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 فأغنى ووجدك عائلا 

 

 .8سورة الضحى 

 

 :لم يقل

 .فأغناك

 

 :لم يقل

 .فأغنى ألم يجدك عائلا 

 (يتيماا فآوى جدكَ يَ  ألم  : )في السورة نفسها قارن  

 

 :عائلا 



 .فقيراا

 .افتقر: عال

 .هعيالُ  كثرت  : أعال

 .الفقر: يلةالعَ 

 .3النساء ( واولُ عُ ى أال تَ أدنَ  ذلكَ )

ن خِ )  .88التوبة  (إن شاءَ  ُيغنيكُم اهلُل ِمن فضِلهِ  م َعيلةا فسوفَ فتُ وا 

 

 . اك بما أعطاك من الرزقرض   :(فأغنى) :مقاتل قال

 . أغناك بالقناعة والصبر: وقيل

 .بالكفاف: وقيل

 (.أبو حيان) 

 :حديث

 (.متفق عليه) ض، ولكن الغنى غنى النفسليس الغنى عن كثرة العرَ 

 



 :المفسرينأقوال 

 :الرازي

 »  كيفية اإلغناء وجوهفي : 
أبي  ت أحوالأبي طالب، ولما اختل   أن اهلل تعالى أغناه بتربية: األول
أبي بكر، ولما  ذلك أغناه بمال ولما اختل   ،ةخديج بمالأغناه  طالب
، ثم أمره بالجهاد، وأغناه رااألنص ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة اختل  

ن كان إنما حصلبالغنائم ان ذلك ا ك، لكن لم  بعد نزول هذه السورة ، وا 
 .معلوم الوقوع كان كالواقع

 ؟ما لكَ  :، فقالت لهوهو مغموم خديجة علىدخل  روي أنه عليه السلم
، فأستحي منكِ  ،مالكِ  دالمال ينف أنا بذلتُ  فإن   ،الزمان زمان قحط: فقال

ن لم أبذل أخاف اهلل : يققال الصد   .يقالصد   وفيهمُ  اقريشا  ، فدعت  وا 
ن كان ا لم يقع بصري على مَ حتى بلغت مبلغا  ،تهاوصب   دنانيرَ  فأخرجت  

إن شاء  ،اشهدوا أن هذا المال ماله: ثم قالت   !امي لكثرة المالا قد  جالسا 
ن شاء أمسكهقهفر      .!، وا 
 

ا حتى قال عمر حين أغناه بأصحابه كانوا يعبدون اهلل سرا : الثاني
حتى : فقال عليه السلم! ا سرا عبد اهلل تا و أتعبد اللت جهرا  !ابرز :أسلم

 نِ ومَ  اهللُ  حسبكَ  ) :تعالىفقال  ،، فقال حسبك اهلل وأناتكثر األصحاب
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أبي بكر،  فأغناه اهلل بمال ،74 األنفال(  نَ المؤمني نَ مِ  اتبعكَ 
 .عمر وبهيبة

 
، ال بحال يستوي عندك الحجر والذهب رتَ أغناك بالقناعة فص: الثالث

وأنت بقناعتك ، األشياء ال بها عن ، فربك غني  تجد في قلبك سوى ربك
ن العن األشياء استغنيتَ  ، ومن غنى األعلى الغنى عن الشيء ال به، وا 

 .، فاختار الفقربين الغنى والفقرر ي  ليه السلم خُ ذلك أنه ع
  

مك عن البراهين والحجج، فأنزل اهلل عليك القرآن، وعل   عائلا  كنتَ : الرابع
  .كما لم تكن تعلم فأغنا

  ربي مسألة  سألتُ " :روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
ا، تكليما  موسى ، وكلمتَ خليلا  إبراهيم اتخذتَ : قلتُ  .أني لم أسألها وددتُ 
ا فلنا  كذا وكذا، وأعطيتَ  سليمانَ  ت، وأعطيَ الجبالَ  داودَ  مع رتَ وسخ  

 !كذا وكذا

 عائلا  ؟ ألم أجدكَ فهديتكَ  ضاالا  ؟ ألم أجدكَ ا فآويتكَ يتيما  ألم أجدكَ : فقال
 . بلى: ؟ قلتُ فأغنيتكَ 

  .بلى: ؟ قلتُ صدركَ  ألم أشرح لكَ : فقال

  .بلى: ؟ قلتذكركَ  ألم أرفع لكَ : قال



  .بلى: ألم أصرف عنك وزرك؟ قلتُ  :قال

كما  وهي خواتيم سورة البقرة؟ ألم أتخذك خليلا  ،ا قبلكنبيا  ألم أوتك ما لم أوتِ 
 !؟خليلا  مإبراهيَ  اتخذتُ 

