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 البحث: ملخص

الحقيقة؛ لينظر هللا عز وجل ماذا نعمل به. واالقتصاد للفرد ُجبلت النفس البشرية على حب المال الذي هو ملكنا على التجوز ال على 
العتدال والتوسط لوالمجتمع مبني على عدة أسس منها االدخار واإلنفاق، واللذان قد ُيوظفان بشكل إيجابي أو سلبي، فالقرآن الكريم والسنة النبوية أرشدا 

و لدراسة مفهوم التوازن في اإلنفاق القائم على دراسة اآلية الكريمة قال تعالى: )َواَل  الذي يخدم حياة وصحة وأخالق ودين الفرد ويسد حاجات المجتمع.
ي والجانب ستتناول هذه الدراسة الوقوف على مكامن الجمال اللغو  29َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا( [ اإلسراء:]

رق الّترغيب، ط البالغي لآلية الكريمة، وهي من أساسيات تبيان الّدالالت، والمقاصد الشرعّية، وإدراك اإلعجاز القرآني الذي من شأنه التأثير، ومعرفة
ا بإحدى النظريات كريمة وربط مفرداتهوالّترهيب في إظهار النَّص . كم ستتناول الدراسة الجانب الشرعي والجانب العلمي اإلحصائي. وسنحاول فهم اآلية ال

 .(األساسية في اإلحصاء )نظرية االحتمال

 اإلدخار، اإلسراف. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

إّن البحث في الّنص القرآنّي ال يتّم دون الوقوف على الجانب اللغوي اّلذي يمّثل جانًبا مهمًّا من جوانب الّدراسة والبحث 
الّداللة اللغوّية التي تمّثل ركيزة رئيسة في الّدراسات اللغوّية، )الصوت، والّصرف، والنحو، والّداللة(، فضال عن والّنظر، ومن مستويات 

، -ريمةالتي يمكن الوقوف عليها في اآلية الك-البالغة التي تتضّمن ما حوته من صور بالغّية تعّمق البعد اإلعجازي للّنص القرآني، 
 تشبيه، والكناية، واللف والّنشر وغيرها من وقفات إعجازّية(.منها: )داللة التكرار، وال

 في اآلية الكريمة تبيان للّناس إلى ضرورة األخذ بمبدأ الكيفّية االقتصادّية في الّنفقة، وذلك من خالل الّنهي المكرور مّرتين: )وال
راف االعتدال، ثّم ُيبّين تعالى عّلة النهي عن اإلستجعل، وال تبسطها(، فالتبذير غير مشروع، والبخل كذلك، والحّل في الوسطّية و 

والبخل، وهو ما يترّتب على هذا الفعل المنهي عنه، الُمتمّثل بلوم الناس له على الوجهين، حينما يبخل يلومونه على البخل، وحينما 
يعيفة غير نسان بحالة الّدابة الحسيرة الّض يبذل يلومونه؛ ألنه لم يعد لديه ما ينفق. وتتجّلى عظمة القرآن الكريم بتشبيه حالة هذا اإل

 القادرة على الّسير. 

 ذومن الوجهة البالغية، فقد ُشّبه بمن ُشّدت يده إلى عنقه فأصبح عاجًزا عن ُحّرية الحركة؛ أي: ُمكّبال بالقيد، فأصبح عاجًزا عن األخ
وم تعالى البخل والتَّبذير، ثّم أتبعه بكلمتي اللوم ومحسوًرا، فاللواإلعطاء. كما أّن في هذه اآلية ظاهرة )الّلف والّنشر(، فقد ذكر هللا 

 عائدة على البخل، وحسيًرا عائدة على الّتبذير واإلسراف.  

ومن  وكذلك يفهم من اآلية اإلرشاد إلى كيفية اإلنفاق، وهي الوسطية بين اإلفراط والتفريط اللذين يجعالن اإلنسان مالًما من نفسه
 في تدبير ميعيشته. الناس، ومنقطًعا

الفعل  (وتحمل ظاهرة النهي لمجموعة من النواهي االجتماعية واألخالقية، توصيات وتعليمات جاءت على شكل خطاب بصيغة
الفعل من أجل سالمة المجتمع واإلنسان نفسه، وهذا مسلك  المضارع( الموحي بتجدد الحدث وتكراره؛ لذا ورد النهي بعدم تكرار هذا
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األول عنه،  الخطاب، ونلحظ أنَّ األمر حينما يتعلَّق بأمر أخالقي يكون اإلنسان هو المسؤول ير عن المعاني بأسلوبدقيق في التعب
 .وال عالقة بالمجموع في تحصيله

؛ اومن األساليب المستعملة في اآلية الكناية، حيث عبر عن صفة البخل و الشح باليد المغلولة إلى العنق، كمن ال يهب وال يعطي شيئً 
يده. وهاتان العمليتان  عن اإلسراف التبذير، وإنفاق اإلنسان كل ما يملكه بحيث ال يبقي شيئا في لشدة إمساكه وبخله، وبسط اليد كناية

السخاء واالقتصاد، وقد حبب هللا  والتفريط في الجانب االقتصادي لإلنسان مقابل حالتي الوسط في ذلك، وهما تمثالن حالتي اإلفراط
في المنع والمنح، وفي طريقة إدارة  اإلفراط والتفريط، وفي اآلية الكريمة يبين الطريقة المثلى عتدال في كل شيء، ونهى عنتعالى اال

