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 الملخص:

يتناول هذا اهاحث اثهاارهاحنرالهاحمرييهبيهثياولهيحاوتيزهاحروظهلتل يح اوهبيهيماوحةااهيقااااام ااهاححنرهه

احتيهتمونيهين وهاحيةتيموتهاالنسااونياهبيهم هويولهليمولهاهاح يهين رهاحيليهبيه و هاحيساا ييلهه

حيساا ييلهاهث هاالدذوهلااليرهيله حاهالهثم ههيةدهالهيسااةحاهب اهاحروظهتقااا هثو همايرهيلها

احيسا ييلهير هالهاحتيسااهثوال مويهاحقار ياهين  هيلهاروا  يهاهلح  اهتةدهثمماوهين يهاتةىهاحوه

احيمويالتهاحرثلياهلين يهذوةرهاحوهثالدهاحمحرهلامااونهنحسااىهل و  تىهبيهسااثي هاح ىاال ه  وهه

احخوحقهاحرواظهة هل الهحيهيتراهاحثقااارياهههاحيو هاهلم ه حاهثساااثاهاحة  هبيهيثودلهاحديلهاهال

تتخثبهبيهاح اليهلتثنوهبيهيقاااام اهيلهايرذوه ندهب اهاحيميقاااااهاهث هثيلهح يهيحوتيزهاحروظهه

للماانهن ويوها تىااوديوهيتمويالهح  هيقاام اهاححنرهاهلاح نيناهانوهذنوهبيهذ اهاحث ثهالهاتم يه لهه

يوهي ولحىهينيهبيهثيولهيحوتيزهاحروظهلميحياههاحن ويهاال تىاوديهاالساالييهبيهيموحةاهاححنرهاهلان

 تل يح وهبيهيموحةاهيقم اهاححنرهلذيهي ولحىهبيهتى يزهثم هاحيحوذييهبيهب اهاحروظه.

ه

ه

 Abstractهه

This research deals with the effect of the Holy Qur’an in explaining the 

keys to livelihood and its use in dealing with the problem of poverty that 

human societies suffer in every time and place, who looks today in the 

case of Muslims finds that the question of seeking livelihood occupies the 

minds of many Muslims, but rather the most important thing is that some 

Muslims He sees that adherence to legal rulings reduces their livelihoods, 

and for this you find some of them went to usurious transactions and 

some of them immigrated to the countries of unbelief and lost themselves 

and his family in order to obtain money, all because of ignorance in the 

principles of religion The Creator, Razzaq Jalla and Ala, did not leave 

mankind floundering in the dark and remained in a problem of its matter 

when seeking to live. Rather, he showed them the keys to livelihood and 

the development of an integrated economic system to solve the problem 

of poverty. An attempt by me to explain the keys to livelihood and how it 

can be used to address the problem of poverty, which is an attempt to 

correct some of the concepts in the livelihood application  
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 المقدمة 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا       
ومن يضلل فال هادي له . وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، من يهده هللا فال مضل له  

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
 .  ( 1)  } َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن { 

َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّ  َيا  ِمْنُهَما ِرَجاالا َكِثيراا  }  ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ  َواِحَدٍة َوَخَلَق  ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس 
 .  ( 2)  َوِنَساءا َواتَُّقوا َّللاََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباا { 

ا ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم   ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع َّللاََّ  } َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َوُقوُلوا َقْوالا َسِديدا
    .  ( 3) َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزاا َعِظيماا {  

ضمن مصالح البشرية في دنياها وأخراها . وهو الصراط المستقيم الذي من ن الكريم  القرآإن        
سار عليه نجا ومن حاد عنه وسار في طريق آخر سواه هلك وخسر ، بعيدا عن الجور والظلم ،  

إلى ما فيه صالح وفالح . وقد وفق هللا ممن اختارهم من    هكفيل بعالج مشاكل المجتمع واْلخذ بيد 
فوة بذلوا جهودهم ، وسخروا أقالمهم لخدمته وإبراز اثره  وشرح اياته ، وبيان معانيه ،  المصلحين ص

وإحاطته بجميع شؤون الناس في العقائد والعبادات والمعامالت والسياسة والحكم وغير ذلك . وإنه  
 هو المنظم لصلة اْلفراد في داخل اْلمة . وصلة اْلمة بغيرها في حالة السلم والحرب. 

لقد ارتايت المشاركة في هذا المؤتمر الموسوم تحت شعار ) العلوم االنسانية بين مشكالت       
المتواضع  بحثي  في  اآلداب  كلية  العراقية  الجامعة  تعقده  الذي   ) المعرفة  عالم  ومتطلبات             الواقع 

 ) مفاتيح الرزق في القرآن الكريم وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر ( .
البين فيه اثر القرآن الكريم في بيان مفاتيح الرزق  وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر التي تعاني  
منها المجتمعات االنسانية في كل زمان ومكان ، الذي ينظر اليوم في حال المسلمين يجد ان مسألة 

ين يرى ان  طلب الرزق تشغل بال كثير من المسلمين ، بل االدهى واالمر من ذلك ان بعض المسلم
التمسك باالحكام الشرعية يقلل من أرزاقهم ، ولهذا تجد بعضا منهم اتجه الى المعامالت الربوية 
ومنهم هاجر الى بالد الكفر واضاع نفسه وعائلته في سبيل الحصول على المال ، وكل ذلك بسبب 

الظالم وتبقى في    الجهل في مبادئ الدين ، ان الخالق الرزاق جل وعال لم يترك البشرية تتخبط في
مشكلة من امرها عند طلب المعيشة ، بل بين لهم مفاتيح الرزق ووضع نظاما اقتصاديا متكامال لحل  
مشكلة الفقر ، والحقيقة انا هنا في هذا البحث ال اتكلم عن النظام االقتصادي االسالمي في معالجة  

توظيف وكيفية  الرزق  مفاتيح  بيان  وانما محاوله مني في   ، الفقر وهي الفقر  ها في معالجة مشكلة 
 محاوله في تصحيح بعض المفاهيم في طلب الرزق . 
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حيث قمت بجمع بعض اآليات القرآنية التي تضمنت مفاتيح الرزق ، ودراستها في كتب التفسير   
 ولقد كانت منهجيتي في البحث تقسيمه الى مطالب :

 المطلب االول: بيان مفهوم الرزق لغة واصطالحا 
 لثاني : انواع الرزق المطلب ا

 المطلب الثالث : ضوابط الرزق في القرآن الكريم 
 المطلب الرابع : مفاتيح الرزق في القرآن الكريم وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر 

 الخاتمه 
والذي أتمناه أن يحصل قارئه على فائدة كبيرة تسهل عليه معرفة مفاتيح الرزق في القرآن الكريم        

ا في معالجة الفقر ، من اجل بناء مجتمع يزهو فيه الرقي الحضاري بين االمم في ايطار  وبيان اثره
 التصور االسالمي وبيان شمولية االسالم في معالجة الواقع . 

ولعلي أكون بهذه البحث قد حققت ما قصدت إليه ، وأمطت اللثام عن جانب من جوانب مفاتيح        
هللا أن ينفعني به وقارئه وناشره، وأن يغفر لي ما عسى أن يكون به  الرزق في القرآن الكريم ، وأسأل  

من زالت الفكر والقلم ، وأن يجعلنا من أهل اإلخالص في متابعة شريعته المترقين في مدارج السالكين  
 ، ومنازل السائرين من أهل سنته ، انه سميع مجيب . 

 

 المطلب االول: بيان مفهوم الرزق لغة واصطالحا

ْزُق ُلَغةا: َوُهَو ِباْلَكْسِر َمْأُخوٌذ ِمْن َرَزَق ِباْلَفْتِح، َوُهَو َما ُيْنَتَفُع ِبِه، َواْلَجْمُع َأْرَزاقٌ ال       . ( 4) رِ 
ِمَن        َوَغْيَرُه  ِلْلُمْسَتِحقِ يَن،  اْلَمال  َبْيِت  ِفي  اإْلَماُم  َيْفِرُضُه  َما  َوَيْشَمل  اْلَعَطاُء،  ااِلْصِطاَلِح:  َوِفي 

 التََّبرَُّعاِت َكاْلَوْقِف َواْلِهَبِة َوَصَدَقِة التََّطوُِّع َوَغْيِر َذِلَك ِممَّا ُيْدَفُع ِباَل ُمَقاِبٍل. 
ِإَلى   َيِصل  َوِلَما  َوِللنَِّصيِب،  ُدْنَيِويًّا،  َأْم  َكاَن  ِديِنيًّا  ِرْزٌق،  اْلَجاِري:  ِلْلَعَطاِء  ُيَقال  الرَّاِغُب:  اْلَجْوِف َقال 

   ( 5)  ذَّى ِبِه. َوُيَتغَ 
ْزُق: َما ُيْفَرُض ِللرَُّجل ِفي َبْيِت اْلَمال ِبَقدْ  ْزِق َفَقاُلوا: الرِ  ِر اْلَحاَجِة َواْلِكَفاَيِة،  َوَفرََّق اْلَحَنِفيَُّة َبْيَن اْلَعَطاِء َوالرِ 

اَل ِبَقْدِر اْلَحاَجِة َبل ِبَصْبِرِه َوَعَناِئِه ِفي َأْمِر    ُمَشاَهَرةا َأْو ُمَياَوَمةا، َواْلَعَطاُء: َما ُيْفَرُض ِللرَُّجل ِفي ُكل َسَنةٍ 
ْزُق: َما ُيْجَعل ِلُفَقَراِء اْلُمْسِلِميَن ِفي يِن، َوِفي َقْوٍل َلُهْم: اْلَعَطاُء: َما ُيْفَرُض ِلْلُمَقاِتل، َوالرِ  َبْيِت اْلَمال    الدِ 

 . ( 6)  َوِإْن َلْم َيُكوُنوا ُمَقاِتِلينَ 
 الجرجاني :وقال 
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الرزق: اسم لما يسوقه هللا إلى الحيوان فيأكله، فيكون متناوالا للحالل والحرام. وعند المعتزلة: عبارة  
 عن مملوك يأكله المالك، فعلى هذا ال يكون الحرام رزقاا. 

والرزق الحسن: هو ما يصل إلى صاحبه بال كدٍ  في طلبه. وقيل: ما وجد غير مرتقب، وال محتسب،  
 . ( 7)  تسب وال مك

والخالصة : ان الرزق هو كل ما ينتفع به ، والرازق أو الرز اق صفة هلل تعالى ، فهو الذي يرزق 
الناس أجمعين ، وهو الذي خلق الرزق ، وقدر االرزاق للخالئق ، واإليمان بقضية الرزق جزء من  

ائنات أينما كانوا ، ومهما كانوا االعتقاد في هللا تعالى ، ال سيما أنه ـــ عز وجل ـ تكفل برزق جميع الك
كفارا أم مسلمين واهل اللغة عندما يتكلمون عن الرزق يقصدون المعنى العام واهل الفقه يتكلمون عن  

 الرزق بما يتعلق بالمكلفين المعرفة كيفية تنظيمه وبيان حكمه .

 المطلب الثاني: انواع الرزق 
 الرزق نوعان : 

دن: وهذا يشمل الحالل والحرام، ويشمل رزق البهائم واإلنسان، فهو  النوع اْلول: رزق ما يقوم به الب
عام، حتى لو فرض أن الرجل ال يأكل إال الخنزير والميتة فهو رزق، ولو فرض أنه ال يأكل إال الربا  

 وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق.
الحرام وإن قام به البدن   النوع الثاني: رزق ما يقوم به الدين: وهذا خاص بالرزق الحالل، ْلن الرزق 

 . ( 8)  لكن ينقص به الدين 
 المطلب الثالث :  ضوابط الرزق في القرآن الكريم .

