احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني،
وبعد:
يهدف ابلحث جلملة من األمور منها:

َ
تأصيل العمل اتلطويع ،وبيان اعتناء اإلسالم به ،وتنَ ُّوع أسايلب القرآن الكريم
يف احلث عليه ،وبيان أجر من يقوم بذلك ،وذكر نماذج ألعمال تطوعية وأخرى ملن
قاموا بها.
وقد اشتمل ابلحث ىلع بيان مفهوم العمل اتلطويع ،وذكر ضوابط العمل
اتلطويع ،وأمثلة ىلع العمل اتلطويع ،ونماذج من املتطوعني ،وثمار العمل اتلطويع،
لك ذلك من خالل القرآن الكريم.
هذا واهلل أعلم ،وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني،
واحلمد هلل رب العاملني.

(*) أستاذ مشارك جبامعة أم القرى ،لكية الرشيعة وادلراسات القرآنية ،مركز ادلراسات اإلسالمية.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستهديه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا ومن سيئات أعمانلا ،من يهده اهلل فال مضل هل ،ومن يضلل فال هادي هل،
ً
وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل ﴿
﴾ [النساء﴿ ]1 :
﴿

*

﴾ [األحزاب]71 ،70 :

﴾ [احلرش .(((]18 :أما بعد:
فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد  ،ورش

األمور حمدثاتها ،ولك حمدثة بدعة ،ولك بدعة ضاللة .أال وإن من األمور اليت ينبيغ
االعتناء بها إظهار عظمة اإلسالم ،وشموهل جلميع منايح احلياة ،واهتمامه بمتطلبات
ً
َ َّ
وسده لرغباتهم ،وحثه ىلع بذل املعروف؛ طلبا لألجر واثلواب من عند اهلل
انلاس،
تعاىل ،ووعدهم ىلع ذلك باجلزاء العظيم واثلواب اجلزيل ،فاستخرت اهلل تعاىل،
واسترشت أهل العلم يف الكتابة حول هذا املوضوع ،وعزمت اهلمة واجتهدت طابلا
العون والسداد من اهلل العيل القدير ،فكتبت هذا ابلحث وأسميته «العمل اتلطويع
يف ضوء القرآن الكريم  -دراسة موضوعية».
((( هذا جزء من خطبة احلاجة اليت رواها ابن عباس  عن انليب  ،وأخرجها مسلم يف صحيحه ،يف
كتاب :اجلمعة ،باب :ختفيف الصالة واخلطبة ( )593/1برقم ( ،)868وابن ماجه يف سننه ،يف كتاب :انلاكح ،باب:
خطبة انلاكح ( )610/1برقم ( ،)1893وأمحد يف املسند ( ،)302/1ورواها كذلك ابن مسعود  tوأخرجها عنه أبو داود
يف سننه ،يف كتاب :انلاكح ،باب :يف خطبة انلاكح ( )591/2برقم ( ،)2118وأمحد يف املسند ( ،)393 ،392/1وانظر:
املسند املحقق ( )188/7برقم (.)4115
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ً

أسباب اختيار املوضوع:

ُ
اكن الختيار هذا املوضوع عدة أسباب ،ويه تظهر أهميته منها:

1 .1إبـراز العمـل اتلطـويع وأصاتلـه يف القـرآن الكريم ،وإبـراز كيفيـة عرضه يف
القـرآن الكريم.

ً
ً
2 .2إن دراسة مثل هذا املوضوع ،واخلوض فيه يعطي ديلال واضحا ىلع أن القرآن الكريم
ُ
يصلح للك زمان وماكن؛ وذلك ُّ
تلعرضه إىل موضواعت تناسب لك عرص وتواكبه.
3 .3إبراز اهتمام اإلسالم بإجياد جمتمع صالح حمب للخري متاكمل مرتابط متماسك،
بعيد عن األنانية وحب اذلات.
4 .4تأصيل العمل اتلطويع؛ وإبراز مدى اهتمام ادلين اإلساليم احلنيف حباجات
ً
ً
ً
ومجااعت ،أمما وشعوبا ،ويف سائر أوقاتهم وأحواهلم.
انلاس أفرادا
ٍ
5 .5بيان يشء من ِحكم وثمار العمل اتلطويع ،وآثاره يف الفرد واملجتمع.

أهداف ابلحث:
يهدف ابلحث جلملة من األمور أهمها:
1 .1تأصيل العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم.
2 .2بيان اعتناء اإلسالم به؛ من خالل أسايلب القرآن الكريم يف احلث عليه.
3 .3بيان أجر من يقوم بذلك ،وذكره نلماذج ممن قاموا بأعمال تطوعية.

ادلراسات السابقة:
لم أقف ىلع دراسة سابقة يف هذا املوضوع بهذا العنوان وهلل احلمد ،واذلي وقفت
عليه من ادلراسات السابقة اكن بموضواعت خمتلفة؛ فمن تلك ادلراسات:
1 .1اخلدمات اتلطوعية يف الكتاب والسنة؛ مفهومها ،وأهميتها ،وجماالتها ،إعداد
ادلكتور :حممد سعيد بن حممد حسن خباري (1421ـه).
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2 .2العمل اتلطويع يف السنة انلبوية ،دراسة موضوعية ،إعداد الطابلة :رندة حممد
زينو ،حبث مقدم الستكمال متطلبات درجة املاجستري يف احلديث الرشيف
وعلومه باجلامعة اإلسالمية بغزة ،لكية أصول ادلين ،قسم احلديث الرشيف
وعلومه ( 1428ـه2007 -م).
3 .3العمل اتلطويع يف مزيان اإلسالم ،تأيلف :أمحد حممد عبد العظيم اجلملة
(2009م).

الفرق بني هذه ادلراسة وادلراسات السابقة:
ادلراسات السابقة اهتمت جبزئيات متفرقة يف املوضوع ،ولم تتحدث عنه
بالصورة اليت رسمتها ويه ادلراسة املوضوعية ،أما هذه ادلراسة فهدفت إىل ختصيص
دراسة عن العمل اتلطويع وتأصيله من خالل القرآن الكريم ،وهذه اإلضافة لم
تتحدث عنها ادلراسات السابقة ،وأرجو أن أوفق إيلها يف هذه ادلراسة.

خطة ابلحث:

َّ
تكون ابلحث من مقدمة ،وتمهيد ،ومخسة مباحث ،وخاتمة ،وفهارس وفق

الرتتيب اآليت:
املقدمة :فيها سبب اختيار املوضوع ،وأهميته ،وهدفه ،وادلراسات السابقة،
وخطة ابلحث ومنهجه.
تمهيد :مفهوم العمل اتلطويع.
املبحث األول :أسلوب القرآن الكريم يف احلث ىلع العمل اتلطويع.
املبحث اثلاين :صفات العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم.
املبحث اثلالث :أمثلة ىلع العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم.
املبحث الرابع :نماذج من املتطوعني من خالل القرآن الكريم.
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املبحث اخلامس :ثمار العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم.
اخلاتمة :وفيها أهم انلتائج واتلوصيات.
الفهارس :وفيها فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضواعت.

منهج ابلحث:

اقتضت طبيعة ابلحث أن أسلك فيه املنهج الوصيف القائم ىلع استقراء انلصوص

من خالل القرآن الكريم ،وترمجتها بعناوين مناسبة للموضوع ،ثم ترتيبها وتبويبها
حسب ما تقتضيه صياغة اخلطة العلمية للبحث.
1 .1عزوت اآليات القرآنية إىل سورهاَّ ،
وخرجت األحاديث وعزوتها إىل مصادرها
مع بيان درجتها.
َّ
2 .2وثقت انلصوص اليت أنقلها ،توثيقا علميا دقيقا من مصادرها األصلية ،ما
ً

ً

ً

أمكنين ذلك.
3 .3عند اإلحالة إىل صفحة انلص املنقول فإن اإلحالة تكون للصفحة اليت فيها
بدايته.
4 .4املعول عليه يف معرفة طبعات املصادر واملراجع هو الفهرس اخلاص بذلك يف
آخر ابلحث ،وقد الزتمت طبعة واحدة للك كتاب.
ُ
5 .5ضبطت بالشلك ما حيتاج إىل ضبط ،مما قد تشلك قراءته ،ويلتبس نطقه.
6 .6ذيلت ابلحث بفهارس للمصادر واملراجع ،واملوضواعت.

ً
ويف اخلتام أسأل اهلل  أن يتقبل مين هذا العمل ،وأن جيعله خالصا لوجهه
ً
الكريم ،وأن يكون موافقا للصواب.
وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد ،وىلع آهل وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل
رب العاملني.
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تمهيد

مفهوم العمل اتلطويع
العمل يف اللغة:

ٌ
ّ ْ ُْ
ٌ
واحد صحيح ،وهو ٌّ
اعم يف لك ِفع ٍل يف َعل
عمل :العني وامليم والالم أصل
ّ
بقصد ،فهو ّ
أخص من الفعل؛ ألن الفعل قد ينسب إىل احليوانات اليت يقع منها فعل
َ ُ ّ
َ ُ
الع َمل
والع َمل قلما نسب إىل ذلك ،ولم يستعمل
بغري قصد ،وقد ينسب إىل اجلمادات،

(((

َ ُ
يف احليوانات إال يف قوهلم :ابلقر
الع َوامل(((.
َ
ْ
ْ
َ
والع َمل :املهنة وال ِفعل ،واجلمع أعمال(((.
ً
َ َ
َ ْ َ
ْ
والع َملة :القوم يعملون بأيديهم ُضوبا من العمل((( ،وأع َمل فالن ِذهنَه يف كذا
ْ
َ
َ ُ
َ
ْ ْ
وكذا إذا َدبَّره بفهمه ،وأ ْع َمل َرأيَه َ َ
والع َمل يستعمل
واستَع َملهَ :ع ِمل به(((،
وآله ولِسانه
ِ
َ ْ
َ
ّ ّ (((
ال الصاحلة والسيئة .
يف األعم ِ

اتلطوع يف اللغة:

ُّ
ٌ
ٌ
اإلصحاب واالنقيا ِد(((،
صحيح واحد يدل ىلع
طوع :الطاء والواو والعني :أصل
ِ
َ
ُ
ُ
َّ ُ َ ُ
الك ْره؛ َ
طاعه َي ُط ُ
واعة َّ
وطاو َعه ،واالسم َّ
َ
والطوا ِعية ،ورجل َطيِّ ٌع
الط
وعه
والط ْوع ن ِقيض
ِ
وطاع مقلوب ،كالهما ُمط ٌ
أَي :طائ ٌع ،ورجل طائ ٌ
ٍ
ع
يع(((.
ِ
ِ
ِ

((( انظر :معجم مقاييس اللغة (.)145/4
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)587
((( انظر :اللسان مادة (ع م ل) (.)475/11
((( انظر :معجم مقاييس اللغة (.)145/4
((( انظر :اللسان مادة (ع م ل) (.)475/11
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)587
((( انظر :معجم مقاييس اللغة (.)431/3
((( انظر :اللسان مادة (ط و ع) (.)240/8
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َّ َ ُّ ُ
الط َ
ع يف األصل :تكلُّ ُف َّ
اتل ّ
اتلعارفّ :
اع ِة ،وهو يف ّ
ربع بما ال يلزم
واتلطو
َّ
ّ ُّ
﴾ [ابلقرة ،(((]١٨٤ :وال يقال هذا إال يف باب
اكتلنفل ،قال تعاىل﴿ :
َ
َ
َ ََّ َ
َّ ُ
ّ
بع به من ذات نفسه مما ال يلزمه ف ْر ُضه ،كأنهم جعلوا
واتل َط ُّوع :ما ت
والب(((،
اخلري ِ
ُ َ
َّ
َّ َ َ
اتل َف ُّع َل هنا اسما ً َّ
َّ
ولَنَها ففعل من غري أن ي َطلب منه؛
اكتلنَ ُّو ِط((( ،فاملتطوع َطوع نفسه
ُّ
َّ
(تطوع) تتجه حنو تكلف الطاعة
زيادة يف الطاعة((( .وهذه اتلفسريات ملعىن الفعل
وإلزام انلفس بها رغبة يف فعلها ،سواء اكن ذلك بأمر داخيل ،أو بطلب وتوجيه من
اآلخرين ،وهذا ما يتوافق مع داللة صيغة َّ
(تفعل) .قال ابن احلاجب« :وتفعل ملطاوعة
ُّ
ّ
َّ
َ
َ
َّ
َّ
تشجع ،وحتلم ،»...وعلق الريض ىلع كالم
فتكس ،وللتلكف حنو
ف َّعل ،حنو ك ّسته
ابن احلاجب بقوهل« :فقوهل« :وللتلكُّف» هو من القسم األول :أي مطاوع َّ
فعل اذلي هو
َّ
ّ
للنسبة تقديراً ،كأنه قيلَّ :
فتشجع
شجعته وحلمته :أي نسبته إىل الشجاعة واحللم،
َّ
ّ
وحتلم ،أي :انتسب إيلهما وتكلفهما»(((.

ً
العمل اتلطويع اصطالحا:

بتتبع أقوال أهل العلم يف اتلعريف اللغوي ملفرديت العمل واتلطوع جند أنه قد

شمل ما ييل:

1 .1قصد العمل.
ً
ً
2 .2معنويا كعمل اذلهن ،والرأي ،أو حسيا اكلقول باللسان ،والعمل يف مهنة.
3 .3بدون إكراه.
4 .4بدون إلزام من الرشع.

5 .5يف باب من أبواب اخلري ّ
والب.
ِ

((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)530 - 529
((( انظر :معجم مقاييس اللغة (.)431/3
((( انظر :اللسان مادة (ط و ع) (.)240/8
((( انظر :املعجم االشتقايق مادة (ط و ع) (.)1328
((( رشح شافية ابن احلاجب (.)104/1
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ً
وباتلايل يمكن تعريف العمل اتلطويع اصطالحا بأنه:
اتل ّ
ّ
ً
ابتغاء لألجر
ربع بعمل معنوي أو حيس ،بدون إكراه وال إلزام من الرشع،
واثلواب من عند اهلل تعاىل؛ اكلرب ،واملعروف ،والصدقة ،وحسن القول ،وغري ذلك من
أعمال الرب.

ً
وقد ُع ِّرف العمل اتلطويع اصطالحا بعدة تعاريف منها:

1 .1اجلهد اذلي يبذهل أي إنسان بال مقابل ملجتمعه؛ بدافع منه لإلسهام يف حتمل
مسؤويلة املؤسسة اليت تعمل ىلع تقديم الراعية االجتماعية(((.

ً
2 .2لك جهد بدين أو فكري أو عقيل أو قليب يأيت به اإلنسان ،أو يرتكه ،تطواع دون
َ ً
ملزما به ال من جهة الرشع وال من غريه؛ اكتلطوع يف كتابة العقود،
أن يكون
وتغسيل املوىت ،وإماطة األذى عن الطريق ،وإيناس املرىض ،وإنقاذ الغرىق
واهلدىم واحلرىق ،وإاعنة يف مهم كموت وعرس وسفر(((.
3 .3اجلهود اليت يبذهلا اإلنسان خلدمة املجتمع دون احلصول ىلع فوائد مادية؛ بدافع
ً
ً
إنساين بتحمل مسؤويلاته ،ويشرتك يف أعمال تستغرق وقتا وجهدا وتضحيات
ً
شخصية ،ويبذل املتطوع لك ذلك عن رغبته وباختياره ،معتقدا بأنه واجب
جيب تأديته(((.
4 .4مجلة األنشطة املبذولة  -من خالل مؤسسات العمل اخلريي وأعضائها  -يف خدمة
املحتاجني ،والقضايا اليت تمثل حمور االهتمام بالنسبة تلفعيل هذا العمل(((.

((( انظر :اتلطوع يف ادلفاع املدين واحلماية املدنية (ص.)29
((( انظر :األعمال اتلطوعية يف اإلسالم (ص.)12
((( انظر :أولويات حبوث ودراسات العمل اخلريي (ص.)24
((( انظر :أولويات حبوث ودراسات العمل اخلريي (ص.)24
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املبحث األول

أسلوب القرآن الكريم يف احلث ىلع العمل اتلطويع
من األمور اليت ينبيغ االعتناء بها إظهار عظمة اإلسالم ،وشموهل جلميع منايح
ُّ
احلياة ،واهتمامه بمتطلبات انلاس ،وسده لرغباتهم ،ومن تلك األمور ما جاء يف القرآن
الكريم من الرتغيب واحلث ىلع العمل اتلطويع؛ إذ جاء بعدة أسايلب منها:

ً
 .1اعتبار العمل اتلطويع إحسانا:

من إطالقات اإلحسان يف القرآن الكريم اإلنعام ىلع الغري ،غري أن اإلحسان ّ
أعم

من اإلنعام((( ،فاإلحسان يكون نلفس اإلنسان ولغريه ،تقول :أحسنت إىل نفيس،
واإلنعام :ال يكون إال لغريه((( .وقد وصف اهلل تعاىل املحسنني يف سورة اذلاريات
بعدة صفات ،تظهر مدى إحسانهم ،وشدة رغبتهم فيما عند اهلل تعاىل ،وهذه الصفات
اليت وصفوا بها فيما بينهم وبني اهلل تعاىل ،وفيما بينهم وبني عباد اهلل تعاىل ،قال
اهلل تعاىل﴿ :

*

[اذلاريات.]١٩ - 15 :

*

*

*

﴾

فمن أبرز الصفات اليت بينهم وبني عباد اهلل تعاىل أنهم جعلوا يف أمواهلم نصيبا
ً
للسائل اذلي يسأل فيعطى ،ونصيبا للمحروم اذلي يسكت ويستحيي فيحرم ،جيعلون
ً
ً
نصيب هذا وذاك حقا مفروضا يف أمواهلم ،وهم متطوعون بفرض هذا احلق غري
املحدود ،وذكر اهلل تعاىل لفظ﴿ ﴾؛ ألنهم من شدة رغبتهم يف اثلواب والقرىب إىل

اهلل تعاىل ألزموا أنفسهم بذلك اإلنفاق من غري إلزام من اهلل تعاىل.
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)236
((( انظر :اللسان مادة (ن ع م) ( ،)579/12والفروق اللغوية (ص.)193
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ً

﴾ [اذلاريات ،]١٩ :قال الشواكين:
قال اهلل تعاىل﴿ :
ّ ً
ً
تقربا إىل اهلل  ،وقال
«أي :جيعلون يف أمواهلم ىلع أنفسهم حقا للسائل واملحروم
ّ
واألول أوىل ،فيحمل ىلع صدقة
حممد بن سريين ،وقتادة :احلق هنا :الزاكة املفروضة،
ّ
ُ
انلفل ،وصلة الرحم ،و ِقرى الضيف؛ ألن السورة مكية ،والزاكة لم تفرض إال باملدينة»(((،

وقال بهذا القول :ابن عباس  ،وجماهد ،وابن وهب وغريهم(((.

ً
ً
 .2اعتبار العمل اتلطويع قرضا حسنا:

القرض احلسن هو :العمل الصالح من الصدقة وغريها ،برشط االحتساب
ً
ً
لألجر والصدق يف العمل((( ،والعرب تقول للك َم ْن فعل فعال حسنا :قد أقرض،
ً
ُ
وس ِّم قرضا؛ ألن القرض أخرج السرتداد ابلدل((( ،وهذا ىلع سبيل اتلأنيس
واتلقريب للناس بما يفهمونه واهلل هو الغين احلميدَّ ،
وشبه تعاىل عطاء املؤمن يف

ادلنيا بما يرجو ثوابه يف اآلخرة بالقرض ،كما َّ
شبه بذل انلفوس واألموال يف اجلنة
بابليع والرشاء(((.
وقد ذكر اهلل تعاىل الفا ِع ِلني للقرض احلسن يف كتابه الكريم ست مرات يف

مخس سور يه :ابلقرة ،واملائدة ،واحلديد ،واتلغابن ،واملزمل .بألفاظ خمتلفة يه:
﴾﴿ ،

﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
ً
ً
َّ
ْ
وجاء يف اآليات الكريمة َوع ُد اهلل تعاىل لك َم ْن يقرضه تعاىل قرضا حسنا

﴿

﴾.

باملضاعفة ،وتكفري السيئات ،واألجر الكريم ،ومغفرة اذلنوب ،وأن ما يقدمه
اإلنسان يف هذه ادلنيا من القرض احلسن سيجد أجره وثوابه عند اهلل تعاىل أحوج
((( انظر :تفسري الشواكين (.)84/5
((( انظر :تفسري ابن أيب حاتم ( ،)3311/10وتفسري زاد املسري ( ،)32/8وتفسري ابلحر املحيط ( ،)194/8وتفسري
اآللويس (.)15 - 14/27
((( انظر :تفسري القرطيب (.)252/17
((( انظر :تفسري القرطيب (.)242/17
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)402/2
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ما يكون إيله ،كما قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،]٢٤٥ :وقال تعاىل﴿ :
﴾

وقال تعاىل﴿ :

[املائدة:

،]١٢

﴾ [احلديد ]١١ :وقال تعاىل:
﴾ [احلديد،]١٨ :

﴿

وقال تعاىل﴿ :

﴾ [اتلغابن ،]١٧ :وقال تعاىل﴿ :
﴾ [املزمل.]٢٠ :

 .3اعتبار العمل اتلطويع صدقة:

َّ َ ُ
ُ
ّ
القربة ّ
اكلزاكة ،لكن الصدقة يف
الص َدقة :ما خيرجه اإلنسان من ماهل ىلع وجه
ّ َ َّ َ
ّ
للمتطوع بهّ ،
والزاكة للواجب ،ويقال ملا جتاىف عنه اإلنسان من حقه :ت َصدق
األصل تقال:
به ،فمن ذلك قول اهلل تعاىل﴿ :

[املائدة ،]٤٥ :أي :من جتاىف عنه ،وكذلك قول اهلل تعاىل﴿ :

﴾

﴾ [ابلقرة ]٢٨٠ :فإنه أجرى ما يسامح

به املعرس ُمرى ّ
الصدقة ،وجعله اهلل صدقة ألن فيه تفريج الكرب وإاغثة امللهوف(((.
ّ
فسم
﴾ [النساء،]٩٢ :
وىلع هذا قوهل تعاىل﴿ :
ًَ
﴾ [يوسف]٨٨ :
إعفاءه َص َدقة((( ،وقوهل تعاىل﴿ :

فإن إخوة يوسف طلبوا منه بعد أن أخربوه بابلضاعة اليت معهم أن يويف هلم الكيل،
ً
ّ
أي :جيعله تاما ال نقص فيه ،وطلبوا منه أن يتصدق عليهم فقالوا﴿ :
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)96/2
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)481 - 480
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﴾ [يوسف ]٨٨ :وذلك يكون إما بزيادة يزيدها هلم ىلع ما يقابل

بضاعتهم ،أو باإلغماض عن رداءة ابلضاعة اليت جاؤوا بها ،وأن جيعلها اكبلضاعة
اجليدة يف إيفاء الكيل هلم بها ،وبهذا قال أكرث املفرسين(((.
َ ْ ُ
َ َّ ْ
َّ
َّ
َ
(((
قال ابن العريب« :معىن ت َصدق :سامح ،ال أصل الصدقة»  ،فسموا ما هو فضل
وزيادة ال تلزمه صدقة(((.
وقد جعلها اهلل من صفات عباده املتقني فقال تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران ،]١٧ :وقال تعاىل﴿ :

﴿

﴾ [األحزاب ،]٣٥ :وأجاز تعاىل املناجاة فيها وبسببها ،فقال تعاىل:
﴾

[النساء:

 ،]١١٤ووعد تعاىل

املتصدقني باملضاعفة ،واألجر الكريم ،وبقبوهلا ،وتنميتها لصاحبها ،فقال تعاىل﴿ :
وقال تعاىل﴿ :

ً
 .4اعتبار العمل اتلطويع برا:

﴾ [ابلقرة.]٢٧٦ :

﴾ [احلديد،]١٨ :

ّ
الب :اتلوسع يف فعل اخلري ،وهو :اسم جامع للخري((( ،وإذا نسب ذلك إىل العبد؛
ِ
ُ
ربه ،أيّ :
العبد َّ
توسع يف طاعته ،وذلك رضبان :رضب يف االعتقاد ،ورضب
فيقال :بَ َّر
((( انظر :تفسري الشواكين (.)50/3
((( انظر :أحاكم القرآن البن العريب (.)1106/3
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط ( ،)438/5وتفسري السعدي (.)445/2
((( انظر :تفسري الشواكين (.)172/1
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يف األعمال ،وقد اشتمل عليه قوهل تعاىل﴿ :

وانلوافل(((.