االجتماعي، ولكن األسلوب القرآني لم يعبر عن ذلك تعبيًرا صريًحا بل كنائيًّا، بخلق صورة  اإلنسان لميعيشته، وتعامله مع الوسط
الحركة تماًما، وتشل قدرته عن الّتحرك بأي نوع من الحركات  وهو مقيد اليدين إلى عنقه بحيث ُتوقفه عن متخيلة لإلنسان الشحيح،

وال أمل للمحتاجين بقصده  تصدر عن يديه، فكأنه قيد نفسه وأحاطها بأشد الموانع، حيث ال سبيل للعطاء والمنح، التي يمكن أن
اليأس والقنوط من خيره، والّتوّجس من طلبه، وهذه الصورة تمّثل الحالة الواقيعية  للسؤال، وهم يرونه بهذه الصورة التي تبعث على

التفريط واإلفراط في اإلنفاق  مع نفسه، وهذا التهويل لصورة اإلنسان البخيل يدل على النهي الشديد عن الظاهرية التي ييعيشها اإلنسان
داللة على عدم القدرة في  ها داللة على تعطيل الحركة وشلها، وفيهاإلى العنق في الذي ُابرز من خالل السياق، فصورة قيد اليدين
 واشمئزازهم مّما آل إليه حاله. التصرف والعطاء وهو ما يقود الى نفور الناس

على حتى ال يستقر فيها شيء، وأنه ال قدرة له  أما ما يتعلق في بسط اليد وداللتها، فهو رمز لإلنسان المبذر الذي ال يفتأ فاتًحا يده
اليعيش الكريم المتوازن،  بسبب العطاء غير المحسوب، وهو ما يقود إلى اإلفالس السريع، وعدم تدبير االمتالك واالحتفاظ بكل شيء،

وتكون نتيجته الفقر واالحتياج، وعدم القدرة على مساعدة اآلخرين، وقضاء حوائجهم، ثم الوقوف في حسرة اللوم من الناس والذات 
 الكريم. وتقطع سبل اليعيش 

 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في االستعمال اللغوي المكثف في اآلية الكريمة؛ مما يدفعنا إلى بيان هذه االستعماالت في سياقها، وسنستعرض 
ة لألصوات ة الوظيفيَّ الدراسفي الدراسة اللغوية الجانب الّصوتي والّصرفي والّتركيبي والبالغي لآلية الكريمة التي تدل على الوسطية، ف

راسة الفونولوجيَّة الحديثة، وكذلك الجانب الّصرفي الذي يعنى بالصيغ التصريفية واشتقاقاتها، والمستوى التركيبي يعنى بتر  تبية اجوهر الدِّ
ية ال آلوالجدير بالّذكر أن ا الجملة وأنواعها وما يتعلق بها من أساليب، فضاًل عن الجانب البالغي وما يحمله من كناية أو تشبيه،

تخلو من الجانب اإلبداعي البالغي، حيث شّبه بمن ُشّدت يده إلى عنقه فأصبح عاجًزا عن ُحّرية الحركة؛ أي: ُمكّبال بالقيد، فأصبح 
 عاجًزا عن األخذ واإلعطاء. 

وتي  أوال: الجانب الصَّ

ار صفة األصوات ومزيتها هي الميعيلألصوات أثٌر كبير في الّتعبير عن المعنى اللغوي للّنص مهما كانت طبيعته؛ ألّن 
راسة الوظيفيَّة  األساسي في االعتماد على الغرض المقصود، والهدف المنشود من استعمال أصوات معينة، وهنا تتجلى أهمية الدِّ

ت و للّصوت اللغوي في معرفة دور هذا األخير في كشف معنى النَّص، واستخراج مضمونه ومحتواه، وكذا العالقة التي تربط الّص 
  بالمعنى والمعنى بالصوت.
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ا، وكذلك يمّثل الّصوت أداة مهمة للوقوف على آلية  وثّمة عالقة بين الّصوت والمعنى؛ إذ إّن للحرف في اللغة العربية إيحاًء خاصًّ
لغة عند ابن جني ، أما ال(1985)الجاحظ،  عمل اللغة فعند الجاحظ هي "آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه ُيوجد التأليف

 (1952)الموصلي،  " أّنها أصوات ُيعبُِّر بها ُكل قوم عن أغراضهم–؛ أي: اللغة –فجعلها مؤلفة من أصوات فقال: حّدها 
ويمّثل التحليل الصوتي عند الدارس األسلوبي مستوى مهمًّا من مستويات التحليل اللغوي؛ إذ إّن "علم األصوات فرع رئيسي لعلم 

 .(2016)الشايب،  النظرية اللغوية وال التطبيق اللغوي ُيمكُن أْن يعمال بدون علم األصوات اللسانيات فال

ولصوت الالم النصيب األكبر في النص قيد الدراسة، ويعدُّ من األصوات الشديدة المجهورة التي تتسم بالوضوح النطقي، فاألصوات 
، (2008أنيس، )م؛ بسبب ذلك التنغيم الذي ُيحِدُث اهتزاز الوترين الصوتيينالمجهورة ُتشكُِّل الوقع الحقيقي الذي يعتمد عليها النغ

وينطق هذا الصوت باعتماد طرف اللسان على أصول األسنان العليا مع اللثة، بحيث ُتوجد عقبة في وسط الفم تمنع مرور الهواء، 
صوت الالم، صوت انحرافي يتناسب ، فُيستدل على أّن (2000)بشر،  ولكْن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو من أحدهما

ما يجعلنا ُندرك ما تضفي مثل هذه المكّلف باتباعه،  ، فإنه سينحرف عن الطريق السوي  مع اآلية إذا لم يلتزم بالخطاب القرآني
 األصوات من طاقة نغمية كامنة على الجو العام لآلية. 

