلنشائ ، فالطلب اخلا ج  مربز 

اما املفطـوق فهـو املـدلول الـذي يـدل مليـه ذات اللوـظ سـوا  كـان           
حقيقة او جمازًا والذي يوهمه السامع من الكالم، فليس للموهـوم معفـى   
ظاهآ مـن اللوـظ بـل هـو الزم ملوـاد اجلملـة بفحـو اللـزوم الـبني بـاملعفى           

 األخص.
 لذا يعآف املفطوق بانه ملم دل مليه اللوظ يف حمل الفطق. 

اما املوهوم فليس له حكم مذكو  وقد ال يفطبق مليه لوظ احلكم اال 
ملى لو اإلستعا ة واجملاز، لذا حصل الفزاع يف حجية املوهوم او مدمها 
بامتبا  انه لـيس مـن مباحـث اإللوـاظ الـيت يـدل مليهـا ظـاهآ الكـالم،          

 وموهوم الكالم ال ظهو  له يف اللوظ.
، فمفطوق اجلملة ظاهآ وهو فقولك: اذا  أيت هالل  مضان فصم 

اذا  أيت اةالل وجب مليك الصوم، ويلحق بالآ ية األدلـة الشـآمية   
األخآ  وه  شــهود البيفـــة العادلـة بآ يـة اةـالل كمـا بيفـاه يف اجلـز         
الآابع مشآ مـن هـذا التوســـ ، امـا موهـوم اجلملـة ملـى فـآ  وجـود          

ليل الشـآم  فـال  ـب    موهوم ةا انك اذا مل تآ اةالل ومل يثبـت بالـد  
 مليك الصوم.

 وقد قسم املوهوم ا  قسمني: 
وهـــــو اذا كــان الوــــآد الــذي يتعــــلق بـــه   األول: موهــوم املوافقــة: 

املوهــوم موافقــًا يف ماهيتــه وجفســه للمصــداق الــذي يــدل مليــه املفطــوق 
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يف  (1 [ َِاالَ َتِقاْل َلَُِماأ ِمٍّ ] واحلكم فيه، وقوله تعا  
ــدين،  ــتمهما ااو    الوال ـــ  مــن ش ــى الفهــ ــدل مل ـــة ي ــان موهــوم املوافقـ ف

التعـــدي مليهما ألنه اكثآ ايــــذا  واســا ة مـن التـأفيف، وكمـا و د يف      
احلديث "يف الفصاب زكاة" فانـه يـــدل ملـى وجـــوب الزكـــاة فيمـا زاد       

 ملى الفصــاب اوهــوم املوافــقة.
و او  كـا و د يف ملتـه   ويسمى داللة األولوية لشمول احلكـم ملـا هـ   

ومفطوقه، كمـا يسـمى  فحـو  اخلطـاب( وال خـالف يف األولويـة وفـق        
 موهوم املوافقة.

ويتعلق بـالوآد املصـالف يف ماهيتـه وجفسـه      الثان : موهوم املصالوة: 
للوآد الـذي يتعلـق بـه مفطـوق احلكـم وفيـه خـالف ولـه وجـوه واقسـام           

وهـوم الغايـة وموهـوم    متعددة مفها موهـوم الشـآط وموهـوم الوصـف وم    
 العدد ون ها.

ــافآين        ــوبيخ الك ــوق وت ــا مــن املفط ــا فيه ــة وم ــوم ااي ــن موه فهــل م
واإلخبا  من مدم قد تهم ملى ش   كا كسبوا، ون املسـلمني قـاد ون   

 ملى جلب الفوع ألنوسهم باحتساب األجآ والثواب والتدا ك.
  

 [ أِِِرينَ َوَّللاهِ  َ َيُِْدي اْلَقْومَ اْلكَ قوله تعا  ] 
انذا  ووميد للكافآين بان اهلل مز وجل لن يصلح باةم ويآشدهم  

ا  كيوية قبـول العمـل الصـاو وحتصـيل الثـواب ومـدم اضـامة الفوقـة         
سد  من ن  مو  دنيوي او اخآوي، وال امتبا  بالآيا  وما يؤديه من 

ه التطاول بني الفا  ألنه امآ زائل ال يعدو األلسن بل  ـآ ملـى صـاحب   
الويل والسصب اإلة  ألنه اختا  ا ا ة املصلوق اا  زقه ومفحه اخلالق 

 وجعله خليوة مليه ليمتحفه ويبتليه وخيتربه.
وظاهآ ااية ان الكوآ هو سبب مدم اةداية اعفى ان اإلنسان ليس 
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جمربًا او مكآهًا ملـى مـدم اةدايـة بـل هـو الـذي ا ادهـا بظلمـه لفوسـه          
تفاع باإلختيا  ال يفايف اإلختيا ، وتطآد ااية من واختيا ه الكوآ، واإلم

نوــو  املســلمني التســا ل واإلســتغآاب الــذي قــد يطــآأ بســبب اصــآا  
الكوا  ملى اجلحود ومظاهآ الآيا  ومـدم اإلميـان، ومتفـع مـن اإلفتتـان      
بهم، وتدمو ا  اإللتوات ا  قصد القآبة واحلذ  الشديد من الآيـا  يف  

 الصدقات.
شــاد اهلل تعــا  اخللــق ا  اإلميــان باحلجــة والربهــان      واةدايــة ا 

واايــات البــاهآات، وهــ  الداللــة املوصــلة ا  املطلــوب، واةدايــة يف  
 اإلصطالح ملى قسمان:

وه  افاضة الوجود وا اد اخلالئق وقد تقدمت  اةداية التكويفية:     -1
 االشا ة اليها.

ت با سال الآسل وه  هداية الفا  ا  الطاما اةداية التشآيعية: -8
وانزال الكتب، ولطف يآشـد الفـا  ألدا  الطامـات ومـن وجـوه      
اةداية التشآيعية تقآيـب العبـاد ا  الطامـات وتهي ـة اسـبابها اـا       
يسامده ملى ادا  العبادات كالوالدة من ابوين مؤمفني، ومقدمات 
اإلميان ومفها الطيفة وا اد اسباب اإلنذا  والتصويف للحـذ  مـن   

 .السي ات
وهفاك نيات تدل ملـى ا جـاع فعـل العبـد ا  مشـي ته تعـا  كقولـه        

اال انه  (1 [ ِيِضلُّ َمْن َيشَأِء َوَيُِْدي َمْن َيشَأءِ ] تعا  
البد من تأويلها مع احكام التكليف الوا دة يف نيات القآنن، وان اةداية 

  والضــاللة يتعلقــان باألســباب واملقــدمات ايضــًا وبقد تــه تعــا  وابتفــا 
اةداية والضاللة ملى فعل العبد ونيته ومزمه، واسا  التوويض ليس 
هو ختيل مدم حاجة املمكن يف بقائه ا  العلة وكواية ملة احلدوث، بل 
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 ان األمآ مستقل ومن يقول بالتوويض يقآ باخللق وبا ادته.

وخامتة ااية الكآمية قامدة كلية لتفمية ملكة الفوآة من افعال الكوا  يف 
ب املسلمني، ولإلستصواف بهم فيما يتبعونه من صيإل الآيا  واحلـآص  قلو

ملى مآا اة الفـا  ومتفـع مـن حماكـاتهم يف افعـاةم ألنهـا مصـبونة بعـدم         
اةداية، وتبني ااية قبح الآيا  ألنه من مظاهآ الكوآ، وه  حآز للمسلمني 

 من الآيا  ومواهيم الضاللة ألنهم يعيشون بهد  وتوفيق مفه تعا .
ومن اسباب اةداية هذه ااية الكآمية وما فيها من تهذيب لألخالق 
واجتفاب للمـن والتطـاول ونبـذ األذ ، فمـن حيـآص ملـى مـدم ايـذا          
املستضعف احملتاج الذي تصدق مليه، فهو يتجفب ايذا  ن ه من مل يكن 
مستضعوًا حمتاجًا واسد  له معآوفًا، وتظهآ ااية نوع مالزمة بني القد ة 

 كسب الصاحلات وبني اةداية والآشاد. ملى
************ 
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
َوَمرَِل الهاِذيَن ِينِفِقاوَن َمْماَواَلُِمْ ] 

اْبِتَغااأَء َمْرَضااأِة َّللاهِ َوَترْبِيت ااأ ِمااْن 
أَبَُأ  َوٍة َمَق َِل جَنهٍة ِبَرْب ُِمْ َكَمر َمْنِفِس
مْ  ََِّْن َل ْعَفيْنِ  َُأ ِض ْت ِمِكَل لل َِآَت  َواِب
وَن  أ َتْعَمِل َلٌّ َوَّللاهِ ِبَم لل َِل بَُْأ َواِب ِيِص

 865[ ااية َبِصيرل 
  

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 ومثــل الــذين( الــواو: ماطوــة ملــى  فمثلــه(، مثــل: مبتــدأ مآفــوع  
بالضــمة، الذيــن: مضــاف اليه، بتقـــديآ حـــذف مضـــاف أي نوــقات     

 الذين.
 صلة املوصول. ومجلة يفوقون امواةم ال حمل ةا النها

 ابتغا  مآضاة اهلل( ابتغا : موعول الجله، وهو مضـاف، وقيـل انـه    
مصد  يف موضع حال أي مبتغني. مآضـاة: مضـاف اليـه وهـو مضـاف،      

 اسم اجلاللة مضاف اليه.
  وتثبيتًا من أنوسهم( الواو: ماطوة، تثبيتًا: مطف ملى ابتغا .

  اصابها وابل( فعل وموعول به وفامل مآفوع.
تت اكلها ضعــوني( الوا : ماطــوة، نتت: فعل ما ، والوامـل   فآ

ضــم  مسـترت يعود للجفة، اكلها: موــعــول به مضــاف، واةا : مضاف 
 اليه، ضعوني: حال مفصوب باليا  النه مثفى.

 فان مل يصبها وابـل( الوا :اسـت فافية، ان شـآطية، مل:اداة جـزم،     
م فعل الشآط، الوا   ابطة جلواب يصبها: فعل مضا ع جمزوم يف حمل جز

 الشآط، وابل فامل مآفوع.
  فطل( الوا :  ابطة جلواب الشآط، طل: خرب ملبتدأ حمذوف.
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واجلملة يف حمل جـزم جـواب الشـآط، يقـال جـن شـ    فـه جفـا:         
 سرته، وكل ش   سرت مفك فقد جن مفك.

ويف احلـــديث:  جـــن مليـــه الليـــل( أي ســـرته، وبـــه يســـمى اجلـــن  
 واختوائهم من االبصا . الستتا هم

 واجلفة: البستان، وتسم  العآب بستان الفصيل جفة، قال زه :
 

 كـــــــان مـــــــيين يف نآبـــــــ  مقتلـــــــة    
ــحقاً     ــًة سًُــــــــــــ ــق  َجف ــــــــــــ ــح، تســــــــــــ ــن الفواضــــــــــــ  مــــــــــــ
 

 

 واجلفة: احلديقة ذات الشجآ والفصل، ومجعها جفان.
  وقال ابو مل  يف التذكآة: ال تكون اجلفة يف كالم العآب اال وفيها 

ل ومفب، فان مل يكـن فيهـا ذلـك وكانـت ذات شـجآ فهـ  حديقـة،        خن
 .(1 وليست جبفة(

واجلفة يف االصطالح وملم الكالم ه  دا  الفعيم اخلالد يف ااخـآة  
ــداخل      ــانق اشــجا ها وت ــو الســرت لتع ــان، وه ــن االجتف ــة م ـــميت جف سًُـ
انصــانها وتظليلها وكثآة مثا ها، واذا قطعت مثـآة حلـت أخـآ  مثلـها     

 مفها. بداًل
واملــــآاد مــــن اجلفــــة يف هــــذه اايــــة هــــ  البســــتان، كمــا يف قولــه 

أِلمل اااااَل جَنهَتااِه َوِمااَو  َ ااااَوَدوَ ] تعــــا 

يَد مَِذِه ااِلَنْفسِ  ِنُّ َمْن َتِب أَل مَأ َم  ِه َق

 .(8 [َمَبد ا
 والآبوة والآباوة والآابية: كل ما ا توع من اال  ، قال الشامآ:

        

 ملــــــــون  بــــــــاوة وهــــــــبطن نيبــــــــًا
ــني    ــة حلــــــــــــــــــــ ــآجعن قائمــــــــــــــــــــ ــم يــــــــــــــــــــ  فلــــــــــــــــــــ
 

 

 ويف احلديث: الوآدو   بوة اجلفة أي ا فعها.
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  وقال ابن مفظو : واالختيا  من اللغات  بوة، بآفـع الـآا ، النهـا    
 ، ويقال: ا   مآبية طيبة.(1 اكثآ اللغات، والوتح لغة متيم

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
واق يف سبيله تعا  ونية الفوقـة  موضوع هذه اايات الصدقات واالن

والصدقة والغاية مفها، وتتضمن ا شادًا وتعليمًا لالنوـاق احلسـن الـذي    
يـــؤدي ا  املفـــافع املتعـــددة يف الـــدنيا وااخـــآة، ويســـاهم يف اصـــالح  

 اجملتمعات وقضا  احلوائ .
وبعــد تقبــيح وذم االنوــاق بقصــــد املــآا اة وكســب  ضــا الفــا        

ه ومــدم انتوــاع صــاحبه مفــه، جــا ت هــذا اايــة واالخـــــبا  مــن ضـــيام
ــد لالنوــاق يف ســبيل اهلل     ـــه املشـــآق والفمــا  املتزاي ــبني الوجــ الكآميــة لت
وبقصد القآبة، وبعد التحــذيآ والفهـــ  مـن املـن واألذ  اجتهـت هـذه      
ـــاق وهـــو ان يكــون بقصــد طلــب    ـــآط االنوـ اايــة ا  بيــان وتثبيــت شـ

 مآضاته سبحانه.

  يةيةاعجاز اآلاعجاز اآل
من وجوه اإلمجاز الد اسة املقا نة بني مواضيع هذه اايات واليت 

 تبدو ظاهآة لكل ذي مسع.
وتبعث االية الشوق يف الفوس للفتائ  احلميدة لإلنواق يف سبيله فاذا 
مــا ملــم اإلنســان ان فعــاًل مــا يــؤدي ا   بــح مظــيم، وهــذا الوعــل ال   

انه يباد  اليه بآنبة يتعا   مع القيم واألخالق والعادات واألمآاف ف
واندفاع ليقتطف مثا ه، وكيف اذا كان هذا الوعل يف مآضاة اهلل وامتثااًل 

 ألمآه تعا ، واملفافع ال ميكن احصا ها ومدها.
ــة اصــالح للفوــو  وتهــذيب لألخــالق والعــادات وجعــل    ويف ااي
املوضومية يف اإلنواق لطلب مآضاته تعا ، وهو يتعد  الصدقة الواجبة 
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واطن احلاجة والوقآ وأمم مفهما، ألن اإلنسان اذا طلب مآضاته فال او م
يبقــى مفتظــآًا للوقــ  حتــى يــأت  يســأله بــل انــه يبــاد  للصــاحلات ونشــآ  

 اإلحسان واممال الرب.
 ملى ااية. )جنة بربوة(وال بأ  باطالق اسم 

  اآلية سالحاآلية سالح
 تساهم ااية يف ا اد مقومات التكافل اإلجتمـام  مـن نـ  توـآيب    

باسباب العز واإلكآام للمحتاجني والوقآا  واملستضعوني، وتؤكد اايـة  
الكآميــة ملــى ضــآو ة اتبــاع القوامــد الــيت تكوــل للمســلم الثــواب         

 األخآوي، وما فيه الصالح واإلصالح.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
لقــد جعــل اهلل مــز وجــل املــال مــادة لإلبــتال  ووســيلة للصــ  وقــد   

اليت تدخل يف املقدمات اليت تعني  يستعمل للشآ، وهو من أهم األسباب
مفزل اإلنسان يف ااخآة، وهل سيكون يف اجلفة ام يف الفا ، وقد يكـون  
املال نعمة حيفما يوظوه صاحبه يف اخل ات، وقد يكون نقمة حيفما حيبس 
حقوقه الواجبة وال خيآج زكاته او يسـتعمله يف نـ  مآضـاة اهلل فيكـون     

 .وبااًل ملى صاحبه يف الفشأتني
وقد يتوضـل سـبحانه ملـى اإلنسـان فيبقيـه فقـ ًا مـع مواظبتـه ملـى          
العبادات والطامات ودمائه بالآزق الوافآ الكآيم لعلمه تعـا  حبقـائق   
األشيا  ودقائق األمو ، فآاا يضآ املال صاحبه و عله يف نـ  مآضـاته   
 تعا ، او يشغله من ذكآ اهلل وادا  الصلوات يف اوقاتها، او يـؤدي ا  

هالكه وقتله فيه ألن املال والكسـب والتجـا ة امـو  جتعلـه اكثـآ مآضـة       
لإلصابة واةالك والتلف، وهذا امآ ظاهآ للعيـان فالـذي يكثـآ مزاولـة     
األممال واملعامالت وله شأن ومفزلة اشد مآضة للحـوادث كـن يقصـآ    

 ممله ملى فعل معني حمدود و اتب ال يتعداه ا  ن ه.
ديــب املســلمني كافــة مــن اصــحاب األمــوال  فجــا ت هــذه اايــة لتأ
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والثآوة ون هم كن مل يكن مفده مال، فكـم مـن فقـ  اصـبح نفيـًا كـا       
يعين ان اخلطاب يف ااية ال يفحصــآ باإلنفيا ، ولـيس للوقـ  ان يقـول    
هذه ااية ختص ا باب األموال واهل اإلنواق واإلحسان بل انها تتعلق 

 بالوق  من جهات:
يف معآ  الغفى والسعة، بل ان اقـآا ه اضـامني هـذه     انه األو :

 ااية ومزمه ملى التقيد باحكامها سبيل للثآا  والسعة.
ااية مفاسبة ملعآفة مفازل الفا  خصوصًا األنبيـا  وانهـا ال    الثانية:

تكون بكثآة املال بل باإلنواق املقيد بقيد كونـه يف سـبيل اهلل تعـا     
يه، أي تقآبًا ا   محته تعا  ألنه سـبحانه  وطلبًا ملآضاته وتقآبًا ال

ليس يف جهة او مكان، و جا  نيل ثوابه، واقآا ًا بالآبوبية وحصآًا 
 لغايات اإلنواق ونويًا للآيا .

تبعث ااية الشوق يف قلوب الوقآا  ليكون مفدهم مال ك   الثالثة:
ه  يتصــدقوا بــه ويفوقــوه يف ســبيل اهلل وطلبــًا ملآضــاته وتثبيتــًا ملفــا  

 التقو  يف األ  .
تبعث ااية السكيفة والطمأنيفة يف نوو  الوقآا  واحملتاجني  الآابعة:

ألنهـــم يفـــالون العـــون مـــن نـــ  ذل او اذ ، فالـــذي يعطـــيهم مل 
يقصدهم بالذات ويتوضل مليهم ملى لو اخلصوص، بل هو نوسه 
حمتاج ألنه يعطيهم وهم موضوع ضـآو ي لفيلـه األجـآ والثـواب،     

الوقآ واحلاجة ال تكون هفاك صدقة، فيبقى الغين املؤمن فمع مدم 
يطلب موضعًا لصدقته فلم  ـده، وهـذا مـن فلسـوة التوـاوت بـني       
الفا  يف الغفى والوقآ وانتواع الغين من الوق  وكذا العكس، فكل 
واحد مفهما مو د إلبتال  ااخآ ومون له ملى امو  الدنيا وااخآة 

 وباب لفجاته او خسا ته.
بني ااية التباين يف قصد اإلنواق واألثآ الكب  املرتتـب ملـى هـذا    وت

التباين، فمن الفا  من يفوق ماله  يا  وال حيصد مفه اال الشوك، ويكون 
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انواقه وبااًل مليه ملـا فيـه مـن اجلحـود واالسـتصواف بواجبـات العبوديـة        
اق، ومدم الشكآ هلل مز وجل الذي جعله مالكًا للمال قاد ًا ملى االنو

ومفهم من يفوق ماله طلبًا لآضاه سبحانه وشكآًا له ملى انعامـه و جـا    
زيادة افضاله، فجا ت هذه ااية ادحه والثفا  مليـه ليكـون هـذا املـدح     

 دموة لالنواق يف سبيله تعا .
ويالحظ يف ااية السابقة و ود   املال ( بصيغة املوآد وكذا بالفسـبة  

ِذي ِينِفٌِّ َمأَلاِه ِرَئاأَء َكأله ] للذي يفوقه، قال تعـا   

، امـا هـذه اايـة فجـا ت بصـيغة اجلمـع بالفسـبة للمـفوقني         [النهأَِ 
الهِذيَن ِينِفِقوَن َمْمَواَلُِمْ اْبِتَغأَء وبالفسبة لالموال ] 

[ كا يــدل ملى الكـثآة يف مـــدد املفوقني ويف االمــوال يف  َمْرَضأِة َّللاهِ 
ملـى املسـلمني يف كثـآة امـدادهم وامـواةم      تؤكيد لعظـيم فضـله تعـا     

وهدايتهم ا  سبل االنواق الصحيح واالخالق الواضـــلة اليت تــــؤدي  
 ا  افشــا  احملبة والــود بني الفا  وزوال الووا ق بيفهم.

