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امللخص:
يعــى هــذا البحــث بدراســة مفهــوم املتــاع يف القــرآن الكــرمي دراســة موضوعيــة ،ويهــدف إىل
بيــان معــى املتــاع يف اللغــة واالصطــاح ،ومعرفــة عــدد مـرات ورود املتــاع واشــتقاقاته يف القــرآن
الكــرمي ،واأللفــاظ املرادفــة لــه ،وإيضــاح الفــرق بــن املتــاع والتمتــع واالســتمتاع ،وبيــان أوصــاف
املتــاع ال ـواردة يف القــرآن الكــرمي ،وحصــر أن ـواع املتــاع يف القــرآن الكــرمي ،وقــد ســلكت يف هــذا
البحــث املنهــج االســتقرائي واالســتنباطي ،وخلصــت إىل عــدة نتائــج مــن أمههــا :إن املتــاع يف
اللغــة يطلــق علــى االنتفــاع ابلشــيء اجليــد مــدة طويلــة ،وإن املعــى االصطالحــي للمتــاع مل
خيــرج عــن املعــى اللغــوي ،ووردت مــادة املتــاع واشــتقاقاهتا يف القــرآن الكــرمي يف ( )69تســع
وســتني موضع ـاً ،وإ ّن أصــل املتــاع والتمتــع واالســتمتاع يرجــع إىل شــيء واحــد وهــو االنتفــاع
والتلــذذ علــى اختــاف درجاهتمــا ،ومــن األلفــاظ املرادفــة للمتــاع( :األاثثِّ ،
الر ْحــل،
الريــشَّ ،
األثقــال ،عــرض احليــاة الدنيــا ،ال ـزاد ،الوعــاء ،عقــار البيــت) ،واملتــاع يف القــرآن الكــرمي علــى
أربعــة أوصــاف( :املتــاع احلســن ،واملتــاع القليــل ،واملتــاع املؤقــت ،ومتــاع الغــرور) ،وورد يف القــرآن
الكــرمي مجلــة مــن أنـواع املتــاع وهــي( :متــاع احليــاة الدنيــا ،متــاع الطعــام ،متــاع اإلنســان واحليـوان،
متــاع النــكاح ،متــاع املطلقــات ،متــاع املتــوىف عنهــا زوجهــا ،متــاع البيــوت ،متــاع الكافريــن ،متــاع
ال ـ ُـمقوين) ،وأمــا التوصيــات فمــن أبرزهــا :دعــوة الباحثــن بتوجيــه دراســاهتم وأحباثهــم للكشــف
عــن األلفــاظ واملصطلحــات القرآنيــة ،ودراســتها دراســة موضوعيــة ،وتوحيــد اجلهــود يف األقســام
والكليــات اجلامعيــة لرصــد ومجــع املوضوعــات القرآنيــة الــي مل يســبق دراســتها ،ومــن املوضوعــات
الــي ميكــن حبثهــا «االح ـرازات ال ـواردة يف القــرآن الكــرمي ،دراســة موضوعيــة» ،و«اجلوانــب
النفســية يف اآلايت القرآنيــة».
الكلمات املفتاحية :املتاع -الغرور -الدنيا -املقوين.
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The concept of the word “Mata’a” In The Holy
Quran an objective study
Dr. Ahmed bin Marji Saleh Al-Faleh

Abstract:
This study is concerned with the meaning of the word
“Mata’a” (enjoyment) in the Holy Quran as an objective
study. It aims to explain the meaning of the word in the
language and the terminology. It also includes knowledge
of the number of times the word and its derivatives were
mentioned in the Holy Quran. Besides, the inventory of types
of it in the Quran. Also to clarify the difference between the
word “Mata’a” and its derivatives and its descriptions, types
and inventory contained in the Quran. In this research, I follow
the method of inductive and deductive, and concluded to
several results, the most important: that the meaning of the
word in language is the use of the goods for a long time,
and the meaning of terminology does not deviate from the
linguistic meaning. The word “Mata’a and its derivatives are
mentioned in the Holy Quran sixty-nine times, and the origin
of the word “Mata’a and its derivatives are due to one thing,
the use and enjoyment in different degrees. The synonyms
of the word “Mata’a” (Furniture, feathers, nomads’ goods,
weights, the state life, the supply, the container, the house
property). It is mentioned in the Holy Quran on four
م2019 هـ | سبتمبر1441  | محرم٧٨ | مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

14

 أحمد بن مرجي صالح الفالح.د

مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية

descriptions: (good, little, temporary and rawness). In the
Holy Quran, there are a number of types of “Mata’a”, such
as: (the life of the world, the enjoyment of man and thecattle,
the enjoyment of marriage, food, the disbelievers, the
divorcees, the women who has husbands and the belongings
of passengers. Among the most important recommendations
are the following: Invite researchers to direct their studies
and research touncover Quranic terms and terminology,
study them objectively, and unite efforts in the departments
and colleges to monitor and collect Qur’anic topics that
have not been studied. The topics that can be discussed are
“Observations in the Holy Qur’an, as an objective study” and
“Psychological Aspects in the Quranic Verses”.
Keywords:
Mat’a (Enjoyment), rawness, life and passengers.
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املقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني نبينــا حممــد
وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،أمــا بعــد:
فــا خيفــى علــى أحــد منّــا العنايــة الفائقــة الــي حظــي هبــا القــرآن الكــرمي يف املاضــي
واحلاضــر ،والــي جتلّــت بكثــرة الدراســات والبحــوث يف ســوره وموضوعاتــه ومفرداتــه؛ وذلــك مــن
خــال أحــد أهــم أل ـوان التفســر أال وهــو التفســر املوضوعــي.
إ ّن التفســر املوضوعــي علــم قــدمي حديــث ،يكشــف أس ـرار القــرآن وغاايتــه ،ويـُـرز
مكنوانتــه وإعجــاز آايتــه ،ويقــف مــع مقاصــده وهداايتــه ،وهــو الســبيل األوىف إلجنــاز أحبــاث
قرآنيــة متخصصــة تتســم ابلنظــرة الكليــة للفــظ القــرآين؛ تتجلــى مــن خاللــه جوانــب جديــدة
مــن وجــوه اإلعجــاز ،وحقائــق قرآنيــة ومعــارف ومســتجدات فريــدة .يقــول األســتاذ الدكتــور
ســليمان الدقــور(((« :التفســر املوضوعــي يعطــي الداللــة الواســعة الواضحــة لألمــر اإلهلــي بتدبــر
كالمــه الكــرمي ،وهــو يعطــي صــورة متكاملــة مرتابطــة عــن نتائــج هــذا التدبــر»((( .ويقــول األســتاذ
(((
ـن ،يرّكــز فيــه
الدكتــور حممــد قجــوي « :إن الباحــث وهــو يــويل كامــل اهتمامــه ملوضــوع معـ ّ
جهــده وتفكــره ،ويفــرده بتأليــف خــاص ،يلـ ّـم شــعثه ويســتقصي أطرافــه ،يعطــي هلــذا املوضــوع
مــن الدراســة والعمــق مــا جيعلــه مرشــحاً للنضــج ،وإضافــة اجلديــد يف اببــه أكثــر مــن غــره ،وال
يتيســر مثــل هــذا العمــل العلمــي املتخصــص اجلــاد يف حقــل الدراســات التفسـرية إال مــن خــال
منهــج التفســر املوضوعــي»(((.
وانطالقـاً ممــا ســبق ،ولكثــرة تكـرار لفــظ املتــاع يف القــرآن الكــرمي ،وحرصـاً علــى املشــاركة
يف هــذا العِلــم املبــارك ،وخدمــة لكتــاب هللا  bجيــيء عن ـوان هــذا البحــث( :مفهــوم املتــاع يف
القــرآن الكــرمي دراســة موضوعيــة) ،ســائالً هللا العــون والســداد.
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حدود البحث:
اآلايت الـواردة يف كتــاب هللا  bواملشــتملة علــى مــادة (املتــاع) واشــتقاقاهتا ،مضافـاً إليهــا
مــا ورد يف بعــض األحاديــث النبويــة والــي تدعــم املعــى وتؤيــده.
أسباب اختيار املوضوع:
 -١أمهية العناية ابلتفسري املوضوعي.
 -٢ورود مــادة املتــاع يف عــدد كبــر مــن الســور واآلايت القرآنيــة ،وحاجتهــا ملزيــد مــن الدراســة
والبيــان ،ســيما مــع تنــوع معانيهــا واشــتقاقاهتا.
 -٣اكتساب املهارة يف النظرة الشمولية عند حتليل املفردة القرآنية.
 -٣جدة املوضوع وطرافته ،فلم أقف على حبث مستقل فيه بعد البحث والسؤال.
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق ما أييت:
 -١بيان املراد ابملتاع يف اللغة واالصطالح.
 -٢معرفة عدد مرات ورود لفظة املتاع واشتقاقاهتا يف القرآن الكرمي.
 -٣إيضاح األلفاظ املرادفة للمتاع.
 -٤بيان أوصاف املتاع يف القرآن الكرمي.
 -٥ذكر أنواع املتاع يف القرآن الكرمي
الدراسات السابقة:
تبــن يل مــن خــال مراجعــة مراكــز البحــث واملكتبــات املتاحــة وموســوعة التفســر
املوضوعــي الــي أعدهــا مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة(((؛ عــدم وجــود دراســة مســتقلة تعــى
ابملتــاع يف القــرآن الكــرمي ،وقــد وقفــت علــى عــدد مــن الدراســات واألحبــاث الــي رمبــا تناولــت
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شــيئاً ممــا يتعلــق هبــذا البحــث ،وهــي علــى النحــو اآليت:
 املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي ،حملمــد ف ـؤاد عبدالباقــي ،مكتبــة دار الكتــباملصريــة ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل1364 ،هــ.
 املعجــم املفهــرس ملعــاين القــرآين العظيــم ،إعــداد :حممــد بســام الزيــن ،وإش ـراف :حممــدعــدانن ســامل ،دار الفكــر املعاصــر ،بــروت ،الطبعــة األوىل1416 ،هــ.
 اآللــة واألداة يف التعبــر القــرآين ،لشــذى معيــوف يونــس الشــماغ ،دار الكتــب العلميــة،بريوت.
 متتــع املكــي ،دراســة فقهيــة مقارنــة ،للدكتــور أمحــد بــن إبراهيــم احلبيــب ،جملــة جامعــة أمالقــرى لعلــوم الشـريعة والدراســات اإلســامية ،العــدد (1430 ،)47هــ.
 متــاع اجلبــال ..إعجــاز علمــي ،لألســتاذ الدكتــور أمحــد حممــد مليجــي ،حبــث علمــيمنشــور ،اهليئــة العامليــة لإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة2013 ،م ،املكتبــة الرقميــة ،دار
املنظومــة.
 أســلوب القصــر ب ـ «إمنــا» واالســتثناء بعــد النفــي يف اآلايت القرآنيــة الــي وصفــتاحليــاة الدنيــا ومتاعهــا :دراســة حتليليــة بيانيــة ،للدكتــور جهــاد حممــد النصـرات ،جملــة دراســات
علــوم الش ـريعة والقانــون ،عمــادة البحــث العلمــي ابجلامعــة األردنيــة ،اجمللــد ( ،)41العــدد
(2014 ،)1م.
 متعة الطالق بني الفقه وقوانني األحوال الشخصية :عرض ونقد ،للدكتور عبداحلميدكــردي بــي فضــل ،جملــة اجلامعــة العربيــة األمريكيــة ،عمــادة البحــث العلمــي ،اجمللــد ( ،)2العــدد
(.2016 ،)1
 الدراســات يف التفســر املوضوعــي ،والــي أفــاد منهــا الباحــث يف املنهجيــة ،وهــي كثــرةيصعــب حصرهــا هنــا.
وهــذه الدراســات الســابقة خمتلفــة متامـاً عــن هــذا البحــث املقصــود إجنــازه ،فتلــك اشــتملت
علــى إشــارات لطيفــة ،ومل تســتوعب املوضــوع كدراســة تفسـرية موضوعيــة.
18
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منهج وإجراءات البحث:
البحث يتطلب اتباع املناهج اآلتية:
 -١املنهــج االســتقرائي وذلــك جبمــع اآلايت الــي حــوت مــادة (املتــاع) ومشــتقاهتا يف
القــرآن الكــرمي ،ومجــع أق ـوال املفس ـرين فيهــا.
 -٢واملنهــج التحليلــي يف دراســة مــادة (املتــاع) ،مــن خــال تقســيم اآلايت وتوزيعهــا،
والنظــر يف معانيهــا ،للوصــول إىل النتائــج امل ـرادة مــن هــذا البحــث.
أما من حيث اإلجراءات العملية فكما أييت:
 ذكــر النصــوص القرآنيــة الــي يُســتدل هبــا كمــا هــي يف مصحــف املدينــة املنــورة ،وعزوهــاإىل موضعهــا بذكــر اســم الســورة ورقــم اآليــة.
 تقــدمي الصحيحــن يف التخريــج ملكانتهمــا ،وترتيــب البقيــة حســب اتريــخ وفــاة املؤلــفإن وجــدت.
 إذا كان احلديــث يف الصحيحــن أو يف أحدمهــا فيكــون االقتصــار عليهمــا يف التخريــجدون غريمهــا.
 عــزو األق ـوال إىل قائليهــا ،واملعلومــات املنقولــة نص ـاً ،أو بتصــرف إىل مراجعهــا يفاحلاشــية ،فــإن كان املنقــول نص ـاً وضعتــه بــن عالمــي التنصيــص هكــذا « ،»..ويقابلــه يف
اهلامــش املصــدر أو املرجــع ،وإن كان النقــل بتصــرف مــي مل أضعــه بــن عالمــي التنصيــص.
 مل أترجــم لألعــام ال ـواردة أمساؤهــم يف البحــث؛ لكوهنــم مــن املشــاهري لــدى أهــلالتخصــص ،وخشــية اإلطالــة.
 أكتفــي يف احلاشــية بــ( :عنـوان الكتــاب ،واســم املؤلــف (املشــتهر بــه) -إن مل يذكــر يفاملــن ،-واجلزء/الصفحــة)؛ حســب املنهــج العلمــي املعمــول بــه ف ــي توثيــق الدراســات الشــرعية.
 أستخدم عبارة (انظر) يف احلاشية عندما أنقل من مصدر ال أذكر اسم مؤلفه يف املنت.مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م
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خطة البحث:
جعلت الكتابة يف هذا البحث يف :مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وفهارس.
املقدمــة :اشــتملت علــى :أمهيــة املوضــوع ،وحــدوده ،وأهدافــه ،وأســباب اختيــاره ،والدراســات
الســابقة ،ومنهجــه وإجراءاتــه ،وخطــة البحــث.
املبحث األول :تعريف املتاع واشتقاقاته واأللفاظ املرادفة له ،وفيه مطالب:
املطلب األول :تعريف املتاع يف اللغة.
املطلب الثاين :تعريف املتاع يف االصطالح.
املطلب الثالث :اشتقاقات املتاع يف القرآن الكرمي.
املطلب الرابع :الفرق بني املتاع واالستمتاع والتمتع.
املطلب اخلامس :األلفاظ املرادفة للمتاع.
املبحث الثاين :أوصاف املتاع كما جاءت يف القرآن الكرمي ،وفيه مطالب:
املطلب األول :املتاع احلسن.
املطلب الثاين :املتاع القليل.
املطلب الثالث :املتاع املؤقت.
املطلب الرابع :متاع الغرور.
املبحث الثالث :أنواع املتاع كما يصورها القرآن الكرمي ،وفيه مطالب:
املطلب األول :متاع احلياة الدنيا.
املطلب الثاين :متاع الطعام.
املطلب الثالث :متاع اإلنسان واحليوان.
املطلب الرابع :متاع النكاح.
املطلب اخلامس :متاع املطلقات.
20
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املطلب السادس :متاع املتوىف عنها زوجها.
املطلب السابع :متاع البيوت.
املطلب الثامن :متاع الكافرين.
املطلب التاسع :متاع املقوين.
اخلامتة :واشتملت على :أهم النتائج والتوصيات.
ثبت املراجع
وأسأل هللا اإلخالص يف القول والعمل ،والسداد واإلعانة والتوفيق.
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املبحث األول :تعريف املتاع واشتقاقاته واأللفاظ املرادفة له
املطلب األول :تعريف املتاع يف اللغة
ومتَــع((( ،وأييت يف اللغــة
ومتعــة واجلمــع أمتعــة ُ
(متَـ َـع) ويقــال ماتــع ُ
أصــل املتــاع مــن اجلــذر َ
علــى عــدة معــان:
«فأمــا املتــاع يف األصــل فــكل شــيء يُنتفــع بــه
 -١اإلبقــاء ،قــال األزهــري (ت370هــ)ّ :
ويتبلــغ بــه ويتــزود ،والفنــاء أييت عليــه يف الدنيــا ،ومتّــع هللا فــاانً و ْأمتـََعــه إذا أبقــاه وأنْ َسـأَه إىل أن
ينتهــي شــبابه»(((.
ـدل علــى
 -٢املنفعــة ،قــال ابــن فــارس (ت390هــ)« :امليــم والتــاء والعــن أصــل صحيــح يـ ّ
منفعــة وامتــداد مــدة يف خــر ،منــه اســتمعت ابلشــيء ،واملتعــة واملتــاع املنفعــة ،ومتّعــت املطلقــة
ابلشــيء ألهنــا تنتفــع بــه ،ويقــالْ :أمتعــت مبــايل مبعــى متتّعــت»(((.
 -٣الطويــل املرتفــع ،قــال الزخمشــري (ت538هــ)« :جبــل ماتــع :طويــل مرتفــع ،وخنلــة
ماتعــة ،ومــن اجملــاز :متــع النهــار متوع ـاً :ارتفــع غايــة االرتفــاع وهــو مــا قبــل الــزوال»(((.
 -٤املبالغــة يف اجلــودة ،قــال ابــن منظــور (711هــ)« :واملاتــع مــن كل شــيء البالــغ
يف اجلــودة الغايــة يف اببــه ،وأنشــدُ :خــذه فقــد أ ُْعطيتَــه جيّــداً ......قــد أُحكمــت صنعتُــه
ماتِع ـاً»(.((1
 -٥شــديد احلُمــرة ،قــال ابــن منظــور« :متــع النبيــذ يَْتـ ُـع ُمتُوعـاً اشــت ّدت ُحْرتــه ،ونبيــذ ماتــع
أي شديد احلُ ْمرة»(.((1
ويتبني مما مضى أن املتاع يف اللغة هو االنتفاع ابلشــيء اجليد مدة طويلة ،يقول الراغب
األصفهاين (ت502هـ)« :واملتاع انتفاع ممتد الوقت»(.((1
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املطلب الثاين :تعريف املتاع يف االصطالح
تعــددت تعاريــف العلمــاء وتنوعــت يف مفهــوم املتــاع االصطالحــي ،لكـ ّـن غالــب مــا ذكــروه
مل خيــرج عــن املعــى اللغــوي ،قــال اخلليــل بــن أمحــد (ت170هــ)« :واملتــاع :مــا يَســتمتع بــه
اإلنســان يف حوائجــه مــن أمتعــة البيــت وحنــوه مــن كل شــيء»( ،((1وقــال الراغــب األصفهــاين:
«فــكل مــا يُنتفــع بــه علــى وجــه مــا فهــو متــاع ومتعــة»( ،((1وقــال الفــروزآابدي (ت817هــ):
ِ
ـت بــه مــن احلوائــج»( ،((1وقــال املنــاوي
الســلعة ،واألداة ،ومــا َتتـّْعـ َ
«واملتــاع :املنفعــة ،و ّ
(ت1030هــ)« :وأصلــه مــا يتبلــغ بــه مــن الـزاد ومنــه متعــة الطــاق ونــكاح املتعــة»( ،((1وقــال
ـوي (ت1093هــ)« :املتــاع كل مــا حصــل بــه التمتــع واالنتفــاع علــى وجــه مــا فهــو متــاع،
الكفـ ّ
ويف العــرف يقــع علــى مــا يلبســه النــاس ويبســطه ،والثيــاب ،والقميــص ،والبســط ،والســتور،
والف ـراش ،واملرافــق مجــع مرفقــة كل ذلــك يدخــل حتــت املتــاع ،ومتعــة الطــاق واحلــج والنــكاح
كلهــا مــن ذلــك»( ،((1وقيــل أيضـاً« :إن املتــاع مــا تَســتطيبه النّفــوس يف هــذه احليــاة وأييت عليــه
الفنــاء كاملــال والنســاء والولــد ،وأكثــر مــا يُســتعمل يف املشــتهيات الباطلــة»(.((1
إذن ومــن خــال هــذا العــرض للمفهــوم اللغــوي واالصطالحــي للمتــاع ،يتبــن القــدر
املشــرك بينهمــا ،وهــو أ ّن املتــاع كل مــا يُســتمتع ويُنتفــع بــه بوجــه مــن الوجــوه ،سـواءٌ كان شــيئاً
يوضــح هــذا الحقـاً
مــادايً أو عينيـاً ،وإن كان الغالــب إطالقــه علــى األشــياء العينيــة ،وســيأيت مــا ّ
املفسـرين فيهــا.
عنــد احلديــث عــن اآلايت الــي اشــتملت علــى مــادة املتــاع وأقـوال ّ

املطلب الثالث :اشتقاقات املتاع يف القرآن الكرمي

وردت مــادة املتــاع واشــتقاقاهتا يف القــرآن الكــرمي يف ( )69تســع وســتني موضع ـاً(،((1
وســأذكر يف اجلــدول اآليت نــص اآليــة الــي اشــتملت علــى مــادة املتــاع أو إحــدى اشــتقاقاهتا؛
مبينـاً اســم الســورة ،ورقــم اآليــة ،ونــوع الســورة مــن حيــث م ّكيتهــا ومدنيّتهــا ،مرتبــة حســب مــا
وردت يف املصحــف الش ـريف.
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الرقم

اآلية

رقمها
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ض ُمستَـ َقٌّر وَمتَاعٌ إِ َ ٰل ِح ٍ
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﴿ولَ ُك ْم ف ْال َْر ِ ْ َ
َ
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ِ ِ
َضطَُّره إِ َ ٰل َع َذ ِ
اب النَّا ِر﴾
﴿فَأ َُمتّعُهُ قَل ًيل ُثَّ أ ْ ُ
ِ ِ
الَ ِّج﴾
َّع ِبلْعُ ْمَرِة إِ َل ْ
﴿فَإ َذا أَمنتُ ْم فَ َمن َتَـت َ

﴿ومتِّعوه َّن علَى الْم ِ
وس ِع قَ َد ُرهُ َو َعلَى الْ ُم ْقِ ِت قَ َد ُرهُ﴾
ََ ُ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
﴿وَمتّعُ ُ
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َ
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م
اعا ِبلْ َم ْع ُروف﴾
ََ ً
ِ ِ ِ
ِ
الَْول َغْي َـر إِ ْخَر ٍاج﴾
اعا إِ َل ْ
﴿وصيَّةً ّل َْزَواج ِهم َّمتَ ً
َ
ات متاع ِبلْمعر ِ
ِ َّ ِ
وف ۖ َحقًّا َعلَى
َ
﴿ول ْل ُمطَل َق َ َ ٌ ِ َ ْ ُ
ني﴾
الْ ُمتَّق َ
ِ
الَيَ ِاة ُّ
ندهُ ُح ْس ُن
ك َمتَاعُ ْ
الدنْـيَا ۖ َو َّ
اللُ ِع َ
﴿ َٰذل َ
الْم ِ
آب﴾
َ
ِ
ِ
َّ
الَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا إل َمتَاعُ الْغُُرور﴾
﴿وَما ْ
َ
﴿متَاعٌ قَلِيل ُثَّ مأْواهم جهنَّم ۚ وبِْئ ِ
اد﴾
س الْم َه ُ
َ
ٌ َ َ ُْ ََ ُ َ َ
ِِ
يضةً﴾
ورُه َّن فَ ِر َ
استَ ْمتـَْعتُم بِه منـْ ُه َّن فَآتُ ُ
﴿فَ َما ْ
وه َّن أ ُ
ُج َ
الدنْـيا قَلِ
يل َو ْال ِخَرةُ َخْي ٌـر لِّ َم ِن اتَّـ َق ٰى َوَل
﴿قُ ْل َمتَاعُ ُّ َ
ٌ
ِ
تُظْلَ ُمو َن فَت ًيل﴾
َّ ِ
َسلِ َحتِ ُك ْم
ين َك َف ُروا لَ ِْو ِتَـ ْغ ُفلُو َن َع ْن أ ْ
َ
﴿وَّد الذ َ
َوأ َْمت َعت ُك ْم﴾

السورة

مكية/
مدنية

126
196
236

البقرة

مدنية

240
241
14
185

آل عمران

مدنية

197
24
77

النساء

مدنية

102
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مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية

الرقم

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

اآلية
ِ
اعا لَّ ُك ْم
صْي ُد الْبَ ْح ِر َوطَ َع ُامهُ َمتَ ً
﴿أُح َّل لَ ُك ْم َ
ِ
لسيَّ َارِة﴾
َول َّ
ضنَا بِبـَْع ٍ
َجلَنَا الَّ ِذي
استَ ْمتَ َع بَ ْـع ُ
﴿ربَّـنَا ْ
ض َوبـَلَ ْغنَا أ َ
َ
ت لَنَا﴾
ل
َج
أ
ْ
َّ
َ
ِ
ِ
ض ُمستَـ َقٌّر وَمتَاعٌ إ َ ٰل ح ٍ
ِ
ني﴾
﴿ولَ ُك ْم ف ْال َْر ِ ْ َ
َ
الي ِاة ُّ ِ ِ ِ َِّ ِ
يل﴾
﴿فَ َما َمتَاعُ ََْ
الدنْـيَا ف ْالخَرة إل قَل ٌ