انفجاري ينسجم وسرعة األداء عند األعراب؛ ألّن هذه األصوات النطق بها سريع؛ فالالم ومثل هذه األصوات الشديدة ُيرى فيها عنصر 
لتحمل معها داللة على القطع والحسم بناء على ما جاء في النص من  ؛(81)وّلد صوًتا سريًعا ينفذ لآلذان ويطرقها كأّنها فرقعات متعددة

 ذهنه.   أسلوب )النهي( أراد أْن يوصله إلى المتلقي فتستقّر في

ا عند مخرجه السينونلحظ تكرار صوت الصفير ) ( ويمتاز هذا الصوت بصوته العالي؛ بحيث إّن مجرى هذا الصوت يضيق جدًّ
فضال عن وجود صوت . (2007)أنيس،  فُيحِدُث عند النطق بها صفيًرا عالًيا ال يشركه في نسبة علّو هذا الصفير غيره من األصوات

 الُمنخفض، وقد جمع النص القرآني بين األصوات عالية الصفير ومنخفضة الصفير.( ذات الصفير الفاء)

ففي تكرار الصوت الصفيري والجمع بينهما ما ُيوحي به هذا العلو واالنخفاض في الصفير من حركة تنّفس مضطربة، وغير منتظمة 
تقرُّ ا من الحزن واللوعة، فهو ال يثبت على حال وال يسداللة على نفسية البخيل التي تخشى اإلفالس في حالة اإلنفاق وهي تحمل قدرً 

 في مقام، بل تجده مذبذًبا بين اإلنفاق والتقتير.

وفي تكّونه "ال يتحرك الوتران الصوتيان بل يتخُذ الهواء مجراه في الحلق والفم ، ( وهو "صوت شديد مهموسالتاءوكذلك ورود صوت )
، (2017)أنيس،  لثنايا العليا، فإذا انفصال انفصااًل فجائًيا سمع ذلك الصوت االنفجاري حّتى ينحبس بالتقاء طرف اللسان بُأصول ا

ووجوده في النص يعكس جوًّا من التمتمة . (1994)عيد،  فالتاء صوت انفجاري "تضطر معه إلخراج الهواء كأّنه آلهة حبيسة ذبيحة
 عنقه بال حراك. التي ُتشعر بالندم واألسف، وهو ُيصوِّر حالة من قبضت يده إلى

ومن هنا فإن المتخّصص المدرك لألصوات ودالالتها  ( من األصوات المهموسة الرَّخوة، ومخرجه وسط الحلق.الحاءصوت ) ويعد
ُيدرك خاصّية حرف الحاء، وما يتركه من أثر داللي في نفس المتلقي، مع ما يراد به من معنى خبري أو إنشائي، وقد عّبرت الكلمة 

دالة ام االنضباط، وعدم التزام العمع ما سبقها من كلمات، والتحامها في سياٍق واحد، اإلخبار بما ينال البخيل، والمسرف في حال انعد
 واالتزان في األمور كلها؛ مّما يعود على صاحبها، وعلى من يعولهم بالخسارة والحسرة والخذالن. 
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وُرّبما ُيستدلُّ بالهمس إلى االستعطاف مع اآلخرين، وطلب الوصول إلى المبتغى والمرجو، والحرف المرقق ُيوحي بالجانب العاطفي في 
المتصدق والمعطى له، مع العلم أّن األصوات المهموسة مجهدة للتنفس؛ إذ يحتاج النطق بها إلى قدر أكبر من هواء  العالقة بين

. وفي هذا إيحاء أن اإلنسان يجهد نفسه في إخراج ماله وإنفاقه، وليس الكالم (1985)الرازي،  ةالرئتين مما تتطلبه نظائرها المجهور
 ت موجودة في مجتمعاتنا.على عمومه ولكن مثل هذه الحاال

 إن الحالة النطقّية للحرف لها األثر الكبير في منح الكلمة القوة، أو الّرقة، ومن ثم اكتساب الكلمة صفاتها الخاصة المرتبطة بالمعنى
ى مختلًفا عّما نالذي يحمله الّنص القرآني، ما بين ترهيب أو ترغيب، أو دعوة أو تنبيه. من هنا فإن مجيء الكلمة بمفردها يكسبها مع

هي عليه مع كلمات أخرى، وفي سياقات مختلفة، وقد تحمل الكلمة ذاتها داللة الّندم، والتراجع، لكنها قد تكون أشد أثًرا في موضع 
بخالف موضع آخر. وهذا ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني فيما يعرف بالّسياق، في قوله: "وإنك ترى الكلمة تروقك في موضع، ثم 

 .)النحوي(ها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخرترا 

عنقك / واْل / تْب/ سْط/ هْا / كْل/ ل / اْل/ بْس/ ط/ ف/  / واْل/ تْج / عْل / يدك/ مْغ / لْو/ لة/ إلىْ ) المقاطع الصوتّية والمالحظ 
وتي المفتوح يتطّلب ُجهًدا عضليًّا في أغلبها مقاطع )مفتوحة(، ومن ملْو / مًا / مْح/سْو/رْا( أنها  /تْق / عد / مذْ  المعلوم أنَّ المقطع الصَّ

ويل التي هكبيًرا، في حين أنَّ المقاطع الُمغلقة ال تحتاج إلى جهٍد كبيٍر لنطقها، وهناك ترابٌط بين المقاطع الّصوتّية المفتوحة وداللة التَّ 
ك أنَّ السورة بمجملها أدْت داللَة التَّهويل واإلنذار من مخاطر ، ُيضاف إلى ذل(2016)جاسم، معيوف،  عمدْت هذه اآلياُت إلى بيانها

 الُبخل وفي مقابله اإلسراف الذي يخنق أنفاس صاحبه ومن يعولهم، وُيؤدي إلى الفقر المكروه، وما يتبع ذلك من أمور غير محمودة.