 اوال : أرزاق العباد على هللا تعالى وهو المتصرف في ارزاقهم .
، تكفل هللا سبحانه وتعالى للخلق بالرزق مهما كانوا وأينما كانوا، مسلمين أو كافرين، كباراا أو صغاراا

ا وجنا، طيراا وحيوانا، قويًّا وضعيفاا، عظيماا وحقيراا  ؛ قال تعالى :   َوَما ِمن َدابٍَّة    (رجاال أو نساء، إنسا
ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ   [ 6]هود:   )ِفي اَْلْرِض ِإالَّ َعَلى َّللاَّ

وهللا سبحانه وتعالى متصرف في أرزاق العباد؛ يجعل من يشاء غنيا كثير الرزق، ويقدر على آخرين، 
ْزَق ِلَمن َيَشاُء َوَيْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيراا   (وله في ذلك حكم بالغة؛ قال تعالى:   ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِ 

  30]اإلسراء:    )ْم َخْشَيَة ِإْمالٍق نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطئاا َكِبيراا  َبِصيراا * َواَل َتْقُتُلوا َأْوالَدكُ 
- 31 .] 
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ْزَق ِلَمْن َيشاُء َوَيْقِدرُ   (وقوله :   أي إن ربك أيها الرسول يبسط الرزق لمن يشاء   )ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِ 
ء ويضيق عليه، بحسب السنن التي وضعها لعباده فى كسب المال، ويوسع عليه، ويقتر على من يشا

 وحسن تصرفهم فى جمعه، بالوسائل والنظم التي وضعها فى الكون.
َخِبيراا َبِصيراا    ( ِبِعباِدِه  أي إن ربك ذو خبرة بعباده، فيعلم من الذي تصلحه السعة فى    )ِإنَُّه كاَن 

 قتار والضيق؟ الرزق، ومن الذي تفسده؟ ومن الذي يصلحه اإل
ومن الذي يفسده؟ وهو البصير بتدبيرهم وسياستهم، فعليك أن تعمل بما أمرك به أو نهاك عنه، من  
بسط يدك فيما تبسط فيه وفيمن تبسطها له، ومن كفها عمن تكفها عنه، فهو أعلم بمصالح العباد 

 منك ومن جميع الخلق، وأبصرهم بتدبير شؤونهم. 
م أن شأنه تعالى البسط والقبض، وأنعمتم فى النظر فى ذلك، وجدتم أن  إنكم إذا علمت   -وقصارى ذلك

 من سننه تعالى االقتصاد، فاقتصدوا واستن وا بسنته.
وبعد أن بين أنه تعالى الكفيل باْلرزاق وهو الذي يبسط ويقدر، نهاهم عن قتل اْلوالد خشية الفقر  

 فقال:
أي وال تئدوا بناتكم خوف الفقر، فنحن نرزقهم    )ٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكْم َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمال  (

 ال أنتم، فال تخافوا الفقر لعلكم بعجزهم عن تحصيل رزقهم.
وقد كان العرب فى جاهليتهم يقتلون البنات، لعجزهن عن الكسب، وقدرة البنين عليه، بالغارات والسلب 

ينف ر اْلكفاء عن الرغبة فيهن، فيحتاجون إلى تزويجهن  لغير اْلكفاء، وفى ذلك  والنهب، وْلن فقرهن  
 عار أي ما عار عليهم. 

إن اْلرزاق بيد هللا، فكما يفتح خزائنه للبنين يفتحها للبنات، فليس لكم سبب يدعو إلى    -والخالصة
 قتلهن، ومن ثم قال: 

لهم كان إثما فظيعا لما فيه من انقطاع النسل وزوال هذا النوع أي إن قت  )ِإنَّ َقْتَلُهْم كاَن ِخْطأا َكِبيراا    (
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوسَ  ِ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َقاَل َسَأْلُت َأْو ُسِئَل َرُسوُل َّللاَّ لََّم َأيُّ الذَّْنِب  من الوجود. وَعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ َأْكَبُر َقاَل َأْن َتْجَعَل هللَِّ  ا َوُهَو َخَلَقَك ُقْلُت ُثمَّ َأيٌّ َقاَل ُثمَّ َأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن َيْطَعَم َمَعَك ِعْنَد َّللاَّ  ِندًّ
ْيِه   َصلَّى َّللاَُّ َعلَ ُقْلُت ُثمَّ َأيٌّ َقاَل َأْن ُتَزاِنَي ِبَحِليَلِة َجاِرَك َقاَل َوَنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة َتْصِديقاا ِلَقْوِل َرُسوِل َّللاَِّ 

ا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم َّللاَُّ ِإالَّ ِباْلَحقِ  وَ   (َوَسلََّم   ِ ِإَلها  9)    )اَل َيْزُنوَن  َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع َّللاَّ

)   . 
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البنات فهو  وإن قتل اْلوالد إن كان لخوف الفقر فهو من سوء الظن باهلل، وإن كان ْلجل الغيرة على  
سعى فى تخريب العالم، واْلول انتهاك لحرمة أوامر هللا، والثاني ضد الشفقة على خلق هللا، وكالهما  

 .  ( 10)  مذموم غاية الذم
 ثانيا : الرزق مكفول فال خوف : 

َماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن ) ( قال تعالى : َماِء َواْْلَْرِض  22َوِفي السَّ ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم  ( َفَوَربِ  السَّ
 23ــــــ22الذاريات  )َتْنِطُقوَن 

وهي لفتة عجيبة. فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في اْلرض، حيث يكد فيها اإلنسان ويجهد، 
وينتظر من ورائها الرزق والنصيب. فإن القرآن يرد بصر اإلنسان ونفسه إلى السماء. إلى الغيب.  

ليتطلع هناك إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم. أما اْلرض وما فيها من أسباب الرزق إلى هللا.  
الظاهرة، فهي آيات للموقنين. آيات ترد القلب إلى هللا ليتطلع إلى الرزق من فضله ويتخلص من  
إلى   التطلع  وبين  بينه  تحول  يدعها  للرزق، فال  الظاهرة  واْلسباب  الحرص،  وأوهاق  أثقال اْلرض 

 در اْلول الذي أنشأ هذه اْلسباب. المص
والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ويفهمها على وضعها ويعرف أن المقصود بها ليس هو  
إهمال اْلرض وأسبابها. فهو مكلف بالخالفة فيها وتعميرها. إنما المقصود هو أال يعلق نفسه بها،  

هو يتطلع إلى السماء. وليأخذ باْلسباب وهو  وأال يغفل عن هللا في عمارتها. ليعمل في اْلرض و 
 يستيقن أنها ليست هي التي ترزقه، فرزقه مقدر في السماء، وما وعده هللا ال بد أن يكون.

إلى   اْلسباب  بأجنحة من هذه  بل يرف  الظاهرة في اْلرض  اْلسباب  إسار  قلبه من  ينطلق  بذلك 
خ على  تدله  آيات  اْلسباب  في  يرى  حين  السماوات.  قلبه  ملكوت  موصوال  ويعيش  اْلسباب  الق 

بالسماء، وقدماه ثابتتان على اْلرض. فهكذا يريد هللا لهذا اإلنسان. هكذا يريد هللا لذلك المخلوق الذي  
 جبله من الطين ونفخ فيه من روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين. 

أفضل حاالته. ْلنه يكون حينئذ  واإليمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه اإلنسان في  
 في الحالة التي أنشأه هللا لها. فطرة هللا التي فطر الناس عليها. قبل أن يتناولها الفساد واالنحراف..

وبعد هذه اللمسات الثالث في اْلرض والنفس والسماء. يقسم هللا سبحانه بذاته العلية على صدق هذا  
 الحديث كله:

ماِء َواْْلَ   ْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل ما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن« ..»َفَوَربِ  السَّ
وكونهم ينطقون، حقيقة بين أيديهم، ال يجادلون فيها وال يمارون، وال يرتابون فيها وال يخرصون..  

 .  ( 11)   وكذلك هذا الحديث كله. وهللا أصدق القائلين.
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 ثالثا : سعة الرزق ال تدل على محبة هللا.
يرزق الجميع، ولكنه قد يزيد أهل الضالل والنفاق في الرزق، ويوسع عليهم في الدنيا، فاهلل سبحانه  

 وقد يقتر على أهل اإليمان، فال يظن أن العطاء والزيادة دليل المحبة واالصطفاء!.
ُهْم ِبِه ِمْن ماٍل َوَبِنيَن )  (قال تعالى :   َخْيراِت َبْل ال َيْشُعُروَن  ( ُنساِرُع َلُهْم ِفي الْ 55َأَيْحَسُبوَن َأنَّما ُنِمدُّ

   56ــــ55المؤمنون   )(56)
أي أيظن هؤالء المغرورون أن ما نعطيهم من اْلموال واْلوالد، كرامة لهم علينا وإجالال ْلقدارهم  

كال، إن هذا اإلمداد ليس إال استدراجا فى المعاصي، واستجرارا لهم إلى زيادة اإلثم، وهم    -عندنا
  - فكروا فى أنه يحسبونه مسارعة فى الخيرات، إذ هم أشبه بالبهائم ال فطنة لهم وال شعور حتى يت 

 .  ( 12)  استدراج هو أم مسارعة فى الخيرات؟ 
  )         َوقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمواالا َوَأْوالداا َوما َنْحُن ِبُمَعذَِّبينَ   (ونحو اآلية قوله تعالى حكاية عنهم:  

ْنياَفال ُتْعِجْبَك َأْمواُلُهْم َوال َأْوالُدُهْم ِإنَّما ُيِريُد    (وقوله:  35سبأ   َبُهْم ِبها ِفي اْلَحياِة الدُّ    55التوبة     )َّللاَُّ ِلُيَعذِ 
 178ال عمران   )ِإنَّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزداُدوا ِإْثماا ( وقوله:

قال قتادة فى تفسير اآلية: مكر هللا بالقوم فى أموالهم وأوالدهم. يا ابن آدم ال تعتبر الناس بأموالهم 
 .  ( 13)  إليمان والعمل الصالح وأوالدهم، ولكن اعتبرهم با

ْيَنُكْم َأْخاَلَقُكْم  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : » " ِإنَّ َّللاََّ َقَسَم بَ 
ْنَيا مَ  يَماَن ِإالَّ َمْن  َكَما َقَسَم َبْيَنُكْم َأْرَزاَقُكْم ، َوِإنَّ َّللاََّ ُيْعِطي الدُّ ْن ُيِحبُّ َوَمْن اَل ُيِحبُّ ، َواَل ُيْعِطي اإْلِ

    ( 14)  ُيِحبُّ " .«
َتالُه  َفَأمَّا اإِلنَساُن ِإَذا َما اْبَتالُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَيُقوُل َربِ ي َأْكَرَمِن * َوَأمَّا ِإَذا َما ابْ   (قال تعالى:  

 [. 16، 15]الفجر:  )َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َربِ ي أََهاَنِن 
ْنساُن ِإذا َما اْبَتالُه َربُُّه  ( َمُه َفَيُقوُل َربِ ي َأْكَرَمِن َفَأمَّا اإْلِ أي إن اإلنسان إذا أنعم هللا عليه   )َفَأْكَرَمُه َوَنعَّ

إكرام من هللا له، وخي ل إليه الوهم أن هللا    -زعم أن هذا الذي هو فيه من السعة  -وأوسع له فى الرزق 
 ال يؤاخذه على ما يفعل، فيطغى ويفسد فى اْلرض. 

أي وإن رأى أن رزقه ال يأتيه إال بقدر ظن   ) َوَأمَّا ِإذا َما اْبَتالُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َربِ ي أَهاَننِ   (
 أن ذلك إهانة من هللا له وإذالل لنفسه. 

