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 اإلطار العام للدراسة:  أوًال 

 
 :مقدمـة

يقكؿ اهلل . كأخراهيقكده إلى ما فيو صبلحو كنفعو في دنياه ، إف القرآف الكريـ كتاب ىداية لئلنساف
 .(9:اإلسراء" )َ ْ َ مُ  ِىيَ  ِالَّنِتي ِيْيِدي اْاُقْر نَ  َىَذا ِ نَّن ": تعالى

فمف اىتدل بما يدعك إليو القرآف ، أعدؿ كأعمى مف العقائد كاألعماؿ كاألخبلؽ": أم ييدم لمتي ىي
 .(2000،1/454السعدم،" )كاف أكمؿ الناس كأقكميـ كأىداىـ في جميع صكره

النبكية جاءت تطبيقان لتعاليـ القرآف الكريـ في إرشاده اإلنساف لما يصمح شأنو في الدنيا  كالسنة
كتاب مسند الشامييف،  ،مسند أحمد" ) ال  ني   تيت ااقر ن  مثلو معو" اؿ النبي حيث ؽ، كاآلخرة

 .(16546 :رقـ الحديث
الذم يعني ببناء شخصية ، م اإلسبلميكالقرآف كالسنة ىما األساساف المذاف ينبني عمييما الفكر التربك

كقد عمؿ الفكر التربكم . اإلنساف في جميع جكانبيا العقدية كالنفسية كالفكرية كاالجتماعية كغيرىا
. حكؿ ذاتو" التقكقع"كتخميصو مف األثرة كاألنانية ك، اإلسبلمي عمى االرتقاء بصفات اإلنساف كأخبلقو

ف شأنيا أف تساىـ في بناء اإلنساف أخبلقيان كنفسيان كقدـ المربكف المسممكف مصنفات عديدة ـ
كصنؼ اإلماـ الغزالي ، "مدارج السالكيف"حيث صنؼ اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل كتابو ، كسمككيان 

الذم ىذبو " منياج القاصديف" ثـ ىذبو اإلماـ العراقي في كتاب" إحياء عمـك الديف"رحمو اهلل كتابو 
 ".مختصر منياج القاصديف"في كتابو  اإلماـ ابف قدامة المقدسي

كمف أىـ الصفات األخبلقية التي عالجيا المربكف المسممكف في كتاباتيـ صفة اإليثار التي ترتقي 
كيتخمص مف الشح الذم يبلـز النفكس ، باإلنساف حتى تجعمو يقدـ إخكانو المسمميف عمى نفسو

حيث يقكؿ ، كنفع المسمـ إلخكانو مف صميـ اإليماف(. 128النساء)" االُّش َّن  اَانُنُس  َ ُ ْ ِ َرتِ "البشرية 
كتاب اإليماف، رقـ ، صحيح البخارم). "ال يؤمن   دكم  تى ي ب اخيو ما يجب اننسو" النبي 
من كان معو ف ل ظير فليعد بو على من ال ظير او،  من كان او ": ، كقاؿ أييان (12:الحديث

فذكر من  صناف اامال ما ذكر  تى ر ينا  نو ال  ق : او،  ال ف ل زاد فليعد بو على من ال زاد
 (.3258: رقـ الحديث صحيح مسمـ، كتاب المقطة،" )ا د منا في ف ل

ذا قكم إيماف اإلنساف فإنو يقدـ نفع الناس عمى نفع نفسو طمعان فيما عند اهلل مف األجر الدنيكم  كا 
 .(9الحشر")َخَصاَصةٌ  ِبِيمْ  َكانَ  َ َا ْ  َ نُنِسِيمْ  ىَعلَ  َ ُيْؤِثُر نَ ": يقكؿ اهلل تعالى، كاألخركم

ذا عرفنا أف نفع اآلخريف يبدأ بحب األخ ألخيو ما يحب لنفسو كينتيي بإيثار المسمـ أخاه عمى ، كا 
أدركنا أننا في أمس الحاجة إلى ترسيخ ىذه األخبلؽ في كاقع شاعت فيو األثرة كاألنانية في ، نفسو



كعمى . كتقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة، ثار كبذؿ النفع لمناسمقابؿ تراجع صفة اإلم
الرغـ مف أىمية ىذا النكع مف البحكث إال أف الكاقع العربي كالفمسطيني يعاني مف ندرة البحكث التي 

إلى عدـ كجكد دراسات ( 4، 2007 خطاطبة،) كقد أشار. الميمةالمكيكعات تعالج مثؿ ىذه 
 .نساني في يكء المصادر اإلسبلميةكتبيف عبلقة ذلؾ بالسمكؾ اإل، ـ المنفعةعممية تؤصؿ مفيك

كالمجتمع الفمسطيني خاصة بحاجة ماسة إلى إحياء األخبلؽ ، إف المجتمعات المسممة عامة
كالسيما في ظؿ الظركؼ الصعبة التي يعاني منيا ، االجتماعية كاالنتماء الصادؽ لؤلمة اإلسبلمية

 .في أكثر مف صعيد تمعنا الفمسطينيمج
لعؿ ذلؾ ، كيكابطو، كشركط ذلؾ، كىذا األمر يحتاج إلى بياف أىمية خمؽ بذؿ الخير كنفع اآلخريف

كترشيد أفكار الشباب في مجتمعنا المحمي ، يساىـ في تسديد مسار الصحكة اإلسبلمية التي نشيدىا
 .مجتمعات المسممة األخرل بشكؿ عاـكفي اؿ، خاصة

 
 :ملكلة اادراسة

: صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتيمكف م
ما مفيـك نفع اآلخريف في اإلسبلـ، كما درجة تمثمو لدل طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة مف كجية 

نظرىـ؟ 
:  يتنرع من ااسؤال ااسابق ااسئلة اانرعية اآلتية

 ما مفيـك نفع اآلخريف في اإلسبلـ؟

ما يكابط نفع اآلخريف في اإلسبلـ؟ 
 ما مدل تمثؿ طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة لمفيـك نفع اآلخريف في اإلسبلـ مف كجية نظرىـ؟

في مدل تمثؿ طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة لمفيـك (  ≤ 0.5)ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند 
 نفع اآلخريف في اإلسبلـ مف كجية نظرىـ تعزل لمتغيرات الجنس كالمستكل الدراسي كالتخصص؟

 

: فر يات اادراسة
: يمكف عرض فرييات الدراسة عمى النحك اآلتي

. في مستكل نفع اآلخريف تيعزل إلى متغير الجنس(  ≤ 0.5)ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند 
في مستكل نفع اآلخريف تيعزل إلى متغير المستكل (  ≤ 0.5)ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند 

 (.رابعأكؿ، ثاني، ثالث، )الدراسي 



في مستكل نفع اآلخريف تيعزل إلى متغير التخصص (  ≤ 0.5)ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند 
(. شرعي، إنساني، تطبيقي)
 

:  ىداف اادراسة
: ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األغراض اآلتية

 .، في يكء نصكص القرآف كالسنة"نفع اآلخريف"تأصيؿ مفيـك 

 .٘ذاًء ثبٌىزبة ٚاٌغٕخئظٙبس ػٛاثؾ ٔفغ ا٢خش٠ٓ اعذ

 .ئظٙبس ِذٜ رّثً ؽٍجخ اٌجبِؼخ اإلعال١ِخ ثغضح ٌّفَٙٛ ٔفغ ا٢خش٠ٓ فٟ اإلعالَ ِٓ ٚجٙخ ٔظشُ٘

ئظٙبس ِذٜ اخزالف ِغزٜٛ ٔفغ ا٢خش٠ٓ ٌذٜ ؽٍجخ اٌجبِؼخ اإلعال١ِخ ثبػزجبس ِزغ١شاد اٌجٕظ ٚاٌّغزٜٛ اٌذساعٟ 

 .ٚاٌزخظض

 

 :أ١ّ٘خ اٌذساعخ

 :عخ ِٓ اٌذ١ث١بد ا٢ر١خرٕجغ أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذسا

ِٛػٛع اٌذساعخ ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ اٌؼٕب٠خ ثٙب فٟ ظً اٌظشٚف اٌمبع١خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب ِجزّؼٕب 

اٌفٍغط١ٕٟ، فٕذٓ فٟ أِظ اٌذبجخ ئٌٝ رشع١خ ِفَٙٛ اإل٠ثبس ٚٔفغ ا٢خش٠ٓ، ٠ٚؼزجش ٘زا ٌٛٔبً ِٓ أٌٛاْ اٌّمبِٚخ اٌثمبف١خ 

 .ٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسج١خٚاٌؼمذ٠خ فٟ ٚجٗ اٌزذذ٠بد ا

 .أزّبء ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ إٌّذٝ اٌزأط١ٍٟ ٌٍّفب١ُ٘ ِّب ٠غبُ٘ فٟ اٌشثؾ ث١ٓ األطبٌخ ٚاٌّؼبطشح فٟ اٌفىش اٌزشثٛٞ

ٔذسح اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ٘زا اٌّٛػٛع، د١ث ئْ اٌجبدث١ٓ ٌُ ٠ؼثشا ئال ػٍٝ دساعخ ٚادذح رزؼٍك ثّٛػٛع اٌذساعخ 

. 

رٌه ألْ ؽٍجخ  .، ٚػاللخ رٌه ثجؼغ اٌّزغ١شاد"ٔفغ ا٢خش٠ٓ ٌذٜ ؽٍجخ اٌجبِؼخ"فَٙٛ أ١ّ٘خ ِؼشفخ ِذٜ رطج١ك َ

 .فىش اٌّجزّغ اٌزٞ ٠ٕزّْٛ ئ١ٌٗ، ٚارجب٘بد ِؼزمذارٗ ٚعٍٛوٗ –ئٌٝ دذ وج١ش  –اٌجبِؼبد ٠ؼىغْٛ 

ٚوزٌه  .ٌجخ٠ّىٓ أْ ٠غزف١ذ ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثّب رشٍّٗ ِٓ ئداسح ٚأػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ٚؽ

 .اٌّإعغبد االجزّبػ١خ اٌزٟ رؼٕٝ ثبٌشجبة ٚاٌطٍجخ، ٚاٌذػبح ٚاٌّظٍذْٛ ٚاٌّؼٍّْٛ ٚوث١ش ِٓ أ١ٌٚبء األِٛس

 :خطٛاد اٌذساعخ

 :ِشد ٘زٖ اٌذساعخ ثخطٛاد ٠ّىٓ ئ٠جبص٘ب ػٍٝ إٌذٛ ا٢رٟ

 .جّغ ٔظٛص اٌمشآْ ٚاٌغٕخ اٌزٟ رزؼّٓ ِفَٙٛ ٔفغ ا٢خش٠ٓ، ٚأٔٛاػٗ ٚأ١ّ٘زٗ ٚػٛاثطٗ -1

رظ١ٕف إٌظٛص ثذغت ِجبدث اٌذساعخ، ٚاالعزٙذاء ثّؼب١ٔٙب ٚرفغ١شارٙب ِٓ أجً اإلجبثخ ػٍٝ اٌزغبؤالد  -2

 .إٌظش٠خ ٌٍذساعخ

 .ثٕبء اعزجبٔخ ٌّؼشفخ رطج١مبد ِفَٙٛ ٔفغ ا٢خش٠ٓ ٌذٜ ؽٍجخ اٌجبِؼخ اإلعال١ِخ -3

 .ػشع االعزجبٔخ ػٍٝ ثؼغ اٌخجشاء ٌزذى١ّٙب ٚاٌزأوذ ِٓ طالد١زٙب ٌٍزطج١ك -4

 .وذ ِٓ طذق االعزجبٔخ ٚثجبرٙب ِٓ خالي رطج١مٙب ػٍٝ ػ١ٕخ اعزطالػ١خ ِٓ اٌطٍجخاٌزأ -5

 .رطج١ك االعزجبٔخ ػٍٝ أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌّطٍٛثخ -6

 .سطذ ٔزبئج اٌذساعخ فٟ ػٛء أعئٍزٙب ٚفشػ١برٙب -7

 .رفغ١ش ٔزبئج اٌذساعخ -8

 .جبي اٌزشثٛٞاٌخٍٛص ثجٍّخ ِٓ اٌزٛط١بد ٚاٌّمزشدبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ف١ذ ِٕٙب اٌجبدثْٛ فٟ اٌُ -9

 

 :اٌذساعبد اٌغبثمخ

( 2007، خطاطبو) كىي دراسة، لـ يجد الباحثاف سكل دراسة كاحدة ذات عبلقة بمكيكع بحثيما
كقد ىدفت الدراسة إلى بحث ( المنفعة المترتبة عمى السمكؾ اإلنساني في السنة النبكية: )بعنكاف

، كذلؾ مف خبلؿ أربعة مباحث، نسانيمكقؼ السنة النبكية مف المنفعة المترتبة عمى السمكؾ اإل



كدرس المبحث الثاني أطر ، تناكؿ األكؿ منيا مفيـك المنفعة في السنة النبكية كجكانب شمكليا
كعبلقتيا بالمعتقد كالبيئة كالفركؽ الفردية ، كبيف المبحث الثالث محددات المنفعة، المنفعة كمقرراتيا