ومن مواهيم هذه ااية انها تآنيـب يف االنوـاق طلبـًا ملآضـاته تعـا       
يف العبـادات وفعـل الصـاحلات،    وتآسخ يف الفوس ضآو ة قصد القآبة 

وفيها حتذيآ من التوآيب بالثواب العظيم الذي يفاله املفوق يف سبيله تعا ، 
وبشــا ة الوــوز بــالآبح ومضــاموة االجــآ بســبب االنوــاق بقصــد  ضــاه  

 واستجابة المآه سبحانه.
 

  التفسريالتفسري
َوَمرَِل الهِذيَن ِينِفِقوَن َمْمَواَلُِمْ قولـه تعـا  ]   

 [ َمْرَضأِة َّللاهِ اْبِتَغأَء 
كا اتصوت به نيات اإلنواق هذه انها جا ت بصيغة املثـل يف تقآيـب   
ــة ا  األذهــان بلغــة احملســو ، والرتنيــب اضــامني     ـــات العقلي املد كـ
ــا      ــان حســفها، والتحــذيآ مــن مــوا د اةلكــة واظهــا  قبحه اإلميــان وبي
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 وضآ ها.
احلسـن والـذي    وهذه ااية الكآمية خاصة باإلنواق اجلـامع لشـآائب  

يأت  بالفوع ملى صـاحبه يف الـدا ين، وهـذا الفوـع ال يرتشـح فقـب مـن        
العفـــاوين العقائديــة بل انه فــــآع مـا يفشـــآه هـذا اإلنــواق مـن وجـوه        
ــلمني      ــة واملس ــان مام ــين اإلنس ــآام ب ـــالق واك ـــمة واألخــ ــة والآحـ الآأف

ه املـن وايـذا    والوقآا  بصو ة خاصة ملا فيـه مـن اجتفـاب الآيـا  ووجـو     
احملتاج او قل ان تعيني القصــــد مـن اإلنوـاق وجعلـه يف مآضـاته تعـا        
سبب يف اكآام اإلنسان، ألنه سبحانه نوخ فيه مـن  وحـه وابقـاه حمتاجـًا     
ليصتربه هـــو والغـين يف نن واحــــد، فلبـا  احلاجـة الـذي يبـدو طومـًا         

يـآ  سـيما  الوقـآ    وقهآًا ملى الوق  اختبا  له، وامتحـان للغـين الـذي    
تفشب اظوا ها يف اخيه املسلم او اخيه يف اإلنسانية كا ميل  مليه الشكآ له 

 تعا  بوجوه:
 ان  اه اهلل وخلصه من الوقآ ونثا ه. -1
 التمكن من امانة الوق  واملساهمة يف طآد الواقة مفه. -8

 الدما  بدوام الفعم، ومدم الوقوع فآيسة وصيدًا للوقآ والعوز. -3

ــاذ املــ  -4 ــدنيا     اخت ــواب يف ال ــل الث ــا  وني ــه تع ــآب الي ــيلة للتق ال وس
 وااخآة.

 ومل تبدأ ااية الكآمية بذكآ الذين نمفوا ألمآين:
انها مل تـأت بلغـة اخلطـاب واإلنشـا ، بـل جـا ت بصـيغة         األول:

 اجلملة اخلربية.
ظهو  قيد اإلميان ببيان وجه اإلنواق وانه ابتغا  مآضاته تعا   الثان :

 ى اإلميان.وللثبات مل
ومـن خصـائص اجلملـة اخلربيـة يف املقـام داللتهـا ملـى افـادة وقـوع          
اإلنواق قآبــة ا  اهلل واستدامته، وتعــــدده، وكثآتـه، ولوـظ اجلمـع يف     
ااية اشـــا ة ا  اإلنواق املشرتك وانشــا  مؤسسات خ ية مامة بشـآط  
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 توظف فيها املال ان تكون املســاهمة فيها بقصــد القآبة، واملشا يع اليت
ال يبتغى فيها اال تعظيم شعائآ اهلل و جا  مآضاته تعـا ، ألن موضـوع   
هــذه اايــة ال يفحصـــــآ بالفيــة وقصــد القآبــة بــل يشــمل وجــوه اإلنوــاق 
وكيويته وان حيآص املفوق ملى جعل املال فيما يكون طامـة هلل ويـؤدي   

 ، فـال يكوـ    ا  الصــالح واإلصـالح وتثبيـت دمـائم الـدين يف األ     
قصد القآبة وحده اذا كان ما يفوق من املال يذهب يف الفواه ، ويكون 
مقدمة للحآام ونلة ووسيلة للوسق والوجو  وال يطاع اهلل مز وجل من 

 حيث يعصى.
ان التقآب باملبغو  مبغو ، واذا كان الوعل حآامًا فان مقدمتـه  

مات، واإلنوـاق  حآام ايضًا، والبد من اإلحرتاز من حتصـيل تلـك املقـد   
ا ادة وتغلب ملى األخالق الذميمة كالبصل الذي هو يف اإلصطالح مفع 
الواجب وختلف اإلنسان مما يلزم مليه فعله، ويشـمل حـبس اخلـ ات    
وهو وجود تصو ي يعكس حال اخلشية من الوقآ واحلاجة، ويظهآ ملى 

 اجلوا ح واألفعال.
الشطب، ويطآد  واإلنواق سبيل وجهاد إلصالح الفوو  ومفعها من

مفها اليأ  والقفوط والكآبة ويوتح امامها نفاقًا مـن األمـل والبشـا ات    
ويدفعها للسع  ملسـتقبل افضـل، مـع اد اك املالزمـة بيفـه وبـني اإلميـان        

 وبذل الوسع لفيل مآضاته تعا .
واإلنواق يف سـبيله تعـا  مـالج للـفوس الشـهوانية الـيت تشـتاق ا         

سيطآة خصـال األنانيـة، وو ود املثـل القآننـ       اللذات احلسية وميفع من
باألمو  احلسية تآنيب للفوس الشهوانية نوسها باإلنواق يف سبيله تعـا   
فهذه الفوس متيل لطلب الغذا  وطلب اللذة فيأت  املثل القآنن  احلسـ   
ليجذبها ه  األخآ ، وهذا من امجاز القآنن اذ يآلف بني املتوآق ويغ  

سن واألمت، و عل الذي له وظيوة دنيوية او انه حيآص املفاه  لو األح
ملى الدنيا متوجهًا ا  طلب الثواب، األمآ الذي يؤكد بان نيات القآنن 

 مقلية وحسية وليست حسية فقب.
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وتبني اايــة لزوم الســـع  لفيـل مآضـاته تعـا  وان  ضـاه سـبحانه       
دخـول اجلفـة،   ملى العبد يتعقب افعال الصالح واالصالح، ونيله يعين 

ويــآد الآضـــوان احيانًا اعفى اجلــزا  باجلفــة والفعيم الدائم قال تعـا   
ِيبَشِّااِرِممْ َربُُِّاامْ ِبَرحَْمااٍة ِمْنااِه َوِرْضااَوانٍ ] 

َمََِمْن اتهبَاَع ِرْضاَواَن َّللاهِ ] ، وقال تعـا   (1 [ َوجَنهأتٍ 

َُنهمِ اااِه جَ ْأوَ ااخٍَط ِمْن َّللاهِ َومَ ااَكَمْن َبأَء ِبسَ 

 .(8 [ يرِ اَوِبْئسَ اْلَمصِ 
والظاهآ مدم وجود بآز  بني  ضوانه تعا  وسصطه، فالوعل امـا  
ان يكون كا يآضـاه اهلل مـز وجـل وفيـه األجـآ والثـواب او يكـون ذنبـًا         

 ومعصية وفيه العقاب والعذاب الشديد.
ه ان اتيان ما فيه  ضوانه سـبحانه نعمـة مفـه تعـا ، وتوضـله سـبحان      

باإل شــاد واألمــآ بــان يكــون اإلنوــاق طلبــًا ملآضــاته، و محــة وتأديــب  
للمسلمني وحث ةم ملى استثما  احلياة الدنيا واختاذها مز مة لآلخآة 

 واإلستقآا  بالفعيم اخلالد.
لقد جــا  مثـــل اإلنواق قبل مــدة نيات ومضــاموتــه اضــعافًا كث ة 

أَلُِْم ِِ  ااَ َمْمو ِل الهِذيَن ِينِفِقونَ اارَ اامَ ] 

ااِ سَب ْت سَ اايِل َّللاهِ كَ ا بَْع ااَمرَِل حَبهٍة َمْنبََت

فاإلنواق ذاته ز امة، أي ال تصل الفوبـــة ا  املثل بل  ( 3 [ سََنأِبلَ 
جا  املثل للبيان وتقآيب الكــليات ا  األذهان باحملســـو ، فاإلنواق يف 

صـــاحلات، ويتصـــف خبصوصـــية   سبيل اهلل ذاته ز امة ونبت كــآيم لل
قدســـية وهــ  ان منـــا ه مســـتمآ ومتصــل وليس موســـميًا او مــوقــوتــًا 

 بزمــن مـعــني.

                                                           

 .81ة التوبو ة ( س1   
 .168نل ممآان و ة ( س8   
 .861البقآة و ة ( س3   
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ان أمــآه تعا  وحثــه ملى إبتغا  مآضاته وتشآيف للمسلم واكآام 
له ان قيض له اسباب السع  لفيل مآضاته ل اه يف املواضع اليت  ب ان 

 ده فيها، ليكون املسلمون مؤهلني خلالفة األ  .يآ  مب
وانواق املال طلبًا ملآضاته تعا  يفو  الآيا  من صاحبه لعدم اجتماع 
الضدين، ومن امجاز القآنن انه يأمآ باحلسن ويهدي اليـه، ويفهـى مـن    
القبيح، ويسـامد العبـد ملـى اإلمتفـاع مفـه بقامـدة اللطـف وتقآيبـه ا          

 الطامة وفعله ةا.
 

 [ َوَترْبِيت أ ِمْن َمْنِفِسُِمْ وله تعا  ] ق
 من( حـآف جـآ اصـل  لـه مـدة معـان، وحبسـب اللحـاظ وامتبـا           

 معانيه يكون توس  ااية ملى وجوه:
سِبْحَأَن تأت   من( إلبتدا  الغاية املكانية، كما يف قولـه تعـا  ]   -1

ْجِِد  يال  مِْن اْلَمس ِْدِه َل َْرل ِبَعب الهِذي َمس

 .(1 [ِ َلى اْلَمسْجِِد األَْقَصى اْلحََرامِ 

فااية تعين انبعـاث اإلنوـاق مـن ا ادة ومـزم مـن داخـل الـفوس        
شــوقًا وحبـًا هلل مـز وجـل وطـــلبًا ملآضــــاته بامانـة الوقـآا  مـن         
مبيده، اال تآ  انـه ســـبحانه اوصـى بالوقـــآا  واملســـاكني وهــو       

تــآكهم  قــاد  ملــى ســد حــاجتهم مــن نــ  واســطة بشــآ، ولكفــه  
لإلبتــال  واإلمتحــان، و اا تــآ  يوم القــيامــة الســائل والوق  
يف اجلفة لتقواه، واملسؤول الغين يف الفـا  جلحـوده وطلـب الآيـا      

 والزهو.
تأتــ   من( للتبعيض وتكون اعـــفى  بعض( كمـا يف قوله تعـا    -8

َيأَميَُُّأ الهاِذيَن آَمِناوا ِكِلاوا ِماْن ] 

                                                           

 .1االسآا  و ة ( س1   
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أي تثــبيــتًا إلميـانهم وانهـم   (1 [ تِ َمأ َرَزْقَنأِكمْ طَيِّبَأ
يــؤدون مـا مليهــــم مـن الطامـات توكيـدًا إلميـــانهم، ويف قـآا ة        

 جماهد  وتثبيتًا من بعض انوسهم(.

تأت   من( لبيان اجلفس، أي مفبعثًا من اصل انوسهم اليت  سخ     -3
 االميان فيها.

ة، أي انهم يبـاد ون طواميـة لالنوـاق يف     من( تأت  البتدا  الغاي    -4
ســبيل اهلل وطامــة لــه وفيــه تثبيــت لالميــان يف نووســهم ملــى لــو  

 االختيا .
ميكن ان تقآأ ااية بتقديآ حمذوف تثبيتـًا للعطـا  مـن أنوسـهم أي         -5

مدم خــآوجــه من شــح او كآاهة او قهــآ بل انه طوم ، وفعال 
ا  الصـدقات واالنوـاق يف سـبيله    فانك تـــآ  احملسـفني يبـاد ون    

تعا  طوامية وامتثااًل لالمآ االة ، ومـن فضـل اهلل ان حيتسـب    
االمتثــال حســفة وممــاًل اختيا يــامل يرتتــب مليــه الثــواب مــن مفــده 
ســبحانه، وتقــآأ بتقديــآ نخآ وهو  وتثبيتــًا للوقآا  من انوسهم(، 

وقـ  ملـى االميــان   أي ان الفوقـة يف سـبيل اهلل تسـاهم يف تثبيـت ال    
ومدم الآافه وخآوجه من احكام الشآيعة، وه  مفوان تعاهـد  
من انوسهم للعبوديـة، او تثبيـت مـن انوسـهم لدميومـة االنوـاق يف       

 اال   طامة هلل.
 ويف مضامني وتوس  ااية وجوه: 

يف ااية بيان وتوجيه إلصالح الفوس واملفع من زللها بقهآها ملى  -1
ملى ا ادة اإلنواق، والتصل  من الطمع  فعل الصاحلات ومحلها
 واحلآص وحب الذات.

وفق قامدة القآنن يوسآ بعضـه بعضـًا فهـذه اايـة توسـ  مالجـ         -8
ــه تعــا    َنْفِساا  ِ نه الاانهْفسَ  ]للشــآط الــوا د يف قول

                                                           

 .178البقآة  و ة( س1   
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فمـن   (1 [ ألَمهأَرةل ِبألسُّوِء ِ  ه َمأ َرحِاَم َربِّا 
نوـاق ملـا فيـه مـن صـالح       محته تعا  انه حـث املسـلمني ملـى اإل   

ــل      ــو  كالبص ــاديقه الس ــض مص ــني بع ــا وب ــة بيفه ــفوس، وللتصلي ال
 والشح.

يف اإلنواق يف سبيله تعـا  اقـآا  بـاليوم ااخـآ واحلسـاب، وهـذا        -3
اإلقــــآا  يســــامد يف تثبيــت مواهــــيم اجلــــزا  يف الــفوس لتكــــون  

 ملكة.

ها يقظة ملتوتة يطآد اإلنواق يف سبيله تعا  الغولة من الفوس و عل -4
 ا  وظائوها الشآمية واألخالقية.

اإلنوــاق مــن مصــاديق قهــآ الــفوس وجماهــدتها وتأديبهــا وجعلــها   -5
 معتادة ملى فعل اخل ات.

انه قال "ادبين  صلى اهلل مليه ونله وسلمو د من الآسول األكآم  -6
 ب  فاحسن تأدييب"، فاألمآ اإلة  باإلنواق من التأديب الفوم  

 مني.لعموم املسل

لقد اصبح اإلنوـاق والصـدقة امـآ ثابـت ومتـوا ث يف جمتمعـات         -7
املســلمني، ومن يقصــآ يف هذا الباب يتعــآ  للوم والــذم، وهذا 
اللــوم مبا ة من  ســو  مواهيــم اإلنواق يف الفوـو  وانـه جـز     
ـــا ك يف حيــاتهم مــن    ـــم مبـ ـــاة اليوميــة للمســلمني ومعلــ مــن احليـ

ــ  ـآوا بـه، وتتجــلى فيـه وجـوه اإلنصـياع ألوامـآه       حقــهم ان يوتص
مـن   صلى اهلل مليه ونلـه وسـلم  تعا  وما جا  به الآسول األكآم 

 مفده تعا .

اإلنواق مفاسبة لذكآه تعا ، او قل انه من الذكآ العمل  والوعل  -2
 الشاهد ملى اإلميان وثبات الفوس ملى اةداية.

قصد لرتسيخ اإلميان  من وجوه توس  ااية ان اإلنسان يسعى من -3
يف نوسه باقدامه ملى افعال فيها هد  و شـاد، ومفهـا اإلنوـاق يف    
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سبيله تعا ، وما يف هذه ااية من األخبا  من ا ادة وسع  املسلم  
الثبات ملى االميان من امجاز القآنن، باالضافة لدقائق خصائص 
الــفوس االنســانية وامانتهــا ملــى الصــالح واالصــالح، وان نوــس 

سلم جتاهد من اجل محل الذات ملى الصرب يف جفب اهلل وفعل امل
اخل ات، وانها متيل ا  املداومة ملـى الصـاحلات، وحتـب البقـا      
ملى الصالح وحسن الوعل، وتفوآ من البصل والشح ولـوه مـن   

 االخالق الذميمة.

جـا ت اايــة بصــيغة التثبيـت والتوعيــل كــا يـدل ملــى االســتدامة     -11
بب لثبـات االميـان يف الـفوس، كمـا يف الصـدقة      ودوام االنواق كس

الآاتبة القــليلة اليت يعتـــاد ملى دفعهـا العـــبد بأوقــــات مفتظمـة     
فانها نالــبًا تكــون أفضل من الصدقة الكث ة مآة واحـدة، وهـ    
مــن وجــــوه توســـــ  تثبيــــت الــفوس ملــى االميـــان، ودوام امانــة  

نتهم ومــدم انقطــاع الآجــا  مــن  الوقــآا  وتطلعهــم لالنفيــا  المــا 
 مسامدتهم.

و دت اايــة بلغـــة اجلمع كا يعين الكثآة والتعدد، وان االنواق   -11
يف سبيله تعا  ســـجية نومـــية مامـــة مـفـــد املســـلمني، وهـل يف       
ااية اشـــا ة ا  اجلمعيات واملؤســســـات اخل ية ذات االهداف 

يف صـالح اجملتمعـات ودفـع الفـا  ا      االميانية واملقاصد الآبانيـة  
ــبس       ــكن واملل ــآا  يف الس ــوز الوق ــة وم ــد خل ــة بس ــالك اةداي مس
واملأكــل، اجلواب: نعــم خصـــوصــًا مع تعـدد وجــوه تأويل اايـة 
وان ةا ظـهآًا وبطفًا وحدًا ومطلعـًا، نعـم و ود لوـظ  انوســـهم(     

 ــهم، وفيه وجوه:بصــيغة مجـع القلة ومل تــآد ااية بلوظ نووس
ان لوظ  الفوو ( مل يآد يف القآنن اال مآتني، مآة يف قوله  االول: 

، واخــآ  (1 [ َوِ َىا النُِّفااوَِ ِزوِّجَااتْ ] تعــا 

                                                           

 .7سو ة التكويآ ( 1   



 44جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/  132

 

َربُّكِاامْ َمْنَلاامِ ِبَمااأ ِِاا  ِنِفوِسااكِمْ ِ ْن ]

يَن  أَن ِلألَوهاِب أِلحِيَن ََِّنهِه َك وا َق َتكِوِن

 انوـس( مائـة وثـالث ومخسـني     ، بيفمـا و د لوـظ   (1 [َغِفور ا
مآة، وهو كث   بالقيا  مع املآتني اليت و د فيهما لوظ  نوو (، 
كما انها تضمفت معفى الكثآة والتعدد، ومفه وصف اهل اجلفـة،  

 َ َيسَْمِعوَن حَِسيسََُأ َوِممْ ِِ  َمأ ] قـال تعـا    

، وجـا ت خطابـًا   (8 [اشَْتَُْت َمنِفسُِِْم وَأِلاِدونَ 
َلَقْد جَأَءِكْم َرسِاولل ِماْن ] قـال تعـا     للمسلمني،

، اال ان (3 [ َمنِفِسكِْم َنِزيزل َنَليِْه َمأ َنِناتُّمْ 
 يأول باجتاه القلة دون الكثآة.

ان مجع القلة يعين تقا ب نوو  املسلمني والتقائها ملى  الثان : 
 فعل اخل ات.

لصـالة  ان الثبـات ملـى االميـان مسـة املسـلمني بـادائهم ا       الثالث: 
 والصيام واقآا هم بالتوحيد.