واإلنسان فى الحالين مخطئ مرتكب أشنع وجوه الغفلة، ْلن إسباغ النعمة فى الدنيا على أحد ال يدل 
أنه مستحق لذلك، ولو دل على هذا لما رأيت عاصيا موسعا عليه فى الرزق، وال شاهدت كافرا   على

 ينعم بصنوف النعم.
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ولعل من حكمة هللا فى بسط الرزق على بعض الناس وتضييقه على بعض آخر أن وجدان المال  
يص المرء وابتالئه سبب لالنغماس فى الشهوات، وأنه قاطع عن االتصال باهلل، وأن فقدانه وسيلة لتمح

 ليكون من الصابرين الذين وعدوا بالجنة. 
إلى أن من يمتحنهم هللا بإسباغ النعمة عليهم يظنون أن هللا قد اصطفاهم على عباده ورفعهم فوق 
سائر خلقه، ثم ال يزال بهم شيطان الغواية حتى يذهبوا مع أهوائهم كل مذهب، ويسيروا فى طريق  

 .  ( 15)  غاية، ال يرجعون إلى ربهم، وال يدركون أن ما عنده خير وأبقى شهواتهم المهلكة إلى أبعد 
وقد يتصور اإلنسان لما يبتليه هللا به من أحوال، ومن بسط وقبض، ومن توسعة وتقدير.. يبتليه  
بالنعمة واإلكرام. بالمال أو المقام. فال يدرك أنه االبتالء، تمهيدا للجزاء. إنما يحسب هذا الرزق وهذه 

مكانة دليال على استحقاقه عند هللا لإلكرام، وعالمة على اصطفاء هللا له واختياره. فيعتبر البالء  ال
جزاء واالمتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند هللا بعرض هذه الحياة! ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق، 

نة عند هللا، فلو لم فيحسب االبتالء جزاء كذلك، ويحسب االختبار عقوبة، ويرى في ضيق الرزق مها
 يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه..

وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير. فبسط الرزق أو قبضه ابتالء من هللا  
 لعبده.

ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر. ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر. والجزاء على 
 ما يظهر منه بعد. 

أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء.. وقيمة العبد عند هللا ال تتعلق بما عنده من  وليس ما  
 عرض الدنيا.

ورضى هللا أو سخطه ال يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه اْلرض. فهو يعطي الصالح والطالح، 
ليبتل ي ويمنع  ويمنع الصالح والطالح. ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول. إنه يعطي 

ال يدرك    -حين يخلو قلبه من اإليمان   -ليبتلي. والمعول عليه هو نتيجة االبتالء! غير أن اإلنسان 
 حكمة المنع والعطاء. وال حقيقة القيم في ميزان هللا.. 

فإذا عمر قلبه باإليمان اتصل وعرف ما هنالك. وخفت في ميزانه اْلعراض الزهيدة، وتيقظ لما وراء 
اء، فعمل له في البسط والقبض سواء. واطمأن إلى قدر هللا به في الحالين وعرف االبتالء من الجز 

يوجد    - قدره في ميزان هللا بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء! وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناسا
أناسا ذلك ظنهم بربهم في البسط    -أمثالهم في كل جاهلية تفقد اتصالها بعالم أرفع من اْلرض وأوسع

القبض. وذلك تقديرهم لقيم الناس في اْلرض. ذلك أن المال والجاه عندهم كل شيء. وليس وراءهما  و 
مقياس! ومن ثم كان تكالبهم على المال عظيما، وحبهم له حبا طاغيا، مما يورثهم شراهة وطمعا.  
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  كما يورثهم حرصا وشحا.. ومن ثم يكشف لهم عن ذوات صدورهم في هذا المجال، ويقرر أن هذا 
 .  ( 16)  الشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى االبتالء من وراء البسط والقبض في اْلرزاق

 رابعا : الرزق يبارك فيه بالطاعة ويمحق بالمعصية. 
الرزق يبارك فيه بالطاعة، ويمحق بالمعصية، فتذهب بركته وإن كان كثيرا ظاهراا؛ ْلن ما عند هللا 

َوَضَرَب َّللاَُّ َمَثالا َقْرَيةا    (تعالى ال ينال إال بطاعته وقد ضرب هللا اْلمثال لذلك في القرآن؛ قال تعالى:  
ِ َفَأَذاَقَها َّللاَُّ ِلَباَس الُجوِع َواْلَخْوِف  َكاَنْت آِمَنةا مُّْطَمِئنَّةا َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرغَ  داا مِ ن ُكلِ  َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم َّللاَّ

 [. 112]النحل:  )ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعونَ 
 وهذا مثل ضربه هللا لكل قرية فيها جماعة من الناس مجتمعين. 
جعل القرية التي هذه حالها مثال لكل  وضرب هللا مثال قرية مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان،  

قوم أنعم هللا عليهم بالنعم فأبطرتهم النعمة وكفروا وتولوا، فأنزل هللا عليهم نقمته، وبدل نعمتهم سوءا  
 وسرورهم ألما وحزنا، وقد ضربها هللا مثال لكل قرية خصوصا مكة.

وف، وال قلق ثم بالرزق الرغد  وانظروا إلى وصف هللا أهل القرية باْلمن والطمأنينة فال يزعجهم خ
الواسع الكثير، ومع هذا قدم نعمة اْلمن على نعمة الرزق لعل الناس يعتبرون بهذا، وأن السيادة في 
الهدوء والطمأنينة، هذه القرية التي غمرها هللا بفيض من عنده، ولكنها لما كفرت بأنعم هللا ولم تقابل 

 هللا عاقبة عملها ذوقا عميقا يشبه تذوقهم طعم المر أو أشد. النعمة بالشكر بل قابلتها بالكفر أذاقها 
أما لباس الجوع فاستعارة في لفظ لباس حيث شبه ما يعترى اإلنسان الجائع الخائف باللباس لظهور  

    ( 17)   اْلثر عليه.
 خامسا : رزقك آتيك فال تستعجله .

تعالى الذي قدره ال يفوت العبد، بل وهذا أصل مهم من أصول اإليمان؛ أن يعلم الجميع أن رزق هللا  
ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: » َأيَُّها   ِ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ النَّاُس  ال بد من تحصيله، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتوْ  ِفَي ِرْزَقَها َوِإْن َأْبَطَأ َعْنَها، َفاتَُّقوا َّللاََّ َوَأْجِمُلوا  اتَُّقوا َّللاََّ َوَأْجِمُلوا ِفي الطََّلِب، َفِإنَّ َنْفسا
، َوَدُعوا َما َحُرَم «  . ( 18)  ِفي الطََّلِب، ُخُذوا َما َحلَّ

 وفي رواية :
عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت 

 .  ( 19) ر رزق هو له، فأجملوا في الطلب: أخذ الحالل وترك الحرام"العبد حتى يبلغه آخ



` 

   

   

 يحوتيزهاحروظهبيهاحنرالهاحمرييهلتل يح وهبيهيموحةاهيقم اهاححنره
 

307 
 

فلو أن الناس عملوا بذلك وآمنوا به لما كان هناك سرقة وال نهب، وال غصب وال اختالس، وال      
تحايل على قضية الرزق، فما قدر هللا تعالى آٍت ال محالة، وما لم يقدر فلن يستطيَعه العبُد ولو بذل  

 ذلك الدنيا وما فيها.في سبيل 
 المطلب الرابع : مفاتيح الرزق في القرآن الكريم وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر 

 المفتاح االول : االستغفار من أعظم مفاتيح األرزاق وكلما زاد استغفارك زاد رزقك بإذن هللا . 

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ی  ی   ی  ی       جئ   حئ  مئ   ٹ ٹ چ 

 12ــ10نوح    چڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

 بيان معاني المفردات :

 : من كفركم ومن ظلم بعضكم . »اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم«
ما قبله فإن : عظيم المغفرة كبير العفو ال يؤاخذ على ما سبق، ْلن اإليمان به يجب   »ِإنَُّه كاَن َغفَّاراا«

 أجبتم فإنه بمحض كرمه وفيض جوده . 
ماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراا«  : كثيرا يزيل ما حل  بكم من الجدب، ومفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث،  »ُيْرِسِل السَّ

وذلك أنه حبس عنهم الغيث وأعقم أرحام نسائهم مدة أربعين سنة لعدم إجابتهم دعوة نبيهم، ولهذا قال 
لهام من هللا تعالى وثقة به أن يفعل لهم ما يقوله، والمراد بالسماء السحاب أو المطر، قال لهم ذلك بإ

 الشاعر:
 إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا 

الخيرات أكثر مما    فيها بأن يعطيكم منَوَيْجَعْل َلُكْم َأْنهاراا«    »َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاتٍ 
كنتم عليه قبال، وقال لهم هذا ليحركهم على اإليمان ويرغبهم بما يحدث عنه، ْلنهم كانوا يحبون  

 .   ( 20)  اْلموال واْلوالد فأتاهم من حيث تميل إليه نفوسهم وطبعهم 
 تفسير اآلية  :

يقول: فقلت لهم: سلوا ربكم غفران ذنوبكم، وتوبوا إليه    چ  ی  ی   ی  ی       جئ    حئ  مئچ  
من كفركم، وعبادة ما سواه من اآللهة ووحدوه، وأخلصوا له العبادة، يغفر لكم، إنه كان غفاراا لذنوب  

 من أناب إليه، وتاب إليه من ذنوبه. 
م له العبادة الغيث، يقول: يسقيكم ربكم إن تبتم ووحدتموه وأخلصت     چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ

 فيرسل به السماء عليكم مدرارا متتابعا.  
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، قال: خرج عمر بن الخطاب يستسقي، فما زاد على االستغفار، ثم رجع فقالوا: يا أمير  وعن الشعبي 
المؤمنين ما رأيناك استسقيت، فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم 

وقرأ اآلية التي في سورة      چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  جئ           حئ  مئ          ی  ی   ی  یچ قرأ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ٹ ٹ چ هود :  

 ٥٢هود:    چی     
يقول: ويعطكم مع ذلك ربكم أمواال وبنين، فيكثرها عندكم ويزيد فيما عندكم    چپ  پ  پ چ

تسقون منها جناتكم ومزارعكم ؛   چڀ  ڀ     ٺ   چيقول: يرزقكم بساتين     چ پ   ڀ    ڀ   چ   منها
 .( 21) وقال ذلك لهم نوح، ْلنهم كانوا فيما ُذكر قوم يحبون اْلموال واْلوالد 

ن            اتبع  السالم   -وحلقد  اإلعالن    -عليه  بين  زاوج  ثم  تارة،  بالدعوة  فجهر  اْلساليب  كل 
واإلسرار تارة وهنا في هذا النص أطمعهم في خير الدنيا واآلخرة. أطمعهم في الغفران إذا استغفروا 

وأطمعهم في الرزق     چ  ی  ی   ی  ی       جئ    حئ  مئچ غفار للذنوب:    - سبحانه  -ربهم فهو 
الوفير الميسور من أسبابه التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزير، الذي تنبت به الزروع، وتسيل  

واْلموال التي يطلبونها    -وهي البنين   -به اْلنهار، كما وعدهم برزقهم اآلخر من الذرية التي يحبونها 
وقد     چڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ      ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ        چ  ويعزونها:

ربط بين االستغفار وهذه اْلرزاق. وفي القرآن مواضع متكررة فيها هذا االرتباط بين صالح القلوب 
 واستقامتها على هدى هللا، وبين تيسير اْلرزاق، وعموم الرخاء ... وجاء في موضع:

ۇ  ۇ   ۆ         ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 

   ٣هود:    چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې      ې  

وهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة، قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد هللا،   
هذه القاعدة عن  ومن سنة الحياة كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مدار القرون. والحديث في  

الصالح   بالعمل  هلل  حقيقيا  اتجاها  واتجهت  هللا،  شرع  فيها  قام  أمة  من  وما  اْلفراد.  عن  ال  اْلمم 
واالستغفار المنبئ عن خشية هللا.. ما من أمة اتقت هللا وعبدته وأقامت شريعته، فحققت العدل واْلمن  

ض واستخلفها فيها بالعمران وبالصالح  للناس جميعا، إال فاضت فيها الخيرات، ومكن هللا لها في اْلر 
 سواء. 
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موسع عليها في    -مع هذا  -ولقد نشهد في بعض الفترات أمما ال تتقي هللا وال تقيم شريعته وهي
  چی  جئ  حئ  مئىئ      ٹ ٹ چ الرزق، ممكن لها في اْلرض.. ولكن هذا إنما هو االبتالء:  

ؤوف، تأكله آفات االختالل االجتماعي واالنحدار اْلخالقي، أو  ثم هو بعد ذلك رخاء م ٣٥األنبياء:  
 الظلم والبغي وإهدار كرامة اإلنسان.. 

