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  مــــــــــنِ الرهحِيــــــِبسِْم َّللاهِ الرهحْم  
لمة تعلق بذمتهما ــعلى كل مسلم ومس يجب 

راء دورة من هذا ــالخمس أو الزكاة ش
التفسير سهم )في سبيل َّللا( ويكون مبرًء 

، سواء كان اإلقتناء للذات للذمة بقدر ثمنه
ووجوب الشراء مشروط بعدم وجود   أو الغير،

 والعلم عند َّللا.  تفسير أفضل منه،
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  ِبسِْم َّللاهِ الرهحْم نِ الرهحِيمِ 
  

 املقدمةاملقدمة

ووسعت رمحتـه لـ     ,احلمد هلل الذي طالت قدرته مجيع اخلالئق
اد اىل صـ ا   تعاىل تفضـهه بزـزوا الآـ كن لتابـاد  ا  ـ      تهومن رمح, شئ 

 ادبيه صـاب  الممـا ا ا نسـانيم  مـد    نعبده و تهآيهواختار ل ,ستآيمم
العآهيم  ,البا  اا اآل اا ده باملعجزاا وأو ,صهى اهلل عهيه وكله وسهم

( ك ــم 6336 كن البالغــم  ـوجعــ  لــ  ك ــم مــن ك ــاا الآــ ,مزهــا واحلســيم
 .وشا د صدق عهى نبوته ,وعضداد له ,وز  اد

وا عتبار  ,آل م الآ كنيم من املززلم العظيمم والشأنل زا ماوبذا  تبني ل
ــ واس, يف عـــامل ا عمـــاا    س بزــــاء ااتمعـــاا, وباجـــم الــــذواا   ـــ

ك ـم اـا   لـ    سيما وان  ,يف ابمامها و   تها هفآتوا شخاص اىل ال
ــاطن وبــد وم ه  ـــظــا   وب ـــتــ ع عهومــاد متعو, ع ـ ـــاآل ة يف ذاا  دـ  مـ

ا  والعبــا اا واملعــامالا وا بمــان ليمــون  ـعتآــالآ كنيــم ويف بــا  ا 
ــان با ــ  ــ     ـا امي ــان  يف الهي ــالق الزم ــى ا ط ــوارى عه ــاا اجل  اد يف افع

 والزهار.

 بـد مـن   , الآ كنيم مبا ئ ومآـدماا   اآل مولم  مسألم من مسائ  
 ,  من املعصيمقها  ب از ا متثاا ا بسن والتوفيب  استحضار ا والتد

ـــولــ  ك ــم ق كني ـــمدرس مـ ـــم يف الفآـ ـــووس ,مايــه واملع فــم اإلـ يهم لزيــ  ـ
ا خالق الذميمـم والمـدوراا    منوب ز  ,السعا ة الدنيو م وا خ و م

 الظهمانيم.

( الــت تعتــر اشــ اقم آيةةة ايةةدي آيةةة ايةةدي الآــ كن  يف الفآهيــم  اآل ــااومــن 
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مهموتيـم جامعــم لهعهــون المسـبيم وعصــمم مــن التعـدي والزلــ , و ــذه    
ــ م تتغشالعصمم احناللي ــ ى الدائـ ــ والم ,واملـدان  ,نــ ــ والش ,ات ــ  ,ا دــ
 ادوت ل, دة نفسيمـــم عهميم, وجما ــر ا وابمامها ها ززــسو عتر العم  ب

, بز زتهـا باظهـار التآيـد التـان بابمـان الشـ  عم        ادلتعهآاا الـدنيا وز ـد  
الــت اتــاج ,  ــ ار  ــ ر و  وعمومــاا قاعــدة  , ا ة الصــدقــــوج

ــ  ب ــا العم ــه ــد ن       ـل ــد ال ــاله يف عآ ــم اع ــ ام ا ربع ــن ا ط ــ م م ط
 والآ ض.

ســابآم اــا يف عــامل التفســس لــيس  ةزء مــن الآــ كن ف  ــدــــاجل ذاو ــ
ــ  مــا , واحلمــد هلل  ــه مــن الآواع فــاىل جان ـــفي ـــد يف الفآــ وا صــوا  هـ

ــ س ك ـــخيتص بتفس فانه  ,والمالن والبالغم مـن الآـ كن و ـ      ةدـم وابـ ــ
وفيو اا الآ كن, تعاىل و ذا من ل فه  , من سورة البآ ة( 383  اآل م

ــه ا  العه ـــولــيس في ـــون والبحــوو والدراسـ ـــاا اخلاصــ ــمم بهــذه ـ  اآل 
 زهاضـــامياد ملــــــوبيان ادتزباطــــــالد واســــــاد وتأو ـــــ  فم حتهـــيالد وحتآيآــــــالش

ــ ومـا في  ,يمـــالآدس   تـزس  رو  العابـد ن وتز ـ   الـت  ها مـن ا بمـان   ـ
, وتبعـ  عهـى السـخاء والمـ ن والوفـاء,      اوة اجلهـ  عـن ا بصـار   ــغش

ه جوع اىل فئ الآـ كن  لو الآهو  املزمس ة ـــوتزم  مهمم التآوع, وتدع
ـــيــ ه ونوا ــــيد بأوامـــــوالتآ زم بذاتــه و هــدي اىل اخلهــو  يف ـــــه فأنــه جـ

 .الزعيم

 ارشـا  اىل و,انها سيابم يف عهم املهموا تفـت  ابوابـاد مـن السعا ة   
بجـم و عـوة لهعهمـاء لتثـو   عهـون         و الفضائ  واألخالق احلميدة,

مستحدثم من   رروب  ان عهى اممان اقتباس واستآ اء عهون و الآ كن,
 .ل  ك م من ك اا الآ كن

والـت تبهـأ ألثـ  مـن     ان  ذا اجلزء واألجزاء األخ ع مـن تفسـسنا   
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 ـاا توليـد   اآلوحتآيـق   لهها يف تفسس وتأو   ان شاء اهللاربعمائم جزء 

  صدق بها العآ  لذاتها من غس  ليـ   التولياا حلآيآم وقضيم من األ
و   أن عهم التفسس   , خارج , و درلها ل  مسهم بو وى بعد األن

عهـى نـزوا    مع م ور ألث  من ألف واربعمائم سـزم  زاا يف أوا ال   ق 
الـذ ن اجتهـدوا يف الغـوص يف    العهمـاء   ليس لعجز وتآصس من الآ كن,

ــ لئ مـن تفس الآلحبار عهومه واخ جوا  ــ بـ  لوج سه, ـ و  املآتضـ  و ـو   ـ
ـــتعــد  وانش ـــ ار ذخـ ــوزه ـ ــاا لز ــ كن وطبآ ـــ, و ائ  الآ ـــو مــن أفـ  ا  ـ

ــذات  والغــسيا عجــاز ا ــْر ُن ] لهآــ كن ل ــِر   اْلُق و ِإذ ا ُق

 .[ُتْرح ُمون   ف اسْت ِمُعوا ل ُه و أ نِصُتوا ل ع لهكُمْ 
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 قويه تعاىلقويه تعاىل

ي اأ يُّه ـــا الهـــِذين   م ُنـــوا ِإذ ا ] 

ــى أ ج ــلل ُمس ــم ى  ــد ْينل ِإل  ــد اي نُتمْ ِب ت 
ــب   ــن كُمْ ك اِت ــْب ب ْي ــاْكُتبُوُ  و ْلي كُْت ف 
ب  ك م ا  ب  أ ْن ي كُْت ِباْلع ْدِل و ال  ي ْأب  ك اِت

ْل  ْب و ْليُْمِل ِْه اله ع لهم ُه َّللاهُ ف ْلي كُْت ِذي ع ل ي
ُه  اْلح قُّ و ْلي تهِق َّللاه  ر بهُه و ال  ي بْخ سْ ِمْن
ِْه اْلح قُّ  ش يًْئا ف ِإْن ك ان  الهِذي ع ل ي
ْت ِطيُع أ ْن  س ِفيًها أ ْو ض ِعيًفا أ ْو ال  ي س
ــْل و ِليُّــُه ِباْلع ــْدِل  ــو  ف ْليُْمِل ــله ُه ُيِم

ْن ِرج   ِْهُدوا ش ِهيد ْينِ ِم اِلكُمْ ف ِإْن و اسْت ش
ُل  و اْمر أ ت انِ  ل مْ ي كُون ا ر جُل يْنِ ف ر ج

ْن الشُّه د اِء أ ْن ت ضِله مِ  ِممهْن ت ْرض ْون  
ْر ى و ال   ْد اُهم ا اْلُخ ذ كِّر  ِإح ْد اُهم ا ف ُت ِإح
ــوا و ال   ــا ُدُع ــْأب  الشُّــه د اُء ِإذ ا م  ي 

ِبيًرا ت سْأ ُموا أ ْن ت كُْتبُوُ  ص ِغيًرا أ ْو ك  
و ُم  د  َّللاهِ و أ ْق ُمْ أ ْقس طُ ِعْن ِه ذ ِلك ِإل ى أ ج ِل
ِللشهه اد ِة و أ ْدن ى أ اله ت ْرت اُبوا ِإاله أ ْن 
ت كُون  ِتج ار ًة ح اِضر ًة ُتِديُرون ه ا ب يْن كُْم 
ــا  ــيْكُمْ جُن ــاَّ  أ اله ت كُْتبُوه  ــيْس  ع ل  ف ل 

ــاي ْعُتمْ  ــِهُدوا ِإذ ا ت ب  ــاره و أ ْش و ال  ُيض 
ك اتِب  و ال  ش ِهيد  و ِإْن ت ْفع لُوا ف ِإنهُه 
ُفُســو   ِبُكــْم و اتهُقــوا َّللاه  و ُيع لُِّمُكــمْ َّللاهُ 

ْءل ع ِليم  
 .383[اآل م و َّللاهُ ِبكُلِّ ش ي
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 ايلغةايلغةوواالعراب االعراب ايقراءة وايقراءة و
 .بمس  اامزة, وق أ الباقون بفتحها (إن تض  ق أ محزة 
( بالتخفيف والزصـ , وقـ أ   فتذل لثس وأبو عم  وقتيبم  وق أ ابن 

ــزة ــذل    مح ــع,  فت ــد د وال ف ــم    ( بالتش ــام  وعاص ــن ع ــافع واب ــ أ ن وق
 .( بالتشد د والزص فتذلُِّ والمسائ   
ــ ئ  ــأموا     وق ــو س ــا ,    ,(1 (هان  متب ــم اخل  ــدا لغ ــاء ب أي بالي

ــمامل ســومم يف املصــابف, وا خــسة  ــ  ا نســ  لســياق    ــا ة و اآل  ز 
 .معانيها

ار ًة ح اِضـر ةً  م صـ وق أ عا بالزصـ  و ـو امل سـون يف    ( ِتجـ 
وعن عم مم ان عم  بن اخل ا  لان  املصابف, وباق  الآ اء بال فع, 

 .(3 (با ظهار ولس  ال اء أي بالبزاء لهمفعوا و   ضاِر( آ أ  
 .وق أ ابن عباس با ظهار وفت  ال اء

تآب  من الزمان, ــإذا: ظ م ملا  س (ِإذ ا ت د اي نُتمْ ِبد ْينل  
 :ومجهم تدا زتم يف  ـ  جـ  با  ـافم, بـد ن     ,من معزى الش  ــو تض

 .جار وجم ور متعهآان بتدا زتم
م ى] لل ُمسـ  اىل اجـ : جـار وجمـ ور, متعهآـان      [ِإل ى أ جـ 

 .مبحذوم صفم لد ن, مسمى: صفم  ج 
: فعـ  أمـ ,   الفاء: راب م جلوا  الشـ  , التبـوه   [ف اْكُتبُو ]
   اـا مـن    : فاع , اااء:  مس يف    مفعوا به, واجلمهم  ووالوا

 .ا ع ا   نها جوا  ش   غس جازن
الـواو: بـ م    [و ْلي كُْتْب ب يْن كُْم ك اِتب  ِباْلع ـْدلِ ]

                                                 

 .1/404المشام  (1 
 1/373الدر املزثور  (3 
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ع ف, الالن:  ن ا م ,  مت : فع  مضارع جمزون بالالن, بني: ظ م 
مضـام اليـه, املـيم:     متص  يف     مس ممان متعهق بيمت , المام:

  , واآل ـم سالزم لمـا يف  ـذه    عالمم مجع الذلور, و   عهى املشهور
ضم ا  عزد التآائها بسالن كخ , وجيوز لس  ا إذا جاءا متصهم باااء ت

 .املمسورة, ومن الع   من  ضمها م هآَا فيآوا انتموا, بيزممو
 .تعهآان بمات لات : فاع  م فوع, بالعدا: جار وجم ور م

 [ال  ي ْأب  ك اِتب  أ ْن ي كُْتـب  ك م ـا ع لهم ـُه َّللاهُ و  ]
ــ فم,  : نا ــ: عاطوالوا يم,  ـأ : فعـ  مضـارع جمـزون, عالمـم جزمـه       ـ

بذم ب م العهم, لات : فاع  م فوع, ان: ب م مصدري و   الت 
املا ـ  او املضـارع او    تدخ  عهى ا فعاا املتص فم سواء لانت بصيغم

فيد اليآني,    أت  ا  بعد لفظ   تم انها فا م , وختتهف عن  ان( املخف
لما: المام: ب م ج , مـا:   ,...., أر د أن....لما يف قولك, أو  أن

 .اسم موصوا, واجلار واا ور متعهآان مبحذوم مفعوا م هق
 .فاع عهمه: فع  ماض, والضمس: مفعوا به, اسم اجلاللم: 

تســمى  ن ولفـاء: فصـيحم, الــالن: بـ م جـزن     ا [ف ْلي كُْتــبْ ]
ــ األم ,  مت : فع  مض ــ ارع جمـ ــ زون بـالالن, والفاع ـ ــ    ـمس مس ـ ترت ـ

 .د  ه  وـتآ
: بـ م  ووليمه : الوا [و ْليُْمِلْل الهِذي ع ل يِْه اْلح قُّ ]

ا م , اميه : فع  مضارع جمزون بالالن, الذي: اسـم   ن الن: الع ف, 
ار وجم ور متعهآان مبحذوم خر مآدن, احلق: موصوا فاع , عهيه: ج

 .مبتدأ مؤخ , واجلمهم ا مسيم صهم املوصوا
الـواو: بـ م ع ـف, الـالن:  ن ا مـ ,       [و ْلي تهِق َّللاه  ر بههُ ]

العهــم,  ثــق: فعــ  مضــارع جمــزون بــالالن, عالمــم جزمــه بــذم بــ م  
ه: ر : الفاع :  مس مسترت تآد  ه  و, اسم اجلاللـم: مفعـوا بـه, ربـ    
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 .بدا مزصو , و و مضام, اااء: مضام اليه
الواو: ب م ع ف,  : نا يـم,   [و ال  ي بْخ سْ ِمْنُه ش يًْئا]

ترت تآد  ه  ـو,  ــس   مس مـزون بال, والفاعـــارع جمــ بخس: فع  مض
 .شيئَا: مفعوا به

الفاء: استئزافيم, ان:  [ف ِإْن ك ان  الهِذي ع ل يِْه اْلح قُّ ]
   جازمم, لان: فع  ماض ناقص يف  ـ  جـزن فعـ  الشـ  ,     ا اة ش

الذي: اسم لان, عهيه جار وجم ور متعهآان مبحذوم خر مآدن, احلق: 
 .واجلمهم ا مسيم     اا  نها صهم مبتدأ مؤخ ,

 .خر لان [س ِفيًها]
 .أو: ب م ع ف,  عيفَا: ع ف عهى سفيها [أ ْو ض ِعيًفا]
ف,  : ــ م ع ـأو: ب [ْن ُيِمله ُهو  أ ْو ال  ي سْت ِطيُع أ  ]

نافيم,  ست يع: فع  مضارع, ان وما يف بيز ا يف تأو   مصدر يف  ـ   
 .نص  مفعوا  ست يع,  و: فاع , او تأليد لهفاع  املسترت

الفاء: راب م جلوا  الش  ,  [ف ْليُْمِلْل و ِليُُّه ِباْلع ْدلِ ]
بالالن, ول : فاع  م فـوع,   الالن:  ن ا م , اميه : فع  مضارع جمزون

ــان       ــ ور متعهآ ــار وجم ــدا: ج ــه, بالع ــام الي ــاء: مض ــام, اا ــو مض و 
 .واجلمهم يف    جزن جوا  الش   ,مبحذوم باا أي عا َ 

الواو: ب م  [و اسْت شِْهُدوا ش ِهيد ْينِ ِمْن ِرج اِلكُمْ ]
مـب  عهـى بـذم الزـون, الـواو: فاعـ ,       أمـ   ع ف, استشهدوا: فع  

اسم جم ور, و و مضام,  :ج , رجاامفعوا به, من: ب م شهيد ن: 
 .الضمس مضام اليه

الفـاء: اسـتئزافيم, إن: ا اة    [ف ِإْن ل ْم ي كُون ا ر جُل ـيْنِ ]
ش  , مل: ب م نف  وقه  وجزن,  مونا: فع  مضارع جمزون بهم و و 
فع  الش  , الف ا ثزني: اسم  مون, رجهني: خر ـا مزصـو  باليـاء    
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 .مثزى ه ن
الفـاء: راب ـم جلـوا  لشـ  , رجـ :       [ر أ ت انِ ف ر جُل  و امْ ]
فالشهو  رج  : ع ف عهى رج , والتآد   ام أتانتدأ  ذوم, خر ملب

ــ   فعـ  وام أتـان, او بتآد ـ  ــلان : فهيمن رج  ــوام أتان, او بتآد   : ـ
  ـ   يفواجلمهم  ,هد رج  وأم تان, او ف ج  وام أتان  شهدونــفهيش

 .  الش  جزن جوا
ممن: جـار وجمـ ور, ت  ـون: فعـ  مضـارع,       [ت ْرض ْون   ِممهنْ ]

 .   اا  نها صهم املوصوا والواو : فاع , واجلمهم الفعهيم  
الوا: عاطفم,  [و ال  ي ْأب  الشُّه د اُء ِإذ ا م ا ُدُعوا]

 : نا يم,  ا : فع  مضارع جمزون بـال, وعالمـم جزمـه بـذم بـ م      
معزى الش    : ظ م مستآب  متضمناذافاع  م فوع,  العهم, الشهداء:

متعهق باجلوا , ما: زائدة,  عوا: فع  مضارع مبزى لهمجهوا, الواو: 
 .اع , واجلمهم يف    ج  با  افمنائ  ف
و ال  ت ْســـأ ُموا أ ْن ت كُْتُبـــوُ  ص ـــِغيًرا أ ْو ]

: ب م ع ف,  : نا يـم جازمـم, وختـتص بالـدخوا     والوا [ك بِيًرا
ى املضـارع, وتآتضـ  اسـتآباله, تسـأموا: فعـ  مضـارع جمـزون بـال,         عه

: فاع , ان وما يف بيز ا: مفعوا به لتسأموا, صـغسَا: بـاا, أو:   والوا
 .ب م ع ف, لبسَا: مع وم عهى  صغسَا(

الـواو: بـ م ع ـف, أ نـى:      [و أ ْدن ى أ اله ت ْرت ـاُبوا]
مزصــو  بزــزع ع ــف عهــى اقــون, ان ومــا يف بيز ــا يف تأو ــ  مصــدر 

 .ال  بم ى  نعدان ناخلافض, أي ا
ا : ا اة استثزاء, ان  [ِإاله أ ْن ت كُون  ِتج ار ًة ح اِضر ةً ]

ثزاء من ــتثزاءاملتص   نها استــو  عهى ا سـوما يف بيز ا مصدر مزص
ــ : فعـ  مض التجارة, تمون ــ ارع م فـ وع, وامسهـا مسـترت تآـد  ه  ـ ,     ـ
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 ا  ــا عيف   ــه وجه كخــ أ بال فع فهــومن قو  ــجتارة: خر لان مزص
 .يأت  بيانهـس

 :تـد  ونها: فعـ  مضـارع, الـواو     [ُتِديُرون ه ا ب يْـن كُمْ ]
فاع , الضمس اااء مفعوا به, بيزمم: بني: ظ م ممان, و و مضام, 

 .والضمس: مضام اليه
الفاء: ب م ع ف, ع ف مجهم  [ف ل يْس  ع ل يْكُْم جُن اَّ  ]

مآدن لهـيس, جزـاى : اسـم لـيس     خر  هم, عهيمم: جار وجم ورعهى مج
 .م فوع
 .  ( الزافيموم لهمضارع صبم لبم من  أن( الزا [أ اله ]
:  : فع  مضارع مزصو  بان املدغمم يف ا , الواو[ت كُْتبُوه ا]

ــا     ــه وان وم ــاء: مفعــوا ب ــمس اا ــؤوا  يففاعــ , الض ــدر م  بيز ــا مص
 .متبو ا ت مزصو  بززع اخلافض أي يف أ

 ,الــواو: بـ م ع ــف  [و أ شْــِهُدوا ِإذ ا ت ب ــاي ْعُتمْ ]
ظ م  :الواو: فاع , إذا ,اشهدوا: فع  أم , وز ان تمون استئزافيمــوجي

مستآب  متضمن ملعزى الش   تبا عتم: فع  مضارع وفاع , واجلمهم يف 
 .   ج  با  افم

ِهيد  ] ــ ض   و [و ال  ُيض اره ك اِتـب  و ال  شـ  : الـواو:  ارـ
ــ زون بــجم هونــارع مب  لهمعــم,  : نا يم,  ضار: فع  مضــعاطف  ك ـ
ــ , لاتـ : فاعـ  م فـوع, وعهـى الآـوا بـان  ض      هـ  خلفتــبالفت ار مـب   ـ

 , : نافيــم, لهمجهــوا  مــون لاتــ  نائبــَا لهفاعــ , و : الــواو: عاطفــم 
 .شهيد: ع ف عهى لات 

: ب م ع ف, ان: والوا [و ِإْن ت ْفع ُلوا ف ِإنهُه ُفسُو   ]
ــ  و ,ذم الزـون ـــزون حبــضارع جمــ  مـــا اة ش  , تفعهوا: فع و فعـ   ـ

   انــه: ان ــــوا  الشــــ م جلــــفاعــ , فانــه: الفــاء راب :  , الــواوـالشــ
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الفـاء يف  ـ  جـزن    واجلمهم املآرتنـم ب م فوع  (ان امسها, فسوق: خر و
 .جوا  الش  

, الـواو:  أمـ  فعـ   : اتآوا ,و: ب م ع ف: الوا[و اتهُقوا َّللاه  ]
 .لفظ اجلاللم: مفعوا به ,فاع 

: استئزافيم, و  تصه  ان تمون عاطفـم  والوا [و ُيع لُِّمكُْم َّللاهُ ]
ص     ع ف عهى ا نشاء, ومن خصائص ا ستئزافيم انه     ن اخلر 
     الت عهى تآـد ـباليم و  وقبهها, وقي  الوا بعد ا عهى ما ع ف ما

وامليم عالمم مجع الـذلور, ولفـظ    ,والمام يف  عهممم: مفعوا به ,إذ
 .اجلاللم: فاع  م فوع

ْءل ع ِليم  ]
ــ الـواو: اسـتئزافيم, لف   [و َّللاهُ ِبكُلِّ ش ي اللم: ـظ اجلـ ـ

 :عهـيم شـئ: مضـام اليـه,    متعهآـان بعهـيم,    ور ــجار وجممبتدأ, بم : 
 .م فوعخر 

, و ـو  لعبا هالم الآا   والآا   احلو و من امسائه تعاىل الد ان 
   قه  م عهى ال اعم, والد ن ل  شئ غس با ان الزاس أي من فعاا 

  ن, واجلمع أ  ـن و  ـون, و آـاا  نـت ال جـ : اق  ـته فهـو مـد ن         
اع يتــه الــد ن اىل  ::  نــت ال جــ  وا نتـه سـيده ومـد ون,   وقــاا ابــن  

 قاا ابو ذؤ  : ,(1 اج (
ــون  ــأه ا ولـــــــــــــــ  أ ان, وانبـــــــــــــــ

ــدان    ــان املـــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ويفَمبـــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــ
دان, قاا اجلو  ي: رجـ   م ورج   ائن, و آاا لهذي عهيه الد ن  

ــد ن     ــا عوا بال ــدا زوا : تب ــد ن( وت ــن ال ــه م ــ  ماعهي ــد ون لث ــدا ن  ,م وت
 ض فهو ان  آرتض الدنانس او الدرا م ـذوا بالد ن, اما الآــاخالآون,
فيـه  األجـ   ان و ,وز  جـ    جيـ وقيـ    ,او التم  او الزبي  و او احلب
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 .باط 
ــ ئ: ن ق به والآــوام  الش ــ اه عهـى المات ـ   ليمتبـه, فهيمهـ : مـن    ـ

ــ التزز   َّ, لمـا ور  يف ــمأ   ُتْمل ى ع ل يْـِه ُبكْـر ًة ]  : ـ
ف ِهي

 .و من أمهىــ, و [ و أ ِصيالً 
سد, وامهيت لغم بـ   أوب  : امههت لغم ا   احلجاز الف اء وقاا 

زا الآ كن العز ز نعهيه شيئَا  متبه وامهى عهيه, و متيم وقيس,  آاا: ام َّ
 .(1 بهغتني(

والظهم والم ا م, و آاا دي ــ, و أت  مآ ونَا بالتعالزآصوالبخس: 
خبس  ام:  ــا , و آاا لهبيع اذا لان فيه انص س أي  ون ماــمثن خب

فيه و  ش ط, وابى فالن  ـأبى إبـاء: امتزـع, وأبـى الشـئ: ل  ـه, قـاا        
 ع :الشا

 

ــ اه الزــــــاس اخضــــــ  مــــــن بعيــــــد       ــــ
ــاء   ــ ارة واإلبـــــــــــــــــــــــــــــ ــه املـــــــــــــــــــــــــــــ  ومتزعـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 .م َّ وتضج  مزه :سأمَا وسأمموسئم الشئ وسئم مزه 
و آاا: اقسط  آسط فهو مآسط أي عا ا, وقسط  آسط فهو قاسط 

يف اقسـط لهسـه  لمـا  آـاا     اامـزة  وقاا ابن مزظور   فمـأن  جار,  اذا
 .(3 شما اليه فاشماه(

ط مــن ا  ــدا , وا صــ  فيــه ــــلفــارق, والآسولمزــه قيــاس مــع ا
ــان و   ان اهلل "ويف احلــد  :  ,العــدا ــان, خيفــ    ز ــه أن  ز ض ـزبغــ  ل

, والآوان: العدا وا ستآامم, ن ا عمااا, والآسط ميز"الآسط و  فعه
ا ان  رأه: ازوقـو  متزناد,  معتدَ وبدا  ,وقومته فآان أي استآان واستوع
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 .عوجه
 ة الدنيا أي الآ بيـم  مق  , ويف بد   احلج: اجل و نا الشئ  نوا:

  ع  من الدنو, ومزه السماء الدنيا أي الآ  بم من سالُفاىل مزى, و   
 .ا رض

 .موزاما الدنئ مبعزى الدون والسف  فهو مه
 .ثالو وثالثون ميماد اآل مويف 

 اآلياتاآلياتيف سياق يف سياق 
لزآص املاا ول  من املو وعني با   ,بعد ك اا ا نفاق وك اا ال با

ال بـا   تـ ك ظا  , فا نفاق اخـ اج لشـ   مـن املـاا مـن غـس عـوض, و       
خـاا مـن   أمـ   باجز  ون لس  الفائدة عهيه, جـاءا ك ـم الـد ن و ـو     

 اآل ـم فجاءا  ـذه   ,وقد  مون فيه  ياع لهماا ,الز ا ة الظا   م ا ضَا
 بالد ن.لتوثيق الد ن واملزع من  ياع املاا 

حبثـَا مسـتحدثَا ومسـتآاَل  ـو املزاسـبم بـني         سـتهزن  اآل موتفسس  ذه 
الــت فيهــا وورو   ولثــ ة ا بمــان اآل ــمل ــوا  اآل ــملهمــاا وابمــان 

بني البيع والد ن والآ ض, وموار  المتابـم   بما ستثزاء مع  راسم الزس
 .والشها ة, وموار  المتابم او الشها ة وبد ا

  اآليةاآليةاعجاز اعجاز 
 اآل ـاا يف عـد   وألث  ـا   كن سـور الآـ  الـر  اطوا ك م يف  اآل م ذه 

وصيم نوع اعجاز اا و   متميـزة بهـا  ع فهـا    ــوالمهماا, و ذه اخلص
 اآل ـاا ل  مسهم عزده ا نى اطالع يف الآـ كن وتالوتـه, ولآـد اتصـفت     

ــاا و ــ     ــا عاجلــت ا ــم موا ــيع امل ــع انه ــاق   الســابآم بالآصــ  م ا نف
 بــاآلخ ة والصــدقاا وال بــا, بصــيغم الرتغيــ  والتخو ــف والتــذلس    

اتصـفت  مبو ـوع متعهـق باملـاا ولمزهـا      اآل ـم  ـذه  وجـاءا  واحلسا , 
اخلـاص بالشـها ة عهـى     اـ  اإلمـ   بال وا والبيان التفصيه  وتعد  األ
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الد ن لتمون مدرسم فآهيم وقانونيم واخالقيم, وب زَا ملا بآـ  مـن املـاا    
 .عزد املسهم
همني عهـى  من اجلـزاء العاجـ  ومـن شـم ه تعـاىل لهمسـ       اآل مولأن 

بفــظ  عــز وجــ فــارا  اهلل  التآيــد بابمــان ا نفــاق والمــف عــن ال بــا
ن الزظان العـان  االى املعاش و وــهم, لما انها مآدمم لالنفاق وصــاموال

 دا عهى ا عجاز  اآل ميف ااتمعاا وا قتصا , وان البسط الشد د يف 
 موا يعها.آل اا ا خ ع مع ا ميم ايف ا جياز يف 
الئمــم  فــ ا  الزمــان ال وليــم ولالمــالن املختهفــم   م اآل ــموابمــان 

انع من الززاع مومزاسبم لهآ ائ  وال بائع, ولتابم الد ن والشها ة عهيه 
واا احلق واملاا اخلاص, خصوصَا وان  ـياعه يف عمـ    فواخلصومم و

وا سـتجابم  و سب  احنسارَا يف احل  عهى املعـ وم  العزائم بط ثاخلس  
لغ ر مو وعيم لهشها ة يف البيع والش اء ملزع اجلهالم وا  ماآلله, وجتع  

ــيم      ــزظم املعاش ــم وال ــاء يف الآواعــد الفآهي ــبني ا رتآ ــدفع الضــ ر, وت ول
 .لهمسهمني مزذ ا ان التزز  

لألخذ متزع من رم  املسهمني بالتخهف او الآصور او احلاجم  اآل مف
اعتبـاراد  أة من احلضاراا اآلخـ ع, وحتـ  عهـى الشـها ة وتع ـ  لهمـ       

ان شا د عهى التمام  يف الزظم ا سـالميم, ومـن ا عجـاز    و   فيها, 
بمتابم الد ن ذل  ا جـ  مـع مو ـوعيم الشـها ة ليمـون      م  تضمن األ 

يف بالتشـد د   اآل ـم احلمم مزاسبَا لم  ا بواا واملستحدثاا, وجـاءا  
لـالبيع  ه با ولو ـم الآ عيـم   مزـ  ـم  ألتابم الـد ن, ممـا  عـ  لتابـم مـا و      

أو  ,تبح  يف مو وع التدا ن وبفظ الد ن وعـدن تضـييعه  , ووالزماى
 :بعض خصائصه, وتبني أ ميته من وجوه تغيس

 .حبآوق وامواا الزاسمو وع الد ن تعهق     -1
ــواق    -3 ــم لالسـ ــم و اميومـ ــزظم التجار ـ ــيانم لهـ ــد ن صـ ــظ وا اء الـ بفـ

 .واملعامالا
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ا السـهع وانتآااـا    اتبـ مانع من لسا  التجاراا ووافيَا  ن دا اء ال -3
 .والبهدانا  دي بني 

ــو       -4 ــم واشــاعم ال ــ  الب ــم ونش ــم اآلخــوة ا امياني ــد ن وســيهم لتآو  ال
 .شم  ا نسان  خيه وعدن اجلحدومضامني 

لـد ن وامهـاا املعسـ     الم  من املبـا رة اىل ا انـم اآلخـ  ن وقضـاء      -5
هـت  مفا يم اخالقيم اتاج اليها ااتمـع يف متاسـمه وتآاربـه لـذا جع    

 .اطوا ك م يف الآ كن له

ــ من مو ــيف الآ كن الت تتض   الوبيدة  اآل مو ذه  وع التـدا ن  ـ
الـت بعـد ا خلصـوص السـف  وجـاء       اآل ـم بني الزاس وابمامه وتبعتهـا  

ا  ن ـــــاَل ويف امليـــــ عَا وعآـــــالـــد ون ش وعيمـــــي  لبيـــان مو ـــــالتفص
 .فمـتهــاملخ

طوا سورة يف الآ كن وتضمزت ومن ا عجاز ان سورة البآ ة    ا
وعش ون لهمم,  اطوا ك م و    ذه اآل م وعد  لهماتها     مائم ومثان

 .وعد  ب وفها مخسمائم واربعون ب فَا
 .(ك م الد نـ عزد عمون املسهمني ب اآل موتسمى  ذه 

  سالحسالح  اآليةاآلية
ياء مـن  سـتح انها ب ز وعون لهمسهم ومانع مـن ا   اآل ممن اعجاز 

,  ذا احلياء الذي قد  سـب   ـياع املـاا عـن قصـد او غـس       لتابم الد ن
ماله عزد الزاس, وقد  زسون  لهزسيان فآد  زسىع  م قصد  ن ا نسان 

سيم فالميفيم الزعهى أم  او    أ , وقد  زسى ال  فان معَا له, بذمتهم ما 
 .بسب  ال مع او شدة احلاجموالسجا ا 

و  عوة  عتبار ا والشها ة م , و أللآد جاءا لتابم الد ن بصيغم ا
املـد ن مـن ا متزـاع    اآل م متزع ويف املالياا ومزع احل ج والغ ر التم , 

 ادالــد ن والوثيآــم ســالب كصــ عتــر و ,هعزــعــن لتابــم الــد ن والرتفــع  
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ولذا بالزسـبم لهشـها ة فهـ     , لهمدان عهى الآضاء ادلصاب  املاا وعون
 .واقيم له  فني وسالمم يف الزشأتني

 ء اآل م بصــيغم اجلمـع إخــبار عـن بصـوا التبـا ن يف الآـدرة       وجم
املاليم واملهميم الشخصـيم, وبصـوا مـاا زائـد عـن املؤونـم عزـد بعـض         
املؤمزني, و آابــهه باجم عزد غس م وليس لــ  مه   آــ ض اآلخ  ن, 

ــ  ستد ن, لـذا ور ا اآل   تاج و  ل   م بـأ اة الشـــ    اذا( لمـا ان    ـ
املسـهمني  عزفـون عـن الـد ن, و   آ بـون الـد ن اق ا ـاد او        ف  آاد مـن  

ـــرتا ـاق ـــاد, سـ ـــواء يف فــرتاا مــ ـــن أعمار ـ ـــم, او يف أ ـ ـــان بياتهــ م ــ
 م هآاد.

وتدا لغم اجلمع يف اآل م عهى مشوا أبمامها لهـد ن احلاصـ  بـني    
اجلماعاا والآبائ  واملؤسسـاا والـدوا اإلسـالميم, بـ   ـو أوىل مـن       

ـــاملعام ـــهم الفـ ــم,     ـ ــؤوليم اجلماعي ــاد ولهمس ــد ن غالب ــأ ال ــر مبه    م, لم
اا وجــو  خهــ  وتآصــس يف أبمــان ــــد دة يف بــــوا الفــا الشــــوحلص

 الد ن.
واآل م  عوة لهتدا ن باعتباره عزواناد لهرتابم والتوا   بني املسهمني 

و ـ   ـ   الثـوا     وعوناد عهى  فـع الضـ ر التمـ  واحلاجـم ال ارئـم,      
وار  يف الــد ن لهجماعــم والدولــم مثهمـا  عــو  لهفــ  , اجلــوا : نعــم  الـ 

و مون م لباد  نيو اد وأخ و ـاد, والـدنيوي  شـم  األفـ ا  وذاا الدولـم      
وأ هها بص م البالء او تأجيـ  أوان زواا تهـك الدولـم , بشـ   عـدن      

 ف ض أرباى قهيهم لانت او لثسة عهى الد ن.

  اقرتاح قرآنياقرتاح قرآني
 عيم واألخالقيـم يف  ـذا الزمـان اإللتفـاا اىل     تآتض  الوظيفم الشـ 

ــه مآاصــد ســاميم     ــم, وفي ــز لهآــ كن يف الافــ  الدولي جعــ  مو ــع متمي
وغا اا محيدة تزفع املسهمني وغس ـم, و مـون واقيـم لهآـ كن ووسـيهم      
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 .إلظهار لزوزه وعهومه
فيزبغ  عآد مؤمت   ول  باسم  ك م الد ن( اضـ ه الفآهـاء ورجـاا    

ــأر     الآــانون والسي اســم واإلقتصــا  والتجــارة وعهمــاء اإلجتمــاع والت
لهبحــ  يف , واألخــالق والرتبيــم والــزفس مــن املســهمني وغــس املســهمني 

وإشـاراا اإلعجـاز فيهـا وتآـدمها عهـى      , مضامني  ذه اآل ـم ومزافعهـا   
زمانهــا واز  ــا  احلاجــم اــا مــع تآــا ن األ ــان والســزني والشــوا د          

م عن ت ك أبمامها واإلع اض عزها, مع واأل  ار الزاجت, والتمالا 
وليفيـم إبيـاء مو ـوعاتها وسـززها     , بيان مزافعها يف اجلوانـ  املختهفـم   

ــ وأبمامها وعدن التف  ط بها, وتفـ ع أبمـان الـد ن والآـ ض بفض       ـ
ــيالد     ــم و ل ــا, واثبــاا عــدن اإلســتغزاء عزهــا, وقا  وجو  ــا بــني ظه انيز

يف العبـــا اا واملعـــامالا  وعالجـــاد, ومـــا  رتشـــ  عزهـــا مـــن الفوائـــد 
 واإلصالى اإلجتماع  وتهذ   الزفوس.

تزاقش وتبح  فيه ل  م ة ك م من , و مون  ذا املؤمت   ور اد راتباد  
الآ كن الم  م ليعهم الزاس مجيعاد اعجاز الآ كن وق عيم نزوله من عزـد  
اهلل, ولزون األخذ مزه والصدور عزه يف املعامالا والعالقاا الشخصيم 

 .لدوليموا
املؤمت  الدوري باجم لهمسهمني افـ ا اد ومجاعـاا, وباجـم     او ذ

ـــلهزــاس مجيعــاد, ووس ـــيهم عهميــم وفمـ   م تفــيض بــاخلس والزفــع عهــى  ـ
اجلميع, وكلم مبارلم إلشاعم الرتابم بالتدا ن و بط األ اء وفق الصيأ 
الش عيم, واثباا عدن بصوا تعارض بني أبمـان اآل ـم مـع التفصـي      

بني الواقـع الـذي  ت ـور و تعآـد بسـ عم فائآـم, مبعزـى ان الآـ كن         فيها و
ـــ  لإلمـــــمؤ  ـــــ ــاد عهـــى اختـ الم األبـــواا وتعـــد  البهـــدان ـامم  ائمـ

 والثآافاا.

 اآليةاآليةمفهوم مفهوم 
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 تدا ن بيـزهم و شـم    لاخل ا  موجه اىل املسهمني عامم فيما خيص ا
, ملزــع انَام ــدن أزــَا ئا با ولو ــم الــد ن مــع غس ــم, ســواء  لــان املســهم  

ا   ار باملسهم والتعدي عهيه, ولهزجاة من ا   ال    واحلسد الذ ن 
ااولون ا ساءة اىل ا سالن من خالا امـور شخصـيم و ميـم, ولتابـم     

ع من الفتزم والغيبم والزميمم والتعدي واسبا  ــالد ن وا شها  عهيه مان
ـــاخلص ـــومم, واشــ ــدعوع وال  غاا الآضــاة واحلمــان ـ ــع ال ــوء اىل ب ف هج

 .اليمني
يزه غـس م ابآـم لهواقـع لمـا لـو      اميومن الزاس من اهف باهلل مع ان 

, خصوصـاََ عزـد   همت قضـاؤه, اوانمـ ه بظزـه انـه وفـا      ا عى بآاء   ـن قـد  
مــ  فيهــا األان  ـأت    اآل ــمومــن ا عجـاز يف   تـداخ  العآــو  وتعـد  ا,  

م  آم, و ذا األوليس المتابم وبد ا مع انها وثي ,بالمتابم والشها ة معَا
ــ يف با  الآلهمعامالا  بط  اا فـ والثـ  اخلال  , وض اىل  ـون الآيامـم  ـ

بالشـها ة,   االخـ الت حتص  يف  ـذا البـا  بسـب  عـدن المتابـم او ا      
ومن جيتز  لتابم  من لتابم ما خيالف ابمان الش  عمالمات   اآل مومتزع 

ــم احلـــ ص عهـــى أ اء احل   ــوق غـــس احلـــق ابـــرتازاد تزمـــو عزـــده مهمـ آـ
 .والواجباا

الد ن او عـدن لتابـم    يف مفهومها عن ت ك لتابم وتوثيق اآل متزهى و
ن مـ ومتزـع   وثـق بـه,    من  وجتزا  شها ة الفاسق وحت  عهى ا ,اجهه

ــ از راء الزساء وتزحيهن عـن الشـها ة, ممـا  ـدا عهـى ال      م  األفـ  ن امهـ
لهعدالـم  هن وا هيـتهن  ت رتشـ  عزـه قهـ َا ا قـ ار مبزـزل     شـها تهن   بآبوا

من ت ك التوثيق بسب  قهـم   اآل موا خالق احلميدة, لما متزع  والصدق
, او  مــون ســببَا دالــد ن, فالآهيــ  قــد  مــون لــه اعتبــار وشــأن فيمــا بعــ

ه او ا  ـافم  نـ لهخصومم والمـدورة  بذاتـه بـ  بسـب  ا عائـه او نم ا     
 ج  اميهيه ولمزه  فاجئ عزد ا املدان بآهم الد ن و  خفعهيه, فآد  ست

 .همزعاء مبهأ كخ  الر  أوقبهه با



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30

 

وتزهى اآل ـم يف مفهومهـا عـن و ـع الشـ و  والآيـو  عهـى الـد ن         
احلاص  بني ا ف ا  واجلماعاا والدوا ا سالميم, وتدعو اىل تسـهي   
أم  التدا ن بني املسهمني وحتذر من تع يهه مع الآدرة عهيه والتممن مزه, 

الثابتــم لهمعــامالا التجار ــم وفيهــا بــ  عهــى و ــع الآواعــد المهــ   
 املتعارفم او املستحدثم وفق المتا  والسزم.

فاآل م تأ    لهمسهمني وارشا  لميفيم املعامهم, ومزع مـن بصـوا   
األذع فعالد او تهآياد, عن قصد او بغس قصد, ومع ورو  بـد   ال فـع   

 عز ورفع الزسيان عن األمم وعدن ت ت  األث  عهيه, ختفيفاد ول فاد من اهلل
وج , فان اآل م وقا م من الزسيان والغفهم, ألن األم     تعهق بالعبـا ة  
وبق اهلل عز وج  و و الغفور ال بيم, ب  حبآوق الزاس الت   ت غف  

 ا  ان    ى اصحابها.
فزسيان صـالة العصـ  يف ابـد األ ـان مـثالد خيتهـف عـن نسـيان   ـن          

ميــم الصــالة ولــزون عظيم ا باألقــ ارمــع , شــخص انشــغهت بــه الذمــم 
الافظم عهيها وتعا د ا, لذا جاءا  ذه اآل ـم لهزجـاة مـن التسـبي  يف     

 تضييع بآوق ا خ  ن.
وفيه توليد عهى  ,وب زبتآوع اهلل  نها وقاء م  باأل اآل مواختتمت 

المتا   اآل مى هوتز, وما فيها من السزن  اآل معدن التف  ط بابمان  ذه 
بـاملع وم والزهـ    مـ   من األ هنبالمتابم,  لد ن من ا متزاع عن توثيق ا

املـدان  عن املزمـ  و مـون ابيانـَا واجبـَا عيزيـَا, لمـا انـه سـبي  خلـالص          
 .واعانته عهى اف اغ ذمته

ورة البآــــ ة ـــــــر  ان يف ســـــــ : وروي يف اخلــــــس الآمــــــويف تفس 
مخســـم عشـــ  بممـــَا ثـــم ذل  ـــا  اآل ـــممخســـمائم بممـــَا, ويف  ـــذه 

 . (1 (بالتفصي 

                                                 

 .94/ 1 تفسس عه  بن اب ا يم الآم   (1 
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  فاضات اآليةفاضات اآليةإإ
, ه  ااتمعــاا ــــذ  الزفــوس و صـــــــ هالآــ كن  ــو ا مــان الــذي 

ــ دي اىل الصـ ا  املسـتآيم, وج  ــو  اىل اجلزم و هــ آو  اآل ـم اءا  ـذه  ــ
ــبني بض ـــلت ــاة اليومي ــ ــي  احلي ـــوره يف تفاص ــا  م واملعاشــ م ــ يم, ـا قتص
ــ فمـا م  ,رتيــع واملشـــبائ فَا ثالثَا بني الدائن واملدان, والــو خوله ط ن ـ

بالشـها ة وليمـون الآـ كن    أمـ   ا  واهلل شا د عهيـه ا  انـه سـبحانه    أم  
ـــش ــد بابمــ ــا يف التآي ـــهيدَا عهيز ــمان  ــذه ــ ــم مزهــا او   اآل  ســواء الواجب

 .املستحبم
عهى الد ن والآ ض وجتعهه ظـا  ة وواقعـَا با ـ َا يف     اآل موحت  

ــهمني     ــدان املس ــن به ــد م ــ  به ــم    ل ــم وا عتبار  ــافع املا   ــن املز ــه م ــا في مل
من  , وص م البالء والفا, والثوا  العظيم يف الزشأتني, وماوا خالقيم

جمتمع  مث  فيه التدا ن غس ال بوي ا  وت ع ا خالق احلميدة والصالا 
ــم تساأل ـــخو  ــه, وتغــ ـــو  في ــه الســعا ة والغب ــ ـ ــه  ـم  أ ه ــ  عز م, و غي

 .التحاسد والبغض
ظ ا خـوة ا اميانيـم بـني املسـهمني ومتزـع مـن       فـ حب اآل ـم م  ذه وتسا 

او ا خــتالم يف  انه ـــــونمب  الــد ن ــــوا التزــازع بســـــتــداعيها وبص
ور ــــــهبَا عهـــى ا اء العبـــا اا وبضــــــالتزـــازع  ـــؤث  س او ـــذاجهـــه, 

السـاميم  وان جاءا يف مو وع الد ن ا  ان الغا اا  اآل ماجلماعاا, ف
د ة يف ل  ميدان مـن ميـا  ن احليـاة,    ـــان حتصى و   متعاا الث  من 

تــأت  يف مو ــوع  اآل ــمو ــذا مــن اعجــاز الآــ كن واســ ار ك اتــه, فــرتع 
  همون عهـى التآيـد بابمامهـا ا  ان مزافعهـا     ـــخمصوص وا ص املس

 .عهمها ا  اهلل 
سهم لم اندفع عزه من البالء املوسيزمشف الغ اء  ون الآيامم لسع 

  التآيــد بابمــان لــ  ك ــم ق كنيـم, ســاعاا طو هــم اتاجهــا  ومئــذ  بسـب 
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ا خــ ع,  اآل ــاالالطــالع عهــى مزــافع لــ  ك ــم عهــى حنــو مســتآ  مــن 
وا   ار الت جتزبها وص فت عزـه بسـببها, و مـذا لـ  ك ـم مـن ك ـاا        

 اآل ـاا الآ كن الت عم  بها وتآيد بابمامها, ثـم  زظـ  مبزـافع العمـ  ب    
 .جمتمعم
سهمون عهى املزافع الزوعيم العامم لتآيد م بابمان ل  ك م   هع املو

ــ ق كنيم ثم الآ كن لهه لجـامع لالبمـان, فمـاذا اص      لـو ان املسـهمني   ـ
جأ بعضهم اىل ال با مبـا فـيهم   تت لوا لتابم الد ن والشها ة عهيه, رمبا ال

واقــ اض الزــاس  مــن لــان ذا مــاا وثــ وة, ولمزــه  مثــ  البيــع بالســهف 
 ــم بالســزني لهعزا اآل ــمتــه ورلبتــه الــد ون, فجــاءا  ــذه جتار فمسـ ا 

وبفــظ ا مــواا, وختهــص  الزــاس مــن ا نمــار والمــذ  والــ  املــاا   
 .بالباط 
ــ فص ا  ا مـــواا ـــــه اىل اربــــــموج اآل ـــما  يف ــــــ ـحي  ان اخلــ

واملشـرتي له  ـا   املـدان  والتجار والباعـم ا  انـه يف مفهومـه موجـه اىل     
ق وعدن الزم ان  نه  ـؤ ي بـه اىل الزـار, فافا ـاا     ــوثيبوا بالتـــوالآ
ــ وتزاملـدان  ى ـــغشتت اآل م ــ آذه مـن الزس ــ ــ ضيان الـ يـه  فار الـذي  مـون   ــ

ــييع ـــحلآ تض ــاس وبـ ـــوق الز ــم مشـ ـــغــآاء الذم ـــوسولم, ـ ــاق س ــ اى  ـت
و أ ْدن ى أ اله ]س قولـه تعـاىل   ـــ ائ ها يف تفســوش (مؤسسم الد ون 

 , [اُبوات ْرت  
ــ وج ــ اآل اءا يف ـ ــ وامأعـدة   مـ ــ    وابمـ وا التـدا ن  ـان عـن بصـ  ــ

 :و  
صـهى اهلل عهيـه   توجه اخل ا  لهمسهمني الذ ن امزوا ب سالم  مد  -1

 .وكله وسهم
 .مبو وع الد ن والآ ض اآل متعهق  -3

 .بصوا التدا ن بني املسهمني -3
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 .الد ن اىل اج  ووقت مض و  -4

او لــبس َا مــن غــس ـــــزَا معهومـــــعيت ا  اء مــــ  ان  مــون وقــــجي -5
 .ت   د

لتابم مآدار الد ن مبا اميزع من الغ ر وا شتباه وبصوا اث   لهسهو  -6
 .او الزسيان

 .المتابم تآن  آون بالمتابم والتدو ن لات  ممن  -7

 .ان  مون المات  عا َ  -8

ــم    -9 ــن المتاب ــ  ع ــاع المات ــد عــدن جــواز امتز ــ ائط   عز اجتمــاع الش
 .الش عيم

الشــ عيم ممــا  عــ  لــزون اباطــم  ق الآواعــد وا بمــانفــالمتابــم و -10
 .المات  بابمان الآ ض والد ن وسزن المتابم

 .اجتزا  خمالفم المتا  والسزم يف المتابم -11

 .اهللم  اة فيه  عدن ت    المات  يف تدو ن ما -13

ون ــــدائن, وليمس الــــــن وليهــ  عهــى الماتــ   ــو املــداامي الــذي -13
 مــع مع فــم واطــالع د ن ومآــدارها مــالء بجــم عهيــه يف مع فــم الــ

 .الدائن

 .عز وج خشيم المات  من اهلل   -14

 .عدن ا نآاص من الد ن ومآداره  -15

 .امالء املدان ش عَا,  آون وليه با مالء نيابم عزهتعذر مع    -16

 .اشرتا  الشها ة عهى وثيآم الد ن -17

 .متفى بشا د وابد وان لان عدَ  فالبد من شا د ن    -18

 .أة عهى الد نجواز شها ة امل    -19

 .شها ة ام أتني عن شها ة رج  وابد  -30
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 .عهم التعد  يف انابم امل أة عن ال ج  يف الشها ة   -31

 .عدالم الشهو , سواء يف ال جاا والزساء -33

ــ  ء بالش هو  عـن ا  ــالشواز امتزاع ــعدن ج -33  عـوا   ها ة اذا مـا ـ
 .اا

 .عدن اظهار امله  من لتابم الد ن   -34

 .آهي  والمثسلتابم الد ن م هآم له -35

 .استثزاء التجارة احلا  ة والبيع بالعاج  -36

 .آدَا او نسيئمنالشها ة يف البيع م هآَا سواء لان   -37

 .عدن ا   ار بالمات  بسب  لتابته وفق الآواعد الش عيم -38

 .لتحمهه الشها ةاجتزا  ا ذاء الشا د  -39

 .التوليد عهى تآوع اهلل  نها ا  م يف املآان -30

ؤونهم ـم شــــــــا  املســـهمني اىل ليفيـــم تزظيـــــتفضـــهه تعـــاىل بارش -31
 .التجار م

 .ا خبار عن عهمه تعاىل بم  ا مور وا شياء -33

اظ ــــس ا ولــو بهحــــاا مل تــ   يف غــــوانفــ  ا  ــذه اآل ــم بمهم  
اإلع ا  والفع  املا ـ  او املضـارع, واإلسـم املفـ   والتثزيـم واجلمـع       

 و  :
الآـ كن ا  ثـالو   يف    لات ( بصيغم املف   وال فع, ومل    (1

م اا لهها يف  ذه اآل م, وور  م ة وابدة مزصوباد يف اآل م 
 التاليم.

  امي  (. (3
 .أو ما ياد بخس(  مضارعاد   (3
  سفيهاد( مزصوباد. (4
  شهيد ن( بصيغم املثزى. (5
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  تض ( بصيغم التأني . (6
 ,ا ما تتعهــق بالماتــ  دابــ   ــأ ( مــ تني يف  ــذه اآل ــم    (7

 .وا خ ع بالشهو 
  التدا ن(. (8

 م أتني( بصيغم املثزى املزصو . ا (9

  ت  ون( (10
  ارتا ( بصيغم املف   او اجلمع. (11
  با  ة( صفم لهتجارة. (13
  تمتبو ا(. (13
   تبا عتم(. (14
    ضار( بصيغم املذل . (15
  اميه ( م تني يف  ذه اآل م (16

ــ ــم   ـه اشـــوفي ــم وانف ا  ــا بأبمــان ق كني ارة اىل خصوصــيم  ــذه اآل 
 كن ــآــا,  سيما وان ل  لهمم من اليد مبا فيهـــوة لهتآــم, و عـ  عــوتش

 وان لانت م ا فم اا., ا لهمم اخ عــن ان حت  بداـــدة   اميمـــ  ـــف
الد ن,   م م يف الآ كن عهى أقواا عد دة, مزها ككواختهف يف أرجى 

ملا فيها من ارشا  اىل مصاحل العبا  وبفظ أمواام بأم  م بمتابم الد ن 
, املسـهمني العامـم واخلاصـم    ليـ  العزا ـم اإلايـم ب   المبس واحلآس, و ـو  

 .وبا  ل جاء عفو اهلل سبحانه عزهم

 ايتفسريايتفسري
ــِذين   م ُنــوا ِإذ ا ]قولــه تعــاىل  ي اأ يُّه ــا اله

 [ت د اي نُتمْ 
جـاءا يف   ,يف الآـ كن تسـع ومثـانني مـ ة     اميـان ا اء بصـيغم  دور  الز

واحل  عهى تآوع  ,واجلها  ومآاتهم المفارابمان العبا اا والتش  ع 
ــِذين  ] ءاملعــامالا, وجــاء  زــا الزــدا ــبط اهلل و ي اأ يُّه ــا اله
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 ا ميته.عهى  ديف مو وع  الد ن مما  ؤل [ م ُنوا
 ـالء عزا ـم خاصـم    ااا وفـ لتوا لالصـغاء  فورو   ذا الزـداء  عـوة   

  جزء ــ دخببعض مضاميزه  نه ط ـــوالتآيد به وعدن التف   هوعــمبو 
ـــواخالعامــم  يــاةاحليف  , مبعزــى انــه جيــ  ا رضوة ا اميــان و وامــه يف ـ

ــ مفا وا عهى بآـاء  ـــعهيمم ان حتافظ ــ يم ا ســ والصـالا ا اميانيـم   الن  ــ
تعا ـد ابمـان الشـ  عم يف    وبهذه ا بمـان ومضـامني خ ـا  ا اميـان,     

  .رضا 
 تيف بدا ــم الســور لتســميت وتبميــولمــا لانــت احلــ وم املآ عــم  

 اآل ــما بتــدائ  لهآــ كن, لتفــ ض لالصــغاء نَّهــا  عــوة اــم المفــار ولأ
ــهمني       ــوة لهمس ــداء  ع ــذا الز ــدب , فه ــاا والت ــيهم ا نص ــا عه باعجاز 

املآارنم بيزه وبني نزوا احل وم املآ عـم  ولهمبا رة مبا     يف مو وعه, 
 .عهى ثبوا ارلان ا سالنتدا 

 عاون يف ا اء مام و ستزهض الآ ائ  و دعو اىل التمانه نداء  ثس اا
الميم ـــــدة ا ســــوعاته عزــوان الوبــــ اره وتعــد  مو ــــجــاء فيــه, وتم

ــاء ا ــاون    والتآـ ــذا التعـ ــ  عم, و ـ ــان الشـ ــاا  بمـ ــى ا متثـ ــ ا  عهـ  فـ
افض  صيأ ا صـالى الفـ  ي والزـوع , فمـن     وا ستجابم الزوعيم من 

الـــت تبـــدأ   اآل ـــم ـــ ع املســـهمني ب  صـــني عهـــى العمـــ  مبز ـــوق     
ــواي ا]ماوي ـــــءالسبالزدا ــِذين   م ُن  شــتاق [ أ يُّه ــا اله
يهم ــ ا  يف صفوفهم, لما ان  ذا الزداء كلم ووســـمان ام وا خنـــلالنض

وع العان لهمسهمني ـــباام قاح  واملآص  لاللتــالآاص  مبارلم لتح  ض
 .يف امتثاله واستجابته

اتـاج الـدائن   فآـد  اا الزمان باخبار عن تآه اآل مولغم ا طالق يف 
ــد ن, او  آ ـــاىل ال ــم ا خ ـ ــدان با ان ـــون امل ــا  لهدع ــ ــو ب ـــ  ن, و  اء ــ

اشارة اىل ان التـدا ن اعـم    اآل مويف  ,وزـــع ا بتالء والعفوالتوسعم و 



 37  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  48/جاميانمعامل اإل

ِتج ار ًة ] اآل ـم لمـا يف  ومعاطـاة  من الفآ , فآد  مون جزء من جتارة 

  .[ح اِضر ةً 
ــ بهف اآل ماءا ــوج ــ لـذي تض ظ  اذا( اـ ــ من معزـى الش ـ   , أي يف ــ

وا الــد ن, و ــدا عهــى ان الــد ن لــيس مزبســ َا عهــى لــ   ــــبــاا بص
اا بصــوا الــد ن ـــــم, ولمــن يف بـــــالا ا جتماعيــــاا والصـــــا وق

الســابآم اىل ا نفــاق والصــدقم,   اآل ــاابت دالمتابــم, وبيزمــا نــ  زبغــ  
ـــوب ــا والــ ـــذرا مــن ال ب ـــ متبدا ـ ت لــه وبيزــت  ه وشــد ا عهــىــ

قهـ َا عـن   متف عم لتتزاوا الد ن ولأنه باجم  اآل م اءا  ذهـعآوبته, ج
 ال با.ت ك 

وص من وجه مـا ة ا لتفـاء   ــمون وخصــفاق والآ ض عــوبني ا ن
ــ اب  املـاا خي ــان ص ــ  ج املـاا مـن    ـ ــ امـا م  ,دهــ ــ ففا ة ا فـرتاق  ــ يها ـ

 :مزها مسائ 
ما ي  عو  عهى املزفق, امـا الـد ن   ا نفاق  ع ى لهفآس بال عوض   -1

 .فيتعهق بذمم املدان
ان املفـرتض  فـ امـا الـد ن    ,ا نفاق  أخذه الفآـس فيجعهـه يف مؤونتـه    -3

 .مبا جيعهه قا رَا عهى الوفاء ه زشغ  بميفيم توظيف

مسـمى  أج  اما الد ن فهه  ,عا ته  نه بال عوض ج  أ  ا نفاق  -3
 .يف الغال 

اق, أما الد ن فجاءا أطوا ك م يف الآـ كن  ليس من أم  بمتابم ا نف -4
 خبصوص أبمامه ولتابته واإلشها  عهيه.

 ع ى لهفآس واملسمني والتاج م هآَا, امـا الـد ن فآـد    ماا ا نفاق  -5
 .لدائن نفسهاغزى من أ  ستهفه من  و

 بع  ا نفاق الفآس عهى المس  والعم  يف اجلمهم, اما الآ ض    -6
لعمــ  والمســ  جلــ  ا ربــاى بــاحلالا دان عهــى افانــه اــ ض املــ



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  38

 

 .والوفاء بالد ن

قاا رسوا اهلل صهى اهلل عهيه وكله " :عن انسويف بد   ا س اء 
رأ ت ليهم اس ي ب  ممتوباد عهـى بـا  اجلزـم الصـدقم بعشـ        :وسهم

امثااا والآ ض بثمانيم عش , قهت  ا جر   ما باا الآ ض افض  من 
عزده, واملسـتآ ض    سـأا ا  مـن    الصدقم قاا ألن السائ   سأا و

 ".باجم
 :جاء فيه قيدان اآل موا أومع الش   يف بصوا التدا ن, فان 

لهمزع من الد ن بالعزاو ن ا عتبار م والشـ و    التدا ن  بد ن( األوا:
 .والفوائد ال بو م

 .تعيني ا ج  :الثان 
 :وفيه مسائ 

  بال بـا ا صـ ال    ن ليبآى عزـوان دليس من ال ه خ اج ال با وان    -1
ــ   مزه الزفـوس وتم   ــتزف ,والش ع  وابدَا و تزـزه مزـه    ,ه ال بـاع ـ

 .والصالىامل وءة ا   
 ن  خ اج الصدقم وااد م الت  ـ ا  مزهـا العـوض او    دالتآييد بال -3

 .الز ا ة

 وفيهـا اشـارة اىل صـيغم الرتا ـ      ,التدا ن نوع مفاعهم بني ال  فني -3
 .واإلبسان

 .أم لوعد, باجناز عم  او حتآيق  خ اج العهد وا -4

 حبصوا التدا ن فعاَل وانشـغاا ذمـم املآـرتض لهمآـ ض     اآل م قهتتع -5
 .مبآدار الد ن

 عزـوان امجــال   ـدا عهــى التفصـي  ومآــدار الــد ن    (د ن الــلفـظ   -6
الذي انشغهت به الذمم, وظ  معه الدائن  ت هع اىل بهوا  والآ ض

 مون معهومَا يف مآداره  , أي ان الد ن  بد واناألج  والآضاء فيه
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ه, و و من ا م موا يع المتابـم يف املآـان ملزـع اجلهالـم     سولمه وجز
 .والغ ر و فع الض ر

لهـد ن المـثس    اآل ـم ورو   الد ن( عهى حنو ا طالق  عـ  مشـوا    -7
ــ  ج من التفاوا يف مــا مزع لهحـــوالآهي  وفيه ته مـع  باـآداره ولتـ ــ

ــ قهته لص ــ دق عزـوان ال ــ ــ هـى الآهيـ  لمـا انـه  ص    د ن عــ دق عهـى  ــ
 .المثس

ايف عهـى نبـذ ال بـا والفائـدة     ـ  ا ـ ــ ن بد  الــعهى ذليف التوليد  -8
ــ عهى الآـ ض, وت س  ــ ي  ملفا يــ ــ م الـد ن يف الزف ـ وس واملعـامالا  ـ

ــ بزاء لآيم اس اآل مفهذه  ــ د دة يف التعامـالميم جـ ــ   والتجـارة بعـد   ــ
ــا الــذي لــان  س ـن صــد ــ ـــ ى ال ب ــؤث  يف ـي   عهــى ا ســـــ واق و 

 .السجا ا وا خالق

عهـى حنـو اخلصـوص, ومل  توجـه     املـدان  الـدائن او   اآل ـم مل تذل   -9
اخل ا  اىل ابد ما لالدائن مثاَل باعتبار انـه صـاب  املـاا الـذي     

,  ســيما وانــه بــا ر اىل الــد ن    قـــــبالتوثي بفــظ مالــه  اىل اتــاج
ا مـ م  الدائن واملـدان وغس  ـــلتش مـاءا م هآـــ ض, ب  جــــوالآ

نـم يف  امأالـد ن  وا ان لتابـم وتوثيـق   ـــتآ اآل مأن ـــمن املسهمني, فم
ـــعز ـــق املســـ ــيمم تعا   همنيــــ ــَا, وعهـ ـــمجيعـ ـــد  ـــ ـــذا الآانــ ون ـــ

 .ماويــالس

ــ طـ م واب من د ن ـملزع بيع الد ن بالد ن, وان ال  -10 ــ د, وقــ د ور  ــ
بـاع الـد ن      انـه قـاا     له وسهم صهى اهلل عهيه وكعن الزيب  مد 

 .بالد ن

 آبض البائع الثمن و ستهم العني  البيع احلاا و و ان اآل م ج من خي   -11
 .يف احلاا,  نه تآيض الد ن

م من الغس,  نه نه اىل ا ستداهاحل ج عن املسهم يف توج اآل مزف  ت   -13
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تعارفَا   ع الد ن والآ ض بآيآم ثابتم يف الآ كن, وفعاَل متوارثَا وم
 .عزد املسهمني

ـــتأ  ــ   صــحا  ا مــواا وزج  اآل ــميف  -13   عــن ا مســاك عــن  ـ
ـــالآــ ض والــد ن, س ـــواء بســب  انعــ يم عــدن ـدان الفائــدة أوخشــــ

مــن الواقــع اليــوم     تآــوا بالتــدا ن وجعهــه جــزء    فهــ   الآضــاء 
 .لهمسهمني

تيســس لهتجــارة وتعا ــد لهزظــان ومزــع لهفســا  واصــالى       اآل ــميف  -14
 .والزسيئم سواء بالآ ض او بيع السهف لالسواق

 

 [ِإل ى أ ج لل ُمس م ى]قوله تعاىل 
بعد ذل  مو وع الد ن والآ ض جاء الوصف والآيد بتعيني اجهـه  

 :وفيه مسائ 
 ,مسـمى ألجـ   ولتابـم الـد ن مبـا اذا لـان      اآل ـم  زحص  مو وع      -1

 .ولمزه قيد غاليب
 له سـائبَا مـن جهـم    وعدن ت, د ن  عوة جلع  اج  مسمى  له اآل م -3

ن, وان لان عدن تعيني ا ج   ع  مدة شه  ن, او بس  ما امالز
ج ع عهيـه العـ م, لمـا لـو لـان قضـاء الـد ن عزـد م  يف موسـم          

 .احلج   اواحلصا

ومع وم  مسمى أي معهونيد بانه آلما ان ا ج  قيد لهد ن فهو م  -3
 .من غس لبس او ت   د بني وقت واخ 

وجتعـــ  لـــه ا ميـــم يف  ,  الوقـــتـيم لعزصـــوعـــــمو  اآل ـــمتع ـــ   -4
 .املعامالا

عن عدن تعيني اج  لآضاء م من التف  ط واخلسارة الزامج اآل ممتزع  -5
ماله ل  جيعهـه بيـ      جع له  ع م متى  الد ن, فصاب  املاا  
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 . شاء و زتفع

األج  املعهون تذلس لهمـدان, و عـوة لـه لهعمـ  والمسـ  وتأ  ـم        -6
 ض.بآوق من أبسن له بالآ 

سهف اىل ع اء و  اىل بصا  و     ور  عن ابن عباس انه قاا:    -7
و ـذه الفتـوع    ,(3( 1 اىل ا ندر و  اىل العصس وا ـ   لـه اجـاَل(   

 الم اميم. اآل ممآتبسم من  ذه 

و ـو  , تعيني أج  لآضاء الد ن رمحم وختفيف عـن صـاب  املـاا     -8
ا ع ل ـى م ـ]  سن لعموماا الآاعدة املستآ أة من قوله تعـاىل 

.(3 [ِنين  ِمْن س بِيلل اْلُمحْسِ 
 

ن وتوجهـه اىل اهلل لالعانـم عهـى    داتعيني ا جـ  مزاسـبم لـدعاء املـ      -9
 هعهــى الدقــم واحلممــم يف املعــامالا وفــق الفآــ اآل ــموتــدا  ,ا  اء

 .ا سالم 

اشـاعم الآـ ض بـني املسـهمني     و ,عهـى التـدا ن  أواا حت  يف  اآل مف
ــه   ـــوجتعــ  ل ــم نــ ـــافوابط  قيآ ــد ون, فمــن  ــ ــ  ال عم حتــوا  ون تع ي

  عهى التـدا ن مل  ـأا جممـاَل, بـ  جـاء ويف      ــــواحلم  ا عجاز ان األ
فمـا نـ اه    ,هحم لهجميعـــم ومصـــد استم اره و وامه لزعمــــثزا اه قواع

همني  و من عزـده تعـاىل وبفضـهه مـن عـدة وجـوه       ــمن التدا ن بني املس
 :مزها

ــ ه با والز مم الــب   -1 ــ   عزـه يف الآ ـ ــ  كن والســ يف ك ـاا   دنـلمـا تآـ   زمـ
 .ال با

                                                 

الع ــاء: اســم ملــا  ع ــ  واابــم والزــوا مــن الســه ان او غــسه, وا نــدر: البيــدر,    (1 
 لفظه شاميم, والعصس عص  العز  وحنوه.

 .1/370الدر املزثور  (3 
 .91ة  التوبم ( سور3 



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  33

 

 .تزآيم املعامالا وجعهها من المس  احلالا -3

 . ن والآ ضالثوا  العظيم يف الَد -3

الواجبم لهغارمني الذ ن رلبتهم الد ون, و و جع  سهم من الزلاة  -4
عـن  و فـع لهـبالء واحلـ ج الزـاتج      ,با  تدارك واصالى بني الزاس

 . اءالعجز عن ا 

 لتجـاء  ووسـائ   ا  بجيا  اسـ إو ,تزميم مهمم التعاون بني املسهمني -5
 .باجاته تساعد يف قضاء ألخيهاملسهم 

بالتدا ن بني املسهمني ا  انها عامم يف ل    ن وسـهف   اآل مجاءا  -6
من امله  ا خ ع ب  تمـون المتابـم  زـا    وان لان بني املسهم وغسه 

واظهـار العـداوة وا سـاءة    يع زتشـ لو م ملزع التعـدي وال ومن با  ا 
  .لالسالن

وا ج : األمـد والوقـت املضـ و , واجـ  الشــئ: مدتــــه ووقتـه        
الذي ا  فيه, فجاءا  ذه اآل م لالرشا  والتأ    وا خبار عن ذلـ   
ا ج  وجعهه معهومَا معيزَا, ولم من انسان باع بالزسيئم او ق ض مـا د  

صاع  وعانى مـن ا ذع, وا ربـاك   من غس ذل  أوان الآضاء فالقى م
الذي  بدأ بانتظار املاا يف وقت   اه مزاسبَا, ثـم  غهـ  عهيـه احليـاء ثـم      

  آون بامل البم و مذا.
اما تعيني ا ج  فانه  ساعد مزذ حلظم العآد عهى استحضار ا ج  
املزاس  لهآضاء حبسـ  بالـه وشـأنه وباجتـه لهمـاا ومضـامني الـ ب         

ئدة عهى املاا, و مون بجم يف امل البم عزد األج , واخلسارة من غس فا
و   تهمه أبد عزد ا بأنه متعج  وحنوه, والشوا د عهى احلممم العمهيم 

  .من تعيني ا ج  الث  من أن حتصى
  حبث اعجازيحبث اعجازي

التمام  يف التش  ع ويف اآل م إعجاز م ل   دا عهى الدقم والضبط 



 33  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  48/جاميانمعامل اإل

ــؤ ي اىل التفــ  وجــو وعــدن ,اإلســالم   ــ ة ت ــوق  ثغ   ط وتضــييع احلآ
 و ذا اإلعجاز  تجهى بأم  ن:, واملهميم الشخصيم 

 لهد ن.وبد أج  ونها م بو ع األم  األوا: 
جي  ان  مون األج  معهوماد ومع وفاد ساعم العآد مبـا اميزـع   الثان : 

 ووقوع الفتزم واألذع., من اجلهالم والغ ر 
اىل مثـ   ـذه    حتتـاج ومل تمن املعـامالا التجار ـم يف أ ـان التزز ـ      

ــم والض ـــالدق ـــواإللتفــاا اىل أ م ,بط يف األبمــانـ ــم ــ ــد ن والعزا  يم ال
ـــفإم بالــد ن والآــ ض وــــــاخلاص وا ك ــم لــه يف الآــ كن وبيــان ــــــ ا  أطـ

ــذي      ــ  ال ــيالد, األم ــه تفص ـــأبمام ـــدا ان الآــ ــاا   كن ــ ــزا اىل األجي ن
ار  البهـدان  املختهفم, وزمـان التوسـعم يف التجـاراا والصـزاعاا وتآـ     

آ  البشــ ي ـ اء, و  اميمــن ان اــيط العـــــــائ  البيــع والشـــــوتعــد  وس
مزف  اد او متعد اد باحلاجـاا التشـ  عيم املتشـعبم لهمجهـوا مـن األزمزـم       

 .الالبآم
فالذي عاش قب  مائم عان    توقع ان  مون العامل بهـذا التـداخ    

م سزم يف اجلز  ة قب  ألف واربعمائعاشت فميف جبماعاا  ,واإلرتآاء
وليس فيها ا  جتارة بدائيم ,الع بيم يف غيا  لثس من مآوماا احلضارة 

 .هي  من املألآ دو ة, و   تعاطاه ا  الزف  ال
ــ فآ م الد ن اعج ــ از تشــ من األبمـان املزاسـبم ألبـواا    ـ  ع   تضـ ــ

  بصـانم وبـ ز صـ م    ــو  ,القيمــا  م واخــواقتصم ــيم اجتماعيــغيب
 ار ـــ  من أســـو ذا س , ر والفاـــعن املسهمني المثس من األذع والض

ــ ا  الززوا وعـدن احنص ـــألم أسبـــدع مســ كن  تعــالآ ار أبمـان ا  ـم   ـ
ـــبهــا, بــ  ان اآل ــم نفس ـــها تؤ ــ ـــ  املســ ـــعــامل العآهمني لــدخوا ــ  و ـ

ــو ـــالا املتمثـاملعام ـــ ة الزاجتــ ــن بصــ ـــم ع ــت  ــ ــم  ووا الف ــعم بم توس
 .ولث ة مدنهو اإلسالن 
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ـــا د وجـو ــ  شــ  ـــدان  با ـ ــى ســ ـــ  عه ـــماو م الآـ ــم ـ  كن وأ هي
اإلسالن لهحمم يف األرض, بيزما  ـ ع ابزـاء البهـدان املفتوبـم الزظـان      

ــ بط والدقـم يف املع ــوالض ــ آ ض وشـوليفيـم الـد ن والـ   , امهمـ  ائ هما, ـ
, ارااـآار  بــني احلضـــلتــوا زمــن اــــون لهمســهمني لدخـــــم عـــــواآل 

لتمــون شــا داد عهــى ارتآــاء اإلســالن وتفوقــه عهــى األ  ــان واملهــ          
واألق ار مبالئمم ابمان األ ـم اـذا الزمـان , جيـ  ان تـدرس      األخ ع.