ألسجاع وتوشيح العرَب الذين برعوا في تزيين الكالم با فضال عن ذلك فقد جاء القران الكريم بالفاصلة القرآنية ُمفّصاًل بالفواصل ليعجزَ 
 غاليعباراِت بالكلمات المتماثلة في النطق المؤدية للمعاني، فوجدوا فيه ما ُيبهر األسماَع ويأخًذ بمجامع القلوب، بحيث تتقاصُر عن بلو 

 .  (2007)المرسي،  هممعانيه قرائحهم، وتتراجع أمام فواصله بالغتهم وتتفاوت إزاء حقيقية بيانه أفهامُ 

َواَل  في األلفاظ الخماسية "َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقكَ  التجانس اللفظي الخماسي، ويتحقق إيقاع التجانس واإليقاع في فواصل اآلية
 الصوت المختلف )الحاء( في كلمة محسورا.  َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا مَّْحُسورًا"، فقد جاء

في التنزيل: ينقلب ِإليك البصر خاسئًا وهو َحِسيٌر، وكذلك قوله وكلمة )محسور( مأخوذة من كلمة )حسر( وردت في لسان العرب: "
  )ابن منظور(. ، قال: نهاه َأن يعطي كل ما عنده حتى يبقى محسوًرا ال شيء عندهَفَتْقُعَد َمُلومًا محسوًرا... عز وجل: 

 ثانيا: المستوى الصرفي )المورفولوجيا(:  

انتبه العلماء إلى أهمية الصرف واألبنية الصرفية في تشّعب المعاني، وكان تقليب اللفظة من وجه إلى وجه آخر صرفي يؤدي 
حوية وهو تؤدي معاٍن صرفية أو ن إلى تنوع المعاني الناتجة عن ذلك التقليب أو التغيير. ُيعنى الدرس الصرفي بدراسة البنية التي

يشير إلى دراسة الوحدات الصرفية دون أن يتطّرق إلى مسائل التركيب النحوي ومعروف أن الدرس الّصرفي تقليدّي؛ يغلب عليه 
لدراسة واب االمنهج الميعياري، كما أّنه قسيٌم لإلعراب، الذي ال يستند إاّل على معطيات الصرف؛ إذ قّدم النحاة القدامى تمهيًدا ألب

 بتناول اللفظ وأقسامه.

  .ففي قوله تعالى: وال تجعل يدك...
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ليدل على الحدث والحدوث وذات المفعول،  ؛اسم مفعول من غّل الثالثي على زنة مفعول وجاء اسم المفعول )مغلولة(:وردت كلمة 
مقبوضة من العطاء بخاًل وهي كناية عن  واألسير،: أصله الطوق الذي يجعل في العنق وتربط به اليد كما ُيربط المخطئ مغلولةو

 الشح.

وهو من اسم مفعول من حسر الثالثي دّل على صفة،  )محسور(:و  .اسم مفعول من الم الثالثي األجوف دّل على صفة )ملوم(:
در على صار غير قاالحسور بمعنى االنقطاع عن الشيء، والعجز عن البلوغ له. بعير محسور؛ أي: انتفت قوته وأصابه اإلعياء ف

 .(ه1413، مجموعة من العلماء)مواصلة المسير 

ياق، لبيان، )اسم المفعول(والمالحظ على هذا النَّص القرآني تكرار صيغة   وهذا الّتراكم الّصيغي يوحي بداللة تعبيرّية يفرضها السِّ
المراد منها، فثّمة كلمات ذات صيغ صرفّية معّينة تتمّتع بطبيعة داخليَّة تختلف عن الكلمات األخرى، غير أنها تستوعب زيادة على 

ضوع الّدراسة، ففي تكرار اسم المفعول )مغلولة، ملوم، ذلك دالالت الزمان والمكان والهيأة وغير ذلك، وهذا ما وجدناه في نصنا مو 
ة محسور(؛ ليخلق جوًّا من الحذر والرَّهبة، فاأللفاظ الّثالثة في مجملها وعيد وترهيب للذي يبخل، والتَّعبير باسم المفعول يثبت حتميَّ 

 العذاب لمن قام بهذا الفعل أو اتصف به.  

ة، وهي عدم القدرة على األخذ واإلعطاء باليد؛ ألنَّها مشدودة إلى عنقه؛ بسبب امتناعه عن وقد عبَّر باسم المفعول عن عقوبة متدرج
نفاق، ومن اإلنفاق في الحقوق التي أوجبها هللا عليه، وُذكر اللوم للتنبيه على أنَّه إذا ُيَلم لم يفعل فيه ما فوقه، من الذَّم ما أضاع من اإل

 الحسرة، وجعل يده ملفوفة إلى عنقه.