، كالعبلقة بينيما، كاألداء السمككي، شممت جكانب المنفعةكقدـ المبحث الرابع دراسة تحميمية ، كغيرىا
 .كأثر ذلؾ في تعديؿ السمكؾ

 : خلصت اادراسة  اى عدد من اانتائج من  برزىا
، كأكجو تقسيماتيا إلى منفعة عاجمة كآجمة، ؿ السنة عمى بياف أطر المنفعة كمقرراتياااشتـ -

يجابية كسمبيةكظاىرة كباطنو  .، كا 
تقاف السمكؾ، كالسمكؾ السكم، محددات المنفعة المتمثمة في صحة المعتقدف السنة تيّـم  - ، كا 

 .، كالفيؿ الربانيكالبيئة، كالفركؽ الفردية

ككي د السنة عمى العبلقة الكايحة بيف المنفعة كالسمكؾ مف خبلؿ تأثر المنفعة باألداء السؿمأؾت -
 .مف حيث المستكل كالنكع كالكـ

في الحاجة إلى القراءة المعمقة لنصكص السنة النبكية المتصمة  كتمثمت أبرز تكصيات الدراسة
كىذا يحتاج إلى تيافر جيكد  .اىيـ النظرية التربكية اإلسبلميةبالعمـك التربكية مف أجؿ تأصيؿ مؼ

 .كؿ مف الشرعييف كالتربكييف
دراسة  إال أف، كعمى الرغـ مف اتفاؽ ىذه الدراسة مع دراسة الباحثيف في منحى التأصيؿ العاـ

فيبلن ، كالجانب الميداني التطبيقي، الباحثيف اختمفت عنيا في الجمع بيف اإلطار النظرم التأصيمي
، كيكابطو، كشركط النفع، عف معالجة مفيـك نفع اآلخريف بطريقة شممت أنكاع نفع اآلخريف

 .(القرآف كالسنة) كما اعتمدت دراسة الباحثيف عمى مصدرم الكحي .كدكافعو
 
 



 النتائج النظرية للدراسة: لاللاًال 

 
في ىذا القسـ مف الدراسة حاكؿ الباحثاف اإلجابة عمى السؤاليف األكؿ كالثاني مف خبلؿ الرجكع إلى 

 .القرآف كالسنة الستخبلص مفيـك نفع اآلخريف كبياف أىـ يكابطو
 
 (.ما مني م ننع اآلخرين في اإلسالم؟: ) جابة ااسؤال اا ل  نصو.  

جابة ىذا السؤاؿ العكدة إلى معاجـ المغة ككتب التفسير كشركح الحديث لبياف معنى النفع، تطمبت إ
 :كيمكف تفصيؿ اإلجابة مف خبلؿ عرض النقاط اآلتية. كأقسامو، كشركطو، كأىميتو

 مني م ااننع: 
عت كنؼ، كفبلف ينتفع بكذا... نفعو ينفعو نفعان كمنفعة ، أف النفع يد الير" لساف العرب"جاء في 

، ابف منطكر. )كالمنفعة اسـ ما انتفع بو... كرجؿ نفكع كنفهاع كثير النفع ، فبلنان بكذا فانتفع بو
2003 ،8/58). 

، األصفياني. )فالنفع خير كيده الير... كالنفع ما يستعاف بو في الكصكؿ إلى الخيرات 
1997/557.) 

سكاء أكاف النفع إيجابيان بمعنى ، الناس كنفعو غيره مف، كالنفع بمعناه العاـ يشمؿ نفع اإلنساف نفسو
أك سمبيان بمعنى دفع الير عف النفس كالغير أك التخفيؼ منو ، بذؿ المنفعة في أمكر الدنيا كاآلخرة

 .بقدر المستطاع
أم جميع المصالح كالمذات ، الفكائد اإليجابية كالسمبية" المنفعة بأنيا ( 2007/7، خطاطبة) كيعرؼ

فالمنفعة قد ، لتي يسعى كؿ مف الفرد أك الجماعة إلى تحصيميا عاجبلن أـ آجبلن المادية كالمعنكية ا
: أم، كقد تككف فائدة سمبية... مرغكب فيو مف مصالح كلذات : أم، تككف تحصيؿ فائدة إيجابية

 ".أك إزالتو أك الكقاية منو دفع غير مرغكب بو
، اس مف جمب المصالح المادية كالمعنكيةتقديـ ما ينفع الف" نفع اآلخريف"تالي يدخؿ في مفيـك كباؿ

 .قؽ ليـ سعادة الدنيا كلذة اآلخرةكمساعدتيـ فيما يح، كدفع المفاسد المادية كالمعنكية
 

 سام ااننع  : 
فيك باعتبار ينقسـ إلى نفع . يمكف أف ينقسـ إلى أصناؼ متعددة، إف نفع المسمـ لغيره مف الناس

كباعتبار ثالث ينقسـ إلى نفع ، إيجابي كنفع سمبي إلى نفع كباعتبار آخر ينقسـ، مادم كنفع معنكم



كالنفع ، كيمكف أف يياؼ إلى ذلؾ تقسيمات أخرل كالنفع العاجؿ كالنفع اآلجؿ. دنيكم كنفع أخركم
 .المحدكد كالنفع المكسع إلى غير ذلؾ مف التقسيمات

حيث أشارت السنة ، آنفان كقد كردت نصكص مف القرآف كالسنة أشارت إلى التقسيمات المشار إلييا 
سنف ابف ) "ما ننعني مال  ط ما ننعني مال  بي بكر"  النبكية إلى النفع المادم في قكؿ النبي

 .كصححو األلباني( 91، حديث رقـ المقدمة، ماجة
األلباني صحيح الجامع الصغير، حديث رقـ ) "ااد اء من ااقدر  ى  يننع من يلاء" :كفي قكلو 
3416. ) 

، أمريف مادييف يترتب عمييما منافع لئلنساف كىما الماؿ كالدكاء ظ أف الحديثيف السابقيف ذكرامبلحكاؿ
 َ َذكِّكرْ " :ع المعنكم فقد جاء في قكلو تعالىأما النؼ. فمف بذؿ ألخيو الماؿ كالدكاء فقد نفعو نفعان ماديان 

لى نفع آخر معنكم في قكلو إ ر النبي كما أشا. (55الذاريات " )اْاُمْؤِمِنينَ  َتنَنعُ  ااذِّكْكَرى َفِ نَّن 
 .كحسنو األلباني( 347)م، كتابو الدعكات مذسنف التر" )اادعاء يننع مما نزل  مما ام ينزل"

من استطاع منكم  ن يننع " ة رجؿ لدغتو عقرب فقاؿ لو النبي في رقي كقد استأذف رجؿ النبي 
 .(4076، كتاب السبلـ صحيح مسمـ،" ) خاه فلينعل

كيقصد بالنفع اإليجابي . فإف نصكص القرآف كالسنة أشارت إلى النفع اإليجابي كالنفع السمبي كذلؾ
كالنفع السمبي يعني المساىمة في دفع مفسدة ، أك دنيكية لمناس دينيةالمساىمة في تحصيؿ مصمحة 

. ، أك التخفيؼ منيادينية أك دنيكية
   ايمن يا  فليزرعيامن كانت او  رض : "قكلو لكنان مف ألكاف النفع اإليجابي في كقد ذكر النبي 

(. 2172: رقـ الحديث ،كتاب المزارعة، صحيح البخارم" ) خاه
ذا منح المسمـ أريو ألخيو يزرعيا فسكؼ يككف في ذلؾ مصمحة لو كفائدة أما ذكر النفع السمبي . كا 

سر ر تدخلو على مسلم    تكلف عنو كربة  لعز  ج  ب ااعمال  اى اهلل "  فقد جاء في قكلو
. (955/1، صحيح الترغيب كالترىيب، األلباني) "   تطرد عنو ج عًا    تق ي عنو ديناً 

أصناؼ النفع السمبي الذم يعني دفع اليرر أك المفسدة عف  بعضفالحديث السابؽ أشار إلى 
جمع القرآف الكريـ بيف النفع  كقد. المسمـ كذلؾ بكشؼ الشدة عنو كدفع مفسدة الجكع كىـ الديف

ِٓ  ِفي ُينِنُق نَ  ااَّنِذينَ : "اإليجابي كالنفع السمبي في قكلو تعالى َٓ َػ ٌَْؼبف١ِ ا َٚ ٌَْغ١ْعَ  َٓ ا ١ ِّ ٌَْىبِظ ا َٚ اء  شَّ اٌؼَّ َٚ اء  اٌغَّشَّ

 َٓ ْذِغ١ِٕ ُّ ٌْ هللّاُ ٠ُِذتُّب ا َٚ ، ٚأِب وظُ اٌغ١ع، ِٕٚغ ِب فبٌٕفمخ فٟ اٌغشاء ٚاٌؼشاء ٔفغ ئ٠جبثٟ (134 :آي ػّشاْ) "إٌَّبِط 

 .٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ أرٜ إٌبط، ٚاٌؼفٛ ػٓ صالد إٌبط فٙزا ِٓ إٌفغ اٌغٍجٟ

 :فٟ ِؼشع دذ٠ثٗ ػٓ رٍم١خ إٌخً )ئٌٝ إٌفغ اٌذ١ٔٛٞ ٚإٌفغ األخشٚٞ، د١ث لبي إٌجٟ  )ٚأشبسد أدبد٠ث إٌجٟ 

طذ١خ ِغٍُ، وزبة اٌفؼبئً، سلُ ) "ٞ ثبٌظٓئْ وبْ رٌه ٠ٕفؼُٙ ف١ٍظٕؼٖٛ، فأٟ ئّٔب ظٕٕذ ظٕبً فال رإاخزْٚ"

ئٌٝ إٌفغ  )وّب أسشذ إٌجٟ  .رٍم١خ إٌخً ثٕفؼٗ اٌذ١ٔٛٞ اٌزٞ ٠زشرت ػ١ٍٗ جٛدح اٌثّش )فمذ سثؾ إٌجٟ  (4356 :اٌذذ٠ث

ٔؼُ ٘ٛ فٟ " :فأجبة ثمٌٛٗ "ً٘ ٔفؼذ أثب ؽبٌت ثشٟء فأٗ وبْ ٠ذٛؽه ٠ٚغؼت ٌه" :األخشٚٞ ػٕذِب عئً



 (308 :طذ١خ ِغٍُ، وزبة اإل٠ّبْ، سلُ اٌذذ٠ث) "ٌٛال أٔب ٌىبْ فٟ اٌذسن األعفً ِٓ إٌبسػذؼبح ِٓ ٔبس، ٚ

ػّٗ أثب ؽبٌت ٚرٌه ثبٌزخف١ف ِٓ ػمٛثزٗ فٟ ا٢خشح، ِٚؼٕٝ اٌزخف١ف  )ٚ٘زا ٠ج١ٓ أْ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٔفغ ثبٌٕجٟ 

 .ِٓ اٌؼمٛثخ ٠ذخً ثبػزجبس آخش فٟ ِغّٝ إٌفغ اٌغٍجٟ اٌزٞ روش آٔفبً 

 

 ششٚؽ إٌفغ: 

٠ّٚىٓ ئجّبي ٘زٖ  .ٕ٘بن ششٚؽ ث١ٕٙب اٌشبسع الثذ ِٓ ٚجٛد٘ب دزٝ ٠ذمك إٌفغ ِمظذٖ ٠ٚزشرت ػ١ٍٗ ٔزبئجٗ اٌّشجٛح

 :اٌششٚؽ فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ

 :أطً اٌزٛد١ذ-1

٠مٛي هللا  .ٌزٛد١ذال ٠مجً هللا رؼبٌٝ إٌفغ عٛاء أوبْ ٔفغ اٌّشء رارٗ، أٚ ٔفؼٗ ٌٍٕبط ئال ئرا وبْ اٌمٍت ِؼمٛداً ػٍٝ أطً ا

الَ " :رؼبٌٝ َْ اٌظَّ الَ ٠َأْرُٛ َٚ  ِٗ ثَِشُعٌِٛ َٚ ُْ َوفَُشْٚا ثِبّاِ  ُ ُْ ئاِلَّ أََّٔٙ ُْ َٔفَمَبرُُٙ ُْٕٙ ِِ  ًَ ُْ أَْ رُْمجَ ََٕؼُٙ َِ ب  َِ َْ ئاِلَّ َٚ الَ ٠ُٕفِمُٛ َٚ ُْ ُوَغبٌَٝ  ُ٘ َٚ حَ ئاِلَّ 

 َْ ُْ َوبِسُ٘ٛ ُ٘  .(54 :اٌزٛثخ) "َٚ

المانع مف قبكؿ : أم": عمى ما منعيـ مف قبكؿ نفقاتيـ بقكلو (4/58 ،1997، البغكم)ؽ كيعؿ
 "َسِليمٍ  ِبَقْلبٍ  االَّنوَ  َ َتى َمنْ  ، ِ الَّن َبُن نَ  َ اَل  َمالٌ  َينَنعُ  اَل  َيْ مَ " :كيقكؿ اهلل تعالى أييان . "نفقاتيـ كفرىـ

كالبعث بعد ، تكحيد اهلل ىك سبلمة القمب مف الشؾ في": كالمراد بسبلمة القمب ىنا( 89/88الشعراء )
لمماؿ كالبنيف ال يتحقؽ إال  األخركمكىذا يدؿ عمى أف النفع . (366/19،2000، الطبرم)، الممات
. اهلل كاإليماف بوبتكحيد 