ّ
﴾ [ابلقرة]١٧٧ :؛ فإن اآلية متضمنة لالعتقاد وأعمال الفرائض

َّ
رغب اهلل تعاىل يف فعل ّ
الب يف الكتاب العزيز ثمان مرات ،يف أربع سور يه:
وقد
ِ

ابلقرة ،وآل عمران ،واملائدة ،واملجادلة ،وجاء الرتغيب يف أسايلب متنوعة؛ فبني تعاىل
أن ّ
﴾ [ابلقرة ،]١٨٩ :وأنه لن
الب من صفات املتقني ،فقال تعاىل﴿ :
ِ
ّ
الب حىت ينفق مما حيب ،فقال تعاىل﴿ :
ينال العبد درجة ِ
عليه فقال تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران ،]٩٢ :وأمر تعاىل عباده املؤمنني باتلعاون

﴾

[املائدة]٢ :؛ فيف هذه اآلية يأمر تعاىل عباده املؤمنني باملعاونة ىلع فعل اخلريات ،وهو
ّ
الب ،وترك املنكرات وهو اتلقوى ،وينهاهم عن اتلنارص ىلع ابلاطل واتلعاون ىلع
ِ
املآثم واملحارم((( ،ونىه تعاىل عن اتلنايج بضد الرب ،فقال تعاىل﴿ :
ً
ووبخ اهلل تعاىل أقواما ىلع عدم فعلهم للرب ،فقال تعاىل﴿ :

﴾ [املجادلة.]٩ :

﴾ [ابلقرة ،]٤٤ :واهلمزة يف قوهل﴿ :

﴾

لالستفهام مع اتلوبيخ للمخاطبني ،وليس املراد توبيخهم ىلع نفس األمر ّ
بالب؛ فإنه
ِ
فعل حسن مندوب إيله ،بل بسبب ترك فعل ّ
﴾،
الب املستفاد من قوهل﴿ :
ِ
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)114
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)7/2
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ً
مع اتلطهر بزتكية انلفس ،والقيام يف مقام داعة اخللق إىل احلق إيهاما للناس ،وتلبيسا
﴾ مجلة حايلة مشتملة ىلع أعظم تقريع ،وأشد
عليهم ،وقوهل﴿ :
توبيخ ،وأبلغ تبكيت ،أي :كيف ترتكون ّ
الب اذلي تأمرون انلاس به؟ وأنتم من أهل
ِ
ّ
العلم العارفني بقبح هذا الفعل ،وشدة الوعيد عليه ،كما ترونه يف الكتاب اذلي
تتلونه ،وهذه األوامر وانلوايه ،وإن اكنت خاصة يف الصورة ببين إرسائيل فإنهم هم
ْ
املخاطبون بها يه اعمة يف املعىن(((؛ فيجب ىلع لك ملكف ِذك ُر نعمة اهلل ،واإليفاء
﴾ ىلع أن
بالعهد وسائر اتلاكيلف املذكورة بعد هذا((( ،ونبه تعاىل بقوهل﴿ :
ً
هذه حالة من سلب العقل ،إذ العاقل ساع يف حتصيل ما فيه جناته وخالصه أوال ،ثم
يسىع بعد ذلك يف خالص غريه.
وب َر َرة ،لكن بَ َر َر ٌة ّ
ابلار :أَب ْ َرار َ
ومجع ّ
خص بها املالئكة يف القرآن من حيث إنه
وب ٌّر أبلغ من بَ ٍّ
بر ،وأبرار مجع بارَ ،
أبلغ من أبرار ،فإنه مجع ّ
ار(((.
(((

وجاء ذكر األبرار يف الكتاب العزيز ست مرات يف أربع سور يه :آل عمران،
واإلنسان ،واالنفطار ،واملطففني يف أسايلب متنوعة؛ فيف سورة آل عمران بني تعاىل
أن من داعء أويل األبلاب قوهلم﴿ :

﴾

[آل عمران:

 ،]١٩٣ويف

سور آل عمران ،واإلنسان ،واالنفطار ،واملطففني بني أن من جزائهم﴿ :
﴾ [آل عمران﴿ ،]١٩٨ :

﴾ [االنفطار ،]١٣ :و[املطففني﴿ ]٢٢ :
((( وشاملة للك خماطب.
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)263/1
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)267/1
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)115 - 114
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﴾ [اإلنسان﴿ ،]٥ :

﴾ [املطففني.]١٨ :

ً

ً
 .5اعتبار العمل اتلطويع خريا:

قال ابن فارس« :خري :اخلاء وايلاء والراء أصله َ
الع ْطف وامليْلَّ ،
ثم حيمل عليه،
َّ َّ
ُ
َ ُ
َ
الف ّ ّ
عطف ىلع صاحبه»(((.
فاخلَريِ :خ
الش؛ ألن لك ٍ
أحد ي ِميل ِإيله وي ِ
ً
َّ
وقد رغب اهلل تعاىل عباده يف فعل اخلري عموما يف آيات كثرية منها:
قول اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [احلج ]٧٧ :فيف هذه اآلية ندب فيما عدا الواجبات اليت

صح وجوبها من غري هذا املوضع؛ كصلة األرحام ،وماكرم األخالق ،وسائر وجوه الرب،
ً
وأبواب املعروف((( ،ويظهر يف هذا الرتتيب أنهم أمروا أوال :بالصالة ،ويه نوع من
ً
ً
العبادة ،وثانيا :بالعبادة ،ويه نوع من فعل اخلري ،وثاثلا :بفعل اخلري ،وهو أعم من
العبادة؛ فبدأ خباص ثم بعام ثم بأعم(((.
ومعىن الفالح يف هذه اآلية :نيل ابلغية ،وبلوغ األمل؛ واملعىن :ليك تسعدوا،
وتفوزوا باجلنة(((.
وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،]١٥٨ :قال احلسن

وغريه« :أراد سائر األعمال ،يعين فعل غري املفرتض عليه من زاكة ،وصالة ،وطواف،
وغريها من أنواع الطااعت»((( ،وجاء بهذا اتلذييل يف نهاية اآلية اليت تتحدث عن
أعمال احلج لقصد اإلتيان حبكم ِّ
يلك يف أفعال اخلريات لكها من فرائض ونوافل ،أو
نوافل فقط ،فليس املقصود من ﴿ ﴾ خصوص السيع؛ ألن ﴿ ﴾ نكرة يف سياق
ً
الرشط فيه اعمة؛ وهلذا عطفت اجلملة بالواو دون الفاء؛ ئلال يكون اخلري قارصا ىلع
((( معجم مقاييس اللغة (.)232/2
((( انظر :تفسري السمعاين ( ،)457/3وتفسري القرطيب ( ،)98/12وتفسري زاد املسري (.)454/5
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)474/6
((( انظر :تفسري اخلازن (.)265/3
((( تفسري ابلغوي ( ،)193/1وتفسري السمعاين (.)160/1
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ُ
از لعبده
﴾ أي :م ٍ

الطواف بني الصفا واملروة((( ،وقوهل تعاىل﴿ :
بعمله ﴿

﴾ بنيته ،والشكر من اهلل تعاىل أن يعطي لعبده فوق ما يستحق ،يشكر

اليسري ويعطي الكثري((( ،كما قال تعاىل﴿ :

﴾ [النساء ،]٤٠ :وقال تعاىل﴿ :

﴾ [الزلزلة ،]٧ :وعلمه هنا هو علمه بقدر اجلزاء اذلي للعبد ىلع فعل الطاعة،
ّ
اتلطوع
أو بنيته وإخالصه يف العمل ،وقد وقعت الصفتان هنا املوقع احلسن؛ ألن
باخلري يتضمن الفعل والقصد ،فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل ،وذكر العلم باعتبار
﴾ [ابلقرة ،]٢١٥ :وقوهل

القصد((( ،وهذا كقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء ،]١٢٧ :ويف هذا ديلل

تعاىل﴿ :

ىلع أنه لكما ازداد العبد من طاعة اهلل ،ازداد خريه وكماهل ،ودرجته عند اهلل ،لزيادة
إيمانه(((؛ وذلا قال تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،]٢٧٢ :وقال تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران .]١١٥ :وقد امتثل املؤمنون أمر اهلل تعاىل هلم باملسابقة

﴾ [ابلقرة ،]١٤٨ :و[املائدة ]٤٨ :فسارعوا إيلها

يف اخلريات يف قوهل تعاىل﴿ :
ً
طلبا لألجر واثلواب ،فاكن من صفاتهم كما قال تعاىل﴿ :
﴾ [املؤمنون.]٦١ :

وظاهر قول اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ]١٨٤ :العموم يف لك تطوع

خبري ،وإن اكنت وردت يف أمر الفدية يف الصوم ،واهلل تعاىل أعلم(((.
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)64/2
((( انظر :تفسري ابلغوي ( ،)193/1وتفسري ابلحر املحيط (.)653/1
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)653/1
((( انظر :تفسري السعدي (.)137/1
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)63/2
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 .6إعطاء الغارم يف إصالح ذات ابلني من الزاكة:

ً
ً
جعل اهلل تعاىل ملن قام باإلصالح بني انلاس حظا يف الزاكة وإن اكن غنيا؛

ليستعني بما يعطى منها ىلع هذا العمل اجلليل ،ويف هذا حث من اهلل تعاىل لعباده ىلع
األعمال اتلطوعية.

والزاكة هلا ماكنتها يف رشيعة اهلل ،فيه ركن من أراكن اإلسالم ومبانيه العظام،
ً
ً
ويه ليست تطواع ،وال تفضال ممن فرضت عليهم ،وإنما يه فريضة حمتمة معلومة،
ً
ويه كذلك ليست تسوال ،كال فما قام انلظام االجتمايع يف اإلسالم ىلع التسول،
ً
ولن يقوم ،ويه كذلك ليست منحة وال جزافا من القاسم املوزع ،وإنما جتمعها ادلولة
املسلمة ،وتقسمها حسب رشيعة اهلل تعاىل ،وتقدم بها خدمة اجتماعية حمددة(((.

وقد توىل اهلل تعاىل تقسيم الزاكة وجعلها يف أصناف حمددة ،ومن تلك األصناف

الغارمني ،كما قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [اتلوبة.]٦٠ :
ُ
وأصل الغرم ما ينوب اإلنسان يف ماهل من رضر لغري جناية منه ،أو خيانة(((،
واملراد بالغارمني هنا َ
الم ِدينون ،وهم قسمان:
أحدهما :الغارمون إلصالح ذات ابلني ،وهو أن يكون بني طائفتني من انلاس
رش وفتنة ،فيتوسط الرجل لإلصالح بينهم بمال يبذهل ألحدهم أو هلم لكهمُ ،
فجعل
ً
هل نصيب من الزاكة؛ يلكون أنشط هل وأقوى لعزمه ،فيعطى ولو اكن غنيا ،وهو قول

الشافيع وأصحابه ،وأمحد بن حنبل وغريهم.

ِّ
اثلاين :من غرم نلفسه ثم أعرس ،فإنه يعطى ما يُ َوف به دينه(((.

((( انظر :تفسري يف ظالل القرآن (.)1668/3
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن الكريم (ص.)606
((( انظر :تفسري ابلغوي ( ،)361/2وتفسري القرطيب ( ،)184/8وتفسري ابلحر املحيط ( ،)75/5وتفسري ابن كثري
( ،)380 - 379/2وتفسري السعدي (.)270/2
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َ
ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ َُ
ت ََ
حالَ ًة فَأَ َتيْ ُ
ل  قَ َالَ :تَ َّملْ ُ
ال ِّ
ت َر ُسول اهلل
وعن ق ِبيصة ب ِن م
ار ٍق ال ِه ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ َ ُ َ َ
َ ْ َُُ َ َ َ َ
ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ َ
َ َ
الص َدقة فنَأ ُم َر لك بِ َها» ،قال :ث َّم قال:
يها ،فقال« :أقِم حت تأتِينا
 أسأل ِف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َّ
َ َّ َ َ َ َ ً َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ
َ ََ
تل ِإال أل َح ِد ثالث ٍةَ :ر ُج ٍل تمل حالة فحلت
ل ال َم ْسألة
«يا ق ِبيصةِ :إن المسألة ال ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َُ
ََ ُ ُ ْ ُ
َ َُْ َ ٌَ ْ
اح ْ
حل ْ
اجتَ َ
ُ
ال فَ َ
َ َّ
ت َم ُ
ت ُ
ائة
ل ال َم ْسألة َح َّت
حت يُ ِصيبها ث َّم يم ِسكَ ،و َرج ٍل أصابته ج ِ
ابتْ ُه فَاقَ ٌة َح َّت َي ُق َ
يُص َ
يب ق َواما ً م ْن َعيْش  -أَ ْو قَ َال :س َدادا ً م ْن َعيْش َ -و َر ُجل أَ َص َ
وم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ً
َّ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
ُ
َ َ ْ َ
حل ْ
جا م ْن قَ ْومه ،ل َق ْد أ َصابَ ْ
ت فُالنا فَاقَة ،فَ َ
َ
ت ُ
ل ال َم ْسألة َح َّت
ثالثة ِمن ذ ِوي ِ
ال ِ
ِِ
ً
َْ َ َ
َ ً ْ َْ
ْ
ََ َ ُ
يُص َ
اه َّن م َن ال ْ َم ْسأَلَة ياَ
يب قِ َواما ِم ْن َعي ٍش  -أو قالِ :سدادا ِمن عي ٍش  -فما ِسو
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
ً
ُ
ُ
َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ً
ُ
ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ
احبُ َها ُسحتا»((( .قال انلووي « :قوهل« :تملت حالة»
ق ِبيصة سحتا يأكلها ص ِ
يه :بفتح احلاء ،ويه املال اذلي يتحمله اإلنسان أي يستدينه ،ويدفعه يف إصالح
ذات ابلني ،اكإلصالح بني قبيلتني وحنو ذلك ،وإنما حتل هل املسألة ويعطى من الزاكة
برشط أن يستدين لغري معصية»(((.
وقال ابن قدامة« :من الغارمني صنف يعطون مع الغىن ،وهو غرم إلصالح
ذات ابلني ،وهو أن يقع بني احليني وأهل القريتني عداوة وضغائن ،يتلف فيها نفس
أو مال ،ويتوقف صلحهم ىلع من يتحمل ذلك ،فيسىع إنسان يف اإلصالح بينهم،
ويتحمل ادلماء اليت بينهم واألموال ،فيسىم ذلك محالة  -بفتح احلاء  -واكنت العرب
تعرف ذلك ،واكن الرجل منهم يتحمل احلَمالة ،ثم خيرج يف القبائل فيسأل حىت
ً
يؤديها ،فورد الرشع بإباحة املسألة فيها ،وجعل هلم نصيبا من الصدقة ،والفرق بني
هذا الغرم والغرم ملصلحة نفسه ،أن هذا الغرم يؤخذ حلاجتنا إيله إلطفاء اثلائرة،
وإمخاد الفتنة ،فجاز هل األخذ مع الغىن ،اكلغازي واملؤلف والعامل .وقال انلووي:
هذا هو املذهب»(((.
((( رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب :الزاكة ،باب :من حتل هل املسألة ( )722/1رقم (.)1044
((( رشح مسلم للنووي (.)134/7
((( املغين ( ،)328/14واملجموع رشح املهذب (.)207/6
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 .7اتلحذير من اتلثبيط عن فعل اتلطوع:
حذر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم املؤمنني من اتلخلق بصفات املنافقني ،ومن
صفات املنافقني أنهم ال يسلم أحد من عيبهم وملزهم يف مجيع األحوال ،حىت وال
املتصدقون يسلمون منهم ،إن جاء أحد املتصدقني بمال جزيل قالوا :هذا مراء ،وإن
جاء بيشء يسري قالوا :إن اهلل لغين عن صدقة هذا(((؛ فيف سبب نزول قول اهلل تعاىل:
﴿
َ
﴾ [اتلوبة ،]٧٩ :قال أبو َم ْس ُعو ٍد :
ْ
َ ٍ َ َ َ َْ ٌ َ ََْ ُْ
اء أَبُو َ
ح َ
«ل َ َّما أُم ْرنَا ب َّ
ام ُل ،فَ َ
الص َدقَة ُك َّنا َنتَ َ
ج َ
ث ِمنه،
يل بِ ِنص ِف صاع ،وجاء ِإنسان بِأك
ق
ع
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
َّ
َ َ ٌّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
َ
نلَ ْ
اءَ ،ف َ َ
اآلخ ُر إال رئَ ً
ت:
ا
ذ
ه
ل
ع
ف
ا
م
و
ا،
ذ
ه
ة
ق
د
ص
ن
ع
ن
غ
ل
اهلل
ن
فقال المنافِقونِ :إ
ِ
ِ ِ
ِ
﴾
﴿
اآلية [اتلوبة.(((]٧٩ :
ََ َ
وهكذا تق ّول املنافقون ىلع املؤمنني اذلين انبعثوا إىل الصدقة عن طواعية نفس،

ورضا قلب ،واطمئنان ضمري ،ورغبة يف املساهمة يف اجلهاد لك ىلع قدر طاقته ،ولك
ىلع اغية جهده؛ ذلك أنهم ال يدركون بواعث هذا اتلطوع يف انلفوس املؤمنة ،وال
يدركون حساسية الضمري اليت ال تهدأ إال بابلذل عن طيب خاطر ،ال يدركون املشاعر
ً
ً
الرفرافة اليت تنبعث انبعاثا ذاتيا؛ تلليب دوايع اإليمان واتلضحية واملشاركة؛ من أجل
هذا يقولون عن املكرث :إنه يبذل رياء ،وعن املقل :إنه يذكر بنفسه ،جيرحون صاحب
ً
الكثري ألنه يبذل كثريا ،وحيتقرون صاحب القليل ألنه يبذل القليل ،فال يسلم من
ٌ
أحد من ِّ
اخليين ،ذلك وهم قاعدون متخلفون منقبضو األيدي
جترحيهم وعيبهم
ِ
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)389/2

((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،كتاب :اتلفسري ،باب :قوهل﴿ :

﴾ ()84/6

رقم ( ،)4668ومسلم يف صحيحه ،كتاب :الزاكة ،باب :احلمل بأجرة يتصدق بها وانليه الشديد عن تنقيص
املتصدق بقليل ( )88/3رقم (.)1018
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شحيحو األنفس ،ال ينفقون إال رياء ،وال يدركون من بواعث انلفوس إال مثل هذا
ابلاعث الصغري احلقري(((.
﴾ ىلع ﴿

وعطف ﴿

﴾ وهم منهم ،اهتماما

بشأنهم ،واجلهد  -بضم اجليم  -الطاقة ،وأطلقت الطاقة ىلع مسببها انلاشئ عنها،
﴾ أي :ال جيدون ما يتصدقون

﴾ لظهوره من قوهل﴿ :
وحذف مفعول ﴿
ً
﴾ ،واملراد ال جيدون سبيال إىل إجياد ما يتصدقون به إال طاقتهم؛ أي:
به ﴿

جهد أبدانهم ،أو يكون (وجد) هنا هو اذلي بمعىن اكن ذا ِجدة ،أي غىن فال يقدر
هل مفعول ،أي :اذلين ال مال هلم إال جهدهم ،وهذا أحسن ،وفيه ثناء ىلع قوة ابلدن

والعمل وأنها تقوم مقام املال ،وهذا أصل عظيم يف اعتبار أصول الرثوة العامة واتلنويه
بشأن العامل(((.
َ ْ ُ
(جه َده ْم) بالفتح وهو إحدى لغتني يف اجلهد ،فمعىن املضموم واملفتوح
وقرأ:
واحد ،وقيل :املفتوح بمعىن املشقة ،واملضموم بمعىن الطاقة ،وقيل :املضموم يشء
قليل يُعاش به ،واملفتوح العمل(((.
ويف قول املنافقني من اتلثبيط عن اخلري ما هو ظاهر َب ِّي ،وهلذا اكن جزاؤهم أن

﴿

﴾((( ،واتلنوين يف العذاب للتهويل واتلفخيم(((.

وبهذا تظهر عظمة اإلسالم يف دعوة أتباعه إىل فعل اخلري سواء اكن باملال ،أو
ً
باجلهد ،أو بكف األذى والرش عن ابلاذلني للخري؛ فال يكون سببا يف منع غريه
َ َ ُ ِّ
عن اخلري ،والرب ،واإلحسان ،فعن أَب بُ ْر َد َة  قَ َال :قال َّ
انل ُّ
«ع ك
ب :
ِ
ِ
((( انظر :تفسري يف ظالل القرآن (.)1681/3
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)275/10
((( انظر :معاين القرآن للفراء ( ،)447/1وإعراب القراءات الشواذ ( ،)627/2وتفسري ابلحر املحيط (.)98/5
((( انظر :تفسري السعدي (.)282/2
((( انظر :تفسري اآللويس (.)469/10

268

ً

َّ ُ َ ُ
َ َ ٌَ َ ُ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ َْ َْ ُ
ُ ْ
يد؟ قال« :فيَع َمل ِبيَ َدي ْ ِه فيَنف ُع نف َسه َو َيتَ َصدق» ،قالوا:
مس ِل ٍم صدقة» ،قالوا :ف ِإن لم ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َْ َ ْ ْ َ
َ ُ َ ْ َ َْ ْ
اج ِة ال َمل ُهوف» ،قالوا :ف ِإن ل ْم يف َعل؟
ف ِإن لم يست ِطع؟ أو لم يفعل؟ قال« :في ِعني ذا ال
َ
َ َ ََُْ ُ ْ
َ
َ
َ َ َ ْ ْ ََْْ َ
َُْ ُ
ك َعن َّ ِّ
ال َ ْي» ،أ ْو قَ َال« :بال ْ َم ْع ُ
الش؛
س
م
ي
«ف
:
ال
ق
؟
ل
ع
ف
ي
م
ل
ن
إ
ف
:
ال
ق
»،
وف
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
قال« :فيأمر بِ ِ
ِ
َ َّ ُ َ ُ َ َ ٌ
فإِنه
ل َصدقة»(((؛ فلك من يرجو ما عند اهلل من اخلري واثلواب يبذل املوجود يلنال ذلك
اثلواب املوعود به((( ،ومن أطاع اهلل وتطوع خبصلة من خصال اخلري؛ فاذلي ينبيغ

إاعنته وتنشيطه ىلع عمله((( ،ومن أقبح القبيح استخفاف ادلينء األرذل باألكرم
األفضل ،واستهزاؤه به(((.

 .8اتلحذير من االتصاف بصفات املكذبني بيوم ادلين:

ََ ٌ
ت ُّول يف
إن حقيقة اتلصديق بيوم ادلين ليست لكمة تقال باللسان؛ إنما يه

القلب يدفعه إىل بذل اخلري والرب إلخوانه املسلمني ،املحتاجني ملعروفه ،واهلل ال يريد
ً
من انلاس لكمات ،إنما يريد منهم معها أعماال تصدقها ،وقد بني اهلل تعاىل أن من
أظهر سمات املكذب بيوم ادلين؛ أنه مانع إلاعرة اليشء اذلي تعارف انلاس ىلع
ً
إاعرته ،فضال عن إخراج الزاكة من ماهل؛ ذلا ينبيغ للمؤمن املصدق بيوم ادلين أن
يبتعد عن تلك اخلصلة اذلميمة.
قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [املاعون .]٧ :قال ابن جرير« :أصل املاعون

من لك يشء منفعته»((( .وقال ابن العريب« :املاعون :مفعول من أاعن يعني ،والعون هو
اإلمداد بالقوة واآللة واألسباب امليرسة لألمر»(((.
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،كتاب :األدب ،باب :لك معروف صدقة ( )79/7برقم ( ،)5563ومسلم يف صحيحه،
كتاب :الزاكة ،باب :بيان أن اسم الصدقة يقع ىلع لك نوع من املعروف ( )699/1برقم (.)1008
((( انظر :تفسري اخلازن (.)389/2
((( انظر :تفسري السعدي (.)282/2
((( انظر :تفسري أضواء ابليان (.)629/7
((( تفسري ابن جرير (.)666/24
((( أحاكم القرآن البن العريب (.)1984/4
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َ
َ ْ
َ
رسول اهلل :
قال ابن مسعود « :كنا ن ُع ُد املاعون ىلع عه ِد
ِ
َ ْ
ْ
اعر َّية ادلل ِو وال ِقد ِر»((( ،وقال عكرمة« :رأس املاعون زاكة املال ،وأدناه املنخل وادللو
ِ

واإلبرة»((( .قال ابن كثري« :وهذا اذلي قاهل عكرمة حسن ،فإنه يشمل األقوال لكها،
وترجع لكها إىل يشء واحد ،وهو ترك املعاونة بمال أو منفعة ،وهلذا قال حممد بن
ُ ُّ
﴾ [املاعون ]٧ :قال :املعروف» ،وهلذا جاء يف احلديث« :ك
كعب﴿« :
ٌَ
َ ْ
وف َص َدقة»(((.
مع ُر ٍ
وقال ابن جرير« :وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب ،إذ اكن املاعون هو ما
ً
ً
وصفنا قبل ،واكن اهلل قد أخرب عن هؤالء القوم ،وأنهم يمنعونه انلاس ،خربا اعما،
ً
من غري أن خيص من ذلك شيئا ،أن يقال :إن اهلل وصفهم بأنهم يمنعون انلاس ما
يتعاورونه بينهم ،ويمنعون أهل احلاجة واملسكنة ما أوجب اهلل هلم يف أمواهلم من
احلقوق؛ ألن لك ذلك من املنافع اليت ينتفع بها انلاس بعضهم من بعض»(((.
ومعىن اآلية الزجر عن ابلخل بهذه األشياء القليلة احلقرية ،فإن ابلخل بها يف
نهاية ابلخل .قال العلماء :ويستحب أن يستكرث الرجل يف بيته مما حيتاج إيله اجلريان،
فيعريهم ويتفضل عليهم ،وال يقترص ىلع الواجب(((.
ومنع املاعون من طبيعة اإلنسان إال املصلني ،كما يف قوهل تعاىل﴿ :
*

*

*

﴾ [املعارج(((]٢٢ - ١٩ :؛ فمانعو املاعون

((( رواه أبو داود يف سننه ،يف كتاب :الزاكة ،باب :يف حقوق املال ( )302/2برقم ( ،)1657وصحح إسناده إىل ابن مسعود
ابن حجر يف فتح ابلاري (.)603/8
((( انظر :تفسري ابن أيب حاتم (.)3469/10
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :األدب ،باب :لك معروف صدقة ( )79/7برقم ( ،)5562ومسلم يف
صحيحه ،يف كتاب :الزاكة ،باب :بيان أن اسم الصدقة يقع ىلع لك نوع من املعروف ( )697/1برقم (.)1005
وانظر :تفسري ابن كثري (.)594/4
((( تفسري ابن جرير (.)678/24
((( انظر :تفسري اخلازن (.)479/4
((( انظر :تفسري أضواء ابليان (.)547/9
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لم حيسنوا عبادة ربهم ،وال أحسنوا إىل خلقه ،حىت وال بإاعرة ما ينتفع به ويستعان به،
ُ
مع بقاء عينه ورجوعه إيلهم؛ فهؤالء ملنع الزاكة وأنواع الق ُربات أوىل وأوىل(((.
ً
ً
والعارية مستحبة رشاع ومروءة وعرفا يف حالة االختيار ،وواجبة يف حالة
االضطرار ،مع مالحظة أن حاالت االستعارة أغلبها اضطرار ،إال أن حاالت

االضطرار تتفاوت ظروفها ،وقد امتدح اهلل األنصار بأنهم﴿ :

﴾ [احلرش ،]٩ :فالعارية من باب أوىل؛ ألنه ينتفع بها وترد لصاحبها(((.

((( انظر :تفسري ابن كثري (.)594/4
((( انظر :تفسري أضواء ابليان ( ،)557/9وانظر :أحاكم القرآن البن العريب ( ،)1985/4وتفسري اآللويس (،)657/30
وتفسري السعدي (.)442/5
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صفات العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم
للعمل اتلطويع صفات ينبيغ االعتناء والقيام بها؛ ذلك ألن العمل اتلطويع
ً
ً
مثل سائر األعمال ،إال أنه يفضل عليها بأن صاحبه ال يأخذ مقابال ماديا ىلع عمله،
وربما أن بعض املتطوعني جيهل تلك الصفات ،أو يغفل عنها ،ويه صفات عدة قد
جاء ذكرها يف القرآن الكريم؛ فمن تلك الصفات:

ً
أوال :إخالص العامل يف عمله:

َّ
هذه صفة مهمة جيب أل يغفل عنه من يعمل يف العمل اتلطويع ،فاهلل تعاىل قال

بعد أن ذكر مجلة من األمور اليت يتطوع بفعلها﴿ :

﴾ [النساء ،]١١٤ :ومعىن اآلية :أن اهلل تعاىل وعد من فعل

تلك األمور برشط أن يكون ابلاعث للفاعل هو ابتغاء مرضاة اهلل ،فال يكون
هلوى ،وال يكون ليشتهر بني انلاس بأنه يعمل األعمال الصاحلة ،وال تكون هناك
أي شائبة يف نية العامل وقصده يف ذلك العمل؛ كما يف حديث عمر بن اخلطاب
َّ َ َ ْ َ ُ
َ َّ َ ُ ِّ
َّ
ِّ
ات ،وإِنما ِلك
 قال :سمعت رسول اهلل  يقول« :إِنما األعمال بِانلي ِ
َ ََ َ َ ْ َ َ ْ ْ َُُ َ َُْ ُ َُ َْ َ ْ ََ َْ ُ َ َ ْ َُُ َ
ْ
كحها ،ف ِهجرته إِل
ئ ما نوى ،فمن كنت ِهجرته إِل دنيا ي ِصيبها ،أو إِل امرأ ٍة ين ِ
ام ِر ٍ
َ َ َ َ
ً
اج َر ِإلْ ِه»((( ،ثم إن اهلل تعاىل وصف األجر بالعظم تنبيها ىلع حقارة ما فات يف
ما ه
ً
جنبه من أعراض ادلنيا ،وهذا األجر ال حد هل ألن اهلل َّ
سماه عظيما وإذا اكن كذلك
فال يعلم قدره إال اهلل(((.
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،كتاب :بدء الويح ،باب :كيف اكن بدء الويح ( )2/1برقم ( ،)1ومسلم يف صحيحه،
َ ْ ُ
َّ
كتاب :اإلمارة ،باب :قوهل ِ « :إن َما األع َمال بِانلِّ َّي ِة» ،وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال ()1515/2
برقم (.)1907
((( انظر :تفسري اخلازن ( ،)427/1وتفسري ابليضاوي (.)252/2
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ً
ثانيا :اتباع انليب  يف اتلطوع باخلري:

ً
من صفات العمل اخلريي أن يكون موافقا هلدي انليب  فال يتطوع

العبد بما لم يرشعه اهلل تعاىل وال رسوهل  .قال اإلمام ابن سعدي 

عند تفسريه لقول اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة« ]١٥٨ :دل تقييد اتلطوع باخلري،

أن من تطوع بابلدع اليت لم يرشعها اهلل وال رسوهل ،أنه ال حيصل هل إال العناء ،وليس
ً ً
ً
خبري هل ،بل قد يكون رشا هل إن اكن متعمدا اعملا بعدم مرشوعية العمل»(((.