 :الًثا: المستوى الّنحوي ث

وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولم يقل ال َتُغّل يدك، وذلك أن النعوت ألزم، أال ترى أنا نقول: وَعَصى آدُم رّبه  قال تعالى:
ّمى فُيس، ونقول : آدم عاٍص غاٍو، ألّن النعوت الزمة، وآدم وإْن كان عصى في شيء؛ فإّنه لم يكن شأنه العصيان ]طه:121[َفَغوى 

. والمالَحظ في هذا (1997)الرازي،  )ال تجعل يدك مغلولة ( أي ال تكونن عادتك المنع فتكون يدك مغلولة:به، فقوله جل ثناؤه
التعريف أواًل "أنه قد جعل االصطالح السم المفعول أيًضا الستشهاده باآلية األولى، ثانًيا: أنه أخرج الفعل المضارع من هذا 

ولم يقل ال تغل(، ثالًثا: َفّصل بين الداللة الزمنية للفعل عن الداللة الزمنية السم الفاعل والمفعول، فجعلها للِفْعل االصطالح بقوله )
 . (2003)سعيد،  تكون حاِدّثة وَلها الزمةٌ 

أّمل للحرف وي، من تإّن الوقوف على بنيات الكلمة، من شأنه توضيح، وتجزئة، وتقريب اإلعجاز القرآني، وتعّدد الدالالت لكل شكل لغ
 وقبل ذلك يمكن الوقوف على مفهوم المصطلح،، )المورفيم المقّيد(، وحين ارتباطه بغيره )المورفيم الحر( في صورته المستقلة

 "أصغر وحدة في التحليل النحوي".: أشار لوينز بأّنهكما ( 1998)شحاته،  فتعريف المورفيم
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 أّما أصناف المورفيم، فينقسم إلى صنفين: 

كما يمكن  مستقلة؛ ألنها ذات معنى محدد، ، وحدة صرفية يمكن استعمالهاهو المورفيم الذي يمكن أن يوجد بمفرده المورفيم الحر:-أ
ماله مستقال بوصفه كلمة المورفيم الحر، حيث يمكن استع فكلمة )ملوم( تتألف من مورفيم واحد هو نقله من مكان إلى آخر في الجملة،

 .ذات معنى

وحدة صرفية ال يمكن استعمالها مستقلة؛ ألنها ذات معنى محدد، والصقة بالمورفيم الحر، وقد تكون سابقة أو  المورفيم المقيد:-ب
 الحقة، أو حشًوا.

ليضفي على  فعول في هذه اآلية وتكررهإنَّ هذا المورفيم قد حقق داللة جديدة للكلمة بحسب ما يتطلبه السياق؛ لذا نلحظ مجيء اسم الم
الكلمة؛ لتعطينا معنى له تعلق باألصل اللغوي، لكنه خالفه من  النص موسيقى فضال عن الداللة المستوحية من إضافة المورفيم على

 .ل المستوحاةوصًفا، فهو يدل على الحدث والحدوث وذات المفعو  الصرفي الذي يدل على من وقع عليه الفعل، وهو يكون  حيث القالب

اإلنفاق  القدرة على األخذ واإلعطاء باليد؛ ألنها مشدودة إلى عنقه، بسبب امتناعه عن عّبر باسم المفعول عن عقوبة متدرجة وهي عدم
ومن من االنفاق،  ُيَلم لم يفعل فيه ما فوقه، من الذم ما أضاع في الحقوق التي أوجبها هللا عليه، وُذكر اللوم للتنبيه على أنه إذا

 الحسرة، وجعل يده ملفوفة إلى عنقه.

 رابًعا: )الجانب البالغي والبنية الحرة والبنية المقيدة، والتناسب بينهما(:

 حين تناول البنية الحرة، وما يرتبط بها من بنية مقيدة ال تكتمل إال بها، نقف على عدٍد من البنيات:      

قيمة/ النتيجة: خسارة( لكال الطرفين أو أحدهما، يمكن العدول 11ة( = حرفان ، )، البنية المقيدة )ك، 13تجعل يدك مغلولة=حرف -
قيم / النتيجة: خسارة( نهائية تعود على 10(، البنية المقيدة:)ها/ ال( = حرفان13عنه، واستثماره فيما ينفع. تبسطها كل البسط= حرف

 بعد فواته، فقد تكون الرغبة في العدول متأخرة.  صاحبها بالحسرة، قد يكون العدول عنه منجيا في بداية األمر، أما
ومن رحمته )ملوًما مدحوًرا( من باب اللف والنشر، وهو أن تذكر شيئين أو أشياء ثم تأتي بتفسيرهما جملة، كقوله تعالى:  النتيجة: -

 أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. 
دون إكمال اآلية؛ ألن فيه استعارة تمثيلية/ مّثل سبحانه وتعالى للبخيل الذي حبس يده عن  الجملتين:المعنى الّتام/ التقابل بين  -

 العطاء بمن ُشّدت يده إلى عنقه )فعل رغبة بالّتشّبث واالستحواذ(، بحيث ال يستطيع مّدها.
صاحبها،  ، ومنع االقتراب من مرحلة لو توّغل بهاوكل ذلك يأتي من باب التأّمل؛ لألثر الذي يتركه الّنص القرآني، بين ترغيب وترهيب

لوقع في المحظور الذي يعود بالبؤس عليه، وعلى من يعولهم، ومن هنا يدخل مرحلة الشقاء في الّدنيا واآلخرة. النهي هنا صريح، وقد 
عقابه ومآله تمّثل  االتباع، أّما المعاند فإناستخدم الّنص القرآني الكناية، واالستعارة التمثّيلية بغية تقريب الّصورة للقارئ الحريص على 

