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 املقدمة
 ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ،ونستعينهه، حنمد هلل، مداحل إن  

 فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.ئات أعمالنا، من يهده اهلل سي
 وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

 .]٢٠١عمران:  آل[ َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 .]٢ النساء:[ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 .]٠٢ – ٠٠األحزاب:  [ َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت

 :أما بعد
أسأل اهلل العظيم مبنه وكرمه وجوده  ،البقرةتي الفاتحة و سور على  فهذا تعليق يسري 

 .وإحسانه أن ينفع به وأن جيعله يف موازين احلسنات إنه ويل ذلك والقادر عليه
هذه النسخة  ا بأن  علمً ، أخرى إن شاء اهلل اليسري تتلوه أعمال   ولعل هذا العمل 

فلينبهين عليها مشكورا مأجورا لتالفيها  ةفمن وجد ملحوظ، هي املراجعة األوىل
 .مستقبال

 
 .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
  كتبه/ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن السيف 

 .وجد ملحوظة فلينبهين عليها مشكورا مأجورا لتالفيها مستقبالومن 
y.uosef-12@hotmail.com 
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 الفاحتةتفسري سورة 

َاٍء، وََكث  رَُة ال   ُسوَرةُ  َفاِتحَةح ُسورَة  َمكِّي ة  َكرحميَة ، َفَضائحُلَها َكثحريَة  َعظحيَمة ، ََلَا عحد ُة َأْس 
 .َأْسَائحَها َدلحيل  َعَلى تَ َعدُّدح َفَضائحلَها

 قَاَل الش اعحُر:
ََس              امحي  َواع لَ              م  بح              َأن  َكث                َرَة األ 

 
 َدلحيلَ                  ة  َأن  ال ُمَس                  م ى َس                  امحي 

َها، َفمحن  أَ   لحيُل َعَلي   ُر َعَلى َما َدل  الد  َتصح َاًء َكثحريًَة، نَ ق  ُل ال عحل مح ََلَا َأْس    :ْسَائحَهاَوذَكَر َأه 
دح  "اْلَحْمد  " م  َر احلَ  َن  فحيَها ذحك    .ألح

َائحَها َا، َفَأو ُل ُكلِّ َشيٍء فَاِتحَُتهُ ُقرآنح ال  تحَتاحح ال  ف  ؛ الح "الَفاِتَحة  " :َومحن  َأْس    .َعظحيمح ِبح
َي اهلُل َعن ُه َأن   بنح الص امحتٍ  اَدةَ ، َكَما يفح َحدحيثح ُعبَ "أ مُّ الق ْرآنَ " :َومحن  َأْسَائحَها َرضح

رَأ  بحأُمِّ ال ُقر آنَ »َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم قَاَل:  الن بح     .(٢)«اَل َصاَلَة لحَمن  َلَ  يَ ق 
َمن  َصل ى َصاَلًة َلَ  »ا: وعً فُ ر  مَ  ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  يثح دح َكَما يفح حَ   "بتاَ كِ الْ  مُّ أ  " :اهَ ائح ْس َ أَ  ن  مح وَ 

ُر ََتَامٍ  َداج ، َغي   َداج ، هحَي خح َداج ، هحَي خح ، َفهحَي خح رَأ  فحيَها بحأُمِّ ال كحَتابح   .(١)«يَ ق 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  :تَ َعاىَل  َكَما قَاَل اهللُ  "اِنيَمثَ السَّْبع  الْ " :َومحن  َأْسَائحَها

 .[7٠:]احلجر چۉ   ۉ  
ُد لحل هح َربِّ ال َعاَلمحنَي هحَي » فحيهح ا وَ وعً فُ ر  َأبح َسعحيدح ب نح ال ُمَعَلى مَ  يثح دح حَ  َكَما يفح َو   م  احلَ 

، َوال ُقر آُن ال َعظحيُم ال ذحي أُوتحيُتهُ    .(3)«الس ب ُع ال َمثَاِنح
 ؛«ال َمثَاِنح » :هُ لُ و  ق َ ألَن  َها َسب ُع آيَاٍت ُمَبارََكاٍت، وَ  ؛«ِهَي السَّْبع  اْلَمثَاِني» :هُ لُ و  قَ ف َ 

َ  ألحَ  َها الَفرحائُض َوالسَُّنُن  -َأي  ُتَكر رُ -ن  َها تُث ن   ، َسواًء مح يعح الص َلَواتح َعٍة محن  مجَح يفح  ُكلِّ رَك 
                                                 

  .(2٢١/ 3٠)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  (٢)
  .(364/ ٢١)، وأمحد يف مسنده (42/ ٢) أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ (١)
 ،(٢٠/ 6)كتاب تفسري القرآن، باب ما جاء يف فاِتة الكتاب،   ،أخرجه البخاري يف صحيحه (3)

 (.22٠2رقم )
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  .ُمسَتَحب اتُ َوال  
ُت الص اَلَة بَ ي ينح » فحيهح وَ  يِّ سح د  قُ ال   يثح دح َكَما َجاَء يفح احل َ " الصَّاَلة  ": ائحَهاَومحن  َأْسَ  َقَسم 

َ َعب دحي نحص  فَ    .(٢)«نيح َوبَ ني 
 :هح لح و  قَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم بح  ولُ سُ الر   كَ لح ذَ ا بح اهَ َْس  ، "يمِ ظِ عَ الْ  آن  رْ ق  الْ " :اهَ ائح ْس َ أَ  ن  مح وَ 

 تح ال   ِنح اعَ مَ ا َعَلى ال  اَلحَ مَ تح ش  : الح كَ لح ذَ ا بح هَ تح يَ مح س  تَ  هُ ج  وَ وَ « ال ُقر آُن ال َعظحيُم ال ذحي أُوتحيُتهُ  َوهحيَ »
  .آنح ر  قُ يفح ال  

ا هَ ن   فحي عَ ك  يَ  الَ ا، وَ هَ ري ح غَ  ن  فحي عَ ك  : أَن  َها تَ كَ لح  ذَ ََ ع  مَ ، وَ "اِفية  كَ الْ " :اهَ ائح ْس َ أَ  ن  مح وَ 
 و  لَ  ن  كح ، لَ ة  لَ اطح بَ  هُ تَ الَ صَ  ن  إح فَ  اسح الن  إحىَل  ةح اِتحَ فَ ال   نَ مح  هُ ل  كُ   آنَ رَ قُ ي ال  لِّ صَ مُ ال   أَ رَ ق َ  و  لَ ا، ف َ هَ رُ ي   غَ 
  .ة  يحَ حح صَ  هُ تُ الَ صَ ا فَ هَ ي   لَ عَ  رَ صح تَ اق   

 يثُ دح حَ  كَ لح َعَلى ذَ  ل  َكَما دَ   انح دَ ب  األ  وَ  وبح لُ قُ ل  لح  ة  افحيَ ن  َها شَ ألحَ  ؛"ة  اِفيَّ الشَّ " :اهَ ائح ْس َ أَ  ن  مح وَ 
 .تح أ  يَ َكَما سَ   يدٍ عح  سَ بح أَ 

   
 َفَضائِل َها: 

 : اهَ ن   مح  :ة  ريَ ثح كَ   يثُ ادح حَ ا أَ َوَقد  َوَرَد يفح َفض  لحهَ 
َماُم  مُ  َي اهلُل َعن ُه قَاَل: ْسَح  ةَ رَ ي   رَ  هُ بح َحدحيثح أَ  ن  مح  م  لح س  َما َرَواُه اإلح  اهللح  ولَ سُ رَ  تُ ع  َرضح

َ َعب دحي قَاَل اهلُل َعز  » َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم يَ ُقوُل: ُت الص اَلَة بَ ي ينح َوبَ ني  َوَجل : َقَسم 
ح نحص  فَ  ُد هللح َربِّ  إحَذا نحص  ُفَها يلح َونحص  ُفَها لحَعب دحي، َولحَعب دحي َما َسَأَل، فَ ني  قَاَل الَعب ُد: احَلم 

؛ ف َ  ُقوُل اهللُ: مَحََدِنح َعب دحي، فَإحَذا قَاَل الَعب ُد: الر مَحنح ي َ ف َ الَعاَلمحنَي؛  يمح ََ ي َ الر حح ُقوُل اهللُ: أَث  
ُقوُل اهللُ: ََم َدِنح َعب دحي، َوإحَذا قَاَل ي َ َعلي  َعب دحي، َوإحَذا قَاَل الَعب ُد: َمالحكح يَ و مح الدِّينح؛ ف َ 

َ َعب دحي َولحَعب دحي َما َسَأَل، ي َ الَعب ُد: إحي اَك نَ ع ُبُد َوإحي اَك َنسَتعحنُي؛ ف َ  ُقوُل اهللُ: َهذحهح بَ ي ينح َوبَ ني 

                                                 
كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاِتة   ،أخرجه مسلم من حديث أب هريرة يف صحيحه (٢)

  (.343، رقم )(١46/ ٢)يف كل ركعة 
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َت َعَلي هحم  َغري ح ال  دحنَا الصِّرَاَط ال  َوإحَذا قَاَل الَعب ُد: اه   رَاَط الذحيَن أَن  َعم   ُضوبح َمغ  ُمسَتقحيَم، صح
 «.ب دحي َما َسَألَ ُقوُل اهللُ: َهذحهح لحَعب دحي َولحعَ ي َ َعَلي هحم  َوالَ الض الِّنَي؛ ف َ 

َها َماُم الت ِّ  :َوِمنـْ َي اهلُل َعن هُ  هُ حَ ح  صَ وَ  يُّ ذح مح ر  َما َرَواُه اإلح َأن  َرُسوَل » :َعن  َأبح ُهَري  َرَة َرضح
يفح  الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم قَاَل أُلَبِّ ب نح َكع ٍب: َأِتُحبُّ َأن  أَُعلَِّمَك ُسوَرًة َلَ  يَ ن زحل  

، يَا َرُسوَل الل هح،  َواَل يفح  لز بُورح الت  و رَاةح َواَل يفح اإل حْن حيلح َواَل يفح ا ث  ُلَها؟ قَاَل: نَ َعم  ال ُفر قَانح مح
 ،اَل: فَ َقرََأ أُم  ال ُقر آنح قَاَل َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم: َكي َف تَ ق رَُأ يفح الص اَلةح؟ قَ 

ي بحَيدحهح َما أُن زحَلت  يفح الت  و رَاةح َواَل »َقاَل َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم: ف َ  َوال ذحي نَ ف سح
ث  ُلَها  .(٢)«يفح اإل حْن حيلح َواَل يفح الز بُورح َواَل يفح ال ُفر قَانح مح

َها َماُم ال   :َوِمنـْ َي اهلُل َعن ُه أَ َعن  َأبح َسعحيدح ب نح ال ُمَعل   يُّ ارح خَ بُ َما َرَواُه اإلح  َرُسولَ  ن  ى َرضح
أَلَُعلَِّمن َك ُسوَرًة هحَي أَع َظُم السَُّورح يفح ال ُقر آنح قَ ب َل َأن  ََت رَُج محن  : »هُ الل هح َصل ى الل ُه قَاَل لَ 

دح ُُث  َأَخَذ بحَيدحي فَ َلم ا أَرَاَد َأن  َي   َي ال َمس جح رَُج قُ ل ُت َلُه: َأَلَ  تَ ُقل  أَلَُعلَِّمن َك ُسورًَة هح
؟ َقاَل:  ، َوال ُقر آُن »أَع َظُم ُسوَرٍة يفح ال ُقر آنح ُد لحل هح َربِّ ال َعاَلمحنَي، هحَي الس ب ُع ال َمثَاِنح م  احلَ 

 .(١)«ال َعظحيُم ال ذحي أُوتحيُتهُ 
َها ُهمَ  اسٍ ب  عَ  نح اب   ن  عَ  م  لح س  َماُم  مُ َما َرَواُه اإل ح  :َوِمنـْ َي اهلُل َعن   ْب حيُل َرضح َنما جح ا قَاَل: بي  

 ِّ َع نَقحيًضا محن فَ و قحهح، فَ َرَفَع رَأ َسُه، فَ َقاَل: َهَذا  قَاعحد  عحن َد الن بح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم، ْسَح
َتح  َقطُّ إال  الي َ  ، فَ َقاَل: َهَذا َمَلك   نهُ فَ نَ َزَل مح  َم،و  بَاب  محَن الس َماءح فُتحَح اليوَم َلَ  يُ ف  َمَلك 

ِح َلَ  يَ ن زحل  َقطُّ ىَل نَ َزَل إح  ر  بُنوَري نح أُوتحيتَ ُهمَ   األر  تَ ُهمَ إال  الَيوَم، َفَسل َم، َوقَاَل: أَب شح ا ا َلَ  يُ ؤ 
َلَك: فَاِتحَُة ال   ٌّ قَ ب   ، َوَخَواتحيُم ُسورَةح ال  َنبح  . (3)ال  أُع طحيَتهُ ا إح مَ نهُ مح  ر فٍ بَ َقَرةح، َلن  تَ ق رَأَ بَ كحَتابح

                                                 
، رقم (٢33/ 3)سنن الرتمذي، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء يف فضل الفاِتة  (٢)

(١7٠3.)  
(، رقم 6/٢٠جاء يف فاِتة الكتاب )صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب ما  (١)

(22٠2.) 
، (332/ ٢)صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل الفاِتة،  (3)

= 
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َها َي اهلُل َعن ُه قَاَل: نَ زَل َنا  يِّ رح د  الُ  يدٍ عح  سَ بح أَ  ن  عَ  م  لح س  مُ وَ  يُّ ارح خَ البُ  اهُ وَ ا رَ مَ  :َوِمنـْ َرضح
يِّ َسلحيم ، ُلدحَغ، فَ َهل  فحيُكم  محن   : إحن  َسيَِّد احلَ  رَأَة  فَ َقاَلت  َنا ام  رَاٍق؟ فَ َقاَم َمَعَها  َمن زحاًل، َفأَتَ ت  

نُ  ن ا، َما ُكن ا َنظُنُُّه ُُي سح فَ بَ رَأَ، َفَأع َطو ُه َغَنًما، َوَسَقو نَا  ال كحَتابح  بحَفاِتحَةح  فَ َرقَاهُ  ،ةً رُق  يَ  َرُجل  مح
نُ  َيًة؟ فَ َقاَل: َما لَبَ ًنا، فَ ُقل َنا: َأُكن َت ُِت سح قَاَل فَ ُقل ُت: اَل  بحَفاِتحَةح ال كحَتابح  إحال   َرقَ ي ُتهُ  رُق  

َ الن بح   َنا الن بح   َصل ى الل هُ  ُِتَرُِّكوَها َحَّت  نَأ تح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َفذََكر نَا  َعَلي هح َوَسل َم، َفأَتَ ي  
رحيهح أَن  َها ُموا َذلحَك َلُه، فَ َقاَل: "َما َكاَن يُد  مٍ  يلح  َواض رحبُوا رُق  َية ؟ اق سح َمَعُكم  "ُمت  َفق   بحَسه 

 .(٢)َعَلي هح 
 نح سَ ح  أَ  ن  تَ َعاىَل:" مح  اهللُ  هُ مححَ رَ  ابح ه  الوَ  دُ ب  عَ  نُ ب   دُ م  حمَُ  مح الَ س  اإلح  خُ ي  شَ  امُ مَ قَاَل اإلح  : ة  دَ ائِ فَ 

َي اهلُل َعن ُه ال   ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  يثُ دح حَ  ةح اِتحَ فَ ال   مح ه  يفح ف َ  كَ لَ  حُ تَ ف  ا ي ُ مَ   مٍ لح س  مُ  يحح حح صَ  ي يفح ذح َرضح
ُت  اهللح  ولَ سُ رَ  تُ ع  قَاَل: ْسَح  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم يَ ُقوُل: قَاَل اهلُل َعز  َوَجل : َقَسم 

َ عَ  ح نحص  فَ  ب دحيالص اَلَة بَ ي ينح َوبَ ني   نحص  ُفَها يلح َونحص  ُفَها لحَعب دحي، َولحَعب دحي َما َسَأَل، فَإحَذا ني 
ُد هللح َربِّ الَعاَلمحنَي؛ ف َ  ُقوُل اهللُ: مَحََدِنح َعب دحي، فَإحَذا قَاَل الَعب ُد: الر مَحنح ي َ قَاَل الَعب ُد: احَلم 

؛ ف َ  يمح ََ َعلي  عَ ي َ الر حح ُقوُل اهللُ: ي َ َوإحَذا قَاَل الَعب ُد: َمالحكح يَ و مح الدِّينح؛ ف َ  ب دحي،ُقوُل اهللُ: أَث  
َ ي َ َك َنسَتعحنُي؛ ف َ ََم َدِنح َعب دحي، َوإحَذا قَاَل الَعب ُد: إحي اَك نَ ع ُبُد َوإحي ا ُقوُل اهللُ: َهذحهح بَ ي ينح َوبَ ني 

َت  هدحنَاا َعب دحي َولحَعب دحي َما َسَأَل، َوإحَذا قَاَل الَعب ُد: رَاَط الذحيَن أَن  َعم  سَتقحيَم، صح
ُ
الصِّرَاَط امل

َغ ُضوبح َعَلي هحم  َوالَ الض الِّنَي؛ ف َ 
 لحَعب دحي َولحَعب دحي َما َسَأَل(. ُقوُل اهللُ: َهذحهح ي َ َعَلي هحم  َغري ح امل

 :ةِ الَ ِفي الصَّ  ةِ حَ اتِ فَ الْ  ةِ اءَ رَ قِ  م  كْ ح  
 لِّ كُ   ن  مح  ةٍ عَ كَ َر  لِّ ا يفح كُ هَ ت َ اءَ رَ قح  بَ جَ و  تَ َعاىَل أَ  اهللَ  ن  أَ  ةح اِتحَ فَ ال   ةح ورَ سُ  لح ائح ضَ فَ  مح ظَ ع  أَ  ن  مح 

َي اهلُل َعن ُه، قَاَل: قَاَل ادَ ُعبَ  يثح دح حَ  ن  مح  انح خَ ي  الش   جَ رَ خ  أَ  د  قَ ، ف َ ةٍ الَ صَ  َة بنح الص امتح َرضح
                                                 

  (.١32)رقم
(، رقم 6/٢7٠أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن، باب فضل الفاِتة ) (٢)

الرقية بالقرآن  (، ومسلم يف صحيحه: كتاب السالم، باب جواز أخذ األجرة على3٠٠٠)
 (.١١٠٢(، رقم )2/٢٠١7واألذكار )
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رَأ  بحَفاِتحَةح ال كحَتابح »رسوُل اهللح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم:  ُمت  َفق  « اَل َصاَلَة لحَمن  َلَ  يَ ق 
  .(٢)َعَلي هح 

َي اهلُل َعن ُه قَاَل: قَاَل رسوُل الل  رَ ي   رَ  هُ بح أَ  ن  عَ وَ  َمن  »ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم: صَ  هح َة َرضح
رَأ   َداج   َصل ى َصالًة َلَ  يَ ق  َرَجُه مُ اَل ا ثَ يَ ُقوَلَُ « فحيَها بحَفاِتحَةح ال كحَتابح َفهحَي خح   .م  لح س  ثًا، َأخ 

ا يفح ِبحَ  أ  رَ ق  ي َ  َلَ   ن  مَ  ن  أَ ، وَ ةح الَ ا يفح الص  تحَ اءَ رَ قح  وبح جُ َعَلى وُ  يثُ ادح حَ األ َ  هح ذح هَ  ت  ل  دَ فَ 
  .مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ريح اهح مجََ  لُ و  َهَذا ق َ ، وَ ة  لَ اطح بَ  هُ تَ الَ صَ  ن  إح ، فَ هح تح الَ صَ 

 ومح مُ أ  مَ ل  ا قِّ ا يفح حَ تحَ اءَ رَ وا يفح قح فُ لَ ت َ اخ  وَ  ،دح رح نفَ مُ ال  وَ  امح مَ اإل ح  قِّ ا يفح حَ وِبحَ جُ  وُ ىَل وا إح بُ هَ ذَ  د  قَ وَ 
  : الٍ وَ ق   أَ  ةح ثَ الَ َعَلى ثَ 
  :ل  وَّ اْلَ  ل  وْ قَ الْ 
 ةَ اءَ رَ قح  ع  مَ س  يَ  ا َلَ  ذَ إح  كَ لح ذَ كَ ، َو ةح ي  رِّ السِّ  اتح عَ كَ يفح الر   ومح مُ أ  مَ َعَلى ال   ةح اِتحَ فَ ال   ةُ اءَ رَ قح  بُ تَح 

اًل مَ عَ  ةح اِتحَ فَ ال   ةُ اءَ رَ قح  هح ي  لَ عَ  بُ جح يَ ف َ  ،َصَممٍ لح  و  أَ  انح كَ مَ ال   بُ ع دح لح  ةح ي  رح ه  ال َ  اتح عَ كَ يفح الر   امح مَ اإل ح 
َهَذا ، وَ امح مَ اإل ح  ةَ اءَ رَ قح  عُ مَ س  يَ  انَ ا كَ ذَ إح  ةح ي  رح ه  ال َ  ةح الَ ا يفح الص  هَ ت ُ اءَ رَ قح  هح ي  لَ عَ  بُ تَح  الَ ، وَ لح ص  ألَ ا  بح 
  .ُهورح م  ال ُ  لُ و  ُهَو ق َ وَ  بح ذهَ مَ ال   ن  مح  ُهَورُ ش  مَ ل  ُهَو ا لُ و  قَ ال  

َتَدلُّوا َعَلى وُ وَ  ح يث َ دح احل َ  ومح ُعمُ بح  ةح ي  رِّ السِّ  اتح عَ كَ ا يفح الر  وِبحَ جُ اس  ح قَ ابح الس   ني   ةَ ادَ بَ عُ  يثح دح : حَ ني 
ُهمَ  ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  يثح دح حَ ، وَ تح امح الص   نح ب   َي اهللُ َعن    ا.َرضح

 ن  ا مح و  ن َ ث   تَ اس  ، وَ ومَ مُ أ  مَ ال  وَ  دَ رح ُمنفَ ال  وَ  امَ مَ اإل ح  لُ مُ ش  ، تَ ة  م  اعَ  يثَ ادح حَ األ َ  هح ذح هَ  ن  إح : واقَال  وَ 
َتَدلُّوا وَ  ،ةح ي  رح ه  ال َ  اتح عَ كَ يفح الر   ومح مُ أ  مَ ا َعَلى ال  تحَ اءَ رَ قح  وبح جُ وُ  مَ دَ عَ  ةح ل  دح األ َ  هح ذح هَ  ومح ُعمُ  اس 

  .[١٠2:]األعراف چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ تَ َعاىَل:  هح لح و  قَ بح 
 :ةِ اآليَ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  لِ لَ دْ تِ سْ الِ  ه  جْ وَ وَ 
: اهللُ  هُ مححَ َأمح ََد رَ  امُ مَ ؛ قَاَل اإل ح ةح الَ يفح الص   ت  لَ زَ ن َ  ةَ اآليَ  هح ذح هَ  ن  وا َعَلى أَ عُ مج َ أَ  ينَ رح سِّ فَ مُ ال   ن  أَ 

                                                 
صحيح البخاري، كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها،  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاِتة يف  ٠36(، رقم )٢/٢3٢)
 (.342(، رقم )٢/١43كل ركعة، )
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 ؛ ا ه . «ةح الَ الص   يفح  ةَ اآليَ  هح ذح هَ  ن  َعَلى أَ  اسُ الن   عَ مج َ أَ »
َتَدلُّوا بحَ  َي اهلُل َعن ُه: يِّ رح عَ ش  ى األ َ وسَ  مُ بح أَ  يثح دح َكَما اس  ن  َرُسوَل اهللح َصل ى اهللُ أ"َرضح

َ لََنا ُسن تَ َنا َوَعل َمَنا َصاَلتَ َنا  فَ َقاَل: "إحَذا َصل ي ُتم  َفأَقحيُموا ُصُفوَفُكم   ،َعَلي هح َوَسل َم َخطَبَ َنا فَ بَ ني 
، فَإح   چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ  :قَالَ  اَذا َكب  َر َفَكب ُِّروا، َوإحذَ ُُث  ل يَ ُؤم ُكم  َأَحدُُكم 

"َوإحَذا قَ َرأَ َوزَاَد َعن  ُسَلي َماَن الت  ي محيِّ  رواه ُمسلم "، فَ ُقوُلوا: آمحنَي، جيُحب ُكُم اهللُ [ ٠:]الفاِتة
ُتوا"  .(٢)َفأَن صح

 :يانِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ 
 امح مَ َة اإل ح اءَ رَ َع قح ْسَح  اءً وَ ، سَ ةح ي  رح ه  ال َ وَ  ةح ي  رِّ السِّ  ةح الَ يفح الص   ومح مُ أ  مَ َعَلى ال   ةح اِتحَ فَ ال   ةُ اءَ رَ قح  بُ تَح 

 نح عَ  ة  ايَ وَ رح  لُ و  قَ َهَذا ال  ، وَ ن هُ كِّ ميَُ  َلَ   م  أَ  ةح اِتحَ فَ ال   ةح اءَ رَ قح  ن  اُم مح مَ اإل ح  هُ نَ ك  مَ  اءً وَ سَ ا، وَ َمع هَ س  يَ  َلَ   م  أَ 
 نُ اب   خُ ي  الش   هُ ج حَ رَ ، وَ هح ابح حَ ص  أَ  رُ ث َ ك  أَ  هح ي  لَ عَ وَ  يِّ عح افح الش   امح مَ اإل ح  بُ هَ ذ  ُهَو مَ ، وَ َأمح َدَ  امح مَ اإل ح 

  .نيَ مح ي  ث َ عُ  نُ اب   خُ ي  الش  وَ  زٍ ابَ 
َتَدلُّوا بحَ وَ  َي اهلُل َعن ُه قَاَل: ُكن ا َخل َف َرُسولح الل هح  تح امح الص   نح ب   ةَ ادَ ُعبَ  يثح دح اس  َرضح

رح فَ َقرََأ َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، فَ ثَ ُقَلت   َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم يفح َصاَلةح ال َفج 
َرُءوَن َخل  »َعَلي هح ال قحرَاَءُة، فَ َلم ا فَ رََغ قَاَل:  قُ ل َنا: نَ َعم  َهَذا يَا َرُسوَل « َف إحَمامحُكم  َلَعل ُكم  تَ ق 

َا»الل هح، قَاَل:  رَأ  ِبح َعُلوا إحال  بحَفاِتحَةح ال كحَتابح فَإحن ُه اَل َصاَلَة لحَمن  َلَ  يَ ق  َرَجُه اإل ح « اَل تَ ف   امُ مَ َأخ 
 .(١) بو داودأَ َأمح ََد وَ 
 :ث  الِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ 
 ة  ايَ وَ ُهَو رح وَ  ،ةح ي  رح ه  ال َ  الَ وَ  ةح ي  رِّ ة السِّ اَلح يفح الص   الَ  ومح مُ أ  مَ َعَلى ال   ةح اِتحَ فَ ال   ةُ اءَ رَ قح  بُ تَح  الَ 

  .ةح ي  فح نَ احل َ  لُ و  ُهَو ق َ وَ  ،َأمح َدَ  امح مَ اإل ح  نح ا عَ ضً ي  أَ 
َتَدلُّوا بحَ وَ  َي اهلُل َعن ُه: أَ  رٍ ابح جَ  يثح دح اس  َمن   »َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم قَاَل:  الن بح   ن  َرضح

                                                 
 (.2٠2(، رقم )٢/3٠3باب التشهد يف الصالة، )صحيح مسلم، كتاب الصالة،  (٢)
، وسنن أب داود، أبواب تفريع استفتاح الصالة، باب (2٢٠/ 3٠أمحد ط الرسالة )مسند  (١)

  (.7١3(، رقم )١/٢٢6من ترك القراءة يف صالته بفاِتة الكتاب، )
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َمامح َلُه قحرَاَءة     .(٢)ةاجَ مَ  نُ اب  َأمح ََد وَ  امُ مَ اإل ح  اهُ وَ رَ « َكاَن َلُه إحَمام ، َفقحرَاَءُة اإل ح
دُّ شُ يَ  ن  كح لَ ؛ وَ ةً ولَ خُ د  مَ  ت  انَ كَ   ن  إح وَ  يَ هح ى، وَ رَ خ  أُ  ق  طُرُ  هُ لَ »: اهللُ  هُ مححَ رَ  يعِ لَ يْـ قَاَل الزَّ وَ 

  ؛ ا ه .«ًضاع  ا ب َ ُضهَ ع  ب َ 
 يِّ ارح خَ بُ ال   امح مَ اإل ح كَ   ةح م  ئح األ َ  ارُ بَ كح   هح ي  لَ عَ  مَ كَ ، َكَما حَ يف  عح ضَ  يثَ دح احل َ  ن  أَ  ابُ وَ الص  وَ 

َ ًعا ب َ مَج   ةح اِتحَ فَ ال   ري ح َعَلى غَ  ول  مُ ُهَو حَم  ف َ  ح  صَ  و  لَ وَ  ،هح ري ح غَ وَ   ةح اءَ رَ قح  ةَ ل  دح أَ  ن  أَ ا وَ مَ يَ سح  الَ  ةح ل  دح األ َ  ني 
 .يثح دح َهَذا احل َ  ن  مح  ًدانَ ى سَ وَ ق   أَ  ةح اِتحَ فَ ال  

 :ةِ حَ اتِ فَ الْ  ةِ ورَ س   اتِ آيَ  د  دَ عَ 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ : تَ َعاىَل  هح لح و  ق َ  يلح لح دَ بح  ،اتٍ ُع آيَ ب  ا سَ اتحَ ُد آيَ دَ عَ  ةُ ورَ السُّ  هح ذح هَ 

  .[7٠:احلجر] چۉ   ۉ   
َي اهلُل َعن ُه أن َرُسول الل هح َعن  َأبح َسعحيدح ب نح ال ُمَعل   يُّ ارح خَ بُ ال   امُ مَ ى اإل ح وَ رَ وَ  ى َرضح

هحَي أَع َظُم السَُّورح يفح ال ُقر آنح قَ ب َل َأن  ََت رَُج محن   وَرةً أَلَُعلَِّمن َك سُ »: هُ َصل ى الل ُه قَاَل لَ 
دح  َي رَُج قُ ل ُت َلُه: َأَلَ  تَ ُقل  أَلَُعلَِّمن َك ُسوَرًة هحَي  ُُث  َأَخَذ بحَيدحي فَ َلم ا أَرَاَد َأن   «ال َمس جح

؟ قَاَل: ، َوال ُقر آُن » أَع َظُم ُسوَرٍة يفح ال ُقر آنح ُد لحل هح َربِّ ال َعاَلمحنَي هحَي الس ب ُع ال َمثَاِنح م  احلَ 
 .«ال َعظحيُم ال ذحي أُوتحيُتهُ 

  .مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ن  مح  دٍ احح وَ  رُ ي   غَ  اعَ مج َ ى اإل ح كَ حَ وَ  
 . وىَل األ ُ  ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  چپ  پ  پ  پ  چ  :تَ َعاىَل  هُ لُ و  قَ َهَذا ف َ  مَ ا ُعلح ذَ إح 

 . ةُ ثَ الح الث   ةُ يَ اآل   هح ذح هَ   چٺ  ٺ    ٺ    چ  ، ةُ يَ انح الث   ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  ،چڀ  ڀچ 

  . ةُ عَ ابح الر   ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ

    . ةُ سَ امح ال َ  ةُ يَ اآل   هح ذح هَ   چٹ   ٹ  ٹ چ

                                                 
سنة فيها، ، وسنن ابن ماجة، أبواب إقامة الصلوات وال(٢١/ ١3مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)

 (.73٠، رقم )(33/ ١)باب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا 
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 .ةُ سَ ادح الس   ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ 

 .ةُ عَ ابح الس   ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    چ
  .ااتحَ آيَ  دح دَ يفح عَ  ُهورح م  ال ُ  لُ و  ُهَو ق َ وَ  بح هَ ذ  مَ ال   نَ مح  ُهورُ ش  مَ َهَذا ُهَو ال  

   چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ : يَ  هح وىَل األ ُ  ةح  اآليَ ىَل إح  يُّ عح افح الش   امُ مَ اإل ح  بَ هَ ذَ وَ 
  چ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ : يَ هح  ةُ عَ ابح الس   ةُ يَ اآل  وَ 

 لِّ كُ   لح و  أَ  ن  مح  ة  آيَ  هُ ندَ ا عح ضً ي  أَ  يَ هح ، وَ ةح اِتحَ فَ ال   نَ مح  ة  آيَ  يِّ عح افح الش   امح مَ اإل ح  ندَ عح  ةُ لُ مَ س  بَ ال  فَ   
  .َأمح َدَ  امح مَ اإل ح  نح عَ  ة  ايَ وَ رح  لُ و  قَ َهَذا ال  ، وَ ةٍ اءَ رَ ى ب َ وَ سح  ةٍ ورَ سُ 

 ا: هَ نْـ مِ  ة  لَّ دِ أَ اْسَتَدلُّوا بِ وَ 
  .ةٍ اءَ رَ ب َ  ةح ورَ ى سُ وَ سح  فح احح صَ مَ يفح ال   رح وَ السُّ  لح ائح وَ ا يفح أَ ط  خَ  ةح لَ مَ س  بَ ال   وتُ بُ ث ُ : َأوَّلا 

 .ةٍ ورَ سُ  لِّ ن كُ مح  ةً آيَ  ونَ كُ تَ  ن  أَ  فح احح صَ مَ ا يفح ال  وتحَ بُ ث ُ  ن  مح  مُ زَ ل  ي َ  الَ  هُ ن  أَ بح  :َهَذا نْ عَ  يبَ جِ أ  وَ 
َماُم مُ  َكَما: ثَانِياا َتَدلُّوا مبَا َرَواُه اإلح َي اهلُل َعن ُه أَ  سٍ نَ أَ  ن  عَ  م  لح س  اس  َنا  هُ ن  َرضح قَاَل: بَ ي  

َ َأظ ُهرحنَا إحذ  أَغ َفى إحغ َفاَءًة ُُث  َرَفَع رَأ َسُه  َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َذاَت يَ و ٍم بَ ني 
َحَكَك يَا َرُسوَل اهللح َقاَل:  ًما، فَ ُقل َنا: َما َأض    فَ َقَرأَ:« أُن زحَلت  َعَلي  آنحًفا ُسوَرة  »ُمَتَبسِّ

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  چ  چٻ  ٻ  ٻ       ٱچ 

 .(٢)[3-٢]الكوثر  چک  ک
َتَدلُّوا أَ : ثَالِثاا ّ  قَ َتاَدَة قَاَل: ُسئحَل أََنس  َكي َف َكاَنت   َما َرَواهُ ا ضً ي  َكَما اس  قحرَاَءُة الن بح

 [٢:]الفاِتة  چٱ   ٻ  ٻ  ٻچ ، ُُث  قَ رَأَ: «َكاَنت  َمد ا»َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم؟ فَ َقاَل: 
يمح  مح الل هح، َومَيُدُّ بحالر مح َنح، َومَيُدُّ بحالر حح  . (١)"مَيُدُّ بحبحس 
 ةَ لَ مَ س  بَ ال   ن  َعَلى أَ  يثُ ادح حَ األ َ  هح ذح هَ  ت  ل  : دَ والُ قَاَوْجه  اِلْسِتْدَلِل ِمْن َهِذِه اْلََحاِديِث: 

                                                 
َمَلُة آيَة  محن  أَو لح ُكلِّ ُسورَةٍ صحيح مسلم، كتاب الصالة،  (٢) َوى  بَاُب ُحج ةح َمن  قَاَل: ال َبس  سح

  (.2٠٠، رقم )(3٠٠/ ٢)، بَ رَاَءة  
 (.3٠26(، رقم )6/٢43)أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة،  (١)
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 ا. هَ أَ رَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم ق َ  الن بح   ن  أَ  يلح لح دَ بح  ةٍ ورَ سُ  لِّ كُ   ن  مح  ة  آيَ 
، ةٍ ورَ سُ  لِّ ن كُ مح  ةً آيَ  ةح لَ مَ س  بَ ال   نح و  يفح كَ  ةً ُيَ رح صَ  ت  سَ ي  أَن  َها لَ بح  :ةِ لَّ دِ اْلَ  هِ ذِ هَ  نْ عَ  يبَ جِ أ  وَ 

 ل  ، بَ ةٍ ورَ سُ  لِّ ن كُ مح  ةً آيَ  ونَ كُ تَ  ن  أَ  هُ ن  مح  مُ زَ ل  ي َ  الَ  ةَ لَ مَ س  بَ ال   أَ رَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم ق َ  هُ نُ و  كَ فَ 
َعَلى  اسُ الن   عَ مج َ َذا أَ َلحَ ، وَ آنح ر  قُ ال   نَ مح  ة  ل  قح تَ س  مُ  ة  آيَ  ةَ لَ مَ س  بَ ال   ن  َعَلى أَ  لُّ دُ تَ  يثُ ادح حَ األ َ  هح ذح هَ 
 .ةح لَ مَ س  بَ ال   ونَ دُ  اتٍ آيَ  ثُ الَ ثَ  رح ثَ و  كَ ال   ةَ ورَ سُ  ن  أَ 

  :يانِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ  
 .ةح اِتحَ فَ َست  آيًة محن ال  ي  لَ  ةَ لَ مَ َبس  ال   ن  أَ  ُهورح م  ال ُ  لُ و  ُهَو ق َ وَ  بح هَ ذ  مَ ال   نَ مح  ُهَورُ ش  مَ ُهَو ال  وَ 
َها:اْسَتَدلُّوا وَ   بَِأِدلَّة  ِمنـْ

َي اهللُ َعن ُه، قَاَل: قَاَل رسوُل اهللح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم: رَ  ُهَري   بح أَ  يثح دح بحَ : َأوَّلا  َة َرضح
ح، َولحَعب دحي َما َسَأَل، فَإحَذا  َ َعب دحي نحص َفني  ُت الص اَلَة بَ ي ينح َوبَ ني  " قَاَل اهلُل تَ َعاىَل: َقَسم 

َدِنح َعب دحي، َوإحَذا َقاَل:  چپ  پ  پ  پ چ َقاَل ال َعب ُد:   َقاَل اهلُل تَ َعاىَل: محَح
ََ َعَلي  َعب دحي، َوإحَذا قَاَل:  چڀ  ڀچ  ،  چٺ  ٺ    ٺ    چ قَاَل اهلُل تَ َعاىَل: أَث  

َِ إحيَل  َعب دحي-قَاَل: ََم َدِنح َعب دحي   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چفَإحَذا قَاَل:  -َوقَاَل َمر ًة فَ و 
َ َعب دحي، َولحَعب دحي َما َسَأَل، فَإحَذا قَاَل:  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ قَاَل: َهَذا بَ ي ينح َوبَ ني 

  .قَاَل: َهَذا لحَعب دحي َولحَعب دحي َما َسَأَل" ،چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ
مَ َعَلى أَ  يثُ دح َهَذا احل َ  ل  دَ  َوْجه  اِلْسِتْدَلِل ِمَن اْلَحِديِث: آيًة،  ت  انَ كَ   و  َة لَ لَ ن  الَبس 

، ص  نح اٍت وَ ُع آيَ بَ ر  يد  أَ جح ََت  اء  وَ نَ ا ُهَو ث َ ن  مَ يُف؛ ألحَ صح الت  ن   ق قَ ا ِتََ َلم  ا، وَ ِبحَ  أَ دَ بَ ا وَ َعد هَ لَ  ف 
؛ ألحَ ص  نح انح وَ تَ آي َ  ي  مَ دَ ا ُهَو آلح مَ وَ   . مَ د  قَ َكَما ت َ  اًعامج َ اٍت إح ُع آيَ ب  ن  َها سَ ف 

َتَدلُّوا بحَ َكَما  ّ الح نح مَ سح ب  نَ أَ  يثح دح اس  َي اهلُل َعن ُه، قَاَل: " َصل ي ُت َخَلَف الن بح ٍك َرضح
تحُحوَن بح  تَ ف  ٍر، َوُعَمَر، َوُعث َماَن، َفَكانُوا َيس  پ  پ  چ            َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َوَأبح َبك 

رحَها"  چٻ ٱ   ٻ  ٻ چ    ، اَل َيذ ُكُرونَ چپ  پ    ل  دَ فَ  (٢)يفح َأو لح قحرَاَءٍة َواَل يفح آخح
                                                 

َمَلةح صحيح مسلم، كتاب الصالة،  (٢)  (.344، رقم)(١44/ ٢)، بَاُب ُحج ةح َمن  قَاَل اَل جُي َهُر بحال َبس 
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َ ب َ وَ  اهَ ن َ ي   ب َ  يزُ يح الت م   ذح إح  ةح اِتحَ فَ ال   نَ مح  ت  سَ ي  َعَلى أَن  َها لَ  يثُ دح َهَذا احل َ  رح ه  ةح يفح ال َ اِتحَ فَ ال   ني 
 .اهَ ن   َست  مح ي  لُّ َعَلى أَن  َها لَ دُ يَ  محهح دَ عَ وَ 

َتَدلُّوا مبَا َرَواُه اإل ح َكَما : ثَانِياا َي اهللُ َعن ُه  يُّ ارح خَ بُ َماُم ال  اس  َعن  َأبح َسعحيدح ب نح ال ُمَعَلى َرضح
: )أَلَُعلَِّمن َك ُسوَرًة هحَي أَع َظُم السَُّورح يفح هُ قَاَل لَ  َعَلي هح َوَسل مَ  أن َرُسول الل هح َصل ى الل هُ 

دح( ُُث  َأَخَذ بحَيدحي فَ َلم ا أَرَاَد َأن  َي رَُج قُ ل ُت َلُه: َأَلَ  تَ ُقل  قَ ب َل َأن  ََت رَُج  ر آنح ال قُ  محن  ال َمس جح
؟ قَاَل:  َي   چپ  پ  پ  پچ أَلَُعلَِّمن َك ُسوَرًة هحَي َأع َظُم ُسوَرٍة يفح ال ُقر آنح هح

،الس ب ُع ال َمثَ   َوال ُقر آُن ال َعظحيُم ال ذحي أُوتحيُتُه(.  اِنح
 ؛ةح اِتحَ فَ ال   نَ مح  ت  سَ ي  ا َعَلى أَن  َها لَ ضً ي  أَ  يثُ دح َهَذا احل َ  ل  دَ  َوْجه  اِلْسِتْدَلِل ِمَن اْلَحِديِث:

 اهللُ ، وَ اهللُ  اءَ شَ  ن  إح  يحُ حح ُهَو الص   لُ و  قَ َهَذا ال   ل  عَ لَ ا، وَ ِبحَ  أَ دَ بَ لَ  ةح اِتحَ فَ ال   نَ مح  ت  انَ كَ   و  لَ  ذ  إح 
 .م  لَ ع  تَ َعاىَل أَ 

 ةح الَ يفح الص   ةح لَ مَ س  بَ ال   ةح اءَ رَ قح  مح ك  حُ  ةُ لَ أَ س  مَ  فح الَ َعَلى َهَذا ال ح  بُ ت  رَ ت َ ي َ وَ  ثَمَرة  اْلِخاَلِف:
َعَلى ، وَ ةح اِتحَ فَ ال   نَ مح  ة  ن  َها آيَ ا ألحَ ِبحَ  رُ ه  ال َ  عُ رَ ش  ا، َكَما يُ هَ ت ُ اءَ رَ قح  بُ تَح  لح و  األ َ  يح أ  َعَلى الر  ف َ 
 لُ و  قَ َهَذا ال  وَ  بُ تَح  الَ ا وَ هَ ت ُ اءَ رَ قح  بُّ حَ تَ س  أَن  َها تُ -هُ الل   اءَ شَ  ن  إح  يحُ حح ُهَو الص  وَ -اِنح الث   لح و  قَ ال  

 .ةح ورَ السُّ  نَ مح  ةً آيَ  ت  سَ ي  لَ ، وَ ة  ل  قح تَ س  مُ  ة  ن  َها آيَ ألحَ  مَ د  قَ َكَما ت َ   اءح مَ لَ عُ ال   ُهورح مُج   لُ و  ُهَو ق َ 
  الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ﴾وذ  بِاهلِل ِمَن ﴿ َأع  

 ةح ي  وعح رُ ش  وا َعَلى مَ عُ مج َ ، َكَما أَ آنح ر  قُ ال   نَ مح  ةٍ آيَ بح  ت  سَ ي  لَ  ةَ اذَ عَ تح س  االح  ن  َعَلى أَ  اءُ مَ لَ عُ ال   عَ مج َ أَ 
ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ   :تَ َعاىَل  هح الل   لح و  قَ لح  آنح ر  قُ ال   ةح اءَ رَ قح  ندَ عح  ةح اذَ عَ تح س  االح 

  .[47 :]النحل چۀ 
ُسَلي ماَن ب نح  يثح دح حلحَ ، وَ ةح يَ ل  ا لح هَ رُ هَ ش  أَ وَ  ةح اذَ عَ تح س  االح  غح يَ صح  حُّ صَ أَ  يَ هح  ةُ ورَ كُ ذ  مَ ال   ةُ يغَ الصِّ وَ 
ّ  ُصَردٍ  ُههُ َأحَ َتب انح وَ س  يَ  نح ُجالَ رَ وَ  ، قَاَل: ُكن ُت جالحسًا َمَع الن بح َر  َوج   ،ُدُُهَا َقدح امح 

َلُم َكلحمًة َلو  قَاََلَا َلَذَهَب عن ُه َما جيحُد، ع  إحِنِّ أَلَ  : وُل الل هح سُ فَ َقاَل رَ  ،هُ وان تَفَخت  أوَداجُ 
يمح َذَهَب من ُه َما جيدُ وُذ بحالل  لو  قَاَل: أَعُ    َقاُلوا َلُه: إحن  الن بح  ف َ  هح محَن الش ي طَانح الر جح
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. ُمت  َفق  َعَلي هح  محنَ  هح و ذ  بحالل  عَ ت َ  قَاَل: يمح  .(٢)الش َيطان الر جح
 يعح مجَح  ندَ ا عح ِبحَ  رُ ه  ال َ  عُ رَ ش  يُ ف َ  ةح الَ الص   ري ح غَ  ا يفح م  ، أَ ةح الَ يفح الص   ةح اذَ عَ تح س  االح بح  ارُ رَ س  اإل ح  عُ رَ ش  يُ وَ 

،  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ: تَ َعاىَل  هح لح و  ق َ  ومح مُ عُ لح  ؛ةح اءَ رَ قح ال   لَ ب  ق َ  اءح ر  قُ ال  

 .يمح جح الر   انح طَ ي  الش   نَ مح  هح الل  بح  وذُ عُ اًل: أَ ائح ، قَ هح الل  بح  ذ  عح تَ اس  فَ  آنَ ر  قُ ال   أَ رَ ق  ت َ  ن  أَ  دت  رَ ا أَ ذَ : إح ي  أَ 
 ع  ارح ضَ مُ  ل  ع  فح  (وذُ عُ )أَ وَ ، ( تَ َعاىَل هح الل  )بح  مُ صح تَ ع  أَ تَ َعاىَل وَ  هح  الل  ىَل إح  ئُ جح تَ ل  أَ  (وذ  ع  )أَ  :ََ ع  مَ وَ 

 .ارَ رَ م  تح س  االح  فحيدُ يُ  وع  فُ ر  مَ 
 سح ن  اإل ح وَ  نِّ ال ح  نَ تَ َعاىَل مح  هح الل   ةح اعَ طَ  ن  عَ  جٍ ارح خَ  اتٍ عَ  دٍ ارح مَ  لُّ كُ   ُهوَ وَ  (انِ طَ يْ الشَّ  نَ )مِ  

 .ءٍ ي  شَ  لِّ كُ َو  ابِّ وَ الد  وَ 
 .تَ َعاىَل  هح الل   ةح مح َ رَ  ن  عَ  ودُ رُ ط  مَ ال   ومُ جُ ر  مَ : ال  ي  أَ  (يمِ جِ )الرَّ  

   
 

                                                 
(، 2/٢١2أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب بدء اللق، باب صفة إبليس وجنوده ) (٢)

َسُه عحن َد ال َغَضبح  بَاُب َفض لح َمن  ومسلم يف صحيحه كتاب الْب والصلة واآلداب،  مَي لحُك نَ ف 
َهُب ال َغَضبُ  ٍء يَذ   (.١6٢٠، رقم )(١٠٢2/ 2) ،َوبحَأيِّ َشي 
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 [٢]الفاِتة  چٱ   ٻ  ٻ  ٻچ 
يًنا عح تَ س  ، مُ آنَ ر  قُ ال   أُ رَ ق   أَ وَ  أُ دَ ب  أَ  :هُ يرُ دح ق  ، ت َ وفٍ ذُ ح  مبحَ  انح قَ لِّ عَ ت َ مُ  ور  رُ ََم  وَ  ار  : جَ چٱ چ 

 .هح اْس ح  رح ك  ذح ًكا بح رِّ ب َ تَ تَ َعاىَل مُ  هح الل  بح 
 صُّ خَ ُهَو أَ ، وَ هح دح م  بحَ وَ  هُ انَ حَ ب  سُ  ةح ادَ بَ عح ل  لح  قِّ حح تَ س  مُ ال   هح لَ ا اإل ح نَ ب ِّ م  َعَلى رَ لَ عَ  :چٻ   چ 

  .الَ عَ وَ  ل  جَ  هُ رُ ي   غَ  هح ى بح م  ُيسَ  الَ تَ َعاىَل، وَ  هح الل   اءح ْس َ أَ 
 تَ َعاىَل، هح ل  لح  ةح مح َ الر   ةَ فَ صح  انح نَ مِّ ضَ تَ تَ َعاىَل مُ  هح الل   اءح ْس َ أَ  ن  مح  انح : اْس َ چٻ  ٻچ 

 .چٻ  چ   نَ مح  لُ ش ُ أَ وَ  مُّ عَ أَ   چٻ  چ  ن  أَ  ُهورُ ش  مَ ال  وَ 

 نَ مح ؤ  مُ ال   لُ مُ ش  تَ  هُ تَ مح َ رَ  ن  : أَ ي  ، أَ قح ئح الَ ال َ  يعح مح لحَ  ةح ام  عَ ال   ةح مح َ و الر  ذُ  چٻچ    فَ  
 .[٢36 األعراف] چٿ   ٹ  ٹ ٹچ  :تَ َعاىَل  هُ الل   ، َكَما قَالَ رَ افح كَ ال  وَ 

 .[٠ غافر] چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ : قَاَل تَ َعاىَل وَ 
 م  عُ ي َ لح  ؛چڈ  چ  ،هح اْس ح بح  اءَ وَ تح س  االح  رَ كَ ذَ فَ [ 3]طه  چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ  :قَالَ وَ  

 . هح تح مح َ رَ بح  هح قح ل  خَ  يعَ مجَح 
جث  مث  چ : تَ َعاىَل  هُ َكَما قَاَل الل    نيَ نح مح ؤ  مُ ال  بح  ةح اص  ال َ  ةح مح َ و الر  ذُ  چٻچ وَ 

 .[23]األحزاب  چىث  
   

 [١]الفاِتة  چپ  پ  پ  پ  چ 
 يفح  مُ الال  تَ َعاىَل، فَ  هح ل  لح  ة  ق  حح تَ س  مُ  اءح نَ الث    اعح وَ ن   أَ  لُّ كُ ، فَ اءُ نَ : ُهَو الث   دُ م  احل َ  چپ  پچ  

تحغ راقح أَ  چپچ  س  تحغ راُق كُ  :ي  لحالح دح وَ احل َ  اعح وَ ن   أَ  لِّ اس  ا لحل هح تَ َعاىَل تَ ع ظحيًما ثُ ُبوتُ هَ م 
يًدا وَ وَ   .ااقً قَ ح  تح اس  ا وَ كً ل  مُ ََت جح

 ال  إح  اهللح  ري ح غَ لح  بِّ الر   ظُ ف  لَ  لُ مَ ع  ت َ س   يُ اَل ، وَ هح مح عَ نح بح  هح قح ل   لحَ بِّ رَ مُ "ُهَو ال   بُ الر   چپچ 
  .مح نَ غَ ال   بُّ ، رَ تح ي  ب َ ال   بُّ رَ  ولُ قُ ت َ ف َ  ةح افَ ضَ اإلح بح 

ن  وَ  [ ١3]يوسف:  چٿ    ٿ  ٿ  ٿ  چ  [،3٠:]يوسف چڭ  ڭ   ڭ چُه قَ و لُُه تَ َعاىَل: مح

 .تَ َعاىَل  هح ل   لح ال  َقاَل إح  ي ُ اَل فَ  بُّ ا الر  م  أَ 
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 اَل ، وَ ونَ ريُ ثح كَ   اَلحُ وَ عَ ال  وَ  تَ َعاىَل، ى اهللح وَ سح  ودٍ جُ و  مَ  لُّ ُهَو كُ ، وَ اَلٍَ عَ  عُ مَج   چپچ  
 ىَل إح  ابِّ وّ الد   اَلَُ عَ وَ  ،رح جَ الش   اَلَُ عَ ، وَ نِّ ال ح  اَلَُ عَ ، وَ سح ن  اإل ح  اَلَُ عَ  م  هُ ن   مح ، وَ هُ  الل  ال  إَ  م  هُ مُ لَ ع  ي َ 
 ن  مح  د  حَ أَ  جُ رُ َي   تَ َعاىَل، الَ  هُ ا الل  هَ ب ُّ رَ ، وَ اَلح  وَ ا عَ َل َلََ اقَ ي ُ  اتح وقَ لُ خ  مُ ال   لُّ كُ ، َو كَ لح ذَ  ري ح غَ 
دُ وَ  م  هح ورح مُ أُ  ب ِّرُ ُمدَ وَ  م  هُ ق ُ ازح رَ وَ  م  هُ قُ الح خَ وَ  نيَ مح الح عَ ال   بُّ رَ  هُ ن  "َكَما أَ ، وَ هح تح يَ وبح بُ رُ   م  هُ ُموجح
ب  رَ  الَ ، فَ بح ائح وَ الن    ندَ عح  م  هُ عُ زَ ف  مَ وَ  م  هُ أَ جَ ل  مَ وَ  م  هُ ودُ بُ ع  مَ وَ  م  هُ َلَُ إح  هُ دَ ح  ُهَو وَ ف َ  ،م  يهح نح ُمف  وَ 
 ".اهُ وَ َه سح لَ إح  الَ ، وَ هُ رُ ي   غَ 

   
 [3]الفاِتة  چڀ  ڀچ 

َسُه تَ َعاىَل بَ ع َد "َربِّ ال عاَلمحنَي"، بحأَن ُه  :هُ الل   هُ مححَ رَ  يُّ بِ ط  رْ ق  الْ  ام  مَ قَاَل اْلِ  "َوَصَف نَ ف 
" يمح نح الر حح َن ُه َلم ا َكاَن يفح  اتَِّصافحهح بح  ؛"الر مح  نح       تَ ر هحيب  قَ َرنَُه بح "َربِّ ال عاَلمحنَي"        ألح "الر مح 

"، لحمَ  يمح ن ُه، َوالر غ َبةح إحلَي هح،  االر حح َبةح مح َ الر ه  َفاتحهح بَ ني  َمَع يفح صح ، لحَيج  َتَضم َن محَن الت  ر غحيبح
َنَع، َكَما قَاَل:" نَ بِّئ  عحبادحي َأِنِّ أَنَا ال  كُ يَ ف َ  يُم. َوَأن  وُن أَع َوَن َعَلى طَاَعتحهح َوأَم  َغُفوُر الر حح

". َوقَاَل: "غافحرح الذ ن بح َوقابحلح الت  و بح َشدحيدح ال عحقابح ذحي لحيمُ َعذابح ُهَو ال َعذاُب األ َ 
لحٍم َعن  َأبح ُهَري  َرَة َأن  َرُسوَل الل هح  يحح ُمس  " َويفح َصحح َلو  يَ ع َلُم ال ُمؤ محُن َما »قَاَل:   الط و لح

َن تحهح َأَحد   عحن دَ  َوَلو  يَ ع َلُم ال َكافحُر َما عحن َد الل هح محَن الر مح َةح َما  الل هح محَن ال ُعُقوبَةح َما َطمحَع ِبح
 انتهى.(٢) "«قَ َنَط محن  َجن تحهح َأَحد  

   
 .[2]الفاِتة   چٺ  ٺ    ٺ   چ 

 هُ ، َكَما قَاَل الل  قحياَمةح ال   وُهَو يَ و مُ ، ابح سَ احل ح وَ  اءح زَ ال َ  مُ و  ي َ  :أي   چٺ  ٺ    ٺ چ 
ۓ    ۓڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  :تَ َعاىَل 

                                                 
َعةح َرمح َةح اهللح تَ َعاىَل َوأَن  َها َسبَ َقت  َغَضَبهُ صحيح مسلم، كتاب التوبة،  (٢)  ،بَاب  يفح سح

  (.١٠33، رقم )(١٢٠٠/2)
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َن ُه اَل  وُخص   ،[٢4-٢٠]االنفطار  چڭ  ڭ   رح ألح   ، لحل هح تَ َعاىَل ال  إح  مح و  ي َ ال   كَ لح يفح ذَ   ُمل كَ بحالذِّك 
 .[٢6]غافر  چی  ی   ی    ىئېئ     ىئ    ىئچ  :َكَما قَاَل اهلل تَ َعاىَل 

ِّ ارح خَ بُ ال   امُ مَ ى اإل ح وَ رَ  د  قَ وَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم، قَاَل:  يُّ َعن  َأبح ُهَري  َرَة َعنح الن بح
َِ يَ و َم القحَياَمةح، َوَيط وحي الس َماَء » بحُض الل ُه اأَلر  لحُك، أَي َن يَ ق 

َ
ينحهح، ُُث  يَ ُقوُل: أَنَا امل بحَيمح

؟ ِح  .(٢)«ُمُلوُك اأَلر 
اهللح ب نح ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللح َصل ى الل ُه َعَلي هح  م  َعن  َعب دح لح س  مُ  امُ مَ ى اإل ح وَ رَ وَ 

، ُُث  َيط وحي اهلُل َعز  َوَجل  الس َماَواتح يَ و َم »َوَسل َم:  ََ ال قحَياَمةح، ُُث  يَأ ُخُذُهن  بحَيدحهح ال ُيم 
َمالحهح، ُُث   نَي بحشح ََرضح َب اُروَن؟ أَي َن ال ُمَتَكب ُِّروَن، ُُث  َيط وحي األ   يَ ُقوُل: أَنَا ال َملحُك، أَي َن ال 

َب اُروَن؟ أَي َن ال ُمَتَكب ُِّروَن؟  .(١)«يَ ُقوُل: أَنَا ال َملحُك أَي َن ال 
 ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  ةَ يَ اآل   هح ذح و هَ لُ ت   ُهَو ي َ وَ  نُ مح ؤ  مُ ال   رَ عح ش  تَ س  يَ  ن  ا أَ ضً ي  أَ  يصح صح خ  الت   هح جُ و  أَ  ن  مح وَ  

 .ةح احلحَ الص   الح مَ ع  األ َ بح  يمح ظح عَ ال   مح و  ي َ َذا ال  َلحَ  د  عح تَ س  يَ ف َ  ُهَوالٍ أَ  ن  مح  فحيهح  لُ صُ ا َُي  مَ وَ 
   

 [3]الفاِتة  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ
: نَُ  چٿ  ٿ چ  ،وعح ضُ ال ُ وَ  لح لُّ ذَ الت   عَ مَ  ةُ الط اعَ  يَ هح وَ  ةح ادَ بَ عح ال  بح  كَ دُ صُ ق  ن َ وَ  صُّكَ َأي 

 ال  إح  د  حَ أَ  ةَ ادَ بَ عح ال   قُّ حح تَ س  يَ  الَ  هُ ن  أَ وَ  رح ص  احل َ وَ  امح مَ تح ه  الح لح  رَ ر  كَ َو  چٿ  چ :ُهوَ وَ  ولَ عُ ف  مَ ال   مَ د  قَ وَ 
 .تَ َعاىَل  هُ الل  

، ةح انَ عَ تح س  َعَلى االح  ةَ ادَ بَ عح ال   مَ د  قَ ، " وَ ةَ ونَ عُ مَ ال   بُ لُ ط  نَ  كَ ن  مح : وَ ي  أَ  چٿ  ٿ چ 
 . هح دح ب  عَ  قِّ تَ َعاىَل َعَلى حَ  هح قِّ حَ  يح دح ق  ت َ ا بح امً مَ تح اه  ، وَ اصِّ َعَلى ال َ  مِّ اعَ ال   يح دح ق  ت َ  ابح بَ  ن  مح 

                                                 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      چ قَ و لحهح: بَابُ صحيح البخاري: كتاب التفسري،  (٢)

  (.27٢١، رقم )(٢١6/ 6) چۇئ  ۆئ
َن ةح َوالن ارح صحيح مسلم،   (١) َفةح ال قحَياَمةح َوال   (.١٠77، رقم )(١٢2٠/ 2)، كتاب صح
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 ةح رَ اهح الظ   الح وَ ق   األ َ ، وَ الح مَ ع  األ َ  نَ مح  اهُ ضَ ر  ي َ وَ  هُ الل   هُ بُّ ا ُيُح مَ  لِّ كُ لح  ع  امح جَ  م  اس   :"ة  ادَ بَ عِ الْ وَ 
 . ةح نَ اطح بَ ال  وَ 

 عَ ، مَ ارِّ ضَ مَ ال   عح ف  دَ ، وَ عح افح نَ مَ ال   بح ل  تَ َعاىَل يفح جَ  هح َعَلى الل   ادُ مَ تح ع  االح  يَ هح  :"ة  انَ عَ تِ سْ اِل "وَ 
 .كَ لح ذَ  يلح صح يفح َِت   هح بح  ةح قَ الث ِّ 

 يعح مجَح  ن  مح  اةح جَ الن  ، وَ ةح ي  دح بَ األ َ  ةح ادَ عَ س  للح  ةُ يلَ سح وَ ُهَو ال   هح بح  ةح انَ عَ تح س  االح وَ  هح الل   ةح ادَ بَ عح بح  امُ يَ قح ال  وَ 
 ا. مَ ِبحح  امح يَ قح ل  باح  ال  إح  اةح جَ  الن  ىَل إح  يلَ بح سَ  الَ ، فَ ورح رُ الشُّ 

 هَ ج  ا وَ ا ِبحَ ودً صُ ق  مَ   هح الل   ولح سُ رَ  ن  عَ  ةً وذَ خُ أ  مَ  ت  انَ ا كَ ذَ ، إح ةً ادَ بَ عح  ةُ ادَ بَ عح ال   ونُ كُ ا تَ ّن َ إوَ 
 . هح الل  

ا، ا فحيهَ وَلحَ خُ دُ  عَ " مَ ةح ادَ بَ عح "ال   دَ ع  " ب َ ةح انَ عَ تح س  "االح  رُ ك  ذح ، وَ ةً ادَ بَ عح  ونُ كُ تَ  نح ي  رَ م  األ َ  نح ي  ذَ هَ بح فَ 
 ل  صُ َُي   ، َلَ  هُ الل   هُ ن  عح يُ  َلَ   ن  إح  هُ ن  إح فَ  ؛تَ َعاىَل  هح لل  باح  ةح انَ عَ تح س   االح ىَل إح  هح اتح ادَ بَ عح  يعح يفح مجَح  دح ب  عَ ال   جح ا يَ تح ح  الح 
 .(٢)ي"اهح وَ الن    ابح نَ تح اج  ، وَ رح امح وَ األ َ  لح ع  فح  ن  مح  هُ يدُ رح ا يُ مَ  هُ لَ 

   
 [6]الفاِتة  چٹ   ٹ  ٹ چ

،  چٹ چ ىَل ا إح نَ ق  ف ِّ وَ ا وَ نَ ت   بِّ ث َ ا وَ نَ د  شح ر  أَ ا وَ ُدل نَ  چٹچ  يذح ال    چٹ  چالط رحيقح
  .اجَ جَ وح اع   الَ وَ  فحيهح  لَ ي  مَ  الَ 

اَلمُ  چٹ چ          اُد بح رَ مُ ال  وَ  لُ  اإل حس   الل هُ  بَ َعثَ  ال ذحي َوُهوَ  َوَجن تحهح، الل هح  رحَضا إحىَل  ال ُموصح
َعَلى  م  نحح َكو   َمعَ  ال ُمؤ محنحنيَ  محنَ  الدَُّعاءُ  َوَهَذا" َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم، حُمَم ًدا نَبحي  َنا بحهح 
 اتح ايَ دَ اَل ح وَ  افَ طَ ل  األ َ  ن  ، ألحَ هح ي  لَ عَ  اتح بَ الث  وَ  ةح ايَ دَ اَل ح  يدح زح مَ  بح لَ طَ وَ  يتح بح ث  الت   الح ؤَ  سُ ََ ع  مبحَ  ةح ايَ دَ اَل ح 
 ،ةَ اآليَ  [٢٠:حممد] چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئچ  تَ َعاىَل: هُ ى، قَاَل الل  اهَ نَ ت َ ت َ  تَ َعاىَل الَ  هح الل   نَ مح 
 .(١) [64:العنكبوت] چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ   قَاَل تَ َعاىَل:وَ 

                                                 
  .(34تفسري السعدي = تيسري الكري الرمحن )ص: انظر:  (٢)
 .(3٠/ ٢)حملمد صديق خان فتح البيان يف مقاصد القرآن انظر:  (١)
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 [٠]الفاِتة  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ 
 ادح شَ ر  اإل ح ايَةح وَ دَ بحاَل ح  هح ي  لَ ن  عَ مَ تَ َعاىَل وَ  هُ الل   هُ تَ ب  ث َ  ن  لُّ مَ كُ   ُهم  وَ  چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ 

تَ َعاىَل يفح  هُ ، َكَما قَاَل الل  نيَ احلحح الص  وَ  اءح دَ هَ الشُّ وَ  نيَ يقح دِّ الصِّ وَ  الن بحّينيَ  نَ مح  اتح بَ الث  وَ  فحيقح و  الت   وَ 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ  :ُسوَرةح النَِّساء

 چگ   گ  گ    کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڎ  ڎ

 .[٠٠، 64]النَِّساءح: 
يفح ، وَ هح وا بح لُ مَ ع  ي َ  َلَ  وَ  ق  وا احل َ مُ لح عَ  ينَ ذح ال   م  هُ وَ  چڦ  ڦ   چ   اطح رَ صح   چڦ  چ 

ڎ  ڈ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ    :م  َكَما قَاَل اهلل تَ َعاىَل فحيهح   يَ ُهَودُ ال   م  هح تح مَ دِّ قَ مُ 

 .[4٠ البقرة] چڈ 
َي اهلُل َعن ُه سَ  اتحٍ حَ  نُ ب   يُّ دح وقَاَل عَ    ن  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم عَ  هح الل   ولَ سُ رَ  تُ ل  أَ َرضح

 مُ قَاَل: "هُ  چڄ  ڄ  چ" ُهَودُ ي َ ال   مُ قَاَل: "هُ  چڦ  ڦ  ڦ  چ :تَ َعاىَل  هح لح و  ق َ 
َرَجُه ارَ صَ الن   ،ُّ َوالت ِّر محذحيُّ ى" َأخ  ََة، َوالط بَ رَاِنح  .(٢)اب ُن ُخَزمي 

تَ َعاىَل َعَلى  هَ وا الل  دُ بَ عَ ، وَ ق  وا احل َ لُ هح جَ  ينَ لذح ُهم  ا  وَ  چڄچ اطَ رَ صح  چڄ  چ 
َي اهلُل َعن ُه،  اتحٍ حَ  نح ب   يِّ دح عَ  يثح دح يفح حَ  مَ د  قَ ى، َكَما ت َ ارَ صَ الن   م  هح تح مَ دِّ قَ مُ  يفح ، وَ لح ه  جَ  َرضح
، ُهَودح ي َ ال   نَ مح  ه  بَ شَ  فحيهح ا فَ نَ ائح مَ لَ عُ  ن  مح  دَ سَ فَ  ن  مَ » :هُ الل   هُ مححَ رَ  ةَ نَ ي   ي َ عُ  نُ ب   انُ يَ ف  َذا قَاَل سُ َلحَ وَ 
 «.ىارَ صَ الن   نَ مح  ه  بَ شَ  فحيهح ا فَ نَ ادح ب  عُ  ن  مح  دَ سَ فَ  ن  مَ وَ 

 مح ظَ ع  أَ  ن  ي ُهَو مح ذح ال   يمح ظح عَ ال   اءح عَ َذا الدُّ ِبحَ  ةَ يمَ ظح عَ ال   ةَ ورَ السُّ  هح ذح تَ َعاىَل هَ  هُ الل   مَ تَ خَ  د  قَ وَ 
 ن  مح  مُ ظَ ع  أَ  يمَ قح تَ س  مُ ال   اطَ رَ الصِّ  هُ الل   هُ يَ دح ه  ي َ  ن   أَ ىَل إح  نح مح ؤ  مُ ال   ةَ اجَ حَ  ن  ألحَ  ؛ةح ي  عح د  األ َ  عح فَ ن   أَ وَ 

 اةَ  ْنََ ، واَل اءح عَ َهَذا الدُّ  ودح صُ ق   مَ ىَل إح  رٌّ طَ ض  ُهَو مُ ، ف َ الن  َفسح وَ  ابح رَ الش  وَ  امح عَ  الط  ىَل إح  هح تح اجَ حَ 
 .ةح ايَ دَ اَل ح  هح ذح  ِبحَ ال  إح  ةح ادَ عَ  الس  ىَل إح  ولَ صُ  وُ اَل وَ  ابح ذَ عَ ال   نَ مح 

                                                 
سنن ، و (47/ ٢٠املعجم الكبري للطْباِن )، و (37١/ ٢التوحيد البن خزمية )انظر: كتاب  (٢)

  (.١433، )(١٠3/ 3) ، أبواب تفسري القرآن، باب: ومن سورة فاِتة الكتابالرتمذي
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 فَ رَ عَ  و  لَ ، وَ ولٍ ؤُ س  مَ  مُ ظَ ع  أَ ، وَ وبٍ لُ ط  مَ  لُّ جَ ُهَو أَ "وَ  :ةِ حَ اتِ فَ الْ  اءِ عَ د   نْ عَ اْبن  اْلَقيِّم  قَاَل 
 عُ د  يَ  َلَ   هُ ن  إح ، فَ هح اسح فَ ن   أَ بح  هُ نَ رَ ق َ ، وَ -هُ نُ دَ ي  دَ  ينح ع  ي َ - اهُ ريَ جح هَ  هُ لَ عَ لََ  الَ ؤَ َهَذا السُّ  رَ د  ي قَ اعح الد  
 .(٢)"هُ نَ م  ضَ  تَ ال  إح  ةح رَ خح اآل  ا وَ يَ ن   الدُّ  ري ح خَ  ن  ئاً مح ي  شَ 

    
  :ين  مِ أْ التَّ 
 قِّ حَ  يفح  دُ ك  أَ تَ ي َ ، وَ نيَ : آمح ةح اِتحَ فَ ال   ةح اءَ رَ قح  ن  مح  هح اغح رَ ف َ  دَ ع  ب َ  يَ ُقولَ  ن  أَ  ئح ارح قَ ل  لح  نُّ سَ يُ 

 ب  جح تَ : اس  ي  ، أَ ب  جح تَ اس   م  هُ ا: الل  اهَ نَ ع  مَ ا وَ دً رح نفَ مُ  و  ا أَ ومً مُ أ  مَ  و  ا أَ امً مَ إح  انَ كَ   اءً وَ ي سَ لِّ صَ مُ ال  
 ةح الَ يفح الص   نيح مح أ  الت  بح  رُ ه  ال َ  ومح مُ أ  مَ ال  وَ  امح مَ إل ح لح  نُّ سَ يُ ، وَ ةٍ بَ اجح وَ بح  ت  سَ ي  لَ  يَ هح وَ  ،اءَ عَ َهَذا الدُّ 

ڦ    چ   أَ رَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم ق َ  هح الل   ولَ سُ رَ  تُ ع  قَاَل: ْسَح  رٍ ج  حُ  نح ب   لح ائح وَ  يثح دح حلحَ  ؛ةح ي  رح ه  ال َ 

 اودَ ودَ بُ أَ  اهُ وَ " رَ هُ تَ و  ا صَ د  ِبحَ مَ وَ  نيَ َقاَل: آمح ف َ  [٠]الفاِتة  چڦڦ  ڄ  ڄ
 ُهورُ ش  مَ ُهَو ال  َهَذا " وَ هُ تَ و  ا صَ ِبحَ  عَ فَ رَ " وَ  دَ اوُ  دَ بح أَ  ظُ ف  لَ ، وَ هُ ظُ ف  َهَذا لَ ، وَ هُ نَ س  حَ وَ  يُّ ذح مح ر  الت ِّ وَ 
 .ةح فحي  نَ حَ ل  ا لح فً الَ خح  مُهورح ال ُ  لُ و  ُهَو ق َ وَ  بح هَ ذ  مَ ال   نَ مح 

َرَجُه الش  مَ  نيح مح أ  الت   لح ض  يفح فَ  دَ رَ وَ  امح  وَ  َي اهلُل َعن ُه َأن   انح خَ ي  ا َأخ  َعن  َأبح ُهَري  َرَة َرضح
يُنُه »َرُسوَل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم قَاَل:  َماُم َفَأمُِّنوا، فَإحن ُه َمن  َواَفَق تَأ مح إحَذا أَم َن اإلح
َهاٍب: َكاَن َرُسوُل الل هح َصل ى  (١)«تَأ محنَي ال َمالئحَكةح ُغفحَر َلُه َما تَ َقد َم محن  َذن بحهح  قَاَل اب ُن شح

 الل ُه َعَلي هح َوَسل َم يَ ُقوُل:)آمحنَي(.
فَ َقاَل َمن  َخل َفُه ، چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    چ :إحَذا قَاَل ال َقارحئُ » :ةٍ ايَ وَ ويفح رح 

لح الس َماءح آمحنَي، ُغفحَر َلُه َما ت َ   «.َقد َم محن  َذن بحهح آمحنَي فَ َواَفَق َذلحَك قَ و َل َأه 
 نَ مح  ُهورُ ش  مَ َهَذا ُهَو ال  ، وَ امح مَ اإل ح  نيح مح أ  تَ افحًقا لح وَ مُ  ومح مُ أ  مَ ال   نيُ مح أ  تَ  ونَ كُ يَ  ن  أَ  لُ ضَ ف  األ َ وَ 

                                                 
  .(2٢4/ ١ط عاَل الفوائد )-بدائع الفوائد انظر:  (٢)
(، ٠7٠(، رقم )٢/٢36األذان، باب جهر اإلمام بالتأمني )صحيح البخاري: كتاب  (١)

  (.2٢٠، رقم )(3٠6/ ٢)، باب فضل قول املأموم آمنيوصحيح مسلم، كتاب الصالة، 
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ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    چ: ئُ ارح قَ ا قَاَل ال  ذَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم: ) إح  هح لح و  قَ لح  بح هَ ذ  مَ ال  

: امُ مَ ا قَاَل اإل ح ذَ إح  »: يِّ ارح خَ بُ ال   ظُ ف  لَ ... (، وَ نيَ فَقاَل َمن  خلَفه: آمح  ،[٠]الفاِتة:  چڄ
 انح رتحَ لُّ َعَلى اق  دُ "، وَهَذا يَ نيَ وا: آمح ولُ قُ ، ف َ [٠]الفاِتة:  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    چ
 ََ ع  مَ  ونُ كُ يَ ، وَ هح ينح مح أ  تَ لح  الَ  امح مَ اإل ح  ةح اءَ رَ قح لح  نيَ مح أ  الت   ن  ألحَ  كَ لح ذَ ؛ وَ امح مَ اإل ح  نيح مح أ  تَ بح  ومح مُ أ  مَ ال   نيح مح أ  تَ 
َماُم َفَأمُِّنوا» :هح لح و  ق َ  َرعُ ، فَ نيح مح أ  يفح  الت   رَعَ : شَ ي  أَ  «إحَذا أَم َن اإلح  .نيح مح أ  وا يفح  الت  اش 

 .فح احح صَ مَ ل  باح  ت  بُ ث  ي َ  َلَ   هُ ن  أَ  يلح لح دَ ، بح اعح مج َ اإل ح بح  آنح ر  قُ ال   نَ مح  نيُ مح أ  الت   سَ ي  لَ وَ 

  :ةِ يمَ ظِ عَ الْ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ  دِ ائِ وَ فَـ  نْ مِ وَ 
 م  اَلَُ مَ ع  وا أَ ؤُ دَ ب  ي َ  ن  أَ  هُ ادَ بَ عح  دَ شح ر  ي ُ ، لح ةح لَ مَ س  بَ ال  بح  يمَ ظح عَ ال   هُ ابَ تَ كح   حَ تَ تَ تَ َعاىَل اف    هَ الل   ن  أَ 

 .هح يدح دح س  تَ وَ  هح فحيقح و  ت َ وَ  هح الل   نح و  عَ ًبا لح لَ طَ ا وَ نً مُّ يَ ت َ ا وَ كً رُّ ب َ ا ت َ ِبحَ  م  اَلَُ وَ ق   أَ وَ 
َها  ذ  ، إح هح ي  لَ عَ  اءح نَ الث    ةَ فحي  ي  كَ   هُ ادَ بَ عح  مَ لِّ عَ ي ُ لح  دح م  حل َ باح  ةح اِتحَ فَ ال   ةَ ورَ سُ  حَ تَ تَ تَ َعاىَل اف    هَ الل   ن  أَ  :َوِمنـْ

 َمَدحَ  كَ لح ذَ لح تَ َعاىَل؛ وَ  هح الل   يحح محنَ الص حح  اءح الص ادحقح الث  نَ َمد حح وَ ل  دُّ ُحب ا لح شَ َأَحَد أَ  الَ 
َي اهللُ َعن ُه،  ودٍ عُ س  مَ  نح َعن  َعب دح الل هح ب    م  لح س  مُ وَ  يُّ ارح خَ بُ ى ال  وَ ،  َكَما رَ َسهُ ف  ن َ  : قَاَل قَالَ َرضح

َوَجل ،  لَي َس َأَحد  َأَحب  إحلَي هح ال َمد ُح محَن الل هح َعز  »َرُسوُل اهللح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم : 
لح َذلحَك َحر َم  َسُه، َولَي َس َأَحد  أَغ يَ َر محَن الل هح، محن  َأج  لح َذلحَك َمَدَح نَ ف  محن  َأج 

شَ   .(٢)«ال َفَواحح
ح يحَ حح يفح  الص  وَ   َي اهلُل َعن ُه  أَ  ةَ بَ ع  شُ  نح ب   ةح ريَ غح مُ ال   يثح دح حَ  ن  مح  ني  َصل ى الل ُه  ن  الن بح  َرضح

لح َذلحَك َوَعَد الل ُه » َعَلي هح َوَسل َم قَاَل: َحُة محَن الل هح، َومحن  َأج  اَل َأَحَد َأَحبُّ إحلَي هح املحد 
 . «الَن ةَ 

تَ َعاىَل  هح ل  لح  دح م  احل َ  ةَ رَ ث   كَ   ن  أَ  ك  شَ  الَ تَ َعاىَل، وَ  هح ل  لح  دح م  احل َ  نَ مح  رَ ثح ك  يُ  ن  أَ  نح مح ؤ  مُ ال  بح  يٌّ رح حَ فَ 
                                                 

(، وصحيح مسلم، 3١١٠، رقم )(33/ ٠)صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغرية  (٢)
 ،(٢٢36/ ١)وضع احلمل، كتاب الطالق، باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها ب

  (.٢244رقم )
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 مُ زح الَ َعَلى يُ ال   هح اتح فَ صح  وَ ََ س  تَ َعاىَل احل ُ  هح الل   اءَ ْس َ أَ  ر  ب   دَ تَ ي َ  ن  مَ تَ َعاىَل، وَ  هح ل  لح  ةح ي  ودح بُ عُ ال   امح َتََ  ن  مح 
 ن  َعَلى أَ  نَ مح ؤ  مُ ال   ثُّ ِتَُ  هُ دَ ح  تَ َعاىَل وَ  هح الل   نَ مح  ةٍ مَ ع  نح وَ  لٍ ض  فَ  لُّ كُ ، َو هح ي  لَ عَ  صُ رح َُي  وَ  دَ م  احل َ 

ا مَ  انَ كَ   هح مح عَ نح  ن  مح  ةٍ مَ ع  َعَلى نح  هح دح ا يفح مَح  هَ ل  كُ   هُ اسَ فَ ن   أَ  دُ ب  عَ ال   دَ نفَ تَ اس   و  لَ "وَ  دح م  احل َ  نَ مح  رَ ثح ك  يُ 
 هح ي  لَ عَ  اءً نَ ث َ  ةَ ت  بَ ل  أَ  د  حَ ي أَ صح ُُي   الَ ، وَ هُ افَ عَ ض  أَ وَ  كَ لح ذَ  قَ و  ف َ  هُ قُّ حح تَ س  يَ وَ  دح م  احل َ  نَ مح  هُ لَ  بُ جيَح 
 .(٢)"هح دح امح حَ مبحَ 

 (١)"هح رح ك  شُ  اءح دَ أَ ، وَ هح رح ك  شُ  ن  مح  ريح سح يَ ال  بح  هح ادح بَ عح  ن  مح  يَ ضح رَ  هح مح رَ كَ لح  هُ انَ حَ ب  سُ  هَ الل   ن  كح لَ وَ 
ُّ ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  هُ انُ يزَ مح  َلَ تَ ام   دح م  احل َ  نَ مح  رَ ث َ ك  أَ  ن  مَ وَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  ، َكَما قَاَل الن بح

ُد لحل هح ََت َلنح  م  ُد لحل هح ََت ُل املحيزاَن، وُسب حاَن اهللح واحلَ  م  َ الس مَ  -َأو  ََت لُ -)واحلَ   واتح ما بني 
) ِح َرَجُه مُ  واألر  م  لح س  َأخ 

َي اهللُ َعن ُه.رح عَ ش  األ َ  كٍ الح  مَ بح أَ  ثح يح دح حَ  ن  مح  (3)   ي َرضح

َها  هح ائح ْس َ أَ  ضح ع  ب َ  رح ك  ذح ، وَ هح رح ك  شُ تَ َعاىَل وَ  هح الل   دح م  بحَ  ةَ اءَ دَ بَ ال   اءح عَ الدُّ  ابح آدَ  ن  مح  ن  أَ  :َوِمنـْ
َ ب َ  افح رتحَ ع  االح َعَلى، وَ ال   هح اتح فَ صح  وَ ََ س  احل ُ   ونَ كُ تَ لح  ؛هح ي  لَ إح  رح ق  فَ ال  وَ  لِّ الذُّ تَ َعاىَل بح وَ  هُ انَ حَ ب  سُ  هح ي  دَ يَ  ني 
، هح ي  لَ إح  لَ لُّ ذَ الت   هح دح ب  عَ  ن  مح  بُّ ُيُح  هُ انَ حَ ب  ُهَو سُ ، ف َ ل  جَ وَ ز  عَ  هح الح ؤَ سُ ا لح يدً هح ََت   اتح مَ لح كَ ال   هح ذح هَ 
ِّ لِّ صَ يُ  كَ لح ذَ  دَ ع  ب َ  ، ُُث  هح لح ض  فَ  يلح لح جَ وَ  هح مح عَ نح  يمح ظح عَ بح  افَ رتحَ ع  االح وَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح  ي َعَلى الن بح

َي اهلُل َعن ُه قَاَل  دٍ ي  ب َ عُ  نح ب   ةَ الَ ضَ فُ  ن  عَ  دَ رَ ا وَ مَ  لح ااًل ثَ تح َوَسل َم  ام   ْسَحَع َرُسوُل الل هح َصل ى :»َرضح
ِّ َصل   ُعو يفح َصاَلتحهح َلَ  مُيَجِّدح الل َه تَ َعاىَل، وَلَ  ُيَصلِّ َعَلى الن بح ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َرُجاًل َيد 

َل َهَذا»َوَسل َم:  اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، فَ َقاَل َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح  ، ُُث  َدَعاُه فَ َقاَل «َعجح
، َوالث  َناءح َعَلي هح، ُُث  ُيَصلِّي َعَلى » َلُه: يدح َربِّهح َجل  َوَعز  جح ، فَ ل َيب َدأ  بحَتم  إحَذا َصل ى َأَحدُُكم 

َا َشاءَ  ُعو بَ ع ُد مبح ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، ُُث  َيد   ادٍ نَ س  إح بح  نح نَ السُّ  لُ ه  َرَجُه أَ َأخ  « الن بح

                                                 
  .(٢3)ص:  البن القيم أسرار الصالةانظر:  (٢)
  .(332/ ٢ت النشريي ط عاَل الفوائد )-جالء األفهام انظر:  (١)
  (.١١3، رقم )(١٠3/ ٢)صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء  (3)
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َ ب َ  دُ ب  عَ ال   مَ د  ا قَ ذَ إح ، فَ (٢)يحٍ حح صَ   ةح الَ الص   بح َ  ث َ  ُُث   هح ي  لَ عَ  اءَ نَ الث   تَ َعاىَل وَ  هح الل   دَ مَح   هح ائح عَ دُ  ي  دَ يَ  ني 
 ِّ  .هح ائح عَ دُ  ةح ابَ جَ ى إلحح عَ د  أَ  كَ لح ذَ  انَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم، كَ  َعَلى الن بح
َها  قح ز  الرِّ وَ  قح ل  ال َ بح  هح ادح رَ َعَلى انفح  ل  دَ  چپ  پ  پ  پ  چ  :تَ َعاىَل  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  :َوِمنـْ

ڻ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڻچ  :هُ انَ حَ ب  سُ  هح ي  لَ إح  اسح الن   رح ق  ف َ  امح َتََ تَ َعاىَل، وَ  اهُ نَ غح  َكَمالح ، َو ريح بح د  الت  وَ 

 .[32]األعراف  چۀ  ہ

َها  چپ  پ  پ  پچ  :هُ لُ و  قَ ، ف َ ةح ثَ الَ الث   يدح حح و  الت    اعح وَ ن   َعَلى أَ  ت  لَ مَ تَ أَن  َها اش   :َوِمنـْ
 يدح حح و  َعَلى ت َ  يل  لح دَ  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ  :هُ لُ و  ق َ ، وَ ةح ي  وبح بُ الرُّ  يدح حح و  َعَلى ت َ  يل  لح دَ 

 . ةح ي  وهح لُ األ ُ  يدح حح و  َعَلى ت َ  يل  لح دَ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ :هُ لُ و  ق َ ، وَ اتح فَ الصِّ وَ  اءح ْس َ األ َ 

َها: ، فُ و  ال َ ، وَ اءُ جَ الر  ، وَ بُّ احل ُ  يَ هح ، وَ ةح ي  بح ل  قَ ال   ةح ادَ بَ عح ال   انح كَ ر  َعَلى أَ  ت  لَ مَ تَ أَن  َها اش   َوِمنـْ
  چپ  پ  پ  پ  چ  :تَ َعاىَل  هح لح و  يفح ق َ  بُّ احل ُ فَ 

  چڀ  ڀچ  :تَ َعاىَل  هح لح و  يفح ق َ  اءُ جَ الر  وَ 
 . چٺ  ٺ    ٺچ :تَ َعاىَل  هح لح و  يفح ق َ  فُ و  ال َ وَ 

َها  ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ا ي َ نَ ت   بَ ث   ا أَ ذَ إح ، وَ ةح امَ يَ قح ال   مح و  ي َ  اتُ بَ ث   إح  چٺ  ٺ    ٺچ :تَ َعاىَل  هح لح و  يفح ق َ  :َوِمنـْ
، ابح سَ احل ح وَ  اءح زَ ال َ  مُ و  ي َ  ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  ن  ؛ ألحَ بَ تُ كُ ال   لَ نزَ أَ وَ  لَ سُ الرُّ  لَ سَ ر  تَ َعاىَل أَ  هَ الل   ن  ا أَ نَ ت   بَ ث   أَ 
َكَما   بح تُ كُ ال   الح نزَ إح ، وَ لح سُ الرُّ  الح سَ ر  إح بح  ةَ ج  احل ُ  م  هح ي  لَ عَ  امَ قَ ا أَ ذَ إح  ال  إح  اسَ الن   بُ ذِّ يُ عَ  الَ  هُ الل  وَ 

 .[٢63سورة النساء:] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ  :قَاَل تَ َعاىَل 
َها  ة  ارَ شَ إح  چٺ  ٺ    ٺچ :هح لح و  َعَلى ق َ  چڀ  ڀچ تَ َعاىَل:  هح لح و  ق َ  يح دح ق  يفح ت َ  :َوِمنـْ

ح يحَ حح الص   يفح  اءَ ، َكَما جَ هُ بَ ضَ غَ  ت  قَ ب َ تَ َعاىَل سَ  هُ تَ مح َ رَ  ن   أَ ىَل إح   ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  يثح دح حَ  ن  مح  ني 

                                                 
يف السنن، أبواب فضائل القرآن،  ، وأبو داود(363/ 34)ه مسندأخرجه اإلمام أمحد يف  (٢)

 (.32٠٠(، رقم )3/3٢٠(، والرتمذي، أبواب الدعوات، باب، )١/6٠3باب الدعاء، )
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َي اهلُل َعن ُه أَ  َلم ا َقَضى الل ُه »َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم:  - الل هح  ولُ سُ قَاَل: قَاَل رَ  هُ ن  َرضح
َل َق َكَتَب كحَتابًا فَ ُهَو عحن َدُه فَ و قَ  َ َغَلَبت  َغَضبح : َعر شح ال   ال   كَ لح ذَ  دُ يِّ ؤَ ي ُ  (٢)«َأن  َرمح َتح

 ةَ اجَ احل َ  ن  أَ وَ  ورح مُ األ ُ  نَ ا مح هَ ري ح غَ  ن  مح  رُ ث َ ك  أَ  ةح مح َ الر  بح  ةَ ايَ نَ عح ال   ن  أَ  مَ لَ يُ ع  لح  ؛چڀ  ڀچ  ارُ رَ ك  تَ 
 .هح قح ل  ا َعَلى خَ ِبحَ  لُ ضِّ فَ ت َ مُ ُهَو ال   -هُ انَ حَ ب  سُ  هُ ن  أَ ، وَ رُ ث َ ك  ا أَ هَ ي   لَ إح 

َعَلى  دَ ب  عَ ال   بُ اقح عَ ي ُ  هَ الل   ن  )إح  قَاُلوا: ينَ ذح ال   ةح ي  ْب ح َعَلى ال َ  د  الر   هح تح مح َ رَ  اتح بَ ث   يفح إح  ن  أَ  َكَما
َهَذا (، وَ هح ي  لَ عَ  هُ بُ اقح عَ ي ُ  ُُث   يقُ طح يُ  ا الَ مَ  هُ فُ لِّ كَ يُ  ل  ، بَ هح لح ع  فح  ن   ُهَو مح اَل ، وَ هح ي  لَ عَ  هُ لَ  ةَ رَ د   قُ اَل  امَ 
، هح ي  لَ عَ  هُ لَ  ةَ رَ د  قُ  ا الَ مَ  دَ ب  عَ ال   فُ لِّ كَ يُ  تَ َعاىَل الَ  هُ ن  ي أَ ضح تَ ق  ا ي َ مَ  هح تح مح َ رَ  وتح بُ يفح ث ُ  ن  إح ، فَ ل  اطح بَ 
 .هح لح ع  فح  ن  مح  سَ ي  ا لَ مبحَ  هُ بُ اقح عَ ي ُ  الَ وَ 

َها  ة  آيَ  يَ هح ، وَ ةح اِتحَ فَ ال   ةُ صَ اَل خُ  يَ هح  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ: تَ َعاىَل  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  :َوِمنـْ
 .ىزَ غ  مَ ال  وَ  دح صَ ق  مَ ال   ةُ عَ اسح ، وَ ََ ع  مَ ال  وَ  رح د  قَ ال   ةُ يمَ ظح عَ 

 نَ مح  ةح لَ ز  ن َ مُ ال   بح تُ كُ  ال  اِنح عَ مَ  انح عَ مَ َت   انح تَ مَ لح كَ ال   انح اتَ "هَ  ةَ يَّ مِ يْ تَـ  ن  ابْ  مِ اَل سْ اْلِ  خ  يْ قَاَل شَ 
 .(١)"اءح مَ الس  

 هُ تُ ي   أَ رَ  ُُث   هح اتح ضَ ر  َعَلى مَ  نَ و  عَ ال   هح الل   لُ اؤَ ا ُهَو سُ ذَ إح فَ  اءح عَ الدُّ  عَ نفَ أَ  تُ ل  م  أَ "تَ  :اضا يْ قَاَل أَ وَ  
چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ   :هح لح و  يفح  ق َ  ةح اِتحَ فَ يفح ال  

(3).  
، َوالث  َوابح  :تَ َعاىَل  هُ الل   هُ مححَ رَ  م  يِّ قَ الْ  ن  قَاَل ابْ وَ  َم رح، َوال ُكُتبح َوالش رَائحعح َل قح َواأل  رُّ ال  "َوسح

يدح، ىَوال عحَقابح ان  تَ هَ  ح، َوَعلَي هحَما َمَداُر ال ُعُبودحي ةح َوالت  و حح ح ال َكلحَمتَ ني  أَن  َزَل  َحَّت  قحيَل: إحىَل َهاتَ ني 
اَئَة كحَتاٍب َوأَر بَ َعَة ُكُتٍب، مَجََع مَ  َ  َعانحيَ َها يفح الل ُه مح ، َومَجََع َمَعاِنح الت  و رَاةح َواإل حْن حيلح َوال ُقر آنح

                                                 
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      چ باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل: صحيح البخاري، كتاب بدء اللق،  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب التوبة، 3٢42، رقم )(٢٠3/ 2)، چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
َعةح َرمح َةح اهللح تَ َعاىَل َوأَن  َها َسبَ َقت  َغَضَبهُ   (.١٠3٢، رقم )(١٢٠٠/ 2)، بَاب  يفح سح

  .(7١/ ٢رشاد ساَل )-جامع الرسائل البن تيمية انظر:  (١)
  .(٢٠3/ ٢املستدرك على َمموع الفتاوى )انظر:  (3)
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َ ال ُمَفص لح  بح َهذحهح ال ُكتُ  ، َومَجََع َمَعاِنح َ ال ُقر آنح يفح ال ُمَفص لح ، َومَجََع َمَعاِنح الث اَلثَةح يفح  ال ُقر آنح
َ ال َفاِتحَةح يفح   .(٢)"چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  يفح ال َفاِتحَةح، َوَمَعاِنح

ح ن َ ع  مَ ال   نح ي  ذَ  هَ ىَل إح  هُ لُّ كُ   عُ جح ر  ي َ  ينُ الدِّ " وَ :هُ الل   هُ مححَ رَ  ير  ثِ كَ   ن  ابْ  ظ  افِ حَ وقَاَل الْ  ا نَ لَّ عَ لَ وَ  (١)"ني 
 :ةِ يمَ ظِ عَ الْ  ةِ يَ اآْل  هِ ذِ هَ  دِ ائِ وَ فَـ  نْ مِ  يل  لِ قَ  ء  يْ ى شَ لَ إِ  ير  شِ ن  

َ ب َ  عُ م  ال َ  اتح يَ اآل   نَ مح  ريٍ ثح يفح  كَ  دَ رَ وَ  هُ ن  أَ  :اهَ نْـ مِ   هح لح و  َكَما يفح ق َ   ةح انَ عَ تح س  االح وَ  ةح ادَ بَ عح ال   ني 
  .[77]ُهَود  چی  ی  جئ  حئ    یىئ  ی  ىئ  ىئچ : تَ َعاىَل 
 .[٢١3]ُهَود  چگ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ  ڱچ  :هُ لُ و  ق َ وَ 
 .ة  ريَ ثح يفح َهَذا كَ  اتُ يَ اآل  وَ [ 2]املمتحنة  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  :هُ لُ و  ق َ وَ 
َي  -َة رَ ي    ُهرَ بح َعن  أَ   مٍ لح س  مُ  يحح حح يفح صَ  دَ رَ ا وَ مَ  ةح ن  السُّ  نَ مح وَ  قَاَل: قَاَل  -اهلُل َعن ُه َرضح

ال ُمؤ محُن ال َقوحيُّ، َخي  ر  َوَأَحبُّ إحىَل اهللح محَن ال ُمؤ محنح »رسوُل اهللح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم: 
، َوإحن  َأَصابَ  َتعحن  بحاهللح َواَل تَ ع َجز  َفُعَك، َواس  رحص  َعَلى َما يَ ن   ، َويفح ُكل  َخي  ر  اح  َك الض عحيفح

ء ، َفاَل تَ ُقل  َلو  َأِنِّ فَ َعل ُت َكاَن َكَذا وََكَذا، َوَلكحن  ُقل  َقَدُر اهللح َوَما َشاَء فَ َعَل، فَإحن   َشي 
َتُح َعَمَل الش ي طَانح « َلو  »  .(3)«تَ ف 

 ةح انَ عَ إح  بح ال  إح  ةٍ ادَ بَ عح  يِّ أَ بح  ومَ قُ ي َ  ن  أَ  يعُ طح تَ س  يَ  الَ  دَ ب  عَ ال   ن  َعَلى أَ  لُّ دُ يَ لَ  عح م  َهَذا ال َ  بُ بَ سَ وَ 
 انَ عَ ت َ ا اس  هَ لَ عَ ف  ي َ  ن  أَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إح فَ  ةح ادَ بَ عح ال   لح ع  فح  ن  عَ  زح ج  عَ ال  بح  ار  رَ ق   ُهَو إح ، ف َ هح فحيقح و  ت َ تَ َعاىَل وَ  هح الل  
، انُ عَ مُ ُهَو ال  ف َ  هُ انَ عَ أَ  ن  مَ ، فَ نُ الَ ك  التُّ  هح ي  لَ عَ ، وَ انُ عَ ت َ س  مُ تَ َعاىَل ُهَو ال   هُ ن  إح ، فَ هُ دَ ح  وَ تَ َعاىَل  هح الل  بح 
 :لُ ائح قَ ، َكَما قَاَل ال  هح الل  بح  اذُ يَ عح ال  وَ  ولُ ذُ خ  مَ ُهَو ال  ف َ  هُ لَ ذَ خَ  ن  مَ وَ 

 ََّت َف      ل  لح  هح الل        نَ مح       ن  و  َع       ن  ُك      يَ  ا َلَ  ذَ إح 
 

          َه  ادُ َه         تح اج   هح ي          لَ  عَ ينح ا جَي          َم          لُ و  أَ ف 
 

                                                 
  .(43/ ٢مدارج السالكني )انظر:  (٢)
  .(٢32/ ٢ ت سالمة )تفسري ابن كثريانظر:   (١)
تحَعانَةح بحاهللح َوتَ ف وحيضح صحيح مسلم، كتاب القدر،  (3) س  زح َواالح رح بحال ُقو ةح َوتَ ر كح ال َعج  َم  بَاب  يفح األ 

  (.١662، رقم )(١٠3١/ 2)، ال َمَقادحيرح لحل هح 
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 ْب ح الص  وَ  اتح ورَ ظُ ح  مَ ال   كح ر  ت َ وَ  اتح ورَ مُ أ  مَ ال   لح ع  يفح فح  هح الل  بح  ةح انَ عَ تح س   االح ىَل إح  اج  تَ حُم   دُ ب  عَ ال  فَ 
، مَ ظَ ع  أَ  هُ تَ َعاىَل لَ  هح الل   نَ مح  ةُ انَ عَ اإل ح  ت  انَ كَ   ةٍ ي  ودح بُ عُ  َت  أَ  دُ ب  عَ ال   انَ ا كَ مَ ل  كُ ، َو اتح ورَ دُ ق  مَ َعَلى ال  

ا هَ سح ف  ن َ  ةح ادَ بَ عح يفح ال   فحيقَ و  الت   وَ  نَ و  عَ ال   هُ ن  ى مح ق  لَ ت َ ي َ  هُ دَ ح  وَ  هح  الل  ىَل إح  ةَ ادَ بَ عح ال   فُ رح ص  ا يَ مَ  رح د  قَ بح فَ 
 لَ مَ ع  ي َ ا وَ فحيهَ  هَ ق  فَ ت َ ي َ ا وَ هَ مَ لَ ع  ي َ  ن  أَ  نح مح ؤ  مُ َعَلى ال   بُ جيَح  قُ ائح قَ حَ  كَ ل  تح ، وَ هح ونح ؤُ شُ  رح ائح يفح سَ وَ 
 تَ َعاىَل. هح ل  لح  هح تح ي  ودح بُ عُ ا لح يقً قح تَ َعاىَل َِت   هح الل  بح  هح تَ ق َ الَ ا يفح عَ اتحَ يَ ضَ تَ ق  مبحُ 

َها  ادُ كَ  يَ اَل  انح تَ يلَ سح وَ ال   انح اتَ هَ ، وَ دُ م  ا احل َ هَ قَ ب َ سَ ، وَ ةح ايَ دَ اَل ح  بح لَ طَ  لَ ب  ق َ  ت  اءَ أَن  َها جَ  :َوِمنـْ
 .هح تح يَ ودح بُ عُ بح  لُ سُّ وَ الت   ، وَ هح اتح فَ صح وَ  هح الل   اءح ْس َ أَ بح  لُ سُّ وَ ؛ الت   مُ يِّ قَ ال   نُ ا َكَما قَاَل اب  مَ هُ عَ مَ  اءُ عَ الدُّ  دُّ رَ ي ُ 

َها  بح أَ  يثح دح يفح حَ  اءَ َكَما جَ   دح ب  عَ ل  ا لح هَ فُ ص  نح وَ  بِّ لر  ا لح هَ فُ ص  نح  ةح اِتحَ فَ ال   ةَ ورَ سُ  ن  أَ  :َوِمنـْ
َي اهللُ َعن ُه ال   ةَ رَ ي   رَ هُ  َ ب َ  وَ ينح ي  ب َ  ةَ الَ الص   تُ م  سَ )قَ  فحيهح وَ  مح دِّ قَ ت َ مُ َرضح ح فَ ص  ي نح دح ب  عَ  ني   اتُ يَ اآل  ( فَ ني 
ا هَ فُ ص  نح  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ ، وَ دح ب  عَ ل  لح  ةُ ريَ خح األ َ  ثُ الَ الث  ، وَ بِّ لر   لح وىَل األُ  ثُ الَ الث  
 .دح ب  عَ ل  ا لح هَ فُ ص  نح وَ  بِّ لر  لح 

َها ح لَ ص  األ َ  نح ي  ذَ هَ  يقح قح َِت   يفح  اسَ الن   ن  أَ  مُ يِّ قَ ال   نُ اب   امُ مَ اإل ح  هُ رَ كَ ا ذَ مَ  :َوِمنـْ  ةُ ادَ بَ عح )ال   :ني 
 هح الل   ةَ ادَ بَ عح  لَ عَ جَ  ن  ، مَ ةح انَ عَ تح س  االح وَ  ةح ادَ بَ عح ال   لُ ه  أَ  م  هُ لُ مَ ك  ، أَ افٍ نَ ص  أَ  عُ بَ ر  ( أَ ةُ انَ عَ تح س  االح وَ 
ُّ  هُ مَ ل  ا عَ مَ  اءح عَ الدُّ  لح ضَ ف  أَ  ن  مح  ن  إح فَ  كَ لح ذَ لح ، وَ هح رح م  أَ  لِّ يفح كُ  هح بح  انَ عَ ت َ اس  ، وَ هُ تَ اي َ غَ   اذٍ عَ مُ لح   الن بح

َي اهللُ َعن ُه حح  رحَك َوُحس نح عحَباَدتحكَ »: هُ قَاَل لَ  نيَ َرضح رحَك َوُشك   .(٢)«الل ُهم  أَعحينِّ َعَلى ذحك 
 لُ و  ا ق َ نَ عَ ر  مَ مَ " وَ اءُ عَ ُهَو َهَذا الدُّ  ةح ي  عح د  األ َ  لِّ كُ   ارَ دَ مَ  ن  "إح  هُ الل   هُ مححَ رَ  مِ يِّ قَ الْ  ن  قَاَل ابْ 

َعَلى  نح و  عَ ال   بَ لَ طَ  هُ دتُّ جَ وَ ف َ  اءح عَ الدُّ  عَ نفَ أَ  تُ ل  م  أَ : "تَ هُ الل   هُ مححَ رَ  ةَ ي  مح ي  ت َ  نح اب   مح الَ س  اإل ح  خح ي  شَ 
 .چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ: يفح  هُ دتُّ جَ وَ وَ  هح اتح ضَ ر  مَ 

َها فَ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ: تَ َعاىَل  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  :َوِمنـْ  اءح دَ  ن  مح  وبح لُ قُ ل  اء  لح َدوَ اء  وَ شح
لح عحلَ ائحَر ال  سَ اءح، وَ يَ الرِّ وَ  بح ُعج  ال  وَ  كحْب ح ال   لح لَ عح  ن  مح  ءُ افَ ا الشِّ فحيهَ تَ َعاىَل، وَ  هح الل  بح  قح لُّ عَ الت   

                                                 
، رقم (76/ ١) أخرجه أبو داود يف السنن باب تفريع أبواب الوتر، باب يف االستغفار (٢)

(٢3١١.)  
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 يَ رح كَ تَ َعاىَل ال   هَ الل   لُ أَ س  ، نَ يمٍ ٍب َسلح ل  قَ اَء بح جَ  د  قَ ا، ف َ هَ ن   مح  نُ مح ؤ  مُ لحَم ال  ن  سَ  إح تح ال  اءح، وَ وَ د  األ َ وَ 
 .هُ لَ ض  فَ 

َها يَلة     َكَما قَاَل اب  وَ ة  وَ ايَ غَ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ: تَ َعاىَل  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  :َوِمنـْ  نُ سح
يلة .. فال ُحُصوَل َعَلى هحدَ س  االح ، وَ     فالعحبادُة َغاية   لهُ ال   هُ مححَ رَ  مُ يِّ قَ ال    الَ ٍة، وَ ايَ تحَعانُة وسح

اهللح تَ َعاىَل، انَةح بح تحعَ س  االح بح  ال  َغايٍة، إح بُ ُلوَغ لح  الَ اَدٍة، وَ عحبَ اَت َعَلى ثَ بَ  الَ ٍة، وَ اعَ َعَلى طَ  تحَقاَمةٍ اس  
َي اهللُ َعن هُ -َة رَ ي    ُهرَ بح َعن  أَ  مٍ لح س  مُ  يحح حح يفح  صَ  تَ بَ ، َكَما ث َ ز  جح تَ ع   الَ وَ  هح الل  بح  َتعحن  اس  فَ   -َرضح

ال ُمؤ محُن ال َقوحيُّ، َخي  ر  َوَأَحبُّ إحىَل اهللح محَن »قَاَل: قَاَل رسوُل اهللح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم: 
، َوإحن   َتعحن  بحاهللح َواَل تَ ع َجز  َفُعَك، َواس  رحص  َعَلى َما يَ ن   ، َويفح ُكل  َخي  ر  اح  ال ُمؤ محنح الض عحيفح

ء ، َفاَل تَ ُقل  َلو  َأِنِّ فَ َعل ُت َكاَن َكَذا وََكَذا، َوَلكحن   ُقل  َقَدُر اهللح َوَما َشاَء  َأَصاَبَك َشي 
َتُح َعَمَل الش ي طَانح   .«فَ َعَل، فَإحن  َلو  تَ ف 

َها َتَمَلت  َعَلى َشر َطي  قَ ُبولح ال عحَباَدةح، فَ   :َوِمنـْ َعَلى  َدلحيل   چٿ  ٿچأَن  َها اش 
اَلصح لحل هح تَ َعاىَل وَ اإل ح  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ  خ 

َبُل ٍإال  إحَذا َكاَنت  َعَلى َضو ءح الصِّرَاطح  َدلحيل   چڄ َعَلى ال ُمَتابَ َعةح، فَال عحَباَدُة اَل تُ ق 
َتقحيمح َوال ذحي َجاَء بحهح نَبحي َُّنا حُمَم د   ََذا ثَ َبَت َعن  أُمِّ  ال ُمس  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َعن  َربِّهح، َوَلح

: قَاَل َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل   ُها قَاَلت  َي اهللُ َعن   نحنَي أُمِّ َعب دحالل هح َعائحَشَة َرضح ُؤ مح
َم امل
ن  » َدَث يفح أَم رحنَا َهَذا َما لَي َس مح لحم   ؛ َرَواُه الُبَخارحيُّ «ُه فَ ُهَو َردٌّ َمن  َأح   .(٢)َوُمس 

لح  رُنَا، فَ ُهَو َردٌّ » :مٍ َويفح رحَوايٍَة لحُمس  َل َعَماًل لَي َس َعَلي هح أَم  َمر ُدود  َعَلي هح؛  :َأي  «. َمن  َعمح
يَُه َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم.  لحُمَخاَلَفتحهح َهد 

                                                 
 ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودصحيح البخاري، كتاب الصلح،  (٢)

باب نقض األحكام (، وصحيح مسلم، كتاب األقضية، ١64٠، رقم )(٢72/ 3)
 (.٢٠٢7، رقم )(٢323/ 3)، الباطلة، ورد حمدثات األمور
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  :ِة: ِفي قـَْوِلهِ فـََوائِِد السُّورَ  َوِمنْ 
جح األَن بحَياءح   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  َحثٌّ َعَلى الس ري ح َعَلى نَ ه 

يحهحم ، َكَما َأن  قَ و لَ  َد  تحَداءح ِبح ه  يقحنَي َوالص احلححنَي َواالح ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    چ :تَ َعاىَل  هُ َوالصِّدِّ

جح  محن   َِت ذحير   چڄ . الي َ  َوطَرحيَقةح  نَ ه  لح الز ي غح َوالض اَللح  ُهَودح َوالن َصاَرى َوأَه 
َها:  ن  أَ بح  نيَ لح ائح قَ ال   ةح ي  رح دَ قَ َعَلى ال   اد  رَ  چٹ   ٹ  ٹچ :تَ َعاىَل  هح لح و  يفح ق َ  ن  أَ  َوِمنـْ

تَ َعاىَل  اهللَ  لَ أَ س  يَ  ن   أَ ىَل إح  اجَ تَ ا اح  مَ  هح سح ف  ن َ  لَ ع  فح  قُ لُ َي   انَ كَ   و  لَ  ذ  ، إح هح سح ف  ن َ  لَ ع  فح  قُ لُ َي   دَ ب  عَ ال  
 . ةَ ايَ دَ اَل ح 

َها َدالََلًة َعَلى   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  :َأن  يفح  قَ و لهح تَ َعاىَل  :َوِمنـْ
د   َرًدا َوُمَعر فًا بحتَ ع رحيفَ  ؛َأن  طَرحيَق احَلقِّ َواحح َلحفح َوالال  َوَلََذا ذُكحَر ُمف  َو ُل بحاأل  َوالث اِنح  ُم،نيح: األ 

َاَلفح طَرحيقح ال َمغ ُضوبح َعلي هحم  َوالض الحنَي فَ بحاإل ح  وَلََذا َذ َكَرَها  ؛هحَي َكثحريَة  ُمَتَشعَِّبة  َضاَفةح، َخح
َنَما أَف  َرَد طَرحيَق احَلقِّ َكَما يفح قَ و لحهح تَ َعاىَل  عح بَ ي   م  ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ  :بحالَ 

 .[٢33 األنعام] چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   ڎڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 مُ لَ ع  تَ َعاىَل أَ  هُ الل  وَ 
بحهح أمج َعحنيَ  هح َنا حُمم ٍد َوَعَلى آلح ل َم َعَلى نَبحي ِّ َوَصل ى الل ُه َوسَ   َوَصح 
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 تفسري سورة البقرة
الف، وآيُ  تٌّ وََثانُونَ ها وهي َمَدنحيٌّة بحال خح ائَتانح وسح  .مح

  :فضائلها
باٍر:  ُة أخ   وَقد  َصح  يف َفض لحها عحد 

 :يّ ، َوهحَي آيَُة ال ُكر سح -تَ َعاىَل -أَن  َها َِت وحي أَع َظَم آيٍَة يفح كحَتابح الل هح  َفِمْن َفَضائِِلهِا:

 مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي}

 حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج

 مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ

 [.522]سورة البقرة: {هل مل خل حل

يَا أَبَا -:«-قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح  --َجاَء يفح َحدحيثح ُأَبِّ ب نح َكع ٍب ا مَ كَ و 
 ،َوَرُسولُُه أَع َلمُ قَاَل: قُ ل ُت: الل ُه  ؟اْلم ْنِذِر، َأَتْدِري َأيُّ آيَة  ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َمَعَك َأْعَظم  

اللَّه  َل ِإَلَه ِإلَّ  :قَاَل: قُ ل تُ  ؟يَا َأبَا اْلم ْنِذِر، َأَتْدِري َأيُّ آيَة  ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َمَعَك َأْعَظم   :قَالَ 
رحي َوقَالَ   ، قَاَل: َفَضَرَب يفح ه َو اْلَحيُّ اْلَقيُّوم    .(٢) «اْلم ْنِذرِ َواللَِّه لِيَـْهِنَك اْلِعْلم  َأبَا  :َصد 

َن ةح؛ َكَما يفح قحرَاَءت َ أن  :اْلك ْرِسيِّ  آيَةِ  وِمْن َفَضاِئلِ  َها بَ ع َد ُكلِّ َصاَلٍة َسَبب  لحُدُخولح ال 
َمْن قـََرَأ آيََة اْلك ْرِسيِّ د بـ َر ك لِّ -:«-قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح  --َحدحيثح َأبح أَُماَمَة 

ب انَ  ،(١)«َلْم َيْمنَـْعه  ِمْن د خ وِل اْلَجنَِّة ِإلَّ أْن يَم وتَ َصاَلة  َمْكت وبَة    .َوَصح َحُه اب ُن حح

َكَما يفح قحص ةح َأبح ُهَري  رََة   ؛أَن  َها َتقحي قَارحئَ َها محَن الش ي طَانح  :اْلك ْرِسيِّ  آيَةِ  َفَضاِئلِ  َوِمنْ 
                                                 

رواه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية  (٢)
 .(7٢٠برقم:  ٢/336الكرسي )

رواه النسائي يف السن الكْبى، كتاب عمل اليوم والليلة، ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل  (١)
(،  والطْباِن يف املعجم الكبري، باب الصاد، حممد بن زياد 4727برقم:  4/22صالة )

 (.٠33١برقم:  7/٢٢3األَلاِن، عن أب أمامة )
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، َوفحيهح قَاَل:  ، َلن  يَ زَاَل َعَلي َك محَن إحَذا »َمَع الش ي طَانح يِّ َك فَاق  رَأ  آيََة ال ُكر سح َأَوي َت إحىَل فحرَاشح
بححَ  َرُبَك َشي طَان  َحَّت  ُتص  ُّ  «،الل هح َحافحظ ، َواَل يَ ق  َصَدَقَك َوه َو   --:«فَ َقاَل الن بح

، َذاَك َشْيطَان    .َرَواُه ال ُبَخارحيُّ ( ٢)«َكذ وب 

فحي قَارحئَ ُهَما؛ كَ  :َوِمْن َفَضائِلها َها َتك  ن   ح مح َر آيَ تَ ني  ُعودٍ  َما يفح َحدحيثح َأن  آخح -َأبح َمس 
-  ُّ َلة  َكَفَتاه  --:«قَاَل: قَاَل الن بح  «َمْن قـََرَأ بِاآْليـَتَـْيِن ِمْن آِخِر س ورَِة اْلبَـَقَرِة ِفي لَيـْ

 .(١) َرَواُه الش ي َخانح 

َُه الل ُه تَ َعاىَل - قَاَل النـََّوِويُّ  ، َوقحيَل: محَن »: -َرمحح قحيَل: َمع َناُه: َكَفَتاُه محن  قحَيامح الل ي لح
محيعح  ، َوَُي َتمحُل محَن الَ  فَاتح ، َوقحيَل: محَن اآل   .(3)«الش ي طَانح

رٍي  ُهَما-َويفح َحدحيثح الن ُّع َمانح ب نح َبشح َي الل ُه َعن   ِّ  -َرضح ِإنَّ اللََّه  :»قَالَ  --َعنح الن بح
، َأنـَْزَل ِمْنه  آيـَتَـْيِن َخَتَم ِبِهَما س ورَ  َة َكَتَب ِكَتاباا قـَْبَل َأْن َيْخل َق السََّمَواِت َواْلَْرَض بِأَْلَفْي َعام 

َصح َحُه اب ُن َرَواُه الت ِّر محذحيُّ، وَ  «اْلبَـَقَرِة، َوَل يـ ْقَرآِن ِفي َدار  َثاَلَث لََيال  فـَيَـْقَربـ َها َشْيطَان  
ب انَ   .(2)حح

                                                 
 3/٢٠٢ك الوكيل شيئا )صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل الرجل فرت  (٢)

(، وأخرجه البيهقي يف الشعب، فصل يف فضائل اآليات والسور، ذكر سورة ١3٢٢برقم:
( والبغوي يف شرح السنة كتاب فضائل القرآن، ١٢٠٠برقم:  2/33البقرة وآل عمران )

يح ".٢٢46برقم:  2/26٠باب فضل آية الكرسي )  ( وقال: "َهَذا َحدحيث  َصحح
( 3٠٠4برقم:  6/٢77، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة )صحيح البخاري (١)

وصحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل الفاِتة، وخواتيم سورة البقرة، 
 (.7٠7برقم:  ٢/333واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرة )

 .(6/4١املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) (3)
برقم:  3/4أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء يف آخر سورة البقرة )سنن الرتمذي،  (2)

". وصحيح ابن حبان، باب قراءة القرآن، ذكر فرار ١77١ ( وقال: "َهَذا َحدحيث  َغرحيب 
 .(٠7١) برقم (3/6١الشيطان من البيت إذا قرئ فيه سورة البقرة )
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رَأُ فحيَها، َكَما يفح َحدحيثح َأبح   :َوِمْن َفَضائِلها أَن  َها َتط ُرُد الش َياطحنَي محَن ال بُ ُيوتح ال تح تُ ق 
َي الل ُه َعن هُ -ُهَري  َرَة  اْلبَـْيِت ِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَْنِفر  ِمَن »...:قَال--َأن  َرُسوَل الل هح  -َرضح
لحم   «ةْقَرأ  ِفيِه س ورَة  اْلبَـَقرَ الَِّذي تـ    .(٢)َرَواُه ُمس 

َفُع لحَقارحئحَها يَ و َم ال قحَياَمةح؛ َكَما يفح َحدحيثح َأبح أَُماَمَة ال َباهحلحيِّ  :َوِمْن َفَضائِِلها -أَن  َها َتش 
-  قَاَل: ْسَحع ُت َرُسوَل الل هح-- ُاْلق ْرآَن فَِإنَّه  يَْأِتي يـَْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيعاا اقْـَرء وا »:يَ ُقول

َكأَنَـّه َما ِلَْصَحابِِه، اقْـَرء وا الزَّْهَراَوْيِن؛ اْلبَـَقَرَة َوس ورََة آِل ِعْمَراَن، فَِإنَـّه َما تَْأتَِياِن يـَْوَم اْلِقَياَمِة  
، ت َحاجَّاِن َعْن َأْصَحاِبِهَما، َغَماَمَتاِن، َأْو َكأَنَـّه َما َغَيايـََتاِن، َأْو َكأَنَـّه   َما ِفْرقَاِن ِمْن طَْير  َصَوافَّ

)َرَواُه «، اقْـَرء وا س ورََة اْلبَـَقَرِة، فَِإنَّ َأْخَذَها بـَرََكة ، َوتـَرَْكَها َحْسَرة ، َوَل َتْسَتِطيع َها اْلَبطََلة  
لحم (  .(١)ُمس 

رَاَن  ح، فَ ثَ َواُب قحرَاَءةح ال بَ َقَرةح َوآلح عحم  ح ال َعظحيَمتَ ني  ث َل ال َغي َمتَ ني  بحهح يَ و َم ال قحَياَمةح مح يَأ تح لحَصاحح
َن الطُُّيورح، محن  َكث  َرةح َذلحَك الث  َوابح َوعحَظمحهح؛ َوَذلحَك لحل ُمَحاج ةح  ح مح ح َعظحيَمني  ث َل َفرحيَقني  َأو  مح

َما  .َعن  قَارحئحهح

َصائحصح ال َعظحيَمةح  ال بَ َقَرةح ُسوَرَة   بُّ الن  ص  َوخَ  َلٍة محَن الَ  ُم  اقْـَرء وا س وَرَة »:فقالِبح
هح وَ  .«اْلبَـَقَرِة فَِإنَّ َأْخَذَها بـَرََكة ، َوتـَرَْكَها َحْسَرة   : َِتُلُّ ال بَ رََكُة َعَلى قَارحئحَها يفح نَ ف سح لحهح َأي  أَه 

س  ؤُ َوَمالحهح وَُكلِّ شُ  رحَها، َوَهَذا مح ا ُُيَفُِّز ال َعب َد لحَكث  َرةح ونحهح، َكَما َأن  احلَ  َرَة ِتُحيُط بحَتارحكحَها َوَهاجح
َا دحيثح ُمَعاوحيَُة ب ُن َساَلمٍ  َفس َر رَاوحيَ  «َوَل َتْسَتِطيع َها اْلَبطََلة  » .قحرَاَءتح ُهَنا  "اْلَبطََلةَ " احلَ 

َسهُ  رح بحَأم رح الل هح  بحالس َحَرةح، فَ َقارحئُ َها َقد  َحص َن نَ ف  ُحوَر -تَ َعاىَل -محَن السِّح  ، َكَما َأن  ال َمس 
َا َذَهَب َما ِبححم  بحَأم رح الل هح  ُسوَس إحَذا َداَوُموا َعَلى قحرَاَءتح  . -تَ َعاىَل -َوال َمع ُيوَن َوال َمم 

ُعودٍ   ،أَن  َها َسَناُم ال ُقر آنح  :اهَ َوِمْن َفَضائِلِ  ٍء »:--َكَما قَاَل اب ُن َمس  إحن  لحُكلِّ َشي 
                                                 

صالة النافلة يف بيته، صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب  (٢)
 (٠7٠برقم:  ٢/334وجوازها يف املسجد )

ب فضل قراءة القرآن وسورة صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، با (١)
 (7٠2برقم:  ٢/333)البقرة
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 َسَناًما، َوَسَناُم ال ُقر آنح ُسورَُة ال بَ َقَرةح، َوإحن  الش ي طَاَن إحَذا ْسَحَع ُسوَرَة ال بَ َقَرةح تُ ق رَُأ َخرََج محنَ 
رَأُ فحيهح ُسوَرُة ال بَ َقَرةح  ُّ  «ال بَ ي تح ال ذحي يُ ق  َاكحمُ )َرَواُه الط بَ رَاِنح   .(٢)(، َوَصح َحُه احل 

َوَقد  قحيَل: َخص َها بحَذلحَك محن  َسائحرح السَُّورح؛ لحَما يفح ُسوَرةح ال بَ َقَرةح محن  آيَاتح الت ث بحيتح 
دح. َوَعن  عُ  ِّ »ر َوَة ب نح الزُّبَ ري ح قَاَل:َوالن ص رح، َوُوُجوبح ال َوفَاءح بحال َعه  َعاُر َأص َحابح الن بح َكاَن شح

--  َرةح ( «يَ و َم ُمَسي لحَمَة: يَا َأص َحاَب ُسوَرةح ال بَ ق    .(١))َرَواُه َعب ُد الر ز اقح
ٍر  َا أَبُو َبك  َي الل ُه َعن هُ -َوقَ رَأَ ِبح رح؛ َكَما يفح َحدحيثح أََنٍس  -َرضح َي -يفح َصاَلةح ال َفج  َرضح

ٍر َصل ى بحالن اسح الصُّب َح، فَ َقرََأ بحُسورَةح ال بَ َقَرةح، فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: قَ رَُبتح  َأن   -الل ُه َعن هُ  أَبَا َبك 
نَا َغافحلحنيَ  ُس َأن  َتط ُلَع، فَ َقاَل: َلو  طََلَعت  َلَ  تَحد   . (3)َرَواُه اب ُن َأبح َشي َبةَ . "الش م 

يا أص حاَب ُسورَةح » اَدى أص َحابَه، فَقال:نَ  --ويف املسَندح وغريحه، أّن النب  
هذا َمقاُم الذي أُنزحَلت  عليه » :--، ويف الصحيَحني  قال ابُن مسعودٍ (2)«البَ َقَرةح 

 .(3)«سورُة البَ َقرةح 
 [.٢]سورة البقرة:﴿اۤلۤم﴾

َتأثَ َر اهلُل تَ َعاىل   تَشابحه الذحي اس 
ُ
ُرَادحه، وهحي محَن امل بحعحلمحه، لكحن  فحيَها اهلل تعاىل أعلم مبح

؛ َفقد  َوقَع بحه َِتَدِّ  شرحكحنَي، فَ َعَجزوا  َعن ُمَعارَضتح إَشارة  إىَل إع َجازح الُقر آنح
ُ
 ُهوَ ، وَ هح ي امل

                                                 
ُّ، َعن  َأبح َحازحٍم ) (٢) برقم:  6/٢63املعجم الكبري، باب السني، َسعحيُد ب ُن َخالحٍد ال َمَدِنح

برقم:  ٢/٠27( واملستدرك كتاب فضائل القرآن، أخبار يف فضل سورة البقرة )3762
 .«قد روي مرفوعا مبثل هذا اإلسنادهذا حديث صحيح اإلسناد و »( وقال احلاكم: ١٠6٠

 .(4263برقم:  3/١3١تاب الهاد، باب الشعار )املصنف، ك (١)
( والبيهقي يف 3323برقم:  3٢٠/ ٢املصنف، كتاب الصلوات، ما يقرأ يف صالة الفجر ) (3)

 (.2٠٢3 برقم: ١/322السنن الكْبى، مجاع أبواب القراءة، باب قدر القراءة يف صالة الصبح)
 سبق َترجيه. (2)
( ٢٠2٠برقم:  ١/٢٠٠مي المار من بطن الوادي )صحيح البخاري، كتاب احلج، باب ر  (3)

 (.٢١46برقم:  ١/423وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب رمي مجرة العقبة )
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، َوَلَذا فَإن    تَ َتكو نُ وفح التح احلُرُ  ذحهَ هَ  ُمرك ب  محن   نَها لُغُة الَعربح َغالَب السُّورح  مح
وأن ُه  ،هح إع َجازح  َوبَيانُ  ،َعليهح  َوالث  َناءُ  ،ا الُقرآُن الَكريُ ُر بَعَدهَ احُلروفح يُذكَ  هح ذح ِبحَ  َحةح ُمفَتتَ  ال

 َحقٌّ ال َري َب فحيه.
 