ً
ثاثلا :إتقان العمل:

من الصفات املهمة اليت ينبيغ ملن قام بعمل تطويع أن يهتم بها :إتقان العمل
اذلي أسند إيله ،فاهلل تعاىل يقول﴿ :

﴾ [األحزاب ،]٢١ :ومن هديه  أنه اكن يتقن
َّ
العمل ويأمر بإتقانه؛ فعن اعئشة  أن رسول اهلل  قالِ « :إن اهلل
ُ ُّ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ً َ
ْ ُ ْ َ ُ (((
يب إِذا ع ِمل أحدكم عمال أن يت ِقنه»  .وعن سريين القبطية  قالت:
ِ 
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ً
َ
َ
ْ ُ َّ َ
َ
َّ
ُْ َ
ََ َ ُ
ب ،فأ َم َر أن ت َسدَ ،وقال« :إِن ال َعبْ َد إِذا َع ِمل
رأى رسول اهلل  فرجة ِف الل ِ ِ
َ
َ َ ً َ َ َّ ُ َ
ُ
َ ُ ْ َ َّ ُ َ
ََ ًَ َ َ
ْ ُ ْ َ ُ (((
ازة ش ِه َدها َر ُسول
ب أنه ش ِه َد َم َع أ ِبي ِه جن
ي
ك
أب
وعن
،
»
ه
ن
ق
ت
ي
ن
عمال أحب اهلل أ
ِ
ٍ
ِ
ْ
ْ
َ
َ ْ ََْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
َ َْ َ
ََ َ
هلل
كن لها ،قال :فجعل رسول ا ِ
ا ِ
ب ولم يم ِ
هلل  ،فانته بِالناز ِة ِإل الق ِ
َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ ٌ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ
 يقول« :سووا لْد هذا» حت ظن انلاس أنه سنة ،فالفت ِإل ِهم ،فقال« :أما
ْ
َ
َ َ ْ ُْ
اهلل ُي ُّ
إ َّن َه َذا ال َينْ َف ُع ال ْ َميِّ َ
ض ُهَ ،ولَك َّن َ
ت َو َل يَ ُ ُّ
ب ِم َن ال َعا ِم ِل ِإذا َع ِمل أن ي ِس َن»(((.
ِ
ِ
ِ
((( انظر :تفسري السعدي (.)138 - 137/1
((( رواه أبو يعىل يف مسنده ( )349/7برقم ( ،)4386والطرباين يف املعجم األوسط ( )275/1برقم ( ،)897وابليهيق
يف شعب اإليمان ( )233 - 232/7بأرقام ( ،)4931 ،4930 ،4929وحسنه األبلاين يف صحيح اجلامع ( )144/2برقم
(.)1876
((( رواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( )3367/6برقم ( ،)7700ويؤيد هذا األثر ما جاء قبله وما جاء بعده.
((( رواه ابليهيق يف شعب اإليمان ( )234/7برقم ( ،)4932وحسنه األبلاين يف صحيح اجلامع ( )147/2برقم (.)1887
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ً
رابعا :معرفة حكم العمل اتلطويع:
من الصفات اليت ينبيغ للقائم بالعمل اتلطويع أن يعرفها معرفة حكمه؛ فالعمل
ً
اتلطويع يف أصله فرض كفاية ،ولكنه يصل أحيانا إىل حد كونه فريضة يلزم بها من
تعينت عليه.
َ
َ
ْ ً
ً
ْ َْ
ْ
ََ
استَكفيْته أمرا
والكفاية لغةِ :م ْن كف يَك ِف ِكفاية ِإذا قام باألمر ،ويقال:
َ َ
َ
َ
وك َ
فكفا ِنيه ،ويقالَ :كفاك هذا األ ُ
فاك هذا اليشء ،ومن معانيها :ما
مر أيَ :ح ْسبُك
َ
َ
األ َ
مر ِإذا قام فيه َمقامه(((.
حيصل به االستغناء عن غريه ،يقال :كفاه
وفرض الكفاية هو :أمر مهم يلك تتعلق به مصالح دينية ودنيوية ،ال ينتظم األمر
إال حبصوهلا ،وقصد الشارع حصوهلا من جمموع امللكفني ال من مجيعهم ،وليس من
شخص معني ،فإذا قام به َم ْن فيه كفاية سقط احلرج عن ابلاقني(((.
وفرض الكفاية إذا احنرص يف شخص تعني عليه((( ،ولكما اكن الشخص أكرث
قدرة ىلع القيام بأداء فرض الكفاية ىلع سبيل اتلطوع وتقاعس عن ذلك ،اكن نصيبه
من اإلثم أكرب من غري القادر أو األقل قدرة منه(((.

ً
ً
خامسا وسادسا :القوة واألمانة:

من الصفات اليت ينبيغ أن تكون فيمن يعمل يف األعمال اتلطوعية :القوة يف
حتمل ما لكف به ،والقيام به حق القيام ،وحفظ األمانة اليت لكف حبفظها .قال اهلل
ً
َْ
تعاىل مبينا سبب قول ابنة صاحب َمدي َن ألبيها يف استئجار موىس  للعمل
((( انظر :اللسان مادة (ك ف ى) (.)226 ،225/15
((( انظر :الفروق للصنهايج القرايف ( ،)214/1وابلحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش ( ،)236/1واألشباه وانلظائر
للسيويط (ص ،)410وروضة انلاظر البن قدامة (ص ،)208 - 207واملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل البن
بدران ( ،)111/1واملوسوعة الفقهية الكويتية (.)7 - 6/35
((( انظر :منهاج الطابلني وعمدة املفتني (ص ،)54واملوسوعة الفقهية الكويتية (.)250/38
((( انظر :مفهوم ثقافة اتلطوع وإشاكيلته ،جملة املجتمع الكويتية (.)1474
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دليهم﴿ :

﴾

[القصص]٢٦ :

وقوهلا كالم حكيم جامع؛ ألنه إذا اجتمعت الكفاية واألمانة يف القائم بأمر ،فقد تم
َّ
املقصود((( ،ومعىن اآلية :أن خري َم ْن استعملت َم ْن قوي ىلع العمل وأدى األمانة(((،
ويقال :القوي فيما ييل ،واألمني فيما يستودع((( ،وهذان الوصفان ،ينبيغ اعتبارهما
ً
يف لك من يتوىل عمال بإجارة أو غريها ،فإن اخللل ال يكون إال بفقدهما أو فقد
إحداهما ،وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل ،وإنما قالت ذلك؛ ألنها شاهدت
من قوة موىس  عند السيق هلما ونشاطه ما عرفت به قوته ،وشاهدت من
أمانته وديانته ،وأنه رمحهما يف حالة ال يرىج نفعهما ،وإنما قصده بذلك وجه
اهلل تعاىل(((.

ً
ً
سابعا وثامنا :احلفظ والعلم:
من الصفات اليت ينبيغ أن تكون يف املتطوعني احلفظ والعلم ،احلفظ بمفهومه
ُ
العام فيشمل حفظ ما ائتمن عليه ،وضبط ادلاخل واخلارج ،واملتطوع عليم جبميع
وجوه اتلرصف فيما يتواله ،عليم بكيفية اتلدبري واملنع واإلعطاء ،عليم باألشخاص
وكيفية اتلعامل معهم ،عليم باأللسن ،واسع اثلقافة ،وغري ذلك من وجوه العلم(((.
ً
﴾
قال اهلل تعاىل ذاكرا قول يوسف ﴿ :
[يوسف ،]٥٥ :قال ابن اعشور« :علم أنه اتصف بصفتني يعرس حصول إحداهما يف انلاس

بله لكتيهما ،وهما :احلفظ ملا يليه ،والعلم بتدبري ما يتواله ،ويف هذا تعريف بفضله
يلهتدي انلاس إىل اتباعه ،وهذا من قبيل احلسبة»(((.
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)149/7
((( انظر :تفسري ابلغوي (.)530/3
((( انظر :تفسري السمعاين (.)134/4
((( انظر :تفسري السعدي (.)15/4
((( انظر :تفسري السعدي (.)435/2
((( تفسري ابن اعشور (.)9/13
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ً
تاسعا :االتصاف بالصالح يف اتلعامل:

من الصفات اليت ينبيغ للعاملني يف األعمال اتلطوعية االتصاف بها :الصالح

فيما بينهم وبني اهلل تعاىل ،وماكرم األخالق فيما بينهم وبني عباد اهلل؛ ومن تلك
الصفات حسن اتلولك ىلع اهلل تعاىل ،وحسن الصحبة ،والوفاء بالوعد ،وااللزتام
باألنظمة والقرارت ،وعدم اإليذاء ،وعدم املشاقة ،وعدم اجلدل ،وغريها من الصفات،
ً
قال اهلل تعاىل ذاكرا ما قاهل موىس  لصاحب مدين بعد أن تم االتفاق بينهما:
﴿

﴾ [القصص ]٢٧ :يعين :يف حسن الصحبة والوفاء،

وقيل :أراد الصالح ىلع العموم ،فال يشاقه ،وال يؤذيه ،وال يماريه((( ،فرغبه يف سهولة
العمل ،ويف حسن املعاملة ،وهذا يدل ىلع أن الرجل الصالح ينبيغ هل أن حيسن خلقه
مهما أمكنه ،وأن اذلي يطلب منه أبلغ من غريه ،وقول موىس  وعد صادق
مقرون باملشيئة يف حسن املعاملة ،ووطاءة اخللق ،ويريد بالصاحلني الصاحلني بانلاس
يف حسن املعاملة ولني اجلانب ،وقصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه ،وليس هذا من
تزكية انلفس املنيه عنه؛ ألن املنيه عنه ما قصد به قائله الفخر واتلمدح ،فأما
ما اكن لغرض ادلين أو املعاملة فذلك حاصل ٍ
دلاع حسن كما قال يوسف :
﴿

﴾ [يوسف.(((]٥٥ :

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)397/3وتفسري الشواكين (.)169/4
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط ( ،)150/7وتفسري السعدي ( ،)15/4وتفسري ابن اعشور (.)109/20
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أمثلة ىلع العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم
ذكر اهلل تعاىل أمثلة كثرية لألعمال اتلطوعية يف كتابه الكريم ،بها يتقرب العبد
لربه ،وحيسن بها إىل عباد اهلل تعاىل؛ فمن تلك األعمال:

األول :عمارة املساجد:
عمارة املساجد من أجل العبادات وأفضل القربات ،وبني اهلل تعاىل يف كتابه
الكريم هذا األمر يف عدد من اآليات ،فمن تلك اآليات ما بني به سبحانه مجلة من
صفات عباده اذلين ّ
من عليهم باهلداية ،ومن تلك الصفات أنهم يعمرون مساجد اهلل،
فقال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [اتلوبة.]١٨ :

ويف املراد بعمارة مساجد اهلل تعاىل قوالن:
األول :عمارة معنوية؛ اكلصالة فيها ،وذكر اهلل تعاىل ،وطلب العلم ،وصونها عما
لم ُت ْ َ
ب هل من اخلوض يف ادلنيا ،وغري ذلك.
اثلاين :عمارة حسية؛ كبنائها ،وإصالحها ،وترميمها ،وتطيبها ،وكنسها ،وفرشها،
وتنويرها ،وتعظيمها ،وغري ذلك(((.

ودلت اآلية ىلع أن الشهادة ُ
لع َّمار املساجد باإليمان والصالة صحيحة؛ ألن اهلل

ربطها بها ،وأخرب عنها بمالزمتها((( ،كما دلت اآلية ىلع االهتداء الاكمل ملن يقوم
بذلك العمل إذ (عىس) من اهلل واجبة(((.
((( انظر :تفسري زاد املسري ( ،)408/3وتفسري ابلحر املحيط ( ،)25/5وتفسري ابليضاوي (.)136/3
((( انظر :أحاكم القرآن البن العريب (.)906/2
((( انظر :تفسري ابن أيب زمنني (.)198/2
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﴾

ومن تلك اآليات قول اهلل تعاىل﴿ :

ً
ً
[ابلقرة ]١٢٥ :واملعىن :طهراه من الرشك والريب ،وابنياه خالصا هلل ،معقال للطائفني،
والعاكفني ،والركع السجود((( ،ودخل يف اآلية باملعىن مجيع بيوته تعاىل ،فيكون حكمها
حكمه يف اتلطهري وانلظافة؛ وإنما خص الكعبة باذلكر ألنه لم يكن هناك غريها ،أو

لكونها أعظم حرمة ،واألول أظهر ،واهلل أعلم(((.
ومن تلك اآليات قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [انلور ،]٣٦ :فتقديم املجرور لالهتمام بتلك ابليوت ،وللتشويق

إىل متعلق املجرور؛ وهو التسبيح وأصحابه ،واتلقدير :يسبح هلل رجال يف بيوت،
ً
﴾ لزيادة االهتمام بها؛ ويف ذلك تنويه
ويكون قوهل ﴾ ﴿ :تأكيدا لقوهل﴿ :
باملساجد ،وإيقاع الصالة واذلكر فيها((( ،وأرجح األقوال يف معىن ابليوت أنها املساجد؛

﴾ معناه :أمر وقىض ،وحقيقة اإلذن العلم واتلمكني
وهو قول اجلمهور((( ،و﴿
دون حظر ،فإن اقرتن بذلك ٌ
أمر وإنفاذ اكن أقوى(((.
ويف معىن قوهل﴿ :

﴾ أقوال:

األول :تبىن ،كما قال﴿ :

قاهل جماهد.

اثلاين :تطهر من األجناس واألقذار ،كقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة]١٢٧ :؛
﴾ [احلج.]٢٦ :

اثلالث :أن تعظم؛ قاهل احلسن((( ،قال ابن العريب« :من قال :إنها ترفع فالرفع حسا
ً
اكبلناء ،وحكما اكتلطهري واتلنظيف ،وكما تطهر عن ذلك فإنها مطهرة عن اللغو والرفث»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :تفسري ابن كثري (.)178/1
انظر :تفسري القرطيب (.)144/2
انظر :تفسري ابن اعشور (.)248/18
انظر :أحاكم القرآن البن العريب ( ،)1389/3وتفسري القرطيب ( ،)266/2وتفسري زاد املسري (.)46/6
انظر :تفسري القرطيب (.)266/2
انظر :أحاكم القرآن البن العريب ( ،)1390 - 1389/3وتفسري زاد املسري (.)47 - 46/6

((( أحاكم القرآن البن العريب (.)1390/3
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ً

واملعىن :أن اهلل تعاىل أمر ببنائها ورفعها ،وأمر بعمارتها وتطهريها من ادلنس،

واألفعال واألقوال اليت ال تليق فيها ،كما أمر سبحانه بتنظيفها من انلجاسة واألذى،
وصونها من املجانني والصبيان اذلين ال يتحرزون عن انلجاسة ،وعن الاكفر ،وأن

تصان عن اللغو فيها ،ورفع األصوات بغري ذكر اهلل(((.
وقوهل﴿ :

﴾ يدخل يف ذلك الصالة لكها ،فرضها ،ونفلها،

وقراءة القرآن ،والتسبيح ،واتلهليل ،وغريه من أنواع اذلكر ،وتعلم العلم وتعليمه،
واملذاكرة فيها ،واالعتاكف ،وغري ذلك من العبادات اليت تفعل يف املساجد ،وهلذا
اكنت عمارة املساجد ىلع قسمني :عمارة بنيان ،وصيانة هلا ،وعمارة بذكر اسم اهلل،

من الصالة وغريها ،وهذا أرشف القسمني(((.

ويف هذا املعىن أحاديث كثرية حتض ىلع بنيان املساجد ،منها ما جاء عن أمري
ً َ َ
املؤمنني عثمان  قال :سمعت انليب  يقولَ :
«م ْن َب َن َم ْس ِجدا» ،قال
ْ َ
ْ َّ
ُ َُ َُْ
ُ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
هللَ ،ب َن اهلل
ل ِمثله ِف الَن ِة» ،ويف رواية قال:
بكي :ح ِسبت أنه قال« :يبت ِغ بِ ِه َوجه ا ِ
ُ َُ َْ ً
ََ َُ ُ
ْ َّ
ََ
«بن اهلل ل بيتا ِف الَن ِة»((( .وعن اعئشة  قالت« :أم َر رسول اهلل 
َ
َ
ْ
َ َ
ُ
ادلورَ ،وأ ْن ُتنَ َّظ َف َو ُت َط َّي َ
ببنَا ِء ال ْ َم َساجد ف ُّ
ب»(((َ .وأ َم َر ع َم ُر بِ ِبنَا ِء ال َم ْس ِج ِدَ ،وقال:
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ِّ
ْ
ُ
َََُْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
انلاس ِم َن المطرَ ،وإياك أن تم َر أو تصف َر فتف ِت َّ
«أ ِكن َّ
انلاس»((( .وعن بريدة 
ِ
ِ
َ
ََ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ َّ َ ُ ً
ال ن َ َش َد ف ال ْ َم ْ
ال َ َمل األ ْ َ
حرَ ،ف َق َال َّ
انل ُّ
ب :
ل
إ
ع
د
ن
م
:
ال
ق
ف
،
د
ج
س
أن رج
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ َ َ ْ َ
ت ،إ َّن َما بُنيَت ال َم َساج ُد ل َما بُنيَ ْ
ت ُ
ل»(((.
ِ ِ
ِ ِ ِ
«ال وجد ِ
(((
(((
(((
(((

(((
(((

انظر :تفسري ابن كثري ( ،)303/3وتفسري السعدي (.)374/3
انظر :تفسري السعدي (.)374/3
ً
رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :الصالة ،باب :من بىن مسجدا ( )116/1برقم ( ،)450ومسلم يف صحيحه ،يف
كتاب :املساجد ،باب :فضل بناء املساجد واحلث عليها ( )378/1برقم (.)533
رواه أبو داود يف سننه ،كتاب :الصالة ،باب :اختاذ املساجد يف ادلور ( )314/1برقم ( ،)455والرتمذي يف سننه كتاب :اجلمعة،
باب :ما ذكر يف تطييب املساجد ( )489/2برقم ( ،)594وابن ماجه يف سننه ،كتاب :املساجد واجلمااعت ،باب :تطهري
املساجد وتطييبها ( )250/1برقم ( ،)759واإلمام أمحد يف املسند ( )279/6برقم ( ،)26429وصححه شعيب األرنؤوط.
رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :الصالة ،باب :بنيان املسجد (.)115/1
رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب :املساجد ومواضع الصالة ،باب :انليه عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوهل من
سمع انلاشد ( )397/1برقم (.)569
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﴿

وملا بني تعاىل أنه ال أظلم ممن منع مساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه كما قال تعاىل:
﴾

[ابلقرة]١١٤ :

بني

ً
باملقابل أنه ال أعظم إيمانا ممن سىع يف عمارة املساجد بالعمارة احلسية واملعنوية ،كما
قال تعاىل﴿ :

اثلاين :إطعام الطعام:

﴾ [اتلوبة.(((]١٨ :

من أفضل أنواع الرب واإلحسان إطعام الطعام ،إذ من مجلة ما مدح اهلل تعاىل

به عباده األبرار ما جاء يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾

[اإلنسان ،]٨ :ويه صورة وضيئة شفافة ،لقلوب خملصة جادة ،اعزمة ىلع الوفاء هلل بتاكيلف

العقيدة ،مع رمحة ندية بعباده الضعاف ،وإيثار ىلع انلفس ،وحترج وخشية هلل ،ورغبة يف
رضاه ،وإشفاق من عذابه؛ تبعثه ىلع اتلقوى ،واجلد يف تصور الواجب اثلقيل(((.
ْ
﴾ تنبيه ىلع املواساة؛ ومن أفضل املواساة َوض ُعها يف
فقوهل تعاىل﴿ :
هذه األصناف اثلالثة اذلين ذكرهم اهلل تعاىل يف هذه اآلية(((.

وذكر الطعام مع أن اإلطعام يغين عنه؛ ألن أرشف أنواع اإلحسان والرب إطعام

الطعام((( ،وألن الطعام اكلعلم فيما فيه قوام ابلدن ،واستقامة ابلنية ،وبقاء انلفس؛

فيف اتلرصيح به تأكيد لفخامة فعلهم ىلع اآلخرين((( .والظاهر أن املراد بإطعام الطعام
حقيقته ،وقيل :هو كناية عن اإلحسان إىل املحتاجني ،واملواساة معهم بأي وجه اكن،

وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه فكأنهم ينفعون بوجوه املنافع(((.
((( انظر :تفسري السعدي (.)97/1
((( انظر :تفسري يف ظالل القرآن (.)3781/6
((( انظر :أحاكم القرآن البن العريب (.)1898/4
((( انظر :تفسري اخلازن (.)378/4
((( انظر :تفسري اآللويس (.)240/29
((( انظر :تفسري اآللويس (.)240/29
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وقوهل﴿ :

﴾ أي :ىلع حب الطعام ،وقلته ،وشهوتهم هل ،وحاجتهم إيله،

لكنهم قدموا حمبة اهلل ىلع حمبة نفوسهم((( ،إذ املحبة ميل انلفس وتعلقها اتلعلق اتلام
باملحبوب ،فيكون إخراجه ىلع انلفس أشق وأصعب من إخراج ما ال تتعلق به انلفس
ذلك اتلعلق(((.
والطعام ال يكون صاحب احلب ،وإنما اإلنسان هو صاحب احلب ،ولكن
أضافه إىل الطعام التصال احلب منه((( .وقيل :ىلع حب اهلل  ،(((واألول أمدح؛
ألن فيه اإليثار ىلع انلفس ،وأما اثلاين فقد يفعله األغنياء أكرث(((.
﴿

واألبرار يتحرون يف إطعامهم أوىل انلاس وأحوجهم((( ،وهم املذكورون يف اآلية،
﴾ أي :ذا مسكنة ،عن ابن عباس قال« :هو الطواف يسألك مالك»﴿ .

﴾

أي :من يتاىم املسلمني ،وإنما أكد بايلتيم؛ ألنه مسكني مضعوف بالوحدة وعدم

الاكفل مع عجز الصغر(((﴿ ،

﴾ أي :اذلي يؤرس فيحبس ،قال ابن عباس ،

وقتادة ،وسعيد بن جبري« :األسري من أهل الرشك يكون يف أيديهم» .وقال قتادة« :لقد
أمر اهلل باألرسى أن حيسن إيلهم ،وأن أرساهم يومئذ ألهل الرشك ،وأخوك املسلم
ً
أحق أن تطعمه» .وقال جماهد ،وسعيد بن جبري أيضا ،وعطاء« :هو املسلم حيبس حبق؛
فإن احلق قد حبسه عن اتلرصف وأرسه فيما وجب عليه ،فقد صار هل ىلع الفقري
املطلق حق زائد بما هو عليه من املنع عن اتلمحل يف املعاش ،أو اتلرصف يف الطلب».
وقال عكرمة« :األسري :العبد» .وقال أبو محزة اثلمايل« :األسري :املرأة»(((.
((( انظر :تفسري السعدي (.)339/5
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)831/2
((( انظر :تفسري السمعاين (.)195/4
((( انظر :تفسري ابلغوي (.)191/5
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)552/8
((( انظر :تفسري السعدي (.)339/5
((( انظر :أحاكم القرآن البن العريب (.)1898/4
((( انظر :تفسري القرطيب (.)129/29
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ّ
اتلطوع ،واآلية تضمنت مدحهم ىلع إطعام األسري،
وإطعام املسكني وايلتيم ىلع
ً
ً
ً
ً
فإن يف إطعام األسري ثوابا عظيما ،وإن اكن اكفرا فإن اهلل يرزقه ،وحفظا نلفس األسري
من اتللف إىل أن يتخري فيه اإلمام ،وهذا حممول ىلع صدقة اتلطوع ،فأما الفرض فال
َّ
جيوز رصفه إىل الكفار(((.
ومجلة ﴿

﴾ [اإلنسان ]٩ :يف حمل نصب ىلع احلال بتقدير القول،

أي يقولون :إنما نطعمكم ،أو قائلني :إنما نطعمكم ،يعين :أنهم ال يتوقعون املاكفأة،
وال يريدون ثناء انلاس عليهم بذلك((( .قال جماهد« :لم يتلكموا بهذا ،ولكن علمه
ً
اهلل من قلوبهم فأثىن عليهم»((( ،وعلم من ثنائه أنهم فعلوا ذلك خوفا من اهلل ورجاء

﴾ [اإلنسان ]٩ :أي :ال نطلب منكم املجازاة ىلع هذا
ثوابه ﴿
اإلطعام ،وال نريد منكم الشكر نلا ،بل هو خالص لوجه اهلل ،وهذه اجلملة ّ
مقررة ملا
قبلها؛ ألن من أطعم لوجه اهلل ال يريد املاكفأة ،وال يطلب الشكر هل ممن أطعمه(((.