د .أحمد بن مرجي صالح الفالح

رقمها

السورة

مكية/
مدنية

96

املائدة

مدنية

128

األنعام

مكية

24

األعراف

مكية

38

استَ ْمتـَعُوا ِبَ َلقِ ِه ْم﴾
﴿فَ ْ

استَ ْمتـَْعتُم ِبَ َلقِ ُك ْم﴾
﴿فَ ْ

69

التوبة

مدنية

َّ ِ
ين ِمن قَ ْـبلِ ُكم ِبَ َلقِ ِه ْم﴾
﴿ َك َما ْ
استَ ْمتَ َع الذ َ

ِ
الَيَ ِاة ُّ
الدنْـيَا﴾
اع ْ
﴿إَِّنَا بـَ ْغيُ ُك ْم َعلَ ٰى أَن ُفس ُكم ۖ َّمتَ َ
﴿متَاعٌ ِف ُّ
الدنْـيَا ُثَّ إِلَْيـنَا َم ْرِجعُ ُه ْم ُثَّ نُ ِذي ُق ُه ُم
َ
ِ
ِ
يد بَا َكانُوا يَ ْك ُف ُرو َن﴾
اب الشَّد َ
الْ َع َذ َ
اهم إِ َ ٰل ِح ٍ
ني﴾
﴿وَمتَّ ْـعنَ ُ ْ
َ
ِ
استـَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ُثَّ تُوبُوا إِلَْي ِه يـَُـتِّ ْع ُكم﴾
﴿وأَن ْ
َ

﴿وأ َِن ِ
ِ ِ
اعا
استـَ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم ُثَّ تُوبُوا إِلَْيه يَُــتّ ْع ُكم َّمتَ ً
َ ْ
َح َسنًا﴾
ِ
ِ
اب أَلِ ٌيم﴾
﴿وأ َُم ٌم َسنُ َمتّعُ ُه ْم ُثَّ يََ ُّس ُهم ّمنَّا َع َذ ٌ
َ
ال تََتـَّعُوا ِف َدا ِرُك ْم ثََلثَةَ أ ََّيٍم﴾
وها فَـ َق َ
﴿فَ َـع َق ُر َ

23
70

يونس

مكية

98
3
3
48

هود

مكية

65
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مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية

الرقم

28
29
30
31
32
33

اآلية
ِ
ند
ف ِع َ
وس َ
﴿قَالُوا َي أ ََب َن إ َّن ِ َذ َهْبـنَا نَ ْستَبِ ُِق َوتَ َـرْكنَا يُ ُ
ب﴾
َمتَاعنَا فَأَ َكلَهُ ال ّذئْ ُ
ت
اعتـَُه ْم ُرَّد ْ
اع ُه ْم َو َج ُدوا بِ َ
ضَ
﴿ولَ َّما فَـتَ ُحوا َمتَ َ
َ
ِ
ِ
إلَْيه ْم﴾
ال معا َذ َِّ
اعنَا
الل أَن نَّْ ُخ َذ إَِّل َمن َو َج ْد َن َمتَ َ
﴿قَ َ َ َ
ِ
ندهُ﴾
عَ
﴿وِمَّا يُوقِ ُدو َن َعلَْي ِه ِف النَّا ِر ابْتِغَاءَ ِح ْليَ ٍة أ َْو َمتَ ٍاع
َ
َزبَ ٌد ِّمثـْلُهُ﴾
الَيَاةُ ُّ
﴿وفَ ِر ُحوا ِب ْلَيَ ِاة ُّ
الدنْـيَا ِف ْال ِخَرِة
الدنْـيَا َوَما ْ
َ
إَِّل َمتَاعٌ﴾
﴿قُل َتـَـتَّـعوا فَِإ َّن م ِ
ص َريُك ْم إِ َل النَّا ِر﴾
ْ ُ
َ

ف
َ ﴿ 34ذ ْرُه ْم َيْ ُكلُوا َويَــتَ َمتَّـعُوا َويـُْل ِه ِه ُم ْال ََم ُل ۖ فَ َس ْو َ
يـَْعلَ ُمو َن﴾
ِِ
َّن َعْيـنَ ْـي َ ِ
﴿ل تَُد َّ
اجا ِّمنـْ ُه ْم َوَل
َ
ك إ َ ٰل َما َمتـَّْعنَا به أ َْزَو ً
35
ِ
َْتَز ْن َعلَْيه ْم﴾
ِ
ِ
ف تَ ْـعلَ ُمو َن﴾
اه ْم ۚ فَـتَ َمتَّـعُوا ۖ فَ َس ْو َ
﴿ 36ليَ ْك ُف ُروا بَا آتَ ْـيـنَ ُ

37
38
39

26

﴿وِمن أ ِ
اعا إِ َ ٰل
َص َواف َها َوأ َْوَب ِرَها َوأَ ْش َعا ِرَها أَ َث ًث َوَمتَ ً
َ ْ ْ
ِح ٍ
ني﴾
ِ
اب أَلِ ٌيم﴾
يل َوَلُْم َع َذ ٌ
َ
﴿متَاعٌ قَل ٌ
ِِ
َّن َعْيـنَ ْـي َ ِ
﴿وَل تَُد َّ
اجا ِّمنـْ ُه ْم﴾
ك إ َ ٰل َما َمتَّ ْـعنَا به أ َْزَو ً
َ

د .أحمد بن مرجي صالح الفالح

رقمها

السورة

مكية/
مدنية

17
65

يوسف

مكية

79
17
26
30
3
88

الرعد

مدنية

إبراهيم

مكية

احلجر

مكية

55
80

النحل

مكية

117
131

طه

مدنية
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مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية

الرقم

40
41

اآلية
ِ
ال َعلَْي ِه ُم
آبءَ ُه ْم َح َّ ٰت طَ َ
﴿بَ ْل َمتَّ ْـعنَا َهـُٰؤَلء َو َ
الْعُ ُم ُر﴾
﴿وإِ ْن أ َْد ِري لَ َعلَّهُ فِْتـنَةٌ لَّ ُكم وَمتَاعٌ إِ َ ٰل ِح ٍ
ني﴾
َْ
َ

َّ
وت َغْي َـر َم ْس ُكونٍَة
اح أَن تَ ْد ُخلُوا بُـيُ ً
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌِ
﴿ 42لْي َ
ف َيها َمتَاعٌ﴾
ِ
آبءَ ُه ْم َح َّ ٰت نَ ُسوا ال ِّذ ْكَر َوَكانُوا
﴿ولَـٰكن َّمتَّ ْـعتـَُه ْم َو َ
َ
43
ورا﴾
ب
ا
م
ـو
ق
َ
ًْ ُ ً
﴿أَفَـرأَيت إِن َّمتـَّعنَ ِ ِ
ني﴾
44
اه ْم سن َ
َْ َ
ْ ُ

45

﴿ما أَ ْغ َ ٰن َعنـْ ُهم َّما َكانُوا يَُتـَّعُو َن﴾
َ

50

ِ
ِ
ف تَ ْـعلَ ُمو َن﴾
اه ْم ۚ فَـتَ َمتَّـعُوا فَ َس ْو َ
﴿ليَ ْك ُف ُروا بَا آتَـيـْنَ ُ

الَيَ ِاة ُّ
الدنْـيَا َوِزينَـتـَُها﴾
﴿وَما أُوتِيتُم ِّمن َش ْي ٍء فَ َمتَاعُ ْ
َ 46
﴿أَفَ َمن َو َع ْد َنهُ َو ْع ًدا َح َسنًا فَ ُـه َو َلقِ ِيه َك َمن
47
َّمتَّ ْـعنَاهُ﴾
ِِ
﴿ 48أَفَ َمن َو َع ْد َنهُ َو ْع ًدا َح َسِنًا فَ ُـه َو َلقيه َك َمن َّمتـَّْعنَاهُ
الَيَاة ُّ
الدنْـيَا﴾
اع ْ
َمتَ َ
ِ
ِ
ف يـَْعلَ ُمو َن﴾
اه ْم َولِيـَتَ َمتـَّعُوا ۖ فَ َس ْو َ
﴿ 49ليَ ْك ُف ُروا بَا آتَ ْـيـنَ ُ

51

ِ ِ
اب َغلِ ٍ
ضطَُّرُهم إِ َ ٰل َع َذ ٍ
يظ﴾
﴿ُنَــتّعُ ُه ْم قَل ًيل ُثَّ نَ ْ ْ

د .أحمد بن مرجي صالح الفالح

رقمها
44

السورة

مكية/
مدنية

األنبياء

مكية

29

النور

مدنية

18

الفرقان

مكية

111

205
207

الشعراء

مكية

60
القصص

مكية

66

العنكبوت

مكية

34

الروم

مكية

24

لقمان

مكية

61
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مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية

الرقم

اآلية

رقمها

52

﴿وإِ ًذا َّل ُتـَـتَّـعُو َن إَِّل قَلِ ًيل﴾
َ

16

53
54
55
56

﴿فَـتـعالَي أُمتِّع ُك َّن وأُس ِرح ُك َّن سراحا َِ
ج ًيل﴾
ََ ْ َ َ ْ َ َ ّ ْ َ َ ً
﴿فَمتِّعوه َّن وس ِرحوه َّن سراحا َِ
ج ًيل﴾
َ ُ ُ َ َّ ُ ُ ََ ً

يخ َلُْم َوَل ُه ْم يُن َق ُذو َن
َّشأْ نـُ ْغ ِرقْ ُـه ْم فَ َل
﴿وإِن ن َ
ص ِر َ
َ
َ  43إَِّل ر ْحةً ِ
اعا إِ َ ٰل ِح ٍ
م
ت
م
و
َّا
ن
ني﴾
َ
َ َ ّ ََ ً
ِ
ِ
اهم إ َ ٰل ح ٍ
ني﴾
﴿فَ َ
آمنُوا فَ َمتَّ ْـعنَ ُ ْ

﴿قُل َتـَـتَّع بِ ُك ْف ِرَك قَلِ ًيل ۖ إِن َ ِ
َصح ِ
اب النَّا ِر﴾
57
ْ ْ
َّك م ْن أ ْ َ
الَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا َمتَاعٌ﴾
﴿ي قَ ْـوِم إَِّنَا َهـٰ ِذ ِه ْ
58
َ
الَيَ ِاة ُّ
الدنْـيَا﴾
﴿فَ َما أُوتِيتُم ِّمن َش ْي ٍء فَ َمتَاعُ ْ
59
ِ
الَ ُّق
آبءَ ُه ْم َح َّ ٰت َجاءَ ُه ُم ْ
﴿ 60بَ ْل َمتـَّْع ُ
ت َهـُٰؤَلء َو َ
ني﴾
َوَر ُس ٌ
ول ُّمبِ ٌ
ِ
الَيَ ِاة ُّ
الدنْـيَا﴾
ك لَ َّما َمتَاعُ ْ
﴿وإِن ُك ُّل َٰذل َ
61
َ

62
63
64
65
28

﴿أَ ْذ َهْبـتُ ْم طَيِّبَاتِ ُك ْم ِف َحيَاتِ ُك ُم ُّ
استَ ْمتـَْعتُم
الدنْـيَا َو ْ
ِبَا﴾
َّ ِ
ين َك َف ُروا يـَتَ َمتَّـعُو َن َو َيْ ُكلُو َن َك َما َتْ ُك ُل
َ
﴿والذ َ
ْالَنْ َـع ُام﴾
ود إِ ْذ قِيل َلُم تََتـَّعُوا َح َّ ٰت ِح ٍ
ني﴾
﴿وِف َثُ َ
َ ْ
َ
﴿نن جع ْلناها تَذْكِرًة ومت ِ
ين﴾
َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ً
اعا لّْل ُم ْق ِو َ

28

السورة

األحزاب

مكية/
مدنية
مدنية

49
44

يس

مكية

148

الصافات

مكية

8

الزمر

مكية

39

غافر

مكية

36

الشورى

مكية

29

الزخرف

مكية

20

األحقاف

مكية

12

حممد

مدنية

43

الذارايت

مكية

73

الواقعة

مكية

35
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مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية

د .أحمد بن مرجي صالح الفالح

الرقم

اآلية

رقمها

السورة

66

الَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا إَِّل َمتَاعُ الْغُُروِر﴾
﴿وَما ْ
َ
﴿ ُكلُوا َوَتـَـتَّـعُوا قَلِ ًيل إِنَّ ُكم ُّْم ِرُمو َن﴾
اعا لَّ ُك ْم َوِلَنْ َـع ِام ُك ْم﴾
﴿متَ ً
َ
اعا لَّ ُك ْم َوِلَنْ َـع ِام ُك ْم﴾
َّ
﴿متَ ً

مكية/
مدنية

20

احلديد

مدنية

46

املرسالت

مكية

33

النازعات

مكية

32

عبس

مكية

67
68
69

وبعد استعراض هذا اجلدول ،وأتمل اآلايت الواردة فيه ،خنلص إىل ما أييت:
 -١ذُكــرت مــادة املتــاع ابشــتقاقاهتا املختلفــة يف القــرآن ( )69مــرة ،ويف ( )38ســورة،
منهــا ( )28ســورة مكيــة ،و( )11ســورة مدنيــة.
 -٢وردت مــادة املتــاع ابشــتقاقاهتا املختلفــة يف الســور املكيــة ثالثــة أضعــاف ورودهــا يف
الســور املدنيــة؛ ولعــل هــذا يعــود إىل حاجــة اجملتمــع املكــي آنــذاك لتأســيس بعــض القواعــد الــي
تُســهم يف تعديــل ســلوكيات اجملتمــع واألخــذ بــه إىل اهلــدى والرشــاد ،ومنهــا بيــان حقــارة الدنيــا
وأهنــا متــاع قليــل مقابــل حيــاة اآلخــرة.
 -٣املتــاع يف القــرآن أييت علــى أربعــة أوجــه ذكرهــا اإلمــام ال ّدامغــاين (ت478هــ) علــى
النحــو اآليت:
 الوجــه األول :املتــاع :يعــي البــاغ؛ قولــه تعــاىل ﴿وَمتَــاعٌ إِ َ ٰل ِحـ ٍن﴾ يعــي :بالغـاً إىل
َ
منتهــى آجالكــم.
 الوجــه الثــاين :متــاع يعــي :منافــع؛ قولــه ســبحانه وتعــاىل يف ســورة املائــدة﴿ :أ ُِحـ َّـل لَ ُكـ ْـملسـيَّ َارِة﴾ يعــي :منافــع لكــم.
اعــا لَّ ُكـ ْـم َولِ َّ
صْيـ ُـد الْبَ ْحـ ِر َوطَ َع ُامــهُ َمتَ ً
َ
 الوجــه الثالــث :متــاع يعــي :متعــة املطلقــة؛ قولــه تعــاىل يف ســورة البقــرة﴿ :ولِْلمطَلَّ َقــاتَِ ُ
متــاع ِبلْمعــر ِ
وف﴾ يعــي :ميتعهــا زوجهــا ســوى املهــر علــى قــدر ميسـرته.
ََ ٌ َ ْ ُ
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ـاع
الص ْفــر؛ قولــه تعــاىل﴿ :أ َْو َمتَـ ٍ
الشــبه و ُّ
 الوجــه الرابــع ،متــاع يعــي :احلديــد والرصــاص و ّالص ْفــر»(.((2
َزبَـ ٌد ِّمثْ ـلُهُ﴾ يعــي :احلديــد ،والرصــاص ،و َّ
الشــبة و ُّ
 -٤اســتعملت مــادة املتــاع واشــتقاقاهتا يف الســياق القــرآين يف الغالــب مبعــى االنتفــاع،
وهــذا يتوافــق مــع املعــى اللغــوي واالصطالحــي للمتــاع.
«تتّـ ْـع ،متتـّعُ ـوا،
 -٥ورد األمــر ابلتمتــع يف القــرآن يف ســبعة مواضــع أبلفــاظ متنوعــة َ
وليتمتعـوا»؛ وكلهــا ظاهرهــا التهديــد ،قــال الراغــب األصفهــاين« :وكل موضــع ذُكــر فيــه (متتعـوا)
يف الدنيــا فعلــى طريــق التهديــد ،وذلــك ملــا فيــه مــن معــى التوســع»( ،((2وقــال الشــنقيطي
(ت1393ه)« :وقــد تقــرر يف «فــن املعــاين ،يف مبحــث اإلنشــاء» ،ويف «فــن األصــول ،يف
مبحــث األمــر» :أن مــن املعــاين الــي أتيت هلــا صيغــة إفعــل التهديــد ،كقولــه هنــا﴿ :فَـتَ َمتَّ ــعُوا
ف تَـ ْـعلَ ُمو َن﴾»(.((2
فَ َسـ ْـو َ
 -٦مل يــرد املتــاع معرفـاً أبل يف القــرآن الكــرمي ،والزمــه التنكــر يف أغلــب اآلايت؛ وذلــك
لســببني األول :اإلشــعار بقلتــه ونكارتــه وحقارتــه ،قــال ابــن عاشــور (ت1393هــ)« :ومــادة
«متــاع» مؤذنــة أبنــه غــر دائــم ،...وتنكــره مــؤذن بتقليلــه ،وتقييــده أبنــه يف الدنيــا مؤكــد للــزوال
وللتقليــل»( ،((2واآلخــر :كونــه غــر حمــدد وخيتلــف مقــداره ابختــاف األجنــاس واألف ـراد(.((2
ولئــن جــاء (املتــاع) مضاف ـاً للحيــاة الدنيــا يف مثانيــة مواضــع؛ إال أ ّن ممــا هــو متقــرر عنــد أهــل
اللغــة أن تعريــف النكــرة ابإلضافــة يكــون لتحقــر املضــاف أو املضــاف إليــه ،وال يبعــد أن يكــون
املقصــود حتقــر املتــاع واحليــاة الدنيــا هبــذه اإلضافــة ،قــال احلســن بــن عثمــان (ت1059هــ):
«أي حتقــر املضــاف إليــه أو املضــاف حنــو ضــارب زيــد ،وولــد احلجــام حاضــر ،أي فيــه حتقــر
احلجــام»(.((2
لشــأن زيــد أبنــه مضــروب ،والولــد ألبيــه ّ
 -٧مل تَـ ِرد مــادة (متــاع) بصيغــة اجلمــع يف القــرآن الكــرمي إال يف موضــع واحــد يف
ِ
َســلِ َحتِ ُك ْم َوأ َْمتِ َعتِ ُكـ ْـم﴾ ،قــال أبــو حيــان
﴿وَّد الَّذيـ َـن َك َفـ ُـروا لَـ ْـو تَـ ـ ْغ ُفلُو َن َعـ ْـن أ ْ
ســورة النســاءَ :
(ت745هــ)« :وقــرئ «وأمتعاتكــم» وهــو شــاذ إذ هــو مجــع اجلمــع كمــا قال ـوا :أشــقيات
وأعطيــات يف أشــقية وأعطيــة مجــع شــقاء وعطــاء»(.((2
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املطلب الرابع :الفرق بني املتاع واالستمتاع والتمتع
ورد لفــظ االســتمتاع يف القــرآن الكــرمي يف ســت مواضــع( ،((2وورد لفــظ التمتــع يف القــرآن
الكــرمي يف عشــر مواضــع( ،((2قــال أبــو الســعود (ت951هــ)« :ويف صيغــة االســتفعال مــا ليــس
فعــل مــن االســتزادة واالســتدامة يف التمتــع»( ،((2وهــذا يــدل علــى أ ّن املتــاع فيــه
يف صيغــة التَ ّ
انتفــاع وتلــذذ لكنــه أقــل درجــة مــن التمتــع ،والتمتــع أقــل درجــة مــن االســتمتاع ،ومبعــى آخــر
فهــي ترجــع ألصــل واحــد وإن اختلفــت معانيهــا ،قــال األزهــري« :ذكــر هللا عــز وجــل املتــاع
والتمتــع واالســتمتاع والتمتيــع يف مواضــع مــن كتابــه ،ومعانيهــا -وإن اختلفــت -راجعــة إىل
أصــل واحــد»(.((3
ورأى الذهيب (ت1138هـ) أن لفظ االستمتاع والتمتع ينصرف إىل عقد النكاح ،يقول
رمحــه هللا« :ألن أصــل االســتمتاع والتمتــع وإن كان يف األصــل واقعـاً علــى االنتفــاع وااللتــذاذ؛
فقــد صــار بـُْعــرف الشــرع خمصوصـاً هبــذا العقــد ،وال ســيما إذا أضيــف إىل النســاء»(.((3
وقــد نظــرت يف اآلايت الــي اشــتملت علــى لفظــي االســتمتاع والتمتــع؛ فمــا وجــدت منهــا
آيــة هلــا تعلــق بعقــد النــكاح إال آيــة واحــدة يف ســورة النســاء وهــي قــول احلــق تبــارك وتعــاىل:
ِِ
يض ـةً﴾( ،((3وال ميكننــا القــول أبن هــذه اآليــة
ُج َورُهـ َّـن فَ ِر َ
اســتَ ْمتـَْعتُم بِــه منـْ ُهـ َّـن فَآتُ ُ
﴿فَ َمــا ْ
وهـ َّـن أ ُ
الوحيــدة هــي احلاكمــة علــى عُــرف الشـ ّـرع ،بــل إن املتبــادر إىل الذهــن ،واملعــروف شــرعاً أن
التمتــع ينصــرف إىل التمتــع ابلعمــرة يف احلــج ،قــال اجلرجــاين (ت816هــ)« :التمتــع هــو اجلمــع
بــن أفعــال احلــج والعمــرة يف أشــهر احلــج يف ســنة واحــدة يف إحرامــن بتقــدمي أفعــال العمــرة مــن
غــر أن يلــم أبهلــه إملام ـاً صحيح ـاً»(.((3
وبناءً على ما ســبق ميكن القول أبن أصل املتاع والتمتع واالســتمتاع يف القرآن يَرجع إىل
شــيء واحــد وهــو االنتفــاع والتلــذذ علــى اختــاف درجاهتمــا( ،((3ومــن ذلــك االنتفــاع والتلــذذ
ابلنســاء وهــو ال ـوارد يف اآليــة اآلنفــة الذكــر ،قــال اجلوهــري (ت393هــ)« :متتعــت بكــذا،
واســتمعت بــه ،مبعــى واحــد»(.((3
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املطلب اخلامس :األلفاظ املرادفة للمتاع
قبــل الشــروع يف بيــان األلفــاظ املرادفــة للمتــاع ،ينبغــي علينــا معرفــة معــى الـرادف يف اللغــة
واالصطــاح ،قــال ابــن فــارس(« :ردف) :الـراء والــدال والفــاء أصــل واحــد مطّــرد ،يــدل علــى
اتبــاع الشــي ،فالـرادف التتابــع»( ،((3وقــال اجلرجــاين« :الـرادف :االحتــاد يف املفهــوم ،أو تـوايل
األلفــاظ الدالــة علــى مســمى واحــد»(.((3
وقــد اختلــف أهــل اللغــة يف مســألة إثبــات الـرادف ونفيــه اختالفـاً كبـراً ،وليــس هــذا حمــل
بســطها( ،((3لكـ ّـن العقــل ال مينــع وقوعــه ،ومــا جــاء عــن العــرب مــن األلفــاظ املختلفــة الــي تــدل
علــى معــى واحــد؛ يؤيــد قــول مــن قــال بوجــوده(.((3
يضــاف إىل مــا ســبق أ ّن كل لفــظ مــن هــذه األلفــاظ -الــي تُعــد مرتادفــة يف العمــوم -يــدل
علــى معــى خــاص غــر املعــى الــذي يــدل عليــه اللفــظ اآلخــر ،ولعـ ّـل هــذا يتضــح مــن خــال
الكلمــات املرادفــة للمتــاع( ،((4وهــي علــى النحــو اآليت:
 -1األَ َثث :وردت كلمــة األاثث يف القــرآن الكــرمي مرتــن ،وكلهــا تــدل علــى املتــاع ،وهــي
قولــه تعاىل:
﴿وِمــن أ ِ
اعــا إِ َ ٰل ِحـ ٍ
ن﴾ [النحــل ،]80:وقولــه تعــاىل:
َص َواف َهــا َوأ َْوَب ِرَهــا َوأَ ْشـ َـعا ِرَها أَ َث ًث َوَمتَ ً
َ ْ ْ
ِ
ٍ
ِ
َح َس ُن أَ َث ًث َورئْ ــيًا﴾ [مرمي ،]74:قال الطربي (ت310هـ)
﴿وَك ْم أ َْهلَكْنَا قَـبـْلَ ُهم ّمن قَـ ْـرن ُه ْم أ ْ
َ
يف آيــة النحــل« :ومــن الدليــل علــى أن األاثث هــو املتــاع ،قــول الشــاعر:
ِ
الرئْــي اجلميـ ِـل مــن األاثث»( ،((4وقــال الفـراء
أهاجْتــك الظَّعائـ ُـن يـ َ
َ
ـوم ابنـُوا .........بــذي ّ
(ت207هــ) يف آيــة مــرمي« :األاثث :املتــاع .و ِّ
الرئــي :املنظــر ،واألاثث ال واحــد لــه ،كمــا أ ّن
املتــاع ال واحــد لــه»(.((4
 -2ال ِريش :وردت كلمة الريش يف القرآن الكرمي مرة واحدة ،وذلك يف قوله تعاىل:
ِ
يشــا﴾ [األعـراف ،]26:وقرئــت
اســا ي ـَُـوا ِري َسـ ْـوآتِ ُك ْم َوِر ً
﴿ي بَـ ِـي َ
آد َم قَـ ْد أ َ
َ
َنزلْنَــا َعلَْي ُكـ ْـم لبَ ً
32
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(ورايشاً) ،قال الطربي« :والرايش يف كالم العرب :األاثث وما ظهر من الثياب من املتاع،...
والريــش إمنــا هــو املتــاع واألمـوال عندهــم ،ورمبــا اســتعملوه يف الثيــاب والكســوة»(.((4
الر ْحــل :وردت كلمــة الرحــل يف القــرآن الكــرمي ثــاث م ـرات ،وكلهــا مبعــى املتــاع،
َ -3
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :وقَـ َ ِِ ِِ
اعتـَُهـ ْـم ِف ِر َحالِِـ ْـم﴾ [يوســف ،]62:وقولــه
اج َعلُـوا بِ َ
ضَ
ـال لفْت ــيَانه ْ
َ
السـ َقايةَ ِف رحـ ِـل أ ِ
تعــاىل﴿ :فَـلَ َّما ج َّهزهــم ِبها ِزِهــم جعــل ِ
َخيـ ِـه﴾ [يوســف ،]70:وقولــه تعــاىل:
َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ّ َۚ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن﴾ [يوســف ،]75:قــال
﴿جـ َـز ُاؤهُ َمــن ُوجـ َـد ِف َر ْحلـ ِـه فَـ ُـه َو َجـ َـز ُاؤهُ َك َٰذلـ َ
ـك َْنـ ِزي الظَّالمـ َ
قَالُـوا َ
الر ْحــل :مــا علــى ظهــر املركــوب مــن متــاع الراكــب وغــره كمــا يف البحــر.((4(»...
األلوســي« :و َّ
 -4األثقــال :وردت كلمــة األثقــال يف القــرآن مخــس مـرات ،وهــي علــى معنــن :أحدمهــا
﴿وَْت ِمــل أَثْـ ـ َقالَ ُك ْم إِ َ ٰل بـَلَـ ٍـد َّلْ تَ ُكونُـوا َبلِغِيـ ِـه إَِّل بِ ِشـ ِّـق ْالَن ُفـ ِ
ـس﴾
املتــاع كمــا يف قولــه تعــاىلُ َ :
ِ
ض أَثْـ ـ َقا َلَا﴾ وقولــه تعــاىل[ :الزلزلــة ،]2:قــال ابــن عاشــور:
﴿وأ ْ
َخَر َجــت ْال َْر ُ
[النحــلَ ،]7:
«واألثقــال :مجــع ثِْقــل بكســر املثلثــة وســكون القــاف وهــو املتــاع الثقيــل ،ويطلــق علــى املتــاع
النفيــس ،وإخ ـراج األرض أثقاهلــا انشــىء عــن انشــقاق ســطحها فتقــذف مــا فيهــا مــن معــادن
(((4
ِ
ُم َوأَثْ ـ َق ًال
﴿ولَيَ ْحملُـ َّـن أَثْ ـ َقا َل ْ
وميــاه وصخــر»  ،ومنهــا األوزار واخلطــااي كمــا يف قولــه تعــاىلَ :
َّمـ َـع أَثْـ َقالِِ ْم ۖ َولَيُ ْسـأَلُ َّن ي ـَ ْـوَم الْ ِقيَ َامـ ِـة َع َّمــا َكانـُوا يـَْفت ـَُـرو َن﴾ [العنكبــوت ،]13:قــال أبــو الســعود:
ـذان بغايــة ثقلِهــا و ِ
ـال لإليـ ِ
«والتَّعبــر عــن اخلطــااي ابألثقـ ِ
كونــا فادح ـةً»(.((4
ُ
العـ َـرض يف القــرآن الكــرمي ســت
ض الدنيــا أو عـ َـر َ
 -5عـ َـر َ
ض احليــاة الدنيــا :وردت كلمــة َ
ِ
الدنْــيا فَعِنـ َـد َِّ
مـرات ،وتعــي املتــاع ،وهــي قولــه تعــاىل﴿ :تَـبـتـغُو َن عــرض ْ ِ
ِ
ـرة﴾
َْ َ َ َ
الَيَــاة ُّ َ
الل َمغَــانُ َكثـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُّ
اللُ َعزيـ ٌـز َحكيـ ٌـم﴾
اللُ يُريـ ُـد ْالخـ َـرةَ ۗ َو َّ
الدنْــيَا َو َّ
[النســاء ،]94:وقولــه تعــاىل﴿ :تُِريـ ُـدو َن َعـ َـر َ
[األنفال ،]67:وقوله تعاىل﴿ :وَل تُ ْك ِرهوا فَـتـياتِ ُكم علَى الْبِغ ِاء إِ ْن أَرد َن َت ُّ ِ
ض
َ
َْ َ
ُ ََ ْ َ
صنًا لّتـَبـْتـَغُوا َعَر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
الَيَ ِاة ُّ
اب َي ُخ ُذو َن
ْ
ف من بـَْعده ْم َخ ْل ٌ
الدنْـيَا﴾ [النور ،]33:وقوله تعاىل﴿ :فَ َخلَ َ
ف َورثُوا الْكتَ َ
ِِ
ض ِّمثْ ـلُهُ َيْ ُخـ ُذوهُ﴾ [األعـراف،]169:
ض َهٰـ َذا ْال َْد َٰن َويَـ ُقولُو َن َسـيـُْغ َف ُر لَنَــا َوإِن َيْتـ ْـم َعـَـر ٌ
َعـَـر َ
ضــا قَ ِريبــا وس ـ َفرا قَ ِ
اصـ ًـدا﴾ [التوبــة ،]42:قــال القرطــي« :ويســمى
وقولــه تعــاىل﴿ :لَـ ْـو َكا َن َعَر ً ً َ َ ً
(((4
ضـاً ألنــه عــارض زائــل غــر اثبــت» .
متــاع الدنيــا َعَر َ
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﴿وتَـ َـزَّوُدوا
 -6ال ـزاد :وردت كلمــة ال ـزاد يف القــرآن الكــرمي مــرة واحــدة ،يف قولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
ُول ْالَلْبـ ِ
ِ
ـاب﴾ [البقــرة ،]197:قــال أبــو حيــان« :املتــاع:
فَـإ َّن َخي ـَْـر الـ َّـزاد التَّ ـ ْق َو ٰى ۚ َواتَّـ ُقون َي أ ِ َ
البلغــة ،وهــو مأخــوذ مــن متــع النهــار إذا ارتفــع ،فينطلــق علــى مــا يتحصــل لإلنســان مــن عــرض
الدنيــا ،ويطلــق علــى الـزاد»(.((4
 -7ال ِوعاء :وردت كلمة ال ِوعاء يف القرآن ثالث مرات ،يف قوله تعاىل﴿ :فَـبَ َدأَ ِب َْو ِعيَتِ ِه ْم
(((4
ِ ِِ
ِ
ِ ِِ
املفسـرين
قَـْـب َل ِو َعاء أَخيه ُثَّ ْ
اســتَ ْخَر َج َها من ِو َعاء أَخيه﴾ [يوســف ،]76:وقد ذكر بعض ّ
أ ّن املقصــود أبوعيتهــم هنــا متاعهــم وِرحاهلــم ،وقيــل إ ّن ال ِوعــاء هــو مــا ُيفــظ فيــه املتــاع ،وال
تعــارض بينهمــا فيكــون مــن ابب إطــاق اجلـُـزء علــى الــكل ،فاألوعيــة جــزء مــن املتــاع ،قــال
الر ْحــل
األلوســي« :والوعــاء :الظــرف الــذي ُيفــظ فيــه الشــيء ،وكأ ّن املـراد بــه هنــا مــا يشــمل َ
وغــره؛ ألنــه األنســب مبقــام التفتيــش؛ ولــذا مل يعــر ِّ
ابلرحــال علــى مــا قيــل ،وعليــه يكــون n
قــد فتّــش كل مــا ميكــن أن ُيفــظ الصـواع فيــه ممــا كان معهــم مــن َر ْحــل وغــره»(.((5
ـرد
ـار البيــت :وقــد اســتعملت هــذه الكلمــة مرادفــة للمتــاع؛ ففــي احلديــث« :فـ ّ
َ -8ع َقـ ُ
(((5
وع َقــار بيوهتــم»  ،قــال ابــن اجلــوزي (ت597هــ)« :قــال إبراهيــم احلــريب أراد
عليهــم َذ َراريّهــم َ
أراضيهــم ،قــال األزهــري :هــذا غلــط ،إمنــا هــو متــاع بيوهتــم وأوانيهــم ،قــال ابــن األعـرايبَ :ع َقــار
ضــده :متاعــه الــذي ال يُبتــذل إال يف األعيــاد»(.((5
البيــت ونَ َ