 [.١]سورة البقرة: ﴾حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل﴿
طَاب ﴿الكحتَ  :﴿َذلحك﴾ أي   ﴾ الُقرآُن الَعظيُم ابُ َهذا، والال ُم للُبعدح، َوالَكاف لحلخح

َشاد  ونُور  إحر  ﴿ُهًدى﴾ وَ  أن هُ ، وَ الل هَ  عحن دح   َشك  ﴿فحيهح﴾ أن ُه ُمنز ل  محن  ﴾ اَل َري بَ  ﴿اَل 
تحثالح اأَلوَ َعاىَل ت َ  يَ ت  ُقوَن اهللَ  ينَ ﴿لحل ُمت قحنَي﴾ الذح  تحنابح الن  َواهحي، وَ  امحرح  بحام  ن  أَ  :ةِ يَ ي اآَل فِ وَ اج 

َفاء  لحلُمت قح  هُ أن  ، وَ يهح  َشك  فح َحقٌّ اَل  الُقرآنَ   خص حص مس...} :اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ ، كَ نيَ ُهدًى َوشح

 .[44]سورة فصلت: {خك ...حضخض جض مص

 

 [.3]سورة البقرة: ﴾جي يه ىه مه جه ين ىن من خن﴿

ُقوَن وَ  ُنوَن﴾ ُيَصدِّ ا غَ  ونَ رُّ قح يُ ﴿ال ذحيَن يُ ؤ مح ﴾ مبح  م محنَ هح اسِّ وَ اَب َعن  حَ ﴿بحالَغي بح
 لح سُ بالرُّ  انح اإلميَ وَ  هح لح سُ ى رُ لَ عَ  ا اهللُ َلََ الت أنزَ  بح تُ الكُ وَ  ةح ئكَ املالَ وَ  رح اآلخح  مح و  الي َ وَ  باهللح  انح اإلميَ 
 ا يفح  هَ كرُ ذح  اءَ جَ  اتح يَ بح ي  الغَ  هح ذح هَ  مُ عظَ ومُ ، رح دَ القَ بح  انح اإلميَ وَ  هح ادح بَ  عح ىَل إح  اهللُ  مُ لهُ سَ أر   نَ ي  الذح 
﴾ ةَ يُقحيُموَن الص اَل ﴿وَ  انح اإلميَ  نح عَ  -- بُّ الن   هُ ألَ ا سَ مَ دَ ن  عح  ورح املشهُ  ْبيلَ جح  ديثح حَ 
ّا َرَزق ناُهم ﴾ أع طَي ناُهم  هَ وعح شُ ا وخُ هَ نح نَ ا وسُ اتحَ بَ اجح ا ووَ انحَ ا وأركَ هَ وطح رُ شُ بح  ةً امّ تَ  ةً امَ إقَ  ا ﴿ومح
 ،ةُ وضَ رُ املف   اةُ زكَ ال   لكَ ذَ  مح أعظَ  ن  الل ه، ومح  اَعةح يفح طَ    هُ   ﴿يُ ن فحُقوَن﴾ زقح الرِّ  وَ ري  الَ  نَ مح 

 .اتح وجَ الز  وَ  دح الَ األو  وَ  نح ي  دَ الح ى الوَ لَ عَ  فقةح الن  كَ   بةُ اجح الوَ  اتُ فقَ والن  
 

 [.4]سورة البقرة: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}
ا أُن زحَل إلَي ك﴾ أَ ﴿وَ  ُنوَن مبح ل سُ ى الرُّ لَ ا أُن زحَل محن قَ ب لك﴾ عَ مَ ﴿وَ  الُقر آنُ  :ي  ال ذحيَن يُ ؤ مح

 ىب نب مب زب﴿ :كقوله تعاىل  ةُ اآليَ  هح ذح هَ ا، وَ ريُهحَ وغَ  واإلْن حيلح  الت  و راةح كَ   بٍ تُ ن كُ مح 
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 يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
]سورة ﴾ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

َرةح ُهم  يُوقحُنوَن﴾ أي. [631النساء:  -كٌّ شَ ليه عَ  رأُ ط  ال يَ - داً ك  َؤ ا مُ انً إيقَ  ونَ نُ وقح يُ  :﴿وبحاآلخح
 ة.امَ يَ القح  مح و  ي َ  الح وَ أح   رح ائح وسَ  اءح زَ الَ وَ  ابح سَ احلح وَ  تح د املو  ع  ب َ  ثح ع  الب َ بح 

 
  [.2]سورة البقرة: {مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ}

ذح  َو ُصوُفوَن ِبح
﴿محن  ان  بيَ وَ  ور  ى ُهًدى﴾ نُ ة ﴿َعلَ يمَ ظح العَ  اتح فَ ه الصِّ ﴿أُولَئحَك﴾ امل
لحُحوَن﴾ يفح  َرِّبم  وأُولَئحَك ُهمُ  ُف 

 ةح ن  الَ  ولح خُ دُ وَ  ابح وَ الث   ائحُزوَن بَ الفَ وَ  ةح رَ اآلخح ا وَ نيَ  الدُّ امل
 بح  زُ و  الفَ  وَ هُ  حُ الَ الفَ ، وَ ارح ول الن  خُ دُ وَ  ابح قَ اُجوَن محن العح الن  وَ 

َ
 نَ مح  اةُ جَ الن  وب وَ لُ ط  امل

 
َ
 . وبح هُ ر  امل

 
 [.1البقرة: ]سورة {حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}

 ابَ ذَ عَ  م  هُ ت َ ف   و  ﴿أأَن َذر تم ﴾ وخَ  م  هُ ندَ اٍو عح سَ تَ ﴿إّن ال ذحيَن َكَفُروا َسواء َعَلي هحم ﴾ مُ 
نُهم  هُ ر  ذِّ ِتَُ م وَ هُ ف   وِّ َتَُ  َلَ   م  ه ﴿أم  َلَ  تُ ن ذحرُهم ﴾ أَ امَ قَ انتح اهلل وَ  ُنوَن﴾ لحعحل مح الل ه مح م ﴿ال يُ ؤ مح

 ة  ام  ، وهذه اآلية عَ يرٍ ذح وِتَ  َمَع ََت وحيفٍ  إع الم   :واإلن ذارُ  م ،انح َذلحك َفال َتط َمع يفح إميَ 
 لك خك حك جك مق حق مف خف} :كقول اهلل تعاىل، صوصا الُ اهَ نَ ع  مَ 
 [.69-61]سورة يونس: {مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

 
 {ييٰذ ىي مي حيخي جي يه مهىه جه ين ىن من خن}

 [.9]سورة البقرة:
﴿َعلى  أيضاً  طَبعَ  ﴾و﴿ ،رياً ي خَ عح َعَلي هَا َفال تَ ﴿َخَتَم الل ه َعلى قُ ُلوِبم ﴾ طََبَع 

َمُعونَُه محن احَلّق كما قال تعاىل ا َيس   مح جح مج حج} :َْس عهم ﴾ َفال يَ ن َتفحُعوَن مبح
]سورة  {مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ
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ُروَن احَلّق مَ  اء  غحطَ ﴾ م  غحشاَوة  هح ارح ﴿وَعلى أب صَ [. 41اإلسراء:  ه، فالَت مُ وحح ضُ وُ  عَ َفال يُ ب صح
، والغحشاَوةُ إذً  اعح  مل خل}َعلى األب صارح، كما يف قَ و لحهح َتعاىل:  ا َعلى الُقُلوبح واألْس 
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 وءح سُ  بح بَ سَ بح  يد  دح ﴿وََلُم  َعذاب َعظحيم﴾ شَ  [.53]سورة اجلاثية: {يي ىي مي حيخي جي

 م.اَلح مَ أع  

 
 [.8]سورة البقرة: {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}

َتَتَح اهلل تعاىل هذه السُّ    ورةَ اف  
ُ
رح امل َّ آياتٍ  سح م يف خَ هح افح صَ نني وأو  مح ؤ  بحذحك  ، ُُث  ثَ 

، يف رَ ف  الكُ  وا  نُ طَ أب  وَ  المَ اإلس   وا  رُ هَ ال ذحيَن أظ   ،ُمنافحقحنيَ  ، ُُث  ثَ ل َث بحالني  ت َ بحالكافحرحيَن يف آي َ 
َ ب َ  ،ةً شرة آيَ عَ  الثَ ثَ   انح ى اإلميَ وَ ع  دَ  ن  ه مح ي  لَ عَ  م  ا هُ ومَ  نيَ افقح املنَ  افَ صَ ا أو  اىل فيهَ تعَ  اهللُ  ني 
﴿ومحن  مهُ ن   مح  يراً ذح َِت   م  هح افح صَ أو   رح ك  يف ذح  الَ ، وأطَ هح فَ الس  وَ  رح املك  وَ  ثح ب  الُ وَ  بح ذح الكَ وَ 

مع  وا  ونُ كُ م َل يَ هُ ن   ألحَ  ؛رف  الكُ وَ  انح اإلميَ  فح ص  ن وَ م مح هُ دَ قون، وجر  افح املنَ  مُ الّناس﴾ وهُ 
 يق ىق يف ىف} :ا كما قال تعاىلمَ هُ ن َ ي   ب َ  ل  ، بَ ننيَ املؤمح  عَ مَ  ونوا  كُ رين، وَل يَ افح الكَ 

﴿َمن  [.643]سورة النساء: {نن من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك
ر﴾ أَ   م  اهُ وَ ع   دَ  يفح اىَل عَ اهلل ت َ  مُ هُ ب َ ذ  كَ   د  ة وقَ امَ يَ القح  مح و  ي َ : بح ي  يَ ُقول آَمّنا بحالل هح وبحاليَ و مح اآلخح

ُؤمحنحنيَ  ُهم َوَما﴿ :الَ قَ ف َ  هح ذح هَ   مل يك ىك مك لك اك}: اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ ﴾ كَ مبح

[. 6]سورة املنافقون: {زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل
 يهح عح د  يَ  اءً عَ ادِّ  الَ وَ  انح سَ اللِّ بح  لٍ و  ق َ َُمَر َد  ت  سَ ي  لَ  انح ميَ اإل ح  ةَ يقَ قح حَ  ى أن  لَ عَ  يل  لح دَ  :ةِ يَ ي اآَل فِ وَ 

ن مح  إذاً  د  بُ  الَ ، فَ ارحح وَ الَ بح  يق  دح ص  تَ وَ  ،بح ل  القَ بح  اد  قَ تح اع  وَ  ،انح سَ اللِّ بح  ل  و  ق َ  اإلميانُ  لح بَ  انُ سَ اإلن  
 .ارحح وَ الَ  يقح دح ص  تَ  عَ مَ  انح سَ اللِّ  عَ مَ  بح ل  القَ  أح اطُ وَ ت َ 

 
 [.6]سورة البقرة: {مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ}

رح  ارح مَ ض  إح وَ  انح ميَ بحإظ هارح اإل   وَن الل ه وال ذحيَن آَمُنوا﴾﴿ُيادحعُ  فَ ُعوا   الُكف  ُهم  أَ  لحَيد  كَ َعن    امَ ح 
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ُعُروَن﴾ أن  عَ  رح ف  الكُ  ن  َيوحي ة ﴿وما َي َدُعوَن إاّل أنَ ف سهم  وما َيش  دَ بَ اقح الدُّ  ائدة  م  عَ هح اعح َة خح
 م.هُ رُّ ضُ يَ  نني الَ ؤمح لمُ م لح هُ اعَ دَ خح  ، وألن  ء  ي  شَ  هح لي  ى عَ فَ يَ  الَ ، وَ عُ دَ ُي    اَل اىَل عَ ت َ  اهللَ  ألن   ؛مهح لي  عَ 

 {اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت}
 [.61البقرة:]سورة

  ِ م هُ ن   ألحَ  ؛اقاً فَ ونح  اً كّ ﴿َفزاَدُهم  الل ه َمَرًضا﴾ شَ  اق  فَ ونح  ﴾ َشكٌّ ﴿يفح قُ ُلوِبم  َمَر
ا كانُوا يكذبون﴾  ع  وجح مُ  ﴾ ُمؤ َلح  لحيم  أَ  ََلُم  َعذاب  هم ﴿وَ اقح فَ ونح  م  هح كِّ يف شَ  وا  مرُّ تَ اس   ﴿مبح
َِ رَ م  أَ  ن  ى أَ لَ عَ  لُّ دُ تَ  ةُ اآليَ ( وَ رح اآلخح  مح و  ي َ ال  بح وَ  اهللح بح  اَ نّ امَ )ءَ  :م  َلحح و  بقَ   ن  مح  بُ عَ أص   وبح لُ القُ  ا
ِح أمرَ  ِح مَ  ةَ ايَ غَ  ألن   ؛انح دَ األب   ا  ىَل ه إح بح احح صَ بح  يَ ضح ف  ي ُ  أن   نح دَ البَ  ر

َ
 ُِ رَ ا مَ أم  ، وَ تح و   امل

 .اىَل عَ ت َ  اهللح اًذا بح يَ ، عح يِّ دح بَ األ َ  اءح قَ  الش  ىَل إح  هح بح احح صَ ي بح ضح ف  ي ُ  د  قَ ف َ  بح ل  القَ 
 

 [. 66]سورة البقرة: {من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك}
َُؤاَل  :﴿وإذا قحيَل ََلُم ﴾ أي   ُدوا  ﴿اَل  نيَ قح افح ءح املنَ َلح ِح يفح األ َ   تُ ف سح رح وَ ر  ي اصح املعَ ﴾ بحالُكف 

لحُحوَن﴾ ولَي َس ما حَن ُن فحيهح بحَفساٍد  هَ ريح غَ ني وَ نح مح ؤ امل ارح رَ ار أس  هَ إظ  وَ  ا ﴿قاُلوا إّّنا حَن ُن ُمص 
 زنمن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف}كما قال اهلل 

 :الَ قَ وَ [. 8]سورة فاطر: {حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط}

 [. 43]سورة األنعام: {خك
 : َرد ا َعَلي هحم   الَ قَ  وَ اىَل تَ عَ  الل هُ  مُ هُ ب َ ذ  كَ   د  قَ لَ وَ 

 
 [.65]سورة البقرة: {ني مي زي ري ٰى ين ىن نن}

 ةح ايَ غَ بح  م  هُ فَ ، ووصَ م  يهح فح  ادَ سَ اإلف   رَ صَ ، وحَ حح الَ ى اإلص  وَ ع  دَ م بح ِبُ ذ  اىل كَ عَ ت َ  اهللُ فَ 
 لَ اطح البَ  لُ عَ ف  ي َ  لُ اهح الَ  انُ سَ اإلن  ، فَ م  َلح اَل ضَ وَ  م  هح ضح رَ مَ  أُ شَ ن  مَ  وَ هُ  ةح يقَ قح ذا يف احلَ ، وهَ لح ه  الَ 
  وَ ذا هُ حق ا، وهَ  هُ نُّ ظُ ويَ 

َ
 ةح ريَ صح البَ  فُ ع  ضَ  اهللح بَ  اذُ يَ العح وَ  هُ بُ بَ سَ  بح ل  القَ  ُِ رَ ه، فمَ نح ي  عَ بح  ُِ رَ امل
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 .ىوَ اَلَ  ولُ صُ وحُ  دح ص  القَ  ادُ سَ فَ  لكَ ذَ بح  نَ رَ ت َ ا اق   ا إذَ مَ ي  سح  الَ وَ  مح ل  العح  ةُ ل  وقح 
 

 مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي}

 [.63]سورة البقرة: {جح مج حج مث هت
ُنوا َكمَ قح افح نَ لمُ ا قحيَل ََلُم ﴾ لح ذَ إح ﴿وَ  ّ  ابُ ص حَ ﴾ أَ اسُ ا آَمَن الن  ني ﴿آمح --الن بح

 م  هُ ، وَ أيح الر  وَ  لح ق  العَ  يفُ عح : ضَ يهُ فح الس  ، وَ يهٍ فح سَ  عُ ﴾ مَج  اءُ ﴿قاُلوا أنُ ؤ محُن َكما آَمَن السَُّفهَ 
: ﴿أال إنّ ُهم  ُهم  الَ اىل َعَلي هحم  فقَ تَ عَ  اهللُ  د  رَ  د  قَ ، وَ -- اهللح  ولح سُ رَ  ابَ حَ أص   ونَ نُ ع  ي َ 

 م  اهُ يَ ن   دُ بح  م  اهُ رَ خ  أُ  وا  اعُ بَ  د  قَ ، ف َ لح ه  الَ  ةح ايَ يف غَ  م  هُ ن   ألح  ؛السَُّفهاء وَلكحن  ال يَ ع َلُموَن﴾ َذلحك
  .هح فَ الس   نَ مح  انُ سَ اإلن   هُ غُ لُ ب   ا ي َ ى مَ صَ ا أق  ذَ هَ وَ  اهللح بح  اذُ يَ العح وَ 

 
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح}

 [.64]سورة البقرة: {جع مظ
 م  كُ انح إميَ ا﴾ كَ آَمن   اُلوا  ﴿قَ  نيَ نح مح املؤ   ونَ قُ افح املنَ  لَ ابَ ا قَ : إذَ ي  ال ذحيَن آَمُنوا﴾ أَ  ا َلُقوا  ﴿وإذَ 

ُهم  ﴾ ا َخَلو ا  ذَ إح وَ ﴿  اقح فَ الن ِّ وَ  رح ف   الكُ يفح  م  تحح ادَ هم ﴾ قَ اطحينح  َشيَ ىَل ﴿إح  َرَجُعوا  وَ  إحَذا ان َصَرفُ و ا َعن  
زحُئوَن﴾ سَ  م  كُ ينح ى دح لَ ﴿قاُلوا إنّا َمَعُكم ﴾ عَ  تَ ه    .انح ِبححم  بحإظ هارح اإلميَ  ونَ رُ اخح ﴿إّّنا حَن ُن ُمس 

 
 [.62]سورة البقرة: {حق مف خف حف جف مغ جغ مع}

زحئ ِبححم ﴾ أي   تَ ه  ، م  هح ائح زَ ه  تح ى اس  لَ عَ  م  َلُ  اةً ازَ َمَُ  م  ِبحح  ئُ زح ه  ت َ س  اىل يَ عَ ت َ  : اهللُ ﴿الل ه َيس 
ه بح  نيَ ئح زح ه  ت َ س  مُ  البح  ل  جَ وَ  ز  عَ  ئُ زح ه  ت َ س  ا يَ إّن َ ، وَ قاً لَ ط  مُ  اءح زَ ه  تح س  االح بح  فُ وصَ يُ   الَ اىَل عَ ت َ  هُ إنّ فَ  إال  وَ 
َوُهَو َُمَاوتُ ُهم   ،م  هح افح رَ س  ه ﴿ومَيُّدُهم ﴾ مُي هحلُهم  ﴿يفح طُغ يانم ﴾ يف إح ائح يَ لح أو  ه وَ لح سُ رُ ه وبح ينح دح وبح 

َر والن َِّفاَق  ، ة  ي  الح حَ  ةُ ي  لح ع  الفح  ةُ لَ م  الُ ، وَ ونَ رُ ي   حَ تَ ي َ ﴿يَ ع َمُهوَن﴾ يَ تَ َرد ُدون وَ احَلد  بحبُ ُلوغحهحم  الُكف 
 .ونَ هُ مَ ع  ي َ  م  نحح و  كَ   الَ : حَ ََ واملع  
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 {جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق}
 [.61]سورة البقرة:

تَ َرو ا﴾ اس   ا ﴿َفمَ  انح ميَ ى﴾ اإل ح دَ ﴿بحاَُل   رَ ف  ﴾ الكُ َلةَ ﴿الض اَل  وا  لُ دَ ب  تَ ﴿أُولَئحَك ال ذحيَن اش 
تحب َداَلححم  ااَرتم ﴾ بح َربحَت  تَِّ   ةُ ارَ سَ الَ  يَ هح ، وَ يمةً ظح عَ  ةً ارَ سَ خَ  وا  رُ سح خَ  ل  بَ  ،انح اإلميَ بح  رَ ف  الكُ  س 

َتدحيَن﴾ فحيمَ  اهللح بَ  اذُ يَ العح وَ  ةُ يقَ قح احلَ   .انح اإلميَ بح  رَ ف  الكُ  مُ هح ائح رَ شح  ن  مح  ا فَ َعُلوا  ﴿وما كانُوا ُمه 
 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 [.69]سورة البقرة: {مه جه ين ىن

﴾ كَ دَ اَلُ بح  ةَ لَ الَ الض   ا  وُ رَ ت َ اش   ينَ الذح  نيَ قح افح املنَ  الُ : حَ ﴿َمثَلهم ﴾ أي    الح حَ ى ﴿َكَمَثلح
تَ و َقَد﴾ أَ  ا ا ﴿فَ َلم  ِبحَ  ا  و يؤُ ضح تَ س  يَ لح  ﴿نارًا﴾ يفح ظُل َمةٍ  وا  دُ قَ و  ت َ اس   ينَ : الذح ي  ﴿ال ذحي اس 

﴾ الن  ضَ أَ  نُ وَ  ،ا َحو له﴾  م  ﴿مَ  ارُ اَءت  د ةح الظ اَلمح وَما فحيهح  هُ ونَ رُ ذَ َُي  وَ  هُ ونَ افُ يََ  امح   وا  أَمح محن شح
َخاوفح 

َ
﴿وتَ رََكُهم  يفح  رينَ ائح حَ  فٍ و  خَ وَ  ةٍ مَ ل  يف ظُ  ا  و  قَ ب َ ﴿َذَهَب الل ه بحُنورحهحم ﴾ ف َ محَن امل

ُروَن﴾ مَ اَل  اتٍ ظُُلمَ  ُنوا  هح بح  رتُّوا  اغ   مَ الَ اإلس   وا  رُ هَ ا أظ  م   َ ل ونَ قُ افح املنَ  كَ ذلح ا َحو َلم ، كَ  يُ ب صح وأَمح
 .ابح ذَ العَ وَ  فح و   الَ إىَل  وا  ادُ عَ  وا  اتُ فلم ا مَ 

 
 [. 68]سورة البقرة: {ىي مي خي حي جي يه ىه}

م﴾ عَ  قِّ احلَ  اعح م  َعن  ْسََ صُ  م  : هُ ي  ، أَ وفٍ ذُ دأ حَم  تَ ملب   ْب  ﴾ خَ ﴿ُصمٌّ  ه بح  قح ط  النُّ  نح ﴿ُبك 
ي   ُعوَن﴾ إلي   ه ﴿فَ ُهم  الَ تح ؤيَ ﴾ َعن  رُ ﴿ُعم   .وهُ اعُ د أن بَ ع  ب َ  هح يَ ر جح

 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}

 [.66]سورة البقرة: {ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ
﴾ حَ  اب اء﴾ الس حَ الس مَ  ﴿محنَ  يَ ن زحلُ  يرٍ زح غَ  رٍ طَ مَ كَ   :﴿َكَصيٍِّب﴾ أي   م  اَلُُ ﴿أو 

 ةُ مَ ل  وظُ  ابح حَ الس   ةُ مَ ل  ظُ وَ  لح اللي   ةُ مَ ل  ظُ ﴾ ات  ﴿ظُُلمَ  ابح الس حَ  لكَ  ذَ يفح  :﴿فحيهح﴾ أي  
ي الذح  ورُ النُّ  وَ ﴾ وهُ اب ﴿وبَ ر ق  حَ الس   نَ مح  عُ مَ ي ُيس  الذح  تُ و  الص   وَ ﴾ وهُ ﴿وَرع د   دع  الر  
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هم  يفح آذانم  محن﴾ ر ﴿أصابحعَ طَ  َم ا الذَ هَ  ابُ أص حَ  :﴿جَي َعُلوَن﴾ أي   ابح حَ يف الس   عُ مَ ل  ي َ 
لح   باً الح غَ  هُ بُ حَ ص  ي يَ الذح  يدُ دح الش   تُ و  الص   وَ وهُ ، قح ع  الص   نَ مح  ةٍ قَ اعح صَ  عُ ﴿الص واعحق﴾ مَج   أج 

َو تح  ﴾ َخو فَ ه ﴿َحَذرَ ادح بَ عح  ن  مح  اءُ شَ يَ  ن  لى مَ اىل عَ عَ ا اهلل ت َ هَ لُ سح ر  ي ُ  ارٍ ن نَ مح  ة  عَ ط  قح 
﴾ ﴿امل

 د  م  ا حمَُ نَ ي ُّ بح ه نَ بح  اءَ ا جَ مَ لح  االً ثَ أم   ةح يمَ ظح العَ  ةح ه اآليَ ذح اىل يف هَ تعَ  اهللُ  بَ رَ ضَ  د  ا، وقَ هَ َْساعح  محن  
، وبح لُ القُ  اةح يَ حَ  ن  مح  يهح ا فح مَ لح  آنح ر  لقُ َمَثل  لح  رُ املطَ ى، فَ دَ اَلُ  نَ صلى اهلل عليه وسلم مح 

 دُ ع  ، والر  الح وَ األه  وَ  َتح الفح  انح يَ ب َ وَ  كح ر  الشِّ وَ  رح ف  الكُ  رح ك  ذح  ن  مح  آنح ر   القُ ا يفح مَ لح  ل  ثَ اُت مَ والظُّلمَ 
 نَ مح  يهح ا فح مَ وَ  آنح ر  القُ  جح جَ ل  حلحُ ُق مثَ ر  الب َ ، وَ الن ارح  رح ك  ذح وَ  يدح عح الوَ  نَ مح  هح بح  وا  ا ُخوِّفُ مَ َمَثل  لح 

 يفح  م  هُ عَ ابح أصَ  نيَ قح افح املنَ  لح ع  ﴾ مَثل  لحَ تح املو   رَ ذَ ﴿حَ  انح يف اآلذَ  عح ابح األصَ  لُ ع  جَ ، وَ انح يَ الب َ 
 انح إىل اإلميَ  كَ لح ؤدِّي ذَ يُ ف َ  ،آنَ ر  القُ ىَل إح  بح ل  القَ  لح ي  َة مَ افَ مََ  آنَ ر  القُ  وا  عُ مَ س   يَ اَل  كي    م  انحح آذَ 
َرةً  (٢)ت  و  مَ  رُ ف  الكُ ر  وَ ف  كُ   م  هُ ندَ عح  كَ لح ذَ وَ   دٍ م  حَ مبحُ   ﴿والل ه حمُحيط بحالكافحرحيَن﴾ عحل ًما وُقد 

  .هُ ونَ زُ جح ع  ي ُ  الَ َفال يَ ُفوُتونَُه وَ 
 

 اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب}
 [. 51]سورة البقرة: {زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك

ا بحُسر َعٍة ﴿ُكل ما أضاَء ََلُم  هَ م ﴾ يَأ ُخذُ هُ ارَ أب صَ  َي َطفُ  ﴿البَ ر قُ  بُ ﴾ يَ ق رُ ادُ ﴿َيكَ 
 ينَ رح ائح حَ  َعَلي هحم  قاُموا﴾ وقَ ُفوا   ه ﴿وإذا أظ َلمَ تَ اءَ إضَ  ينَ زح هح تَ ن  يفح َضو ئحهح مُ  :َمَشو ا فحيهح﴾ أي  

  ولُ عُ ف  ومَ  ،ل  اعح وفَ  ل  ع  ﴿وَلو  شاَء الل ه( فح  ةح مَ ل  الظُ  ةح د  ن شح مح 
َ
 ابح وَ الَ  ةح لَ الَ دح لح  وف  ذُ حَم   ةح يئَ شح امل

عحهحم  وأَب صارهم ﴾ ِبحَ ﴿ هح ي  لَ عَ  ء  قح ر  الب َ وَ  قح اعح وَ الص   هح ذح َلَذَهَب بحَسم  ﴿إّن الل ه َعلى ُكّل َشي 
اَء ا أضَ َمطَرح إذَ  َمَثَل لحل ُمنافحقحنَي بحأص حابح َهذا ال َضَرَب الل ُه يف َهذحهح اآليَةح ال د  َقدحير﴾ وقَ 

َواهُ  يف َضو ئحهح، وإذا أظ َلَم وقَ ُفوا، َكما أن  ال م َمَشو ا  َلَُ   م  ُمنافحقحنَي إذا كاَن الُقر آُن ُموافحًقا َلح
َواهُ  وَرغ َبتحهحم  َعمحُلوا بحهح، وإذا كاَن َغي  رَ   .وتَأخ ُروا   وقَ ُفوا   م  ُموافحٍق َلح

                                                 
 .(42)ص: نظر: تفسري الوجيز للواحديا( ٢)
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  {جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من}
 [.56البقرة: ]سورة

ا مَ هُ ن   عَ  اهللُ  يَ ضح رَ  اسٍ ب  عَ  ابنُ  الَ ، قَ م  كُ ب  رَ  حُِّدوا  ﴾ وَ م  كُ رب   اُع ُبُدوا   ا النّاسُ ﴿يا أيّ هَ 
﴿ال ذحي َخَلَقُكم ﴾  لح لُّ ذَ الت   ةُ ايَ غَ  ةح ادَ بَ العح  لُ وأص   ."يد  حح و  ت َ  يَ هح فَ  آنح ر  يف القُ  ةٍ ادَ بَ عح  لُّ كُ "

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ﴿: َشي ًئا كما قال اهلل تعاىل وَلَ  َتُكونُوا   م  كُ دَ جَ أن َشَأُكم  وأو  

 م  هُ ل  كُ   اسَ الن   ن  ألحَ  ؛قح ل  الَ  رح ك  ذح اىل بح تعَ  اهللُ  َت  . وام  [٢]سورة اإلنسان: ﴾حض جض مص
 الَ وَ  هح بح  ونَ فُ رَتح ع  ا ي َ مبحَ  م  هح ي  لَ عَ  َت  ام  ، فَ قُ الح الَ  وَ اىل هُ عَ ت َ  اهللَ  أن  بح  ونَ رُّ قح مُ  م  هُ رَ افح كَ َو  م  هُ مَ لح س  مُ 
﴿َلَعل ُكم  تَ ت  ُقوَن﴾  ةح قَ ابح الس   مح مَ األُ  نَ ﴿و﴾ َخَلَق ﴿ال ذحيَن محن قَ ب لُكم ﴾ مح  هُ ونَ رُ نكح يُ 
ه، وَلَعل : يفح اأَلص ل لحلت  َرجِّي ويفح َكالمه ابَ ه وعحقَ بَ ضَ غَ تَ ت  ُقوَن  هُ لَ  يكَ رح  شَ اَل  هُ دَ ح  وَ  هح تح ادَ بَ عح بح 

قحيقح   .َتعاىل لحلت ح 
 

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}
 [.55]سورة البقرة: {مس خس حس جس مخ جخ مح مججح حج

 َأَلَ  ﴿ :كما قال تعاىل  داً ه  اطًا مَُ ﴿َلُكم  اأَلر ِ فحراًشا﴾ بحسَ  رَ ي   ﴿ال ذحي َجَعَل﴾ صَ 
َِ  َْن َعلح  َر  َهاًدا األ  ]سورة  {جل مك لك خك حك}: الَ وقَ  .[6]سورة النبأ:  ﴾مح

ًفا مَ اءً بحنَ  اءَ ﴿والس مَ [. 48الذاريات:  مج حج مث} :اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ ، كَ وعاً فُ ر  ﴾ َسق 

 اءً مَ  اءح الس مَ  ﴿وأَن  َزَل محنَ [. 35]سورة األنبياء: {خس حس جس مخ جخ جحمح
رََج بحهح محن﴾ أن وَا   اءَ رَ نُظَ وَ  اءَ رحز قًا َلُكم ﴾ ﴿َفال َت َعُلوا لحل هح أن داًدا﴾ ُشرَكَ  ﴿الث َمراتح  عح َفَأخ 

  .هُ رُ ي   غَ  قَ ازح رَ  الَ وَ  قَ الح خَ  اَدة ﴿وأَن  ُتم  تَ ع َلُموَن﴾ أن ُه الَ يفح العحبَ 
 :اضا ا أيْ مَ يهِ فِ وَ ، هُ لَ  يكَ رح شَ  الَ  هُ دَ ح  وَ  ةح ادَ بَ عح ال   بح اىَل عَ ت َ  اهللح  ادح رَ إف    وبُ جُ وُ  :امَ يهِ فِ  نِ اواآليتَ 

َصغحريحهح  كح ر  الشِّ  يُ رح َِت   :امَ يهِ فِ وَ ، ةح ي  وهح لُ األُ  يدح حح و  ت َ لح  م  زح ل  ت َ س  مُ  ةح ي  وبح بُ الرُّ  يدح حح و  ت َ بح  ارَ رَ اإلق    أن  
 كح ر   الشِّ يفح  ت  لَ زَ ن َ  ةُ اآليَ  هح ذح ﴾ هَ َتعَلُمونَ  َوأَنُتم أَنَدادا لحل هح  َتَعُلوا َفاَل ﴿ :اىَل عَ ت َ  هُ ولُ قَ ، وَ وََكبحريحهح 

َغَر و  ،رح غَ األص   كح ر  الشِّ بح  رَ ب َ ك  األَ  كَ ر  الشِّ  ونَ رُ سِّ فَ ي ُ  فُ لَ ، والس  َْبح ك  األَ  يُط لحُقوَن الشِّر َك األص 
َْبح، ه ذِ في هَ  الَ قَ  ه  أنَّ  -امَ هُ ن   عَ  اهللُ  يَ ضح رَ - اسٍ ب  عَ  نح اب   نح عَ  ح  صَ  َكَما َعَلى الشِّر كح األك 
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، لح اللي   ةح مَ ل   ظُ يفح  اءَ دَ و  سَ  اةٍ فَ ى صَ لَ عَ  لح م  الن   يبح بح دَ  ن  ى مح فَ ، أخ  كُ ر  الشِّ  وَ : هُ ادُ األندَ ": ةِ اآليَ 
 ألَتَانَا َهَذا َكل ُبهُ  َلو ال: َويَ ُقولُ . َوَحَياتح  ُفالنَُة، يَا َوَحَياتحكَ  َوالل هح،: ولَ قُ ت َ  أن   وَ هُ وَ 

بحهح  الر ُجلح  َوقَ و لُ . اللُُّصوصُ  ألََتى الد ارح  يفح  ال َبطُّ  َوَلو ال اللُُّصوُص،  الل هُ  َشاءَ  َما :لحَصاحح
ئ َت، ر ك   بحهح  ُكل هُ  َهَذا فَإحن   فالن، فحيَها َت َعل   اَل . َوُفاَلن   الل هُ  َلو ال: الر ُجلح  َوقَ و لُ  َوشح . "شح

  .(٢)رواه ابن أب حات

 
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص}

 [.53]سورة البقرة: {حك جك مق حق مف خف
ّا نَ ز ل نا َعلى َعب دح  ﴿وإن  ُكن ُتم  يفح رَي ب﴾ َشك    مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  ى اهللُ ل  صَ  ا﴾ حمَُم دح نَ ﴿مح

ث لح  ﴿فَأ تُوا    وا  ينُ عح تَ اس  : وَ آن ﴿واد ُعوا ُشَهداءَُكم ﴾ أي  ر  القُ  لح ث  ن مح ه﴾ أي: مح بحُسوَرٍة محن مح
﴿إن  ُكن ُتم    ى اهللح وَ ا سح ﴿محن ُدون الل ه﴾ أي : مح  َذلحَك  َعَلى ُيَساعحُدوَنُكم   آَخرحينَ  بحَقو مٍ 

محن عحن د  حمَُم د   هُ الَ ا قَ ، وإّن َ اهللح  ندح عح  ن  مح  سَ ي  لَ  آنَ ر  ذا القُ أن  هَ  م  اكُ وَ ع  صادحقحنَي﴾ يفح دَ 
: الَ قَ ف َ  آنح ر  ا القُ ذَ هَ  لح ث  مبحح  وا  أتُ يَ  أن   اءح رَ اإلس   ةح ورَ سُ  ةح  آيَ اىل يفح عَ ت َ  اهللُ  م  اهُ د  ِتََ  د  ، وقَ هح نَ ف سح 

َتَمَعتح  لَئحنح  ُقل  ﴿  َكانَ  َوَلو   مبححث لحهح  يَأ تُونَ  ال ال ُقر آنح  َهَذا مبححث لح  يَأ تُوا َأن   َعَلى َوال حنُّ  اإلن سُ  اج 
 أن   ودٍ هُ  ةح ورَ سُ  ةح  آيَ يفح  م  اهُ د  ِتََ  ، ُُث  وا  زُ جَ عَ ف َ  .[77: اإلسراء سورة]﴾ َظهحريًا لحبَ ع ضٍ  بَ ع ُضُهم  

رح  َفأ تُوا ُقل   اف  تَ َراهُ  يَ ُقولُونَ  أَم  ﴿ :الَ قَ ف َ  رٍ وَ سُ  رح ش  عَ بح  وا  أتُ يَ  ث لحهح  ُسَورٍ  بحَعش  ت ََريَاتٍ  مح  َواد ُعوا ُمف 
َتَطع ُتم   َمنح   يفح  م  اهُ د  ِتََ  ، ُُث  وا  زُ جَ عَ ف َ  .[٢3 ]سورة هود: ﴾َصادحقحنيَ  ُكن ُتم   إحن   الل هح  ُدونح  محن   اس 
 يفح  ةٍ ورَ سُ  رَ صَ أق   لُ اوَ نَ ت َ ا ي َ ذَ هَ ، وَ ةٍ دَ احح وَ  ةٍ ورَ سُ بح  وا  أتُ يَ  أن   سَ ونُ يُ  ةح ورَ سُ  ةح  آيَ يفح وَ  ه اآليةح ذح هَ 
 :َتعاىلا َعَجُزوا َعن  َذلحك قاَل َلم  ،  وَ وا  زُ جَ عَ ف َ  رح ص  العَ  ةح ورَ سُ كَ   اتٍ آيَ  ثح الَ ثَ  دح دَ عَ بح  آنح ر  قُ ال  

 

 جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك}

                                                 
 (.٢/٢١٢سنده قوي")"( قال ابن حجر: ٢/6١تفسري القرآن العظيم البن أب حات ) (٢)
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 [.54]سورة البقرة: {خن حن
َعُلوا﴾ أي: فَ   َعُلوا﴾ َذلحك أَبًدا  هح لح ث  ن مح مح  ةٍ ورَ سُ بح  وا  تُ أ  تَ  َلَ   ن  إح ﴿فَإن  َلَ  تَ ف  ﴿وَلن  تَ ف 

زحُكم  َعن  لح  َ ب َ  ة  ضَ رَتح ع  ﴾ مُ وا  لُ عَ ف  ت َ  ن  لَ ﴿وَ  ةُ لَ مُج  ، وَ هُ َعج   يدح أكح تَ ا لح ِبحَ  يءَ جح  اءح زَ الَ وَ  طح ر  الش   ني 
 هح ولح سُ ى رَ لَ عَ  لَ ز  ي ن َ الذح  ابح تَ الكح وَ  هح ولح سُ رَ ﴿فات  ُقوا﴾ بحاإلميانح بحالل هح وَ  هح تح ضَ ارَ عَ مُ  ن  عَ  م  هح زح ج  عَ 

﴾  امُ نَ ﴾ األص  اَرةُ ﴿واحلحجَ  ارُ ﴾ الُكف  ا ﴿الّناسُ هَ ب ُ طَ ا﴾ حَ هَ ال تح وُقودُ  ﴿الّنارَ  ﴿أُعحد ت 
 .هح انح سَ إح  وَ  هح ودح جُ وَ  هح مح رَ كَ َو  هح نِّ ا مبحَ هَ ن   اىل مح تعَ  ا اهللُ نَ اذَ ُهيَِّئت  ﴿لحل كافحرحيَن﴾ أعَ 

 
 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 [.52]سورة البقرة:{ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ
﴾ ارُ ا األَن  هَ هَ َِت تح  َت رحي محن   أن  ََلُم  َجّناتٍ  اتح احلحَ الص   وَعمحُلوا   ﴿وَبشِّر  ال ذحيَن آَمُنوا  

َ ب َ  د  وقَ  ٍن  هُ انَ حَ ب  سُ  هح لح و  قَ بح  ارح هَ األن    هح ذح هَ  اعَ وَ  أن   اىَل تعَ  اهللُ  ني  ار  محن ماٍء َغري ح آسح ﴿فحيها أن 
ار  محن َخ ٍر َلذ   ار  محن َلََبٍ َلَ  يَ تَ َغي  ر  طَع ُمُه وأن  ار  محن َعَسٍل ُمَصف ى﴾وأن   ٍة لحلّشارحبحنَي وأن 

ن   ﴿ُكل مَ  [٢3]سورة حممد:  ز قًا رِّ  ﴿محن ََثََرةٍ  محن تحل َك الَّناتح  وا  ا﴾ أُط عحُموا وأُعطُ هَ ا ُرزحُقوا مح
ث لُ  :ا ال ذحي﴾ أي  اُلوا َهذَ قَ  يُئوا  :ا ﴿وأُُتوا بحهح﴾ أي  يَ ن   ﴿ُرزحق نا محن قَ ب ل﴾ يف الدُّ  ال ذحي مح جح

ًا﴾ يف الل    احُلورح  ﴿وََلُم  فحيها أز واج﴾ محنَ  مح ع   الط  يفح  ، الَ رح ظَ ن   مَ الوَ  نح و  بحالرِّز قح ﴿ُمَتشاِبح
 لُّ دُ ا يَ ذَ أَبًدا، وهَ فحيَها ا خالحُدوَن﴾ ماكحُثوَن ى ﴿وُهم  فحيهَ أذً  لِّ كُ   ﴾ محن  ﴿ُمَطه َرة  العحنيح 

رحيِّ  َسعحيدٍ  َأبح  َعن   دَ رَ وَ  د  ، وقَ ةح ن  الَ  ةح يَ دح ى أبَ لَ عَ  يَ - الُد   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،-َعن هُ  الل هُ  َرضح
َلُح، َكب ش   َكأَن هُ  ال قحَياَمةح، يَ و مَ  بحال َمو تح  جُيَاءُ » :َوَسل مَ  َعَلي هح  اهللُ  َصل ى الل هح  َ  فَ ُيوَقفُ  أَم   بَ ني 

َن ةح  لَ  يَا: فَ يُ َقالُ  َوالن ارح، ال  َن ةح  أَه  َرئحبُّونَ  َهَذا؟ تَ ع رحُفونَ  َهل   ال   نَ َعم ،: َويَ ُقوُلونَ  َويَ ن ظُُرونَ  فَ َيش 
لَ  يَا: َويُ َقالُ : قَالَ  ال َمو ُت، َهَذا َرئحبُّونَ  قَالَ  َهَذا؟ تَ ع رحُفونَ  َهل   الن ارح  أَه   َويَ ن ظُُرونَ  فَ َيش 

َبُح، بحهح  فَ يُ ؤ َمرُ  قَالَ  ال َمو ُت، َهَذا نَ َعم ،: َويَ ُقوُلونَ  لَ  يَا: يُ َقالُ  ُُث  : قَالَ  فَ ُيذ  َن ةح  أَه   ُخُلود   ال 
لَ  َويَا َمو َت، َفاَل   َعَلي هح  اهللُ  َصل ى اهللح  َرُسولُ  قَ رَأَ  ُُث  ": قَالَ  «َمو تَ  َفاَل  ُخُلود   الن ارح  أَه 

َرةح  يَ و مَ  َوأَن ذحر ُهم  : }َوَسل مَ  س  يَ  إحذ   احلَ  َلةٍ  يفح  َوُهم   م رُ األ َ  ُقضح ُنونَ  اَل  َوُهم   َغف   [34: مري]{يُ ؤ مح
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ن  َيا إحىَل  بحَيدحهح  َوَأَشارَ   .(٢)" الدُّ
 

 مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ }
 مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث

 [. 51]سورة البقرة: {ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن
يح أن  َيض رحب  َتح  : إن  اهلَل تَ َعاىل اَل مَي نَ ُعُه احلََياُء أن  َمَثاًل مَ ﴿إّن الل ه ال َيس  ا﴾ أي 

ٍء َكاَن َصغحريًا أو   ُعول   ﴾الً ثَ مَ ﴿، وهح ارح هَ إظ  وَ  قِّ احلَ  انح يَ ب َ لح  رياً قح حَ  ُيَشبَِّه بحَأيِّ َشي   وَ  هح بح  َمف 
  ينح طح : أع  كَ لح و  قَ ، كَ وماً مُ عُ وَ  وعاً يُ ا شُ هَ يدُ زح تَ ف َ  ةح رَ كح الن   دَ ع  ب َ  يءُ تَح  ةُ ي  امح هَ ا اإلب   مَ  يَ ا﴾ هح ﴿مَ 
َردُ ﴿بَ ُعوَضةً  انَ كَ   ابٍ تَ كح   أي   يدُ رح تُ و ا، مَ  اباً تَ كح  غار الَبّق، ﴾ ُمف   َوْسَِّيت   البَ ُعوِ وُهَو صح

، بَ ع ضُ  َكأَن  َها بَ ُعوَضةً  بَ رَ  :ا﴾ أي  هَ ا فَ و ق َ ﴿َفمَ   رياً قح حَ  لُ املثَ  انَ كَ  و  لَ : وَ ََ ع  مَ  الوَ  ال َبقِّ  أك 
ن     ، ُُث  اهللح  ونح دُ  ن  مح  دُ بَ ا يُ ع  مَ  لِّ كُ   زح ج  عَ  ارح هَ ا فحيهح محن إظ  لحمَ  ؛هُ انَ بَ يَ  ال يَ ت  ُركُ  ،ابح بَ الذُّ ا كَ هَ مح
َ ب َ  ،ثح م  األ هح ذح هَ  بح ر  ضَ  امَ أمَ  اسح الن   فَ قح و  اىل مَ عَ ت َ  اهللُ  ني  : ﴿َفَأّما ال ذحيَن آَمُنوا الَ قَ ف َ  الح

َثلَ  أن  َهَذا :فَ يَ ع َلُموَن أن ُه﴾ أي  
َ
 الَ  اهللح ُسب َحانَُه، َكالَمُ  َوأَن هُ  محن َرِّبم ( ﴿احَلقُّ ُهَو  امل

  بح ر   ضَ ا يفح مَ لح  ؛هُ ارُ كَ إن   وزُ جيَُ 
َ
  يبح رح ق  ت َ  ن  مح  لح ثَ امل

َ
  ورح مُ األُ  وَ اِنح عَ امل

َ
 دَ اهح شَ  مَ يفح  ةح ولَ قُ ع  امل

 ن  ألح ، وَ ةح ج  احلُ  ةح امَ إقَ وَ  قِّ احلَ  ارح هَ إظ   ن  مح  ضاً ا أي  يهَ فح  امَ لح ا، وَ هَ ون َ سُ مح ل  ي َ وَ  اسُ ا الن  اهَ رَ ي َ  ةٍ وسَ سُ حَم  
 يفح  مُ وَ أق   وَ  رح ج   الز  ى يفح وَ أق   وَ  ظح ع   الوَ يفح  غُ لَ أب   وَ  سح ف   الن   يفح  عُ قَ أو  أي ضًا  الح ثَ األم   بَ ر  ضَ 

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي} :اىلعَ ت َ  اهللُ  ولُ قُ ا ي َ ذَ َلَ وَ  ؛اعح نَ اإلق   

 [.43]سورة العنكبوت: {جب هئ
َ ب َ  ُثُّ   ﴿وأَّما ال ذحيَن َكَفُروا  :الَ قَ ف َ  الح ثَ م  األَ  هح ذح هَ  ن  مح  ارح ف  الكُ  فَ قح و   مَ اىَل عَ ت َ  اهللُ  ني 

                                                 
سلم. انظر: صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: متفق عليه، واللفظ مل (٢)

( وصحيح مسلم، كتاب النة وصفة نعيمها 2٠3٠برقم:  6/43) {وأنذرهم يوم احلسرة}
 .(١724برقم:  2/١٢77وأهلها، باب النار يدخلها البارون )
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َذا َمَثاًل﴾ "مَ  هَ  ا"فَ يَ ُقوُلوَن ماذا أراَد الل ه ِبح تحف  ََ  "اذَ "و ،ُمب َتَدأ ارٍ إن كَ  امُ اس  َع   رُ ب َ خَ  ، ال ذحيمبح
 ، وَ يز  يح " ََت  الً ثَ "مَ  و "َما"،

َ
 اذُ يَ العح وَ - م  تحح ريَ صح بَ  اسح مَ طح ن  الح  م  هُ ن   إفَ  وا  رُ فَ كَ   ينَ ا الذح أم  وَ  :ََ ع  امل

 رَ كَ ذَ  ، ُُث  لح ثَ مَ ا ال  ذَ ِبحَ  اهللُ  هُ ادَ ي أرَ ا الذح مَ  :اضاً رتحَ اع  وَ  ى اهللح لَ عَ  م  هُ ن   مح  اراً كَ إن   ونَ ولُ قُ ي َ  -اهللح بح 
لُّ الَ قَ ف َ  ريح قح احل َ  ءح ي  الش  بح  لح ثَ مَ ال   بح ر  ضَ  ن  مح  ةَ مَ ك   احلح اىَل عَ ت َ  اهللُ  َثل  :بحهح﴾ أي   : ﴿ُيضح

َ
َذا امل ِبح

ن   ينَ رح افح الكَ  نَ ﴿َكثحريًا﴾ مح  نحنَي  هح بح  م  هح يبح ذح ك  تَ وَ  م  هح ارح كَ إلح ُؤ مح
دحي بحهح َكثحريًا﴾ محن امل ﴿ويَ ه 

قحنَي﴾ الَ  ّل بحهح إاّل الفاسح نَي َعن  طَ لحَتص دحيقحهحم  بحهح ﴿وما ُيضح  :ةِ ي اآليَ فِ وَ ، اهللح  اَعةح ارحجح
 يقُ لح يَ  الٍ مَ كَ   اءُ يَ حَ  وَ هُ  ل  ، بَ نيَ وقح لُ خ  مَ ال   اءح يَ حَ كَ   سَ ي  لَ  هُ ن  كح لَ  ،اىَل عَ ت َ  هللح  اءح يَ احلَ  ةح فَ صح  اتُ بَ إث   
ُّ الن   الَ قَ  د  ل ، وقَ جَ ز  وَ عَ  اهللح بح   اهللُ  الَ قَ وَ  .(٢)(َكرحي   َحيحيٌّ  الل هَ  )إحن   صلى اهلل عليه وسلم: بح
 .[23]سورة األحزاب:{ خم... مخجس جخ مح جح مج} :اىَل عَ ت َ 

  
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي}

 [. 59]سورة البقرة: {مح جح مج حج هتمث مت
ُقُضوَن( ي َ  ﴿ال ذحينَ  دَ  ونَ ثُ كُ ن  يَ ن    يعح مح ِبحَ وَ  م دٍ حمَُ  هح ولح سُ رَ بح وَ  هح بح  انح اإلميَ بح  هُ ونَ وفُ يُ  الَ ﴾ وَ الل هح  )َعه 

يثَ  ﴿محن بَ ع دح  هح رح امح وَ أَ    هح دح ه  ﴾ عَ هح اقح مح
ُ
َطُعوَن ما أَمَر الل هُ  دح ك  َؤ امل  وَ هُ ﴾ وَ بحهح أن  يُوَصلَ  َعَلي هحم  ﴿ويَ ق 

 امح حَ األر   عُ ط  قَ  ياً لح أو   والً خُ ا دُ يهَ فح  لُ خُ د  يَ وَ  ،لَ وصَ تُ  أن   تعاىل اهللُ  رَ أمَ  ةٍ يعَ طح قَ  لِّ  كُ يفح  امٌّ عَ 
ِح  ُدوَن يفح اأَلر  يَمعَ ﴾ بحال  ﴿ويُ ف سح ﴿أُوَلئحَك﴾  م  هح ينح دح  ن  عَ  اسح الن   دِّ صَ وَ  ،ادح سَ الفَ  رح ش  نَ وَ  ،اصح

ُروَن﴾ اَلَ  ا ذُكحَر ﴿ُهم  الاسح َو ُصوُفوَن مبح
ريحهحم  إىَل  ونَ كُ الح امل َُؤب َدةح  ارح  الن  لحَمصح

 .َعَلي هحم   امل


                                                 
يِّ  ( َعن  َسل َمان3336برقم:  3/336أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الدعوات ) (٢) الَفارحسح

ِّ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم، قَاَل:  يحي إحَذا َرَفَع )رضي اهلل عنه َعنح الن بح َتح  إحن  الل َه َحيحيٌّ َكرحي  َيس 
ح( وقال: ًرا َخائحَبتَ ني  ف  " الر ُجُل إحلَي هح يََدي هح َأن  يَ ُرد ُُهَا صح  ."َهَذا َحدحيث  َحَسن  َغرحيب 
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 مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ}
 [. 58]سورة البقرة: {مظ حط

ُفُروَن بحالل هح﴾ وَ    دَ ع  ب َ  ثَ ع  الب َ  ونَ رُ نكح تُ ﴿َكي َف َتك 
َ
 ماً دَ َقد  ﴿ُكن ُتم  أم واتًا﴾ عَ وَ  ،تح و  امل

 {خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ}: اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ كَ   ،م  كُ لَ  ودَ جُ وُ  الَ 
ياُكم ﴾ أي  [. 6]سورة اإلنسان:  ضح ب  قَ ﴿ُُث  ميُحيتُكم ﴾ بح  وحَ الرُّ  مُ يكُ فح  خَ فَ ن َ وَ  م  كُ قَ لَ خَ : فَ ﴿َفَأح 

  الَ التح  اةُ يَ احلَ  يَ هح ، وَ تح و  مَ ال   دَ ع  ب َ  م  كُ ثُ عَ ب   ُكم  ﴿ُُث  ُُي يحيُكم ﴾ ي َ الح آجَ  اءح ان تحهَ  عحن دَ  م  كُ احح وَ ر  أَ 
 :اىَل عَ ت َ  هح لح و  قَ كَ   ةُ اآليَ  هح ذح هَ إلَي هح تُ ر َجُعوَن﴾ فَ ُيجازحيُكم  بحَأع مالحُكم ، وَ  ا ﴿ُُث  هَ دَ ع  ب َ  تَ و  مَ 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت}
 [. 66]سورة غافر: {يق



 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع}
 [. 56]سورة البقرة: {جم هل مل خل حل مكجل
ِح َلُكم  مَ ﴿ُهَو ال ذحي َخَلَق  َِ  :﴾ أي  ا يفح اأَلر   وَ  انح وَ ي َ احل َ  نَ ا مح ا فحيهَ مَ وَ  اأَلر 

َ
 نح ادح عَ امل

يًعا﴾ لحتَ ن َتفحُعوا  هَ ري ح غَ وَ  وعح رُ الزُّ وَ  ارح هَ األن   وَ  ُوا   ا ﴿مجَح َتوى﴾ قَ  بحهح وتَ ع َتْبح  بَ ع د َخل قح  دَ صَ ﴿ُُث  اس 
ِح  ا هَ مَ كَ ح  أَ ﴾ فَ َْساواتٍ  ﴿َسب عَ  ن  هُ قَ لَ َفَسّواُهن ﴾ خَ  اءح ﴿الس مَ  قح ل  ﴿إىل﴾ خَ  اأَلر 

ءٍ هَ ن َ قَ أت   وَ   ةح يمَ ظح العَ  اآليةح  هح ذح  هَ يفح "وَ  :رمحه اهلل يدِ سعْ  ن  ابْ  الَ قَ ﴾ َعلحيم   ا ﴿وُهَو بحُكلِّ َشي 
، انح نَ تح م  االح  ِح رَ ع   مَ يفح  ت  يقَ ا سح هَ ن   ألحَ  ؛ةُ ارَ هَ الط  وَ  ةُ احَ اإلبَ  اءح يَ  األش  يفح  لَ األص   ى أن  لَ عَ  يل  لح دَ 
  ةح فَ رح ع  مَ ، وَ ةح ى اآليَ وَ ح  فَ  ن  مح  ذُ خَ ؤ  ي ُ  ضاً ا أي  هَ ميَ رح َِت   إن  ، فَ ثح ائح بَ الَ  كَ لح ذَ بح  جُ رُ َي  

َ
ا، هَ ن   مح  ودح صُ ق  امل

 نَ ا مح نَ عَ ن َ مَ  هح تح مَ ع  م نح اح َتََ  ن  مح ، وَ كَ لح ذَ  ن  مح  ج  ارح خَ  وَ هُ ، ف َ ر  رَ ضَ  يهح ا فح مَ ا، فَ نَ عح ف  ن َ ا لح هَ قَ لَ خَ  هُ أن  وَ 
 .(٢)ا"نَ لَ  يهاً زح ن  ت َ  ثح ائح بَ الَ 



                                                 
 (27تيسري الكري الرمحن ) (٢)
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 ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل}

 {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه
 [.31]سورة البقرة:

ِح  اعحل  ا حُمَم د إذ  ﴿قاَل َرّبك لحل َمالئحَكةح إِنِّ جَ واذ ُكر  يَ   اماً وَ ﴾ أق   َخلحيَفةً  يفح اأَلر 
دُ ﴿قاُلوا أَت َعُل فحيهَ  ضاً ع  ب َ  م  هُ ضُ ع  ب َ  فُ لُ َي   عَ فحيهَ  ا َمن يُ ف سح

َ
فحكُ ا﴾ بحامل  اصحي ﴿وَيس 

دحك﴾ أي  هَ ﴾ يُرحيقُ اءَ الدِّمَ  َم   ،كَ بح  قَ ئح الال   يهَ نزح الت   كَ هُ زِّ ن َ ن ُ  :ا بحالَقت لح ﴿وحَن ُن ُنَسبِّح بح
 كَ بح  يقُ لح يَ  ا الَ م  عَ  كَ رَ ك  ذح  رُ هِّ طَ نُ  :﴾ أي  َلكَ  ﴿ونُ َقدِّسُ  هح دح م  بحَ وَ  الل هح  انَ ُسب حَ  :ونَ ُقولُ 

َلَحةح  محنَ  تَ ع َلُموَن﴾   هُ  ا الَ مَ  إِنِّ أع َلمُ  الَ ﴿قَ  كَ بح  يقُ لح ا يَ مبحَ  كَ فُ صح نَ وَ  َص 
يفح  ةح يمَ ظح العَ  امل

الَ  تحخ   ونَ يقُ دِّ الصِّ وَ  اءُ يَ بح األن   مُ هُ ن   مح  دُ وجَ يُ سَ  أَن هُ وَ  ،ضاً ع  ب َ  م  هُ ضُ ع  ب َ  فُ لُ َي   امٍ وَ أق    فح اس 
  َلمَ  أَع  اىَل عَ ت َ  اهللُ ، فَ ةح يمَ ظح العَ  مح كَ احلح  نَ ا مح هَ رُ ي   غَ وَ  اءُ يَ لح األو  وَ  ونَ احلحُ الص  وَ  اءُ دَ هَ الشُّ وَ 

َ
 ةَ كَ ئح الَ امل

 وَ  مح كَ احلح  نَ مح  مُ لَ ع  ي َ  هُ أن  
َ
  لَ ثَ تَ ام   دح قَ ، وَ ونَ مُ لَ ع  ي َ  ا الَ مَ  حح الح صَ امل

َ
 ادَ شَ اإلر  وَ  رَ ا األم  ذَ هَ  ةُ كَ ئح اَل امل

 مح ل  عح بح  ونَ يطُ ُيُح  الَ  م  هُ  أن   إىَل  وا  هُ ب   نَ ت َ ، وَ اىَل عَ ت َ  اهللح  امح قَ مبحَ  قح ئح الال   بح األدَ  ودح دُ حُ  ندَ عح  وا  فُ ق َ وَ وَ 
 اىَل عَ ت َ  اهللَ  أن   وا  نُ قَ أي   وَ [. 661]سورة طه: {مظ حط مض خض حض} :الَ ا قَ مَ ، كَ اىَل عَ ت َ  اهللح 

 .يدُ رح ا يُ مبحَ  رُ مُ أ  يَ وَ  اءُ شَ ا يَ مَ  لُ عَ ف  ي َ ، ف َ ةُ غَ الح البَ  ةُ مَ ك  احلح  هُ لَ 
ُروعحي ةُ  :ةِ يَ ي اآْل فِ وَ   هُ تُ عَ اي َ بَ مُ  بُ تَح ، وَ ِح ر  األ َ  يفح  اهللح  عَ ر  شَ  مُ ي  قح يُ  ةٍ فَ ي   لح خَ  بح ي  صح ن  ت َ  َمش 

َمام  الق ْرط ِبي رح س  يُ ال  وَ  رح س  عُ ال  وَ  هح رَ ك  مَ ال  وَ  طح شَ ن  مَ  ال  يفح  ةح اعَ الط  وَ  عح م  ى الس  لَ عَ  َُه  قَاَل اْلِ َرمحح
َتمحَع بحهح ال َكلحَمُة، ":اهللُ  َمُع َلُه َويُطَاُع، لحَتج  يَُة َأص ل  يفح َنص بح إحَماٍم َوَخلحيَفٍة ُيس  َهذحهح اآل 

َلحيَفةح  َكاُم ال  ُفُذ بحهح َأح   مل خل حل جل مك ٱُّ:اىَل عَ ت َ  ا قولهَويُدلُّ َعَلي هح أَي ضً  .(٢)" َوتَ ن  

 .]١6ص: [ َّ مم  خم حم جم هل


 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}

                                                 
 .(١62/ ٢تفسري القرطب )) ٢)
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 [. 36]سورة البقرة: {يب ىب نب
اَء كُ   :ا ﴿ُُث  َعَرَضُهم ﴾ أي  هَ ل  كُ   اتح ُمَسم يَ ال   اءَ أْس َ  :ا﴾ أي  هَ ل  ﴿وَعل َم آَدَم اأَلْس 

اءح َهُؤالءح﴾  اتح ُمَسم يَ ال   ُوِنح ﴿بحَأْس  ْبح ﴾ أخ  الئحَكة َفقاَل﴾ ََلُم  ﴿أن بحُئوِنح
َ
﴿َعلى امل

 ارُ هَ إظ  وَ  ،مُ الَ الس   هح ي  لَ عَ  مَ آدَ  مح ل  عح  ارُ هَ إظ   هُ ن  مح  ُِ رَ الغَ ، وَ يزٍ جح ع  ت َ  رُ أم   وَ هُ ، وَ اتح ُمَسم يَ ال  
ُلقُ  ادحقحنَي﴾ يفح أِنِّ الَ ﴿إن  ُكن ُتم  صَ  م  هح مح ل  عح  مح دَ عَ وَ  م  هح زح ج  عَ  ن   أع َلمُ  م  تُ أن   وَ  إال   قاً ل  خَ  أخ   .هُ مح

رى الثالث : "ويف َهذحهح اآلياتح رحمه اهلل قاَل اْبن  َجرِير   َرُة لحَمنح اع َتبَ َر، والذِّك  العحب  
َع وَ  َشهحيد ، َعّما أو دََع الل ُه َعز   وَ هُ لحَمنح اد َكَر، والَبياُن لحَمن كاَن لَُه قَ ل ب  أو  أل قى الس م 

زُ  ، محن َلطائحفح احلحَكمح ال تح تَ ع جح َعن  أو صافحها األل ُسُن؛ وَذلحَك أن   وَجل  يف َهذا الُقر آنح
َتج  فحيها لحَنبحيِّهح  رانَ ي هح، َمن يَ ُهودح َبينح الل َه َجل  ثَناُؤُه، اح  َ َظه  ، َعلى َمن كاَن بَ ني 

، ال تح َلَ  َيُكن  َتعاىل أط َلَع َعَلي ها محن َخل قحهح  رائحيَل، بحإط العحهح إيّاُه محن ُعُلومح الَغي بح إاّل  إس 
بارح، لحَتتَ َقر َر عحن َدهُ  رحًكا عحل َمُه إاّل بحاألن باءح واألخ  ح ُة نُ بُ و تحهح،  م  خاص ا، وَلَ  َيُكن  ُمد  صح

 انتهى .(٢)ويَ ع َلُموا أن  ما آتاهم بحهح َفمحن عحن دحهح"


 [. 35]سورة البقرة: {يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت}
ِح ﴿قاُلوا ُسب حانك﴾  ا ع رتح لَنا﴾   عحل مَ ﴿اَل  كَ ريح بح د   تَ يفح  َعَلي كَ  تَ ن زحيًها َلك َعن  االح

ت َ ﴿إاّل مَ  اتح يَ م  سَ مُ ال   هح ذح هَ  اءح ْس َ أَ بح   ءٍ ي  شَ  لِّ كُ ﴾ بح الَعلحيمُ  أن تَ  كَ اُه ﴿إن  ي  ا﴾ إح نَ ا َعل م 
 .كَ رح م  أَ وَ  كَ قح ل   خَ ﴾ يفح ﴿احَلكحيمُ 



 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق}

 [. 33]سورة البقرة: {ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 يفح  هُ لَ  اراً هَ إظ  وَ  هُ لَ  يفاً رح ش  تَ  هح اْس ح بح  اهُ ادَ نَ ﴾ وَ ا آَدمُ ﴿يَ  م  هُ زُ ج  عَ  رَ هَ ظَ  ما   لَ اىَل ﴿قاَل﴾ تَ عَ 

                                                 
 ( تح: أمحد شاكر. الطبعة األوىل. الناشر: مؤسسة الرسالة.٢/242جامع البيان ) (٢)
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َ
ائحهحم ﴾ أي   َمالئحَكةَ ال   :ى ﴿أن بحئ  ُهم ﴾ أي  لَ األع   َلح امل  التح  اتح يَ مِّ سَ مُ ال   اءح أْس َ : بح ﴿بحَأْس 
 ى ُكل  َفَسم   ،اتح يَ م  سَ مُ ال   كَ ل  تح  اءح أْس َ بح  مُ الَ الس   هح ي  لَ عَ  مُ آدَ  م  هُ رَ ب َ خ  أَ ا فَ هَ تح فَ رح ع  مَ  ن  عَ  وا  زُ جَ عَ 

ءٍ  ائحهحم ﴾  م  هُ رَ ب َ ﴿فَ َلّما أن  َبَأُهم ﴾ أخ    قَ ا ُخلح هَ لح أج   ن   مح التح  ةَ مَ ك  احلح بحاْس حهح، وَ  َشي  ﴿بحَأْس 
ًا ﴿أَلَ  أُقل  َلُكم  اىَل اَل﴾ تَ عَ ﴿قَ  م  هح ي  لَ عَ  هُ مُ ل  عح وَ  مُ الَ الس   هح ي  لَ عَ  مَ آدَ  لُ ض  فَ  رَ هَ ظَ وَ   ََلُم  ُمَوَخِّ

 اهللح  مح ل  عح  ارُ هَ ا إظ  يهَ فح ا، وَ ن  ا عَ اَب فحيهحمَ ا غَ مَ  وَ هُ َغي ب الس ماوات واأَلر ِ﴾ وَ  إِنِّ أع َلم
 مك لك اك ُّٱ:اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ كَ   ،ةَ غَ الح البَ  ةَ مَ ك  احلح  هُ لَ  ن  أَ وَ ، هح تح اطَ إحَ  ولح شُُ  وَ اىَل عَ ت َ 

ٱٱَّٰى ين ىن نن من زنرن مم ام  يل ىل مل يك ىك

ُتُموَن﴾ ُتسح  ونَ رُ هح ما تُ ب ُدوَن﴾ ُتظ   ﴿وأَع َلمُ    [653هود:]  .ونَ رُّ ﴿وما ُكن ُتم  َتك 


  {خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي}
 [.34]سورة البقرة:

َدم﴾ ُسُجوداً ﴿و﴾ اُذ ُكر  ﴿إذ  قُ ل نا لحل َمالئحَكةح  ُجُدوا آلح  اراً هَ إظ  وَ  هُ لَ  يراً دح ق  ت َ  اً يّ يقح قح حَ  اُس 
تَ َنَع محنَ أَب   إب لحيسَ ﴿إال   يعاً مجَح  ةُ كَ ئح املالَ  :ينح ع  ﴾ ي َ ﴿َفَسَجُدوا   هح لح ض  فَ لح   السُُّجودح  ﴾ ام 

بَ َر﴾ تَ ﴿وَ  َتك   اهللح افحرحيَن﴾ بح الكَ  اَن محنَ ُه ﴿وكَ محن   ا َخي  ر  اَل: أنَ قَ وَ  ،ودح جُ السُّ  نح عَ  رَ ب   كَ اس 
 .هح ارح بَ ك  تح اس  وَ  هح انح يَ ص  عح  بح بَ سَ  بح اىَل عَ ت َ 

ِّ  هح يحح حح  صَ يفح  مُ لح س  مُ  امُ اإلمَ  جَ رَ أخ   د  قَ وَ   إحَذا قَ َرأَ »قَاَل:  َعن  َأبح ُهَري  َرَة َعنح الن بح
َدَة َفَسَجَد اع تَ َزَل الش ي طَاُن يَ ب كحي َويَ ُقوُل:  َر اب ُن آَدَم بحالسُُّجودح اب ُن آَدَم الس ج  يَا َوي  َله  أُمح

َن ُة َوأُمحر ُت بحالسُُّجودح فَ َعَصي ُت فَلحَي الن ارُ   .(٢)«َفَسَجَد فَ َلُه ال 


                                                 
اسم الكفر على من ترك الصالة صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان إطالق  (٢)

 (.7٢) برقم (،7٠/٢)
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 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت}

 [. 32]سورة البقرة: {خض حض جض مص
ُكن  أن تَ  ا آَدمُ ﴿يَ  ةح كَ ئح املاَل  ودح جُ سُ  دَ ع   ب َ اىَل عَ ت َ  اهللُ  الَ : قَ ﴾ أي  ﴿وقُ ل ناَ   ﴾ تَأ كحيد  اُس 
َترتح لحيَ ع طحفَ لحلض محريح ال   ن   ُكاَل َو  ﴿الَن ةَ  اءُ ﴾ َحو  كَ َعَلي هح ﴿وَزو جُ  ُمس  ا هَ ارح َثحَ  ن  مح  :ا﴾ أي  هَ  مح

ئ ُتمَ وَ  يئاً نح ﴿َرَغًدا﴾ هَ  ًعا ﴿َحي ُث شح َربَ  اَل ا ﴿وَ مَ تُ ئ  شح  ةح ن  ال َ  نَ اٍن مح كَ : أي  مَ ا﴾ أي  اسح ا تَ ق 
ن   َهذحهح الش َجَرةَ  لح مح ريَ ا ﴿فَ َتُكونَ هَ ﴾ بحاأَلك  نَي أم  الحمحنَي﴾ العَ الظ   ا ﴿محنَ ا﴾ فَ َتصح  .اهللح  رَ اصح



 لك خك حك مقجك حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض}

 [. 31]سورة البقرة: {مل خل حل جل مك
ُمَ   ا يفح مَ هُ عَ ق َ  أو  َّت  ا حَ مَ َلَُ  سُ وح س  وَ ي ُ  انُ طَ ي  الش   لح زَ ي َ  م  لَ ف َ  :﴾ أي  اَعن  هَ  انُ ا الش ي طَ ﴿َفَأَزَل 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت ُّٱٱٱافح رَ األع   ةح  آيَ ا يفح مَ كَ   ةح يئَ طح الَ 
 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس

 .[٠٢ - ٠٢األعراف: ] َّجك مق حق مف خف حف
َرَجُهمَ   ّا كَ ﴿َفَأخ   اءَ و  حَ وَ  مَ دَ ا﴾ آلح ﴿وقُ ل نَ  ةح امَ رَ الكَ وَ  دح غَ الر  وَ  الن عحيمح  ا فحيهح﴾ محنَ انَ ا مح

بحطُوا   انح طَ ي  الش  وَ  ِح إىَل  وا  لُ ﴾ انزح ﴿اه   اءُ دَ أع   م  كُ ضُ ع  ُكم  لحبَ ع ٍض َعُدّو﴾ ب َ ﴿بَ ع ضُ   اأَلر 
 الَ ا قَ مَ ، كَ ة  يدَ دح شَ  هُ تَ اوَ دَ عَ  أن  وَ  مَ  آدَ ينح بَ لح  انح طَ ي  الش   ةح اوَ دَ  عَ إىَل  يهُ بح ن  الت    يهح ا فح ذَ هَ ، وَ ضٍ ع  ب َ 
 ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: ﴾ وقالُمبحني   َعُدوٌّ  َلُكَما الش ي طَانَ  إحن  ﴿ :اىَل عَ ت َ 

 جب}وقال: [. 1]سورة فاطر: {مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

[. 21]سورة الكهف: {حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب
ا مَ  لِّ كُ بح  اعٍ سَ  هُ إن  فَ  ةح ن  الَ  نَ مح  نح ي  وَ األب َ  جَ رَ ا أخ  مَ كَ   هُ إن  فَ  ،هُ ن  مح  يدَ دح الش   رَ ذَ احلَ  بُ وجح ا يُ ذَ هَ وَ 
َ أُ  تحنَ ن ُكمُ  اَل  آَدمَ  يَاَبينح ﴿ :اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ كَ   ،ةح ن  الَ  نَ ا مح مَ هح تح ي  رِّ ذُ  انح مَ ر   حح إىَل  وتح  الش ي طَانُ  يَ ف 

رَجَ  َكَما َن ةح  محنَ  أَبَ َوي ُكم   َأخ  تَ َقّر﴾ مَ ال   ارٍ رَ ق  تح اس   عُ ضح و  مَ وَ  ن  كَ س  ﴾ ﴿وَلُكم  يفح اأَلر ِ ُمس 
نيٍ ﴿إىَل  كَ لح ذَ  ري ح غَ وَ  بٍ كَ ر  مَ وَ  بٍ رَ ش  مَ وَ  لٍ كَ أ  مَ  ن  مح  هح بح  ونَ عُ فح تَ ن  ت َ وَ  ونَ عُ ت   مَ تَ ﴾ ت َ اع  َمتَ ﴿وَ  ﴾  حح
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 .مكُ الح آجَ  اءح ان قحضَ  ق تح وَ 



 [. 39]سورة البقرة: {ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل}
ََمُه ق َ اتٍ َكلحمَ   محن َربّهح  ﴿فَ تَ َلّقى آَدمُ  َنا َرب  َنا: ﴿لَ و  ﴾ أَل   لََنا تَ غ فحر   َلَ   َوإحن   أَن  ُفَسَنا ظََلم 

رحينَ  محنَ  لََنُكوَنن   َوتَ ر مَح َنا َاسح بَ تَ ا ِبحَ َفَدعَ  ﴾ال  ﴾ ابُ ﴿إنُّه ُهَو الت  و   هُ ا ﴿فَتاَب َعَلي هح﴾ قَبحَل تَ و 
يمُ  هح ادح ى عحبَ َعلَ   ارُ فَ غ  تح س  االح  يَ هح وَ  ،بح ن  الذ   نَ مح  ةح بَ و  الت    وبُ جُ وُ  :ةِ ي اآليَ فِ وَ ﴾ ِبححم ، ﴿الر حح
 .هح لح ع  ى فح لَ عَ  مح دَ الن  وَ  هح كح ر  ت َ وَ  بح ن  الذ  بح  افح رتحَ ع  االح  دَ ع  ب َ 

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل}

 [. 38]سورة البقرة: {ىه مه

بحطُوا  ﴿قُ ل نَ  يًعا﴾ َكر َر األمر باَلبوط للتأكيد أو محنهَ  ا اه  لحيَ ع طحف ا﴾ محن الَن ة ﴿مجَح
 أو   ولٍ سُ رَ  انح سَ لح بح  قٌّ حَ  وَ ا هُ ى مَ لَ عَ  ةُ لَ اَل الدِّ  وَ هُ َعَلي هح ﴿فَإّما يَأ تحَينُكم  محينِّ ُهًدى﴾ وَ 

 ُهم  اَل ﴿وَ  م  هُ لُ بح ق  ت َ س  ا يَ يمَ َعَلي هحم ﴾ فح  ﴿َفَمن تَبحَع ُهداَي َفال َخو ف   ابٍ تَ كح   اتح آيَ بح 
 {مف خف حف جف مغ جغ مع جع}ى رَ خ  أُ  ةٍ آيَ  يفح ، وَ م  هُ ات َ ا فَ ى مَ لَ َُي َزنُوَن﴾ عَ 

 لح اَل الض  وَ  فح و  الَ وَ  نح ز  احلُ  يُ ف  ن َ  :اءَ يَ أشْ  ة  عَ بَـ أرْ  اهُ دَ هُ  عَ بَ ات    نح ى مَ لَ عَ  بَ ت  رتَ فَ [. 653]سورة طه:
 .اءح قَ الش  وَ 

بُوا   ﴿وال ذحيَن َكَفُروا    وا  عُ بح ت  ي َ  َلَ   ينَ الذح : وَ ، أي  اَلدى عَ بح تَ  ن  مَ لح  يم  سح قَ ا﴾ بحآياتحنَ  وَكذ 
الحُدوَن﴾ ا خَ ُهم  فحيهَ  ارح الن   ابُ   ﴿أُولَئحَك أص حَ  فَ اتح آيَ بح  وا  بُ ذ  كَ ي َو لح سُ رُ بح  وا  رُ فَ كَ فَ  ايَ دَ هُ 

   ماكحُثوَن أَبًدا.


 {نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}
 [. 41]سورة البقرة:

رَ ﴿يَ   وبَ قُ ع  ي َ  دَ اَل ا أو  يَ  :ََ ع  مَ ال  ، وَ مُ اَل الس   هح ي  لَ عَ  يَ ع ُقوبُ  وَ هُ  يلُ ائح رَ ﴾ إس  ائحيلَ ا َبينح إس 
﴾ بح  ﴿اُذ ُكُروا   ى َعلَ  :َعَلي ُكم ﴾ أي   ا ﴿ال تح أن  َعم تُ هَ رح ك  شُ بح  امح يَ القح ا وَ يهَ فح  رح كُّ فَ الت   نحع َمتح
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 لَ أنزَ وَ  ،اًل سُ رُ وَ  اءَ يَ بح أن   م  هُ ن   مح  لَ عَ جَ  هُ أن   :اهَ مِّ أهَ  نْ مِ وَ  ،ة  ريَ ثح كَ   يَ هح وَ  ،اهَ وقح قُ بحُ  وا  ومُ قُ آبائحُكم ، وَ 
رح  فَ ل قَ وَ  فحر َعو نَ  محن   اءَ اإلْن َ ى وَ وَ ل  الس  وَ  ن  مَ ال  وَ  ابَ تَ كح ال   مُ هح ي  لَ عَ  رَ وَ  امح الَغمَ  َتظ لحيلَ وَ  الَبح   َغي  

تُ  دحي﴾ ال ذحي َعهحد  ُفوا بحَعه  ي ﴿أُوفح لح سُ رُ بح  يقح دح ص  الت   وَ بح  انح اإلميَ  إلَي ُكم  محنَ  هُ َذلحَك ﴿وَأو 
دحُكم ﴾ أُ    ةح ورَ  سُ يفح  دح ه  ا العَ ذَ  هَ  إىَل اىَل عَ ت َ  اهللُ  ارَ أشَ  د  قَ ، وَ ةَ ن  الَ  مُ كُ ل  خح د  بحَعه 

َ
 :الَ قَ ف َ  ةح دَ ائح امل

نُهُم اث  يَن  َعَشَر نَقحيًبا وقاَل الل ُه إِنِّ َمَعكم  رائحيَل وبَ َعث نا مح يثاَق َبينح إس  ﴿وَلَقد  أَخَذ الل ُه مح
ُتُم الل َه قَ ر ًضا َحَسًنا  ُتُم الص الَة وآتَ ي ُتُم الز كاَة وآَمنُتم  بحُرُسلحي وَعز ر َُتُوهم وأق  َرض  لَئحن  أَقم 

اُر﴾ أُلَكفَِّرن  َعن   َلن كم َجّناٍت َت رحي محن َِت تحها األن   [٢١]املائدة: كم َسيِّئاتحكم وألُد خح
﴾ فَ اآليََة ﴿وإيّاَي فَ   .دح ه  العَ  ضح ق  اُفوِنح يفح ن َ خَ ار َهُبوِنح



 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب}

 [. 46]سورة البقرة: {لك اك يق

ا أن  زَل تُ  ُنوا مبح  اةح الت  و رَ  ﴿لحما َمَعُكم ﴾ محنَ  قاً افح وَ الُقر آن ﴿ُمَصدِّقًا﴾ مُ  ﴾ محنَ ﴿وآمح
 ى اهللُ ل  صَ  د  م  حمَُ  وَ هُ وَ  آنُ ر  قُ ال   هح ي  لَ عَ  لَ أُنزح  ن  مبحَ وَ  آنح ر  قُ ال  بح  :بحهح﴾ أي   افحرٍ كَ   أو لَ  َتُكونُوا   الَ ﴿وَ 

تَ ُروا  اَل ﴿وَ  مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  َتب دحُلوا   َتش  ﴾ ال تح يفح كحتابح ﴿بحآيَ  ﴾ َتس    حُمَم دٍ  ةح فَ صح  ُكم  محن  اتح
 ي ُدونَ دح ح  اُفونح يفح َذلحَك وَ ات  ُقونح﴾ خَ اَي فَ إي  ﴿وَ  لح ائح ا الز  يَ ن   الدُّ  اعح تَ مَ  ن  ﴿ََثًَنا قَلحياًل﴾ مح 

 .هُ ن  عَ  م  كُ تُ ي  هَ ا ن َ مَ  ابح نَ تح اج  وَ  هح بح  م  كُ تُ ر  مَ أا مَ  لح ع  فح َغري حي بح 


 [. 45]سورة البقرة: {رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك}

 ى اهللُ ل  صَ  دٍ م  حمَُ  ةح فَ صح  ن  َعَلي ُكم  مح  ﴾ ال ذحي أن  زَل تُ ﴿احَلق   ﴿وال تَ ل بحُسوا﴾ ََت لحطُوا  
تَ ُرونَُه مح ﴿بحالبَ  مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  ﴾ ال ذحي تَ ف   ولٍ سُ رَ  مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  ى اهللُ ل  صَ  دٍ م  حمَُ  نح و  كَ   ن  اطحلح
ُتُموا   كَ لح ذَ  وح حَن  وَ  ،ط  قَ ف َ  بح رَ عَ ل  لح   هح ي  لَ عَ  ى اهللُ ل  صَ  داً م  احَلّق وأَن  ُتم  تَ ع َلُموَن﴾ أن  حمَُ  ﴿وَتك 
ٌّ نَ  مَ ل  سَ وَ   .م  كُ ري ح غَ لح وَ  م  كُ لَ  ل  سَ ر  مُ  بح
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 [. 43]سورة البقرة: {زي ري ٰى ين ىن نن من زن}

ا انحَ كَ ر  أَ ا وَ هَ وطح رُ شُ بح  ةً ام  تَ  ةح ي  نح دَ البَ  اتح ادَ بَ العح  مح ظَ أع   ن  مح  يَ  هح ﴾ التح الص الةَ  ﴿وأَقحيُموا  
  اتح ادَ بَ عح ال   مح ظَ أع   ن  مح  يَ  هح ﴾ التح اةَ ا ﴿وآُتوا الز كَ هَ نح نَ سُ ا وَ اتحَ بَ اجح وَ وَ 

َ
 ةً لَ امح ا كَ يهَ قِّ حح تَ س  مُ لح  ةح يَ الح امل

 ُمَصلِّنَي يفح َمَع ال   وار َكُعوا َمَع الرّاكحعحنَي﴾ َصلُّوا  ﴿ ةٍ وصَ قُ ن   مَ  رَ ي   غَ 
َ
 ةَ اَل صَ  إن  ، فَ دح اجح سَ  امل

ح يحَ حح  الص  يفح  تَ بَ ا ث َ مَ كَ   ،ةً جَ رَ دَ  ينَ رح ش  عح وَ  عٍ ب  سَ بح  ذِّ الفَ  ةح اَل صَ  ن  مح  لُ ضَ أف   ةح اعَ مَ الَ   ن  مح  ني 
 ا.مَ هُ ن   عَ  اهللُ  يَ ضح رَ  رَ مَ عُ  نح اب   يثح دح حَ 



  {مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}
 [. 44]سورة البقرة:

َُحم ٍد صَ  ﴿أتَأ ُمُروَن الّناسَ   ري ح ال َ  لح ع  فح وَ  مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  ى اهللُ ل  بحالْبحِّ﴾ بحاإلميانح مبح
 هح ي  لَ عَ  ى اهللُ ل  صَ  دٍ م  حمَُ  اعح بَ ات ِّ بح بحالط اَعةح و ا ُكم ﴾ َفال تَأ ُمُرونَ هَ أن  ُفسَ ﴿ ونَ كُ َر ت   ت َ وَ  ﴾﴿وتَ ن َسو نَ 

ُلوَن الكحتابَ  مَ ل  سَ وَ   مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  ى اهللُ ل  صَ  دٍ م  حمَُ  اتُ فَ ا صح يهَ  فح التح  اةَ ﴾ الت  و رَ ﴿وأَن  ُتم  تَ ت  
 لح اقح عَ ال  بح  يقُ لح  يَ اَل  ، إذ  م  كُ يعح نح صَ  حَ ب  ق ُ ُكم  وَ فحع لح  ﴿أَفال تَ ع قحُلوَن﴾ ُسوءَ  هح بح  انح اإلميَ  وبُ جُ وُ وَ 
 .هُ سَ ف  ى ن َ سَ ن  ي َ وَ  رِّ الب ِّ بح  اسَ الن   رَ مُ أ  يَ  أن   نح مح ؤ  مُ ال   نح عَ  الً ض  فَ 

 يهح فح فَ  مح ل  العح  عَ مَ  كَ لح ذَ  لَ عَ ف َ  ن  مَ  أن  ، وَ هُ لُ عَ ف   ي َ اَل وَ  رِّ الب َ بح  هُ رَ ي   غَ  رُ أمُ يَ  ن  مَ  حُ ب  ق ُ  :ايهَ فِ  ة  اآليَ وَ  
 اهللُ  الَ قَ ف َ  لَ ع  فح ا ال  ذَ هَ  نيَ نح مح ؤ  مُ ال   هُ ادَ بَ  عح اىَل عَ ت َ  اهللُ  رَ ذ  حَ  د  قَ ، وَ اهللح بح  اذُ يَ العح وَ  ودح هُ ي َ ال  بح  ه  بَ شَ 
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن}: اىَل عَ ت َ 

  .[3-5]سورة الصف: { جب هئ مئ خئ حئ
قَاَل:  -رضي الل ه عنهما-وأخرج الشيخان عن َأب زيٍد ُأسامة ب نح زيد بن َحارثََة 

يُ ؤ َتى بالر ُجلح يَ و َم ال قحيامةح فَ يُ ل َقى يف الن ار، فَ تَ ن َدلحُق أَق  َتاُب » :يَ ُقول ْسَحع ُت رسوَل الل ه 
ُل الن ارح فَ يَ ُقوُلوَن: يَا  َتمحُع إحلَي هح أَه  َا َكَما يَُدوُر احلحَماُر يف الر حى، فَ َيج  َبط نحهح، فَيُدوُر ِبح

َع ُروفح َوتَ ن   
ُن َكرح؟! فَ يَ ُقوُل: بَ َلى، ُكن ُت آُمُر ُفالُن، َما َلَك؟ َأَلَ  َتُك تَأ ُمُر بامل

َهى َعنح امل
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َع ُروفح َوال آتحيهح، َوأَن  َهى َعنح ال ُمن َكرح َوآتحيهح 
  .(٢) «بامل

ُِ َأن  الل َه تَ َعاىَل َذم ُهم  َعَلى َهَذا الص نحيعح  :اهلل ه  مَ حِ رَ  ثير  كَ   ابن   ظ  افِ الحَ  الَ قَ  "َوال َغَر
َعُلونَُه، َولَي َس  ري ح َواَل يَ ف  هحم ، َحي ُث َكانُوا يَأ ُمُروَن بحالَ  َونَ ب  َهُهم  َعَلى َخطَئحهحم  يفح َحقِّ أَن  ُفسح

ِّ َمَع تَ ر كحهحم   َر بحال َمع ُروفح  ال ُمرَاُد َذمُُّهم  َعَلى أَم رحهحم  بحال ْبح َم  َلُه، َبل  َعَلى تَ ر كحهحم  َلُه، فَإحن  األ 
َعَلُه َمَع أَم رحهحم   َو ىَل بحال َعاَلحح َأن  يَ ف  َب َواأل  ، َوَلكحن  ال َواجح ب  َعَلى ال َعاَلحح َمع ُروف  َوُهَو َواجح

، َعَلي هح  ُهم ، َكَما قَاَل ُشَعي ب   مع جع مظ حط ...}الس اَلُم: بحهح، َواَل يَ َتَخل َف َعن  

 جم هل خلمل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ

ُقُط [. 88]سورة هود: {مم خم حم ، اَل َيس  ب  َم رح بحال َمع ُروفح َوفحع لحهح َواجح َفُكلٌّ محَن األ 
. َوَذَهَب  ََلفح َخرح َعَلى َأَصحِّ قَ و يلَح ال ُعَلَماءح محَن الس َلفح َوال  بَ ع ُضُهم  إحىَل َأَحُدُُهَا بحتَ ر كح اآل 

َذحهح  ، َوَأض َعُف محن ُه ََتَسُُّكُهم  ِبح َها، َوَهَذا َضعحيف  َرُه َعن   ي اَل يَ ن  َهى َغي   َأن  ُمر َتكحَب ال َمَعاصح
َعل   ، َوإحن  َلَ  يَ ف  يُح َأن  ال َعاَلحَ يَأ ُمُر بحال َمع ُروفح يَةح؛ فَإحن ُه اَل ُحج َة ََلُم  فحيَها. َوالص حح ُه، اآل 

  ."َويَ ن  َهى َعنح ال ُمن َكرح َوإحنح ار َتَكَبهُ 
ْسَحع ُت َسعحيَد ب َن ُجبَ ري ٍ يَ ُقوُل َلُه: َلو  َكاَن ال َمر ُء اَل يَأ ُمُر "قَاَل َماِلك  َعْن رَبِيَعَة: 

ء  َما أََمَر َأحَ  َع ُروٍف َواَل بحال َمع ُروفح َواَل يَ ن  َهى َعنح ال ُمن َكرح َحَّت  اَل َيُكوَن فحيهح َشي  د  مبح
 نَ َهى َعن  ُمن َكٍر. 
: ء ؟ قُ ل ُت: َوَلكحن ُه " َوقَاَل َماِلك  َاَلُة َهذحهح -َوَصَدَق َمن  َذا ال ذحي لَي َس فحيهح َشي  -َواحل 

َا َوُمَاَلَفتحهح َعَلى  َيَة، لحعحل محهح ِبح ُموم  َعَلى تَ ر كح الط اَعةح َوفحع لحهح ال َمع صح ريٍَة، فَإحن ُه لَي َس َمن  َمذ  َبصح
 انتهى.. (١)يَ ع َلُم َكَمن  اَل يَ ع َلُم"

                                                 
برقم:  2/٢١٢باب صفة النار، وأنا ملوقة ) صحيح البخاري، كتاب بدء اللق،(٢)  

( وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله 3١6٠
 .(١474برقم:  ١١4٠/2)

 ( ِتقيق: سامي بن حممد. الناشر: دار طيبة.٢/١2٠تفسري القرآن العظيم ) (١)
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رح  َوقَاَل السَّفارِيِنيُّ  َم  : "لَي َس محن  َشر طح األ  يفح غحَذاءح األلَبابح يفح َشر حح َمنظُوَمةح اآلَدابح
اًل  يح َعن  ال ُمن َكرح: َأن  َيُكوَن فَاعحُلُه َعد  َماُم، بحال َمع ُروفح َوالن  ه   يفح ال ُمع َتَمدح، َبل  اإل ح

ُق يفح َذلحَك َسَواء ،  ُل، َوال َفاسح َاهحُل، َوال َعد  ُ، َوال  َاكحم، َوال َعاَلح ، يَ ن َبغحي َأن  اَل َواحل  نَ َعم 
َلُه فحع ُلُه، َبل  يَأ ُمُر بحال َمع ُروفح َويَأ َتَحُر بحهح، َويَ ن  َهى َعن  ال ُمن َكرح  ُر َعن هُ ُيَالحَف قَ و   ". َويَ ن  َزجح

محرح  :ْلتَ فَِإْن قـ   ُ اع تحَباَر َعَدالَةح اآل  ثَاُر الص رحَُيُة تُ َعنيِّ يَحُة َأو  اآل  َباُر الص حح َخ  َهذحهح األ 
 .بحال َمع ُروفح َوالن اهحي َعن  ال ُمن َكرح 

َف َضُل ، :فَاْلَجَواب   َمُل َواأل  َك  ٍن َأن    َأن  َهَذا ُهَو األ  َوحَن ُن نَ ُقوُل جيَحُب َعَلى ُكلِّ ُمؤ مح
يح َعن   َم رح بحال َمع ُروفح َوالن  ه  اًل، َوَلكحن  َفاَل بُد  لحلن اسح محن  األ  ال ُمن َكرح ، َوَلو    َيُكوَن َتقحي ا َعد 

ُي َمَع َكو نحهح دحَعاَمَة الدِّينح َلَ  يَعحظ  الن اَس إال  َمع صُ  ُر َوالن  ه  َم   .وم  َأو  حَم ُفوظ  لَتَ َعط َل األ 
 :َوَقْد ِقيلَ 

نحب      إَذا َلَ  يَعح    ظ  الن     اَس َم    ن  ُه    َو ُم    ذ 
 

    

  ٍَفَم      ن  يَعح      ُظ ال َعاصح      نَي بَ ع       َد حُمَم        د 
 ،يَعحُظ َويَ ُقوُل : َأَخاُف َأن  أَُقوَل َما اَل أَف  َعلُ إن  ُفاَلنًا اَل  َوِقيَل ِلْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ: 

َسُن:  ََذا فَ َلم  يَأ ُمر  َأَحد  "فَ َقاَل احلَ  َعُل َما يَ ُقوُل؟ َود  الش ي طَاُن أَن ُه َقد  ظَفحَر ِبح َوأَي َُّنا يَ ف 
َع ُروٍف وَلَ  يَ ن َه َعن  ُمن َكر  ."مبح

ُر بحال َمع ُروفح   أَن ُه جيَحُب َعَلى َواْلَحاِصل : َم  َمةح األ  ُكلِّ ُمؤ محٍن َمَع الشُُّروطح ال ُمتَ َقدِّ
ٍر َحَّت  َعَلى ُجَلَسائحهح َوُشرََكائحهح يفح  ِّ أَم  ًقا أَو  بحَغري ح إذ نح َويلح ُي َعن  ال ُمن َكرح َوَلو  فَاسح َوالن  ه 

َن   َها ، ألح هح فَ يُ ن كحُر َعَلي   َيةح َوَعَلى نَ ف سح يح  ال َمع صح َم رح بحال َمع ُروفح َوالن  ه  الن اَس ُمَكل ُفوَن بحاأل 
(٢)َعن  ال ُمن َكرح"

. 


 [. 42]سورة البقرة: {جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب}

َتعحيُنوا   ُعونَةَ  ﴾ اُط لُُبوا  ﴿واس 
َ
 يَ هح وَ  هح اعح وَ أن    يعح مح أُُمورُكم  ﴿بحالص ْب ح﴾ ِبحَ  يعح ى مجَح َعلَ  امل

                                                 
 .(١٢4-٢/١٢6غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب ) (٢)
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 هح بح  ، إذ  ةح مَ لح ؤ  مُ ال   اهللح  ارح دَ ى أق  لَ عَ  رُ ب   الص  وَ  اهللح  ةح يَ صح ع  مَ  ن  عَ  رُ ب   الص  وَ  اهللح  ةح اعَ طَ  ىلَ عَ  رُ ب   الص  
ا الص الة﴾ أف  َرَدهَ ﴿وَ  ادح دَ الس  ى وَ دَ اَل ُ  كُ اَل مَ  رح تَ ع ظحيًما لحَشأ نح دحيثح  َوَردَ َوَقد  ا بحالذِّك  يفح احلَ 

: إَذا نَ َزَل بحهح أَم ر  ُمهحمٌّ، َأو  َأَصابَُه َغمٌّ َوَهمٌّ  (٢)«أَم ر  َصل ىإحَذا َحَزبَُه »أن ُه  َعن ُه  َأي 
َتد  َعَلي هح بَاَدَر إىَل الص اَلةح؛ َوقَ و لُُه  َا» :َواش  َنا ِبح رواه أمحد  «يَا بحاَلُل، أَقحمح الص اَلَة َوأرحح 

َصلِّنَي، ، َوَهَذا أم ر  ي َ (١)ُها بإسناد صحيحوأبو داود وغريُ 
ُ
ل َمُسُه َمن  َِتَر اُه َوَقَصَدُه محَن امل
َشاءح َوال ُمن َكرح﴾ فَ  فحي يفح َذلحَك قَ و لُُه تَ َعاىَل: ﴿إحن  الص اَلَة تَ ن  َهى َعنح ال َفح   الص اَلةُ َوَيك 

بَ ُر َعو نح َعَلى الث َباتح يفح األم رح، َوالَعزحميَةح  دح  لىعَ أك  :  الرُّش  ا﴾ أي  الص اَلُة ﴿وإن 
عحنَي﴾ الس اكحنحنَي إىل الط اَعةح.  ﴿َلَكبحريَة ﴾ ثَقحيَلة  َشاق ة  ﴿إاّل َعَلى الَاشح



 [. 41]سورة البقرة: {خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح}

﴾ ﴿أن  ُهم  ونَ نُ وقح يُ  م  هُ  ةح رَ اآلخح بح ﴿وَ  :اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ كَ   ،﴿ال ذحيَن َيظُنُّوَن﴾ يُوقحُنونَ 
ُعوَن﴾ ي َ ﴿وَ  تح و  مَ ال   دَ ع  ب َ  هح ي  إلَ  ونَ دُ ائح َرِّبم ﴾ عَ ُمالُقو   م  يهح ازح جَ يُ ف َ  ةح امَ يَ القح  مَ و  أَن  ُهم  إلَي هح راجح

 .م  اَلحح مَ أع   بح سَ ى حَ لَ عَ 


 [.49]سورة البقرة: {جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص}

 َعَلي هحم   لحلت أكحيدح  نحَداَءُهم   أَعادَ  َوَقد   الت  و رَاةح، َوإنزَالح  األن بحَياءح  بحَكث  َرةح  َزَمانحُكم ، عاَلمحي
                                                 

مسند اإلمام أمحد، أحاديث رجال من أصحاب النب صلى اهلل عليه وسلم، حديث حذيفة  (٢)
( بتحقيق شعيب األرناؤوط وآخرون. ١3١44برقم:  37/33٠بن اليمان رضي اهلل عنه )

 لهالة حممد بن عبد اهلل ويقال: حممد بن عبيد أبو قدامة الدؤيل. فيه ضعفواحلديث 
 37/٢٠7د، أحاديث رجال من أصحاب النب صلى اهلل عليه وسلم )مسند اإلمام أمح (١)

برقم:  2/١46( و سنن أب داود، كتاب األدب، باب يف صالة العتمة )١3٠77برقم: 
 6/١76ان بن خالد الزاعي )( واملعجم الكبري للطْباِن، باب السني، سليم2473

 .(6١٢2برقم:
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بح  رح  بحَواجح ذحيرحهحم   َعَلي هحم   احُلج ةح  َوإقَاَمةح  الشُّك  َُحم دٍ  اإلميَانح  تَ ر كح  محن َولحَتح   . مبح


 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف}

 [. 48]سورة البقرة:{ جن مم

َذُروا   َخاُفوا  ﴾ وات  ُقوا  ﴿ َشو اَ  َواح   احلحَسابح  محنَ  فحيهح  َوَما القحياَمةح  يَ و مُ  َوُهوَ ﴾ يَ و ًما﴿ َواخ 
، ُعول  ﴾ يَ و ماً ﴿وَ  َوالَعَذابح ُعواًل  َولَي سَ  بحهح، َمف  َن  ؛ فحيهح  َمف  ُن ا  ألح لفحع َل َوَقَع َعَلي هح، فَ َنح 

قحي قح الت  ق َوى فحي ه  ، اَل بحَتح   َعن   نَ ف س  ﴿ تُ غ ينح  اَل ﴾ َت زحي اَل ﴿َمأ ُموُروَن بحات َِّقاءح َهَذا اليَ و مح
َها، ُحُقوقًا﴾ َشي ًئا نَ ف سٍ   مب خب حب جب هئ مئ} تَ َعاىَل: قَالَ  َكَما َلزحَمت  

 مص خص مسحص خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 من} تَ َعاىَل: َوقَالَ [. 33]سورة لقمان: {جع مظ حط مض خض حض جض
َبل وال﴿[. 39]سورة عبس: {حي جي ٰه مه جه هن :﴾ َشفاَعة محنها يُ ق   اَل  أي 

َفعُ  ََحدٍ  أحد   َيش  ُفوعح  َعنح  َورحَضاهُ  لحلش افحعح  اهللح  بحإحذ نح  إال   اليَ و مح  َذلحكَ  يفح  ألح يفح  َكَما َلُه، ال َمش 
 هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن}: تَ َعاىَل  قَ و لحهح 

 {هل خسمس حس جس مخ جخ مح جح...} َوقَ و لحهح:[. 51]سورة النجم: {مس هث مث
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت}َوقَ و لحهح:[. 522]سورة البقرة:

ل  ﴿[. 616]سورة طه: {حس َبلُ  اَل : أي  ﴾ َعد  َها يُ ق  ن    حس جس} تَ َعاىَل: قَالَ  َكَما فحَداء ، مح
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

﴾ يُ ن َصُرونَ  ُهم   ﴿َواَل [. 31]سورة املائدة: {خك حك جك مق مفحق خف حف جف
: فَ ُعهُ  َواَل  الل هح، َعَذابح  محنَ  مَي نَ ُعُهم   أَحدَ  اَل  أي  ُهم   َيد   . َعن  



 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 [. 46]سورة البقرة: {يه ىه مه جه ين ىن من حنخن

:﴾ َْن ي ناُكم   إذ  ﴿ اُذ ُكر وا  ﴾ و﴿ اَلَفُكم   أي  َدادَُكم ، َأس   يفح  لحل َمو ُجودحينَ  َوالحطَابُ  َوَأج 
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َن   َولكحن  ال ُمرَادَ  َوَسل َم، َعَلي هح  اهللُ  َصل ى حُمَم دٍ  نَبحّينا َزَمن َدادح؛ ألح اَلفُ ُهم  محَن اآلبَاءح َواأَلج   أس 
اَلفحهحم   َْنَاةَ   تَ َعاىَل  الل ه بحنحع َمةح  ََلُم   َتذ كحريًا ال َمو ُجودحيَن، َوَذلحكَ  َهُؤاَلءح  لحَنَجاةح  َسَببًا َكاَنت   أس 

ُنوا   َعَلي هحم   ُكُروا   لحيُ ؤ مح  فَإحن هُ  ،ََلُم   َْنَاة   آبَائحهحم   َْنَاةَ  َوألحَن   الن ِّع َمةح، َهذحهح  َعَلى تَ َعاىَل  اهللَ  َولحَيش 
َتَمر   َلوح  ، ََلُم   َعو نَ فحر   َعَذابُ  اس   فحر َعو ن آلح  محن  ﴿ األَب  َناءُ  َهُؤاَلءح  بَقحيَ  َوَلَما أَلَبَاَدُهم 

َوأَهُ  أَشد هُ ﴾ الَعَذابح  ُسوءَ ﴿ يُذحيُقوَنُكم  ﴾ َيُسوُموَنُكم    َمذ ُكور  ﴾ أب ناءَُكم   يَُذبُِّونَ ﴿ َوَأس 
هح  َعَلى ُيونَ ﴿َوُهَو األظ َهُر  (٢) ﴾َيُسوُموَنُكم  ﴿قَ و لحهح:  محن   ال َبَدلح  َوج  َتح  َتب  ُقونَ ﴾ وَيس   َيس 

:﴾  َعظَيحم   ر ّبُكم   محن ء  َباَل  َذلحُكم   ويفح ﴿ اءً يَ ح  أَ ﴾ نحساءَُكم  ﴿  ُسوءَ  إحي اُكم   َسو محهحم   يفح  َأي 
: َعظحيم ، َباَلء   الَعَذابح  ُهم   إحي اُكم   إحْن َائحي َويفح  َأو  ن    محنَ  َكثحريٍ  قَ و لُ  َوَهَذا َعظحيَمة ، نحع َمة   مح

، رح، الن ِّع َمةح  َعَلى َي َتْبحُ  َقد   تَ َعاىَل  َواهللُ  الس َلفح  قَالَ  َكَما بحالص ْب ح  الشِّد ةح  َوَعَلى بحالشُّك 
]سورة {من خن حن ممجن خم حم جم ملهل خل حل جل} تَ َعاىَل:

 .[32األنبياء:
يبُ  ما أن   َعلى تَ ن بحيه   :اآليَةِ  وفي تحبار   َشر   أو   َخري ٍ  محن الَعب دَ  ُيصح  َتعاىل، الل هح  محنَ  اخ 

ُكرَ  أن   فَ َعَلي هح  َتَْبحيَن. َخري ح  محن لحَيُكونَ  َمضارِّهح  َعلى وَيص ْبحَ  َمَسارِّهح  َعلى َيش  ُخ 
 امل



  {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}
 [. 21]سورة البقرة:

َنا،﴾ فَ َرق نا إذ  ﴿ اُذ ُكُروا﴾ وَ ﴿  يه ىه مه}: الشَُّعرَاءح  آيَةح  يفح  َكَما أي: فَ َلق 

 .[13]سورة الشعراء:{ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي
لحُكم   بحَسَببحُكم  ﴾ بحُكم  ﴿ ج  رَ ﴿ َوألح  َعُدوُِّكم   محن   َهارحبحنيَ  َدَخل ُتُموهُ  َحَّت  ﴾ الَبح 
:﴾ فحر َعو ن آل وأَغ َرق نا﴿ آلح فحر َعو َن َوالَغَرقح  محن  ﴾ َفَأْن َي ناُكم  ﴿  َوقَ و َمهُ  فحر َعو نَ  َوأَغ َرق  َنا أي 

                                                 
    ذكر الواو هنا ال يدل على أنه تفسري وبيان لوعدم  -واهلل أعلم-كونه على البدل أظهر   (٢)

 "يسومونكم"؛ ألنه جاء يف سورة إبراهيم )َويَُذبُِّوَن أَب ناءَُكم ( مع الواو.
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رح  َوإط َباقَ  َغَرقَ ُهم  ﴾ تَ ن ظُُرونَ  وأَن  ُتم  ﴿ َفى َذلحكَ  لحَيُكونَ  َعَلي هحم ؛ الَبح   َوأَب  َلغَ  لحُصُدورحُكم ، أش 
 .َعُدوُِّكم   إَهانَةح  يفح 



  {مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}
 [. 26]سورة البقرة:

رح، َهاَلكح  بَ ع دَ  محص رَ  إىَل  َعاُدوا   َلم ا   ب نَ  ُموَسى اهللُ  َوَعدَ   فحر َعو َن َوَمن  َمَعُه يفح الَبح 
رَانَ  َلًة؛ أر بَعحنيَ  الس اَلمُ  َعَلي هح  عحم  ن  زَالح  لَي   َدايَةً  الت  و رَاةح  إلحح تُُ  ُُث  ﴿ َونُوراً  هح لَ  اَت َذ   ال ذحي﴾ العحج 
ُت  ) ل  ثَانٍ  ُعول  مف   (إََلاً )وَ  إََلًا، الس امحرحيُّ  َلُكم   َصاَغهُ  ؛ لحظُُهورحهح ( اَت َذ   بحهح  َوعحل محهحم   حَم ُذوف 

:﴾ بَ ع دحهح  محن﴿ هح  بَ ع دَ  أي  يَعادحنَا إىَل  منكم ُخُروجح اذحهح؛﴾ ظَالحُمونَ  وأَن  ُتم  ﴿ مح  بحاحَتِّ
رَاكحكحم    .الظُّل مح  أع َظمُ  َوالش ر كُ  بحاهللح، إلححش 
 [. 25]سورة البقرة: {يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب}

 محن   ﴾مت زت رت﴿ الَعظحيمَ  الذ ن بَ  َهَذا ﴾يب ﴿ َوحَمَو نَا َتَاَوز نَا: أي  ﴾ َعَفو نَا﴿
لح  عحَباَدةح  بَ ع دح  َنتحُكم   بحُقُلوبحُكم   تَ َعاىَل  اهللَ ﴾ ىت نت ﴿ تُ ب ُتم   اَلم   العحج   َوأل سح

ُكم   َعةُ  :ِفيَها َواآليَة  . الَعظحيَمةح  الن ِّع َمةح  هحذحهح  َعَلى َوَجَوارححح ل مح  سح  ،َوُجوُدهُ  وََكَرُمهُ  تَ َعاىَل  اهللح  حح
ُهم   َعَفا َحي ثُ  ُهم  بحهح  وَلَ   الَعظحيَم، الذ ن بَ  َهَذا َعن    .يُ َعاقحب  



 [. 23]سورة البقرة: {يف ىف يث ىث نث مث زث رث}
 أي ضاً، الت  و رَاةُ  ُهوَ ﴾ َوالُفر قَانَ ﴿ الس اَلمُ  َعَلي هح  ُموَسى أُوتحيَ َها التح  الت  و رَاةَ ﴾ نث ﴿
رَي، بحال َعط فح  ال ُمرَادُ  َوَيُكونُ  : الت  ف سح ،  َواحَلاللح  والَباطحلح  احَلقِّ  بَ ني   الَفارحقُ  أي   َواحلَرامح

َتُدونَ  َلَعل ُكم  ﴿ ، محنَ  بحالت  و رَاةح ﴾ تَ ه  َتَحبُّوا   فحيَها، امبحَ  يَ ع َمُلوا   وَلَ   تَ رَُكوَها َلكحن  ُهم   الض اَللح  فَاس 
 .بحاهللح  َوالعحَياذُ  اَلَُدى، َعَلى الَعَمى
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 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق}
 جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .[24]سورة البقرة: {حئخئ
لَ  َعَبُدوا   أي: ال ذحينَ ﴾ مك لك اك يق ىق ﴿  مل يك ىك﴿ العحج 
َنُع؟؛ َماَذا فَ َقاُلوا   إََلًا،﴾  يل ىل َن هُ  َنص  لح  عحَباَدةح  َشأ نح  محن   قُ ُلوِبححم   يفح  َوَقعَ  ألح  العحج 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض}تَ َعاىَل: قَالَ  َكَما َوَقَع، َما

 ََلُم   فَ َقالَ . [646{ ]سورة األعراف:حك جك مق حق مف خف حف
: قَالَ  نَ ُتوُب؟ َكي فَ  قَاُلوا   َخالحقحُكم ،﴾ رن مم ام﴿ الس اًلمُ  َعَلي هح  ُموَسى

تُ ُلوا  ﴿ :﴾ أن  ُفَسُكم   فاق   ُتل   أي   ٰى ين ىن ﴿ الَقت لُ ﴾ نن ﴿ بَ ع ضاً  بَ ع ُضُكم   لحيَ ق 
، عحَباَدةح  محن  ﴾ ري لح َن هُ  َذلحَك؛ َعَلى َواإلص رَارح  العحج   يفح  الُُلودح  إىَل  يُ َؤدِّي ألح

بَ َتُكم  ﴾ميني زي﴿الن ارح  : قَبحَل تَ و   .﴾ حئ جئ يي ىي﴿َأي 


 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ}
 .[22]سورة البقرة: {حجمج

َقاَلةَ  َهذحهح  الَقائحلحنيَ  أن   الظ اهحرُ  ﴾  جب هئ مئ ﴿
َ
ُموَسى َعَلي هح  قَ و مُ  ُهم   امل

تاَرُهم ، ال ذحينَ  الَسب  ُعونَ  ُهمُ : وقحيلَ  الس اَلُم.  قَاُلوا   الل هح  َكاَلمَ  ْسَحُعوا   َلم ا أن  ُهم   َوَذلحكَ  اخ 
:  ﴾مب خب حب ﴿ َذلحكَ  بَ ع دَ  َمُعهُ  الذحي الَكاَلَم أن   يفح  ُنَصدَِّقكَ  َلن   أي   َكاَلمُ  ُهوَ  َنس 
 الس َماءح  محنَ  نَار   َوهحيَ ﴾ هت مت ﴿ عحيانًا﴾ خت حت جت هب ﴿ اهللح 

ُهم   يعاً  قَ تَ َلت   َلةُ ﴾ تَ ن ظُُرونَ  َوأَنُتم  ﴿ مجَح  بحُكم ؛ َحل   َما تَنظُُرونَ  َوأَنُتم  : أي   َحالحَية ، اُلم 
د ةُ  :اآليَةِ  َوِفي َوأنَكى، أَشد   الُعُقوبَةح  أَلَُ  لحَيُكونَ  رَائحيلَ  َبينح  ُجر أَةح  شح  تَ َعاىَل، اهللح  َعَلى إس 
يَةَ  ُسَؤاَلححم   يفح  الس اَلمُ  َعَلي هح  ُموَسى َرُسولحهح  َوَعَلى ََذا تَ َعاىَل، اهللح  ُرؤ   تَ َعاىَل  اهللُ  َعج لَ  َوَلح

ُهم   الس َماءح  محنَ  نَار   َوَأَخَذت  ُهم   ُعُقوبَ تَ ُهم   يعاً  فَ َقتَ َلت    .مجَح



 .[21]سورة البقرة: {مس خس حس جس مخ جخ مح جح}
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َناُكم  ﴾  مح جح ﴿ يَ ي   ُكُرونَ  َلَعل ُكم   َمو تُكم   بَ ع دح  محن﴿ أح  لح ﴾ َتش  ج  كُروا   أن   ألح  َتش 
، نحع َمةح  َعَلى تَ َعاىَل  اهللَ  ُنوا   البَ ع ثح َرةح  َعَظَمةح  َعَلى َدلحيل   :اآليَةِ  َوِفي َوبحَرُسولحهح، بحهح  فَ تُ ؤ مح  اهللح  ُقد 

َياءح  يفح  تَ َعاىَل  َو َتى إح 
 .امل



 مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص}
 .[29]سورة البقرة: {حك جك مق حق مف خف حف

:﴾ الَغَمامَ  َعَلي ُكمُ  وظَل ل َنا﴿  َحرِّ  محن   ظحال   َعَلي ُكم   األب  َيضَ  الس َحابَ  َجَعل َنا أي 
َن  ﴿ فحيهح ﴾ َعَلي ُكم   وأَن  زَل َنا﴿ التِّيهح  يفح  َوأنُتم   الش م سح 

ء   َوُهوَ ﴾ امل بحهُ  َشي  َغ، ُيش   طَع ُمهُ  الص م 
.  َكالَعَسلح

رَجَ  َوَقد    يَ  زَي دٍ  ب نح  َسعحيدح  َعن   الش ي َخانح  أخ   الل هح  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعن ُه، الل هُ  َرضح
َأةُ : »َوَسل مَ  َعَلي هح  اهللُ  َصل ى َنِّ، محنَ  الَكم 

َفاء   َوَماُؤَها امل ح  شح (٢)«لحل َعني 
 طَي  ر  ﴾ َوالس ل َوى﴿.  