 لقد ذكآت يف ااية ملتان لالنواق: -18

 ابتغا  مآضاة اهلل. االو :

 التثبيت من االنوس الثانية:

وبامتبا  الرتتيب بان موضوع مآضاته تعا  متقـدم ملـى التثبيـت،    
كما انه بذاته باب لتثبيت الفوو  ملى االميان، وفيه دموة جلعـل مـدا    

 مآضاته تعا ، ومفاطها ملى ا ادة القآبة.االممال ملى 
ــين      ـــا  يف بـ ـــد جـ ـــآنن، فـقــ ـــني يف القـ ـــًا( مــآتــ ـــد و د   تثبيتـ وقــ

َوَلْو َمنهأ َكَتبَْنأ َنَلْيُِمْ َمْن اْقِتِلوا ] اســـآائيل 
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َمنِفسَكِمْ َمْو اوِْرجِوا ِمْن ِدَيأِرِكمْ َمأ ََِعِلوِه 
ْو َمنه  يلل مِنُِْمْ َوَل ُِمْ ََِعلِوا مَأ ِ  ه َقِل

ِيوَنظِااوَن ِبااِه َلكَااأَن وَيْاار ا َلُِاامْ َوَمشَااده 

، فاالمآ باالنواق يف ســبيله تعا  يتضــمن الثبات ملى (1 [َترْبِيت أ
االميان وجعل الـفوس تعتـــاد العطــا  والبـذل يف ســـبيله سـبحانه، وفيـه        

ق قليل من املـال،  ختويف من املسلمني بان يفالـــوا مآاتب التثبيت بانوــا
وهذا كا أكآم به اهلل تعا  املسلمني بالقيا  مع األمم السالوة من اهل 

 امللل السماوية.
واالنواق يف سبيل اهلل مفاسبة لرتسيخ االميان يف الفوس ملا يغمآها من 
الآضــا والشــعو  بــالقآب مــن  محتــه تعــا  واإلطم فــان ا  مفزةــا يف 

فة يف صآح الصاحلات اليت حيتاجها االنسان ااخآة او انها وضعت ةا لب
 لتكون صآاطًا وطآيقًا معبدًا يسلكه ا  اجلفة.

ان الصدقات هوية اميانية ووثيقة يف سلم الد جات يـدونها املالئكـة   
والثبات ملى االميان يرتشح مفها تلقائيًا بوضله تعا ، وما من انسان اال 

نوسـه باالميـان وهـذا التثبـت      وحيتاج التثبت والثبات، التثبت من امـتال  
يرتجل يف اخلا ج بادا  العبادات، واالنواق يف سـبيله تعـا ، خصوصـامل    
وان االنواق ابتغا  مآضاته تعا  يتضمن الزكاة والصدقات الواجبة، اما 
الثبــات ملــى االميــان فهــو  ملكــة نوســية مســتدمية وفعــل وســلوك، ومفــه  

 االنواق يف سبيله تعا .
متحـان يف احليـاة الـدنيا، ان اهلل مـز وجـل مل يـرتك       ومن اايات اال

لالنسان اخليا  يف جعل االميـان مفحصـآًا بالشـعو  الفوسـ ، فالبـد مـن       
ممــل يعكــس االميــان ومفــه الوــآائض والعبــادات، اال تــآ  ان الصــالة 
تؤد  يف كل حال يف حال احلضآ والسـوآ، والصـحة واملـآ ، وهفـاك     

ة املطا دة يف املعآكة وهـ  مبـا ة   صالة تؤد  يف اقسى االحوال، كصال
من تكب  وتهليل من ن   كوع وسـجود، وصـالة الغآيـق واملوحـل يف     
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 الوحل والطني.
واالنواق يف سبيله تعـا  يـؤتى بـه بكـل حـال، ومـع االمكـان فهـو          

شاهد ملى االميان وطا د للشك واثآه السليب، وال امتبا  للـرتدد فيـه،   
دق أو ال؟ انوق هذا املـال او احبسـه خشـية    فاذا كان املسلم مرتددًا اتص

 العوز واحلاجة اليه.
فااية تآنيب باالنواق لبيـان مظـيم مفافعـه ملـى الفوـو  العطشـى       
واليت متتأل شوقًا ومشقًا ا  لقا  البا ي مز وجل، فان االنسان ككن ال 
يوا قــه االحتيــاج، وتــآاه حباجــة ا  التوجيــه والتشــجيع والومــد بفيــل   

، فجا  االمآ باالنواق يف ااية الكآمية لالمانة ملـى الثبـات ملـى    املكافاة
 االميان.

أي ان االنواق مقدمة للعبادات كما انه بذاته مبادة، لتتجلى مضامني 
التداخل يف فلسوة ادا  الوآائض وان بعضها يعضد بعضها ااخآ ويكون 

قة، طآيقـًا ومقدمـة لـه فـاذا أد  املســلم الصـالة يسـعى لكماةـا بالصــد       
واجبة كانت او مستحبة، واذا أد  الزكاة او تصدق صدقة مستحبة يآ  
من االولوية القطعية أدا  الصالة وه  ممـود الـدين، واذا دخـل شـهآ     
 مضان حيآص ملى مدم فوات فآيضة الصيام املوقوتة واملقيدة به كوما  

 زمان  الدائها.
 وذكآت يف ااية وجوه: 

ى التبعيض؟ قلت: معفاه ان من بذل قال الزخمشآي: فان قلت ما معف -1
ماله لوجه اهلل فقد ثبت بعض نوسه ومن بذل ماله و وحه معًا فهـو  

َوِتجَأِمِدوَن ِِا  ] الذي ثبت كلها واستشـهد بقولـه تعـا     

،  ومـال اليـه   (8( 1 [سَبِيِل َّللاهِ ِبَأْمَواِلكِْم َوَمنِفِسكِمْ 
 .(3 الآازي وقال: وهو كالم حسن وتوس  لطيف(
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ولكفه بعيد، واايـة الكآميـة امـاله تـدل ملـى املغـايآة والتعـدد وان          
األموال ن  االنوس، وامنا يلتقيان باجلهـاد، واملـآاد مـن اجلهـاد يف     
ااية هو تعآيض الفوس للشهادة خبو  نما  احلآوب والقتـال يف  

 سبيل اهلل.
ان انواق املـال واخآاجـه بالمـو  وبـدل مـيين ظـاهآ، حيتـاج ا           

ة من االميان حتمل الفوس ملى التصل  من املال ملـا هـو امظـم    د ج
وافضــل واحســن فــاذا جــا  االنوــاق بفيــة القآبــة ا  اهلل وطلــب       
مآضاته، فهو شـاهد مملـ  ملـى اختيـا  العـو  مـن مفـده تعـا          
والثـواب االخـآوي، لقـد جعـل اهلل مـز وجـل مفـد االنسـان ملكـة          

اليـه ويبـذل الوسـع مـن      امللكية وجعل االنسان يهو  التملك ومييل
اجله ولكن التملك ال يفحصآ باملال بل ان سجايا ومقيدة االنسـان  
ه  اليت حتدد نوع امللكية وكيويتها وموضومها، فمع االميان يـد ك  
االنســان حاجتــــه المـتالك الثـواب واحـآاز  ضـاه تعـا  فيشـرتي        
 االجآ بـأنلى االمثـان و تهـد يف بفـا  صـآح مـن الصـاحلات تكـون        

 صــيدًا لــه يف ااخــآة وتثبــت مفزلتــه يــوم احلشــآ وهــذا مــن وجــوه  
 التثبيت باالنواق.

املآاد من التثبيت انهم يفوقونها جازمني بـان اهلل ال يضـيع مملـهم،     -8
وال خييب  جا هم، النها مقآونة بالثواب والعقاب والفشو  خبالف 

ن بالثواب املفافق، فانه اذا انوق مّد ذلك االنواق ضائعًا، النه ال يؤم
 فهذا اجلزم هو املآاد بالتثبيت، قاله الزجاج، وهو حسن.

ان املفوق يتثبت يف امطا  الصدقة فيضعها يف أهل الصالح والعواف  -3
قالــه احلســن وجماهــد ومطــا ،  وقــال احلســن كــان الآجــل اذا هــم  

 .(1  بصدقة تثبت فاذا كان هلل امطى وان خالطه مسك (

أهم، وسالمة االختيا  يف موضع  وموضوع ااية امم وفيه مضامني
الصدقة تتجلى يف قيد   ابتغا  مآضات اهلل( فمن مصاديقه باالضافة ا  
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قصــد القآبــة ان يكــون يف االمطــا   ضــا وطامــة هلل مــز وجــل ومــدم    
 توظيف الصدقة يف املعصية واقرتاف الذنوب.

ــا     ــه تع ــآنن يف قول ــاز الق ــن امج َوَترْبِيت ااأ ِمااْن ] وم

 . [ َمْنِفِسُِمْ 
 تعدد وجوه توس ه. -1
 مدم استظها  وجه مفها ملى لو احلصآ والتقييد. -8

بقا  باب التأويل يف دالاللته ا  يوم القيامة، وفيه حـث للعلمـا      -3
ملــى التحقيــــق واالســــتفتاج واســــتفباط الــد و  مــن فلســوة       

 االنواق.

تبعــث اايــة الشــوق مفــد املســلمني لالطــالع والتــزود مــن املعآفــة  -4
 ة.االةي

 

 [ َكَمرَِل جَنهٍة ِبَرْبَوةٍ قوله تعا  ]
جا  هذا املثل القآنن  للمسلمني الذين خيآجون الزكاة والصـدقات  
ويفوقون امواةم قآبة ا  اهلل وطلبًا ملآضاته وسعيًا للفعيم الدائم، لبيان 
الكليات املعقولة ملى اجلزئيات احملسوسة، والرتنيب بـالثواب واالجـآ   

 ئياته.باحسا  بعض جز
وبعد ضآب القآنن ملثل مضـاموة االنوـاق يف سـبيله اهلل حببـة تتولـد      
مفها سبعمائة حبة، جا  مثل الذين يفوقـون امـواةم  يـا  ومـا فيـه مـن       
املبغوضية والقبح، ثم جـا  املثـل ااخـآ ملـن يفوـق اموالـه طلبـًا ملآضـاته         

ميـان وحصـآ   تعا ، اعفــى ان االنواق يف ســـبيل اهلل جا  بـه مثــالن كآ  
مثل الـذي يفوـق مـن اجـل الـدنيا بيفهمـا يف تضـييق ملواهيمـه للفوـآة مفـه           

 واجتفابه.
واملآاد من اجلفة هفا البستان واحلـائب ومـا فيـه مـن خنيـل واشـجا ،       
وهذا املثل كاف وحده لبيان مظيم الثواب الذي يفاله من يفوق يف سبيل 

يفوقـون امـواةم  يـا      اهلل سوا  بذاته أو باملقا نـة مـع الكـافآين الـذين    
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 وخسا تهم ةا باالضافة ا  ضيامهم وخسا تهم يف ااخآة .
ومــع كوايــة املثــل يف بيــان مظــيم فضــله تعــا  ملــى املــؤمفني الــذين 
يفوقــون امواةم يف ســبيل اهلل ولكفه سبحانه اضاف قيدًا تشآيويًا وهـو  

 معان:ان اجلفــة بآبوة( مالية مآتوعــة، وهذا العلو له ثالث 
 العلو احلس  الواقع  التسفيم  او التد   . األول: 
العلو املعفوي لالخبا  من املفزلة العظيمة ملن يفوق اموالـه يف   الثان : 

ســبيل اهلل خصوصــًا وان اايــة مثــل قآننــ  لتقآيــب حســن اجلــزا    
 االخآوي.

وتشمل ااية املعفيني معـًا لعظـيم فضـله تعـا ، وهـذا القيـد مفـوان         
موة وزيادة الآي ع وانه يف مأمن من اةوام والدواب وما تسببه املضا

 من الضآ .
املآاد مـن الآبـــوة هـ  جممـــوع اجلفـة والبســـتان اعفـى ان         الثالث: 

ا ضــــه كلــها ماليــــة بلحــاظ اال   الباقيــة احمليطــة بــه، للمـــائز        
والتشآيف ويكون الشجآ فيها ازكى، والآبـوة اذا كانـت فيهـا جفـة     

لى سعتها وكربها ووجـود انها هـا معهـا، وذكـآ فيـه اشـكال       تدل م
وهو ان اال   اذا كانت مآتوعة كانت فوق املا  وال يصل اليها ما  
الفهــآ، والتضــآبها الآيــاح واللقــاح بعكــس مــا اذا كانــت يف وهــدة  
ومفصوض من اال  ، لذا قال االمام الآازي   بل املآاد مفه كون 

نزل املطآ مليـه انـتوخ و بـا ومنـا، فـان      اال   طيفًا حآًا، حبيث اذا 
اال   متى كانت ملى هذه الصوة يكثآ  يعها، وتكمـل االشـجا    

َوَتااَرل األَْرضَ َمأِمااَدة  ] فيهــا، واســتدل بقولــه تعــا  

أَء اْمتَزهْت  َََِّىا َمنَزْلنَأ َنَليَُْأ اْلَم

 .(8( 1 [َوَرَبتْ 
يـة واذا كانـت   ولكن ااية حتمل ملى ظاهآهـا، وفيـه دالالت مقائد  
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خالف املعتاد وانها لو كانت يف مفصوض مـن اال   افضـل يف الآيـع،    
فالآبوة اذن امجاز اضايف وان منو اشجا ها وكثآة  يعها تتصل بوضـله  
تعا ، وهو الـذي يتعاهـد جفـة املـؤمن، وتكـون يف مآتوـع مـن اال          
افضل مفه يف ن ه، اعفى ان االنسان حيآص ملـى اختيـا  احسـن بقـاع     
اال   ملفاســـبة الز امــة وحســــن الفــات  بيفمــا جفــــة املــؤمن تكــون يف  
مآتوع فتأت  بالثمــا ، وان الســق  يكون باملطآ الكث  لذا جا  يف اايـة  

 .[ َمَقأَبَُأ َواِبلل ] 
ــل ومل      ــا الواب ــآأ مليه ـــودة ويط ـــفة موج ــ  ان اجلـ ـــة وه ــا نكتـ وفيه

ــة ومن     ـــجا  اجلف ــة اشـ ــن ز ام ــة م ــدث ااي ــاال     تتح ــة ب ــا والعفاي وه
حَبهااٍة َمْنبََتااْت سَاابَْع ]وخدمتــــها، وهــــو كقــــوله تعــــا  

فاضافت ااية االنبــات ا  احلـبة ذاتها، كا يــدل ملـى  ( 1  [ سََنأِبلَ 
ان العــبد اجآد ان يفوــق يف ســـبيله تعا  فان الثـــواب يتضامف وقـد  

َوجََعْلَنأ اْبَن ] ــولــه تعــا  و د ذكآ لوظ  بوة( مآة ثانيــة يف ق

َوٍة امَ  ى َرْب أ ِ َل ة  َوآَوْيَنأِمَم ْرَيمَ َوِممهِه آَي

، واملـــآاد اال   املآتـوعـــة، وقـد    (8 [َىاتِ َقَراٍر َوَمِعاينٍ 
 و دت فيهــا اقــوال:

 انها إيليا ا   بيت املقد . -1
 كرب اال   . -8

 من كعب.اقآب اال   ا  السما  بثمانية مشآ مياًل،  -3

 دمشق ونوطتها. -4

 فلسطني والآملة. -5

 مصآ. -6

فااية الكآمية ال تدل ملى جفة صغ ة بل جفـة كـب ة واسـعة جتـآي     

                                                           

 .51سو ة املؤمفون ( 1   
 .861سو ة البقآة ( 8   
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فيها االنها  أو يفزل مليها املطآ الغزيآ وكث  مـن االشـجا  تكـون ملـى     
اجلبال ويف املفاطق املآتوعة وتفمو ملى ما  االمطا  وتكون مثا ها كـث ة  

بوة( نيةامجازية لوظية ومقلية ومآفية، وبيان لعظيم ولذيذة، فالقيد  بآ
فضله تعا ، وا ادة معفى الآبوة يتعلق باحلياة الدنيا يف هذه ااية وجم   
املثــل فيمــا خيــص االنوــاق ابتغــا  مآضــاته تعــا  مــع املعــان  واملضــامني 

 السامية ةا يف ااخآة.
ــا ال     ــوة هف ــد الآب ــوف مف ــة الوق ــذه ااي ــاز يف ه ــتفتاج ومــن االمج س

ــ       ــا  اال اض ــع  الحي ــن مضــمونها والس ــاع م ــرب واالنتو ــد و  والع ال
املآتوعة، ومع ان ااية اخربت بفزول املطآ لتعاهد منو االشـجا  ونضـ    
الثما  فانها دموة الحيا  اال اض  املآتوعة وفيها بشا ة من صعود املا  

ا الزمـان  باالة والقوة والدفع ا  اال اض  املآتوعة كما هو ككن يف هذ
 واصبح جز  من العآف الز ام  العام.

ويف ذكآالآبوة واال تواع نكتة وه  مدم وصول يد العبث والتلـف  
والتعدي مليها، ومن مواهيم الآبوة احلث ملى حجز البستان وحياطته 
ــذنوب        ــال ال ــدم ابط ــا ة ا  م ــه اش ــث ولعل ــن العب ــأمن م ــه يف م وجعل

ـــب اث   ـــي ة حتتسـ ــا، فالسـ ــي ات مليه ــزان    والس ــ  مي ـــة فه ــا اجلفـ ــها، ام ل
االممال، فتأت  اجلفة مع منوها ومثا ها سليمة حمووظة، اما السـي ة فهـ    

 ملى احد  حاالت:
َوَمااْن جَااأَء ] باقيــة ملــى حاةــا لقولــه تعــا      االو : 

 .(1 [ِبألسهيَِّئِة َِالَ ِيجَْزل ِ  ه ِمرَْلَُأ
َوالهِذيَن ] عـا   يأت  مليها االستغوا  فيمحوهـا قـال ت   الثانية: 

َُِمْ  وا َمْنِفس َة  َمْو  ََلِم وا َِأحِش ِ َىا ََِعِل
َْتْغَفِروا لِِذِنوِبُِمْ َومَْن  َىكَِروا َّللاهَ َِأس
ى  رُّوا َنَل مْ ِيِص لذُِّنوَب ِ  ه َّللاهِ َوَل ِر ا َيْغِف
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 .(1 [ َمأ ََِعِلوا َوِممْ َيْعَلِمونَ 
ل اهلل سبب للمغوآة والعوو من ان الصدقة واالنواق يف سبي الثالثة: 

ِ ْن ِتْقِرِضااوا َّللاهَ َقْرض ااأ حَسَاان أ ] الســي ات

َكِورل  ِمْ َوَّللاهِ ش ِمْ َوَيْغفِْر َلك ِيضَأِنْفِه َلك

 .(8 [ حَِليمل 
ويف ااية حمل البحث توس  وتوكيـد ةـا، فمـن كـان مفـده جفـة يف        

االشـجا  يف    بوة اليشكو اجلـوع والواقـة والعـوز، ومـن الآبـوة ز امـة      
املفاطق اجلبلية اليت تفمو ملى الديم، وه  يف مثآها اجود من اليت تز ع 

 يف املفصوضة.
فاايــة بشــــا ة االمــــن والســـكيفة يــوم العطــش االكــرب واخبــا  مــن 
ادخا  كآيم ليوم احلساب باالنواق وانه مـن افضـل السـبل للفجـاة يـوم      

 القيامة.
م حصول التعـدي والتجـاوز   ان وصف اجلفة يف  بوة اخبا  من مد

ملى ثواب املفوق فلـيس مـن سـآقة او مبـث للـدواب، ومـن خصـائص        
البستان يف الدنيا ان حيآص اهله ملى مدم وصول االيدي اليه ويقومون 
بتحويطه، لذا يسمى باحلائب ويضعون العيون وتتصل احلآاسة مليه لياًل 

املقام فه  اخبا  من  ونها ًا وخيشون حتى من اجلا  احيانًا، اما الآبوة يف
احلآز واحلوظ االة ، واذا كان من ميآ البستان حيق له ان يأكل مفه مـا  
يتزود به من ن  ان يفقل ويأخذ معه، فهـذه اجلفـة يف  بـوة ومفـأ  مـن      
املا ين النها ثواب لالنواق، ومـن نـواميس الثـواب ال يـفقص وال يأخـذ      

 احد شي ًا.
 