وخالصــة ملــا ســبق أقــول :إن الكلمــات املرادفــة للمتــاع كثــرة وال ميكــن حصرهــا ،وقــد
حاولــت مجــع املرادفــات الــي يكثــر ويشــيع اســتعماهلا يف القــرآن الكــرمي أو يف الســنة أو يف لغــة
العــرب وهــي الثمانيــة الســالف ذكرهــا( :األاثث ،والريــش ،والرحــل ،واألثقــال ،وعــرض الدنيــا،
والـزاد ،والوعــاء ،وعقــار البيــت).
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املبحث الثاين :أوصاف املتاع كما جاءت يف القرآن الكرمي
املطلب األول :املتاع احلسن
ورد ذكــر املتــاع احلســن يف القــرآن الكــرمي يف ســورة هــود يف قولــه تعــاىلِ :
اسـتـَ ْغ ِفُروا
﴿وأَن ْ
َ
ربَّ ُكــم ُثَّ تُوبـوا إِلَيـ ِـه يَُــتِّع ُكم َّمتَاعــا حســنًا إِ َ ٰل أَجـ ٍـل ُّمسـ ًّـمى وي ــؤ ِ
ِ
ضلَــهُ ۖ َوإن
ضـ ٍـل فَ ْ
ت ُك َّل ِذي فَ ْ
َ َ َ ُْ
َ ْ ُ ْ ْ
ً ََ
ٍ
اب ي ـَ ْـوم َكبِـ ٍر﴾ [اآليــة ،]3:وقــد ذكــر املفســرون يف وصــف املتــاع
َخـ ُ
تَـ َـولَّْوا فَـِإِّن أ َ
ـاف َعلَْي ُكـ ْـم َعـ َذ َ
احلســن مجلــة مــن األوصــاف ،قــال البغــوي« :قــال بعضهــم :العيــش احلســن هــو الرضــا ابمليســور
والصــر علــى املقــدور»( ،((5وقــال الشــنقيطي« :والظاهــر أن املـراد ابملتــاع احلســن :ســعة الــرزق،
ورغــد العيــش ،والعافيــة يف الدنيــا»( ،((5وقــال ابــن عاشــور« :وا َحل َســن تقييــد لنــوع املتــاع أبنــه
احلَ َســن يف نوعــه؛ أي خالص ـاً مــن املك ـ ّدرات طوي ـاً بقــاؤه لصاحبــه ،....ووصفــه ابحلَ َســن
إلفــادة أهنــا حيــاة طيبــة»( ،((5وقيــل هــو« :تَـ ْـرك ا َخل ْلــق واإلقبــال علــى احلــق»( ،((5وأحســب أن
هــذا التفســر بعيــد عــن املقصــود ،وليــس هنــاك مــا يدعمــه ويؤيــده ،بــل إنــه قــد جــاء يف القــرآن
مــن نظائــر هــذه اآليــة؛ مــا يــدل علــى أن املتــاع احلســن هــو ســعة الــرزق ورغــد العيــش ،يقــول
ِ
السـ َـماءَ َعلَْي ُكــم ِّم ـ ْد َر ًارا َويَِزْد ُكـ ْـم
اس ـتـَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُكـ ْـم ُثَّ تُوبُـوا إِلَْيـ ِـه يـُْر ِسـ ِـل َّ
﴿وَي قَـ ْـوم ْ
هللا تعــاىلَ :
ِ
ِ
اس ـتـَ ْغ ِفُروا َربَّ ُكـ ْـم
قُـ َّـوًة إِ َ ٰل قُـ َّـوت ُك ْم َوَل تَـتَ ـ َـولَّْوا ُْم ِرمـ َ
ـن﴾ [هــود ،]52:ويقــول تعــاىل﴿ :فَـ ـ ُق ْل ُ
ت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َوَْي َعــل لَّ ُكـ ْـم
ـارا  10يـُْر ِسـ ِـل َّ
السـ َـماءَ َعلَْي ُكــم ّم ـ ْد َر ًارا َ 11ويُْد ْد ُكــم ِب َْمـ َـو ٍال َوبَنـ َ
إنـَّـهُ َكا َن َغ َّفـ ً
ـات وَيعــل لَّ ُكــم أَنـهــارا﴾ [نــوح ،]12-10:ويقــول تعــاىل﴿ :مــن ع ِمــل ص ِ
ٍ
الـًـا ِّمــن ذَ َكـ ٍر
َْ َ َ َ
َجنَّـ َ ْ َ
ْ َْ ً
ِ
َح َس ـ ِن َمــا َكانُـوا يـَْع َملُــو َن﴾
َجَرُهــم ِب ْ
أ َْو أُنثَـ ٰـى َوُهـ َـو ُم ْؤمـ ٌـن فَـ ـلَنُ ْحيِيـَنَّهُ َحيَــا ًة طَيِّبَ ـةً ۖ َولَنَ ْج ِزيـَنـَُّهـ ْـم أ ْ
[النحــل ،]97:وغريهــا مــن اآلايت الكثــرة الــي تــدل علــى هــذا املعــى.
واملتأمــل لآليــة الثالثــة يف ســورة هــود خيلــص إىل عــدد مــن القضــااي اهلامــة الــي أشــارت
إليهــا وهــي:
 -١إ ّن هللا  bرتّــب حصــول املتــاع احلســن علــى ثالثــة أمــور :أوهلــا :عبــادة هللا b
وحــده ،واثنيهــا االســتغفار لــه ســبحانه وتعــاىل ،واثلثهــا :التوبــة إليــه  bمــن الذنــوب ،يقــول
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الـرازي« :واعلــم أنــه تعــاىل ملــا ذكــر هــذه املراتــب الثالثــة ذكــر بعدهــا مــا يرتتــب عليهــا مــن اآلاثر
(.((5
النافعــة والنتائــج املطلوبــة»
 -٢هللا  bمسّــى املنافــع ورغــد العيــش والســعة يف الــزرق يف الدنيــا ابملتــاع ،وجعلهــا إىل
أجــل مسـ ّـمى ،ويف ذلــك إشــارة علــى حقارهتــا وخســتها ،وأهنــا منقضيــة هبــذا األجــل املســمى
وهــو املــوت علــى قــول األكثريــن(.((5
 -٣مقتضــى اآليــة يــدل علــى أ ّن املشــتغل بطاعــة هللا  ،bواملقبــل علــى رضوانــه ســبحانه
وتعــاىل؛ منعــم ابلدنيــا ،ويف ســعة ٍ
رزق ورغـ ٍـد مــن العيــش .وقــد يُظــن أ ّن هــذا يتعــارض مــع مــا
ُّ
«الدنيــا ِ
وجنّــة الكافــر»(،((5
ـن
ـ
م
املؤ
ن
ـج
ـ
س
:g
هللا
ـول
ـ
س
ر
ـال
ـ
ق
ـال:
ـ
ق
h
ـرة
ـ
ي
ر
ه
أيب
جــاء عــن
ُ
ْ
َ
وأ ّن احليــاة الدنيــا دار ابتــاء وامتحــان للصاحلــن!! .وقــد أجــاب العلمــاء عــن هــذا بعــدة أجوبــة،
قــال ابــن عطيــة (ت541هــ)« :فقــال القاضــي ابــن الطيــب :هــذا هــو ابإلضافــة إىل مــا يصــر
إليــه كل واحــد منهمــا يف اآلخــرة ،فالدنيــا علــى املؤمــن املنـَّعــم ِســجن ابإلضافــة إىل اجلنــة ،والدنيــا
للكافــر الفقــر املضيّــق عليــه يف حالــه وصحتــه جنّــة ابإلضافــة إىل جهنــم»( ،((6وقــال النــووي
(ت676هـ)« :معناه أن املؤمن مســجون فيها ممنوع عن الشــهوات احملرمة واملكروهة ومكلّف
بفعــل الطاعــات الشــاقة؛ فــإذا مــات اسـراح مــن هــذا أو انقلــب إىل مــا أعـ ّد هللا لــه مــن النعيــم
الدائــم والراحــة اخلالصــة مــن املنغّصــات ،وأمــا الكافــر فإّنــا لــه مــن ذلــك مــا حصــل يف الدنيــا مــع
قلتــه وتكديــره ابملنغصــات؛ فــإذا مــات انقلــب إىل العــذاب الدائــم وشــقاوة األبــد»(.((6
ِ
اعــا
 -٤إن هللا جــل يف عــاه نســب التمتيــع يف الدنيــا إليــه ســبحانه فقــال﴿ :يَُـ ــتّ ْع ُكم َّمتَ ً
حســنًا﴾ ،ونســب إيتــاء الفضــل يف اآلخــرة إليــه ســبحانه فقــال﴿ :وي ــؤ ِ
ضـ ٍـل
ت ُك َّل ِذي فَ ْ
َ ُْ
ََ
(((6
ضلَــهُ﴾ ،ويف هــذا داللــة علــى أ ّن خ ـرات الدنيــا واآلخــرة ،قليلهــا وكثريهــا مــن هللا . b
فَ ْ

املطلب الثاين :املتاع القليل

وصــف هللا  bمتــاع الدنيــا ابلقليــل يف تســع آايت يف كتابــه ،وقــد جــاء هــذا الوصــف
يف مخــس ســور مكيــة ،وأربــع ســور مدنيــة؛ لالســتمرار ابلتأكيــد علــى قلــة متــاع الدنيــا ،وحــى ال
ب الَّ ِذيـ َـن َك َفـ ُـروا ِف الْبِـ َـا ِد َ 196متَــاعٌ قَلِيـ ٌـل ُثَّ
يغــر بــه املؤمنــون ،قــال هللا تعــاىلَ :
﴿ل يـَغَُّرنـَّ َ
ـك تَـ َقلُّ ُ
مأْواهــم جهنَّــم ۚ وبِْئـ ِ
ـاد﴾ [آل عمـران.]197-196:
ـس الْم َهـ ُ
َ َ ُ ْ ََ ُ َ َ
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القلّــة يف وصــف متــاع الدنيــا تتنــاول أمريــن :أحدمهــاِ :
وِ
القلّــة يف زمــن التمتّــع بــه ،وأنــه مهمــا
انتفــع بــه اإلنســان يف احليــاة الدنيــا؛ فــإن َزمنــه قليــل ،وعمــر اإلنســان قصــر؛ يف مقابــل عمــره يف
اآلخــرة ،قــال هللا تعــاىل﴿ :قُــل لَّــن ين َفع ُكــم الْ ِفــرار إِن فَــررُت ِمــن الْمــو ِ
ت أَ ِو الْ َقْتـ ِـل َوإِ ًذا َّل تَُتـَّعُــو َن
َ َ ُ َ ُ َْ ّ َ َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ضطَُّرُهــم إِ َ ٰل َع ـ َذ ٍ
اب َغلِيـ ٍـظ﴾
إَّل قَليـ ًـا﴾ [األح ـزاب ،]16:وقــال تعــاىلُ﴿ :نَــتّعُ ُه ْم قَليـ ًـا ُثَّ نَ ْ ْ
[لقمــان ،]24:وعــن عبــدهللا بــن مســعود  jعــن النــي  gقــال :قــال رســول هللا :g
«مــا يل ومــا للدنيــا ،مــا أان يف الدنيــا إال كراكــب اســتظل حتــت شــجرة مث راح وتركهــا»(.((6
واآلخــر :القلــة يف عــن ال ـ ُـمتَ َمتّع بــه يف احليــاة الدنيــا يف مقابلــة متــاع اآلخــرة ،قــال تعــاىل:
﴿قُـ ْـل َمتَــاعُ ُّ
الدنْــيَا قَلِيـ ٌـل َو ْال ِخـ َـرةُ َخْي ـ ٌـر لِّ َم ـ ِن اتَّ ـ َق ٰى َوَل تُظْلَ ُمــو َن فَتِيـ ًـا﴾ [النســاء ،]77:وقــال
اليـ ِ
تعــاىل﴿ :أَر ِضيتــم ِب ْليـ ِ
ِ
ـاة ُّ ِ
ـاة ُّ
الدنْــيَا ِف ْال ِخـ َـرِة إَِّل قَلِيـ ٌـل﴾
الدنْــيَا مـ َـن ْالخـ َـرِة ۚ فَ َمــا َمتَــاعُ ََْ
َ ُ ََ
[التوبــة ،]38:وقــد جــاء يف الصحيــح مــن حديــث ســهل بــن ســعد الســاعدي  hقــال :قــال
الَنَّـ ِـة َخي ـٌْـر ِمـ ْـن ُّ
الدنـْيَــا َوَمــا فِ َيهــا»(.((6
«م ْو ِضـ ُـع َسـ ْـو ٍط ِف ْ
رســول هللا َ :g
قــال ال ـرازي« :وإمنــا قلنــا :إ ّن اآلخــرة خــر لوجــوه :األول :أن نِ َعــم الدنيــا قليلــة ،ونِ َعــم
اآلخــرة كثــرة .والثــاين :أن نِ َعــم الدنيــا منقطعــة ونِ َعــم اآلخــرة مؤبــدة .والثالــث :أ ّن نِ َعــم الدنيــا
مشــوبة ابهلمــوم والغمــوم واملــكاره ،ونِ َعــم اآلخــرة صافيــة عــن الكــدرات .والرابــع :أ ّن نِ َعــم الدنيــا
مشــكوكة؛ فــإن أعظــم النــاس تنعمـاً ال يَعــرف كيــف تكــون عاقبتــه يف اليــوم الثــاين ،ونِ َعــم اآلخــرة
يقينيــة ،وكل هــذه الوجــوه توجــب رجحــان اآلخــرة علــى الدنيــا»(.((6

وقــد جــاء ذكــر املتــاع القليــل يف القــرآن مقــروانً ابلكفــر يف عــدد مــن اآلايت ،ولعــل هلــذا
االقـران أســباب:
ـال َوَمــن َك َفـ َـر فَأ َُمتِّعُــهُ قَلِيـ ًـا ُثَّ
أوهلــا :أ ّن الكفــر ســبب يف تقليــل املتــاع؛ قــال تعــاىل﴿ :قَـ َ
َضطَُّره إِ َ ٰل َع َذ ِ
اب النَّا ِر﴾ [البقرة ،]126:قال األلوسي« :مثّ ال ُكفر وإن مل يكن سبباً للتمتع
أْ ُ
(((6
املطْلَــق لكنّــه يَصلُــح ســبباً لتقليلــه» .
واثنيهــا :أ ّن فيــه تَ ْســلية للمؤمنــن ،وتزهيــداً هلــم مبــا عنــد الكافريــن مــن متــاع؛ قــال تعــاىل:
ـك تـ َقلُّــب الَّ ِذيــن َك َفــروا ِف الْبِـ َـا ِد  196متَــاعٌ قَلِيــل ُثَّ مأْواهــم جهنَّــم ۚ وبِْئـ ِ
ـاد﴾
َ
ـس الْم َهـ ُ
َ
﴿ل يـَغَُّرنـَّ َ َ ُ َ ُ
ٌ َ َ ُ ْ ََ ُ َ َ
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[آل عم ـران ،]197-196:قــال البغــوي« :نزلــت يف املشــركني ،وذلــك أهنــم كان ـوا يف رخــاء
ويتنع ُمــون؛ فقــال بعــض املؤمنــن :إ ّن أعــداء هللا تعــاىل فيمــا ن ـََـرى مــن
ولــن مــن العيــش يتّجــرون ّ
(((6
اخلــر وحنــن يف اجلهــد؟ فأنــزل هللا تعــاىل هــذه اآليــة» .
ـبب يف احلرمــان مــن التمتــع يف اآلخــرة؛ قــال تعــاىل:
واثلثهــا :أ ّن فيــه إشــعاراً أب ّن ال ُك ْفــر سـ ٌ
﴿قُل َتـَـتَّع بِ ُك ْف ِرَك قَلِ ًيل ۖ إِن َ ِ
َصح ِ
اب النَّا ِر﴾ [الزمر ،]8:قال البيضاوي (ت791هـ):
ْ ْ
َّك م ْن أ ْ َ
(((6
ٍ
ـعار أب ّن ال ُكفــر نــوع تشــه ال ســند لــه ،وإقنــا ٌط للكافريــن مــن التمتــع يف اآلخــرة» .
«فيــه إشـ ٌ
ورابعهــا :أ ّن فيــه أتكيــداً علــى التــازم بــن الكفــر والتمتــع القليــل ،قــال تعــاىلُ ﴿ :كلُـوا
َوَتـَـتَّ ــعُوا قَلِيـ ًـا إِنَّ ُكــم ُّْم ِرُمــو َن﴾ [املرســات ،]46:قــال ابــن عاشــور« :و(اجملرمــون) مــن ألقــاب
املشــركني يف اصطــاح القــرآن»(.((6
واملتأمــل للنــص القــرآين املشــتمل علــى ذكــر املتــاع القليــل؛ يلحــظ أنـّـه جــاء يف ســياق
﴿متَــاعٌ قَلِيـ ٌـل
واحــد؛ أال وهــو ســياق التهديــد والوعــد ابخلسـران واهلــاك يف اآلخــرة ،قــال تعــاىلَ :
ِ ِ
وَلــم ع ـ َذ ِ
ضطَُّرُهــم إِ َ ٰل َع ـ َذ ٍ
اب
َ ُْ َ ٌ
اب أَليـ ٌـم﴾ [النحــل ،]117:وقــال تعــاىلُ﴿ :نَـ ــتّعُ ُه ْم قَليـ ًـا ُثَّ نَ ْ ْ
َغلِيـ ٍـظ﴾ [لقمــان ،]24:وغريهــا مــن اآلايت ســالفة الذكــر ،ويف هــذا مــن التحذيــر والتخويــف
بعــدم االغـرار بــه مــا ال خيفــى.