 بضميمم بيئم الززوا .

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
[ ي اأ يُّه ا الهـِذين   م ُنـواور  اخل ـا  التشـ  ف  ]  

لـ   , ن معزـى الشـ   عشـ  مـ اا يف الآـ كن      مآرتناد بـ اذا( الت تتضـم 
 و   عهى أقسان:, وابدة  مزها مدرسم يف التش  ع 

 وتزآسم اىل قسمني:, يف املزاجاة  األوا:
ولزون تآـد م  , مزاجاة ال سوا  مد صهى اهلل عهيه وكله وسهم    أو د:

ي اأ يُّه ا الهـِذين   م ُنـوا ِإذ ا الصـدقم عزـد ا ]  

ول  ف ق ــدُِّموا ب ــيْن  ي ــد يْ ن ــاج يُْتمْ الرهُســ

 . (1 [... ن جْو اُكمْ ص د ق ةً 
ــاد: ـــتعهــيم ليف  ثاني ـــيم املزاجـ ـــساة واإلـ ـــ ار بــني املســ ـــهمني, والا ثــ م ــ

ــ أي   ــا ا الـ ــم وتبـ ــاة   , اخلاصـ ــدي يف املزاجـ ــن التعـ ــ  عـ والزهـ
ي اأ يُّه ا الهِذين   م ُنـوا ِإذ ا ت ن ـاج يُْتمْ ]

,  (3 [... ا ِبـاإِلْثِم و اْلُعـْدو انِ ف ال  ت ت ن ـاج وْ 
ي اأ يُّه ا عم يف ااالس قاا تعاىل ]ــ  والتوســواألم  بالتفس

الهِذين   م ُنوا ِإذ ا ِقيل  ل كُمْ ت ف سهحُوا ِفي 

                                                 

 .13ة ااا لم سور (1 
 .9سورة ااا لم  (3 
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, ومـــن اآل ـــاا ان (1 [... اْلم ج ـــاِلسِ ف اْفس ـــحُوا
ـــاملص ـــا  ق الثالثــ ــها يف ســورة وابــدة  ــ  ســورة   ـ  م أعــاله له

 ااا لم.
ــان : ـــيف الص الث ـــالة والتهـ ــــ ــاىل ] ـ ء أل ائه ــاا تع ــا ا, ق ي اأ يُّه 

ُتمْ ِإل ى الصهال ِة  الهِذين   م نُوا ِإذ ا ُقْم

اآل ــم, وقولــه تعـــاىل    (3 ...[ف اْغِســـُلوا ُوجُـــوه كُمْ 
ــوِدي ] ــوا ِإذ ا ُن ــِذين   م ُن ــا اله ي اأ يُّه 

ْن ي ْوِم اْلجُُمع ِة ف   ْع ْوا ِإل ى ِللصهال ِة ِم اس

 .(3 [.. ِذْكِر َّللاهِ 
ي اأ يُّه ا يف اجلها  والآتاا ولزون الدفاع عن بيضم ا سالن ] الثال :

 الهِذين   م ُنوا ِإذ ا ل ِقيُتمْ ِفئ ًة ف اْثبُُتوا
ي اأ يُّه ا الهِذين   م ُنوا , وقاا تعاىل ] (4 [...

ال  ِإذ ا ل ِقيُتمْ الهِذين  ك ف ُروا ز حًْفا ف  

ي اأ يُّه ا ا تعاىل ]ا, وق (5 [ُتو لُّوُهمْ اْل ْدب ار  

الهِذين   م ُنوا ِإذ ا ض ر ْبُتمْ ِفي س بِيِل َّللاهِ 

 .(6 [... ف ت ب يهُنوا
ــ وتزظ, القــاى وال ــيف ابمان الزم ال ابع: ؤون األسـ ة يف ظـ    ـيم شـ ـ

اأ يُّه ــا ي  اىل ]ــــاد, قــاا تعــــآــان م هـ ة وا اميــــــان ااجأ ــــ

ــِذين   م ن ــُـ اله ــْـ اء ُكمـــوا ِإذ ا ج  ـ  ــ
ر اتل ــــــاجِ ـــــ  اُت ُمهـــــــاْلُمْؤِمن  

                                                 

 .11سورة ااا لم  (1 
 .6سورة املائدة  (3 
 .9سورة اجلمعم  (3 
 .45سورة ا نفاا (4 
 .15سورة ا نفاا  (5 
 .94سورة الزساء  (6 
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ــــــوهُ ــُـ ف اْمت حِن ـــ, وق (1 [.. نه ــ ــاــــ اىل ـا تعـــ
ـــي اأ يُّه  ] ـــا اله ـ ـــِذين   م نُ ـ وا ِإذ ا ـ

 اِت ُثمه ط لهْقُتُمـوُهنه ـــْؤِمن  ُـ ُتْم اْلمـْـ ن ك ح
]... 3). 
بـني  ـذه اآل ـاا تــدا عهـى مو ـوعيم التـدا ن يف احليــاة        واملزاسـبم 

اتآان ابمامه وش ائ ه  من مآوماا ااتمع جزئيم العامم لهمسهمني, و
 اصم يف التش  ع.أخل ها سالم  وأ ميم

ــ ولما ان صـيغم الش  ــ فيـد التعهي ت   ــ ن لـيس بالـم   ـوان التدا ـ , قــ
اء انـه  بآـى عهـى     ائمم وبتميم  تع ض اا املسهم عهى حنو راتـ  سـو  

باا وابدة  ائزاد او م داناد او شا داد او لاتباد, او ان باله  تبدا و ـتغس  
ــ   ع  ـ  قـد  تع  ــبيزها, ب  انه أم  ض لـه املسـهم بـني احلـني واآلخـ ,      ـ

ان   وماد ما انه ــعور ا نســنا رة, ب  ان الزا ر  و ش مالـــولمزه ليس ب
م يف اط غه  الزاس إ  و م أون عهى اـــ  فال امي , ليس  ائزاد او م داناد 

 .عآد   ن 

 موضوع اآليةموضوع اآلية
اخ ج البخاري ومسهم وابو  او  والرتمذي والزسائ  وابـن ماجـه   

 صـهى اهلل عهيـه وكلـه وسـهم     قـدن الـزيب   "والبيهآ  عن ابن عبـاس قـاا:   
املد زــم و ــم  ســهفون يف الثمــار الســزتني والــثالو, فآــاا: مــن أســهف   

 . (3 "عهون ووزن معهون إىل أج  معهونفهيسهف يف لي  م
  مو وع اآل م ببيـع السـهف, بـ  انـه     ــــواحلد      دا عهى بص

يف  صـهى اهلل عهيـه وكلـه وسـهم       جهـا  الـزيب   ــا  آها, و ظهـــابد مص

                                                 

 .10سورة املمتحزم  (1 
 .49سورة ا بزا   (3 
 .1/371الدر املزثور  (3 
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ـــت بي ق ابمــان الآــ كن ومــن غــس تــوان, وفيــه  عــوة لهمســهمني عامــم   ـ
ــ واحلم ــ ان والآضـــ ــ اة بتهذ ـــ ــ وجعه   ا ســواق ـــ ها خا ــعم لســـزن  ــ

 الش  عم.
عن ابن عباس يف اآل م انها نزلت يف السهم يف احلز م يف لي  معهون 

 اىل اج  معهون.
و سمى بيع السهم ا ضَا بيع السهف, و و ابتياع له  مؤجـ  بـثمن    
 سهم بعد شه  ن, و و صحي  بش ائط البيع , و آاا لهمشرتي  املسهم( 

م( بفتحهـا, ولهبـائع  املسـهم اليـه( ولهبيـع      بمس  السني , ولهثمن  املسه
  املسهم فيه اليه(.

وظا   اآل م وجو  تعيني ا ج  وعدن ت له مبهمَا, لمـا    صـ    
  تعيني ما  و امجال  يف ذاته لعو ة املساف .

 حبث فقهيحبث فقهي
الد ن  و  ثبوا ماا له  يف ذمم شخص آلخ , و آاا ملن اشتغهت 

 ن, ولآلخ   الـدائن( والغـ  م, وسـب     املداملدان أوذمته  املد ون( او 
 م ان:أالد ن 
اختياري لاإلقرتاض او اج ة يف عآـد اجـارة او صـداق يف     -1

 .نماى او مثن يف بيع نسيئم
 .ونفآم الزوجم الدائمم, قه ي لموار  الضمان  -3

ــ بن اما ــالد  ــ و  ااـ ــ ق لهدائـو الـذي اـ  ـ ــ ن معـ ن ادـاملـ ه م البـم  ــ
وعهيــه , ن واليســار يف لــ  وقــتــــالتمم األ اء مــعن ااملــدوجيــ  عهــى 

 .اإلمجاع

ا  عزـد  ن ااملـد و و الذي   اـق لهـدائن معـه م البـم      مؤج واما  
 .انآضاء املدة املض وبم وبهوا األج 

, ناواملدتعيني األج  يف الد ن قد  مون جبع  واتفاق بني الدائن و
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ون لمــا يف الآــ ض والســهم والزســيئم, او  مــون جبعــ  الشــارع لــالزج   
 .واألقسان املآ رة يف الد م

ا اؤه عزد م البم الدائن ا  ن ااملداذا ب  اج  الد ن وج  عهى و
اذا لان املد ن ذا عس ة, لما جي  عهى الدائن اخذه وتسهمه عزد وفاء 

 .املد ن له وسعيه لتف  أ ذمته

ليس لهدائن امل البم بالـد ن املؤجـ  قبـ  بهـوا اجهـه, ولـو تـرع        و
ه قب  األج    جي  عهى الدائن الآبوا واستالن الـد ن ا   با ائن ااملد

ن اباملدمع البيزم او الآ  زم الدالم عهى ان التأجي  لان من اج  اإلرفاق 
 .وليس  و بآاد لهدائن

لــو امتزــع الــدائن عــن تســهم الــد ن عزــد بهــوا األجــ  فههحــالم و
ــ ذر عهـى احلال ـن, ولو تعـ األه املدــان جيره اذا س  ـوالآا  م اجبـاره  ــ

عهى تسهمه ابض ه عزده وممزه من مبهأ الد ن حبي   صب  حتـت  ـده   
ــ , ولـو تهـف بعدئ  نادــامل غ ذمم ــه انه ع فاد وبه تفــوس ــ ذ فـال   ــ مان ـ

ن ان  آــون اتالمه فههمــدــــن مــاا الــدائن, ولــو تعــذر اسـعهيــه ولــان مــ
ومـع عـدن    ,نااملـد بتسهيمه اىل احلالم مع قبوا احلالم, وبه تف غ ذمـم  

اممان الوصـوا اىل احلـالم لهمـد ن ان  عـي ن الـد ن يف مـاا خمصـوص        
 .و  شهد عهيه

ان  ع يـه  ن الهمدلو لان الدائن غائباد و تعذر ا صاا املاا اليه, أما 
 سآط اعتبار قبض الدائن, ولو  إذوعه ــلهحالم الش ع  مع بيان مو 

بــني ا صــاله اىل مل اميمــن ا صــاله اىل احلــالم تبآــى ذمتــه مشــغولم اىل  
 .الدائن او وليهه او ورثته

ــم الآضــاء بالــد ن  الــو انآ ــع خــر الــدائن, وجــ  عهــى املــد  و ن ني
والوصيم بـه عزـد الوفـاة, وان ق ـع مبوتـه  آـون بتسـهيمه اىل ورثتـه لـ           
بس  بصته, واذا عجز عن مع فتهم واإل تداء اليهم او ع فهم ولمن 

واألوىل  ,اىل احلالم الش ع  هم املااــمل  تممن من الوصوا اليهم  س
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 .ان  مون بوثيآم قبض متضمزم البيان
  الآــ ض ــــ  اصــــتآ ض مــع نيتــه بعــدن األ اء فهــ   ب ـلــو اســو

ـــو مــون تص  فه فيمــا اســتدانه ب امــادى األقــوع  , لهحمــم الظــا  ي  ـ
و شـتغاا الذمـم    ,ولهشك بانه من التص م يف ماا الغس مـن غـس اذنـه   

 .واقعاد
رع بـا اء   ـن الغـس بيـاد لـان او ميتـاد وتـرأ ذمتـه وان مت         جيوز التو

األ اء من غس اذنه ب  وان مزعه, وجي  عهى من له الد ن الآبوا لما يف 
ن ااملــد  حتتمـ  وان  ن الهمـد ا ائـه عـن نفسـه, ا  ان تمـون فيــه مهانـم      

 .ابض  الد ن ا ضاد
  تعـيني      جع الـد ن اىل مهـك الـدائن ا  بآبضـه لـه, فـال  مفـ       و

ــ ذر اإل صـاا اىل الـدائن لمـا تآ   ـله, ا  اذا تعـ ن ااملد ــ دن, فهـو ارس ـ   ـ
ا  ان  مون ن ااملدن املاا اىل الدائن ولمزه مل  ص  اليه   ترء ذمم ااملد

 .الدائن  و السب  يف تهف املاا
ن ب  الد ن املؤج  وان مل ان اجهه بعـد, امـا لـو    ااذا ماا املدو

 ن  بآى عهى باله من جهم األجـ , وعهـى الورثـم    ماا الدائن فان الد
 .اإلنتظار اىل بني بهوله

اا الزوج قب  بهـوا  ـوم ,الدــداق او ش   مزه مؤجـــلو لان الصو
ــ تحآت الزوجــهه اســـاج ــ م امل ــ ــ البم بـه بع ـ ــ وتـــد مـ الم مـا اذا  ـه, خبـ ـ

ــ م فهـيس لورثته ــماتت الزوج ــ ا امل ـ ــ البم قـ  , امـا لـو   ـوا األجـ ـب  بهـ ـ
ه أج  ــه ان لان لــالــى عهى بــ   بآــداقها املؤجــطهآها الزوج فان ص

 .معني
ــ ن بسـب  الفهـس ول  اواا املـد ــلو بج  عهى امو ون ـانت عهيـه   ـ  ـ

بالم و  ون مؤجهـم, فـان مالـه  آسـم بـني الـد ون احلالـم  ون الـد ون         
 .املؤجهم



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  40

 

ما مؤجالد, لما ــل  مزه د ن بالد ن فيما اذا لانــوز بيع الـــ  جيو
لو لان لز د عهى عم و وزنم من احلز ـم اىل بـني شـه , ولـان لعمـ و      
عهى ز د وزنم مـن الشـعس اىل بـني شـه , فـال جيـوز بيـع وزنـم احلز ـم          

 .بالشعس
جيوز تآد م اج  الد ن املؤج  مع نآص مآداره بالرتا ـ , امـا    و

ــ الد ن احلـاا فـال جي   ــ وز تأجيهـه مـع الز   ـ يف مآـداره, ولـذا الـد ن    ا ة ــ
 .املؤج    جيوز الز ا ة يف مدته مع الز ا ة يف مآداره

مم الد ن املشـرتك, فهـو لـان إلثـزني   ـن      ــوع عدن جواز قســا قو
عهى مجاعم متعد  ن, فال جيوز ان جيع  ما يف ذمم بعضهم ألبـد ما,  
وما يف ذمم كخ  ن لهثـان  وان لانـت الآسـمم حبسـ  نسـبم الـد ن لمـ         
مزهما, ب   بآى مـا يف الـذمم عهـى حنـو ا شـرتاك و ـو املشـهور وعهيـه         

ــ ا ش  و ـ  الزصوص ــ ياء واملمتهمـاا اخلاصـم اخلارجـم عـن مو     ـ وع ـ
ـــمــن  ار السالوفــاء بالــد ن  اجته اــا يف ــــوحلن املــدفا ,اـــــو ـــمن وحنـ

ــه   جيــر عهــى بيع  ـــهــمؤونت ـــا ألجـ ـــ  قضــ ــهـ ــ  ـو ــ اء   ز   مــن المه
اإلجتمـاع  ومـا تت هبـه    ك, وحبسـ  بـاا وشـأن املـدان ومآامـه      املشم

اء الـد ن  ـبيـع الـدار لآضـ   ن ااملـد , امـا لـو اختـار    بياته اليوميم والعائهيم
ــ از لهـدائن قبض ــته جــ اء ذمــواب ــ زه, واألوىل لهـدائن ان    م ـه مـ ـ ون ـ

 .سبباد يف بيعها
اجاا او ن بالو ب  اج  الد ن وطال  به صاببه, ولان عزد املد

عآار زائد عـن مسـتثزياا الـد ن ولمزهـا   تبـاع ا  باألقـ  مـن قيمتهـا         
السوقيم, فان لـان الـزآص قهـيالد فيجـ  بيعهـا وقضـاء الـد ن و  جيـوز         

ن التأخس وانتظار من  أت  ليشرت ها بالآيمـم, ولـو لـان الـزآص       الهمد
و  البيع اتم  و عد البيع معه تضييعاد لهماا وخسارة فاألقوع عدن وج

 .بيزئذ ب   زتظ  من  شرتي بالآيمم

 .ن املماطهم يف أ اء الد ن مع الآدرة وتعتر معصيما  جيوز لهمدو
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ن استصحا  نيم الآضـاء مـع عـدن الآـدرة اي انـه      اجي  عهى املدو
 . ب  عهى قصد األ اء عزد الآدرة

ن عن ا اء الد ن وجحـده وبهـف عهـى انمـاره ومل     الو امتزع املدو
جباره جيوز لهدائن املآاصم من ماله واخذ مآدار   زه بش   عدن اميمن ا

 .الفتزم والض ر
ن با  اد ومل  من ممتزعاد وتعذر عهيه ا صاا الد ن اىل ااذا لان املدو

الدائن بسب  وجو  مانع يف البني, ومتمن الدائن من اخـذ مآـدار   زـه    
 .من ماله جاز له أخذه

سواء لان مو وعها الد ن او تص  املآاصم يف باا حتآق مور  ا و
ن واخذ عـوض الـد ن مـن قيمتهـا     اغسه, ب  جيوز بيع بعض امواا املد

 بش و  و  :
 .ثبوا الد ن -1

 .بهوا األج  -3

ن لتهك ا مواا اي انها ليست مـن مسـتثزياا   اعدن باجم املد  -3
 .  ونه

 .ن عن ا اء الد ناامتزاع املد  -4

مـن خيتـاره مـن    ان  مون البيع وقيمته باذن احلالم الش ع  او  -5
 .عدوا املؤمزني

لو عهم شخص باشتغاا ذمته بد ن وت    بني األق  واأللثـ  جيـ    
 .عهيه األق  واألبو  األلث 

اذا عهم بان عهيه مآداراد معيزاد مـن الـد ن و   عهـم بأنـه مـن بـق       و
او مــن احلآــوق الشــ عيم لالزلــاة او اخلمــس   ,اببهـالزــاس وجيهــ  صــ

بآصد ما يف الذمم مع بيان وجهه لآاء وثيآـم   فيدفعه اىل احلالم الش ع 
 .اثباا اذا ابتم  ظهور من  دع   ذا الد ن
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لو نذر ان    ستد ن او نهاه والده عن الد ن, فخالف واسـتدان    
ر   يف حتآق اإلثم ب  والمفارة يف الزذر, ولمزه اميهك مـا اسـتدانه ألن   

 .الزه  تمهيف  و   وج  ب الن العآد
بيعــاد صــحيحاد مــا    صــه  لهمســهم متهمــه لــاخلم    لــو بــاع الــذم 

واخلزز   لما لو باعهما عهى ذم  مثهه جاز لهمسهم اخذ مثزه عو اد عن 
 .  زه, ولو لان البائع مسهماد فال جيوز

  مستثنيات ايدي مستثنيات ايدي 
اذا ب  األجـ  وطالـ  الـدائن بالـد ن, عهـى املـد ن ان  سـعى يف        

ع الزائـد مـن متاعـه وعآـاره,     ولـو ببيـ  , ا ائه بم  وسيهم شـ عيم مممزـم   
وجي  عهيه ان  سعى مل البـم غ اميـه او اجـارة اماللـه, لمـا جيـ  عهيـه        
التمس  الالئق حباله من بي  الش م والآدرة خصوصـاد مـا   اتـاج    
اىل تمهف, و ستثزى من ذلك بيـع  ار سـمزاه وثيابـه التـاج اليهـا ولـو       

افم اىل املزاسـ  حلالـه   لهتجم  وسيارته اذا لان مما  هيـق بشـأنه, باإل ـ   
ومآامه من أثاو البيت وحنو ا من مستثزياا الد ن مما  ـؤ ي بيعهـا اىل   

 وقوعه يف عس  وشدة وب ج.
ون فعهيه ببيع ــته الد ــورلب, هــمما اتاج رــالمزاه ــلو لانت  ار س

, ق حباله ا ضادـو ا نى  هيــرتي ما  ــا و شــ  عن باجته, او  بيعهــما فض
فع الفارق بيزهما يف   زه, ولذا لو لانت عزده سيارة خاصم وحنو ا و د

 من احلاجاا واألثاو و ست يع اإللتفاء باق  مزها مثزاد.
لما   جيوز بيع  ار السمن أل اء الد ن يف باا بياة املد ن, لذلك 

ــ   تباع لو ماا وت ك او  اد صغاراد لـه    س  ــ ت يعون اإلسـ تغزاء عزهـا  ـ
 ع.عهى األقو

مستثزياا الد ن ختفيف رمحم إايـم مهحآـم  بآاعـدة اإلعسـار(      نا
 الى جد د ن هآه عهى وجو  إمهاا الدائن لهمدان عزد تعذر ــو و اص
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و ِإْن ك ان  ُذو ُعسْـر ةل األ اء يف األج  لعموماا قوله تعـاىل ] 

 .(1  [ف ن ِظر ة  ِإل ى م يْس ر ةل 

آل م الم اميـم أعـاله ولآاعـدة     ع اـتزثياا الد ن فه  فــاما قاعدة مس
نف  العس  واحلـ ج, و ـ  مـن الآواعـد الزظاميـم ومآدمـم عهـى قاعـدة         

دة امتزانيم وقد  آاا انها معار م مع اإلمتزان ــتغاا, نعم أنها قاعــاإلش
خصوصاد وانه  ستحق ماله يف األج  , عهى الدائن باعا ة بآه يف أجهه

ن خاليـم مـن الظهـم والتعـدي     وأنظمم وتشـ  عاا اإلسـال  , ش عاد وعآالد
 ,الزا ر والغنب, واجلوا  ان التعارض ف   نا ر, واحلمم    بتزى عهى

والغال   و باجم املدان وحلوق العس  باحلاجم, باإل افم اىل الثـوا   
العظيم الذي  زاله الدائن بصره عهى املدان وبالم الض ورة بالزظ  ملسألم 

 الآضاء واإلعسار عهى حنو مستآ .

وليس  و وجو  مـاا  , احلاص   و العجز عن األ اء عزد األج  ف
لهآضاء ولمن املدان اتاجه والدائن اتاجه ا ضاد,  فهذه احلاا   خيتهف 
فيها اثزان بأولو م وأبآيم الدائن باملاا امل    بـني اإلثـزني, ولمززـا أمـان     

 ملدان.عزد اباا و   العس  واحل ج 

ذاته لهـدائن, فيمـون املو ـوع    وعهى ف ض بصوا العس  واحل ج 
عدن وجو  ماا لأل اء, وتآدن عس  وب ج املدان بالض ورة أو الواقع 
قه اد فاإلمتزان بممم اجلع , وج  ان احل ج بالزسبم لهمدان فال مو وع 

 مل البم الدائن.

وتظه   ذه الآواعد اله ف واإلمتزان يف أبمان الش  عم اإلسالميم, 
ر زـاد عزـده, فآـاا لـه اإلمـان الصـا ق عهيـه          وأرا  رج  ان  بيـع  اراد 

 السالن: أعيذك باهلل ان خت جه من ظ  رأسه(.

وغالباد ما تأت  ا انم الغس عن ظه  غزى وعدن باجـم, فـاذا طـ أا    
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باجم مفاجئم فان مآدار الـد ن    فـ  باحلاجـم غالبـاد, لمـا ان شـيوع       
اإلقرتاض حلني  التدا ن والصر عهى املعس  جيع  الدائن يف مزدوبم يف

بصوا السعم واليس  عزد املـدان او اإلسـتغزاء عـن مآـدار الـد ن واهلل      
 واسع ل  م.

  

 [ف اْكُتبُو ُ ]قوله تعاىل
ومع ,    تأو اَل كخ ــاتم   َاــ اــَا صــبتدو ن الد ن نصم  جاء األ

ِإذ ا  خصيم, والف   الوابد من الد ن ]ــيم الشــان اآل م تتعهق بالآض

ــد   ــد ْينل ت  ــم جــاء بصــيغم اجلمــع   اي نُتمْ ِب [ فــان األمــ  بالمتاب
التف  ط باي  [ أي التبوا  ذا الف   من الد ن مبعزى عدنف اْكُتبُو ُ ]

ف   من اف ا  الـد ن, ممـا  ـدا عهـى الدقـم وارا ة الضـبط يف التمـاليف        
واألبمان وان  مون املسهمون بدرجم وابدة من التفآه يف الد ن ومع فم 

 :وجوهم اخل ا  التمهيف  ويف جه الآانونيم لهمعامالا الآواعد
العآد وانـه مـن خ ـا      ما ط فاانه رن باعتباالهدائن واملدانه موجه   (1

 .ثزني بهفظ اجلمعا 

د بهفــظ ــــ مــون لهواب ا ــــ ــو الــدائن حلفــظ مالــه فاخلــــ ا   ـــــامل( 3
 .اجلمع

ـــاخل ( 3 ـــا  لهمســ ـــهمني بتعــ ـــم فيهـمــــوان احلو  الــد ن, ـد  عآـــ ا ـ
لـه فيـه    ع عآـد الـد ن او السـهف ومـن  مـون      ـتعهيآ  لم  من اج

 .شأن

ــ اخل ا  لهمس( 4 همني خبصـوص العآـد الوابـد, فتمـون لتابـم العآـد       ـ
وان لــان اصــ  العآــد بــني طــ فني او  واجبــَا لفائيــَا عهــى املســمهني

 .شخصني, فان مل  مت   ؤثم اجلميع, او انه مستح  لفائ 

و زحــ  اىل ,    ــو الثالــ  فاخل ــا  عــان لمــ  املســهمني  واجلــوا
بـ  ان أبمـان    خصوص ط يف العآد ومن  تعهق بهـم مو ـوع الـد ن,   
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اآل م مع و م جلميع الزـاس بغـض الزظـ  عـن مههـهم وبهـدانهم, و ـ         
ــًة مصــا  ق قولــه تعــاىل ]   ــْلن اِ  ِإاله ر حْم  ــا أ ْرس  و م 

تش  عيم اتاجها ل  انسان,  , وفيها  وابط وقواعد(1  [ِلْلع ال ِمين  
 فم  قـم األبمـان فيـه    ـوفيها  عوة اـم لـدخوا اإلسـالن او   أقـ  معـ     

وه اإلعجاز يف أنظمته, وعظيم الزفع الذي تهآاه املسهمون باغالق ــووج
والفتزـم فهـذه اآل ـم م اب ـم جها  ـم يف بـا  التشـ  ع        لهخصومم ثغ اا 

دفع العزاء ومتزع من األذع وبفظ األمواا من غس أذع وعزاء ب  انها ت
والميد واملم  واحلزازة بني املسهمني, ومتى ما رأع العدو باا الوفـاق  
والوئــان بــني املســهمني فانــه خيشــا م و تجزــ  التعــدي عهــى أرا ــيهم   

 وممتهماتهم.
ولولـان بـني ا صـدقاء    فاله غعهى لتابم الد ن وعدن ا اآل موتؤلد 

ال ان اجلــار ولـزون العزا ــم بــه,  وص بـ ـ ا الزصــتد تـوا ــــواجلـسان, فهآ 
ــه ان اســتدان, و ــ  تشــم       تولمزهــا  ــد ن عهي ــم ال تعــارض مــع لتاب

عموماا اجلوار اصحا  الالا التجار م املتجاورة اجلوا  نعم, واذا 
تأج  شـخص كخـ  فـاجلوار شـام      سـ لانت مهميم ل     لشـخص وامل 

تأج  اآلخــ  ــــدق عهيــه انــه جــار لهمس  ــــتأج   صــــثــزني معــَا واملس لال
 .ولصاب  املهك

  , ومور  اآل  م والتدا ن  اآل مالت ور ا فآط يف  ذه  والمهماا
 :فيه وجوه

 .انه خاص بالد ن ببيع السهعم بثمن اىل أج  -1
جي ي فيه اع اء ابد ال  فني لآلخ  ما د انه الآ ض, و و عآد  -3

مع  مان اعا ته مبثهه او بآيمته و آـاا لهـذي  ع ـ  املآـ ض,     
اميتهــك املآــرتض او املســتآ ض وقــد ور ا نصــوص      ولهــذي
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يف اقـ اض املـؤمن     سـيما ,تفيضم عهى فضهه واحل  عهيه ــمس
قاا: "قاا رسوا اهلل صهى اهلل  اإلمان الصا قر عن اخلمزها 

عهيه وكله وسهم من أق ض مؤمزاد ق  ـاد  زظـ  بـه ميسـوره لـان      
 .(1 ن املالئمم بتى  ؤ  ه"الة مــو يف صـاة, ولان  ــماله يف زل

و بـد ان  آـع   ,   جيوز الرت  ـد واإل هـان يف العـني املآرت ـم     و 
الآ ض عهى معني سواء لان لهياد او شخصياد, فـال  صـ  عآـد    
الآ ض عهى وزنه من احلز م او عهى شاة مثالد مـن غـس مع فـم    

 .جزس احلز م, واوصام الشاة

 :ني  ابد العو ني و و عهى قسميأجبتالبيع  -3

 .بثمن مؤج  و سمى الزسيئم نيبيع الع ا وا:
و ـو   ,اا مع تأجي  قـبض العـني املباعـم   احلالبيع بدفع الثمن يف  الثان :

 .املسمى بيع السهم
وتشـم   تتعهـق بالوجـه الثالـ  أعـاله, ولمزهـا اعـم        اآل ـم ن وذل  ا

ا جـ  يف الآـ ض ولتابتـه,     نييالوجه ا وا والثان , فال مـانع مـن تعـ   
 و عدن اشـرتا  ا جـ     اآل مالآائ  خب وج الآ ض من ابمان وبجم 

 .ولمن اآل م ظا  ة يف اإلطالق ,يف الآ ض
 :قيو اَ مخسم اآل موتتضمن 

 .ا ج  لهوفاء بالد ن ا وا:
 .له  فني ان  مون ا ج  مسمى ومعهومَا الثان :

 .لتابم الد ن الثال :
 .بالد نعاملاد المات   ان  مون ال ابع:

 .الشها ة الش عيم س:اخلام
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وجدان  من ثبوا  ـذه الآيـو  لهآـ ض    أو ش ع  أمانع عآه   و 
فيهـا مـن الضـمان والتوثيـق ومزـع اجلهالـم والغـ ر,         امثهما    لهد ن ملـ 

املـاا مـن لتابـم       صـاب  حمزهما, وقد  سـت  فالمتابم والشها ة   س
اءا الشك والوسواس عهيـه, فجـ   وغهبمبعدن الثآم رميه ى شالد ن وخي

ق كن , و شم  الزاس م هآـَا, و زـاك وقـائع    أم  لتخر ان المتابم  اآل م
صمَا فسب   ا طمئزان عهى صاب  املاا ومل  أخذواحلياء غه  عد دة 

 والبالء.له ا ذع 
   

ف ِإْن أ ِمن  وسيأت  يف اآل م التاليم ورو  اإلستثزاء بآولـه تعـاىل ]  

 ل ان واإلستحياء من املدان. دخ  فيه اإل  [ أي ب ْعُضكُمْ ب ْعًضا
مح  عهى ا ستحبا   نه ووجو , ال و  اآل موظا   اخل ا  يف 

نوع توثيق وملزع احل ج, اما ج  ان الث  املعامالا يف الد ن والآ ض من 
غس لتابم وتوثيق فهيس بجـم عهـى عـدن وجـو  المتابـم ا  ان  مـون       

و ـو  ليـ  لـيب    فيـد       أة من الش  عم لياَل عهى سسة املسهمني املستآ
 :ومن مزافع المتابم ,الآ ع

عدن امل البم قب  بهوا ا ج , فال اق لهدائن م البم املدان ا  عزد  (1
وبم وبهوا ا ج , وقد  مون جبع  الشارع لما يف ض آضاء املدة املنا

 .وبم وبهوا ا ج ض الزجون وا قسا  امل

ص  من غس باجم اىل صحي  ان تعيني ا ج  وعدن امل البم قبهه ا   (2
واجلحـد, لمـا اذا    ملتابم, ولمن المتابم متزع مـن ا شـتباه واخلصـوم   

 .ا عى البائع ان ا ج  ب  وانم  املشرتي

الضمان والعهم ومزع الهبس وط و الزسيان فآد  زسى ابـد ال ـ فني     (3
 .فتأت  المتابم لهذل ع

 .لهدائنبالزسبم  هار قبضتظ  اء الد ن , وانأملدان عدا  ــاست  (4
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ـــاب  (5 ــامهم   ــ  از قيــان الورثــم بوظــائفهم ســواء ورثــم املــدان ولــزون قي
ـــاو ورثــم الــدائن وع, مــــوا مورثهـبــا  اء, عزــد مــ البتهم ــــدن م ـ

ــ ــد ن       دبال ــأ ال ــ  آني ملبه ــم الف ــع مع ف ــ , م ــوا ا ج ــد به  ن ا  عز
 .ومو وعه

 عهى الد ن ومـا تفـوى مزـه رائحـم     ال ب  املزع من بصوا الز ا ة او  (6
 .الد نانتآاص ال با والش و , واحليهولم  ون 

ــه  بصــوا ا  اء يف   (7 ــه وأجه ــه,   أوان ــم بتآدامي ــأخسه او امل الب وعــدن ت
 .ومع فم بهد التسهيم ان لان له اعتبار يف العآد

 ,وتسـا م يف تزظـيم املعاشـاا    , ن ا مـن يف ااتمـع  دلتابم التبع     (8
 .تانفتومتزع من الفتزم وا 

 قم الزظان يف ااتمعاا اإلسالميم, مما  مون  عوة ى تدا المتابم عه   (9
لتابـم الـد ن   , ألن عمهيم لآلخ  ن لدخوا اإلسـالن, او لـف أذا ـم   

خصوصـاد وانهـا مل تشـ ع     عهى عدن الظهم او التعدي او الغـنب   لي 
فجاء خ ا   ,لفئم  ون أخ ع ومجاعم او قبيهم او قوميم  ون غس ا

ن املسـاواة بـني املسـهمني أمـان الآضـاء      اآل م بهحاظ اإلاميان و ـو عزـوا  
 .والآانون

وعـدن التفـ  ط يف    ,يف املعـامالا التوثيـق  ب  عهى اعتما  المتابم ( 10
 .احلآوق

المتابم والتوثيق ظا  ة عامم يف ااتمعاا  ذا  أصبحت :وان قهت 
 :اجلوا  ,تغزاء عزهاــزائدة او اميمن ا س مــاآل الزمان, فه  تمون 

 اآل مذه ـ   ــو بفضــو   ــع اىل المتابم يف العآــه ااتمــ ,  ن توج
م, لما انها تتعا د المتابم ومتزع من باتووجو  بالم مستداميم من الم

ن وان لان ــم الد ــد عهى لتابـــهآم وتؤلــاءا م ــجوم عزها, ــالغفه
ــياَل وش ـــقه ــم أم خصيَاـ ـــفاآل  ــم وتتعا  ـ ــالتوثيق والمتاب ــــ ا ب ما ـد 
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ت تآ  باألف ا  وااتمعاا اىل الضبط والدقم يف املعامالا ولـيس  و
 .الد ون وبد ا

تهجن ــــ س اآل ــمذه ــــ  مــن الرتفــع عــن المتابــم, ولــو  اآل ــممتزــع ( 11
ــ م بعـأن  مـون  وا, هو  ــار الشــن وابضــ دالء الــبعضهم ام  دانَاـ

 ـس   و  ني ان المتابم بمـم عـان  لتب اآل ماءا ـفجم,ــآم خاصــبوثي
 .افيه

 ن بسب  طه  ال  م اآلخ  التوثيـق  دمزع الرت   وا متزاع عن ال( 13
 عن المتابم اوا ستغزاء عهى آوع ابد     اآل موالمتابم, فبعد  ذه 

 .انها خالم ا ل ان  دع 

 بـني ا بسـان الـض لهـد ن وبـني الآيـان       يفعـدن التزـا   اآل ـم تثبت ( 13
 .الد ن عن عزاو ن ا بسان ج   ختفالمتابم  ,بمتابته

واء بالزســبم لهــدائن او ـســ  امــواا الزــاس بالباطــ  ــــالتزــزه عــن ال( 14
 .املدان

 تعني فبمتابم الد ن ومآداره وأجهه  ,لهجاجامزع ا ذع وا فسا  و( 15
سب  الد ن, وان ببق الدائن فال جيوز له ا  ذاء او ا فسا  والظهم 

 .با مهاا تعذر وفاؤه يف ا ج  فهو مأمور
واستضعام , وابتسا  ال شوة   زاد , (( متزع اآل م من الظهم واجلور 16

ــاس واســتغالا  ــم عزــد الســه ان     الز ويف األنظمــم , مــواطن احلاج
عهـى  مبهـأ  نسـيئم   فـ ض  والآوانني الو عيم, فهو أرا  املوظف مثالد 

ــخص  ــه     ش ــها  عهي ــه واإلش ــت يع لتابت ــه    س ــه, فان ــاز معامهت  جن
  الغال  لهفض .و تع ض يف

وة ـــــهمني  ــدا عهــى اولو ــم ا خــــبمتابــم الــد ن بــني املس  ـــــمواأل
الم بســب  ـــــع الف قــم واخلــــلــدوامها ومزتــأت  ابم ــــم وان المتـا اميانيــ

عن لزون استم ار الد ن والآ ض وتتعهق المتابم  اآل مالد ن, لما ختر 
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ــ اشفيها و ,ن توثيآَاــد ن وليس بذاا الد ـــدار الـــمبآ ــ ارة اىل لتابتــ ه ــ
من قب  املالئمم  غـ اض الثـوا  وا جـ  سـواء لـان الـد ن باملـاا او        

 .با عيان
وتأت  المتابم مبعزـى الوجـو  وا لـزان والثبـوا ومبعزـى الآضـاء,       
ولمزها جاءا  زا مبعزى التدو ن ملزـع  ـياع احلآـوق او بصـوا الغـنب      

 .لهمدان
وأ هيتــه ملعــان  يف الهفــظ الآ كنــ    ومــن اعجــاز الآــ كن تــداخ  ا   

تابم ـــمن العهم عهى الزاس, فالماقـــَا ــــكفم تفت  ــ اقــا باشــابهـتيعــ س
ملبهـــأ   ا ــــــار او التجـــــوعـــدن ا نمو  ا  اء ــــــعـــ  وجت اآل ـــميف 

ى بهــا, ــــم أي قضــــآــ  بالزفــــ  الآا ــــن, و آــاا لتـوع الد ــــــومو 
ومآدمم وة ــخ لما انها  ,الد نباء ــآضاحلمم والتع  تابم ــأن المــفم

اة ـــــن الزلــــه مـــــفعلدببَا ـــــون ســــد تمــــوقس ا ائــه, ــــــم يف تيسـمبارلــ
ــ ق الشــواحل ــ  ع  يف ا مــ ــ واا الشــ , خصيم او قضـائه مـن بيـت املـاا    ــ

ــ ن زوراد بني ا شــاء الد ـــ عإومتزع من  ــ خاص بغيـم األخ ـ ت ذ مـن بيـ  ـ
 .والصدقاا املاا
 

 [و ْلي كُْتْب ب يْن كُمْ ك اِتب  ِباْلع ْدلِ ] قوله تعاىل
مـ   م فآـد جـاء األ  بـ اتك م اعجاز ـم يف الآـ كن تتجهـى مـن تمـ ار الم     

اخلـاص بآيـان لاتـ  بالعـدا     مـ   ثـم تعآبـه األ   (ف اْكُتبُو بالمتابـم   
هـى  عوفيـه توليـد    ,مإاي  ة اوامدبمتابته, فف  بضع المهماا جاءا ع

  ـب ه,  يفبعزا م خاصـم واشـرتاك عـدة اطـ ام     الد ن واباطته تدو ن 
اخلـاص املتعهــق  مــ  العـان بــالتوثيق اخل ـ  لهــد ن, جـاء األ   مــ  فبعـد األ 

 .بسزخيم المات  والش ائط اخلاصم مبن  آون بالمتابم
 :لمات  الد ن عهى امور مزها اآل مو دا ختصيص ش   من 

 .مو وعيم وا ميم لات  الد ن    -1
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 .زون اختياره بعزا مل -3

ــم       -3 ــ  مهم ــم و  ــاا المتاب ــم ب ــوعيم العدال ــاا,  مو  ــان الواجب اتي
واجتزا  ال ماا, وا بتعا  عن مزافيـاا املـ وءة و مفـ  الظـا       
وبسن السسة وشها ة العدلني, وا ختيار, والشياع, ولث ة المتابم 

 .يف با  العآو   نها امارة عن ا ستآامم

ا  ستهان بش ائط ا   يف مو وع المات , ف مبدن التس عوة لع اآل م -4
عهـم لـه بابمـان الشـ  عم يف      خـرة لـه او     المات  و متفى مبن  

  تضييع لهماا او نزاع  تعهق با جـ  او المـم او   صاملعامالا فيح
 .مآدار او اط ام الد ن

م اخلاصم بالتدو ن ايعهى تعهم المتابم واجناز ا وام  اإل اآل محت   -5
 .قوالتوثي

وتــبني  ,يص  وائــ  لمتابــم العآــو  وتوثيآهــا ــــختصاىل  اآل ــمتــدعو  -6
ابـ از م  رجـم مـن العهـم با بمـان      لـزون  ش ائط املزتسبني اا  و

 .الش عيم

 .الزظان املعاش  والتبا ا التجاريماا والتدو ن من مآ ا ذ -7

التدو ن اعم من ان  زحص  بالآضيم الشخصيم, فيشم  ماجي ي بني  -8
 .ا والش لااالدوا واملؤسسا

انها تتزاوا ا ق التفاصي  يف مو ـوع   اآل مومن وجوه ا عجاز يف 
السـابآم   اآل ـاا الد ن ولتابته وتـذل  خصـائص لاتبـه, وبيزمـا جـاءا      

 اآل ـم حب مم ال با, وور ا السزم الزبو م بذن وقب  فع  لاتبـه فـان  ـذه    
ميتـه, وذلــ ا لاتبــه  جـاءا بابابــم الــد ن والآـ ض والتأليــد عهــى ا   

لتابم الد ون والعآو  م هآَا بـا  لالجـ  والثـوا  ان     وبصفاا ااميانيم, 
 .وفق الآواعد الش عيم تمت

ــ م لمتابم الد ــع العظيمــوالثوا  ظا   بهحاظ املزاف ن, وتثبيتـه مـن   ـ
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هـ   انـه جي او  ,ا  ار بابـد, وا  فـاذا لـان الماتـ  لـيس بعـا      ــغس ا 
مل  متـ    رَا الثـ  ممـا لـو   فآـد  آـع خب ـأ  سـب  ا ـ ا      ,قواعد الشـ  عم 

 ن,  ن عدن المتابم ليس عهم تامم حلصوا الض ر واخله  والزسيان, دال
واخلصــومم يف الغالــ  ا  ان  مــون م  ســب  ا ربــاك بــاتواخل ــأ يف الم

اختالفــاد  مبــاتتســب  الم عهــم باصــ  الــد ن وا جــ  و  ىال  فــان عهــ
 . ماعزد

ــ ت  بـاألم  بم ــان اهلل عز وج  بيزما تفض الـد ن فانـه سـبحانه     ابمـ
حتصـي  السـالمم فيهـا مبـا جيعـ  الـر واإلبسـان          اا واسـب اتآن ليفيتهـ 

ــو احنص  ـــ ائمــني بــني الزــاس, ول ـــاألم  ـ ــم والتفــى أبد   ـ ـــبالمتاب ما ـ
ف مبـا قـاا ا ـ      ,  وجـامع لشـ ائط المتابـم   ـاو من لـيس مبؤ ـ   تهــببمتا

خصوصـاد أ ـان    ,بالمتابمن األم  الآ كن  ماحلسد والبغ  ان اخله  جاء 
ــــالت ـــبد ــار  ويف ا مصـزز  ـــثم الفتـ ـــ  مــع لثـ ـــ ة اصـ ـــحا  ال  ـ   ـ

وملـا وقـع    ,لو   ذا األمـ  إللتفيزـا بالـذال ة واحلافظـم     ى بعضهم وا ع
 اخلالم.

ومزعم وفيه بصانم لهآ كن , الفا لدرء يد بصفاا المات  يالتآفجاء 
  عهى نزوا الآ كن من عزده تعاىل  لي و لآل اا من تعدي اجلا هني, و

ملــا تتصــف فيــه أوامــ ه مــن الدقــم ومضــامني احلممــم واألتآــان وغيــا   
الزآص, لما انه مدرسم تأ  بيم لهذ ن  ش عون الآوانني الو عيم بهزون 

ومع  ذا فان تهك الآـوانني تتضـمن  ائمـاد     ,اإللتفاا اىل  قائق األمور
يق والعم , بيزما أبمان الآـ كن  الثغ اا الت  ز ا  ظهور ا عزد الت ب

ولمزهـا تتضـمن البيـان    , تأت  بالفاظ اعجاز م معدو ة تتصف باإلجيـاز  
ــا  مــن املتضــا  ن, ولمزهمــا جيتمعــان يف الآــ كن ويف   ف اإلجيــاز واإلطز

املعزى مبا اميزع من الض ر  يفوتعد  مو وع وابد, إجياز بالهفظ واطزا  
 .واإل  ار و زف  احل ج

الو ــعيم وع مــن الآضــاة وغس ــم يف الآــوانني    واذ تســمع الشــم 
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, مهحآاا لهآانون مع م البم بتبد هه يف مدة وجيـزة  ووصدور  وامش 
فان أبمان الآ كن مت  عهيها األبآا  واألجياا و   ثابتم وفيها المفا م 
والزجاة لتمون  عوة لهزاس له جوع اىل الآ كن والتسهيم بانه نـازا مـن   

الشها ة نوع ختفيف والتفاء ذات   دو  من غس , والمتابم وعزده تعاىل
 .ه جوع اىل الآضاةلباجم 

ه ا  باإل افم اىل ط فني أو الث , ا ع م معز و بني( ظ م مبهم  
 .ظ م ممان او زمان بني( و أت   ,ما  آون مآان التعد و

لهضمس  وليمت  بيزمم( فعهم ان الماتـ    اآل موجاءا ا افته يف 
زخاد بني البائع واملشرتي, والدائن واملدان, وفيه اشارة  مون وسي اد وب 

عهى األ هيم وعدن التدن   دا  (بني اىل صفاا اخ ع يف اختياره ألن 
 .واخلساسم

ط ااتمــع فانــه امســى مــن ان  مــون ــــواذا لــان الماتــ  مــن اواس
ــ  عيفاد مزآا اد لهآـوا او خا   ــ عاد لإلغـ اء وقبـوا ال ش  ـ ور  لفـظ  ـوة فـ ـ

إلخبـار عـن امتاللـه ثآـم بـالزفس متزعـه مـن خمالفـم احلـق عجـزاد           بيزمم ل
ــ اناد عا  د ولمزـه   جي ــد ت ع انسـفآ وفاد,ـــعفاد وخــو   أ عهعالسـؤاا  ـ

 , تهآـى التـوبي  والزجـ    سـأا  تـدو زها, وان  يآون بعن تفاصي  الد ن ل
فيفوا احلق من غس قصـد واصـ  تضـييع لهمـاا بسـب  التفـ  ط غـس        

 املتعمد.
لذا ت ع ,وجاء لفظ  بيزمم( تأسيساد إلعتبار خاص لهمات  بالعآد 

ذل ه عهى حنو اخلصوص وانـه  ـو الـذي  متـ  ممـا  عـ  حتمهـه        ت اآل م
ـــاملســؤوليم بالمتابــم, فهــو بص ـــاو غغــش   ـ  ر او نآــص او ز ــا ة يف ـ

والمات  عامل باملخالفم ألبمان المتابـم الشـ عيم فانـه  ـؤثم ان      ,العآد
و  جيز ـه الآـوا ان مـا     ,تبها وان غف  عزها ال ـ م اآلخـ   امضا ا ول

والشـ ائط  البـد مـن بيـان احلـق وتو ـي  املسـائ        فنـه,  مسعه لتبه و و 
 .امل هوبم
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عهى بضور ال  فني عزد لتابم العآد, وان  ذل   دا ولفظ  بيزمم( 
امســ  الــدائن واملــدان يف العآــد مبــا    آبــ  الهــبس او اإل هــان, وجــاء 

لد ون الفاسدة, والبيوع ال مم لالد ن بسب  اخلم  او الآمار إلخ اج ا
حل مته والزه  عزه وإلرا ة صفم اإلاميان يف  اآل ماو ال با, فهو   تشمهه 

 .اىل مجاعم املسهمني (بني ا افم الظ م 
اىل الماتـ  بصـفم المتابـم, وجـاء ذلـ ه       اآل ـم لآد توجـه األمـ  يف   

ليمون له شأن يف ااتمـع ويف   ,به د ليس مفعوو (لاتٌ  بصيغم الفاع  
مزذ بدا اا  صهى اهلل عهيه وكله وسهم العآد, وقد أوىل ال سوا األل ن 

اإلسالن عزا م خاصم بالمتابم ولث ة الذي اسزون الآ اءة والمتابم بـني  
صهى اهلل عهيه وكله املسهمني, ويف اس ع بدر من املش لني اشرت  الزيب 

عشـ ة مـن املسـهمني    تعهيم م إلطالق س ابه عهى ل  وابد مزه وسهم 
 .الآ اءة والمتابم

 ,ام اد كخ اد اىل المتابم و و العدالم باا المتابم اآل م ذه تضيف و
عآائد ـم و ـ  ان المتابـم يف    بآيآـم  لتتجهـى   ,ويف خصوص مو وعها

نم ش عيم  بـد مـن صـيانتها, وشـ   العدالـم  شـم  الآضـاة        االعآو  ام
امني, فان الولالم ل  م من الدعوع ولتابم العآد   ولتا  العدا وال

 . تزافى مع عموماا العدالم يف املآان
ــزمم( اشــارة اىل ابتمــاا تصــ م الماتــ  عهــى حنــو     ويف لفــظ  بي

ومآـداره  بالـد ن  مستآ  يف بعض تفاصي  العآد لما لو اخره ال  فان 
ــه التــدو ن  و ــ  والبــاء يف بالعــدا جــاءا لإلســتعانم   ,واجهــه وت لــا ل

الداخهم عهى كلم الفع  لآولك "تو أا باملاء", و   ا ضاد لهمصاببم, 
ومزع التعدي و  جيـوز ان   ,فالبد ان  مون العدا وسيهم لضبط المتابم

و  اميمن التخهص تمون المتابم صحيحم يف عآد وناقصم يف عآد كخ , 
ــم ألبــد ال ــ فني      مــن ســه ان ااــوع والشــهوة وبــاا الغضــ  والب

لمهمم راسخم يف الزفس, فف  العدالـم يف   ,آلخ  ا  بالعدالموالبغض ل
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 املآان مزافع عد دة مزها:

خهو العآد ولتابته من افـ ا  الظهـم, والظهـم الـذي ت ـ  ه       األوا:
 :العدالم عهى وجوه

ــ د ال ـ فني, لمـا لـو أخ   ــظهم أب -1  ,مبآـدار الـد ن  الماتـ     ـ
ـــوذل ــا ة تضـ ـــ  ز  ــدان او ـ ـــنآيص  بامل ــر تم ـ ـــضتعت ــاا ـ ييعاد مل

 .الدائن

ظا   قولـه تعـاىل  لاتـ  بالعـدا( ان املـ ا  مـن الماتـ  يف         -3
املآان ليس من اسن الآ اءة فحسـ  بـ  مـن لـان متفآهـاد يف      
الد ن وقا راد عهى اإلبرتاز من اجلور واملي  يف المتابم وليس 
 و لاآللم  مت  ما اميهى عهيه, ب   مت  ما اميهى عهيه مـا  ان  

 .اموافآاد لهعد

 .المات  لزفسه خبيانم وظيفته واستعماله الغشظهم  -3

اذا لتـ  خـالم العـدا     ,قيان المات  بظهم احلمم الشـ ع   -4
 .مو وع المتابم اآل مالذي قيدا به 

اعم الفتزـــم واملمـــ  وأســـبا  الزـــزاع    ــــــم الزـــاس باشــــــظه -5
 واخلصومم.

ان امـ ا بالشـها ة وتعـد  ا لتمزـع مـن انفـ ا         اآل ـم ومن اعجـاز  
لما سـيأتيزا, ووجـو  اتصـام    الد ن ت  وان لان عا  د مبو وع الما

ال با اىل معامالا الد ن والآ ض بـني  المات  بالعدا مانع من تس   
ممافحم ال با مبو وعه واشرتاطه يف أص  عدن احنصار الزاس مما  ع  

العآد وارتماز العآد عهى الفائدة والز ا ة ب  تشـم  مزـع نفـاذه ب ـ ق     
 .  البيع والد نخفيم من عآو

مـــن مزـــافع العدالـــم اشـــاعم اإلنصـــام ومزـــع الفتزـــم والف قـــم  الثـــان :
 واخلصومم.
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لآد تفض  سبحانه وجع  الشها ة ش طاد مآومُا لهد ن, فال جيوز  الثال :
 ء شـ ان  مون سبباد لألذع والضـ ر, واهلل عـز وجـ  اذا أمـ  ب    

بصوا أتآزه وأبممه, فجاء ش   العدالم  تآان الشها ة ومزع 
 اخله  بسببها.

ــ تزميــم مهمــم ا س   ال ابــع: وة الــذال ة واجتزــا  الغفهــم    ـتحضار وقــــ
 والزسيان.

ونش  اسبا  الثآم وا طمئزـان   ,تآو م أواص  األخوة ا اميانيم اخلامس:
مني,فا ستغزاء عن الشها ة مظه  مـن مظـا     هواألمن بني املس

قوله تعاىل يف لتاليم ا اآل م لما سيأت  يف ,األمن فيما بني املسهمني
, ولمـن األمانـم     [ف ِإْن أ ِمـن  ب ْعُضـكُْم ب ْعًضـا]

ــوا     ــ   بص ــم, فمج ــان املآبو  ــها ة وال   ــدن الش تزحصــ  بع
بـني املسـهمني ولمـن    وتـ ابم  التدا ن  و عزـوان ثآـم وطمأنيزـم    

التدا ن من غس شها ة ولتابم, فالعدالم نوع  ختتهف عنبدرجم 
  ضاد., واملدان الهشا دتوثيق 

ــا س: ــواا      الس ــظ األم ــم حلف ــم مبارل ــم وعآائد  ــيهم اخالقي ــم وس العدال
يهولم  ون تضييعها, و   سب  ش ع  لراءة ذمم املـدان,  حلوا

فبالشها ة  تحآق سب  قضاء الد ن و تبني مآداره لامالد واوان 
 .أجهه

عهـى   ـو  والآدر املتيآن من العـدا يف املآـان    اآل مومن اإلعجاز يف 
 وجوه:

 المتابم.باا و وعيته م -1
 .فيما خيص عآد الد ناعتبار العدا  -3
ومـا   ,اـق لمـ  وابـد مزهمـا    ما من العدا انصام ال  فني وذل   -3

 .جي  عهيه
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ـــجعهــه  وتعانم بالعــدا ــــاإلس  -4 يم يف المتابــم ومانعــاد مــن ـاب م لهـــ
 .الظهم

ــ و    زحص ــ   مو ـ تابم الماتـ  با ـان الزـزوا وقهـم     ـوع اآل ـم ولـ  ـ
الــذ ن  ع فــون المتابــم كنــذاك اجلــوا   , لعمومــاا أبمــان الآــ كن,   

ــ وعيم الماتـ  ظا  ـــفمو  ان وبـاا تـدا ن, وجيـوز ان    ـ ة يف لـ  زمـ  ـ
ولمزــه ,   ــو الماتــ  اذا لــان جامعــاد لهشــ ائط نيد املتــدا زــــ مــون أب

وفيــه ابتمــاا لتفو ــت مزــافع , ممـا   اآل ــم الم  ـــــــخــالم األوىل وظ
 عد دة.

الآواعد المهيم ان التف  ط اجلزئ  بتفاصي  بمم ش ع   فت   ومن
باباد مـن اخل ـأ واخلهـ  وان لـان التفـ  ط غـس مآصـو , فـرتك الماتـ           
واإلستغزاء عزه بمتابم ابد ال  فني با  لإلفتتان وفواا بعض الش ائط 

لتفاصـي  باإل ـافم اىل مـا يف اآل ـم مـن      شـ   مـن ا  وابتماا عـدن ذلـ    
تصاص بمتابم العآو , و ب ه بآوانني و عيم مآتبسم الدعوة جلع  اخ

 من المتا  والسزم الزبو م.

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
 :ور  لفظ العدا يف موا يع يف الآ كن مزهالآد 

العدا بـني الزـاس بـاحلمم, و ـو أصـ  مو ـوع العـدا قـاا          -1
ــاىل ــاِْ أ ْن ] تع ــيْن  النه ــُتمْ ب  و ِإذ ا ح ك ْم

 .(1 [ت حْكُُموا ِباْلع ْدلِ 
إلصـالى بـني ال ــائفتني واجلمـاعتني املتزــازعتني, قـاا تعــاىل     ا -3

ــر ى ] ــد اُهم ا ع ل ــى اْلُْخ ف ــِإْن ب غ ــِْ ِإْح

يء  ِإل ى  ي ح تهى ت ِف ي ت بِْغ ف ق اِتُلوا الهِت
ِلحُوا ب يْن ُهم ا  ِر َّللاهِ ف ِإْن ف اء ْت ف أ ْص أ ْم

                                                 

 .58ة الزساء ( سور1 



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  58

 

 .(1 [ِباْلع ْدلِ 

أ شْـِهُدوا ذ و ى و  ]قـاا تعـاىل    ,حتم  الشها ة وا اؤ ا -3

 .(3 [ع ْدلل ِمْنكُمْ 

فمـذا  و   تآـون ا  بهـا,   م يف احلمـم  يفمما تمون لهعدالـم مو ـوع  
ــدا       ــ   الع ــاج اىل ش ــو  حتت ــد ون والعآ ــان لتابمال ــها ة ف ــبم لهش بالزس

العدالم مهمم  صدر من وان جزء من لوازن المتابم,  هواإلنصام وجعه
   العدا وسيهم جلع  العدالم , فذل  شتزميتهاعزد اإلنسان و سا م يف 

سزخيم راسخم عزد املسهمني وقيد ابتدائ  لتعهم المتابم واختيار وظيفم 
 العآو .لتابم 

ومـا   ,ال  فني عن سؤاا المات  تدو ن مـا لـيس حبـق    اآل م وت  ع
خيالف العدا, و و ختفيف عن المات  واش اك لإلطـ ام األخـ ع يف   

تابـم والتفآـه يف الـد ن والتصـدي     , وت غيـ  بـتعهم الم  مسؤوليم المتابم
لتأت  لتابته عهى اختيار من  تصف بالعدالم  لمتابم العآو , وحت  اآل م

واملعاشــ ,   وفــق مــواز ن العــدا الــذي  آــون عهيــه الزظــان اإلجتمــاع 
وتعا ـد الزظـان    ,ولتمون صزاعم المتابم كلم حلفـظ احلآـوق واملمتهمـاا   

 واإل  ار.وليس وسيهم لهض ر 
فمتابـم   ,ان اإلستآامم وعدن املي  وااوع و د اجلـور والعدا عزو

الد ن نوع بمم و ستهزن الآضاء باحلق سـواء يف ذاا المتابـم او األثـ     
 ن او األجــ , دفيمــا بعــد و ــ  نــوع شــها ة فــال  ز ــد او   ــزآص يف الــ

م لمــ  ال ــ فني وعونــاد لهآا ــ  يف ـاناد بيزــاد وبجــــــون لتابتــه ب  ــــوتم
 .احلمم

 

                                                 

 .9ة  احلج اا ( سور1 
 .3ة ال الق ( سور3 
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و ال  ي ْأب  ك اِتـب  أ ْن ي كُْتـب  ك م ـا ] قوله تعاىل

 [ع لهم ُه َّللاه 
ــ  م ثالــيان طــد م و   قــبعد تثبيت بآيآم عآائ   بمتابـم الـد ن   ـ

اصيهه والتـزان العـدا يف المتابـم وأبمـان     فبني الدائن واملدان مع ذل  ت
ء جـا  ,م مشـغولم ـياع األمواا وبآـاء الذمـ  ــم و ــد مبا اميزع من الو آالع

ـــ ــذا الش ــم   مــن ـ ـــليمــون مو  اآل  ــداد يف عــامل التــ ـــوعاد جد  دو ن ـ
الدعوة لمتابم الد ون,  والمتابم ملا فيه من الزه  عن امتزاع المات  عن

ولمـن   ,و  مصـهحم لـه بالـد ن وتوثيآـه    فالمات  لـيس ط فـاد يف العآـد    
وفيــه اخل ـا  توجـه لـه بهـزون اإلســتجابم لمتابـم العآـد وفـق الشـ ائط         

 سائ :م
ممـا  عـ    جاء ذل  المات  بصفم التزمس ومن غـس الـف و ن    -1

اطالق احلمم جبميع المتا  الذ ن اسزون لتابم العآو  وفق 
 .ابمان الش  عم

ــد ن مــن األمــور الــت تآــون عهيهــ   -3 ــا ,  التابــم ال مصــاحل العب
 .والزظان العان

يف المتابم وحت  ف او تغيس ما اتفق بق التص م ليس لهمات   -3
 .ه ال  فانعهي

 قد   ع المات  يف العآد ما      ى به و و عهى قسمني: -4

 .ما خيالف  واه وميهه( 1

 .ما  تعارض وأبمان المتا  والسزم( 3

تأم ه بالمتابم وان لانت خمالفم اواه,  اآل ماما بالزسبم لألوا فان 
 اآل مألن  ,اما اآلخ  فال اق له لتابم ما خيالف المتا  والسزم

 .ا عهمه اهللمببان تمون متابم الآيد ت
الآ كنيم حب مم ال با, وور ا نصوص فيالسـزم   اآل ااجاءا  -5
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خ جــه البيهآــ  يف شــع  اإلاميــان عــن عهــ  أالزبو ــم مزهــا مــا 
 كل   ,عش ة صهى اهلل عهيه وكله وسهم قاا: لعن رسوا اهلل

ال بــا ومولهــه وشــا د ه ولاتبــه والوامشــم واملتومشــم ومــانع  
 .(1 "لصدقم واحلاا واله  لها

بالزان المات  بمتابم الد ن لتثبيت التدا ن  اآل مجاءا  ذه و
ــالا      ــا واب ــن ال ب ــتخهص م ــى ال ــم عه ــدة واإلعان وعــدن الفائ

 .املعامالا الصحيحم    املعامالا الفاسدة

لــتعهم الصــزعم واملهزــم زلــاة, و ــ  توظيفهــا يف م  ــاة اهلل,   -6
والافظـم   , وم والزهـ  عـن املزمـ    لألم  باملعسالى فالمتابم 

ــيهم    ــون وسـ ــوق لتمـ ــى احلآـ ــتآ ار عهـ ــاا وا اء  سـ ااتمعـ
 .العبا اا

عزدما  تعهم اإلنسان مهزم  تعهق بها الصاحل لعان فانه  صـب     -7
جي  ان    تخهف  ,والد ن بق فيهلالمم  ,من المه  ال بيع 

عــن ا ائــه, فعهــى الماتــ  مزــع اخلصــومم والف قــم وبصــوا  
بمتابـم العآـو  وفـق أبمـان     آيـان  لوا ,و ياع األمواا الض ر

 .المتا  والسزم

عهى عدن املشآم يف تعهم ابمان الش  عم والآواعـد   اآل متدا  -8
 .الفآهيم اخلاصم باملعامالا ولتابتها

با  لإلعتذار عن المتابم ملن    ع م قواعـد   اآل ميف مفهون  -9
ع و وقـع  الش  عم وأبمان العآو  وش ائط الـد ن لمـ     آـ   

 عوة لتعهم المات  لألبمـان, وتعهـم    اآل مغسه يف ال با نعم 

                                                 

احلاا واله  له ويف روا م اله  واله  له, وال  وال  له, و و ان قيان رج   (1 
ا ا ـا لتحـ     بالزواج من ام أة طهآها زوجها ثالثاد بش   ان   هآها بعـد مواقعتـه  

 ( فالهعزم لتواطئ ا ثزني عهى ش   ال الق.لهزوج األوا
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املتفآه لهمتابـم لـ     مـون  زـاك لاتـ  جـا الد باألبمـان,        
 المتابم.ومتفآه    ع م صزعم 

ارشـا  مسـاوي إلصـالى أبـواا ااتمـع وحتسـني الآـدراا         اآل مف
ــ توع العهمــواإلرتآاء باملس ــ   واجيـا  الم ـ  رة عهـى ابـ از   آاـفاءاا الـ ـ

ـــ وان بس ــن اإل  ــ ــع مـ ــم واملزـ ـــن املعامهـ ــــ ــاا وـ ار بالزفـ س واملمتهمـ
 .واألمواا

الق وتعهــق ـا ته اإلطــــــو التــزمس إلفــــوجــاء لفــظ  لاتــ ( عهــى حن
المتابـم ألنهـا صـزعم حتتاجهـا     اع عن المتابـم بصـفم   ــم بعدن اإلمتزــاحلم
ــ هم وتســـم واملــاألم ــ ا م يف قـوان و  ــ ــ عـامالا والص بط املــ الا, فـال  ـ
ــ ب  خـالم ش ــــبسعـن المتابـم   الماتـ   زع ـاميتـ  خص  او انتمـاء لآبيهــم  ــ
ا من ا   تهك البهـدة  ـــ فني ليســـدائن او ان ال ــم الــهــ ع غس قبيـــاخ

ــم ـــ ص او الدول ــف, وع ــ ــالق يف التمهي ـــالم ا ط ــــ ـــبار الآيـدن اعت و  ــ
ور  م هآــاد وموجهــاد لمــ     اآل ــم ا  التــدا ن يفــــالع فيــم, وألن خ 

 .املسهمني
ــانون الس   ــم مو ــوعيم الآ ــبني اآل  ـــوت ــامالا  ـ ــبط املع , ماوي يف  

وعدن , وامتثاا املمهفني باحلمان ملا يف خمالفتها من التشد د عهى المات  
 جواز امتزاعه.

 

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
ور ا ما ة  أبى( ست م اا يف الآ كن, وابدة يف الذاا املآدسم 

تفضهه تعاىل بامتان الزعمم واظهار   ن احلق وبيان ا بمان لهزاس, قاا و
و ي ْأب ى َّللاهُ ِإاله أ ْن ُيِتمه ُنـور ُ  و ل ـْو ك ـِر   تعـاىل ] 

 .(1 [اْلك اِفُرون  
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وور ا مــ ة يف امتزــاع الســماواا وا رض واجلبــاا عــن حتمــ       
و ت ــْأب ى األمانــم, ومــ ة يف ذن المفــار وامتزــاعهم عــن قبــوا احلــق ]

, وم ة يف امتزاع أ   الآ  م (1 [ُقُلوُبُهمْ و أ ْكث ُرُهمْ ف اِسُقون  
اسْت طْع م ا أ ْهل ه ا م موسى واخلض  عهيهما السالن ]فعن استضا

 .(3 [ف أ ب ْوا أ ْن ُيض يُِّفوُهم ا
وور    ــأ ( مــ تني يف  ــذه اآل ــم ممــا  ــدا عهــى ان ا متزــاع عــن   

 قبي  ومم وه. التمهيف الواج  واملستح 

 

ــ دى لهمــاء ومـــثز [ك م ا ع لهم ُه َّللاهُ ]وقوله تعاىل  ات  و ليـ   ـ
ملا امهه من عهم بالمتا  والسزم, والمات   هى ممانته ولزون ال امهـع

مل  وى اليه ومل  تهق تعهيمـاا مباشـ ةد مـن عزـده تعـاىل, فميـف تهآـى        
 وجوه: وناا ش م  ذه الزسبم, فيهالتعهيم 

الآ كن بان المات  ممـن عهمـه اهلل تشـ  ف لـه ولصـزعم      اخبار  -1
 .المتابم بني الزاس

التعهــيم بواســ م الآــ كن وك اتــه ومــا فيــه مــن أبمــان احلــالا    -3
 .واحل ان

 .من وجوه التعهيم ب مم ال با واجتزا  املعامالا الفاسدة -3

 . أت  التعهيم بواس م السزم الزبو م الش  فم -4

ىل لهماتـ  ألنهـا تـأم  ان    مـن مصـا  ق تعهيمـه تعـا     اآل م ذه  -5
 مت  بالعدا واإلنصام وعدن اجلور او املي  عن احلق وختر 
ــدا زان     ــان  مــون املت ــه,  ب عــن الآواعــد العامــم لهــد ن ولتابت

ر الد ن وانه ابا   ن بآ  زم قوله تعاىل  بيزمم( ومع فم مآد

                                                 

 .8ة التوبم ( سور1 
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 . مون ألج  معهون وامد معني    آب  الرت  د

نسان العآ  وجعهه بجم ذاتيم متزع لآد رزق اهلل عز وج  اإل -6
 .التعدي والتجاوزمن صاببها 

وليس  ,لعآو اابم ــدع لمتــم عهى ل  من  تصــ اميم بجـالم اآل مو
, وفيهـا اشـارة اىل تعهـق    املع فـم فيمـا بعـد باجلهـ  او عـدن      عتذر له ان 

ــ مان بذمته عزـد بص ــالض ــ وتآصخ ـأ  وا ـ   ان اس  سـتهزن الضـمان,   ـ
وور ا بهفــظ ءا اصــالد لهوقا ــم ولــيس لهتــدارك والعــالج,  اـجــ اآل ــم

املا ــ   عهمــه اهلل( ممــا  عــ  ســبق التعهــيم عهــى بــاا العآــد, وانــه   
فالبـد لهـذي  تصـدع     , صدق عهيه لات  مبج   تعهم المتابم والآـ اءة 

وامتهك  ,ن تعهم الفآه يف با  العآو مملمتابم العآو  والد ون ان  مون 
ميالد وعدو د و  خيام الزاس مزه جزفاد وهص من ال با الآدرة عهى التخ

 احلق.عن 
 أقواا و  : اآل موذل ا يف 

ــاىل        -1 ــه تع ــبس يف قول ــن ج ــعيد ب ــن س ــامت ع ــ  ب ــن اب ــ ج اب اخ
  قاا:  عدا بيزهما يف لتابه و   ـزا  [ك اِتب  ِباْلع ْدلِ ]

 .عهى امل هو  و   زآص من بق ال ال 

 [و ال  ي ْأب  ك اِتـب  ]يف قولـه تعـاىل   وع ا عن جما د  -3
وعـن السـدي:    ,مـ  قاا: واج  عهى المات  ان  متـ  اذا أُ 

 .(1  مت  المات  ان لان فارغاد

 .عن قتا ة ومآات : لانت المتا   ومئذ قهيالد -3

 .قاا: لما ام ه اهلل [ك م ا ع لهم ُه َّللاهُ ]عن الضحاك  -4

يب ان المتابم ف ض عهى المفا م لاجلها  وحنوه, وبه قاا الشع -5
 .واختاره ال مان  واجلبائ 
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عهمـه المتابـم   لما  [ك م ا ع لهم ُه َّللاهُ ]عن سعيد بن جبس  -6
 .وت ك غسه

و البظ يف  ذه األقواا انهـا مزسـوبم لهتـابعني ومل ت فـع اىل     
 .صهى اهلل عهيه وكله وسهمال سوا األل ن 

 لتابم الد ن ف ض, وبه قاا ال بيع ولع . -7

نسـ  اىل ابـ     ,دو  ولـيس واجبـاد  ان األم  بمتابم الد ن مزـ  -8
 األلث .وعهيه  ,سعيد اخلدري واحلسن والشعيب

وقـد  مـون واجبـاد يف بعـض األبيـان, خصوصـاد عزـد         و و األقوع
ا راك أبد ا ط ام او مجيعها احلاجم اىل لتابـم الـد ن, فصـيغم األمـ      
 باآل م الم اميم متزع من انتفاء الوجو  م هآاد, والوجدان والوقـائع تشـهد  

باحلاجم اىل لتابم الد ن مع خهو ا من الضـ ر, بـ  بـالعمس فـان لتابـم      
 .الد ن امتثا د لآل م الم اميم فيه ثوا  عظيم

  حبث قرآنيحبث قرآني
اعجــازاد ق كنيــاد يف بــا  التــدو ن و ــبط الآــوانني   اآل ــمتعتــر  ــذه 

والسزن, ملا تضمزته من التعهيم اإلا  لهمات  وبهحاظ مو وع التعهيم 
 عهى وجوه مزها: ذ ور اذاته, 

عزـدما نفـ   فيـه مـن روبـه, قـاا       تعهيم اهلل عز وج  آل ن  -1
 .(1  [و علم  دم اْل سْم اء  ُكلهه ا]تعاىل 

ع لهم  اإِلنس ان  ]قاا تعاىل  ,تفضهه بتعهيم جزس اإلنسان -3

 .(3 [م ا ل مْ ي ْعل مْ 

ززلـم  ما تفض  به تعاىل من تعهيم األنبيـاء المتـ  السـماو م امل    -3
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ــاا تعــاىل   ,واحلممــم ــاب  ]ق ــ   اْلِكت  و ِإْذ ع لهْمُت

 ,(1 [و اْلحِكْم ة  و التهْور اة  و اإِلنجِيل  

مــزهم لتفــيض  اص لــبعض األنبيــاءــــهه تعــاىل بتعهــيم خــــتفض -4
 او  التزز ـ  خبصـوص   يف   ه ما ورـــزــم ,م عهى األممــالرل
[  ْل ل كُْم ِلُتحِْصـن كُمْ و ع لهْمن اُ  ص ْنع ة ل بُو

 .(3 [ِمْن ب ْأِسكُمْ 

 ,انه تعـاىل تفضـ  بتعهـيم الآـ كن واعانـم الزـاس عهـى تالوتـه         -5
 ,واإلباطم بش   من عهومه وجعهـه الشـ  عم الثابتـم الدائمـم    

 .(3  [ع لهم  اْلُقْر ن  *الرهحْم ُن  ]قاا تعاىل 

 .(4  [الهِذي ع لهم  ِباْلق ل مِ ]ور  قوله تعاىل   -6

و و  لي  عهى ان تعهم المتابم مل  من صدفم واتفاقاد او جاء جبهد 
ا نسان وسعيه الزوع  والشخص , ب  ان المتابم عهم من عزده تعاىل, 

ان تآرتن المتابم بالمالن, فما من لغم ا  واا ليفيم خاصم  اآل ااومن 
 بها يف المتابم ورسم احل وم.

