اجلزء اخلامس واالربعون
()727 -762

هحِيم
منِ الر
ِهَّللا الر
ِسْم
ب
ِ
هحَْ
املقدمة
احلمد هلل الذي أبدع اخلالئق من غري مثال حيتذى  ,سواء يف اآلفاق
او ما حت ت الثىى ,وعع الفوو

ااقة لذرى ,،متطلع لوضله ,وفاض

اليها باحلكم  ,وخلق فيها الىمح والىأف  ,وعع املال وسيل الرتفاز
الصاحلات ,ودرء املواسد واخلصومات ,وقىع الزراة والصددة مطلةدا
لطىد قوائب احلاع وظلم الواة .
ويتضددمن اددذا اجلددزء مددن التو ددري اآليددات  727 – 762مددن سددورة
البةىة ,ويتعلدق موودواها متمعد ومتوىةد بالصددة واحكامهدا ,وفدق
ةانون إهلي وووابط رلي ت اام يف ااطائها مووواي يف احلياة اليومي
للم لمني ,وجت علدها مفهًدا تابتدا وعدزءا مدن املعدار

الةىننيد واآلدا

العةائدي  ,والرتبي الشىاي  ,وحىزا من ذمائم األخالق ,وبىزخدا دون
غلب است يالء حب الدنيا واهلوى ,والةوى الفو اني الشيطاني .
وإفشدداء الصدددةات افددوان اإلميدد ان والتصدديق بييدات الةدىنن ومدا
فيها من ااًداز ,رما ان مدرسد الزرداة ال تفحصددى مبووواها وااللتدزام
بها وودىورتها ب تشددم مفافعها وفل ددوتها ونتدد اراا العاعل واآلعل ,
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(انوةددوا من طددديبات مدا ر دددبتم) انوةدددوا :فعددد أمدددى مدب

حددذ

الد

الفددون ,الددد واو :فاادد  ,مددن طيبددات :عددار ومددىور متعلةددان

بد(انوةوا) ,مددا :اسددم موصدد ول يف حمد عدى باالوداف ,

لد ر دبتم:

صل املوصول.
(ومما أخىعفا لكم من االرض) مما :اطف ال (من طيبات),

ل

اخىعفا ال حم هلا ألنهدا صدل املوصدول ,لكدم :عدار ومدىور متعلةدان
بد(اخىعفا).
(وال تيمموا اخلبيث) الواو :ااطو  ,ال :نااي  ,تيمموا :فع مضارع
مزوم بد(ال) واالم عزمه حذ

الفون ,اخلبيث :موعول به.

(ول ددددتم بيخذيدده) الددددواو :حدددد الي  ,لدديس :فعدد مدداض ندداة
والضم ري امسها ,بيخذيه :الباء :حى
مفصو

,

عى زائدد ,نخذيده :مدىور لو دا

حمال الد انده خدي لديس ,وحدذف ت ندون (نخدذين) لالوداف ,

والضمري (اهلاء) :مضا

اليه ,واجلمل حال من الواا وادو الدواو يف

(تفوةون).
(اال ان تغمضددوا فيدده) اال :اداة حصددى ,ان ومددا يف حيزاددا :مصدددر
مفصو

بفزع اخلافض.

(واالموا ان اهلل غ

محيد) االموا :فع أمى ,الواو :فاا  ,ان:
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مشبه بالوع  ,واسم اجلالل امسها ,غ

حى

محيد :خيااا.

واخلبيددث :وددد الطيددب ويشددم الددىزق والطعددام والوع د والولددد
والطعم ,ورما ان اخلبيث متعدد يف مووواه فانده مدن الكلدي املشدك
الذي فيه افىاد متبايف يف الةوة والضعف ,فمفه املكىو ،رما يف الشتم من
الةددول ,والددىد  ,ومفدده احلددىام سددواء رددان مددن الطعددام ,او مددن الوعد
رالزنا ,او العم رالىبا.

يحِل
ويف وصف الفيب صل اهلل اليه ونله وسدلم ةدال تعدا [ َ
ُّ
َُ
َ](.)1
ِث
لخَبَدئ
ِم
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ُ ع
ِّم
يحَر
ْ الطهيِّبَدتِ َ
هم
ْ اْ
َ
َُ
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تغميض العدني :اغالةهدا ,وياةدال اغمدض طىفده اد

وغمضده :أي

أغالةه ,واالغماض :الفوم ,واالغماض :امل احم وامل اال ( ,وغمض ت
ان فالن اذا ت اال ت اليه يف بيع او قىاء)(.)7

يف سياق اآليات

بعد الرتغيب يف االنواق والفهي ان اةرتانه باملن واألذى يف اآليدات

ال ابة والتحذيى من التوىيط بالثوا  ,واحلث ال االلتوات ا

الفيد

والةصد وارادة الةىب يف ذات االنواق ,عداءت ادذ ،اآليد لبيدان ماايد
موووع ومدادة االنوداق وانده مدن الطيدب واجليدد ولديس مدن الدىد

او

اخلبيث.

إعجاز اآلية

تعتددي اآلي د ةانونددا يف تف دديم الصدددةا ت مددن عه د وصددوها ونواهددا

وصفوها ,وحتول دون االستهان بامىاا او ويااها واي مدرس تأديبيد
يف مح امل لمني ال ارىام الوةري واالاتبار مبا يتصدق به ,واذ ،اآلي
الحتار

املن واألذى فةط ,ب تصلح الذات للعم ال احرتام الصدة

بالعفاي بفواها وعف ها.
( )1سورة االاىا
( )7ل ان العى

.152
.111/2
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وفيها بشارة الىز ق الكىيم والطيبات من الفعم اليت تتعدى الزراا
لتشم الصفااات وغرياا ,لعطف ما خيىج من االرض ال الك دب,
والعطف يويد املغايىة والتعدد ,واائدي االخىاج له تعا

يدل ال ادم

خىوج الغالت والثمار اال باذنه تعا .
واختيددار التيمددم والةصددد يف اآليد له دالالت اددديدة مفهدا الفهدي
ان تثبي ت الفددي باالنواق مدد ن اخلبيث فيما اذا أراد االن ان ان يتصددق
او تعلةدد ت بذمتدده الزردداة ,ألن االامددال بالفيددات وةددد ال يوفددق الاطدداء
الصدة  ,ولو نددوى االنودداق من الطيبات فتكددتب لده ح ددف وان اًدز
ان التصدق.
فاآلي اصالح للفوس االن اني مبىح ل الفي  ,واملفدع مدن اسدتيالء نيد
انواق اخلبيث وحنواا ال الدفوس ةبد الشدىوع يف الوعد  ,وردان اآليد
داوة لتفةيح الفوايا وطىد املةاصد ال يئ من الفوس ري ال يبتل االن ان
ليمتحن فيما نوا.،
وميكن ان ت م اذ ،اآلي (االغمدض عن الخبيث).

اآلية سالح

ت اام اآلي يف ال تخل

اخالةي ودر

من الوةى وتطىد قدبح الواةد  ,وادي بفداء

ارقادي الجياد تكاف اعتمااي يف اجملتمع االسدالمي,

مع تهذيب ال لوك.

اسباب النزول
ذرىت يف اسبا

نزول اآلي وعو:،

األول :مدا روي اددن االمددام الددي  انهدم رددانوا يتصدددةون بشددىار
مثارام ورد

امواهلم فانزل اهلل اذ ،اآلي .

الثاني :ورد ان ابن ابا

 :عاء رع ذات يوم بعذق حشف(,)1

فووعه يف الصدة  ,فةال رسول اهلل صدل اهلل اليده ونلده وسدلم:
( )1احلشف :اردأ التمى ,والعذق افةود التمى.
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بئس ما صفع صاحب اذا فانزل اهلل اذ ،اآلي .

الثالث :ان االمام الصادق  انها نزل ت يف اةوام هلدم امدوال مدن
ربا اجلاالي  ,ورانوا يتصدةون مفها ,ففهاام اهلل از وع ان ذل
وامى بالصدة من الطيب.

إفاضات اآلية

جتع اآلي االنواق ةانونا واىفا تابتا بني الفدا

ةلو

 ,وتبعدث الىودا يف

الوةىاء مبا فيهم الذين ال يفالون من الصدةات ,او الذين ال يص

اليهم اال الىد

مدن املأرد وامللدبس وحنوامدا ,ألن اآليد مواسداة هلدم

واخ بار بان اهلل از وع ذرىام وأمى باالح ان اليهم ,ولكن اصحا
االموال ةصىوا معهم مما جيعلهم يتلحوون بىداء الصي ,ويتوعهون ا
اهلل تعا

بال ؤال والدااء ألنه (غ

وتدفع اآلي امل لمني ا

محيد).

انوداق الطيدب واددم الدرتدد فيده ,وجتعلده

مووواا للتباري ,وتدخ بني تف ايا الفوس االن اني لتحثها ال اختيار
الطيب دون الىد  ,واالستعداد لتةدميده ,وال يةصددون اخلبيدث سدواء
ةب االختيار او بعد.،

مفهوم اآلية

مددن مودداايم اآلي د توضددله تعددا

بتأديددب امل ددلمني وارقددادام ا

مكارم االخالق ,واو داوة لغري امل لمني للتدبى يف اذ ،املفزل الىفيعد
ولزوم االنتواع مفها بدخول االسالم.
واآلي تبعث ال كيف والطمأ نيف بدني صدوو

امل دلمني ويف أنو دهم

ألن الطيبات من الىزق ستكون ةىيب مفهم ويف مي ورام ,وان مل يكن
ال د حنددو العمددددوم االسدددد تغىاةي ,أي لدديس مبةدددور ر د واحددد مددفهم
احلصول ال الطيبات ,لذا سديأتي بعدد بضدع نيدات تعديني للم دتحةني
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مما جيع امل لمني حيصلون ال الطيبات ال حنو العموم اجملمواي
بالصدةات واخىاج الزراة ,فهذ ،اآليات تويد يف موهومهدا ان امل دلمني
يفال ون الطيبات ومفهم الذين أخلصوا يف سعيهم والةوا املكار ،يف عفب
اهلل.
وحتددث اآلي د امل ددلمني ال د الدددااء لتحصددي اخلددريات واحلبددو
واخلضددىوات وعد

الثمددار واسددتخىاج رفددوز االرض ,ولعد يف اآليد

بشارة خىوج تىوة الفوط يف البالد االسالمي ال حنو متميز وخمصوص,

ِا
ْن
َو
ويف ةص نيب اهلل يوسف ورد يف التفزيد [ َقادَ اجْع
ض](.)7
ِنِ األَر
َائ
َى َُز
َو
ع
ِْ

ويف اآلي تشىيف للم لمني ان أخىج اهلل هلدم الطيبدات ,وععلدهم
أولياء اليه ,ويتملكونه ,وهلم حق التصى

فيه بدلي انه سبحانه أمىام

باالنواق مفه ,فلو مل تكن افدام الةدرة الشىاي بالتصى

فيه ملا أمىام

اهلل سبحانه باالنواق مفه ,مما يكون مصداةا لورات امل لمني االرض وما
خيىج مفها.
واذ واد سبحانه مبضااو األعى ال االنواق ,فان اآلي تدل الد
دوام الطيبات باالنواق مفها ,وحتذر من ادم االنواق مفها ألنه ةد يؤدي
ا

ر ب اخلبيث واالغماض فيه.
ومن مواايم الفهي ان احلىام واخلبيث مطلةا ان اعتفدا

الفدوااي

سبب التيان الواعبات وال لعدم خلط احلالل باحلىام ,ومةدم اةلي
للفًاة من الفار.
وخامت اآلي تفزيه ملةام الىبوبي  ,وانه تعا
الفوةات ,ولكن الفا
( )1سورة البةىة .722
( )1سورة يوسف .55

غ

ادن العداملني وادن

ام الذين حيتاعون صدةاتهم وانواةهم يف سبي
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اهلل تعا .
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التشىيوي بصو االميان (يا أيها الدذين امفدوا )

ةب تالث نيات بالتحذيى من ابطال الصدةات باملن واألذى ,عاءت اذ،
اآلي بذات الوصف وما ي دل اليه من االرىام واالاليد لتلةدي االوامدى
االهلي لتضمن صيغ االمى والداوة ا

االنواق املةيد بصو من الصوات

احل ن والطيب ,ويف االمى باالنواق وعو:،
األول :ارادة الزراة الواعب .
الثاني :الصدةات امل تحب .
الثالث :الزراة الواعب والصدة امل تحب .
واذا الوعو ،متوىا من مواايم صيغ االمى اليت تويد وعواا:
األول :الوعو  ,الصال االطالق بااتبدار ان الفدد

حيتداج ا

مؤون زائدة ملا فيه من حص اوافي واي االذن يف الرتك.
الثاني :الفد  ,اال مع الةىيفد الصددة ا

الوعدو  ,والن نيد

الصدةات عاءت باالمى بالزراة املوىوو .
الثالث :املعف االام للوعو

واالستحبا

القرتارهما يف طلب

الوع وحلم الطلب ال االام وانه من الكلي املشدك

الدذي

تتواوت درعته بني الةدوة والضدعف وان االطدالق ال يددل الد
الوعو

ال حنو احلصى.

واالمى االهلي الوارد يف اآلي حيتم وعهني:
االول :امل تحةون راف .
الثدداني :الةددددادرون مددفهم الدددد االنودداق واخ دد ىاج الزائددد اددن
املؤون .
االةوى او الثاني ولكدن اخلطدا
لالقارة ا

متوعده للًميدع يف نيد ااًازيد

ان الذي ليس افد ،قيء سديكون افدد ،مدا ي دتطيع انواةده
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والتصدق به.
الزرداة يف رد مدال

وةال الىازي" :ظدااى اآليد يددل الد وعدو

يكت به اإلن ا ن ,فيددخ فيده زرداة التًدارة ,وزرداة الدذاب والوضد ,
وزراة الفعم ,ألن ذل

مما يوصدف بانده مكت دب ,ويددل الد وعدو

الزراة يف ر ما تفب ت األرض ,ال ما او ةول ابي حفيو رمحده اهلل,
واستدالله بهذ ،اآلي ظااى عدا ,اال ان خمالويه خصصدوا ادذا العمدوم
بةوله صل اهلل اليه ونله وسدلم "لديس يف اخلضدىوات صددة " ,وايضدا
مذادد ب ابي حفيو ان اخىاج الزراة من رد مدا انبتتده األرض واعدب
ةليال ران او رثريا ,وظااى اآلي يدل ال ةوله اال ان خمالويه خصصدوا
اذا العموم بةوله صدل اهلل اليده ونلده وسدلم "لديس فيمدا دون ة د
اوسق صدة "(.)1
وممدددا اليددده ا

ددداع امل دددلمني ان ال دددف الفبويدد

وموووع اآلي ال ي فحصى بالزراة والبد من الوةو
اآليات وصلتها بالزرداة الواعبد  ,وااللتودات ا

صدد

الةدددىنن,

افدد موودوع ادذ،
لطيود ةىننيد دةيةد يف

اد
ها
يدأ
املةددام واددي ان اددذ ،اآليددات عدداءت بعفددوان االنودداق [ َ
َُّ
يَ
لااِين
اه
َ
ُون
ِق
ينف
َ
ُ

لااِين
مثَاال
ِق
َنف
ُااوا أ
آمن
ُ اه
َ
ُااوا][َ
َ
ْ] بيفما عاءت اآلي اليت فيها احكام الزراة
هم
مو
أ
َاَ
َْ
لُ

َاِ
ُ ِ
ء
َار
ُق
ْف
لو
ادَقدت
مد الص
وتوصديلها بةولده تعدا [ ِه
ه َ
نَ
ِ
لفَة
مؤ
َيْهَد َ
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َ ع
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ِو
لعَدم
ِينِ َ
مسَدك
َ
َه
َاْ
َاْ
َاْ
لَ
لُ
َيِ
َ َ
ِين
ِم
لغَدر
ِّقَ دبِ َ
َيِ الر
ْ َ
هم
َاْ
ُقوُ ُ
وبُ
ََّللا
ْهَّللاُه
َ
ن
ً مِِ
ِيضَة
َر
ِ ي
ِبْ نِ السهبِيل
َا
ِهَّللا َ
ََبِيل
ِيم](.)7
ِيم حَك
َو
ع
فاالنواق اام وفيه مووواي لالرادة يف اخىاج املال وادواام مدن
الصدة مووواا وحكما فالصدة يتعلق مووواها باالاان وامل اادة
( )1موااتيح الغيب .61/2
( )7سورة التوب .61
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واحكام االنوداق واالاطداء ,امدا االنوداق فيتعلدق بصداحبه واملدال ذاتده,
ووعود نوع ارادة واختيار لصاحب املال.
فمووددوع اآلي د ال ي فحصددى بالصدددة والزردداة ,ب د يتعلددق باالنودداق
وميكن ان نضع ةاادة من الةيا

االةرتاني واي :بدني االنوداق والزرداة

اموم وخصوص مطلق ,ر زراة انواق وليس العكس.
ورددذا الف دددد ب بددني االنودداق والصدددددة  ,وبددني الصدددة ذاتهددا وبددني
الزردددداة ,مبعفدددد ان الصدددددة اخدددد

مددن االنودددداق ولكفددددها ااددم مددن

الزراة.
واذا التوصي واملائز بني االنواق والصددة والزرداة يودتح افاةدا يف
الوم التو ري وميفع من تعدد وتباين احلكدم الد املوودوع الواحدد مدع
حاعتفددا ا

اسددتفباد الدددرو

نعددم التعدددد اددو االن ددب واألفض د يف

است هار معاني اآلي الكىمي اذا ران افاك ما يدل ال التعدد من ظااى
اآلي او الةىيف او تو ري اآليات االخىى هلا وبيان ال ف الفبوي الشىيو
ملضمونها ,ومح االنواق ال املعف االام للزرداة املوىوود والتطدوع
من وعود تعدد املعف واملوهوم واو احندداللي حب ب احلكم واملوودوع
فيدده الواع دد ب واملفدددو

ولكفهمددا يلتةيددا ن بكونهددا مددن طيددب الك ددب

والىزق احلالل.
وحى
مشك

اجلى(من) الوارد يف اآلي يويد التبعيض والتةيد مبةدار رلي

ممدا يدىد لالن ددد ان مدن الدىزق والك دب ,فاآليد تتضدمن ةيدودا

متعددة اي:
يعه.

-1

ان االنواق لبعض املال وليس

-7

انه من الطيبات.

-2

االنواق مما ر ب امل لم من الىزق.

واختلف يف الطيب ال وعو:،
األول :انه اجليد من املال دون اخلبيث وةلي الفوع ,بلحاظ اسبا
الفزول وانهدم ردانوا يتصددةون باخلبيدث وقدىار األمدوال ففزلد ت
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اآلي .
الثاني :االنواق من خيار املال.
الثالث :املىاد من الطيب او احلالل ,واخلبيث او احلىام ,ون ب
ا

ابن م عود ومااد.

لةد ورد لوظ (طيبات) يف اشىين موودعا مدن الةدىنن رلدها تتعلدق
بددالىزق والك ددددب واحلدددالل اال اتفددتني عدددداءتا خبصددددوص االن ددددان

ِوطهيِّبِاين
ُ ل
َالطهيِّبَدت
ومكارم االخالق واهلداي وامدا [ َ
َ
َدتِ ](.)1
ِوطهيِّب
َ ل
َالطهيِّبُون
َ
وميكن استةىاء م أل من التوافدق اللو دي وادي ان الدىزق احلدالل
واالر م فه ي اام يف اجياد ال ًايا احلميدة واالخالق الواول وتفميد
ملك التةوى والصالح ومانع من تعدد عهات ومواايم الطيبات ,واملىاد
يف اآلي حب ب مصاديق الطيب وفق ماعاء يف الةىنن الكىيم واو ال
وعو:،
-1

الك ب.

 -7الىزق من افد ،تعا .
 -2الفعم واخلريات.
 -4احلالل.
وةد ةيدت اآلي الطيبات بانها مدن الك دب الدذاتي والشخصدي ممدا
يدل ال ارادة الطيب احلالل ,واحل ن اللذيذ وليس اخلبيث ,فالك ب
ال مىاتب متواوت الن انواع الطعام ال درعات متبايف رما ي هى يف
اجلفس و اصفا

التمى ,واندواع الدىز واللحدوم ,والطيبدات بلحداظ ادذا

التواوت ال ة مني:
األول :الطيبات يف ذات الفوع.
الثدداني :يف اة ددامه فددالتمى مددن الطيبددات ,ولكفدده يفة ددم ا
( )1سورة الفور .76

اجليددد
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والوسط والىد  ,فاآلي تتعلق بانواق التمى اجليد او الوسط الذي
يفاله اإلن ان ب عيه ور به احلالل وإلخىاج الك ب احلدىام رمدا

ِم
ِيه
يد
ْ أ
َبَت
َت
ِمد ك
هم
َو
يف ةوله تعا [ ي
يل َ
َْ
َْ
ْ
ْ مه
لُ
](.)1
وةد ورد ان الفيب حممد صل اهلل اليه ونله وسلم انه ةال ملعاذ بن
عب حني بعثه ا
وتىد ا

اليمن :االمهم ان اليهم صدة تؤخذ من اغفيدائهم

فةىائهم ,واياك ورىائم امواهلم.

ولكن مضمون اذ ،اآلي اام من وعو:،
 -1ان اإلنواق اوسع مووواا واام من الصدة .
 -7املىاد من الصدة يف احلديث اي الزراة الواعب .
 -2التحذيى والفهي الوارد ا ن رىائم األموال خطا

خاص باحلارم

واجلابي والعام ال الزرداة ولديس صداحب املدال نو ده ,الدذي
جيوز له ان ي فوق مدن ردىائم اموالده ,خصوصدا وان اآليد الكىميد
خطا

موعه للمؤمفني ,وفيه اقدارة ا

بالزراة ,نعم فيه تفبيه ا

ادم انواق

اإلطدالق واددم احلصدى
يع األموال وابةاء الشطى

األري مفها يف اليد وامللكي اخلاص .
وموووع اآليد يتعلدق باإلنوداق ودادوة اربدا

األمدوال ا

البدذل

والعطاء يف سبيله تعا ومفه الزراة وليس الصدة الواعب اليت اي احد
مصاديق اإلنواق ,فال مالزم بني اذ ،اآلي ووعدو

الزرداة يف رد مدا

يك دبه اإلن دان او احنصدار ،يف قدطى مفده وادو زرداة األنعدام واحلبددو
والذاب والوض .

حبث اخالقي

يبحددث الددم األخددالق يف سددًايا وطبدداع اإلن د ان وت دداام ةوااددد،

وووابطه الكلي يف ارتةاء سلوك اإلن ان وتهذيب افعاله وسريته وطىد
( )1سورة البةىة .21
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الكدورات ال لماني واد م تضييع احملاسن يف الةول والوع .
واإلنودداق يف سددبيله تعددا

مدرس د اخالةي د متكامل د تشددم البددذل

والةدرة ال اخىاج املال الشخصي وادم التم

به ا

عانب الةصد

وا رادة الةىب واو من افىاد التوفيق والصالح.
وي اام اإلنواق يف نشى احملب واملودة بني فئات من اجملتمدع ال يديلف
بيفهددا اال اإلنودداق وتل د

خصوصددي ااًازي د لول ددو الزردداة واخلمددس

واإلنواق يف اإلسدالم ,فهدو يضديق دائدىة الودىق واخلدال
والوةىاء ,فتل

بدني األغفيداء

الوئتان متبا ادتان يف امل دتوى املعاقدي ممدا حيصد معده

تفددافى وتبدداين يف ال ددلوك ورمبددا يصدداحبه اددداء وح ددد مددن الوةددىاء,
واستخوا

واستهزاء من األغفياء.

ويتواةم احيانا ا

حوادث وتعد وما خيالف الةيم ال ائدة واحكام

الشىيع  ,فًاءت نيات اإلنواق لتثبي ت األخوة اإلمياني واإلن داني معدا,
اإلمياني د بددني الغدددد

والوةددري مددن امل دد لمني ,واإلن دداني بددني امل ددلمني

وغرياددم مددن البشددى ومبددا يىسددس ةوااددد اإلسددالم ويكددون مفاسددب ألداء
الوىائض وال فن.
وتتدددخ اآلي د يف خصوصدديات اددذا اإلنودداق وصددوات افددىاد ،وان
مووددواه يشدددد م اإلنتةدداء واإلختيددار ولكددن لدديس اإلنتةدداء يف احلي دازة
واجلمددددع ب د فيمددا خيددددىج مددددن اليددددد ,وتل د
وتضدد حي وتفدازال مددن حدق وملد

م دد أل ت ددتلزم ااتبددارا

قخصدي ,واحتيداطي حيددرتز بده مددن

تةلبددات الزمددان ونفددات الددداى واإلبددتالء يف البدددن وال ددكن والعمدد
ومصادر الىزق.
ويف اإلنواق رعاء لىمحته تعا

وطلب ملىواته وتة بوضله وعزائه

وةدرتدده املطلة د  ,وتوريددد املددي ال د اإلةددىار بددان األرزاق مددن افددد،
سبحانه ,وفيه خشي مفه تعا

وسعي للمغودىة وندزول الىمحد بالشدوة

ال احملتاعني ,واو تىبي روحي وتفمي لةصد الةىب يف الفوس وبىوزاا
للخارج يف الوع بوعو:،
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 -1املبادرة ا

اإلنواق والصدة .

 -7ععلدده يف مىو د ات اهلل باختيددار املددوطن احل ددن لدده ممددا فيدده تع دديم
لشعائى اهلل وتثبي ت ألررانه.
 -2اختيار املال واألايان اجليدة لالاطاء والدفع للوةري.
 -4ال ددعي يف مددوارد احلددالل والك ددب الصددحيح البعيددد اددن احلددىام
والغش والتعدي.
 -5التدبى واإلختيار واحلىص يف مواطن الك ب وادم ولوج مدا فيده
قبه  ,والبحث ان اا اإلميان لدفع الصدةات هلم ,واذا البحث
وال ددعي يددؤدي بددالوةري ا

الصددالح وتعااددد الصددالة ألندده يدددرك

املالزمد بددني الصددالح وتلةددي اإلاانددات واسددبا

الددىزق ,فيكددون

املالك او التةدوى ,وتصدبح الصدالت اإلعتماايد بدني اجلماادات
واألقددددخاص مبفيددد الددد اإلميددددان واداء الوددددىائض واعتفددددا
الوواحش.
لةددد ةيدددت اآلي د اإلنودداق ب دد الطيبات مددن الك ددب ,والك ددب اددام
ومطلق ,يشم ما يىد لإلن ان من الىزق بال عي املباقى او بالت بيب,
وان اائش ان الفيب حممد صل اهلل اليه ونله وسدلم ةدال :اطيدب مدا
ار الىع من ر به ,وان ولد ،من ر به ,وان سعيد بن امري انه سئ
الفيب صل اهلل اليه ونله وسلم أي ر دب الىعد اطيدبا ةدال :امد
الىع بيد ,،ور بيع ميور.
ف اادد ى اذ ،الفصوص ان ر ر ب اإلن ان بال عي واحلدالل ادو
من الطيب ألنه عاء من عهد وطلب وبعيدا ان احلىام والباط  ,واذا
الك ب والىزق اام فيه الفددوع اجليددد والىد  ,رما لدو امد فاقدرتى
متىا او ان اعددىته راند ت من التمدددى املتبداين فيده اجليدددد والدىد  ,فكلده
بالف دددب له من الك دددب الطيب ولكد فه حيفما يفوق ال يفوق مدن الدىد
ب يفوق من الفوع الطيب واجليد ال حنو اخلصدوص ,مبعفد ان الفدوع
الددىد

مددن الث دد مار والةلي د مددن األعددور رلددها مددن الطيبددات بالف ددب
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لصاحبها.
اما يف اإلنواق فان املوووع خيتلف ويتغري معه املوووع ,ألن األمدى
من الطيبات يف الك دب,

اإلهلي عاء باإلنواق من الطيبات واي اخ

أي ان بني الطيبات يف اإلنواق والطيبات يف الك ب امومدا وخصوصدا
مطلةدا ,فكد طيددب يف اإلنوداق ادو طيدب يف الك ددب ولديس العكددس,
فالتمى الىد الذي حيص اليه اإلن ان من سعيه ور به واو من طيبات
الك ب ,ولكفه ليس من طيبات اإلنواق.
واذ ،الف ب بدني الكلدي والكلدي ت هدى اإلاًداز والدةد يف احلكدم
الةىننددي فتكدددد ون الطيبددات افددا مددن املددرتاد
الرتاحدددد م بددني الفددا

املعفددوي ,وت هددى مودداايم

الدديت سددددفها اإلسدددد الم وعدداء بهددا الةددىنن ليصددبح

اإلنواق ايثارا ةهىيا واختياريدا ,وال يعد

ااطداء الطيبدات مدن الك دب

للوةىاء ويف سدد بي اهلل واإلرتواء باخلبيث والىد

من انواع الىزق ,ب

ان اآلي عدداءت بانواق بعض الطيبات وعزء مفها ,سواء بالزراة الواعب
واليت هلا نصا

معلوم ,او بالتطوع والصدة امل تحب واي با

وواسع ,ولكن اآلي ت هى اامي اإللتوات ا

رحب

احلاعات اخلاص .

ويف اآليد بشددارة اتصددال الك دددد ب وتهيئد مةدماتدده واجيدداد اسددبا
الىزق الكىيم للم دلمني فحيفمدا يأمددد ىام سدبحانه باإلنوداق البدد وانده
ومن هلم الىزق الكىيم والك ب احلالل أي ان مفافع اآليد للمكلدف
متعددة مفها:
 -1ومان الك ب وال عي واتصال موارد الىزق.
 -7وعود فائض ان املؤون واإلنواق ال الفوس والذين جتب نوةتهم
رالوالدين والزوع واألوالد.
 -2تفمي ملك اإليثار ومالح د احدوال امل دلمني ومعىفد حدوائًهم
وم ددتلزمات نشددى لددواء اإلسددالم ,ألن األمددى باإلنودداق ال يفحصددى
حباعات الوةى وامل ارني ب يشم تع يم قعائى اهلل وبفاء امل اعد
ونشى الوم الةىنن واحكام الشىيع وتثبي ت داائم الدين وتهذيب
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الفوددو

واجملتمعددات ,وال ددعي يف اصددالح ذات الددبني ,واعتفددا

الفوىة ونبذ اخلصوم والوىة .
 -4ني الثوا

واألعى اجلزي يف الدار اآلخىة فممدا يدررده اإلن دان

بالوطىة ان ح ن اإلمتثال لألمى اإلهلي مدخ ردىيم لفيد اجلدزاء
احل ن يف اآلخىة.

ةوله تعا

ض]
ْ األَر
ِن
ْ م
لكُم
َجْن
َُْر
ِمد أ
[َ
ِْ
َد َ
َمه

يف اآلي حذ

واو حيتم ال وعهني:

األول :وانوةوا مما اخىعفا لكم.
الثاني :وانوةوا من طيبات ما اخىعفا لكم.
والوعدده الثدداني اددو الصددحيح لوح دد دة املووددوع يف تفةدديح املفدداد,
وحص اذا احلذ

ل هور ،ال الك ب واتضاح ارادة الطيبات ال

حنو اخلصوص.
ومددا خيددىج مددن األرض مددن الغددالت راحلفطدد والشددعري ,والثمددار
والواره يدخ ومن الك ب وال دعي ملدا يبذلده اإلن دان يف احلصدول
اليها مددن اجلهددد د وخدمد األرض والعفايد بالشدًىة وال دةي ,ولكدن
اآليدد عدداءت بذرى ،ال حندددو اخلصدوص وبصددديغ العدددطف بالدددواو
الدديت تودددديد املغددايددددىة بددددني الك ددددب ومددا خيددددىج مددن األرض ,وفيدددده
م ائ :
 -1لةد اوداف ت اآليد اإلخدىاج لده تعدا

وانده مدن افدد ،ومدن فضدله

سددبحانه ,واددذ ،الف ددب جتع د اإلن ددان راآللد وال ددبب والوسدديل
إلنتاج التمى وانه ليس ال تام لفيله فلو مل يأذن اهلل از وعد ملدا
خىع ت الغالت واحلبو

وال فاب من األرض وال مح الفخي

والشًى.
 -7عدداءت اآليدد بصدديغ املاوددي واددو ارثددى توريدددا الدد احلصددول
واإلستمىار والدوام.
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 -2لغ د اخلطددا

عدداء ت بصدديغ اجلمددع (اخىعفددا لكددم) واملددىاد مددن

الضمري افا وعو:،
)1

الفا

)7
)2

راف .
يع امل لمني.

الذين يةومون باإلنواق.

واالصددددح اددددو الوعدددده الثدددداني ألن اآليددد ابتدددددأت باخلطددددا

[

ُوا ] واذا ال ميفع من اائدي اخىاج
آمن
لِين
يدأ
هد اه
َ
َُّ
َ َ
يَ
يعا مف ه سبحانه ,ولكدن افداك فدارق
الثمار واحلبو للكوار والفا
بني األمىين ,واو ان اإلخىاج للكافىين من صو (الىمحن) واإلخىاج
والىزق للم لمني من صو الىمحن والىحيم.
والىمحن اسم خاص بصو اام والىحيم اسم اام بصدو خاصد
أي ان الىمحن صو هلل يفتوع بها الفا
خي

من الويض اإلهلي يف الدنيا فيما

حوائًهم وارزاةهم ,بىام وفاعىام ,امدا الدىحيم فصدو يفتودع

ُم
يت
َأ
َر
َي
مفها اا اإلميان خاص ويف الدنيا واآلخىة ,ةال تعا [ أ
َْ
ْ
نحْن
َم
ُ أ
ُونَه
َع
ْر
تز
ُم
َنْ ت
َأ
َ * أ
ُثُون
تحْر
ْ َ
ْ َ
مَ د َ
ُ
دِ حُطَدمً د
َو
لجَع
َ * لَ و
ِعُون
هار
الز
دء َ
ْ َ
ْنَ ُ
نشَ ُ
َ](.)1
هون
َف
تت
ُم
ْت
َو
َظَو
ي
ْ َ
َكهُ
واآلي اقارة ا

الزراة الواعب وامل تحب يف الغالت ,فاإلنواق فيها

ال وعو:،
 -1اخىاج الزراة مدن الغدالت اذا راند ت مبةددار الفصدا

وادو ة د

اوسق ,ويكون حنو مثامنائ وة ني ريلو غىاما.
 -7دفع الصدة املفدوب مما فيه الفصا

باإلواف ا

 -2التصدق من الغد الت الديت لديس فيهدا نصدا
ورعاء الثوا

الزراة الواعب .

تطوادا وةىبد ا

اهلل

ِماوا
َأ
هد َ
ِن
ُوا م
َكُو
ةال تعا [ ي
َْ
َطْعُ

( )1سورة الواةع .65 - 62
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ه ](.)1
َر
ْت
مع
َ َ
ِع
َدن
لق
َاْ
اْ
لُ
والعطف الوارد يف اآلي وذرى املكاسب والغالت يويد امدوم اآليد
ومشول األمى فيها جلميع امل لمني ال اختال

اامداهلم ومدواردام,

رم ا ان ما خيىج األرض ال يفحصى بالوالحني والزراع فيتعلق بغريادم,
و جيع اإلنواق من احلبو

والثمار وحنواا بشىائها واةتفائها تم التصدق

بها سواء ران اإلةتفاء مةدم لإلنواق ام انه بةصد التملد

واحليدازة تدم

اإلخىاج مفه للصدة .
ولكددن ملدداذا اددذا التخصددي

 ,السدديما وان الغددالت والثمددار مددن

مصاديق الك ب ,فيه م ائ :
 -1انه من اطف اخلاص ال العام.
 -7ااطاء مووواي وااتبار إلنواق الغالت والثمار.
 -2بددداحلبو

راحلفطد د والشدددددعري دفدددع لشددددد بح الوةدددى ادددن الوةد ددىاء

وامل ارني.
 -4بيددان حةيةد وادددد ي ان اإلنتودداع مددن الدد غالت مباقددى وبددال واسددط
فالوةري الذي يأخذ املال ةد ال يوفق لشدىاء احلبدو
املددال يف حاعددات اخددىى ,بيفمددا احلبددو

او انده يوظدف

ت ددد حاعتدده الضددىوري

للغذاء.
 -5ان اهلل اددز وعدددد حي دد ب اطعددام الطعددام وااان د ابدداد ،باألايددان
الفافع .
ويف اآلي اقارة ا

ما يف األرض من اليرات والىزق الكىيم فكما

خلددق اهلل اإلن ددان مفهددا فاندده ععلدها مددادة ل رزةدده ,ونتددا ،الةدددرة الد
اإلنتواع مفها وزرااتها.
وما خيدىج مدن األرض ال يفحصدى بدالغالت والثمدار ,بد يشدم
املعددادن ومفهددا الددفوط الددذي يعتددي ااددم وارددي تددىوة يف اددذا الزمددان,
وي تخىج ارثى ،يف الدول اإلسالمي  ,مع ةلتده بالف دب للددول االخدىى
( )1سورة احلج .26
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نيد ااًازيد تددل الد

بلحاظ سدع األراودي واددد البلددان ,وتلد
اختصاص امل لمني بافاوات مفه تعا .

واذ ،اآلي بشارة استخىاج الفوط والثىوات املعدني األخىى ,وجلوء
اإلن ان ا

الثىوات األروي والبحث يف باطفها ال رفوز املعادن وما

يفتوع مفه يف الصدفااات احلديثد  ,وادي دادوة متةدمد إلسدتخىاج حدق
الوةىاء وامل ارني من تل

املعادن.

ومن اآليات والىزق الكىيم ما تدخى ،األرض يف باطفها مدن رفدوز
لألعيال الةادم ل تأتي التةفي املتطورة يف التفةيب واحلوى وسيل للوصول
اليها واستخىاعها  ,ورانها االم ال اوان االنتواع من تل
مالح

التف يم والتخطيط وادم االسىا

الكفوز مع

والتبذيى.

وعاء التذرري بااطاء حق الوةىاء وامل ارني رمةدم اباديد وادون
الد د اإلسدددددتعداد الفو ددددد ي للبدددذل والعطددداء ,باإلوددداف ا

اخدددىاج

الصدددد دةات مددن الغددالت والثمددار الدديت ىعهددا األرض يف ر د زمددان,
وليس من حددائ بني اإلن ددان وانتوااد ه مدن األرض ,فغالبدا مدا يكدون
اددذا اإلنتو داع بعيدددا اددن سددددلط ال دداملني والةدددد وانني اجلددائىة ,ب د ان
ال لطان نو ه حيتاج او وحكومته اةدام الفدا
وع

الد اسدتثمار األرض

الثمار.
ويف اآليدد اقددارة ا

ان مددا يأخددذ ،ال ددامل وال ددلطان مطلةددا مددن

الضىائب ال ي كون بديال ان اإلنواق يف سبيله تعا  ,وفعال فاند
ان ال ددلطان ال يلتودد ت ا
الضىوري  ,ب ان الفا

تدىى

الوةددىاء وامل ددارني ولددزوم تددوفري حاعدداتهم
يطلع بعضهم ال حال البعض اآلخى وحيتاج

الوةري مفهم املدد والعون الشخصي مدن دون انت دار الةدوانني ومشولده
باألن م د اخلاص د بااان د الوةددىاء خصوصددا وان التكليددف عدداء بلحدداظ
االفىاد ,فك بالغ ااة مكلف ال حنو م تة .
فاآلي داوة ملع اجل احلاعات اآلني للوةىاء بوسائ وطدىق مباقدىة
ونني وةىيب  ,مفعا للةفود واليأ

واإلحنىا

وارتكا

الوةري ملا فيه ظلم
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وجتاوز ,واذا اإلنواق مفاسب رىمي لتحصي الثوا
تعا

الع يم ,ومن فضله

ان يتضم ن الةىنن قىائط ح ن اإلنواق ,ويضع ودوابط رليد لده

تعكس اإلاًاز الةىنني ونزوله من افد ،تعا  ,وةدرته تعا
حاعددات الوةددىاء ,واسددبا
بالكا

ال توفري

تع دديم قددعائى ،سددواء بواسددط املددفوةني او

والفون أي (رن فيكون).

ةولدده تعددا

ْااه
ِن
َ م
لخَبِيااث
[َ
مااوا اْ
َالَ َ
تيَه
ُ
مُ

َ]
ُون
ِق
تنف
ُ
ةىأ الةىاء رلهم بتخويف التاء اال ابن رثري يف تيمموا واخواتها مث
توىةوا ,تعاونوا ,تفازاوا ,جت

وا ,تفابزوا ,وحنواا ,واألصد تداءان,

ت اء املخاطب  ,وتاء الوع نو ه ,فادغم ت احدااما يف االخىى ,وةي ان
التاء األو اي احملذوف  ,وةال سيبويه انها الثاني  ,اما الوىاء فةال :ايهما
اسة ط ت عاز لفياب الباةي افها.
والتيمم :التعمد وارادة الشيء ,لةد عاءت اآلي بالفهي ان ةصد,
وارادة اخلبيث من املال والثمى ,وععله موودوع اإلنوداق ,ويف اخلبيدث
افا وعو:،
الىد

-1

وغري اجليد الذي ال متي الدفوس لده أردال او قدىابا او

ملب ا وحنو.،
-7

احلىام وما يكون م تحةا للغري.

-2

مال الشبهات.

واألصح او الوعه األول وتدخ الوعو ،االخىى من با

األولوي

الةطعي ومل تذرى تفزيها للم دلمني ,اخلبيدث مدن الكلدي املشدك

ولده

اادمى
ليَت
مىاتدددب متواوتد د  ,ةدددال تعدددا [ َ
تاااوا اْ
َآُ
َا َ
ِدلطهيِّبِ َ
َ ب
لخَبِيث
تت
ْ َ
هم
ْو
َم
أ
لوا اْ
َالَ َ
َاَ
دُ
َالَ
َبَه
لُ
ْ](.)1
ِكُم
َال
مو
لى أ
هم
مو
ُوا أ
ُو
ت ْك
ْ َِ
َاَ
َ
َْ
َْ
لُ
( )1سورة الف اء .7
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وةددد يددأتي اخلبيددث وصددوا لكلم د وةددول مبغددوض ,ويف التفزي د [
ٍ]( ,)1او وصدوا
ٍ َُبِيثَة
َة
َشَجَر
ٍ ك
ٍ َُبِيثَة
ِمة
ُ ك
مثَل
َ
َوَ
ََ
ُ ِ
ِااين
ْخَبِيث
لو
لخَبِيثَاادت
لددذات رمددا يف ةولدده تعددا [ اْ
َ

َ ِ
ِيثَدتِ](.)7
ْخَب
لو
لخَبِيثُون
َ
َاْ
هم
يحِل
وةد يكددون اخلبيددث وصددوا حملدددىم ةدددال تعدا [ َ
ُّ َ
ْ
َُ
لُ
َ ]( ,)2وةدد
ِاث
لخَبَدئ
ِم
َايْه
َو
ُ ع
ِّم
يحَر
الطهيِّبَدتِ َ
ْ اْ
َُ
ِان
ادِ م
نجهيْن
يكون صو لوعد ةبديح وحمدىم ,ةدال تعدا [ َ
ََ
ْ
َ ُ
َ ](.)4
ِث
لخَبَدئ
مل
تع
نت
ِ ك
لت
ية
َر
لق
ُ اْ
ْ َ
َدَ
ِ اه
اْ
َْ
َْ
واملىاد من اخلبيث يف اآليد لديس األمدى املدذموم والشديء او الوعد
الةبيح ,ب او املىتب األدن من الفوع املفودق فهدو يددخ ودمن املفودق
والعطاء يف سبيله تعا

اال انه يف مةاب الطيبات واألايان احل دف الديت

اوص ت اآلي باإلنواق مفهدا ,لدذا فدان ظدااى الفهدي ادو الكىااد ولديس

َن
ِ ِاله أ
ِهُِِياه
ْ ب
ُم
لسْت
احلىم بةىيف ما ورد يف اآلي [ َ
ََ
ْ
ِ ] ,ويف اذا الفهي م ائ :
ِيه
ُوا ي
ِض
ْم
تغ
ُ
 -1مبا ان اإلنواق يف سبيله تعا

حيتداج ا

تكددون مددادة اإلنودداق الئة د بددالتةى

ةصدد الةىبد  ,فيًدب ان
ا

املعشددوق وطلددب روددا،

ورعاء رمحته.
 -7اهلدي تددل الد الددما هدي وسدًايا ،وفيهدا داللد الد مضدامني
العبودي .
 -2متفع اآلي من ةصد وطلب اخلبيث افد العزم ال ااطاء الصدة
واإلنواق ,فمن الفا
( )1سورة ابىاايم .76
( )7سورة الفور .76
( )2سورة االاىا

.152

( )4سورة االنبياء .24

من يبادر ذافه ا

الىد

من الثمدى واملدال
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افدما يهم باإلنواق ورأن افداك مالزمد بدني اإلنوداق وبدني الفدوع
الىد

والتالف وغري املىغو

ب ه من الطعام والشىا

واللبا

,

فًددددد اءت ادددذ ،اآليد د لتمفددددد ع مدددن ادددذ ،الالزمد د التصدددوري او
التصديةي  ,وتداو ا

الف ى ا

الصدة بااتبارادا جتدارة دنيويد

واخىوي د  ,دنيوي د ملددا فيهددا مددن ح ددن الصددالت وال ددمع الطيب د
ومواساة األخوان ,واخىوي ألنهدا بدا

للثدوا

ومفاسدب لألعدى

اجلزي .
-4

ي اآلي ان تة يم املال واألايان ا

ة مني الطيدب واخلبيدث,

ور مفهما لده مىاتدب متواوتد واد حيتمد وعدود ة ديم تالدث
بيفهم ا واو الذي ليس بالطيدب وال باخلبيدث بد الوسدط بيفهمدا,
ففةول ان ادنااا طيبا ال يةرت

من اةلها خبثا.

اجلوا  :افدداك بىزخ بيفهما وعاءت اآلي باخددىاج اخلبيث فةدط
من االنددواق ,وادد ذا ال ميفع من اددم التةدار

والتدداخ بيفهمدا

ألن اخلبددث صدددو زائددددة ععل ت اآليددد حددا لده واالمد نوايد
اام يعىفها املفوق بفو ده ومدن نو ده وادي اددم اخدذ ،لده اال ان
يغمدددد ض فيدده ويةبلدده ال د مضددض ,وفيدده ويددف اددن امل ددلمني
وليص بح ااد اإلنوداق واإلح دان انو دهم حكامدا يف معىفد ندوع
العطي .
فاآلي حصىت الفهي باخلبيث دون الطيب والوسدط بيفهمدا ,وان

ِن
ران الوسط باملعف األام يلحق بالطيب رما يف ةوله تعا [م
ْ
ْ](.)1
ِيكُم
هو
َ أ
ِمون
ََْط
ََ
أ
مد ُ
َْ
ِ َ
تطْعُ
 -5تبعث اآليد الد امل داواة بدني امل دلمني يف دخدول ال دىور الد
انو هم ,فمثال يف الصيام يت اوى امل لمون يف الوىح والىوا باداء
الوىيض  ,ةال رسدول اهلل صدل اهلل اليده ونلده وسدلم( :للصدائم
( )1سورة املائدة .81
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فىحتان فىح افد اإلفطار ,وفىحه افد لةاء ربه) ,فكدذا بالف دب
لإلنواق فهو مفاسب لدخول الوىح وال ىور لةلب املفودق واملفودق
الي ه ,اما األول فبما بذله يف سبيله تعا

مىرب من أمىين:

األول :حصول اص اإلنواق وحتةق الصدة .
الثاني :التةيد بفوع اإلنواق وقىائط ح فه  ,فمدن فضدله تعدا
تتضمن اآلي تأ ديب امل

لمني وارقدادام ا

ان

اخللدق الكدىيم يف

اإلنواق بضبط ةوااد ،وندابه.
أما الثاني واو املف وق اليه فان الغبط وال عادة متأل نو ه ويتًدد
افد ،افاوين الشكى هلل تعا  ,وللمفوق ويتمث الشطى الثاني مدن
الشكى بالدااء للمفوق.
ومتفع اآلي من املن واألذى ومصاحبتهما لإلنواق من وعو:،
-1

انها جتع املفوق يوكدى باختيدار الفدوع اجليدد لإلنوداق ,فيرتسدس يف
ذافه التكليف ولزوم اداء وظيوته.

-7

ان ااطدداء اخلبيث فيه اذى للوةري سدد واء ملا يطمع فيه او ما يشتهيه
او مدا يتددوةددعدده من احل ددن ,رما انده حيدس بانده أدند درعد يف
سلم اجملتمعات حت يف األر والشى
ا

وةد يؤدى ادذا الشدعور

بعث روح الكىاايد افدد ،وغلبد الدفوس الغضدبي والشدهوي

واملي لإلنتةام.
-2

انواق الطيبات يؤدي ا
الوةري ا

الدااء للغد

بعث مواايم الود بني امل لمني وسدعي
واملفودق والعدزم الد ااانتده وم داادته

ومن ةدرته وعهد ،الشخصي.
-4

اإلنودداق وتةييددد ،بالطيبددات ااددم مددن ان يفحصددى بااان د الوةددري
وامل كني فيشم موارد اجلهاد وبفاء امل اعد ونشى الوم الشىيع
وتع دديم قددعائى اهلل ,واددو امددى ي ددتلزم ح ددن اإلنودداق وتغطي د
الفوةات وتوفري املؤن الكافي واجناز املشاريع واي امور ال تتحةق
باخلبيث والىد

من األايان ,فًداء التةييدد يف اآليد ادن حاعد
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ووىورة لإلجناز وامتام ام اخلري.
مددن الطيبددات الكثددىة والزيددادة والت عدددد يف اإلنودداق ,فاملددال ااددم

-5

مصاديق اإلنواق يف ادذا الزمدان ,والبدد ان التة ديم ا

الطيدب

واخلبيث يشددمله ويتًل بالكددثىة والةلدد فما ردان وافيدا رافدديددا
فهددددو مددن الط دديب ومددا رددان ةليددددال ال ي ددددد احلاعدددد فده ددو مددن
اخلبيث.
وةوله تعدا

تعدا

َ ] اقدارة ا
ُاون
ِق
تنف
ْاه
ِن
[م
ُ ُ

تعددد

اخلبيث والىد وان تكىر اإلنواق ال يكون اال مفه وفيه ألن الفي والةصد
ت دبق اليده ,فكدأن اآليد تةدول ال جتعلدوا مالزمد بدني اإلنوداق واخلبيدث
وتبادروا ا

اخلبيث افد اإلنواق مع العزم ال ادم اإلنواق اال مفه ,ب

جيددب ان ال يكددون اإلنودداق اال مددن الطيبددا ت ,وبددذا يتًلدد اإلرتةدداء
األخ الةي يف مواايم اإلسالم ومضامني ال عي يف طلب مىواته تعا ,
فمن جيتهد يف ابتغاء مىواة تعا

والعم رعاء الثوا

اليه ان يفوق من

ماله ,وان يكون اذا اإلنواق من عيد املال.
فةولده تعا

َ ] حتدددذيى مدن املواظبددد الد
ُون
ِق
تنف
ْه
ِن
[م
ُ ُ

اإل نواق من اخلبيث ,وعداءت اآليد بصديغ اجلمدع فداذا ردان اجلميدع ال
يفوةددون اال مددن اخلبيددث فيحصدد

لددف اددن اداء الوظددائف العامدد

واملشاريع اليت ال تتةددوم اال باإلنوداق والبددذل وتوفددى األمددوال الكافيد
خصدد وصا مع ااتبار ةل املال املفوق من اخلبيث ,واذ ،الةل من الكلدي
املشك

حب ب املةام واحلاعد واللحاظ ,فةد يكون مةدار من املال رافياا

لوةري ولكفه ليس رافياا لوةري نخدى من ذوي الشدأن واملةام اإلعتمااي ممن
ي تحق الصدة .
وال يفحصى الفهي يف اآلي ال اإلنواق من اخلبيث ب يشم ععله
نصب العني ورأنه مدخى للصددة  ,وخداص بهدا ,ومدا دة لددفع ال دائ
واداء وظائف اإلنواق ,لذا فان اآلي

ي بان اإلمتثال لألوامى اإلهلي يف

اإلنواق ال يكون بااطاء اخلبيث وحتث الد اعتفدا

املبدادرة اليده افدد
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اإلنواق ,مما ي داام بالداللد اإللتزاميد يف التصدى
اخىى او اعتفا

باخلبيدث يف مدوارد

ابةائه يف ذات اليد راحتيداطي للصددة  ,أي ان اآليد

ت ااد ال تفةيح األموال الشخصي افد اام الفا

وتزريتها وععلها

من الفوع الطيب واجليد واحل ن.
ان املبددادرة ا
الفوع الدىد

اخلبيددث يف الصدددة جتعد اإلن ددان مييد ا

زراا د

ولدو الد حندو ال داالب اجلزئيد والةيدام بشدىائه خصيصدا

للصدةات ,فاذا ا لم ان الةىنن يفه ادن انوداق اخلبيدث فدان موودواه
فيه وال تىتودع ةيمتده ,وبدذا ةدد يكدون قدىاء

يفتوي ويكون غري مىغو

الطيب بذات ال عى الذي يشرتى به اخلبيث.
واددذ ،رمحد اوددافي ومددن بىرددات تةييددد الةددىنن لإلنودداق باندده مددن
الطيب ,فبمًىد تغيري العزم والفي  ,واعتفا

ارادة اخلبيث واإلنواق مفه

فان اهلل از وع يعني امل لمني وجيع الطيب مبفزل اخلبيث سعىا ورلو
مع ني ا يم األعى والثوا

وسيادة ح ن اخللدق والدود والىأفد بدني

اإلغفياء والوةىاء وقيوع لغ اإليثار افد امل لمني واي حاعد اخالةيد
هلا مفافع اةائدي يف با

العبادات واملعامالت وتثبيد ت دادائم الددين,

واي داوة رىمي لآلخىين لدخول اإلسالم وفيها حتبيب ملبادئده والف دى
اليدده بدداعالل لعًددز العةددول اإلن دداني امددا يف اددذا التشددىيع مددن الدة د
واحلكم والتكام .
ومن مفافددع اإلنوداق يف سدددبيله تعدد ا

الدىزق العاعد الكدىيم بدان

يكدون احلصدددول الد الطددديب بددذات ا لةيمد تةىيبدا الدديت يشدرتى فيهددا
اخلبيث باستثفاء بعدض حداالت اجلمااد وحنوادا ,واذا ردان اخلبيدث ال
يؤر د اال مددع اإلغمدداض فيدده وال يعط د للوةددىاء وامل ددارني تفزاددا فددان
الطلب اليده يفعددم ,ويهدبط مثفده وال يكثدى الطلدب الد الطيدب ويزيدد
سعى ,،ب ان الفدا

جيتهددون يف احلصدول الد الطيدب واإلرثدار مدن

زرااته وتصفيعه واةتفائه ,رمدا ان اإلنوداق مدن الطيبدات جيعد مدا افدد
اإلن ان او األح ن واألعود واألرم سواء ألنه ال يةت

اال الطيبات
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او ألنه جيع لفو ه األطيدب واألح دن ,او إلرتوداع درعد اإلسدتهالك
واإلنتواع العام يف اجملتمع.
فالفهدي ان التصدددق باخلبيدث ارتةاء اةتصادي واخالةي واعتمااي
يف اجملتمعددات اإلسددالمي وتهددذيب للفوددو

 ,ورددأن فيدده وادددا بددالىزق

الكددىيم واملددن اجلزي د ونددزول الىمح د اإلهلي د ال د امل ددلمني بددىأفتهم
بالوةىاء واحملتاعني وصدق امتثاهلم باحكام اإلنواق واإلح ان.