 [ َمَقأَبَُأ َواِبلل قوله تعا  ] 
من افآاد واقسام هذا املثل القآننـ  ان اجلفـة والبسـتان يفـزل مليهـا      

                                                           

 .135سو ة ال ممآان ( 8   
 .17سو ة التغابن ( 1   
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املطآ الغزيآ الذي يدل ملى التعاهـد االةـ  للصـدقات ومـدم الصـا       
ثوابها بكتابتها وتدوين الوعل الصـاو، فـالثواب متصـل ومسـتمآ، وال     

هـو  خيتلف اثفــان بان نــزول املطــآ يســامد يف استدامة حياة االشجا  و
ــدنيا      ــا يف ال ــدقات ونوعه ـــواب الص ــا  ثـ ـــو وبق ـــوان الفمـ ـــام مفــ يف املقـ

 وااخآة.
ويعترب من مصــاديق الغفــى والثـآوة يف الـدنيا وااخـآة، فمـن كـان       
مفده بســتان مامآ يف مآتوع مـن اال   فانـه ال خيشـى الوقـآ واجلـوع،      

ث ة يف فكذا من يتصـدق ويفوـق اموالـه يف سـبيل اهلل، وتـآ  شـواهد كـ       
التأ يخ االسالم  والواقع الذي حييب بك، ان مـن يفوـق بعـض اموالـه     
قآبة ا  اهلل فان الآزق الكآيم يأتيـه مـن حيـث حيتسـب ومـن حيـث ال       

 حيتسب.
وتبني ااية الوضل االة  العظيم والآزق الكآيم املستمآ واملستديم 

املسـلم تتــو   ملـن يفوــق يف ســـبيله تعــا ، فحاملـا ختـــآج الفوقـة مــن يـد        
املالئكة إمناها وجتعلها تآبو وتزداد، ويف هذه ااية بيـان لعظـيم الثـواب    
وبصو ة اكثــآ واكــرب من احلبــة اليت انبتت ســبع سـفابل يف كـل سـفبلة     

َمرَااِل الهااِذيَن ِينِفِقااوَن ] مائــة حبــة، قــال تعــا     

َِل حَبهٍة َمْنبَ  َبِيِل َّللاهِ َكَمر ِِ  س َواَلُِمْ  ْت َمْم َت
ْت سَبَْع سََنأِبَل  سَبَْع سََنأِبَل َكَمرَِل حَبهٍة َمْنبََت
ْن  أِنِف ِلَم ِة حَبهٍة َوَّللاهِ ِيَض ِْنبَِلٍة ِمأَئ لِّ س ِِ  ِك

 .(1 [َيشَأِء َوَّللاهِ َواِسعل َنِليمل 
وهاهفا يتجلــى الثواب جبفة وخنيـل واشـجا ، ولعلـه مـن املضـاموة      

ــة مــن  الــيت ومــد اهلل مــز وجــل مليهــا   ــة امــاله واذا كانــت اجلف يف ااي
املضاموة، فماذا يعين نزول الوابل واملطآ الغزيآ هل هـو مـن املضـاموة    
ايضامل ام انـه أمـآ اكـرب مـن املضـاموة، الظـاهآ انـه اكـرب وهـو مـن فضـله            
ومكفون خزائفـه خصوصـامل وان املضـاموة تتعلـق باحلبـة وزيـادة السـفبل        
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 وم ات احلب.
يان لكل شـئ، فـأين الـدليل ملـى مثـل هـذا       فان قلت: ان القآنن تب

 الثواب من مكفون خزائفه تعا .
ــامل        ــتح باب ــا تو ــدليل، فانه ــاديق ال ــن مص ــها م ــة نوس ــذه ااي ــت: ه قل
للد اسات من مظيم االجآ والثواب وه  مفاسـبة للرتنيـب باالنوـاق،    
فمتــى مــا اد ك االنســان بالصــو ة احملسوســة مايفالــه مــن خــ  الفشــأتني 

ه  عله من او  االمو  اليت يوكآ بها ويباد  اليهـا ويبحـث   باالنواق فان
من احسن مواضع االنواق وحيآص ملى اخآاج احلقوق الشآمية ومدم 
حبس الزكاة النه يد ك ان الوائدة اليت  فيها اكرب كا خيآج مفه وامظـم  

 كا يفاله الوق  بتلك املسامدة الكآمية.
 مفها:والتمثيل باجلفة له دالالت واشا ات 

انه ذكآ كآيم ومثال مبا ك، وهذا االسم مزيز ملى كل مؤمن، ومن  -1
اايات ان اجلفة ناية كل مسلم بل كـل ماقـل، فجـا ت هـذه اايـة      

 للرتنيب باالنواق واحلث مليه.
 يبعث املثال  ائحة طيبة ويضو  هي ة وصو ة مجيلة ملى االنواق. -8

ــعادة ونبطــ     -3 ــا  يف س ــبيله تع ــق يف س ــة املفو ــل ااي ــوم  جتع ــو يق ة وه
باالنواق، ويبقى يتذوق طعم االنواق النه ال يفظآ ا  املال وخآوجه 
من يده ومآاده اان  ودفع حاجة الوقـ ، بـل انـه يفظـآ ا  االفـاق      
الآحبة واحلدائق الغفا  اليت يسببها االنواق، ومدم زوال اثـا  هـذا   

 االنواق وان  قام الوق  ببذله يف سامته لقضا  حوائجه.

اع اجلفة واملطآ الغزيآ يبعث يف الفوس الشوق لتحصيل الثواب، اجتم -4
وهذا من مصاديق املعآفة االةية الفظآية، اليت ال تد ك اال بالعقـل  
الفظآي، ليتجلى يف اخلا ج بالعقل العمل ، وهو ان املد ك كا يفبغ  
ان يعمل، فيجتهد املسلم يف سبل االنوـاق يف سـبيله تعـا ، واملـآاد     

 من املثل ملى وجوه حمتملة مفها:الواقع  

ــل هــو االجــآ والثــواب، والفمــا      (1 ـــة، والواب ـــ  الفوقـ ــة هـ ان اجلف
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والربكة  املتصلة معها من مفـده تعـا ، فـاملطآ مسـتمآ يف الغالـب      
ملـــى االشـــجا  والبســـاتني وهـــو مفـــوان دوام اســـتمآا  الفمـــا  

 والزيادة.
ثل جفة، فاملؤمن اجلفة ه  املؤمن نوسه، الن ااية تقول مثلهم كم (8

بفوسه جفة وتآمة و وضـة مـن الصـاحلات وحيفمـا يفوـق املـال يف       
سبيله تعا  يكون كـاملطآ الفـازل مليـه فيغسـله مـن د ن الـذنوب       

 واخلطايا.

 ان الآبوة ه  االميان وما له من مواهيم العز واالمن. (3

جا ت ااية بصيغة اجلمع فكـل مـؤمن يفوـق يف سـبيل اهلل يكـون       (4
وهــم جمــتمعني انــوا  مضــي ة تبعــث البهجــة يف       مضــدامل الخيــه، 

الفوو ، فمن يفوق يف سبيل اهلل يدخل السآو  يف نوس كـل مـن   
 يآاه فق ًا كان او نفيًا، مسلمامل او ن  مسلم.

ــت وضــعامل     (5 ــان واملومظــة وان كان ــال تضــآب للعــربة والبي ان االمث
امجاليامل، وليس كما يقال بانها تضآب والتقا  لقد ا اد اهلل مز 
وجل باملثل اظهـا  حـال املفوـق اـا  عـل الـفوس متيـل اليـه، ولـه          

 دالالت دقيقة واشا ات بليغة.

ان املال الذي خيآج نوقة هو الـذي يكـون كاجلفـة بآبـوة ويصـيبها       (6
 الثواب واالجآ.

اجلفة نوس املفوق، اذ ان قصد القآبة وابتغا  مآضاته تعا   عـل   (7
 ظلمانية.السعادة تغمآها وتتصلص من الغشاوات ال

اجلفة مفوان الربكة يف مال املفوـق نوسـه، فاايـة مل تفظـآ ا  املـال       (2
اخلا ج فحسب، بل تتعلق بالباق  وبـذات املسـلم املفوـق فحيفمـا     
يفوق من ماله، فان اهلل مز وجل يبا ك فيما مفده ويآزقـه القـد ة   
ملى العمل، امل تآ ان الصدقة الواجبة تسمى زكـاة وهـ  مبـا ة    

ال بال مو  مادي حمسو  كما  آي يف املعامالت من اخآاج م
كالبيع واال ا  فسـميت زكـاة ملـا فيهـا مـن الربكـة واخلـ  وتكـاثآ         
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 االموال.

وال تعا   بني هذه الوجوه، وهذا من امجاز القـآنن، فوـ  املثـل    
اجلميل واملفاسبة الكآمية تتغشى االفاضات املوضوع واحلكم، وهذا شأن 

اال   فيغمآها ويصيب االشجا  فيسقيها ويغسل  الوابل فانه يأت  ملى
االو اق ويزيح مفها الغبـا  وتبـدو بصـو ة بهيـة جتـذب الفوـو  وتسـآ        
اخلواطآ، كذا الصدقة وما يتعقبها من االجآ والثواب والويض ووجـوه  

 املضاموة.
واملثل الكآيم داللة ملى نزول الربكات بسبب الصدقة، لذا و د يف 

ـــآوا اهلل يف الصـــدقة( فهــ  مــون ملــى نــزول   اخلــرب:  اذا املقــتم ف تاجـ
 الربكة.

 

 [ َِآَتْت ِمِكَلَُأ ِضْعَفيْنِ قوله تعا  ] 
هذا الشطآ من ااية اشآاقة قآننية تسامد يف بيان مواهيم اجلفة اليت 
يفزل مليها املطآ الغزيآ ولكن ملى لو االمجال حبيث ال يتعـا   مـع   

با كـة فهـو جـامع مـانع، جـامع      محلها ملى مـــدة وجـــوه ومصـاديق م   
لوجــوه احلســـن، ومانـــع كـا يـأت  بـالآأي، وحيفمـا يفـزل املطـآ يـزداد          

 الآبح.
 وفيه امجاز مآكب: -بكسآ الضاد –وقد و د لوظ الضعف 

انه جا  باللغات الثالث، املوآدة، والتثفية واجلمع ، مـع ان   األول: 
اجلمع كما يف قوله تعـا   لوظ املوــآد يتضــمن احيانًا معفى التثفية و

، فالزم الضعف (1  [ ِمْوَلِئكَ َلُِْم جََزاِء الضِّْعفِ ] 
 صيغة املوآد بامتبا  ان املصاد  ال تأت  بالتثفية او اجلمع.

و د الضعف بلغة املوآد والتثفيـة يف الومـد والوميـد، فمـن      الثان : 
 َِِأْوَلِئكَ َلُِْم جََزاِء الضِّاْعفِ ] االول قولـه تعـا    
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، (1 [ِبَمأ َنِمِلوا َوِمْم ِِ  اْلِغِرَِأتِ آِمِنونَ 
ويف التثفية اايــة حمـل البحث، اما الثان  وهو الوميد فمفه يف املوآد 

َقأَلاْت ِموْاَراِمْم ألِو َِماْم َربهَناأ ] قوله تعا  

ْن  ْعف أ ِم َذاب أ ِض َِآِتُِمْ َن لُّوَنأ  ِم َِء َمَض َم
ِضااْعفل َوَلِكااْن  َ النهااأِر َقااأَل ِلكِاالٍّ 

 .(8 [َتْعَلِمونَ 
امــا لغــة اجلمــع فه  خاصــة بالومـد اوالبشا ة القآننية قال تعـا   

َمااْن َىا الهااِذي ِيْقااِرضِ َّللاهَ َقْرض ااأ حَسَاان أ ] 

يَرة  َوَّللاهِ َيقْبِضِ  ِه َمضَْعأِ أ َكِر َِيِضَأِنَفِه َل

كـا يـــدل ملـى مظيـــم     ، (3  [َوَيبْسِِط َوِ َليْاِه ِتْرجَِعاونَ 
واحســـانه ملى احملسفني واملؤمفني الذين ميتثلون لألمآ االة  باالنواق يف 

 سبيله تعا .
ويقال اضعف الشئ وضعوه وضاموه: زاد ملى اصل الشئ وجعله 
مثليه، والضعف واملضاموة يف ااية متعلقة باالكل ولـيس بـذات اجلفـة،    

وكمية الثمآ واحلاصـل مـن اجلفـة، فـاذا كـان       فااية جا ت ملعآفة مقدا 
املتعا ف مثاًل ان يكـون الفـات  مثـا  البسـتان الـيت مثلـها الـف طـن مـن          
الواكهة والتمو ، فان هذه اجلفة يكون مثآهـا اقـدا  الوـ  طـن، فكيـف      

 يكون خالف املتعا ف، حتتمل  وجوه:
 النها يف  بوة. -1
 لكثآة الوابل واملطآ . -8

 ص.ما متتاز به من خصائ -3

 بوضله تعا . -4

 جمآد مثل وان مل يكن له شبه يف الواقع. -5
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 ان الضعف جا  بسبب املطآ الغزيآ -6

اما بالفسبة للوجه الآابع ففعم بوضله تعا ، ولكن البد من مفاقشـة  
 املسألة وفق العقل الفظآي وان املد ك كا يفبغ  ان يعلم.

ن البيان، اما الوجه اخلامس فهو بعيد وخالف لغة القآنن وما فيها م
وكونها يف  بوة ال يدل ملى سبب املضاموة، الن األكل  بقد ه من ن  
مضاموة متعلق باجلفة املقيدة يف موضعها بوجودها يف  بوة، وكذا بالفسبة 
لكثآة الوابل فانه ال يسبب املضاموة بلحاظ العطش وقلة املا  يف مقابـل  

 الوابل واملطآ الغزيآ.

ليصآج املطآ الغزيآ الـذي يفـزل وقـت    وذكآ مضاموة األكل والتمآ 
تساقب االزها  ومافيه الضآ ، بل يكون يف الوقت املفاسب لزيادة الفمو 

 والتمآ وزيادة احلاصل.
 وجا  وصف الثمآ باألكل يف ااية، وله دالالت خاصة مفها:

أي ان  -بوتح الكاف  –األكل: الطعمة، يقال: ما هم اال أملكمللة  أ   -1
 أ  واحد، فااية تدل ملى الطعمة وه  ما مددهم قليل يشبعهم 

 يؤكل من مثا  اجلفة.
ــيم    -8 ــيم األكـــل يف الـــدنيا، أي مظـ ــه لعظـ ــال انـ األكـــل: الـــآزق، يقـ

، فااية خترب من الثمآ الكث  واسباب الآزق الكآيم بهذه (1 الآزق(
اجلفة والبستان، وان صاحبها يفتوع مفها، يقال فالن ذو أكل اذا كان 

 . ذا حظ من الدنيا

ــتانك      -3 ــال: اكــل بس ــل والشــجآ،  يق األكــل: الثمــآ، وهــو مثــآ الفص
َوِِ  األَْرِض ِقلَاعل ِمَتجَاأِوَراتل ، قال تعا  ] (8 دائم(

يلل قِْنَوانل  َوجَنهأتل مِْن َمْننَأبٍ َوَزْرعل َوَنِخ
ٍِد َوِنَفضِِّل  أٍء َواح َْقى ِبَم ِْر قِْنَوانٍ ِيس َوَغي

                                                           

 .11/81لسان العآب ( 1   
 .11/88لسان العآب ( 8   
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، فاملآاد من االكل هفا  (1 [ ِكلِ َبْعضََُأ َنَلى َبْعٍض ِِ  األِْ 
الثمآ واالشجا  اليت يآد ذكآها وه  اشجا  مثمآة وليست اشجا  

 زيفة ولوها، فان الربكة يف التمآ، واالكل اهم وجوه الفوع.

وااية حـث ملـى االجتهـاد يف زيـادة انتـاج البسـاتني وكثـآة  الثمـآ         
ــق  بـالغمآ او بالوسـائل   والآيع ســوا  بالسماد والعفاية بالرتبة او بالس

واالســباب احلديـثـــة، وه  من اايــات اليت تفوــ  شـبح اجملامـة  مـن     
اهل اال    حـمة مفـه تعـا ، فاايـة ختـرب مـن مكـان مضـاموة انتـاج         
الثما  واالشــجا  ملى لــو متصامد، واملضــاموة الوا دة يف ااية فيها 

 وجوه:

 الثما . الزيادة يف الكم واملقدا  ومدد -1
 الزيادة يف حجم الثمآة والواحدة من الواكهة. -8

املضاموة يف مدد االشجا  وتكاثآها مع كثآة االمطـا  ووضـعها يف    -3
  بوة.

التعدد الزمان  أي انها تفت  يف السفة مآتني بدل املآة الواحدة كما يف  -4
ِتْمِت  ِمِكَلَُاأ ِكاله حِاينٍ ِباَّْىنِ ] قوله تعـا   

 ستة أشهآ، او املضاموة املومسية. أي كل (8 [ َربَُِّأ

املضاموة يف الفوع والكيف وحتسني اإلنتاج، فااية وان جا ت مـثاًل   -5
كآميًا اال ان وجـود مثلـها يف الـدنيا هـو احـد مواهيمهـا وبـذا يفتوـع         
املسلم من ملوم القـآنن يف الـدنيا وااخـآة، فهـ  مـون ملـى امـو         

تثما ها لفيل الد جات الدنيا وحافز كآيم ملى العمل واإلبداع واس
العلى يف ااخـآة، كمـا تؤكـد هـذه اايـات ملـى مامليـة القـآنن وان         

 محة للعاملني، ملا يف القـآنن   صلى اهلل مليه ونله وسلم سالة حممد 
من الدموة ا  اإلبداع وانتواع اإلنسانية مامة من مضامني اايات، 

آ الـيت  وه  حجــة يف امجاز القآنن وفـق ملـوم واكتشـافات العصـ    
                                                           

 .4سو ة الآمد ( 3   
 .4سو ة الآمد ( 1   
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تأت  مطابقة له، واألو  استباقها باستظها  مواضيعها من القـآنن،  
وكأن نياته دمـــوة للوصـــول ا  هـذه اإلكتشـــافات واخبـا  مقـدم       

 زمانًا مفها.

الضعف مفوان جامع للزيادة له حد ادنى، وليس له حد املى، وهو  -6
 ملى وجوه:

ضـعف الشـ      زيادة مثـل الثمـآ ومـا كـان معهـودًا بامتبـا        األول:
مثليه، فمـا يكـون  يعـًا يف سـفتني يـأت  يف سـفة واحـدة، واجلفـة مل         

 تضآب مثاًل باملقا نة معها.

وقال مطا : محلت يف سـفة مـن الآيـع مـا حيمـل ن هـا يف سـفتني،        
وقال األصم: ضعف ما يكون يف ن ها، اال ان يآاد مفه البيان، اذ 

دســية السامية فهذه اجلفة ان املثل القآنن  يتصف بالدقة واملعان  الق
ليس ةـا  شـبيه ألن موضـومها اإلنوـاق يف سـبيل اهلل  فاكلـها ذاتـه        
يتضامف ويزداد بسبب اإلنواق، كما لو كان اإلميان يف القلب هو 
اجلفــة، وو د يف خــرب احلــديث القدســ :  يــا مبــدي اجعــل قلبــك   

 بستان (.
لصادق مليه اإلنواق يضامف الثمآ والثواب، ومن اامام ا الثان :

السالم: "معفاه يتضامف أجآ من أنوق ماله ابتغا  مآضاة اهلل"، وهو 
معفى مآفانييـدل ملـى موضـومية األجـآ والثـواب يف مـامل الـآبح        
واخلسا ة الدنيا وتكون الدنيا مآنة لآلخآة وبشا ة ملـا أمـد اهلل مـز    

 وجل للمؤمن فيها من الفعم.
ل، وله مصاديق واقعية يف سآمة الفما  وتقآيب أوان احلاص الثالث:

ــة       ــامل الز ام ــا  يف م ــن اال تق ــان م ــذا الزم ــل يف ه ــا حص ــدنيا مل ال
 واألمسدة واالستفسا .

ز امة احملاصيل الصيوية يف الشـتا ، واحملاصـيل الشـتوية يف     الآابع:
 الصيف، وتهي ة أسباب مفاخية بوضله تعا .
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وظهـا مـن   تعاهد املز ومات بعفاية إةية وأسباب مادية حل اخلامس:
 اافات واألمآا  و دا ة اجلو الضا ة بها.

 

 [. ََِّْن َلمْ ِيِصبَُْأ َواِبلل َِلَلٌّ قوله تعا  ] 
توكد ااية نزول املطآ ملى اجلفة يف كل االحوال وهـذا اهـم وجـوه    
ومضامني االمجاز يف ااية الكآمية فالبد من اتصال فضله تعا ، فاالية 

الفعم من مفـده تعـا  فـان مل يفـزل املطـآ       تتضمن الومد الكآيم بتعاهد
الغزيآ الوابل فان السما  ال تفقطـع مـن اهـل االميـان املـفوقني يف سـبيله       
تعا  بل تستمآ يف بآكاتها فيأت  املطآ اللني واملتقطع وهذا املطآ ال يعين 
الفقص بل اتصال العطا  واخل  لقد يكون املطآ نافعًا اكثآ يف حال كونه 

 . ليفًا طآيًا
فقد يتباد  ا  الذهن ان ااية خترب من كثآة احلاصـل وقلتـه بلحـاظ    
املطآ ونزا ته او قلته وانه مفدما يكون طاًل فهو يعين نقص الثمآ وقلته 
ولكن ااية ال تدل ملى هذا املعفى وهو من الشبهة البدويـة الـيت تـزول    

كان املطـآ   بادنى تأمل وتوك ، فااية ال تتعآ  ملقدا  الثمآ، حبيث اذا
كث ًا كان الفات  مثله، وكذا العكس أي اذا كان املطآ قلياًل فـان الفـات    

 مثله.
ــات ، وقــد تكــون حاجــة     اجلــواب: ال مالزمــة بــني مقــدا املطآ والف
البستان للما  القليل وليس الكث ، وقد يسبب ةا كث  اذ  وضآ ًا، لذا 

ل املطآ اقدا  احلاجة وما فمن االمجاز يف ااية الكآمية انها خترب من نزو
 يؤدي ا  الفوع العظيم.