ثّم النتيجة التي والغاية التي يبغيها صاحبها من اّتصافه بهاله بما ال يدع مجااًل للّشك، ويقّرب الّرسم التالي أطراف الحدث/ الّصفة
 يؤول إليها جّراء الّتشّبث واالقتران بها، وعدم اإلنصات للّنص القرآني. 
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 عالقة البخل والبسط(: 1شكل )

من خالل ما سبق، يتبّين لنا األساس، والمقياس الذي تقوم عليه العدالة، المثال لإلنفاق، والوسطّية، والعدل، وعلى طرفيه، يقوم      
الهامش على يمينه التقتير، والّتقّشف، والجشع، وعلى يساره، التبذير، واإلسراف، وكالهما يقعان، تحت الال مسؤولية )األخالقية، 

 .، واالقتصادية، والوطنية أيًضا(واالجتماعية

بعدم البخل أو اإلسراف؛ ألّنهما يحمالن صفًة وسلوًكا وشعوًرا  بادية في هذه اآلية، فالنَّهي صريح للخلق جميًعا ظاهرة التقتير والتبذير:
االعتدال المطلوب، والفطرة  بأسره، وهذا النهي ينطوي على تهويل أمر اإلسراف واجتنابه؛ ألّنه انحراف عن تجر عاقبته على المجتمع

 السليمة. 

 الّدراسة اإلحصائّية

لإلحصاء دور بارز في التخطيط ووضع الخطط المستقبلية عن طريق التنبؤ بالنتائج، ففي قصة النبي يوسف عليه السالم مثال       
مَّا تَ َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا  (عظيم لدور اإلحصاء في التخطيط قال تعالى ( ُثمَّ 47ْأُكُلوَن )َفَما َحَصدتُّْم َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِه ِإالَّ َقِلياًل مِّ

مَّا ُتْحِصُنوَن ) ْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِلياًل مِّ ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّ ِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغا48َيْأِتي ِمن َبْعِد ذََٰ  ُث النَّاُس َوِفيهِ ( ُثمَّ َيْأِتي ِمن َبْعِد ذََٰ
، فيبين عليه السالم أن هناك سنوات عجاف يقل فيها المحصول وسنوات سمان يزيد المحصول ويبين أنه ]49يوسف:[  )َيْعِصُرونَ 

يجب االحتفاظ لسنين القحط بادخار جزء من إنتاج سنين الرخاء. ومع التطورات االقتصادية الحديثة أصبح من الضروري على الفرد 
ع على مفهوم ثقافة االدخار واإلنفاق لتنظيم األمور المالية. وتشير الكثير من الدراسات االقتصادية إلى وجود سلوكيات خاطئة أن يطل

في مفهوم اإلنفاق واالدخار، ومع تصارع الشخص مع الحوارات الداخلية من ناحية اإلسراف والتقتير قد يصل إلى مرحلة الندم الذي 
 لى أبعد من ذلك في لوم اآلخرين والتحسر على الظروف. يدفعه إلى لوم نفسه وإ

البد من السيطرة والموازنة بين الدخل واإلنفاق بطريقة تضمن وجود مخزون يتم اللجوء إليه في حالة الطوارئ. وال بد أن ينظم الفرد 
نظيم سرة بشكل خاص.  وأفضل تأنماط االستهالك ورفض سلوك اإلنفاق ببذخ من دون تخطيط حتى ال يؤثر على مستوى ميعيشة األ

ول قعلى اإلطالق هو تحقيق التوازن بين االدخار واإلنفاق، وهذا ما حققه النظام اإلسالمي قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا من خالل 
 .]29اإلسراء: [  )وًما مَّْحُسوًراَواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إلى ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُ (هللا عز وجل: 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرونخامس ال العدد

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

841 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 دراسة اآلية من منظور االحتماالت 

نظرًا ألن الحياة اليومية تخضع لسنن كونية، وإن المستقبل مجهول وال نستطيع أن نكون واثقين بشأن ما سيحدث؛ لذلك 
ل باسكال وجاكوب برنولي وغيرهم، وبحلول أوائظهرت أهمية دراسة نظرية االحتمال، وقد أرسى قواعدها علماء الرياضيات أمثال: بليز 

م، قدم عالم الرياضيات الروسي اندريه 1933القرن العشرين كانت كل األفكار الالزمة لعلم االحتماالت متوافره، وفي عام 
لهامة في ن الفروع اكولموجوروف مجموعة من البديهيات التي قدمت حسابًا رياضيًا كاماًل لالحتماالت، وتعتبر نظرية االحتمال اآلن م

 (. 2016)هاند،  علم الرياضيات

ولقد اتسع نطاق تطبيقها ليشمل العديد من العلوم الطبييعية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية، بل يمكننا القول: إن 
امعنا يوميًا، واستطالع رأى االحتماالت موجودة معنا كل يوم، فمثال توقعات الطقس في نشرات األحوال الجوية التي ترد على مس

الجمهور في شأن ما، وشركات التأمين، ودراسة العمر المتوقع، أو المخاطر المحتمل حدوثها لألشياء التي يتم التامين عليها، بل أكثر 
 من ذلك بكثير؛ إذ تعتمد أساسًا على االحتماالت.