ةولده تعدا

ُوا
ِض
ْم
تغ
َن
ِ ِاله أ
ِهُِِيه
ْ ب
ُم
لسْت
[َ
ََ
ْ ُ

ِ]
ِيه
ي
الضددمري يف (نخذيدده) يعددود للخبيددث ليكددون ةاادددة رليدد لتحديددد
موووع اخلبيث تؤرد اآلي ان اخلبيث افا ليس احلىام وامنا ادو الدىد
الددذي يأخددذ ،اإلن ددان مددع غضاودد وادددم روددا ,واخلطددا

موعدده

للم لمني وام ال يأخذون احلىام وال يةبلونه رم لمني.
واآلي ااًاز ةىنني بان ععل ت مدار تعيني اخلبيث راعع للمكلوني
يعىفونه بانو هم وبالذات وليس من خالل غريام ,رما ان اذا التعيني
تاب ت ا

يوم الةيامد رضدابط رليد ولكفده متحدىك ومدتغري يف مةددار،

وم توى ونوع اخلبيث ,واذا التغري ال يفحصى بالزمان ب يشم الزمان
واملكان والكم والكيف حب ب العى

والشأن.

فةد ي كون بعض انواع التمى او الدىز او احلفطد مدن اخلبيدث يف بلدد
ولكفه ليس خببيث يف بلد نخدى حب دب م دتوى املعيشد فيهمدا ,ووعدود
زراادد انتددداج تلد

احلبددد و

والثمدار ,فالبلدد الدذي لديس فيده زرااد

الفخي وامل ددتوى املعاقددي ألاددله مرتد ,ليس فيه نددوع خبيدث للتمدور
ب ر نددوع مفه يعتبدد ى عيدا ومةبوال ,وردذا العكدس فالبلدد الدذي فيده
انتاج وافى للتمى وال يصدر للخارج فيكون فيده تة ديم للتمدى ا

اندواع

ومىاتب.
وتعتي اآلي تذرريا بوضله تعا

ال ربدا

األمدوال وانده تعدا

ةدادر
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ال سلب الفعم ,وامنا تدوم بىمح ته واح انه تعا
يىودديهم وي ددكن لددواتهم ويطوددا قددوةهم ا

وااان الوةدىاء مبدا

الطيبددات ,اذ ان الىغب د

بتفاول وحيازة الطيبات موعودة افدد اإلن دان مطلةدا ,فمدن خصدائ
الفوس اإلن اني املي ا

ر ما او

ي وطيب وح ن باإلوداف ا

حب امللكي واإلةتفاء وم اواة اآلخىين.
ويف اآلي ومعف اإلغماض الوارد فيها ذرىت اةوال:
 -1ال تتصدةوا مبا ال تأخذونه من غىمائكم ,اال بامل احم وامل اال  ,ان
الياء بن ااز .
 -7ال تأخذوندده االان حتطددوا مددن الددثمن فيدده ,اددن ابددن ابددا

واحل ددن

وةتادة.

 ( -2ل دددتم بيخذيددده اال بد دورس( , )1فكيدددف تعطونددده يف الصددددة  ,ادددن
الزعاج)(.)7

وال تعارض بني اذ ،الوعو ،ورلها من مصاديق اآلي  ,اال انها اام
وتتضمن مواايم دةية يف حتلي الفوس اإلن اني وحتديد موازين الصدة
اليدد للخبيددث مفهددا مبددا ميفددع مددن اللددبس والتددداخ

والصددوات اإل

واإلقتبا ,،لذا تىى امل لمني ال خيتلوون يف اذ ،اآلي او يف تعيني الصدة
ا ملكىوا لىدائ عف ها مع تباين األزمف واألمكف واختال

العى  ,ألن

املدار عع ال اإلغماض يف اخلبيث ,وادم اإلغمداض يف غدري ،افدد
اكس األمى ويكون املعطي او اآلخذ ,مبعفد البدد مدن فىودي وتةدديى
فعلي مواد ،ان
واحلب و

ايها املتصدق لو رف ت تأخذ اذا الفوع واجلفس من الثمى

واللبا

وغري ،فه تةبله او تغمض فيه وتأخذ ،ال مضض,

واذا الوىض ال احتماالت:
األول :ان الغ
( )1الورس :الفة

 ,أي ال يةب أحدرم قىاء ،اال بفةصان سعى ،والثمن املعىوض

به لىداءته.
( )1ل ان العى

يغمض فيه مبا او غ .

.111/2
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الثاني :انه يغمض فيه تةديى انه اصبح فةريا.
الثالث :بتةديى انه فةدري يف األصد  ,اوال اةد انده يف حدال رحدال
الوةري واحملتاج الذي يأخذ الصدة ألن الغد

الدذي يتصورنو ده

فةددريا ميتدداز درعدددد اددن الوةدددد ري مددن األصدد يف الف ددى لألمددور
واألقياء.
وال تص الفوب ا

اإلحتمال الثاني والثالث لةاادة نوي احلدىج يف

الدين ,وألن اهلل از وع اذا انعم ال العبد بفعم الغف والةدرة ال
التصدق واإلنواق يف سبيله ,فال يطالبه بتصور حال الوةى وايشه الكوا
ونوال اآلخىين ألنه سبحانه يعطي باألوف وجيع الغ

يشعى ويتصى

ويوكى مبا انه غ .
فاحنصى األمى باإلحتمال األول واو األغمداض يف مدال الصددة يف
حال الغف واو األص مبعف لو قك كفا بني ارادة حاله يف الغف او انه
يغمض فيده بتةدديى انده فةدري ,فاألصد ادو ارادة حالده يف الغفد  ,وبدذا
يتًل ارىام الةىنن للوةري وامل اواة بني املعطي واآلخذ يف تعيني عفس
ومااي الصدة  ,وقىد تضمفها اإلرىام للوةري وااانته من دون التوىيط
مبفزلتدده ومةامدده اإلعتمددااي خصوصددا واندده مددن الددذين يتغش داام العددز

ة
ِااز
لع
امل رتقددح اددن ازتدده تعددا ملددا ورد يف التفزيدد ِ[هِ
َ
هُ
َّلِل اْ
َِ
ََُوِ
َ](.)1
ِين
ِن
ْم
مؤ
لو
ِ َ
له
ِر
َل
َ
ُْ
ومن العددزة اعتفا

الذل واملهان يف اخذ اخلبيث مدن املدال والثمدى

بعد تلةي الصدةات اليت تكون من طى

املعطدي ةىبد ا

اهلل ,ولديس

اذالال للوةري ,فاإلغماض او ةبول الشيء ال اسدتحياء وم داال مدع
ادراك ما فيه من الغضاو  ,رما انه يدل الد اددم دخدول ال دىور يف
الةلب.
لةد أراد اهلل از وع يف االنواق ادخال ال ىور ال ةلدب الوةدري
( )1سورة املفافةون .8
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وبعث األم يف نو ه وزرع املودة لآلخىين ,يتصدق اليه قخ

فيحبه

وحيب غري ،ألن الصدة سوري األخوة االن داني  ,وانوداق اخلبيدث حيدول
دون اذ ،املواايم االخالةي للصدةات.
لةددد ارادت اآليدد امل دداواة بددني الغدد

والوةددري يف املأردد وامللددبس

وععلدد ت حدددددا أ دندد ملاايدد الصدددة مفعدد ت مددن جتدداوز ،ا

الددىد

واخل دديس لتحددول دون تددىدي احلالدد الفو ددي لددبعض افددىاد اجملتمددع
اإلسالمي وادم الوةدىاء ,ووفدق ةااددة الةدىنن يو دى بعضده بعضدا فدان
الصدددد دة األمثد يف املةددام ادد ي الدديت تكددون مب ددتوى متوسددط مددا تأرد

ِين
مسَدك
َة
َشَر
ُ ع
َدم
ُ ِطْع
ته
هدر
َكَف
األسىة ةال تعا [ ي
َُ
َ
ِ َ
هم
ِسْو
ْ ك
ََ
ْ أ
هوِيكُم
َ أ
ِمُ ون
تطْع
ََْط
ََ
ْ أ
مِن
َُ
ِ مَ د ُ
ْ
َْ
تُ
ٍ]( )1مع اإلةددىار بوعدود بىزخ بني ادند مدا
ََقبَة
ُ ر
ِير
تحْر
ََ
أ
ْ َ
يطعددم األاد وبني اخلبيث ,مبعف انه لو تصدق امل لم مبا او أدند مدا
يطعددم االه وليس اوسدد طه فال يعتي من اخلبيث الذي يغمض فيه.
وتعددداآل اآليد د م ددددد أل اعتماايددد واخالةيد د ومتفدددع مدددن اجلىميددد
واإلحنىا  ,مبا تتضمفه من التةدار

بدني الوئدات اإلعتماايد يف املأرد

واملشى  ,واخلبيث الذي يغمض فيه ال مىاتب متواوت حب دب حدال
الغفد  ,فمددا يغمددض فيده بعضدددد هم ال يغمددض فيده اآلخددى حب ددب العددادة
والثىاء مما جيعدد الوةري يتلةدد ااانات متواوت يف الكيف والكم ولكفها
ال تص ا

اخلبيث ,فىمبا يطعدد م غد

ف يحص التةار

الوةدىاء مدا ال يأرلده غد

نخدى,

والتداخ ال ااىي الدذي خيودف مدن حددة الودوارق

واوىاراا العام .
واائدي الضمري يف تغضموا ال وعو:،
 -1األغفياء والةادرون ال اإلنواق.
 -7الوةىاء واحملتاعون.

هاااد
يدأ
 -2امدددوم امل دددلمني ألن اآليد د افتتحددد ت بلودددظ [ َ
َُّ
يَ
( )1سورة املائدة .81
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ُوا].
ِق
َنف
ُوا أ
آمن
لِين
اه
َ َ
واألصح او الوعه الثالث مع ةيد واي ةدرتهم ال اإلنواق حبيث
يكون األغماض حال الةدرة والتمكن مدن اإلنوداق ,ألن ال دع واملدال
جيع اإلن ان يف قأن خيتلف اما يف حال الوةى وامل كف  ,وفيه استعارة
تصىحيي للتشبيه باغماض العني رفاي ان ادم الىوا افد الةبول واخذ
الشيء ان مضض ,ورأن ا إلن ان يتًفب رؤي ما اخذ مدع ان األصد
الوىح واإلستبشار به ألنه اطي ومتلي .

ةوله تعا

ِ ]
َن
ههَّللا غ
ََ
ن
موا أ
ْو
َاع
[َ
َُ

بيان لعز املؤمفني الذين اصدبحوا يف حاعد ا
باإلخددددبار اددددن غفددددا ،تعددا

الصددةات واإلااند

واهلل ادددد ز وعدد غددري حمتدداج ألحددد ألن

اإلحتيدداج مددن ا المددات اإلمكددان واددو سددبحانه واعددب الوعددود ,فهددو
سددبحانه غ د

اددن الصدددةات وةددادر ان يددىزق الوةددىاء مددن ابدداد ،مددن

خزائفه ,ورفدوز ال دماوات واألرض الديت ال تفودذ ولكفده سدبحانه اراد
ألصحا

األموال األعى والثدوا

باةددامهم الد اإلنوداق والصددة ,

مبعف انها هلم ولفوعهم يف الفشأتني.
ورما حتم اآلي معف التفبيه والتحذيى فانها حتم مضدامني الوادد
الكددىيم وان اهلل اددز وعدددد خيددددلف املفودددد ق خددريا فددال يددرتدد يف ااطدداء
الطيب واحل ن واعتفا

التصدق باخلبيدث والدىد  ,ورد مدن يددرك

وعود العد وض والبدل فانده حي دن العطيد ويدولي ندوع مدا يعطيده افايد
خاص د  ,فاآليدددد جتعدددد الددفوس متيدد ا

ااطدددد اء اجليددد وامل ددارا يف

اخلريات وتفةديح الصددددةات واردددىام الوةدد ىاء ألن اإلن دان يشدعى بانده
يعطددي لفو دده وحيددىص ال د اعتفددا

وددياع االع دى ونةصددان الثددوا

باإلاطاء من اخلبيث.
وال تعارض بني مضامني التحذيى ,والواد الكىيم يف اآلي ب انهما
ي ريان بعىض واحد ور مفهما من مصاديق اآلي .

معامل اإلميان/ج 45ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 22
واذا من ااًاز الةىنن ان تأتي ذات اآلي لتحذر من قيء وتىغب
يف ود ،واألح دن مفده يف ذات الكلمد الديت تفحد ا
تددؤدي متمع د ومتوىة د ا

معداني متعدددة

تهددذيب األفعددال وتىسدديس مودداايم اهلداي د

والىقاد.
واآلي وان عاءت بصيغ اخلد ي اال انهدا خطدا
خطددا

للوةدىاء مثلمدا ادي

وتوعدددديه وتدددد أديب لألغفيدداء ,انهددا دا دد وة للوةددىاء للتوعدده ا

الباري از وعد وسدؤاله الغفد والعطداء فهدو سدبحانه يعطدي بداألوف
واألمت واألح ن وال يفحصدى اطداؤ ،باملدال بد يشدم الصدح والعمدى
املديد واألبفاء والذري الصدداحل واسدبا
فةري توعه ا

اهلدايد والىقداد ,وردم مدن

اهلل از وع واعتهد بالددااء فااطدا ،اهلل ادز وعد مدا

اغفا ،ان سؤال اآلخىين ,مع اخىاج احلةوق الشىاي والتصددق الد
الوةىاء وامل ارني.
واو الغ

الذي خيلف الصدة باوعافها واذا اجلزاء حث لألغفياء

ال التصدق باجليد واعتفا
واخلطا

ااطاء الىد .

يف اآلي (واالموا) موعده جلميدع امل دلمني وفيده مواسداة

للوةددىاء وسدد كيف هلم وتذرري باآلخىة واجلدزاء افدد ،تعدا

بدان خيلدف

الد د املفود دد ق خدددريا ويواسدددي الوةدددري الد د صدددي ،وتةيدددد ،بدددالوىائض
والعبادات.

ةوله تعا

ِيد ]
[ حَم

من امسائه احل ف سبحانه احلميد واو فعي مبعف حممود ,واحلمد
اام مدن الشدكى ألنده سدبحانه حيمدد الد صدواته الذاتيد والد انعامده
واح انه ,ويف احلديث" :احلمد رأ

الشكى".

واهلل از وع حيمد ال اح انه ورمحته ورأفته بالفا

واو الذي

يىزةهم ويفعم اليهم وجيعلهم ةادرين ال اإلنواق ,واو الشارى العليم
ال ذي يثيب احمل فني ال اح انهم وطااتهم وح ن امتثداهلم باإلنوداق
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من اجليد واحل ن ورىائم األموال.
يف اآليددد (واالمدوا) للم دلمني رافد فدان خامتد

ومع ان اخلطددا

اآلي ةاادة رلي واخبار ان غفا ،تعا
تعا

الد اهلدايد ا

ولزوم توعه الشدكى واحلمدد لده

انوداق الطيبدات لع ديم الفودع واألعدى والثدوا

املتص .
وا الفهي ان اإلنواق من اخلبيث مولوي وواعب ام انه ارقادي

ُاوا
ِق
تنف
تفزيهي ,األةوى او الثاني وسيأتي ةوله تعدا [َ
مد ُ
ََ
ْ] ( )1ليدبني ان مفافددد ع التةيدد بهدذا الفهدددي
ِكُم
ُس
َِِلَنف
ٍ ي
ْ َُيْر
ِن
م
تعود للمفوق نو ه ولألم واجلماا وامل فوق اليه ,وان اإلنواق من اجليد
واحل ن نعم وبا

لألعى والثوا

اوافي بامل لمني وبا

الع يم ,فالفهي ان اخلبيث رمحد

للخري والصالح واذا ران اهلل ةد نه ان انواق

اخلبيث وامى بانوداق احل دن واجليدد فالبدد انده يضدمن العدوض والبددل
واخللف العاع رما واد بالوفاء واألعى يف الفشأة اآلخىة.
***********

( )1سورة البةىة .727
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اإلعراب واللغة

(الشيطان يعدرم بالوةى) الشيطان :مبتدأ مى فدوع بالضدم  ,يعددرم:

يعد :فع مضارع ,الواا ومري م ترت يعود للشيطان ,والكا

يف حم

موعول به اول ,الوةى :موعول به تان مفصو .
(واهلل يعدرم) الواو :حدى

اطدف ,اسدم اجلاللد  :مبتددأ مىفدوع,

يعدرم :فع وفاا وموعول به.
(واهلل واسع اليم) الدواو :اسدتئفافي  ,اسدم اجلاللد  :مبتددأ ,واسدع
اليم :خيان مىفواان.
والوةى :احلاع ونة

املال وادم رواي مدا يف اليدد للمؤوند ونوةد

العيال ,واو ود الغف  ,ويةىأ بودتح الوداء او ودمها وسدكون الةدا ,
واالرعح بوتح الواء واليه رسم الةىنن.

يف سياق اآليات

بعددد االمدددد ى باالنودداق يف سددبيله تعددا

والفهددي والتحددذيى اددن املددن

واالذى والتحذيى من التصدق باخلبيث والىد

الد ااطداء الطيبدات,

عاءت اذ ،اآلي لتبني عانب الشى وال وء الذي حياول مزامحد البدذل
والعطدد اء واندفاع الفوس حنددو اخلد ريات وم اراتها يف املعىو
يف درو

وسدعيها

اخلري واالنواق ,ليعلم االن ان مدواطن نوعده ومفدازل ودىر,،

ومددن يةددددف ادددددواَ لدده وحيدددد اول تفيدده اددن رفع ددته يف الدددنيا ,وجناتدده يف
اآلخددىة ,ليكددون ية ددددا حدد ذرا مددن ريددد ومكددى الشدديطان ,وليةبد الد
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االنواق طاا هلل تعا .
ويف سياق اآليات واعتمااها ااًاز خاص ألن اذ ،اآلي ت ااد يف
ازال اسبا

الرتدد واالمتفاع ان االنوداق ,وتكدون عدزء مدن مةددمات

االنواق.

اعجاز اآلية

تطىد اآلي ان االن ان اهلم بىزق الغد وتددفع افده الدوام بدالوةى

واحلاعدد  ,واددذا الددوام مددانع اددن االنودداق وبددىزخ دون املبددادرة ا
خصوصدا املفدوبد وامل دتحب مفهدا ,وفيهدا فضدح ملدا يدأمى بده
ا
الصدةات
الشدددد يطان مددن االخددالق الذميم د وا رتكددا

الددذنو  ,ليدددرك االن ددان

وعدد ود مالزمد بدني اددو ،وبدني الوحشداء والشدح ,ومدن ااًداز اآليد
وعود البشارة ,والتصدي لكيد الشيطان مبا فتحه اهلل من ابوا

التوبد

واملغوىة.
وستبة اآلي امدرسد يف اادداد وتهيئد الفودو

للصداحلات وفيهدا

تبصىة وارقاد وتعليم.
ان ذرى الشيطان والتحذيى مفه يف نيات االنواق اذ ،تفبيه للم لمني
من املوانع ال لماني ووسوس الشيطان وتأتري الفوس الشهوي والغضبي
يف با

االنواق والصدةات.

ومن لطوه تعا

ان يهيء اسبا

االنواق ويدفع ما يكون مانعا مفها,

وعدداء التخويددف مددن الشدديطان باالخبددار اددن واددد , ،مددع توريددد زي دف
وبطالن ما يعد به سواء بالذات او بدذرى وادد ،تعدا

الفاسدس واملداحي

لواد الشيطان من األذاان واامل األفعال.
وميكن ان ت م اذ ،نيد (الوعد َضدِ) بااتبدار ان وادد
الشيطان يف حةيةته ال واد.
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اآلية سالح

تعتددي اآليدد حددىزا وواةيدد تعطددي ةددوة يف مواعهدد اسددبا

والضالل  ,واذ ،الةوة مىرب مدن احلدذر مدن وسداو
االم وا يم الىعاء بوضله تعا
ا

الغددي

الشديطان ,ومدن

ليكونا مةدم رىمي لالنواق واملبادرة

ااان الوةىاء واحملتاعني واخدىاج الزرداة املوىوود واداء الودىائض

املالي ومفها احلج الذي او فىيض مالي بدني .

مفهوم اآلية

متفددع اآلي د االن دددد ياق وراء الشدديطان والتمددادي يف الغف د واختيددار

البخ والتم
اآلي ا

بالزائد من املال خبالا وقحاا من الوةى والواة  ,وتدداو

ادم الشدد عور باخلو

من الوةى واخلشدي مدن امل دتةب امل لدم

الن اهلل ازوعدددد اددو الواسددددع الكددىيم وة دد د واددد سددبحانه بددالعوض
والبدل واالعى.
ومن مواايم اآلي انها مدخ

لالستةام والصالح واعتفا

ال وء,

وتبني اآلي ان الشيطان ليس له تأتري ال االن ان سواء باحنصدار تدأتري،
بالواددد ورذبدده والن اهلل ازوعدد ميفددع مددن وعددود سددلطان لدده الدد
امل لمني ,ومن املفع مددا اذ ،اآليد بالتحذيى من ريد الشيطان وأتبااده
يف اغوائه وحماوالته ت

االن دد ان ادن االنوداق يف سدبيله تعدا  ,وتزيد

اآلي احلواعز اليت حتدول دون قديوع االنوداق يف سدبيله تعدا  ,ليصدبح
اادة م تدمي افد امل لمني مع تعاةدب طبةداتهم واعيداهلم وادو دادوة
للثة بىمحته.
ومتفع اآلي من الةفود او اليأ

من فضله تعا

ملا تتضمفه من الواد

الكىيم باملغوىة والوض االهلي ,و من مواايمها انها ت هى بشاا ولدؤم
الشددديطان ب ددددوء مدا يعدددد د بده مددن الوةددى ومدا يدادد و اليده مددن الوحشدداء
وحماربته للًود والكىم واما خصدلتان حممودتدان ,وسدعيه للصدد ادن
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سبيله تعا .
واآلي داوة للتعدوذ بداهلل مدن الشديطان الىعيددد م وا داذ االسدتعاذة
سالحاَََ وحدد ىزا وادم الغول افهدا حتد افدد الةيدام باالنوداق واخدىاج
احلدق الشدىاي ,الن وادددد الشديطان بالوةدددد ى عداء مطلةداا بلحداظ افددىاد
الزمددان الطوليد  ,فت ددتمى وسوسددته وتصددويى ،للوةددى والواةد حتد بعددد
االنودداق ,وحيدداول نةد االن ددد ان ا

حدال الفددم لتت دى

احل دىة ا

نو دده وليكددون مةدمد لغشدداوة ظلمانيد ت هددى افددد ازمدده الد االنودداق
مدددددداَ ,وتكدددددىار االسددددتعاذة واللًددددوء اليهددا بددددا

للتخددددل

مددن

قىور.،

افاضات اآلية

اآلي دلي وحىز من الشيطان ,وقااد متًدد يوضح ادو االن ان,

وخيي ،به ال حنو التعيني ,ويبني له مواويع العداوة  ,واالسلح الديت
يتخذاا  ,مدن دون ان تدرتك اةامد اليادان الد وادن العددو وودعف
أ سلحته واًز ،ان التدأتري ,فاآليد ومدا ب هدا مدن االخبدار ادن الشديطان
وح د ،لالن ان امنا او مفع مكت ب .
واآلي سياح يف اامل الىعاء ,اذ ان مغوىة الذنو

ال يةددر اليهدا

اال اهلل اددز وع د  ,فالددذنب مىرددب مددن تددىك االمتثددال وادددم اعتفددا
الفوااي ,واالتيان بالوع الةبيح ,فيأتي الواد باملغوىة ليكون أمال وميحو
اخلو

يف الفوس مدن الدذنب او خيودف مدن وطأتده ,ألن رعداء مغوىتده

تعا والتصديق بواد ،سبحانه يةهى الشيطان وواد ،وما أمى به وما ران
سببا حلدوته ,وتداو اآلي ا

اعتفا

االستماع للشيطان مدن األصد ,

وت تبةه يف التأتري ال ةلب االن ان.
والواد بوضله تعا
افد ،سبحانه.

مفاسب لتلةي االفاوات اليت تدأتي ابتدداءاََ مدن
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التفسري
ةوله تعا

َ]
ْر
َق
لف
ُم
ِدك
[ الشهيْطَدن
ْ اْ
يعُ
ُ َ

بدأت اآليدد بذرى الشدديطان زيدددادة يف التحدذيى مفددده والتفبيده الد
سوء فعله ووسوسته ولزوم اإللتوات ا

ما جيلبه اإلنةياد له من األوىار

والشدد ىور العام  ,فضىر اإلنةياد للشيطان مىرب وال وعو ،واي:
 -1اوىار ،بالشخ

نو ه وحىمانه من ا يم الثوا

باإلنواق.

 -7حلددوق احليددف بددا لوةىاء واحملتدداعني ب ددبب الشددح وام دداك اربددا
األموال خوفا من الوةى والواة .
 -2قدديوع األخدددالق الذميمد وتوشددد ي البخد يف اجملتمدع فداذا ام د
الغدد

ان اإلنودداق خشددي اإلمد الق ام د

مدن ادو مثلده او أدند

مفه.
 -4انتشار الىذيل وال ةم واألمىاض البدني والفو ي وظهور البغضاء
ال الل ان ويف األفعال.
و عاءت اآليد بصديغ اجلمدع (يعددرم) ممدا يددل الد ات داع دائدىة
وسوس الشيطان وت لطه يف الغوايد الد امدوم الفدا

اال مدن اصدم

وألن لغ التحذيى اام ومطلة ليتخذ اجلميع احليط من وسوسته وقى،
وجيتفبون البخ والشح والتةصري يف با

اإلنواق.

وتدل اآلي ال مووواي اإلنواق يف سبيله تعا
بتحدددي الشدديطان واملبددادرة ا

ولزوم ةيام األم

اإلنودداق خصوصددا وان ريددد ،وددعيف

والوادد يددأتي اددادة يف اخلددري ومددع ادذا فددان الشدديطان ال يعددد اال بالشددى
والواة  ,والشيطان حيم ال وعو:،

مااد الشهاايْطَدن
َز
َْ
 -1ابلدديس رمددا يف ةولدده تعددا [ ي
َه
ُ
هَ
لُ
ِ](.)1
ِيه
ند ي
ِمد ك
َُْر
َْ
هد ي
َن
ع
َدَ
مد مه
هَ
َْ
َجَُ
( )1سورة البةىة .22
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ِاان
َم
 -7اسددم عددفس واملددىاد مفدده امددوم الشددياطني ةددال تعددا [َ
ْ
هبِع
يت
ٍ َ
ِوْم
ِ ع
َيْر
ِغ
ُ يِِهَّللا ب
يجَدَِ
َن
النهدسِ م
ََ
ْ ُ
ُ
()1
ٍ] .
ِيد
مر
ُل
ك
ه شَيْطَدنٍ َ
وةد ورد لوظ (الشيطان) يف الةىنن مثان اشىة مىة.
 -2قياطني اجلفس واإلنس ,وان وسوس الشيطان تصددر الد ل دان
بعض الفا

من داخ األسىة او من خارعها  ,او يف ميادين العم

والتًارة ,فيةول ةائ  :ان انوة ت من طيب مالد

فاند

سدتحتاج

اليده ,ومددا بةددي يف يدددك ال يصددلح للبيدع ,نعددم ةددد تلًددأ اليدده لتأرلدده
مضددطىا ,ونو د

واسددىت

او

باإلنودداق واإلدخددار فمصددلحت

تةتضي اد م اإلنواق او اإلنواق مدن اخلبيدث ويصددق اليده م دم
اإلنودداق ,ورمبددا يددأتي مددن يةددول لدده ان انواة د
واح ن من انواق فالن الغ

مددن اخلبيددث افض د

من الطيب ,ألنه افد ،فض وزيادة يف

الطيبات وان ت ليس افدك زيادة وستحتاج للمال اذ اصبح ت فةريا
ورمبا ران االنواق سببا لوةىك ,وةد يأتي مث اذا الةول الد حندو
وسوس من الشديطان وحدديث الدفوس الشدهوي واألمدارة بال دوء,
واألةوى مفاسب الوعو ،الثالتد رلدها لصددق اسدم الشديطان اليهدا
وحلم اللوظ ال اإلطالق.
ومن مفافع اآلي انها جتع الفو و

تفودى مدن الشديطان ألنهدا ت هدى،

ال حةيةته وتبني حةارة فعله ووس وسته وريف انه ادو لإلن ان مطلةا

َ ِ
ِين](,)7
مب
ِنسَدنِ ع
لإل
ه الشهيْطَدن
ةال تعا [ ِن
َُ
دَ ُ
ي هى ان للشيطان وظائف متبايف مدع الفدا رد ح دب مفزلتده وحالده
فمددفهم مددن يددىغبهم يف اإلسددتمىار ال د املددهم رمددا يف أا د الضددالل

هم
ين
ْ ز
َِذ
والكوى ليمفعهم من اإلسدددتبصار ,ةدال تعدا [ َ
َ َ
َه
ْ
لُ
( )7سورة احلج .2
( )7سورة يوسف .5
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ْ ]( , )1اما بالف ب للم دلمني فانده حيداول
هم
َع
ُ أ
الشهيْطَدن
مدَ
َْ
لُ
ان يصدام ان ااماهلم يف الي والصالح وحيول دون رثىة اإلنواق وما
تؤدي اليه من تثبي ت داائم اإلسالم يف األرض.
ومن اإلاًاز ان يأتي لوظ الشيطان مبتددأ لإلندذار مفده وبيدان ةدبح
فعله ولتبدو حةيةته ب يط ال تعدو املوادة واألغواء وخمالو الواةع لع
بعض الفوو

ت تًيب وتفص ت له ,لذا حذر الةدىنن مفده ,وععد اهلل

از وع نوع تعادل بدني اخلدو

واألمد يف اجلملد  ,وتدأتي ادذ ،اآليد

لالاان والتخويف وااتبار واستحضار األم ألن وادد ،تعدا

بداملغوىة

والوض حق وصدق.
وجتع اآلي التوكري باحتمال الوةدى امدى مبغدوض للدفوس اإلن داني
خصوصا افد املؤمن ,وبذا ميتاز املؤمن ان غري ،بانه ال خيش طىو الوةى
اليه يف م تةب ايامه ألن اذ ،اآلي
من زيغ ووسوس الشيطان ,وال يع
"اصى

ما يف اجليب يأتي

ي ،ان مفشأ اذا اإلحتمدال وانده
اذا املي ا

مضمون املث الةائ

مدا يف الغيدب" فاملةدام خيتلدف ادن الصدى

واإلسىا  ,ب انه يتعلق باإلنواق طلبا ملىواته تعا

واو سدبي لفمداء

املال وزيادة الىزق ,واذا اختلف املوودوع اختلدف احلكدم ألن األخدري
تابع لألول أي للموووع.
الشيط ان يف واد ،وزيف اداائه وعهله

وت هى اآليات ال ابة رذ

ومحاة من يصدق به ,ألنه يعد مبا خيدالف الواةدع اذ ان اهلل ادز وعد
يىزق اباد ،ويوسع ال من يفوق يف سبيله تعا
عاءت بتعويض اإلنواق يف سبيله تعا
الشيطان وتبطد اتد ى ،افدد ةدار
اإلن ان حمتاعا لتلةي درو
( )1سورة األنوال .48

فاآليات ال ابة واليت

ومضااوته اوعافا رثرية توضدح

الةدىنن وااد اإلميدان مطلةدا ,وجتعد

اهلدى من الةىنن بتالوته من غري ان تص
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الفدددوب ا

مىاعددع رتدب التو دري ,فاآليد حصدان مدن الشديطان ومدن

ال ن بالوةى.
وموادة الشيطان بالوةى حيتم أمىين:
 -1الواد بالوةى افد اإلنواق يف سبي اهلل او العزم واهلم به.
 -7اإلطددالق يف الواددد بددالوةى ,واندده مددن خصددائ
وسوسته لب

الشدديطان وافددىاد

ندم والواد بالوةى.

األةوى او الثاني وانه يداو ا

وعف األم

األخالق الذميم وا

وي ع حملارب بدذل املدال يف اخلدريات ووعدو ،الدي والصدالح ,والتدفعم
بالطيبات اليت ت تلزم دفع العوض سواء يف املأر أواملشى
او امل كن ,رما انه يعد اإلن ان بالوةى حت من دون صى

او امللبس
او بذل مال

ليًع اإلن ان حيتوظ مباله ويهم بامل دتةب ليفشدغ ادن طااد اهلل وال
يلتو ت ا

واعباته العبادي .

ان وعود سلطان للشديطان الد اإلن دان جيعلده يةصدى يف واعباتده
املالي فيأتي موسم احلج وال يدؤدي الوىيضد مدع رونده م دتطيعا خشدي
اإلنواق وتىك ااماله التًاري وفوات بعض املصاحل ,والشعور باخلشي
من الوةى يدفعه ا

ايالء افاي فائة بالك ب والعم فال يؤدي الصالة

يف اول وةتها وي هو افها ألن الشيطان يشغله بهموم الغد وجيعله يوكدى
بكيوي التغلب ال الوةى احملتمد مدع انده لدو رعدع ا
ح ا

نو ده واداد ا

نوةات يومه وليلته وما رزةه اهلل ألدرك ان اخلشي من الوةى وام

ال اصدد لدده فضددال امددا يفت ددى ،مددن الددىزق الكددىيم ,ةددال تعددا [
ِكْر
ْ ذ
دهم
َْ
ُ ي
ْ الشهيْطَدن
ِم
َوَيْه
َ ع
َذ
َحْو
اَْت
َ
َنسَ ُ
ِهَّللا]( , )1فاذن الواد بالوة ى ال يفحصى مبووواه بد ادو مدادة لألقدغال
وحاعب ان اداء الوىائض وسبب للبخ والشح ,وحياول الشيطان ان
ميفدع العبددد مدن اخددىاج الزرداة والصدد دةات امل دتحب ليتمددادى يف الغددي
( )1سورة اجملادل .11
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ويبتعد ان مفازل اهلداي واإلميان.
ويددىد اقددكال ال د اطددالق املوادددة بددالوةى فيمددا خي د
والتبددذيى فا لشدديطان يىيددد لإلن ددان ان يكددون م ددىفا يصددى

اإلسددىا
اموالدده يف

الوًدددور ويةضدددي اوةدداتدده يف احلىام ,والواددد بالوةدددى جيعدددله مي د
ويتًفدب احلدىام ومدا فيده تضدييع األمدوال واجلدوا

ان اإلسىا

مدن

وعو:،
األول :ما ورد يف اذ ،اآلي  ,ون س وا د الشيطان بالوةى مبوادتده
تعا

باملغوىة والوض الع يم.

الثاني :ان اإلسىا

خيىج بالتخصي

من اإلطالق وانه عزء من

األمددى بالوحشدداء الددوارد يف اددذ ،اآلي د  ,فهددو يعددد بددالوةى ويددأمى
بالوحشاء ورأنه يصور الوحشاء ذات انواق الزم مةدم ال اخلشي
من الوةى.

الثالددددث :ذم الةددددىنن للتبددددذيى واإلسددددىا ةددددال تعددددا [ ِن
ه
ِينِ] (,)1
َ الشهيَدط
َان
نوا ُِْو
َ ك
ِين
مبَِّر
اْ
َدُ
لُ
وتبدو ن ىي الوسط األخالةي اإلسالمي فالخبد وال اسدىا

بد

رىم وانواق طاا هلل از وع ورعاء مثوبته.
واائدي الضمري يف (يعدرم) فيها وعو:،
 -1امل لمون الةادر مفهم ال اإلنواق وغري.،
 -7امل دددلمو ن الدددذين يفدددوون اإلنوددداق يف سدددبيله تعدددا

ويبدددادرون ا

اخلريات.
 -2الددذين حيبددون الةيددام باإلح ددان ا
امل لمني وغريام من املل األخىى.
 -4الفا

يعا.

( )1سورة االسىاء .72

اآلخددىين وااددانتهم باملددال مددن
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واألصح او الوعدد ه األخري إلصال اداوة الشيطان لدب

ندم اامد

ه الشهاايْطَدن
اال مددن اصددم اهلل اددز وعدد  ,ةددال تعددا [ ِن
َ
ِ
ِين ]( ,)1فهو يعد امل ددلمني مبا اددم من ب
مب
ِنسَدنِ ع
لإل
َُ
دَ ُ
ندم ,واو عزء من اإلبتالء يف احلياة الدنيا وللمبفد الذي نطددىحه واددو
واد ،بالوةددى ا

رحددمته تعا  ,فمددا من ان ددان اال وادو فةيددى وحمتاج

ُم
نات
هادسُ أ
هد الن
يدأ
َْ
لىمحته سددبحانه ةدددال تعدا [ َ
َُّ
ْ
يَ
ِيد ](.)7
َن
لغ
هو
ىهَّللاُه
َ
لِ
َر
ُق
لف
ِ ُّ اْ
َ اْ
اء َِ
اْ
لحَم ُ
ََّللا ُ
َ ُ
ُم
ِدك
يعُ
واذا العموم ال ميفع من ارادة امل لمني يف ةوله تعا [ َ
ْ
] حتذيىا وتفبيها هلم ألن الف ب بني الفا وامل لمني اموم وخصوص
مطلةددا ,فكد م ددلم اددو ان ددان ولدديس العكددس ,مبعف د ان اآليد تةددول
للم لمني ان الشيطان يعدرم ويعد غريرم بالوةى فاحذرو ,،ليكون من
ةوااد اإلسالم اإلحرتاز من الشيطان ومما خيو
اآلي بلغ

مفه وعداء اخلطدا

يف

ع املذرى ال امل واملىاد اموم امل لمني من الذرور واالناث

والتذرري للغالب.
ان الواد بالوةى واخلشي مفه جيع اإلن ان مرتددا يف حياته ,وعيوا
يف مواعه الباط  ,خيش الوةى واحتمال اوطىار ،لإلستعان باآلخىين
من اربا

املال واجلا ,،و يلهث وراء املال جلمعده وحيازتده حتد يكدون

الشح افد ،سًي تابت .
وةد عدداء الواددد بالوةددى مطددلةا من عددهد مدىاتب الغددف وال دع
او الوةدى ,فالشدديطان خيو

األغفياء بالوةى ور اد التًدارات وتعدىض

الثددددىوة للتلددددف ,وخيددددو

امله ددن بتعطي د مهفهددددم واص ددابتهم

اربددا

بددالعًز اددن مواصدددد ل العمد  ,ويوسددو
( )1سورة يوسف .5
( )7سورة فاطى .15

للددذي يىيددد اإلنودداق وااان د
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الوةىاء ويومدد ا لده باحلاعد ا

مدا خيددد ىج مدن يدد ،وان الدذي يفوةده ال

يىعع اليه وال ميكن تعويضدد ه ألن الديفار اجلديد الذي يأتي ليس اووا
او بديددال للددذي فةددد ,،ومن يفوددق يةدول لده لدو لدددم تفودددق ألصدبح ت
افدك امددوال رثددرية تكددون اونا ل

ولعيال

ال الوةى الذي يفت ىك

يف الغد.
وروي ان ابد اهلل بن م عود" :ان للشيطان مل واي االيعاد بالشى,
وللمل

مل واي الواد باخلري ,فمن وعد ذل

فليعلم انه من اهلل ,ومن

وعد األول فليتعوذ باهلل من الشيطان الىعيم"(.)1

ويف اخلي ان اارون بدن خارعد سدأل اإلمدام صدادق ةدال" :إندي

أفىح من غري فىح أرا ،يف نو ي ,وال يف مالي وال يف صدديةي ,وأحدزن
من غري حزن أرا ،يف نو ي وال يف مدالي وال يف صدديةيا ةدال :نعدم إن
الشيطان يلم بالةلب فيةول :لو ردان لد
ادوك ,وال عع ب

افدد اهلل خدري مدا أدال اليد

إليه حاع  ,ا تفت ى إال مث الذي انت ى الدذين

من ةبل ا فه ةالوا قيئا  ,فذاك الذي حيزن من غري حزن ,وأما الوىح
فان املل

يلم بالةلب فيةول :إن ران اهلل أدال الي

ادوك ,وعع ب

إليه حاع  ,فامنا اي أيام ةالئ أبشى مبغودىة مدن اهلل وفضد وادو ةدول

ُم
ُك
مر
َ َ
ار
ْا
َق
لف
ُم
ادك
يع
ايْطَدن
اهلل [ :الشها
ْ اْ
ِاُ
ََ
ُ َ
ْ
ي ا ُْ
َحْشَدِ
ْاالً ]"
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ُ َ
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ُم
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ء ُه
َ
لف
ب
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ََّللا َ
ْ َ
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( )1مواتيح الغيب .64/2
( )7الياان .755/1
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والواد التعهد باجناز قيء او اجياد ,،وله معان تالث:
األول :ارادة اخلري واملعىو

بالواد.

الثاني :التوصي  ,في تعم الواد يف اخلري والبشارة ,والوايدد يف
الشى واإلنذار ,ةال ابن سيد : ،يف اخلري الواد والعددة ,ويف الشدى
اإليعاد والوايد.
الثالث :اإلطالق وارادة اخلدري والشدى بالوادد ,امندا يعدى

املدىاد

وا او خري أم قى بالةىائن واملوووع.
واالصددطالح الد املعفد الثدداني حتد صددار اخلددري اددو املتبددادر مددن
اطالق لوظ الواد ,واملعف اللغوي ال الثالث.
(ةال األزاىي :رالم العى

وادت الىع خريا ووادته قىا)(.)1

والشيطان ال يعد اال بالشدد ى ولكن ليس له ةدرة ال اجناز وامضداء
ما يعدد به ال ال سدبي الةضيددد الشخصيددد وال الفوايددد  ,وةدددد ورد
واد الشدد يطان لإلن دان ببضدع نيدات تددل الد رذبده واًدز ،وودعوه
واي:

َهَّللا
ُ ِن
مار
مد ُقض
ََقدَ الشهيْطَدن
َ [ -1
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ه
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ْ
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( )1ل ان العى

.464/2

( )7سورة ابىاايم .77
( )2سورة الف اء .171
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ًا ](.)1
َُر
ُر
غ
وتدل اذ ،اآلي متمع ال اإلاًاز الةىنني وادم وعود تفداةض
او تباين يف موووااته وةوااد ،واحكامه م ع التباين يف مواوع اآليات
األربع ومفها اآلي حم البحث ,فالشيطان ال يعد اال بالغىور وال يةددر
ال اإليواء بواد ,،وال يعد اال بالباط .

وادد مددن تعددارض بددني اآليدد حمدد البحددث وةولدده تعددا [ِن
ه
َدن]( ,)7اجلدوا  :لديس
ْط
ْ َُو
ِم
َيْه
َو
لكَ ع
ِبَدِ
ع
ليْسَ َ
ِي َ
مدن تعدارض بي فهمدا ألن الوادد ال يعد
والتوعيه ا

ال دلطان والةددرة الد األمددى

الوع  ,ب ان احدااددما تو ددى األخددىى ,فشددهادة اآليد

بانتواء سلطان الشيطان ال العددباد يبني ماايدد الواد وانه رال ىا

او

الوادددد م والزيددف الددذي ال مووددوع لدده ,رمددا اندده سددبحانه يعددد بددالغف
والعوض العا ع واآلع ال اإلنواق.

ويف احلديث" :اذا املةتم تاعىوا اهلل بالصدة "( ,)2وواد ،سدبحانه

حق وحتم ,ويالحظ يف اآلي ان الشيطان مل يأمى بالبخ وادم التصدق
لعًز ،وادم االيته لألمى يف اذا البا

ولكن اغواء ،يفحصدى باملواددة

اليت يدرك ر ان ان انها راذب ال موووع هلا.

ةوله تعا

َحْشَدِ
ء ]
لف
ْ ب
ُم
ُك
مر
[ َ
ِدْ
ََ
ي ُْ

انذار وحتذيى من ريد ومكى الشيطان وبيان ملا يأمى بده عداء مبفاسدب
احلث اإلهلي ال اإلنواق يف سبيله تعا .
واتباع اإلاطاء باملن واألذى ا او:
 -1من الواد بالوةى.
( )1سورة األسىاء .64
( )7سورة األسىاء .65
( )2الوسائ .751/6
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 -7من األمى بالوحشاء.
 -2مفهما معاا ال حنو اإلعتماع والتعدد.
 -4لدديس مفهمددا بشدددديء ,وان الشدديطان ال يدأمددد ى بدداملن واألذى افددد
الصدة .
اجلوا  :انه من األمى بالوحشاء بالةول ألن البخ من مصداديةها,
ووسوس الشيطان واخلشي مدن الوةدى وطدىو ،الد اإلن دان يرتعد يف
اخلددارج بدداملن واألذى ,رمددا يددوبس ال ددائ وحياسددبه الد ادددم توعهدده
للعم وا لك ب واو يعلم بفدرة فىص العم .
والواحش هلا معان اديدة متةارب اامها:
 -1الةبيح مدن الةدول والوعد  ,واخلصدال املذمومد  ,ويةدال الوحشداء,
واجلمع الوواحش ,ورع فاحش :ذو فحش ,ويف احلديث" :ان اهلل
يبغض الواحش املتوحش"
 -7الواحش الذنب واملعصي .
 -2الزنا ( ةال ابن األتري ورثري ا ما تىد الواحش مبعف الزنا وي م الزنا
فاحش ) ( , )1وةال الكعيب :ر فحشاء يف الةىنن فاملىاد بده الزندا اال
اذا املووع.
 -4الوحشدداء اددو البخدد ةددال ابددن مف ددور (والعددى
فاحشا)( .)7وةال طىف :

ت ددمي البخيدد

ارى املددددوت يعتددددام الكددددىام ويصددددطوي
اةيلدددددددددددددددددد د مددددددددددددددددددددال الودددددددددددددددددددداحش املتشدددددددددددددددددددددد
أي انه قديد البخ  ,وةال ابن بىى :الواحش ال يء اخللق املتشدد
البخي .
( )1ل ان العى

.275/6

( )7ل ان العى

.276/6
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واالمدى الدوارد يف اآليد أادم مدن الوعدو

او الفدد  ,رمدا ادو يف

مباحث الم االصول يف االوامى ,و ملا تب ت نةالَ واةال بعدم وعود تأتري
او سدددد لطان للشدديطان الدد االن ددددان ,ولكددن امدددى ،يكددون الدد حنددو
الوسوس والداوة الزائو الكاذب اليت تضمح مبًىد اختيار االن ان
االميان.
والواحش الواردة يف اآلي حتتم وعهني:
 -1البخ والشح اذ يأمى الشيطان بعددم املبدادرة ا

االنوداق يف سدبيله

تعا .
 -7ان الوحشاء اام ,وان أمى الشيطان بالبخد والشدح دل اليده ةولده
َ ].
ْر
َق
لف
ُم
دك
يع
تعا [ الشهيْطَدن
ْ اْ
ُِ
ُ َ
واذا املعف او االرعح واالصح ,ويدخ البخ فيه ,والشدح ادو

لخَيْار
َو
ً ع
ِحهة
َش
البخدد املةددىون باحلدىص ةدال تعدا [ أ
َى اْ
ِ
]( ,)1ومل يىد لوظ اقددد ح يف الةدىنن اال مدىتني ,ويف نيددد واحددة مدن
سورة االحزا

ذمدا للكودار ,ويددل ادذا الدذم يف موهومده الد اردىام

وتفزيه امل لمني.
وافاك قوااد ةىنني اديدة تبني سوء ما يعد به الشيطان سواء تل
اليت تىد خبصوص املتحد من الواحش او املتعدد بالم اجلفس او باجلمع

ماد
َاو
لف
ْر
تق
الوواحش ,ةال تعدا [ َ
باوا اْ
َالَ َ
َاحِ َ َ
َُ
َ ]( , )7وةدد يةدال انده مل يدىد امدى
بطَان
هد َ
ِن
َ م
هر
مد َ
ََ
َْ
ظََ
الشيطان بالوواحش بصيغ اجلمع يف الةىنن ,ب ورد امى ،بصيغ املوىد
واجلوا

ال وعهني:

 -1املىاد الم اجلفس.
( )1سورة االحزا

.11

( )7سورة األنعام .151
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 -7لبيان حةيةدد يف املعىف اإلهليدد واي ان الشدد يطان اة وااًدز مدن
ان يأمددى بعدد من الوواحش ,واذا الوعه ةد يدىد بعمومدات ةولده

َحْشَدِ
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مد الَ َ
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ُوُ
ىهَّللا َ
َُ
فاألةوى ان األمى بالوحشاء الوارد يف اآلي اام من البخ إلصدال
اإلطالق لو دار األمى بني اإلطالق والتةييدد ,وإلسدتثمار الةدىنن مل دأل
اإلنواق للتحذيى من الشيطان فةد يلتو ت اإلن ان ا

وسوس الشيطان يف

اإلنواق ويتًفب البخ والشح ولكفه يةع فىي

للشيطان يف عانب

با

نخددى خصوصددا وان الشدديطان ال يفو د

يضددمى العددداوة لإلن ددان ,ومددن

الوحشاء يف املةام:
 -1اإلنواق رياءا.
 -7اتباع اإلنواق باملن واألذى.
 -2ادم اإلنواق خشي اإلمالق.
 -4الةددددول والوعدددد الةبدديح بددددل اإلنودداق ,مبعدددد ف ان األمددىين معددا
جيتمعان خشدديدد الوةى لوسددوسدد الشيطان ,وفع الوحشدداء فبددل
ان يعطددي الوةددري وي ددددااد ،الد ةضدددد اء حاعتدده يفهددى ،ويشددتمه او
يوخبه.
 -5األمى بعدم التصدق ليس للخو
الشددهوي والغضددبي وادددم املي د ا

من الوةى وحد ،ب لغلبد الدفوس
حمب د ااان د اآلخددىين ,الن اهلل

ازوع اذا اراد بالعبد خرياَ ععله حيب م اادة الفدا

 ,وال دعي

يف حوائًهم ,وبذل املال وتي ري امورام ,والتخويف ادفهم رعداء
التخويف افه يف الفشأتني.
فالعبد ال حيتاج االنواق يف اآلخىة فح ب ب حيتاعه يف الدنيا لزيادة
( )1سورة البةىة .151
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رزةه والفماء يف م اله ودفع البالء افه .فباالنوداق يشدرتي سدالمته ودوام
تىا.،
وتبعث اآلي الفوىة من الشيطان يف الفوس االن اني وجتع االن دان
يبتعد ان مواطن اغواء الشيطان وما فيه روا ،وح د ,،ليبة يف حى
وحتد م تمى مع ةوى الغي والضالل  ,ويتضااف االعى والثوا

بةهدى

الفوس الشهوي واالاىاض ان وسوس الشيطان ,واذا االاىاض دلي
ال الثة بوضله واح انه تعا

والشوق للةائه.