، َلذحيذ   َوُهوَ " السُّم انَ " ُيَسم ى مح ﴾ َرَزق  َناُكم   َما طَيَِّباتح  محن ُكُلوا: ﴿َوقُ ل َنا ََلُم   الل ح 
ُكُروا   رَانح  بحاُلُحودح  قَابَ ُلوَها أن  ُهم   إال   الَعظحيَمَة، الن َِّعمَ  َهذحهح  َرَزَقُكم   اهلَل الذحي َواش   َوالنُّك 

َن   ؛﴾َيظ لحُمونَ  أن  ُفَسُهم   َكانُوا   وَلكحن  ﴿ بحَذلحكَ ﴾ ظََلُمونَا َوَما﴿  َواهللُ  َعَلي هحم ، َوبَاَلهُ  ألح
َيةُ  َتُضرُّهُ  اَل  تَ َعاىَل  نَي، َمع صح َفُعهُ  َواَل  الَعاصح  يفح  َوَجل   َعز   اهللُ  قَالَ  َكَما الط ائحعحنَي، طَاَعةُ  تَ ن  

يِّ  احَلدحيثح  سح ُلُغوا َلن   إحن ُكم   عحَبادحي ...يَا»: الُقد  ُلُغوا َوَلن   فَ َتُضرُّوِنح  َضرِّي تَ ب    نَ ف عحي تَ ب  
َفُعوِنح  رَُكم   َأو َلُكم   َأن   َلو   عحَبادحي يَا ، فَ تَ ن   ن ُكم   َوإحن َسُكم   َوآخح  قَ ل بح  أَت  َقى َعَلى انُواكَ  َوجح

                                                 
لُُه تَ َعاىَل: }َوظَل ل َنا َعَلي ُكُم الَغَماَم َوأَن  زَل َنا  )٢)  : َوقَ و  صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، بَاب 

َن  
( وصحيح مسلم، كتاب األشربة، بَاُب 22٠7برقم:  6/٢7َوالس ل َوى...{ ) َعَلي ُكُم امل

َا ) ح ِبح َأةح، َوُمَداَواةح ال َعني   .(١٠24برقم:  3/٢6٢4َفض لح ال َكم 
وقوله: )الكمأة من املن( يدل على أن "املن" ليس نوعا واحدا من طعام أو شراب، وإّنا هو  

َت  الل ُه بحهح  َعَلي هحم  محن  َطَعاٍم َوَشرَاٍب، َوَغري ح َذلحَك، مح ا لَي َس ََلُم  فحيهح َعَمل  َواَل َكدٌّ. ُكلُّ َما ام 
 واهلل أعلم.
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دٍ  َرُجلٍ  ن ُكم   َواحح رَُكم   َأو َلُكم   َأن   َلو   عحَبادحي يَا ، َشي ًئا ُمل كحي يفح  َذلحكَ  زَادَ  َما مح  َوآخح
ن ُكم   َوإحن َسُكم   دٍ  َرُجلٍ  قَ ل بح  أَف َجرح  َعَلى َكانُوا َوجح ن ُكم   َواحح  ُمل كحي محن   َذلحكَ  نَ َقصَ  َما مح

، َأبح  محن  َحدحيثح  مسلم أخرجه «َشي ًئا يَ  َذر  (٢)َعن هُ  الل هُ  َرضح
. 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 [28]سورة البقرة: {حي جي يه مهىه جه ين ىن

رَائحيلَ  لحَبينح ﴾ قُ ل َنا َوإذ  ﴿ هحم   بَ ع دَ  إس   بَ ي تَ ﴾ الَقر يَة َهذحهح  اُد ُخُلوا  ﴿ التِّيهح  محنَ  ُخُروجح
 جب هئ}َعن ُه:  تَ َعاىَل  اهللُ  َحَكى فحيَما -الس اَلمُ  َعَلي هح - ُموَسى لحَقو لح  ال َمق دحسح 
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

نَها َفُكُلوا  ﴿ [.56{ ]سورة املائدة:مججح ئ ُتم   َحي ثُ  مح عاً  َهنحيئاً ﴾ َرَغًدا شح  َواسح
:﴾ الَبابَ  واد ُخُلوا  ﴿ ُجُدوا   الَقر يَةَ  َدَخل ُتمُ  إَذا: أي  ﴾ ُسج ًدا﴿  الَقر يَةح  بَابَ  أي   هللح  فَاس 

راً  َحقحيقحّياً  ُسُجوداً  ِح  فَ ت حح  نحع َمةح  محن   َعَلي ُكم   بحهح  أن  َعمَ  َما َعَلى هللح  ُشك   ال ُمَقد َسةح  األر 
ط ة   وُقوُلوا  ﴿ :﴾ حح أَلَتُ َنا أي  ط ة  )ف           َخطَايَانَا، َعن ا َِتُط   أن   َوَحاَجتُ َنا َمس   لحُمب َتَدأٍ  َخبَ ر  ( حح

أَلَتُ َنا تَ ق دحيرُُه: حَم ُذوفٍ  ط ة " "َمس  : ﴾مهىه جه ين﴿ حح تُ رُ  نَ َتَجاَوزُ  أي   َوَنس 
نحنيَ  َوَسَنزحيدُ ﴿ بحهح  أُمحر ُت   َما فَ َعل ُتم   إَذا َخطَايَاُكم   سح َساناً ﴾ ال ُمح   .َوَثوابًا إح 

لحمحنيَ  َعَلى يَ ن َبغحي أن هُ  َعَلى َدلحيل   :اآليَةِ  َوِفي   الن ص رح  بحنحع َمةح  َعَلي هحم   اهللُ  أن  َعمَ  إَذا ال ُمس 
ُكُروا   أن   َوال َفت حح  ُخُلوا   َوأن   الَعظحيَمةح، الن ِّع َمةح  َهذحهح  َعَلى تَ َعاىَل  اهللَ  َيش   التح  البحاَلدَ  َهذحهح  َيد 

هح  َعَلى فَ َتُحوَها  .تَ َعاىَل  هللح  َوالت  َواُضعح  َوالت َذلُّلح  اُلُضوعح  َوج 


 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}
 .[26]سورة البقرة: {يئ ىئ نئ

 تحلكَ  َغي  ُروا  :  أي  ﴾ ََلُم   قحيلَ  ال ذحي َغري   قَ و اًل ﴿ محنُهم  ﴾ ظََلُموا   ال ذحينَ  فَ َبد لَ ﴿

                                                 
 ٠(١3٠٠برقم: 2/٢442، باب ِتري الظلم )صحيح مسلم، كتاب الْب والصلة واآلداب) ٢) 
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َتاهحهحم   َعلى يَ ز َحُفونَ  َوَدَخُلوا   َشع َرٍة، يفح  َحب ة  : َفقاُلوا   يَ ُقوُلوَها أن   أُمحُروا   التح  الَكلحَمةَ   أس 
يَحنيح  يفح  ثَ َبتَ  َكَما يَ  ُهَري  َرَة، َأبح  َعن   الص حح ِّ  َعنح  َعن ُه، الل هُ  َرضح  قحيلَ »: قَالَ   الن بح
رَائحيلَ  لحَبينح  ط ة   َوُقوُلوا ُسج ًدا ال بَابَ  اد ُخُلوا: ﴿إحس  ،أ َعَلى يَ ز َحُفونَ  َفَدَخُلوا﴾ حح َتاهحهحم   س 

ُلوا ط ة  : َوقَاُلوا فَ َبد    .(٢)«َشع َرةٍ  يفح  َحب ة  : حح
َخاَلَفةح  العحَنادح  َغايَةُ  َوَهَذا

ُ
َم رح اهللح  َوامل ََذا بحاهللح، َوالعحَياذُ  تَ َعاىَل  ألح : تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ  َوَلح

زًا ظََلُموا ال ذحينَ  َعلى َفأَن  زَل نا﴿ َا الس َماءح  محنَ ﴿ َعذابًا﴾ رحج  ُسُقونَ  َكانُوا   مبح  بحَسَببح ﴾ يَ ف 
قحهحم ، : فحس    تَ َعاىَل. اهللح  طَاَعةح  َعن   ُهم  ُخُروجح  أي 

َلهُ  َمن   َوأن   تَ َعاىَل، اهللح  قَ و لح  َوتَ غ يحريح  تَ ب دحيلح  َِت رحيُ  :ِفيَها َواآليَة   ق   فَ ُهوَ  َوَغي  رَهُ  َبد   فَاسح
قٌّ  َتحح  .اهللح تَ َعاىَل  لحُعُقوبَةح  ُمس 



 زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب} 
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث مثنث

 .[11]سورة البقرة: {ممرن
:﴾  نب مب إِذِ ﴿ اُذ ُكر  ﴾ وَ ﴿ َيا طََلبَ  أي   وَقد  ﴾ لحَقو محهح ﴿ تَ َعاىَل  اهللح  محنَ  السُّق 

 فَ َفَعلَ ﴾ متنت زت رت يب ﴿ التِّيهح  يفح  َوُهم   الش دحيُد، الَعَطشُ  أَصابَ ُهم  
َرة اث  َنتا محنهُ ﴿ َوَساَلت   ان َشق ت  ﴾ فان  َفَجَرت  ﴿ ًنا َعش   ىف يث ىث ﴿ قَ َبائحلحهحم   بحَعَددح ﴾ َعي  
نُهم   قَبحيَلةٍ  ُكلُّ ﴾  يف َرِبم  ﴿ مح عَ ﴾ َمش  رَُكُهم   َفال ُشر ِبححم ، َمو ضح  ََلُم   وقُ ل َنا َغي  رُُهم ، فحيهح  َيش 

َنِّ  محنَ ﴾ ُكُلوا  ﴿
َربُوا  ﴿ َوالس ل َوى امل اءح، محنَ ﴾ َواش 

َ
 الذحي﴾  الل هح  رحز قح  محن﴿ ُكلُّهُ  فَ َهَذا امل

:﴾ تَ ع ثَ و ا   َواَل ﴿ َوَمَشق ةٍ  َكد   بحاَل  يَأ تحيُكم   َعو ا   َواَل   أي  دحينَ  اأَلر ِ يفح ﴿ َتس  ﴾ ُمف سح
َن   بحال َمَعاصحي؛ يهح  َقد   اإلن َسانح  َعَلى َكثُ َرت   إَذا الن َِّعمَ  ألح َعى تَ َعاىَل، اهللح  ُحُقوقَ  تُ ن سح  َوَيس 

                                                 
رح َمَع ُموَسى َعَلي هحَما  صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء عليهم السالم، بَاُب َحدحيثح  )٢)  اَلضح

 (. 3٠٢3برقم: 2/١3٢١( وصحيح مسلم، كتاب التفسري )32٠3برقم:  2/٢36الس اَلُم )
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ِح  يفح   .[1{ ]سورة العلق:حت جت هب مب خب}: تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما َفَساداً، األر 



 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن}
 مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ
 خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج
 خك جكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض

 [.16]سورة البقرة:{ خل حل جل مك لك
 ُموَسى يَا قُ ل ُتم   إذ   َواذ ُكُروا  : أي  ﴾  زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿

َنُّ  وُهوَ  يَ تَ َغي  ُر، اَل  ثَابحتٍ  طََعامٍ  َعَلى أن  ُفَسَنا حَن بحسَ  َلن  
َأل  ﴾ لََنا فاد عُ ﴿ َوالس ل َوى امل  َفاس 

لحَنا َج   َعَلي هح  ُموَسى َوَمعَ  تَ َعاىَل، اهللح  َمعَ  أََدِبححم   ُسوءح  محن   َوَهَذا َرب  َنا، يَ ُقوُلوا   وَلَ  ﴾ َرب كَ ﴿ ألح
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:يفح ا آليَةح  َكَما الس اَلُم،

ّا﴿ َشي ًئا﴾ لََنا ُي رحج  ﴿ [.54{ ]سورة املائدة:جه ين ىن من خن حن  مح
ُِ  تُ ن بحتُ  لحَها﴿ لحل َبيانح ﴾ محن   اأَلر  ، لَهُ  لَي سَ  الذحي الن َباتُ ﴾ بَ ق   َكالن  ع َناعح  َساق 

 الث  و مُ  ُهوَ  الُفومَ  إن   َوقحيَل: َكاحلحن طَةح. تُ ؤ َكُل، التح  احلُُبوبُ ﴾ وُفومحَها﴿الََياُر ﴾ وقحثّائحَها﴿
َها﴿ اً  -عليه السالم- ُموَسى ََلُم  ﴾ قَالَ  َوَبَصلحَها َوَعَدسح  َعَلي هحم   َوُمنكحراً  ََلُم   ُمَوَخِّ
َتب دحُلونَ ﴿ راً  قحيَمةً  أَقلُّ  ُهوَ  الذحي الط َعامَ ﴾ أد نَ  ُهوَ  ال ذحي أَتس  ﴾ َخي  ر   ُهوَ  بحال ذحي﴿ َوَقد 

َرفُ  بحطُوا  ﴿ َوأَف َضلُ  أش  ُروَفةً  َوَجاَءت   اأَلم َصارح، محنَ  ﴾محص رًا﴿ ان زحُلوا  ﴾ اه   ُمنَ و نًَة؛ َمص 
َن  َها َع ُروَف، لَي َس البَ َلدَ  ألح

اوَ  امل  فَإن  ﴿ األم َصارح  محنَ  محص رٍ  َأيِّ  َعَلى تَ ن طَبحقُ  َنكحرَة   هحيَ  إحّن 
ِح  نَ َباتح  محن  ﴾ َسأَل ُتم   َما﴿ فحيهح ﴾ َلُكم   ل ة َعَلي هحم  ﴿ ُجعحَلت  ﴾ وُضرحَبت  ﴿ األر  ﴾ الذِّ
َكَنة﴿ َواَلََوانُ  الذُّلُّ  :﴾ وال َمس   يُ َفارحقُ ُهم   اَل  َوص فاً  َذلحكَ  َفَصارَ  َواحلَاَجُة، الَفاَقةُ  أي 

:﴾ َذلحكَ  الل هح  محنَ  بحَغَضبٍ ﴿ َرَجُعوا  ﴾ َوبَاُءوا  ﴿ :﴾ بحأَن  ُهم  ﴿ َوالَغَضبُ  الض ر بُ  أي   أي 
ُفُرونَ  َكانُوا  ﴿ أن  ُهم   بحَسَببح  ،: ال ُمنَ ز َلةُ  الُكُتبُ  هحيَ  ال تح ﴾ الل هح  بحآيَاتح  َيك   َكاإلْن حيلح
، وآيَةح  ،الَعظحيمح  َوال ُقرآنح  مح  ال َمق ُصودُ  أوح  الت  و راةح، محنَ   حُمَم د   نُعحتَ  فحيها وال تح  الر ج 

، بحاآليَاتح  زَاتح رح  فَ َلقح  محن   َعَلي هحم   ُعد   َما مُج َلتحَها محن   َوالتح  ال ُمع جح  َوإنزَالح  َوالَعَصا، الَبح 
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تُ ُلونَ ﴿ َذلحكَ  َوَغري ح  َوالس ل َوى ال َمنِّ   بحَغري ح ﴿ -عليهما السالم- وَُي َي  َكزََكرحيّا،﴾  الن بحيِّنيَ  ويَ ق 
َا َذلحكَ ﴿ ُجر مٍ  بحَغري ح : أي  ﴾ احَلقِّ  َعاصحي، يفح  احَلد   يَ َتَجاَوُزونَ ﴾ يَ ع َتُدونَ  وََكانُوا َعَصو ا مبح

َ
 امل

 .لحلت أ كحيدح  وَكر َرهُ 
 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 [15]سورة البقرة: {ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
:﴾ َهاُدوا َوال ذحينَ ﴿ األُم ةح  َهذحهح  محن  ﴾ آَمُنوا   ال ذحينَ  إنّ ﴿  َوالن َصاَرى﴿ اليَ ُهودُ  أي 

، َعَلى بَاُقونَ  قَ و م    ُهم  ﴾ َوالص ابحئحنيَ   قَ و يلَح  محن   األظ َهرح  َعَلى يَ ت بحُعونَهُ  ََلُم   دحينَ  َواَل  فحط َرتححم 
:﴾  ين ىن من خن حن جن يم﴿ محنُهم  ﴾ آَمنَ  َمن  ﴿ الُعَلَماءح   ثَ َوابُ  أي 
بحُلونَهُ  فحيَما﴾ َعَلي هحم   َخو ف   وال َرِبِّحم   عحن دَ ﴿ أع َماَلححم   تَ ق   َما َعَلى﴾ َُي َزنُونَ  ُهم   َواَل ﴿ َيس 

 .فَاتَ ُهم  
مُ  َوَهَذا   َفأم ا َوَسل َم، َعَلي هح  اهللُ  َصل ى حُمَم دٍ  بحع َثةح  قَ ب لَ  َقط عاً  الط َوائحفح  َهذحهح  يفح  احُلك 

ِّ  بحع َثةح  بَ ع دَ  ًنا، يُ َعدُّ  َفاَل  َوَسل َم، َعَلي هح  اهللُ  َصل ى الن بح رَ  َهَذا يَ َنالُ  َواَل  ُمؤ مح  يُ ؤ محن   َلَ   َمن   األج 
 حُمَم دٍ  نَ ف سُ  والذي» َوَسل َم: َلي هح عَ  اهللُ  َصل ى قَالَ  َوَقد   َوَسل َم، َعَلي هح  اهللُ  َصل ى حُمَم دٍ  بحَنبحي َِّنا
َمعُ  ال بَيدحهح، ٌّ، وال يَ ُهودحيٌّ، األُم ةح  هذحه محن أَحد   ب َيس   بال ذحي يُ ؤ محن   وَلَ   مَيُوتُ  ُُث   َنص راِنح

ل تُ  َرَجهُ  «الن ارح  أص حابح  محن كانَ  إال   به، أُر سح لحمُ  أخ  يَ  ُهَري  َرةَ  أبح  َحدحيثح  محن   ُمس   َرضح
 . (٢)َعن هُ  اهللُ 



 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}
 .[13]سورة البقرة: {يئ ىئ نئ

                                                 
 ٢/٢32صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب وجوب إميان أهل الكتاب برسالة اإلسالم ) )٢) 

 .(٢33برقم: 
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دَُكم  ﴾ ٰر ٰذ  إِذ  ﴿ اُذ ُكر  ﴾ و﴿ َدهُ  اهللَ  تَ ع ُبُدوا   بحأن   ال ُمَغل ظَ  ال ُمؤَكد   َعه   َوح 
، بحهح  َجاَءت   َما َوتَ ت بحُعوا   َلُه، َشرحيكَ  اَل  َا َوتَ ع َمُلوا   ُرُسُلُكم   فَ و قُكمُ  وَرفَ ع َنا﴿ الت  و رَاةح  يفح  مبح

ُكمُ  فَ و قَ  َوَرفَ ع َنا: أي  ﴾ الطُّورَ   ما ُخُذوا﴿ َوقُ ل َنا الت  و رَاةح، قَ ُبولَ  أبَ ي ُتم   َلم ا الََبلَ  ُرُؤوسح
تحَهادٍ  َوَعز مٍ  ِبححد  ﴾ بحُقو ةٍ  آتَ ي ناُكم    َلَعل ُكم  ﴿ بحهح  َواع َمُلوا   َوَتَدب  ُروُه،﴾ فحيهح  َما واذ ُكُروا  ﴿ َواج 
: ُسورَةح  يفح  تَ َعاىَل  اهللح  َكَقو لح  اآليَةُ  َوَهذحهح . َوعحَقابَهح  اهللح  َعَذابَ ﴾ تَ ت  ُقونَ   مل خل} األع رَافح
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .[696]سورة األعراف:{ جي يه ىه

 َتَدب ُّرَُها، ُهوَ  الُكُتبح ال ُمنَ ز َلةح  محنَ  الَعظحيمَ  ال َمق ُصودَ  أن   َعَلى َدلحيل   :اآليـَتَـْينِ  َوِفي 
تحثَالح  فحيَها َما بحُكلِّ  َوال َعَملُ  تحَنابح  األَوامحرح، محنَ  فحيَها َما بحام   .الن  َواهحي محنَ  فحيَها َما َواج 



 رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب}
 .[14البقرة:]سورة{زثمث

يثَاقح  َهَذا بَ ع دَ  ُُث  : أي   {ىب نب مب زب رب}  تَ َول ي ُتم   ال ُمَغل ظح  ال ُمؤَك دح  ال مح
ُتم   َتحهح  بحُلط فحهح  َتَدارََكُكم   بحأن   {ىت نت مت زت رت} َعن هُ  َوأَع َرض  وحهح، َوَرمح   َوَعف 

ُتم   َقدح  أن  ُتم   َوإال   َتَحَقق  ن  َيا يفح ﴾  زث رث يت ﴿ َوَعَذابَهُ  اهللح  َغَضبَ  اس  َرةح  الدُّ  .َواآلخح


 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث}
 .[12البقرة:]سورة{يكمل

ُتم   وَلَقد  ﴿ ، بحَصي دح  احَلد   َتاَوُزوا  ﴾ الس ب تح  يفح  محنُكم   اع َتَدو ا   ال ذحينَ  َعلحم   وَقد   الس َمكح
َناُهم   ، يَ و مَ  االحص طحَيادح  َعن   نَ َهي   َتاُلوا   الس ب تح ذحهح  الس ب تح  يَ و مح  قَ ب لَ  الشُّب اكح  بحَوض عح  فَاح   َوأخ 

 َصاغحرحيَن، أَذحل ةً ﴾ يك ﴿ قحَرَدةً  َجَعل َناُهم  : أي  ﴾ قحَرَدةً  ُكونُوا   ََلُم   فَ ُقل نا﴿ اأَلَحدح  يَ و مَ 
 جب هئ} تَ َعاىَل: بحَقو لحهح  األع رَافح  ُسورَةح  يفح  َمب ُسوطَةً  قحص تَ ُهم   تَ َعاىَل  اهللُ  ذََكرَ  َوَقد  
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح
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 .[613{ ]سورة األعراف:مض خض



 .[11]سورة البقرة:{ ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل}
:﴾ َفَجَعل ناها﴿ َرةً ﴾ َنكااًل ﴿ الَقر يَةُ  أوح  الُعُقوبَةُ  تحل كَ  أي   بَ ني   لحما﴿ ُعُقوبًَة َوعحب  
َُممح ﴾ َيَدي ها َا يفح  التح  لحل  :﴾ َخل َفَها َوَما﴿ َزَمانح َُممح  أي   َوَمو عحَظةً ﴿ بَ ع َدَها اّلتح  لحل 

رح؛ ال ُمت قحنيَ  تَ َعاىَل  اهللُ  َوَخص   القحَياَمةح، يَ و مح  إىَل ﴾ لحل ُمت قحنيَ  َن  ُهم   بحالذِّك   َخححاَلفح  ال ُمن َتفحُعونَ  ألح
َلة   َوأن هُ  تَ َعاىَل، اهللح  حَمَارحمح  َعَلى الت َحايُلح  َِت رحيُ  :اآليـَتَـْينِ  َوِفي َغري حهحم ،  .يَ ُهودحي ة   َخص 

ح: َويفح   يَحني   ُحرَِّمت   اليَ ُهوَد، الل هُ  َلَعنَ : »قَالَ  َوَسل َم، َعَلي هح  اهللُ  َصل ى الن بح   َأن   الص حح
ََ  .(٢)«َفَجم ُلوَها الشُُّحومُ  َعَلي هحمُ   .ُمَذابَةً  فَ َباُعوَها أَذابُوَها،: أي  ( َفَجم ُلوَها: )َوَمع 
َي اهلُل َعن ُه َأن   ُهَري  َرةَ  َأبح  َوَعن     اَل » قَاَل: َوَسل مَ  َعَلي هح  الل هُ  َصل ى الل هح  َرُسولَ  َرضح

لُّوا ال يَ ُهودُ  ار َتَكَبتح  َما تَ ر َتكحُبوا   َتحح ُْبحي َبط ةَ  اب نُ  . َرَواهُ «احل حَيلح  بحَأد نَ  الل هح  حَمَارحمَ  فَ َتس   الُعك 
: ، إب طَالح  يفح َيلح َناَدهُ  َحس نَ  َوَقد   احلح َيَة، اب نُ  إس   َوَصح َحهُ  َكثحريٍ  َواب نُ  الَقيِّمح  اب نُ  َوَجو َدهُ  تَ ي مح
  .(١)بٍَاز اب نُ 

 َمَقَصدح  إب طَالُ  َعَلي هح  يَ تَ َرت بُ  طَرحيقٍ  ُكلُّ  ُهوَ : "-الُعَلَماءُ  قَالَ  َكَما- َوالت َحايُلُ 
َقاطٍ  محن   بحهح  الَعَبثُ  أوح  الشارع، بح  إس   بَاطحاًل  احَلقِّ  َوقَ ل بح  ،مح لحل ُمَحر   َوار تحَكابٍ لحل َواجح
 َوُمَعلُِّمُه". فَاعحُلهُ  يَُذمُّ  حَم ظُور   فَ َهَذا َحّقاً، َوال َباطحلح 



                                                 
رَائحيَل ) صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، بَاُب َما ذُكحرَ  (٢) برقم:  2/٢٠٠َعن  َبينح إحس 

رح، َوال َمي َتةح، َوال حن زحيرح، 326٠ َم  ( وصحيح مسلم، كتاب املساقاة، بَاُب َِت رحيح بَ ي عح ال 
َنامح ) َص   .(٢37١برقم:  3/٢١٠٠َواأل 

( والفتاوى 26( وإبطال احليل البن بطة )٢٢/23تفسري القرآن العظيم البن أب حات )) ١) 
( وتفسري ابن  ٢/327( وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )2/١٠لكْبى البن تيمية )ا

 .(٢4/١3٠( وَمموع فتاوى ابن باز )3/243كثري )
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 هب مب حبخب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}
 [. 19]سورة البقرة: {مث هت مت خت حت جت

رَائحيلَ  َبينح ﴾ لحَقو محهح  ُموَسى قالَ  إذ  ﴿ اُذ ُكر  ﴾ وَ ﴿ َرى اَل  قَتحيل   ََلُم   قُتحلَ  َوَقد   إس   يُد 
َبُوا   أن   يَأ ُمرُكم   الل هَ  إن  ﴿ الس اَلمُ  َعَلي هح  ُموَسى ََلُم   فَ َقالَ  بحَدمحهح، يُطَالحُبونَ  وََكانُوا   قَاتحُلُه،  َتذ 
َرُه، أع َياُكم   يالذح  الَقاتحلُ  َمنح  لحتَ ع رحُفوا  ﴾ بَ َقَرةٍ  ُذنَا قَاُلوا  ﴿َو  َذلحَك، محن   فَ تَ َعج ُبوا   أم   أتَ ت خح
عاً  أَت َعلَُنا: أي  ﴾ ُهُزًوا رحيَةح، َمو ضح أَُلكَ  َوحَن نُ  لحلسُّخ  ﴾ أُعوذُ  قَالَ ﴿ الَقتحيلح  أم رح  َعن   َنس 

ريُ  َتجح زحئحنَي؛﴾ الَاهحلحنيَ  محنَ  أُكونَ  أن   بحالل هح ﴿ أس  تَ ه  ُس 
َن   امل رحيَةَ  ألح زَاءَ  السُّخ  تحه  س   محن   َواالح

 .الَاهحلحنيَ  أف  َعالح 


 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج}
 .[18]سورة البقرة: {خف حف جف مغ معجغ جع

 محنَ  َعز م   البَ َقَرةح  َذب حَ  َوأن   ََلُم   قَاَلهُ  فحيَما َصادحق   الس اَلمُ  َعَلي هح  ُموَسى أن   َعلحُموا   َوَلم ا
تَ و َصُفوَها، َوَجل   َعز   اهللح   َلَكانَ  الس الَمُ  َعَلي هح  ُموَسى نَبحي ُُّهم   إلَي هح  أر َشَدُهم   َما فَ َعُلوا   َوَلو   اس 

زَأت   َكافحياً، ُهم ، َوأَلج  يَ  َعب اسٍ  اب نُ  قَالَ  َكَما َوتَ َعن ُتوا ، َتَشد ُدوا   َوَلكحن  ُهم   َعن    اهللُ  َرضح
ُهَما تَ ُفوا   بَ َقَرةٍ  أد نَ  أَخُذوا   لو  "َ  َعن   َا، اك   َفَسأَُلوا   ،(٢)"َعَلي هحم   اهللُ  َفَشد دَ  َشد ُدوا   َلكحن  ُهم   ِبح
:﴾ هحيَ  َما لََنا يُ بَ نيِّ  َرب كَ  لََنا اُد عُ  َقاُلوا  ﴿     فَ  الس اَلُم َعَلي هح  ُموَسى ن َُّها َما أي  ﴾ قَالَ ﴿ سح
:﴾ إنّهُ ﴿الس اَلُم  َعَلي هح  ُموَسى ِ   اَل  بَ َقَرة   إن  َها يَ ُقولُ ﴿ الل هَ  أي   َواَل ﴿ َكبحريَة   اَل ﴾ فَارح

ر   َ ﴿ َوَسط  ﴾ َعَوان  ﴿ َصغحريَة  ﴾ بحك  : ﴾َذلحكَ  بَ ني  رح  أي  ِح َو البحك  َ َما ذُكحَر محَن الَفارح   بَ ني 
 ال ُمَباَدَرةح  َعَلى ََلُم   َحثّاً  الس اَلمُ  َعَلي هح  ُموَسى قَ و لح  محن   َوَهَذا﴾ تُ ؤ َمُرونَ  َما فَاف  َعُلوا  ﴿

، تحثَالح م   مكجل لك خك حك جك مق حق مف}     فَ  َوتَ َعن ُتوا   َتَشد ُدوا   َكَعاَدتححم   َوَلكحن  ُهم   بحاالح
َرةح  َشدحيدُ [. 16]سورة البقرة: {مم خم حم جم هل مل خل حل  جن} الصُّف 

                                                 
 (.٢/٢3٠( وتفسري القرآن العظيم البن أب حات )١/١٠2جامع البيان للطْبي ) )٢(
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نحها إلَي ها {حن ُس   .انح و  لَ  اءح فَ وصَ  بح



 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 .[91البقرة:]سورة{جهمه

، َحي ثُ  محن  ﴾ هحيَ  َما لََنا يُ بَ نيِّ  َرب كَ  لََنا اُد عُ  قاُلوا  ﴿ َلة   أم   أَسائحَمة   الَعَملح  إن  ﴿ َعامح
:﴾ َعَلي نا َتَشابَهَ  البَ َقرَ  َكلَ  ال َتَبسَ  أي  رَُها َوأش  َنا أم  َتدح  فَ َلم   لحَكث  َرتححا، َعَلي   ال َمق ُصوَدةح  إىَل  نَ ه 
َها ن    ا.َذب ُهَ  ال ُمرَادح  البَ َقَرةح  إىَل ﴾  جه ين ىن من خن ﴿ مح

َتث  ُنوا   َلَ   "َلو   السََّلِف: بـَْعض   قَالَ   رح  ََلُم   بُ ي َِّنت   َلَما َيس  خح  ."األََبد آلح


 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه}
 .[96البقرة:]سورة  {نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

َِ  تُثحريُ  َذُلول   اَل  بَ َقَرة   إن  َها يَ ُقولُ  إن هُ  قَالَ ﴿ قحي َواَل  األر  :﴾ احَلر ثَ  َتس   ََلُم   قَالَ  أي 
َفةَ  إن  : يَ ُقولُ  تَ َعاىَل  اهللَ  إن  : الس اَلُم َعَلي هح  ُموَسى  ُمَذل َلةٍ  َغي  رُ  َسائحَمة   أن  َها البَ َقَرةح  َهذحهح  صح
رَاثَةح  يفح  لحل َعَملح  ، حح ِح َيةَ  اَل ﴿ الُعُيوبح  محنَ  َخالحَية  ﴾ ُمَسل َمة  ﴿ الز ر عح  َسق يح  يفح  َواَل  األر  ﴾ شح
َا، َغي  رَ ﴾ فحيَها﴿ اَل َلو نَ  رَاءُ  هحيَ  َبل   َلو نح ئ تَ  اآلنَ  قَالُوا  ﴿ ُكلَُّها َصف  :﴾ بحاحَلقِّ  جح  اآلنَ  أي 
ئ تَ  ح، الَواضححح  بحال َوص فح  جح تحَباهَ  اَل  الذحي البَ نيِّ  َكاُدوا   َوَما َفَذَبُوَها﴿ ال تحَباسَ  َواَل  فحيهح  اش 

َعُلونَ  ُهم   َبَدرَ  الذحي َوالت َشدُّدح  الت  َعنُّتح  بحَسَببح ﴾ يَ ف  ن    .مح


 .[95]سورة البقرة:{ نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب}
ًسا قَ تَ ل ُتم   َوإذ  ﴿ :﴾ فحيَها فَاد ارَأ ُت   نَ ف  ُتم   أي  َفعُ  ُكلٌّ  َوَتَدافَ ع ُتم   ََتَاَصم  َمةَ  َيد   الَقت لح  تُ ه 

هح  َعن   ُتُمونَ  ُكن ُتم   َما﴿ حَمَاَلةَ  اَل  ُمظ هحر  ﴾ ُم رحج   َوالل هُ ﴿ نَ ف سح ،  ُ ه﴾ َتك   مُج َلة   َوَهذهح  لحلن اسح
 َ َية  بَ ني  َاضح  لحبَ َيانح ﴾ مث زث رث يت ىت﴿ َوقَ و لحهح:﴾ فحيَها فَاّدارَأ ُت  ﴿  قَ و لحهح: اع رتح

َما أن  ُهم   َفاءَ  َحاَوُلوا   َمه   .لحلن اسح  -حَمَاَلةَ  اَل - ُمظ هحرُهُ  اهللَ  فَإن   الَقاتحلح  إخ 
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 يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث}
 .[93البقرة:]سورة{ملىل

َها اض رحبُوهُ ﴿ َوَجل   َعز   اهللُ  ُهوَ  الَقائحلُ ﴾ فَ ُقل نا﴿  الَقتحيلَ  َهَذا اض رحبُوا  : أي  ﴾ بحبَ ع ضح
زَاءح  محن   ُجز ءٍ  بحَأيِّ  ُز ءٍ  َفَضَربُوهُ  البَ َقَرةح، أج  َزائحَها محن   ِبح َياهُ  َأج  بَ رَ  اهللُ  َفَأح   بحَقاتحلحهح  َوَأخ 

َياءُ ﴾ َكَذلحكَ ﴿ َو َتى الل ه ُُي يحي﴿ اإلح 
َرتحهح  َدالئحلَ ﴾ آيَاتحهح  َويُرحيُكم   امل زَاتحهح  ُقد   َلَعل ُكم  ﴿ َوُمع جح

َياءح  َعَلى الَقادحرَ  بحأن   َوُتوقحُنونَ ﴾ تَ ع قحُلونَ  َدةٍ  نَ ف سٍ  إح  َياءح  َعَلى قَادحر   َواحح  األَن  ُفسح  إح 
يعاً؛ َن هُ  مجَح ءٍ  ُكلِّ  َعَلى تَ َعاىَل  ألح  .َقدحير   َشي 



 حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل}
 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ

 [94]سورة البقرة: {مس خس حس جس
 الد اَلئحلح  َهذحهح  محن   تَ ن َتفحُعوا   وَلَ  ﴾ َذلحكَ  بَ ع دح  محن  ﴿ اليَ ُهودُ  أي َُّها ﴾قُ ُلوبُكم   َقَست   ُُث  ﴿

َزاتح  الَعظحيَمةح  َرةح  َوال ُمع جح ال ةح  الَباهح َرةح  َعَلى الد  َوةح  يفح ﴾ َكاحلحَجاَرةح  َفهحيَ ﴿ تَ َعاىَل  اهللح  ُقد   ال َقس 
َوةً  أَشدُّ  أو  ﴿ ن  َها،﴾ َقس   حت جت}: فَ َقالَ  َحاَلححم ، محث لح  َعن   تَ َعاىَل  الل هُ  نَ َهانَا َوَقد   مح

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 .[61]سورة احلديد:{ جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص

ن هُ ﴿ َوَت رحي َوالَكث  رَةح  بحالس َعةح  يَ تَ َفت حُ ﴾ يَ تَ َفج رُ  َلَما احلحَجارَةح  محنَ  وإن  ﴿ َها َوإن   األَن  َهارُ  مح ن    مح
رُجُ  َيش ق قُ  َلَما ن هُ  فَ َيخ  اءُ  مح

َ
َها َويَ ن َبعُ  تَ َتَشق قُ  األَن  َهارح  ُدونَ  هحيَ  التح  الُعُيونح  يفح  َكَما ﴾امل ن    مح

َها َوإحن  ﴿ ال َماءُ  ن   بحطُ  َلَما مح َبالح  أََعايلح  محن  ﴾ يَ ه  َيةح  محن  ﴿ الح  بحَسَببح : أي  ﴾ الل هح  َخش 
َيةح   اك يق ىق يف ىف يث ىث نث} تَ َعاىَل: قَالَ  َكَما  تَ َعاىَل، اهللح  َخش 
]سورة { من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك

رح  تَلحنيُ  اَل  َوقُ ُلوُبُكم   َوُجُلودُُكم   [56احلشر:  َعم ا بحَغافحلٍ  الل هُ  َوَما﴿ بحاهللح  َوال عحَياذُ  اهللح  لحذحك 
ُبُكم  ﴾ تَ ع َمُلونَ  ، َعَلى َوَسُيَحاسح َيانحُكم   لحنحَعمحهح  ُجُحودحُكم   َجزَاءَ  أَع َمالحُكم  َم رحهح، َوعحص   ألح

يحهح  َوار تحَكابحُكم    .لحنَ ه 
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َمة   ذََكرَ  َوَقدْ  َهُ  الَقيِّمِ  اْبن   الَعالَّ َتفحيُدَها التح  العحَْبح  محنَ  أَن  َواعاً  اهللُ  َرمحح  القحص ةح  َهذحهح  محن   َنس 
رُ  الَعظحيَمةح  َها َعَلى أَق  َتصح   :بَ ع ضح

َها َبارَ  َأن   :ِمنـْ َا اإلحخ   .َوَسل مَ  َوآلحهح  َعَلي هح  تَ َعاىَل  اهللح  َرُسولح  نُ بُ و ةح  أَع اَلمح  محن   ِبح
َها اَلَلةُ  :َوِمنـْ  .الَعاَلمحنيَ  َربِّ  َرُسولُ  َوأَن هُ  ُموَسى َعَلي هح الس اَلُم، نُ بُ و ةح  َعَلى الدِّ
َها اَلَلةُ  :َوِمنـْ  َمَعادح  محن   َخاََتَهحم   إحىَل  َأو َلححم   محن   الرُُّسلُ  َعَلي هح  ات  َفَقت   َما صحح ةح  َعَلى الدِّ
،  .قُ ُبورحهحم   محن   ال َمو َتى َوقحَيامح  األَب َدانح

َها َتارح، ال َفاعحلح  إحث  َباتُ  :َوِمنـْ ٍء، بحُكلِّ  َعاَلح   َوأَن هُ  ال ُمخ  ٍء، ُكلِّ  َعَلى قَادحر   َشي  ل   َشي   َعد 
و ُر، الظُّل مُ  َعَلي هح  جَيُوزُ  اَل   .الَعَبثُ  َعَلي هح  جَيُوزُ  اَل  َحكحيم   َوالَ 

َها ، تَ َعاىَل  اهللح  أَم رح  ُمَقابَ َلةُ  يَ ن َبغحي اَل  أَن هُ  :َوِمنـْ ئحَلةح، وََكث  َرةُ  بحالت  َعنُّتح  إحىَل  يُ َبادحرُ  َبل   اأَلس 
، تحثَالح م  َبُوا   َأن   أُمحُروا   َلم ا فَإحن  ُهم   االح بُ  َكانَ  بَ َقرَةً  َيذ  تحثَالح  إحىَل  يُ َبادحُروا   َأن   َعَلي هحم   الَواجح م   االح

، بَ َقَرةٍ  َأيِّ  بحَذب حح  َم رَ  فَإحن   َكاَنت  َالَ  اَل  بحَذلحكَ  األ  َكاَل، َواَل  فحيهح  إحمج  َنزَلَةح  ُهوَ  َبل   إحش  : قَ و لحهح  مبح
كحيناً، َوَأط عحم   َرقَ َبًة، أَع تحق   َتج   َمنح  َغلحطَ  َولحَذلحكَ  َذلحَك، َوحَن وح  يَ و ماً، َوُصم   محس   بحاآليَةح  اح 
ريح  َجَوازح  َعَلى ، َوق تح  َعن   البَ َيانح  تَأ خح ، البَ َيانح  َعنح  َغنحي ة   اآليَةَ  فَإحن   الحطَابح لح  ال ُمنَفصح
َها،بحنَ ف   ُمبَ ي َِّنة    .َعَلي هحم   ُشدِّدَ  َوَشد ُدوا   تَ َعن ُتوا   َلم ا َوَلكحن   سح

َها هَ  بحهح  ال َمأ ُمورُ  يَ ع َلمُ  اَل  الذحي اهللح  أَم رح  ُمَقابَ َلةُ  جَيُوزُ  اَل  أَن هُ  :َوِمنـْ َمةح  َوج   فحيهح  احلحك 
ن َكارح  رح  محنَ  نَ و ع   َوَذلحكَ  ؛بحاإلح  أن   يَأ ُمرُُكم   اهللَ  إن  : ﴿نَبحي ُُّهم   ََلُم   قَالَ  َلم ا الَقو مَ  فَإحن   ؛ال ُكف 

َبُوا   ُذنا: ﴿بحَقو َلححم   اأَلم رَ  َهَذا قَابَ ُلوا   ﴾بَ َقَرةً  َتذ  هَ  يَ ع َلُموا   َلَ   فَ َلم ا﴾ ُهُزًوا أتَ ت خح َمةح  َوج   احلحك 
َا اأَلم رح  َهَذا ار تحَباطح  يفح  ُذنا: ﴿قَاُلوا   َعن ُه، َسأَُلوهُ  مبح لحهحم   َغايَةح  محن   َوَهَذا﴾ ُهُزًوا أتَ ت خح  َجه 

بَ َرُهم   فَإحن هُ  َوَرُسولحهح، بحاهللح   ُهوَ  َكانَ  َوَلو   بحهح، اآلمحرُ  ُهوَ  َيُكن   وَلَ   بحَذلحَك، ََلُم   اهللح  أَم رح  َعن   َأخ 
َرهُ  يُ َقابحلَ  َأن   بحالر ُسولح  آَمنَ  لحَمن   جَيُز   َلَ   بحهح  اآلمحرُ   بحاهللح  أُعوذَ : ﴿ََلُم   قَالَ  فَ َلم ا بحَذلحَك، أَم 

َرهُ  ُسب َحانَهُ  اهللَ  َأن   َوتَ يَ ق ُنوا  ﴾ الاهحلنيَ  محنَ  أُكونَ  أن    الت  َعنُّتح  يفح  َأَخُذوا   بحَذلحَك، أَم 
َا، َعي نحَها َعن   بحُسَؤاَلححم   بَ ُروا   فَ َلم ا َوَلو نح  َعن   ثَالحَثةً  َمر ةً  السَُّؤالح  إحىَل  َرَجُعوا   َذلحكَ  َعن   َأخ 
، يَ ب قَ  وَلَ   ََلُم   تَ َعي  َنت   فَ َلم ا َعي نحَها، َكال  ، يفح  تَ َوق  ُفوا   إحش  تحثَالح م  َعُلونَ  َيَكاُدوا   وَلَ   االح   .يَ ف 
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لحهحم   أَق  َبحح  محن   ُُث   ئ تَ  اآلنَ : ﴿لحَنبحيِّهحم   قَ و َُلُم   َوظُل محهحم   َجه   أَرَاُدوا   فَإحن  ﴾ بحاحَلقِّ  جح
ر   رحد ة   فَتحل كَ  البَ َقَرةح، أَم رح  يفح  َذلحكَ  قَ ب لَ  بحاحَلقِّ  تَأ تح  َلَ   إحن كَ : بحَذلحكَ  ، وَُكف   َوإحن   ظَاهحر 
ل   َفَذلحكَ  بحَذب حَها ال َمأ ُمورح  البَ َقَرةح  تَ ع يحنيح  يفح  الت امَ  البَ َيانَ  لََنا بَ ي  ن تَ  اآلنَ  أَن كَ : أَرَاُدوا    َجه 

، َبُوا   أن   يَأ ُمرُُكم   اهللَ  إن  : ﴿بحَقو لحهح  َحَصلَ  َقد   البَ َيانَ  فَإحن   ظَاهحر  َالَ  اَل  فَإحن هُ ﴾ بَ َقَرةً  َتذ   إحمج 
، يفح  َواَل  اأَلم رح، يفح  ، يفح  َواَل  الفحع لح بُوحح  . اهللح  ُرُسولُ  َجاءَ  فَ َقد   ال َمذ 

، قحص ةح  بَ ع دَ  َكاَنت   القحص ةَ  َهذحهح  َأن  : َوالظ اهحرُ   لح  تَ ن بحيه   البَ َقرَةح  بحَذب حح  اأَلم رح  َففحي العحج 
، َواحَلر ثح  الذ ب حح  محنَ  مَي َتنحعُ  اَل  الذحي احلَيَ َوانح  محنَ  الن  و عَ  َهَذا َأن   َعَلى  َأن   َيص ُلحُ  اَل  َوالس ق يح

َا َوأَن هُ  تَ َعاىَل، اهللح  ُدونح  محن   َمع ُبوداً  إحََلاً  َيُكونَ  ُلحُ  إحّن  " َوالس ق يح  َواحَلر ثح  لحلذ ب حح  َيص   .َوالَعَملح
 . (٢)اهلل رمحه كالمه انتهى



 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص}
  .[92]سورة البقرة: {حك جك مق حق مف خف

ُنوَن  ن َكارح -﴿أفَ َتط َمُعوَن﴾ أَفَ تَ ر ُجوَن َوِتُحبُّوَن أَي َُّها ال ُمؤ مح َزُة لحإل  ُنوا   -َواَلَم  ﴿أن  يُ ؤ مح
َمُعوَن   ُهم  َيس  ن   َق اليَ ُهوُد بحدحينحُكم  ﴿َوَقد  َكاَن َفرحيق ﴾ طَائحَفة  ﴿مح : َأن  ُيَصدِّ َلُكم ﴾ َأي 

: الت  و رَاَة ﴿ُُث    ُُيَرُِّفونَُه﴾ يُ َغي ُِّروَن َمع َناُه ﴿محن بَ ع دح َما َعَقُلوُه﴾ َفهحُموُه َكالَم الل هح﴾ َأي 
ََذا الفحع لح ال ُمَحر مح  َتَحقُّوا  ِبح  -َوال عحَياُذ بحاهللح -﴿وُهم  يَ ع َلُموَن﴾ أن  ُهم  ُُيَرُِّفوَن َكاَلَم اهللح، َواس 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي} َلع َنَة اهللح تَ َعاىَل، َكَما قَاَل ُسب َحانَُه:

 مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب

 مض خض حض مصجض خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح

 .[63]سورة املائدة:{ مظحط


                                                 
 (.3٢٠-١/3٢2غاثة اللهفان من مصائد الشيطان )إ )٢) 
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 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك}
 .[91]سورة البقرة: {هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن من خن

: ُمَنافحُقو اليَ ُهوَد ﴿ال ذحيَن آَمُنوا  قَاُلوا  آَمن ا﴾ بحَأن  حُمَم ًدا   --﴿َوإحَذا َلُقوا ﴾ َأي 
 : َبش ُر بحهح يفح الت  و رَاةح ﴿َوإحَذا َخاَل﴾ ان  َفَرَد ﴿بَ ع ُضُهم  إحىَل بَ ع ٍض قَاُلوا ﴾ َأي 

ُ
ٌّ، َوُهَو امل َنبح

َا فَ َتَح الل ُه  ال ذحيَن َلَ  يُنافحُقوا  لحَمن   : ال ُمؤ محنحنَي ﴿مبح ثُونَ ُهم ﴾ َأي  نَاَفَق َعاتحبحنَي ﴿أُِتَدِّ
َ اهلُل َلُكم  يفح الت  و رَاةح محن  أَم رح حُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم  َا بَ ني  : مبح َعَلي ُكم ﴾ َأي 

ُموُكم  ﴿بحهح عحن د َربُِّكم ﴾ َرةح، َويُقحيُموا  َعَلي ُكُم احُلج َة يفح  ﴿لحُيَحاجُّوُكم ﴾ لحُيَخاصح يفح اآلخح
قحهح ﴿أَفاَل تَ ع قحُلوَن﴾ َأن  َهذحهح ُحج ة  َعَلي ُكم  َحي ُث تَ ع رَتحُفوَن  د  تَ ر كح ات َِّباعحهح َمَع عحل محُكم  بحصح

ُنوَن بحهح. قح رحَسالَتحهح ُُث  اُل تُ ؤ مح د   بحصح


 .[99البقرة: ]سورة {يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
رُّوَن َوَما  يَع ﴿َما ُيسح قَاَل تَ َعاىَل َرّدًا َعَلي هحم  ﴿أَواَل يَ ع َلُموَن أن  الل َه يَ ع َلُم﴾ مجَح

ميَاَن. َر َوإحظ َهارُُهُم اإلح َفاُؤُهُم الُكف   يُ ع لحُنوَن﴾ َومحن  َذلحَك إحخ 


 .[98]سورةالبقرة:{حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن}
ُن  ، َوُهَو: الذحي اَل ُُي سح ُمِّيُّوَن: مَج ُع أُمِّي  : اليَ ُهوَد ﴿أُمِّيُّوَن﴾ َواأل  ﴿َومحنُهم ﴾ َأي 

لح العحل مح ﴿اَل يَ ع َلُموَن الكحَتاَب﴾ الت  و رَاَة.   ال كحَتابََة، إحَذن  فَ ُهم  َعَوام ، لَي ُسوا  محن  َأه 
: إحال  ََتَرُّ  َقُهوَن محَن الت  و رَاةح ﴿ إحال  أََماِنح ﴾ َأي  َن  ُهم  اَل يَ ف  ؛ ألح َص ال َكذحبح َوالَباطحلح

اً اَل َعن  عحل ٍم َويَقحنٍي،  َشي ًئا : َوَما ُهم  ﴿إحاّلَ﴾ قَ و م  ﴿َيظُنُّوَن﴾ ظَّناً َوتَ َوُهُّ ﴿َوإن  ُهم ﴾ َأي 
، َوَهَذا اَل يُ غ ينح محَن احَلقِّ َشي ئ ََ محهحم  ال َمع   ىنين من خن حن جن}اً، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: لحَعَدمح فَ ه 

 .[58]سورة النجم:{ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه
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 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}
 [.96]سورة البقرة: {زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ

تُُبوَن الكحتاب بحأَي دحيهحم ﴾ َوُهم   دحيٍد ﴿لحل ذحيَن َيك  ﴿فَ َوي ل ﴾ ال َوي ُل: َكلحَمُة َوعحيٍد َوتَ ه 
﴿ُُث  يَ ُقوُلوَن َهَذا محن  عحن دح الل هح﴾ َوُهَو ُمَالحف  لحَما أَن  َزَل اهلُل  َبارح اليَ ُهود ح مَجَاَعة  محن  َأح 

َا َنَسُبوُه إح  رحيفح َوالَكذحبح تَ َعاىَل، َوإحّن  ىَل اهللح تَ َعاىَل ُزورًا وََكذحباً، َوالذحي مَحََلُهم  َعَلى الت ح 
َا َكَتُبوا   : مبح تَ ُروا  بحهح﴾ َأي  ّا  }َوال عحَياُذ بحاهللح ﴿لحَيش  ن  َيا ﴿فَ َوي ل ََلُم  مح ََثًَنا قَلحياًل﴾ محَن الدُّ

ُبو  سح ّا َيك  ، فَ َلم ا َكَتَبت  أي دحيهم  َوَوي ل ََلُم  مح َواٍل بحَغري ح َحق  َن﴾    ُه محن  َورَاءح َذلحَك محن  أَم 
َاًء وََكذحباً -تَ َوع َدُهُم اهللُ تَ َعاىَل بحالن ارح، قَاُلوا     : -اف رتح



 يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت متَوقاَلُوْا }
 .[81]سورة البقرة:{ رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك

 : يبَ َنا ﴿الن اُر إحال  أَي اًما َمع ُدوَدًة﴾ قَلحيَلًة ُُث  ﴿َوقاَُلوا ﴾ َأي  اليَ ُهوُد ﴿َلن  ََتَس َنا﴾ ُتصح
ُت  عحن َد الل هح  ًا ََلُم  ﴿أَت َذ  يَ ُزوُل َعن ا الَعَذاُب ﴿ُقل ﴾ ََلُم  يَا حُمَم ُد ُمن كحرًا لحَقو َلححم  َوُمَوَخِّ

نُه َأال  يُ عَ  يثَاقًا مح ًدا﴾ مح : إحنح َعه  َدُه﴾ َأي  َبُكم  إحال  َهذحهح ال ُمد َة ﴿فَ َلن  ُي لحَف الل ُه َعه  ذِّ
ًدا فَ َلن  ُي لحَف الل ُه َوع َدُه ﴿أم ﴾ َبل  ﴿ ُت  عحن َد الل هح َعه   ام يل ىل مل يك اَت َذ 

َاءح َعَلي هح.  مم ف رتح  ﴾ َمَن الَكذحبح َواالح


 حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن}
 .[86]سورة البقرة: {مئخئ

ُي اَلَْبح ال َماضحي، َوُهَو قَ و َُلُم : ﴿َلن ََتَس َنا  رَاٍك، َوَمع َناُه نَ ف  تحد  ﴿بَلى﴾ َحر ُف اس 
ر ًكا  ُر َكَما تَ ُقوُلوَن، َبل  ﴿َمن َكَسَب َسيَِّئًة﴾ شح : لَي َس اأَلم  الن اُر إحال  أَي اًما َمع ُدوَدًة﴾ َأي 

تَ و َلت  َعَلي هح، َوَماَت َعَلى الشِّر كح محن  َغري ح تَ و بٍَة ﴿وَأَحاَطت  بحهح َخطح  : اس  يَئُتُه﴾ً َأي 
 .﴾ خئ حئ جئ ىييي ني مي﴿

َا الََوارحجُ "َوَقدح اح    َيةح، َوهحَي ُحج ة  َعَلي هحم  َكَما  َتج  ِبح بح ال َمع صح رح َصاحح َعَلى ُكف 
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يٍح َعَلى  ، َوَهَكَذا ُكلُّ ُمب طحٍل َُي َتجُّ بحآيٍَة، أَو  َحدحيٍث َصحح تَ َرى، فَإحن  َها ظَاهحرَة  يفح الشِّر كح
َتج  بحهح ُحج ة  َعَلي هح."   .(٢)قاله ابن سعديقَ و لحهح الَباطحلح َفاَل بُد  َأن  َيُكوَن فحيَما اح 

َُه اهلُل  محن  َأن  ال ُمرَاَد بحالس يَِّئةح ُهَنا الشِّر ُك بحاهللح ُهَو قَ و ُل مُج ُهورح َوَما ذََكَرُه الش ي ُخ َرمحح
ي الذحي ار َتَكَب َشي ئًا محن  َكَبائحرح الذُّنُوبح وَلَ   ثَارح ال َكثحريَةح، أَم ا الَعاصح ال ُمَفسِّرحيَن؛ لحُوُرودح اآل 

يَئةح اهللح إحن   ل َها فَ ُهَو َِت َت َمشح َتحح بَُه؛ لحَقو لحهح تَ َعاىَل:  َيس   زي ٱُّٱَشاَء َغَفَر َلُه َوإحن  َشاَء َعذ 
 هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 .[48]سورة النساء: َّ حج  مث


 مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ}
 .[85البقرة:]سورة{مثهت

ُلوَها آيًَة يفح ال َوع دح،  محن  َعاَدةح الُقر آنح الَكرحيح أَن ُه اَل َيذ ُكُر آيًَة يفح الَوعحيدح إحال  َويَ ت  
ُس؛   :ِلَفَوائَِد َعِظيَمة  َوال َعك 

َها:  ا َعَلى َأن  ال ُمؤ محَن اَل بُد  َوَأن  يَ ع َتدحَل َخو فُُه َوَرَجاُؤُه، َواَل يَ تَ َرج ُح َأَحُدُهَُ  ِمنـْ
رَانُُه،  ح  َويَتحم  طَي   تحَواءح َجَناَحي هح لحَيصح اآلَخرح، َمثَ ُلُه يفح َذلحَك َمُثُل الط ائحرح يفح َحاَجتحهح إحىَل اس 
ََلَل، َوإحَذا ان  تَ َفَيا بحال ُكلَِّيةح َصاَر الط ائحُر إحىَل َحت فحهح  َا َحَدَث ال   فَإحَذا َوَقَع الن  ق ُص يفح َأَحدحُهح

ََذا  َُه اهللُ: "يَ ن َبغحي لحل ُمؤ محنح َأن  َيُكوَن َخو فُُه َوَرَجاُؤُه  قَاَل اِلَمام  َأْحَمد  َوَمو تحهح، َوَلح َرمحح
ُبُه" ًدا، َفأَي ُُّهَما َغَلَب َهَلَك َصاحح  . (١)َواحح

ُر بحَوع دحهح َكَماَل  :َوِمَن الَفَوائِِد َأْيضاا  َتحهح وََكَرمحهح َوُجودحهح َأن  اهلَل تَ َعاىَل يُظ هح َوبحَوعحيدحهح   ،َرمح 

                                                 
، وانظر: املستدرك على َمموع (3٠)الكري الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري  (٢)

إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل ( فإنه قال:" ١/١3الفتاوى)
 ".على نقيض قوله

 (.3/334الفتاوى الكْبى البن تيمية ) ( ١)
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. رُي َذلحَك َسَبباً يفح العحر فَانح لحهح، فَ َيصح َمتحهح َوَعد  ك   َكَماَل حح


 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج}
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 [83]سورة البقرة: {جك مق حق مف خف حف جف

نَا  ﴾ جخ مح جح مج حج ﴿ نَي َأَخذ  : َواذ ُكُروا  حح َعَلي ُكم  يَا َبينح َأي 
، َوُهوَ  يح ََ الن  ه  َع  دًا ُمؤَك دًا يفح الت  و رَاةح، َوقُ ل َنا ﴿اَل تَ ع ُبُدوَن إحال  اهلَل﴾ َخبَ ر  مبح رَائحيَل َعه   إحس 
َايَُة الْبحِّ  َساُن ُهَو نح َسانًا﴾ َواإل حح  ُنوا  ﴿بحالوالحَدي نح إح  سح يح ﴿َو﴾ َأح   أَب  َلُغ محن  َصرحيحح الن  ه 

: الَقرَابَُة ﴿َوالَيَتاَمى﴾ مَج عُ  ُلَغ يَتحيٍم، َوُهَو َمن  َماَت أَبُ  ﴿َوذحي الُقر َب﴾ َأي  وُه قَ ب َل َأن  يَ ب  
﴾ قَ و اًل  كحنٍي، َوُهَو الذحي اَل جيَحُد كحَفايَ َتُه ﴿َوُقوُلوا  لحلن اسح ﴿َوال َمَساكحنيح﴾ مَج ُع محس 

ًنا﴾  طَي بًا لَيِّناً، َويَ  يُ ُهم  َعن  ﴿ُحس  ُر الن اسح بحال َمع ُروفح َونَ ه  ُخُل يفح َذلحَك ُدُخواًل َأو لحيًا أَم  د 
رََج الُبَخارح  َسَنةح، َوَقد  َأخ  ُن َكرح، َوتَ ع لحيُمُهم  َوإحر َشاُدُهم  بحال َكلحَمةح الط يَِّبةح َوال ُمَعاَمَلةح احلَ 

ي محن  امل
ِّ  --َحدحيثح َأبح ُهَري  َرَة   . (٢)«الَكلحَمُة الط يَِّبُة َصَدَقة  »: --َعنح الن بح

ُتُموُه بَ ع َد جف مغ جغ مع جع مظ﴿ يثَاقح َوَرَفض  ﴾ َعنح ال مح
، َكَعب دحاهللح ب نح  يثَاقح ذح بحال مح َخ  َدحل ةح َوالبَ رَاهحنيح ﴿إحال  قَلحياًل محنُكم ﴾ بَ َقو ا  َعَلى األ  ظُُهورح األ 

ٍم َوَأص َحابح  ذحيبح   رضي اهلل عنهم هح َسال  َتمحرُّوَن يفح الت ك  : ُمس  ﴿َوأَن  ُتم  ُمع رحُضوَن﴾ َأي 
اَلفحُكم .  َكَأس 



 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 .[84]سورة البقرة: {ين ىن من

: اَل تُرحيُقوَن  فحُكوَن﴾ َأي  يثَاَقُكم ﴾ يفح الت  و رَاةح أَي ضاً، َوقُ ل َنا ﴿اَل َتس  نَا مح ﴿َوإحذ  أَخذ 
                                                 

 (. 7/٢٢صحيح البخاري، كتاب األدب، باب طيب الكالم ) (٢)
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ُكم  بَ ع ًضا ﴿َواَل َُت رحُجوَن أن  ُفسُكم  محن دحيَارحُكم ﴾ اَل ُي رحُج  ﴿دحَماءَُكم ﴾ بحَقت لح بَ ع ضح
يثَاقح ﴿َوأَن  ُتم   بَ ع ُضُكم  بَ ع ًضا محن  َدارحهح، َواَل يَ غ لحُبهُ  َها ﴿ُُث  أق  َرر ُت ﴾ اع تَ َرف  ُتم  بحَذلحَك ال مح َعَلي  

. يثَاقح ُكم  بحصحح ةح َهَذا ال مح َهُدوَن﴾ َعَلى أن  ُفسح  َتش 


 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه}
 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ

 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث

 .[82البقرة:]سورة{ىلمل
ُتُل بَ ع ُضُكم  بَ ع ًضا  : يَ ق  تُ ُلوَن أن  ُفَسُكم ﴾ َأي  ﴿ُُث  أَنُتم ﴾ يَا ﴿َهُؤاَلءح﴾ اليَ ُهوُد ﴿تَ ق 
َوانح﴾ قَ و لُُه:  ُث ح َوالُعد  ﴿وَُت رحُجوَن َفرحيًقا محنُكم  محن دحيَارحهحم  َتظاَهُروَن َعَلي هحم بحاإل 

هحم  ﴿َتظَاَهُروَن﴾ محَن الت ظَاُهرح َوهُ  َراجح َوانحُكم  َوإحخ  : تَ تَ َعاَونُوَن َعَلى قَ ت لح إحخ  َو الت  َعاُوُن، َأي 
فَ ُعوَن ََلُم  َما  : َتد  َوانح ﴿َوإن  يَأ ُتوُكم  ُأَساَرى تُفاُدوُهم ﴾ َأي  محن  دحيَارحهحم  بحاإل حُث ح َوال ُعد 

رَاُجُهم ﴾  َتُدوَن بحهح ﴿َوُهَو حُمَر م  َعَلي ُكم  إحخ  ري ، َلكحن  يَ ف  محن  دحيَارحهحم ، َويفح اآليَةح تَ ق دحي  َوتَأ خح
 ، رَاجح ، َوتَ ر َك اإل حخ  َل اآليَةح َأن  اهلَل تَ َعاىَل َأَخَذ َعَلى ال يَ ُهودح أَر بَ َعَة َمَواثحيَق: تَ ر َك ال َقت لح َحاصح

دح، َوُهَو الفحَداُء، َوتَ ر َك ال ُمظَاَهَرةح َعَلي هحم  َمَع أَع َدائحهحم ، َوفحَداَء َأس   ، فَ َوفُّوا  بحَواحح رَاُهم 
﴾ َوُهَو الفحَداُء  ُنوَن بحبَ ع ضح الكحَتابح َوأَع َرُضوا  َعنح الث اَلثَةح، قَاَل اهلُل تَ َعاىَل: ﴿أفَ تُ ؤ مح

رَاجح َوال ُمظَاَهَرةح ﴿َفَما َجزَاُء َمن ُفُروَن بحبَ ع ٍض﴾ َوُهَو تَ ر ُك الَقت لح َواإل حخ  َعُل  ﴿َوَتك  يَ ف 
رَاجح َوال ُمظَاَهَرةح ﴿محنُكم ﴾ يَا َمع َشَر اليَ ُهودح ﴿إحال   َشاَرُة تَ ُعوُد إحىَل ال َقت لح َواإل حخ  َذلحَك﴾ َواإل ح
ن  َيا َويَ و َم القحَياَمةح يُ َردُّوَن إحىَل َأَشدِّ﴾  يَحة  ﴿يفح احلََياةح الدُّ : َهَوان  َوُذلٌّ َوَفضح ز ي ﴾ َأي  خح

﴾ َوُهَو َعَذاُب الن ارح، َوال عحَياُذ بحاهللح ﴿َوَما الل ُه بحَغافحٍل َعم ا تَ ع َمُلوَن﴾ َواَل أَع َظمح ﴿ا ل َعَذابح
دحيدح َوال َوعحيدح  َي َفى َما فحيَها  .محَن الت  ه 

رَائحيَل بحال َمَواثحيقح التح َأَخَذَها اهلُل تَ َعاىَل َعلَ  :َوِفي اآليَاتِ   د ُة َتذ كحرُي َبينح إحس  ي هحم ، َوشح
يُد، َوبحرُّ الَوالحَدي نح، َوإحقَاُم الص اَلةح، َوإحيَتاُء الز َكاةح،  َها الت  و حح َها، َومحن  أَع َظمح الت أ كحيدح َعَلي  
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، َوال ُعُهودح الَعظحيَمةح، َوَمَع َذلحَك َلَ  يَزحد ُهم  َذلحَك إحال  إحع رَاًضا  َها َوَغي  رَُها محَن ال َمَواثحيقح َعن  
َاَوَرف ضً  ذحيباً ِبح  .ا ََلَا َوَتك 

ميَاُن بحبَ ع   َوِفي اآليَاِت َأْيضاا: رح اإل ح رُ  ،ضح َما يفح الكحَتابح َأن  محن  أَع َظمح ال ُكف   َوالُكف 
ن  َيا َوال َعَذابح الش دحيدح  ََياةح الدُّ هح، َوَقد  تَ َوع َد اهلُل تَ َعاىَل َمن  َهَذا َحالُُه بحال حز يح يفح احل  بحبَ ع ضح

َرةح، َوالعحَياُذ بحاهللح.   يفح اآلخح


 مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل}

 .[81]سورة البقرة: {ىيني
تَ َرُوا   {﴿أُولَئحكَ  َشاَرُة لحل يَ ُهودح الذحيَن نَ َقُضوا  املحيثَاَق ﴿اش  ََياَة  {اإل ح َتب َدُلوا  ﴿احل  اس 

َرةح  ن  َيا بحاآلخح ََذا قَاَل قَ َتاَدُة {الدُّ ، َوَلح َرةح ُمتَ َعذِّر  ن  َيا َونَعحيمح اآلخح َ َمَتاعح الدُّ َع بَ ني  َن  اَلم  ؛ ألح
َُه اهللُ  َتَحبُّوا  قَ -َرمحح َرةح": "اس  ن  َيا َعَلى َكثحريح اآلخح ُهُم الَعَذابَ (٢)لحيَل الدُّ  {. ﴿َفاَل ُيَف ُف َعن  

دًا يَ و َم القحَياَمةح، َكَما قَاَل تَ َعاىَل:   مق حق مف خف حف جف}َوَلو  يَ و مًا َواحح

 جم يل ىل مل خل خل حل جل مك لك خك حك جك

]سورة { يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن ىميم مم حمخم
 . [21-46غافر:

ريًا، ﴿َواَل ُهم  يُ ن َصرُ  : اَل جيَحُدوَن ََلُم  يَ و َم القحَياَمةح محن  ُدونح اهللح َولحيًّا َواَل َنصح وَن﴾ َأي 
 َوالعحَياُذ بحاهللح.



                                                 
وتفسري القرآن العظيم البن أب  ،(١/3٢٠ر: جامع البيان يف تأويل القرآن، للطْبي )ينظ (٢)

 .(٢/٢6٠حات )
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 حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي}
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت

 .[89]سورة البقرة: {جض مص خص حص
َنا ُموَسى الكحَتاَب﴾ الت  و رَاَة  َنا﴿َوَلَقد  آتَ ي   : أَت  بَ ع َنا ﴿محن بَ ع دحهح  {﴿َوقَ ف ي   َأي 

هحم  محَن  رَاجح َدُه اَل َشرحيَك َلُه، َوإحخ  رَائحيَل إحىَل عحَباَدةح اهللح َوح  ﴾ لحَدع َوةح َبينح إحس  بحالرُُّسلح
، َوهح  زَاتح ﴾ ال ُمع جح َنا عحيَسى اب َن َمر َيَ البَ ي َِّناتح َي التح ذََكَرَها الظُُّلَماتح إحىَل النُّورح ﴿َوآتَ ي  

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ}اهلُل تَ َعاىَل بحَقو لحهح: 
 مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك

 حي جي يه}وقوله تعاىل:  .[46]سورة آل عمران:{ خئ حئ جئ يي ىي ني
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك اكلك يق

 .[661]سورة املائدة: {حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
ْب حيُل َعَلي هح الس اَلُم، َكَما َقاَل  ﴾ َوُهَو جح : قَ و ي  َناُه ﴿بحُروحح الُقُدسح نَاُه﴾ أي  ﴿َوأَي د 

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ}تَ َعاىَل: 

رَارح . ﴿أَفُكل َما﴾ َو ﴿كُ [615{ ]سورة النحل:جل مك ل َما﴾ َتُدلُّ َعَلى الت ك 
َا اَل ُياَلئحُم َويُ َوافحُق  : مبح َوى﴾ َأي  َا اَل تَ ه  رَائحيَل ﴿َرُسول  مبح ﴿َجاءَُكم ﴾ يَا َبينح إحس 
ب  ُتم ﴾ َكعحيَسى  َا َجاَء بحهح ﴿فَ َفرحيًقا َكذ  ميَانح مبح بَ ر ُت ﴾ َعنح ات َِّباعحهح َواإل ح َتك  ﴿أَن  ُفُسُكم  اس 

تُ ُلوَن﴾ َكزََكرحي ا َوَُي َي َعَلي هحَما الس اَلُم، َوَعب  َر َوحمَُ  م ٍد َعَلي هحَما الص اَلُة َوالس اَلُم ﴿َوَفرحيًقا تَ ق 
ذحيبح  َن ُه يَ َتَجد ُد، َخححاَلفح الت ك  تُ ُلوَن﴾؛ ألح  .فَإحن ُه َمَضىاهللُ تَ َعاىَل بحال فحع لح ال ُمَضارحعح ﴿تَ ق 

بح  :َوِفي اآليَةِ  وحي بحَصاحح َن  اَلََوى يَ ه  ََوى؛ ألح ذحيُر الش دحيُد محنح ات َِّباعح اَل  الن اَر،  إىل هالت ح 
 خك حك  جك مق حق مف خف حفٱُّٱَوال عحَياُذ بحاهللح، قَاَل تَ َعاىَل:
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 .[3٠القصص:]َّلكمك
تح   -قَ ب َحُهُم اهللُ -َوانظُر  إحىَل اليَ ُهودح   س  َبارح َعنح ات  َباعح َكي َف قَاَدُهُم اَلََوى إحىَل االح ك 

، َوال عحَياُذ بحاهللح. ، َبل  َقد  تَ َعد ى َذلحَك إحىَل قَ ت لحهحم  ذحيبحهحم  ميَانح ِبححم  َوَتك  ، َواإل ح  الرُُّسلح


 .[88]سورة البقرة: {خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض}
زاًء  تحه  ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم اس  ﴾ مَج ُع ﴿َوقَاُلوا ﴾ لحلن بح َوتَ َهكًُّما بحهح ﴿قُ ُلوبُ َنا ُغل ف 

َقُه َما تَ ُقوُل يَا حُمَم ُد  : ُمَغط اة ، اَل َتعحي َواَل تَ ف  ، َوَهَذا  -َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل مَ -أغ َلف  َأي 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي}َكَقو َلححم :
 .[2{ ]سورة فصلت:يئ ىئ نئ مئ

ُهم ،  ن   َوَقد  َرد  اهلُل تَ َعاىَل َعَلي هحم ، وََكذ َب َكاَلَمُهم  فَ َقاَل: ﴿َبل ﴾ َوَهَذا َكذحب  مح
قح  د  َتحهح، َوَحَرَمُهُم الت  و فحيَق َوالن ظََر يفح َداَلئحلح صح ض رَابح ﴿َلَعنَ ُهُم الل ُه﴾ أب  َعَدُهم  محن َرمح  لحإل 

، َولَي َس َأن  قُ ُلوبَ ُهم  نَبحي َِّنا حُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ﴿بحكُ  رحهحم  : بحَسَببح ُكف  ف رحهحم ﴾ َأي 
َبُل احَلق ، َكَما ثَ َبَت يفح  َن  الُقُلوَب ُخلحَقت  َعَلى الفحط َرةح، تَ ق  ُمَغط اة  َكَما َزَعُموا ؛ ألح

َي الل ُه َعن ُه، قَاَل: قَاَل ال ح محن  َحدحيثح َأبح ُهَري  َرَة َرضح يَحني  ُّ َصل ى اهلُل َعَلي هح الص حح ن بح
ُكلُّ َمو ُلوٍد يُوَلُد َعَلى الفحط َرةح، َفأَبَ َواُه يُ َهوَِّدانحهح، َأو  يُ َنصِّرَانحهح، أَو  »َوَسل َم: 

. َبلح الس َبُب أَن  ُهم  َمل ُعونُوَن َمط ُبوع  َعَلى قُ ُلوِبححم ، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: (٢)مُيَجَِّسانحهح...("
 ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
َوُهَنا قَاَل تَ َعاىَل: . [622]سورة النساء:{ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

ُنوَن﴾  .﴿فَ َقلحياًل َما يُ ؤ مح



                                                 
برقم:  ١/٢٠٠صحيح البخاري واللفظ له، كتاب النائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني ) (٢)

ُلوٍد يُوَلُد َعَلى ال فحط  ٢373 ََ ُكلِّ َمو  مح ( وصحيح مسلم، كتاب القدر، بَاُب َمع  رَةح َوُحك 
لحمحنَي )  (.١637برقم:  2/١٠2٠َمو تح َأط َفالح ال ُكف ارح َوَأط َفالح ال ُمس 
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 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 {ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن

 [86البقرة:]سورة
: اليَ ُهوُد ﴿كحَتاب  محن  عحن دح الل هح﴾ َوُهَو الُقر آُن الَكرحُي  ﴿َوَلم ا َجاَءُهم ﴾ َأي 
َن الت  و رَاةح َكَفُروا  بحهح، َوأَنَكُروا  رحَسالََتُه َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم  ﴿ُمَصدِّق  لحَما َمَعُهم ﴾ مح

: قَ ب َل نُ ُزولح  تحُحوَن﴾  ﴿وََكانُوا  محن قَ ب ُل﴾ َأي  تَ ف  الُقر آنح َوبحع ثَتحهح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ﴿َيس 
َن  ُهم  َكانُوا   َُحم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم؛ ألح ُروَن ﴿َعَلى ال ذحيَن َكَفُروا ﴾ بحال ُقر آنح َومبح تَ ن صح َيس 

زُّزًا ِبححم  ﴿فَ َلم ا َجاَءُهم  َما َعَرُفوا ﴾ َعَلى الصَِّفةح أَذحل ًة، وََكانُوا  ُُيَالحُفوَن بَ ع َض الَقَبائحلح تَ عَ 
، َوَأَصرُّوا  َعَلى إحنَكارح نُ بُ و تحهح  التح يَ ع رحُفونَ َها ﴿َكَفُروا  بحهح﴾ َحَسًدا َوَخو فًا محن َزَوالح رحيَاَستحهحم 

َقحيَقةح نُ بُ و    مل خل}تحهح، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َمَع عحل محهحم  بح
{ ينىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل

اَلمحهح: "يَا َمع َشَر اليَ ُهودح  .[641]سورة البقرة: َولحَذا قَاَل َعب ُد الل هح ب ُن َسالٍم يفح قحص ةح إس 
َصل ى اهلُل َعَلي هح -ن ُه َرُسوُل الل هح ات  ُقوا  الل َه، فَ َوالل هح ال ذحي اَل إحَلَه إحال  ُهَو، إحن ُكم  لَتَ ع َلُموَن أَ 

...(" َرواُه الُبخارحيُّ َوَغي  رُهُ  -َوَسل مَ  َق   .. ﴿فَ َلع َنُة اهللح َعَلى الَكافحرحيَن﴾(٢)َوأَن ُه َجاَء بح


 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}
 {ىث نث مث زث يترث ىت نت مت رتزت يب ىب

 .[61البقرة:]سورة
نَشاءح الذ مِّ، َو)َما( {ٰى} ٍِ إلحح ٍء يفح حَمَلِّ  "بحئ َس" فحع ُل َما ََ َشي  َع  َنكحَرة  تَام ة ، مبح

: بحئ َس َشي ًئا بَاُعوا  بحهح  ََ يحيزح، َوهحَي ُمَفسَِّرة  لحَفاعحلح "بحئ َس"، َوال َمع  َنص ٍب َعَلى الت م 

                                                 
ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َوَأص َحابحهح  (٢) رَةح الن بح صحيح البخاري، كَتاُب َمَناقحُب األنَصارح، بَاُب هحج 

دحيَنةح )
َ
 (34٢٢برقم:  3/6١إحىَل امل
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نَي  َتاُروُه حح َن الُقر آنح أَن  ُفَسُهم ، َواخ  َا أن  َزَل الل ُه﴾ مح ُفُروا  مبح قِّ ﴿أن  َيك  َتب َدُلوا  الَباطحَل بحاحلَ  اس 
ُي، َوال ُقر آُن الَعظحيُم  لحهح﴾ َوُهَو الَوح  : َحَسًدا َعَلى ﴿أن  يُ نَ زَِّل الل ُه محن َفض  ﴿بَ غ ًيا﴾ َأي 

َب َدانح ﴿َعَلى َمن َيشَ  اُء محن  عحَبادحهح﴾ َوُهَو حُمَم د  َصل ى اهللُ الذحي بحهح َحَياُة الُقُلوبح َواأل 
َعَلي هح َوَسل َم ﴿فَ َباُءوا ﴾ َرَجُعوا  ﴿بحَغَضٍب﴾ محَن الل هح بحَسَببح ُكف رحهحم  بحَنبحي َِّنا حُمَم ٍد َصل ى اهللُ 

َتَحقُّوُه محن قَ ب ُل بحَسَببح َِت رحيفحهحم  لح  لت  و رَاةح، وَُكف رحهحم  َعَلي هح َوَسل َم ﴿َعَلى َغَضٍب﴾ اس 
ح لحلت  ع ظحيمح ﴿َولحل َكافحرحيَن  َعني  " َنكحرًَة يفح ال َمو ضح َظ "َغَضبح بحعحيَسى َعَلي هح الس اَلُم، َوَجَعَل َلف 

ي ُخُلوُدُهم  يفح الن ارح، َوالعحَياُذ بحاهللح. َعَذاب  ُمهحني ﴾ َويَ ق َتضح

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث}
 {مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن

 [66]سورة البقرة:
: لحل يَ ُهودح  َا أَنزََلُه اهلُل تَ َعاىَل ﴿﴿َوإحَذا قحيَل ََلُم ﴾ َأي  ُقوا  مبح َا أَن  َزَل الل ُه﴾ َصدِّ ُنوا  مبح آمح

َنا﴾ أَ  َا أُن زحَل َعَلي   : بحالت  و رَاةح التح أَنَزََلَا َعَلى حُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ﴿قَاُلوا  نُ ؤ محُن مبح ي 
َا َورَاَءُه﴾ مح ا أُنزحَل َعَلى حُمَم ٍد َصل ى  ُفُروَن مبح اهلُل تَ َعاىَل َعَلى ُموَسى َعَلي هح الس اَلُم ﴿َوَيك 

: الُقر آُن  قُّ ُمَصدِّقًا﴾ ُمَوافحًقا ﴿اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َوُهَو ال ُقر آُن ﴿َوُهَو﴾ َأي  ﴿لحَما َمَعُهم  احلَ 
، َوَقد   َا أُنزحَل إحلَي ُكم  تُ ُلوَن أن بحَياَء الل هح محن قَ ب ُل إحن  ُكن ُتم  ُمؤ محنحنَي﴾ مبح ُقل ﴾ ََلُم  ﴿فَلحَم تَ ق 

َا أُنزحَل َعَلي ُكم ، َكَما َأن   ُلُكم  ََلُم  َدلحيل  َعَلى َعَدمح إحميَانحُكم  مبح ، فَ َقت   َعَدَم  نُحيُتم  َعن  قَ ت لحهحم 
َا أَنزَلَُه اهلُل تَ َعاىَل َعَلى نَبحي هح حُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل مح َدلحيل  آُخَر َعَلى َعدَ  مح إحميَانحُكم  مبح

َا، فحيَها األ َ  ُنوَن ِبح َن  الت  و رَاَة التح تَ ز ُعُموَن أَن ُكم  ُمؤ مح َا أُنزحَل َعَلي ُكم ؛ ألح ميَانح إحميَانحُكم  مبح ُر بحاإل ح م 
َا أَنزَلَُه اهلُل تَ َعاىَل َعَلى نَبحيِّهح حُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َكَما قَاَل تَ َعاىَل:   رئ}مبح

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث
 . [629]سورة األعراف:{ ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
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 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ}
 [65]سورة البقرة:{ حجمث

ُع، َكال َعَصا َوالَيدح َوفَ ل قح مب خب حب جب﴿ : اآليَاُت التِّس  ﴾ َأي 
، َوال َمنِّ َوالس ل َوى َوَغري ح َذلحَك، قَاَل تَ َعاىَل:  رح َوَتظ لحيلحهحم  بحال َغَمامح  هئ مئ خئ}الَبح 

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب
َل﴾ إحََلًا ﴿محن بَ ع دحهح﴾ محن  بَ ع دح . [616]سورة اإلسراء: {مخ جخ ُتُ العحج  ﴿ُُث  اَت َذ 

يَقاتح َربِّهح، َكَما قَاَل تَ َعاىَل:  حت جت هب مب خب حب جب هئ} َذَهابحهح إحىَل مح
 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت
 .[648]سورة األعراف:{ مص خص

َاذحهح؛ لحُوُقوعحُكم  يفح  ، ﴿وأَن  ُتم  ظَالحُموَن﴾ بحاحَتِّ َْبح الذحي ُهَو َأع َظُم الظُّل مح َك  الشِّر كح األ 
 َوال عحَياُذ بحاهللح.



 خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج}
 خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض

 [63]سورة البقرة: {حك جك مق حق مف
دَُكُم ال ُمؤَك َد ال ُمَغل َظ بحَأن  تَ ع ُبُدوا  اهلَل  يثَاَقُكم ﴾ َعه  نَا مح ﴿َو﴾ اُذ ُكر  ﴿إذ  َأَخذ 
َا يفح الت  و رَاةح ﴿َوَرفَ ع َنا  ، َوتَ ع َمُلوا  مبح َدُه، اَل َشرحيَك َلُه، َوتَ ت بحُعوا  َما َجاَءت  بحهح ُرُسُلُكم  َوح 

: وَ  ُكم  الََبَل، َلم ا أبَ ي ُتم  قَ ُبوَل الت  و رَاةح، َوقُ ل َنا: فَ و َقُكُم الطُّوَر﴾ َأي  َرفَ ع َنا فَ و َق ُرُؤوسح
َُعوا ﴾ َما تُ ؤ َمُروَن بحهح َْسَاَع قَ ُبوٍل  تحَهاٍد ﴿َواْس  َناُكم  بحُقو ٍة﴾ ِبححد  َوَعز ٍم َواج  ﴿ُخُذوا  َما آتَ ي  

تحَجابٍَة ﴿قَاُلوا  ْسَحع َنا﴾ قَ و َلَك ﴿وَ  رحبُوا  يفح قُ ُلوِبححم ﴾ ُحب  عحَباَدةح َواس  َرَك ﴿َوُأش  َنا﴾ أَم  َعَصي  
رحهحم ﴾  َلًغا َعظحيًما َحَّت  تَ َعل َقت  قُ ُلوبُ ُهم  بحهح ﴿بحُكف  ُهم  َمب   ن   : بَ َلَغ ُحبُُّه مح َل﴾ َأي  ﴿ال عحج 

: بحَسَببح ُكف رحهحم  بحاهللح، َوَهَذا َدلحيل  َعَلى َأن  حَمَب تَ ُهم   لح َوتَ َعلَُّقُهم  بحهح َهَذا الت  َعلَُّق  َأي  لحل عحج 
ن  ُهم ، َوالعحَياُذ بحاهللح ﴿ُقل  بحئ َسَما يَأ ُمرُكم  بحهح إحميَاُنُكم ﴾  ر  َسابحق  َصَدَر مح الَعظحيَم َسَبُبُه ُكف 

، َولَي َس فحيَها لح َن  الت  و رَاَة لَي َس فحيَها عحَباَدُة العحج  َن بحَياءح، َولَي َس فحيَها  بحالت  و رَاةح؛ ألح قَ ت ُل األ 
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ذحيب  ََلُم  يفح  َُحم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ﴿إَن  ُكن ُتم  ُمؤ محنحنَي﴾ َوَهَذا َتك  ذحيُب مبح الت ك 
يَح اَل َيُكوُن َمَعُه فحع ل   ميَاَن الص حح َن  اإل ح َنا﴾؛ ألح َا أُنزحَل َعَلي    يُ َناقحُضُه. قَ و َلححم  ﴿نُ ؤ محُن مبح



 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 [.64]سورة البقرة: {مه جه ين

: الَن ُة ﴿عحن َد الل هح َخالحَصًة﴾  َرُة﴾ َأي  اُر اآلخح ﴿ُقل ﴾ ََلُم  ﴿إن  َكاَنت  َلُكُم الد 
نَي  ُتم  حح ﴾ َكَما َزَعم   حط مض خض}: قُ ل ُتم  َخاص ًة َعَلي ُكم  و َحدَُكم  ﴿محن ُدونح الن اسح

 مك لك خك حك جك حقمق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ

 [.666]سورة البقرة:{ حل جل
لح الَن َة  َن  َمن  أَي  َقَن أَن ُه محن  أَه  ﴿فَ َتَمن  ُوا  ال َمو َت إحن  ُكن ُتم  َصادحقحنَي﴾ يفح َدع َواُكم ؛ ألح

ن  َيا الز ائحَلةح، وََكاَن ال َمو ُت  َها، َوَهَذا محن  أَع َظمح الت َحدِّي آثَ َرَها َعَلى َهذحهح الدُّ ن   َأَحب  إحلَي هح مح
ََذا قَاَل تَ َعاىَل:  {ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه} ََلُم ، َوَلح

 . [62]سورة البقرة:
رح  َتَسُبوُه محَن الُكف  : بحَسَببح َما اك  ا َقد َمت  أي دحيهم ﴾ َأي  ﴿وَلن  يَ َتَمن  و ُه أَبًدا مبح

ذحيبحهحم  لحلن   َنبحَياَء َوَغري ح َذلحَك َوَتك  ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َوَِت رحيفحهحم  لحلت  و رَاةح، َوقَ ت لحهحمح األ  بح
، َوَنظحرُي َهذحهح اآليَةح قَ و لُُه تَ َعاىَل يفح ُسورُةح الُُمَعةح:  ﴿َوالل ُه َعلحيم  بحالظ الحمحنَي﴾ فَ ُيَجازحيهحم 

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}

 مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض

 . [8-1]سورة اجلمعة:{ جك مق
، َوأَن  ُهم  َلن  يَ َتَمن  و ُه أَبًَدا؛  :َوِفي اآليـَتَـْينِ  د ةح َكرَاَهةح اليَ ُهودح لحل َمو تح َدلحيل  َعَلى شح

ُه اهللُ ََلُم  يفح  َا أََعد  .لحعحل محهحم  مبح َرةح محَن ال َعَذابح  اآلخح
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 نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}
 .[61]سورة البقرة: {نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب

َرَص الن اسح َعَلى َدن  ُهم ﴾ أَي َُّها الر ُسوُل ﴿َأح  ﴾ َوُنكحَرت  )َحَياٍة(؛ لحتَ ُعم  َحَياةٍ  ﴿َولََتجح
َرَص َعَلى احلََياةح محَن  : اليَ ُهوُد َأح  رَُكوا ﴾ َأي  َأي  َحَياٍة، َوَلو  َكاَنت  َحقحريًَة ﴿َومحَن ال ذحيَن أش 

رحكحنَي؛  ريَُهم  الن اُر، ُدوَن ال ُمش  رحكحنَي ال ُمن كحرحيَن لحل بَ ع ثح لحعحل محهحم  بحَأن  َمصح ن َكارحهحم  َلُه ال ُمش  إلح
  َ : يَ َتَم هح محن الَعَذابح َأن  يُ َعم َر﴾ َأي  زححح َُزح  ﴿يَ َودُّ َأَحُدُهم  َلو  يُ َعم ُر أل َف َسَنٍة َوَما ُهَو مبح
َما  َن ُه َمه  َرةح؛ ألح رحهح اَل يُ ب عحُدُه َعن  َعَذابح اآلخح اليَ ُهودحيُّ َأن  يَعحيَش أَل َف َسَنٍة، َوطُوُل ُعم 
رح زحيَاَدة  يفح  رَارح َعَلى الُكف  تحم  رح َمَع االحس  ، َبل  إحن  زحيَاَدَة الُعم  ُر َفاَل بُد  محَن ال َمو تح طَاَل الُعم 

َا يَ ع َمُلوَن﴾  ري  مبح ، َوالعحَياُذ بحاهللح ﴿َوالل ُه َبصح ، َوَهَذا م  هح لح َعمَ على َوَسُيَجازحيهحم  ال َعَذابح
دحيد  َوَوعحيد  َلَُ   م .تَ ه 



 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث}
 .[69]سورة البقرة: {من زن رن مم ام

َع َعب ُد الل هح ب ُن َساَلٍم، بحُقُدومح  َي اهلُل َعن ُه، قَاَل: ْسَح رََج الُبَخارحيُّ َعن  أََنٍس َرضح َأخ 
ٍِ َي رَتحُف، َفأََتى الن بح  َصل ى اهلُل َعَلي هح  َو يفح أَر  َرُسولح الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، َوه 

رَاطح الس اَعةح؟، َوَما َوَسل َم فَ َقاَل: إحِنِّ سَ  ٌّ: َفَما َأو ُل َأش  ائحُلَك َعن  َثاَلٍث الَ يَ ع َلُمُهن  إحال  َنبح
لح الَن ةح؟، َوَما يَ ن زحُع الَوَلُد إحىَل أَبحيهح َأو  إحىَل أُمِّهح؟ قَاَل:  ْب حيُل »َأو ُل طََعامح َأه  بَ َرِنح ِبححن  جح َأخ 

ْب حيُل؟: « آنحًفا الَئحَكةح، فَ َقَرَأ َهذحهح «نَ َعم  »قَاَل: قَاَل: جح
َ
، قَاَل: َذاَك َعُدوُّ اليَ ُهودح محَن امل

(٢)[69]البقرة: اآليََة: }َمن  َكاَن َعُدو ا لححْب حيَل فَإحن ُه نَ ز َلُه َعَلى قَ ل بحَك بحإحذ نح الل هح{ 
. 

َمام  َأب و َجْعَفِر ْبن  َجرِير  الطََّبِريُّ  يًعا  قَاَل اْلِ ُل ال عحل مح بحالت أ وحيلح مجَح َُه الل ُه: " َأمج ََع أَه  َرمحح
ْب حيَل  رَائحيَل، إحذ  َزَعُموا َأن  جح يََة نَ زََلت  َجَوابًا لحل يَ ُهودح محن  َبينح إحس  َعَلي هح -َعَلى َأن  َهذحهح اآل 

                                                 
 .(227٠برقم:6/٢4البخاري، كتاب تفسري القرآن، بَاُب}َمن  َكاَن َعُدو ا لححْب حيَل{ )صحيح  (٢)
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ٌّ ََلُم  " -الس اَلمُ   .(٢)َعُدوٌّ ََلُم ، َوَأن  محيَكائحيَل َويلح
: الُقر آَن  َُؤاَلءح اليَ ُهودح ﴿َمن َكاَن َعُدو ا لححْب حيَل فَإن ُه نَ ز َلُه﴾ َأي  ﴿ُقل ﴾ يَا حُمَم ُد َلح

، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: َن ُه حَمَلُّ احلحف ظح  رن مم ام} ﴿َعَلى قَ ل بحَك﴾ َوَخص  الَقل َب؛ ألح

 [.664-663]سورة الشعراء:{ زي ري ٰى ين ىن نن من زن
َا ﴿بحإحذ   َه لحل َعَداَوةح، َوإحّن  نح﴾ بحَأم رح ﴿الل هح﴾ َوإحَذا َكاَن نُزولُُه بحَأم رح اهللح تَ َعاىَل َفاَل َوج 

 : َ َيَدي هح﴾ َأي  ًقا﴾ ُمَوافحًقا ﴿لحَما بَ ني  هح ﴿ُمَصدِّ ه  َلو  َكاَن نُ ُزولُُه محن  تحل َقاءح نَ ف سح َيُكوُن َلُه َوج 
َلُه محَن الُكُتبح  َرى لحَما قَ ب   ، َكالت  و رَاةح َواإل حْنحيلح ﴿َوُهًدى﴾ إحىَل ُكلِّ َخري ٍ َوَفاَلٍح ﴿َوُبش 

. ُه اهللُ تَ َعاىَل ََلُم  محن  أَن  َواعح الن عحيمح َا أََعد   لحل ُمؤ محنحنَي﴾ مبح



 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن}
 [68]سورة البقرة: {خئحئ

رََج اب ُن َأبح َحاتٍح بحَسَندحهح  َعن  َعب دح الر مح َنح ب نح َأبح لَي  َلى: َأن  يَ ُهودحي ا َلقحَي ُعَمَر ب َن َأخ 
ط ابح  ُبُكم  َعُدوٌّ لََنا. قَاَل: فَ َقاَل ُعَمرُ الَ  ْب حيَل ال ذحي َيذ ُكُر َصاحح : ، فَ َقاَل: إحن  جح

ْب حيَل وَ  يَكاَل فَإحن  الل َه َعُدوٌّ لحل َكافحرحيَن قَاَل: َمن  َكاَن َعُدو ا لحل هح َوَماَلئحَكتحهح َوُرُسلحهح َوجح مح
ط ابح  (١)"فَ نَ زََلت  َعَلى لحَسانح ُعَمرح ب نح الَ 

. 

ْب حيَل َومحيَكاَل﴾  : ُمَعادحيًا ﴿لحل هح َوَمالئحَكتحهح َوُرُسلحهح َوجح ﴿َمن َكاَن َعُدو ا﴾ َأي 
رح َمَع  ﴾محيَكالَ ﴿ يَكاَل بحالذِّك  ْب حيَل َومح ، َوأَف  َرَد اهلُل تَ َعاىَل جح ُهَو ال ُموَك ُل بحال َقطَرح َوالن َباتح

يَكائحيَل،  ْب حيَل َوتَ ع ظحيمح مح ُدُخوَلححَما َِت َت ُعُمومح ال َماَلئحَكةح لحَتص رحيحح اليَ ُهودح بحَعَداَوةح جح
رح لحلت  ن   ٍد َفأَف  َرَدُُهَا بحالذِّك  ُهُما َعَداَوة  ََلُم  ُكلِّ بحيهح َعَلى َأن  الَعَداَوَة لحَواحح ن   َر مح ، َوَأن  الُكف  هحم 

ُهُما ُكف ر  ِبححم  ُكلِّهحم  ﴿فَإن  الل َه َعُدوٌّ لحل َكافحرحيَن﴾  ن   ٍد مح َحة  َعَلى  :َوِفي اآليَةِ بحَواحح دحاَلَلة  َواضح

                                                 
 (.١/3٠٠جامع البيان ) (٢)
 (.٢/٢7١تفسري القرآن العظيم البن أب حات ) (١)
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َيِّ وَ  ، َوالعحَياُذ بحاهللح.َأن  َمن  َكاَن َعُدو ا ألح رحهحم  فَ ُهَو َكافحر  َتَمَلت  اآليَُة َعَلى ذحك  ٍد مح نح اش   احح


 [.66]سورة البقرة: {هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ}
َي إحلَي َك محَن الُقر آنح ﴿آيَاٍت بَ ي َِّناٍت﴾  ﴿َوَلَقد  أَنزَل َنا إلَي َك﴾ يَا حُمَم دُ  فحيَما أُوحح

: َوَما  ُقوَن﴾ َأي  َا إحال  الَفاسح ُفُر ِبح قح نُ بُ و تحَك ﴿َوَما َيك  د  َحاٍت َدال ٍة َعَلى صح : َواضح َأي 
ُق َشأ نَُه وَ  َحاتح إحال  َمن َكاَن الفحس  َذحهح اآليَاتح ال بَ ي َِّناتح الَواضح ُفُر ِبح َدي َدنَُه، َوال ُمراُد َيك 

َتَمرُِّدوَن فحيهح 
ُ
رح، امل َتجاوحُزوَن احَلد  يفح الُكف 

ُ
قحنَي يفح َهذحهح اآليَةح امل  .بحال َفاسح



  {حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث}
 [611البقرة: ]سورة

ًدا﴾ َومحن  َذلحَك  رَاَر ﴿َعاَهُدوا ﴾ الل َه ﴿َعه  ﴿َأَو ُكل َما﴾ أََداُة َشر ٍط، تُفحيُد الت ك 
ثَ ُر  َك  ُهم ﴾ َوُهُم األ  ن   َُحم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ﴿نَ َبَذُه﴾ نَ َقَضُه ﴿َفرحيق  مح ميَاُن مبح اإل ح

ُنونَ  ثَ رُُهم  اَل يُ ؤ مح  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}﴾ َوقَ و لُُه تَ َعاىَل: بحَدلحيلح ﴿َبل  َأك 

 .[661]سورة آل عمران:{ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ



 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص}
 [.616]سورة البقرة: {مك لك خك حك جك مق حق مف خف

، َوُهَو  ﴿َوَلم ا َجاَءُهم  َرُسول  محن  عحن دح الل هح﴾ َوُهَو حُمَم د   َجاَءُهم  بحا لُقر آنح الَعظحيمح
﴾ ُمَوافحق  ﴿لحَما َمَعُهم ﴾ محَن الت  و رَاةح ﴿نَ َبَذ َفرحيق  محَن ال ذحيَن أُوُتوا  الكحَتاَب﴾  ﴿ُمَصدِّق 

َا فحيهح  : َلَ  يَ ع َمُلوا مبح : الُقر آَن ﴿َورَاَء ظُُهورحهحم ﴾ أي  َن َوُهُم اليَ ُهوُد ﴿كحَتاَب الل هح﴾ َأي  مح
َُحم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ﴿َكأَن  ُهم  اَل يَ ع َلُموَن﴾ بحَأن  الُقر آَن َكاَلُم اهللح  ميَانح مبح اإل ح
تَ َعاىَل، َويفح قَ و لحهح تَ َعاىَل: ﴿َكأَن  ُهم  اَل يَ ع َلُموَن﴾ إحَشارَة  إحىَل أَن  ُهم  نَ َبُذوُه َعن  عحل ٍم اَل َعن  

ٍل، َوسَ  ِّ  َلُه َعَداَوتُ ُهُم الش دحيَدةُ  َبُب نَ ب ذحهحم  َجه   .لحلن بح
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 من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل}

 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب

 ري ٰى ىنين نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 .[615]سورة البقرة: {مي زي
: َهُؤاَلءح اليَ ُهوُد تَ رَُكوا  كحَتاَب اهللح َوات  بَ ُعوا  ﴿َما  ﴿َوات  بَ ُعوا ﴾ ُعطحَف َعَلى ﴿نَ َبَذ﴾ َأي 

: َما ََت َتلحُقُه الش   ُلوا  الش َياطحنُي﴾( َأي  َن السِّ تَ ت   رح ﴿َعَلى﴾ َياطحنُي َوتَ ُقصُُّه مح دح ﴿ُمل كح ح  َعه 
ُبُه إحلَي هح مح ُسَلي َماَن﴾ َوت َ  رح، َومحن َذلحَك َكذح ن سح ََكاذحيبح َوال ُكف   - َك ُسَلي َمانَ ل  بُ ُهم  َأن  مُ َن األ 
رح  -َعَلي هح الس اَلمُ  ُر َذلحَك محن  َأَكاذحيبحهحمح التح أَل َصُقوَها بحهح  ،قَاَم َعَلى َأَساسح السِّح   -َوَغي  
َها ﴿َوَما َكَفَر سُ -َعَلي هح الس اَلمُ  ن   :، َوُهَو بَرحيء  مح َر، َكَما َلي َماُن﴾ َأي   َلَ  يَ ع َملح السِّح 

رَ  َن  السِّح  ﴾ ُهُم ُكف ر  ﴿َوَلكحن  الش َياطحنيَ   يَ ز َعُمُه الش َياطحنُي َوأَت  َباُعُهم  محَن اليَ ُهودح؛ ألح
َر﴾  َر َوأَي ًضا ﴿يُ َعلُِّموَن الن اَس السِّح  تحع َماَلححمح السِّح  فَ ُهم  تَ َعل ُموا  الذحيَن ﴿َكَفُروا ﴾ بحاس 

َرُهم  بحَقص دح إحض اَلَلححم  َوإحغ َوائحهحم  ﴿َو﴾ يُ َعلُِّمونَ ُهم  ﴿َما﴾ َمو ُصولَة ،  َر َوَعل ُموُه َغي   السِّح 
ح﴾ َوالذحي أُنزحَل َعَلي هحَما هُ  ََ الذحي ﴿أُن زحَل َعَلى ال َمَلَكني  َع  ي تُ مبح رح َوَماهح  هُ َو َوص ُف السِّح 

تحَيالح بحهح  ةُ وحَكي فحيَ  ح  َر، ذَ ُه الن اَس، فَ َيت  رُُكوُه، َوَُي  لحيُ َعلَِّما ؛االح ُرُوُه، َلكحن  الش َياطحنَي تَ َعل ُموا  السِّح 
َوَعل ُموُه الن اَس بحَقص دح إحض اَلَلححم  َوإحغ َوائحهحم ، َكَما َمر  َمَعَنا ﴿بحَبابحَل﴾ بَ َلد  يفح َسَوادح العحرَاقح 

َر اب تحاَلًء  ﴿َهاُروتَ  َوَماُروَت﴾ َوُُهَا َمَلَكانح أَنَزََلَُما اهلُل تَ َعاىَل لحيُ َعل َما الن اَس السِّح 
﴾ يَ ن صَ  تحَحانًا محَن اهللح تَ َعاىَل لحعحَبادحهح ﴿َوَما يُ َعلَِّمانح محن  َأَحٍد َحَّت   َحاُه، َويُ بَ يِّناَ لَُه َخطَرَ َوام 

رح، َو ﴿يَ ُقواَل﴾ َلهُ  تحَبار  محَن اهللح تَ َعاىَل لحعحَبادحهح، َفَمن  السِّح  َنة ﴾ اب تحاَلء  َواخ  َا حَن ُن فحت   ﴿إحّن 
ُفُر بحَذلحَك، فَإن  َأَب  : اَل تَ تَ َعل ُمُه فَ َتك  ﴾ َأي  ُفر  تَ َعل َمُه َكَفَر وَمن تَ رََكُه فَ ُهَو ُمؤ محن  ﴿َفاَل َتك 

لح  :لِيل  َوِفيِه دَ إحال  الت  ع لحيُم َعل َماُه،  ، َوَهَذا قَ و ُل مَجَاهحريح أَه  ر  رح ُكف  َعَلى َأن  تَ َعلَُّم السِّح 
رح  هح﴾ محَن السِّح  َر ء َوَزو جح

َ امل ح ﴿َما يُ َفرُِّقوَن بحهح بَ ني  ُهَما﴾ محَن ال َمَلَكني  ن   العحل مح ﴿فَ َيتَ َعل ُموَن مح
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نَ ُهَما رحيقحهحَما َمَع َما بَ ي   محَن ال َمَود ةح َوالر مح َةح، َوَهَذا محن  َأَشدِّ أَن  َواعح  َما َيُكوُن َسَبُب تَ ف 
لحُم محن  َحدحيثح  َماُم ُمس  رََج  اإل ح َها َضَررًا، َوَقد  َأخ  رح َوأَع َظمح َي اهلُل َعن ُه،  َجابحرالسِّح  َرضح

إحن  إحب لحيَس َيَضُع َعر َشُه َعَلى ال َماءح، ُُث  »:قَاَل: قَاَل َرُسوُل 
نَاُهم   َسرَايَاُه، ب  َعثُ ي َ  َنًة، جيَحيُء َأَحُدُهم  فَ يَ ُقوُل: فَ َعل ُت َكَذا  َفَأد  ن ُه َمن زحَلًة أَع َظُمُهم  فحت   مح

ُتُه َحَّت  فَ ر ق ُت  وََكَذا، فَ يَ ُقوُل: َما َصنَ ع َت َشي ًئا، قَاَل ُُث  جيَحيُء َأَحُدُهم  فَ يَ ُقوُل: َما تَ رَك 
َ ام   َنُه َوبَ ني  ن ُه َويَ ُقوُل: نحع َم أَن تَ بَ ي   نحيهح مح  «.رَأَتحهح، قَاَل: فَ ُيد 

 :  .  (٢)"أُرَاُه قَاَل: فَ يَ ل َتزحُمهُ " قَاَل اْلَْعَمش 
﴾ َدلحيل   نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئَويفح قَ و لحهح تَ َعاىَل: ﴿

رح  : الس َحَرُة ﴿بحَضارِّيَن بحهح﴾ بحالسِّح  رح َحقحيَقة  َوتَأ ثحري  ﴿َوَما ُهم ﴾ أي  َعَلى َأن  لحلسِّح 
يَئتحهح َوَقَدرحهح،  َباَب  َوِفيِه َدلِيل  ﴿محن  َأَحٍد إحال  بحإذ نح الل هح﴾ بحإحرَاَدةح اهللح َوَمشح َس  َعَلى َأن  األ 

َما َعظَُمت  فَ  ن  َيا َمه  إحن ُه اَل تَأ ثحرَي ََلَا إحال  بحإحذ نح اهللح تَ َعاىَل ﴿َويَ تَ َعل ُموَن َما َيُضرُُّهم ﴾ يفح الدُّ
ُر ﴿َوَلَقد  َعلحُموا ﴾  ن  َيا، َبل  فحيهح َمَضر ة  حَم َضة ، َوُهَو السِّح  َفعُهم ﴾ يفح الدُّ َرةح ﴿َواَل يَ ن   َواآلخح

رتَ  : اليَ ُهوُد ﴿َلَمنح اش  رَةح محن  أي  َتب َدَلُه بحكحَتابح الل هح ﴿َما لَُه يفح اآلخح َر َواس  َتاَر السِّح  اُه﴾ اخ 
 : َرةح ﴿َولَبحئ َس َما َشَرو ا ﴾ بَاُعوا  ﴿بحهح﴾ َأي  : لَي َس لَُه َحظٌّ محَن اَلري ح يفح اآلخح َخاَلٍق﴾ َأي 

رح ﴿أَن  ُفَسُهم  َلو  َكانُوا  يَ ع َلُموَن﴾ َحقحيقَ  ريُوَن إلَي هح محَن ال َعَذابح َما بَاُعوا  بحالسِّح  َة َما َيصح
، َوُهَو َسَبُب تَ َعاَستحهحم  َوَهاَلكحهحم  يفح  َفُعُهم  رح الذحي َيُضرُُّهم  َواَل يَ ن   أَنُفَسُهم  بحتَ َعلُّمح السِّح 

َرةح. ن  َيا َواآلخح  الدُّ


 {جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}
 .[613البقرة:]سورة

َُحم ٍد  : اليَ ُهوُد ﴿آَمُنوا ﴾ مبح َوَما َجاَء بحهح محَن الُقر آنح ﴿َوات  َقو ا ﴾  ﴿َوَلو  أَن  ُهم ﴾ َأي 

                                                 
 .(١7٢3برقم:  2/١٢6٠صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والنة والنار ) )٢)
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: أَلُثحيُبوا   : َأي  " حَم ُذوف  ُر، َوَجواُب "َلو  تحَنابح نَ َواهحيهح، َومحن ُه السِّح  اهلَل بحفحع لح َأَوامحرحهح َواج 
: َلَكاَن ََلُم  ثَ َواب  َعظحيم  ﴿محن  عحن دح الل هح﴾ َويفح َوص فح َدل  َعَلي هح قَ و لُُه: ﴿َلَمثُ  وبَة ﴾ َأي 

َن  َها محن  عحندح اهللح الَكرحيح الَوه ابح  يم  ََلَا؛ ألح ال َمُثوبَةح بحأَن  َها محن  عحن دح اهللح تَ ع ظحيم  َوتَ ف خح
ٍء ﴿َلو  َكانُوا  يَ ع َلُموَن﴾ مَ  َر ﴿َخي  ر ﴾ محن  ُكلِّ َشي  ُثوبََة اهللح َوَجزَاَءُه َلَما آثَ ُروا  السِّح 

. ميَانح  بحاإل ح


 مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت}

 . [614]سورة البقرة: {خس حسجس
 ِّ : ﴿يا أيّها ال ذحيَن آَمُنوا ال تَ ُقوُلوا﴾ لحلن بح ٍر محَن ال ُمرَاَعاةح، َأي  ﴿رَاعحَنا﴾ فحع ُل أَم 

َهَم َما تَ ُقوُل َوحَن َفظَُه، وََكانُوا  يَ ُقوُلوَن َلُه َذلحَك، وهحَي بحُلَغةح اليَ ُهودح  ل َنا َوانظُر نَا َحَّت  نَ ف   أَم هح
ُل، َفُسرُّوا  بحَذلحَك َوَخا ُق َواَله  م  َا الن بح  َصل ى اهلُل َعَلي هح َسبٌّ محَن الرُُّعونَةح، َوُهَو احلُ  طَُبوا  ِبح

: انَتظحر نَا َوََتَه ل  َمَعَنا  ُنوَن َعن  َها ﴿َوُقوُلوا ﴾ َبَدََلَا ﴿ان ظُر نَا﴾ َأي  ُؤ مح
َوَسل َم فَ ُنهحَي امل

تحَجابٍَة ﴿َولحل َكافحرحيَن َعذاب  أَ  : ُمؤ َلح  ﴿َواْس َُعوا ﴾ َما تُ ؤ َمُروَن بحهح َْسَاَع قَ ُبوٍل َواس  لحيم ﴾ أي 
ع ، َوُهَو الن اُر، َوالعحَياُذ بحاهللح،  ِّ َصل ى اهللُ َعَلي هح  :َواآليَة  ِفيَهاُموجح ُسوُء أََدبح اليَ ُهودح َمَع الن بح

ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم بحال َمَعاِنح ا َم، َوُجر أَتُ ُهُم الَقبحيَحةُ َوَسل   لس يَِّئةح، َكَما َعَلى َوص فح الن بح
ُهم :   يه ىه مه جه ين ىن من خن حن}قَاَل اهلُل تَ َعاىَل َعن  

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
]سورة { نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

: . [41النساء: َها قَاَلت  َي اهلُل َعن   ح َعن  َعائحَشَة َرضح يَحني  َدَخَل َره ط  محَن »َويفح الص حح
َها:  اليَ ُهودح َعَلى َرُسولح الل هح  َي اهلُل َعن   ، فَ َقاَلت  َعائحَشُة َرضح فَ َقاُلوا: الس اُم َعَلي ُكم 

 ، اًل يَا َعائحَشُة، َعَلي كح بحالرِّف قح . قَاَل: َمه  َب الل ُه َعَلي ُكم  ، َوَلَعَنُكُم الل ُه، َوَغضح َعَلي ُكم 
َمعحي َما قُ ل ُت؟ َوإحي اكح َوا َمع  َما قَاُلوا؟ قَاَل: َأوَلَ  َتس  : َأوَلَ  َتس  َش قَاَلت  لُعن َف َوالُفح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
90 

َتَجاُب ََلُم  يفح   َتَجاُب يلح فحيهحم ، َوالَ ُيس  ، فَ ُيس   . (٢)«َرَدد ُت َعَلي هحم 
، َوُهَو َأن  يَ تَ  :َوِفي اآليَةِ  َل َفاظح هح إحر َشاد  إحىَل اأَلَدبح يفح األ  َجن َب ال ُمؤ محُن يفح َكاَلمح

َل َفاَظ التح َقد  ُتوهحُم مَ  َ َسيَِّئًة َوقَبحيَحةً األ   .َعاِنح
ٍر  :َوِفي اآليَِة فَائَِدة  َعِظيَمة    َا إحىَل أَم  َوهحَي َسدُّ الذ رَائحعح َوالَوَسائحلح التح يُ تَ َوص ُل ِبح

 .قَ َواعحدح َهذحهح الش رحيَعةح  محن  أَع َظمح  حَم ظُوٍر َشر ًعا، َوهحَي قَاعحَدة  َعظحيَمة  
َمُة   عحنَي َدلحياًل يفح   اْبن  الَقيِّمِ َوَقد  ذََكَر الَعال  ثَ َر محن  تحس  َذحهح الَقاعحَدةح َأك  َُه اهللُ تَ َعاىَل َلح َرمحح

 .ذحهح الَقاعحَدةح َهذحهح اآليَةُ َومحن  أَدحل ةح هَ  ،"ِإَغاثَة  اللَّْهَفانِ " َو "ِإْعاَلم  اْلم َوقِِّعينَ كحَتابَ ي هح: "
د  َلكحن  َلم ا َكاَن اليَ ُهوُد  {رَاعحَنا َوانظُر نَا: }فَ َقو لُ    -قَ ب َحُهُم اهللُ -َمع َناُُهَا َواحح

ًَ قَبحيًحا، نَ َهى اهلُل تَ َعاىَل عحَباَدُه ال ُمؤ مح  َا َمع  نحنَي َأن  يَ ُقوُلوَها، يَ ُقوُلوَن رَاعحَنا، َويَ ق ُصُدوَن ِبح
 َويَ ُقوُلوا  َبَدََلَا: انظُر نَا.