 ما  ب ك فل  كان   ر باات  يد فصمت  تصد ت عنو : "عمر بف شعيب بقكلو  جاب النبيأ قدك
. كصححو األلباني( 6417 مف الصحابة،مسند أحمد، كتاب المكثريف " )ننعو ذاك

كال يترتب عميو األجر كالثكاب في  ؿعز كجكبذلؾ يتبيف أف نفع المسمـ لنفسو أك لغيره ال يقبمو اهلل 
.  إذا صح مف اإلنساف أصؿ التكحيداآلخرة إال

 

 :اإلخالص -2
ؾ في عممو إف نفع المسمـ لمناس ال يحرز القبكؿ إال بإخبلص العمؿ هلل عز كجؿ دكف أف يشر

ًن مع اهلل عز كجؿ  َ ُيِقيُم ا ُ َنَناء اادِّكينَ  َاوُ  ُمْخِلِصينَ  االَّنوَ  ِاَيْعُبُد ا ِ الَّن  ُ ِمُر ا َ َما": يقكؿ اهلل تعالى. أحداى

اَلةَ  جاعميف دينيـ ": كمعنى مخمصيف لو الديف أم( 5:البينة" )اْاَقيِّكَمةِ  ِدينُ  َ َذِاكَ  اازَّنَكاةَ  َ ُيْؤُت ا ااصَّن
مائميف عف جميع العقائد الزائفة ... أك جاعميف أنفسيـ خالصة لو تعالى في الديف ، خالصان هلل تعالى

 .(6/43، 2001، 7، أبك السعكد" )إلى اإلسبلـ 
كاإلنساف ميما عمؿ مف أعماؿ صالحة في ، إف اإلخبلص هلل عز كجؿ ىك مفتاح قبكؿ األعماؿ

 َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُل ا َما ِ َاى َ َ ِدْمَنا": كالقصد لقكلو تعالىظاىرىا فإنيا ال تقبؿ إال بإخبلص النية 
 .(23:الفرقاف" )مَّننُث رًا َىَباء

العذر عف العمؿ كذلؾ كفي مقابؿ ذلؾ فإف اإلنساف المسمـ يؤجر بمجرد النية الصادقة إف حبسو 
"  اديًا  ال  ىم معنا فيو  بسيم ااعذر  ن    امًا باامدينة خلننا ما سلكنا لعبًا  ال" :لقكؿ النبي 



كيعقب السندم في شرحو لسنف ابف ماجة عمى ( 2627كتاب الجياد كالسير، ، صحيح البخارم)
ال فنيتيـ الجياد كعادتيـ الخركج إليو :حبسيـ العذر أم:"نص الحديث السابؽ بقكلو  كالمعذكر ، كا 

 .(2754، كتاب الجياد، سنف ابف ماجة) "ذم يعتاده إذا منعو العذر عف ذلؾيكتب لو العمؿ اؿ
أما ما يترتب عمى ، كبيذا يتبيف أف النفع األخركم لؤلعماؿ مبلـز إلخبلص العبد قمبو هلل عز كجؿ

، األعماؿ مف منافع دنيكية فيذا مرتبط بجيد اإلنساف كبذلو لؤلسباب المكصمة إلى المصالح كالمنافع
 .ؤمف كغير المؤمفبذلو اإلنساف الـكىذا يشمؿ الجيد الذم م

 

رادتو -3  : ذن اهلل  ا 
ذنو يقكؿ اهلل . يبيف القرآف الكريـ أف نفع اإلنساف غيره مف الناس ال يمكف أف ينعقد إال بإرادة اهلل كا 

َاْيوِ  َربُّشُكمْ  ُى َ  ُيْ ِ َيُكمْ  َ ن ُيِريدُ  ااّلوُ  َكانَ  ِ ن َاُكمْ  َ نَص َ  َ نْ  َ َردتُّش  ِ نْ  ُنْصِ ي َينَنُعُكمْ  َ الَ " :تعالى  َ اِ 

 .(34:ىكد" )ُتْرَجُع نَ 
، فمك حرصت غاية مجيكدم، لردكـ الحؽ، فإنو إذا أراد أف يغكيكـ، إرادة اهلل غالبة"كمعنى اآلية أف 

 .(1/381، 2000، السعدم" )فميس ذلؾ بنافع لكـ شيئان ... كنصحت لكـ أتـ النصح
 .ادة اهلل عز كجؿ ليذا األمرق بإرلقكـ ية السابقة عمقت نفع نصح النبي إف اآل

" َ ْ اًل  َاوُ  َ َرِ يَ  اارَّنْ َمنُ  َاوُ  َ ِذنَ  َمنْ  ِ الَّن  االَّنَناَعةُ  َتنَنعُ  الَّن  َيْ َمِئذٍ " كجاء في القرآف الكريـ أييان 
إال شفاعة مف أذف لو ... ال تنفع الشفاعة مف شافع كائنان مف كاف " أم يـك القيامة . (109:طو)

كبيذا يتبيف أف إرادة  .(5/28، ـ1998، الشككاني" )ككاف لو قكؿ يريى... لو  أف يشفعالرحمف 
ذنو شرط مف شركط قبكؿ نفع اإلنساف لغيره كنفكذ  .أثر ىذا النفع اهلل عز كجؿ كا 

 

 :م افقة  مد ااتأثير -4
، تبيف النصكص الشرعية أف نفع أعماؿ اإلنساف مف إيماف كصدقة كعمؿ صالح لو أمد يتكقؼ عنده

كسكؼ يتـ إيياح ىذه . كيككف أحيانان أخرل خاصان بكؿ فرد، ىذا األمر فيككف عامان لجميع الناسك
 .حكاؿ بإيراد بعض النصكص الشرعيةاأل

ثالث  ذا ": حيث يقكؿ، أف انتفاع الناس بإيمانيـ لو أمد يتكقؼ عنده فبل ينفعنيـ بعده كيبيف النبي 
طل ع االمس من : من  بل    كسبت في  يمانيا خيراً  خرجن ال يننع ننسًا  يمانيا ام تكن  منت

كالحديث يدؿ عمى أف  (227، كتاب اإليماف، صحيح مسمـ) ".م ربيا،  اادجال،  دابة اارض
ككذلؾ ال تنفع . اكتماؿ ظيكر ىذه العبلمات الثبلث إيذاف بعدـ انتفاع المسمـ باألعماؿ الصالحة

 َينَنُعُيمْ  َيكُ  َفَلمْ ": يقكؿ اهلل تعالى. ب الذم كعدت بو الرسؿاإلنساف األعماؿ الصالحة إذا عايف العذا



َْ  ُسنَّنتَ  َبْأَسَنا رََ ْ ا َامَّنا ِ يَماُنُيمْ  ٌَْىبفُِشٚ َخِغَش َُٕ٘بٌَِه ا َٚ  ِٖ ِ اٌَّزِٟ لَْذ َخٍَْذ فِٟ ِػجَبِد أٞ د١ٓ شب٘ذٚا " .(85:غبفش) ."هللاَّ

ٚاٌغجت فٟ ػذَ  .(12/494َ، 1995اثٓ ػبشٛس،) "إل٠ّبْ ػٕذ ٔضٚي ػزاثٗاٌؼزاة ٌُ ٠ٕفؼُٙ اإل٠ّبْ ألْ هللا ال ٠مجً ا

اإل٠ّبْ االخز١بسٞ ال اإل٠ّبْ "أزفبػُٙ ثا٠ّبُٔٙ ػٕذ ِؼب٠ٕزُٙ اٌؼزاة اٌزٞ أٔزسرُٙ اٌشعً أْ اإل٠ّبْ إٌبفغ ٘ٛ 

 ٠ٕزفغ ثؼٍّٗ ٚوزٌه اإلٔغبْ ئرا ادزؼش ٚػب٠ٓ ِالئىخ اٌّٛد فأٗ ال (6/339، 1998اٌشٛوبٟٔ ،) "االػطشاسٞ

ْشرَِٕٟ ئٌَِٝ أَ " :د١ٕئز، وّب لبي هللا رؼبٌٝ اَل أَخَّ ْٛ ُد ف١ََمَُٛي َسةِّم ٌَ ْٛ َّ ٌْ ُُ ا َٟ أََدَذُو ًِ أَْ ٠َأْرِ ٓ لَْج ِِّم ب َسَصْلَٕبُوُ  َِّ  ٓ ِِ أَٔفِمُٛا  َٚ ًٍ َج

 َٓ بٌِِذ١ َٓ اٌظَّ ِِّم أَُوٓ  َٚ َق  ذَّ  .(10 :إٌّبفمْٛ) "لَِش٠ٍت فَأَطَّ

ِٓ لجً أْ ٠شٜ دالئً اٌّٛد، ٠ٚؼب٠ٓ ِب ١٠أط ِؼٗ ِٓ اإلِٙبي، ٠ٚزؼزس ػ١ٍٗ "ثبإلٔفبق اٌٛاجت  ٚاٌّشاد ٕ٘ب األِش

 . (3/435َ، 1385إٌغفٟ، ) "اإلٔفبق

 

 :إٌّفؼخ اٌشاجذخ  -5

ئْ ِٓ ششٚؽ ٔفغ إٌفظ ٚٔفغ ا٢خش٠ٓ رشج١خ جبٔت إٌّفؼخ فٟ اٌؼًّ اٌّشاد أداؤٖ، أِب ئرا سجخ ٌذٜ اإلٔغبْ جبٔت 

ْش ئِْ " :٠مٛي هللا رؼبٌٝ .ٌٝ جبٔت إٌفغ فذ١ٕئز ػ١ٍٗ اإللالع ػٓ ٘زا اٌؼًّ ٚاالٔظشاف ػٕٗ ئٌٝ غ١شٖاٌؼشس ع فََزوِّم

ْوَشٜ ِٚٓ ٘ب ٕ٘ب ٠إخز  .أٞ روش د١ث رٕفغ اٌززوشح" :ٚلذ ث١ٓ اثٓ وث١ش ِؼٕٝ ٘زٖ ا٠٢خ ثمٌٛٗ .(9:األػٍٝ ) "َّٔفََؼِذ اٌزِّم

ما أنت بمحدث  :قأٍ٘ٗ، وّب لبي أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػٍٟ سػٟ هللا ػٓاألدة فٟ ٔشش اٌؼٍُ، فال ٠ؼؼٗ ػٕذ غ١ش 
كبيذا يظير أف  .(8/380، 1999، ابف كثير)" ليـ إال كاف فتنة لبعييـقكمان حديثان ال تبمغو عقك

. المسمـ عميو أف يجعؿ تذكيره الناس ككعظيـ حيث يترجح لديو نفع ذلؾ كاإلفادة منو 
 

:  ىمية بذل ااننع الناس 
حيث يترتب عميو كثير مف الفكائد المرتبطة ، بذؿ النفع لمناس مف األىمية بمكاف في اإلسبلـإف 

ع كيمكف إجماؿ األمكر التي تبيف أىمية نؼ. بالفرد كالمجتمع سكاء أكانت ىذه الفكائد دينية أـ دنيكية
: اإلنساف لمناس عمى النحك اآلتي

: ننع ااناس   ب ااعمال  اى اهلل-1
 دخااك ااسر ر على مؤمن  لبعت ج عتو    كس ت ": أم األعماؿ أفيؿ ؟ قاؿ سئؿ النبي 

كىذا يدؿ . (954: حديث، رقـ اؿصحيح الترغيب كالترىيب، األلباني) "ع رتو      يت او  اجة
يتعدل نفعيا لممسمميف أفيؿ عند اهلل عز كجؿ لما يترتب عمييا مف ثمار التي عمى أف األعماؿ 

كيترتب عمى ذلؾ أف الذيف ينفعكف الناس ىـ أحب إلى اهلل تعالى مف . فسيةكفكائد اجتماعية كف
. غيرىـ 

الترغيب  حصحي، األلباني". )  ب ااناس  اى اهلل  ننعيم الناس": يقكؿ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ
كلما كانت األعماؿ متعدية النفع أفيؿ األعماؿ فقد ارتبط بيا . (2623 :رقـ الحديث، كالترىيب

 َفااَّنِذينَ  ِفيوِ  مُّشْسَتْخَلِنينَ  َجَعَلُكم ِممَّنا َ َ نِنُق ا َ َرُس ِاوِ  ِباالَّنوِ   ِمُن ا: "يقكؿ اهلل تعالى. يؿ األجر كالثكابجز

. ( 7:الحديد " )َكِبيرٌ  َ ْجرٌ  َاُيمْ  َ َ نَنُق ا ِمنُكمْ   َمُن ا
. فيما يريى اهلل عمى كجو العمكـكال يقتصر اإلنفاؽ في ىذه اآلية عمى الماؿ بؿ إنو يشمؿ اإلنفاؽ 



كالظاىر أف معنى اآلية الترغيب في ) :في تفسيره لآلية السابقة (7/145، ـ1998، الشككاني)يقكؿ 
. (اإلنفاؽ في الخير، كما يرياه اهلل عمى العمكـ

:  ث اإلسالم على ننع ااناس  -2
كدنياه سكاء أكاف ىذا النفع  حث اإلسبلـ اإلنساف المسمـ عمى الحرص عمى ما ينفعو في أمر دينو

اامؤمن ااق ي خير    ب  اى اهلل " : كقد قاؿ النبي. مقتصران عميو أـ متعديان إلى غيره مف الناس
. (4816، كتاب القدر ،صحيح مسمـ" )من اامؤمن اا عيف  في كل خير، ا رص على ما يننعك

كمف أىـ األمكر التي تحقؽ لممسمـ . كىذا تكجيو كايح لكؿ مسمـ أف يحرض عمى ما يحقؽ لو النفع
صحيح ، األلباني" )من استطاع  ن يننع  خاه فلينعل" :فعو أخاه بما يستطيع يقكؿ النبي النفع ف

. (6019الجامع الصغير، 
 مثبلن لممؤمف يدؿ عمى نفع المؤمف لغيره في سائر األحكاؿ حيث  كقد يرب النبي 

، صحيح الجامع الصغير، األلباني" )ىا من ليء ننعكمثل اامؤمن مثل اانخلة ما  خذت من: "قاؿ
5848.) 