واآليدد مدن العدالج الفو دي واصدالح الدذات االن داني لالنوداق يف
سددبيله تعددا

وفيهددا بيددان ر تأويددب الةددىنن للم ددلمني ومضددامني اللطددف

االهلي يف رفع احلواعز الفو ددي وصدد الشيطان ان التأتري ال امل دلم
يف انواةه ,والةداء اللدوم يف الةصدور الشخصدي الد الشديطان وارعداع
اسبا

البخ ا

مكى ،وريد ،ووسوسته ,ورما يف ار ندم وحواء من

الشًىة وريف ان الةىنن ووع اللوم الد إ بلديس النده وسدو

وزيدن

ند
ِمد ك
َُْر
َْ
هلما االر من الشًىة ةال تعا [ ي
َدَ
مد مه
هَ
َجَُ
دَ ](.)1
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ُكُم
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بع
ْن
َُقو
ِ َ
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ي
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َُ
اهبِطُوا َ
َد ْ
ومع ان موووع اآلي خاص واو االنواق طلبداَََ ملىوداته تعدا

فدان

التحددذيى مددن الشدديطان عدداء مطلة داَََ بوضددحه فيمددا يددأمى بدده مددن ال ددوء
والوحشاء ,واالنواق يف سبيله تعا

مةدم وسبب لالحرتاز من الشيطان

ِان
ًد م
تثْبِيت
ومكى , ،لذا ورد ةوله تعدا يف اآليد ال دابة [َ
ََ
ْ
ْ] مبعف د ان الشدديطان يف بيفوند ازل د  ,واالنودداق يطددارد،
ِم
ِاه
ُس
نف
أ
َْ
وخيتصه من التأتري ال االن ان يف ةوله وسلوره العام.
فوي اآلي اقارة واخبار ان قطى من مفافع االنواق العاعل ورونده
بىزخاَ دون اةرتان الوو احش ومانعاَ من سدلطان الشديطان الد املفودق,
( )1سورة البةىة .26
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فعفدما يةوم امل لم باالنوداق يف سدبيله تعدا
احلى

يددرك الشديطان انده خ دى

معه وليس معىر االنواق وحداا ,واصبح امل دلم متحصدفاَََ مدن
مددن

قددى ،ووسوسددته ,ورددأن اآليدد تةددول ان رفددتم تىيدددون الددتخل
الوواحش وما يأمى به الشيطان فعليكم باالنواق.
وفع الشيطان افا يتعلق بواد ،وامى ،ال وعو:،

 -1انه يعد بالوةد ى ويأمى بالوحشاء يف زمان واحد وموووع واحد رمدا
لو اخا

االن ان و االنواق وان ي بب له الوةدى وأمدى ،بدالةبح مدن

الةول والوع او استغالل ال ؤال واحتمال العطي الغىاض حمىم
رالزنا.
 -7يعد بالوةى افد اهلم باالنواق وطىو مووواه رما لو ح أوان دفع
الزراة من غري أمى بالوحشاء.
 -2يأمى بالوحشاء افد الشبهات ويف موارداا ,دون موارد االنواق اليت
ال يأمى بها ب يكتوي بالواد بالوةى.
واألصح او الوعه األول فانه يعدد بدالوةى ويدأمى بالوحشداء معدا يف
مواطن اإلنواق وغرياا ا ال ما ورد فيه دلي خداص او خدىج بدالف

او

تعذر اليه مزاول األمىين معا وحنو , ،والواد بالوةى من مةدمات األمى
بالوحشاء.
ومع الف ىي اجلديدة اليت نطىحها بةصد الشيطان الوةى ا
تعددا

رمحته

يف الفشددأتني ,ميكددن ان نضدديف اطىوح د ووعهددا نخددىا واددو :ان

الشيطان يعد الوةى افد اتبااه وطااته باتيان الوواحش ,فاإلةبدال الد
الوواحش يؤدي ا

الوةى وتضييع املال وخ ارة الدنيا واآلخىة ,مبعف

انه يعد من يتبعه الوةدى ,فهدو يدأمى بالوحشداء وارتكدا

املعاصدي ويعدد

اليها الوةى ومع اذا افاك من الفا

من ميت ثد ألغوائده ,امدا مدن يتبدع

احكددام الةددىنن ويفود ق يف سددبيله تعددا

فددان اهلل اددز وعد يعددد ،املغوددىة

والىووان والزيادة والفماء يف املال.
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وعاء الواددد بالوةددى مطلةا مدن عهددد األسدبا
الوةى ب بب اإلنواق والبدذل يف سدبيله تعدا

مبعفد انده مل يعدد

فةدط ,بد خيدو

ويىسددم لدده صددورة ةامت د موزا د امددا يفت ددى ،بالغددد يف حددى

اإلن دان
مفدده ال د

اإلن ان.

ةوله تعا

ُ]
ْه
ِن
ة م
ِر
ْف
مغ
ُم
ِدك
[ُه
َ
ًَ
يعُ
ََّللا َ
ْ َ

يتًل اإلاًاز افا بوعو:،
 -1بتعةب ما يأمى به اهلل از وع ما يأمى الشيطان.
 -7بالتباين والتفاةض يف موووع الواد ,فالشديطان يعدد بالبخد وادو
مبغوض اةال وقىاا واىفا فال احد حيب البخي وميي اليه.
 -2عاء فع الشيطان يف اآلي مىربا من الواد بالوةى واألمى بالوحشاء,
ويةابله الواد مفه تعا

باملغوىة والوض .

 -4واد الشيطان وام ورذ  ,وواد ،تعا
الكذ

حق وصدق ,فاحلق يطىد

ويزيح الباط .

 -5مل يرتك اهلل ازوع اإلن دان يف حدرية افدد مواعهد الشديطان ومل
جيعله يفوىد به وسوس ووادا باطال وداوة للبخ والةول والوع
الةبيح بد ععد افدد ،سدالح العةد  ,فاآليد بشدارة ولطدف ورأفد
واخبار ان اتصال افايته بعباد ,،فًع الشيطان يأمى ليدأتي نةدض
األمى متعةبا له ومالزما له ب ومتةددما اليده رمدا يف حدال بىزخيد
اإلنواق وحيلولته دون ارتكا

الوواحش ما ظهى مفها وما بطن ولو

ال حنو املوعب اجلزئي .
 -6الواد باملغوىة مفه تعا

مطلق ,مبعف انه مل يفحصى يف نةض وصد

مكى الشيطان وواد ،بالوةى وامى ،بالوحشاء ب ان واد ،تعا

دائم

لك م لم ارتكب ال يئات او مل يىتكبها ,استمع لوسوس ابليس
او مل ي تمع ,فواد ابل يس الكاذ

صار مفاسب لإلخبار ان ا يم

 54دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد معامل اإلميان /ج45
فضله تعا

ولبعث ال كيف يف الفوو

والوع

ومفعها من اخلو

من ابليس وعفود ،من اإلنس واجلن من غري غول  ,او ن يان ألمى،
وقأنه.
 -2ظااى الوةى الذي يعد به الشيطان يتعلق بالدنيا ,ويف حال اإلنواق مع
رذبه وافتضاح أمى ،بأدن التوات لضعف ريد ،وانتواء سلطانه وادم
وعود حةية ومصداق واةعي ملا يدايه ,اما املغوىة اليت يعد بها اهلل
تعا فهي يف الدنيا واآلخىة وتع

ح ن العاةب  ,ويتخل الشيطان

ان واد ،يوم الةيام  ,ويداي غري املوهوم دالل االلواظ واملتبادر من
الواد مفه ,ورمبا ةال انه ةصد فةى اآلخىة واحلاع ا

اإلنواق ألنه

غف يوم الةيام .
 -8مل خيي الشديطان ادن اإلنتوداع باملدال املبخدول بده ,بد وادد بدالوةى
واحلاع وحيدداول ددويف اإلن ان وجيعددد له خيشد مدن الغدد ,ومدا
يأتي مدعددده مدن احلاعددد ألنددده ال يدددعد اال مبددا ادددو ةبديح وحيددداول
تصويى األمددور بغشتاوة ظلماني ت ؤتى سلباا ال سلوك اإلن دان لدو
استمع له.
فًاءت اآلي الكىمي بالواد اإلهلي باملغوىة لدحض وابطال ما يبثه
الشيطان من اخلو
افد اإلن ان مفه تعا

الذي يكون مةدم للبخ والشح ,وليبةد اخلدو
ومن معصيته ليًتمع مع الىعاء واألمد  ,فيةهدى

اإلن ددان الشدديطا ن ويتوعدده صددو

اإلنودداق طلبددا ملغوىتدده تعددا

وتكوددري

الذنو .
وعدداء لوددظ (املغوىة) ال الد حندو التدفكري واإلطدالق ومدن غدري
تةيددديد بدددذنب خمصددددد وص ألنددده تعدددا

اذا وادددد وادددد بددداألوف واألمت

واألرم .
ان مدديء املغودددد ىة يف بددا
الذنو

اإلنودداق يدددل ال د مووددوايته يف حمددو

اذا عاء ب ةصد الةىب اليه تعا  ,واذ ،امل أل اىفاني فطىي اذ
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تطلب املغوددىة باخددىاج احلةددوق الشددىايدد  ,واااندد احملتاعني ملدا فيهدا
مددن اإلةددددىار بالعبوديدددد ويددوم احل دددد ا  ,والىأفد بالعبدداد فمددن يددىأ
ويعطددددد ف الدديهم ويبددذل مالدده إلاانتهددددم ويدخدددد البهًدددد يف

بالفدا

نووسهم ,فان اهلل از وعدد يثيددبه بادخال ال ددىور يف نو دده بان يعودو
افه ويغوى له.
لذا عاءت ن ب املغودىة لده تعدا

ُ] أي انهدا
ْاه
ِن
ة م
ِر
ْف
مغ
ًَ
[َ

لي  ت باستحةاق من العبد وال بطلبه اإلستغوار وصددق توبتده رمةدمد
واعبد للمغوددىة ,بد ان املغوددىة توضد مفدده تعددا

إلةدددام امل ددلم الد

اإلنودداق يف سددبيله ,لددذا تددىى املددفوةني يصددلح اللددهم احددواهلم يف التةيددد
بددالوىائض ومعدددد ىف طددىق اهلداي د والىق دداد  ,مددع التبدداين بددني مااي د
املعصي  ,واالنواق ,وألن االنواق مطلو

بذاته ,واملعصي تعدد وجتداوز

وخمالو لألوامددى اإلهلي  ,ولكددن اهلل ادز وعددد جيعد لالمتثدال مفدافع
ا يم ويأتي ال الذنو

فيمحدواا ,او يكون مةدم المتثال واستًاب

اخىى.
وبيفما يكون واد الشيطان رذبا وعزء مدن اداوتده لإلن دان وألنده
ليس افد ،ما يعطيه ويهبده وفاةدد الشديء ال يعطيده ,فدان املغودىة عداءت
وادا من افد اهلل والواد يكدون باإلح دان ابتدداء ,وعداء لودظ (مفده)
لتكون املغوىة ال اة ام مفها:
 -1ما تأتي ب بب اإلستغوار.
 -7اختيار التوب واإلناب .
 -2ابتداء مفه تعا .
 -4ال ثوا

ال األفعال العبادي راإلنواق يف سبيله تعا  ,واآلي بشارة

املغوىة وادم احنصاراا باألسبا

الذاتي وافعال العبدد واملةددمات

الالزم ب اي واد ردى يم ومفحد وابد يتوضد بهدا سدبحانه الد
اباد ،ابتداء مفه ,لذا عاء الواددد بها باآليدد الكىمي لتتًل سفن من
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املعىف اإلهلي وريف ان ريدد الشديطان الد اإلن دان ال ااتبدار وال
موووع هلا.
 -5ميء املغوىة بالتفكري واالطالق يدل ال احتمال مشوهلا ألسبا
املن واألذى املتعةب لإلنواق ,فيمكن التوكي

بني اإلنواق وبني املن

واألذى وتدارك األخري باإلستغوار واإلناب  ,وارواء الوةري احملتاج
الذي وةع اليه األذى ,واهلل واسع رىيم.

ْالً ]
َض
َي
[ َ

ةوله تعا

الوض او الزيادة واملىاد بها الزيادة يف االح ان والعطاء والفماء يف
املال ,وعاءت الزيادة افا عزء من الواد الكىيم مبعف انها غري الثوا
واالستحةاق ومضاف اليه ,ليدرك االن ان ا يم اح انه سبحانه وانه مل
خيد بدني العبددد وبدني الشدديطان بد ان وادد الشدديطان يف احلةيةد سددبب
للهدايد واالميدان ,وادذا عدزء مدن فل دو االبدتالء يف الددنيا بدان تكدون
وسوس الشيطان اوناَ ال العبادة وسبباَََ للهداي ومةدم سلبي للمعىف
االهلي راملضاد الذي يىزق يف البددن لتفشديطه ودد ذات املدىض جلعلده
ممتفعا ان االصاب به.
فواد الشديطان يف االصد اختبد ار للعةد االن داني للف دى يف ماايد
احليدداة الدددنيا ردددار ابددتالء ,ودا دد وة للًددوء ا

واددد ،الكددىيم وطلددب

مىواته وادم اتباع االنواق باملن او االذى ,الن املالك او نيد الثدوا
واحىاز االعى واليتمان اال بدالتخل

مدن الدوام الدذي حيداول ابلديس

وعفددود ،بثدده يف نوددس االن ددان واملتمثد بالواددد بددالوةى والواةد  ,فتددأتي
البشارة من افد ،تعا بالوض واالح ان ليكون الىعاء واالم باجلزاء
مالزماا لالن ان.
ويف احلددديث( :ااددوذ بد
ف ىت الذنو

افدا بانهدا اليدأ

مددن الددذنو

الدديت تةطددع الىعدداء) ,وةددد

مدن روح اهلل ,والةفدود مدن رمحتده,
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والثة بغري ,،والتكذيب بواد ,،فالواد الكىيم بالوض يبعث يف الفوس
ال كيف ويزيداا امالَ ورعداءا ,ويدزيح احلدواعز الديت يضدعها الشديطان
والفوس الشهوي دون االنواق ,وةدد يوكدى االن دان بفو ده وحاعتده يف
امل تةب وخيش اجملهول ونوائب الدداى ,فتدأتي ادذ ،اآليد لتخدي ،ادن
أمور مفها:
االول :ان االنودداق يف سددبيله تعددا

اعددفيب اددن اددذا الددتوكري وان

البخ ال حيول دون الفوائب ,فةد يبتل االن ان مبا يووق مةدرته
وسعته وماله ويصا

باجلزع والعًز ويضطى ا

تعا  ,فًاءت اآلي لتخي ان فضله تعدا

اللًدوء ا

بصدى

اهلل

الدبالء الكدثري

بالصدة الةليل  ,خصوصاا وان املىض والضيق وتلف االموال ال
مييز بني قدخ

ونخدى ,ولديس مدن احدد افدد ،حصدانه مدن ادذ،

االبددتالءات وغرياددا ,ولكددن الوض د االهلددي وحددد ،اددو العصددم
وسبي الفًاة ,واالنواق والصدة با
الثاني :الداوة ا
ا
تعا

لصى

الكثري مفها.

االجتار مع اهلل ازوع ورعاء فضله والتطلدع

اح انه فال ي دتطيع رد م دلم ا النوداق والبدذل ولكدن فضدله
يتغشا ،ويشمله رعبد وم لم وفىد من امل لمني.

الثالددث :ان الوضد االهلددي عدداء بصدديغ التددفكري ,أي فض دالَ واي
فض  ,ال تدرك العةول سعته وا مته ورثىته وتواليه رما وريواَ,
واهلل بيد ،خزائن ال ماوات واالرض ,الديت ال تفودذ وال يت دى
الفة

هلا ,رما يدل التفكري الد تعددد مواوديع الوضد واددم

احنصاراا بالثوا

ب تشم حمو البالء ودفدع الوةدى ,فةدد يلتةدي

واددد الشدديطان مددع مددا رتددب اهلل ازوعدد لشددخ
واحلاع  ,فال يع

مددن الوةددى

اذا حصول الواد الشيطاني ,رما ان الوض

االهلي يأتي ليمحو ما رتب مدن الوةدى واحلاعد فيةهدى الشديطان,
ليكون الوض االهلي سبباَََ للفًاة مما رتب من البالء والوةى بالىزق
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من غري اح ت ا

وخالفاَََ لالسبا

املادي .

ومن عود ،ورىمه سبحانه ان عع الوض واالعى الدذي وادد بده
مطلةاَََ مما يع

انده سدبحانه ال يعدد بالةليد او الفداة

او اجلدزاء الدذي

يةاب ويعادل الوع من املةدار والكم ,ب يعدد بداالمت واألرمد الدذي
تعًز العةول ان تصور ،ومبا يفاسب مةام الىبوبي والىمح االهلي  ,لذا
عاء الوض بالتفكري.
ومن وعو ،الوض الىزق الكدىيم والةددرة الد االنوداق يف سدبيله
تعا  ,فةد يكون االن ان فةريا ولكفه يىعو ان يصبح غفياَ ري يفوق طلباا
ملىواته تعا

وجيع املال وسيل للتةى

والثىوة لي حةق بغيته ويكتفز الثوا

اليه سبحانه فريزةه اهلل الغفد

واالعى ,او ليبتليه فريى صدةه مدن

رذبه ,او يهتدي به غري.،
وةد يةوم امل لم باالنواق من ماله فريزةه اهلل بدالَ افه يف الدنيا غري
ما رتب له من الىزق واذا من وعو ،الوض االهلي ,مبعفد ان الدىزق
نواان ,رزق مكتو

للعبدد ,ورزق يأتيده فضدال مفده تعدا

وادو الدذي

عاءت اذ ،اآلي ال حنو الواد الكىيم بده ,وادذا الدىزق معلدق الد
الصدددة واالنودداق يف سددبيله تعددا

وال د الدددااء ,او يددأتي ابتددداء مفدده

سبحانه.
ومن فضله تعا

طدىد اهلدم واحلدزن الدذي حيداول الشديطان بثده يف

الفوس االن اني  ,ومفه ااانتها ال االرتةاء يف سدلم الكمداالت وععد
املال وسيل الصالح الدفوس واعتفدا

االنشدغال باللدهث حملاربد الوةدى

املواوم.
وتعتي احلياة الدنيا نعم مفده تعدا

ومزراد لآلخدىة ,فيدأتي الوادد

االهلي المتام ادذ ،الفعمد بالصدالح والعبدادة ,وملفدع اددو االن دان مدن
التأتري اليه ب لطان الكدورة واخلو
اخلو

مدن الوةدى ,وال تعد

نهائياَََ ا ن نوس االن ان ,فمن وعو ،اخلو

اآليد طدىد

ما او صحيح ,واو
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اخلدو
واخلو

مفدده تعددا  ,واخلددو

مدن اةددا

ال دديئات رمةدمد العتفابهددا,

من الوةى والواة يطىد بالصدة واالنواق يف سبيله تعدا  ,لدذا

عاء الواد بالوض االهلي لالخبار ان تعطي ح ابات املةدار والكدم
اجلزاء االهلي النه يووق احل ابات ولغد احصداء الدىبح وتعديني

يف با

ماد
َحْسَان
ْهَّللا أ
ُ
هم
ِيَجْاز
احلد االال له ,ةال تعدا [ ل
َِ
َ َ
يُ
ِ](.)1
ِه
ْو
َض
ْ ي
ِن
ْ م
هم
يز
ُوا َ
ِو
َم
ع
ِ َ
ََ
يدُ
وال يفحصى الوض االهلي باحليداة الددنيا بد يشدم ادامل اآلخدىة
حيث يكون االن ان ارثى حاعدد للمن االهلدي ويكدون يف فاةد حةيةد ,
ورأن الشيطان ي عد بالوةى يف اآلخىة وليس الوةى الفاتج من االنواق ,النه
يدرك ان االنواق ال ي بب فةىا ليذرى االن ان بان ال سبي ا

تداررده

االباالنواق ,ورمبا يكون اذا االمى من وعو ،نكوص الشيطان ,فهو خيي
اددن فةددى اآلخد ىة ولكفدده يددوام الد العبددد ليًعلدده يفصددى

ا

البخد

والشح.
ومل يىد لوظ(الوةى ) يف الةىنن اال يف اذ ،اآلي  ,مع ورود لوظ الوةري
فيه ةس مدىات ,وبصدديغ اجلمع (الوةىاء) سبع مىات ,واحنصار ميء
الوةى ال حنو الداوة الواميد الزائود مدن الشديطان يددل الد انتوائده
بالذات ,فصددو العد بودي ونوس الىوح يف االن ان يفويان افوان الوةى ان
االن ان ,وان االص ادم الوةى ,نعم يأتي الوةى واحلاع اىواا ويكون

من
متزلدزالَََ يىفعه الوضد االهلي وليس البخ والشح ,ةال تعا [ َ
ْ
ََ
ََّللا الغنِ
ُِه
َ
ْسِه
نف
ُ عَن
يبْخَل
ْ ي
يبْخَل
ْ َ
إه
َِ
نمَ د َ
َ
ْ َ ُّ
()7
اء ] .
َر
ُق
لف
ُم
نت
َأ
َ
ْ اْ
َْ
َ ُ
وا

عانب رون اآلي بشارة ورمح فانها تبعث افد امل دلم اهلمد

( )1سورة الفور .28
( )7سورة حممد .28
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واالم وجتعله يبادر ا
تعا

اخلريات ويتاعى بالصدة لإلنواق طلباا ملىواته

وني فضله.

ةوله تعا

ِيم ]
َو
ِع ع
َاَ
ََّللا َ
[ُه
َ

أي ان مغوىته ت ع الذنو

رافد  ,وسدلطانه

ورمحته تتغش الفا

ه شَ ٍ
مة
ء ر
ُل
َ ك
ْت
ِع
ََ
َد َ
بن
وسع ر قا ويف التفزي [ر
ً
َه
َحَْ
ْ
ْ ِ
دبوا](.)1
هِين
لو
ِر
ْف
َدغ
مد ي
ِو
َع
َ
َ َ
ت ُ
ًْ
وةد ورد اسدم (واسدع) امسدا هلل ازوعد يف الةدىنن مثدان مدىات,
نصوها يف سورة البةىة ,مما يدل ال تضدمفها ملوداايم االمد والىعداء,
وان نيات ها داوة ا

اهلل وحث ال الدااء والتطلع ا

اياديه الكىميد

ورزةه الواسع.
ان الوض رله بيددد ،تعا

يهب ابتددداء ويىزق ما يزيددد ال املؤون

ْ ِن
وجيعدددد االنودداق مدددخالَ للددىزق الكددىيم ,ةددال تعددا [ ُقاال
ه
َاَِع
ََّللا َ
دءُه
َ
ِ مَ ن
ِ يه
ْت
يؤ
ِيَد
َ ب
َضْل
لف
اْ
ْ َ
ِهَّللا ُ
يشَ ُ
ِيم ]( ,)7ومن دالالت اددذا االسددم انه اقارة ا بطددالن موادددة
َو
ع
اهلل ازوع د رعدداء

إبلدديس بالودةددددى والواةدددد وداددددوة ا

التوعدددد ه ا

الوض  ,ومن وعو ،التوعه اليه تعا

االنواق يف سددبيله وااان الوةدىاء

واحملتاعد ني رعاء مغوىته واوو.،
وخامت اآل ي بشارة تبعث يف الفوس االم والىعاء بالغف والثىوة,
واي توريد لواد ،تعا

واخبار ان اخال

الفوة وتعويض الصددة ,

وفيها تكذيب ملا يزامه الشيطان وما حياول بثه من احلزن وتعكري صدوو
االخوة االمياني  ,وحماول نشى مواايم البخ والشح.
ان اهلل تعددا

حيددول دون اسددبا

( )1سورة غافى .2
( )7سورة نل امىان .22

الغواي د ويهيددا سددب ومةدددمات
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العبادات ومفها التوض باالخبار ان صواته احل ف وا يم ةدرته وسع
خزائفه ,ليتيه طال

املعىف يف ساح الةد

وتي ز ال ال لوك العام

معامل ال خاوة والكىم واملودة.
واو سبحانه العامل مبا ظهى وما بطن من االمور ,والذي يعلم خوايا
الددفوس االن دداني وسددب اصددالحها ,وريوي د ااان د امل ددلمني ال د اداء
الواعبات واالةبال ال الصاحلات ,وبلحا ظ سياق اآلي فانه تعا
وام ادااء الشيطان ,وطىق مفعه من اغواء بد

يعلم

ندم وسدلطانه الديهم,

او سبحانه يعلم ان واد الشيطان بالوةى لن يضى يف دوام اخىاج الزراة
ودفددع امل ددلم ني هلددا ,وتلةددي الوةددىاء لالاانددات وةيددام احمل ددفني بالبددذل
واالنواق يف سبيله تعا .
فمددن مةومددات دوام رلم د التوحيددد االنودداق يف سددبيله تعددا

ببفدداء

امل اعد ,وااان ااد التةدوى ,ونشدى الكتدب واملطبوادات االسدالمي ,
واةام الشعائى ,وتوحيد الصوو  ,واصدالح ذات الدبني ,ودرأ الود ,
والدفاع ان الثغ ور ,مما يةتضي تهيئ الفوو
الشيطان وةهى ،وازاح اسبا
ومن المه تعا

للبدذل والعطداء ,وحماربد

البخ والشح.

انده ععد تدأتري الشديطان الد الفدا

حيددول دون توشددي معدداني االح ددان واحددىاز الثددوا

حمددود َا وال

وني د الدددرعات

باالنواق يف سبيله تعا  ,ولو ران ت لواد الشيطان مووواي واتى سليب
يف با

االنواق واالح دان ملفعده اهلل ادن ادذا الوادد وحدال بيفده وبدني

الفا

بالوةى واو سبحانه يف س اذا الواد وي هى رذبه وزيف اداائده

وحماول ايهامه خبصوص نتائج االنوداق ,ومدن فضدحه انده يةصدد الوةدى
اآلخىة ,ب الوةى مطلةاَ ا
ا

لي

رمحته واوو ،و فضله تعدا

وتهدد

االن ان من الغواقي ال لماني لتفوتح أمامه ابوا
***********

اآليد

الصالح.
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َ
اإلعراب واللغة

ل م تأنو  ,وةي انها خي تالث السم

(يؤتي احلكم من يشاء)

اجلالل  ,يؤتي :فع مضارع مىفوع ,وفااله ودمري م دترت تةدديى ،ادو,
احلكم  :موعول به أول ,من :اسم موصول يف حم نصب موعول به تان,
ل يشاء صل املوصول.
(ومن يؤت احلكم ) الواو :استئفافي  ,من :اسم قارد عازم يف حم
رفع مبتدأ ,يؤت :فع الشىد مب

للمًهول مزوم حبذ

ونائب الواا ومري م ترت تةديى ،او اائد ا

حى

العل ,

اسم اجلاللد  ,احلكمد :

موعول به.
(فةد أوتي خريا ردثريا) الوداء :رابطد جلدوا
حتةيق ,أوتي :فع ماض مب

الشدىد ,ةدد :حدى

ل لمًهول ,ونائب الواا ودمري م دترت

تةديى ،او ,خريا :موعول به تان ,رثريا :صو .
(وما يذرى) الواو :ااطو  ,ما :نافي  ,يذرى :فع مضارع مىفوع.
(اال اولوا األلبا ) اال :اداة حصدى ,أ ولدوا :فااد مىفدوع واالمد
رفعه الواو ألنه ملحق جبمع املذرى ال امل واو مضا  ,األلبا  :مضا
اليه.
واحلكم مةتب

من حكم اللًام واي ما أحاد حبف

الداب ميفعها

اخلىوج ,واحلكم فهم املعاني ,ونل لدفع اجلهد واملفدع مدن ت دىبه ا
اامل األامال ,وسيأتي مزيد بيان يف تو ري اآلي .
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يف سياق اآليات

بعد احلث ال اداء العبادات املالي رالزراة والداوة ا

سبيله تعا  ,واإلخبار ان ا يم الثوا

الذي يفت ى احمل فني ,والتحذيى

من مكى الشديطان وحماوالتده صدد اإلن دان ادن املعدىو
عاءت اذ ،اآلي لبيان ا يم فضله تعا

اإلنواق يف

بهداي الفا

وسدب اخلدري,

واتيان قطى مفهم

احلكمد والعلددم ومعىفد مكددى الشدديطان وزيددف واددود ،ورددذ

اداائدده

واغوائدده ,وريددف ان اهلل سددبحانه يعددني العبدداد ال د الىقدداد ليتوعهددوا
لإلنواق يف سبيله مبا يضمن هلم احىاز رودا ،وبلدوا املىاتدب العاليد يف
اجلف والفعيم الدائم.
ومن فضدله تعدا

وعدزاء ،الد اإلنوداق ان يدىزق احمل دن احلكمد

والبصرية يف ديفه ,وبعد واد الشيطان بوةدى الدفوس وحماوالتده اودعا
العزائم وتثبيط اهلمم وبث األواام والتخيالت ال لماني  ,عداءت ادذ،
اآلي بافاوات و يفابيع احلكم واإلرتةاء يف سلم الكماالت.
ان املبادرة ا

االنواق بدذاتها حكمد وفعد ح دن ,وصدالح وحتدد

للشدد يطان وااىاض افه ,وبذا يبدو التداخ بني اآليات الةىنني  ,رما ان
ا لصدة واالنواق مةدم لك ب وعو ،اخىى من احلكم .

اعجاز اآلية

ت ددهى اآلي اح ددد انه وتوضدله الد املدؤمفني باهلدايد ا

اإلسدالم

وتددبني وعددو ،الددىزق واندده ال يفحصددى باملددادة واملددال بد يشددم البصددرية
وتوظدددديف العة د يف مالر دد ات األمددور ,وتددبني ا دديم اح ددانه يف بددا
احلكددم وانها غايدد ر ادد اة ملا فيها من التخدد ل

من اوادام اخليدال

وابددادة الطدداغددوت واتباع الشدددديطان ,وتدددل اآليد ال حدىز الفًداة
مددن الضددددالل واندده تعددددا

يددىزق احلك دد م عددزاء وتوابددا ال د اإلنودداق

ويىزةها ابتداء لتكون اونا ال اختيار اإلنواق يف سدبيله تعدا  ,وفيهدا
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اخبار ان ريوي اصالح اهلل از وع للعبد وتهيئ اجلماادات واألفدىاد
مدن

لإلستةام يف الدين وععلهم ةادرين ال ةهى الشديطان والدتخل
وسوسته.

ووصف احلكم بانها خري رثري يبعث الشوق يف الفوس مدن وعهدني
صيغ التفكري وةيدد الكثدىة ,وفيده دادوة لطلدب العلدم وحتصدي املعىفد
وال لًوء اليه تعا

باداء الوىائض والدااء واإلنواق لإلرتةاء يف ميادين

املعىف اإلهلي  ,ومن احلكم اهلداي ا

اإلسالم والتةيد باحكامه وت هى

اآلي رعحان العة ولزوم توظيوه يف واةع األام ال وععله رةيبدا الد
الل ان.
وفيهدا مددح للم دلمني لىوداام وفدىحهم باإلنتمداء ا
وااتبار اذا اإلنتماء رفزا وذخرية العلم ,وتدداو اآليد ا
الف ى يف با

اجلزاء العاع بالعوض املالي ,فمن فضله تعا

احلكم وسالم اإلختيار وصح الوع واعتفا

اإلسددالم ,
اددم حصدى
مفح العبد

ال يئات والذنو

وفيه

خري رثري ويف الفشأتني وةد عاء تعليق ميء احلكم ال املشيئ اإلهليد
لي ع العبد يف طلب مىواته باإلنواق يف سبيله تعا .

وميكن ان ن مي اذ ،اآلي (الحكمة ُير كثير).

اآلية سالح
تداو اآلي ا

انتهاج سب احلكمد وا داذ وسدائ الك دب لبلدوا

مىاتب املعىف والتوعه اليه تعا

بفي العلم الوايب والك ديب ,وحتدث

ال التدب ى والتمييز بني العلم واجله  ,وحتث الد الفهد مدن مدوااظ
الةىنن واإلتعاظ مما فيه من احلكم.

افاضات اآلية

االخبار ان اتيان احلكم يف نيدات االنوداق ,وبعدد الوادد بالوضد

والزيادة من افد ،تعا

فىيدة ةىنني تشري ا

مصاديق الوض والثوا
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ال االنواق ومفها احلكمد  ,وادي ر زق ردىيم يعشدةه أربدا
ويو

الوالسو وطال

العةدول,

احلةية أامارام لالرتةاء يف مفازهلا ,ولكن اهلل

از وع يىزةها املؤمن المتثاله العملي.
وعاء ذرى احلكم ال حنو املااي اجملىدة وبشىد ال ,أي مل يةارنها
قيء مدن العدوارض واملشخصدات والشدىائط فضدال مفده تعدا  ,وادذا
الوض مىرب من وعهني:
األول :فضله ال الذي يؤت احلكم بالصالح وح ن ال م ت.
الثدداني :فضددددله ال د اآلخدددد ىين مبددا يرتقددح مددن احلكم د وفعلددها
وفاالددها الدديهم مددن الودديض واليرددات ,وليكددون سددببا هلدددايتهم
ومووددواا لالةتددداء ,فمددن حياريدده يف فعلدده فكأندده أوتددي احلكم د
بالواسط .

مفهوم اآلية
ان اخلري بيد ،تعا

وانه يهب ويعطي اباد ،ما يشاء من رفوز رمحته

وذخائى فضله فريزةهم املال واجلا ،والثىوة ,وجيعلهم يعيشون يف حببوب
من العيش بني األا واألحب ومفها اداء العبادات والتوفيق لإلمتثال يف
با

الوىائض واو من الفعم ال ااىة والباطف معا ومدن احلكمد  ,فلدذا

عاء وصوه بانه خري رثري ,ويرتقح افه اإلنواق يف سبيله تعا .
فمن احلكم الةدرة ال رشف الغطاء والف ى ا

األمور خبواتيمها,

ومعىف التضاد بني اإلنواق والبخ والفتائج اإلجيابي الع يم لإلنواق,
واألوىار الوخيم للبخ والشح ,فاحلكم تتًل يف معىفد املةددمات
والطىق املؤدي للوع احل ن وتل

اليت تةود ا

الوع ال يء واتبداع

الشدديطان ,رمددا تتًل د يف األةددوال وادددم اتبدداع اإلنودداق بدداملن واألذى
واختيار الةول املعىو

واإلاتذار اجلمي والدااء بديال ان نهى وزعى

ال ائ .
وت هددى احلكم د بووددوح يف اددامل األامددال وتدديز ال د اجلددوارح
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واألرران وما خيتار ،العبد يف يومده وليلتده مدن املتضدادات الديت تىت دم
امامه ر حل  ,اذ تتدافع مشاريع ورؤى الفوس اللوام وأحالم الفوس
الشهوي وسطوة الفوس الغضبي فتتدافع وتعكس الصىاع الداخلي بيفها
واسىار اإلبتالء فيكون اإلن ان حمتاعا ا

احلكم لريعح عانب العة

واهلدى ,وتتبدد مطامع الشهوة وفضاو الغضب ,فيبة طىيق االميان
معبدا يشع وياء ,ليس من طىيق ن خى يوازيه يف اىوه او جيع االن ان
يشتبه بيفها.
فاحلكم تطىد اجلحود وتعصم العة مدن الضدالل وحتدبس اهلدوى
وتةيد الشهوة بةيود الشىيع  ,ومن مواايم اآلي انها ي ان ملكه تعا
لكفوز احلكم وانها تتد

لتكون حص من يشاء اهلل از وع ان يىزةه

ايااا ,رما انها حتدث الد الددااء لفيد احلكمد والتدزود مفهدا ,ةواادد
واحكاما وسففاَ ,واي مفاسب لشكى ،تعا

ال اهلداي .

وتوضله باتيان امل لمني احلكم أمى ال يعادله قا من املال يف بدا
املةارن  ,فغري امل لم ةد يىزق ال ع يف املال ,اما امل لم فريزق ال ع يف
املال مع احلكم وةص
وةص

االمم امل لم فريزق ال ع يف املال مع احلكم ,

االمدم امل دلم ال دالو يف الةدىنن تددل الد اختيدارام الدفهج

ال ليم املب
استطاع الفا

ال احلكم والىقاد مما ادى ا

حوظ االسالم ,وباحلكم

ان مييزوا احلق من الباط  ,ويتبعوا الفيب حممداَ صل اهلل

اليه ونله وسلم فيما عاء به من افد اهلل.
وتداو اآل ي للتوعه ا

اهلل ازوع يف ني املعار

باملشيئ االهلي مبا فيها ذات االسبا
م تلزمات الدراس فيما خي

الف ىي لتعلةها

واملةدمات ,واو الةادر ال تهيئ

العلوم الك بي واليت ال يتم حتصيلها اال

باملواظب واالعتهاد والىياو واتباع الةوااد واالن م .
ومن وعو ،التوعده اليده تعدا

االميدان والددااء واالنوداق يف سدبيله

ورعاء توابه واالجتار بالصدة  ,رما تدل اآلي ال ان العلدم نعمد مفده
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ت عا

يهبها ملن يشاء من اباد.،
ومن موداايم اآليد الفهدي ادن احل دد والغيلد واملكدى والدداوة ا

اللًوء اليه تعا

لالغرتا

من معني احلكم الذي ال يفضب ,ومفها ان
يعاَ مبضامني نيات الةىنن ,فكأن

اغصان قًىة احلكم متد لي للفا

موهوم اآلي  :ومن يأخدذ بدالةىنن فةدد أوتدي خدرياَ ردثرياَ ,واآليد تةبديح
وتوبيس للكافىين التبدااهم ال شدهوات واددم حتكديم العةد يف اةدواهلم
وااماهلم.

التفسري
ةوله تعا

ِ
ْت
يؤ
[ُ

دء]
من
مة
اْ
ْ َ
َ َ
لحِكَْ
يشَ ُ

ةد ورد ذرى احلكم يف سورة البةىة سبع مىات ,ويف مموع الةىنن
اشىين مىة ,مفها مىتان بال ألف والم.
وعاءت اآليد الد حندو البشدارة واالخبدار والوضد املتددلي الدذي
ي تطيع ر ان ان ان يفاله الد حندو املوعبد الكليد او اجلزئيد حب دب
االسددتعداد واجملاادددة وال ددعي ومفدده صدددق االاتةدداد وح ددن االمتثددال
واالنواق يف سبيله تعا  ,وتعلق احلكم مبشيئته تعا

فيه وعو:،

 -1يهب اهلل ازوع احلك م ابتداء ومن غري اسدتحةاق ملدن يشداء مدن
اباد ,،فاخلري رلده بيدد ،وال يا دئ امدا يوعد وادو االدم باملصداحل

ََّللا
واملواسددد ,وةددد تةدددم يف خامت د اآل ي د ال ددابة ةولدده تعددا [ُه
َ
ِيم ].
َو
ِع ع
َاَ
َ
 -7تأتي احلكم عزاء ااعالَ لوع ابادي ,وبلحاظ اآليات تكون تواباَ
ال االنوداق يف سدبيله تعدا

وطلدب مىوداته ببدذل املدال واخدىاج

الزراة.
 -2يىزق اهلل احلكم بالدااء وامل أل والتضىع اليه تعا .
 -4تةرتن احلكم باالميان واالاتةاد الصدحيح ,فمدع االةدىار بدالفبوات
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والكتب املفزل تأتي احلكم دفع او تدرجيياَ.
 -5تعتددي احلكمدد مةدمدد لالميددان ,حيتاعهددا االن ددان ملعىفدد اآليددات
وارتشا

احلةائق وبلوا مىاتب الكمال املفشود.

 -6ان اهلل ازوع يصدلح الدفوس االن داني وجيعد االن دان موفةداَ يف
امور ،الدنيوي والديفي  ,وجيعله حي ن االختيار مطلةاَ لتكون احلكم
افد ،ملك تابت وميزاناَ لالةوال واالامال فال يصدر مفه مدا يتفداف
مع حكم العة  ,وال يع

اذا العصم من الزل للتوداوت الدىتيب

واملووددواي بددني الفبددوة واحلكمدد  ,وبددني الفبددوة واحلكمدد امددوم
وخصوص مطلق ,فك نبوة اي حكم وليس العكدس ,زرد نديب
حكيم وليس العكس.
ور اذ ،الوعو ،من املشديئ االهليد يف اتيدان احلكمد وال تعدارض
بيفها واو سبحانه الواسع الكىيم ,فةد يىى صالح االم واالفىاد باتيان
احلكم لبعضهم ابتداء او استحةاةاَ ,واو الذي يتعااد الفدا

بةواادد

اللطف ويةىبهم من الطااات ويبني هلم بلغ العة واملفطق والشدوااد
احل ددي وددىر املعصددي و الوددواحش واالتددار الضددارة للبخدد والشددح,
والتةصري يف ااان احملتاعني.
ومن احلكم االنواق طاادد هلل واو عزء من مةومات حوظ اجلفس
الب شىي وليس االميان وحد ,،فةد حيوظ متمع الكوار باالنواق يف سبيله
تعا

الن اهلل از وع يعلم بان مؤمفني خيىعون مفه وي داامون فيمدا

حيوظ رلم التوحيد ,واذا من رأفته وحلمه تعا .
وتثب ت اآلي وعود احلكم بني الفا

من وعو:،

األول :ما اآلي بصيغ املضارع.
الثاني :تعليق االختيار الد املشديئ  ,فااليد مل تةد ان قداء ابد
ععلدد ت الشددىد متعلة داَ باالقددخاص واالختيددار بيددفهم او بلحدداظ
االسبا

والغايات.
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الثالث :ورود نيات اديدة ي ان اتيان احلكم ال حنو الةضي
الشخصي لالنبيداء والصداحلني والد حندو الةضدي الفوايد  ,ومدن

دِ
َ َ
لوت
َُِ
َاَ
َ ِ
َل
ََقت
االول ةوله تعا [ َ
َآَ
ُ جَدُ
ت ُ
ادء
مه
َو
َع
َ َ
مة
ْكَ َ
مو
َاْ
ُهَّللا اْ
ِماد َ
ُ مه
هَ
لحِكَْ
لُ
يشَ ُ
](.)1
واآلي بيان لوضله تعا

ال الفا

ل يفتوع مفه الذين يتلون الةىنن

مع انه اام ,وةد تةدم ا ن اهلل ازوع يهدب احلكمد ابتدداءا ,او تكدون
مةدم للهداي واالميان ,واو عزء من تعااد ،تعا

لالسالم وبةاء رلم

التوحيد ودوام العم باحكام الشىيع .
واحلكم افوان عامع يتضمن مصاديق اديدة يشع ر واحد مفها
بضددياء املعىف د  ,وي دداام يف بفدداء الف ددام االح ددن وسددعادة االن ددان يف
الدارين ,وال تفحصى مفافعها بصاحبها والعام باحكامها وسدففها ,بد
ترتقح فوائداا ال الفا

يعاَ فيفتوع مفها حاملها وسامعها وةارئها,

فطيبهدا واطىادا العىفدداني خيدرتق قدغا
م ددتةى لدده لددتحري الةل دو
وت تخل

الةلددو  ,ويبحدث دائمدا اددن

املفك ددىة بدده ,وحتددرتز ممددا ي ددوله الشدديطان,

من بذاءة الل ان وةبيح االفعال.

حبث كالمي

ومن مصاديق احلكم ومضاميفها اللغوي واالصطالحي :

 -1احلكم اي اعتماع العلم والعم  ,وما االفعال مبا يطدابق العلدم
الف ىي.
 -7ووع الشا مبووعه الصحيح سواء رانه معتةداَ أو ةوال او فعالَ.
 -2اصاب احلةية افد االختيار ,واعتفا
واالذى.
( )1سورة البةىة .151

الزل واخلطأ وما فيه الضىر
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 -4مالئم االختيار حلكم العة  ,وامتفاع االن ان ان اتباع اهلوى.
 -5العلم مبا يرتتب ال الوع من الفتائج ,واالحاط بلطائف االمور.
 -6إحكام الةول والوع  ,واعتفا

الزيغ واهلوى.

 -2احلكم يف االصطالح الوةهي معىف االحكام اخلم
والفد

من الوعدو

وا الباح والكىاا واحلىم .
الف ىي  ,واحىاز الوضائ اخللةي .

 -8ني املعار

 -1اامال الوكى وال تلطف لفي الىغائب.
 -11صدور الشيء ال الوعه االرم واالصح واالمت.
 -11العلم املةرتن بالعم .
 -17االحاط الماَ باالقياء رما اي من عهد التصدور والتصدديق ,ويف
اخلي" :ا لعلم مةدىون ا

العمد  ,فمدن امد الدم ,والعلدم يهتدف

بالعم  ,فان اعابه واال ارحت ".
 -12اتيان الوع ال ما يفبغي.
 -14صددفاا ن ىيدد ملعىفدد الواعددب  ,واعتفددا

احلددىام  ,وارت ددا

الف ىيات واةتفاء امللكات.
 -15بلوا املىتب ال امي يف اامل املمكفات ,وخىوج الفوس من الةوة ا
اامل الو ع حب ب املمكن الماَ وامالَ.
 -16ملك حتول دون االفىاد والتوىيط يف الةول والوع  ,وسًي تابتد
تؤدي ا

ن ىي الوسط االخالةي واحلكم اخللةي  ,ومتفع من ادم

التعة و ل

االن ان من التدني يف مفازل الغباوة.

 -12الةىنن.
 -18العلم الذي حيرتز به االن ان من فع الةبديح ,ومعىفد الواعبدات

َاادب
ِت
لك
مااه
َو
يع
والفددوااي رمددا يف ةولدده تعددا [ َ
ُ اْ
َ
َُ
ُِّ

معامل اإلميان/ج 74ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 21
َ](.)1
مة
َ
َاْ
لحِكَْ
 -11طاا اهلل از وع وح ن االمتثال ألوامى.،
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 -71يف ةولده تعدا [ ب
ِ اْ
َاْ
ِدْ
لَ
لحِكَْ
]( )7ذرى ان احلكم الفبوة  ,واملوا احل ف اي الةىنن.
والفهي ان املفكى.

 -71موااظ الةىنن وأ حكام األمى باملعىو
 -77الوهم والةدرة ال االستدالل.
 -72املعىف اإلهلي وفع الصوا  ,واعتفا

الزيغ واخلل .

 -74الواد باخلري والفعيم ,والوايد بالفار.
 -75الرتغيب بالصاحلات ,واالنذار والتخويف من ال يئات.
وال تعارض بني اذ ،الوعو ،ورلها من الويض اإلهلي.
وتة م احلكم ا :
 -1احلكم الف ىي .
 -7احلكم العملي .
واالو

تع

معىف ا القياء رما اي ,وادراك احلق وتكمي ةدوى

الفوس يف سلم الكماالت االن اني  ,امدا الثانيد فهدي العلدم مب دتلزمات
الوع والةدرة البشىي  ,وتوظيوها يف العم وحتصي اخلري.
واحلكم احدى الصوات الوعلي االهلي  ,واو سبحانه حمدب للخدري
والكمال واامل مباايتهماوجبهاتهما  ,واو املانح للحكم  ,فهي صو لده
تعا

بالذات واالصدال  ,و صدو ملدن يشداء مدن خملوةاتده بالتبعيد وبةيدد

االمكان وما ي تلزم من املخلوةي والفة
ووعود احلكم افد أقى

.

اخلالئق حممد صل اهلل اليه ونله وسلم

من احلكم االهليد الجيداد املوعدودات االرمد الديت حتدافظ الد دوام
( )1سورة نل امىان .48
( )7سورة الفح .175
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ابادته واالةىار بىبويتده ,وت داام يف نشدى احملبد وةديم اخلدري والصدالح
واستدام الف ام االعتمااي.
ومن فضله تعا

انه مل يكتف خبلق العةد افدد االن دان بد رزةده

احلكم والعلم واملعىف لتكون اوناَ للعة ال بلوا الغايات واملةاصد
ال امي وحتةيق ال عادة االخىوي  ,واذا أ ت اهلل االن ان العة وععلده
عزء تابتاَ من خلةه ومة وماَ لوعود ،فان احلكمد مل تدأت اال لشدطى مدن
الفدا

ووفددق املشديئ االهليد  ,واددو سدبحانه مفدز ،ادن طددىو االاددىاض

والكيويددات الفو دداني او االمددى احلددا دث ومددا يكددون م ددبوةاَ بالتصددور
والتصديق لب اط واعب الوعود.
ومن اإلاًاز الةىنني ان تتعةب اذ ،اآلي اآل ي اليت يذرى فيها واد
الشيطان ,وواد اهلل از وع مما يددل الد ان تىتيدب اآليدات الةىننيد
توةيوي بوحي مفه سبحانه ,ألن نزول واتيان احلكم ال بعض الفدا
مانع من تأتري إ بليس وغوايته وسبي إلدراك احلةائق والت ابق يف احىاز
روا ،تعا .
وةد خيضدع العةد لتخديالت الشديطان والدفوس الشدهوي ومييد ا
البخ والشح ومي

اإلن ان احلةوق الشىاي ويىى حاع اخيه امل لم

او اخيدده يف اإلن دداني فددال يدددفعها وال ي ددااد يف رفعهددا والتخويددف مددن
وطأتهددا ألندده ال يوكددى اال بفو دده واخلشددي مددن التعددىض لددذات اإلبددتالء
في تعد له ,فتأتي احلكم لتبني له وام ما ي فه وان مصلحته تتعلق بااان
غري ،سواء ران ت املصدلح الدنيويد او ال دعادة األخىويد  ,وان البخد
والشح مذمومان ومما جيب تىره واالاىاض افه ةوال وفعال.
وبذا تكون احل كمد سدالحا للدتخل

مدن الشديطان ومكدى ,،وادي

سددالح افدد صددد احبها وافدد مدن يتدأتى بده مدن العةدالء فت دود موداايم
احلكم يف األةدددوال واألفعدددال ويدأتي بهددد ا مدن لديس حبكديم ولكدن لده
الةدرة ال الوهم واملعىف وحماراة وتةليد اا احلكمد ومىيددي اخلدري
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والصالح.
وتبعددث اآليدد الشددوق يف الددفوس اإلن دداني لفيدد اطائدده سددبحانه,
واصالح الذات لتلةي احلكم خصوصا وانه تعا
احلكم ومتي ا

عع الفوو

االها وت ع للتزود من مواايمها وت كن ا

يف األةوال وبىوزاا يف اامل األفعال ,لذا تىى من يتصى

تعشق
ظهوراا

حبكم حي

باحرتام الةىيدب والبعيدد ,والصد ديق والعددو ,تدىى ايهمدا اادم يف نيد
احلكم الةضي الشخصي ام الفواي مبعف ان الذي يؤت احلكم يفتوع
مفها لذاته ارثى ام للًماا واألم والعةيدة.
اجلوا  :او الثاني فاحلكم ودددىورة ان ددد اني واةائديد واخالةيد
متفددع األم د مددن الزل د وحتددول دون سدديادة افكددار الضددالل واألخددالق
الذميم  ,وا ذ وردت بعض نيات الةىنني باتيدان احلكمد لألنبيداء الدذين
تصدوا للطاغوت واوةووا ال لوك اجلمعي حنو الكوى واجلحود وةد تأتي
احلكم بواسط األنبياء والىس وتتضمفها الكتب ال ماوي املفزل ةدال

اد
لبَيِّن
ِيسَاى ب
دء ع
تعدا [َ
ِدْ
ََ
َادتِ َقاد َ َق ْ
له
مد جَ َ
بعْضَ اله ِي
لك ُم
َِألُبَ يِّن
ِ َ
لحِكْمَ ة
ْ ب
ُكُم
جِئ ْت
َ َ
ِدْ
ْ َ
ِ]( , )1وت هى اآليات الةىننيد وعدو ،اتيدان احلكمد
ِيه
َ ي
ُون
ِف
َو
تخْت
َ
ومفها:

ِم
ايْه
َا
َو
او ع
ُا
ْو
يت
 -1التعلديم والك ددب والتحصددي ةددال تعددا [َ
ْ
َ](.)7
مة
َ َ
َدب
ِت
لك
هم
َو
يع
ِكَ َ
آيدت
َاْ
ْ اْ
َ
َُ
لحِكَْ
مُ
ُِّ
 -7نزول احلكم م ن افد ،تعا بالكتا

والوحي واليااني اإلهلي ةال

ِت
لك
ِاان
ْ م
َاايْكُم
َو
ََ ع
َنااز
مااد أ
تعددا [َ
َاادبِ
ْ اْ
ََ
ِ](.)2
مة
َ
َاْ
لحِكَْ
( )1سورة الزخى

.62

( )7سورة البةىة .171
( )2سورة البةىة .721
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 -2وةد يكون تفزي احلكددم بالواسط فتفدزل الد الىسدددول ليعلمهدا
امتدده وتكدددد ون مرياتددا رىميددا لألعيددال املتعاةب د يأخددذاا اخللددف مددن
ال لف.
 -4جتليهددا يف ةددول وفددددع الددفيب حمددد مد صددل اهلل اليدده ونلدده وسددلم

لى
ْع
وظهوراا يف ان م احلكم والتشىيعات ,ةدال تعدا [اِ
ُ َِ
ِ](.)1
َة
لحَسَن
ِظَة
ْع
مو
ِ َ
مة
بكَ ب
ِ ر
ََبِيل
ِ اْ
َاْ
ِدْ
َِّ
لَ
لحِكَْ
 -5معىفتها من احوال الفبوة واحكام التفزي  ,وتضمن اآليات الةىنني
الفازل من افد ،تعا ملواا يم وةوااد احلكم  ,لذا فمن الثاب ت اةال
ونةال ان من ام بالةىنن جن وفاز وحاز ال الشى

وال دبق يف

الفشأتني وغبطه اآلخىون ومال ت له الفوو  ,ومن ااىض افه خا
وخ ى ونوىت مفه الفوو

.