اثلالث والرابع واخلامس :األمر بالصدقة ،واألمر باملعروف ،واإلصالح بني انلاس:
قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء.]١١٤ :

فيف هذه اآلية داعء من اهلل تعاىل لعباده إىل ثالثة من أمور اتلطوع ،ويه
من أعمال الرب واإلحسان ،ويه ىلع اإلمجال :احلث ىلع الصدقة ،واألمر باملعروف،
واإلصالح بني انلاس.
فقوهل تعاىل﴿ :

﴾ املعىن :ال خري يف كثري مما يتناىج

انلاس ويتخاطبون به إذا لم يكن فيه خري ،وهنا تربية اجتماعية دعت إيلها املناسبة،
((( انظر :أحاكم القرآن ( ،)1898/4وتفسري زاد املسري ( ،)434/8وتفسري الشواكين (.)347/5
((( انظر :تفسري الشواكين (.)347/5
((( انظر :تفسري ابن أيب زمنني (.)71/5
((( انظر :تفسري الشواكين (.)347/5
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فإن شأن املحادثات واملحاورات أن تكون جهرة ،فال يُصار إىل املناجاة إال يف أحوال
قليلة أو نادرة يناسبها إخفاء احلديث(((.

ً
وقد استثىن اهلل تعاىل من املناجاة املنيه عنها أمورا داع إيلها فقال تعاىل﴿ :

﴾ من مال ،أو علم ،أو أي نفع اكن ،بل لعله يدخل فيه العبادات
فع ْن أَب َذ ٍّر  أَ َّن نَاسا ً م ْن أَ ْص َ
القارصة؛ اكلتسبيح واتلحميد وحنوهَ ،
حاب َّ
انل ِّ
ب
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َ َُ َ
َ َ َ َ ْ ُ ُّ ُ
ُ َ ُّ َ
َ ُ َّ
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األ
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:

يب
 قالوا ل ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََْ ْ َ َ َََْ َ َْ َ ََ
َ َ ُ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ
ول أموال ِ ِهم؛ قال« :أوليس قد جعل
كما نصل ،ويصومون كما نصوم ،ويتصدقون بِفض ِ
ُ ِّ َ ْ َ َ َ َ ً ُ ِّ َ ْ
ُ َ ُ ْ َ َ َّ َّ ُ َ َّ
رية َص َدقَ ٌةَ ،و ُ ِّك َتْم َ
يد ٍة
اهلل لكم ما تصدقون ،إِن بِكل تس ِبيح ٍة صدقةَ ،وك تك ِب َ ٍ
ِ
ْ َ
ٌَ
ْ
َ َ ٌَ ََ ٌْ َ
َ َ َ ٌ ُ ِّ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ْ ْ َ ْ
ه ع ْن ُمنك ٍر َص َدقةَ ،و ِف بُض ِع
وف صدقة ،ون
صدقةَ ،وك ته ِليل ٍة صدقةَ ،وأم ٌر بِالمع ُر ِ
َ
ٌَ
ُ
أ َح ِدك ْم َص َدقة»(((.
وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ املعروف :هو لك ما أمر اهلل به ،أو ندب إيله من أعمال

الرب واخلري ،وهو اإلحسان ،والطاعة ،ولك ما عرف يف الرشع والعقل حسنه ،وإذا
أطلق األمر باملعروف من غري أن يقرن بانليه عن املنكر دخل فيه انليه عن املنكر،
ً
وذلك ألن ترك املنهيات من املعروف ،وأيضا ال يتم فعل اخلري إال برتك الرش ،وأما عند
االقرتان فيفرس املعروف بفعل املأمور ،واملنكر برتك املنيه((( ،واملعروف اعم يف لك
ً
بر ،فيندرج حتته الصدقة واإلصالح؛ لكنهما جردا منه واختصا باذلكر اهتماما ،إذ
هما عظيما الغناء يف مصالح العباد ،وعطف ﴿ ﴾ فجعال اكلقسم املعادل مبالغة يف
ً
جتريدهما ،حىت صار القسم قسيما(((.
((( انظر :تفسري ابن عشور (.)199 - 198/5
((( رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب :الزاكة ،باب :بيان أن اسم الصدقة يقع ىلع لك نوع من املعروف ()697/1
برقم (.)1006
((( انظر :تفسري السعدي (.)442/1
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)494/3
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وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ اإلصالح ال يكون إال بني متنازعني متخاصمني،

والزناع واخلصام واتلغاضب يوجب من الرش والفرقة ما ال يمكن حرصه((( ،وقوهل يف
هذه اآلية الكريمة﴿ :

﴾ لم يبني هنا هل املراد بانلاس املسلمون

دون الكفار أو ال؟ ولكنه أشار يف مواضع أخر أن املراد بانلاس املرغب يف اإلصالح
بينهم هنا املسلمون خاصة ،كقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [احلجرات،]١٠ :

﴾ [احلجرات ،]٩ :وقوهل﴿ :

فتخصيصه املؤمنني باذلكر يدل ىلع أن غريهم ليس كذلك كما هو ظاهر ،وكقوهل
تعاىل﴿ :

﴾ [األنفال.(((]١ :

وقد حث الشارع احلكيم ىلع اإلصالح يف ادلماء واألموال واألعراض((( ،بل ويف
األديان كما قال تعاىل﴿ :
﴿

﴾ [آل عمران ،]١٠٣ :وقال تعاىل:

﴾ [النساء،(((]١٢٨ :
﴾ [احلجرات ]٩ :اآلية ،وقال تعاىل﴿ :
َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ُ
ْ َ ُ ََْ
َُ
ُ َّ ُ ْ ُ
ْ
هلل  يقول« :لي َس
وعن أم كثومٍ بِنت عقبة  أنها س ِمعت رسول ا ِ
َ ً َ َُ ُ َ ً
ْ َ
َ ْ
ك َّذ ُ
اب َّالي يُ ْصل ُح َب ْ َ
ي َّ
اس فيَن ِم خ ْيا ،أ ْو يقول خ ْيا»(((.
ال
انل ِ
ِ
ِ
والسيع يف اإلصالح بني انلاس أفضل من القنوت يف الصالة ،والصيام ،والصدقة،
َ
ُ
أخربكم بأفضل من
فعن أيب ادلرداء  قال :قال رسول اهلل « :أال
ُ
ذات ابلني ،وفساد
درجة الصيام والصدقة والصالة؟» ،قال :قلنا :بىل ،قال« :إصالح ِ
((( انظر :تفسري السعدي (.)442/1
((( انظر :تفسري أضواء ابليان (.)413/1
((( انظر :تفسري الشواكين ( ،)515/1وتفسري السعدي (.)443/1
((( انظر :تفسري السعدي (.)443/1
ُ ْ
ُ
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :الصلح ،باب :ليس الاكذب اذلي يص ِلح بني انلاس ( ،)166/3ومسلم يف
صحيحه ،كتاب :الرب والصلة ،باب :حتريم الكذب وبيان املباح منه ( )2011/4برقم (.)2605
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ذات ابلني يه احلالقة»((( ،واملصلح ال بد أن يصلح اهلل سعيه وعمله ،كما أن السايع
يف اإلفساد ال يصلح اهلل عمله وال يتم هل مقصوده كما قال تعاىل﴿ :
﴾ [يونس.(((]٨١ :

َ
ِّ
َّ
اخلري املتعدي
ولعل الرس  -واهلل أعلم  -يف إفراد هذه األقسامِ اثلالث ِة باذلكر؛ أن عمل ِ
ُ
ُ
َّ
املال،
إىل انلاس إما إليصال املنفع ِة ،أو دلفع املرض ِة ،واملنفعة إما جسمانية كإعطاء ِ
ٌ
ُ
ُ
﴾ ،وإما روحانية ،وإيله اإلشارة بقوهل:
وإيله اإلشارة بقوهل تعاىل﴿ :
﴾ ،وأما ُ
﴾(((.
دفع الرضر فقد أشري إيله بقوهل تعاىل﴿ :
﴿
﴾ إشارة إىل األمور املذكور ِة ويه الصدقة،
ثم قال تعاىل﴿ :
ُ
واملعروف ،واإلصالح؛ فإنه يشار به إىل متعدد ،وما فيه من معىن ُ
عد مع قرب العهد
ابل ِ
﴾ يعين :طلب رضا اهلل
بها لإليذان ببُعد مزن ِتلها ورفع ِة شأنِها(((﴿ ،
ً
ً
﴾
بفعله ذلك ،خملصا حمتسبا ثواب ذلك عند اهلل ﴿ ،(((
ً
ً
َّ
ً
جزاء ملا فعل من ذلك يف اآلخرة أجرا عظيما ،وال َحد
أي :فسوف يعطيه اهلل تعاىل
ً
ملبلغ ما سىم اهلل عظيما يعلمه سواه((( ،فكمال األجر وتمامه حبسب انلية واإلخالص،
وذلا ينبيغ للعبد أن يقصد وجه اهلل تعاىل ،وخيلص العمل هلل يف لك وقت ،ويف لك
جزء من أجزاء اخلري ،يلحصل هل بذلك األجر العظيم ،ويلتعود اإلخالص فيكون
من املخلصني ،ويلتم هل األجر ،سواء تم مقصوده أم ال؛ ألن انلية حصلت واقرتن
((( رواه أبو داود يف سننه ،كتاب :األدب ،باب :يف إصالح ذات ابلني ( )218/5برقم ( ،)4919والرتمذي يف سننه،
كتاب :صفة القيامة والرقائق والورع ،وقال :هذا حديث صحيح ( )664 - 663/5برقم ( )2509وصححه األبلاين
يف صحيح اجلامع ( )359/2برقم (.)2592
((( انظر :تفسري السعدي (.)443/1
((( انظر :تفسري أيب السعود (.)197/2
((( انظر :تفسري أيب السعود (.)197/2
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)567/1
((( انظر :تفسري ابن جرير (.)481/7
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ْ
بها ما يمكن من العمل((( ،قرأ أبو عمرو ومحزة (يُؤ ِتيه) بايلاء ،يعين :يؤتيه اهلل ،وقرأ
اجلمهور :بنون العظمة ،ىلع االتلفات من الغيبة يف قوهل﴿ :

﴾(((.

السادس :اإلنفاق يف وجوه الرب واإلحسان:

ً
ذكر اهلل تعاىل اإلنفاق يف كتابه الكريم يف آيات كثرية ترغيبا فيه ،وجعله تعاىل
ُ ّ ً
ً
وسلما ملرضاته
بابا من أبواب الرب واإلحسان اليت يتقرب بها العبد إىل ربه تعاىل،
تعاىل ،ووعد اهلل تعاىل املنفقني يف سبيله باألجر العظيم يف اآلخرة ،وبمغفرة اذلنوب،
وباخللف الطيب يف ادلنيا ،ومن تلك اآليات الكريمة اليت حث اهلل تعاىل فيها عباده
ىلع اإلنفاق يف سبيله قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [اتلغابن.]١٧ :

ٌ
ٌ
صحيح ،وهو
أصل القرض يف اللغة كما قال ابن فارس« :القاف والراء والضاد أصل
ُّ
َ
َ
َ
ُ
َ
اليشء باملقراض ،والق ْرض :ما تعطيه اإلنسان من مالك
يدل ىلع القطع ،يقال :ق َرضت
ْ
َّ
ُتلق َضاه ،وكأنه يشء قد قطعتَه من مالك»((( ،والقرض احلسن إذا اكن نفقة من احلالل،
وقصد بها العبد وجه اهلل تعاىل وطلب مرضاته((( ،واكنت من خيار املال ال من ُرذاهل(((،
ً
ُّ
ورصف املال يف وجوه اخلري بإخالص نية وطيب نفس((( ،فاهلل تعاىل يرده أضعافا.
ً
ً
ً
ورشاء وجتارة .ومعىن ذلك لكه أن العبد
وقد سىم معاملته مع عبيده قرضا وبيعا
يعمل لوجه اهلل ،واهلل  يعطيه ثواب ذلك العمل ،كما يف هذه اآلية ،وكما يف قوهل
تعاىل﴿ :

﴾ [اتلوبة،]١١١ :

((( انظر :تفسري السعدي (.)443/1
((( انظر :النرش يف القراءات العرش ( ،)252 - 251/2وتفسري ابلغوي ( ،)701/1وتفسري ابن اعشور (.)200/5
((( معجم مقاييس اللغة ( ،)71/5وانظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)666
((( انظر :تفسري السعدي (.)256/5
((( انظر :تفسري السمعاين (.)455/5
((( انظر :تفسري الشواكين (.)239/5
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*

وقوهل﴿ :

﴾ اآلية [الصف ،]١١ - ١٠ :مع قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [فاطر،(((]٢٩ :

وهذا يف اتلطوع من األعمال لكها ،كما قال احلسن  ،(((فمهما أنفق العبد من
يشء فاهلل تعاىل خيلفه ،ومهما تصدق العبد من يشء فعىل اهلل سبحانه جزاؤه ،ونزل
َ َ
ُ
ذلك مزنلة القرض هل ،كما يف احلديث عن أيب هريرة  قال :قال َر ُسول اهلل
َّ
ََُ ُ
ُّ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ْ ُ ُ
َ
ْ
َّ َ
ولَ :منْ
«ي ْ ُ ُ
اآلخ ِر ،فيق
ث اللي ِل ِ
نل اهلل ِف السما ِء ادلنيا لِشط ِر اللي ِل أو ِلل ِ
ِ :
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ َ ُ َّ ُ
ُ
َ َ
يَ ْد ُعون فَأَ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
(((
ل
يب
ج
ت
س
يم وال ظلومٍ » .
 ،أو يسأل ِن فأع ِطيه  ،ثم يقول :من يق ِرض غي ع ِد ٍ
ِ
ِ
ً
ورتب اهلل تعاىل ىلع ذلك تضعيف القرض فجعل الواحد عرشا ،إىل سبعمائة
ضعف ،بل إىل عدد غري معلوم ،كما قال تعاىل﴿ :
﴾ [ابلقرة.]٢٦١ :
كما رتب تعاىل ىلع ذلك غفران اذلنوب؛ كما يف احلديث عن معاذ بن جبل
 قال :قال رسول اهلل « :الصدقة تطفئ اخلطيئة كما تطفئ املاء
انلار»(((.
ويف لفظ القرض تلطف يف االستداعء ،ويف لفظ املضاعفة تأكيد للبذل لوجه
اهلل تعاىل.

(((

((( انظر :تفسري أضواء ابليان (.)347/8
((( انظر :تفسري ابن أيب زمنني (.)400/4
((( رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب :صالة املسافرين وقرصها ،باب :الرتغيب يف ادلاعء واذلكر يف آخر الليل واإلجابة
فيه ( )522/1برقم ( ،)758وانظر :تفسري ابن كثري (.)402/4
((( راوه الرتمذي يف سننه ،يف كتاب :اإليمان عن رسول اهلل  ،باب :ما جاء يف حرمة الصالة .قال أبو عيىس:
هذا حديث حسن صحيح ( ،)12 - 11/5برقم ( ،)2616وابن ماجه يف سننه ،يف كتاب :الفنت ،باب :كف اللسان يف
الفتنة ( )1314/2برقم ( ،)3973وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع ( )29/ 5برقم (.)5012
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)391/8
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وقوهل﴿ :

﴾ بربكة اإلنفاق ما فرط منكم من بعض اذلنوب((( ،ثم أتبع

جوايب الرشط بوصفني :أحدهما اعئد إىل املضاعفة ،إذ شكره تعاىل مقابل للمضاعفة،

﴾ الشكور :فعول بمعىن فاعل مبالغة،
وحلمه مقابل للغفران(((﴿ ،
ً
أي كثري الشكر ،وأطلق الشكر فيه ىلع اجلزاء باخلري ىلع فعل الصاحلات؛ تشبيها لفعل
املتفضل باجلزاء بشكر املنعم عليه ىلع نعمة ،وال نعمة ىلع اهلل فيما يفعله عباده من
ً
الصاحلات ،فإنما نفعها ألنفسهم ،ولكن اهلل تفضل بذلك حثا ىلع صالحهم ،فرتب هلم
ً
اثلواب بانلعيم ىلع تزكية أنفسهم ،وتلطف هلم َّ
فسم ذلك اثلواب شكرا وجعل نفسه
ً
شاكرا ،والشكر من اهلل هو جزاؤه املحسن ىلع إحسانه((( ،وجمازاته هل باألجر اجلزيل
ىلع العمل القليل ،وشكره تعاىل ملن حتمل من أجله املشاق واألثقال ،وناء باتلاكيلف
ً
ً
﴾ ،أي :ال يعجل
اثلقال ،ومن ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منه((( .وقوهل﴿ :

بالعقوبة مع كرثة اذلنوب ،بل يسرت ويتجاوز عن اذلنوب والزالت واخلطايا والسيئات،
ً
﴾ تنبيها ىلع أن ذلك من
﴾ بصفة ﴿
وقد أومأ إىل هذا املقصد إتباع صفة ﴿
حلمه بعباده دون حق هلم عليه سبحانه(((؛ فانظر إىل كرم اهلل تعاىل ،فما أكرمه تعاىل!
ً
وما أعظمه! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه ،ثم يسأهل فضل ما أعطاه قرضا ،ثم يضاعفه ،ثم
يشكر لعبده اذلي أنشأه وأعطاه! ويعامله باحللم يف تقصريه هو عن شكر مواله! وهكذا
ً ً
جيعل اهلل تعاىل عبده مشتاقا أبدا إىل حتقيق املثل األىلع ،يف حدود طاقته وطبيعته ،ومن
ً
ثم تبىق اآلفاق العليا مفتوحة دائما يلتطلع هذا املخلوق إىل الكمال املستطاع ،وحياول
االرتفاع درجة بعد درجة ،حىت يلىق اهلل بما حيبه هل ويرضاه(((.
((( انظر :تفسري اآللويس (.)447/28
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)391/8
((( انظر :تفسري السمعاين (.)454/5
((( انظر :تفسري السعدي (.)256/5
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)402/4وتفسري ابن اعشور (.)291/28
((( انظر :تفسري يف ظالل القرآن (.)3591/6
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السابع :الشفاعة لآلخرين يف أمور اخلري:

حث اهلل تعاىل عباده ىلع الشفاعة لآلخرين يف أمور اخلري ،وبني تعاىل أن ذلك
ً
ً
قربة يتقرب بها العبد إىل اهلل تعاىل ،وسوف يؤيت العبد عليها أجرا عظيما ،برشط
ً ُ
سواء شفع الشافع وقبلت شفاعته أم ال ،فقال
صالح انلية ،وابتغاء األجر من اهلل تعاىل،
اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء .]٨٥ :قال جماهد بن َج ْب« :نزلت هذه اآلية

يف شفااعت انلاس بعضهم بلعض»(((.
والشفاعة يه ّ
ضم غريك إىل جاهك ووسيلتك ،فيه ىلع اتلحقيق إظهار ملزنلة

الشفيع عند املشفع ،واتصال منفعة إىل املشفوع هل ،واملراد بالشفاعة هنا :املعاونة ىلع
أمر من األمور ،سواء اكنت بطلب من املنتفع أم الُ ،
ويؤجر الشفيع ىلع شفاعته وإن
ّ
لم يُشفع(((.
ُ
ودفع عنه بها ٌ
رش ،أو جلب
والشفاعة احلسنة يه اليت رويع فيها حق مسلم،
إيله ٌ
خري ،وابتىغ بها وجه اهلل ،ولم يؤخذ عليها رشوة ،واكنت يف أمر جائز ال يف حد
من حدود اهلل ،وال حق من احلقوق ،والسيئة ما اكن خبالف ذلك((( ،ووصفها باحلسنة
وصف خمصص هلا؛ ألن الشفاعة ال تطلق إال ىلع الوساطة يف اخلري ،وأما إطالق
الشفاعة ىلع السيع يف جلب رش فهو مشالكة ،وقرينتها وصفها بسيئة ،إذ ال يقال
شفع لذلي سىع جبلب سوء(((؛ فمن شفع لغريه وقام معه ىلع أمر من أمور اخلري؛ فـ

﴾ من شفاعته حبسب سعيه ،وعمله ،ونفعه ،وال ينقص من أجر األصيل
﴿
واملبارش يشءَ ،
وم ْن اعون غريه ىلع أمر من الرش اكن عليه ﴿ ﴾ من اإلثم حبسب
ما قام به واعون عليه ،ويف هذا احلث العظيم ىلع اتلعاون ىلع الرب واتلقوى ،والزجر
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)544/1وتفسري ابلغوي ( ،)668/1وأحاكم القرآن البن العريب (.)463/1
((( انظر :تفسري ابلغوي ( ،)668/1وتفسري الشواكين ( ،)492/1وتفسري السعدي ( ،)412/1وتفسري ابن اعشور (.)143/5
((( انظر :تفسري الكشاف (.)118/2
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)144 - 143/5

289

﴾ نصيب من ِو ْز ِرها،
العظيم عن اتلعاون ىلع اإلثم والعدوان((( ،ومعىن﴿ :
فاتلعبري بانلصيب يف الشفاعة احلسنة ،وبالكفل يف الشفاعة السيئة للتفنن ،وفرق
بينهما بعض املحققني بأن انلصيب يشمل الزيادة ،والكفل هو املثل املساوي ،فاختيار
ً
ً
انلصيب أوال؛ ألن جزاء احلسنة يضاعف ،والكفل ثانيا؛ ألن ﴿
﴾ [األنعام ،]١٦٠ :فيف اآلية إشارة إىل لطف اهلل تعاىل بعباده ،وقال بعضهم:

إن الكفل وإن اكن بمعىن انلصيب ،إال أنه غلب يف الرش وندر يف غريه ،كقوهل تعاىل:
﴾ [احلديد.(((]٢٨ :

﴿

ً
﴾ أي :شاهدا حفيظا
وقرر اهلل تعاىل ذلك بقوهل﴿ :
َ
ً
ُ ً
ال ما يستحقه((( .وعن أب ُم َ
وس َ ع ِن
ك
فيجازي
األعمال،
هذه
ىلع
حسيبا
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ َ
ْ َ
َْ ْ
ب  أنَّ ُه َك َن إ َذا أتَ ُاه َّ
َّ
السائِ ُل ،أ ْو َص ِ ُ َ
انل ِّ
اج ِة قال« :اشف ُعوا فلتُؤ َج ُروا
ِ
احب ال ِ
ِ
ُ ََ
َ َْْ
ُ
عل َ
ول َما َش َ
اء»((( .قال ابن حجر« :واألجر ىلع الشفاعة ليس
س
اهلل
ض
ق
ول
ان َرس ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ىلع العموم بل خمصوص بما جتوز فيه الشفاعة ويه الشفاعة احلسنة ،وضابطها ما أذن
فيه الرشع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه اآلية»(((.

ً
اثلامن :العفو عن من قتل خطأ:
ً

ربما يزهق مسلم خطأ روح مسلم آخر يعبد اهلل تعاىل ويوحده ،ومع ذلك رغب
ً
الشارع احلكيم ّ
ويل املقتول يف العفو عمن قتل خطأ ،وبني أن ذلك من الصدقة اليت
يؤجر عليها املسلم ،فقال اهلل تعاىل﴿ :
((( انظر :تفسري السعدي (.)412/1
((( انظر :تفسري اآللويس (.)128/5
((( انظر :تفسري السعدي (.)412/1

((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،كتاب :األدب ،باب :قول اهلل تعاىل﴿ :

﴾ ( )80/7برقم ( ،)6028ومسلم يف صحيحه ،يف

كتاب :الرب والصلة واآلدب ،باب :استحباب الشفاعة فيما ليس حبرام ( )2026/3برقم (.)2627
((( فتح ابلاري (.)466/10
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ً

﴾

[النساء:

 ،]٩٢واملعىن :فعليه حترير رقبة مؤمنة

من ماهل ،ودية مسلمة تؤديها اعقلته إىل أهله((( ،فيجب ىلع القاتل عتق رقبة ،ودفع
دية ،أما الرقبة فيف مال القاتل ،وأما دفع ادلية فقد أمجل القرآن الكريم ىلع من
جيب عليه دفعها ،وبينته السنة بأنهم العاقلة ،وذلك تقرير ملا اكن عليه األمر قبل
اإلسالم ،والعاقلة :القرابة من القبيلة ،جتب ىلع األقرب فاألقرب حبسب اتلقدم يف

﴾

اتلعصيب((( ،فإن لم تكن فيه يف بيت املال ،فإن لم يكن فيف ماهل﴿ ،

أي :يتصدق أهل املقتول خطأ ىلع القاتل((( ،وجعل اهلل تعاىل عفو أهل القتيل عن
أخذ ادلية صدقة منهم ،ترغيبا ً يف العفو؛ ويف ذلك حث هلم ىلع العفو ألن اهلل َّ
سماها
ً
صدقة ،والصدقة مطلوبة يف لك وقت((( ،وجاء بلفظ اتلصدق تنبيها ىلع فضيلة العفو
ً
جار جمرى الصدقة ،واستحقاق اثلواب اآلجل به دون طلب العرض
وأنه
عليه،
وحضا
ٍ
العاجل ،وهذا حكم من قتل يف دار اإلسالم خطأ(((.

اتلاسع والعارش :إنظار املعرس والوضع عنه:

تمر باملسلم يف بعض األوقات ظروف حيتاج معها إىل أن يستدين بعض املال

يلقيض حاجته؛ وربما يتعرس عليه رد ذلك ادلين  -ليس عن تفريط ،وال استخفاف
حبقوق انلاس  -فجاءت الرشيعة الغراء بانلدب إىل إنظار املعرس إىل أن ييرس اهلل تعاىل
أمره ،كما رغبت يف وضع َّ
ادليْن ،أو يشء منه ،وبني اهلل تعاىل أن ذلك الفعل خري ،قال
اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ]٢٨٠ :فأمر تعاىل بالصرب ىلع املعرس اذلي ال جيد وفاء ،فقال﴿ :

﴾ أي :ال كما اكن أهل اجلاهلية يقول أحدهم ملدينه

((( انظر :تفسري ابن جرير (.)305/7
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)161/5
((( انظر :انظر :تفسري اآللويس (.)148/5
((( انظر :تفسري السعدي (.)418/1
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)458/3
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إذا حل عليه ادلين :إما أن تقيض ،وإما أن تريب ،ثم ندب إىل الوضع عنه ،ويعد ىلع ذلك
﴾ أي :وأن

اخلري واثلواب اجلزيل ،فقال﴿ :

ترتكوا رأس املال باللكية وتضعوه عن املدين(((.

ً
قال ابلغوي« :يعين :وإن اكن اذلي عليه ادلين معرسا ،رفع الكالم باسم اكن
ٌ
ٌ
صالح فأكرمه ،وقيل:
ولم يأت هلا خبرب ،وذلك جائز يف انلكرة ،تقول :إن اكن رجل
﴿

﴾ بمعىن وقع ،وحينئذ ال حيتاج إىل خرب ،قرأ أبو جعفر﴿ :

﴿

ُ
(ميس ِه) بضم السني
﴾ بضم السني ،وقرأ اآلخرون :بفتحها ،وقرأ جماهد:

السني﴿ ،

﴾ أمر يف صيغة اخلرب تقديره :فعليه نظرة ﴿

ً
مضافا ،ومعناها اليسار والسعة﴿ ،
املعرس ﴿

واآلخرون بتشديدها»(((.

﴾ بضم

﴾ ،وقرأ نافع:

﴾ أي :ترتكوا رؤوس أموالكم إىل

﴾ قرأ اعصم﴿ :

﴾ بتخفيف الصاد

﴾ اعمة يف مجيع انلاس ،فلك من

وقال القرطيب« :قوهل تعاىل﴿ :
ُ
(((
أعرس أنظر ،وهذا قول أيب هريرة واحلسن واعمة الفقهاء» .