ــ ملـدى المات  اآل ـم اءا  ـذه  ــوج ــ عهـى حن   ـ ــ و اخلصـوص, وف ــ يه ـ
ــ م األبمـان الش ــم تعهيــ ا  من التعهيـــم اعاله وان املـس لآل ــتفس  م عيــ

ــ م فضـهه تع ـــلبيان عظي ,ابمــط والمتــمع اخل اىل جبعـ  اإلنسـان قـا راد    ــ
ــى المت ـــعه ـــابم وتــ ـــحلآادو ن ــ ـــائق واألخـ ــــ ــن  ـبار والوث ــع م ائق واملز

 . ياعها
ــ ظ الآـــم عآهيم حلفــمآدموالمتابم   كن وبآائـه يف األرض يف مزـأع   ــ
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عن التح  ف والتغـيس والضـياع, فهـو  المتابـم والتـدو ن ل أ ـت الثـ         
ـــ  السا وناملســهمني   افظــ  ها يف الصــالة,ونآ أـالــت  ــ اآل ــااور وــ

ــ بعضهو آـون   ــ باإللتفـاء بتمـ ار س  م ـ ور او ك ـاا خمصوصـاا يف لـ     ــ
نـه   افـظ غس ـا او انـه مل  ثـق بصـحم الزآـ  ا  بهـذه         صالة سـواء أل 

ـــولزفــذا س اآل ــاا عهــى عهــون  هان األعــداء والمــاف  ن واجلابــد نــ
التزز   ولمن اهلل عز وج  جع  المتابم وسيهم حلفظ المت  السماو م 

م  بالآ كن الذي مل ولن ت اله هى األـــ  فها, وجتـــوتوثيآها واملزع من حت
 . د التح  ف

عن     األرض ووسيهم لهتفا م والتخاط ألوتعتر المتابم رمحم 
إللتسا  احلممم واملعارم اإلايم واإلرتآاء يف ميا  ن احلياة وكلم  ,بعد

املختهفم, لما انها تزفع صاببها وغسه أي ان األم  الذي    آ أ و مت  
مم حبس  لزآ  العهون واملعارم بني األسبي   زتفع مزها ا ضاد, لما انها 

  الرتمجم والشوا د, واذا لان الآ كن  أم  بمتابم الد ن والآ ض املـال 
بني شخصني فمن با  اوىل ان تتوجـه عزا ـم األمـم ومهولهـا اىل لتابـم      

يف عزـق لـ    العظمـى  الآ كن ونس  املصحف واإللثار مزه, فهو األمانـم  
عهـم  عهـى ت املسـهمني  صهى اهلل عهيه وكله وسـهم  الزيب  وقد ب مسهم, 
واظه  عزا م خاصم باملتعهمني وبي ن احلاجم العامم اليهم, فيزبغ  المتابم 

بـدو   الآضاء عهى األميم بـني املسـهمني يف خمتهـف بهـدانهم مبـا  تعـدع       
 .السياسيمالبهدان اجلغ افيم والمياناا 

اإلمجاا واإللفاظ املبهمم الت تفيد عدة معان متبا زم عن  اآل موتزهى 
وحتذر مما جيد الآضاة سبيال اىل ط به وعدن األخذ به, وتسب  الززاع, 

أخ ع او عموماا البيزم عهى من أ عى واليمني عهى أ لم اىل  ئهموجلو
ورج  الد ن, والـام    ,والآا   , عوة لهمات  اآل ممن أنم , ويف 

 ادباببصزاد والمتابم لتبآى ومن  دون احلآوق م هآاد إللتزان العدا واحلق 
 .واحلمم بني الزاسلآضاء امن ابوا  
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وقد تمون المتابم خبصوص مه  امل أة وجع  جزء مزه   زاد لما شاع 
وعـدن خبسـها بآهـا, وقـد تمـون       (امله  املؤج  يف  ذه األزمزم عزوان 

او ان لر  ,المتابم يف   ن او وصيم إلنسان اتض  او أنه يف م ض املوا
الـد ن لتـأمني امـواا      عهيـه  ـبانـه مآبـ  عهـى اآلخـ ة فيمتـ      وب  سزه 

م   تصـه  ان تمـون سـبباد    فـ خاصم لبعض الورثم او لغس م حبجج خمته
 .والتعدي عهى املساو ,ألل  أمواا اليتامى

أربع بق عهى اهلل ان " :صهى اهلل عهيه وكله وسهموعن الزيب  مد 
ال بـا,  وكلـ  مـاا    ,مـدمن اخلمـ    ,   دخههم اجلزم و   ذ آهم نعيمهـا 

 .(1 ه"يتيم بغس بق والعاق لوالد الوكل  ماا 
وفيه ا  ار عهى الورثـم   ,ولو لت  المات  وصيم او   زاد بغس بق

: , د   اعـاله, اجلـوا   ـور يف احلــماا اليتيم املذلأل  فه   عتر من 
ــ ا  انه  ؤثم و س ــ و ـذا العآ  ,تحق العآـا  ــ ــ ا   تصـ وجـوه  عهـى  ور ـ

 :مثالث
وا  اره بالورثم ان  , الن الد نسواء لان عاملاد ببا طالق,  -1

 . 
العهم بالب الن و و األص  حلد   ال فع وعدن العآا  بآيد  -3

 .ملن    عهم

وان    مـون كلـم    ,وظيفـم الماتـ  التحآيـق والتثبـت    تآتض   -3
 .لهظهم

  الزوبــم اىل بــد   ـــــقبــ  ان تصه الثالــ  ـــــو الوجــــواألصــ   
ومزه العهم  [م ا ع لهم ُه َّللاهُ ك  ]امني قوله تعاىل ـــو و من مضال فع, 

ــ مال  العان حب مم الظهـم واإلشـرتاك فيـه تس   ــاإلج ــ بيباد ومباشــ لـذا   , ةــ
ــ جي  عهى الماتـ  ان  دق  ــ ق يف األمـ   مبـا  ز ـ  الهـبس و ـبني وجـوه      ــ
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الظهم يف المتابم واميتزع عزها مـع اإلصـ ار عهـى الظهـم والتعـدي سـواء       
او غس مــا لمـا يف بــاا الورثــم,  بمهيهمـا  د طـ يف العآــد او  ـتعهـق بابــ 

صي  يف ــــ ون عــن ســؤاا الماتــ  وطهبــه التفـــــع اآلخـــــوجيــ  ان اميتز
 .متعهق الد ن

من لتابم الثه  وتفاصيهه يف الوصيم خبالم احلق ورغبم  اآل محتذر و
صاببه سواء لان يف باا اإلبتضار او يف م ض املوا او م هآاد لما لو 

الصـحم واملـ ض و ـو األوىل    بـاا  لتابـم الوصـيم يف    لان متآيداد بهزون
التعدي او التف  ط يف لتابـم  زج  عن  اآل م ويف وفيه نصوص, واألص 

ـــ  الثهيالوصــيم, وتفاصــ  ــوص امليــت بالثهــ  فــال جيــوز   ولــو مل  , ــ
اخ اجه ب  ت جع الرتلم لهها اىل الورثم ا  مع وجو    ن فيخ ج مـن  

 .أص  املاا
عزـــد امليـــت مـــن مزـــافع المتابـــم الدنيو ـــم وبفـــظ بآـــوق الزـــاس 

واألخ و م, فبالمتابم اميمن اخ اج الد ن من الرتلم وتمون المتابم وثيآم 
الورثم    ست يعون معها انمار الد ن, وبالآضاء تفـ غ ذمـم امليـت     عهى

وذمتهم ا ضاد وحتفظ بآوق الزاس و   مون املوا سبباد حلج  املع وم 
, فاذا لان الزاس خيشون من املوا لعهم تامم واإلبسان با انم اآلخ  ن

لذ ا    ـونهم, تتع ـ  عمهيـم الـد ن مجهـم وتفصـيالد ألن لـ  انسـان         
مع ض لهموا يف أي حلظم ومزها الوقـت السـابق ألجـ  الـد ن, وملزـع      

ــ مـن الس الدائن املـدان   ــ ف  واخلــ الثغـور ألنـه   يف زو وامل اب ـم  ـ وج لهغـ ــ
 ـماناد وعهـداد لهـدائن    ه, فجـاءا المتابـم   خيشى  ياع   زه مبوته او قته

 .وسمزاد له

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
ه( اربع م اا يف الآ كن, وفاع  التعهيم فيها ور  قوله تعاىل  عهم 

 مجيعاد  و اهلل عز وج , و   لما  أت :



 69  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  48/جاميانمعامل اإل

ــــ    ]ور  يف  او   -1 ــــاُ  َّللاهُ اْلُمْل و  ت 

 .(1  [ءُ و اْلحِكْم ة  و ع لهم ُه ِممها ي ش ا
يف مدى الزيب  مد صهى اهلل عهيه وكله وسهم وبيان عظيم  -3

, وابمـان السـزم, قـاا    نفضهه تعـاىل عهيـه يف نـزوا الآـ ك    
  ُيوح ى تعاىل ]

ع لهم ـُه  * ِإْن ُهو  ِإاله و حْي

 .(3 [ش ِديُد اْلُقو ى
خ ل ـق  تعهيمـه, قـاا تعـاىل ]   بيف ا نسان وتفضـهه تعـاىل    -3

 .(3 [ُه اْلب ي ان  ع لهم   * اإِلنس ان  
وان تعهيم المتابـم  , مما  دا عهى عظيم فضهه تعاىل عهى المات  

س  إاـ    خيتهـف عـن الز ـق وتفضـي  ا نسـان بـه عـن جـزس          
احليوان, فف  اآل م اشاراا اىل لـون المتابـم مـن األسـ ار الـت      

 أو عها اهلل عز وج  يف ا نسان من وجوه:
 متابم.خهق ا نسان وأ هيته له األوا:
  دا ته اا ومع فم رموز ا. الثان :

ــ : ــني      الثال ــز ب ــد ا والتميي ــبط قواع ــى   ــدرة عه ــد ا والآ تعا 
 ب وفها.

ا ستجابم الزوعيم والتوجه لتعهم المتابم والآـ اءة, فمـن    ال ابع:
الزاس من  مون متعهماد لهمتابم, ومزهم من  ساعد اآلخ  ن عهى 

ا تعهمهـا, و ظهـ   ـذا    تعهمها, و شـع  بـالزآص والتآصـس لفـوا    
بو ـــوى يف بـــ ص األ  عهـــى تعهـــم ابزائـــه المتابـــم والآـــ اءة 

 وافتخاره بارتآائهم يف العهون مع افتآاره اا.
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 [ف ْلي كُْتبْ ]قوله تعاىل 
خبصوص لتابم الد ن و بد لتم ار لفـظ المتابـم    اآل مجاءا بدا م 

اثباا احلآـوق  ؤلد ا ميم المتابم يف املعامالا وتواألم  به من    ا 
واملزع من تضييعها وجع  المتابـم سـالباد لـدرء الفـا و فـع اخلصـومم       
والززاع, وبعد توجه اخل ا  بمتابم الد ن اىل عامم املسـهمني واطـ ام   
الد ن, واإلخبار عن صفاا المات  عهى حنو التعيني, جاء  ذا الش   

 وفيه وجوه: ,بصيغم اإلنشاء واألم  اآل ممن 
 مــون جامعــاد لشــ ائط ممــن  ,هماتــ  م هآــادلاخل ــا  توجــه  -1

 .المتابم
 .اخل ا  لهمات  اخلاص بعد تعييزه يف الآضيم الشخصيم -3

األمـم لهـها ألن لتابـم     [ف ْلي كُْتـبْ ]امل ا  من قوله تعاىل  -3
الد ن بفظ لآواعد الزظـان وسـالمم سـب  املعـاش, فيختهـف      

ابـواا السـوق او   وتضـ     اثزان يف   ن فتحص  خصـومم  
 .بسان والآ ض مع احلاجم اليه آ  اإل

خصوصــاد وان الثــ  المتــا   متبــون  ,املآصــو  ط فــا الــد ن -4
تآــوا جيــ  ان    مــون األجــ  الآهيــ   اآل ــمبــاألج , فمــأن 

لهمتابم مانعاد من التدو ن, ألن لتابـم الـد ن تـؤ ي اىل الزفـع     
العظيم ومتزع من الضـ ر المـثس, و ـ ر اخلهـ  واجلحـو  يف      

باملاا فآط ب   شم  احلالم الزفسيم والصالا الد ن    زحص  
 .اإلجتماعيم واألخوة اإلاميانيم ابياناد

  تعارض بني  ذه الوجوه وليس من بصـ  بابـد ا, وقـد جتتمـع     
مل  زحصـ    [ف ْلي كُْتـبْ ]فآولـه تعـاىل    ,لهها يف باا او شـ   مزهـا  

فالبـد   [ف اْكُتبُو ُ ] اآل مبالمات  نفسه بآ  زم األم  الوار  يف اوا 
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وعدن اإلذن له  م  ,المتابم واإلتفاق عهيها  من العآدأم    يمن تسه
اآلخ  بـالرتفع واإلسـتغزاء عزهـا, اعتمـا اد عهـى الثآـم املتعارفـم او عهـى         

 .لزسيان او عهى أولو م األخوة واإلل انااحلافظم وعدن 
عهـد ق كنـ  ووثيآـم مساو ـم اىل األمـم       [ف ْلي كُْتبْ ]فآوله تعاىل 

لتابم الـد ون وتوثيـق األمانـاا والبيـوع والـد اا وحنو ـا, ألن        بتعا د
بفـظ وعزا ـم مساو ـم     اآل ـم و ,الد ن جاء من با  املثاا وليس احلصـ  

ب  المس  واألنظمم املعاشيم فال غ ابـم ان  ـلهمسهمني يف معامالتهم وس
 .سورة يف الآ كنوألر تمون أطوا ك م يف أ م 
 :اآل مومن مزافع األم  يف 

واألوصــام  ,مزــع الماتــ  عــن لتابــم الــد نعــن متزــاع العــان اإل -1
 ون قيـان  ومانعـاد  تآـوا:   تمونـوا عائآـاد     اآل ـم اخلاصم به أي ان 

 .المات  بوظيفته
 .احل  عهى المتابم واعتبار ا أم اد  زماد -3

استحضار لتابم الد ن عزد ال  فني بـاا الشـ وع بالعآـد وتهيئـم      -3
 .مآدماته

الرت   يف المتابم او اإلعتذار لصـيغم األمـ     المات  من اآل ممتزع  -4
 .اآل مالوار ة يف 

وتعـيني أجهـه مـن غـس اشـتباه او        عـوة لبيـان مآـدار الـد ن     اآل م -5
 .إمجاا

اعتبار وعز لهمات  وال ان ملهزتـه وعمهـه ألنـه  متـ  مبـا       اآل ميف  -6
 . رتش  بإل ان اآلخ  ن لهأم  عهمه اهلل و و 

ع تفاصي  العآد لامهم امـان الماتـ    اشارة اىل لزون و  اآل ميف  -7
ليتســزى لــه تــدو زها مــن غــس اجيــاز خمــ  او نآــص مفــوا لــبعض  

 .احلآوق
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 .جع  المتابم جزء من عآد الد ن والآ ضعهى  اآل م  حت -8

لث ة المتا  الذ ن  تآزون لتابم  مدرسم مساو م تعم  عهى اآل م -9
 .العآو  وتثبيتها

م المتابـم أعـم   ـامم لهزاس, وتعهيـــ  ومزهاج إمــ كنيم أصــفاآل م الآ
ــ أبوالآهـم  من العآو  واملعامالا,  د الهسـانني, و ـ  وسـيهم لتـدو ن     ــ

 عهون الد ن وسالى لهزجاة  ون الآيامم بتسخس ا يف م  اة اهلل.
لضــبط مو ــوع المتابــم وتعا ــده  اآل ــملآــد جــاء  ــذا الشــ   مــن 

ــ وامض ــ آصان الت ااـــــاآل ائه وعـدن التفــ  ط بـه, ومـن    ــ س يف المتابــم ــ
ـــ س ــاد بــ ـــب  ابيان ــو تذلــ ـــ جاد واذع, و  ـــس بزعمــ ــ   ـ ــ  الآ كن م األم

 .بالمتابم
وأخ ج ال يالس  وأبـو  عهـى وابـن سـعد وأمحـد وابـن أبـى بـامت         

 :وال ران  وأبو الشي  يف العظمم والبيهآ  يف سززه عن ابن عباس قـاا 
ان أوا مـن   :عهيـه وسـهم   ملا نزلت ك م الد ن قاا رسـوا اهلل صـهى اهلل  "

فاخ ج مزه ما  و ذار إىل  ون  ,جحد ك ن ان اهلل ملا خهق ك ن مس  ظه ه
قاا أي ر   ,ف أع فيهم رجال  ز   ,فجع   ع ض ذر ته عهيه ,الآيامم

 ,قاا ستون عاما ,قاا أي ر  لم عم ه ,قاا  ذا ابزك  او  ,من  ذا
ولـان عمـ  ك ن    , كفآاا   ا  ان أز ده من عم ,قاا ر  ز  يف عم ه

فمتـ  عهيـه بـذلك لتابـا وأشـهد عهيـه        ,فزا ه أربعـني عامـا   ,ألف سزم
قـاا انـه قـد بآـى مـن       ,فهما ابتض  ك ن وأتته املالئمـم لتآبضـه   ,املالئمم

قاا ما فعهت  ,فآي  له انك قد و بتها  بزك  او  ,عم ع أربعون عاما
هلل آل ن ألـف سـزم   فاب ز اهلل عهيه المتا  وأشهد عهيه املالئمـم فممـ  ا  

وروي ق    مزه عن اإلمـان الصـا ق عهيـه    , (1 "وألم  لداو  مائم عان
 السالن.

                                                 

 .1/370الدر املزثور ( 1 
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و بني اخلر باجم اإلنسان اىل تدو ن الد ن وان لتابم الد ن   متزع 
لتابم الـد ن ب زخـا   من بصوا اجلحو  والزسيان ابياناد فتمون  عزدئذ 

, ف مبـا اميتزـع ابـد    لـه   ون املزم  وبجم عهعاملـد ون وقـد تمـون بجـم     
فيما بعد نا مـاد عهـى عـدن    فيصب  او  ستغ  عزها, تابم المعن ال  فني 

 .المتابم ملا  هحآه من الض ر واألذع
ــف يف ج ـــواز الماتــ  اإلجــــواخته  ة عهــى لتابــم الــد ن ان  ,   ــ

, وتمـون نسـخم المتـا  بيـد      نها ليسـت واجبـاد عيزيـاد    واألص  اجلواز
يف نسـخم المتابـم لمــا جيـ ي يف  ــذا    التعــدا  ىل واألو ,صـاب  الـد ن  

 .الزمان
ولـذا جـاء قولـه     ,التزز ـ  لـان قهـيالد   وذل  ان عد  المتا  يف أ ـان  

, أعم وناظ ة اىل عمون ا ان اإلسـالن  اآل مولمن  [ف ْلي كُْتبْ ]تعاىل 
 .وحتم  صيغم األم  يف اآل م عهى ا طالق

تش  ف له, واخبـار عـن    ان األم  اإلا  لهمات  بمتابم الد ن نوع
مو وعيته يف الزظان العان وق ع اسبا  اخلصـومم, واخبـار عـن لـزون     
حتمهه ملسؤولياته الش عيم وعدن التف  ط بها, و ذا األم  بالمتابم وبده 
 عوة لتعهم المتابم والتفآه يف الـد ن, والتصـدي لمتابـم العآـو  م هآـاد      

و ن املعامالا والعآو  وليس الد ن وبده, فاآل م حت  عهى توثيق وتد
 وتثبيت البيوع واملهمياا.

 

 [و ْليُْمِلْل الهِذي ع ل يِْه اْلح قُّ ]قوله تعاىل 
اإلمـالا   اآل ـم األم  بالمتابم, ذل ا فبعد اإلمالا واإلمالء وابد, 

 وفيه مسائ : ,و و ما ة المتابم
 ,البد من ال جـوع لهمـدان  فهمات  ان  مت  من عزده لليس  -1

 اتم  وجو اد:و ذا ال جوع 
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 ا ستفهان التآ   ي عن مآدار الد ن واألج . (1

تصد ق مـا قالـه الـدائن او الشـا د او غس مـا, أي ان الماتـ         (3
   ه  من املدان تصد ق ما مسعه.

 ال جوع اىل املدان ب ه  توقيعه وتوثيآه. (3

الرت  د بني عدة خياراا, فالمات  خيتار ال   آم الت   ا ا يف  (4
 ن.ال جوع اىل املدا

اع اء األولو م يف ليفيم ال جوع اىل الدائن ألنه صـاب  املـاا,    (5
 واملدان  تاج و عيف.

 ال جوع اىل ما لتبه املدان سواء قب  ساعم لتابم العآد او عزد ا. (6

 ا ستماع اىل إمالء املدان ساعم العآد. (7

والصحي   و الوجه األخس وعهيه اآل م الآ كنيم باألم  بامالئه, ولو 
تماع عر اااتف وا نرتنت فه   ص , اجلوا : نعم, بش   ج ع ا س

مزـه مـن قبـ  الماتـ  والشـهو       الوثوق مـن صـاب  الصـوا والتألـد     
 والدائن.

تتضمن اآل م األم  اىل الدائن والشهو  باإلنصاا اىل املـدان   -3
 يف تعيني مآدار وأج  الد ن.

 ار تهزن اآل م املدان بالمالن وا خبار عن تفاصي  العآد, واق -3
 العآالء عهى أنفسهم بجم

   متف  المات  عزد المتابم مبا مسعه سابآاد, لما لو قالوا له  -4
ان فالنــاد بــاع فالنــاد العــني الفالنيــم واخــروه مبآــدار الســع         

ما مسع وان لان الآائ   و وفق واألج , فهيس له ان  مت  
املدان ب   بد من اإلمالا ساعم المتابم والتدو ن, و ذه ك م 
اعجاز م يف األنظمم الت ش عها الآـ كن لهزـاس مل تهتفـت أو    
تعم  بها لثس من الآوانني الو عيم والالم يف  ذا الزمـان,  
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اثزت عهى المات  وانه  مت  مما عهمه اهلل جاء  اآل مومع ان 
ليمون المات  مأموراد تابعاد مزآا اد يف فعهه  اآل م ذا الش   من 

 حلق.ااىل املدان والذي عهيه 

 اإلمالء به وجوه: ص ويف ب -5

 .ألن اإلمالء اعرتام مزه باحلق( 1

مع فـم مبآـدار الـد ن وجـزس العـني      س املدان او املشرتي ألثـ  الزـا  ( 3
 .ن األ اءاوأو

ــ امالؤه بجم عهيـه وش ( 3 او جيحـد  ا د يف الـدار ن, ومـا مـن مـدان     ـ
أستدرك وظهـ ا عهيـه إمـاراا    ا   زسى الد ن فيخ ج له الصك 

 .تحياءاإلس

اىل املــدان الــذي انــه متوجــه بصــيغم األمــ  وظــا  ه  اآل ــموجــاءا 
أعم, فه  تش  ع وبمم وإخبـار عـن جانـ      اآل ماشتغهت ذمته ولمن 

من لتابم العآد وتثبيت الد ن, وفيه أعجاز  تجهى بو ع أسس اإلمالء, 
 ز ق بها و ؤتى بها التدو ن فالمتابم نس  خ   ثابت إللفاظ و و اص  

 .ما ة المتابم لتمون 

ــموختفــف  ــ  مــن مســؤولياته الشــ عيم     اآل  ــ  العآــد وتآه عــن لات
واألخالقيم, فه  ص ام بتحم  غسه ملسؤوليم اإلمالء والآاء والآانونيم 

 ,ما   ا  لتابتـه, و ـذا مـن اله ـف اإلاـ  والتزظـيم الـدقيق لألعمـاا        
ــم تآس ـــوليفي ــم,  ـ ــد اإلمتزاني ــق الآواع ــا  يف  يمها وف ــون اخل  ــمافعم  آل 

  تضمن:
 .حتذ   المات  من اإلبتداء يف المتابم -1
 .لزون استماعه وانصاته لهذي عهيه احلق -3

 . عوة لصاب  احلق والدائن بان    آون باإلمالء اآل م -3

ــوار  يف  -4 ــمالبيــان ال ــه تعــاىل   اآل  ــا ]مــن مصــا  ق قول ك م 
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ا  ما اميهيـه   دون ان   المات  اهلل  أي مما عهم [ع لهم ُه َّللاهُ 
 .لذي عهيه الد نا

ــمو ــان    اآل  ــع الماتــ  مــن الســؤاا وطهــ  التبي مــن ال ــ فني   متز
إلجتزا  اإلمجاا واإل هـان والهـبس, لمـا انهـا تؤلـد بضـور ال ـ م        

ــم اجلمــع يف    ــد اإلمــالء لهغ ــماآلخــ  عز ــد اي نُتمْ ] اآل   [ِإذ ا ت 
وبـذا  مـون الفـارق بـني      [ ب يْن كُمْ  و ْلي كُْتبْ  ] [ف اْكُتبُو ُ ]

ي  آون باإلمالء ومن  ستمع له قهيالد او معدوماد, فمأن الآوا  صدر الذ
 اآل ممن اإلثزني معاد, والمات  ا ص عهى  ذه احلآيآم الت تدا عهيها 

والعآــ  والوجــدان ا  ان عــدن بضــور صــاب  احلــق    عــ  عــدن   
مـن طـ م وابـد لمـا سـيأت  يف الصـفحم       ولـو  ب  تتم المتابم  ,المتابم
 .التاليم
 تآسيماد يف مو وع الد ن والآ ض من ط فني: اآل مظه  وت

 .الذي له احلق األوا:
 .الذي عهيه احلق الثان :
األم  الذي  ستهزن  ,ي له احلقذ ذا التآسيم رجحان لفم الو ظه  

مزه الشم  هلل عز وج  عهى نعمم التممن من اعانم واق اض اآلخ  ن, 
لما انه  عوة لهذي عهيه احلق  وني  الثوا  به وعدن جعهه  تاجاد لهغس,

لهدعاء والتوجه اىل اهلل عز وج  بتيسس الآضاء والوفاء بالد ن وافـ اغ  
ان  صـه  عهـى    صهى اهلل عهيه وكلـه وسـهم   الذمم فآد سئ  رسوا اهلل 

قضـاء   زـه فصـهى    ميت ولان مد وناد فـأبى بتـى تمفـ  اإلمـان عهـ       
نهم وا لتفاا اليها وا ستعدا  لآلخ ة , لبع  الزاس حنو قضاء   وعهيه

بالراءة من بآوق اآلخ  ن, وتوليد أ ميتها وعدن ا ستهانم بأم  الد ن 
 .يف الزشأتني

لذا فان ورو  لفظ  عهيه احلق( تزبيه اىل أ ميم الد ن وانشغاا الذمم 
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به, وان العآد طوق يف عزق املدان اىل بني أ ائه, لما ان الوفاء بالد ن 
م يف تعا ــد الــزظم املعاشــيم و وان الصــالا اإلجتماعيــم وبــا   مســا م

لألج  والثوا  ومزاسبم لتجد د اإلبسان, ألن الدائن  آون باق ا ه اىل 
 .شخص كخ 

ولو لان املدان متعـد اد فالبـد ان  مونـوا با ـ  ن,  هآـ  ابـد م       
ان  ـذا الآـوا   ــثبت المات  بــ ون و ـــت اآلخـــ  الد ن و زصــتفاصي

ــ مجيعـاد مل  ص قـوام    و لـذ ن  ادر مـن ابـد م فآـط, بـ  ان مجيـع      ــ
و التفصــي , فهــيس ــــون اليــه معرتفــون بــه عهــى حنـــــاحلــق مهتفتعهــيهم 

لهمات  ان  مت  عآداد بد ن عهى أناس متعـد  ن مل اضـ  ا  وابـد    
 .مزهم
 

 [و ْلي تهِق َّللاه  ر بههُ ]قوله تعاىل 
واقيم الت حتوا  ون فآـدان املزـافع   تعتر اخلشيم من اهلل احلصن وال

ومع انعدامها  مـون الضـ ر  ـتمالد وق  بـاد فهـذا      العظيمم لمتابم الد ن, 
واحلاجـم اىل   ,بالتوليد عهى تآوع اهلل واخلوم مـن عآابـه   اآل مجاءا 

 تآوع اهلل يف املآان من وجوه:
 .عدن بضور صاب  احلق -1
 هتفـت  تفاصي  يف ش ائط العآد وخصـائص الـد ن مل    ظهور -3

 .صاب  الد ن اا

وجو  صفاا لهد ن مل  هتفت اليها صاب  احلـق تسـا اد او    -3
باعتبار انها ظا  ة عزد ال  فني و  اميمن ان تزسى او جتحد, 

 .عدن امالئها  ؤ ي اىل ابتماا  ياعهالمن و

فيجـ  ان  تصـف الـذي اميهـ      , ن المات  ما اميهـى عهيـه    دو -4
 .احلق ومآدار الد ن بالتآوع
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من المتابم توثيق الد ن وعدن طـ و الـد ن او بصـوا    الغا م  -5
اجلحو  يف مو ـوعه, فمـع التغـيس والتح  ـف,  مـون عـدن       

 .المتابم أفض  من المتابم

تآوع اهلل تصون وحتفظ األم  الآ كن  بمتابـم الـد ن, فالـذي     -6
اميه  الـد ن  تعا ـد احلمـم الآ كنـ  بالصـدق واألمانـم وعـدن        

 .  التآوعالتعدي, فيمت  عزد اهلل من أ 

اإلمالء مزاسبم لألج  ومآدمم لهوفاء والآضاء اذا جاء صحيحاد  -7
وافياد ألنه  مت  عزد اهلل من التآـوع, واهلل عـز وجـ  شـال      
عهيم  تفض  و شم  أ   التآـوع, وبـذا  مـون امـالء الـد ن      

 .بآيد التآوع سبباد لهثوا  يف اآلخ ة

از من     شرت  قصد الآ بم اجلوا   , ولمن  مف  اإلبرت -8
التآصس والغش والمذ  خوفاد مزه تعاىل, حبي  لو  ار األم  
بني ذل  أم  صحي  وكخ  باط  فانه خيتار الصحي  خشيم مزه 

ألن تعاىل, فه  مانع من الزل  واخل أ وليس مآتضياد لهمتابم, 
اما من ارا  لتابـم الـد ن    اآل ماألم  بالمتابم ظا   بزص  ذه 

 .سنق بم له تعاىل فهو أم  ب

ـــتتج -9 ـــهى تآـ ـــ يف مو وع اهللـ ــد ن واحلآـ ـــوع ال ــــ ابم ـوق بمت
املسهم لوصيته سواء لان يف الصحم او امل ض, ويف احلض  أو 

 .السف 

بان اهلل عز وج  ربه لتثبيـت مو ـوعيم    اآل مجاء التوليد يف  -10
عـن ل فـه تعـاىل باصـالى شـؤون      اخلشيم مزه تعاىل ولإلخبـار  
عـان يف ااتمـع وبفـظ املعـامالا     ااتمعاا وسالمم الزظان ال

 .واحلآوق املؤجهم من التعدي والزآص

الظهـم واجلـور والسـ و عهـى أمـواا      لإلمتزاع عن  اآل متدعو  -11
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 .اآلخ  ن خصوصاد يف مواطن الشم  ام

و ـ   املمهـ  أمـني(     اآل ـم اميمن اقتباس قاعدة لهيم مـن  ـذه         -13
 ملزعه مـن  اهلل فيج  ان اافظ عهى امانته, وجاء األم  بتآوع

 .واخل أالزل  

باجم ا نسان و عفه امان اغ اء املـاا, وابتمـاا    اآل متبني  -13
مون عونـَا لـه   فجاء األم  بالتآوع ليواذ الشي ان عهيه حاستم

 .وبصزَا من وسوسم الشي ان

اميه   واستد ن و و ناو عدن قضاء الد ن    من تآوع اهلل ان        -14
ماطهــم او اســتغالا  املالتحا ــ  وعهــى الماتــ  و ــو  ــ ون    

 .الآوانني وا نظمم الو عيم

  ان بفظ احلق والد ن مل  زحص  باملدان سواء ومن اله ف ا ا
اـ  اجلميـع    اآل معهق املاا بذمته او  نه الذي اميه  الد ن,  ن اوا لت

عهــى ا شــرتاك بالمتابــم, با  ــافم اىل ذالــ ة ا نســان واممــان لتابــم  
ــدائن يف ســجالته اخلاصــ  والتآــوع ســور شــ ع  واخالقــ  حلفــظ    ,مال

انزا حنتاج التآوع يف املآان ليس فآط حلفظ املاا  لفتزم, أيااحلآوق ومزع 
 .مزه د و اش  ن, ب  ملزع مادار وجزس الدومآ

فآد تمون املخالفم جبزء  سس من الد ن او يف بعض اوصـافه ولمـن   
يف لتابم    ورةاهلل الض ر  تعدع مو وعه واط افه, لذا تمون تآوع 

ظه, وقد تمون التآوع سببَا يف فالد ن باعتبار ان المتابم ا م الوسائ  حل
اعفاء املد ن لما لو لان معس َا وابتس  الدائن مآدار الد ن من الزلاة 

 قاحآ ن عزـوان اسـت  داملدان وبسن امالئه لهـ وصدق باعتبار ان تآوع 
 .لهزلاة وا عانم

 و ال زاق  عز وج ملدان ان اهلل ومن تآوع اهلل يف املآان ان  عهم ا
  زــه و  زقــه مــن بيــ    ان  آضــ  عزــه الآــا ر ذو الآــوة املــتني و ــو 
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اتسـ , ومـن ا ــم اسـبا  الـ زق تآــوع اهلل يف السـ  والعالنيــم, وان      
والغش من التآ   اليه تعاىل,  ن المذ  ا مالء الصحي  اخلال  من 

و  والسـ قم, وبـذا فـان    تآ   اليه بـاملبغوض لاملغصـ      عز وج اهلل 
ومـن   ,من ل فه تعـاىل  اآل مبالتآوع يف م  واأل ,املدان  تاج لتآوع اهلل

مـن قبـ     بـاملع وم والزهـ  عـن املزمـ     مـ   مزفعم العبد نفسـه, و ـأت  األ  
اآلخ  ن وابرتاز المات  من الغش والتح  ف وخمالفم الآواعد لتمون 

ومآدمـم عمهيـم لتسـهي     , م عونَا لهمدان عهى تآوع اهلل عومتف  مجمتمع
 .قضائه ووفائهأم  

املبزــى وامل تمــز العآائــدي وا خالقــ  الــذي  آضــى بــه فتآــوع اهلل 
ومــن التآــوع ان  ــدرك املــدان ان املســؤوليم      ,الــد ن بيســ  وســهولم  

الدنيو م, وان اف اغ الذمم يف ا خ و م لهد ن ا م واعظم من املسؤوليم 
آل م بجم عهى الزاس يف عدن ااآلخ ة, و س  بمثس من اف اغها يف أالدنيا 
 .بآوق اآلخ  ننآص 

واتيان ما أم  , عصى, و شم  فال  مف   اع فال   ومن تآوع اهلل ان   
ومزهـا استحضـار ذلـ ه, فمـن وجـوه      , به تعاىل واجتزا  مـا نهـى عزـه    

زن بأبمان اآل م وامالء مجيع مآدار الد ن الذي تال اعم يف املآان ان  ه
 .ه بهاشتغهت ذمت

مأمور بامالئه تاماد غـس مزآـوص,    ولأن لفظ  احلق( مفعوا به وانه
ومن الشم  هلل تعاىل تهيئم اسبا  الآ ض واإلسـتدانم, لمـا انـه اتـاج     
استحضار ذل  اهلل لهخشـيم مزـه تعـاىل, بـ  ولهتآـ   اليـه بالصـدق يف        

ــ و ظهااإلمالء وعدن الغش  م مـن أبسـن اليـه, ومـن التآـوع يف املآـان       ـ
 اإلمالء الصحي . ا د سزنتع

و م ْن ي تهِق َّللاه  ي جْع ـْل ل ـُه وروي انه ملا نزا قوله تعـاىل ] 
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ــ نآ ا, (1  [و ي ْرُزْقُه ِمْن ح يْـُُ ال  ي حْت ِسـبُ *م خْر جًا  ع ـ
وقاد مبا  من ام, ثون الصحابم يف بيوتهم واشتغهوا يف العبا ة, مرجاا 

وسهم به مل   ض وقاا: ان  ألبغض فهما عهم الزيب صهى اهلل عهيه وكله 
 ارزق  و رتك ال ه . ال ج  فاغ اد فاه اىل ربه و آوا الههم

 اواجتزاب, اإلستدانم  مناألم  بتآوع اهلل  عوة لإلبرتاز  عتر فه  
التآوع وابتماا  متابم ملا تستهزمه منمالء والو وعها ل     آون باألمل

 اجلوا   , من وجوه:اخل أ والتآصس, 
ان اإلستدانم موافآم حل  الزيب صـهى اهلل عهيـه وكلـه وسـهم عهـى       -1

 العم  والمس , وعدن الآعو .
جاء األم  بالتآوع يف بـاا تهبسـه باإلسـتدانم وصـدق انـه مـدان,        -3

ــ ــ   ف ــ ع العم ــوع    , التآوع ف ــاإلمالء ومو  ــيط ب ــامع ا ــور ج وس
 اإلستدانم م هآاَد.

وعـدن اإلخـالا   من التآوع نيـم األ اء والعـزن عهـى قضـاء الـد ن       -3
 بش ائط العآد الش عيم.

ظ   ائن( او  مـدان(  ـن جتد فيه لفــومن اإلعجاز يف الآ كن انك ل 
ن الذي    تآـون  ــ فني يف الد ــوعيم ال ــيم ومو ــاو  مد ن( مع أ م

ام لفظ    ن( اىل أبد ما ب  ور  م هآاد لما ــا  بهما معاد, ومل  ض
ــ ه تعــولــيف ق لل ِإذ ا اىل ]ـ ت د اي نُتمْ ِبـد ْينل ِإل ـى أ جـ 

ــ [ وذلُمس م ى ــ دا ن لمو ـوع و زح ـ  التـ ـــ ــ   و زصـ  م اىل  ائـن  ـ
 ان املسهم, وان املاا ـإللماا بيان ــو اإلجــل ه عهى حنذومدان, ا  ان 

ــ عزد اإلنسان لإلخت ــ بار واإلمتحـ   الثـوا  وقضـاء احلـوائج    ـان وطهـ ـ
ذي عهيه ــوع اهلل لهــ  بتآــاء األمــ, لذا جبباد لهتفضي ــوليس مائزاد وس

او ليمــون الفخــ  بــالتآوع  ــو الــ اج  واملــانع مــن ظهــور ذا , احلــق 
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 مزآصم باإلستدانم.
وجاء ذل  املدان بانه  عهيه احلق( وفيه تغهيظ وتذلس حبآوق الزاس  

 وانشغاا الذمم بها يف الزشأتني.
مدانون هلل عـز وجـ  يف   وفيه اشارة لالميم و   ان الزاس مجيعاد  

بياتهم وعبا اتهم وما عهيهم ا اءه من وجوه الشم  والتآوع وأفعـاا  
 اخلس والر والصالى.

ولمــن الــدائن , وقــد ور  ذلــ  الماتــ  باإلســم, ولــذا الشــهداء  
ــ ــدان ل ـــم  ذلـوامل ـــ ا باإلسـ ــ  ور  م, م ـ ـــب ـــو وع التـ ــم ـ دا ن لهد ل

والتمـافؤ  , يزهمـا  باإلاميان واألخـوة  م فآاء صـد عهى بــعهيهما, ولهتولي
ــ وع, ن واملدان ــبني الدائ ــ دن اعتـ ــ بار اإلسـ ــ تدانم نآصــ ــ اد او اإل انــ م ـ

فخ اد ا  بهحـاظ قصـد الآ بـم اىل اهلل, و ـذا األمـ  جيـ  ان    مـون        
ر اء, ألن ال  اء مفسـد لهعمـ  وسـب  لـزآص أو انعـدان الثـوا  فيـه,        

ــ وم, وة اىل طه  الثـوا  ــان  عــن يف املآز لهدائــائــدن ذل  مــفع انع ــ
, املدان, وذل  لفظ  احلـق( م هآـاد    والت اوا عهىوا ال  اء ــمن بص

 فيه وجوه:
 بق الدائن ومآدار الد ن والآ ض. -1
 بق اهلل عز وج  يف أ اء األماناا وعدن اخليانم والظهم. -3
تزا  بق الزاس يف إظهار الصدق واألمانم واألخالق احلميدة واج -3

 الض ر.
والوجوه الثالثم اعاله لهها من مصا  ق اآل م الم اميم, لذا فأن ذل   

إىل املســـهمني ومدرســـم يف ارشـــا  ,  احلـــق( مـــن اإلعجـــاز الآ كنـــ  
 .واجباتهم وما عهيهم من احلآوق

الن وإذاعــم الــدائن لهــد ن, الآــدر ـــــالء اإلعــــم  اإلمــــو ــ   ش 
وتثبيــت وثيآــم الــد ن, فــال  شــم   ن  ــو اإلمــالء عهــى الماتــ ـــــاملتيآ
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ــار اآلخ  ــالن واخب ـــاإلع ـــ ــاد   ـ  ن خص ــتدانم باب ــون اإلس ــدما تم وصاد عز
 لهح ج.

نعم لتابم الـد ن يف الوصـيم واخبـار الورثـم مبآـدار الـد ن واجهـه         
ــهما      ــيس مــن اإلعــالن واإلذاعــم خلصــوص  ليه ــان ول أجــزيب عــن املآ

م هآـاد, ان اإلمـالء   يف اإلمـالء   نواستآالاما املو وع , و    ـدخال 
الوار  يف اآل م,    بعد  خواما يف اإلمالئني معاد, او انهما  دخالن يف 

و دخالن يف الثان  بالتبعيم , واإلمجاع  والزصاألوا بالآصد واإلرا ة 
 و و خس  ض., والهحوق 

 وامل ا  من احلق الذي جي  امالؤه يف اآل م  و:
ت    الهبس ومتزع من اجلهالـم  مآدار الد ن ولميته وأوصافه الت  -1

 والغ ر.
 صاب  املاا وعدن اإلمجاا يف ذل ه. ينيتع -3
ذل  األج  املعهون لهد ن وعدن ت له مبهماد او م   اد بني أجهني او  -3

 ألث .
فمـ    ـن  ـو بـق     , وبني احلق والد ن عمون وخصوص م هـق   

وليس العمس, فهذا جـاء الهفـظ بصـيغم احلـق إلرا ة الشـموا وإفـا ة       
 عجاز.اإل

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات 
ــع وعــ     ــيغم ال ف ــق( بص ــظ  احل ــافم إلن ادور  لف ــبع    ــائتني وس م

م و  ئــ  ــــدا واحلمــــ  التوبيــد والعــــا يف أمــــ ة, لههـ  ن مــــــوعش
ويف قـون   ـم  شخصـيم ا  يف  ـذه اآل  اآل اا والرا ني, ومل     مبسـألم  

ِمْن  ق اُلوا ل ق ْد ع ِلْمِ  م ا ل ن ا ِفي ب ن اِت   لـو  ] 
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ه ــألن ودن احلق فيه اــه ولعــ ا  اىل بزاتــ, فآد تزز وا عن اإلقت(1  [ح ق  
اا املتعارفم, ــوباملآدمو مبالأ فيه ـــم املزالحم عهى حنــمل  ع ض عهيه

واختاذ م او إلحن افهم ,نذاك كار لش ائط الزماى وقيو  امله  ــآــاو لألفت
ــذل ان عــا ة, وجــاء ذلــ  احلــق   ــان ال عهــى لســانهم بصــيغم الزفــ    اتي

 واإلعتذار الآبي  واملغال م.
ــد      ــاا والتولي ــم فجــاء ذلــ  احلــق عهــى حنــو اإلثب امــا يف  ــذه اآل 

والصدق, ليمون لهمسهمني مـائز عهـى اإلمـم السـابآم يف عـدن تضـييع       
همسهم او لغس املسهم ممن   لسواء لانت عائد تها , احلآوق الشخصيم 

و عتر باألولو ـم  ,  م بذل  الش ء واجلزء   اإلسالن, وجاءا اآلراا
  ن لهه.الآ عيم ب مم عدن ذل  الَد

 

 [و ال  ي بْخ سْ ِمْنُه ش يًْئا]قوله تعاىل 
ــ لهمدان بتآ  ـااإل  ــمبعد األ ــ وع اهلل جـ ــ ماء األـ ــ بهـزون ع   ـ دن ـ

ــ  ه تامـاد غ ــلذود ن, ــالدار ــمآقيامه بالزآص يف  ــ م س نـاقص ـ ن تآـوع  ـ
الء الد ن وافيـَا تامـَا   ـــان, وامــهى العــعاخلاص ف ــمن ع  اآل مف, اهلل

ــن تآ ـــم ـــووس, وع اهللـ ـــيهم لهتآـ ــه واظـ ـــ   الي ـــهار لالاميـ ـــان بالآـ وا ـ
 .والعم 

ــذي   ــزآص الظــا   وال ــبخس: ال ــع  ــو خــالم   وال  ,ا صــ  والواق
ــ ق الغـس مبغـوض ش  ـوالزآص يف لتابم بـ   عَا وعآـاَل وع فـَا, لـذا فـان     ـ

 م بسن اخلهق والسمت وان الآ كن  ؤلد لزون رفعم املسهمني واظهار
ـــباإل ,  مونــوا  اعيــم اىل اهلل يف افعــاام ومعــامالتهم  قاعــدة افم اىل ــ

 اميم الت اعتمد ا العآالءــو   من الآواعد الزظ هم م عهى املألاتآد م 
ــد ن وج فهــيس األ ــ ــم مآــدار ال ه, بــ   ــو تعا ــد الآــيم ا ســالميم   هت
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, السـن  وشـم   , باملع وم والزه  عـن املزمـ    م  انصام الزاس واألو
شــم  اهلل, واحلــ ص عهــى اخلشــيم مــن اهلل    ومــن    شــم  املخهــوق 

 .واجتزا  احل ان
ـــومــن التآــوع ان  عهــم ا نس ـــان ان اهلل  عهــم مآامـ ه و ــ ع فعهــه ـ

  زـه  و سمع قوله وبيده مآاليد ا مور, و و سبحانه الآا ر عهى قضـاء  
س اسـبا  رزقـه, ليمــون عـدن الـبخس نفســه سـببَا لآضـاء الــد ن       ـوتيسـ 

 .واف اغ الذمم
وتارة  تع ض املاا والـد ن اىل الـزآص والتهـف بعـد اجـ اء العآـد       

الء فالبـد  ـ  ا مـ ـــرتي, ورمبا تأخــاا العني اىل املشــوا البيع وانتآــوثب
ــ ق و ـــــجاعم لمتابــم احل ـــــمــن الش  ــ تساعم ـــــجــذه الشــ تهزن التآـــوع ــ

 .والصالى
ا نسان اىل التززه عن الظهم والتعـدي لـيس يف    الم اميم اآل موتدفع 

جتع  عزده مهمم الصالى وا نصام, فمتى ما با  الد ن ب  م هآَا  نها 
يف لتابم الد ن فانه خيشاه ا ضَا يف غس ا, لمـا انهـا    عز وج خش  اهلل 

الزاس  هرَااذا ه  ؤث  و تأث  بغسه, فتزفع اآلخ  ن ا ضَا  ن ا نسان ب بع
 ا ص عهى الصدق وا مانم يف ا مالء فـان ا اميـان  رتسـ  يف قهـوبهم    

, وعـدن  اىل األخـالق احلميـدة   َالتمون المتابـم  عـوة اىل اهلل, وارشـا    
وتعـاط   , زفعه يف مسعته وال ان الزاس له, وميههم اىل ا انته  البخس 

 .التجارة وا عيان معه
ــتهم    فمعاشــ ــم ومسع ــاس يف اخالقه ــابعون الز ــار  ت ــ ع ,  التج وت

ـــا نس ــع ابــ خيــان ـ ــد ن   ـ  م ــم وقضــاء ال ــ و  املعامه ــيعهم د م يف ش ف
, وبـذا  م  بيعـه بالزسـيئ  امزه واجتزو آومون باإلبرتاز   ـمباأل اآلخ ون

يف الدنيا لما  زفعه  املدانع ــص يف الد ن  زفــوع اهلل وعدن الزآــفان تآ
اعظــم, فآــد اــاوا املــدان     وان لــان الزفــع يف اآلخــ ة   , يف اآلخــ ة 

ـــآتناإل ــاـ ـــ ن, ولمــن الــدائن  صدص مــن ال ـــمح  األـ ـــوا  ـ وا  ون ـ
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, او ان الماتـ   هتفـت اىل اخلهـ  فيزبـه و سـأا و  هـ        والغنبالزآص 
  من الدائن ــحيــوا  الصــاجل فيأتيه فني ــي  من ال ــالتفصمن املز د 
بي  لهتدارك,  نهـا  ار بسـا    ــال سف ة ــاما يف اآلخ ,هــن نفسااو املد

 عم .بال 
مهمم الصالى وا خالق احلميدة يف الزفس ا نسانيم فآد  اآل موتزم  

مو ـوع  ـذه    هفهـ   شـمه  آون بـامالء الـد ن      الشخص و ستد ن   
اجلوا  نعم  نها مدرسم يف ا خالق والصـالى والتآـوع, فهـ     , اآل م

 ن دنآص بآوق الزاس والتعدي عهيهم م هآَا ليس يف أم  ال  عوة لعدن
فآط, الذي جاء من با  املثاا واملو وع اخلاص الذي تتضمزه ابمان 

و ال  ت بْخ سُـوا ]الش  فم لذا ور  ا طالق يف قوله تعاىل  اآل م ذه 

ْ  أ شْي اء ُهمْ   .(1 [النها
ــ    متومل  ــ ا ة  خبـس( بص ـ ارعَا بصـيغم  يغم الفعـ  ما ـيَا او مضـ   ـ

ــ س مزـه( واجلم ــبخ   ذه  وــ ن  دــم الــ   ا  يف ك ــفــامل بيزـه وبـني    عـ
ــ   لبيان ااا ل  م ــاله  ؤلد انه مثـــاع اآل م ة الزاجتـم عـن     ار املتعـد ـ

 . الصحي نآص بق الدائن, وعدن امالء الد ن عهى الوجه 
زس وا جــ  والضــمس يف  مزــه(  عــو  لهــد ن واملــ ا  املآــدار واجلــ 

 ن وبهد التسهيم ان لان له اعتبار دوتعيني صاب  احلق واوان قضاء ال
 ن وتؤث  يف مآدار احلق و سب  لتمانها دوا مور ا خ ع الت ختص ال

نآصَا, وامل ا  من الشئ  زا اجلزء او الوصف املعهون الآاب  لهتمييز سواء 
واعتبـار يف   مه ماليـ لـ تمـون  لان يف ذاا العني والد ن او يف اوصافه ممـا  

 .الآيمم والآضاء
لهتعد  والتبا ن يف األوصام واايئاا  عهى حنو التزمس (شئ وجاء 

و   بخس مزه جزء إلبتماا إنصـ ام اجلـزء    اآل مواألجزاس ومل تآ  
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اىل مآدار الد ن, ب  جاءا بهفظ الش ء و و أعم والث  مشو د و ذا 
آان األبمان الوار ة فيه مبا اميزع بمامها واتإو لي  عهى  اآل ممن اعجاز 

 .من الض ر واألذع واخلسارة
 البخس عهى أقسان:واخلسارة ب

  .خسارة صاب  احلق جلزء من ماله األوا:   
خسارة املدان لهثوا  وتع  ه لهعآا , وقهـم الرلـم يف    الثان :   

 .ماله ولسبه
امالد اآلخ  ن لـ بق ق السمعم السيئم بالذي   اميه  وحل الثال :   

 .و تعمد خبسه ونآصانه
املعزــى األعــم لهخســارة يف املعــامالا وعــدن اشــاعم       ال ابــع:   

 .التدا ن
ــيم     اخلامس:    ــالق والآ ــبخس يف األخ ــن ال ــاتج م ــ ر الز الض

 .املتعارفم
بــدا الــو  والبــم  ,الزفــ ة وبــدوو اخلصــومم طــ و الســا س:   

 .واإللفم الت  تضمزها الد ن وقضاؤهومعان  الشم  
انذار وختو ف وحتذ   من الزآص يف اإلمالء سواء لـان عـن    اآل مو 

او من غس قصد, ممـا  عـ  يف مفهومـه بـذا الوسـع يف استحضـار       قصد 
مجيــع خصــائص الــد ن ابــرتازاد مــن بــدوو الــزآص فيهــا, وبصــوا 

جانـ    الض ر وقد  هحق الض ر مـن الـزآص املـدان نفسـه يف الـدنيا اىل     
لان الزآص عن نسيان   عآوبـم اخ و ـم فيـه    الض ر يف اآلخ ة, نعم لو 

وان الزسـيان  صهى اهلل عهيه وكلـه وسـهم   حلد   ال فع الوار  عن الزيب 
ــ ا  ان  ذا الش ,وع عن األممـم ف ــ عـا  اص   اآل ـم    مـن  ـ    الزسـيان ـ

ومتزع من بدوثه واذا لـان األمـ  مهمـاد وذا نفـع لإلنسـان فانـه    زسـاه        
ــ حض ه بــو ست ــ واآلخـ , و مـون ع   ني احلـني ـ ــ آهه بافظـ ا داد ـاد لـه وشـ  ـ
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 .باطزياد عهيه
اله ـف اإلاـ  عهـى املـدان جبعهـه       اآل ـم و تجهى يف  ذا اجلزء من  

ــ اآل ا, وــذر من خمالفتهـــوع و  غ  فيها واــب  التآــخيتار س تزهـى   مـ
ــ عن التف ــ اء الماتـ  بال ـ ــ زوج او األخ او اإلبـن اذا ل ــ ان الـد ن عهـى   ـ

أبمـان احلجـا  والسـرت  ون      أة, فالبد من اإلستماع اا, و  حتواامل
  بــ  جيــ  ان  ســمع الماتــ  مزهــا ـشها تها امــان الآا ــــــامالئهــا او 

مباش ة ولو من وراء بجا  ولمن بعـد التألـد مـن  و تهـا وانهـا الـت       
ــيس  ــ تها او ابزتهــا او غس ــا   ــتمهم ول ــان   ت ــم يف املآ نعــم جيــوز الولال

ــ وقاع,  لتهاموماا أـلع ــ دة نفـ ــ وألن فعـ  الول ,   احلـ ج ـ ــ ي  مهـ حق ـ
 .بفع  األصي 

 

ــِه اْلح ــقُّ ]قولــه تعــاىل   ــِذي ع ل ْي ف ــِإْن ك ــان  اله

 [س ِفيًها
بني حلالم استثزائيم تتعهآان باملدان, مما  دا عهى  اآل م ذا الش   من  

ق أبمان أل  الآ كن بتفاصي  احلياة وأبواا الزاس وتزاوا اآل ماباطم 
اختالم الوقائع واألف ا  وقدراتهم, فاخل ا  بتآـوع  ومالبظم الد ن 

اهلل متوجه اىل البالأ العاق  ألنها من ش ائط التمهيف فمع عدن البهوغ 
  تمهيف, ومع فآدان العآ     مون ابرتاز من الـزآص و  أمـن مـن    

 .الزسيان والغفهم وعدن اإللتفاا
والزا رة يف جان  من مو وع الد ن  احلا ا اخلاصم اآل متعا  و

 و و امالء مآدار الد ن, وفيه  روس وعر مزها:
 .  ورة العزا م بتفاصي  الد ن م هآاد -1
وعدن ولزون التألد من عآهه  ,التفاا لات  الد ن اىل باا املدان -3

اإلمـالء  سفا ته او ال ا ه قب  المتابـم ولـو باختبـاره قبـ  واثزـاء      
 .ههليعهم رشده وعدن خفم عآ
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جاء ذل  السفيه والضعيف من با  املثاا املعتر يف املآان وا  فان  -3
أعم, فتشم  مثالد املم ه ألن اإلختيار من شـ ائط التمهيـف    اآل م

ــ العامم فآد  مون اإلنس ــ ان ممـ ــ   اد عهـى ام ـ الء الـد ن واشـغاا   ـ
ــه ممــ ه     ذمتــه مبــاا   اصــ  لــه, لــيس مــن عــوض مآابهــه, او ان

أو  أ الد ن الذي يف ذمته خلالم ونزاع الـدائن باإلنتآاص من مبه
العمــس, لــذا  عتــر تفآــه الماتــ  باجــم شــ عيم واجتماعيــم        

من اإلل اه والتعسـف والظهـم يف بـا      اآل ملما حتذر  ,وأخالقيم
عهيه ش عاد او جع  الزوجـم  املتفق املهور وحتمي  الزوج الث  من 

 .تتزازا عن بآها

ي وو ع الش ء يف غس مو عه خفم احلهم و عف ال أ و السفه و
وعدن وقوع الفع  موافآاد لألوام  الش عيم, و ده احلممم و و ما جاء 

ع  الآبـي  ومـا   ـــفيه الذي  فــهيم, والســد فاعهه وغ  ه الســـعهى قص
فيه   ر عهيه, ويف املآـان  و الذي  فتآـ  اىل احلالـم والميفيم الت افظ 

, لما لو لان  ص م امواله يف غس مواقعهـا  سة العآالءــبها ماله وفق س
ــ امالته غس مبزيم عهـى املما س ــها, ومعـاو  تهفها يف غس  ه م والـتحفظ  ــ

 .عن املغابزم
ــد مفهــون الس  ــ   ع فــه ا ــ  العــ م,     ــــويف حتد  فيه ومصــداقه قي

ــ ما  عهـى الع ــوعاا ا  ان اإلعتـــحي  انه من املو ـوص ــ  م وبـ ده ــ
ــ شرتن  مــون العــ م م  غــس لــام ا  ا  ــ حاد عــن مع ــ ــ ــ فيه لغــم  ـزى الس

واص الباد و عتمد صيأ العآ  من غس مبالغم وبمـم بهحـاظ قضـيم يف    
ـــو ــواقعــم وحن ــاذا لــان الس ـ ـــا, ف ــاد ظا ــ ـ ـــ اد, بالزسـفه بيز ـــبم لتصـ  م ـ

الشخص يف امواله حتصيالد وص فاد اج  عهيه من غس باجـم اىل بمـم   
 .احلالم عهى األقوع

خفـ  يف  أمـ   اختالم اإلنظار يف السفه ويف ثبوته  سـيما وانـه    ومع
اجلمهم فالبد مـن ال جـوع اىل ظـا   األ لـم واحلـالم الشـ ع  وتوقـف        
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احلج  بيزئذ عهى بممه ولذلك يف مو وع رفعه, لما اطهق املشـهور  
  رفعاد وثبوتاد عهى بمم احلالم ألنه بمم ش ع     ثبـت  ـتوقف احلج

 .ا  بدلي  ش ع 
السفيه  و الذي ليس عزـده بالـم مسـتآ ة باعثـم عهـى بفـظ مالـه        و

ــ زاء حباله, و تهفــواإلعت  فه يف غـس مو ـعه, و    ـه يف غـس  هـه او  صـ   ـ
, و  المم مــن التهــفـــــوالسم والــتحفظ ـــــتآــون معامالتــه عهــى املما س

 ع فه العآالء بسسته انه خارج عن مسهمهم  ,داع فيهاــ تح ز من اإلخن
ــه حت  يف ــوص اموال ــخص ــذ   يف   ص ــالتف  ط يف األوا والتب ــ فاد, ب يالد وص

 .الثان 
 .ماله لآصوره عن   ونه عهى و من بج  املفهس و

و  مالزمم بني لث ة الد ون والفهس او احلجــ , فيجـوز ملـن رلبتـه     
الد ون ان  تص م يف اموالـه و مـون امـ ه بهـا نافـذاد لعمومـاا قاعـدة        

اج  عهيه احلالم الش ع , نعم لو قان بهبتها او السه زم وال شد ا  ان 
الصه  عزها ألج  الف ار من الد ون وتضييع بـق الغـس واإل ـ ار بـه     

مع عدن رجاء وبصوا ماا   سيمافيشم  احلمم بالصحم وت ت  األث  
 .كخ  بالتسا  وحنوه

 وز احلج  عهى املفهس ا  بش و  اربعم:  جيو
 .ش عاد  ان تمون   ونه ثابتم  األوا:
ان تمون امواله من ع وض ونآو  ومزافع و  ون عهى الزـاس,   الثان :

 .ما عدا مستثزياا الد ن, قاص ة عن   ونه
ون ــــ  الد ـ  عهيــه ألجــــــجــون بالــم فــال بــــون الد ـــــان تم الثالــ :

املؤجهم وان مل  ف ماله بها لو بهت, اما لو لانت   ونه بعضها 
ــ   ماله عـن احلالـم ا  ـــان قصها مؤجالد فــبا د وبعض ج  عهيـه  ــ

 .وا  فال
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ان   جــع الغ مـاء لهــهم او بعضـهم اىل احلــالم و هتمسـوا مزــه     ال ابـع: 
 .احلج  عهيه

 اد مـن بـا  قتـ , أي    ـ  عهيـه بجـ  ــلغم  و املزع,   آاا بجواحلج  
ــ اا تعــ , قــا ة بجــ  مــزز ــد ور  يف التــ م, وقــه من التصـمزع اىل ـ
ه ـْل   ], وقـاا تعـاىل   (1 [   و ي ُقوُلون  حِجًْرا م حْجُوًرا  ]

, فسم  العآ  بج اد ألنه اميزـع  (3 [  ِفي ذ ِل   ق س م  ِلِذي حِجْرل 
صاببه واجبه عن اتيان الآبي  ومزهم من قيد احلج  باملاا أي املزع من 
 التص م يف املاا, واميمن ان  مون  ذا  و املعزى ا ص الب  له لما يف

ــ هم فأنه أخص من املعــبا  املزع يف اجلمــاملا, وبغض الزظ  عن اس زى ـ
وي والع يف وا م موجباا احلج  ستم و   الصغ  واجلزون وال ق ـالهغ

 .وامل ض والفهس والسفه
 و اصابم احلق ومع فمالصالى و ده السفه والضاللم, وقد ال شد و

و اْبت ُلوا اْلي ت ام ى   ] عن قوله تعـاىل سئ  اإلمان الصا ق 

ْنُهْم  ُْتمْ ِم وا النِّك اَّ  ف ِإْن  ن س ح تهى ِإذ ا ب ل ُغ

فآـاا:   (3 [ ُرشًْدا ف ـاْدف ُعوا ِإل ـيِْهْم أ ْمـو ال ُهْم  
د  و بفظ املاا, أي ان الصغس الذي مل  بهأ بد البهوغ  جـور  ــال ش

ببيع او ق ض او  بم او ا داع  عاد, و  تص  تص فاته يف امواله ـــعهيه ش
او صه  وحنوه, ولذلك ما  تعهق بالذمم فـال  صـ  مزـه اإلقـرتاض و      

 .البيع و  الش اء بالسهم والزسيئم وان اتفق اوان األ اء وتأر   بهوغه
ــ و   زفذ م ــ زه التزو ـ ــ ج واملضـ ــ اربم واملزارعـم واملس ـ اقاة وغس ـا,  ـ

  واإل آاعـاا, وجيـوز لـه بيـازة     د عزده عهى العآـو ــلعدن وجو  الآص
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ــ اا ألنها بـا  حلص ــاملباب ــ وا املهـك واسـ ـ ــ با  توليـ ــ د م لزمـ ائه, و  ـ
ــ  مف  البهـوغ يف زواا احلجـ  عـن الص    ــ عــيب فالبـد م ـ ــ ه مـن ال ش ـ د ــــ

 .وعدن السفه
لآد جاء األم  بمتابم الد ون وتوثيآها لضمان بآوق الدائن وعـدن  

 م, فال اميمن ان تمون المتابـم وسـيهم لهضـ ر    وغسالتعدي عهى املدان 
واإل  ار, فجاء اإلبرتاز اإلعجـازي يف الآـ كن باإللتفـاا اىل السـفيه     

عهى السفيه   ن ف مبا  مت   حلوق الغنب بهما وبورثتهما, عوالضعيف ملز
اىل فيـدخ   وقهـم تـدبسه يف عواقـ  األمـور      هب  اه وبسـب  خفـم عآهـ   

انه  آون بمفالم املـدان والتعهـد بابضـاره     إبتالء, اواص  له السجن و
سذاجم مزه وابتعا اد عن احلممـم فيآـع يف ورطـم فتـأت  وظيفـم الماتـ        
الش عيم واألخالقيم يف صده ومزعه من مباش ة اإلمالء والتعهـد بزفسـه,   

 واوا  ون ا   ار به وبصاب  املاا.
اوي تعهـيم مسـ   اآل ـم و ذا مما عهـم اهلل تعـاىل الماتـ  اي ان  ـذه     

 عاد وعآـالد ان  أخـذ بـامالء السـفيه, و      ـا  لهمات  وليس له شـ ــوارش
مـن عـدن سـفا ته رجـالَد لـان او       دـلهـذي اميهـ  لهتألـ   ن اختباره ــمانع م

 .ام أة
ان معامالا السفيه   تآون عهى الضبط واحل ص عهى املاا اخلاص 

بالزآـد بعشـ    بالزسـيئم ليبيـع    يشرت  , فآدو ظه  عهيه التبذ   يف اإلنفاق
قيمم الش اء ثم  تعذر عهيه ا اء الد ن و دعى الـدائن اىل الصـر عهيـه,    

بشخصه ولمزه  اج اء العآدألنه معس , فهذا السفيه جي  ان خي ج عن 
م هآـم,   اآل ـم زع لذاا وذمـم مـن مو ـوع التـدا ن خصوصـاد وان        امي

مـن   عزـ ولمزها تضع قواعد خاصم جتمع بني بـق السـفيه يف التـدا ن ومت   
عن جواز اسـتدانم السـفيه    اآل ماإل  ار به وغسه بسب  السفه, فتخر 

ولمن بش   ان  آـون وليـه بـامالء مآـدار الـد ن الـذي يف ذمتـه واجـ          
قضائه وحنوه من ش ائط وخصوصـياا العآـد لإلبـرتاز وبفـظ أموالـه      
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 .وختهيص الزاس من  اء السفه

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
ع عش ة م ة واميمن تآسيمها وفق يف الآ كن ابد (سفه ور ا ما ة 

 :اسس عآائد م اىل
لما ان لفظ  ,اآل مومل     ا  يف  ذه  يف التجارة والتدا نالسفيه  األوا:

 ســفيهاد( مل  ــ   يف مو ــع كخــ  مــن الآ كن,ممــا  ــدا عهــى ان   
باخلهآـم ولـيس املبـدأ والـو ء,     السفا م بني املسهمني امنـا تتعهـق   

أمــارة الــذي  ــو  ــد احلممــم, و فاعتزــاق اإلســالن نــام لهســفه
 .  عف ال أي

بصيغم املف   و و لي  عهى قهم  اآل ملما ان لفظ السفيه ور  يف 
خـــاص باملعامهـــم  هالســـفهاء يف ااتمـــع اإلســـالم , وان الســـف

 .والتجارة
أي ان لفظ  سفيه(  زا    زحص  باملسهمني ب   تعهق باملعامالا 

 ن, نعـم ور  أوا اآل ـم   التجار م واشتغاا الذمم حبآـوق اآلخـ   
خب ا  ا اميان مما  ع  وجو  السفه بتى يف جمتمعاا املسهمني 
ولمزه  شم  الصغ  وخفم العآـ , وا  فـان اخل ـا  التمهيفـ      
 توجه لهسفيه اذا لان بالغـاد فيجـ  عهيـه ا اء الصـالة والصـيان      

 و فع الزلاة وا اء ف  ضم احلج اذا لان مست يعاد.
و ال  ُتْؤُتــــوا ]بصــــيغم اجلمــــع  ظ الســــفهاءفــــور   لو

  و ــ  عامــم وم هآــم و ,(1  [السُّــف ه اء  أ ْمــو ال كُمْ 
 .زحص  باملسهمني وبد مت

مـن اجلـن, و ـو الضـاا واجلابـد وور  يف سـورة اجلـن        السفيه  الثان :
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ــى َّللاهِ ] ــوُل س ــِفيُهن ا ع ل  ــُه ك ــان  ي ُق و أ نه

 .(1 [ش ط طًا
مفـار  هبصيغم اجلمع بهغم الذن والتآبي  لقد ور  ذل  السفهاء والثال : 

ــْن ]واجلابــد ن قــاا تعــاىل  س ــي ُقوُل السُّــف ه اُء ِم

النهاِْ م ا و الههُمْ ع ْن ِقبْل ِتِهمْ الهتِي 

 .(3 [ك اُنوا ع ل يْه ا

الــت املبــان  وسـالمم   بني الــ ان الآـ كن لهمســهمني  ـ و ـذا التآســيم  
 با  التجـارة بآيـان ولـ  الـذي        ذا ا  اميزع من التزبيه يفو عتمدونها 

م و   تحفظ من حلوق الغنب يف املعامهم من اشرتاك وليه يف س ع م املما 
ا مالء ليزضم بعآهه ورشده يف انشغاا ذمته يف الد ن  نـه الثـ  اباطـم    

السفيه واعانم له وتزميم ملهماته بعواق  ا مور, و ذا الش   ختفيف عن 
فيجتزبـه   ضـ ه   درك ما  زفعه فيآب  عهيه ومـا   هيم وارشا  له وجعههآالع

 .اصالى لهفيه و
تزز ــه املعــامالا والــد ون مــن اجلهالــم والغــنب   اآل ــمفمــن اعجــاز  

واحلمق وا  ار ا, وا رتآـاء بالسـفيه والتخفيـف عزـه واحليهولـم  ون      
صيانم  موالـه   اآل مله بها او  و يف غزى عزها, ويف  طاقم حتمهه  عباء 

وتفآهـه يف الـد ن, وحتتـاج مع فـم       تزاس  وعآهه وقصـ  نظـ ه   ورفق به
السفيه اىل الف زم والزبا م والآدرة عهى اإلختيار, ومع فم أبواا الزاس 
وخمــال تهم واإللتفــاا اىل موا ــع اخلهــ  يف الســهوك ومآــدار توظيــف 

 .العآ  يف الآوا والفع 
ــ عالماا السون ـوتارة تم ــ بيفه ـ ــ زم ظا ـ ــ   ة وان الـول   ـ و الـذي  ـ

 با ر اىل اإلمالء, لما ان صاب  املاا      ى بامالء وتعهـد السـفيه   
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ولمــن , ه, ولــو أ رك الماتــ  ان الــذي عهيــه الــد ن لــيس بســفيه ـنفســ
ــ ان عهـى قيـان الـول  باإلم   ــ  الو  م متفآــن ومن  دعــالدائ الء, فهـ   ـ

ــ  آون المات  بالمتابـم وتـدو ن مآـدار الـد ن س     موا ـسـ واء يف بـاا  ـ
ــ   جي :اجلـوا   ,فيهادـه عهى اعتباره ســاملدان او اعرتا  وز لـه المتابـم   ـ

ألنه من الظهم امل ل  باعتبار املدان سفيهاد, واشغاا ذمته مباا      ى 
و ـذا مـن املوا ـع الـت تتجهـى فيهـا أ ميـم         ,به و بد فيه من اختيـاره 

وقـــائع وأثـــ ه يف  عاد وعآـــالد وتـــبني مززلتـــه يف ااتمـــع والـالماتـــ  شـــ
 املعامالا.