لةد عاء الةىنن مبا يدل ال وعود احلكم بني ظهىانيفا وةىبها من
الفوو

وظهوراا ل لمأل بييات التفزي وسفن املىسلني واآلدا

للمؤمفني فضال مفه تعا

العامد

لي تطيع ر ان ان األخذ مفها وععلها مصدرا

إلختيار ،ونياسا لعملده ومفطلةدا لةولده ومىتكدزا لوعلده وسدورا لغاياتده
ومةاصد ،وحىزا دون اخلطأ ومانعا من اخللد ومدا يدؤدي ا

اخل دارة

اد
لق
والزل  ,و مفاسب للشدكى والثفداء اليده سدبحانه ,ةدال تعدا [َ
ََ
َ ْ
ِّْلِل](.)7
كُه
ر
ْ اشِْ
َن
َ أ
مة
مدن
لق
تيْن
َ اْ
آَ
َد ُ
لحِكَْ
َْ
وا احلكم اإلن اني من الكلي املتواطا الذي يكون مبىتب واحدة,
ويصدق ال افىاد ،ال ال واء  ,أم أنده مدن الكلدي املشدك

الدذي لده

افددارد متعددددة رلددها مبع فد احلكمد اال انهددا تلددف بالشدددة والضددعف,
وال هور والضمور ,ومةدار التًلي يف الةول والوع .
( )1سورة الفح .175
( )7سورة لةمان .17
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اجلوا  :انها من الثا ني فهي ال مىاتب متبايف  ,مفها:
-1

احلكم اليت ااطااا اهلل لألنبياء واي امس درع وارة
مىتب مفها افد غريام.

-7

ما يتلة بواسط الوحي والتفزي واذا خاص باألنبياء.

-2

ما يتلة بواسط األنبياء والكتب ال ماوي .

-4

ما يةود له العة .

-5

الذي تدل اليه التًىب والياان العملي.

-6

االاتبار واالتعاظ م ن جتىب افض ممن ااتي من نو ه.

واددذا التبدداين ال يضددى يف قدددد ى
وقد وق الفوو

ر د مىتب د مددن مددددىاتب احلكم د

لبلوغه وان ران ادند مىاتبهدا ,فلديس فيهدا اال احل دن

اةال قىاا وما او ممدوح وباا ث ال الىوا والطمأنيفد  ,ومدن مفدافع
االي الكىمي :
-1

املفع من ظهور احل د بني الفا

ب بب توضله تعا

باحلكم رزةا

َ الن
ادَن
َم
ألوليائه والصاحلني ,ةال تعا [أ
يحْسُ ُ
ْ َ
هادسَ
ِ](.)1
ِه
ْو
َض
ْ ي
ِن
ْهَّللا م
دهُ
م
َو
ع
مد آَ
َى َ
ت ُ
-7

حتددددذيى اإلن دددد ان مددن الغددىور والزاددددو مبددا افددد ،مددن احلكددددم
والعةد  ,وح ددن اإلختيار ,والتوفيق يف الةول والعمد  ,ولديعلم
انه مدن افدد ،تعدا  ,وان احلكمد قدد ًىة غدذاء للدىوح والل دان
يطعددم اهلل از وعدد من خيدد تار ،من اباد ،مفهدا ,فت دددهى مثارادا
ال د ل ددددانه وفعلدده ,ويوظوهددا ملفافعدده ومصددلح الدددين ,ويكددون
مصدر وياء لآلخىين ويدخىاا لغد ،الةىيب والبعيد ,فيما يتعلق

ِبَر
لك
دبه
َص
َأ
مب تةب أيامه وري ،رما تةدم ةب نيتني [َ
ُ اْ
َ َ
ُ
( )1سورة الف اء .54
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دء] (.)1
َف
ُع
ية ض
ُر
ُ ذ
له
َ
ََ
ِّه
َ ُ
 -2تداو اآليد لل دعي ألرت دا احلكمد  ,وادي أردي ابد وقدهادة
ووتية يفاهلا االن ان يف حياته ,ويبلغ بها مىاتب وغايات ال ميكن
له دررها اال ب الح احلكم ومن اآليدات اند
تعا ومن الفا
يتخددبط يف م ددال

ال جتدداا اال افدد،

من حًب ان نو ه احلكم باختيار ،الكوى فرتا،
التيدده وال يصدديب الىقدداد يف اامالدده اال اتواةددا

وبفعم العة .
-4

ان الوض رله بيد ،تعا  ,وتفه اآلي اإلن دان ادن البحدث ادن
احلكمد افددد غددري ،تعددا  ,فمددن يتبددع ال ددلطان اجلددائى وجيتهددد يف
مصددداحل الددددنيا ويةتددددي بددداخوان ال دددوء يضدد در

احلكمدد ,

وتصاحبه غشاوة حتًبه ان رؤي احلق والصوا .

ه اِ ِ
 -5اددذ ،اآليد م د ن امومددات ومصدداديق ةولدده تعددا [ِن
ه َ
ِ ََبِيالً](.)7
به
لى ر
من
َة ي
ِر
تْك
تخََ َِ
دء اه
َ
َِّ
ََ
ْ شَ َ
ومل تةيددد اآليد اتيددان احلكمد بوعد خمصددوص مددن العبددد او اوراد
يؤديها او سددن وامدى يبلغده او مفةدددب يةددوم بهدا ,بد عداء الةيدد فةدط
مبشيدد ئته تعا

وليس بىغب اإلن ددان ومتفيه ,واذا ال ميفدددع مدن البحددث

اددن اسددددبا

ووسدددد ائ نيدد احلكمدد وريويدد تهدددديئ اإلن ددان نو ددده

إلرت ابها.
ووعود اآلي بني نيات اإلنواق يدل ال رون اإلنواق يف سبيله تعا
احد طىق ني احلكم  ,رما يشرتد يف اإلنواق ان يكون يف سبيله تعدا
وبةصد الةىب واو امى ال يصح اال مع اإلميان والت ليم بالفبوات فيكون
اإلميان مةدم للحكم رما ان اإلاتداء ا
( )1سورة البةىة .766
( )7سورة املزم .11

اإلميان ذاته حكم ورمح ,
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وال يفحصى اتيان احلكم بالىعال دون الف اء ب او اام يشم اجلف ني
معا.
ومن احلكم البصرية يف الددين ومعىفد التأويد واإلةتدداء باألنبيداء
واملىسلني واداء الوىائض والواعبات ,وان يىزق اإلن ان فهما لألمور
ويض د ع األقددياء يف مواوددعها ,وجيتفددب التعدددي ال د حةددوق اآلخددىين
ويبتعد ان الغضب وما تدل اليه الشهوة ,وال يصدر افه الوع اال مبدا
يوافق العةد والعلدم بداألمور وخواتيمهدا ةددر اإلمكدان ووفدق الةددرة
البشىي وما ميكن ان تىا ،العني ويدرره العة .
ومن احلكم رؤي اآلي ات يف اآلفاق ويف الفوس بالعةد واحلدوا

,

وافددد اك مىتبد مددن احلكمد خاصد باألنبيداء ولكفهددا يف معدىض الطلددب
يعا ليفهلوا مفهدا يف اةدواهلم وافعداهلم اال درعد الفبدوة ,فهدو

للفا

سبحانه اذا انعم نعمد الد ااد األرض اردىم مدن ان يىفعهدا ,فمدا يف
الفبوة من احلكم باةيد بدني ظه ىانيفدا تتًلد يف نيدات التفزيد وةصد
األنبياء وسريتهم وعهادام والفتائج والغايدات الديت سدعوا ا
ومددفها تبات لددواء التوحيددد يف األرض ,وبدد ةاء الفا

حتةيةهدا

مةىين بالعبودي

هلل تعا .
فمددع دخددول زمددان العوملد جتددد ارثددى اجلمااددات روددىا يف التصددفيف
العةائدددي للمل د املو عددودة يف األرض يةددى بالوحداني د ويتًفددب ذرددى
مواايم الشىك والتحىيف املوعود يف ملته وقىيعته ,فاملشيئ اإلهليد يف
مف ح احلكم ال تفوص ان واةدع الددين بدني الفدا

وان اهلل ادز وعد

يؤتي احلكم ملن خيتار ،من ابداد ،مبد ا جيعد الفدا

ملتدزمني يف اجلملد

ب فن التوحيد ,وتكون احلك مد سدالحا نوايدا اامدا حيدول دون طغيدان
مواايم الشىك والضالل  ,ومن احلكم ما اي ذات معف سليب تتًلد
بذرى ةص

الطواغي ت وملوك اجلور لإلاتبار واإلتعاظ مفها وبها وفيها,

فددريى اإلن ددان ريددف نلدد ت اليدده ااةب د الطدداغوت وال د

اددو وعفددود،
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واصبح ت اروه ملكدا للم دلمني رمدا يف فىادو ن ومندىوذ الدذي اداد
الىبوبي  ,ور ىى واملأل من ةىيش وغريام.
األنبيداء

فمدرس احلكم عامع تضم املضامني اإلجيابي من ةص

والصاحلني والشهداء ,ول فن واالحكام اليت تعطي العية واملوا
ةص

الطواغي ت وان ران ت طىفا مفاةضا ومةابال لةص

رال مفهما مدن وعدو ،احلكمد ودرو
اامال الوكى لصالح الذات واعتفا

من

األنبياء ولكن

يف املطالدب الىبانيد وت داام يف
الزيغ.

ان أب م عود االنصاري ةال ( :أت الدفيب صدل اهلل اليده وسدلم

رع فةال ان أُبدع( )1ب فامحل

ةال ما افدي ما أمحل

اليه ولكن

ائ ت فالنا ,فأتا ،فحمله ,فأت رسول اهلل صل اهلل اليه وسدلم فداخي،
فةال رسول اهلل صل اهلل اليه وسلم من دلّ الد خدري فلده مثد أعدى

فااله)(.)7

ِا
َُت
اد أ
َق
َ ي
مة
ْت
يؤ
من
ةولده تعدا [ َ
َ اْ
َ ْ
لحِكَْ
ْ ُ
ََ
ًا]
ِير
َث
ًا ك
َُيْر

َ

توريد ةىنني لع ديم فضدله الد األنبيداء وابداد ،الصداحلني وتدذرري
للمؤمفني مبا انعم به اليهم فةد ي ددد هو اإلن دان ويغود امدا افدد ،مدن
الفعم وةد يعتياا عدزء مدن ةوامده وانده بلدغ مفدازل احلكمد باإلعتهداد
والك ب والىياوات نعم اداء العبادات واإلنواق يف سبيله تعا
لك ب احلكم ولكدن بتوفيدق وافايد خاصد مفده تعدا

وسيل

إلجيداد األمثد

واألخالق الواودل والكمداالت اإلن داني ومدا ي دميه الوالسدو الف دام
األح ن.
( )1أُبدع – مبفيا للمًهول – أي انةطع بي ال بي  ,والك ت راحلديت او اًدزت ادن
محلي.
( )7سفن أبي داود .224/4
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وعاء لوظ (اخلري) بصيغ التفكري ومن غدري ألدف والم ,وادو تدفكري
تع يم واقارة ل عته وتعدد لوعواه  ,وتىغيدب باحلكمد ومصداديةها,
والتودد ا

االها.

وورد لوظ (خري) يف حنو سددت وسدد بعني ومائ موودع مدن الةدىنن,

إن
ومل يىد بصو وةيد (رثريا) اال يف نيتددني ,اذ ،اآليد وةوله تعا [ي
ْ
َِ
َهَّللا
يجْعَُ
ل
ًد َ
َهُوا شَيْئ
تكْر
َن
َسَى أ
َع
ه ي
وهن
هت
َر
ك
ْ َ
ََ
ِْ
ُمُ ُ
()1
ًا] وميكدن الةدول ان مدن احلكمد الصددددي
ِير
َث
ًا ك
ِ َُيْر
ِيه
ي
ال املىأة مددد ع رىاها ,والصي الد املكدددار ،مطلةدا اذا احتمددد فيهدا
مفافدددع وفددوائددد ,وبذا تتًددل معان اودددد افي للحكمد ولدزوم حتدددم
املشد اق اذا وةع ت يف طىيق احلكم .
ان اخلري وحد ،نعم ا يم وفضد مفده تعدا

وادو الفودع احل دن,

فكيف اذا ران خريا رثريا ,والكثىة حتم ال التعددد والكدم والكيدف
واحلضدددور املتصدد يف اإلختيدددار واإلسدددتةىاء واإلسدددتفتاج واإلسدددتفباد
واإلاتداء ل ب الفًاح والووز والفًاة من املهال

والشدائد واألحرتاز

للصددعا  ,والةدددرة وددمن اإلمكددان لدددفع الددبالء واعتيدداز اإلمتحددان
وال دددعي إلحىاز ال دد عادات الدنيوي واألخىوي ومنو ملك اخلو
تعا

مفه

واحياء الةلب بذرى سبحانه ,وتفامي األمد واإلنبعداث ادن امد

وعددد يف العم د والك ددب وال ددعي يف مىودداته تعددا  ,واإلبتعدداد اددن
م ال

احلىام ,واعتفا

ما او مبغوض اةال وقىاا.

رما تفبا اآليد ادن الثدوا

اجلزيد الدذي حيدىز ،صداحب احلكمد

وحام صواتها اذ تزاح ادن وعهده غشداوة اإلنشدغال بالددنيا ,ويهدى
الشيطان من امامه فال حاع ب دون ادائده الودىائض واإلنوداق يف سدبيله
تعا

ف يتخذ احلياة الدنيا مزرا لآلخىة وتكون افعاله افوانا للشدكى لده

تعا  ,خصوصا وان اآلي حتث ال ظهور احلكم يف ادامل األامدال,
( )1سورة الف اء .11
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ومدن وعواهددا الشددكى هلل ,وةدد تبدد ت يف الددم األصدول ان قددكى املددفعم
واعب.
وتتًل احلكمد بدالوحي و اإلهلدام واملكاقدو واملشداادات وحتد
بالعة واحلس الذي يذاب اليه الوالسو فاملباد
ومفااج الم املعىف تثب ت احلاع ا
وةوااد الوصول ا

حصول العلدم بدالعلم ومضدااوته

البديهيات وفق األسس املفطةي  ,وادراك املةدمات

لإلستدالل والوصول ا
رزق رىيم مفه تعا

التصدديةي للول دو

الفتائج احل ميدة ,واذا ال يتم اال باحلكم واي
واألفىاد ,فكأنها نهى عار ال يشى

للفا

مفده اال

من يأذن له اهلل از وع مبةدار ورم يكون له اتى وفع ونتيً محيدة,
وةد نه مفه األنبياء ,واغرت

مفه الصاحلون واامد امل دلمني ,وجيدىي

اتى ،يف البدن ويتًل بالعلم املةرتن بالعم .
وتداو اآلي امل لمني لإلفتخار مبا انعم اليهم به مدن اهلدايد لديفده
والتوفيق ا

سبيله ,وتعتي نيات الةىنن امسد وعدو ،احلكمد وافضد

مفاالها ,وتتًل فيها انوار املطالب الىباني مما يع
اىض احلكم للفا
تعا

ان اهلل از وع ةد

يعا بالةىنن وععلها يف متفاول اجلميع ,لطوا مفه

وحً ال العبداد واااند هلدم يف درو

املعىفد  ,ولعلمده تعدا

بضعف اإلن ان وحماوالت الشيطان إلغوائه والوسوس له ,فليس للكافى
ان يةول يدوم الةيامد ان فالندا اسدتحق اجلفد ألن اهلل نتدا ،احلكمد واندا
دخل ت الفار ألن اهلل از وع مل يىزة

احلكمد  ,الةامد احلًد اليده

هر
يااهك
ما
بالعةد  ,فلددذا ختمدد ت اآلي د بةولدده تعددا [َ
ُ ِاله
اد َ
ََ
َدبِ] وألنده ال عدي وال تودددويض ,بد مفزلد بدني
لب
َُ
أ
لوا األَْ
ُْ
املفزلتني وان ران بامكدد ان اإلن ان بلوا مىاتب الصالح واحىاز دخول
اجلف بالعة الذي رزةه اهلل تعا

ةب ان تص الفوب ا

احلكم  ,ومع

ادذا فددان احلكمد متي ددىة لكد ان ددان بالكتددب ال ددماوي املفزلد وبعثد
األنبياء وبةصصهم اليت اي اح ن الةص

.
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واحلكم د افددوان وسددالح اوددايف يةددود لشدداطا الفًدداة وبدده يتددوة
اإلن ان من امواج مبااج الدنيا العاتي ويتخل

مما يوان ازميته ,ومن

احلكم ا اذ اإلستغوار سالحا وادم األصىار الد الدذنب وامليد ا
استشارة اآلخىين من اا الدراي والفصح.
وةال اإلمام الىازي ( :تب ت انه ي تعم لوظ احلكيم يف غدري األنبيداء
فتكون احلكم مغايىة للفبوة والةىنن ,ب اي مو ىة اما مبعىفد حةدائق

األقياء او باإلةدام ال األفعال احل ف الصائب )(.)1

ولكن لوظ احلكم اام من لوظ احلكيم ,ومل ي تعم لوظ احلكديم
يف األنبياء ألن الفبوة اري وإلاتبار ومووواي الوحي والتفزي يف الفبوة
وصو الفيب ,وملفع اإلقتبا ،وطىد الشبه  ,وردع اا الىيب واجلحود,
واال فان األنبياء سادة احلكماء من ب

ندم ,وريف تكدون احلكمد غدري

الةىنن وةد ععله اهلل تبيانا لك قيء ويهدي لليت اي أةوم ,ةال تعا

()7

ِّ شَا ٍ
ء]
ِكُل
ند ل
َ ت
َدب
ِت
لك
َو
َد ع
لن
نز
[َ
َيْكَ اْ
هْ
ََ
ِبْيَدً
ْ
ِ
ماة
اكَ ب
با
ِ ر
ابِيل
اى ََا
لا
ْع
ويف ةولده تعددا [اِ
ِدْ
ُ َِ
َِّ
لحِكَْ

ِ] (.)2
َة
لحَسَن
ِظَة
ْع
مو
َ
ِ اْ
َاْ
لَ

وةال املعتزل ا ن احلكم ةوة الوهم وووع الدالئ ولكفها اام واي

رزق رىيم وافوان عامع ل فن الفبوة وح ن اإلمتثدال ألوامدى ،تعدا ,
واآلي تىغيب باحلكم وداوة للًوء ا

الةىنن واألخذ مفه والتعلم من

سفن الفبوة ,وتوتح بابا عديدا للمةارن بني الفا

يف احلياة الدنيا فليس

املدال واجلد ا ،وحددداما سدبب التوضددي والتمدايز بيددفهم ,فداملؤمن الوةددري
باةتفائه احلكم افضد واح دن حداال مدن الغد

الكدافى ,وتبددو معدامل

احلكم باختيار اإلميان وتعااد ،ا لوىائض واةتدائه باألنبيداء ,وةدد يدأتي
( )1مواتيح الغيب .61/2
( )7سورة الفح .81
( )2سورة الفح .175
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(اخلري) بعفوان املال ةال تعا

[ وانه حلب اخلري لشديد ] (.)1

واخلري الكثري احلكم واي افض وامن وازر وتأتي باملال ,واملال
ال يددأتي باحلكم د  ,واحلكم د جتع د املددال اطي د هلددا فيًعلدده صدداحبه يف
َاتِ] ( )7أي
لخَيْاار
َبِق
َدَْاات
[ي
ُوا اْ

الصدداحلات ةددال تعددا

ُاوا
َو
ْع
َاي
الصاحلات واإلنواق يف سدبيله تعدا  ,ويف ةولده تعدا [َ
َ] (.)2
ِحُون
ْو
تف
هكُم
َو
لع
لخَيْر
َ َ
اْ
ْ ُ
واددن ابددن ابددا

األخددالق ,ممددا يعد

فعدد اخلددري اقدددد ارة ا

صددل الددىحم ومكددارم

ان احلكمد ابددارة اددن الةىبددات واتيددان املفدددوبات

وامل تحبات وال مو يف الةول ,والىفع يف األفعال وتهذيب الفوس مدن
ذمدديم األخددالق ,وال ددددعي الوددىدي والفوادددددي إلصدددددالح اجملتمعددات
وتفةيتها من اسددددبا

الزيغ وامليد ادن احلددددق ,ويف الددااء" :وال تدزا

ةلدديب بعددد اذ اددددد ديت " فاحلكمدد حاعدد ووددىورة لةددوام اجملتمعددات

لجِان
ْ ات
َق
اد َُو
ما
واصددددد الح الفددا للعبددادة ةددال تعددا [َ
ُ اْ
ه
ََ
دَنِ ] (.)4
ِيَع
ِنسَ ِاله ل
َاإل
َ
ْبُُ
ويف احلديث" :اخلري نهى يف اجلف خمىعه من الكوتى ,والكوتى خمىعه
ان ساق العىش" ,ورذا احلكم فانها خري نازل من افد ،تعا
والفبوة والعة ومدار

الددنيا ومدا فيهدا مدن الددرو

بالةىنن

والعدي والدفعم

املتتالي .
واخلري ود الشى مبعف ان الشى ال جيتمع مع احلكم  ,وال يتص بها
وبيفهما بيفون وتضاد ,فمن اراد الفًاة من الشى يف ةولده وفعلده واامد
قؤونه فليتًه ا

اهلل تعا

( )1سورة العاديات .8
( )7سورة البةىة .148
( )2سورة احلج .22
( )4سورة الذاريات .56

ويتلة مفه احلكم  ,ومن يؤتيه اهلل احلكم
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ابتداءا فهذا من فضله تعا

اليه وال ذريته ودويىته وغريام ,فاحلكم

د اام د اإلسددالم ورريددزة اإلميددان وسددالح الفًدداة وسددبي الوصددول ا
الغايات الىقيدة ومةامات األولياء والصاحلني.
وال الةدول بدان احلكمد مدن الكلدي املشدك

وانهدا الد مىاتدب

متواوت  ,فه اخلري الكثري يف مىاتبها العالي ودرعاتهدا الىفيعد  ,ام انهدا
مطلة  ,ور مىتب مفها خري رثري ,اجلوا  :او األخدري فةليلدها يصددق
اليه انه حكم  ,وان اإلمام الباةى يف اآلي ( :ان احلكم اي املعىف .

وان اإلمام الصادق اليه ال الم ( :احلكم وياء املعىفد  ,ومدرياث
التةوى ,ومثدد ىة وما أنعم اهلل الد ابدد مدن اددد باد ،نعمد أنعدم وأا دم

ِ
ْت
ياؤ
وأرفددع وأعددزل وأبهدد من احلكم  ,ةدال اهلل ادددز وعد [ ُ
د
َ ي
لحِكْمَ ة
ْت
ْ يُ ؤ
َمَ ن
دء َ
َ مَ ن
لحِكْمَ ة
َ اْ
اْ
َقَْ
ْ َ
يشَا ُ
ُ
ِ
َُتِ
ْلُ وا
ُ ِاله أَ
هر
َمَ د يَ هك
ًا َ
َث ير
ًا ك
َُيْر
أ
َ
( )1
َدبِ ] .
لب
األَْ
ومن احلكم عع العم مةىوندا بالعمد  ,فمتد مدا الدم اإلن دان
فعليدده ان يعم د بعلمدده ,وال يىرفدده ويرتردده وجيعلدده يف حدددود التصددور
والوعددود الذا
ا

واإلحتددىاز من الزلد املفافي للعلم ,رما تدداو اآليد

ارىام العلماء واإلنصدات ا

مدواا هم وةدد ورد ادن الدفيب حممدد

صدددد ل اهلل اليدده ونلددده وسددددلم انددده ةددال" :المدداء امددديت رانبيدداء بدد
اسىائي "(.)7

ويف مفي املىيد ةال" :فان العامل الصاحل يف اذا الزمدددان مبفزلد نديب
من األنبياء ب ادم يف ادذا الزمدان اا دم أل ن انبيداء بد

اسدىائي ردان

جيتمع مفهم يف العصدى الواحدد الدو  ,واآلن ال يوعدد مدن العلمداء اال
الواحددد بعد الواحدددد ,ومت ران ردذل
( )1حبار األنوار .715/1
( )7حبار األنوار .77/7

فلديعلم انده ةدد الدق يف افةده
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امان ا يم "(.)1
واحلق ان املةارن غري تام للمائز الذي يفوىد به األنبياء واو الفبدوة
والوحي ,رمدا ان العلمد اء وردثريون يف رد زمدان ,والةدىنن جيعد مدن
أفواج املؤمفني الماء يف الدين ,وال ف ت اادام ال الفوةد يف الددين
ولكن انوىاد األنبياء مبىتب تشىيوي خاص باق الد حالده ,لةدد توضد
سبحانه لتكدون احلكمد يف متفداول امل دلمني رافد  ,وادن اإلمدام ععودى

الصادق ةال" :ةام اي
بد

بن مىيم  خطيبا يف ب

اسىائي فةدال :يدا

اسددىائي ال حتدددتوا اجلهددال باحلكم د فت لمواددا وال متفعواددا االددها

فت لموام".
وةددد ال تكددون احلكمدد والعلددم افددد اإلن ددان مطلةددا فليكثددى مددن
اإلستغوار وليكون م تعدا لةول ال ادري ,وةد ورد يف األخبار تىغيب
بااالن ادم معىف امل أل اليت ي ئ افها الشخ

واو ال يعىفهدا ألن

ااالنه اذا ال يتعارض مع العلم ,وان ابد اهلل بن م دعود" :اذا سدئ
احدام اما ال يدري فلية  :ال ادري ,فانه تلث العلم.
وادم اإلحاط بك العلوم مس من مسات املمكن والةاصى ,فالبد
ان ي هى عه اإلن ان واًز ،ان اإلحاط يف ر األمور ,واةىار ،بانه
ال يدددري نددوع حكم د وتواوددع هلل اددز وع د وحتصددي للعلددم وداددوة
لآلخىين لطلب العلم والتزود من املعىف وتعدد مصادراا وبذا خيتلف
الفيب ألنه ميتل

سالح الوحي والتفزي .

لبَدبِ]
َُ
ُ ِاله أ
هر
يهك
ةوله تعا [َ
لوا األَْ
ُْ
مد َ
ََ
َادبِ) يف الةدىنن سد ت اشدىة مدىة
لب
َُ
ورد ذردى (أ
لوا األَْ
ُْ
عاءت بصيغ الغائب اتفيت اشىة مىة مفها اذ ،اآلي  ,وبصيغ اخلطا
(

يد أَل

ِ) اربدع مدددىات ,وعداءت رلدها مدن
لبَدب
األَْ

( )1مفي املىيد  68زين الدين العاملي ( 165 – 111اد).
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با

التذرىة والداوة ا

التةوى واهلدى واالاتبار من اآليات الكوني ,

رما انها تتضمن املدح هلم فمدن ادددم اولدوا االلبدا

الدذين عددداء ادذا

العدددد من اآليددات بذرىام ليدزدادوا قدىفاَ وتكدون هلدم موودواي يف
سلم املعار

ومفازل االميان.

ولب الشا :خالصده ومدا اددا ،ةشدى أو رالةشدى ,ومفده لدب اجلدوز
والل وز ,واللب بالف ب لالن ان اةله ,واللبيب العاة  ,فدأولو األلبدا
الذين ا ذوا العة نل الدرا ك املعار

واالرتةاء يف مىاتب العلم وني

مصاديق احلكم .
فاآلي داوة الا العةول لالاتبار واالتعاظ والتذرىة والانتوداع ممدا
يف اآلي احلكم واملوا

وامل ائ واي:

 -1مووواي واامي احلكم بالف ب لالن ان.
 -7احلكم رزق رىيم من افد ،تعا .
 -2تددؤت احلكمد ملددن يشدداء اهلل ان تكددون افددد ,،واددذ ،املشدديئ داددوة
للفا

لفيلها وبلوا مىاتبها واحىاز قىائطها.

 -4احلكم رمح ونعم وفض ا يم ومن حص ال قطى مفها فةدد
حاز ال خري رثري.
 -5ان مووددوع احلكم د ومووددعها واملددؤالني لفيلددها وال ددااني لبلددوا
مفازهلا أمى يدرره اربا

العةول.

ور ان ددان افد ،اة  ,فلماذا اذا التخصددي

 ,اجلوا  :ان املىاد

ادم من وظودوا اةدوهلم لالتعداظ وا الاتبدار واآليد دادوة جلعد العةد
وسدد يل الوهم والتمييز وارقاد الذين ال يفشددغلون بالةشدددور واملشداغ
اليومي اليت حتول دون رؤي طىق اهلداي وسب الىقاد.
والتذرى الدوارد يف اآليد اادم مدن اتيدا ن احلكمد ومدن موودواها,
فلديس يف اآليد مدا يد دل الد وعدود مالزمد بددني احلكمد وبدني اربددا
العةول ,ولكفهم يتذرىون ويدررون اامي احلكم  ,وانهدا رزق ردىيم
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من افد ،تعا

ويتعلمون ريوي نيلها وي عون للحصول اليها فهي الم

مكت ددب ,وةددد تكددون اب د رمددا افددد االنبيدداء ,والتددذرى واالستحضددار
افا مةدم وسبب ومدخ الحىاز احلكم ,

الذا

فاآلي مدح للم لمني وتفاء اليهم التبااهم احكدام الةدىنن وال دف
الفبويد  ,وفيهدا ندوع ذم الولئد

الددذين مل يتخدذوا مدن نعمد العةد نلد

للتذرى.
وعاء اخلطدا

بلغد االطدالق أي ان رد ذي اةد يددرك احلةدائق

الواردة يف اذ ،اآلي واآليات ال ابة من افد ،تعا

باملغوىة  ,وةدرتده

ال اب الوضد والزيدادة ولدزوم انوداق الطيبدات يف سدبيله ,واعتفدا
التصدق باخلبيث والىد  ,واالحدرتاز مدن الشديطان واددم تصدديةه يف
واود ،أوإتبااه يف اغوائه.
واآلي متث انذاراَ للكافىين وتةبيحا هلم الاىاوهم ان الداوة ا
اهلل ,وفيها مواساة للم دلمني ,فدان اسدتغى

بعضدهم ادذا االادىاض

وظهور املفكى والبخ والشح ال سلوك بعض اجلمااات يأتي اجلوا
يف اذ ،اآلي بان الذي يتذرى ويعتي وحيرتز ام اولوا االلبا

واصحا

العةول.
ولةد عاء موووع التدذرى مبهمداَ ممدا يعد
تعى

ان لده مصداديق متعدددة

بالةىائن وبلحاظ سياق اآليات ,فمدن التدذرى الدذي ميليده العةد

أالةىار بالىبوبي ووعو

االم تثال الوامى ،تعا  ,واةرتان العم بةصد

الةىب  ,واحلىص ال اداء الزراة بااتباراا من وىورات الدين ,وا اذ
ال ب الكويل باحلصول ال احلكم وععلها املفيد والغايد والوسديل ,
الغاي اليت يدرك العة احلاع اليها يف اامل االةوال واالفعال خصوصاَ
وان الدنيا دار ابتالء تتصارع فيها ةوى الفوس ,والوسيل الصالح الذات
والفوو

الفاةص  ,واي مفاسب رىمي لبلوا مىاتب روا ،تعا .

ويف اآليدد بداللتددها االلتزاميدد توريد ال بةددداء االسددالم ووعدود
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من جيددع العة وسدد يل لالميدان وبدا

ادايد ورقداد ,وان افداك مدن

يفتودددد ع مددن اآليددات وي ددددع للحصدددددول الد احلكمد  ,ويفشددى لواءاددا
بالزاددددد والددورع والتةدددد وى وفعدد الصددوا

بااتبددار ،احددد مصدداديق

احلكم .
والتذرى افا مل يطلب بذاته رغايد بد ادو مةدمد ومددخ للعمد
الص داحل ولالاتبددار واالتعدداظ ,واددددو ظددااى يف مضددددامني اآلي ددات الدديت
وردت فيها مادة (ذرى) اليت وردت حن و مدائتني وتالتدني مدىة يف الةدىنن
بصيغ التذرى والذرىى ولغ املاوي واحلاوى ,واملودىد واجلمدع ,وادو
عزء من ةاادة اللطدف وتةىيدب العبدد ا

الطااد لكدي يثدا

ويدؤعى

افدددما يتخددذ التددذرى وسدديل لل صددالح وسددبيال للىقدداد ومفاسددب للشددكى
والثفاء اليه تعا .
ويف مىسل الكايف( :ان رسددول اهلل صل اهلل اليه ونله وسلم ةال:
ما ة ددم اهلل للعباد قدديئا أفض من العةد  ,ففدددوم العاةدد أفضد مدن
سهى اجلاا  ,و إفطار العاة أفض مدن صدوم اجلااد  ,وإةامد العاةد
أفض من قخوص اجلاا  ,وال بعث اهلل رسوال وال نبيا حت ي تكم
العة  ,ويكون اةله أفض من اةول

يع أمته  ,ومدا يضدمى الدفيب يف

نو ه أفض من اعتهاد اجملتهددين ,ومدا أد ى العاةد فدىائض اهلل حتد
اة مفه  ,وال بلغ

يع العابد ين يف فض ابادتهم ما بلغ العاةد  ,إن

العةالء ام اولدوا االلبدا

الدذين ةدال اهلل ازوعد ( :إمندا يتدذرى اولدوا

االلبا ).
وعاءت اآلي بابهام موووع (التذرى) مع وعود ةىيف حالي ومةالي
اليه ,اذ وردت اآلي خبصوص احلكم وان التذرى أمى خاص بأربدا
العةول الذين مل يتبعوا الوام واخليال ,ومل يف ىوا ا

الدنيا اال رددار

مىور ومزرا لآلخىة ,وابتعدوا ان سلطان الشهوة فىأوا األقياء مبف ار
احلكم والعة  ,وأدرروا لزوم االنواق وحماسن الصدة امل تحب  ,زيف
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ما يعد به الشيطان.
َادبِ] ومل تدىد
لب
َُ
وعاءت االي بصديغ اجلمدع [أ
لوا األَْ
ُْ
بصيغ املوىد يف الةىنن ,مما يدل ال مووواي التعاون يف مىواة اهلل,
ور م لم يذّ رى نو ه ويأمىاا باملعىو

ويفهااا ان املفكى ,ويأمى غري،

ويفصحه يف سب الصالح واهلداي .
رما تداو اآلي ا

سيادة أحكام الشىيع يف اجملتمع ,وان امل ؤولي

الشددىاي لي دد ت قخصددي فح ددب ب د اددي نواي د اام د  ,وان املكلددف
يتحم أاباء وظائوه وامورا اخىى اام  ,سدواء راند ت مدن الواعبدات
العيفي اليت جتب اليه بالذات رما لو ران امال فيه تع يم قعائى اهلل وال
يةدر اليه غري ,،او الكوائي اليت جتب ال اجلميدع ولكدن ان عداء بهدا
أحدام سةط ت ان الباةني ,وان مل يأت بها أحدام أتم اجلميع ,وخامت
اآلي ادون الد ادائهدا ب صدورة فىديد او اامد  ,والد حندو االحتداد او
التعدد.
************
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المحتويات
الصوح

املوووع

الصوح

املوووع

2

املةدم

87

ااًاز اآلي

4

اآلي 762

82

اآلي سالح

82

موهوم اآلي
التو ري

واللغ

4

اإلاىا

4

يف سياق اآليات

85

4

ااًاز اآلي

117

افاوات اآلي

5

اآلي سالح

114

اآلي 766

5

موهوم اآلي

114

اإلاىا

8

التو ري

116

يف سياق اآليات

78

حبث رالمي

116

ااًاز اآلي

25

اآلي 764

112

اآلي سالح

25

االاىا

118

افاوات اآلي

22

اللغ

118

موهوم اآلي

22

حبث بالغي

171

التو ري

28

يف سياق اآليات

144

اآلي 762

21

ااًاز اآلي

144

اإلاىا

41

اآلي سالح

145

يف سياق اآليات

41

موهوم اآلي

145

ااًاز اآلي

42

التو ري

146

اآلي سالح

55

حبث اخالةي

146

اسبا

51

حبث ةىنني اصولي

142

افاوات اآلي

26

حبث اصولي

142

موهوم اآلي

81

اآلي 765

141

التو ري

152

حبث اخالةي

واللغ

81

االاىا

87

يف سياق اآليات

واللغ

واللغ

الفزول
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الصوح

املوووع

الصوح

124

اآلي 768

711

االاىا

717

يف سياق اآليات
ااًاز اآلي

واللغ

املوووع
واللغ

124

اإلاىا

124

يف سياق اآليات

717

125

ااًاز اآلي

712

اآلي سالح

126

اآلي سالح

712

افاوات اآلي

126

موهوم اآلي

714

موهوم اآلي

122

افاوات اآلي

716

التو ري

128

التو ري

718

حبث رالمي

711

اآلي 761

هحِيم
منِ الر
مهَّللا الر
ِسِْ
ب
ِ
هحَْ
مـكـتـب المـرجـع الـديـنـي آيـة هللا العظـمى الشـــيـخ صــالـح الـطــائـي

اَ ااتدذ الف قاه َاالص ااوَ َالتفساا ااير َاالُا ااالق
ي الحااوزة العوميااة
بيان رةم52 :
ـــــــــــــــــــ

الى /ارباب الحقوق الشرعية
م /اقتناء التفسير

ال الم اليكم ورمح اهلل وبىراته
احلمدددد هلل املتعدددالي يف عيوتددده وسدددلطانه ادددن مددددارك األوادددام,
واملت ددامي بك مالدده والددو مةامدده اددن الشددددبه وامثلدددد األنددام ,الدددائم
ال ىمدي الذي ال حتد ،األيام ,املتوض باملن واإلح ان وتوالي األنعام
الذي يعشق ذرى ،ومدحه ذوو الفه واألحدالم وتوضد بدالةىنن ااديدا
ونورا واماما ,يتيده بىيداض رفدوز ،العلمداء األادالم قدكى اهلل سدعيهم,
واعددزل من ف ضدله مثوبتهدددم ,وأاّلفدا جبدددود ،إلةتوددداء نتاراددم ,فكدان
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تو ري معدامل اإلميدان أح دن تو دري للةدىنن يف تدأريس اإلسدالم ابد مدن
الكىيم العالّم.
فيًب ال ر م لم وم لم ممن تعلق بذمتهم احلق الشىاي قىاء
اعزائه املتي ىة من الزراة او اخلمس ويكون مبلغ قىاء اديته ميءا للذم
مبةدار ,،سواء ران الشىاء للدذات او للغدري وادو مدن اإلنوداق املعدوض
واملبارك ,ويف اةتفائه اخلري والفماء والويض ونشدى الدوم الةدىنن ودادوة
للفهج الةويم ملا فيه من العلوم واملعار

اإلهلي واملطالدب والتحةيةدات

اجلديدة بعيدا ان الطائوي واإلسداءة لودىق امل دلمني ألن الةدىنن مائددة
ال ماء يف األرض و خزائفه من الكلي الطبيعي لك م دلم حصد فيهدا
وتشمله خطاباته وجيب اليه تعاادد ،وحو ده ,ووعدو

الشدىاء يتعلدق

بدورة واحدة ورلما طبع ت اعزاء عديدة مفه.
وفتوى قىاء التو ري فةط تعيني الستحةاق مةدار ةلي من اخلمس
او الزراة سهم (يف سبي اهلل) إرىاما لعلدوم التو دري والتأويد وافاود
ةىنني تدخ البيوت ,وتكدون ندواة مكتبد اسدالمي خاصد  ,واسدتثمارا
للحق الشىاي ,ومدع ادذا فوعدد و

الشدىاء مةيدد بعددم وعدود تو دري

أفض مفه.
نىعو من ر م لم وم لم املةارن بأخذ تو ري بعض اآليات مدن
أي من التواسري مع ما ورد يف تو رينا يف طبعته األخرية 1475ادد ,و مدع
التباين يف امل توى التعليمي والتحصي يبدو للًميع الوىق بيفهمدا ومدا
انعم اهلل از وع اليفا واليكم به ,وتبة اذ ،الوتوى نافدذة ا

حدني

ظهددور تو ددري افض د مفدده بالبيف د واملعىف د الشخصددي  ,ولدديس بدداإلاالم
والشهىة اليت ال اص هلا.
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ومن ي ثب ت افد ،مبةارن تو ري بعض اآليات ان تو ريا ما اح ن من
تو رينا اليوم او غدا فهو ح مما يف اذ ،الوتوى ,بشىد ان يةارن بفو ه
بني تو رينا والتواسري األخىى مصابيح اإلستبصار متعلما ران او لديس
متعلم ,ذرىا او انث ألن تو رينا بوضله تعا

بالف ب للتواسري األخىى

رالةمى بني الفًوم.
نداو املؤس ات التعليمي واملكتبات العام راف ا

اةتفائده تع يمدا

لشعائى اهلل واحياء لعلوم الةىنن ,وحنث رعال الوكى يف مشارق األرض
ومغاربها ال تى

ته ا

اللغات األخىى وطبعه بعد حصول اإلذن مفا

مع اىوه بثمن الكلو  ,للمالزم بني وعو

قىائه من اخلمس والزراة

سهم يف سبي اهلل وادم الزيادة الواحش يف ال دعى ,وإاتبدار ةااددة ال
وددىر وال وددىار  ,ونوددي احلددىج يف الدددين ,ومةدددمات رواج املودداايم
والةيم الىباني .
ونىعو من اشاق الةدىنن وطدال

املعىفد املبدادرة حليدازة التو دري,

واإلطددالع اليدده نصددىة لإلسددالم يف زمددن ال عومل د والثددورة املعلوماتي د ,
والتددبى مبدا مدا فيدده مدن التةىيدىات املةبولد افدد األمسداع  ,والعبددارات
املفاسب ملختلف الطباع ,واليت تتضمن عدالءا م دتحدتا جلدزء مدن أندوار
نيددات الةددىنن ومعانيهددا البديع دد وفل ددو تو دددد ري وتعضدديد بعددض نياتدده
لبعضها اآلخى.
ويعىض ب عى الكلو  ,واعزاؤ ،اليت صدرت اي:
 -1اجلزء األول سورة الواحت .
 -7اجلزء الثاني

سورة البةىة اآليات (.)74-1

 -2اجلزء الثالث اآليات (.)42-75
 -4اجلزء الىابع اآليات (.)68-44
 -5اجلزء اخلامس مواايم ةىنني .
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 -6اجلزء ال اد

مواايم ةىنني .

 -2اجلزء ال ابع اآليات (.)11-61
 -8اجلزء الثامن اآليات (.)115-11
 -1اجلزء التاسع اآليات (.)112-116
 -11اجلزء العاقى اآليات (.)124—118
 -11اجلزء احلادي اشى اآليات (.)152-125
 -17اجلزء الثاني اشى اآليات (.)168-154
 -12اجلزء الثالث اشى اآليات (.)187-161
 -14اجلزء الىابع اشى اآليات (.)182-182
 -15اجلزء اخلامس اشى اآليات (.)112-188
 -16اجلزء ال اد

اشى اآليات (.)714-118

 -12اجلزء اجلزء ال ابع اشى اآليات (.)772-715
 -18اجلزء الثامن اشى اآليات (.)726-778
 -11اجلزء التاسع اشى مواايم ةىنني .
 -71اجلزء العشىون مواايم ةىنني .
 -71اجلزء احلادي والعشىون اآليات (.)741-722
 -77اجلزء الثاني والعشىون اآليات (.)752-751
 -72اجلزء الثالث والعشىون اآليات (.)767-758
 -74اجلزء لىابع والعشىون اآليات (.)761-762
 -75اجلزء اخلامس والعشىوناآليات (.)725-721
 -76اجلزء ال اد

والعشىون اآليات (.)787-726

ان ق ددددىاء ،انودداق يف سددبي اهلل ,وبددا
والثددوا

ملضددااو الددىزق واألعددى

يددوم الةيامدددد ألن اهلل اددز وع د اذا ااطدددد يعطددي بدداألوف
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(وما انوةتم) الواو :ااطو  ,ما :اسم قىد عازم يف حم موعول به
مةدم ,انوةتم :فع ماض وفاا  ,من نوة  :عار ومدىور متعلةدان
مبحذو

حال.

(فددان اهلل يعلمدده) الودداء :رابط د جلددوا

الشددىد ,ان :حددى

مشددبه

بالوع يفصب االول وي م امسه ,ويىفع الثاني وي م خي ,،واسم
اجلالل امسه ,و

ل يعلمه خي.،

(وما لل املني من انصار) الواو :استئفافي  ,ما :نافي  ,لل املني :عدار
ومىور متعلةان مبحذو

خدي مةددم ,مدن :حدى

عدى زائدد ,انصدار:

مبتدأ مؤخى.
الفذر لغ او الواددد ,ويف االصطالح الشىاي التزام املكلف بوع
أو تددىك أمدددددى بةصدددد الةىبدد ا

اهلل ورعددداء االسدددتًاب  ,واالنصدددار:

األاوان.

يف سياق اآليات

بعد اآليات اليت حتث ال اإلنواق يف سبيله تعا

و صدي

مدادة

اإلنوا ق جبعلها من الطيب واحل ن ,والفهي ان تةديم االايدان الىديئد
للوةري واحملتاج وعهات ةبول الصدةات واخلريات ,والتحذيى مدن وادد
الشيطان بدالوةى ,واالخبدار ادن وادد ،تعدا

بداملغوىة ومدا نيد (اتيدان

احلكم ) وانها خري رثري ,عاءت اذ ،اآلي لتبني المه تعا

باإلنواق يف

سبيله وموارد الفذر ,وتؤردد وادن الكودار واددم وعدود اادوان هلدم,
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واددذ ،اآلي د مةدم د لآلي د التالي د وداددوة لالرثددار مددن الصدددةات سددىا
واالني .

اعجاز اآلية

اآلي اقىاة ملكوتي تبعث ال اإلنواق يف سبيله تعا  ,وتىغب فيه

باخباراا ان المه تعا

به ,والك يعلم ان اهلل از وع احداد بكد

قيء الماَ فلماذا االخبار بعلمه باإلنواق الد حندو اخلصدوص يف ادذ،
اآليد د  ,اجلدددوا

للتوريدددد والتدددذرري ,واحلدددث الد د املبدددادرة لإلنوددداق

واستحضار ذرى ،تعا  ,وتفمي مللك يف الفوس تتةوم باملعىف بانه سبحانه
يطلع الد رد قديء ,فالبدد مدن توعيده االةدوال واالفعدال ا

مدا فيده

مىواته تعا .
ويف اآلي تصدِ للشيطان يف واد ،الوةى ,وان الم اهلل تعا
الصاحل يع

بالضدىورة تىتدب الثدوا

بالوعد

اليده ,وفيهدا ااطداء موودواي

ةىنني للفذر ,وميء الوايد لل املني يف ذات اآلي اليت تعد اجلزاء احل ن
ال اإلنواق واخبدار ادن ا ديم ةدرتده تعدا

وانودىاد ،بامللد

ويدف

الولياء الشيطان ,واآلي من وعو ،وعف ريد الشيطان ,فعلدم االن دان
بددان اهلل تعددا

حيدديط بأفعالدده المددا تفةي د للددفوس وخطددوة يف صددالحها

وااداداا لوع اخلريات.
وميكن ان ت م اذ ،اآلي (آية النفقة َالن ر).

اآلية سالح

تعتي اآلي اوناَ للم لمني يف با

اإلنواق والصدة واخىاج الزراة,

فمت ما الم االن ان ان اهلل از وع يعلم ما يوع من اخلري فانه يبادر
اليه ,وال يرتدد ويبط تأتري ابليس والشيطان مطلةداَ الد رالمده وفعلده
وعوارحه ,واو من مصاديق ودحى ريد الشيطان وابةائه وعيواَ.

مفهوم اآلية
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يف اآلي اخبار ان استدام اإل نواق افد امل لمني ,ويع
الزراة واخىاج احلةوق الشىاي ودفعها ا

دوام دفع

م تحةيها ,ممدا يعد

تدوفري

املةومددات املالي د الصددالح احددوال اجملتمددع االسددالمي وتهيئ د قددطى مددن
مةدمات الوع اإلمياني اهلاد  ,والتةيد بضىورات الدين ,فمن حيىص
ال دفع الزراة يةيم الصالة باالول وي النه يعلم انها امود الدين واام
من الزراة والنها اخف من الزراة بلحاظ البذل واالنوداق ,وادي ابدادة
بدني حمدودة يشعى االن ان خالهلا بال عادة والغبط والىودا مدع اددم
سهول اخىاج املال الذي

ع بعفاء وعهد اذا اذا ما استثفيفا وسوس

ابليس وواد ،الكاذ  ,ومعه يزداد الرتدد وتطىأ ال الفوس اخلشي من
الوةى والواة ولو نناَ ما.
ومن مفافع الفذر انه اةىار بان مةاليد االمور بيد ،تعا  ,واو الةادر
ال حتةيق الىغائب وصى
وتفاء ال الصي لتوسله ا

الشدائد ,والمه تعا
اهلل ,ويع

بالفذر وادد ردىيم

يف موهومه داوة العبد للتخلي

ا ن اجلواء واالصىار واالتكال الد الدذات واالسدبا
ولددزوم ااتبددار مشدديئته تعددا
امل تدمي والعارو للشخ
وحمو ما مكتدو

املاديد وحدداا

يف االفعددال وامل ددائ الشخصددي واحلددوائج
 ,فالفذر جلوء ا

اهلل تعا

ورعاء لىمحته

مدن االبدتالء ,ورتابد واسدتحداث املعددوم مدن الدفعم

ووعو ،ال ع .
وتبني اآلي مووواي االاوان واالنصار ,ونويهم ان ال داملني يددل
يف موهومه ال وعودام واتدىام بالف دب لغدري ال داملني ,وتدداو اآليد
للفوددىة من ال لددم واعتفا

الىردون ال داملني ,واالحدرتاز مدن التةدى

الدديهم ومشدددداررتهم يف ظلمهددددم ,فالوايددددد لل دداملني يع د

يف موهومدده

أمىين:
االول :تفبيه وحتذيى امل لمني مفهم ,ومن ال لم مطلةاَ.
الثدداني :الواددد الكددىيم للم ددلمني بوعددود الفاصددى واملعددني خللددوا
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ااماهلم من ال لم بتةيدام بأحكام الشىيع والةوااد الديت عداء
يها الةىنن الكىيم وال ف الفبوي الشىيو  ,ويف اآلي بشارة الشواا
واملدد والعون للمؤمفني يف الفشأتني.

إفاضات اآلية

من صوات املمكدن املالزمد لده االحتيداج ,واالن دان مدن املمكفدات
وافدددما ي ددتًيب يف بددا

االنودداق فاندده يتطلددع ا

للكمال ,تأتي اذ ،اآلي لالخبار ان المه تعا

العددوض سددعيا مفدده

بانواةه ,ولتبعث األم

يف نو ه وجتعله يةب ال االنواق بش وق واو يىى بعني البصرية العوض
وح ن العاةب  ,ورذا حني يعةد الفذر هلل تعا

فان اآليد

دي ،بانده مل

ولن يكون وحد ،يف مواعه الوةائع واألحداث ,ب ان اهلل يتوض مبدد
يعيفه ال بلوا الغايات الشىاي .
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اذ ،ا آلي واحدة من اآليدات املتعاةبد يف بدا

االنوداق ,ودراسدتها

متمع ومتوىة ت هى االاًاز الةىنندي يف بيدان أحكدام اإلنوداق وععلده
سًي تابتد افدد امل دلمني وعدزء مدن حيداتهم اليوميد حيىصدون اليده,
خصوصا وان متمعاتهم ال تتةوم اال باالنواق ,فاحلق والصدق يىاد لده
بيان وتبيان واون وادد.
وةد ت ود افكار الضالل ب بب املال الذي يفوق لىواعها ,وترتاعع
اةائد اهلددى افدد الفدا

ب دددبب الوةدى والعدددوز الدذي يدفهش بأالدها

ويش حىرتهم ,فتأتي مىحل الدم والتضحي فيتةدم من خيتار الشهادة
لت ددددتفري األم د بددأنوار عهدددداد ،وتتواادددد مددع صدددىخته ورفضدده للكوددى
باقى

وأغل ما افد ,،وتزيح اوواء اإلميان ظلم الضدالل  ,وتعطد

الشددددهادة سددددلطان املددال وتوضددددح الىيدداء والفودداق ,وتدددحض الغددىور
والعتو ,والكذ .
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وةددد يكددون اإلنودداق سددابةاَ ملىحل د الشددهادة ويغ د

افهددا أو يضدديق

دائىتها ويةل من افىادادا ويةصدى مدن مددتها ,وةدد يكدون مةارنداَ هلدا
وتابعاَ هلا ,واحلق ان اإلنواق يف سبيله تعا
تبايف ت تل

ال ميكن االستغفاء افه ,وان

احلاع يف الكم واملةدار ,وةد ةىن ت الزراة بالصالة يف حنو

تالتني مووعاَ من الةىنن ,وعاء فىوها يف قهى رمضان من ال ف الثاني
للهًىة ليًتمع التكليف بالعبادة البدني واملا لي يف زمان واحد ,ويكون
قااداَ تأرخيياَ ال االرتةاء العةائدي افد املهاعىين واالنصار ,ودلي
رسوخ اإلميان يف صدورام.
ويف اآلي

ويف ان الفيب حممد صل اهلل اليده ونلده وسدلم جمليئهدا

بصددديغ احلدددث والرتغيدددب ,وادددي تأديدددب لالئمدد وال دددددعاة والددددااة
بارقادام النتزاع احلةو ق الشىاي بداللني والتشدًيع واملددح واإلردىام
والدااء الصددحابها ,رما انها تىغدديب آلخددذ الزردداة ان ران م دتحةاَ
هلا النه يدرك بان الفوة تفوع صاحبها ارثى مما تفوع نخذاا وم دتحةها,
واذا من ااًاز الشىيع ال ددماوي بدان يكدددون فاةدد الشددديء ومعطيده
ارثى نوعاَ به م ن نخددذ ،والذي تفتة ملكيته لدده ,وتل

احلةيةدد يعىفهدا

ر م لم.
ومن فضله تعا

ان الشوااد العملي واملصاديق الوعلي تبدو ظااىة

للعباد مبا ي ااد يف استدام اإلنواق ودفع الزراة ,فرتى الفمداء يف املدال
وال ع يف الىزق يتعةبان اخىاعها ودفعها ا
ان الفوة تطهري للفوس و ل
واد اهلل تعا

م تحةيها ,باالواف ا

من قوائب البخ ووسديل للمغودىة ملدا

اليها والنها نوع تةى

اليه سبحانه.