لهما في اْلرض. إحداهما رأسمالية   الرزق، ممكن  دولتان كبيرتان موسع عليهما في  وأمامنا اآلن 
 واْلخرى شيوعية. 

نية، ويهبط تصور الحياة إلى الدرك وفي اْلولى يهبط المستوي اْلخالقي إلى الدرك اْلسفل من الحيوا
الرقيق   دون  درجة  إلى  قيمة »اإلنسان«  تهدر  الثانية  وفي  الدوالر!!  كله على  فيقوم  اْلسفل كذلك 
وتسود الجاسوسية ويعيش الناس في وجل دائم من المذابح المتوالية ويبيت كل إنسان وهو ال يضمن  

في الظالم! وليست هذه أو تلك حياة إنسانية  أنه سيصبح ورأسه بين كتفيه ال يطيح في تهمة تحاك  
 .  ( 22)   توسم بالرخاء!

 اهداف اآلية وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر : 

شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر هللا. وشكا آخر إليه الفقر فقال له: استغفر   .1
استغفر هللا. وشكا إليه آخر جفاف  هللا. وقال له آخر. ادع هللا أن يرزقني ولدا، فقال له:  

بستانه، فقال له: استغفر هللا. فقلنا له في ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن هللا تعالى  
نوح":   يقول  سورة"  ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی   ی  ی       جئ       حئ  مئ   چ   في 

     ( 23)  چپ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

كانت السنون الشدائد قد ألحت عليهم ، وذهبت بأموالهم النقطاع المطر عنهم ، وانقطع الولد  .2
 .  ( 24)  من نسائهم، فقال: »ويمددكم بأموال وبنين« 

االستغفار هو مفاتح الرزق في هذه اآلية واستغفار كل قوم يرجع إلى أحوالهم، فإذا كانوا  .3
كفرة، فهو إيمان باهللَّ تعالى، وإن كانوا أصحاب ذنوب، فالتوبة إلى َّللاَّ تعالى، وإن كانوا 

 .  ( 25) مخلصين فمما سلف من ذنوبهم مما يعلمونها، ونحو ذلك 
ْلنهم كانوا في شدة عيش وضيق حال فوعد أنهم إن انتهوا عن  فيحتمل أنما قال هذا لهم؛   .4

الكفر، وأجابوا إلى ما يدعوهم إليه، غفر َّللاَّ لهم ذنوبهم، وأرسل السماء عليهم مدرارا؛ فيتوسعوا  



 

 

  

  

 ا.هد.هةوسيهيثوراهيقلحه
 

310 
 

به، على ما قال به بعض أهل التأويل: إن َّللاَّ تعالى قد حبس عنهم المطر، وعقمت أرحام  
اتهم لتمام أربعين سنة، ثم أهلكوا بعد ذلك، وكانوا كلهم كفارا،  نسائهم، وهلكت مواشيهم وجن

يعدهم بما ذكرنا، وَّللاَّ أعلم. ويحتمل    -عليه السالم    -ليس فيهم صغير؛ فلذلك كان نوح  
أن يكونوا خافوا انقطاع النعمة عنهم باإلجابة وزوال السعة عنهم باإلسالم ومن الناس من  

أن الذي هم فيه من رغد العيش ال ينقطع    -َعزَّ َوَجلَّ    -يترك اإليمان خشية هذا، فأخبر  
عنهم باإلسالم، بل يرسل عليهم المطر من السماء مدرارا متتابعا، ويمددهم بأموال وبنين مع  
ما يجعل لهم من الجنان واْلنهار، لكن ذوو اْللباب والعقالء ينظرون إلى حسن العاقبة وما 

 .   ( 26)  إليه مآل اْلمر دون الحال

لقد اكدت السنة النبوية على معنى اآلية كون االستغفار والتوبة من مفاتيح الرزق َعِن النَِّبيِ    .5
ا، َوِمنْ   ُكلِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: » َمْن َأْكَثَر ااِلْسِتْغَفاَر َجَعَل َّللاَُّ َلُه ِمْن ُكلِ  َهمٍ  َفَرجًّ

ا، َوَرَزَقُه   .  ( 27)  ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب « ِضيٍق َمْخَرجا

المفتاح الثاني : انفاق المال في سبيل هللا من الخطأ ان يتصور االنسان ان االنقاق ينقص المال بل  
 يزيده وتكفل هللا بخلفه . 

االولى  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ٹ ٹ  چ   :   اآلية 

  ٢٦١البقرة:   چژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 بيان معاني المفردات :

 .  ( 28)  «: ما يوصل إلى مرضاته تعالى ڇ  ڍ  ڍ »
 .   ( 29)  «: واحدة الحب، وهو ما يزرع ليقتات به  ڌ »
« أي ممن أنفق في غير سبيل هللا، يضاعف أيضاا إن شاء. وقيل: هو المنفق  ک  ک     ک  گگ  »

في سبيل هللا  عز وجل،  يزيد على سبعمائة ضعف إلى ألفي ألف ضعف إن شاء. روي ذلك عن  
 .  ( 30)  ابن عباس 

 .( 31)  :قيل: »َواِسٌع«، غني.وقيل: »َواِسٌع«، جواد، يوسع على من يشاء گ
 

 تفسير اآلية :
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مثل الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء هللا   )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 
من حبات الحنطة أو الشعير، أو غير ذلك من نبات اْلرض التي   )ڌ    ڌ     (بأنفسهم وأموالهم   

فكذلك ) ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک   (، يعني: فأخرجت    )ڎ  (ْنبل َرْيَعها سنبلة بذرها زارعُتسَ 
 .  ( 32) المنفق ماله على نفسه في سبيل هللا، له أجره سبعمائة ضعف على الواحد من نفقته 

 ويحتمل ضرب مثل النفقة في سبيل َّللاَّ بالحبة التي ذكر وجهان: 
 النفقة، فيزداد وينمو، على ما بارك في حبة واحدة فصارت سبعمائة وأكثر. أحدهما: أن يبارك في تلك  

والثاني: ورأوا الصدقة تتلف وتتالشى في أيدي الفقراء فقالوا: كيف تربى، وهي تالفة؟ فقال: تربى كما  
أربي الحبة في اْلرض بعد ما تلفت فيها وفسدت، فصارت مائة وزيادة. فعلى ذلك الصدقة في طاعة  

 .  ( 33)  والنفقة فيما يربى وإن كانت تالفة  َّللاَّ 
تعالى:   قوله  في  الماوردي  هللاِ (يقول  َسِبيِل  في  َأْمَوَلُهْم  ُينِفُقوَن  الَِّذيَن  أحدهما:    )مََّثُل  تأويالن:  فيه 

َل في ُكلِ   َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَنابِ (يعني في الجهاد , قاله ابن زيد. والثاني: في أبواب البر كلها. 
ضرب هللا ذلك مثالا في أن النفقة في سبيل هللا بسبعمائة ضعف , وفي مضاعفة    )ُسنُبَلٍة ِمْاَئُة َحبَّةٍ 

ذلك في غير ذلك من الطاعات قوالن: أحدهما: أن الحسنة في غير ذلك بعشرة أمثالها , قاله ابن 
يحتمل   )َوهللُا ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشآءُ (زيد. والثاني: يجوز مضاعفتها بسبعمائة ضعف , قاله الضحاك. 

 مرين: أحدهما: يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء. والثاني: يضاعف الزيادة على ذلك لمن يشاء. أ
فيه قوالن: أحدهما: واسع ال َيِضيق عن الزيادة , عليم بمن يستحقها , قاله ابن   )َوهللُا َوِسٌع َعِليمٌ (

. ويحتمل تأويالا ثالثاا:  زيد. والثاني: واسع الرحمة ال َيِضيق عن المضاعفة , عليم بما كان من النفقة
 .   ( 34) واسع القدرة , عليم بالمصلحة 

 اهداف اآلية وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر : 

توظف اآلية إلقامة قواعد النظام االقتصادي االجتماعي الذي يريد اإلسالم أن يقوم عليها   .1
ل والتعاون الممثل في المجتمع المسلم وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة. إنه نظام التكاف

في  سائداا  كان  الذي  الربوي  النظام  وليس  للتطوع.  المتروكة  والصدقات  المفروضة  الزكاة 
 .  ( 35)  الجاهلية

تكليف البذل واإلنفاق، ودستور الصدقة والتكافل. واإلنفاق في سبيل هللا هو صنو الجهاد  .2
الذي فرضه هللا على اْلمة المسلمة، وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه، وحماية المؤمنين  
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به، ودفع الشر والفساد والطغيان، وتجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين، ويفسد 
في اْلرض، ويصد بها عن سبيل هللا، ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله    بها

إليها نظام اإلسالم، والذي يعد حرمانها منه جريمة فوق كل جريمة، واعتداء أشد من االعتداء 
 .  ( 36)  على اْلرواح واْلموال

ل المجتمع عن طريقها  .3 الصدقة عمالا تهذيبياا لنفس معطيها وعمالا نافعاا مربحاا آلخذيها وتحو 
إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل، والتواد والتراحم وترفع البشرية إلى مستوى كريم: المعطي  

 .  ( 37)  فيه واآلخذ على السواء 
ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی  ی  جئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ٹ ٹ   چ اآلية الثانية : 

   چحئمئ  ىئ  يئ        جب    حب   

 بيان معاني المفردات :

 }ُقْل{ يا محمد .
ْزَق{ ويوسعه .  }ِإنَّ َربِ ي َيْبُسُط الرِ 

 }ِلَمْن َيَشاُء{ البسط له .  
 }ِمْن ِعَباِدِه{؛ أي: يوسعه عليه تارة .  