املطلب الثالث :املتاع املؤقّت
يُقصــد ابملتــاع املؤقّــت أي احملــدد بزمــن ،س ـواء طــال هــذا الزمــن أم قصــر ،وس ـواء كان
معلوم ـاً أم جمهــوالً.
وقــد جــاء ذكــر املتــاع املؤقّــت يف أحــد عشــر موضع ـاً يف القــرآن الكــرمي ،كلهــا يف ســور
الشـ ْـيطَا ُن َعنـَْهــا
مكيــة عــدا واحــداً منهــا يف ســورة مدنيــة؛ وذلــك يف قولــه تعــاىل﴿ :فَأ ََزَّلَُمــا َّ
فَأَخرجهمــا ِمـَّـا َك َ ِ ِ
ـض َعـ ُـد ٌّو ۖ َولَ ُكـ ْـم ِف ْال َْر ِ
ض ُكـ ْـم لِبـَْعـ ٍ
ض ُم ْسـتـََقٌّر َوَمتَــاعٌ
ان فيــه ۖ َوقُـ ْلنَا ْاهبِطـُوا بـَْع ُ
َْ َ ُ َ
إِ َ ٰل ِحـ ٍ
ن﴾ [البقــرة ،]36:ولعــل الشــارع احلكيــم أراد التأكيــد والتأســيس يف العهــد املكــي علــى
قضيــة أساســية ،وأمــر مهــم؛ أال وهــو زوال النّعــم واملتــع يف الدنيــا مهمــا طــال عُمــر اإلنســان أو
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ـال
قصــر؛ حــى ال ينجــرف خلفهــا .وهلــذا جــاء املتــاع مؤقّتـاً يف حــق املؤمنــن فقــال تعــاىل﴿ :قَـ َ
ض ُمستَ ـ َقٌّر وَمتَــاعٌ إِ َ ٰل ِحـ ٍ
ِ
ض ُكـ ْـم لِبـَْعـ ٍ
ن﴾ [األعـراف،]24:
ْاهبِطُـوا بـَْع ُ
ـض َعـ ُـد ٌّو ۖ َولَ ُكـ ْـم ف ْال َْر ِ ْ َ
ِ
ِ
آمنُـوا
وقــال تعــاىلُ﴿ :ي ـَـتّ ْع ُكم َّمتَ ً
َجـ ٍـل ُّم َسـ ًّـمى﴾ [هــود ،]3:وقــال تعــاىل﴿ :فَ َ
اعــا َح َســنًا إ َ ٰل أ َ
اهم إِ َ ٰل ِح ـ ٍ
ت إِن
ن﴾ [الصافــات ،]148:ويف حــق الكافريــن فقــال تعــاىل﴿ :أَفَـ َـرأَيْ َ
فَ َمتَّ ـ ْـعنَ ُ ْ
ِ
َّمتـَّعنَ ِ ِ
ـى ِحـ ٍ
ن﴾
ـود إِ ْذ قيـ َـل َلـُ ْـم تََتـَّعُـوا َحـ َّ ٰ
﴿وِف َثـُ َ
اهـ ْـم ســن َ
ْ ُ
ني﴾ [الشــعراء ،]205:وقــال تعــاىلَ :
[الــذارايت.]43:
ومن أمعن النّظر يف املتاع املؤقّت يف القرآن جيد أنه على قسمني:
األول :املتــاع املؤقّــت بزمــن قصــر وحمــدد ،ومل يــرد يف القــرآن إال يف موضــع واحــد،
ٍ ِٰ
ـك و ْع ـ ٌد َغي ـْـر م ْك ـ ُذ ٍ
ِ ِ
وب﴾
وها فَـ ـ َق َ
يف قولــه تعــاىل﴿ :فَـ َـع َق ُر َ
ُ َ
ال تََتـَّعُ ـوا ف َدارُكـ ْـم ثََلثَـةَ أ ََّيم َذلـ َ َ
[هــود ،]65:قــال الشــوكاين« :أي متتع ـوا ابلعيــش يف منازلكــم ثالثــة أايم ،فــإ ّن العقــاب انزل
عليكــم بعدهــا»(.((7
اآلخــر :املتــاع املؤقــت بزمــن قصــر أو طويــل وغــر حمــدد ،وقــد جــاء يف القــرآن الكــرمي
علــى ثالثــة أشــكال:
ِِ
ـت
أوهلــا :املتــاع املؤقــت بــن مــن الزمــن ،وهــو األكثــر يف القــرآن ،قــال تعــاىل﴿ :فَـلَ ْوَل َكانـَ ْ
ِ
َِّ
الَيَ ِاة ُّ
الدنْـيَا
اب ْ
الِْز ِي ِف ْ
قَ ْـريَةٌ َآمنَ ْ
س لَ َّما َآمنُوا َك َش ْفنَا َعنـْ ُه ْم َع َذ َ
ت فَنـََف َع َها إميَانُ َـها إل قَ ْـوَم يُونُ َ
ن﴾ [يونــس ،]98:وقــال تعــاىلِ :
اهــم إِ َ ٰل ِح ـ ٍ
َص َوافِ َهــا َوأ َْوَب ِرَهــا َوأَ ْشـ َـعا ِرَها أَ َث ًث
﴿ومـ ْـن أ ْ
َوَمتـَّْعنَ ُ ْ
َ
ن﴾ [النحــل ،]80:وقــال تعــاىل﴿ :وإِ ْن أ َْد ِري لَ َعلَّــهُ فِْت ــنَةٌ لَّ ُكــم وَمتَــاعٌ إِ َ ٰل ِحـ ٍ
اعــا إِ َ ٰل ِحـ ٍ
ن﴾
َوَمتَ ً
َْ
َ
[األنبيــاء ،]111:وقــال تعــاىل ﴿إَِّل ر ْحَـةً ِّمنَّــا وَمتَ ً ِ ِ ٍ
ـود إِ ْذ
﴿وِف َثـُ َ
َ
اعــا إ َ ٰل حـن﴾ [يــسَ ،]44:
َ
ِ
ـى ِحـ ٍ
ن﴾ [الــذارايت ،]43:قــال األزهــري« :ومجيــع مــن شــاهدته مــن أهــل
قيـ َـل َلـُ ْـم تََتـَّعُـوا َحـ َّ ٰ
اللغــة يذهــب إىل أن احلــن اســم كالوقــت يصلــح جلميــع األزمــان كلهــا طالــت أو قصــرت»(.((7
ـعار ابختــاف اآلجــال»(.((7
قــال البقاعــي (ت885هــ)« :ويف إهبــام احلــن إشـ ٌ
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وقــد اختلــف املفســرون يف حتديــد (احلــن) علــى أقـوال :قــال الطــري« :و(احلــن) نفســه:
الوقت ،غري أنه جمهول القدر»( ،((7وقيل :هو املوت( ،((7وقيل :املراد به قيام الساعة( ((7قال
هللا تعــاىل﴿ :أَو تَـ ُق َ ِ
اب﴾ [الزمــر ،]58:وقيــل :الوقــت البعيــد ،وقيــل :املــدة
ول حـ َ
ـن تَـَـرى الْ َعـ َذ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّهـر﴾ [اإلنســان ،]1:وقيــل :الســنة
نســان حـ ٌ
ـن ّمـ َـن الد ْ
ومنــه قولــه تعــاىلَ :
﴿هـ ْـل أَتَـ ٰـى َعلَــى ْال َ
ِ
أو الســتة أشــهر ومنــه قولــه تعــاىل﴿ :تُـ ْـؤِت أُ ُكلَ َهــا ُك َّل ح ـ ٍ
ن﴾ [إبراهيــم ،]25:وقيــل :الغــدوة
ِ
والعشــية قــال هللا تعــاىل﴿ :فَســبحا َن َِّ ِ
صبِ ُحــو َن﴾ [الــروم.((7(]17:
ـن تُْ ُســو َن َوحـ َ
الل حـ َ
ـن تُ ْ
ُْ َ
اثنيهــا :املتــاع املؤقّــت أبجــل مسـ ّـمى ،وقــد ورد يف القــرآن مــرة واحــدة يف قولــه تعــاىل:
ِ
ِ
َجـ ٍـل ُّم َسـ ًّـمى﴾ [هــود ،]3:قــال ابــن عاشــور« :وهــو غايــة للتمتيــع،
﴿يَُــتّ ْع ُكم َّمتَ ً
اعــا َح َســنًا إ َ ٰل أ َ
ابألجــل:
وذلــك موعظــة وتنبيــه علــى أ ّن هــذا املتــاع لــه هنايــة ،فعُلــم أنــه متــاع الدنيــا ،واملقصــود َ
أجــل كل واحــد وهــو هنايــة حياتــه ،وهــذا وعــد أبنــه نعمــة ابقيــة طــول احليــاة»(.((7
ِ
ت
اثلثهــا :املتــاع املؤقّــت ابلســنني ،وقــد ورد يف القــرآن مــرة واحــدة يف قولــه تعــاىل﴿ :أَفَـَـرأَيْ َ
إِن َّمتـَّعنَاهــم ِســنِني﴾ [الشــعراء ،]205:قــال ابــن عطيــة« :قــال عكرمــةِ :
﴿ســنِني﴾ يريــد عُ ُمــر
ْ ُْ َ
الدنيا»(.((7

املطلب الرابع :متاع الغرور
أضــاف هللا  bاملتــاع للغُــرور يف القــرآن الكــرمي يف ســورتني مدنيتــن ،قــال تعــاىلُ ﴿ :ك ُّل
ِ ِ
نـ ْفـ ٍ ِ
ِ ِ
ِح َع ـ ِن النَّــا ِر َوأ ُْد ِخـ َـل ْ
الَنَّـةَ
ـس َذائ َق ـةُ الْ َمـ ْـوت ۗ َوإَّنـَـا تُ َـوفَّـ ْـو َن أ ُ
َ
ُج َورُكـ ْـم ي ـَ ْـوَم الْقيَ َامــة ۖ فَ َمــن ُز ْح ـز َ
ِ
ِ
َّ
َّ
الَيَــاةُ ُّ
﴿اعلَ ُمـوا أَنـَـا
فـََقـ ْد فَـ َـاز ۗ َوَمــا ْ
الدنْــيَا إل َمتَــاعُ الْغُـُـرور﴾ [آل عمـران ،]185:وقــال تعــاىلْ :
ِ
الياةُ ُّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ب
ب َوَلٌْو َوِزينَةٌ َوتـََف ُ
ََْ
الدنـْيَا لَع ٌ
اخٌر بـَيـْنَ ُك ْم َوتَ َكاثٌُـر ف ْال َْم َوال َو ْال َْوَلد ۖ َك َمثَ ِل َغْيث أ َْع َج َ
ِ
ِ
اب َشـ ِـدي ٌد َوَم ْغ ِفـ َـرةٌ ِّمـ َـن
ـج فَـتَ ـ َـراهُ ُم ْ
ص َفـ ًّـرا ُثَّ يَ ُكــو ُن ُحطَ ًامــا ۖ َوِف ْالخـ َـرِة َعـ َذ ٌ
الْ ُك َّفـ َـار نـَبَاتُــهُ ُثَّ يَهيـ ُ
َِّ
الَيَــاةُ ُّ
الدنْــيَا إَِّل َمتَــاعُ الْغُـُـروِر﴾ [احلديــد ،]20:قــال ابــن عاشــور« :وإضافــة
ضـ َـوا ٌن ۚ َوَمــا ْ
الل َوِر ْ
﴿متَــاعُ﴾ إىل ﴿الْغُـ ُـروِر﴾ علــى معــى الم العاقبــة ،أي متــاع صائــر ألجــل الغُــرور بــه ،أي آيــل
َ
(((7
إىل أنــه يغـّـر الناظريــن إليــه فيســرعون يف التعلــق بــه» .
40
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والغُــرور بضــم الغــن هــو كل مــا اغـ ُـر بــه مــن متــاع الدنيــا( ،((8وقــال القرطــي« :قــال ابــن
عرفــة :الغُــرور :مــا رأيــت لــه ظاهـراً ُتبــه ،وفيــه ابطــن مكــروه أو جمهــول»(.((8
وأمــا الغَــرور بفتــح الغــن فهــو« :مــا َغـّـر اإلنســا َن مــن شــيء كائنـاً مــا كان شــيطاانًكان أو
إنســاانً»( .((8وقــد جــاء ذكــر الغَــرور يف القــرآن الكــرمي يف ثالثــة مواضــع ،قــال تعــاىل﴿ :إِ َّن َو ْعـ َـد
ِ ِ
َِّ
الَيَاةُ ُّ
﴿ي
الل َح ٌّق ۖ فَ َل تَــغَُّرنَّ ُك ُم ْ
ور﴾ [لقمان ،]33:وقال تعاىلَ :
الدنْــيَا َوَل يـَغَُّرنَّ ُكم ب َّلل الْغَُر ُ
ِ ِ
أَيـُّها النَّاس إِ َّن وع َد َِّ
الَيَاةُ ُّ
ور﴾ [فاطر،]5:
الل َح ٌّق ۖ فَ َل تَــغَُّرنَّ ُك ُم ْ
ُ َْ
َ
الدنْــيَا ۖ َوَل يـَغَُّرنَّ ُكم ب َّلل الْغَُر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـى
ـ
ح
ـان
ـ
َم
ال
ـم
ـ
ك
ت
ر
غ
﴿و
ور﴾ [احلديــد.]14:
ـاىل:
ـ
ع
ت
ـال
وقـ
ـر
ـ
غ
ل
ا
لل
ب
ـم
ـ
ك
ر
غ
و
الل
ـر
ـ
َم
أ
ـاء
ـ
ج
ْ
ْ
ُ
َّ
َّ
َّ
َ َ َّْ ُ َ ُّ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ َُّ
َُ ُ
وتشــبيه ال ّدنيــا مبتــاع الغُــرور ال يعــي أ ْن ال خــر فيهــا ،وأن ال حاجــة للعمــل والســعي فيهــا،
فأمــا إذا دعتــك إىل
قــال ســعيد بــن جبــر« :الدنيــا متــاع الغــرور إ ْن أهلتــك عــن طلــب اآلخــرةّ ،
طلــب رض ـوان هللا تعــاىل وطلــب اآلخــرة فنعــم املتــاع ونعــم الوســيلة»( ،((8وجــاء عنــه  gأنــه
قــال« :ايعمــرو نعــم املــال الصــاحل للمــرء الصــاحل»(.((8
صر يف آييت آل عمران واحلديد؛ أ ْن ال شيء يف الدنيا إال متاع
وال يُفهم من أسلوب ال َق ْ
الغــرور ،قــال ابــن عاشــور« :واحلصــر ادعائــي ابعتبــار غالــب أحـوال الدنيــا ابلنســبة إىل غالــب
طالبيهــا؛ فكوهنــا متاعـاً أمــر مطــرد ،وكــون املتــاع مضافـاً إىل الغُــرور أمــر غالــب ابلنســبة ملــا عــدا
األعمــال العائــدة علــى املــرء ابلفــوز يف اآلخــرة»(.((8
ومــن خــال هــذا العــرض ألوصــاف املتــاع يف القــرآن الكــرمي نقــول :إن املتــاع يف القــرآن
الكــرمي علــى أربعــة أوصــاف هــي :املتــاع احلســن -وهــو أقلهــا وروداً يف القــرآن ،-واملتــاع القليــل،
واملتــاع املؤقــت -وهــو أكثرهــا وروداً يف القــرآن ،-ومتــاع الغــرور.
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يصورها القرآن الكرمي
املبحث الثالث :أنواع املتاع كما ّ

جند أن القرآن ذكر مجلة من أنواع املتاع ميكن عرضها من خالل املطالب اآلتية:

املطلب األول :متاع احلياة الدنيا
أخــر هللا  bعــن متــاع احليــاة الدنيــا يف اثــي عشــر موضع ـاً يف كتابــه( ،((8ومجيــع هــذه
املواضــع جــاءت يف ســياق التقليــل والتحذيــر والتخويــف منــه ،قــال تعــاىل﴿ :قُـ ْـل إِ َّن الَّ ِذيـ َـن
ِ
ِ
يـ ْفتـ ــرو َن علَــى َِّ ِ
ب َل يُـ ْفلِ ُحو َن َ 69متَــاعٌ ِف ُّ
اب
َ َُ َ
الدنْــيَا ُثَّ إِلَيـْنَــا َم ْرجعُ ُهـ ْـم ُثَّ نُذي ُق ُهـ ُـم الْ َعـ َذ َ
الل الْ َكــذ َ
ٍ
ِ
ِ
الشـ ِـد َ ِ
َّ
﴿وَمــا أُوتيتُــم ّمــن َشـ ْـيء فَ َمتَــاعُ
يد بـَـا َكانـُوا يَ ْك ُفـ ُـرو َن﴾ [يونــس ،]70-69:وقــال تعــاىلَ :
ند َِّ
الَيَ ِاة ُّ
الل َخْي ـٌـر َوأَبْـ َق ٰى ۚ أَفَ َل تَـ ْـع ِقلُو َن﴾ [القصص ،]60:وقال تعاىل:
ْ
الدنْــيَا َوِزينـَتـَُها ۚ َوَما ِع َ
الَيَــاةُ ُّ
الدنْــيَا َمتَــاعٌ َوإِ َّن ْال ِخـَـرَة ِهـ َـي َد ُار الْ َقـَـرا ِر﴾ [غافــر ،]39:وغريهــا مــن
﴿ي قَـ ْـوِم إَِّنـَـا َهٰـ ِـذ ِه ْ
َ
اآلايت الــي ســيأيت احلديــث عنهــا يف ثنــااي هــذا املطلــب.
ومــن أتمــل تركيــب اللفــظ -متــاع احليــاة الدنيــا -جيــد أنــه اشــتمل علــى لفظــة املتــاع وهــي
مؤذنــة أبنــه مؤقــت وغــر دائــم ،وعلــى كلمــة الدنيــا الــي تشــعر بدنــوه وخســته وحقارتــه ،وهــذا هــو
األصــل فيــه ،ولــذا يقــول املنــاوي (ت1031هــ)« :وهلــذا غلــب اســتعماله يف معــرض التحقــر
ـتدالال
ســيما يف القــرآن»( ،((8ويقــول األلوســي« :وال أرى االســتدالل علــى رداءة الدنيــا إال اسـ ً
ِ
ـزود منهــا آلخرتــه»(.((8
يف مقــام الضــرورة ،نـََعـ ْـم هــي ن ْع َمــت الــدار ملــن تـ ّ
وقــد أبــدع أبــو الســعود يف تفســره يف بيــان الغايــة الــي مــن أجلهــا أضيفــت كلمــة احليــاة
للدنيــا يف القــرآن الكــرمي ،بينمــا جــردت منهــا اآلخــرة يف آايت كثــرة ،فقــال« :ويف ترشــيح احليـ ِ
ـاة
ُّ
الدنيــا مبــا يـ ِ
ـوذن بنفاســتها ويســتدعي الرغبـةَ فيهــا وجتريـ ِـد اآلخــرة عــن مثــل ذلــك؛ مبالغـةٌ يف بيــان
ُ
ِ
ودانءتــا ِ
وعظَـ ِم شــأن اآلخــرِة ِّ
وعلوهــا»(.((8
حقــارة الدنيــا
وقــد مسّــى هللا  bيف القــرآن مجلــة مــن ُمتــع احليــاة الدنيــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر؛
ّإمــا ألهنــا غالــب مــا حيــرص عليــه النــاس وتلــي احتياجاهتــم ورغباهتــم ،أو لقــوة أتثريهــا فيهــم ،أو
42
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الشــهو ِ
﴿زيِـّ َـن لِلنَّـ ِ
ات
ـب َّ
ـاس ُحـ ُّ
لنفاســتها وأمهيتهــا وقيمتهــا املاديــة واملعنويــة ،فقــال جـ ّـل شــأنهُ :
َ
َ
ِۗ
ِ ِ ِ
ـاء والْبنِــن والْ َقنَ ِ
الذ َهـ ِ
اطـ ِر الْ ُم َقنطَــرِة ِمـ َـن َّ
الـَ ْـرث
ـب َوالْ ِف َّ
ضـ ِـة َو ْ
الَْيـ ِـل الْ ُم َسـ َّـوَم ِة َو ْالَنـَْعـ ِـام َو ْ
مـ َـن النّ َسـ َ َ َ َ
َ
ِ
اليـ ِ
الل ِعنـ َـده حســن الْمـ ِ
ـاة ُّ
ـآب﴾ [آل عم ـران ،]14:قــال الســعدي
َٰذلـ َ
ـك َمتَــاعُ ََْ
الدنْــيَا ۖ َو َُّ ُ ُ ْ ُ َ
ـص هــذه األمــور
(1376هــ)ُ :
«يــر تعــاىل أنــه زيـّـن للنّــاس ُحــب الشــهوات الدنيويــة ،وخـ ّ
(((9
ِ
ـت
املذكــورة ألهنــا أعظــم شــهوات الدنيــا وغريهــا تبــع هلــا»  ،وقــال تعــاىل﴿ :أ َُهـ ْـم يَـ ْقس ُمو َن َر ْح ـَ َ
ٍ
ات لِّيـت ِ
ض ُه ْم فَ ْـو َق بـَْع ٍ
الَيَ ِاة ُّ
َّخ َذ
يشتـَُه ْم ِف ْ
ك ۚ َْن ُن قَ َس ْمنَا بـَيـْنـَُهم َّمعِ َ
َربِّ َ
الدنْـيَا ۚ َوَرفَ ْـعنَا بـَْع َ
ض َد َر َج َ
ـك خي ــر ِّم ـَّـا َيمعــو َن  32ولَــوَل أَن ي ُكــو َن النَّــاس أ َُّمـةً و ِ
احـ َـد ًة
ض ُهــم بـَْع ً
بـَْع ُ
ضــا ُسـ ْ
ـخ ِرًّي ۗ َوَر ْحَـ ُ
ـت َربِـّ َ َ ٌْ ْ َ ُ
َ
َْ
ُ َ
َّلع ْلنَــا لِمــن ي ْك ُفــر ِب َّلر ْحـ ـٰـ ِن لِب ــيوتِِم سـ ُق ًفا ِمــن فِ َّ ٍ
ِج َعلَيـَْهــا يَظْ َهـ ُـرو َن َ 33ولِبُــيُوتِِ ْم أَب ـْ َـو ًاب
ََ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ّ
ضــة َوَم َعــار َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ُّ
ـك
ـ
ب
ر
ـد
ـ
ن
ع
ة
ـر
ـ
خ
ال
و
ۚ
ا
ـي
ـ
ن
الد
ـاة
ـ
ي
ال
ـاع
ـ
ت
م
ـا
ـ
م
ل
ـك
ـ
ل
ذ
ل
َْ َ ْ َ ُ َ َ ّ َ
َو ُسـ ُـرًرا َعلَيـَْهــا يـَتَّكئُــو َن َ 34وُز ْخ ُرفًــا ۚ َوإن ُك ُّ َ َ َ َّ َ َ ُ ََْ
ِ ِ
ـن﴾ [الزخــرف.]35-32:
ل ْل ُمتَّقـ َ
ويف هاتني اآليتني اســتخدم القرآن اســم اإلشــارة (ذلك) بصيغة املفرد يف اإلشــارة جملموع
ِ
اليـ ِ
ـاة ُّ
الدنْــيَا﴾ وقــال
ُمتــع احليــاة الدنيــا املذكــورة ،فقــال تعــاىل يف اآليــة األوىلَٰ ﴿ :ذلـ َ
ـك َمتَــاعُ ََْ
ِ
اليـ ِ
ـاة ُّ
الدن ـْـيَا﴾ ،ويف هــذا األســلوب مــن البالغــة
﴿وإِن ُك ُّل َٰذلـ َ
ـك لَ َّمــا َمتَــاعُ ََْ
تعــاىل يف األخــرىَ :
ـكل لفظــة يف كتابــه ســبحانه وتعــاىل هلــا معــى ،وغايــة ،وحكمــة
واإلعجــاز البيــاين مــا ال خيفــى ،فـ ّ
بليغــة ،قــال أبــو حيــان« :أشــار (بذلــك) وهــو مفــرد إىل األشــياء الســابقة وهــي كثــرة؛ ألنــه أراد
ذلــك املذكــور أو املتقــدم ذكــره ،واملعــى حتقــر أمــر الدنيــا واإلشــارة إىل فنائهــا وفنــاء مــا يســتمتع
بــه فيــه»(.((9

املطلب الثاين :متاع الطعام
ِ
صْيـ ُـد الْبَ ْح ـ ِر
جــاء التصريــح بكــون الطعــام متاع ـاً لإلنســان يف قولــه تعــاىل﴿ :أُحـ َّـل لَ ُكـ ْـم َ
اعا لَّ ُكم ولِ َّ ِ
ِ ِ
نسا ُن إِ َ ٰل طَ َع ِام ِه﴾
َوطَ َع ُامهُ َمتَ ً ْ َ
لسيَّ َارة﴾[املائدة ،]96:ويف قوله تعاىل﴿ :فَـ ْليَنظُر ْال َ
إىل أن قــال تعــاىلَّ :
اعــا لَّ ُكـ ْـم َوِلَنْـ َـع ِام ُك ْم﴾ [عبــس ،]32-24:وقــد مـ ّـر معنــا ســابقاً
﴿متَ ً
مفص ـاً.
احلديــث عــن هــذه اآليــة يف متــاع اإلنســان واألنعــام ّ
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ِ
اعــا لَّ ُكــم ولِ َّ ِ
الســعدي
ّأمــا قولــه تعــاىل﴿ :أُحـ َّـل لَ ُكـ ْـم َ
صْيـ ُـد الْبَ ْحـ ِر َوطَ َع ُامــهُ َمتَ ً ْ َ
لسـيَّ َارة﴾ ،قــال ّ
الصيد يشــمل الصيد الربي والبحري ،اســتثىن تعاىل
يف مناســبة هذه اآلية ملا قبلها« :ومل ـّـا كان ّ
ِ
صْيـ ُـد الْبَ ْحـ ِر َوطَ َع ُامهُ﴾»(.((9
الصيــد البحــري فقــال﴿ :أُحـ َّـل لَ ُكـ ْـم َ
وورد عــن ابــن عبّــاس يف ســبب نزوهلــا أنـّـه قــال :نزلــت يف بــي مــدجل ،كان ـوا أهــل صيــد
وعمــا َح َســر البحــر عنــه ،فأنــزل هللا هــذه اآليــة(.((9
البحــر ،ســألوا النــي  gعــن طعــام البحــر ّ

﴿صْيـ ُـد الْبَ ْح ـ ِر﴾ ،يُـراد ابلصيــد هنــا مــا مت اصطيــاده مــن البحــر طـ ّـرايً ،قــال
قولــه تعــاىلَ :
(((9
الصيــد هنــا ي ـراد بــه
ـري مســك األهنــار الــذي صدمتــوه»  .قــال القرطــي« :و ّ
الطــري« :طـ ّ
صيد ،وأ ِ
ال ــم ِ
ُضيــف إىل البَحــر مل ـّـا كان منــه بســبب»(.((9
َ