وعاءت اآلي بصيغ اجلمع ( انوةتم) مع ان امللكي يف الغالب فىدي
ولكد قددخ

اسددتةالله بالتصددى

يف اموالدده ,ولغد اجلمددع افددا داللد

الكثىة والزياد ة والتعدد ,واي حث الد املشداريع اخلرييد واالقدرتاك
والتعاون يف انشاء مؤس ات ومعام وامارات واوةا

خاص وحنواا
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بالزراة والصدة لت اام يف تةوي ادىش االخدوة اإلميانيد  ,وت دااد يف
طىد قبح الوةى ,وتكون قااداَ ال تعااد امل لمني للصدة والزراة,
وداوة لالعيال الالحة باملواظب  ,واالةتداء بال لف الصاحل ,وامل ارا
يف اخلريات ,مبا يفاسب احلال والشأن والزمان.
واخلطا

يف اآلي للدذين نمفدوا ,أي للم دلمني

يعداَ مدن تعلةد ت

بذمته الزراة ومن مل تتعلق بذمته خصوصاَ وانها عاءت بصيغ الرتغيب
والواد الكىيم واد تشدم الوةدىاء مدن امل دلمني ,أم انهدم خدارعون
بالتخصي

النها سالب بانتواء املوووع لعًزام ان الزراة واإلنواق يف

سبيله تعا  ,اجلوا  :ان اآلي تشملهم ايضاَ من وعو:،
 -1انهددم مددن الددذين نمفددوا فيشددملهم اخلطددا
الصار

افهم ,واو معدوم.

 -7الوةى أمى ةاب للزوال ,فيكون خطا
ا

الةىننددي اال مددع الدددلي

اإلنواق بالف ب للوةري تعليةياَ

حني زوال الوةى.

 -2الوةى ليس مانعاَ من اإلنواق يف سبيله تعا

فمن ال ميل

ةوت تالت

ال يصددق اليده انده فةدري وي دتحب لده اإلنوداق الد اخيده
اقهى مث َ
امل لم الذي ال ميل

ةوت يومه وةد جيب.

 -4الفوة والصدة من اةوى الوسائ واالسبا
واالنتةال ا

للحصول ال الثىوة

حال الغف .

 -5اإلنواق من الكلي املشك

فيصدق بأدن مىاتبه اذا ران من طيبات

ر ددب االن ددان ,ومعلددوم ان نددوع الطيددب افددد الوةددري رمالد

غددري

الطيب افد الغف  ,مبعف انه تصح الفوة من الوةري ال ةددر حالده
وقأنه.
 -6ان اهلل تعا

حيب لعباد ،التةى

اليده ب العبدادات ,وافشداء اسدبا

الىمح واظهار الطاا وح ن االمتثال باإلنواق يف سبيله تعا
فان توا

لذا

الوةري باةدامه ال الصدة ا يم افد اهلل النه يدل ال
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اإلميان وااليثار ةىب اليه تعا
 -2يأتي توا

بأقق االحوال.

اوايف للوةري جبع نو ه اسوة للغ  ,فحيفما يىى الغ

ان الوةري ةدد انودق مدع ةلد مدا يف يدد ,،تديز أمامده اولويد مبادرتده
لالنواق ,فاةتداء الغ

به با

للثوا

واجلزاء العاع .

 -8رأن الوةري بانواةه يعطي واداَ باإلنواق واخدىاج الزرداة اذا اصدبح
غفياَ ,وفيه اخبار ان رعائه الغف من افد ،تعا .
 -1إنواق الوةري حدى
الزائف والتما

الد الشديطان وتكدذيب املدي صدادق لوادد،
للمغوىة من افد ،تعا  ,وما من ابد غ

أو فةري

اال وحيتاج املغوىة ويدرك اةتضاء مصلحته تلمس ر الوعو ،لفيد
مغوىته ومىوداته تعدا  ,ومفهدا انواةده الةليد املتحدد رعداء الكدثري
املتعدد.
 -11ان ةيام الوةري باإلنواق يف سبيله تعا
احلكم  ,وفع الصوا

من غري توىيط أو اسىا

من

واو خري رثري ,فيعتي الوةري باإلنواق غفيداَ

مبا افد ،من احلكم .
ومن اإلقارات يف صيغ اجلمع ان اإلنواق يكون قخصياَ والثوا
يكون نواياَ ااماَ ملا يدل اليه لوظ العموم من االسدتغىاق ,ويددل اليده
الواةع والفصوص فمن يفوق يف سبيله تعا
غري ان يفة

يشارره الثوا

نخىون من

من توابه قيء وممن يشارره:

 -1ال ااي يف اخلري ,والدال ال مواطن االنواق.
 -7اآلمىون باملعىو

والفدااون ادن املفكدى ,الدذين حيثدون الد دفدع

الزراة ,وااان الوةىاء ووىورة ادم حبس احلةوق الشىاي .
 -2ايال املفوق بااتبار أنهم سااموا يف الفوة أو حثدوا اليهدا أو لدوا
ان عزء من تبعاتها بوةدان عزء من ماهلم أو ما او تعليةي ويكون
من ماهلم اخلاص م تةبالَ ررتر  ,أو انهدم سدكتوا افهدا ومل يبددوا
اارتاواَ ومل يكونوا عفوداَ البليس يف واد ،بالوةى وليأتي التحدي

معامل اإلميان/ج 45ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 111
البلدديس م د ن اوددعف امل ددلمني حدداالَ وارثددىام فةددىاَ وأةلددهم مدداال
ونصيبا يف اإلنواق فيصا

باليأ

والةفود ,وبذا تتًل مفافع لغد

اجلمع وما هلا من الووائد الع يم .
وا تشم الفوة افا الكلم الطيب  ,الةدر املتيةن من اآلي او بذل
املال واالاان املادي ولكن تكىار الصدة ةدد ال يدتمكن مفده رد م دلم
وتصح بصى
خي

الطبيع وم م االنواق ,وعداءت اآليد بداالطالق فيمدا

نوة العالني ونوة ال ى واخلواء ,وادو األمدى الدذي تؤردد ،اآليد

التالي .
وا يشم اإلنواق الوارد يف اذ ،اآلي صى
ةي (واآلي اام تشم

املال يف املعصي رما

يع احناء اإلنواق سواء ران ةليالَ أم رثرياَ يف

الطاا أم يف املعصي ) ,اجلوا  :ال ,فصحيح انه سبحانه يعلم ر قيء
اال ان اآلي خمتص باإلنواق يف سبيله تعا

النها عاءت يف با

الرتغيب

واحلث بةىيف ما ةبلدها ومدا بعدداا ومدا معهدا ,فمدن االول ورود األمدى
باإلنواق من الطيبات والفهي ان إن واق اخلبيث ,ومن الثداني مدا اآليد

ُوا
ِق
تنف
التالي ان الصدةات ,وعاء يف اآلي اليت بعداا [ َ
مد ُ
ََ
ْ ]( , )1ومدن الثالدث وادو مدا معهدا اطدف
َِِلنفسكُم
ٍ ي
ْ َُيْر
ِن
م
ال وقدىااَ,
الفذر ال الفوة  ,والفدذر ال يكدون اال فيمدا ادو راعدح اةد َ
باالواف ا

ما فيه من معاني العبادة والتةوى.

ٍ ]
نْر
ِن
ْ م
تم
نَر
ََ
ةوله تعا [ أ
ْ َ
َْ
ُْ
الفذر او اهد التزام باتيان ام خمصوص ةىب هلل تعدا  ,ورعداء
حتةيق غاي أو الفًاة مدن أمدى مبغدوض رمدا لدو ةدال املكلدف الد حندو
االطالق ( هلل اليّ ان تزوع ت ان افع رذا) ,أو انه معلق (هلل اليّ ان
قاوي ت من مىوي ان اصوم يوماَ).
( )1سورة البةىة .727
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وةددال املىتض د ببطددددالن الفددددذر املطددددلق طدددداا رددان أو معصدديدددد
وادا اليه اال

اع ,وةال ان العى

ال تعى

مدن الفدذر اال مدا ردان

معلةاَ.
واالصددح صددددحته مطلةداَ رددان أو مةددديداَ وال مالزمد بددني مددا تعىفدده
العى

وبني مدا عداءت بده الشدددىيع ال دددماوي ال ددمحاء ,وادو بدا

لةضاء احلددوائج ملا فدديه من لغ التوسدد واالجتا ،ا

اهلل تعا

والشكى

له ال توضله باالستًاب باالداء افد انعةداد ,،ويددل الد مشدىوايته
الةدددىنن وال ددددف الفبويدددد  ,رمددا اندده موعددددود افددد امل ددلمني ةبد نددزول

ْت
ناَر
ن َ
الةىنن ,ويف التفزي حكاي ان مىيم ابف امدىان [ ِِّ
ُ
ًّد ](,)1
ِي
ْمَ ِنس
ليَو
َو
ُك
ْ أ
َن
َو
مد ي
َو
منِ ص
ِور
ل
ِّمَ اْ
هحَْ
ًْ
ْت
نَر
َب
وةال تعا حكاي ادن إمدىأة امدىان [ ر
ُ َ
ن َ
ِّ ِِّ
لاكَ
ْت
َن
ه كَ أ
ِنِّ ِن
ْ م
َبهل
َق
َت
ًا ي
هر
محَر
م
َ
َ د يِ َ
بطْنِ ُ
ُ ](.)7
ِيم
َو
لع
ِيع
السهم
ُ اْ
ومل يىد موووع (الفذر) يف الةىنن اال يف اآلي حم البحث واآليتني
ااال ,،واذ عاء الفذر بالف ب لالمم ال ابة خبصوص الةضي الشخصي
فان ورود ،بالف ب للم لمني الد حندو الةضدي الفوايد العامد وصديغ
اجلمع (نذرمت).
وعاء الفذر يف اآلي بصيغ االطالق من غري تةييد مبوووع معني أو
مبةدار موووع الفذر ومةدار ،وريويته ,رما عاء بصيغ الوعد املاودي
للدالل ال احلدوث واالستدام .
وأت د اددذا االطددالق يف طددول اطددالق الفوة د وادددم تةييددداا بةيددد
خمصددوص ,مما يدل الد موودواي الفدذر وا ديم توابده ورثدىة نوعده,
( )1سورة مىيم .76
( )7سورة نل امىان .25
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ورأن ابوابا من الوضددد اإلهلدي توتددح بالفدذر ,رمدا انده أمدى اختيداري
وتعهد أدبي والتزام اةائدي ,وا او مدن احلكمد الديت ذرىتهدا اآليد
ال ابة أم ال ا اجلوا  :انه من مصاديق احلكم ملا فيه من الدالل ال
اإلميان.

حبث عقائدي

يعتي الفذر عزء من الواةع العام للمًتمعات االسالمي  ,ورمدا انده

اهد فانه معهود ومتعار

بيفهم (وورد ان ا بداهلل بن امى ادن الدفيب

صل اهلل اليه ونله وسلم انه ةال :الفذر ال يةدم قديئاَ وال يدؤخى ،وامندا
ي تخىج به من البخي )(.)1

واملدددىاد ان ال دددخي والكدددىيم يبدددادر ا

الفوةدد والتةدددى

بالصدددة والعطدداء يف سددبيله تعددا  ,أمددا البخي د فاندده مي د

ا

اهلل

مالدده وال

ي ددتخىعه اال ادفد العهد والفذر ,فانعةاد الفذر يكدون رمحد بالبخيد
ري يوددي بالفذر ,واو مفاسددب لفدزول الىمحد اإلهليد وةيامده باإلنوداق
وفدداء للفددذر فيكتبدده اهلل از وعد انواةداَ يف سدددبيله ,وادددذا مدن رأفتده
تعددا

ان جيددددع تلوددظ العبددد بالفددذر وميلدده اليدده نددوع إميددان واسددتعداد

لالنواق.
ولعد الفهددي اددن الفددذر عدداء مفعداَ لكثىتدده ,وخشددي التهدداون بددأمى،
واالاتمدداد اليدده دون املواظب د ال د الدددااء واالسددتغوار ,و ويو داَ اددن
امل لمني ,واعتفاباَ للتشديد ال الفوس ,واالوطىار ا
بالفذر ,أو ان يؤدي بامل لم ا

امل أل للوفداء

احلاع والواة إلنواق ر ما ميل

للفذر

أو ي تدين له خصوصاَ افدما حيص التباري والت دابق يف مةددار وردم
وريوي الفذر وظهور امارات اعتماايد تةدىن بدني رثىتده وتعددد ،وبدني
اإلميان ,وملفع امل لمني من اللًوء ا
( )1صحيح م لم .26/5

الفدذور وحدداا لتحصدي املفدافع

 114دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد معامل اإلميان /ج45
ودفع املضار ,وحثهم الد اإلنوداق العاعد ةىبد ا

اهلل وفدق ةواادد

اإلنواق والةدددرة واالسدددتطاا  ,ويالحدددظ يف ندذر مدددىيم ابفد امدىان
وأمها انه مل يكن نذر مال أو ذبح انعام واب  ,ب تعلق بالصوم وباحلم
يف البطن.
وعاء باالسددفاد (ان ابد اهلل بن ابا

ةال :استوت سعد بن ابادة

رسددول اهلل صل اهلل اليه ونله وسلم يف نذر ران ال أمده انده توفيد ت
ةب د ان تةضدديه ,ةددال رسددول اهلل صددل اهلل اليدده ونلدده وسددلم :فاةضدده

افها)(.)1

حبث فقهي

ميكن تة يم الفذر تة يما استةىائيا:

األول :الفددددذر املعدددد لق ال د قددىد وال اقددكال يف انعةدداد ,،وال د
صددددح صدددد يغته اإل

دداع ,ان رددان رددذا فللدده ال ديّ رددذا ,ويفة ددم ا

ة مني:
-1

نذر اجملازاة :واو ما ران قكىا ال نعم رما لدو ةدال :ان أديد ت
فىيض احلج اذ ،ال ف فللّه اليّ رذا ,وةد يكون قدكىا وتوسدال
والتماسا لدفع بالء رةوله :ان جنوت من ادذا احلدادث فللّده الديّ
رذا.

-7

نذر الزعى :ويكون ملفع الفوس اما مفهي افه قىاا ,واواف الفذر
ا

اسبا

انزعاراا ,رما لو ةال ان أخىت صالة الصبح ا

مدا

بعد طلوع الشمس امدا فلله اليّ رذا.
الثاني :نذر التيع واو الذي يبتدأ به من غري ان يكدون معلةدا الد

نا
قىد رما لو ةال :هلل اليّ ردذا ,واسدتدل بةولده تعدا [ ِِّ

( )1صحيح م لم .26/5
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ِ
مد ي
ْت
نَر
ُ َ
َ
لكَ َ

ِ
بطْن
َ

ًا ]( )1بدأن نذرادددا
هر
محَر
ُ

مطلق مل يعلق ال قىد ,ومع ةولفا بانعةاد الشىد املطلق فأن اآلي
الكىمي أادم مدن املددا وال تددل الد االطدالق بد راند ت تىعدو
والدته ذرىا سليما مباررا.
و تعتي ةدرة الفاذر الد الوفداء بده مطلةدا ردان الفدذر أو مشدىوطا,
وسواء ران قكىا أو زعىا أو تياا ,فمع اددم الةددرة ال جيدب الوفداء
بالفذر.
و ال يصح الفذر اال ان يكون يف طاا اهلل من الواعب رالصدالة أو
امل تحب رالصدة املفدوب وايادة املىو سواء ران روائيا روعو

رد

ال الم أو جتهيز املوت  ,رما يصح يف املباح اذا ران له ةصد راعح رما
لو ةصد باألر الةدرة ال املواظب ال العبادة ,أو بةلته مفدع الدفوس
من االنغما

يف أسبا

الشهوة.

و يعتي يف الفذر والعهد ةصد الةىب رما يف اليمني اي بارادة وعه اهلل
واواف الفذر اليه.
و األةوى صح الفذر باإلوداف ا

األمسداء احل دف هلل ادز وعد

وادم احلصى باسم اجلالل إلفادة ارادة الذات املةدس  ,وان ةلفدددا بدأن
اإلسدددددم غري امل م  ,ول ااى الفصوص ب إلطدالق ما ورد يف التفزي
مد ]( )7وان ن ب ا
َو
منِ ص
ِور
ُ ل
ْت
نَر
ن َ
[ ِِّ
هحَْ
ًْ
ااتبار الفطق بلوظ اجلالل .

اا

ويفعةد الفذر باي لغ ران ت ألنه التزام وانشاء ,ولعددم ورود دليد
ال ااتبار العىبي خصوصا ملن مل حي فها.
و يشرتد يف الفاذر البلوا والعة ألنهما قىطا رمال ,واإلختيار فال
( )1سورة نل امىان .25
( )7سورة مىيم .76
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يرتتب أتى ،مع اإلرىا ،حلديث الىفع ,والةصد لعدم ااتبار رالم املغمي
اليه وغري امللتو ت والغضبان غضبا يىفع ةصد ،اليده ,وانتوداء احلًدى يف
متعلق الفدذر فدال يفعةدد ندذر الصديب وان ردان مم يدزا وال اجملفدون ,وردذا
ال ويه ان ران املفذور ماال ولو يف ذمته ,واملولس ان ران املفذور من املال
الذي حًى اليه وتعلق به حق الغىماء.
و البد ان يكون متعلق نذر الشكى والزعى أ مىا ي تحق الشكى ملا فيه
من طاا هلل از وع سواء ران مبي ور العبد فعلده أو مدن أمدى ،تعدا
فيددؤدي ا

الواعددب أو املفدددو

أو ا

تددىك حددىام أو مكددىو ،ليكددون

اإلتيان باملفذور وفاء واىفانا ونوع اةىار بتوضله تعا

باإلستًاب وةضاء

احلاع .

من أحكام النذر
(م أل  )1لددو ندددد ذر التصدددق بعددني قخصددي تعيفدد ت وال جيددزي مثلددها أو
ةيمتها مع وعددوداا وامكدان الوفددداء بهدا ,أمدا لدددو راند ت تالوددد فويددده
صور:
األو  :ان ران التلف ةهىيا وليس مفه ت بيبا أو مباقىة احن الفذر
وال قيء اليه لزوال مووواه.:
الثاني  :لو ران التلف بعد لزوم الفذر وحتةق املطلدو

وتوانيده يف

الوفاء فاألةوى اإلحنالل ايضا وان اتم ب بب التةصري اال ان يددل
دلي الد اخلدال
ملكي املهدى له توا

رداحلق اخلداص الدذي يثبد ت معده الضدمان أو
الفذر للعني املفذورة.

الثالثدد  :لددو رددان اإلتددال

راععددا اليدده وددمفها باملثدد أو الةيمدد

ويتصدق بالبدل.
(م أل  )7لو تىدد املفذور بني األة واألرثى رما لدو ن دي اد ادو ندذر
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صيام يوم أو يومني ,أو قددداة أو قاتني ال جيددب اال األةدد  ,ولدو تدىدد
بني املتبايفني رما لو مل يعلم ادد نذر صددد الة ررعدتني أم صديام يدوم أو
تىدد بني التصدددق بديفار أو بصدداع من التمى فاألةدددوى اإلعددزاء بدأي
فىد مفهمددا ,واداي اإل

اع ال ادم اإلحتيداد يف املاليدات ولةااددة

نوي احلىج.
(م أل )2
رزة

لو نذر الصددة الد قدخ

معدني لدزم رمدا لدو ةدال ان

اهلل ولدا فللّه اليّ ان أ اطي فالنا صدة ةدراا ردذا ,فدال ميلد

املفددذور له ابدد ىاء ،أو حله من الفذر ملا هلل از وع مدن حدق يف الفدذر,
نعددم لو مل يةب املفددذور له رما لددو ردان فيده ندددوع مفد وحدددىج فيحد
الفذر للتعذر.
(م أل  )4لو مات الفا ذر ةب ان يوي بالفذر خيىج من اصد تىرتده ألنده
واعب مالي.
(م أل  )5يكدددد ى ،اإلجيددا

ال د الددفوس واقددغاهلا بالواعددب بددالعىض

رالفذر والديمني وي دتحب اإلحلداح بالددااء افدد اإلبدتالء واملصديب بد
مطلةا.
(م أل  )6ال يتحةق احلفث املوعب للكودارة اال مبخالود الفدذر اختيدارا
وان ةصددد ,فلو عاء بهدا عهدال أو ن ديانا أو اودطىارا ال يرتتدب اليده
قدددديء ولكددن ال يفحدددد نددددذر ،فيًددددب اإللتددددزام بالددددفذر افددد ارتودداع
العذر.
(م أل )2

روارة حفث الفذر روارة اليمني ,واألحود استحبابا انهدا

روارة افطار قهى رمضان.
(م أل )8

من نذر قاة وحنواا فال جيوز ان ي تبدهلا بةيمتها من املال

اال ال حنو الورال يف الوفاء بالفذر.
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(م أل  )1اذا ن ددددد ي مةدددار وعددفس الفددذر فيًددزي األة د  ,واالحددود
االرثى ,ورذا لددو ق

ةوله تعا

بني مووددواني ,ويف الضدددين الةددىادد .

ُ ]
مه
ْو
يع
َ
إن
[ ي
َِ
ههَّللا َ
َُ

اخبار ان المه تعا
بك اخل الئق واي
التخصي

باالمور وبافعال العباد ,لةد احاد اهلل المدا

يعد َا حاودىة افدد ،م دتًيب ألمدى ,،فلمداذا ادذا

بالف ب للفوة والفذر ,فيه وعو:،

 -1انه نوع واد رىيم ملا يعفيه االخبار ان المه تعا

بالصاحلات من

اجلزاء.
 -7بشارة الثوا
 -2اقارة ا

الع يم يف اآلخىة.

العدوض والفمداء يف املدال ب دبب الفوةد وتي دري األمدور

و ازاح العةبات فيما خي
 -4التخصي

متعلق الفذر.

داوة لإلنواق يف سبيله تعا .

 -5حث ال حتد الشيطان الن االخبار ان المه تعا

باإلنواق حىز

وددد الشدديطان ووسوسددته ,وادددم االنصددات لدده فيمددا يدايدده مددن
التعىض للوةى واحلاع .
وعاء المه تعا

بالفوة والفذر ال حنو االطدالق فيتضدمن العلدم

بالفي واالخالص والعزم اليها ومةدار ر مفهدا وعهد املتعلدق وةصدد
الةىب واالبتعاد ان الىياء والعًب والزاو وال مع مع احلىص وخلو
الفوة من األذى.
ويف االخبار ان المه تعا بالفوة والفذر داوة لالرتةاء ا

مىاتب

احلكم واصاب الواةع وعع اإلنواق من احلكم العملي .
ويف اآلي اقارة ا

ا يم الثوا

الذي يفت ى الذي يفوق ماله طلبداَ
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ملىواته تعا  ,ومما يف اآلي من الواد الكىيم ان اهلل تعا

خيلف الفوة

ويتوض باالستًاب ملوووع الفذر ويعني ال الوفداء بده افدد انعةداد,،
والىزق الكىيم البددي افده ان مل حيصد موودواه ومدا فيده مدن املُفيد
وامل أل .
وما ورد من التحذيى من الفذر ان الىسول االرىم صدل اهلل اليده
ونله وسدددلم ال يتعدارض مدع وعدو
المكددان التوكي د

الوفداء بالفدذر افدد حتةدق متعلةده

بيفهمددا ,مبعف د رىااد التةيددد بالفددذر ,ولكددن لددو نددذر

االن ددددان فعلدددديه االداء افددددد انعةدداد ،وحصددول متعل ةدده اال مددع العًددز
وحنو.،
ومع ان موووع الفوة والفذر عاء بصيغ الوع املاوي فان المده
تعا بهما عاء بصيغ الوع املضارع (يعلمه) والمه تعا

ازلي وسابق

لالقياء يف حدوتها وفيه دالالت مفها ان الفوة والفذر يبةيان حاوىين يف
المه تعا

مبا يويد تىتب االتى اليهما ب فماء الصدة واالستًاب للفدذر

أو الثدوا

اليدده ردداإلةىار بالىبوبيد والت ددليم بددان مةاليددد االمددور بيددد،

تعا  ,فاآلي

ي ان دوام فضله تعا

وزيادة توا

الفوة بعد انةضاء

زمانها وموت صاحبها.
والضمري يف (يعلمه) يعود السم الشىد (مدا) يف حدث الد الفوةد
وداوة للوفداء بال فدذر ,وذادب االخودش ا

الةدول بعدودة الضدمري ا

اآلخري أي الفذر.

ةوله تعا

ِوظهدِ
ٍ]
َدر
َنص
ْ أ
ِن
َ م
ِين
لم
مد ل
[ َ
ََ

اآلي وايد وانذار ,امل لم يفذر هلل ويلتزم باجيا

قيء الد نو ده

طاا هلل ورعداء االسدتًاب  ,ومةابد ادذا الفدذر يتلةد الكدافى اندذاراَ
يتضمن التخويف والت حذيى والتةبيح ل وء فعلده واةدامده الد ال لدم,
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يعد َا لديس هلدم أنصدار

وعاءت اآلي ال حنو االطدالق بدان ال داملني
وأاوان ,وال لم ال وعو:،
 -1ظلم االن ان لىبه با اذ ،الفد والشىي

يف العبادة.

 -7ظلمه لفو ه يف تةصدري ،بواعباتده وامتفااده ادن الزرداة والفوةد يف
سبيله تعا  ,وةد وردت بعض الفصوص اليت تويد بان مانع الزراة
رافى.
 -2ظلمدده للفددا

بالتعدددي وال لددم وحددبس حةددوةهم وأر د امددواهلم

بالباط .
والصدة والفوة تأتي الد وعدو ،ال لدم الدثالث بوضدله ورمحتده
تعا  ,فويها نوي للشىك لتةومها بةصد الةىبد وابتغداء مىوداته تعدا ,
واي اداء لواعب أو م تحب ,و تطهري للفوس ,وتفةي لالموال ,وطىد
لالتار ال لبي املرتتب الد اخدتالد احلدالل بداحلىام ,وفيهدا لد

مدن

الىياء وال مع .
أما دفدع ال لدم للفدا

بالصددة فلمدا فيهدا مدن احل دفات والثدوا

اجلزي لذا عاءت اذ ،اآلي باالخبار ان المه تعا
فثوابها حاعز دون ا لعذا
حةوق الفا

وبا

بالفوة والصدة ,

لالذن بالشواا ووسيل للتدارك ,نعم

ال متحواا الصدة ولكفها تفودع يف الدتخل

مدن اواةبهدا

الوخيم بوعو:،
 -1انه تعا

واد ال الفوة يف سبيله مطلةاَ واددا رىميدا بغدض الف دى

ان االفعال االخىى ,نعم ر فع له ةدر ،يف موازين احل ا .
 -7توا

الصدة يف مو ويزداد ا

يوم الةيام  ,أما الذنو

دء
من
فباةي ال حاهلا ,ةال تعا [َ
ْ جَ َ
دء
َمَ ن
ِهَد َ
مثَدل
ُ أ
َشْر
ع
َْ
ْ جَ َ

واملعاصدي

َه
َو
ِ ي
َة
لحَسَن
ب
ِدْ
ُ
َة
ِدلسهيِّئ
ب
ِ يَالَ
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َ](.)1
مون
يظْو
هم
هد َ
ِثْو
َى ِاله م
يجْز
ْ الَ ُ
ََ
ُ
َُ
َُ
 -2من حيىص ال اإلنواق يف سبيله تعا يهتدي غالباَ ا االستغوار
وي ع للتوةه يف الدين وحياول ني روا من ظلمهم واساء اليهم,
ورد حةوةهم هلم.
 -4يف موهوم اآلي اقارة ا

ني احمل فني واملفوةني يف سبي اهلل قواا

االنبياء والصاحلني ان قاء واذن سبحانه.
ويعتي اإلنواق يف سبيله تعا

حىزا مدن ال لدم وبىزخدا دون ايدذاء

اآلخىين ,الن الذي جيمدع املدال ببدذل اجلهدد وحتمد العفداء تدم خيىعده
امتثاالَ المى ،تعا

البد ان يكون حىيصا ال ادم اف اد توابه ,وتضييع

ابادته املالي بالتعدي ال االخدىين ,رمدا ان الفوةد تفمدي افدد ،ملكد
الىأف د بدداالخىين والعطددف الدديهم واخلشددي مددن اهلل يف التعام د معهددم
خصوصا الوةىاء وامل ارني فتتًل اذ ،امللك من با
يف اعتفا

االولوي الةطعي

ال لم والتعدي ,النه ةدد سدع يف اادانتهم واخدىج هلدم مدا

ي تحةونه من ماله فالبد ان يتًفب االساءة الديهم وظلمهدم وابطدال أو
صدةته باألذى وال لم.

نة

واذا من فل و دفع الزراة والتو ريد اليها رضىورة من وىورات
الدددين واحلددث الد اإلنودداق يف سددبيله تعددا
وتصلح الفوو
اموم الفا

النهددا تةضددي الد ال لددم

وت اام يف تهذيب اجملتمعات وتفشأ صالت اخوي بني

 ,وتضيق من دائىة الووارق بني االغفياء والوةىاء ,ومتفع من

الووو واهلىج واملىج.
وعاء نوي األنصار يف اآلي ال حنو االطالق الزماني فيشم الفشأة
األو

واآلخددىة وان راندد ت اآليددات الةىنني د تشددري ا

( )1سورة االنعام .161

اددامل اآلخددىة يف
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ادِ
ِاان
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اجلملد  ,فةددد ورد ةولدده تعددا [ َ
ْ
ََ
ٍ] يف نيتني اخىيني من الةىنن اما:
َدر
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َْ
ََ
ِ
َيْاه
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َهَّللا ع
ُ
هم
اد حَار
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ِدّلِل ي
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ِكْ ِ
يشْر
من
نه
ِ [ -7ه
َ ْ
ْ ُ
ُ َ
ِوظهدِ
َ مِن
ِين
لم
َد ل
َم
ُ َ
اِ النهدر
َ َْ
َم
َ َ
لجَنهة
اْ
ْ
َ ُ
(.)7
ٍ]
َدر
َنص
أ
وةد وردت بلغ املوىد وما يتضمن ذات املعف يف نيات اديدة مفها

ِوظهدِ
ٍ ](.)2
ِير
نص
ِن
َ م
ِين
لم
مد ل
ةوله تعا [ ي
ْ َ
ََ
واآلي وان عاءت بصيغ اجلمع اال انها حتم ال املوىد ايضاَ مدن
طىيف ال لم والفصىة ,فال دامل ال جيدد نصدري َا ولدو ردان ظلمده لشدخ
واحد ,ومن ال لم الكوى واجلحود واددم التصدديق بالىسدال والفبدوة,

ُاوَ
يق
يه
َو
ُ ع
ِم
َضُّ الظهدل
يع
ْم
يو
ةدال تعدا [ َ
ُ
يَ
ِ َ
دْ
َى َ
َ َ
ََ
ِ ََبِيالً ]( .)4فمن ال بي
هَُوَ
َ الر
مع
تخَْت
َن
ليْت
ِ اه
يدَ
َ
ُ َ
اداء العبادات والتةى

ا

اهلل باملفدوبات واإلنواق طلباَ ملىواته تعا .
***********

( )1سورة نل امىان .117
( )7سورة املائدة .27
( )2سورة فاطى .22
( )4سورة الوىةان .72
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ِمد َ
َْ
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اآلي .721
القراءة
يف (نعماَ) تالث ةىاءات واي:
 -1بوتح الفون وبك دى العدني ,وادي ةدىاءة ابدد اهلل بدن ادامى وأاد
الكوف غري ااصم.
 -7بك ى الفون وسكون العني ,واي ةىاءة أا املديف غري ورش.
 -2بك ددى الفون والعدني وادددي ةدددىاءة ندافع وابدن رددثري ,وااصدم يف
افه( ,وةدال :ابدن االتيدددى :ويف نعدم لغدات ,اقدهىاا

رواي حو

ر ددى الفددون وسددكون العددني ,تددم فددتح الفددون ور ددى العددني ,تددم
ر ىاا)( .)7
1

أما ةوله تعا

َ) فويه ةىاءات:
ِّر
نكَف
(ُ

األو  :نكوى بالفون ورفدع الدىاء ,وبده ةدىأ ابدن ردثري وابدو امدىو
وااصم.
الثاني  :بالفون واجلزم ,واي ةىاءة محزة ونافع والك ائي.
1

( )7ل ان العى

588/17

..
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الثالث د  :باليدداء ور ددى الودداء ورفددع الددىاء ,واددي ةددىاءة ابددن اددامى
ان ااصم ,واي املىسوم يف املصاحف.

وحو

الىابع د ( :ةددال الزخمشددىي :وةددىأ وتكوددى بالتدداء مىفواددا ومزومددا
والوع للصدةات) (.)1
اخلام ( :وةىاءة احل ددن بالياء والفصب باومار ان ,ومعفااا ان
خنوددددواا لكددن خددري لكددم ,وان تكوددى اددفكم سدديئاتكم فهددو خددري
لكم)(.)7

اإلعراب واللغة
(ان تبدو الصدةات) ان :حدى
مددزوم حبذ

قدىد عدازم ,تبددو :فعد الشدىد

الفددون ألنه مضددارع ,الواو :فاادد  ,الصدةات :موعدول

به.
(ففعما اي) الواء :رابط جلوا

الشىد ,نعم :فع مضدارع عامدد

إلنشاء املدح ,ما :نكىة تام مبعف قيء يف حم نصب ال التمييز ,اي:
ل نعما.

ومري مفوص يف حم رفع مبتدأ خي،
(وان وواا) الواو  :ااطو  ,ان :حى

قدىد عدازم ,دخد الد

املضاراني فًزمهما لو ا ,وواا :فع الشدىد مدزوم واالمد عزمده
حذ

الفون ,الواو :فاا  ,اهلاء :موعول به.
(وتؤتواا الوةىاء) الواو :للحال ,واي ر واو ال تةدديى اذ حندو

صلي ت الصبح والوًدى طدالع ,تؤتوادا :معطدو

الد

ووادا ,اهلداء:

مو عول به اول ,الوةىاء :موعول به تان.
(فهو خري لكم) الواء :رابط جلوا
( )1الكشا

.212/1

( )7مواتيح الغيب .25/2

الشىد ,او :ومري مفوص يف
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حم رفع مبتدأ ,خري :خي ,لكم :عار ومدىور متعلةدان خبدري ,واجلملد
اإلمسي (او خري) يف حم عزم عوا

الشىد.

(ويكوددى اددفكم) الددواو :اسددتئفافي  ,يكوددى :فعدد مضددارع مىفددوع,
والواا ومري م ترت يعود هلل تعا  ,وةي ان اجلمل خي ملبتدأ حمذو
والتةديى{ :واهلل يكوى افكم}  ,افكم :عار ومىور.
(من سيئاتكم) عار ومىور ,وفيه ةوالن:
األول :انهمددا متعلةددان مبحددذو

صددو ملوعددول بدده حمددذو  ,أي:

{ يكوى افكم قيئا من سيئاتكم}  ,وبه ةال سيبويه.
الثاني :ان حى

اجلى (من) زائد ,وبه ةال

اا مفهم ابو البةاء.

واألول اصح وفق الةوااد العةائدي .
(واهلل مبددا تعملددون خددبري) الددواو :اسددتئفافي  ,اسددم اجلالل د  :مبتدددأ,
تعملون:

ل من فع وفاا ال حم هلا ألنها صل املوصول (ما) واو

مبعف الذي ,خبري :خي مىفوع بالضم .
وياةال بد ا الشيء يبدو بدوا وبداء :ظهى :ويةال :بادى فالن بالعداوة
أي عااى بها.
وةال االزاىي :اذا ةل ت نعم ما فع أو بئس ما فعد  ,فداملعف نعدم
قدددديئاَ وبددئس قددددديئاَ فع د  ,ففعدددددما افددددوان مددددددح للوع د وتفدداء ال د
صاحبه.

يف سياق اآليات

بعددد الواددددد الكددددىيم بددالعلم باإلنوددا ق ومددا فيدده مددن احلددث الدد

الصدددةات واخىاج احلةدددوق الشدددىاي املةدددرتن بالوايدد للكدافىين يف
اآلي ال ابة  ,عاءت اذ ،اآلي باإلخبار ان حصول اجلزاء مع التبداين
يف ريوي اإلنودداق يف ال ددى أو العالني ورعحان صدة ال دى ,والدداوة
ا

اإلنواق وايصال الصدة ا

الوةىاء.

فددرتى اإلاًدددداز يف سددددياق اآليددات فيمكددددن ت ددددميتها مبًددددمواها
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(نيات اإلنواق) واليت بدأت من اآلي ال ددتني بعد املائتددني بةددوله تعا

ِ
ْي
هم
مو
َ أ
ُون
ِق
ينف
لِين
مثَل
َاَ
ُ اه
َْ
َ ُ
[َ
لُ
] وردد نيدد مفددها أردددت ال موووع اإلنواق ووىورته واختصد ت
ِهَّللا
ََبِيل

بوعه م تة من وعواه فمفها:
 -1التةييد بانه يف سبي اهلل.
 -7ما املث الةىنني لبيان ا يم الثوا .
 -2ادم اتباع اإلنواق والصدة باملن واألذى.
 -4البشارة بع يم األعى.
 -5اختيار الةول احل ن واإلاتذار ال الصدة املةرتن باألذى.
 -6التحذيى مدن ابطدال الصددةات بداملن واألذى ولدزوم اإلبتعداد ادن
الىياء.
 -2الرتغيب واحلدث الد اإلنوداق يف سدبيله وبيانده باملثد اإلاًدازي
اهلاد .
 -8الفهي ان إنواق اخلبيث والىد

والداوة ا

استثمار احلياة الدنيا

إلنواق الطيب واحل ن.
 -1التخويف والتفبيه من قىور ابليس والتحذيى من وسوسته ,وةىاءة
وياء األم باملغوىة والوض مفه تعا .
 -11املبادرة ا

اإلنواق نوع حكم واسدتثمار للحيداة الددنيا واسدتفزال

للىزق.
 -11تلةي الرتغيب واحلث مفه تعا

ال اإلنواق ,واإلاتبار من توبيس

وذم ال املني.
وعدددداءت اددذ ،الكيويدددد لبيددان تعدددد وعددو ،الصدددة وامضددائها
وصحتها.
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اعجاز اآلية

ت هى اآلي لغ الت هي يف دفدع الصددةات واددم حصدىاا بصدورة
واحدة و ل

الفوو

من الش

بالىيداء افدد الصددةات ,فلدوال ادذ،

اآلي وحنواا خلش اإلن ان التصدق االني خوفا من رميه بالىياء ,واذ،
اخلشي ت بب له حىعا وويةا واو ال يىيد اال اإلح ان وةد ميتفدع ادن
الصدة وتووت الليالي واأليام دون ااطاء الوةري ألنه ال ي تطيع اإلنواق
اال االني .
فًاءت اآلي لبيان صح اإلنواق االنيد أو خوداء ,وتدداو لدتلمس
فوائد ر مفهما ,واآلي تدل ال المه واحاطته تعدا

بداألمور واددم

خواء قيء مفها افده ,رمدا ت هدى الدرعد الديت تفودىد بهدا صددة ال دى
للرتغيب بها.

وميكن ان ت دم ادذ ،اآليد (آية
الصدقة).

باداء َ ُفادء

اآلية سالح
جتع اآلي الصدةات امىا مألوفا افد امل لمني وحتثهم ال املبادرة
اليها ,واي سالح للوةىاء واحملتاعني واون هلم يف درو

احلياة وحتول

دون تأذيهم أو حةدام الد األغفيداء ب دبب صددة العالنيد  ,ألن اهلل
تعا

اذن بها واي نعم ورمح .

اسباب النزول
ذرى ان رسول اهلل صدل اهلل اليده ونلده وسدلم سادئ  :صددة ال دى
افض أم صدة العالني ا ففزل ت اآلي  ,مما يع
ا

بيددان احلكددم يف الةددىنن ملفددع االخددتال

أامي املوووع واحلاع

وتددأتري األاددواء والتشدددد يف
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االحتياد.

مفهوم اآلية
الصدة موووع مبارك يوليه الةىنن افايد خاصد ملدا يفودىد بده مدن

املعدداني ال ددامي واملفددافع اجلليل د للوددىد واجلماا د واألم د يف الدددنيا ويف
االخىة ,واو افوان اإلميان واإلةىار باملعاد ,وقااد الد المده تعدا
بأفعال العبد ,فمن يؤدي الصددة خيشد ان يدىا ،اهلل فيمدا خيالوهدا مدن
مواطن املعصي .
واآل ي تة م موووع الصدة ا
 -1الذاتي.

 -7العىوي.

أمددا الددذاتي فهددو الددذي خي د
وإيصاهلا ا

ة مني:
ذات الصدددة ومةددداراا واخىاعهددا

امل تحق ,أما العىوي فهو ريوي اإلاطاء وا اي الفيد

أم خوي .
وت هى نيات الرتغيب الةىنني يف الصدة باإلخبار اإلهلي ان عواز
الوعهني معا ألن األولوي للذات وليس للعىض ,والذات او الصدة ,
ولكدن رددال مدن اإلاددالن واإلخدددواء لدده مفافدددع وخصددائ

مدن احل ددن

يتصف بها.
وةوله تعا

ِمد ] ا او متعلق:
َن
[ي
ِعه

-1

باإلبداء ركيوي .

-7

ِ ].
بالصدةات ملفاسب الضمري املؤنث [ ه

-2

باإلبداء والصدةات معا.

َ

اجلوا  :او الثال ث ,أي يتعلق بهما معا ,فالصدةات بذاتها ممدوح
ذاتا وح فها اذا يرتقح الد الكيويد الديت تاعطد بهدا مدا دامد ت بةيدد
الةىب ا

اهلل ,واإلاالن ايضا أمى ح ن ألنه ال يف ى اليه ال حنو مىد
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ب او إاالن الصدة  ,وسيأتي مزيد رالم يف التو ري.
ومن مواايم اآلي اعتفا

االمتفاع ان الصدة لعدم حصول الكيوي

املفاسب  ,ب ي تحب املبادرة اليها ولو باإلاالن واالبداء ,واذا اإلاالن
ال مىاتب متواوت  ,فمفده مدا ادو إادالن للًمااد أو للعائلد أو لودىد
نخى ,واآلي تفوي احلىج افها وتأذن بها مع اعتمداع الشدىائط االخدىى
رةصد الةىب وادم اإليذاء واملن.
قدتِ ] بصيغ اجلمع وفيه وعو:،
وعاء لوظ [ الص
دَ
هَ
 -1للدالل د ال د تعدددد أفددىاد الصدددة وان بعضددها يددؤت بدده االني د
وبعضها سىا.
 -7يصح التخيري ال ذات الوىد من الصدة  ,فيًدوز االنيد وجيدوز
سىا ,فأحيانا تكدددون افدد ،صددددة ويدرتدد ادد يفوةهدا االنيد أو
سىا ,فيأتيه اجلد وا

يف ادذ ،اآليد بصدح أي مدن الطدىيةني ,ألنده

اح ددان حمددض ,ولةاادددة نوددي احلددىج يف الدددين وللح ددن الددذاتي
للصدةات اال مع الةىيف الديت تددل الد اخلدال

وحصدى اجلدواز

بواحد مفهما.
 -2اجلمع يدل ال رثىة الصدةات واحلث ال املداوم اليها.

إفاضات اآلية
تداددو اآليدد امل ددلمني ا

املبادرة ا

األفعدال مدع صدح الصددة

بأي ريويدد عدداءت ما دام الةصدددد ادو الةىبد وطلدب مىوداته تعدا ,
وتبددددني اآليدددد ال ددددع واملفدوحدددد يف ةوانددددني الصدددددةات مددن عددهددد
الكيوي  ,وتتًدداوز ةيود احل د والكيد والىياء فتعلن ان صح االنواق
العلفدددي مددن غددري ان تف دددد التددوريددددد الدد حةدديةدددد تابتدددد يف امللدد
ال دددماوي وادي صددددة ال دى ,ويف ادذ ،ال دع رمحد بدالوةىاء ايضدا
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وعزء ال لوصددول الصددةات اليهم يف ر األحوال ,وادم اليأ

من

فضله تعا .

التفسري
ةولده تعدا

ِ
ِمد ه
َن
دَقدتِ ي
دَا الص
[ ِن
ْ ُ
هَ
تبُْ
ِعه

]

َ

يف اآل ي اخبار ان استًاب امل لمني آليات اإلنواق ومبدادرتهم ا
اإلنواق بةصد الةىب وني ااان احملتداعني امتثداال ألمدى ،تعدا

واخدىاج

الزروات واحلةوق الشىاي والكوارات وااطداء الصددة املفدوبد  ,ألن
الصدة أام من الواعب فتشم امل تحب واملفدوب .
وةددد ورد ذرددى (الصدددة ) يف الةددىنن بصدديغ املوددىد ةددس مددىات
وبصيغ اجلمع ت ع مىات ,واجلمع افوان الكثىة وألنه يف املةدام حيمد
افوان التعدد يف العالني وال ى ,وإلرادة الكثىة يف ر مفهما ال حندو
اإلستةالل ,فلم ية احد بان املىاد الصددة مدىة االنيد  ,ومدىة خويد ,
ولكن املىاد او اإلطالق يف اجل واز وادم مالح

أو ااتبار التفاو

ب

اخليار مرتوك للمتصدق وقأنه وحاله ومفاسب املةدام مدع وعدود راعدح
لصدق ال ى ,ومن اآليات ان ادذا الدىاعح مل يدؤتى سدلبا الد صددة
العالني وةد تأتي موارد يكون فيها نوع صدة العالني ارثى أو ان احلاع
تةود اليها.
ومن موارد صدة العالني :
 -1حث اآلخىين ال الصدة باملبادرة الشخصي اليها ,فالغ

الذي

يىى صاحبه وقبيهه يتصدق حياريه ويةلد ،يف الصدة  ,ومن ردان
اغف مفه يشعى بلزوم ةيامه بالصدة من با
أدن مفه يشتاق ا

حماراته وميي ا

األولويد  ,ومدن ادو

اإلةتداء به رعداء املماتلد يف
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حال الغف  ,ولوحدة املوووع يف تفةديح املفداد فكد مفهمدا غد ,
ورعاء الزيادة يف الغف وألن املتصدق يكون له رداملؤد
ورأنه وص ا

واملعلدم

مىتب الغف األال بالصدة والفوة .

 -7اقاا الصدة وافشاء مووواها وععلها عزء من واةع امل دلمني
وامىا متعارفا ,وظااىة حم وس .
 -2إاالن التة يد بأحكام الةىنن واظهار اةرتان العم بالعلم والتبااي
بوضله تعا

ال امل لمني وال الشخ

نو ه بالتوفيق للصدة

والةدرة اليها.
 -4انه نوع قكى هلل از وع فالةيام بالتصدق وبصورة االني اظهدار
املي لفعمه تعا وتذرري للذات بانها من افد اهلل از وع رىزق
وةدددرة الدد اإل نودداق واختيددار للصدددة  ,واددو حددىز مددن الىيدداء
وال مع  ,فمت ما أدرك اإلن دان ان املده يف اخلدريات مدن افدد،
تعا

يفعدم افد ،الىياء ويغيب مووواه.

 -5طددىد الشدددد

ومفددددع الغيبدد واإلفددرتاء وال ددن ال دديء ,فاحنصددار

الصدددة باخلودداء واإلاطاء للودةدددري سدىا ةدد جيعد بعدض الفدا
يةول ان فالناا ال يتصدددق وال يددفع الزرداة ,ويكثدى الةيد والةدال
واددو سدددددار ت حيددىص ال د التةيددد بصددو ال ددى يف صدددةته طلبددا
للثوا

واختيدار الدىاعح ,فًداءت اآليد للتخويدف ادن صداحب

الصدددددة واددددن الفددا

يددعددددا ببيددددان مفافددددع وصددح صدددة

العالني .
 -6من الوةىاء مدن يفدد ى ا

ا لغددد

واخددىاعددده الصددة بلحداظ مدا

يةدمدددده له دون غري ,،خصوصا اذا ران رمحه أو عار ،أو تىبطده
معدده صددل مددا ,والغدد

يدددفع لغددري ،ملددوازين واسددبا

واألولوي ظااىة افد ،مما ةد يؤدي ا

للتوضددي

حصول الغيب والكدورة يف
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الصددالت ,فتددأتي صدددددة العالني د واةي د للغ د  ,مؤدب د للوةددري,
مصلح للحال.
 -2صدة العالني جتع األولويات ظااىة ومعىوف فةد تدفع ملن ت فه
فةددريا ,فيأتي د

مددن خيدديك مبددن اددو ارثددى حاع د واو

والصدة  ,وةد يكون اةى

بامل دداادة

رمحا ولكن التعوف والعز حاال دون

معىف فةى ،وفاةته.
 -8متفع صدة العالني من توران املو دة ومن التعددي وتكدون حًد
ورمح وبا

صالح للمًتمعات.

 -1تبعث األم يف نودو

اجليداع واحملتداعني ملدا فيهدا مدن ودياء املددد

واتصال العون واحتمال بلوغه للًميع ,ويبعث ال املواساة ألن
افاك مدن يتوةدد احدوال الوةدىاء ويعديش امدومهم وي داادام يف
معيشتهم وامور حياتهم.
 -11اصالح الفوو

وتهذيب الصالت االعتمااي وتفمي إرىام الغ

ل خائه ورىمه وتةىبه ا

اهلل تعا

مباله ورزةه.

والصدددة مدرسدد اخددالةي ت اام يف تهذيب اجملتمعات واذا ما
ال خيتلف فيه اتفان ,وةد جتلد للعدامل احلدديث والددول الصدفااي
اامي مددد يددد العددون للدددول الوةرية واطواء ما اليها من الديون
مع رثىتها ,ولزوم املبادرة بارسدال اإلااندات ا
وامددارن اجلددد

واجلوددا  ,ملددا عع د اهلل اددز وع د مددن األخددوة

اإلن دداني وإلدراك تل د
الوةرية وتةلي

املفداطق املفكوبد

الدددول حلاعتهددا ونوعهددددا باادددان الدددول

اهلوة بني األغفياء والوةىاء أو ال اة اجيداد حالد

من الشددعور بداداء الوظيددوددد األخددالةيددد ازاء الوةدىاء واادانتهم
الد الفهدوض ألن فيده دميومد احليداة واسدتمىار الىةدي والتًددارة
العاملي .
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ومن اإلاًاز ان يأتي الةىنن ةبد ارثدى مدن الدف واربعمائد سدف
باألمى بالصدة واخدىاج الزرداة ومكافحد الوةدى بداموال األغفيداء
وال حنو املبادرة الشددخصي واجلمعي اليت تدل اليها لغ اجلمدع
يف اآلي الكىميد  ,وذردى الصددةات ,ولغد اخلطدا

بصديغ اجلمدع

ايضا.
وعدداء الةددىنن بوعددو

الصدددةات بااتباراددا حددق اهلل يف األمددوال

الشخصي الذي البددد وان خيىج ويددفع ا

م تحةيه ,فدال غىابد

ان خيددي سبددددحانه باندده ادددو الددذي يأخددددذ الصدددةات ألنهددا حددددةه
واطدداؤ ،وفضددله وحص وعزء من رزةه للعبدد خد

بده الوةدري,

ْبَال
يق
هاو
َ
َن
ماوا أ
ْو
يع
لم
ةال تعا [ أ
ََ
ُ
َ َ
ْ َ
ههَّللا ُ
َُ
قدتِ ](.)1
ي ُُُْ الص
ِبَدِ ِ َ
ْ ع
َن
َ ع
بة
هو
الت
دَ
هَ
ََ
َْ
 -11صدة العالني تبني التدزام امل دلم بانواةده للطيدب واعتفابده ااطداء
الوةري اخلبيث والىد

من املال.

ِا ] أي فدفعم الشديء ادي صددة
ِمد ه
َن
وةولده تعدا [ ي
ِعه
َ
العالني واذا احل ن حيتم وعواا:
 -1ان املدح واحل ن لذات الصدة .
 -7احل ن مىرب من ذات الصدة ومن العالني يف ادائها.
 -2احنصار املدح بالتًااى وابدائها.
 -4الثفاء والذرى اجلميد لدذات الصددة  ,والعالنيد أمدى غدري ح دن,
ولكفه ال يضى باحل ن اإل

الي العام للصدة .