 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس}

  {خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف
 .[612]سورة البقرة:

: َما ُيُحبُّ  {﴿َما يَ َودُّ  لح الكحَتابح }َأي  َواَل }اليَ ُهوُد َوالن َصاَرى  {ال ذحيَن َكَفُروا  محن  َأه 
رحكحنيَ  هحم ، َوَعَداَوتحُ لح  {ال ُمش  د ةح بُ غ ضح َأن  يُ نَ ز َل َعَلي ُكم  محن  َخري ٍ﴾ َأيُّ }َلُكم   م  الش دحيَدةح شح

 ، َياقح الن  ف يح ٍ، َكَما يَفحيُدُه ُوُقوُع الن كحرَةح يفح سح َخري ٍ َكاَن، فَ ُهَو َعام ، اَل َي َتصُّ بحنَ و ٍع ُمَعني 
ُي الذحي أَنزََلُه اهلُل تَ َعاىَل َعَلى نَبحي َِّنا حُمَم ٍد  َلكحن  اَلَشك   َأن  َأع َظَم اَلري ح ُهَو الُقر آُن َوالَوح 

َتحهح َمن  َيَشاءُ } َيُصُّ َويَنَفرحدُ  {َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ﴿محن َربُِّكم  َوالل ُه َي َتصُّ  محن   {بحَرمح 

                                                 
( واللفظ 6٠3٠برقم:  7/٢١صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الرفق يف األمر كله )  )٢)

لح ال كحَتابح بحالس اَلمح وََكي َف يُ َردُّ  يح َعنح اب تحَداءح َأه  له. وصحيح مسلم، كتاب السالم، بَاُب الن  ه 
 (. ١٢63برقم:  2/٢٠٠6َعَلي هحم  )
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 مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب}اىَل: عحَبادحهح، َكَما قَاَل تَ عَ 

فَ بُ غ ُضُهم  َوَعَداَوتُ ُهم  . [21]سورة يوسف:{ لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث
َتَ َوَحَسُدُهم  اَل مَي َنُع َفض   ، َمََّت أَرَاَد َذلحَك، اَل َمانحَع لحَما أَع َطى، َل اهللح َعَلي ُكم ، َوَرمح  ُه بحُكم 

دحهح  َم  يعح َخل قحهح،  {حل جل مك لك }َواَل ُمع طحَي لحَما َمَنَع ُسب َحانَُه َوبح َعَلى مجَح
ن ُه ُسب َحانَُه، َكَما قَاَل تَ َعاىَل:   جم هل مل خل حل}َفُكلُّ َما ُهم  فحيهح محَن الن  َعمح َفهحَي مح

 . [23النحل:{ ]سورة حمخم



 ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل }

 .[611]سورة البقرة: {حي جي يه
، َوقَاُلوا  إن  حُمَم ًدا  خح ٍر، ُُث   --وَلّما طََعَن الُكف اُر يفح الن س  يَأ ُمُر َأص َحابَُه بحَأم 

َهاُهم  َعن هُ   نَ زََلت  اآليَُة.  ،يَ ن  
ُم َشر ٍط َجازحٍم  ُعول  بحهح ُمَقد م ، َوفحع ُل الش ر طح ﴿نَ ن َسخ ﴾ ﴿َما﴾ اس  يفح حَمَلِّ َنص ٍب َمف 

يح ﴿محن   ٍر َعن ُه يفح َزَمنح نُ ُزولح الَوح  ٍم َشر عحي  َسابحٍق بحَدلحيٍل َشر عحي  ُمَتَأخِّ ُخ: َرف ُع ُحك  َوالن س 
: َها﴾ َأي  : نُ َؤخِّرَُها َعنح نَ ت  رُُكَها َفاَل ن ُ  آيٍَة﴾ قُ ر آنحي ٍة ﴿أَو  نُ ن سح ََ َع  َُلَا َواَل نَ ن َسُخَها، أو  مبح َبدِّ

َها﴾  ن   َري ٍ مح خح إحىَل َوق ٍت َمع ُلوٍم، َعَلى قحرَاَءةح }نَ ن َسأ َها{، َوَجَواُب الش ر طح ﴿نَأ تح َخح الن س 
رحهحم  ﴿َأو   َج  ثَ َر ألح ، َوَأك  َهَل َعَلي هحم  رح،   لحل عحَبادح، َوأَن  َفَع ََلُم  َوَأس  َج  لحيفح َواأل  ث لحَها﴾ يفح الت ك  مح

خح الت  َوجُّهح إحىَل بَ ي تح ال َمق دحسح بحالت  َوجُّهح إحىَل الَكع َبةح ﴿َأَلَ  تَ ع َلم  َأن  الل َه َعَلى ُكلِّ  َكَنس 
ُّ أَ  : َأَلَ  تَ ع َلم  أَي َُّها الن بح َهاُم لحلت  ق رحيرح، َأي  تحف  س  ٍء َقدحير ﴾ االح ٍء، َشي  ن  الل َه قَادحر  َعَلى ُكلِّ َشي 

ٍخ َأو  تَ ب دحيٍل.  فَ َلُه الت َصرُُّف يفح َتَكالحيفح عحبادحهح، بحَنس 
خح يفح ا :َوِفي اآليَةِ   ، َوأَن ُه شُ إحث  َباُت الن س  حلححَكٍم َجلحيَلٍة، َوفَ َوائحَد  عَ رح لُقر آنح الَكرحيح

َهاَعظحيَمٍة،  تحَبارُ  َصالححح العحَبادح، َواب تحاَلءُ ُمرَاَعاُة مَ  :ِمْن َأَهمِّ تح ال ُمَكل فحنَي َواخ  م  ثَالح هحم  بحاالح
فحيفُ  ريُ  َوَعَدمحهح، َوالت خ  نحنَي، َوالت َدرُّجُ َعلَ  َوالت  ي سح َكامح َوَغي  رُ  ى ال ُمؤ مح َح  َكمح يفح األ  َها محَن احلح

 الَعظحيَمةح.
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 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}

 .[619]سورة البقرة: {يئ ىئ
َعُل َما َيَشاُء َوَُي ُكُم َما يُرحيُد،  ﴾ يَ ف  ِح ﴿أَلَ  تَ ع َلم  أن  الل َه َلُه ُمل ُك الس َماَواتح َواأَلر 

أَُلوَن،  َعُل َوُهم  ُيس  َأُل َعم ا يَ ف  َولَُه يفح َويَنَسُخ محَن الش ر عح َما َيَشاُء َويُ ث بحُت َما َيَشاُء، اَل ُيس 
َمُة الَبالحَغُة ﴿َوَما َلُكم  محن ُدونح الل هح  محن َويلح ﴾ َُي َفُظُكم  ﴿َغري ح اهللح  ﴾َذلحَك ُسب َحانَُه احل حك 

َفُع َعنُكُم ال َعَذاَب. رٍي﴾ َيد   َويَ تَ َوىل  أَم رَُكم  ﴿َواَل َنصح


 مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب}

 .[618]سورة البقرة: {يف ىف يث ىث نث
أَُلوا َرُسولُكم ﴾ حُمَم ًدا َصل ى  ُم ةح ﴿أن  َتس  ﴿أم ﴾ مبعَ: َبل  ﴿تُرحيُدوَن﴾ َوالحطَاُب لحل 
: َسأََلُه قَ و ُمُه ﴿محن   ٍِ ﴿َكَما ُسئحَل ُموَسى﴾ َأي  َا اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ُسَؤاَل تَ َعنٍُّت َواع رتح

 :  جه ين ىن[ َوقَ ْوِلههْم: }623النساء:{ ]سورة مغ... مج حج مث}قَ ب ُل﴾ َكَقو َلححم 

ال َمن ُع محن    :َفِفيهِ [. 638]سورة األعراف: {يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه
َحةح َوال بَ رَاهحنيح الس اطحَعةح ﴿َوَمن  يَ َتَبد   َدحل ةح ال َواضح تَ َرَحةح بَ ع َد ظُُهورح األ  ئَ َلةح ال ُمق  َس  ﴾ َكث  َرةح األ  لح

َر بح  َتب َدلح ﴿الُكف  : َيس  : َخرََج َعنح الط رحيقح َأي  ﴾ َأي  ميَانح فَ َقد  َضل  َسَواَء الس بحيلح اإل ح
. َتقحيمح  ال ُمس 



 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق}

 جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .[616]سورة البقرة:{ جت هب مب خب حب
 " لح الكحَتابح َلو  يَ ُردُّوَنُكم  محن بَ ع د إميانُكم ﴾ "َلو  ﴿َود ﴾ َأَحب  ﴿َكثحري  محن  أَه 

: َأن   ََ َع  َدرحي ة  مبح : محن   َمص  لحهح ﴿محن  عحن دح﴾ َأي  َج  ُعول  ألح يَ ُردُّوَنُكم  ﴿ُكّفارًا َحَسًدا﴾ َمف 
هحم ﴾ َلَ  يَأ ُمر  تحل قَ  َا مَحََلُهم  َعَلى َهذَ ُهم  َأَحد  بح اءح ﴿أن  ُفسح  ا أَنُفُسُهُم الَبحيَثُة ﴿محنَذلحَك، إحّن 
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، َودحيَنُه  بَ ع دح َما تَ بَ ني َ﴾ َظَهَر ﴿ََلُُم احَلقُّ﴾ يفح الت  و رَاةح َأن  حُمَم ًدا  َصادحق 
َفُحوا  َحقٌّ  : اُت  رُُكوُهم  ﴿َواص  ُهم ، أي   .وُهم  ﴾ أَع رحُضوا َفاَل ُتَازُ ﴿فَاع ُفوا ﴾ َعن  

َو   نَ ُهَما فَ ر قًا َدقحيًقا، َوُهَو: َأن  الَعف  ََ إحال  َأن  بَ ي   ُح ُمتَ َقارحبَانح يفح ال َمع  ُو َوالص ف  َوال َعف 
، َكَما  َح إحزَاَلُة أَثَرحهح محَن الن  ف سح ، َوالص ف  َمام  الق ْرط ِبيتَ ر ُك ال ُمَؤاَخَذةح بحالذ ن بح َُه  قَاَل اْلِ َرمحح

نَساُن َواَل َيص َفُح، (٢)اهللُ  َن ُه َقد  يَ ع ُفو اإل ح وح؛ ألح ُح أَب  َلَغ محَن الَعف  ، فَ َعَلى َهَذا َيُكوُن الص ف 
ذ نُ  َ الل ُه بحَأم رحهح﴾ َوُهَو اإل ح ُّ َكاَن قَ ب َل نُ ُزولح آيَةح القحَتالح ﴿َحَّت  يَأ تح يُه الر ب اِنح  َوَهَذا الت  و جح

اَلئحهحم ، َوَحَصَل َهَذا  بحقحَتاَلححم   دح اهللح -َوإحج  َم  ُ لحَبينح قُ َري ظََة، َواَلاَلءُ  -بح َفَكاَن الَقت ُل َوالس ب 
ء ، َكَما قَاَل  زُُه َشي  ٍء َقدحير ﴾ اَل يُ ع جح ريح ﴿إحن  اهلَل َعَلى ُكلِّ َشي  ُي لحَبينح الن ضح َوالن  ف 

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل}ُسب َحانَُه: 

 هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي

 .[44]سورة فاطر:{ لك



 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت}

 .[661]سورة البقرة: {حض جض مص خص
َفُحوا ﴾ َكأَن ُه أََمَرُهم   ﴿وأَقحيُموا الص الَة وآُتوا  الز َكاَة﴾ َعط ف  َعَلى ﴿فَاع ُفوا  َواص 

ُكم  مح  َن  ُفسح ُموا  ألح ََذا قَاَل: ﴿َوَما تُ َقدِّ ، َوَلح َسانح إحىَل الن اسح ن  بحالص ْب ح َوالت  َفرُّغح لحل عحَباَدةح َواإل حح 
َلٍة  َا تَ ع َمُلوَن َخري ٍ﴾ طَاَعٍة َكصح : ثَ َوابَُه ﴿عحن َد الل هح إحن  الل َه مبح َوَصَدَقٍة ﴿تَحُدوُه﴾ َأي 

نحنَي َأن  يُ َقابحُلوا  أََذى  ح َحثٌّ محَن اهللح تَ َعاىَل لحعحَبادحهح ال ُمؤ مح َبصحري ﴾ فَ ُيَجازحيُكم  بحهح، َويفح اآليَ تَ ني 
، َويَ ُعوُد َعَلي هحم  اليَ ُهودح َوَغري حهحم  محَن الُكف ارح بحال   َا يَنَفُعُهم  تحَغالح مبح ش  وح َوالص ف حح َواالح َعف 

َلَحةح محن  إحَقاَمةح الص اَلةح َوإحيَتاءح الز َكاةح َوتَ ق دحيح اَلري ح الذحي يُ ثَابُوَن َعَلي هح َحَّت  يَأ َذنَ   بحال َمص 
، َوميَُ اهلُل تَ َعاىَل ََلُم  يفح جح  ن َ َهادح أَع َدائحهحم  ، قَاَل تَ َعاىَل: ُهم  َويَنُصرَ كِّ  يت ىت}ُهم  َعَلي هحم 

                                                 
 (.١/٠٢الامع ألحكام القرآن )) ٢)
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 لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 .[46]سورة احلج:{ ىل مل يك ىك



 خك حك جك حقمق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض}

 .[666]سورة البقرة: {حل جل مك لك
ُخَل الَن َة إحال  َمن َكاَن  {﴿َوقَاُلوا   ُل الكحَتابح محَن اليَ ُهودح َوالن َصاَرى ﴿َلن  َيد  : أَه  َأي 

ُخَل الَن َة إحال  اليَ ُهوُد، َوقَاَل الن َصاَرى َلن   : قَاَل اليَ ُهوُد َلن  َيد  ُهوًدا َأو  َنَصاَرى﴾ َأي 
ُخَل الَن َة إحال  الن َصاَرى، فَ َرد  اهللُ   تَ َعاىَل َعَلي هحم  يفح َذلحَك، َوقَاَل: ﴿تحل َك أََمانحي ُُّهم ﴾ َيد 

: َأو َهاُمُهُم الَباطحَلُة،  ﴿ُقل ﴾ ََلُم  يَا حُمَم ُد  ﴿َهاُتوا   -َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل مَ -َأي 
،بُ ر َهاَنُكم ﴾ ُحج تَ  َأن   :َواآليَة  ِفيَها ُكم  َعَلى َذلحَك ﴿إن  ُكن ُتم  َصادحقحنَي﴾ يفح َدع َواُكم 

َي اهللُ  ال ُمد عحي إحَذا اد َعى َدع َوى َفاَلبُد  َلُه محن َدلحيٍل، َكَما يفح َحدحيثح اب نح َعب اٍس َرضح
ُهَما َأن  الن بح   َلو  يُ ع َطى الن اُس بحَدع َواُهم ، اَلد َعى نَاس  دحَماَء رحَجاٍل »قَاَل: َعن  

 ، َواََلُم  (٢)َوَلكحن  ال َيمحنَي َعَلى ال ُمد َعى َعَلي هح(َوأَم 
يٍح  . َناٍد َصحح َهقحي بحإحس  َوعحنَد البَ ي  

 .(١))...ال بَ ي َِّنُة َعَلى ال ُمد عحي، َوال َيمحنَي َعَلى َمن  أَن َكَر(


 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل خلمل}

 .[665]سورة البقرة: {مي خي
ُخُل  َدُه اَل َشرحيَك َلُه ﴿َوُهَو ﴿بَ َلى﴾ َيد  َهُه لحل هح﴾ َوح  َلَم َوج  الَن َة ُكلُّ ﴿َمن  َأس 

                                                 
فق عليه، واللفظ له. انظر: صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، بَاُب }إحن  ال ذحيَن مت (٢)

َانححم  ََثًَنا قَلحياًل...{ ]آل عمران:  دح الل هح َوأمي  تَ ُروَن بحَعه  ( 233١برقم:  6/33[ )٠٠َيش 
 .(٢٠٢٢برقم: 3/٢336وصحيح مسلم، كتاب األقضية، باب اليمني على املدعى عليه )

 .(١٢١٠٢برقم:  ٢٠/2١٠السنن الكْبى، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على املدعي )) ١)
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: فَ َلُه ثَ َواُب َعَملحهح  رُُه عحن َد َربِّهح﴾ َأي  ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ﴿فَ َلُه َأج  ن ﴾ ُمت بحع  لحلن بح ، حُم سح
َرةح ﴿َواَل ُهم  َُي َزنُوَن﴾ فح  {َوُهَو الَن ُة ﴿َواَل َخو ف  َعَلي هحم   بحُلونَُه محن  أَم رح اآلخح تَ ق  يَما َيس 

 .ى َما فَاتَ ُهم  يفح َحَياتححم  َعلَ 
َدُه، َوه َماالَعَملح َوقَ ُبولحهح،  ي  صحح ةح َشر طَ على  َدلحيل   :َوِفي اآليَةِ   اَلُص هللح َوح  : اإل حخ 

ِّ َصل ى اهللُ َعلَ  يعح أَق  َوالحهح َوأَف  َعالحهح.َوال ُمَتابَ َعُة لحلن بح  ي هح َوَسل َم يفح مجَح


 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ىنين من

 .[663]سورة البقرة: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 : ، َأي  ٍء﴾ ُمع َتد  بحهح محن  أَم رح الدِّينح احَلقِّ ﴿َوقَاَلتح اليَ ُهوُد لَي َستح الن َصاَرى َعَلى َشي 
: الَفرحيَقانح  ٍء َوُهم ﴾ َأي  َأن  دحينَ ُهم  بَاطحل  ﴿َوقَاَلتح الن َصاَرى لَي َستح اليَ ُهوُد َعَلى َشي 
َلُة  ُهَما َتص دحيق  لحلَخرح، َواُلم  ن   ُلوَن ال كحَتاَب﴾ ال ُمنَ ز َل َعَلي هحم ، َويفح كحَتابح ُكلِّ مح ﴿يَ ت  

رحكحنَي َوَغري حهحم  َحالحَية  ﴿َكَذلحَك﴾ َكَما َقاَل َهُؤاَل  َن ال ُمش  ءح ﴿قَاَل ال ذحيَن اَل يَ ع َلُموَن﴾ مح
ٍء،  ث َل قَ و لح اليَ ُهودح َوالن َصاَرى لحُكلِّ ذحي دحيٍن لَي ُسوا  َعَلى َشي  : مح ث َل قَ و َلححم ﴾ َأي  ﴿مح

ث َل َمَقالَةح اليَ ُهودح  رحُكوَن الذحيَن اَل كحَتاَب ََلُم ، قَاُلوا  مح َوالن َصاَرى ﴿فَالل ُه َُي ُكُم﴾  فَال ُمش 
قِّ َوال ُمب طحلح ﴿يَ و َم القحَياَمةح فحيَما َكانُوا  فحيهح  َ ال ُمحح : بَ ني  نَ ُهم ﴾ َأي  ُل ﴿بَ ي   ي َويَ ف صح يَ ق ضح

رح الدِّينح، َوجُيَازحي ُكال  بحَعَملحهح.  َي َتلحُفوَن﴾ محن  أَم 


 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}

 {ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت
 .[664]سورة البقرة: 

َد الل هح َأن   : اَل َأَحَد أَع َظُم ظُل ًما َوَأَشدُّ ُجر أًَة ﴿مح ن  َمَنَع َمَساجح ﴿َوَمن  َأظ َلُم﴾ َأي 
، َوحَن وح َذلحَك ﴿َوَسَعى يفح َخرَ  ُُه﴾ بحالص الةح، َوقحرَاَءةح الُقر آنح ، أَوح يُذ َكَر فحيَها اْس  مح َا﴾ بحاَلَد  اِبح
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َن عح الص اَلةح  سِّيٌّ، َوأَم ا الَرَاُب ال َمع َنوحيُّ فَ َيُكوُن مبح محريح، َوحَن وح َذلحَك، َوَهَذا َخرَاب  حح الت د 
بَ ي تح َعاَم احُلَدي بحَيةح َعنح ال َوالعحَباَدةح فحيَها، َكَما َصَنَع ُكف اُر قُ َري ٍش َلم ا َصدُّوا  الن بح  

َن  َد ﴿إحال  َخائحفحنَي﴾ مح : ال َمَساجح ُخُلوَها﴾ َأي  ﴿أُولَئحَك﴾ ال َمانحُعوَن ﴿َما َكاَن ََلُم  َأن  يَد 
دح، َومَي نَ ُعوا   تَ و ُلوا  َعَلى ال َمَساجح نحنَي َأن  يُ َعاقحُبوُهم  َويَ ب طحُشوا  ِبححم ، َفض اًل َعن  َأن  َيس  ال ُمؤ مح

ن    نحنَي مح ، ال ُمؤ مح َها، َوَدَخَلت  َِت َت ُمل كحهحم  َوُسل طَانححم  ُنوَن َعَلي   تَ و ىَل ال ُمؤ مح َها، َوَهَذا إحَذا اس 
ُد، فَ َقد  َمك َن اهلُل تَ َعاىَل لحَنبحيِّهح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َوفَ َتَح َمك َة،  َوَحَصَل َهَذا، َوهللح احَلم 

رحكح  َد احَلرَاَم إحال  َوَأظ َهَرُه َعَلى ال ُمش  ُهم  ال َمس جح ن   ُد مح ُخَل الَواحح ُم  َلُه َحَّت  اَل َيد  نَي، َوأََذَل 
َرةح َعَذاب  َعظحيم ﴾ ُهَو  ز ي ﴾ َهَوان  َوُذلٌّ ﴿َوََلُم  يفح اآلخح ن  َيا خح َخائحًفا َذلحياًل ﴿ََلُم  يفح الدُّ

ٍد الذ مُّ الَبلحيُغ، َوال   :َواآليَة  ِفيَهاالن اُر،  َوعحيُد الش دحيُد لحُكلِّ َمن  َصد  َأَحًدا َعن  َأيِّ َمس جح
دح، َوَمنَ َعُه َأن  يُ َؤدَِّي فحيَها العحَباَدَة.  محَن ال َمَساجح



 [.662]سورة البقرة: {زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك}
ُهَما قَاَل: َكاَن َرُسوُل اهللح  َي اهلُل َعن   لحٍم َعن  َعب دح اهللح ب نح ُعَمَر َرضح يحح ُمس   يفح َصحح

ُهُه، قَاَل: َوفحيهح ُيَصلِّي  َلتحهح َحي ُث َكاَن َوج  بحل  محن  َمك َة إحىَل ال َمدحيَنةح َعَلى رَاحح َوُهَو ُمق 
ُه اهللح{ نَ زََلت  }َفأَي  َنَما تُ َولُّوا فَ َثم    .(٢).[662]البقرة: َوج 

َهٍة تَ َوج َهت  بحهح  :فََأفَاَد َهَذا الَحِديث    َأن  ال ُمَسافحَر ُيَصلِّي َصاَلَة الن افحَلَة إحىَل َأيِّ جح
َلُتُه.   رَاحح

محذحيُّ  َوِقيَل: َلُة يفح الس َفرح، فَ َقد  َرَوى الرتِّ َتبَ َهت  َعَلي هح القحب   بحَأن  اآليََة نَ زََلت  فحيَمنح اش 
 ِّ َي اهلُل َعن ُه قَاَل: ُكن ا َمَع الن بح َناٍد َضعحيٍف َعن  َعامحرح ب نح َربحيَعَة َعن  أَبحيهح َرضح  َوَغي  رُُه بحإحس 

                                                 
متفق عليه، واللفظ ملسلم، انظر: صحيح البخاري، أبواب تقصري الصالة، باب صالة  (٢)

( وصحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين، بَاُب ٢٠43برقم:  ١/22التطوع على الدابة )
اب ةح يفح الس َفرح َحي ُث تَ َوج َهت  )َجَوازح َصاَلةح الن    .(٠٠٠برقم:  ٢/276افحَلةح َعَلى الد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
97 

َلٍة مُ  َيالحهح، فَ َلم ا يفح َسَفٍر يفح لَي   ن ا َعَلى حح َلُة، َفَصل ى ُكلُّ َرُجٍل مح رح أَي َن القحب   ظ لحَمٍة، فَ َلم  َند 
 ِّ َنا ذََكر نَا َذلحَك لحلن بح َبح  ُه الل هح{َأص   . (٢)، فَ نَ َزَل: }َفأَي  َنَما تُ َولُّوا فَ َثم  َوج 

َتبَ َهت  َأن  اآليََة نَ زََلت  فح  :فََأفَاَد َهَذا الَحِديث   َلُة، َوَأن  َمنح اش  َتبَ َهت  َعَلي هح القحب   يَمنح اش 
يَحة ،  طَأَ، َفَصاَلتُُه َصحح َ َلُه أَن ُه َأخ  َلُة يفح الس َفرح َوَصل ى، ُُث  تَ بَ ني  َوَهَذا ه َو َعَلي هح القحب  

َدحيثح َعامحرح اْلَمْشه ور  ِمْن َمْذَهِب الَحَنِفيَّةِ  َتجُّوا  بح ب نح َربحيَعَة، َوُهَو َحدحيث  َضعحيف  اَل  ، َواح 
 .ُُي َتجُّ بحهح 

َلُة،  َواْلَقْول  الثَّاِني:  َتبَ َهت  َعَلي هح القحب   َهبح َأن  ال ُمَسافحَر إحَذا اش  ُهوُر محَن ال َمذ  َوُهَو ال َمش 
يَحة ، َوَلو  ت َ  تَ َهَد َوَصل ى، َفَصاَلتُُه َصحح َ َلهُ َوَِتَر ى َواج  طَأَ، بَ ني  أَم ا إحَذا َصل ى محن   أَن ُه َأخ 

ُح؛  َن ُه ُمَفرِّط ، َوَهَذا ُهَو الَقو ُل الر اجح يَحٍة؛ ألح ُر َصحح تحَهاٍد فَإحن  َصاَلتَُه َغي   َغري ح َِتَر  َواَل اج 
ِّ َصل ى اهللُ َعَلي هح  .[61]سورة التغابن:{ مج مئ خئ حئ جئ}لحَقو لحهح تَ َعاىَل: َولحَقو لح الن بح

ح محن  َحدحيثح َأبح ُهَري  َرَة رضي اهلل عنه  يَحني  ٍء »َوَسل َم َكَما يفح الص حح َوإحَذا أََمر ُتُكم  بحَشي 
َتطَع ُتم   ن ُه َما اس  (١)«َفأ ُتوا مح

.  
َلةح  َوِقيَل: خح القحب   يًدا لحَنس   إحىَل الَكع َبةح. َواهللُ أَع َلُم. إحن  اآليََة نَ زََلت  ََت هح

: َأن  اهلَل تَ َعاىَل ُم َتصٌّ  ، َأي  تحَصاصح خ  ُم لحالح َغ رحُب﴾ الال 
رحُق وامل َش 

لُُه تَ َعاىَل: ﴿ولحل هح امل قَ و 
ل   ُِ ُكلَُّها مح َر  َحاَطُة َوالشُُّموُل، َفاأل  ، َوَهَذا يَ ع ينح اإل ح رحقح َوال َمغ رحبح هح تَ َعاىَل ل  ك  لح مبححل كح ال َمش 

َلُتُه  ُه الل هح﴾ قحب   ﴿فَأَي  َنَما تُ َولُّوا ﴾ ُوُجوَهُكم  يفح الص اَلةح بحَأم رح اهللح َلُكم  ﴿فَ َثم ﴾ ُهَناَك ﴿َوج 
ءٍ  ُلُه ُكل  َشي  ع ﴾ َيَسُع َفض  َباََلَا ﴿إحن  الل َه َواسح تحق  بحريح َخل   ال تح َشرََع َلُكم  اس   .قحهح ﴿َعلحيم ﴾ بحَتد 

                                                 
َلةح يفح الَغي مح ) (٢)  ٢/23٠سنن الرتمذي، أبواب الصالة، بَاُب َما َجاَء يفح الر ُجلح ُيَصلِّي لحَغري ح القحب  

َعَث 323برقم:  َناُدُه بحَذاَك، اَل نَ ع رحفُُه إحال  محن  َحدحيثح َأش  ( وقال: "َهَذا َحدحيث  لَي َس إحس 
َعُث ب ُن َسعحيٍد أَبُو ال ، َوَأش  ".الس م انح  ر بحيعح الس م اُن ُيَضع ُف يفح احَلدحيثح

ق تحَداءح بحُسَننح َرُسولح الل هح َصل ى  (١) صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، بَاُب االح
جِّ َمر ًة ٠١77برقم:  4/4١اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ) ِح احلَ  ( وصحيح مسلم، كتاب احلج، بَاُب فَ ر 

 .(٢33٠برقم:  ١/4٠3) يفح ال ُعُمرح 
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َُهُم اهللُ َهل  َهذحهح اآليَةح محن  بَابح الصَِّفاتح أَم  اَل؟ َوَقِد اْختَـَلَف اْلع َلَماء     .َرمحح
هح يفح اآليَةح   ، َوَأن  ال ُمرَاَد بحال َوج  َفَذَهَب بَ ع ُضُهم  إحىَل َأن  َهذحهح اآليََة محن  آيَاتح الصَِّفاتح

َفة  مح  ُه اهللح الذحي ُهَو صح َفاتحهح ُسب َحانَُه، َوإحىَل َهَذا َذَهُب َوج   ،(٢)اْبن  خ َزْيَمَة َواْبن  الَقيِّمِ ن  صح
لح العحل مح وَ   .َغي  رُُهم  محن  َأه 

ْساَلمِ َوَذَهَب   َها محن   َشْيخ  اْلِ ، َوَأن  َعد  إحىَل َأن  اآليََة لَي َست  محن  آيَاتح الصَِّفاتح
َهُة اهللح، َهَكَذا }"َوقَاَل:، (١)آيَاتح الصَِّفاتح َغَلط   َلُة اهللح، َووحج  : قحب   ُه اهللح﴾ َأي  فَ َثم  َوج 

 .(3)"ج ْمه ور  السََّلفِ قَاَل 
ََ اآليَةح  ُرَادحهح -َومُي كحُن َأن  يُ َقاَل يفح َمع  : الحَهُة }  -َواهلُل أَع َلُم مبح ُه اهللح﴾ َأي  فَ َثم  َوج 

َها، وَ  َلُة إحَذا تَ َوج َه ََلَا ال ُمَصلِّي التح َوج َهُكم  إحلَي   َلُة التح َشَرَعَها َلُكم ، َوَهذحهح القحب   القحب  
ح محن  َحدحيثح اب نح  يَحني  هحهح، َكَما َجاَء يفح الص حح َوَصل ى فَ َيُكوُن اهلُل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل قحَبَل َوج 

ُهَما قَاَل: قَاَل  َي اهلُل َعن   هحهح، إحَذا كَ »:ُعَمَر َرضح اَن َأَحدُُكم  ُيَصلِّي، َفاَل يَ ب ُصُق قحَبَل َوج 
هحهح إحَذا َصل ى ح أَي ًضا محن  َحدحيثح أََنسٍ (2)«فَإحن  الل َه قحَبَل َوج  يَحني   . َوَجاَء يفح الص حح

َ َيَدي هح، َواَل َعن  »َمر ُفوًعا  ي رَب ُه، َفاَل يَ ب  زَُقن  بَ ني  إحَذا َكاَن َأَحدُُكم  يفح الص اَلةح، فَإحن ُه يُ َناجح
َالحهح َِت َت َقَدمحهح  (3)«ميَحينحهح، َوَلكحن  َعن  شح

 . 
                                                 

 .(3/٢٠٢٢)انظر: متصر الصواعق املرسلة للموصلي (٢)

 .(٢/١3٢)انظر: َمموع الفتاوى (١)

 .(١/2١4)انظر: َمموع الفتاوى (3)

دح ) (2) َس جح
َن امل ( 2٠6برقم:  ٢/4٠صحيح البخاري، كتاب الصالة، بَاُب َحكِّ البُ زَاقح بحالَيدح مح

دح يفح وصحيح مسلم، كتاب املساجد  يح َعنح ال ُبَصاقح يفح ال َمس جح ومواضيع الصالة، بَاُب الن  ه 
 (.32٠برقم:  ٢/377الص اَلةح َوَغري حَها )

دح ) (3) َس جح
َن امل ( 2٢3برقم:  ٢/4٠صحيح البخاري، كتاب الصالة، بَاُب َحكِّ البُ زَاقح بحالَيدح مح

دح يفح وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضيع الصالة، بَاُب الن    يح َعنح ال ُبَصاقح يفح ال َمس جح ه 
 .(33٢برقم:  ٢/34٠الص اَلةح َوَغري حَها )
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 {مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ حئخئ ييجئ ىي ني مي}
 .[661]سورة البقرة:

: اليَ ُهوُد  رحُكوَن ﴿اَت ََذ الل ُه َوَلًدا﴾ قَاَل تَ َعاىَل ﴿َوقَاُلوا ﴾ َأي  َوالن َصاَرى َوال ُمش 
﴾ ُمل ًكا  ِح ﴿ُسب َحانَُه﴾ تَ ن زحيًها لَُه َعز  َوَجل  َعنح الَوَلدح ﴿َبل  لَُه َما يفح الس َماَواتح َواأَلر 

يُ َنايفح ال ُمل َك ﴿ُكلٌّ َلُه قَانحُتوَن﴾ َوَخل ًقا َوَمع ُبوًدا، َفَكي َف يُ ن َسُب إحلَي هح الَوَلُد، َوالَوَلُد 
َقاُدوَن لَُه َطو ًعا أَو  َكر ًها، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: ُعوَن ُمن    جغ مع جع مظ حط} َخاضح

]سورة آل { خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 .[83عمران:



 {حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت}
 .[669]سورة البقرة: 

ثَاٍل َسابحٍق ﴿َوإحَذا  ﴾ َعَلى َغري ح مح ِح ُد َوَخالحُق ﴿الس َماَواتح َواأَلر  ﴿َبدحيُع﴾ ُموجح
ٍر محن  َكاَن  ( فحع ُل أَم  ﴾ )ُكن  َا يَ ُقوُل َلُه ُكن  ُُمورح ﴿فَإّن  َر َوأَرَاَد ﴿أم رًا﴾ محَن األ  َقَضى﴾ َقد 

ََ َحَدَث، َوال ُوُقوُف ُهَنا مجَح  َع  َرهُ يل  ﴿فَ َيُكوُن﴾ الت ام ةح، مبح  .َعَلى َما أَرَاَدُه َوَقد 
ُُمورح  :َواآليَة  ِفيَها  ء ، فَإحَذا أَرَاَد أَم رًا محَن األ  َرتحهح َشي  َأن  اهلَل تَ َعاىَل اَل يَ تَ َعاَظُم َعَلى ُقد 

، َهذحهح  ِح َر  بَ ُر! تََأم ل  َوان ظُر  يفح َخل قح الس َمَواتح َواأل  قَاَل َلُه: ُكن  فَ َيُكوُن، اهلُل َأك 
ُلوَقاُت الَعظحيَمُة التح ُخلحَقت  عَ  ثَاٍل َسابحٍق ت َ َلى غَ ال َمخ  َرةح ري ح مح دحي ال ُمَتَأمَِّل فحيَها إحىَل ُقد  ه 

ُلوقَا رحُك إحد رَاًكا تَام ا َأن  َهذحهح ال َمخ  َا فحيهح َلَ   تح الَعظحيَمةح َوَهَذا ال َكو نَ اهللح الَعظحيَمةح، َويُد  مبح
 ني مي زي ري} يَ تَ َوج َه إحىَل اهللح تَ َعاىَل قَائحاًل: ُي َلق  َعَبثًا َواَل بَاطحاًل، َفاَل مَي لحُك إحال  َأن  

 .[666]سورة آل عمران:{ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .َدلحيل  َعَلى َأن  اهلَل تَ َعاىَل َي ُلُق الَل َق بحَكاَلمحهح  :َوِفي اآليَِة َأْيضاا

ْساَلِم اْبن  تـَْيِمَيةَ   َُه اهللُ - قَاَل َشْيخ  اْلِ ال ُكُتُب بحَأن  الل َه َي ُلُق َوَقد  َنطََقتح  : "-َرمحح
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َا" َياَء بحَكاَلمحهح، فَ يَ ُقوُل ََلَا: )ُكن  فَ َيُكوُن( ، َهَكَذا يفح ال ُقر آنح َوالت  و رَاةح َوَغري حُهح َش   .(٢)األ 



 خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص﴿

 ﴾هل مل خل حل جل مك خكلك حك مقجك حق مف
 .[668البقرة:]سورة

 ِّ : ُكف اُر َمك َة لحلن بح َظ َهرح  َعَلى ﴿َوقَاَل ال ذحيَن اَل يَ ع َلُموَن﴾ َأي   قَ و يلَح  محن   األ 
ََ  ﴿َلو اَل﴾ ال ُمَفسِّرحينَ  َع  : َأي   آيًَة﴾ تَأ تحيَنا ﴿أَو   َرُسولُهُ  بحأَن كَ  الل ُه﴾ ﴿ُيَكلُِّمَنا َهال  : مبح

َزةً  قح  َعَلى ُمع جح د  ُهم : َكَما، نُ بُ و تحكَ  صح  نت مت زت رت يب﴿قَاَل اهلُل تَ َعاىَل َعن  
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 .[63-61]سورة اإلسراء: ﴾حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت
: َكَما  َعن  تَ َعنٍُّت َوُمَكابَ َرٍة  ادحرَ الص   الش نحيعَ  قَاَل َهُؤاَلءح َهَذا ال َقو لَ  ﴿َكَذلحَك﴾ َأي 

ث َل قَ و َلححم ﴾ َكَما قَاَل اليَ ُهوُد  ﴿قَاَل ال ذحيَن محن قَ ب لحهحم ﴾ َوُهُم اليَ ُهوُد َوالن َصاَرى ﴿مح
[. 22]سورة البقرة: ﴾مج ...خت حت جت هب مب خب حب﴿ لحُموَسى َعَلي هح الس اَلُم:

 جض مص خص حص مس خس حس جس﴿ هح الس اَلُم:وََكَما قَاَل الن َصاَرى لحعحيَسى َعَلي  

 مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿ وكما قال تعاىل:[. 665]سورة املائدة: ﴾مغ ...حضخض

 [. 623]سورة النساء: ﴾مغ ...مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ
رح َوالت  َعنُّتح َوال ُمَكابَ َرةح ﴿َقد  بَ ي  ن ا اآليَاتح لحَقو ٍم  ﴿َتَشابَ َهت  قُ ُلوبُ ُهم ﴾ يفح  ال ُكف 

 ، ِّ َوِفي اآليَِة يُوقحُنوَن﴾ بحاحَلقِّ لحَية  لحلن بح َلهُ  َمن َعلى تُ ُعنِّتَ  َعَلي هح  تُ ُعنِّتَ  َكَما بحأن هُ  َتس   .قَ ب  



                                                 
 .(١٠١/ 2الواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ) (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
101 

 [.666]سورة البقرة: ﴾ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم﴿
 ِّ َي  َريح ﴿إحن ا أَر َسل َناَك﴾ الحطَاُب لحلن بح ريًا﴾ لحل ُمؤ محنحنَي َخح ﴿بحاحَلقِّ﴾ بحاَلَُدى ﴿َبشح

يمح﴾  َأُل َعن  أص َحابح اَلحح َرةح ﴿َوَنذحيرًا﴾ َوُمَوِّفًا لحل َكافحرحيَن بحالن ارح ﴿َواَل ُتس  ن  َيا َواآلخح الدُّ
َأُل َعن  َعَدمح هح  : َلن  ُتس  ، َمأ ُمور  بحَأن  تُ َبشَِّرُهم  َأي  َن َك َمأ ُمور  بحال َباَلغح َدايَتحهحم ؛ ألح

َُؤاَخٍذ َعَلى ُكف رحهحم ، َكَما قَاَل تَ َعاىَل:  َت بَ ع َد َذلحَك مبح ، َوَلس   مظ حط مض﴿َوتُ ن ذحَرُهم 
َرى:[. 41]سورة الرعد: ﴾جغ مع جع ََذا قَاَل اهلُل تَ َعاىَل َلُه يفح آيٍَة ُأخ   نن﴿ َوَلح
 [.8]سورة فاطر: ﴾حئ ...ريزي ٰى ين ىن



 مه ينجه ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 [. 651]سورة البقرة:

 ِّ ُم ةح ﴿اليَ ُهوُد َواَل ﴿َوَلن  تَ ر َضى َعن ك﴾ الحطَاُب لحلن بح َوَمن تَبحَعُه محن  َهذحهح األ 
محل تَ ُهم ﴾ دحينَ ُهم  َوطَرحيَقتَ ُهم  ﴿ُقل  إحن  ُهَدى الل هح﴾ الذحي بَ َعَثينح بحهح،  الن َصاَرى َحَّت  تَ ت بحعَ 

، َكَما  يُح، َوَما َعَداُه فَ ُهَو َضاَلل  يُن احَلقُّ الص حح اَلُم ﴿ُهَو اَلَُدى﴾ ُهَو الدِّ س  َوُهَو اإل 
﴾ اَلمُ [. 35]سورة يونس:﴾ خن...خممم حم جم هل مل﴿ قَاَل تَ َعاىَل: َقَسٍم  ﴿ولَئحن 

ََ اَل  ﴾ات  بَ ع تَ ﴿ َرَة بحُعُمومح ال َمع  َن  العحب   ُم تحهح؛ ألح ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َوألح الحطَاُب لحلن بح
َها ﴿بَ ع َد ال ذحي  ُعوَنَك إلَي   َواَءُهم ﴾ آرَاَءُهم  الض ال َة ال تح َيد  ُُصوصح ال ُمَخاَطبح ﴿أَه  َخح

، َوُهَو الُقر آُن َوالسُّن ُة ﴿َما َلَك محَن الل هح محن َويلح ﴾ َجاَءك محَن ال   يح : الَوح  عحل مح﴾ َأي 
رٍي﴾ مَي نَ ُعَك  (َُي َفُظَك ﴿َواَل َنصح ن ُه، َوُهَو َجَواُب )لَئحن   .مح

َما َقد ُموا  لحل يَ ُهودح َوالن َصاَرى محن  تَ نَ  َواآليَة  ِفيَها:  لحمحنَي َمه  اُزاَلٍت، فَ َلن  يَ ر َضو ا  َأن  ال ُمس 
، َولحَذا فَ  رح، َوات َِّباعح دحينحهحم  َوطَرحيَقتحهحم   .رحَضاُهم  حُمَال   احُلُصوَل َعَلىإحن  إحال  بحال ُكف 

يُح، َفَمن  ََتَل ى َعن ُه فَ َقد   َوِفي اآْليَِة َأْيضاا:  يُن احَلقُّ الص حح اَلمح ُهَو الدِّ َأن  دحيَن اإل حس 
َسُه محن  وحاَليَةح اهللح َوَنص رحهح.  َخَلَع نَ ف 
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 ﴾مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿
 [.656]سورة البقرة:

 : ُلونَُه َحق  تحاَلَوتحهح﴾ َأي  ﴿ال ذحيَن آتَ ي ناُهم  الكحَتاَب﴾ ُهُم اليَ ُهوُد َوالن َصاَرى ﴿ يَ ت  
: َأن  ال ُمؤ محَن بحالت    ت َِّباعح ﴿أُولَئحَك يُ ؤ محُنوَن بحهح﴾ َأي  َرُءونَُه َكَما أُن زحَل، َويَ ت بحُعونَُه َحق  االح و رَاةح يَ ق 

َُحم ٍد َأوح اإل حْنحيلح الذح  َا ُهَو ال ُمؤ محُن مبح ُلوَها َحق  تحاَلَوتح َفتَ ي يَ ت   َن  فحيهحَما صح ُه َعَلي هح ؛ ألح
الص اَلُة َوالس اَلُم، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: ﴿ال ذحيَن يَ ت بحُعوَن الر ُسوَل الن بح  األمِّي  ال ذحي جيَحُدونَُه 

ُتوبًا عحن َدُهم  يفح الت  و   يََة َمك  ...﴾ اآل  : رَاةح َواإلْن حيلح َع رَافح :  [٢3٠]األ  ُفر  بحهح﴾ َأي  ﴿َوَمن َيك 
ُروَن﴾ َا أُنزحَل َعَلي هح ﴿َفُأولَئحَك ُهُم الَاسح َُحم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َومبح  زب...﴿ مبح

 [. 62]سورة الزمر: ﴾زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب



 [.655]سورة البقرة: ﴾ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت﴿
ث  ُلهُ  ثِّ َعَلى ات َِّباعح حُمَم ٍد   -َوال عحل ُم عحنَد اهللح -َوَتَكر َرت  َها ُهَنا  ،تَ َقد َم مح لحلت أ كحيدح َواحلَ 

عحُروا  الن ِّ  َتش  َفَتُه يفح ُكتُبحهحم ، َوَأن  َيس  َعَم التح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم الذحي جيَحُدوَن نَ َعَتُه َوصح
َا، َواَل َُي ُسُدوا  الَعَرَب َعَلى َما َرَزقَ ُهُم اهلُل محن  إحر َسالح الر ُسولح  أَن  َعَم اهلُل تَ َعاىَل َعَلي هحم  ِبح

ذحيبحهح. ُلُهم  َذلحَك احَلَسُد َعَلى ُمَاَلَفتحهح َوَتك  ، َواَل َُي مح ُهم  ن    الَاتَح مح



 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك﴿

 [.653]سورة البقرة: ﴾ري
ث  ُلهُ    .تَ َقد َم مح



 مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني ﴿

 [.654]سورة البقرة: ﴾مح جح مج حج
يَم َربُُّه  َو﴾ اُذ ُكر  يَا حُمَم ُد ﴿إحذح ﴿ تحَحاُن ﴿إب  رَاهح م  تحبَاُر َواالح خ  ب تحاَلُء : االح اب  تَ َلى﴾ َواالح
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َر قحَياٍم َكَما  َر َونَ َواٍه َوَشرَائحَع ﴿َفَأََت ُهن ﴾ أَد اُهن  تَام اٍت، َوقَاَم ِبححن  َخي   بحَكلحَماٍت﴾ بحَأَوامح
َلُه:  ائً ُمَكافح ﴾ تَ َعاىَل ﴿قَالَ [. 3٠]سورة النجم: َّ حل جل مك لك ٱُّٱقَاَل تَ َعاىَل: 

ٌّ إحال  َكاَن  َتَدى بحَك، وَلَ  يُ ب  َعث  بَ ع َدُه َنبح َوًة لحلن اسح يُ ق  ﴿إحِنِّ َجاعحُلَك لحلن اسح إحَماًما﴾ ُقد 
 ىث نث مث زث رث يت﴿:َمأ ُمورًا بحات َِّباعح محل تحهح، َكَما قَاَل تَ َعاىَل لحَنبحيِّهح حُمَم ٍد 

وََكاَن أَي ًضا محن  ُذرِّي تحهح، [. 653]سورة النحل: ﴾مك لك اك يق ىق ىفيف يث
]سورة  ﴾...من زن رن مم ام...﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل:

 [.59العنكبوت:
َعل  محن  َأو اَلدحي أَئحم ًة ﴿قَاَل﴾ اهلُل تَ َعاىَل: ﴿اَل يَ َناُل  : اج  ﴾ َأي  ﴿قَاَل َومحن ُذرِّي تح

َماَمةح ﴿الظ الحمحنَي﴾ َوَهَذا َدلحيل  َعَلى َأن  الظَاَلحَ اَل مُي كحُن َأن   دحي﴾ بحاإل ح َيُكوَن إحَماًما َعه 
َتَدى بحهح   .يُ ق 

َماَمَة اَل َدلحيل   :َوِفي اآليَةِ   َماَمُة يفح الدِّينح، َوَأن  اإل ح ب تحاَلءح َتُكوُن اإل ح َعَلى أَن ُه بحَقَدرح االح
ب تحاَلءح َكَما قَاَل تَ َعاىَل:  رتزت يب ىب نب مب زب رب﴿ َِت ُصُل إحال  بَ ع َد االح

 [. 54]سورة السجدة: ﴾يت ىت نت مت
َدلحيل  َعَلى َأن  إحَماَمَة الن اسح َوقحَياَدتَ ُهم  اَل َتُكوُن  َوِفي اآليَةِ " بعض العلماء:قَاَل 

يُم َعَلي هح   َها". الس اَلُم َرب ُه فَ َلم  يُ ع طَ تَ و رحيثًا، َوَقد  َسَأََلَا إحب  رَاهح
َماَمُة اَل َتُكوُن  ﴾ال ينال عهدي الظاملني﴿وهذا القول ظاهر يف قوله تعاىل:  فَاإل ح

يَةح تَ و رحيثًا َوإحال   ُهم  َوالط احلحُوَن، َوَهَذا ُمن َتٍف بحَدلحيلح اآل  ن   ُوَن مح ﴿ال ينال  َلَورحثَ َها الص احلح
 واهلل أعلم.  عهدي الظاملني﴾



 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ}

 [.652]سورة البقرة: {حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
ًعا لحلن اسح يَأ ُتوَن إحلَي هح محن   ﴾ َمر جح : الَكع َبَة ﴿َمثَابًَة لحلن اسح ﴿َوإحذ  َجَعل َنا البَ ي َت﴾ أي 

ًنا﴾  ََلُم ، اَل يُ ع َتَدى َعَلي هحم  فحيهح،  يهح َفاَل َكاَن الر ُجُل يَ ل َقى قَاتحَل أَبحيهح فح َو ُكلِّ َجانحٍب ﴿َوأَم 
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ُِ لَُه ﴿َوا ُذوا ﴾ أَي َُّها الن اُس ﴿محن َمَقامح إحب  رَاهحيَم﴾ ُهَو احَلَجر ال ذحي َوَقَف َعَلي هح َت ح يَ تَ َعر 
، َكَما ثَ َبَت يفح  ًعا لحلص اَلةح، َوآَكُد َذلحَك رََكَعَتا الط َوافح عحن َد بحَناءح البَ ي تح ﴿ُمَصل ى﴾ َمو ضح

َي اهلُل َعن   لحٍم محن  َحدحيثح َجابحٍر َرضح يحح ُمس  تَ َلَم  ُه َأن  الن بح  َصحح َلم ا أََتى ال بَ ي َت، اس 
َن فَ َرَمَل َثاَلثًا َوَمَشى أَر بَ ًعا، ُُث  نَ َفَذ إحىَل َمَقامح إحب  رَاهحيَم َعَلي هح الس اَلم، فَ َقرَأَ:  َواَت حُذوا ﴿الرُّك 

يَم ُمَصل ى   (4). ﴾محن  َمَقامح إحب  َراهح
ح  يَحني  َي اهلُل َعن ُه قَاَل: "َوافَ ق ُت َربِّ يفح  َوثَ َبَت يفح الص حح َعن  ُعَمَر ب نح اَلط ابح َرضح

: ﴿واَت حُذوا  يَم ُمَصل ى، فَ نَ زََلت  نَا محن  َمَقامح إحب  َراهح َثاَلٍث: فَ ُقل ُت يَا َرُسوَل الل هح، َلوح اَت َذ 
يَم ُمَصّلًى﴾"  .(١)محن َمقامح إب راهح

نَا إحىَل إب     ََْناسح ال َمع َنوحي ةح  ﴿َوَعهحد  ﴾ محَن األ  َاعحيَل﴾ أَمر نَاُُهَا ﴿َأن  َطهِّرَا بَ ي تح يَم َوإحْس  رَاهح
َق َذارح ﴿لحلط ائحفحنَي َوال َعاكحفحنَي﴾ ال ثَانح َواحلحس ي ةح َكاأل  َو  ُمقحيمحنَي فحيهح لحل عحَباَدةح ﴿َوالرُّك عح  َكاأل 

 السُُّجودح﴾ َأي  : ال ُمَصلِّنَي.


 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق﴿

 ﴾هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن
 [.651]سورة البقرة: 

َعل  َهَذا﴾ ال ًنا﴾ َذا أَم ٍن، يَأ َمُن فحيهح  ﴿َوإذ  قَاَل إب  رَاهحيُم َربِّ اج  َمَكاَن ﴿بَ َلًدا آمح
ُلُه، َوَقد  َأَجاَب الل ُه ُدَعاَءُه َفَجَعَلُه َحَرًما آمح   خئ حئ﴿... ًنا، َكَما قَاَل تَ َعاىَل:أَه 

 زت رت يب ىب نب مب} َوقَاَل تَ َعاىَل:[. 69]سورة آل عمران: ﴾...هئجب مئ
                                                 

ِّ َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم ) (٢)  (.٢١٢7برقم:  ١/776صحيح مسلم، كتاب احلج، بَاُب َحج ةح الن بح
بَاُب َما َجاَء يفح  للبخاري، انظر: صحيح البخاري، كتاب الصالة،( متفق عليه، واللفظ ١)

َلةح ) َعاَدَة َعَلى َمن  َسَها، َفَصل ى إحىَل َغري ح القحب   َلةح، َوَمن  َلَ  يَ َر اإلح ( 2٠١برقم:  ٢/74القحب  
ُهم ، باب من فضائل  وصحيح مسلم، َي اهللُ تَ َعاىَل َعن     عمر كتاب َفَضائحلح الص َحابَةح َرضح

        .(١344برقم:  ٢763/2)
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 [. 19]سورة العنكبوت: {ىف... يترث ىت نت مت
َي اهلُل َعن ُه قَاَل: َلم ا فَ َتَح اهلُل َعَلى  ح محن  َحدحيثح َأبح ُهَري  َرَة َرضح يَحني  َوَجاَء يفح الص حح

ََ َعَلي هح ُُث  قَاَل:  َمك َة، قَاَم َرُسوُل  َرُسولحهح  الل َه َعز   إن  »يفح الن اسح َفَحمحَد اهلَل َوأَث  
نحنَي، َأاَل  هُ َوَجل  َحَبَس عن َمك َة الفحيَل، َوَسل َط َعَلي ها َرسولَ  ا وال ُمؤ مح أَلَحٍد  ِتَحل   َلَ   وإن 

ا بَ ع دحي، َأاَل أَلَحٍد  ِتَحل   قَ ب لحي، َوَلن   ل ت  يل ساَعًة محَن الن هارح، َأاَل  وإن  ا ُأحح ساَعت  وإن 
د ، َوَمن  هذحه َحرام ، ال ُي َبُط َشو ُكها، َوال يُ ع َضُد َشَجرُها، َوال يَ ل َتقحُط ساقحطََتها إاّل ُمن شح

يََة، وإّمايُ ع طى، يَ ع ينح  َأن   قُتحَل له قَتحيل  َفهو ََخري ح الن ظَرَي نح: إّما ،  َأن    الدِّ ُل الَقتحيلح يُقاَد أَه 
ُتب  يل يا َرسوَل اهللح،  لح الَيَمنح يُقاُل له أَبُو شاٍه، َفقاَل: اك  قاَل: َفجاَء َرُجل  محن َأه 
َر، فإنّا َْن َعُلُه يف بُ ُيوتحنا  تُُبوا أَلبح شاٍه، َفقاَل َرُجل  محن قُ َري ٍش: إاّل اإلذ خح َفقاَل: اك 

 . (٢)«اإلذخر إاّل : ُبورحنا، َفقاَل َرسوُل اهللح َوق ُ 
ٍم  لحٍم محن  َحدحيثح َعب دح اهللح ب نح َزي دح ب نح َعاصح ُظ لحُمس  ح أَي ًضا َوالل ف  يَحني  َوَجاَء يفح الص حح

َي اهلُل َعن ُه َأن  َرُسوَل اهللح  يَم َحر َم َمك َة َوَدَعا ألحَ »قَاَل:  َرضح لحَها، َوإحِنِّ إحن  إحب  رَاهح ه 
َها مبححث  َلي  َما َدَعا  يُم َمك َة، َوإحِنِّ َدَعو ُت يفح َصاعحَها َوُمدِّ َحر م ُت ال َمدحيَنَة َكَما َحر َم إحب  رَاهح

لح َمك ةَ  َه     .(١)«بحهح إحب  رَاهحيُم ألح
َتَجاَب اهلُل تَ َعاىَل َلهُ  ﴾ َوَقدح اس  َلُه محَن الث َمرَاتح َها ﴿وار ُزق  أه  ، َفَصاَرت  َمك ُة جُي ََب إحلَي  

ٍء، َكَما قَاَل اهلُل تَ َعاىَل:   خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ﴿...ََثَرَاُت ُكلِّ َشي 

 [. 29]سورة القصص: ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب مب
                                                 

َري ح الن َظَري ن   (٢) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الديات، بَاُب َمن  قُتحَل َلُه قَتحيل  فَ ُهَو َخح
َة َوَصي دحَها َوَخاَلَها 677٠برقم:  3/4) ( وصحيح مسلم، كتاب احلج، بَاُب َِت رحيح َمك 

)َوَشَجرحَها َولَُقطَتحَها، إحال   َوامح ٍد َعَلى الد   .(٢333برقم:  ١/474 لحُمن شح
ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َوُمدِّهح )  (١)  3/6٠صحيح البخاري، كتاب البيوع، بَاُب بَ رََكةح َصاعح الن بح

ِّ َصل ى اهللُ ١٢١4برقم:   ( وصحيح مسلم، كتاب احلج، بَاُب َفض لح ال َمدحيَنةح، َوُدَعاءح الن بح
 .(٢36٠برقم:  ١/44٢َعَلي هح َوَسل َم فحيَها بحال بَ رََكةح )
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نحنَي  : َوار ُزقح ال ُمؤ مح َلُه( َأي  رح﴾ َبَدل  محن قَ و لحهح )أَه  نُهم  بحالل هح َواليَ و مح اآلخح ﴿َمن آَمَن مح
نحنَي بحطََلبح الرِّز قح ََلُم  ُمَوافَ َقًة لحَقو لح  يُم َعَلي هح الس اَلُم ال ُمؤ مح لحهح َخاص ًة، َوَخص  إحب  رَاهح هح: محن  َأه 

دحي الظ الحمحنيَ اَل يَ َناُل عَ ﴿ ُهم    ﴿َمن َكَفَر﴾ ر ُزقُ أَ ﴿قاَل﴾ تَ َعاىَل: ﴿َو﴾  ﴾ه  ن   مح
نيح َمو تحهح،  ن  َيا بحالرِّز قح ﴿قَلحياًل﴾ إحىَل حح َأن  الرِّز َق يَ ُعمُّ ال ُمؤ محَن  َوَهَذا ِفيِه:﴿َفأَُمت ُِّعُه﴾ يفح الدُّ

َماَمةح يفح الدِّينح ﴿ُُث   َرةح ﴿إحىَل َعَذابح الن ارح﴾  َوال َكافحَر َخححاَلفح اإل ح خح أض طَرُّه﴾ ُأل حئُه يفح اآل 
رُي إحلَي هح، َوال عحَياُذ باهللح. ُع الذحي َيصح َر جح

: امل رُي﴾ َأي  صح
َ
َها حمَحيًصا ﴿َوبحئ َس امل   َفاَل جيَحُد َعن  



 ﴾ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 [.659]سورة البقرة:

ُُسَس ﴿محَن البَ ي تح ﴿َو﴾ اُذ ُكر  أَي َُّها  يُم الَقَواعحَد﴾ األ  الر ُسوُل ﴿إحذ  يَ ر َفُع إب  رَاهح
ُعَوانح اهلَل تَ َعاىَل يفح َتَضرٍُّع َوَتَذلٍُّل ﴿َرب  َنا تَ َقب ل  محن ا﴾ بحَناَءنَا ﴿إحن َك  َاعحيُل﴾ َوُُهَا َيد  َوإْس 

 .َناَنا ﴿ال َعلحيُم﴾ بحأَف  َعالح أَن َت الس محيُع﴾ لحُدَعائح 
َل َعَلي هح ُهَو ال َقُبوُل َولَي َس ال َعَمُل، فَال ُمؤ محُن إحَذا و  عَ مُ  َدلحيل  َعَلى َأن  ال :َوِفي اآْليَةِ  

َن ُه َقد  يَ ع َمُل ال َعَمَل َويُكوُن ل َعَمَل الص الحَح فَإحن ُه يَ َعمحَل ا ؛ ألح َأُل َرب ُه َويُلححُّ َعَلي هح بحال َقُبولح س 
ُنوَن: ُؤ مح

ََذا يَ ُقوُل اهللُ ُسب َحانَُه يفح ُسورَةح امل ن ُه الت  َعُب َوال عحَياُذ باهللح، َوَلح  مل خل} َحظُُّه مح

 [. 11]سورة املؤمنون: {جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
ِّ  َشَة، َزو جح َجاَء َعن  َعائح  :  الن بح َعن  َهذحهح اآليَةح:  َسأَل ُت َرُسوَل اهللح »قَاَلت 

َلة { قَاَلت  َعائحَشةُ ل ذحيَن يُ ؤ ُتوَن َما آتَ و ا َوقُ ُلوب ُ }َوا َها: أَُهُم ال ذحيَن   ُهم  َوجح َي اهلُل َعن   َرضح
، َوَلكحن  ُهُم ال ذحيَن َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن  رحُقوَن؟ قَاَل: اَل يَا بحن َت الصِّدِّيقح َر َوَيس  َربُوَن الَم  َيش 

ُهم  َويَ َتَصد ُقوَن، َوُهم   ن   َبَل مح َي  رَاتح َوُهم  ََلَا }َيَاُفوَن َأن  اَل تُ ق  أُولَئحَك ُيَسارحُعوَن يفح ال 
 .(٢) «{َسابحُقونَ 

                                                 
 (.3٢٠3برقم:  3/٢7٠سنن الرتمذي، أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة املؤمنون ) (٢) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
107 

 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه﴿

 [.658]سورة البقرة: ﴾ِّ ُّ
يدح ُمنَقادحيَن َلَك  لحمحنَي َلَك بحالت  و حح َتس  ح َلك﴾ ُمس  لحَمني  َعل نا ُمس  بحالط اَعةح ﴿َربّنا واج 

َن  ُهم  َأَحقُّ  لحَمًة َلَك﴾ َوَخص ا الذُّرِّي َة بحالدَُّعاءح؛ ألح َعل  ﴿محن ُذرِّي تحَنا أُم ًة ُمس  ﴿َو﴾ اج 
ُهَما َعَلي هحَما الس اَلُم َكُدَعاءح عحَبادح الر مح َنح يفح  ن   ، َوَهَذا الدَُّعاُء مح تحَمامح ه   بحالش َفَقةح َوَأو ىَل بحاالح

:ق َ   خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي} و َلححم 

 [. 94]سورة الفرقان: {هب مب
: َتَاَوز   َنا﴾ َأي  َكَنا﴾ َشرَائحَع عحَباَدتحَنا ﴿َوُتب  َعَلي   َنا َوَبصِّر نَا ﴿َمَناسح ﴿َوأَرحنَا﴾ َعلِّم 

يُم﴾ لحمحن  تَاَب، َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َأن   تَ َهَد  َعن ا ﴿إحن َك أَن َت الت  و اُب الر حح َما اج  الَعب َد َمه 
ريح محن بَ ع ضح الُوُجوهح، إحم ا َعلى َسبحيلح  يفح طَاَعةح اهللح تَ َعاىَل، فَإن ُه اَل يَ ن  َفكُّ َعنح الت  ق صح

ثحَر محَن الت  و بَةح ُكل   َتاُج إحىَل َأن  ُيك  و ىَل فَ َيح  ، َأو  َعلى َسبحيلح تَ ر كح األ  َيانح وح َوالنِّس  َوق ٍت الس ه 
 .َعَلي هح َويَ َتَجاَوَز َعن هُ  َويُلحح  َعَلى اهللح تَ َعاىَل َأن  يَ ُتوبَ 

يحح الُبَخارحي َعن  أب ُهَري  َرَة    قَاَل: ْسَحعُت َرُسوَل اهللح  َوَقد  ثَ َبَت يفح َصحح
تَ غ فحرُ  إحِنِّ  َوالل هح » :يَ ُقولُ  ثَ رَ أَ  اليَ و مح  يفح  إحلَي هح  َوأَُتوبُ  الل هَ  أَلَس  . وعن (٢)«َمر ةً  َسب عحنيَ  محن   ك 

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللح  َي اهلُل َعن   ِّ ُُيَدُِّث َعن اب نح ُعَمَر َرضح زِنح
ُ
اأَلَغرِّ ب ن َيسار امل

: «اَئةَ  إحلَي هح  ال يَ و مح  يفح  أَُتوُب، فَإحِنِّ  اهللح، إحىَل  ُتوبُوا الن اسُ  أَي َُّها يَا  .(١)«َمر ةٍ  مح



                                                 
ِّ َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم يفح اليَ و مح  (٢) تحغ َفارح الن بح َلةح صحيح البخاري، كتاب الدعوات، بَاُب اس  َوالل ي  

 (63٠٠برقم:  7/6٠)
صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب االستحباب االستغفار واالكثار منه (١) 

 (.١٠٠١برقم:  ١٠٠3/2)
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 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿

 [.656]سورة البقرة: ﴾ىت نت مت زت يبرت
ن  ُهم ﴾ محن   َاعحيَل ﴿َرُسواًل مح يَم َوإحْس  : يفح ُذرِّي ةح إحب  رَاهح ﴿َرب  َنا َوابَ ع ث  فحيهحم ﴾ َأي 

َُحم ٍد  ، َوَقد  أَجاَب الل ُه ُدَعاَءُه مبح هحم   حض جض مص خص﴿ :تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ  َكَما ، أَن  ُفسح
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 [. 614]سورة آل عمران: ﴾حل جل مك لك خك حك جك مق حق
َماُم َأمح َدُ  رََج اإل ح ِح ب نح َسارحيََة السَُّلمحيِّ  َوَأخ  َُه اهلُل َعنح ال عحر بَا قَاَل: قَاَل   َرمحح

 َوَسأُن بحُئُكم   طحيَنتحهح، يفح  َلُمن َجدحل   آَدمَ  َوإحن   الن بحيِّنَي، َلَاتَُ  اهللح  عحندَ  إحِنِّ »: َرُسوُل الل هح 
يَم، َوبحَشاَرُة عحيَسى  َذلحَك، بحَأو لح  يَا أُمِّي ال تح رََأت  أَن ُه   َدع َوُة َأبح إحب  رَاهح قَ و َمُه، َوُرؤ 

، وََكَذلحَك تَ َرى أُم َهاُت الن   َها نُور  َأَضاَءت  لَُه ُقُصوُر الش امح ن   بحيِّنَي َصَلَواُت اهللح َخرََج مح
َمَة﴾ (٢)«َعَلي هحم   ُلو َعَلي هحم  آيَاتحَك﴾ الُقر آَن ﴿َويُ َعلُِّمُهم  الكحَتاَب﴾ الُقر آَن ﴿َواحلحك  . ﴿يَ ت  

: السُّن َة، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: ]سورة  ﴾جن ...خك حك جك مق حق﴿... أي 

اَلقح ﴿إحن َك أَن َت ال َعزحيُز﴾ ﴿َويُ زَكِّيهحم ﴾ يَُطهِّرُهم  محَن [. 663النساء: َخ  الشِّر كح َوَمَساوحئح األ 
عحهح. َو ضح ٍء مبح بحريحهح بحَوض عح ُكلِّ َشي   ال َغالحُب الَقوحيُّ ﴿احَلكحيُم﴾ يفح ُصن عحهح َوَتد 



 يل ىل مل ىكيك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث﴿

 [.631]سورة البقرة: ﴾مم ام
 اهللَ  دَ بَ ع  ت َ  ن  : أَ يَ هح وَ  ﴾يمَ اهح رَ ب   إح  ةح ل  مح  ن  عَ ﴿ كُ رُ ت   ي َ  ﴾بُ غَ ر  ي َ ﴿ دَ حَ  أَ اَل  :ي  أَ  ﴾ومن﴿

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿:امح عَ ن   ألَ ا   ةح  آيَ ا يفح مَ كَ   هُ لَ  كَ ي  رح  شَ اَل  هُ دَ ح  وَ 

 [. 616]سورة األنعام: ﴾هب مب خب حب هئجب مئ خئ
                                                 

(٢)  ِّ ِح ب نح َسارحيََة َعنح الن بح برقم:  ١7/343) املسند، مسند الشاميني، َحدحيُث ال عحر بَا
 ضعيف. -عبد اهلل بن أب مريوهو ابن  -( ويف إسناده أبو بكر٢٠٢63

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
109 

يَم َعَلي هح الس اَلُم َحقحيَقتُ َها ال َمي ُل َعنح  نقحَيادُ الشِّر كح إح َفمحل ُة إحب  رَاهح يدح، َواالح هللح  ىَل الت  و حح
تحثَالح أَم رحهح َوا يحهح، َوال َواَلءُ تَ َعاىَل بحام  تحَنابح نَ ه  محَن  ت  َباعح دحينحهح، َوال بَ رَاَءةُ لَُه ُسب َحانَُه َوتَ َعاىَل َوألحَ  ج 

َلحيُل َمَع قَ و   رحكحنَي، َوُهَو َما فَ َعَلُه ال  َوًة َحَسَنًة الشِّر كح َوال ُمش  محهح، َفَجَعَلُه اهلُل تَ َعاىَل ُأس 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿لحل ُحنَ َفاءح يفح ُكلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: 

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 [. 4]سورة املمتحنة: ﴾خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع
َسُه فَ اَل َأَحَد  : َجهحَل نَ ف  يَ ر َغُب َعن  َهذحهح الحمل ةح َوُيَالحُفَها ﴿إحال  َمن َسفحَه نَ ف َسُه﴾ َأي 

َرةح َلمحن  تَ ر نَاُه لحلرَِّساَلةح َوالُل ةح ﴿َوإن ُه يفح اآلخح ن  َيا﴾ اخ  َأو  ظََلَمَها ﴿َوَلَقدح اص طََفي ناُه يفح الدُّ
َوانحهح األ َ  تحَجابَة  لحُدَعائحهح الص احلححنَي﴾ َمَع إحخ  نَي قَاَل َكَما يفح   ن بحَياءح يفح الَن ةح، َوَهَذا اس  حح

[. 83]سورة الشعراء: ﴾مه جه هن من خن حن جن﴿ ُسوَرةح الشَُّعرَاءح:
َأُل اهلَل تَ عَ  َن بحَياءح يفح الَن ةح، َنس  َوانحهح األ  َتَجاَب اهلُل تَ َعاىَل ُدَعاَئُه َوَجَعَلُه َمَع إحخ  اىَل الَكرحَي فَاس 

لحهح،  يَم َعَلي هح الس اَلُم، َكَما  :َويـ ْفَهم  ِمَن اآليَةِ محن  َفض  َي  َر يفح ات َِّباعح محل ةح إحب  رَاهح َد َوال  َأن  الرُّش 
َها َوُمَالحَفتحَها. ِح َعن   َل يفح اإل حع رَا ه   َأن  َمنطُوقَ َها َيُدلُّ َعَلى َأن  الس َفَه َوالَ 



 [.636]سورة البقرة: ﴾ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن﴿
َتقحم  َعَلى دحينحهح ﴿قَاَل﴾ فَ و رًا ُدوَن  لحم ﴾ لحَربَِّك َوان  َقد  َلُه َواس  ﴿إذ  قَاَل َلُه َربُُّه َأس 

َن  َعامح  ُت لحَربِّ ال َعاَلمحنَي﴾ َوقَاَل يفح ُسورَةح األ  َلم   جئ يي ىي ني: ﴿تَ َريٍُّث ﴿َأس 

 [. 96رة األنعام:]سو  ﴾جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ
يَم َعَلي هح الس اَلُم إح  :َواآْليَة  ِفيَها اَلمح َوالت بَ رُّؤُ ُمَباَدَرةُ إحب  رَاهح َتحهحم ،  ىَل اإل حس  رحكحنَي َوآَلح محَن ال ُمش 

تحَيارحهح َعَلي هح الص اَلُة َوالس اَلمُ  يلحهح َواخ  َلم ا أََمَرُه َأن  اهلَل تَ َعاىَل وذلك  ؛َوَهَذا َسَبُب تَ ف ضح
تحثَالح وَ  م  ن قحَيادح َلُه بَاَدَر بحاالح  ﴾.ني مي زي ري﴿بحطَاَعتحهح َواالح
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 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿

 [.635]سورة البقرة: ﴾هت مت
َحاُق  َاعحيُل َوإحس  يُم بَنحيهح َوُُهَا: إحْس  : َوَوص ى إحب  رَاهح يُم بَنحيهح﴾ َأي  َا إحب  رَاهح ﴿َوَوص ى ِبح

يَم، َوقَالَ  : َعَلي هحَما الس اَلُم بحات َِّباعح محل تحهح ﴿َويَ ع ُقوُب﴾ َكَذلحَك َأو َصى بَنحيهح بحات َِّباعح محل ةح إحب رحاهح
اَلمح َكَما قَاَل اهلُل تَ َعاىَل: يَن﴾ دحيَن اإل حس  َتاَر ﴿َلُكُم الدِّ  ﴿يَا َبينح  إحن  الل َه اص طََفى﴾ اخ 

 [. 66]سورة آل عمران: ﴾يك ...مبنب زب رب يئ ىئ﴿
اَلمح َوأََمَر بحالث َباتح َعَلي هح إحىَل  لحُموَن﴾ نَ َهى َعن  تَ ر كح اإل حس  ﴿َفال ََتُوُتن  إاّل وأَن  ُتم  ُمس 

.  ال َمَماتح



 مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج﴿

  ﴾حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 [.633]سورة البقرة:

 ِّ َت تَ ع َلُم َأن  يَ ع ُقوَب يَ و َم َماَت َأو َصى بَنحيهح  ُروحَي َأن  اليَ ُهوَد قَاُلوا  لحلن بح أََلس 
يَةُ   .بحاليَ ُهودحي ةح فَ نَ زََلت  َهذحهح اآل 

َو ُت﴾ َفَكي َف  
رحيَن ﴿إحذ  َحَضَر يَ ع ُقوَب امل : َما ُكنُتم  َحاضح ﴿أَم  ُكن ُتم  ُشَهَداَء﴾ َأي 

ُبوَن إحلَي هح َما اَل يَلحيُق بحهح، َوَت  ال َكاَلُم ُهَنا ُُث  اب  َتَدَأ فَ َقاَل: ﴿إحذ  قَاَل لحَبنحيهح َما تَ ع ُبُدونَ تَ ن    سح
يَم  ٍء تَ ع ُبُدونَُه بَ ع َد َمو تح ﴿قَاُلوا  نَ ع ُبُد إحََلََك َوإَلَه آبَائحَك إحب  رَاهح : َأي  َشي  محن بَ ع دحي﴾ َأي 

َاعح  ًدا َوحَن ُن َلُه ُمس  َوإحْس  َحاَق إََلًا َواحح ُعونَ يَل َوإحس   .لحُموَن﴾ ُمطحيُعوَن َخاضح
َو اَلدح َواحل حر صَ َأن  تَ ر   :َوِفي اآْليَةِ  يهحهحم  َوإحر َشادحهحم  اَل يَنَتهحي إحال  بحفحرحاقح  بحَيَة األ  َعَلى تَ و جح

 ،ٌّ ، َوفحيهحم  َمن  ُهَو َنبح ِح ال َمو تح َوأَو اَلُدُه كحَبار  ، فَ يَ ع ُقوُب َعَلي هح الس اَلُم َوُهَو يفح َمَر الرُّوحح
َأَُلُم  ﴿َما تَ ع ُبُدوَن محن بَ ع دحي﴾  اهللُ  بَ ُر !، اَل يَ زَاُل َهمُّ الت  ر بحَيةح َوَمَع َهَذا ُكلِّهح َيس   َأك 

َتمحر ا اَلَزَمُه إحىَل َأن  َحَضَرت ُه الَوفَاُة، َفُكن  َعَلى يُخ ال َعقحيَدةح يفح نُ ُفوسح أَب  َنائحهح َُه ا مُّس   َوتَ ر سح
ُل َمَع أَب  َنائحَك إحىَل رحَضى ال َمو ىَل َجل    َجاَللُُه، قَاَل تَ َعاىَل:طَرحيَقتحهحم  َوَجاد تححم  َتصح
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]سورة  {خئمئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى}
 [. 16العنكبوت:

د  أَبًا َوَحَجَب  :َوِفي اآْليَةِ  َا َمن  َجَعَل الَ  َتَدل  ِبح ، َوَقدح اس  َبح دِّ بحاأل  َيُة الَ  مح أَي ًضا َتس 
َوَة، َكَما ُهَو  ُهم ، ، َوَغري ح قـَْول  الصَِّديِق َواْبِن َعبَّاس  بحهح اإل حخ  َي اهلُل َعن   هحم  محَن الص َحابَةح َرضح
َماِم َأْحَمَد اْخَتاَرَها َوَنَصَرَها اْبن  تـَْيِمَيَة َواْبن  الَقيِّمِ ، َوه َو َمْذَهب  الَحَنِفيَّةِ  . َوِرَوايَة  َعِن اْلِ

َي اهلُل عَ  ع َمَر َوع ْثَماَن َوَعِلي  َوُهَو قَ و ُل  َواْلَقْول  الثَّاِني: َهبح َرضح ُهوُر محن  َمذ  ُهم  َوُهَو ال َمش  ن  
َماِم َأْحَمدَ  َوَة، َبل  يَرحثُوَن َمَعُه،  اْلَماِلِكيَِّة َوالشَّاِفِعيَّةِ َوُهَو قَ و ُل  اْلِ قحُط اإل حخ  د  اَل ُيس  َأن  الَ 

ياَلٍت   َثرح، َعَلى تَ ف صح َك  ََحظِّ  لَُه َواأل   .وثٍَة يفح ُكُتبح ال َفرَائحضح َكثحريٍَة َمب ثُ َوَلكحن ُه يُ َعاَمُل بحاأل 
، فَإحْس َ  :َوِفي اآْليَةِ  َبح َيُة ال َعمِّ بحاأل  مح  .لحيَ ع ُقوَب َعَلي هح الس اَلمُ  اعحيُل َعَلي هح الس اَلُم َعمٌّ َتس 

لحٍم َأن  الن بح    يحح ُمس  َي اهلُل َعن ُه:   َويفح َصحح ُر، أََما َشَعر َت يَا ُعمَ »قَاَل لحُعَمَر َرضح
ُو أَبحيهح؟ ن   َلُة الَعمِّ محن   (٢)«َأن  َعم  الر ُجلح صح ٍد، َفصح َن  ُهَما جَي َتمحَعانح يفح َأص ٍل َواحح َوَذلحَك ألح
يلح بحهح. َن ُه يُد  ؛ ألح َبح َلةح األ   صح



 ﴾خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك}﴿
 [.634]سورة البقرة:

يَةح  َ اهلُل تَ َعاىَل يفح َهذحهح اآل  َفُعُهم  ، فَ بَ ني  اَلفحهحم  يَ ن   محن  َمزَاعحمح ال يَ ُهودح َأن  َصاَلَح َأس 
يَم َوبَنحيهح َعَلي هحُم الس اَلُم ﴿أُم ة  َقد   َشاَرُة إحىَل إحب  رَاهح َخطََأ َهَذا الز ع َم فَ َقاَل: ﴿تحل َك﴾ اإل ح

﴾ َمَضت  ﴿ََلَا﴾  أَُلوَن َخَلت  َن ال َعَملح ﴿َوَلُكم  َما َكَسب ُتم  َواَل ُتس  ﴾ مح َجزَاُء ﴿َما َكَسَبت 
َأُل ُكلٌّ َعن  َعَملحهح، َففحي  َا ُيس  ، َوإحّن  أَُلوَن َعن  َعَملُكم  َعّما كانُوا يَ ع َمُلوَن﴾ َكَما اَل ُيس 

يَةح أَن ُه اَل يُ َؤاَخُذ َأَحد  بحَذن بح َأَحٍد، َكَما قَا *  حم جم هل مل خل﴿َل تَ َعاىَل: اآل 

 [. 36-38]سورة النجم:  ﴾هن من خن حن جن مم

                                                 
 .(473برقم:  ١/6٠6صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بَاب  يفح تَ ق دحيح الز َكاةح َوَمن عحَها ) (٢)
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 ﴾جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل﴿
 [.632]سورة البقرة:
ُم ةح حُمَم ٍد  : قَاَل ال يَ ُهوُد ألح َتُدوا ، َوقَاَلتح ال   ﴿َوقَاُلوا ﴾ َأي  ﴿ُكونُوا ُهوًدا﴾ تَ ه 

يُبوا  طَرحيَق احَلقِّ ﴿ُقل ﴾ ََلُم  يَا َرُسوَل  : ُتصح َتُدوا ﴾ َأي  ﴿ن َصاَرى﴾ ُكونُوا  َنَصاَرى ﴿تَ ه 
يَانح  ىدَ إىل اَلُ  وَُكلُّ َداعحَيةٍ  اهللح    ﴿َبل ﴾ نَ ت بحُع ﴿محل َة إب راهحيم َحنحيًفا﴾ َمائحاًل َعن  اأَلد 

لح الكحَتابح الذحيَن  رحكحنَي﴾ َوَهَذا تع رحيض  بحَأه  ُش 
اَلمح ﴿َوَما َكاَن محَن امل ُكلَِّها إحىَل دحينح اإل حس 

نحنَي  َيد ُعوَن أَن  ُهم  أَت  َباُع محل ةح إب راهحيمَ  ُؤ مح
، ُُث  أََمَر اهلُل تَ َعاىَل امل ، َوُهم  َعَلى الشِّر كح

 بحَقو لحهح: 


 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه﴿

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 [.631]سورة البقرة: ﴾زت

َنا﴾ محَن ال ُقر آنح َوالسُّن ةح،   د  اَل َشرحيَك َلُه ﴿َوَما أُن زحَل إلَي   ﴿ُقوُلوا  آَمن ا بحالل هح﴾ َوأَن ُه َواحح
﴿َوَما [. 663]سورة النساء: ﴾جن...خك حك جك مق حق﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل:

: ، َومحن  مُج َلةح َما يفح تحل َك الصُُّحفح  ٰر ٰذ يي} أُن زحَل إحىَل إحب  رَاهحيَم﴾ محَن الصُُّحفح
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
﴾ َوُهم  ُذرِّي ُة  .[66-61]سورة األعلى:{ مب َباطح َس  َحاَق َويَ ع ُقوَب َواأل  َاعحيَل َوإس  ﴿َوإحْس 

رَاُد ِبححم  َأو اَلَدُه لحُصل بحهح بحَدلحيلح قَ و لحهح  َأو اَلدح يَ ع ُقوَب َعَلي هح 
ُ
ث  يَن  َعَشَر، َولَي َس امل الس اَلُم اال ح

 [. 611]سورة األعراف: {مت... جمحم يل ىل مل خل} تَ َعاىَل:
َُمُم محن َبينح إحس   َباطح ُهُم األ  َس  يَُة َصرحَُية  َعَلى َأن  ال ُمرَاَد بحاأل  ب طٍ رَائحيَل، ُكلُّ فَاآل   أُم ٍة، سح

يَةح  َاعحيَل، وََكاَن فحيهحم  أَنبحَياُء َكَما يفح َهذحهح اآل  رَائحيَل َكال َقَبائحَل محن َبينح إحْس  َوُهم  محن َبينح إحس 
 .َوآيَةح النَِّساءح 

َ الن بحيُّونَ  َ ُموَسى﴾ محَن الت  و رَاةح ﴿َوعحيَسى﴾ محَن اإل حْن حيلح ﴿َوَما أُوتح محن  ﴿َوَما أُوتح
ُفُر  ُهم ﴾ فَ نُ ؤ محُن بحبَ ع ٍض َوَنك  ن   َ َأَحٍد مح يَاتح ﴿اَل نُ َفرُِّق بَ ني  َرِبِّحم ﴾ محَن الُكُتبح َواآل 
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َا أُنزحَل إحلَي هحم  َكَما قَاَل تَ َعاىَل: يًعا َومبح  يل﴿ بحبَ ع ٍض، َكاليَ ُهودح َوالن َصاَرى َبل  نُ ؤ محُن ِبححم  مجَح
 ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام

 خت حت جت مبهب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

َقاُدوَن، [ 582]سورة البقرة:﴾مت : ُمن   لحُموَن﴾ َأي  ميَاُن  :َواآْليَة  ِفيَها﴿َوحَن ُن َلُه ُمس  اإل ح
رحيقٍ  َنبحَياءح ُكلِّهحم  محن  َغري ح تَ ف  ميَاُن بحاأل  َنبحَياءح، َواإل ح يعح األ  َمحيعح ال ُكُتبح ال ُمنَ ز لَةح َعَلى مجَح ُهم ،  ِبح ن   مح

لحٍم  َماُم ُمس  رََج اإل ح ُهَما أَن ُه قَاَل: َأن  َرُسوَل  َعنح اب َن َعب اسٍ َوَقد  َأخ  َي اهلُل َعن    اهللح َرضح
ُهَما: " ن   ُوىَل مح رح يفح األ  َعتَح ال َفج   ىي مي خي حي جي يه ىه﴿َكاَن يَ ق رَُأ يفح رَك 
ُهَما:  [٢36]البقرة:  ﴾...ٰر ٰذ يي ن   َرةح مح خح يََة ال تح يفح ال بَ َقَرةح، َويفح اآل  آَمن ا بحاهللح ﴿اآل 

لحُمونَ  َهد  بحأَن ا ُمس  ُهَما، قَاَل: "َكاَن  ،(٢)"[3١]آل عمران:  ﴾َواش  َي اهلُل َعن   َوَعن ُه َرضح
رح:  َعتَح ال َفج   خي حي جي يه ىه﴿َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم يَ ق رَُأ يفح رَك 

رَاَن: [٢36]البقرة:  ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي تَ َعاَلو ا إحىَل َكلحَمٍة َسَواٍء ﴿، َوال تح يفح آلح عحم 
َنُكم   نَ َنا َوبَ ي    . (١)" [62ل عمران: ]آ ﴾بَ ي  



 لكمك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت﴿

 [.639]سورة البقرة: ﴾ام يل ىل يكمل ىك
َا أُنزحَل  ميَانح مبح : اليَ ُهوُد َوالن َصاَرى ﴿مبححث لح َما آَمنُتم  بحهح﴾ محَن اإل ح ﴿فَإن  آَمُنوا ﴾ َأي 

َ َأَحدٍ  َنبحَياءح وَلَ  يُ َفرُِّقوا  بَ ني  يعح األ  َا أُنزحَل َعَلى مجَح ُهم   َعَلى حُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َومبح ن   مح
َتدَ  : أَع َرُضوا  َعنح اإل حميَانح ﴿فَ َقد  اه  : َأَصابُوا  طَرحيَق احَلقِّ ﴿َوإحن  تَ َول و ا ﴾ َأي  و ا ﴾ َأي 

                                                 
ثِّ َعَلي هحَما  (٢) رح، َواحلَ  َعَت  ُسن ةح ال َفج  َبابح رَك  تحح  صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين، بَاُب اس 

َما )  .(٠١٠برقم:  ٢/3٠١َوََت فحيفحهح
ثِّ َعَلي هحَما  (١) رح، َواحلَ  َعَت  ُسن ةح ال َفج  َبابح رَك  تحح  صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين، بَاُب اس 

َما )  .(٠١٠برقم:  ٢/3٠١َوََت فحيفحهح
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َُحم ٍد  اَلٍف َمَعُكم   مبح : خح َقاٍق﴾ َأي  َا ُهم  يفح شح هحم  ﴿فَإّن  َياءح ُكلِّهحم  َأو  بَ ع ضح َنب   َواأل 
فحيَك يَا حُمَم ُد اهلُل َشر ُهم  َوَعَداَوٍة َشدحيَدٍة َوبُ ع ٍد َعنح احَلقِّ ﴿َفَسَيك   : َيك  فحيَكُهُم الل ُه﴾ َأي 

، َوَقد  َكَفاُه إيّاُهم ،  َواَلححم  َق  َواَلححم  ﴿الَعلحيُم﴾ بحَأح  َويَنُصُرَك َعَلي هحم  ﴿َوُهَو الس محيُع﴾ ألح
 .هلَل تَ َعاىَل َكَفاُه َشر ُهم  ا َفكحثريًا َما َحاَوُلوا  إحيَذاَءُه َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم َوَلكحن  

يَانح َأو  ال :َواآْليَة  ِفيَها َد  يدح األ  ُعوَن إحىَل تَ و حح ُح َعَلى َمن  َيد  نَ َها،  الر دُّ الو اضح ُمَقاَربَةح بَ ي  
يَُة فحيَها دحاَللَة  ظَا د ا َعَلى َأن  َوهحَي َدع َوة  بَاطحَلة  ُمَالحَفة  لحل كحَتابح َوالسُّن ةح، فَ َهذحهح اآل  هحَرة  جح

لَ  َا أُنزحَل َعَلى َمن  قَ ب   َا أُنزحَل َعَلى نَبحي َِّنا حُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َومبح ُه محَن َمن  َلَ  يُ ؤ محن  مبح
اَلٍف َوعحَداٍء َشدحيٍد لحلر ُسولح  َقاٍق َوخح َن بحَياءح فَ ُهَو يفح شح  بُ َقارُ ا الت   ، َفَكي َف َيُكوُن إحذً األ 

، واهلُل تَ َعاىَل يَ ُقوُل َكَما َمر  َمَعَنا: َوالح َح  ، َهَذا اَل مُي كحُن بحَأيِّ َحاٍل محَن األ   خل} َمَعُهم 
ويقول [. 651]سورة البقرة:{ِّ... ىميم مم خم حم جم يل ىل مل

[. 569]سورة البقرة:{خب...ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق...}
فحيَكُهُم الل ُه﴾ تَ ق وحيَة  لحَقل بحهح  كحني   َويفح قَ و لحهح: ﴿َفَسَيك  لحَية  َوَتس  نحنَي َوَتس  َوقُ ُلوبح ال ُمؤ مح

اَلمح  تَ َقاُموا  َعَلى اإل حس  كحنيح َعَلى أَع َدائحهحم  إحَذا ُهُم اس   ََلُم ، َوَوع د  ََلُم  بحاحل حف ظح َوالن ص رح َوالت م 
ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َعقحيَدًة وَ  يَةح  لَي َست  َخاص ًة بحالن بح َهًجا، َكَما َأن  ال كحَفايََة يفح اآل  عحَباَدًة َوَمن  

ُم تحهح بحَقَدرح ات َِّباعحهحم  َلُه  َوَسل َم، َبل  هحَي َلُه  ُم تحهح محن  بَ ع دحهح، َوَتُكوُن َهذحهح ال كحَفايَُة ألح َوألح
 َعب َدُه(    فَ [. 31]سورة الزمر: {يك... رثزث يت ىت نت} اهلُل تَ َعاىَل:َكَما قَاَل(

َرى ُمتَ َواتحَرٍة )عحَباَدُه(. َرد  ُمَضاف  يَ ُعمُّ، َويفح قحرَاَءٍة ُأخ   ُمف 



 [.638]سورة البقرة: {ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن﴿
: "ال َزُموا   َغَة الل هح﴾ َمنُصوب  َعَلى اإل حغ رَاءح، َأي  ب   : دحيَن اهللح َوُهَو  ﴿صح َغَة اهللح" َأي  ب   صح

َتَمسِّكح بحهح، َكَما
ُ
ن ُه َيظ َهُر أَثَ َرُه َعَلى امل َغًة؛ ألح ب   اَلمح صح اَلُم، َوَْس ى اهلُل تَ َعاىَل دحيَن اإل حس   اإل حس 

َسنُ َيظ َهُر أَثَ ُر الص ب غح َعَلى الث  و بح ﴿وَ  : اَل َأَحَد ﴿أح  ﴾ َأي  َن الل هح  َمن  َغًة﴾  مح ب   َأٍي: صح
َر اهللح َوجَي   ََوامحرحهح، َوال َعابحُد ُهَو َمن  يُطحيُع أََوامح َيهُ  َتنحبُ دحيًنا ﴿َوحَن ُن َلُه َعابحُدوَن﴾ ُمطحيُعوَن ألح  .نَ َواهح
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ُب قَ ل ُبُه َوقَ و لُُه  :َواآْليَة  ِفيَها  سح ل تحَزامح بحدحينح اهللح، َوَأن  َمنح ال تَ َزَمُه فَإحن ُه ُيك  ُوُجوُب االح
َواَلُه َوأَف  َعاَلُه َوَتَصرُّ  َغًة َخاص ًة َتظ َهُر َعَلي هح ظُُهورًا بَ ي ًِّنا، فَ تَ َرى اع تحَقاَداتحهح َوأَق   ب   فَاتحهح َوَعَمُلُه صح

َي اهلُل  َعَلى وحف قح ُمرَادح  قَاَل: قَاَل  َعن هُ اهللح تَ َعاىَل َوحُمَابِّهح َكَما َوَرَد يفح َحدحيثح َأبح ُهَري  َرَة َرضح
ر ب. َوَما » : َرُسوُل الل ه  إحن  الل ه تَ َعاىَل قَاَل: َمن  َعاَدى يلح َولحّياً. فقد  آذنتُه باحل 

يٍء َأحب  إحيَلَ مح ا اف  تَ َرض ت علي هح: َوَما يَزاُل َعب دحي يتقر ُب إحىل  تقر َب إحيَلَ عب دحي بحش 
ب ه، فَإحذا َأحَبب ُته ُكن ُت ْسعُه ال ذي ي ُر بحهح، بالن وافحل َحَّت  ُأحح مُع بحهح، وَبصره ال ذحي يُبصح س 

َا،  ي ِبح َا، ورحجَلُه ال تح مي شح تَ َعاَذِنح ، ولَئح إحن  َسأََلينح أَلُع طحيَ ن هُ وَ ويَدُه ال ت يَ ب طحش ِبح نح اس 
 .(٢)«هن  ألُعحيذَ 



 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿

 [.636]سورة البقرة:{ خت
 ﴾ ُمونَ َنا َوُتَادحُلونَ َنا ﴿يفح ﴿ُقل ﴾ يَا حُمَم ُد لحل يَ ُهودح َوالن َصاَرى ﴿َأُِتَاجُّونَنا﴾ َُتَاصح
 : َلُة َحالحَية ، َأي  دحينح ﴿الل هح﴾ الذحي أََمَرنَا َأن  نَ َتَدي َن َونَ ل َتزحَم بحهح ﴿َوُهَو َرب َُّنا َورَبُُّكم ﴾ اُلم 

تحَصاَص َلُه بحَقو ٍم ُدوَن قَ و ٍم، َبلح  َواحلَاُل أَن ُه َرب َُّنا ُن َوأَن  ُتم  َسَواء ، َواَل اخ  ، فَ َنح  َوَربُُّكم 
يُع عحَباُدهُ  مح َا ﴿وَ  ى﴿َولََنا أَع َمالَُنا﴾ ُْنَازَ  الَ  َا ﴿َوحَن ُن َلُه و  َلُكم  أَع َماُلُكم ﴾ ُتَازَ ِبح َن ِبح

َرُه َواَل  رحُك بحهح َشي ًئا يفح عحَباَدتحهح، َوأَ ُم لحُصوَن﴾ اَل نَ ع ُبُد َأَحًدا َغي   رحُكوَن، َفَكي َف  ُنش  ن  ُتم  ُتش 
ن ُكم ؟د  تَ   .ُعوَن َكذحبًا َما حَن ُن َأو ىَل بحهح مح



                                                 
 (.63٠١برقم:  7/٢٠3صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع ) (٢)
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 مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت}

 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص

 [.641]سورة البقرة: {حك
َباَط َكانُوا  ُهوًدا ﴿أَم ﴾ َبل  ﴿تَ ُقوُلوَن إن   َحاَق َويَ ع ُقوَب َواأَلس  َاعحيَل َوإس  يَم َوإْس  إب  َراهح

بَ َر اهلُل تَ َعاىَل  أو  َنَصاَرى ُقل ﴾ ََلُم  يَا حُمَم ُد ﴿أَأَن  ُتم  أَع َلُم﴾ بحدحينحهحم  ﴿أَمح الل ُه﴾ َوَقد  َأخ 
يَم َعَلي هح الس اَلُم  بُعحَث َوَماَت ق َ  ، َوأَن ُه َلَ  َيُكن  يَ ُهودحي ا َأن  إحب  رَاهح ب َل نُ ُزولح الت  و رَاةح َواإل حْن حيلح

رَانحي ا، فَ َقاَل ُسب َحانَُه:  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث} َواَل َنص 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
رة آل ]سو  {جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص

َذ ُكوُروَن َمَعُه تَ َبع  لَُه ﴿وَ [. 18-12عمران:
: اَل َأَحَد ﴿َأظ َلمُ َمن  َوامل مح ن  َكَتَم﴾  ﴾ َأي 

َفى ﴿َشَهاَدةً  يَم َوبَنحيهح َلَ  َيُكونُوا  َأخ  ﴾ ثَابحَتًة ﴿عحن َدُه محَن الل هح﴾ َوهحَي عحل ُمُهم  بحَأن  إحب  رَاهح
لحمحنَي، َوَأن  حُمَم ًدا  َهَدُهمُ  ، َوَقد  َوَرُسول   َحقٌّ  ُهوًدا َأو  َنَصاَرى َبل  َكانُوا  ُمس   الل هُ  َأش 

 .تَ ع َمُلوَن﴾ َعم ا بحَغافحلٍ  الل هُ  ﴿َوَما: بحَقو لحهح  َوتَ َوع َدُهم   َهد َدُهم   ُُث   ُكتُبحهحم ، يفح  َعَلي هح 



 ﴾جه هن من خن حن ممجن خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك}
 [.646]سورة البقرة:

نَساَن اَل يَ ت كحُل َعَلى  رَارحَها تَأ كحيًدا َعَلى َأن  اإل ح ث  ُلُه َقرحيًبا، َلكحن  َلَعل  يفح َتك  تَ َقد َم مح
هح، َفُكلٌّ يُ ؤ خَ  َأُل يَ و َم ال قحَياَمةح َعن  َعَملحهح اَل  ُذ بحَعَملحهح، وَُكلُّ َفض لح أَبحيهح َأو  َجدِّ إحنَساٍن ُيس 

 َعن  َعَملح َغري حهح.
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 جهمه ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 [٢2١]البقرة:  َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه

ّهاُل  ﴾ىل ملٱُّ  يُع َمن  قَاَل: ﴾جم يل﴿الُ   َّخمحمُّ َوال ُمرَاُد ِبححم  مجَح
ُخُل فحيهحم  ُدُخواًل َأو لحي ا ال يَ ُهودُ  ح محن  َحدحيثح ال بَ رَاءح ب نح  ،َوَيد  يَحني  َوَقد  ثَ َبَت يفح الص حح

َي الل ُه َعن َه أَن ُه قَالَ  َسل َم  َقد  َصل ى حَن َو وََكاَن َرُسوُل الل هح  َصل ى الل ُه َعَلي هح وَ " :َعازحٍب َرضح
رًا، وََكاَن ُيُحبُّ َأن  يُ َوج َه حَن َو ال َكع َبةح  َعَة َعَشَر َشه  ت َة َعَشَر أَو  َسب   فَأَنَزَل  ؛بَ ي تح ال َمق دحسح سح

  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ننىنين منٱُّ:الل هُ 

َه حَن َو ال َكع َبةح. َوقَاَل السَُّفَهاُء مح  [644]البقرة:  َّهئ ،قَاَل: فَ ُوجِّ َوُهُم  َن الن اسح
 ين ىن من ٱُّ:َفأَنَزَل الل هُ  ؛[645]البقرة:  َّحن  جن يم ىم مم خم حمٱُّال يَ ُهوُد:

 .(٢) "[645]البقرة:  َّ مي  خي حي جي يه ىه مهجه

ٍء َصَرفَ ُهم  َوَحو ََلُم   َّخم حمُّ : َأيُّ َشي  ال تح هحَي       َّحن  جن يم ىم ممَُّأي 
ال حَهاُت ُكلَُّها محل ك  لحل هح ُسب َحانَُه، َفهحَي  :َأي   َّمهجه ين ىن من ٱُّبَ ي ُت ال َمق دحسح 

َِ َعَلي هح يفح َذلحَك، َومَ  َا َهٍة َشاَء اَل اع رتح َبةح لَُه ُمَتَساوحيَة ، فَ َيأ ُمُر بحالت  َوجُّهح إحىَل َأيِّ جح ا بحالنِّس 
َرُه َعَلى الن اسح إحال   َدايَ َتُه  ﴾ جي يه ىه ﴿ َأن  مَي َتثحُلوا أَم  َوَقد   ﴾ مي  خي حي ﴿هح

نحنَي إحىَل ال َكع َبةح ال تح َضل    َهَدى الل ُه تَ َعاىَل نَبحي ُه حُمَم ًدا َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  َوال ُمؤ مح
َكامح  ُِ َعَلى َأح  يَُة فحيَها َدالََلة  َعَلى َأن  َمن  يَ ع رَتح َها َغي  رُُهم  محَن ال يَ ُهودح َوالن َصاَرى، َواآل   َعن  

لحهح َعَلى َمن  َوَهَبُه ال َعق َل. ُِ بحَعق  َن ُه يَ ع رَتح  الش رحيَعةح فَ ُهَو َسفحيه  َجاهحل ؛ ألح


                                                 
(، رقم ٢/77حنو القبلة حيث كان، )صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب التوجه  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ِتويل القبلة من القدس 344)
 (.3١3(، رقم )3٠2/ ٢إىل الكعبة، )
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  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

 مث زث يترث ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك ىقيق يف  ىف يث ىث نث

 .[643]البقرة:  َّ رنزن

َأي  َكَما َهَدي  َناُكم  يَا أُم َة حُمَم ٍد َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  إحىَل ال َكع َبةح  ﴾يي﴿ 
َلَتُكم   ِح َوَجَعل َناَها قحب   َر  َيارًا  ﴾ ٰى ٰر ﴿َكَذلحَك   ﴾ ٰذ ﴿ال تح هحَي َوَسُط األ  خح

ُد   رََج ال ُبَخارحيُّ َعن  َأبح َسعحيٍد ال  َي الل ُه َعن ُه قَاَل : قَ رَأَ َرُسوُل الل هح  ُعُدواًل، َوَقد  َأخ  رحيِّ َرضح
الً   ﴾ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱَصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم    .(٢)َقاَل : َعد 

 ّٰ ِّيَ و َم ال قحَياَمةح َأن  ُرُسَلُهم  بَ ل َغت  ُهم  ﴿ َُّّ َّ ٍّ  ٌُّّ

رح  مئزئ رئ يَُة َكَقو لح الل هح تَ َعاىَل يفح آخح ﴾ أَن ُه بَ ل َغُكم  رحَساَلَة َربِّهح تَ َعاىَل، َوَهذحهح اآل 
جِّ   مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱُسوَرةح احلَ 

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج

َي الل ُه َعن ُه   [، ٠7]احلج:  َّحض رحيِّ َرضح ُد  َماُم ال ُبَخارحّي َعن  َأبح َسعحيٍد ال  رََج اإل ح َوَأخ 
َعى":َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح   َهل  : َلهُ  فَ يُ َقالُ  ال قحَياَمةح  يَ و مَ  نُوح   يُد 

َعى. نَ َعم  : فَ يَ ُقولُ  بل غت؟  محن   أَتَانَا َما: فَ يَ ُقوُلونَ  بَ ل َغُكم ؟ َهل  : ََلُم   يُ َقالُ ف َ  قَ و ُمهُ  فَ ُيد 
َهُد َلَك؟ فَ يَ ُقوُل: حُمَم د  َوأُم ُتُه" قَاَل: لحُنوحٍ  فَ يُ َقالُ  َأَحٍد، محن   أَتَانَا َوَما ،َنذحيرٍ  : َمن  َيش 

: َوَما َشَرع َنا  ىئ نئ﴿.(١)﴾ٰى ٰر ٰذ يي ﴿َفَذلحَك قَ و لُُه:  ﴾ َأي 

                                                 
وكذلك جعلناكم ﴿البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قوله تعاىل: صحيح (٢)

لى اهلل عليه وسلم بلزوم الماعة، وهم أهل وما أمر النب ص [٢23]البقرة:  ﴾أمة وسطا
 (. ٠324(، رقم )٢٠٠/ 4العلم، )

 ﴾وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴿وله تعاىل:صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب ق (١)
 (. 227٠( رقم )١٢/ 6، )[٢23]البقرة: 
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، وََكاَن  مب زب رب يئ﴿َِت وحيَل   َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ ﴾ َوهحَي بَ ي ُت ال َمق دحسح
رًا ُُث  ُحوَِّل إحىَل ال َكع َبةح َكَما َوَرَد يفح َحدحيثح ال بَ رَاءح  َر َشه  َعَة َعش  ت َة أو  َسب   ُيَصلِّي إحلَي هحا سح

، وَ  َي الل ُه َعن ُه ال ُمتَ َقدِّمح َي الل ُه ب نح َعازحٍب َرضح ح محن  َحدحيثح اب نح ُعَمَر َرضح يَحني  يفح الص حح
َنَما الن اُس يفح َصاَلةح الصُّب حح بحُقَبا ُهم  قَاَل : بَ ي   إحن  َرُسوَل الل هح »إحذ  َجاَءُهم  َرُجل  فَ َقاَل: ءٍ َعن  

َلَة، َوَقد  أُ  الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َقد   َصل ى بحَل ال َكع َبةَ  ن زحَل َعَلي هح الل ي   تَ ق  َر َأن  َيس  بحُلوَها،  ،أُمح تَ ق  فَاس 
َتَداُروا إحىَل ال َكع َبةح  ، فَاس   .(٢)«وََكاَنت  ُوُجوُهُهم  إحىَل الش امح

َرُه ﴿  زت رت يبعحل َم ظُُهَوٍر ﴿ ﴾ىب نب﴿  َتثحَل أَم   ىت نت مت﴾ فَ َيم 

: يَ ر َتدُّ َعن  دحينحهح لحشَ رثيت َن الث قحيَلةح زث﴿ َوال عحَياُذ بحالل هح كِّهح َونحَفاقحهح ﴾ َأي  ، ﴾ ُمَف َفة  مح
: َوإحن  َها ﴿ : الت  و لحَيُة إحىَل ال َكع َبةح ﴿مثَواْس َُها حَم ُذوف  أي   ﴾ لََثقحيَلة  نث﴾ َأي 

رحهح  :﴾ َأي   يقىق يف  ىف يث ىثَوَشاق ة  َعَلى الن اسح ﴿ تحثَالح أَم   َهَداُهُم الل ُه َوَوف  َقُهم  الحم 
 َصالَتُكم  إحىَل بَ ي تح ال َمق دحسح َبل  ُهوَ  :﴾ َأي   مليك ىك مك لك اك﴿

رََج ال ُبَخارحيُّ محن  َحدحيثح ال بَ رَاءح ب نح َعازحٍب  عحن َدُه تَ َعاىَل َوَسيُثحيُبُكم  َعَلي هح، َوَقد  َأخ  حَم ُفوظ  
َي الل ُه َعن ُه يفح َحدحيث َطوحيلٍ  َلةح قَ ب َل َأن  ُِتَو َل رحَجال   ،َرضح َوفحيهح "أَن ُه َماَت َعَلى القحب  

رح َما نَ ُقوُل فحيهحم   يَةَ  ؛َوقُتحُلوا، فَ َلم  َند   ىك مك لك اك﴿:َفأَنَزَل الل ُه  تَ َعاىَل َهذحهح اآل 
قَاَل : َصالََتُكم  إحىَل بَ ي تح  [٢23]البقرة  َّ  رن مم  ام يل ىل مليك

 .(١)ال َمق دحسح 
: بحعحَبادحهح ال ُمؤ محنحنَي ﴿  ام يل ىل﴿ َر َمن   رن مم﴾ َأي  يُع َأج  ﴾ َواَل ُيضح
َسنَ   زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ٱَُّعَماًل  َكَما قَاَل تَ َعاىَل: َأح 

                                                 
صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب ما جاء يف القبلة، ومن َل ير اإلعادة على من سها،  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع 2٠3(، رقم )74/ ٢فصلى إىل غري القبلة، )
 (. 3١6(، رقم )3٠3/ ٢الصالة، باب ِتويل القبلة من القدس إىل الكعبة، )

 (.2٠(، رقم )٢/٢٠الصالة من اإلميان )صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب  (١)
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ُم ةح َعَلى  َواْست ِدلَّ ِبَهِذِه اآْليَةِ  [3٠]الكهف:  َّ ىن نن من يلح َهذحهح األ  َعَلى تَ ف ضح
َُممح لحَقو لحهح َسائح  ﴾ فحيَها:رح األ  َعَلى َأن   َواْست ِدلَّ ِبَها َأْيضاا﴿لحَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الن اسح

َاَع ُحج ة   ُم َة بحأَن  ُهم   ؛اإل حمج  ُه َذلحَك َأن  الل َه تَ َعاىَل َوَصَف َهذحهح األ   ﴾ ٰى ٰر ٱَُّوَوج 

ُل ال حَياُر َوَقد  َجَعَلُهم  الل ُه ُشهَ  َداَء َعَلى الن اسح َوأَقَاَم َشَهاَدتَ ُهم  َمَقاَم َوال َوَسُط: ال َعد 
يحح َأن  الن بح  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم ُمر  َعَلي هح ِبححَنازَ  ، َوَقد  ثَ َبَت يفح الص حح ٍة َشَهاَدةح الر ُسولح

، ُُث  ُمر  َعلَ  رًا فَ َقاَل: َوَجَبت  َوَجَبت  َها َخي   َها َشر ا فَ َقال: َفأَث  نَ و ا َعَلي   ي هح ِبححَنازٍَة َفأَث  نَ و ا َعَلي  
، قَاُلوا: يَا َرُسوَل الل هح َما ق َ  ؟ قَاَل:َوَجَبت  َوَجَبت  "َهذحهح ال حَنازَُة أَث  نَ ي ُتم  و ُلَك َوَجَبت  َوَجَبت 

َن ُة، َوَهذحهح ال حَنازَُة  رًا فَ ُقل ُت: َوَجَبت  ََلَا ال  َها َخي   َها َشر ا فَ ُقل : َوَجَبت  ََلَا َعَلي   أَث  نَ ي ُتم  َعَلي  
" ِح َر  (٢) الن اُر. أَن  ُتم  ُشَهَداُء الل هح يفح األ 

َهُدوا فَإحَذا َكاَن، الر بُّ َقد  َجَعَلُهم  ُشهَ   َداَء َلَ  َيش 
ٍء فَ َقد  أََمَر بحهح، َوإح بحَباطحلح  َذا َشهحُدوا َأن  الل َه نَ َهى َعن  ، فَإحَذا َشهحُدوا َأن  الل َه أََمَر بحَشي 

َهُدوَن بحَباطحٍل أَو  َخطٍَأ َلَ  َيُكونُوا ُشَهَداَء الل هح يفح  ٍء فَ َقد  نَ َهى َعن ُه، َوَلو  َكانُوا َيش  َشي 
َن بحَياَء فحيَما يُ بَ لُِّغوَن عَ  ، َبل  زَك اُهم  الل ُه يفح َشَهاَدتححم  َكَما زَك ى األ  ِح َر  وُلوَن ن ُه أَن  ُهم  اَل يَ قُ األ 

ق   َهُد َعَلى الل هح إَعَلي هح إال  احلَ  ُم ُة اَل َتش  ، َوقَاَل تَ َعاىَل:، وََكَذلحَك األ  َق   من زنُّال  بح

ُم ُة ُمنحيَبة  إحىَل ال[ ٢3]لقمان: َّين ىن نن ُب ات َِّباُع َسبحيلح َواأل  انتهى من  (١)َها"ل هح فَ َيجح
  َمموع الفتاوى.

،  َواْست ِدلَّ بِاآْليَِة َأْيضاا ميَانح ُخُل يفح ُمَسم ى اإل ح لحَقو لح الل ه َعز  َوَجل : َعَلى َأن  ال َعَمَل َيد 
: َصالََتُكم ، َكَما َدل  َعَلى َذلحَك َحدحيُث ﴾  مليك ىك مك لك اك﴿ َأي 

َماُم  ال ُبَخارحّي  َرَجُه اإل ح ُم، َوَقد  َأخ  ٍع، َوتَ ر َجَم َلُه يفح ال بَ رَاءح ال ُمتَ َقدِّ َُه الل ُه  يفح عحد ةح َمَواضح َرمحح

                                                 
(، ٢36٠(، رقم )١/4٠صحيح البخاري، كتاب النائز، باب ثناء الناس على امليت، ) (٢)

(، 633/ ١وصحيح مسلم، كتاب النائز، باب فيمن يثَ عليه خري أو شر من املوتى، )
 (.424رقم )

 (. ٢٠7/ ٢4انظر: َمموع الفتاوى البن تيمية ) (١)
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) ميَانح : الص اَلُة محَن اإل ح َها فَ َقاَل: )بَاب  ن   ٍد مح فَإحَذا َكاَنت  الص اَلُة إحميَاناً، َفُكلُّ عحَباَدٍة  َواحح
َ الص اَلةح  ؛َوطَاَعٍة إحميَان   لح  ال عحَباَداتح  َوَسائحرح إحذ  اَل فَ ر َق بَ ني  َهُب أَه  ، َوَهَذا َمذ  َوالط اَعاتح

. ميَانح َرُجوا ال َعَمَل َعن  ُمَسم ى اإل ح َئةح ال ذحيَن َأخ  الَفًا لحل ُمر جح َماَعةح خح  السُّن ةح َوالَ 


  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱ

 جح مج حج مث  هت مت حتخت جت هب مب خب حب هئجب

 [٢22البقرة: ] َّخص حص  مس خس حس مخجس جخ مح

 ىَل ُمَتطَلًِّعا إح  اءح مَ  الس  ىَل إح  رح ظَ  الن  يفح  :ي  ﴾ أَ   ريزي ٰى ين﴿ دَ دُّ رَ ت َ   َّٱىن نن من﴿
يح ال   ولح زُ ن ُ  وََكاَن َصل ى الل ُه  َكع َبةح  ال  ىَل إح  سح دح ق  مَ ال   تح ي  ب َ  ن  مح  ةح لَ ب   قح ال   يلح وح ح  تَ ُمَتَشوِّقًا لح وَ  َوح 

َلةُ  ؛َذلحكَ  بُّ َعَلي هح َوَسل َم  ُيُح  َن  َها قحب   ال يَ ُهودح  ةح فَ الَ  مَُ أَي ًضا يفح  هح تح بَ غ  لحرَ وَ  مُ الَ َعَلي هح الس   اهحيمَ ب  رَ إح  ألح
﴾ يفح حئ﴿ ف  رح اص   :ي  أَ  ﴾جئا ﴿هَ ﴾ ِتُحب ُّ  ييىي ني﴿ ﴾ حُنَوِّلَن كَ مي﴿

 ﴾ مب خب حب ﴿ َكع َبةح ال   :ي  ﴾ أَ جبهئ  مئ﴿ ةَ هَ ﴾ جح خئ﴿ ةح الص الَ 
طَ  ُم ةح ﴿ اب  خح  حج مث هت مت﴿ هُ تَ هَ جح  :ي  أَ ﴾  حتخت جت هبلحل 

َن  ُهم   جسمخ جخ ﴿ ابحتُ ﴾ الث  مح﴿ َكع َبةح  ال  ىَل إح  ةح لَ ب   قح ال   يلُ وح َِت   :ي  ﴾ أَ  جح مج   ﴾ ألح
، قٌّ حَ  هح بح  اءَ ا جَ مَ  ن  أَ  ونَ مُ لَ ع  ي َ وَ   ،َصل ى الل ُه   َعَلي هح َوَسل مَ  دٍ م  ا حمَُ نَ ي ِّ بح نَ  ةَ وُّ ب ُ ن ُ  ونَ مُ لَ ع  َكانُوا ي َ 

وا نُ ق  ي َ ت َ  د  قَ وا َذلحَك ف َ مُ لح  عَ ََّت مَ وَ  قٌّ ا حَ هَ ن   أَ وَ  ،مُ الَ َعَلي هح الس   يمَ اهح رَ ب   إح  ةَ لَ ب   قح  ةَ بَ ع  كَ ال   ن  أَ  ونَ مُ لَ ع  ي َ وَ 
﴾ خص حص  مس خس حس﴿ يهح فح  بَ ي  رَ  الَ  قٌّ حَ  يلَ وح ح  َهَذا الت   ن  أَ  يهح فح  ك  شَ  ا الَ ينً قح يَ 
َلةح ال   م رح أَ  ارح ن كَ إح  ال يَ ُهوُد محن   :ي  أَ   .قحب  

ِّ  نَ ن  مح سَ أََدب  حَ  :َوِفي اآْليَةِ   يلَ وح َِت   بُّ ُيُح  هُ ن  إح  ثُ ي  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم حَ  الن بح
َا الل هُ  هُ رَ مَ َحَّت  أَ  رَ ظَ انتَ  لح بَ  ل  أَ س  يَ  َلَ   هُ ن  كح لَ  ةح بَ ع  كَ  ال  ىَل إح  ةح لَ ب   قح ال   َباَلح تحق   .تَ َعاىَل بحاس 

َهَذا وَ  ،انح كَ م  اإل ح وَ  ةح رَ د  قُ َمَع ال   ةح الَ الص   وطح رُ شُ  ن  مح  ط  ر  شَ  ةح لَ ب   قح ال   الَ بَ ق  تح اس   ن  أَ  :اآْليَةِ َوِفي 
َ ب َ  اعٍ مج َ إح  لُّ حمََ   ر  َكَما مَ   رٍ فَ  سَ يفح  رُ ائح الس   لُ فِّ ن َ ت َ مُ َذلحَك ال   ن   مح ََ ث   تَ س  يُ ، وَ مُ لَ ع  ا أَ يمَ فح  ال ُعَلَماءح  ني 
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 َّمن زن رن مم ام  يلىل مل يك ٱُّٱ:الل ه تَ َعاىَل  لح و  ق َ  ريح سح ف   ت َ ا يفح َمَعنَ 
 .[٢٢3البقرة:]

َهَذا ا، وَ هَ نح ي  عَ  الُ بَ ق  تح اس   هُ مُ زَ ل  ي َ ف َ  ةَ بَ ع  كَ ال   دُ اهح شَ يُ  انَ ا كَ ذَ ي إح لِّ صَ مُ ال   ن  أَي ًضا أَ  :َوِفي اآْليَةِ  
َ ب َ  اعٍ مج َ إح  لُّ أَي ًضا حمََ   فَ رَ احنَ  و  لَ ا، وَ هَ تح هَ جح  الُ بَ ق  تح اس   هُ مُ زَ ل  ي َ ا ف َ يدً عح بَ  انَ ا كَ ذَ ا إح م  ، أَ ال ُعَلَماءح  ني 

 :ي  ﴾ أَ  ختحت جت هب ﴿:لحَقو لحهح تَ َعاىَل  َشاَء الل هُ  ن  إح  رُّ ضُ يَ  الَ فَ  ةح بَ ع  كَ ال   نح ا عَ ريً سح يَ 
دحيثح أَ هُ تَ هَ جح  َي الل ُه َعن هُ بح ، َوحلَح َ »:َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  الَ : قَ  الَ قَ   ُهَري  َرَة َرضح َما بَ ني 

َلة   رحقح َوال َمغ رحبح قحب   َرَجُه الت ِّر محذحيُّ « ال َمش   .ال ُبَخارحيُّ  اهُ و  ق َ وَ  (٢)َأخ 

 هب﴿تَ َعاىَل:لحَقو لحهح  ةح بَ ع  كَ  ال  يفح  حُّ صح تَ  الَ  ةح يضَ رح فَ ال   ةَ الَ صَ  ن  أَ  :َوِفي اآْليَِة َأْيضاا 
َهَذا وَ  ،اهَ ت َ هَ جح  لٍ بح ق  ت َ س  مُ  رَ ي   غَ عحن َدَها  يلِّ صَ مُ ال  إحَذا َكاَن  هُ تَ هَ جح  :ي  ﴾ أَ  ختحت جت

  .ةِ لَ ابِ نَ حَ ِعْنَد الْ ه َو اْلَمْذَهب  

 َكَما يفح   ةح بَ ع  كَ ال   لَ اخح ى دَ ل  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم صَ  الن بح   ن  ألحَ  ؛حُّ صح تَ  :يُّ انِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ 
ح، وَ  يفح  رَ مَ عُ  نح اب   َحدحيثح  يَحني  َها َكَما عحن َد  ةَ شَ ائح عَ لح  الَ أَي ًضا قَ الص حح َي الل ُه َعن   َرضح

َصلِّي يفح »:ةح بَ ع  كَ  ال  يفح  ةَ الَ الص   ت  ادَ رَ ا أَ م  لَ  اعح دَ وَ ال   ةح ج   حَ يفح  (3)الت ِّر محذحيِّ وَ  (١)يِّ ائح سَ الن  
 ، رح إحَذا أََرد تح ُدُخوَل ال بَ ي تح َا ُهَو قح احل حج  نَي فَإحّن  ، فَإحن  قَ و َمكح اق  َتَصُروا حح ط َعة  محَن ال بَ ي تح
َرُجوُه محَن ال بَ ي تح   نُ مح ؤ  مُ ال   يَ لِّ صَ يُ  ن  أَ  لَ مَ ك  األ َ  وَ ىَل و  األ َ  ن  أَ  ك  شَ  الَ وَ  (2)«بَ نَ و ا ال َكع َبَة َفَأخ 

َوالل ُه  فح الَ ال ح  نَ ا مح وجً رُ خُ وَ  ،ةح ادَ بَ عح ل  ا لح اطً يَ تح اح  وَ  ،ةح يَ اآل  بح  الً مَ عَ  ةح بَ ع  كَ ال   جَ ارح خَ  ةَ يضَ رح فَ ال  
                                                 

 الرتمذي، كتاب أبواب الصالة، باب ما جاء أن ما بني املشرق واملغرب قبلةسنن  (٢)
 (. 32١(، رقم )٢٠٢/ ١)       

 (. ١4٠٠(، رقم )3/١٢2سنن النسائي، كتاب مناسك احلج، بناء الكعبة ) (١)
 (. 7٠6)(، رقم١٢6/ 3 الصالة يف احلجر )سنن الرتمذي، أبواب احلج، باب ما جاء يف (3)
(، وصحيح مسلم، ٢373(، رقم )٢23/ ١لبخاري، باب فضل مكة وبنيانا، )صحيح ا (2)

  (.٢333(، رقم )464/ ١باب نقض الكعبة وبنائها، )
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 .أَع َلمُ 


 حقمق مف خف حف مغجف جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ُّٱ

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل مكجل لك خك  حك جك

 .[٢23البقرة: ] َّ هن من

  مظ حط مض خض حض ُّٱ ن  ئح لَ  الل هح : وَ ي  ، أَ مح سَ قَ ل  لح  ة  ئَ ط  وَ مُ  مُ ﴾ الال  جض﴿ 

 مع﴿  عحن َد الل هح  ن  مح  هُ ن  أَ وَ  قٌّ حَ  ةح بَ ع  كَ  ال  ىَل إح  هَ جُّ وَ الت    ن  َعَلى أَ  ةٍ ال  دَ  ةٍ ج  حُ  لِّ كُ بح  :ي  ﴾ أَ  جع
 هُ ونَ جُ ر  ا ي َ لحمَ  اً ﴾ َقط ع مقحق مف خف حف﴿ ةً رَ اب َ كَ مُ اًدا وَ عحنَ ا وَ دً سَ ﴾ حَ جفمغ جغ

َها وَ  انَ ال تح كَ  ةح لَ ب   قح  ال  ىَل َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  إح  هح تح يفح َعو دَ  َهَذا ، وَ سح دح ق  مَ ال   تُ ي  ب َ  يَ هح َعَلي  
َكَما ، َو هح تَ َعاىَل بح  الل هُ  هُ رَ مَ ا أَ مَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  لح  ولح سُ الر   ةح عَ اب َ تَ مُ  ةح د  َيُدلُّ َعَلى شح 

 اعح بَ ات ِّ وَ  هح تح اعَ طَ الل ه وَ  رح م  أَ بح  ك  سح م  تَ س  مُ  ُهَو أَي ًضا، ف َ م  هح َوائح ه  أَ وَ  م  هح ائح آرَ بح  ونَ كُ سح م  تَ س  مُ  م  هُ ن   أَ 
َلةح لح  نيَ عح بح تِّ ا ال يَ ُهوُد مبحُ مَ  :ي  ﴾ أَ  جلمك لك خك  حك جك﴿ هح اتح ضَ ر  مَ   الَ ى وَ ارَ الن صَ  قحب  

 خل حل﴿:الَ قَ ف َ  هُ فَ و  خَ وَ  هُ ي  بح تَ َعاىَل نَ  الل هُ  رَ ذ  حَ  ال يَ ُهودح، ُُث   ةح لَ ب   قح لح  نيَ عح بح ت  ى مبحُ ارَ صَ الن  
ُعوَنكَ  مل ﴾  جن مم خم حم جم هل ﴿ م  هح تح لَ ب    قح ىَل إح  تَ ي  ل  صَ إحلَي هحا وَ  ﴾ ال تح َيد 

يح ال   ِّ لن  لح  هُ ن  أَ  هُ رُ اهح ظَ  انَ كَ   ن  إح وَ  ابُ طَ ال ح ﴾ وَ  هن من خن حن﴿ َوح  َصل ى الل ُه  بح
 ن  مح  يدَ دح الش   رَ ذَ احل َ  يدُ فح يُ وَ  ،هح تح م  ألحُ وَ ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم لَُه َصل   امٌّ عَ  هُ ن  أَ  ال  َعَلي هح َوَسل َم  إح 

َن  َها َمَُ  م  هح َوائح ه   أَ ى يفح ارَ صَ الن  ال يَ ُهودح وَ  ةح قَ اف َ وَ مُ   عَ دَ بح ال   ن  إح  ل  ، بَ اً يندح  لَي َست  وَ  َواءٍ ه  أَ  دُ ر  ألح
ََوى َعَلى الش   يح دح ق  ت َ  ن  ا مح هَ أُ نشَ مَ  يَ َمَعاصح ال  وَ   حط مض خض ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ َكَما قَ    عح ر  اَل 

 خك حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع  جع مظ

 مح جح ُّٱ :تَ َعاىَل  الَ ، َكَما قَ نُ الَ ذ  ال ح وَ  كُ الَ ا اَل َ هَ ت ُ بَ اقح عَ  َواءُ ه  األ َ وَ  ،[3٠القصص: ]َّلك

لحل هح  هُ هَ ج  وَ  مَ لَ س  أَ  ن  ا مَ م  أَ  ،[34- 37النازعات: ] َّ حص مس خس  حس جس مخ جخ
 الَ ال ُعَلى َكَما قَ  اتح جَ رَ الد   الَ نَ ى وَ دَ تَ اه   د  قَ ف َ  هح ودح دُ عحن َد حُ  فَ قَ وَ ، وَ ةح اعَ لط  َلُه باح  ادَ انقَ وَ 
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 جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خصُّٱ:تَ َعاىَل 

 .[2٢ – 2٠النازعات: ]َّحفخف
ِّ لن  لح  ة  يَ لح س  تَ  :َوِفي اآْليَةِ   الَ وَ  ةٍ آيَ  لُّ كُ   م  يهح فح  رُ ث ِّ ؤَ ي ُ  الَ  ءح الَ ؤُ هَ  ن  أَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم بح  بح

، َكَما قَاَل الل ُه تَ َعاىَل دٍ احح وَ  يلٍ لح دَ  ن  اًل عَ ض  فَ  يلٍ لح دَ  لِّ كُ بح  م  هُ اءَ جَ  ن  إح وَ  قِّ  احل َ ىَل إح  ونَ عُ جح ر  ي َ 
 خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق مف خفُّٱ: سٍ ونُ يُ  ةح ورَ  سُ يفح 

ََذا قَ وَ ، [4٠ – 46يونس: ]َّمم خم حم جم هل مل  حض جض﴿ا:نَ اهُ هَ  الَ َلح
 ﴾. جفمغ جغ مع جع  مظ حط مض خض



 خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 [.٢26]البقرة:  َّىن من

 جم﴿ ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ حُمَم ًدا َصل   :ي  ﴾ أَ  يل ىل مل خل﴿ 
 رئ ُّٱ:تَ َعاىَل ، َكَما قَاَل الل ُه  هح بح  ةح ارَ شَ بح ال   نَ م  مح هح يفح ُكتُبح  اءَ ا جَ مَ ﴾ لح  ممخم حم

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ
 نثىث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

 يل ىل مل يك ىك مكلك  اك يق ىق يف ىف يث

  ىم﴿ .[٢3٠األعراف: ] َّين ىن نن من زن رن مم  ام
 رَ كَ ذَ  ل  جَ وَ  ز  ﴾ َأن  الل َه عَ ىن من ا ﴿ادً نَ عح ا وَ دً سَ ﴾ حَ  خن حن جن يم

 .م  هح بح تُ  كُ يفح  هح اتح فَ صح 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 .[٢2٠]البقرة:  َّخي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ

 يه ُّٱ هح ري ح غَ  ن   مح ﴾ اَل ىه مه﴿ يهح فح  ك  شَ  ت  الَ ابح ثَ  هح َت بح ر  ب َ خ  ﴾ ال ذحي أَ جه﴿ 

َصل ى الل ُه  ى الن بح  هَ ن َ  ن  إح الل ه تَ َعاىَل وَ ، وَ كَ بِّ رَ  ن  مح  هُ ن  اكِّنَي يفح أَ ﴾ الش   خي حي جي
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َصل ى الل ُه  هح تح مَ ص  عح لح  ؛يهح ا فح اك  شَ َكاَن  هُ ن  َيُدلُّ َذلحَك َعَلى أَ  الَ فَ  كِّ الش   نح عَ َعَلي هح َوَسل َم 
 َذلحَك. ن  َعَلي هح َوَسل َم  عَ 



 رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّٱ

 [.٢27]البقرة:  َّ ىب نب مب زب

َلة  يي﴿ َممح األ ُ  محنَ  ةٍ م  ﴾ أُ ىي﴿  إحلَي هحا،  ه  جِّ وَ ت َ ﴾ مُ ٰىٰر ٰذ﴿ ﴾ قحب  
 م  اتحح هَ  جح ىَل ُهوا إح ج  وَ ت َ  د  قَ  مُ مَ األ ُ  ءح الَ ؤُ هَ  انَ ا كَ ذَ إح ، وَ (اهَ َمو اَل ) ر  امح عَ  نُ اب   أَ رَ ق َ َها، وَ لُ بح ق  ت َ س  مُ وَ 

 ىَل إح  هُ جُّ وَ َوُهَو الت    م  كُ لَ  الل هُ  هُ ارَ تَ ا اخ   مَ ىَل وا إح رُ ادح بَ ﴾ وَ ٍّ﴿ لح ع   فح ىَل إح  م  نتُ أَ  ﴾ٌّ﴿
 ِّ ُّ ﴿ امح رَ احل َ  تح ي  ب َ  ال  ىَل إح  هُ جُّ وَ ، َوُهَو الت   قٌّ ا حَ هَ ن   تَ َعاىَل أَ  الل هُ  مُ لَ ع  ال تح ي َ  اتح هَ ال ح  لح ضَ ف  أَ 
إحلَي هح  م  كُ ُر شُ ح  يَ ف َ  ةٍ فَ لح تَ ُم   اتٍ هَ جح  ن  مح   ﴾نئ مئ زئ رئ﴿ م  كُ اُؤ دَ ع  أَ وَ  م  نتُ أَ  ﴾ ّٰ

 ةح ورَ  سُ َكَقو لحهح تَ َعاىَل يفح   ةُ يَ َهذحهح اآل  ﴾ وَ  ىب نب مب زب رب يئازحيُكم  بحَأع مالحُكم  ﴿جيَُ وَ 
 ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن ُّٱ :ةح دَ ائح مَ ال  

 .[27املائدة: ] َّحب جب هئمئ  خئ حئ جئ يي
 مح دَ عَ ا وَ هَ ائح دَ  أَ ىَل إح  ةح رَ ادَ بَ مُ ال  وَ  اتح اعَ الط   لح ع  فح لح  ةح قَ اب َ سَ مُ َعَلى ال   ثُّ احل َ  :ايهَ فِ  ة  يَ اآْلَ وَ  

 َذلحَك.يفح  رح خُّ أَ الت  

 اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱ

 [.٢24]البقرة:  َّ ىك مك لك

 تَ ه  ج  وَ ت َ  انٍ كَ مَ  يِّ  أَ ىَل إح وَ  تَ ج  رَ خَ  عٍ ضح و  مَ  يِّ أَ  ن  مح وَ  :ي  ﴾ أَ  مت زت رت ٱٱ﴿ 
 ىَل إح  َهكَ ج  وَ ت َ  ن  إح وَ  :ي  أَ   ﴾نث مثزث رثٱ﴿ ةَ هَ جح  :ي  أَ  ﴾يت ىت  نت﴿
 َعَلى َذلحَك. م  يكُ ازح جَ يُ سَ وَ  َّ  مك لك اك يق  ىق يفىف يث ىث﴿ هح تح هَ جح 
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 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

 [.٢3٠]البقرة:  َّخت  حت جت هب مب

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يكٱٱ﴿ 

ًَ  َكر َرُه ل ح   ﴾ زي  ري ا خً س  نَ وَ  مح ك  حُ ل  لح  اءً دَ تح اب   ةٍ ر  مَ  لَ و  أَ  هُ رَ كَ ذَ فَ  ؛يهح ضح تَ ق  ي َ  َمع 
 جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ:الَ قَ ف َ  لح و  األ َ  الح بح ق  تح س  الح لح 

 [٢22البقرة:]َّحت جت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ
  م  هح بح تُ  كُ يفح  هُ ونَ دُ جيَح  ثُ ي  حَ  م  ِبِّح رَ  ن  مح  قُّ َهَذا ُهَو احل َ  ن  أَ  ونَ مُ لَ ع  ي َ  ابح تَ كح ال   لَ ه  أَ  ن  أَ  رَ كَ ذَ  ُُث  
 ُهَو اَل وَ  ،هُ تَ لَ ب   وا قح عُ بح ا تَ مَ  ةٍ آيَ  لِّ كُ بح  م  اهُ تَ أَ  و  لَ  هُ ن  أَ وَ  ،م  هح رح ف  كُ َو  (٢)عحَباَدتححم   ن  عَ  رَ ب َ خ  أَ  َذلحَك ُُث  كَ 

 رَ ر  كَ   ُُث   ،م  هح َوائح ه  أَ  اعح بَ ات ِّ  ن  مح  هُ رَ ذ  حَ  ُُث   ،ضٍ ع  ب َ  ةَ لَ ب   قح  عٍ ابح تَ بح  م  هُ ضُ ع  ب َ  الَ وَ  ،م  هُ ت َ لَ ب   قح  عٍ ابح تَ أَي ًضا بح 
 ن  أَ  رَ ب َ خ  أَ  ُُث   ،مٍ ل  عح  ن  عَ  ق  احل َ  ونَ مُ تُ ك  يَ لَ  م  هُ ن   أَ وَ  ،م  هح ائح نَ ب   أَ بح  م  هح تح فَ َمَعرح كَ   هح بح  ابح تَ كح ال   لح ه  أَ  ةَ فَ َمَعرح 

ُهَو  ةً هَ ج  وح  مح مَ األ ُ  نَ مح  ل  كُ لح  ن  أَ  رَ ب َ خ  أَ  ُُث   ،اء  رتحَ ام   يهح فح  هُ قُ حَ ل  ي َ  الَ فَ  هح بِّ رَ  ن  مح  قُّ َهَذا ُهَو احل َ 
 رَ م  األ َ  ادَ عَ أَ  ُُث   ،اتح رَ ي   ال َ  ونَ نُ مح ؤ  مُ ا ال  هَ ي ُّ أَ  م  نتُ وا أَ قُ بح تَ اس  فَ  ؛ةً هَ ج  ا وح يهَ لِّ وَ مُ َها وَ لُ بح ق  ت َ س  مُ 

َا مح  َباَلح تحق   ادَ عَ أَ  ُُث   ،خح س  الن   دح ر  َعَلى َمَُ  دح ائح الز   اقح يَ َهَذا السِّ  نح م   ضح يفح  جَ رَ خَ  ثُ ي  حَ  ن  بحاس 
َا حَ  م  هُ رُ م  أَ  هح نح م   ضح يفح  ل  ا بَ ضً ا حَم  رً رُّ كَ َلُه تَ  رٍ ر  كَ مُ  رَ ي   غَ  هح بح  رَ م  األ َ  َباَلح تحق  ا َكانُوا َكَما مَ ثُ ي  بحاس 

َا أَ  م  هُ رَ مَ أَ  َباَلح تحق  َا  م  هُ رَ مَ أَ فَ  ،مٍ ك  حلحُ  عٍ ر  شَ  اءح دَ تح اب  وَ  خح س  ا َكانُوا عحن َد الن  مَ ثُ ي  حَ  الً و  بحاس  َباَلح تحق  بحاس 
 انح يَ ب َ وَ  ََلُم   مح ك  احل ُ وَ  ةح مَ اصَ خَ مُ ال  وَ  ةح اج  حَ مُ ال   دَ ع  ب َ وَ  ،هح ائح دَ تح اب  وَ  مح ك  احل ُ  عح ر  ا َكانُوا عحن َد شَ مَ ثُ ي  حَ 
لَهُ  اقح يَ السِّ  اءح ضَ تح ق  الح  نٍ طح و  مَ  لِّ  كُ َذلحَك يفح بح  رَ م  األ َ  رَ كَ ذَ فَ  م  هح مح ل  َمَع عح  م  هح تح فَ الَ مَُ وَ  م  هح ادح نَ عح 
َُه الل هُ  مح يِّ قَ ال   نح اب   ةح مَ ال  عَ ال   مح الَ كَ   ن  ى مح هَ ُه َوالل ُه أَع َلُم" انت َ ل  م  أَ تَ ف َ   .(١) َرمحح

رحكحنَي وَ ال  ﴾ محَن ال يَ ُهودح وَ  ىي ني﴿ الَ ي  كَ : لح ي  ، أَ يلح لح ع  لت   لح  مُ الال  ﴾  مي﴿   م  هح ري ح غَ ُمش 
                                                 

    لعل صواب العبارة )عن عنادهم( وليس عن عبادتم. (٢)
 (.4٠4/ 2انظر: كتاب بدائع الفوائد ) (١)
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، فَ  َُماَدَلةً  :ي  ﴾ أَ  جئ يي﴿  رُ نكح يُ  نيَ لح ائح قَ ال يَ ُهودح ال   اجَ جَ تح اح   عُ فَ د   يَ يلِّ وَ الت   يفح الت  َويلِّ
َلت َ  عُ بح يَ تِّ ا وَ نَ دحين َ  َلتَ  الحفُ يَُ وَ  اهحيمَ ب  رَ إح  َيد عحي محل ةَ  نيَ لح ائح قَ ال   نيَ كح رح ش  مُ ال   اجَ جَ تح اح   عُ فَ د  يَ ا، وَ نَ قحب    هُ قحب  
هَ ن  ُهم  يَ ُقوُلوَن مَ عحنادح فَإح ﴾ بحال   هئ  مئ خئ حئ﴿  ،ح ائحهح آبَ   دحينح ىَل  َمي اًل إح ال  ا إح ا َِتَو َل إحلَي  
تحث  نَ وَ  س  ل   اءُ االح :وَ  ُمت صح ََ ََحٍد َعَلي ُكم  َكالَ  َيُكونُ  الَ  ال َمع  ءح ال يَ ُهودح َهُؤاَل  مَ  َكالَ ال  إح  م  ألح
 ﴾حب جب﴿م  هح مح الَ  كَ ىَل وا إح تُ فح تَ ل  ت َ  الَ فَ  ونَ رُ ابح كَ مُ ال  وَ  ونَ دُ َمَعانح ال   مُ هُ ، وَ م  هح ري ح غَ وَ  نيَ كح رح ش  مُ ال  وَ 

تحثَ خب﴿ م  كُ ي  لَ عَ  اُهرحهحم  ظَ تَ ، وَ ةح بَ ع  كَ  ال  ىَل إح  م  كُ هح جُّ وَ  ت َ يفح  ﴾  مبم رحي ﴿الح أَ ﴾ بحام 
َعَلي هح  يمَ اهح رَ ب   إح  ةح لَ ب    قح ىَل ايَةح إح دَ ﴾ بحاَلَح جت هب﴿ تح  أُ  ي  كَ لح : وَ ي  ، أَ  َيُكونَ ُعطحَف َعَلى لحَئال  

ا مَ ، فَ قِّ  احل َ ىَل ﴾ إح خت  حت﴿:الَ قَ ف َ  مَ د  قَ ا ت َ َعَلى مَ  فَ طَ أَي ًضا عَ  ا، ُُث  هَ ري ح غَ وَ  مُ الَ الس  
ََذا كُ ، وَ هح بح  م  اكُ نَ ص  صَ خَ إحلَي هح، وَ  م  اكُ نَ ي   دَ هَ  قِّ احل َ  نَ مح  ةُ قَ ابح الس   مُ مُ األ ُ  هُ ن  عَ  ت  ل  ضَ   رَ ي   خَ  م  نتُ َلح

 .اسح لن  لح  ت  جَ رح خ  أُ  ةٍ م  أُ 


  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هتُّٱ

 [.٢3٢]البقرة:  َّحض جض مص خص حص مس

 ةح لَ ب   قح ال   نح أ   شَ يفح  م  كُ ي  لَ عَ  ةَ مَ ع  ا الن ِّ نَ م  َت َ َكَما أَ   :ي  َلُه، أَ ب   ا ق َ مبحَ  ل  صح ُمت   ﴾ مث هت﴿ 
 ُقر آنَ ﴾ ال   مخ جخ مح﴿ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ ﴾ حُمَم ًدا  جح مج حجا ﴿نَ ل  سَ ر  أَ 

 ﴾ الُقر آنَ خس حسق ﴿اَلح خ  األ َ  ءح يِّ سَ وَ  الشِّر كح  ﴾ يَُطهِّرُكم  محن  جس﴿
 .ينح الدِّ  عح ائح رَ شَ وَ  امح كَ ح  األ َ  ن  مح    هُ  ﴾ حض جض مص خص حص﴿ ةَ ن  ﴾ السُّ مس﴿



 [.٢3١]البقرة:  َّ جغ مع جع مظ حط  مض  ُّٱ

 يفح  م  كُ ي  لَ عَ  اءح نَ الث   ﴾ بح  حط﴿ م  كُ حح ارح وَ جَ وَ  م  كُ وبح لُ ق ُ وَ  م  كُ تح نَ سح ل  ﴾ بحأَ مض ﴿ 
َع َلى، وَ  َل مَ ال   ح محن  َحدحيثح يفح األ  يَحني  َي الل ُه َعن هُ  َأبح ُهَري  َرةَ  الص حح  ولُ سُ رَ  الَ : قَ  الَ قَ  َرضح

، َوأَنَا َمَعُه إحَذا " َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  : الل هح  يَ ُقوُل الل ه تَ َعاىَل: أَنَا عحن َد َظنِّ َعب دحي بح
ي، َوإحن   هح ذََكر تُُه يفح نَ ف سح ، فَإحن  ذََكَرِنح يفح نَ ف سح  ذََكَرِنح يفح َمإَلٍ ذََكر تُُه يفح َمإَلٍ َخري ٍ  ذََكَرِنح
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ُهم   ن    .(٢)"مح

 اءً نَ ث َ  انح سَ اللِّ بح  ونُ كُ يَ ، وَ مح عَ الن ِّ  افح نَ ص  أَ  ن  مح  م  كُ ي  لَ عَ  تُ م  عَ ن   ا أَ ﴾ مبحَ  جع مظ ﴿ 
 :لُ ائح قَ ال   الَ َكَما قَ ،  (١)اادً يَ انقح وَ  ةً اعَ طَ  حح ارح وَ ال َ بح ، وَ ةً انَ كَ تح اس  ا وَ وعً ضُ خُ  بح ل  قَ ال  بح ا، وَ افً رتحَ اع  وَ 