 :اانافع خير من اامنتنع -3
كفي ذلؾ رفع ليمة ، جعؿ اإلسبلـ درجة المسمـ الذم ينفع الناس أعمى مف درجة السائؿ أك المنتفع

ايا اايد ااع: "قاؿ رسكؿ اهلل . المسمـ ألف يككف ىك صاحب الدرجة األعمى بتقديمو النفع إلخكانو
 كبيف اإلماـ ابف حجر العسقبلني. (1338، كتاب الزكاة، صحيح البخارم" )خير من اايد ااسنلى

كاليد السفمى ىي اليد اآلخذة أك ، عطية أك المنفقةـفي شرحو لمحديث السابؽ أف اليد العميا ىي اؿ
يشترط أف يككف خيران منو كال ، كىذا يكيح أف النافع لغيره يككف بعممو ىذا خيران مف المنتفع. السائمة

نما المراد ىنا المفايمة بينيما في عمؿ النفع عمى كجو التحديد ، عمى اإلطبلؽ  .كا 
 :ااننع يع د على صا بو في اادنيا  اآلخرة -4

في الدنيا بالتكفيؽ كالبركة ، إف المسمـ الذم يبذؿ النفع لمناس يعكد نفعو عمى نفسو في الدنيا كاآلخرة
 َف نُنِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنِنُق اْ  َ َما: "يقكؿ اهلل تعالى. خرة باألجر الجزيؿ كالنعيـ المقيـكفي اآل، كالنماء

: أم( 272:البقرة" )ُتْظَلُم نَ  الَ  َ َ نُتمْ  ِ َاْيُكمْ  ُيَ فَّن  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنِنُق اْ  َ َما ااّلوِ  َ ْجوِ  اْبِتَ اء ِ الَّن  ُتنِنُق نَ  َ َما
فيك ألنفسكـ ال ينفع بو غيركـ فبل تمنكا بو عمى الناس كال تؤذكنيـ بالتطاكؿ مف ماؿ "كما تنفقكا 

يعافان مياعفة فبل عذر لكـ في أف ترغبكا عف إنفاقو أثكابو "كما تنفقكا مف خير يكؼ إليكـ  "عمييـ
 مَ نَنْقتُ  َ َما": كيقكؿ اهلل تعالى .(1/137 ،1985، النسفي) "كأف يككف عمى أحسف الكجكه كأجمميا

كأخمؼ عميو ، أخمؼ لو: يقاؿ، يخمفو عميكـ": أم (39:سبأ" )اارَّناِزِ ينَ  َخْيرُ  َ ُى َ  ُيْخِلُنوُ  َفُي َ  َلْيءٍ  مِّكن



ما في اآلخرة ، كذلؾ البدؿ إما في الدنيا، إذا أعطاه عكيو أك بدلو ( 6/114،       ، الشككاني) "كا 
. 
كيؤيد ىذا . لمناس خيران فإف اهلل يعكيو بدالن منوفي ذلؾ داللة عمى أف اإلنساف المسمـ إذا بذؿ ك
كتاب ، صحيح مسمـ" )يا ابن  دم َ ننق ُ ننق عليك:  ال اهلل تبارك  تعااى": عنى قكؿ النبي ـاؿ

 ( .1658الزكاة 
. كقد ترؾ الحديث السابؽ تقييد اإلنفاؽ بأمر معيف لكي يشمؿ ذلؾ اإلنفاؽ في جميع أنكاع الخير

ماـ ابف حجر العسقبلني في شرحو لمحديث السابؽ المركم في صحيح البخارم كىذا ما بينو اإل
كض مف يبذؿ عكبذلؾ يظير جميان أف اهلل تعالى م. (4316، كتاب تفسير القرآف، صحيح البخارم)

كبالتالي فإف نفع المسمـ غيره مع اإلخبلص هلل سيعكد لو ال ، النفع لمناس كيخمفو خيران مما بذؿ كأنفؽ
 .الدنيا كأجران كرفعة في اآلخرةمحالة عكيان في 

 

 :اا  اية من اال  -5
كلكف تقكل اهلل كطاعتو كمجاىدة النفس عمى البذؿ ، إف النفكس مجبكلة عمى الشح بما تممؾ مف ثركة

 اَانُنُس  َ ُ ْ ِ َرتِ "ف الشح الذم ىك مف شيميا نفكس ـككؿ ذلؾ يساىـ في تخميص اؿ، كنفع الناس

 (.128:النساء ) "االُّش َّن 
عبلء لمخصائص اإلنسانية فيو قاؿ اهلل . ف الحيكاف األعجـعالتي تميزه ، كفي ذلؾ فائدة لئلنساف كا 

َنُنِسُكمْ  َخْيرًا َ َ نِنُق ا َ َ ِطيُع ا َ اْسَمُع ا اْسَتَطْعُتمْ  َما االَّنوَ  َفاتَّنُق ا" :عز كجؿ  َفُأْ َاِئكَ  َنْنِسوِ  ُل َّن  ُي قَ  َ َمن اِّك

 .(16: التغابف" )اْاُمْنِلُ  نَ  ُىمُ 
َنُنِسُكمْ  َخْيرًا َ َ نِنُق ا": كمعنى قكلو تعالى كابذلكا مما رزقكـ اهلل عمى األقارب كالفقراء : "أم" اِّك

 "يكف خيران لكـ في الدنيا كاآلخرة، كأحسنكا إلى خمؽ اهلل كما أحسف إليكـ، كالمساكيف كذكم الحاجات
 .(8/141، 1999ابف كثير، )

إف التخمص مف شح النفس ببذؿ النفع لمناس ييع اإلنساف في طريؽ الفبلح كالفكز الذم يكصمو 
كتخمصو مف سياـ الحقد ، إلى درجة اإلحساف التي تخمص اإلنساف مف أىكائو كنزكاتو مف جية

 .مف جية أخرل مف أبناء مجتمعوكالحسد التي يرميو بيا المحركمكف 
رَّناء ااسَّنرَّناء ِفي ُينِنُق نَ  ااَّنِذينَ " :يقكؿ اهلل تعالى  ُيِ بُّش  َ ااّلوُ  اانَّناسِ  َعنِ  َ اْاَعاِفينَ  اْاَ ْيظَ  َ اْاَكاِظِمينَ  َ اا َّن

يسكؤىـ كحجبكا عنيـ ما ، كالمحسنكف ىـ الذيف بذلكا لمناس ما ينفعيـ( 134:آؿ عمراف " )اْاُمْ ِسِنينَ 
 .كيكدر صفكىـ



، درجة الباذليف لمنفع في الدنيا كاآلخرة ية بذؿ النفع لمناس تتمثؿ في رفعةكمما سبؽ يستبيف أف أىـ
كاستبلؿ الحقد كاليغينة ، ككؼ أذل المنتفعيف بالخير، كتخمصيـ مف شكائب الشيـ كمساكئ األخبلؽ

كالتراحـ كالعفاؼ  م القائـ عمى الترابطكشيكع األمف االجتماع، مف نفكسيـ تجاه أىؿ الغني كالعطاء
 .كصدؽ االنتماء

 

 "ما   ابط ننع اآلخرين في اإلسالم؟: " جابة ااسؤال ااثاني،  نصو. ب
اقتيت إجابة ىذا السؤاؿ رجكع الباحثيف إلى نصكص القرآف كالسنة لتحديد يكابط نفع اآلخريف مف 

كيمكف عرض خبلصة ىذا الجيد عمى النحك . خبلؿ تفاسير القرآف الكريـ كشركح السنة النبكية
 :اآلتي

 :  ابط ااننع في اإلسالم
إف المسمـ في نفعو الناس ينطمؽ مف معايير كيكابط تجعؿ ىذا النفع عمى أتـ كجو مف حيث األثر 

كمف حيث ما يترتب عميو مف سعادة في ، أم مف حيث ثمرة النفع كنتيجتو في الدنيا، الدنيكم كالديني
: األكؿ. كيمكف أف يصنؼ الباحثاف يكابط النفع باعتبارات ثبلثة. لة كرفعة في اآلخرةالدنيا كمنز

 .ار المنفعة ذاتيايكابط باعتب: كالثالث، يكابط باعتبار المنتفع: كالثاني، يكابط باعتبار النافع
يره، كىك أكليا النافع أم الشخص الذم يبذؿ المنفعة لغ. ذلؾ ألف النفع يقـك عمى ثبلثة أركاف أساسية

المنفعة التي ىي : كثالثيا. المنتفع الذم تيبذؿ لو المنفعة: كثانييا. الركف األساسي في عممية النفع
 .الرابطة بيف باذؿ النفع كالمستفيد منو

 :  ابط متعلقة باانافع:   الً 
لتحقيؽ ىناؾ العديد مف االعتبارات المتعمقة بمف يبذؿ النفع لمناس تدفع بالمنفعة إلى أقصى مدل 

ق اليكابط مف كيمكف عرض ىذ. كاألجر األخركم. المقاصد المنكطة بيا مف حيث الفائدة الدنيكية
 :خبلؿ النقاط اآلتية

 :صدق اانية  -1
ذا عـز عمى كؼ األذل ، إف المرء ليؤجر عمى نيتو الحسنة إذا عـز عمى فعؿ الخير كبذؿ النفع كا 

. يف مف أعماؿ القمكب التي يؤجر عمييا المسمـألف صدؽ النية في كبل الحالت. كترؾ السكء كذلؾ
 ن اهلل كتب اا سنات  ااسيئات ثم بين ذاك، فمن ىم ب سنة فلم يعمليا كتبيا اهلل " :يقكؿ النبي 

 من ىم بسيئة ... او عنده  سنة كاملة، ف ذا ى  ىم بيا فعمليا كتبيا اهلل او عنده علر  سنات



" كاملة، ف ذا ى  ىم بياء فعمليا كتبيا اهلل او سيئة  ا دةفلم يعمليا كتبيا اهلل او عنده  سنة 
 .(6010 :، رقـ الحديثكتاب الرقاؽ صحيح البخارم،)

أما إف اقترنت النية ، أف نية اإلنساف الصادقة تنفعو كىي مجردة عف العمؿ كقد بيف النبي 
يممؾ ماالن ينفقو كينفع بو  كبيف كذلؾ أف اإلنساف الذم ال. الصادقة بالعمؿ فإف النفع سيككف مياعفان 

مثل ": حيث قاؿ ، غيره إف صدؽ منو القصد فإنو يشارؾ صاحب الماؿ المنفؽ في األجر كالثكاب
ىذه اامة كمثل  ربعة ننر، رجل  تاه اهلل مااًل  علمًا في  يعمل بعلمو في مااو يننقو في  قو، 

ا  كان اي مثل ىذا عملت فيو مثل ااذي يعمل،  ال :  رجاًل  تاه اهلل علمًا  ام يؤتو مااًل في  يق ل
كصححو ( 4218: ثالحدمسنف ابف ماجة،كتاب الزىد، رقـ " )فيما في ااجر س اء: رس ل اهلل 

كالمراد ، كىذا القكؿ يرجع إلى النية" :رحمو اهلل في شرحو لمحديث بقكلو كيعقب السندم. األلباني
صدؽ النية مف أثر ؿكبذلؾ يتبيف ما " في أصؿ األجر أييان مساك لممنفؽ يؤجر عمى نية الخير فيك

 .أف ينفع الناس كعـز عمى ذلؾ بصدؽفي تحصيؿ األجر لمف أراد 
كجعؿ ما يترتب عمييا مف أجر عظيـ منكطان ، كر القرآف الكريـ ألكانان مف أعماؿ البر كالنفعكقد ذ

 ِبَصَدَ ةٍ  َ َمرَ  َمنْ  ِ الَّن  نَّنْجَ اُىمْ  مِّكن َكِثيرٍ  ِفي َخْيرَ  الَّن ": كقاؿ اهلل تعالى. بإخبلص النية هلل كابتغاء مرياتو
" َعِظيًما َ ْجرًا ُنْؤِتيوِ  َفَسْ فَ  ااّلوِ  َمْرَ اتِ  اْبَتَ اء َذِاكَ  َيْنَعلْ  َ َمن اانَّناسِ  َبْينَ  ِ ْصاَلحٍ  َ  ْ  َمْعُر فٍ  َ  ْ 
 .(114: النساء)