أما الوعده الثالدث فهدو ممتفدع ومفدا
( )1سورة التوب .114

للةواادد واألحكدام واحل دن
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الذاتي ملوووع الصدة  ,واألصح او الوعه الثاني واو تعدد وتىريدب
احل ن واستحةاق املدح مدن وعهدني الصددة واظهارادا ,وان العالنيد
لي  ت نوع اودىار اىودي بدذات الصددة بد ادو ادىض تفطبدق اليده
األحكام اخلم

:

 -1ةد تكون العالني واعبا اذا توةف اليهدا حودظ الدفوس أو املدال أو
العىض ,رمدا لدو ردان املدال معىودددا للتلدف أو للتعددددي وتكدون
صدددة العالني حو ا لده وان مل تكدن الد حندو احلصدى والتعديني
مبعف ا ن موووع حو ده ال يفحصدى بالعالنيد ولكفهدا احدد وعدو،
ال الم واألمن.
 -7ةد تكون العالني م ددتحب رمدا يف دفدع الشدبه ادن الدفوس ومفدع
الغيب والتعدي واألةاوي ولتيئ املكلف ل احته ويثب ت انده يةدوم
بدددفع الزردداة وال يتددوان اددن الصدددةات امل ددتحب  ,أو لتشددًيع
اآلخىين ال دفع ال زراة وللمواسداة وامل داام يف نشدى األخدالق
احلميدة.
 -2صدة العالني املباح اليت يت اوى فيها طىفا الوع والرتك فيختار
املكلف العالني .
 -4العالني املكىوا وادددي الديت يرتعدددح فيهدا عدددانب تدىك العالنيد
واملي ا

صددددة اخلوداء ,رمدا لدو حتددىج الوةدري وردان مدن اولدي

الشدددد أن في ددددتحي مددن تلةددي الصدددددةات االني د ولكددددن حاعتدده
قديدة ,واذ ،العالني تدخ يف امومات الوع اجلدائز ,الن رد
مكىو ،عائز.
 -5العالني د احملىم د  ,واددي الدديت يددؤت معهددا بالصدددة ريدداء ومسع د
وألغىاض دنيوي غري مىواته تعا  ,نعم ال يكون الىياء مبطالَ لو
ران اىواَ زائالَ وا خطدارا يف الةلدب ومل يكدن عدزء مدن الددااي
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م تةالَ أو تابعاَ ,ولو ق

حني العمد ان داايده حمدض الةىبد أو

مىرب مفها ومن الىياء فالعم صحيح إلصال الصح  ,وردذا لدو
ق

بعد إمتام العم لةاادة الوىاا.

والوعددو ،االربعد األو
فخارج بالتخصي

مددن مصدداديق اآليد  ,أمددا الوعدده اخلددامس

وتدل اليه امومات بطالن العم بالىياء ملا فيه من
للصدة الد حندو

مضامني الشىك ,وال يضى طىو موووع اراءة الفا
اىوي مع صدق البيف يف االص .

فمدددح الوعد واالتيددان بالصدددة يتغشد ذات الصدددة  ,وااطاءاددا
بصورة الفي ايضاَ سواء مع وعو

أو استحبا

العالنيد أو مدع اددم

وع ود مانع مفها ومدا يددل الد حىمتهدا لةااددة نودي احلدىج يف الددين
والصال الصح يف ام امل لم ولالباح ولدالل اذ ،اآلي  ,باالوداف
ا

ةوااد الشىيع احلفيوي ال هل ال محاء.
واملىاد بالصدة افا ال وعو:،

 -1الواعب واي الزراة وزراة الوطى.
 -7املفدددو

رالصدددةات الدد الوةددىاء واااندد احملتدداعني ممددا لدديس

بواعب.
 -2املعف اجلامع للواعب واملفدو .
وةد عاء لوظ (الصدةات) بصيغ اجلمع ,ويىاد مفه الصدة الواعب
تددارة ,واخددىى املعف د االاددم ,والثدداني اددو األن ددب يف املةددام الصددال
االطددالق والن امل ددأل تتعلددق بىمحتدده واح ددانه تعددا

وأحكددام األعددى

والثوا .
و رما تفه اذ ،اآليات احمل ن ان اتباع الصدة باملن واألذى ,فان
اذ ،اآلي متفع الوةدري واحملتداج مدن مؤاخدذة املفودق واملعطدي النده اختدار
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الصدة املعلف أو اليت تكدون االنيد أو تلحدق بالعالنيد فديعلم بهدا غدري
طىفيها من املعطي واآلخذ.
ولوال اذ ،اآلي ةد يتًىأ غري الوةري ايضاَ من ااد احل دد والبخد
ال احمل ن حبً انه يتصدق االني وان اعى ،ةلي  ,أو ان العالني تبط
توا

الصدة  ,ويةول بعضهم حيفما ال نتصدق افض مفه النده يت دااى

بالصدة  ,فًاءت اذ ،اآلي رمح للًميع ولالخبار بان العالني ال تضى
يف صدق الفي والتوعه لطلب مىواته تعا .
والعالني يف اآلي حتتم وعواا:
 -1اتيان الصدة ال حنو ال

ومبىأى من الفا

 -7ااطدددداء الصدددددة مددن غددري التددددوات ا

.

م دددأل العالني د واالخودداء

وارادة اختدديار احدددااما ,فةد يتوددق ان تكدون مىئيد وم ددموا
من الفا

.

 -2إاالن موووع الصدة والتًااى به سواء ةب دفعها للوةري أو اتفاء،
أو بعددد ,،رمددا لددو ووددع يف لوح د ااالنددات مكتبدده ةائم د بامسدداء
الوةىاء الذين ي اادام ,أو انه االن فيما بعد امساء الذين يددفع
هلم احلةوق الشىاي والصدةات امل تحب ومةاديىاا ,أما لو اوطى
لإلاددالن فه د يعتددي مددن االاددالن ,اجلددوا  :ال ,حلددديث الىفددع
وأحكام الضىورة ,ومع اذا فالثوا
ان تص الفوب ا

ال يتضىر يف اإلاالن من غري

االاتذار بالضىورة ,واذا من ال ع واملفدوح

يف اآلي الكىمي .
وا اإلاالن ان الصددة مدن مصداديق االبدداء واالظهدار ,أم ان
االظهار مفحصى ب اا الدفع ,األصح او االول لعمومات اللوظ وارادة
املعف األام وللتخويف والي ى ,من غري ان يتعارض األمى مع الفهي ان

معامل اإلميان/ج 45ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 172
اإلاالن بةصد الىياء وال مع  ,أو اإلاالن الذي يؤدي ا

املن واألذى

أو يكون بذاته مفا وأذى.
وا يعتي االخبار واإلاالن ان وعود مال للصدة  ,وفتح سً
لت ددًي اسددددماء احملتدداعني والوةددىاء الددىاغب ني باالخددذ مفدده مددن وعددو،
العالني لصدق اإلاالن واالعهار ,أم انه ليس مفها لعددم تعديني الوةدري
وذرى ,،وان اإلاالن ال يتةوم اال مبعىف الوةري ,اجلوا  :انه من العالني
وال دلي ال اقرتاد معىف الوةري ولو ال حنو التشخ

يف موودوع

العالني  ,النها تدور مدار االخبار ان العزم الد الصددة والةيدام بهدا
فعال ,وةد يكدون اإلادالن أرثدى نوعدا وسدببا يف حصدول الوةدىاء األرثدى
حاع ال مال الصدة .
واآلي د مددن وعددددو ،رمحتددده تعددا

بالعبدداد وااددانتهم ال د اخددىاج

احلةوق الشىاي وت دهي الدفددع والعطداء ,فلدوال ال دع الديت ت هدى يف
اذ ،اآلي والتي ري الد الددافع واآلخدذ وال دااني يف اخلدريات لتعطد
عاندددب مدددن احلةدددوق والصددددددةات وحصدددددل ت مشدددكالت اعتماايد د
واخالةي  ,فحت ال عاة يف اخلريات يواعهون بالكتمان واددم االخبدار
ان مةدار الدفع وعهته ونواده خشدي ااتبدار ،مدن االبدداء واالادالن,
فًدداءت اددذ ،اآلي د لت دداام يف عع د مووددوع ا لصدددةات امددىا مألوف داَ
وخيضدددع لضدددوابط رليدد مدددن عهددددد الدفدددددع والتوزيدددع سدددواء بلحددداظ
االقخاص أو املؤس ات.
لةد ةدم ت اآلي االبداء واالظهار ال االخواء واو ليس صدف أو
اتواةاَ فالبد له من دالالت ,وتعتي ادددذ ،اآليد بشددارة ومصددر سدعادة
وباباَ لت هي االنواق ,واالظهدار مد ن الكلدي املشدك

الدذي لده مىاتدب

متواوتد يف اإلاددالن وريويتدده ,ومدددى ااالندده اعتماايداَ واىفداَ ووسدديل
اإلاالن خصوصاَ وان وسائ اإلاالن تتفوع وتتعدد ,وا يع

االذن
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باإلاالن واجلهى التمادي فيه ,اجلوا  :ال ,فاملدار الد اددم خىوعده
من أحكام الوعو
واسبا

واالستحبا

والفد  ,وال يص ا

درع الىيداء

احلىم .

وهاااد
تؤ
وهاااد َ
تخْف
َِن
ةولددده تعدددا [ َ
ُْ
َُ
ْ ُ
ت َ
ُ َ
ْ]
لكُم
هو
اء ي
َر
ُق
لف
َ َُيْر َ
اْ
َُ
َ َ
بعد االذن والرتخدي

باظدددهار الصددةات ,عددداء الشدطى الثداني

لآلي باالذن باخوائها مع حص زائدة واي التوضدي  ,ومدن اآليدات ان
جيتمددع االمددىان معددا يف ني د واحدددددة ببيددان ونددد

واوددح ال حيتدداج ا

التأوي واالستشهاد بيي اخىى أو حديث نبدوي ,ممدا يددل الد ااميد
املووددوع واحلكددم وحددداع امل ددلمني ا

بيددان التشددىيع يف ريوي د دفددع

الصدددة وطددددىية ةبضددددها واخددددذاا ,فمدددع ارادة احمل ددددفني واربددا
احلةددوق الشددىاي يف اخلطددا

الددو ارد يف اآليدد الكىميدد فددان الوةدددىاء

واحملتاعني مشمولون مبوىداته ال حنو املوهوم وفحوى اخلطا
طى

والنهم

يف املوووع.
فالصدة ندوع مواالد ال تدتم اال بدني طدىفني املعطدي واآلخدذ ,وةدد

تشم اطىافاَ اخىى ,ومن ااًاز الةىنن ان

تىى احكامه وموووااته

ومعىوف وظااىة افد اموم امل لمني وامل لمات يف اجلمل  ,ب ان األمى
أام من ااًاز الةىنن وانه من املدد اإلهلدي واالااند امللكوتيد للةدىنن
هو ](.)1
َ ر
ُوِ
ُ جُن
َم
ْو
يع
واحكامهَ [ ,
َِّ
مد َ
ََ
بكَ ِاله ُ
ومما او قائع بني امل لمني عواز التًااى بالصدة أو ااطائها سىاَ
مددع اال

دداع العددام ال د افض د لي ااطائهددا سددىاَ وباخلودداء ,واصددطالح

( )1سورة املدتى .21
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اال

اع أمى فةهي يىاد مفه اتواق الماء اإلسالم خصوصاَ من املتةدمني

ال م أل أو ةول أو حكم ,واال
احلكم امل تةىء من الكتدا

اع حًد لداللتده الد االتوداق يف

وال دف  ,أمدا ا

داع امل دلمني الد معىفد

حكم والت امل اليه فهو أمى يفودىد بده الةدىنن وفدىد مدن ااًداز ,،فةدد
جيمع الوةهاء ال حكم ولكفه غدري معدىو

اال مدن ذوي االختصداص

واا العلم أو الذي يبتل مبووواه وحيتاج معىف حكمه.
أما بالف ب لعلوم الةىنن فمفها ما يعىفه ر م دلم وم دلم  ,وادذ،
املعىف رريزة لتثبي ت أحكام الةىنن والعم ب ففه وتشىيعاته ,واي مانع
مدن االادىاض افده أو اًىانده رمدا انهدا دادوة الفدا

للًدوء للةددىنن,

وتىغيب بتالوته واالطالع ال مضاميفه الةدسي .
ويفوىد الةىنن وحد ،من بني الكتب ال ماوي بهدذ ،اخلصوصدي ممدا
يدل ال االيته للبةاء ودميوم العم باحكامه ,رمدا ان ادذا اال
مادة وسددبب من بني االسددبا
طددددىياَ يأخددذ الفددا

داع

الديت ةيضدها اهلل ادز وعدد لبةائده حيداَ

مفدده مددددن دون واسددطددد أو حاعدددد ا

بالغري ,وأحكام اذ ،اآلي واوح حتدد افد تى

االسددتعان

تها للغات االخىى,

ومضدداميفها مةبول د لالمسدداع وموافة د للطبدداع والةددىائح يف ر د زمددان
ومكان.
ومعف اخواء ال صدددةات ااطاؤاا للوةىاء بالكتمان وادم اإلاالن
أو معىف االخددىين واطالاهم ال األمددى ,واو وعده نخدى مدن وعدو،
دفددع الصدددة  ,وال ددااى مددن اآليدد ادددم وعددود بددىزخ بددني االظهددار
واالخودداء ,فأمددا ان تكددون ظددددااىة وأمددا تكدددون خويدد  ,نعددم ال هددور
واإلاالن ال مىاتب متواوت رما تةدم.
أما االخواء فهو من الكلي املتواطا يف الغالب وةد تكون له مىاتب
اخدىى ب بب طىو امور اىوي با اذ الواسط أو باحلذر واخلشي ال
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الفوس أو الوةري احملتداج الدذي يكدون مبىتبد واحددة وتشدابه افدىاد ،فدال
يعى

للخواء درعات ومىاتب ,نعم ةد يتوضد اهلل سدبحانه وحيت دب

توا

ا لعالني واخلواء لوددىد صدددة واحدة تأتي عامعد لألمدددىين معدا

ال حنددو التداخ واحتاد املةاصد.
وعدداء وصددف اخلددري والتوضددي ال د ذي املىتبدد الواحدددة ليكددون
مةصددوداَ وبغي د ويطلددب بذاتدده ,فكمددا ان ريوي د االاطدداء مةدم د لدددفع
الصدة ويرتقدح اليهدا الوعدو
ودفعه ا

أو اإلسدتحبا

مدن ذيهدا ففةد املدال

الوةري مةدم اةلي وقىاي لالنوداق ,اال ان ادذ ،الكيويد ال

تفحصى بوعه واحد ,ال النها نددوع طددىيةي لالذن يف تعدداا ,ممدا يعد
ان الطىيددق والوسدددديل خيضددددع ألحكددام خاصد بدده ,ولدده موودددواي يف
األعى والثوا
تعددا

مما حيدتم االاتفداء بدالطىائق والوسدائ وابتغداء مىوداته

يف ريويتهددا ,فالصدددة ذاتهددا ,ولكددن ريويد ااطائهددا تتعلددق اليهددا

م ائ :
 -1متام األعى والثوا .
وبطالن الصدة  ,رما لو عاءت مع املن واألذى.

 -7نةصان الثوا

 -2زيادة األعى حب ن االداء واختيار الطىية االفض رما لو ااطااا
الوةري باخلواء.
والبد لتوضي االخ وداء مدن اسدبا

ومةاصدد سدامي خصوصد َا مدع

ابتداء اآلي بالثفاء ال املتصدق الذي يتًااى يف صدةته ,واذ ،املةاصد
ت تحق ان تكتب فيها املصفوات والدراسات وتكون موووااَ ومفاسدب
الستةىاء الدرو

ومفها:

 -1ان اآلي د عدددداءت ال د حنددددو االطددددالق ,فلددم دددد
امل ددددلمني ب اإلخدودددداء سددددواء رددان يف طددى

فىية داَ مددن

األغفيدداء أو طددى
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الوةددىاء ,واذ ،ني تدل ال احتاد امل دلمني يف احلكدم واملوودوع
وان ردددددال األمدددددىين مدددن اإلعهدددددار واإلخوددداء ح دددن بالدددذات
وبالعىض.
 -7اإلخواء مصداق للعز الذي خ

به اهلل املؤمفني وان رانوا فةدىاء

ِ
ََُااوِ
له
ِر
َل
ة َ
ِااز
لع
وحمتدداعني ةددال تعددا ِ[هِ
َ
هُ
َّلِل اْ
َِ
َ ]( , )1ودفع الصدة للوةدري سدىا حيودظ لده مداء
ِين
ِن
ْم
مؤ
لو
َ
ُْ
وعهه ويصون رىامته ,مما يدل ال م ألتني ريى وصدغىى ,أمدا
الكيى :فهدي ةيدام أحكدام اإلسدالم الد إردىام امل دلم وافدىاد,،
والصغىى :ااتبار إرىام امل لم يف اقد حاالت الواة وامل كف .
 -2يف اخواء الصدة تأديب للم لمني يف املعامالت واألحكام ولزوم
الت رت الد األخدوان افدد احلاعد أو رشدف اسدىارام أو معىفد
ايددوبهم واسددبا

اخللدد والددفة

يف معايشددهم وامددومهم ومددا

يتعىوون له من اإلبتالء.
 -4ميفددع اإلخودداء مددن اتد

مسع د امل ددلم واإلطددالع الد خلتدده ومددا

اصابه من املصيب واجلوع.
 -5اإلخودداء بددىزخ دون الىيدداء وال ددمع  ,وألن الىيدداء ال يتةددوم اال
باإلعهار والتبااي أمام اآلخىين ,ودخول ةصد اراءتهم وال مع
يف اص نيته وازمه ال التصدق.
 -6يف اخواء الصدة داوة للوةىاء للتعوف واحرتام أنو هم.
 -2فيدده تأديددب للم ددلمني اامد ومددفهم الوةددىاء بالت ددرت والكتمددان يف
اخلريات واتيان املعىو .
 -8يف اخواء الصدة بدا
( )1سورة املفافةون .8

للمغودىة والىودوان ,وةدد ورد ادن البداةى
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اليه ال الم" :ان الي بن احل ني  ران حيم عىا

اخلبدز الد

ظهى ،باللي فيتصدق به ,ةال أبو محزة الثمدالي وسدويان الثدوري

ران  يةول :إن صدة ال ى تطوا غضب الى "(.)1

 -1يف صدددة العالنيد تع دديم لشددعائى اهلل وحتددىيض لالخددىين وافشدداء
للصدةات ,ودرء للشدددبه ومفدددع للغيبد والتعدىض للدذات ,فهد
تبة صدة ال ددى واخلواء افض وارعح ,أم انها تكون م داوي ,
أم صدة العالني اي االفضد يف ادذ ،الصدور ,اجلدوا  :رد لده
ح فه ,وةد تكون صدة العالني اي االفض افد اعتماع اسبا
التوضي .
لةد عاءت اآلي الكىمي بلوظ( خري) وحيتم وعهني:
االول :انه افع توضي  ,فيةدال فدالن خدري االصدحا  ,وال يةدال
أخري ,وخري ال يثف وال جيمع النه يف معف افع .
الثاني :اسم مبعف احل ددن وود الشددى ,و

عه خيور ,ةال الفمى

بن تولب:
وةيددددددد ت اخليدددددددورا ,وأخطدددددددأت
خطددددددددددددددددددو

دددددددددددددددددد  ,والددددددددددددددددددوتا ةىنددددددددددددددددددي

فريد خري رأسم ويدل ال الوصف احل دن حب دب املةدام واحلدال,

ًا
ْ َُيْار
ِم
ِيه
ْ ي
ُم
ِمت
ْ ع
ْ ِن
وهم
َكَدت
ةدال تعدا [ ي
َوْ
ِبُ ُ
](.)7
ومن االاًاز الةىنني امكان مح اللوظ ال املعفيني فتكون الصور
( )1حبار األنوار .88/46
( )7سورة الفور .22
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ة

:

 -1يكون لصدة ال دى معفد الت وضدي والرتعديح باملةارند مدع ابدداء
الصدة الذي ي تة حب فه ايضا.
 -7يتصف االخواء حب فه ال حنو االستةالل.
 -2تكدون صددة العالنيد يف حداالت موضدول وترتعددح اليهدا صدددة
ال ى.
 -4تكون فاول وح ف ولكن ح فها اذا ال جيعلها تىة ال صدة
ال ى وان مل تبق يف مةام املوعول واألدن  ,الن من قىائط التعادل
والرتاعح وحدة املوووع ,واملوووع افدا متبداين لوعدود اسدبا
اىوي لصدة العالني  ,مبعف ان االص او توضي صددة ال دى
ورعحانهددا ولكددن تددأتي اسددبا

بددالعىض جتع د صدددة العالني د

راعح وهلا ح ن ذاتي واوايف ,ومن فضله تعا

ان جيع بدا

التخيري بني االمد ىين موتوحداَ ,ورد لده فضد واعدى بشدىد اتيدان
الصدة يف سبي اهلل وابتغاء مىواته.
 -5الصدة الواعب حق اهلل يف املال الشخصي ,فااطاؤ ،للوةىاء سىاَ
افض د وأو  ,وروي اددن ابددن ابددا

اندده ةددال" :صدددة ال ددى يف

التطوع توض االنيتها سدبعني ودعواَ ,وصددة الوىيضد االنتيهدا
افض من سىاا خبم

واشىين وعواَ".

وةد ورد ذرى االحصاء يف اتيان الصدة تم ادطددف اليدده وتؤتوادا
الوةددىاء ورددأن االخودداء متةدددم رتبد وزمانداَ ,والددواو افددا للحددال أي ان
االخودداء يكددددون حددال اتيددان الصددددة الوةددىاء ويتعلددق بكيوي د وصدديغ
االاطاء بان ال يعددلم به اآلخدددىون ,أو انهدا تك دددون واو املعيد العاطود
الدديت يفتصددددب املضددارع بعدددداا بددد(ان) املضددمىة ويكددون معطوفهددا اددو
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املصدر املؤول مدن (أن) وصدلتها ,وادذا العطدف والتعددد يف الوصدف
والكيويدددد مددع وحدددددة املووددوع وتعدددلق احلكددم بالصدددة الواحدددة فيدده
وعو:،
االول :اآلي اقارة ا

الفي والعزم ال اخواء الصدة  ,ري يؤعى

امل لم ال نيته فوي الصدة صور أربع:
االو  :ني االخواء مع حتةق الدفع بذات الفي وريوي االخواء.
الثاني د  :ني د االخودددداء ولكددن دفددع الصدددة للوةددري يكددون االني د
وظااىاَ.
الثالثدد  :نيد د االعهدددار واإلادددالن ولكدددن الصددددة تدددأتي باخلوددداء
والكتمان.
الىابع  :ا لفيدد والدفددع للوةددري رالاددما بصديغ اجلهدى واالادالن,
فهددددو ندداو ان يعطيددهددددا االني د  ,ويةددددوم فعددددال بت ليمهددددا للوةددري
االني .
وافضلها الصورة االو

تم الثالث اال مع وعود الىاعح ,أو طىو،

ما بني الفي والوع .
الثاني :من وعو ،تعدد الوصف والكيوي ان اخواء الصدة ميفع غري
امل ددتحق مددن ال ددؤال ,وفيدده ويددف واعتفددا
وليكون افد الغ

للحددىج واالحلدداح,

مت ع ملعىف الوةري االرثدى حاعد واالرثدى وراداَ

وتعوواَ.
الثالث :يف اآلي تفبيه ا
ةد يؤدي ا
الغ

نكت اةائدي واعتمااي واي ان االخوداء

ادم وصول الصددةات ا

م دتحةيها ,رمدا لدو ردان

حيىص ال ادم اظهاراا رعاء الثدوا  ,فيعمدد ا

وةد ال يةوم اذا الوسيط بااليصدال ا

وسديط

الوةدىاء واحملتداعني ,أو انده
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يوصدددد الصدددة هلددددم ولكددن مددددن غددري احددىاز درعدد اإلميددان
والصددددالح ,مدددع مووددواي الوسدديط يف الصدددة يف احيددان رددثرية
ويكددون سددددبباَ للددتخل

مددن ال ىيدداء وقددعور الوةددري بدداملن واحلددىج

واحلياء.
الىابع :متفع اآلي من املبالغ يف االخواء لالحرتاز من الىياء فيعتمدد
طىق االخواء رالةاء الصدة يف طىيق الوةري ,ورمبا ظفها الوةري لةط
وتىدد يف أخذاا وتةتضي وظيوته حيفئذ التعىيف بها وال ؤال ادن
صاحبها اذا ران ت ةيمتها ارثى من درام فض .
اخلددامس :اآليد داددوة لتددولي صدداحب الصدددة بفو دده ايصدداهلا ا
الوةري ,وله فوائد اديدة ان اني واخالةي واعتمااي وتويدد احدىاز
الثوا .
ال اد

 :التأرددد من ةبددض الوةددري هلا خصددوصدداَ وانها حددق اهلل

يف أمددوال االغفيدداء وةد ععلهددا سبحانه للوةدى اء ,فيكدون االيصدال
ا

الودةددىاء نوع اماندد مالكيددد  ,ومدددن سدددمات األمدني ان يدؤدي

َُّا
َِ
تاااااؤ
َن
احلدددددق ا اصددحابددددده ,ةدددددال تعدددددا [ أ
ْ ُ
ِهد ](.)1
لى أ
ندتِ َِ
ماادَ
هوَ
َْ
األََ
ال ابع :معىف الغ

الحوال الوةري ان ةى

مما جيعله يعتز ويوتخى

بوعله وةيامه بادا ء ما اليه من الواعب وحيىص الد التةيدد بداداء
احلةوق الشىاي .
الثددامن :رمددا ان الصدددديام لدده مفافددددع اديدددة مفهددا مواسدداة االغفيدداء
للوةددىاء ومعددىف مدا ادددم اليده مدن اجلدوع والواةد  ,فكدذا بالف دب
ملباقدددىة الغدددد
( )1سورة الف اء .58

ااطدددداء الوةددري الصدددة فاندده يشددعى بلددزوم مواسدداة
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الوةري.
للخالق از وع ال نعم الغفد

التاسع :انها مفاسب لشكى الغ

وادم احلاعد وانتوداء الوةدى ,وحدث الد الددااء السدتدام حدال
الغف .
العاقى :تبعث اآلي الىوا يف نوس الوةري واي مفاسب لفي داائه.
ولغ اجلمع يف صيغ اخلطا
الوةىاء ,تفح ا

يف اآلي والصدةات ومووواها وادو

صديغ االفدىاد ,ومدا ادو أادم مفهدا فتكدون فيهدا

وعو:،
أوال :

اادددد مددن االغفيدداء يعطددون صدددةاتهم ا

اادد مددن

الوةىاء.
تانيا:

اا من االغفياء يعطون ا

فةري واحد ,واذا الوةري ال

قعبتني:
االو  :فةري متحد وبفو ه.
الثاني  :فةدري يعيد اائلد مدن االوالد والزوعد ويصددق الديهم
افوان الوةى.
تالثا  :غ

واحد يدفع الزراة ,ا

فةىاء متعددين واذ ،احلال هلا

صورتان:
االو  :ان ذم الغ

مشغول باموال رثرية من الزراة أو اخلمس

أو رليهما حبيث ت ع فةىاء متعددين ومبا يكوي مؤونتهم أليام أو
اقهى أو ل ف رامل .
الثاني  :رثىة ادد الوة ىاء واحملتاعني مع ةل اموال الزراة أو زراة
الشخ

نو ه فيةوم بتوزيعهدا الد ممواد الوةدىاء مبدا يكودي

ل د الىمق لك مفهم أو زيادة اليه.
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وصداحب زرداة واحدددد يددفع ا

رابعا :غ

فةدري واحدد ليدوزع

املفوىد ال مثله وتشددمله امومات اآليدد  ,ويف لغ اجلمع اقدارة
ا

تعدددد االغفيدداء واصددحا

احلةددوق الشددىاي وتعدددد الوةددىاء

واحملتاعني وان تشىيع الزراة باق وم تديم ,نعم اذا التعددد فيده
تباين عهيت ,فالتعدد يف طى
اخلطا

االغفياء افد امل لمني بلحاظ صدديغ

وتوعهه للذين نمفدوا ,أمدا الوةدىاء والوةدى فهدو أادم مدن

امل دددلمني جلددواز ااطدداء الصددددة ل لمحتدداج والوةددري مددن امللدد
االخىى.
احلادي اشى  :االخواء يف الصدة ال أة ام:
.

-1

االخواء ان الفا

-7

امن ي ن انه حيول دون الصدة .

-2

ان الوةري نو ه.

الثاني اشى :اآلي داوة لتحىي مووع الصدة واإلاتفاء به واددم
التوىيط به والةيام بدفعها ا

من يداي الوةى أو الورال افه ,واذا

التحىي فيه نوع ا يم مفه رتاب اعى وتوا

اوايف لصاحبه ومعىف

احوال اجملتمع واحتمال التصدق باملفدو

مع الزرداة الواعبد بعدد

اإلطالع ال احوال الوةىاء وقدة ما يعانونه مدن الوةدى أو ال دعي
افددد اربددا

احلةددددوق اآلخددددىين إلخدددىاج الزردداة واإلاان د الدد

ايصاهلا مل تحةيها.
الثالث اشى :فيده تدددأديب للوةدددىاء وععلدهم يتصدددىفون مبدا يويدددد
ازام واحرتامهم فمت ما ادرروا ان رزةهم من احلةدوق الشدىاي
يص اليهم ويأتيهم فاندددهم حياف دددون الد ردىامتهم ويلتوتدون ا
اباداتهم.
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الىابع اشى  :دفع الصدةات ا

الوةىاء الد حندو متعددد مدانع مدن

معى ف مةدار الزراة لتوىيةها بيفهم ,باإلواف ا

اإلخواء ,وةد يأتي

زمان الد بعدض امل دلمني ميفعدون مدن ايصدال الزرداة ا
انددا

ويددؤمىون بااطائهددا ا

وفةىا ,فيأتي االخواء العتفا
ا

الوةدىاء

خمصوصددني وان رددانوا اةدد حاعدد
األذى من غري توىيط بايصدال املدال

م تحةيه مع التةي .

اخلامس اشى :اآلي مفاسب النشغال الوةىاء بالدااء ,فاالص باملال
اندده رزق مددن افددد ،تعددا

وان اهلل اددز وع د أمددى بااطدداء الوةددىاء

نصيبهم ,ومعىف الوةدىاء بوصدول املدال والصددةات الديهم جتعلدهم
يتوعددهون ا

اهلل از وع فهدددو الدذي بيدد ،ةلدو

العبداد يةلبهدا

ريف يشاء.
ال اد

اشى :ةدد يددفع الدورع املدؤمن ا

رشدف اموالده واظهدار

مدن خدالل الفصدا

ومةددار الزرداة ,وادذا

ةدراا ,أو انهدا تعدى

الكشف ي بب لده األذى والضدىر والتعددي ,فيدأتي االخوداء لددرء
الضىر واالفتتان من غري ان يتعط دفع الزراة.
وميكن الف ى لآلي ال حنو التوكي

بني االخوداء واتيانهدا الوةدىاء,

وان واو العطف يف (وتؤتواا ) تويد مطلق اجلمع ال ما او املشهور يف
معفااا رحى

اطف ,وانها ال تويد تىتيباَ وال معي  ,فيكون حال االخواء

م تةالَ ان اتيانها الوةىاء وي تلزم الوةو
ا

افد ,،واملدىاد مدن االخوداء

عانب ارادة صدة ال ى فيه م ائ :
االو  :ا ن بعض احلاالت ت تلزم اخواء الصددةات سدواء بلحداظ
املال الشخصي أو خشي التعدي وال ىة واحل د.
الثاني  :اخلو

واحلذر من ال دلطان الدذي ي دتحوذ الد امدوال

الصدددةات بصددفاديق خاصدد بالصدددة  ,أو جلعلددها يف خزائفدده أو
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حلاعات ملكده ومشداريعه ,أو لةيامده بتوزيعهدا الد خاصدته ,أو
فةى اء خيتارام وفق ووابط خاص به وحبكمه.
الثالث  :عاءت اآلي لبيان ال ع والتخيري ,فةد يتأخى اخىاج الزراة
ودفعها للوةىاء ب بب ادم وعود امل تحق ,فاآلي متفع احلىج من
تددأخى احلددق الشددىاي افددد املالدد  ,نعددم البددد مددن اددزل الزردداة
وااتباراا ماالَ للوةىاء ويلحةها الفماء اخل اص بها ,فلو ران ت قاة
وولدت فدان ولدداا يتبعدددها يف اائديتددده للوةدىاء ايضداَ ,ادذا ا
عانددب تأوي د اآلي د بانهددا تتعلددق بصدددة ال ددى واددو الددذي اليدده
اع ,ولكن التوكيد

والتعددد يف املعداني ووعدو ،التأويد ال

اال

يتعارض مع ما اليه اال

اع ب او يف طوله ويدل ال االاًاز

الةىن ني وصيغ التخويدف والىمحد ان اهلل ادز وعد يوسدع الد
الغ

يف ادائه ودفعه املدال ا

الوةدىاء رمدا وسدع اليده يف ر دب

وحتصي املال.
وةد يةول ةائ ان العزل أام من االخواء فةد يعزل الزرداة ولكفده
يعلددن افهددا واددذا وعدده نخددى يشددمله الشددطى االول لآلي د  ,واددو ابددداء
الصدددةات الن االب د داء أاددم مددن مووددوع الدددفع والت ددليم ا

الوةددري,

فيشم عواز ااالنها بالذات رأن يةول افدي زراة أو تعلق مبالي أو يف
ذميت مةدار رذا من الزراة.
و لو ن م سددًالَ خاصاَ بالزراة ودون ما فيده مةدددداراا ومدا خيدىج
مفها واسددماء الوةىاء الذين يةبضددون نصيبهم مفها فه اذا من االبداء
أم من مةدمات االبداء واإلاالن أم مدن االخوداء ,اجلدوا

ان الوعدو،

الثالت تفطبق اليه حب دب احلدال والشدأن والكيويد  ,فةدد ي دتلزم املده
ي دتلزم اختصدداص موظددف أو ارثددى مب د

ووددبط سددً أو سددًالت

الصدة فال يتعارض مع االخواء ,مع توصي املوظف اخلاص باالحرتاز
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والكتمددان و لددو افش د املوظددف املخددت

االسددىار واملعلومددات اخلاص د

بالزراة وامساء الوةىاء تةصرياَ مفه ,فال يعتي مدن االفشداء  ,مدع صدح
مةدمات اختيار ،للوظيو .

ةوله تعا

ْ]
لكُم
هو
[ي
َ َُيْر َ
َُ

حث ال صدة ال ى وبشارة ان ا يم توابها والضمري يف (لكدم)
اائد ا

املخاطبني يف اآل ي من اا الصدةات ويف صددة ال دى إادالن

للت ليم بعلمه تعا

بالصددة ومفدع الحتمدال حصدول ال دمع أو ميد

الفوس هلا ومشهور الماء اإلسالم ةال بالتوصي بان االظهار يف الزراة
افض  ,واالخواء يف صدة التطوع افض .
وان ابن ابدا

" :صددة ال دى يف التطدوع توضد االنيتهدا سدبعني

ود عواَ ,وصدددة الوىيضد االنيتهددا افضد مددن سددىاا خبم د واشددىين
وعواَ".
(ويف اخلي ان اإلمام الصادق  يف اآلي  :ليس تل

الزراة ,ولكدن

الىع يتصدق لفو ه ,والزراة االني ليس ب ى).

دَقدتِ
دَا الص
وان الباةى يف ةوله از وع [ ِن
ْ ُ
هَ
تبُْ
ِ ] ةدال اليده ال دالم  :ادي الزرداة املوىوود ةلد ت[ :
ِمد ه
َن
ي
ِعه
َ
اء ] ةدال :يعد
َار
ُق
لف
تؤ
وهد َ
تخْف
َِن
َ
وهد اْ
ُْ
َُ
ْ ُ
ت َ
ُ َ
َ َ
الفافل انهم رانوا ي تحبون اظهار الوىائض ورتمان الفواف .
وةد ةام الفيب صل اهلل اليه ونله وسلم ببعث ال عاة جللب الزراة
ورذا فع اخللواء من بعد ,،ويف دفع الزراة لل عاة وعو:،
 -1انه من اظهار الصدة .
 -7من اخوائها الن ال دعاة يأخدذونها لبيد ت املدال ,وبيد ت املدال يةدوم
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بااطاء الوةىاء.
 -2مفهما معاَ  ,اإلاالن واالخواء بلحاظ عهيت.
 -4ليس من االظهار أو االخواء ب او بىزخ بيفهما أو أمى م دتة ال
صددل لده بهمدا ,وتفطبدق ادذ ،الوعدو ،رلدها الد دفدع الزرداة ا
ال ددعاة سددواء بالدددفع ذاتدده أو مبددا يالزمدده ويصدداحبه أو بدداإلاالن
واالخبددار افدده ةب د دفعدده أو بعددد ,،وميكددن ان يفددال امل ددلم تددوا
ال عاة بدان يكدون األمدى بيدفهم وبيفده

االخواء حت افد الدفع ا

ال حنو اخلصوص اال ان يىد أمى اارض ي تلزم اإلاالن وةد ال
يتعارض مع صدق االخواء ال يه ,رما لوران اإلاالن البىاء الذم
وتوريد الدفع.
واآليدد الكىمي أاددم مووواا وحكماَ ,أما بالف ب للموووع فانها
تشددم احةاب داَ لدديس فيهددا سددددعاة وامددارن ال يصدددد اليهددا ال ددعاة
وامددواالَ ال حيصددونها ,رمددا تشددم الصدددة املفدوبدد وامل ددتحب ,
فتتعدى الفصا

والصدة املوى وو  ,خصوصاَ وان حدال الوةدىاء

ظااى للعيان.
والصدددة من الكلي املشدددك

مفهدددا مدا ادو رثدددري ومفهدا مدددا اددو

ةلي  ,واجلميع من مصداديق اآليد  ,وعداء ةيدد التوضدي خبدري بااطائهدا
للوةدددىاء فدال فائددة مدن االخوداء وحدد ،خصوصد َا الد مبفد التوكيد
واودة الضمري يف ( وواا) ا
فالتوضددي والثددوا

ا لصدةات رأموال وليس اخواء دفعها,

يكددون باتيانهددا الوةددىاء واددو قددىد يف الرتعديح

مع امل ددددارا يف االاطداء لعمومدات اسدتحبا

امل دارا يف اخلدريات,

وملفددددع غددلبدددد الفوددددس الشددهويدددد واملي د ا

دفعددددها ا

احلدداعدددد افدد د ،ةددليلدد والدد حندددو صدى

الدطددبيدعدد أو الت ددويددف

يف دفعها.

مددددن تكددددون
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ْ ] الد حنددو االطدالق
لكُم
رما عددداء ةولده تعدا [ُ
َ َُيْر َ
فيشددم اخلددري يف الدددنيا ويف اآلخددىة ,أمددا يف اآلخددددىة فدداملغوىة والثددوا

َاااادع
مت
الع دديم ةددال تعددا [ ُقاااال
ْ َ
ُ
ِمَ ن
ة َُ اايْر ل
َاآلُِر
ِيل َ
َقاو اا
َُ
ْ
ِايالً ]( , )1وأمدا يف الددنيا فويده مفدافع ومصداحل
َت
َ ي
مون
ْو
تظاا
ُ
َُ

َد
نياااا
الدْ
ُّ
َى َ
ت ااق
اه
َالَ

وتشم صالح الفوو

وتهذيب اجملتمعات واز املؤمفني احملتاعني واتيان

الوع العبادي ال الوعه األمت يف الزراة املوىوو باخىاج مال الزراة
تم ايصداله ا

م دتحةي ه وحماربد الوةدى ,وةولده تعدا

يفحصى باملفوةني ب يعم امل لمني
ان الفوة د يف سددددبيله تعددا

يعاَ ومفهم الوةىاء.

احيدداء للفوددو

وطددددىيق للتددددةوى وداددددوة للددتخل

ْ ] ال
لكُام
[َ

املفك ددىة وبددا

اداي د

مددن الغشدداوات ال لمانيد  ,وا د

يشددم مووددوع الصددددةات يف اآليدد اإلن ودداق الد العيدال لعمومدات
ةول الفبددي صددل اهلل اليه ونلدده وسدددلم ( :نوددةددد املدددىء الددد ايالددده
صدددة ).
االةددددوى ان اآليدد خمتصدددد باإلنودداق الدد الوددددةىاء وامل دددارني,
والصدددة الواعددبدد ال جيدددوز ااطاؤادا ملدن جتدب نوةتده الد صداحب
الزراة نو دده ,نعددم لإلنواق الد العيدال تدددوا

ا ددديم واعدى عزيد ,

وعدددداء احلددديث الفبددددوي للحددددث ال د اإلنودداق ادددل العيددال ورواي د
مؤونتهم واالخبار اما له من الثوا

الع يم ,واهلل ذو الوضد الع ديم

الةادر الد احلددداق الفوددةددد الد العدديال بالصددةات خصدددوص َا افدد
األسى املؤمف .
وةد ذرى ا إلمام الىازي وعددوااَ ة دد ملضدار صدة العالني واي:
( )1سورة الف اء .22
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االول :ان يف االظهار ات

اىض الوةري وإظهدار فةدى ,،ورمبدا ال

يىو الوةري بذل .
الثدداني :أن يف اإلظهددار إخددىاج الوةددري مددن ايئ د التعوددف وادددم
مدح ذل

ال ؤال ,واهلل تعا

يف اآلي اليت تأتي بعد اذ ،اآليد ,

ادء
ْن
َغ
ُ أ
ِال
لجَده
هم
ْ اْ
واو ةوله تعدا [ َ
يحْسَبُُ
ِيَ َ
دهم
ِس
ْ ب
هم
ِي
ْاار
تع
َف
هع
ْ الت
ِاان
م
ُّااَِ َ
ْ الَ
ِا َ
ايم ُ
ُُ
ًد](.)1
لحَدي
َ الن
لون
يسْْ
هدسَ ِْ
َُ
َ
الثالث :أن الفا

رمبدا أنكدىوا الد الوةدري أخدذ تلد

الصددة ,

وي فددون اندده أخددذاا مددع االسددتغفاء افهددا ,فيةددع الوةددري يف املذم د
والفا

يف الغيب .

الىابددع :أن يف اظهددار اإلاطدداء إذالال لآلخددذ وإاان د لدده ,وإذالل
املؤمن غري عائز.
اخلامس :أن الصدة عاري مىى اهلدي .
وةال اليه الصالة وال الم" :من أاط إليه ادي وافد ،ةوم فهدم
قىراؤ ،فيهدا" ,ورمبدا ال يددفع الوةدري مدن تلد
قىرائه احلاوىين فية ع الوةري ب بب إظهار تل
مددا ال يفبغددددي فهددذ،

الصددة قديئا إ
الصدة يف فعد

ل د الوعددو ،الدال د ال د إن إخودداء صدددة

التطوع او )(.)7
أما بالف ب للوعه االول فال ات

يف اظهار الصددة خصوصداَ وان

الةىنن ورد حب فها ومدحها ,وليس اداراَ الد االن دان ان يعدى
فةري اذا ران بالوع والةوة ,وال تع
( )1سورة البةىة .722
( )7مواتيح الغيب .22/2

بانده

الصدددة اسددتحداث الوةددى افد,،
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ب اي تدارك للدوةى واظهار الاانتده ,ورد ان دان يودىح وي تبشدى اذا
رأى قخصاَ ما ي ااد ,،فكدديف اذا راند ت امل اادة باملدال الشخصدي,
واملشددارر يف التخويف افه بشطى من اجلهد والعفاء الذي بذله جلمع اذا
املةدددار من املال والنه امتددثال المى ،تعددا

واخىاج حق قىاي.
فددان االظهددار ورد ح ددفه

والد فددىض ان الوةددري ال يىو د بددذل

الذاتي يف اذ ،اآليد  ,ورعحدان صددة ال دى ال ميفدع أو يفودي أو يف دس
صدددة العالنيدد  ,نعم لددو ران فيها مدنّ أو أذى فاندده يدؤذي الوةددري لدذا
ورد الفهدي افهدا ,و ةددد يدأتي املددن واألذى بصدةدد ال دى ايدضاَ.
أما الوعه الثاني ليس يف االظهار اخدىاج للوةدري مدن حدال التعودف
ابتددداء من غيددى سددؤال ,فليس من تعارض بني اذ ،اآلي واآلي التالي
افدما يبادر احمل ن ا

ااطداء الوةدري أو اسدتداائه واستحضدار ،فيدأتي

واو ال يعلدم مدا يدى اد مفده ,فيوداعا باالااند والصددة  ,فيكدون درسداَ
لالغفيدداء والوةددىاء ومفاسددب إلرددىام الوةددري الندده مل ي ددأل مددع حاعتدده,
وخددىوج الوةددري مددن حددددال التعددددوف واددددم ال ددؤال يكددون بال ددؤال
واظهار ،امل كف  ,ةب ان تصد الفوبد ا

اظهدار الصددة  ,وةدد يةددم

ال ؤال مع احلاع ال ادم ال ؤال ألحكام الضىورة ,وال خيىج الوةري
اددن مودداايم التعوددف بدد اددو غايدد التعوددف ألندده مل ي ددأل اال افددد
االوطىار.
ولو ااط احمل ن يف اذ ،احلال صدةته االني للوةري فهدي ال دىج
ان مواايم احل ن الذاتي للصددة االنيد النهدا اخبدار ادن االسدتًاب
حلاع الوةري وسؤاله ,ويف ابداء الصدة وااطائها لل ائ تفبيه له للكف
ان ال ؤال افد حصول روايته وسد حاعته.
أما بالف ب للوعه الثالث فان ح دن االظهدار يتعلدق بداملفوق ولديس
بالوةري ,والبد ان اذا احل ن يرتقح الد الطدى

اآلخدى وال ميكدن ان
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يكون معارواَ بةبح ي ةطه ان االاتبار ,واألحكام ال تبف ال ال دن
اخلاطا ,وال يصح ان ميتفددع الوةري من ابان احلق خشي الش
فالوةري أما م ددتحق للصدة وال الفا
وأما مت ااى بالوةى والواة وافد الفا

اعددتفا

والغيب ,

سددوء ال ن والغيب ,

دلي أو امارة تؤرد اددم فةدى،

وحاعته للصدة  ,افداا يكدون ال ؤال ان غري وىورة أو احتياج ,رما
يكون اظهار الصدة وسديل لدىدع غدري الوةدري ادن ال دؤال أو الت دااى
بالوةى املةىون بالتعدوف ,فاذا ظفه احد انه فةدري ولكفده متعودف وااطدا،
االني فأنه يأب ان يأخذ الصدة ملعىف الفدا

بغفدا ,،وبامتالرده ملؤوند

سفته ,أو ادم فةى.،
ويف ر زمان ومكان ت مع الفا
ميل

يةو لون ان فالناَ ال ائ  ,الوةدري

رددذا ورذا ,أو ي ددهى حني موته امتالره لعةار ومال مددخى معتدد

به ,فمددن احل ددن االوايف لصدددة العالنددي تفةديح ادامل امل دأل  ,وةدد
يىى املفوددق اختبدار الوةدري والتأردددد مدن حددال فةدى ،بااطدددائه الصددة
االني خصددوصاَ اذا ران ا ملفوددق من غدري أاددد البلدد ,نعدددم ةدد يأخدذ
الوةري صدة ال ى ولكفه يأب أخدذ صددة العالنيد  ,وادذ ،احلدال الد
تالث قعب:
االو  :التعودف واحلددياء من تلةدددي الصددددةات رمدا لدو مل يكدن
يليدق بشددأنه وافددداا ي ددتحب ااطداء ،الصدددة سددىاَ ومبددا يفاسددب
ارىامه.
الثاني  :خيشدد ا لوضدديح والشددمات الن االخدىين ال يعلمدون انده
فةري لت درت ،الد حالده واخوداء قدأنه فيبيد ت طاويدا ,ويضدع ةددر
الغددداء ال د الفددار ولدديس فيدده اال املدداء وال يعلددم بدده احددد ,وي ددن
اآلخىون انه ميتل
ميل

غرياا.

ةوت يومه ,وحيدىص الد تيدا

التًمد وال
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الثالث  :انه غ

غري حمتاج وخيش لو اخذ الصدة االني الوضيح

ورشف امى ,،وةد توضحه اسىته ,زوعته واوالد ،ملا يف ال ؤال أو
استالم الصدة من غري حاع من الذل أو ةل الشكى له تعا

ال

نعمه.
ويف الصورتني األوليتني ي تحب ااطاء الصدة سدىاَ وال يىةد ا
الوعددو

جلددواز اإلاددالن واالخوداء با لف دب للمكلدف املفودق ,رمدا ال

جيوز للوةري االمتفاع ان صدة العالني مع حاعته هلا ووىورة اخذاا,
فوي رداا حىج وويق والةاء للفوس يف التهلك .
أما بالف ب للوعه الىابع الذي ذرى ،الىازي فةد عاءت اآلي مبددح
اظهار الصدة  ,والبدد ان اظهارادا خدال مدن االذالل وال ادية بالشداذ
الفادر ,واملواايم العىفي احملدودة ,وليس فيه ااان لآلخدذ ,حتد الد
فىض انه ي تحي من الصدة أو انها لي  ت الئة بشأنه من عه املةدار
أو الكم أو الكيوي واالاالن ,فان ران ي ن احلدىج فهدو ظدن الد حندو
الةضي الشخصي يف الغالب ,واألام واألو
املال مفه تعا

تع يم قعائى اهلل ,تم ان

واملفوق واسط مبارر .

أما بالف ب للوعه اخلامس فانه ةيا

مع الوارق يف املوووع واحلكم

فالصدة غري اهلدي  ,لذا ران رسول اهلل صل اهلل اليه ونله وسلم يةب
اهلدي وال يةب الصددة  ,والوةدري اخدذ الصددة للحاعد ولي د ت ادي
زائدة ان مؤونته ,وةد أمى اهلل ادز وعد بااطائهدا لده لي دد بهدا رمةده
ويدفع حاعته ولتعيفه ال أمور ديفه ودنيا ,،رما انه مفا
ةام قخ

للعى  ,فلو

بااطاء الوةري صدددة  ,فاآلخىون أما ان يعطو ،ايضاَ أو يثفوا

ال صاحب الصدة .
ان االخبار اإلهلي ان رعحان صدددة ال ددى ااًاز ةىنني وارتةاء
يف الع ةائددد مل تبلغدده الشددىائع ال ددماوي والةددوانني الووددعي ا

االن
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خصددوصاَ وانه ال يبطدد أو يتفاة

مع فض صددة العالنيد  ,والف دب

بني صدة العالني وال دى امدوم وخصدوص مدن وعده ,فمدادة االلتةداء
الددذات واخددددىاج املددال صدددة  ,ومددددادة االفددرتاق الكيوي د والعددىض,
باالظهار يف األو  ,واإلخواء يف الثاني  ,واما مما اذا اعتمعا افرتةا واذا
افرتةا اعتمعا.

ةوله تعا

ْ]
ِكُم
َدت
ْ ََيِّئ
ِن
ْ م
ْكُم
َن
ُ ع
ِّر
يكَف
[َ
َُ

واددد رددىيم مددن افددد ،تعددا

عددزاء لإلنودداق سددواء عدداء اإلنودداق يف

العالني وال ااى أو ال ى واخلواء بشىطني:
االول :ان يكدددون اإلنوددداق والصددددد دة يف سدددددبيله تعدددا

وطدددددلباَ

ملىواته.
الثاني :خلو ،من املن واألذى املةارن أو التابع له ,وتبني اآلي عانباَ
من فل و الرتغيب ال ماوي  ,فما من قيء داا له الةىنن وال ف
الفبوي اال وله مفافع مفها:
 -1األعددى الع ددديم حل دددفه الدددذاتي وملددا فيددده مدددن مضدددامني االمتثدددال
واالستًاب لألمى اإلهلي.
 -7اندده اددددفوان الصددددالح واالصددددالح ودميدددوم رلمدد التوحيددد يف
األرض.
 -2قهادة اروي ال تلةي الةىنن بالعم باحكامه وادم االاىاض
افها.
 -4انه تىر رىمي لالعيال الالحة من امل لمني والفا

يعاَ.