 الن  ع َم            اُء مح            ينِّ َثاَلثَ            ةً  أَفَ            اَدت ُكمُ 
 

 بَ      ا  يَ      دحي َولحَس      اِنح َوالض       محرَي ال ُمَحج 
ا هَ ون َ لُ مح ع  ت َ س  تَ وَ  م  كُ ي  لَ ا عَ ِبحَ  تُ م  عَ ن   ال تح أَ  مَ عَ وا الن ِّ دُ حَ َت   الَ : وَ ي  ﴾ أَ  جغ مع﴿ 

 .الل ه تَ َعاىَل  ةح اعَ طَ  ري ح  غَ يفح 

 ن  مح  اءُ زَ ال َ ، فَ الل هُ  هُ رَ كَ تَ َعاىَل ذَ  الل هُ  رَ كَ ذَ  ن  مَ  ن  أَ تَ َعاىَل، وَ  الل هح  رح ك  ذح  لُ ض  فَ  :اآْليَةِ  َوِفي 
 .لح مَ عَ ال   نسح جح 

 ؛يهح فح  صح الَ خ  اإل ح  ةح ظَ حَ الَ مُ  وبُ جُ وُ تَ َعاىَل، وَ  الل هح  رح ك  شُ بح  رُ م  األ َ  :َوِفي اآْليَِة َأْيضاا
 نَ ا مح يهَ فح  د   بُ اَل  ةُ ادَ بَ عح ال  لحل هح تَ َعاىَل، وَ  ة  ادَ بَ عح  رَ ك  الشُّ  ن  ﴾ ألحَ  جع مظ﴿:لحَقو لحهح 

 .صح اَل خ  اإل ح 
 ﴾. جغ مع﴿:ا لحَقو لحهح هَ رح ك  شُ  كح ر  ت َ بح  ةح مَ ع  الن ِّ  رح ف  كُ   يُ رح َِت   :َوِفي اآْليَِة َأْيضاا



 [.٢33البقرة:] َّمك لك خك حك مقجك حق مف خف  حف جف ُّٱ

َرةح اآل   بح لَ ﴾ َعَلى طَ  مف خف  حف جف﴿   الل هح  ةح اعَ ﴾ َعَلى طَ حق ﴿ خح
 نيٍ عح مُ  رُ ب َ ك  أَ  يَ هح ﴾ فَ  جكمق ﴿ ةح مَ لح ؤ  مُ ال   الل هح  ارح دَ ق  َعَلى أَ  ْب ح الص  وَ  ي الل هح َمَعاصح  ن  عَ  ْب ح الص  وَ 

                                                 
 ]آل عمران: ﴾وُيذركم اهلل نفسه﴿صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل:  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ٠2٠3(، رقم )٢١٠/4، )[١7
 (. ١6٠3)(، رقم2/١٠6٠ب إىل اهلل تعاىل، )باب فضل الذكر والدعاء والتقر ، واالستغفار

 (.١26/ ١انظر: مدارج السالكني البن القيم ) (١)
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َن  َها أُ  ُّ  انَ َذلحَك كَ لح وَ  ؛اهَ عُ مج َ أَ وَ  اتح ادَ بَ عح ال   مُّ ألح "  ر  م  أَ  هُ بَ زَ ا حَ ذَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  "إح  الن بح
 رَ ادَ بَ  :ي  ى" أَ ل  "صَ  نح ز  احل ُ  نَ مح  ونح النُّ بح  يَ وح رُ ، وَ مٌّ غَ  و  أَ  مٌّ هَ  هُ ابَ صَ أَ  و  أَ  مٌّ هح مُ  ر  م  أَ  هح بح  لَ زَ ن َ  :ي  أَ 
َذحهح اآل َ  االً ثَ تح ام   ةح الَ  الص  ىَل إح  َهذحهح  ن  مح  يدُ فح تَ س  ا نَ ذً ، إح هح بح  لَ زَ ال ذحي ن َ  رح م  ل َ لح  يالً هح س  أَي ًضا تَ وَ  ،ةح يَ َلح

 خك حك﴿ ةُ الَ الص  وَ  رُ ب   الص   بح ائح صَ مَ ال   لح مُّ َعَلى ِتََ  هح بح  انُ عَ ت َ س  ا يُ مَ  لَ ضَ ف  أَ  ن  أَ  ةح يمَ ظح عَ ال   ةح يَ اآل  
 ومح زُ  لُ ىَل إح  دَ ب  عَ ال   بُ غِّ رَ ا ي ُ مَ  مح ظَ ع  أَ  ن  مح  ةُ ي  َمعح َهذحهح ال  ، وَ يدح يح أ  الت  وَ  ةح ونَ َمعُ ﴾ بحال  مك لك

  و  لَ َعَلي هح وَ  لُ زح ن  ال تح ت َ  بح ائح صَ مَ ال   نَ مح  شَ َي   َلَ   َأن  الل َه َمَعهُ  دُ ب  عَ ال   رَ عَ ش  تَ ا اس  ذَ إح ، فَ ْب ح الص  
 .الح بَ ال ح كَ   ت  انَ كَ 



 ]٢32لبقرة: ا[ َّمن خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 :ي  أَ  ﴾ممتَ َعاىَل ﴿ الل هح  ةح مَ لح كَ   ءح الَ ع   إح يفح  :ي  ﴾ أَ  خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱ﴿ 
 م  هُ ن   إح  :الُ قَ ي ُ  ل  بَ  ات  وَ م  أَ  ََلُم   الُ قَ ي ُ  الَ  م  هُ ن   أَ  يهح فح ﴾ فَ جن﴾ ُهم  ﴿ يم﴿ ات  وَ م  أَ  م  هُ 
 يح رح كَ تَ َعاىَل ال   الل هَ  لُ أَ س  ، نَ يمح ظح عَ ال   يمح عح الن   نَ مح  يهح فح  م  ا هُ ﴾ مَ  من خن  حن﴿ اءُ دَ هَ شُ 
َي الل ُه َعن هُ  ودٍ عُ س  َن مَ ب   َد الل هح ب  وق  عَ رُ س  مَ  لَ أَ سَ  د  قَ ، وَ هح لح ض  فَ  ن  مح  ، ةح يَ َهذحهح اآل   ن  عَ  َرضح
ٍر، ََلَا قَ َنادحيُل »َسأَل َنا َعن  َذلحَك، فَ َقاَل:َقاَل: أََما إحن ا َقد  ف َ  أَر َواُحُهم  يفح َجو فح َطري ٍ ُخض 

، فَاط َلَع  ، ُُث  تَأ وحي إحىَل تحل َك ال َقَنادحيلح َن ةح َحي ُث َشاَءت  رَُح محَن ال  ، َتس  َمَعل َقة  بحال َعر شح
 .(٢)هح يحح حح  صَ يفح  م  لح س  َرَواُه مُ  «إحلَي هحم  َرب ُُّهُم اطِّاَلَعةً 



 ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ
 .]٢33لبقرة: ا[ َّ  ٰر

 ن  مَ وَ  ْبحُ ص  يَ  ن  مَ  رُ ظُ ن  ن َ ف َ  ارُ بَ تح خ  االح وَ  انُ حَ تح م  َوُهَو االح  ءح الَ بَ ال   نَ مح  ﴾ين﴿ 
                                                 

اء يف النة، وأنم أحياء ، باب بيان أن أرواح الشهدصحيح مسلم، كتاب الهاد والسري (٢)
 (. ٢77٠(، رقم )٢3٠١/ 3رِبم يرزقون، ) عند
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﴾   يه﴿ ارُ ف  كُ ال   م  هُ وَ  م  كُ ائح دَ ع  أَ  ن  ﴾ مح ىه مه﴿ يلٍ لح قَ بح  :ي  ﴾أَ جه﴿ طُ خ  سَ تَ ي َ 
اََلكح وَ ﴾ خي حي جي﴿ رُ ق  فَ ال  وَ  طُ ح  قَ ال    َمو تح ال  َقت لح وَ ﴾ بحال  مي﴿ انح رَ س  ال ُ بحاَل 
ِح م رَ األ َ وَ   الَ َكَما قَ  ء بحالَن ةح َبالَ ﴾ َعَلى ال  ٰر ٰذ﴿ حح وائح ﴾ بحال َ ىي﴿ ا

–١3الرعد: [ َّ يي  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّٱتَ َعاىَل:
 جت ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ قَ وَ   ،]٢١اإلنسان: [ َّ ىث  نث مث زث رث يت ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ قَ وَ  ، ]١2

 يحح حح  صَ يفح وَ ، ]٠3الفرقان: [ َّ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت
إحن  الل َه قَاَل: إحَذا لل ُه َعَلي هح َوَسل َم  قال:"َصل ى ا الل هح  ولَ سُ رَ  ن  أَ  سٍ نَ محن  َحدحيثح أَ  ال ُبَخارحيِّ 

ُهَما ن   ُتُه مح َبحيَبتَ ي هح َفَصبَ َر، َعو ض   .(٢)هح ي  ن َ ي   عَ  يدُ رح ن َة " يُ ال َ  اب  تَ َلي ُت َعب دحي بح
َصل ى الل ُه    الل هح  ولَ سُ رَ  الَ : قَ الَ  ُهَري  َرَة قَ بح محن  َحدحيثح أَ  ال ُبَخارحيِّ  يحح حح  صَ يفح وَ  

محن  ي َجزَاء ، إحَذا قَ َبض ُت َصفحي ُه ُمؤ محنح عحن دح َعَلي هح َوَسل َم:"يَ ُقوُل الل ه تَ َعاىَل: َما لحَعب دحي ال  
َتَسَبُه، إحال  الَن ُة " ن  َيا ُُث  اح  لح الدُّ َمةح  (١)أَه  َلكحن  اَل َيُكوُن َذلحَك إحال  بحالص ْب ح عحن َد الص د 

ُوىَل، َكَما َرَوى ال ُبَخارحيُّ  ِّ  األ  ُر : »قَالَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  َعن  أََنٍس َعنح الن بح َا الص ب   إحّن 
ُوىَل عح  َمةح األ  ُر الش اقُّ َعَلى الن  ف سح (3) «ن َد الص د  َا الص ب   ن ُه، َأي  إحّن  لحم  َأَت  مح َرَجُه ُمس  . َوَأخ 

َا، فَإحن ُه َيُدلُّ َعَلى قُ و ةح  يَبةح َوَحرَاَرتح َا ُهَو عحن َد ُهُجومح ال ُمصح  ال ذحي يَ ع ظُُم الث  َواُب َعَلي هح إحّن 
ُ إحذ  َذاَك " تح َوتَ ثَبُّ  ال َقل بح  يَبةح َفُكلُّ َأَحٍد َيص ْبح هح يفح َمَقامح الص ْب ح، َوأَم ا إحَذا بَ َرَدت  َحرَارَُة ال ُمصح

ُّ طُ ر  قُ اَلُه ال  قَ   .(2)بح


                                                 
 (. 2633)(، رقم٢٢6/ ٠فضل من ذهب بصره، ) صحيح البخاري، كتاب املرضى، باب (٢)
(، 4٠/ 7صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغى به وجه اهلل، ) (١)

 (. 62١2رقم)
 (. ٢١73(، رقم )٠4/ ١صحيح البخاري، كتاب النائز، باب زيارة القبور ) (3)
 (.٢٠2/ ١انظر: تفسري القرطب ) (2)
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 .]٢36لبقرة: ا[ َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

ا َوَرَد مَ  يلح لح دَ ، بح انَ نسَ اإل ح  يبُ صح يُ  وهٍ رُ ك  مَ  لُّ : كُ يَ هح ﴾ وَ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُهُم ﴿ 
ُهم  َأبح يٍد وَ  َسعح ن  َأبح عَ  َي الل ُه َعن   ِّ  نح عَ   ُهَري  َرَة َرضح َما "قَاَل:  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  الن بح

لحَم محن  َنَصٍب َواَل َوَصٍب َواَل َهم  َواَل َحَزنٍ  يُب ال ُمس   و َكةح ى َواَل غم ، َحَّت  الش  َواَل أَذً  ُيصح
 .(٢)ُمت  َفق  َعَلي هح  ."طَايَاهُ ا إحال  كف ر الل ه ِبَا محن  خَ ُيَشاُكهَ 
َي الل ُه َعن هُ  رَ مَ عُ  ن  عَ  ح  صَ وَ   ُهَو ف َ  هُ هُ رَ ك  يَ  نَ مح ؤ  مُ ال   ابَ صَ أَ  ءٍ ي  شَ  لُّ " كُ :الَ قَ  هُ ن  أَ  َرضح

  .حُّ صح يَ  الَ ا وَ وعً فُ ر  مَ  يَ وح رُ وَ  (١)"ة  يبَ صح مُ 
 مُ كُ َُي  وَ  اءُ ا َيشَ ا مَ بحنَ  عُ نَ َعبحيًدا َيص  ﴾ َملحًكا وَ  رئ ّٰ﴿ م  هح تح نَ سح ل  أَ وَ  م  وِبحح لُ قُ ﴾ بح ِّ ﴿ 

ُعوَن﴾ أَ  يدُ رح ا يُ ا مَ ينَ فح  َرةح اآل   ارح يفح الد   ونَ دُ ائح إحلَي هح عَ  ي  ﴿وإنّا إحلَي هح راجح  رُ اهح ظَ ا،  وَ ازحينَ فَ ُيجَ  خح
مِّ َسَلَمَة أُ  ن  عَ  مٍ لح س  مُ  يحح حح  صَ يفح ا ، وَ رً و  ف َ  ةً دَ احح وَ  ةً ر  َذلحَك مَ ُل و  ق َ  هح وَر بح مُ أ  مَ ال   ن  أَ  وصح صُ النُّ 

 ِّ َها، َزو جح الن بح َي الل ُه َعن   ُه َصل ى الل   وَل الل هح سُ رَ  تُ ع  ْسَح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  قالت:  َرضح
يُبهُ " َما محن  َعب ٍد َعَلي هح َوَسل َم  يَ ُقوُل: يَبة ، فَ يَ ُقوُل: ُتصح  ﴾   نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ُمصح

َها، إحال  َأَجَرُه الل ه يفح  ر ِنح جح أَ ، الل هم  [٢36]البقرة:  ن   لحف  يلح َخي  رًا مح ، َوَأخ  يَبتح يفح ُمصح
َها" ن   َلَف لَُه َخي  رًا مح يَبتحهح، َوَأخ   .(3)ُمصح

َعرحيِّ، َأن  َرُسوَل الل هح  " إحَذا َماَت ل ُه َعَلي هح َوَسل َم قَاَل:َصل ى ال َعن  َأبح ُموَسى اأَلش 
ُتم  ََثََرةَ  ، فَ يَ ُقوُل: قَ َبض  ُتم  َوَلَد َعب دحي، فَ يَ ُقوُلوَن: نَ َعم   َوَلُد الَعب دح قَاَل الل ُه لحَماَلئحَكتحهح: قَ َبض 

، فَ يَ ُقوُل: َماَذا قَاَل َعب دحي؟ فَ يَ ُقولُ  تَ ر َجَع، فَ يَ ُقوُل فُ َؤادحهح، فَ يَ ُقوُلوَن: نَ َعم  َدَك َواس  وَن: محَح
دح "الل هُ   .(2): اب  ُنوا لحَعب دحي بَ ي ًتا يفح الَن ةح، َوَْسُّوُه بَ ي َت احَلم 

                                                 
،صحيح البخاري، كتاب امل (٢)  (. 362٢(، رقم)٠/٢٢2)رضى، باب ما جاء يف كفارة املِر
 (. 336/ 3مصنف ابن أب شيبة ) (١)
 (. 4٢7(، رقم)63٢/ ١املصيبة، ) صحيح مسلم، كتاب النائز، باب ما يقال عند (3)
 (. ٢٠١٢(، رقم)3/33١سنن الرتمذي، أبواب النائز، باب فضل املصيبة إذا احتسب، ) (2)
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 .]٢3٠لبقرة: ا[ َّ  مت زت  رت ىبيب نب مب زب رب يئ ُّٱ
َع َلى َل مَ  ال  يفح  تَ َعاىَل َعَلي هحم   الل هح  نَ مح  اء  نَ : ث َ ي  ﴾ أَ  نب مب زب رب يئ﴿  األ 

 يقح فح و  الت   وَ  ابح وَ الص  وَ  قِّ  احل َ ىَل ﴾ إح   مت زت  رت ﴿ َعَلي هحم   لُ زح ن  ﴾ ت َ ىب﴿
اَلنح َونحع َم ال عحاَلَوُة " ، َويفح ال ُبَخارحيِّ ادح دَ الس  وَ  َي الل ُه َعن ُه: " نحع َم ال عحد   الَ قَ  (٢)قَاَل ُعَمُر َرضح
َُه الل ُه ري ثح كَ   نُ اب   َي الل ُه َعن هُ  رَ مَ عُ  لَ و  ق َ  رَ كَ ذَ  ن  أَ  دَ ع  ب َ  َرمحح  رب يئ ﴿ هُ صُّ َما نَ  َرضح

اَلنح ﴿ ﴾ فَ َهَذانح  يبىب نب مب زب ﴾ فَ َهذحهح   مت زت  رت ال َعد 
لح وََكَذلحَك َهُؤاَلءح، أُع طُوا  ح، َوهحَي زحيَاَدة  يفح احل حم  َلني  َ ال َعد  ال عحاَلَوُة، َوهحَي َما ُتوَضُع بَ ني 

  .(١)ثَ َوابَ ُهم  َوزحيُدوا أَي ًضا. انتهى


  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ
 .]٢33لبقرة: ا[ َّ ىن نن من زن رن مم ام ىليل

َي الل هُ لح  تُ ل  : ق ُ الَ َعن  ُعر َوَة قَ  يِّ رح ه  الزُّ  نح عَ  مٍ لح س  مُ وَ  ال ُبَخارحيِّ  يحح حح  صَ يفح    َعائحَشَة َرضح
َها: أَرَأَي تح قَ و َل الل ه تَ َعاىَل:   يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث يت َُّعن  

َما َعَلى َأَحٍد ُجَناح  َأن  اَل  ، فَ َوالل هح [٢37البقرة: ] َّىل  مل يك ىك مك لك اك
، إحن  َهذحهح َلو  َكاَنت  َكَما َيطُوَف بحالص َفا َوال   تح : بحئ َس َما قُ ل َت يَا اب َن ُأخ  َمر َوةح، قَاَلت 

: اَل ُجَناَح َعَلي هح َأن   اَل يَ َتَطو َف ِبححَما، َوَلكحن  َها أُن زحَلت  يفح األَن َصارح،   َأو ل تَ َها َعَلي هح، َكاَنت 
لحُموا يُهحلُّوَن لحَمَناَة الط اغحَيةح، ال تح َكانُوا يَ ع ُبُدونَ َها عحن َد ال   ، َفَكاَن َكانُوا قَ ب َل َأن  ُيس  ُمَشل لح

َر َوةح، 
َلُموا، َسأَُلوا َرُسوَل الل ه َصل ى الل ُه َمن  أََهل  يَ َتَحر ُج َأن  َيطُوَف بحالص َفا َوامل فَ َلم ا َأس 

َ الص َفا  َعَلي هح َوَسل َم َعن  َذلحَك، قَاُلوا: يَا َرُسوَل الل ه، إحن ا ُكن ا نَ َتَحر ُج َأن  َنطُوَف بَ ني 
اآليََة قَاَلت  . [٢37البقرة: ] َّىث نث مث زث رث يت ُّٱَفأَنَزَل الل ُه  تَ َعاىَل: ؛َمر َوةح َوال  

                                                 
 (. ٢٠١٢)(، رقم١/73)ز، باب الصْب عند الصدمة األوىل،صحيح البخاري، كتاب النائ (٢)
 (.267/ ٢)انظر: تفسري ابن كثري ت سالمة (١)
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َها:عَ  َي الل ُه َعن   نَ ُهَما، »ائحَشُة َرضح َوَقد  َسن  َرُسوُل الل هح  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم الط َواَف بَ ي  
نَ ُهَما ُرَك الط َواَف بَ ي   ََحٍد َأن  يَ ت   رح ب َن َعب دح الر مح َنح فَ َقالَ «فَ َلي َس ألح بَ ر ُت أَبَا َبك   : إحن  ، ُُث  َأخ 

لح العحل مح َيذ ُكُروَن: َأن  الن اَس،  تُ ع  ْسَح ُتُه، َوَلَقد  َ ع  َهَذا َلعحل م  َما ُكن ُت ْسَح  إحال   -رحَجااًل محن  َأه 
َر َوةح، فَ َلم ا  -َمن  ذََكَرت  َعائحَشُة 

ََناَة، َكانُوا َيطُوُفوَن ُكّلُهم  بحالص َفا َوامل مح ن  َكاَن يُهحلُّ مبح
، وَلَ  َيذ ُكرح الص َفا َوال  ذَ  ، قَاُلوا: يَا َرُسوَل َكَر الل ه تَ َعاىَل الط َواَف بحال بَ ي تح َمر َوَة يفح الُقر آنح

َر َوةح َوإحن  الل َه أَن  َزَل الط َواَف بحال بَ ي تح فَ َلم  َيذ ُكرح الص َفا، فَ هَ 
ل  الل ه، ُكن ا َنطُوُف بحالص َفا َوامل

نَ  َر َوةح َعَلي  
 نث مث زث رث يت ٱُّتَ َعاىَل:؟ فَأَنَزَل الل ُه ا محن  َحرٍَج َأن  َنط و َف بحالص َفا َوامل

ٍر: [٢37البقرة: ] َّىث ح كحَلي هحَما، يفح »اآليََة قَاَل أَبُو َبك  َفَأْس ََع َهذحهح اآليََة نَ زََلت  يفح الَفرحيَقني 
َاهحلحي ةح بحالص َفا َوال  ال ذحيَن َكانُوا يَ َتَحر ُجوَن َأن   َمر َوةح، َوال ذحيَن َيطُوُفوَن ُُث  َِتَر ُجوا َيطُوُفوا بحال 

، وَلَ  يَذ ُكرح  لح َأن  الل َه تَ َعاىَل أََمَر بحالط َوافح بحال بَ ي تح ، محن  َأج  اَلمح َأن  َيطُوُفوا ِبححَما يفح اإلحس 
 (٢)«َما ذََكَر الط َواَف بحال بَ ي تح  الص َفا، َحَّت  ذََكَر َذلحَك، بَ ع دَ 

مح ب نح ُسلَ  هح يحح حح  صَ يفح  َوَرَوى ال ُبَخارحيُّ  قَاَل: َسأَل ُت أََنًسا َعنح الص َفا  انَ مَ ي  َعن  َعاصح
َنا َعن  هَ  اَلُم أَم َسك  لحي ةح، فَ َلم ا َجاَء اإل حس  َاهح أَنَزَل فَ  ؛اَوال َمر َوةح قَاَل: ُكن ا نَ َرى َذلحَك محن  أَم رح ال 

َّ يلىل  مل يك ُّٱ إحىَل قَ و لحهح  َّىث نث مث زث رث يت ٱُّالل ُه َعز  َوَجل :
 (١). 

 :ي  أَ  َّيف ىف ﴿ هح تح ادَ بَ عح  نح اكح مَ أَ وَ  هح دحينح  مح ع الَ أَ  ن  مح  َّىث نث مث زث رث يت ُّٱ
﴾ بحَأن   يلىل  مل يك ىك﴿ ُث َ إح  الَ فَ  :ي  أَ  َّمك لك اك يقُّ كح سُ النُّ  اءح دَ ألحَ  ىق دَ صَ قَ 

عَ  ن َ َيس  ًعا ﴿مَ هُ ى بَ ي    زن ﴿ لحل هح تَ َعاىَل  ت  انَ كَ   ةٍ اعَ طَ  ي  أَ  لَ عَ ف َ  :ي  ﴾ أَ  رن مم ام ا َسب  

                                                 
(، ١/٢3٠من شعائر اهلل،)  احلج، باب وجوب الصفا واملروة، وجعلصحيح البخاري، كتاب  (٢)

  (.٢623رقم )
إن الصفا واملروة من شعائر اهلل فمن ُّصحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله:  (١)

  (.2246(، رقم )١3/ 6، )[٢37]البقرة:  َّٱحج البيت أو اعتمر ...
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، ء  ي  شَ  هُ ن  ى َعَلي هح مح فَ َي   ، الَ هح بح  عَ و  طَ ا تَ ﴾ مبحَ ىن َعَلي هح ﴿ يب  ثح مُ ﴾ لحَعَملحهح وَ نن من
َ ب َ  يح ع  الس   ةُ ي  وعح رُ ش  ا مَ يهَ فح  ةُ يَ اآل  وَ  تَ َلَف ال ُعَلَماُء  د  قَ ، وَ ةح رَ م  عُ ال  وَ  جِّ  احل َ يفح  ةح وَ ر  مَ ال  ا وَ فَ الص   ني  اخ 

َذحهح اآل   ةح رَ م  عُ ال  وَ  جِّ احل َ  انح كَ ر  أَ  ن  مح  ن  ك  ُر  هُ ن  أَ  اْلَمْذَهبِ فَاْلَمْشه ور  ِمْن ، يح ع  الس   مح ك   حُ يفح   .ةح يَ َلح
َها: ةِ لَ لَ الدَّ  ه  جْ وَ وَ  ؛ َيُدلُّ َعَلى ائحرح الل هح عَ شَ  َة محن  وَ ر  مَ ال  ا وَ ن  الص فَ أَ تَ َعاىَل بح  َُيهُ رح ص  ن  تَ أَ  ِمنـْ

َن ُه اَل هُ ن  مح د   بُ ن  اَل ك  ا ُر مَ هُ ن َ ي   َي ب َ ن  الس ع  أَ   ن  ا مح نً ك  ُر  ونُ يكُ  َ اَل  ًة، ُُث  ريَ عح وَن شَ كُ يَ  ن  أَ  نُ كح  مُي  ؛ ألح
 ىي نيُّٱ:تَ َعاىَل  الَ قَ  د  قَ ا، وَ ُن ِبحَ اوُ الت  هَ  وزُ  جيَُ ة ، اَل يمَ ظح عَ  ُر الل هح ائح عَ شَ وَ  ،كح سُ النُّ  انح كَ ر  أَ 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيميُّٱ:الَ قَ ، وَ [١املائدة: ] َّ  مئ خئ حئ جئ يي

 .[3١احلج: ] َُّّ  َّ
 قح لَ ط  َيُدلُّ َعَلى مُ  هُ بَ جَ و  أَ  ن  مَ  يلَ لح دَ  ن  ألحَ  نٍ ك  ُر لَي َس بح وَ  ب  اجح وَ  يَ ع  الس   ن  أَ  :يانِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ 

 .رح ظَ الن   نَ مح  هُ ظُّ َلُه حَ  لُ و  قَ َهَذا ال  ، وَ هح  بح ال  إح  جُّ احل َ  مُّ تح  يَ اَل  هُ ن   َعَلى أَ ، اَل وبح جُ وُ ال  
َمامح َأمح ََد وَ  ة  ايَ وَ ، َوُهَو رح ة  ن  سُ  يَ ع  الس   ن  أَ  :ث  الِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ   َتَدلُّوا بح َعن  اإل ح   .ةح آليَ ا  اس 
َها ةِ لَ لَ الدَّ  ه  جْ وَ وَ  َأن  بح  :شَ وقِ ن  وَ ، هح وبح جُ وُ  مح دَ َعَلى عَ  يل  لح دَ  َعن  فَاعحلحهح  جح رَ احل َ  يَ ف  ن َ  ن  أَ  :ِمنـْ
يَةَ  ا مَ ا لح عً ف   دَ  ت  لَ زَ ا ن َ هَ ن   أَ وَ  ،ولح زُ الن ُّ  بح بَ  سَ يفح  هُ انُ يَ ب َ  قَ بَ ا سَ مَ ا َعَلى َذلحَك لح يهَ فح  ةَ لَ اَل  دَ اَل  اآل 

َي الل ُه  ةَ شَ ائح عَ  ن  َهَذا أَ  دُ يِّ ؤَ ا ي ُ مح  وَ  ؛امَ ِبحح  افح وَ الط  يفح  جح رُّ حَ الت   نَ مح  نيَ مح لح س  مُ ال   نَ مح  عَ قَ وَ  َرضح
َها قَ  َر َوةح  َما َأَت  الل هُ » :ت  الَ َعن  

َ الص َفا َوامل َرَتُه َلَ  َيُطف  بَ ني   .«َحج  ام رحٍئ، َوالَ ُعم 

 رٍ ابح جَ  َحدحيثح  َكَما يفح -َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  الن بح   ن  : أَ لَ و  األ َ  لَ و  قَ ال   حُ جِّ رَ ا ي ُ مح  وَ 
َمامُ  هُ جَ ر  ال ذحي خَ  يلح وح الط   نح  افح وَ الط   نَ مح  غَ رَ ا ف َ م  لَ  -هح يحح حح  صَ يفح  م  لح س  مُ  اإل ح َعاَد إحىَل الرُّك 

تَ َلَمُه، ُُث  َخرََج محن  بَابح الص َفا، َوُهَو يَ ُقوُل:  ُُث   َّىث نث مث زث رث يت ٱُّفَاس 
َا َبَدأَ الل ه بحهح  : ،"(٢)قَاَل: "أَب َدأُ مبح َا َبَدأَ الل ه بح ) َويفح رحَوايَةح الن َسائحيِّ  .(١) ه(فَاب َدُءوا مبح

                                                 
(، ١/776لى اهلل عليه وسلم)صصحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النب  (٢)

 (.٢١٢7)رقم
 (.١463(، رقم )١36/ 3ج، القراءة يف ركعت الطواف،)سنن النسائي، كناب مناسك احل (١)
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ِّ ن  فحع  ولح أَ صُ األ ُ  مح ل   عح ر َر يفح قَ ت َ  د  قَ وَ  انح يَ ب َ لح  انَ ا كَ ذَ َصل ى الل ُه  َعَلي هح َوَسل َم، إح  َل الن بح
 َحدحيثح  َوَرَد يفح ا، وَ مً زح الَ  ونُ كُ َل يَ ع  فح ن  َذلحَك ال  إح ؛ فَ ابح الل هح تَ كح   ن  َمٍل مح ص  َُم  نَ 

""لحَتأ ُخُذوا رٍ ابح جَ  َكُكم  أَي ًضا َوَرَد ، وَ ةح رَ م  عُ ال  وَ  جِّ احل َ  كح اسح نَ مَ  مح ظَ ع  أَ  ن  مح  يُ ع  الس  وَ  (٢)َعينِّ َمَناسح
ِّ  اةَ  تح رَ بح تح أَ ن  َة بح يبَ بح حَ  ن  عَ  َعو ا فَإحن  الل َه  : "الَ قَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم أن هُ  َعنح الن بح اس 

َماُم َأمح َدُ   "الس ع يَ َكَتَب َعَلي ُكُم  َرَجُه اإل ح  نُ ب   الل هح  دُ ب  عَ  هح ادح نَ س   إح يفح ، وَ (3)هُ رُ ي   غَ وَ  (١)َأخ 
 جِّ احل َ  ري ح  غَ يفح  يُ ع  الس   عُ رَ ش   يُ اَل  هُ ن  ا أَي ًضا أَ يهَ فح  ةُ يَ اآل  َوالل ُه أَع َلُم، وَ  يف  عح َوُهَو ضَ  لح مِّ ؤَ مُ ال  
 .َّىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ :لحَقو لحهح  ةح رَ م  عُ ال  وَ 



 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ

 .]٢34البقرة: [ َّخت حت جت هب مب

 قح د  َعَلى صح  ةح ال  ﴾ الد   جئ يي ىي ني مي﴿ ونَ فُ ﴾ ُي   زي  ري ٰىٱٱ﴿
 م  هح ري ح غَ محَن ال يَ ُهودح وَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم   دٍ م  ا حمَُ نَ ي ِّ بح نَ  ةح الَ سَ رح 

 ُهم  محن  ﴾ يُ ب عحدُ  جت هب مب ﴿ اةح  الت  و رَ يفح  ي  ﴾ أَ  خب حب جب  هئ مئ خئ حئ﴿
َتح   مض ٱُّ ىرَ خ  أُ  ةٍ  آيَ َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل يفح   اسُ الن  وَ  ئحَكةُ َمالَ ﴾ ال  خت حت ﴿ هح َرمح 

 يفح  ةً لَ ازح نَ  ت  انَ كَ   ن  إح وَ  ةُ يَ َهذحهح اآل  وَ  [٢6٢البقرة: ] َّ مغ جغ مع جع مظ حط
                                                 

صحيح مسلم، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى اهلل عليه  (٢)
 (.٢١4٠(، رقم )423/ ١، )«لتأخذوا مناسككم»وسلم 

 (. 363/ 23د أمحد ط الرسالة )مسن (١)
/ ١2(، والطْباِن يف املعجم الكبري )١62/ ١ترتيب سنجر )-أخرجه الشافعي يف مسنده (3)

 (.٢34/ 3(، والبيهقي يف السنن الكْبى )١١6
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 ن  إح ، فَ هح اتح فَ صح وَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  دٍ م  ا حمَُ نَ ي ِّ بح نَ  ةح الَ سَ رح  نح أ  شَ  ن  وا مح مُ تَ ا كَ مَ ال يَ ُهودح، وَ 
َُدىوَ  اتح نَ ي ِّ ب َ ال   نَ مح  ل الل هُ نزَ ا أَ مَ  مَ تَ كَ   ن  مَ  لِّ كُ لح  امٌّ ا عَ هَ مَ ك  حُ  ََذا قَ وَ  ؛اَل  ُهَري  َرَة و بُ أَ   الَ َلح

َي الل ُه َعن هُ  ث  ُتكُ ا حَ مَ  ابح الل هح  كحتَ ة  يفح آيَ  الَ و  لَ : »- ال ُبَخارحيُّ  هُ ن  َكَما َرَواُه عَ   -َرضح  يَ هح ، وَ م  د 
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُُّه: لُ و  ق َ 

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب

 .(٢)[٢6٠ – ٢34البقرة: ] َّ خس



 [٢6٠]البقرة:َّخس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ
َُدى  وَ  اتح نَ ي ِّ ب َ ال   نَ أَنَزَل الل ُه  مح  امَ  انح مَ ت  : َرَجُعوا َعن  كح ي  ﴾ أَ حج مث هت﴿  اَل 

 َهَذا "َيُدلُّ ، وَ اسح لن  لح  وهُ رُ هَ ظ  أَ ا َكَتُموا وَ ﴾ مَ جح﴿ انح مَ ت  لكح ا  بح  وهُ دُ سَ ف  ا أَ ﴾ مَ مج﴿
َن ال  َعَلى أَ  بََة مح ا َيُكوُن بحإح انح إح كحت مَ ن  الت  و  تَ فَ ن ُه اَل أَ انح وَ ب َيَ ارح ال  ظ هَ ّن  ح ةح الت  و بَةح ى يفح  ُيك   صح

بحَل"بَ يَ ا َسَلَف ُدوَن ال  انح فحيمَ كحت مَ بحالن َدمح َعَلى ال   تُ ق  ﴾  مخ  جخ مح﴿ (١)انح فحيما اس 
بَ ت َ  ق  َبلُ أَ  ُهم  ﴿ زُ اوَ تََ أَ م  وَ هُ تَ و   .م  ﴾ ِبحح خسي ﴿ادح بَ عح  ن  مح  ابَ تَ  ن  َعَلى مَ   ﴾حس جسَعن  



 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حصُّٱ
 .[٢6٢]البقرة: َّمغ

وا اتُ مَ : وَ ي  ، أَ الٍ حَ  بٍ ص  نَ  لِّ  حمََ يفح  ةُ لَ م  ﴾ ال ُ  خض  حض جض مص خص حص﴿ 
َعَلى  ةح يَ اآل  بح  ل  ُتدح اس  ﴾ وَ    مغ جغ مع جع مظ حط مضا ﴿ارً ف  كُ   م  نحح و  كَ   الَ حَ 

                                                 
(، وأخرجه مسلم ٢٢7(، رقم )33/ ٢صحيح البخاري، كتاب العلم، باب حفظ العلم ) (٢)

يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب من فضائل أب هريرة الدوسي رضي اهلل عنه 
 (. ١243(، رقم )٢42٠/2)

 (.٢١3/ ٢انظر: أحكام القرآن للجصاص ط العلمية ) (١)
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، وَ ال   يلح بح َعَلى سَ  ارح ف  كُ ال   نح ع  لَ  ازح وَ جَ  َمام ال   َذلحَك َكَما قَ يفح  فَ الَ  خح اَل ُعُمومح ُّ طُ ر  قُ اَلُه اإل ح  (٢)بح
ح ال   رح افح كَ ال   نح ع  لَ  مح ك   حُ وا يفح فُ لَ ت َ اخ   نح كح ، لَ هُ رُ ي   غَ وَ  ح لَ و  َعَلى ق َ  َمَعني  -بُ رَ ق   األ َ ، وَ نح ي  ُهَورَ ش  مَ  ني 

ح ال   نح ع  لَ  ازح وَ جَ  مُ دَ عَ  -َوالل ُه أَع َلمُ   هُ ن  مح  رَ دَ صَ  ن  إح  ال  إح  ري ٍ َلُه َخحَ  مَ تَ ُي   ن  أَ  الح مَ تح ح  الح  ؛يِّ احل َ  َمَعني 
ا، يفً فح خَ  باً دَ أَ  بَ دِّ ا أُ ي  انح رَ ص  نَ  نَ عَ لَ  ن  مَ " وَ :ينح الدِّ  يُّ قح تَ  الَ : قَ (١)عح روُ فُ  ال  يفح  الَ ، قَ يهح ضح تَ ق  ا ي َ مَ 

َن ُه لَي َس لَُه أَ  ِّ رَ ص  الن   نَ مح  رَ دَ صَ  ونَ كُ يَ  ن   أَ ال  إح  بٍ وجح مُ  ري ح غَ بح  هُ نَ عَ ل  ي َ  ن  ألح ي ضح تَ ق  ا ي َ مَ  اِنح
 .(2)" هح ميح رح َعَلى َِت   يل  لح دَ  ءٍ ي  َعَلى شَ  يرُ زح ع  الت   "وَ  الَ قَ " وَ (3)َذلحكَ 



 .[٢6١]البقرة: َّلك خك حك جك مق حق مف خف حفُّ

﴾ جك مق حق مف ﴿بحالل هح   اذُ يَ عح ال  وَ  ارح الن  وَ  ةح نَ ع   الل  يفح  نيَ مح ائح دَ  :ي  ﴾ أَ خف حف﴿ 
 جك مق  حق مف خف حف جف ٱُّ رح افح غَ  ةح ورَ سُ يفح ا َكَما دً احح ا وَ مً و  ي َ  و  لَ وَ 

 م   هُ اَل وَ  :ي  ﴾ أَ    لك خك حك﴿، [24غافر: ]َّحل جل مك لك خك حك
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ:، َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل ونَ رُ ذح تَ ع  ي َ ف َ  ةٍ رَ َعذح مبحَ  ونَ لُ هَ مُي  

 [.36 – 33املرسالت: ] َّ جئ يي



[.٢63]البقرة:  َّجن مم خم حم جم هل خلمل حل جلُّٱ  

قُّ لحل عحباَدةح وَ ال   اسُ ا الن  هَ ي ُّ ﴾ أَ  جل ﴿  َتحح  ﴾ اَل  ملخل حل ﴿ له يكَ رح  شَ اَل  هُ دَ ح  ُمس 
                                                 

 (. ٢77/ ١انظر: تفسري القرطب ) (٢)
 (. ٢٢4/ ٢٠: الفروع )انظر (١)
 (. ١63/ ١6انظر: اإلنصاف ) (3)
 (.٢٠/٢١٠انظر: الفروع ) (2)
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فَ وَ  هح ائح ْس َ أَ وَ  هح اتح َلُه يفح ذَ  َنظحريَ   ُهَو ال  إح  ق  بحَ  ودَ  َمَعبُ اَل  :ي  ﴾ أَ  خم حم جم هل﴿ هح الح عَ ف   أَ وَ  هح اتح صح
،  نيَ نح مح ؤ  مُ ال   هح ادح بَ عح ﴾ بح جن﴿ ءٍ ي  شَ  ل  كُ   ت  عَ سح ال تح وَ  ةح عَ اسح وَ ال   ةح مح َ و الر  ﴾ ذُ مم﴿

 [.23األحزاب: ] َّ هب مب هئ ُّٱ :تَ َعاىَل  الَ َكَما قَ 



 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 [.٢62]البقرة:  َّربزب

َذلحَك  ق بَ لَُه عَ  يكَ رح  شَ اَل  هُ دَ ح  وَ  ةح ادَ بَ عح ل  لح  قُّ حح تَ س  مُ ُهَو ال  ه ُ ن  الل ه تَ َعاىَل أَ  رَ كَ ا ذَ م  لَ  
 ا محنَ ا فحيهحمَ مَ ﴾ وَ  جم يل ىل مل خلٱٱ﴿:الَ قَ َعَلى َذلحَك ف َ  ةح ال  الد   ةح ل  دح األ َ  رح ك  ذح بح 
َن  ُهمَ  رح ك  الذِّ ا بح مَ هُ ص  خَ ، وَ ائحبح َعجَ ال   ََذا ي َ وَ  ؛اتح وقَ لُ خ  مَ ال   مُ ظَ ع  ا أَ ألح  رت ُّٱ:تَ َعاىَل  الل هُ  ولُ قُ َلح

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت

ق: ]َّنن  من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق
 ثُ ي  ،  بحَ رح خَ اآل   ارح بَ د  إح ا وَ ُهحَ دح حَ أَ  الح بَ ق   إح ا بح مَ هُ ب ُ اق ُ عَ ت َ  :ي  ﴾ أَ   مم خم حم﴿، [7–6
 جئ يي ىي  ني  ُّٱ:ا، َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل مً ائح دَ  ارُ هَ الن    اَل ا وَ مً ائح دَ  لُ ي  الل   ونُ يكُ الَ 

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّ:تَ َعاىَل قَاَل الل ُه وَ   .[6١الفرقان: ] َّخئ حئ

 حي  جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ  نئ مئ

 جن يم ىم﴿، [٠3 –٠٢القصص:]َّنثىث مث زث رث يت ىت

 من﴿ا يهَ فح  لُ مَ ال تح ُُي  وَ  رح ح  بَ  ال  الل ه تَ َعاىَل يفح  يرح دح ق  ت َ ي بح رح ال تح َت   نُ فُ السُّ : وَ ي  أَ  ﴾ ٱخن حن
 مك لك خك حك جكُّ:، َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل م  هح عح افح نَ مَ وَ  م  اتحح ارَ  تحَ يفح  ﴾ين ىن
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 نب ُّٱ :َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل   مح عَ الن ِّ  مح ظَ ع  أَ  ن  مح  يَ هح وَ  ،[٢١الاثية: ]َّمل خل حل جل

 .[3٢لقمان: ] َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب

 ٰذ اتح ﴿﴾ بحالن بَ  يي ىي مي ﴿ ﴾ َمطَرٍ خي حي جي يه  ىه مه جه﴿

 خص حص مس خس حس جس مخ جخُّٱٱ:ا، َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل ِبحَ د  جَ ا وَ هَ طح ح  قَ ﴾ ٰر

 ىف يث ىث نثُّٱ:تَ َعاىَل  الَ قَ وَ ، [63احلج: ] َّحض  جض مص

 [.33يس: ]َّمك لك  اك يق ىق يف

 ٍّ﴿ ِح ر  َعَلى األ َ  ودُ عُ ي َ   ﴾ٌّ﴿:يفح قَ و لحهح  ريُ مح الض  ، وَ رُ ش  الن  وَ  يقُ رح ف  : الت   ثُّ ﴾ البَ ٰى﴿
قوله  يلح لح دَ بح ، لٍ اقح عَ  رَ ي   غَ  و  أَ  انَ كَ   الً اقح عَ  ِح ر  ي َعَلى األ َ شح ا مَي  مَ  لُّ كُ   يَ هح ﴾ وَ  ُّ َّ
 [.6هود: ] َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱتعاىل:
ا، قً ر  شَ  ونُ كُ تَ  ةً ارَ تَ ا، وَ بً ر  غَ  ونُ كُ تَ  ةً ارَ تَ ف َ ﴾ ّٰ﴿ هح يهح جح و  ت َ وَ  تَ ق لحيبح  ﴾ِّ﴿

 اابً ذَ عَ  ونُ كُ تَ  ةً ارَ تَ وَ  ،ةً مح َ رَ  ونُ كُ تَ  ةً ارَ تَ وَ  ،ارحَدةً بَ  ونُ كُ تَ  ةً ارَ تَ وَ  ،ار ةً حَ  ونُ كُ تَ  ةً ارَ تَ وَ 
 اَء الل هُ َحي ُث شَ  رُ طح م  يُ ، ف َ بحَأم رح الل هح  ري ح سَ مُ ال  وَ  ل لح ذَ ﴾ ال مُ زئ ﴿ َغي مح ﴾ ال  رئ﴿
ح اح يَ الرِّ  يفح رح ص  تَ  دَ ع  ب َ  ابح حَ الس   رُ ك  ذح  اءَ جَ ، وَ اسح الن   حح الح صَ مَ ﴾ لح  ىئ نئ مئ﴿

َن  َها هح   الل هُ  يدُ رح ال تح يُ  نح اكح مَ األ َ ي وَ اضح رَ  األ َ ىَل إح  هُ وقُ سُ ال تح تَ  يَ هح وَ  ،هُ َمعُ َت  وَ  هُ ريُ ثح ال تح تُ  يَ ألح
 جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ:َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل   رح طَ مَ ال  ا بح هَ اءَ يَ ح  إح 
 هلمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ

 خت حت جتٱُّ:تَ َعاىَل  الَ قَ وَ ، [3٠األعراف: ]َّ جن مم خم حم جم

 مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت

 [.27الروم: ] َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 ،هح مح ل  عح وَ  ،هح تح رَ د  قُ وَ  ،هح تح ي  انح دَ ح  وَ وَ  ،تَ َعاىَل  الل هح  ودح جُ َعَلى وُ  تٍ اال  دَ  اتٍ مَ اَل ﴾ عَ يئ﴿

َعَلى َأن  الل َه تَ َعاىَل ُهَو  ة  عَ اطح سَ  نيُ اهح رَ ب َ وَ  ة  عَ اطح قَ  ة  ل  دح َها أَ لُّ كُ   يَ هح ، وَ هح تح مح َ رَ وَ  ،هح تح مَ ك  حح وَ 
 .َلهُ  يكَ رح  شَ اَل  هُ دَ ح  وَ  ةح ادَ بَ عح ل  لح  قُّ حح تَ س  مُ ال  
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ا رً ب ِّ دَ مُ ا وَ قً الح خَ  ةح يمَ ظح عَ ال   ةح ي  نح و  كَ ال   اتح يَ ذحهح اآل  َلحَ  ن  أَ  ونَ مُ لَ ع  ي َ ﴾ ف َ زب رب ﴿ 
َلُه ق  عَ  لُ مح ع  ت َ س  يَ  ن  ُهَو مَ  اتح يَ ذحهح اآل  ِبحَ  عُ فح نتَ ال ذحي يَ  ن  أَ  :ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ  ،ةح ادَ بَ عح ال  بح  هُ ونَ دُ رح ف  ي ُ ف َ 
َن ُه يُ  ؛َهَواهُ  ونَ دَ   اتح نَ ي ِّ ب َ ت ال  اح يَ َهذحهح اآل   ُهَورح َمَع ظُ  -بحالل هح   اذُ يَ عح ال  وَ -اسح الن   نَ مح  دُ وجَ ألح
  .الل هح  بِّ حُ كَ   م  هُ ون َ بُّ ا ُيُح ادً دَ ن  أَ  الل هح  ونح دُ  ن  مح  ونَ ذُ خح ت  ي َ  اتح حَ اضح وَ ال  



 ىف يث ىث نث  زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ
 من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق يفىق

 [.٢63]البقرة:  َّ نن

  اءَ رَ ظَ نُ  وَ ااًل ثَ م  ﴾ أَ  ىت نت مت زت رت يب﴿ نيَ كح رح ش  مُ ال   :ي  أَ  ﴾ىب  نب﴿ 
 م  هح يمح ظح ع  ت َ كَ   م  هُ ون َ مُ ظِّ عَ ي ُ ، ف َ الل هَ  ونَ بُّ َكَما ُيُح   م  هُ ادَ ندَ أَ  ونَ بُّ ُيُح  :ي  ﴾ أَ  مثزث رث يت﴿
 ﴾ محن   ىقيف ىف يث ىث نثلحل هح ﴿ م  هح تح اعَ طَ كَ   يح رح ح  الت  وَ  يلح لح ح   الت  يفح  م  هُ ون َ يعُ طح يُ وَ  ،لحل هح 
ن دَ  نيَ كح رح ش  مُ ال   ةح ب  حمََ    يك ىك ﴿ ادح ن دَ اذح األ َ بحاحَتَِّ  م  هُ سَ نفُ ﴾ أَ  مك لك اك يق﴿ م  ادحهح ألح

 ىل ﴿ ذٍ ئح ينَ وا حح مُ لح َلعَ  ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  م  هح نح يُ ع  أَ بح  ََلُم   َعد  مُ ﴾ ال  مل ﴿ ونَ دُ اهح شَ يُ  ذ  إح  :ي  ﴾ أَ 
َرةَ ﴾ ال   يل   م  هُ ب ُّ ا ُيُح ادً دَ ن  أَ  ذَ اَت َ  نح مَ ﴾ لح  نن من زن رن مم ام﴿ َغَلَبةَ ال  وَ  ُقد 

 ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ٱُّ:هُ انَ حَ ب  ، َكَما قَاَل سُ الل هح  بِّ حُ كَ 

 [.١6 – ١3الفجر: ] َّيي
 يفح  عَ قَ وَ  د  قَ ف َ  الل هح  بِّ حُ كَ   هُ بُّ الل ه ُيُح  ونح دُ  ن  ا مح د  نح  ذَ اَت َ  ن  مَ  ن  َعَلى أَ  لُّ دُ تَ  :ة  يَ اآْل وَ  

 مح ل  عح ال   لح ه  ى عحن َد أَ م  ا ُيسَ ، َوُهَو مَ بحالل هح  اذُ يَ عح ال  وَ  ارح  الن  يفح  د  ل  مَُ  هُ بُ احح ال ذحي صَ  َْبح ك  األ َ  كح ر  الشِّ 
  .َْبح ك  األ َ  كح ر  الشِّ  اعح نوَ أَ  ن  مح  ع  و  ، َوُهَو ن َ ةح ب  حَ مَ ال   كح ر  شح بح 

َُه الل ُه  م  يِّ قَ الْ  ن  ابْ  ة  مَ الَّ عَ الْ  الَ قَ  َوَهاُهَنا أَر بَ َعُة أَن  َواٍع محَن ال َمَحب ةح جيَحُب " :تَ َعاىَل َرمحح
نَ َها. يحيزح بَ ي   َا َضل  َمن  َضل  بحَعَدمح الت م  نَ َها، َوإحّن  رحيُق بَ ي    الت  ف 

َدَها يفح الن َجاةح محن  َعَذابح الل ه َوال َفو زح بح حَمَب ُة الل هح  َأَحد َها: فحي َوح  ثَ َوابحهح، فَإحن  ، َواَل َتك 
رحكحنَي َوُعب اَد الص لحيبح  َرُهم  ُيُحبُّوَن الل ه واليَ ُهودَ ال ُمش   .َوَغي  
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لُ حَمَب ُة َما ُيُحبُّ الل هُ  الثَّاِني: خح ، َوَُت رحُجُه محَن ال ُكف رح، ، َوَهذحهح هحَي ال تح تُد  اَلمح ُه يفح اإل حس 
َذحهح ال َمَحب ةح َوَأَشدُُّهم  فحيَهاأَ  َوَأَحبُّ الن اسح إحىَل الل هح   .ق  َوُمُهم  ِبح

: َتقحيُم حَمَب ُة َما ُيُحبُّ إحال   الثَّاِلث  ، َواَل َتس  بُّ لحل هح َوفحيهح، َوهحَي محن  َلَوازحمح حَمَب ةح َما ُيُحبُّ احلُ 
 .فحيهح َوَلهُ 

اَل  كحي ُة، وَُكلُّ َمن  َأَحب  َشي ًئا َمَع الل هح ر  ال َمَحب ُة الشِّ ، َوهحَي ال َمَحب ُة َمَع الل هح  الرَّاِبع :
لح  لحل هح، َواَل  رحكحنَي.، َواَل فحيهح، فَ َقدح اَت ََذُه نحد ا محن  ُدونح الل هح هح محن  َأج    (٢)، َوَهذحهح حَمَب ُة ال ُمش 



 

 َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ
 .]٢66البقرة: [

 :ي  أَ  ﴾ زي ري ٰى ﴿﴾   يك ىك﴿:قَ و لحهح  يفح  ةح قَ ابح الس   )إذ ( محن   َبَدل   ﴾ين﴿ 
 الح حَ  يفح  واؤُ ر  ب َ ت َ  : ي  أَ  ،ال  حَ  اوُ وَ ال    ﴾ يي ﴿ اعَ بَ ت   األ َ  :ي  أَ  ﴾ ىي ني مي﴿ اءُ الرَُّؤسَ 

ُهم   ﴾ خئ حئ  جئ﴿ م  هح تح يَ ؤ  رُ  ن َ  اَنت  كَ   ال تح  تُ اَل الصِّ  ﴾مئ﴿ َعن    يفح  م  هُ بَ ي  
ن  يَ   حم جم هل ُّٱٱ:تَ َعاىَل   الل هُ  قَالَ  َكَما  ةً اوَ دَ عَ  ت  ارَ صَ وَ  ا،هَ ري ح غَ وَ  َمَود ةح ال  وَ  ةح ابَ رَ قَ ال   محنَ  االدُّ

األنعام: ] َّهي مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خم

 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ:تَ َعاىَل  َوقَالَ  ، [42

 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خفحف

 يل ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم حم  جم

  ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم  خم حم جم

                                                 
 (. ٢4٠انظر: الواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف )ص:  (٢)
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ

 خي ٱُّ:هح مح و  قَ لح  مُ الَ الس   َعَلي هح  يمُ اهح رَ ب   إح  الَ قَ وَ  .[33 – 3٢سبأ: ] َّرث يت ىت نت
 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ

 .[١3العنكبوت: ] َّ مت

ُهم   م  يهح لِّ َتََ وَ  اءح فَ عَ الضُّ  اعح بَ ت   األ َ  نَ مح  م  ِبحح  ىدَ تَ ق  مُ ال   اءح سَ ؤَ الرُّ  ةُ راءَ بَ  ايهَ فح  اتُ يَ اآل   َهذحهح ف َ   َعن  
 َمعَ وَ  هُ ن  مح  الل ه انَ اذَ عَ أَ  َلي سَ ب   إح   م  هُ سُ أ  رَ وَ  ،ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  فح اقح وَ مَ ال   دِّ شَ أَ وَ  وفح رُ الظُّ  كح لَ ح  أَ  يفح 

  ىل مل يك ىك مك لكٱُّ ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  هح اعح بَ ت   ألحَ  ولُ قُ ي َ  َهَذا

 ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل

 .[١١إبراهيم: ] َّحئ جئ يي

 ةح ابَ رَ قَ ال   نَ مح  ايَ ن   الدُّ  يفح  ت  انَ كَ   ال تح  تح الَ الصِّ  يعَ مجَح  لُّ حَ ن  ت َ  ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  ن  أَ  :َأْيضاا ايهَ فِ وَ  
 .يهح فح  ةح و  خُ األ ُ وَ  انح ميَ اإل ح  ةُ طَ ابح رَ  ال  إح  ىقَ ب   ي َ  اَل وَ  ةح د  وَ مَ ال  وَ 



  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب ُّٱ
 [.٢6٠]البقرة:  َّ جض مص خص حص مس حسخس جس مخ

َعةً  انَ لَ  تَ ي  لَ  :ي  أَ  َّ حت جت  هب مبُّ اءُ فَ عَ الضُّ وَ  اعُ بَ ت   األ َ   َّٱخب حب جبُّٱ  ىَل إح  َرج 
ن  يَ   َكَما  :ي  أَ  ﴾جح ﴿ يَ و مَ ال   ﴾ مجحج مث هت﴿ اءح سَ ؤَ الرُّ  :ي  أَ  ﴾ مت خت ﴿ االدُّ

 يفح  اوهَ لُ مح عَ  ال تح  ﴾ مخ  جخ مح ﴿ بَ ع ضٍ  محن   م  هُ بَ ع ضُ  تَ بَ ر أَ وَ  ابَ ذَ عَ ال   الل هُ  اُهم  رَ أَ 
  الل هُ  قَالَ  َكَما  اورً ثُ ن  مَ  اءً بَ هَ  َهبُ ذ  تَ وَ  ﴾حس﴿ اتٍ امَ َندَ  ﴾جس﴿ الل ه ري ح غَ لح  ايَ ن   الدُّ 

 ، [١3الفرقان: ] َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ:تَ َعاىَل 

 .﴾جض مص خص حص مس﴿ [34النور: ]َّيئ  ىئ نئ مئ زئُّ:الَ قَ وَ 
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 جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ
 [.٢67]البقرة:  َّ خك حك

 الَ وَ  ةٍ قَ رَ سَ ، لَي َس بح هح بح س   كَ  يفح اًل اَل حَ  :ي  ﴾ أَ  جغ مع جع مظ حط مض خض ٱٱ﴿  
 جف ﴿ رح م  ال َ وَ  ةح تَ يِّ مَ ال  كَ   ولح قُ عُ ال  وَ  انح دَ ب  ل َ لح  ر  ضح مُ  رَ ي   غَ  هح اتح  ذَ يفح  اباً طَ تَ س  ﴾ مُ  مغ ﴿ بٍ ص  غَ 

 نَ تَ َعاىَل مح  الل هُ  ل  حَ ا أَ مَ  يُ رح َذلحَك َِت   ن  مح ، وَ هُ رُ آثاَ وَ  هُ قُ رُ طُ  :ي  ﴾ أَ  حقمف خف حف
 َّ ٍّ ٌّ ُّٱ:َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل   اَوةح َعدَ ال   رُ اهح ﴾ ظَ  خك حك جك مق﴿ لح آكح مَ ال  

 خب حب جب ُّٱ:تَ َعاىَل َكَما يفح  قَ و لحهح َو  ، [6فاطر: ] َّّٰ  ِّ ُّ

 [.3٠]الكهف: َّخت حت جت هب مب

 ، ةُ احَ بَ اإل ح  لح آكح مَ ال   نَ مح  ِح ر   األ َ تَ َعاىَل يفح  الل هُ  هُ دَ جَ و  ا أَ يمَ فح  لَ ص  األ َ  ن  أَ  :ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ  
الل ه ، وَ مَ  آدَ ينح بَ لح  ةح يدَ دح الش   هح تح اوَ دَ عَ لح  انح طَ ي  الش   قح رُ طُ  اعح بَ ات ِّ  ن  عَ  يُ ه  الن    :َوِفي اآْليَِة َأْيضاا

 يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّ :الَ قَ ف َ  يرح ذح ح  الت   ةَ ايَ غَ  هُ ن  ا مح نَ رَ ذ  حَ  د  تَ َعاىَل قَ 

 .[١٠األعراف: ] َّ ىك مك لك اك



 .[٢64]البقرة:  َّ جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ

 مك ﴿ :فَ َقو لُُه تَ َعاىَل  ،انح طَ ي  الش   ةح اوَ دَ عَ  ةح ي  فح ي  كَ   انُ يَ ب َ وَ  ،َلَهاب   ا ق َ مَ لح  يل  لح ع  ت َ  ةُ يَ َهذحهح اآل   
 مل﴿ نَ الزِّ وَ  اطح لوَ الِّ ي كَ َمَعاصح ال   حُ بَ ق   أَ  يَ هح ﴾ وَ خل ي ﴿َمَعاصح ﴾ ال   حل  جل
َكَما   هُ مَ ر  ا حَ مَ  يُ رح َِت   و  أَ  ،تَ َعاىَل  الل هُ  ل  حَ ا أَ مَ  يُ رح َذلحَك َِت   ن  مح ﴾ وَ  جن مم خم حم جم هل

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّ :تَ َعاىَل  الَ قَ 
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن

 مخ جخ مح  جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب

  .[٢٢٠ – ٢٢2النحل: ] َّحط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس
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تَ َعاىَل  الل هُ  د  رَ ا، ف َ هَ وَ حَن  وَ  بَ ائح وَ الس  وَ  رَ ائح حَ بَ ال   مَ ر  إحن  الل َه تَ َعاىَل حَ  م  َلُُ و  ق َ  :َذِلَك َأْيضاا نْ مِ وَ 
َ ب َ وَ  َعَلي هحم    هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ :الَ قَ ا ف َ هَ م  رِّ ُيَُ  َلَ   هُ ن  أَ  ني 

 [.٢٠3املائدة: ] َّخن حن جن مم خم  حم جم



 جه ين منىن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 [.٢٠٠البقرة: ] َّ خي  حي جي يه ىه مه

َُؤاَلءح ال   :ي  ﴾ أَ  ىل مل خل﴿  ﴾ َعَلى َرُسولحهح َصل ى الل ُه  خم حم جم يل﴿ ارح ُكف  َلح
﴾ مم ﴿ ةَ نَ السُّ وَ  ابَ تَ كح ال   َعَلى َرُسولحهح  لَُه الل هُ زَ ن   ال ذحي أَ ، وَ لح مَ عَ ال  وَ  ولح بُ قَ ال  َعَلي هح َوَسل َم  بح 

نَ ﴾ وَ  حن جن يم ىم اَل  ، الل هُ  ل  حَ ا أَ مَ  يح رح َِت  ، وَ امح نَ ص  األ َ  ةح ادَ بَ عح  ن  ﴾ مح  من  خن ا ﴿َجد 
﴾  جي يه ىه مه جه ين ﴿ ا َعَلي هحم  رً نكح َقاَل الل ُه  تَ َعاىَل مُ ف َ  ،هُ مَ ر  ا حَ مَ  يلح لح َِت  وَ 
يَةح  ،وهُ لُ هح جَ  ذ  إح  قِّ  احل َ ىَل ﴾ إح  خي  حي ﴿ الدِّينح  م رح أَ  ا محن  ئً ي  شَ  ونَ مُ هَ ف   ي َ اَل  ي  أَ  َويفح اآل 
 .(٢)رح ظَ َعَلى الن   رَ دح قَ  ن  مَ لح  يدح لح ق  الت    نَ مح  عح ن  مَ َعَلى ال   يل  لح دَ 



 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

 [.٢٠٢]البقرة:  َّ  زب رب

ا أَنَزَل الل ُه  َعَلى َرُسولحهح مَ  اعح بَ  ات ِّ ىَل ي إح اعح الد   م  اهُ عَ ا دَ ذَ ﴾ إح  ٰذ يي ىي﴿ 
 تُ و  : صَ يقُ عح ﴾ الن   زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر﴿ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َصل  
َمُع  يَ هح وَ  مَ نَ غَ ي ال  ادح نَ ي ال ذحي ي ُ اعح الر   لح ثَ مَ وا كَ رُ فَ ال ذحيَن كَ  لُ ثَ : مَ ي  ، أَ مح نَ غَ ال  ي بح اعح الر   اَل َتس 
 .ياعح الر   ةح لَ زح ن  ي مبحَ اعح الد  ، وَ مح ائح هَ ب َ ال   ةح لَ زح ن  مبحَ  ارُ ف  كُ ال  ، فَ اءَ دَ النِّ وَ  اءَ عَ  الدُّ ال  إح 

َُؤاَلءح  ال   بَ ل  ُضرح ثَ َهَذا مَ  ن  أَ  :لِ ثَ مَ َمْعَنى َهَذا الْ  ِفي َواْلَقْول  الثَّاِني  م  تحح ادَ بَ  عح يفح  ارح ف  كُ َلح
                                                 

 (.237/ ٢ظر: تفسري األلوسي = روح املعاِن)ان (٢)
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 َمعُ س   تَ اَل  يَ هح ا وَ يهَ ادح نَ ي ُ  مح نَ غَ ال  ي بح اعح الر   لح ثَ مَ ، َفَمثَ ُلُهم  كَ م  هُ ت َ ادَ بَ عح  هُ قَ ف   ت َ ال تح اَل  امح نَ ص  ل َ لح 
ََ َهَذا ال   انح ُهَورَ ش  مَ  نح اَل و  ق َ  َهَذانح ، ف َ اءَ دَ النِّ وَ  اءَ عَ  الدُّ ال  إح  َعَلى  ينَ رح سِّ فَ مُ ال   رُ ث َ ك  أَ ، وَ لح ثَ مَ يفح َمع 

َمُع َشي ًئا َواَل تَ ع قحلُ  بُ رَ ق   َوُهَو األ َ  لح و  األ َ  َناَم اَل َتس  َص  َن  األ  رُُه، َواَل َبط شَ "ألح ََلَا  ُه َواَل تُ ب صح
، مٌّ صُ  م  : هُ هُ يرُ دح ق  ت َ  وفٍ ذُ حَم   أٍ دَ تَ ب  مُ ر  لح ب َ ﴾ خَ مئ﴿ هح ادح رَ أَع َلُم مبحُ " َوالل ُه (٢)َواَل َحَياَة فحيَها

 الَ وَ  َمعُ س  يَ  ن  مَ لح  ولُ قُ ت َ  بُ رَ عَ ال  ، وَ  اعٍ فَ انتح  اعَ ْسََ  هُ ونَ َمعُ س   يَ اَل ، فَ  قِّ احل َ  اعح ْسََ  ن  عَ  مٌّ : صُ  ي  أَ 
َُدى ن  ﴾ عَ ىئ﴿ هُ ونَ ولُ قُ  ي َ اَل  قِّ احل َ بح  قح ط  النُّ  ن  ﴾عَ  نئ﴿ مٌّ صُ  هُ ن  أَ : كَ  لُ قح ع  ي َ   اَل  اَل 
َن  ُهم    زب رب يئ﴿ هُ ونَ رُ صح ب  ي ُ   ىل مل خل ٱُّ:، َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل امح عَ ن   األ َ  ةح لَ زح ن  مبحَ  ﴾ ألح

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل

وقال  ، [٢٠4األعراف: ]َُّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي
 من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّالل ه عز وجل 

 .[22الفرقان: ] َّ ين ىن



 نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

 [.٢٠١]البقرة:  َّىث

 م  كُ ي  لَ عَ  لَ ض  فَ ﴾ ال ذحي ت َ  رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب﴿ 
محن   مٍ لح س  مُ  يحح حح  صَ يفح ، وَ م  كُ حح ارح وَ جَ وَ  م  كُ تح نَ سح ل  أَ وَ  م  كُ وبح لُ قُ بح  م  كُ َها لَ ل  حَ أَ وَ  مح عح ذحهح الن  ِبحَ 

َي الل ُه َعن هُ  كٍ الح مَ  نح ب   سح نَ َحدحيثح أَ  إحن  الل َه :» الَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  قَ  الن بح   ن  أَ  َرضح
َمَدُه  َرَب الش ر بََة فَ َيح  َها َأو  َيش  َمَدُه َعَلي   َلَة فَ َيح  َك  لَيَ ر َضى َعنح ال َعب دح َأن  يَأ ُكَل األ 

َها  .(١)«َعَلي  

                                                 
 (. 27٠/ ٢انظر: تفسري ابن كثري ت سالمة ) (٢)
الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب استحباب محد اهلل تعاىل بعد األكل صحيح مسلم، كتاب  (١)

= 
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ا لَُه ِبحَ  ونَ رُّ قح تُ وَ   ةح ادَ بَ عح ال  بح  هُ ونَ دُ رح ف  ت ُ  م  كُ ن  أَ  ح  صَ  ن  إح  :ي  ﴾ أَ  ىث نث مث زث﴿
َماُم مُ  د  قَ ، وَ رَ ك  الشُّ  مُ زح ل  ت َ س  تَ  ةُ ادَ بَ عح ال  فَ  ؛وهُ رُ كُ اش  فَ  رََج اإل ح َعن  َأبح ُهَري  َرَة  هح يحح حح  صَ يفح  م  لح س  َأخ 

َبُل إحال   الن اُس، أَي َُّها ":الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ َصل ى قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح   إحن  الل َه طَيِّب  اَل يَ ق 
َا أََمرَ   ىي ني مي زي ري ُّٱبحهح ال ُمر َسلحنَي، فَ َقاَل: طَي ًبا، َوإحن  الل َه أََمَر ال ُمؤ محنحنَي مبح

 يب ىب نب ﴿َوقَاَل: ، [3٢املؤمنون: ] َّ جب هئ  مئ خئ حئجئ يي

َعَث أَغ بَ َر، ميَُ ﴾   ىت نت مت زت رت دُّ َيَدي هح إحىَل ُُث  ذََكَر الر ُجَل يطيُل الس َفَر َأش 
َربُُه َحرَام ، َوَمل َبُسُه َحرَام ، وُغذح  ، َوَمط َعُمُه َحرَام  َوَمش  ، يَا َربِّ ،  يَ الس َماءح: يَا َربِّ رَامح بحاحلَ 

َتَجاُب لحَذلحَك"  .(٢)َفَأن  ُيس 



 زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ

 .[٢٠3]البقرة:  َّ يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من

ٱَّٱىقُّالل ه  َّٱيف ىف ﴿   اةٍ كَ ذَ  ري ح غَ بح  اتَ ا مَ هحَي مَ ﴾ وَ  يق﴿ لَ ك  أَ  ٱ
ُفوحُ ال   :ي  ﴾ أَ اك﴿  الل هح  لح و  ق َ  يلح لح دَ بح  امٍ رَ َلي َس بحَ ف َ  اءح مَ الدِّ  نَ مح  وحح فُ س  مَ ال   رُ ي   ا غَ م  ، أَ َمس 

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱتَ َعاىَل 
 جح مج حج مثهت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 .[٢23األنعام: ] َّ  مس خس حس  جس مخ جخ مح
ح سَ ن  ال ح  نح ي  ذَ هَ  لَ خَ دَ  د  قَ وَ   َي الل ُه  رَ مَ عُ  نح اب    َحدحيثح َكَما يفح   ةح ن  السُّ بح  وصُ صُ ال ُ  ني  َرضح

ُهم  قاَل: قَ  ، َفَأم ا »:َرُسوُل الل هح  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  الَ َعن   ل ت  َلُكم  َمي َتَتانح َوَدَمانح ُأحح

                                                 
 (.١٠3١(، رقم ) ١٠43/ 2والشرب، )

(، ١/٠٠3صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها) (٢)
  (.٢٠٢3)رقم
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، فَال َكبحُد َوالطَِّحالُ  رَاُد، َوأَم ا الد َمانح وُت َوالَ  ، فَاحلُ  َماُم  َأمح َدَ « ال َمي َتَتانح َرَجُه اإل ح  .(٢)َأخ 
مَ ، وَ هح ائح زَ ج  أَ  يعُ مجَح  يهح فح  لُ خُ د  يَ ﴾ وَ  مك لك﴿   َن ُه ال   َخص  الل ح   ىك﴿ ودُ صُ ق  مَ ألح
الَ اإل ح ، وَ هح تح يَ كح ذ  تَ عحن َد  الل هح  ري ح ُم غَ َعَلي هح اس   رَ ا ذُكح مَ وَ  :ي  ﴾ أَ  اميل ىل  مل يك  الص و تح  َرف عُ  :لُ ه 
 ئَ ل ح أُ  :ي  ﴾ أَ  رن مما ﴿هَ رح ك  ذح بح  م  هُ ات َ وَ ص  أَ  ونَ عُ ف َ ر  ي َ وَ  عحن َد الذ ب حح  انَ ثَ و  األ َ  ونَ مُّ سَ وا يُ وََكانُ 

 و  أَ  هح سح ف  َعَلى ن َ  افَ يََ  ن  : أَ ارِ رَ طِ ضْ اِل  دُّ حَ وَ ، ةح ورَ كُ ذ  مَ ال   اتح مَ ر  حَ مُ ال   نَ مح  لح ك   األ َ ىَل إح  جَ وح ُأح  وَ 
 اَل بح  مح ر  حَ مُ ال   لح ك  ألحَ  بٍ الح طَ  رَ ي   غَ  :ي  ﴾ أَ  مح جح ﴿ لَ كُ أ  يَ ف َ  فَ لَ الت    هح ائح ضَ ع  أَ  ضح ع  َعَلى ب َ 

﴾ يفح  زيري ٰى ين ﴿ لح ك   األ َ لَُه يفح  يحَ بح أُ ا مَ  ودَ دُ حُ  زٍ اوح جَ تَ  مُ اَل وَ  :ي  ﴾ أَ  مخ جخ﴿ ةٍ ورَ رُ ضَ 
لح أَ   :ةِ يَ ي َهِذِه اآْل فِ وَ ، ﴾ بحهح مس﴿ اتح مَ ر  حَ مُ َهذحهح ال   ن  مح  لَ كَ أَ  ن  ﴾ لحمَ  ىي  ني ميُه ﴿ك 
ُهوَرةح: ةح دَ اعح قَ َعَلى ال   يل  لح دَ  إحلَي هح  ر  طَ اض   ورٍ ظُ حَم   لُّ كُ فَ  "اتح ورَ ظُ ح  مَ ال   يحُ بح تُ  اتُ ورَ رُ الض  "ال َمش 

 ". نُ مح  الر   كُ لح مَ لَُه ال   هُ احَ بَ أَ  د  قَ ف َ  انُ سَ ن  اإلح 


 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث

 [.٢٠2]البقرة:  َّ جض مص

ا ا مَ و  فَ خ  ى أَ ارَ صَ الن  ال يَ ُهوُد وَ  ُهمُ ﴾ وَ  مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ﴿ 
َُدى وَ  قِّ احل َ  نَ مح  م  هح بح تُ  كُ يفح  َعَلي هحم   أَنَزَل الل هُ   َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  دٍ م  ا حمَُ نَ ي ِّ بح نَ  ةح فَ صح وَ اَل 

ن  يَ  ﴾ محنَ  خت حت جت هب﴿  مث هت مت ﴿ اءح فَ خ  َهَذا اإل ح  لَ ابح قَ ا يَأ ُخُذونَُه مُ الدُّ

 م  اهُ يَ ن   دُ بح  م  هُ ين َ دح  م  هح عح ي  ب َ وَ  هح ارح هَ ظ  إح بح  الل هُ  مُ هُ رَ مَ ا أَ مَ لح  م  انحح مَ ت  كح   بح بح سَ ﴾ بح  مح جح مج  حج
ا مبحَ  م  هُ مُ لِّ كَ ا يُ ّن َ إح ، وَ ةٍ مح َ رَ ا وَ ضً رح  يمَ لح ك  ﴾ تَ  خس حس جس مخ جخ﴿ بحالل هح  اذُ يَ عح ال  وَ 
﴾  حص  مس﴿ [٢٠7املؤمنون: ] َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ ، َكَقو لحهح ََلُم  م  هُ وؤُ سُ يَ 

                                                 
 (. ٢6/ ٢٠انظر: مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)
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ُهَو و  ُمؤ َلح   ع  وجح ﴾ مُ  جض مص خص﴿ وبح نُ الذُّ وَ  رح ف  كُ ال   سح نَ دَ  ن  ُهم  مح يَُطهِّرُ  الَ وَ  :ي  أَ 
 .ارُ الن  

  ري ٰى ُّٱ:يفح قَ و لحهح تَ َعاىَل  يلٍ لح قَ بح  اتح يَ َهذحهح اآل   لَ ب  تَ َعاىَل َعن  ُهم  ق َ  الل هُ  ثَ د  ِتََ  د  قَ وَ  

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

ُهم  مَ  دحيثَ احل َ  ادَ عَ أَ وَ   [٢34البقرة: ]َّ خت حت جت  م  هُ رَ ذح ن  ي ُ  ي  كَ ى لح رَ خ  أُ  ةً ر  َعن  
 .ةح ريَ بح كَ ال   ةح يَ َمَعصح َهذحهح ال   ن  مح  م  هُ رَ ذِّ ُيَُ وَ  م  هُ ف َ وِّ يَُ وَ 



 حف  جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱ

 [.٢٠3البقرة: ] َّخفمف

ُهم  وَ  مُ الَ كَ ال   مَ د  قَ ت َ   ﴾مض خض ﴿  ﴾ حط﴿ د  قَ ا أَنَزَل الل ُه مَ لح  ونَ اَتحُ كَ ال   مُ هُ َعن  
﴾  مف خف حف  جف مغجغ مع جع مظوا ﴿لُ دَ ب  تَ اس  وا وَ ارُ تَ اخ   :ي  أَ 

: ، أَ أٍ دَ تَ ب  مُ  عٍ ف  رَ  لِّ  حمََ يفح  ة  ي  بح جُّ عَ )ما( ت َ  َمامُ  الَ ، َكَما قَ ارح َعَلى الن   م  هُ ت ُ أَ ر  د  جُ شَ ا أَ مَ ي   اإل ح
َُه الل ُه  " وَ  يُّ رح ص  بَ ال   نُ سَ احل َ  َها مح  ا ََلُم  مَ  الل هح َرمحح َعَلى  م  هُ رَأَ ج  ا أَ مَ  ن  كح لَ ، وَ ْب ٍ صَ  ن  َعَلي  
َن ُه ُهَو ال   الل هح  نَ مح  بُ جُّ عَ ت   ال   ونَ كُ يَ  ن  أَ  لُ مح تَ َُي  ، وَ (٢)"ارح الن    ونُ كُ يَ ، وَ هح بح  مُ لِّ كَ تَ مُ تَ َعاىَل ألح

: َأن  الل َه تَ َعاىَل ي َ  ََ وا بُ كَ تَ ار   فَ ي  ا أَنَزَل الل ُه  كَ وا مَ مُ تَ ال ذحيَن كَ  مح و  قَ ء ال  اَلح ؤُ هَ  ن  مح  بُ ج  عَ ت َ ال َمع 
 بحالل هح .  اذُ يَ عح ال  وَ  ارَ الن   ََلُم   بُ وجح ال ذحي يُ  لَ مَ عَ َهَذا ال  



 َّمم خم حم جم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق ُّٱ
 .[٢٠6البقرة: ]

 ن  أَ  هُ قُّ حَ ﴾ فَ  جلمك  لك خك حك ن  ﴿﴾ بحَسَببح أَ  جك ﴿ ََلُم   ابُ ذَ عَ ﴾ ال   مق ﴿ 

                                                 
 (. 67/ 3انظر: جامع البيان للطْبي ط هجر ) (٢)
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َ يُ ب َ  وا َهَذا مُ تَ كَ   ءح اَلح ؤُ هَ ، وَ ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ صَ  دٍ م  حَ مبحُ  ريُ شح ب  الت   هح تح لَ مُج   ن  مح ، وَ مُ تَ ك   يُ اَل وَ  ني 
 هل مل خل حل ﴿ يمَ لح األ َ  ابَ ذَ عَ وا َهَذا ال  قُّ حَ تَ لحَهَذا اس  فَ  ؛وهُ بُ ذ  كَ َو  وهُ فُ الَ خَ وَ  ق  احل َ 

اَل  خم حم ﴿ ضٍ ع  ب َ وا بح رُ فَ كَ َو  هح ضح ع  ب َ وا بح نُ آمَ ﴾ فَ  جم  قِّ احل َ  ﴾ َعنح    مم ﴿ فٍ ﴾ خح
 د  قَ ، وَ اق  قَ شح  هُ ن  أَ وَ  يح رح كَ ال   آنح ر  لقُ  ا  ف يفح اَلح تح خ  االح  ن  مح  يدُ دح الش   رُ ذَ احل َ  :َوِفي اآْليَةِ ، ابح وَ الص  وَ 
 قِّ احل َ  نح عَ  يدٍ عح بَ  فٍ اَل  خح ىَل ي إح دِّ ؤَ ي ُ  فَ الَ تح خ  االح  ن  أَ  ةح يَ  َهذحهح اآل  يفح  ل  جَ وَ ز  عَ  الل هُ  رَ كَ ذَ 
ََذا قَ ، وَ ابح وَ الص  وَ  َُه الل هُ  ةح يَ الح عَ ال   وبُ أَ  الَ َلح  آنح ر  قُ  ال  يفح  لُ ادح جيَُ  ن  ا َعَلى مَ ُهَُ د  شَ ا أَ مَ  انح تَ " آي َ :َرمحح
 حل ُّٱ .[2غافر: ] َّ يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ

 .(٢)[٢٠6البقرة: ] َّ مم خم حم جم هل مل خل



 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل ُّٱ

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ

 .[٢٠٠البقرة: ] َّ زث رث

نحنَي َأو اًل :َرِحَمه  اللَّه   ير  ثِ كَ   ن  ابْ  ظ  افِ حَ الْ  الَ قَ   بحالت  َوجُّهح إحىَل " إحن  الل َه تَ َعاىَل َلم ا أََمَر ال ُمؤ مح
، ُُث  حَ  لح ال كحَتابح بَ ي تح ال َمق دحسح و ََلُم إحىَل ال َكع َبةح، َشق  َذلحَك َعَلى نُ ُفوسح طَائحَفٍة محن  أَه 

لحمحنيَ  َا هُ  ؛َوبَ ع ضح ال ُمس  َمتحهح يفح َذلحَك، َوُهَو َأن  ال ُمرَاَد إحّن  ك  َو َفأَنَزَل الل ُه  تَ َعاىَل بَ َياَن حح
تحثَاُل َأَوامحرحهح، َوالت  َوجُُّه َحي ُثَما َوج َه، َوات َِّباُع َما َشرََع، فَ َهَذا ُهَو  طَاَعُة الل هح  َعز  َوَجل ، َوام 

رحقح إحىَل ال َمغ   َهٍة محَن ال َمش  ميَاُن ال َكامحُل، َولَي َس يفح لُُزومح الت  َوجُّهح إحىَل جح ُّ َوالت  ق َوى َواإل ح رحبح ال ْبح

                                                 
-(، ومعاَل التنزيل للبغوي١63/ 7انظر: الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعلب ) (٢)

 (.٢37/ ٠طيبة)
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ََذا قَاَل: بحرٌّ َواَل طَاَعة ، إحن  َلَ  َيُكن  َعن  أَم رح الل هح   جم يل ىل مل  ٱَُّوَشر عحهح؛ َوَلح

يََة، َكَما  َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم اآل 
ََدايَا:أل َ قَاَل يفح ا ي َواَل   مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱَُّضاحح

 .(٢) [3٠احلج: ]َّجف

 بح ص  الن   ةح اءَ رَ َعَلى قح ، ف َ عح ف  الر  بح  ئَ رح قُ وَ  ،بح ص  الن  بح  ئَ رح قُ  َّىلُّٱٱ َّجم يل ىل ملٱ﴿
ا م  أَ ، وَ م  كُ تُ يَ لح و  : ت َ ي  ، أَ رٍ دَ ص  مَ  يلح وح أ   تَ ا يفح هَ اْس ُ ٱ َّجم يل﴿وَ  م  د  قَ مُ ٱٱَّٱمل ﴿ رُ ب َ خَ  َّىلُّٱ فَ 

ا مَ  يعَ مجَح  لَ اوَ نَ ت َ  قَ لح ط  ا أُ ذَ إح  َّىلُّٱ وَ  ،يهح فح  الَ كَ ش   إح اَل وَ  ح  اضح وَ  ابُ رَ ع  اإل ح فَ  عح ف  الر   ةح اءَ رَ َعَلى قح 
، ْبح  ا ال  اهَ م  سَ مُ  انَ كَ   ت  قَ لح ط  ا أُ ذَ ى إح وَ ق  الت   ى، وَ وَ ق  ى الت   م  سَ مُ  اهُ م  سَ ، وََكاَن مُ هح بح  الل هُ  رَ مَ أَ 
ًَ َمَعا وََكانَا مبحَ تَ ا اج  قَ رَ ت َ ا اف   ذَ ا إح مَ هُ ف َ  لحهح  ا َكَما يفح قَ رَ ت َ َمَعا اف   تَ ا اج  ذَ إح ، وَ دٍ احح وَ  ع  قَ و 

ََ اآل    [ ١املائدة: ] َّحف جف مغ جغُّٱ:تَ َعاىَل  ُّ : لَي َس ال  ةح يَ َوَمع   يلا َعَلى ﴿ورً صُ ق  مَ  ْبح

تَ َعاىَل  الل هح  رح م  أَ  ن  عَ  ن  كُ يَ  َلَ   ن  ﴾ إح ىم مم خم﴿ ةح ﴾ يفح الص الَ  حم جم
لحهح  م  تَ ه  ي ُ وَ  هح  بح ََ ت َ يُ ع   ن  ي أَ غح بَ ن  ﴾ ال ذحي ي َ  جن  يم﴿ َج   نُ م  ضَ تَ ي َ وَ  ﴾ من خن حن ﴿بحرُّ ألح
 نُ رَتح ق  ا ي َ ا مَ ريً ثح كَ ﴾ وَ ين ىن﴿ هح اتح فَ صح وَ  هح ائح ْس َ أَ وَ  هح تح ي  وبح بُ رُ وَ  هح تح ي  وهح لُ أُ وَ  هح ودح جُ وُ بح  انُ ميَ اإل ح 
 فُ رَ ش  ا أَ ُهَُ  رح خح اآل   مح و  ي َ ال  بحالل هح  وَ  انَ ميَ اإل ح  ن  ألحَ  رح خح اآل   مح و  ي َ ال  بح  انح ميَ بحالل هح  َمَع اإل ح   انُ ميَ اإل ح 
 اهُ هَ ت َ ن  مُ وَ  بحالل هح  انُ ميَ اإل ح  هُ ؤُ دَ تَ ب  مُ ى، فَ هً ت َ ن  مُ وَ  أ  دَ تَ ب  َلُه مُ  انَ ميَ اإل ح  ن  ألحَ وَ  ،انح ميَ اإل ح  انح كَ ر  أَ  مُ ظَ ع  أَ وَ 

َ ب َ ، وَ رح خح اآل   مح و  ي َ ال  بح  انُ ميَ اإل ح   مح اَل س  اإل ح  عح ائح رَ شَ وَ  انح ميَ اإل ح  انح كَ ر  أَ  لُّ كُ   ت  لَ خَ دَ  ةح ايَ هَ الن ِّ وَ  ةح ايَ دَ بح ال   ني 
﴾ َلُه،  خي﴾ َمَع ﴿حي جي يه ىه  مه﴿ ُكُتبُ ال   :ي  ﴾ أَ مه جه﴿

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱ:َكَما َقاَل الل ُه  تَ َعاىَل 

 .[٢٠-7اإلنسان: ]َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

                                                 
 (. 273/ ٢انظر: تفسري ابن كثري ت سالمة ) (٢)
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َن  ُهم   م  هُ مَ د  قَ وَ  ،الَقرابَةح  ابح حَ ص  ﴾ أَ ىي مي﴿   نح نَ  السُّ ثَ َبَت يفح ا مَ  يلح لح دَ بح  قُّ حَ أَ  ألح
َناٍد صَ  َرُسوُل الل هح  َصل ى الل ُه َعَلي هح  الَ : قَ الَ ٍر الض بُِّّ، قَ امح عَ  نح ب   انَ مَ َسل   ن  عَ  يحٍ حح بحإحس 

مح اث  َنَتانح :»َوَسل َم  َصَدَقة   :إحن  الص َدَقَة َعَلى ال محس كحنيح َصَدَقة ، َوَعَلى ذحي الر حح
َلة    .(٢)«َوصح

ح قَاَل أََنس  َويفح  يَحني  َي الل ُه َعن هُ - الص حح يَةُ -َرضح  مل خل ٱُّ: : " َلم ا أُن زحَلت  َهذحهح اآل 

قَاَم أَبُو طَل َحَة إحىَل َرُسولح الل هح َصل ى اهللُ  ، [4١آل عمران: ] َّخم حم جم يل ىل
 حم جم يل ىل مل خل ٱَُّوتَ َعاىَل يَ ُقوُل:تَ َباَرَك  إحن  الل هَ  َم فَ َقاَل: يَا َرُسوَل الل هح َعَلي هح َوَسل  

ُرَحاَء، َوإحن  َها َصَدَقة  لحل هح، أَر ُجو بحر َها   [4١آل عمران: ] َّخم َوايلح إحيَل  بَ ي   َوإحن  َأَحب  أَم 
َرَها عحن َد الل هح، َفَضع َها يَا َرُسوَل الل هح َحي ُث أَرَاَك الل ُه، قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل الل هح َصل ى  َوُذخ 

ال  رَابحح ، َذلحَك َمال  رَابحح ، َوَقد  ْسَحع ُت َما قُ ل َت، َوإحِنِّ َبٍخ، َذلحَك مَ »اهلُل َعَلي هح َوَسل َم: 
  .(١)«أََرى َأن  َت َعَلَها يفح األَق  َربحنيَ 

رََج الش ي َخانح أَي ًضا عَ  : أَع تَ َقُت َولحيَدًة يفح - َمي ُمونَةَ  ن  َوَأخ  َها    قَاَلت  َي الل ُه َعن     َرضح
َصل ى الل ُه -، َفذََكر ُت َذلحَك لحَرُسولح الل ه -َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم -َزَمانح َرُسولح الل ه 

، َكاَن أَع َظَم ألحَ »: ، فَ َقالَ -َعَلي هح َوَسل َم  َواَلكح رحكح َلو  أَع طَي تحَها َأخ   .(3)«ج 
                                                 

/ 3سنن الرتمذي ت شاكر، أبواب الزكاة، باب ما جاء يف الصدقة على ذي القرابة ) (٢)
(، رقم 34٢/ ٢(، وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، )637(، رقم )37

 (. ١37١(، رقم )3/4١(، وسنن النسائي، كتاب الزكاة، الصدقة على األقارب، )٢722)
(، ٢26٢(، رقم )٢١٠/ ١صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، ) (١)

وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد، 
 (. 447(، رقم )643/ ١والوالدين ولو كانوا مشركني، )

هبة املرأة لغري زوجها  صحيح البخاري، كتاب اَلبة وفضلها والتحريض عليها، باب (3)
وعتقها، إذا كان َلا زوج فهو جائز، إذا َل تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة َل جيز، 
= 
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 اجَ تَ ح  مُ ال   افحرَ ُمسَ ﴾ ال   ٰى ٰر ٰذى ﴿امَ تَ يَ ال   الَ مَ ى ال  آتَ وَ  :ي  أَ  ﴾ يي ﴿
﴾ ٍّ ﴿ اسح الن   الح ؤَ  سُ ىَل إح  ةُ اجَ احل َ  هُ ت  أَ ل َ ال ذحي أَ  ريُ قح فَ َوُهَو ال   لٍ ائح سَ  عُ ﴾ مَج  ٌّ ﴿

رَ اتَبحنَي وَ ُمكَ ﴾ ال  َّ﴿ َفكِّ  ا انحَ كَ ر  أَ ا وَ هَ وطح رُ شُ بح  ةً ام  تَ  ﴾ِّ  ُّ﴿ ىاأَلس 
َباتحَ وَ  ُروَضةَ ﴾ ال   رئ ّٰ﴿ اهَ نح نَ سُ ا وَ َواجح  انَ يَ ب َ  ﴾جي يهَيُكوُن قَ و لُُه: ﴿، وَ َمف 
 اسَ الن   وح أَ  ﴾ الل هَ ىئ نئ مئ زئ﴿ عح وُّ طَ الت   اتح قَ دَ صَ  و  ا، أَ هَ فح ارَ صَ مَ 

﴾  مب زب﴿ ينَ رح ابح الص   حُ دَ م  أَ : وَ ي  أَ  رٍ د  قَ مُ  لٍ ع  فح بح  َمد حح َعَلى ال   وب  صُ ن  ﴾ مَ  رب﴿

ِح ﴾ ال  نب ﴿ َفق رح ال   ﴾  زت ﴿ يفح َسبحيلح الل هح  الح قحتَ ال   نح اطح وَ ﴾ مَ  رتيب ىب ﴿ َمَر

ِّ ال  بح  م  هح افح صَ اتِّ م  وَ انحح ميَ يفح إح  ﴾ الل هَ  ىتنت  مت﴿ ةح يمَ ظح عَ ال   الح صَ ذحهح ال ح ِبحَ  َمو ُصوُفونَ ال    ْبح
ُهَو  ةً يقَ قح حَ  ْبح  ال   ن  ا أَ يهَ فح  يةُ اآل َ ، وَ يهح اهح وَ ن َ  ابح نَ تح اج  وَ  هح رح امح وَ أَ  لح ع  فح بح  ﴾ الل هَ زث رث يت﴿
ََذا ، وَ ةح يَ  َهذحهح اآل  يفح  رَ كح ا ُذ مَ  يَُة  ": َرِحَمه  اللَّه   ير  ثِ كَ   ن  ابْ  ظ  افِ حَ الْ  ول  ق  يَـ َلح َتَمَلت  َهذحهح اآل  اش 

َتقحيَمٍة" لٍ ال َكرحميَُة، َعَلى مجَُ  يَمٍة، َوَعقحيَدٍة ُمس  َعَلى  ت  لَ مَ تَ اش  فَ  (٢)َعظحيَمٍة، َوقَ َواعحَد َعمح
 الل هح  ادح بَ  عح ىَل إح  انح سَ ح  َعَلى اإل ح  ت  لَ مَ تَ اش  ، وَ مح اَل س  اإل ح  انح كَ ر  َعَلى أَ  ت  لَ مَ تَ اش  وَ  انح ميَ اإل ح  انح كَ ر  أَ 
 ُهَودح عُ ل  باح  اءَ فَ وَ ا ال  يهَ فح  الل هُ  رَ كَ ذَ  ، ُُث  م  هح ري ح غَ وَ  نيح اكح سَ مَ ال  وَ  اءح رَ قَ فُ ل  لح  هح لح ذ  بَ وَ  الح مَ ال   اءح طَ ع  إح  ن  مح 

 :الَ قَ ف َ  نح مح ؤ  مُ ال   الح وَ ح  أَ  لِّ  كُ يفح  رَ ب   الص   رَ كَ ذَ  ﴾ ُُث    يئىئ نئ مئ زئ﴿:الَ قَ ف َ 

 ىتنت  مت زت﴿:الَ قَ ف َ   َعَلي هحم  ََ ث   أَ  ُُث   ﴾ رتيب ىب نب مب زب رب﴿
  ﴾.زث رث يت



                                                 
(، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على ١34١(، رقم )٢37/3)

 (.444(، رقم )١/642األقربني والزوج واألوالد، والوالدين ولو كانوا مشركني، )
 (. 273/ ٢تفسري ابن كثري ت سالمة )انظر:  (٢)
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  ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ

 جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام

 [.٢٠7]البقرة:  َّ جت هب مب خب حب  جب هئ خئمئ حئ

َِ وَ   ىف يث ىث نثٱٱ﴿   اةُ اوَ سَ مُ ال  وَ  ةُ لَ اثح مَ مُ ﴾ ال   ىق يفأُلزحَم ﴿﴾ فُرح
َتلُ مك﴿ ولح تُ ق  مَ ال  بح  لَ عَ َكَما ف َ   لح اتح قَ ال  بح  لُ عَ ف  ي ُ  ثُ ي  بحَ    ﴾اك يق﴿ َتلُ اَل ﴾ وَ  ىك﴿ ﴾ يُ ق    يُ ق 
َهبح َوُهَو ق َ بحال   ُهورح محن  ال َمذ  َهذحهح  ُهَومَ ف  مَ  ونَ لُ عَ جَي  ، وَ يِّ عح افح الش  وَ  كٍ الح مَ  لُ و  َعب دح َعَلى ال َمش 
 بح ا ألحَ فً اَل خح  [ 23املائدة: ] َّ خت حت جت ُّٱ:لحُعُمومح يفح  قَ و لحهح تَ َعاىَل لح  اصً صِّ مَُ  ةح يَ اآل  
، ُعُمومُ ال   هح بح  ُيَصُّ وَ  م  عَ ا ن َ عحن َدنَ ؟ فَ اَل  م  أَ  ة  ج  حُ  ُهومُ ف  مَ ال   لح هَ  فح اَل ال ح  لُ ص  أَ ، وَ ةَ يفَ نح حَ 
َ ب َ  اصَ صَ  قح اَل  هُ ن  َعوا َعَلى أَ مج َ أَ  م  هُ ن   أَ  لَ و  األ َ  لَ و  قَ ي ال  وِّ قَ ا ي ُ مح  ، وَ اَل  م  عحن َدهُ وَ   يدح بح عَ ال   ني 
  ىل مل يك﴿ ت  غَ لَ ا ب َ مَ ه  مَ  دح ب  عَ ال   ةَ يمَ قح  رُّ احل ُ  مُ ر  غَ ي ُ  ن  كح لَ  (٢)افح رَ ط   األ َ يفح  ارح رَ ح  األ َ وَ 

َمامُ  ىكَ حَ  د  قَ ، وَ يحح حح ا َعَلى الص  ِبحَ  لُ جُ الر   لُ تَ يُ ق   وَ  لح جُ الر  بح  لُ تَ تُ ق  ﴾ وَ  اميل ُّ طُ ر  قُ ال   اإل ح  بح
اءُ يَ لح و  ى أَ فَ ا عَ ذَ إح  :ي  ﴾ أَ  ىن نن من زن رن مم﴿ (١)ىنثَ األ ُ بح  رح كَ الذ   لح ت  َعَلى ق َ  اعَ مج َ اإل ح 
 ن  إح أَي ًضا فَ  م  هُ ضُ ع  ى ب َ فَ عَ  و  ، أَ اصُ صَ قح ال   طَ قَ سَ  هح مح دَ وا بح بُ الَ طَ يُ  َلَ  وَ  لح اتح قَ ال   نح عَ  ولح تُ ق  مَ ال  
 ىفَ عَ  و  لَ ، ف َ ءٍ ي  شَ  ي  أَ  مُّ عُ ت َ ف َ  طح ر  الش   اقح يَ  سح يفح  ة  رَ كح ﴾ نَ ىن﴿ ن  ألحَ  طُ قُ س  يَ  اصَ صَ قح ال  
ُ عَ ت َ ت َ ، وَ طُ قُ س  يَ  اصَ صَ قح ال   ن  إح فَ  لح اتح قَ ال   نح عَ  ولح تُ ق  مَ ال   اءح يَ لح و  أَ  ن  مح  د  احح وَ  َهَذا ُهَو ، وَ ةُ يَ الدِّ  ني 

َهبُ  ، وف  ذُ حَم   هُ رُ ب َ خَ  أ  دَ تَ ب  ﴾ مُ  ين﴿ يعح مح الل ه َعَلى ال َ  ةُ مح َ رَ  كٍ الح ا لحإل حَمامح مَ فً اَل خح  ال َمذ 
اتحلح لحل قَ  اع  ات ِّبَ  ةح يَ لدِّ بح لح الح الط  وَ  اصح صَ قح ال   ن  ايفح عَ عَ َعَلى  ال   بُ اجح وَ ال  : فَ يرُ دح ق  الت   وَ 

يَةح بحاَل الحبَ ﴾ بحَأن  يُطَ ٰى﴿ ت ِّبَ  تَ ر تحيبُ ، وَ يقُ طح  يُ ا اَل مَ  هُ فُ لِّ كَ  يُ اَل وَ   ُعن فٍ ُه بحالدِّ َعَلى  اعح االح
وح ال   بَ وَ ن  ال  أَ  يُفحيدُ  َعف  ح ئ َ ي  َحُد شَ أَ  اجح ُّ وَ ال   رُ ي   خَ يُ ، ف َ ةُ يَ الدِّ و  أَ  اصُ صَ قح : ال  ني   بَ الَ طَ  اءَ شَ  ن  ، إح  يلح

                                                 
 (.٢/3٢3(،  وجامع العلوم واحلكم البن رجب )٢٠٠    ٢٠3/  ١3انظر: اإلنصاف )  (٢)
 (.١27/ ١انظر: تفسري القرطب ) (١)
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ُهورُ وَ  ،اناً ا ََم  فَ عَ  اءَ شَ  ن  إح ، وَ ةح يَ الدِّ بح  بَ الَ طَ  اءَ شَ  ن  إح ، وَ اصح صَ قح ال  بح  محن   َهَذا ُهَو ال َمش 
َهبح    .(٢)ال َمذ 

بَ وَ ال   ن  أَ  :اِنيالثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ  يَةُ وَ  ،انً ي   عَ  اصُ قحصَ ال   اجح َ ب َ  قُ ر  فَ ال   رُ هَ ظ  يَ َعن ُه، وَ  بََدل   الدِّ  ني 
ح لَ و  قَ ال    : (١)لَ ائح سَ  مَ يفح  ني 

َها: لَ  ن   ُّ وَ ا ال  فَ عَ  و  مح ثَ َبَت َلُه  لح و  األ َ  ولح قَ َعَلى ال  ، ف َ ةَ يَ الدِّ  ر  كُ ذ  يَ  َلَ  ، وَ اصح صَ قح ال   ن  عَ  يلح
 ين ىن نن من زن رن مم﴿:يفح قَ و لحهح َلُه، وَ  ءَ ي   شَ  اَل اِنح الث   لح و  قَ َعَلى الَ وَ  ةُ يَ الدِّ 

يَةح  ري﴿ اتحلح قَ ﴿و﴾ َعَلى ال   لح اتح قَ َعَلى ال   دح م  عَ ال   ةَ يَ دح  ن  َعَلى أَ  يل  لح دَ  ني ﴾ٰى  ﴿ ﴾ الدِّ
مُ ﴾ احل ُ ىي ﴿ صٍ ق   ن َ اَل وَ  لٍ  َمطَ بحاَل  امٍ َت َ إح ﴾ بح ميايفح ﴿عَ  ال  ىَل إح  :ي  ﴾ أَ زي  لُ ادح عَ ال   ك 

وح ال  وَ  اصح قحصَ ال   ازح َجوَ  محن   يمُ حح الر   هحيل  ﴾ يي﴿ ةح يَ الدِّ  ذح خ  أَ وَ  َعف  َذحهح  حئ جئ﴿ َتس  ﴾ َلح
 وح أَ  ط  قَ ف َ  اصَ قحصَ ال   َلَ  ُُيَتِّم  يفح َذلحَك وَ  س َع ََلُم  ، َحي ُث وَ هح ادح بَ عح بح  هُ ن  ﴾ مح خئ﴿ ةح م  األ ُ 

يَةَ   ذح خ  أَ  دَ ع  ب َ  لح اتح قَ َعَلى ال   انح وَ د  عُ ال  بح  امَ ﴾ قَ   جب هئ﴿ َلُهم  ب   ق َ  ن  مَ  عح ر   شَ َكَما يفح   ط  قَ ف َ  الدِّ
وح ال   :ي  ﴾ أَ  خب حب﴿ ةح يَ الدِّ  َوِفي الل ه تَ َعاىَل،  نَ مح  عٍ وجح : مُ ي  ، أَ ﴾ ُمؤ َلحٍ جت هب مب﴿ َعف 

، هُ ن  عَ  فَ يُ ع   ا َلَ  ذَ إح  ولح تُ ق  مَ ال  بح  لَ عَ َكَما ف َ   لح اتح قَ ال  بح  لَ عَ ف  ي ُ  ن  أَ ، وَ اصح صَ قح ال   يذح فح ن  ت َ  وبُ جُ وُ  اآْليَةِ 
 يفح  ن  ، َكَما أَ نيح نح مح ؤ  مُ ل  لح  ه  ج  وَ مُ  ةح آليَ  ا  يفح  ابَ طَ ال ح  ن  ، ألحَ انح ميَ اإل ح  اتح يَ ضَ تَ ق  مُ  ن  مح  هُ يذَ فح ن  ت َ  ن  أَ وَ 

 صُ اقح نَ  ن  مح ؤ  مُ  ةح ريَ بح كَ ال   بَ كح تَ ر  مُ  ن  أَ بح  نيَ لح ائح قَ ال   ةح اعَ مَ ال َ وَ  ةح ن  السُّ  لح ه  أَ  َهبح ذ  مَ لح  يالً لح دَ  ةح يَ اآل  
 هُ ج  وَ ، وَ هح تح ريَ بح كَ بح  ق  اسح فَ  هح انح ميَ إح بح  ن  مح ؤ  مُ  ونَ ولُ قُ ي َ  ل  ، بَ انح ميَ اإل ح  لَ ص  أَ  هُ ن  عَ  ونَ فُ ن    ي ُ اَل ، فَ انح ميَ اإل ح 

 ةَ ي  انح ميَ اإل ح  ةَ و  خُ ثَ َبَت األ ُ أَ فَ  ﴾ ىن نن من زن رن مم: ﴿الَ َأن  الل َه تَ َعاىَل قَ  ةح يَ اآل   نَ َذلحَك مح 
َ ب َ   ةح ريَ بح كَ ال   بح كح تَ ر  مُ  رح ف  كُ بح  ونَ ولُ قُ ال ذحيَن ي َ  جح ارح وَ َعَلى ال َ  دٌّ َهَذا رَ ، وَ مح الد   اءح يَ لح و  أَ وَ  لح اتح قَ ال   ني 
 بحالل هح .  اذُ يَ عح ال  وَ 


                                                 

 (.١٠١/  ١3انظر: اإلنصاف )  (٢)
  (. ١44    ١4٠/  3انظر: قواعد ابن رجب )  (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
155 

 ]٢٠4البقرة: [ َّ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ

 اصح صَ قَ  ال  يفح  م  كُ لَ  :ي  ، أَ يمَ ظح ع  الت    يدُ فح ﴾ يُ مث﴿ ريُ كح ن  ﴾ ت َ   مث هت مت خت ٱٱ﴿ 
﴾  مح جح ﴿ امح هَ ف   األ َ وَ  ُعُقولح ا َذوحي ال  يَ  :ي  ﴾ أَ  مج حج ﴿ م  كُ وسح فُ ن ُ لح  اة  يَ حَ 
 اةُ يَ احل َ  يَ هح ، وَ اصح صَ قَ ال   ةح ي  وعح رُ ش  مَ  ن  مح  ةُ يمَ ظح عَ ال   ةُ مَ ك  احل ح  ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ ، اصح صَ قح ال   اَفةَ مََ  َقت لَ ال  
 اةُ يَ  َذلحَك حَ يفح  انَ كَ ، فَ لح ت  قَ ال   ن  عَ  ف  كَ ان   لُ تَ ق  ي ُ سَ  هُ ن  أَ  مَ لح ا عَ ذَ إح  لَ اتح قَ ال   ن  ، ألحَ ةُ لَ امح كَ ال  

 يفح  ة  ادَ يَ زح  هُ ن  أَ  ةح ج  بحُ  اصَ صَ قح ال   لَ طَ ب  أَ  ن  مَ فا لح اَلً خح  م  هح ائح مَ َعَلى دح  اسُ الن   نَ مح أَ وَ  وسح فُ الن ُّ 
ُهورَ  لَ ثَ مَ ال   اقَ فَ  د  قَ ، وَ هح يغح لح بَ وَ  مح لح كَ اَمَع ال  وَ جَ  ن  مح  ةُ يَ َهذحهح اآل  ، وَ لح ت  قَ ال    بح رَ عَ عحن َد ال   ال َمش 
 اَل  ل  بَ  ةح يمَ ظح عَ ال   ةح يَ ذحهح اآل  ِبحَ  نَ ا قُرح ا مَ ذَ إح  صح ق  الن    ةح ايَ  غَ يفح  لُ ثَ مَ َهَذا ال  " وَ لح ت  قَ ل  ى لح فَ ن   أَ  لُ ت  قَ ال  "
 :لُ ائح قَ ال   الَ  َكَما قَ اًل ص  أَ  ةح نَ ارَ قَ مُ ل  لح  هَ ج  وَ 

رُهُ   َأَلَ  تَ         َر َأن  الس         ي َف يَ         ن  ُقُص قَ        د 
 

  ال َعصا أَم َضى محنَ إحَذا قحيَل إحن  الس ي َف 


 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ

 .[٢7٠البقرة: ] َّ جغ مع جع حطمظ

َِ ﴿مخ﴿  بَ أَ  :ي  ﴾ أَ  حص مس خس حس  جس﴾ فُرح  ِح رَ مَ ال  كَ   هُ اتُ مَ دِّ قَ مُ وَ  هُ ابُ س 
 مض  خض ﴿ هح الح مَ  ن  مح  ءٍ ي  شَ ﴾ بح  حضا ﴿ريً ثح ااًل كَ ﴾ مَ  جض مص خص﴿ وفح خُ مَ ال  

 ريَ قح فَ ُع ال  دَ يَ وَ  ينح  غَ ي لح وصح  يُ اَل وَ  َعَلى الث ُُّلثح   يَزحيدَ بحَأن  اَل  عُ ر  الش   هُ د  ا حَ ﴾ مبحَ  مظحط
 د  قَ ، وَ ﴾ الل هَ  جغ مع ا ﴿تً ابح ا ثَ ضً ر  ف َ  :هُ يرُ دح ق  ت َ  وفٍ ذُ حَم   لٍ ع  فح لح  ق  لَ ط  مُ  ول  عُ ف  ﴾ مَ  جع﴿

َُهم   تَ َلَف ال ُعَلَماُء َرمحح ؟ َعَلى اَل  م  أَ  يثح ارح وَ مَ ال   اتح آيَ بح  ة  وخَ سُ ن  مَ  ةُ يَ َهذحهح اآل   ل  هَ  الل هُ  اخ 
ح لَ و  ق َ   :هُ لُ و  ق َ  يَ هح وَ  يثح ارح وَ مَ ال   اتح آيَ بح  ة  وخَ سُ ن  ا مَ هَ ن   َعَلى أَ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ه َور  مْ ج  الْ فَ ، (٢)ني 

                                                 
أمجعوا على أن احلكم الوارد يف اآلية ليس على إطالقه، كما امجعوا أيضا على أن آيات  (٢)

 املواريث نزلت بعد آية الوصية. 
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 نح نَ  السُّ بحَقو لحهح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َكَما يفح وَ  ، [٢٢النساء: ] َّىل مل يك ىكٱُّ
َناٍد حَ  َي الل ُه َعن هُ  ةَ امَ مَ  أُ بح محن  َحدحيثح أَ  نٍ سَ بحإحس  إحن  الل َه َقد  أَع َطى ُكل  ذحي َحق  » َرضح

ي َة لحَوارحثٍ   .(٢)«َحق ُه، َفاَل َوصح

يَةَ  :يانِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ    ن   مح ااًل مَ  كَ رَ ت َ  ن  ِ  َعَلى مَ ر  ف َ وَ  ،ةٍ وخَ سُ ن  مَ  رُ ي   غَ  ة  مَ كَ حُم   َأن  اآل 
ح يلَ لح دَ لح  هُ ونَ ثُ رح  يَ ال ذحيَن اَل  نيَ بح رَ ق   األ َ وَ  نح ي  دَ الح وَ ل  لح  ةُ ي  صح وَ ال   نيَ نح مح ؤ  مُ ال    :ني 

َ ب َ  عح م  ال َ  انُ كَ م  إح  ي:انِ الثَّ وَ  ،خح س  َعَلى الن   يلح لح الد   مُ دَ عَ  :ل  وَّ اْلَ  َ ب َ وَ  ةح ي  صح وَ ال   ةح آيَ  ني   ني 
َعَلى  انَ ا كَ ذَ إح  بُ تَح  ةَ ي  صح وَ ال   ن  أَ  -َوالل ُه أَع َلُم  - ب  رَ قْـ اْلَ و ا، نَ ر  كَ ا ذَ مبحَ  يثح ارح وَ مَ ال   اتح آيَ 
ال ذحيَن  نيَ بح رَ ق   ل َ لح  ةُ ي  صح وَ ال   بُ ا تَح ذَ كَ ، َو يهح فح  ةَ ي ِّنَ  ب َ اَل  نٍ ي  دَ  و  ، أَ ةٍ ارَ فَ كَ لحل هح تَ َعاىَل كَ  قٌّ حَ  انح نسَ اإل ح 

ا ي ذَ وصح مُ ال   انَ ا كَ ذَ إح  بُّ حَ تَ س  تُ ي ا، وَ نح ي غَ وصح مُ ال  وَ  اءَ رَ قَ وََكاَنوا ف ُ  ثح ر   اإل ح يفح  قٌّ حَ  لَي َس ََلُم  
 اهُ رَ ا ي َ مبحَ  ةُ ي  صح وَ ال   بُّ حَ تَ س  ا يُ نَ هُ ، ف َ الح مَ ال  بح  ََلُم   ةَ اجَ  حَ اَل  هُ بُ ارح قَ ا أَ ذَ كَ َو  ،اءَ يَ نح غ  أَ  هُ تُ ث َ رَ وَ وَ  الٍ مَ 
َي الل ُه َعن هُ بح أَ  دحيثح حلحَ  ؛هح تح و  مَ  دَ ع  ًعا َلُه ب َ ف  ي ن َ وصح مُ ال   ّ َصل ى الل ُه َعَلي هح   ُهَري  َرَة َرضح عن الن بح

ن َساُن ان  َقَطَع َعن ُه َعَملُ »:الَ قَ  هُ ن  َوَسل َم  أَ  ُه إحال  محن  َثاَلثٍَة: إحال  محن  َصَدَقٍة إحَذا َماَت اإل ح
ُعو َلُه" َجارحيٍَة، َأو  عحل ٍم يُ ن تَ َفُع بحهح، َأو  َوَلدٍ   .(١)َصالحٍح َيد 

َن ُه يفح  ؛نيَ اجح تَ حُم   هُ تُ ث َ رَ وَ ياًل وَ لح ي قَ وصح مُ ال   الُ مَ  انَ ا كَ ذَ إح  َرهُ ك  تُ وَ     ي قَ ضَ  ةح الَ  َهذحهح احل َ ألح
َي الل ُه َعن هُ  دٍ ع  سَ َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم لح  الَ ا قَ ذَ لح ، وَ ةح ثَ رَ وَ َعَلى ال    َكَما يفح  َرضح

ح  يَحني  إحن َك إحن  َتَذر  َوَرثَ َتَك أَغ نحَياَء َخي  ر  محن  َأن  َتَذَرُهم  َعاَلًة يَ َتَكف ُفوَن »الص حح
 .(3)«الن اسَ 

                                                 
(، ١7٠٠(، رقم )٢٢2/ 3)يا، باب ما جاء يف الوصية للوارثسنن أب داود، كتاب الوصا (٢)

ئي، كتاب (، وسنن النسا١/4٠3)كتاب الوصايا، باب الوصية لوارث  وسنن ابن ماجة،
  (.362٢(، رقم )١2٠/ 6الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث )

(، 3/٢١33صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ) (١)
 (. ٢63٢رقم )

/ ١صحيح البخاري، كتاب النائز، باب رثاء النب صلى اهلل عليه وسلم سعد ابن خولة ) (3)
= 
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ا  ذَ أَي ًضا إح  مُ رُ َِت  وَ  ،حُّ صح تَ وا ف َ نُ ذح أَ  ن  إح فَ  ةح ثَ رَ وَ ال   نَ مح  نٍ ذ   إح اَل بح  ثح لُ َعَلى الث ُّ  ت  ادَ ا زَ ذَ إح  مُ رُ َِت  وَ  
ي َة لحَوارحثٍ »ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم:لحَقو لحهح َصل   ؛ثٍ ارح وَ لح  ت  انَ كَ   انَ ا كَ ذَ أَي ًضا إح  مُ رُ َكَما َِت   «اَل َوصح
ي ُة  ةح مَ دِّ قَ ت َ مُ ا ال  ايَ صَ وَ ال   نَ ا َذلحَك مح دَ عَ  امَ ، وَ ةح ثَ رَ لوَ ا  بح  ار  رَ ض  ا إح يهَ فح   ن  أَ كَ   ُمَباَحةً َتُكوُن ال َوصح
 َوالل ُه أَع َلُم. ةُ ي  صح وَ ال   احُ بَ ا ت ُ نَ هُ ، ف َ نيَ اجح تَ حُم   رُ ي   غَ  هُ تُ ث َ رَ وَ وَ  يل  لح ُه قَ الُ ي مَ وصح مُ ال   ونَ كُ يَ 



 َّمل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱ
 .]٢7٢البقرة:[

 مف خف ﴿ مَ تَ كَ   و  أَ  صَ قَ ن َ  و  أَ  ادَ زَ ، ف َ تُ يِّ مَ ال   هح ص ى بح ا وَ مَ  ي  رَ غَ  :ي  ﴾ أَ  حف جف﴿ 
 بُ ن  ذَ  :ي  ﴾ أَ جك مق﴿يوصح مُ ال   نَ ا مح َعلحَمهَ وَ  ةَ ي  صح وَ َع ال  ا ْسََ مَ دَ ع  ب َ  :ي  ﴾ أَ حق

 امَ َمقَ  اهحرح الظ   اَمةُ قَ فحيهح إح ، وَ هُ ن  مح  يء  رح بَ  تُ يِّ مَ ال  ﴾ وَ  مكلك خك حك﴿ ةح ي  صح وَ ال   يلح دح ب  ت َ 
َمرح ال    .ُمض 

﴾  مل ُموصحي ﴿﴾ لحَقو لح ال   خل حل جل بحَقو لحهح: ﴿ بدِّلَ مُ تَ َعاىَل ال   الل هُ  دَ د  هَ  ُُث  
يِّ بحفحع لح ال   ا  ذَ  إح ال  ا إح هَ ريح يح غ  ت َ  يُ رح َِت  ، وَ ةح ي  صح وَ ال   يذح فح ن  ت َ  وبُ جُ وُ  ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ اٍز َعَلي هح، َفُمجَ  َوصح

ٱٱ:قوله تعاىل يلح لح دَ بح َعَلي هح  دح ع  وَ ت َ مُ ال   ريح يح غ  الت    نَ َهَذا مح  دُّ عَ  ي ُ اَل فَ  ُث   ا إح يهَ فح  انَ كَ 



 ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]٢7١البقرة: [ َّ جه

 

ا رً و  جَ ﴾ َمي اًل وَ  جم ﴿ هح تح ي  صح  وَ ي يفح وصح مُ ال   محنَ َمن  َعلحَم  :ي  ﴾ أَ  يل ىل مل خل ﴿
 يدَ زح يَ  ن  أَ ، كَ ةح ي  صح وَ  ال  يفح  قِّ احل َ  ن  عَ  لَ ي  مَ ﴾ بحَأن  تَ َعم َد ال   خم حم  ﴿اًل ه  جَ وَ  أً طَ خَ  قِّ َعن  احل َ 

                                                 
(، 3/٢١3٠وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ) (،٢١43(، رقم )7٢

  (.٢6١7رقم )
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َ  :ي  ﴾ أَ  ىم مم َمَثاًل ﴿ َعَلى الث ُُّلثح  ي وَ ال   بَ ني   ل  ى كُ طَ ع  أَ ، فَ ى إحلَي هحم  ُموصَ ال  ُموصح
لح ﴿بحال   هُ ق  حَ  ق  ي حَ ذح   ﴾. جه ين ىن من ﴾ يفح َذلحَك ﴿ خنحن  جن يم َعد 



  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ
 .]٢73البقرة: [ ََّّ ٍّ

َِ ﴿  حي جي يه ىه ﴿  ، َقاَل  اكُ سَ م  اإل ح  :ةً غَ َوُهَو لَ  ﴾مي خي ﴾ فُرح
ًا َعن  مَ  نح َصو ماً" يََ ر  الل ُه  تَ َعاىَل ُم ْبح ُسُكوتًا َعنح  :َأي   [١6]مري: :" إحِنِّ َنَذر ُت لحلر مح 

 ىَل إح  رح ج  فَ ال   وعح لُ طُ  ن  مح  اتح رَ طح ف  مُ ال   ن  عَ  اكح سَ م  اإل ح لحل هح تَ َعاىَل بح  دُ بُّ عَ ا: الت   عً ر  شَ ، وَ ال َكاَلمح 
 ة  ميَ دح قَ  ة  ادَ بَ ُهَو عح ، ف َ َممح األ ُ  ﴾ محنَ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿ سح م  الش   وبح رُ غُ 
ي، ال   كح ر  ت َ بح  ، وَ امُ يَ ا الصِّ هَ مح ظَ ع  أَ  ن  مح ، وَ رح امح وَ األ َ  لح ع  فح بح  م  كُ ب  ﴾ رَ  َّ ٍّ﴿ َمَعاصح
ر أَي ًضا الش ُهَوةَ وَ  انح طَ ي  الش   كح الح سَ مَ لح  يق  يح ض  تَ  يهح فح  مَ و  ن  الص  فَإح  سح ََذا ثَ َبَت يفح  ؛َيك  َوَلح

ح محن  َحدحيثح  يَحني  ن ُكُم ا : "يَا َمع  وعً فُ ر  مَ  ودٍ عُ س  مَ  نح اب   الص حح َتطَاَع مح ، َمنح اس  َشَر الش َبابح
َتطحع  فَ َعَلي هح بحالص و مح فَإحن ُه  ، َوَمن  َلَ  َيس   ُِ ر  ف َ  ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ ، (٢) "َلُه وحَجاء  ال َباَءَة فَ ل َيتَ َزو ج 

ح َعنح َكَما ثَ َبَت يفح   مح الَ س  اإل ح  انح كَ ر  أَ  ن  مح  ن  ك  ُر  هُ ن  َعَلى أَ  ةُ ن  السُّ  َدل تح وَ  ،مح و  الص   يَحني   الص حح
ُهم  قاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح   َي الل ُه َعن   اَلُم َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصاب نح ُعَمَر، َرضح َ اإلحس  َخ ٍس: ُبينح

جِّ، َشَهاَدةح َأن  اَل إحَلُه إحال  الل ه َوَأن  حُمَم ًدا َرُسوُل الل ه، َوإحقَامح الص اَلةح، َوإحيَتاءح الز َكاةح، َواحلَ 
ُهورح ال ذحي خَ  مُ اَل َعَلي هح الس   يلَ ْب ح  َحدحيث جَ َكَما يفح َو  (١) (َوَصو مح َرَمَضانَ  َمامُ  هُ جَ ر  ال َمش   اإل ح

                                                 
من استطاع منكم »صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النب صلى اهلل عليه وسلم:  (٢)

(، 3٠63(، رقم )3/ ٠وهل يتزوج من ال أرب له يف النكاح " )« ...الباءة فليتزوج، 
تحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب اس

 (. ٢2٠٠)(، رقم٢٠٢7/ ١عن املؤن بالصوم، )واشتغال من عجز 
بين اإلسالم على »صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب قول النب صلى اهلل عليه وسلم:  (١)

= 
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َي الل ُه َعن ُه،  ابح ط  ال َ  نح ب   رَ مَ عُ  محن  َحدحيثح  هح يحح حح  صَ يفح  م  لح س  مُ   ن  أَ  :َوِفي اآْليَِة َأْيضااَرضح
 .﴾ َّ ٍّ ﴿: لحَقو لحهح  نح مح ؤ  مُ  ال  ى يفح وَ ق  الت    ةَ كَ لَ  مَ بِّ رَ ي ُ  امَ يَ الصِّ 



 زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّٱ
 لك اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت

   ]٢72البقرة: [ َّ مل يك ىك مك

 مااً ي  وا أَ ومُ صُ  يرُ دح ق  الت   َلُه، وَ ب   ا ق َ َيُدلُّ َعَلي هح مَ  وفٍ ذُ حَم   لٍ ع  فح بح  وب  صُ ن  ﴾ مَ ِّ﴿
 ينَ رح ش  عح وَ  ةً عَ س  تح  و  ا أَ مً و  ي َ  نيَ ثح اَل ، ثَ ُلومٍ بحَعَدٍد َمع   اتٍ و  ُمَؤق  تَ أَ  تٍ يالَ قَلح  :ي  ﴾ أَ ّٰ﴿
هحياًل َعَلى ال  وَ  ،امً و  ي َ  َِ يفح  د  قَ ، وَ انَ ضَ مَ رَ  رح ه  شَ  امُ ي  أَ  يَ هح ُمَكل فحنَي، وَ قَ ل َلَها َتس   ةح نَ  الس  فُرح

َرةح، فَ  نَ مح  ةح يَ انح الث   ُّ  امَ صَ اَل حج   زئ ﴿ا اعً مج َ إح  اتٍ انَ ضَ مَ رَ  عَ س  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  تح  الن بح
نيَ   نئ مئ ﴾  زب رب يئ﴿ مُ و  الص   َمَعهُ  قُّ شُ ا يَ ضً رَ ﴾  مَ   ىئ ﴿ هح ُشُهَودح  ﴾ حح

ةُ مب َفأَف طََر ﴿ رٍ ص  قَ  افحرًا َسَفرَ ُمسَ   انَ كَ   و  أَ  :ي  أَ   ىب نبف طََر ﴿ا أَ مَ  ﴾ فَ َعَلي هح عحد 

 :ي  ﴾ أَ نت  مت زت ﴿ رح فَ الس  وَ  ِح رَ مَ ال   رُ ذ  عُ  الَ ا زَ ذَ إح  انَ ضَ مَ رَ  رَ ي   غَ  :ي  ﴾ أَ رتيب
رَ  :ي  ﴾ أَ  زثرث يت ﴾ هحَي ﴿ىتوا ﴿ومُ صُ يَ  َلَ  وَ  امَ يَ الصِّ  ونَ يعُ طح تَ س  يَ  ُه ا يَأ ُكلُ مَ  َقد 