لرياضية بطريقه سهلة إلى األذهان، فهو يهدف إلى حساب المفاهيم ا ويهدف استخدام االحتماالت في علم اإلحصاء إلى توضيح
، فإذا 1و 0احتمال ظهور حدث عشوائي معين في الظروف االعتيادية وغير االعتيادية )متحيزة(. وقيمة االحتمال البد أن تكون بين 

اتج من إلى التأكيد، وكلما اقترب الن كانت قيمة االحتمال تساوي صفرًا فهذا ُيشير إلى استحالة ظهور الحدث، أما الرقم واحد فُيشير
 (.1436الواحد زادت فرصة وقوع الحدث )مبادئ اإلحصاء للعلوم اإلدارية واإلنسانية، 

وقيمة االحتمال قد تمثل درجة اعتقاد المرء أن الحدث سوف يحدث/يقع )يمكن استبدالها بكلمة يقع حتى ال يكون هناك تكرار (، 
)وبناء على ذلك(  يمتلك األشخاص المختلفون  /يمكن استبدالها بكلمة )على اختالفهم( معلومات  )وسوف( يمكن استبدالها بكلمة

أكثر، أو أقل )وذلك مرتبط ( متعلقة بكون )بوقوع الحدث من عدمه( الحدث سيقع أم ال، لذلك ربما ُيتوقع أن يمتلك األشخاص )على 
قاد، وهذا يعني احتماالت مختلفة لهذا الحدث، ولهذا تسمى وجهة النظر تلك المختلفون درجات مختلفة من االعت اختالفهم وتباينهم(

 باالحتمال "الذاتي" أو "الشخصي"، فهي تعتمد على من يقيم االحتمال الذي سيتغير لدى الشخص مع توافر المزيد من المعلومات.

ذا الحدث في حال إذا تكررت الظروف على نحو وهناك وجه آخر الحتمال وقوع حدث ما، وذلك يعود إلى في أنها عدد مرات وقوع ه
متطابق لعدد ال نهائي من المرات، ونظرًا لدور التكرارات أو عدد المرات في تحديد هذا التفسير لالحتماالت، فإنه يسمى التفسير 

 بتدائية المتساوية"التكراري". ويوجد أيضًا النهج "الكالسيكي"، الذي يفترض أن جميع األحداث تتكون من مجموعة األحداث اال
) ,Ibe االحتمال. وكل هذه التفسيرات المختلفة لالحتماالت تتوافق مع نفس البديهيات والمسلمات نفسها التي تم معالجتها رياضياً 

2014) . 

ينص قانون لالحتماالت على أنه إذا أمكن وقوع أحد الحدثين، ولكن ال يمكن أن يقع كالهما معًا، فإن احتمال أن أحدهما سيقع، هو 
 مجموع االحتمالين المنفصلين لوقوع كال منهما. 
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 التفسير العلمي لآلية الكريمة من منظور نظرية االحتماالت:

 (. 2كما هو موضح في شكل ) Bو   Aيحتوي على الحدثين  Sنفرض أن لدينا فراغ عينة 

 
 S(: فراغ العينة 2شـكل )

 

قول هللا تعالى: }َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة{، يمثل عدد حروف جملة    Aعنصر وكان الحدث  26فإذا كان عدد عناصر فراغ العينة يساوي 
 . (1}َتْبُسْطَها ُكلَّ ٱْلَبْسِط{ كما هو موضح في جدول ) :قول هللا تعالىُيمثل عدد حروف جملة  Bوالحدث 

 (: عدد حروف اآلية1جدول )                  

 احتمال الحدث عدد الحروف اآلية

 13 تجعل يدك مغلولة
13

26
 

 13 تبسطها كل البسط
13

26
 

 1 26 المجموع

 

حدثان متنافيان أو مانعان بالتبادل ألن وقوع أحدهما يمنع و قوع اآلخر فبالتالي حسب قوانين االحتماالت:           Bو  Aويمثل الحدثان 
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =

13

26
+

13

26
= 1 

الممكنة، وهذا األمر يبدو معقواًل تمامًا،  أن هذه كل الحاالت أو االحتماالت فاحتمال وقوع إحداهما على األقل يساوي الواحد، مما يعني
 مع اليقين. 1إذ يتوافق الرقم 
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 الخاتمة

االعتدال يعني التوسط واالقتصاد في األمور، وهو األسلوب األمثل و فضيلة مستحبة إلدارة األمور الدينيه و الدنيويه سواء كانت 
الزموا التوسط  ، تبلغوا؛ )أي:أسريه أو مجتميعيه". وقد أمر النبي صلى هللا عليه وسلم باالعتدال في كل شيء؛ إذ قال: )الَقْصَد الَقْصدَ 

والمسلم يؤدي ما عليه من فرائض ونوافل من غير أن يكلف  .في تأدية أعمالكم تحققوا ما تريدونه على الوجه األتم(( ]البخاري وأحمد[
اربوا وأبشروا، واستعينوا دوا وقنفسه فوق طاقتها، وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم: )إن الدين ُيْسٌر ولن ُيَشادَّ الديَن أحٌد إال غلبه فسد

لجة )سير آخر النهار(( ]البخاري[. ْوَحة )السير بعد الظهيرة(، وشيء من الدُّ  بالُغْدَوة )سير أول النهار( والرَّ

وعند دراستنا العلمية اإلحصائية لآلية الكريمة في مفهوم االحتمال وجدنا التوازن العددي كإعجاز في تطابق عدد حروف جملة مع 
 دد حروف جملة، وأن قيمة االحتمال الكلي تساوي واحد.ع