«وعـ َـى ابلبحــر يف
و ّأمــا البحــر يف هــذه اآليــة فأريــد بــه األهنــار وامليــاه كلهــا ،قــال الطــريَ :
ـاد
هــذا املوضــع األهنــار كلّهــا ،والعــرب تُسـ ّـمي األهنــار حبــاراً ،كمــا قــال تعــاىل ذكــره﴿ :ظَ َهـَـر الْ َف َسـ ُ
(((9
ِ
ِ ِ
املفسـرين(.((9
ف الْبَ ـّـر َوالْبَ ْحـر﴾»  ،وقــد تبعــه يف هــذا أكثــر ّ
وقيل املقصود ابلبحر هنا البحر الكبري(.((9

﴿وطَ َع ُامــهُ﴾ :قــال القرطــي« :الطعــام لفــظ مشــرك يطلــق علــى كل مــا يُطعــم،
قولــه تعــاىلَ :
(((9
ويطلــق علــى مطعــوم خــاص كاملــاء وحــده ،والــر وحــده ،والتمــر وحــده ،واللــن وحــده» .
وقــد اختلفــت أقـوال العلمــاء يف معــى الطعــام الـوارد يف اآليــة ،فقــال قــوم هــو :مــا قذفــه
املفسـرين كالطــري
البحــر إىل الســاحل ميتـاً ،قــال بــه أبــو بكــر وعمــر وابــن عمــر ،وعليــه أكثــر ّ
والبغــوي والقرطــي وغريهــم(.((10
ونُقــل عــن ســعيد بــن جبــر وعكرمــة وســعيد بــن املســيب وغريهــم أنــه :ال ـ َـمليح مــن
(((10
املفس ـرين .قــال الطــري« :وأوىل هــذه األق ـوال ابلص ـواب
الســمك ّ ،
وضعفــه مجاعــة مــن ّ
﴿وطَ َع ُامــهُ﴾ ،مــا قَ َذفَــه البحــر ،أو َح َســر عنــه ُفوجــد ميتًــا علــى ســاحله.
عنــدان ،قـ ُ
ـول مــن قــالَ :
ِ
صْيـ ُـد الْبَ ْح ـ ِر﴾
وذلــك أن هللا تعــاىل ذكــره ذكــر قبلــه صيـ َـد الــذي يصــاد ،فقــال﴿ :أُحـ َّـل لَ ُكـ ْـم َ
صـ ْد منــه ،فقــال :أحــل لكــم مــا صدمتــوه مــن
فالــذي جيــب أن يعطــف عليــه يف املفهــوم مــا مل يُ َ
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البحــر ،ومــا مل تصيــدوه منــه .وأمــا «املليــح» ،فإنــه مــا كان منــه ُملِّــح بعــد االصطيــاد ،فقــد دخــل
ِ
صْيـ ُـد الْبَ ْحـ ِر﴾ ،فــا وجــه لتكريــره ،إذ ال فائــدة فيــه»( .((10وقــال
يف مجلــة قولــه﴿ :أُحـ َّـل لَ ُكـ ْـم َ
ـريً وصيــداً يف أول األمــر فيلــزم
ال ـرازي« :وهــو ضعيــف؛ أل ّن الــذي صــار ماحل ـاً فقــد كان طـ ّ
التك ـرار»(.((10
وممــا يؤيــد صحــة القــول األول أن هللا  bعطــف الطعــام علــى صيــد البحــر يف هــذه اآليــة،
والعطــف يقتضــي املغايــرة ،فيكــون الصيــد خــاص مبــا مت اصطيــاده حيلــة يف حياتــه ،والطعــام مــا
لفظــه البحــر علــى ســاحله(.((10
لس ـيَّ َارِة﴾ :قــال الزخمشــري« :مفعــول لــه ،أي أحــل لكــم
اعــا لَّ ُكـ ْـم َولِ َّ
﴿متَ ً
وقولــه تعــاىلَ :
(((10
ـوات للمقيمــن واملســافرين ممــن يركبــون البحــر ،إذ ال وجــه
متتيعـاً لكــم»  ،واملقصــود منفعــة وقـ ً
للتخصيــص هنــا .قــال القرطــي -يف الــرد علــى مــن قصــر املتــاع علــى الــذي يركبــون البحــر؛ ألهنــم
ـاؤه احلِـ ّـل ميتـَتُــه»(:-((10
هــم الذيــن أجاهبــم النــي  gيف احلديــث املشــهور« :هــو الطهــور مـ ُ
«كان يكــون اجلـواب مقصــوراً عليهــم ال يتعــدى لغريهــم ،لــوال مــا تقـّـرر مــن ِحكــم الشـريعة أ ّن
ـص ابلتخصيــص عليــه ،كقولــه أليب بــردة
حكمــه علــى الواحــد حكمــه علــى اجلميــع ،إال مــا نـ ّ
يف العنــاق :ضــح هبــا ولــن جتــزئ عــن أحــد غــرك»(.((10
ِ
صْيـ ُـد الْبَ ْحـ ِر َوطَ َع ُامــهُ﴾ -أصـاً يف ِحـ ّـل ميتــة
وقــد جعــل العلمــاء هــذه اآليــة ﴿-أُحـ َّـل لَ ُكـ ْـم َ
البحــر ،وجــاءت الســنة مؤيــدة ومؤكــدة هلــذا األصــل ،فــروي عــن جابــر بــن عبــدهللا  jأنــه
ِ
فأمــر عليهــم أاب عبيــدة بــن اجلـراح وهــم ثالمثائــة
قــال :بعــث رســول هللا  gبعثـاً قبَــل الســاحلّ ،
فأمــر أبــو عبيــدة أبزواد ذلــك اجليــش
وأان فيهــم ،فخرجنــا حــى إذا كنــا ببعــض الطريــق فــي الـزادَ ،
فجمــع ذلــك كلــه ،فــكان مــزودي متــر ،فــكان يقوتنــا كل يــوم قليـاً حــى فَـ ِـي ،فلــم يكــن يصيبنــا
ُ
إال متــرة متــرة فقلــت ومــا تغــي متــرة؟ ،فقــال :لقــد وجــدان فقدهــا حــن فنيــت ،قــال مث انتهينــا إىل
البحــر ،فــإذا حــوت مثــل الظّـ ِرب فــأكل منــه ذلــك اجليــش مثــاين عشــرة ليلــة ،مث َأمــر أبــو عبيــدة
بِ ِ
ض ْلعــن مــن أضالعــه فنصبــا ،مث أمــر براحلــة فرحلــت ،مث مـ ّـرت حتتهمــا فلــم تصبهمــا»(،((10
وحديــث أيب هريــرة اآلنــف الذكــر.
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املطلب الثالث :متاع اإلنسان واحليوان
ـص هللا  bعلــى متــاع اإلنســان واحلي ـوان يف القــرآن يف آيتــن مكيتــن متشــاهبتني يف
نـ ّ
ِ
اعــا لَّ ُكـ ْـم َوِلَنـَْعام ُكـ ْـم﴾ [النازعــات ،]33:وقــال
﴿متَ ً
اللفــظ والرتكيــب واملعــى؛ فقــال تعــاىلَ :
اعــا لَّ ُكـ ْـم َوِلَنْـ َـع ِام ُك ْم﴾[عبس.]32:
تعــاىلَّ :
﴿متَ ً
ِ
ك دحاها  30أ ِ
اها
ْ
َخَر َج منـَْها َماءَ َها َوَم ْر َع َ
ض بـَْع َد َٰذل َ َ َ َ
﴿و ْال َْر َ
ففي اآلية األوىل قال تعاىلَ :
اعــا لَّ ُكـ ْـم َوِلَنـَْع ِام ُكـ ْـم﴾ [النازعــات ،]33-30:قــال ابــن منظــور:
َ 31و ْ
الِبَـ َ
ـاها َ 32متَ ً
ـال أ َْر َسـ َ
(((10
دح ـواً بَ َس ـطَها»  .وقــال األزهــري« :والعــرب إذا
«الدحــو البَ ْســط ،دحــا األرض يدحوهــا ْ
(((11
أف ـَْـردت النّعــم مل يُريــدوا هبــا إال اإلبــل ،فــإذا قالـوا :األنعــام ،أرادوا هبــا اإلبــل والبقــر والغنــم» .
املفسـرين هبــذه اآليــة علــى أ ّن خلــق األرض كان بعــد خلــق الســماوات
وقــد اســتدل بعـ ُ
ـض ّ
(((11
ِ
بعضهــم إىل أ ّن املتأخــر عــن خلــق الســماوات
بداللــة قولــه تعــاىل﴿ :بـَْعـ َـد َٰذلـ َ
ـك﴾  ،وذهــب ُ
هو دحو األرض وليس َخ ْلقها وذلك مجعاً بني األدلة ،فاهلل  bخلق األرض ابتداءاً مث خلق
ض َِ
﴿هـ َـو الَّـ ِـذي َخلَـ َـق لَ ُكــم َّمــا ِف ْال َْر ِ
ج ًيعــا
دحــى األرض بداللــة قولــه تعـ ۚـاىلُ :
الســماوات مث َ
الســم ِاء فَسـ َّـواه َّن ســبع َساو ٍ
ُثَّ ْ ِ
ات َوُه َو بِ ُك ِّل َشـ ْـي ٍء َعلِ ٌيم﴾ [البقرة.((11(]29:
استَ ـ َـو ٰى إ َل َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
قــال ابــن كثــر (ت774هــ) يف بيــان كــون األرض واجلبــال متاع ـاً لإلنســان ولألنعــام:
ـجارها
«دحــا األرض فأنبَــع َ
ـت ُز َ
أظهــر مكنُوهنــا ،وأجــرى ْأن َارهــا ،وأنبَـ َ
عيونــا ،و َ
روعهــا وأشـ َ
كل ذلــك متاعـاً خللقــه ،وملــا حيتاجــون إليــه
مثارهــا ،وثبّــت ِجباهلــا؛ لتسـ َّ
ـتقر أبهلِهــا ويقـَّـر قرارهــا؛ ُّ
و َ
مــن األنعــام الــي أيكلوهنــا ويركبوهنــا مــدة احتياجهــم إليهــا يف هــذه الــدار إىل أن ينتهــي األمــد،
وينقضــي األجــل»(.((11
ِِ
ِ ِ
صبًّا 25
صبَ ْـبـنَا الْ َماءَ َ
نسا ُن إِ َ ٰل طَ َعامه  24أ ََّن َ
ويف اآلية األخرى قال تعاىل﴿ :فَـ ْليَنظُر ْال َ
ون َوَنْـ ًـا َ 29و َح َدائـِ َـق
ضبًــا َ 28وَزي ـْـتُ ً
ض َشــقًّا  26فَأَنبَـْت ــنَا فِ َيهــا َحبًّــا َ 27و ِعنَ ــبًا َوقَ ْ
ُثَّ َشـ َق ْقنَا ْال َْر َ
ِ
غُْلبًــا  30وفَاكِ َهـةً وأ ًَّب َّ 31متَ ً َّ ِ
ـب:
اعــا ل ُكـ ْـم َولَنْـ َـعام ُك ْم﴾ [عبــس ،]32-24:قــال الفـّـراء« :احلـَ ّ
َ
َ
ـت:
ـب:
ـ
ض
ق
ال
و
امها.
و
ـ
س
ـا
ـ
م
و
ـعري
ـ
ش
ال
ـة
ـ
ط
احلن
ـوب:
كل احلبـ
الرطبــة ،وأهــل م ّكــة يسـ ُّـمون القـ َّ
َّ
َ ْ
القضــب .واحلدائــق :كل بســتان كان عليــه حائــط فهــو حديقــة .ومــا مل يكــن عليــه حائــط مل
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األب :مــا أتكلــه األنعــام .كذلــك قــال ابــن
يُقــل :حديقــة .والغُْلــب :مــا غلُــظ مــن النخــل .و ّ
(((11
ـس َوتـََولّـَ ٰـى﴾
عبّــاس»  .وجــاء عــن أنــس بــن مالــك  jقــال« :قـرأ عُمــر بــن اخلطــاب َ
﴿عبَـ َ
ِ
األب؟ فقــال :لعمــرك
﴿وفَاك َهـةً َوأ ًَّب﴾ :قــال :عرفنــا الفاكهــة ،فمــا ّ
ّ
فلمــا أتــى علــى هــذه اآليــة َ
(((11
اي ابــن اخلطــاب إ ّن هــذا هلــو التكلّــف» .
وقد ذكر هللا  bيف هذه اآلية مراحل إعداد ما ينتفع به اإلنسان واألنعام ،وهي:
صب املاء ،وجاء النص القرآين هبذا اللفظ ليوحي بغزارة ما ينزل من السماء.
ّ -١
 -٢مثّ شــق األرض ،وعـ ّـر حبــرف العطــف (مثّ) إلفــادة الرتاخــي؛ أل ّن الشـ ّـق يتأخــر بعــد
نــزول املــاء.
ـب ،واســتخدمت (الفــاء) للعطــف املفيــد للتعقيــب والرتتيــب؛ ألنــه
 -٣فإنبــات احلـ ّ
ـب علــى ســائر املتــاع املذكــور
ـب .ومــن األسـرار يف تقــدمي احلـ ّ
ابنشــقاق األرض يكــون إنبــات احلـ ّ
يف اآليــة؛ أنــه تصنــع منــه املخبــوزات وهــي أهــم يَعتمــد عليــه اإلنســان واألنعــام يف احليــاة.
األب ،قــال ال ـرازي يف سـ ّـر
 -٤وإخ ـراج العِنــب وال َق ْ
ضــب والزيتــون والنخــل والفاكهــة و ّ
ِ
ـب ألنــه غــذاء مــن وجــه،
ـب ،وتقدميــه علــى غــره« :وإمنــا ذكــره بعــد احلـ ّ
ذكــر العنــب بعــد احلـ ّ
وفاكهــة مــن وجــه»(.((11(怀((11
ضــب
املفس ـرين اســتدالهلم هبــذه اآليــة علــى أ ّن العِنــب وال َق ْ
وقــد نقــل ال ـرازي عــن بعــض ّ
والزيتــون والنخــل ليســت مــن الفواكــه؛ بداللــة العطــف ،وقــال« :وهــذا قريــب مــن جهــة الظاهــر؛
أل ّن املعطــوف مغايــر للمعطــوف عليــه»(.((11

املطلب الرابع :متاع النكاح
ب الشَّهو ِ
﴿زيِّ َن لِلن ِ
ات
مل ـّـا ذكر هللا  bعدداً من ُمتع احلياة الدنيا يف قوله تعاىلُ :
َّاس ُح ُّ َ َ
ِ ِ ِ
ـاء والْبنِــن والْ َقنَ ِ
الذ َهـ ِ
اط ـ ِر الْ ُم َقنطَــرِة ِمـ َـن َّ
ضـ ِـة[ ﴾...آل عم ـران]١٤:؛ ق ـ ّدم
ـب َوالْ ِف َّ
مـ َـن النّ َسـ َ َ َ َ
َ
ال ـ ُـمتعة ابلنّســاء علــى كل ال ـ ُـمتع ،ويف هــذا دليــل علــى أهنـ ّـن أكثــر امل ـّـتع رغبــة عنــد النــاس،
ـدهن فتنــة هلــم؛ يقــول القرطــي« :بــدأ هبـ ّـن لكثــرة تشـ ّـوف النّفــوس إليهـ ّـن ،ألهنـ ّـن حبائــل
وأشـ ّ
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الشــيطان وفتنــة الرجــال»(ِ ،((11
ومصــداق هــذا مــا ورد عــن أنــس بــن مالــك  hأ ّن النــي g
قــال« :حبــب إيل مــن الدنيــا النّســاء والطّيــبِ ،
الصــاة»( ،((12ومــا ورد
وجعــل ق ـُّـرة َعيــي يف ّ
ُّ
ُ
ّ
ِ
الرجــال مــن
ـى
ـ
ل
ع
ـر
ـ
أض
ة
ـ
ن
ت
ف
ـدي
ـ
ع
ب
ـت
ـ
ك
تر
ـا
ـ
م
«
ـال:
ـ
ق
:g
ـي
ـ
ن
ال
ـن
ـ
ع
j
ـد
ـ
ي
ز
ـن
ـ
ب
عــن أســامة
َْ ُ
ّ
ً َّ
النّســاء»(.((12
صلَحــن،
فالنســاء حمبّبــات لــدى الرجــال ،ومر ّغــب هبـ ّـن ،بــل ّإنـ ّـن مــن َخــر َمتــاع الدنيــا مــى َ
وخــر متاعهــا
فقــد ورد عــن عبــدهللا بــن عمــرو  jأ ّن رســول هللا  gقــال« :ال ّدنيــا َمتــاعَ ،
(((12
ِ
ص منها املرأة وقيّدها ابلصاحلة؛ ليؤذن
الصاحلة»  ،قال الطّييب (ت743هـ)َ :
ال ـ َـمرأة ّ
«وخ ّ
(((12
أبهنــا شـٌّـرها لــو مل تكــن علــى هــذه الصفــة» .
وقــد ذكــر هللا  bاالســتمتاع ابلنســاء يف آيــة واحــدة يف القــرآن الكــرمي وهــي قولــه تعــاىل:
ِ
ِِ
اضْي ــتُم بِـ ِـه ِمــن
ُج َورُهـ َّـن فَ ِر َ
ـاح َعلَْي ُكـ ْـم ف َيمــا تَ َـر َ
اســتَ ْمتـَْعتُم بِــه منـْ ُهـ َّـن فَآتُ ُ
﴿فَ َمــا ْ
وهـ َّـن أ ُ
يضـةً ۚ َوَل ُجنَـ َ
ِ
اللَ َكا َن َعلِ ًيمــا َح ِك ًيمــا﴾.
يضـ ِـة ۚ إِ َّن َّ
بـَْعــد الْ َف ِر َ

(((12
ِِ ِ
املفســرون علــى أ ّن امل ـراد ابالســتمتاع يف هــذه
﴿فَ َمــا ْ
اســتَ ْمتـَْعتُم بــه منـْ ُهـ َّـن﴾  :اتفــق ّ
اآليــة االنتفــاع والتلــذذ ،واختلفـوا يف املقصــود هبــذه اآليــة هــل هــو النــكاح الشــرعي الصحيــح؟،
أم هــو نــكاح املتعــة؟ علــى قولــن مشــهورين:

األول :أ ّن هــذه اآليــة إمنــا نزلــت يف نــكاح املتعــة ،وقــد حــكاه القرطــي والشــوكاين وغريهــم
عــن اجلمهــور( ،((12واســتدلوا لقوهلــم ابآليت:
 قـراءة أُيب بــن كعــب ،وابــن عبــاس وغريهــم مــن الصحابــة( :فمــا اســتمتعتم بــه منهـ ّـن إىل(((12
األمــة مــا أنكــروا عليهمــا يف هــذه القـراءة،
أجــل مسـ ّـمى فآتوهــن أجورهــن)  ،قــال الـرازي« :و ّ
صحــة هــذه القـراءة»(.((12
األمــة علــى ّ
فــكان ذلــك إمجاعـاً مــن ّ
 أن هللا  bأمــر إبيتائهــن األجــر بعــد االســتمتاع هبـ ّـن ،فربــط ُســبحانه احلِــل وج ـوازالــوطء مبجــرد االبتغــاء ابملــال ،وهــذا ال يكــون إال يف املتعــة ،أمــا النــكاح الشــرعي الصحيــح
فيحصــل ابلعقــد والــويل والشــهود.
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 أن املقصــود ابالســتمتاع التلــذذ وهــذا حيصــل إبيتــاء األجــر خبــاف النــكاح الصحيــحفاألجــر مرتبــط ابلنــكاح وليــس ابالســتمتاع ،فظهــر أ ّن اآليــة يف نــكاح املتعــة.
 أن محــل اآليــة علــى نــكاح املتعــة أوىل مــن محلهــا علــى النــكاح الشــرعي الصحيــح؛خروج ـاً مــن تك ـرار حكــم النــكاح الشــرعي الصحيــح يف نفــس الســورة(.((12
املفسرين(،((12
واآلخر :أن هذه اآلية يف اجلماع ابلنكاح الشرعي الصحيح ،وعليه عامة ّ
عما ذكره أصحاب القول األول ابآليت:
وهو األقرب ّ
للصواب ،وقد أجابوا ّ

ـري« :فقـراءة خبــاف مــا
ُيب بــن كعــب وابــن عبّــاس مل تثبــت قــرآانً ،قــال الطـ ّ
 أن قـراءة أ ّجــاءت بــه مصاحــف املســلمني ،وغــر جائــز ألحــد أن يُلحــق يف كتــاب هللا تعــاىل شــيئاً مل أيت
عمــن ال جيــوز خالفــه»( ،((13وعلــى القــول بثبوهتــا فتُحمــل علــى أن املتعــة
بــه اخلــر القاطــع العــذر ّ
(((13
كانت مشــروعة ونُســخت .
 قــال ابــن اجلــوزري (ت597هــ)« :ومــن ذهــب يف اآليــة إىل غــر هــذا ،فقــد أخطــأ،وج ِهــل اللغــة»( ،((13يقصــد خطــأ مــن قــال إن اآليــة يف نــكاح املتعــة.
َ

 أ ّن ِســياق اآلية ال يُؤيد كوهنا يف نكاح املتعة ،قال ابن عاشــور« :وحنن نرى أ ّن هذهاآليــة مبعــزل عــن أن تكــون انزلــة يف نــكاح املتعــة ،وليــس ســياقها ســاحماً بذلــك ،ولكنّهــا صاحلــة
استَ ْمتـَْعتُم﴾»(.((13
الندراج املتعة يف عموم ﴿فَ َما ْ
أج ـراً يف القــرآن الكــرمي ،قــال
 ورود تســمية املهــر يف النــكاح الصحيــح الشــرعي ْالصــداق
الشــنقيطي« :أ ّن القــرآن جــاء فيــه تســمية الصــداق أجـراً يف موضــع ال نـزاع فيــه؛ ألن ّ
ـف َتْ ُخ ُذونـَـهُ﴾
﴿وَكْيـ َ
مل ـّـا كان يف مقابلــة االســتمتاع ابلزوجــة كمــا صـ ّـرح بــه تعــاىل يف قولــهَ :
فسـ ّـمي أجـراً ،وذلــك املوضــع هــو قولــه
[النســاء ]21:اآليــة ،صــار لــه َشــبَه قـ ّ
ـوي أبمثــان املنافــع ُ
ِ ِ
ِ
ُج َورُهـ َّـن﴾ [النســاء ،]25:أيُ :مهورهـ ّـن بــا
وهـ َّـن بِِ ْذن أ َْهل ِهـ َّـن َوآتُ ُ
تعــاىل﴿ :فَانك ُح ُ
وهـ َّـن أ ُ
ن ـزاع»(.((13
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 ال يَصــح قوهلــم أب ّن محــل اآليــة علــى نــكاح املتعــة أوىل؛ خروجـاً مــن التكـرار يف اآلايت،قــال األلوســي« :والقــول أبهنــا نزلــت يف املتعــة غلــط ،وتفســر البعــض هلــا بذلــك غــر مقبــول؛
﴿وأ ُِحـ َّـل
أل ّن نَظْــم القــرآن الكــرمي أيابه ،حيــث بـ ّـن ســبحانه أوالً احملرمــات ،مث قــال عــز شــأنه َ
لَ ُكــم َّمــا َوَراءَ َٰذلِ ُكـ ْـم أَن تـَبـْتـَغُـوا ِب َْم َوالِ ُكــم﴾»(.((13
وإذا تقــرر هــذا ،فهــل املقصــود ابملعقــود عليــه يف النــكاح بـ َـدن املـرأة أم منفعــة البضــع؟ ،قــال
القرطيب« :والظاهر اجملموع ،فإ ّن العقد يقتضي كل ذلك ،وهللا أعلم»(.((13