 ن  مح  اعٍ صَ  فُ ص  نح  و  أَ  رِّ ب ُ ال   محنَ  ُمدٌّ  -َعَلى اْلَمْشه وِر ِمْن اْلَمْذَهبِ  - هُ ارُ دَ ق  مح ، وَ هح يفح يَ و مح 
َتَدلُّوا مبحَ ، وَ هح ري ح غَ  َي الل ُه َعن هُ  ةَ يَ َمَعاوح  ن  عَ   م  لح س  مُ وَ  ال ُبَخارحيُّ ى وَ ا رَ اس  ن  ى أَ رَ : أَ الَ قَ  هُ ن  أَ  َرضح

اُر دَ ُمدُّ: محق  ال  وَ  .(٢)وبح بُ رح احل ُ ائح سَ  نح محن  دحُل ُمد ي  حح يَ ع  َقم  ال   و  بِّ أَ َهَذا احل َ  ًدا محن  احح ُمد ا وَ 

                                                 
(، وصحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب قول النب صلى اهلل 7(، رقم )٢٢/ ٢« )خس

  (.٢6(، رقم )23/ ٢عليه وسلم بين اإلسالم على خس )
(، ٢3٠7(، رقم )٢3٢/ ١صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، ) (٢)

سلمني من التمر والشعري، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على امل
 (. 473(، رقم )6٠7/١)
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ح َلُ ال  ا مَي  مَ    .ادٍ دَ م  ُة أَ عَ ب َ ر  الص اُع: أَ ، وَ َكف ني 
 نح ب   بح ع  كَ   دحيثح حلحَ  هح ري ح غَ  و  أَ  رِّ ب ُ ال   ن  مح  اعٍ صَ  فُ ص  نح  هُ ن  أَ -بُ رَ ق   َوُهَو األ َ -يانِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ 

َي الل ُه َعن هُ  ةَ رَ ج  عُ  ُّ  الَ قَ  نيَ حح  َرضح ت َة َمَساكحنَي، »َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم   َلُه الن بح َأط عحم  سح
كحنٍي نحص َف َصاعٍ  َ ب َ  مح اَل س  اإل ح  ةح ايَ دَ  بح ، وََكاَنوا ُمَري حيَن يفح (٢)ُمت  َفق  َعَلي هح  «لحُكلِّ محس   ن  أَ  ني 

َ ب َ وا وَ ومُ صُ يَ  َخ الت  و  دَ تَ ف  ي َ وا وَ رُ طح ف  ي ُ  ن  أَ  ني  فَمن َشِهَد ِمنُكم  الشَّه ر ﴿ :بحَقو لحهح تَ َعاىَل  ريُ يح خ  ا ُُث  ُنسح

هُ  وَعح أَن ُه قَاَل: ةَ َعن  َسَلمَ  م  لح س  مُ وَ  َرَوى ال ُبَخارحيُّ وَ  ﴾فَل يَُصم  َك  : ﴿ب نح األ   زت" َلم ا نَ زََلت 

يَُة  رَ ﴾ َكاَن َمن  أَرَاَد َأن  يُ ف طح زثرث يت ىت نت  مت َتدحي، َحَّت  نَ زََلتح اآل  يَ ف 
َها" َي الل ُه َعن  ُهم   رَ مَ عُ  نح اب   ن  عَ   ال ُبَخارحيِّ يفح وَ  (١)ال تح بَ ع َدَها فَ َنَسَخت    ن  ثَ َبَت عَ ، وَ هُ وُ حَن   َرضح

َي الل ُه َعن  ُهم   نح اب   َن ُسوَخٍة ُهَو الش ي ُخ لَي َست  »: ال ُبَخارحيح اَل َكَما يفح قَ  هُ ن  أَ  َعب اس َرضح مبح
َتطحيَعانح َأن  َيُصوَما، فَ ُيط عحَمانح َمَكاَن ُكلِّ يَ و ٍم الَكبحرُي، َوال   َمر أَُة الَكبحريَُة اَل َيس 

كحيًنا   .(3)«محس 
رح ﴾ بحالزِّياَدةح َعَلى ال   ىث نث مث ﴿ يَةح يفح ال   َمذ ُكورح ال   َقد   نيٍ كح س  مح  ن  مح  رَ ث َ ك  أَ  مَ عَ ط  أَ فَ  فحد 

  امُ يَ الصِّ  ي  ﴾ أَ  مك لك﴿ هُ َخبَ رُ  ﴾ ُمب َتَدأ   اك يق ىقيف  ىف﴿ الت َطوُّعُ  :ي  ﴾ أَ يث﴿
يَةح ال  وَ  ارح ف طَ اإل ح   محن  ىَل و  أَ وَ  لُ ضَ ف  أَ   وف  ذُ ا حَم  هَ اب ُ وَ جَ  ة  ي  طح ر  شَ  ةُ لَ م  ﴾ ال ُ  مل يك ىك ﴿ فحد 

                                                 
(، رقم ٢٠/ 3يف الفدية نصف صاع ) صحيح البخاري، أبواب احملصر، باب: اإلطعام (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ٢7٢6)
 (. 473(، رقم )734/ ١ووجوب الفدية حللقه، وبيان قدرها، )

]البقرة:  ﴾فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴿صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب:  (١)
(، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله 23٠٠) (، رقم١3/ 6) [٢73

فمن شهد منكم الشهر ﴿بقوله:  [٢72]البقرة:  ﴾وعلى الذين يطيقونه فدية﴿تعاىل 
 (.٢٢23(، رقم )7٠١/ ١) [٢73]البقرة:  ﴾فليصمه

أياما معدودات فمن كان منكم ﴿صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله:  (3)
 (. 23٠3(، رقم )١3/ 6، )[٢72]البقرة:  ﴾سفر فعدة من أيام أخر مريضا أو على
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 .اف  َعُلوهُ َخي  ر  َلُكم  فَ  امَ يَ الصِّ  ن  أَ  ونَ مُ لَ ع  ت َ  م  تُ ن  كُ   ن  إح  :هُ يرُ دح ق  ت َ 
َ ب َ وَ  هُ نَ ي   ب َ  ريح يح خ  َعَلى الت   َكانَ   عَ رح ا شُ مَ  لُ و  أَ  امَ يَ الصِّ  ن  أَ  :اآْليَةِ  َوِفي  نيح طح و  ت َ لح  امح عَ ط  اإل ح  ني 

ى جَ ر   ي ُ اَل  ضاً رَ مَ  يضَ رح مَ ال   وح أَ  مح و  الص   ن  عَ  زَ اجح عَ ال   ريَ بح كَ ال   ن  أَ  :ا َأْيضاايهَ فِ وَ ، َعَلي هح  وسح فُ الن ُّ 
ُهم   نح اب   ن  عَ  مَ د  قَ ا َكَما ت َ ينً كح س  مح  مٍ و  ي َ  لِّ كُ   ن  عَ  مُ عح ط  يُ وَ  رُ طح ف  ي ُ  هُ ؤُ ر  ب ُ  َي الل ُه َعن   ، َعب اس َرضح
ُع، إحَذا َخافَ َتا َعَلى هُ ؤُ ر  ى ب ُ جَ ر   ي ُ ا اَل ضً رَ مَ  يضح رح مَ ال  وَ  ريح بح كَ ال  بح  قُ حَ ل  ي ُ وَ  َامحُل َوال ُمر ضح  : احل 
َيانح ينً كح س  مح  مٍ و  ي َ  لِّ كُ   ن  يُ ف طحرَانح َويَ ف دحيَانح عَ ف َ  ط  قَ ا ف َ مَ هح ي  دَ لَ وَ  ا َعَلى تَ اف َ ا خَ ذَ ا إح م  أَ  ،ا َويَ ق ضح
َن  ُهمَ  ؛ط  قَ ف َ  اءُ ضَ قَ ا ال  َعَلي هحمَ ا ف َ مَ هح ي  دَ لَ وَ ا وَ مَ هح سح فُ ن   َعَلى أَ  و  أَ  ،امَ هح سح فُ ن   أَ  َهذحهح  ةُ الَ احل َ ا وَ ألح
ُهورُ  اهُ نَ ر  كَ ا ذَ مَ وَ  ،ط  قَ ف َ  اءُ ضَ قَ َعَلي هح ال   بُ جيَح  يضُ رح مَ ال  وَ ، يضح رح مَ ال   ةح لَ زح ن  مبحَ  محن   ُهَو ال َمش 

َهبح   َشاَء الل ُه، َوالل ُه أَع َلُم.  ن  إح  بُ رَ ق   ، َوُهَو األ َ (٢)ابح حَ ص  األ َ  ريُ اهح َعَلي هح مجََ وَ  ال َمذ 


 زيمي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ
 حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت

 .]٢73البقرة: [ َّ حض جض مص  خص حص

" اتُ ودَ دُ َمع  ال   امُ ي  األ َ  كَ ل  " تح  :هُ يرُ دح ق  ، ت َ وفٍ ذُ حَم   أٍ دَ تَ ب  مُ لح  ر  ب َ خَ  ﴾ام  يل﴿ 
ُفوظح ال   الل و حح  ﴾ محنَ  من زن رن مم ام  يلُّٱ ن  يَ  اءح الس مَ  ىَل إح  َمح   ةً لَ ا مُج  الدُّ
َلةح  ةً دَ احح وَ  رح ال   يفح لَي   ن   َقد  [، ٢القدر: ] َّيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ:تَ َعاىَل  ُه َكَما قَاَل الل هُ مح

 ثٍ اَل ثَ  لَ اَل ا خح قً ر  فَ ُه مُ ولُ زُ ن ُ  عَ ابَ تَ ت َ  ُُث    [،3الدخان: ]ٱَّيم  ىم مم خم حم ُّٱ:الَ قَ وَ 
 خف حف جف ُّٱ :َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل   اثح دَ ح  األ َ وَ  عح ائح قَ وَ ال   بَ سَ ، حَ  ةً نَ سَ  ينَ رح ش  عح وَ 

 خل جمحم هل ملخل حل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف

                                                 
 (. 37٢/  ٠انظر: اإلنصاف )  (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
162 

 ﴾ىن نن، ﴿[33 – 3١الفرقان: ]َّمم خم حم جم يل ىل مل
ُدهُ يُ ر  وَ  ،هح بح  ونَ دُ تَ ه  ي َ   مه جه ين ىن ُّٱ:َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل   قِّ احل َ  يقح رح طَ إحىَل  م  شح

َكَما   اتٍ اضححَ وَ  اتٍ َعَلى آيَ  ل  مح تَ ش  مُ  آنُ ر  قُ ال   :ي  ﴾ أَ ين﴿[، 4اإلسراء: ] َّ جي يه ىه
العنكبوت: ] َّزن رن مم ام يل ىل مل  يك ىكُّٱ :قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل 

َ  قُ رِّ فَ مُ ال   :ي  ﴾ أَ زي﴿ عح افح الن   مح ل  عح ال   ن  ﴾ مح  ري ٰى﴿[24  اطحلح بَ ال  وَ  قِّ احل َ  بَ ني 
 ة  ي  طح ر  )من( شَ : َحَضَر، وَ ي  أَ  ﴾ىي﴿ :هُ لُ و  ﴾ ق َ  خئحئ  جئ يي ىي ني﴿
َ ب َ  ريح يح خ  لت  لح  خُ اسح َهَذا ُهَو الن  ﴾ وَ  خئحئا ﴿هَ اب ُ وَ جَ وَ   زتُّٱ:يفح قَ و لحهح  امح عَ ط  اإل ح وَ  امح يَ الصِّ  ني 

 ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت

 .[٢72البقرة: ] َّ مل يك

ث  لُ  متخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ﴿   َم مح َوالل ُه -ُه وُكرِّرَ ﴾ تَ َقد 
َ ب َ  ريُ يح خ  الت   خَ سح ، َكَما نُ ة  وخَ سُ ن  مَ  ةَ صَ خ  َهذحهح الرُّ  ن  أَ  ن   يُظَ ال  ئَ لح -أَع َلمُ   .امح عَ ط  اإل ح وَ  امح يَ الصِّ  ني 

  جخ مح جح﴿  يفَ فح خ  الت  وَ  ريَ سح ي  الت    م  كُ لَ  الل هُ  بُّ ُيُح  ي  أَ   ﴾مج حج مث هت﴿

ِح يفح ال   فحط رَ اَح َلُكم  ال  بَ ا أَ لحذَ وَ  ةَ ق  شَ مَ ﴾ ال   مخ  :ي  ﴾ أَ جس﴿ الس َفرح وَ  َمَر
 وهُ مُ ظِّ عَ ت ُ  :ي  ﴾ أَ  مس خس﴿ َرَمضانَ  رح ه  شَ  امح يَ صح  ي  عحد ةَ ﴾ أَ  حسوا ﴿لتُتحمُّ وَ 

  خص حص﴿ يدح عح ة ال  اَلح  صَ ىَل إح  هح ومح ي  وَ  يدح عح ال   ةَ لَ ي   " لَ رُ ب َ ك  "الل ه أَ : لح و  قَ بح  ةح د  عح ال   َمالح ك  عحن َد إح 

﴾ حض جض﴿ ةح د  عح ال   َمالح ك  إلحح  م  كُ قَ ف   وَ وَ  هح دحينح  ُكم  لحَمَعاَلحَ ر َشدَ ﴾ أَ  مص
 .ةح يمَ ظح عَ ال   ةح مَ ع  َعَلى َهذحهح الن ِّ  م  كُ حح ارح وَ جَ وَ  م  كُ تح نَ سح ل  أَ وَ  م  كُ وبح لُ قُ تَ َعاىَل بح  الل هَ 

َها ة  يمَ ظِ َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  عَ  َكَما ُهَو   وقٍ لُ َم   رُ ي   عحن َد الل ه غَ  ن  مح  ل  ز  ن َ مُ  آنَ ر  قُ ال   ن  أَ  :ِمنـْ
َهبُ   .﴾ من زن رن مم ُّٱٱ:لحَقو لحهح تَ َعاىَل  ةح لَ زح َمَعتَ ل  ا لح فً اَل خح  ةح اعَ مَ ال َ وَ  ةح ن  السُّ  لح ه  أَ  َمذ 

 ىَل إح  م  هح ادُ شَ ر  إح وَ  اسح الن   ةُ ايَ دَ ُهَو هح  آنح ر  قُ ال   الح زَ ن   إح  ن  مح  عح ارح الش   دَ صَ ق  مَ  ن  أَ  َوِفي اآْليَِة َأْيضاا
َ ب َ  ا ََلُم  قً ارح أَي ًضا فَ وَ  ةح رَ خح اآل  ا وَ يَ ن    الدُّ يفح  م  هُ ت ُ ادَ عَ سَ  يهح ا فح مَ   ونح ؤُ شُ  لِّ  كُ يفح  لح اطح بَ ال  وَ  قِّ احل َ  ني 

 .اةح يَ احل َ 
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 و  أَ  هح لح اَل هح  ةح يَ ؤ  رُ بح  رح ه  الش   ولح خُ دُ  وتح بُ عحن َد ث ُ  بُ ا جيَح ّن َ إح  امَ يَ الصِّ  ن  أَ  :َوِفي اآْليَِة َأْيضاا
 .﴾ خئحئ  جئ يي ىي ني ﴿ :لحَقو لحهح ا مً و  ي َ  نيَ ثح الَ ثَ  انَ بَ ع  شَ  َمالح ك  إح بح 

ا  ذَ إح  مُ و  َعَلي هح الص  ف َ  ارح هَ الن    اءح نَ ث    أَ يفح  و  لَ وَ  رَ ه  الش   دَ هح شَ  ن  مَ  ن  أَ  َعَلى َأْيضاا يل  لِ ا دَ يهَ فِ وَ 
 .رٍ ذ  عُ لح  هُ رَ طَ ف  أَ  ن  كُ يَ  َلَ  وَ  ،امُ يَ َعَلي هح الصِّ  بُ جيَح  ن  مح   انَ كَ 

َن ُه َلَ  كِّ الش   مح و  ي َ  مح و  صَ  ازح وَ جَ  مح دَ َعَلى عَ  يل  لِ ا َأْيضاا دَ يهَ فِ وَ  ُد، َويفح ع  ب َ  رَ ه  الش   د  هَ ش  يَ  ؛ ألح
يَةح أَي ًضا جَ  يَةح وُ  .ةً ق  شَ ا مَ دَ جيَح  َلَ   و  لَ وَ  يضح رح مَ ال  وَ  رح افح سَ مُ ل  لح  رح ط  فح ال   ازُ وَ اآل   وبُ جُ َويفح اآل 

 اءح ضَ قَ ال   ازُ وَ جَ  ا َأْيضاايهَ فِ وَ  ﴾خت حت  جت هب﴿ :لحَقو لحهح  رٍ ذ  عُ لح  رَ طَ ف  أَ  ن  َعَلى مَ  اءح ضَ قَ ال  
ا يهَ فِ وَ ، عح ابُ تَ الت  بح  د  ي  قَ ي ُ  ، َلَ  ق  لَ ط  وَهَذا مُ  ﴾خت حت  جت هب﴿:ا؛ لحَقو لحهح قً رِّ فَ ت َ مُ  و  ا أَ عً ابح تَ تَ مُ 

، رٍ ذ  عُ  ري ح غَ  ن  مح  رح آخَ  انَ ضَ مَ  رَ ىَل إح  اءح ضَ قَ ال   ريُ خح أ  تَ  وزُ  جيَُ اَل  ن  كح ، لَ اءح ضَ قَ ال   ريح خح أ  تَ  ازُ وَ جَ  َأْيضاا
َعَلي هح ف َ  رٍ ذ  عُ  ري ح غَ لح  هُ رَ خ  أَ  ن  إح وَ  اءح ضَ قَ ى ال  وَ سح  هُ مُ زَ ل   ي َ اَل  فَ اًل ثَ مَ  ٍِ رَ مَ كَ   رٍ ذ  عُ لح  اءَ ضَ قَ ال   رَ خ  أَ  ن  إح فَ 

َهبُ وَ  ،مٍ و  ي َ  لِّ كُ   ن  عَ  نيٍ كح س  مح  امُ عَ ط  إح  اءح ضَ قَ َمَع ال   َهَذا ه َو  نَّ أَ بِ وا رُ كَ ذَ وَ  َهَذا ُهَو ال َمذ 
ُهم   نح اب   ُهَري  رََة وَ بح أَ وَ  رَ مَ عُ  نح اب   ن  عَ  يُّ وِ رْ مَ الْ  َي الل ُه َعن    ؛ام  عَ ط  إح  هُ مُ زَ ل   ي َ اَل  :يانِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ  .َعب اس َرضح
 .﴾خت حت  جت هب﴿:تَ َعاىَل  هح لح و  ق َ  رح اهح ظَ لح 

 ىَل إح  ة  ارَ شَ إح  يهح َهَذا فح وَ  ،لُ اَل اَل ح  يُ رَ  ا َلَ  ذَ إح  انَ ضَ مَ رَ  رح ه  شَ  ةح د  عح  َمالح ك  إح  وبُ جُ وُ  ا َأْيضاايهَ فِ وَ 
 ةح دَ اعح قَ َعَلى ال   يل  لح دَ  َوِفي اآْليَِة َأْيضاا ،"كِّ الش  بح  ولُ زُ  ي َ اَل  نيُ قح يَ ى "ال  رَ ب   كُ ال   ةح ي  لح صوُ األ ُ  ةح دَ اعح قَ ال  

 جح مج حج مث هت﴿: تَ َعاىَل  " لحَقو لحهح ريَ سح ي  الت    بُ لح َت   ةُ ق  شَ مَ ى " ال  رَ ب   كُ ال   ةح ي  ولح صُ األ ُ 

 ،ةح مَ ع  الن ِّ  ن  مح  هح بح  َت  ا أَ َعَلى مَ  هُ رُ ك  شُ وَ  الل هح  ريُ بح ك  تَ  َوِفي اآْليَِة َأْيضاا ، ﴾مخ  جخ مح
 ل  دَ تَ اس   د  قَ وَ  ،هح لح ض  ا َيُدلُّ َعَلى فَ مح   ةح يَ  َهذحهح اآل  يفح  هح بح  الل هُ  رَ مَ أَ  د  قَ ، وَ م  اهُ ي  إح  هح تح ايَ دَ هح  بح بَ سَ بح وَ 
  .هُ مَ و  ي َ وَ  يدح عح ال   ةَ لَ ي   لَ  قح لَ ط  مُ ال   ريح بح ك  الت   ةح ي  وعح رُ ش  َعَلى مَ  ةح يَ ذحهح اآل  ِبحَ  اءُ هَ قَ فُ ال  



 حك جك  حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ
 .[٢76البقرة: ] َّ جل مك لك خك

َل أَ ا سَ ي  ابح رَ ع  أَ  ن  ﴾ أَ  مغجغ مع جع مظ  حط مض ٱٱ:﴿هح لح و  ولح ق َ زُ َب ن ُ بَ سَ  ن  ُروحَي أَ  
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َيُه، أَ نُ نَ ا ف َ ب ُّنَ م ُد، أقريب  رَ ا حمَُ : يَ الَ قَ ف َ  ،َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  الن بح   ادحيَُه؟ نُ نَ يد  ف َ عح بَ  م  اجح
 بح ر  ق ُ  ن  عَ  جع ا ََلُم  ميً رح ك  تَ ا وَ يفً رح ش  إحلَي هح تَ  م  هُ اف َ ضَ أَ وَ   ﴾مظ  حط مضأَنَزَل الل ُه  :﴿فَ 
نُهم  أَ  (٢)﴾مغجغ مع﴿ : ََلُم   ل  قُ ي  ف َ دح ع  ب ُ وَ   ثَ َبَت يفح  د  قَ ، وَ  م  اَلحح وَ ح  أَ  يعح َعَلى مجَح  عُ لح ط  مح

َي الل ُه َعن ُه  قَاَل: ُكن ا َمَع َرُسولح الل هح  َعرحيِّ َرضح َش  ح َعن  َأبح ُموَسى األ  يَحني  َصل ى  الص حح
بحريح، فَ َقاَل: ونَ رُ هَ جَي   اسُ الن   لَ عَ جَ فَ  رٍ فَ سَ  يفح  الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ   (١)ا"يَا أَي َُّها الن اُس، ار بُعو  بحالت ك 

؛ فَ  ُكم  ريًا، إحن  ال ذحي  م  ن كُ إح َعَلى أَن  ُفسح يًعا َبصح ُعوَن ْسَح َا َتد  ُعوَن َأَصم  َواَل َغائحًبا، إحّن  اَل َتد 
ُعوَن أَ  َلتحهح. يَا رَ ق   َتد  َعب َد الل ه ب َن قَ ي ٍس، َأاَل أَُعلُِّمَك َكلحَمًة محن   ُب إحىَل َأَحدحُكم  محن  ُعُنق رَاحح

َن ةح؟ اَل َحو َل َواَل قُ و َة إحال  بحالل هح   هُ ن  أَ  ﴾مغجغ مع﴿ :أَي ًضا محن  قَ و لحهح  ذُ خَ يُ ؤ  وَ  (3)"ُكُنوزح ال 
 بح ر  ق ُ  ةح د  ا َعَلى شح يهً بح ن  ت َ  فَإحِنِّ َقرحيب   :الَ ا قَ ّن َ إح ، وَ يب  رح  قَ ِنِّ : إح ََلُم   ل  قُ : ف َ ل  قُ ي َ  َلَ   ابح وَ  ال َ يفح 
ََذا َوَرَد عَ ، وَ اءح عَ الدُّ  امح قَ  مَ تَ َعاىَل يفح  هح بِّ رَ  ن  مح  دح ب  عَ ال   َي الل ُه َعن ُه  بح أَ  ن  َلح ن  أَ   ُهَري  َرَة َرضح
د ، أَق  َرُب َما َيُكوُن » :قَالَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  ُسوَل الل هح رَ  ال َعب ُد محن  َربِّهح، َوُهَو َساجح

ثحُروا الدَُّعاءَ  م  لح س  َرَواُه مُ « َفَأك 
 (2).    

                                                 
أما قوله  ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف " العقيدة احلموية" أن القرب ال يأت إال خاصاً، (٢)

ات املالئكة من العبد، فهذا قرب ذو  ٢6تعاىل ) َوحَن ُن أَق  َرُب إحلَي هح محن  َحب لح ال َورحيدح ( ق:
إحذ  يَ تَ َلق ى *﴿َوحَن ُن أَق  َرُب إحلَي هح محن  َحب لح ال َورحيدح :فقال بدليل أنه قيدها بوقت تلقي امللكني،

﴾ يعين: حني وقت تلقي امللكني، ولو كان املقصد قرب الرب َل  ]٢٠– ٢6ق:[ ال ُمتَ َلقَِّيانح
ُروَن﴾:وكذلك قوله تعاىل يتقيد بوقت تلقي امللكني، ن ُكم  َوَلكحن  ال تُ ب صح  ﴿َوحَن ُن أَق  َرُب إحَلي هح مح

 .قرب من الداعني باإلجابة، وقرب من العابدين باإلثابة :وقال : وهو نوعان ]73الواقعة:[
 أي: ارفقوا على أنفسكم.  (١)
(، 66٢٠)(، رقم٢١3/ 7ال قوة إال باهلل )صحيح البخاري، كتاب القدر، باب ال حول و  (3)

وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب استحباب خفض الصوت 
 (. ١٠٠2(، رقم )١٠٠6/ 2بالذكر، )

  (.27١)(، رقم٢/33٠ الركوع والسجود،)صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال يف (2)
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 م  هُ يب ُ ثح أُ  فَ اًل ثَ مَ  امح يَ الصِّ كَ   ةٍ ادَ بَ عح  اءُ عَ دُ  اءً وَ ﴾ سَ   مقحق مف خف حف﴿ لُ بَ ق   أَ  ﴾جف ﴿
 الح ثَ تح ام   بح وِنح يعُ ُيطح ل  ف َ  :ي  ﴾ أَ  حك جك وا ﴿لُ أَ ا سَ مَ  م  يهح طح ع  أُ فَ  ةٍ لَ أَ س  مَ  اءُ عَ دُ  و  َعَلي هح، أَ 

 مك ي ﴿يح ح  وَ بح بح وَ  انح ميَ اوحُموا َعَلى اإل ح ﴾ يُدَ لك خكي ﴿اهح وَ ن َ  ابح نَ تح اج  ي، وَ رح امح وَ أَ 

َتُدوَن، وَ جل  ىَل إح  ة  ارَ شَ ا إح يهَ فح فَ  ،امح يَ الصِّ  اتح آيَ  طح سَ  وَ يفح  َوَرَدت   ةُ يَ َهذحهح اآل  ﴾ يَ ه 
، ارح طَ ف  عحن َد اإل ح  ةٍ اص  َخحَ ، وَ ةح ابَ جَ اإل ح بح  اهُ رَ ح  أَ  ن  مح وَ  اءح عَ الدُّ  اتح قَ و  أَ  مح ظَ ع  أَ  ن  مح  امَ يَ الصِّ  ن  أَ 
 هُ ن   أَ ال  إح -اَمَع َضع فحهَ -يَ هح ، وَ مح عحن َد فحط رحهح ائح اءح الص  عَ  دُ ُة يفح دَ ارح وَ يُث ال  ادح حَ األ َ  يُِّدهُ ؤَ ي ُ وَ 
تَ َعاىَل  الل هح  بُ ر  ق ُ  َوِفي اآْليَِة َأْيضاا، ةح يمَ ظح عَ ال   ةح يَ َهذحهح اآل   ةح لَ اَل ا َمَع دَ مَ يَ سح  الَ ا وَ ِبحَ  سُ نَ أ  تَ س  يُ 
 جك ﴿:َلُه لحَقو لحهح  ةح ابَ جَ تح س  االح بح  وط  رُ ش  َوُهَو مَ  م  هح ائح عَ دُ  ةح ابَ جَ إح بح   نيَ نح مح ؤ  مُ ال   هح ادح بَ عح  ن  مح 

 يبُ ، َوُهَو ال ذحي جيُح اءح َعطَ ال  وَ  َقُبولح ال  بح  اءَ الدُّعَ اَل وَ ؤَ السُّ  ابحلُ ُهَو ال ذحي يُ قَ  هُ انَ حَ ب  ُهَو سُ ف َ ﴾  حك
 ءَ الَ بَ ال   عُ فَ ر  ي َ وَ  هح ادح بَ عح  ن  عَ  وءَ السُّ  فُ شح ك  يَ ، وَ اهُ ادَ ا نَ ذَ إح  ُهوفَ ل  مَ ال   يثُ غح يُ وَ  اهُ عَ ا دَ ذَ إح  ر  طَ ض  مُ ال  
 ال  إح  هُ ن  ََلَا مح  أَ جَ ل   مَ ، اَل  َعَلي هح ال  ا إح اتحَ يَ حلحَ  امَ وَ  قح اَل إحلَي هح، وَ  ة  رَ قح تَ ف  مُ  قح ئح اَل ال َ  لُّ كُ ، َو هح ائح ب  حح أَ  ن  عَ 

 يعُ مح جَ ، فَ [١4الرمحن: ] َّ اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث ُّٱتَ َعاىَل :  الَ إحلَي هح، قَ 
 هح تح مَ ظَ عَ بح  يقُ لح ا يَ بً ر  ق ُ  هح ادح بَ عح  ن  تَ َعاىَل مح  هح بح ر  َمَع ق ُ َعَلي هح ، وَ  دُ مح تَ ع  ت َ إحلَي هح وَ  دُ مُ ص  تَ  قح ئح اَل ال َ 
َكَما   هح اتح وقَ لُ َم   ن  ن  مح ائح ، بَ هح شح ر  ٍو َعَلى عَ تَ س  ، مُ هح اتح اوَ ْسََ  قَ و  تَ َعاىَل ف َ وَ  هُ انَ حَ ب  سُ  هُ ن   أَ ال  إح  هح تح انَ كَ مَ وَ 
 .]3طه: [ َّ ىف يث ىث نث ُّٱ :هُ انَ حَ ب  سُ  الَ قَ 



 منىن خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

  يثىف ىث نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت رت ىبيب نب مب

 .[٢7٠]البقرة:  َّ مم ام يل  ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف

ُهم  قَ  بٍ ازح عَ  نح ب   اءح رَ ب َ ال   ن  عَ   َي الل ُه َعن   الل ُه َعَلي هح َصل ى اَل :)كاَن أص حاُب حُمَم ٍد َرضح
َلَتهُ  يَأ ُكل   َلَ   يُ ف طحرَ  أن   قَ ب لَ  فَنامَ  اإلف طاُر، َفَحَضرَ  صائحًما، الر ُجلُ  كانَ  إذا َوَسل مَ   وال لَي  
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ر َمَة األن صارحي  كاَن صائحًما، فَ َلّما َحَضَر اإلف طاُر أتى  َيوَمهُ  َي، وإن  قَ ي َس بَن صح َحَّت  مُي سح
رَأََتُه، َفقالَ  : ال وَلكحن  أن طَلحُق فأط ُلُب َلَك، وََكاَن َيوَمُه  ام  ََلَا: أعحن َدكح طَعام ؟ قاَلت 

: َخي َبًة َلَك، فَ َلّما ان  َتَصَف الن هاُر  رَأَتُُه، فَ َلّما رَأَت ُه قاَلت  يَ ع َمُل، فَ َغَلَبت ُه َعي ناُه، َفجاَءت ُه ام 
َي َعَلي هح، َفذُكحَر َذلحَك لح  ِّ لن  ُغشح  مل خل ُّٱَهذحهح اآليَةُ  فَ نَ زََلت   ؛َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  بح

 رئ ُّّٰ ا فَ َرًحا َشدحيًدا، ونَ زََلت  فَ َفرحُحوا ِبحَ  َّممخم حم جم يل ىل

 .(٢) [٢7٠البقرة: ]َّ يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ
 َربُونَ ق  ي َ  َ َكانُوا اَل   انَ ضَ مَ ُم رَ و  صَ  لَ زَ قَاَل: َلم ا ن َ  ال بَ رَاءح  ن  عَ  عحن َد ال ُبَخارحيِّ  ةٍ ايَ وَ  رح يفح وَ 

 ىه مه جه ين َفأَنَزَل الل ُه: ﴿ ؛َيُونُوَن أَن  ُفَسُهم   َجال  ُه، وََكاَن رح ُكل    النَِّساَء، َرَمَضانَ 

 .(١)﴾ ييىي مي خي حي جي  يه
 حم﴿ هُ اتُ مَ دِّ قَ مُ وَ  اعُ مَ ﴾ ال ح  جم يل ىل مل﴿ الل هُ  : َأَحل  ي  أَ  ﴾خل﴿
ر  ت   سح  :ي  أَ   ﴾ خن حن جن﴿ ر  ت   سح  :ي  أَ    ﴾يم ىم ﴿ م  كُ اتح جَ و  زَ  ﴾ ممخم

ح جَ و  الز   الَ كح   ن  ألحَ  اسح لبَ الِّ وَ  رت ح السِّ بح  لح ه  أل َ ا ن   عَ ينِّ كَ تُ  بُ رَ عَ ال  ﴾ وَ من﴿  هُ بَ احح صَ  رُ ت ُ س  يَ  ني 
َكَما قَاَل الل ُه    مَ  آدَ ينح بَ  ةح رَ و  عَ ر  لح ت   سح  اسَ لبَ الِّ  ن  َكَما أَ ، َو امح رَ احل َ  ن  عَ  يهح نح غ  ي ُ وَ  ورح جُ فُ ال   ن  مح  هُ عُ ن َ مَي  وَ 

 ىت نت متزت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ:تَ َعاىَل 
 اتح رَ و  عَ ر  لح ت   ا سح مَ هُ ن   مح  لٌّ كُ   انح جَ و  َذلحَك الز  كَ فَ  [١6األعراف: ]َّ مث زث رث يت

َكَما قَاَل الل ُه     ن  َلَُ  ن  كَ سَ  تَ ن  أَ وَ  م  كُ لَ  ن  كَ سَ  ن  هُ  ينَ رح سِّ فَ مُ ال   ضُ ع  ب َ  الَ قَ ، وَ هح بح احح صَ 

                                                 
الصيام الرفث  أحل لكم ليلةُّصحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول اهلل جل ذكره:  (٢)

 (. ٢4٢3(، رقم )١7/ 3[، )٢7٠]البقرة:  َّٱإىل نسائكم ...
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل ُّباب:صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن،  (١)

 (.23٠7(، رقم )6/١3، )[٢7٠]البقرة:  َّنسائكم..
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 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّ:تَ َعاىَل 

 الت  ع بحريح  َهَذا َويفح  [١٢الروم: ] َّ نن من زن رن مم ام  يلىل مل
 ِّ ََدبح  ال لطَاَفةح  محن   فحيهح  َما ال َبدحيعح  ال ُقر آِنح وحيرح  َوُْسُوِّ  َواأل  َ  لحَما الت ص   محن   َوَزو َجتحهح  الز و جح  بَ ني 

د ةح  تَِّصالح  شح َحَّت   هح بح احح صَ ا بح مَ هُ ن   مح  دٍ احح وَ  لِّ كُ   ارُ تَ تح اس  وَ  َوالت  َقاُربح  َوالت آُلفح  َوال َمَود ةح  االح
َهَذا  لح ث  وا مبحح تُ أ  يَ  ن  َعَلى أَ   ُهم  ُكلُّ   اسُ َمَع الن  تَ اج   و  لَ ، وَ دٍ احح وَ  بٍ ل  ق َ وَ  وحٍ رُ وَ  دٍ سَ جَ كَ   انح حَ بح ص  يُ 
 فٍ ص  وَ  غح لَ ب    أَ يفح  ةح يمَ ظح عَ  ال  َمَعاِنح ال   ن  مح  يهح ا فح مَ وا لح اعُ طَ تَ ا اس  مَ  ةح ي  جح و  الز   ةح قَ اَل عَ ل  لح  فح ص  وَ ال  
ًَ  وَ  لح مج َ أَ وَ  ﴾ ََتُونُوَن   يه ىه مه جه ين﴿ لح مُّ أَ الت   ق  فَ َتَأم ل ُه حَ  ةٍ ارَ بَ عح  رح صَ خ  أَ َمع 
َلةَ ﴾ بحال ح جي﴿ ونَ مُ لح ظ  تَ وَ  بَ تَ  لَ ﴾ قَبح  خي حي ﴿ امح الصِّيَ  ماعح لَي    مي ُكم  ﴿تَ و 

ل  َلُكم  ﴿﴾ إح  ٰذ ييىي  ٍّ ٌّ﴾ اُط لُُبوا ﴿ٰى وُهن  ﴿عُ امح ﴾ جَ ٰرذ  ُأحح

 رُ م  األ َ ُه، وَ ُكل    ﴾ الل ي لَ  رئ ّٰ﴿ َوَلدح ال   محن   م  كُ لَ  الل هُ  هُ رَ ا َقد  مَ  :ي  ﴾ أَ  ُِّّ َّ
 يفح  دُّ تَ م  مُ ال   رح ج  فَ ال   ورُ نُ   ﴾يئ ىئ  نئ ا ﴿ي  لح جَ  ﴾ َيظ َهرَ  مئ زئ﴿ ةح احَ بَ إل ح لح 

ِح يَ ب َ  بح انح ِبحَ  دِّ تَ م  مُ ال   لح لي  ال   ادح وَ سَ  ﴾مب زب رب ﴿ طح ي  ال َ كَ   قح فُ األ ُ   نب ﴿ارح هَ الن    ا

لح ب   جَ رَ خ  أَ  د  قَ ، وَ ضح يَ ب   األ َ  طح ي  خَ ل  لح  يح  ضح و  ت َ وَ  ان  يَ ﴾ ب َ يبىب نح َسع ٍد الش ي َخانح َعن  َسه 
َي الل ُه َعن هُ  : ﴿ َرضح  زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ قَاَل: "أُن زحَلت 

َلي هح  م  ُدهُ حَ ﴾ وََكاَن رحَجال  إحَذا َأَراُدوا الص و َم، َرَبَط أَ  يبىب نب ل  ﴿﴾ وَلَ  يُنزح  مب يفح رحج 
يَ ت ُ  َ َلُه ُرؤ  َوَد، َفاَل يَ زَاُل يَأ ُكُل َحَّت  يَ َتبَ ني  َس  َي َط األ  َب  َيَض َوال  َي َط األ   هُ َفأَنَزَل الل   ؛ُهَماال 

: الل ي َل َوالن  َهاَر" ﴾يبىب نب  ﴿:بَ ع دُ  َا يَ ع ينح  .(٢)فَ َعلحُموا أّن 
                                                 

يتبني لكم اليط كلوا واشربوا حَّت ﴿صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول اهلل تعاىل:  (٢)
(، 3/١7، )[٢7٠]البقرة:  ﴾األبيض من اليط األسود من الفجر ُث أَتوا الصيام إىل الليل

(، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول يف الصوم ُيصل ٢4٢٠رقم )
 (. ٢٠4٢(، رقم )٠6٠/ ١بطلوع الفجر، )
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يَةُ  ب نح  يِّ َعدح  ن  ا أَي ًضا عَ ََلُمَ وَ   َي الل ُه َعن ُه قَاَل: َلم ا نَ زََلت  َهذحهح اآل   َحاتٍح َرضح
ح، َعَمدتُّ  ﴾ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿  إحىَل عحَقاَلني 
َخُر ُدُهَُ حَ أَ  َوُد َواآل  ، قَاَل: َفَجَعل ُت أَن ظُُر ا َأس  أَب  َيُض، قَاَل: َفَجَعل تُ ُهَما َِت َت وحَساَدتح

 ُ ُت  إحلَي هحَما َفاَل يَتبَ ني  َبح  َودح، فَ َلم ا َأص  َس  َب  َيُض محَن األ  ، َواَل األ  َب  َيضح َوُد محَن األ  َس  يل األ 
بَ ر تُ َفأَ  ل مَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوسَ  َغَدو ُت َعَلى َرُسولح الل هح  "إحن  فَ َقاَل: ،ُه بحال ذحي َصنَ ع تُ خ 

ُِ الن  َهارح  َا َذلحَك بَ َيا ، إحّن  "الل ي لح  ادح َسوَ  ن  مح  وحَساَدَك إحًذا َلَعرحيض 
((٢). 

َ ب َ ا ت َ ذَ إح  أُ دَ ب  ي َ  امح يَ الصِّ  تَ ق  وَ  ن  أَ  نِ َحِديثيْ الْ وَ  ةِ يَ اآْل  نْ مِ  ح  ضِ تَّ يَ فَـ    ُهورح ظُ َذلحَك بح وَ  رُ ج  فَ ال   ني 
َ ب َ ا ت َ ذَ إح ، فَ قح ادح الص   رح ج  فَ ال  ى بح م  سَ ا يُ َوُهَو مَ  رح شح تَ ن  مُ ال   ريح طح تَ س  مُ ال   ورح النُّ   ن  مَ  كُ سح ا مُي  نَ هُ ف َ  ني 
 تح ق  وَ ال  ا بح فً ارح عَ  ةً قَ ثح  انَ ا كَ ذَ إح  نح ذِّ ؤَ مُ ال   انح آذَ بح  لح مَ عَ َعَلى ال   ةُ ن  السُّ  َدل تح  د  قَ ، وَ امَ يَ الصِّ  ادَ رَ أَ 
ح ب َ ت َ  دَ ع  ب َ  نَ ذ  أَ وَ  ح محن  َحدحيثح َكَما ثَ َبَت يفح   رح ج  فَ ال   نيُّ يَحني  َي  ةَ شَ ائح عَ وَ  رَ مَ عُ  نح اب    الص حح َرضح

ُهم  قَ  إحن  بحاَلاًل يُ َؤذُِّن بحَلي ٍل، َفُكُلوا »ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم:َرُسوُل الل هح  صَ  الَ  : قَ ااَل الل ُه َعن  
رَ  ُتومٍ َواش  ، ُُث  قَاَل: وََكاَن َرُجاًل أَع َمى، اَل يُ َنادحي َحَّت  يُ َقاَل «بُوا َحَّت  يُ َنادحَي اب ُن أُمِّ َمك 

َت َأص َبح تَ  َبح   .(١) َلُه: َأص 
رح ال   ﴾ محنَ   مت زت رت ﴿  َذلحَك ، وَ لح ي  الل    ُدُخولح ىَل إح  :ي  ﴾ أَ  يتىت نت﴿ َفج 

ح م   َكَما يفح   بحُغُروبح الش م سح  يَحني  َي الل ُه َعن هُ  ابح ط  ال َ  نح ب   رَ مَ َحدحيث عُ  ن  الص حح : الَ قَ  َرضح
بَ َر الن  َهاُر محن  :»ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ َرُسوُل الل هح  َصل   الَ قَ  َبَل الل ي ُل محن  َها ُهَنا، َوأَد  إحَذا أَق  

ُس فَ َقد  أَف طََر   .(3) «الص ائحمُ َها ُهَنا، َوَغَرَبتح الش م 

                                                 
 انظر: املصدر السابق.  (٢)
(، رقم ٢/٢١٠ذان، باب أذان األعمى إذا كان له من يْبه، )صحيح البخاري، كتاب األ (١)

(، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول يف الصوم ُيصل بطلوع 6٢٠)
 (.٢٠4١(، رقم )١/٠67الفجر، )

(، ٢432(، رقم )36/ 3صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: مَّت ُيل فطر الصائم، ) (3)
= 
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ح محن  َكَما ثَ َبَت يفح   ورح طُ فُ ال  بح  ةح رَ ادَ بَ مُ ال   ابح بَ ح  تح َعَلى اس   ة  نَّ السُّ  َدلَّتِ  دْ قَ وَ   يَحني   الص حح
َي الل ُه َعن هُ  يِّ دح اعح الس   دح ع  سَ  نح ب   لح ه  َحدحيثح سَ  َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح  الَ : قَ الَ قَ  َرضح

َري ٍ َما َعج ُلوا الفحط رَ »َوَسل َم   .(٢)«الَ يَ زَاُل الن اُس َخح
ع تحكَ  نث مثاءَُكم  ﴿نحسَ  :ي  ﴾ أَ  زث رث﴿  افح ﴾ ُمقحيُموَن بحنحي ةح االح

 يفح  ةَ رَ اشَ بَ مُ ال   ن  ﴾ ألحَ  زث﴿ : بحَقو لحهح ﴾ اَل  نث﴿ :بحَقو لحهح  ﴾ ُمتَ َعلِّق    ىفىثيث﴿
لَي َس لَُه  دح جح س  مَ  ال  يفح  فُ كح تَ ع  مُ ال   ل  ، بَ فح كح تَ ع  مُ ال   ري ح غَ  لح اَل وَ  فح كح تَ ع  مُ ل  لح  وزُ  تَُ اَل  دح جح س  مَ ال  
كَ ﴾ األ َ يف﴿ هُ ن   بُد  مح ا اَل مَ لح  دح جح س  مَ ال   نَ مح  جَ رَ ا خَ ذَ إح  رَ اشح بَ ي ُ  ن  أَ   ىق ﴿ َمذ ُكوَرةُ ال   امُ ح 
 ن  أَ  ن  عَ  الً ض  ﴾ فَ  مكلك اكا ﴿قحُفوا عحن َدهَ لحتَ  م  كُ ا لَ ه َحد هَ اتُ يَ هح ن  مَ وَ  هُ اتُ مَ ر  حمَُ  ي  ﴾ أَ  يق

َى الل ه ) :َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  الَ ا َكَما قَ هَ و  ط  خَ تَ ت َ  ًى، َأاَل إحن  محح َأاَل َوإحن  لحُكلِّ َملحٍك محح
هح حَمَارحُمهُ  ُهم   ريٍ شح بَ  نح ب   انح مَ ع  الن ُّ ( ُمت  َفق  َعَلي هح محن  َحدحيثح يفح أَر ضح َي الل ُه َعن    (١)َرضح

َ َلُكم  مَ  ىك﴿   ام يل﴿ هح امح كَ ح  أَ    ﴾ىل مل يك ا ذُكحَر ﴿﴾ َكَما بَ ني 
 .يهح اهح وَ ن َ وَ  هح رح امح وَ أَ  ةَ فَ الَ ﴾ مََ مم

َها ة  يرَ ثِ كَ   ام  كَ حْ َوِفي اآْليَِة أَ   ،لُ ك  األ َ وَ  ،اعُ مَ : ال ح ة  ثَ اَل ثَ  اتح رَ طِّ فَ مُ ال   ولَ صُ أُ  ن  أَ  :ِمنـْ
 ٰذ﴿ :بحَقو لحهح  ةَ رَ اشَ بَ مُ ال   رَ كَ ذَ ، فَ ةح يَ  َهذحهح اآل  تَ َعاىَل يفح  ا الل هُ هَ رَ كَ ذَ  د  قَ ، وَ بُ ر  الشُّ وَ 

                                                 
/ ١اب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، )وصحيح مسلم، كتاب الصيام، ب

 (. ٢٢٠٠(، رقم )٠٠١
 (،٢43٠(، رقم )36/ 3صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل اإلفطار، ) (٢)

وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخريه 
 (. ٢٠47(، رقم )١/٠٠٢وتعجيل الفطر، )

(، 3١(، رقم )٢4/ ٢ي، كتاب اإلميان، باب فضل من استْبأ لدينه، )صحيح البخار  (١)
(، ٢١٢4/ 3ل وترك الشبهات، )وصحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلال

 (.٢344)رقم
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ُّ هَ رَ كَ ذَ ﴾ وَ  رئ ّٰ﴿: بحَقو لحهح  بَ ر  الشُّ وَ  لَ ك  األ َ  رَ كَ ذَ وَ   ﴾ ٰر َصل ى الل ُه  ا الن بح
لحي( ال ُبَخارحيِّ  َعَلي هح َوَسل َم  بحَقو لحهح َكَما يفح  َوَتُه محن  َأج   َوةُ ه  الش  وَ  )َيدَُع طََعاَمُه َوَشرَابَُه َوَشه 

َاعح ال ُعَلَماءح  اتح رَ طِّ فَ مُ ال   ولُ صُ أُ  يَ َهذحهح هح ،  ف َ اعُ مَ ا ال ح ِبحَ  ودُ صُ ق  مَ ال    .بحإحمج 
َها: َ ب َ تَ َحَّت  ي َ  اعح مَ ال ح وَ  بح ر  الشُّ وَ  لح ك  األ َ  ازُ وَ جَ  َوِمنـْ  عَ لَ طَ  ل  : هَ ك  شَ  ن  إح ، وَ رُ ج  فَ ال   ني 

َ ب َ تَ َحَّت  ي َ  بَ رَ ش  يَ وَ  لَ كُ أ  يَ  ن  َلُه أَ ؟ ف َ اَل  م  أَ  رُ ج  فَ ال   ن  الل َه تَ َعاىَل ألحَ  ؛عَ لَ طَ  د  قَ  رَ ج  فَ ال   ن  َلُه أَ  ني 
 لح ي  الل   اءُ قَ أَي ًضا ب َ  لَ ص  األ َ  ن  ألحَ وَ  رح ج  فَ ال   وعُ لُ لَُه طُ  ني   ب َ تَ ي َ  َلَ  وَ  لَ كَ َوُهَو أَ  ﴾ مئ زئ﴿ :الَ قَ 
 لَ كَ أَ  هُ ن  َذلحَك أَ  دَ ع  ب َ  مَ لح عَ  و  لَ  ن  كح ، لَ ن  ظَ  ةح بَ لَ غَ  و  أَ  نيٍ يقح بَ  ح ال  إح  لح ص  َهَذا األ َ  ن  عَ  لُ قح تَ ن   ي َ اَل فَ 
َ ب َ  ف  الَ خح  اءح ضَ قَ ال   وبح جُ ي وُ فح فَ  رح ج  فَ ال   وعح لُ طُ  دَ ع  ب َ   (٢)ِمْن اْلَمْذَهبِ  ه ور  شْ مَ الْ فَ  ،ال ُعَلَماءح  ني 

 َلَ  وَ  مح و  الص   امح َت َ إح بح  رَ مَ ن  الل َه تَ َعاىَل أَ "ألحَ  ؛اءَ ضَ قَ َعَلي هح ال   ن  أَ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  يرِ اهِ مَ جَ  ل  وْ َوه َو قَـ 
َاءُ أَ قَاَلت  ، و هُ م  تح يُ  ٍر:  بحن تُ  ْس  دح َرُسولح الل ه َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم »َأبح َبك  أَف طَر نَا َعَلى َعه 

: أُمحُروا بحال َقَضاءح؟ -دحيثي احل َ اوح َوُهَو رَ - َشامٍ قُ ل ُت َلحح « يفح يَ و مح َغي ٍم، ُُث  طََلَعتح الش م سُ 
َن ُه جَ وَ  ،(3)ال ُبَخارحيُّ وَ  (١)َرَواُه َأمح َدَ  «قَاَل: َفاَل بُد  محن  َذلحكَ    ر  ذَ يُ ع   م  لَ ف َ  مح و  الص   تَ ق  وَ  لَ هح ألح

 ."(2)انَ ضَ مَ رَ  لح و  أَ بح  لح ه  ال َ كَ 
 ن  عَ  ابَ جَ أَ وَ  (3)ةَ ي  مح ي  ت َ  نُ اب   هُ ارَ تَ اخ  َعَلي هح وَ  اءَ ضَ  قَ اَل وَ  يح  حح صَ  هُ مَ و  صَ  ن  أَ  :يانِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ  

 اءُ ضَ قَ َوَلو  َكاَن ال   اءح ضَ قَ ال  وا بح رُ مح أُ  م  هُ ن   ا َيُدلُّ َعَلى أَ مَ  دحيثح  احل َ لَي َس يفح  ن  أَ بح  اءَ ْس َ أَ  َحدحيثح 
ًبا لَ  َ ب َ َواجح ُّ  ََلُم   ني   "اءح ضَ قَ ال   ن  مح  د   بُ "اَل  امٍ شَ هح  لُ و  ق َ ، وَ  هُ وبَ جُ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  وُ  الن بح
َُه الل هُ  هُ ن  اد  مح هَ تح َهَذا اج   دحيثح أَي ًضا عَ  ،َرمحح ُّ  هُ ر  مُ أ  يَ  َلَ  وَ  مح دِّ قَ ت َ مُ ال    اتحٍ حَ  نح ب   يِّ دح َوحلَح  الن بح

                                                 
 (. 234/  ٠انظر: اإلنصاف ) (٢)
 (. 246/ 22مسند أمحد ط الرسالة ) (١)
(، 3٠/ 3صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا أفطر يف رمضان ُث طلعت الشمس، ) (3)

 (. ٢434رقم )
  .(3١3/ ١) انظر: كشاف القناع (2)
 (.١٢6/  ١3انظر: الفتاوى )  (3)
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َها: صح  .اءح ضَ قَ ال  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  بح  ن    ن  الل َه تَ َعاىَل ا ألحَ بً نُ جُ  حَ بَ ص  أَ  ن  مَ  مح و  صَ  ةُ ح  َومح
، ب  نُ َوُهَو جُ  رُ ج  فَ َعَلي هح ال   عَ لُ ط  يَ  ن  َذلحَك أَ  ن  مح  مُ زَ ل  ي َ وَ  رح ج  فَ ال   وعح لُ طُ  ىَل إح  اعَ مَ َلُه ال ح  احَ بَ أَ 
ح محن  َحدحيثح عَ ثَ َبَت يفح وَ  يَحني  ُهمَ  ةَ مَ لح سَ  مِّ أُ وَ  ةَ شَ ائح  الص حح َي الل ُه َعن   َصل ى  الن بح   ن  ا أَ َرضح

لح »الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  ُر َوُهَو ُجُنب  محن  أَه  رحُكُه الَفج  ُل، َوَيُصومُ هح يُد   م  لح س  مُ  ادَ زَ  (٢)«، ُُث  يَ غ َتسح
 ."يضح ق   ي َ اَل " وَ  ةَ مَ لَ سَ  مِّ أُ  َحدحيث يفح 

َها  فُّ خَ أَ  لٍ دَ َعَلى بَ  خ  س  َوُهَو نَ   ﴾ ٰر ٰذ﴿:لحَقو لحهح تَ َعاىَل  خح س  الن   وتُ بُ ث ُ  :َوِمنـْ
 انَ ا كَ ذَ إح ، فَ  لٍ دَ بَ  ري ح غَ لح  و  أَ  لٍ دَ بَ لح  ونَ كُ يَ  ن  ا أَ م  إح ا فَ ي  عح ر  ا شَ مً ك  حُ  خَ سَ ا نَ ذَ ن  الل َه تَ َعاىَل إح ألحَ 
 لح و  األ َ  الُ ثَ مح ، فَ  لَ قَ ث   أَ  و  أَ  هُ ن  مح  ف  خَ أَ  و  أَ   لح و  ل َ ا لح يً اوح سَ مُ  لُ دَ بَ َهَذا ال   ونُ كُ يَ  د  قَ ف َ  لٍ دَ بَ لح 
ا ال تح َمَعنَ  ةُ يَ ا اآل  نَ تح يعَ رح  شَ يفح  ثريح   َوُهَو كَ اِنح الث   الُ ثَ مح ، وَ  سح دح ق  مَ ال   تح ي  ب َ  الح بَ ق  تح اس   خُ س  نَ 

  امُ يَ الصِّ  ثح الح الث   الُ ثَ مح ، وَ  خح س  الن  بح  ولُ قُ ي َ  ن  ا عحن َد مَ ُهحَ ازح وَ  جَ يفح  فَ اَل  خح اَل  انح عَ و  الن    َهَذانح ،وَ 
َ ب َ  ريح يح خ  َعَلى الت   انَ كَ   نت  مت زت ُّٱ:قَ و لحهح تَ َعاىَل  يفح  امح يَ الصِّ وَ  الح مَ ال  بح  اءح دَ فح ال   ني 

قَ و لحهح  يفح  امح يَ الصِّ  نيح يح ع  ت َ بح  ريُ يح خ  الت   خَ سح  نُ ُُث   ،[٢72]البقرة:  َّرث يت ىت
 .[٢73]البقرة:  َّحئ  جئ يي ىي ني ُّٱ:تَ َعاىَل 

، ال ُعَلَماءُ  يهح فح  فَ لَ ت َ اخ   -لَ قَ ث   أَ  لٍ دَ  بَ ىَل إح  خَ س   الن  ينح ع  أَ - خح س  الن   نَ مح  عُ و  َهَذا الن   وَ   
َا ُهَو أَث  َقُل :ياجح بَ ال   الَ ، قَ هح ازح وَ جَ  َعَلى اْلع َلَماءِ  ه ور  مْ ج  وَ  "َوإحَذا َجاَز َأن  يَ ب َتدحَئ الت  َعبَُّد  مبح

َص لح َجاَز أَي ًضا َأن  يَ ن َسَخ َعن  ُهم   مح األ  َا ُهَو أَث  َقُل َعَلي هحم  َعَلي هحم  محن  ُحك  ال عحَباَدَة مبح
َها ن   َ ب َ  اةح اجَ نَ مُ عحن َد ال   ةح قَ دَ الص   يح دح ق  ت َ  وبُ جُ وُ  خُ س  نَ  لٍ دَ بَ  ري ح  غَ ىَل إح  خح س  الن   الُ ثَ مح " وَ (١)مح  ني 

ِّ  يح دَ يَ   حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتَ َعاىَل:  الَ قَ  الن بح
                                                 

(، ٢١١6) (، رقم١4/ 3صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا، ) (٢)
وم من طلع عليه الفجر وهو وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صحة ص

 (. ٢٢٠4(، رقم )١/٠7٠جنب)
  انظر: إحكام الفصول للباجي. (١)
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن
 رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ

 .]٢3 – ٢١اجملادلة: [ َّ نت مت زت
هَ   َاعح أَ ، وَ دٍ جح س   مَ  يفح ال  إح  حُّ صح يَ  الَ  افَ كَ تح ع  االح  ن  أَ  :اَوِمنـْ   . (٢)مح ل  عح ال   لح ه  َهَذا بحإحمج 

َها َهَذا أَي ًضا ، وَ افَ كَ تح ع  َعَلي هح االح  دُ سح يُ ف  ، وَ فح كح تَ ع  مُ َعَلى ال   مُ رُ َُي   اعَ مَ ال ح  ن  أَ  :َوِمنـْ
َاعح أَ     .دٍ احح وَ  رُ ي   غَ  عَ َا مج  ى اإل ح كَ ، حَ مح ل  عح ال   لح ه  بحإحمج 



  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ

 [.٢77]البقرة:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ

 امح رَ ﴾ احل َ ين﴿ بَ ع ضٍ  الَ ُكم  مَ بَ ع ضُ  يَأ ُكلُ  :ي  ﴾ أَ   ىن نن من زن﴿ 
 :ي  أَ  ﴾مي زي ري ٰىَذلحَك ﴿ وح حَن  وَ  ةح بَ اذح كَ ال   نيح مح يَ ال  وَ  َغص بح ال  الس رحَقةح وَ َشر ًعا كَ 

يُفوا َذلحَك إح  محهحم  إح امح وَ ك   احل ُ ىَل ُتضح ُك  لح  أَ ىَل تَ تَ َوص ُلوا بح اُكمح ﴾ بحالت حَ ني﴿، (١)َهاك 
ا مبحَ  :ي  أَ   ﴾خئ حئ جئ  يي﴿ ائحَفةً ﴾ طَ ىي﴿ َعَلي هحم   يسح بح ل  الت   وَ  إحلَي هحم   عح ف  الر  وَ 
 لُّ  ُيَح اَل  الَ مَ ن  َهَذا ال  ﴾ أَ  هئ مئ﴿ ةح وَ ش  الرِّ  عح ف  دَ وَ  ةح رَ اجح فَ ال   نيح مح يَ ال  كَ   ُث َ اإل ح  بُ وجح يُ 
ا مَ  وح ح  نَ بح  مُ اكح ي احل َ ضح ق  ا ي َ ّن َ إح ، وَ طاًل اح بَ  قُّ  ُيُح اَل ا وَ امً رَ لُّ حَ  ُيُح اَل  مح اكح احل َ  مُ ك  حُ ، وَ م  كُ لَ 
ََذا جَ ، وَ يبُ صح يُ وَ  ئُ طح ُي   ر  شَ ، َوُهَو بَ ُهودُ الشُّ  هح بح  دُ هَ ش  يَ ى وَ رَ ي َ وَ  َمعُ س  يَ  ح يفح  اءَ َلح يَحني   الص حح

َها قَ  ةَ مَ لَ سَ  مِّ محن  َحدحيثح أُ  َي الل ُه َعن   ى الل ُه َعَلي هح َرُسوُل الل هح  َصل   الَ : قَ  ت  الَ َرضح
َا أَنَا َبَشر  »َوَسل َم: تحهح محن  إحّن  ُج  َن بح ُموَن إحيَل ، َوَلَعل  بَ ع َضُكم  َأن  َيُكوَن َأحلَ  َوإحن ُكم  ََت َتصح

ُه  يهح َشي ًئا، َفاَل يَأ ُخذ  ي َعَلى حَن وح َما َأْس ََع، َفَمن  َقَضي ُت لَُه محن  َحقِّ َأخح بَ ع ٍض، َفأَق ضح

                                                 
( قيدا 2/26٢انظر: انظر الامع ألحكام القرآن للقرطب، وأضاف ابن قدامة يف املغين )  (٢)

 (. نعلم يف هذا بني أهل العلم خالفامهما فقال ) إذا كان املعتكف رجال ، ال 
  انظر: تفسري ابن القيم رمحه اهلل. (١)
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َن الن ارح  َا أَق َطُع َلُه قحط َعًة مح َحَّت   ضح قَ ن   ت َ  َلَ   هُ تَ ومَ صُ خُ  ن  إح فَ  لح اطح بَ ال  َلُه بح  يَ ُقضح  ن  مَ وَ  ،(٢)«فَإحّن 
 .ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ا ي َ مَ هُ ن َ ي   ب َ  َمَع الل هُ جَي  

َمامُ  الَ قَ  لح اطح بَ ال  بح  اسح الن   الح وَ م  أَ  لح ك  أَ  يُ رح َِت   :َوِفي اآْليَةِ   ُّ طُ ر  قُ ال   اإل ح َُه الل ُه " ات  َفَق  بح َرمحح
ُم َماٍل َقل  َأو  َكثُ َر أَن ُه يُ َفس ُق بحَذلحَك، َوأَن   ُل السُّن ةح َعَلى َأن  َمن  َأَخَذ َما َوَقَع َعَلي هح اس  ُه أَه 

ُذُه "  .ىهَ ت َ ان    (١)حُمَر م  َعَلي هح َأخ 
 الَ مَ َهَذا ال   ن  أَ  دُ قح تَ ع  َوُهَو ي َ  ااًل مَ  ذَ خَ أَ  ن  مَ  ن  َعَلى أَ  يل  لح ﴾ دَ  هئ مئ﴿:يفح قَ و لحهح وَ  
 بَ جَ لَي َس َلُه وَ  هُ ذَ خَ ال ذحي أَ  الَ مَ َهَذا ال   ن  َذلحَك أَ  دَ ع  ب َ  مَ لح عَ  و  لَ  ن  كح َعَلي هح، لَ  جَ رَ  حَ اَل َلُه فَ 

 ن  مَ  ةح ورَ طُ َعَلى خُ  يالً لح ﴾ دَ  هئ مئ﴿:يفح  قَ و لحهح تَ َعاىَل  ن  ، َكَما أَ هح بح احح  صَ ىَل إح  هُ دُّ َعَلي هح رَ 
ََذا قَ بحالل هح، وَ  اذُ يَ عح ال  وَ  اَلح  ظَ  هُ ن  أَ بح  مُ لَ ع  َوُهَو ي َ  يهح فح  مُ اصح يَُ وَ  الَ مَ ال   ذُ خُ أ  يَ  َمامُ  الَ َلح  د  اهح َمَُ  اإل ح
ُهم   َعب اسٍ  نُ اب   الَ قَ وَ  (3)"اَلح  ظَ  كَ ن  أَ بح  مُ لَ ع  ت َ  تَ ن  أَ وَ  م  اصح  َتَُ "اَل  هُ رُ ي   غَ وَ  َي الل ُه َعن    يفح  َرضح
َذحهح اآل   هح ريح سح ف  ت َ  ، َولَي َس َعَلي هح فحيهح بَ يِّنة   ةح يَ َلح َحُد "َهَذا يفح الر ُجلح َيُكوُن َعَلي هح َمال  ، فَ َيج 

ق  َعَلي هح، َوُهَو يَ ع َلُم أَن ُه آُثح   ، َوُهَو يَ ع رحُف َأن  احلَ  ك امح ُم إحىَل احلُ   آكحُل ال َماَل َوُيَاصح
 .(2)"امٍ رَ حَ 



                                                 
(، رقم ٢7٠/ 3صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمني، ) (٢)

/ 3)(، وصحيح مسلم، كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر، واللحن باحلجة، 32١١)
 (.٢٠٢3(، رقم )٢33٠

 (.  ١/32٠انظر: الامع ألحكام القرآن للقرطب ) (١)
 (. 3١٢/ ٢انظر: تفسري ابن كثري ت سالمة ) (3)
   انظر: املصدر السابق. (2)
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 جس مخ جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب  خب حب ُّٱ

  مع جع مظ مضحط خض حض جض  خصمص حص مس خس حس

 .]٢74البقرة: [ َّجغ
َها عَ  اتٍ ايَ وَ رَ  ةح يَ َهذحهح اآل   ولح زُ ن ُ  بح بَ  سَ َوَرَد يفح   ن   م قَاُلوا: :الَ قَ  ةح يَ الح عَ  ال  بح أَ  ن  مح "بَ َلَغَنا أن 

 َ َهحل ُة؟ َفأَنَزَل الل هُ يَا َرُسوَل الل ه، َلح  ﴾ هت مت خت حت جتهب مب  خب ﴿ ُخلحَقت  األ 
لحمحنَي َوإحف طَارحهحم ، َوعحد ةح نحَسائحهحم ، وَ َمَواقحيَت لح  َجَعَلَها الل هُ  يَ ُقوُل:  حَمَل  َصو م ال ُمس 

"م  هح َدي نح 
(٢). 
 يفح  هح ُهورح ظُ  ةح ايَ دَ  بح ُر يفح مَ قَ َوُهَو ال   لٍ هحاَل  عُ ﴾ مَج   جتهب مب﴿ ا حُمَم دُ ﴾ يَ خب﴿

﴾ مت﴿ ةُ ل  هح األ َ  :ي  ﴾ أَ خت ﴾ ََلُم  ﴿ حت﴿ رُ مَ قَ َلُه: ال   الُ قَ ي ُ  ، ُُث  ةح يَ انح الث   وَ وىَل األ ُ  ةح لَ لي   ال  
قَ ا أَ ﴾ يَ ع َلُموَن ِبحَ هت﴿ اتٍ محيقَ  عُ مَج   رح َمتَ م  وَ هح َزر عح  اتَ و  ائحهحم  نحسَ  عحَددَ م  وَ هح اجح
يَ وَ   ورَ مُ ا أُ ِبحَ  ونَ تُ ق ِّ ؤَ ي ُ  اسح لن  لح  َمَعاَلحُ  يَ هح َذلحَك، فَ  ري ح غَ وَ  م  ونحح يُ دُ  ادح دَ سَ م  وَ هح ارح إف طَ م  وَ هح امح صح
ََ بحَقو لحهح تَ َعاىَل ىَل تَ َعاىَل إح  الل هُ  ارَ شَ َكَما أَ    م  اهُ يَ ن   دُ وَ  م  هح ينح دح   مج حج مث ُّٱ: َهَذا ال َمع 

 .]3يونس: [ َّخص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت ُّٱ :هح َوقَ و لح  

 .]٢١اإلسراء: [ َّيل ىل  مل يك ىك مك لك

 يتُ اقح وَ مَ : وَ ي  ، أَ هح امح بح مَ تح ه  الح امِّ، لح عَ اصِّ َعَلى ال  فح ال َ ط  ابح عَ بَ  ﴾ َهَذا محن  حجمث﴿ 
 .]٢4٠البقرة: [ َّىل مل خل ُّٱ :، َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل لحل َحجِّ 

 نيَ نح مح ؤ  مُ ال   هح ادح بَ عح الل ه تَ َعاىَل لح  نَ مح  ي  ه  ﴾ َهَذا ن َ  حس جس مخ جخ مح  جح مج ﴿
 ونَ تُ أ  يَ  م  هح جِّ حَ  ن  وا مح ادُ ا عَ ذَ َكانُوا إح   م  هُ ن   أَ  يَ هح وَ  ،ةح ي  لح اهح  ال َ ا يفح هَ ون َ لُ عَ ف  َكانُوا ي َ   ةٍ ادَ عَ  ن  عَ 
ح محن  ا، َكَما ثَ َبَت يفح ر  بح  هُ نَ و  رَ ي َ ا وَ هَ ُهورح ظُ  ن  مح  وتَ يُ ب ُ ال   يَحني   بٍ ازح عَ  نح ب   اءح رَ ب َ َحدحيثح ال   الص حح

                                                 
 انظر: املصدر السابق.  (٢)
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ُهم  قاَل : " نزََلت  َهذحهح اآليَُة فحينَ  َي الل ُه َعن   َلَ  اُؤوا،ا َحجُّوا َفجَ ذَ اُر إح ن صَ اَنتح األ  ا؛ كَ َرضح
ُخُلوا محن   َل ارح، َفَدخَ ن صَ اَء َرُجل  محَن األ  ا، َفجَ ظُُهورحهَ  َلكحن  محن  ابح بُ ُيوتححم ، وَ ب  وَ قحَبلح أَ  َيد 

 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج﴿ فَ نَ زََلت   ؛َذلحكَ ن ُه ُعي َِّر بح ابحهح، َفَكأَ قحَبلح بَ  محن  

 ْبح  لَي َس بح  هُ ن  الل ه أَ  رَ ب َ خ  أَ "فَ  (٢)[٢74البقرة: ]  ﴾مض خض حض جض  مصخص حص مس
ُهَو ُه، ف َ ولُ سُ  رُ اَل وَ  ا الل هُ هَ ع  رِّ شَ يُ  َلَ   ةٍ ادَ بَ عح بح  دَ ب  عَ ت َ  ن  مَ  لُّ كُ ، َو ََلُم   هُ ع  رِّ شَ يُ  َلَ   ،ن  الل َه تَ َعاىَل ألحَ 
 ."(١)ةٍ عَ د  بح بح  د  بِّ عَ ت َ مُ 

 يهح اهح وَ ن َ  ابح نَ تح اج  وَ  هح رح امح وَ أَ  لح ع  فح تَ َعاىَل بح  ﴾ الل هَ   مصخص حص ﴿ ي  يقح قح ﴾ احل َ  مس خس ﴿ 
رَ اإل ح  الح ﴾ يفح حَ مض خض حض جض ﴿ ا هَ وهح جُ وُ  ن  مح  ورَ مُ وا األ ُ رُ اشح بَ ، وَ هح ري ح غَ وَ  امح ح 

 حُ اَل فَ ال  ، وَ ةح رَ خح اآل  ا وَ يَ ن   الدُّ  ﴾ يفح  جغ  مع جع مظ ا ﴿ِبحَ  رَ اشَ بَ ت ُ  ن  أَ  بُ جيَح ال تح 
 .ري ح ال َ وَ  يمح عح  الن  يفح  اءُ قَ ب َ ال  وَ  اةُ جَ الن  وَ  زُ و  فَ ُهَو: ال  
 يتُ قح و  الت    َهَذاوَ  ،ةُ ي  رح مَ قَ ال   رُ هُ ش  األ َ  يَ ال تح هح  ةح ل  هح األ َ بح  يتُ قح و  الت    لَ ص  األ َ  ن  أَ  :ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ 

 َكَما قَاَل الل هُ   َِ ر  األ َ وَ  واتح مَ الس   قَ لَ خَ  ن  أَ  ذُ ن  تَ َعاىَل مُ  عحن َد الل هح  دُ مَ تَ َمع  ال   يتُ قح و  ُهَو الت   
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ :تَ َعاىَل 

 اتح ميَ وح ق  الت    ن  ، ألحَ ك   شَ اَل بح  ة  ي  رح مَ َهذحهح قَ وَ  ،]36التوبة: [ َّهت مت خت  حت
 نح و  كَ مُ ال   يِّ رح مَ قَ ال   يِّ وح نَ الس   يح وح ق  َهَذا الت    ن  تَ َعاىَل عَ  ، قَاَل الل هُ م  رُ حُ  ة  عَ ب َ ر  ا أَ يهَ ى لَي َس فح رَ خ  األ ُ 
َهذحهح  ارح بَ تح اع  َعَلي هح بح ف َ  يَ وح قَ ال   ينَ الدِّ  ادَ رَ أَ  ن  مَ فَ  ََّذلَِك الدين القيمُّا رً ه  شَ  رَ شَ عَ  يَن  اث    ن  مح 

 .اِبحَ  دح يُّ قَ الت   وَ  ةح ي  رح مَ قَ ال   رح هُ ش  األ َ 
 ن  مح  رٍ م  أَ  لِّ  كُ ي يفح غح بَ ن  ي َ  هُ ن  " أَ :يدح ع  سح  نُ اب   ةُ مَ ال  عَ ال   الَ َكَما قَ  ةِ يَ َوِمْن فـََوائِِد َهِذِه اآْل 

                                                 
]البقرة:  َّوأتوا البيوت من أبواِباُّصحيح البخاري، أبواب العمرة، باب قول اهلل تعاىل:  (٢)

 (. 2/١3٢4(، وصحيح مسلم، كتاب التفسري )٢7٠3(، رقم )7/ 3، )[٢74
 .(77)ص:  تفسري السعدي: انظر (١)
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، اًل وصح َلُه مُ  لَ عح جُ  د  ال ذحي قَ  ،يبح رح قَ ال   لح ه  الس   يقح رح الط   ن  مح  انُ سَ ن  اإل ح  هُ يَ تح أ  يَ  ن  أَ  ،ورح مُ األ ُ 
 لَ مح ع  ت َ س  يَ وَ  ،ورح مُ أ  مَ ال   ةح الَ  حَ يفح  رَ ظُ ن  ي َ  ن  ي أَ غح بَ ن  ي َ  رح كح ن  مُ ال   ن  ي عَ اهح الن  وَ  وفح َمَعرُ ال  بح  مرُ اآل ح فَ 

 ن  ي أَ غح بَ ن  ي َ  مُ َمَعلِّ ال  وَ  مُ لِّ عَ ت َ مُ ال  ، وَ هُ ضُ ع  ب َ  و  أَ  ودُ صُ ق  مَ ال   لُ صُ ا َُي  ال تح ِبحَ  ةَ اسَ يَ السِّ وَ  قَ ف  الرِّ  َمَعهُ 
 ورح مُ األ ُ  ن  ا مح رً م  أَ  لَ اوَ حَ  ن  مَ  لُّ ا كُ ذَ كَ هَ ، وَ هُ ودُ صُ ق  مَ  هح بح  لُ صُ َلُه َُي  هَ س  أَ وَ  يقٍ رح طَ  بَ رَ ق   أَ  كَ لُ س  يَ 
 .(٢)"ودح َمَعبُ ال   كح لح مَ ال   نح و  عَ بح  ودُ صُ ق  مَ لَُه ال   لَ صُ َُي   ن  أَ  د   بُ اَل فَ  ،َعَلي هح  رَ اب َ ثَ وَ  هح ابح وَ ب   أَ  ن  مح  اهُ تَ أَ وَ 
 ةح م  هح مُ ال   بح الح طَ مَ ال   نَ مح  وبٍ لُ ط  مَ  ل  كُ   ن  أَ  يِّ وح نَ َمع  ال  وَ  يِّ ظح لف  ا ال  هَ ومح مُ عُ  ن  مح  ذُ خَ ؤ  ي ُ ":الَ قَ وَ 
ي ضح تَ ق  َذلحَك ي َ ا إحلَي هح، وَ ِبحَ  لُ ص  وَ ت َ ي ُ  ةٍ يلَ سح وَ وَ  يقٍ رح طَ  بُ رَ ق   ، َوُهَو أَ هح ابح بَ  ن  ى مح تَ ؤ  ي ُ  ن  ي أَ غح بَ ن  ي َ 

َها وَ  نَ سَ ح  األ َ  كَ ؛ لَي َسلُ ةً ام  تَ  ةً فَ َمَعرح  لح ائح سَ وَ ال  وَ  ابح بَ س  األ َ  ةَ فَ َمَعرح  ن   ، لَ هَ س  األ َ وَ  بَ رَ ق   األ َ مح
َ ب َ  قَ ر   ف َ احاً، اَل ْنََ  بَ رَ ق   األ َ وَ  َ  ب َ اَل ، وَ ةح ي  لح مَ عَ ال  وَ  ةح ي  مح ل  عح ال   ورح مُ األ ُ  ني  ، ةح ي  وح يَ ن   الدُّ وَ  ةح ي  ينح الدِّ  ورح مُ األ ُ  ني 
َ ب َ  اَل وَ   .(١)"ةح مَ ك  احل ح  ن  َهَذا مح ، وَ ةح رَ اصح قَ ال  وَ  ةح ي  دِّ عَ ت َ مُ ال   ورح مُ األ ُ  ني 

 َّ خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱ

 .]٢4٠البقرة: [
َ ب َ  فَ اَل خح  اَل   َرةح كَ  لَ ب  ق َ  الَ تَ قح ال   ن  أَ  - مُ لَ ع  ا أَ يمَ فح  -ال ُعَلَماء ني  ا َعَلى ورً ظُ حَم   انَ اَل حج 

َها ق َ  ةٍ ريَ ثح كَ   وصٍ صُ نُ بح  نيَ مح لح س  مُ ال   ن    مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ: ُه تَ َعاىَل لُ و  مح

 ىي  ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل

 حصخص  ٱُّ َوقَ و لُُه: .]٢٠4البقرة: [ َّ هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي

 صٌّ نَ  اكَ نَ هُ  ل  بَ  ، ]٢٠املزمل: [ َّ ىك مك لك ٱُّ َوقَ و لُُه:] ] ٢3املائدة: [ َّمص
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ :َكَما يفح  قَ و لحهح تَ َعاىَل   الح تَ قح ال   نح عَ  فِّ كَ ال  بح  يح  رح صَ 

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين

                                                 
 انظر: املصدر السابق.    (٢)
 .(23 (تيسري اللطيف املنانانظر:  (١)
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 . ]٠٠النساء: [ َّ جح مج حج مث هت مت خت

 يل ىل مل خل ُّٱ: ُه تَ َعاىَل لُ و  ق َ  يَ هح وَ  الح تَ قح  ال  يفح  ةٍ آيَ  لُ و  أَ  ت  لَ زَ َذلحَك ن َ  دَ ع  ب َ  ُُث   

 .]34احلج: [ َّ جن  يم ىم مم خم حمجم

 حف جف ٱُّ ةُ يَ َهذحهح اآل   يَ هح  الح تَ قح  ال  يفح  ت  لَ زَ ن َ  ةٍ آيَ  لَ و  أَ  ن  إح  :بـَْعض  اْلع َلَماءِ  الَ قَ وَ  

 .]٢4٠البقرة: [ َّ خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف

 يل ىل مل خل﴿ يَ هح  ت  لَ زَ ن َ  ةٍ آيَ  لَ و  أَ  ن  أَ  -َوالل ُه أَع َلمُ -بَ رَ ق   األ َ  ن  كح لَ  
 ن  ذ  إح  جِّ احل َ  ةح ورَ سُ  ةُ آيَ ﴾ فَ  مق حق مف خف حف جف﴿ لَ زَ ن َ  ﴾ ُُث  حمجم

 ة  ي  نح دَ مَ  ةُ يَ َهذحهح اآل  ، وَ ة  ي  كِّ مَ  نح ذ  اإل ح  ةَ آيَ  ن  ألحَ  ؛ةح يَ ذحهح اآل  ا ِبحَ ضً ر  ف َ  حَ بَ ص  أَ  ، ُُث  الح تَ قح ال  بح 
، َمَع الن   تَ قح ال  وِّ بح دُ عَ ءح ال  د  ةح عحن َد بَ اتَ لَ قَ مُ ال  ًة بح ي دَ قَ ُة مُ يَ َهذحهح اآل   ت  انَ ا كَ م  لَ ، وَ (٢)ة  رَ خِّ أَ تَ مُ  يح ه  الح
، محََ وَ د  عُ ال   ن  عَ  قح َعَلى اَل ط  اإل ح ادح بح هَ ال ح ٍة بح اٍت آمحرَ آيَ  محن   اءَ ا جَ سِّرحيَن مَ فَ مُ ُض ال  ع  َل ب َ انح
خَ نَ  اهَ ن   أَ  َذحهح اآل  اسح   مص خص حص مس ُّٱ:ةح َكَقو لحهح تَ َعاىَل يَ ة  َلح

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ:هح َوقَ و لح ، ]36 التوبة:[ َّحض جض

 .]3التوبة: [ َّ حب جب
َُه الل ُه  الَ  يُّ َْبح الط   يرٍ رح جَ  نُ اب   هُ حَ ج  ال ذحي رَ وَ  ، َوُهَو ال ذحي َذَهَب خح س  الن   مح دَ عَ بح  لَ و  قَ َرمحح
ُهم   نُ إحلَي هح اب   َي الل ُه َعن   ُهَو  ودَ صُ ق  مَ ال   يَ ه  الن    ن  أَ وَ  ،يزح زح عَ ال   دح ب  عَ  نُ ب   رُ مَ عُ وَ  د  اهح َمَُ وَ  َعب اس َرضح

ُهم   َعب اسٍ  نُ ال اب  َكَما قَ   وخح يُ الشُّ وَ  اءح سَ النِّ وَ  انح يَ ب   الصِّ  الح تَ قح  ن  عَ  يُ ه  الن    َي الل ُه َعن    " ال:َرضح
يَ اَل اَء وَ وا النِّسَ تُ لُ ق  ت َ  ف  َيَدُه، كَ ُم الس َلَم َو كُ ي  لَ ى إح قَ ل  أَ   َمن  اَل رَي، وَ بح كَ َخ ال  ي   الش  اَل اَن وَ  الصِّب  
 ونَ لُ خُ د  يَ ف َ  الح تَ قح ال   وفح فُ  صُ يفح  ذُكحرَ  ن  مَ  لَ خَ ا دَ ذَ إح  ن  كح " لَ  ُتم  ي   دَ تَ َقدح اع  َهَذا، ف َ  ُتم  ل  فَ عَ  ن  إح فَ 

 .مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ريح اهح عحن َد مجََ  نيَ لح اتح قَ مُ ال   مح ك   حُ يفح 
ع الءح كَ  :ي  ﴾ أَ  مف خف حف جف ﴿:فَ َقو لُُه تَ َعاىَل   َأبح  دحيثح تَ َعاىَل، حلحَ  الل هح  ةح مَ لح إلح

                                                 
 (.٢22/ ٢انظر: أحكام القرآن البن العرب ط العلمية ) (٢)
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َي الل ُه َعن هُ ُموَسى َعب دحالل ه ب نح قَ ي ٍس األ َ  َعرحيِّ َرضح قَاَل: ُسئحَل َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح  ش 
ي ًة، َويُ َقاتح  ؟ ُل رحيَاًء؛ َأيُّ َذلحَك يفح َسبحيلح الل هح َوَسل َم  َعنح الر ُجلح يُ َقاتحُل َشَجاَعًة، َويُ َقاتحُل محَح

َمن  قَاَتَل لحَتُكوَن َكلحَمُة الل ه هحَي ال ُعل َيا فَ ُهَو يفح :»فَ َقاَل َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم 
 يُّ َذلحَك يفح ، أَ هُ انُ كَ مَ  ىيُ رَ لح  لُ اتح قَ ي ُ وَ : »َحدحيثح ل  لح  ظٍ ف   لَ يفح وَ  ،(٢)؛ ُمت  َفق  َعَلي هح «َسبحيلح الل هح 

 .(١)«َمن  قَاَتَل لحَتُكوَن َكلحَمُة الل ه هحَي ال ُعل َيا فَ ُهَو يفح َسبحيلح الل هح : »الَ ، قَ الل هح  يلح بح سَ 
 وخَ يُ الشُّ وَ  انَ يَ ب   الصِّ وَ  اءَ سَ وا النِّ لُ ت ُ ق  ت َ ﴾ ف َ  خكحك جك ﴿ ارُ ﴾ الُكف    مق حق ﴿

 .ََلُم   ا َحد  اوحزحيَن مَ ُمَتجَ ﴾ ال   خل حل جل مك لك﴿
 ن  أَ  بُ جيَح  هُ ن  أَ  ا َأْيضاايهَ فِ وَ ، نيَ نح مح ؤ  مُ ال   ونَ لُ اتح قَ ال ذحيَن ي ُ  ارح ف  كُ ال   الح تَ قح  وبُ جُ وُ  :ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ 

 ن  مَ  ل  اتح قَ ي ُ  َلَ   ن  مَ  الح تَ قح بح  اءح دَ تح ع  االح  ن  عَ  يُ ه  الن    َأْيضاا ايهَ فِ وَ الل ه،  ةح مَ لح كَ   ءح اَل ع  إلحح  الُ تَ قح ال   ونَ كُ يَ 
 .لح د  عَ َعَلى ال   م  ائح قَ  ينَ َهَذا الدِّ  ن  ، ألحَ انح يَ ب   الصِّ وَ  وخح يُ الشُّ وَ  اءح سَ النِّ 



 ين ىن من حنخن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ]٢4٢ البقرة:[ َّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي جيحي  يه ىه مه جه
َُتُوُهم   ىل مل خل﴿   مل  يك ىك ُّٱ، َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل ﴾ وَجد 

 .]74لنساء: ا[ َّىل

َها، وَ  م  وكُ جُ رَ خ  َكَما أَ   َمك ةَ  محن   م  وهُ جُ رح خ  أَ  :ي  ﴾ أَ  ممخم حم جم يل﴿ ن   َقد  مح
 م  هح ينح دح  ن  عَ  اسح الن   دُّ صَ وَ بحالل هح  رُ ف  كُ : ال  يَ هح ﴾ وَ ىم﴿ َفت حح ال   امَ فَ َعَل ِبححم  َذلحَك عَ 

                                                 
(، رقم 36/ ٢صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سأل، وهو قائم، عاملا جالسا، ) (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف ٢١3)
 (. ٢4٠2(، رقم )٢3٢١/ 3سبيل اهلل، )

  انظر: املصدر السابق. (١)
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رَ اإل ح  وح أَ  َرمح ﴾ ََلُم  يفح احل َ  خنحن جن﴿ ع َظمُ ﴾ أَ يم﴿ ُتُموُه ألحَ  امح ح  تَ ع َظم   لَ ت  قَ ال   ن  ال ذحي اس 
بحالل هح  ال ذحي   اذُ يَ عح ال  وَ  رح ف  كُ ال  بح  م  هُ اعُ يقَ إح  هُ تُ اي َ غَ  م  هح ينح  دح يفح  اسح الن   ةُ نَ ت   فح  ن  كح ، لَ تُ و  مَ ال   هُ تُ اي َ غَ 
ا هَ ت َ مَ زَ اَل مُ وَ  ارح الن   ولَ خُ دُ  ةح رَ خح  اآل  يفح  م  آَلُُ مَ  ونُ كُ يَ وَ  ةح رَ خح اآل  ا وَ يَ ن    الدُّ يفح  لح مَ عَ ال   وطُ بُ حُ  هُ تُ بَ اقح عَ 
 ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ :َذلحَك،َكَما قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل  ن  مح  هح بحالل   ااذً يَ ًدا، عح بَ أَ 
 نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ
 ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث  يت ىت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ىليل مل يك

 .]١٢٠البقرة: [ َّحب جب هئ  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي

﴾ فحيهح مي خي حيجي  يه ىه﴿ هح تح مَ ر  حلحُ  َرمح يفح احل َ  :ي  ﴾ أَ  مه جه ين ىن من ﴿
رَ اإل ح وَ  َقت لُ ﴾ ال  ٰذ﴿ ةح أَ افَ كَ مُ ال   يلح بح ﴾ فحيهح، َعَلى سَ ىي﴿  .﴾ٰى ٰر﴿ اجُ خ 

 لُ و  َوُهَو ق َ  يحُ حح الص  ، وَ ةٍ اءَ رَ  ب َ يفح  فح ي  الس   ةح آيَ بح  ة  وخَ سُ ن  مَ  ةُ يَ َهذحهح اآل   بـَْعض  اْلع َلَماءِ  الَ قَ  
َي الل ُه  َعب اسٍ  نح اب   دحيثح حلحَ  مح رَ  احل َ يفح  الح تَ قح ال  بح  اءُ دَ تح ب  االح  وزُ  جيَُ اَل  هُ ن  أَ وَ  ،ة  مَ كَ ا حُم  هَ ن   أَ  رح ثَ ك  األ َ  َرضح

ُهم  قَ  يَوَم  الل هُ  َحر َمهُ  البَ َلدَ  َهَذا إن   :َمك ةَ  فَ ت حح  َيومَ  َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم: الَ قَ  اَل:َعن  
َِ فَ ُهَو َحرام  ُبر َمةح  َحٍد ألحَ  يهح اُل فح قحتَ َلَ  ُيَحل  ال   ن هُ إح اَمةح، وَ قحيَ مح ال   يَ و  ىَل إح  الل هح  َخَلَق الس َمواتح واألر 

 يُ ع َضُد اَمةح، اَل قحيَ مح ال   يَ و  ىَل إح  ل هح ال َناٍر، فَ ُهَو َحرام  ُبر َمةح  اَعًة محن   سَ ال   إح قَ ب لحي، وَلَ  ُيَحل  يلح 
: اَل الَعب اسُ فَ قَ  ،هُ ى َخاَل  ُي تَ لَ اَل ا، وَ  يَ ل َتقحُط لَُقطََتُه إاّل َمن َعر فَ هَ اَل  يُ نَ ف ُر َصي ُدُه، وَ اَل َشو ُكُه، وَ 

َر فَ ال  ، إح الل هح  ا َرسولَ يَ  ، قَ  ن هُ إح  اإلذ خح رَ لحَقي نحهحم  ولحبُ ُيوتححم   .(٢)ُمت  َفق  َعَلي هح  .اَل: إاّل اإلذ خح


                                                 
(، رقم 4١/ ١انظر: صحيح البخاري، كتاب النائز، باب اإلذخر واحلشيش يف القْب، ) (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب ِتري مكة وصيدها وخالها وشجرها ٢324)
 (. ٢333(، رقم )476/ ١ولقطتها، إال ملنشد على الدوام، )
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 .]٢4١البقرة: [ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ

رح وا َعن  ال  فُّ : كُ ي  ﴾ أَ   َّ ٍّ ﴿  َلُموا ﴿، وَ امح رَ احل َ  دح جح س  مَ عحن َد ال   الح تَ قح ال  وَ  ُكف   ُّ َأس 

ا  ذَ كَ هَ ، وَ ةح وبَ قُ عُ ال  بح  ُهم  لُ اجح عَ  ي ُ ﴾ ِبححم  اَل رئ ﴿ م  هُ ن   مح  فَ لَ سَ  د  ا قَ ََلُم  مَ  رُ فح غ  ﴾ ي َ  ّٰ ِّ
 لُ و  ق َ  ةح يَ َهذحهح اآل   ريُ ظح نَ ، وَ هح بح  يم  حح َلُه رَ  ور  فُ إحن  الل َه غَ فَ  ةٍ يَ صح َمع   و  أَ  رٍ ف  كُ   ن  مح  ابَ تَ  ن  مَ  لُّ كُ 

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱٱتَ َعاىَل  الل هح 

 .]37األنفال: [ َّ حت جت هب



 َّ يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ

 .]٢43البقرة:[

﴾ مب  زب الل ه ﴿ يلح بح سَ  ن  عَ  دٌّ صَ وَ  ر  ف  ﴾ كُ رب ﴿ ﴾ ُتوَجدَ  يئ ىئ نئ مئ ﴿ 
دَ ﴾ وَ نب﴿ اَدةُ عحبَ ال    ن  عَ  دِّ الص  وَ  رح ف  كُ ﴾ َعن  ال   رت يب ﴿ اهُ وَ د  سح حَ أَ  دُ بَ ع   ي ُ اَل ، فَ هُ ح 
﴾  يت ىت نت ﴿ يلَ بح  سَ اَل : فَ ي  ﴾ أَ  مت زت : ﴿يلح لح دَ َعَلي هحم  بح  تَ ع َتُدوا الل ه، َفاَل  بلح يح سَ 
 .الل هح  ينح دح  ن  عَ  اسَ الن   م  هح دِّ صَ وَ  م  هح رح ف  َعَلى كُ  ينَ رِّ مح تَ س  مُ ال  

لحَها ُشرح  ةَ مَ ك  احل ح  ن  َعَلى أَ  يل  لح دَ  اتِ يَ ي اآْل فِ وَ    يَ هح  يفح َسبحيلح الل هح  ادُ هَ ال ح  عَ ال تح محن  َأج 
 يعح مجَح   َعَلىاَل عَ وَ  ل  جَ  هُ ينَ دح  رَ هح ظ  يُ ، ف َ ُه لحل هح ُكلُّ   ينُ الدِّ  ونَ كُ يَ  ن  أَ تَ َعاىَل وَ  الل هح  ينح دح  ةُ امَ قَ إح 

لحَها ال ح  عَ رح ال تح شُ  مح كَ احل ح  ن  أَي ًضا مح ، وَ انح يَ د  األ َ  ا َعَلي  هَ  ت  ص  ال تح نَ وَ  يفح َسبحيلح الل هح  ادُ هَ محن  َأج 
 ةُ نَ ت   فح ال   ت  الَ ا زَ ذَ إح ﴾ فَ  رب يئ ىئ نئ مئ ﴿ :لحَقو لحهح تَ َعاىَل  اسح الن   ن  عَ  ةح نَ ت   فح ال   ةُ الَ زَ إح  ةُ يَ اآل  
ُهم  قَ  فُّ كَ ال   بَ جَ وَ  ي فِ وَ  [٢4١]البقرة  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ :تَ َعاىَل  الَ َعن  

َر ف  كُ ال   ن  ألحَ  ؛لح ت  قَ ال   ابح بَ س  أَ  ارح شَ انتح  ن  ُم مح ظَ ع  أَ  رح ف  كُ ال   ابح بَ س  أَ  رَ ش  نَ  ن  َعَلى أَ  يل  لح دَ  اتِ يَ اآْل 
 .دُّ شَ أَ وَ  لح ت  قَ ال   ن  ُر مح ب َ ك  أَ 
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 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث  مث زث ُّٱ

 .]٢42البقرة: [ َّ ىن  نن من زن رن مم ام ىليل

ُهم   َعب اسٍ  نح اب   ن  َوَرَد عَ   َي الل ُه َعن   َلم ا َساَر ": الَ قَ  هُ ن  أَ  ةح يَ َهذحهح اآل   ولح زُ ن ُ  بح بَ  سَ يفح  َرضح
َرةح، وَحَبَسهُ ع  مُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل الل هح   ت  محَن اَل حج  ًرا يفح َسَنةح سح رحُكوَن َعنح الدُُّخولح  َتمح ال ُمش 

لحمحنَي يفح ذحي القَ  َن  َمَعُه محَن ال ُمس  ، َوَصدُّوُه مبح ر  َحرَام ، ةح ع دَ َوال ُوُصولح إحىَل ال بَ ي تح ، َوُهَو َشه 
تحَيةح، ُهَو َوَمن  َكاَن َمَعُه محَن َحَّت  قَاَضاُهم   َعَلى الدُُّخولح محن  قَابحٍل، َفَدَخَلَها يفح الس َنةح اآل 
لحمحنَي، وَ  ، فَ نَ زَلَ  الل هُ  هُ َقص  أَ ال ُمس  ُهم  ن   يَُة:مح  ىث نث  مث زث ٱ﴿ت  يفح َذلحَك َهذحهح اآل 

 .(٢)"﴾ يفىف يث
 الل هُ  مُ كُ نَ ك  ال ذحي مَ  امُ رَ احل َ  رُ ه  : َهَذا الش  ي  ﴾ أَ  ىث نث  مث زثفَ َقو لُُه تَ َعاىَل:﴿

 م  كُ د  ال ذحي صَ  امح رَ احل َ  رح ه  َذلحَك الش  بح  ةح رَ ج  اَل ح  ن  مح  عٍ ب  سَ  ةَ نَ سَ  اءح ضَ قَ ال   ةح رَ م  عُ  اءح دَ أَ  ن  مح  يهح فح 
 اكَ ذَ َهَذا بح  ونُ كُ يَ ، ف َ  ةح رَ ج  اَل ح  ن  مح  ت  سح  ةَ نَ سَ  امح رَ احل َ  دح جح س  مَ ال   ولح خُ دُ  ن  عَ  يهح فح  ونَ كُ رح ش  مُ ال  

﴾ يفىف يث﴿:هُ انَ حَ ب  سُ  الَ ا قَ ّن َ إح ، وَ ةٍ مَ ل  َع ظُ مجََ  اتح مَ لُ الظُّ ، كَ ﴾ مَجََع ُحر َمةٍ يث﴿
َن ُه أَ جَ فَ   هُ ي  بح ي نَ لح س  تَ َعاىَل يُ  الل هُ ، فَ امح رَ ح  اإل ح  ةَ مَ ر  حُ وَ  امَ رَ َد احل َ لَ ب َ ال  وَ  امَ رَ احل َ  رَ ه  الش   ادَ رَ َمَع ألح

ُهم   ةح ابَ حَ الص   ن  مح  َمَعهُ  ن  مَ وَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ ا دً م  حمَُ  َي الل ُه َعن    مَ رَ احل َ  م  كُ ولَ خُ دُ  ن  أَ  َرضح
 ن  ي، ألحَ اضح مَ ال   م  كُ امَ عَ  هح لح ث  مح  ن  مح  م  تُ ع  نح ا مُ مح   اص  صَ َهَذا قح  م  كُ رح ه   شَ يفح َهَذا وَ  م  كُ امح رَ ح  إح بح 
ِّ خَ فَ  د  قَ  نيَ كح رح ش  مُ ال    هُ ص  قَ أَ ، فَ ةح يَ بح ي  دَ احل ُ  مَ و  ي َ  وهُ دُّ رَ  نيَ حح  ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ صَ  ُروا َعَلى الن بح

 ن  أَ  ةِ يَ ي اآْل فِ فَ ، ةح دَ ع  قَ ي ال   ذح يفح  يهح فح  وهُ دُّ ال ذحي رَ  رح ه   َذلحَك الش  يفح  ةَ ك  َلُه مَ خَ د  أَ فَ  م  هُ ن   مح  الل هُ 
تَ َعاىَل َهَذا  الل هُ  دَ ك  أَ ، وَ  لٍ ث   مبحح اًل ث  مح  ة  مَ ر  لَُه حُ  ك  تَ ه  ت ُ  ن  أَ بح  هُ ن  مح  ص  تُ اق    ةٍ مَ ر  حُ  ي  أَ  كَ تَ هَ  ن  مَ 
رَ و  اإل ح أَ  َرمح الح يفح احل َ لقحتَ ﴾ بحا   اك يق ىق :﴿ الَ قَ  ف َ ََ َمع  ال   رح أَ  امح ح   ري ح غَ  و  أَ  امح رَ احل َ  و  الش ه 

 حص مس خس ُّٱتَ َعاىَل  الل هح  لح و  قَ َهَذا كَ وَ ﴾ ىل مل يك ىك مك  لكَذلحَك ﴿

                                                 
 (.3١٠/ ٢انظر: تفسري ابن كثري ت سالمة ) (٢)
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 .]2٠الشورى: [ َّمب خب حب جب ُّٱَوَقاَل: .]٢١6النحل: [ٱَّحض جض مص خص

 ن  مح   مَ قح تَ ن  ي َ  ن  أَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إح  انَ سَ ن  اإل ح  ن  ، ألحَ م  كُ لَ  لُّ  ُيَح ا اَل  مَ ىَل ا إح و  د  عَ ت َ  ت َ اَل ﴾ فَ  مم ام﴿ 
، يدح يح أ  الت  وَ  الن ص رح وَ  ةح ونَ َمعُ ﴾ بحال  ىن  نن من زن رن﴿ زُ اوَ جَ تَ ي َ ي وَ دح تَ ع  ي َ  د  قَ  هُ ن  إح فَ  هُ مَ لَ ظَ 

 ن  إح ، فَ ولح تُ ق  مَ ال  بح  لَ عَ ا ف َ مَ  لَ ث  مح  لح اتح قَ ال  بح  لُ عَ ف  ي ُ ، ف َ اصح صَ قح  ال  يفح  ةح لَ اث َ مَ مُ َعَلى ال   يل  لح دَ  َوِفي اآْليَةِ 
ا ذَ كَ هَ َذلحَك وَ  هح بح  لَ عح َلُه فُ ت َ ق َ  ُُث   هُ نَ ي   عَ  أَ قَ ف َ  ن  إح ، وَ َذلحكَ  هح بح  لَ فُعح  هُ قَ رَ غ  أَ  و  أَ  رٍ جَ   بحَ اًل ثَ َلُه مَ ت َ ق َ 

دحيثح أَ هَ ري ح غَ ا وَ نَ ر  كَ ال تح ذَ  اتح يَ لحُعُمومح اآل   َي الل ُه َعن ُه ال   كٍ الح مَ  نح ب   سح نَ ا َوحلَح  يفح  جح ر  خَ مُ َرضح
ح  يَحني  ، أَُفاَلن ،  الص حح َ َحَجَري نح، قحيَل َمن  فَ َعَل َهَذا بحكح ِ  رَأ َس َجارحيٍَة بَ ني  َأن  يَ ُهودحي ا َر

َذ اليَ ُهودحيُّ، فَاع تَ َرَف،  َها، َفُأخح َمَأت  بحرَأ سح فََأَمَر بحهح »أَُفاَلن ؟ َحَّت  ْسَِّي اليَ ُهودحيُّ، َفَأو 
ُّ َصل ى اهللُ َعَلي هح َوسَ  َ َحَجَري نح الن بح ِ  رَأ ُسُه بَ ني   .(٢)«ل َم فَ ُر

َُه الل ُه َوُهَو ق َ  ة  ايَ وَ رح  لُ و  قَ َهَذا ال  وَ  َمامح َأمح ََد َرمحح  ةُ ُهورَ ش  مَ ال   ةُ ايَ وَ الرِّ ، وَ ُهورح م  ال ُ  لُ و  َعن  اإل ح
َمامح َأمح ََد    وَ  َهبُ  يَ هح َعن  اإل ح   و  لَ ، وَ فح ي  الس   بح ال   إح ىفح و  ت َ س  يَ  اَل  سح ف   الن   يفح  اصَ صَ قح ال   ن  أَ  ال َمذ 

َتَدلُّوا بحَ وَ  هح ري ح غَ بح  ةُ ايَ نَ ال ح  ت  انَ كَ   حُ جَ ر  األ َ وَ  «اَل قَ َوَد إحال  بحالس ي فح » َوُهوَ  يفٍ عح ضَ  دحيثٍ اس 
 .مُ لَ ع  تَ َعاىَل أَ  الل هُ ، وَ لُ و  األ َ  لُ و  قَ  ُهَو ال  ياًل لح دَ 

ا َعَلى مَ  يل  لح ﴾ دَ  يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ﴿يفح قَ و لحهح تَ َعاىَل:وَ 
ِّ مَ ال   قِّ احل َ  بح احح صَ  ذُ خ  َوُهَو: أَ  ؛قِّ احل َ بح  رح فَ الظ   ةح لَ أَ س  مبحَ  مح ل  عح ال   لح ه  عحن َد أَ  فُ رَ ع  ي ُ   ن  مح  هُ قَ حَ  ايلح
 ن  كح مُي   َلَ  وَ  ق  حَ  ري ح غَ بح  كَ الح مَ  ن  ا مح ئً ي  شَ  ذَ خَ أَ  ن  أَ بح  ان  سَ ن  إح  كَ مَ لَ ا ظَ ذَ : إح اًل ثَ مَ ، فَ اءٍ ضَ  قَ اَل بح  عٍ نح تَ مُ  
 َمَعهُ  نُ مَ أ  تَ  هٍ ج  َعَلى وَ  كَ ق  حَ  هُ ن  مح  ذَ خُ أ  تَ  ن  أَ  تَ ع  طَ تَ اس  وَ   كَ ال ذحي لَ  قِّ َهَذا احل َ  اتُ بَ ث   إح  كَ لَ 
  ؟ اَل  م  أَ  ةٍ ادَ يَ زح  ري ح غَ  ن  مح  كَ ق  حَ   هُ ن  مح  ذَ خُ أ  تَ  ن  أَ  كَ لَ  ل  هَ ف َ  ةُ وبَ قُ عُ ال  وَ  ةُ يحَ ضح فَ ال  

                                                 
صحيح البخاري، كتاب الصومات، باب ما يذكر يف اإلشخاص والصومة بني املسلم  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص ١2٢3(، رقم )٢١٢/ 3واليهود )
والديات، باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر وغريه من احملددات، واملثقالت، وقتل 

 (. ٢6٠١(، رقم )3/٢١44الرجل باملرأة، )
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َمامح  َأمح ََد   ة  ايَ وَ َوُهَو رح  ةح ي  عح افح الش  وَ  ةح ي  كح الح مَ ال  وَ  ةح ي  فح نَ احل َ  ن  مح  اْلع َلَماءِ  ه ور  مْ ج  َذَهَب  َعن  اإل ح
َذحهح اآل   ذَ خُ أ  يَ  ن  َلُه أَ  ن   أَ ىَل إح   مس خس ُّٱ:َكَقو لحهح تَ َعاىَل   اتح يَ اآل   ن  ا مح اهَ نَ  َمع  ا يفح مَ وَ  ةح يَ َلح

دحيثح هح   .]٢١6النحل: [ َّحض جض مص خص حص  بح أَ  ةح أَ رَ ام   ةَ بَ ت  عُ  تح ن  بح  دَ ن  َوحلَح
ُهم   انَ يَ ف  سُ  َي الل ُه َعن   ح يفح  جح ر  خَ مُ ال   َرضح يَحني  : يَا َرُسوَل الل هح إحن  أَبَا ا قَ هَ ن           أَ   الص حح اَلت 

فحيينح َوَوَلدحي، إحال   يح ، اَل يُ ع طحيينح َما َيك  َياَن َرُجل  َشحح ُت محن  َمالحهح، َوُهَو اَل ُسف  َما َأَخذ 
فحيكح َوَوَلَدكح بحال َمع ُروفح »يَ ع َلُم، فَ َقاَل:   .(٢) «ُخذحي َما َيك 
دحيثح  َي الل ُه َعن هُ  رٍ امح عَ  نح ب   ةَ بَ ق  عُ  َوحلَح َعثُ َنا فَ نَ ن زحُل الَ قَ  َرضح : قُ ل َنا: يَا َرُسوَل اهللح، إحن َك تَ ب  

ُرونَ َنا، َفَما تَ َرى؟ فَ َقاَل لََنا َرُسوُل اهللح َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم:  إحن  نَ زَل ُتم  بحَقو ٍم »بحَقو ٍم َفاَل يَ ق 
بَ ُلوا، فَإحن   ، فَاق   َا يَ ن َبغحي لحلض ي فح ُهم  َحق  الض ي فح َفَأَمُروا َلُكم  مبح ن   َعُلوا، َفُخُذوا مح َلَ  يَ ف 

َمامُ  مَ جَ ر  ت َ وَ  (١)ُمت  َفق  َعَلي هح « ال ذحي يَ ن َبغحي ََلُم   َُه الل ُه ف َ  ال ُبَخارحيُّ  لَُه اإل ح  اصُ صَ : قح الَ قَ َرمحح
 .هح مح الح ظَ  الَ مَ  دَ جَ ا وَ ذَ إح  ومح لُ ظ  مَ ال  

َمام  وَ  َماِم  مَ  ة  ايَ وَ َوه َو رِ  ه  نْ عَ  ه ورِ شْ مَ ي الْ فِ  َأْحَمد   َذَهَب اْلِ  وزُ  جيَُ اَل  هُ ن   أَ ىَل : إح ك  الِ َعْن اْلِ
َتَدلُّوا بحَ َلُه َذلحَك وَ  َي الل ُه َعن هُ بح أَ  دحيثح اس   أَدِّ اأَلَمانََة إحىَل َمن  ائ  َتَمَنَك،»ا وعً فُ ر  مَ   ُهَري  َرَة َرضح

َرَجُه أَ « َواَل ََتُن  َمن  َخاَنكَ  َمامُ  هح بح  ج  تَ اح   د  قَ وَ  ،(3)نح نَ السُّ  لُ ه  َأخ  َُه الل ُه  يفح  اإل ح  َأمح ََد َرمحح
َصل ى الل ُه َعَلي هح  الن بح   ن  أَ  دحيثح احل َ  ن  مح  ةح لَ اَل الد   هُ ج  وَ ا، وَ ن  هَ مُ  ةح ايَ وَ  رح يفح  هُ رَ كَ ن  أَ ، وَ عَ اضح وَ مَ 

                                                 
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم: يف  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب األقضية، باب قضية ١١٢٢(، رقم )٠4/ 3البيوع واإلجارة، )
 (.3/٢337هند، )

صحيح البخاري، كتاب املظاَل والغصب، باب قصاص املظلوم إذا وجد مال ظامله  (١)
باب الضيافة وحنوها،  كتاب اللقطة، (، وصحيح مسلم،١36٢رقم)، (٢3٢/3)
  (.٢٠١٠(، رقم )٢333/3)

(، رقم 3/١4٠سنن أب داود، أبواب اإلجارة، باب يف الرجل يأخذ حقه من ِتت يده، ) (3)
 (.٢١62رقم) (،3/336) (، وسنن الرتمذي، أبواب البيوع، باب،3332)
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،  وزُ  جيَُ اَل فَ  ة  انَ يَ خح  هح مح ل  عح  ري ح غَ بح  هح ري ح غَ  الح مَ  ن  مح  هُ ق  حَ  انح سَ ن  اإل ح  ذُ خ  أَ ، وَ ةح انَ يَ ال ح  ن  ى عَ هَ َوَسل َم  ن َ 
َتَدلُّوا بح َكَما  ِّ  لح و  قَ اس   ن   عَ ال  إح  مٍ لح س  مُ  ئٍ رح ام   الُ مَ  لُّ ُيَح  اَل »:ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ َصل   الن بح

 .(٢) «هُ ن  مح  سٍ ف  ن َ  يبح طح 
 قِّ حَ وَ  ةح ابَ رَ قَ ال  وَ  احح كَ النِّ ا كَ رً اهح ظَ  قِّ احل َ  بُ بَ سَ  انَ كَ   ن  إح  هُ ن  أَ  ةِ لَ أَ سْ مَ ي الْ فِ  ث  الِ الثَّ  ل  وْ قَ الْ وَ 

 مُ هَ ت   ي ُ  ثُ ي  ا بحَ ي  فح خَ  قِّ احل َ  بُ بَ سَ  انَ كَ   ن  إح وَ  ،هح قِّ حَ  رح د  قَ بح  ذُ خ  األ َ  قِّ حح تَ س  مُ ل  لح  ازَ جَ  فح ي  الض  
 ةح انَ يَ ال ح وَ  ةح مَ ه  لت ُّ لح  هح سح ف  ن َ  يضُ رح ع  ت َ وَ  ذُ خ  َلُه األ َ  ن  كُ يَ  ا َلَ  رً اهح ظَ  ةح انَ يَ  ال ح ىَل إح  بُ سَ ن  ي ُ وَ  ذح خ  األ َ بح 
 اسَ الن   طُ لِّ سَ ال تح تُ  ةح مَ ه  لت ُّ لح  َِ ر  عَ ت َ ي َ  ن  لَي َس َلُه أَ  هُ ن  َكَما أَ   هُ ق  ا حَ ذً آخح  نَ اطح بَ  ال  يفح  انَ كَ   ن  إح وَ 

ا هَ قُ ف َ و  أَ ا وَ هَ دُّ سَ أَ وَ  الح وَ ق   األ َ  حُّ صَ أَ  لُ و  قَ َهَذا ال  ، وَ مٍ هَ ت   مُ  رُ ي   غَ  قٌّ حمُح  هُ ن  ى أَ عَ اد   ن  إح وَ  هح ضح ر  َعَلى عح 
َمامُ  الَ َكَما قَ   يثُ ادح حَ األ َ  عُ مح تَ َت   هح بح ا وَ وَلحَ صُ أَ وَ  ةح يعَ رح الش   دح اعح وَ قَ لح  َُه الل ُه  مُ يِّ قَ ال   نُ اب   اإل ح   يفح َرمحح

 .(١)انح الل هفَ  ةُ اثَ غَ إح  هح ابح تَ كح 
 َّخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ

 .]٢43البقرة:[

َماُم ال ُبَخارحيُّ   رََج اإل ح يَ  ةَ فَ ي   ذَ حُ  ن  عَ  لح ائح  وَ بح أَ  ن  عَ  هح دح نَ سَ بح  َأخ   :الَ قَ  الل ُه َعن هُ  َرضح
 ةُ فَ ي   ذَ حُ  رَ س  فَ ، ف َ (3)ةح قَ فَ  الن   يفح  ت  لَ زَ ن َ  الَ ﴾ قَ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿

َي الل ُه َعن هُ  َذلحَك الل ه، وَ  يلح بح  سَ يفح  ادح هَ  ال ح يفح  ةح قَ فَ الن    كح ر  ت َ بح  ةح كَ لُ ه   الت   ىَل إح  دح يَ ال  بح  اءُ قَ ل  اإل ح  َرضح
ُهم  أَ  ةح ابَ حَ الص   ضَ ع  ب َ  ن  أَ  َي الل ُه َعن   ا وهَ حُ لح ص  يُ لح  م  اتحح ارَ تحَ وَ  م  اتحح عَ ي    ضَ ىَل وا إح نُ كَ ر  ي َ  ن  وا أَ ادُ رَ َرضح
 َذلحَك.  ن  مح  ةح يَ  َهذحهح اآل  الل ه يفح  م  هُ رَ ذ  حَ الل ه، فَ  يلح بح  سَ يفح  ادَ هَ وا ال ح كُ ُر ت   ي َ وَ 

َرَجُه الت ِّر محذحيُّ   َناٍد صَ  هُ رُ ي   غَ وَ  َوَأخ  ا ُكن  »:الَ  قَ بح ي  جَ التُّ  انَ رَ م   عح بح أَ  مَ لَ س  أَ  ن  عَ  يحٍ حح بحإحس 

                                                 
 (. ١44/ 32مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)
 (. ٠٠١/ ١انظر: إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان ط عاَل الفوائد ) (١)
بأيديكم  وأنفقوا يف سبيل اهلل وال تلقوا﴿صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله  (3)

 (. 23٢6(، رقم )١٠/ 6) [٢43]البقرة:  ﴾إىل التهلكة
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نَ  َرُجوا إلَي   َدحيَنةح الرُّومح فَأخ  ، َفَخرََج إحلَي هحم  محَن ال  ا َصف ا َعظحيًما مبح ث  َلُهم أو  محَن الرُّومح لحمحنَي مح ُمس 
ثَ رُ  َبُة ب ُن عامحٍر، وَعَلى اَلماَعةح َفضاَلُة ب ُن ُعبَ ي ٍد. َفَحَمَل َرُجل   ،أك  َر ُعق  لح محص  وَعَلى أه 
لحمحنَي َعَلى َصفِّ الرُّومح َحَّت  َدَخَل َعَلي هحم ، َفصَ محَن ال    اَن الل هح اُلوا: ُسب حَ قَ اُس وَ اَح الن  ُمس 

ُلَكةح. َفقاَم أبُو أيُّوَب األن صارحيُّ َفقاَل: يا أيُّها النّاُس إن كم لَتُ َؤوُِّلوَن ىَل يُ ل قحي بحَيَدي هح إح   الت  ه 
ا نَ زََلت  َهذحهح اآليَُة فحينا َمَعَشَر األَ  َعز  الل ه ا أَ َلم   ،ارح ن صَ َهذحهح اآليََة َهَذا الت أ وحيَل، وإّن 

الَ اإل ح  ُروُه فَ قَ َم، َو س  ر ا اَل بَ ع ُضنَ َكثُ َر ناصح َصل ى الل ُه َعَلي هح ُدوَن َرُسولح الل ه -ا لحبَ ع ٍض سح
وَ أَ  إن   :- َوَسل مَ  ، وَ ا َقد  ضَ الَنَ م  الَ َعز  اإل ح إحن  الل َه َقد  أَ اَعت  ُروُه، فَ َلو  أَ َم، َو س  نَ َكثُ َر ناصح ا َقم 

نَ ا َفأَ الحنَ م وَ  أَ يفح  َها َفأَنَزَل الل ُه  تَ َعاىَل َعَلى نَبحيِّهح ا ضَ ا مَ ص َلح  ن    يَ رُدُّ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ اَع مح
نَ  ُلَكُة اإل ح َفكَ  ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿ ا:ا قُ ل نَ ا مَ َعَلي   اَمَة قَ اَنتح الت  ه 

ًصا يفح َسبحيلح الل هح يُّوَب شَ بُو أَ اَل أَ ا زَ َغز َو. َفمَ ا ال  تَ ر َكنَ ا، وَ َحهَ إص الَ الح وَ م وَ َعَلى األ َ  َحَّت   اخح
،ُدفحَن بحأَ  ِح الرُّومح َي الل ُه َعن هُ ن صَ بُو أيُّوَب األ َ َفس َر أَ ف َ  (٢)«ر   ىَل اَء بحالَيدح إح ل قَ اإل ح  ارحيُّ َرضح

ُلَكةح بحتَ ر كح ال ح   ادح.هَ الت  ه 
الر ُجُل  انَ : كَ الَ قَ  ﴾ حئ جئ يي ىي نييفح قَ و لحهح:﴿ ريح شح بَ  نح ب   انح مَ ع  الن ُّ  ن  عَ وَ 

نحُب الذ ن َب، فَ يَ ُقوُل: اَل يَ غ فحُر الل هُ   حئ جئ يي ىي ني﴿تَ َعاىَل: أَنَزَل الل هُ يلح فَ  يُذ 

ُّ رَ ب َ َرَواُه الط   ﴾ خب حب جب هئ مئ خئ  .يحح حح الص   الُ جَ ُه رح الُ جَ رح وَ  ،(١)طح سَ و  األ َ يفح  اِنح
َ ب َ  اةَ افَ نَ مُ  اَل وَ    انح مَ ع  الن ُّ  َحدحيثح وَ  وبٍ يُّ  أَ بح أَ  َحدحيثح وَ  ةَ فَ ي   ذَ  َحدحيث حُ اَوَرَد يفح مَ  ني 

ُهم  وَ  َي الل ُه َعن   َن ُه اَل  م  هح ري ح غَ َرضح  مُّ عُ ت َ  ةُ يَ اآل  ، وَ يعح مح  ال َ يفح  ت  لَ زَ ن َ  ةُ يَ اآل   ونَ كُ تَ  ن  أَ  ن  مح  عَ انح  مَ ألح
ََذا كُ َذلحَك، وَ  ا َوَرَد يفح مَ  يعَ مجَح  ُهَو ف َ  اهُ يَ ن   دُ وَ  هح ينح  دح يفح  انح سَ ن  إل ح لح  ة  كَ لُ ه  ت َ  يهح فح  انَ ا كَ مَ  لُّ َلح
َن ُه مح  ؛ةح يَ اآل   ومح مُ  عُ يفح  ل  اخح دَ   اَل  ظح لف  بحُعُمومح ال   ةَ رَ ب   عح ال   ن  أَ  مح ل  عح ال   لح ه  عحن َد أَ  رح ر  قَ مُ ال   ن  ألح
 أَع َلُم.، َوالل ُه بح بَ الس   وصح صُ َخحُ 

                                                 
 (.  ١4٠١(، رقم )3/١٢١سنن الرتمذي، أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة البقرة، ) (٢)
 (. ١٢/ 6انظر: املعجم األوسط ) (١)
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 اعح وَ ن   أَ  ن  مح  هح َغري ح ادح وَ هَ ال ح  ن  مح  الل هح  ةح اعَ  طَ : يفح ي  ﴾ أَ  مي زي ري ٰى﴿:فَ َقو لُُه تَ َعاىَل 
ِّ ال   ُكم  أن  ُفسح  :ي  ﴾ أَ  يي ىي ني﴿ رَ ث َ ك  أَ  ادح هَ  ال ح ُه يفح الُ مَ ع  تح اس   انَ كَ   ن  إح ، وَ امٌّ ُهَو عَ ، ف َ ْبح

َن ُه جُي رحئُ  هح و  تَ ر كح أَ  ادح هَ يفح ال ح  الن  َفَقةح اكح َعن  م سَ بحاإل ح  كح الَ ﴾ اَل َ حئ جئ﴿  الَعُدو   َعَلي ُكم   ألح
 يفح  م  كُ وعح قُ وُ كَ   م  كُ كح الَ ًبا َلحَ بَ سَ  نُ كوُ ا يَ يمَ فح  م  كُ سح فُ ن   أَ وا بح قُ ل  ت ُ  ن  بأح  و  ائحَمة  أَ قَ  م  ُقوُم َلكُ  ت َ َفاَل 
َها أَ  ةح بَ و  الت    مح دَ عَ ي وَ َمَعاصح ال  وَ  وبح نُ الذُّ  ن    لَ ع  ا فح و  ر  ِتََ  :ي  ﴾ أَ خئَذلحَك ﴿ ري ح غَ  و  مح
 ي  يقح قح احل َ  كَ اَل اَل َ  ن  َعَلى أَ  يل  لح دَ  َوِفي اآْليَةِ ﴾  خب حب جب هئ﴿ ءٍ ي  شَ  لِّ  كُ يفح  انح سَ ح  اإل ح 

، الل هح  يلح بح  سَ يفح  ادَ هَ ال ح  ونَ مُ لح س  مُ ال   كَ رَ ا ت َ ذَ إح ، وَ يهح فح  اقح فَ ن   اإل ح وَ  يفح َسبحيلح الل هح  ادح هَ ال ح  كح ر  ت َ ُهَو بح 
، م  اَلُُ وَ ح  أَ  ت  دَ سُ فَ ، وَ َوانُ اَل َ وَ  لُّ الذُّ  م  هُ اب َ صَ ا، أَ يَ ن    الدُّ ىَل وا إح نُ كَ َر ، وَ ةح احَ الر  وَ  ةح عَ الد   اةَ يَ وا حَ رُ آث َ وَ 
َعَلي هح،   رح ف  كُ ال   انح يَ غ  طُ ، وَ اعح يَ لضِّ لح  مُ اَل س  اإل ح  َِ ر  عَ ت َ وَ ، الل ه تَ َعاىَل  ابح ذَ عَ لح  م  هُ سَ فُ ن   وا أَ ضُ رَ عَ وَ 

َعن  اب نح ُعَمَر  دَ اوُ و دَ بُ أَ   جَ رَ خ  أَ  د  قَ ، وَ انُ عَ ت َ س  مُ ال   الل هُ وَ  انح مَ  َهَذا الز  يفح  الُ َكَما ُهَو احل َ 
ُت  َذا تَ َبايَ ع ُتم  بحال عحيَنةح ) إح ُه َعَلي هح َوَسل َم  يَ ُقول:َصل ى الل   َعُت َرُسوَل الل هح قَاَل: ْسَح  ، َوَأَخذ 

ُتم  ال حَهادَ  ، َوتَ رَك  يُتم  بحالز ر عح َّت   يَ ن زحُعُه حَ  اَل ال  ، َسل َط الل ه َعَلي ُكم  ذُّ أَذ نَاَب ال بَ َقرح، َوَرضح
ُعوا إحىَل دحينحُكم    .(٢) (تَ ر جح



 حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب ُّٱ

 لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص

 جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك

 من مل مك لك هش هسمش مس  هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي حيخي

 .]٢46البقرة: [ َّمي هن

َاعح ال   ةح ي  بح ي  دَ احل ُ  امَ عَ  ت  لَ زَ ن َ  ةُ يَ َهذحهح اآل     امح كَ ح   أَ يفح  يم  ظح عَ  ل  ص  أَ  يَ هح ، وَ ينَ رح سِّ فَ مُ بحإحمج 

                                                 
 (.326١(، رقم)3/١٠2سنن أب داود، أبواب اإلجارة، باب يف النهي عن العينة، ) (٢)
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 . ةح رَ م  عُ ال  وَ  جِّ احل َ 