ومن المنظور اللغوي توّصلت الدراسة إلى أن الجانب الصوتي والّنحوي والّداللي ال يقف عند مدلول واحد، فإن اإلعجاز القرآني يتعّدد 
مر القرآني، وجالل األوامر والّنواهي الّربانّية. وإّن األبتعّدد القراءات، والّسياقات، والمستويات اللغوية، وذلك كله يؤكد بالغة الّنص 

ر شالذي يتّضمنه الّنص القرآني، لم يأِت مباشًرا، بل أتى بصورة مشهدية من خالل االستعارة التمثيلّية، والكناية، وما يعرف باللف والنّ 
ثل يًرا في نفس المتلقي؛ بحيث تأنس روحه، وتمتفي األسلوب البالغي، وكل ذلك من أجل تقريب الّصورة، وجعلها أكثر بالغة وتأث

 األمر الّرباني، وقد استحضرت ما يؤول إليه من يخالف ذلك.

وكذلك اآلية الكريمة تحض على االعتدال، ولم يكن النبي عليه الصالة والسالم يّدخر شيء لغد، وكان يبلغ به الجوع أن يشد الحجر 
ن هللا عليهم كانوا ينفقون أموالهم في سبيل هللا، فلم يمنعهم أو ُينكر عليهم الرسول صلى على بطنه، وكثير من الصحابة الكرام رضوا

 هللا عليه وسلم لعلمه بصحة يقينهم بل نهاهم عن اإلفراط والتفريط و حثهم على التوسط.

 شيء . }مَّْحُسورًا{ منقطعًا بك، النلحظ أّن البسط يمنع االرتقاء في الحياة، كما أن المقتر يشل حركة السوق واالقتصاد في المجتمع.
مَّ عندك تنفقه. يقال: حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه، ودابَّة حسيرة، إذا كانت كآلَّة رازحه، فكل انقطاع يسمى }تحسير{ قال تعالى :) ثُ 

َتْيِن َينَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسيٌر(  ، و}وادي محسر{ أحد أودية مكة المكرمة يقع بين مزدلفة ومنى ]4 الملك:[اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ
سمي بذلك؛ ألن فيل أصحاب الفيل حسر فيه؛ لذلك من السنن عند المرور به أن  20الى  10يبلغ طوله كيلو متران وعرضه من 

 يسرع الحاج إن كان ماشيًا، و يحرك دابته إن كان راكبًا.

ياق، لبيان المراد منها، تبين في النَّص القرآني تكرار صيغ ة )اسم المفعول(، وهذا الّتراكم الّصيغي يوحي بداللة تعبيرّية يفرضها السِّ
فثّمة كلمات ذات صيغ صرفّية معّينة تتمّتع بطبيعة داخليَّة تختلف عن الكلمات األخرى، غير أنها تستوعب زيادة على ذلك دالالت 

 وجدناه في نصنا موضوع الّدراسة.الزمان والمكان والهيأة وغير ذلك، وهذا ما 

المكّلف  صوت الالم، صوت انحرافي يتناسب مع اآلية إذا لم يلتزم بالخطاب القرآني، فإنه سينحرف عن الطريق السوي أّن وقد اتضح 
 ما يجعلنا ُندرك ما تضفي مثل هذه األصوات من طاقة نغمية كامنة على الجو العام لآلية.باتباعه، 

حاء( المهموس أثر داللي في نفس المتلقي، مع ما يراد به من معنى خبري أو إنشائي، وقد عّبرت الكلمة مع ما كما كان لصوت )ال
 نسبقها من كلمات، والتحامها في سياٍق واحد، اإلخبار بما ينال البخيل، والمسرف في حال انعدام االنضباط، وعدم التزام العدالة واالتزا
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 وُرّبما ُيستدلُّ بالهمس إلى االستعطاف معصاحبها، وعلى من يعولهم بالخسارة والحسرة والخذالن،  في األمور كلها؛ مّما يعود على
اآلخرين، وطلب الوصول إلى المبتغى والمرجو، والحرف المرقق ُيوحي بالجانب العاطفي في العالقة بين المتصدق والمعطى له، مع 

ج النطق بها إلى قدر أكبر من هواء الرئتين مما تتطلبه نظائرها المجهور. وفي العلم أّن األصوات المهموسة مجهدة للتنفس؛ إذ يحتا
 .هذا إيحاء أن اإلنسان يجهد نفسه في إخراج ماله وإنفاقه، وليس الكالم على عمومه ولكن مثل هذه الحاالت موجودة في مجتمعاتنا
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Abstract: 

The human soul is formed on the love of money, which is our possession over the transgression, not the truth. Let 

God Almighty see what we do with it. The economy of the individual and society is based on several foundations, 

including saving and spending, which may be employed either positively or negatively. The Holy Qur’an and the Sunnah 

of the Prophet are guidelines for moderation and mediation that serves the life, health, morals and religion of the individual 

and meets the needs of society. To study the concept of balance in spending based on the study of the noble verse, the 

Almighty said: "And do not make your hand [as] chained to your neck [739] or extend it completely [740] and [thereby] 

become blamed and insolvent". Explaining the semantics, the legal objectives, realizing the Qur’anic miracles that would 

influence, and knowing the methods of enticement, and intimidation in showing the text. How the study will deal with the 

legal and the statistical side. We will try to understand the verse and link its vocabulary with one of the basic theories in 

statistics (probability theory). 
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