 }َوَيْقِدُر َلُه{  أي: يضيقه عليه تارة أخرى ابتالءا وحكمةا . 
َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيءٍ (   (، سبحانه  )َفُهوَ (}َما{: موصولة، بمعنى: الذي مبتدأ، خبره قوله:    )َوَما 

تم، ومن شيء بيان له، وجواب  لكم أو شرطية، بمعنى: أيُّ شيء نصب بقوله: أنفق   )ُيْخِلُفهُ 
أنفقتموه وصرفتم في طاعة هللا تعالى،  الشرط فهو يخلفه، والمعنى: والذي، أو أي شيء 
وطريق الخير والبر، وقيل: المعنى: وما أنفقتم على أنفسكم، أو على عيالكم، أو تصدقتم  

ا منه؛ إما في الدنيا بالمال، أو بالقن اعة التي هي كنز ال  به، فاهلل تعالى يعطي خلفاا وعوضا
يفنى، وإما في اآلخرة بالثواب والنعيم، أو فيهما جميعاا، فال تخشوا الفقر، وأنفقوا في سبيل  

  .   )َخْيُر الرَّاِزِقينَ (سبحانه وتعالى    )َوُهوَ (هللا تعالى، وتعرضوا ْللطاف هللا عاجالا أو آجالا
 .   ( 38) وأفضلهم؛ أي: خير من يعطي ويرزق 

 تفسير اآلية  : 
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يقول تعالى ذكره: قل يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من خلقه فيوسعه عليه تكرمة له     
وغير تكرمة، ويقدر على من يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له وغير إهانة، بل محنة واختباراا يقول:  

 عليكم.  وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في طاعة هللا، فإن هللا يخلفها
 قال: ما كان في غير إسراف وال تقتير.  )َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفهُ (* قال سعيد بن جبير 

يقول: وهو خير من قيل إنه يرزق ووصف به، وذلك أنه قد يوصف بذلك    )َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقينَ (وقوله  
 .  ( 39)  من دونه فيقال: فالن يرزق أهله وعياله

ان مسألة بسط الرزق وقبضه وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها، مسألة يحيك منها      
شيء في صدور كثيرة. ذلك حين تتفتح الدنيا أحيانا على أهل الشر والباطل والفساد، ويحرم من  

أحد إال  أعراضها أحيانا أهل الخير والحق والصالح فيحسب بعض الناس أن هللا ما كان ليغدق على  
الخير والحق والصالح، وهم يرونها محوطة   الناس في قيمة  وهو عنده ذو مقام. أو يشك بعض 
بالحرمان! ويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر هللا إليها. ويقرر أن هللا يبسط  

بينهما. وقد يغدق هللا    الرزق لمن يشاء ويقدر. وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى وال عالقة
الرزق على من هو عليه غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض. وقد يضيق هللا على أهل الشر  

 كما يضيق على أهل الخير. ولكن العلل والغايات ال تكون واحدة في جميع هذه الحاالت.
تضاعف رصيدهم من اإلثم  لقد يغدق هللا على أهل الشر استدراجا لهم ليزدادوا سوءا وبطرا وإفسادا، وي

بهذا الرصيد اْلثيم! وقد يحرمهم   -وفق حكمته وتقديره   -والجريمة، ثم يأخذهم في الدنيا أو في اآلخرة 
فيزدادوا شرا وفسوقا وجريمة، وجزعا وضيقا ويأسا من رحمة هللا، وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم  

 من الشر والضالل.
الخير، ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لو لم يبسط لهم في  ولقد يغدق هللا على أهل 

الرزق، وليشكروا نعمة هللا عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ويذخروا بهذا كله رصيدا من الحسنات 
ن، يستحقونه عند هللا بصالحهم وبما يعلمه من الخير في قلوبهم. وقد يحرمهم فيبلو صبرهم على الحرما

وثقتهم بربهم، ورجاءهم فيه، واطمئنانهم إلى قدره، ورضاهم بربهم وحده، وهو خير وأبقى وينتهوا بهذا  
 .  ( 40) إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان

إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقتر عليه، وقد كرر هذه العبارة للتأكيد، وقيل:         
شخصين أحدهما وسع عليه والثاني قتر عليه، وأما هنا فلشخص واحد في بينهما مخالفة فاْلولى ل

وقتين بدليل ذكر الضمير الذي يعود على )من( في قوله: »له« وهذا مما يؤكد أن التوسيع والتقتير  
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ليس لكرامة وال لهوان، فإنه لو كان كذلك لم يتصف بهما شخص واحد، وليس المقصود من اْلموال 
 عتماد عليها، وإنما الواجب أن يستغلها صاحبها في اإلنفاق، التباهي بها، واال 

يِر , َعْن َأِبيِه َأنَّ َرُجالا اْنَتَهى ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعلَ  خِ  ِ ْبِن الشِ  ِف ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْيِه َوَسلََّم َوُهَو  َعْن ُمَطرِ 
ْقَت َفَأْمَضْيَت َيْقَرُأ }َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر َحتَّى ُزْرُتُم ا ْلَمَقاِبَر{ ]التكاثر[ ُثمَّ َقاَل : َلْيَس َلَك ِمْن َماِلِك ِإالَّ َما َتَصدَّ

 .  ( 41)  َأْو َلِبْسَت َفَأْبَلْيَت َأْو َأَكْلَت َفَأْفَنْيتَ 
فاعلموا أيها الناس أن ما أنفقتم من شيء في سبيل هللا، وسبيل هللا هنا موسعة فالنفقة الواجبة من   

دقة أو زكاة، والنفقة المندوبة على اْلهل واْلوالد كلها هنا في سبيل هللا، ما أنفقتم من شيء في ص
هذا فاهلل يخلفه، وهو خير الرازقين. والمراد بقوله: »يخلفه« يعطيه بدله وخلفه، وذلك البدل إما في  

 الدنيا وإما في اآلخرة . 
ُه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َما ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعنْ      

ا َتَلفاا ِإالَّ َمَلَكاِن َيْنزاَِلِن َفَيُقوُل َأَحُدُهَما اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفقاا َخَلفاا َوَيُقوُل اآْلَخُر اللَُّهمَّ أَْعِط مُ   .( 42)  ْمِسكا
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َقاَل َّللاَُّ َعزَّ      َوَجلَّ َأْنِفْق ُأْنِفْق    َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ

اُء اللَّْيَل َوالنََّهارَ  ِ َمْْلَى اَل َتِغيُضَها َنَفَقٌة َسحَّ  .َ ( 43)   َعَلْيَك َوَقاَل َيُد َّللاَّ
وهذا إشارة إلى إعطاء البدل في الدنيا إما بالمال أو بالقناعة والرضا، وهما كنزان، أو في اآلخرة   

وهو الثواب الجزيل، وذلك كله إذا كانت النفقة في طاعة هللا، وعلم من هذا أن الخلف قد ال يكون 
   ( 44)   في الدنيا.

 اهداف اآلية وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر : 

 تعالى نظامه في اإلمداد بالرزق، فأمر نبيه أن يقول: إن ربي وحده هو الذي  أوضح هللا  .1
يوسع الرزق على من يريد من عباده، ويضي قه على من يريد، على وفق ما يجده من الحكمة 
السديدة التي ال يدركها سواه.وليطمئن كل إنسان على رزقه، فكل ما تنفقونه أيها الناس في 

ضه عليكم بالبديل في الدنيا، أو بالجزاء في اآلخرة، وهللا هو الرازق في فعل الخير، فاهلل يعو 
الحقيقة، وما مساعي الناس إال وسائط وأسباب، وهذا تزهيد في الدنيا، وترغيب في عمل  

 . ( 45)  الخير، واإلنفاق في مرضاة هللا تعالى
في اآلية حث للمسلمين على اإلنفاق واإليمان بوعد هللا تعالى باإلخالف على المنفقين.ولقد  .2

مرت آيات كثيرة في الحث على إطعام المساكين واإلنفاق في سبيل هللا والتصدق على الفقراء  
وهناك   اإلسالمية.  الدولة  في  المالية  التشريعات  سياق  في  ذلك  جاء  ما  ومنها  والمساكين 
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كثيرة في ذلك حيث يبدو أن هذا اْلمر قد شغل حيزا كبيرا في الدعوة اإلسالمية لما أحاديث  
له من خطورة بعيدة المدى في حياة المجتمع اإلسالمي الذي وضع القرآن والحديث له أقوى 
اْلسس ليكون المجتمع الفاضل المتعاون المتكافل الذي يجد فيه المحتاج والفقير ما يسد فيه  

يتيح له الحياة الكريمة. وأكثر اآليات واْلحاديث بل جلها قد نزلت وصدرت  عوزه وحاجته و 
الدولة   المجتمع اإلسالمي في ظل  لقيام  المجال  فتح  قد  العهد  المدني ْلن هذا  العهد  في 

 .   ( 46)  اإلسالمية تحت راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 المفتاح الثالث: التقوى والتوكل على هللا : 

، وقال الواسطي رحمه هللا : التقوى أوائل  (  47)  هي االئتمار بما أمر واالمتناع عما نهى وحظر  والتقوى 
المنازل ، وأواخرها وال غاية له وذلك انه  ليس للمتقي غاية ينتهي إليها ، وحقيقة التقوى أن يتقى  

.  (  48)  ل محمود  العبد من تقواه . قال بعضهم : التقوى هي التخلي من كل مذموم ، واإلقبال إلى ك
فالتقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير يقيمه اإلسالم هناك ال يملك القلب فراراا منه ْلنه في  
اْلعماق هناك! إنه اإلسالم.. النظام القوي.. الحلم الندي الممثل في واقع أرضي.. رحمة هللا بالبشر.  

 .  ( 49)   يصدها عنه أعداء هللا وأعداء اإلنسان!وتكريم هللا لإلنسان. والخير الذي تشرد عنه البشرية و 

اما التوكل فقال إبراهيم الخواص : هو اإلكتفاء بعلم هللا فيك من تعلق القلب بسواه . وقال الواسطي 
: التوكل : الصبر لطوارق المحن ثم التفويض ثم الرضا ثم الثقة .وقال أيضاا : أصل التوكل صدق 

 .   ( 51)  ر .  وقيل التوكل: هو الثقة باهلل واالعتماد عليه في اْلمو ( 50)  الفاقة والفقر 

وخالصة ومعنى التوكل على هللا أن تأخذ باْلسباب كلها ثم توقن أن رزقك سيصلك مهما حدث ،  
 وهو عكس التواكل الذي يعني أن تتكاسل عن طلب الرزق بحجة أن هللا قد كتب اْلرزاق كلها 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ     ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ       ٹ ٹ  

    3ـ2الطالق:   چۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 بيان معاني المفردات :

}َوَمن َيتَِّق هللا َيْجَعل لَُّه َمْخَرجاا{.أي: ومن يخف هللا فيعمل ما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه يجعل  
ُفُه[ أن ما قضاه عليه فال بد أن يكون.   له من أمره مخرجاا، وذلك أنه ]ُيَعرِ 

 َمْخَرجاا{: ينجيه )من كل كرب( في الدنيا واآلخرة. وقيل من كل أمر ضاق على الناس.}َيْجَعل لَُّه 
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ْل َعَلى هللا َفُهَو َحْسُبُه. . .{. أي: فهو كافيه   .   ( 52)   }َوَمن َيَتَوكَّ
 تفسير اآلية : 

ا(جاء في تفسير الطبري : وقوله:   يقول تعالى ذكره: من يخف هللا    )َوَمْن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرجا
ا بأن يعر فه بأن ما قضى فال بد   فيعمل بما أمره به، ويجتنب ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجا

 من أن يكون . 