ومل تــذل  اآل ــم احلمــم الشــ ع  فيمــا اذا لــان صــاب  املــاا  ــو  
ولمن اآل م تدا يف , السفيه ألن اإلمالء خاص باملدان الذي عهيه احلق 

 مفهومها عهى وجو  ابرتاز المات  يف خصوص صاب  املاا ورعا م
, وبفــظ جانبــه و ــمان مالــه, وســتات  يف البحــ  الفآهــ  اشــارة اليــه

بآوق صاب  املاا م هآاد جـزء مـن وظـائف الماتـ  لعمومـاا قولـه       
 .[ي كُْتب  ك م ا ع لهم ُه َّللاهُ تعاىل ]

 حبث فقهيحبث فقهي
ــ السفيه  جـور عهيـه شـ عاد   تزفـذ تصـ فاته يف مالـه ببيـع وص        ه  ـ

ــ فه لـيس ب ــداع وعار م وغس ا, والســارة و بم وا ــواج الم مسـتداميم  ــ
د و  تفع بج ه ولمـن ان عـا    ـالبهوغ واص  له ال ش ع بعدــفآد   تف

ـــابآم وثبــت سفــــاىل بالتــه الس   عهيــه, ولــو زاا الســفه رفــع  ــــهه بجـ
 .احلج 

م عهيـه لـأل  واجلـد لـأل , ويف     ـفيهاد فان الو  ـ ــيب ســلو بهأ الص
بــاا فآــد ما فهوصــيهما, وان طــ أ عهيــه الســفه بعــد البهــوغ فههحــالم  

 .الش ع 
ــ ور عهيه يف امواله لــسفيه  جلما ان ال ــ ذلك يف ذمتـ ه بـان  تعهـد   ـ
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ما د او عمالد, فال  ص  اقرتا ه و ـمانه و  بيعـه وشـ اؤه بالذمـم و      
اجارة نفسه, و  جع  نفسه عـامالد يف املضـاربم او املزارعـم او املسـاقاة     

 .وحنو ا
لول  اءا مستآهم, فالبد من اذن اــفيه لو جــ فاا الســتصو  تزفذ 

 .ئذ تص  وتزفذـازته وبيزــاو اج
لــو اقــ  الســفيه بالســ قم وثبــت ذلــك  آبــ  قولــه يف خصــوص احلــد 

و ــــ م املــال  و ــــن التصــــاد وان قيــ  انــه مــــ  ويف املــاا ا ضــــ عــالش
 جور عهيه, امنا  و من بـق الزـاس وخـارج بالتخصـص عـن ابمـان       

 .احلج 
واما ماليم لالزلاة واخلمس, العبا اا اما بدنيم لالصالة والصون, و

او ماليم بدنيم لـاحلج, وبالزسـبم لـألوىل فتصـ  مـن السـفيه مـن غـس ان         
وصحم عهى اذن الول , ولـذا الثانيـم والثالثـم ا  ان  ظهـ       تتوقف ا اء 

السفه يف ا ائه اا فيحتاج اىل اذن الول  يف الميفيم واملآدماا وحنو ا, 
ف  بـ اد اىل احلـج الواجـ  و ـو    ـد      لما لو لان املزاس  حلاله ان  سـا 

  حلالـه ولشـأنه واسـت اعته    ـالسف  جواد فيتدخ  الـول  إلختيـار املزاسـ   
وملزع اإلس ام من  ون اإلخالا بأ اء الف  ضم, ولذا بالزسبم لهمألـ   

 .والسمن اثزاء ا اء املزاسك
لو قان شخص بتولي  السـفيه يف بيـع او  بـم او اجـارة جـاز سـواء       

 .يف اص  املعامهم ان جم   اج اء الصيغم لانت ولالته
ــ  ء او ت له, ممـا    تعه ــ  شــفيه او نذر عهى فعـــف الســلو به ق ـ

ـــمبال ــو بز ـآــــه انعــ ـــد بهفــه ونــذره, ول ــ  لسـ ـــــ  لّف ـــ  مــا اوجـائ   ــ
 .المفارة

األقوع عدن تعني صون المفارةعهى السفيه بتى يف باا متمزه مزـه  
ــ  المفب   تخس بيزـه وبـني   ــ ارة املاليـم لغ ـ ــ سه مـن املم ـ ــ هفني يف المفـ ارة ـ
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فارة قتــ  اخل ــأ, او مــا ـه  رمضــان, او امل تبــم لمــــــاملخــسة لمفــارة ش
ــ س والرتتــع فيه التخيــاجتم ــ ي  لمفـارة بز ــ ــ   الـيمني فه ــ ــ   اطـ عان ـ

د فصيان ثالثـم ا ـان, فـال  ـتعني     ـــوتهم فان مل جيـــعش ة مسالني او لس
ــ هى السع فيه فيهـا الصـيان بـ  تشـمهه ابمـان املخـسة مـع قدرتـه عهيـه          ــ

ــم وألن المفــارة بم  ـــ طــالق األ ل ـــم شـ ــوا مشــوا ـ ع  وعــــ دن ثب
ــع المفــارة     ــم احلجــ  ا  مــع احلــ ج والضــ ر يف  ف ــم با ل المفــارة املالي

 .وتم ار ا
لو لان لهسفيه بق الد م وارش اجلزا م فهيس له العفو واسآاطه ألنه 

ق مال  و و  جور عن التص م فيه, اما بق الآصاص فهه ان  عفو ب
 .عزه

اميمــن نآــ  الآصــاص ابيانــاد اىل الد ــم لمــا لــو لــان املآتــوا والــد   
ــ و من رأس, ان له ان  عفـو بشـ   الد   ـفيه ان  عفــفيه, فه  لهســالس م ـ

ان  بالد م  الت   تثبـت ا  ب  ـاه فهـ   بآـى الآـو       ـم  آب  اجلــولو ل
ــ م بعد ان اذن الشــآط ا  بالد ــالذي    س ــ ارع بآتهـه ان تثب ــ ت الد ـم  ـ

ان تسآط الد ـم   ,ان عهى بيت املاا ,وبها عهى عاقهتهــ زتآ  وجأن عهيه 
وجيـ  بيزئـذ    ,احل عهى الد ـم باألقـ   ــه اىل التصــو  معاد, ان  تجــوالآ

ــ آـو   سـآط بعف  أن تمون يف ذمته, األقوع ان ال ,  الوفاءــعهى اجلان و ـ
ــان    ــول  وان ل ـــجــال ـــوراد عـ ــيس تص ـ ــه ل ـــ فــهيه ألن ـــاد مـ ـــالياد  ضـ ا ـ

ان  األق   ــ  واجلـني الولــاحلم بــو تجه اىل املص, از يف الدماء رتولالب
ــ اا قــومــلعممع عدن الض ر فو ــيز العــول  ان جيــ  , ولهــفاألق وله ـ

 .[ ر ُب ِللتهْقو ىـــوا أ قْ ــفُ ــعْ ـو أ ْن ت   ]اىل ــتع
لو اج ع السفيه عآد بيع او ش اء, ومل    الول  فيه مصهحم فهه ان 
 هغيه, و توقف امضاؤه عهى اذنـه واجازتـه امـا لـو وقـع تسـهيم وتسـهم        
لهعو ني فم  مزهما   جع اىل مهك صاببه, ولو لان العوض تالفاد عزد 

 ان  مون املالـك عاملـاد بسـفهه    السفيه فانه  ضمزه وعهيه مثهه او قيمته ا 
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 .وقان بتسهيمه لهسفيه الذي اتهف العوض
لو او ع شخص و  عـم عزـد السـفيه فاتهفهـا السـفيه  ـمزها عهـى        و

ــ و ع بان الســاألقوع ا  ان  عهم امل ــ يتهفهــفيه سـ ــ ا فمـ ــ أنه اقـ دن عهـى  ـ
  تك ماله, اما لو تهفت عزد السفيه ومل  من التهف عن تعـد او تفـ  ط  

فيه يف بفظهـا فـان   ـلو لان التهف بتف  ط مـن السـ  ومن بيزئذ, ـــفال  ض
داع مت باذن من الول  مع املصهحم ــا الد حباله او ان اإل ـــلان املالك ج

ــ ان املالك  عهـم انهـا س  ـــذ, وان لـــمن بيزئــــفيه فيض ــ تتع ض لهتـ هف ـ
زـده بـ ز فـاألقوع       لما لو مل  مـن ع ــد ان  فــفيه وانه  بـــعزد الس

 .عدن الضمان
ماا السفيه    سهم اليه ما مل ا ز رشده واذا اشـتبه بالـه اختـر,    
بان  فوض اليه مدة مزاسبم بعض األمور املتعهآم باملاا لـالبيع والشـ اء   

ــ   باله لمـاد وليفـاد, امـا الس   ـــواإلجارة وحنو ا مبا  زاس فيهم فيفـوض  ـ
ــ اليها مـا  زاس  ة بعـض مصـاحل البيـت واملعامهـم مـع        الزسـاء مـن ا ار  ـ

اجم او ــم او الغزا او الزســياطـــتئجار لهخــارة واإلســاء من اإلجــالزس
ــ ما ال شــد ا وزمانها, فان انس مزهــو متعارم يف بهــما   د والـتحفظ  ـ

ط او التضــييع, ــــيانم املــاا وعــدن التف  ــــم وصــــم يف املعامهــــعــن املغابز
ا وفق جم ع العآالء  دفع اليهمـا ماامـا وا  فيؤجـ     ا   مـــو مون ظ

 .اىل بني
ــم خاصــم مــع     ــار قبــ  البهــوغ لمآدمــم عهمي جيــوز ان  مــون اإلختب
ابتماله ل   دفع اليه ماله مبج   بهوغه لو كنس مزه ال شـد, وا  فبعـد   

 .البهوغ متى ما زاا سفهه
ن مل د لـه فيجـ  اختبـاره, وا   ـوا ال شـ ـــاذا ا عى بعد البهوغ بص

ــ د ولمزه ظا ـــ دع بصوا ال ش ــ   فاألقــ ــ وع عـ و  اختبـاره  ـدن وجـ ــ
 .عهى الول 

لو شك يف شخص انه سفيه او ليس بسفيه فان لان له بالـم سـابآم   
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 .بال شد امم بعدن سفا ته وان مل  من لذلك خيتر
لــو اقــ  شــخص عهــى نفســه بالســفا م  آبــ  اقــ اره ان لــان مأمونــاد 

 .فيحج ه احلالم
و ـوعاا مـن العهـم والشـياع     بت السفه مبا  ثبت بـه غـسه مـن امل    ث
 ., اما المات  فانه  ع فه مبا عهمه اهللوالبيزم

 

 [أ ْو ض ِعيًفا ] قوله تعاىل
 :وجو َااتم   د الآوة, و و يف املآان ف عالض

 .يف البدن واازااالضعف    -1
 .زنوا تصام بالرت   وعدن احل ,يف مآاب  الآوة واجل أةالزآص  -3

 .مع فم العواق عدن و, وقهم الآدرة , الزآص يف العآ   -3

وقيـ    ان اهلل  ـبغض املـؤمن الضـعيف(   ويف احلـد      ,قهم ا اميـان  -4
 .امل ا   عيف ا اميان

ــم  -5 ــم ا جتماعيــ ــعف يف املززلــ ــوا اهلل يف   ,الضــ ــد  :  اتآــ ويف احلــ
 .الضعيفني( أي اليتيم وامل أة

 .قهم التأثس وا ث  لاخلا ن -6

رتك لــه اختــاذ الآــ ار لالصــيب والمــبس الفــان      ــذي الضــعيف الــ -7
 .والعبد

الضعف مبعزى العجز عن حتم  اعباء الد ن, لما لو مل  مـن عزـده    -8
 .رأس ماا

 اآل ـم وباستثزاء الوجه ا وا والثان  فان الوجـوه ا خـ ع تشـمهها    
والهحـــاظ ومآـــدار الـــد ن  الشـــ ع   لعـــ مواملـــدار عهـــى ا, الم اميـــم 

عيف , ــ عف عن الشئ أي عجز عن ابتماله فهو  ومو وعه و آاا 
ومزع من ار اقه  ,وعدن امالء الضعيف وانابم الول   هه رأفم ورمحم به
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 .مبا   طاقم له به
ُيِريُد َّللاهُ أ ْن ُيخ فِّف  ]الضعف يف قوله تعاىل عزوان قد ور  و

والضعف  زـا يف اصـ     ,(1 [ع ْنكُْم و خُِلق  اإِلنس اُن ض ِعيًفا
 .خلهقا

فهـذا  عتـر    ,فيفـــعف عهم لهتخـــان الض اآل مذه ــتآ أ من  ـــ سو
فيه والضـعيف اىل جانـ  اخلـوم    ـــفيفاد  عن السالء ختــقيان الول  با م

ــاره, ويف    ــد ن وكث ــن ال ــه م ــمعهي ـــتعهي اآل  ـــم لهمـ ــوروات  وــ  , ة ا م
ــني الس ـــــــبتحص ــاون مــن ا  مــعيف واموااـفيه والض جــ  ا ولــزون التع

واجيا  , والتحصي  الدراس  , ا يف امور احلياة املختهفم معزهالتخفيف 
ــ اا اخلفيفـم املزاس ـــا عم ــ بم امـا ولآـدراتهما وع  ــ ا مـور  تفـو ض  دن ـ

 اما.العامم 
ال ق اتاج المات  اىل  رجم ازمزم خ  يف الضعيف العبد ويف دو 

 يآـه يف     عزـاء   همن التآوع ملزع وقوع الغنب والظهم عهى العبد وحتمه
ــ لتبآـى لآل ـم صف  , وحت  ـ ه  عتآه و مآدماا مماتبته  ــ حاا مشـ  قم يف ــ

 اآل ــااالتــأر   تــدا عهــى مضــامني ال فــق وال محــم يف الآــ كن, ففــ   
والتاجني وامهاا املعس  ولتصدق عهى , السابآم تتجهى ال محم بالفآ اء
وا لثار من التـدا ن  حلفظ ا مواا  اآل مالفس ونبذ ال با, وجاءا  ذه 

والبيع مع ا لتفـاا اىل عـدن ا  ـ ار بالضـعفاء, وبهـا تمـون المتابـم        
ــم الماتــ  الشــ عيم     ــم لهســفهاء والضــعفاء  ممــا  هــزن ا هي بصــانم وواقي

 .وا خالقيم والفآهيم
 ان األم  بامالء الول  عن السفيه والضعيف موجه اىل:

ومصهحم املـوىل   الول  لآيامه بتمهيفه الش ع  وما فيه الزفع -1
 عهيه.

                                                 

 .38ة الزساء ( سور1 
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وفيــه , الــدائن بــان   هــ  ابضــار الــول  لآيامــه بــاإلمالء   -3
 بصانم ألمواله وعدن تضييعها.

ــذي        -3 ــامالء الســفيه والضــعيف ال ــان    أخــذ ب الماتــ  ب
  ست يع الزهوض مبسؤوليم ا  اء يف األج  وا ستعدا  له.

عوناد  عامم املسهمني بتثبيت قواعد لهيم يف املعامالا, تمون  -4
ــع مــن التعــدي عهــى    ــا  واملستضــعفني, ومتز لهآضــاة والمت

 احلآوق والتف  ط يف األمواا.

ــبا      ــم واسـ ــاا التجار ـ ــس ا عمـ ــا تيسـ ــم يف مفهومهـ ــبني اآل ـ وتـ
ــ د د يف التـدا ن والآ ــــاملعاشـاا, وعـدن التش    ض ملــا فيهمـا مــن  ـ

ــهمني مؤ ــ  اىل      ــعف املس ــم وا خ و ــم, وان ا  ــافع الدنيو  املز
د ابرتازي ــن بآيــولم, يئم ـــ اء بالزســـرتاض والد ن والشـــا ق

 و و امالء الول .

  حبث فقهيحبث فقهي
 الحجر على الصغير

ــ و ـو عـدن بهـوغ الص    : الصـغ   من موجباا احلج يب بـد البهـوغ   ـ
يعاد او صبياد مميزاد او غس مميز, و و  جـور عهيـه شـ عاد    ـواء لان ر ـــس

اعارة  وام واق اض ـــه  او  بـــببيع او ص فاته يف امواله ـــو  تزفذ تص
والصــيب مســتآ  يف ا آــاع  ,ا ــداع, وان لانــت املعامهــم بــاذن الــول  وا

 .املعامهم
ــه      ــم في احلجــ  عهــى الصــيب    زحصــ  يف مالــه واملعــامالا اجلار 

وبالعاج  ب   شم  ما  مون يف ذمته من اإلقرتاض او البيع بالسـهم او  
ان اوان األ اء موافآاد لزمان بهوغه, و   زفذ مزـه  الش اء بالزسيئم وان ل

التزو ج, و  ال الق و  اجارة نفسه و  جع  نفسه عامالد يف املضاربم 
 .او املزارعم او املساقاة
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  ع م البهوغ يف الذل  واألنثى بابد امور ثالثم:و
نبــاا الشــع  اخلشــن عهــى العانــم, و  اعتبــار بالزغــ  والشــع    األوا:

 .الضعيف
 .خ وج امل  سواء لان جبماع او ابتالن او غسه الثان :

بـد البهـوغ و ـو المـاا عمـ  الصـيب متـان مخـس عشـ ة سـزم            الثال :
 و و الليم, وبالزسبم لهبزت تسع سزني لما  تحآق فيها باحليض 

  . لي  عهى سبق البهوغ
 بد معه من ال شد و   مف  البهوغ يف زواا احلج  عن الصيب,   

 .لسفهوعدن ا
ال شد  و اصابم احلق ومع فم الصالى والظا   انه ليس ليفيم فآط   

ب  مهمم نفسانيم  عس  زوااا حتوا  ون افسا  املاا وجتع  ص فه    تم 
 .ا  يف الوجوه املزاسبم يف نظ  العآالء

ــ  م يف مــاا ال فـــ  والزظ ـــــتمــون و  ــم التص     احله ــــــ  يف مصـــ
يــه, ومــع فآــد ما فههآــيم اي الــذي اوصــى ؤونه ألبيــه أو جــده ألبــــوش

ع فآــد الوصــ  ســواء بعــدن ـ اد يف امــ ه, ومــــــما بــان  مــون ناظــــابد 
الوصيم به من قب  األ  واجلد او لفآده تمون الو  ـم والزظـ  لهحـالم    

 .الش ع 
وصا م  و , عهى قوا   و  م عهى الصيب لألن وابيها اي اجلد لألن

ولـيس لـه احلـق يف التصـ م يف مساثـه       ,غ لألخ األلر عهى اخيه األصـ 
 .وحنوه, ولذا   و  م عهيه لألعمان واألخواا

ـــالظــا   عــدن اش ــم   ـ ــم األ  واجلــد, فــال و   ــم يف و   رتا  العدال
ــ ه  لهحالــآهما, نعم لو ظـــم مع فســـلهحال ــ م الشــ ــ  ع  ا ـ  ار ما ـ

ــ عهى املتوىل عهيه عزا ــ ما ومزعهــ ــ ما مـن التص ـ ــ والـــيف أم  مــ ه, و  ـ
ما وتتبــع ســهولهما والبحــ  عــن    ـــــجيــ  عهيــه الفحــص عــن عمهه   
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 .عوراتهما
تآالن يف الو  ــم, فيزفــذ تصــ م الســابق مزهمــا ــــاأل  واجلــد مس  

ق, ولو اقرتنـا فـا قوع تآـد م األ  لشـدة اتصـاله, لمـا       ـــو رتك الالب
بــا  الزمــاى  د, ومــا ور  يفــــدمه بــاإلرو وبجبــه لهجــــه  يف تآـــــ ظ

  .فبدلي  خاص
ــ د الآ  ـ  والبعي ــ ق يف اجلــ  عدن الفــالظا  ــ د بالزســ بم لهو  ـم  ـــ
ــ   مزهمـا الو  ــم لص ـــــيب غـس البــالأ فهم ـــــعهـى الص  م اجلــد ــــدق اســ

 .عهيهما
اء املصهحم, اما ــيب مع احلاجم واقتضــــار الصـــجيوز لهول  بيع عآ

ــ لو لان الوص ائع فـال  سـجهه احلـالم ا  بعـد ثبـوا وجـو           ـو البـ  ـــ
يما مع الزصوص الـوار ة يف الزهـ  عـن    ــهحم لهصيب  ســـراج  ومص

ــ ان  تألوالماتـ   بيع العآار, بـ  ولهحـالم    ــ د مـن وج ــ ــ وه املصــ هحم ـ
ــ وعدن املفس دة بتـى يف بـاا قيـان الـول  ابـاد لـان او جـداد ببيـع عآـار          ـ

 .الصيب
ـــجي ـــوز لهـ ـــم مبــاا ال ول  املضــاربـ ـــف  وابضــاعه بشـــ ـــ   وثاقــ م ــ

العامــ  وامانتــه وعــدن ظهــور امــاراا وقــ ائن عهــى رجحــان اخلســارة 
ـــا  املضــاربم, ومــع ثبــــــوفس   ط  مــون الــول  ــــدي او التفـــــوا التعــ

 . امزاد
ــ اءة واخلــط      ــول  تســهيم الصــيب اىل امــني  عهمــه الصــزعم او الآ له

الآ كن, وابمان التالوة وافعاا الصالة  واحلسا  وعهون الع بيم وبفظ
 .وحنو ا من العهون الزافعم لد زه

من وظائف الول  صيانم الصيب عما  فسد اخالقـه وجيزبـه مـا  ضـ      
, وعهى المات  اعانته يف واجبه ومزع بعآائده و   من ا م اف ا  الو  م

ظهـ    حلوق الض ر بالصـيب  ائزـاد لـان او مـداناد, بائعـاد او مشـرت اد, فهـو       
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لهمات  ان الول      اع  الغب ـم ومصـهحم الصـيب املـوىل عهيـه فهـ        
 مت  المتا  الصك عهى ذمم الصيب وفق امالء الول , اجلـوا :  ,  
ــاىل       ــه تع ــوار  يف قول ــدا( ال ــد  بالع ــ ار, ولآي ــ ر و    ــدة     لآاع

 [.ف ْليُْمِلْل و ِليُُّه ِباْلع ْدلِ ]
الـول  امل البـم بـه والسـع       اذا لان لهصيب مـاا عهـى غـسه, فعهـى    

ألخذه وله املصاحلم عهى بعض املاا حلفظ الباق  ان استهزن األم  ولان 
, أي عهـى الماتـ    فيها مصهحم, وليس لهول  اسآا  ماا الصيب حباا

ان  هتفت اىل وجو  عدن التف  ط مباا الصيب عزد المتابم, وبذا تتجهى 
حلفظ ماا الصغس ومزع ك اا التش  ع ا سالم  بوجو  ألث  من ط م 

 .ا   ار به
ــ  زفق الول  عهى الصيب باإلقتصا  ومن غس اس ام و  تآـتس م  ع ـ

و  امهه .ا ته ونظ ائه وشأنه, في عمه و مسوه ما  هيق بشأنهــمالبظم ع
 الد ون او  ف   بامواله مدة و  ته . 

  لو ا عى الول  اإلنفاق عهى الصيب من مالـه بالآـدر الالئـق وانمـ    
الصيب بعد البهوغ اص  اإلنفاق او ليفيته فالآوا قوا الول  مع الـيمني  

 .اذا مل تمن عزد الصيب بيزم تثبت  عواه
الزصوص باإلنذار والوعيد عهى ال  مـاا اليتـيم   اآل اا ور ا وو

  تزحصــ  بــاآلخ ة والعــذا  يف الزــار بــ  لــه كثــار ووا ذائــه, وعآوبتــه 
ويف  ,يـاة الـدنيا يف الذر ــــم والعآــــ     و عيم   تهب  ان تظهــــ  يف احل 

و ْلي خْش  الهِذين  ل ْو ت ر ُكوا ِمْن خ ْلِفِهـمْ  ]قوله تعـاىل  

ور  باإلسزا  عن مساعـم   [ ُذرِّيهًة ِضع اًفا خ اُفوا ع ل يِْهمْ 
عن اإلمان الصا ق عهيه السالن: "ليخش ان اخهفه يف ذر ته لمـا صـزع   

 .بهؤ ء اليتامى"
  

 [أ ْو ال  ي سْت ِطيُع أ ْن ُيِمله ُهو  ]ىلقوله تعا
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الـذي  عجـز عـن ا مـالء,      اآل ـم ذل  السفيه والضعيف ذلـ ا   دبع
ــا    ــم  املص ــَا ليش ــت اعم م هآ ــدن ا س ــاء ع ــاو ن   وج ــدة والعز  ق العد 

 ـذه اآل ـم بجـم لهماتـ  وبجـم       املختهفم الت تدخ   ـمزه, ولتمـون  
م وقد جاء ب م الع ف الواو عهيه, وب  اناد ليعم  وفق املواز ن الش عي

 دا عهى مما ست يع ان  آون بامالء   ونه,    بني السفيه والضعيف ومن 
 .املغا  ة والتعد 

لآد جاءا اآل م بهغم اإلمجاا بذل  صفم عدن الآدرة عهى اإلمالء 
 و و من ا عجاز.

ا خ س الذي  عجز عن ا مالء, اما الذي اسن الآ اءة والمتابـم     -1
ممانـه ا مـالء بواسـ م المتابـم اذا لـان      ار غـس مسـت يع وب  فال  عتـ 

 .جامعَا لهش ائط ا خ ع
ــن      -3 ــا تآــدن م ــه وم ــم عهي ــر لالصــغس يف احلجــ  والو   ــون و عت ااز

لو لان اجلزون متصالد فيما قب  البهـوغ ومـا بعـده فتبآـى     و ,ا بمان
زـون  الو  م لأل  واجلد لأل  ما  ان فاقداد لهعآ , اما لـو لـان اجل  

مزفصالد اي ط أ بعد البهوغ وال شد فه  تمون الو  ـم عهيـه لـأل     
واجلد ا ضاد, ان تمون لهحالم, األقوع بآاؤ ا لـأل  واجلـد ا  ان   
 ثبت عدن املصهحم والغب م فرتجع بيزئذ اىل احلالم الش ع  فيول  

 .ام ه ألبد ما مع الش  , او اىل غس ما
يــه, و ســمى عآــد عتــق العبــد العبــد املمهــوك لغــسه فهــو  جــور عه -3

 باملماتبم و   قسمان م هآم ومش وطم و بد فيهـا مـن ذلـ  ا جـ     
ال ق  دبني ال قيم واحل  م ومل  عب     ب زخ والمتابم ليست عتآَا 

من مفاخ  ا سالن واصب  مو وعاد وابتداء  وزوا د مسألم ابتالئيم, 
 .و ليالد عهى  قم التزظيم فيه ورعا م بآوق اجلميع

 .قا ر عهى الآضاء او   هعهم بان   اجلا   بامواله وباله و -4



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  106

 

مع الغب م واملصهحم يف  ,سهالسجني الذي  عجز عن تول  شوؤنه بزف -5
 .استدانته

وما  آون مآان العاجز التاج اىل غسه م  والول   و الذي  توىل األ
عهى أموره, ومن اعجاز اآل م انها ذل ا السفيه والضعيف يف تص  ف 

الـد ون واشـتغاا الذمـم    يف مو ـوع  و اخلصوص ملزـع ا بـتالء فيهمـا    حن
ســت يعون    الــذ ن و اآل ـم واسـتغالا الســفا م والضـعف, ثــم ذلــ ا   

و ســتيعا  ا فــ ا  املســتحدثم احلــ ج ا مــالء عهــى حنــو العمــون ملزــع  
ولتمون قواعد المتابـم مدرسـم تسـعى حنـو الممـاا       ,وال ارئم والزا رة

وتعم  عهى تهذ   الزفوس ومتزع من  ,والغ راجلهالم  وت   والتماف  
الذي   ا انم واق اض وحتذر من  ,ا   ار باملدانو ,اع والضاللمداخل

 .واعرتافه ق اره اعتبار 
ست يع ان امي  بزفسه  و قسيم لهسفيه    أي الذي   ومع ان  ذا الف 

مآارنـم  نـوع   وفيـه , والسـعم  التفصـي    ان ذل ه  دا عهـى والضعيف ا  
لم  من    ست يع ان امي  بزفسه, لما انه  بني  , فهو عزوان جامعماهمع

ؤخذ بامالئها, اما  ذا     ست يعان ا مالء ولمن  ان السفيه والضعيف
فبني لـ  اثـزني مـن الثالثـم     الآيـان بـا مالء بزفسـه,    ست يع   فانه   الف 

ء الد ن عهى عمون وخصوص من وجه, ما ة ا لتآاء عدن األ هيم  مال
ل  وابد  عزدالذاا والذمم الشخصيم, وما ة ا فرتاق الزآص اخلاص 

 مزهم.
يف ,  ا اء الد ن والوفاء بالعهد فهيس ل  من  ست يع ا مالء  آون ب

الشخص عهى مع فم مصـاحله   بجم عهى المات  ولزون التدب  يف قدرة
ء ولمزـه  وا هيته عهى ا  اء وقضاء الد ن, فآد  سـت يع شـخص ا مـال   

اممان مشارلم ا خس مع الول   اآل محلق بالسفيه والضعيف, لما تبني 
يف مآدماا ا مالء  ن عدن ا ست اعم اعم من عدن ا  هيم امل هآم وقد 

 .تمون ع  يم زائهمفآد تمون ذاتيم متأصهم 
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ومن اآل اا ان  أت  ذل  الف   اخلاص ثم العان, ألن عزوان الـذي  
آع حتته مصا  ق متعد ة, وجيعـ  الماتـ  مسـؤو د    تء    ست يع ا مال

عن تعيني بدو  عدن ا ست اعم, وا ستعانم بالول  لالمالء خصوصـاد  
 اذا لانت ا سبا  ع  يم.

ومل     لفظ     ست يع( بصيغم نف  املف   ا  يف  ذه اآل م الم اميم, 
 وعدن تع ي  املعامالا., لبيان اممان التدارك والبدليم 

زع اآل م من ال اه املدان عهى ا مالء, مبعزى انها تفمك بني بـق  ومت
ألن األخس اميمن اإلنابم فيـه مـع العـذر, و ـو     , ا ستدانم وامالء الد ن 

و دا عهى تول  شؤون املوىل عهيه والآيان , عزوان ألر وأعم من الزيابم 
 بمفا ته.

 

 [ف ْليُْمِلْل و ِليُُّه ِباْلع ْدلِ ]قوله تعاىل 
ــ ول   ــو الــذي  ــدب  ا مــ ,  آــاا فــالن ولــ  الصــيب أي  تــوىل   ال

خ ـا  تمهيفـ  يف بـا  الـد ون     واآل م  ,شؤونه وا ارة اموالهتص  ف 
 واملعامالا موجه اىل:

فيآون الول  , ول  السفيه والضعيف وغس الآا ر عهى امالء الد ن    -1
 .بوظيفته الش عيم

الء بالآيــان بزفســه الــدائن بــان جيعــ  ولــ  املــدان غــس املؤ ــ  لالمــ  -3
 ثبـت ان ا مـالء     مبا مون ا مالء جم  َا ب  موثآَا   با مالء, وقد 

 .صدر من املدان او من الول  بالبيزم او الد لم عهيه

  ــى بــامالء الســفيه      ن, بــان دالماتــ  الــذي  متــ  عآــد الــ  -3
متف  بامضائهم وختمهم ب     و ,والضعيف والعاجز عن ا مالء

التألـد مـن الـول  وصـحم     مـ   الء الول , لمـا  سـتهزن األ  ام شرت  
و  ته ش عاد سواء لان اباد او جداد او اماد عهى الآـوا بصـحم و  ـم    
ا ن, و  و  ــم لهعــم او اخلــاا او ا خ, وبــذا تتضــ  املســوؤليم      
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الماتـ  ومـا اتـاج اليـه مـن      عـاتق  الش عيم العظيمم الت تآع عهى 
   ن مع فم السفا م والضـعف والعجـز    والزبا م,والف زم الفآا م 

ــن        ــد م ــن التأل ــد م ــط فالب ــده فآ ــه وقواع ــوعها بالفآ ــ  مو  زحص
ــ هيـم واملهمـاا ولـو عهـى حن    آالآدراا الع ــ و امجـال  با خ ـ تبار او ـ

بالبيزم والشهو  العدوا عهى بصوا باملا ال شد عزـد الـذي  آـون    
 .عهيه من الد ون بامالء ما

ــ س   ومن , عيف ــيه والضفــاىل السه ـاخل ا  موج -4 ت يع ان اميـ   ــ
 ــاق,      مــا ـــــذ   مــن حتمـــــوالتحالعــذر ا  ــــواجي , ــو لهتزبيــه

ــ التص م يف امواله واشعن فيه وان لان  جوراد ــفالس  ,غاا ذمتـه ــ
ولذا بالزسبم لهضعيف  ,ا  انه  فهم اخل ا  الآ كن  ولو يف اجلمهم

ختفيـف  الء ــ ا  بآيان الول  با مـــالء, واخلـــومن  عجز عن ا م
ــ ومزع مـن تع  ـه لهخس   , موالهوبفظ عزه  وصاد وانـه  ـخصـ  ,ارةــ

الث  باجم من ال شيد اىل تهك ا مواا بسـب  قصـوره يف مجعهـا    
 .م ة ثانيم

واحلمان والآضـاة ورجـاا الآـانون ارشـا َا وتأ  بـاد      م  اىل أول  األ -5
ص السـفيه    ختسس يفيف والتتضع قاعدة يف التخ اآل موتعهيماد  ن 

ومتزـع مـن   , والضعيف وامواامـا  بـ  حتفـظ امـواا الزـاس م هآـَا       
وبسـا    ,وتدعو اىل اعتبار العآ  واحلممـم  , ا سواقيفا رباك 

العواق  يف املعامالا والعهو , و ذا من اعجاز الآ كن وبضـوره  
يف ا ق تفاصـــي  التشـــ  ع والت بيـــق العمهـــ  لهآواعـــد الفآهيـــم      

ــ  بمان, و درك اجلميع ان اشوا وعـدن  ,  اقاا الآـ كن ولفا تـه   ــ
واباطته بالال , ماو ته ــ  عهى سليعزد الهجوء اليه  ثغ اا ظهور 

 . دو  من الوقائع وا بداو

, وال بيع ان امل ا  بوليه ولـ  الـد ن   ومآات  ونس  اىل ابن عباس 
ور ا لالبرتاز   ماآلأي الذي له الد ن  آون با مالء, ولمزه بعيد  ن 
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والتوق  ومزع الغنب واجلهالم ولتثبيت احلجم وبق الدائن, فمزافع امالء 
ــ زحصــ  بــاملوىل عهيــه لالص  تالـول    يب والســفيه واازــون بــ  تشــم  ــ

واســتيفاء  ,وشــيوع قواعــد  ــمان احلآــوق ,وتيســس املعــامالاالــدائن 
ا عسار والعجز والتآهي  من با ا  ,وعدن التف  ط با مواا ,الد ون

 .عن الد ون
ــفيه       ــاا الس ــول  يف ب ــم اىل ال ــذر واحلاج ــا  ق الع ــد  مص ــع تع وم
والضعيف والعاجز عن ا مالء, فان الضمس جاء بصيغم املفـ    وليـه(   

  را ة اسم لان  الذي(.
ويف اآل م اخبار عن اممان الو  م م هآاد لم  سفيه او  ـعيف فـال   

من اثزني, امـا ان  مـون بالغـاد رشـيداد      مون  زاك انسان ا  و و وابد 
قائماد بتص  ف شؤونه, عاملاد مبـا  زفعـه او  ضـ ه , ومـوىل عهيـه, فهـيس       
 زاك ثال  اتاج الو  م وليس له ول , فمن مل  من له أ  وولـ  مـن   
جهم ال بم والآ بى, فان احلالم وليه, او عدوا املـؤمزني, لـ   مـون    

 ن وا نتفاع مزه.مملتنصي  لم  مسهم يف التدا ن وا
واميمـن  ,  ون دتثبيت لآاعدة لهيـم يف بـا  الـ    اآل مو ذا الش   من 

ات  ولهآضــاة ـلتمـون ممـا عهمـه اهلل تعـاىل لهمـ     تسـميتها  امـالء املـدان(    
وتوليـد بآـوق   , ولالمم سواء امهى بزفسه أوقان وليه او وليهه با مالء 

ــ تعانم بالول  نـوع   ـــويف ا س ,الدائن ــ مان له ـ  اآل ـم  فني, لـذا فـان   ـ
, وازاء الآاصـ  والسـفيه   , ائن دحتم  الول  مسؤولياا ش عيم ازاء الـ 

 .ومن  توىل ام ه
 واعى ان الول  فـ   يف عآـد الـد ن او البيـع      وا, فهو بهأ الصيب 

 اآل م العدا( يف  ويف قيد ,ش عَا  مون عهيه الضمانذلك الش اء وثبت 
  يف ليفيـم ا اء وظيفتـه وعمهـه,    ارشا  لهـول  ,نوع ارشا  ووعد ووعيد

ووعد له بالثوا  ان قان بها وفق الضوابط الش عيم, ووعيد وختو ف ان 
ف   بها وقصد احلاق الض ر باملوىل عهيه يف نفسه او ماله او ع  ه, او 
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 .تع  ض ماا الدائن لهتهف والضياع
, يـه  ( مما  عـ  اعبـاء ا ـافيم عه   ِباْلع ْدلِ   واشرتا  امالء الول 

  ان  هتفت اليها لات  العدا و زبهـه و هفـت نظـ ه اىل املسـؤولياا     جي
لتف  ط ان واملدان وازاء نفسه ا ضاد ل جوع الت تآع عهى عاتآه ازاء الدائ

لعمومـــاا ا لـــم الضـــمان ولآاعـــدة   ـــ ر  ,والتبـــذ   والغـــ ر عهيـــه
 اآل ـم ولهآيـد الـوار  يف  ـذه     ,وا لم ا مانـم يف بـا  الو  ـم    ,و   ار

( و ـو بجـم عهـى الـول  ومـانع  ون اسـ افه والهـه املـاا         اْلع ْدلِ بِ  
ائن واملـدان,  دوالظن باحنصار العآد بني الـ  ,م بالباط  وا ستهانم باأل

ــ ب  جي  ان  درك ان ا مـالء فـ ع الو  ـم وحتمـ  املس     ؤوليم الشـ عيم  ـ
 .صيانم ا مانمولزون وا خالقيم والع فيم 
يف احلمـم و ـو ا ـم مآومـاا الزظـان       (ِباْلع ْدلِ ان ورو  قيـد   

,  دا عهى ا ميم لتابم الد ون وانها نوع نيمالعان, والصه  بني املتخاص
ومن مل  من عا  د    مون مآبو د من  ابتدائ  بني الزاس,وقضاء بمم 

ولمزهـا   ,خصومم و   عـوع ملـدع   المتابم يفيس تهفم ,ولخا ط ام امل
وختفيف عن الزاس وا فتتان, ن الززاع ومانعم م ,مآدمم لهآضاء واحلمم

 فه  وقا م من الززاع وليس بالد له, ولثساد ما ,والآضاة وبفظ لالمواا
 .تمون الوقا م افض  من العالج والتدارك

وامالء صاب  احلق جاء مآيدُا بتآوع اهلل وعدن ا نآاص مزه, اما 
خهـم عهـى كلـم    الول  فجاء بآيد  بالعدا( والباء  زا لالستعانم و   الدا

 ع , حنو قولك: أ  ت الصالة بالو وء.فال
والتأو   فاحنص  , و ذا من اعجاز الآ كن و ستهزن الدراسم املآارنم 

, م  عزد املدان باخلشـيم مـن اهلل عـز وجـ  الشـامهم ملو ـوع الـد ن        األ
امالئــه, تفصــيالته والــزآص يف ووعــدن نم انــه او المــذ  يف األجــ ,  

بعد اج اء عآد البيع وا  انم والآ ض    المتابموانه قد حتص خصوصاد 
بعد مدة قصسة او طو هم, وتآـوع اهلل يف زمانهـا أعـم مـن أوان تـدو ن      
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الد ن ب     مزبس م عهى مجيع كناا الد ن اىل بني األ اء سواء لان 
 يف األج  املعهون لال اء او بعده او قبهه.

, ب  فيه شائبم احلمـم  أما الول  فانه ليس ط فاد  ضاد يف عآد الد ن
مما  ستهزن العدا وا نصام, فيحتاج املـدان اىل عدلـه يف أصـ  الـد ن     

ة مزفعته ومصهحته يف بصوا الـد ن  اومو وعه ومآداره ومدته وم اع
بـاملوىل عهيـه, فيمـون امتزـاع      ااو عدمه, وقد  مـون تـ ك الـد ن ا ـ ار    

 الول  عن الد ن بيزئذ من ا بتيا  املخالف لالبتيا .
وور  األم  والآيد  بالعدا( يف اآل م الم اميم لهمات  والـول  عهـى   
حنو اخلصوص يف حتذ   لهول  من الظهم والتعدي عهى املوىل عهيـه, او  

وقضاء , واملزع من اشاعم ا بسان والو  , عهى الدائن والتحا   عهيه 
 بوائج الضعفاء.

, اجلـوا :  وما  ـ  الزســــبم بـني األمـ  بتآـوع اهلل واألمـ  بالعـدا       
العمون واخلصوص امل هق, فالعدا من مصا  ق التآوع  ون العمس, 
ألن باجم املـدان اىل تآـوع اهلل ألـر ومســــتداميم مــــدة الـد ن, ومـــن        
خي ج الد ن من ماله بتمان مآداره اتاج التآوع ألث  من الذي اميه    ن 

 املوىل عهيه.
نشـأا  وائـ    أآو  واىل مو وعيم لتابم العاحلموماا وقد التفتت 

ومـا  ـو أ ـم    أم بسـن  و و  ,خاصم بمتا  العدا يف البال  ا سالميم
 اآل ــم ن  ـذه  , تعا ـد ابمـان الشـ  عم يف المتابـم والآـوانني الو ـعيم      

 ت سي  الآيم وحتصن ا مواا ومتزع مـن الفتزـم   يف داش اقم خالدة تساع
 .والف قم

 يفسـت مـ اا    ور( وبصـيغم اجلـار وااـ    ِباْلع ْدلِ وور  لفـظ   
بـاحلق وا نصـام   واألمـ   ومع تعد  موا يعه وتزاولـه لهحمـم    ,الآ كن

ــه ور  مــ تني يف  ــذه  اوالصــه  بــني  ــمملتخاصــمني فان ــق   اآل  مــ ة تتعه
 .بول  املدانوا خ ع بالمات , 
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ا بمـان   دا عهى انها من ك ـاا   اآل ميف  (ِباْلع ْدلِ   دوتم ر قي
وصـيم  تتضـمن  وظ مـواز ن احلـق   واا خصوصـيم يف بـا  العـدا وبفـ    

 .اآل ممن الز أ والباط  خصوصاد مع قيد تآوع اهلل يف  رذواحللهحي م 
و ـو  , وم ة جاء الآيد تمهيفياد وعهداد لهمات  واخ ع لول  املدان 

ولـو  , يف الد ن التفآه  فيد توليد وظيفم الول  الفآهيم وباجته اىل أم  
العدالم يف الول  ولو خبصوص ا عهى ش   دو باعانم المات  وغسه, 

امالء الد ن  نـه اتـاج اىل ا نصـام وعـدن الظهـم عهـى حنـو م لـ ,         
 اآل مولما متزع , لهمجتمع والآيم املتعارفم والهزفس  والهمدان  ولهدائن ا

اىل عدن التشد د مبا  فانها تدعوه, الول  من التف  ط يف بق املوىل عهيه 
به بدعوع بفظ ا مانم واحل ص عهى   هحق الغنب بالدائن او ا   ار

 والضعيف.ماا اليتيم والسفيه 
 ,ان التزان الـول  بابمـان العـدا وا نصـام تأ  ـ  لهمـوىل عهيـه       

وبعــ  لالمــ  وال مأنيزــم والســميزم يف نفســه, وتزميــم لهثآــم بــاآلخ  ن, 
وسب  يف بفظ وز ا ة ماله, و و مزاسبم  زاا بها الول  الثوا  وا ج  

 .مل الصاحلاا حلفظ ذر ته يف امواام وارزاقهموسب  من عا
 

 [ش ِهيد ْينِ  و اسْت شِْهُدوا]قوله تعاىل 
ــت  ــمانتآهـ ــاىل    اآل ـ ــه تعـ ــا بآولـ ــدأا بهـ ــت بـ ــا  الـ ــم اخل ـ اىل لغـ

وان مل تمن فارقتها متاماد يف ثزا ا  [ي اأ يُّه ا الهِذين   م ُنوا]
مات  واملدان ووليه وتدا عهى العزا م وا لتفاا العان اىل عم  ال اآل م

وباجم ا مـم اىل سـالمم   , باملع وم والزه  عن املزم  م  لعموماا األ
املعــامالا والعزا ــم حبآــوق الزــاس ومالزمتهــا لهتآــوع والصــالى, نعــم 

ــ ني مـن املس ياملو وع خـاص يف الـد ن واملتـدا ز    در ـهمني, لـذا فـان الآـ   ـ
 لهشهداء.املتيآن  و اختيار ال  فني 

ــ صب اآل ـم وجاءا  ــ مشا ختيـار  يغم اجلمـع ليمـون   ـ رتلاد ومـن قبـ    ـ
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باختيــار ائن او املــدان وبــده, وا شــرتاك دولــيس الــ ,الــدائن واملــدان
الشهو  مانع من الض ر والميد وظهور احليف واملمالئم واملي  اىل ابـد  

 ـدا عهيـه قولـه تعـاىل     لمـا  ال  فني مع و ـع  ـوابط خاصـم لهشـهو      
زا ــيد ن  ــهــ, وامل ا  من الش[لشُّه د اءِ ِممهْن ت ْرض ْون  ِمْن ا]
( بصيغم املثزـى  ش ِهيد ْينِ , ومل     لفظ  ذان  شهدان عهى الد نـــاله

 .اآل م  ذه يفا  
و ـــ  مـــن املو ـــوعاا  ,والشـــها ة مـــن الشـــهو  و ـــو احلضـــور

عهم ا نسان ان غسه   اه  فمتى ما ,الوجدانيم  ثباا احلق ومزع الظهم
يف اقامم احلجم عهيه, وتع  ـه لهعآـا , فانـه  تجزـ      عتر وقوا الغس م

 .واجل اميماجلزا م 
وتارة تأت  الشها ة ابتداء لمـا يف العآـو  واملعـامالا ملزـع بصـوا      
اخلصــومم فهــيس لهشــها ة معزــى تعبــدي ا  انهــا اخــذا عزوانــاد شــ عياد 

, وصـارا مو ـوعاد لـه قواعـده     ,  جبعهها جزء  تآـون بـه العآـد ابيانـاد    
 .تف ع عزه ف وع عد دة واف  ا اا ابوا  مستآهم يف الفآه والآضاءوت

   ت ع "عن الشها ة فآاا:  صهى اهلل عهيه وكله وسهم الزيب وسئ  
 ".الشمسى عهى مثهها فاشهد أو  ع

ويف سـورة  وسـف قـاا تعـاىل      ,موجو  قب  ا سـالن ام  والشها ة 
ِميُصـُه ُقـده و ش ِهد  ش اِهد  ِمْن أ ْهِله ا ِإْن ك ان  ق  ]

ذي لهحمم ولمزها اخذا يف ا سالن صفم  ,(1 [ِمْن ُقبُلل ف ص د ق ِْ 
ــ الآواعد الثابتم و ذا من معـامل التمامـ  يف الش   ــ وج ,  عمـ  اآل ـم اءا ـ

دق ـص    الى البيزم ــا د ن وليس شا داد وابداد لذا فان اصـــبذل  ش
تعارض بيزهما غس هدان بشها ة وابدة من ـا  عهى شا د ن عدلني  ش

 .أوجتام عن الواقع وا ممان
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ــرتك  لهمتـــــدا زني اختيـــــار الشـــــهو  لآولـــــه تعـــــاىل      اآل ـــــموتـــ
هحــ ص عهــى مســألم ل( لمــا انهــا تتضــمن الــدعوة و اسْت ْشــِهُدوا 

الــد ن مــن بــا  مزاســبم مو ــوع الشــها ة وعــدن التفــ  ط بهــا, وجــاء 
والزماى وال الق , وا  فان الشها ة جت ي يف احلآوق املختهفم, املو وع 

والغص   وعآو  املعاو ااا مواا ويف , والآصاص والد م والزس  
بداد هلل  ضاد لما يف شـ     تسواء لان  اا عزوالتولذا يف احلدو  , 

لالس قم, والشها ة ليست ش طاد يف لالنسان اخلم , او مشرتلاد وفيه بق 
وقد  رتش  .حو العآو  ولمزها مستحبم لتوثيق احلق ومزع التعدي واجل

 الوجو  بالع ض مما  دا عهى األعجاز يف األم  الآ كن  
 ونآهوا ان الزيب صهى اهلل عهيه وكله وسهم باع واشرتع, ومل  زآ  

 .(1  ا شها  يف ذلك(
 والشها ة تتمون من قسمني:

ليس   و , ليسمع صيغم ال الق الشا د لما لو بض   ,تحم ال األوا:
 .بواج  اذا  ع  اليه

اذا طهـ  مزـه   باعالن الشها ة امان الآا ـ  او غـسه ,   : ء ااأل الثان : 
, وقـد  مـون ابيانـاد واجبـاد     و و واج  لفائ  مع عـدن الضـ ر  

 .عيزياد
صومم فتج  الشها ة بيزئذ اذا  ع  اا عزد اخل ة هو  ع  لهشها ف

ــ اما لو س والدعوع , مع او رأع ع  ـاد مـن غـس ان  ـدعى اىل حتمـ       ـ
فهو باخليـار ان شـاء شـهد عزـد احلـالم, وان شـاء امتزـع ا          ها ة,ــالش

ــ مني ظاملـاد لآلخ ــعزدما  مون ابد املتخاص   فيجـ  ا اء الشـها ة مـع    ــ
 .عدن الض ر
هسـسة  لبالشها ة ولمزه امـ  عهـى ا سـتحبا     م  األ اآل موظا   
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زــع مــن وجــو  الشــها ة يف بعــض   اميوالتخفيــف, ا  ان  ــذا احلمــ  
الم اميـم وعزـدما تمـون الشـها ة باجـم ملزـع        اآل ما   ـمالد بظا بيان ع

وابتمـاا  يف بـاا لث تـه او طـوا ا جـ       الفتزم و ياع املاا خصوصـاد 
تعهق املاا بالرتلم وال جوع اىل الورثم  ستيفاء الد ن, و ذا التخصيص 

 عيم, فآـد  ـ  جع يف جان  مزه اىل المات  ونبا ته وعمهه بوظيفته الشـ 
ــ ا ة جزء مآوماد لعآد الـد ن, وس تمون الشه ومم و ـياع  ـبباد ملزـع اخلصـ  ـ

املاا مع لث ة العزاء يف  اولم حتصيهه واستزآاذه, با  افم اىل اشرتاطها 
 .يف الوصيم
ــ الثـوا  وا ج و زاا  يم لـ  مـن الـدائن واملـدان, الثـوا       ـ  العظـ ـ

وفائـه  لالوا با ق اض وا عانم والصر عهى املدان, والثوا  لهمدان ل
وعـدن الغصـ , با  ـافم     ,ق الغسـوارجاع ب ,انمــوا ائه ا م بالد ن

 ء فمما يف با  الزمـاى وان وطـئ املـ   اىل الثوا  الذي  هحق المات , 
ــ ع انـه مبـاى, وع  ـوا  مــفيه ثه ــلزوجت ــ هم الثـ ــ وا  بالواسـ  م  نـه مل  ـ

ــ جيع  ن ف ــ ته يف احلـ ــ  ان والزنـا بـ  جع  ـ ــ هها يف احلـ ومـا فيـه طهـ     الا ـ
 .الولد

عهـى   الات  ال با مهعونـ  تجدفمذا بالزسبم لمتابم الد ن والعآو , ف
لات  الد ن  أما, صهى اهلل عهيه وكله وسهملسان ال سوا ا مني  مد 

 .مثا فهو مبا عهمه اهلل 
 هامون وبد ا شا داد عهيه ب  ان  تعجاز ان وثيآم الد ن  ومن ا 
تعــد ة ممــا  ــدا عهــى ا بــرتاز مــن  ــياع املؤ ــدة بالشــها ة معضـدة وم 

واملزع مما  رتت  عهيه, فآد  ؤ ي اخل أ والتعدي يف مآـدار او   ,ا مواا
لهمســهمني ارا   عــز وجــ واهلل , جــزس الــد ن اىل ا عتــداء والشــآاق 

ا حتا  والتعاون والتوجه اىل ميـا  ن الآتـاا وا اء العبـا اا والتحهـ      
 .مبظا   ا خوة والصالى

ــ مها ة يف الزفس مهمم العدالم واألــالشوتزم   بـاملع وم والزهـ      ـ



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  116

 

عن املزم  والتوسط بني الزاس لالصالى,  ن حتم  الشها ة اصالى بني 
ــم وطــ   الزــاس وبجــ  اجلابــد عهــى  تعــذر ها ة ـلهظهــم فبالشــ لهفتز

 والتسبي  بالف قم.  يف معامالتهمالزفاذ بني املسهمنيوالظامل 
, واميمـن  همــهى باملعامـــ ن تتجدــيم الــان مفا  أي, والد ن املعامهم

ــ بـان املع د   ـــاحلان  أوا  ــ امهم مــ ــ ا ة  تآـ ــ ون بهـا الد  ــ و توقـف   ,نــ
ِإنه الصهال ة  ت ْنه ى ع ْن ]عهيها صدق ا اميان, لما يف قوله تعاىل 

ــ فيج ,(1  [اْلف حْش اِء و اْلُمْنك رِ  ــ   ان تمـون ص ـ ــ الة املسـ هم ـ
ــ وتـأت  الش , ن واد من ال با ومـن انمـار الـد    ـــمانع ــ ها ة لتخــ  فف عـن ــ

ــ ومعـه ث , بآـه   أخـذ ا     ائن دوجتع  ال املدان ــ آ   وا  عظـيم  ـ در ـ
  لـه ا  اء  ــعز وج   يساما املدان فان اهلل  وة, ـدار من املاا والثـــمبآ

ــ الزلـاة بـا  فتحـه اهلل ليم   الوفـاء, فـان    تعذر عهيه وان  اعانـم  فيـه  ن وــ
ولدافع دائن ـــوله دا ــع الثوا  له ولهشــ, فيآضى عزه   زه ملهغـارمني

ــ حو مـن اجل ـــو زج ,اةــالزل ــ و  وا نمـــ ــ و ـذا لهـه برل   ,ارــ ــ م لتابـ م ـ
 .ها ة عهيهـــالد ن والش

واملغا  ة وعدن ا لتفاء بالمتابم, والواو يف واستشهدوا تفيد التعد  
 بد ا.و الشها ة يسول

ويف , ان الشــها ة بــا  فتحــه اهلل لتوثيــق الــد ون ع فــاد واجتماعيــاد 
 صدور ال جاا, ومن مزافعها:

موا املدان بسب   أت  الضياع وتعذر ا  اء صيانم الذمم, فتارة  -1
وعدن مع فم الورثم بالد ن,   عن انمار وممـ , فتـأت  الشـها ة    

او العـذا   لتحفظ ذمم امليـت ومتزـع مـن تع  ـه لعـذا  الـرزخ       
ــ وي  ــد ن,   ,ا خ ــب  ال ــزاا بس ــص احلس ــان  ونآ ــم  املآ و   ش

بد   ال فع وان املوا مانع قا   عـن الـد ن, ألن املـدان أبـد     
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ا ط ام الت توجه اا اخل ا  التمهيفـ  با شـها , والشـها ة    
باأل افم اىل عمومـاا األمـ  بالوصـيم وذلـ      حلفظ ذمته وعهده.

 بآوق الزاس املتعهآم بالذمم.
بفظ األمـواا وعـدن تضـييعها, ألن الشـها ة تعا ـد نـوع  عـان         -3

واش اك اط ام  ومانع من بص  الد ن بالدائن واملدان, ,لهد ن
ــم     ــاو ن اجتماعي ــه مــن عز ــه ملــا في اخــ ع بالــد ن عــون عهــى ا ائ

 واخالقيم.

الشها ة عهى الد ن تذلس بشها ة املالئمـم عهـى أعمـاا بـ  ك ن      -3
 ء بالشـها ة, فهـ  مزاسـبم لهتـذلس    وبضور م  ون الآيامم لال  

واصــالى الســ ائ , واجتزــا  الغصــ  والتعــدي عهــى بـاآلخ ة,  
 بآوق اآلخ  ن.

 املشارلم العامم يف بفظ احلآوق الشخصيم. -4

الشها ة مدخ  لزماء مهمم التآوع يف الزفوس, و فع الظهم, ومزع  -5
 المذ  والتعدي, وأل  املاا بالباط .

و فــع , آضــاء وســالمم املعــامالا  انهــا مآدمــم ل اميــم لــال اء وال  -6
الغضا م والبغض والعداوة الت تزتج قه اد عـن اجلحـو  وعـدن    

 الوفاء بالد ن.

الشـها ة تأ  ــ  لصــاب  املــاا بـا برتاز وأخــذ احلائ ــم حلفــظ    -7
أمواله واجلمع بيزه وبني إعانم اآلخ  ن وقضاء بوائجهم با انتهم 

 وتيسس أمور م.واق ا هم 

أربـع    سـتجا  اـم  عـاء,     "عهيه السـالن:  الصا ق وعن اإلمان 
رج  جالس يف بيته  آوا  ا ر  ارزق  فيآوا له: أمل كم ك بال هـ ,  
ورج  لانت له ام أة قد غالبها فيآوا: أمل أجع  أم  ا بيدك, ورجـ   
لان له ماا فأفسده فيآوا  ا ر  ارزق  فيآوا له: أمل كم ك با قتصا , 
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و الهِذين  ِإذ ا أ نف ُقوا ل ـمْ ] أمل كم ك با صالى, ثم ق أ 

 [ُيسِْرُفوا و ل ْم ي ْقُتُروا و ك ان  ب يْن  ذ ِل   ق و اًما
 . (3 ", ورج  لان له ماا فأ انه بغس بيزم فيآوا: أمل كم ك بالشها ة(1 

والــزظم املعاشــيم , وعمــون نفــع الشــها ة ومشولــه لهــدائن واملــدان  
م األم  بالشها ة والوار  بهغم اجلمع والآانونيم وا جتماعيم  تجهى بصيغ

[, وفيها ق  زم مآاليم وباليم عهى بضور الشهيد ن و اسْت شِْهُدوا]
 بتمــاا طــ و اخل ــأ والتــدليس   ,وعــدن ا لتفــاء باخبار مــا  ,العآــد

 وا شتباه عزد ا لتفاء با خبار.

  )يف ايشهادة()يف ايشهادة(  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
مزها ما اصـ  يف الـدنيا,    ور ا الشها ة يف الآ كن مبفا يم متعد ة

 ومزها ما اص  يف اآلخ ة, وا وىل عى اقسان مزها:
 ما  مون يف املبا ئ والشها ة عهى التوبيد.    -1
 الشها ة عهى ال سا ا وتصد ق الزبوة. -3

 الشها ة عهى المتا  املززا يف  عوة الزاس اىل ا اميان. -3

والوصـيم   ,والزنـا  ,وال ـالق  ,الشها ة يف املعامالا وابمـان البيـع   -4
 وغس ا.

اما يف اآلخ ة فان الشها ة لالنبياء والصاحلني, لما انها تمون ذاتيم 
ح تهـى ِإذ ا م ـا ]قـاا تعـاىل   , و و أم  خـاص بعـامل احلسـا     

ــيِْهمْ س ــْمُعُهمْ و أ ْبص ــاُرُهْم  ــا ش ــِهد  ع ل  ج اُءوه 

 .(3 [و جُُلوُدُهمْ 

                                                 

 .45ة العزمبوا ( سور1 
 .67سورة الف قان ( 3 
 .100/13( حبار ا نوار 3 
 .30ة فصهت ( سور1 
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و ــو شــها ة و زــاك مثــ  ق  ــ  مزــه بهحــاظ الشــها ة عهــى الــذاا 
و ي ْدر ُأ ع ْنه ا اْلع ذ اب  أ ْن ]الزوجني يف املالعزم قـاا تعـاىل   

ــْن  ــُه ل ِم ــاههِ ِإنه ــه اد اتل ِب ــع  ش  ــه د  أ ْرب  ت ْش

, فتحتس  شها تها لزفسها وان لانت  ذه الشها ة (1 [اْلك اِذِبين  
 نفسها مو وعاد لهحسا  يف اآلخ ة.

ل ْم ي كْـفِ ِبر بِّـ   أ نهـُه أ و  ]والشها ة امل هآم هلل تعـاىل  

ِهيد   ْءل شـ 
, ومجيـع ا شـياء با ـ ة عزـده       (3 [ع ل ى ُكلِّ ش ي

رمحم بالزاس يف الدنيا عهى العآو  ختفى عهيه خافيم, وامنا أم  بالشها ة 
ــ ة,  ــن واآلخ ــ ر     وم ــابن والض ــع لهتغ ــا مز ــدنيا انه ــم يف ال ــوه ال مح وج
 وا   ار.

ن العآــا  والزجــاة مــن العــذا , وامــا يف اآلخــ ة فهــ  الســالمم مــ
السالمم من العآا  ألن الشها ة حتوا  ون اجلحو  فوالثوا  العظيم, 

 ج لــه صــك الــد ن ــــار او الــدائن بالز ــا ة اخــــاملــدان با نم واذا  ــم 
ب  ان السموا  سبق اخ اجها لهعهم بها, وقـد تمـون تالفـم    , مت ـفس

ــ    ــا اث ــق ا ــ ,ومل  ب ــى وجو  ــ  ـولم ــ م خيش ــ  ط ــذل   ن ل ــو  ت ا, و 
, فالشها ة تص م املدان عـن اجلحـو , والـدائن عـن الز ـا ة      امضاء ا

 .ال بو م وغس ا
 

 [ِمْن ِرج اِلكُمْ ]قوله تعاىل 
لتــذلس با اميــان اب اآل ــمقيــد مو ــوع  لهشــهو , وارجــاع اىل اوا 

 .اآل موجهم اخل ا  يف 
 اقواا: اآل ميف وذل ا 

 ,, والمفارالعبيدني  ون مني املسهالعاملني البالغ رجالن من ا ب ار   -1
                                                 

 .8ة الزور ( سور3 
 .53ة فصهت ( سور3 
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 .ا دجمعن 
ثور وبه قاا ابو  ,والعدالم واملدار عهى ا سالن ,عدن ش   احل  م -3

 .والهيث 

من املـدع   بان  هتمسوا عزد الآضاء باحلق شهيد ن لهآضاة أم   و  -3
 .(1 ال رس  اىل الآي نسبه عهيه, املدع  ر عزد انما

ـــومو  ــم مــن ان  زحص  اآل ــموع ـ ـــسمب  ــــاع واحل  ــم ألم العبيــد ــ
ــ  ق انتهى من الواقـع ا س ـــوصاد وان زمان الـخص  اآل ـم و ـذه   ,الم ــ

فالبــد لهزظــ  لآل ــم بابعا  ــا الشــ عيم والواقعيــم  ,بيــم اىل  ــون الآيامــم
ـــوالفآهي ـــم والآضائيـــ ـــم وا جتماعيـــ ــا ان اخل ــ ـــم, لمـ ـــا  موجــ ه ـــ

و ـد م فهـ ــــاة وبـــوليس لهآض ض ـــ ام الد ن والآــلهمسهمني و ط
ـــختصــيص مــن غــس خمص  ــدخ    ـ ــد ون تمتــ  مــن غــس ت ــ  ال ص, والث

 .الآا  
 :توليد بآائق يف با  الشها ة مزها اآل مأرا ا لآد 

 .وعدن التف  ط والتهاون فيه ,اتآان اختيار الشهو    -1
 .عدن جواز شها ة الصيب وغس البالأ -3

سن  أ ركوش   وابتهم   من وال ج  الذل  من نوع ا نسان وامل ا
 .قد تآدمت ا شارة اليها عالماا ثالوبابدع  البهوغ

وجم ء ا سـتثزاء بشـها ة امـ أتني بـدا ابـد الشـا د ن  فيـد ارا ة        
ال جاا عهى حنو اخلصوص يف  ذه اآل م, وليس  و من تغهي  املذل , 

لانا  إنومن اعجاز اآل م انها مزعت التأو   الباط  وا لتفاء بشا د ن 
 من الزساء.

 :مسائ  اآل مويف 
فوض لهه لهمات  او الآا ـ  وان     م  واأل ,عدن لفا م المتابم    -1

                                                 

 .1/398بيان جممع ال( 1 
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 ,من اعجاز وتمام  الشـ  عم ا سـالميم   و ذا ,لان  مت  بالعدا
 .واباطتها بأ ق تفاصي  املعامالا

 بشا د وابد مع ابتمـاا لفا تـه عآـالد مـع الوثيآـم      اآل ممل تمتف   -3
بشـا د ن, وصـارا قاعـدة فآهيـم ثابتـم يف       اآل ـم أم ا ف, والمتابم 

و ــ  ان البيزــم الشــ عيم عبــارة عــن شــا د ن  ,الشــ  عم ا ســالميم
 .عدلني

ا ـافم ال جـاا اىل عمــون املسـهمني تــدا عهـى انهمــا مـن املســهمني       -3
فآد تمون الشها ة م تبم حتوا  ون وصوا  ,الآا ر ن عهى الشها ة
الشــهو  مــن ا نمــار او طهــ    اذ اميزــع قــوا الــدعوع اىل الآا ــ 

 ن الآضـاء  عتمـد الآواعـد     ,الز ا ة والتفمس بالهجوء اىل الآضـاء 
مم الآا ـ   حوقوام بيزم شـ عيم, فـي   ,و ستدع  الشهو  ,الفآهيم

 .عهى قوام با  افم اىل صك الد ن

يف البهـد او  معمـم  با   ن  بمعزى  أي ,لون الشهو  من رجالمم -4
 .نهم و ع فونممالهم و الآ  م, تع فو

وجــو  الشــهو  جيعــ  مو ــوع الــد ن والآــ ض امــان ا نظــار,        -5
 .زساه اجلماعم  تمستحض اد يف الوجو  الذ  , 

فان رؤ تهم تذل  مبو وع  ,نيي ان الشهو  موجو  ن مع املتدا ز ما -6
 . زاك نوع مالزممولأن  ,وتآ   ا ج  ,الد ن

ة املسـهمني وعـز     لـم قـو   اآل ـم ب م اجل   مـن(  فيـد التبعـيض, ف    -7
 .ولث ة ال جاا واملؤ هني لهشها ة املتصفني بالعدالم ,ا سالن

مـع   دسـن صـهم الشـا    بتدا بالد لم التضمزيم عهى  اط ام الد ن -8
مزفعـم جي  ـا   و   ,وليس له معهما او مع ابد ما عـداوة  ,ال  فني

 .ة لزفسه يف الشها

عهى لون جمئ املضام واملضام اليه بصيغم اجلمع  رجالمم(  دا  -9
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 .من املغمور ن واالشهو  مع وفني يف ااتمع وليس

لفظ ال جاا عزوان الآوة, وفيه اشارة اىل قدرة الشا د عهى ا   ء  -10
 بالشها ة من غس خوم ووج .

ا افم الشهيد ن اىل جمموع ال جاا  عوة عامم لالعانم عهـى بفـظ    -11
فال  بآى  وا اء الشها ة لعموماا األم  باملع وم والزه  عن املزم ,

الشــا د وبيــداد يف مواجهــم املشــاق املســتحدثم واســبا  التح  ــف  
 وا نمار والتغيس والز ا ة والزآيصم.

فحفظ الشها ة وتفاصي  العآد والد ن مسؤوليم الشا د, أما بفظ 
فتتحـت اآل ـم   االشا د يف شها ته فه  وظيفم املسهمني مجيعاد, لـذا  

 [. لهِذين   م ُنواي اأ يُّه ا ابزداء التش  ف العان ]

[ خيـ ج المفـار وغـس املسـهمني مـن ا شـرتك يف       ِرج اِلكُمْ قيد ]  -13
الم ـهق باحلــد دة تتعــت و   ا عــالشها ة باا ا ختيار, وفيه نم

العآائد ــم وا جتماعيــم وا خالقيــم والتأ  بيــم, واــوا  ون الفــا  
همني وظهـور  وامتالك غس املسهم وسيهم لهتف  ـق بـني املسـ    ,والف قم

ــ  خصــ   ــه يف ب ــاجتهم الي ــ  ض   ـب ــاد لهتع ــذه باب ــد  تخ وماتهم, وق
 با سالن بغس بق.

 

ف ِإْن ل ْم ي كُون ـا ر جُل ـيْنِ ف ر جُـل  ]قوله تعاىل 

 [و اْمر أ ت انِ 
ختفيف وتوسعم يف مو وع واشخاص الشهداء ورفع لهح ج,  اآل م

قـاد واسـعم يف بـا     تتعـدع مسـألم البدليـم يف الشـها ة اذ تفـت  افا      اآل مو
ا عهـى الـ ان   دبجم عآائد ـم تـ  و   بآوق امل أة ومززلتها يف ااتمع, 

رتها عهى دا هيتها لتحم  اعباء الشها ة وقبتثبيت الآ كن لهم كة وجميئه 
ــان الآا ــ     ــور ا ام ــا وجــواز بض ــه وطــ يف العآــ ا   ء به  دومساع

ــبتحمــ  الشــها ة, وا  اء زحصــ      لشــها تها,  ن ا مــ  تم ا     
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 .ب   آم ش عيم متعارفم
مـن وراء  ولـو  جواز ا  ء املـ أة بالشـها ة    هور  يف ابمان الفآلذا 

اىل بيتهــا  خــذ بالـذ ا   الآا ـ  او مــن  زـو  عزــه   او  آــون بجـا   
 .الشها ة مزها ان لانت من ذواا الشأن والسرت

ــ اآل و ـذه   ــ عـز لهم  مـ تضعفون ــــ ولئـك الـذ ن لـانوا  س    د أة وحتـ ـ
جاء ا سالن ليجع  لهم أة بق الشها ة, و ذا احلق الوأ  امل اة, فبعد 

ــى  ور   ــاا عه ــا  املث ــا مــن ب ـــلهمسأ هيته ـــومزاس ؤوليمـ ـــاملو  مبـ  ,وعـ
ــ واممان الثآم بها يف الش ــ ها ة عهـى ا م ــ وقـدرتها عهـى    د,ـواا والعهـ ـ

ـــبفــظ امــواا الزــاس ومزــع اخلص  ـــومم والفــا با ائهــا لهشـ ها ة عهــى ـ
 .جههاو

والشـها ة وقـوا    عوة  ع اء امل أة بآها يف ميا  ن الآضاء  اآل مو
وتوقــف الفصــ  يف  ,واعــرتام حبمهــها لصــفم العدالــم وا اميــان  ,احلــق

تآـدن الـ جهني عهـى رجـ       اآل ـم وذال تهـا, نعـم   الدعاوع عهـى قواـا   
ــ عـــ  ا نتآــاا اىل ش    و ــذا التآــد م    ,وامــ أتني   دعزـــاملــ أة   ها ةــ
 ,التخفيف عزها وعدن اشغااا مبسـؤولياا الشـها ة  تفيد ب   ,الض ورة

  ا ســ ة ذاا اجــ  عظــيم ونفــع لالمــم ولهجماعــم    ن وظائفهــا  اخــ
و ستوع  المثس مـن وقتهـا, و سـتزفذ المـثس مـن      ولزوجها واو   ا, 

هو من التع  والعزـاء والسـؤاا     ختو عاوع الد ون جهد ا وطاقتها, 
مسمى ا نتآاا اىل رج  اآل م تدا عهى لفا م ومع  ذا فان واجلوا , 

 .وام اتني يف الشها ة
له املشهو  ة عهى ا ستشها  واستدعاء من  توقف حتم  الشها   و

ار والعآد وا  آاع, تآب   ق اة به ل تص  الشها فاذا مسع ما او عهيه,
تص  الشها ة به  مبا مسع رجالد لان او ام اة, ولذا لو رأع ماالشها ة 
اختيار ـم لمـا يف    ابيانـاد تـأت   ان شـها ة املـ أة   , مبعزـى  واجلزا ـم لالآت  

ب ؤ م احلا و او ان الزساء تأت  ان باقيم وتزف   وابياناد  ,اغه  الد ون
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 .تم ا  بشها تها  تالبيزم الش عيم 
لزوجهـا وعهيـه, ولـذا تآبـ  شـها ة الـزوج       وتآب  شـها ة الزوجـم   

, والزسـ   امارة ج  املزفعـم الشخصـيم  لزوجته وعهيها مع عدن ال    و
 ن لولد ا ا   او او ,لا خت  خيها او عهيهالشها ة من ليس مانعاد 

 . قوع عدن شها ة الولد عهى والدها, واو عهيه, والولد لوالده
توقف ابآاق احلـق عهـى الشـها ة, فتجـ  بيزئـذ سـواء لـان        واذا 

يف با  احلمم ارتآاء  أة الشا د رجالد او ام أة, لذا فان صحم شها ة امل
 .والآضاء ووسيهم  صالى ااتمعاا

غه  الآواعد الفآهيم يف با  الشها اا عدن قبوا شها ة من ومن 
بتول  املـ أة لهشـها ة,  ـدا عهـى     واألم  والزسيان والغفهم, السهو عهيه 

الزسيان والغفهم, فهـو  بصانم جزس امل أة والف   الغال  من الزساء من 
ان ملـا جـاء عمـون اجلـواز     ن الزسـي هن  غهـ  عهـي  ممـ م الزسـاء  الث  ـ لانت 

 .بشها تهنوا ذن 
خبصـوص امـ أة وابـدة بـ  امـ أتني معـاد عهـى ذاا         اآل ـم ومل ت   

ال أفـم والتخفيـف عـن     ا رج  ا ضـاد و ـو مـن مضـامني    مشها ة ومعهلا
خ ج  امل أة, مع التساوي بني ال ج  وامل أة يف الواجباا واحلآوق ا  ما

 بسـ   ,يف الشـها ة ور ا اىل اثـزني بيزهمـا    دي , فان نسـبم وابـ  بالدل
ِللذهك ِر ]بآوله تعاىل إرو األبزاء , وور ا يف با  اآل ممز وق  ذه 

 .(1 [ِمثُْل ح ظِّ اْلُنث ي يْنِ 
ــ جتائزة فه  ــها ة امل أة جــ امت ش وما  , ندوز لتابتهـا لصـك الـ   ـ

ــاىل    ــه تع ــن قول ــ ا  م ــْب ]وان امل ــب  و ْلي كُْت ــن كُمْ ك اِت ب ْي

 ,ور ا بهغم التذلس لهتغهي  اآل موان  ,ال ج من ا عم  [ِباْلع ْدلِ 
ــ نع :وا ــاجل ــ م لعمـ بصـ    ـدا عهـى    وماا ا  لـم وعـدن وجـو  مـا    ــ

                                                 

 .11سورة الزساء ( 1 
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تآون ا  بالعدالم ا  انها ليست   تالمتابم بال ج , والمتابم وان لانت 
 .الآضاء الضمزصباد من مزاص  

  اتاتلملممناسبة ايكمناسبة ايك
( بصــيغم املثزــى املزصــو  وااــ ور أربــع رجهــنيور  لفــظ   األوا:

م اا يف الآ كن, والثالثـم ا خـ ع جـاءا عهـى حنـو الدراسـم املآارنـم        
املثاا, قاا تعاىل عهى حنو وبيان وجه ا ختالم والتزاقض بني ا ثزني و

ِدُر و ض ر ب  َّللاهُ م ث الً ر جُل يْنِ أ ح ُدُهم ا أ ْبك ُم ال  ي ْقـ]

ءل 
ْ
و اْضِرْب ل ُهْم م ث الً ر جُل يْنِ , وقاا تعاىل ](1 ..[ع ل ى ش ي

 .(3 ..[ج ع ْلن ا ْلِ ح ِدِهم ا ج نهت يْنِ ِمْن أ ْعن ابل 
د  ِفيه ـا ر جُل ـيْنِ ]وقاا تعـاىل يف قصـم موسـى     ف و جـ 

 .(3 [ي ْقت ِتال نِ ه ذ ا ِمْن ِشيع ِتِه و ه ذ ا ِمْن ع ُدوِّ ِ 
فتـدا عهـى ا حتـا  وا لتآـاء بـني رجهـني يف        ـ  البحـ    اما اآل م 

ا سالن وتضامزهما عهى ا اء احلق وبفظه وعدن تضييعه, مما  دا عهى 
ــ ارتآاء عآائدي واجتماع  يف زمن ا سـالن, وانـه الش   ــ   عم املتمـ امهم ـ

الت  ستغزى بها عن أي ش  عم اخ ع, لذا لانت نبوة الزيب  مد صهى 
  عهيه وكله وسهم خامتم الزبواا.اهلل

ــ اء الهفظ  رجـالن( بص ــلما ج ــ يغم املثزـى امل ـ ــ  فوع مـ ــ  ة وابـ دة, ـ
ــال  ر جُ ] ـــق  ــِذين  ي خ  ـ ــْن اله ـــال نِ ِم اُفون  ــ

 ..[م  َّللاهُ ع ل يِْهم ا اْدخُُلوا ع ل يِْهْم اْلب اب  ـــأ ْنع  

 4). 
                                                 

 .76ة الزح  ( سور1 
 .33ة المهف ( سور3 
 .15ة الآصص ( سور3 
 .33ة املائدة ( سور4 
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مزتــف وم فــوع يف وباملآارنــم مــع اآل ــم  ــ  البحــ , فــان اخلــوم  
 ــا رجــالد لــان او ءها ة وا اـــــان حتمــ  الشــــا ســالن, وباممــان ا نس

ورة املائدة ان امل أة لـيس اـا بضـور    ـــ   ذه اآل م من ســـوظا ام أة, 
نفسهم خائفون مـع قهـم املـؤمزني فـيهم, و ـذا   اميزـع مـن        أألن ال جاا 

يهن من ال جاا, وجو  مؤمزاا ولمن عهى حنو الزا ر واخلوم أق   ال
اما يف ا سالن فآد أم  اهلل عـز وجـ  بتحمـ  املـ أة لهشـها ة وأذن اـا       

ــت احلآ ـــبتثبي ــم وأمـ ـــوق العام ــوع   ـ ــيماء التآ ــا لس ــاس واظهار  واا الز
, مما  ع  ارتفاع اخلوم عن املسهمني رجا د بالصدق والعدا وا نصام

 .او نساء 
ت   ت هـ  بـذاتها, بـ     واآل م بشارة  خوا امل أة عامل الشها ة ال

   مآدمم لفك اخلصوماا ولمن  ذا الدخوا  دو  و و لام لهفخ  
  .وال  ا

مل  ــ   الهفــظ  أم أتــان( بصــيغم املثزــى امل فــوع ا  يف  ــذه  الثــان :
و و ج د  ِمْن املفعوا به املزصو  يف أبزت شعي  ]اآل م, وور  بصيغم 

 .(1 [ُدوِنِهمْ اْمر أت يْنِ ت ُذود انِ 
مـع  واجلمع بني اآل تني  فيد العزة وال فعم لهمـ أة املسـهمم بالآيـاس    

ملـ أة املسـهمم لهعمـ  وتضـ   لإلخـتال       األمم السالفم, فهم خت ج  زـا  ا
الوج  مع ال جاا وحت ص عهـى اجتزابـه قـدر اإلممـان و فـع شـ وره       

 الع  يم.
ــار وعــز وإلــ ان    ــ  انهــا تتحمــ  الشــها ة بوق األطــ ام تعهــق و ,ب

عهيها املسـؤوليم وتثـق بهـا يف تعا ـد توثيـق األمـواا واحلآـوق        األخ ع 
 والذمم.