   ؟فهل يصح هذا الحديث

سألون إن األنبياء عليهم السلم ال يَ : طعن القاضي في هذا الخبر فقال: قلنا
 !؟أن يقع من الرسول مثل هذا السؤال، فكيف يصح إال عن إذن مثل ذلك

  !؟«ويكون منه تعالى ما يجري مجرى المعاتبة

 

 :الشوكاني

  .اك بما أعطاك من الرزقأي رض  : (فأغنى:)الكلبي قال »

اه ، ولكن اهلل سبحانه رض  ا من كثرةيكن غنيا ألنه لم : قال ،الفراء واختار هذا
  .«حقيقة الغنى، وذلك بما آتاه

 

 :الشنقيطي

صلى اهلل عليه )، ال يوقد في بيته كان يقضي الهلل، ثم الهلل، ثم الهلل »
  .التمر والماء: األسودان، إنما هما نار (وسلم



 !ن ال يخشى الفقر، ورجع بدون شيءمَ  ، فأعطى عطاءَ حنين ثم جاءت غنائم
  .ما يطيق حمله العباس فأخذ البحرين وجاء مال

  !«ع من شعيرفي آصُ  ودرعه مرهونةصلى اهلل عليه وسلم  ا توفيوأخيرا 

  

 :ابن عاشور

 : أغناه اهلل غناءين»

 .قى في قلبه قلة االهتمام بالدنياأعظمهما غنى القلب، إذ أل -
  .«وغنى المال حين ألهم خديجة مقارضته في تجارتها -

 :أقول

 .المضاربة: الِقراض: المقارضة

 .بعملهشاركته خديجة بمالها، وهو 

 

 :فيها خطبة له قالب هذه السورة تذكرني

 .)...(يا معشر األنصار 

 !اهلل فهداكمُ  لالا كم ضُ ألم آتِ 



 !اهلل فأغناكمُ ( فقراء) وعالةا 

 !بين قلوبكم ف اهللُ وأعداءا فأل  

)...( 

 :قتملو شئتم لقلتم، فلَصدقتم وُصد   أما واهللِ 

 !قناكآتيتنا مكذباا فصد  

 !ومخذوالا فنصرناك

 !وطريداا فآويناك

 !وعائلا فواسيناك

 

 :مشايخ يلوذون باألثرياء

 .بعض المشايخ يلوذون باألمراء واألثرياء

 ويصو رون لهم رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 !أنه كان مثَلهم من أثرى األثرياء

 !وأنهم هم سائرون على نهجه، ومت بعون لسن ته



 !واللباس واألثاث في المال والطعام والشراب والمسكن

 !ويغض ون الطرف عن حجم الثراء ومصادر الثراء

، والنبي  هو التابع  !فيصير الثري  هو النبي 

 !ويتعاَمون عن أن النبي  مات ودرعه مرهونة في َدين

 .كما في صحيح البخاري

 !كأن ثراء الحاكم َمحمدةويتغالون في ثراء النبي  

 .لذين فسدوا ونهبوا وأثرواوقامت الثورات في عصرنا ضد الحكام ا

 (.متفق عليه) قوتاا محمد   رزق آلِ  اللهم اجعل  : كان يدعو ويقول

 (.صحيح مسلم)وكان يستعيذ من شر  الغنى وشر  الفقر 

ا ا يحتاج إلى الناس، بل كان غنيا لم يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقيرا 
 .ا بزهدهكان معروفا  ا، ولم يسلك سلوك األثرياء، بلعنهم، ولم يكن ثريا 

 لكُ المُ  لهُ  ى يكونُ ا قالوا أن  ملكا  لكم طالوتَ  عثَ قد بَ  اهللَ  هم إن  لهم نبي   وقالَ )
 اصطفاهُ  اهللَ  إن   قالَ  المالِ  نَ مِ  عةا سَ  ؤتَ ولم يُ  منهُ  لكِ بالمُ  أحق   حنُ علينا ونَ 

( عليم   واسع   واهللُ  ن يشاءُ مَ  هُ لكَ ؤتي مُ يُ  سم واهللُ لم والجِ في العِ  سطةا بَ  عليكم وزادهُ 
 .846البقرة 



 :راجع

 .خديجة سيدة مال وأعمال: مقالتي
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