ك عمـ أك أم أكمعنى اآلية أنو ال خير في كثير مما يتناجى بو الناس إال مف أمر بصدقة مف ماؿ 
أك ، ة كغير ذلؾمف إحساف كطاع لشرع كالعقؿ حسنوكىك كؿ ما عرؼ في ا: أك معركؼ، نفع كاف

كمف يفعؿ ذلؾ  .(1/202، 2000، السعدم). إصبلح بيف الناس في الدماء كاألمكاؿ كاألعراض
، فسكؼ نؤتيو أجران عظيمان ، مخمصان في ذلؾ محتسبان ثكاب ذلؾ اهلل عز كجؿ": ابتغاء مرياة اهلل أم

ًي : أم كىذا يدؿ عمى ما إلخبلص النية كصدؽ  .(2/412/ـ 1999، ابف كثير" )ثكابان كثيران كاسعان
 .في قبكؿ األعماؿ الصالحة النافعةالقصد مف أثر 

 
 :اإلسرار  اإلخناء  -2

كلذلؾ عد . يراعي اإلسبلـ مصمحة اإلنساف سكاء أكاف نافعان لمناس منفقان عمييـ أك آخذان منتفعان 
نأل بو عف مألف ذلؾ ، نفؽ الباذؿاإلسبلـ النفع كاإلنفاؽ الذم يسر بو صاحبو كيخفيو أعظـ أجران لمـ

. كفي ذلؾ خير كذلؾ لممنتفع لما فيو مف ستر كحفظ لمكرامة كمحافظة عمى العفة. الرياء كالغركر



َدَ اتِ  ُتْبُد اْ  ِ ن" :يقكؿ اهلل تعالى ن ِىيَ  َفِنِعمَّنا ااصَّن  َعنُكم َ ُيَكنِّكرُ  اُّشُكمْ  َخْيرٌ  َفُي َ  اْاُنَقرَاء َ ُتْؤُت َىا ُتْخُن َىا َ اِ 

  .(271: البقرة" )َخِبيرٌ  َتْعَمُل نَ  ِبَما َ ااّلوُ  َسيِّكَئاِتُكمْ  مِّكن
فيو داللة عمى أف إسرار الصدقة أفيؿ مف :" رحمو اهلل في شرحو لآلية  يقكؿ اإلماـ ابف كثير

قتداء الناس بو امف ، إال أف يترتب عمى اإلظيار مصمحة راجحة، ألنو أبعد عف الرياء، إظيارىا
، 1999ابف كثير، " )كاألصؿ أف اإلسرار أفيؿ ليذه اآلية ... ف أفيؿ مف ىذه الحيثية فيكك
تصدق "م ظمو يكـ ال ظؿ إال ظمو رجبلن مف السبعة الذيف يظميـ اهلل ؼ كقد ذكر النبي . (1/701

رقـ الحديث ، صحيح البخارم، كتاب الزكاة" )بصد ة فأخناىا  تى ال تعلم لمااو ما تننق يمينو
كمما سبؽ يظير حرص اإلسبلـ عمى تحقيؽ مصمحة اإلنساف الدنيكية كاألخركية معطيان . (1334

 .نافعان أك منتفعان ، كاف أك آخذان 

 :اات سط  االعتدال. 3
كالكسطية سمة . اإلسبلـ ديف الكسطية كاالعتداؿ، كالكسط العادؿ يككف دائمان ىك األمثؿ كاألفيؿ

كالمسمـ مأمكر أف يككف نافعان لمناس في حدكد . عبادة كالعمؿ كاإلنفاؽمبلزمة لئلسبلـ في االعتقاد كاؿ
التكازف الذم ال ييخؿ بمصمحة الباذؿ لمنفع كمصمحة مف يرعاىـ مف جية، كال يجحؼ في حؽ 

 اْاَبْسطِ  ُكلَّن  َتْبُسْطَيا َ الَ  ُعُنِقكَ  ِ َاى َمْ ُل َاةً  َيَدكَ  َتْجَعلْ  َ الَ : "يقكؿ اهلل سبحانو. المحتاجيف مف جية أيخرل

بيّمنت أف المحمكد في "كفي ىذه اآلية حكمة بميغة حيث (. 29: اإلسراء" )مَّنْ ُس رًا َمُل ًما َفَتْقُعدَ 
العطاء ىك الكسط الكاقع بيف طرفي اإلفراط كالتفريط، كىذه األكساط ىي حدكد المحامد بيف المذاـ 

فاإلنفاؽ كالبذؿ حقيقة أحد طرفييا الشح كىك كأف الكسط ىك العدؿ، ... في كؿ حقيقة ليا طرفاف
كالطرؼ اآلخر . مفسدة لممحاكيج كلصاحب الماؿ، إذ يجر إليو كراىية الناس إياه ككراىيتو إياىـ

كيقكؿ اهلل (. 8/219، 1995ابف عاشكر، " )التبذير كاإلسراؼ، كفيو مفاسد لذم الماؿ كعشيرتو
( 67: الفرقاف" )َ َ اًما َذِاكَ  َبْينَ  َ َكانَ  َيْقُتُر ا َ َامْ  ُيْسِرُف ا َامْ  نَنُق ا َ  ِ َذا َ ااَّنِذينَ "تعالى في حؽ المؤمنيف 

ليسكا بمبذريف في إنفاقيـ فيصرفكف فكؽ الحاجة، كال بخبلء عمى أىمييـ فيقصركف "كىذا يعني أنيـ 
 (. 6/124، 1999ابف كثير، " )في حقيـ فبل يكفكنيـ، بؿ عدالن خياران، كخير األمكر أكسطيا

كمف ذلؾ يتيح أف المسمـ ينبغي عميو أف يتكسط في نفعو لمناس، فبل يككف مسرفان فيييّمع نفسو 
 .كمف يعكؿ، كال يككف بخيبلن مقتران مقصران في حؽ أبناء أمتو كمجتمعو

 :ااص ة  اا رص. 4



كاإلنتاج إف أفيؿ أحكاؿ نفع المسمـ لمناس أف يككف صحيحان شحيحان؛ كالصحة تعني الفتكة كالقكة 
ذا أنفؽ اإلنساف في حاؿ الغنى كالقكة كاف . كالغنى، كالشح يعني حرص اإلنساف عمى الماؿ كالثركة كا 

ذا أنفؽ في حاؿ الشح كاف ذلؾ أدفع لمصفات السيئة في اإلنساف  ذلؾ أنفع لممحتاج كاليعيؼ، كا 
كلذلؾ كاف بذؿ اإلنساف في ( 128: النساء" )االُّش َّن  اَانُنُس  َ ُ ْ ِ َرتِ "التي ىي جزء مف طبيعتو 

: أم الصدقة أعظـ أجران : مجيبان رجبلن سألو قاؿ النبي . حاؿ الصحة كالحرص أفيؿ أنكاع البذؿ
:  ن تصّدق   نت ص ي  ل ي  تخلى اانقر  تأمل اا نى،  ال ُتميل  تى  ذا بل ت اا لق م  لت"

كقد ( 1330: ح البخارم، كتاب الزكاة، رقـ الحديثصحي" )انالن كذا،  انالن كذا،   د كان انالن
فمعنى الحديث أف الشح غالب في : "نقؿ اإلماـ النككم عف الخطابي في شرحو لمحديث السابؽ قكلو

حاؿ الصحة، فإذا شح فييا كتصدؽ كاف أصدؽ في نيتو كأعظـ ألجره، بخبلؼ مف أشرؼ عمى 
إف صدقتو حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة المكت كأيس مف الحياة كرأل مصير الماؿ لغيره، ؼ

 (.1713: صحيح مسمـ بشرح النككم، كتاب الزكاة، رقـ الحديث" )كالشح رجاء البقاء كخكؼ الفقر
كبذلؾ يظير أف المسمـ يحقؽ أعظـ ثمرات نفع الناس عندما يستفيد مف مرحمة الشباب كالصحة 

ح كالحرص المذيف قد يمنعانو مف خدمة الناس كاإلنتاج، كييييؼ إلى ذلؾ تخمصو مف أكشاب الش
 .كنفعيـ

 :اامبادرة. 5
حث اإلسبلـ المسمميف عمى المسارعة إلى فعؿ الخيرات كالمبادرة إلييا، كمف ذلؾ حثو عمى أف ينفع 

المسمـ إخكانو بالنفقة كأف ييبادر إلى ذلؾ لئبل يقطع المكت عميو الطريؽ كيحرمو مف ثكاب خدمة 
 َفَيُق لَ  اْاَمْ تُ  َ َ َدُكمُ  َيْأِتيَ  َ ن َ ْبلِ  مِّكن َرَزْ َناُكم مَّنا ِمن َ َ نِنُق ا: "قاؿ اهلل تعالى. فع ليـإخكانو كبذؿ الف

ْرَتِني َاْ اَل  َربِّك  دَّنقَ  َ ِريبٍ  َ َجلٍ  ِ َاى َ خَّن اِاِ ينَ  مِّكنَ  َ َ ُكن َفَأصَّن ، 2000قاؿ السعدم، (. 10: المنافقكف" )ااصَّن
فميشكركا الذم أعطاىـ، بمكاساة إخكانيـ المحتاجيف، : "معمقان عمى تفسيره ليذه اآلية( 1/865

كذكر اهلل تعالى ". كليبادركا بذلؾ المكت الذم إذا جاء، لـ يمكف العبد أف يأتي بمقدار ذرة مف الخير
يبادركف بيا غير : "أم( 114: آؿ عمراف" )اْاَخْيرَاتِ  ِفي ُيَسارُِع نَ "أف مف صفات المؤمنيف أنيـ 

 (.2/15، 2002الشككاني، " )متثاقميف عف تأديتيا لمعرفتيـ بقدر ثكابيا
كمما سبؽ يتبيف لنا أىمية المبادرة في نفع الناس باإلنفاؽ كفعؿ الخيرات، لما في المبادرة مف فائدة 

 .نتفعكأجر لممنفؽ النافع، كمصمحة لممحتاج الـ

 :اإل سان  ااج دة. 6



 : إف اإلحساف في عمؿ اإلنساف كمو مف مطالب الشرع األساسية حيث قاؿ اهلل تعالى
 ن اهلل كتب اإل سان على كل : "كقاؿ النبي (. 195: البقرة" )اْاُمْ ِسِنينَ  ُيِ بُّش  ااّلوَ  ِ نَّن  َ َ ْ ِسُنَ اْ "

كذلؾ بإتقاف  ، كأمر النبي (3615: صحيح مسمـ، كتاب الصيد كالذبائح، رقـ الحديث" )ليء
جادتو حيث قاؿ األلباني، السمسمة " ) ن اهلل ي ب  ذا عمل   دكم عماًل  ن يتقنو: "العمؿ كا 

 (.3/106الصحيحة، 
م، حيث قاؿ كقد أمر اهلل تعالى المسمـ باإلحساف في كؿ ما يبذلو لمناس مف نفع معنكم أك ماد

 ِبااَّنِتي َ َجاِدْاُيم اْاَ َسَنةِ  َ اْاَمْ ِعَظةِ  ِباْاِ ْكَمةِ  َربِّككَ  َسِبيلِ  ِ ِاى اْدعُ : "-في جانب النفع المعنكم-تعالى 

، كقاؿ (53: اإلسراء" )َ ْ َسنُ  ِىيَ  ااَّنِتي َيُق ُا اْ  اِّكِعَباِدي َ ُ ل: "، كقاؿ كذلؾ(125: النحؿ" )َ ْ َسنُ  ِىيَ 
أما في (. 46: العنكبكت" )ِمْنُيمْ  َظَلُم ا ااَّنِذينَ  ِ الَّن  َ ْ َسنُ  ِىيَ  ِبااَّنِتي ِ الَّن  اْاِكتَابِ  َ ْىلَ  ُتَجاِدُا ا َ اَل ": أييان 

 (.34: اإلسراء" )َ ْ َسنُ  ِىيَ  ِبااَّنِتي ِ الَّن  اْاَيِتيمِ  َمالَ  َتْقَرُب اْ  َ الَ : "جانب النفع المادم فقاؿ سبحانو كتعالى
المتأمؿ في اآليات كاألحاديث السابقة يبلحظ أف الشارع قد أكصى بتجكيد كؿ ما يصدر عف إف 

اإلنساف المسمـ مف أقكاؿ كأفعاؿ، كتحسيف مستكل األداء في جميع الجكانب، كذلؾ لما في تحسيف 
كمف . اديةالعمؿ كتجكيد األداء مف فكائد كقيـ نافعة لجميع الناس الذيف يتبادلكف المنافع المعنكية كالـ

 -فيبلن عف ككنو استجابة ألمر الشارع-المؤكد أف حرص المسمـ عمى تحسيف أدائو كممارستو 
 .يساىـ بشكؿ كبير في إشاعة ثقافة الجكدة في األداء التي تفتقر إلييا مجتمعاتنا المسممة

 :اا رص على تأايف ااقل ب. 7
يؼ قمكب الناس اليعيفة باإلحساف إلييـ مف جكانب النفع التي يمكف أف يبذليا اإلنساف المسمـ تأؿ