فتصرب ااية بان املطآ يفزل حسـب حاجـة الشـجآ والثمـآ واـا يفوـع       
ويكثآ من احلاصل واملدا  ملى احلاصل وليس ملى املطآ وكميته، فلذا 
مل تتعآ  ااية ا  تغ  مقدا الفات  والضعوني بل الصآ املائز بكمية 

والتدبآ يف معفى ااية وبلحاظ مظيم فضله واحسـانه  املطآ، ومع التأمل 
تعا  تتجلى لك مواهيم الآمحة االةية واستدامة الـفعم ملـى احملسـفني    
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 بتغ  كمية املطآ.
وملى القول بان املآاد مـن املطـآ هـو الثـواب فـان اايـة تـدل ملـى         
اســتمآا ه وان تبايفــت د جتــه وقــد يتعلــق هــذا التبــاين باالفعــال الــيت  

االنواق وادا  العبـد للوـآائض ومواظبتـه ملـى الصـدقة سـوا         تصاحب
 الواجبة مفها او املستحبة.

وتؤكد ااية استمآا  وبقا  املفافع اليت يأت  بها قطآ السما  مطلقًا، 
قلياًل كان او كث ًا، نزيآًا او ليفًا من بعث احلياة يف الرتبة ونسل االو اق 

ن بعـض االمـآا  واافـات    وازاحة الغبـا  مفهـا وختلـص االشـجا  مـ     
 ومسامدة الثما  ملى الفضوج األمت.

وهذا الشطآ من ااية حـث ملـى االنوـاق يف سـبيله تعـا  واخـآاج       
االمـوال للصــدقة بــل هـو دمــوة لالنوــاق ملــا فيـه مــن بعــث للطمأنيفــة يف    
الفوو  ملى اتصال فضله تعا  واجلزا  احلسن ملى االنواق، ومقـدا   

ن يف الثـواب، والتمـام يف االجـآ وهمـا امـآان ال      املطآ يدو  مدا  احلسـ 
يفحصــآ حتققهمــا بفــزول املطــآ الغزيــآ، لــذا اخــربت اايــة مــن التعــدد    
والتفوع، نعم جعلت االولوية والفوع االمم للمطآ الغزيآ بلحاظ التقديم 

 وجعل الوابل هو االصل.
 والبد من اسباب تتعلق باالنتواع االمثل مفه فجا  ذكآ املطآ وكميته

لإلخبا  بان دوام الآزق والعافية مفه تعا  ابتدا  واستدامة، وتفو  ااية 
العوز واجلوع والوقآ من الـذين يبـذلون االمـوال طلبـًا ملآضـاته تعـا ،       
واسم اجلفة مل يأت اوهومـه اللغـوي فحسـب بـل جـا  للتـذك  بثـواب        
 ااخآة وان االجآ العظيم لالنوـاق يتغشـى الفشـأتني، ويقتطـف صـاحبه     

مثا ه يف كل نن ومكان كما يعود  بح البستان ا  صـاحبه وان مل يكـن   
قد  نه او نآ  فيه شجآة بيده، والن مفافع اجلفة واألشجا  ال تفحصآ 
بالثما  ومومسها، بل تشمل االو اق واالنصان والسيقان وتسـاهم يف  

 تظليل الفباتات الوصلية ومتفع من ا آاف الرتبة.
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 [   ِبَمأ َتْعَمِلوَن َبِصيرل َوَّللاهِ قوله تعا  ] 
خامتة ااية سآ من اسآا  القآنن وكفز من كفوز السـما  يف األ    
سوا  بذاتها او موضومها او بلحاظ مضمون ااية، وهذه ه  اخلامسـة  
واالخ ة من سو ة البقآة الـيت و دت فيهـا هـذا اخلامتـة وفيهـا دالالت      

 مقائدية:
ا ة واالنـذا ، البشـا ة للمـؤمفني    انها مفـــوان جامـــع لصـيإل البشـ     -1

الـذين يعملــــون الصـــاحلات ويعطـون الزكـاة، وانـذا  الكــافآين       
ـــا    ـــة وال خيــآجــونهـــ ـــوق الشــآميـــ ـــون احلقـــ ــذين ميســـكـــ والــ

 ملستحقيها.

ان اهلل مز وجـل مـامل بافعـال العبـاد، ومجيـع االشــيا  حاضـآة         -8
 مفده.

اق يف سـبيله، وهـذا االخبـا     يف ااية اخبا  من ملمه تعا  باالنوـ  -3
 باب للحث ملى الصالح والتقو .

جــا ت اايــة بلغـــة اخلطاب وهـ  حتتمـل امـآين، امـا ان تكـون       -4
جلميـــع الفـا  فتكــــون مآكبـــة مـن البشـــا ة واالنـذا ، او انهـا        
خاصة باملسلمني وحيف ذ ايضًا تكون مآكبة حبسب موضوع ااية، 

ملآضـاتــه تعـا ، فتكـون بشـــا ة ملـن حـآص      وهو االنوــاق طلبــًا 
ملى املباد ة ملى االنواق يف سـبيله تعـا ، وتـدمو املقصـآين ا      

 االقتدا  بهم.

ااية تآنيب باالنواق وحث ملى مدم التوآيب اا فيـه مـن مظـيم     -5
 االجآ والثواب.

جــا ت اايــة بصــيغة اجلمــع وفيــه حــث ملــى االنوــاق املتعــدد         -6
ؤسسات اخل ية وانها من مصاديق االنواق يف واجلمام  وانشا  امل

 سبيله تعا .

  إفاضات اآليةإفاضات اآلية
اخلطــاب يف اايــة الكآميــة موجــه ا  الفــا  مجيعــًا، ومــن بآكــات  



 44جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/  152

 

القآنن ان خطاباته كاملطآ الـذي يصـيب الـرب والوـاجآ، وتكـون مالئمـة       
جلميع املدا ك واالفهام املتبايفة فيصدق مليها انها  محة دائمة متجددة، 

 تأت  خالية كا يسبب حجبها من ف ة او طائوة معيفة.و
وليس من قـوة او جهـة تسـتطيع ان حتـول دون وصـوةا ا  مجيـع       
الفا ، ولكن االنسان حيجبها من نوسه باختيا ه الكوـآ، وامتفامـه مـن    

 العمل اضامني اخلطابات القآننية.
لتيسـ   وجا  املثل يف ااية بسيطًا ليس مآكبًا، وهذا من التصويف وا

 وتسهيل وصوله للفا  مجيعًا موضومًا وحكمًا.
ومن افاضات ااية انها جتعل قـا ئ القـآنن يسـيح يف حـدائق نفـا       
ويتذوق مثا ها، وليس بيفه وبيفها كأجآ وثواب اال املبـاد ة ا  االنوـاق   
ــات       ــاد افاض ــ  يف ا  ـــاز القآنن ـــهآ االمج ــذا يظـ ــه، وب ــف مف ــال يتصل ف

فـد املسـلم لالنوـاق وايصـال الصـدقات ا       وحصول ا ادة مسـتحدثة م 
 مستحقيها من الوقآا .

فمــن افاضــــاتها انهــا ختـــلق يف الــفوس حــب املعــآوف واالنوــاق        
واالندفاع فيه، والتطلع ا  مضــاموة الآزق العاجل، والسعادة األبدية 

 يف ااخآة.
************ 

  قوله تعاىلقوله تعاىل
جَنهةل ِمْن َمَيَودُّ َمحَِدِكْم َمْن َتكِوَن َلِه ] 

َنخِيااٍل َوَمْنَنااأبٍ َتجْااِري ِمااْن َتحِْتَُااأ 
َراتِ  لِّ الرهَم ْن ِك َُأ ِم ِه ِِي َُأِر َل األَْن
ِه ِىرِّيهةل ضَِعَفأِء  َِر َوَل َوَمقَأَبِه اْلِكب
ْت  أرل َِأحَْتَرَق يِه َن أرل ِِ أَبَُأ ِ ْنَص ََِأَق
ِمْ  ِمْ اآليَأتِ َلَعلهك َيِِّن َّللاهِ َلك  كََذِلكَ ِيب

 .866[ ااية  َتَتَفكهِرونَ 
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  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 أيود أحدكم( اةمزة لالستوهام، يود: فعل مضا ع، أحـد: فامـل   

 والكاف: مضاف اليه.
 ان تكون له جفة( ان وما بعدها يف تأويل مصد ، له: جا  وجمآو  

 يف حمل خرب متقدم للوعل الفاقص، جفة: اسم يكون املتأخآ.
ا ( جتــآي: فعــل مضــا ع، مــن حتتهــا: جــا   جتــآي مــن حتتهــا االنهــ

وجمآو ، وحتـت ظـآف مكـان مضـاف، واةـا : مضـاف اليـه، االنهـا :         
 فامل.

 له فيها من كل الثمآات( له: جا  وجمآو  يف حمل خرب مقدم، فيها: 
جا  وجمآو  متعلقان احذوف حال، من كل الثمآات: اجلـا  واجملـآو    

ضاف اليه جمآو  بالكسآة، يف حمل خرب مقدم، كل مضاف، الثمآات: م
واجلا  واجملآو  يف حمل صوة للمبتدأ املؤخآ واحملذوف، والتقـديآ  زقـه   
من مجيع الثمآات حال كونه يف اجلفة، ويالحظ يف ااية و ود ثالثة من 

 اجلا  واجملآو  متعاقبة.
 واصـابه الكرب( الواو: حالية، اصاب: فعل مـا ، اةـا : موعـول    

فـوع، واجلملـة يف حمـل نصـب حـال أي قـد اصـابه        به، الكـرب: فامــل مآ  
 الكرب.

 وله ذ ية ضعوا ( الواو: حالية، له: جا  وجمآو  متعلقان احذوف 
 خرب مقدم، ذ ية: مبتدأ مؤخآ، ضعوا : صوة لذ ية.

 فاصابها امصا ( الوا : حآف مطف، اصابها: فعل ما ، اةا : 
 موعول به، امصا : فامل مآفوع ومالمة  فعه الضمة.

والود: احلب يف موا د اخل ، واألمـآ احلسـن شـآمًا ومقـاًل، ومـن      
امسائه تعا  الودود، فعول اعفى موعـول، مـن الـود أي احملبـة، أي ان     
مباده واوليا ه حيبونه، ويكون اعفى فامـل فهـو حيـب مبـاده الصـاحلني      

 ويآضى مفهم.
مفيـة  يقال وّد الش   ودًا وودادة ومودة أي أحبـه، ويـأت  اعفـى األ   
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َيَودُّ ]  بالفسبة للفا  واخلالئق ألنه تعا  مفزه من التمين، قال تعا 

َمحَااِدِممْ َلااْو ِيَعمهااِر َمْلااَف سَااَنٍة َوَمااأ ِمااَو 

أي يتمفى، ومفه  (1 [ِبِمَزحِْزحِِه ِمْن اْلَعَذابِ َمْن ِيَعمهرَ 
 ان افعل كذا.

وملا فيها  واجلفة البستان، وتسمى الفصيل جفة لكثآة السعف وتداخله
 من الربكة وامكان ز امة الواكهة واخلضآوات حتتها.

ـــل    ومــن التــذكآة: ال تكــــون اجلفـــة يف كــالم العــآب اال وفيهــا خنـ
ومفب فان مل يكن فيها ذلك، وكانت ذات شجآ فهـ  حديقـة وليسـت    

َوجَنهاأتٍ ِماْن َمْنَناأبٍ ] ، ولكفها أمم، قال تعا  (8  جبفة(

، سًُميت اجلفــة جفـة ملا فيهــا مـن   (3 [ رُّمهأنَ َوالزهْيِتوَن َوال
السرت الفات  من تكاثف اشجا ها وتظليل انصانها ومـفه اجلفة وه  دا  

 الفعيم اخلالد يف ااخآة.
بكسآ  –وتسمى احلبة الواحدة من العفب مفبة، ومجع القلة مفبات 

 ومجع الكثآة مفب وامفاب. -العني وفتح الفون 
ــ  ـدم يف الســـن وطـول العمـآ، يقـال مـاله الكـرب اذا       والكرب هفا التق

ــن يف        ــب : طع ـــو ك ـــربًا فه ـــربًا ومك ــة كـ ـــل والداب ــرب الآجـ ـــن،  وك اسـ
 .(4 السن(

والذ ية األبفا  سـوا  كـانوا ذكـو ًا او اناثـًا، وذ يـة الآجـل ولـده،        
ِىرِّيهة  َبْعِضَُأ ِماْن ]  واجلمع الذ ا ي والذ يات، قال تعا 

، مشـتقة مـن ذ  اهلل اخللـق يف األ   أي نشـآهم، وقيـل       (5 [ َبْعضٍ 

                                                           

 .36( سو ة  البقآة 1 
 .13/111لسان العآب ( 8 
 .33سو ة االنعام ( 3 
 .5/187لسان العآب ( 4 
 .34سو ة نل ممآان ( 5 



 161ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44جمعامل اإلميان/

 

 اصلها من الذ  اعفى التوآيق النهم يتوآقون يف اال  .
واالمصا : الآيح الشديدة واليت تث  سحابًا ذات  مد وبآق، وقد 
يصاحبها نبا  كث  اذا هبت من اال   لرتتوـع ا  االملـى كـالعمود،    

 اماص . ومجع االمصا 

  ياتياتيف سياق اآليف سياق اآل
تتفاول هذه اايات موضوع االنواق وشآائب قبوله بأنه يف سبيل اهلل، 
ومظيم ثوابه اذا كان طلبـًا ملآضـاته تعـا ، وحـذ ت اايـات مـن اتبـاع        
الصدقة واالنواق باملن واالذ ، وجا ت هذه ااية اثل كآيم لبيان املفافع 

بالغة اليت تفجم العظيمة اليت  لبها االنواق يف سبيله تعا ،واالضآا  ال
من املن واالذ  املصاحبني واملتعقبني لالنواق وانه يسبب ضياع الثـواب  

 وفقد األجآ.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
جا  الرتنيب بوعل الصاحلات باملثال القآيب اجلامع لألمـآ احلسـن   
والقبيح، كما وصوت ااية املـد كات العقليـة باالشـيا  احلسـية واثبتـت      

وي باحملســو  اجلزئــ  امللمــو  ليكــون املــدمى الكلــ  واجلــزا  االخــآ
االنواق هدفًا وناية مع االقآا  العـام بانـه وسـيلة للفجـاة يـوم احلسـاب       

 وذخ ة للفشأتني.
ويف ااية اخبـا  مـن جـواز األمـل وحـب الغفـى املقـآون بالسـالمة         
واالمن واالنتوـاع مـن الثـآوة والآيـع والتـدبآ يف حـال الذ يـة واالوالد        

ــتهم، وا  ــأمني معيش ــه،     وت ــال نيبت ــواةم يف ح ــف ام ــباب تل ــاب اس جتف
 ومغاد ته الدنيا مع االمكان.

كما تبني الضآ  الوادح من املن واالذ  الذي يتعقب الصدقة، وانه 
يأت  ملى مفافعها الالحقة اليت ال تفحصآ بصاحبها بل تشمل ن ه مـن  
ذ يته واهله سوا  بالشوامة او بالواسطة او برتشح نوـع وثـواب العمـل    

 او ملى فامله ومن يفتسب اليه.الص
ــب       ــات وتقآي ـــيان لآلي ــا ب ــى انه ـــد مل ـــة التوكيـ ـــاز اايـ ــن امجـ وم
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للمواهيم والقوامـد الشــآمية بلغة يوهمــها ويد ك مقاصـــدها السـامية   
كل انسان ماملًا كان او جاهاًل،  جـاًل كـان او امـآأة، كـب ًا او صـغ ًا،      

بة للتوكـآ والتـدبآ وسـبيل للهدايـة     ومفه ان كل انسـان يـد ك انهـا مفاسـ    
ــاب       ــن ب ــًا م ــل مطلق ــدقة ب ــد الص ــن واالذ  مف ــاب امل ــالح واجتف والص
األولويــة، اعفــى اذا كــان املــن واالذ  ضــا ًا بصــاحبه مــع الصــدقة        
واالحسان فمــن باب االولويــة القطعيــة انه ضــا  بـه مـع مـدم اقدامـه     

 ملى الصدقة.
والذريااة  )الكبااروميكــن ان تســمى هــذه اايــة    

 .الضعفأء(

  اآلية سالحاآلية سالح
تفم  ااية ملكة الآقابة الذاتية ملى االفعال واالقوال الشصصية متفع 
اللســان مــن التعــدي، واجلــوا ح مــن ايــذا  ااخــآين، وجتعــل االنســان 

 يتعاهد صدقته باللطف واالحسان.
ومثلما تتضــمن ااية احلـث ملى الصاحلات فانها تدمو ا  السـع   

ــتغال   يف أمــــــو  ــا  اال   واالشـ املعـــا  والكســـــب احلـــــالل واممـ
ــا ال تفحصــآ     ـــاتني خصـــوصًا وان مفافعه ـــثا  مــن البسـ بالز امــة واالكـ
باملالك وذ يته بل تشمل اجملتمع مامة، وتساهم يف تـوف  الغـذا  وطـآد    
اجلــوع والوــقآ والوـــاقة ســـوا  حباجتهـا ا  األيـدي العاملـة او بكثـآة       

ضـــه يف االســـواق وازدهـــا  التجـــا ة، او بـــاخآاج الزكـــاة  الآيـــع ومآ
 والصدقات.

 إفاضات اآليةإفاضات اآلية
تطــــآد اايــــة مــن املســــلمني احلـــــآج مــن الــتمين يف بــاب الــدما   
واملسألة والآنبة فيما يآجون متحدين ومفوآدين، والتمين مفد االنسان 
جــز  مــن توكــ ه ويرتجــــل ملــى أقــــواله وأفعالــه، فهــو مــن خصــائص 

 املمكن احملتاج ا  ن ه.
ومن كآمه تعا  ان املثل اإلة  ملوضوع الـتمين ومـا حيبـه االنسـان     
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جا  يف القآنن كب ًا واسعًا ميأل الفوس نبطة وسعادة ويكون قآيبًا وكأنه 
واقع، ومن افافضات ااية ان التمين فيها ليس سآابًا او من مامل الآ يا 

ان لـه مصـاديق واقعيـة ونثـا ًا ممليـة      واملفام بل هو مـن السـما ، فالبـد    
ترتشح ملى قا ئ ااية ومن يتدبآها ويآجو فضله تعا  وتتمثل بفعم يف 

 الدنيا ويف ااخآة.
ومــن افاضــات اايــة الــدما  لصــيانة وحوــظ الــفعم وتعاهــد الذ يــة 

 حبصانة قدسية ووصاية قآننية.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ه اجملتمعات االسـالمية  جا ت ااية بصيغة الســؤال االنكــا ي لتفزي

مــن االخــالق الذميمــة واالخــذ بيــد احملســفني ا  شــاطئ الفجــاة وســبل 
الســالمة يف ااخــآة، وتــدمو اايــة ا  الســع  والعمــل ومــدم توويــت   
الوآص يف الدنيـا، وكما ان الدنيـا مز مــة ااخآة فان العــمل والكســب 

دخآة تســتصآج مز مـة الــدنيا، وجعــل اهلل مــز وجــل اال   كفــوزًا مــ 
بالز امة واالمما  الذي يبعث ملى السعادة والطمأنيفة وقآة العني، لذا 
تــآ  االشــجا  تظهـآ بها  و ونق الدنيــا، وجا ت ااية دموة الختاذها 

 مفاسبة للتذك  بااخآة والسع  احلثيث لفيل الثواب ودخول اجلفة.
سـباب تلوهـا   وتدمو ااية لتحصـني املـال وحوـظ الثـآوة واجتفـاب ا     

والتعآ  للكساد واخلســـا ة املهلكـة، ولعـــل فيهـا اشـا ة ا  أفضـلية      
تعدد وجــوه الثـآوة ومـدم حصـــآ توظيـف املـال يف ممـل او مكـان او        
ــدنان      ــان خمصوصــة، فقــد تتعــآ  االنعــام للعطــش والضــياع، وال أمي
والد اهم للسآقة وهبوط القيمة احلاد، وقد تصـاب التجـا ة احملصـو ة    

فــوع خمصــــوص ا  التلــــف، امــا البســــاتني واالشــــجا  فابعــدها مــن ب
التلف والضـــياع مـع مـــدم توفــآ املـا  او كثـآة األمطـا ، وكأنهـا مثـال          
مصــغآ للجفــة ومــا فيهــا مــن دوام الفعــيم كمــا انهــا منا هــا ومثآهــا دائــم  

 متجدد.
ومع هذا فااية حتذ  من تلـف البسـتان لـيس باهمالـه بـل بالتعـدي       
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واالذ  املسبب لضياع الثآوة وما ادخآه االنسان، ملمًا بان حال الكـرب  
والشيصوخة يضعف قد ة االنسان ملى العمل والتدا ك و عله حباجـة  
مآكبة ا  املال والغذا  لشصصه ولذ يته ومن يتعلق به، كا يعـين لـزوم   
االستعداد لسن الشيصوخة والكرب باالدخا  الكآيم وهو مثال حمسو  

ذك  باالستعداد ليوم احلشآ االكرب بعمل الصاحلات وافشا  الصدقات للت
 واجتفاب املن واالذ .