ـــال ج ومــع ورو  لفــظ  ــع وعش  ( ـ ـــبصــيغم املفــ   أرب   ن مــ ة, ـ
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متآـاربني يف   فهم  أا لفـظ ال جـ  واملـ أة   وبصيغم املثزى مخس م اا, 
من باإل ــافم اىل ــــدة ا  يف  ــذه اآل ــم والــت تتضـــــمهم وابــــلفــظ وج

ــ يم اإلشــاورة الهفظـجان  اا ــ رتاك يف العمـ  ووب ـ دة الفعـ  وقوامـه   ــ
 بهما معاد.

 

 [ْن الشُّه د اءِ مِ  ِممهْن ت ْرض ْون  ]قوله تعاىل 
ع يويف موا ـ  ,ور ا ما ة  ر ى( يف موا ـع عد ـدة مـن الآـ كن    

تدا عهى الآبوا وا ذن, ا  انها مل ت   يف با  الشها ة ا  يف  ,خمتهفم
بصـيغم   اآل ـم  صفاا الشا د وليفيم اختياره, وجـاءا  , لتبنياآل م ذه 

فيـدا  اء, فامـا ا وا  دالشـه اجلمع يف ل  من مو وع ال  ا ومو ـوع  
ا سواء وعدن لفا م قبوا ابد م , ن بالشهو دعهى ر ا وقبوا ط يف ال

 .لان صاب  الد ن او املدان
تتعهـق  الشـها ة  اعم من ر ـا ال ـ فني  ن شـ ائط     اآل م ومو وع

 ,ن الذات  لهشا د باتصافه بالعدالم و ـ  مهمـم اجتزـا  المبـائ     باحلس
وت ك مزافياا املـ وءة الدالـم عهـى عـدن     الصغائ , ا ص ار عهى وعدن 

آبــ  شــها ة صــاب  العــداوة واخلصــومم عهــى   تاملبــا ة يف الــد ن, و
ا  انه يف مو وع الد ن قد  شـهد  ها ته, ـش تآب فلوشهد له عدوه, اما 

ــ من بآه ع  ـــله باق ــ آبـ  ش   تلمـا   .اندهى املـ ـ ــ ها ة مـن   ـ   د  فـع  ـ
  الزفع لهزفس بالشها ة, سواء لان الزفع عيزاد او جبالض ر عن نفسه او 

 .مزفعم او بآاد
د ارا  اهلل ــلآ ,م وال    والظزمــا د ارتفاع التهمــومن ال  ا بالش

ــ   ــز وج ــون وسي  ع ــها ة ان تم ـــلهش ــع ال  ـ ــوق ومز ــت احلآ ــم هم لتثبي ف ق
 مون عوناد عهى  اوم داىل صفاا الشا  فجاء الآ كن باادا موالشآاق, 

ا نتفــاع ا مثــ  مــن مو ــوع الشــها ة والشــا د, واــوا  ون الف قــم   
 ,دار واجـ  الـد ن  ـــآاق يف مآــتت الذي  زتج عن اخلالم والشــوالتش
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ــ بـه مـن التفاصـي , امـا لـو جـاءا الش      وما  تعهـق   ــ ها ة غـس صح ـ يحم ـ
وتسب  بالم من البغض والعـزوم عـن    ,قصم فانها تؤ ي اىل الفتزمونا

 .الد ون
ما ة وتمون  ,والآ كن نزا ليضع قواعد تؤ ي اىل الصالى واادع

 اآل مومزها الد ن والآ ض, لذا جاءا  ذه  ,لالج  والثوا  يف اآلخ ة
   ا عد ـدة,  ن ال  ـا    بسيط لهشا د ولمزه جامع وذو دبو ع قي
 دباطـم بصـفاا الشـا    واإل ص  ا  بـالعهم واملع فـم    حتسانيم ليفيم نف

 .مانته, وسرتهأوسسته و
وتعتر مواظبته عهى ا اء صالة اجلماعم من ا م عالمـاا العدالـم,   

 ن الـذي   ,القخـ فتمون الشها ة وسيهم  صالى الزفوس وتهـذ   ا  
والثبـاا   ,خيتاره الزاس لهشها ة ا ص عهـى بسـن السـمت والسـمعم    

ن  ثبت ا هيته ومهى مواز ن الصالى الت تؤ هه  ب از ثآم الزاس به, ع
ي  الزاس اىل اختياره شا داد, وقد وبالم من با ا الشها ة امي يف واقعم

شها ة, وجوز اجلبائ  من لاختهف يف جواز اخذ الشا د لالج ة عهى ا
وا قـوع جـواز اخـذ الماتـ      , جـ ة اخذ المات  والشـا د األ املعتزلم 

 .الشا د خبالم ,ج ةاأل
 وجو اد: اآل ماخل ا  يف اتم  و

ي اأ يُّه ا الهِذين  ]بآوله تعـاىل   ,اآل مبتداء إلاملسهمون لافم     -1

 .[ م ُنوا
اا ملـ ظ فـ ة بهـم, فهـ  ب   الشـها أم  اط ام الد ن والآ ض, لتعهق  -2

 .ومانع من الظهم واحليف عهى املدان ,ئناالد

,  ن الشـها ة تهـم الماتـ  يف    اط ام الد ن با  افم اىل المات  -3
هـزون عـدن ا خـتالم بـني صـك الـد ن       لمسعته ووثاقته وعدالتـه,  

 .ا شها وقوا 



 139  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  48/جاميانمعامل اإل

لهوجـه   اآل ـم زـع مـن مشـوا      اميا  انـه   وا ص   و الوجه الثـان   
ا بتيا , وا لم ا وا والثال  اعاله حبس  الآ ائن وا سبا  ال ارئم 

 .واختيار ابد ال  فني او لهيهما
اء واشارة اىل داخبار عن عدن وجو  ب ج يف اختيار الشه اآل م ويف

 فس  بعضه بعضا قاا لث ة عد املؤ هني لهشها ة من املسهمني, والآ كن 
(1  [و أ شِْهُدوا ذ و ى ع ـْدلل ِمـْنكُمْ ]تعاىل 

العـدوا  أي ان  
 .رج  وام أتني اختيار اثزني مزهم اوو ط ام الد ن  ,ونلثس

شارة اىل عدن اخذ الشا د لالج ة ملا يف ا ختيار من ا اآل مولع  يف 
السعم, و ن عدن ا ج ة اق   اىل ال  ـا وا ختيـار مـع التسـاوي يف     

و أ ِقيُمــوا ولعمومــاا قولــه تعــاىل ] الصــفاا وا  هيــم لهشــها ة,

ألنه مـن مـوار     ,وما لان هلل   تؤخذ عهيه إج ة (3 [الشهه اد ة  هِهِ 
وملزــع  خــوا ا جــ ة يف مو ــوع  ,الزهــ  عــن املزمــ األمــ  بــاملع وم و

 وبصوا التهمم وال   . ,وج  املزفعم ,الد ن
, لمــا لــو لــان مواســاة ملــن مل  ــتم اختيــاره مــن الشــهداء اآل ــمويف 

 .اثزان من بيزهمفاختس مجاعم با   ن جمهس العآد 
  نها ختـر عـن   ,اختيارهت    ا نمسار والغض  ممن مل  تم  اآل مف

ع  الرتجي  والتفضي  ب      وان ا ختيار ,عتدا  بشها ة أي مزهما 
 ان  مـون شـهيداد, وا ختيـار    به ال  فـان    ى الرت  د والسعم فالم  

 .عهى سبي  المفا م وليس التعيني
والثآـم بآـدرتهم عهـى محـ       ,لهمسـهمني الـ ان الآـ كن    اآل ـم فتبني 

ن اختيار الذي  غه  عهيه عد اآل مال  ا يف  الشها ة باحلق, ومن وجوه
 بتماا احلاجم اىل ا اء الشـها ة عزـد بهـوا     ,ان فالزسيان والشي  ال

                                                 

 .3سورة ال الق ( 1 
 .3سورة ال الق ( 3 
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 .ا ج  او فيما بعده من الزمان
الشـها ة سـواء   اطـ ام  مجيـع  عزد بصوا ال  ا  اآل مواشرتطت 

وام أتني, فهم تمتف حبصوا ال  ا بابد ما ل   لانوا رجهني او رجالد
واميزع من غفهته عن الشها ة, فهو لان ابد ما قوله   ذل  اآلخ  و آون

 وءة فانه قد  سب  افسـا  الشـها ة   ماو تارلاد له ,لثس الغهط او الزسيان
 .الش عيم وتتعارض شها ته مع شها ة العدا الثبت فال تتم البيزم

و عتر يف الشها ة اليآني والعهم الآ عـ  واذا لـان العهـم باملشـهو      
    م فـال  صـ  لهسـامع ان  شـهد فيـه, ولـذا       عهيه  ستهزن ال ؤ م البص

خاصم ومامل  من متعارفاد, ولو ص  الشها ة ان بص  العهم ب  ا اا ت
وز ال جيغه  عهى الشا د السهو او الزسيان لعارض من م ض او غسه ف

 .ا عتما  عهى شها ته
اء واممـان ا ختيـار مـن    دمن الد لـم عهـى لثـ ة الشـه     اآل موما يف 

من ال جاا او الزسـاء  ليـ  عهـى سـيا ة مفـا يم الصـالى        سواء ,بيزهم
ــم  وبفــظ  ,وتعا ــد ابمــان الشــ  عم  ,يف ااتمعــاا ا ســالميموالعدال

بآوق الزاس, وان الدائن    د الثـوا , والشـا د    ـد الثـوا  ا ضـاد      
مل تآـ  ممـن    اآل ـم ف ,مـواا طواعيـم  ألوصـيانم ا  رعا م الزظان يفو سا م 

ــداد لهشــا  أمــ  عــ  جت ومل ,   ــى مــن الشــهداء   دال  ــا والآبــوا عائ
ــ مـن  ت  مـع وجـو     ن  ـ فض الشـها ة,  ملـ وجو  املتعد  ال بتماا  وع ـ

لهشـها ة ولمــن أطــ ام العآــد      ــونه, خصوصــاد وان ال  ــا جــاء  
بصيغم اجلمع, فهو ر   أبد ال  فني بشا د ورفضه اآلخ     صـدق  

ت املســألم اىل  عــوع عهيــه انــه ر ــا, و  تصــ  شــها ته, ا  اذا حتولــ 
 عدالم الشخص وعدن وجو  مانع من شها ته. توثبت

 طـ ام املعامهـم و ـو بشـارة  وان الصـالى      مـ   األاآل م فو ت و 
و  مانع من تعد  م ات  ال  ا وانـه  وامل وءة يف ااتمعاا ا سالميم, 

ألثـ  م قبـو د ور ـا ومـن     من المه  املشمك, فتختـار اطـ ام الـد ن    
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   التآوع. تصف مبظا 
فهم  آ  ابـد بآهـم    ,يف ا ان التزز  ان عد  المت ا  قهي  قي   اواذ

ا عهـى اعجـاز   دالشهو  العدوا يف أي جي  من اجيـاا املسـهمني ممـا  ـ    
وعـدن وجـو  بـ ج يف اختيـار الشـهو        ,الآ كن ومزاسبته لم  ا زمزـم 

 .العدوا الآا ر ن عهى حتم  وا اء الشها ة
الآ كن ا  يف  ذه اآل م, وال  ا يف املآان ومل     لفظ  ت  ون( يف 

و دا عهى مو وعيم الشها ة وب ص مجيع  ,عزوان السميزم وال مأنيزم
فمـأن لـ  طـ م    األط ام عهى أ هيم الشـهو  وحتمـ  أمانـم الشـها ة,     

 .جيع  ر زاد وو  عم عزد الشا د
شـد د عهـى الـزفس يف    وتدا اآل ـم بالد لـم اإللتزاميـم عهـى نفـ  الت     

اختيار الشهداء وو ع الآيو  املتمث ة ملفهون العدالم واأل هيم لهشها ة, 
ملا فيها من اإلخبار عن لث ة الشهو  واإلختيار من غس ان تصـ  الزوبـم   

وجاء ال  ا بصـفم الشـها ة    ,اىل احل ج والشدة, و مف  بسن الظا  
ــم ومســؤوليم والآــدرة عهيهــا, ولــيس بصــفم اإلاميــان, ألن الشــها   ة أمان
ــ تستهزن اإلاميان والصدق والآدرة عهى احلفـظ والض  بط وفـق املتعـارم   ـ

ومبـا  صــون احلآــوق, نعـم  عتــر التآيــد بالعبـا اا إمــارة عهــى العدالــم    
 وخشيته تعاىل.

 

ــاىل   ــه تع ــذ كِّر  ]قول ــد اُهم ا ف ُت ــله ِإْح أ ْن ت ِض

 [ِإحْد اُهم ا اْلُخْر ى
مو ع الشئ الثابت لالدار أخ أا اذا  آاا    الشئ اذا  اع, و

وا همه, والضـاللم  ـد ااـدع     تآوا  ههته وأ ههته, وا هه: ا اعه
 .وال شا 

 :وجوه اآل موامل ا  من 
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 . ما فتذل  ا ا خ عاتزسى ابد -1
 .ا خ عفتذل  ا  ما يف املآدار او اوصام الآ ض اخت أ ابد -3

 اشتباه وت    عزد ابدا ما. بصوا -3

عن بافظـم ابـدا ما   او مو وعه واشخاصه  مآدار الد ن غيا  -4
 .فتذل  ا ا خ ع

 آاا    الزاس : إذا غا  عزه بفظه, والتذلس بان تآون الشا دة 
واملـدان   وقـائع الـد ن واوصـام الـدائن    با خ ع باخبار الزاسيم مزهمـا  

بشوا د خاصم تزتبـه  املتعارفم بني الزساء, لما لو ذل تها  والصيأ بالهغم
مه او اخته, او بد   أوصافه بالواس م باستحضار اسم أ اا الزساء أو

ــ ور اا تأثيــموأ وا دــوشج ع بني الزساء يف بيزه,  ــ   يف ذالـ  ة املـ أة  ـ
ولو لانت متعهآم بال جاا والتجارة والمس , فآد تزظـ  املـ أة اىل اثـ     

مـن  ـذه    فسسـ  يف ذ زهـا   ,البيـع والـد ن عهـى املزـزا وا سـ ة     فآم ـص
 .اجلهم

وطـ ق تفمس ـن    ,اشارة اىل خصوصياا معاشـ  الزسـاء   اآل مف  ف
افيم لهتوثيـق  ا ـ  وسـيهم  ا نهـ  ,ابهوعدن ا ستخفام  ,اولزون ابرتامه

ابدع الشها تني, تض   أي  زا عهى الشها ةالضياع م  اوالضبط, او 
 :اآل موامل ا  من الذل  يف 

 . د الزسيان ,غا  عن الذ ن ار ماحضاست -1
مــن  ِ َلَذملشــهور انــه مــن الــذل  أي جيعهــها َلــذ ــ  مــن خــالف ا -3

 .و و بعيد وخالم الظا   م,وبه قاا سفيان بن عييز ,ال جاا

 ن ا ثزني من الزساء بدا  ,نوع انتآاص من امل أة اآل موقد  بدو يف 
رج  وابـد, وان مو ـوع الزسـيان   ـ أ  زـا عهـى املـ أة  ون ال جـ          

, رمحم بامل أة ومـدى اـا   اآل مف ,زوا با نى حتآيقتو م دولمزها شبهم ب
وامتاللهــا صــفم العدالــم وقــدرتها عهــى   ,ة  هيــم املــ أة لهشــهاأ وتثبــت
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بـ  انهـا واسـ م شـ عيم      ,عهى بآوق الزـاس التعدي وعدن  ,ا نصام
غس    ا رج  وابد د  ام أتني باواشرت ,حلفظ احلآوق و بط اآلجاا

فـان   وا  ,وعـدالتها ق بآواـا  وثـ وو ـو ال  اآل ممن ا ص  الذي تؤلده 
مل تمتـف   اآل ـم ف ,ا شماا نفسه ولمن مب تبم ا نى     بالزسبم له جـ  

بشا د وابد ب  ام ا بشا د ن عدلني, نعم بهحاظ البدليم عن ال ج  
 :التبا ن الزسيب يف العد , و بد له من اسبا  مزها  ظه 

 .م والآدراا بني ال ج  وامل أةيا ختالم يف اخلهآم والبز -1
فامل أة مشـغولم باعـدا  ا طفـاا     ,با ن يف ا ولو اا وا عمااالت -3

 .املعامالا وشؤون ا س ة, ومل تتف غ  مور السوق ومتابعم

ذل  الزسيان وتذلس ابـدا ما لألخـ ع لـيس عهـم تامـم لهتعـد ,         -3
 ولمن جاء من با  أبد املوجباا واألسبا .

ــ  ا    -4 ــذي  ع ــد  يف الشــها ة ال ــ أة بالتع ــن امل ــف ع ــيد التخفي لتعض
 واإلشرتاك.

 :والزسيان يف املآان عهى صورتني 

 .نهجتزأمان الزسيان غال  طباع الزساء لمث ة ال طوبم يف  ا وىل:
به مل    أ الزسيان بسب  نآص يف قدرة امل أة العآهيم مبا تتخهف  الثانيم:

عزا ـم خاصـم   ول  انسان    ول  مو وعاد ما لثساد عن ال ج  
 و  ,هيه عهى حنـو السـالبم المهيـم او اجلزئيـم    فان الزسيان    أ ع

 ., واثانيم    األص ف ق فيه بني ال ج  وامل أة
عهى امل أة عدن التفاتها لشؤون التجارة  نشغااا مبـا  ـو   فالغال   

وقـد  آـاا ان املو ـوع تغـس يف      ,اوىل من اعماا البيت وت بيتـه ا و   
يف السياسـم وا قتصـا    واصـبحت املـ أة تشـارك ال جـ       , ذه ا زمزـم 

ا البزاا عهى شها اا ووميا  ن العم , وقد جتد يف اس ة وابدة بص
يف مـتخهفني  واخـوانهن الـذلور    ن مزاصـ  رفيعـم  وء راسيم عاليـم و تبـ  
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بســ  لآمــم العــيش والمســ    الدراســم او غــا روا مآاعــد ا مبمــ  ن 
 ء بد د عن وابـد مـن  ـؤ    ن مزهنيآب  شها ة ا ثزت  ت, فميف  وحنوه

ملصـا  ق  باتتعهـق   ا خوة, ومث   ذا السؤاا قـد  مـون مسـألم ابتالئيـم    
 :من وجوه ,فالبد من التع ض اليهلتش  ع وليس يف أص  ا

من اعجاز الآ كن انه  تحدع التح  ف و ؤلـد تمامـ  ابمامـه,       -1
هى حنــو ا طــالق خهآــم و يئــم ـ ة اىل جــزس املــ أة عــــــناظ اآل ــمف

 .وشأناد
متــدا  وا ممزــم ان  فــ ا  الزمــان ال وليــم وتغشــ  ابمــان الآــ ك -3

 .تعد  ا مصارو

ــيس      -3 ــ , ول ــ   الغال ــظ الف ــامهم وتهح ــم وش ــ كن م هآ ــان الآ أبم
ومسـتهزماا   ,احلا ا اخلاصم يف بعض األس  أو مسألم الشـها ة 

أعـم مـن التحصـي  الدراسـ , و  مالزمـم      حتمـالد وا اء   الشها ة 
 بيزهما. 

وق والـد ون ومزـع الهـبس واحليهولـم     املدار عهى عدن تضييع احلآ   -4
 . ون بصوا الفتزم

ــان اهلل  -5 ــذ ا ــ ب  ان  ؤخ ــا خص ــه لم ــه,  ا ــذ بعزائم   ان  ؤخ
وشها ة امل أتني  زا من العزائم وليس من ال خص, فما ابـه اهلل  

الم اميم و تجز  املسهمون واملسهماا  اآل مو   اه ان  عم  بزص 
 جتهـا  يف مآابـ  الـزص   ن ا مـ  فاملخالفم ليستس يوالتغالتح  ف 

 ., ب  من التج أ والتح  ف و     مم ش عاد وعآالدفآط 

 ,ا رجـ  وابـد  دان شـها ة رجهـني بـ    اختفيف عن امل أة لم اآل م -6
ــاظ ة   بم لشــها ة ـفمــذا بالزســ ,ىل  ــعفهاختفيــف عــن ال جــ  ون

 اآل ـم له جـ , ف  مزـه  ام أتني ا  ان التخفيف بالزسـبم لهمـ أة الثـ    
شم  هلل تعاىل عهى نعمم التخفيف مع اثبـاا الثآـم    عوة لهزساء له
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بهن وبعدالتهن واب از ن لهثوا  بدرجم ال ج , فامل أة تشاط  
  مسـتآ  يف بـا    اولمن لالد مزهما اا ثو ,صاببتها يف الشها ة

ــها ة  ــ ع  بتســابها عزــد اهلل       تالش شــا داد شــارلها فيــه ا خ
 .مستآالد

ولمزـه لـيس    ,ف   ا  ـم يف املآـان  من با  ال اآل مجاء التذلس يف  -7
عهــم تامــم لهتعــد  يف الشــها ة فا صــ  فيــه ال خصــم والتخفيــف, 

ميـا  ن  وقهـم الصـهم مـع    والدعوة لهم أة لهجها  يف بسن التبعـ   
 .والعزاءا فتتان التجارة والد ون وا سواق وما فيها من 

ــو اخ ــأا , وال جــاا عهــى الزســاء ســخط التعــد  ابــرتاز مــن   -8 ل
 ,بعضهم نما م مبعاشـ  الزسـاء   هواصابها الزسيان و ختذابدا ما 

وتمون تهك  ,هو من ا ستضعام  خي وامسع زوجته واخته لالماد
 .يف لثس من املسائ احلا ثم سبباد لإلع اض عن أقواان 

واسـآا   السـف   مل  عرتض ابـد عهـى التخفيـف يف الصـالة عزـد       -9
ذا الزمان بوسائ  مع ان السف  يف   ,رلعتني من الصالة ال باعيم

ــ  عم  ــم وس ــ  م ا ــدقائق    ,نآ ــ عيم ب ــافم الش ــف املس ــع املمه و آ 
ــؤ ي الص  ـــمعــدو اا, ومــع  ــذا   ـــالة قصـ   اذا لــان ـ اد و ف ـــ

ن أ  زا  بم ورمحـم وعهـى العبـا    يف الصالة  سآصت ن ال ,صائماد
 . آبهو ا

عـز  و ـأم  اهلل   ,من ا متحان له ج  وامل أة ان     بمم شـ ع   -10
فيجــ  ان اــذر ال جــاا والزســاء مــن  اولــم  ,لعمــ  بــهبا وجــ 

 عـز وجـ    ن اهلل  ,التح  ف بال جوع اىل بمم العآ  والظـا   
ــتم   ــم وان ــن    ت عه ــون, وم ــى احلمــم   أ   عهم ــم ان نتهآ العبو  

ور ا ك اا عد ـدة حتـذر مـن التعـدي      دبا متثاا وا نصياع, وق
ُدود  َّللاهِ ف ق ْد و م ْن ي ت ع ده حُ ]قاا تعاىل  ,اهللبدو  عهى 



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  136

 

هُ  أي ان ابمـان الشـ  عم ثابتـم وباقيـم,      (1 [.. ظ ل م  ن ْفسـ 
واملخالفم   تمون ا  شخصيم و  ت جع بالض ر ا  عهى صاببها 

 .رجالد لان او ام أة أو مؤسسم او نظان

ا اان امل أة ختـتص بثالثـم أغسـ    با  ال هارةالفآه قد بيزا يف لت   -11
 واجبم و  :

 .غس  احليض (1

 غس  الزفاس. (3

غســ  اإلستحا ــم المــثسة واملتوســ م, ممــا  ــدا عهــى تشــ  فها    (3
ــا      ــ ا  ب ــارة و ــذا اإلختصــاص واإلنف ــا لتعا ــد ال ه وأ هيته

 لإلعتزاز والوقار واألج  والثوا .

 عـوة  و ـو  , من التذلس ما  و اعم من الـد ون وتفاصـيهها   امل ا  -13
ــ   ,ني الصــالى والعــدا مضــالهعمــ  مب امل وتــذلس باحلســا  وع

وتمون  ,رسم وموعظم لهم أةداآلخ ة, فيمون التعد  يف الشها ة م
 ,شها تها عهـى الـد ن مزاسـبم لرتسـي  مفـا يم التآـوع يف نفسـها       

 .وتزميم ملهمم العدالم عزد ا

وان , ال جاا ا ضاد  مو وعيف عهم التذلس يف الزساء اميمن ان ت   -13
 أمـا خـ ,  البيزم بشـا د ن  بتمـاا ان  زسـى ابـد ما فيـذل ه اآل     

ا بيـان تمـون املـ أة    فـالث    ,اجتماع امل أة مع ال ج  يف الشها ة
و ـذل    ,ني واآلخـ  آلخ  فال  هتآيـان بـني احلـ   اعن الشا د  اجزبيم

اآلخ , مما قد  ؤ ي اىل نسيان امل أة, ولمـن  ـذا الآـوا     ابد ما
 دفآ مزا     عهيه اشماا بشها ة ام أتني  بآى رج  وابد شا داد

وجو  ام أتني مع ال ج  ان واجلوا   ,عن الشها ةهو  ه زسى او 
واثباا ش ء لش ء    دا عهى  يف الشها ة اق   اليه يف التذلس,
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  اميزع مـن طـ وه   نفيه عن غسه, فان ذل  ط و الزسيان عهى امل أة 
الزسيان ا  ا ضاد عهى ال ج , لما ان اآل م متدى الزساء, فهم تذل  

جيتمعان عهى نسيان  , باعتبار انهما  ألبدا ما, عهى حنو احلص 
 الشها ة.

زع من الآوا بان امل أة الث  ع  م لهزسيان سواء لهعاطفم   اميو ذا 
ــزاج او إل   ــم يف امل ــم ال طوب ــامور وغهب ــغااا ب ــا   نش ــم يف بياته ذاا أ مي

هها ــها ة جتعــلما ان البدليم يف الش  ,ــو و األرج مـــؤونها اخلاصــوش
مبــا  ع قــ  عمهــها يف املزــزا     مان والعزا ــمــــلو ــم يف ا  ت  ا وتــ  حت

 .واألس ة
 :وفيه وجوه ,بتم ار ابدا ما اآل موجاءا 

 .الهفظني م أتني يف لالامل ا  ابدع اإل ا وا:
امل ا  من  ابدا ما( ا وىل    ابدع الشها تني, اما امل ا  من  الثان :

ــدع اإل   ــ  ابـ ــم فهـ ــيع   الثانيـ ــ  وتضـ ــ أتني, أي تضـ ــدع مـ ابـ
ــا  الشـــها تني, فتآـــون  ابـــدع اإل مـــ أتني بتـــذلس ا خـــ ع بهـ

 .وبتفاصيهها
, ومل تـأا  هولمن  ذا املعزى ف ع ا وا وام  المالن عهـى ظـا    

ور  ك ن ويف  ,لهسهو والزسيانع  م بهفظ الزسيان فان ا نسان  اآل م
  و ل مْ ن جِْد ل ُه ع ْزًما]قوله تعاىل 

 .(1 [ف ن ِسي
, وقــد  شــم  الزســيانمــن بهفــظ  تضــ ( و ــو اعــم اآل ــم جــاءا و

الزمـوا او اخلهــط وا شـتباه او ال مــع وا حنيــاز فتآـون املــ أة ا خــ ع    
, بتذلس ا واعا تها اىل رشد ا, و ـو جـزء مـن فهسـفم شـها ة رجهـني      

ــبم     ــم مزاس ــالا ا جتماعي ــواق والص ــد اا وا س ــ   لفاملزت ــذلس ال ج ت
لغال  تمـون  اما امل أة فف  ا ,جتزا  الباط وب صه عهى قوا احلق وا
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 نصـام  اا ودشـؤونه فتحتـاج مـن  ـذل  ا بـاحلق والعـ      تـد    يف البيت 
وبذا  مون معزى التذلس اعم من  ,و زج  ا عن الباط  وشها ة الزور

فهو تذلس باآلخ ة واحلسا  ولزون اجتزا  احل ان وتعمد  ,مآدار الد ن
 .اخل أ واخلداع

 ون ومآا    ـا واشخاصـها,   د تعدع مو ـوع الـ    ماآلوالتذلس يف 
و ذا التأو    بني جانباَد من فهسفم تعد  الزساء يف الشـها ة, فهـيس مـن    

 ,وابـد  عـن رجـ   وبدليم ام أتني  ,اس  ا نشغاا بالتبا ن يف العد زامل
 .وليس أم اة وابدة يف مآاب  رج  وابد

و عوة   ,زفوساعم يف مو وعها و   تها و   اصالى له اآل مب  
عز لما اسآط اهلل عزها, اعباء الشها ة  لتفضهه بتخفيفهشم  هلل للهم أة 

, واختـاذ  ـذه اآل ـم مزاسـبم لتزظـيم ابمـان األسـ ة,        عزهـا اجلهـا    وج 
ومزـــازا املـــ أة يف ااتمـــع والميانـــاا ا خـــ ع وفـــق نظ  ـــم الوســـط   

 .ا سالميم, وبعيداد عن الغنب او التعدي
متحاناد لالنسان يف عدالته ووثاقته وصدقه وذال تـه  وتعتر الشها ة ا

و او ا الزل  وا حن ام, فه  جها   د  ,وانصافه ومآاومم ا  واء
الزفس الشهو م والغضبيم واغواء الشي ان, لذا تفض  سبحانه بالتخفيف 

 من وجهني: و و م ل  ,اآل ميف 
اد دشـا   ولـيس  ,جبع  البيزم مـن شـا د ن  تخفيف عن ال جاا ال ا وا:

 .من التج أ والتعدي ليمون التعد  مانعادوابداد 
م  من ف ,عن الزساء بشها ة ام أتني بدا رج  وابد تخفيفال الثان :

ــو       ــى حن ــاله عه ــف اع ــ  التخفي ــن وجه ــع م ــ أة  زتف ــ  وامل ال ج
 : والتعد االآا ست

 . زتفع ال ج  من التعد  يف البيزم وانها من رجهني -1
وقد تمون ابدا ما واس م بيزه  , أتني ستفيد ال ج  من وجو  ام -3
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وبني الثانيم لهتذلس بالشها ة وقد   اتاج ل  مزهم اآلخ , بتى 
 ون األ اء ألن ط و الزسيان عهى سـبي  اإلبتمـاا ولـيس الآ ـع     

لضبط الد ون امل أة لشا د, ب   و ابتيا   والغا م مزه ليس ذاا
وباعانتهـا عهـى    وبفظ احلآوق مع صيانم امل أة باختيار ـا شـا داد  

 .الزسيان وط 

 .تزتفع امل أة من وجو  شا د من ال جاا معها -3

عون عهى اتآان وبفظ الشها ة و و  وجو  ام أة معها يف الشها ة -4
 .امل هو 

ول   ذه الوجوه مـن ال محـم والتخفيـف وا سـبا  الـت تـؤ ي اىل       
 الــد ن ولمزهــا تعمــ  جمتمعــم ومتف قــم عهــى اصــالى ااتمعــاا  ــمان 

وال ان امل أة والتزبيه عهى ا هيتها ملسؤولياا  ,بها وا رتآاء ,الميما س
 .ا مانم

ان تض  ابدا ما فتذل  ا اآلخ ع وان ور ا  ذه  اآل مومل تآ  
 وقـاا ال رسـ  ولـو قـاا      (1  ب وا م ا عمش ,عن ابن مسعو الآ اءة 

ع  والفاع  بـاملفعوا وذلـك   فبني الفص  لمان قد  فتذل  ا ا خ ع(,
 .(3  مم وه(

و و من البالغم والبيان بهحاظ  ,س ن ال ا م فيه ب   و  ولمن  
اجلمهم الت سبآته وا لتفاء بالضمس العائد لهـت  ـهت, ولمـن ورو     

ض  ابدا ما فتذل  ابدا ما ا خ ع( له تن ابتم ار  ابدا ما(   اآل م
لزوز   ذا منو ,عوة لهبح  وا ستزبا  و و  ,   ا عآائد م عد دة

واملضـامني املهموتيـم لهمعـان      ,بني ثزا ا لهماتـه المامزم الآ كن وذخائ ه 
 الد  ا:تهك ومن  ,البالغيم لهفظ الآ كن 
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وتذلس احلافظم له لهت تزساه,  ,التذلس مبو وع الد ن   زحص   -1
 فتآون ل  وابـدة مزهمـا بتـذلس    ,ب  ان التذلس  تعهق با صالى

 .بط والتثبيت والتألدعهى الضوبثها ا خ ع, 
التذلس باآلخ ة وا عدا  اا سواء بصـ  نسـيان او مل اصـ ,     -3

وت جـع   ,الـد ن  مول  وابدة مزهما تع  ,ابدا ما فان مل تزَس
لتبه المات  والوثائق الت تتضمن ختمها وشها تها, فـان   اىل ما

ومو ـوعها   اآل مسآط  ن مو وعه اعم, وبذا تبآى    التذلس 
 . ةبيم متجد

تم ار  ابدا ما( اتم  ان الت تض  نفسها تآون بتذلس ا خ ع  -3
 :بوجوه

 .لزون بفظ ا مانم وصيانم العهد (1
 .التذلس باحلسا  والعآا  (3

 ن, فيمون  ذا السؤاا تذلساد دان تسأاا عن مآدار وتفاصي  ال (3
 .لالوىل والثانيم معاد

ا خـ ع   تـذل  ولمزها  ,قد تزسى ا وىل ش  اد من تفاصي  العآد (4
 .بالش   اآلخ  مزه

, لذا فيمون التذلس متبا  د ا خ ع بالش   الذي  يعته وتذل  ا 
بالتزمس وعدن توجه التذلس لهت  هت بص اد, و ذا مـن   اآل مءا اج

واش اقاا معانيه وعهومـه   ,اعجاز الآ كن وتعد  مفا يم الهفظ الآ كن 
ه عهم التفسس والتأو   وما مل  ص  الي ,الت تمتشف مع تعاق  ا  ان

 .آلن الث  مما مت مع فته وبيانهااىل 
وعـدن   ,بعضـهم لبعضـهم اآلخـ    جـواز تـذلس الشـهو      اآل ـم وتبني 

م  صب  عيباد عهى الشـا د ان  سـأا الشـا د     فيه, فهو   ذه اآلالضس 
ستحت امل أة من  ن, وألدوتفاصي  الواستحضار مآدار التذلس اآلخ  
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, فجاءا هلشا د اآلخ  عن مو وع الشها ة وتفاصيهة وادسؤاا الشا 
هح ج, لما انها متزع من ا ص ار والعزا  لختفيفاد ورمحم ونفياد  اآل م ذه 

 .عن الصوا  جزفادوعهى ال أي اذا لان خ أ 
الم اميم, سواء  اآل مبصيغم التأني  ا  يف  ذه  (تض  ومل     لفظ 

ق ـال  ِعْلُمه ـا ]تعـاىل   لان بهغم املا   أو املضارع, وور  قولـه 

ى  ,(1 [ِعْند  ر بِّي ِفي ِكت ابل ال  ي ِضلُّ ر بِّي و ال  ي نسـ 
تدا عهى التغا   بـني   اآل مغي  عزه, و   فوته و   ض  رب : أي    و

فواا الشئ ونسيانه, ولمـن قولـه تعـاىل  تضـ  ابـدا ما(  ـدخ  معـه        
 .بالشها ة وأ ائهاوتعهآه  الزسيان لورو ه مزف  اد ولآ  زم  تذل (

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
يف الآـ كن مخــس مـ اا مــ تني يف  ـذه اآل ــم,    ور  لفـظ ابــدا ما  

ــد اُهم ا قــاا تعــاىل ] ,ثزــتني يف ابــزت شــعي وا ــُه ِإْح ف ج اء ْت

ــِتحْي اءل  ــى اْس ــي ع ل  ــاىل ] (3  [ت ْمِش ــاا تع ــِْ , وق ق ال 

فئم باغيم , ووابدة تتعهق ب(3 [ِإحْد اُهم ا ي اأ ب ِِ اسْت ْأجِْر ُ 
 .(4 [ف ِإْن ب غ ِْ ِإحْد اُهم ا ع ل ى اْلُخْر ىقاا تعاىل ]

والدراسم املآارنم تبني باا الت عهيها امل أة املسهمم, فانها تتبا ا مع 
و ـذا التبـا ا    ,أختها املؤمزم مو وع الشها ة وتعا د ا ولزون بفظها
والتأ يـد,  تجابم ـ دا عهى الصالى والتآوع, ألن اآل م تـدا عهـى اإلسـ   

أنها  لما ,عزد تذلس األخ ع, ومل ت ن املسهمم باجلحو  وشها ة الزور
او أن الزسـيان   ,تزف  عزها بد العزـا  واإلصـ ار عهـى الضـاللم واخل ـأ     
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 سب  عزد ا حت  فاد لتفاصي  الد ن   تستمع معه اىل تـذلس األخـ ع,   
 زفع يف استآامم ب  ان اآل م تدا بالد لم التضمزيم عهى أن جم   التذلس 

ها ة عزد األخ ع, حبي    اص    ر او شـ  او تزـاقض يف   شباا ال
 الشها ة.

بزت شـعي  مـن بزـاا األنبيـاء واـن  رجـم مـن الفضـيهم         إومع ان 
والم امــم وال فعــم بهــذا الزســ  الشــ  ف, فــان املســهمم تزــاا الشــ م   

العـز   باعتزاق اإلسالن وتتحم  الشها ة من غس استحياء, ب  مبضـامني 
 والوقار.

 ( باملضارع والتأني  ا  يف  ذه اآل م, وقد ور  ومل     لفظ  تذّل
 ( بصيغم املـذل , خ ابـاد وامـ اد لهـزيب صـهى اهلل عهيـه وكلـه وسـهم          ذّل

 لهتذلس باآلخ ة واإلنذار من العآا , ولزون أخذ احلائ م لهد ن.
سا , تني لألخ ع  تعهق بشؤون اآلخ ة واحلالشا دوتذلس ابدع 

 واجتزا  الضاللم واإل  ار باآلخ  ن.
تزميم وسيهم ش عيم واخالقيم لدرسم الشها ة مللآد ارا  اهلل عز وج  

ملهمم احلفظ عزد امل أة ومزاسبم إلل امها, و عوة لهعزا ـم بهـا, وشـا داد    
عهى احلاجم اا فيما  تعدع شؤون املززا, وانصافاد اا وسالباد متآدماد 

والشـ ك وتزبيهـاد لهمـ أة ملع فـم بآوقهـا ومززلتهـا يف        د أ ـ  الضـاللم   
ااتمع والآضاء مع عدن تعـد ها وم البتهـا بـألث  ممـا تسـتحق, وا راك      
بآيآم و   ارا ة التخفيف عزهـا يف األبمـان مـع الافظـم عهـى شـأنها       

 وعدن اسآا  مااا من احلآوق.

  )يف املرأة()يف املرأة(  خيخيةةحبث تأريحبث تأري
 امل أة( مجع وجتمع عهى الزساء و و امل أة مف   امل ء, وليس لهفظ 

و ق ال  ِنسْـو ة  ِفـي مجع لث ة, ومجع الآهم نسوة, قاا تعـاىل ] 

ر اِوُد ف ت اه ا ع ْن  يِز ُت ر أ ُة اْلع ِز اْلم ِدين ِة اْم
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 .(1 [ن ْفِسهِ 
وبني امل أة واملسهمم عمون وخصوص م هق, فم  مسهمم    ام أة 

, فمــ  مؤمزــم  ــ  م واملؤمزــمولــيس العمــس, وذاا الزســبم بــني املســهم
 .مسهمم وليس العمس

آييد با سالن متآدن تن الومل تذل  اآل م امل أتني عهى حنو ا طالق أل
[  فيد احلص  بامل أة املسهمم, ِمْن ِرج اِلكُمْ ما, وقيد ]ذل  و بق ل

ه د اءِ  ِممهْن ت ْرض ْون  با  افم اىل الآيـد الالبـق]   [, ِمْن الشُـّ
 زـا بعـ ض وابـد مـع       مـن نسـائمم( ألن شـها ة املـ أة    تآ  اآل م  ومل

 شها ة ال ج , و و نوع ال ان اا.
فحاملا تص  الفتـاة سـن البهـوغ     ,و شم  اخل ا  يف اآل م ل  ام أة

  م كخ  با  ـافم اىل  متست يع ان تتحم  مسؤوليم الشها ة و و نوع ت
 ال امها مبسؤولياا الزواج واألس ة وإعدا  األو  .

البيهآى عن امساء بزت  ز د ا نصار م انها أتت الزيب صهى  وأخ ج
اهلل عهيه وسهم و ـو بـني أصـحابه فآالـت بـابى أنـت وأمـى انـى وافـدة          
الزساء اليك واعهم نفس  لك الفداء انه ما من ام أة لائزـم يف شـ ق و    
غ   مسعت مبخ ج   ذا ا و ى عهى مث  رأ ى ان اهلل بعثك باحلق 

ساء فآمزا بك وبااك الذع أرسهك وانـا معشـ  الزسـاء    إىل ال جاا والز
 صــوراا مآصــوراا قواعــد بيــوتمم ومآضــى شــهواتمم وبــامالا  
أو  لم وانمم معاش  ال جاا فضهتم عهيزا باجلمعم واجلماعاا وعيا ة 
امل  ى وشهو  اجلزائز واحلـج بعـد احلـج وأفضـ  مـن ذلـك اجلهـا  يف        

اجا أو معتم ا أو م اب ا بفظزا سبي  اهلل وان ال ج  مزمم إذا خ ج ب
لمم أموالمم وغزلزا لمم أثوابمم وربيزا لمم أموالمم فما نشارلمم يف 
ا ج   ا رسـوا اهلل فالتفـت الـزيب صـهى اهلل عهيـه وسـهم إىل أصـحابه        
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بوجهه لهه ثم قاا    مسعتم مآالم ام أة قط أبسن من مساءلتها يف أم  
ا ظززا ان ام أة تهتدع إىل مث   ذا   زها من  ذه فآالوا  ا رسوا اهلل م

فالتفت الزيب صهى اهلل عهيه وسهم إليها ثم قاا اا انص فى أ تها املـ أة  
واعهم  من خهفك من الزساء ان بسن تبع  ابدالن لزوجهـا وطهبهـا   
م  اته واتباعها موافآته  عدا ذلك لهه فا ب ا امل أة و ى تهه  وتمر 

 .(1  "استبشارا

                                                 

 .3/153الدر املزثور  (1 
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ان امل أة تست يع ان تص  اىل الـزيب  مـد صـهى اهلل    و بني احلد   
 ى مبـا  ـبـني اصـحابه, وأن تـذل  رأ هـا وتصـ     عهيه وكله وسهم يف جمهسـه  

 دور يف خهد ا, و زصت اا الزيب صهى اهلل عهيه وكله وسـهم و زـاقش   
ـــمــع اصــحابه مآولتهــا, يف  عــوة لالس  ـــتماع لهمـ رتان قواــا, ـ أة وابـــ

الذي  و حت  ض له جاا يف مزازا ج  والثوا , املساواة يف األ هاوطهب
 .التآوع

ــ ؤون املززا  دا عهـى ا ختص ــوالعزا م بش ــ اص, وقـد ظ ـ ه ا يف ــ
 ائف, وانشــ  اـــــم والوظــــاصاا يف الدراســــ ــذا الزمــان ا ختص 

 ـدا عهـى    العهون, فالآسمم يف األعماا يف ا سالن بـني ال جـ  واملـ أة   
وتوثيـق   ,ا م يف تثبيـت  عـائم ا سـالن   ــو ع نظان اجتماع  ثابت  س

نـواة سـهيمم لهمجتمعـاا ا سـالميم, ورافـداد         األس ة وجعهـها ـــأواص
زاد يف زمـــن الثـــورة املعهوماتيـــم وتـــداخ     ـــــألجيـــاا املـــؤمزني, وبص 

هم مبارلــم  طــالع األمــم عهــى املــزهج الصــحي  يف  وســياحلضــاراا, و
 ا جتماع والسياسم.

من بضاراا وأمم ظاملم لهم أة متعد م عهـى  لآد جاء ا سالن يف ز
بآوقهـا, فمـان الآـانون ال ومــان  واليونـان    جيعـالن لهمـ أة بآــاد يف       

 لما قي .املساو, واميزعانها من الشموع 
ومعاناة امل أة يف اجلز ـ ة الع بيـم مع وفـم وتبـدأ معهـا مـن صـغ  ا,        

ــ ولان اليهو   عترون امل أة جنس سـالن وأخـذ   فجـاء ا  م مـدة احلـيض,   ـ
بيد ا حنو ال فعم والم امم, واميزع من اعا تها اىل مزازا البؤس, واوا 

ــد ها واس  ــيس اــا, خصوصــاد وان   ـتحــــا ضــاد  ون تع ــا ل ــى م واذ ا عه
لــه ملزــع التجــاوز عهــى بآــوق  مالشــها ة تأ  ــ  لالنســان و عــوة عمهيــ

 اآلخ  ن.
ا بذلته خدجيم ا الدعوة ا سالميم بإاميان امل أة بالزبوة, ومأولآد بد

بزت خو هد زوج الزيب صهى اهلل عهيه وكله وسهم من اموااـا يف سـبي    
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نش  ا سالن أم   ع فه ل  مسهم ومسهمم, با  افم اىل جها  ا وبيت 
 الزبوة وتهآيهم األذع يف شع  أب  طال .

متيم بعد بدوو مع لم بيزهم وبـني الزعمـان   ب  لآد بدأ الوأ  عزد 
بأخذ بزاتهم, فجاء اإلسالن بتح اميه وأعز وأل ن املـ أة  بن املزذر وقيامه 

 .والتماليف يف العبا اا واملعامالا
ا سالن ولمن ومزهم من  ؤاخذ ا سالن عهى مسألم     الزساء, 

مل  أم  بض   امل أة ب  أم  بال امها, و زاك نصوص عن الـزيب  مـد   
 صهى اهلل عهيه وكله وسهم تزهى عن     امل أة.

اُفون  ] ه تعاىلل   يف قوضالمسمى   م ورعن و الالهِتـي ت خـ 

ــي اْلم ض ــاجِعِ  ــُروُهنه ِف ــوُهنه و اْهُج ــوز ُهنه ف ِعُظ ُنُش

 , وفيه مسائ :(1 [و اْضِرُبوُهنه 
الزشوز  و ا ستعصاء وبغـض الـزوج, و ـو عزـوان  ز بـق عهـى        -3

و ِإْن الــزوج ا ضــاد اذا  ــ   الزوجــم او جفا ــا, قــاا تعــاىل ]  

ــر أ   ــوًزا أ ْو اْم ــا ُنُش ــْن ب ْعِله  ــِْ ِم ة  خ اف 

 .(3 [ِإْعر اًضا
ــم الضــ   خبصــ  -4 ــدا اآل  ــأت  ا  بعــد  ـقي ــه     وص الزشــوز, وان

 و ما:م تبتني 

 املوعظم واإلرشا . (1
 ااج  يف الف اش مع املبيت معها يف ذاا الس   .  (3

ور ا الزصوص ببيان مآدار وليفيم وكلـم الضـ  , وانـه  ـ        -5
وص م ال بيعم وليس ما  رتك أثـ اد   ى الض  بالسواك, أي مسم

 .او  سب  أملاد

   بـدلي  اآل ـم   ـاملؤمزاا خارجاا بالتخصص من مو وع الض -6
ف الصهـاِلح اُت ق اِنت ـات  أعاله نفسـها, فآـد ور  فيهـا ]   
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 .(1 [ح اِفظ ات  ِلْلغ يْبِ 
ولمزـه  ـدو  يف   , لهـزوج  اخـ  اسـ ته     ادفمأن اآل ـم جتعـ  بممـ    

ف ِإْن أ ط ْعـن كُمْ ألن اهلل تعـاىل  آـوا ]  , يته ومدتـه  مو وعه وليف

 .(3 [ف ال  ت بُْغوا ع ل يِْهنه 
 بد له من نظان وتوز ع , فاألس ة نظان وأمم مصغ ة وعامل خاص 

ـــوفــق س عمــاالهمســؤولياا واأل ـــ, واألصزن الســماءـ ــت   يفـ ان  البي
التعـدي فـال    تغشاه ا اميان فال تص  الزوبم اىل الض   بالسـواك, ومـع   

او الهجــوء اىل احلــالم والآا ــ  لفــك اخلصــومم , شــ ء غــس الســواك 
 والززاع.

ومل  مــن عآــد الــزواج يف ا ســالن عبــأ عهــى املــ أة, وتــ ع الفتــاة  
املسهمم يف عـز وأبسـن بـاا عزـد أ هـها, ولمزهـا   تفمـ  ا  بـالزواج         

ول غبتهـا  واحلياة الزوجيم ملا  مزه اا ا سالن من احلآوق يف الزواج, 
يف املسؤولياا الش عيم يف ا ارة املززا وإعدا  ا و  , وتعا د ا بمان 

 الش عيم وف ائض ا سالن.
ـــوش ــم, ومل تآ  ـ ــاءا م هآ ــم ج ــ أة يف اآل  ــــها ة امل ـــد الشـي أو ها ة ـ
ــ  , وعزــبذاا البعتزحص   ــ وان املـ  أة  صـدق عهـى لـ  مـن أ رلـت      ـ

ها تها, وقيد ال  ا شام  له ج  بش   ال  ا بش, الزساء وسن البهوغ 
 وامل أة.

  حبث بالغيحبث بالغي
يف األمساء ان تمون ظا  ة, واذا ذل ا ثانيم فيأت  الضمس األص  

 مار ولإلستغزاء عن اإلسم مبا تآدن ذل ه, واجتزاباد لهتم ار إلعزواناد ل
وقـد اصـ  خـ وج عـن األصـ       السامع والآارئ, املم  وإلعتبار فهم 
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مــا عزونــه عهمــاء البيــان "لــون اإلســم ا ــم مــن  ألســبا  متعــد ة مزهــا 
الضمس" وأستدا عهيـه بهـذه اآل ـم يف تمـ ار أبـدا ما, ومل تآـ  اآل ـم        

 ما  ا"فتذل  ان األخ ع" ونس  الزرلش  اىل بعضهم امنا أعيدا ابد
, وانه من الرتصيع البالغ  (1 لتعا ا المهم وتوازن اإللفاظ يف الرتلي 

 ن بي  صيغها, و ذا من بي  ت ليبها.الذي  ع  توازن األلفاظ م
لهتعـد  يف ارا ة طـ م التـذلس    وليس يف اآل م خـ وج عـن أألصـ     

وط م الضالا والزسيان, و   زحصـ  األمـ  بأ ميـم اإلسـم وت جيحـه      
عهــى الضــمس, بــ  ان اإلتيــان لــه    ا ومآاصــد ســاميم   جتتمــع يف 

صـوص و ـ  الـت    غسه, فالضمس  شس اىل وابدة مزهما عهـى حنـو اخل  
تآدن ذل  ا ونعتت بانها  هت, اما اإلسـم فانـه شـام  لإلثـزني ليمـون      

 التذلس واإلستدراك أعم يف مو وعه مما ظهت به أبدا ما.
 

ــه تعــاىل  ــا ]قول ــْأب  الشُّــه د اُء ِإذ ا م  و ال  ي 

 [ُدُعوا
 ما دــ, اباآل مذه ــ تني يف  ــم يف الآ كن ا  (و   أ  مل     لفظ 

الشهداء, مما  دا عهى  تعهق ب اآل موص المات , و ذا الش   من خبص
 .التوليد والتشد د يف بمم لتابم الد ون والشها ة عهيها

صــ ام يف الزهــ  والزجــ  عــن ا متزــاع عــن الشــها ة,  ن   اآل ــمو
 ن والآ ض ا  بها, وبها تصان دتآون عآد ال   والشها ة باجم ش عيم 

فصـاب  املـاا اذا رأع    , دون فعـ  املعـ وم  احلآوق وحتفظ ا مواا و
وجـوه   اآل ـم ماله ع  م لهتهف بالـد ن فانـه اميسـك عـن ا قـ اض, ويف      

 :مثالث
ــا ة        امي -1 ــن قت ــها, ع ــها ة وحتمه ــاا الش ــوا  ثب ــهداء اذا  ع ــع الش ز
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 .وال بيع
 .ة, عن جما د وسعيد بن جبس وع ا اذا  عوا  قامم الشها -3

 .(1 قامتها, عن ابن عباس واحلسناذا  عوا  قامم الشها ة واىل ا -3

زبغ   بد إذا  ع  اىل الشها ة    : اآل ميف عن ا مان الصا ق  -4
 .أن  آوا:   اشهد لمم(

الزه  عن ا متزاع عن ا اء الشها ة ان ابتاج صاب  احلق اليها,  -5
 .(3 ا ص  وقاا ال ازي: و و

يف اطالقهـا مــن  ليـ  عهــى مـا    و ـذه الوجـوه مـن مصــا  ق اآل ـم و    
 :وجوه ا عجاز, وفيها

 .د حباا  ون اخ ع لي  عهى التآيي   -1
 .مو وعيم لصاب  احلق فيه  و ,اخل ا  موجه اىل الشهداء -3

, دمون لد ه باجـم عزـد العآـ     تباجم صاب  احلق توليد م فآد  -3
لما لو بصـ    ,ولمزه  مون بأمس احلاجم اىل الشها ة عزد ا ج 

 .املدان مااجحو  او نسيان او 

 .ان الشها ة من مآوماا عآد الد ن اآل مظا    -4

الشها ة حتوا  ون باجم صاب  املاا لذاا الشها ة, فمع وجو   -5
الشهو   تجز  املدان ا نمار واجلحو  والتسو ف, وا ص عهـى  

والصـا ق  ا  اء عزد بهوا ا ج  والظهور مبظهـ  الـويف وا مـني    
 .صاب  الد ن والشهو  ومن خهفهمن اما

, لما ان  لي  عهى  ذا الآيد و  ,  الشها ة إذا مل  وجد غسهحم َت -6
 .مستبعداد ذا الوجه جيع  بصيغم اجلمع  اآل مجمئ  
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باملع وم م  وعموماا األ اآل م و الوجه الثال   طالق وا ق   
لهزسيان والتصدي الش ع  بصوا الض ر واملزع من والزه  عن املزم , 

 صيانم الشها ة.العظيم يف  لثوا  جاء اوالغفهم ول
وبهحاظ , الثوا  العظيم يف ا متثاا  املعترةفمن الآواعد المالميم 

وبفـظ   ,وعهى صاب  املاا ,مزافع  ذا ا متثاا عهى الشا د وعدالته
 ,بآوقه, وعهى املدان واف اغ ذمته, وعهـى ا مـم يف تعا ـد سـب  اخلـس     

 .لسا  جتارة املسهمني وا لثار من احلسزاا بالد ون والآ وض, وعدن
ي ا  مـن تـ ك   أويف احلد    لهمـم يف اجلزـم إ  مـن أبـى وشـ  (      

 .(1  طاعم اهلل الت  ستوج  بها اجلزم(
ــ        ــا  التمهيف ــوعيم اخل  ــى مو  ــد عه ــاء  ؤل ــى لالب ــذا املعز , و 

عــن الثــوا  واحلاجــم اليــه   ـو رتشــها ة, ــــوالثــوا  ا خــ وي يف الش
ــ حمموله لهتــعمون املعزى وش م اتـ  اربعـم   اـا  ها ة ـفالشـ ,  وا  اء ـ

  : 
 ,والشها ة عهى مضمونه ,حتم  الشها ة وبضور العآد ولتابته ا وىل:

وعزد ا  صدق عهى  ,ومن  و الدائن, ومن  و ,ومع فم اط افه
 .الشا د صفم الشها ة و تحمهها ش عاد وعآالد وع فاد

وحلني ا ج  , الآ ض طيهم مدة الد ن واستدامم مح  الشها ة  الثانيم:
 ذه امل تبم وامل بهـم اىل بالـم مـن    وحتتاج د, املتفق عهيه يف العآ

أ ْن ]الضبط والتذل  وال جوع اىل احلافظم, وورو  قوله تعاىل 

 [ت ِضله ِإحْد اُهم ا ف ُتذ كِّر  ِإحْد اُهم ا اْلُخْـر ى
ولزون ب ص الشهداء  , ؤلد أ ميتها ا لتفاا اىل مو وعيتها

 .اجتزا  الغفهم والزسيان سواء لانوا ذلوراد أو اناثاد عهى
ان مل  ؤ  الد ن يف اوانه, , مح  الشها ة مل بهم مابعد ا ج   الثالثم:
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اىل مـ   فعزدما  تأخ  الد ن قد ا  جحو  او نسيان, و  فـع األ 
ــومم     ــك اخلص ــدع لف ــن  تص ــ , او اىل م ــ  ا م ــ  او اول  الآا 

ــتهزن األ  ــبم, و س ــ  بس ــتماعم ــ ة   ا س ــهو  مل ــ اا  وااىل الش م
 .متعد ة, يف مو ع وابد او موا ع متعد ة

ا اء الشها ة عزـد بهـوا ا جـ , و ـ  ا ـم م اتـ  الشـها ة         ال ابعم:
لوجوبها عيزياد  او لفا م و   مزاسبم ل اميم لتجه  معان  العدالم 
ومو وعيم الشها ة يف بسم الدعوع وبفظ احلآوق واجتزا  

خـاص, لمـا ان   ثـوا   انت ل  م تبم اا لفتزم وا ذع, وان لا
ــو مــن تعــ  واستحضــار ذ ــ      خيتعا ــد الشــها ة وبفــظ  ه

 .وتوظيف لهعآ  يف خدمم الش  عم
الزـاس   ه هيـم الآـ كن لالمامـم وجعهـ    أالدقـم يف ابمـان و   اآل موتبني 

هآـ كن  لسي  ـاز الغــار وقبوا, ومن ا عجــتبشــمم باسحل زآا ون اىل ا
ــ تجيبون ملـا فيـه مـن ا وام   ــالذ ن  سواقيم حلفظ انه  م, و ـدفع  ايـ   اإلــ

ــ ص   د الذي و ثبط عزهم التعدي  ــ د م عـن واجبـاتهم, ملـا  بع   ــ ثه يف ــ
نفسـه مـن الفـزع واخلـوم, واع ـاء احلـق اـم باتبـاعهم لهآـ كن, ومـن           

عـن الشـها ة ملـا فيـه مـن      والآعـو   التحـذ   مـن الزمـوص     اآل ممفا يم 
ولو  عـ  الشـهو  اىل الشـها ة وأبـوا فمـاذا      خلاصم, ا   ار العامم وا

 اص ى
 :اجلوا  عهى قسمني

ا متزاع عن حتم  الشها ة ساعم العآـد, لمـا لـو اجـ ع      :الآسم ا وا
المات  فحض  ثم طهبا  بالزسيئم واستدعياالبيع املتبا عان صفآم 

مزهم, وسب   دمن نف  من املؤمزني الشها ة فأبى وامتزع ل  واب
 :اع عهى وجوها متز

 .اجتزا  احل ج واملشآم لهمع فم بعدن ا هيم املدان لال اء ا وا:
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 .العافيم, وعدن حتم  املسؤوليم الش عيم طه  الثان :
 .يف ابمامهاالتفآه قهم ا لرتاو بالشها ة وعدن  الثال :

وجو  قوانني و ـعيم تسـب  متاعـ  ا ـافيم لهشـهو  وتمـ ار        :ال ابع
مزاسبم مع ان الشها ة  وبميفيم غس  ,ابضار م امان الآا  

 :و ذا ا متزاع  ؤ ي اىل ,رجاء وبسبمتأت  
بعدن  مان بآه صاب  ملاا لشعور التوقف وعدن اج اء العآد  او د:

 .يف الد ن
با  ـافم اىل  المسـا   ا  ـ ار بالـدائن لمـا لـو اصـا  جتارتـه        ثانياد:

ون بـه   ّآ ب مانه من الثوا , و هحق ا ذع املدان حبج  ما
 .و سد خهته ,عمهه

لهزسيان ع  م و مون  ,اج اء العآد ولمن من غس  مان لهدائن :ثالثاد
 بآـم  ـؤث  يف العآـو  الال  مـ   , و ـذا األ والتسـو ف واجلحو  

 .بابرتاز صاب  املاا من بيع الزسيئم وا ق اض
 .ا جتماعيم وبصوا الزف ة بني الزاسالصالا  عف  رابعاد:

 .عم  مع وم ومزفعم خاصمالثوا  لفواا من احل مان  خامساد:
 سا م يف تزميم مهمم العدالم, والـذال ة اخلاصـم   م  تع ي  أل سا ساد:

 .والعامم
صيانم اجتماع  وع يف ملو وع الد ون وبفظها والشها ة سور  سابعاد:

فالشــها ة جتعــ  عآــد الــد ن مســألم عامــم لتعــد         ,الــذمم
 :ا ط ام فيها و م

 .الدائن -1
 .املدان -3

 .الشهداء رجا د لانوا او نساء -3

 .المات  -4
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بــه  ت م الشــهو  ومــا قامــــــومــن  ع مــن   هــع عهــى وثيآــم الــد ن -5
 .الشها ة

, بعد حتمههاامتزاع الشهو  عن ا اء الشها ة عزد ال ه   :الآسم الثان 
ــم وا ربــاك وتع يــ        ــؤ ي اىل اخلســارة والفتز ــاع قــد   وا متز

ــ الشؤوليم ـــ ثم انـه نمـوص بعـد حتمـ  مس     ,ا عماا فـال  ها ة, ـ
ن  مون يف البني   ر أ غ ابم ان  مون ا اء الشها ة واجباد, ا 

ــه  ,و ــ  جيــوز الآضــاء بالشــا د والــيمني  تمــ ,  ا تمــ   في
 :وجوه

ــ وازه, وبه قاا ابو بزــعدن ج ا وا: الـت   اآل ـم تدا بهـذه  ـواسـ , يفمـ
 بشــها ة رجهــني وا  ف جــ  وامــ أتني عهــى حنــو احلصــ  تفيــد 

 .التعيني
 ادجواز ا لتفاء بشا د واميني, وبه قاا الشافع , ألن الزيب  مد الثان :

 صهى اهلل عهيه وكله وسهم قضى بشا د واميني.
والشا د وا م أتني, تآب  شها ة رج   ,الشا د نتعذر عزد  الثال :

املدعى يف م هق الد ن الشام  لثمن املبيع والآ ض واميني وابد 
و ــو الــوار  عــن ا مــان الصــا ق عهيــه  والصــداق والســهف, 

عى عهيه, لعموماا دالسالن, فان مل  من شا د, فيمني عهى امل
 .البيزم عهى من ا عى واليمني عهى من انم 
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  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
يف ذن الـذ ن  ور  الفع    عوا( يف الآ كن ثالو مـ اا, جـاء مـ ة    

سُـوِلِه و ِإذ ا ُدُعوا ِإل ى َّللاهِ و ر   ع  ون عن  عوة احلق ]

, (1  [ِلي حْكُم  ب يْن ُهْم ِإذ ا ف ِريق  ِمـْنُهْم ُمْعِرُضـون  
وتدا بالد لم اإللتزاميم عهـى مـدى املـؤمزني الـذ ن  سـتجيبون لهـدعوة       

 وتهآ  احلمم الش ع  وافا اا التزز  .
ــْول  ذلــ  بــالزص يف قولــه تعــاىل ]والــذي  ِإنهم ــا ك ــان  ق 

وا ِإل   ْؤِمِنين  ِإذ ا ُدُع ي حْكُم  اْلُم ُوِلِه ِل ى َّللاهِ و ر س

امـا  ـذه    ,(3 [ب يْن ُهْم أ ْن ي ُقوُلوا س ِمْعن ا و أ ط ْعن ـا
اآل م فال تتعهق باملتخاصـمني, بـ  بالشـهداء فهـ  تشـمههم العمومـاا,       
الآدر املتيآن ان  ذه اآل م تتعهق بالشها ة و  بيهم اا بالدعوة اىل اهلل 

وة العالشها ة تأت  بعد التهبس باإلاميان ورسوله لهحمم بيزهم ألن الدع
ــم ]  ــم اخل ــا  التشــ  ف  يف أوا اآل  ــِذين  بد ل ــا اله ي اأ يُّه 

ق اءة اآل اا ومو وعيم الشها ة باظهار احلق ان  [, نعم تفيد م ُنوا
اإلستجابم لهـدعوة اىل الشـها ة فيهـا ثـوا  عظـيم خصوصـاد مـع قصـد         

ت ك اإلستجابم لهدعوة لهشها ة, الآ بم وظهور صيغم الزه  والتغهيظ يف 
 وم تبم اإلمتثاا يف م تبم األ اء أ م وألر من م تبم التحم . 

 

و ال  ت سْأ ُموا أ ْن ت كُْتبُوُ  ص ِغيًرا أ ْو ]قولـه تعـاىل   

 [ك بِيًرا
 :وجوه (مواأتس  و يف  ووالوا, يف جهم اخل ا  

 .اىل املسهمني لافم     -1

                                                 

 .48سورة الزور ( 1 
 .51سورة الزور ( 3 
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 .ا ط ام املتدا زم -3

 .المتا  -3

 .رجاا الآضاء -4

 .زسوا   ضهوا و   اىل الشهداء ل   -5

 همتعهآــو ,اآل ــمبــأوا فاخل ــا  عــان ومــ تبط  وا صــ   ــو ا وا
بـني  والآـ ض   الـد ن    تحآق خارجاد عزد بصوا الـد ن, وصـحي  ان  

معهـم, مثـ  الشـهداء لتمـون     اميزـع مـن مشـوا غس ـم      ط فني ا  انه  
 ,وعونـاد عهـى الشـها ة    ,الـد ن  المتابم وثيآم مالزمم ومصاببم ام مدة

 .والعزا والهجاج ومانعاد من الفسا  
باملع وم والزا ني عـن املزمـ , ومـن  همـه أمـ       اآلم  ن تشم   لما

اره, داىل الد ن ومآـ عائد  اما الضمس يف  تمتبوه( فهو ,الدائن وامواله
و  مانع من مشوله لهمعزى ا عم يف احلآوق واملهور والد اا, والعفو 

واملعاو ـاا م هآـاد ومـا يف الذمـم     الآصاص, والولالـم والوصـيم,    عن
 .والزماى وال القوالآ ض والزسيئم 
تـدا عهـى ارا ة الـد ن ومـا يف      اآل ـم يف   الـوار ة  ووان لانت الآيـ 

 :الذمم من املاا و ذه الآيو    
ــاا صــغساد   -1 ــه    وقهــيالد  صــغساد( أي لــون امل  عــ  ا ســتخفام ب

 .بآضائهاملدان او ا عتما  عهى قيان بته لتاوا متزاع عن 
 عتد به وليس لـه   خي ج بالتخصيص من المتابم ما اذا لان املاا   -3

 .اج ة المات  وقيمم الورق الر مزهلانت ماليم تذل , لما لو 

 , ون لتابتــه وا  حتــ لــبساد( أي ان لــر الــد ن ولث تــه جيــ  ان  -3
ماا عـدن المتابـم فيـه    ولمن ليف تمون المث ة والمر سببني  بت

 :وجوه

جاءا لهمشالهم وذلـ  الوجـوه املختهفـم وا شـارة اىل      اآل مان  ا وا:
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 .املآا    املتبا زم
 .المتابمأم  لتوليد العمون يف  الثان :

  فاء باملاا المبس, امن تعد  ا ق اض ووالسأن قد  أت  امله   الثال :
فيسأن المبس ثم الوفاء يف ل  م ة جي ي العآد و تم الد ن باملاا 

اا  ا نسان ان  مت  احلا و مزه استصحابا حلاا ا  اء يف امل
ــاءا   ــابآم, فجـ ــمالسـ ــحا     اآل ـ ــذا ا ستصـ ــان  ـ ــار بـ با خبـ

 . تعارض مع المتابم  وا بتماا 
ـــحت دقــ وان ا ولو ــم اــا, وفعــالد ـــدو امـ ـــور ع  ـ يم حتــوا  ون ـ

عـ   جي د ن, ولـر املبهـأ  ـيآـم بالـ  ولـيس مـن وث   , أ املواـــاو    ,ا  اء
  بالبيزم, وقـد خيـ ج وثـائق اخـ ع سـابآم يف   ـون       ـبعض الورثم   ال

ــ الوفـاء بهـا, فيس  مت لبسة  اد خبصـوص المتابـم   ضـ تصحا  ا ـتعم  ا سـ ـ
 ن عهـى مورثزـا, فا صـ  ان تمـون     دتمتبـون وثيآـم الـ   لزـتم  مبعزى لما 

قاعـدة  البيزـم عهـى مـن      وتشـمهه , عى دزاك وثيآم عهى  ذا الد ن املــ 
 .ا عى(

وبني املاا الصغس والمبس م ات  متفاوتم لث ة وقهـم  سـعها مفهـون    
 نهــا ذلــ ا ال ــ فني املتضــا  ن, والصــغ  والمــر مــن المهيــاا  اآل ــم

املشممم وحبس  الع م واحلاا, فما  مون صغساد عزـد قـون قـد  مـون     
يف مآاب  الزص, والتأو   , فجاءا اآل م ملزع ا جتها  لبساد عزد كخ  ن

الباط , والتحا   عهى احلمم او التهاون فيـه بهحـاظ مآـداره, وابيانـاد     
 مون الآهي  أوان الآ ض لثساد عزد األ اء, او بالعمس, لما يف با ا 

و بـو  قيمـم العمهـم او    , اااعم والآحـط, او بـا ا التضـخم املـال      
 .لسا  التجارة

الــوار  يف اآل ـــم    تســأموا( اتمــ  والزهــ  عــن الضــــج  واملهــ  
 اموراد:
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   تسأموا من لتابته. ا وا:
   تسأموا من لتابته سواء لان صغساد او لبساد.  الثان :

  متهوا وتضج وا مـن لتابتـه سـواء لـان صـغساد او لـبساد واىل        الثال :
 اجهه.

 ن وا ص   و الثال  , فعدن السأن والزه  عزه متعهـق بمتابـم الـد   
مهما لان مآداره وبذل  اجهه, مبعزى ليس لمم ان تسـتجيبوا اىل شـ     

 من ابمان اآل م  ون الش   اآلخ .
وذل ا اآل م الد ن بالصغ  والمر, ومل تذل ه بالآهم والمث ة, ألن 
احلمم  تعهق باشتغاا الذمم الـذي  مـون فيـه لـ  مـن الصـغس والمـبس        

ــ   ــد يف ل ــ ض واب ــاء, وبع ــا   ــون   زون األ اء والوف يف املســاءلم واحلس
الآيامم, ولهح  عهى عدن التف  ط يف ا اء الد ن وان لان قهيالد, وتزميم 

 مهمم التعفف واجتزا  أل  أمواا الزاس.
واخل ا   ان تمتبوه( لعامم املسهمني, و و يف اآل م احنالل  و توجه 

لد ن ا ضاد اىل الشهداء,  فهيس ام ان  عتذروا عن الشها ة لآهم مآدار ا
مثالد, فآد اميتزع الشا د عن الشها ة ولمزه بيزما   ع لث ة مآدار الد ن 

 خيشى اموراد مزها:
( الزســيان خصوصــاد وان  ــ ره  مــون فا بــاد عهــى ال ــ فني, وعهــى  1

 الشا د نفسه يف  نياه وكخ ته.

( بــدوو اخلصــومم والفتزــم وتســ   المــدورة واســتحواذ الــزفس       3
لهيهمــا, والوقــوع يف ورطــم بســب   الشــهو م عهــى ابــد ال ــ فني او

 الد ن.

( تــ جي  عجــز املــدان عــن الوفــاء بالــد ن ومــا   افآــه او  تعآبــه مــن  3
 اخلصومم والهجاج والفسا .

( قيان املدان بذن الدائن عهى لتابم الد ن الآهي  مع انه  سن, و تعدع 4
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, و   ســتهزن المتابــم   ــ ع املــدان املبهــأ المــثس قهــيالد    األمــ  بــان  
 ها  عهيه.ــإلشوا

 وقد تمون قهم الد ن سبباد لالمتزاع عن الشها ة لوجوه:
( الرتفع عن الشها ة عهى املاا الآهي , واذا صارا مو ـوعيم لمثـ ة   1

املاا يف الشها ة فـان اربالـاد سيحصـ  يف عـامل الشـها ة, فمـا  ظزـه        
املتبا عان انه  ستحق املماتبم والتوثيق بالشـها ة,  ظزـه بعـض الـذ ن     

دعون اىل الشها ة انـه قهيـ , و ـأت  بعضـهم ليشـهد ولمزـه بيزمـا         
 سمع ان مآدار الد ن قهي  و   ستحق الشها ة فانه  زصـت لهآـوا   

 وقد اال  اآلخ .