اعطي اارجل ااعطاء  غيره   ب   ني: "قاؿ رسكؿ اهلل . لتقكل نفكسيـ كتثبت أقداميـ عمى الحؽ
كىذا يعني ( 4065: سنف أبي داكد، كتاب السنة، رقـ الحديث" ) اي منو مخافة  ن ُيكب على  جيو

بعادىـ عف طريؽ الغكاية  أف النبي  كاف ييعطي بعض الناس بقصد تأليؼ قمكبيـ عمى الديف كا 
الذيف ييعطكف " المؤلفة قمكبيـ"كمف المعمـك أف مف مصارؼ الزكاة المعتبرة صنؼ . المؤدم إلى النار

 .فع ليـمف الصدقات تحبيبان ليـ في الديف كتقكيةن لنفكسيـ كتثبيتان لقمكبيـ عمى الحؽ، كفي ذلؾ أتـ الف
 

 :  ابط متعلقة باامنتنع: ثانياً 
ىناؾ يكابط لمنفع المتبادؿ بيف الناس متعمقة بالمنتفع أم المستفيد مف النفع بشكؿ مباشر، ذلؾ ألف 

المنتفع ىك الركف الثاني مف أركاف النفع التي ذكرت سابقان، كىي النافع كالمنتفع كالمنفعة، كبكجكد 



كيمكف إجماؿ ىذه اليكابط عمى . مدل مف الثمرات كالفكائد ىذه اليكابط تحقؽ المنفعة أقصى
 :النحك اآلتي

 :اإليمان  ااتق ى. 1
إف مف األمكر التي تجعؿ النفع يؤتي أكمو عمى أتـ كجو أف يككف المنتفع مؤمنان تقيان، ألنو حينئذو 

يممكو في يستخدـ المنفعة في سبيؿ الطاعة كاإلصبلح بخبلؼ الفاسؽ أك المنافؽ الذم يسخر ما 
سنف الترمذم، " )ال تصا ب  ال مؤمنًا،  ال يأكل طعامك  ال تقي: "يقكؿ النبي . الفجكر كاإلثـ

" األحكذم"كالمقصكد بالمؤمف كما بيّمنو . كحسّمنو األلباني رحمو اهلل( 2318: كتاب الزىد، رقـ الحديث
كرع يصرؼ قكة الطعاـ في شرحو لمحديث أم مف جنس المؤمنيف، كال يأكؿ طعامؾ إال تقي، أم مت

 . إلى عبادة اهلل
ككمما كاف المنتفع أكثر إيمانان كتقكل كاف صرفو لما يحصؿ عميو مف منافع في الخير كالطاعة أكمؿ 

أما إذا كاف المنتفع . كأتـ، كىذا يجعؿ المنفعة متداكلة بيف المسمميف بما يساىـ في استقرار المجتمع
 .لمنفعة كالثكرة لنفسو أك يستخدميا في أمكر ميرة بالمجتمعفاسقان أك مارقان فإنو سكؼ يحتكر ا

 
 : در اا اجة. 2

كمما كاف المنتفع أكثر حاجة كانت ثمرة المنفعة أعظـ، لما فييا مف سد حاجة مف ىك أحؽ الناس 
كقد ذكر القرآف الكريـ عف المؤمنيف أنيـ ينفعكف أصنافان مف الناس أكثر حاجة مف غيرىا، . بيا

" َ َ ِسيرًا َ َيِتيًما ِمْسِكيًنا ُ بِّكوِ  َعَلى ااطَّنَعامَ  َ ُيْطِعُم نَ : "قاؿ اهلل تعالى في كصؼ المؤمنيف. نفعكأكلى باؿ
 (.8: اإلنساف)

 عمى : إف اآلية السابقة تكيح أف مف صفات األبرار أنيـ يطعمكف الطعاـ عمػى حبو أم
كالطفؿ الذم مات أبكه كال شيء لو، كاألسير كىك حبيـ إياه كشيكتيـ لو المسكيف الذم أذلتو الحاجة، 

، 2000الطبرم، )الحربي مف أىؿ دار الحرب يؤخذ قيران بالغمبة، أك المسمـ الذم ييحبس بحؽ 
24/97.) 

كاآلية بذلؾ تشير إلى أربعة أصناؼ مف الناس يستحقكف العطاء كالنفع أكثر مف غيرىـ كقد جعؿ 
 ِ نَّنَما: "يقكؿ اهلل تعالى. صناؼ الثمانية المعركفة مف الناسالشارع الحكيـ مصارؼ الصدقات في األ

َدَ اتُ   ااّلوِ  َسِبيلِ  َ ِفي َ اْاَ اِرِمينَ  اارِّكَ ابِ  َ ِفي ُ ُل ُبُيمْ  َ اْاُمَؤاَّنَنةِ  َعَلْيَيا َ اْاَعاِمِلينَ  َ اْاَمَساِكينِ  ِاْلُنَقرَاء ااصَّن

( 4/316، 2000الطبرم، )كذىب (. 60: التكبة" )َ ِكيمٌ  َعِليمٌ  َ ااّلوُ  ااّلوِ  مِّكنَ  َفِريَ ةً  ااسَّنِبيلِ  َ اْبنِ 
. إلى أف الفقير ىك المحتاج المتعفؼ عف المسألة، كالمسكيف ىك المحتاج المتذلؿ لمناس بالمسألة



كالغارمكف ىـ الذيف استدانكا في . المكاتبكف ييعطكف في فؾ رقابيـ" كفي الرقاب: "كالمقصكد بقكلو
ثـ لـ يستطيعكا القياء، كيدخؿ فييـ مف دخؿ عميو غيـر بسبب سيؿ أك حريؽ أك  غير معصية

كىؤالء الذيف نقمنا قكؿ اإلماـ الطبرم في شأنيـ ىـ أربعة أصناؼ يعطكف مف الصدقات . مصيبة
أما األصناؼ األربعة األخرل فيـ ييعطكف ألسباب أيخرل كليس لمحاجة . لسبب شدة حاجتيـ كفاقتيـ

 .(*)المحية
كمما يدؿ عمى رعاية اإلسبلـ لمصمحة المحتاج لممنفعة أنو جعؿ اإلحساف إليو بيف درجتي الكجكب 

ن: "يقكؿ اهلل تعالى. كاالستحباب بحسب الحاؿ  َخْيرٌ  َتَصدَّنُ  اْ  َ َ ن َمْيَسَرةٍ  ِ َاى َفَنِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذ  َكانَ  َ اِ 

ميالو : أم( 280: البقرة" )َتْعَلُم نَ  ُكنُتمْ  ِ ن اَّنُكمْ  ف كاف المديف معسران ال يجد كفاءن فيجب إنظاره كا  كا 
السعدم، . )كالتصدؽ في ىذا الحاؿ إما بإسقاط الديف أك بعيو خيره لئلنساف. حتى يجد ما يكفى بو

2000 ،1/116.) 
 

 :االستعناف. 3
لحاح عمى أف أحؽ الناس بالنفع كالعطاء ىـ الذيف يجمعكف بيف الحاجة كالعفة التي تمنعيـ مف اإل

 اَاْرضِ  ِفي َ ْرًبا َيْسَتِطيُع نَ  الَ  ااّلوِ  َسِبيلِ  ِفي ُ  ِصُر اْ  ااَّنِذينَ  ِاْلُنَقرَاء: "الناس بالسؤاؿ، يقكؿ اهلل تعالى

 َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنِنُق اْ  َ َما ِ ْاَ اًفا اانَّناَس  َيْسأَُا نَ  الَ  ِبِسيَماُىمْ  َتْعِرُفُيم ااتَّنَعنُّشفِ  ِمنَ  َ ْغِنَياء اْاَجاِىلُ  َيْ َسُبُيمُ 
فيؤالء : "كيعقب الشيخ السعدم عمى ىذا الصنؼ مف الناس بقكلو(. 273: البقرة" )َعِليمٌ  ِبوِ  ااّلوَ  َفِ نَّن 

ذا ( 1/116، 2000السعدم، " )أكلى الناس كأحقيـ بالصدقات لما كصفيـ بو مف جميؿ الصفات كا 
 كاف ىذا الصنؼ مف الناس أحؽ بالصدقة كالنفع، فإف 

لى اإلنساف الذم يتكخى أعظـ األجر كالثكاب أف يجتيد في البحث عف ىذا الصنؼ الذم يتعفؼ ع
المسمـ عمى  كقد حث النبي . عمى الرغـ مف فاقتو، كال يمح عمى الناس بالسؤاؿ مع شديد حاجتو

ايس : "أف يتحرّمل لعطائو كصدقتو بحيث تقع في مكيعيا كتصؿ إلى أحؽ الناس بيا، حيث قاؿ
فما :  اا ا. ين بيذا ااطّ اف ااذي يط ف على ااناس فترّده االقمة  االقمتان  ااتمرة  ااتمرتاناامسك

ااذي ال يجد غنى ي نيو،  ال ُينطن او فُيتصدق عليو،  ال يسأل : اامسكين يا رس ل اهلل،  ال
 (.1722: صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، رقـ الحديث" )ااناس ليئاً 

المسكيف الكامؿ : معناه: "كبيف اإلماـ النككم رحمو اهلل معنى الحديث في شرحو لصحيح مسمـ بقكلو
كالحديث السابؽ مركم أييان ". المسكنة الذم ىك أحؽ بالصدقة كأحكج إلييا ليس ىك ىذا الطكّماؼ

                                                 

 (.317/ 4، 2000الطبرم، )إذا أردت التفصيؿ فانظر  (*)



 في صحيح البخارم بمفظ مقارب، كقاؿ اإلماـ ابف حجر العسقبلني رحمو اهلل 
 كفي الحديث أف المسكنة إنما تيحمد مع العفة عف السؤاؿ كالصبر : "حديثفي شرحو لؿ

عمى الحاجة، كفيو استحباب الحياء في كؿ األحكاؿ، كحسف اإلرشاد لكيع الصدقة، كأف يتحرّمل 
 صحيح البخارم، كتاب الزكاة، " )كيعيا فيمف صفتو التعفّمؼ دكف اإللحاح

 (.1382: رقـ الحديث
ستعفاؼ المتمثمة في اإلنساف المحتاج المنتفع تجعؿ النفقة أكثر أجران كبذلؾ يظير أف صفة اال

بالنسبة لباذليا، كبالتالي عمى باذؿ النفع أف يتحرل لصدقتو المحتاج العفيؼ الذم يمنعو حياؤه مف 
 .إعنات الناس بالسؤاؿ

 
 :درجة ااقرابة. 4

طاء كالنفع، ذلؾ ألف القرابة تييؼ إف قرابة المستفيد مف العطاء كالنفع تجعمو أكلى مف غيره بالع
. كبالتالي يككف نفعو كالتكسعة عميو أكلى مف نفع مف ىك أبعد منو. حقان آخر لئلنساف عمى قريبو

 ْاَمَساِكينِ َ ا َ اْاَيتَاَمى َ اَاْ َرِبينَ  َفِلْلَ اِاَدْينِ  َخْيرٍ  مِّكنْ  َ نَنْقُتم َما ُ لْ  ُينِنُق نَ  َماَذا َيْسأَُا َنكَ : "يقكؿ اهلل تعالى
في ( الرازم،    ،     )يقكؿ (. 215: البقرة" )َعِليمٌ  ِبوِ  ااّلوَ  َفِ نَّن  َخْيرٍ  ِمنْ  َتْنَعُل اْ  َ َما ااسَّنِبيلِ  َ اْبنِ 

كفيو إشارة إلى أنو ليس بعد رعاية حؽ اهلل تعالى شيء أكجب مف رعاية حؽ : "تفسيره ليذه اآلية
فميذا أكجب تقديميما عمى غيرىما في رعاية الحقكؽ، ثـ ذكر تعالى بعد الكالديف ... الكالديف
كالقرابة : "يـ األقربيف عمى غيرىـ بقكلو في المكيع ذاتومسكّمغات تقد" الرازم"ثـ ذكر " األقربيف

أف القرابة مظنة المخالطة، كالمخالطة سبب الطبلع : تصمح أف تككف سببان لمترجيح مف كجكه أحدىا
أنو لك لـ يراع : كذلؾ مف أقكل الحكامؿ عمى اإلنفاؽ، كثانييا... كؿ كاحد منيـ عمى حاؿ اآلخر

لمرجكع إلى غيره كذلؾ عار كسيئة في حقو، فاألكلى أف يتكفؿ بمصالحيـ  جانب الفقير، احتاج الفقير
أف قريب اإلنساف جار مجرل الجزء منو، كاإلنفاؽ عمى النفس : دفعان لميرر عف النفس، كثالثيما

 ".أكلى مف اإلنفاؽ عمى الغير
أكلى مف بذؿ النفع أف درجة قرابة اإلنساف تجعؿ نفعيـ كالنفقة عمييـ  كفي السياؽ ذاتو بيف النبي 

دينار  ننقتو في سبيل اهلل،  دينار  ننقتو في ر بة،  دينار تصد ت بو : "لغيرىـ، حيث قاؿ النبي 
صحيح مسمـ، كتاب " )على مسكين،  دينار  ننقتو على  ىلك،  عظميا  جرًا ااذي  ننقتو على  ىلك