ــي       ــذا  والتع ــدقة باإلي ـــاع الص ــن اتبـ ـــويف م ــة يف التصـ ــة ناي وااي
والتقبيح وه  نية يف التأديب المتام االحسان واجآا  الصدقات بأحسن 

امآا  الوقـ   حال ومدم  فعها من اال  ، سوا  بـاملن واالذ  او بـ  
من الصدقة فقد يوضل البقا  ملى الوقآ واحلاجـة واجلـوع مـن الشـعو      
بالذلة واملهانة، فهو مع فقآه ال يوقد ما تآشح مليـه مـن العـز والكآامـة     

ــا      ــال تع ــا  لالســالم، ق ــان واالنتم َوَّللِهِ اْلِعاازهِة ] بلحــاظ االمي

ا  بصـوة االميـان   ، فهذا العـز جـ  (1 [ َوِلَرسِوِلِه َوِلْلِمْمِمِنينَ 
 بغض الفظآ من حال الغفى او الوقآ.

لذا فان املفع من املن واالذ  املتعقب للصدقة واالنواق من مصاديق 
العز الذي كتبه اهلل للمؤمفني ومفهم الوقآا ، فاهلل مـز وجـل هـو الـذي     
مكن الغين من املال والثآوة وحبب اليه االميان واالنواق يف سبيله تعا ، 

مباده فقآا  ليكـون الغفى والوقآ مادة لالبتال  واالمتحان وجعل بعض 
يف الــدنيا فيجــب ان ال يكــون ســببًا الذالل املــؤمن اــا يتعــا   مــع نيــة 
العـزة، ومـا دامــت هـذه العــــزة ثابتـة وباقيــــة ةـم فــان الـآد او ا توــاع       
الصدقة هو اال جح للزوال مفد التعا   مع العزة واالكآام ولو باحلد 

 مفها. االدنى
ــتهم   ـــاية االطوـــال الصـــغا  وتـــأمني معيشـ وتدمـــــو اايـــة ا   مـــ
باالسباب املادية امللموسة وبالتقو  والصالح ومدم االضآا  بااخآين، 

                                                           

 .2سو ة املفافقون ( 1 
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ويف ااية اشا ة ا   جوع مواقـب ايـذا  ااخـآين ملـى ابفـا  املتعـدي       
نوسه و  يتها قبل مغاد ته الـدنيا، وهفـاك شـواهد كـث ة ملـى حصـول       

صاص العووي ن  املقصود ولكفـه ظـاهآ للعيـان بلحـاظ استحضـا       الق
 الوقائع واحلوادث.

ومن مواهيم ااية انها تدمو ا  أخذ احلائطة للـدين والـدنيا، ومـن    
األول االنواق بقصد القآبة واالحـرتاز مـن اقرتانـه بـاملن واالذ ، ومـن      

ــباب الت      ــاب اس ــوال واجتف ــني األم ــدنيا حتص ــة لل ــان  أي احلائط ــف الث ل
 والضياع.

وتدل ااية ملى لزوم التدبــآ حبال الشـيصوخة واالسـتعداد املـادي   
ةا وتوقع أسو  االحتماالت يف موا د الكسب لتهي ة مستلزمات املعيشة 
مفـد الكــرب، كمـا انهــا حتــد مـن االتكــال ملـى االوالد وقيــامهم بفوقــات     

ون يف املعيشة فقد يكونـوا ضـعوا  وقـد يتعـذ  ملـيهم العمـل وقـد يهلكـ        
احلــآوب واملعــا ك او توتــك بهــم االمــآا  او يفشــغلون بــازواجهم       

 واوالدهم.
ومن مواهيم اايـة تعـدد مـوا د الـآزق وتوزيـع االمـوال يف وجـوه        
االستثما  ومدم حصآها بسبب او مكان واحد دون ن ه، ومن مواهيم 
ــد       ــربه ومف ــع يف ك ــ  والفو ــآ  اخل ــا  ي ــبيله تع ــق يف س ــن يفو ــة ان م ااي

ته بصآف البال  مفه ومن مياله ويقيض له اهلل اسبابًا حوظ  زقه شيصوخ
 وميشه حياة كآمية.

  التفسريالتفسري
َمَيَودُّ َمحَِدِكْم َمْن َتكِوَن َلِه جَنهةل قولـه تعـا  ]   

 [ ِمْن َنخِيٍل َوَمْنَنأبٍ 
الود احملبة يًُقال وددت الآجل من باب تعب اذا أحببته، ويأت  الود 

ددت لو أنك توعل كذا أي متفيت، وهذا املعفى هـو  اعفى التمين ي قال و
األقآب يف املثال خصوصًا وان أكثآيـة الفـا  يف أنلـب األزمفـة يتعـذ       
مليها امتالك جفة او بستان ولكن التمين باب واسع يطآأ ملى بال كـل  
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انسان، لذا و د جواز الغبطة وه  ان يتمفى االنسان ما مفـد نـ ه مـن    
 ا من صاحبها.الفعم من دون متين زواة

ومع جم   اخلطاب وموضوع االنواق يف اايات بصـيغة اجلمـع فـان    
الود والـتمين جـا  ملـى لـو القضـية الشصصـية يف نيـة امجازيـة تظهـآ          
استقالل الشــصص بالتمــين ومــدم اطــالع ااخــآين ملـى مـا يف قلبـه    

ــبابها ومل جتت      ــآة ا  اس ــة او موتق ــ  واقعي ــو  ن ــن أم ــاه م ــا يتمف ــع وم م
شـــآائطها، ولكن هذا ال ميفـــع من صـدق مفوان الود والتمين مليها، ان 
امتـالك بســتان وحائب حيتـوي ملى خنيل واشجا  مثمـآة، ويصـل اليـه    

 املا  الذي هو مفوان دوام الثآوة وبقا  البستان واالشجا  مثمآة.
 ومن االمجاز القآنن  ان يأت  ذكآ ألمفية تطآأ ملى بال كل انسـان 

 جاًل كان او امآأة وتأخذ حيزًا من توك ه ويسيح مقله يف حلم حتقيقها 
وامكانها، ليكون موضوع ااية قآيبًا من األذهان ويد ك مضاميفه العامل 
واجلاهل، والكب  والصغ ، والذكآ واالنثى وبغض الفظـآ مـن الزمـان    

 الشآق واملكان خصوصًا وان هذه األمفية تآاود ساكن املديفة والقآية يف
ــدا  والقاحلــة، ألن   او الغــآب، يف اال   الصــاحلة للز امــة او يف البي

 األمفية ال تقف مفد حدود االمكان.
وو ود هــذه األمفية يف هذه اايـــة شــــاهد ملـى نـزول القـآنن مـن      
مفده تعا ، فلقد امتاد الفا  تداول األمثـال السـائدة والـيت ال متتلـك     

ل مليهـا طــــآدًا ومكسـًا، امـا هـذا املثـل وكـذا        االمتفــاع مـن االشــــكا  
االمثال القآننية فقد جا ت بكآًا وجامعة مانعة، وال يقف املثـل القآننـ    
مفد حـــدود املثـل الـذي يـآد مآفـًا لالمتبـا  واالتعـاظ بـل هـو مد سـة           
تســتفبب مفها الـد و  واحلكم واملوامــظ، فمـا هـ  تلـك الـد و  يف     

 هذا املثل:
لضمفية ملى االذن واجلواز يف متين احلالل واخل  وان كان الداللة ا -1

 خا ج حدود االستطامة.
ان اهلل مز وجل قاد  ملى ان يآزق العبد هذه الفعمة وه  اجلفـة   -8
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 والبستان وفيه الفصيل والثما  وان كان فق ًا حال التمين.

فيه بشا ة ملى حصول الغفى والثآوة مفد املسلم، ويف ااية اخبا   -3
سن االحوال املعاشية واالقتصادية يف اجملتمعـات االسـالمية   من حت

 وازدها  احوال التجا ة وا تقا  اساليب الز امة.

جا ت ااية ملى لو القضية الشصصية والتمين الوآدي بقآيفة الم  -4
 .[ َتكِوَن َلِه جَنهةل ] امللك يف 

حتث ااية ملى الدما  وهو سالح األنبيـا  ومـن أفضـل الوسـائل      -5
ــاز    لفيــ ــذليل الصــعاب واجتي ــة واألمــل وت ــو  الغاي ل األمــان  وبل

 العقبات وحل مقد الشدائد.

ملـى االسـتوهام    [ َمَياَودُّ ] ميكن محـل االسـتوهام يف اايـة     -6
التقآيآي وان اهلل مز وجل يسأل املسلمني أيآيد أحدكم ان تكون 
له جفة فليعمل صــاحلًا وليفوق يف ســبيله تعا  فان اهلل مـز وجـل   

آزقه بغ  حســاب، وان أنعــم اهلل مــز وجل مليه باجلفة والآزق ي
الكـآيم فليتعاهـده باالنوــــاق واجتفـاب املـن واالذ  أي يفظــآ ا      
ااية ملى لـو التوــكيك بـني أوةـا وأوسـطها، وهـو ككـن مقـاًل         
وواقعــًا وحكمــًا، فيكــون مفــد االنســان بســتان ولكفــه حيــرتز مــن   

بســتان ومـا فيـه مـن الفصيـل واالشـجا ،       االمصا  وتأث ه ملـى ال 
وهذا االحــرتاز يكــون بالدما  والعـمل الصاو واالنواق يف سبيله 

 تعا .

ذكآت يف ااية الفصيل واالمفاب ملى لو اخلصوص بامتبا  انهما  -7
أهم االشجا  ومن أكثآها مثآًا باالضافة ا  اتصاف الفصيل بطول 

امتداد اجلذو  يف اال  ، كمـا ان  العمآ واالكتوا  باملا  القليل و
العفب يز ع يف أنلب مفـاطق العـامل، والفصلـة والعفبـة شـجآتان      
معآوفتان مفد مجيع الفا  ومن مل تز ع يف ا ضه وبالده الفصلة 

 فانه يكون اكثآ شوقًا للحصول مليها.

االقــو  ان اايــة تتضــمن االشــا ة ا  امكــان ز امــة الفصيــل يف   -2
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ــا   ــن العـ ــة مـ ــاطق خمتلوـ ــباب   مفـ ــاد االسـ ــوة ال  ـ ــا دمـ مل، وانهـ
واملستلزمات لز امـة كـل االشـجا  يف خمتلـف البلـدان واالمـاكن       
بغض الفظآ من البي ة واملفا ، وجعـل الفصيـل واالشـجا  مؤهلـة     
للفمــو مــع تبــاين املفــا  والطقــس بــاجآا  تغــي ات خمتربيــة مليهــا  
واصــالح فســائلها وبآاممهــا وبــذو ها، ونشــآ ز امتهــا بواســطة  

ستفســا  الفبــات  ولــوه، الســيما وان اخلطــاب يف اايــة موجــه اال
ـــا  اال   املصتلوــة،    ـــآون يف اقطـ لعمــوم املســلمني، وهــم مفتشـ
وميكن ان تتحقق تلك األمفية بالتملـك يف الـبالد الـيت تـز ع فيهـا      
وان كان صاحبها يف بالد اخـآ  نائيـة ال تصـلح للز امـة لسـآمة      

 ة العاملية.الفقل واالتصال وانظمة التجا 

ــآوة    -3 ـــلمني الســتثما  العلــم واختــاذه وســيلة للث اايــة دمــوة للمسـ
وحتسني الز امة وامما  اال   ليكونوا سادة اال   والوا ثني 
ةا وليتمكفوا من االنواق والعــطا  يف سـبيله تعـا ، وحتـث اايـة      
ملــى حوــــظ اجلفـــات واملز ومــات ووقايتهــا وتعاهــدها باالنوــاق  

ـــ  وبعــ  ــيفها،    اليسـ ــعتها وحتس ــا وتوس ــة به ــع العفاي ــد م ـآ  واح
وامــتمــــاد االســـــباب املاديــــة والوـعــليـــــة والعــآفيــــة لزيـــــادة    

 منــائهــا.

لقد و د ذكآ  العفب( بصيغة اجلمع يف القآنن احـد  مشـآة مـآة،    
ــادة      ــآة والزي ــادة الكث ــاب( الف ــظ  امف ــع بلو ــب( وتس ــظ  مف ــآتني بلو م

ِ نه ] دة وصــوًا للجفــة والفعــيم يف ااخــآة    والتعــدد، وجــا ت واحــ  

 .(1 [حََداِئٌَّ َوَمْنَنأب أ * ِلْلِمتهِقيَن َمَفأز ا 
وذكآ الفصيل واالمفاب ال يويد احلصآ والتقييد بهما بل هو مفـوان  
اجلفة والبستان وكثآة الشجآ، فاملثال يشمل االشجا  االخآ  والبلدان 

يف التمين بان يشته  االنسان بستانًا  اليت ال يز ع فيها الفصيل، مع السعة

                                                           

 .38 - 31سو ة الفبأ ( 1 



 163ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44جمعامل اإلميان/

 

من خنيل ومفب او يستانًا وجفة من االشجا  املوجودة واملتعا فة يف بالده 
ومع هذا فان ذكآ الفصيل واالمفاب له دالالت خاصـة ويويـد التوضـيل    
واألهمية ةما شجآًا ومثآًا وملا يتصوان به من اجلمال واحلسن والتكامل 

مة اخلضآوات حتت ظالةمـا واممـا  البسـتان    وهما معًا مون ملى ز ا
 وكثآة الآيع.

ومن ابن مبا  قال: قال ممـآ بـن اخلطـاب يومـًا الصـحاب الـفيب       
ــة نزلــت:     ــه وســلم: فــيمن تــآون هــذه ااي َمَيااَودُّ ] صــلى اهلل ملي

َمحَااِدِكمْ َمْن َتكِااوَن َلااِه جَنهااةل ِمااْن َنخِيااٍل 

ضــب ممآ، فقال: قولوا: نعلم ؟ قــالــوا: اهلل أملــم، فغـ[َوَمْنَنأبٍ 
او ال نعلم، فقال ابن مبا : يف نوس  مفها ش  ، فقال يابن أخ ، قـل  
وال حتقآ نوسك، قال ابن مبا : ضًُآبت مــثاًل لعمــل، فقال ممـــآ: أي 
ممل؟ قال ابن مبا : لآجل يعمل بطامـــة اهلل، ثم بـعث له الشيطان، 

 .(1 فعمل باملعاص  حتى انآق أمماله
 وجوه: [ َمَيَودُّ َمحَِدِكمْ ] ويف مائدية الضم   الكاف( يف 

 انه يعود للمسلمني مجيعًا. -1
 ألهل الثآوة والغفى والقاد ين ملى االنواق من املسلمني. -8

للذين يفوقون أمواةم يف سبيل اهلل تعا ، الن القد ة ملى االنواق  -3
 أمم من القيام به والتصدي له.

ا  ان ااية وما فيها من املثل حجة مليهم يعود للفا  مجيعًا بامتب -4
 مجيعًا.

واالقو  انها للمسلمني مجيعًا الذين نمفوا بآسالة الفيب حممد صلى 
ــا        ــه تع ــة بقول ــة التالي ــاح ااي ــا  افتت ــذا ج ــلم، ل ــه وس ــه ونل   ]اهلل ملي

ْن طَيِّبَأتِ  وا ِم وا َمنِفِق َُأ الهِذيَن آَمِن َيأَميُّ

 .[ َمأ َكسَبِْتمْ 
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 [ َتجِْري ِمْن َتحِْتَُأ األَْنَُأرِ تعا  ] قوله 
الضم    اةا ( يعود ا  اجلفة، وجآيان االنها  من بـني االشـجا    
وحتــت الســعف واالنصــان نايــة يف احلســن والوصــف اجلميــل، يتمفــى 
االنسان ان يآاها و لس فيهـا يتمتـع لسـامات افظآهـا وبـديع خلقهـا،       

ملكًا طلقًا ال يشـا ك صـاحبها فيهـا    فكيف واملثل جا  بتملك هذه اجلفة 
 أحد.

قد ال يوكآ االنسان اجآد متين هذه اجلفة لعلمه باستحالة احلصـول  
مليها وتوفآ اسبابها ولكفه سبحانه قاد  ملى ان  عل تلك األمفية حقيقة 
واقعية، ومل تآد ااية بصيغة املوآد وانه  آي حتتها نهآ واحد وان كان 

و دت بصيغة اجلمع وتعدد االنها  كا يعـين كـرب    املوآد نعمة مظيمة بل
ــة       ــا للز ام ــاحتها واهليته ــعة مس ــا وس ــجا  فيه ــآة االش ــة وكث ــك اجلف تل

 واالستثما .
جـا    [ َتجِْري ِمْن َتحِْتَُأ األَْنَُاأرِ ] وقولـه تعـا    

وصوًا لدا  الفعيم يف لو ستة وثالثني موضعًا من القآنن مع تغي  بسيب 
ــل   ــه تعــا  يف لوــظ بعضــها مث َتجْااِري ِمااْن َتحْااِتُِمْ ]قول

، وو دت خبصــوص الــدنيا أ بــع مــآات وهــ  ملــى (1 [األَْنَُااأرِ 
 وجوه:

 التمين كما يف هذه ااية حمل البحث. -1
ما هــو استد اج لبعض األمــم السالوة من الكوا ، قال تعـا     -8

َوجََعْلَنأ األَْنَُأَر َتجْاِري ِماْن َتحْاِتُِمْ ] 

َْأَنأ مِْن  ََِأْمَلكْنَأِممْ  بِِذِنوِبُِمْ َوَمنش

 .(8 [ َبْعِدِممْ َقْرن أ آوَِرينَ 

بيان قد ته تعـا  يف التوضـل ملـى الـفيب صـلى اهلل مليـه ونلـه          -3
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وسلم وامكان الآد العمل  لتسائل الكوـا  واظهـا  الـفعم مليـه     
َتبَأَركَ الهاِذي ِ ْن ] بآزقـه جفة وبستان، قـال تعـا    

كَ وَيْ  َل َل َأَء جََع كَ جَنهأتٍ ش ْن َىِل ر ا ِم
كَ  ْل َل َُأِر َوَيجَْع َُأ األَْن ْن َتحِْت ِْري ِم َتج

، ويالحـظ ان مشــي ته تعـا  يف  زق الــفيب   (1 [ ِقِصااور ا 
صلى اهلل مليه ونله وسلم يف الدنيا أكثآ من أمفية مامة املسلمني 
بـأن  عـل ةـم قصـو ًا ا  جانــب اجلفـة الـيت جتـآي مـن حتتهــا         

 ان األمفية أوسع أفقًا اذ يسبح الوكآ يف مامل اخليال. االنها ، مع

بيان حلالة الطغيان والعتو وتوظيف الفعم اإلةية ملواهيم اجلحود  -4
َوَنأَدل ] وحما بة الفبوة واإلمآا  من الآسالة، قال تعا  

ِِْرَنْوِن ِِ  َقْوِمِه َقأَل َيأَقْوِم َمَليْسَ ِل  

 َُ ِذِه األَْن كِ ِمصَْر َوَم ِْري مِْن ِمْل أِر َتج

 .(8  [ َتحِْت  َمَِالَ ِتبِْصِرونَ 

فاألمفية اليت يتمفاهااملسلم موجودة حقيقـة مفـد بعـض الفـا  كـن      
استغلها للكوآ واجلحود ومل يـآع حآمـة الـفعم ووجـوب شـكآ املـفعم،       
وه  مدخآة للمؤمفني حصآًا يف ااخآة، وه  معآوضة للفيب صلى اهلل 

ألفـآاد األمـة االسـالمية، وهـو نـوع ابـتال         مليه ونله وسلم ومن خاللـه 
 وامتحان، وقد ادخآ اهلل تلك الفعم للمؤمفني يف ااخآة.