املطلب اخلامس :متاع املطلقات
شــرع هللا  bاملتــاع للمطلّقــة يف أربــع آايت مــن ســورتني مدنيتــن يف كتابــه الكــرمي ،ثنتــان
ِ
منهــا يف ســورة البقــرة ومهــا قولــه تعــاىلَّ :
ـوه َّن أ َْو
ـاح َعلَْي ُكـ ْـم إِن طَلَّ ْقتُـ ُـم النّ َســاءَ َمــا َلْ تََ ُّسـ ُ
﴿ل ُجنَـ َ
وسـ ِع قَـ َـدره وعلَــى الْم ْقـِ ِـر قَـ َـدره متاعــا ِبلْمعــر ِ
تَـ ْف ِرضوا َلـ َّـن فَ ِريضـةً ۚ ومتِّعوهـ َّـن علَــى الْم ِ
وف ۖ َح ًّقــا
ُ ُ
ُُ َ َ ُ
َ ََ ُ ُ َ ُ
ُُ َ َ ً َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ول ْل ُمطَلَّ َقــات َمتَــاعٌ ِبلْ َم ْعـ ُـروف ۖ َح ًّقــا َعلَــى
َعلَــى الْ ُم ْحســن َ
ني﴾ [البقــرة ،]236:وقولــه تعــاىلَ :
ِ
ـي قُــل
﴿ي أَيـَُّهــا النَّـ ِ ُّ
الْ ُمتَّقـ َ
ـن﴾ [البقــرة ،]241:وثنتــان يف ســورة األح ـزاب ومهــا قولــه تعــاىلَ :
ِ ِ
الدنْــيا وِزينـتـهــا فَ ـتـعالَي أُمتِّع ُكـ َّـن وأُسـ ِـرح ُك َّن ســراحا َِ
جيـ ًـا﴾
ـك إِن ُكنـ ُ َّ
ـن تُـ ِرْد َن ْ
ّل َْزَواجـ َ
الَيَــا َة ُّ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ْ َ َ ّ ْ َ َ ً
ِ
ِ ِ
وهـ َّـن ِمــن
﴿ي أَيـَُّهــا الَّذيـ َـن َآمنُـوا إِ َذا نَ َك ْحتُـ ُـم الْ ُم ْؤمنَــات ُثَّ طَلَّ ْقتُ ُم ُ
[األحـزاب ،]28:وقولــه تعــاىلَ :
ِ ِ ٍ
َّة تَـعتَدُّونَــها ۖ فَمتِّعوهـ َّـن وسـ ِـرحوه َّن ســراحا َِ
جيـ ًـا﴾
قَـ ْـب ِل أَن تََ ُّسـ ُ
ـوه َّن فَ َمــا لَ ُكـ ْـم َعلَْي ِهـ َّـن مـ ْـن عــد ْ َ َ ُ ُ َ َ ّ ُ ُ َ َ ً
[األح ـزاب.]49:
فعرفهــا ابــن عرفــه (ت803هــ)
وقــد تعــددت وتنوعــت تعاريــف العلمــاء ملتعــة املطلقــةّ ،
أبهنــا« :مــا يؤمــر الــزوج إبعطائــه الزوجــة لطالقــه إايهــا»( ،((13وقــال الشـربيين (ت977هــ) يف
تعريفهــا إهنــا« :مــال جيــب علــى الــزوج دفعُــه المرأتــه املفارقــة لــه يف احليــاة بطــاق ،ومــا يف معنــاه
بشــروط»( ،((13وأضــاف بعضهــم شــرطاً يف التعريــف وهــو كــون املــال الواجــب هلــا يف املتعــة غــر
املهــر املدفــوع هلــا(.((13
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واألصــل يف متعــة املطلقــة الوجــوب -إن كان الرجــل هــو الســبب يف الطــاق -س ـواء
عـ ّـن هلــا مه ـراً أو مل يعـ ّـن ،وس ـواء دخــل هبــا أو مل يدخــل؛ أل ّن هللا  bأمــر مبتاعهــن فقــال:
ِ
ِ
اجلصــاص (ت370هــ)« :ألنــه أمــر ،واألمــر
وهـ َّـن﴾ ،وقــال تعــاىل﴿ :فَ َمتّعُ ُ
﴿وَمتّعُ ُ
وهـ َّـن﴾ ،قــال ّ
َ
(((14
يقتضــي الوجــوب حــى تقــوم الداللــة علــى النــدب»  .وقــال أيض ـاً -يف معــرض الــرد علــى
﴿ح ًّقــا َعلَــى
متســك ابلقــول ابالســتحباب والنــدب واســتدل علــى ذلــك بقولــه تعــاىل َ
مــن ّ
ِ
ِِ
خص املتقني واحملســنني
﴿حقًّا َعلَى الْ ُمتَّق َ
الْ ُم ْحســن َ
ني﴾« :-فإن قيل :لَ ّما ّ
ني﴾ ،وقوله تعاىلَ :
دل علــى أهنــا غــر واجبــة وأهنــا نــدب؛ أل ّن الواجبــات ال خيتلــف
ابلذكــر يف إجيــاب املتعــة عليهــم ّ
فيهــا املتقــون واحملســنون وغريهــم ،قيــل لــه :إمنــا ذكــر املتقــن واحملســنني أتكيــداً لوجوهبــا ،وليــس
ختصيصهــم ابلذكــر نفيـاً علــى غريهــم كمــا قــال تعــاىل﴿ :هـ ِ ِ
ـن﴾ وهــو هــدى للنّــاس
ـدى لّْل ُمتَّقـ َ
ُ ً
(((14
رجحــه اإلمــام ابــن حجــر وشــيخ اإلســام ابــن تيميــة(.((14
كافّــة» ّ ،
وقــد خلــت اآلايت مجيعهــا مــن بيــان احلكمــة الــي أرادهــا هللا  bمــن إجيــاب املتعــة
للمطلقة ،وحاول بعض املفسرين التماسها؛ ليقينهم أ ّن هللا  bفرض للمطلقة املتاع حلكمة،
علمها من علمها وجهلها من جهلها ،فقال بعضهم إن هللا  bفرض املتعة للمطلقة تعويضاً
هلــا ،وتطييبـاً خلاطرهــا وفؤادهــا عمــا حصــل هلــا مــن أمل الفـراق ،قــال القشــري (ت465هــ)« :إ ّن
الفـراق حبــد ذاتــه شــديد ،ووقعــه علــى املـرأة صعــب»( .((14وأجــاد الشــيخ حممــد رشــيد رضــا يف
بيــان جانــب آخــر مهــم مــن جوانــب احلكمــة ،فقــال« :إ ّن يف الطــاق غضاضــة وإيهامـاً للنّــاس
أ ّن الــزوج مــا طلّــق زوجتــه إال وقــد رابَــه منهــا شــيء ،فــإذا هــو متّعهــا متاعـاً حســناً ،تــزول هــذه
الغضاضــة ،ويكــون هــذا املتــاع احلســن ،مبنزلــة الشــهادة بنزاهتهــا ،واالعـراف أب ّن الطّــاق كان
ِ
ـص بــه ،ال ِمــن قِبلهــا ،أي لعلّــة فيهــا؛ أل ّن هللا تعــاىل أم ـران أن حنافــظ
مــن قبلــه؛ أي لعُــذر خيتـ ّ
علــى األعـراض بقــدر الطاقــة ،فجعــل هــذا التمتيــع كاملرهــم جلــرح القلــب»(.((14
وقد أابنت اآلايت أ ّن املتاع يكون ابملعروف ،واملعروف عرفاً كاملشــروط شــرطاً ،فال حد
ألكثــره وال ألقلّــه ،وال حــد لنوعــه وماهيّتــه ،قــال القرطــي -يف رده علــى مــن قــال ابلتحديــد:-
«وهــذا يــرده قولــه تعــاىل﴿ :علَــى الْم ِ
وسـ ِع قَـ َـد ُرهُ َو َعلَــى الْ ُم ْقـِ ِـر قَـ َـد ُرهُ﴾ وهــذا دليــل علــى رفــض
َ ُ
(((14
التحديــد ،وهللا حبقائــق األمــور عليــم» .
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املطلب السادس :متاع املتوىف عنها زوجها
﴿والَّ ِذيـ َـن يُـتَ َـوفَّـ ْـو َن ِمن ُكـ ْـم َويَـ َذ ُرو َن
ذكــر هللا  bمتــاع املتــوىف عنهــا زوجهــا يف قولــه تعــاىلَ :
ِ ِ ِ
اعــا إِ َل ْ ِ
ِ
ِ
ـاح َعلَْي ُكـ ْـم ِف َمــا
اجــا َوصيَّـةً ّل َْزَواج ِهــم َّمتَ ً
أ َْزَو ً
الـَ ْـول َغي ـَْـر إ ْخـ َـر ٍاج ۚ فَـإ ْن َخَر ْجـ َـن فَـ َـا ُجنَـ َ
فَــع ْلن ِف أَن ُف ِسـ ِه َّن ِمــن َّمعــر ٍ
اللُ َع ِزيـٌـز َح ِكيـ ٌـم﴾ [البقــرة ،]240:واملقصــود ابملتــاع يف هــذه
وف ۗ َو َّ
ََ
ُْ
(((14
اآليــة هــو الســكىن .
قــال البغــوي يف ســبب نــزول هــذه اآليــة« :نزلــت هــذه اآليــة يف رجــل مــن أهــل الطائــف
يقــال لــه َحكيــم بــن احلــارث ،هاجــر إىل املدينــة ولــه أوالد ومعــه أبـواه وامرأتــه فمــات ،فأنــزل هللا
هــذه اآليــة .فأعطــى النــي  gوالديــه وأوالده مــن مرياثــه ومل يُعــط امرأتــه شــيئاً ،وأمرهــم أن
يُنفقـوا عليهــا مــن تركــة زوجهــا حــوالًكامـاً ،وكانــت عــدة الوفــاة يف ابتــداء اإلســام حــوالًكامـاً،
وكان َيــرم علــى الـوارث إخراجهــا مــن البيــت قبــل متــام احلــول ،وكانــت نفقتهــا وســكناها واجبــة
يف مــال زوجهــا تلــك الســنة مــا مل ختــرج ،ومل يكــن هلــا املـراث ،فــإ ْن خرجــت مــن بيــت زوجهــا
ســقطت نفقتهــا ،وكان علــى الرجــل أن يُوصــي هبــا ،فــكان كذلــك حــى نزلــت آيــة امل ـراث،
فنســخ هللا تعــاىل نفقــة احلــول ابلربــع والثمــن ،ونســخ عــدة احلــول أبربعــة أشــهر وعشــر»(.((14
وهــذا القــول هــو الــذي عليــه مجاهــر العلمــاء مــن الفقهــاء واملفسـرين ،وجــاء عنــد البخاري:
﴿والَّ ِذيـ َـن يُـتَ َـوفَّـ ْـو َن ِمن ُكـ ْـم َويَـ َذ ُرو َن
أ ّن ابــن الزبــر قــال :قلــت لعثمــان هــذه اآليــة الــي يف البقــرةَ :
ِ ِ ِ
الـَ ْـوِل َغي ـْ َـر إِ ْخـ َـر ٍاج﴾ ،قــد نســختها اآليــة األخــرى فلـ َـم
اعــا إِ َل ْ
اجــا َوصيَّ ـةً ّل َْزَواج ِهــم َّمتَ ً
أ َْزَو ً
تَكتبهــا؟ قــال :تَ َدعُهــا اي ابــن أخــي ال أغـ ّـر شــيئاً منــه مــن مكانــه( .((14وقــد ورد عــن جماهــد
(((14
﴿والَّ ِذيـ َـن يُـتَ َـوفَّـ ْـو َن ِمن ُكـ ْـم
وعطــاء رمحهمــا هللا أ ّن هــذه اآليــة غــر منســوخة بقولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
ـاح َعلَْي ُكـ ْـم
اجــا يَـتَ ـَـربَّ ْ
ص َن ِبَن ُفسـ ِه َّن أ َْربـََعـةَ أَ ْشـ ُـه ٍر َو َع ْشـًـرا ۖ فَـإ َذا بـَلَ ْغـ َـن أ َ
َويَـ َذ ُرو َن أ َْزَو ً
َجلَ ُهـ َّـن فَـ َـا ُجنَـ َ
ِ
ِ
اللُ ِبـَـا تَـ ْـع َملُو َن َخبِــرٌ﴾ [البقــرة ،]234:وحجتهمــا
فِ َيمــا فَـ َـع ْل َن ِف أَن ُفس ـ ِه َّن ِبلْ َم ْعـ ُـروف ۗ َو َّ
رمحهمــا هللا أ ّن آيــة متــاع املتــوىف عنهــا زوجهــا ليســت خاصــة يف بيــان العــدة حــى تُنســخ الســنة
إىل أربعــة أشــهر وعشـرا ،وإمنــا تلــك يف بيــان املتــاع اخلــاص ابملتــوىف عنهــا زوجهــا خــال احلــول،
وهــذه يف بيــان عــدة الوفــاة .قــال ابــن كثــر« :وهــذا القــول لــه اجتــاه ،ويف اللفــظ مســاعدة لــه،
وقــد اختــاره مجاعــة منهــم اإلمــام أبــو العبــاس بــن تيميــة»(.((15
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املطلب السابع :متاع البيوت
مل ـّـا ذكــر هللا جــل وعــا أدابً مــن اآلداب الشــرعية وهــو االســتئذان والســام قبــل الدخــول
لبيــوت الغــر ،بـ ّـن ســبحانه عــدم احلـَـرج مــن دخــول البيــوت غــر املســكونة الــي فيهــا متــاع
ۚ
َّ
ـوت َغي ـَْـر َم ْسـ ُكونٍَة فِ َيهــا َمتَــاعٌ لَّ ُكـ ْـم
ـاح أَن تَ ْد ُخلُـوا بـُيُـ ً
ـس َعلَْي ُكـ ْـم ُجنَـ ٌ
لإلنســان يف قولــه تعــاىل﴿ :لْيـ َ
اللُ يـَْعلَـ ُـم َمــا تُـ ْـب ُدو َن َوَمــا تَكْتُ ُمــو َن﴾ [النــور.]29:
َو َّ
ـول هللاَّ ،
قــال أبــو الســعود« :يـُـروى َّ
إن هللا تعــاىل قــد أنــزل
أن أاب بكــر  hقــال :اي رسـ َ
وإن خنتلــف يف جتاراتِنــا فننــزل هــذه اخلـ ِ
ـاانت؛ أفــا ندخلهــا إالَّ ٍ
عليــك آيـةً يف االســتئذانَّ ،
إبذن؟
ُ
لت»(.((15
فنز ْ
ـوت َغي ـْ َـر َم ْس ـ ُكونٍَة﴾ :قــال ابــن جــزي« :واختلــف يف البيــوت غــر
وقولــه تعــاىل﴿ :بـُيُـ ً
املســكونة يف هــذه اآليــة فقيــل :هــي الفنــادق الــي يف الطــرق وال يســكنها أحــد بــل هــي موقوفــة
ليــأوي إليهــا كل ابــن ســبيل واملتــاع علــى هــذا التمتــع ابلنــزول فيهــا واملبيــت وغــر ذلــك ،وقيــل:
هــي اخلــرب الــي تدخــل للبــول والغائــط واملتــاع علــى هــذا حاجــة اإلنســان ،وقيــل :هــي حوانيــت
القيســارية واملتــاع علــى هــذا الثيــاب والبســط وشــبهها وهــذا القــول خطــأ ألن االســتئذان يف
(((15
ـأي بيــت ليــس فيــه ســاكن جــاز
احلوانيــت واجــب إبمجــاع»  .واألصــل عــدم التخصيــص فـ ّ
«كل بيــت ال ســاكن بــه لنــا فيــه متــاع ندخلــه بغــر إذن؛ أل ّن
دخولــه بغــر إذن ،يقــول الطــريّ :
ليؤنــس املــأذون عليــه قبــل الدخــول ،أو ليــأذن للداخــل إن كان لــه مالــكاً ،أو
اإلذن إّنــا يكــون ُ
(((15
فأمــا إ ْن كان ال مالــك لــه فيحتــاج إىل إذنــه لدخولــه» .
كان فيــه ســاكناًّ .
والقــول أب ّن هــذه البيــوت مســتثناة مــن البيــوت يف اآلايت الــي قبلهــا غــر صحيــح؛ أل ّن
البيــوت يف اآليــة تلــك يُقصــد هبــا البيــوت اململوكــة واملســكونة ،والبيــوت هنــا يقصــد هبــا البيــوت
غــر اململوكــة ألحــد(.((15
وقوله تعاىل﴿ :فِ َيها َمتَاعٌ لَّ ُك ْم﴾ :أي فيها منفعة لكم( ،((15وهذا شــرط آخر يف البيوت
غــر املســكونة الــي جيــوز دخوهلــا بغــر إذن .وال يشــرط أن يكــون املتــاع موضوع ـاً فيهــا قبــل
دخــول الداخــل .قــال ابــن عاشــور« :فــا مفهــوم هلــذه الصفــة ألهنــا خرجــت خمــرج التنبيــه علــى
العــذر يف الدخــول .ويشــمل ذلــك أ ْن يدخلهــا لوضــع متاعــه لداللــة حلــن اخلطــاب وكذلــك
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يشــمل دخــول املســافر وإن كان ال متــاع لــه؛ لقصــد التظلّــل أو املبيــت بداللــة حلــن اخلطــاب
أو القيــاس»(.((15
﴿و َّ
اللُ
مث َختــم هللا  bهــذه اآليــة ابلتحذيــر والوعيــد ملــن خيالفــون هــذا األمــر بقولــه تعــاىلَ :
يـَْعلَـ ُـم َمــا تُـْـب ُدو َن َوَمــا تَكْتُ ُمــو َن﴾ ،فــاهلل مطلّــع ســبحانه علــى مــن دخــل بيتـاً مســكوانً ،أو ليــس
لــه فيــه متــاع .وهــذا التحذيــر والوعيــد كلّــه صيانــة حلرمــة البيــوت وســاكنيها ،يقــول الســعدي:
ـوت َغي ـَْـر بـُيُوتِ ُكـ ْـم﴾ لفــظ عــام
«وهــذا مــن احـرازات القــرآن العجيبــة ،فــإ ّن قولــهَ :
﴿ل تَ ْد ُخلُـوا بـُيُـ ً
يف كل بيــت ليــس ملــكاً لإلنســان ،أخــرج منــه تعــاىل البيــوت الــي ليســت ملكــه ،وفيهــا متاعــه،
وليــس فيهــا ســاكن ،فأســقط احلــرج يف الدخــول إليهــا»(.((15

املطلب الثامن :متاع الكافرين
ســبقت اإلشــارة إىل العالقــة الوطيــدة -يف كثــر مــن اآلايت القرآنيــة -بــن املتــاع يف الدنيــا
وبــن الكافريــن ،حــى قيــل« :املؤمــن يف الدنيــا يتــزود ،واملنافــق يتزيــن ،والكافــر يتمتــع»(.((15
ومــن أتمــل هــذه اآلايت جيــد أن احلديــث عــن متــاع الكافريــن أخــذ صــوراً عــدة يف القــرآن
الكــرمي متثّلــت يف اآليت:
أوالً :أ ّن هللا  bرتّب التّمتع ابلدنيا على الكفر يف آايت كثرية ،ومن ذلك قوله تعاىل:
ِ
ِ
ف تَـ ْـعلَ ُمو َن﴾ [النحل ،]55:وقوله تعاىل﴿ :لِيَ ْك ُفُروا ِبَا
اه ْم ۚ فَـتَ َمتَّ ــعُوا ۖ فَ َس ْو َ
﴿ليَ ْك ُفُروا بَا آتَ ْـي ــنَ ُ
ۚ
ِ
ِ
اه ْم
اهـ ْـم َولِيَـتَ َمتَّ ــعُوا ۖ فَ َسـ ْـو َ
آتـَيـْنَ ُ
ف يـَْعلَ ُمــو َن﴾ [العنكبــوت ،]66:وقولــه تعــاىل﴿ :ليَ ْك ُفـ ُـروا بـَـا آتَ ْـي ــنَ ُ
ف تَ ْـعلَ ُمو َن﴾ [الروم.]34:
فَـتَ َمتَّـعُوا فَ َس ْو َ
اثني ـاً :أن هللا  bشــبّه متتّــع الكافريــن وأَ ْكلهــم أب ْكل األنعــام ،وجــاء هــذا التشــبيه يف
﴿والَّ ِذيـ َـن َك َفـ ُـروا يـَتَ َمتَّ ــعُو َن َو َيْ ُكلُــو َن َك َمــا
معــرض االســتهزاء والتن ـ ّدر بصنيعهــم ،قــال تعــاىلَ :
ف
َتْ ُك ُل ْالَنْـ َـع ُام﴾ [حممــد ،]12:وقــال تعــاىلَ ﴿ :ذ ْرُهـ ْـم َيْ ُكلُـوا َويـَتَ َمتَّ ــعُوا َويـُْل ِه ِهـ ُـم ْال ََمـ ُـل ۖ فَ َسـ ْـو َ
يـَْعلَ ُمــو َن﴾ [احلجــر ،]3:قــال أبــو الســعود« :ويف تقــدمي األكل إيــذا ٌن أب ّن متتـَّعهــم إّنــا هــو مــن
قبيــل متتّ ـ ِع البهائــم ابملــآكل واملشــارب»(.((15
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األمة على الكفر؛ وإال فمتاع الدنيا ال
اثلثاً :أن هللا  bمل ميتّع كل كافر َخشية اجتماع ّ
ِ
ِ
ـاس أ َُّمـةً َواحـ َـد ًة َّلَ َع ْلنَــا ل َمــن يَ ْك ُفـُـر
قــدر لــه عنــد هللا جــل شــأنه ،قــال تعــاىلَ :
﴿ولَـ ْـوَل أَن يَ ُكــو َن النَّـ ُ
ِب َّلر ْحـٰـ ِن لِبـيوتِِــم س ـ ُق ًفا ِمــن فِ َّ ٍ
ِج َعلَيـَْهــا يَظْ َهـ ُـرو َن﴾ [الزخــرف ،]33:قــال األلوســي:
َ ُُ ْ ُ ّ
ضــة َوَم َعــار َ
«فكراهــة االجتمــاع علــى الكفــر هــي املانعــة مــن متتيــع كل كافــر والبَ ْســط عليــه؛ ال أ ّن املانــع
كــون متــاع الدنيــا لــه قــدر عنــدان ،والكراهــة املذكــورة هــي وجــه احلكمــة يف تــرك تنعيــم كل كافــر
وبســط الــرزق عليــه فــا حمــذور يف تقديرهــا»(.((16
الســيئة ملتــاع الكافريــن يف آايت عــدة ،قــال
رابعـاً :جــاء التهديــد والتحذيــر ،وبيــان العاقبــة ّ
ِ
ِ
﴿متَــاعٌ ِف ُّ
يد ِبـَـا َكانُـوا يَ ْك ُفـ ُـرو َن﴾
اب َّ
الشـ ِـد َ
الدنْــيَا ُثَّ إِلَْي ــنَا َم ْرجعُ ُهـ ْـم ُثَّ نُذي ُق ُهـ ُـم الْ َع ـ َذ َ
تعــاىلَ :
ِِ
ضلُّـوا عــن سـبِيلِ ِه ۗ قُــل تََتـَّعـوا فَـِإ َّن م ِ
ل أَنـ َـدادا لِّي ِ
ص َريُكـ ْـم
ْ ُ
﴿و َج َعلُـوا َّ ً ُ
َ
َ َ
[يونــس ،]70:وقــال تعــاىلَ :
ف
إِ َل النَّــا ِر﴾ [إبراهيــم ،]30:وقــال تعــاىلَ ﴿ :ذ ْرُهـ ْـم َيْ ُكلُـوا َويـَتَ َمتَّ ــعُوا َويـُْل ِه ِهـ ُـم ْال ََمـ ُـل ۖ فَ َسـ ْـو َ
ف
ـض أهــل العلــمَ ﴿ :ذ ْرُهـ ْـم﴾ هتديــد ،وقولــه﴿ :فَ َسـ ْـو َ
يـَْعلَ ُمــو َن﴾ ،قــال البغــوي« :وقــال بعـ ُ
يـَْعلَ ُمــون﴾ هتديــد آخــر ،فمــى يهنــأ العيــش بــن هتديديــن؟»( ،((16وقــال الشــوكاين« :ويف هــذا
(((16
﴿وَل تَُد َّ
ك إِلَـ ٰـى َما َمتَّ ـ ْـعنَا بِِه
َّن َعيـْنَ ـْـي َ
من التهديد و ّ
الز ْجر ما ال يُقدر قَ ْدره»  .وقال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَيَــاة ُّ
ـك َخي ـٌْـر َوأَبْـ َق ٰى﴾ [طــه ،]131:وغريهــا
اجــا ِّمنـْ ُهـ ْـم َزْهـَـرَة ْ
الدنْــيَا لنـَْفتنـَُهـ ْـم فيــه ۚ َوِرْز ُق َربِـّ َ
أ َْزَو ً
مــن اآلايت كثــر.
خامس ـاً :أ ّن هللا ُ bيلــي للك ّفــار وميهلهــم ،ويُغــدق عليهــم النّعــم يف الدنيــا وميتّعهــم،
ِ
ـال
ـى طَـ َ
آبءَ ُهـ ْـم َحـ َّ ٰ
فيحملهــم هــذا علــى زايدة الكفــر والطغيــان ،قــال تعــاىل﴿ :بَـ ْـل َمتَّ ـ ْـعنَا َهٰـ ُـؤَلء َو َ
ِ
ِ
ـى نَ ُس ـوا ال ِّذ ْكـ َـر
آبءَ ُهـ ْـم َحـ َّ ٰ
﴿ولَٰــكن َّمتَّ ـ ْـعتـَُه ْم َو َ
َعلَْيهـ ُـم الْعُ ُمـ ُـر﴾ [األنبيــاء ،]44:وقــال تعــاىلَ :
َوَكانُوا قَ ْـوًما بُ ًورا﴾ [الفرقان ،]18:قال ابن جزي (ت741هـ)« :معناه أ ّن إمتاعهم ابلنّعم يف
(((16
ِ
آبءَ ُهـ ْـم
الدنيــا كان ســبب نســياهنم لذكــر هللا وعبادتــه»  .وقــال تعاىل﴿:بـَ ْـل َمتـَّْعـ ُ
ـت َهٰـ ُـؤَلء َو َ
ِ
ـحٌر َوإِ َّن بِـ ِـه َكافِـ ُـرو َن﴾
الـَ ُّـق َوَر ُسـ ٌ
ـن َ 29ولَ َّمــا َجاءَ ُهـ ُـم ْ
ـى َجاءَ ُهـ ُـم ْ
ـول ُّمبِـ ٌ
َحـ َّ ٰ
الـَ ُّـق قَالُـوا َهٰـ َذا سـ ْ
ض الَّ ِذيـ َـن
﴿وي ـَ ْـوَم يـُْعـَـر ُ
[الزخــرف .]30-٢٩:وقــد يُفهــم مــن هــذه اآلايت وغريهــا كقولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
الدنْــيا واستَمتـعتُم ِبا فَالْيـوم ُْتزو َن ع َذاب ا ْل ِ
ون
َك َفُروا َعلَى النَّا ِر أَ ْذ َهْب ــتُ ْم طَيِّبَات ُك ْم ِف َحيَات ُك ُم ُّ َ َ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ
ِبـَـا ُكنتُـ ْـم تَ ْســتَكِْبُو َن ِف ْال َْر ِ
الـَ ِّـق َوِبـَـا ُكنتُـ ْـم تَـ ـ ْف ُس ُقو َن﴾ [األحقــاف ،]20:الدعــوة
ض بِغَـ ِْـر ْ
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التنعــم يف الدنيــا؛ ملــا يرتتــب عليــه مــن ج ـزاء يف الدنيــا واآلخــرة،
للكافريــن واملؤمنــن إىل عــدم ّ
تدل عليه اآلايت وال تؤيّده ،بل هي يف شــأن الك ّفار خاصة ،قال
وهذا الفهم غري ســائغ وال ّ
الواحــدي« :وال عتــب علــى املؤمــن يف التمتــع مبــا أحــل هللا لــه وأابحــه مــن نعيــم العيــش التمتــع
ابلطيبــات يف الدنيــا ،وإمنــا وبــخ الكافــر بذلــك؛ ألنــه متتــع هبــا ومل يـُـؤد ُشــكر ال ـ ُـمنعم بطاعتــه
واإلميــان بــه ،وأمــا املؤمــن فإنـّـه يـُـؤدي إبميانــه ُشــكر املنعــم فــا يُوبـّـخ بتَمتّعــه»(.((16