 (.1661: الزكاة، رقـ الحديث



تقديمو ألحاديث الباب المشتممة عمى الحديث السابؽ أف مقصكد كذكر اإلماـ النككم رحمو اهلل في 
الباب الحث عمى النفقة عمى العياؿ، كبياف عظـ الثكاب فيو، ألف منيـ مف تجب نفقتو بالقرابة، 

كمنيـ مف تككف مندكبة كتككف صدقة كصمة، كمنيـ مف تككف كاجبة بممؾ النكاح أك ممؾ اليميف، 
 .كىك أفيؿ مف صدقة التطكعكىذا كمو فايؿ محثكث عميو، 

كبذلؾ يظير أف درجة القرابة ليا تأثير كبير في تكجيو اإلنفاؽ كالنفع نحك األقرب فاألقرب، لما لذلؾ مف 
تأثير اجتماعي كنفسي عمى األقارب كلما يترتب عميو مف جزاء كثكاب ال يماثمو غيره مف أبكاب النفع 

 مك   باك   ختك : يد اامعطي ااعليا  ابد  بمن تع ل" :ىذا المعنى بقكلو كيؤكد الرسكؿ . كالنفقة
 .كصححو األلباني( 2485سنف النسائي، كتاب الزكاة، رقـ الحديث " )  خاك ثم  دناك  دناك

 :ااقابلية اتعديل ااسل ك. 5
سبؽ كأف ذيكر في اليكابط المتعمقة بالمنتفع أف النفع يككف أكثر ثكابان كمما انصرؼ إلى المؤمف 

كمع ذلؾ فإف ىناؾ أحكاالن تسكّمغ تقديـ المنفعة لغير المؤمف التقي كمنيا تأليؼ القمكب كما  التقي؛
سبؽ ذكره، كمنيا قابمية اإلنساف المنتفع بالعطاء لتعديؿ سمككو كاالرتقاء بممارساتو نحك األكمؿ، كقد 

غز ة  هلل غزا رس ل ا: "عف ابف شياب قاؿ" مسمـ"كردت اإلشارة إلى ىذا االعتبار في حديث 
بمن معو من اامسلمين فا تتل ا ب نين فنصر اهلل دينو  اانت  فت  مكة ثم خرج رس ل اهلل 

 ال ابن . ي مئذ صن ان بن  مية مائة من اا نم ثم مائة ثم مائة  اامسلمين،   عطى رس ل اهلل 
نو ما    اهلل اقد  عطاني رس ل اهلل :  دثني سعيد بن اامسيب  ن صن ان  ال: لياب عطاني  ا 

صحيح مسمـ، كتاب الفيائؿ، " )اب ض ااناس  اي، فما برح ُيعطيني  تى  نو ا ب ااناس  ايّ 
 (.4277: رقـ الحديث
مف تعديؿ  لما يتكخاه النبي  -كغيره أتقى منو-أعطى صفكاف ابف أمية ما أعطاه  إف النبي 

كيؤكد ىذا المعنى . كرد في الحديثكىذا ما كاف بالفعؿ كما . سمكؾ صفكاف بف أمية كتقكية إيمانو
غنمًا بين جبلين فأعطاه  ياه، فأتى   مو  عن  نس  ن رجاًل سأل اانبي "أييان " مسمـ"حديث 
 ن كان اارجل :  ي   م  سلم ا ف اهلل  ن م مدًا يعطي عطاًء ما يخاف اانقر، فقال  نس: فقال

صحيح " )  ب  ايو من اادنيا  ما علييااُيسلم ما يريد  ال اادنيا فما يسلم  تى يك ن اإلسالم 
 (.4276: مسمـ، كتاب الفيائؿ، رقـ الحديث

 ال : "قاؿ كأصرح مف ذلؾ في بياف المعنى المراد ما جاء في الحديث المتفؽ عميو أف رسكؿ اهلل 
ُتصدق على : اتصد ن بصد ة، فخرج بصد تو ف  عيا في يد سارق، فأصب  ا يت دث ن: رجل

ايم اك اا مد، اتصد ن بصد ة  فخرج ف  عيا في يدي زانية، فأصب  ا ال: سارق، فقال



ُتصدق االيلة على زانية، فقال االيم اك اا مد على زانية، اتصد ن بصد ة، فخرج : يت دث ن
ُتصدق على غني، فقال االيم اك اا مد، على : بصد تو ف  عيا في يدي غني، فأصب  ا يت دث ن

 ما صد تك على سارق، فلعلو  ن يستعف عن : فُأتي فقيل اوسارق  على زانية  على غني، 
" سر تو،   ما اازانية فلعليا  ن تستعف عن زناىا،   ما اا ني فلعلو يعتبر فيننق مما  عطاه اهلل

 (.1332: صحيح البخارم، كتاب الزكاة، رقـ الحديث)
رل تدؿ عمى قبكؿ صدقة كقد أكرد اإلماـ ابف حجر العسقبلني في شرحو لمحديث السابؽ ركايات أخ

ر رحمو اهلل أف التنصيص في الحديث عمى رجاء االستعفاؼ يدؿ عمى تعدم تعميـ  الرجؿ، كقرّم
كىذا يدؿ عمى . الحكـ الكارد في الحديث، كىك قبكؿ الصدقة إذا كيجدت األسباب المذككرة في الحديث

اسطة النفع الذم كصميـ، ساىـ أف استعداد األصناؼ الثبلثة المذككرة في الحديث لتعديؿ سمككيـ بك
 .في قبكؿ الصدقة المبذكلة ليـ

 :ااصد  اإلعراض. 6
إف المنفؽ الذم يعطي العطاء لممحتاج الذم يظير لو العداكة كالصد كاإلعراض، تعد صدقتو مف 
أفيؿ الصدقات، كذلؾ ألنيا تككف خالية مف ىكل النفس، كألنيا قد تقمب العداكة إلى محبة أك 

 ن : "ما يبيف ىذا المعنى حيث قاؿ كقد جاء في حديث النبي . ائيا عمى أقؿ تقديرتخفؼ مف غمك
مسند أحمد، كتاب مسند األنصار، رقـ الحديث " ) ف ل ااصد ة ااصد ة على ذي اار م ااكال 

 . كصححو األلباني( 22430
ذم الرحـ "عنى كقد كرد الحديث أييان في مكطأ مالؾ، كرجح القرطبي في شرحو لمعاني المكطأ أف ـ

 (.1/207ت، .القرطبي، د. )المبغض المعادم" الكاشح
لما فيو "كبيذا يتبيف أف المنتفع إذا كاف كاشحان معاديان لممنفؽ، فإف نفعو كالتصدؽ عميو يككف أفيؿ 

 (.1/370، 1998المناكم، " )مف قير النفس لئلذعاف لمعادييا
عن  بي ىريرة  ن رجاًل "م صحيح اإلماـ مسمـ يؤكد المعنى السابؽ ؼ كقد جاء حديث آخر لمنبي 

 ن اي  رابة  صليم  يقطع ني،    سن  اييم  يسيئ ن  اّي،    لم عنيم :  ال يا رس ل اهلل
ائن كنت كما  لت فكأنما تسنيم اامل،  ال يزال معك من اهلل ظيير علييم ما :  يجيل ن علّي، فقال

كجاء في شرح ( 4640كاآلداب، رقـ الحديث  صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة" )دمت على ذاك
كمعناه كأنما تطعميـ الرّمماد الحار، كىك تشبيو لما يمحقيـ مف األلـ بما يمحؽ : "اإلماـ النككم لمحديث

دخاليـ  آكؿ الرماد الحار مف األلـ، كال شيء عمى ىذا المحسف، بؿ يناليـ اإلثـ العظيـ في قطيعتو كا 



باإلحساف إلييـ تخزييـ كتحقرىـ في أنفسيـ لكثرة إحسانؾ كقبيح  معناه إنؾ: كقيؿ. األذل عميو
 ".فعميـ

فاستمر عمى صمتيـ، كلك كانكا يقطعكنؾ، كلك كانكا يسيئكف إليؾ، : "لمرجؿ يعني كخطاب النبي 
 (.1/1825العثيميف،      ، )كلك كانكا يعتدكف عميو 

اكن اا اصل ااذي  ذا  طعت ر مو ايس اا اصل باامكافئ،  : "كجاء في صحيح البخارم قكلو 
كنقؿ اإلماـ ابف حجر العسقبلني ( 5532: صحيح البخارم، كتاب األدب، رقـ الحديث" ) صليا

المعنى ليست حقيقة الكاصؿ كمف ييعتد : "عف الطيبي قكلو -في شرحو الحديث السابؽ-رحمو اهلل 
 ".بصمتو مف يكافئ صاحبو بمثؿ فعمو، كلكنو مف يتفيؿ عمى صاحبو

كبذلؾ يظير أف صمة الرحـ التي يؤجر عمييا المرء عظيـ األجر ىي الصمة التي يبدأ بيا اإلنساف 
كىذه الدرجة أعمى مف درجة اإلنساف المكافئ الذم . قريبو، كلك كاف قريبو قاطعان لمرحـ معريان عنو

 .يكافئ أقاربو بحسب ما يقدمكنو لو مف صمة األرحاـ
 
 

 :ننعة  ابط متعلقة باام: ثااثاً 
سبؽ قريبان الحديث عف يكابط النفع المتعمقة بالنافع كالمنتفع، كثمة يكابط متعمقة بالمنفعة ذاتيا، 

كيمكف عرض ىذه اليكابط عمى . إذا كجدت ىذه اليكابط كاف النفع أكمؿ كأحب إلى اهلل عز كجؿ
 :النحك اآلتي

 :درجة اإلازام االرعي. 1
-ساف كمما كانت ألـز مف الناحية الشرعية، كىذا يعني أف النفع تزداد قيمة المنفعة المبذكلة مف اإلف

كىذا األمر عاـ في . إذا كاف فريان أصبح مقدمان عمى النفع المستحب أك النافمة -كاإلنفاؽ كنحكه
من عادى اي  ايًا : "قاؿ رسكؿ اهلل . سائر أنكاع الطاعات مف صبلة كزكاة كصدقة كغير ذلؾ

 ّرب  اي عبدي بليء   ب  اي مما افتر تو عليو،  ما يزال عبدي فقد  ذنتو باا رب،  ما ت
 (.6021: صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، رقـ الحديث" )يتقرب  اي باان افل  تى   بو

كقاؿ اإلماـ ابف ".  ما تقرب  اي عبدي بليء   ب  اّي مما افتر تو عليو: "كالشاىد في قكلو 
كيستفاد منو أف أداء الفرائض أحب األعماؿ : "حجر العسقبلني شارحان لمكيع الشاىد مف الحديث

فكانت الفرائض ... األمر بالفرائض جاـز كيقع بتركيا المعاقبة بخبلؼ النقؿ: قاؿ الطكفي. إلى اهلل
لفرض كاألصؿ كاأليس كالنفؿ كالفرع أكمؿ، فميذا كانت أحب إلى اهلل تعالى كأشد تقريبان، كأييان فا



كالبناء، كفي اإلتياف بالفرائض عمى الكجو المأمكف بو امتثاؿ األمر كاحتراـ اآلمر كتعظيمو باالنقياد 
ظيار عظمة الربكبية كذؿ العبكدية فكاف التقرب بذلؾ أعظـ العمؿ  ". إليو كا 

بات، كلذلؾ فإف النفقة أك المنفعة كبذلؾ ييعمـ أف الكاجبات الشرعية مقدمة عمى النكافؿ كالمستح
كىذا مف ترتيب األكلكيات المعركؼ . الكاجبة شرعان ألـز لممسمـ مف غيرىا كأحب إلى اهلل كأكثر ثكابان 

كلذلؾ جعؿ اإلسبلـ أكلى المنافع ىي التي . في الشرع اإلسبلمي، حيث إنو يقدـ األىـ عمى الميـ
 .يتمكىا المنافع التي تيبذؿ لغيرىـ، ثـ "كابدأ بمف تعكؿ"تيبذؿ لؤلىؿ كالكلد 

 
 :اا الل ااطّيب. 2

و اإلسبلـ اإلنساف المؤمف فيما يخص المنفعة التي يقدميا لمناس إلى يركرة أف تككف ىذه  كجّم
المنفعة أك الصدقة مف الرزؽ الحبلؿ الطيب ألنيا بذلؾ تيقبؿ عند اهلل عز كجؿ كتحقؽ أثرىا المرجك 

 مِّكنَ  َاُكم َ ْخَرْجَنا َ ِممَّنا َكَسْبُتمْ  َما َطيِّكَباتِ  ِمن َ نِنُق اْ   َمُن اْ  ااَّنِذينَ  َ يُّشَيا َيا: "تعالى قاؿ اهلل. في الحياة الدنيا

" َ ِميدٌ  َغِنيٌّي  ااّلوَ  َ نَّن  َ اْعَلُم اْ  ِفيوِ  ُتْ ِمُ  اْ  َ ن ِ الَّن  ِب ِخِذيوِ  َ َاْسُتم ُتنِنُق نَ  ِمْنوُ  اْاَخِبيثَ  َتَيمَّنُم اْ  َ الَ  اَاْرضِ 
 (.267: البقرة)