وإنظار املعرس والوضع عنه فيه األجر الكبري ،واثلواب اجلزيل .قال ابن العريب:
«قوهل تعاىل﴿ :

﴾ ،قال علماؤنا :الصدقة ىلع

املعرس قربة ،وذلك أفضل عند اهلل من إنظاره إىل امليرسة ...وهذا مما ال خالف فيه»(((.
فرج عن مسلم كربة من كرب ادلنيا َّ
وذلك ملا فيه من تفريج كربة ،ومن َّ
فرج
ُ
َْ
هلل ب ْ ِن ع َم َر
اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،واجلزاء من جنس العمل ،فعن عب ِد ا ِ
َ َّ َ ُ َ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ً َ َّ َ ُ َ ْ ُ ُ ً
اهلل عنه ك ْر َبة
هلل  قال« :من فرج عن مس ِل ٍم كربة فرج
ا
ول
 أن رس
ِ

((( انظر :تفسري ابن كثري (.)339/1
((( انظر :تفسري ابلغوي ( ،)388/1والنرش يف القراءات العرش (.)236/2
((( تفسري القرطيب (.)372/3
((( أحاكم القرآن البن العريب (.)246/1
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ُ ً
َ َ
َ
م ْن ُك ُر َبات يَ ْومِ الْقيَ َ
«م ْن ف َّر َج ع ْن ُم ْس ِل ٍم ك ْر َبة» أي :غمة،
ام ِة»((( .قال ابن حجر« :قوهل:
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
والكرب هو الغم اذلي يأخذ انلفس»((( ،وأي غم يأخذ بانلفس أعظم من ادلين ،اذلي
َ
َ
هو ه ٌّم بالليل وغ ٌّم بانلهار؟
ومن ثمار هذا العمل اجلليل أن صاحبه من اذلين يظلهم اهلل تعاىل يف ظله يوم
َ َ َ َ ْ ُ ََ ََ َ ْ ُ ُ ْ ْ
َّ
َ ْ ُ َ ََ ْ َْ ْ ُ َ ََ ْ
ب ال ِعل َم
ت قال :خرجت أنا وأ ِب نطل
القيامة ،فعن عبادة ب ِن الو ِل ِد ب ِن عبادة ب ِن الصا ِم ِ
َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
كوا ،فَ َك َن أَ َّو ُل َم ْن لَقينَا أَبَا الْيَ َسَ ،صاح َ
ب َر ُ
ول
س
ار قبل أن يه ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِف هذا الح ِمن األنص ِ
َ
ََ َُ ُ َ
َ ََ
ٌَ
َْ َ
ل َم َع ُه َ َ ٌ ْ ُ ُ
ال ٌم َ ُ
اهلل  ومعه غ
س بُ ْردة َو َم َعافِ ِر ٌّي ،
ِ
ضمامة ِمن صح َ ٍف  ،وع أ ِب الي ِ
َ
َ
ِّ
َ
َ ََ ُ َ
َ ْ َ
ك َس ْف َع ًة م ْن َغ َ
ل أب :يَا َع ِّم إن أ َ
ال ِمه بُ ْر َد ٌة َو َم َعافر ٌّيَ ،ف َقال ُ
وع غ
ب،
ض
ه
ج
و
ف
ى
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ََ ُ َ ْ ُ َ
ْ
ْ َ َ ِّ َ ٌ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ ُ َ ُ ْ ُ ََّ
َ
َ
قال :أ َجل؛ كن ِل ع فال ِن ب ِن فال ٍن الر ِام مال ،فأتيت أهله فسلمت ،فقلت :ثم
ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ ٌ َ ُ َ ْ ٌ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
َ َ َ ََ
وك؟ قالَ :س ِم َع َص ْوتك ف َدخل
هو؟ قالوا :ال ،فخرج ع ابن ل جفر ،فقلت :ل أين أب
َ
َ َ ُ ِّ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
أريكة أم ،فقلت :اخ ُرج إ َّ
ل فقد ع ِلمت أين أنت! فخرج ،فقلت :ما حلك ع أ ِن
ِ
ِ
ُ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ
اختبأت ِمن؟ قال :أنا واهلل أحدثك ثم ال أك ِذبك؛ خ ِشيت واهلل أن أحدثك فأك ِذبك،
ْ ً َ َ
ََ ْ َ َ َ َُ ْ َ َ
ت َصاح َ
كَ ،و ُكنْ َ
ب َر ُسول اهلل َ ،و ُكنْ ُ
ت َواهلل ُمع ِسا ،قال:
وأن أ ِعدك فأخ ِلف
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ُ ُ
ُ ُ
ُْ ُ
هلل ،قال :فأت بِ َص ِحيف ِت ِه
هلل؟ قال :ا ِ
هلل ،قلت :آ ِ
هلل؟ قال :ا ِ
هلل ،قلت :آ ِ
هلل؟ قال :ا ِ
قلت :آ ِ
َ
َ َّ
ََ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ
ََ َ َ
ال أَن ْ َ
ت ف ِح ٍّل ،فَأ ْش َه ُد بَ َ ُ
ص َعيْ َ َّ
ن
اء فاق ِض ِن ،و ِإ
حاها ِبيَ ِد ِه ،فقالِ :إن وجدت قض
فم
ِ
َ
ُ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ َْ
َ َ َ َ ْ ََْ ََ َ َْْ
ار ِإل
ي ،ووعه قل ِب هذا  -وأش
ي  -ووضع ِإصبعي ِه ع عيني ِه  -وسمع أذن هات ِ
هات ِ
ْ ً َ
ََ َْ
َ
َ ُ َ َُ ُ َ ََْ
َ ْ ُ َ َ َّ ُ
«م ْن أنظ َر ُمع ِسا أ ْو َو َض َع عنه أظله
اط قل ِب ِه َ -ر ُسول اهلل  وهو يقول:
من ِ
ِّ
ُ
اهلل ِف ِظل ِه »...احلديث(((.
ُ َََْ
ُ
ومن ثماره كذلك جتاوز اهلل تعاىل عن صاحبه يوم القيامة ،فعن حذيفة 
َ َ ََْ ُ َ ُ
َ َ َّ
َْ َ َ
ك ُة ُر َ
قَ َال :قَ َال َّ
انل ُّ
وح َر ُج ٍل ِم َّم ْن كن قبلك ْم ،قالوا:
ت المالئِ
ب « :تلق ِ
ِ
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :املظالم ،باب :ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه ( ،)98/3ومسلم يف صحيحه،
يف كتاب :الرب والصلة ،باب :حتريم الظلم ( )1996/3برقم (.)2580
((( فتح ابلاري (.)117/5
َ ْ
َ
َّ
َ
((( رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب :الزهد والرقائق ،باب :حديث جابر الطويل وقصة أيب اليس ( )2301/3برقم (.)3006
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َ َ ْ َ َ ْ
َ َ
ت ُ
آم ُر فتْيَان أَ ْن ُينْظ ُروا َو َيتَ َ
او ُزوا َعن ال ْ ُ
ال َ ْي َشيْئاً؟ قَ َالُ :كنْ ُ
َ
أع ِملت ِمن
وس ،قال:
م
ج
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َُْ
قَ َالَ :فتَ َ
ج َ
او ُزوا عنه»(((.

احلادي عرش :كتابة احلقوق وادليون:

من األعمال اتلطوعية اليت أرشد اهلل تعاىل إيلها ،وفيها منفعة للمسلمني ،كتابة
ادليون واحلقوق ،ملن ُطل َ
ب إيله كتابتها ،ووجد غريه من الكتبة ،وهذا من اإلحسان
ِ

والرفق باملسلمني .قال اهلل تعاىل﴿ :
 ،]٢٨٢فقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة:

﴾ نيه من اهلل للاكتب عن اإلباء.

واختلف انلاس يف وجوب الكتابة ىلع الاكتب والشهادة ىلع الشاهد ،فقال الطربي

والربيع« :واجب ىلع الاكتب إذا أمر أن يكتب» .وقال احلسن« :ذلك واجب عليه يف
املوضع اذلي ال يُ ُ
قدر ىلع اكتب غريه ،فيرض صاحب ادلين إن امتنع ،فإن اكن كذلك
َ
فهو فريضة ،وإن ق ُد َر ىلع اكتب غريه فهو يف سعة إذا قام به غريه» .وقال السدي:
«واجب عليه يف حال فراغه»(((.

َ
يكتب للناس ،وال رضورة عليه يف ذلك،
فينبيغ ملن يعرف الكتابة إذا ُسئِل أن
ْ
َّ
((( َ َ َ
فع ْن أ ِب ذ ٍّر ،
أل يمتنع؛ ولتصدق ىلع غريه ممن ال حيسن الكتابة ويلكتب ،
َ َ َ َْ
َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ ٌ
َ َ ٌ
َ
ُ
َّ
َّ
قال :سألت انل ِب  :أي العم ِل أفضل؟ قال« :إِيمان بِاهلل و ِجهاد ِف س ِبي ِل ِه»،
َْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َََْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ُ ْ ُ َ َ ُّ ِّ َ
ت :ف ِإن ل ْم
اب أفضل؟ قال« :أغالها ثمنا وأنفسها ِعند أه ِلها» ،قل
قلت :فأي الرق ِ
َ
َ
َ
ََْْ َ َ ُ ُ َ ً ْ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ ْ َْ َْْ َ َ ََ ُ
انل َ
ع َّ
اس ِم َن
أفعل؟ ،قال« :ت ِعني صانِعا ،أو تصنع ألخرق» ،قال :ف ِإن لم أفعل؟ قال« :تد
َ َْ َ
َّ ِّ َ َّ
َ ٌ َ َّ ُ
الش ،ف ِإن َها َص َدقة ت َصدق بِ َها َع نف ِسك»(((.
ً
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :ابليوع ،باب :من أنظر مورسا ( )75/3برقم ( ،)2077ومسلم يف صحيحه ،يف
كتاب :املساقاة ،باب :فضل إنظار املعرس ( )1194/2برقم (.)1560
((( انظر :تفسري القرطيب (.)385 - 384/3
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)343/1
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب العتق ،باب :أي الرقاب أفضل ( )117/1برقم ( ،)2518ومسلم يف صحيحه ،يف
َ
َ
كتاب :اإليمان ،باب :بيان كون اإليمان باهلل تعاىل أفضل األعمال ( )89 - 88/1برقم (.)84
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اثلاين عرش :حتمل الشهادة وأداؤها:
﴿

من أعمال الرب واإلحسان حتمل الشهادة وأداؤها عند طلبها ،قال اهلل تعاىل:
﴾ [ابلقرة ،]٢٨٢ :عن احلسن قال« :مجعت هذه اآلية أمرين،

وهما :أال تأىب إذا دعيت إىل حتميل الشهادة ،وال إذا دعيت إىل أدائها» ،وقاهل ابن
ً
عباس  .وقال قتادة والربيع وابن عباس  أيضا« :أي :تلحملها ،وإثباتها يف
الكتاب» .وقال جماهد« :معىن اآلية :إذا دعيت إىل أداء شهادة ،وقد حصلت عندك»(((.
قال ابن عطية« :واآلية كما قال احلسن مجعت أمرين ىلع جهة انلدب ،فاملسلمون
مندوبون إىل معونة إخوانهم ،فإذا اكنت الفسحة لكرثة الشهود ،واألمن من تعطيل
احلق فاملدعو مندوب ،وهل أن يتخلف ألدىن عذر ،وإن ختلف لغري عذر فال إثم عليه،
وال ثواب هل ،وإذا اكنت الرضورة ،وخيف تعطل احلق أدىن خوف؛ قوي انلدب ،وقرب
من الوجوب ،وإذا علم أن احلق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة ،فواجب
عليه القيام بها ،ال سيما إن اكنت حمصلة ،واكن ادلاعء إىل أدائها ،فإن هذا الظرف
آكد ،ألنها قالدة يف العنق وأمانة تقتيض األداء»(((.
وقال ابن العريب« :الصحيح عندي أن املراد هاهنا حالة اتلحمل للشهادة؛ ألن

حالة األداء مبينة بقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،]٢٨٣ :وإذا اكنت

حالة اتلحمل فيه فرض ىلع الكفاية إذا قام به ابلعض سقط عن ابلعض؛ ألن إباية
انلاس لكهم عنها إضاعة للحقوق ،وإجابة مجيعهم إيلها تضييع لألشغال؛ فصارت
ً
كذلك فرضا ىلع الكفاية»(((.
وقال ابن كثري« :قيل :معناه :إذا دعوا للتحمل فعليهم اإلجابة ،وهو قول قتادة

والربيع بن أنس ،وهذا كقوهل﴿ :
((( انظر :تفسري القرطيب (.)398/3
((( تفسري ابن عطية (.)358/1
((( أحاكم القرآن البن العريب (.)256/1
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َّ َ
﴾ [ابلقرة ،]٢٨٢ :ومن هاهنا استفيد أن تَ ُّمل الشهادة فرض كفاية،

قيل :وهو مذهب اجلمهور ،املراد بقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة ]٢٨٢ :لألداء،

﴾ والشاهد حقيقة فيمن َّ
حتمل ،فإذا ديع ألدائها فعليه اإلجابة
حلقيقة قوهل﴿ :
َْ
إذا تعينت ،وإال فهو فرض كفاية ،واهلل أعلم .وقال جماهد وأبو ِملز ،وغري واحد« :إذا

دعيت لتشهد فأنت باخليار ،وإذا شهدت فدعيت فأجب»(((.

((( تفسري ابن كثري (.)343/1
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املبحث الرابع

نماذج من املتطوعني من خالل القرآن الكريم
ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم مجلة من اذلين قاموا بأعمال حسنة صاحلة،
ً
ً
تطوعوا بفعلها طلبا لألجر واثلواب من اهلل تعاىل ،فاكنت هذه انلماذج نرباسا ملن
أراد أن يقوم بأعمال تطوعية ،واكن يف مقدمة من ذكرهم اهلل تعاىل يف كتابه الكريم
أرشف خلقه أمجعني نبينا حممد  ،ومجلة من أويل العزم من الرسل ،وطائفة
من األنبياء ،ومن صاليح األمم السابقة ،ومن أصحاب انليب  و،
وهذه نماذج من أوئلك املتطوعني:

 .1ذكر يشء من األعمال اليت تطوع بها انليب حممد :

اكن انليب  القدوة واألسوة املطلقة للصحابة  وملن بعدهم يف

األعمال اتلطوعية ،فما من باب من أبواب اخلري واتلطوع اليت داع إيلها اهلل تعاىل يف
كتابه الكريم إال اكن للنيب  فيها سهم ،واكن أول ما قالت هل زوجه خدجية
َ ّ َْ ْ َ
َ ُْ َ
ش ،ف َواهلل ال ي ِزيك
أم املؤمنني  عندما جاءها بعد نزول الويح إيله« :كل ،أب ِ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ
ُ ْ
املع ُد َ
ُ
اهلل أَبَداً ،فَ َ
ل
ك
ن
إ
اهلل
و
وم،
كسب
وت
،
ك
ال
ل
م
ت
و
،
يث
د
ال
ق
د
ص
ت
و
،
م
ح
الر
ل
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ََْ
َّ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
ب ال َ ِّق»((( ،فهذه مجلة من األمور اليت اكن يفعلها
وتق ِري الضيف ،وت ِعني ع نوائِ ِ
ً
انليب  قبل نزول الويح عليه ،فما الشأن إذا بعد الويح؟ لقد اكن انليب
َْ
متعد ،ولك تلك األعمال إنما يه من فيض
 يتطوع بأعمال كثرية ،نف ُعها
ٍ
رمحته  بأمته ،وقد وصفه اهلل تعاىل يف كتابه الكريم بقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [اتلوبة ،]١٢٨ :فهذه اآلية الكريمة تدل ىلع أن هذا الرسول الكريم 
ُّ ْ
الرؤ َيا
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :اتلعبري ،باب اتلعبري وأول ما بدئ بِه رسول اهلل  من الويح

الصاحلة ( )67/8برقم ( ،)6982ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب :اإليمان ،باب :بدء الويح إىل رسول اهلل 

( )139/1برقم (.)160
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ْ
من أنفسنا ،وأنه متصف بصفات ُمش ِعرة بغاية الكمال ،وأنه متصف بغاية الشفقة
علينا ،والرمحة بنا ،ومن آثار رمحته  تعليمه نلا أنواع العلوم واملعارف
والكماالت(((.
وهذه بعض األمثلة بأعمال تطوع بها :
أ .رشاء انليب  ألرض املسجد انلبوي ووقفه هلا:
ً
أول ما قدم انليب  املدينة اشرتى أرضا بلناء مسجده ،واكنت حمله
ً
ِم ْر َبدا للتمر يملكه غالمان يتيمان يف ِحجر أسعد بن زرارة ،فداع الغالمني ،وساومهما
ً
َ ُ
بال ِمربد يلتخذه مسجدا ،فقاال :بل ن َهبُه لك يا رسول اهلل ،فأىب  أن يقبله
َ
َ ََ
َ َّ
منهما هبة بل ابتاعه منهما((( ،ع ْن أن ٍس  :أن انليب  أ َم َر بِ ِبنَا ِء
َ
ُ َ َ
انل َّجار ثَامنُ
انل َّجارَ ،ف َق َال« :يَا بَن َّ
ال ْ َم ْسج ِد ،فَأ ْر َس َل إ َل مأل ٍ ِم ْن بَن َّ
ون ِبَائِ ِطك ْم هذا»،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ
َ
َ ُ
ََ َ ٌََ َ َ َ
َ َُ ُ َ ُ
ك ْمُ ،قبُورُ
َ
هلل ،فقال أنس :فكن ِفي ِه ما أقول ل
قالوا :ال واهلل ال نطلب ثمنه إِال إِل ا ِ
ني َفنُب َش ْ
نيَ ،وفيه َخر ٌب َوفيه َنْ ٌل ،فَأَ َ
ب  ب ُقبُور ال ْ ُم ْشك َ
ال ْ ُم ْشك َ
َّ
َ
ُّ
ت،
انل
ر
م
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َّ ْ
َّ ْ َ ْ َ َ َْ
َ َ َُ
َ ُ ِّ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ ُّ
َ َ
اد َتيهْ
ْ
َ
ثم بِال ِر ِب فسويت ،وبِانلخ ِل فق ِطع ،فصفوا انلخل قِبلة المس ِج ِد ،وجعلوا ِعض ِ
ُ َُ ُ
ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ونَ ،و َّ
انل ُّ
ب َ م َع ُه ْم َوه َو يقول:
تز
ِ
الجارة ،وجعلوا ينقلون الصخر وهم ير ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
ْ
ْ
َْ
ي اآلخ َرةْ ،فَاغف ْر لألن ْ َص َ ُ َ
«الل ُه َّم ال َخ ْ َ
اج َرة»(((.
ِ ِ
ي إِال خ ُ ِ
ار والمه ِ
ِ
ُ ُ
تعاون انليب  يف بناء املسجد:
ب.
قام انليب  مع الصحابة  يف بناء مسجده  ،واكن
ً
حيثهم ىلع العمل فريجز تنشيطا هلم ىلع العمل ،حيث اكن يف أرض املسجد قبور
((( انظر :تفسري اآللويس (.)77/11
((( انظر :زاد املعاد (.)62/3
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :الصالة ،باب :هل تنبش قبور مرشيك اجلاهلية ويتخذ ماكنها مساجد؟
( )111/1برقم ( ،)428ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب :املساجد ومواضع الصالة ،باب :ابتناء مسجد انليب
 )373/1( برقم ( ،)524وهذا لفظ ابلخاري.
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للمرشكني وخرب وخنيل ،قَ َال أَنَس  :فَأَ َ
ب  ب ُقبُور ال ْ ُم ْشك َ
َّ
َ
ُّ
ني
انل
ر
م
ِِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ْ
َّ ْ َ ْ َ َ ْ
َ َ َُ
َُ َ ْ ُ
َ ُ ِّ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ ُّ
ْ
َ
ت ،ث َّم بِال َ ِر ِب فسويت ،وبِانلخ ِل فق ِطع ،فصفوا انلخل قِبلة المس ِج ِد ،وجعلوا
فن ِبش
ْ
َ
ُ
ُ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ
َ ََْ
خ َر َو ُه ْم يَ ْر ُ َ َ َّ
انل ُّ
ب َ م َع ُه ْم
الجارة ،وجعلوا ينقلون الص
ِعضادتي ِه ِ
ِ
تزون ،و ِ
َْ َ ْ ْ َْ َ َ ْ
َّ ُ َّ َ َ ْ َ َّ
ََُ َُ ُ
َ
ُ
ال َخ ْ ُ
َ ْ (((
اجرة» .
ص
ن
أل
ل
ر
ف
اغ
ف
،
ة
ر
اآلخ
ي
إ
ي
خ
ال
م
ه
«الل
:
ول
وهو يق
ِ
ِ
ِ
ِ
ار والمه ِ
ِ
واكن الصحابة  يعملون جبد ونشاط مع انليب  يف بناء املسجد،
حىت قال قائل من املسلمني يف ذلك:

(لـــن قعدنـــا وانلـــي يعمـــل

وقال يلع بن أيب طالب :

ذاك

ً
إذا للعمـــل

املضلـــل

ال يســـتوي مـــن يعمـــر املســـاجدا
ً
يـــدأب فيهـــا قائمـــا وقاعـــدا
ومــن يــرى عــن الــراب حائــدا)

(((

بل اكن منهم من يتحمل املشقة يف عمل الرب((( وانليب  خيفف عنهم،
يقول أبو سعيد اخلدري ُ :ك َّنا َنْم ُل َلنَ ًة َلنَ ًةَ ،و َع َّم ٌ
ار َلنَتَ ْي َلنَتَ ْي ،فَ َر ُ
آه َّ
انل ُّ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ْ ُ ُ ُّ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُْ
اغية ،يدعوهم
ار تقتله ال ِفئة ال ِ
 ،فينفض التاب عنه ،ويقول« :وي َح عم ٍ
َ ْ
ْ
َ َ َ ُ ُ َ َّ ٌ ُ ُ
َ َ
ال َ َّن ِة َو َي ْد ُعونَ ُه إ َل َّ
ت(((.
ف
ال
ن
م
اهلل
ب
وذ
ع
أ
ار
م
ع
:
ول
ق
ي
:
ال
ق
»،
ار
انل
ِإل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج .مشاركته  يف حفر اخلندق:
ً
اكن حفر اخلندق مقسوما ىلع انلاس ،فمن فرغ منهم اعون من لم يفرغ ،واكن

انليب  يعمل مع الصحابة  وحيثهم ىلع العمل ،فعن الرباء بن اعزب
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :الصالة ،باب :هل تنبش قبور مرشيك اجلاهلية ،ويتخذ ماكنها مساجد؟

( )111/1رقم ( ،)428ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب :املساجد ومواضع الصالة ،باب :ابتناء مسجد انليب 

( )373/1رقم ( ،)524وهذا لفظ ابلخاري.
((( انظر :فتح ابلاري (.)291/7
((( انظر :فتح ابلاري (.)645/1

((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،كتاب :الصالة ،باب :اتلعاون يف بناء املسجد ( )115/1رقم (.)447
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َ ََْ َ َُ ُ
َْ ُ َ ُْ ُ
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ
حَ
هلل َ ،رأيتُه ينقل ِم ْن
ا
ول
س
ر
ق
د
ن
خ
و
اب
ز
 قال :لما كن يوم األ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ِّ ْ ُّ
َْ َ َ ْ
َُ
ت ُز
اب الند ِق حت وارى عن التاب ِجلة بط ِن ِه ،وكن ك ِثري الشع ِر ،فس ِمعته ير ِ
تر ِ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ُّ َ َ ُ ُ
َ َ
اب يقول:
بِك ِلم ِ
ات اب ِن رواحة ،وهو ينقل ِمن الت ِ
َََْْ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ
ـــوال أنـــت مـــا اهتدينـــا
«اللهـــم ل
َ ً َ ََْ
َ َْ َ ْ َ
كــيــنــة علينا
ـــزلـــن س ـ ِ
فـــأن ِ
َُ َ ْ َ َ ْ َ ََْ
َّ
ــوا علينا
إِن األل قـــد بــغ

َ
َ َ ُ َّ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ
آخ ِرها(((.
قال :ثم يمد صوته بِ ِ

َ َ
َ َ َ َّ ْ َ
َوال تصدقنـــا وال
َْ
َ َ ْ
َ ِّ
ــت األقـــــدام إِن
َوثــب ِ
ْ َ ً
ْ َ ُ
َوإِن أ َرادوا فِــتــنــة

َ َّ ْ َ
صلينـــا
َ َ ْ َ
لقــيــنــا
ََ ْ َ
أبــيــنــا»

د .سيع انليب  لإلصالح بني انلاس:
طبق انليب  أمر اهلل تعاىل لعباده باإلصالح بني انلاس ىلع أكمل وجه

َّ
وأتمه ،ويف سائر أوجه اإلصالح ،إذ الصلح أقسام :صلح املسلم مع الاكفر ،والصلح
بني الزوجني ،والصلح بني الفئة ابلاغية والعادلة ،والصلح بني املتغاضبني ،والصلح يف
اجلراح اكلعفو ىلع مال ،والصلح لقطع اخلصومة إذا وقعت املزامحة ،إما يف األمالك،
أو يف املشرتاكت(((َّ ،
وبوب اإلمام ابلخاري ألبواب من الصلح عديدة ،وذلك يف كتاب
الصلح من صحيحه(((.
وهذه أمثلة من مواقفه  يف اإلصالح بني انلاس:
َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ
ْ َ َ َُ ْ
ْ
ْ
َ
اقتَتَلُوا َح َّت تَ َر َ
ام ْ
خ َ
ب
أ
ف
،
ة
ار
ج
ال
ب
ا
و
ع ْن َسه ِل ب ْ ِن َسع ٍد  :أن أهل قبا ٍء
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ُ
ْ
ُ ْ
َ َ ََ َ َْ
هلل  بِذلِك ،فقال« :اذهبُوا بِنَا نص ِل ُح بَينَ ُه ْم»(((.
رسول ا ِ
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب املغازي ،باب غزوة اخلندق ويه األحزاب ( )47/5برقم ( .)4106وانظر :تفسري
القرطيب (.)130/14
((( انظر :فتح ابلاري (.)351/5
((( انظر :صحيح ابلخاري (.)172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،166/3
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :الصلح ،باب :قول اإلمام ألصحابه :اذهبوا بنا نصلح ( )166/3رقم (.)2693
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ً
َ َّ َ َ ُ ُ ُ ِّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ْ َ ْ َْ
الث َ
ني َو ْسقا ل ِ َر ُج ٍل
هلل  :أن أباه توف ،وترك علي ِه ث ِ
وعن جابِ ِر ب ِن عب ِد ا ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ٌ َ ُ َ
ول اهلل  ليَ ْش َف َع َ ُ
ل
ِمن الهو ِد ،فاستنظره جابِر فأب أن ين ِظره ،فكم جابِر رس
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
َْ َ َ َ َ ُ ُ
ُ َ َ َ ََ
َ َّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ َ ْ
الي
ل فأب ،ف َدخل
إِل ِه ،فج
هلل َ وك َم الَهو ِدي ِلَأخذ ثم َر ن ِل ِه بِ ِ
اء رسول ا ِ
ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ
َُ
َ
َُ ُ
َ
َ
َ
َّ ْ
خل ف َم َش ف َ
يهاَّ ،
هلل  انل
الي ل»،
ثم قال ِلَابِ ٍر« :جد ل فأو ِف ل ِ
ِ
رسول ا ِ
ََْ َ ُ َ َ
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
ني َو ْسقا ً َوفَ َضلَ ْ
الث َ
ت َُ
ل َسبْ َع َة َع َ َ
ش
هلل  فأوفاه ث ِ
فجده بعد ما رجع رسول ا ِ
ُ ْ َ َّ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ َ َ
َْ ً َ َ َ َ ٌ َُ َ
ص ،فل َّما
الي كن فوجده يصل الع
وسقا ،فج
ب ُه بِ ِ
اء جابِر رسول ا ِ
هلل ِ لخ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ ََ َ ْ
ْ ْ َ َ
ْ َ َ َ َ ْ ََُ َ ْ َ َ
ك ْاب َن ال َ َّطاب» ،فَ َذ َه َ
خََ
ب ُه،
ب َجابِ ٌر إِل عمر فأ
ل
ذ
ب
خ
«أ
ال:
ق
انصف أخبه بِالفض ِل ،ف
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ارك َّن ف َ
ني َم َش ف َ
تح َ
َ َ َ َُ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ
يها َر ُسول اهلل  لُبَ َ
يها(((.
ِ
ِ
فقال ل عم ُر :لقد ع ِلم ِ
ِ
 ـه .نرصته  للمظلوم:

من العهود اليت اكنت يف اجلاهلية وأقرها اإلسالم حلف الفضول ،واكن قبل

املبعث بعرشين سنة يف شهر ذي القعدة ،واكن بعد حرب الفجار بأربعة أشهر((( ،واكن

ىلع نيف الظلم واجلور عن القاطنني بمكة ،وذلك حتقيق لعهد اهلل تعاىل إلبراهيم
ً
 أن جيعل مكة بدلا آمنا(((.
قال ابن هشام« :اجتمعت قبائل من قريش يف دار عبد اهلل بن جداعن  -لرشفه
ً
ونسبه  -فتعاقدوا وتعاهدوا ىلع أال جيدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غريهم إال قاموا

معه حىت ترد عليه مظلمته ،فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول»((( ،وهو اذلي
ْ ُ ْ َ َ ْ ً َ ُ ُّ َ َّ
َ َ
ََ ْ َ ْ ُ
ب أن
ار عبْ ِد اهلل ب ِن جدعن ِحلفا ما أ ِح
د
ف
ت
قال فيه الرسول
ِ
« :لقد ش ِهد َ ِ
ُ
َ
َ
انل َعمَ ،ولو أ ْد َع به ف اإل ْسالمِ أل َجبْ ُ
ل ب ِه ُحْ َر َّ
ت»((( ،وهذا احللف هو املراد يف حديث
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :يف االستقراض ،باب :إ َذا قَ َّ
ادليْن َت ْمرا ً بتَ ْمر أَ ْو َغ ْ
ازفَ ُه ف َّ
اص ،أَ ْو َج َ
ي ِه ()84/3
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
رقم (.)2396
((( انظر :ابلداية وانلهاية (.)271/2
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)169/8
((( سرية انليب  البن هشام (.)145/1
((( رواه ابليهيق يف السنن الكربى ،يف كتاب :قسم اليفء والغنيمة ،باب :إعطاء اليفء ىلع ادليوان ومن تقع به ابلداية
( )367/6برقم (.)13461
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َ َ َ َ َُ ُ
َ َ ُّ
َ َْ
ُجبَ ْ ْ ُ ْ
اإل ْسالمِ َوأي َما
ي ب ِن مط ِع ٍم  فقال :قال رسول اهلل « :ال ِحلف ِف ِ
ِ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
َّ
ْ
َّ
ُ
َ
ْ
ُ
ِحلْ ٍف كن ِف ال َ
اإلسالم إِال ِشدة»((( ،وإنما قال انليب  ذلك
ه
د
ز
ي
م
ل
ة
ي
ل
ه
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ألنه موافق للرشع إذ أمر باالنتصاف من الظالم ،وأما ما اكن من عهودهم الفاسدة
وعقودهم ابلاطلة ىلع الظلم والغارات فقد هدمه اإلسالم واحلمد هلل(((.

 .2إكرام إبراهيم  للضيف:

ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم إكرام إبراهيم  للضيف يف ثالث سور ،يه

سورة هود ،وسورة احلجر ،وسورة اذلاريات ،قال اهلل تعاىل يف سورة اذلاريات﴿ :
*

*

﴾ [اذلاريات.]٢٨ - ٢٤ :

*

*

بني اهلل تعاىل إكرام إبراهيم  لضيفه فقال هنا﴿ :

موضع آخر﴿ :

﴾ ،ويف

﴾ [هود ،]٦٩ :واحلنيذ :املشوي .فوصفه بالطيبني :طيب

السمن ،وطيب العمل باإلشواء ،وهو أطيب يف اتلناول؛ واكن الشواء أرسع طبخ أهل

ابلادية؛ فاكن إلبراهيم فيه ثالث خصال :الضيافة ،واملبادرة بها ،وأنها أجود ما عنده(((.
وميجء الفاء لعطف أفعال﴿ ،﴾ ﴿ :

﴾﴿ ،

األفعال وقعت يف رسعة ،واإلرساع بالقرى من تمام الكرم(((.
وقوهل﴿ :

﴾ لدلاللة ىلع أن هذه

﴾ تلطف يف العبارة ،وعرض حسن ،والعرض ىلع الضيف

عقب وضع الطعام بني يديه زيادة يف اإلكرام؛ وفيه إظهار احلرص ىلع ما ينفع الضيف،
ً
وإن اكن وضع الطعام بني يديه اكفيا يف تمكينه منه(((.
(((
(((
(((
(((
(((

رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب :فضائل الصحابة ،باب :مؤاخاة انليب  بني أصحابه )1961/2( 
رقم ( ،)2530وأبو داود يف سننه ،يف كتاب :الفرائض ،باب :يف احللف ( )338/3رقم (.)2925
انظر :تفسري القرطيب (.)33/6
انظر :أحاكم القرآن البن العريب ( ،)1063/3وتفسري ابن اعشور (.)359/29
انظر :تفسري ابن اعشور (.)359/29
انظر :تفسري ابن كثري ( ،)252/4وتفسري ابن اعشور (.)360/29
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واهلمزة يف ﴿ ﴾ للعرض واحلث ىلع األلك ىلع طريقة األدب؛ إن قاهل أول ما

وضعه ،ولإلنكار؛ إن قاهل حينما رأى إعراضهم(((.

وملا لم يأكلوا طعامه  -واحلال أنه ال يعرف حقيقتهم  -أخرب اهلل عنه بقوهل:
﴿

[احلجر.]٥٣ :

﴾

﴾ وملا رأت املالئكة منه ذلك ﴿

َّ ْ
وللضيافة آداب وأحاكم ليس هذا حمل ِذكرها وتفصيلها(((.

 .3تطوع يوسف  بأعمال جليلة ألهل السجن:
اكن يوسف  قد اشتهر يف السجن جبملة من األمور منها اجلود ،واألمانة،
وتعبري الرؤى للمسجونني ،واإلحسان إىل أهل السجن كعيادة مرضاهم ،والقيام حبقوقهم.
ولك هذه األعمال إنما يه من باب اتلطوع ،ويه أعمال جليلة قدمها ألهل السجن
ً
حىت استحق أن يصفوه بأنه من املحسنني ،قال اهلل تعاىل ذاكرا قول السجينني يلوسف
 عندما طلبا منه تأويل رؤياهما﴿ :

﴾ [يوسف.(((]٣٦ :

 .4موىس  يتطوع بالسيق المرأتني:
ذكر اهلل تعاىل ما قام به موىس  من عمل تطويع يف كتابه الكريم ،فقال
اهلل تعاىل﴿ :
﴾ [القصص.]٢4 - ٢٣ :

*

((( انظر :تفسري ابليضاوي (.)238/5
((( انظر :آداب الضيافة املستفادة من اآليات يف :آيات األحاكم البن العريب ( ،)1061/3وتفسري القرطيب ()64/9
( ،)46/17وتفسري ابلحر املحيط ( ،)197/8وتفسري ابن كثري ( ،)252/4وتفسري يف ظالل القرآن (،)3382/6
وتفسري أضواء ابليان (.)150/3
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)495/2
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﴿

فيف هذه اآليات الكريمة يبني اهلل تعاىل أن موىس  بعد فراره من فرعون
﴾ أي :بلغ ماء بالد مدين ،ويناسب الغريب إذا جاء ديار قوم

أن يقصد املاء؛ ألنه جمتمع انلاس ،فهنالك يتعرف ملن يصاحبه ،ويضيفه(((﴿ ،
﴾ مواشيهم ،واكنوا أهل ماشية كثرية ﴿

﴾ حابستني غنمهما عن حياض انلاس﴿ ،

ال تسقيان مع انلاس؟ ﴿

﴾ معزتتلني

﴾ فليس نلا قوة نقتدر

بها ،وال رجال يزامحون القوم ،إنما ننتظر فضول حياضهم ،ويف اآلية ديلل ىلع خبل
تلك األمة ،وعدم مروءتهم إذ لم يقوموا بالسيق للمرأتني((( مع ما وصفتا به أباهما

﴾ ويف هذا اعتذار ملوىس  عن مبارشتهما السيق بأنفسهما،
﴿
َّ
واستعطاف يف إاعنتهما ،وقد طابق جوابهما سؤاهل؛ فرق هلما  ورمحهما(((،
﴿

﴾ غري طالب منهما األجرة ،وال هل قصد غري وجه الل ّ تعاىل ،وال يدفعه

ذللك إال رأفة بهما ،وغوث هلما ،ورمحة عليهما ومنشأ الرتحم كونهما ىلع اذلود ،وكون
األمة من انلاس ىلع السيق ،فسارع إىل السيق هلما ،ومن قوة مروءته أن اقتحم ذلك
العمل الشاق ىلع ما هو عليه من اإلعياء عند الوصول من نصب السفر ،وكرثة اجلوع،
﴾ اتلويل :الرجوع ىلع

ومع ذلك أاغثهما وكفاهما أمر السيق(((﴿ ،
ً
طريقه ،وذلك يفيد أنه اكن جالسا من قبل يف ظل فرجع إيله ،واكن ذلك وقت شدة حر،
ً
وسط انلهار ،مسرتحيا يف ذلك الظالل بعد اتلعب(((.
وقد أعقب إيواءه إىل الظل بمناجاته ربه ﴿

﴾

ملا اسرتاح من مشقة سيق املاشية ،واالقتحام بها يف الراعء ،ووجد برد الظل؛ تذكر
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)98/20
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)395/3وتفسري السعدي (.)13/4
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط ( ،)147/7وتفسري السعدي (.)13/4

((( انظر :تفسري ابلحر املحيط ( ،)147/7وتفسري اآللويس ( ،)363/20وتفسري السعدي ( ،)13/4وتفسري ابن اعشور (.)101/20
((( انظر :تفسري السعدي ( ،)13/4وتفسري ابن اعشور (.)101/20
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ً
بهذه انلعمة نعما سابقة أسداها اهلل إيله من جناته من القتل ،وختليصه من تبعة قتل
القبطي ،وإيصاهل إىل أرض معمورة بأمة عظيمة ،بعد أن قطع فيايف ومفازات ،تذكر
مجيع ذلك وهو يف نعمة برد الظل والراحة من اتلعب ،فجاء جبملة جامعة للشكر
﴾ إين مفتقر للخري اذلي تسوقه

واثلناء وادلاعء ويه﴿ :
َّ
إيل وتيرسه يل ،وهذا سؤال منه حباهل ،والسؤال باحلال أبلغ من السؤال بلسان املقال،
ً
ً
فلم يزل يف هذه احلالة داعيا ربه متملقا.
ً
ً
واكن فعـل مـوىس معروفـا حمضـا ال يطلب عليه جـزاء؛ ألنه ال يعـرف املرأتني
وال بيتهما(((.

ً
 .5بناء اخلرض  اجلدار تطواع:

ً
ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم أن اخلرض  قد بىن جدارا يف قرية أهلها
ً
خبالء تطواع بال مقابل ،فقال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

[الكهف.]٧٧ :
فقوهل تعاىل﴿ :

﴾ أي موىس واخلرض ﴿ 

﴾ وإظهار لفظ ﴿ ﴾ دون اإلتيان بضمريهم بأن يقال:
ًّ
ً
ً
شحا وخبال،
استطعماهم ،لزيادة اتلرصيح ،تشنيعا بهم يف لؤمهم ،إذ أبوا أن يضيفوهما
وهذا اللؤم وابلخل لم يمنع اخلرض من اتلطوع بلناء اجلدار ،يقول تعاىل﴿ :
﴾.

ومعىن ﴿

﴾ أرشف ىلع السقوط ،وذلك بأن مال ،فعرب عن إرشافه

ىلع االنقضاض بإرادة االنقضاض﴿ ،

فهدمه ثم قعد يبنيه.

﴾ إقامة اجلدار :تسوية ميله ،واملعىن:

((( انظر :تفسري ابلغوي ( ،)530/3وزاد املسري ( ،)214/6وتفسري أيب السعود ( ،)119/5وتفسري السعدي (،)14 - 13/4
وتفسري ابن اعشور (.)104 ،102/20
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فضجر موىس  ملا رأى تكلف اخلرض ،وما ليس عليه صرب ﴿
﴾ أي :قد استطعمناهم فلم يطعمونا ،وضفناهم فلم يُ َض ّيفونا ،ثم
ً
قعدت تعمل من غري صنيعة ،ولو شئت لطلبت عليه أجرا ،وحنن حباجة إىل ما ننفقه
ً
ىلع أنفسنا ،إذ حنن جائعون ،ويف قرية أهلها خبالء ،ال يطعمون جائعا ،وال يستضيفون
ً
ً
ضيفا ،فال أقل من أن تصيب عليه أجرا نأكل منه.
ً
وهذا اللوم يتضمن سؤاال عن سبب ترك املشارطة ىلع إقامة اجلدار عند احلاجة
ً
ً
إىل األجر ،وليس هو لوما ىلع جمرد إقامته جمانا ،ألن ذلك من فعل اخلري وهو غري ملوم.
وفيه حتريض ىلع أخذ اجلعل يلتعيشا به ،أو تعريض بأن فعله ذلك فضول وتربع
ُ
ْ
بما لم يطلب إيله ،من غري ُجع ٍل يأخذه ،وال استحقاق ملن ف ِعل هل ،مع كمال االحتياج
حل ْرمان ،ومساس احلاجة ،واشتغاهل
إىل خالفه ،ملا يف ﴿ ﴾ من انليف ،كأنه ملا رأى ا ِ

بما ال يعنيه ،لم يتمالك نفسه ،فقال ذلك القول.

 .6مسارعة األنبياء  يف اخلريات:

مدح اهلل تعاىل يف كتابه الكريم أنبياءه  بصفات كثرية؛ ومن تلك الصفات

مسارعتهم يف أعمال الرب واإلحسان ،فقال اهلل تعاىل﴿ :
﴾ [األنبياء.]٩٠ :

فقوهل﴿ :

﴾ ينرصف إىل مجيع األنبياء  اذلين ذكرهم يف سورة

األنبياء ،وقيل :لزكريا وزوجه وحيىي(((.
ُّ ْ ُ
ّ
الس َعة :ضد ابلطء ،ويستعمل يف األجسام ،واألفعال،
﴾
وقوهل﴿ :
واملسارعة يف اليشء :املبادرة إيله برسعة ،لكن لفظة املسارعة إنما تستعمل يف اخلري(((،
ً
واملسارعة مستعارة لالستكثار من الفعل ،واملبادرة إيله ،تشبيها لالستكثار واالعتناء
((( انظر :تفسري ابلغوي ( ،)315/3وتفسري ابلحر املحيط ( ،)411 - 410/6وتفسري ابن كثري ( ،)203/3وتفسري اآللويس
(.)115/17
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص ،)407وتفسري اخلازن (.)59/2
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ً
بالسري الرسيع بللوغ املطلوب ،وكثريا ما يتعدى أرسع بـ ﴿ ﴾ اليت للظرفية؛ ملا فيه
من معىن اجلد والرغبة؛ فليست ﴿ ﴾ بمعىن إىل أو للتعليل ،ويف هذا إيذان بتشبيه
﴿

﴾ بطريق يسري فيه السائرون ،وهلؤالء مزية الرسعة يف قطعه(((.

﴾ للعموم ،فيتناول لك أعمال الرب واإلحسان مما هو واجب أو

وقوهل﴿ :

تطوع ،ومعناها يدل ىلع فعل ما ينبيغ فعله وترك ما ينبيغ تركه(((.
ُ
ُّ
واملعىن :إنهم اكنوا جيدون ويرغبون يف عمل الق ُربات وفعل الطااعت ،ويبادرون
إيلها ويفعلونها يف أوقاتها الفاضلة ،ويكملونها ىلع الوجه الالئق اذلي ينبيغ،
وينتهزون الفرصة فيها ،وذلك من شدة رغبتهم يف اخلري ،ومعرفتهم بفوائده ،وحسن
عوائده ،وهم كذلك غري متثاقلني وال كساىل(((.
وبهذا ثبت أن األنبياء  اكنوا فاعلني للك خري ،وتاركني للك منيه(((.
َ ْ
ومد ُح ابلاري
ويف هذا ديلل ىلع أن املبادرة إىل األعمال الصاحلة؛ هو األفضل،
أدل ديلل ىلع صفة الفضل يف املمدوح ىلع غريه ،واهلل أعلم(((.

 .7تطوع ذي القرنني ببناء الردم:
ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم قصة تطوع ذي القرنني ببناء الردم الفاصل بني
انلاس وبني يأجوج ومأجوج املفسدون يف األرض ،فقال تعاىل﴿ :
*

*

*

((( انظر :تفسري اآللويس ( ،)116/17وتفسري ابن اعشور (.)58/4
((( انظر :تفسري اخلازن (.)216/3
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)203/3وتفسري اآللويس ( ،)115/17وتفسري السعدي (.)269/3
((( انظر :تفسري اخلازن (.)216/3
((( انظر :أحاكم القرآن البن العريب (.)1318/3
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*

﴾ [الكهف.]٩٨ - ٩3 :

*

﴾ تعريف اجلنس ،أي
﴾ ،تعريف ﴿
فقوهل تعاىل﴿ :
َْ
بني سدين معينني ،معروفني ،معلومني يف ذلك الزمان ،بينهما ثغرة خيرج منها يأجوج

ومأجوج ىلع ابلالد املجاورة ،واملراد بالسدين هنا اجلبالن ،وبالسد املفرد اجلدار
الفاصل ،والقرينة يه اليت عينت املراد من هذا اللفظ املشرتك.

﴾ ،قرأ محزة
﴾ أي :من ورائهما﴿ ،
﴿
ْ
ُ
َ
ُ
والكسايئ( :يف ِقهون) بضم ايلاء وكرس القاف؛ من أفقه إذا أبان ،أي :ال يُف ِقهون
ً
غريهم كالما؛ وذلك الستعجام كالمهم وبعدهم عن انلاس ،وتوغلهم يف ابلداوة
ً
﴾ بفتح ايلاء والقاف؛ أي :ال يعلمون شيئا من قول
وابلالهة ،وقرأ ابلاقون ﴿
غريهم فلغتهم خمالفة للغات األمم املعروفة ،وال يفهمون ما يقصده من خياطبهم،

والقراءتان صحيحتان ،واملعنيان متالزمان(((.
وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ افتتاحهم الكالم بانلداء ،ديلل ىلع أنهم نادوه نداء

املستغيثني املضطرين ،ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنني ديلل ىلع أنه مشهور بمعىن ذلك

اللقب بني األمم املتامخة بلالده ،أي :قالت هل أمة من اإلنس صاحلة ،فعىل القراءة األوىل
َْ
أمكنهم أن يفهم مرادهم بعد ل ٍي ،وىلع القراءة اثلانية هم ال يدركون ما يُطلب منهم من
طاعة ونظام ،ومع ذلك يعربون عما يف نفوسهم من األغراض مثل إعراب األطفال(((.
فاشتكوا إيله رضر ﴿
َ
ْ
ْ
َ
ْ
﴾ أي:
يد الُد ِر ِّي ﴿ (((
كما ثبت يف الصحيحني من حديث أ ِب س ِع ٍ
ً
يعيثون يف األرض فسادا بالقتل وأخذ األموال وغري ذلك ،من إهالك احلرث والنسل.
﴾ ،وهما أمتان عظيمتان من بين آدم 

((( انظر :النرش يف القراءات العرش ( ،)315/2وتفسري القرطيب (.)55/11
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)34/16
﴾ ( )241/5رقم ( ،)4741ومسلم يف
((( رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :اتلفسري ،باب﴿ :
صحيحه ،يف كتاب :اإليمان ،باب :قوهل« :يقول اهلل آلدم :أخرج بعث انلار من لك ألف تسعمائة وتسعة وتسعني»
( )201/1رقم ( ،)222وهذا لفظ ابلخاري.
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واالستفهام يف قوهل﴿ :

﴾ مستعمل يف العرض ،ىلع جهة حسن

األدب ،واخلرج :املال اذلي يدفع للملك ،وهو بفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء يف قراءة

اجلمهور ،ويقال فيه :اخلراج ،بألف بعد الراء ،وكذلك قراءة محزة ،والكسايئ ،وخلف(((،
ً
ً
واخلرج أخص من اخلراج ،أي :جنعل لك أجرا عظيما من أموانلا ،فأرادوا أن جيمعوا هل من
ً
ً
بينهم ماال يعطونه إياه ،حىت جيعل بينهم وبني يأجوج ومأجوج حاجزا فال يصلون إيلهم.
ُ
﴾ إىل ذي القرنني
وإسناد اجلعل املذكور يف قوهل تعاىل﴿ :
ُ َ
الف َعلة للتنبيه ىلع أنه ُ
العمدة يف ذلك وهم بمزنلة اآلل ِة.
مع أنه فعل
وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ ديلل ىلع فعله ذلك بعفة وديانة وصالح

وقصد للخري ،فلم يكن ذا طمع ،وال رغبة يف ادلنيا ،بل اكن قصده اإلصالح؛ ذللك

أجاب طلبتهم ملا فيها من املصلحة ،ولم يأخذ منهم أجرة ،وشكر ربه ىلع تمكينه
واقتداره فقال هلم :ما بسطه اهلل تعاىل يل من القدرة وامللك خري من خرجكم
ً
﴾ يعين :عددا من الرجال وآالت ابلناء،
وأموالكم﴿ ،

فاخدموا بأنفسكم ميع ،فإن األموال عندي والرجال عندكم ،ورأى أن األموال ال
تغين دونهم فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما حيتاج إيله ،فيعود باألجر عليهم ،فاكن

اتلطوع خبدمة األبدان أوىل(((.
َ
وت َط َّوع ذو القرنني بإقامة السد ،ورأى أن أيرس طريقة إلقامته يه ردم املمر بني
ّ
احلاجزين الطبيعيني ،والردم :سد اثلّلمة باحلجر((( ،وهو يف اللغة أكرث وأبلغ من السد؛ ألن
َ
الردم ما جعل بعضه ىلع بعض ،يقال :ثوب ُم ْردم ،إذا اكن قد رقع رقعة فوق رقعة ،ويقال
ً َْ ً
للك ما اكن مسدودا ِخلقةُ :سد بالضم ،وما اكن من عمل انلاس :فهو َسد بالفتح ،وقد قيل:
ً
إنهما لغتان بمعىن واحد َسد ُ
وسد بالفتح والضم((( ،أي :أجعل مانعا من عبورهم عليكم.
(((
(((
(((
(((

انظر :النرش يف القراءات العرش (.)354/2
انظر :أحاكم القرآن البن العريب ( ،)1248/3وتفسري القرطيب (.)60/11
انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)350
قرأ محزة والكسايئ وخلف وحفص وابن كثري وأبو عمرو بفتح السني ،وقرأ ابلاقون بضمها .انظر :النرش يف القراءات
العرش ( ،)354/2وتفسري ابن أيب زمنني ( ،)81/3وتفسري القرطيب ( ،)59/11ومفردات ألفاظ القرآن (ص.)403
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﴾ أي :أعطوين ،أمرهم بنقل اآللة ،وهذا لكه إنما هو

وقوهل تعاىل﴿ :

استداعء العطية اليت بغري معىن اهلبة ،واستداعء للمناولة؛ ألنه قد ارتبط من قوهل ال
﴾ الزبر:
يأخذ منهم اخلرج ،فلم يبق إال استداعء املناولة وأعمال األبدان ﴿
ََ
مجع ُزبْ َرة ،ويه القطعة العظيمة من احلديد((( ،ويف الكالم حذف تقديره :فأتوه بقطع
احلديد وباحلطب ،فأمر ّ
برص بعضها فوق بعض ،فلم يزل جيعل احلديد ىلع احلطب،
واحلطب ىلع احلديد ﴿
وقوهل تعاىل﴿ :

﴾.

ً
﴾ أشعرت ﴿ ﴾ بيشء مغيا قبلها((( ،يعين :ابلناء؛ فحذف

﴾ هما جانبا اجلبل ،واملعىن :وضع بعضه ىلع بعض من
لقوة الكالم عليه﴿ ،
ً
ً
األساس حىت إذا حاذى به رؤوس اجلبلني طوال وعرضا  -واختلفوا يف مساحة عرض
﴾ ويف القصة :أنه جعل الفحم واحلطب يف خالل
الردم وطوهل ىلع أقوال ﴿ -
ً
﴾ أي :صار احلديد نارا،
زبر احلديد ،ثم قال :انفخوا ،يعين :يف انلار﴿ ،
﴿

﴾ اإلفراغ :الصب ،والقطر :هو انلحاس املذاب عند أكرث املفرسين،

فجعلت انلار تأكل احلطب ،ويصري انلحاس ماكن احلطب ،حىت لزم احلديد انلحاس،
فإذا اتلأم واشتد ولصق ابلعض بابلعض استأنف مرة أخرى ،إىل أن استوى العمل فصار
ً
ً
ً
جبال صدلا ،وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا يف تقوية احلديد فوجد أن إضافة نسبة
ُ
من انلحاس إيله تضاعف مقاومته وصالبته ،واكن هذا اذلي هدى اهلل إيله ذا القرنني،
ً
وسجله يف كتابه اخلادل ،سبقا للعلم البرشي احلديث بقرون ال يعلم عددها إال اهلل(((.
واخلطاب يف قوهل﴿ :

﴾ ،وقوهل﴿ :

﴾ خطاب للعملة ،وحذف متعلق

﴾ لظهوره من كون العمل من صنع احلديد ،واتلقدير :انفخوا يف الكريان
﴿
ً
ً
املصفوفة ىلع طول ما بني الصدفني وزبر احلديد ،فاستحكم السد استحاكما هائال
((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن (ص.)377
((( انظر :تفسري ابن اعشور (.)135/15
((( انظر :تفسري يف ظالل القرآن (.)2293/4
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وامتنع به َم ْن وراءه من انلاس ،من رضر يأجوج ومأجوج ،ويف هذا إشارة لوجوب
إتقان العمل اتلطويع(((.