ح ام  ا تَ ﴾ أدُّوُهَُ   متخت حت جت هب﴿ َباتحح ا وَ مَ انحح كَ ر  أَ ا وَ مَ هح وطح رُ شُ بح  ني  ا، مَ هح نح نَ سُ ا وَ مَ َواجح
ََذا أَ ، وَ امَ يهح فح  وعح رُ الشُّ بح  ونُ كُ يَ  امُ َت َ : اإل ح يلَ قح وَ   جِّ  احل َ يفح  وعَ رُ الشُّ  ن  َعَلى أَ  َع ال ُعَلَماءُ مج َ َلح
ا يهَ فح  وعَ رُ الشُّ  ن  إح ى فَ رَ خ  األ ُ  لح افح وَ الن    فح اَل ا، َخحح عً وُّ طَ تَ  ةُ رَ م  عُ ال  وَ  جُّ َوَلو  َكاَن احل َ  م  زح ل  مُ  ةح رَ م  عُ ال  وَ 
ح ي َ ن َ َمع   ال  اَل كح ، َو مٍ زح ل  مُ  رُ ي   غَ   ةح ي  ُهِّ َعَلى أَ  يص  صح ن  ﴾ ت َ ختا ﴿مَ هُ ن َ ي   ب َ  اةَ افَ نَ  مُ اَل ، وَ يح  حح صَ  ني 

ح ات َ  هَ يفح  صح اَل خ  اإل ح  ح ت َ ادَ بَ عح ال   ني  َن  ُهمَ  ني   ةَ ن  ظح ا مَ انَ ا كَ م  لَ ا، ف َ د  ا جح مَ يهح فح  اءُ يَ الرِّ  رُ ث ُ ك  ا يَ ا مح  ألح
ا مَ  م  كُ ي  لَ عَ  أَ رَ : طَ ي  ﴾ أَ  مث هت﴿ (٢)صح اَل خ  اإل ح اًء بح نَ تح اع   ﴾ختا ﴿مَ يهح فح  يلَ قح  اءح يَ الرِّ 

﴾  جخمح جح﴾ تَ َيس َر ﴿مج﴿ا َعَلي هح مَ : ف َ ي  ﴾ أَ حج﴿ كح سُ النُّ  امح َت َ إح  ن  مح  م  كُ عُ ن َ مَي  
يُ وَ  َد   و  أَ  امٍ رَ ح  إح  بح بح سَ تَ َعاىَل بح   الل هح ىَل ا إح بً رُّ قَ ا ت َ هَ ري ح غَ نَ َعٍم وَ  ن  مح  مح رَ  احل َ ىَل ى إح دَ ا يُ ه  : مَ اَل 

يح  رُ سَ ي  أَ ، فَ امح عَ ن   األ َ  ةُ يمَ : ِبَح انَ هُ  ادُ رَ مُ ال  ، وَ مٍ رَ حَ  َد   مخ﴿ ة  نَ دَ بَ  هُ اَل ع  أَ ، وَ ة  رَ قَ ب َ  هُ طُ سَ و  أَ وَ  اة  شَ  اَل 
ال ذحي  عُ ضح و  مَ ال   :ي  ﴾ أَ خص﴿ َمذ ُكورُ ﴾ ال   حص  مس خس تَ َتَحل ُلوا ﴿اَل  :ي  أَ  ﴾ حس جس

ي، َوُهَو َمكَ  رُ حَن   يهح فح  لُّ ُيَح  َد  صَ اإل ح  انُ اَل  َمامح   مح رَ  احل َ يفح  و  أَ  لِّ  احل َ يفح  انَ كَ   اءً وَ سَ  ارح ح   عحن َد اإل ح
َبحُ  ،َهبُ ذ  مَ َأمح ََد، َوُهَو ال   بحهح وَ  ،َُي لحقُ وَ  ،هح اكحينح َعَلى َمسَ  قُ يُ َفر  وَ  فحيهح بحنحي ةح الت َحلُّلح  فَ َيذ 

، ةح يَ بح ي  دَ احل ُ  يفح  م  هُ ي َ د  وا هَ رُ حنََ  هُ ابَ حَ ص  أَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  وَ  الن بح   ن  ألحَ   ؛الت َحلُّلُ  َُي ُصلُ 
َتَدلُّوا بحَقو لحهح تَ َعاىَل لِّ احل ح  ن  مح  يَ هح وَ   ٰذ يي ىي مي خي  حي ُّٱ :، َكَما اس 

َذلحَك  ن   أَ يفح  يح  رح صَ  صٌّ فُهَو نَ  ، ]١3الفتح: [ َُّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
ي َد  َذَهَب  لح و  قَ  َهَذا ال  ىَل إح ُه، وَ ل  ا حمَح غً الح بَ  انَ كَ لَ  مح رَ  احل َ ُه، َوَلو  َكاَن يفح ل  حمَح  غ  لُ ب   ي َ  َلَ   اَل 

َمامح  ة  ايَ وَ َوُهَو رح  ةح ي  فح نَ عحن َد احل َ وَ  ،ةُ ي  عح افح الش    رُ حَن   يهح فح  لُّ ال ذحي ُيَح  عَ ضح و  مَ ال   ن  َأمح ََد أَ  َعن  اإل ح
يح  َد  يَ  ن  أَ  مَ لَ ع  َحَّت  ي َ  لُ ل  حَ تَ  ي َ اَل فَ  ،مُ رَ ُهَو احل َ  اَل  َد   .حَ بح ذُ وَ  مَ رَ احل َ  غَ لَ ب َ  مح رَ  احل َ ىَل إح  وثَ عُ ب   مَ ال   اَل 
ِّ بح  اءً دَ تح اق   ؛ل  وَّ اْلَ  ل  وْ قَ  الْ يالا لِ دَ  ر  هَ ظْ اْلَ وَ   رح صَ ح  مُ ال   رُ ي   ا غَ م  َعَلي هح َوَسل َم، أَ  َصل ى الل هُ  الن بح

                                                 
  (.٢٠3/  3انظر: الذخرية للقرايف ) (٢)
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 .]33احلج: [ َّ نب  مب زب رب يئ ُّٱ:لحَقو لحهح تَ َعاىَل  ادً احح  وَ اًل و  ق َ  مح رَ  احل َ يفح  هُ بَُ ذ  يَ ف َ 

ٍل وَ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ﴿  رَ َفَحَلَق يفح اإل ح  اعٍ ُصدَ ﴾ َكَقم  ﴾ مغ ﴿ امح ح 
 جف﴿ هح ابح نَ تح َعَلى اج   عُ ارح الش   دَ ك  أَ  ورٍ ظُ حَم   لٍ ع  فح  بح بح سَ بح  بُ ا جيَح ا مَ نَ هُ  يَ هح ، وَ ة  يَ د  َعَلي هح فح : ف َ ي  أَ 
ت ةح  بَ َلدح ال   ُقوتح  الحبح غَ  ﴾ محن   مف خف ﴿ امٍ ي  أَ  ثَةَ ﴾ َثاَل  حف  نيٍ كح س  مح  لِّ كُ لح  اكحنيَ َمسَ  َعَلى سح

يحريح ، وَ ةٍ نَ دَ بَ  عح ب  سُ  و  أَ  ،ةٍ رَ قَ ب َ  عح ب  سُ  و  أَ  ،اةح شَ  حح َذب   :ي  ﴾ أَ مق حق ﴿ اعٍ صَ  فُ ص  نح  َأو  لحلت خ 
َاعح ال ُعَلَماءح  رٍ  ُأحل حَق بحهح َمن  ، وَ بحإحمج  َن ُه أَ  ؛َحَلَق لحَغري ح ُعذ  َتَع  ا َمن  َكذَ َو  ،اَرةح َكف   بحال  و ىَل ألح َتم  اس 

نح الدُّ وَ  اللُّب سح الطِّيبح وَ كَ   ل قح بحَغري ح احل َ  ٍر أَ  ه   حض جض ُّٱٱ:تَ َعاىَل  نُ ُزولح قَ و لحهح  بُ بَ سَ ، وَ هح و  َغري ح لحُعذ 

َرَجُه مَ   .]٢46البقرة: [ َّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ا َأخ 
َي الل ُه َعن هُ  ب نح  َكع بح   ن  الش ي َخانح عَ  َرَة َرضح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  َأن  َرُسوَل الل هح  ُعج 

اًل، فَ َقاَل: َوَقَف َعَلي هح َورَأ ُسهُ  ، قَاَل: « أَيُ ؤ ذحيَك َهَوامَُّك؟»يَ تَ َهاَفُت َقم  قُ ل ُت: نَ َعم 
لحق  رَأ َسكَ » يَُة: « فَاح    مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّقَاَل: َففحي  نَ زََلت  َهذحهح اآل 

فَ َقاَل يلح َرُسوُل الل هح  َصل ى الل ُه  َعَلي هح َوَسل َم: ، ]٢46البقرة: [ َّمق حق مف خف حف جف
ت ةح َمَساكحنَي، َأو  ان ُسك  َما تَ َيس رَ » َ سح  يفح وَ  ،(٢)«ُصم  َثاَلثََة أَي اٍم، َأو  َتَصد ق  بحَفَرٍق بَ ني 
 .(َشاةً َأوح )اذ َبح   ةٍ ايَ وَ رح 

ََ الت   مك لك﴿ رُ ص  احل َ وَ  فُ و  ال َ  مُ كُ ن  عَ  الَ زَ ، وَ ﴾ الَعُدو  خك حك﴿ : عُ تُّ مَ ﴾ َوَمع 
تح االح  َتاعُ س  رَ اتح اإل ح حَم ظُورَ  لح اوُ نَ ت َ بح  ذُ ذُّ لَ الت   وَ  م  َها حَ  ال تح ُمنحعَ  امح ح  ن    ﴾ جل﴿ هح امح رَ ح  إح  الَ مح

َها ﴿ هح اغح بحَسَببح فَ رَ  :ي  أَ  ن   رَ  اإل ح ىَل إح  :ي  ﴾ أَ   خل حلمح  يفح  ةٍ رَ م  عُ ى بح تَ أَ  بحهح، بحَأن  َيُكونَ  امح ح 

                                                 
وهي  [٢46]البقرة:  ﴾صدقة أو﴿اهلل تعاىل:صحيح البخاري، أبواب احملصر، باب قول  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب جواز ٢7٢3(، رقم )3/٢٠إطعام ستة مساكني، )
(، ١/76٠لقه، وبيان قدرها، )حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية حل

 (. ٢١٠٢)رقم
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َها وَ  ل  حَ  ُُث   جِّ احل َ  رح هُ ش  أَ  ن    امح رَ ح  اإل ح  نح مَ زَ  اءح دَ تح  اب  ىَل ُه إح لُ ع  فح  مح رح ح  مُ ل  لح  وزُ  جيَُ ا اَل مَ  لِّ كُ بح  عَ ت  َتََ مح
جِّ، َوُهوَ  ﴾ هل مل﴿ :هُ ابُ وَ جَ ، وَ اءٍ دَ تح اب   عُ ف  ُه رَ لُّ ط  حمََ ر  ﴾ شَ لك﴿ :، َوقَ و لُهُ ةح يَ وح ر  الت    مُ و  ي َ  بحاحلَ 

بَُ ةٍ رَ قَ ب َ  عُ ب  سُ  و  ، أَ ةٍ نَ دَ بَ  عُ ب  سُ  و  أَ  اة  ﴾ َعَلي هح َوُهَو شَ  خمحم جمتَ َيس َر ﴿ رح  يَ و مَ  هُ ، َيذ   اَل ، وَ الن ح 
يح  يُ دح ق  ت َ  وزُ جيَُ  َد  ى حً ضُ  هُ يَ د  هَ  رَ حنََ  َعَلي هح َوَسل مَ ل ى الل ُه صَ  الن بح   ن  ألحَ  يدح عح ال   مح و  َعَلى ي َ  اَل 
عحن َد  َهبُ ذ  مَ َهَذا ال  ( وَ م  كُ كَ اسح نَ  مَ ينِّ وا عَ ذُ خُ ) :الَ قَ وَ  يدح عح ال   مح و  ي َ  لَ ب  ق َ  ح  بَ ذ  يَ  َلَ  وَ  يدح عح ال   مَ و  ي َ 

ََنابحَلةح، َمامح ، وَ ةح ي  فح نَ احل َ  لُ و  َوُهَو ق َ  احل  َمامح َأمح ََد  ة  ايَ وَ َوُهَو رح  يِّ عح افح الش  وَ  كٍ الح مَ  عحن َد اإل ح َعن  اإل ح
جِّ  هح امح رَ ح  إح  دَ ع  ب َ  حَ بَ ذ  يَ  ن  أَ  وزُ جيَُ  ا مَ ﴾ وَ   خل حل جل مك لك ﴿:الَ ن  الل َه تَ َعاىَل قَ ألحَ  ؛بحاحلَ 

 .افٍ كَ  هح لح و  وُد أَ جُ وُ ، ف َ ةً ايَ غَ  لَ ُجعح 
ِّ بح  اءً دَ تح اق   ؛ل  وَّ اْلَ  ل  وْ قَ  ه َو الْ يالا لِ دَ  ر  هَ ظْ اْلَ وَ   اجِّ حَ ل  لح  ةُ ن  السُّ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم، فَ  الن بح

َ ب َ  عح تُّ مَ الت  وَ  لح لُّ حَ الت   ةح مَ ع  ا لحل هح تَ َعاىَل َعَلى نح رً ك  شُ  يدح عح ال   مَ و  ى ي َ حً ضُ  حَ بَ ذ  يَ  ن  أَ  ح كَ سُ النُّ  ني  ، ني 
 . دٍ احح وَ  رٍ فَ  سَ ا يفح مَ وَلحح صُ حُ وَ 

يَ حن جن مم ﴿  َد  يَ  :ي  ﴾ أَ خن﴿ هح ََثَنح  دح و  فَ ق  لحَفق دحهح أَ  ﴾ اَل   هن من ﴿ امُ فَ َعَلي هح صح
رَ اإل ح  الح يفح حَ  :ي  ﴾ أَ  مه جه ا هَ رح ُن آخح و  كَ   َهبح ذ  مَ ال   ن  مح  ُهورح ش  مَ َعَلى ال   ف َضلُ األ َ بحهح، وَ  امح ح 
 .ةَ فَ رَ عَ  مَ و  ي َ 

 دٍ م  ا حمَُ نَ ي ِّ بح نَ بح  اءً دَ تح اق   َعَرَفةَ   يَ و مح ا يفح رً طح ف  مُ  ونَ كُ يَ لح  ؛ةِ يَ وِ رْ التـَّ  مَ وْ ا يَـ هَ رِ آخِ  ن  وْ  كَ يالا لِ دَ  ر  هَ ظْ اْلْ وَ 
رحيقح  امَ ي  ا أَ هَ َصو مُ  جَيُوزُ َعَلي هح َوَسل َم، وَ  َصل ى الل هُ  ، َوُهَو قَ و يَل  ال ُعَلَماءح  َصحِّ َعَلى أَ  الت ش 

َهبح  ن  مح  ُهورُ ش  مَ ال   ُهم  قااَل  رَ مَ عُ  نح اب  وَ  ةَ شَ ائح عَ  دحيثح حلحَ  ال َمذ  َي الل ُه َعن   َلَ  يُ َرخ ص  يفح »:َرضح
ي َد  َن، إحال  لحَمن  َلَ  جيَحدح اَل  رحيقح َأن  ُيَصم  َرَجُه ال ُبَخارحيُّ « أَي امح الت ش   .(٢)َأخ 

 و  لَ ، ف َ جِّ احل َ  الح ع مَ أَ  ا فَ َرغ ُتم  محن  ذَ قحيَل إح ، وَ م  كُ لح ه  أَ ُكم  وَ طَنح  وَ ىَل ﴾ إح  خيحي جي  ٰه﴿ 
َهبح  ُهورح ش  مَ َعَلى ال   هُ أَ زَ ج  أَ  جِّ احل َ  الح مَ ع  أَ  ن  مح  اغح رَ فَ ال   دَ ع  ب َ وَ  وعح جُ الرُّ  لَ ب  ق َ  اهَ امَ صَ  محن  ال َمذ 

                                                 
 (. ٢١٠٢(، رقم )23/ 3)الصوم، باب صيام أيام التشريقاب صحيح البخاري، كت (٢)
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 ةَ ك  مَ  نَ ط  وَ ا ت َ ذَ إح  جِّ احل َ  الح مَ ع  أَ  ن  مح  اغح رَ فَ ال   دَ ع  ا ب َ هَ امُ يَ صح  وزُ جيَُ ، وَ يِّ عح افح فا لحإل حَمامح الش  اَلً خح 

َاعح أَ  َلَها ﴿لحمَ  تَأ كحيدٍ  ﴾ مُج َلةُ  هئمئ هي مي﴿ مح ل  عح ال   لح ه  بحإحمج  مُ ﴾ احل ُ مبا قَ ب    َمذ ُكورُ ال   ك 
يح  بُ َوُهَو ُوُجوُ  َد   مس﴿ ينح اكح سَ  :ي  ﴾ أَ   هث مث هت مت هب ت  ﴿ابح ثَ  هح لح دَ و  بَ أَ  اَل 

عحن َد  َهبُ ذ  مَ ُهَو ال  َهَذا ، وَ رح ص  قَ ال   ةح افَ سَ مَ  ونَ ا دُ هَ ن َ ي   ب َ وَ  هُ نَ ي   ب َ  ن  مَ ، وَ ةَ ك  مَ  لُ ه  أَ  م  هُ وَ  ﴾مشهس
َمامح  َهبُ ذ  َوُهَو مَ  ،ةح لَ ابح نَ احل َ  ، هُ ن  مح  بَ رُ ق َ  و  ، أَ يهح فح  ل  حَ  ن  مَ  ءح ي  الش   رَ اضح حَ  ن  ألحَ  يِّ عح افح الش   اإل ح

 اَل  هُ ن  أَ  يلح لح دَ ، بح رح اضح احل َ  مح ك   حُ يفح  يب  رح ُهَو قَ ف َ  رح ص  قَ ال   ةح افَ سَ مَ  ونَ دُ  انَ كَ   ن  مَ ، وَ هُ رَ اوَ جَ  و  أَ 
َمامح وَ  ،(٢)يهح رح اضح حَ  ن  مح  ونُ كُ يَ ف َ  هُ دَ صَ ا قَ ذَ إح  رح فَ الس   صح خَ رُ بح  صُ خ  رَ ت َ ي َ   م  هُ  ةح يفَ نح  حَ بح أَ  عحن َد اإل ح
َن ُه مَ  ؛م  هُ ون َ دُ  ن  مَ وَ  يتح اقح وَ مَ ال   لُ ه  أَ  َمامح ، وَ مَ رَ احل َ  هَ بَ ش  أَ فَ  كُ سُ النُّ  يهح فح  عَ رح شُ  ع  ضح و  ألح  عحن َد اإل ح
 ،ارحنُ قَ ا ذُكحَر بحالسُّن ةح ال  ُمَتَمتِّعح فحيمَ ُأحل حَق بحال  ، وَ ط  قَ ف َ   مح رَ احل َ  لُ ه  أَ  و  أَ  ةَ ك  مَ  لُ ه  أَ  م  هُ  كٍ الح مَ 

َرَم بحال  أَ  َمن   َوُهوَ  َرةح وَ ح  خح و  يُ ا أَ َمعً  جِّ احل َ ُعم  ﴾  لك هش﴿ افح الط وَ  ا قَ ب لَ َعَلي  هَ  ج  احل َ  لُ د 
ََذا ، وَ هح امح كَ ح   أَ يفح  لح اهُ سَ الت   مح دَ عَ ، وَ جِّ  احل َ ا يفح وصً صُ اُكم  َعن ُه خُ يَ ن  هَ ا يَأ ُمرُكم  بحهح وَ فحيمَ  َلح
 اَلَفُه.خَ  ﴾ لحَمن  مي هن من مل مك﴿:بحَقو لحهح  ةح يمَ ظح عَ ال   ةَ يَ الل ه تَ َعاىَل َهذحهح اآل   مَ تَ خَ 

َها: ة  يرَ ثِ كَ   ام  كَ حْ َوِفي اآْليَِة أَ   جِّ احل َ  وبح جُ َعَلى وُ  يل  لح دَ  ةح يَ  اآل  بَ ع ُض ال ُعَلَماءح يفح  الَ قَ  ِمنـْ
 وبح جُ ا َيُدلُّ َعَلى وُ مَ  ةح يَ  اآل  لَي َس يفح  هُ ن  أَ -َوالل ُه أَع َلمُ -رُ اهح الظ  ا، وَ مَ هح تح يَ ضح ر  ف َ وَ  ةح رَ م  عُ ال  وَ 

ا أَي ًضا يهَ لَي َس فح ، وَ ةح رَ اشح عَ ال   وح أَ  ةح عَ اسح الت   ةح نَ  الس  يفح  يحح حح َعَلى الص   َِ رح فُ  ج  احل َ  ن  ألحَ  ؛جِّ احل َ 
جِّ يفح هَ ن َ رَ ا ق َ ّن َ ن  الل َه تَ َعاىَل إح ألحَ  ؛ةح رَ م  عُ ال   وبح جُ ا َيُدلُّ َعَلى وُ مَ    يفح اَل  امح َت َ اإل ح  وبح جُ  وُ ا بحاحلَ 

 .اءح دَ تح ب  االح 
َها: َعَلى  يدُ دح الش   صُ ر  أَي ًضا احل ح ا، وَ مَ يهح فح  عَ رَ شَ  ن  مَ لح  ةح رَ م  عُ ال  وَ  جِّ احل َ  امح َت َ إح  وبُ جُ وُ  َوِمنـْ

 صح ق  الن    ن  مح  ء  ي  ا شَ َلُهمَ ل  خَ تَ ي َ  ن  أَ  ونَ دُ  هٍ ج  وَ  لح مَ ك  ا َعَلى أَ مَ ِبحح  نح ياَ ت  اإل ح ا وَ مَ ِبحح  امح مَ تح ه  االح 
 ﴾. هب﴿ :تَ َعاىَل  هح لح و  لحُعُمومح ق َ 

                                                 
 (. 2/  66( ومعونة أويل النهى )3/  336انظر: انظر املغين ) (٢)
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َها:  هح لح و  لحُعُمومح ق َ  هُ ن  مح  وجُ رُ ال ُ لَي َس لَُه ، وَ يهح فح  يُ ض  مُ ال   هُ مُ زَ ل  ي َ ف َ  هُ كُ سُ نُ  دَ سُ فَ  ن  مَ  ن  أَ  َوِمنـْ

 .دَ اسح فَ ال  وَ  يحَ حح الص   كَ سُ النُّ  لُ مُ ش  َهَذا يَ ﴾ وَ   متخت حت جت هب ﴿:تَ َعاىَل 
َها:  ﴾.خت﴿ :لحَقو لحهح تَ َعاىَل  ةح رَ م  عُ ال  وَ  جِّ  احل َ يفح  صح اَل خ  اإل ح  وبُ جُ وُ  َوِمنـْ
َها: يح  دَ ع  ب َ  لَ ل  حَ تَ ي َ  ن  َلُه أَ ف َ ا مَ هح امح َت َ إح  ن  عَ  وٌّ دُ عَ  هُ عَ ن َ مَ  ن  مَ  ن  أَ  َوِمنـْ َد   د  قَ ، وَ قح ل  احل َ وَ  اَل 

ََ اإل ح  تَ َلَف ال ُعَلَماُء يفح َمع   ُهورُ ش  مَ ال  فَ ﴾  مث هت ﴿: تَ َعاىَل  هح ولح  قَ يفح  ورح كُ ذ  مَ ال   ارح صَ ح  اخ 
َهبح  ن  الل َه تَ َعاىَل ألحَ  ؛وٌّ دُ عَ  هُ رَ صَ حَ  ن   مَ ال  إح  لُ ل  حَ تَ  ي َ اَل ، فَ ط  قَ ف َ  وِّ دُ عَ ال  بح  صٌّ تَ ُم   هُ ن  أَ  محن  ال َمذ 

َ ب َ  ونَ كُ رح ش  مُ ال   الَ حَ  نيَ حح  وِّ دُ عَ ال   رح ص   حَ يفح  ةَ يَ َهذحهح اآل   لَ زَ ن   أَ  ل ى الل ُه َعَلي هح صَ  الل هح  ولح سُ رَ  ني 
َ ب َ وَ  َوَسل مَ   ال ذحي ََ َمع  ال   ري ح  غَ ىَل ا إح هَ مُ ك  حُ  َرفَ ُيص   ن  أَ  وزُ  جيَُ اَل ، فَ تح ي  ب َ  ال  ىَل إح  ولح صُ وُ ال   ني 

ََذا قَاَل الل ُه  تَ َعاىَل ﴿، وَ يهح فح  ت  لَ زَ ن َ   .فح و  ال َ  ن   مح ال  إح  نُ م  األ َ  ونُ كُ  يَ اَل ﴾ فَ  خك حكَلح
َمامح  ة  ايَ وَ رح وَ  ةَ يفَ نح  حَ بح أَ  لُ و  َوُهَو ق َ  :اِنح الث   لُ و  قَ ال  وَ   ضُ ع  ا ب َ هَ ارَ تَ َأمح ََد اخ   َعن  اإل ح

 ري ح غَ وَ  ةٍ لَ احح رَ وَ  ةٍ قَ فَ ن َ  ابح هَ ذح وَ  ٍِ رَ مَ وَ  و  دُ عَ كَ   تح ي  ب َ  ال  ىَل إح  ولح صُ وُ ال   ن  عَ  د  ا صَ مَ  لُّ : كُ هح ابح حَ ص  أَ 
َتَدلُّوا بحُعُمومح اآل  َذلحَك وَ  ُِ ال  دوُّ وَ عَ ال   يهح ُخُل فح د  يَ  امٌّ عَ  ارح صَ ح  اإل ح  ظَ ف  لَ  ن  أَ ، وَ ةح يَ اس  َمَر

َتَدلُّوا مبحَ  هُ وُ حَن  وَ  َمامُ  ا َرَواهُ َكَما اس  َناٍد صَ  نح نَ السُّ  لُ ه  أَ وَ  (٢)َأمح َدَ  اإل ح رحَمَة،  يحٍ حح بحإحس  َعن  عحك 
َن َصارحي ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم: قَاَل: ْسَح  رٍو األ  ج اَج ب َن َعم  َعُت احلَ 

َر َأو  َعرحَج فَ َقد  َحل  َوَعَلي هح » جُّ محن  قَابحلٍ َمن  ُكسح رحَمُة: َسأَل ُت اب َن َعب اٍس، «. احلَ  قَاَل عحك 
  .(١)َوأَبَا ُهَري  َرَة َعن  َذلحَك فَ َقااَل: َصَدقَ 

لحهح ثَ َبَت َحقُّ الت  أَ وا: بح الُ َكَما قَ  َج  ََ ال ذحي ألح ود   جُ و  ؛ح مَ ُدوِّ عَ ال  َصرح بح ُمح  ل  لُّلح لح حَ ن  ال َمع 
                                                 

 (. 3٠4/ ١2انظر: مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)
(، وسنن ٢76١(، رقم )١/٢٠3سنن أب داود، كتاب املناسك، باب اإلحصار، ) (١)

(، ١67/ 3يف الذي يهل باحلج فيكسر أو يعرج، )الرتمذي، أبواب احلج، باب ما جاء 
(، رقم ٢47/ 3(، وسنن النسائي، كتاب مناسك احلج، فيمن أحصر بعدو، )42٠رقم )

  (.3٠٠٠(، رقم )١/٢٠١7(، وسنن ابن ماجة، كتاب املناسك، باب احملصر، )١76٢)
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 .هح ري ح غَ ِح وَ َمرَ  ال  َذلحَك يفح كَ 
َها: يح  حح ب  ذَ بح  لُ ل  حَ تَ ي َ  رَ صَ ح  مُ ال   ن  أَ  َوِمنـْ َد   ُُث   رح ح  الن  بح  أَ دَ ب  ي َ  ن  أَ  د   بُ اَل ، وَ سح أ  الر   قح ل  حَ وَ  اَل 

 وا ُُث  رُ حَ ن  ي َ  ن  أَ  هُ ابَ حَ ص  أَ  رَ مَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم أَ  الن بح   ن  ألحَ  قح ل  احل َ بح  أُ دَ ب   ي َ اَل ، وَ قُ لح َُي  
 قَ لَ حَ  و  لَ  ن  كح ، لَ قُ لح َُي   ُُث   رَ حَ ن  ي َ  ن  أَ  لُ ضَ ف  األ َ ، وَ قح ل  احل َ بح  أَ دَ ب  ي َ  ن  َلُه أَ ف َ  جِّ  احل َ ا يفح م  وا، أَ قُ لح َُي  
ُهم   اصح عَ ال   نح و ب  رح م  عَ  نح ب   الل هح  دح ب  عَ  دحيثح حلحَ  ؛سَ أ   بَ اَل فَ  رَ حَ ن  ي َ  ن  أَ  لَ ب  ق َ  َي الل ُه َعن    َرضح
ح وَ يفح  جح ر  خَ مُ ال   يَحني   ةح يَ ل  لح  قُ لح َُي   ُُث   رح ح  الن  بح  أَ دَ ب  ي َ  ن  أَ  د   بُ اَل فَ  رُ صَ ح  مُ ا ال  م  ا، أَ ُهحَ ري ح غَ  الص حح
 .ةح ميَ رح كَ ال  

َها: َهبح  ن  مح  يحح حح َعَلى الص   اءُ ضَ قَ َعَلي هح ال   ب  جيَح  َلَ   لَ ل  ا ِتََ ذَ إح  رَ صَ ح  مُ ال   ن  أَ  َوِمنـْ  ال َمذ 
ُّ ، وَ اءَ ضَ قَ ال   رح كُ ذ  يَ  َلَ   ل  جَ وَ  ز  ن  الل َه عَ ألحَ  ؛ةح ي  فح نَ حَ ل  ا لح فً اَل ، خح ُهورح م  ال ُ  لُ و  َوُهَو ق َ   أَي ًضا الن بح

 اءح ضَ قَ ال   ةُ رَ م  عُ  ت  يَ ا ْسِّ ّن َ إح ، وَ اءح ضَ قَ ال  بح  وا َمَعهُ رُ صح ح  ال ذحيَن أُ  رح مُ أ  يَ  َلَ   ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ صَ 
َن  َها عُ  َ ب َ  ةٍ احلََ صَ مُ  ةُ رَ م  ألح ِّ  ني  َ ب َ وَ  ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ صَ  الن بح  انَ ا كَ ذَ  إح ال  ، إح شٍ ي  رَ ق ُ  ارح ف  كُ   ني 

ُهمَ  رَ صح ح  ال ذحي أُ  ةُ رَ م  عُ ال   و  أَ  جُّ احل َ  ًبا.َعن    ا َواجح
 يَ رَتح ش  يَ  ن  َعَلي هح أَ  بُ جيَح  ي  د  هَ  َمَعهُ  ن  كُ يَ  َلَ  اذَ إح  رَ صَ ح  مُ ال   ن  أَ  :ةِ يَ َهِذِه اآْل  امِ كَ حْ أَ  نْ مِ وَ 

يَ  َد  َهَذا ﴾ وَ  جخمح جح مج حج مث هت﴿: تَ َعاىَل  هح لح و  لحُعُمومح ق َ  يَ دح ه  َحَّت  ي ُ  لُّ  ُيَح اَل وَ  اَل 
َهبح  ن  مح  ُهورُ ش  مَ ُهَو ال    َلَ   ن  إح  رح صَ ح  مُ َعَلى ال   يَ د   هَ اَل  لح ائح قَ ال   كٍ الح ا لحإل حَمامح مَ فً اَل خح  ال َمذ 

 .ارح صَ ح  اإل ح  لَ ب  ق َ  َمَعهُ  هُ اقَ سَ  ن  كُ يَ 
يَ  ع  طح تَ س  يَ  ا َلَ  ذَ إح  رَ صَ ح  مُ ال   ن  أَ  :ةِ يَ َهِذِه اآْل  امِ كَ حْ أَ  نْ مِ وَ  َد   امُ يَ َعَلي هح الصِّ  بُ جيَح  ل  هَ ف َ  اَل 

َهبح  ن  مح  ُهورُ ش  مَ ؟ ال  عح تِّ مَ تَ مُ ا َعَلى ال  اسً يَ قح  يَ  ع  طح تَ س  يَ  َلَ   ن  مَ  ن  أَ  ال َمذ  َد   امٍ ي  أَ  ةَ رَ ش  عَ  ومُ صُ يَ  اَل 
ن  ألحَ  ؛َعَلي هح  ءَ ي   شَ اَل وَ  لُ ل  حَ تَ ي َ  هُ ن  َوالل ُه أَع َلُم أَ  بُ رَ ق   األ َ ، وَ عح تِّ مَ تَ مُ ا َعَلى ال  اسً يَ قح  لح لُّ حَ الت   ةح ي  نح بح 

يح  ن  عَ  يالً دح بَ  ر  كُ ذ  يَ  َلَ   الل َه تَ َعاىَل  َد  َي الل ُه  ةح ابَ حَ الص   الح حَ  رُ اهح أَي ًضا َهَذا ُهَو ظَ ، وَ اَل  َرضح
 ِّ ُهم  ال ذحيَن َكانُوا َمَع الن بح  م  يهح فح وَ  ،ةٍ ئَ مح  عَ بَ ر  أَ ا وَ فً ل  أَ  م  هُ دُ دَ وََكاَن عَ  ،ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ صَ  َعن  

 .ةح م  الذِّ  ةُ اءَ رَ ب َ  لُ ص  األ َ ، وَ امح يَ الصِّ بح  م  هُ رَ مَ أَ  ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ صَ  الن بح   ن  أَ  ل  قَ ن   ي ُ  َلَ  ، وَ اءُ رَ قَ فُ ال  

َها  اَل  رَ صَ ح  مُ ال   ن  ﴾ َيُدلُّ َعَلى أَ  جخمح جح مج حج مث هت﴿:َلُه تَ َعاىَل و  ق َ  ن  أَ  :َوِمنـْ
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ًبا لَ ، َوَلو   قَ ل  احل َ  ر  كُ ذ  يَ  ن  الل َه تَ َعاىَل َلَ  ألحَ  ؛قَ لح َُي   ن  أَ  لح لُّ حَ َعَلي هح عحن َد الت   بُ جيَح  ، هُ نَ ي   ب َ َكاَن َواجح
ح لَ و  قَ ال   دُ حَ َوُهَو أَ ، ةُ ي  فح نَ َذَهَب احل َ  لح و  قَ  َهَذا ال  ىَل إح وَ  َهبُ  ني  َمامح  َأمح ََد َوُهَو ال َمذ   .َعن  اإل ح

َُه الل ُه  أَ  َوال َقو ُل الث اِنح   :تَ َعاىَل  الل هح  لح و  لحُعُمومح ق َ  ؛قُ ل  َعَلي هح احل َ  بَ جيَح  ن  لحإل حَمامح َأمح ََد َرمحح

﴾ خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هبٱ﴿
دحيثح أُ  َها قَ  ةَ مَ لَ سَ  مِّ َوحلَح َي الل ُه َعن    هُ نَ ي   ي َة ب َ ضح قَ ال   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل الل هح   بَ تَ ا كَ م  لَ  : ت  الَ َرضح

َ ب َ وَ  َص َحابحهح: الَ ةح، قَ ي  بح ي  دَ اَم احل ُ ةح عَ ي  بح ي  دَ احل ُ َذلحَك بح ٍش، وَ ي  رَ ي ق ُ كح رح ُمش   ني  ُقوُموا فَاحن َُروا ُُث  »ألح
لحُقوا ُهم  َرُجل  َحَّت  قَاَل َذلحَك َثاَلَث َمر اٍت، فَ َلم ا َلَ  يَ ُقم   ، قَاَل: فَ وَ «اح  ن   الل هح َما قَاَم مح

، ف َ  ُهم  َأَحد  َدَخَل َعَلى أُمِّ َسَلَمَة، َفذََكَر ََلَا َما َلقحَي محَن الن اسح ن   َقاَلت  أُمُّ َسَلَمَة: يَا َنبح  مح
ُعَو  َنَك، َوَتد  ُهم  َكلحَمًة، َحَّت  تَ ن َحَر بُد  ن   رُج  ُُث  اَل ُتَكلِّم  َأَحًدا مح الل هح، َأِتُحبُّ َذلحَك، اخ 

نَ  ُهم  َحَّت  فَ َعَل َذلحَك حَنََر بُد  ن   لحَقَك، َفَخرََج فَ َلم  ُيَكلِّم  َأَحًدا مح ُه، َوَدَعا َحالحَقَك فَ َيح 
َحالحَقُه َفَحَلَقُه، فَ َلم ا رََأو ا َذلحَك قَاُموا، فَ َنَحُروا َوَجَعَل بَ ع ُضُهم  َُي لحُق بَ ع ًضا َحَّت  َكاَد 

ُتُل بَ ع ًضا َغم ا َماُم ال ُبَخارحيُّ . بَ ع ُضُهم  يَ ق  َرَجُه اإل ح  .(١)هُ رُ ي   غَ وَ (٢)َأخ 
َها: يَةَ  َوِمنـْ َها يفح : ةٍ د  عح  وهٍ جُ وُ  ن  مح  يفح فح خ  الت  وَ  ريح سح ي  الت    َدل ت  َعَلى َأن  اآل  ن   قَ و لحهح تَ َعاىَل  مح

ا َعَلى اهَ نَ ب   مَ  ةَ يعَ رح َهذحهح الش   ن  أَ ، وَ ريح َعَلى ال تحيسح  ة  لَ اَل ﴾ دَ  جخمح جح مج حج مث هت﴿

رح    جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّ امح يَ الصِّ  اتح  آيَ الل ُه تَ َعاىَل يفح  ، َكَما قَالَ الُيس 

 .]٢73البقرة: [ َّ مخ

 جع مظ حط مض خض حض جض ﴿:ُه تَ َعاىَل لُ و  أَي ًضا ق َ  ةح يَ  اآل  يفح  دح ارح وَ ال   يفح فح خ  الت  وَ  ريح سح ي  الت    ن  مح وَ  

 ىَل إح  و  أَ  قح ل   احل َ ىَل إح  اجَ تَ ا اح  ذَ إح  مَ رح ح  مُ ال   ن  فَهَذا َيُدلُّ أَ  ﴾ جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع
                                                 

احلرب وكتابة صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط يف الهاد واملصاحلة مع أهل  (٢)
 (. ١٠3٢(، رقم )٢43/ 3الشروط )

 (.١٠63(، رقم )3/73سنن أب داود، كتاب الهاد، باب يف صلح العدو ) (١)
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ى ذَ األ َ  ةُ يَ د  فح ى، وَ ذَ األَ  ةُ يَ د  فح  هُ مُ زَ ل  ي َ ُه وَ لُ عَ ف  ي َ  هُ ن  إح فَ  رٍ ذ  عُ لح  امح رَ ح  اإل ح  اتح ورَ ظُ حَم   ن  مح  ورٍ ظُ حَم   يِّ أَ 

َهَذا أَي ًضا محن   ريح يح خ  ى َعَلى الت  ذَ األ َ  ةح يَ د  فح  نُ و  كَ ﴾ َو  جكمق حق مف خف حف جف  مغ﴿يَ هح 
ريح وَ  رح ا َعَلى ال  اهَ نَ ب   ا مَ اتحَ يعَ رح ش  تَ وَ  اهَ امح كَ ح  أَ بح  الل هح  دح م  بحَ  ةُ يعَ رح َهذحهح الش  ، ف َ  يفح فح خ  الت  الت  ي سح  ُيس 

 .ةح يمَ ظح عَ ال   ةح مَ ع  َعَلى َهذحهح الن ِّ  دُ م  احل َ  كَ لَ  م  الل هُ ، فَ يفح فح خ  الت  وَ  ةح احَ مَ الس  وَ 
َها:  ن  مح  ودَ صُ ق  مَ ال   ن  ألحَ  ؛فح ن  األ َ  ن  مح  و  لَ وَ  نح دَ بَ ال   رح ع  شَ  ةح الَ زَ إح  ن  مح  وع  نُ َم   مَ رح ح  مُ ال   ن  أَ  َوِمنـْ

 خس حس جس مخ ﴿ :تَ َعاىَل  هح لح و  لحُعُمومح ق َ  هح تح الَ زَ إح بح  هح فُّ رَ الت    ن  مح  عح ن  مَ ال  وَ  ثح عَ الش   ولُ صُ َذلحَك حُ 
َُه الل ُه  اإل ح  ةَ امَ دَ قُ  نُ ب   قُ ف  وَ مُ ال   لَ قَ ن َ  د  قَ وَ    ﴾خص حص  مس  وع  نُ َم   مَ رح ح  مُ ال   ن  َعَلى أَ  اعَ مج َ َرمحح
 يمُ لح ق  ت َ  رح ع  الش   ةح الَ زَ َعَلى إح  ال ُعَلَماءح  ن  مح  ري  ثح كَ   اسَ قَ  د  قَ ، وَ (٢)رٍ ذ  عُ  ن   مح ال  إح  هح نح دَ بَ  رح ع  شَ  ذح خ  أَ  ن  مح 

 .هح فُّ رَ الت    عح امح ِبحَ  ارح فَ ظ  األ َ 
َها: يَةَ  َوِمنـْ  ص  ن  الل َه تَ َعاىَل نَ ألحَ  ؛عُ تُّ مَ ُهَو الت   اكح سَ ن  األ َ  لَ ضَ ف  أَ  ن  َدل ت  َعَلى أَ  َأن  اآل 

َمامُ  ص  نَ  د  قَ ، وَ اكح سَ ن  األ َ  رح ائح سَ  ونَ َعَلي هح دُ  َن ُه آخح الَ قَ َأمح ََد وَ  َعَلى َذلحَك اإل ح  هح بح  رَ مَ ا أَ مَ  رُ : ألح
 ُّ بَ ل ُت محن  أَم رحي »لحَقو لحهح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم : َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم ، وَ  الن بح تَ ق  َلوح اس 

َلل تُ  َي أَلَح  َدي ُت، َوَلو اَل َأن  َمعحي اَلَد  بَ ر ُت َما أَه  َتد   هُ ن   أَ ال  إح  عح تُّ مَ الت   ن  مح  هُ ع  ن َ مَي   م  لَ ف َ « َما اس 
يَ  اقَ سَ  َد   .اَل 

 هُ تَ ي  نح  خَ سَ ف  ي َ  ن  ا أَ دً رح ف  مُ  و  ا أَ نً ارح قَ  مُ رح ُُي   ن  مَ لح  نُّ سَ يُ  هُ ن  أَ  عح تُّ مَ الت   ةح يلَ ضح ا َيُدلُّ َعَلى فَ مح  وَ 
جِّ، وَ   ونَ كُ  يَ اَل  ن  أَ  طح ر  شَ بح  ن  كح ؛ لَ جِّ  احل َ ىَل ا إح ِبحَ  عُ ت  مَ تَ ي َ  ةً دَ رح ف  مُ  ةً رَ م  عُ  هح امح رَ ح  إح بح  يَ وح ن  ي َ  ن  أَ بحاحلَ 

يَ  اقَ سَ  َد  ا عً ت ِّ مَ تَ مُ  ةَ رَ م  عُ ال   هح امح رَ ح  إح ى بح وَ ا ن َ ذَ إح فَ  ،ةَ فَ رَ عَ بح  وفح قُ وُ ال   لَ ب  ق َ  هُ خَ سَ فَ  ونَ كُ يَ  ن  أَ ، وَ اَل 
 مَ رح  َحَّت  ُُي  اًل اَل حَ  يَ قح بَ وَ  هُ امَ رَ ح  إح  ل  حَ وَ  هح رح ع  شَ  ن  مح  رَ ص  قَ ى وَ عَ سَ وَ  افَ ؛ طَ جِّ  احل َ ىَل ا إح ِبحَ 

جِّ؛ وَ  ِّ  ن  ا ثَ َبَت عَ مَ َذلحَك لح بحاحلَ  وا دُ رَ ف   ال ذحيَن أَ  هُ ابَ حَ ص  أَ  رَ مَ أَ  هُ ن  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم أَ  الن بح
. ُمت  َفق  ي  د  هَ  َمَعهُ  انَ كَ   ن   مَ ال  ، إح ةً رَ م  ا عُ وهَ لُ عَ جَي  وا، وَ لُّ ُيَح  ن  أَ  نيَ نح ارح وا قَ مُ رَ ح  ال ذحيَن أَ وَ  ج  احل َ 

 َعَلي هح.
                                                 

 (.3/ ١46)انظر: املغين  (٢)
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َها: يَةَ  َوِمنـْ  مل  خل حل جل مك لك ﴿:لحَقو لحهح تَ َعاىَل  َمتُّعح الت   ةح فَ َدل ت  َعَلى صح  َأن  اآل 

َرةح يفح ال  ُُي رحَم بح  ن  أَ  :هُ تُ فَ صح وَ ﴾  خمحم جم هل َها، ُُث   جِّ، ُُث  ُهرح احل َ ش   أَ ُعم  ن   جِّ  ُيَحل  مح ُُي رحَم بحاحلَ 
جِّ، ُُث   ن  : أَ يَ هح ى وَ رَ خ  أُ  ة  فَ صح  عح تُّ مَ لت  لح ، وَ امحهح عَ  محن    ىَل إح  َسُخ َحج هُ ف  ، ي َ افحهح وَ طَ  لَ ب  ق َ  ُُي رحَم بحاحلَ 

َرٍة، فَ  َرةح وَ ال   ن  مح  غَ رَ ا ف َ ذَ إح ُعم  َها، أَ ُعم  ن   جِّ حلحَ ح  َحل  مح َي الل ُه َعن ُه، َعنح ابح جَ  دحيثح َرَم بحاحلَ  ٍر َرضح
 ِّ بَ ل تُ : »الَ قَ  ن هُ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  أَ  الن بح تَ ق  بَ ر تُ  َلو  َأِنِّ اس  َتد  َلَ   محن  أَم رحي َما اس 

َي، َوَجَعل تُ َها ُعم   َد  َعل َها َأُسقح اَل  ل ، َول َيج  ي  فَ ل َيحح ن ُكم  لَي َس َمَعُه َهد  َرًة، َفَمن  َكاَن مح
َرةً  ََبٍد؟ «ُعم  َنا َهَذا أَم  ألح ، فَ َقاَم ُسرَاَقُة ب ُن َمالحكح ب نح ُجع ُشٍم، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اهللح، أَلحَعامح

َرى، َوقَاَل: َفَشب َك َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َأصَ  ُخ  َدًة يفح األ  َدَخَلتح »ابحَعُه َواحح
جِّ  َرُة يفح احلَ  ح « ال ُعم  ََبدح أََبدٍ »َمر تَ ني   .(٢)ُمت  َفق  َعَلي هح « اَل َبل  ألح

َها: يح  لح دَ بَ  وبُ جُ وُ  َوِمنـْ َد   م يفح اٍ ي  أَ  ةح ثَ اَلَ ثَ  امُ يَ ، َوُهَو صح ر  س  يَ ت َ ي َ  ا َلَ  ذَ إح  عح تِّ مَ تَ مُ َعَلى ال   اَل 
لحهح، وَ  عَ جَ ا رَ ذَ إح  ةٍ عَ ب   سَ وَ  جِّ احل َ   ن  ألحَ  ؛يق  رح ف   ت َ اَل وَ  ع  ابَ تَ ت َ  امح ي  َهذحهح األ َ  امح يَ  صح يفح  بُ  جيَح اَل إحىَل أَه 
ًبا لَ عُ ابُ تَ الت   ط  رتَ ش  يُ  َلَ  ا، وَ قً لَ ط  ا مُ َوَرَد ِبحَ  رَ م  األ َ  َاعح تَ َعاىَل، وَ  الل هُ  هُ نَ ي   ب َ ، َوَلو  َكاَن َواجح َهَذا بحإحمج 

 .مُ لَ ع  ا أَ يمَ فح  مح ل  عح ال   لح ه  أَ 
َها: رحي ال  حلحَ  ن  أَ  َوِمنـْ دح احل َ س  مَ اضح ُقُط ، لَ يِّ اقح فَ ُل اآل  ثَ مَ  ُهم  لُ ث َ ، مَ تُّعَ مَ امح الت  رَ جح كحن  َيس 

ُهم  هَ  َهبح  ن  مح  شُهورُ مَ َهَذا ُهَو ال  ، وَ عح تُّ مَ الت   يُ د  َعن   ُهورح. لُ و  ، َوُهَو ق َ ال َمذ   اُلم 
َها: يَةَ  َوِمنـْ َذلحَك  هُ ج  وَ ، وَ هح لح ع  َعَلى فح  مُ رح ح  مُ ال   ابُ ثَ ي ُ وَ  ك  سُ نُ  قَ ل  احل َ  ن  َدل ت  َعَلى أَ  َأن  اآل 

 مح جح  مج حج ٱُّ :لحَقو لحهح تَ َعاىَل َعَلي هح، وَ  ص  نَ وَ  ةح يَ  اآل  يفح  هُ رَ كَ َأن  الل َه تَ َعاىَل ذَ 

دحيثح عَ  .]١٠الفتح: [ َّخص حص  مس خس حس جس مخ جخ دح ب  َوحلَح
: أَ ب   الل هح  ُهم  َي الل ُه َعن   اللُهم  ار َحمح »لل ُه َعَلي هح َوَسل َم  قال:َصل ى ا وَل الل هح ن  َرسُ نح ُعَمَر َرضح

                                                 
صحيح البخاري، كتاب احلج، باب: تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت،  (٢)

(، وصحيح مسلم، ٢63٢(، رقم )٢34/ ١)وإذا سعى على غري وضوء بني الصفا واملروة 
 (.٢١٢7(، رقم )776/ ١باب احلج، باب حجة النب صلى اهلل عليه وسلم )
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قَاُلوا: « اللُهم  ار َحمح ال ُمَحلِّقحنيَ »يَن؟ يَا َرُسوَل اهللح، قَاَل:قَاُلوا: َوال ُمَقصِّرح « ال ُمَحلِّقحنيَ 
 ن  مح  يحُ حح ُهَو الص   لُ و  قَ َهَذا ال  وَ  (٢)«َوال ُمَقصِّرحينَ »يَن؟ يَا َرُسوَل اهللح، قَاَل:َوال ُمَقصِّرح 
َهبح  َُه الل ُه يفح  يِّ عح افح ا لحإل حَمامح الش  فً اَل خح  ال َمذ  هح أ  يُكن  َعَلى رَ  ا َلَ  ذَ إح ، وَ هُ ن  عَ  ُهورح ش  مَ  ال  َرمحح  سح

هح أ  رَ بح  َمن  عح وَ رَ ق   األ َ كَ -َشع ر   َهبح  ن  مح  ُهورُ ش  مَ ال  فَ -وح  رُ ق ُ  سح اُر رَ م  َحبُّ َلُه إح تَ ُيس   ن هُ : أَ ال َمذ 
هح أ  ى َعَلى رَ وسَ مُ ال   ُهم .  رَ مَ عُ  نح اب   لح ع  فح لح  بُ  جيَح اَل ، وَ سح َي الل ُه َعن    َرضح

َها َوه َو مِ   ةح يمَ ظح عَ ال   ةح ريَ عح َهذحهح الش   ةح يَ دح أ  تَ َعاىَل عحن َد تَ  ى الل هح وَ ق  ت َ  وبُ جُ وُ  ا:هَ مِ ظَ عْ أَ  نْ َوِمنـْ
ا هَ لح ج  أَ  ن  مح  عَ رح ال تح شُ  دح اصح قَ مَ ال   مح ظَ ع  أَ  ن  مح  ن  : إح  الُ قَ ي ُ  ل  ﴾ بَ  لك هش ﴿ :لحَقو لحهح تَ َعاىَل 

ََذا مح ى، وَ وَ ق  الت    يقَ قح َِت    جُّ احل َ   ن  مح   ريٍ ثح  كَ ى يفح وَ ق  الت    رَ كَ ذَ  ل  جَ وَ  ز  َأن  الل َه عَ  ظح حح اَل مُ ال   ن  َلح
َ ا ب َ م  لَ  ط  قَ ف َ  ةح رَ قَ ب َ ال   ةح ورَ  سُ   يفح اًل ثَ مَ ، فَ جِّ ت احل َ اح آيَ  ، ةَ ي  انح مَ الز   جِّ احل َ  يتَ اقح وَ تَ َعاىَل مَ  الل هُ  ني 
 الل هُ  الَ قَ ى ف َ وَ ق  الت   بح  رح م  األ َ ا بح هَ مَ تَ خَ ى وَ وَ ق  ا الت   هَ ائح نَ ث    أَ يفح  رَ كَ ، ذَ جِّ احل َ  ةُ ل  هح أَ  يَ هح وَ 

 مخ جخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت جتهب مب  خبُّ:تَ َعاىَل 

  مع جع مظ حطمض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس

 .]٢74البقرة: [ َّ جغ

بحَقو لحهح  ةَ يَ اآل   مَ تَ لحل َحجِّ خَ  ةً ريَ ثح ا كَ امً كَ ح  أَ   ةح يمَ ظح عَ ال   ةح يَ  َهذحهح اآل  تَ َعاىَل يفح  الل هُ  رَ كَ ا ذَ م  لَ وَ  
ًَ  عَ ﴾ مي هن من مل مك لك هش﴿ ، اجح ج  احل ُ  ن  مح  ري  ثح كَ   هُ ن  عَ  لُ فُ غ  ي َ  يم  ظح َوُهَو َمع 
ََ بح  الل هُ  دَ ك  ا أَ ذَ ى، لح وَ ق  الت    يقُ قح َِت   هُ ن  مح  ودُ صُ ق  مَ ال   جُّ احل َ فَ  ا يهَ لح ال تح تَ  ةح يَ اآل  تَ َعاىَل َهَذا ال َمع 
 .]٢4٠البقرة: [ َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ :الَ قَ ف َ 

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي ُّٱ جِّ احل َ  اتح آيَ  امح تَ خح  يفح  الَ قَ وَ   

                                                 
(، رقم ٢٠2/ ١صحيح البخاري، كتاب احلج، باب احللق والتقصري عند اإلحالل ) (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصري، ٢٠١٠)
 (. ٢3٠٢رقم ) (،423/ ١)
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ي غح بَ ن  ي َ  ت  اَل اَل لَُه دَ  جِّ احل َ  اتح  آيَ ى يفح وَ ق  َعَلى الت    يدُ كح أ  الت  فَ   ،[١٠3البقرة: ] َّ ٰى
 َلَها.م  أَ تَ ي َ ََلَا وَ  نَ ط  فَ ت َ ي َ  ن  أَ  اجِّ حَ ل  لح 

َها َهذحهح اآل   امح كَ ح  األ َ  ن  مح  َذِلكَ  ر  يْـ غَ وَ   ء  ي  شَ  رَ كح ال تح ذُ ، وَ ةُ يمَ ظح عَ ال   ةُ يَ ال تح َدل ت  َعَلي  
َها يفح  ن    .هح تح ادَ عَ  إح ىَل إح  ةَ اجَ حَ  الَ فَ  ةح يَ اآل   ريح سح ف   ت َ مح



 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّٱ
  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه ينجه

 ]٢4٠البقرة: [ َُّّ َّ

ر  محن  وَ  َقع َدةح ُذو ال  وَ  ال  ﴾ َشو   يلىل مل﴿ جِّ احل َ  ق تُ : وَ ي  ﴾ أَ خل﴿   َعش 
َهبح  ُهورُ ش  مَ َوُهَو ال   ال ُعَلَماءح  يَل  و  ق َ  ن  مح  يحح حح َعَلى الص   ج ةح ذحي احل ح  َوُهَو قَ و ُل  محن  ال َمذ 
ُهورح  م   رح ج  فَ ال   وعح لُ طُ  دَ ع  ا ب َ مَ ، فَ ن  يهح  فح ال  إح  ُِ رَ  يُ ف  اَل  ج  احل َ  ن  ،  ألحَ كٍ الح ا لحإل حَمامح مَ فً اَل ، خح الُ 

 خم﴿ هح َعَلى نَ ف سح  بَ جَ و  : أَ ي  ﴾ أَ  حم جم ﴿ امح رَ ح  إل ح  لح ال  لَي َس حمََ  رح ح  الن   مَ و  ي َ 
رَ ﴾ بحاإل ح مم ﴾  من خن﴿ ﴾ َمَعاصٍ  حن جنفحيهح ﴿ اعَ ﴾ مجحَ يم ىم﴿امح بحهح ح 
صَ   يفح قَ و لحهح  سح ن  جح ل  لح  ةح يَ افح ﴾ الن  ﴿ال   لح  ر  ب َ ، َوُهَو خَ جِّ احل َ  امح ي   أَ : يفح ي  ﴾ أَ  جهين ىن﴿ امَ خح

﴾  ميخي حي﴿ ةٍ اعَ طَ : بٍر وَ ي  ﴾ أَ   جي يه ىه مه﴾ ﴿من خن حن جن  يم ىم﴿
 ييُكم  لحَسَفرحُكم  لحل َحجِّ ﴿ا يُ بَ لِّغُ مَ  ابح رَ الش  وَ  امح عَ الط   ن  ﴾ مح ىيازحيُكم  بحهح، ﴿فَ ُيجَ 

 رح امح وَ األ َ  لُ ع  فح  يَ هح ، وَ اِبحَ  يب  غح ر  ت َ ، وَ ىوَ ق  َعَلى الت    ثٌّ حَ  يهح َهَذا فح ﴾ وَ  ٌّٰى ٰر ٰذ
َمامُ  د  قَ ، وَ ياهح وَ الن    ابُ نَ تح اج  وَ  رحَمَة َعنح اب نح َعب اسٍ  هح يحح حح  صَ يفح  ال ُبَخارحيُّ  َروى اإل ح  َعن  عحك 

ُهمَ  َي الل ُه َعن   ُل الَيَمنح َُيُجُّوَن َواَل يَ تَ َزو ُدوَن، َويَ ُقوُلوَن:قَ  اَرضح حَن ُن  اَل: َكاَن أَه 
 ٰر ٰذ يي ىيُمتَ وَكُِّلوَن، فَإحَذا َقدحُموا َمك َة َسأَُلوا الن اَس، َفأَنَزَل الل ُه  تَ َعاىَل: ﴿ال  

 :فـََوائِد  ا يهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ ، ُعُقولح َذوحي ال   [٢4٠]البقرة: ﴾  ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى
َها: يَةَ  ِمنـْ جِّ شَ  امح رَ ح  إل ح لح  ينح  مَ الز   اتَ يقَ مح ال   ن  َدل ت  َعَلى أَ  َأن  اآل   ةح دَ ع  قَ و ال  ذُ وَ  ال  و  بحاحلَ 
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َمامُ وَ رَ ﴾ وَ  يلىل مل خل﴿ لحَقو لحهح  ؛ةح ج  ي احل ح ذح  ن  مح  ر  ش  عَ وَ   يفح  ال ُبَخارحيُّ  ى اإل ح
ُهم  قَالَ  رَ مَ عُ  نح اب   ن  عَ  هح يحح حح صَ  َي الل ُه َعن   ر  ":َرضح ، َوُذو الَقع َدةح، َوَعش  ُهُر احَلجِّ: َشو ال  َأش 

 .(٢)احَلج ةح "محن  ذحي 
َها: ِّ كَ مَ ال   اتح يقَ مح ال   آَكُد محن   ينح  مَ الز   اتَ يقَ مح ال   ن  أَ  َوِمنـْ  اتَ يقَ مح ال   رَ كَ ن  الل َه ذَ ألحَ  ؛اِنح

 .اِنح  كَ مَ ال   اتَ يقَ مح ُكرح ال  ذ  يَ  َلَ  وَ  اِنح  مَ الز  
َها: يَةَ  َوِمنـْ جِّ جيَح  امَ رَ ح  اإل ح  ن  َدل ت  َعَلى أَ  َأن  اآل  ، ةح ومَ لُ َمع  ال   هح رح هُ ش   أَ يفح  ونَ كُ يَ  ن  أَ  بُ بحاحلَ 

: يلَ قح فَ  هُ دَ قَ عَ  ن  إح فَ  ،ال ُعَلَماءح  يَل  و  ق َ  ن  مح  يحح حح َعَلى الص   هح رح هُ ش  أَ  لَ ب  ق َ  هح بح  مَ رَ ح  ا أَ ذَ إح  دُ قح عَ ن    ي َ اَل وَ 
َمامح   ة  ايَ وَ رح  لُ و  قَ َهَذا ال  ، وَ ةً رَ م  عُ  بُ لح قَ ن   ي َ وَ  هُ امُ رَ ح  إح  دُ قح عَ ن   ي َ  يلَ قح ، وَ هُ امُ رَ ح  إح  حُّ صح  يَ اَل  َعن  اإل ح

َهبُ  هح ري ح غَ وَ  يِّ رِّ جُ اآل  كَ   هح ابح حَ ص  أَ  ضُ ع  ا ب َ هَ ارَ تَ َأمح ََد اخ   َمامح  َوُهَو َمذ  ُهوُر يِّ عح افح الش   اإل ح ، َوال َمش 
َهبح   مت خت حت جتهب مب  خب  ُّٱ:لحَقو لحهح تَ َعاىَل  ةح اهَ رَ كَ َمَع ال   حُّ صح يَ  هُ ن  أَ  محن  ال َمذ 

أَي ًضا ، وَ اسح لن  لح  يتَ اقح وَ مَ  ةح ل  هح األ َ  ل  تَ َعاىَل كُ  ل الل هُ عَ جَ فَ  ، [٢74البقرة: ] َّمث هت
، ةح يَ لحُعُمومح اآل   ؛دُ قح عَ ن    ي َ اَل وَ  حُّ صح  يَ اَل  هُ ن             َوالل ُه أَع َلُم          أَ  ياًل لح دَ  رُ هَ ظ  األ َ وَ ، لحل َحجِّ   يتَ اقح وَ مَ 
َي الل ُه َعن  هُ  َعب اسٍ  نح اب   لح و  قَ لح وَ  ُهرح احَلجِّ" :َماَرضح " محَن السُّن ةح: َأن  اَل ُُي رحَم بحاحَلجِّ إحال  يفح َأش 

َن ُه أَ ، وَ (١)َرَواُه ال ُبَخارحيُّ   الل هح  لح و  قَ بح  لُ اَل د  تح س  ا االح م  أَ ، وَ اهَ تح ق  وَ  لَ ب  ق َ  ةح ادَ بَ عح ال  بح  مَ رَ ح  ألح
َن ُه لَ  ؛ر  ظَ نَ  يهح َهَذا فح ف َ  َّمث هت مت خت حت جتهب مب  خبُّٱ:تَ َعاىَل   انَ كَ   و  ألح

جِّ جَ  امُ رَ ح  اإل ح   ، َوالل ُه أَع َلُم.ةح ل  هح ألَ ا  بح  ت  ق  وَ ي ُ  َلَ   ةح نَ الس   يعح  مجَح ا يفح زً ائح بحاحلَ 
 شٍ ي  رَ ق ُ  ارُ ف  كُ   انَ كَ   د  قَ ، وَ ةح نَ الس   اتح قَ و  أَ  لِّ  كُ ا يفح هَ ازح وَ َعَلى جَ  َع ال ُعَلَماءُ مج َ أَ فَ  ة  رَ مْ ع  ا الْ مَّ أَ 

ُّ  م  هُ فَ الَ خَ ، فَ جِّ احل َ  رح هُ ش   أَ يفح  ةَ رَ م  عُ ال   ُهونَ رَ ك  يَ   رح هُ ش   أَ يفح  رَ مَ تَ اع  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم، وَ  الن بح

                                                 
]البقرة:  َّاحلج أشهر معلومات...ُّصحيح البخاري، كتاب احلج، باب قول اهلل تعاىل:  (٢)

٢4٠] (٢/ ١2٢ .) 
 انظر: املصدر السابق. (١)
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َرُة يفح احَلجِّ إحىَل يَ و مح القحَياَمةح » :الَ قَ وَ  جِّ احل َ   «.َدَخَلتح الُعم 
َها: ا م  ، أَ ق  حَ  ري ح غَ بح  الح دَ ال ح ي، وَ َمَعاصح ال  ، وَ ةح ي  لح ع  فح ال  وَ  ةح ي  لح و  قَ ال   هح اتح مَ دِّ قَ مُ وَ  اعح مَ ال ح  يُ رح َِت   َوِمنـْ

 هح بح  سَ أ   بَ َهَذا اَل ف َ  لح اطح بَ ال   الح طَ ب  إح وَ  قِّ احل َ  اقح قَ ح  إلحح  ونَ كُ يَ  ن  أَ ، كَ ق  بحَ  الُ دَ ال ح  انَ ا كَ ذَ إح 
 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ:تَ َعاىَل  الل هح  لح و  لحُعُمومح ق َ  مح رح ح  مُ ل  لح 

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب

 .[٢١3النحل: ]َّجس

َها:  ل  قَ  ري ٍ خَ  ن  مح  لَ مح ا عَ مَ ه  مَ  مَ رح ح  مُ ال   ن  أَ ، وَ امح رَ ح  اإل ح  الَ حَ  ري ح ال َ  لح ع  َعَلى فح  ثُّ احل َ  َوِمنـْ
 :تَ َعاىَل  الل هُ  الَ َكَما قَ   يمح ظح عَ ال   ابح وَ الث   َعَلي هح بح  يهح زح ج  يَ سَ ، وَ هح  بح اَلح  عَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  الل هُ ، فَ رَ ث ُ كَ   و  أَ 

 جئ يي ىي نيمي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ

 .[١٠املزمل: ]َّحئ

َها:  تَ َعاىَل. ى الل هح وَ ق  ا ت َ ومً مُ عُ  مُ لح س  مُ ال  ا وَ وصً صُ خُ  اجُّ احل َ  هح بح  دُ و  زَ ت َ ا ي َ مَ  لَ ضَ ف  أَ  ن  أَ  َوِمنـْ


 يب  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
 يث ىث نث مث زث رث  ىتيت نت مت زت رت

 .]٢47البقرة: [ َّ ىق يف  ىف

َماُم ال ُبَخارحيُّ   رََج اإل ح ُهم  قاَل: َأخ  َي الل ُه َعن   َكاَنت  ُعَكاُظ، »َعنح اب نح َعب اس َرضح
َواقًا يفح الَاهحلحي ةح،َوََمَن ُة، َوُذو ال   ُروا يفح ال   َمَجازح َأس  ُوا َأن  يَ ت جح :فَ َتَأَث  ، فَ نَ زََلت  مح  ّٰ ُّٱٱَمَواسح

مح احَلجِّ َّٱزبرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ  .(٢)«. يفح َمَواسح
﴾ رحز قًا ىئ ﴾ َتط لُُبوا ﴿ نئ  مئ يفح ﴿ ج  رَ : حَ ي  ﴾ أَ  زئ رئ ّٰ ﴿

                                                 
فإذا قضيت الصالة ُّقول اهلل تعاىل: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء يف (٢)

 (. ١٠3٠(، رقم )33/ 3) [٢٢]المعة:  َّٱيف األِر ...فانتشروا 
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  ىب ﴾ َدفَ ع ُتم  ﴿ نب مب﴿ جِّ احل َ  مح سح و   مَ يفح  ةح ارَ جَ التِّ ﴾ بح ٱزبرب يئ ﴿ اءً طَ عَ وَ 

، ةح ج  ي احل ح ذح  ن  مح  عح اسح الت   مَ و  ي َ  اجح ج  احل ُ  وفح قُ وُ  انُ كَ مَ  يَ هح ا، وَ ِبحَ  ُوُقوفح ال   بَ ع دَ ﴾  يب
 الَ ، َكَما قَ َْبح ك  األ َ  جِّ احل َ  نُ ك  ُهَو ُر  مَ و  ي َ َهَذا ال   ةَ فَ رَ عَ بح  وفَ قُ وُ ال   ن  َعَلى أَ  َع ال ُعَلَماءُ مج َ أَ  د  قَ وَ 

 ُّ جُّ َعَرَفةُ »َعَلي هح َوَسل مَ ل ى الل ُه صَ  الن بح ََلَا و  ا حَ ا َعَلى مَ هَ اعح فَ تح ر  َذلحَك الح بح  ت  يَ ْسِّ وَ  ،(٢)«احلَ 
ُز َدلحَفَة بحالت  ل بحَيةح وَ  َمبحيتح ال   بَ ع دَ  ﴾زت رت﴿ لحيلح وَ  ريح بح ك  الت  مبح  اءح الدُّعَ وَ  الت  ه 
ى م  سَ ، يُ ري  غح صَ  ل  بَ ُهَو جَ  :يلَ قح َها، وَ لُّ كُ   ةُ فَ لح دَ ز  مُ  هح بح  ادُ رَ مُ ال  ﴾ وَ   يتىت متنت﴿
َن ُه مح  امح رَ احل َ  فح ص  وَ بح  فَ صح وُ ، وَ  حُ قُ زَ   د  قَ ، وَ لِّ احل ح  ن  مح  يَ هح فَ  ةَ فَ رَ عَ  فح اَل ، َخحح مح رَ احل َ  ِح ر  أَ  ن  ألح

َماُم مُ  رََج اإل ح َي الل ُه َعن هُ  رٍ ابح محن  َحدحيثح جَ   هح يحح حح  صَ يفح  م  لح س  َأخ  َصل ى الل ُه  ن  الن بح  أَ  َرضح
َلَة، َفَدَعاُه وََكب  َرُه َوَهل َلُه َوَوح َدُه، فَ َلم  يَ َزل  » َعَلي هح َوَسل مَ  َبَل ال قحب   تَ ق  رَاَم، فَاس  َعَر احلَ  أََتى ال َمش 

د   َفَر جح  .(١)«اَواقحًفا َحَّت  َأس 
كَ َمنَ وَ  هُ دحينَ  م  كُ مَ ل  َكَما عَ   ي  ﴾ أَ  مث زث رث﴿  افُ كَ ال  وَ  هُ َحج   اسح

 ي  ﴾ أَ  ىق يف ى ﴿دَ َل ُ َهَذا ا قَ ب لح  ن  مح  :ي  ﴾ أَ   ىف يث ىث نث لحلت  ع لحيلح ﴿
 :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  ى، دَ اَل ُ  يقح رح طَ بح  نيَ لح اهح ال َ 

َها:   .جِّ احل َ  مح سح و   مَ يفح  اجِّ حَ ل  لح  ةح ارَ جَ التِّ  ازُ وَ جَ  ِمنـْ
َها:  نُ ك  ُر  هُ ن  أَ  مَ د  قَ ت َ  د  قَ ، وَ وبح رُ غُ  ال  ىَل إح  ةَ فَ رَ عَ بح  وفَ قُ وُ ال   جِّ احل َ  رح اعح شَ مَ  مح ظَ ع  أَ  ن  مح  ن  أَ  َوِمنـْ

 .مح ظَ ع  األ َ  جِّ احل َ 
َها:  وفح قُ وُ ال   دَ ع   ب َ ال  إح  حُّ صح  يَ اَل ، وَ ةح فَ لح دَ ز  مبحُ  يتَ بح مَ أَي ًضا ال   جِّ احل َ  رح اعح شَ مَ  ن  مح  ن  أَ  َوِمنـْ

                                                 
(، 3٠٢6(، رقم )١36/ 3سنن النسائي، كتاب مناسك احلج، فِر الوقوف بعرفة ) (٢)

/ ١وسنن ابن ماجة، كتاب املناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، ليلة مجع، )
 (. 3٠٢3(، رقم )٢٠٠3

(، ١/776عليه وسلم، )صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النب صلى اهلل  (١)
  (.٢١٢7)رقم
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تَ َلَف ال ُعَلَماُء يفح  د  قَ ، وَ ةَ فَ رَ عَ بح  ا َوالل ُه أَع َلُم     هَ ب ُ رَ ق       أَ  الٍ وَ ق   َعَلى أَ  ةح فَ لح دَ ز  مبحُ  يتح بح مَ ال   مح ك   حُ اخ 
َباتح احل َ  ن  مح  ب  اجح وَ  هُ ن  أَ  ُهورح لحَقو لحهح جِّ َواجح م  ، َوُهَو قَ و ُل الُ  َهبح ُهوُر محن  ال َمذ  ، َوُهَو ال َمش 

﴾   يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب﴿:تَ َعاىَل 
 ، َوالل ُه أَع َلُم.اَمَعنَ  ر  َكَما مَ   ةُ فَ لح دَ ز  مُ  امُ رَ احل َ  رُ عَ ش  مَ ال  وَ 

َها:  .هح تح ايَ دَ َعَلى هح  هح تح اعَ طَ وَ  هح رح ك  ذح تَ َعاىَل بح  الل هح  رح ك  شُ  وبُ جُ وُ  َوِمنـْ


 َّمن زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ
 .]٢44البقرة: [

َماُم ال ُبَخارحيُّ   رََج اإل ح َها قَاَلت   م  لح س  مُ وَ  َأخ  َي الل ُه َعن   َكاَنت  قُ َري ش  » :َعن  َعائحَشَة َرضح
َس، وََكاَن َسائحُر الَعَربح يَقحُفوَن  َوَمن  َداَن دحينَ َها يَقحُفوَن بحال ُمز َدلحَفةح، وََكانُوا ُيَسم و َن احلُم 

اَلُم أََمَر الل ُه نَبحي ُه َصل ى  َ َعَرفَاٍت، ُُث  بحَعَرفَاٍت، فَ َلم ا َجاَء اإلحس  اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َأن  يَأ تح
َها يَقحفَ  ن   َا، ُُث  يُفحيَض مح  .(٢)«ِبح

 ُُث   :ي  ﴾ أَ  لك اك ﴿، ﴾مل  يك ىك مك لك اك﴿قَ و لُُه تَ َعاىَل:
ا َمَعُهم  وََكاَنوا بحَأن  َتقحُفوا ِبحَ  َعَرَفةَ  محن   :ي  ﴾ أَ مل  يك ىك مك﴿ ا قُ َري شُ يَ وا عُ ف َ اد  

 ﴾ محن   اميل ىل﴿ فح قح و  مَ  ال  يفح  م  وهُ اوُ سَ  يُ ال  ئَ لح  اسح ُمز َدلحَفةح تَ َرف ًُّعا َعَلى الن  بحال  يَقحُفوَن 
نحنيَ  زن رن ممُكم  ﴿ُذنُوبح    .﴾ ِبححم  من﴿ ﴾ لحل ُمؤ مح

 ن  مح  عح اقح وَ ال   لح لَ خَ ل  لح  ر  ب   جَ  هح بح  ذ  إح  ؛ةح ادَ بَ عح ال   ةح يَ دح أ  تَ  اءَ نَ ث   أَ  ارح فَ غ  تح س  االح  ةُ ي  وعح رُ ش  مَ  َوِفي اآْليَةِ 
 ََلَا. هح تح يَ دح أ  تَ  اءَ نَ ث   أَ  دح ب  عَ ال  

                                                 
 [٢44]البقرة: ﴾مل  يك ىك مك لك اك﴿ صحيح البخاري، كتاب احلج، باب (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النب صلى اهلل عليه 23١٠(، رقم )١٠/ 6)
 (.٢١٢4(، رقم )١/743وسلم، )
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 خئ جئحئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ

  َّ مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ
 .]١٠٠البقرة: [

مح وَ رَ   َاهحلحي ةح يَقحُفوَن يفح ال َمو سح ُل ال  ى َسعحيُد ب ُن ُجَبري، َعنح اب نح َعب اٍس قال: َكاَن أَه 
ُهم : َكاَن َأبح يُط عحُم َوَُي محُل احَلَمااَل فَ يَ ُقوُل الر ُجُل  ن   ر   تح مح يَاتح لَي َس ََلُم  ذحك  َوَُي محُل الدِّ

ُر فحَعالح آبَائحهحم    زي ريُّى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم:َفأَنَزَل الل ُه َعَلى حُمَم ٍد َصل  ؛ َغي  

 .(٢) َّٱجئ يي ىي ني  مي
، رح ح  الن   مح و  ي َ  الَ مَ ع  أَ  م  تُ م  َت َ ﴾ بحَأن  أَ ٰى﴿ ن  مح  م  تُ غ  رَ ﴾ ف َ  ين ىن ﴿

َرر ُت  مبححًَ ﴿وَ  تَ ق  بحريح وَ  زي ري اس  ﴾ َكَما   ني  ميَعَلي هح ﴿ اءح الث  نَ ﴾ بحالت ك 
 مُ ظَ ع  ﴾ أَ  يي ﴿ ل  ﴾ بَ  ىي ﴿ حح د  مَ ال  اَخَرةح وَ ُمفَ ُكم  بحال  َحجِّ  اغح ُكن ُتم  َتذ ُكُرونَ ُهم  عحن َد فَ رَ 

رح  ﴾ محن  جئ﴿ َب ﴿اُهم ، وَ ي  ُكم  إح ذحك   لِّ َعَلى حمََ  ة  وفَ طُ ا َمع  هَ ن   ﴾ َعَلى أَ  يي ُنصح
ذ  َلو  تََأخ َر ﴾ إح جئ﴿ محن   الح َعَلى احل َ  و  ، أَ رح دَ ص  مَ ل  ا لح تً ع  ﴾ ن َ  مي ﴿يفح  افح كَ ال  

َفةً َعن ُه َلكَ   : م  َلحح و  قَ لَُه، كَ  اَن صح
ًش                             ا طَلَ                             لُ لحَمي                                َة ُموحح

 
    

  ُلَ                                ل  يَ لُ                                وُح َكأَن                                 ُه خح
ِح رَ غ  ف أَ اَلح تح  اخ  ىَل تَ َعاىَل إح  الل هُ  أَ مَ و  أَ  ، ُُث  ش  وحح مُ  ل  لَ طَ  ةَ ي  مَ : لح انَ كَ لَ  رَ خ  أَ تَ  و  لَ ف َ    ا

يب َ نَ طح ع  ﴾ أَ  خب حب جب  هئ مئ خئ ﴿:الَ قَ ف َ  اسح الن    ُحذحفَ ﴾ وَ  هب مبا ﴿نَ ا َنصح
يب   مث  هت مت خت حت جت﴿ ريح قح ح  لت   لح اِنح الث   ولُ عُ ف  مَ ال   َهذحهح بحالل هح، وَ   اذُ يَ عح ال  ، وَ ﴾ َنصح
  .ةح ي  وح يَ ن   الدُّ  وظح ظُ احل ُ ، وَ ةح يفَ عح الض   مح مَ اَل ح  لح ه  أَ  ةُ وَ ع  دَ  يَ هح 



                                                 
 (. 33٠/ ٢انظر: تفسري ابن كثري ت سالمة ) (٢)
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 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ

 .]١٠٢البقرة: [ َّ حض

، فَإن   ةُ يمَ ظح عَ ال   ةُ وَ ع  َهذحهح الد    َرةح، وَصَرَفت  ُكل  َشر  ن يا واآلخح "مَجََعت  ُكل  َخري ٍ يف الدُّ
َمُل ُكل  َمط ُلوٍب ُدن  َيوحي   ن يا َتش  َبٍة، وَ دَ افحَيٍة، وَ عَ  محن   -احَلَسَنَة يف الدُّ َزو َجٍة َحَسَنٍة، اٍر َرح 

ٍع، وَ رحز ٍق وَ وَ  يٍل... إح افحٍع، وَعَمٍل صالحٍح، عحل ٍم نَ اسح ٍ، وثَناٍء مجَح ّا ىَل وَمر َكٍب َهنيِّ  َغري ح َذلحَك مح
َتَمَلت  َعَلي هح عحبَ  نَ هَ افَ  ُمنَ اَل وَ  -ُمَفسِّرحيَن اُت ال  ارَ اش  ا ُكل   -ا اَة بَ ي   َسَنةح  احل َ َها ُمن َدرحَجة  يفح فَإن 

ن  يَ يفح  َرةح: َفأَ َسَنُة يفح ا احل َ م  أَ وَ ، ا الدُّ  ن ةح،تَ َعاىَل وُدُخوُل ال َ  َك رحض واُن الل هح َلى َذلح ع   اآلخح
َن الَفزَعح األَ  َْبح يف ال  وَتوابحُعُه محَن األم نح مح ريح احل ح َعَرصَ ك  ، وتَ ي سح ... وَغري ح َذلحَك محن سَ اتح ابح

ةح  َرةح الّصاحلَح رَي أَ اُة محَن الن  ا الن جَ م  أَ وَ  ،أُُمورح اآلخح ي تَ ي سح بَ ارح: فَ ُهَو يَ ق َتضح ن يا محنح ابحهح يفح س   الدُّ
تحنَ  ، وَ ثَ اآل  ارحمح وَ َمحَ ابح ال  اج  ، ة  رَ كح نَ  ة  دَ رَ ف  ﴾ مُ  خس ﴿ ". ف  َ (٢)امرَ احل َ اتح وَ هَ تَ ر كح الشُّب ُ امح

 مح ظَ ع  أَ وَ  عح فَ ن   أَ  ن  مح  ةُ وَ ع  الد   هح َهذ، ف َ ةح رَ خح اآل   اتح نَ سَ حَ  يعَ مجَح ا، وَ يَ ن   الدُّ  اتح نَ سَ حَ  يعَ مجَح  لُ مُ ش  تَ 
ََذا كَ وَ  ؛آنح ر  قُ ال   ةح ي  عح د  أَ  ُّ  انَ َلح ، َكَما يف اِبحَ  ةَ وَ ع  الد   رُ ثح ك  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  يُ  الن بح

ح: عَ  يَحني  َي الل ُه َعن ُه قَ - سٍ نَ أَ  ن  الص حح ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح الَ َرضح ثَ ُر ُدَعاءح الن بح : َكاَن َأك 
رَةح َحَسَنًة، َوقحَنا َعَذاَب الن ارح  الل ُهم  »َوَسل َم:  ن  َيا َحَسَنًة، َويفح اآلخح  (١)«َرب  َنا آتحَنا يفح الدُّ

ثَ ُر، سٍ نَ ألحَ  ةُ ادَ تَ ق َ  الَ وملسلم: قَ  َا َرُسوُل َصل ى َعَلي هح َوَسل َم َأك  ُعو ِبح : َأيُّ َدع َوٍة َكاَن َيد 
َا:قَاَل: َكاَن أَ  ُعو ِبح ثَ ُر َدع َوٍة َيد  رَةح َحَسَنًة، »ك  خح ن  َيا َحَسَنًة، َويفح اآل  الل ُهم  رَب  َنا آتحَنا يفح الدُّ

َي الل ُه َعن هُ  كٍ الح مَ  نُ ب   سُ نَ وََكاَن أَ  ،«َوقحَنا َعَذاَب الن ارح   هح ذح ا ِبحَ عَ  دَ ال  إح  اءً عَ و دُ عُ د   يَ اَل  َرضح
َا، فَإحَذا َكاَن أََنس  "" :مٍ لح س  مُ  يحح حح ي صَ فح ، فَ يهح فح  ةح وَ ع  الد   ُعَو بحَدع َوٍة َدَعا ِبح إحَذا أَرَاَد َأن  َيد 

                                                 
 (.٠7/ ١انظر: حماسن التأويل للقاْسي) (٢)
ربنا آتنا يف »صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب قول النب صلى اهلل عليه وسلم:  (١)

(، وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، 6374(، رقم )73/ 7« )الدنيا حسنة
  (.١64٠(، رقم )2/١٠٠٠باب فضل الدعاء باللهم آتنا يف الدنيا حسنة )
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َا فحيهح  ُعَو بحُدَعاٍء َدَعا ِبح  ةح وَ ع  الد   ةح ايَ فَ كح َو  ةح وَ ع  َهذحهح الد   لح ض  ا َيُدلُّ َعَلى فَ مح  وَ  ،"أَرَاَد َأن  َيد 
َماُم  مُ ا، مَ هَ مُ زح اَل يُ  يضَ رح مَ ال   ن  أَ ا، وَ ى ِبحَ قَ ر  ي ُ  ة  يَ ق   ا رُ هَ ن   أَ ا، وَ ِبحَ  َرَجُه اإل ح  هح يحح حح  صَ يفح  م  لح س  ا َأخ 

َي الل ُه َعن هُ  سٍ نَ محن  َحدحيثح أَ  َعاَد َرُجاًل  -َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم - الل هح  ولَ سُ رَ  ن  أَ  َرضح
، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  ث َل ال َفر خح لحمحنَي َقد  َخَفَت َفَصاَر مح محَن ال ُمس 

أَلُُه إحي اُه؟» ٍء َأو  َتس  ُعو بحَشي  : اللُهم  َما ُكن َت قَاَل: نَ َعم ، ُكن ُت أَُقولُ « َهل  ُكن َت َتد 
َرةح، فَ َعجِّل هُ ُمَعاقحبح بح  خح ن  َيا، فَ َقاَل َرُسوُل اهللح صَ  هح يفح اآل  ل ى اهلُل َعَلي هح يلح يفح الدُّ

َتطحيُعُه َأو  اَل -"ُسب َحاَن اهللح اَل ُتطحيُقُه َوَسل َم: ن  َيا  أََفاَل قُ ل َت: -َتس  اللُهم  آتحَنا يفح الدُّ
َرةح َحَسَنًة، َوقحَنا َعَذاَب الن ارح " قَاَل: َفَدَعا اهلَل َلُه، َفَشَفاهُ َحَسَنًة َويفح  خح  . (٢) اآل 

َمام   الَ قَ  ن  َيا َحَسَنًة "  بح  اءح عَ الدُّ  لُ ض  ا فَ يهَ فح وَ  :رَِحَمه  اللَّه   يُّ وِ وَ النـَّ  اْلِ اللُهم  آتحَنا يفح الدُّ
َرةح َحَسَنًة، َوقحَنا َعَذاَب  خح  لِّ  كُ يفح  الُ قَ ت ُ ََلَا، ف َ  د   حَ اَل  ة  قَ لَ ط  مُ  ةُ وَ ع  َهذحهح الد  ، وَ "الن ارح َويفح اآل 

، اءح فَ  الشِّ يفح  يضح رح مَ ل  لح ، وَ اءح عَ  الدُّ يفح ، وَ اءح عَ عحن َد الدُّ  عُ رَ ش  تُ ا، وَ هَ ري ح غَ وَ  ةح الَ  الص  ، يفح آنٍ وَ  تٍ ق  وَ 
َ ب َ  عُ رَ ش  تُ وَ  ُّ مَ يَ ال   نح ك  الرُّ ، وَ دح وَ س  األ َ  رح جَ احل َ  ني  عحن َد  يِّ عح افح الش  وَ  ةَ اجَ مَ  نح عحن َد اب   اءَ ، َكَما جَ اِنح
 .هُ حَ ح  صَ  ن  مَ 



 .]١٠١البقرة: [ َّ حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض ُّٱ

ح ت َ نَ سَ احل َ ا بح و  عَ ال ذحيَن دَ  م  هُ ، وَ اِنح الث   يقُ رح فَ ال   ي  ﴾ أَ مض﴿   ةح رَ خح اآل  ا وَ يَ ن   الدُّ  ةح نَ سَ : حَ ني 
ُلوا مح : مح  ي  ﴾ أَ مع جع﴿ محن   ظٌّ ﴾ حَ  مظ حط﴿ ، ةح احلحَ الص   الح مَ ع  األ َ  ن  ا َعمح
ح، وَ  ﴾مض﴿ُكوَن ن  تَ أَ  لُ مح تَ َُي  وَ  يًبا محن  أَ لحل َفرحيَقني  ن سح مَ  ن  لحُكلِّ َفرحيٍق َنصح ، َكَما ا َكَسُبواجح
 .]٢4األحقاف: [ َّ خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض ُّٱ:تَ َعاىَل  الل هُ  الَ قَ 

 يح ع  وَ  ىَل  إح اَل ، وَ د   عَ ىَل تَ َعاىَل إح  اجُ تَ  َُي  اَل ، فَ ةٍ عَ ر  سُ بح  هُ زُ جح ن  ﴾ مُ حف جف مغ﴿ 
                                                 

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة  (٢)
 (. ١677(، رقم )١٠67/ 2يف الدنيا )
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َعُلُه أَ   رٍ ك  فح  الح مَ ع   إح ىَل  إح اَل وَ  ،رٍ د  صَ  ََذا قَ ، وَ ابح سَ احل ح  لُ ه  َكَما يَ ف   ييُّٱٱ:تَ َعاىَل  الَ َلح
 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 .[2٠األنبياء: ] َّ  يب ىب نب مبزب رب



 ىن من خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل ُّٱ
ٱَّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي ىهيه مه جه ين

 .]١٠3 البقرة: [

بحريح ال   م  كُ تح نَ سح ل  أَ وَ  م  كُ وبح لُ قُ ﴾ بح  ىل مل ﴿  ، اتح وَ لَ الص   ارح بَ د  أَ بح  دح ي  قَ مُ ال  وَ  قح لَ ط  مُ بحالت ك 
يح  رح عحن َد حَن  ، وَ  ارح مَ ال ح  يح م  عحن َد رَ وَ  َد  ﴾  خمحم جم يل َذلحَك ﴿ ري ح غَ ، وَ ياحح ضَ األ َ  وَ  اَل 
رحيقح  امُ ي  : أَ يَ هح وَ  َ الث  ، وَ رَ شَ عَ  يَ ادح : احل َ ثَةح الث اَل  الت ش   فَ لح تُ اخ   د  قَ ، وَ رَ شَ عَ  ثَ الح الث  ، وَ رَ شَ عَ  اِنح

رحيقح  امح ي  أَ  ةح ي  مح س  تَ  بح بَ  سَ يفح  ح لَ و  َعَلى ق َ  مح س  َذا االح ِبحَ  الت ش   ونَ قُ رح ش  َكانُوا يَ   م  هُ ن   ا أَ مَ هُ حُّ صَ أَ  :ني 
رحيقح  امَ ي  أَ  اهَ و  م  سَ ، فَ سح م  لش  ا لح هَ ون َ زُ ْب ح ي ُ ا وَ هَ ون َ دُ دِّ قَ ي ُ  :ي  ي، أَ احح ضَ األ َ  ومَ ا حلُُ يهَ فح   الت ش 
تَ ع َجَل بحال ُ  :ي  ﴾ أَ ىم مم َذلحَك. ﴿لح  ًَ ﴿ محن   وجح رُ اس  اِنح يفح ثَ  :ي  ﴾ أَ  جن  يم مح
رحيقح  امح ي  أَ   بَ ن   ذَ اَل  :ي  ﴾ أَ  من خن حن ﴿ سح م  الش   وبح رُ غُ  لَ ب  ق َ وَ  ارح مَ ال ح  يح م  رَ  بَ ع دَ  الت ش 

يلح  َلةَ ا َحَّت  بَ ﴾ ِبحَ  ين ىن ﴿َعَلي هح بحالت  ع جح  الح وَ الز   دَ ع  ب َ  هُ ارَ ى مجحَ َرمَ وَ  الحثح الث   اَت لَي  
 ريُ خح أ  الت   انَ كَ   ن  إح ، وَ ريح خح أ  الت  وَ  يلح جح ع  ر  يفح الت   ي   مَُ  اجُّ احل َ ، فَ ﴾ بحَذلحَك أَي ًضا من خن حن﴿
َن ُه فح  لَ ضَ ف  أَ  ِّ  لُ ع  ألح  ةَ لَ ي   لَ  يتُ بح مَ َوُهَو ال   لٍ مَ عَ  ةَ ادَ يَ زح  يهح فح  ن  ألحَ وَ  ،ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ صَ  الن بح

َباتح احل َ  لح ع  فح بح  هح يفح َحجِّ  ﴾ الل هَ خيحي جي ﴿ ارح مَ ال ح  يح م  رَ وَ  رَ شَ عَ  ثَ الح الث    كح ر  ت َ ، وَ جِّ َواجح
َي الل ُه َعن هُ بح أَ   َحدحيثح ، َكَما َوَرَد يفح  هح اتح ورَ ظُ حَم   َصل ى  ُسوَل الل هح َعُت رَ اَل: ْسَح قَ   ُهَري  َرَة َرضح

، َرَجَع َكيَ و مح َوَلَدت ُه أُمُّهُ » :يَقولُ الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  ، وَلَ  يَ ف ُسق  (٢)«َمن  َحج  فَ َلم  يَ ر ُفث 
 

                                                 
(، 472/ ١العمرة، ويوم عرفة )صحيح مسلم، كتاب احلج، باب يف فضل احلج و  (٢)

 (. ٢33٠)رقم
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َرةح، َكف اَرة  » :قالَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  وَل الل هح سُ َأن  رَ َعن ُه وَ  َرُة إحىَل ال ُعم  نَ ُهَما،  ال ُعم  لحَما بَ ي  
َن ةُ  ُروُر، لَي َس َلُه َجزَاء ، إحال  ال  جُّ ال َمب   ََذا قَ ،  وَ (٢)ُمت  َفق  َعَلي هح  «َواحلَ  يُع بح الر  ةح، وَ يَ الح عَ و ال  بُ أَ  الَ َلح

 جي﴿:يفح قَ و لحهح  ورُ رُ ج  مَ ال  وَ  ارُّ ال َ وَ ا بَقحَي" يمَ فح  ى الل هَ نح ات  قَ ُه إح لُّ َذَهَب إَثُُه كُ ":سٍ نَ ُن أَ ب  
ََذا ى، وَ قَ ات    ن  مَ لح  ورُ كُ ذ  مَ ال   ريُ يح خ  : َذلحَك الت  هُ يرُ دح ق  ت َ  وفح ذُ ح  مَ ال   َْبح ال َ بح  ق  لِّ عَ ت َ ﴾ مُ خيحي َلح

تَ َعاىَل  الل هح  لح و  قَ بح  فُ نح أ  تَ س  يَ  ﴾ ُُث   من خن حن﴿ :تَ َعاىَل  هح لح و  َعَلى ق َ  فُ ق  وَ ال   ئح ارح قَ ل  لح  ارُ تَ ُي  
ََ َعَلى ال   دح و   عَ ىَل إح  ة  ارَ شَ إح  يهح َهَذا فح ﴾ وَ خيحي جي ﴿ لَي َس ، وَ رح خِّ أَ تَ مُ ال  وَ  لح جِّ عَ ت َ مُ ال َمع 
﴾ يفح  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ﴿ ضُ ع  ب َ ال   هُ مُ هَ ف  َكَما ي َ   ط  قَ ف َ  رُ خِّ أَ تَ مُ ال  

َرةح اآل   ، فَ ُيجَ  خح  :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  ازحيُكم  بحَأع مالحُكم 
َها: رحيقح  امح ي   أَ يفح  رح ك  الذِّ  ةُ ي  وعح رُ ش  مَ  ِمنـْ  :امح ي   َهذحهح األ َ ، لحُعُمومح قَ و لحهح تَ َعاىَل يفح الت ش 

ِّ  خمحم جم يل ىل مل﴿ َُذيلح دحيثح نُ بَ ي َشَة اَل  َي الل ُه  ﴾ َوحلَح َعن ُه، قَاَل: َرضح
رح اهللح »ل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:قَاَل َرُسوُل اهللح صَ  ٍل، َوُشر ٍب، َوذحك  رحيقح أَي اُم َأك   َعز   أَي اُم الت ش 

َماُم  مُ  « َوَجل   َرَجُه اإل ح م  لح س  َأخ 
(١). 

 :اع  وَ نْـ أَ  امِ يَّ ي َهِذِه اْلَ فِ  وع  ر  شْ مَ الْ  ر  كْ الذِّ وَ 

َها: رحيقح  امح ي   أَ يفح  رٍ ك  ذح  لُ ضَ ف  ، َوُهَو أَ ريُ بح ك  الت   ِمنـْ  رَ كَ ذَ  د  قَ ، وَ ةح يَ لحُعُمومح َهذحهح اآل   الت ش 
 :  ني  مَ س   قح ىَل إح  مُ سح قَ ن   ي َ  ريَ بح ك  الت   ن  أَ  ال ُعَلَماءُ 
 . تٍ ق  وَ  لِّ  كُ يفح ماً، وَ ائح دَ  نُّ ُيسَ ، ف َ ءٍ ي  شَ بح  دُ ي  قَ ت َ  ي َ َوُهَو ال ذحي اَل  :ق  لَ طْ م  

 . اتح وَ لَ الص   ارح بَ د  أَ بح  دُ ي  قَ ت َ َوُهَو ال ذحي ي َ  :د  يَّ قَ م  وَ 

رحيقح  امح ي  أَ  رح ائح سَ وَ  ةح ج  ي احل ح ذح  رح ش   عَ يفح  قُ لَ ط  مُ ال   ريُ بح ك  الت   نُّ ُيسَ ف َ   هُ ن  إح فَ  دُ ي  قَ مُ ا ال  م  أَ ، وَ  الت ش 
رحيقح  امح ي  أَ  رح آخح  سح َش   وبح رُ  غُ ىَل إح  ةَ فَ رَ عَ  مح و  ي َ  رح ج  فَ  ن  مح  أُ دَ ب  ي َ   ريح بح ك   الت  ىَل إح  ةح افَ ضَ اإل ح بح  -الت ش 

                                                 
(، ٢٠٠3(، رقم )١/ 3صحيح البخاري، أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها ) (٢)

 وانظر: املصدر السابق أيضا. 
  (.٢٢2٢)(، رقم7٠٠/ ١صوم أيام التشريق ) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب ِتري (١)
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ن َك »:الَ قَ ثًا وَ اَل ثَ  رَ فَ غ  ت َ اس  وَ  ةح يضَ رح فَ ال   ن  مح  ا َسل مَ ذَ إح فَ  –قح لَ ط  مُ ال   الل ُهم  أَن َت الس اَلُم، َومح
َرامح  اَللح َواإل حك  َت يَا َذا الَ   اجُّ ا احل َ م  ، أَ اجِّ احل َ  ري ح غَ َهَذا لح . ريح بح ك  الت  بح  أَ دَ بَ  (٢)«الس اَلُم، تَ َبارَك 

َن ُه ق َ  ؛رح ح  الن   مح و  ي َ  رح ه  ظُ  ن  مح  هح قِّ  حَ يفح  دُ ي  قَ مُ  ال  ريُ بح ك  الت   أُ دَ ب  يَ ف َ   واًل غُ ش  مَ  انَ َذلحَك كَ  لَ ب  ألح
 .ةي  بح ل  الت   بح 

َها:   يح  حح ب  عحن َد ذَ  ريح بح ك  الت  وَ  ةح ي  مح س  الت  بح  -تَ َعاىَل  - الل هح  رُ ك  ذح  َوِمنـْ َد   ةُ يَ حح ض  األ ُ وَ  اجِّ حَ ل  لح  اَل 
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ ، قَ اجِّ احل َ  ري ح غَ لح 

 الَ قَ وَ  ،[١7]احلج:  َّ مئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي
 مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ:تَ َعاىَل 

 [١6]احلج:  َّجس مخ جخ مح جح مج  حج

 تُ ق  وَ  رُّ مح تَ س  يَ وَ  رح ح  الن   مح و  ي َ  يدح عح ة ال  اَلح صَ  دح ع  ب َ  ن  ي مح احح ضَ األ َ ا وَ ايَ دَ اَل َ  حح ب  ذَ  تُ ق  وَ  أُ دَ ب  ي َ وَ 
ح مَ و  ي َ  رح  آخح ىَل إح  حح ب  الذ   ، قَ  رح ح  الن   مح و  ي َ  دَ ع  ب َ  ني  َهبح ُهورح محن  ال َمذ  َمامُ  الَ َعَلى ال َمش  َأمح ََد  اإل ح

َُه الل هُ  ل ى الل ُه َعَلي هح صَ  الل هح  ولح سُ رَ  ابح حَ ص  أَ  ن  مح  دٍ احح وَ  ري ح غَ  ن  ، عَ ة  ثَ اَل ثَ  رح ح  الن   امُ ي  أَ  َرمحح
رحيقح  امح ي  أَ  لُّ : كُ اِنح الث   لُ و  قَ ال  ، وَ َوَسل مَ   وبح رُ  غُ ىَل إح  حُ ب  َعَلى َهَذا الذ   رُّ مح تَ س  يَ ، ف َ ح  ب  ذَ  الت ش 

رحيقح  امح ي  أَ  رح آخح  ن  مح  سح م  الش   َمامح  َهبُ ذ  َهَذا مَ وَ  رَ شَ عَ  ثَ الح الث   مُ و  ي َ َوُهَو ال   الت ش  ، يِّ عح افح الش   اإل ح
 .دح اَل بح  َهذحهح ال  ى يفح وَ ت   فَ َعَلي هح ال  ، وَ ياًل لح دَ  رُ هَ ظ  َوُهَو األ َ 

َها:  .يقح رح ش  الت   امح ي  أَ  ارح مَ ال ح  يح م  عحن َد رَ  ريح بح ك  الت  بح -تَ َعاىَل -الل ه رُ ذحك   َوِمنـْ
ُهوُر محن  يقح رح ش  اَم الت  ي   أَ ًَ يتح مبحح بح مَ ال   وبُ جُ وُ  :ةِ يَ َوِمْن فـََوائِِد َهِذِه اآْل  ، َوُهَو ال َمش 

َهبح  ُهورح لحُعُمومح اآل   ال َمذ  م  َها: َأن  الل َه َرخ َص  ةح لَ اَل الد   هُ ج  وَ ، وَ ةح يَ َوُهَو قَ و ُل الُ  ن   مح
، وَ عَ ت َ مُ ل  لح  ُقُط َيس  ، وَ هح لِّ َمبحيتح كُ ارحكح ال  ُث ح َعَلى تَ اإل ح رَجح وَ احل َ وُع قُ زحُمُه: وُ اَل ، وَ هُ ن   عَ ُث َ َفَع اإل ح رَ جِّلح
قَ حَ ص  أَ  ن  ًَ عَ يُت مبحح بح مَ ال   ب نح  َعب دح الل هح  دحيثح حلحَ  ؛م  هح وح حَن  بحلح وَ اةح اإل ح ُرعَ وَ  ،يجح جح ةح احل َ ايَ ابح سح

                                                 
صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان  (٢)

 (. 34٢(، رقم )2٢2/ ٢صفته )
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ُهم  قَ  َي الل ُه َعن   َتأ َذَن ال َعب اُس »اَل: ُعَمَر َرضح  َرُسوَل الل هح َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم َأن  يَبحيتَ اس 
َقايَتحهح َفَأذحَن َلهُ  لح سح ًَ محن  َأج  َ مح َك َة لََيايلح  يِّ دح عَ  نح ب   مح اصح عَ  َحدحيثح وَ  ، ُمت  َفق  َعَلي هح  (٢)«مبح

ًَ َأن  َرُسوَل الل ه َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  أَر َخَص لحرحَعاءح اإل ح  نَي َعن  مح بحلح يفح ال بَ ي ُتوتَةح َخارحجح
رح  ح ُُث  يَ ر ُموَن يَ و َم الن  ف  رح ُُث  يَ ر ُموَن ال َغَد َومحن  بَ ع دح ال َغدح لحيَ و َمني  َرَجهُ . يَ ر ُموَن يَ و َم الن ح   لُ ه  أَ  َأخ 

َناٍد صَ  نح نَ السُّ   .(١)يحٍ حح بحإحس 
َها:  َذلحَك          َعَلى ي يفح وح تَ س  يَ ، وَ يقح رح ش  الت   امح ي  أَ  ن    مح اِنح الث   مح و  ي َ  ال  يفح  لح جُّ عَ الت    ازُ وَ جَ  َوِمنـْ

هَ  يحح حح الص    ن  مح  جَ رُ َي   ن  أَ  لح جُّ عَ الت    ازح وَ لحَ  طُ رَ ت َ ش  يُ ، وَ  هح ري ح غَ وَ  ةَ ك  مبحَ  ةَ امَ قَ اإل ح  ادَ رَ أَ  ن    مَ بح محن  ال َمذ 
، َعَلى دح غَ ال   ن  مح  يُ م  الر  ، وَ يتُ بح مَ ال   هُ مَ زح ا لَ َوُهَو ِبحَ  ت  بَ رَ غَ  ن  إح ، فَ  سح م  الش   وبح رُ غُ  لَ ب   ق َ ًَ مح 

َهبح  يحح حح الص   ُهورح خح  ال َمذ  م   مم ﴿:تَ َعاىَل ، لحَقو لحهح ةح ي  فح نَ حَ ل  ا لح فً اَل أَي ًضا  َوُهَو قَ و ُل الُ 
ا فً ر  ظَ  عَ قَ وَ  د  قَ ، وَ ارح هَ لن   لح  م  اس   مَ و  ي َ ال   ن  : أَ لةح اَلَ الد   هُ ج  وَ ﴾ وَ من خن حن جن  يم ىم

 يفح  لَ ج  عَ ت َ  هُ ن  َعَلي هح أَ  قُ دُ ص  ا يَ مَ فَ  لح لي   ال  يفح  رَ فَ ن َ  ن  مَ ، فَ ةح ي  فح ر  لظ  لح  ﴾﴿فحی ن  ، ألحَ لح جُّ عَ لت   لح 
ح مَ و  ي َ   لُ غٍ تَ ش  َوُهَو مُ  سُ م  َعَلي هح الش   ت  بَ رَ غَ  ن  إح  ن  كح ، لَ رَ خ  أَ تَ  ن  ه مح  ن  َعَلي هح أَ  قُ دُ ص  يَ  ل  ، بَ ني 
، دح غَ ال   ن  مح  يُ م   الر  اَل وَ  يتُ بح مَ ال   هُ مُ زَ ل   ي َ اَل  هُ ن  أَ  رُ هَ ظ  األ َ ، فَ اًل ثَ مَ  رُ ي   الس   هُ سَ بح َُي   ن  أَ ، كَ الح ِتحَ ر  االح بح 
َعن   ة  ايَ وَ رح  لُ و  قَ َهَذا ال  َعَلي هح، وَ  ة  ق  شَ مَ  وعَ جُ الرُّ  هح يفح لح ك   تَ يفح  ن  ألحَ ، وَ لح جُّ عَ الت    بح اًل غح تَ ش  مُ  هح نح و  كَ لح 

َهبُ  َمامح  َأمح ََد، َوُهَو َمذ  ََنابحَلةح. ُهورح ش  مَ ل  ا لح فً اَل خح  ةح ي  عح افح الش   اإل ح َهبح احل   محن  َمذ 
َها:  ُهَومح ف  مَ لح  ُهَو آُثح  ف َ  لَ ج  عَ ت َ  ن  مَ ، وَ رَ شَ ي عَ ادح احل َ  مح و  ي َ  ال  يفح  لح جُّ عَ الت    ازح وَ جَ  مُ دَ عَ  َوِمنـْ

 ﴾. من خن حن جن  يم ىم مم ﴿:تَ َعاىَل  هح لح و  ق َ 
                                                 

(، وصحيح ٢632) (، رقم١/٢33باب سقاية احلاج، ) صحيح البخاري، كتاب احلج، (٢)
(، ١/433يايل أيام التشريق، )باب وجوب املبيت مبَ ل مسلم، كتاب احلج،

 (.٢3٢3)رقم
ء أن يرموا يوما ويدعوا يوما سنن الرتمذي، أبواب احلج، باب ما جاء يف الرخصة للرعا (١)

اب تأخري رمي المار من (، وسنن ابن ماجة، كتاب املناسك، ب433(، رقم )١7٠/3)
 (.3٠3٠(، رقم )٢٠٢٠/ ١) عذر
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 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ
 .]١٠2البقرة: [ َّ يب ىب نب

 كَ وقُ رُ ي َ وَ  هُ مُ اَل كَ   كَ رُّ سُ : يَ ي  ﴾ أَ  ّٰ ِّ ُّ ﴿ نيَ قح افح نَ مُ ال   :ي  ﴾ أَ  َّ  ٍّ ﴿ 
 حض جض مص  خصحص مس خس حس ُّٱ م  هح فح ص   وَ تَ َعاىَل يفح قَاَل ا مَ كَ   هُ تُ احَ صَ فَ 

 قُ ل  عَ ت َ ا ي َ يمَ : فح ي  أَ  ﴾ مئ زئ رئ﴿ هح تح غَ اَل بَ وَ  هح تح احَ صَ فَ  ن  مح  ، ]2املنافقون: [ َّخض
 ن  أَ  :ي  ﴾ أَ  مب زب رب يئ  ىئ نئ ﴿ هُ ن  أَ بح  ولُ قُ ا ي َ مَ  دُ كِّ َؤ ي ُ ا، وَ ونحَ ؤُ شُ ا وَ يَ ن   الدُّ  ورح مُ أُ بح 

َت  بَ وَ  َلكَ  ُصوَمةح ال ُ  ﴾ َشدحيدُ  يب ىب نب﴿ هح بح  مَ ل  كَ ا تَ مَ لح  اقً اف َ وَ مُ  هح بح ل   ق َ يفح   اعحكَ ألح
 .اَوتحهح َلكَ لحَعدَ 



 ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ
 .]١٠3البقرة: [ َّيق

ي اصح عَ مَ ال   لح مَ عَ ﴾ بح  يت ىت ى ﴿﴾ َمشَ   نت ﴿ ﴾ ان َصَرَف َعن كَ  مت زت ﴿ 
ُّ طُ ر  قُ ال   امُ مَ اإل ح  ولُ قُ ا ي َ مَ كَ   وَ هُ وَ  ﴾ىث﴿ رَ مَ الث  وَ  عَ ر  ﴾ الز   نث مث زث رث﴿ح   بح

 ،هُ لَ ه  أَ  بُّ  ُيُح اَل ، وَ ِح ر   األ َ ﴾ يفح  يق ىق يف  ىف "َما َخرََج محن  ُكلِّ أُن  َثى محن  َوَلٍد " ﴿
 ن  ى أَ لَ عَ  يل  لح دَ  َوِفي اآْليَةِ ، [62املائدة: ] َّ مس هث مث هت ُّٱ :تَ َعاىَل  ا قَاَل الل همَ كَ 
 .اةح يَ احل َ  امُ ظَ نح  لُّ تَ ا َي  مَ هح فح اَل ت  إح بح ، فَ لح س  الن  وَ  ثح ر  ى احل َ لَ عَ  اسح الن   اةح يَ حَ  امَ وَ قح 



 َّىن نن زنمن رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ
 .]١٠6البقرة: [

تَ َعاىَل  الل هح  ابَ قَ عح  ر  ذَ اح  وَ  كَ ﴾ يفح فحع لح  مل يك﴿ دح سح ف  مُ ا ال  ذَ : َلحَ ي  ﴾ أَ ىك مك لك ﴿ 
 محي ةُ احل َ وَ  نَ َفةُ مَحََلت ُه األ َ  ل  ، بَ ريَ كح ذ  ا الت  ذَ هَ  ل  بَ ق  ي َ  َلَ   ﴾ ممام  يل ىل ﴿ كَ ادح سَ ف  ى إح لَ عَ 
 اءً زَ جَ  افحيهح ﴾ كَ رن﴿ الل هح بح  اذُ يَ عح ال  وَ  ادح سَ فَ ال   ن  مح  يدٍ زح ى مَ لَ عَ  رُ ب ُّ كَ الت  وَ  عُ فُّ رَ الت   وَ 
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 .اشُ فحرَ ﴾ ال  ىن نن منزن﴿


 َّهئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰىُّٱ
 .]١٠٠البقرة: [ 

 َّ  خئ حئ جئ ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ ا قَ مَ ، كَ يعُ بح يَ  :ي  ﴾ أَ  مي زي ري  ٰى ﴿ 

 هح تح مَ لح كَ   ءح الَ ع  إح وَ  الل هح  رح امح وَ ا ألحَ َلَُ ذُ ب  ي َ  :ي  ﴾ أَ ني﴿ يصٍ خح رَ  نٍ مَ ثَ بح  وهُ اعُ بَ  :ي  أَ  .]١٠يوسف:[
 الل هح ا ضَ رح  بح لَ طَ لح  :ي  أَ  هح لح ج  أَ  ن  مح  ولح عُ ف  مَ ى ال  لَ عَ  بَ صح نُ  اءَ غَ تح اب     ﴾جئ يي ىي ﴿
 اءح فَ وَ ال  ُسب َحانَُه بح  دَ عَ وَ  د  قَ ، وَ كَ لح ذَ لح  م  هُ قَ ف   وَ  ن  ُسب َحانَُه أَ  هح تح فَ أ  رَ  ن  مح وَ  ﴾هئ مئ  خئ﴿
 .]٢٢٢التوبة: [ َّخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثٱُّ:الَ قَ ف َ 



 جح  حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب ُّٱ
 .]١٠7البقرة: [ َّ مخ جخ مح

 يفح  :ي  أَ  َّختُّ ماَلح س   اإل ح وا يفح لُ خُ د  يَ  ن  أَ  ةح يَ اآل   هح ذح هَ  يفح  نيَ نح مح ؤ  مُ ال   الل هُ  بُ اطح يَُ   
 لح ع  فح بح  ةح طاعَ ال  بح  هُ لَ  ادُ قيَ نح االح وَ  يدح حح و  الت   لحل هح بح  مُ الَ س  تح س  االح  مح اَل س  اإل ح  لَ ص  أَ  ن  ألحَ  هح عح ائح رَ شَ  يعح مجَح 
 هُ ن  ألحَ  هح اتح غَ زَ ن َ وَ  هُ ارَ آثَ  :ي  أَ  َّٱحج مث هت متُّ يهح اصح عَ مَ  يعح مجَح  كح ر  ت َ وَ  هح رح امح وَ أَ  يعح مجَح 
 ، ]٢64البقرة:[َّخل حل جل مكُّ:تَ َعاىَل  الَ ا قَ مَ كَ   اءح شَ ح  فَ ال  وَ  وءح السُّ بح  رُ مُ أ  يَ 

 ٍّ ٌّ ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ ا قَ مَ كَ   ةح اوَ دَ عَ ال   رُ اهح ظَ  :ي  أَ  َّٱمخ جخ مح جحُّالَ ا قَ ذَ َلحَ وَ 

 .]6فاطر: [ ٱَّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ



  َّ مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حسُّٱ

 .]١٠4البقرة: [
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 مح اَل س  اإل ح  ن  عَ  م  تُ ف   رَ احن َ  ن  إح فَ  :ي  أَ  َّٱجض مص خص  حص مس خس حس ُّٱ:هُ لُ و  ق َ  
 هح تح مَ ق   نح يفح  ر  ادح قَ  َّٱحط مض خض حض ُّٱ نيُ اهح رَ ب َ ال  وَ  ةُ ل  دح األ َ  م  كُ ي  لَ عَ  ت  امَ ا قَ مَ  دَ ع  ب َ  هح عح ائح رَ شَ وَ 
 . م  كُ بح  هُ لُ عَ ف  ا ي َ يمَ فح  َّٱمظ ُّٱ قِّ احل َ  بح ال  إح  مُ قح نتَ  يَ اَل وَ  مَ قَ ا انت َ ذَ إح 

 ال  إح  ةَ وبَ قُ عُ ال   انُ نسَ اإل ح  قُّ حح تَ س   يَ اَل ، وَ ةَ ل  دح األ َ وَ  اتح نَ ي ِّ ب َ ال   امَ قَ ُسب َحانَُه أَ  الل هَ  ن  أَ  َوِفي اآْليَةِ 
  ،[٢3اإلسراء:] َّ جغ  مع جع مظ حط مض ُّٱ:ُسب َحانَهُ  الَ قَ  هح ي  لَ عَ  ةح ج  احل ُ  امح يَ قح  دَ ع  ب َ 
 .ة  ريَ ثح كَ   ةح لَ أَ س  مَ ال   هح ذح ى هَ لَ عَ  ةُ ل  دح األ َ وَ 



 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ
 .]١٢٠البقرة: [ َّ مل خل حل

 :ي  أَ  ٱٱَّٱحك   جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ :تَ َعاىَل  هُ لُ و  ق َ  
 يفح  الل هُ  مُ هُ ي َ تح أ  يَ  ن   أَ ال  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم إح  دٍ م  ا حمَُ نَ ي ِّ بح نَ بح  ونَ بُ ذِّ كَ مُ ال   ءح اَل ؤُ هَ  رُ ظح نتَ ا يَ مَ 
 رُ ت ُ س  يَ  :ي  ، أَ مُّ غُ ي َ  هُ ن  ا ألحَ امً مَ غَ  يَ ْسِّ  ،يقُ قح الر   ضُ يَ ب   األ َ  ابُ حَ الس   وَ هُ وَ  امح مَ غَ ال   ن  مح  لٍ لَ ظُ 
َ ب َ  اءح ضَ قَ ال   لح ص  فَ لح  ةح امَ يَ قح ال   مُ و  ي َ  كَ لح ذَ وَ  َّحكُّ  ندَ ُسب َحانَُه عح  الل هُ ، وَ اسح الن   ني 
َ ب َ  لح ص  فَ ل  لح  هح ولح زُ ن ُ   رث يت ىت ُّٱ:ُسب َحانَهُ  الَ ا قَ مَ كَ ق ُق الس َماُء بحالَغَمامح  َتشَ  هح ادح بَ عح  ني 

 ن  إح ، وَ ر  ي   خَ ا فَ رً ي   خَ  ن  إح  هح لح مَ عَ بح  لٍ امح عَ  لُّ ى كُ ازَ جيَُ وَ   ،]١3الفرقان: [َّ ىث  نث مث زث
 حل جلُّ هُ اءَ ضَ قَ  م  يهح فح  ي الل هُ ضح ق  ي َ  :ي  أَ  َّمكلك خكُّ:ُسب َحانَهُ  الَ ا قَ ذَ لح ، وَ رٌّ شَ ا فَ ر  شَ 

  ةُ يَ اآل   هح ذح هَ ، وَ ةح رَ خح  اآل  يفح  هح قح ل  خَ  يعح مجَح  ورح مُ أُ  ريُ صح مَ  هُ دَ ح  وَ   الل هح ىَل إح وَ  :ي  أَ  َّمل خل
 خل مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجكُّٱ:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ كَ 

 هُ لُ و  ق َ وَ  ، ]١3 – ١٢الفجر:[ َّ يم ىم مم خم حم جم يلىل مل
 ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:تَ َعاىَل 

 .]٢37األنعام: [ َّ يه ىه مه جه
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َ ب َ  لح ص  فَ ل  لح  ةح امَ يَ قح ال   مَ و  تَ َعاىَل ي َ  الل هح  يءح ى َمَح لَ عَ  ة  ُيَ رح صَ  ات  يَ اآْل  هِ ذِ هَ وَ   ، َوَهَذا ادح بَ عح ال   ني 
، ل  جَ وَ  ز  لحل هح عَ  ةح ي  ارح يَ تح خ  االح  الح عَ ف   األ َ  ن  مح  وَ هُ ، وَ اَل عَ وَ  ل  جَ  هح لح اَل ِبحَ  يقُ لح يَ  يٌّ يقح قح حَ  يءُ جح مَ ال  
 اَل وَ  ،يلٍ طح ع   ت َ اَل وَ  ،يفٍ رح َِت   ري ح غَ  ن  مح  هح تح يقَ قح ى حَ لَ عَ  كَ لح ذَ بح  انُ ميَ اإل ح  ةح ن  السُّ  لُ ه  أَ  هح ي  لَ ي عَ ذح ال  وَ 
 . يلٍ ثح  ََت  اَل وَ  ،يفٍ يح ك  تَ 



 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]١٢٢البقرة: [ َّ جي يه

 :ي  أَ  َّٱمم خم حمُّى وسَ مُ  عَ وا مَ دُ اهَ شَ  م  كَ   ةح ينَ دح مَ ال   ودَ هُ ي َ  ل  سَ  دُ م  ا حمَُ يَ  الل هُ  ولُ قُ ي َ 
 نِّ مَ ال   الح نزَ إح وَ  ،م  هح وِّ دُ عَ  ن  مح  م  هح ائح ْن َ إح وَ  ،رح ح  بَ ال   قح ل  ف َ  ن  مح  هح تح و  ب ُ ن ُ  قح د  ى صح لَ عَ  ةٍ حَ اضح وَ  ةٍ ج  حُ 
 جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ ا قَ مَ كَ   كَ لح ذَ  ري ح غَ ى وَ وَ ل  الس  وَ 

 .]٢٠٢اإلسراء: [ َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

  اتح نَ ي ِّ ب َ ال   هح ذح ِبحَ  هح تح مَ ع  نح  رَ ك  وا شُ لُ د  بَ  م  هُ ن    أَ ال  إح  اتح نَ ي ِّ ب َ ال   ن  تَ َعاىَل مح  الل هُ  م  اهُ ا آتَ مَ  عَ مَ وَ  
 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يمٱُّتَ َعاىَل: ا قَاَل الل هُ ذَ َلحَ         وَ  الل هح بح  اذُ يَ عح ال  ا         وَ رً ف  كُ 

َصل ى  دٍ م  حمَُ  ةح و  ب ُ نُ بح  مح ل  عح ال   ن  مح  هح ي  لَ عَ  هح بح  الل هُ  مَ نعَ ا أَ مَ  رُ ي ِّ غَ ي ُ وَ  رُ نكح يُ  :ي  أَ  َّجي يه
ُّ ِبحَ  ادُ رَ مُ ال   انَ كَ   ن  إح وَ  ةح آليَ  ا  يفح  ةُ مَ ع  الن ِّ وَ  َّجي يه ىه مهُّالل ُه َعَلي هح َوَسل َم   ا الن بح

ى لَ ا عَ ِبحَ  الل هُ  مُ نعح  يُ تح ال   مح عَ الن ِّ  يعَ مجَح  لُ مُ ش  ا تَ هَ ن    أَ ال  إح  مُ اَل س  اإل ح  وح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم أَ 
 :تَ َعاىَل  الَ ا قَ هَ رَ ك  شُ  كُ رُ ت   ي َ ، وَ الل هح  مَ عَ نح  رُ نكح يُ وَ  رُ ي ِّ غَ ي ُ  ن  مَ  لِّ كُ لح  يد  دح شَ  يد  عح وَ  ةُ يَ اآل  ، فَ دح ب  عَ ال  
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ

 .]١4 – ١7إبراهيم: [ َّ يك  ىك مكلك



 زئمئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ٱُّٱ
 .]١٢١البقرة: [ َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ
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وا لُ ب َ ق   أَ وَ  ،اوا ِبحَ قُ ل  عَ ت َ وَ  ،اوهَ بُّ حَ أَ فَ  ينَ رح افح كَ ل  لح  ت  نَ ي ِّ زُ  د  ا قَ يَ ن   الدُّ  اةَ يَ احل َ  ن  تَ َعاىَل أَ  الل هُ  ْبحُ ُي   
، ةَ رَ خح اآل   م  هح بح لَ طَ لح وَ  ،ايَ ن    الدُّ يفح  م  هح دح ه  زُ لح وَ  م  هح رح ق  فَ لح  م  وهُ رُ قَ ت َ اح  وَ  نيَ نح مح ؤ  مُ ال  وا بح أُ زَ ه  ت َ اس  وَ  ،اهَ ي   لَ عَ 
 :هح لح و  قَ بح  يءَ جح ، وَ هُ ن  مح  غَ رح فُ وَ  عَ قَ وَ  د  قَ  هُ ن  ى أَ لَ عَ  لةح اَلَ لد  ا لح يً اضح مَ  َّٱخيُّ:هح لح و  قَ بح  يءَ جح وَ 
َ ا ب َ هَ وثح دُ حُ وَ  نيَ نح مح ؤ  مُ ال   ن  مح  م  هح تح يَ رح خ  سُ  دح دُّ ى تََ لَ عَ  ةح لَ اَل لد  ا لح عً ارح ضَ مُ  َّٱٰرُّ  تٍ ق  وَ  ني 
  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱقال تعاىل:، رَ آخَ وَ 

 .[3٢ – ١4املطففني: ] َّ حي جي ٰه مه جه هن من خن

، ةح ن   ال َ اَء يفح رَ قَ فُ ال   نيَ نح مح ؤ  مُ ال   ءح اَل ؤُ هَ  ن  ألحَ  َّٱزئ رئ ّٰ ِّ  ُُّّ :تَ َعاىَل  هُ لُ و  ق َ وَ 
 زب رب يئ ىئ نئُّ ارح  الن  يفح  م  هُ ن   وا مح رُ خح سَ وَ  نيَ نح مح ؤ  مُ وا ال  رُ قَ ت َ اح   ينَ ذح اَر ال  ف  كُ ال   ءح اَل ؤُ هَ وَ 

 وَ هُ ف َ  ابُ سَ احل ح  هح ي  لَ عَ  لَ خَ ا دَ مَ  ل  كُ   ن  ألحَ  ؛ارٍ دَ ق  مح  ري ح غَ ا بح ريً ثح : كَ ينح ع  ي َ  :اس  بَّ عَ  ن  ابْ  الَ قَ  َّ مب
 .يل  لح قَ 



 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱٱٱٱ
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث
 جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من

 .]١٢3البقرة: [ َّجت هب مب خب حب

 الَ ا قَ مَ كَ   ةٍ دَ احح وَ  ةٍ ل  مح وَ  دٍ احح وَ  ينٍ ى دح لَ عَ  َّٱزت رت يب ىب ُّٱ:تَ َعاىَل  هُ لُ و  ق َ 
  .]27املائدة: [ َّ ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ اَل عَ وَ  ل  جَ 

ا مَ هُ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  اسٍ ب  عَ  نُ اب   الَ ا قَ مَ ، كَ ض  ع  ب َ  رَ فَ كَ َو  م  هُ ضُ ع  ب َ  نَ آمَ  ن  أَ وا بح فُ لَ ت َ اخ  فَ  
َ نُوٍح َوآَدَم َعَشرَُة قُ ُروٍن، ُكلُُّهم  َعَلى َشرحيَعٍة محنَ  تَ َلُفوا، فَ بَ َعَث الل هُ  "َكاَن بَ ني  . فَاخ  قِّ  احلَ 