وقــالوا ان جآيــان االنهــا  يف اايــة مــن بــاب اجملــاز العقلــ  باســفاد  
اجلآيان ا  املكان والوما  اال ض  وهو الفهـآ مـع ان اجلآيـان حيصـل     

ما خيص انها  اجلفة أمم من للما  دون الفهآ، ولكن الذي نذهب اليه في
املعفـى الـدنيوي ملوــاهيم االلوـاظ، خصوصـًا وان االصــل يف الكـالم هــو      

 احلقيقة وال يصآف ا  اجملاز اال مع القآيفة الصا فة.
ويف التصاطب يف اطوال انها  الدنيا يعترب استعمال لوظ اجلآيان يف 
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جملـاز باالضـافة   االنهــا  من اجملاز، ولكن االستعمال أمم من احلقيقـة وا 
ا  الفــواميس اخلاصــة بالفشــاة االخــآ ، واملــآاد مفــه يف مــامل ااخــآة  

 وجوه:
 احلقيقة. -1
 اجملاز. -8

 اجلامع ةما. -3

 الربز  بيفهما. -4

فقد تكــون انها  اجلفــة ذاتها متحـــآكة متفقلــة كمـا بيفـاه يف توسـ       
آاد هـو  ، كمـا يكـون املعفـى اجملـازي وان املـ     (1 ااية اخلامســة والعشآين

جآيان املا  يف انها  اجلفة واجلامع ةما، وايضًا الربز  كمـا لـو امتـدت    
وتوآمت بعض االنها  ووصلت ا  جفـة اخـآ  او أمـاكن اخـآ  مـن      

 اجلفة.
أمــا يف اايــة حمــل البحــث فــاألمآ يفحصــآ بــاملعفى اجملــازي باســفاد    

ى املـا   اجلآيان ا  االنها  مع انه يتعلق باملا  ولصـدق مفـوان الفهـآ ملـ    
احملصو  يف جآيانه يف أخاديد، وجا  الوصف بالتعدد فليس الذي  آي 
نهآًا واحدًا مع انه نعمة وفضـل مظـيم ولكـن األمفيـة متتـد وتتسـع لعـدة        

 انها ، كا يعين كثآة الفصيل واالمفاب واالشجا .
والبد ان االنها  جز  من اجلفة ومتممة ةا ومـع هـذا ذكـآت اايـة     

حتتها ال ادة الفصيل واالشجا ، اما محـل الكـالم ملـى    بانها جتآي من 
حصآ موهوم اجلفة بالفصيل واالشـجا  فبعيـد ألن الـتمين يتعلـق الكيـة      

 اال   مع الفصيل واالشجا .
 

 [ َلِه ِِيَُأ ِمْن ِكلِّ الرهَمَراتِ قوله تعا  ] 
حصة اضافية يف األمفية ومتممة للآنبات اجلميلـة الـيت تـآاود فكـآ     

ن، فاجلفة من الفصيل واالمفاب قد ال تثمآ ولكن األمفية أمم مـن  االنسا
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الثمآ والعفب، فيود االنسان ان حيصل ملى كـل الثمـآات كـا يعـين ان     
اشجا  اجلفة ال تفحصآ بالفصيل والعفـب بـل تشـمل االشـجا  املصتلوـة      
ويقتطف مفها خمتلف الثما  حبسـب  نبتـه يف األكـل والتجـا ة والبيـع،      

 ص من اجلفة.والثمآات أخ
وفيه اخبا  من حتقق أكمـل األمـان  يف هـذا املضـما  وبيـان ملوهـوم       
املثل القآنن  وجمي ه وافيًا تامًا جامعًا ملستلزمات املثل ومفـه بـاب الـتمين    
وما فيه من السعة واخليال، فلذا اخربت ااية من وجود كل الثمآات يف 

اليت ختطآ ملى بالـه  البستان وهذا اجملموع اما ان يشمل مجيع الثمآات 
او بالواقع واملتعا ف يف بلده او املوضوع الذي يتصـو ه، واالقـو  هـو    

 الثان .
أي للمسـلم صـاحب    [َلِه ِِيَُاأ] وذكآت اايـة العائديـة   

األمفية لتوكيد متام امللكية الشصصية وحقه يف التصآف املطلق بها ومدم 
زكـاة بـالآيع والثمـآ    مشا كة ن ه له فيه، ولكن هذا ال ميفع من تعلـق ال 

لشــموةا بالعمومــات، وألن احلــق الشــآم  يرتشــح مــن امللكيــة ومفــد  
 حصول الفصاب.

ان كثآة وتفــوع الثما  يبعــث ملى الغبطة والسعادة و عل االنسان 
يف حال اســتغفا  من احلاجــة ا  ااخــآين، ويوتــح أمامه نفاقـًا  حبـة   

يـــة التمــــين الـــــالليًا وانشـــــطا يًا مــن األمــان  واامــــال، وجتــــعل اا
ويتوــآع ا  أمــــان  اخـــــآ  متعـــددة، فتعــدد الثمــا  يعــين كثــآة الآيــع 
ــآ        ــال مفظ ــة ومج ــن اجلف ــى حس ــا  مل ـــو  به ــا يضـ ـــع كم ـــادة الفوـ وزيـ

 االشجا .
 

َوَمَقااأَبِه اْلِكبَااِر َوَلااِه ِىرِّيهااةل قولـه تعـا  ]   

 [ ِضَعَفأءِ 
تمين والسياحة الذهفية يف مامل الآزق واخلـ ات  انتقال كآيم من ال

والتوكآ بالتفعم باملال والآيع الوف  ا  تصو  حالة حتمية الوقوع، وه  
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ــآزق،     ــو  الشــيصوخة والعجــز مــن االكتســاب والســع  يف طلــب ال بل
فيفحصآ  زقه يف تلك اجلفة او انه يكون بأمس احلاجة ا  مـا يـآد مفهـا    

تيــاط  كــآيم أليــام الشــيصوخة وحاجاتهــا مــن الثمــا  والآيــع وهــ  اح
املتعددة ومجز االنسان مفدها من توف  مستلزمات ليله ونهـا ه وتـأمني   

 مصاحله وخدماته الشصصية.
فكيف اذا كان له اوالد وابفا  صغا  ذكو ًا وإناثُا حيتـاجون نوقـات   
اضـافية مضـاموة لتيسـ  أمـو  حيـاتهم اليوميـة وحيتـاجون ا  األمـوال        

واللبا  واملسكن، فيتضامف مليه اةم ا  جانب الفوقة ويفشغل للزاد 
بســد حاجــاتهــم أكثآ كا يفشــغل حباجاتـه، فيكثـآ امتمـاده ملـى تلـك      
اجلفة ومـا يـــآد مفهـا ويفتظـــآ أوان اقتطــاف الثمـآ ليجعلـه يف حاجـات         
ابفائه، ويزداد تعلقـه وحبه لتلك اجلفة ألنها مو د مز وسـرت لـه، ويـآ     

يها األمل ودوام السـؤدد خصوصـًا وان ابفـا ه ال يقـوون ملـى العمـل       ف
 والكسب.

ومل تقل ااية انهم  صغا (،  [ِضَعَفأءِ  ]وجا  وصوهم بأنهم 
ألن الضعف أمم فالصغ  يكرب وقد يعمل ويسعى ويكو  نوسـه املؤونـة   
وقد يسدحاجة ن ه، ويكون له وص  وقائم بأمآه وحوظ مصاحله، أما 

أمم من الصغ  فقد يبلإل االنسان الآشد ولكفه يبقى ضعيوًا  الضعيف فهو
 ماجزًا من العمل والكسب.

فجا ت اايـة بـاملعفى األمـم الـذي يـدل ملـى العجـز مـن الكسـب          
واستدامة احلاجة األسآية للجفـة والبسـتان، فيحصـل نـوع مالزمـة بـني       
ــه     الآيــع الــوا د مــن البســتان وبــني اســتمآا  اســباب املعيشــة الكآميــة ل

 والوالده وأسآته.
َياَودُّ ِ ] ملـى   [ ٌََمَقاأَبهِ ] وملى فآ  مطـف    [م َ

فكيف يعطف املاض  ملى املضا ع، حيمل العطف ملى املعفى أي  أيود 
أحـدكم اذا صـا ت لـه جفـة وأصـابه الكـرب(، ولكـن األمـــآ ال يفحصـآ          
باملوهوم اللغوي والبد له مـن دالالت مقائديـة مفهـا ان  حـاب الـتمين      



 175ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44جمعامل اإلميان/

 

 يفحصآ بزمان خمصوص وهو يتغشى أفآاد الزمان املصتلوة يف واسع وال
 املاض  واحلاضآ واملستقبل.

فآاا يغيب من االنسان مثل هـذا التصـو  والتملـك الـذهين فتـأت       
ااية لتذكآه وجتعله يتصو  هـذه األمفيـة اليصـال احلقـائق العقائديـة لـه       

ون للصيـال نوـع   بصيغة املثال وتقآيب املواهيم العقلية باحملسـو ، وليكـ  
 ووجه حسن بتوظيوه يف الصالح واةداية.

وقد ال يتصو  االنسان متلك البستان او انه يوكآ ويتمفى امتالك ن ه 
حبسب واقعه وبي تـه وظفـه يف مـواطن الـآبح وحتقيـق الآنائـب واشـباع        
الشهوة، كما لو كان يتمفى امتالك مما ة او طـائآة او جتـا ة او ز امـة    

صفامية ومعامل النتاج خمتلف احلاجـات واللـوازم،    احلبوب او معدات
فاجلفــة والبســتان جــا ت مــن بــاب املثــال لألمفيــة واحللــم الــذي يتصــو  

 االنسان اشباع  نائبه وحتقيق بغيته فيه.
ــاد      ــآ  للكس ــا ة تتع ــان التج ــا  ف ــتان لالمص ــآ  البس ــا يتع وكم

، واملصفع يتعآ  للحآيق والتلف والز امة تتعآ  للويضان واحلآيـق 
ومع السعة يف مامل التمين ومالزمته لالنسان يف مآاحل حياته املصتلوـة  
واحتمال مدم حتقق األمان  يف الواقع ونسيان أكثآها ونيابها حتى من 
الوهم واخليال، فان اهلل مز وجل يعلم أفآاد تلك األمان  ألنه سـبحانه  

 يعلم السآ وأخوى.
صل اليه كل انسان يبلإل أما بالفسبة لالصابة بالكرب فهو أمآ حتم  ي

سن الشيصوخة ويعمآ طوياًل، وهذا من وجوه التباين بني و ود التمين 
والود بصيغة املضا ع وجم   االصابة بالكرب بصيغة املاض ، فااية تذك  
بأيام الشيصوخة ولزوم االستعداد باالسباب الواقعيـة ومقومـات احليـاة    

 واملعيشة الالئقة وليس بالتمين.
 ذ ية يف حال كرب وشيصوخة األب ملى وجهني:وتكون ال

: يباشــآون العمــل والتجــا ة والكســب وهــؤال  ملــى الوجــه األول
 قسمني:
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 الذين يقومون بسد حاجات ونوقات األب واألم.    - أ
الذين ال يقومون بسد حاجات األب واألم او أحدهما قصـو ًا   - ب

ــًا مــن مــذ  وأســباب اخــآ  خا جــة مــن    او تقصــ ًا او مقوق
 ، وهؤال  ايضًا مل قسمني:ا ادتهم

الـذين يعجــزون مــن تــوف  الزائــد مــن املؤونــة لغ هــم ألن   األول:
 موا دهم ال تكو  اال لسد حاجاتهم، وهم ملى شعبتني ايضًا:

 املسآفون الذين تكثآ الفوقات االضافية مفدهم. األو :
ــة: ــد    الثانيـ ــة وسـ ــاف واحلاجـ ــدا  الكوـ ــآدهم اال مقـ ــذين ال يـ الـ

وس او للفوس والزوجة، ألن االنواق ملى الزوجـة  الضآو يات للف
 مقدم ملى االنواق ملى الوالدين.

الذين ال يآدهم مـا يكوـ  حلاجـاتهم الشصصـية وحيتـاجون       الثان :
اإلمانة، وســتأت  ااية اليت تشــ  ا  صفف من الوقآا  احصـآوا  
يف ســـــبيل اهلل وال يســـــتطيعون الكســـب والعمـــل والضـــآب يف     

 اال  .
الذين ال يباشآون العمل والكسب وهؤال  ايضًا ملى  وجه الثان :ال

 أقسام:
االطوال الصغا  الذين يتطلعون ا  األب لكسـب لقمـة العـيش        (1

ولتوف  حاجاتهم واشباع  نباتهم، وكوايتهم يف أمفياتهم القآيبة 
 واحملدودة.

الــذين يعجــزون مــن العثــو  ملــى فــآص العمــل وال  ــدون مــا   (8
 مقهــم وميســكون بــه قــوتهم مــن البــالغني املــؤهلني   يســــدون بــه

 للعمل.

الضــــعوا  والعاجــــزون والبفــات مــن الــذين ال قــد ة ةــم ملــى    (3
العمــل والكســب ويعتمــدون ملــى ن هــم إلماشــتهم واالنوــاق   

 مليهم.

الزوجة فمن االحكام التكليويـة يف الـزواج وجـوب الفوقـة ملـى        (4
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 الزوجة.

امتمـاد الذ يـة ملـى األب أكثـآ مـن       ومن هذا التقسيم يظهآ لفا ان
امتمادهم ملى أنوسهم يف اجلملة وبلحاظ سين الطوولة والصغآ اليت ميآ 

 بها كل ولد ذكآًا كان او انثى.
وتبني ااية أشد وأكثآ حاالت االمتماد ملى مـو د املعيشـة الثابـت    
واملستديم لألسآة، فاألب يف سن الشيصوخة واالوالد الضعوا  ال قد ة 

ملى العمل وامما  بستان جديد او السع  يف الكسـب والتجـا ة،   ةم 
فتشآأب امفاقهم ا  ما يآدهم من البستان و يعه ومثـآه لسـد حـاجتهم    
من األكل والشآب واملال، لتكون هذه اجلفة ذخ ة وكفزًا مدخآًا أليـام  
الشدة باالضافة ا  ان وجودهـا مفاسـبة كآميـة لالنوـاق يف سـبيله تعـا        

الزكاة وإمانة الوقآا ، فقد يتمفى االنسان البستان احلاوي ملى واخآاج 
مجيع الثمآات للتقآب ا  اهلل ومسامدة احملتاجني وتغطية نوقاته وسرت 

 حاله وحوظ كآامته.
ويف اايــة اشــا ة ا  اســتثما  أيــام الشــباب لتــأمني حاجــات الكــرب  

قيقـة  والشيصوخة وبذل الوسـع لرتمجـة األمـان  ا  واقـع ملمـو  وح     
مملية مرتجلة يف اخلا ج بالسع  والكسب واجلهد املتواصل، وكم مـن  
شصص أخرب من أمفيته فقابله ااخآون باالستصواف واالستهزا  النعدام 
توفآ مستلزماتها واسبابها الظاهآية، ولكفه واصـل سـعيه بهمـة ونشـاط     
 وانتوع من باب الدما  والتزم بادا  الوآائض فكانت مونًا لـه واسـتطاع  

 حتقيق أمفيته واهلل واسع كآيم.
ـــوع االنوــاق لــه دالالت مقائديــة فمجــآد    ان ذكــآ الذ يــة يف موضـ
ذكآهم يذكآ االنسان بلزوم تأمني حياتهم وتوف  الطيبات ةـم وامطـا    
األولوية حلاجاتهم خصوصًا وان الفصوص و دت باحلث ملى االنواق 

 تـدمو لالنوـاق   ملى العيال وانه صدقة، ومـع هـذا جـا ت اايـات الـيت     
بذكآهم وضــآب املثل بهــم وبأســو  االحوال اليت قد يتعآضون ةـا،  
كا يــستلزم وضــع الضــمانات وشـآا  ما  علــهم ال حيتاجون ااخآين 
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ال أقل يف سن الصبا وقبل البلو ، بيفمـا تـدمو اايـات ا  االنوـاق مـن      
 الطيب واجليد.

 لة جمبفة جمهلة(.وقد و د يف احلديث:   الولد مبص
 –وفيه ايضًا يف خماطبة االوالد:  انكم لتًُجهِّلون وتًُبصلون وتًُجبفـون  

أي حتملون اابـا  ملـى اجلهـل والبصـل ومـدم الفظـآ بعـني         -بضم التا 
 البص ة.    

 

 [ ََِأَقأَبَُأ ِ ْنَصأرل ِِيِه َنأرل  قوله تعا  ]
ألمـان  وتشـييد   بعد التمين  واالحالم الواسعة والسـياحة يف مـامل ا  

هيكل الآنبات، يأت  التلف والدما  واخلآاب الذي حييب اصد  املعيشة 
ومبتفى اامال وحمب الآنائب وسبب سد احلاجات الشصصية والعائلية 
وما فيه سرت احلال وكواية املؤونة ليواجه االنسان املعانـاة اليوميـة املآكبـة    

الشصصية بل به وبعياله واملرتاكمة فلم يكن بفوسه ومل تفحصآ حاجاته ب
 ومستلزمات مالجه وصحته وخدمته.

وهــذا االمصــا  يــأت  مواج ــًا قهآيــًا مــن نــ  ملــة وال يصــلح معــه  
االحرتاز واحليطة واحلذ ، ويطآأ يف زمان يعجز فيه االنسان من الكسب 
واالكتساب وامـادة تفظيـف وتسـوية اال   وجلـب الوسـائل وز امـة       

النتظـا  مـدة سـفوات جلـين الثمـا  مـع       االشجا  وخـدمتها وسـقيها، وا  
انعدام الضمان من جتدد االمصا  وجمي ه ملى االشـجا  قبـل ان تكـون    

 مثمآة.
ومن االمجــاز ان جتتمــع األمفية مـع املصـيبة يف الوجـود الـذهين،    
ألن األمفية مفـــوان الســعادة ومتأل الفوس فآحـًا ونبطة وجتعل االنسان 

واملصــيبة، ولكن ااية الكآمية جتعلـه يتجـه قهـآًا      تفب التوك  بالســو 
لو ضـــياع األمفية وهــدم العآيش وزوال اجلفة والثمـا  ولكـن بعـد ان    
امتألت نوسه بأحالمها وجال فكـآه بـني اشـجا ها، وكأنـه جلـس ملـى       
ضواف انها هـا وأكـل ووهـب وبـاع مـن مثا هـا وتعـآ  لعـني احلسـد          
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ـــا    ـــأت  االمصـ ـــداوة، فيـ ــده     والع ــان ا   ش ـــع االنس ـــ  ل جـ الوهمـ
ويدمـــوه ا   بـــه ويبـــني لـه وظـــائوه الشــآميـــة ويضـــع حـدًا لعـامل         
اخليال واامـــال القآيبـة والبعيــدة و عــله وجهـًا لوجـه أمـام احلقيقـة،         
وواقع قد اتــه وامكاناتــه واملعوقــات اليت حتــول دون متلكــه للبســتان 

 ون ه.
يآد  االمصا ( يف القآنن اال يف هذه ااية سوا  بلغة املوـآد او   ومل

بلغة اجلمع، وهو من لطوه تعا  يف لغة القآنن و محة بالفا  خصوصًا 
وانــه جــا  هفــا ملــى لــو املثــال ومتعقبــًا لألمفيــة ومتصلوــًا مفهــا حــدوثًا   
وموضومًا، وهذا التصلف مفاسبة للدما  وصـآف األذ  مفـدما يـآزق    

 عا  املسلم جفة وبستانًا كب ًا وفيه اشجا مثمآة.اهلل ت
ومع كثآة وشدة االضآا  الفامجة من االمصا  والعاصـوة والـآيح   
الشديدة اليت تقلع بعض االشجا  فـان هـذا االمصـا  جـا ت معـه نـا        
حتآق األخضآ واليـابس سـوا  كانـت جـز  مفـه او انهـا حصـلت بسـببه         

 ونتيجة له.
لـى صـدق املثـل القآننـ ، وهـو مفاسـبة       وهفاك شواهد كث ة تـدل م 

للتوكآ يف قد ة اهلل تعا  ود   يف الآضا بقسمه وقبـول هباتـه، وذكـآ    
اجلفة يف املثل مل يأت اتواقًا او صدفة بل هو تذك  باجلفة والفعيم اخلالد 
يف ااخآة، فمن متفى اجلفة يف الدنيا قـد ال حيصـل مليهـا النهـا أكـرب مـن       

ان حصل مليها واستطاع متلكها بالكسـب واملشـقة   قد اته وامكانياته، و
فقــد يــأت  ةــا امصــا  ومــا يعآضــها للتلــف واةــالك، فاالنســان حيتــاج 

 اسباب احلوظ املادية والغيبية ابتداً  واستدامة.
أما من متفى اجلفة يف ااخآة فانها قآيبة املفال وال يـأت  مليهـا سـبب    

وبيفهـا اال االميـان وادا     للدما  بل هـ  دائمـة باقيـة، ولـيس بـني العبـد      
الوآائض وممل الصاحلات، وهذا االستفباط من امجاز القآنن اعفى ان 
املثل القآنن  له نايات اخالقية وتأديبية وتعليمية تووق موضومه وحكمه 
كا يستلزم اال تقا  يف سلم التحقيق لبلو  شطآ من هذه الغايات السامية 
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 واملقاصد الآفيعة.
طـب الســـمع والبصـآ، والقـوة الوهميـة الـيت تـد ك        فهذا املثـل خيا 

املعــان  اجلزئيــة اخلاصــة بالصــو  احملسوســة كامليــل الفوســ  والصــداقة،  
ومامل اخليال الذي ال يتــوقـــف موضـــومه ملـى وجـــوده يف اخلـا ج،      
ـــيلة مبا كــة الصــالح الــفوس   وبــذا يكــون املثــل القـــــآنن  حـــافزًا ووسـ

يقظــة وتوجههــا لـــــو الفوــع والكمــال واختــاذ  وختلصــها مــن أحـــــالم ال
االسباب الواقعيـــة أســـاسًا للتوك  والتصـطيب للمستقبل وبـذل اجلهـد   
لتوف  وتهيــ ة املقـــدمات الالزمــة لتحقيـق املفى والغايات، وااللتجا  ا  
البا ي مـز وجـــل يف حتقيـق األمفيـات وهـو سـبحانه ال تستعصـ  مليـه         

ها ككفــة مــع انهــا بعيــدة املفــال ويتعــذ  حتققهــا باالســباب  مســألة فيجعلــ
 املتوفآة.