 .8نماذج من تطوع الصحابة :

ً
ً
اختار اهلل تعاىل لصحبة نبيه حممد  قوما أفذاذا ،فما من آية يف كتاب

اهلل تعاىل تدعو إىل تطوع وبر وإحسان وخري إال اكنوا أوائل العاملني بها ،وهذه صور
وضيئة صادقة تربز أهم املالمح املمزية للصحابة  ،هذه املجموعة اليت تفردت
ً
بصفات ،وبلغت إىل آفاق ،لوال أنها وقعت بالفعل ،حلسبها انلاس أحالما طائرة ،ورؤى
ُ ً
ومثال عليا قد صاغها اخليال((( ،فمن تلك انلماذج ما ييل:
جمنحة،
ذكر غري واحد من املفرسين منهم ابن مسعود وابن عباس وعبد اهلل بن الزبري

وغريهم ،أن قول اهلل تعاىل﴿ :
*

*

*

*

﴾ [الليل ]٢١ - ١٧ :نزل يف أيب بكر الصديق

 ،حىت إن بعض املفرسين حىك اإلمجاع ىلع ذلك ،وال شك أنه  داخل
فيها ،وأوىل األمة بعمومها ،فإن لفظها لفظ العموم ،ولكنه مقدم األمة وسابقهم يف
ً
ً
ً ً
ً
مجيع هذه األوصاف وسائر األوصاف احلميدة ،فإنه اكن صديقا تقيا كريما جوادا بذاال
ألمواهل يف طاعة مواله ،ونرصة رسول اهلل  ،فكم من دراهم ودنانري بذهلا
ٌّ
ابتغاء وجه ربه الكريم ،ولم يكن ألحد من انلاس عنده منة حيتاج إىل أن يكافئه
َ َّ َ ُ َ
((( َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
«م ْن أَ ْن َف َق َز ْو َج ْ
ول اهلل  قَ َالَ :
ي ِف
س
ر
ن
أ

ة
بها  ،فعن أ ِب هرير
ِ
ِ
َ
ْ
َ
يَ ،ف َم ْن َك َن م ْن أ ْهل َّ
َسبيل اهلل نُود َي ِم ْن أَب ْ َواب ال َ َّن ِة :يَا َعبْ َد اهلل َه َذا َخ ْ ٌ
الصال ِة ُد ِ َ
ع
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َْ ََ ْ َ َ ْ َْ
ْ
م ْن بَاب َّ
الصالةَ ،و َم ْن ك َن م ْن أهل َ ُ َ ْ َ
الها ِد ،ومن كن ِمن أه ِل
ِ
ِ
ِ
اب ِ
ِ ِ
الها ِد د ِع ِمن ب ِ
ِ
((( انظر :تفسري ابن أيب زمنني ( ،)83 - 82/3وتفسري ابلغوي ( ،)217/3وتفسري القرطيب ( ،)63/11وتفسري ابلحر
املحيط ( ،)205 - 204/6وتفسري ابن كثري ( ،)405 - 404/3وتفسري أيب السعود ( ،)177 - 176/3وتفسري الشواكين
( ،)313 - 312/3وتفسري السعدي ( ،)155 - 153/3وتفسري ابن اعشور (.)34/16
((( انظر :تفسري يف ظالل القرآن (.)3526/6
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)556/4
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َّ َ َ َ َ
ََ ْ َ َ ْ َْ
َّ َ َ ُ
ِّ
ع م ْن بَ
ع ِم ْن بَاب َّ
َ
الصيَامِ ُد ِ َ
الص َدق ِة» ،فقال
اب
د
ة
ق
د
الص
ل
ه
ان ،ومن كن ِمن أ
الر َّي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ ُ ِّ َ َ ُ َ
َ ََ
َُ َ ْ
األب ْ َ
ع َم ْن ُد ِ َ
اب ِم ْن
و
ك
ل
ت
ن
م

ر
ك
ع
ا
م
،
هلل
ا
ول
س
ر
ا
ي
م
أ
و
ت
ن
أ
ب
أ
ب
:
ِ
ِ
ِ
ِ
َِِ
أبو ب ٍ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ ٌ ْ
َ ُ َ َ ُ
َْ
اب ك َها؟ قال« :ن َع ْم َوأ ْر ُجو أن تكون ِمن ُه ْم»(((.
ضور ٍة ،فهل يدع أحد ِمن تِلك األبو ِ
وعن جماهد يف قول اهلل ﴿ :

﴾ [آل عمران]٩٢ :

قال :كتب عمر بن اخلطاب  إىل أيب موىس األشعري  أن يبتاع هل جارية
يوم فتحت مدائن كرسى يف قتال سعد بن أيب وقاص  ،فداع بها عمر بن
اخلطاب  ،فقال :إن اهلل يقول﴿ :

عمر .(((

﴾ فأعتقها

*
وروى الضحاك :أن قول اهلل تعاىل﴿ :
((( َ َ َ
﴾ [الفجر ]٢٨ - ٢٧ :نزل يف عثمان بن عفان  حني وقف برئ رومة)  ،وقال
َ َ
َ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ
َّ
انل ُّ
حف َرها عث َمان َ ،(((وقال
ب « :من ي ِفر بِئ رومة فله النة» ،ف
ِ
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ُْ
ال َ َّن ُة» فَ َ
ج َّه َز ُه عث َمان .(((
« :من جهز جيش العس ِة فله
وقال ابن عباس  :أن قول اهلل تعاىل﴿ :

﴾

ً
ّ
[ابلقرة ]٢٧٤ :نزل يف يلع  ،اكنت عنده أربعة دراهم ،فتصدق بدرهم يلال ،وبدرهم
نهاراً ،وبدرهم رساً ،وبدرهم عالنية ،وقال ابن عباس  أيضاً :نزلت يف ّ
يلع
ً
ُّ َّ
الصفة يلال(((.
 ،بعث بوسق تمر إىل أهل
(((
(((
(((
(((
(((
(((

رواه ابلخاري يف صحيحه ،يف كتاب :الصوم ،باب :الريان للصائمني ( )227/2رقم ( ،)1897ومسلم يف صحيحه ،يف
ج َع َّ
كتاب :الزاكة ،بابَ :م ْن َ َ
الص َدقَ َة َوأَ ْع َم َال ال ْ ِّ
ب ( )711/1برقم (.)1027
ِ
انظر :تفسري ابن جرير (.)574/5
انظر :تفسري ابن كثري (.)545/4
َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ
ً
رواه ابلخاري يف صحيحه تعليقا ،يف كتاب :فضائل أصحاب انليب  ،باب :مناقِب عثمان ب ِن عفان أ ِب
َع ْمرو الْ ُق َر ِ ِّ
ش .)202/4( 
ٍ
َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ
ً
رواه ابلخاري يف صحيحه تعليقا ،يف كتاب :فضائل أصحاب انليب  ،باب :مناقِب عثمان ب ِن عفان أ ِب
َع ْمرو الْ ُق َر ِ ِّ
ش .)202/4( 
ٍ
انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)531/2

312

ووصف اهلل تعاىل األنصار  بصفات كثرية ،ومن تلك الصفات ما جاء

يف قول اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [احلرش ،]٩ :قال ابن العريب« :قال اخللق بأمجعهم :يريد بذلك

األنصار اذلين آووا رسول اهلل  حني طرد ،ونرصوه حني خذل ،فال مثل هلم
وال أجرهم»(((.
وثبت عن مجاعة من الصحابة  أنهم لقول اهلل تعاىل﴿ :
ّ
﴾ [آل عمران ]٩٢ :تصدقوا بأحب يشء
ّ
إيلهم ،منهم أبو طلحة تصدق ببرئ حاء ،وتصدق زيد بن حارثة بفرس هل اكن حيبها،
وأبو ذر بفحل خري إبله(((.
فهؤالء هم الصحابة الكرام واألئمة األعالم ،اذلين حازوا من السوابق والفضائل
واملناقب ما سبقوا به من بعدهم ،وأدركوا به من قبلهم ،فصاروا أعيان املؤمنني،
وسادات املسلمني ،وقادات املتقني  وأرضاهم(((.

((( آيات األحاكم البن العريب (.)1775/4
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط (.)831/2
((( انظر :تفسري القرطيب ( ،)23/18وتفسري ابلحر املحيط ( ،)345/8وتفسري ابن كثري ( ،)362 - 361/4وتفسري
السعدي ( ،)210/5وتفسري ابن اعشور (.)98 - 89/28
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املبحث اخلامس

ثمار العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم

ً
للعمل اتلطويع ثمار يانعة جينيها الفرد املسلم يف دنياه فضال عن أخراه ،ولعل
أبرز تلك اثلمار ما ييل:

 .1هداية اهلل تعاىل وإرشاده للمتطوعني:

إن من أراد اهلداية وسىع هلا سعيها وجاهد فيها ،فإن اهلل ال حيرمه منها ،بل يعينه

﴾

عليها ،قال اهلل تعاىل﴿ :

[العنكبوت ،]٦٩ :وذلك يلطمنئ لك من يتجه إىل هدى اهلل ،ويلعلم أن اهلل متويله ،وميرس
هل أسباب اهلداية.

وأطلق املجاهدة ولم يقيدها بمتعلق ،يلتناول املجاهدة يف انلفس ّ
األمارة بالسوء،

والشيطان ،وأعداء ادلين ،قال عبد اهلل بن عباس ﴿ :

طاعتنا ﴿

﴾ يف

﴾ سبل ثوابنا((( ،وهذا يتناول بعموم الطاعة مجيع األقوال ،وما ورد

من أقوال العلماء فاملقصود بها املثال.
﴿

واهلداية :اإلرشاد واتلوفيق باتليسري القليب ،واإلرشاد الرشيع ،فقوهل تعاىل:
َّ
﴾ :لزنيدنهم هداية إىل سبيل اخلري ،كقوهل﴿ :
﴾ [حممد ،]١٧ :وسبل اهلل :األعمال املوصلة إىل رضاه وثوابه؛ شبهت

بالطرق املوصلة إىل مزنل الكريم املكرم للضيف.
و(ال) يف ﴿

﴾ حيتمل أن تكون للعهد ،فاملراد باملحسنني اذلين

جاهدوا ،وإىل ذلك ذهب اجلمهور ،وحيتمل أن يكون للجنس ،فاملراد بهم مطلق جنس
ً
ً
َ
من أىت باألفعال احلسنة ،ويدخل أوئلك دخوال أويلا ،وعن ابن عباس  أنه ف َّس
﴿

﴾ باملوحدين ،وفيه تأييد ما لالحتمال اثلاين ،واهلل تعاىل أعلم(((.

((( انظر :تفسري ابلغوي ( ،)568/3وتفسري القرطيب ( ،)365 - 364/13وتفسري اخلازن (.)385/3
((( انظر :تفسري القرطيب ( ،)365 - 364/13وتفسري ابلحر املحيط ( ،)206 - 205/7وتفسري اآللويس ( ،)22/21وتفسري
يف ظالل القرآن ( ،)2752/5وتفسري ابن اعشور (.)37/21
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 .2اتلحيل بصفات عباد اهلل تعاىل من املرسلني واألنبياء عليهم الصالة والسالم
والصاحلني:
العمل اتلطويع من صفات أنبياء اهلل تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم ،وقد

﴾

أمرنا اهلل تعاىل باالقتداء بهم يف قوهل تعاىل﴿ :

[األنعام ،]٩0 :وهو كذلك من صفات عباد اهلل الصاحلني ،فمن قام بعمل تطويع فإنه

يكون قد اقتىف أثر عباد اهلل تعاىل من املرسلني واألنبياء عليهم الصالة والسالم،

والصاحلني من عباد اهلل تعاىل ،جعلنا اهلل تعاىل منهم بكرمه وجوده وإحسانه.

 .3إاعنة اهلل تعاىل لعبده املتطوع:

ً

إن من فضل اهلل تعاىل وكرمه كونه تعاىل معينا لعبده املتطوع ،فاجلزاء من جنس

العمل ،فاملسلم اذلي يكون يف عون أخيه يكون اهلل يف عونه ،قال تعاىل﴿ :
﴾ [الرمحن ،]٦٠ :ويف آداب املجالس يقول اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [املجادلة ]١١ :فيف هذه اآلية يؤدب

اهلل تعاىل ،ويأمر عباده املؤمنني أن حيسن بعضهم إىل بعض يف املجالس ،ويبني أن اجلزاء
َ َ َ َ
ُ
َ َ ُ َ
﴾(((  ،وع ْن أ ِب ه َريْ َرة  قال :قال َر ُسول
من جنس العمل فقال تعاىل﴿ :
ُ
ُ
ُ
ً
ً
ُّ ْ َ َّ
َ َ َّ
ْ
َ
ُ َُْ
اهلل عنه ك ْر َبة ِم ْن
ادلنيَا نف َس
«م ْن نف َس ع ْن ُمؤ ِم ٍن ك ْر َبة ِم ْن ك َر ِب
اهلل :
َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ ً
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
ُك َرب يَ ْومِ الْقيَ َ
َ
َ
ُ
ُّ َ
س َع معس ي َ ُ
ام ِة َ ،وم ْن ي َ
اآلخر ِة  ،ومن ست مس ِلما
س اهلل علي ِه ِف ادلنيا َو ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َْ َ
ْ
ْ
ُّ ْ
َْ َ َ َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ ََ
ُ
َ
َ
َ
(((
اآلخر ِة ،واهلل ِف عو ِن العب ِد ما كن العبد ِف عو ِن أ ِخي ِه» .
سته اهلل ِف ادلنيا و ِ

 .4البشارة من اهلل تعاىل بسعادة ادلنيا واآلخرة:

يبرش اهلل تعاىل عباده املحسنني ،وهم لك من يصدر منه اخلري مما يصح به إطالق

اسم املحسن عليه ،وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان؛ ألنه لم يقيده بيشء دون

يشء ،فيدخل فيه إحسان عبادة اهلل تعاىل ،واإلحسان لعباد اهلل تعاىل باملال ،وباجلاه،
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)347/4
((( رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب :اذلكر وادلاعء واتلوبة ،باب :فضل االجتماع ىلع تالوة القرآن وىلع اذلكر،
( )2074/3برقم (.)2699
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وبالشفااعت ،واإلحسان باألمر باملعروف ،وانليه عن املنكر ،وباللكمة الطيبة،

وبتعليم العلم انلافع ،وبقضاء حوائج انلاس من تفريج كرباتهم ،وإزالة شداتهم،
ً
وعيادة مرضاهم ،وتشييع جنائزهم ،وإرشاد ضاهلم ،وإاعنة من يعمل عمال ،والعمل ملن
ال حيسن العمل وحنو ذلك ،بأن هلم البشارة من اهلل بسعادة ادلنيا واآلخرة وسيحسن
اهلل إيلهم كما أحسنوا يف عبادته ولعباده فقال تعاىل﴿ :

﴾(((.

 .5آثار العمل اتلطويع يف الصحة انلفسية:

ً
ً
العمل اتلطويع عمل صالح يثاب عليه العامل ثوابا عظيما ،تظهر آثاره ىلع

املسلم يف سائر جوانب حياته ،ومن تلك اجلوانب انلاحية الصحية ،وال سيما انلفسية

منها ،فاإلسالم مجع بني إصالح انلفوس بالزتكية ،وبني إصالح نظام احلياة بالترشيع،
يف حني أن معظم األديان ال تتطرق إىل نظام احلياة بيشء ،وبعضها وإن تطرق إيله إال
ً
أنه لم يوفه حقه ،بل اكن معظم اهتمامها منرصفا إىل املواعظ والعبادات ،وقد جاء
اقرتان املصلحتني يف القرآن الكريم يف آيات كثرية منها قول اهلل تعاىل﴿ :
﴾ [انلحل .]٩٧ :والظاهر من قوهل تعاىل﴿ :

ذلك يف ادلنيا ،وهو قول اجلمهور ،ويدل عليه قوهل بعد ذلك﴿ :

ّ
﴾ أن

﴾

يعين يف اآلخرة ،واحلياة الطيبة تشمل مجيع وجوه الراحة من أي جهة اكنت ،كطمأنينة
القلب ،وسكون انلفس ،وعدم اتلفاتها ملا يشوش عليها ،وبالرزق احلالل الطيب،

وغري ذلك من وجوه الراحة انلفسية(((.

والعمل اتلطويع سبب من أسباب احلياة الطيبة فهو وسيلة لراحة انلفس،

والشعور باالعزتاز واثلقة بانلفس عند من يتطوع ،ويمكن استخدام العمل اتلطويع
ملعاجلة األفراد املصابني باالكتئاب ،والضيق انلفيس ،وامللل؛ ألن اتلطوع يف أعمال
((( انظر :تفسري ابلحر املحيط ( ،)451/6وتفسري الشواكين ( ،)455/3وتفسري السعدي (.)293/3
((( انظـر :تفسير ابلحر املحيط ( ،)678 - 677/5وتفسير ابن كثري ( ،)607/2وتفسير السـعدي ( ،)57/3وتفسير
ابن اعشـور (.)194/3
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خريية للمجتمع يساعد هؤالء املرىض يف جتاوز حمنتهم الشخصية ،والتسايم حنو خري

يمس حميط الشخص وعالقاته ،ليشعروا بأهميتهم ودورهم يف تقدم املجتمع اذلي
ً
يعيشون فيه ،مما يعطيهم األمل حبياة جديدة أسعد حاال(((.
والعمل اتلطويع وجه من وجوه الراحة انلفسية ،فهو يشبع بعض احلاجات انلفسية
ِّ
بما يناسبها ،وذلك لصدها عن اتلوجه ل ِ َما ال يناسبها ،وهذا هل تأثري عكيس يف اتلوازن
انلفيس ،ومن أهم تلك احلاجات ،إشباع اجلانب ادليين والرويح ،وإشباع احلاجة إىل

اإلجناز وانلجاح ،وإشباع احلاجة إىل االحرتام واتلقدير اذلايت ،وإشباع احلاجة إىل
االنتماء واحلب ،وإشباع احلاجة إىل املسؤويلة ،وتوجيه االنفعاالت وضبطها ،وتفريغ
َ
وش ْغل أوقات الفراغ ،والرضا والطمأنينة انلفسية ،وتوجيه العواطف َ
وضبْطها،
الطاقة،

وعالج األمراض انلفسية كعالج قسوة القلب ،فعن أيب ادلرداء  قال :سمعت
رسول اهلل  وأتاه رجل يشكو قسوة قلبه ،فقال هل رسول اهلل :

«أحتب أن يلني قلبك؟» ،قال :نعم ،قال« :فأدن ايلتيم إيلك ،وامسح برأسه ،وأطعمه من
طعامك ،فإن ذلك يلني قلبك ،وتقدر ىلع حاجتك»((( .كما يساهم العمل اتلطويع يف
تهذيب األخالق ،وذلك من خالل خمالطة انلاس ومعايشتهم إبان العمل اتلطويع(((.

 .6بالعمل اتلطويع يتحقق الرتابط واتلآلف واتلآيخ بني املسلمني:

أمر اهلل تعاىل عباده باتلعاون ىلع الرب واتلقوى ،فقال تعاىل﴿ :
ً
﴾ [املائدة ،]٢ :واملعىن :يلُ ِع ْن بعضكم بعضا ىلع الرب ،وهذا موافق ملا روي

عن انليب  ،فعن أنس بن مالك  قال :أىت انليب  رجل

يستحمله ،فلم جيد عنده ما يتحمله ،فدهل ىلع آخر فحمله ،فأىت انليب 

فأخربه ،فقال« :ادلال ىلع اخلري كفاعله»(((.
(((
(((
(((
(((

انظر :مقرتحات تلطوير العمل اتلطويع ،د .بالل عرايب ،جملة انلبأ ،العدد ( )63شعبان (1422ـه) ،موقع صيد الفوائد.
رواه عبد الرزاق يف مصنفه ( )97/11برقم ( ،)20029وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع ( )80/1برقم (.)80
انظر :العمل اتلطويع وأثره يف الصحة انلفسية ،جملة ابليان ،العدد ( )270صفر (1431ـه).
رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب :العلم عن رسول اهلل  ،باب :ما جاء ادلال ىلع اخلري كفاعله ( )41/5برقم
( ،)2670قال الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع ( )149/3برقم (.)3393
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وبالعمل اتلطويع يتجسد مبدأ اتلاكفل االجتمايع واملواساة واإليثار ،واإلحساس
باآلخرين ،فلك خصلة من خصال اخلري اليت أمر اهلل تعاىل بفعلها ،أو خصلة من
خصال الرش اليت أمر برتكها ،فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه ،وبمعاونة غريه  -من
إخوانه املؤمنني  -عليها ،بكل قول وفعل يبعث عليها ،وينشط هلا ،وبالعكس
كذلك ،وهذا فيه حتقيق للرتابط واتلآلف واتلآيخ بني املسلمني ،ويف قران اهلل تعاىل
بني الرب واتلقوى يف هذه اآلية ،إعالم بأن من مجع بني رضا اهلل تعاىل ورضا انلاس
فقد تمت سعادته ،وعمت نعمته؛ ألن يف اتلقوى رضا اهلل تعاىل ،ويف الرب رضا انلاس(((.

 .7بالعمل اتلطويع يتحقق اإليمان ويقوم املسلم بعدة عبادات:
العمل اتلطويع ديلل واضح ىلع صدق اإليمان ،إذ يقوم املسلم بذلك العمل وال
يرجو ثوابه إال من عند اهلل تعاىل ،وبالعمل اتلطويع يقوم املسلم بعدة عبادات عظىم،
منها الصرب ،ومنها إاعنة املحتاجني ،ومنها تذكر نعم اهلل تعاىل ،ومنها استثمار الوقت
يف املفيد وانلافع ،ومنها الشكر نلعم اهلل تعاىل من صحة ،واعفية ،وحواس سليمة،
﴾

وبدن معاىف ،وتعلم علم ،قال تعاىل﴿ :
[ابلقرة.(((]٢٨٢ :

 .8بالعمل اتلطويع يتحقق وعد اهلل تعاىل بنيل األجر العظيم:

ً
ً
وعد اهلل تعاىل من تطوع مبتغيا به وجه اهلل وطابلا رضاه ،باألجر العظيم ،والعطاء

الكثري اجلزيل الواسع ،قال تعاىل﴿ :

﴾ [النساء ،]١١٤ :ومباركة ذلك العمل ،وتنمية أجره ،قال تعاىل﴿ :

ً
واجلزاء املضاعف أضعافا كثرية قال تعاىل﴿ :
((( انظر :تفسري القرطيب ( ،)47 - 46/6وتفسري السعدي (.)492/1
((( انظر :تفسري السعدي (.)248/1
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﴾

[النساء]٤٠ :

﴾

اذلنوب وتكفري السيئات ﴿

[ابلقرة:

 ،]٢٤٥وبمغفرة

﴾ [اتلغابن.]١٧ :

 .9نيل حمبة اهلل تعاىل:
من ثمرات األعمال اتلطوعية نيل العبد ملحبة اهلل تعاىل ،ويه اغية وأمل لك
مؤمن باهلل تعاىل ،متبع لرسوهل  ،وحمبة اهلل تعاىل للعبد سبب لصالحه،
وفالحه ،وخرييته يف ادلنيا واآلخرة ،قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة]١٩٥ :؛ فيف هذه اآلية أمر من اهلل تعاىل باإلنفاق

ُ
يف سبيله يف سائر وجوه الق ُربات ،ووجوه الطااعت ،ثم عطف باألمر باإلحسان ،وهو
أىلع مقامات الطاعة ،واملعىن :أحسنوا أعمالكم ،وأخالقكم ،وتفضلوا ىلع الفقراء،
حيبكم اهلل تعاىل ،وهذا فيه إعالم بأن اهلل حيب من اكن اإلحسان صفة هل ،ومن أحبه
ً
اهلل هلذا الوصف فينبيغ أن يقوم وصف اإلحسان به دائما ،والالم لالستغراق العريف
واملراد املحسنون من املؤمنني(((.

 .10معية اهلل تعاىل اخلاصة للمحسنني:
بني اهلل تعاىل يف كتابه الكريم أنه تعاىل مع عباده املحسنني ،فقال اهلل تعاىل:
﴾ [انلحل ،]١٢٨ :واملحسنون هم اذلين

﴿

أحسنوا يف عبادة اهلل ،وأحسنوا إىل اخللق ببذل انلفع هلم من لك وجه ،والشفقة
عليهم ،واملعية هنا بانلرص ،واتلأييد ،واإلاعنة ،واتلوفيق ،والتسديد ،والفضل ،والرمحة،
والوالية ،وهذه معية خاصة فاهلل حيفظهم ويكلؤهم ،وينرصهم ،ويؤيدهم ،ويظفرهم
ىلع أعدائهم وخمالفيهم ،ومن اكن اهلل معه فال عليه ممن يكيدون وممن يمكرون.
((( انظر :تفسري ابلغوي ( ،)239/1وتفسري ابلحر املحيط ( ،)121 ،117/2وتفسري ابن كثري ( ،)236/1وتفسري ابن اعشور
(.)216/2
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وتكرير املوصول لإليذان بكفاية لك من الصلتني يف واليته سبحانه ،من
غري أن تكون إحداهما تتمة لألخرى ،وإيراد األوىل فعلية لدلاللة ىلع احلدوث ،كما
أن إيراد اثلانية اسمية إلفادة كون مضمونها شيمة راسخة هلم ،وتقديم اتلقوى ىلع
اإلحسان ملا أن اتلخلية مقدمة ىلع اتلحلية ،ويف هذا إشارة إىل اتلعظيم ألمر اهلل،
والشفقة ىلع خلق اهلل(((.