( ا ستهانم باملبهأ والظـن بانـه سـه  ا  اء والآضـاء, ولمـن اسـبا        3
ى الفسا  ومآدماا الفتزم   تزحص  بالمثس من الد ن, والشها ة عه

 الد ن ملزع ا ساءة والتعدي.

( عزاو ن الظهم تصدق عهى المثس والآهي  مما  ؤل  من امواا الزاس 3
 بالباط , والشها ة حتوا  ونه ومتزع من بصوله.

( ر  امتزاع عن لتابم الد ن  ؤ ي اىل اذع وشآاق فيما بعد, فجاءا 4
 اآل م لالبرتاز والوقا م.

ة ولمزهـا اعـم يف مو ـعها فتشــم     واآل ـم اشـارة اىل الآهـم والمثــ     
الد ون بني ا قار  وا ربان, لم    ظـن ان املماتبـم خاصـم ملـا بـني      
ــى      ــذا جــاءا بصــيغم ا طــالق الشــامهم لمــ  ما صــدق عه ــ  ل ا جان

 مو وعه انه   ن وق ض.
وقدمت اآل م الد ن الآهي  لهتوليد عهيه وعدن التف  ط بمتابته, واذ 

زاع عن الشها ة م هآاد, فان الزج  عن عدن جاء نه  الشهداء عن ا مت
المتابم جاء بذل  عهتـه و ـ  السـأن والضـج , ولـ  مزهمـا  ـدا عهـى         

 التوليد والتشد د.
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  اراد يف الــد ن فا همــا ـها ة والمتابـم ا ــ ــــولـو  ار األمــ  بــني الش 
 آدن, اجلوا  تآدن الشها ة حلجيم البيزم, و ن الوثيآم قابهم لهتهـف او  

ــ مــم وبعض األنظــن الورثــاد مـــوصــك بها خصميـــلهتش ــ يــم الآانونـ م, ـ
وملا ور  يف  ذه اآل م من لغـم ا طـالق يف الشـها ة ولـزون عـدن امتزـاع       

ن ــــ   الظــــوة ل ــــها ة, بــ  ان ا طــالق  زــا  عـــــداء عــن الشـــــالشه
با ذع من الشها ة, وانه جها  يف سبي  اهلل  بآـاق احلـق, وانصـام    

  ش ع  ــو  راجــيانم الذمم ا  مع وجـــظ ا مواا وصــالزاس, وبف
 يف البني.

 لما ان عدن السأن من لتابته  شم  الشها ة بالتبعيم.

 حبث اعجازيحبث اعجازي
من اعجاز الآ كن الذات  والغسي تعـد  ذاا الهفـظ , وعـدن خهـو     
 ذا التعد  من نماا وك اا, ووجو  نوع راب م او   لـم او صـهم بـني    

و وعاا الت ذل  فيها الهفـظ, وتهـك مدرسـم جد ـدة تفـت  البـا        امل
لعهون متشعبم يف الآ كن, فاختيار الهفظ الآ كن  جاء من عزده تعاىل و و 
سبحانه اص  لهماته وب وفه وموا عها والصهم بيزهما, ولما  تجهى 
لك وجو  صهم ومزاسبم بني اآل اا لما بيزاه يف كخ  اجلزء السـابق مـن   

 .التفسس
و زاك رابط بني ذاا الهفظ يف تم اره سواء لـان الـ ابط عآهيـاد او    
ش عياد اوبسياد,  تعهق بشؤون الدنيا او اآلخ ة او لهيهما  معاد, فالبد من 
عهم جد ـد يف الآـ كن  بحـ  يف الصـالا بـني ذاا الهفـظ يف تمـ اره,        

مل اا ووجوه الرتابط واملالئمم بني اآل اا الت  وجد فيها و  لم عد  ا
مع ا لتفاا اىل صـيغم    اش اقاا تم ار الهفظ(الت     فيها, ونسميه 

 اخل ا  او الغائ  او املف   او اجلمع.
ــ وقد ور ا م ــ ا ة  ســ ــ أن( يف الآـ ــ  كن ثـالو م ــ  اا, وابـدة يف  ــ



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  160

 

اُن ِمـْن ُدع ـاِء ]طه  السعم قاا تعـاىل   ال  ي سْأ ُم اإِلْنسـ 

ْ  ق ُنـوط  اْلخ يِْر و ِإْن م سهُه الشه  , وور ا (1 [رُّ ف ي ُئو
ُيس بِّحُون  ل ُه ِباللهيِْل و النهه اِر و ُهمْ  ]يف قوله تعـاىل  

ــ   الســدن جعــ, ويف ع(3 [ال  ي سْأ ُمون   ــ أن والضــ ج  واملهـ  مانعـاد   ـ
ــ ور الـــد ن اعانم يف أمــمن لتابم ال ــ د ن والدنيـ ــ ا ســ دائن ـواء لـان لهـ  ــ

 واملدان.
ور ا ما ة سأن يف اآل تني السـابآتني بهغـم الغائـ  وابـد ما     وقد 

بصيغم املف     سئم( واآلخ  بصيغم اجلمع   سئمون(, اما يف  ذه اآل م 
فآد ور  الهفظ بصيغم اجلمع املخاط  و و ام  صيغم األم  وا نشاء 
ولزون عدن التخهف عزه, وقد ور  لفظ  الد  ن( يف الآ كن مخس م اا 

وصـيم وت لـم امليـت, و ـذه اآل ـم  ـ  الوبيـدة الـت تعهآـت          اربع يف ال
ِإذ ا ] زا, بآوله تعاىل  بالتدا ن بني الزاس, لذا مل     لفظ التدا ن ا 

مما  ع  ان ا ق اض وا  انم عم  من اعمـاا اآلخـ ة    [ت د اي نُتمْ 
 س  عظيم يف با  ا ج  والثوا  و رء العذا .لو

 

 [أ ج ِلهِ  ِإل ى]قوله تعاىل 
ِبـد ْينل ِإل ـى ]آل م ذل  ا ج  بآوله تعـاىل  أقد تآدن يف أوا 

, لتوليـد ذلـ  ا جـ      اآل ـم وجـاء  ـذا الشـ   مـن      [أ ج لل ُمس م ى
با  افم اىل   ذل  ا ج  يف الآ ض, الد ن, وقي    دواعتباره يف عآ

ــواام        ــى ام ــه ون عه ــه زم أي ان مس ــدة الس ــ ج وقاع ــ  احل ــدة نف قاع
ويف ك اا ال با اسآ ت الفائدة وال ب   ون ا ج   , وعموماا الرتا 

 .اخلاص ب أس املاا
                                                 

 .49سورة فصهت  (1 
 .38سورة فصهت  (3 
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( تـبني لـزون ا سـتعدا  لهوفـاء     أ ج ِلهِ وا افم ا جـ  اىل الـد ن    
ــه   ــد ن وعــدن جتا ه ــاء المســ  والعمــ    , وت لــه بال فآــد  ســتهزن الوف

لتوفس مبهأ الـد ن, او بيـع البضـاعم بـ ب        ايف والتدبس يف الزفآاا ا
بـني بيعهـا بـ ب     مـ    ار األ   وعدن ببسها بانتظار ارباى لثسة, فهوقهي

قهي  مع ا اء الد ن يف اجهه, وبـني انتظـار بيعهـا بسـع  الثـ  مـع تـأخس        
 .  ن عن اجهه,  آدن ا وادال

تـذلس بـأوان الـد ن وتداخهـه مـع افـ ا         [أ ج ِلـهِ ]فآوله تعاىل 
 .الزمان

ويف التوليـد عهيـه اشـارة     ,د نو عتر ذل  ا ج  ش طاد يف لفا م ال
 :اىل امور

, ولــان وا بهــاند ــــس والرت  ــــتعــيني ا جــ  مبــا اميزــع مــن الهب ا وا:
 صه  ان  احلاج وانه  الفآهاء  ض بون مثالد عهى الرت  د قدون 

اوان عـو تهم, امـا يف    يف لتعيني اج  الد ن لهتبـا ن   مون اواناد
دقـم التـوار   وسـس وسـائط      ذا الزمان فانه معهون يف اجلمهـم ل 

ومــع  ــذا فــان يف احلســا  الشمســ  او الآمــ ي لفا ــم   ,الزآــ 
 .وبياناد

ا ج  وعدن التف  ط فيـه,  لتعيني تعهيم وارشا  لهمسهمني  اآل م الثان :
 .وتدا عهى الضبط يف ابمان الش  عم

ــ : ــميف  الثالـ ــم لهمس اآل ـ ـــاعانـ ـــهمني يف تزظــ ـــؤونهــيم شــ ـــم املاليــ م ــ
 .يمــاشـواملع

فيه مزدوبم وسعم لهدائن واملدان, فالدائن  زظ  اىل باله وشأنه  ال ابع:
واممان حتمهه لغيا  ماله عزه, واملدان  هحظ قدرته عهى الوفاء 
والوقت الذي  ست يع فيه ارجاع املاا اىل صاببه وحتصي  اف اغ 

اا يف  نيـاه  ملمن ارجاع الهمدان ذمته مزه,  ن اف اغ الذمم ا م 
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, فهـذا  عتـر تعـيني ا جـ  باجـم لـه ورمحـم ورأفـم بـه          كخ تهو
 .والزاس لوظائفه ازاء   زه ونفسهوتزبيهاد 

لعزص  الوقت اعتباراد خاصاد يف احلياة اليوميم العامم  اآل مجتع   :اخلامس
الفـ ص  وتبني لهمسهمني لـزون ا لتفـاا اىل اسـتثماره واغتزـان     

اع مزها, فا ج  يف الد ن وعدن  ياع كناا الزمان من غس ا نتف
ه ان ـاوان خمصوص يف مستآب  اآل ان لهوفـاء بـه, ولمـن لـه سـ     

بهولـه, بـالتهيؤ   عهى املدة الواقعـم بـني لتابـم عآـد الـد ن وبـني       
وا عدا  لهد ن, او باستحضاره يف الذ ن, عهى حنو خيتهف يف 

ومع فم أج  وبني عدن لتابته  ,لمه بني لتابم الد ن وحتد د اجهه
 . لهمعني

لهحسـا  يف   ه, تزم  عزد ا نسان اسـتعدا  أج  الد نلتابم  السا س:
وتذل ه با واا  ون الآيامم, وم البم الزاس له حبآـوقهم  اآلخ ة 

زحص  باملاليم ب  تشم  املعزو م وا عتبار م, مث  الغيبم   تالت 
 .وا فرتاء والزميمم

والزلـاة ومزهـا    اعظم الد ون    العبـا اا لالصـالة والصـون    السابع:
ــه, مــا آون الفــ   با ائــه يف   ــه   ــن تعهيآــ   ن   و وقت نآــوا ان

اخل ـا  التمهيفــ  بالصـالة اليوميــم   توجـه اىل العبــد ا  عزــد    
 خوا الوقت, ولمن ا اء صالة الآضاء نوع   ن, ولذا قضـاء  

  اليوميم الصالة الصيان با  افم اىل نذر احلج وغسه, ب  بتى 
 .با ائها ا  بعد  خوا الوقتتزشغ  الذمم 

ا ج  متزـع مـن اخلصـومم والزفـ ة, لمـا انهـا       قد تآدن ان لتابم  الثامن:
ت    الهجاج والفتزـم, وفيهـا الـ ان له ـ فني بـان  عهـم الـدائن        

 .جي  عهيهما يف بيزه واملدان ما
بمتابم الد ن وذلـ  مآـداره مـن  ون ذلـ      وتزهى اآل م عن ا لتفاء 

وملا فيه مـن  املزـافع   , ذل  ا ج   ن الد ن  تآون به  البد منفا ج , 
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 , جـ  اساعم العآد وعزد الوفاء, فهو مل  هتفـت ال  فـان اىل    العظيمم
ــ ه ملو ــبــات  التزــ  عهى المــفيج ــ وع ا جـ ــ   وتعييزـه, ول ـ و   ـذه  ـ

 نـه مل  ـرتك اوان   ا طـ ام   بعـض  ض الماتـ  لـالذع مـن    ـلتع اآل م
    ـد اسـتيفاء املبهـأ    ه نه ـــهومبون الدائن ـــو آ,  ن مفتوبادالوفاء بالد
 .  ا ج  لتأخ ا يف الوفاءلووالدائن  آوا , قب  ا ج 
ــ وس و عفـ بصـانم لهماتـ  وتهـذ   لهز    اآل ـم فهذه  وة لهمسـهمني  ـ

لتعيني اج  الد ن, و درك اجلميع ان المات   ؤ ي وظيفتـه الشـ عيم,   
من الزاس, نعم  تع ض لهون   هيه الشارع ومن  آون با اء ما اوج  ع

بــ   ــرتك امــ ه اىل , لــيس لهماتــ  حتد ــد اجــ  الــد ن وا جتهــا  بــه  
 .املتدا زيني

 حبث بالغيحبث بالغي
من البد ع بـا  ا لتفـاا, و ـو ا نتآـاا يف المـالن مـن صـيغم اىل        
اخ ع بهحاظ صيغم اخل ا  وارا ة املخاطـ  وا نتآـاا مزـه اىل ارا ة    

 ا العمس, وله مزافع بالغيم عد دة مزها:الغائ  فيه ولذ
 بع  ال  اوة يف المالن. -1
 از  ا  بالوة فيه. -3

 ط   امله  والسأن عن السامع. -3

ويف الآ كن له فوائد عآائد م ولالميم متعد ة ومتشـعبم تفـوق ا مـ     
البالغ  وتـدا عهـى ا عجـاز يف بالغـم الآـ كن مل اتـ  ال قـ  وال فعـم         

غتـه, ولـ  لهمـم فيـه مـن مـواز ن احلممـم        وا س ار الـت تتضـمزها بال  
ولزوز السماء, و و اعم من ا حنصار با لتفاا من التمهم او اليه, ب  

ــالفت  - صــدق عهيــه يف عهــون الآــ كن ان  مــون مــن املخاَطــ     اىل  -ب
الغائ  وبالعمس, لتحآق الغ ض من ا لتفاا و و ط   الضـج  مـن   

 إحتا  املزواا وجهم اخل ا .
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المالميــم يف  ا لتفــاا الآ كنــ ( ان اخل ــا  بصــيغم ومــن الفوائــد 
الغائ  موجه لالمم واجيااا املتعاقبم وان جاء خبصوص التهبس حباا او 
صفم معيزم, باعتبار ان ا اء الوظائف الشـ عيم مـن املسـؤولياا العامـم     

ي اأ يُّه ا الهِذين  لالمم, لذا ت ع  ذه اآل م بدأا باخل ا  إلعان ]

تتمـت ا ضـاد بصـيغم اخل ـا  والتحـذ   واحلـ  عهـى        [ واخ م ُنوا
[, فـالتعهيم يف  و اتهُقوا َّللاه  و ُيع لُِّمكُـْم َّللاهُ التآيـد بابمامهـا ]  

 اآل م  شم  ما جاء بصيغم اخل ا  وما جاء بهغم الغائ .
وابتدأا اآل م خب ا  التش  ف وا اميان ليزصت املسهمون و ستعدوا 

ا بمان, وبعد ا م  بمتابـم الـد ن بهغـم     لآبوا ا م  والتمهيف وتهآ 
اخل ا , انتآهت اىل صـيغم الغائـ  فيمـا  تعهـق بالماتـ  ولـزون عـدن        

[, لتمـون وظيفـم املسـهمني    و ال  ي ْأب  ك اِتب  امتزاعه عـن المتابـم ]  
مجيعــاد احليهولــم  ون امتزــاع الماتــ  عــن المتابــم وفــق م اتــ  ا مــ    

عانم بغـس املمتزـع ان اسـتهزن ا مـ      باملع وم والزه  عـن املزمـ  وا سـت   
 وتهيئم اسبا  عدن ا متزاع.

لما يف تزظيم  ووا ن لهمتا  او ع اء او نظان خاص اميزع معه مـن  
 ا متزاع عن المتابم من غس عهم وسب  ش ع  او عآه .

وبعـــد عــــدة مجــــ  ل اميــــم, عـــا ا اآل ــــم اىل صــــيغم اخل ــــا    
[, و ذه العـو ة    ِلكُمْ و اسْت شِْهُدوا ش ِهيد ْينِ ِمْن ِرج ا]

تزحص  مزافعها باجلان  البالغ  وط   امله  وجذ  ا مساع, ب  انها 
 عوة لتدب  ا وام  ا ايـم والتحـذ   مـن عـدن ا لتفـاا اليهـا, وتـ ك        
صاببها ومـن تتعهـق بـه  ـو وشـأنه, فهـيس لهماتـ  ان خيتـار ا متثـاا          

ا مم المفائيم,  تحمهها والمتابم او ا ع اض وا متزاع, ب  انها وظيفم 
صزف المت ا  عهى حنو الوجو  او ا ستحبا  العي , نعم انه  زش   
بعد  المت ا  املوجو  ن واملؤ هني لهمتابم يف املو ع والسوق والآ  م او 

 البهدة ل  حبسبه.
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و ذا من اعجاز ا لتفاا البالغ  يف الآ كن و و جع  ا مم بافظاد 
ا يف ا بمان اخلاصم, ولأنه عو ة اىل اخل ا  وبصزاد وبارساد لالمتثا

 العان بعد اخلاص.
وفيه نمتم اخ ع و   ان املؤ هني لهشها ة الث  من الآـا ر ن عهـى   
المتابم, وبيزهما عمون وخصوص م هق, فم  لات   ست يع ان  مون 
شا داَد, وليس العمس,  ن المتابـم تسـتهزن تعهـم الصـزعم, وز ـا ة يف      

اىل جان  العدالم الت    له  طبيع  شـام  لهماتـ     التفآه يف الد ن
 والشا د.

و البظ يف اآل م مع طواا احتا  لغـم اخل ـا  بتوجههـا اىل الـذ ن     
كمزوا, وبعد ا م  بالشها ة وبيان صفم الشـهداء بـزفس صـيغم اخل ـا      

[ أي ان مسـؤوليم انتآـاء الشـهداء تآـع عهـى ا مـم       ِممهْن ت ْرض ْون  ]
السؤاا عن الشـا د يف ق  تـه     ص تدا زيني خاصم, لذا عامم, وعهى امل

 .وبسن مسعته وبهدته لالطمئزان اىل عدالته ومسته
ولما انتآهت اآل م اىل الغائ  فيما خيص المات  والـول , انتآهـت   

ــ ة اخ  ــم م ـــاآل  ـــ ع اىل صـ ـــ ــذل  الشـيغم الغائ ـــ  لت ــن  ــ هداء وحتــذر م
ه د اُء ِإذ ا م ــا و ال  ي ــْأب  الشُّــامتزـاعهم عـن الشـها ة ]   

[ ومن اآل اا ان الشهداء يف اآل م  تهآون  اخل ا  م تني, م ة ُدُعوا
لاف ا  من املسهمني, واخ ع باعتبار م اط افاد يف العآد وشهو اد عهيه, 

ــ آ  أي انـه يف مع ــول  ف   من اآل م خيصه اخل ا  عهى حنو تعهي  ض ـ
 ها ة عهى الد ن وغسه.ــال ه  لهش

اآل م ان اغه  مجهها ولهماتها جاءا بصيغم اخل ـا    و البظ يف
مما  دا عهى مو وعيم التمهيف ولزون ا لتفاا اىل مافيها من ا وام , 
وبتى صيغم الغائ     يف ا ص  واملو ـوع تتضـمن معـان  اخل ـا      
سواء بالزظ  اا جم  ة بـذاتها او بهحـاظ موقعهـا مـن اآل ـم وبـد ا بـني        

ــا  ــاىل ]مجهـــتني يف اخل ـــا  لمـ ــه تعـ ـــِهُدوا ِإذ ا يف قولـ و أ ْش
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ــب  و ال  ش ــِهيد  و ِإْن  ــاره ك اِت ــاي ْعُتمْ و ال  ُيض  ت ب 

[ فاآل م تزهى املسهمني مجاعـاا  ت ْفع ُلوا ف ِإنهُه ُفسُو   ِبكُمْ 
واف ا اد عن ا   ار بالمات  والشا د و و نوع  مان وتسهي    ائها 

 لعمههما وفق الآواعد والسزن الش عيم.

 

 [ذ ِلكُمْ ]قوله تعاىل 
و ِإْذ ]قولـــه تعـــاىل  ةور  اســـم ا شـــارة ذلمـــم يف ســـورة البآـــ 

ن جهيْن ــاُكمْ ِمــْن  ِل ِفْرع ــْون  ي ُســوُمون كُمْ ُســوء  
اْلع ذ ابِ ُيذ بِّحُون  أ ْبن اء ُكمْ و ي سْت حْيُون  ِنس اء ُكْم 

يف  اىلــه تعــولــقو ,(1  [و ِفي ذ ِلكُمْ ب ال ء  ِمْن ر بِّكُمْ ع ِظيم  
ف ُتوُبوا ِإل ى ب اِرِئكُْم ف ـاْقُتُلوا ] وقومـه ى ــــموس

 .(3 [..أ نُفس كُمْ ذ ِلكُمْ خ يْر  ل كُمْ ِعْند  ب اِرِئكُمْ 
 هلـ ووور  يف ابمان ال الق وعدن التعدي عهـى املـ أة وبآوقهـا, ق   

تتضـمن  واآل ـاا   ,(3  [ذ ِلكُْم أ ْزك ى ل كُْم و أ طْه ـرُ ]تعـاىل  
 .التحذ   والتزبيه والدعوة لهتآيد باحلمم الش ع 

 :وجوه ذلمم( يف اآل م    البح  وامل ا  من اسم ا شارة 
 .التدا ن بني املسهمني( 1

 .الآيان بمتابم الد ن والآ ض( 3

لتا  الد ن أي الوثيآم والصك, وقد  مون المتا  مصـدقاد مبعزـى   ( 3
 .تاباد, وعهمته المتا لتبته لتآوا المتابم 

 .لتابم الد ن والشها ة عهيه( 4

 .ا شها  عهى الد ن( 5

                                                 

 .49سورة البآ ة  (1 
 

 .54سورة البآ ة  (3 
 

 .333سورة البآ ة  (3 
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ش ائط اختيار الشا د واتصافه بالعدالم وجواز شها ة امل أة وبدليـم  ( 6
 .شها ة ا م أتني عن الشها ة ال ج 

 .عدن ا متزاع عن الشها ة( 7

ــم الــــد ن بهحــــــاجتزــــا  املهــــ  والض( 8 ـــج  يف لتابــ ـــاظ مآـــ ره داـــ
 .هـائصــوخص

تشم  الوجوه اعاله لهها من غس تعارض بيزها ملـا بيزهـا مـن     اآل مو
ل  مو وع يف وصيغم التوليد الوار ة  اآل مومفهون ولهسياق  التداخ 

 .وا نضمان اىل غسها ستآالا مزها عهى حنو 
ــم  واملداومــم عهــى التآيــد بأبمــان الــد ن والآــ ض  وتشــم  املواظب

لما  و يف بـاا وجـو ه يف    عامليم يف  ذلمم( لهجمخصوصاد مع اعتبار 
,  أنتم, ُلم( واإلشارة فيه اىل تعد   مس مجع الذلور العآالء وحنو م

األخذ بها من غس جتزئم او تف  ط  عهى  واحل, أبمان وش ائط الد ن 
 .يف بعضها أو تهاون وإع اض عزها

امالا األرض يف بـا  املعـ   نـواميس السـماء يف  بفـظ  انها مسؤوليم 
الت تتعانق وتتداخ  مع أبمان العبا اا, فـاي خهـ  جبـزء مزهـا  ـؤث       
سهباد عهى البواق , لذا جاء اسم اإلشارة  ذلمـم( لهرتغيـ  والتشـد د    
ــد ن مــن مســاا احلســن والعــدا     ــد بأبمــان ال ــار عمــا يف التآي واإلخب

 والتآ   العاهلل تعاىل. 
عهــى ان الــد ن مــن  مـعد ة   لــــــاملتوعائد تــه  ارةــــويف اســم ا ش

بـه  ا مور الـت  آـون بهـا الزظـان ا جتمـاع  وتصـان احلآـوق وتعـ م         
 :ال جاا من وجوهاق ا اد وشها ة ولتابم وا اء  مزازا 

 :قيان صاب  املاا با انم غسه  دا عهى امور :ا واالوجه 
 . ستهزن الشم  هللأم  التوسعم عهيه من عزده تعاىل و و  (1

 .آضاء باجته وتيسس ام هاعانم املدان ب( 3
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 .طه  الثوا  بالد ن والآ ض ملا فيه من الثوا  وعزاو ن الصدقم( 3

نش  ا بسان ومفا يم البم والتعـاون بـني الزـاس وتـدخ   البهجـم      ( 4
 .بيت املدان واس ته و زبع  ا م  بال زق الم  م

ابــرتان الزــاس واعتــزاز م مبــن  ســاعد ا خــ  ن يف اموالــه تصــدقاد  ( 5
الهـِذين  ]قـاا تعـاىل     ,ن اعمـاا الـر والصـالى   و و مـ وق  اد 

 م نُوا و ع ِملُوا الصهاِلح اتِ س ي جْع ُل ل هُمْ 

 .(1 [الرهحْم ُن ُود ا

 :تهآ  املدان لهد ن والآ ض فيه مسائ  :الوجه الثان 
الشعور بالغب م والسعا ة  متالك ا عيان او ا مواا وانتآااـا   ا وىل:

 .ميته ولو بانشغاا الذمماىل مه
 .امور   :و ذا السع  م ل  من  ,السع  لآضاء الد ن الثانيم:

 .الدعاء اىل اهلل بتهيئم اسبا  الوفاء ا وا:
 .بذا  الوسع واجلهد لال اء يف ا ج  الثان :

 .ا بساس بالعز والفخ   نه  ط ثآم ا خ  ن الثال :
لتزاميــم عهــى ا لــ ان,  ن  ــدا الــد ن والآــ ض بالد لــم ا  ال ابــع:

الدائن  دفع امواله اىل املـدان ليتصـ م بهـا اىل اجـ  معهـون يف      
مآاب  انشغاا ذمته, فالبد انه  درك امجا د ب صه عهـى صـيانم   

 .ذمته
 : تعهق بااتمع وفيه مسائ  ما :الوجه الثال 

ـــا عزــد الزــاس حلصـال  ــ  -1 ـــوا عآــد الــد ن, ومــا في ـ ـــه مــن البـ ذا ـ
 .اءوالع 

اعتبار صيأ العهد وقبوله, مبعزى ان املدان له اثـ  بسـن يف الـد ن,      -3
واخالقيـاد عهـى    فصحي  انه  آرتض املاا ا  انه  ع   عهداد شـ عياد 

                                                 

 .96سورة م  م  (1 
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تآ ار الــزظم ـوا  اء عزــد ا جــ , و ــذا العهــد تعا ــد  ســالوفـاء  
عهى و بع  العامم يف ااتمع, و هآى عآد الد ن الآبوا عزد الزاس 

 .آم بال  فني وغس مالث

ــأث    ةالــاا نســان ميهــه بــال بع اىل   مــن خصــائص   -3 اآلخــ  ن والت
 اء عآــد الـد ن رمحــم ذاتيـم بــني   ـها, فاجـ ــــبافعـاام وا قتبـاس مز  

و ـو  عـوة لتجـاوز     والتوا   والسـميزم, التآلف الزاس تبع  عهى 
 اممـان الزجـاى يف   ا  والآدراا املاليـم, فآـد  ـ ع اإلنسـان    ــاألسب

عهــى املــاا و ــو مفآــو   توقــف عمــ  والتوفيــق يف مشــ وع ولمزــه 
عهيــه احلصــوا عهيــه ا  بــالآ ض او بالغصــ , فيتجــه اىل  و تعــذر

ــ   ــه مــن     صــالغالآــ ض و تجز ــا في ملبغو ــيته شــ عاد وعآــالد ومل
 .العواق  وا ذع

لــه    ا عآائد ــم واجتماعيــم واخالقيــم  فاســم ا شــارة  ذلمــم(
ظــا  ه  ,د  موجــه اىل لــ  املســهمني واملســهمااعد ــدة, و ــو نــوع عهــ

صالى الزفوس وااتمعـاا  إل عوة فيه وأعم  ومو وعه الد ون ولمزه 
الم اميـم,   اآل ـم واستثمار الد ن وش ائ ه وابمامه الت جاءا بها  ذه 

وعـدن  مبضمون تهك ا بمـان  وفيه أي اسم ا شارة توليد عهى ا خذ 
 جزء .التف  ط بها لالد او 

فبعضها متص   ,ط بني ش ائط الد ن والرتابالتمام   اآل مو من  بدو
ه, والمتابم والمات  والشها ة والشا د عزو تف ع باآلخ  و تداخ  معه 

والصـــالا   ن والآـــ ض مززلـــم خاصـــم يف املعامهـــم دامـــور تع ـــ  لهـــ
ــم ــا  يف     ,ا جتماعي ــان اخل  ــا د ف ــ  والش ــم اىل المات ــمولهحاج  اآل 

لـذا جـاء التشـد د     ,ا بالذاا والعـ ض متشمههومضامني اسم ا شارة 
 .او امله  من لتابم الد نالضج  عهى عدن 

ــ اجلم اآل موتتضمن  ويف  ـذا   ,ع بـني لتابـم الـد ن والشـها ة عهيـه     ـ
 ,ا معــادمهـوعيم لــ  مزهمــا, واعتبــار اجتماعــــــاجلمــع   لــم عهــى مو 
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ة متعـد  عزهما يف خصوص الـد ن تمـون عهـى وجـوه     فاملزافع املرتشحم 
 :مزها

 .لوثيآم لضبط الد ن ومع فم تفاصيهه املزافع اخلاصم بالمتابم( 1

ــ ا ضو ـ    ها ةــم بالشـالفوائد اخلاص( 3 ــ اد وثيآـم عه ـ الـد ن ا  انهـا    ىـ
العدا يف توليـد  أ   لهمجتمع وواش اك , وثيآم ناطآم وشا د ب 

 .الد ن

ــم والشــها ة, أي ان بيزه  ( 3 ــد الــت تهتآــ  بهــا المتاب مــا عمومــاد الفوائ
 مزافع وفوائد خاصمووخصوصاد من وجه, فهزاك فوائد  هتآيان بها 

 . زف   بها ل  مزهما

املزافع الزاجتم عن اجتماعهما معاد ومزهـا توليـد املزـافع اخلاصـم لمـ       ( 4
 .مزهما

 

 [أ ْقس طُ ِعْند  َّللاهِ ]قوله تعاىل 
ن املسهمني تبني اآل م أ ميم أبمان التدا ن, وان اهلل عز وج     د م

 و و وجه من وجوه العدا.بالد ن التآيد بش ائط 
وجار, و و مـن األ ـدا    ,  آاا قسط قس اد من با      عدا 

الضابط ما لان من " :و ع م بالآ ائن, و  ا  مزه يف اآل م العدا, وقي 
, ومل  ثبت "قسط فهو مبعزى اجلور, وما لان من أقسط فهو مبعزى العدا

 . ذا التفصي 
ــويف ا ــ وا أي    د  : حلــ ــموا أقســ ــدلوا, واذا قســ ــوا عــ اذا بممــ
ـــ, نعــم يف ال(1 عــدلوا( ـــعدا لغتـ ـــان قسـ ـــط وأقسـ ـــط, ويف اجلـ ور لغــم ـ

 .  قسطـدة  ــواب
وتوثيق الد ن بالمتابم والشها ة    زحص  مو وعه مببهأ الد ن او 

                                                 

 .7/377لسان الع   ( 1 
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 مو وعه م هآاد, ب  أنها ك م اعجاز م من وجوه:
 زده تعاىل.اثباا نزوا الآ كن من ع -1
ومـا  صـه  أبـواام    عهم اهلل عز وج  بأبواا الزـاس وطبـائعهم    -3

 و هذ  ق ائحهم.
ومزع , والسع  يف نش  اإلسالن, اعدا  ااتمعاا اإلسالميم لهجها  -3

 اجلانبيم الت تثس الف قم بيزهم. اااخلالف
تفاصـي  احليـاة   خبصـوص  أبمان الـد ن رسـالم اىل الزـاس مجيعـاد      -4

مآتبسـم    و ـ  ,وتوجيهها وإتآانهـا حبممتـه تعـاىل    اليوميم لهمسهمني
ومستآ أة من الآ كن ونازلم عهـيهم مـن السـماء, ومـن  مـون شـأنه       

  مذا فالبد ان  مون الزص  مالزماد له.
 عــوة لهمســهمني , قواعــد وشــ ائط لتابــم الــد ن واإلشــها  عهيــه   -5

لهتدب  يف عظـيم فضـهه تعـاىل عهـيهم, فآ اتـه سـبحانه   تزحصـ  يف        
اق والزفوس ب  تشم  ك اا األبمان ومو وعاتها, وما تتصف اآلف

به من الدقم يف الضبط الذي  فوق تصور العآـ  اإلنسـان , وتهيئـم    
مآــدماا وأســبا  العمــ  الزــوع  العــان بهــا, يف مجيــع األمصــار  

 .وتعد  كناا الزمان
وجيا ـدون لهحفـاظ    ,لآد لان املسهمون  عـانون مـن األذع والعـوز   

ومــــع  ــــذا , و مث  الآتهى والشهداء يف صفوفهم, ن عهى بيضم اإلسال
تززا أطوا ك م يف الد ن والآ ض وتتضمن تفصيالا وأبمان وش ائط 
الد ن وتوثيآه, فال تسمع اعرتا اد مـن أبـد املسـهمني و  تشـميماد مـن      
املزافآني ب   تهآا ا املسهمون بالت بيق العمه  والعزا م اخلاصم ملعـ فتهم  

 ,تيم لمـ  ك ـم ق كنيـم, وان الآـ كن نـزا ملختهـف األزمزـم       باإلس ار املهمو
ورسـوخ  , سـالميم  إلو ذه اآل م تتضـمن البشـارة باسـتآ ار ااتمعـاا ا    

 أبمان الش  عم.
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ومن اآل اا ان التآيـد بشـ ائط الـد ن مـن المتابـم واإلشـها  وفـق         
الآواعد  و با  لهعدا وسـب  لهثـوا  ولأنـه م هـو  بذاتـه, مـع انـه        

 اء ومانع من الفسا  واإلفسا .مآدمم لهوف

مل حتص  العدا بالد ن والآ ض اجلامع لهش ائط الوار ة يف  اآل مو
ــ من المتابم والش اآل م ــ ها ة وفـق ابمـان الش  ـ مـ     عم, بـ  ان  ـذا األ  ـ

من احلسن يف املآـان وفـق    وجو اد اقسط وافض  وابسن وا  فان  زاك
 :الش  عم مزها

 .بالعدا ومن غس شها ةصحم الد ن مع المتابم    -1

 .صحم عآد الد ن مع الشها ة فآط   -3

ــ د, جلـواز  ع ــا د وابــصحته مع شصدقه و  -3 ــ وع الـد ن بش ـ ا د ـ
 .وابد واميني

لو لما , و  شها ة عهيه و و خس  ض ,د ن من غس لتابملاثبوا   -4
وان تضـ ر فاملـاا صـدقم     و ,نوع الدائن ان بص  الوفاء فزعمـا  ـ  

 .رع وق بم اىل اهللوت

وقد اخ ج ابـن املزـذر عـن عائشـم يف قولـه  اقسـط عزـد اهلل( قـاا:         
 .(1  اعدا(

 زحص  بالفارق ال تيب بني التدا ن وفق الش ائط املذلورة   م  واأل
ــه  ه األرالوجــوعضــها لمــا يف بوبــني الفاقــد ل اآل ــميف  بعــم اعــاله, بــ  ل

ها التمام  بعآد الـد ن  خصوصيم وغا اا ت ه  بذاتها ومزافع  زف   ب
الوار ة يف ل  مـن تعـيني ا جـ ,    م  لهغم التوليد والتشد د وصيغم األ

 ,الشـها ة الشـ عيم عهيـه   ووليـه   وامالء املدان او, ولتابم العآد بالعدا 
فسـا   لواملزـع مـن ا  , الش ائط جاءا  بمان الد ن خصوصاد وان  ذه 
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 .افع  التفضي عهيه والض ر, و دا 
هد ن, فميف  مون وفق الع م ل زاك  وابط ش عيم ولو مل تمن 

 :وجوهفيه 
 .تس   ال با اىل الد ن والآ ض بصورة ظا  ة او خفيم -1

 .و ع ش و  ا افيم عهى الد ن غس الفائدة املاليم -3

 .عدن التآييد بوفاء الد ن, واملي  اىل انماره وجحو ه -3

 :بصوا الفسا  والفا من وجوه -4

د ن او لعـدن قضـاء الـد ن    لـ لفوائد والشـ و  عهـى ا  بسب  و ع ا  ( 1
 .والتسو ف يف ا ائه

 .امساك ا غزياء عن الد ن والآ ض خشيم عدن الوفاء ( 3

 .شها ةعن التتف ع تزميم مهمم العدالم الت ف صم تفو ت  ( 3

الـزور والغـش والميـد    اىل التف  ط بش   العـدا يف المتابـم  ـؤ ي     ( 4
 .بابد ط يف العآد او بهما معادواحلاق ا ذع , واملم  

عدن حلاظ العدالم يف الشا د ن اتم  ان  ؤ ي اىل حت  ف الوقائع  ( 5
العدا توخى ومآدار الد ن واجهه, والتشميك بالمات  نفسه الذي 

ــه  ــن  , يف لتابت ــذا فم ــل ــتحآاق  ق اـب ــتمهم ان رأع اس ــ  ان   لمات
ــ ا د لهجـالش ــ م ى والـذن لعمومـاا األ  ـ ــ باملع  ـ والزهـ  عـن     ومـ

املزم  ولهمحافظم عهى سالمم العآد وخشـيم ا سـاءة لـه يف وظيفتـه     
 .الش عيم

 بيع ا  بالثمن احلـاا لعـدن    لسا  التجاراا  ن التاج  الف ع    ( 6
ــتالن       ــد اس ــوض عز ــدفع الع ــدة ا  ب ــاعم جد  ــ اء بض ــت اعته ش اس

و و   ع  ,عه ا  بالزآد والثمن احلااي ب البضاعم, والتاج  المبس  
, قبضه ان ببس البضاعم اىل بني خس من بيعها بد ن   ج  عدن 

 عهم ان ا خ ار وا   ار التمهم حلبس البضاعم الر من  و و  
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ــ بيعها بالـد ن بهـذه الص    ,  التجـاراا و رتلهـا ا هـها   ـتتع ـ ف ,ورةـ
ا وىل لالنسانيم واميي  الزاس اىل التبا ا يف ا عيان لما يف العصور 

ال , حلــصــه  لهواقــع ا  تالفــارق,  ن  ــذه ال   آــم البدائيــم مــع 
تشرتي باجاتها من مـدن وامصـار اخـ ع بواسـ م     البهدان فاغه  

ولانـت لآـ  ش   التجار وا سواق, لمـا تـدا عهيـه سـورة قـ  ش,      
هم يف الشتاء اىل الـيمن, ويف الصـيف   بر ,ربهتان يف السزم لهتجارة

 .اىل الشان

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات

ــد ور ــه    وق ــم, ويف قول ــ كن, يف  ــذه اآل  ــ تني يف الآ   لفــظ اقســط م
, مما  دا (1 [اْدُعوُهمْ آلب اِئِهمْ ُهو  أ ْقس طُ ِعْند  َّللاهِ ]تعاىل

عهى لزون العزا م بتوثيق الد ن والشها ة عهيه, و بط ابمامه, وانه من 
 .مواز ن العدا يف األرض

ــبم ا و   اىل   ــتني ان نسـ ــني اآل ـ ــاء بـ ــه ا لتآـ ــت   ووجـ ــيهم تثبيـ أبـ
لهمجتمعاا وا صوا واملوار  , وتعا د لالربان وعون عهى مشـاق  
احلياة وبصن  د الفا, فالدعوة لآلباء وثيآم اجتماعيم وتأرخييم وبفظ 
 وم  متصـ  لالنسـا , و زفـع يف تثبيـت ا نتمـاء لالسـالن يف األجيـاا        

 ويف, الالبآم خصوصاد يف زمان تـداخ  احلضـاراا وتآـار  البهـدان     
 املزاطق الت  ستضعف فيها املسهمون.

أما  ذه اآل م فانها تثبيـت لالمـواا واملهميـاا اخلاصـم وبـ  عهـى       
ــبم       ــاك مزاس ــ  ن, و ز ــى اآلخ ــدي عه ــع التع ــبم ملز ــذمم, ومزاس ــ اء ال اب

و   اع اء الد ن لورثم الدائن و   تحآق ا  مبع فم , مو وعيم بيزهما 
األوىل و م األبـوان واألو  , او   ا نسا  سواء لان الورثم من امل تبم

امل تبـــم الثانيـــم و ـــم األجـــدا  واألخـــوان, او الثالثـــم و ـــم األخـــواا 
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 عمان, فاملدار والتحد د والتآد م والتأخس عهى األنسا .واأل

واآل تان جمتمعتان تؤلدان األ ميم املو وعيم والعآائد م لمـ  مـن   
 األنسا  وأبمان الد ون  

 حبث كالميحبث كالمي
, والعدا (1 [ق اِئًما ِباْلِقسْطِ ]العدا, قاا تعاىل الآسط  و 

لغم التسو م بني الشيئني, ويف اص الى عهم المـالن  ـو العهـون املتعهآـم     
 بتزز ه اخلالق سبحانه عن فع  الآبي .

واختهف املعتزلم وا شاع ة يف احلسن الذات  لالفعاا, فآاا املعتزلم 
ص  الزوبم اىل بمم الش ع, ان من ا فعاا ما و بسن بالذاا قب  ان ت
 و قبي  ذاتاد لالظهم وعدن ما لالعدا وا بسان والصدق الزافع, ومزها 

ر  ا مانم, ومزها ما   ستآ  العآ  با راله لما يف ش   من ا بمـان  
الشــ عيم لآــب  تآــد م أ اء صــالة الظهــ  قبــ  الــزواا, فــاألم  اإلاــ   

   خـوا الوقـت, لمـا    وعـدن  صـحتها قبـ    تآداميها لاشف عن املزع عن
 مشف عن صـحتها وبسـزها اذا جـاءا بعـد الـزواا, و ـز ا  احلسـن        

 بهحاظ وقت الفضيهم.
اما ا شاع ة فآالوا انه   بسن و  قب  ذاتـ  لالشـياء اصـالد, امنـا     

 والآبي  ما قبحه الشارع., احلسن ما بسزه الشارع 
ا نسان  لالتفاق بان اهلل جع  العآ  عزد, والززاع بيزهما صغ وي 
يــم وعونــاد عهــى ا اميــان وا  تــداء حلآــائق آرســو د باطزيــاد, ومآدمــم خه

م ــــ ة وبمــــان بالف ــــ عيم, فــاذا ا رك ا نســــا شــياء وا بمــان الش
فهذا ا  راك من فضهه ونعمته وابسانه , العآ  بسزاد او قبحاد يف الشئ 

  عم وتهيئـم  تعاىل عهى ا نسان, ولأن ا راك العآـ  مآدمـم حلمـم الشـ    
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ــ ف اإلاـ , وعه ــزن اله ــمن ســ   ــلآبوا ابمامها فيدخ ى الآـوا  ـ
فان العآ   زآـا  اىل الشـ  عم يف   , بانه ليس لالفعاا بسن او قب  ذات  

أمــ    خيتهــف فيــه اثزــان مــن املســهمني فضــالد عــن  تهآــ  ا بمــان و ــو
 عهمائهم.

هـا بـدأا بآولـه    وظا   اوا اآل م ا خبار عن بسن ذات  لهد ن  ن
والـَد ن  موجـو  قبـ  ا سـالن سـواء       [ِإذ ا ت د اي نُتمْ ]تعـاىل  

ه لــان ــــاو حلاجــم ا نس, حلســزه الــذات  او لــورو  الشــ ائع الســابآم بــه 
 ن اجلمهم الش طيم تـدا  , وا نفعه بالوجدان ا  انه   فيد الآ ع ــوثب

 ــافم اىل يف   لتهــا التضــمزيم عهــى احلــ  عهــى الــد ن والآــ ض با   
الزصوص من السزم الزبو م الش  فم الت تؤلد بسن الد ن والآ ض وما 

 فيهما من الزفع العظيم.
ومو وع الد ون مصداق لصغ و م الززاع بـني املعتزلـم وا شـاع ة    
حلسن الد ن عآالد وع فاد سواء جاء  ذا احلسن من لشف الشارع عزه او 

ذا الشــ    ــدا عهــى ك العآــ  او مــن الوجــدان والعــ م, و ــامــن ا ر
وان الآ كن و ع له  ـوابط وابمامـاد متزـع مـن     , احلسن الذات  لهد ن 

 جعهه سببا   لالذع والض ر والفتزم.
ومن امساء اهلل احلسزى  املآسط( و و احلمم العا ا, واقسط افع  
تفضــي , أي ان التآيــد بابمــان وشــ ائط الــد ن اعــدا عزــد اهلل, وفيــه  

 مسائ :
يهم مبارلــم لهتآــ   اليــه ــــ عيم وســــوفــق الآواعــد الشالتــدا ن  ا وىل:

 تعاىل.
 الد ن ولتابته والشها ة عهيه سب  لزي  الثوا  وا ج . الثانيم:
 ان اهلل عز وج  عدا وا  العدا وا  عهيه. الثالثم:

الد ن والآ ض من موا يع العدا وا نصام, و و  من موار   ال ابعم:
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ابمان وش ائط الد ن تمون اط ام احلمم بني الزاس, فبالتآيد ب
العآد من الدائن واملدان والمات  والشا د قد التزمت بـاحلمم  

 الش ع , وبالت  ون الظهم واجلور.
دا الذاتيــم, أي ــــان أعمــاا الزــاس تهحــظ وفــق مــواز ن الع اخلامســم: 

ــ بآ بهـا مـن مفـا يم العـدا او بعـد ا عزهـا, و        ألم ـذا غـس مســ ـ
ــام يف احل  ــدا وا نص ــن   الع ــدع احلس ــ  اىل م ــا, والزظ ــم بيزه م

والآب  فيها ش عاد فالد ن وفق الش ائط أم  ممدوى مما  ع  نيـ   
 م  اته تعاىل به.

ان اهلل عز وج  ا  ان تمون افعاا الزاس موافآم  بمـان   السا سم:
العــدا والصــالى, وان نفــ  الــ وى يف اإلنســان  تجهــى بأفعــاا  

 اخلس.
ا  مآــدماا الظهــم والتعــدي وحتــذ   ـ جتزــوة ــــيف اآل ــم  ع الســابعم:

 مزهما.
ورو  اآل م بافعـ  التفضـي   اقسـط( ك ـم اعجاز ـم ملـا فيهـا مـن          الثامزم:

 مضامني قدسيم تدا عهى السعم يف احلمم.
 

 [و أ ْقو مُ ِللشهه اد ةِ ]قوله تعاىل 
وأبمـان   تتضـمن تفاصـي    هـا نألمـن الآواعـد ا متزانيـم     اآل ـم تعتر 

جيعهها متمامهـم خاليـم مـن الـزآص املخـ , و ـ   عـوة اىل         الشها ة مبا
الفصـ  بـني الزـاس يف مجيـع      تولون  نوالذ  ,رجاا التش  ع والآانون

ــال جوع اىل الآــ كن  الآــ ع واألمصــار وتــوخ  الآواعــد التفصــيهيم  , ب
ــ اا أ, لهحمـــم بـــني الزـــاس  ــا  الثغـ ــوا  ون لـــتواجتزـ ــدا  حتـ العـ

ومـن   ,أ من أوا م اب  العآد والبيعتبد اآل مفأبمان  ذه  ,واإلنصام
ب  تضمزت مـا   ,اإلعجاز انها مل تزحص  مب بهم الوفاء بالد ن و مانه

اقــ اض فهـ  بــ  عهــى  , جيـ  فعهــه لضــمان الـد ن عزــد الشــ وع بــه   
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, فمتى ما ا رك صاب  املاا وجو   ـماناا إلسـرت ا  مالـه    اآلخ  ن
خبـار عـن عظـيم    األو ,فانه امييـ  اىل الـد ن خصوصـاد مـع الرتغيـ  فيـه      

 .مزافعه الدنيو م واألخ و م
ان التآيـد بأبمـان لتابـم الـد ن ســواء لـان صـغساد او لـبساد وســيهم        

لشــها ة يف الــد ن الآيــان بابإلســتآامم و اميومــم الشــها ة, ألن التفصــي  
ــ املزاسالمثس  ــ   واملسـ ــ تحق لهشـ ــ ها ة يف نظـ ــ   املتعاقـ ــ د ن او العـ  م  ـ

ــ  ض,  ن الآهي  وحنـوه  ها ة بالدــوت ك الش ــ عف الشـ ها ة و ـأت  عهـى   ـ
  ــــو  والــد ون او   أقــــا يف العآــــدمم لزوااــــ   مزهــا و مــون مآــــش

نآصها وأحنسار ا وعدن اع ائها مو وعيم واعتبـاراد ثابتـاد يف لـ    ـن     
 .وق ض

فما  امت العآو    تتآون ا  بالشها ة, فالبد مـن و ـع الآواعـد    
فجاءا  ,ا ة رلزاد من أرلان عآو  البيع والد ن والآ ضالت جتع  الشه

الشها ة اىل  اآل م ب ها بأبمامها, وحتب  لإلخبار عن لزون  اآل م ذه 
أنها ـف مــن شــــــوالتخفي, ج انها ــــ ة مزهــا و ــــالزفــوس ومتزــع مــن الزف

وعدالتهم , واإلعتزاء باختيار الشهو  , وحت  عهى تمامهها , وا ميتها 
 .هموال  ا عز

, وإنها ة  اشهتآامم التوليد حلسن تآون وإس اآل موالع ف بالواو يف 
 (1  [ِإنه َّللاه  ُيحِبُّ اْلُمْقِسِطين  ]قاا تعاىل , مما      اهلل وابه 

شـ  أطـ ام العآـد    غو بتـه تعـ  ت   ,أمـ  ابـه اهلل   اآل مفالعم  مبز وق 
ومـا    ـ    , والد ن بالفيض والرلـم وبصـوا الوفـاء وقضـاء الـد ن      

 .األط ام مجيعاد و فت  عهيهم أسباباد من فضهه تعاىل

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
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والثالثم ا خ ع جاءا يف , ور  لفظ  اقون( اربع م اا يف الآ كن 
ــْر ن  ]العبــا ة ومزاســك اادا ــم, قــاا تعــاىل   ــذ ا اْلُق ِإنه ه 

  أ ْقو مُ 
ة  ِإنه ن اِشئ  ], وقاا تعـاىل  (1 ..[ ي ْهِدي ِللهِتي ِهي

  أ ش دُّ و طًْئا و أ ْقو مُ ِقيالً 
 .(3 [اللهيِْل ِهي

و ذه اآل م ور ا بآيد و و انها اقون لهشها ة, ولمن الشها ة مـن  
مصا  ق العدالم والتآوع فمأن جمـئ  أقسـط( يف  ـذه اآل ـم اشـارة اىل      
اعتبار الشها ة من اف ا  اادا م وا اميان, لذا قيدا بالعدالم وفيه امارة 

عتبار املعامالا يف مسالك التآوع, وانها   تزحصـ  بالعبـا اا,   عهى ا
والشــها ة عهــى احلآــوق مــن اســبا  تثبيــت ا اميــان يف    , وا اء الــد ن 

 ومن مآدماا ا اء الصالة والزلاة., األرض 
ــه تعــاىل ]    ــم تفســساد ومصــداقاد لآول ــر  ــذه اآل  ــذ ا وتعت ِإنه ه 

  أ ْقو  
, وانها تفت  البا  (3 ..[مُ اْلُقْر ن  ي ْهِدي ِللهِتي ِهي

هحه وجيعهه مستآيماد,   آاا ــه الآ كن و صــلهبحوو والدراساا ملا  آوم
 قو ن  رأه: أزاا عوجه.

و ذا , ومما  آومه الآ كن يف نزوله وك اته وأبمامه مو وع التدا ن 
  ع  أم  ن:

 أ ميم التدا ن يف بياة املسهمني وكخ تهم.   -1
ولزون  ب ها بال جوع اىل , وجوه املعامالا التدا ن ف   مهم من    -3

 الآ كن والسزم.
والتآيــد بابمــان أ ــم الــد ن أقــون لالفــ ا  وااتمعــاا, قــاا تعــاىل  

ِمْعن ا و أ ط ْعن ـا و اسْـم ْع ] و ل ْو أ نهُهْم ق اُلوا سـ 

                                                 

 .9سورة ا س اء  (1 
 .6سورة املزم   (3 
 .9سورة ا س اء  (3 
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 .(1 ..[ و انظُْرن ا ل ك ان  خ يًْرا ل ُهمْ و أ ْقو م  
ان الشها ة خارجم  مما  ع لهشها ة(  اآل م مآيدة بانه  أقونجاءا و

ــ بالتخص ها ة, ــــص مــن الشــــوان املــ ا  مــن  ذلمــم( مــا  ــو اخ, ص ـ
م ا شارة  ذلمم( بتفاصي  الشها ة مث  بدليم امـ أتني عـن   ــفيتعهق اس

ــ رج  وابـد, وع  ــ دن ا متزـاع عـن الش  ـ ــ ها ة, واحلـ ــ  ص عهـى ل ـ م تابـ
ن قضائه, ولمن المتابـم تـدخ  يف   وان لان قهيالد اىل أجهه وأوالد ن, ا

ــي  الش   ــها ة, وتفاص ــت الش ـــتثبي ــ  ـ ــم توث ــوار ة يف اآل  ــا ال يق ـها ة ذاته
 واستآامم اا.

فأبمان المتابم وتعد  الشهو  وعـدن ا عتـذار عـن الشـها ة اقـون      
لهشها ة وصدقها واستآامتها وعدن املي  فيها, و ذا أمـ  ظـا   لهعيـان    

لد ن, فان الشها ة أالشها ة بمتابم وثيآم مدرك بالوجدان, فاذا اقرتنت 
تعتدا و مـون امليـ  والتغـيس ابعـد عزهـا, او انهـا تمـون يف مزـأع عزـه,          

آـم مـن قبـ  الشـهو  ا ضـاد لمـا  ـو املتعـارم,         يخصوصاد عزد ختم الوث
 ـدا   [أ ْقس طُ ِعْنـد  َّللاهِ ]وع ف  أقون لهشها ة( عهى قوله تعاىل 

 وانها وسيهم مل  اته تعاىل., مم الشها ة عهى املزافع الدنيو م  ستآا
 

 [و أ ْدن ى أ اله ت ْرت اُبوا]قوله تعاىل
ذلــ ا اآل ــم ثالثــم مزــافع عظيمــم لتوثيــق الــد ن, لــ  وابــدة مزهــا 
تستحق عهى حنو ا ستآالا العزا ـم بابمـان  ـذه اآل ـم واحلـ ص عهـى       

 التآيد بها وعدن التف  ط بأي ف  دة مزها.
لآـ كن يف الـ ان املسـهمني وعـدن رمـيهم بالمـذ        وتظه  اآل م لغـم ا 

ـــوحت  ــف الــَد ن وتغــيس تفاص ـــيهه وأجـ ـــهه, بــ  جـ اءا ب ــ   ال  ــ  ـ
ـــوالش ــوس, أي ان المت ــ ــن الزفـ ـــك مـ ـــابم ت ــ ــم  ــ ــمى الغضا ـ    مسـ
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ــَد ن, وان  والبغضــاء, ألن األصــ   ــو تعا ــد األ  خــوة ا ســالميم يف ال
وبـاا التـآخ    , املسـهمني  بص  فيه خ أ وخه  فانه    ض  يف وبدة 

 والبم بيزهم.
 ماما مزافع اخ و م عظيمـم, وامـا مزـافع  نيو ـ     ةفالمتابم والشها 

امتزـــاع الشــك وطـــ و ال  ـــ  وبصــوا قهـــق الـــزفس    , مزهـــاعاجهــم  
وا   ابها, وتبني اآل م تفضهه سبحانه بارا ة السعا ة والغب م الزفسـيم  

ــ واء عهـى حنـو الآضـيم الش   ــلهمسهمني س ــ صيم بسخـ ميزم وطمأنيزـم لـ    ـ
مسهم  ائزاد او مداناد, او فـ  اد مـن أفـ ا  اسـ  م وغس ـم, او السـعا ة       

فانه  لي  السالمم , الزوعيم لهمسهمني, ومتى ما لانت اخلصوماا قهيهم 
ــ بم لــوعزوان الآوة واملزعم, و و مزاس  اميم   اء العبـا اا بانآ ـاع اىل   ـ

 اهلل عز وج .
وبهحاظ مو وع اآل م  زص م , اآل م جاء م هآاد  وعدن ا رتيا  يف

اىل مآدار وأج  الد ن, ولمزه أعم, فمن أسـ ار اآل ـم انـه جـاء م هآـاد      
 وبصيغم التزمس واتم  وجو اد متعد ة مزها:

 ط   الشك يف الشهو  وعدالتهم.( 1

 املزع من رم  المات  بالتآصس.( 3

ـــوء ظــــس( 3 ن مبهــأ الــد ن او ابعــا  ن الــدائن باملــدان, وظزــه بزآصــا ـ
 األج .

ـــبز( 4 ــدان عهـ ـــق امل ــدائن ـ ـــواته, ى ال ـــامه بز ـ ـــا ة املبهـ ــ  ـ أ او تآ  
 األج .

الشك يف ابمان ك م الد ن وا ستماع اىل قوا امل جفني وأ   ال    ( 5
 بوجو  ثغ اا وخه  يف ابمان ك م الد ن.

لآيـ  ان   ,آهيـ  مزـه  لو مل تذل  اآل م لتابم الد ن الآهيـ  واملآـدار ال  ( 6
اآل ــم تزصــ م اىل الــد ون المــبسة املعتــرة, ولمــن الشــك   ــ أ يف  
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الصغس والمبس, فهذا جاءا اآل م لزف  ا رتيا  وغهق ابوابه وط   
 .اسبابه التمهم

   ستغ   أبد طوا ك م الد ن ألن مزافعها تتعدع الد ن, وتهدم (  7
ــوس وااتمعــ  ــالى الزف ــ  اا, وـاىل اص ــوة  تبع ــى الآ ــا عه ابمامه

 سعا ة وسالمم العآيدة.لو وان الغب م وا, واملزعم
ن لش ائط عآد الد ن مثـ   ـذه اخلصوصـيم    ور  قائ   آوا ان لا

والتــأثس يف العبــا اا واملعــامالا فــان اإلســتغزاء عزــه لمعامهــم أفضــ    
 وأبسن, واجلوا  من وجوه:

 .سيئم أو السهفقد تآدن ان األعماا التجار م حتتاج البيع بالز   -1

وجع  البيع والزسيئم والآ ض بد الد , لآد ب ن اهلل عز وج  ال با   -3
 .بال د مبارلاد عن ال با

ما يف الد ن والآ ض مـن األجـ  والثـوا ,  سـتحق تعا ـد الـد ن         -3
 .وتعاطيه

وأسبا   وان , الد ن والآ ض جزء من مآوماا الوجو  اإلنسان     -4
بعض الزاس اىل الس قم والزه , والزه  ألجته املعيشم فهو  الد ن 

ففــت  اهلل عــز وجــ  بــا  الــد ن ,  ــو الغصــ  العهــ  املمشــوم 
والآ ض لتثبيت الزظـان العـان يف ااتمعـاا ومزـع التعـدي مزـه اىل       

بــ زخ  ون اإلســالن و  ن جــزء مــن نظ  ــم الوســط يفادتــفالال بــا, 
 .مبزع الد ن او خبصوص ال باالتف  ط اإلف ا  و

وأجهه مـن املزـافع    هما يف ش ائط الد ن وتعيني مآدار اآل مقد بيزت   -5
 و  :

 .انه أقسط عزد اهلل( 1

 .أقون لهشها ة( 3

 الد ن.إلرتيا  يف مآدار وأج  وإأق   اىل عدن الشك ( 3
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 .وموار  الثوا , وفع  الصاحلاا , واألوا من مفا يم التوبيد 

ومزع المدوراا , ااتمعاا اما الثان  فيتعهق باملعامالا واصالى 
واإلمتزاع , تتولد عن ببس الد ن و  الت نواحليهولم  ون ارتما  الذ
 .و فع الض ر عن الغسالزوع  العان عن الآ ض 

عاله فهو اشـارة اىل تهـذ   الزفـوس وازابـم الغشـاوة      أاما الثال  
 .عزها

 فيه وجوه: ا  ت تابوا(  اآل مواخل ا  يف 
ط يف العآد الدائن واملدان, وجاء بصيغم اجلمع إلرا ة اىل موجه انه   -1

ولفك اخلصومم الت قد حتص  بسب  اإلختالم يف ,  نيل  متدا زي
 .الد ن والآ ض مآداراد وأجالد

مــن يف احلــ  عهــى التألــد مــن خصــائص معامهــم لالمــم انــه موجــه   -3
وألن اخلهـ   , والدعوة اىل عدن التف  ط ببعضـها   ,الد نمعامالا 

الد ن  ؤ ي اىل أ  ار عامم خل أ يف معامهم وابدة من معامالا وا
 .األخو مالصالا وفتور يف  ,يف ااتمع

ملا  ,الد ن وخصائصهيف وط   الشك عزهم , اىل المات  والشهو   -3
يف المتابــم والشــها ة مــن اشــغاا لهذمــم الــذي  تفــ ع عزــه احلــ ص 

 الزـاس, فهـو   إلب ائها واجتزا  السخط اإلاـ  وسـوء السـمعم بـني    
ــى     ــه عه ــد ون فان أتضــ  تآصــس الماتــ  او الشــا د يف العآــو  وال

 قسمني:

 .غس ما وااخل أ والسهو يف ذل  املآدار او األج   األوا:
 احلآائق.العمد والآصد يف تغيس  الثان :

ذا الماتــ  أو اـ وبالزسـبم لـألوا فـان الزـاس توجـه الهـون الشـد د        
عهيـه يف الشـها ة وحنو ـا ممـا  ت هـ        الشا د و آـ  او  زعـدن اإلعتمـا    

األمانم واألخالص, ألن المات  أصـب  يف معـ ض فآـد شـ   المتابـم      
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شـها ته لغهبـم السـهو والزسـيان        ـى ب بالعدا, والشا د صـار ممـن     
 .عهيه

 قسمني:وبالزسبم لهثان  و و العمد فهو ا ضاد عهى 
 .فيما خيص المات  :األوا
 .فيما خيص الشا د :الثان 

بالزسبم لهمات   عتر التح  ف والتغيس العمدي من خيانـم األمانـم   ف
اما الشا د فان شها ته تعتر بيزئذ من شها ة  ,م الآواعد الش عيمفوخمال

و   من المبـائ  و  تزفـع معهـا المفـارة, نعـم اميمـن التـدارك        , الزور 
ا بالتوبم والزدن وتدارك الض ر, خبسارة ما فاا أبد ال  فني او لهيهمـ 

من املاا وما حلق بهما من الض ر لعموماا أ لم التوبم والضمان الشامهم 
 .  ر و    ار لهمآان ولآاعدة  

جــاءا لتمزــع مــن  ــذا التآصــس بآســميه وحتــوا  ون   اآل ــمولمــن 
فآد تدرك التوبـم   لهجوء اىل التوبم و و أم   تم ,بصوا اإل  ار وا
أبمان الد ن والآ ض مما ولتثبت قواعد و ن اجلميعبعض املآص  ن  و

فيه سالمم الد ن وقوان احلياة الدنيا واإلستآ ار العان فيهـا الـذي جيعـ     
الزاس متحد ن ومتف قني  هتفتون اىل واجبـاتهم العبا  ـم و تفمـ ون يف    

الوقت والعم  من اإلنتفاع و تدب ون يف بياتهم وليفيم , أس ار اخلهق 
 .حلاالتحصي  مصهحم الد ن واإللتزاز من الصا

ان اإلستآ ار يف احلياة اليوميم واملعامالا سـبي  اىل مع فـم أبـواا    
اآلخ ة والتدب  فيها, وان لانت املتاعـ  واإلبـتالءاا والعسـ  واحلـ ج     

ــو         ــس الوج ــا  ة تس ــوة ق ــ ار بآ ــان واإلق ــائ  لإلامي ــاد وس ــه  ا ض , تص
باهلل او التعد , و و أم   صور   تفيد اإلثزيزم , وتستجي  اا اخلالئق 

 .وربادإااد عز وج  
أبمـان الـد ن أقسـط    وان امتان ,الآسط والعدا  اآل موبيزما ذل ا 



 185  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  48/جاميانمعامل اإل

عهـى حنـو   عزد اهلل وفيه امتان واستآامم الشها ة, ذل ا عـدن اإلرتيـا    
واإلشارة اىل مبغو يم الشك , الآضيم املهمهم لعدن الفص  يف املو وع 

اىل التألـد والتثبـت مـن    واإلرتيا  م هآـاد ولـزون اجتزابـه, وفيـه  عـوة      
و ـو اميهـ  الـد ن مـع لـزون      , تفاصي  الد ن واإلستماع ممن عهيه احلـق  

 .التألد من موافآم وإمضاء صاب  املاا ملا  آوله املدان

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
ور ا ما ة  ال   ( ولفظ   ارتا ( يف عدة موا ع مـن الآـ كن,   

ا  يف  ذه اآل م, مما  ا  انه مل     بهفظ اخل ا  بصيغم املف   او اجلمع
واحلاجم فيه اىل الوقا م من مواطن ,  ته ع  أ ميم مو وع الد ن ووثيآ

 الشك وال   .
ومن اإلعجاز ان ما ة  ر  ( جاءا يف ست وثالثـني مو ـعاد مـن    
الآ كن لهها تتعهق بالتوبيد واإلاميان والزه  عن الشك واجلحو  وال    

  ذه اآل م فآد تعهق اإلرتيا  مبو وع يف أم  الزبوة وك اا التزز   ا  يف
الد ن, و ذه المث ة يف ما ة ر   يف الآ كن وانف ا   ذه اآل م من بيزهـا  
بتعهآها مبو وع الد ون  دا عهى ان ش ائط الد ون و ب ها من اإلاميان 

املسـهمني اع ـاء    ل ـ   الشـك والـو م واجلحـو  ممـا اميهـ  عهـى        وسبي 
وبآاء لهمم , دخهيتها يف أبمان الش  عمأولو م ألبمان الد ن والآ ض مل

 التوبيد يف األرض.
ان احل ص عهى لتابم الد ن من  ون حت  ف او تغيس او تعد وحتم  
الشها ة بالعدا ومع فم مآدار الد ن واألجـ  اميزـع مـن الشـك لـيس يف      
الآ ض والد ن وبده ب  ما  و أعم مزـه, خصوصـاد وان اآل ـم جـاءا     

 مل تآيد اإلرتيا  مبو وع الد ن.م هآم  ا  ت تابوا( و
واميمن اعتبارلث ة ورو  مـا ة ال  ـ  يف الآـ كن واحنصـار ا بهـزون      

فاذا  ,اإلاميان واجتزا  الشك وال    يف واج  الوجو  وأصوا الد  ن
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لان اتآان ش ائط الد ن والآـ ض مانعـاد مـن الشـك وال  ـ  يف اخلهـق       
 د ا واملزع من التف  ط والزبواا, فيج  ان  شرتك اجلميع باتآانها وتعا

او اإلستهانم ببعضها, تأت  المتابم والشها ة لضبط مآدار وأج  الد ن 
ولمن مزافعهما تتعدع مو وع العآد لرتتبط بتوطيد أبمان الش  عم يف 

 الد ن ومزع الفسا  والشآاق الذي  سب  الف قم والفتزم.
 )مؤسسة الديون(  

ن والآــ وض ولمــن واميمــن انشــاء مؤسســم لهتــأمني خاصــم بالــد و  
فـال امـ  الـد ن مبهغـاد ا ـافياد       هبش و  ا مها خهو ا من ال با وأسـباب 

ــى       ــ  عه ــت  تعس ــ ع ال ــد ون األخ ــدارك ال ــم او ت ــور املؤسس حبجــم أج
  :أمورأصحابها أ ائها, فوظيفم املؤسسم م لبم من 

ــ ها ة عهيهــا والشــتابتهــون ولــط الد ــ ب األوا: ــ ا, وتذلـ ــ س املـ دان ـ
 .بها

املسا مم يف اعانم املدان الذي  عجز عن الد ن بآضاء   زه لالد او  الثان :
جزء, واميمن ان  مون املبهأ املدفوع عزـه   زـاد يف ذمتـه مـن غـس      

فال جي  عهيه ا  ا اء املبهـأ  مهما لان عزوانها , فائدة او ز ا ة 
املدفوع نيابم عزـه ويف بـاا السـعم, مـع إممـان اجـ اء املصـاحلم        

 .الرتا   مع الدائن ومن غس ا  ار به او إل اهو
مجع الترعاا لأل اء نيابم عن املدان غس الآـا ر عهـى األ اء,    الثال :

وجيوز ان تأخذ اإلذن باستالن جزء من الزلاة  سهم الغارمني( 
بش   ان  مون  ذا اجلزء مآداراد معهوماد وخمصوصاد من الزلاة 

واستيفائها و  عهى حنـو اإلجبـار    وليس اذناد م هآاد جبمع الزلاة
فمن الآواعد الت جي  ان تبآى ثابتم بق  ,واإلل اه بهذا الآسط

صــاب  الزلــاة يف  فــع الزلــاة أو شــ   مزهــا اىل مــن  ــ اه مــن 
املستحآني والغارمني ا  مع وجو  الدلي  عهى اخلـالم ولـزون   

 .ال جوع اىل احلالم الش ع  يف الص م او التسهيم
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و ِإْن ك ـان  ]سم   خت ج عن عموماا قولـه تعـاىل   و ذه املؤس

ألن وظيفم  ذه املؤسسـم   [ُذو ُعسْر ةل ف ن ِظر ة  ِإل ى م يْس ر ةل 
واملدان فه  رمحم وختفيف عن الدائن  ,ن جع  باا ميس ة عامم لهمدا

ــ باإل افم اىل إبـ از املزـافع الع   ــ د دة الـت  تضم ـ ــ زها مو ـ د ن ـوع الـ ـ
املعـامالا الـت   ا  م ـــســذه املؤســوىل  ــتــ  ان   ت ض, و شرتــوالآ

ولتابتها والشها ة فيها ومو وعها, وانها   ختهو ها ـعهى بدا ات م ــتش
وجيـوز ان تعـا  بـا ا     وسـب  شـ ع  او عآهـ  لهآـ ض,    من مزافع 

لت فاا أجهها مع السعم ووجو  ال اج  الش ع  وان مل  تم االد ون 
  .اش افهاالعآد بعهمها و

 ــؤ ي اىل ومــا , مــن احلــ ان خهــو انظمتهــا ومزا جهــا  شــرت   و 
الفسا , اما جم   توثيق الد ون فهو مسؤوليم مجيع املسـهمني لمـا تـدا    

  العـدا ذاا الصـبغم   اباإل ـافم اىل تـول   وائـ  لتـ    , اآل ـم عهيه  ذه 
 .وحنو ا يف التوثيقالآانونيم 

انظمم األرباى ومجعها او توفس   جيوز ان تعتمد  ذه املؤسسم  ال ابع:
الفائض واإلبتياط  الث  مـن الـالزن او مشـارلتها يف مشـار ع     

فمـن أ ـم    ,ربو م حبجـم تـأمني قضـاء الـد ون وأجـور املـوظفني      
ـــأس ــائها ان تمــون اش ـ ــــــبا  انش ــد اممــان   ـ اق م عآائد ــم تؤل

تصــ  ف األمــور املاليــم مــن غــس ربــا او حتمــ  الــدائن لألربــاى  
 .والفوائد

   تآون  ذه املؤسسم نفسها باإلق اض واإل انم والش اء بدا  اخلامس:
 , ألنها ليست جهم مص فيم ب   ـ  مؤسسـم    :اجلوا  ,املدان

ــم,   ــم  ض ــ ض خس  ــالى يف   الغ ــالى, واإلص ــد الص ــا تعا  مزه
ومزـع   ,و فع اسـبا  الهجـاج   , رء الفاوالزفوس وااتمعاا 

 .احل ج واألذع عن املدان
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يم ـــــم الــد ون( عونــاد عهــى تزظ  ــــســ  ان تمــون  مؤسجيــ الســا س:
الم اميم فال  ص  ان  اآل موتثبيت ابمان  ذه  ,معامالا الد ون

 ,عهيـه اإللتفـام  الآ كنيـم ليجـ ي    اآل ـم  آتبس اقرتاى مـن أنـوار   
ده, بــ  جيــ  ان تمــون انظمــم  ــــوقواع ,متهــــاون يف أنظــــوالته

آـ كن ومـن إفا ـاا  ـذه     م مستآ أة من الـــســوعم   ذه املؤس
مـن  أ ـ  لـ  بهـدة     د ة يف ل   ون عزــبا  اآل م, لتمون اآل م

ــ وحتصني  ـذه املؤس  ,بال  املسهمني م بيـ مـن املعـامالا ال بو  سم ـ
تشم مزها رائحـم ال بـا مسـؤوليم عشـاق الآـ كن واملسـهمني       الت 

الم اميـم, وعـدن انشـائها     اآل ممجيعاد الذ ن ور  ذل  م يف أوا 
جعهها ربو م أو تمون سبباد يف بصوا ال بـا واشـاعم   أفض  من 

 .الفسا 
 

ــاىل    ــه تع ــر ًة ]قول ــار ًة ح اِض ــون  ِتج  ِإاله أ ْن ت ُك

 [ُتِديُرون ه ا
 فيه وجهان:و أ  جتارة( بال فع ُق 
 .اعتبار لان تامم, وان المون مبعزى احلدوو والوقوع األوا: 
 .يم تد  ونها خر اعهفتمون جتارة اسم لان, واجلمهم ال الثان : 

واألص   و امل سون يف املصابف و و األق   اىل السياق وأصوا 
الهفــظ الع بــ  و   تــه, والتجــارة المســ  بانتآــاا شــ ء ممهــوك مــن   

فهو تاج  جت اد شخص اىل كخ  بعوض مآدر بالرتا  ,  آاا جت   تج  
 .واجلمع جت  وجتار

ه  ـذه  تتضـمز ذي بعد األبمان والشـ ائط واإلرشـا  واإلبتيـا  الـ    
خاصــم يف  ائطوالتوليــد عهــى لتابــم الــد ن والشــها ة عهيــه بشــ   ,اآل ــم

 جاء اإلستثزاء والتخفيف يف فـ   مـن أفـ ا  التجـارة      ,المتابم والشها ة
 احلا  ة.والبيع و و التجارة 
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اآلخ ة يف جتارة وقد ور  لفظ التجارة يف الآ كن مثان م اا, م تني 
ِرج ال  ]قاا تعاىل  , تني من با  املثااوم ,والسع  لمس  الصاحلاا

ُقْل م ا ِعْنـد  َّللاهِ ], (1  [ال  ُتْلِهيِهمْ ِتج ار ة  و ال  ب يْع  

ار ةِ  , وأربـع مـ اا يف   (3 [خ يْر  ِمْن اللهْهِو و ِمْن التِّجـ 
التجارة مبعزا ا اإلص الب  املتعـارم و ـ  المسـ  والبيـع والشـ اء,      

وور  لفــظ  ,آل ــمابا ــ ة ا  يف  ــذه  ومل  ــ   وصــف التجــارة بانهــا 
و اسْأ ْلُهْم ع ـْن اْلق ْري ـِة ]با  ة مبعزى املمان بآوله تعاىل 

 .(3  [الهِتي ك ان ِْ ح اِضر ة  اْلب حْرِ 
 فيد مشوا التجـارة لهمعزـى ا عـم فيشـم      احلا  ة لهتجارة قيد و

 .املثمنالزسيئم والسهم اىل جان  البيع من  د اىل  د يف تسهيم الثمن و
 ويف التجارة احلا  ة وجوه:

البيــع نآــداد  ــداد بيــد, مــن غــس ان  بآــى شــئ مــن الــثمن يف ذمــم   ا وا:
 املشرتي, او شئ من املثمن يف ذمم البائع.