يأمر تعالى عباده المؤمنيف بالنفقة مف طيبات : "ىذه اآلية بقكلو( 1/115، 2000السعدم، )كيفسر 
ما يسر ليـ مف المكاسب، كمما أخرج ليـ مف األرض؛ فكما مىفّم عميكـ بتسييؿ تحصيمو فأنفقكا منو 

الكـ، كاقصدكا في تمؾ النفقة الطيب الذم شكران هلل كأداء لبعض حقكؽ إخكانكـ عميكـ، كتطييران ألمك
تحبكنو ألنفسكـ، كال تيممكا الردمء الذم ال ترغبكنو كال تأخذكنو إال عمى كجو اإلغماض 

 ".كالمسامحة
. كيظير بذلؾ يركرة أف يينفؽ المسمـ مف كسب حبلؿ طيب، ليككف نفعة لغيره أتـ كأرجى عند اهلل

ن : "حو مف قكؿ النبي كيؤكد ىذا المعنى ما ركاه مسمـ في صحي  ن اهلل طيب ال يقبل  ال طيبًا،  ا 
 :        (.صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، رقـ الحديث" )اهلل  مر اامؤمنين بما  مر بو اامرسلين

كفيو الحث عمى اإلنفاؽ مف الحبلؿ، كالنيي عف : "كذكر اإلماـ النككم في شرحو لمحديث ما نصو
 ".اإلنفاؽ مف غيره

ما  كقد بيف النبي . كىذا يؤكد عمى أف تككف المنفعة التي ينفقيا اإلنساف مف جنس الحبلؿ الطيب
من تصّدق بعدل تمرة من : "يترتب عمى اإلنفاؽ مف الكسب الطيب مف عظيـ األجر كالثكاب بقكلو

ن اهلل يتقبليا بيمينو ثم يربييا اصا بو كما ير بي   دكم كسب طيب،  ال يقبل اهلل  ال ااطيب،  ا 
 (.1321: صحيح البخارم، كتاب الزكاة، رقـ الحديث" )فلّ ه،  تى تك ن مثل ااجبل



كبناءن عمى ما سبؽ يتبيف أف مف يكابط المنفعة المؤثرة في الدنيا كاآلخرة أف تككف مف حبلؿ الكسب 
 .كطيب الرزؽ

 :ااثمانة. 3
يبذليا اإلنساف لمناس، حيث إف الثكاب  جعؿ الشارع كماؿ األجر كالمثكبة مرتبطان بقيمة المنفعة التي

 ُتنِنُق اْ  َ تَّنى اْاِبرَّن  َتَناُا اْ  َان: "قاؿ اهلل عز كجؿ. يككف أكمؿ في حاؿ إنفاؽ اإلنساف مف نفائس ما يممؾ

 (.92: آؿ عمراف" )َعِليمٌ  ِبوِ  ااّلوَ  َفِ نَّن  َلْيءٍ  ِمن ُتنِنُق اْ  َ َما ُتِ بُّش نَ  ِممَّنا
ىذا حث مف اهلل لعباده عمى اإلنفاؽ : "في بياف معنى اآلية( 1/138، 2000 :السعدم)يقكؿ الشيخ 

تدرككا كتبمغكا البر الذم ىك كؿ خير مف أنكاع الطاعات : أم( لف تنالكا: )في طرؽ الخيرات، فقاؿ
مف أمكالكـ النفيسة التي : أم( حتى تنفقكا مما تحبكف)كأنكاع المثكبات المكصؿ لصاحبو إلى الجنة، 

فيدخؿ في ذلؾ إنفاؽ نفائس األمكاؿ، كاإلنفاؽ في حاؿ حاجة المنفؽ إلى ما أنفقو، ... نفكسكـ تحبيا
كدلت اآلية أف العبد بحسب إنفاقو لممحبكبات يككف بره، كأنو ينقص مف . كاإلنفاؽ في حاؿ الصحة

 ".بره بحسب ما نقص مف ذلؾ
 (.177: البقرة" )ُ بِّكوِ  َعَلى اْاَمالَ  َ  َتى"كقاؿ اهلل تعالى في بياف معنى البر 

نص عمى ذلؾ ابف مسعكد كسعيد بف . أخرجو كىك محب لو، راغب فيو: أم( عمى حبو)كمعنى 
كقد فيـ أبك طمحة األنصارم أف الشارع يحث عمى (. 1/486، 1999ابف كثير، . )جبير كغيرىما

 ام  ب  طل ة  اى "يث إنفاؽ الشيء الثميف الذم يحبو كييكاه اإلنساف لكي يظفر بالثكاب الجزيؿ، ح
ان تناا ا اابر  تى تننق ا مما : ) ن اهلل تبارك  تعااى يق ل: يا رس ل اهلل: فقال رس ل اهلل 

نيا صد ة هلل،  رج  برىا  ذخرىا عند اهلل، ف عيا يا ( ت ب ن ن   ب  م ااي  اي َبْيُر اء  ا   ا 
ال راب ، ذاك مال راب ،   د سمعت بٍخ ذاك م: فقال رس ل اهلل :  ال. رس ل اهلل  يث  راك اهلل

ني  رى  ن تجعليا في اا ربين، فقال  ب  طل ة  فعل يا رس ل اهلل، فقسميا  ب  طل ة : ما  لت  ا 
 (.1368: صحيح البخارم، كتاب الزكاة، رقـ الحديث" )في   اربو  بني عمو

اء كالنفع الذم يقدمو كالمتأمؿ في اآليتيف السابقيف كالحديث يدرؾ أف اإلسبلـ يجعؿ ثمانة العط
 .اإلنساف لمناس مف أىـ أسباب رفعة الدرجة كتحصيؿ األجر كالثكاب

 

 :ااننع اامتعدي. 4
يكيح لنا اإلسبلـ أف المنفعة المتعدية أفيؿ مف المنفعة القاصرة عمى صاحبيا، كقد بيف ىذا 

أف رجبلن جاء إلى المعنى حديث حسنو األلباني رحمو اهلل عف عبد اهلل بف عمر ريي اهلل عنيما 



  ب ااناس  اى اهلل  ننعيم ": يا رسكؿ اهلل، أم الناس أحب إلى اهلل، فقاؿ: ، فقاؿرسكؿ اهلل 
الناس،    ب ااعمال  اى اهلل عز  جل سر ر تدخلو على مسلم، تكلف عنو كربو،    تق ي 

تكف في ىذا عنو دينًا،    تطرد عنو ج عًا،  ان  ملي مع  خ في  اجة   ب  اي من  ن  ع
يعني مسجد اامدينة ليرًا،  من كظم غيظو  ا  لاء  ن يم يو  م اه م  اهلل  لبو -اامسجد 

ي م ااقيامة ر ى،  من ملى مع  خيو في  اجة  تى يق ييا او ثبت اهلل  دميو ي م تز ل 
بجبلء كالحديث السابؽ ييظير (. 2623: األلباني، صحيح الترغيب كالترىيب، رقـ الحديث" )اا دام

أف المنافع المتعدية الذم يبذليا المسمـ لمناس خير مف المنافع القاصرة عمى شخص اإلنساف كمقدمة 
 .عمييا في ميزاف الشرع

كجاء في حديث آخر أف المنافع المتعدية ىي مف األمكر التي يختص اهلل بيا أقكامان، كاالختصاص 
 ن هلل    امًا اختصيم باانعم امنافع : "لنبي حيث قاؿ ا. يدؿ عمى االختيار كالتمييز ليؤالء الناس

األلباني، صحيح " )ااعباد، يقرىم فييا ما بذا ىا، ف ذا منع ىا نزعيا منيم ف  ايا  اى غيرىم
 (. 2617: ، رقـ الحديث(2)الترغيب كالترىيب 

المنفعة كبذلؾ يتبيف أف المنفعة المتعدية التي يبذليا المسمـ لغيره أعمى درجة كأحسف عاقبة مف 
 .القاصرة

 

 :اامننعة اادينية خير من اامننعة اادني ية. 5
إف المنفعة الدينية التي ينبني عمييا الجزاء األخركم أعمى درجة مف المنفعة الدنيكية، كذلؾ ألف 

كقد أكد النبي . المنفعة الدينية يككف بيا صبلح اآلخرة كأما المنفعة الدنيكية فيككف بيا صبلح الدنيا
 أعطى الراية يكـ خيبر لعمي بف أبي طالب ريي اهلل عنو ثـ أمره أف يأتي قكمان فيدعكىـ  عندما

اننذ على رسلك  تى تنزل بسا تيم، ثم ادعيم  اى اإلسالم، : "إلى اإلسبلـ، حيث قاؿ لو النبي 
 ن   خبرىم بما يجب علييم من  ق اهلل، ف اهلل ان ييدي اهلل بك رجاًل  ا دًا خير اك من  ن يك

 (.3888: صحيح البخارم، كتاب المغازم، رقـ الحديث" )اك  مر اانعم
 -كما بينو ابف حجر العسقبلني في شرحو لمحديث" -الخ... ألف ييدم اهلل بؾ رجبلن : "كالمراد بقكلو

كركل الحديث أييان . أف ىداية رجؿ كاحد بسببؾ خيره لؾ مف أف تككف لؾ حمر النعـ فتتصدؽ بيا
كقد سبؽ بياف أف تشبيو : "م صحيحو، كجاء في شرح اإلماـ النككم ليذا الحديث قكلواإلماـ مسمـ ؼ

ال فذرّمة مف اآلخرة الباقية خيره مف  أمكر اآلخرة بأعراض الدنيا إنما ىي لمتقريب مف األفياـ، كا 
 (. 4423: صحيح مسمـ، كتاب فيائؿ الصحابة، رقـ الحديث" )األرض بأسرىا



أف يأخذ مف غبلمو متاعان فقاؿ  -ريي اهلل عنيـ جميعان -د عمى كعب بف عمر كقد أشار عبادة بف الكلي
 طعم ىم مما تأكل ن،  اكس ىم مما تكتس ن، : يق ل  ليد اسمعت رس ل اهلل : "لو كعب بف عمر

األلباني، األدب المفرد، ". )يا ابن  خي ذىاب متاع اادنيا   ب  اي من  ن يأخذ من متاع اآلخرة
كبالنظر في األحاديث السابقة يتيح بجبلء أف . كقد صححو األلباني( 738الحديث ، رقـ 1/257

 .المنفعة الدينية خير لئلنساف مف المنفعة الدنيكية

 : در اامننعة. 6
كمما زاد قدر المنفعة زاد أجر باذليا عند اهلل عز كجؿ، كقدر المنفعة أمر نسبي بحسب سعة اإلنساف 

 ُيَكلِّكفُ  اَل  االَّنوُ   تَاهُ  ِممَّنا َفْلُينِنقْ  ِرْزُ وُ  َعَلْيوِ  ُ ِدرَ  َ َمن َسَعِتوِ  مِّكن َسَعةٍ  ُذ  ُينِنقْ لِ : "قاؿ اهلل تعالى. المنفؽ

 (.7: الطبلؽ" )ُيْسرًا ُعْسرٍ  َبْعدَ  االَّنوُ  َسَيْجَعلُ   تَاَىا َما ِ الَّن  َنْنًسا االَّنوُ 
قاؿ . أف قدر المنفعة الذم يؤجر عميو المسمـ يختمؼ باختبلؼ درجة غنى اإلنساف كبيف النبي 

كان ارجل درىمان تصدق بأ دىما، :  كيف؟  ال: سبق درىم مائة  اف درىم،  اا ا: "النبي 
سنف النسائي، كتاب الزكاة، " ) انطلق رجل  اى عرض مااو فأخذ منو مائة  اف درىم فتصدق بيا

 (.2480: رقـ الحديث
كظاىر األحاديث أف األجر عمى قدر حاؿ المعطي ال عمى : "في شرحو لمحديث" السندم"كيقكؿ 

قدر الماؿ المعطى، فصاحب الدرىميف حيث أعطى نصؼ مالو في حاؿو ال يعطى فييا إال األقكياء 
يككف أجره عمى قدر ىمتو، بخبلؼ الغني فإنو ما أعطى نصؼ مالو، كال في حاؿ ال يعطي فييا 

 ".دةعا
كيظير مف األحاديث النبكية أف األجر كالثكاب يتعمؽ بقدر ما ينفقو اإلنساف، فحاؿ الذم يينفؽ درىمان 

كقد جاء عثماف بف عفاف . أك درىميف مف مالو ليس كحالو عندما ينفؽ مائة درىـ إذا كاف مستطيعان 
 ره، فأخذ النبي بألؼ دينار حيف جيز جيش العسرة فنثرىا في حج ريي اهلل عنو إلى النبي 

سنف الترمذم، كتاب المناقب، ". )ما  ر عثمان ما عمل بعد ااي م مرتين": يقمبيا في حجره كيقكؿ
 .كحسنو األلباني( 3634رقـ الحديث 

كبيذا يتجمى أف الشرع يعتبر قدر المنفعة أك النفقة التي يبذليا اإلنساف، بمعنى أنو كمما زاد قدر 
في حؽ اإلنساف الكاحد، مع األخذ في االعتبار الفركؽ الفردية بيف الناس  المنفعة زاد األجر كالثكاب

 .كما ظير آنفان " سبؽ درىـ مائة ألؼ درىـ"فيما يممككف مف ماؿ كبيذا االعتبار 
 