 .11دخول اجلنة:
وعد اهلل  أهل اإليمان املتطوعني بأعمال اإلحسان ،املسارعني فيها،
جبنة عرضها السموات واألرض ،فقال تعاىل﴿ :
*

﴾ [آل عمران.(((]١٣٤ - ١٣٣ :

 .12رؤية وجه اهلل الكريم يف اجلنة:
أخرب اهلل تعاىل أن ملن أحسن العمل يف ادلنيا باإليمان ،والعمل الصالح ،فأحسن
يف عبادة اخلالق ،بأن عبده ىلع وجه املراقبة ،وانلصيحة يف عبوديته ،وقام بما قدر
عليه منها ،وأحسن إىل عباد اهلل بما يقدر عليه من اإلحسان القويل والفعيل ،من
بذل اإلحسان املايل ،واإلحسان ابلدين ،واألمر باملعروف ،وانليه عن املنكر ،وتعليم
اجلاهلني ،ونصيحة املعرضني ،وغري ذلك من وجوه الرب واإلحسان ،بأن هل اجلزاء العظيم
اذلي يفوق لك جزاء ،فقال تعاىل﴿ :
﴿

﴾

﴾ ويه اجلنة الاكملة يف حسنها﴿ ،

[يونس:

 ،]٢٦فهؤالء اذلين أحسنوا هلم:

﴾ ويه انلظر إىل وجه اهلل الكريم،

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)615 - 614/2وتفسري اخلازن ( ،)108/3وتفسري ابليضاوي ( ،)428/3وتفسري اآللويس
( ،)665/14وتفسري السعدي ( ،)67/3وتفسري ابن اعشور (.)338/13
((( انظر :تفسري اآللويس ( ،)374 - 372 ،370/4وتفسري ابن اعشور (.)91 - 90 ،88/4
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َ ْ ُ َْ
ُ ََ َ َ َََ َ ُ ُ َ َ ْ ً
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َّ َ َ َ
َ َ
َُ ُ
قالِ « :إذا دخل أهل الَن ِة الَنة  -قال  -يقول اهلل تبارك وتعال :ت ِريدون شيئا
َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ِّ َ َ َّ َ َ
ار! قال:
أ ِزيدكم؟ فيقولون :ألم تبيض وج
وهنا ،ألم تد ِخلنا النة ،وتنجنا ِمن انل ِ
َ
َ
َ
ً
ََ ْ ُ
ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ ْ َ َّ َ
ِّ
ْ
َ
الجاب ،فما أعطوا شيئا أحب إِل ِهم ِمن انلظ ِر إِل رب ِهم  ،»وزاد يف
فيك ِشف ِ
َ
ُ َ َ َ
﴾((( ،رزقنا اهلل تعاىل ذلة انلظر
رواية ،ث َّم تال ه ِذ ِه اآليَة﴿ :
َ

َّ
انل ِّ
ب
وهذا هو تفسري انليب  للزيادة ،فعن صهي ٍ
ب  ع ِن ِ

إىل وجه الكريم(((.

((( رواه مسـلم يف صحيحـه ،يف كتـاب :اإليمـان ،بـاب :إثبـات رؤيـة املؤمنين ىف اآلخـرة ربهـم سـبحانه وتعـاىل
( )163/1رقـم (.)181
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)519/4
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اخلاتمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم ىلع من ال نيب بعده ،وبعد:
فإين يف نهاية هذا ابلحث اذلي أرجو من اهلل تعاىل أن يتقبله مين ،أذكر أهم
وأبرز ما توصلت إيله من نتائج وتوصيات:

ً
أوال :انلتائج:

ً
1 .1تنوعت أسايلب القرآن الكريم يف اتلعبري عن العمل اتلطويع ،واعتباره إحسانا،
ً
ً
ً
ً
وقرضا حسنا ،وصدقة ،وبرا ،وخريا ،وغري ذلك.
2 .2أظهرت ادلراسة ما جيب ىلع املتطوع من صفات ينبيغ قيامه بها.
مناح عديدة ومظاهر متجددة ،ذكر اهلل تعاىل
3 .3للعمل اتلطويع يف القرآن الكريم ٍ
أمثلة كثرية هلا يتقرب بها العبد لربه ،وحيسن بها إىل عباد اهلل تعاىل.
4 .4كرثت أمثلة املتطوعني يف القرآن الكريم؛ يلكونوا أسوة نلا ،ونماذج عملية
رائدة يف العمل اتلطويع.

ً
5 .5للعمل اتلطويع ثمار يانعة جينيها الفرد املسلم واملجتمع يف ادلنيا فضال عن اآلخرة.

ً
ثانيا :اتلوصيات:

1 .1كتابة رسالة علمية يف العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم؛ تربز عظمة
القرآن الكريم ،وصالحه للك زمان وماكن ،واهتمامه حباجات البرش وسده هلا.
2 .2رضورة غرس وتعزيز ثقافة العمل اتلطويع يف املجتمع ،عرب املناهج واملقررات
ادلراسية يف املدارس واملعاهد واجلامعات ،ووسائل اإلعالم واملواقع اإللكرتونية،
ً
واملؤسسات االجتماعية يلصبح اتلطوع اعدة ومنهجا تقبل عليه لك فئات
ً
املجتمع؛ وال سيما األجيال انلاشئة باعتباره مظهرا اللزتام الفرد بدينه وقيمه
ومسؤويلاته جتاه نفسه وجمتمعه.
322

َّ
وكرايس حبثية لدلراسات اتلطوعية ،وتنظيم انلدوات العلمية،
3 .3إنشاء مراكز
وادلورات اتلدريبية اليت تتناول قضايا جديدة يف العمل اتلطويع ،تتوافق مع
متطلبات اتلنمية بوجه اعم.
4 .4إعداد خطة علمية إلعداد ابلحوث العلمية يف ميادين العمل اتلطويع باتلعاون
مع اجلامعات ومراكز ابلحث العليم.
واحلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات ،وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد
وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
ً
أوال :القرآن الكريم.
ً
ثانيا :الكتب العلمية:
5 .5أحاكم القرآن :أليب بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب ،حتقيق :يلع حممد ابلجاوي،
طبعة دار املعرفة ،بريوت ،بدون رقم طبعة ،بدون تاريخ طبع.
6 .6إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،املعروف بتفسري أيب السعود :أليب السعود
حممد بن حممد بن مصطىف العمادي ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،بدون رقم طبعة ،بدون
تاريخ طبع.
7 .7أسباب الزنول :أليب احلسن يلع بن أمحد انليسابوري ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،طبعة
دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،السعودية ،مؤسسة علوم القرآن ،سوريا ،الطبعة اثلاثلة
(1407ـه).
8 .8األشباه وانلظائر :لعبد الرمحن بن أيب بكر السيويط ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت،
بدون رقم طبعة (1403ـه).
9 .9أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن :ملحمد األمني بن حممد املختار اجلكين
الشنقيطي ،طبعة اعلم الكتب ،بريوت ،بدون رقم طبعة (1384ـه).
1010إعراب القراءات الشواذ :أليب ابلقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي ،حتقيق :حممد السيد
أمحد عزوز ،طبعة اعلم الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل (1417ـه).
1111أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل ،املعروف بتفسري ابليضاوي :أليب سعيد عبد اهلل بن
حممد الشريازي ابليضاوي ،حتقيق :عبد القادر عرفان العشا حسونة ،طبعة دار الفكر،
بريوت ،الطبعة األوىل (1425ـه).
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1212ابلحر املحيط :ملحمد بن يوسف بن حيان األندليس ،حتقيق د .عبد الرزاق املهدي،
طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل (1423ـه).
1313ابلحر املحيط يف أصول الفقه :ملحمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركيش ،حتقيق د .حممد
حممد تامر ،طبعة دار الكتب العلمية ،بلنان (1421ـه).
1414ابلداية وانلهاية :إلسماعيل بن كثري القريش ،طبعة الكتب العلمية ،حتقيق :جمموعة من
األساتذة ،الطبعة اثلاثلة (1407ـه).
1515اتلحرير واتلنوير املعروف بتفسري ابن اعشور :ملحمد الطاهر بن اعشور ،طبعة مؤسسة
اتلاريخ ،بريوت ،الطبعة األوىل (1420ـه).
1616اتلطوع يف ادلفاع املدين واحلماية املدنية :ملساعد بن منشط اللحياين ،بدون مطبعة،
بدون بدل طبع ،الطبعة األوىل (1994م).
1717تفسري القرآن العزيز ،املعروف بتفسري ابن أيب زمنني :البن أيب زمنني حممد بن
عبد اهلل ،حتقيق :حسني بن عاكشة وحممد مصطىف الكزن ،مطبعة الفاروق احلديثة،
الطبعة األوىل (1423ـه).
1818تفسري القرآن العظيم ،املعروف بتفسري ابن كثري :إلسماعيل بن كثري القريش ،طبعة
دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة اثلانية (1407ـه).
1919تفسري القرآن العظيم ،املعروف بتفسري السمعاين :ملنصور بن حممد السمعاين ،حتقيق:
يارس إبراهيم وغنيم بن عباس غنيم ،طبعة دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األوىل (1418ـه).
ً
2020تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول اهلل  والصحابة واتلابعني املعروف
بتفسري ابن أيب حاتم :لعبد الرمحن بن حممد ابن أيب حاتم الرازي ،حتقيق :أسعد بن
حممد الطيب ،طبعة مكتبة نزار ابلاز ،السعودية ،الطبعة اثلانية (1424ـه).
2121تفسري عبد الرزاق :أليب بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين ،حتقيق د :حممود حممد
عبده ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل (1419ـه).
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2222اتلمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب،
حتقيق :مصطىف بن أمحد العلوى وحممد عبد الكبري ابلكرى ،طبعة مؤسسة قرطبة،
بدون بدل طبع ،بدون رقم طبعة ،بدون تاريخ طبع.
2323تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان :لعبد الرمحن بن نارص السعدي ،حتقيق:
حممد زهري انلجار ،طبعة اعلم الكتب ،بريوت ،الطبعة اثلانية (1414ـه).
2424جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ،املعروف بتفسري الطربي :لإلمام حممد بن جرير
الطربي ،حتقيق د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك باتلعاون مع مركز ابلحوث وادلراسات
العربية واإلسالمية بدار هجر ،طبعة دار هجر ،اجلزية ،الطبعة األوىل (1422ـه).
2525اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل  وسننه وأيامه ،املعروف
بصحيح ابلخاري :لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،أرشف عليه ورقمه وأعد
فهارسه د .بدر ادلين جتني أر ،طبعة دار سحنون ،تونس ،بدون رقم طبعة (1413ـه).
2626اجلامع ألحاكم القرآن :ملحمد بن أمحد القرطيب ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،طبعة دار
الكتاب العريب ،بدون بدل طبع ،الطبعة اخلامسة (1423ـه).
2727اجلامع لشعب اإليمان :أليب بكر أمحد بن احلسني بن يلع ابليهيق ،حتقيق د .عبد العيل
عبد احلميد حامد ،وخمتار أمحد انلدوي ،طبعة مكتبة الرشد ،الرياض ،باتلعاون مع
ادلار السلفية ببومباي اهلند ،الطبعة األوىل (1423ـه).
2828حجة القراءات :لعبد الرمحن بن حممد بن زجنلة أبو زرعة ،حتقيق :سعيد األفغاين ،طبعة
مؤسسة الرسالة ،الطبعة اثلانية ،بريوت ( 1402ـه1982 -م).
2929اخلدمات اتلطوعية يف الكتاب والسنة؛ مفهومها ،وأهميتها ،وجماالتها :لدلكتور حممد
سعيد بن حممد حسن خباري ،طبعة دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األوىل (1421ـه).
3030ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور :لعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيويط ،حتقيق
د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،طبعة مركز هجر للبحوث وادلراسات العربية
واإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل (1424ـه).
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3131روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :ملحمود أفندي اآللويس ابلغدادي،
حتقيق :حممد أمحد األمد وحممد عبد السالم الساليم ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة األوىل (1421ـه).
3232روضة انلاظر وجنة املناظر :البن قدامة املقديس أبو حممد عبد اهلل بن أمحد ،حتقيق
د .عبد العزيز عبد الرمحن السعيد ،طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرياض ،الطبعة
اثلانية (1399ـه).
3333زاد املسري يف علم اتلفسري :البن اجلوزي عبد الرمحن بن يلع ابلغدادي ،طبعة املكتب
اإلساليم ،دمشق ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة (1404ـه).
3434زاد املعاد يف هدي خري العباد :أليب عبد اهلل حممد ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط ،الطبعة اثلاثلة عرش ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت
(1406ـه).
3535سنن ابن ماجه :ملحمد بن يزيد بن ماجه القزويين ،وقف ىلع طبعه وحتقيق نصوصه
وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق،
طبعة دار سحنون ،بدون رقم طبعة ،تونس (1413ـه).
3636سنن أيب داود :لسليمان بن األشعث السجستاين ،أرشف عليه ورقمه وأعد فهارسه
د .بدر ادلين جتني أر ،طبعة دار سحنون ،بدون رقم طبعة ،تونس (1413ـه).
3737سنن الرتمذي :ملحمد بن عيىس بن سورة الرتمذي ،أرشف عليه ورقمه وأعد فهارسه
د .بدر ادلين جتني أر ،طبعة دار سحنون ،بدون رقم طبعة ،تونس (1413ـه).
3838السنن الكربى :أليب بكر أمحد بن احلسني بن يلع ابليهيق ،ويف ذيله اجلوهر انليق:
لعالء ادلين يلع بن عثمان املارديين الشهري بابن الرتكماين ،نرش جملس دائرة املعارف
انلظامية ،حيدر آباد ،الطبعة األوىل (1344ـه).
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3939سنن النسايئ :ألمحد بن شعيب النسايئ ،أرشف عليه ورقمه د .بدر ادلين جتني أر،
طبعة دار سحنون ،بدون رقم طبعة ،تونس (1413ـه).
4040سرية انليب  :أليب حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب املعافري ،حتقيق:
حممد ميح ادلين عبد احلميد ،طبعة دار الفكر ،بدون رقم طبعة ،بريوت (1401ـه).
4141رشح شافية ابن احلاجب :لريض ادلين حممد بن احلسن االسرتاباذي انلحوي ،حتقيق:
حممد نور احلسن وآخرين ،طبعة دار الكتب العلمية ،بدون رقم طبعة ،بريوت (1395ـه).
4242صحيح اجلامع الصغري وزياداته :ملحمد نارص ادلين األبلاين ،طبعة املكتب اإلساليم،
الطبعة األوىل ،بريوت (1388ـه).
4343صحيح مسلم :لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي ،وقف ىلع طبعه وحتقيق نصوصه
وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق،
طبعة دار سحنون ،بدون رقم طبعة ،تونس (1413ـه).
4444صحيح مسلم برشح انلووي :أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،طبعة دار
احلديث ،الطبعة األوىل ،القاهرة (1415ـه).
4545فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري :ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،طبعة دار الريان
للرتاث ،الطبعة األوىل ،القاهرة (1407ـه).
4646فتح القدير اجلامع بني فين الرواية وادلراية من علم اتلفسري املعروف بتفسري الشواكين:
حممد بن يلع الشواكين ،طبعة دار الفكر ،بدون رقم طبعة ،بريوت (1403ـه).
4747الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق :أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهايج
القرايف ،حتقيق :خليل املنصور ،طبعة دار الكتب العلمية ،بدون رقم طبعة ،بريوت
(1418ـه).
4848الفروق اللغوية :أليب هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران
العسكري ،حتقيق :حممد إبراهيم سليم ،طبعة دار العلم واثلقافة للنرش واتلوزيع ،بدون
رقم طبعة ،القاهرة ،مرص ،بدون تاريخ طبع.

328

4949يف ظالل القرآن :لسيد بن إبراهيم قطب ،طبعة دار العلم ،الطبعة اثلانية عرشة ،جدة
(1406ـه).
5050كتاب السبعة يف القراءات :أليب بكر أمحد بن موىس بن العباس بن جماهد اتلمييم
ابلغدادي ،حتقيق :د .شويق ضيف ،طبعة دار املعارف ،الطبعة اثلانية ،القاهرة (1400ـه).
5151الكشاف عن حقائق اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل :جلار اهلل حممود بن عمر
الزخمرشي اخلوارزيم ،حتقيق :اعدل أمحد عبد املوجود ،ويلع حممد معوض ،طبعة مكتبة
العبياكن ،الطبعة األوىل ،الرياض (1418ـه).
5252بلاب اتلأويل يف معاين اتلزنيل ،املعروف بتفسري اخلازن :لعيل بن حممد بن إبراهيم
ابلغدادي ،طبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،بريوت (1425ـه).
5353لسان العرب :البن منظور حممد بن مكرم ،طبعة دار صادر ،بدون رقم طبعة ،بريوت،
بدون تاريخ طبع.
5454املجموع رشح املهذب :أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،بدون مطبعة،
بدون رقم طبعة ،بدون بدل طبع ،بدون تاريخ طبع.
5555املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز :البن عطية أبو حممد عبد احلق بن اغلب
األندليس ،حتقيق :السيد عبد العال السيد إبراهيم ،طبعة مؤسسة دار العلوم ،الطبعة
األوىل ،ادلوحة (1411ـه).
5656املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل :البن بدران عبد القادر بن أمحد بن مصطىف
ابن عبد الرحيم ،حتقيق :حممد أمني ضناوي ،طبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
بريوت (1417ـه).
5757املسند :أليب يعىل أمحد بن يلع بن املثىن اتلمييم املوصيل ،حتقيق :حسني سليم أسد،
طبعة دار املأمون للرتاث ،الطبعة األوىل ،دمشق ،بريوت (1404ـه).
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5858املسند :لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،حتقيق :جمموعة من األساتذة بإرشاف الشيخ
شعيب األرنؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل ،بريوت (1419ـه).
5959املصنف :البن أيب شيبة أبو بكر عبد اهلل بن حممد العبيس الكويف ،حتقيق :حممد
عوامة ،بدون مطبعة ،بدون رقم طبعة ،بدون بدل طبع ،بدون تاريخ طبع.
6060املصنف :أليب بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم،
طبعة املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلانية ،بريوت (1403ـه).
6161معالم اتلزنيل املعروف ،بتفسري ابلغوي :للحسني بن مسعود ابلغوي ،حتقيق :عبد الرزاق
املهدي ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة اثلانية ،بريوت (1423ـه).
6262معاين القرآن :أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء ،حتقيق د .عبد الفتاح إسماعيل شليب،
طبعة مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ،الطبعة اثلاثلة ،القاهرة (1422ـه).
6363املعجم االشتقايق يف املؤصل أللفاظ القرآن الكريم مؤصل ببيان العالقات بني ألفاظ
القرآن الكريم بأصواتها وبني معانيها :لألستاذ ادلكتور حممد حسن حسن جبل ،طبعة
مكتبة اآلداب ،الطبعة األوىل ،القاهرة (2010م).
6464املعجم األوسط :أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل
ابن حممد ،وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيين ،طبعة دار احلرمني ،بدون رقم طبعة،
القاهرة (1415ـه).
6565املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم :ملحمد فؤاد عبد ابلايق ،بدون مطبعة ،بدون
رقم طبعة ،بدون بدل طبع ،بدون تاريخ طبع.
6666معجم مقاييس اللغة :أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون ،طبعة دار اجليل ،الطبعة األوىل ،بريوت (1411ـه).
6767معرفة الصحابة :أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين ،حتقيق :اعدل بن
يوسف العزازي ،طبعة دار الوطن ،الطبعة األوىل ،الرياض (1419ـه).
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6868املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين :البن قدامة املقديس أبو حممد عبد اهلل
ابن أمحد بن حممد ،بدون مطبعة ،بدون رقم طبعة ،بدون بدل طبع ،بدون تاريخ طبع.
6969مفاتيح الغيب ،املعروف بتفسري الرازي :ملحمد بن عمر اتلمييم الشافيع الرازي ،طبعة
دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،بريوت (1421ـه).
7070منهاج الطابلني وعمدة املفتني :أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،بدون
مطبعة ،بدون رقم طبعة ،بدون بدل طبع ،بدون تاريخ طبع.
7171موسوعة أطراف احلديث انلبوي :ملحمد السعيد بن بسيوين ،طبعة اعلم الرتاث ،الطبعة
األوىل ،بريوت (1410ـه).
7272املوسوعة الفقهية الكويتية :صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،
طبعة مطابع دار الصفوة ،الطبعة األوىل ،مرص ،بدون سنة طبع.
7373املوطأ :لإلمام مالك بن أنس ،وقف ىلع طبعه وحتقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد
كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،طبعة دار سحنون ،بدون رقم
طبعة ،تونس (1413ـه).
7474النرش يف القراءات العرش :البن اجلزري حممد بن حممد ادلمشيق ،أرشف ىلع تصحيحه:
يلع حممد الضباع ،طبعة دار الكتب العلمية ،بدون رقم طبعة ،بريوت ،بدون سنة طبع.

ً
ثاثلا :الرسائل العلمية:
•

•العمل اتلطويع يف السنة انلبوية ،دراسة موضوعية :رسالة ماجستري ،من إعداد
ابلاحثة :رندة حممد زينو ،قسم احلديث الرشيف وعلومه ،لكية أصول ادلين،
اجلامعة اإلسالمية بغزة ( 1428ـه2007 -م).

ً
رابعا :املجالت:

1 .1جملة ابليان :نرشة شهرية ،العدد ( )270صفر (1431ـه) ،حبث بعنوان« :العمل اتلطويع
وأثره يف الصحة انلفسية» ،الاكتب :سالم بن أمحد ابلطايط.
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2 .2جملة املجتمع الكويتية :نرشة شهرية ،العدد ( ،)1474حبث بعنوان« :مفهوم ثقافة
اتلطوع وإشاكيلته».
3 .3جملة انلبأ :نرشة شهرية ،العدد ( )63شعبان (1422ـه) ،حبث بعنوان« :مقرتحات تلطوير
العمل اتلطويع» ،الاكتب :د .بالل عرايب ،أستاذ علم االجتماع ،جامعة دمشق.

ً
خامسا :املواقع اإللكرتونية:
•

•صيد الفوائد.

332

فهرس املوضواعت
املوضوع

الصفحة

ملخص ابلحث ............................................................................................................................

249

املقدمة

..........................................................................................................................................

أسباب اختيار املوضوع .............................................................................................................

أهداف ابلحث .............................................................................................................................
ادلراسات السابقة ........................................................................................................................

الفرق بني هذه ادلراسة وادلراسات السابقة .........................................................................

خطة ابلحث

................................................................................................................................

250
251
251
251
252
252

................................................................................................................................

253

تمهيد :مفهوم العمل اتلطويع ..................................................................................................

254

منهج ابلحث

العمل يف اللغة ........................................................................................................................

254

اتلطوع يف اللغة ......................................................................................................................

254

العمل اتلطويع اصطالحا ......................................................................................................

255

املبحث األول :أسلوب القرآن الكريم يف احلث ىلع العمل اتلطويع ................................

257

ً

ً

 .1اعتبار العمل اتلطويع إحسانا ...................................................................................

ً

ً

257

 .2اعتبار العمل اتلطويع قرضا حسنا ................................................................................

258

 .3اعتبار العمل اتلطويع صدقة .........................................................................................

259

 .4اعتبار العمل اتلطويع برا ................................................................................................

260

 .5اعتبار العمل اتلطويع خريا ................................................................................................

263

 .6إعطاء الغارم يف إصالح ذات ابلني من الزاكة ..................................................................

265

 .7اتلحذير من اتلثبيط عن فعل اتلطوع ................................................................................

267

 .8اتلحذير من االتصاف بصفات املكذبني بيوم ادلين ....................................................

269

..................................

272

أوال :إخالص العامل يف عمله ..............................................................................................

272

ثانيا :اتباع انليب  يف اتلطوع باخلري .........................................................................

273

ثاثلا :إتقان العمل ....................................................................................................................

273

ً

ً

املبحث اثلاين :صفات العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم
ً

ً

ً

333

املوضوع
ً

الصفحة

رابعا :معرفة حكم العمل اتلطويع .................................................................................

274

خامسا وسادسا :القوة واألمانة ............................................................................................

274

سابعا وثامنا :احلفظ والعلم ..................................................................................................

275

تاسعا :االتصاف بالصالح يف اتلعامل ................................................................................

276

املبحث اثلالث :أمثلة ىلع العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم ...............................

277

ً

ً

ً

ً

ً

األول :عمارة املساجد ...........................................................................................................

277

اثلاين :إطعام الطعام ..............................................................................................................

280

اثلالث والرابع واخلامس :األمر بالصدقة ،واألمر باملعروف ،واإلصالح بني انلاس .........

282

السادس :اإلنفاق يف وجوه الرب واإلحسان ..........................................................................

286

السابع :الشفاعة لآلخرين يف أمور اخلري ............................................................................

289

اثلامن :العفو عن من قتل خطا ............................................................................................

290

اتلاسع والعارش :إنظار املعرس ،والوضع عنه ..........................................................................

291

احلادي عرش :كتابة احلقوق وادليون ................................................................................

294

اثلاين عرش :حتمل الشهادة وأداؤها ..........................................................................................

295

.....................................

297

 .1ذكر يشء من األعمال اليت تطوع بها انليب حممد ........................................... 

297

أ .رشاء انليب  ألرض املسجد انلبوي ووقفه هلا ...........................................

298

ب .تعاون انليب  يف بناء املسجد ...................................................................

298

ج .مشاركته  يف حفر اخلندق .......................................................................

299

لإلصالح بني انلاس ............................................................

300

أمثلة من مواقفه  يف اإلصالح بني انلاس .....................................................

300

للمظلوم .......................................................................................

301

للضيف ....................................................................................

302

 .3تطوع يوسف  بأعمال جليلة ألهل السجن ........................................................

303

 .4موىس  يتطوع بالسيق المرأتني ............................................................................

303

 .5بناء اخلرض  للجدار تطواع .....................................................................................

305

 .6مسارعة األنبياء  يف اخلريات ...............................................................................

306

ً

املبحث الرابع :نماذج من املتطوعني من خالل القرآن الكريم

د .سيع انليب
ـه .نرصته





 .2إكرام إبراهيم



ً

334

املوضوع

الصفحة

 .7تطوع ذي القرنني ببناء الردم .......................................................................................

307

 .8نماذج من تطوع الصحابة ................................................................................... 

311

املبحث اخلامس :ثمار العمل اتلطويع من خالل القرآن الكريم ...................................

314

 .1هداية اهلل تعاىل وإرشاده للمتطوعني ..............................................................................

314

 .2اتلحيل بصفات عباد اهلل تعاىل من املرسلني واألنبياء عليهم الصالة والسالم والصاحلني ...

315

 .3إاعنة اهلل تعاىل لعبده املتطوع ........................................................................................

315

 .4البشارة من اهلل تعاىل بسعادة ادلنيا واآلخرة ......................................................................

315

 .5آثار العمل اتلطويع يف الصحة انلفسية ...........................................................................

316

 .6بالعمل اتلطويع يتحقق الرتابط واتلآلف واتلآيخ بني املسلمني ..................................

317

 .7بالعمل اتلطويع يتحقق اإليمان ويقوم املسلم بعدة عبادات ......................................

318

 .8بالعمل اتلطويع يتحقق وعد اهلل تعاىل بنيل األجر العظيم ...........................................

318

 .9نيل حمبة اهلل تعاىل ............................................................................................................

319

 .10معية اهلل تعاىل اخلاصة للمحسنني .................................................................................

319

 .11دخول اجلنة ......................................................................................................................

320

 .12رؤية وجه اهلل الكريم يف اجلنة .........................................................................................

320

..........................................................................................................................................

322

فهرص املصادر واملراجع .............................................................................................................

324

اخلاتمة

335