 يقول: ويسبب له أسباب الرزق من حيث ال يشعر، وال يعلم.   )َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ (وقوله: 
ا(قوله:  وقال ابن مسعود : في   قال: يعلم أنه من عند هللا، وأن هللا هو    )َوَمْن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرجا

 الذي يعطي ويمنع. 
ا (عن مسروق   َلُه َمْخَرجا قال: المخرج أن يعلم أن هللا تبارك وتعالى لو شاء    )َوَمْن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل 

 قال: من حيث ال يدري. )َحْيُث ال َيْحَتِسبُ َوَيْرُزْقُه ِمْن (أعطاه وإن شاء منعه، 
ا(عن ابن عباس، قوله:   يقول: نجاته من كل كرب في الدنيا واآلخرة،   )َوَمْن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرجا

 . )َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ (
اَوَمْن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل َلُه َمْخرَ (عن الربيع بن خثيم   قال: من كل  شيء ضاق على الناس.  )جا

ا(عن مسروق   َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث (قال: يعلم أن هللا إن شاء منعه، وإن شاء أعطاه    )َيْجَعْل َلُه َمْخَرجا
 يقول: من حيث ال يدري.  )ال َيْحَتِسبُ 
قتادة   ا(عن  َمْخَرجا َلُه  الموت   )َيْجَعْل  عند  والكرب  اْلمور،  ُشُبَهات  من  ال (قال:  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقُه 

 : من حيث ال يرجو وال يؤمل. )َيْحَتِسبُ 
 ال يأمل وال يرجو. )َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ (عن قتادة 

ِ َفُهَو َحْسُبهُ (وقوله:  ْل َعَلى َّللاَّ  )َوَمْن َيَتَوكَّ
ضها إليه فهو   كافيه. يقول تعالى ذكره: ومن يتق هللا في أموره، ويفو 

ِ َفُهَو َحْسُبهُ (منقطع عن قوله:  )ِإنَّ َّللاََّ َباِلُغ َأْمِرهِ (وقوله:  ْل َعَلى َّللاَّ . ومعنى ذلك: إن هللا   )َوَمْن َيَتَوكَّ
 بالغ أمره بكل حال توكل عليه العبد أو لم يتوكل عليه. 

ِ َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ  (عن مسروق   ْل َعَلى َّللاَّ توكل عليه أو لم يتوكل عليه، غير    )َّللاََّ َباِلُغ َأْمِرهِ َوَمْن َيَتَوكَّ
 أن المتوكل ُيَكفِ ْر عنه سيئاته، وُيعِظم له أجراا. 
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، قال: تجالس ُشتير بن شكل ومسروق، فقال ُشتير: إما أن تحد ث ما سمعت من ابن   عن الشعبي 
قني؟ قال مسروق: ال بل حد ث فأص د قك، فقال: سمعت ابن  مسعود فأصد قك، وإما أن أحدث فتصد 

  : ا  ضا تفو  القرآن  آية في  أكبر  إن  يقول:  َحْسُبهُ (مسعود  َفُهَو   ِ َعَلى َّللاَّ ْل  َيَتَوكَّ قال مسروق:    )َوَمْن 
 صدقت. 
ة    )َقْد َجَعَل َّللاَُّ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدراا(وقوله:   يقول تعالى ذكره: قد جعل هللا لكل  شيء من الطالق والعد 

ا و   أجال وقدراا ُينتهى إليه. وغير ذلك حدا

 .  ( 53)  قال: أجال ومنتهى  )َقْد َجَعَل َّللاَُّ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدراا(عن مسروق 
 وجاء في تفسير الظالل : »َوَمْن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرجاا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب« ..

زقا من حيث ال يقدر وال ينتظر. وهو تقرير عام، وحقيقة  مخرجا من الضيق في الدنيا واآلخرة، ور 
 دائمة.

ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطالق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عند ما يتقي المتقون هللا في هذا 
الشأن بصفة خاصة. وهو الشأن الذي ال ضابط فيه أحس وال أدق من ضابط الشعور والضمير،  

 يقف دونه إال تقوى هللا وحساسية الضمير.  فالتالعب فيه مجاله واسع، ال
ِ َفُهَو َحْسُبُه، ِإنَّ َّللاََّ باِلُغ َأْمِرِه« ..  ْل َعَلى َّللاَّ  »َوَمْن َيَتَوكَّ

فمجال الكيد في هذه العالقة واسع، ومسالكه كثيرة، وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد! فهنا 
، وهو كاف لمن يتوكل عليه. فاهلل بالغ أمره. فما قدر إيحاء بترك هذه المحاولة، والتوكل على هللا

 وقع، وما شاء كان فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر، وقوة القاهر. الفعال لما يريد. البالغ ما يشاء. 
والنص عام. والمقصود به هو إنشاء التصور اإليماني الصحيح في القلب، بالنسبة إلرادة هللا وقدره.. 

 نا بمناسبة أحكام الطالق له إيحاؤه في هذا المجال وأثره.ولكن وروده ه
 »َقْد َجَعَل َّللاَُّ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدراا« ..

فكل شيء مقدر بمقداره، وبزمانه، وبمكانه، وبمالبساته، وبنتائجه وأسبابه. وليس شيء مصادفة، 
 .  ( 54)   وليس شيء جزافا. في هذا الكون كله، وفي نفس اإلنسان وحياته..

 اهداف اآلية وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر : 

جعل هللا سبحانه وتعالى التقوى من اسباب الرزق ، فكل من رغب في انهاء مشكلة الفقر   .1
فليحفظ نفسه عما يؤثم ، وليمتثل أوامر هللا تعالى ، وليجتنب نواهيه ، وليحصن نفسه عن  

 المنكرات .
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ق وال يعني التوكل ترك الكسب بالبدن وقد سئل االمام  ان التوكل على هللا سيتنزل به الرز  .2
احمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال : ) ال اعمل شيئا حتى يأتيني رزقي (  
ُلوَن َعَلى هللِا َحقَّ   َتَتَوكَّ فقال : ) هذا رجل جهل العلم ( قال صلى هللا عليه وسلم َلْو َأنَُّكْم 

ِلِه ، َلَرَزَقُكْم كَ  ا َوَتُروُح ِبَطاناا َتَوكُّ  .  ( 55)  َما َيْرُزُق الطَّْيَر َتْغُدو ِخَماصا

المفتاح الرابع :  الهجرة في سبيل هللا والمقصود بها الهجرة من مكان كله معاصي وفسق ونفاق الى  
مكان تسطيع أن تأمن فيه على دينك وعبادتك ، فال تساكن الفجار والفساق والمنافقين  وتطلب من 

   ( 56)     بهم الرزق اال أن تكون أمنا في عبادتك وغير متأثر  هللا سعة

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ٹ ٹ چ 

  ١٠٠النساء:   چوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 بيان معاني المفردات :

واحد. تقول: راغمت وهاجرت وأصله: أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه  )المراغم( و )المهاجر(  
، ومهاجرا. أي مقاطعا من الهجران. فقيل للمذهب: مراغم، وللمصير إلى مراغما لهم. أي مغاضبا

) ْلنها كانت بهجرة الرجل قومه.قال الجعدي:عزيز المراغم والمذهب   -النبي صل ى هللا عليه وسل م: هجرة

57 )  . 
 تفسير اآلية :

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"ومن يهاجر في سبيل هللا"، ومن ُيفارق أرَض الشرك وأهَلها  
هرباا بدينه منها ومنهم، إلى أرض اإلسالم وأهلها المؤمنين في سبيل هللا"، يعني: في منهاج دين هللا  

"، يقول: يجد هذا المهاجر وطريقه الذي شرعه لخلقه، وذلك الدين الَقيِ م يجد في اْلرض مراغماا كثيراا
عة   في سبيل هللا مراغماا كثيراا"، وهو المضطرب في البالد والمْذهب.وقوله:"وسعة"، فإنه يحتمل السِ 

من إظهار دينهم وعبادة ربهم عالنية. ثم أخبر جل    -كان-في أمر دينهم بمكة، وذلك منُعهم إياهم 
إلى هللا وإلى رسوله، إن أدركته منيَّته قبل بلوغه  ثناؤه عمن خرج مهاجراا من أرض الشرك فارًّا بدينه  

أرَض اإلسالم وداَر الهجرة فقال: من كان كذلك "فقد وقع أجُره على هللا"، وذلك ثواُب عمله وجزاُء  
 هجرته وفراق وطنه وعشيرته إلى دار اإلسالم وأهل دينه. 
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فقد استوجب ثواب هجرته إن لم  يقول جل ثناؤه: ومن يخرج مهاجراا من داره إلى هللا وإلى رسوله،  
 يبلغ داَر هجرته باخترام المنية إي اه قبل بلوغه إياها على ربه .

يقول: ولم يزل هللا تعالى ذكره"غفوراا" يعني: ساتراا ذنوب عبادِه المؤمنين بالعفو لهم عن العقوبة عليها  
 .   ( 58)   "رحيماا"، بهم رفيقاا

في معالجة النفوس البشرية التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها    أما السياق القرآني فيمضي         
ومخاوفها وتشفق من التعرض لها. وقد عالجها في اآليات السابقة بذلك المشهد المثير لالشمئزاز  

سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات   -والخوف معاا. فهو يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة
رة في سبيل هللا وبضمان هللا للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهاجراا في  في حالة الهج  -في طريقه

 سبيله. ووعده بالسعة والمتنفس في اْلرض والمنطلق، فال تضيق به الشعاب والفجاج:
ِتِه ُمهاِجراا ِإَلى  َيِجْد ِفي اْْلَْرِض ُمراَغماا َكِثيراا َوَسَعةا. َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبيْ   -ِفي َسِبيِل َّللاَِّ   -»َوَمْن ُيهاِجرْ 

ِ َوَرُسوِلهِ  ِ. َوكاَن َّللاَُّ َغُفوراا َرِحيماا« .. -ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوتُ   -َّللاَّ  َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى َّللاَّ
إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه اآلية مخاوف النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر الهجرة  

ي كانت قائمة والتي قد تتكرر بذاتها أو بما يشابهها من المخاوف في كل في مثل تلك الظروف الت
 حين. 

وهو يعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة فال يكتم عنها شيئاا من المخاوف وال يداري عنها شيئاا من  
ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخرى وبضمانة هللا سبحانه    -بما في ذلك خطر الموت   -اْلخطار 

 ى..وتعال
فهو أوالا يحدد الهجرة بأنها »في سبيل هللا« .. وهذه هي الهجرة المعتبرة في اإلسالم. فليست هجرة  
للثراء، أو هجرة للنجاة من المتاعب، أو هجرة للذائذ والشهوات، أو هجرة ْلي عرض من أعراض  

الهجرة هذه  يهاجر  ومن  هللا   - الحياة.  سبيل  فال  -في  ومنطلقاا  فسحة  اْلرض  في  به    يجد  تضيق 
 اْلرض، وال يعدم الحيلة والوسيلة. للنجاة وللرزق والحياة:

ِ َيِجْد ِفي اْْلَْرِض ُمراَغماا َكِثيراا َوَسَعةا« ..  »َوَمْن ُيهاِجْر ِفي َسِبيِل َّللاَّ
وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق، مرهونة بأرض، ومقيدة 

 بمالبسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيالا.  بظروف، ومرتبطة
وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة هو الذي يجعل النفوس تقبل الذل 
والضيم، وتسكت على الفتنة في الدين ثم تتعرض لذلك المصير البائس. مصير الذين تتوفاهم المالئكة  
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الحقيقة أنفسهم. وهللا يقرر  إنه سيجد في أرض هللا    ظالمي  يهاجر في سبيل هللا..  الموعودة لمن 
 منطلقاا وسيجد فيها سعة. 

 وسيجد هللا في كل مكان يذهب إليه، يحييه ويرزقه وينجيه..
  - كما تقدم في سياق السورة   -ولكن اْلجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل هللا.. والموت 

إنما هو حتم محتوم عند ما يحين اْلجل المرسوم. وسواء أقام أم ال عالقة له باْلسباب الظاهرة  
 هاجر، فإن اْلجل ال يستقدم وال يستأخر. 

غير أن النفس البشرية لها تصوراتها ولها تأثراتها بالمالبسات الظاهرة ... والمنهج يراعي هذا ويعالجه.  
 بيت في الهجرة إلى هللا ورسوله: فيعطي ضمانة هللا بوقوع اْلجر على هللا منذ الخطوة اْلولى من ال

ِ َوَرُسوِلهِ   َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى َّللاَِّ« .. -ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوتُ   -»َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهاِجراا ِإَلى َّللاَّ
ضمان  أجره كله. أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار اإلسالم والحياة في دار اإلسالم.. فماذا بعد  

 هللا من ضمان؟ 
 ومع ضمانة اْلجر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب. وهذا فوق الصفقة اْلولى.