املطلب التاسع :متاع ال ُـمقوين

جــاء يف ختــام ســورة الواقعــة ِذكــر عــدد مــن الدالئــل علــى وحدانيــة هللا ،وتفـ ُّـرِده ســبحانه
ابخللــق واإلنبــات والــزرع وإن ـزال املــاء وإنشــاء الشــجر وإيقــاد النــار ،وقــد صـ ّـور القــرآن الكــرمي
هــذه الدالئــل أحســن تصويــر ،وأبــدع أميــا إبــداع يف عرضهــا واالســتدالل عليهــا.
َّ
ـورو َن
وقــد ختمهــا املــوىل جــل شــأنه ابحلديــث عــن النــار فقــال تعــاىل﴿ :أَفَ َـرأَيْــتُ ُم النَّـ َـار الـ ِـي تـُ ُ
ِ
ِ
اعــا لِّْل ُم ْق ِويـ َـن﴾
 71أَأَنتُـ ْـم أ َ
اهــا تَ ْذكـ َـرًة َوَمتَ ً
َنش ـأْ ُْت َش َجَرتَـ َـها أ َْم َْنـ ُـن الْ ُمنشــئُو َن َْ 72نـ ُـن َج َع ْلنَ َ
[الواقعــة.]73-71:
َّ
ـورو َن﴾ معــى تــورون :أي تقدحــون مــن ال ـزاند
قولــه تعــاىل﴿ :أَفَ َـرأَيْــتُ ُم النَّـ َـار الـ ِـي تـُ ُ
وتســتخرجوهنا مــن أصلهــا ،قالــه ابــن كثــر(.((16
َنش ـأْ ُت َشجرتَــها أَم َْنــن الْم ِ
نشــئُو َن﴾ قــال القرطــي« :يعــي الــي
وقولــه تعــاىل﴿ :أَأَنتُـ ْـم أ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
تكون منها الزاند وهى املرخ والعفار ،ومنه قوهلم :يف كل شــجر انر ،واســتمجد املرخ والعفار،
أي اســتكثر منهــا ،كأهنمــا أخــذا مــن النــار مــا هــو حســبهما»(.((16
اهــا تَ ْذكِـ َـرًة﴾ أي انر الدنيــا ،جعلهــا هللا تذكــرة لعبــاده بنعمــه
وقولــه تعــاىلَْ :
﴿نـ ُـن َج َع ْلنَ َ
عليهــم ،وتذكــره وموعظــة هلــم بنــار جهنــم .جــاء عنــد البخــاري مــن حديــث أيب هريــرة  jأن
رسول هللا  gقال« :انركم جزء من سبعني جزءاً من انر جهنم ،قيل :اي رسول ّإنا لكافية،
ضلــت عليهــن بتســعة وســتني جــزءاً ُكلّهــن مثــل َحِّرهــا»(.((16
قــال :فُ ّ
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اعــا لِّْل ُم ْق ِويـ َـن﴾ :أي منفعــة ،و﴿لِّْل ُم ْق ِويـ َـن﴾ :قــال الراغــب« :وأَقْــوى
﴿وَمتَ ً
وقولــه تعــاىلَ :
(((16
الرجــل صــار يف قَـواء أي قـَْفــر»  ،واملقصــود هبــم يف هــذه اآليــة املســافرون يف قــول أكثــر
ّ
املفسرين( ،((16قال الفراء« :يعىن منفعة للمسافرين إذا نزلوا ابألرض الِ
قي يعىن :ال َق ْفر»(.((17
ّ
ّ
ّ
ألنــم أكثــر نفعـاً هبــا مــن غريهــم(.((17
وختصيــص املســافرين ّ
وقيــل :إ ّن اآليــة تشــمل املســافرين وغريهــم مــن اجلائعــن ،واألغنيــاء والفقـراء ومجيــع النّــاس،
ـكل
قــال ابــن كثــر« :وهــذا التفســر أعـ ّـم مــن غــره ،فــإ ّن احلاضــر والبــادي
ـي وفقــر الـ ّ
( ((17مــن غـ ّ
حمتاجــون للطبــخ واالصطــاء واإلضــاءة وغــر ذلــك مــن املنافــع»  ،وقــال ابــن عاشــور:
«فإيثــار هــذا الوصــف يف هــذه اآليــة ليجمــع املعنيــن؛ فــإ ّن النــار متــاع للمســافرين يســتضيئون
هبــا يف مناخهــم ،ويصطلــون هبــا يف الـ َـرد ،ويراهــا الســائر ليـاً يف ال َقفــر فيهتــدي إىل مــكان الن ـَُّّـزل
فيــأوي إليهــم ،ومتــاع للجائعــن يطبخــون هبــا طعامهــم يف احلضــر والســفر ،وهــذا إدمــاج لالمتنــان
يف خــال االســتدالل»(.((17
مث ختــم هللا -جـ ّـل يف عــاه -احلديــث عــن هــذه الدالئــل بتســبيحه وتنزيهــه ،ووصــف
ـك الْ َع ِظي ـ ِم﴾ [الواقعــة ،]74:فهــو
نـَْف َســه ابلعظيــم ســبحانه يف قولــه تعــاىل﴿ :فَ َســبِّ ْح ِب ْس ـ ِم َربِـّ َ
تبــارك وتعــاىل املتفــرد مبــا ذكــره مــن أفعــال يف هــذه اآلايت الكرميــة.
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اخلامتة
أمحــد هللا ســبحانه وأثــي عليــه مبــا هــو أهلــه ،وأشــكره علــى فضائلــه وإنعامــه جـ ّـل شــأنه،
ويف ختــام هــذا البحــث أوجــز نتائجــه وتوصياتــه فيمــا أييت:
 -١يُطلق املتاع يف اللغة على االنتفاع ابلشيء اجليد مدة طويلة.
 -٢املعــى االصطالحــي للمتــاع مل خيــرج عــن املعــى اللغــوي ،وهلــذا فغالــب مــن عـّـرف املتــاع يف
االصطــاح ذكــر أنــه انتفــاع بشــيء معــن علــى وجــه معــن.
 -٣وردت مادة املتاع واشتقاقاهتا يف القرآن الكرمي يف ( )69تسع وستني موضعاً.
 -٤كل آيــة يف القــرآن الكــرمي ورد فيهــا قــول احلــق تبــارك تعــاىل (متتع ـوا) يف الدنيــا فهــي علــى
ســبيل التهديــد.
 -٥مل يـَـرد املتــاع يف القــرآن الكــرمي معرفـاً (أبل) ،والزمــه التنكــر؛ وذلــك إشــعاراً بقلتــه ونكارتــه
وحقارتــه ،وكونــه غــر حمــدد وخيتلــف ابختــاف األجنــاس واألفـراد.
 -٦أصــل املتــاع والتمتــع واالســتمتاع يرجــع إىل شــيء واحــد وهــو االنتفــاع والتلــذذ علــى
اختــاف درجاهتمــا.
 -٧مــن األلفــاظ املرادفــة للمتــاع (األاثثِّ ،
الر ْحــل ،األثقــال ،عــرض احليــاة الدنيــا،
الريــشَّ ،
ال ـزاد ،الوعــاء ،عقــار البيــت).
 -٨املتاع يف القرآن الكرمي على أربعة أوصاف :املتاع احلسن -وهو أقلها وروداً يف القرآن،-
واملتاع القليل ،واملتاع املؤقت -وهو أكثرها وروداً يف القرآن ،-ومتاع الغرور.
 -٩ورد يف القــرآن الكــرمي مجلــة مــن أنـواع املتــاع وهــي( :متــاع احليــاة الدنيــا ،متــاع الطعــام ،متــاع
اإلنســان واحليـوان ،متــاع النــكاح ،متــاع املطلقــات ،متــاع املتــوىف عنهــا زوجهــا ،متــاع البيــوت،
متــاع الكافريــن ،متــاع ال ـ ُـمقوين).
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وأما التوصيات ،فلعل من أمهها:
 -١دعــوة الباحثــن بتوجيــه دراســاهتم وأحباثهــم للكشــف عــن األلفــاظ واملصطلحــات القرآنيــة،
ودراســتها دراســة موضوعيــة ،فاحلاجــة مــا زالــت قائمــة إلبـراز عــدد مــن املوضوعــات القرآنيــة.
 -٢توحيــد اجلهــود يف األقســام والكليــات اجلامعيــة لرصــد ومجــع املوضوعــات القرآنيــة الــي مل
يســبق دراســتها ،ولعــل اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكــرمي وعلومــه (تبيــان) تتبــى مثــل
هــذا املقــرح.
 -٣مــن املوضوعــات الــي ميكــن حبثهــا «االح ـرازات ال ـواردة يف القــرآن الكــرمي ،دراســة
موضوعيــة» ،و«دعــوى النســخ يف متــاع املتــوىف عنهــا زوجهــا بــن املؤيديــن واملعارضــن»،
و«اجلوانــب النفســية يف اآلايت القرآنيــة».
محــداً لــك اللهــم علــى التيســر والتســهيل ،وصلــى هللا وســلم وابرك علــى نبينــا حممــد وعلــى
آلــه وأصحابــه أمجعــن.
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اهلوامش والتعليقات:
((( أستاذ التفسري وعلوم القرآن ابجلامعة األردنية.
((( التفســر املوضوعــي إشــكالية املفهــوم واملنهــج ،جملــة دراســات ،علــوم الش ـريعة والقانــون( ،جملــد ،41
عــدد ،2014 ،1ص.)114
((( أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة حممد اخلامس ابملغرب.
((( التفسري املوضوعي وأمهيته يف فهم القرآن الكرمي ،جملة الرتتيل( ،العدد األول ،ص.)109-108
((( وهــي أول موســوعة علميــة حمكمــة يف دراســة موضوعــات القــرآن الكــرمي ،وقــد عمــل عليهــا مركــز تفســر
للدراســات القرآنيــة ،وموضوعاهتــا متاحــة إلكرتونيـاً عــر الرابــط:
http://modoee.com/subjects/

((( انظر :هتذيب اللغة لألزهري 254/1
((( املصدر السابق .253/1
((( مقاييس اللغة .235/5
((( أساس البالغة .434/1
( ((1لسان العرب .328/8
( ((1املصدر السابق.
( ((1املفردات يف غريب القرآن .360/2
( ((1العني .83/2
( ((1املفردات يف غريب القرآن .461/1
( ((1القاموس احمليط .985/1
( ((1التوقيف على مهمات التعاريف .633/1
( ((1الكليات .1286/1
( ((1انظر :معجم ألفاظ القرآن جملمع اللغة العربية مبصر .608/2
( ((1انظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد عبدالباقي (ص.)659-658
( ((2الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز (ص.)422
( ((2املفردات يف غريب القرآن .361/2
( ((2أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن .17/3
( ((2التحرير والتنوير .32/7
( ((2املصدر السابق بتصرف .260/5
( ((2خالصة املعاين (ص.)165
60

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م

مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية

د .أحمد بن مرجي صالح الفالح

( ((2البحــر احمليــط  ،255/4وقــال ابــن ســيده (ت458هــ)« :واجلمــع أمتعــة ،وأماتـِـع :مجــع اجلمــع ،وحكــى
ابــن األعـرايب أماتيــع ،فهــو مــن ابب أقاطيــع» .احملكــم واحمليــط األعظــم .223/1
([ ((2النساء[ ،]36 :األنعام[ ،]128 :التوبة ثالثة كلمات[ ،]69 :األحقاف.]20 :
([ ((2البقــرة[ ،]169 :هــود[ ،]65 :إبراهيــم[ ،]30 :احلجــر[ ،]3 :النحــل[ ،]55 :العنكبــوت،]66 :
[الــروم[ ،]34 :الزمــر[ ،]8 :الــذارايت[ ،]43 :املرســات.]46 :
( ((2إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي .186/3
( ((3هتذيب اللغة .253/1
( ((3التفسري واملفسرون .122/1
( ((3قــال القرطــي (ت510هــ)« :اختلف ـوا يف معنــاه ،فقــال احلســن وجماهــد :أراد مــا انتفعتــم وتلـ َّـذذمت
ابجلمــاع مــن النســاء ابلنــكاح الصحيــح ،وقــال آخــرون :هــو نــكاح املتعــة وهــو أن ينكــح امـرأة إىل مــدة
ـت منــه بِــا طــاق ،وتســتربئ رمحهــا وليــس بينهمــا مـراث ،وكان ذلــك
فــإذا انقضــت تلــك ال ـ ُـمدَّة ابنـَ ْ
مباحــا يف ابتــداء اإلســام ،مث هنــى عنــه رســول هللا  .»gاجلامــع ألحــكام القــرآن .193/2
ً
( ((3التعريفات (ص.)91
( ((3وقــد ذكــر العســكري فرقـاً بــن املتــاع واملنفعــة فقــال« :الفــرق بــن املتــاع واملنفعــة :أ ّن املتــاع النفــع الــذي
تتعجــل بــه اللــذة وذلــك إمــا لوجــود اللــذة ،وإمــا مبــا يكــون معــه اللــذة حنــو املــال اجلليــل وامللــك النفيــس،
وقــد يكــون النفــع مبــا تتأجــل بــه اللــذة حنــو إصــاح الطعــام وتربيــد املــاء لوقــت احلاجــة إىل ذلــك».
معجــم الفــروق اللغويــة .476/1
( ((3الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .1282/3
( ((3مقاييس اللغة .503/2
( ((3التعريفات .169/1
( ((3لالطــاع علــى أقـوال اجمليزيــن واملانعــن بشــي مــن التفصيــل ،انظــر :األضــداد لألنبــاري (ص ،)8واملزهــر
للسيوطي .400/1
( ((3انظر بتصرف :الرتادف يف اللغة حلاكم مالك (ص.)197-196
املفس ـرين ،وكتــب اللغــة واملرتادفــات ،وقــد ذكــرت هــذا العــدد منهــا
( ((4اعتمــدت يف معرفتهــا علــى كتــب ّ
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر.
( ((4جامع البيان يف أتويل القرآن  .268/17وبيت الشــعر من قصيدة حملمد بن عبدهللا بن منري الثقفي،
مــن شــعراء الدولــة األمويــة ،كان يهــوى زينــب بنــت يوســف بــن احلكــم أخــت احلجــاج بــن يوســف ولــه
فيهــا أشــعار يتشــبب هبــا .انظــر :األغــاين لألصفهــاين .201/6
( ((4معاين القرآن .171/2
( ((4جامع البيان يف أتويل القرآن .364/12
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( ((4روح املعاين .10/13
( ((4التحرير والتنوير .361/16
( ((4إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي .46/7
( ((4اجلامــع ألحــكام القــرآن  ،339/5وقــال أيض ـاً « :340-339/5قــال أبــو عبيــدة :يقــال مجيــع
متــاع احليــاة الدنيــا عــرض بفتــح ال ـراء ،ومنــه( :الدنيــا عــرض حاضــر أيكل منهــا الــر والفاجــر)،
والعــرض بســكون الـراء مــا ســوى الداننــر والدراهــم ،فــكل َعـ َـرض عـ ْـرض ،وليــس كل عـ ْـرض عرضـاً،
ويف صحيــح مســلم عــن النــي ( :gليــس الغــى عــن كثــرة العــرض إمنــا الغــى غــى النفــس)»،
ويضيــف قائـ ًـا يف نفــس املوضــع« :وهــذا يصحــح قــول أيب عبيــدة :فــإ ّن املــال يشــمل كل مــا يتمــول.
ض ُّ
الدنْــيَا﴾ ومجعــه
ويف كتــاب العــن :العــرض مانيــل مــن الدنيــا ،ومنــه قولــه تعــاىل﴿ :تُِريـ ُـدو َن َعـ َـر َ
عــروض .ويف اجملمــل البــن فــارس :والعــرض مــن يعــرض االنســان مــن مــرض أو حنــوه ،وعــرض الدنيــا
مــا كان فيهــا مــن مــال قــل أو كثــر .والعــرض مــن األاثث مــا كان غــر نقــد .وأعــرض الشــيء إذا ظهــر
وأمكــن .والعــرض خــاف الطــول».
( ((4تفسري البحر احمليط (.)201/1
( ((4انظــر :معــامل التنزيــل للبغــوي  ،262/4واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطــي  ،235/9وفتــح القديــر
للشــوكاين .62/3
( ((5روح املعاين .91/9
( ((5احلديــث مــن روايــة اهلرمــاس بــن حبيــب العنــري ،عــن أبيــه ،عــن ج ـ ّده ،قــال :بعــث رســول هللا g
عُيينــة بــن حصــن حــن أســلم النــاس ودجــا اإلســام علــى النــاس ،فهجــم علــى بــي عــدي بــن جنــدب
فــوق النبــاح بــذات الشــقوق ،فلــم يســمعوا أذاانً عنــد الصبــح ،فأغــاروا عليهــم ،فأخــذوا أمواهلــم حــى
أحضروهــا املدينــة عنــد النــي  ،gفقالــت وفــود بــي العنــر :أخــذان اي رســول هللا مســلمني غــر مشــركني.
ـرد عليهــم رســول هللا  gذراريهــم وعقــار بيوهتــم ،وعمــل اجليــش أنصــاف األمـوال .ذكــره ابــن رجــب
فـ ّ
يف الفتــح وقــال« :أخرجــه إبراهيــم احلــريب يف كتــاب غريــب احلديــث ،وأبــو القاســم البغــوي يف معجــم
الصحابــة» .انظــر :فتــح البــاري البــن رجــب .440/3
( ((5غريب احلديث .113/2
( ((5معامل التنزيل .156/4
( ((5أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن .276/2
( ((5التحرير والتنوير .89/7
( ((5ذكره سهل بن عبدهللا التسرتي يف تفسريه .221/1
( ((5مفاتيح الغيب .366/8
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( ((5انظــر بتصــرف :معــامل التنزيــل للبغــوي  ،156/4اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطــي  ،4/9مفاتيــح الغيــب
للرازي .366/8
( ((5أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب الزهــد والرقائــق ،ابب حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد ،210/8 ،حديــث
رقــم (.)7606
( ((6احملرر الوجيز .65/2
( ((6املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .93/18
( ((6انظر بتصرف :مفاتيح الغيب للرازي .366/8
( ((6أخرجه أمحد يف مســنده ،مســند املكثرين من الصحابة ،مســند عبدهللا بن مســعود 391/1 ،حديث
رقــم ( ،)3709والرتمــذي يف ســننه ،ابب  ،588/4 ،44حديــث رقــم ( )2377واللفــظ لــه ،وقــال:
حديــث حســن صحيــح ،وصححــه األلبــاين.
( ((6أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء اخللق ،ابب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة،302/8 ،
حديث رقم ( ،)3250وانظر بتصرف :تفسري العثيمني .42/4
( ((6مفاتيح الغيب .289-288/5
( ((6روح املعاين .382/1
( ((6معامل التنزيل .154/2
( ((6أنوار التنزيل وأسرار التأويل .59/1
( ((6التحرير والتنوير .1/16
( ((7فتح القدير .461/3
( ((7هتذيب اللغة .191/2
( ((7نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور .70/1
( ((7جامع البيان يف أتويل القرآن .359/12
ِ
ِ
ٍ
﴿ولَ ُكـ ْـم ِف َْال ْر ِ
ض ُم ْستَـ ـ َقٌّر َوَمتَــاعٌ إلَـ ٰـى حــن﴾
( ((7وهــذا قــول مــن يقــول :املســتقر يف قولــه تعــاىلَ :
[البقــرة ،]36:هــو املقــام يف الدنيــا.
( ((7وهــذا قــول مــن يقــول :املســتقر هــو القبــور ،وقــد حــكاه السـ ّدي عــن ابــن عبّــاس ،وميكــن أن يســتدل
سوِ
هلــذا مبــا ذكــره القرطــي  47/7يف بيــان قولــه تعــاىل﴿ :وهــو الَّـ ِـذي أ َ ِ
احـ َـد ٍة فَ ُم ْستَ ـ َقٌّر
َنشـأَ ُكم ّمــن نَّـ ْف ٍ َ
ََُ
﴿ولَ ُكـ ْـم ِف ْال َْر ِ
ض ُم ْستَ ـ َقٌّر َوَمتَــاعٌ إِلَـ ٰـى
ـل
ـ
ي
ز
َوُم ْستَ ـ ْـوَدعٌ﴾ [األنعــام ]98:حيــث قــال« :قلــت :ويف التن
َ
ِحـ ٍ
ن﴾ واالســتيداع إشــارة إىل كوهنــم يف القــر إىل أن يبعثـوا للحســاب» ،وقــد ذهــب الـرازي إىل القــول
برجحــان قــول مــن قــال أن األرض مســتقر يف حالــي احليــاة واملــوت ،وهــو األقــرب إىل الصـواب ،وعلــل
هــذا بقولــه« :أنــه تعــاىل قـ ّدر املتــاع وذلــك ال يليــق إال حبــال احليــاة ،وألنــه تعــاىل خاطبهــم بذلــك عنــد
اإلهبــاط وذلــك يقتضــي حــال احليــاة ،واعلــم أنــه تعــاىل قــال يف ســورة األع ـراف يف هــذه القصــة=:
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ض ُمسـتـََقٌّر وَمتَــاعٌ إِ َ ٰل ِحـ ٍ
ِ
ض ُكـ ْـم لِبـَْعـ ٍ
ـال فِ َيهــا َْتي ـَ ْـو َن
=﴿قَـ َ
ن  24قَـ َ
ـال ْاهبِطـُوا بـَْع ُ
ـض َعـ ُـد ٌّو ۖ َولَ ُكـ ْـم ف ْال َْر ِ ْ َ
ِ
ِ
َوفِ َيهــا تَُوتـُـو َن َومنـَْهــا ُتَْر ُجــو َن﴾ [األعـراف ،]25-24:فيجــوز أن يكــون قولــه﴿ :ف َيهــا َْتي ـَ ْـو َن﴾ ،إىل
ض ُمستَ ـ َقٌّر وَمتَــاعٌ إِلَـ ٰـى ِحـ ٍ
ِ
ن﴾ ،وجيــوز أن يكــون زايدة علــى
﴿ولَ ُكـ ْـم ف ْال َْر ِ ْ َ
آخــر الــكالم بيــاانً لقولــهَ :
األول» .مفاتيــح الغيــب .41/2
( ((7انظــر :اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطــي  ،321/1وقــال« :قــال ابــن العــريب :احلــن اجملهــول ال يتعلــق بــه
حكــم ،واحلــن املعلــوم هــو الــذي تتعلــق بــه األحــكام ويرتبــط بــه التكليــف وأكثــر املعلــوم ســنة ،ومالــك
يــرى يف األحــكام واالميــان أعــم األمســاء واألزمنــة ،والشــافعي يــرى األقــل ،وأبــو حنيفــة توســط فقــال ســتة
أشــهر .وال معىن لقوله ألن املقدرات عنده ال تثبت قياسـاً وليس فيه نص عن صاحب الشـريعة ،وإمنا
املعــول علــى املعــى بعــد معرفــة مقتضــى اللفــظ لغــة؛ فمــن نــذر أن يصلــي حينـاً فيحمــل علــى ركعــة عنــد
الشــافعي ألنــه أقــل النافلــة قياسـاً علــى ركعــة الوتــر» انتهــى .وانظــر :وروح املعــاين لأللوســي ،237/1
واللبــاب البــن عــادل  ،251/1والنكــت والعيــون للمــاوردي .38/1
( ((7التحرير والتنوير .89/7
( ((7احملرر الوجيز .147/5
( ((7التحرير والتنوير .413/14
( ((8انظر :الصحاح يف اللغة للجوهري .15/2
( ((8اجلامع ألحكام القرآن .302/4
( ((8انظــر :جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن للطــري  ،158/20واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطــي ،302/4
وغريهم.
( ((8ذكره عدد من املفسرين ،واللفظ عند األلوسي يف روح املعاين .135/27
( ((8أخرجــه البخــاري يف األدب املفــرد ،ابب املــال الصــاحل للمــرء الصــاحل 112/1 ،حديــث رقــم (،)299
وصححــه األلبــاين.
( ((8التحرير والتنوير .413/14
([ ((8آل عمران[ ،]185 ،14 :التوية[ ،]38 :يونس[ ،]70 ،23 :الرعد[ ،]26 :القصص،]61-60:
[غافر[ ،]39 :الشورى[ ،]36 :الزخرف[ ،]35 :احلديد.]20 :
( ((8فيض القدير .548/3
( ((8روح املعاين .95/10
( ((8إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي .186/3
( ((9تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .123/1
( ((9تفسري البحر احمليط .161/3
( ((9تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .244/1
64
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( ((9انظــر :تنويــر املقبــاس مــن تفســر ابــن عبــاس (ص ،)133وقــال أبــو حيــان يف تفســره « :19/5قــال
عما نضب عنه املاء من الســمك
الكليب :نزلت يف بين مدجل ،وكانوا ينزلون يف أســياف البحر ،ســألوا ّ
فنزلت».
ابلسـ َـمك
( ((9انظــر :جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن  ،60/11قــال الشــوكاين يف الــرد علــى مــن ّ
خصصــه ّ
« :361/2واملعــى :أُحـ ّـل لكــم االنتفــاع جبميــع مــا يصــاد يف البحــر ،وأُحـ ّـل لكــم املأكــول منــه وهــو
الســمك ،فيكــون التخصيــص بعــد التعميــم ،وهــو تكلّــف ال َو ْجــه لــه».
ّ
( ((9اجلامع ألحكام القرآن .318/6
( ((9جامع البيان يف أتويل القرآن .60/11
( ((9انظــر :معــامل التنزيــل للبغــوي  ،100/3ومفاتيــح الغيــب لل ـرازي  ،164/6وفتــح القديــر للشــوكاين
 ،361/2والتحريــر والتنويــر البــن عاشــور  ،303/4وغريهــم.
( ((9انظــر :أبــو حيــان يف تفســره  20/5وقــال« :وعليــه يــدل ســبب النــزول ،ومــا عــداه حممــول عليــه»،
والثعالــي يف تفســره .437/1
( ((9اجلامع ألحكام القرآن .318/6
( ((10انظــر :جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن للطــري  ،69/11ومعــامل التنزيــل للبغــوي  ،100/3واجلامــع
ألحــكام القــرآن للقرطــي  ،318/6ومفاتيــح الغيــب لل ـرازي  ،164/6والبحــر احمليــط أليب حيــان
 ،20/5وفتــح القديــر للشــوكاين .361/2
( ((10انظر :معامل التنزيل للبغوي  ،100/3وتفسري القرآن العظيم البن كثري .198/3
( ((10جامع البيان يف أتويل القرآن .69/11
( ((10مفاتيح الغيب .164/6
( ((10انظر بتصرف :املصدر السابق.
( ((10الكشاف .340/1
( ((10أخرجــه أمحــد يف مســنده ،مســند املكثريــن مــن الصحابــة ،مســند أيب هريــرة 237/2 ،حديــث رقــم
()7232؛ قــال شــعيب األرانؤوط يف تعليقــه« :صحيــح ،رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني غــر املغــرة
بــن أيب بــردة» ،والنســائي يف الكــرى ،كتــاب الطهــارة ،ابب ذكــر مــاء البحــر والوضــوء منــه،75/1 ،
حديــث رقــم ( ،)58وغريهــم .قــال النــووي« :وهــو حديــث صحيــح وأبشــياء مشــهورة غــر مــا ذكـران».
انظــر :املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج .86/13
( ((10اجلامع ألحكام القرآن .321/6
( ((10أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتــاب الشــركة ،ابب الشــركة يف الطعــام والنهــد والعــروض879/2 ،
حديــث رقــم (.)2351
( ((10لسان العرب .251/14
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( ((11هتذيب اللغة .309/1
( ((11قــال الواحــدي (ت468هــ) يف البســيط « :302/2واآليــة ال تــدل علــى أنـّـه خلــق الســماء بعــد
األرض ،إّنــا تـ ُـدل علــى أنـّـه جعلهــا ســبعاً بعــد مــا خلــق األرض ،وقــد كانــت الســماء قبــل ذلــك خملوقــة،
بعضهــم إىل بعـ ِ
ـض احمل ّققــن
كمــا قــال أهــل التفســر :إهنــا كانــت قبــل ُدخــاانً» .وقــال األلوســي« :ونَســبَه ُ
املفسـرين» .انظــر :روح املعــاين .107/24
مــن ّ
( ((11قــال الطــري يف جامــع البيــان « :209/24والقــول الــذي ذكـرانه عــن ابــن عبّــاس مــن أ ّن هللا تعــاىل
الســماء ،فسـ ّـواهن ســبع مسـوات ،مث دحــا
خلــق األرض ،وقـ ّدر فيهــا أقواهتــا ،ومل ُ
يدحهــا ،مث اســتوى إىل ّ
دل عليــه ظاهــر التنزيــل».
األرض بعــد ذلــك ،فأخــرج منهــا ماءَهــا
ومرعاهــا ،وأرســى جباهلــا ،أشــبه مبــا ّ
َ
وانظــر مثلــه يف :تفســر القــرآن العظيــم البــن كثــر  ،165/7وتيســر الكــرمي الرمحــن يف تفســر كالم
املنــان للســعدي .909/1
( ((11التحرير والتنوير .84/16
( ((11معاين القرآن .238/3
( ((11أخرجــه الطــري يف تفســره هبــذا اللفــظ  ،229/24واحلاكــم يف املســتدرك ،كتــاب التفســر ،تفســر
ســورة عبــس وتــوىل ،399/3 ،حديــث رقــم  ،3897وقــال حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخني ومل
خيرجــاه ،وقــال الذهــي يف تعليقــه عليــه :علــى شــرط البخــاري ومســلم.
( ((11مفاتيح الغيب .368/16
( ((11انظر بتصرف :خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية .306-305/1
( ((11مفاتيــح الغيــب  .368/16قلــت :كالم الـرازي ليــس علــى إطالقــه ،ونظــر هــذا يف القــرآن كثــر ،وهــو
خمـّـرج علــى أنــه مــن ابب ذكــر العــام بعــد اخلــاص.
( ((11اجلامع ألحكام القرآن .29/4
( ((12أخرجــه أمحــد يف مســنده ،مســند املكثريــن مــن الصحابــة ،مســند أنــس بــن مالــك ،128/3 ،h
حديــث رقــم ( ،)12315وقــال شــعيب األرانؤوط يف التعليــق :إســناده حســن ،والنســائي يف الكــرى،
كتــاب عشــرة النســاء ،ابب حــب النســاء ،280/5 ،حديــث رقــم ( ،)8887وصححــه األلبــاين يف
اجلامــع (.)5435
( ((12أخرجه البخاري يف صحيحه واللفظ له ،كتاب النكاح ،ابب ما يتقى من شؤم املرأة،1959/5 ،
حديــث رقــم ( ،)4808ومســلم يف صحيحــه ،كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار ،ابب أكثــر
أهــل اجلنــة الفقـراء وأكثــر أهــل النــار النســاء وبيــان الفتنــة ،2097/4 ،حديــث رقــم (.)2740
( ((12أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب الرضــاع ،ابب خــر متــاع الدنيــا امل ـرأة الصاحلــة،1090/2 ،
حديــث رقــم (.)1467
( ((12شرح الطييب على مشكاة املصابيح .239 /6
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( ((12سبق احلديث عن الفرق بني املتاع والتمتع واالستمتاع يف املبحث األول.
( ((12انظــر :اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطــي  ،130/5وفتــح القديــر للشــوكاين  ،119/2قــال ابــن كثــر:
«ولكـ ّـن اجلمهــور علــى خــاف ذلــك» .تفســر القــرآن العظيــم .259/2
عامــة املفسـرينّ ،مث إ ّن احلديــث ســيكون مقتصـراً عــن املقصــود ابآليــة ،ولــن أتطــرق للخــاف يف
( ((12ذكرهــا ّ
حكــم نــكاح املتعــة فليــس هــذا حملــه .انظــر :احملــرر الوجيــز البــن عطيــة  ،104/2واجلامــع ألحــكام القــرآن
للقرطــي  ،130/5وتفســر القــرآن العظيــم البــنكثــر  ،259/2وفتــح القديــر للشــوكاين 119/2وغريهــم.
( ((12مفاتيح الغيب 157/5
( ((12انظرها بتصرف يف املصدر السابق.
( ((12انظــر :جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن للطــري  ،178/8واحملــرر الوجيــز البــن عطيــة  ،104/2وزاد
املســر البــن اجلــوزي  ،12/2وتيســر الكــرمي الرمحــن يف تفســر كالم املنّــان للســعدي  ،174/1وأضـواء
املفسـرين.
البيــان يف تفســر القــرآن ابلقــرآن  ،277/1وغريهــم مــن ّ
( ((13جامع البيان يف أتويل القرآن .179/8
( ((13انظر :مفاتيح الغيب للرازي .158/5
( ((13زاد املسري .12/2
( ((13التحرير والتنوير .383/3
( ((13أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن .277/1
( ((13روح املعاين .6/5
( ((13انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب .129/5
( ((13انظر :التاج واإلكليل ملختصر خليل للعبدري .105/4
( ((13مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .398/4
( ((13ذكره الشيخ مصطفى الزرقا .انظر :مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد (ص.)82
( ((14أحكام القرآن .137/2
( ((14املصــدر الســابق  .138/2قلــت :واألدلــة مســتفيضة علــى وجــوب متعــة املطلقــة ،وليــس هــذا حمــل
بســطها ومناقشــتها.
( ((14انظر :فتح الباري البن حجر  ،406/9وجمموع الفتاوى البن تيمية .32/22
( ((14لطائف اإلشارات .186/10
( ((14تفسري املنار حملمد رشيد رضا .298-297/2
( ((14اجلامــع ألحــكام القــرآن  ،202/3وقــد ســألت عــدداً مــن القضــاة يف احملكمــة العامــة ابجلــوف عــن
املعمــول بــه يف احملاكــم ،وأفــادوا أب ّن املتــاع غــر حمــدد يف احملاكــم ،ويــرك أمــره الجتهــاد القاضــي لينظــر
يف يُســر الــزوج مــن عدمــه.
( ((14التحرير والتنوير .390/2
( ((14معامل التنزيل  .290/1وذكره الواحدي يف أسباب النزول من طريق حممد املروزي .48/1
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( ((14أخرجه يف صحيحه ،كتاب التفسري ،سورة البقرة ،1649/4 ،حديث رقم .4262
( ((14انظــر :جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن للطــري  ،259/5واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطــي 226/3
وغريهم.
( ((15انظر حجة جماهد وعطاء وقول ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم البن كثري .659/1
( ((15إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي .169/6
( ((15التسهيل لعلوم التنزيل .256/2
( ((15جامع البيان يف أتويل القرآن 152/19
( ((15روح املعاين .138/18
( ((15معامل التنزيل .32/6
( ((15التحرير والتنوير .467/9
( ((15تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .565/1
( ((15نقلها البغوي وغريه .معامل التنزيل .281/7
( ((15إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي .60/4
( ((16روح املعاين .79/25
( ((16معامل التنزيل .368/4
( ((16فتح القدير .164/4
( ((16التسهيل لعلوم التنزيل .276/2
( ((16التفسري البسيط .188/20
( ((16تفسري القرآن العظيم .541/7
( ((16اجلامع ألحكام القرآن .221/17
( ((16أخرجــه يف صحيحــه ،كتــاب بــدء اخللــق ،ابب صفــة النــار وأهنــا خملوقــة ،1191/3 ،حديــث رقــم
(.)3092
( ((16مفردات القرآن للراغب األصفهاين .419/1
( ((16انظر :جامع البيان للطربي  ،146/23ومعامل التنزيل للبغوي  ،22-21/8وفتح القدير للشوكاين
 ،135/7وتيسري الكرمي الرمحن للسعدي .835/1
( ((17معاين القرآن للفراء .129/3
( ((17انظــر :معــامل التنزيــل للبغــوي  ،22-21/8واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطــي  ،222/17وتيســر
الكــرمي الرمحــن للســعدي .835/1
( ((17انظــر :تفســر القــرآن العظيــم البــن كثــر  .543/7وذكــر هــذا القــول القرطــي وغــره .انظــر :اجلامــع
ألحــكام القــرآن .222/17
( ((17التحرير التنوير .358/14
68