 -5دلي ال اداء وظائف اخلالف يف األرض .
ويةال روى الشد ديء أي غطا ،وسددرت ,،ومفه مسي الزارع رافىاَ النده
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اذا ألةد البددذر روددى ،أي سددرت ,،ولةددد عدداءت اآليددات الةىنني د بالواددد
الكدددددىيم بدددتكوري ال ددددديئات ومغودددىة الدددذنو

ملدددن يتةدددي اهلل ويعمد د

الصاحلات.
وةد ورد ةوله تعا
اخلطا

ْ ] بلغ
ِكُم
َدت
ْ ََيِّئ
ْكُم
َن
ُ ع
ِّر
يكَف
[َ
َُ

والغ ائب املوىد اربع اشىة مىة يف الةىنن ,مل يدىد فيهدا حدى

ْ) اال يف ادذ ،اآليد  ,فهد ادو مدن الصددة
ِكُم
َدت
اجلى مدن (منسَيِّئ
واإلنواق أم من خطأ الف اخ ملا فيه من املخالو  ,اجلوا  :انه ال اذا وال
ذاك ,والةىنن خال من خطأ الف اخ ,وليس فيه خمالو  ,ب انوىد باسىار
والوم خ اص باآلي  ,واو ني ااًازي للتدبى مبا يف الةىنن مدن احلكمد
والبالغ ذات الدالالت العةائدي .
وما حى

اجلى (من) يويد التبعيض واجلزئي وان اإلنوداق االنيد

لاان
وسددىاَ سددبب حملددو قددطى مددن ال دديئات والددذنو  ,ةددال تعددا [ َ
ْ
()1
َ]
تحِبُّاون
ِق
ْف
تن
ه حَت
لبِر
تن
لوا اْ
َ
ِمد ُ
هى ُ
َدُ
ُوا مه
أي بعض مما حتبون ,فالتكوري وال درت واحملدو لدبعض الدذنو
وليس هلا رلها ,وعاءت اآليات االخىى اخلاص بتكوري الذنو
حى

وال ديئات
من غري

التبعيض (من) النها وردت بصو التةوى مطلةاَ وام الصاحلات

واامها الصالة والصيام واداء العبادات ,بيفما اإلنواق ميث أمىين:
االول :العبادة املالي واي الزراة املوىوو .
الثاني :الصدة امل تحب  ,ور مفهما ال تكون بديالَ ان الوىائض
االخىى رالصالة والزراة واحلدج الديت ادي مدن مةومدات اإلميدان
والتةوى.
وميكدن اسدتةىاء ةااددة رالميد عديدددة مدن اآليد  ,وادي ان العمد
( )1سورة نل امىان .17
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الصاحل يهدم وي رت قطىا من الذنو  ,واذ ،الةااددة مفاسدب ملدوازين
احل ا

ال اتةان واداء متام

والعدل اإلهلي ,فال تتوةف مغوىة الذنو

االامال الصاحل وم تلزمات التةوى ووعو ،العبادات رلها ,ب ر له
ولكن االن ان حيتاج

توا

يع الوىائض ومضامني التةوى ال حندو

العموم االستغىاةي واجملمواي والبدلي.
واآليد داددوة التيددان الصدداحلات وادددم التوددىيط بأحكددام الشددىيع ,
فيكون اإلنواق يف سبيله تعا

مدخالَ الداء الوىائض ,فاذا ران االن ان

حيىص ال سرت ومغوىة بعض ذنوبه فمن با
والتخل

او

ان ي دع ملغوىتهدا

مفها متمع ومفوىدة ,واذا الم ان اإلنواق يؤدي ا

ان قطى من خطايا ،ومعاصيه فانه يبحث اما يؤدي ا

التًاوز

جتداوز الشدطى

اآلخى ,فتكون الزراة والصدة مطلةاَ مطلوبتني بدذاتهما ,وامدا مةدمد
لغرياما من الصاحلات والعبادات.
ومددفهم مددن احتم د ان يكددون حددى
{ويكوى افكم

اجلددى (مددن) زائدددا والتةددديى:

يع سيئاتكم} و(من) تزاد بشىود خمصوص  ,مفها ان

يتةدمها نوي أو نهي أو استوهام.
واألصددح اددو املعف د االول واددو التبعدديض وفيدده إخبددار اددن عهدداد
االن ان يف احلياة الدنيا لفي املغوىة والعوو ,اال ان ةواادد تعددد معداني
احلددددى

الةىننددي ال ميفددع مددن محد اللوددظ الد توريددد املغوددىة ومفددافع

اإلنواق يف حمو اخلطايا والدذنو  ,واملفوةدون الد أة دام اربعد بلحداظ
الذنو :
االول :من ران ت ذنوبه اري من انواةه.
الثاني :من ران ت ذنوبه مبةدار انواةه وفق املوازين اإلهلي .
الثالددث :انواةدده اردددي وارثددى اعددىاَ مددن ذنوبدده ,واددذا يفة ددم ا
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قعبتني:
االو  :من يأتي بالوىائض والعبادات.
الثاني  :مدن مل يدأت بدالوىائض ,وادذا الة دم غدري متحةدق الن
االخالل بالوىائض ال يكون اإلنواق بديالَ افه وان ردان ردثرياَ,
واذا من اسىار وعود (من) التبعيضي يف اآلي يف مضمون العوو
الوارد يف اآلي .
الىابع :من مل تكن افد ،ذنو
واإلنواق يف سبيله تعا

واو حيىص الد اداء العبدادات

ويواظب ال االستغوار.
يع داَ ومددا مددن ابددد اال وحيتدداج ا

واآلي د تشددددم اددذ ،األة ددام

املغددوىة والعوددو الوارد يف اذ ،اآلي الكىمي  ,ورأن قدطىا من الذنو

ال

ميحددواددا اال اإلنواق اال ان يشدداء اهلل از وعدد  ,ومن ران انواةه اردي
من ذنوبدده اليت يشملها العوو وال درت مبضدمون ادذ ،اآليد فدان اإلنوداق
يكون له تواباَ وأعددىاَ اودافياَ ومفدددزل يف اجلفددد وادزا ورفعد  ,وصدىفا
للددبالء ومندددداءا يف املددال يف احليدداة الدددنيا ,فددأعى اإلنودداق غددري مفةطددع وال
مفحصى مبال أو نددوع من الذنددو

النه تعا واسع رىيم واو الذي واد

باملغوىة.
ويف اآلي تالت من الضمائى متشابه أو متةارب يف املعف :
-1

فاا تبدوا الصدةات.

-7

املوعول به يف (يكوى افكم).

-2

املضا

اليه يف (سيئاتكم).

فه يدىاد مفهدا معفد وعهد واحددة وادم االغفيداء الدذين يةومدون
بالصدة واو ظااى سياق لغد التخاطدب والكدالم ,أم ان الةدىنن يدأتي
مبعان ااًازي تووق ان م وةواادد الكدالم بدني الفدا

 ,اجلدوا  :ادو
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الثاني ,وبذا تتًلد اقدىاة يف بدا

ااًداز الةدىنن اللغدوي والبالغدي

والعةائدي واالخالةي.
فالضمري االول يعود لالغفياء ,أما الضدمري الثداني فديمكن ان يعدود
للم لمني الذين نزل الةىنن هلدايتهم ا

مفازل اإل ميدان والتةدوى ,وان

إنواق قددطى من امل لمني يكددون ادددوناَ وسدبباَ ملغودىة غدري املفودق سدواء
ران:
 -1ناصددحاَ ومىقددداَ وداايدداَ ا
ال ااي يف اخلريات من الثوا

اخلددري لعمومددات ملددا ورد يف احددىاز
واألعى.

 -7معيفاَ للمفوق يف انواةه وم ااداَ له يف امله.
 -2والدا املفوق الن الولد من ر ب أبيه ,وادو العلد املاديد لوعدود،
وتىبيته ونشأته.
 -4ايال املفوق من انتزع من الىزق الذي هلم فيه حص نني أو تعليةي ,
فمع بةائه وادم انواةه حيتم ان يكون ارتداَ للذريد واالسدىة وان
ران ال يتعارض مدع الفوةد الد العيدال حلصدول الكوايد افددام
وتوفري مؤونتهم.
 -5امل لمون اآلخىون من اا حملته أو ةبيلته أو بلدته فضالَ مفه تعا
ولشيوع الصدة فيما بيفهم.
وميكن تة يم التبعيض الوارد يف اآلي والف ى اليه ال حنو احناللي,
فال يئات مفها ما اي قخصي ومفها ما اي اامد ردالتخلف ادن األمدى
باملعىو
فيه اخلطا

والفهي ان املفكى ,والتةصري يف الواعب الكوائي اليت يتوعه
ا

اجلميع ,وي ةط ان ادا ،احدام ,ولكن يؤتم اجلميع يف

حال ادم التأدي .
وا ميكن تو ري اآلي ال الفحو اآلتي :ان الصددةات خدري حمدض
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لكم رمفوةني وحم ددفني ,وفيها تكوددري لبعددض ذنددو

األم  ,مبعفد ان

املفوددق يفال توابا ا يما يأتي الد سددديئاته وحيدددىز لده دخدددول اجلفدد ,
وفددددوق اددذا فهفدداك تددوا
الذنو

اوددددايف لألمد والفددددوع يتمثد مبوغددىة بعددض

وال دديئات العامدد ومن اذا الثددوا

الشددواادد للمذنبني ,رما

لو أذن للمفوددق ان يشدددوع للمدذنبني مدددن اادددله واخددوانددده واصدددحابه
واا بلد.،
وال د اددذا املبف د فددان املفوددددةني ال يدددخلون يف افددددىاد الضددمري يف
(سيئاتكم) الن ةيامهم بالتصدق سىاَ واالني علدب هلدم اخلدري والدذي
يع

الوض والثوا

الع يددم ومغوددى ة الذنددو

مغوددىة لشددطى مددن ذنددددو

وترتقح مدن املدهم

االخددددىين ممددددن يتصدددد بهددم مددن ةددددىيب أو

بعدديددددد ,اال ةددوى :ال ,وان الضددددمري يف (سدددديئاتكم) قددددام للمددفوةني
أنو هم ايضاَ ,نعم ميكن ااتبددار ،أام من الضددمري االول يف (خيددى لكم)
واهلل واسع رىيم.
وميكددن اعددىاء دراسددات مووددواي ةىنني د معضدددة بال ددف الفبوي د
الشددددىيو ملعىف د الطددددىق وامل ددال

لفي د املغوددىة وسددرت الددذنو

ومفهددا

اإلنودداق يف سددبيله تعددا واعتفددا الكبددائى رمددا يف ةولدده تعددا [ ِن
ْ
نكَفِّر
َنْه
َ ع
ْن
ْهَو
تن
ِر
َبَدئ
ِبُوا ك
َن
تجْت
َ
ُ ُ
َ مَ د ُ
ْ
()1
يمد ] ,
َر
دَُالً ك
ْكُم
دُِو
ْ َ
ِكُم
َدت
ْ ََيِّئ
ْكُم
َن
ع
َُ
مْ
نْ
ِ ً
ْ ُ
ومفه تصددديددق االنبددياء والتلبس بالتددةددوى ,واإلميدان والعمد الصداحل

لااِين
رمددا يف ةددددوله تددعدددا [ َ
َاه
َ
هم
َن
ه ع
َن
ِّر
ُكَف
لن
هدل
الص
ِحَدتِ َ
ْ
ُْ
( )1سورة الف اء .21
( )7سورة العفكبوت .2

ُااوا
ِو
َم
َع
ُااوا َ
آمن
َ
()7
ْ] .
ِم
ِه
َدت
ََيِّئ
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وةددد يعطددي املددؤمن صدددةته سددىاَ ومددع اددذا يتعددىض القددد انددواع
التعددذيب واللبددث الطوي د يف غيابدد ت ال ددًون ظلم داَ وعددوراَ واتددواَ,
فًاءت اذ ،اآلي بالبشارة وا ملغدوىة ,رما انها تداو ا

الية

واحليدطد

واحلددذر باخددواء الصدة وايصاهلا بطىية ال تتفاف وال الم .

ةوله تعا

َ َُبِير ]
ُون
مو
تع
[ُه
َ
ِمد َ
َْ
ََّللا بَ

(اخلبري) من امسائه تعا

وةدد ورد يف الةدىنن اربدع واربعدني مدىة,

امسداَ لدده تعددا  ,وورد ةولدده تعددا

اون
ُا
مو
تع
ِما
ُه
َ
(
اد َ
َ
َْ
ََّللا بَ

ِير ) وبذات املعدف بوعددود احلددى
َُب

ههَّللا
َ
املشدددبه بالودددع [ ِن

ناه
َ َُبِير
ُون
مو
تع
َدن
ك
ًا ] وةددولدده تدعددا [ ِه
ِمد َ
َْ
َ بَ
ُ
ًا ] واكدذا حندو اربدع
ِاير
بص
ِبَدِ ِ َُبِيار
ِع
َ ب
َدن
ك
ًا َ
واشددىين مددىة ,لتدددل ال احاطتدده تعدا

ال مددداَ بافعدال العدددباد ومدا

تددؤول اليه امددورام وااةبد افعالددهم ,وريوي ااانتهم بةددوااد اللطددف
اإلهلي اليت تةىبهدم من الطدداا وتبعدددام ان املعصي .

لدددذا وردت صدددو اللطيدددف مةرتند د مدددع اخلدددبري يف ةولددده تعدددا [
ُ ] ,و(لطيواَ خبرياَ) ةس مدىات يف الةدىنن
لخَبِير
ِيَ
هط
الو
ُ اْ
مما يع

ان اسم اخلبري يأتي يف الةىنن الفادة االاان واللطف وانه تعا

يعلم مبااي االن ان ووعوه وبىوز حب الدنيا افد.،
فًع د سبددددحانه وعددددو ،الصدددة متعددددة وريوياتهددا ذات افضددلي
وجتمع املتفايف بالشدددة والضعف ,والعالني واخلواء ,ومع اذا التفاةض
فان رال مفهما له ح ددفه الذاتي ,ليكون فعد العبدد وسديل للثدوا
تكون ريوددي اداء الصدة وطددىية دفعها للوةري سبباَ يف نة

وال

الثوا ,

ومل يرترها سبحانه من غري بيان ويواَ ان العباد ,وملفع التعدي واالفرتاء
والةول ال اهلل بغدري الدم ,وايدذاء املدؤمفني اامد واحمل دفني والوةدىاء
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بصورة خاص .
فلوال ادذ ،اآليد ل دمع ت يف رد زمدان أصدوات َا تدداي بدأن صددة
العالني ال توا

هلا ,وتشفيعاَ وذمدا ملدن يعطدي صددةته االنيد  ,فحيفمدا

يعطيها باخلواء يةولون ال خيىج الزراة واخلمدس ,وافددما يةدوم بددفعها
االني طىداَ للتهم وسوء ال ف  ,يزداد ذمه ويصبح الفياَ ايضاَ ويفعد ت
بالىيدداء وال ددمع  ,فيكددون اإلنودداق حىعداَ وابددتالء وال ي ددلم احمل ددن يف
احلالتني من رالم الفا

 ,وال فىض انه ةام بااطاء الوةىاء احملتداعني

من ذوي الةىب واجلريان واا احملل ودائىة االةاويد مدن حولده فهد
ي لم من الذم واللوم.
اجلوا  :ال ,الن من الو ةىاء من يىيد األخذ حب ب مىتبد الةىبد
والصددل  ,ومفهم يددىيد التوزيع حب ددب احلاعدد وامل دكف وي دن نو ده
ارددددثى حاعدددد مددن غددري ,،وغددددري الوةددىاء ي ددددفونه ال يوددي مبددا اليدده مددن
احلةوق ,ا

عانب نتار نف احل د.

فًددداءت اآليدد رمحد د للًميدددع وحًدد الددديهم ودادددوة للصدددالح
وموودد وااَ لتهذيب الفوددو

 ,ومانعدداَ دون االف اد واالوىار واحلىج

يف الددددين ,واااند د للمح دددفني وبىزخدداَ دون االسددداءة الددديهم ,ومدددادة
لتشددًيعهددددم الدد اخليدددىات والتبدداري يف االنودداق ,واختيددار الكيويدد
املفاسددددب لالاطدددداء حب ددددب اخلصوصدددديات واخددتال

الشددأن واحلددال,

وافدداك مددن احلدداالت ما ال ميكن فيدهددا اال وعهددا واحدددا يف االنوداق,
أمددا العددددالني أو االخوددددداء ,فًددداءت اآليدد لالمضدداء ومفددع الع ددى,
وللحيلددددول دون تضددييدددع فىص د وتددوا

للمح ددن ,ومفوع د وصددالح

للوةري.
وةد ورد ان الفيب حممد صدل اهلل اليده ونلده وسدلم انده ةدال" :ان
العبد ليعم امالَ يف ال ددى يكتبه اهلل له سددىاَ ,فان اظهددى ،نةله من ال ى
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ورتددب يف العالني د  ,فددان حتدددث بدده نة د مددن ال ددى والعالني د ورتددب يف
الىياء".
والةددر املتدديةن ارادة ةصدد الىيدداء ,فهد يشدم احلددديث االنودداق,
اجلددوا  :ال ,اال مددع ارادة الىيدداء يف العددالنيدددد  ,وةد دد يتدىتدددب اليده
أمى وار فيددما خي

اإلنوددداق اذا ردان التحددددث بده ي ددبب لده مفد َا أو

أذى ,أمددددا اذا لددددم يةصدددددد الىيدددداء وال األذى ب د اراد احلددددث الدد
اإلنواق ودرء ال ددفدد والتهمدد اددن نو ددده فان املوودددوع خيتلدددف فدال
اتددم اليدده.
ولو ق

حني العم ان د اايده حمدض الةىبد أو مىردب مفهدا ومدن

الىياء ,فالعمدد صحيدددح الصدددال الصددح  ,وردذا لدو قد

بعدد إمتدام

العم لةاادددة الودىاا ,وبدذا تتًلد لفدا نيدات اةائديد يف خامتد اآليد
وتتبني ااميدد خواتيدددم اآليددات وما فيهدددا مدن الكفدددوز رمدا انهدا تبةد
داددددوة متصددلدددد للعلمدددد اء السددددتفباد الدددرو

واسددددتخىاج الدددرر

والآللا ,ويف اخلامت حث ال اإلنواق طددلباَ ملىواتددده تددعا
ان المدده تعا

مبا يعددطدد ويوددع من اعددلدده تعا

واخدددبار

وحباَ له وعددهاداَ

يف سبيله.
وموودددوع خامتدددد اآليد ال يفحصددددى باإلنوددداق وال املددفوةني بد اددو
مط لق وقددام فاخلامت ةاادددة رليد واخبدار مسداوي ادن المده تعدا
بادق التواصددي اليت تتعلق باحوال الفا
يف سددبيله تعا

وااماهلم ونياتهم ,فاإلنواق

يتحةددق بالفي والةدصددد انده تعدا

خدبري وادامل بكيويد

العوددو اددددن امل ددلمني وتكوددددري ذنددوبهم وحمددو خطايدداام ومفهددا ععلددهم
ةادرين ال اإلنواق والصدة وحثهم اليه مع وعدود فةدىاء وم دارني
رمووع للفوة مع ما ععدد اهلل يف الفوو
بني الفا

.

من الشوة والىأف والىمح
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فمن الفا

مدن مل يوكدى باإلنوداق ويشدعى بعددم وعدود زائدد الد

مؤونته امل ددتدميدد والددطارئ واحملتمل  ,ولكفده حددديفما يدددىى حالد مدن
الوددددةى والواة د متددتأل نو دده قددددوة ويبددادر ا

اإلنودداق ومددد يددد العددون

وامل اادة للوةري متحداَ ران أو متعددأ ,فهو سبحانه اخلبري الدذي يعدني
امل لمني ال دخول اجلف بتي ري اسبا

دخوهلا ومبا يفاسدب اةدوهلم

ومداررهم ووعوهم.
ويف اآلي د اخددددبار وااددددالم اددن المدده ت عددا

باسددبا

اختيددار نوة د

العددالني أو ال ى سدددواء بالفيد والةصدددد أو املةددددمات والطىيةد الديت
تؤدى فيها الصدة  ,واددي تفبيه وحتددذيى مدن الىيداء وال دددمع  ,فخامتد
اآلي رحددمدد ورأف ودلي ال ا يم فضدددله تعدا
بك قيء.

واحاطتده سدبحانه
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حبث فقهي

-1الفي  :واي لغ اي اإلرادة بالةلب والعزم والةصدد الىاتيدان
الوع ويف العبادات اي مىرب مدن اإلرادة وةصدد الةىبد واتيدان
االفعال العبادي امتثاال ألمى اهلل وال يشرتد التلوظ بها أو است هار
رلماتها يف البال ب يكوي وعود الدااي يف الةلب ,ويكون ملتوتا
اقتغاله بالوع .

يف اجلمل ا

ومعفااددا االصددطالحي مطددابق للمعفددد اللغددوي ,واددي قددىد يف
العبادات ,واختلف فيها ال وعو:،
 )1الفيد االخطاريد  :فيكوددي اخطاراددا وتصددوراا يف البددال واليدده
املشهور ,وال يشرتد بةاؤاا يف الذان ا

نخى العم العبادي ب

يكوي بةاؤاا حكما.
 )7الددتلوظ بالفي د  :وال جيددب الددتلوظ بهددا واددو م ددتحب يف بعددض
مفاس

احلج.

 )2الدااي ا
اجلمل ا

الوع املوعود يف الةلب ال يف الذان وااللتوات يف

اقدتغاله بالوعد العبدادي ,حبيدث لدو سدئ مداذا يوعد

ألعا .

**************
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(لدديس الي د

اددداام) لدديس :فع د مدداض ندداة

 ,الي د  :عددار

وم د ىور خددي مةدددم للدديس ,اددداام :ادددى :اسددم لدديس املددؤخى ,واددو
مضا  ,والضمري ام مضا

اليه.

(ولكن اهلل يهدي من يشاء) الدواو :اارتاودي  ,لكدن :حدى

مشدبه

بالوع واسددم اجلالل اسددمها ,يهددي :فعد مضدارع ,والوااد ودمري
يعود هلل از وع  ,واجلمل الوعدددلي خي (لكدن) ,مدن :اسدم موصدول
موعول يهدي ,و

ل يشاء ال حم هلا النها صل املوصول.

(وما تفوةوا من خري) الواو :ااطو  ,ما :اسم قدىد عدازم يف حمد
نصب موعول بده مةددم لتفوةدوا ,تفوةدوا :فعد الشدىد ,مدن خدري :عدار
ومىور يف حم نصب حال.
(فألنو كم) الواء :رابط جلوا

الشىد ,ألنو كم :عار ومىور يف

حم خي ملبتدأ حمذو  ,والتةديى{ :فهو ألنو كم} ,واجلمل يف حم عزم
عوا

الشىد.
(فان اهلل به اليم) الوداء :رابطد جلدوا

الشدىد ,ان :حدى

مشدبه
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بالوع واسم اجلالل امسها ,به :عار ومدىور متعلةدان بالصدو الديم,
اليم :خي ان مىفوع بالضم .
واختلف يف (ليس) ا او حى

مبفزل ( ما) لعدم تصىفها أم فع ,

والثاني او املشهور واالرعدح النهدا ال تفصدى  ,ويةدال ل د ت ول دتما
ول تم ,واي من اخوات ران فرتفع امسها وتفصب خياا ,وت دتعم
ليس للفوي واو ظااى ومتعار

يف معفااا اال انه اختلف يف الفودي رمدا

ومفاسب ال اةوال:
انها للفوي مطلةاَ من عه األزمف الثالث املاوي واحلاوى وامل تةب .
ال يصددح نويهددا للم ددتةب وجيددوز للحددال وللددزمن املاوددي ,وبدده ةددال
الزخمشىي.
اذا اعتمعدد ت (ليس) مددع (ةد) فال يصح نويها للماوي وال للم ددتةب
فال يةال :ليس الشمس ةددد زالدد ت ,أو ليس الشدمس ةد تزول.
لفوي احلال يف اجلمل اذا مل تكن م ةيدة بزمان وأما املةيدة بزمان فيعتي
التةييد والةىائن.

يف سياق اآليات
بعدمددددا عدداءت اآليددات ال ددابة بدداألمى باإلنودداق وبيددان مددا فيدده مددن
الثوا

بصىيح الةول والبشدارة وباملثد الةىنندي االاًدازي ,وتفاولد ت

صوات وأحكام اإلنودداق بعددم اتيانده بداملن واألذى ,ولدزوم ععلده مدن
اجل يددد والطيب وادددم رونده مدن اخلبيدث ,وعدواز ان يكدون االنيد أو
سىاَ.
وعاءت اذ ،اآلي لتبني عهاد الفيب صدل اهلل اليده ونلده وسدلم يف
تىسدديس ملكدد اإلنواق يف الفوو

وععلها واةعددا يوميداَ تابتداَ ومتعارفداَََ

افد امل دلمني يصدبح الوةدري وادو يعلدم ان رزةده سديأتيه مبدا ععلده افدد
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االغفيدداء مددن املددال ,واإلنودددداق والىأفدددد واحلددىص الدد املبددادرة ا
الصدة  ,ويدرك ان الغ

حيتاج ا

ادذ ،الصددة مدن وعهدني اخدىاج

احلددددق الشددددىاي الددذي رتددددبه اهلل يف مالدده وحدددداعته ا

متدداع اآلخددىة

والتزود مددن الددنيا ,فتمتدددأل نو ددده امدددال بفيد الدىزق وحصدوله الد
مددؤون يومدده ,ويف اآليد اخبار ان مفدافع اإلنوداق الع يمد الديت تعدود
ال صاحبه.

اعجاز اآلية
يف اآلي بيان ملصددر اهلدايد ون دب مةاليدد األمدور اليده تعدا

وانده

يتعااددد ابدداد ،باالصدددالح والىقداد والتوفيدق ,وفيهدا تفداء الد الدفيب
صددل اهلل اليدده ونلدده وسددددلم و ويدددددف افدددده وحتددد دائددم يف مووددوع
االنودداق ,فمددع ان اإلنودداق اخددددىاج لالمددوال فددان مفوعددتدددده وربدحددده
لصدددداحبه ,ومددددن االاًدددداز ان اددذا االخبددار يتةددوم بالواددد الكددىيم
بااليواء.
وةددد بيفدد ت اآليددات ال ددابة املضددااو الكددثرية يف مووددوع االيودداء,
وتبعث اآلي الشوق يف الفوس لى ؤي الوفداء والثدوا
درو

اجلزيد  ,وتلمدس

اهلداي ورعاء بلوا مىاتبها بوضدله تعدا  ,وتةدذ

ال دكيف يف

الفوس للواد بعدم تعىض االن ان لل لم وتدل اآلي ال رون احلكدم
مساوياَ ومن افد ،تعا

بالفهي ان مفدع الصددة ادن غدري امل دلمني أو

اقرتاد دفعها بدخول االسالم ,فاملالك ا و وعه اهلل وطلب مىواته يف
اباد ،واام خلةه.

وميكن ان ن مي اذ ،اآلي (آية

نفدق الخير).
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اآلية سالح

تعتي اآلي اوناَ اوافياَ ومدداَ ملكوتياَ لإلنواق وداوة ا

امل دارا

يف ااان الوةىاء واحملتاعني ,واملتاعىة بالصدة  ,واي حىز من الغدىور
والعًددب بددالفوس افددد االن ودداق ,الن اهلدايد لإلميددان والعطدداء والبددذل
اح ان مفه تعا

وموووع للتةى

لىمحته.

اسباب النزول
ذرىت يف نزول اآلي اسبا

ووةائع مفها:

األول :ران جلمااد مدن االنصدار اةدار
ةىي

واصدهار وروداا مدن

والفضري ,ورانوا ميتفعون ال اإلنواق ال اؤالء االةار

وجيعلون اسالمهم مةدم لإلنواق اليهم يف داوة وحث هلم ال
اإلميان ففزل ت اآلي .
الثاني :أخىج ابد بن محيد والف ائي والبدزار وابدن عىيدى وابدن
املفذر وابن أب حامت والطياني واحلارم وصدححه وابدن مىدويده
والبيهةددي يف سددففه والضدددياء يف املختددد ارة ادن ابدن ابدا

ةدال:

رانوا يكىاون ان يى وخوا الن ابهم من املشىرني ف دألوا ففزلد ت
اددذ ،اآليدددد (لدديس الي د
فىخ

ادددد داام إ

ةولدده وأنددتم ال ت لمددون)

هلم(.)1

الثالث :وأخدىج ابدن أبد حدامت وابدن مىدويده والضدياء ادن ابدن
ابا

 :ان الفيب صل اهلل اليه وسلم ران يأمىنا أن ال نتصدق اال

ال أا اإلسالم حت نزل ت اذ ،اآلي ( ليس اليد
نخىاا) فأ مى بالصدة بعداا ال ر مدن سدأل

ادداام إ

مدن رد ديدن,

وأخىج ابن عىيى وابن املفذر ان سعيد بن عبري ةال :ردان الدفيب
( )1الدر املفثور .252/1
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صل اهلل اليه وسلم ال يتصدق ال املشىرني ففزل ت (وما تفوةون
اال ابتغاء وعه اهلل) فتصدق اليهم ,وأخىج ابن املفذر ان سعيد
بن عبري ةال :رانوا يعطون فةىاء أا الذمد صددةاتهم فلمدا رثدى
فةىاء امل دلمني ةدالوا ال نتصددق اال الد فةدىاء امل دلمني ففزلد ت
(ليس الي

اداام) اآلي (.)1

الىابع :ان امساء بف ت ابي بكدى حًد ت فًداءت امهدا نتيلد وادي
مشددىر ت ددأهلا فابدد ت ان تعطيهددا ففزلدد ت ,وةيد عدداءت مددع امهددا
عدتهددددا واددي ايضدددداَ مشددددىر فأبدد ت اسددددماء ان تعطيهمددددا حت د
ت تأمى رسول اهلل صدل اهلل اليده ونلده وسدلم فاسدتأمىته ففزلد ت
اآلي .

مفهوم اآلية
اآلي تفزيه ملةام الفبوة وحصان مساوي هلا مبفدع التصددي واالفدرتاء
وتوعيه اللدوم ا
الفا

الدفيب صدل اهلل اليده ونلده وسدلم يف بةداء قدطى مدن

ال الكوى ,فالفيب حممد صل اهلل اليه ونله وسدلم بشدري وندذيى

ودااي ا
وا

اهلل از وع مؤيد باملالئك والةىنن.
ع امل لمون وغريام ال انه بذل الوسدع يف اجلهداد يف سدبي

اهلل ومل يةصى اويرتدد أو يتلكأ ,وعاءت اآليات الةىننيد مبدحده صدل
اهلل اليه ونله وسلم والثفاء ا ليه ,واذ ،اآلي بشارة له واخبار ان روا،
تعا

ألدائده لوظدائف الفبدوة وان اهلل يتكود ادايد الفدا

ا

اإلميدان

واإلنواق ومن سب اهلداي اذ ،اآلي الكىمي  ,والفيب واسط بيفه تعا
وبني البشى ,فهدي ال تفودي عهداد الىسدول االردىم صدل اهلل اليده ونلده
وسلم يف اداي وارقاد الفا
( )1الدر املفثور .252/1

.
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ومتفدع اآليد مددن املددددن واألذى بكيويدددد اةائديدددد خاصد يفوددىد بهددا
الةىنن واي ان الفوع يعود لده اوالَ وانده امل دتويد ي دع بفو ده الاطداء
الصدددة وحيددىص ال د احددددىاز قددددىائطها واندده جيتهددد يف اجيدداد اص د
الصدددة وموودددواها فيمتفدع ادن االسدىا
لفو ه ونخىتده الفودع والثدوا

والزيدادة يف الفوةد ليدوفى

اجلزيد  ,ويف اآليد مددح للم دلمني بدان
مبدا ععلده يف نووسدهم مدن التةدوى,

انواةهم يأتددي طلب َا ملىوددداته تعدا

وحث اليه بةيد ةصد الةىب ورعاء روا ،تعا .
وتداو اآلي يف موهومها ا

ادم التودىيط مبوودوع اإلنوداق وحتدث

ال استثمار ،ملا يعود من الفوع ال ذات املفوق واستيوائه رامالَ لتكون
اذ ،اآلي ح ىة يف ةلو

الذين يبخلون بداالموال وال يعطدون الزرداة,

وصو اخلري يف اآلي داوة العتفا

إنواق اخلبيدث وتوريدد الد ااطداء

املال مل تحةيه واملتاعىة به مع اهلل از وع .

إفاضات اآلية
تبني اآلي عانبا من فل و اهلداي وةوااد العبادة يف االرض ,وبةاء
الفا

بني مهتد ووال ,ولكفهدا ت هدى رعحدان عاندب اهلدايد بالبعثد

الفبوي وال دعي الددؤو

النب داطه الد

يدع الفدا

 ,وادذا افدوان

تشىيف ومدح للفيب صل اهلل اليه ونله وامل لمني.
وبعد افتتاح اآليد باخلطدا
وتعليق ,انتةل ت اآلي ا

ا

الدفيب صدل اهلل اليده ونلده يف نودي

اخلطا

للم لمني يف تفاء وبشارة وحث ال

اإلنودداق ,رددددي ال ياةددال ان تددددوا

ب ددبب ادددم اداي د

الفا

اإلنودداق يددفة

 ,ب انها اخيت ان الفيب صل اهلل اليه ونله وسلم أجنز ما اليه,

وان معددامل تبددوت االسددددالم أصددددبح ت علي د باإلنودداق الفددواي العددام
واملتعدددد ألن اآلي عدداءت بصيغ اجلمع وتوريددد اإلنواق وبيان مفافعه
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يف الفشأتني.
وميكددن ااتبار اآليدد تصحيحددا للةصددور يف نيددد اإلنوداق ,وان اهلل
از وع حيت ب ر إنواق ابتغداء ملىوداته تعدا  ,ويددخ معده الفوةد
ال العيال وان ران امل لم ساايا ان استحضار الفي وةصد الةىب  ,ان
اخبار اآلي ان الوفاء وني أعى اإلنواق رامال بشدارة ودادوة للمبدادرة
لإلنواق واالرثار مفه.

التفسري
ةوله تعا
اخلطا

ْ]
اهم
َو
ليْسَ ع
[َ
هَ
د ُ
َيْكَ ُ

يف اآلي موعه للفيب حممد صل اهلل اليه ونله وسلم واذا

من ااًدداز الةىنن ان يأت ي اخلطددا

الةددىنني بصيغ املخاطدب املفودىد

من وعو:،
ان امل لمني والفا

يعاَ يعلمون ان املةصود ادو الدفيب حممدد صدل

اهلل اليه ونله وسلم.
انه يشم امل لمني بالتبعي سواء العلماء مفهم أو اولياء االمور أو اآلباء
أو االمهددات واآلمددىين بدداملعىو

والفددااني اددن املفكددى مطلة داَ ر د

حب ب عهد ،وامله.
يف اآلي توريد لبةاء با

اهلداي موتوحاَ ومتًدداَ زماناَ ومكاناَ ,فاآلي

وان بدأت بالوع (ليس) الدال ال الفوي اال انها توتح ابواباَ من
العلم والعم .
تبعث اآلي االم يف اداي الفدا
ةىب ا
الةىبد د ا

واصدالح اجملتمعدات ودوام اإلنوداق

اهلل خصو صاَ وان اإلنوداق فدىع اإلميدان النده مةيدد بةصدد
اهلل وادددو أمدددى ال يتحصد د اال مدددع اإلميدددان والت دددليم

بددالثوا  ,ان اهلل اددز وعد يؤلددف بددني الةلددو

ويدددفع االوددىار
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اجلانبي للوةى واجلوع.
فاإلنواق ودفع الزراة ال يعاآل الوةى ويةضي اليه ةضاء تاما وجيع
الفا

مب توى وا حد أو متةار

من الغف ويعى

اذا األمى مدن

مةدار الزراة واليت اي يف املال الصام ت واو الفةدان من الذاب
والةض  ,وفيها ربع العشى أي اتفان ونصف باملائ ( )%7,5افد إمتام
الفصا

واو اشىون ديفاراَ.

ويلحق بها العمالت الورةي امل تعمل يف اذا الزمان ال االةوى
اذا را ن ت ةيمتهدا تعدادل (اشدىين ديفدار َا ذابيد َا م دكورا واحدىاز
الشىائط االخىى إلطالق األدل وانطباةهدا الد املوودوع البددلي
وللىواج املعاملي ,ولتعلق التشدىيع باملوودوع ال املصدداق املةيدد,
ولإلحتياد يف ادم تضييع حق الوةىاء وحًب الثوا

والفماء يف

األمددوال ,اذ ال مالزم د بيفدده وبددني رددون الفةددد بامل ددكوك الددذايب
والوضي ,وإلعتفا

تعطي بعض األحكام ب بب تغدري املصداديق

واحلكم يتبعها ةهىا.
وأما يف الغالت فالزراة ىج افد بلوا احلاص الفصدا
واو ة

الشدىاي

اوسق أي حنو مثامنائ وسدبع واربعدني ريلدو غىامدا تةىيبداَ,

ومةداراا ال تالت اة ام:
 -1ا لعشى اذا ران الزرع ي ة باملاء اجلداري أو مبداء ال دماء أو ميد
اىوةه من األرض رالفخي والشًى.
 -7نصف العشى أي  % 5اذا سةي باآلل والفواوح والدلو وحنو.،
 -2تالت ارباع العشى أي  % 2’5اذا ران ال ةي باالقرتاك مىة باالمطار
واملاء اجلاري وحنو ،ومىة بال ةي باآلل .
وزراة اال نعام ر حب به ,واذا املةدار من الزراة يدفع قبح املوت
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عوااَ ان الوةىاء ويي ى له ةوت يدومهم ويددفعهم ا
الد د التغلدددب الد د مشددددداق الواةد د  ,ويةدددىبهم ا

العمد ويعيدفهم
العبددددادة بالدددذات

وبددالعىض ,فالزردداة بالف ددددب للوةددري ام د ي ددع لفيلدده خصوص داَ واندده
اهلل بالداددداء والىغبددد وامل دددأل  ,واحلصدول

م ددتحق له فيتوعددده ا

اليها مفاسب للشكى والثفاء اليه تعا

الرىامه للوةري بان عع له حص

يف مال الغد  ,وادددذا الشعدددور يطدددوا تدورة الدفوس الشددهويددد وميفدع
الفوس الغضبي من التعددي وفيده حدث الد االةتدداء بدالغ

يف وعدو،

الصالح واهلداي .
فتحص افد الوةري ةاادة رلي يف با
فيةول :اذا ردان الغد

االفعال باالولويد الةطعيد ,

يتةيدد بأحكدام اهلدايد الد حندو مىردب ويةدوم

بااطائي املال الذي ر به ويةوم بداداء العبدادات والودىائض االخدىى,
فمن با

او

ان اؤدي الوىائض لذا فان الضمري املضا

اليه يف ةولده

ْ ] أام مدن ان يفحصدى باالغفيداء
اهم
َو
ليْسَ ع
[َ
هَ
د ُ
َيْكَ ُ

تعا
واربا

احلةوق الشىاي ب يشم الوةىاء والفا

يددأتي يف بددا

اسددبا

يعاَ ,فال غىاب ان

الفددزول اطددالق الفوة د أو مددا يدددل اليهددا ليشددم

احملتاعني من غري امل لمني.
فاإلنواق يف سبيله تعا

سدبي للهدايد والصدالح وادو مدن ااًداز

الةددىنن ,واآلي د حتم د ال د ادددددة وعددددو ،متبددددايف وخمتددلودددد مددن غددري
تعارض بيفها النها تلتةي

يعدا يف الغايد واملةاصدد ال دامي مدن اآليد

الكددددىمي  ,وفيهددددا اخبددار بعدددم املالزمدد بددني اهلدايدد وةددبض احلةددوق
الشددددىاي  ,مبعف د انهددا حتددددذر امل ددلمني مددن تعليددق ااطدداء الفوة د ال د
اإلميددان ,وداددوة للتوكي د

بددني اإلميددان واالنودداق ,نعددم اإلنودداق مةدم د

ووسدددديل للهدايددددد ولدديس قددددددىطاَ م ددبةاَ لددددفع احلددق الشدددىاي ا
م ددتحةيه ,فاالسددتحةاق يتعلددق بددالوةى وامل ددكف واحلاع د ولدديس بةيددد
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اإلميددان اال ان يددىد دلي مةيد ومانددع من االطددالق فاالص يف احلكدم
ادو االطددددالق واالخددددبار الددددواردة يف اسددبا

الفددزول تويددد رفددع الةيددد

والفهي افه.
والبد ان اذا الىفع مىتبط باهلداي فما اي وعو ،الصل بني اهلداي
وبني رفدع ةيدد اإلميدان افدد امل دتحق ,انده اللطدف والىمحد اإلهليد يف
االبتددداء باالح ددان واةام د احلً د ال د ال عبدداد وداددوتهم ا
باالنعددام واسددبا

التةىيددب ا

اإلسددالم

الطاادد  ,رمددا ان اإلنودداق ال يفحصددى

مبوووع اهلداي وحد ،بد ادو حدزء مدن تكولده تعدا

السدبا

ِا
ٍ ي
اباة
ْ ِ
ِن
مد م
واملعيش للفا ةال تعا [ َ
َ ه
ََ
هد](.)1
ِز
ىهَّللا ر
َِ
َو
ِاله ع
ُْقَ

الدىزق

ض
األَر
ِْ

ويأتي توضي امل ل م بالصدة إرىاماَ له السالمه ولزيادة إميانه واو
عزء ح دن لده يف الددنيا واخبدار ومةدمد وبشدارة للًدزاء االوفد يدوم
الةيامد  ,واددذا التوضددي ال يتعددارض مددع مشددول غددري امل ددلم بالصدددة
والفوة اليت يبتغ بها وعهه تعا .
ويف اآليدددد تأديددب للم ددددلمني ببيدددان تعدددد وحددو ،االنودداق ,ورفددع
احلددىج والع ددى افهددم ومفع االربدداك يف املعامدددالت ,أو ظهدور اللدوم
فيما بيفهم ,فلدوال ادددذ ،اآليدات لىأيدد ت املفودق يتعدىض للدذم أو الغيبد
ب بب اختدديار ،جلهددد االنوداق ,وادددو أمدى يؤتدددى الد الفوةددات سدلب َا
وجيع بعض اربا

احلةوق مي

ادن ااطائهدا ,أو انده ال يددفعها ا

االها ووفدددق مدا يدددىا ،مدن املصددلحددد  ,فًداءت اآليد لتًعد سدع يف
اإلنودداق ومتفددع مددن طغيددان التشددكي
والتزري وحنواا.
( )1سورة اود .6

ورثددىة ال ددؤال وطلددب الشددهادة
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وتبني اآلي ا يم ةدرته تعا وانه ال ت تعصي اليه م أل وان العبد
ال ي تطيع ان خيالف ارادته تعا  ,وان اهلل عع اهلدى اختياراَ للعبدد
ويف مي ور ،وارقد ،اليه باآليات واللطف.
وةال الزخمشىي يف تو ري اآلي ( ال جيب الي
ا

ان جتعلدهم مهدديني

االنتهاء اما نهوا افه مدن املدن واألذى واإلنوداق مدن اخلبيدث وغدري

ذل  ,وما الي

اال ان تبلغهم الفوااي فح ب)(.)1

و موووع اهلداي يف اآلي متعدد ,وعداءت مطلةد وعهتيد حب دب
اللحدداظ واملووددوع واجلماا د أو الشددخ

 ,ورددذا بالف ددب للضددمري يف

(اداام).
فموووع اهلداي بالف ب للكوار او تدوعيههم وارقدادام لددخول
اإلسالم ونبدذ الكودى ومواايمده ,أمدا بالف دب للم دلمني فدانهم احدىزوا
اهلداي د بدخددددول اإلسددددالم واالةبددا ل ال د العدددبادات ,واهلل يددتم هلددم
اسددبا

اهلدايدد باصدددالحهم للعبددادات واددددايتهم ألحكددام الشدددىيع

التوصيلي وي هدى مدن اسدبا
الكوار ا

الفدزول مدع تعددداا ان املدىاد ادو ادايد

اإلسدددالم بالفوةددد والصددددة اليهددم واد ي دتحةونها مدع

الكوى أم ال.
والبد من اقرتاد اهلداي واي اال سالم والفطق بالشهادتني ,ورمبدا
اقرتد بعضهم العدال يف امل تحق وح ن ظااى ،وسريته واحىاز ،مللك
اتيان الواعبات وتىك احملىمات واالصىار ال الصغائى ومفافيات املىوءة
فًاءت اآلي للوص بني اهلداي وةدبض الصددة واددم تعلدق االخدرية
بداالو  ,فيمدا خيد

تكليدف امل دلم واال فانهمددا غدري مفوصدلني بدداملعف

األام وحةية االفعال وخواتيم االامال.
( )1الكشا

.212/1
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فاالذن اإلهلددي بالفوة الدد املهتدي دادوة لده باهلدايد  ,رمدا انهدا
تؤتى يف نو ه ةهىاَ وانطباةاَ الن احمل دن أاطد الصددة بااتبدار ،م دلما
فعةيدته وإميانده دفعدا ،للتصددق ,وارتود بداالخوة يف اخللدق واالن داني
وةطع من رزةه ورد ،وعهد ،لي دداام يف انةاذ الكافى من اجلوع ليددرك
ان اهلل معدددده حتدددد وادددو يف حددال الكوددى والضددالل في ددتحي مددن اهلل
ال ولو الد حندو املوعبد اجلزئيد لإلسدالم ومعىفد اصدول
ويصبح مؤا َ
الدين ,ويدرك ان اذا امل دلم بدادر ا
ووةو

الفا

الصددة الةدىار ،بداليوم اآلخدى

فيه للح ا .

فالفوةد تددىويج ألحكدام الشددىيع ودادوة امليد لإلسدالم وتضددحي
وعهاد باملال للةضاء الد الكودى ,وادذا مدن ااًداز الةدىنن فعفددما ال
تكددون افدداك مددددعارك وةتددددال يف سددددبي اهلل ,يكدددون عهدداد اخددف مفدده
واوسددع وارثى تأتريا من عهدد العدددد والكدم ,واةددد خ دارة وودىراَ
واو اإلنواق باملال ,جلذ
ادايتدده تعددا

للفددا

الكوار ا

اإلسالم واذا اإلنوداق عدزء مدن

الندده اددو الددذي أمددى باإلنودداق وحددث اليدده وواددد

باالتاب اليه.
ال للفدا
وصحيح ان لودظ اهلددى ورد مطلةد َا وقدام َ

يعد َا حتد

َل
املتةني فك ان ان حيتاج االرتةاء يف سلم اهلدى ةال تعدا [ ذ
ِاكَ
دى ِ
َ ]( ,)1اال ان
ِين
هق
مت
لو
ِيه
َ ي
يب
ُ الَ ر
َدب
ِت
لك
اْ
هً
َْ
ُْ
ِ ُ
من
ْ
اهلداي تصدق بأدن مىاتبها ال العبد حال اسالمه ةدال تعدا [ َ
د
َوَن
ْ ي
ِل
يضْو
َن
َم
ِي َ
هتَد
َهُو
ِهَّللا ي
يهُْ
د
ْ َ
َ اْ
تجَِ
َ
ْ ُ
مْ
لُ
()7
ِدا ] .
مر
َل
ُ َ
له
َ
ْشً
ِيًّد ُ
( )1سورة البةىة .7
( )7سورة الكهف .12
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وورد لوظ (اداام) تالث مىات يف الةىنن ,يف ادذ ،اآليد  ,ونيدتني

ىهَّللا
اادُ
لااِين
لئ
َُ
اخددىيني ,ةددال تعددا [ أ
ِااكَ اه
َْ
ه َ
َ َ
َى
َو
ِصْ ع
تحْر
ِ ِ ]( ,)1وةوله تعا [ ِن
َد
اقت
اهم
ي
ْ ْ
ْ َ
هَ
د ُ
َبُِ
لهُم
ُّ َ
يضِل
ِي مَ ن
يهْد
إَ
ن
اهم
َمَ د َ
ْ يَِ
هَُ
ههَّللا الَ َ
ْ
ْ ُ
د ُ
َ ] (.)7
ِين
ِر
ندص
ِن
م
ْ َ
والةدىن ن يو ددى بعضدده بعضددا فاآلي

دددويف ورمحد بدالفيب صدل

اهلل اليه ونلده وسلدددم وامل دددلمني ومددددح لده جبددهاد ،يف ادايد الفدا
يعدددا وحىصه ال اددايتهم ,واخبدار لالعيدال بانده بدذل الوسدع يف
داوة الفا

لالسالم ,وانه ادى الىسدال وفعد مدا أمدى بده ,وان إنوداق

امل ددلم ني الطدديب دون اخلبيدث مدن مصداديق اهلدايد الدواردة يف ادذ،
اآليدد  ,واذا رددددان اإلنودددداق يتعددددلق بالواعددددب مفدده وامل ددتحب فددان
الفصوص وردت حبصددى ااطددداء الزرددداة الواعدبددد ا

م دتحةيها مدن

امل دلمني فتشدددم اآليدددد صددددة التطدددوع الدديت ال تفحصدددى بامل دددلمني
احملتاعني فةط.
ومن اصفا

امل تحةني للزراة املؤلو ةلدوبهم وادم املدأل والوعهداء

الذي يىاد من ااطائهم إلوتهم وصى
وا

زيغ ةلوبهم وعذبهم ا

اإلسالم

معاون امل لمني يف الدفاع أو اجلهاد ود الكوار ,فيعطون من اذا

ال هم ,وال ااى انهم من امل لمني وممن وعف إميانه وبدا الفواق والرتدد
اليدده فيعط د لتةويدددد إمياندده ولدفددددع أ ذا ،وإمالتدده ا

املعاون د والفصددىة

وح ن اسالمه.
وةي ان املؤلو ةلوبهدددم مدن الكودددار ولكدددن مل يعددهدددد ان الدفيب
صل اهلل اليه ونلدده وسددلم ااطدد املشدد ىرني والكوار من الصددةات,
( )1سورة االنعام .11
( )7سورة الفح .22
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واهلل ادددز وعددددد حيفمدددددا ذرددددى يف نيددد الصددددةات وعدددو ،الة دددم
وامل تحةني).

دء ]
من
هد
َِ
ن
لك
ةوله تعا [ َ
ََ
ْ َ
ههَّللا َ
ِي َ
يْ
يشَ ُ
ةد ورد اذا الشددطى من اآليدد يف ادة مواوع من الةىنن ,وادو يف
موهومه تشىيف وإرىام للم دلمني الن اهلل ادز وعد خصدهم باهلدايد
وااانهددم اليها ,أمددا يف مفطددوةه فاندده اخبددا ر ادن حدال الكدافىين وذم
هلم النهم مل ي ددتًيبوا للفيب صدد ل اهلل اليه ونلده وسدددلم يف دادددوته
وحىصه ال ادددايتهم لالسدالم ,ولكفهدا دي ادن اددم اليدأ
وبةدددداء بددددا

مدفهم

موتوحددا هلددم الدد حنددو العمددوم االسددتغىاةي
ا
اهلدايدد
اآليد

واجملمددددواي والوددددىدي ,وال تعددد

ل ددددي امل ددددلمني اددن العم د

لداوة غرياددم لإلسالم ب انها تبددني اائديددد ومصددددر اهلدايد وانهدا
بيد ،تعا .
واذ ،اآلي مصداق لةاادة رلي يدررها ر م لم وموحد ,واي ان
األمور واألقياء رلها مفةادة له تعا  ,واو سبحانه يةلب ةلو
ريددف يشدداء ,فاآليدد تفاء رىيم مفدده تعا

العبداد

الد الفددديب صدل اهلل اليده

ونله وسددلم وانه أدى ما اليه وبلغ االمان والىسال الديت عداء بهدا مدن
افددد ،تعا  ,ولكن طىيق إميان الفا

وادايتهم

يعداَ طويد وقداق

وال يةدددر اليدده اال اهلل اددز وعدددد  ,والبعث د الفبوي د مددن أفض د الطددىق
املبارر إلميانهم.
ور ذا الةىنن وما فيه من نيات البشدارة واالندذار ,والوادد الوايدد,
ومفها اإلنواق يف سبيله تعا

ليكون درسداَ وموا د وادية للوةدري غدري

امل لم وداوة له لدخول االسالم ,فةيام امل لمني باإلنواق يف سبيله تعا
من بني األمور اليت تىغب الفا

باالسالم ,فمثالَ لبس احلىيى حمىم ال
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الىعال يف اإلسالم ولكفه عائز يف ساح املعىر ليبدو امل لمون اغفيداء
يف أاني الكوار ولرتغيبهم باالسالم.
واإلنواق يف سبيله تعا

فيه وعو.،

 -1اإلسالم يف حال غف وأنتم ةادرون ال العطاء والتصدق.
 -7يعكس ال مو االخالةي الذي يتمتع به امل لمون.
 -2فيه تأريد للعفاي ا إلهلي بامل لمني يف الدنيا رمىنة لآلخىة.
 -4يددبني اإلنودداق التددزام امل ددلمني بأحكددام الشددىيع وح ددن امتثدداهلم
لألوامى اإلهلي باخىاج الصدةات من امواهلم اخلاص .
 -5اإلنواق داوة لالةتداء بامل لمني يف االةىار بالفشور واحل ا

يوم

الةيام بااتبار ان اإلنواق ذخرية.
 -6عع اإلنوا ق يف سبيله تعا

مس تابت للم لمني واالمد تودىةهم

ان غريام ,وصحيح ان االمم االخىى واالفدىاد يةومدون باااند
االخىين
اتصا

ااات وافىاداَ ,اال ان الذي خيدت

بده امل دلمون ادو

انوداةهم بانده راتدب وتابد ت ودائدم ويدأتي اسدتًاب ألمدى،

تعا .
 -2ةيام امل لمني باإلنواق ال غريام از ورفع لالسالم ,ودلي ال
مساح الشىيع االسالمي .
 -8تةييددد اإلنودداق باندده يف سددبي اهلل يفوددي وميفددع مددن وعددود قددىود
ومصدداحل دنيويدد لإلنودداق فيخوددف اددن الوةددىاء وان رددانوا غددري
م لمني ,رما ان الفهي ان املن واألذى يف الصدةات عداء مطلةداَ
يشم اجلميع.
وال تفحصى مفافع اإلنود اق يف سدبيله تعدا

بالف دب للكودار بدالوةىاء

مددفهم بدد تشددددم االغفيدداء الددذين حيدداولون االةتددداء بامل ددلمني ولددن
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ي تددطيعوا ,للمائدددز وادددو اإلميدان الدذي يديز الد ال دددلوك باإلنوداق
امتثدداالَ ألمددددى ،تعددا

يف وعددددو

الزرددداة وادراك انهددا مددن وددىورات

الدددين ,وتلم ددددهم لألعددى العاع د ورؤيددتهم بعددددني البصددددرية للثددوا
اآلعدد يف اآلخددىة ,فدداذا ذرددىوا مضددااددودد اإلنودداق التددي وادد اهلل
از وع تصددورواا ورأنها حاوددىة أمامهددم ,واقددتاةوا ا

ةطددف مثار

اجلفدد الدديت وادددام اهلل اددز وعدددد بهددا ,فيثبددددتون يف مفددازل اإلميددان
ويزدادون ادى.
أمددا الكددافى فاندده ةددددد حيدداري امل ددلم مددىة أو مددىات ةليل د و لكفدده ال
ي ددددتطيع املواظبددد لعددم وعددددود الددافع الىوحدددي والواادددز اإلميدداني
والعل الشدىاي  ,فيتخلدف افده ويف نو ده ح دىة وح دد للم دلم الد
مواظبددتدده ال اخدىاج احلةدددوق الشددىايددد وقدددعور ،بال دددعادة افدد
م ددتحةيه ,لتكددون اددذ ،احل دددىة بددا

أذى له

الدفع وايصددال املال ا

ممددا اددددو فيددددده مددن الكددوددددى ,ومفاسددددب للددتوكري باالنتةددددال ا

مددددفازل

ال ددعادة الديت متدددأل ارردان امل دددلم باإلنوددداق طااد هلل تعدا

وابتغداء

وعهه.
واختلف املعتزل واألقااىة يف معف اهلداي يف ادذ ،اآليد وتعلةهدا
باملشيئ  ,فةال املعتزل يف الوعو ،احملتمل للهداي :
 -1ان تعا

يهدي باللطف ,واو تةىيب العبد ا

الطاا .