 »َوكاَن َّللاَُّ َغُفوراا َرِحيماا« . 
خطوة الخروج من    - إنها صفقة رابحة دون شك. يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة اْلولى

والموت هو الموت. في موعده الذي ال يتأخر. والذي ال عالقة له   -البيت مهاجراا إلى هللا ورسوله
 بهجرة أو إقامة. 

ولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده. ولخسر الصفقة الرابحة. فال أجر وال  
  مغفرة وال رحمة. بل هنالك المالئكة تتوفاه ظالماا لنفسه! وشتان بين صفقة وصفقة! وشتان بين مصير 

   ( 59)   ومصير!

 اهداف اآلية وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر : 

 الخروج عن أرض غلب عليها الحرام: فإن طلب الحالل فرض على كل مسلم. .1
التمكين من إقامة شعائر الدين والبعد عن االضطهاد الديني، فعلى كل مضطهد البحث عن   .2

 مكان يأمن فيه على نفسه وعائلته . 
 اإلذاية في المال فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، واْلهل مثله أو آكد . الفرار خوف  .3
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الهجرة احدى الوسائل التي شرعت للمسلم لتوسعة في رزقه اذا كان ال يجد فرصة عمل في  .4
 .   ( 60) بلده ولكن بشرط ان يقصد بالد محافظه 

 الَخاِتَمة

االنتهاء من إتمام هذا البحث ، والصـــــــــالة   الحمد هلل على تســـــــــهيله ، وتيســـــــــيره ، وتوفيقه على        
 .         والسالم على رسوله المصطفى محمد 

 أما بعد :

فهذا ما يسره هللا لي من جمع وترتيب وتحليل تضمنتها مطالب هذا البحث ، فيما يتعلق بـ)         
فيها من صواب فذلك من ( فما كان  مفاتيح الرزق في القرآن الكريم وتوظيفها في معالجة مشكلة الفقر

فضل هللا عليَّ ، فله الحمد والمن ة ، وما كان فيها من خطأ فأستغفر هللا تعالى وأتوب إليه ، وحسبي  
 أني كنت حريصا أن ال أقع في الخطأ وعسى أن ال ُأحرم من اْلجر .

 وفي ختام هذا الموضوع احببت التركيز على النقاط التالية :         

ــلم أ .1 ــية الرزق من حيث االيمان به جزء من االعتقاد ان هللا هو  ينبغي للمســـ ن يعتقد أن قضـــ
 الرازق وهو المتكفل بالرزق للخلق جميعا . 

 الرزق نوعان : اْلول: رزق ما يقوم به البدن والثاني: رزق ما يقوم به الدين . .2
ى وهو  توجد ضــــــــــــــوابط للرزق ينبغي للمســــــــــــــلم ان يعتقد بها منها أرزاق العباد على هللا تعال .3

المتصـــــــرف في ارزاقهم ، والرزق مكفول فال خوف ولكن ينبغي الســـــــعي والتوكل على هللا ، 
ــية،ورزقك   وســــــعة الرزق ال تدل على محبة هللا، والرزق يبارك فيه بالطاعة ويمحق بالمعصــــ

 آتيك فال تستعجله .
وكـل علـيه ، من مفـاتيح الرزق التي ذكرهـا القرآن الكريم االســــــــــــــتغفـار والتوـبة ، وتقوى هللا وت .4

واالنفاق في ســــبيله ، والهجرة في ســــبيل هللا . علما انه توجد مفاتيح اخرى في القرآن الكريم  
 والسنة النبوية ولكن ضوابط المشاركة بالمؤتمر الزمتني بعدد الصفحات .

ينبغي النظر الى مقاصـد ايات مفاتيح الرزق وتسـخيرها في معالجة مشـكلة الفقر التي تعاني   .5
 لمن يكتب في النظام االقتصادي االسالمي . منها االمة
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وأدعو هللا تعـالى أن ينفع بهـذا البحـث إخواني طلـبة العلم ، وأرجو أن أكون ـقد ـقدمـت لهم ـما          
يهمهم من  مفاتيح الرزق في اطار التصــــــور القرآني لعله ان يكون بذرة خير لكل مســــــلم  ، وكل ما  

كبيرة تســــــهل عليه معرفة  مفاتيح الرزق في القرآن الكريم   أتمناه ان يحصــــــل قارئ البحث على فائدة
 واثرها في حل مشكلة الفقر . 

 

 هوامش البحث 
 

 102(  سورة آل عمران اآلية   1) 1

 1(  سورة النساء اآلية  2)   

 71ـ  70(  سورة اْلحزاب اآلية  3)   

( لسان العرب ، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور اْلنصاري الرويفعى    4)   
 (.10/115هـ  )  1414 -بيروت الطبعة: الثالثة   – هـ( الناشر: دار صادر 711اإلفريقى )المتوفى: 

، ابن عابدين.الناشر دار الفكر   (  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير اْلبصار فقه أبو حنيفة  5)   
 ( . 4/217م. مكان النشر بيروت) 2000 - هـ 1421للطباعة والنشر. سنة النشر 

 ( .  6/641(  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير اْلبصار فقه أبو حنيفة ابن عابدين ) 6)   
هـ( المحقق:  816شريف الجرجاني )المتوفى:  (  كتاب التعريفات ، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين ال  7)   

بيروت   العلمية  الكتب  دار  الناشر:  الناشر  بإشراف  العلماء  جماعة من  وصححه  اْلولى    –ضبطه  الطبعة:  لبنان 
 ( .110م ) ص1983- هـ 1403

محمد   الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ،المؤلف: محمد بن صالح بن   -(  شرح العقيدة السفارينية    8)   
 ( 353هـ )ص  1426هـ( الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة: اْلولى، 1421العثيمين )ت: 

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه المؤلف: محمد بن   9)   
د زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا المحقق: محم

 ( ،  4761( رقم الحديث )6/109هـ   ) 1422الطبعة: اْلولى 
هـ( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  1371(  تفسير المراغي المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )ت:    10)   

 (   15/42م ) 1946 - هـ  1365البابى الحلبي وأوالده بمصر الطبعة: اْلولى، 
  -هـ( الناشر: دار الشروق 1385(  في ظالل القرآن ، المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت:  11)   

 ( .6/3383هـ )  1412  -القاهرة ، الطبعة: السابعة عشر   -بيروت
 ( .  18/31(   المصدر نفسه ) 12)   
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القرشي  13)    الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  أبو  المؤلف:  العظيم  القرآن  الدمشقي )ت:   ( تفسير  ثم  البصري 
م     1999  -هـ  1420هـ( المحقق: سامي بن محمد سالمة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية  774

(5/479 . ) 
( المستدرك على الصحيحين للحاكم ، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه الحاكم    14)   

 – المحقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعيدار النشر: دار الحرمين البلد: القاهرة    هـ(405النيسابوري )ت:  
 ( .وقال هذا حديث صحيح االسناد. 94( رقم الحديث )  1/80م )  1997  -هـ 1417مصر سنة الطبع: 

 (   147/ 30(   تفسير المراغي ) 15)   
 ( . 6/3905(  في ظالل القرآن )  16)   
( والتفسير الواضح ،المؤلف: الحجازي، محمد محمود ،الناشر: دار الجيل    14/150( ينظر : تفسير المراغي )  17)   

 ( . 2/342هـ ) 1413 -بيروت الطبعة: العاشرة  –الجديد 
هـ(  273ي، وماجة اسم أبيه يزيد )ت:  (  سنن ابن ماجه ، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزوين  18)   

( رقم الحديث 725/ 2فيصل عيسى البابي الحلبي )  -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية  
 ( .حكم االلباني بصحته .2144)
َمْعبَد،   (  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  19)   

  739هـ( ترتيب: اْلمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت:  354التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت:  
  - هـ    1408هـ(حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب اْلرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: اْلولى،  

 حيح على شرط مسلم.( .وقال المحقق : إسناده ص3239( ) 8/32م )  1988
(   بيان المعاني ]مرتب حسب ترتيب النزول[ ، المؤلف: عبد القادر بن مال  حويش السيد محمود آل غازي    20)   

 (  4/266م )  1965 - هـ  1382دمشق ، الطبعة: اْلولى،  –هـ(الناشر: مطبعة الترقي 1398العاني )ت: 
مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر  (  جامع البيان في تأويل القرآن ، المؤلف: مح  21)   

  2000  - هـ    1420هـ( ،المحقق: أحمد محمد شاكر ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،الطبعة: اْلولى،  310الطبري )ت:  
 ( . 23/633م )

 ( . 6/3713(  في ظالل القرآن )  22)   
عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  (  الجامع ْلحكام القرآن = تفسير القرطبي ، المؤلف : أبو    23)   

هـ( ،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،الناشر: دار الكتب 671اْلنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت:  
 ( . 18/302م )    1964  -هـ 1384القاهرة ، الطبعة: الثانية،  –المصرية 

هـ( ،  207زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )ت:    (   معاني القرآن ، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن  24)   
المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،الناشر: دار المصرية للتأليف  

 ( . 188/ 3مصر ، الطبعة: اْلولى ) –والترجمة 
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: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي  ( ينظر : تفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة( ، المؤلف  25)   
هـ    1426بيروت، لبنان الطبعة: اْلولى،    -هـ( المحقق: د. مجدي باسلوم ، الناشر: دار الكتب العلمية  333)ت:  

 ( . 225/ 10م )   2005 -
 ( المصدر نفسه .  26)   
عبد هللا بن محمد بن حمدويه الحاكم (  المستدرك على الصحيحين للحاكم ، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن    27)   

هـ( المحقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ، دار النشر: دار الحرمين البلد: القاهرة 405النيسابوري )ت: 
 ( .  7758( رقم الحديث )395/  4م )  1997 -هـ 1417مصر ، سنة الطبع:  –
 ( . 3/29(  تفسير المراغي ) 28)   
 .  (  المصدر نفسه 29)   
( الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه المؤلف: أبو محمد  30)  

هـ( المحقق: 437مكي بن أبي طالب َحم وش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم اْلندلسي القرطبي المالكي )ت:  
جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي    -البحث العلمي  مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا و 

والسنة   الكتاب  اإلسالمية    -الناشر: مجموعة بحوث  والدراسات  الشريعة  اْلولى،    -كلية  الطبعة:  الشارقة  جامعة 
 ( .1/881م )  2008 - هـ  1429

 ( . 2/251(   تفسير الماتريدي ) 31)   
 ( .  5/513ن  ) (  جامع البيان في تأويل القرآ 32)   
 ( . 251/ 2( المصدر السابق )  33)   
(  تفسير الماوردي = النكت والعيون ، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري    34)   

هـ( المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، الناشر: دار الكتب 450البغدادي، الشهير بالماوردي )ت:  
 ( . 1/337وت / لبنان )  بير  -العلمية 

 ( . 1/306(  في ظالل القرآن الكريم )   35)   
 (  المصدر نفسه .  36)   
 (  المصدر نفسه .  37)   
(  تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ، المؤلف: الشيخ العالمة محمد اْلمين بن عبد هللا    38)   

دار طوق   الناشر:  الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي  الشافعي إشراف ومراجعة:  الهرري  العلوي  اْلرمي 
 ( . 23/289م )  2001 -هـ   1421لبنان الطبعة: اْلولى،  –النجاة، بيروت 

 ( . 20/413(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) 39)   
 ( . 2910/ 5(  في ظالل القرآن )  40)   
هــ (المحقق : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي الناشر :  243( الزهد ، المؤلف : هناد بن السري الكوفي )ت  41)  