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م

مفهوم المتاع في القرآن الكريم دراسة موضوعية

د .أحمد بن مرجي صالح الفالح

قائمة املصادر واملراجع

 أســباب نــزول القــرآن ،لعلــي بــن أمحــد الواحــدي ،حتقيــق :عصــام احلميــدان ،دار اإلصــاح ،الطبعــةالثانية1412 ،هـ 1992-م.
 األدب املفرد ،حملمد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار البشائر اإلسالمية،بريوت ،الطبعة الثالثة ،1989-1409 ،واألحاديث مذيلة أبحكام األلباين عليها.
 إرشــاد العقــل الســليم إىل مـزااي الكتــاب الكــرمي ،أليب الســعود ،حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى ،دارإحيــاء الـراث العــريب ،بــروت ،د.ط ،د.ت.
 أســاس البالغــة ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمشــري جــار هللا ،حتقيــق :حممــد ابســلعيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ 1998م.
 أســلوب القصــر ب ـ «إمنــا» واالســتثناء بعــد النفــي يف اآلايت القرآنيــة الــي وصفــت احليــاة الدنيــاومتاعهــا :دراســة حتليليــة بيانيــة ،للدكتــور جهــاد حممــد النص ـرات ،جملــة دراســات علــوم الش ـريعة
والقانــون ،عمــادة البحــث العلمــي ابجلامعــة األردنيــة ،اجمللــد ( ،)41العــدد (2014 ،)1م.
 األضــداد ،حملمــد بــن القاســم األنبــاري ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،املكتبــة العصريــة،بــروت1407 ،هــ1987-م.
أضـواء البيــان يف إيضــاح القــرآن ابلقــرآن ،حممــد األمــن بــن حممــد املختــار الشــنقيطي ،دار الفكــر،
بــروت ،د.ط1415 ،هــ.
 األغــاين ،لعلــي بــن احلســن ،أبــو الفــرج األصفهــاين ،حتقيــق :مســر جابــر ،دار الفكــر ،بــروت،الطبعــة الثانيــة.
 أن ـوار التنزيــل وأس ـرار التأويــل ،لناصــر الديــن أبــو ســعيد عبــد هللا بــن عمــر بــن حممــد الش ـرازيالبيضــاوي ،حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــلي ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة
األوىل1418 ،هــ.
 اآللة واألداة يف التعبري القرآين ،لشذى معيوف يونس الشماغ ،دار الكتب العلمية ،بريوت. البحــر احمليــط ،حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دارالفكر ،بريوت ،د.ط1420 ،هـ.
 التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل ،حملمــد بــن يوســف العبــدري ،دار الفكــر ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة،1398هـ.
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 الرتادف يف اللغة ،حلاكم مالك الزايدي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد1980 ،م. التســهيل لعلــوم التنزيــل ،أليب القاســم ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد هللا ،ابــن جــزي الكلــيالغرانطــي ،حتقيــق :الدكتــور عبــد هللا اخلالــدي ،شــركة دار األرقــم بــن أيب األرقــم ،بــروت ،الطبعــة
األوىل1416 ،هــ.
 التعريفــات ،لعلــي بــن حممــد اجلرجــاين ،حتقيــق :إبراهيــم األبيــاري ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت،الطبعــة األوىل1405 ،هــ.
 التفســر البســيط ،أليب احلســن علــي بــن أمحــد الواحــدي ،حتقيــق :د .حممــد بــن صــاحل الفــوزان،أشــرف علــى طباعتــه د .عبدالعزيــز بــن ســطام آل ســعود وأ.د .تركــي بــن ســهو العتيــي ،مطبوعــات
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،الـرايض1430 ،هــ.
 التفســر البســيط ،أليب احلســن علــي بــن أمحــد الواحــدي ،حتقيــق :د .علــي بــن عمــر الســحيباين،أشــرف علــى طباعتــه د .عبدالعزيــز بــن ســطام آل ســعود وأ.د.تركــي بــن ســهو العتيــي ،مطبوعــات
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،الـرايض1430 ،هــ.
 تفسري التحرير والتنوير ،حملمد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية ،تونس ،د.ط ،د.ت. تفســر التســري ،ســهل بــن عبــدهللا التســري ،حتقيــق :حممــد ابســل عيــون الســود ،منشــورات حممــدعلــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1423 ،هــ.
 تفسري العثيمني ،حملمد بن صاحل العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،الطبعة األوىل1423 ،هـ. تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،حملمد رشيد رضا ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1990 ،م. تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي الدمشــقي ،حتقيــق :ســاميبــن حممــد ســامة ،دار طيبــة للنشــر والتوزيــع ،الطبعــة الثانيــة1420 ،ه.
 التفسري واملفسرون ،الدكتور حممد السيد حسني الذهيب ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،د.ط ،د.ت. متتــع املكــي ،دراســة فقهيــة مقارنــة ،للدكتــور أمحــد بــن إبراهيــم احلبيــب ،جملــة جامعــة أم القــرى لعلــومالشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد (1430 ،)47هـ.
 تنويــر املقبــاس مــن تفســر ابــن عبــاس ،مجعــه جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفــروزاابدي صاحــبالقامــوس احمليــط ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت
 هتذيــب اللغــة ،حملمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي ،حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاءال ـراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة األوىل2001 ،م.
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 التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف ،حممــد عبدالــرؤوف املنــاوي ،حتقيــق الدكتــور حممــد رضـوان الدايــة،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.
 تيســر الكرمي الرمحن يف تفســر كالم املنان ،للســعدي ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا ،حتقيق:عبد الرمحن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.
 جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن ،حملمــد بــن جريــر الطــري ،حتقيــق :أمحــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة،الطبعــة األوىل1420 ،هــ.
 اجلامــع الصحيــح املختصــر ،حملمــد بــن إمساعيــل البخــاري ،حتقيــق :مصطفــى ديــب البغــا ،دار ابــنكثــر ،بــروت ،الطبعــة الثالثــة1407 ،هــ1987-م.
 اجلامــع الصحيــح املســمى صحيــح مســلم ،أليب احلســن مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم القشــريالنيســابوري ،حتقيــق :حممــد ف ـؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب ،بــروت ،د.ط ،د.ت.
 اجلامــع ألحــكام القــرآن ،أليب عبــدهللا حممــد بــن أمحــد القرطــي ،حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــمأطفيــش ،دار الكتــب املصريــة ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة1384 ،هــ.
 اجلواهــر احلســان يف تفســر القــرآن ،لعبدالرمحــن بــن حممــد خملــوف الثعالــي ،حتقيــق حممــد علــيمعــوض وعــادل أمحــد عبداملوجــود ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة األوىل1418 ،هــ.
 خصائــص التعبــر القــرآين ومساتــه البالغيــة ،لعبدالعظيــم حممــد املطعــي ،مكتبــة وهبــة ،الطبعــة األوىل،1413هـ1992-م.
 خالصــة املعــاين ،للحســن بــن عثمــان بــن احلســن املفــي ،حتقيــق ودراســة الدكتــور عبدالقــادرحســن ،الناشــرون العــرب ،ال ـرايض.
 روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،شــهاب الديــن حممــود بــن عبــد هللا احلســييناأللوســي ،حتقيــق :علــي عبــد البــاري عطيــة ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1415 ،هــ.
 ســنن البيهقــي الكــرى ،ألمحــد بــن احلســن البيهقــي ،جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة ،اهلنــد ،الطبعــةاألوىل1344 ،هـ.
 ســنن الرتمــذي ،أليب عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي ،حتقيــق :أمحــد شــاكر وآخــرون ،دار إحيــاءالـراث العــريب ،بــروت ،د.ط ،د.ت.
 ســنن النســائي الكــرى ،أمحــد بــن شــعيب النســائي ،حتقيــق :عبدالغفــار ســليمان البنــداري وســيدكســروي حســن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1411 ،هــ1991-م.
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 الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حتقيق :أمحدعبدالغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ1987-م.
 صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،حممد انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي. العــن ،أليب عبدالرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو البصــري ،حتقيــق :الدكتــور مهــدي املخزومــيوالدكتــور إبراهيــم الســامرائي ،دار ومكتبــة اهلــال.
غريــب احلديــث ،البــن اجلــوزي عبدالرمحــن بــن علــي بــن حممــد ،حتقيــق :د .عبداملعطــي أمــن قلعجــي،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1985 ،م.
 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،لزيــن الديــن عبدالرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب احلنبلــي ،حتقيــق:حممــود شــعبان وآخــرون ،مكتبــة الغـرابء األثريــة ،املدينــة املنــورة ،الطبعــة األوىل1417 ،هــ.
 فتح القدير ،حملمد بن علي الشوكاين ،دار ابن كثري ،الطبعة األوىل1414 ،هـ. الفــروق اللغويــة ،أليب هــال احلســن بــن عبــدهللا بــن ســهل العســكري ،حتقيــق :حممــد إبراهيــم ســليم،مصــر ،دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزيــع.
 فيــض القديــر شــرح اجلامــع الصغــر ،عبدالــروؤف املنــاوي ،املكتبــة التجاريــة الكــرى ،مصــر ،الطبعــةاألوىل1356 ،هـ.
 القامــوس احمليــط ،حملمــد بــن يعقــوب الفــروزآابدي ،مكتــب حتقيــق ال ـراث ،مؤسســة الرســالة،بــروت ،الطبعــة الثامنــة1426 ،هــ2005-م.
 شــرح الطيــي علــى مشــكاة املصابيــح املســمى «الكاشــف عــن حقائــق الســنن» ،لإلمــام شــرفالديــن احلســن بــن حممــد الطيــي ،اعتــى بــه :حممــد علــي مســك ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
 الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،حممــود بــن عمــر الزخمشــري،حتقيــق :خليــل مأمــون شــيحا ،دار املعرفــة ،الطبعــة الثالثــة1430 ،هــ.
 الكليــات ،معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة ،أليب البقــاء أيــوب بــن موســى الكفــوي،حتقيــق :عــدانن درويــس وحممــد املصــري ،مؤسســة الرســالة ،بــروت1419 ،هــ1998-م.
 اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،أليب حفــص سـراج الديــن عمــر بــن علــي بــن عــادل احلنبلــي الدمشــقيالنعمــاين ،حتقيــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ علــي حممــد معــوض ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1419 ،هــ.
 لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل.72
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 لطائف اإلشارات ،لعبدالكرمي القشريي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة. متــاع اجلبــال ..إعجــاز علمــي ،لألســتاذ الدكتــور أمحــد حممــد مليجــي ،حبــث علمــي منشــور ،اهليئــةالعامليــة لإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة2013 ،م ،املكتبــة الرقميــة ،دار املنظومــة.
 متعــة الطــاق بــن الفقــه وقوانــن األح ـوال الشــخصية :عــرض ونقــد ،للدكتــور عبداحلميــد كــرديبــي فضــل ،جملــة اجلامعــة العربيــة األمريكيــة ،عمــادة البحــث العلمــي ،اجمللــد ( ،)2العــدد (،)1
2016م.
 جملــة الرتتيــل ،مركــز الدراســات القرآنيــة ،الرابطــة احملمديــة للعلمــاء ،ال ـرابط ،العــدد األول،2013م1434-هــ.
 جملــة دراســات ،علــوم الشـريعة والقانــون ،اجلامعــة األردنيــة ،اجمللــد احلــادي واألربعــن ،العــدد األول،2014م.
 جممــوع الفتــاوى ،لتقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة ،حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن قاســم ،جممــعامللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،اململكة العربية السعودية ،د.ط1416 ،هـ.
 احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن بــنعطيــة ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1422 ،1هــ.
 احملكــم واحمليــط األعظــم ،أليب احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده املرســي ،حتقيــق :عبداحلميــدهنــداوي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1421 ،هــ2000-م.
 خمتــار الصحــاح ،أليب عبــدهللا حممــد بــن أيب بكــر ال ـرازي ،حتقيــق :يوســف الشــيخ حممــد ،املكتبــةالعصريــة -الــدار النموذجيــة ،بــروت ،الطبعــة اخلامســة1420 ،هــ1999-م.
 املســتدرك علــى الصحيحــن بتعليــق الذهــي ،للحاكــم أيب عبــدهللا حممــد بــن عبــدهللا بــن حممــد،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1411 ،هــ.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبدهللا أمحد بن حنبل الشيباين ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة. مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد ،للشيخ مصطفى الزرقا ،دار القلم ،دمشق. معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود البغــوي ،حتقيــق :حممــد النمــروعثمــان ضمرييــة وســليمان احلــرش ،دار طيبــة للنشــر والتوزيــع ،الطبعــة الرابعــة1417 ،هــ.
 معــاين القــرآن ،أليب زك ـراي حيــى بــن زايد الف ـراء ،دار عــامل الكتــب ،بــروت ،الطبعــة الثالثــة،1403هــ1983-م.
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 معجــم ألفــاظ القــرآن ،جملمــع اللغــة العربيــة ،املطبعــة الثقافيــة ،مصــر ،الطبعــة الثانيــة1390 ،هــ-1970م.
 املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي ،حملمــد ف ـؤاد عبدالباقــي ،مكتبــة دار الكتــب املصريــة،القاهــرة ،الطبعــة األوىل1364 ،هــ.
 املعجــم املفهــرس ملعــاين القــرآين العظيــم ،إعــداد :حممــد بســام الزيــن ،وإشـراف :حممــد عــدانن ســامل،دار الفكــر املعاصــر ،بــروت ،الطبعــة األوىل1416 ،هــ.
 مغــي احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج ،حملمــد اخلطيــب الش ـربيين ،بــروت ،دار الكتــبالعلميــة ،الطبعــة األوىل1994 ،م.
 مقاييــس اللغــة ،أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكـراي ،حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون ،احتــادالكتــاب العــرب1423 ،هــ2002-م.
 مفاتيــح الغيــب ،أليب عبــد هللا حممــد بــن عمــر بــن احلســن ال ـرازي ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب،بــروت ،الطبعــة الثالثــة1420 ،هــ.
 املفــردات يف غريــب القــرآن ،أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف ابلراغــب األصفهــاين ،حتقيــق:صفـوان عــدانن الــداودي ،دمشــق ،دار القلــم ،الطبعــة األوىل1412 ،هــ.
 املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج ،أليب زكـراي حيــي بــن شــرف بــن مــري النــووي ،دار إحيــاءالـراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة1392 ،هــ.
 نظــم الــدرر يف تناســب اآلايت والســور ،إلبراهيــم بــن عمــر البقاعــي ،دار الكتــاب اإلســامي،القاهــرة.
 النكــت والعيــون ،أليب احلســن علــي بــن حممــد البغــدادي ،الشــهري ابملــاوردي ،حتقيــق :الســيد ابــنعبداملقصــود ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
 الوجــوه والنظائــر أللفــاظ كتــاب هللا العزيــز ،لإلمــام الشــيخ أيب عبــدهللا احلســن بــن حممــد الدامغــاين،تقــدمي وحتقيــق عــريب عبداحلميــد علــي ،منشــورات حممــد علــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت -لبنــان.
املواقع اإللكرتونية:
 موسوعة التفسري املوضوعي ،مركز تفسري للدراسات القرآنية:http://modoee.com/subjects/
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