 -7باإلتاب وح ن اجلزاء.
( -2اهلل يهدي باالرىا ،من يشاء ال معف انه ةادر الد ذلد  ,وان
مل يوعله) (.)1
مبعف انهم يذابون ا
( )1مواتيح الغيب.22/2

التوىيق بني االمكان واحلدوث الن االردىا،
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يفوي موووع والعل املادي للهداي .
وةال االقااىة :ان اهلل او الذي خيلدق اهلددى افدد مدن يشداء وان
طالق اهلدى ون بته اليه تعا
ا

ال حنو احلةية وليس اجملاز وما حيتداج

تأوي  ,وان االاتداء يكون ال سبي االختيار النه متعلق مبدا نودي

ْ ] واملىاد مفده االاتدداء باالختيدار
اهم
َو
ليْسَ ع
اوالَ [ َ
هَ
د ُ
َيْكَ ُ
فالبد من تعلق االتبات به.
واخلال

صغىوي ,اذا انه سبحانه يهدي ابتدداءا ويهددي باالسدبا

وبالعل املادي اليت ال يتخلف معلوهلا افها ,ويةى

العبدد ا

الطااد

ويبعد ،ان املعصي أو ميف عه افها وجيعلها موةدودة ,ومدن العصدم اددم
املعصي  ,واذ ،الوعو ،رلها مدن اللطدف اإلهلدي وادو االةدى

لةواادد

اللطف يف بابه.
واآلي واد رىيم للفيب صل اهلل اليه ونله وسلم بدان امل دلمني اذا
اعتهدددوا يف اداي د الفددا

فددان اهلل اددز وع د يتكو د ادددايتهم وااان د

امل لمني ال اسالمه م فاملدد اإلهلي يأتي يف ساح املعىر بصو الفصى
وال وى رما يأتي بكيويدات متعدددة يف حدال ال دلم واالسدتةىار ,ومفهدا
اإلنواق يف سبيله وريويته وععله سالحاَ للهدايد  ,مبعفد ان الدداوة ا
اهلل از وع م تمىة يف

يع االحوال.

رمددا ان الصددالة اليومي د مفاسددب للددداوة وخطددا

امل د اةائدددي

لالخىين لدخول اإلسالم واتبات حةية يف األرض انده تعدا

جيدب ان

ياعبد ر يوم بافعال خمصوص يؤديهدا رد مكلدف ومكلود والعبدادة يف
اإلسالم متث افض الطىق لداوة االخىين واي من املصداديق العمليد

ِ
ماة
باكَ ب
ِ ر
لاى ََابِيل
ْع
لةوله تعا [ اِ
ِدْ
ُ َِ
َِّ
لحِكَْ
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ِ ]( , )1وال تعدارض بدني مدا ندذاب اليده
َة
لحَسَن
ِظَة
ْع
مو
َ
ِ اْ
َاْ
لَ
وبني ما ورد بان احلكم اي الفبوة ,واملوا اي الةىنن.
فكأن اآلي يف موهومها تةول بان اليكم االلتزام باإلنواق وقدىائطه
من ادم اتبااه باملن واألذى ,وبلزوم رونه من الطيب واجليد وليس من
الىد

واخلبيث وان ي ؤت به بةصد الةىبد سدواء ردان االنيد أو سدىاَ,

وتبدو يف اذا املضمار واو اداي الكوار وعذ

لإلسالم مزايدا

الفا

ومفافع ر صو وةيدد مدن ةيدود اإلنوداق الديت ذرىتهدا اآليدات ال دابة
واحلصى بالشدىائط اادال ،باسدتثفاء التخديري باالظهدار اوادمده وان ردان
مةيداَ بعدم الىياء وال مع .
فإنواق اخلبيدث ال جيدددذ

الطدددى

اآلخدددى فةدري َا ردان أو غفيد َا وال

يةضدي حاعتدده ,واملددددن واألذى يبعددددث الفودىة يف الفوددو
الوةدري مييددد ا

 ,وةددد جيعد

ادددددم ةبدول الصدددة خصوصداَ مددع حتدىيض اآلخددىين

ومددفهم اادددد اجلحددود والضدددددالل الددذين حيدددداولون التصدددي لفوددداذ
اقددعااات اإلميددان يف الفوددو

املفك ددددىة ,واستضدداءة الةلددو

بددأنوار

الىسال ال ماوي .
واإلنواق يف سبيله تعا

يبعث الشوق يف الفوو

للةائه ادز وعد ,

واو مدخ ملعددىف اآليات يف االفدداق ويف الفوس وتثويى للم ائل الذاتي
ملعىف مووع الشخ

فيما يتعلق بالعةيدة وةىبه أو ابتعاد ،ان اإلميدان

واملةارن بدني مدا جيدب اليده ,ومدا ادو اليده مدن احلدال والعمد وريويد
االصالح والتدارك.
وااطدداء االن ددددان الصدددة سددواء رددان م ددلماَ أو غددري م ددلم بددا
للهداي وداددوة للتدبى يف احلددال ومىاععددد وظائوده الشدىاي فهدو مدن
( )1سورة الفح .175
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صيددددغ ادايتدده للفددا

ا

عانددددب اندده مددن رمحتد د ده ال د ادددباد ،واددو

الىمحن الدىحيم ,يدىحم الغد

الن الفوةد بدا

لزيدادة رزةده ومغوىتده

ويىحددددم بالوةددددري بااددانددددته يف امددددور حياتدده وجيعددلدددده يددتلمس اسددبا
اهلداي باقددواق اآلخدددىين اليه بأمددى مفه تعددا

فالذين ااانو ،وةدموا

له املال الكددايف ملؤونتدده مدن غدري ان يبدذل عهددد لك دبه ,أو انده حداول
العم وسددع ومددع اذا مل جيددد امالَ أو وعدد امالَ ولكن ما يدأخذ،
مددن اددددوض افدده ال يكوددددي ل ددددد رمةدددده وتددوفري م دددددتلزمات معيشددته
ومعيش ايالده ,فتدأتي الصددةات الديت أمدى اهلل بهدا ووادد اليهدا اخلدري
الع يم والثددوا

اجلددزي لتكددون جنددداة لده وسدبيالَ لتخلصده مدن نفدات

اجلوع والوةى.
فمددن معدداني اآلي د اخبددار الددفيب حممددد صددل اهلل اليدده ونلدده وسددلم
وامل ددلمني بان اليهدم اإلنواق يف سبددديله تعا

واو با

هلداي الفدا

اليت تكوددلها سددبحاندده ,رما ت دددهدددى اآليددد التبايددن بدددني المده تعدا
والم ال عددباد وانه احدداد بك قيء الماَ ,وان اختيدار الفدا
اائددد اليه تعددا

ويتددم مبشدديئتدده ,وادذا ال يتدددعارض مدع سدعي الدفيب

صددل اهلل اليه ونله وسدددلم وامل دددلمني هلدددداي الفدا
فىيق أو

للهدايد

اا مفهم للدداوة ا

والتوعددده ا

االسدالم ,أو خماطبد بعدض الوعهداء

ال د حنددو اخلصددددوص وداوتهددددم وارقددددادام ,فهددددو مددن مصدددداديق
املشدددديئ سددددواء بالتوعدددده والداددددوة أو بلحدددداظ خواتيددددم االامددال,
وحتصي اهلداي .
ولكن اآلي عدداءت للتخويددف وانده ال جيدب الد الدفيب صدل اهلل
اليه ونله وسددلم ادايدد الفدددا

يعدا لإلميدددان ,ولديس مدن وظدائف

الفيب صددل اهلل اليه ونله وسددلم محلهددم الد دخدددول اإلسدالم وان
ران يىى احلددق بيفاَ ويددىأ

بهددم ويىيد مشاررتهم له فيما واد بده اهلل
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از وعدد  ,وان العةدد حيكدددم بصددددق مدددا عددداء بددده مدددن افدددد اهلل
تعا  ,وفيهددا اخددبار بددان الفبدي صددل اهلل اليده ونلده وسدددلم أدى مدا
اليدده يف التبليددددغ واالنددددذار والدادددوة ا
الداوة ا

االسددالم تص ا

الةلو

اهلل اددز وع د  ,وتددىك أنددوار
العطش والفودو

الديت تبحدث

ان احلق.

ةولده تعدا

َِِلنفسكُم
ٍ ي
ْ َُيْر
ِن
ُوا م
ِق
تنف
[َ
مد ُ
ْ
ََ

]
اخلري افوان عامع تتصف مصاديةه وافىاد ،باحل ن الذاتي ,وتبعث
الشوق يف الفوس التيانها ,وال كيف افد متلةيها وسامعها ,وتكون وسيل
إلدراك املةاصد الشدىيو  ,وادو غايد للةدول والوعد احملمدود ,ويعدى
املددىاد مددن اخلددري يف الكددالم حب ددب اللحدداظ والةددىائن ,فةددد يددىاد مفدده
الوددىائض والواعبددات أو املفدددوبات والةىبددات وصددل الددىحم ومكددارم

ِحُاب
ُ ل
نه
االخالق ,واملىاد مفه افا املال رما يف ةوله تعا [َ
َ ِه
ِّ
ِيد](.)1
لشَد
لخَيْر
ِ َ
اْ
ان ارادة املال ارددثى ظددهوراَ يف اآليدد حم البحددث بةددىيف اإلنوداق
ٍ ] فاإلنوداق يددل الد اخدىاج
ْ َُيْار
ِن
ُوا م
ِق
تنف
[َ
مد ُ
ََ
املال ,وسياق اآليات حي صى اإلنواق باملال وليس مطلق العمد والكدالم
احل ن ,ان اهلل از وع حيب اطعام الطعام وإنواق املال ودفعه للوةىاء
وامل ارني لذا ععله فىواَ ال االغفياء وفىااَ من فىوع الدين ,رما ان
تشىيع الزراة عاء يف ال ف الثاني للهًىة الفبوي الشىيو  ,أي يف بدايات
تأسيس الد ول االسالمي وتثبي ت أرران الدين.
( )1سورة العاديات .8
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وتددبني اددذ ،اآلي د عانب داَ مددن فل ددددو اإلنودداق وفدددق املعىف د اإلهلي د
وموازين ال ماء ,واو من ااًاز الةىنن الغدريي اذ تدأتي اآليد بف ىيد
تبدددو انهددا خمالو د للواةددع وفددق ح ددابات العة د االن دداني لددوال الوطددىة
واإلميان ,فال ميكن معىف مضامني ا ذ ،اآلي من دون االةىار بالتوحيدد
واليوم اآلخى واامل اجلزاء والعةا  ,وي تطيع املدؤمن ان يةدىأ املعداني
الةدسددي واالفاوددددات امللكوتي د الدديت تتضددمفها الةوااددد وال ددفن الدديت
عاءت فيها ,ليعطي امل لم عددزء مما ميل

نوة يف سبيله تعا

واو مبتهج

للتوفيق لالاطاء ,بيفما تى ا ،يتًفب يف موارد اخىى اإلسدىا
الن الشىيع تفه افهه وجيعد املددار يف صدى

والتلدف

اموالده مىوداته تعدا

واحىاز الفوع.
والفوع ال ة مني:
 -1مادي ظااىي ومفه التفعم بالطيبات واحليازة والتمل .
 -7الثددوا

االخىوي واو الفعيم الددائم والفًداة مدن ادذا

الفدار,

ومددددن وعددددو ،ا حددددىاز ،اداء العبددادات واإلنودداق يف سددبيله تعددا
وام الصاحلات مطلةاَ واعتفا
واإلنودددداق يف سددبيله تعددا

ال لم والتعدي.

وسدديل لفي د الة ددمني ااددال ،مددن الفوددع

واحددددىاز املكاسددددب العاعددددل والعددوض الكددىيم ا

عانددب الثددوا

اآلع .
واآليد ال تفوددي انتودداع الوةددري مددن الصدددة و اتددى اإلنودداق يف اجملتمددع
وتهذيددب الفوددو

وتفةددي الصالت بدني الوئدات واجلماادات واالفدىاد

حددني ي ان حصول الفوع للذات ,فاتبات قديء لشديء ال يددل الد
نويه ان غري ,،ولكن ذرى الفودع الدذاتي وان اإلنوداق خدري للدفوس عداء
بالف ددددى للًددددانب االاددم يف مووددوع اإلنودداق واددو الث دوا

ومضددااو

االعددى ,وااتبار الكم والكيف واملةدار والزمان ,ب ال وعده للمةارند
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بدني الثدددوا

االخدىوي وغددري ،لع ديم وردي الوددارق بدني االمدىين ,أمددا

مشول الفوع للحياة الدنيا فالصال االطالق ولصيغ العمدوم والشدمول
اليت حيمد اليهدا الوادد اإلهلدي والنب داد ةدرتده تعدا

الد االفدىاد

الطدددولي للفشددأتني ,ولعمددومات ةااددة اللطدف واحلدث الد املواظبد
ال الصاحلات.
ومن ا مته وسلطانه تعا

ان يىى اباد ،فضله ااعالَ وظااىاَ ,لذا
والد ماديد رافيد واددم

تىى بعض الفعم تأتي ابتداء من غري اسبا

حصول الشىائط ,الالزم  ,ورثري من البالءات تصى

بيي مفه تعا

مع

اعتماع اسبابها وانعدام املوانع ,ومدن اخلدري ال دااى والعاعد ان تدىى
الذين يبادرون ا

ديوناَ وانشغاالَ للذم لآلخىين

الصدةات اة الفا

باملةارن مع اةىانهم يف العم واملوارد املالي  ,وتىيد اآلي اغتفدام احليداة
الدنيا يف مىواته تعا .
وعاء اخل طا

يف اآلي بصيغ اجلمع ولكفه احناللي ,تةاب الوىد مع

الوىد ,واجملموع ال املوىد فتكون الوعو ،فيه متعددة واي:
-1

إنواق اجلماا  ,وتفتوع مفه اجلماا واألم .

-7

إنواق اجلماا واألم  ,ويفتوع مفه الوىد.

-2

إنواق الوىد لتفتوع مفه اجلماا واألم .

-4

إنواق الوىد ,ويفتوع مفه الوىد.

لذا تىى اآلي انتةل ت من اخلطا

للىسدول االردىم صدل اهلل اليده

ونله وسلم وصيغ املوىد (ليس الي ) ا
ال ع يف لطوه تعا

لغ اجلمع ومدا تفوةدوا لبيدان

وا ديم فضدله واح دانه ,فكمدا ان سدبحانه يعطدي

الكثري بالةلي ويهب ابتداء من غري استحةاق أو م أل  ,فانه تعا

يعطي

اجلماا الكدثرية بوعد الودىد والواحدد ,وال يفحصدى ادذا الودىد بدذات
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اجلماا وقىد رونه احد افىاد اجلماا أو الةبيل أو البلدة ,ب او اام
يشم املعدوم ايضاَ ممن مات أو مل يولد بعد وتل

م أل وتوا

يفوىد

به مةام الىبوبي من وعو:،
االول :ان الثوا

م تديم.

الثاني :رثىته وريويته مبا يووق حد التصور فضالَ ان زيادتده رمداَ
وريواَ ان ذات الوع .
الثالث :ان اهلل از وع يوي بواد ،ويزيد اليه من فضله.
الىابع :ان الفوع للذات وللغري ولكن العطاء واجلزاء مفه تعا .
اخلامس :تىقح الوض ال الغري.
ال اد

 :ميكن مازاة املعدوم وال يةدر اليه اال اهلل سبحانه.

رما ميكن مالحددد

مفدافع اإلنوداق حب دب املوودوع واألتدى املدادي

واو:
الفوع للمفوق نو ه.
الفوع للمفوق اليه.
لغرياما.
وال تعارض بني ادذ ،الوعدددو ,،فالثددالت يفتوعدون مدن اإلنوداق مدع
ةلتدده ,ومن مفافدددع اإلنوداق الد الودددىيق الثداني اادال ،اذا ردان ردافىاَ
الداددوة ا

اإلسددالم واةام احلًدد اليه واحاطددته الماَ مبا يأمددى به اهلل

مددن االخدددددالق احلميدددددة ,ومةابلتددده جبحدددود االن ددان وظلمددده لفو ددده
ولآلخىين باالح ان واملدد واالاان  ,وال يىو أحد ان يعني وي ااد
ادو ،مبا يوظوه السددتمىار العددداوة خصددوصاَ اذا ران ت اداوتدده ال
باط وبغري حق.
وليس افداك ارثدى ظلمد َا مدن الكدافى ومدع ادذا تدأتي اآليدات جبدواز
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اإلنواق اليه الن األمى ال يتعلق به الد حندو اخلصدوص ,بد ان الفودع
يعود للم لم اذ يتخذ مدن ةضداء حاعد الوةدري طىيةد َا ا

اجلفد ويةديم

احلً ال الكافى ,تىى ايهما ارثى نوعاَ ا لصدة الد الوةدري امل دلم أم
الوةري الكافى.
اجلددوا  :لددالول ح ددن ذاتددي واىوددي حب ددب احلددال والشددأن,
والصدة ال امل لم اي االفض واالح ن ,وةد تكون للصددة الد
الوةري الكافى مزايا ح ن اوافي رمدا لدو ردان الةصدد ادايتده لإلسدالم
وااانته للتخل

من الكوى.

رما انه ليس من تعارض بيفها يف رثري من االحيان ملا ععله اهلل ادز
وعد مددن سددع يف املددال واإلنودداق مددع االةددىار بددان االولوي د للمحتدداج
امل لم ,اال مع وعود اسبا

وافداوين تانويد اودافي  ,والصددة الد

امل ددلم نو ددددها داددوة للكددافى لإلميددان وبيددان لةددبح مددا اليدده مددن الكوددى
واجلحود الن الصدة ت هى االخ وة اإلمياني وان اإلسالم موووع مبارك
لفيدد امل دداادات ,واددو افضدد وسدديل للمحبدد والتعدداون والتكامدد
االعتمااي واالةتصادي.
وياددىاد مددن لوددظ (الددفوس) اجلددواى املتعلددق باألع ددام تعلددق التدددبري
والتصى  ,ولكن ا ميكن وعود معاني اخىى للفوس يف حال ميئتهدا
بصيغ اجلمع وبلحاظ مفاس ب موووع االنواق ,ال يبعد اذا ليكدون مدن
ودددمن املعددداني اإلسدددالم والددددين ,والف دددام االعتمدددااي واالخالةدددي
للم لمني ب للفا

يعاَ ملدا يضدويه االح دان واإلنوداق والكدىم مدن

الىوا والود واحملب .
ومدن معدان الدفوس ذات الشديء فدالفوع يدأتي للم دلمني الد حندو
مباقدددى ويتعلدددق بالبددددن وال صدددح وال دددالم مدددن اآلفدددات والدددزالزل
والويضددانات ,واذا ران حبس الزردداة ي ددبب حدبس ال دماء لةطىادا,
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فان ااطداء الزرداة مل دتحةيها يدؤدي ا

اخلدري واليرد وندزول االمطدار

وازداددار التًددارات وصددالح املعاقددات ,ويف اآلي د ا

املعوددىة والعوددو

اإلهلددي فانه سبددحاندده يدفددع مبدن يدددزري ويفودددق مدددن امدددواله ادمدددن
يةصدددى ويبخ د يف الصدددة الواعب د وامل ددددتحب يف احليدداة الدددنيا امهدداالَ
وحلماَ ورمح .
وعاءت اآلي باطالق صو اخلري ال رد انوداق ,واد خيدىج مفده

اخلبيث والىد سواء الن الةدىنن نهد افده رمدا يف ةولده تعدا [ َ
َالَ
َ ]( )1أم النه لديس مدن
ُون
ِق
تنف
ْه
ِن
َ م
لخَبِيث
موا اْ
َ
ُ ُ
تيَه
مُ
افىاد اخلري وخيىج مفها بالتخص

أو التخصدي

 ,مبعفد انده لدو انودق

االن ان من الىد فه يةب مفه ,وا حيت ب من اخلري أم فيه توصي ,
فيحت ب من اخلري اذا مل ميل
ميل

االن ان غري ,،وال حيت ب مفده اذا ردان

غري ،وةادراَ ال اإلنواق من اجليد.
االةوى انه حيت ددب من اخليددى مطددلةاَ خصددوصاَ وانددده ورد صدددو

بانه إنودداق بةددوله تعا

َ) وان الفهددي ان اإلنودداق
ُون
ِق
تنف
ْه
ِن
(م
ُ ُ

مفدده نهي ارقددادي تفزيهددي ال يتعددارض مع امددومات الثوا  ,تدم ان
اآلي الكىمي تشددددري ودمفاَ ا
تعا

موودوع الفدوددةددد ومدادة اإلنوداق بةولده

ْ) أي ان الفوددع الدددذي يعدددود لكدددم مبةددددار مدا
(الُِأنفسكُم

تفودةددون ونددوادده.
فليس من يفوق الةلي

مع ةدرته ال

من امثاله وأةىانه ,أو من يفوق الةلي

الكثري رمن يفوق الكثري

واو ال ي تطيع اإلنواق اال

بةدر ,،اال ان يكون يف اخلبيدث ودىر أو اااند أو اسداءة فيدتغري
املوووع ويتبعه تغري احلكم ةهىاَ وانطباةاَ ,وةد تةدم ان الفهي ان
( )1سورة البةىة .762
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إنواق اخلبيث امنا او ملفوع املفوق واألم  ,وتبعث الفوة ال

الود

نصىته وااانته والذ

افه

واحملب للمفوق وجتع الفوو

ا

متي

الن انواةه افوان تزري له يف اخالةه ومسته واو قهادة لده افدد
واملالئك .

الفا

عاءت (ما) حى

ل

نوي وال تعم قيئاَ النها دخل ت ال

فعلي د  ,رمددا ان نوددي الفوددي اتبددات ,فاآلي د تؤرددد اسددتدام ةيددام
امل لمني باإلنواق يف سبيله تعا

واخىاعهم للزراة وال حنو اام

واسددتغىاةي الن اآلي د عدداءت بصدديغ اجلم د ع ,وال اددية بالشدداذ
والةلي

فيحت به اهلل از وع

الفادر ,يعطي قخ

واجلماا من غري تضييع أو توىيط لثوا
اوايف وفق اذ ،الةاادة النه رائد ةومه ا

الوىد بد

يأتيده تدوا

اخلري ودااي ا

بفو ه وماله ومن خيىج حةوةه الشىاي بني انا
يبادر ةب اصحابه له توا

ادن األمد
اهلل

مةصىين أو من

اوايف لالسوة واملبادرة اليت تدل ال

اإلميان ,والثة بوضله تعا  ,والتةيد بأحكام الشىيع لذا يعدود
الفوع ال

الفوس.

وتفوي اآلي ان الذات الضىر من افعال املشىرني واملةصىين
فةد يةول ةائ

ان انوة ت ال

اذا فانه ي تعم

ما تعطيه يف غري

مىواة اهلل أو انده ال ي دتحق الصددة لتةصدري ،او اددم حاعتده
وفاةته ,فًاءت اآلي لالخبار بان الفوع من الفوة يعود لالن ان
املفوق ذاته ,نعم لو تبد ت ان الوةدري ي دتعم

الصددة يف املعصدي

والكوى واجلحود ,رما لو ران ت الصدة ت ااد الكافى ال
واالصىار ال روى ,،أو انها تعط

البةاء

ملن يفوةها باحملىم ويشرتي بها

الفدددوااي ونالت املعصدددي فدددال جيدددددوز ااطددددداؤ ،وادددددو خدددارج
بالتخص

من نيات اإلنواق قىااَ واةدالَ واصدفا

امل دتحةني
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حت بالف ب لصدة التطوع بالعفوان الثانوي وةاادة تةديم االام
ال

املهم.
فاآلي بشارة وسكيف ورفع للحىج ومانع من الرتدد يف اإلنواق
يف تصى

الوةري احملتاج لن يضىرم,

واخبار بان اخلل

والفة

ورذا ال وري ال

املفوق من روى املفوق اليه ما دام الةصد وعه

اهلل ورعاء الثوا  ,ويف اآلي حىز وسالم للمفوةني من االةاوي
والتصدي واساءة اا

احل د واداوة البخالء والدذين حيًبدون

احلةوق الشىاي .
ان اإلنودداق يف سددبي

اهلل متعدددد الوعددو ,،واددو عهدداد وددد

الددفوس ورمددا ان التملد

والىغبد يف احليددازة غىيددزة متأصددل يف

الددفوس ,فددان اإلنودداق يواعددده باملةاومدد مددن الددفوس الشددهوي
والغضبي  ,واو عهاد يف مواعه اا احل د واجله  ,ويف اختيار
مواطن االنواق.
فًاءت اذ ،اآلي لةهى اسبا
التأتري ال

املةاومد للًهداد ومفعهدا مدن

الفوس ,ولتكون حمىواَ ال

رفع الصدة ا

الوةري

افد حصول امارات ظفي ت هى استحةاةه وادم الرتدد والتأخى
بانت ار ادل ةطعي وما ميفع سوء ال ن واةاوي

االخىين وبيفد ت

اآلي مووواي الغاي والةصد واو ان تكون الصدة لوعهه تعا
وطلباَ ملىواته.
وتطىد اآلي الوام والش

مدن الدفوس االن داني فةدد حتتداج

الفوس اوادام الىياء وارادة ال ددمع والشهىة بدالعىض أو الد
حنددو اخلاطددى فًدداءت اآليدد بعدم االلتوات اليده واددددم ااتبدار
مث

اددذا الواددم اذا طددىأ ال

البال او عدداء مةارناَ لل صدددة ,

فةد يشعى االن دان بلدزوم الصددة يف مفاسدب جيتمدع بهدا الفدا
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ويدرك انه لن ي تطيع ان ي ااد اذا الوةدري اال يف ادذ ،ال داا
وحضددور اذا احملو

مع أولددوي ةضاء حاعته ,ولكفه حيًم ان

التصدددق خشددي الىيدداء يف ذات نو دده أو اتهامدده بالىيدداء فيووتدده
الثوا

.

وةد ال تتًدد ا لوىص له بذات اإلنواق الن الوىص االخىى
مفاسبات م تةل يتصدق بها او سواء تصدق افا أو مل يتصدق,
فال حيت ب اووا أو بديالَ ملا فاته من مفاسب رىمي للتصدق ,رما
ان الذين يىمونه بالىياء وال مع ان تصدق أمامهم ام أنو دهم
يفعتونه بالبخ

وحبس احلةوق الشدىاي ان مل يت صددق أمدامهم

وحبضورام ,ويضىون أنو هم وي ببون يف فوات الثوا

وتعطي

األحكام واحليلول دون الصالح.
فًاءت اآلي الكىمي ملفع الضىر ونودي احلدىج ورفدع املواندع
فاآلي مواعهدد وحتدد واددون للتغدددلب الد
سددبيله تعا

وت ددهى ااانته تعا

اوائدق اإلنوداق يف

ملن يىيدددد وعهدده تعدددا

وانده

ميد ،مبا جيعددله يدددؤدي وظددائوددده الشدددىاي ويةدددوم باإلنوداق يف
سبيله تعا .
وتداو اآلي ا

ادم التطلع ا

العوض من امل دتحق نو ده

سددواء باظهددار ،للصددالح أو بثفائدده وقددكى ،أو باعتفابدده للددذنو
واملعاصددي الن اهلل اددز وع د
التصدق.

اددو الددذي جيددازي واددو الغاي د يف
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حبث بالغي

عاءت اآلي بصيغ اخلي وتتضمن ارادة الفهي ادن اإلنوداق يف غدري
مىواة اهلل رما انها حتم معاني األمى بان يكون اإلنواق بةصدد الةىبد
والطاا هلل تعا .
وصدديغ اخلددي تويددد الثبددوت والدددوام واإلتصددال يف صدديغ اإلنودداق
واعتفا

اخللط يف األامال واإلنواق.

فددالفهي اددن اإلنودداق يف غددري وعددو ،الطاا د ومىودداة اهلل م ددتديم
وتاب ت.

حبث بالغي آخر
وذرىت اذ ،اآلي يف اطالق اخلي ال الطلب أمىا أو نهيا ,وةي انه
أبلدغ مددن صدىيح األمددى أو الفهددي ,وعداء اخلددي لتوريدداا ,ولكددن اآليد
الةىنني أام من املوهوم البالغي.
فاآلي د تع د

ح ددن ا سددتًاب امل ددلمني ,والددداوة ا

اإلنواق واحلث اليه ,واالخبار ان المه تعا

املبددادرة ا

مبا يتصدق به امل لمون,

وان قىائع اإلسالم راسخ ومتوارت يتعااداا امل دلمون ,ومدن مفدافع
ةصد الةىب حصول التكاف االعتمااي يف الةىنن.

حبث اصويل
ية م الواعب بلحاظ الةصد والفي ا

ة دمني ,واعدب توصدلي,

وواعب تعبدي ,وفيه م ألتان:
األول :ان الفةدداش يف الكدديى واددو افددادة الصدديغ الوعددو
اإلخددتال
الوعو

فيهددا وانهددا ةددد تويددد الفددد
والفد .

بعددد

أو اجلددامع املشددرتك بددني
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الثداني :ان تة ديم الواعدب ا

التعبدددي والتوصدلي أادم مددن ان

يفحصى بالصيغ  ,ب يشدم اجل ملد اخلييد الديت تتضدمن البعدث
والدااددددي ا

الوعدددد وتشددددم اجلمل د اإلنشددائي ومددا يةصددد بدده

األمى.
والواعددددب التوصددلي مطلددو

بذاتدده مددن غددري صددو زائدددة وةصددد

الدااددي اإلهلي لألعدددزاء مبًددىد وعددود ،يف اخلارج بدال قدىد سدواء
رددان يف اصدددد التشددددىيع أو يف ةصددددد اإلمتثددد دال ,وةيدد  :وةددد تطلددق
التوصددلي ويددىاد مفهددا "ادددم ااتبددار املباقددىة أو ادددم ااتبددار اإلرادة
واإلختيار".
ولكفه من اوصا

ومواايم الواعددب التوصددلي وليس ادو تعىيودا

لدده ,فعددددفدما يةددال ي ددةددددط مبًددىد وعددددود ،يف اخلددددارج فاندده يدددددل يف
موهومده الد ادددم ااتبدار املباقددىة وان رد ان اددم اإلاتبددار اددذا لدديس
مطدددددلةا ,فةدددد تعدددددتي املباقدددددىة حب دددددب الددددلي واللحددداظ واملفاسدددب
واملوووع.
ورذا بالف ب إلاتبار اإلرادة واإلختيار ,فانها من لوازم اإلجياد
املطلق اخلالي من الشىد والةيد ,فاملدار واملائز بني الواعب التعبدي
والتوصلي او ةصد الةىب واراد ة ابىاء الذم باإلمتثال.
وةيدد " :ان التوصددلي اددي مددا مل يكددن تشددىيعه ألعدد اظهددار
العبودي " ولكفها لي  ت مدىدة مدن صدو العبوديد وطلدب مىوداته
تعا

ولو بةصد الىعاء والتوس  ,وجيب ان يكون طلدب مىوداته

سدورا عامعددا ألفعدال العبدداد والبحدث اددن مدائز نخددى بدني التعبدددي
والتوصلي تم ان املدار يف التة يم ال

فعد

العبدد وقدىد وريويد

اإلمتثال وليس اص التشىيع ,واستدل بىد التحي وانه ال يعتي فيده
ةصد التعبد ومع ذل

يعتي فيه املباقىة ,مع ان رد التحي واعدب,
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وغالبا ما يةصد به العبد رعاء األعدى والثدوا  ,ويتًفدب االن دان
اإلمتفاع ان رداا ملا فيه من اإلستكبار والعصيان لألمى اإلهلي ,ةال

ْسَان
َح
ِْ
ُّوا ب
َي
َح
ٍ ي
هة
ِي
َح
ِت
ْ ب
ُم
ِّيت
ُي
َا ح
َِذ
تعا [ َ
َ
هد ] ( . ) 1
ِن
م
َْ
وةدددد ذردددىت يف التوصدددددلي والتعبددددددي والودددددىق بيفهمدددا وعدددو،
وتعىيوات:
األول :ان التوصلي او الذي يكون الغىض مفه معلوما للمأمور,
والتعبدي او الواعب ا لذي ال يكون الغىض من األمى به معلوما
للمأمور.
ون ب اذا التعىيف ا

الةدماء بااتبار ان املأمور اذا مل يعدى

غىض األمى يوعله امتثاال ألمى ،ال ألعد حتصدي غىوده أمدا اذا
اى

الغىض فانه يوعله ألع ذل

الغىض.

ولكن ادذا التعىيدف حيدول دون وعدود تة ديم خدارعي اةلدي,
وي دددد تلزم اسددددتحضار مصدداديق الواعددب والبحددث يف ر د مفهددا
بلحدداظ الغدددددىض واملددالك واملصددددلح يف تشددىيعه واإلمتثددال لدده,
ومعىف اذا الغىض أمى متعذر يف الغالب وةدد حيصد الد حندو
عهيت ,صحيح انه وردت بعض األخبار يف ال الشىائع واسىار
األحكددام ولكفهددا ال تصددلح للتمييددز والتوىيددق بيف هددا بد انهددا تويددد
التدددداخ ا

عاندددب لدددف األوادددام ادددن ادراك الغدددىض مدددن

التكليددف ,رمددا ان اددذا التعىيددف خيتلددف اددن التعىيددف املشددهور
للتعبدي والتوصلي.
الثاني :ان التعبدي ال حيص اال بةصد الةىب ويؤت به للتعبد ,أما
( )1سورة الف اء .86
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اذا ران حيص باتيانه سواء ةصد به الةىب أو مل يةصد وال يدؤت
به للتعبد ,فهو توصلي.
واذا التعىيف او املشهور وي تلزم معىف مواطن ةصد الةىب يف
األفعال واإلمتثال.
الثالث :التعبدي او الواعب الذي تعتي فيه املباقىة واإلختيدار,
أما التوصلي فال تعتي فيه املباقىة وال ارادة ,ولو حص بال ارادة
واختيار رزوال الفًاسد ادن الثدو

امللةد حتد ت املطدى فتحصد

طهارته مع ادم اإلختيار واإلرادة ,ورذا فان التوصلي ةد يتحةق
باحملىم رما لو غ
واذا من لوازم املعى

الثدو

يف املكدان املغصدو

خبدال

التعبددي

وليس او التعىيف.

الىابع :التوصلي ما توىا الذم باتيانه يف اخلدارج ولدو بغدري ةصدد
الةىب أو املباق ىة ,أما التعبدي فيشرتد البىاء الذمد فيده املباقدىة
والعزم وةصد الةىب اةال وقىاا فال ي ةط األمى يف التعبدي اال
بةصد الةىب أي ان ةصد الةىب قىد يف املأمور به ,أما التوصلي
في ةط اإلتيان به.
واملىاد من ةصد الةىب او ةصد اإلمتثال لألمى اإلهلي تعبدا وطاا ,
وا ن يشددعى املكلددف بالعبودي د وان األداء اليدده واعددب قددىاي وطاا د
للخالق وسعي يف روا.،
ومفهم من ةيد التعبدي بانه الواعدب الدذي ال يتحةدق الغدىض مفده
مبًىد اتيانه ووعود ،يف اخلارج ب البد مدن ةيدد ةصدد الةىبد وامتثدال
األمى افد اإلتيان مبتعلةه واو األصح يف التة يم ,والبد من ارادة وني
رما يف الصيام فلو نام نهدار الصدوم واسدتيةظ مفده الغدىو

ومل يتفداول

املوطىفال يصح ااتبار ،له يوم صيام اذا مل ت بةه الفي يف ذات الليلد أو
يف اول قهى رمضان.
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قصد القربة

واو االتيان بالوع بةصد االمتثال ألمى ،تعدا
رمحته وني روا ،سبحا نه ألن الوع حمبدو
الوع رالصالة يف اآلخىة أو للفًاة من اذا

وارادة التةدى

ا

لده ,أو رعداء نيد تدوا
الفار ,وا

اع امل لمني

ال ارادة ةصد الةىب افد اإلمتثال ال وعو:،
-1

ان ةصد الةىب قىد قىاي من متعلق األمى,

 -7انه أمى اوايف نخى مع الواعب املأمور به ,ورأن الواعب التعبدي
مىرب و يفح ا

األمى باإلمتثال وةصد الةىب .

 -2انه ةيد اةلي لصدق اإلتيان باملأمور به.
وال مانع من تداخ اذا الوعو ,،واختلف يف موهدوم ةصدد الةىبد
ال اةوال:
 -1انه ابارة ان ةصد األمى فةط ,لذا أنكى بعض العلمداء الثمدىة مدن
حبث الضد لعدم مدخليته يف ةصد األمى لكواي ادم األمدى بالضدد
ال ف اد ،وإلستحال األمى بالضدين ,ومبا ان الضد غري مأمور به
فيةع رعبادة فاسدا.
 -7ةصد اهلل تعا

سبحانه رما ةدال يف الدىوض ,ويكودي ادن اجلميدع

ةصد اهلل سبحانه الذي او غاي ر مةصد.
 -2اإلتيان بالواعب التعبدي امتثاال ألمى ،سبحانه.
 -4ةصد املصلح اليت صارت سببا لألمى.
 -5موافة طااته تعا  ,وف ىت اإلطاا باإلرادة ,وةدال يف الدىوض
"مبعف موافةد ارادتده" رمدا ان الطااد واإلمتثدال مدن املدرتاد
اجلمل .

يف
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 -6ما يكون موعبا ملىواة اهلل.
 -2املىاد من ةصد الةىبد ادو التشدبيه بدالةى
ساا الواعب التعبدي مفةطعا ا
 -8اإلتيان به بةصد التةى

ا

املكداني ,فيكدون العبدد

اهلل تعا .

اآلمى.

 -1ان الوع ح ن ذاتا ,وللمالزم بني حكم العة وحكم الشىع.
 -11ان اآلمى م تحق ألن يطاع واا ألن يعبد وال جتوز معصيته.
 -11رعاء الثوا
 -17اخلو

والطمع يف بلوا مفازل الفعيم يف اآلخىة.

من اةابه سدبحانه ,واعتفدا

الفدار الديت اادداا للكدافىين

واجلاحدددين والعاصددني ألوامددى ,،ومددا ورد اددن اإلمددام الددي اليدده
ال الم" :ان ةومددا ابددددوا اهلل رغبددد فتلدد
ةومدا ابددددوا اهلل رابد فتلد
قكىا فتل

ابدادة التًدددار ,وان

ابدادة العبيدد ,وان ةومدا ابدددوا اهلل

ابادة األحىار"( , )1ال يع

الذم ملدن ابدد اهلل رغبد أو

راددب ولكددن احلديث عداء لبيان مىاتدب العبوديد وصديغ الكمدال
فيها
 -12اإلتيان بالوع قكىا له تعا

الد نعمد اخللدق واإلجيداد والدىزق

والصح وغرياا.
 -14األم يف نعم اوافي م تحدت .

ةوله تعددا

َف
ياو
ْ َُيْار
ِان
ُاوا م
ِق
تنف
[َ
مد ُ
ه
ٍ ُ
ََ

ْ]
ليْكُم
َِ
بعد ذرى غاي اإلنواق يف سبي اهلل وابتغاء وعهه تعا

عاءت اذ،

اآلي لبيان اجلزاء والوفاء به.
ورد لوظ (خري) س ت وسبعني ومائ مىة يف الةىنن ,وعاء مكىراَ يف
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ت ع نيات ,والبد هلذا التكدىار مدن دالالت تتعلدق مبدادة اخلدري وذوات
اآليات وال وغايات التكىار ومووعه خصوصاَ وان اخلري افوان عامع
لوعود املعىو

والصالح واحل ن الذاتي ,رمدا ان ادذا التكدىار لديس

ةليالَ.
وةىاءة يف اآليات واملووواات اليت ورد فيها التكىار ت هدى ااميد
االنواق ,الن التكددىار ورد يف خدري اآلخدىة ,ويف فىيضد الصديام بةولده
ْ ]( )1وادذ ،اآليد وردت
لكُم
تص
َن
َأ
تعدا [ َ
وموا َُيْر َ
ْ َ
ُ ُ
ا واف اخلري لألنوس ,وورد يف مدح امل لمني رخري أم اخىع ت للفا ,

ادت
ِيَا
لبَدق
واإلنوداق مددن الباةيددات الصدداحلات ,ةددال تعدا [ َ
َاْ
ُ
ََُيْر أ
ابد َ
َو
بكَ ث
د ر
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ُ َُيْر ع
ِحَدت
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الص
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َِّ
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](.)7
ويف اآلي قىد ومدح وأم وواد وعزاء ,و ويدف ادن امل دلمني

َُفِ
ِي أ
هد
ِع
ُوا ب
ْي
ََ
َأ
فةد ورد يف ا المم ال ابة ةوله تعا [َ
َْ
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هب
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ب
َِه
َْ
َْ
فةد عاء الوفاء واجلزاء باإلنواق يف سددبيله تعدا

الن دخدددول اإلسدالم

واتيددان الوىائض من الوفاء بالعهددد واالمتثال لالوامددى اإلهلي  ,رما ان
ا لوفاء عاء يف اآليد الد حندو الشدىد والعهدد اإلهلدي ,بضدمان اجلدزاء
وادددم تضددييع اإلنودداق رددثرياَ أو ةلدديالَ الن (مددن خددري) وردت للتبعدديض
واجلزئي .
فاآلي مل تةيد اجلزاء باإلنواق الكثري أو الواعب مفه دون امل تحب,
( )1سورة البةىة .184
( )7سورة الكهف .46
( )2سورة البةىة .41
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بااتبار ان اداء الزرداة الواعبد افدىاا للذمد وبةصدد الةىبد واسدتًاب
لألمى الوعودي الذي ال حيتم الرتك أو التخيري وادو ابدادة وفدىع مدن
فىوع الدين ووىورة من وىوراته ,وال امل تحب دون الواعب بااتبار
ان امل تحب تطوع وعاء ان اختيار العبد للتصدق رعاء اجلزاء والثوا
واددو جتددارة مددع اهلل وادخددددار رددىيم ,فلغد االطددددالق ظددااىة يف اآلي د ,
والوفاء يشم الصدة الواعب وامل تحب  ,والوفاء يف اآلي حب ب زمانه
حيتم وعوااَ:
-1

الوفاء واجلزاء يف احلياة الدنيا.

-7

الوفاء واجلزاء يف الدار اآلخىة.

-2

الوفاء يف الفشأتني الدنيا واآلخىة.

واالصح او الوعه االخري النه تعا

واسع رىيم ,ولو تدىدد األمدى

بني االة وا الرثدى ,فانده سدبحانه يعطدي بداالوف واالرثدى واالمت ,واد
خيتلف اجلزاء يف الدنيا افه يف اآلخىة ,اجلدوا  :نعدم يف الكدم واملةددار
والزمان وطول املدة واذا ران اجلزاء يف اآلخىة غري ظااى للعيدان ,فانده
واجلزاء يف الدنيا ظااىان للةلو

واالبصار ,ولكفه عزء من فل و احلياة

ال دنيا واالبتالء فيهدا ,واذا ردان مدن مصداديق اجلدزاء يف اآلخدىة الدىزق
الكىيم والفعيم الدائم فانه يف الدنيا ابارة ان الفماء يف املال والزيادة يف
الىزق وصى

االمىاض والبالء اال ما قاء اهلل.

وعاء ةوله تعا

( اليكم) للتوريدد ونيد امل دلمني اجلدزاء مدتمعني

ومتوىةني ملا فيه من مضامني االداء  ,وظااى الوفاء ان ذات الشيء املفوق
او الذي يوف  ,ولكن اذا مل ية به احد يف خصوص موازين املعىفد
اإلهليد  ,ولكفدده امددارة الد املثد واجلددزاء يف الدددنيا ا
االا م واجلزاء االري يوم الةيام .

عانددب الثددوا
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ويف اآلي اقارة ا

فةى وحاع الفا

مسي يوم الةيام بانه يوم الواة  ,فاملل

يوم الةيام اليده تعدا  ,لدذا
حيفئذ هلل از وع والد حندو

االطالق فال اقتةاق للغري من ملكه وليس من اعارة أو بيدع ,فالبدد ان
اجلزاء حيفئذ يكون رمح ومغوىة لذنو

متعددة وسرت للعيو

والووز

بالفعيم اخلالد ,ومن اجلزاء الفًاة من الفار.
وتبعث اآلي الصي يف ةلو

املؤمفني ,فةد يفوق امل لم أمواله ويىى

نوع بالء وداء يتعىض له ,فيتطلع ا

اجلزاء أو انه ال يفوق يف سبي اهلل

أو حيصى صدةته ال الواعب  ,وادي دادوة لإلنوداق وادايد ا

طدىق

الفًاة وال الم  ,وتعتي الصدة من افض الوسائ لدفع البالء وصى
األذى.
وجله صدور الواد مووواي يف فع االن ان ,واتيانه مبا يفال معه
الواد يتوةف ال أمور تتعلق بالواد مفها:
-1

صدق الواد.

-7

ري ومةدار املواود به.

-2

زمان الواد.
املواود به.

-4

احلاع ا

-5

الوع الذي يتعلق به الواد.

-6

املةارن بني الوع ونوع الوفاء واجلزاء.

ورمددا ان افدداك فارةددا ا يمددا بددني اخلددالق واملخلددوق ,والواعددب
واملمكن ,والغف واحملتاج ,فان الواد اإلهلي خيتلف ان أي واد نخدى
يف

يع الوعو ،ال ت ااال ,،واو فىصد الن ي دبح االن دان يف ادامل

امللكوت ويعيش احالماَ حةيةي يعًز اخليدال ادن تصدوراا ولديس مدن
اامل غىيب يعيشه االن ان مث الىؤيا يف املفام وال ياح يف فضاء اخليال
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الىحب ,ولكن ال عادة بالىؤيا احل ف مفه تتبدد لغ االستيةاظ.
واحلزن من الىؤيا احملزن واملؤذي ي تمى حت بعد الية

ملا تعةبه يف

الفوس من االنذار والوزع واخلو  ,أمدا الوادد الةىنندي فانده سدعادة يف
الية

وحافز للع م واو من اللطف اإلهلي بالرتغيب يف الطاا وبيان

مفافعها.
ويف الم االصول ةاادة ت م (ةدبح العةدا

بدال بيدان) وميكدن ان

نضيف هلا وعهاَ نخىاَ واو ان البيان أادم مدن صديغ االندذار والوايدد,
فيشددم الواددد الكددىيم بددالثوا

ال د االمتثددال وبيددان املفددافع الع يم د

للصاحلات واإلنواق يف سبيله تعا .
ولةد تكىر لوظ ( تفوةوا) تالث مىات يف نيتني من الةىنن اذ ،اآلي ,
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َنف
مااد أ
َاَْااْ
َ
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لوا َ
لوا َ
ُوا ]( , )1ولكدن اإلنوداق فيهدا يتعلدق مبؤوند الزوعد وأحكدام
َق
َنف
أ
الفوة افد الوص بني امل دلم والكدافىة ,وامل دلم والكدافى ,وادو ندوع
عهاد وتف يم للحياة االعتمااي للم لمني.
أمددا اآلي د حمد البحددث فًدداءت بالبحددث ال د اإلنودداق وال د حنددو
االطددالق والعمددوم الشددام لك د امل ددلمني وامل ددلمات وااان د الوةددىاء
واحملتدداعني وحمارب د الوةددى والواة د ةىب د ا

اهلل تعددا  ,فًدداء التكددىار

للتوريددد واالخبددار اددن اامي د اإلنودداق والرتغيددب فيدده والواددد الكددىيم
باجلزاء االوف .
وا حيق لالن ان ان يتطلع ا
( )1سورة املمتحف .11

التأدي والوفاء يف الدنيا ,واذا ردان
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بفعم فه يكون اذا اجلزاء او الوحيد ورانه استعً واستوف

اجلوا

عزاء ،يف الدنيا ,اجلوا  :حيق له ان يتطلع للًزاء يف الدنيا وملن يكدون
اذا اجلزاء بديالَ ان عزاء اآلخىة وما يعفيه من الثوا

اجلزي والفودع

الع يم.
وتداو اآلي ا

امل ارا يف اخلريات وامل ابة يف الصدةات ودمن

املمكن والتفافس يف اإلنواق واملبادرة ا

الصاحلات ,ورمدا ان اإلنوداق

الواعب يف ذاته ابادة فانه مةدم ومدخ الداء العبادات االخىى واذا
من االاًاز الةىنني ان تدأتي اآليدات الةىننيد بالرتغيدب بددفع الزرداة,
واذا الرتغيدب يكدون باالخبدار امدا أادد اهلل للمدفوةني ,فيةدوم امل دلم
باإلنواق واو يتطلع للتأدي والوفاء اإلهلي سواء ردان اإلنوداق ةلديالَ أو
رثرياَ الن اآلي عاءت مطلة  ,وان الدفيب صدل اهلل اليده ونلده وسدلم:
"افض الصدة عهد املة ا

ةوله تعا

الوةري يف سى".
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ان اددذا الشددطى مددن اآليد مل يددأت اال خبصددوص اإلنودداق

وةيدته افا انه يف سبي اهلل لتكون بياناَ وتو رياَ وةصد اإلنواق الوارد يف
اآلي حم البحدث ,ورونده يف سدبي اهلل ال يعد
( )1سورة االنوال .61

حصدى ،بامل دلم الوةدري
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واحملتدداج فةددد يكددون اإلنودداق ال د الكددافى بةص دد داوتدده ا

اإلسددالم

وتىغيبه باحكامه واظهاراَ ل ففه واحرتازاَ وتةي من أذا.،
ويف اآليد اقددارة ا
وايصال الثوا

اجلدزاء الد العطدداء واإلنوداق يف سددبيله تعددا

هلم وتفزيده مةدام الىبوبيد ادن فعد الةبديح واالحدالل

بالواد ومن ادم ال لم استيواء احلق من الغري ,فاآلي حتث ال تأديد
الواد والوفداء بده واددم حصدول الدفة

يف تدوا

اإلنوداق بد مطلدق

االامال الصاحل اليت يأتي بها امل لمون ,وادم ال لم ال يفحصى مبةدار
اجلزاء ب بالكيف والفددوع وتىتددب االتدى ,واحلدددق ان اجلدزاء أادم مدن
ادم ال لدم فهدو اودعا

االسدتحةاق وفدق مدوازين العددل وح دابات

ال عوض وبدل االنواق ,فلماذا اخيت اآلي ان احلدد األدند ادو اددم
ال لم فيه وعو:،
 -1ان الوض الع يم يف توا

اإلنوداق ي هدى يف تفايدا اآليدات الةىننيد

السيما مموع اذ ،اآليات الديت عداءت خاصد باإلنوداق يف سدبيله
تعا والرتغيب فيه وبيان مفافعه وفوائد ،العام واخلاص وريف ان
الثوا

يأتي مضااواَ واري من حد التصور واالحصاء.

 -7اآليد وددابط اامد يف فل ددو الثددوا

والعةددا

وان ال لددم مفتددف

ومعدددوم افددد ،تعددا  ,فددال لم ةبدديح ,وواعددب الوعددود مفددز ،اددن
الةبيح.
 -2ادم ال لم عاء مطلةاَ ويشم الدنيا واالخىة.
وخبصوص توا

اإلنواق والد فدىض انده يف الددنيا واآلخدىة رمدا

تةدم وليس يف اآلخىة فةدط رمدا ادو املشدهور ,فدان الثدوا

اد يكدون

واحداَ مفب طاَ ومفة ماَ ال الدنيا واآلخىة ,رما لو عاء العبد باحل ف
والفوة  ,ورتب ت بعشى امثاهلا أو ارثى رثرياَ رما او ظااى اآليات فيكون
ربع الثوا

مدثالَ يف الددنيا وتالتد اربااده يف اآلخد ىة ,أم ان الثدوا

يف
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يف اآلخىة ,ور مفها م تة ان اآلخى ومل يفة

الدنيا غري الثوا

مفه

قيئاَ ,اجلدوا  :ادو االخدري واهلل واسدع ردىيم ,فمدن مضدااو الثدوا
تعدد ،وتباين مووواه وريويته.
وا يكون الثوا

يف الدنيا العوض والبدل مبةدار الفوة ذاتها رما
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مع الوارق ,الن اآلي تتعلق بالتوب واملعامالت بدني

وادم ال لم يف التعام بني الفدا

العدل اإلهلي ,سواء ران يع

غدري اددم ال لدم يف مدوازين

زيادة األعى والثوا

أو املةدم هلا.

والضمري (انتم) يف اائديته وعو:،
 -1امل لمون

يعاَ.

 -7الذين يفوةون امواهلم يف سبي اهلل مفهم.
 -2الفا

يعاَ.

 -4املفوةون المواهلم والوةىاء واحملتاعون الذين يأخذون الصدةات.
واالصح او الوعه االول الن ر فىد من امل لمني أما انه يف ماوي
حياته يف سبي اهلل ,او انه سيفوق يف امل تةب  ,رما انهدا تشدم الوةدىاء
مفهم الن توا

اإلنواق يتغشد اجلميدع وتفتودع مفده األمد

ورأفىاد ,وال مانع من مشول اآلي للفا

ولكن باملعف األام واو ادم

تعىوهم لل لم واهلل از وع او الغوور الىحيم.
**********

( )1سورة البةىة .721

يعد َا رأمد