( مسند الشهاب 612( .رقم الحديث )1/335)   1406الكويت الطبعة : اْلولى ،    – دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي  
هـ(المحقق: 454، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري )ت:  
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( رقم  216/ 2)1986  –  1407بيروت الطبعة: الثانية،    –حمدي بن عبد المجيد السلفي الناشر: مؤسسة الرسالة  
 ( . 1217الحديث )

مع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه المؤلف: محمد (  الجا  42)   
بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق 

الصحيح المسمى صحيح مسلم ،المؤلف  ( . الجامع  1442( رقم الحديث )2/115هـ ) 1422النجاة الطبعة: اْلولى  
: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الناشر : دار الجيل بيروت + دار اْلفاق الجديدة ـ  

 ( . 2383( رقم الحديث )3/83بيروت ) 
الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه )  43)    المسند  الجامع  ( رقم  6/73( 

( مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة 4684الحديث )
 ( . 7296( رقم الحديث )2/242القاهرة )  –
 (.  3/144(  التفسير الواضح )  44)   
دمشق ،الطبعة :    –شر: دار الفكر (  التفسير الوسيط للزحيلي ، المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي النا 45)   

 ( .3/2111هـ. )  1422  -اْلولى 
(  ينظر : التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[ ، المؤلف: دروزة محمد عزت ، الناشر: دار إحياء    46)   

 ( . 4/289هـ )   1383القاهرة الطبعة:  –الكتب العربية 
 ( . 9/363(  تفسير الماتريدي )  47)   
التفسير ، المؤلف: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم  ( تفسي  48)    ر السلمي وهو حقائق 

هـ(التحقيق: سيد عمران الناشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت 412النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى:  
 ( . 2/80م ) 2001 -هـ  1421الطبعة: 

 . ( 333/ 1(   في ظالل القرآن ) 49)   
 ( .366/ 1(   تفسير السلمي ) 50)   
(   تفسير القرآن ، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني   51)   

هـ(المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: دار الوطن،  489التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت:  
 ( . 2/399م ) 1997 -هـ 1418ة: اْلولى، السعودية الطبع –الرياض 

(   الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه ،المؤلف: أبو    52)   
هـ(  437محمد مكي بن أبي طالب َحم وش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم اْلندلسي القرطبي المالكي )ت:  

جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد    - رسائل جامعية بكلية الدراسات  العليا والبحث العلمي  ،المحقق: مجموعة  
جامعة الشارقة الطبعة:    - كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية    -البوشيخي ،الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة  

 ( . 12/7537م )  2008  -هـ  1429اْلولى، 
 ( . 449ـــ 23/445آي القرآن ) (   جامع البيان عن تأويل 53)   
 ( . 3601/ 6(   في ظالل القرآن ) 54)   
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  –(   مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة  55)   
 ( تعليق شعيب اْلرنؤوط : صحيح . 370( رقم الحديث )1/52القاهرة ) 

 ( .  4/1821(  ينظر : زهرة التفاسير ) 56)   
هـ(المحقق: محمد فواد سزگين 209(  مجاز القرآن ، المؤلف: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )ت:    57)   

( غريب القرآن البن قتيبة ، المؤلف: أبو محمد عبد  138/ 1هـ )  1381القاهرة الطبعة:    –الناشر: مكتبة الخانجى  
 ( . 117هـ( المحقق: سعيد اللحام )276ن قتيبة الدينوري )ت : هللا بن مسلم ب

( ، وتفسير القرآن العظيم ، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل  113ــــ9/112(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )  58)   
ار طيبة  هـ( المحقق: سامي بن محمد سالمة الناشر: د 774بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  

 ( . 2/391م )  1999 -هـ  1420للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 
 ( .  746ـــــــــــــــــــ745/ 2(   في ظالل القرآن ) 59)   
( ينظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر : دار   60)   

 ( .5/233هـ )  1418الثانية ،   دمشق الطبعة : –الفكر المعاصر 
 

 المصادر والمراجع

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،   .1
هـ( ترتيب: اْلمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي  354التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 

بيروت    739)المتوفى:   الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  اْلرنؤوط  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  هـ(حققه 
 م .   1988 - هـ  1408الطبعة: اْلولى، 

بيان المعاني ]مرتب حسب ترتيب النزول[ المؤلف: عبد القادر بن مال  حويش السيد محمود آل غازي العاني  .2
 م   1965 -هـ   1382بعة: اْلولى، دمشق ، الط  –هـ(الناشر: مطبعة الترقي 1398)المتوفى: 

الماتريدي   .3 منصور  أبو  محمود،  بن  محمد  بن  محمد  المؤلف:   ، السنة(  أهل  )تأويالت  الماتريدي  تفسير 
بيروت، لبنان الطبعة: اْلولى،    -هـ( المحقق: د. مجدي باسلوم ، الناشر: دار الكتب العلمية  333)المتوفى:  

 م ..  2005 - هـ  1426
الم .4 المراغي  )المتوفى:  تفسير  المراغي  أحمد بن مصطفى  الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 1371ؤلف:  هـ( 

 م  1946 -هـ   1365مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر الطبعة: اْلولى، 
بيروت الطبعة: العاشرة   –التفسير الواضح ،المؤلف: الحجازي، محمد محمود ،الناشر: دار الجيل الجديد   .5

 هـ  .  1413 -
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القرآن .6 الدمشقي   تفسير  ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو   : المؤلف   ، العظيم 
هـ( المحقق: سامي بن محمد سالمة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية 774)المتوفى:  

 م  .    1999  -هـ 1420
محمد بن حبيب البصري البغدادي، تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن   .7

هـ( المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم الناشر: دار الكتب 450الشهير بالماوردي )المتوفى:  
 بيروت / لبنان.  -العلمية 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ، المؤلف: الشيخ العالمة محمد اْلمين بن عبد هللا   .8
علوي الهرري الشافعي إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي الناشر: دار  اْلرمي ال

 م .  2001  -هـ  1421لبنان الطبعة: اْلولى،  –طوق النجاة، بيروت 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر : دار الفكر  .9

 هـ .  1418بعة : الثانية ، دمشق الط –المعاصر 
دمشق ،الطبعة :   –التفسير الوسيط للزحيلي المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر: دار الفكر  .10

 ( .3/2111هـ. )  1422  -اْلولى 
التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[ المؤلف: دروزة محمد عزت ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية   .11

 هـ .  1383القاهرة الطبعة:  –
الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم   .12 المؤلف: محمد بن  التفسير،  السلمي وهو حقائق  تفسير 

هـ(التحقيق: سيد عمران الناشر: دار الكتب العلمية 412النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى:  
 م . 2001 -هـ  1421لبنان/ بيروت الطبعة: 

آن ، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي  تفسير القر  .13
)المتوفى:   الشافعي  الناشر: دار  489الحنفي ثم  إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم  هـ(المحقق: ياسر بن 

 م .   1997  -هـ1418السعودية الطبعة: اْلولى،  –الوطن، الرياض 
يل القرآن ، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر جامع البيان في تأو  .14

  1420هـ( ،المحقق: أحمد محمد شاكر ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،الطبعة: اْلولى،  310الطبري )المتوفى:  
 م  .  2000 -هـ 

بن أبي بكر بن فرح   الجامع ْلحكام القرآن = تفسير القرطبي ،المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد    .15
)المتوفى:   القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  أطفيش 671اْلنصاري  وإبراهيم  البردوني  أحمد  ،تحقيق:  هـ( 

 م    1964 -هـ 1384القاهرة ،الطبعة: الثانية،   –،الناشر: دار الكتب المصرية 
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امه المؤلف: محمد الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأي .16
بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: 

 هـ   . 1422دار طوق النجاة الطبعة: اْلولى  
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ،المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري   .17

 دار الجيل بيروت + دار اْلفاق الجديدة ـ بيروت . الناشر :
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير اْلبصار فقه أبو حنيفة ،ابن عابدين.الناشر دار الفكر  .18

 م. مكان النشر بيروت .2000 - هـ 1421للطباعة والنشر. سنة النشر 
هـ(دار 1394ف بأبي زهرة )المتوفى: زهرة التفاسير ، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعرو  .19

 النشر: دار الفكر العربي 
[المحقق : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي الناشر  243  -   152الزهد ، المؤلف : هناد بن السري الكوفي ] .20

 .   1406الكويت الطبعة : اْلولى ،   –: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي  
هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:   سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد .21

 فيصل عيسى البابي الحلبي  -هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية 273
الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ،المؤلف: محمد بن صالح بن    -شرح العقيدة السفارينية       .22

 هـ .  1426هـ( الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة: اْلولى،  1421محمد العثيمين )المتوفى: 
الدين .23 قتيبة  بن  مسلم  بن  هللا  عبد  أبو محمد  المؤلف:   ، قتيبة  القرآن البن  )المتوفى:  غريب  هـ(  276وري 

 المحقق: سعيد اللحام . 
  - هـ( الناشر: دار الشروق  1385في ظالل القرآن ، المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى:  .24

 هـ .  1412  -القاهرة ، الطبعة: السابعة عشر   -بيروت
هـ( المحقق: 816وفى:  كتاب التعريفات ، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المت .25

العلمية بيروت   الكتب  الناشر: دار  الناشر  العلماء بإشراف  لبنان الطبعة: –ضبطه وصححه جماعة من 
 م   1983-هـ  1403اْلولى 

لسان العرب ، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور اْلنصاري الرويفعى  .26
 هـ  .  1414 -بيروت الطبعة: الثالثة   – : دار صادر هـ( الناشر711اإلفريقى )المتوفى: 

المستدرك على الصحيحين للحاكم ، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه الحاكم   .27
هـ( المحقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعيدار النشر: دار الحرمين 405النيسابوري )المتوفى:  

 م .   1997 -هـ  1417سنة الطبع:  مصر –البلد: القاهرة 
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)المتوفى:      .28 الفراء  الديلمي  منظور  بن  عبد هللا  بن  زياد  بن  يحيى  زكريا  أبو  المؤلف:   ، القرآن  معاني 
هـ( ، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،الناشر: دار  207

 طبعة: اْلولى . مصر ، ال –المصرية للتأليف والترجمة 
المستدرك على الصحيحين للحاكم ، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه الحاكم   .29

هـ( المحقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ، دار النشر: دار الحرمين 405النيسابوري )المتوفى:  
 . م  1997  -هـ 1417مصر ، سنة الطبع:  –البلد: القاهرة 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون   .30
مختار   بن  محمد  بن  َحم وش  طالب  أبي  بن  مكي  محمد  أبو  المؤلف:  علومه 

)المتوفى:   المالكي  القرطبي  اْلندلسي  ثم  القيرواني  المحقق:  437القيسي  هـ( 
جامعة الشارقة،  -بحث العلمي  مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا وال

كلية    -بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة  
  - هـ    1429جامعة الشارقة الطبعة: اْلولى،    -الشريعة والدراسات اإلسالمية  

 م ..  2008

مسند الشهاب ، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي   .31
هـ(المحقق: حمدي بن عبد المجيد  454عي المصري )المتوفى:  بن حكمون القضا

 . . 1986 –  1407بيروت الطبعة: الثانية،  –السلفي الناشر: مؤسسة الرسالة 
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدهللا   .32

 القاهرة . –الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة 
عبيدة .33 أبو  المؤلف:   ، القرآن  البصري    مجاز  التيمى  المثنى  بن  معمر 

القاهرة    –هـ(المحقق: محمد فواد سزگين الناشر: مكتبة الخانجى  209)المتوفى:  
 هـ .  1381الطبعة: 

 