قاا الزجاج: التآد   ا  ان تمون املدا زم جتارة با  ة, قاا ابو  الثان :
ــون جتــ      ــم   تم ــائز  ن املدا ز ــس ج ــذا غ ــ :    ــ  الفارس ارة عه

با  ة, واميمن ان جيـا  عزـه بـان املدا زـم اذا لانـت اىل اجـ        
 . (4  ساعم ص  تسميتها بالتجارة احلا  ة (

واآل م أعم أي انهم    متبون الد ن يف التجارة احلا ـ ة ألنهـا    
فعدن لتابتهـا    , يف توثيق الد ن  ممستثزاة من األوام  التفصيهي

 .ا فيه من قبوا ال خصممل خي ج عن وجوه ال اعم وا متثاا
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و بآـى الشـ      ,املـثمن  والتبعيض بان  ع ى شـ   مـن الـثمن ا    الثال :
صـ  بـني جتـار اجلمهـم     عهى بيع املشـرتي لـه لمـا ا    ادالثان  معهآ

 واملف   يف ا سواق املتآاربم او البهدان املتباعدة.
و ـذا مـن اعجـاز الآـ كن يف      ,واآل م  شامهم لهوجـوه الثالثـم اعـاله   

هتـه بالآيـاس اىل   قع ا ستثزاء والتخفيـف فيـه مـن غـس خـ وج عـن       اتسا
ويف , فمـأن اآل ـم اخبـار عـن لثـ ة التـدا ن يف املعـامالا         ,املستثزى مزه

ا ستثزاء ابمان  ذه اآل م با  ة بتى  جيع   ذااسواق املسهمني, لما 
  بني موار  بمم المتابـم  صيف موار  ا ستثزاء لاللتفاا والتمييز والف

 وما  ستثزى مزها. ,لشها ةوا
هيم بـ  بالدقـم الع فيـم, فـال     آو  تؤخذ ا بمان الش عيم بالدقم الع

 زحص  األم  بساعم او  ون وابد ب  راجع لهع م يف تبا ا السهع بني 
التجار وأصحا  املهن واملصاحل, ومل ترتك اآل م لهع م حتد د ا ستثزاء 

اون, وتغهـ  عهيـه ابيانـاد    عهى حنو ا طالق, ألن الع م  رتاخـى و تهـ  
ا  ـواء واملزـافع اخلاصـم, بـ  جـاءا بآيـد و ـو  تـد  ونها(, فالـدائن          

ـــوامل ــو     ـ ــى حن ــاراا عه ــن التج ــزف م ــزس او الص ــا  ن ذاا اجل دان  تب
 .مستد م

 حبث اعجازيحبث اعجازي
من وجوه ا عجاز يف الآ كن  عهم ا ستثزاء( و و اص الى جد د 

 .و راسته ن هآه عهى موار  ا ستثزاء يف الآ كن
وا ستثزاء ص م العام  عن املستثزى الذي خي ج من بمم شئ كخ  
اعم مزه بابدع ا واا ا ستثزاء و ـ  إ , غـس ,سـوع ,خـال, عـدا,      

 .باشا, ليس,   مون,مّلا, بيد
ــر  ا (  ــتثزاء, أن وتعتـ ــورا واا ا سـ ــتثزاء  لظهـ ــا يف ا سـ  معزا ـ

اله أ ْن ت كُـــون  إِ ]ومالئمتهــا جلميـــع اقســـامه, ويف قولــه تعـــاىل   
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امـا  شـها  عهيـه,   مم التـدا ن المتابـم واإل  احلفـ  [ِتج ار ًة ح اِضر ةً 
والتـدا ن   , ذا احلمم, وتسـمى مسـتثزى  عن التجارة احلا  ة فخارجم 

 .الباق   مون مستثزى مزه
 ,ع  احلمم بيزهما متزاقضادجيدع ا واا ا ستثزاء او ابفمجى  ا ( 

فـ وق   جـو  ومـع  ولمن,  ,  ا  ب ب م ا  مع استعماا وقد  هتآ 
 .بيزهما

 :واقسان ا ستثزاء   
و و الذي  تحد فيـه جـزس املسـتثزى واملسـتثزى      ا ستثزاء املتص :     -1

ــم ا  العشــاء( فصــالة   لمــا لوقهــت ,مزــه  صــهيت الصــالة اليومي
ـــالعش ـــاء وابـ ــن الصــ ـــدة م ــمـ ـــو ــذا ا س ,الة اليومي ــو ـ تثزاء  

واملسـتثزى مزـه, و ـو اخـ اج       املسـتثزى احلآيآ  لوجوه الشبه بـني 
 .بعض من ل 

و و الذي  مـون فيـه املسـتثزى مـن غـس جـزس        ا ستثزاء املزآ ع: -3
ستثزى مزه, و و ق    من ا ستدراك و ص  ابيانـاد اسـتعماا   ملا

املغـا  ة فيـه    مـون    تنعم  ,, ب لمنفيه مث   ا واا ا ستدراك
وعالقـم ووجـه شـبه    , صهم تامم ,ب   بد من ا ستثزاء ط يف بني 

 .احلج ا  العم ةا  ت بني املستثزى واملستثزى مزه حنو 

ا ص   و  ذل  فيه املستثزى مع انه  و و الذي   ا ستثزاء املف غ: -3
مل  أخــذ  (ا  ومســ  بــاملف غ  ن العامــ  الــذي قبــ    ,وا عــم

صمت ا  رمضـان(, و فيـد  ـذا ا سـتثزاء      ما معموله قبهها حنو 
مفيداد و ذل   (ا  , وقد  مون المالن قب  واحلص التوليد معزى 

 .ا  الآ كن( اتهو املعموا حنو  ما

وا ســتثزاء يف الآــ كن مدرســم عآائد ــم تتضــمن التخفيــف وال أفــم   
و م ـا ج ع ـل  ], و و مـن مصـا  ق قولـه تعـاىل     ا متزانيموالآواعد 
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ر  ل  ــ وتس ,(1 [ع ل يْكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن حـ  مزـه  روس   تآ أـ
 ع  و و يف مزازا ا سـتثزاء,  ــر وجيع  املسهم  تشوق لهحمم الشـوع

وغيا   ,وعدن ص م العام  ,عزد توجه اخل ا  التمهيف بشوق و أتيه 
 .ا ستثزاء او انآ اعه

ور  واليــم, ت ن تــرتع ومتدجــاءا ابمــان توثيــق الــ اآل ــم ويف  ــذه
ا اـ   فـاد وعزوانـاد له ـف    ليمـون ختفي  اآل ممن ا ستثزاء يف  ذا الش   

وجـو   ولـذا املسـتثزى, فمـع     ,بوجه أخ , مبعزى ان املسـتثزى مزـه ل ـف   
ا فان لالد مزهما ل ف ورمحم ومـن غـس تعـارض    ميهمالتزاقض بني بم

 .نا من جزس وابدابيزهما لهتبا ن اجلهت وان ل
عجاز ان ا سـتثزاء  ليـ  وجـو  عهـم خلـ وج املسـتثزى مـن         ومن ا

وا لتفـاا اىل   ,, ومزه لزون التآيـد بـاحلمم الشـ ع    مزهزى بمم املستث
ويف عـامل ا فعـاا مـع بسـن ا سـتعدا        , اء موار  ا ستثزاء اثزـاء ا 
واممـان السـعم يف ا سـتثزاء بهحـاظ ا سـبا        ,لالمتثاا يف ا م  ن معاد

 والآ ائن.
ا ذل نـاه يف  ـذا   بأس باف ا  لتا  مستآ  ملـوار  ا سـتثزاء ومـ    و 

     ا عآائد ـم يف املسـتثزى   يف الآـ كن السـتثزاء  وللتفسس خبصوصها, ا
 اآل ـم لما يف  ـذه   مهموتيم يف املستثزى, ادو تضمن مفا يم واس ار, مزه 

ــ عن المتابـم يف التج فان ا عفاء  , مابم الشـ  عم ـارة احلا ـ ة  ـبني سـ   ـ
هــى ورفـع احلـ ج عــن املسـهمني يف املعـامالا اليوميــم املتصـهم, و ـدا ع      

 ــ ورة التوليــد عهــى ابمــان لتابــم الــد ن والشــها ة عهيــه يف مــوار    
املستثزى مزـه, ليمـون  ـذا ا عفـاء يف مفهومـه عونـاد عهـى ا لتفـاا اىل         

بــني الواجـ  واملبــاى,  لهتمييـز  المتابـم والشـها ة عهــى الـد ن, وماللــاد    
 جد دة يف خمتهف ميـا  ن احليـاة   و ضف  عهوماد ,وال ن واملم وه وحنوه
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و ظه  انواراد وافا اا ق كنيم متعد ة وان لالد من املستثزى واملستثزى مزه 
 عمالن عهى تثبيت  عائم الش  عم وحتصي  مصهحم الد ن وتأمني املزافع 

 .يف الزشأتني
 :وجوه هوجاء لفظ  تد  ونها بيزمم( وفي

فتمــون يف عــدة مــ اا   اشــارة اىل اتصــاا املعامهــم وتم ار ــا   ا وا: 
واج ة, مع ان  و ستهزن جهداد ,مات  والشهداء مشآماستدعاء ال

 فع الثمن اما ان  مون يف احلاا او بعيد مدة ليس طو هم ملا  دا 
 .عهيه معزى  وران التجارة

ع  مــون مــ ة اخــ ع ــــالتجــارة ان البائيف مــن معــان  الــدوران  الثــان :
وان تعهـق  ,  ذاا اجلـزس او يف غـسه   واملشرتي بائعاد يف ,مشرت اد

 .لدوران باألعيان والبضائعا
او ان الــدائن  ,ئه عم قضـا ــــاســتآ ار الـد ن يف الذمـم لس  عـدن   الثالـ : 

زا تسـب  ب جـاد     الشها ة, وادائز واملدان  صب    اد, صب  مدان
ومزهم من  ,ا وىل صورةلا فمن الشهو  من  شهد عهى ,واربالاد

ن ومل   ون البـائع  ـو الـدائ     وهفبعض الش ,هد عهى الثانيمـ ش
وا خـ ون  ـ ون ان املشـرتي     ,مآيم الالبــاض  املعامهم العمس

 .اد ائز و الذي اصب  
 فا وا  بيعها عهى, اط ام البيع و التدا ن يف ذاا العني  تعد   ابع:ال

  .بيعها عهى غسه الثان  بالزسيئم, و ذا 
 عـــــون ببيــــم  اء  بــ  ان ا  ,لهــد ن اجــ  طــــعــدن  ب :امساخلــ

  الد ن فاص ,زها من ا خ  نمثها او مع استالن آتاعم ونفـــالبض
 ظحــاهبا د معــ وم امجــولمزــه  ,وا جــ  غــس معهــون, معهــون

ة دمبــاء الــثمن  ان البــائع    ــد ا عــ م   فاملشــرتي  تــد  ونها (
  ع مـا   تـ ا ,عامهـم سبم ع فاد وحبسـ  بـاا السـوق ونـوع امل    امز
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التـاج   لغ اميـه  التـاج    بـم ا خالا الع يف با  اء مـن م ال   سببه
ولمزـه  , ا  اء بعد اسـبوع   املتعارم ما لو لانل ,خ  بالثمناآل

ولـيس مـن  سـب  طـارئ فـان التـاج  الـدائن         ,تأخ  ملـدة شـه   
 .  ال  باملاا

 ا  اء الدوري ال اتـ  لهـد ن, لمـا لـو لـان التـاج   شـرتي        السا س:
ــ   عهى  فع مبهــان, و و  واظــمآا     من ا عي ــ مزاس أـ   ــ
  مـ ة لمـا   ـها  يف لــه ا شــبوع, فيتعذر معـــمن الد ن ل  اس

ن المه  الذي يف الذمم وليس لصفآم وابدة  مون م ان ا  اء 
 .من البيع

انهـا شـامهم لهوجـوه املسـتحدثم مـن املعـامالا        اآل ممن اعجاز  السابع:
ــواا   ــائع وا مـ ــ  ع لهبضـ ــا ا السـ ــم والتبـ ــم , التجار ـ  ن لهمـ

ــد ــدور     ت ــ عم وال ــوان الس ــدوران عز ــ ة, وال ــد المث   ونها( تفي
 .والتداخ 

وبــ  و عــوة , املســهمني  بشــارة از  ــار التجــارة يف بــال  اآل ــمو
او يف التخفيف يف شـ ائط توثيآهـا,    اآل موق ــلاللثار مزها سواء يف مز 

يف اجلمهم, لـذا تـ ع    يوع ا مانم يف التعام  التجاريــلما انها بشارة ش
ونـا راد مـا    ,بـني التجـار   ا ختالفـاا يف ابـوا  الـد ون ومآا    ـا    قهم 

, وان اسآط وجـو  المتابـم يف املآـان فانـك     اص  فسا  وجلاج بسببها
مـن عـ م بالضـبط    مـع  ت ع لـ  تـاج  اـ ص عهـى عـدن التعامـ  ا        

من التجار, وت ا م  ع فون صفاا ل  وابـد  ا  اء بسن والصالى و
فمـن اإلعجـاز ان ترتشـ      ,الـد ن والآـ ض  مزهم يف معامهـم وتفاصـي    

مزافع المتابم والشها ة يف املستثزى مزه عهى املستثزى, و ذا مـن إعجـاز   
 .مدرسم الآ كن

وجـاء وصـف احلضـور لهتجـارة مــن بـا  ااـاز, وفيـه   لـم عهــى         
 :او الث  ىل قسمنيامو وعيم التجارة 
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 .جتارة با  ة ا وا:
 .جتارة ليست با  ة الثان :

 :د من مائز اذا التآسيم الذي اوجده الآ كن ومزهو ب 
ء فيها اج  معهون او انه موجو  ا التجارة احلا  ة الت ليس لأل ا وا:

هـد ن   مـون ل ق    وبا  , اما غس احلا  ة فه  الـت   هولمز
 .فيها اج  معهون  تفق عهيه ال  فان

تمـون   لـت ا ة ـالتعد  والمث ة يف احلا  ة, خبـالم غـس احلا ـ    الثان :
 . نف ا  والآهمأعهى سبي  

املهزــم والعمــ  يف اطــ ام التجــارة     الــدوران عزــوان وبــدة   الثالــ :
 .احلا  ة

 :و   ف وع ىوجاء الآيد يف ا ستثزاء من المتابم عه
 .صيم بني ال  فنيخاو  زاد او صفم بيع ش انها جتارة وليس ق  اد -1

 .تجارة با  ة ق  بم متداولملا -3

اا ا ضــاد  جــ اء الآــبض لتجــارة احلا ــ ة عآــد البيــع احلــ تشــم  ا -3
 .وا نتآاا من ال  فني وعدن انشغاا الذمم باملاا

والتبا ا املتص  ولثـ ة تعـاط  البيـع     , وران التجارة بني ا ط ام -4
 .بني ذاا ا ط اموالش اء 

 حبث بالغيحبث بالغي
د ا طالق يف املص ه  البالغ   و ذل  جزئ  اجلمهم املسزد واملسز 

السـامع يف مزدوبـم مثـ     و مـون   ,اليه, فيمون احلمم خالياد من التآييد
 .  مد نيب(

فـاحلمم   ,ا ختـص  املسـزد او املسـزد اليـه    مـ اما اذا جاءا ز ا ة عهيه
بيزئذ مآيد لما يف قولك   مد رسوا اهلل( ومن الآواعد البالغيـم انـه   
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فيـه الهـبس    لهما لث ا قيو  احلمم فانه  ز ا  و وباد وختصيصاد و آ 
 .وا شرتاك يف املعزى

    والزواس , وا واا الش صوالتآييد  مون بالتوابع و مس الف
 .والتمييز ,ااوالزف , واملفاعي  اخلمسم, واحل

د والزعـت, وع ـف البيـان, وع ـف     يـ التأل :والتوابع مخسـم و ـ   
الزسـق, والبـدا, ومـزهم مـن جعهــها اربعـم, بـاجلمع بـني ع ـف البيــان         

 . لتفاء بالع فوا ,والزسق
ــ قبهه ع  نها تتبع مـا ــميت توابــوس ــ ا يف ا عـ ــ التوليو ا , ـ د يف ــ

أ ْو ال  ي سْـت ِطيُع أ ْن ُيِمـله ]وله تعاىلـــدو يف قـــ ب اآل م ذه 

ترت, اما الزعت فهو تابع ــاملس  ــهى الآوا بان   و( تأليد لهفاعــع [ُهو  
ـــصــخي ـــ ـــبوعه, و تضـص مت ــ منـ ــ دبهـم ــدهه أاوذم ــه يف  ,و تولي و تبع

 ِتج ار ًة ح اِضر ةً  ]ه تعاىل ـــولـس بآــ  ف والتزمــا ع ا , والتع
 .د التخصيصـــيــو ف [

ملدى وإ ضـاى وختصـيص   او ؤتى به لهبيان و, والثال  ع ف البيان
, (1  [أ ْو ك فهار ة  ط ع اُم م س اِكين  ]ومزه قوله تعاىل , املتبوع 

 . المفارة خسارة غ امم ندامم(ويف احلد  : 
ـــوال اب  ــدا و ـ ـــع الب ـــو لغـ ـــم العـ ـــويف اإلصوض, ـ ـــابــ الى تـ ع ـ
ــ  م, وقـد  أت ــم بال واســو  باحلمــمآص ــ   البـدا لهم ـ ما يف قولـه  ـ  لـ ـ

ض اشـتماا او  ـاو  ـأت  بـد د عـن بعـ     ,(3  [ِصر اط  الهِذين  ]تعاىل 
 .إ  ا 

و مل هق اجلمع, لما يف قوله تعاىل واخلامس ع ف الزسق, و و بالوا

                                                 

 .95سورة املائدة ( 1 
 .7رة الفاحتم سو( 3 
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يف  لمـا وبالفاء لهتعآيـ  واجلمـع والرتتيـ      [و ْلي كُْتْب ب يْن كُمْ ]
أ ْن ت ِضله ِإحْد اُهم ا ف ُتـذ كِّر  ِإحْـد اُهم ا ]قولـه تعـاىل   

 .[اْلُخْر ى
و ـذا   ,لتوليد احلمم وبيـان خصائصـه   اآل مو تم ر التآييد يف  ذه 

اإلغالق لآ كن من البيان والتبيان وبعده عن بد التم ار مصداق ملا يف ا
 .والتعميموالهبس 

إلمتثاا, فمهما   ع العبـد لثـ ة   تيسس لاإلستجابم و وفيه ب  عهى
و هتفـت اىل تفاصــيهه و ستحضــ    قيـو  احلمــم فانــه اـ ص عهــى اتيانــه  

 .بالوجو  الذ   تهك الآيو  عهى حنو إمجال 
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 حبث بالغي اعجازيحبث بالغي اعجازي
ثزاء, و ــو يف الزحــو ـالبــد ع ا ســتدراك وا ستــمــن عهــون الزحــو و

اخ اج شئ من بمم شئ كخ  بواس م ابدع أ واا ا ستثزاء, لما يف 
, فـالث   (1 [ف ش ِرُبوا ِمْنُه ِإاله ق ِليالً ِمـْنُهمْ قوله تعـاىل ] 

ــ اجلزو  ش بوا من الزه , والآهي  مزهم خم جون من مو ـوع الش    , ـ
ثزى, واملخ ج  ج من احلمم والفع  مستغس  اخهني معهم, و سمى املخ

مزه مستثزى مزه, اما يف البد ع فال  زحص  مو وع ا ستثزاء با واته ب  
ن الزائد الذي  رتش  عـن ا تيـان بـا اة    أ تضمن ام اد ا افياد و و احلس

ا ستثزاء, و ذا من فزون واس ار الهغم الع بيم والت تتجهـى يف الآـ كن   
 بأبهى صورة.
ف ِإْن ل ْم ي كُون ا تدراك يف  ذه اآل ـم قولـه تعـاىل ]   ومن ا س

[ فانه لو اقتص  عهى ال جاا لمان ر جُل يْنِ ف ر جُل  و اْمر أ ت انِ 
فيه ب ج وغضا م عهى الزساء وتهك الغضا م معدومم او شبه معدومم 
يف ا ــان التزز ــ , ولمزهــا تــرز بو ــوى يف  ــذه ا  ــان وزمــان تــداخ   

  با مم الت   جتع  فارقاد بني ال جـ  واملـ أة يف   احلضاراا وا ختال
السياسـم واملعــامالا, فجــاءا اآل ــم اعجــازاد ق كنيــاد  ــدا عهــى بضــور  
ــبياد يف       ــ أة نص ــت لهم ــ , فجعه ــاعم التزز  ــان س ــذه ا   ــم   ــواا ا م اب

 الشها ة.
وما تدفعه  ذه اآل م من الش ور يف قا ن اآل ان الث  من ان اصى, 

مل أة باعتبار وال ان, وامهت عهى املسهمني ا ان التزز   لما انها خصت ا
ــ أة       ــ ان امل ــهماد ال ــوة او س ــم عز ــدان املفتوب ــ ة والبه ــده يف اجلز  ــا بع وم
وابرتامها,  ن اآل ـم تثبـت ا هيتهـا لتحمـ  املسـؤوليم وا مانـم خـارج        
املززا, وتمون سبباد ملزع الف قم واخلصومم, و    لي  عهى انتزاع امل أة 
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العدالـم, ممـا  سـا م يف ز ـا ة ااميانهـا وتفآههـا يف الـد ن وابمـان          لصفم
احلالا واحل ان, و ذا التفآه  ؤ ي بالزتيجم اىل رسـوخ ا اميـان وتزميـم    

 مهمم العدالم.
ومن ا ستثزاء وفق ا ص الى البالغـ  الـوار  يف  ـذه اآل ـم قولـه      

اء األم  ــج [ فبعد انِإاله أ ْن ت كُون  ِتج ار ًة ح اِضر ةً تعاىل ]
يف اآل ــم بمتابــم الــد ن مــع تبــا ن مآــا   ه ولميتــه قــ  أو لثــ  وبصــيغم  
التوليد, جاء استثزاء التجارة احلا  ة ملع فم مصا  ق التخفيف, و ذا 
ا ستثزاء عون عهـى تثبيـت بمـم المتابـم فيمـا عـداه, وجيعـ  ا نسـان         

رة احلا  ة,  ستحض  يف ذ زه ام  المتابم بتى يف باا ا ستثزاء والتجا
و ــبني ا ســتثزاء ان املســتثزى أقــ  مــن املســتثزى مزــه, وان الــد ون الــت  
 تستهزن المتابم الث  من التجارة احلا  ة مو وعاد ومصا  ق وابماماد.

 

 [ب يْن كُمْ  ]قوله تعاىل 
تثزاء مـن لتابـم الـد ن بالـذ ن  مثـ  التعامـ        ـاخبار عن بص  اإلسـ 

ــ  اء اإلمجـال  الـذي  زحص  و آومـون بـاأل   ,بيزهم من التجار   بصـفآم  ـ
معيزم من الد ن, فحيزما  آض  قس اد او جنماد من الـد ون    آـوا  ـذا    

بـ   ـدفع    لـذا, يف تـأر    وقعـت  عن الصفآم األوىل أو الثانيـم أو الـت   
ني ممـن مل  يلآضاء جزء من المه  الذي يف الذمم, امـا غـسه مـن املتبـا ع    

فالبد له من التآيـد بأبمـان   , م اآلخ  عتد لث ة الش اء والبيع مع ال  
جتد التاج  وصاب  املصزع  بيع ب   آتني, مبعزى انك المتابم والشها ة, 

ــم     ط  آــم المتابــم واإلشــها  مــع الــذي لــيس لــه معهــم معــامالا جار 
وبســاباا مفتوبــم, وط  آــم بغــس لتابــم مــع األفــ ا  الــذ ن اــم معــه  

 .معامالا متصهم ومتم رة
ممان لما تأت  ظ م زمان, و   يف املآان ظ م  ظ م( بني وتأت  

ممان لعزوان لمثـ ة البيـع والشـ اء بـني ذاا األطـ ام, ومـن مفـا يم        
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األطـ ام, و ـذه الثآـم ناجتـم عـن      بني  وران التجارة الثآم واإلطمئزان 
 .لث ة املعامهم واتصافها بالصدق

فـاذا  المتابم    ع  عدن لتابتها اصالد, ب  العمـس  من واإلستثزاء 
فالبد مـن لتابتـه ولمـن    , لانت التجارة متم رة والبيع والش اء متصالد 

ليس ب   آم ابضار لات  بالعدا والتوثيق بالشها ة واإلمالء من قبـ   
من عهيه احلق, ب   مف  فيه توثيـق الـد ون يف سـجالا خاصـم وجيـوز      

ظه  قه  اذا لانت عهى سبي  الآضيم الشخصيم والت اـا  عن بفظها 
أ فـع لـك   ا لو اشرتع بز م وقاا لـه:  ممعهون ولمزه ليس بعيداد لأج  

 .الثمن عزد عو ت  من العم  عص   ذا اليون
بالد لم اإللتزاميم عهى اخ اج غس املسـهم بالتخصـص    اآل موتدا  

لتزميـم مهمـم األ اء   وسبي   ,من  ذا اإلستثزاء, ألنه نوع رمحم وختفيف
فم مو وعيم افـ اغ الذمـم يف الـدنيا,    ملع ووسيهم  ,نيموالدفاع عن املسه

 واجتزا  ظهم الزاس, فوفاء الد ون  مون ألسبا :
 .احل ص عهى الظهور بصفاا محيدة عزد الزاس -1
 .التآيد بالآيم األخالقيم والسزن اإلجتماعيم والع فيم -3

 .اخلوم واخلشيم من األنظمم والآوانني -3

ه او مـن  سواء من صاب  املاا ذاتـ , احلاجم لإلستدانم من جد د  -4
 .غسه

 .البيع ر ن لوثيآم عهى الد ناجتزا  بيع ال  ن اذا لان يف  -5

خشيم ال با وز ـا ة  إ افيم    تدخ  يف ااتمعاا ال بوبيم مسألم  -6
 .الفائدة عهى الد ن

أما بالزسبم لهمسـهم فانـه  ـدخ  مـع الوجـوه اخلمسـم األوىل أعـاله        
 أم ان اما األولو م عزده:

ــد باألبمــا األوا: ــا  الظهــم والتعــدي, فمــن  , ن الشــ عيم التآي واجتز
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, ألـ  الـد ن   عـن  التززه  اآل موظائف المتابم واإلشها  يف  ذه 
وتضييع أمـواا الزـاس, لمـا اميزعـان األذع والهجـاج, و مونـان       

 .واقيم من اإلنمار واجلحو 
اخلوم مزه تعاىل وخشيم احلسا   ون الآيامم, و ذا اخلوم ليس  الثان :

يف قـوا اإلمـان عهـ  عهيـه       م امل جوى الوارمن مصا  ق اخلو
يف ثوابك ,  من عآابك و  طمعاد إا  ما عبدتك خوفادالسالن: "

نه اخلوم من العآا  أألخ وي ا.(1 "فعبدتك ولمن وجدتك أ الد
. 

ــا ة وأصــوا الــد ن لهتســهيم  مباشــ ة    تعهــق وقضــاء الــد ن  بالعب
ــ يم ومـا أوع ــوم من املعصــاخل هوا  الد ن, ولمزــبال بوبيم وأص د اهلل ـ

ا , لذا ت ع الزصوص حتذر من ت ك ت لم  هزـأ  ذعز وج  عهيه من الع
ـــبهــا الورثــم, و بآــى احلس ـــا  عهــى صـ ـــاببها لهتذليـ   بهــزون الوفــاء ـ

وفيـه   ,بالد ون واب اء الذمم, و عتر  ذا األم   ـو ا ـم اسـبا  الوفـاء    
ــ الزفع العظيم لـدخوا قص  ــ م ان د الآ بـ ـ من عهـم الوفـاء ولزشـ     ـباقاد  ـ ـ

الد ن وتعظيم الشعائ , ألن اظهار اخلشيم مزه تعاىل وجعهـها جـزء عهـم    
وتهيــأ بــاليون اآلخــ   لهوفــاء عــرة وتــذل ة بهــزون عبا تــه تعــاىل واقــ ار 

 .لهحسا 
لآد ور  لفظ  بيزمم( إلفا ـم معـان  التآـوع واإلاميـان عهـى  ـذه        

لـت تمتـ , ليمـون يف ذاا اإلسـتثزاء نـوع      احلصم املستثزاة من الد ون ا
ـــ  ـــمان وعهــد ااميــان  و ـ ـــذا مــن اعجــاز الآـ ـــ كن فاسـ تثزى التجــارة ـ

احلا  ة من المتابم وقيد ا بانها  ائ ة بيزمم بهحاظ لغم اخل ا  يف أوا 
ـتثزاء ون  ذا ا ســليم [ي اأ يُّه ا الهِذين   م ُنوا]و و  اآل م

 ون داإلاميانيم والثآم والبم بيزهم, ولتمون الوة لتزميم أواص  األخمزاسبم 
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ــ اء بهـا مـن غـس لتابتهـا وتوثيآ    ــالوف شها ة عهى اإلاميان باملبا رة اىل ها ـ
 .ور الشهو  إلثباتهاـوبض

 

ف ل ـــيْس  ع ل ـــيْكُمْ جُن ـــاَّ  أ اله ]قولـــه تعـــاىل 

 [ت كُْتبُوه ا
ــن  ان( الزا  ــم مـ ــ ا  ان  ا ( م لبـ ــدن يف بـــا  اإلعـ ــبم قـــد تآـ صـ

غمم يف   (, ومزهم د ان( امل لهمضارع, و  ( الزافيم,  تمتبوا( مزصو 
 ( خ  الزارأمن    دغمها يف المتابم فيمتبها مزفصهم حنو: ارجو ان   

 و و صحي , ولمن ال سم الآ كن  توقيف .
بعد التوليد والتخصـيص والتفصـي  يف أبمـان لتابـم موثـق الـد ن       

ــذا ال   ــه, جــاء   ـــشوالشــها ة عهي ــن ـ ــم   م ـــعز اآل  ــني مـ ـــواناد وب وار  ـ
فيف وان لالد من التوليد عهعالتآيد باحلمم واإلعفاء عزه  عمالن ــالتخ

 هحق باملستثزى مزه, , مما مل  ذل  فيها  اآل مما تشمهه عموماا معاد عهى 
وما  دا  ليـ  او ق  زـم او إمـارة     ,اآل ميف وان ا ستثزاء خاص مبا ذل  

ولآاعـدة   لهسعم ولآواعد وبدة املو وع يف تزآـي  املزـا   عهى احلاقه به 
 .نف  احل ج

فانه مل     لفـظ  تمتبو ـا(   , ورو  ما ة لت  يف الآ كن ومع لث ة 
وجاء اخل ا  بصـيغم اجلمـع املخاطـ  إلفـا ة عمـون       ,اآل ما  يف  ذه 

 .املسهمني ااموع  واإلستغ اق 
 ثالو م اا و  : يف اآل مبصيغم املف    وور فالمات  وابد, 

 وليمت  بيزمم لات  بالعدا. -1
  مت  لما عهمه اهلل. -3

 فهيمت . -3

بصيغم اجلمع وامل ا  أط ام لش   من اآل م فجاء اإلستثزاء اأما يف  ذا 
 العآد:
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 .المات  -3 .املدان -3 .الدائن -1

 الشهداء, مع تعد  التجارة بآ  زم  ورانها. -4
تابم    أت  ا  عن ت اِض ومن    ا اآل م اإلعجاز م ان عدن الم 

 واتفاق بني األط ام و و ظا   صيغم اجلمع.
ــع ف ــمرتف ــم واحلــ ج عــ  اآل  ــم التجــارة    ناإلث املســهمني يف عــدن لتاب

ولمزها   تهغ  ابابتها او استبابتها سواء لان املآصو  مـن   ,احلا  ة
وليـد يف  او الزسيئم املتتاليم املتعاقبم مما  ـدا عهـى الت  التجارة البيع بالزآد 

املستثزى مزه, ووجو  المتابـم او اسـتحبابها املؤلـد فيـه, ولمـن الـد ن       
 مبابم.من أف ا  املعامهم و    والآ ض وعمون التجارة

ــ نف  احلـ ج ورفـع اإلثـم عـن التجـارة احلا      و  ة  ـدا عهـى تفـ ع    ـ
أبمان تمهيفيم عن احلمم الو ـع  فيهـا ملو ـوعيم البيـوع والـد ون يف      

اة الزـاس, ولآـد ارا  اهلل عـز وجـ  لهـدنيا ان تمـون       الزظان العـان وبيـ  
يهم مـن روبـه,   يف ابـ وخهآه الذ ن فضـههم بـالزف    مسمزاد مؤقتاد لعبيده 
ومآدمـم  , ن جزء من بفظهم وصـيانم معـامالتهم   وفجاءا أبمان الد 

ــم  ــا اا, وتض األ ائه ــد د والتوليــد عهــى  ــــلفــ ائض والعب  مزت التش
ه التآيـد بهـا اخـ اج بعـض أفـ ا  البيـع       تعا د ا والتآيد بها, ومن وجو

و ــ   زــا التجــارة احلا ــ ة ســواء لانــت مــن اإلســتثزاء املتصــ   ,مزهــا
املزآ ع ألنها ليست من الد ن باعتبار ا من أف ا  الد ن, او من اإلستثزاء 

 .وتتعهق بالبيع نآداد
وبتى عهى ف ض انها تشم  البيع بالزسيئم او السهف و و املختار, 

ولال مـا   ,وبعضـها  مـون مـن البيـع     ,مـن الـد ن   مون  ا فبعض أف ا 
 و    ,اآل ممستثزى من المتابم إلطالق اإلستثزاء والتخصيص الوار  يف 

ت خيصاد وختفيفاد ا  ان اخبار ا عن رفع اإلثـم  ـدا عهـى    تضمزت وان 
اإلستثزاء وي تلزون التآيد بش ائط الد ن, و ذا من اعجاز الآ كن ان ا

 .ىل بمم املستثزى مزه و ؤلد عهيهما  شس اعهى 
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, ال خصــم يف عــدن لتابــم تفاصــي  التجــارة احلا ــ ة   اآل ــم وتفيــد
ــس وســائ  الضــمان        ــآا  الشــها ة فيهــا وتهم ــا مل تشــ  اىل اس ولمزه

ب  بالعمس فان اطالق أبمان ك م الد ن  فيد بضور ا بتى األخ ع, 
ــا ع  ,يف التجــارة احلا ــ ة ــيو ــ  حتــ  ض لمــ  مــن املتب ــأمني ني عه ى ت

لذا جتـد يف أبمـان البيـع بـا       ,مصهحته والتوق  من الغنب والتغ    به
وخيـار   ,مث  خيار ااهساخلياراا سواء لان اخليار لهبائع ان املشرتي 

 ,وخيـار ال ؤ ـم   ,وخيار التأخس ,وخيار الغنب ,وخيار الش   ,احليوان
 .لما بيزاه تفصيالد يف مباب  الفآه ,وخيار البيع

ض األعالن نف  اجلزاى  زـا عهـى نفـ  املضـ ة واألذع يف     ومح  بع
 .ت ك المتابم, ألنه لو ارا  اإلثم لمانت املذلورة واجبم

لآل ـم ومضـاميزها   األعـم  و و استد ا بسن ا  انـه خـالم املعزـى    
او املي  اىل اإلثم,  ,العآائد م املتعد ة, واجلزاى  و اإلثم واجلزا م واجل ن

األثـس: وقـد تمـ ر    ابـن  مـن ااـم واألذع  وقـاا:    و أت  مبعزى ما حتم  
 .(1 اجلزاى يف احلد  , فأ ن ور  فمعزاه اإلثم واملي (

احلا  ة وما  تف ع عزها  اإلطالق بعدن لتابم التجارة اآل مو  تع  
ر وجواز ت جي  عدن المتابـم ا  يف  يامن الد ن, ب  جتع  املمهفني باخل
مـن مل  متـ  يف التجـارة    الزـاس  مـن  باا وجو  راج  لهمتابم فيها, ف

فــاذا لــان أبــد ال ــ فني او لال مــا  شــع  لهخســارة والزــدن, فيتعــ ض 
فـان   ,باحلاجم اىل لتابـم التجـارة احلا ـ ة واإلبـرتاز بهـا او باإلشـها       

و ـذا   ,و   مون من الف   املخصص واملسـتثزى , تشمهه اآل معموماا 
و اميزع من اإلبتجاج عهى , و اآل ممن إعجاز ورو  لفظ    جزاى( يف 
لما لو ظن الـدائن رجحـان أخـذ     ,عدن المتابم بالتخصيص واإلستثزاء

فهيس لهدائن ان  ,احلا  ة ا ضاد العهو  واملواثيق عهى املدان يف التجارة
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, ألنـه  فيـد ال خصـم  ـمن     اآل ـم باإلستثزاء الوار  يف عهيه اميتزع واتج 
 .التوليد عهى أ ميم المتابم

  ماتماتمناسبة ايكلمناسبة ايكل
واملـ ا   , ور  قوله تعاىل    جزاى( يف موا ع عد دة من الآـ كن   

نف  اإلثم, وقد ور  يف أبمان احلج, والتآصس يف صالة السف , وأبمان 
ال الق وتزظيم شـؤون األسـ ة, مـا  ـدا عهـى أ ميـم الـد ن يف أبمـان         
العبا اا, وأبمان األسـ ة والصـالا اإلجتماعيـم, وان لتابـم الـد ون      

أن واإلعتبــار يف الزشــأتني ألنهــا ـا  عهيهــا مــن األمــور ذاا الشــواإلشــه
والغشاواا  ,و فع الض ر, وسيهم ومآدمم لتثبيت احلآوق ومزع األذع 

 هبم الزفس الشهو م والغضبيم.وغالظهمانيم 
   تسع مـ اا  تومن اإلعجاز ان جتد ما ة  لت ( وما أشتق مزها  

, ممـا  مزهـا  ها نصف  ذا العـد  يف  ذه اآل م, وليس من ك م من الآ كن في
 ــدا عهــى مو ــوعيم المتابــم يف الــد ون وتثبيتهــا بوثــائق خاصــم, وأن  
المتابم ت    الزسيان ومتزع من اجلحو  والزم ان, وان لفـظ  المتـا (   
ور  يف الآ كن مائتني وثالثني م ة, فانه مل     يف  ذه اآل م, مما  دا عهى 

لعزاو ن العآائد م اـا مززلـم   ش م لفظ المتا  ومسو مو وعه, وان ا
بفظ المتا  ونسخه وتعا ـده وظيفـم لـ  مسـهم سـواء لـان       وخاصم, 

 ط فاد يف معامهم بيع و  ن او مل  من.
  

 [و أ شِْهُدوا ِإذ ا ت ب اي ْعُتمْ ]قوله تعاىل 
 و  : اآل م ذه    امل ة السا سم الت ذل  فيها مو وع الشها ة يف 

 .د ناألم  بشها ة شا د ن عهى ال -1
 .ن من العدوا ومن   تضى من املسهمنياان  مون الشا د -3

 .أبد الشا د نبدا جواز شها ة ام أتني  -3
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 .الشها ةعدن جواز امتزاع الشهو  عن حتم  وأ اء  -4

 ض سواء لان مآداره قهيالد آولتابم الد ن  وال اآل مالتآيد بأبمان  -5
اا الثــ  عــد  مــ والظــا   انهــا  ,او لــثساد أعــدا وأقــون لهشــها ة 

ملو وع معني يف ك م وابدة مما  ـدا عهـى أ ميـم الشـها ة يف احليـاة      
مع ان الشها ة ومو وع التـدا ن   ,اليوميم والعواق  األخ و م اا

ليس جزء ثابتاد من الواقع اليوم  والزظان العان, ب   و أم  طارئ 
و تعهق حبصوا باا تـدا ن واقـرتاض, ومـن الزـاس مـن    مـون       

ها ة ا  بضع م اا يف بياته  نا راد و   تحم  الشط فاد يف الد ن ا 
 .لهها

يف الوقت الذي  واجه ل  مسهم ومسـهمم ابـتالءاا  وميـم يف بـا      
دعوة لهعزا ــم الزوعيــم العامــم لــته  بالــ ,والواجبــاااألعمــاا واحلآــوق 

 . بالشها ة, واحل ص عهى اتآانها واب از ش ائ ها
ان تمون جزء من الزظان  آل مالآد ارا  اهلل عز وج  لهشها ة بهذه 

الآانون  واألخالق  والعآائدي لهزاس, سواء لانت الشها ة عهى الد ن 
البيع ألنه ف   متعارم بني وذل او يف اجلزا اا او يف الوصا ا او غس ا, 

الشـها ة  وتـتم  الزاس و ـتم عهـى حنـو اإلختيـار والآصـد مـن ال ـ فني,        
ء  ـدعى أل ا  دو و  عهم انه قـ من الشا د لهتحم  بالآبوا واإلستعدا  

الشــها ة أمــان الآا ــ  او مــن  همــه األمــ , وإلبتمــاا طــ و الشــآاق    
والهجاج بعد اج اء العآد بسب  اإلختالم يف تفاصـيهه وأوصـام لـ     

 .من الثمن او املثمن
ــمو ــاظ ة اىل ااتمعــاا عهــى اختالفهــا يف اإلاميــان,   اآل  والصــدق  ن

ــاملع وم  التآــوع هــىوالضــبط, واتآــان الصــزاعم والتعــاون ع  واألمــ  ب
ولـتم   ,والزه  عن املزم , واجتزـا  الغـش واخلـداع والمـذ  والغـنب     

وجـاء ذلـ  البيـع لفـ        ,عيو  السهعم وحنو ـا مـن العـا اا املذمومـم    
ــموا  فــان , غالــ  ومتعــارم تشــم  املعاو ــاا مــن بــا  تعــد    اآل 
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 .ادوانتآاا اختيار اد لان أو قه  نآ  امل هو  وما  صدق عهيه 
بيع املوا  ال مم وما    ص  التمسـ  بـه لـاخلم      اآل مو  تشم  
و مبــاى ــــ  البيــع مبــا  ــــبص اآل ــمه بالتخصــص, وتفيــد ـوامليتــم خل وجــ

وبالا عزد املسهمني, ألن لغم اخل ا  فيهـا موجهـم لهمسـهمني بصـيغم     
 .اإلسالن

 وور ا ما ة  بيع( يف موا ع عد دة من الآ كن, ولفـظ  تبـا عتم(  
 .اآل ممل     يف الآ كن ا  يف  ذه 

ــ والد ن عمـون وخص وبني البيع  وص مـن وجـه, فآـد  مـون البيـع      ـ
مـن  نسيئم و  زاد يف ذمم املشرتي, وقد  مون نآداد, ولذا الد ن قد  مون 

وقد  مون الد ن باملاا , او اإلجارة او الصه  او الد م وحنو ا الآ ض 
او من املمي  او املوزون او املعدو   من الذ   والفضم او الزآو  الورقيم

او قيميـاد لـالغزم والبآـ , فهزـاك     و  والآماش, ــاملثهيم لاحلباو اإلعيان 
بمتابـم الـد ن    اآل ـم   ن ليس ببيع و زاك بيع لـيس بـد ن, وقـد جـاءا     

والشها ة عهيه سواء لان عن بيـع او غـسه, لمـا أمـ ا باإلشـها  عزـد       
 .نسيئمن او ااج اء عآد البيع نآداد ل

أعــم  ــ  الشــها ة عهــى الــد ن باملآــدار واجلــزس بــ   مل تزحصــ  و
خشيم الغص  واإلستحآاق لهغس, فآد  شرتي ابد م عيزاد من فتشم  

ثم  تبني ان مهميته تعو  لغس البائع  ,كخ  عهى الظا   ووفق قاعدة اليد
 مما  ؤ ي اىل:

ا   اتم  وخسـارة يف املـاا, سـواء مـع غيـ      ة واذع ا  ار متعد -1
البائع او انماره وجحو ه, اما مع الشها ة فان الضمان عهى البائع 

مــع عــدن املشــرتي بالغصــ , ولمــن  ــذا   غاصــباد لــان او فضــولياد
مـع عـدن   و ,يف البيـع   تعارض مـع اسـتحبا  الشـها ة    ا بتماا  

 .صفآم البيعوارتز من الوثوق باممان املشرتي ان  تجز  
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 .ني عهى انمار او جحو  البيعاميزع ا شها  اقدان ابد ال  ف -3

 .ل  من العو ني وخصائص, تثبيت ش ائط البيع و و م ال  فني -3

ــها ة  -4 ــدي   الش ــم والتع ــو ن  ون الظه ــان ا ــم وب   ــتباه  بج وا ش
 .باختال  املبيع مع غسه من ا مواا اخلاصم

ومع فـم   ا شها  سبي   طالع ا خ  ن عهى بآيآم الـثمن واملـثمن   -5
 .ه مش و  بالعدالم يف الشا داملغصو  خصوصاد وان

وذ   مجع من املفس  ن اىل الآوا بان امل ا  عـدن رفـع ا شـها     
و ــو بســن وموافــق عــن التجــارة احلا ــ ة وان رفعــت المتابــم فيهــا,  

اعــم وجيــوز قــ اءة الــواو يف  واشــهدوا( بانهــا   اآل ــمولمــن لالبتيــا , 
توثيـق مـع اممـان    , وارا ة املعزى األعم لهمتابـم الـداا عهـى ال   استئزافيم

 .التفميك بني المتابم والشها ة, فيممن اعتما  ابد ما
مبو وع مسـتآ  و ـو البيـع مـع      خمتصاد اآل مفيمون  ذا الش   من 

ظهور الصهم والتداخ  بني الد ن والبيع ش عاد وعآالد ووجـداناد وع فـاد   
 :عهى اقسان اآل مفيمون معزى 

 . ائ هماوفيه المتابم وا شها  بش التدا ن بد ن: -1

التخفيــف فيهــا ونفــ  احلــ ج عزــد اختيــار عــدن  التجــارة احلا ــ ة: -3
ــ اج     ــا مــع عــدن وجــو  ال ــن   ولتابته ــا م عــدن ســهخها واخ اجه

 شـع  ابـد ال ـ فني     ماعموماا المتابم ولو يف بعض اف ا  ـا عزـد  
 .احلاجم اىل توثيق ولتابم التجارة احلا  ةب

 .عآد البيع وفيه اشها  -3

 :م وفيه وجوهومل تذل  فيه المتاب 
التخفيف باسآا  المتابم,  ن البيع  تم فيه التسهيم باحلاا فال باجم  -1

 .اىل المتابم
 : م  نأم ل  من أم  قد  مون البيع نسيئم أو سهماد و ذا  -3
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 .البيع الذي  ستهزن ا شها  ا وا:

, اآل مالد ن الذي  ت ه  المتابم وا شها  بس  مز وق  ذه  الثان :
لشـهو   شـهدون عهـى البيـع والـد ن, امـا المتابـم        مما  عـ  ان ا 

ي  البيــع او انهــا تمــون خاصــم صــفيجـوز ان جتمــع ا مــ  ن وتف 
, لبيـع غـس شـهو  الـد ن     ابالد ن, ولذا جيوز ان  مـون شـهو    

ِإذ ا ]وصـــاد وان قولـــه تعـــاىل ولمـــن ا بتيـــا    ـــرتك خص

 . شم  أص  الد ن ومو وعه ولو يف اجلمهم [ت د اي نُتمْ 
ها افض  وما    مزا ا لـ    بني المتابم وا شها  فام   ار األ ولو 

مزهما اجلوا  لمـ  مزهـا بسـن ذاتـ  ومزـافع متعـد ة, وبيزهمـا عمـون         
وخصوص من وجه, فيهتآيان يف مزافع معيزم وخيتص ل  مزهمـا بـاف ا    

و ــذا مــن ا عجــاز الآ كنــ  يف بــا  التشــ  ع وابمــان ك ــاا   , اخــ ع
آم خ يـم ثابتـم   صـ  اليهـا التح  ـف والتغـيس يف       فالمتابم وثي, التزز  
ولـ  مزهـا    ,ال جـاا وألسـزم  وا شها  توثيق با ـ  يف عآـوا   , اجلمهم

واع اء ا ولو م لالاميان, و ـذه    زبض باحلياة و دعو اىل ا  اء والوفاء
سط عهى املعامهم بآصد املدان الآضاء والوفاء, وعزن الدائن با ولو م تز

ا  اء, فم  مزهما له فوائد خمصوصم فيأت  عن العجز عهى الصر عزد 
اجلمع بيزهما  ب از متان التوثيق, وفيه ال ان لهدائن ومسا مم مساو م 
يف  مان ماله, ول ف باملدان لهمزع من اجلحو  وا نمار, وختفيف عن 

 .ا مم يف مزع الفسا  والض ر
قوله تعاىل  اذا وتضمزت  إذا( يف  اذا اتبا عتم( معزى الش   لما يف 

ومشولــه لهمســهمني الــذ ن  اآل ــميف تــدا زتم( ممــا  عــ  عمــون اخل ــا  
لالخوة  جي ون عآو  البيع و تبا لون الثمن واملثمن لم   مون البيع سبباد

ا اميانيم ووسيهم لهمحافظم عهى ا اميان يف الزفوس وااتمعاا لذا ور ا 
 :من ا مها, ومستحباا لهتجارة



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  310

 

له  ـا بآسـمه تعـاىل    , ل ه  مبعزى عدن اإلحلـاى فيـه   اإلمجاا يف ا   -1
 .خشيم الوقوع يف املعصيم

ــم الزــا ن يف البي -3 ـــاقال ـــع والشـ ـــيسف اء, ـ ـــرتي ان  آـتح  لهمشـــ ي  ـ
ــ رتي, وفيهــالبائع, و ستح  لهبائع ان  آي  املش ــ ظيــا ثـوا  ع ـ م ــ

ـــلمــا جــاء يف اخبــار عد ــدة, واق  ــع  ــ الته: موافآتــه عهــى نآــض البي
 .واجابته اليه

التسو م بني املبتاعني يف الثمن, بال ف ق بني املمالس وغسه بان  ضع  -3
من الثمن لهممالس  ون املسرتس , ا  ان اط و زآص البائع مـن  
ــن امل جحــاا        ــا م ــم وحنو  ــ  والــد ن والآ اب ــب  الفض ــثمن بس ال

 .الش عيم
أي  حاد من غس جهالـم او غـ ر,  ـه ناقصاد و ع   راجــان  أخذ لزفس -4

 .انه مهتفت اىل مآدار العفو سواء لان بالثمن او الوزن
 .ان  مون سه  الش اء وسه  الآضاء وسه  اإلقتضاء -5
ــا رة اىل الصــالة يف اوا وقتهــا مبعزــى ان األعــ  -6 ــم   ـاملب ماا التجار 

 .تمون سبباد لتأخس صالته عن اوا وقتها وعن بضور اجلماعم
 ر او ب ج, لمـا لـو   ــ   البيع عزد بصوا ال ب  ا  ان  مون فيه -7

ــ باع مبآـدار مـن ال ب   ــ   عهـى رأس املـاا وا   ـ ــ    بالشـ ع  ـ اء بسـ ـ
 .اغهى

ذلـــ  اهلل يف األســـواق و ـــ  البيـــع والعمـــ  خصوصـــاد التســـبي     -8
 .واإلستغفار

 . ستح  لهمشرتي التمبس  وا تيان بالشها تني بعد الش اء  -9
 عـ  ا لتفـاء    عهـى حنـو ا طـالق ولمزـه       اآل موور  ا شها  يف 

ا د ـمـن عدالـم الشـ    اآل ميف  ذه   مبا ورمآيد ان ب  انه ـبشها ة أي انس
لظهـوره, و ـدا    دممن    اه ال  فان لهشـها ة, وعـدن تمـ ار الآيـ    بانه 
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وانهم  درلون احلآائق و أخذون  عهى مدى املسهمني ا لتزاميمبالد لم 
 .كخ مو وع ور ا يف  وان ,بالآيو  الآ كنيم

وان امل ا  أي شـا د  ن البيـع   عهى اطالقها اميمن الزظ  لآل م و   
ظ ان امل ا  من البيع ااق  باجم من الد ن يف اوصام الشا د, بهحنآداد 

 و احلصم الت  تم فيها تسهيم العوض واملعوض يف احلاا, اجلوا   , 
فان قيد العدالـم مـالزن لهشـها ة سـواء يف البيـع او الـد ن او املعـامالا        

الشـها ة ا  بهـا,   وتـدون  تآـون    تخ ع, و ذا املالزمم قاعـدة لهيـم   ا 
 زتج عن التف  ط الذي فا خالا العمدي بالشها ة  من الفتزم و   ب ز

 دب ــ يف العآــوا  ــ ار , بشــ   العدالــم  ــؤ ي اىل الفســا  والآزــو   
 .اوغس م

فمـن   , ندتدخ  التجارة احلا  ة مع البيع لما تـدخ   ـمن الـ   و
 و جتارة با  ة, وقد تآدن ان التجارة تشم  عآد البيع  البيع ما اف ا 

شها   شم   ذا الآسم من البيع ا  ان  آاا  ان ا اآل ماحلاا, وظا   
اميزــع مــن خــ وج بعــض افــ ا ه  وانــه   ,ان ا شــها  جــاء لهبيــع م هآــاد

 لي  عهى  ذا اخل وج  ولمن   ,بالتخصص او التخصيص من الشها ة
طــالق يف الشــها ة عهــى بالــه, وقاعــدة نفــ  احلــ ج يف تعــد   فيبآــى ا 

  ر  الشها اا يف البيع املتم ر يف التجارة احلا  ة معار م بآاعدة  
مم عهيها  ن عدن ا شها  قد دمآاألخسة   ار يف ا سالن ب  ان  و 

شـ   مزهـا    مـلـه م اتـ  متفاوتـ    ج ــاحلوا , ــ ؤ ي اىل ا   ار والفس
 . ون ذلك

, و ـو املشـهور   والزـد    ام  ا شها  يف البيع عهى ا سـتحبا و
الذ ن اخـذوا بظـا     الظا   م شه ة عظيمم عزد عهماء املسهمني, وقاا 

 .الآ كن بوجوبه يف البيع
ان التبا ع نوع مفاعهم جت ي بني البائع واملشرتي يف مهمهما اخلـاص  

فتمون الشها ة  ,او نسيئم و مون تبا ا العوض واملعوض يف الزآد با د
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 .البيع دنوع  مان وابتيا  وليس جزء  توقف عهيه عآ
 

 [و ال  ُيض اره ك اِتب  و ال  ش ِهيد  ]قوله تعاىل 
احلاق ا   ار بالغس ومل     لفظ   ضـار( بصـيغم   عن زج  ونه  

ــ والشــهيد , والماتــ   اآل ــم   ــذه  يفاملــذل  ا   شــ  مني بالزآــ     اليس
 مون اما رأع يف  ن جزء من الثمن و  املثمن, و فال اميتهما ,وا نتآاا

و  يف البيــع ومــا فيــه مــن الــ ب  او  ,مآــدار الــد ن وز ا تــه او نآيصــته
ابتــدائ  اتفــاق عهــى  انامنـا  شــهد  ,اخلسـارة بالزســبم لهبــائع او املشــرتي 

رتي,  بــ ان العآــد موثآــاد ــــ, والبــائع واملشبصــ  بــني الــدائن واملــدان
,  حلاق ا ذع ا التوثيق سببادذ مون   فيج  ان   بالصك والشها ة,

 :قو ن اآل مويف 
, أي اص   ضار   ضارر( بمس  ال اء ا وىل عهى البزاء لهفاع  ا وا:

املتبــا عني, وبــه قــاا ب د اجتزــا  املضــارة اعهــى الماتــ  والشــ
 .احلسن وطاوس وقتا ة وابن ز د

همفعـوا, لمــا عــن ابــن  ا صــ   ضــارر بفـت  الــ اء أي البزــاء ل  الثـان : 
لال  ار بالمات  او  مسعو  وجما د, أي   تمون املعامهم سبباد

 .  يآان او ما  ؤ ي اىل احل ج الشا د وتمهيفهما مبا  
توع  ـتســ اآل ــموا وا  ــو املشــهور, ولمــن مضــامني و   ا    

الذي والآولني من غس تعارض بيزهما, و و من اعجاز الهفظ الآ كن , 
ــد ان  ــ       ــأتني    ض ــه يف الزش ــ  نفس ــم  ض ــ ع يف املعامه ــ ام ا خ ا ط

خصوصاد مع التشد د يف ابمان التدا ن والمتابم والشها ة عهيه والتوليد 
 .عهى تآوع اهلل واب از صفم العدالم

 :اتم  وجو اد اآل موا   ار الوار  يف 
ا د مــن ا  ــ ار بصــاب  املــاا  ـحتــذ   الماتــ  والشــ ا وا:الوجــه 

 ن او بعـض  دبان  آـون الماتـ  بـالزآص مـن مآـدار الـ       والبائع
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عهيـه, ولـذا   اوصافه او بابعا  ا ج  وتأخسه عن املوعد املتفق 
جت ي المتابم والشها ة خبالم الواقع, لما  دبالزسبم لهشا د, وق

غس الذي  و ط م يف العآد, او ان  ادلو جعال املدان شخصاد كخ 
 ن ذل وا عيزاد اخ ع الثـ   البيع بال  ن ولمن المات  والشا د

 .قيمم من ال  ن ومآدار الد ن معاد
الضـــ ر باملـــدان احلـــاق نهـــ  الماتـــ  والشـــهيد عـــن  :الثـــان الوجـــه 

ــ م, فيمـون األ   يـق    يهه مـا ــضعافه وحتمــواست ها ة ـمـن شـ    ـ
 .ي  بال  املاا بالباط بالزور والتس

ل با وان اعن  انه با  مستآ  :ون من ال با ال ن, اجلوا ــو    م
  عن ــومل جت ,ت ربو مــهت فيه ز ا ة عهى اص  الد ن ولمزها ليســبص

ــ يف اص  العآد, ب  انها مـن الغـش واخل  ض ت ا   وفـ وع  ـداع والغصـ ـ
ـــشــها ة الــزور, ومل  آــم الماتــ  والش  ـــهيد بوظـ ـــيفم التوثيـ ق لهــد ن ـ

 .هفع  احل ان ومهيئان لهل نا مباش اموتفاصي  العآد ب  انه
امـا الضـ ر    ,وبـدوثاد  الث   ـ راد بصوا املخالفم فا هما ويف باا 

فهيس من قاعدة لهيم فيه, فم  حبس  بالتـه فآـد  مـون الضـ ر الـذي      
ولـبساد, وقـد  مـون     بـاد  الماتـ  والشـا د عهيـه فا   مبيـ    هحق الـدائن  

 ست يع  ان قهيالد ولمزه بالزسبم اليه  عتر لبساد و دالض ر الذي  هحق امل
 اءه والوفاء به.ا 

 ـذه  اما بالزسـبم لهحـدوو فـان ا لثـ  بـدوثاد يف بـاا وقـوع مثـ          
 اآل ـم فهـذا جـاءا    ,تزلفـاد لصـاب  املـاا   املـدان   و املي  عهـى   ماملخالف
 :بامور

ــذي ا وا: ــ  والشــهو      ان ال ــى المات ــ  عه ــذي اميه ــه احلــق  ــو ال عهي
  سمعون.

التآـوع لالبـرتاز   مع قيـد   ,ا  عهى المات  ان  مت  بالعدا الثان :
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 صاب  املاا.بمن ا   ار 
ــ : ــهمني    الثال ــاا املس ــن رج ــهيد ن م ــم   , ان الش ــف بالعدال ــن  تص ومم

 ا.مو  مئزان اىل عدالتهال  فان ا مو   ا 
ي  الـت تسـه    ـوذلـ  التفاصـ  لالبتيـا ,  تـ ك الماتـ     :الوجه الثالـ  

ا  اء واف اغ الذمم وعـدن الضـ ر او ا ثـم, ونمـوص الشـا د      
 ا ائه لهشها ة بعد حتمهها مع احلاجم اىل شها ته. وعدن
خبـس  ائن عـن احلـاق الضـ ر بالماتـ , لمـا لـو       دالنه   :الوجه ال ابع

ــم وفــق التمهيــف الشــ ع   هاج تــه او مزعــ ــار  ,مــن المتاب واعتب
 ن او عآـد  دعهى تدو زها وذل  ا يف صـك الـ  وا طالع  ,العدا

, العآـد ذي  متـ   بمات  كخ  غـس الـ  البيع, او ان الزه   تعهق 
وت ك املفضوا با عاء اسبا  تض  بعمهه التفصي , لما يف باا 

 هحآــه الضــ ر يف رزقــه  ولتابتــه وجتعهــه  عــزم عــن المتابــم أو 
عى لهمتابـم ثـم  سـتغزى عزـه مـن غـس       دولسبه, او ان المات   

ومبا  هحق الضـ ر بـه سـواء لـان الضـ ر      , قصور او تآصس مزه 
او ان  شتمى عهى المات  الـذي لتـ     ,اداعتباراد ع فياد او ما  

اعباء وتبعاا مل  من مسؤو د عزهـا,  ن المتابـم    وام  دالعآ
ــوائج    ــاء احل ــان وقض ــاا مــن ا بس ــى ]فعموم ــا ع ل  م 

تشم  املآان فال جيوز ا  ـ ار  [اْلُمحِْسِنين  ِمْن س بِيلل 
 اىل ا   ار به.تؤ ي رتك مآدماا تلمات  بغس بق, او اب

همـا وذمهمـا مـن    ب ن جب دا   ار بالشا د او الشـا   :امسالوجه اخل
ولمن الدائن  ,غس بق, لما لو شهدا مبا مسعا خبصوص الد ن

ا مــاو املــدان غهــ  عهيــه الزســيان وظــن اخلهــ  بالشــها ة ف ما  
خصوصـاد وان   ,واخل أ والغفهـم وحنـوه  الذال ة  بالو ن و عف

ومــن وجــوه  متابــم,لا ة  ون اه زــاك مــوار   متفــى فيهــا بالشــ
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يف اختيار الشـا د ور ـا ال ـ فني بـه عـدن      وا بتيا  التشد د 
العدالـم  شـ    بشـها ته, ممـا  عـ  ان     الشك والظن السـئ ط و 

بـه وج بـه   ا  ـ ار   ون  اابرتازي  زفع صـاببه نفسـه واـو   
رميه اخلسارة عزد بتحم  ب  قد   ال  الشا د  ,وتع  ضه لهذن

 والغفهم. باخل أ
ــه مت   اآل ــمفتــأت   ــذه  لتزبــه اىل لــزون الــ ان الشــا د خصوصــاد وان

 اختياره طوعاد وبش   العدالـم والصـالى, ولهمـا لـان الشـا د مع وفـاد      
ب ميـه    ـى    تبالعدالم وا مانم والضبط وعدن التح  ف فـان الزـاس   

ا مبالتآصس والمـذ , بـ  ان ال ـ فني الـدائن واملـدان جيتزبـان تع  ـه       
ومن وجوه ا   ار ان  ,زد رميه باخل ألهض ر وا بتجاج من الزاس ع

 اميزع الشا د من ا اء شها ته.
وجوه التخو ـف والتهد ـد والتضـعيف لهماتـ  او      اآل ملما تشم  

ا متزهـى عـن تع  ـه    اآل ـم فجاءا , الشا د لتح  ف الوثيآم والشها ة 
مضـامني العـز وبسـط    وتتجهى فيهـا   ,لالذع, وتدعو اىل لزون ال امهما

اىل الآضــاة باجتزــا  ا ــذاء أمــ  فيهــا وق واملعــامالا, والزظــان يف احلآــ
الماتــ  والشــا د وتهيئــم ا ســبا  الــت تســاعد ما يف ا اء وظائفهمــا 

وتمـون فيـه   , وافـظ احلآـوق    عـز وجـ   اهلل   بابسن وجه ومبـا    ـ  
 سالمم الد ن.

ــا ر ا ــومــن وجــوه ا  ــذائهن يف ا اء  خيــص  م شــها ة الزســاء وا 
عـاة حلـاا السـرت    ااو مو ع لـال اء مـن غـس م    قت واختيار الشها ة, و

 امل أة.والعذر الذي تمون عهيه والعفم 
اعم من ان  زحص   اآل مالزه  عن ا   ار الوار  يف  :الوجه السا س

ذ ن هـ والماتـ  والشـا د ال  باط ام العآد من الدائن واملـدان,  
 هحآان بهما, ب  انه خ ا  عان موجه لهمسهمني لافـم, و ـذا   

 نشاء والزه  من غس تآييـده  ااذ جاءا بصيغم  اآل مز من اعجا
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 جبهم او مو وع خمصوص.
ــ قـد  ـأت  ا     الوجه السـابع:  لـبعض   ادارج العآـد وموجهـ  ـ ار مـن خـ  ـ

ام مجيعاد, سواء فيها خيص مو وع العآد او  اط ام العآد أو
 عوة لهمسهمني واحلمان وا م اء  اآل ملتابته او الشها ة عهيه, ف

اط ام العآد واملزع من محههم عهى قـوا خـالم احلـق      ل ان
لـتهمس افضـ    ومن  هحق بهم لما انها  عوة لهآضاة  ,والواقع

ال  ق لتثبيت صـك الـد ن ووثيآـم البيـع او الآـ ض واملزـع مـن        
 ا ذاء اط افه او تع ض المات  او الشا د لالذع.

ـــبار ووجـبعــض ا خــوور ا  ـــالتفسوه ـ ـــاآل س يف ـ ـــع, ف مـ ابــن ن ـ
ــأت"عبــاس قــاا:  ــالــ جهني ال جــ      والشــها ة  معو ما اىل المتابــدفي

فيآو ن انا عهى باجـم, فيآـوا انممـا قـد أم متـا ان جتيبـا فهـيس لـه ان         
 ". ضار ما
جيوز ال اه الماتـ  او الشـا د عهـى المتابـم والشـها ة عزـد        أي  

 .وجو  باجم خاصم مزامحم اما
وانـه    ضـاررلات  و شـهيد(   واخ ج عن جما د انه لان  آـ أ  و  
وشـا ده اىل ان  لاتبـه  فيدعو  ,لان  آوا يف تأو هها  ز ق الذي له احلق

 .(1   شهد ولعهه  مون يف شغ  او باجم(
ملـا نزلـت  ـذه اآل ـم     " :ور  عن ال بيع قاا اآل مومن اسبا  نزوا 

لان أبد م جيئ إىل المات   (و   ا  لات  أن  مت  لما عهمه اهلل 
 يباجـم فـان هق إىل غـس     لـ  فيآـوا انـى مشـغوا أو     ,الت  لـ فيآوا 

 .(3 "فال  دعه و ضاره بذلك  فيهزمه و آوا انك قد أم ا أن تمت  ل
اـ م و    او و  ضـار لاتـ  فيز ـد شـيئاد      :وعن احلسن البصـ ي 
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 .(1   شهد ا  حبق(  متم الشها ة و    دشهي
و   ـأ  الشـهداء    وأخ ج البيهآى يف سززه عن ابن عباس يف قوله 

 آوا من ابتيج إليه من املسهمني قد شهد عهى شـها ة أو   (إذا ما  عوا
لانت عزده شها ة فال ا  له أن  أبى إذا ما  عى ثم قاا بعـد  ـذا و    
 ضار لات  و  شهيد وا   ار أن  آوا ال ج  له ج  و و عزه غزى 

 .(3  بى إذا ما  عيت فيضاره بذلكأان اهلل قد أم ك أن   ت
بالمات  والشـا د  با   ار ومضمون الث  ا خبار يف املآان  تعهق 

نف  احل ج يف الد ن, ثم ان ا ل اه ويف حتميهه الشها ة ل  اد لبيان السعم 
 , بغيض م هآـاد, والمتابـم والشـها ة مـور  مـن مـوار  ا جـ  والثـوا        

 فالذي  عتذر  أت  غسه مت وعاد ليح ز الثوا .
عظيم فضهه تعاىل عهـى املسـهمني بضـبط     اآل م  من بني  ذا الش  و

املواثيق ووجو  لث ة من املسهمني لهمتابم وحتم  الشها ة او ا ائهـا ممـا   
 : دا عهى أمور و  

ا رتآاء العهم  يف مجيع امصار واسواق املسهمني مبع فم اصوا  ا وا:
نــزوا الآــ كن اىل انبســا  وانتشــار  ولآــد أ ع المتابــم والآــ اءة

 عهيم عزد عمون املسهمني واملسهماا.الت
شــيوع صــفاا العدالــم والززا ــم وا  هيــم الزوعيــم العامــم عزــد   الثــان :

عـن لثـ ة وتعـد     تزبـئ   اآل ـم  اء الشـها ة, ف أاملسهمني لتحمـ  و 
وعـدن احلاجـم اىل التشـد د وا حلـاى عهـى       ,المتا  والشهداء

 بعضهم.
بــاره عهــى شــئ غــس  عهــى الــ ان املســهم وعــدن اج  اآل ــمتــدا  الثالــ :

د الـــد ن ـــــتابم عآـــــم لـــــوعيــ, فمـــع مو العيزيـــم ااـــــالواجب
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والشــها ة عهيــه واألمــ  بهمــا, فــان اآل ــم جــاءا بــالتخفيف        
وا لتفاا اىل الشأن واحلاا اخلاصم باملسـهم, و ـو أمـ   شـم      

 .العآو  م هآاد
, أي ان لفـائ  أمـ    ن وا شـها   دقيان المات  بمتابم صـك الـ   ال ابع:

 سـآ ه عـن   با متثـاا   وابـد اخل ا  فيه  توجه لهجميع, وقيان 
ــم    ــو  المتابـ ــوا بوجـ ــى الآـ ــواء عهـ ــاقني, سـ ــها ة ان البـ والشـ

 . ا و و املشهور شه ة عظيممماستحبابه
مــن المهــ  املشــمك الــذي لــه م اتــ   اآل ــمزهــ  عزــه يف املوالعــذر 

م, واملـن  والز ا ة والزآيص ,والمث ة و الآهم ,يف الآوة والضعف متفاوتم
 صـغسا أو لـبسا ,   باحل  عهى لتابـم الـد ن    اآل م, فمما جاءا واألذع

متحـداد او متعـد اد   ,  او قهـيالد لـثسا  سـواء لـان   تزهى عن ا  ـ ار   هافان
 متوجهاد اىل املتعامهني ان اىل المات  والشا د.

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
ثـالو   مل     لفظ  لات ( بصيغم اسم الفاع  املف   يف الآـ كن ا  

م اا لهها يف  ذه اآل م, و ذا من اعجاز الآ كن وبيان فض   ذه اآل م, 
و و  عوة  ستآ اء ما فيها من ا شاراا والد  ا, ومسألم المات  

  زا جاءا بالرتتي :
 توجه األم  اإلا  اىل المات  بالمتابم. -1

 عدن جواز امتزاع المات  عن المتابم. -3

    ار بالمات .من اوالزه  التحذ    -3

فمن ا عجاز ان جتد اآل م أم ا المات  با اء وظيفته الش عيم, ثم 
ــن      ــاس م ــاع الز ــم او امتز ــومم والفتز ــبي  باخلص ــا  التس ــه اىل اجتز  عت
التدا ن, وألدا عهيـه بهـزون المتابـم وفـق أبمـان الشـ  عم, ويف املـ ة        

 الثالثم جعهت اآل م بصانم وواقيم مساو م لهمات .
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تباد( بالزص  مـ ة وابـدة يف الآـ كن يف اآل ـم التاليـم الـت       وور   لا
اميمن اعتبار ابمامها مهحآم بابمان  ذه اآل م وف عاد مزها, وفيها اخبار 

املزـافع  تعـد   عن تعذر وجو  المات , واعتبـار الـ  ن, ممـا  ـدا عهـى      
 اا  فيد األم  لألمـم بـال ان الماتـ     آلالعظيمم لهمات , واجلمع بني ا

 ا ذائه مبا  سب  ندرته وقهته.واجتزا  تف  ط به وعدن ال
ني يولــال املعزــ ,هــف يف قــ اءة   ضــار( بمســ  الــ اء او بفتحهــاتواخ

بــدو  الهغــم  تعــدع و ــذا مــن اعجــاز الآــ كن الــذي  ,اآل ــما مههـتشمــ
 تزهى عن اآل مو ع م بالآ ائن والد ئ  العآائد م والهغو م والفآهيم, ف

بــاط ام البيــع ا مــن ا  ــ ار موحتــذر  ,ا  ــ ار بالماتــ  والشــا د
خصوصاد مع التساوي يف ا  غان, وحتذر غس  والد ن والآ ض وال  ن

 . ؤ ء من ا   ار بهم جمتمعني ومتف قني
وان لتابم العآـد وحتمـ  الشـها ة    أ زحص  ب والزه  عن ا   ار  

الزمانيـم الصـورة بـني لتابـم العآـد       انـا وا ائها, بـ   شـم  مجيـع اآل   
م  مآــدماا العآــد, لمــا لــو الــ ه الماتــ  او  ــــتشو, بالــد نوالوفــاء 

فمجـ    , الشا د عهى المتابم والشها ة أو طه  مزهمـا تغـيس احلآـائق    
لمـا  شـم  مـا  تعآـ  العآـد      , ال ه   و ا  ار فميـف بـاا اإللـ اه   

 .والوفاء بالد ن سواء بالتعيس او اإل ذاء وحنوه
 ة    خي ج عن مز وق  ذه اآل ـم  ومن  عتذر عن المتابم او الشها

ألن اآل م خاصم مبن تهبس فعـالد بالمتابـم والشـها ة, اجلـوا :  , فـان      
عموماا اآل م تشمهه ألنه يف مع ض ال هـ  لتحمـ  مسـؤوليم المتابـم     
والشـــها ة, والزصـــوص تـــدا عهـــى مشولـــه وعـــدن إ ذائـــه ان اختـــار 

لهماتـ  والشـا د   ا عتذار, وعن ابن عباس يف اآل م  آوا: "انه  مون 
 .(1 باجم ليس مزها بد فيآوا خهوا سبيهه"

  مسائل يف ايشهادةمسائل يف ايشهادة  
                                                 

 .1/373الدر املزثور  (1 
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وجو  ورقم مدونم فيها شها ة الشهو  وموقعـم باختـامهم        (1 مسألم 
تمف  عزد احلـالم, ا  مـع الآـ ائن الـت تفيـد الـيآني والعهـم بصـحتها         
وعدن ابتماا التأو   واإللـ اه وحنـوه, ولـذا    عتمـد عهـى مضـمون       

د ا الشا د, فهو وجد ورقم بعـد مـوا امليـت وفيهـا وصـيم فـال       ورقم جي
 تثبت بها الوصيم من غس بيزم او امارة وق  زم معترة.