[ لتوكيـد تعـآ  افـآاد    ِ ْنَصأرل ِِيِه َنأرل لقد جا  املثل بــ] 
األمفية ا  التلف، ولزوم مدم االنشغال بتلـك األمفيـة بـل االنتقـال ا      
تدا ك ما بعدها، ومل تأت ااية اا ميكن معاجلته واصالحه ولو ملى لو 

ظآي وخيال ، فلم تقل  ان الثمآ تعطـل سـفة( او  ان مـا  االنهـا  قـد      ن
نقص( بل جا ت اا يويد تالش  تلك األمفية وتعآضها لالمصا  والفا  
اللذين ةما وجود ذهين ايضًا، وهمـا جـز  مـن التصـو  ولوـآا  البـال       

 للواقع ومواجهة احلقيقة والتدبآ بأمو  الدنيا وااخآة.
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 [ أحَْتَرَقتْ َِ  قوله تعا  ]
أي ان اجلفة اليت وّد االنسان متلكها والعيش بسببها يف حببوحـة مـن   
العيش الكآيم ومواجهة مشاق احلياة، وأمله يف تأمني حياته وحياة ابفائه 
يف الكرب والشيصوخة، وتآك إ ث كآيم وأموال لالوالد المـانتهم ملـى   

الطا ئة، فان الفا  تقلبات الزمان واحلاجات املتعا فة من األكل والشآب 
جا ت ملى أمانيه وموضومها فأحآقتها وان كانت باألصل ن  موجودة 

 وال تتعد  اخليال والوهم والتمين.
ولكن املثل جا  لوصف حال الغم واحلزن اليت تصيب االنسان مفد 
فقد املال وتعآضه للتلف القهآي الغالب واليأ  من إمانة ااخآين، ألن 

فــا  يكــون نالبــًا مامــًا وشــاماًل فتفقطــع ســبل املــدد االمصــا  املقــرتن بال
واملسامدة من خا ج االسآة، وهـ  مقطومـة اصـاًل مـن داخـل االسـآة       
لضعف العيال مـن القيـام بتغطيـة نوقـاتهم، فيبقـى مشـغواًل بفوقـة ميالـه         
واوالده ويتعذ  مليه تلبية حاجاتهم خصوصًا وانهم امتادوا ملى حال 

 الئقة بشأنهم.
لقول بان احلآيق والتلف جا  ملـى االشـجا  والفصيـل    وهل ميكن ا

وان اال   واالنها  باقية ملى حاةا وه  ذات مثن وتعترب ثآوة مستقلة 
 ومادة الحيا  اال   وا جاع امما  اجلفة.

اجلواب: ال، ألن املثل جا  لالمتبا  واالتعاظ، وان احرتاق الفصيل 
ا ميكن اختاذ هذه املسألة واالشجا   عل االنسان يف فقآ وموز، ومع هذ

كجز  من املثل القآنن  مادة لالحتجاج بعدم ابطال الصدقة من  أ  مع 
املن واالذ ، وان الذي يتعآ  للزوال واحملو هو منا  الثواب وشطآ مفه 
مع احلاجة الشديدة له ومدم االستغفا  مفه، وفعاًل تآ  العبد يوم القيامة 

يـآ  مــن مظـيم نوعـه يف مــوازين    حيتـاج أدنـى ممـل مــن الصـاحلات ملـا      
 االممال.

جمـ   االمصـا  ملـى     [ َِأحَْتَرَقتْ  ]فاملتباد  من قوله تعا  
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مجيع ما يوده االنسان وما حلم بـه، ولكـن التأمـل والتـدبآ يوـتح نفاقـًا       
 ويظهآ كفوزًا من اسآا  املثل القآنن .

وقد يًُقال باحتمال ان املثل و د خبصـوص الفصيـل واالشـجا  وان    
   واالنها  ليست ملكًا للشصص، يف اخبا  من نوع قوانني حتصل اال

يف استثما  اال   كما لو كانت اال   اجا ة ومن مستلزمات االجا ة 
قيــام الدولــة او املؤسســة بــإجآا  االنهــا ، وان تلــك االنهــا  ليســت        
بالضآو ة كب ة ومتسعة بل تكوـ  جلآيـان املـا  الـذي يسـق  االشـجا        

صدق مليها مسمى االنها  ولو كانت مبا ة من أنابيب واملز ومات، في
 مكشوفة  آي فيها املا  بانتظام.

وهذا أمآ ككن اال ان املثل أمم مفه بلحاظ مواهيم امللكية واستثما  
اال   وممومــات قولــه صــلى اهلل مليــه ونلــه وســلم: "اال   ملــن       

ن واالذ  أحياها"، ومع هذا ميكن استقآا  قامدة يف املقام وهـ : ان املـ  
يأت  ملى الصدقة والفوقة فيمفـع مـن منائهـا كمـا تـأت  الفـا  ملـى اجلفـة         
فتحآق خنيلها واشجا ها وما ز ع فيها ويبقى لصاحبها اصل الفوقة كما 
يبقــى مــن اجلفــة أ ضــها وانها هــا وهــو األمــآ الغالــب يف بــاب االنوــاق  

 وتعآضه للمن واالذ  الصاد  من صاحبه.
ملى الصدقة من االصل سـوا  ملوضـومها او    وقد يأت  املن واالذ 

جلكمها، ومن األول جم   الصدقة والفوقـة  يـاً  وتوـاخآًا بـني الفـا ،      
ومن الثان  شدة االذ  وتواليه وجلبه للضـآ  ملـى املفوـق مليـه واـا ال      

 حيتمل.
ان االنسان يوم القيامة حيتاج ممله ويتربأ مفه أقآب الفا  اليه، قال 

َوِممِّاِه  *ِفرُّ اْلَمْرِء ِمْن َموِياِه َيْوَم يَ ] تعـا   

ولـيس لـه اال مملـه     (1 [ َوَقأحِبَِتِه َوَبِنياهِ  *َوَمِبيِه 
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ويوم ذ يزهآ العمل الصاو ويكون بأبهى صـو ة،  تسـكن اليـه الـفوس     
وتسعد بكثآته وال يأتيه سبب التلـف اال كـا اقرتفـه الشـصص نوسـه مـن       

 السي ات والذنوب وظلمه لآلخآين.
اسباب نقص ثواب االنواق املن واالذ ، فجا ت ااية لتعاهد  ومن

الصــدقة واحملافظــة ملــى ثوابهــا، وتعلــيم املســلمني اســباب االنتوــاع مــن 
الصاحلات يف الدا  اليت فيها حساب بال ممل، فه  من اللطف اإلة  
يف تقآيب العبد ا  الطامة وابعاده من املعصـية او معآفتـه ةـا، ومـدم     

 فيها. تآكه يفغمس
ومن مضامني ااية التحذيآ من املعصية والوساد يف اال   وما يأت  
ملى احلسفات فيأكلها، وما فيها من املثل دموة التيـان الطامـات ومـدم    
ــة، واالســتعداد لآلخــآة وأهــوال احلســاب    ــات العبادي التوــآيب بالواجب

 وفقدان الفاصآ واملعني.
ااخــآة، أمــا يف الــدنيا وحتــذ  اايــة مــن احلســآة مطلقــًا يف الــدنيا و 

فباالحرتاز يف مجع االموال من احلالل مع االجتهاد يف توظيوها اـا فيـه   
الآبح الـوف  واملـال اجلزيـل، مـع توقـع الـويالت والتعـآ  للمصـائب         
واجتفاب ضــآ هــا قــد  االمكان ولــو ملى لو املوجبـة اجلزئيـة، وقـد    

آت أموالــه بســبب الوتوحــات ذكـــــآ ان الــزب  بــن العـــــوام حيفمــا كثــــ
استشا  بعض اصحابه يف كيوية استثما ها فأشا وا مليه بشآا  العقا ات 

 فوعل.
 

 [ َكَذِلكَ ِيبَيِِّن َّللاهِ َلكِمْ اآلَيأتِ قوله تعا  ] 
ان هذا التشبيه وضآب االمثال  مفاسبة كآمية لبيـان اايـات وكيويـة    

طآق الضاللة وما فيها من التصآف واةداية ا  سبل الآشاد، واجتفاب 
تضييع لثواب الصاحلات، وتعط  ااية موضومية للمثل القآنن  بامتبا ه 
مادة للبيان ووسيلة لالمالم، واالخبـا  مـن اايـات اإلةيـة وموضـومًا      
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 للتشبيه، وهو حيتمل يف املقام وجوهًا:
 اختصاص التشبيه بهذه ااية وما فيها من املثل. -1
 له تعا  واضآا  اتبامه باملن واالذ .تعلقه باالنواق يف سبي -8

اوله لقصة الذي مّآ ملى القآية اخلاوية ملى مآوشـها، وقصـة    -3
 وسؤاله إحيا  املوتى.ابآاهيم 

 مجيع نيات سو ة البقآة اليت تقدمت. -4

االقو  هو الوجه الثـان  وان اايـة بيـان لقوامـد االنوـاق يف سـبيله       
ذ االسـتغوا  والعوـو صـيغة    تعا  وكيوية مـدم ابطـال الصـدقات، واختـا    

ملقابلة االســا ة، وقد تقدم يف ااية التاسعة مشآ بعد املائتني قوله تعا  
 .(1 [ َوَيسَْأِلوَنكَ َمأَىا ِينِفِقوَن ِقْل اْلَعْفوَ  ]

واايـة مـــن مصـاديق فضـله تعـا  ملـى املسـلمني وقوامـد اللطـف          
يبـة ا  االذهـان ملـى    اإلة  يف تقآيب املواهيم الكليـة بأمثلـة حسـية قآ   

اختالف املستويات واملدا ك لتكون احلجة ملـى الفـا  بالغـة، وإلمانـة     
املسلمني ا  سبل الآشاد خصوصًا وان مفـافع اجتفـاب املـن واالذ  ال    
ــه األهــم يف املآامــاة      تفحصــآ بصــاحبها او بعــامل ااخــآة وحــده مــع ان

ه واحلالـة العامـة   واملالحظة مفد الوعل، فتشمل أيـام الـدنيا واملفوـق مليـ    
للمجتمع االســالم ، بل ان صـــاحب الصـــدقة يفتوـع مفهـا أكثـآ كمـًا       
وكيوــًا مفــدما تكــون خاليــة مــن املــن واالذ  لزيادتهــا واســتمآا  تــدفق 
احملتاجني ومآ  املشا يع اخل ية مليه، باالضافة ا  ما يرتشح مليه من 

كــاملن واالذ  حماســن االخــالق بســبب ابتعــاده مــن االخــالق الذميمــة  
 والتعي  والآيا .

ان هذه اايات حيتاجها املسـلمون مجيعـًا، فكـذا جـا ت يف القـآنن      
ووصوها بانها بيان لآليات وه  ذاتها نيات، اعفى نبني لكم هذه اايات 
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مع نيات اخآ  بواسطتها، واايات املبيفة امم من القآننية فتشمل نيات 
عة االسالم، ومز املؤمفني، وتفظيم اافاق، والسمو االخالق ، وقوة ومف

احلياة اليومية للمجتمع االسالم ، واصالح الفوو  وطآد الشك وسو  
الظن، وامانة املسلم ملى معآفة ما  ب وما حيـآم مليـه، ومـا يفوعـه يف     

 الفشأتني وما يضآه فيهما.
ومن مضامني مد سة القآنن نشآ ااداب احلميدة وتهذيب الفوو ، 

سليمة للتعامل بني الفا ، ومفـع ظهـو  العـدا  واسـباب     وا اد قوامد 
الفوآة بني الغين والوقـ ، فلـذا تآاهمـا يشـرتكان يف الوـآائض احـدهما       
يقف ا  جانب ااخآ مخس مآات يف الصالة اليومية، واحدهما يطوف 
جبفب ااخآ حول الكعبة وبلبـا  واحـد خـال مـن مظـاهآ الغفـى وفيـه        

 تذكآة بيوم احلشآ.
اية ما للمثل القآنن  من موضومية يف املعا ف الآبانية وانه وتظهآ ا

خيتلف موضــومًا وماهية وحكمـًا مـن االمثـال السـائدة واملتعا فـة مفـد       
األمم املصتلوة، فهو نية قآننية وحكمة مساوية و سالة للتبليـإل والوهـم،   
ــاللطف      ــف ب ــة تتص ــآمية بلغ ــام الش ــائق واالحك ــال احلق ــيلة اليص ووس

دنو من الفوو  لتصالطها وتاخذ بفاصيتها لو سـلم اةـد    والآأفة، وت
 ود وب الفجاح والتوفيق.

وال يفحصآ بيان اايات باالمثال القآننيـة بـل هـ  احـد  مصـاديق      
وافــآاد املعــــآفـــة، وكـل نيـة مـن القـآنن تتضـمن دالالت حيتـاج اليهـا         

ــآ     ـــاح ك ـــ  ايضـ ـــآاد، وهـ ــاد واالنوـ ـــو االحت ــى لـ ــلمون مل ــا املس يم ة
ولغ ها، فاايــة تدل ملى مظيم فضله تعـا  بـالقآنن وان كـل نيـة مفـه      
حجـة ودليل ومني ونربا  وضيا  يض   سبل اةدايـة ويهـدي مالنيـة    

 ا  اجلفة.
 

 [ َلَعلهكِمْ َتَتَفكهِرونَ قوله تعا  ] 
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 لعل( تويد التمين والرتج ، وهما أمآان يفزه مفهما مقام الآبوبية، 
ن معفى ةما مفاسب لإل ادة واملشي ة اإلةية، كما يف فعل االمآ فالبد م

 افعل( فانه مفدما يصد  الطلب خطابًا من العبد ا  اهلل مز وجل فالبد 
من تسميته باصطالح مفاسب للحال واملقام مثل فعل السؤال او الطلب 

 ألنه صاد  من األدنى ا  األملى.
بل االخبا  من كون اايات فموضوع  لعل( يف املقام ليس الرتج  

والتشبيه مفاسبة للتوكآ، ولكن هذا التوكآ ليس مطلقًا، فمن الفا  من 
مل يطلع ملى نيات القآنن، ومفهم من اطلع ولكفه مل يتصذ نيات االنواق 
وما فيها من الفه  من املن واالذ  مفاسبة للتوكآ والتدبآ، ومل يفتوع من 

د يف هـذه اايـة ومـا فيهـا مـن بـديع       مظمة واحاطـة املثـل القآننـ  الـوا     
 احلكمة بالتوكآ والتدبآ.

وبني التوكآ يف اايات والتقيد باحكامها مموم وخصوص من وجه، 
فمادة االلتقا  توكآ االنسـان يف هـذه اايـات ومـا فيهـا مـن احلـث ملـى         
االنواق يف سبيله تعا  والفه  من اقرتانه او تعقبه باملن واالذ ، ويتقيد 

وحيرت  من خمالوتها، ويقوم باملباد ة ا  االنواق طلبًا ملآضاته  باحكامها
 تعا  و تفب املن واالذ .

اما مادة االفرتاق فقد يتوكآ بهذه اايات ولكفه ال يتقيد باحكامهـا   
بسبب نلبة الـفوس الغضـبية والشـهوية، وطغيـان الكـدو ات الظلمانيـة       

 واستحواذ  وح البصل والشح مليه.
آ بهــا ولكفــه يلتــزم باحكامهــا بــالوطآة وحســن اخللــق  وقــد ال يتوكــ

والسجية والعـادات احلميـدة، وشـيوع العـادات الكآميـة وطيـب املفبـت        
 واالصل.

فلعل جا ت هفـا لالخبـا  مـن توضـله تعـا  ببيـان اايـات وهدايـة         
الفا  ةا، ولكفهم ملى مشا ب شـتى مـفهم مـن يتصـذها مـادة لتوكـآ       

وظائف العقل العمل ، وتكون له سآاجًا والعقل الفظآي ويفطلق مفها ل
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يف مامل االنواق يف سبيله تعـا ، ويـد ك اخلسـا ة العظيمـة يف الـدا ين      
الــيت ترتتــب ملــى املــن واالذ ، وانهمــا يأتيــان ملــى الصــدقة وثوابهــا   

 وحيآمان االنسان من كث  من ثواب امماله.
ــ  واصــال    ــل القآنن ــذكآ املث ــآنن ب ح ويتوكــآ االنســان يف امجــاز الق

اجملتمعات بتشآيع الزكاة واالنواق والصـدقة مطلقـًا، وكيـف انـه يقضـ       
ملــى أهــم حــاجز دون انتشــا  العقيــدة وهــو املــال، فكــث  مــن االفكــا   
واملعتقدات مل تستطع ان تآ  الفو  بسبب الوقآ والعجز من توف  املال 
الكايف، وكم من أفكا  ضـاللة سـادت مـدة مديـدة بسـبب املـال، فجـا         

ــآن ــو ،      الق ــالح الفو ــبيل اهلل واص ــال يف س ــف امل ــى توظي ــث مل ن للح
ومقاومة الضاللة والطانوت، واملفع من جعل نعمة املال وسيلة الزدياد 

 اةوة بني األنفيا  والوقآا .
 [ فيه وجوه:َلَعلهكِمْ َتَتَفكهِرونَ وقوله تعا  ]

 لعلكم تتوكآون يف نيات القآنن وانها نازلة من مفده تعا . -1
 م تتوكآون يف املثل القآنن  واالمتبا  مفه.لعلك -8

يف شؤون احلياة وقسمة االمـوال بـني الفـا  وحاجـة بعضـهم ا        -3
 بعض.

تتوكآون يف مفافع االنواق يف سبيله تعا  واختاذه وسيلة للقآب ا   -4
 ساحة القد .

ااية دموة الختاذ االنوـاق سـالحًا لقضـا  احلـوائ ، فمـن يقضـ         -5
ض اهلل مز وجل له اسبابًا ووسائل لقضـا   حاجة أخيه احملتاج يقي

 حوائجه.

 تتوكآون يف  أفته تعا  بعباده، وان القآنن ناصح أمني. -6

ــًا     -7 ــافع االنوــاق طلب ـــات اخلاصــة اف ـــآا  الد اسـ ـــث ملــى اجـ احلـ
ملآضــاته تعــا ، واضــآا  املــن واالذ  االجتماميــة واالخالقيــة      

 والعقائدية.
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ســبب املــن واالذ  وحــدهما ان فقــدان األجــآ والثــواب مل يكــن ب 
وبعفوانهما اجملآد بل اا يتوآع مفهما من شيوع االخالق الذميمة، وبث 
 وح العداوة وازدياد معاناة الوق  واحملتاج سوا  بتلق  املن واالذ  او 
بامتفامه من قبول الصدقات او سؤاةا مع انه مستحق ةا وهـ  احيانـًا   

م والغــالت والفقــدين، بــالفص واجبــة ملــى الغــين كمــا يف زكــاة االنعــا 
ِ نهَمااأ الصهااَدَقأِت ِلْلِفَقااَراِء ] القآننــ  قــال تعــا  

ِة  َُأ َواْلِمَملهَف أِمِليَن َنَلْي َأِكينِ َواْلَع َواْلَمس
أبِ َواْلغَأِرِميَن َوِِ   ِقلِوِبُِمْ َوِِ  الرَِّق
ْن َّللاهِ َوَّللاهِ  ة  ِم نِ السهبِيِل َِِريَض َبِيِل َّللاهِ َوِاْب  س

 .(1  [ َنِليمل حَِكيمل 
فمع وجود املقتض  وفقد املانع تآتوع نائلة الوقآ من املسكني ويسد 
 مقه ا  حني، ولكن املن واالذ  مانع مآض  طا ئ حيول دون حتقيق 
الغايات السامية للكتاب السماوي وما جا  به الآسول األكآم صلى اهلل 

ولــزوم العفايــة بــالوق   مليــه ونلــه وســلم يف بــاب االنوــاق والصــدقات،
وامانته ملى ادا  وظائوه ازا  االسالم وازا  نوسـه ومباداتـه، مـن هـذا     
يبدو الضآ  الوادح للمن واالذ  وااثا  السبية املرتتبة مليهما اا يووق 
انتواع الوق  مفها، وتبني اايات امطا  األولوية لتهذيب االخالق ونشآ 

 الود واحملبة بني الفا .
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