لو لان مو وع الشها ة م لباد فال تص  الشها ة ا  مبـا أفـا      (3 مسألم 
, فهو لان  عهم بالسب   ون املسب  فال  شهد ا  عهى األوا, الآ ع به

سب   ون السب  فـال  شـهد ا  عهـى مـا     ولذا العمس لو لان  عهم بامل
 عهم  آيزاد به.

اذا مسع ا عمى صوتاد وعهم بصـاببه جتـوز شـها ته فيـه      (3 مسألم 
حتمــالد وا اء , ولــذا لــو شــهد ا صــم فعــالد, ولــذا ا خــ س ان عــ م  

 احلالم اشارته ولو بواس م مبني عدا اا.
لو غه  عهى الشا د السهو او الزسيان لعارض من م ض او    (4 مسألم 

  جيوز ا عتما  عهى شها ته.غسه  
تآب  شها ة الزساء يف الزماى ان لان معهن رج , و  تآب     (5 مسألم 

شها تهن يف الآصاص, لما تآب  شها تهن يف احلآوق املتعهآم با مواا 
 لاخليار والشفعم وا ج  وفس  العآد املتعهق باملاا.

ل  مـا  عسـ  اطـالع ال جـاا عهيـه غالبـاد لـالو  ة والعـذرة            (6 مسألم 
يض وعيو  الزساء الباطزيـم لـالآ وى واجلـ وى يف الفـ ج والآـ ن      واحل

وال تق جتوز شها ة الزساء وبد ن فيه, اما ما  و ظا   لالعمى والع ج 
 فتآب  شها ة ال جاا والزساء فيه مزف  اا ومزضماا.

ل  مو ع تآب  فيه شها ة الزساء مزف  اا   تآب  بأقـ    (7 مسألم 
ابدة بال اميني يف ربع الوصيم ومساو من أربع, نعم تآب  شها ة امل أة الو

ــع يف      ــاع, وا رب ــم ارب ــم يف ثالث ــف, والثالث ــزني يف الزص ــته , وا ث املس
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 اجلميع, و   هحق بها يف ذلك رج  وابد ب     ثبت به اصالد.

 عتر يف شها ة البيزم م هآاد ا لتآاء عهى معزى وابـد مـع    (8 مسألم 
املـرتا م فـال  ضـ      ا حتا  يف اخلصوصياا, فان تعد  الهفظ ولان مـن 

بالشها ة لما لو قاا ابـد ما غصـبه واآلخـ  اخـذه قهـ اد, امـا اذا قـاا        
ـــابد م ـــا ذحبــه واآلخـ ـــ  قتهـ ـــه فالبـ ـــد مــن معـ وصياا لــ  ـ فم خصـــ

شها ة, ولذا لو لانت ابدا ما أعم من ا خ ع لما لو قـاا ابـد ما   
او عار م, ولـذا  هيم  بم او إجارة ــون التســ  سّهمه فآد  مــباعه واآلخ

لو لـان الهفـظ مـن املزآـوا او ااـاز الشـائع او مـن املشـرتك الهفظـ  او          
 املعزوي.

تسآط الشها تان مع حتآق التمـاذ  بيزهمـا ع فـاد, ولـو لـان         (9 مسألم 
التماذ  يف بعض اخلصوصياا املعترة لما لو شهدا عهى الس قم ولمن 

ولـذا لـو    ا عى ابد ما ان السارق س ق صـباباد واآلخـ  قـاا ظهـ اد,    
اختهفتا يف الصفاا مبا  وج  التبا ن ع فاد, لما لو اتفق الشا دان عهى 

تا  مـثالد, ولمـن لـالد مزهمـا     ــ قم وانه لــوع الســارق ومو ــتعيني الس
ع و  العزن ــ ــ  فال  ثبت الآــ ه اآلخــماد لهمتا  مغا  اد ملا ذلــذل  اس

 يف الس قم.
عـن الشـها ة بعـد ا قامـم     لو رجع الشا دان او ابد ما  (10 مسألم 

وقب  احلمم فال بمم و  غ ن, وان اعرتفا بتعمد المذ  فـال  فسـآان   
اذا لان ا عرتام عن توبم وندن, ولو ا عيا الو م والغفهم فـال بـد ان   

 لان مو وعه قذفاد وحنوه.
اذا رجع الشا دان بعد احلمم وا ستيفاء فعهيهمـا الغـ ن    (11 مسألم 

اجلزا م, لما لـو شـهدا عهـى مـاا      ولمن لو اممن ا ستيفاء من صاب 
لز د انه عزد عم و وبمم احلالم باستيفائه, ثم رجع الشا دان فغ مـا  
لعم و, وبعد ا وجد مـاا ز ـد عزـد شـخص كخـ  واسـتوفاه, فـا قوع        
اسرتجاعهما لهماا الذي غ ماه وان ظـ  ا ثـم معهآـاد عهـى ا سـتغفار      
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 والتوبم.
و شـه  يف  هتـه,    جي  تعز   شا د الزور مبا   اه احلالم (13 مسألم 

اما لو ا عى الغهط والغفهم والشبهم فال  عزر, ولـذا مـن ر ا شـها ته    
 ملعار تها بشها ة اخ ع او لعدن توف  ش و  الشها ة به.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لآد جع  اهلل الآ ض والد ن والبيع من مصـا  ق ال محـم وال أفـم    

وز ــا ة اإلبســان , لزشــ  مفــا يم األخــوة والــو  بــني الزــاس    ووســيهم
بالدائن واملدان, وو ع تعاىل والرتابم بيزهم ليتفم وا يف عظيم رمحته 

قيو اد وش ائط تستهزن  خوا أط ام أخ ع فيها لالماتـ   لهمعامالا 
والشا د, واقرتنت  ذه الآيو  مبا  تضمن اإلل ان واإلبرتان والسـالمم  

 . مجلميع األط ا
والتآيد  ,فمن وجوه اإلبتالء يف املعامالا لزون تعا د اخلهق احلسن

بأبمــان الشــ  عم يف لافــم تفاصــي  املعــامالا مــن غــس تفــ  ط حبآــوق   
اآلخ  ن املاليم واإلعتبار م, بـ  ان  ـذه املعـامالا جتعـ  شـأناد لهـدائن       

 ه مــن املعامهــم ومــاـا د, بهحــاظ مززلتــه ومآامــــــواملـدان والماتــ  والش 
 رتش  عهى بسن األ اء والوفاء والصدق يف املعامهم من العز وال فعم, 

 .وافشاء مفا يم الصالى والعدا واإلنصام
اآل م إعجاز ق كن  ألنه مـن أسـبا  إبمـان واتآـان      فهذا الش   من

التفــ  ط بهــا, ملو ــوعيم اإلســتدامم يف  العمــ  مبضــاميزها واخلشــيم مــن
اىل الد ن والمتابم والشها ة فالبد من  الفع , مبعزى عدن لفا م املبا رة

استدامم مسؤولياا واعباء املشارلم يف فع  اخلس وامتامه, فعهى اجلميع 
ان ا صوا عهى الصدق واإلنصام واجتزا  المذ  والزور والبهتـان  
 والتح  ف, وعهى الدائن تـ ك املـن واألذع والز ـا ة ال بو ـم وامل البـم     

ر واإلمهاا ان ظه  إعسار املدان, وعهى بالد ن قب  أجهه, وعهيه بالص
عهيه ان واملدان السع  لآضاء الد ن يف أجهه وعدن اجلحو  او اإلنمار, 
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 . شم  الدائن بالدعاء له وبالشم  الآول 
من بهد م ولذا ور  استحبا  الآضاء باألوفى او اقرتان ا اء الد ن 

مات  او الشا د املدان عهى حنو الت وع, وعهيهما معاد عدن اإل  ار بال
اثزاء مدة األج  وبعده, ولذا بالزسبم لهمات  والشا د فـال جيـوز امـا    

جيـ  ان   خيشـى    اإل  ار بالدائن او المات  اثزاء فرتة الـد ن, مبعزـى  
الدائن جحو  الماتـ  او الشـا د و ـياع مالـه, و  خيـام املـدان مـن        

هواد, ألن المـذ  وتغــيس مآــدار الـد ن بو ــع ز ــا ة عهيـه عمــداد او ســ   
ولمزـه جيعـ   أبـد     ,السهو والزسيان يف الشـها ة   فـع اإلثـم والعآـا     

 اخلسارة الفعهيم. تحم  املتعامهني 
ومع ورو  الفعـ    ضـ ( يف موا ـع عد ـدة مـن الآـ كن فـان لفـظ         
  ضار( بصيغم  املذل  واملؤن  املب  لهمفعوا مل     يف الآ كن ا  ثالو 

ال  قاا تعاىل ] ,وال الق عني تتعهآان بال  ام اا يف  ذه اآل م, ويف ك ت

ــِده ا ــد ة  ِبو ل  ــاره و اِل ــارُّوُهنه , ](1 [ُتض  و ال  ُتض 

 .(3 [ِلُتض يُِّقوا ع ل يِْهنه 
 و ذه الآهم واحلص  يف مو وع املضارة فيه مسائ :

وأربا  اإل  ار املتعد ة الزاجتم عن اإل  ار بالمات  والشا د  :األوىل
 .املعامهم

املضـارة يف بـا  احليـاة األسـ  م واعـدا  اإلبزـاء وبفـظ        جـاءا   :ملثانيا
بآوق امل هآم وعدن خبسها بآها ملزع بصوا الشـآاق والفسـا    
والتعدي, ولذا بالزسبم اذه اآل م فـان اإل ـ ار سـب  لهفسـا      

 والهجاج واخلسارة والظهم.
بيزهمـا   املآارنم بني مو وع  اآل اا الثالو  دا عهى التآـار   :مالثالث
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ــ وتـأثس ابـد ما بــاآلخ  فع    ار مبعامهــم الـد ن والبيــع  ـدن اإل ـ ـ
األمـ    ,واشاعم لألخالق احلميـدة لهزفوس تزآي  له باع وتزليم 

ويف التعام  مع الزوجم  ,الذي  زعمس عهى احلياة  اخ  البيت
هو م والغضـبيم,  ـوفيه مزع من غهبـم الـزفس الشـ    ,وأف ا  األس ة

م اآلخ  ن يف املعامهم  مون مصاناد مم ماد لما ان الذي جيتز  ظه
و مون لالمه مسموعاد و  اص  تعـارض   ,عزد زوجته وعياله

و  اص   ورغبم اس ته الت تزآا  اليه لبآاء  يبته,بني ما    ده 
 .معهم الوفاقالشآاق وعدن 

الضـ ار  وبيزما جاءا شها ة أم أتني عـن رجـ  وابـد, جـاء ذلـ       
ة ومـ ة وابـدة يف املعامهـم, وتعـد  شـها ة املـ أة       م تني يف مو وع املـ أ 

لهتخفيف عزها وال امها, والتعـد   زـا جـاء لهتغهـيظ والتشـد د ولـزون       
ال ان امل أة وعدن خبسها بآوقها او تع  ها لهظهم واإلستضعام فمهتا 

 الصورتني رمحم بامل أة واعانم مساو م اا يف أمور الد ن والدنيا.
اآل ـاا الـثالو بهحـاظ احتـا  لفـظ املضـارة       املزاسبم بني وجوه ومن 

التخو ف والوعيـد مـن الظهـم والمـذ  والتح  ـف وشـها ة الـزور يف        
املعامهم والد ون وابتماا انعماس اإلبتالء عهى احلياة الزوجيم واألذع 

يف الصــدق وحتثــه عهــى يف األو  , لــذا عهــى الزوجــم ان تعــظ زوجهــا 
اإلبسان والد ن والآ ض مع  تدعوه اىل, فان لان صاب  ماا املعامهم

ش ائط الضمان, وان لان فآساد وارا  اإلستدانم تعيزه عهـى ا اء الـد ن   
و  تمون مس فم او غس مـدب ة ممـا جيعهـه  عجـز عـن األ اء, وان عجـز       
فيج  ان حتثه عهى السع   وعدن املي  اىل ظهم صاب  الد ن وتوج  

 .شم ه بآدر اممانها ووفق امليسور
وجها لاتباد فتشد عضده عهى الصدق واألمانم وحتثه عهى وان لان ز

بفـظ الشـها ة   تيسس اسبا  تآوع اهلل, ولذا ان لان شا داد فتساعده ب
وتفاصــيهها, ويف مجيــع  ــذه الصــور تظهــ  املــ أة افتخار ــا واعتزاز ــا 
بهزون زوجها جا ة احلق والصوا  يف املعامهم, اما اذا لانت    ط فاد 
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عهيها تآوع اهلل واجتزابه الظهم واإل  ار, مع املواظبم  يف املعامهم فيج 
إن إشــ اك أملــ أة يف الشــها ة  زاد وواقيــم.ــــتغفار واختــاذه بــــعهــى اإلس

أ ميـم أ اء الـزوج واأل  واألبـن لهشـها ة     مزاسبم ملع فم معاش  الزساء 
 .تامم وافيم من غس حت  ف

  حبث فقهيحبث فقهي
ه قاعدة      ر و   ـ ار(  ــد الزظاميم يف الفآــمن أمهاا الآواع

ويف طــ ق صــهى اهلل عهيــه وكلــه وســهم وا الــزيب ــــم مــن قــــو ــ  مآتبس
صـهى اهلل عهيـه وكلـه    متعد ة لما عن عبـا ة: ان مـن قضـاء رسـوا اهلل     

ان املعدن جبار والبئ  جبار...اىل ان قاا: وقضى ان     ر و   وسهم 
 .(1   ار

ا: قضى رسوا اهلل صـهى اهلل عهيـه وكلـه    قاوعن اإلمان الصا ق 
وسهم بني أ   املد زم يف مشار  الزخ  انه   اميزع نفع الش ء, وقضـى  
بني ا   البا  م انه   اميزع فض  ماء ليمزع فض  لالء, فآاا:     ر و  

   ار.
لما ذل ا المت  الهغو م احلد  , و ـو مشـهور وسـا م يف بيـان     

  ن الع ف  فيد املغا  ة.املائز بني الض ر وا   ار 
والض ر: الضيق والشدة , والتع ض لهزآص وا ذع بالزفس واملاا 
و و خالم املزفعم,  آاا:   ه  ض ه   اد ومضاراد و ـ اراد, وا سـم   

 الض ر, اما الض ار ففيه وجوه:
نوع مفاعهم بني اثزني ل  وابد مزهما  ض  صاببه, فيمون احلد        -1

 ذا شآني:
 ه  عن ا   ار باآلخ .الز ا وا: 
 عدن تبا ا ا   ار. الثان : 
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الض ار ر  الض ر باملث , والزه  عزه يف احلد  , أي عهـى املسـهم    -3
ان    آاب  الض ر مبثهه ب   عفو, قاا ابن ا ثس يف ش ى احلـد  :  
 أي    ض  ال ج  اخاه فيزآصه شيئاد من بآه, والض ار فعاا مـن  

 .(1   اره با خاا الض ر عهيه(الض , أي   جياز ه عهى ا

الض ار والض ر مبعزى وابد, وبه قاا يف املزجد وام  التم ار عهى   -3
 التوليد.

الض ار  و الضـ ر الشـد د يف مآابـ  الضـ ر و ـو الضـيق وحنـوه,          -4
 فا م  الزائد بهفظ   ار  و يف ال تبم و   تعهق بتعد  املو وع.

 جلزاء عهيه.الض ر ابتداء الفع , اما الض ار فهو ا  -5

الض ر ما  أت  ع  اد او انه فع  غار  مل  آصد به شخص معني,    -6
اما ا   ار فسا  مزـه تعمـد ا ذع سـواء بآصـد شـخص معـني او       

 بدونه.

الض ر توجيه ا ذع والضيق اىل الغس, مع انتفاع فاع  الض ر مزه,    -7
اما ا   ار فهو ا ذاؤه وتع  ضه لهشدة والضيق من غـس ان  زتفـع   

 الفاع .

وظا   احلد   التعد , وان ا   ار نوع مفاعهم بني اثزني و و فع  
مآصو    ا  مزه ا  ذاء وال   باملث , و ـذا التعـد  يف تأو ـ  احلـد       
 دا عهى المزوز الفآهيم الت تتضمزها السـزم الزبو ـم الشـ  فم ا  انـه       

ا آـاع   املو ـوع وثبـوا الزهـ  عـن     ةتعارض بـني ا قـواا اعـاله لوبـد    
الض ر بالغس ش عاد, وتستفا  مزه احل مم التمهيفيم والو عيم, بالزه  عن 
ارا ة وقصد ا   ار بالغس, اما الو عيم فه  ب الن املعامهم اذا جاءا 

 بآصد ا   ار والتعدي.
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واحلد   وثيآم تزز ه لهش  عم من احلمم الض ري, فهيس يف الآ كن 
او ا ف ا , و  جيوز اختاذ  ـذه اآل ـم   او السزم بمم فيه ا  ار بالزاس 

وشــ ائط المتابــم والشــها ة لهضــ ر وا  ــ ار, واحلــد   بــ  عهــى   
التدارك فاذا بصهت لتابم او شها ة   ر م  تع ض بها ابد ا ط ام 
اىل اخلسارة ونآص ا مواا فيج  التدارك واعا ة بآه له, فآوا الزيب 

ار"  شم  قواعـد الضـمان   : "    ر و    صهى اهلل عهيه وكله وسهم
 ولزون اعتبار ا.

وتزهى اآل م عن الض ر واملآابهم بالض ر وا ذع, وتبني قاعدة لهيم 
يف املآان و   ان الض ر عهى حنو الآضيم الشخصـيم  ـؤ ي اىل الضـ ر    
الزوع  با مم و و ام  ظا   لهوجدان, فاذا اختذا ش ائط لتابم الد ن 

, فالمات   ذن الذي عهيه احلق, وصاب  والبيع لال ذاء والذن والتآبي 
ــم      ــاس تعــزم عــن المتاب ــان الز ــك ف ــذن الشــا د, و مــذا  والي ــاا   امل

 نه ا  ار يف باا المتابم  ا انم الغسوالشها ة, وصاب  املاا  تجز  
 أو عدمها.

 

 [و ِإْن ت ْفع ُلوا ف ِإنهُه ُفسُو   ِبكُمْ قوله تعاىل ]
وفيــه وجــوه ,وارتمــا  املعصـيم  اآل ـم انــذار وختو ــف مـن التعــدي   

  تمهم:
العبا اا واملعـامالا   امل ا  خمالفم ابمان احلالا واحل ان يف األوا:
 م هآاد.
عــدن اإلمتثــاا والتآيــد مبــا ور  يف  ــذه اآل ــم مــن األبمــان  الثــان :

 والش ائط والآيو  والزوا   وال خص.
او اتـ   المالزه  عن اإل  ار وجه  األذع لهمتبا عني او  الثال :
  .الشا د

و شم  اإلنذار يف اآل م الوجه الثان  والثال  اعاله, ومن اإلعجاز 
والرتغي  يف , عهى التآيد بهاواحل  ان تأت  خامتم اآل م لتثبيت ابمامها 



 48ج/اميانمعامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  338

 

واجتزـا  مـا ور  فيهـا مـن الزـوا  ,       ,اإلمتثاا مبا جاء بها من األوام 
 والتحذ   من املخالفم واملعصيم.

وشــ ائط قواعــد يغم الــذن والتآبــي  حلــاا تــ ك ـ ــم صــوتظهــ  يف اآل
 الد ون واملعامهم.

ويف عهم املزاسبم بني المهماا ور  لفظ  الفسـوق( اربـع مـ اا يف    
وم تني يف سورة احلج اا, ومل     يف  ,م تني يف سورة البآ ة, الآ كن

وابــدة يف مزاســك احلــج , جــاءا أي ســورة أخــ ع مــن ســور الآــ كن 
ف ال  ر ف ُ  و ال  ُفسُو   خالق الذميمم, قاا تعـاىل ] وتزز هها من األ

 .(1 [و ال  جِد ال  ِفي اْلح جِّ 
و ل ِكنه َّللاه  ح بهب  ِإل يْكُْم اإِليم ان  وور  يف قولـه تعـاىل ]  

و ز يهن ُه فِي ُقلُوِبكُمْ و ك ره   ِإل يْكُمْ اْلكُفْر  

ــ   الفسـجعـ ف  (3 [و اْلُفسُو   و اْلِعْصـي ان   ــ وق  ـ زا ر  فـاد  ـ
, والفسوق  زـا  العصيان ومع وفاد عهيه ومآدماد يف الرتتي  عهى , فلهم

ــه تعــاىل ]  ,اتيــان الــذنو  و ال  واخلــ وج عــن طاعــم اهلل, وور  يف قول

ْئس   ُزوا أ نُفس كُمْ و ال  ت ن اب ُزوا ِباْل ْلق ابِ ِب ت ْلِم

, وبهحـاظ املزاسـبم بـني     (4  [ااِلسُْم اْلُفسُوُ  ب ْعد  اإِليم انِ 
موا يع لفظ الفسوق يف اآل اا ت ع تبا زاد بيزه وبني لفظ  الفاسق( الذي 

أ ف م ْن ك ان  ُمْؤِمًنـا ور  مبعزى التارك ل اعم اهلل, قاا تعـاىل ] 

 .(6  [ك م ْن ك ان  ف اِسًقا ال  ي سْت ُوون  
اد وجمـ وراد  ظ الفاسـآني بصـيغم اجلمـع م فوعـاد ومزصـوب     فـ ا ور  لمل

مخس وثالثني م ة يف الآ كن بارا ة الماف  ن واخلارجني عن سب  طاعم 
, فبيزمـا  [و م ا ُيِضلُّ ِبِه ِإاله اْلف اِسـِقين  قاا تعاىل ] ,اهلل

جـاء لفـظ الفسـوق متعهآـاد      ,مفـار لجاء لفظ الفاسق والفاسـآني يف ذن ا 
                                                 

 .197البآ ة سورة ( 1 
 .7احلج اا سورة ( 3 
 .11احلج اا سورة ( 3 
 .18السجدة  سورة( 4 



 339  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  48/جاميانمعامل اإل

اآل ـم ال ابعـم فهـ     امـا  , بالفع  يف حتذ   املسهمني مزه, يف ثـالو ك ـاا   
و ك ـره   اخبار عن تفضـهه تعـاىل جبعـ  املسـهمني  م  ـون الفسـوق ]      

 .[ِإل يْكُمْ اْلكُْفر  و اْلُفسُو   
و ذه اآل م بشارة التزان املسهمني بابمان الد ون وشـ ائ ها وعـدن   

واإل  ار بسببها, وظا   اآل اا ان الفسوق من المه  الض ر بصوا 
غس املسهمني خيتهف ص دة, وان ما خيـم تبم واب س عهىليو, مك ــاملش

عما خيص املسهمني, و ذا من إل ان الآ كن لهمسهمني, و و من قواعد 
واعـانتهم عهـى أ اء مصـا  آها    , اله ف بتآ  ـ  املسـهمني اىل ال اعـم    

 .وعدن اخل وج عزها اىل ما  زاقضها
ن وتـ ك أمـ  اهلل   ياــوامل ا  من نعت الفسق بالزسبم لهماف   و العص

تـ ك األوىل  و عـوة لعـدن   عز وج , أمـا بالزسـبم لهمسـهمني فهـو انـذار      
بـ    وفيـه  ,والتحذ   من اخل وج عن اإلسـتآامم  ,واألبسن واألفض 

عهى اإللتزان بأبمان اآل م الم اميم وبذا فان اآل م ليست ذمـاد لهمسـهمني   
 خامتم اآل ـم الـت ت شـد م    و  تآبيحاد لفعههم خصوصاد وانها جاءا يف

ي اأ يُّه ا وبـدأا باخل ـا  ]  , وتأم  م بأبمان الد ون واملعامالا 

 تش  ف.[ و و عزوان الهِذين   م ُنوا
بذاا اخل ا   وأختتمتخب ا  اإلل ان والتش  ف أآل م لآد بدأا 

الآ كن من تآبي  وذن املسهمني, امنا جاء التزبيه عن فع  هو خلوفيه توليد 
( ومبـا انـه سـبحانه    ِإْن ت ْفع ُلـواقبي  عهى حنو الشـ   والتعهيـق    

سـيجتزبون     ـاا  تفض  جبع  الفسوق أم اد  م  ـه املسـهمون, فـانهم    
ت ك أبمان المتابم واإلشها  و   آومون باإل  ار بالمات  او الشا د 

 .االد ن والبيع وتغيس تفاصي  ون المات  او الشا د بتح  ف و   آ
عهى تعاق  أبآابه  ز و بالصـدق  اإلسالن وفعالد فانك ت ع تأر   

يف  موعظـم وسـب   و ـو   ,بالشـاذ الزـا ر  و  عرة والشها ة, يف المتابم 
 الم اميم.جتد د التمسك بأبمان  ذه اآل م 
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 ,ولآد انف  ا اآل م    البح  بتعهـق جـار وجمـ ور بهفـظ فسـوق     
اتم  املصاببم والتبعيض, والثان  [ ُفسُو   ِبكُمْ ]وب م اجل  يف 

فمـن  بعيد ألنه خالم صيأ اإلل ان, فاألرج   و األوا أي املصاببم, 
عمم يف بياتمم جي ي مو, عن اإلستآامم  خ وج  آدن عهى ا   ار فانه

أم  غ  ـ   وا   ار اليوميم املهيئم بالعبا ة وأ اء الف ائض والصالى, 
فالواج   آتضـ  املسـاواة يف مسـتهم يف العبـا اا      ,عن واقع املسهمني

واملعامالا والزظان املعاش  العان, فمأن اآل م ب  عهى تزز ه جمتمعاا 
 املسهمني من اإل  ار بالعآو  والد ون.

ــ   عن ا  ــلآد جاءا اآل م بالزه  ار يف اجـ اء العآـو  و ـو مـن     ـ
بـا  املثــاا, وا  فالتحـذ   مــن ا  ـ ار  شــم  لـ  مــوار  الشــ  عم,     

   ر ور  مآيداد با سالن,    صهى اهلل عهيه وكله وسهم وبد   الزيب 
 اد وعمالد, ـــالن أي ش  عم ومزهاجـــ ار يف ا ســـو   
ــ [ بيـان لال  ُفسُـو   ِبكُـمْ قوله تعـاىل ] و ــ  ار العامــ م الـت  ــ

م سزن ا بمان, وقواعد املعامالا ليس يف الـد ون  ـ  عهى خمالفـــترتت
ب  م هآاد, سواء يف با  الزماى وال الق او اجلزا اا او فحس  والبيوع 

تهف املعامالا, فالش  عم ابمان متمامهم   تآب  التجزئم خم, واملوار  
 وا نتآاء والتبعيض, فهيس لهممهف ان  أخذ ش  اد مزها و رتك اآلخ .

ــد اخ ــأا بعــض ا م  ـــوق ـــم الســ ـــببعكمزــت الفم اذ ـ ــواا ـ ض الزب
ا حنـ ام  مـن  ـذا   واىل األبـد  جنـوا   داملسهمون فآـ اما ولف ا ببعض, 

ــزهم ذاا     ــع ع ــم لتمز ــذه اآل  ــاءا   ــدي, وج ــ ام العآائ ــا  ا حن يف ب
ولمزـه  ـ ر    ,املعامالا وان لانت م تبته ا نى من جهم ا ثم والـذن  

[ له عدة معان  تمهـم  ِبكُمْ  ن قوله تعاىل ] , ا ــيم با مم وا فــعظ
 :مزها

 فسوق بمم لاط ام يف معامهم شخصيم لهد ن أو البيع.    -1
 بصوا ا رباك والضيق واحل ج يف املعامالا. -3
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اذا غهــ  التجــ أ والمــذ    ,ذ هــم وا ثــم يف ااتمعــاا شــيوع ال    -3
وشـاع يف معـامالا البيـع والـد ن      ,وا فرتاء وقوا الزور والتعـدي 

 (البـاء  وحنو ما, و ذا الوجه من مصا  ق اآل م الم اميم اذا محهزا 
ولمن  ـذا   ,عهى معزى الظ فيم, وان مل  آ  به مجع من الزحو ني

 املعزى ظا   يف اآل م الم اميم.

بهحـــاظ جمـــئ البـــاء م ا فـــم لهحـــ م  عـــن( لمـــا يف قولـــه تعـــاىل    -4
أي اسأا عزه خبساد, فان املضـارة   (1 [ف اسْأ ْل ِبِه خ بِيًرا]

 ,صـورة قبيحـم عـن املسـهمني    تعمس  ن والشها ة عهيه ديف لتابم ال
ابمان الش  عم ا سـالميم مـن   بآصور اىل  زظ ون اآلخ  ن وجتع  

 ذا الفع .خالا  

 :والفسوق يف املآان م ل  من ام  ن
و و الذي  تعهق بزفس ا نسان وما  سببه له ا   ار  الذات  :ا وا

 :واط افه ,من الضيق والشدة وا ذع
 
 
 
 
 
 

المات  بصاب  املاا او لوا   لما , الذي  آون با   ار باآلخ     -1
 العمس.

الشـا د بالـذي عهيـه    ا ـ   لـو   الذي  آون ب   الض ر وا ذع, لما -3
 احلق, فآابهه ا خس با عتداء وا  ذاء.
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ا   ار الزوع  العان با ع اض عن لتابم العآو  والشها ة عهيها   -3
 بسب  الض ر وا ذع الشخص .

 تضـمن   ـن  بيـع او   ا   ار الشخصيم يف ل  عآـد    ت الم وتعد   -4
 .ض ر ب  م او الث  من اط ام البيعال

يف ا سـواق  الـذي  ـد     و ـو الفسـا  والبـوار     املو ـوع   :الثان 
يف املعامالا بسب  بصوا الض ر من المتابم والشـها ة وعـدن   و ظه  

 ا لتزان بابمان الش  عم.
العآو , ختو ف من التعدي يف لتابم حتذ   وفاآل م شامهم لهآسمني يف 

خ  الدقــم وبســن اخلهــق  و عــوة لهحــ ص عهــى  ــبط ابمامهــا وتــو  
ــام فيهــ  ــ     ا, وا نص ــم لهمات ــانم املعزو  ــأمني احلص ــها ة وت ــان الش واتآ

واملزع من نسـ  احلمـم    لتعا د توثيق العآو , والشا د وأط ام العآد 
 السماوي بصد  ا, 

فمن اعجاز اآل م انها متزع من نسـ  احلمـم الشـ ع  يف جانـ  مـن      
ان طـ و التح  ـف عهـى    جوان  املعامالا, و   شا د عهى عدن اممـ 

 .مبا ئ ومزا ج الش  عم ا سالميم
 يفجاء ولما اشرتطت اآل م يف اواا عهى المات  ان  مت  بالعدا, 

التحذ   من ا   ار بالمات  وجمانبم العدا, مبعزـى ان خامتتهـا      ااخ
مــن  شــ طا لــيس  ــو و, تؤلــد  ــ ورة العــدا يف املآــان واحلاجــم اليــه 

 ب  من مآوماته وارلانه. داا العآش ائط لم

  
 حبث بالغي اصويلحبث بالغي اصويل

من وجوه البد ع  ا طـ ا ( و ـو ان  ـذل  املـتمهم امسـاء اجلـدو        
م تبم حبس  الآدن والسبق الزمان  وا بوة, فيأت  ا بن بعد ا  , ثم 
 أت  بعد ا بن ابزه خبالم املتعارم و و ا بتـداء بـا   ثـم اجلـد, ثـم      
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د لالط ا  مـن سـب , و ـأت   عتبـار املهـم والشـ م       اجلد ا عهى, و ب
ق ـاُلوا والسبق يف ا اميان لما ور  يف او    عآـو , قـاا تعـاىل ]   

ن ْعبُُد ِإل ه    و ِإل ه   ب اِئ   ِإْبر اِهيم  و ِإسْم اِعيل  

, لبيــان مو ــوعيم ا عتآــا  وتــوارو املهــم, وتوليــد  (1  [و ِإْســح ا   
لــذل  احلســن لــه يف الــدنيا, قــاا تعــاىل      الشــ م العظــيم  بــ ا يم وا  

 .(3  [و  ت يْن اُ  ِفي الدُّْني ا ح س ن ةً ]
لما ور  اص الى  ا ط ا ( يف عهم اصوا الفآه, و و من عالماا 
احلآيآم, وعدمه عالمم اااز فيمون امارة و ليالد ملع فم الفـ   املشـموك   

     و من احلآيآم او اااز.
 ا  عالمـم لهحآيآـم, وقـاا بـان ااـاز قـد       ومزهم من مل  عتـر ا طـ  

 تصــف بــا ط ا , وا وا اصــ  فهــو مــن عالمــاا احلآيآــم, و  عــرة 
 بالآهي  الزا ر الذي  ظه  انه جماز عزد التحآيق.

ومن امثهم ا ط ا  او عدمه ورو  لفظ  اسد( فهو   هق بآيآم عهى 
زاد, فبا ط ا  احليوان املفرتس املع وم, و  هق عهى ا نسان الشجاع جما

تع م احلآيآم من اااز, وامل ا  من ا ط ا  ان ا سد  تصف بالآوة يف 
مجيع ا بواا, أما ال ج  الشجاع فانه  مون شجاعاد يف مصداق  ون 
مصـداق كخــ , وواقعــم  ون اخــ ع, حبسـ  احلــاا والشــأن, ممــا  عــ    

 جـ   اطالق لفظ ا سد بآيآم عهـى احليـوان املفـرتس, وجمـازاد عهـى ال     
 الشجاع.

و  بــأس مــن توســــعم معـــــزى ا طــــ ا  وجعــ  اصــــ الى ق كنــ   
خاص له, لتؤســـس مدارس وعهـون قــــ كنيم مســـتآهم, تزهـ  وتآتـبس      
ــون     ــ  يف بعـــض العهـ ــيس العمـــس, و  اقـ ــ ع ولـ ــون ا خـ ــا العهـ مزهـ
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واملص هحاا, فيممن ان نؤسس قاعدة  ا ط ا  الآ كن (, و ـو جمـئ   
ا مبو وع وابد, وتمون ابمامه متتابعم متواليـم لتشـم    اآل م او اآل ا

مصا  آه عهى حنو التفصي , لما يف ك م الد ن  ذه, فان اآل م مع طواا 
ولثـ ة عـد  لهماتهـا ومجهـها جـاءا م ـ  ة يف مو ـوع الـد ن وبيـان          

 ابمامه.

  حبث أصويلحبث أصويل
عهيه حتآيق الواج  واإلمتثاا  مآدمـم الواجـ (     سمى ما  توقف

يف إجيــا  الواجـ  واميمــن اعتبار ـا مــن   ن اـا شــأن او  خـ    و   مـو 
ألن  ــاب ها  ــو وقوعهــا يف ط  ــق إســتزبا  احلمــم املســائ  األصــوليم 

ولرع لآياس  ستزتج , المه  الف ع  ولونها جزء اخساد لعهم اإلستزبا  
 :بمماد لهياد ف عياد مثالد

 احلج واج , 
 وما  و واج  جت  مآدماته,  

من ق ع املسافم وحنو ا واج , والواج    اميمن فمآدماا احلج 
 .ا اؤه ا  عزد وجو  مآدماته

واألوا أفصـ  وأظهـ ,    -بمس الداا وفتحهـا  –واملآدمم تآ أ لغم 
مآدمم اجليش بمس  الداا, أوله الذ ن  تآدمون اجليش  -ويف التهذ  

 ,و ـو تضـعيف لـه    ,فـت  الـداا اىل الآيـ    الآـ اءة ب ونس  ابن مزظور 
 .(1 (ان غسه قدمهجيوز مآدمم بفت  الداا و مون املعزى بالفت   وقي  
 وتآسم املآدمم بهحاظ املا يم اىل: 

ــ و   الفعـ  واألم  املآدمم اخلارجيم: -1   اخلـارج عـن ما يـم املـأمور     ـ
ت مــن الشــ ائط او املوانــع ولمــن املــأمور بــه ـــــاد, وليسدييــآذاتــاد وت
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آدماا الداخهيم بـ   ـ    عهيها, فال هارة مثالد ليست من امل توقف 
وقيد  اخه  اا لوجو  استدامم ال هارة  ,ش   خارج  لهصالة

"  صــالة ا  ب هــور" مبعزــى ان   هها عمومــاا ـــــيف الصــالة وتشم
ا ضاد قيد  اخه  اثزاء الصالة لذا و ال هور ش   ومآدمم لهصالة و 

ولمـن ال هـارة    ,ال هارة من املآـدماا اخلارجيـم   بعضهم مل جيع 
طبيعـ , فبهحـاظ التو ـأ وذاا الفعـ  تعتـر ال هـارة مآدمـم         له 

دامتها تعتــر قيــداد ومآدمــم  اخهيــم عهــى ـــــاظ استـــــم وبهحـخارجيــ
 الآوا بها.

, و ـ  أجـزاء املـأمور بـه الـت تمـون جـزء مزـه          :ميـ دمم الداخهآامل -3
و تآيـد  باعتبار ان امل ل   تمون من أجزاء و   تآون ا  بتمامهـا,  

واإلق ار بانها جزء مـن الواجـ  خي جهـا     ذا التع  ف  ولمن ,بها
من مفهون املآدمم ختصصاد, فاجلزء غس املآدمم واعتروا الآـ اءة يف  

 الصالة مثالد من املآدمم الداخهيم.
نعم اميمـن اعتبـار ت هـس الثيـا  او الو ـوء مآدمـم  اخهيـم بهحـاظ         

ال هور غس الصالة ف ,  ذاتاداد د خوله جزء يف ما يم الفع  العبا ي تآي
ومن وجوه خ وج أجزاء الفع  عن  ,ا عبا  م خمصوصماألن الصالة أفع

معزى املآدمـم انهـا خارجـم عـن املالزمـم بـني وجـو  الشـ ء ووجـو           
ــالآ اءة يف الصــالة   ــأت  ب ــه, ومــن     ــه مل  ــأا  مآدمت ــاد ان    آــاا ع ف

 مبآدماتها.
اجلـزء مآدمـم لهمـ     نعم الآائ  باملآدمم الداخهيم بهذا املعزى جعـ   

بغض  دمم م هق ما  مون وجو  ذي املآدمم متعهآاد بوجو هآأرا  من املو
ووجو  ذ ها أو عدن بصوا التبا ن الزظ  عن التبا ن بني وجو  املآدمم 

جــزء امل لــ  ألنــه  توقــف عهيــه,  لــذا تصــدق املآدمــم عهــى   ,والتغــا  
وجو  عن ارجاد واألقوع األوا وان املآدمم ما  مون وجو  ا مغا  اد خ
 تضمن البح   ذي املآدمم, و و املشهور ألن البح  يف مآدمم الواج 
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وان األجزاء عني  , تهــ ء ووجو  مآدمــبني وجو  الشم ـاملالزم عن
و  زحص  املآدمم باخلارجيم توامل ل  متمون من ذاا األجزاء ف ,الم 

 أقسـان  حبسـ  مزشـئها اىل  رجيـم  ا تصور الداخهيـم, وتآسـم املآدمـم اخل   
 ثالو:

و زيم ـــــور التمـــــأ ا األمــــون مزشــــو ــ  الــت  م املآدمــم العآهيــم: -1
و هتزن العآ  باستحالم بصوا ذي املآدمـم  ون بصـواا لالعهـم    

 املعهوا. جدواملعهوا, فمع عدن وجو  العهم    و
 ع وجعــ  ـــــو ــ  املآدمــم الــت نــص عهيهــا الشاملآدمــم الشــ عيم:  -3

 ,ا  بها ادعهيها و   مون جامعاد لهش ائط وصحيح املأمور به متوقفاد
 عيم ألن الشارع  و الـذي جعهـها مآدمـم لهواجـ      ــووصفها بالش

ــ   ـــثبمث ــالا وا ــ ــم   ـــرمض رؤ  ــأوانــ ـــلهص ان ل ــوء ـ يان, والو 
 .لهصالة

و   املآدمم الت تآتض  العا ة اإلتيان بها من أج   املآدمم العا  م: -3
اا  خ  يف حتصي  ذي املآدمـم بتـى    حتصي  ذ ها,  ون ان  مون

 مع عدن وجو  ا.
  م و و السف  اىل احلج ولمن ومزهم من جاء مبثاا عهى املآدمم العا

بالسـف  اىل   ا ف  مآدمم عآهيم إلستحالم حتآيق احلج بالزسبم لآلفاق  سال
ممم لذا جع  جزء من اإلست اعم ومـزهم مـن جعـ  العـا ة والعـ م يف      

اجل جان  بانه ما استآ ا الزفوس عهيه  هبداد, وع فاص الى الفآهاء وا
والظـا   ان العـا ة أعـم مـن     ه ال بـائع بـالآبوا,   تـ بشها ة العآـوا, وتهآ 

امـا   ,اإلعتيـا  والتعاقـ  والتـوال  يف الفعـ  والوجـو       االع م, فمالله
اليـه مـن العـا ة و ـو سـور      , والتبـدا والتغـيس أسـ ع    الع م فهو أخـص 

 .العا ة فتتعهق بذاا الفع  أمامالبظ عزد الفع , 
 

 [و اتهُقوا َّللاه  ]قوله تعاىل 
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قــد جــاء األمــ  بتآــوع اهلل يف بــا  اإلاميــان واإلقــ ار بــالزبوة وا اء   
صهى العبا اا والصر وامل اب م واألخذ مبا جاء به ال سوا األل ن  مد 

م  بتآوع اهلل والتآيد بابمان الش  عم, لما جاء األ اهلل عهيه وكله وسهم
ن الزفس من الفجـور وافـظ ااتمعـاا    ــمستآالد و و سور مبارك اص

والآيم من التداع  والرت ي, بتآوع اهلل تدون احلياة عهى  ,من اإلرباك
األرض, تتعا د امم مؤمزم تآوع اهلل يف الفع  والآوا وتتآيد مبـا  زـزا   

رض مجيعــاد مــن الســماء مــن أبمــان فتتغشــى ال محــم اإلايــم أ ــ  األ
جاء توبته وانابته او رو ص م البالء عن الماف  والفاج  اىل بني, سواء 

 إلمهاله واستدراجه.
 ,وتمـــ اره ,ومـــن  رر الآـــ كن ولزـــوزه الظـــا  ة األمـــ  بـــالتآوع 

وموا عه ومو وعاته, و و فض  مزـه تعـاىل ورمحـم با ـ ة و عـوة      
الت ور  فيها لهصالى واادا م, و بد من راب م عامم بني املو وعاا 

ــم      ــا  م املوجه ــم واإلرش ــاا التمهيفي ــواء يف اخل اب ــوع اهلل س ــ  بتآ األم
لهمسهمني او تهـك الـت تعهآـت باخبـار األمـم السـالفم وجهـا  األنبيـاء         
إلعالء لهمم التوبيد وتثبيت معامل الد ن لتص  األمانم اىل الزيب  مد 

و ثبتون ابمـان   واملسهمني فيحمهون التوبيد صهى اهلل عهيه وكله وسهم
احلاجــم لهزبــوة اجلد ــدة وأنعــدمت اإلســالن يف األرض اىل  ــون الآيامــم 

صهى ن ختمها بال سوا األل ن  مد لاوتصب  سالبم بانتفاء املو وع, و
ألن يف نبوته غزى أل   األرض وألنه جاء بالش  عم  اهلل عهيه وكله وسهم

 غس ـا يف العبـا اا واملعـامالا    املتمامهم الت   اتاج معها الزاس اىل
إبمان األوام  مبا  ؤ ي اىل واألبمان والسزن, ومن وجوه التمام  فيها 

اهلل, لما جاء األم  بتآوع  بوجو  خشيملذا اختتمت  وان العم  بها, 
 اخلر.بصيغم خاصاد بالذي عهيه احلق  اآل ماهلل يف اوا 

مع وم عهى  وان  [و اتهُقوا َّللاه  ]ه تعاىل ــحي  ان قولــوص
و ذا من اس ار الآ كن    اإلحتا  يف جهم اخل ا ـــ ع تفعهوا( ا  انه  
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ــ د م وقد ذلـــوذخائ ه العآائ ــ  نا الوجــ وه التمهـم يف قولـه تعـاىل  وان    ـ
 تفعهوا(.

 واخل ا : األم تتعهق وجوه  اآل م ذا الش   من ويف جهم 
 بعدن اإل  ار بالمات  والشا د. البائع واملشرتيانه موجه اىل  -1
اط ام عآد الد ن والبيع والمات  والشهداء بعدن ا  ار بعضـهم   -3

 ببعضهم اآلخ .

 المات  والشا د وان   ض ان املتبا عني. -3

ار العآـد باجتزـا  اإل ـ    أم  اط ام العآد ومن بوام ومن  همه  -4
باآلخ  ن وال  ع عزه واإلعانم عهى اجتزابه بمشف احلآائق, وبفظ 

, واألمـ  بـاملع وم والزهـ  عـن     الوثائق وعدن جمانبم احلق والصدق
 املزم .

وا احل  والعآد لتثبيت  عائم الد ن ولو ة امور املسهمني والآضاة وا -5
 احلق وانصام الزاس ونص ة املظهون.واظهار 

 .املسهمون لافم -6

واجلوا   و األخس فاخل ا  لهمسهمني لافم ولمن  ذا   اميزع مـن   
خصوصيم لمن وجه من الوجوه اخلمسم األخ ع اعاله وبثهم عهى 

به خصوصـاد وان اجلـار وااـ ور يف قولـه تعـاىل      ـــتآوع اهلل ل  حبس
 فانه فسوق بمـم(  شـم  املسـهمني مجيعـاد, اي ان بصـوا الضـ ر       

عـامالتهم  من والبيع  ضـ  املسـهمني لافـم يف    واإل  ار يف عآو  الد 
 وعامل األعماا والثوا , و ؤث  سهباد عهى جمتمعاتهم.

 ففيه وجوه: اآل ماما مو وع األم  بالتآوع يف 
تآوع اهلل يف الد ن والبيع والعآو , واجتزا  اإل  ار باألط ام  -1

 األخ ع.
بسـب   والفائدة الآ  يم او ف ض الـ ب    ابالتوق  واحلذر من ال  -3
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 طوا األج  او تأخس األ اء.

 التآيد بمتابم الد ن واإلشها  عهيه. -3

 .اآل معدن التف  ط بأبمان  ذه  -4

إل ذاء اآلخ  ن او  ومآدمم عدن اختاذ األم  بالمتابم واإلشها  سبباد -5
 اإل  ار بهم.

العبا اا واملعامالا, وجعهها مصاببم لهمسهم   م هآاد يفتآوع اهلل -6
 ه ونهاره.هيف قوله وفعهه يف لي

ان تتغشى التآوع ااتمعاا اإلسالميم والزظم الآانونيم واألبمان  -7
الو ــعيم و   صــدر فعــ  ا  عــن تآــوع اهلل وتمــون  ــ  الســمم  
الظا  ة يف املعامالا فال  تس   الظهم والتعدي والغنب واإل  ار 

 .اىل مزتد اتهم ومعامالتهم

ـــاجلــوا  ان الوجــوه الس ــها مــن م ـ ـــصبعم اعــاله له ا  ق التآــوع ــ
وفيـه اعجـاز مــن    ,ومو ـوعها  اآل ـم إلعتبـار مزاسـبم    اآل ـم الـوار ة يف  

 وجوه:

 اتساع مفا يم تآوع اهلل. األوا:
 تعد  جهاا اخل ا  الآ كن . الثان :

عدن التعارض بني وجوه ومضامني التآوع ب  انها متداخهم  الثال :
 ومرتاب م.

ومزهـا لتابـم الـد ن واإلشـها       عوة لإلمتثاا لألوام  اإلايم  اآل مف
 عزه ومزه اإل  ار باآلخ  ن. اهلل عهى البيع, واجتزا  ما نهى

حتذ   من اختاذ األم  اإلا  وسيهم لألذع والتعدي مبعزى  اآل مويف 
ها  عهيه فـال جيـوز   ـابم الد ن واإلشـــبمتأم    وـــان اهلل عز وج  تفض

ــاا اــذا األمــ  مزاس  ـــان  مــون اإلمتث ـــ بم إلــ ـــذاء اآلخــ   ن او تهآــ  ــ
الشــها ة والمتــا  ان حتســن  األذع, بــ  عهــى اطــ ام الــد ن وارلــان
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اإلمتثــاا وجتعهــه مو ــوعاد لألجــ  والثــوا  وســبباد لألخــوة واإللفــم        
 والتعاون.

هعم  بم  بمم من لباألم  بتآوع اهلل  عوة ا افيم  اآل مان اختتان 
و ذا من  قائق اله ـف   ,مث عانم مساو م عهى اإلمتثاا األإوابمامها 

 الت  تضمزها الآ كن.
ــر ــالتآوع   و عت ــ  ب ــ  اإلا ــهمني و األم ــ  فاد لهمس ــتش ــافز ادعون  ادوب

ــان   ــزان بأبم ــملإللت ــان    ,اآل  ــت ابم ــوت  لتثبي ــد  مهم ــو م ــمو  يف  اآل 
األرض, ا  ت ع ان املسهم ا ص عهى  بط الشها ة وا ائها بأمانـم,  

يه احلق مل   ه  من الشـا د تغـيس قولـه او حت  ـف     وان الذي له او عه
احلآائق او الواقع او تغيس األرقان واملآا   , و ذا لهه من األم  اإلا  

او لهفــزع واخلــوم مــن  ,بــالتآوع ســواء لبعــ  روى العفــم يف الزفــوس 
العآا , وت ع لتابم العآو  والشها ة عهيها حتا  بال ان وبصانم نوعيم 

 ام لهها.تشارك بها األط 
خاصاد باملـدان ومـن عهيـه احلـق      اآل مقد جاء األم  بالتآوع يف اوا 

وفيـه   , وليتق اهلل ربه( ثم جاء األمـ  بـالتآوع بصـفم األمـ  اىل اجلميـع     
 وجوه:

 ان الذي عهيه احلق    دخ  يف  ذا اخل ا . -1
 .املداناآلخ  ن بال فق والعزا م ب اآل م تأم  -3

 فيـد العمـون و شـم  املـدان      اآل ممن  اخل ا  يف  ذا الش   -3
و عتر أ م أط ام العآد بهحاظ توقف الداء   نباعتباره رلزُا يف عآد الد

 .عهيه

ــ عيم       ــؤوليم الش ــى املس ــدا عه ــا   ــس مم ــه األخ ــو الوج ــحي    والص
واألخالقيم واإلجتماعيم الت  تحمهها املدان والذي عهيه احلـق, وفعـالد   

 ,مه حبسن األ اء من أ م اسبا   وان الرلم واإلعانـم والـد ون  فان قيا
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ذلــ ا الماتــ  والشــا د  اآل ــموتفشــ  الآــ ض والصــدقاا, لمــا ان 
املتعد , ومو وع البيع وجاء احل  عهى خشـيم اهلل واجتزـا  معاصـيه    
بعد الزه  عن الض ر واإل  ار ألن التوليد والتغهيظ  سا م يف التآيـد  

تآوع رأفم ول فاد مزه تعاىل. ومن وجـوه التآـوع ارا ة   به فجاء األم  بال
الدائن وجه اهلل بالد ن وارا ة املـدان التآـ   اىل اهلل وطهـ  م  ـاته     

 با ائه الد ن.
آ  واخ ج امحد والبيه ,ر عهيهـــ  والصــومن التآوع امهاا املعس

ــ ع  عـن أبـ  قتـا ة س   ـــيف الش صـهى اهلل عهيـه وكلـه    معت رسـوا اهلل  ــ
 آوا: من نفس عن غ اميـه او  ـا عزـه لـان يف ظـ  العـ ش  ـون         هموس

 .(1 الآيامم

 [و ُيع لُِّمكُمْ َّللاهُ قوله تعاىل ]
واجلهم بعد اجلمهم اإلنشائيم جاءا اجلمهم اخلر م يف ذاا املو وع 

عن تفضهه تعاىل  راخباوتعآبه مزه تعاىل بالتآوع اىل املسهمني أم  فجاء 
 وجوه: اآل ميمهم سب  اادا م ويف بتعه

وف وع أصوا  شد م اىل مع فم  ان اهلل عز وج   عهم املسهمني و -1
 الد ن وأبمان احلالا واحل ان.

ان األم  بتآوع اهلل من التعهيم اإلا , ملا فيـه مـن التوليـد عهـى      -3
 اخلشيم مزه تعاىل واإلمتزاع عن معاصيه.

 شها ة عهيها لضب ها.مع فم أبمان لتابم الد ون والبيوع وال -3

جعــ  املســهم  عــ م وظيفتــه يف لــ  مــ ة  مــون ط فــاد يف العآــو   -4
وحبس  مززلته فيها, فتارة  مون  ائزاد فيحتـاج اىل اإلبـرتاز مـن    

ا ـالء  عهيـه  املن واألذع, ومن أخذ الفائدة وال ب  عهى الد ن, و
عزا م خاصم بمتابم الد ن وتوثيآه واإلشها  عهيه وت ك املدان  و 
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عهــم مبــا أوألنــه  ليمــون اإلمــالء بجــم ا ــافيم عهيــه ,ذي اميهــ الــ
 . السعمني, و صر عهى املعس  واميههه حلاشتغهت به ذمته

مـن الواجبـاا واملزـدوباا و ـو      واذا لان  و املدان  آون مبـا عهيـه  
نفسه قد  مون لاتباد فيمت  بالعدا و تجز  التغـيس والهـبس واإلبهـان    

 ون كخ  شا داد, خصوصاد وان الشها ة  واإلمجاا, والمات   مون يف
  حتتاج اىل مع فم فن المتابم وأبمان لتابم الد ون والعآـو  خاصـم,   
فهو لان شا داد ابتاج العدالم و بط املآدار واألج  واطـ ام العآـد   
وحنوه من مستهزماا حتمـ  الشـها ة, ولفـظ حتمـ  الشـها ة وان لـان       

 عبأ ومسؤوليم وأمانم.شها ة لاص الباد ا  انه  دا عهى ان ا
واملسهم  تعهم ما جيـ  عهيـه يف لـ  بالـم مـن احلـا ا األربعـم يف        
ــاد ورائــداد يف فعــ  اخلــس ومانعــاد مــن اخلهــ      وظــائف العآــد فيمــون رقيب

, وبتى من مل اآل موالزآص والتف  ط يف األبمان الت جاءا بها  ذه 
هـى صـفآم    من ط فـاد يف الـد ن والآـ ض ومل  متـ  عآـداد او  شـهد ع      

وعآد ت اه  ع م  ذه األبمان عهى حنو العهم اإلمجال  او التفصيه , 
 ألن التعهيم فيها ور  عهى حنو اإلطالق. اآل مو ذا من عموماا 

 تآوع اهلل لآب  العآا  بال بيـان,  اىلومن التعهيم اإلعانم واإلرشا  
 م اىلفاهلل عز وج  أم  بالتآوع و دع املسهمني اليها, ومن وجوه اادا 

العم  بها من مصا  ق التآوع والتهآ  لما ان التآوع أبمان  ذه اآل م, 
 احلسن لهتعهيم.

بصـيغم اخلـر واملضـارع واخل ـا  ممـا  عـ  اسـتدامم         اآل موجاءا 
من أ م وجوه التعهيم يف  اآل مو ذه  ,التعهيم و وامه يف األجياا املتعاقبم

عهى حنو مستآ  واملسهمني و   تزبض باحلياة وتدعو ل  مسهم , املآان 
ال خصم بشها ة امل أة  امجيعاد لهتآيد بأبمامها, وجع  اهلل عز وج  فيه

وجواز ا يف حتـد لهزظـان الآبهـ  انـذاك والآـائم عهـى استضـعام املـ أة         
نظان إجتماع  واقتصا ي  مز وقاد وأبماماد اآل موالتضييق عهيها, و ذا 
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الئيم متم رة و   الد ن والبيع , خصوصاد وانها تتزاوا مسألم ابتمتمام 
و ــدرك اجلميــع ان الوســيهم  متعــد ة, وتتفــ ع مزهــا مســائ  وابــتالءاا 

ــتالءاا  ــو ال جــوع اىل  ــذه      ــك اإلب ــن ته ــتخهص م ــدة له ــمالوبي  اآل 
الش  فم, فيشع  املسهم واملسهمم قه اد وان باقاد حباجتهما اىل الآ كن وانه 

تــاج ان    مــون ظاملــاد او فاإلنســان ا ,احلصــانم لــدفع الضــ ر واألذع
 .مظهوماد

دا عهى تعـد  وجـوه التعهـيم    ت وصيغم اإلطالق يف مو وع التعهيم
وسعته ولث ة جهاته وبيثياته, وعدن غهق بابـه   يف موا ـيع وأبمـان    

و  يف غس ا, و    عوة لتهمس وجوه التعهيم يف ك اا الآ كن  اآل م ذه 
تفيض م ـــون ك م, ول  ك م مدرسـالثوعد  ا ستم ك م ومائتان وست وث

 .يهم لهتعهيمـــبالعهم و   وس
ما فيها من األخبار عن التعهيم اي ان ك اا الآ كن  اآل مومن أعجاز  

ــ ذخائ  لهعهم ول  ك م معهم ومدرس ــ م لهخـس والص ــ الى وتعـني العبـد   ــ
 عهى التآيد بأبمان احلالا واحل ان واا لسان وشأن وسه ان  زفـذ اىل 

الــزفس اإلنســانيم فتتهآــاه الـــزفس امل مئزــم واملؤمزــم بــالآبوا وال  ـــا       
 واإلستجابم.

  
 

 التعهـيم   شـم  عظيم تأثس ـا ولـثس نفعهـا    وك اا الآ كن نزوا ومع 
و م ا  ت ـاُكْم الرهسُـوُل ]قـاا تعـاىل   , السزم الزبو م الش  فم 

ألن الزيب  ز ق  (1 [ُه ف اْنت ُهواف خُُذوُ  و م ا ن ه اُكْم ع نْ 
و و من مصا  ق التعهـيم اإلاـ ,   , والوب  أعم من الآ كن  ,بالوب 

اخــتالم مــذا بهم وم اتــ   موافآــاد لهزــاس مجيعــاد عهــى ميليــأت  التعهــ
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 . مدارلهم
ــمويف  ــاىل    اآل  ــه تع ــيم مز ــ  التعه ــ ا  م بتهآ ــهمني إلنف , مــدى لهمس

وبـذا   ون تعا د وتوارو  ذا التعهـيم. وتفضيههم بالعهم و و  عوة لهز
الوسع حلفظه وتثبيته واظهاره يف ميا  ن العم , وصحي  ان التعهيم يف 

خذ مزه وتهـك    ا  مزه املسهمون ا  انه مع وض لهزاس مجيعاد لأل اآل م
مـن   من خصائص املع فم اإلايم بان   حتج  عن أبـد, ولمـن شـ  اد   

خذ مـن املضـامني   ومن امتزع عن األ ,االزاس اختاروا عدن اإلنتفاع مزه
 مون ما العهميم املتعهآم بالعبا اا فان ما خيص املعامالا    بتعد عزه و

ا  ان  شاء ,  ع ض عزه ب زخاد  ون اإلنتفاع من غسه من مصا  ق العهم
 .ن الفض  اإلا مزه م ىستثزواملستثزى وامل ,اهلل

 اآل م   غهق عزه با  اإلنتفاع من  ذه  فمن أبى الز ق بالشها تني,
ــه      ــظ مسعت ــه وبف ــيانم اموال ــه لص ــ كن ل ــوة الآ ــم  , و ع ــده لألمان وتعا 

فاسبا  الدعوة اىل اهلل تبدأ خبهق اإلنسان بصورته البد عم , الشخصيم 
وك اا اآلفاق  ونزوا المت , وببع  األنبياء, وبزف  ال وى فيه, الم اميم

اميان والتآيد بأبمان العدا واإلنصـام ونبـذ   وحنو ا, و   حتثه عهى اإل
 . الظهم

لتعهـيم املسـهمني والزـاس لافـم مـن خهفهـم رأفـم         اآل مفجاءا  ذه 
تعــارم ان التعهــيم  صــدر مــن املعهــم وامل, وابســاناد ورمحــم مزــه تعــاىل

 و تهآاه املتعهم عهى حنو اإلختيار و مون ازاء العهم عهى وجوه:
 ها وا رالها عهى حنو املوجبم المهيم.  اا العهم وفهمــتهآ  مف -1
حبس  , العهم ومع فم مو وعاته عهى حنو املوجبم اجلزئيم إلتسا   -3

 مدارك اإلنسان واستيعابه واقباله وميهه الزفس .

 الوقوم عزد باا التهآ  والتصور والوجو  الذ  . -3

 ت مجم العهم واملع فم يف الواقع اخلارج  وعامل األفعاا. -4
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ــ تيعا  و ـــ عـدن اإلس  -5 ع التعهـيم وتهآـ  املع فــم   ـــــعف اإل راك مــ
واإل تمان بغسه او لضـعف املـدارك   , إلنشغاا عن التعهيم بسب  أ
 وحنو ا.

ــيم اإلاــ  لإلنس  ــا التعه ـــام ـــان فهــو أمـ ــف    آبــ ـ ـــ  خمته   د  التع
و ـذا   ,ا  يف ليفيم التهآ  والآبوا عزد املتعهمـوالتجزئم والتبا ن والتض

جاز والتفصي  الذي ترتت  عهى مع فته أبمان فهسفيم ولالميم من اإلع
 عد دة.

نظ  ـاد وعمهيـاد, امـا     اآل ـم لآد جاء تعهيمه تعـاىل لهمسـهمني يف  ـذه    
األوا فهو ا راك بآائق التوبيد وعظيم قدرته تعاىل وعهمه خبصائص 
األفعاا واس ار الزفوس وليفيم بفظ األمواا وصيانم الآـيم األخالقيـم   

 العدا. ومساا
ــم      ــافع العام ــه العمــ  وحتصــي  املصــهحم واملز ــامل ا  مز ــان  ف ــا الث ام

ــامالا     ــى توثيــق املع ــد عه ــم والصــدق   , والتولي ــم مهمــم العدال , وتزمي
ــ ي  فـان ل ــواإلرتآاء العهم  والتحص ث ة المتابـم يف األمـم  ليـ  عهـى     ــ

 ونظ الآــ كن ونشــ  عهـــوكلــم حلفــ, ار مزتــد اتهاـــــب  إلز  ـــــرقيهــا وس
 الد ن.

   توقـف عهـى اختيـار العبـد بـالتهآ  او      ألبمـان  املسهمني ا فتعهيم
بالفهم واإلسـتيعا  او التخهـف عزـه بـ  انـه       عدمه, و  خيضع لآدراته

  فـ ق يف ذلـك بـني     , زفذ اىل الزفوس وتعيه الآهو  وتدرله األو ـان 
تعـاىل   العامل واجلا  , وال ج  وامل أة, والـذل  وغـسه, فـالتعهيم مزـه    

وعزــد غس ــم مبــا , همنيـــــوا املع فــم عزــد املســــ ورة بصــــ عــ  بالض
ــ اىل خيتهــه تعــألن تعهيم ,بحانهـــسبه  تفض   ف عـن تعهـيم اخلالئـق,    ــ

واذا ارا  سبحانه تعهيم الزاس او طائفـم او اشـخاص مـزهم فانـه امـم      
وليس من انسان اختـاره    والفهم بتمياد وق عياد, ـــالتعهيم وجيع  التهآ

ــ اهلل عز وج  ليمون نبياد فتخهف عن املـ ا  او امتز  ع عـن الآبـوا, بـ     ــ
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  اش م م تبم ــد اىل الزبوة الت  ـــ بد من صسورته نبياد, و    قى أب
ــ يم املسـانيم, فيمـون تعهـ  ـــحا  المما ا اإلنســـ زااا اص همني أ نـى  ــ

ه ان ـــــه, ومــن   ئهـــــولــف عــن قبــــخهد  تـــــن   ابــــرتبــم مــزهم ولم
ى ــهمون عهــ ص املســـم واــون الآيامــم اىل  ـــباقي مـــاآل ان  ذه ـابم
   بها.ــالعم

ألن تعهيمه بق  ,عهماء واآل م شها ة مساو م بان املسهمني اصبحوا
فحـق   تاماد وليس جزئياد, زجز ليس معهآاد او مش وطاد, ب  جاء م هآادوم

وعيـداد   ,يههمضـ  ليالد عهى تفاآل م لهمسهمني ان  تخذوا  ذا الش   من 
عآائد اد ام وما ة إلن القهـم يف ميـا  ن العهـم والتحصـي  بثآـم وامـ        

العهميـم  اإلسـالن والتوفيـق يف احليـاة     ور ا, انها  مان عهم  ملسـتآب  
 والعمهيم لهمسهمني مجاعاا واف ا اد.

الواقــع العمهــ   بالضــ ورة يفاملتهآــى العهــم لتوظيــف و ــ   عــوة 
الذي   تم  املعصيم  واخلارج  وعدن العم  مبا خيالف العهم, ا  ت ع

وان لـان جههـه   , غ عـن العهـم   من املسهمني  درك انه خـالف احلـق وزا  
 لهعهم. ل جوعاجع  اإلستغفار وسيهم لهتوبم ولذا  اد,م لب

التاليم من أبمان الد ن والبيع  اآل مومن مصا  ق التعهيم ما     يف 
 يف باا السف  ووثيآته ومفا يم األمانم.



 347  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  48/جاميانمعامل اإل

  مناسبة ايكلماتمناسبة ايكلمات
ور  لفظ   عهممم( ثالو م اا لهها يف سورة البآ ة مما  دا عهـى  

, واإلرتآـاء العهمـ  لهمسـهمني    مو وعيم سورة البآ ة يف بيان األبمان
األرض  يف املد زم, لبزاء وتثبيت ص ى العهـم عهـى   واعتبار زمان نزواا

 بثالثم أرلان: واىل  ون الآيامم
 الآ كن وك اته. األوا:
 السزم الزبو م الآوليم والفعهيم والتآ    م والتدو زيم. الثان :

  .املسهمون جزو اد وكلم لإلمتثاا لهحمم اإلا الثال :
قاا تعاىل يف رسوا , م تني يف ك م وابدة  م(موقد ور  لفظ   عهم

و ُيع لُِّمُكـــمْ اْلِكت ـــاب  اهلل صـــهى اهلل عهيـــه وكلـــه وســـهم ]

 .(1 [و اْلحِكْم ة  و ُيع لُِّمكُمْ م ا ل مْ ت كُوُنوا ت ْعل ُمون  
وبني ما ور  من التعهيم يف اآل تني عمون وخصوص م هق, فم  ما 

عهمه اهلل عز وجـ  الـزيب صـهى اهلل عهيـه      الهمسهمني  و مم  عهمه الزيب
ونســبم التعهــيم اىل اهلل تعــاىل يف اآل ــم  ــ  البحــ  غا ــم , وكلــه وســهم 

 .التش  ف واإلل ان لهزيب ولهمسهمني
هما تؤلده اآل ـم مـن   فأما التش  ف لهزيب صهى اهلل عهيه وكله وسهم 

تش  ف لهمسهمني فواس م والامضاء تبهيأ الزيب وبسن أ ائه ل سالته, 
  تهآوا اآل اا مباش ة من عزده تعاىل.نياملسهملأن الزبوة , و

جــاء اخل ــا  ,وملو ـوعيم أبمــان الــد ن يف ســزن التعهــيم اإلاــ   
مو وع التعهيم فيها, مع ان ل  ك م من الآ كن    تعهـيم  ألشارة إىل او

 وتأ    ومدرسم جامعم.
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 ]قوله تعاىل 
ْ
 [ءل ع ِليم  و َّللاهُ ِبكُلِّ ش ي

ولث ة ما فيها من األبمان, جـاءا خامتتهـا م لبـم     اآل مل وا  ذه 
 من:

 األم  بتآوع اهلل. -1
 تفضهه تعاىل بتعهيم املسهمني. -3

 . اإلخبار عن اباطته سبحانه بم  ش ء -3

ومن صفاته تعاىل انه عامل وعهيم, وتتساوع نسبم مجيع املعهوماا 
 , ء عـن قصـده وارا تـه   ــف العهم بالشو  تخه ,خمتار عاملو و  ,اليه

بد ع السـماواا واألرض,   ,و و سبحانه الفاع  لألمور الممم املتآزم
هـا اإلنسـان مبـا او ع فيـه مـن      ومزومن عهمه باألشـياء تـدبسه لهخالئـق,    

يبم يف خهآه واعماله وجعهه خهيفتـه  ــ ار العجـــم واألســاخلواص الدقيآ
 .يف األرض

 سـتحق اخلالفـم لتبآـى لهمـم التوبيـد يف األرض       فجاء التعهيم ملـن 
 ,ان تشـع عهـيهم  وليمزع الزاس من ااهمـم والضـالا, ألن مشـس اإلاميـ    

ــ وتدخ  اىل بيوتهم وقهوبه ــ م   اجـ دار او مـانع, ومـن أجـ     ـبها جـ ــ
فهـ  لزـز مـن     اآل مبفظ اإلاميان وسالمم الزفوس, تفض  سبحانه بهذه 

رتآــاء العهمـ , وجعــ  العهـم كلــم يف   ووســيهم مبارلـم لإل  ,لزـوز الآـ كن  
املعامالا وبـ زاد مـن اإلفـ ا  والتفـ  ط فهـو سـبحانه  عهـم ان الزـاس         

واألبمان الت فيها, وتهك احلاجم  اآل مواملسهمني خاصم اتاجون  ذه 
  تزحص  بالد ن والبيع ب  متتـد وتتسـع لتـؤث  يف العبـا اا والصـالا      

من اإلخبار  اآل معامم, فما ور  يف اإلجتماعيم وبفظ الزظان واملعا ش ال
عــن عهمــه تعــاىل بمــ  شــ ء  تضــمن يف مفهومــه الــدعوة لألخــذ بآــوة   

 من وجوه: اآل مبأبمان  ذه 

 انها   ورة من   وراا املعامهم و بط املعا ش وبفظ األمواا. -1
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لهآضاء عهى ال با, فمن عهمه تعاىل باألشياء ان مهموتيم وسيهم تعتر  -3
دائ  له, وصان تهك البدائ  ومزع من اإلبتياا ب ن ال با وو ع الب

 والتف  ط بسززها.

من مصا  ق عهمه تعاىل باألشياء فالبد من العم   اآل مابمان  ذه  -3
هعهم اإلا  واجتزا  الز ـأ عزـه وتعـ  ض الـزفس لهخسـارة      لوفآاد 

 والتهف وسوء العاقبم.

الـذي  عـ    و ,املسـهمني بتعهـيم  عهـى تفضـهه تعـاىل     اآل ملآد نصت  -4
 والمس .بتميم اإل راك والتحصي  

ه,  فـ تع  , وقد اختهـف األشـاع ة واملعتزلـم يف   أشياءوالش ء مجعه 
ول  موجـو  شـ ء, امـا املعتزلـم      ,فآاا األشاع ة ان ل  ش ء موجو 

 .فآالوا: ان بآيآم الش ء املعهون

ــ بط قـوا واب ــو صع    ــ د لمـ  مـن الف  ـ  , قتني لتعـد  األقـواا  ــ
لمن األم  سه  واخلالم صغ وي, واهلل عز وج  ابا  بمـ  شـ ء   و

 ء لشـ ء    ـدا عهـى نفيـه     ـــعهماد و عهم املوجو  واملعدون, واثباا ش
فانه تعاىل   ختفى  ,عن غسه, فسواء لان الش ء  و املوجو  او املعهون

عهيه خافيم, وقد تفض  بو ـع ابمـان الـد ن والآـ ض والبيـع وجعـ        
وقه  الزفس  ,لافميف المات  والشا د لتأ    األط ام  العدالم ش طاد

 .الشهو م وال مع
 عهم املصـه  مـن املفسـد,    وجي ي من املعامالا ما و و تعاىل  عهم 

و عهـم صـاب  املـاا الـذي  تخـذ املـاا        ,اآل ـم من  تآيد بابمان  ـذه  و
احلـ ان واألذع,  وسيهم لهتعدي, او الد ن وطوا األج  سـبباد لهمسـ    

و عهم املدان الذي ا ص عهى األ اء يف األج  و تجز  املماطهم, ولذا 
املعس  الذي  اقت بـه السـب  والماتـ  الـذي صـان امانتـه, والشـا د        

 .الذي بزى ص باد من الصدق والعدالم واقامم احلق وفض  الظهم
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ــه    فــاهلل عــز وجــ   عهــم خفا ــا الزفــوس وتفاصــي  املعــامالا ولمز
وجعهها وسيهم لتهذ   الزفـوس   اآل مب  اادا م بهذه ــانه عهمزا سسبح

ــ  الى ااتمعــاا, وســالمم الــد ن ومو ــوعاد لمســ  احلســزاا       ـواص
أ ل ـيْس  َّللاهُ ]وني  ال غائ  بالفوز باجلزـاا   ,والتجاوز عن السيئاا

 .[ِبك افل ع بْد  ُ 
 .وتزف    ذه اآل م مبج ء ب م المام( ثالثاد وعش  ن م ة

************ 

  احملتوياتاحملتويات
 املو وع الصفحم املو وع الصفحم

 حب  فآه  37 املآدمم 3
 مستثزياا الد ن 43 383اآل م  6
اإلع ا  الآ اءة و 6

 والهغم
 مزاسبم المهماا 57

 مزاسبم المهماا 61 يف سياق اآل اا 14
 حب  ق كن  64 اعجاز اآل م 14
 مزاسبم المهماا 69 ىاآل م سال 16
 مزاسبم المهماا 84 اقرتاى ق كن  18
 مزاسبم المهماا 93 مفهون اآل م 19
 حب  فآه  95 افا اا اآل م 31
 101 التفسس 35

119 
 حب  فآه 

 حب  اعجازي 33 احلج  عهى الصغس
 مزاسبم المهماا 119 مزاسبم المهماا 34

 مو وع اآل م 36  يف الشها ة(
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