 ،امَ نَ ص  وا األ َ دُ بَ  عَ َّت  حَ  مُ اَل الس   هح ي  لَ عَ  مَ آدَ  ةح ل  ى مح لَ وا عَ انُ كَ   اسُ الن  الن بحّينَي ُمَبشِّرحيَن َوُمن ذحرحيَن" فَ 
 الَ ا قَ ذَ َلحَ ، وَ ِح ر  األ َ  لح ه   أَ ىَل إح  ثَ بُعح  بح  ُل نَ و  أَ  انَ كَ فَ  مُ اَل الس   هح ي  لَ ا عَ وحً نُ  م  هح ي  لَ إح  الل هُ  ثَ عَ ب َ ف َ 

 لَ نزَ أَ وَ  :ي  أَ  َّٱاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّتَ َعاىَل 
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، سُ ن  ال ح  :هح بح  ادُ رَ مُ ال  وَ  نث ينَ رح نذح مُ وَ  ينَ رح شِّ بَ مُ  م  هُ ث َ عَ ب َ  ينَ ذح ال   الن بحّينيَ  ءح اَل ؤُ هَ  عَ ُسب َحانَُه مَ 
 هُ لَ ب   ق َ  ن  مَ  ابح تَ كح بح  ذَ خَ ا أَ ّن َ إح ، وَ اب  تَ كح   هُ لَ  ن  كُ يَ  َلَ   ن  مَ  م  هُ ن   مح  ن  ألحَ  ؛اب  تَ كح   بح  نَ  لِّ كُ   عَ مَ  هُ ن  أَ  اَل 
 ىف يثُّ ةَ يَ ر   مح اَل وَ  يهح فح  ك   شَ ي اَل ذح ال   قِّ ى احل َ لَ عَ  ابُ تَ كح ا ال  ذَ هَ  لَ مَ تَ اش   :ي  أَ  َّٱىثُّ

 خض حض جض مص ُّٱ:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ كَ   ابُ تَ كح ال   مَ كُ ح  يَ لح  :ي  أَ  َّٱاك يق ىق يف

 مك اكلك يق ىقُّ هح ابح تَ كح بح  بح  نَ  لُّ كُ   مَ كُ ح  يَ لح  اهُ نَ ع  : مَ يلَ قح وَ  .]١4الاثية: [ َّمض

 :هح لح و   ق َ يفح  اءُ اَل َ ، فَ ابَ تَ كح وا  ال  طُ ع  أُ  ي  أَ  َّٱيل ىل ملُّ ابح تَ كح  ال  يفح  :ي  أَ  َّٱيك ىك
 جلحل مك لكُّٱ:تَ َعاىَل  الَ ا قَ مَ كَ   الل هُ  هُ لَ نزَ ي أَ ذح ال   ابح تَ كح ى ال  لَ ة  عَ دَ ائح عَ  َّيلُّ

 ابح تَ كح  ال  وا يفح فُ لَ ت َ اخ   :ي  أَ  َّٱمن زن رن مم امُّ  .]23فصلت: [ َّمل خل
 َّ ىنين ننُّ قُّ احل َ  وَ هُ  يهح ا فح مَ  ن  أَ  ةح عَ اطح الس   جح جَ احل ُ وَ  ةح عَ اطح قَ ال   ةح ل  دح األ َ وا بح مُ لح عَ  ن  أَ  دَ ع  ب َ 
 مُ ل  الظُّ وَ  دُ سَ احل َ وَ  يُ غ  ب َ ال   وَ هُ  فح الَ تح خ  ا االح ذَ ى هَ لَ عَ  م  َلَُ  ثُ اعح بَ ال   :ي  أَ  ،هح لح ج  ألحَ  ول  عُ ف  ا مَ يً غ  ب َ 
 زث رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب مبُّٱ قَاَل تَ َعاىَل: امَ كَ   انُ وَ د  عُ ال  وَ 

 َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث

 خئمئ حئ جئ يي ىي ني  ةح فَ رح ع  مَ لح  مي زي ري قَ ف  وَ وَ  دَ شَ ر  أَ  :ي  أَ  َّٱٰىُّ

 ىَل إح  :ي  أَ  َّجت هب مبُّ هُ تَ اي َ دَ هح  َّخب حب جب هئُّهح تح ادَ رَ إح وَ  هح مح ل  عح بح  :ي  أَ 
"َويفح  الل هُ  هُ مححَ رَ  ريٍ ثح كَ   نُ اب   ظُ افح احل َ  امُ مَ اإل ح  الَ قَ ، يهح فح  اجَ جَ وح  اع  اَل  قِّ ى احل َ لَ عَ  يٍ وح قَ  قٍ ريح طَ 

لحٍم َعن  َعائحَشَة: َأن  َرُسوَل الل هح  يحح ال ُبَخارحيِّ َوُمس  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َكاَن إحَذا قَاَم  َصحح
رَافحيَل فَاطحَر الس َمَواتح » محَن الل ي لح ُيَصلِّي يَ ُقوُل: يَكائحيَل َوإحس  ْب حيَل َومح الل ُهم  َرب  جح

َ عحَبادحَك فحيَما َكانُوا ِح َعاَلحَ ال َغي بح َوالش َهاَدةح أَن َت َِت ُكُم بَ ني  َر  دحِنح  َواأل  فحيهح َي َتلحُفوَن، اه 
َتقحيمٍ  رَاٍط ُمس  دحي َمن  َتَشاُء إحىَل صح قِّ بحإحذ نحَك إحن َك أَن َت تَ ه  تُلحَف فحيهح محَن احلَ   . (٢) «لحَما اخ 

                                                 
صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه،  (٢)

= 
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َنا ات َِّباَعُه، َوأَرحنَا  ق  َحّقا َوار زُق   ال َباطحَل بَاطحاًل َويفح الدَُّعاءح ال َمأ ثُورح: الل هم ، أَرحنَا احلَ 
تحَنابحهح، َواَل َت َعل هُ  ج  َنا الح َعل َنا لحل ُمت قحنَي إحَماًما َوَوف ِّق  ل ، َواج  َنا فَ َنضح  .(٢)"ُمل َتبحًسا َعَلي  



 خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ
 َّحقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 .]١٢2البقرة: [

ا يهَ تَ َعاىَل فح  ى الل هُ لَ ت َ  اب   تح ال   قح دَ ن  ال َ  ةح وَ ز   غَ يفح  ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  ت  لَ زَ ن َ  ينَ رح سِّ فَ مُ ال   رُ ث َ ك  أَ  الَ قَ 
َ عَ ال   ن  أَ كَ   يبٍ جح عَ  فٍ ص  وَ بح  م  اَلَُ حَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  الل هُ  فَ صَ وَ  د  قَ ، وَ نيَ نح مح ؤ  مُ ال   هُ ادَ بَ عح   م  اهُ رَ ت َ  ني 
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتٱُّ:ُسب َحانَهُ  الَ قَ ف َ 

 َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
  .[٢٢ – ٢٠األحزاب: ]

 جن يم ىم ممُّٱ انَ رَ م  عح  آلح  ةح ورَ  سُ ا يفح هَ ريُ ظح نَ وَ  دٍ حُ أُ  ةح وَ ز   غَ يفح  ت  لَ زَ ن َ  يلَ قح وَ 

 [.٢2١آل عمران: ] َّيه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 الل هح  ن   مح اًل ض  فَ  ونَ غُ ت َ ب  ي َ  م  اَلَُ وَ م  أَ وَ  م  هُ ارَ يَ وا دح كُ َر ت َ  ينَ ذح ال   ينَ رح اجح هَ مُ  ال  يفح  ت  لَ ز  ن َ  يلَ قح وَ 

 حج مث هت مت خت حت جتُّٱٱ:م  هُ ن   تَ َعاىَل عَ  ا قَاَل الل هُ مَ ا كَ انً وَ ض  رح وَ 

 اَل  وهُ رُ كَ ا ذَ مَ وَ  َّمص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج
ُ ب َ ت ُ  يَ هح وَ  بح بَ الس   وصح صُ  َخحُ اَل  ظح لف  ال   ومح مُ عُ بح  ةَ رَ ب   عح ال   ن  ألحَ  ؛اهَ ومَ مُ عُ  عُ نَ مَي    ن  أَ  نيَ نح مح ؤ  مُ ل  لح  نيِّ

 مي زي ري ٱُّٱقال تعاىل: امَ كَ  هح ارح كَ مَ ال  وف  بح فُ ر  حَم  عح يق  وَ رح طَ  ةح ن   ال َ ىَل إح  يقَ رح الط  
 هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

                                                 
 (. ٠٠٠(، رقم )332/٢)

 (. 3٠٢/ ٢انظر: تفسري ابن كثري ت سالمة ) (٢)
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 [.3 – ٢العنكبوت: ] َّجح مج حج مث

َبتح الَن ُة بحال َمَكارحهح »َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  الَ قَ وَ  ، َوُحجح َبتح الن اُر بحالش َهَواتح  «ُحجح
َرَجُه البخاري مح   ظٍ ف  لَ بح  مٍ لح س  مُ  ندَ عح  ةٍ ايَ وَ  رح يفح وَ  ،(٢)هُ ن  عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  َأبح ُهَري  َرةَ  يثح دح حَ  ن  أخ 

َن ُة بحال َمَكارحهح، َوُحف تح الن اُر بحالش َهَواتح »  .(١) «ُحف تح ال 
ح ولَ عُ ف  مَ  بُ صح ن  ت َ  ن  ظَ  اتح وَ خَ أَ  ن  ا مح نَ هُ  بَ سح حَ وَ  َّمت ختٱُّ:وقوله ُسب َحانَهُ   ،ني 

 د  سَ مَ  د  سَ  لٍ و  ؤَ مُ  رٍ دَ ص  مبحَ  ةح يَ رح دَ ص  مَ ال   ن  أَ  عَ مَ  ل  و  ؤَ مُ  َّمث هتُّٱ رُ ب َ ال َ وَ  أُ دَ تَ ب  مُ ا ال  مَ هُ لُ ص  أَ 
 ونَ نُ مح ؤ  مُ ا ال  هَ ي ُّ أَ  م  نتُ نَ ظَ أَ  :ََ ع  مَ ال  وَ  ،وب  صُ ن  مَ  هح بح  ول  عُ ف  مَ  َّٱحجُّٱ وَ  َّمتُّٱ ويَل  عُ ف  مَ 
 ةح د  الشِّ  ن  مح  م  كُ ب  صح ا يُ م  لَ وَ  :ي  أَ  َّحسخس جس مخ جخ مح جح مجُّٱ ةَ ن  وا ال َ لُ خُ د  تَ  ن  أَ 
 جض مص خص حص مسُّٱ م  كُ لح ب  ق َ  ن  مح  ينَ ذح ال   نيَ نح مح ؤ  مُ ال   ابَ صَ ا أَ مَ  لُ ث  مح  ءح اَل بَ ال  وَ 

 ةُ د  الشِّ ُر وَ ق  فَ ال   م  ِبحح  ل  حَ وَ  م  َقهُ حلَح  :ي  أَ  َّجغمغ مع جع مظ حط مض خض حض
 َّت  حَ  م  ِبحح  ءُ اَل بَ ال   الَ ازَ مَ ، وَ دح ائح دَ الش  ا وَ ايَ زَ الر  يا وَ اَلَ بَ ال   ن  مح  اعٍ وَ ن   أَ وا بح يبُ صح أُ وَ  ُِ رَ مَ ال  وَ  ءُ اَل بَ ال  وَ 

قَاَل  امَ كَ   َّحق مف خف حف جفُّٱ:تَ َعاىَل  ، قَاَل الل هُ الل هح  ندح عح  ن  مح  رَ ص  وا الن  ؤُ طَ ب  تَ اس  
 نُ ب   دُ ب  عَ  جَ رَ خ  أَ  [،6 – 3الشرح: ] َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىمُّٱٱ:تَ َعاىَل 

 يقح رح طَ  ن  مح  حح ت  فَ  ال  يفح  رٍ جَ حَ  نُ اب   ظُ افح احل َ  الَ ا قَ مَ كَ   دٍ يِّ جَ  ادٍ نَ س  إح بح  ودٍ عُ س  مَ  نح اب   ن  عَ  دٍ ي  محَُ 
يَةح  :الَ قَ  ةَ ادَ تَ ق َ  َذحهح اآل  ذُكحَر لََنا َأن  َرُسوَل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  َبش َر َأص َحابَُه ِبح

َري نح : )فَ َقالَ  ر  ُيس   امَ كَ   ةُ م  غُ ال   فُ شح كَ ن  ت َ وَ  رُ ص   الن  تح أ  يَ  دح ائح دَ الش   ندَ عح وَ  ،(3)(َلن  يَ غ لحَب ُعس 
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هتُّٱتَ َعاىَل:قَاَل 

ُّ  الَ ا قَ مَ كَ َو ، [٢٢٠يوسف: ] َّحط مض خض حض جض مص حصخص مس َصل ى  الن بح
                                                 

 (. 627٠)(،رقم7/٢٠١بالشهوات،)ت النار كتاب الرقاق، باب: حجب صحيح البخاري، (٢)
 (. ١7١١(، رقم )١٢٠2/ 2صحيح مسلم، كتاب النة وصفة نعيمها وأهلها، ) (١)
  (.٠٢١/ 7انظر: فتح الباري البن حجر ) (3) 
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َر َمَع الص ْب ح، َوَأن  ال َفرََج "َواع َلم   امَ هُ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  اسٍ ب  عَ  نح ب  الح  الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  َأن  الن ص 
، َوَأن   رًاَمَع ال َكر بح رح ُيس   .(٢) "َمَع ال ُعس 



 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك ُّٱ
 [.١٢3البقرة: ] َّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن

ال ذحي  :ي  ﴾ أَ  خكلك حك ﴿ ا حُمَم دُ يَ  كَ ابُ حَ ص  أَ  كَ لُ أَ س  يَ  :ي  ﴾ أَ جك ﴿
 يلٍ لح قَ  و  أَ  ريٍ ثح كَ   الٍ مَ  :ي  أَ  ﴾مل خل حل جل مك﴿ هُ ونَ قُ نفح يُ  ن  ى مَ لَ عَ وَ  م  اَلحح وَ م  أَ  ن  يُ ن فحُقونَُه مح 

 حم جم هل﴿ وهُ لُ عَ اج  فَ  الٍ مَ  ي  أَ  لُ مُ ش  يَ  ل  بَ  ني   عَ مُ  ار  دَ ق  مح  يهح فح  طُ رَ ت َ ش   يُ اَل وَ 

 .حن﴾جن مم خم
 ٰه مه جه هن من خن﴿ :الَ قَ ف َ  مَ م  عَ  مَ د  قَ ت َ  ن  ُسب َحانَُه مَ  الل هُ  ص  ا خَ م  لَ وَ  

، هح ي  لَ عَ  م  يكُ ازح جَ يُ سَ وَ  هُ مُ لَ ع  ي َ  الل هَ  ن  إح فَ  ريٍ ثح كَ   و  أَ  يلٍ لح قَ  ري ٍ خَ  ن  مح  م  تُ ل  عَ ا ف َ مَ ه  مَ  :ي  أَ  َّحي جي
 :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  

 مح ظَ ع  أَ وَ  اتح قَ دَ الص   لح ضَ ف  أَ  ن  مح  يَ هح ، وَ نيَ بح رَ ق   األ َ وَ  نح ي  دَ الح وَ ى ال  لَ عَ  ةح قَ دَ الص   لُ ض  فَ  ا:هَ نْـ مِ 
َنا ال َمدحيَنَة فَإحَذا  نٍ سَ حَ  ادٍ نَ س  إح بح  يُّ ائح سَ الن   جَ رَ خ  أَ ت، وَ اح بَ رُ قُ ال   ِّ، قَاَل: َقدحم  َعن  طَارحٍق ال ُمَحارحبح

ن َْبح َي   َيُد ُطُب الن اَس َوُهَو يَ ُقوُل:"َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم قَائحم  َعَلى ال مح
َن  تَ ُعوُل: أُم َك، َوأَبَاَك، َوأُ  نَاَك"ال ُمع طحي ال ُعل َيا، َواب َدأ  مبح نَاَك، أَد  َتَك، َوَأَخاَك، ُُث  أَد   .(١)خ 

سح َعن  َأبح ُهَري  َرَة، قَاَل: قَاَل َرُجل : يَا َرُسوَل اهللح َمن  َأَحقُّ الن ا مٍ لح س  مُ  يحح حح  صَ يفح وَ 
َبةح؟ قَاَل: نح الصُّح  ُس  نَاكَ أُمَُّك، ُُث  أُمَُّك، ُُث  أُمَُّك، ُُث  أَبُوَك، ُُث   »بح نَاَك أَد    .(3)«أَد 

                                                 
 (. ٢4/ 3مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)
  (.١33١(، رقم )6٢/ 3سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب أيتهما اليد العليا، ) (١)
(، 2/٢4٠2)ين وأنما أحق به،الوالد تاب الْب والصلة واآلداب، باب برصحيح مسلم، ك (3)

 (. ١327رقم )
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دح،  ودٍ عُ س  مَ  نح ب   الل هح دح ب  عَ  ةح أَ رَ ام   بٍ نَ ي   زَ  ن  عَ  انح خَ ي  الش   جَ رَ خ  أَ وَ  َس جح
: ُكن ُت يفح امل قَاَلت 

وََكاَنت  زَي  َنُب « َتَصد ق َن َوَلو  محن  ُحلحيُِّكن  » َعَلي هح َوَسل َم فَ َقاَل:فَ رَأَي ُت الن بح  َصل ى اهللُ 
رحَها، قَاَل: فَ َقاَلت  لحَعب دح الل هح: َسل  َرُسوَل الل هح َصل ى تُ ن فحُق َعَلى َعب دح الل هح، َوأَي  َتاٍم يفح حح  ج 

رحي محَن الص َدَقةح؟ فَ َقاَل: اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َأجَي زحي َعينِّ َأن  أُن فحَق َعَلي َك َوَعَلى أَي  َتاٍم يفح حح  ج 
ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، َسلحي أَن تح  ُت إحىَل الن بح َرُسوَل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، فَان طََلق 

 ، َنا بحاَلل  ، َفَمر  َعَلي   ث ُل َحاَجتح ، َحاَجتُ َها مح رَأًَة محَن األَن َصارح َعَلى الَبابح ُت ام  فَ َوَجد 
ي، َوأَي  َتاٍم يلح يفح فَ ُقل َنا: َسلح الن بح  َصل ى ا هلُل َعَلي هح َوَسل َم َأجَي زحي َعينِّ َأن  أُن فحَق َعَلى َزو جح

رحي؟ َوقُ ل َنا: اَل َُت ْبح  بحَنا، َفَدَخَل َفَسأََلُه، فَ َقاَل:  قَاَل: َزي  َنُب، قَاَل: « َمن  ُُهَا؟»َحج 
؟» ُر »َل:م رَأَُة َعب دح الل هح، قَاقَاَل: ا« َأيُّ الز يَانحبح ُر الَقرَابَةح َوَأج  ، َأج  رَانح نَ َعم ، ََلَا َأج 

 .(٢)«الص َدَقةح 
َها:   ن  مح  مٍ لح س  مُ  يحح حح  صَ يفح ا، وَ ريً ثح كَ   و   أَ ياًل لح ا، قَ قً لَ ط  مُ  ري ح ال َ  لح ع  ى فح لَ عَ  ثُّ احل َ  َوِمنـْ

َي الل ُه َعن ُه قَ  ر   ذَ بح أَ  يثح دح حَ  اَل » َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  الل هح  ولُ سُ رَ  الَ : قَ   الَ َرضح
ٍه طَل قٍ   وَ هُ ف َ  ل  ا قَ مَ ه  مَ  رُ ي   ال َ فَ  (١)«َِت قحَرن  محَن ال َمع ُروفح َشي ًئا، َوَلو  َأن  تَ ل َقى َأَخاَك بحَوج 

ا قَاَل مَ ، كَ اءح زَ ال َ  مَ ظَ ع  أَ  يهح ازح جيَُ  هح ودح جُ وَ  هح مح رَ كَ َو  هح نِّ تَ َعاىَل مبحَ  الل هُ ، وَ  ل  جَ وَ  ز  عَ   الل هح ىَل إح  ب  وُ ب   حمَ 
 [.١٠املزمل: ] َّٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱتَ َعاىَل  الل هُ 

َي الل ُه َعن ُه قَ  َأبح ُهَري  َرةَ   يثح دح حَ  ن  مح  انح خَ ي  الش   جَ رَ خ  أَ وَ   ُّ َصل ى اهللُ  :الَ َرضح قَاَل الن بح
َنَما َكل ب  »َعَلي هح َوَسل َم :  تُ ُلُه الَعَطُش، إحذ  رَأَت ُه بَغحيٌّ محن  بَ َغايَا َبينح بَ ي   يُطحيُف بحرَكحي ٍة، َكاَد يَ ق 

                                                 
(، رقم ٢١٢/ ١صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر، ) (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج ٢266)
 (. 642/ ١الد، والوالدين ولو كانوا مشركني، )واألو 

حباب طالقة الوجه عند اللقاء صحيح مسلم، كتاب الْب والصلة واآلداب، باب است (١)
  (.١6١6(، رقم )١٠١6/2)
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رَائحيَل، فَ نَ َزَعت  ُموقَ َها َفَسَقت ُه فَ ُغفحَر ََلَا بحهح   ارح قَ تح اح   مح دَ ى عَ لَ عَ   دحيثُ ا احل َ ذَ هَ  ل  دَ فَ  ،(٢)«إحس 
 الل هح  ندَ عح  هُ ن  كح ا، لَ د  جح  ري  سح يَ  هُ ن  ا أَ نَ رح ظَ  نَ يفح  اًل مَ عَ  ت  لَ مح عَ  ةُ أَ ر  مَ ال   هح ذح هَ ف َ ، ل  ا قَ مَ ه  مَ  لَ مَ عَ ال  
 .ع  اسح وَ  الل هح  لُ ض  فَ ، وَ لح مَ عَ ال   سح ن  جح  ن  مح  رَ ث َ ك  أَ  ونُ كُ يَ  د  قَ  اءَ زَ ال َ  ن  ى أَ لَ عَ  لُّ دُ َوَهَذا يَ ، يم  ظح عَ 



 ين منىن خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱ
 [.١٢6البقرة: ] َّٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه

 ةَ ك  مبحَ  هُ عَ مَ  نيَ نح مح ؤ  مُ ال  وَ  هُ ي  بح نَ  رَ مَ أَ  الل هَ  ن  ألحَ  ؛الل هح  يلح بح  سَ يفح  الح تَ قح ال   ُِ ر  ا ف َ يهَ فح  ةُ يَ اآل   هح ذح هَ 
 ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱقال تعاىل: امَ كَ   نيَ كح رح ش  مُ ال   الح تَ قح  ن  عَ  م  يَ هُ دح ي  وا أَ فُّ كُ يَ  ن  أَ 

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن

 [.٠٠النساء: ] َّجح مج حج مث هت مت خت حت  جت

ُّ  رَ اجَ ا هَ م  لَ ف َ  ا مَ كَ   الَ تَ قح ال   م  هح ي  لَ عَ  الل هُ  َِ رَ ف َ  ةح ينَ دح مَ  ال  ىَل َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم إح  الن بح
  .ةح يَ اآل   هح ذح  هَ يفح 

 ىم ممُّٱ هح رح اطح مََ  ةح رَ ث   كَ َو  هح تح ق  شَ مَ لح  م  كُ ي  لَ عَ  اقٌّ شَ  :ي  أَ  َّٱحم جم يلُّٱ:هُ لُ و  ق َ وَ 

: ََ ع  مَ ال  وَ  َّحيخي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم
 رَ ص  الن    هُ تُ بَ اقح عَ  ونَ كُ تَ  ن   أَ يفح  م  كُ ر  لَ ي   خَ  وَ هُ وَ  ةح ق  شَ مَ ال   ن  مح  ادح هَ  ال ح ا يفح وا مَ هُ رَ ك  تَ  ن  ى أَ سَ عَ 
ا ا مح  ئً ي  وا شَ يبُ صح  تُ اَل فَ  م  كُ لَ  رٌّ شَ  وَ هُ وَ  الح تَ قح َك ال  ر  وا ت َ بُّ ِتُح  ن  ى أَ سَ عَ ، وَ ةَ ادَ هَ الش  وَ  ةَ يمَ نح غَ ال  وَ 
 الَ ا قَ مَ كَ   يقُ قح ح  ا الت  اهَ نَ ع  مَ  ن  إح فَ  الل هح  ن  مح  ت  اءَ ا جَ ذَ إح  يَ هح وَ  ة  بَ اجح وَ  الل هح  ن  ( مح )عسى ، وَ رَ كح ُذ 

                                                 
(، 326٠(، رقم )2/٢٠3صحيح البخاري، كتاب أحديث األنبياء، باب حديث الغار ) (٢)

(، ٢٠6٢/ 2البهائم احملرتمة وإطعامها، )وصحيح مسلم، كتاب السالم، باب فضل ساقي 
 (. ١١23رقم )
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 ابح تَ كح ال   ومح لُ  عُ يفح  ابح لبَ الُّ  ابح تَ  كح يفح وَ  (٢)َوَعَسى محَن الل هح َحقٌّ"" :الل هُ  هُ مححَ رَ  يُّ َْبح الط   امُ مَ اإل ح 
 ن  مَ ، وَ اعَ مَ ط  اإل ح  يدُ فح يُ  ظ  ف  لَ  هُ ن  ، ألحَ ب  اجح وَ  الل هح  ن  ى مح سَ عَ  ةَ مَ لح كَ   ن  ى أَ لَ عَ  ونَ رُ سِّ فَ مُ ال   قَ فَ ات   "
 ا يفح دً احح وَ  عَ مح ط  يُ  ن  أَ  ن  مح  مُ رَ ك  تَ َعاىَل أَ  الل هُ ا وَ ارً عَ  انَ كَ   هُ مَ رَ حَ  ُُث   ءٍ ي   شَ ا يفح انً نسَ إح  عَ مَ ط  أَ 

  .(١)" هح يُ ع طحي اَل  ُُث   ءٍ ي  شَ 
و زحي ةح  َُه الل هُ -َولحإل حَمامح اب نح قَ يِّمح الَ  يَةح  نَفحيس   م  َكاَل  -َرمحح  :"يَ ُقولُ  َحي ثُ  ،َحو َل َهذحهح اآل 

َكٍم  يفح َهذحهح  يَةح عحد ُة حح رَاٍر َوَمَصالحَح لحل َعب دح اآل  ُروَه َقد   :َوَأس  فَإحن  ال َعب َد إحَذا َعلحَم َأن  ال َمك 
ُروهح؛ َلَ  يَأ َمن  َأن  تُ َوافحَيُه ال َمَضر ُة محن  َجانحبح  ُبوَب َقد  يَأ تح بحال َمك  ، َوال َمح  ُبوبح يَأ تح بحال َمح 

؛ال َمَسر ةح، وَلَ  يَ ي َأس  َأن  تَأ تح  فَإحن  الل َه  َيُه ال َمَسر ُة محن  َجانحبح ال َمَضر ةح؛ لحَعَدمح عحل محهح بحال َعَواقحبح
َها َما اَل يَ ع َلُمُه َعب ُدهُ  ن    . ..يَ ع َلُم مح

وحيَض إحىَل َمن  يَ ع َلُم َعَواقحَب  :َأْسَراِر َهِذِه اآْليَةِ  َوِمنْ  ي محن  ال َعب دح الت  ف  أَن  َها تَ ق َتضح
نح ال َعاقحَبةح  يهح َلُه؛ لحَما يَ ر ُجو فحيهح محن  ُحس  َا َي َتارُُه َلُه َويَ ق ضح ُُمورح، َوالرَِّضا مبح  .األ 

َها: أَلُُه َما لَي َس لَُه بحهح عحل م ؛ فَ َلَعل   َوِمنـْ أَن ُه اَل يَ ق رَتحُح َعَلى َربِّهح، َواَل َي َتاُر َعَلي هح، َواَل َيس 
تحَيارح َمَضر َتُه َوهَ  خ  َن االح أَلُُه ُحس  اَلَكُه فحيهح َوُهَو اَل يَ ع َلُم! َفاَل َي َتاُر َعَلى رَبِّهح َشي ًئا؛ َبل  َيس 

َا َي َتارُُه؛ َفاَل أَنَفَع لَُه محن  َذلحكَ  َلُه، َوَأن  يُ َرضَِّيهُ  َي  .مبح َِ إحىَل َربِّهح، َوَرضح َها: أَن ُه إحَذا فَ و  ن   َومح
َا َي تَ  فَاتح ال  مبح ُه فحيَما َي َتارُُه لَُه بحال ُقو ةح َعَلي هح َوال َعزحميَةح َوالص ْب ح، َوَصَرَف َعن ُه اآل  تح ارُُه لَُه؛ أََمد 

َل  تحَيارحهح لَُه َما َلَ  َيُكن  لحَيصح نح َعَواقحبح اخ  هح، َوأَرَاُه محن  ُحس  تحَيارح ال َعب دح لحنَ ف سح هحَي ُعر َضُة اخ 
هح إحىَل  َا َي َتارُُه ُهَو لحنَ ف سح هح مبح   . بَ ع ضح

َها: ، َويُ َفرُِّغ قَ ل َبُه محن   َوِمنـْ تحَيارَاتح خ  َف َكارح ال ُمت عحَبةح يفح أَن  َواعح االح أَن ُه يُرحُُيُه محن  األ 
َرى، َوَمَع َهَذا: َفاَل ُخُروَج  َها يفح َعَقَبٍة َويَنزحُل يفح ُأخ  ن   َعُد مح بحريَاتح ال تح َيص  الت  ق دحيرَاتح َوالت د 

َر َعَلي   ُكور  َمل طُوف  َلُه َعم ا ُقدِّ تحَيارح الل هح؛ َأَصابَُه ال َقَدُر َوُهَو حَم ُمود  َمش  َي بحاخ  هح، فَ َلو  َرضح

                                                 
 (.3٠٠/ ٢٢انظر: جامع البيان ط هجر ) (٢)
  (.363/ ٢١انظر: اللباب يف علوم الكتاب البن عادل احلنبلي ) (١)
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تحَيارحهح  َن ُه َمَع اخ  ُر َمل طُوٍف بحهح فحيهح؛ ألح ُموم  َغي   : َجَرى َعَلي هح ال َقَدُر َوُهَو َمذ  بحهح فحيهح، َوإحال 
هح  وحيُضهُ  ،لحنَ ف سح تَ نَ َفُه يفح ال َمق ُدورح ال َعط ُف َعَلي هح، َواللُّط ُف بحهح؛  َوَمََّت َصح  تَ ف  َورحَضاُه؛ اك 

َ َعط فحهح َوُلط فحهح، فَ َعط ُفُه يَقحيهح َما ُُيَذِّرُُه، َوُلطُفُه يُ َهوُِّن َعَلي هح َما َقد رَهُ  رُي بَ ني  إحَذا نَ َفَذ  .فَ َيصح
َبابح نُ ُفوذحهح َِتَي ُُّلُه يفح َردِّهح ال َقَدُر يفح ال َعب دح؛ َكاَن محن  أَع َظمح أَ  َفاَل أَنَفَع لَُه محن   .س 

لح  َ َيَدي  ال َقَدرح طَرحًُيا َكال َمي َتةح؛ فَإحن  الس ُبَع اَل يَ ر َضى بحَأك  هح بَ ني  ، َوإحل َقاءح نَ ف سح اَلمح تحس  س  االح
 .(٢)ال حَيفح 



  نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 رن  مم ام ىليل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف
 جئ ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

 [.١٢٠البقرة: ] َّحب جب هئ  خئمئ حئ

 نيَ كح رح ش  مُ ال  وا لُ ات َ قَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم ف َ  الل هح  ولُ سُ ا رَ هَ ث َ عَ ٍة ب َ ي  رح  سَ يفح  ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  ت  لَ زَ ن َ 
ُر  ل  هَ أَ  د  قَ وَ  مَ  كَ ف  سَ  ونَ كُ رح ش  مُ ال   مَ ظَ ع  ت َ اس  فَ  كَ لح ذَ  ونَ مُ لَ ع  ي َ  الَ  م  هُ وَ  بٍ جَ رَ َشه   يفح  اءح الدِّ
 َّ ٍّ﴿ ونَ مُ لح س  مُ ال   م  : هُ يلَ قح وَ  ونَ كُ رح ش  مُ ال   :ي  أَ  َّٱٌُّّٱتَ َعاىَل  الل هُ  لَ نزَ أَ فَ  بٍ جَ رَ 
ا مَ ، كَ ب  جَ رَ وَ  م  ر  حمَُ وَ  ةح ج  و احل ح ذُ وَ  ةح دَ ع  قَ و ال  : ذُ  يَ هح ، وَ مح رُ احل ُ  رح هُ ش  األ َ  ن  عَ  :ي  أَ  َّٱُّ

َتَداَر َكَهي َئتحهح يَ و َم َخَلَق الل ُه الس َمَواتح ل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ صَ  الَ قَ  :" إحن  الز َماَن َقدح اس 
َها أَر بَ عَ  ن   رًا، مح ، الس َنُة اث  َنا َعَشَر َشه  َِ َر  : ُذو ال قَ َواأل  ع َدةح، َوُذو ة  ُحُرم ، َثاَلث  ُمتَ َوالحَيات 

َ مُجَاَدى َوَشع َباَن " َرَجُه ال  .احل حج ةح، َوال ُمَحر ُم، َوَرَجُب ُمَضَر ال ذحي بَ ني   م  لح س  مُ وَ  يُّ ارح خَ بُ َأخ 
َي الل ُه َعن هُ رَ ك   بَ بح أَ  يثح دح حَ  ن  مح  : عَ ّٰرئ ِّ﴿ ة َرضح  زئا ﴿يهَ فح  الح تَ قح ال   مح ك  حُ  ن  ﴾ َأي 
 اهَ  مُ الَ كَ ال   َت  وَ  ر  ب َ ﴾ خَ ىئ﴿وَ  أ  دَ تَ ب  ﴾ مُ مئ﴿وَ  يم  ظح : عَ ي  أَ  ﴾ ىئيئ نئ مئ

                                                 
 (. ٢37انظر: الفوائد البن القيم )ص:  (٢)
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 يلح بح سَ  ن  عَ  م  كُ دُّ صَ  وَ ََ ع  مَ ال  وَ  أ  دَ تَ ب  مُ  ()صد   ﴾نب مب زب رب﴿ الَ قَ ف َ  أَ دَ تَ  اب   ُُث  . انَ هُ 
 ﴾ زت رت﴿ الل هح بح  م  كُ ُر ف  كُ   :ي  ( أَ )صد ىلَ عَ  ف  ط  عَ  ﴾يب ىب﴿ الل هح 

ُم هح عح ن  مبحَ  امح رَ احل َ  دح جح س  مَ ال  وَ  الل هح  يلح بح سَ  ن  عَ  دٌّ صَ وَ  :ي  أَ  ﴾نب مبى ﴿لَ عَ  ف  ط  عَ 
 اجُ رَ خ  إح  وَ ََ ع  مَ ال  صد( وَ ى )لَ عَ  ف  ط  عَ  ﴾ىت نت مت﴿  ةح رَ م  عُ ال  وَ  جِّ احل َ  ن  مح  نيَ نح مح ؤ  مُ ال  
 ﴾زث رث  يت﴿  هُ لُ ه  أَ  م  هُ وَ  هح ابح حَ ص  أَ وَ  ةَ ك  مَ  ن  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم مح  الل هح  ولح سُ رَ 

 مح رُ احل ُ  رح هُ ش   األ َ يفح  الح تَ قح ال   ن  ا مح مً ر  جُ  رُ ب َ ك  أَ وَ  ةً وبَ قُ عُ  مُ ظَ ع  أَ  :ي  ( أَ أ )صددَ تَ ب  مُ ال   رُ ب َ خَ 
  ن   أَ ََ ع  مَ ال  ، وَ الل هح  يلح بح سَ  ن  عَ  دُّ الص  وَ  رُ ف  كُ ال   ةح نَ ت   فح ال   بح ينح ع  ي َ  ﴾ىف يث ىث نث﴿
 ن  مح  عَ قَ ي وَ ذح ال   لح ت  قَ ال   ن  مح  مُ ظَ ع  أَ وَ  رُ ب َ ك  أَ  الل هح  ينح دح  ن  عَ  اسَ الن   م  كُ د  صَ وَ  الل هح بح   م  كُ َر ف  كُ 
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق﴿ امح رَ احل َ  رح ه   الش  يفح  نيَ مح لح س  مُ ال  

 ن  إح  م  هح ينح دح  ن  عَ  م  وهُ فُ رح ص  يَ  ي  كَ   نيَ نح مح ؤ  مُ ال   نَ و لُ اتح قَ ي ُ  ارُ ف  كُ ال   الُ زَ ي َ  الَ وَ  :ي  أَ  ﴾ىل
 نيَ مح لح س  مُ ال   فَ ر  صَ  ونَ يعُ طح تَ س  يَ  الَ  م  هُ ن   أَ بح  ة  ارَ شَ إح  ﴾ىل مل﴿:هح لح و   ق َ يفح وا، وَ اعُ طَ تَ اس  
  الَ تح ال   ارح ف  كُ ال   ةح يعَ بح طَ  ن  عَ  الل هح  ن  مح  ار  بَ خ  ا إح يهَ فح وا،  وَ لُ عَ ف َ وا وَ لُ ذَ ا بَ مَ ه  ا مَ دً بَ أَ  م  هح ينح دح  ن  عَ 
 ن  عَ  م  وهُ فُ رح ص  يَ  َّت  حَ  نيَ مح لح س  مُ ال   الح تَ  قح يفح  م  هُ ارُ رَ م  تح اس   يَ هح ا وَ دً بَ ا أَ هَ ن   عَ ا و  ل  خَ تَ ي َ  ن  أَ  ن  كح مُي  
 مل خلُّٱٱقال تعاىل: امَ كَ   هُ ورَ نُ  م  تح يُ  ن  أَ  ال  إح   الل هُ َب أ  يَ  ن  كح لَ وَ  م  هُ لَ ث   وا مح ونُ كُ يَ وَ  م  هح ينح دح 

 [.3١بة:التو ] َّىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

ٱُّتَ َعاىَل:َوقَ و لُُه    ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم امٱ

 َّ خب حب جب هئ  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي
 مح الَ س  اإل ح  ينح  دح ىَل إح  عَ جح ر  ي َ  ن  أَ  ونَ دُ  ر  افح كَ   وَ هُ وَ  ت  مُ يَ ، ف َ هح مح الَ س  إح  دَ ع  ب َ  ر  فُ ك  يَ  ن  مَ  ي  أَ 

 انَ كَ   ن  مَ ا، وَ ئً ي  ا شَ هَ ن   مح  يدُ فح تَ س  يَ  الَ فَ  ةح احلحَ الص   هح الح مَ ع  أَ  يعُ مجَح  ت  لَ طَ بَ  د  قَ ف َ  رح ف  كُ ى ال  لَ عَ  اتَ مَ وَ 
  كَ لح ذَ  ن  مح  الل هح ا بح اذً يَ ا عح ي  دح بَ ا أَ ودً لُ ا خُ يهَ فح  ينَ دح ل  خَ مُ ال   ارح الن   ابح حَ ص  أَ   ن  مح  وَ هُ ف َ  هُ نُ أ  ا شَ ذَ هَ 
ُّ  الَ ا قَ مَ كَ   لُ تَ ق  ي ُ ا ف َ يَ ن    الدُّ ا يفح م  ، أَ ةح رَ خح  اآل  يفح  هُ تُ وب َ قُ عُ  هح ذح هَ وَ   َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  الن بح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
223 

تُ ُلوهُ »  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  الَ قَ وَ  ،(٢)هح يحح حح  صَ يفح  يُّ ارح خَ بُ ال   اهُ وَ رَ « َمن  َبد َل دحيَنُه فَاق  
ح يحَ حح  الص  ا يفح مَ كَ  َي الل ُه َعن هُ  ودٍ عُ س  مَ  نح اب   يثح دح حَ  ن  مح  ني  لحٍم، " اَل ُيَحلُّ َدُم  َرضح ام رحٍئ ُمس 

ُس  ، َوالن  ف  َدى َثاَلٍث: الث  يُِّب الز اِنح َهُد َأن  اَل إحلََه إحال  اهلُل َوَأِنِّ َرُسوُل اهللح، إحال  بحإحح  َيش 
، َوالت ارحُك لحدحينحهح ال ُمَفارحُق لحل َجَماَعةح "  .(١) بحالن  ف سح

 :رَ كِ ا ذ  مَ  رَ يْـ َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  غَ 
 نئ مئ زئ ﴿ :هح لح و  قَ ، لح وبح نُ الذُّ  رح ائح بَ كَ   ن  مح  ة  ريَ بح كَ   امح رَ احل َ  رح ه   الش  يفح  الَ تَ قح ال   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
 بَ هَ ذَ ؟ فَ  ة  مَ كَ حُم   و  أَ  ة  وخَ سُ ن  مَ  يَ هح  ل  هَ  مح ل  عح ال   لُ ه  ا أَ يهَ فح  فَ لَ ت َ اخ   ةُ يَ اآل   هح ذح هَ ﴾  وَ ىئيئ

، خَ سح نُ  ا ُُث  مً ر  حمَُ  انَ كَ   مح رُ احل ُ  رح هُ ش   األ َ يفح  الَ تَ قح ال   ن  أَ ، وَ ة  وخَ سُ ن  ا مَ هَ ن    أَ ىَل إح  مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ريُ اهح مجََ 
 ن  إح  ن  كح لَ  الح تَ قح ال  بح  ارح ف  كُ ال   اءُ دَ تح اب   وزُ جيَُ  الَ  هُ ن  أَ ، وَ ة  مَ كَ حُم   ةَ يَ اآل   ن  أَ  رُ هَ ظ  األ َ  وَ هُ  وَ اِنح الث   لُ و  قَ ال  وَ 

 . مح رُ احل ُ  رح هُ ش   األ َ  يفح َّت  حَ  م  هُ لُ اتح قَ ا ن ُ نَ ي   لَ ا عَ و  دَ تَ اع  
َها:  رح ه   الش  يفح  الح تَ قح ال   ن  ا مح َث ً إح  مُ ظَ ع  أَ  الل هح  اتح آيَ بح  رَ ف  كُ ال  ، وَ الل هح  ينح دح  ن  عَ  د  الص   ن  أَ  َوِمنـْ

 .امح رَ احل َ 
َها:  ةح دَ اعح قَ ى ال  لَ عَ  يالً لح دَ  ﴾ىف يث ىث نث﴿:تَ َعاىَل  هح لح و   ق َ يفح  ن  أَ  َوِمنـْ

ا مَ هح فِّ خَ أَ  ابح كَ تح ار  ا بح رً رَ ا ضَ مَ هُ مُ ظَ ع  أَ  يَ وعح رُ  انح تَ دَ سَ ف  مَ  ت  ضَ ارَ عَ ا ت َ ذَ "إح  هُ ن  أَ  يَ هح وَ  ةح ورَ هُ ش  مَ ال  
 عَ قَ ي َ  ن  أَ  د  بُ  الَ  ثُ ي  بحَ  ت  ضَ ارَ عَ ت َ وَ  دُ اسح فَ مَ ال   ت  امحََ زَ ا ت َ ذَ إح " فَ  نح ي  ر  الش   نُ وَ ه  أَ  ارُ تَ " ُي  و  "أَ 
ا ارً رَ ا ضح مَ هُ ن    مح نَ د   األ َ يفح  عَ قَ ي َ  ن  أَ  هح ذح هَ  ةُ الَ احل َ وَ  هح ي  لَ عَ  بُ ا فَإحن ُه جيَح ُهحَ دح حَ  أَ يفح  انُ نسَ اإل ح 

                                                 
 (.2/٢6كتاب الهاد والسري، باب: ال يعذب بعذاب اهلل، )  ،صحيح البخاري (٢)
أن النفس بالنفس والعني بالعني ﴿باب قول اهلل تعاىل:صحيح البخاري، كتاب الديات،  (١)

واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
(، وصحيح 67٠7، رقم )(3/ 4)، ﴾نومن َل ُيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الظاملو 

/ 3)، باب ما يباح به دم املسلممسلم، كتاب القسامة، واحملاربني والقصاص والديات، 
 (.٢6٠6، رقم )(٢3٠١
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ى لَ عَ  سح ف  الن    لَ ت  ق َ  مَ د  تَ َعاىَل قَ  الل هَ  ن  أَ  ةح يَ اآل   ن  مح  ةح لَ الَ الد   هُ ج  وَ ، وَ ةً دَ سَ ف  ا مَ مَ هُ ن   مح  فِّ خَ األ َ وَ 
 .سح ف  الن    لح ت  ق َ  رح رَ ضَ  ن  مح  دُّ شَ أَ  رح ف  كُ ال   رَ رَ ضَ  ن  ألحَ  ؛رح ف  كُ ال  

َها:  ىَل إح  ادَ عَ  ُُث   د  تَ ار   ن  مَ  ن  ا أَ هَ ومح هُ ف  مبحَ  ةُ يَ اآل   تح ل  دَ "وَ :الل هُ  هُ مححَ ي رَ دح ع  سح  نُ اب   الَ قَ  َوِمنـْ
فَإحن  َها  ،ياصح عَ مَ ال   ن  مح  ابَ تَ  ن  مَ  كَ لح ذَ كَ ، َو هح تح د  رح  لَ ب  ي ق َ ذح ال   هُ لُ مَ عَ  هح ي  لَ إح  عُ جح ر  ي َ  هُ ن  أَ  مح الَ س  اإل ح 
َهبح ُهَو  الل هُ  هُ مححَ رَ  خُ ي  الش   هُ رَ كَ ا ذَ مَ وَ  (٢)" ةُ مَ دِّ قَ ت َ مُ ال   هُ الُ مَ ع  أَ  هح ي  لَ إح  ودُ عُ ت َ  ُهوُر محن  ال َمذ  ال َمش 
زَ  نح ب   َحكحيمح  يثح دح بحَ  ل  دَ تَ اس  وَ  الل هُ  هُ مححَ رَ  ازٍ بَ  نُ اب   هُ ارَ تَ اخ  وَ  يِّ عح افح الش   بُ هَ ذ  مَ  وَ هُ وَ  اٍم أَن ُه حح

َا يفح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل مَ قَاَل لحَرُسولح اهللح  : َأي  َرُسوَل اهللح، أَرَأَي َت أُُمورًا ُكن ُت َأَِتَن ُث ِبح
؟ فَ َقاَل َرُسوُل ا ر  ٍم، أَفحيَها َأج  َلةح َرحح َاهحلحي ةح، محن  َصَدَقٍة، َأو  َعَتاَقٍة، أَو  صح هللح َصل ى اهللُ ال 

َلف َت محن  َخري ٍ »َعَلي هح َوَسل َم:  َت َعَلى َما َأس  َلم   .هح ي  لَ عَ  ق  فَ ت   مُ « َأس 
بحُط الرِّد َة ُِت   ن  أَ  ك  الح مَ وَ  ةَ يفَ نح و حَ بُ أَ  الَ قَ  هح بح ، وَ بح هَ ذ  مَ  ال  يفح  ة  ايَ وَ رح  وَ هُ وَ  :اِنح الث   لُ و  قَ ال  وَ 

ُع عَ يَ ر   الَ ي ةح، وَ لِّ كُ ال  بح  لَ مَ عَ ال   بح  صَ ىَل ا إح هَ ن   َمل  مح جح َتَدلُّوا بح هح، وَ احح لَئحن  ٱُّتَ َعاىَل: قَ و لح الل هح  ومح مُ عُ اس 
َبَطن  َعَمُلكَ  َت َلَيح  رَك  َلَم، فَ عَ  مُ لح س  مُ َذا َحج  ال  إح فَ  ﴾َأش  : يَ ل َزُمُه لح و  قَ ا ال  ذَ ى هَ لَ ُُث  ار َتد  ُُث  َأس 

َن   جُّ ألح َو َل َقد  َحَبَط بحالرِّد ةح، وَ احلَ  َن  َعَمَلُه بَاٍق. لح و  األ َ  لح و  قَ ى ال  لَ عَ األ   : اَل إَعاَدَة َعَلي هح ألح


 جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبُّٱ
 [.١٢7البقرة: ] َّ مس خس حس

َن اب   م  هح لح ت   ق َ يفح  م  هُ ن   تَ َعاىَل عَ  الل هُ  جَ ر  ا ف َ م  لَ  ابَهُ حَ ص  أَ وَ  شٍ ح  َن جَ ب   َدالل هح ب  عَ  ن  أَ  رَ ذُكح 
َر ال ُمَجاهحدحيَن؟ يَا َرُسوَل الل هح، أََنط َمُع َأن  َتُكوَن لََنا َغز َوة  نُ ع   واالُ قَ  يِّ مح رَ ض  احل َ  َطى فحيَها َأج 

وا لُ مح عَ وَ  هح ولح سُ رَ وَ  الل هح وا بح نُ آمَ  ينَ ذح ال   ن  أَ : ةح يَ  اآل  ََ ع  مَ ، وَ ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  م  يهح َفأَن  َزَل الل ُه َعز  َوَجل  فح 
 كَ ئح ولَ أُ  الل هح  يلح بح  سَ وا يفح دُ اهَ جَ ، وَ ينح الدِّ  ةح رَ ص  نُ لح  م  اَلَُ وَ م  أَ وَ  م  هُ ارَ يَ وا دح كُ َر ت َ  ينَ ذح ال  وَ  هح عح ر  شَ بح 
ل  ضِّ فَ ت َ ا مُ هَ ن   عَ  هح وح ف  عَ بح  هح ادح بَ عح  وبح نُ ذُ لح  ور  فُ غَ  الل هُ وَ  هح مح رَ كَ َو  هح ابح وَ ث َ وَ  الل هح  ةح مح َ  رَ يفح  ونَ عُ مَ ط  يَ 

                                                 
 .(47تيسري الكري الرمحن )ص: انظر:  (٢)
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 َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :، ةح مح َ الر  بح  م  هح ي  لَ عَ 
 ىَل إح  ةً ارَ شَ ﴾ إح  خس حس جس جخمخ مح جح مج ﴿:تَ َعاىَل  هح لح و   ق َ يفح  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 

 َمهُ رَ كَ َو  الل هح  ةَ مح َ و رَ جُ ر  ي َ  ل  بَ  هح لح مَ عَ بح  رُّ ت َ غ  ي َ  الَ فَ  ةح احلحَ الص   الح مَ ع  األ َ  ن  مح  لَ مح ا عَ مَ ه  مَ  دَ ب  عَ ال   ن  أَ 
 »: -َأبح ُهَري  َرةَ  يثح دح  حَ ا يفح مَ كَ - َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  الَ ا قَ ذَ َلحَ وَ  ،هُ انَ سَ ح  إح وَ  هُ ودَ جُ وَ 

َل َأَحًدا َعَمُلُه الَن ةَ  خح ا، إحال  َأن  " اَل، َواَل أَنَ َت يَا َرُسوَل الل هح؟ قَاَل:قَاُلوا: َواَل أَن  « َلن  يُد 
(٢)ُمت  َفق  َعَلي هح " يَ تَ َغم َدِنح الل ُه بحَفض ٍل َوَرمح َةٍ 

 .لحل بَخارحيِّ  ظُ ف  الل  وَ   

َها: ، ةح احلحَ الص   الح مَ ع  أل َ ابح  انح يَ ت   اإل ح  عَ وُن مَ كُ ا يَ ّن َ إح  الل هح بح  نِّ َن الظ  س  حُ وَ  ءَ اجَ الر   ن  أَ  َوِمنـْ
 عَ مَ  هُ تَ مح َ و رَ جُ ر  ي َ وَ  الل هح بح  ن  الظ   نَ سح ُُي   ن  ا أَ م  ، أَ الل هح بح  ن  الظ   نُ سح ُُي   ُُث   الً و  ا أَ ُد ِبحَ ب  عَ  ال  تح أ  يَ ف َ 
ا مَ ، كَ ءٍ ي   شَ يفح  الل هح بح  نِّ الظ   نح س  حُ  ن  مح  سَ ي  لَ وَ  ور  رُ ا غُ ذَ هَ ف َ  ةح احلحَ الص   الح مَ ع  أل َ ابح  هح انح يَ ت   إح  مح دَ عَ 
َعن   م  لح س  مُ  امُ مَ اإل ح  جَ رَ خ  ا أَ ذَ َلحَ وَ  ؛الح مَ ع  األ َ  ةح ح  صح لح  ط  ر  شَ  انَ ميَ اإل ح  ن  ى أَ لَ عَ  يالً لح دَ  ةح يَ  اآل  يفح  ن  أَ 

، قُ ل ُت: يَا َرُسوَل الل ه! اب ُن ُجد  هَ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح َعائحَشَة رَ  َاهحلحي ةح ا قَاَلت  َعاَن َكاَن يفح ال 
كحنَي، َم، َويُط عحُم ال محس  ُل الر حح َفُعهُ  َيصح إحن ُه َلَ  يَ ُقل  يَ و ماً: ؛ فَ َهل  َذاَك نَافحُعُه؟ قَاَل: "اَل يَ ن  
 َربِّ اغ فحر  يلح َخطحيَئتح يَ و َم الدِّينح 

(١)
 ؛ت  رَ ث ُ ا كَ مَ ه  مَ  ةُ احلحَ الص   هُ الُ مَ ع  أَ  هُ عُ نفَ تَ  الَ  رُ افح كَ ال  فَ  ." 

 .لح مَ عَ ال   ولح بُ ق َ  ن  مح  ع  انح مَ  انح ميَ اإل ح  مَ دَ عَ  ن  ألحَ 


 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص ُّٱ
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف

[.١٢4]البقرة:  َّحم  
                                                 

(، 36٠3(، رقم )٠/٢١٢صحيح البخاري، كتاب املرضى، باب َتين املريض املوت، ) (٢)
باب لن يدخل أحد النة بعمله بل وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والنة والنار، 

 (.١7٢6، رقم )(١٢64/ 2)، برمحة اهلل تعاىل
، (٢46/ ٢)، باب الدليل على أن من مات على الكفر ال ينفعه عملصحيح مسلم،  (١)

 (.١٢2رقم )
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َي الل ُه َعن ُه قَ  رح قَالَ : َلم ا نَ َزَل َِت  الَ َعن  َأبح َمي َسَرَة، َعن  ُعَمَر َرضح َم   رحُي ال 
رح بَ َيانًا َشافحًيا»ُعَمُر: َم   هح ذح هَ  يَ هح وَ يَُة ال تح يفح ال بَ َقرَةح )فَ نَ زََلتح اآل  « الل هم  بَ نيِّ  لََنا يفح ال 

رح بَ َيانًا َشافحًيا»فَ َقاَل ُعَمُر: َلي هح ( َفُدعحَي ُعَمُر فَ ُقرحَئت  عَ ةُ يَ اآل   َم   ،«الل هم  بَ نيِّ  لََنا يفح ال 
يَُة ال تح يفح النَِّساءح:فَ نَ زََلتح ا  َّ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّآل 

َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم إحَذا أَقَاَم الص اَلَة  َفَكاَن ُمَنادحي َرُسولح الل هح  ،[23النساء:]
َفُدعحَي ُعَمُر فَ ُقرحَئت  َعَلي هح فَ َقاَل:   [.23النساء: ] َّ مئ خئ  حئ جئ ييُّٱاَدى:نَ 

رح بَ َيانًا َشافحًيا» َم  يَُة ال تح يفح ال َمائحَدةح َفُدعحَي ُعَمُر «الل هم  بَ نيِّ  لََنا يفح ال  ، فَ نَ زََلتح اآل 
َي الل هُ  [، 4٢املائدة: ] َّ جي يه ىه ُّٱفَ ُقرحَئت  َعَلي هح، فَ َلم ا بَ َلَغ   قَاَل ُعَمُر َرضح

َنا»َعن ُه: َنا ان  تَ َهي   َرَجُه اإل ح  «ان  تَ َهي    ادٍ نَ س  إح بح  يُّ ذح مح ر  الت ِّ وَ  ،(١)يُّ ائح سَ الن  وَ  ،(٢)دُ مح َ أَ  امُ مَ َأخ 
رح أَر َبَع آيَ  ال ُمَفسُِّروَن: َأن  الل هَ  رَ كَ ذَ  د  قَ وَ  ،(3)يحٍ حح صَ  َم   مئ ُّٱ، َوهحَي: اتٍ أَن  َزَل يفح ال 

لحُموَن [6٠النحل: ] َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ ، َفَكاَن ال ُمس 
َربُونَ َها َوهحَي ََلُم  َحاَل   ، ُُث  يح رح ح  الت  بح  ةً ُيَ رح صَ  ت  سَ ي  لَ  يَ هح وَ  ةُ يَ اآل   هح ذح هَ ل  يَ و َمئحٍذ، ُُث  نَ زََلت  َيش 

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ اءح سَ النِّ  ةُ آيَ  ت  لَ زَ ن َ 

َر يفح َأو قَاتح [23النساء: ] َّخب رح يفح ُسوَرةح  َِت رحيُ  لَ زَ ن َ  الص اَلةح، ُُث   ، َفَحر َم السُّك  َم  ال 
َي الل ه َعن ُه: ، فَ َقاَل ُعمَ [4٢املائدة: ] َّ جي يه ىه ُّٱ :ال َمائحَدةح إحىَل قَ و لحهح  ُر َرضح

َنا انت َ   .انَ ي   هَ ان  تَ َهي  
 ن  مح  ري  ثح كَ   هُ رَ س  فَ  رُ سح ي  مَ ال  وَ ، انَ كَ   ةٍ اد  مَ  يِّ أَ  ن  مح  هُ بَ هَ ذ  أَ وَ  لَ ق  عَ ى ال  ط  ا غَ مَ  لُّ كُ   :ر  مْ خَ الْ وَ 

: الَ قَ  هُ ن  ا أَ مَ هُ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  رَ مَ عُ  نح اب   ن  عَ  كَ لح ذَ  دَ رَ ا وَ مَ ، كَ ارُ مَ قح ال   هُ ن  أَ بح  فح لَ الس  وَ  ةح ابَ حَ الص  
                                                 

  .(3١١/ ٢مسند أمحد ت شاكر ) (٢)
  (.3322، رقم )(١76/ 7باب ِتري المر )سنن النسائي، كتاب األشربة،  (١)
 (.3٠24(، رقم )3/١33سنن الرتمذي، باب ومن سورة املائدة، ) (3)
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 ن  مح  لٌّ ى كُ قَ ب   ي َ  ن  "أَ :الَ قَ ف َ  ةح ي  وسح رُ فُ  ال  ا يفح مَ كَ   مُ يِّ قَ ال   نُ اب   هُ فَ ر  عَ وَ  ،"ارُ مَ قح : ال  رُ سح ي  مَ "ال  
َ ا ب َ رً ائح دَ  نَ ي  رَ امح قَ ت َ مُ ال    رَ سح ي  مَ ال   ن   أَ ىَل إح  مح الَ س  اإل ح  خُ ي  شَ  بَ هَ ذَ  د  قَ وَ ، (٢) "مَ نَ غ  ي َ  و  أَ  مَ رَ غ  ي َ  ن  أَ  ني 
ًبا بَ سَ  ونُ كُ  تَ تح ال   اتح رَ اطَ خَ مُ ال  وَ  اتح بَ الَ غَ مُ ال   دح ر  َمَُ  ن  ُع مح سَ و  أَ  -تَ َعاىَل  -الل هُ  هُ ن  ى عَ هَ ي ن َ ذح ال  
 ن  عَ تَ َعاىَل وَ  الل هح  رح ك  ذح  ن  ُصدُّ عَ ا يَ ل  مَ كُ   رح سح ي  مَ  ال  يفح  لَ خَ د  أَ ، فَ لح اطح بَ ال  بح  الح مَ ال   لح ك  ألحَ 

 الَ قَ  ف َ ايلح  ٍِ مَ ى عحوَ لَ عَ  كَ لح ذَ  ن  كُ يَ  َلَ   و  لَ ، وَ اءح ضَ غ  ب َ ال  وَ  ةح اوَ دَ عَ  ال  يفح  عُ وقح ا يُ ل  مَ كُ ، َو ةح الص الَ 
رَ " :الل هُ  هُ مححَ رَ  َ َأن  ال َمي سح َسَدةٍ  فَ َتبَ ني  : َمف  ح َسَدتَ ني  َتَمَل َعَلى َمف  ُلُه  ،يفح ال َمالح  اش  َوهحَي َأك 

َسَدةٍ  ،بحال َباطحلح  َسَدةح ال َمالح َوَفَسادح ال َقل بح َوال َعق لح  ،يفح ال َعَملح  َوَمف  َوهحَي َما فحيهح محن  َمف 
ح  يح  ،َوَفَسادح َذاتح ال بَ ني  َتقحل ة  بحالن  ه  ح ُمس  َسَدتَ ني   .(١) "وَُكلٌّ محن  ال َمف 

 ة  ريَ ثح كَ   دُ اسح فَ مَ وَ  ار  رَ ض  ا أَ مَ يهح : فح ي  أَ  َّٱجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ :تَ َعاىَل  هُ لُ و  ق َ وَ 
 الَ وَ  َكد    ري ح غَ  ن  مح  حٍ ب  رح وَ  ةٍ ارَ تحَ  ن  مح  اسح لن  لح  عُ افح نَ ا مَ مَ يهح فح ، وَ الح مَ ال  وَ  لح ق  عَ ال  ا وَ يَ ن   الدُّ وَ  ينح  الدِّ يفح 
 َّٱخف حف جف  مغ ُّٱ تح ق  وَ ل  لح  ة  عَ ي َ ض  مَ وَ  ة  يَ لح س  تَ ا وَ ِبحَ ر  شُ  ندَ عح  ة  ذ  ا لَ ضً ي  أَ وَ  بٍ عَ ت َ 

ئاً ي  شَ  لَ اوَ نَ ت َ ي َ  ن  أَ  هح سح ف  ن َ لح  يدُ رح يُ  الَ  هُ ن  ألحَ  هُ كُ ُر ت   ي َ  لَ اقح عَ ال   ن  إح فَ  هح عح ف  ن َ  ن  مح  رَ ب َ ك  أَ  هُ رُ رَ ضَ  انَ ا كَ مَ وَ 
 ن  عَ  ادَ ا زَ : مَ وح ف  عَ ال  بح  ادُ رَ مُ ال   َّٱلك خك حكجك مق حقُّ هح عح ف  ن َ  ن  مح  رُ ب َ ك  أَ  هُ رُ رَ ضَ 
ى لَ ، عَ وُ ف  عَ ال   وَ هُ  ونَ قُ نفح ي تُ ذح : ال  اهُ نَ ع  مَ  عح ف  الر  بح ، فَ عح ف  الر  وَ  بح ص  الن  بح  انح تَ اءَ رَ ا قح يهَ فح ، وَ ةح اجَ احل َ 
 أٍ دَ تَ ب  مُ ر  لح ب َ " خَ وُ ف  عَ ال  "وَ  ارً ب َ خَ  ولٍ صُ و  مَ  مَ اس  " اذَ "، وَ أً دَ تَ ب  مُ  امٍ هَ ف  تح اس   مَ " اس  امَ " يرح دح ق  ت َ 

( )ماذا يرح دح ق  ى ت َ لَ ، عَ وَ ف  عَ وا ال  قُ نفح أَ  ل  : قُ اهُ نَ ع  مَ  بح ص  الن  بح "، وَ وُ ف  عَ ال   وَ "هُ   هُ يرُ دح ق  ت َ  وفٍ ذُ حَم  
 حل جلُّ "واقُ نفح أَ ":هُ يرُ دح ق  ت َ  وفٍ ذُ حَم   لٍ ع  فح لح  هح بح  ول  عُ ف  " مَ "العفوَ  ا، وَ مً د  قَ مُ  هح بح  والً عُ ف  مَ 

 هح ذح هَ  م  كُ لَ  حَ ضَ و  أَ وَ  رَ هَ ظ  ا أَ مَ : كَ ي  أَ  َّحم جم هل مل خل
ُ ب َ ي ُ  كَ لح ذَ ، كَ امَ كَ ح  األ َ   جمُّ ،ةح ي  عح ر  الش   هح امح كَ ح  أَ  رَ ائح ا سَ حً اضح ا وَ انً يَ ب َ  م  كُ لَ  نيِّ

                                                 
 (. ٢6٢/ ٢انظر: الفروسية احملمدية ط عاَل الفوائد ) (٢)
  (.١3٠/ 3١انظر: َمموع الفتاوى ) (١)
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َرةح،فحيَما يَنَفُعكُ  َّٱحم خح ن  َيا َواآل  اُن عَ م  إح وَ  لح ق  عَ ال   الُ مَ ع  إح  وَ هُ  رُ ك  فح ال  وَ  م  يفح الدُّ
ري ح  رُ كُّ فَ ا: الت   مَ هُ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  َعب اسٍ  قَاَل اب نُ  د  قَ ، وَ ةح ايَ غَ  ال  ىَل إح  ولح صُ وُ ل  لح  رح ظَ الن    يفح الَ 

ُعو   َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :بحهح،   ال َعَملح ىَل إح َيد 
 جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص﴿:تَ َعاىَل  هح لح و   ق َ يفح  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 

دح مَ ال   عُ َدف  " ةح ورَ هُ ش  مَ ال   ةح دَ اعح قَ ال    َعَلىيالً لح ﴾ دَ  خف حف جف  مغ ى لَ ُمقد م  عَ  فاسح
 الل هَ  ن  أَ  َوَوْجه  الدَّلََلِة:ةح" َلحَ ص  مَ يلح ال  صح َِت   مُّ محن  هَ أَ  َسَدةح ف  مَ ُع ال  ف  دَ  "َأو   "الححح صَ مَ بح ال  ل  جَ 

رَ  رَ م  ن  ال َ أَ بح  نيَ مح لح س  مُ ال   َلمَ ع  أَ  تَ َعاىَل  ا ُهَُ دُ اسح فَ مَ  ن  كح لَ ، وَ دُ اسح َمفَ ُح وَ الح صَ مَ  َمايهح فح  َوال َمي سح
َد أَع َظَم َحر َمُهَما الل ُه تَ َعاىَل.اهَ عح افح نَ مَ  ن  مح  رُ ث َ ك  أَ  ََفاسح  ، َوَلم ا َكاَنت  َهذحهح ال َمَنافحُع ُمَعارحَضًة مبح

َها: َدلحياًل َعَلى َأن  الص َدَقَة   ٱَّٱلك خك حكجك مق حقُّ َأن  يفح قَ و لحهح تَ َعاىَل: ِمنـْ
لح َعن  كحَفايَتحهح وَكحَفايَةح َمن  مَيُونُهُ  َهبح (٢)ُتَسنُّ بحال َفاضح ُهوُر محن  ال َمذ  ، َوَهَذا ُهَو ال َمش 

دحيثح َأبح ُهَري  َرةَ  َي الل ُه َعن هُ  حلَح ال َيُد ال ُعل َيا »: الَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم قَ  الل هح  ولَ سُ رَ  ن  أَ  َرضح
َلى َن  تَ ُعولُ وَ  ،َخي  ر  محَن ال َيدح السُّف  ، َواب َدأ  مبح ًَ رح غح ُر الص َدَقةح َما َكاَن َعن  َظه   ق  فَ ت   مُ « َخي  

 . (١)هح ي  لَ عَ 
َها: م  هُ ت ُ قَ فَ ن َ  هح ي  لَ عَ  بُ تَح  َمن   رُّ ضح ًة تُ قَ فَ ن َ  قَ نفح يُ  َأن   انح نسَ اإل ح  أَن ُه َُي ُرُم َعَلى َوِمنـْ

(3) 
دحيثح  دح الَ و  األ َ وَ  ةح جَ و  الز  وَ  نح ي  دَ الح وَ ال  كَ  رٍوحلَح ُهَما َعب دح الل هح ب نح َعم  َي الل ُه َعن   قَاَل: قَاَل  َرضح

ًا َأن  ُيَضيَِّع َمن  يَ ُقوتُ »ل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:َرُسوُل الل هح صَ  َرَواُه  «َكَفى بحال َمر ءح إحَث 

                                                 
 .(١١2الروِ املربع شرح زاد املستقنع )ص:  :انظر  (٢)

(، وصحيح ٢2١٠، رقم )(٢٢١/ ١باب ال صدقة إال عن ظهر غَ )صحيح البخاري،  (١)
، رقم (٠٢٠/ ١باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، )مسلم، كتاب الزكاة، 

(٢٠33.)  
 .املصدر السابق :انظر  (3)
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لحٍم (٢)الن َسائحيُّ  ُظ ُمس  ًا َأن  َُي بحَس َعم ن  مَي لحُك ُقوَتهُ »، َوَلف   .(١)«َكَفى بحال َمر ءح إحَث 


 ىن من حنخن  جن يم ىم خممم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه

 [.١١٠البقرة: ] ََُّّّ

 مل خل ُّٱ َلم ا أَن  َزَل الل ُه َعز  َوَجل  " :ئحيُّ َعن  اب نح َعب اٍس قَالَ َرَوى أَبُو َداوَد َوالن َسا

 مث زث رث يت ىت ُّٱ وَ  ،[٢3١األنعام: ] َّ مم خم حم جم يل ىل

يَةَ ، [٢٠النساء: ] َّنث ان طََلَق َمن  َكاَن عحن َدُه يَتحيم  فَ َعَزَل طََعاَمُه محن  طََعامحهح َوَشرَابَُه  ،اآل 
َبُس َلُه َحَّت  يَأ ُكَلُه َأو  يَ ف ُسدَ  َتد  َذلحَك محن  َشرَابحهح، َفَجَعَل يَ ف ُضُل محن  طََعامحهح فَ ُيح  ، فَاش 

 جمُّٱ:اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َفأَن  َزَل الل ُه َعز  َوَجل  َفذََكُروا َذلحَك لحَرُسولح الل هح َصل ى  َعَلي هحم ،

َفَخَلطُوا   [،١١٠البقرة: ] َّين ىن من خنحن  جن يم ىم ممخم حم
 .(3)"طََعاَمُهم  بحطََعامحهح َوَشرَابَ ُهم  بحَشرَابحهح 

 فَ ي  ى  كَ امَ تَ يَ ال   الح وَ م   أَ يفح  فح رُّ صَ الت   ن  عَ  دُ م  ا حمَُ يَ  كَ ابُ حَ ص  أَ  كَ لُ أَ س  يَ  :ةِ يَ ى اآْل نَ عْ مَ وَ 
وا طُ لح ََت   ن  إح ًما، وَ ائح دَ  م  َلَُ  عَ نفَ وا األ َ لُ عَ اف   ، فَ ر  ي   خَ  م  َلَُ  م  كُ حُ الَ ص  : إح م  َلَُ  ل  ا ؟ قُ يهَ فح  ونَ فُ ر  صَ تَ ي َ 
 َّيه ىه مهُّ :هُ لُ و  ق َ ، وَ ينح  الدِّ يفح  م  كُ انُ وَ خ  إح  م  هُ ف َ  م  وهُ كُ ارح شَ تُ وَ  م  اَلحح وَ م   أَ ىَل إح  م  اَلكُ وَ م  أَ 

ُد بحال ُمَخاَلطَةح ال حَيانََة َوإحف َسادَ  مُ لَ ع  ي َ  : الل هُ ََ ع  ا، مبحَ َلََ  َّحي جيُّ م  اَلحح وَ م  ألحَ   ال ذحي يَ ق صح
                                                 

 (.4٢3١، رقم)(١67/ 7إُث من ضيع عياله) ،كتاب عشرة النساء  ،السنن الكْبى للنسائي (٢)
، (64٢/ ١باب فضل النفقة على العيال واململوك، )صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  (١)

  (.٢64١)رقم
(، ١7٠٢) (، رقم3/٢٢2سنن أب داود، كتاب الوصايا، باب مالطة اليتيم يف الطعام، ) (3)

(، رقم 6/١36) وسنن النسائي، كتاب الوصايا، ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه،
(3٠٠4.) 
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ُد اإل حص اَلَح  َلُه بحَغري ح َحق  محَن ال ذحي يَ ق صح  َّٰرٰذ يي ىي ميَُّمالح ال َيتحيمح َوَأك 

 يفح  َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ ةح طَ الَ خَ مُ ال   يح رح ح  تَ بح  م  كُ جَ رَ ح  أَلَ وَ  م  كُ ي  لَ عَ  قَ ي  ضَ لَ  الل هُ  اءَ شَ  و  لَ وَ  ي  أَ 
 َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :، ىامَ تَ يَ ال   الَ وَ م  أَ  هح يعح رح ش   تَ يفح  ََُّّّ، هح انح طَ ل  سُ وَ  هح كح ل  مُ 

َها:  .حح الَ ص  اإل ح  هح ج  ى وَ لَ ى عَ امَ تَ يَ ال   الح وَ م   أَ يفح  فح رُّ صَ الت   ازُ وَ جَ  ِمنـْ
َها:  .م  َلَُ  ةُ حَ لَ ص  مَ ال   يهح ضح تَ ق  ا ت َ مح   م  اَلحح وَ م   أَ يفح  امح تَ ي   األ َ  ةح طَ الَ مَُ  ازُ وَ جَ  َوِمنـْ



 ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
 يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت  نت مت زت رت

 نن من زن رن  اممم يل ىل مل يك ىك لكمك اك
 [.١١٢البقرة: ] َّىن

: َّّٰ ِّٱُّقَ و لُُه: َوال ُمرَاُد  َّمئنئ زئ رئُّٱاَل تَ تَ َزو ُجوا َأي 
، َفهحَي  الَمح ي اتح َوال كحَتابحي اتح وَُكلِّ َمن  َكاَن َعَلى َغري ح اإل حس  رحَكاتح ال َوثَنحي اتح َوال َمُجوسح بحال ُمش 

رحكَ  َخ ال ُعُموُم بحآيَةح ال َمائحَدةح َفَأَحل  الل ُه محن  ال ُمش  َلة  َوَعام ة   لحُكلِّ َكافحَرٍة، ُُث  ُنسح اتح َشامح
لح ال كحَتابح  نحَساَء    مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج ُّٱٱقال تعاىل:، أَه 

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص

 مل  خل حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف خف

لُُه تَ َعاىَل: َّخن حن جن مم خم حم جم هل  زب  رب يئ ىئَُّوقَ و 

ََمةح  :َأي  ٱَّ ىبيب نب مب َاهح نحَكاُح األ  َا محن  الرِّقِّ َوقحل ةح ال  َنةح َمَع َما ِبح ال ُمؤ مح
رحَكةح َوَلو  أَع َجَبت ُكم  بحَنَسبحَها َومَجَاَلحَ  ُر ةح ال ُمش  ا َوال َمالح َخي  ر  َوَأَحبُّ إحىَل الل هح محن  نحَكاحح احل 

رحكحنَي،  :َأي   َّٱىت  نت مت زت رتَُّوقَ و لُُه  ،َوَغري ح َذلحكَ  اَل تُ َزوُِّجوا ال ُمش 
، َفالَ جيَُ  اَلمح ُّ وَُكلِّ َمن  َكاَن َعَلى َغري ح اإل حس  يُّ َوال كحَتابح ُّ َوال َمُجوسح رحكح ال َوَثينح وُز َوال ُمرَاُد بحال ُمش 

لحَمٍة بحَكافحرٍ  لح ال عحل مح قال تَ ز وحيُج ُمس  َاعح أَه    جب هئ مئ خئ حئ جئٱُّٱتعاىل: بحإحمج 
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 حس جس مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب خبمب حب
 حق  خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض مصجض خص حص مس خس
 خن حن ممجن خم حم جم هل  خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق

 [.٢٠املمتحنة: ] َّمنهن
ََذا قَاَل َح الَ َيُكوُن إحال  بحَويلح  َدلحيل  َعَلى َأن  النَِّكا  َّٱزت رتُّٱَويفح قَ و لحهح تَ َعاىَل: ، َوَلح

يَةح َأص ل  بحَأن  النَِّكاَح اَل جَيُوُز إحال  بحَويلح  اب ُن َأبح َحاتٍح يفح   رتٱُّلحُمَخاطََبتحهح ال َويلح   ؛َهذحهح اآل 

َوُهَو قَ و ُل َعام ةح   [.3١النور: ] َّ مل خل ُّٱُجوا،  َولحَقو لحهح تَ َعاىَل:اَل تُ َزوِّ  َّٱزت
. لح ال عحل مح احح بَ َيان  لحعحل ةح َِت رحيح نحكَ َهَذا  َّٱلكمك اك يق  ىقٱَُّوقَ و لُُه تَ َعاىَل:  أَه 

رحَكاتح فَ َقو لُُه: رحَكاتح إحَشاَرة  لح  َّىقٱُّال ُمش  رحكحنَي َوال ُمش   :َأي   َّٱلك اك يقٱُّل ُمش 
ن  َيا  َعُث َعَلى ُحبِّ الدُّ َبتَ ُهم  َوُمَعاَشَرتَ ُهم  تَ ب   َبةح لحلن ارح، فَإحن  ُصح  َع َمالح ال ُموجح إحىَل األ 

َرةح  خح َا َوإحيثَارحَها َعَلى اآل  إحىَل َعَملح  :َأي   َّٱيل ىل مل يك ىكٱَُّوالت  َعلُّقح ِبح
َبَة ال ُمؤ محنحنَي َوُمَعاَشَرت َ  َن ةح، فَإحن  ُصح  َا، قَاَل ال  َرةح َوالت  َعلُّقح ِبح خح َعُث َعَلى ُحبِّ اآل  ُهم  تَ ب  

لح  لحَيُة َأو ىَل بحالت  ق دحيح َعَلى الت ح  : الت خ  َن ةح َعَلى ال َمغ فحَرةح َمَع قَ و َلححم  ي: َوتَ ق دحُي ال  َُلوسح َيةح األ 
 .(٢)اه  رحَعايَةح ُمَقابَ َلةح الن ارح.لح 

لحهح وََكَرمحهح  :َأي   َّامٱُّ َمَها  َّزن رنٱُّبحَفض  َكاَمُه َوُحك  : َأح   منُّٱَأي 

َا َدل   :َأي   َّىن نن ُوَن مبح َايَ ع َتْبح  .ت  َعَلي هح فَ يَ ع َمُلوَن ِبح


 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ُّٱ
 َّ جس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب

 [.١١١البقرة: ]

                                                 
 .(344/ ١حمققا ) -تفسري ابن أب حات انظر:  (٢)
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َي الل ُه َعن ُه: )َأن  ال يَ ُهوَد َكانُوا إحَذا َحاَضتح ال َمر أَُة فحيهحم  َلَ  يُ َؤاكحُلوَها،  َعن  أََنٍس َرضح
ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم الن بح  َصل ى اهللُ  وَلَ  جُيَامحُعوُهن  يفح ال بُ ُيوتح َفَسَأَل َأص َحاُب الن بح

 خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ُّٱَفأَن  َزَل اهلُل تَ َعاىَل  َعَلي هح َوَسل مَ 

فَ َقاَل   َّمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ
ٍء إحال  النَِّكاحَ »َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  نَ ُعوا ُكل  َشي  فَ بَ َلَغ َذلحَك ال يَ ُهوَد، « اص 
َيدََع محن  أَم رحنَا َشي ًئا إحال  َخاَلَفَنا فحيهح، َفَجاَء ُأَسي ُد ب ُن فَ َقاُلوا: َما يُرحيُد َهَذا الر ُجُل َأن  

ٍر فَ َقااَل يَا َرُسوَل اهللح، إحن  ال يَ ُهوَد تَ ُقوُل: َكَذا وََكَذا، َفاَل ُْنَامحُعُهن ؟  ُحَضري ٍ، َوَعب اُد ب ُن بحش 
ُه َرُسولح اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح  َوَسل َم َحَّت  ظَنَ ن ا َأن  َقد  َوَجَد َعَلي هحَما، َفَخَرَجا فَ تَ َغي  َر َوج 

َا َفَسَقا ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، َفَأر َسَل يفح آثَارحُهح بَ َلُهَما َهدحي ة  محن  َلََبٍ إحىَل الن بح تَ ق  ُُهَا، فَاس 
مَ  فَ َعَرفَا َأن  َلَ  جيَحد  َعَلي هحَما( َرَجُه اإل ح لحم  َأخ  َماُم ُمس   (٢)اُم َأمح َُد َواإل ح

ُنونَ   َّزي ري  ٰى  ُّٱ:تَ َعاىَل  قَ و لُهُ  أَُلَك ال ُمؤ مح : َيس  مح -يَا حُمَم دُ -َأي  َعن  ُحك 
َها َوَما َُي ُرُم ؟ ن   َا َوَما ُيَحلُّ مح َائحضح َوقُ ر ِبح  .احل 

: َأَجابَ ُهم  الل ُه تَ َعاىَل بحَأن  احل َ  َّٱمئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ  ضَ ي  َأي 
. جُ ر  فَ ال   وَ هُ  هُ انُ كَ مَ ، وَ هح انح كَ مَ وَ  هح انح مَ  زَ يفح  اءح سَ النِّ  ةَ عَ امَ وا َمَُ بُ نح تَ اج   هح تح اسَ جَ نَ لح ، وَ س  ْنَح وَ  ر  ذح م  قَ دَ 
 نَ ل  سَ تَ اغ   :ي  أَ   َّٱجت هبُّ ن  هُ مُ دَ  عَ طح نقَ  يَ َّت  حَ  :ي  أَ   ٱٱَّٱخب حب جب  هئُّ :هُ لُ و  ق َ 
ي ذح ال   هح ج  وَ ى ال  لَ عَ  ن  وهُ عُ امح جَ فَ  نَ ل  سَ تَ ا اغ  ذَ إح  :ي  أَ  َّمث  هت مت خت حتُّ اءح مَ ال  بح 
 ةُ بَ و  الت   ، وَ ةح بَ و  الت    ن  مح  ينَ رح ثح ك  مُ ال   بُّ ُيُح  الل هَ  ن  إح  :ي  أَ  َّ جخ مح جح مجُّ م  كُ لَ  الل هُ  هُ احَ بَ أَ 
 بح ن  الذ   ن  عَ  هح عح الَ ق   إح يفح صاً لح ا ُم  هَ ن   عَ  عُ لح ق  ي ُ ، ف َ هح ي  لَ ا عَ هَ رح رَ ضَ وَ  وبح نُ الذُّ  حح ب  قُ لح  دح ب  عَ ال   ةُ فَ رح ع  مَ  يَ هح 

                                                 
، (١26/ ٢باب اصنعوا كل شيء إال النكاح )صحيح مسلم، كتاب احليض،  (٢)

 (.٢4/336(، ومسند أمحد )3٠١)رقم
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ماً ازح الً، عَ ه  جَ  و  دًا أَ ص  ي قَ اصح عَ مَ ال   ن  ي مح اضح مَ  ال  يفح  هُ ن  مح  رَ دَ ا بَ ى مَ لَ مًا عَ ادح لحل هح تَ َعاىَل، نَ 
، اتح نَ سَ احل َ وَ  اتح اعَ الط   لح ع  فح بح  امح يَ قح ال  ، وَ لح بَ ق  ت َ س  مُ  ال  ا يفح هَ ي   لَ إح  ةح دَ و  عَ ال   مح دَ ى عَ لَ يدًا عَ كح مًا أَ ز  عَ 
 ن  مح  َّ جس مخُّ م  هُ ن   مح  ةَ اءَ رَ ب َ اًل ال  صِّ حمَُ  و  ، أَ م  هح ي  لَ ا إح هَ دِّ رَ بح  ادح بَ عح ال   وقح قُ حُ  ن  اًل مح لِّ حَ تَ مُ 

 :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  ، اتح اسَ جَ الن  وَ  اثح دَ ح  األ َ 
 ع  مَ َُم   ضح ي  احل َ  مح دَ  ةُ اسَ ْنََ ، وَ هُ ريُ ثح كَ َو  هُ يلُ لح قَ  هُ لُ س  غَ  بُ جيَح  هُ ن  أَ وَ  ضح ي  احل َ  مح دَ  ةُ اسَ ْنََ  ا:هَ نْـ مِ 

َ ا ب َ هَ ي   لَ عَ   .مُ لَ ع  ا أَ يمَ فح  مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ني 
َها: لح ال عحل مح  ضح ي  احل َ  الَ حَ  ةح أَ ر  مَ ال   ءح ط  وَ  يُ رح َِت   َوِمنـْ َاعح أَه  هح لحَقو لح  يفح ال َفر جح َوَهَذا بحإحمج 

يحح  جح ر  فَ ال   ونَ ا دُ يمَ ا فح هَ ت ُ رَ اشَ بَ مُ  وزُ تَُ وَ  َّٱمئ خئ حئ جئُّتَ َعاىَل: َعَلى الصِّحح
ُهورح  الَفًا لحل ُجم  َهبح خح َن  الل َه تَ َعاىَل قَاَل: ؛محن  ال َمذ   ٱَّٱمئ خئ حئ جئُّألح

ََذا  رحُي بحهح، َويُ َباُح َما َعَداُه، َوَلح َتصُّ الت ح  َي ضح َوُهَو ال َفر ُج، فَ َيخ  م  لحَمَكانح احل  يُض اس  َوال َمحح
ُّ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  يَُة قَاَل الن بح ٍء إحال  النَِّكاحَ »َلم ا نَ زََلت  َهذحهح اآل  نَ ُعوا ُكل  َشي   «اص 

َرَجهُ  ٍظ عحنَد الن َسائحيِّ  َأخ  َم، َويفح َلف  لحم  َكَما تَ َقد   سَ بَ ل  ت َ  ن   أَ ىَل و  األ َ وَ  ،(٢)«إحال  ال حَماعَ » ُمس 
َ ا ب َ مَ  هح بح  رُ ت ُ س  بًا تَ و  ث َ  ح يحَ حح  الص  يفح  تَ بَ ا ث َ مَ لح  ةح بَ ك  الرُّ وَ  ةح ر  السُّ  ني  : َكاَنت   ن  عَ  ني  َعائحَشَة قَاَلت 

َدانَا إحَذا َكاَنت  َحائحًضا فََأرَاَد َرُسوُل الل هح  َرَها أََمَرَها َأن   إحح  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َأن  يُ َباشح
رَُها . هح َوُمع َظمح  هح لح : َأو  ي  َها( أَ )يفح فَ و ر َحي َضتح  :هُ لُ و  ق َ . وَ (١)تَ ت زحَر يفح فَ و رح َحي َضتحَها ُُث  يُ َباشح

ُّ. قَاَلهُ  ط ابح : َكاَن َرُسوُل الل هح  م  لح س  ى مُ وَ رَ وَ  الَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  َعن  َمي ُمونََة قَاَلت 

                                                 
 ،(١١7/ 7)...ما ينال من احلائض ،كتاب عشرة النساء،  للنسائي السنن الكْبى (٢)

باب ما جاء يف مؤاكلة احلائض سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، (، و 4٠24رقم)
  (.622، رقم )(١٢٠/ ٢وسؤرها )

(، وصحيح 3٠١، رقم )(6٠/ ٢باب مباشرة احلائض )صحيح البخاري، كتاب احليض،  (١)
  (.١43، رقم)(١2١/ ٢ب مباشرة احلائض فوق اإلزار )بامسلم، كتاب احليض، 
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زَارح َوُهن  ُحي ض   ُر نحَساَءُه فَ و َق اإلح  . (٢)يُ َباشح
َها: ُل َوُتَصلِّي لحَقو لحهح تَ َعاىَل:  َوِمنـْ َا فَإحن  َها تَ غ َتسح َائحَض إحَذا َطُهَرت  يفح أَث  َناءح عحد تح َأن  احل 

ََذى  ٱَّٱيي ىي ني ميزي ري  ٰى ٱُّ ََذى، فَإحَذا َذَهَب األ  َم بحُوُجودح األ  ك  فَ َعل َق احلُ 
محهح.  َوَجَب َزَواُل ُحك 

َها: ََنابَ َلةح َُي ُرُم  هُ ن  أَ  َوِمنـْ َهُب عحنَد احل  ، َوُهَو ال َمذ  لح ال حَماُع بَ ع َد انقحطَاعح الد مح َوقَ ب َل ال ُغس 
الَفًا لحل َحَنفحي ةح  ُهورح خح م  َن  الل َه تَ َعاىَل قَاَل: ؛َوُهَو قَ و ُل الُ   هب مبخب حب جب  هئُّألح

ح: انقحطَاَع  َّمث هت مت خت حت جت لِّ ال حَماعح َشر َطني  غ تحَسالَ َفَجَعَل حلَح  .الد مح َواالح
َها: َتَحاَضةح  َجَوازُ  َوِمنـْ ءح ال ُمس  َن  الل َه تَ َعاىَل قَالَ  ؛َوط   ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّٱ:ألح

َتَحاَضُة لَي َست  َحائحًضا، َبل  هحَي طَاهحَرة   َّيي ، فَ َيُجوُز  ،َوال ُمس  ُم الط اهحرَاتح َوََلَا ُحك 
َي  َُه الل ُه قَاَل اب ُن َعب اٍس َرضح َماُم ال ُبَخارحيُّ َرمحح ، قَاَل اإل ح َها َوط ُؤَها َحاَل َجَريَانح الد مح لحَزو جح

َتَحاَضُة يَأ تحيَها َزو ُجَها إحذَ َما )الل ُه َعن  هُ  ، الص اَلُة أَع َظمُ ال ُمس  َوَهَذا ال َقو ُل  ،(١)(ا َصل ت 
: أَن ُه اَل جَيُوُز َوط ُؤهَ  َمامح َأمح ََد، َوُهَو قَ و ُل مَجَاهحريح ال ُعَلَماءح، َوال َقو ُل الث اِنح ا إحال  رحَوايَة  َعن  اإل ح

، َوُهَو قَ و ُل طَائحَفٍة مح  َهبح ُهوُر محن  ال َمذ   ؛ن  الس َلفح َأن  َيَاَف َزو ُجَها ال َعَنَت، َوُهَو  ال َمش 
َتَدلُّ  ُه الد الََلةح َأن    َّيي ىي ني ميزي ري  ٰى  ُّٱوا بحُعُمومح قَ و لحهح تَ َعاىَل:َواس  َوج 

َائحضح  ءح احل  ، َوَقد  َمَنَع الل ُه تَ َعاىَل محن  َوط  َائحضح ُرُم َوط ُؤَها َكاحل  َا أًَذى فَ َيح  َتَحاَضَة ِبح ال ُمس 
رحُي يفح َحقَِّها، َكَما تحَحاَضةح فَ ثََبَت الت ح  س  ََذى َمو ُجود  بحاالح ََذى، َواأل   ُمَعلِّاًل بحُوُجودح األ 

َا  َتَدلُّوا أَي ًضا مبح :)َعن  َعائحَشَة  وردتاس  َها قَاَلت  َي الل ُه َعن   َتحَ  َرضح اَضُة اَل يَ غ َشاَها ال ُمس 

                                                 
 انظر: املصدر السابق. (٢)
 .(٠3/ ٢باب إذا رأت املستحاضة الطهر )صحيح البخاري، كتاب احليض،  (١)
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 َوالل ُه أَع َلُم. (٢)(َزو ُجَها
َها: لَ  َوِمنـْ َي ضح َأن  تَ غ َتسح َائحضح إحَذا َطُهَرت  محن  احل  َن  الل َه تَ َعاىَل  ؛أَن ُه جيَحُب َعَلى احل  ألح

ٱَّ حت جت هب ُّ قَال ءح قَ ب َل ٱ : إحَذا اغ َتَسل َن َفأ ُتوُهن ، َفُمنحَع الز و ُج محن  ال َوط  َأي 
َها ، َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى ُوُجوبحهح َعَلي   لح َها، َوالَ  ؛ال ُغس  ب  َعَلي   ءح َواجح َن  ََت كحنَي الز و جح محن  ال َوط  ألح

. يَتحمُّ َذلحكَ   إحال  إحَذا اغ َتَسَلت 
ٱ

 جغ مع جع حطمظ مض حضخض جض مص خص حص مس خس ُّٱ
 [.١١3البقرة:  ] َّ حق  مف خف جفحف مغ

ح َعن  َجابح  يَحني  َي الل ُه َعن ُه قَاَل:َجاَء يفح الص حح " َكاَنتح اليَ ُهوُد تَ ُقوُل: إحَذا ٍر َرضح
: َجاَمَعَها محن  َورَائحَها َجاءَ  َوَل، فَ نَ زََلت   جض مص خص حص مس خسُّٱالَوَلُد َأح 

 .(١)" َّٱحضخض
  م  كُ ت  لَ بَ ن  مَ ع  وَ رَ ز  مَ  :ي  أَ  َّحص مسُّ م  كُ اتُ جَ و  زَ  َّٱخسُّٱ:تَ َعاىَل  هُ لُ و  ق َ 

 بُّ احل َ ا يهَ فح  ث  ا بُ ذَ إح  اتح بَ لن  ع  لح رَ ز  مَ  ثَ ر  احل َ  ن  ا أَ مَ تَ َعاىَل، كَ  الل هح  ةح يئَ شح مبحَ  دَ الَ و  األ َ  م  كُ لَ  نَ د  لح يَ 
 ثح ر  احل َ  عح ضح و   مَ يفح  انَ ا كَ ذَ إح  م  تُ ئ  شح  ثُ ي  حَ  ن  مح  م  كُ ائَ سَ وا نح تُ أ  فَ  :ي  أَ  َّٱحضخض جض مص خص﴿
ا مَ كَ   ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  م  كُ عُ نفَ ا يَ مَ  ةح احلحَ الص   الح مَ ع  األ َ  ن  مح  َّحطمظ مض﴿ لُ بُ قُ ال   وَ هُ وَ 

 ىي نيمي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّ:تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

                                                 
باب صالة املستحاضة واعتكافها يف حال  ،كتاب احليض ،السنن الكْبى للبيهقي (٢)

 (.٢363رقم ) (277/ ٢) ،استحاضتها واإلباحة لزوجها أن يأتيها
 جض مص خص حص مس خسُّٱباب ، كتاب تفسري القرآن،  صحيح البخاري (١)

باب ، كتاب النكاح، صحيح مسلم (، و23١7رقم ) (١4/ 6) [١١3]البقرة:  َّحضخض
 .(٢233)، رقم (١/٢٠37) ...جواز مجاعه امرأته يف قبلها، من قدامها،
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 هح ي  لَ إح  ونَ عُ اجح رَ  :ي  أَ  َّٱجفحف مغ جغ مع جع﴿ [،١٠املزمل: ] َّ حئ جئ يي
، ةح ن  ال َ بح  يهح اهح وَ وا ن َ بُ نَ ت َ اج  وَ  هُ رَ امح وَ وا أَ لُ ث َ تَ ام   ينَ ذح ال   َّمف خفُّ م  كُ الح مَ ع  أَ بح  م  يكُ زح ج  يَ ف َ 

  :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  

بُ ُر. ؛اهَ رح بُ  دُ يفح  ةح أَ ر  مَ ال   انح يَ ت   إح  َِت رحيُ  ا:هَ نْـ مِ  ر ثح َوالز ر عح ُهَو ال ُقُبُل اَل الدُّ َن  حَمَل  احلَ   ألح
َها: ، وَ اَز ال  وَ ﴾: جَ ٱحضخض جض مص خص لحهح:﴿و  ق َ  محن   اءح مَ لَ عُ ُض ال  ع  َخَذ ب َ أَ  َوِمنـْ  هُ ج  وَ َعز لح

 ةح.اجَ نَد احل َ َلُب عح يُط  ُد لَ وَ ال   كَ لح ذَ كَ ةح، فَ اجَ نَد احل َ انح عح يَ ت   اإل ح ذحَن بح تَ َعاىَل أَ  الل هَ  ن  أَ  كَ لح ذَ 
َها:  مص خص حص مس خسُّٱ، َففحي قَ و لحهح تَ َعاىَل:اظح فَ ل   األ َ يفح  بُ دَ األ َ  َوِمنـْ

  انٍ عَ ى مَ لَ ي عَ وح تَ َِت  ، وَ ةح غَ الَ بَ ال  وَ  ازح جيَ اإل ح  يفح  ة  ايَ ا غَ هَ لَ ب    ق َ تح ال   ةح يَ اآل  َمَع ا ضً ي  أَ وَ  َّحضخض جض
 اتح يَ اآل   هح ذح هَ يف  لَ عَ جَ  -تَ َعاىَل وَ  كَ ارَ بَ ت َ - الل هَ  ن  ألحَ  ؛اهَ رح ك  ذح  ىلَ إح  اجُ تَ ُُي   ا الَ مح   ةٍ ريَ ثح كَ 
َاال ُسنُ ُيَ  الَ  د  قَ  ورٍ مُ أُ  ن  عَ  احح صَ ف  اإل ح  ن   عَ ينح  تُ غ  تح ال   اتح يضَ رح ع  الت     .ت ص رحيُح ِبح



 خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ
 [.١١2البقرة: ] َّ جن مم

ِّ ال   ن  عَ   م  كُ ا لَ عً انح مَ  :ي  أَ  َّٱخكُّ ونَ نُ مح ؤ  مُ ا ال  هَ ي ُّ أَ  الل هح بح  فَ لح وا احل َ لُ عَ َت   الَ  :ي  أَ   ْبح
َ ب َ  حح الَ ص  اإل ح ى وَ وَ ق  الت   وَ   الَ  وَ هُ وَ  ري ح ال َ  لح ع   فح ىَل إح  ا ُدعحيَ ذَ إح  اسح الن   ضَ ع  ب َ  ن  أَ  كَ لح ذَ ، وَ اسح الن   ني 
 هح ذح هَ وَ  ،كَ لح ذَ  ن  تَ َعاىَل عَ  الل هُ  م  اهُ هَ ن َ ف َ  هُ لُ عَ ف   أَ  الَ ن  أَ  الل هح بح  تُ ف  لَ حَ  :ولُ قُ ي َ  هُ لَ عَ ف  ي َ  ن  أَ  يدُ رح يُ 

 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ٱُّتَ َعاىَل: هح لح و  قَ كَ    ةُ يَ اآل  

 ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زثرث يت  ىت نت

ح يحَ حح  الص  يفح  ةح يحَ حح الص   يثح ادح حَ  األ َ يفح  تَ بَ ث َ  د  قَ وَ   ،[١١النور: ] َّيك  ن  أَ  اُهحَ ري ح غَ وَ  ني 
َها، فَ ل َيأ تح :»الل ُه َعَلي هح َوَسل َم قال َصل ى الن بح   ن   َرَها َخي  رًا مح َمن  َحَلَف َعَلى ميَحنٍي فَ رََأى َغي  
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، َول ُيَكفِّر  َعن  ميَحينحهح   . (٢)«ال ذحي ُهَو َخي  ر 

ح يحَ حح  الص  ا يفح ضً ي  أَ  تَ بَ ث َ وَ  َوالل هح إحن  » َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم قال: الن بح   ن  ا أَ ُهحَ ري ح غَ وَ  ني 
 ، َها إحال  أَتَ ي ُت ال ذحي ُهَو َخي  ر  ن   َرَها َخي  رًا مح لحُف َعَلى ميَحنٍي َفَأَرى َغي   َشاَء الل ُه، اَل َأح 

 .(١)«وََكف ر ُت ميَحيينح 
ح يحَ حح  الص  ا يفح ضً ي  أَ  تَ بَ ث َ وَ  َي الل ُه َعن هُ  َأبح ُهَري  َرةَ  يثح دح حَ  ن  مح  يِّ ارح خَ بُ ل  لح  ظُ ف  الل  وَ  ني   َرضح

ًا، لحَيبَ ر  »ا وعً فُ ر  مَ  لحهح بحَيمحنٍي، فَ ُهَو أَع َظُم إحَث  تَ َلج  يفح أَه    .(3)يَ ع ينح الَكف اَرةَ « َمنح اس 



 َّ ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .[١١3البقرة: ]

: اَل يُ َعاقحُبُكم   َّ  مل خل ُّٱقَ و لُُه:   ُل ال عحل مح يفح الل غ وح  َّ يل ىلَُّأي  تَ َلَف أَه  َواخ 
: ُهَو َما  َهُب الش افحعحيِّ َهبح َوُهَو َمذ  ُهوُر محن  ال َمذ  يَةح، فَال َمش  يفح ال َيمحنيح ال َمذ ُكوَرةح يفح اآل 

ٍد لحل َيمحنيح  ٍد َوَقص  بحُق إحىَل اللَِّسانح محن  َغري ح َعق  : اَل َوالل هح َوبَ َلى َوالل هح وََكال  َيس  ، َكَقو لح ال َقائحلح
َها قَاَلت  أُنزح  َي الل ُه َعن   َثرح ال ُمَفسِّرحيَن َوَقد  َصح  َعن  َعائحَشَة َرضح  ت  لَ َوالل هح، َوُهَو قَ و ُل َأك 

: اَل َوالل هح، َوب َ  َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱ ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  َلى َوالل هح، وََكال  يفح قَ و لح الر ُجلح
َرَجُه ال ُبَخارحيُّ  ٍء يَ َرى أَن ُه (2)َوالل هح .َأخ  ، َوعحنَد َأبح َحنحيَفَة َوَمالحٍك: ُهَو َأن  َُي لحَف َعَلى َشي 

                                                 
فرأى غريها خريا منها، أن يأت باب ندب من حلف ميينا صحيح مسلم، كتاب األميان،  (٢)

  (.٢63٠، رقم )(٢١67/ 3الذي هو خري، ويكفر عن ميينه )
، رقم (7/٢2٠باب الكفارة قبل احلنث وبعده )صحيح البخاري، كتاب كفارات األميان،  (١)

باب ندب من حلف ميينا فرأى غريها خريا (، وصحيح مسلم، كتاب األميان، 6٠١٢)
  (.٢624، رقم )(٢١67/ 3) خري، ويكفر عن ميينهمنها، أن يأت الذي هو 

« واي اهلل»باب قول النب صلى اهلل عليه وسلم: صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور،  (3)
 (.66١6، رقم )(٢١7/ 7)

]البقرة:  َّٱال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكمُّباب قوله:صحيح البخاري، كتاب التفسري،  (2)

= 
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اَلُف َذلحَك، َوبحهح قَاَل مَج ع  محن  ال ُمَفسِّرحيَن، َواَل َكَفاَرةَ  ُ لَُه خح فحيهح َوالَ  َصادحق  فحيهح، ُُث  يَ َتبَ ني 
ت َِّفاقح  َا انَعَقَدت  قُ ُلوُبُكم  َعَلى َقص دحهح  :َأي   َّ حنجن  يم ىم مم خمُّإحُث َ بحاالح مبح

 ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱَكَما قَاَل الل ُه تَ َعاىَل:   َففحيَها ال َكَفاَرُة إحن  َحنحث ُتم  

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييىي ني مي زي

  مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت

َحي ُث  َّىن من خنُّ ،[74املائدة: ] َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حضجض
َا تَ ُقوُلونَُه بحأَ  ذ ُكم  مبح َنتحُكم  محن  ُدونح َقص دٍ َلَ  يُ َؤاخح  .ل سح



   َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱ
 [.١١6 البقرة:]

 ارُ ﴾ ان تحظَ  جي ﴿ م  اتحح جَ و  زَ  اعح مجحَ  كح ر  ى ت َ لَ َُي لحُفوَن عَ  :ي  ﴾ أَ  يه ىه مه جه﴿ 
ا مَ  م  َلَُ  رُ فح غ  ﴾ ي َ  ٰى ٰر ٰذ ﴿ م  اتحح جَ و  زَ  اعح  مجحَ ىَل ﴾ َرَجُعوا إح  يي ىي ميخي حي ﴿
 :د  ائِ وَ ا فَـ يهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ ﴾ ِبححم ،  ٌّ ﴿ م  هح وعح جُ رُ  بح بح سَ بح  فح لح احل َ  ن  مح  م  هُ ن   مح  لَ صَ حَ 

 كح ر  ى ت َ لَ عَ  جح و  الز   فُ ل  : حَ عح ر   الش  يفح  هُ يفُ رح ع  ت َ ، وَ فُ لح : احل َ وَ هُ وَ  ءح يالَ اإل ح  مُ ك  حُ  ا:هَ نْـ مِ 
 ل  قَ أَ  ونَ كُ يَ  ن  ا أَ م  و: إح لُ َي   الَ ، فَ ةً د  مُ  هُ تَ جَ و  زَ  عَ امح جيُ  الَ ن  أَ  لُ جُ الر   فَ لَ ا حَ ذَ إح ، فَ هح تح جَ و  زَ  اعح مجحَ 
  ثَ نَ حَ  ن  إح  انح مي َ األ َ  رح ائح سَ  لُ ث  ا مح ذَ هَ ، ف َ ل  قَ أَ  ت  انَ كَ   ن  إح ا، فَ هَ ن   مح  رَ ث َ ك  أَ  و  ، أَ رٍ هُ ش  أَ  ةح عَ ب َ ر  أَ  ن  مح 
، ْبحَ ص  تَ  ن  ا أَ هَ ي   لَ عَ ، وَ هح ي  لَ عَ  ءَ ي  شَ  الَ فَ  هُ ينَ ميَح  َت  أَ  ن  إح ، وَ لُ ضَ ف  األ َ  وَ َوَهَذا هُ  هح ينح ميَح  ن  عَ  رَ فَ كَ 
 ولَ سُ رَ  ن  عن عائشة : أَ  انح خَ ي  الش   جَ رَ خ  أَ  د  قَ ، وَ ةح د  مُ ال   هح ذح  هَ يفح  ةح ئَ ي  فَ ال  بح  هُ تُ بَ الَ طَ ا مُ َلََ  سَ ي  لَ وَ 

ُرونَ : »الَ قَ ، وَ ينَ رح ش  عح وَ  عٍ س  تح لح  لَ زَ ن َ ا ، ف َ رً ه  شَ  هح ائح سَ نح  ن   مح آىَل  الل هح  ع  َوعحش  ُر تحس  ا م  أَ  (٢)«الش ه 
                                                 

 (.26٢3) ، رقم(3١/ 6) [١١3
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة ﴿باب قول اهلل تعاىل:صحيح البخاري، كتاب الطالق،  (٢)

، رقم (٠/24) ﴾أشهر، فإن فاءوا فإن اهلل غفور رحيم، وإن عزموا الطالق فإن اهلل ْسيع عليم
= 
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ا م  : إح رٍ هُ ش  أَ  ةح عَ ب َ ر  أَ  اءح ضَ انقح  ندَ عح  جح و  الز   ةُ بَ الَ طَ مُ  ةح جَ و  لز  لح ، فَ رٍ هُ ش  أَ  ةح عَ ب َ ر  أَ  ن  مح  رَ ث َ ك  أَ  ت  انَ كَ   ن  إح 
 مح اكح حَ ل  لح فَ  ل  عَ ف  ي َ  َلَ   ن  إح فَ  مُ اكح احل َ  هُ رَ ب َ ج  أَ  عَ نَ ت َ ام   ن  إح ، فَ قَ لِّ طَ يُ  ن  ا أَ م  إح وَ  عَ امح : جيَُ ي  أَ  يءَ فح يَ  ن  أَ 
تَ َعاىَل   الل هح ىَل إح  بُّ حَ أَ  هح تح جَ و   زَ ىَل إح  وعُ جُ الرُّ وَ  ةُ ئَ ي  فَ ال  ، وَ كَ لح ذَ  ةُ جَ و  الز   ت  بَ لَ ا طَ ذَ إح  احح كَ النِّ  خُ س  فَ 
 .َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ يلح لح دَ بح 

َها:  هُ ت  بَ ضَ غ  ا أَ ذَ إح  ةح ي  لح اهح ال َ  لح ه  أَ  ن  مح  دُ احح وَ ال   انَ كَ   د  قَ ، وَ ةح جَ و  لز  لح  جح و  الز   مح ل  ظُ  يُ رح َِت   َوِمنـْ
ح ت َ نَ الس  وَ  ةَ نَ الس   ةً قَ ل  عَ ا مُ هَ كَ َر ا ت َ مب َ رُ ا، وَ هَ أَ طَ  يَ اَل ن  أَ  فَ لَ حَ  هُ تُ جَ و  زَ  ، ةَ ادَ عَ ال   هح ذح هَ  الل هُ  لَ طَ ب  أَ ، فَ ني 
ا هَ ي   لَ عَ  عَ قَ ي َ   الَ َّت  حَ  قَ لِّ طَ يُ  ن  ا أَ م  إح ، وَ عَ جح ر  ي َ  ن  ا أَ م  إح داً، فَ مَ أَ  هح تح جَ و  زَ  ن  عَ  عح نح تَ م  مُ ل  لح  لَ عَ جَ وَ 

 .ةَ ي  لح  خَ اَل ، وَ جَ و  زَ  الَ  ةً قَ ل  عَ ى مُ قَ ب   تَ ف َ  رُ رَ الض  


 [.١١٠البقرة: ] َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َُّّٱ
  ءح ط  وَ ال   مح دَ عَ وَ  ءح يالَ  اإل ح يفح  م  هح ارح رَ م  تح اس  بح  قَ اَل وا الط  دُ صَ قَ  ن  إح وَ  :ي  ﴾ أَ  ِّ  ُّ َّ﴿ 

َوإحن  َعَزُموا  الط اَلَق  :هُ يرُ دح ق  ت َ  وف  ذُ حَم   هُ ابُ وَ ، جَ طح ر  الش   لُ ع  فح  ﴾ُّ َّ﴿  ة  ي  طح ر  شَ   ﴾َّ﴿
، قُ الَ الط  وَ  ءُ يالَ ا اإل ح هَ ن    مح تح ال  وَ  م  هح دح اصح قَ ﴾ مبحَ  مئ ﴾ لحَقو َلححم  ﴿ زئ رئ ّٰ ﴿ وهُ عُ وقح يُ ل  ف َ 
 ةً قَ ل  ا طَ هَ قَ ل  ا طَ ذَ إح  احح كَ النِّ  دح ي  ق َ  ضُ ع  : ب َ ي  أَ  هح ضح ع  ب َ  و  أَ  احح كَ النِّ  دح ي  ق َ  لُّ حَ  وَ هُ  قُ اَل الط  وَ 
 :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  ، ةً ي  عح ج  رَ 

ح ْس َ االح  نح ي  ذَ ِبحَ  ةح يَ اآل   مَ ت  خَ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ  ح ميَ رح كَ ال   ني   هُ ن  أَ  قح اَل  الط  يفح  لَ ص  األ َ  ن  ى أَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  ني 
 .ةح ورَ رُ الض   ندَ عح  ال  إح  هح ي  لَ إح  ارُ صَ يُ  الَ ، وَ وه  رُ ك  مَ 

َها:  ، هح تح جَ و  زَ  ن  عَ  عَ نَ ت َ ي ام  ذح ل  لح  رٍ هُ ش  أَ  ةح عَ ب َ ر  أَ  يح ض  مُ  دح ر  جَ مبحُ  عُ قَ ي َ  الَ  قَ الَ الط   ن  أَ  َوِمنـْ
ُهورح، وَ بُ هَ ذ  مَ َوَهَذا ال   م   هُ ن  أَ  رَ مَ عُ  نح ب   الل هح  دح ب  عَ  ن  عَ  تَ بَ ا ث َ مَ  هح ي  لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مح  ، َوُهَو قَ و ُل الُ 

 َّت  حَ  رٍ هُ ش  أَ  ةُ عَ ب َ ر  أَ  ت  ضَ مَ  ن  إح ، وَ قُ الَ ا الط  هَ ي   لَ عَ  ع  قَ ي َ  َلَ   هح تح أَ رَ ام   ن  مح  لُ جُ الر   ا آلَ ذَ "إح :الَ قَ 
                                                 

وقوله باب يف اإليالء، واعتزال النساء، وَتيريهن (، وصحيح مسلم، كتاب الطالق، 3١74)
 (.٢2٠3، رقم )(٢٢٠3/ ١)، [2]التحري:  ﴾وإن تظاهرا عليه﴿تعاىل:
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ى لَ عَ  عُ جح ر  " ي َ ءَ يفح يَ  ن  ا أَ م  إح ، وَ قَ لِّ طَ يُ  ن  ا أَ م  إح ي، "فَ اضح قَ ال   ندَ عح  فُ وقَ ا يُ هَ ائح هَ انتح  ندَ " عح فَ وقَ يُ 
(٢)يُّ ارح خَ بُ ال   اهُ وَ رَ  .هح تح جَ و  زَ  ةح رَ اشَ عَ مُ 

. 
َها:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ﴿:الَ تَ َعاىَل قَ  الل هَ  نَ ألحَ  ؛هح بح  ظَ ف  لَ ت َ ي ُ  ن  أَ  د  بُ  الَ  قَ الَ الط   ن  أَ  َوِمنـْ

 . هح بح  ظَ فِّ لُ ا ت ُ ذَ  إح ال  ا إح وعً مُ س  مَ  ونُ كُ يَ  الَ ، وَ وع  مُ س  مَ  قَ الَ الط   ن  ي أَ ضح تَ ق  ي َ  َوَهَذا


 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ ُّٱ

 مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث

 [.١١7البقرة: ] َّ ني مي زي ٰىري ين ىن  مننن زن رن

  لح امح وَ احل َ  رَ ي   غَ  ن  هُ اجُ وَ ز  أَ  ن  ِبحح  لَ خَ  دَ تح ُض الال  ي  احل ُ  اتُ قَ ل  طَ مُ ال   :ي  أَ  َّ ىئ ُّٱ  
﴾، نبمب زب رب﴿ نَ ص  ب  رَ ت َ يَ : لح ي  أَ  رُ م  األ َ  اهُ نَ ع  مَ  ر  ب َ ، َوَهَذا خَ نَ ر  ظح نتَ يَ  :ي  أَ  َّٱيئ﴿

َن، َوال ُقُروُء: مَج ُع قَ ر ٍء بح   ،ضُ ي  احل َ  دَ مح َ أَ  امح مَ اإل ح  ندَ عح  اهُ نَ ع  مَ وَ  اهَ مِّ ضَ وَ  افح قَ ال   حح ت  فَ َفاَل يَ تَ َزو ج 
 ءَ ر  قُ ال   ن  أَ  رُ هَ ظ  األ َ ، وَ رُ ه  الطُّ  يِّ عح افح الش  وَ  كٍ الح مَ  امح مَ اإل ح  ندَ عح ، وَ ةَ يفَ نح  حَ بح أَ  امح مَ اإل ح  لُ و  ق َ  وَ هُ وَ 
أَي اَم َتدَُع الص اَلَة »:ةح اضَ حَ تَ س  مُ ال   ةح أَ ر  مَ ل  لح  مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  ى الل هُ ل  صَ  هح لح و  قَ لح  ؛ضُ ي  احل َ  وَ هُ 

ان ظُرحي إحَذا أَتَاكح قُ ر ُؤكح َفاَل :»ُحبَ ي شٍ  بح أَ  نتح بح  ةَ مَ اطح فَ لح  هُ لُ و  ق َ وَ  ،(١)دَ اوُ و دَ بُ أَ  اهُ وَ رَ « أَق  رَائحَها
َ ال ُقر ءح إحىَل ال ُقر ءح   ،(3)يُّ ائح سَ الن   اهُ وَ رَ « ُتَصلِّي، َوإحَذا َمر  قُ ر ُؤكح فَ ل َتَطه رحي، ُُث  َصلِّي َما بَ ني 

، َوقُ ر ُؤَها َحي َضَتانح »َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  هُ لُ و  ق َ وَ  ََمةح َتط لحيَقَتانح و بُ أَ  اهُ وَ رَ « َطاَلُق األ 
 ق  لح ط  يُ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َلَ   الن بح   ن  ى  أَ لَ عَ  لُّ دُ تَ  ةُ ثَ الَ الث   يثُ ادح حَ األ َ  هح ذح هَ .  ف َ (2)دَ اوُ دَ 

                                                 
 َل أقف عليه. (٢)
باب يف املرأة تستحاِ، ومن قال: تدع الصالة يف عدة سنن أب داود، كتاب الطهارة،  (١)

  .(٠٢/ ٢األيام الت كانت ِتيض )
  (.337، رقم )(٢73/ ٢ذكر األقراء )سنن النسائي، كتاب احليض واالستحاضة،  (3)
 (.١٢74)، رقم(١3٠/ ١)باب يف سنة طالق العبدسنن أب داود، كتاب الطالق،  (2)
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ةح ثَ الح ةح الث  ضَ ي   احل َ يفح  ت  عَ رَ ا شَ ذَ َة إح د  تَ ع  مُ ال   ن  فح أَ الَ ُة ال ح دَ ائح فَ ، وَ ضح ي  ى احل َ لَ عَ  ال  إح  ءَ ر  قُ ال  
 َّت  ا حَ تُ هَ د  ي عح ضح نقَ تَ  َض الَ ي  احل َ  هُ لُ عَ جَي   َمن   ندَ عح ، وَ رَ ه  الطُّ  ُلهُ عَ جَي   ن  مَ  ندَ ا عح تُ هَ د  عح  ت  ضَ انقَ 

  رث يت ىت نت مت زت﴿ اتح قَ ل  طَ مُ ال   :ي  أَ  َّٱرت يب ىب﴿ ةح ثَ الح الث   ةح ضَ ي  احل َ  ن  َر مح هُ ط  تَ 

 يهح ا فح َلَُ و  قَ ا ف َ هَ مححح ى رَ لَ عَ  ةً ينَ مح ا أَ هَ لَ عَ تَ َعاىَل جَ  الل هَ  ن  " ألحَ  ضح ي  احل َ  و  أَ  لح م  احل َ  ن  مح   َّزث
َ ب َ  فَ الَ خح  الَ ا، وَ هَ َْبح َخحَ  ال  إح  هح مح ل   عح ىَل إح  يلَ بح سَ  الَ  ذ  إح  ول  بُ ق  مَ   ا يفح َلحَ و  ى ق َ لَ عَ  لَ مَ عَ ال   ن  أَ  ةح م  األ ُ  ني 
ا مَ  انَ مَ ت  تَ َعاىَل كح  الل هُ  مَ ر  ا حَ ّن َ إح وَ  (٢)ا "هَ ب ُ ذح كَ   ر  هَ ظ  يَ  ا َلَ  مَ  ةح اءَ رَ ب َ ال   وح أَ  مح حح لر  لح  لح غ  ى الش  وَ ع  دَ 

ا مب َ رُ ، ف َ ابح نسَ األ َ  طح الَ تح اخ   مُ دَ عَ ، وَ لح جُ لر  لح  ةح عَ ج  الر   قُّ حَ  كَ لح ذَ بح  قُ ل  عَ ت َ ي َ  هُ ن  ألحَ  ن  هح امح حَ ر   أَ يفح 
 كَ لح ى ذَ د  أَ فَ  ت  جَ و  زَ ت َ  ا ُُث  هَ جح و  زَ  ن  مح  لح م  احل َ بح  مح حح الر   ةُ ولَ غُ ش  مَ  يَ هح وَ  ةح د  عح ال   اءُ ضَ انقح  ت  عَ اد  
 لَ جُ الر   ا َحَرَمت  مب َ رُ ، وَ  ودَ عُ ت َ  الَ ن  ا أَ فً و  خَ  لَ م  احل َ  ت  طَ قَ س  ا أَ مب َ رُ ،  وَ ابح نسَ األ َ  طح الَ تح  اخ  ىَل إح 
 رُ ي   غَ ، وَ ةح عَ ج  الر   ن  مح  جح و  الز   قُّ حَ  لَ طُ ب  يَ لح  ةَ ثَ الح الث   تُ ض  حح  د  : قَ ولُ قُ ت َ ، ف َ ةح عَ ج   الر  يفح  هح قِّ حَ  ن  مح 
 ن  هُ اجُ وَ ز  : أَ ينح ع  ي َ  َّٱيق﴿ انح مَ ت  كح ى ال  لَ عَ  بُ ت  رَ ت َ  ت َ تح ال   ةح ريَ ثح كَ ال   دح اسح فَ مَ ال   ن  مح  كَ لح ذَ 

َعتحهحن  إحلَي هحم  ﴿  يك﴿ اقح فَ ت ِّ االح بح  دٍ ق  عَ  الَ وَ  رٍ ه  مَ  الَ بح  ةح د  عح ال   الح  حَ : يفح ي  أَ   َّىك مكَأو ىَل بحَرج 
َعةح الص اَلَح وَ  يلىل مل : إحن  أَرَاُدوا بحالر ج  رَاَر  س  َوحُ  ةَ فَ ل  األ ُ ﴾ َأي  َرةح اَل اإل حض  َن ال عحش 

 اجح وَ ز  األ َ  وقح قُ حُ  ن  مح  َّزن رن مم﴿ وقٍ قُ حُ  ن  مح  اتح جَ و  لز  لح  :ي  أَ  َّام﴿
 ةح نَ سَ احل َ  ةح لَ امَ عَ مُ ال  وَ  ةح بَ يِّ الط   ةح رَ اشَ عَ مُ ال  وَ  ةح وَ س  كح ال   وَ ََ ك  السُّ وَ  ةح قَ فَ الن    قِّ حَ  ن  مح  َّمن﴿
 كَ لح ذَ  جَ رَ خ  أَ  اةُ اوَ سَ مُ ا ال  هَ ن   مح  مُ هَ ف  ي ُ  د  قَ  ةُ لَ اث َ مَ مُ ال   ت  انَ ا كَ م  لَ ، وَ ةح ي  جح و  الز   وقح قُ احل ُ  يعح مجَح وَ 
 وقح رُ ف ُ وَ  ةح امَ وَ قَ ال  وَ  حح الح صَ مَ ال  بح  امح يَ قح ال  وَ  اقح نفَ إل ح  ايفح  :ي  أَ  َّ ريٰى ين ىن﴿ :هح لح و  قَ بح 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّتَ َعاىَل: الَ ا قَ مَ ، كَ ةح قَ ل  ال َ 

  [.36آل عمران: ] َّخص حص مسٱُّٱقَالَ و  [،32النساء: ] َّمن خن حن جن

 يفح  ةٍ غَ الح بَ  ةٍ مَ ك  و حح ذُ  َّني﴿ اهُ صَ عَ  ن  مح   م  قح نتَ مُ  ةٍ ز  و عح ذُ  ب  الح غَ  َّ مي زي﴿:هُ لُ و  ق َ وَ 
                                                 

  (.١33/ ٢قاله ابن العرب املالكي يف أحكام القرآن ط العلمية ) (٢)
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َ ب َ  هح بح  مَ كَ ا حَ يمَ فح ، وَ هح رح دَ قَ وَ  هح عح ر  شَ وَ  هح رح م  أَ  ح جَ و  الز   ني   :ة  يرَ ثِ كَ   ام  كَ حْ أَ  َوِفي اآْليَةِ ، ني 
 ونُ كُ يَ  ةً ارَ تَ ف َ  :ةح سَ م  ال َ  ةح ي  يفح لح ك  الت   امُ كَ ح  األ َ  هح ي  لَ ي عَ رح َت   قُ الَ الط  ، وَ قح الَ الط   ةُ احَ بَ إح  ا:هَ نْـ مِ 

َ ب َ  ةُ رَ عحش  تح ال  ذ رَ عَ ا ت َ ذَ ب ا إح حَ تَ س  مُ  ونُ كُ يَ  ةً ارَ تَ ، وَ ويلح مُ ال   قح َطالَ كَ   كَ لح ذَ ا وَ بً اجح وَ  ح جَ و  الز   ني  ، ني 
 ةح اجَ احل َ  ندَ عح  اًحاُمبَ  ونُ كُ يَ  ةً ارَ تَ ، وَ رح لض رَ ًعا لح ن   مَ  قَ لِّ طَ ن  يُ أَ  الح احل َ  هح ذح  هَ يفح  جح و  لز  بُّ لح حَ تَ س  يُ ف َ 
 اكَ نَ هُ  ن  كُ تَ  ا َلَ  ذَ ا إح وهً رُ ك  مَ  قُ الَ الط   ونُ كُ يَ  ةً ارَ تَ ، وَ اتحَ رَ ش  عح  وءح سُ ، وَ ةح أَ ر  مَ ال   قح لُ خُ  وءح سُ ؛ لح هح ي  لَ إح 

ح جَ و  الز  بح  رح رَ الض   اقح حل َ إح  ن  مح  يهح ا فح مَ ؛ لح هح ي  لَ إح  ة  اجَ حَ   يفح  كَ لح ذَ ر ًما وَ حمَُ  قُ الَ الط   ونُ كُ يَ  ةً ارَ تَ ، وَ ني 
 يفح  و  ، أَ اءَ نُ َفسَ  و  أَ  ض  ائح حَ  يَ هح ا وَ ل َقهَ طَ  و  ا لَ مَ ، كَ وعٍ رُ ش  مَ  ري ح ٍه غَ ج  ى وَ لَ عَ  هح اعح يقَ إح  الح حَ 
 .يُّ عح د  بح ال   قُ الَ الط   وَ هُ وَ  يًعا،مجَح  اتٍ قَ لَ طَ  ثَ الَ ا ثَ هَ ل قَ طَ  و  ، أَ يهح ا فح هَ عَ امَ ٍر جَ ه  طُ  الح حَ 

َها:  اتُ غَ الح بَ ال   ن  ِبحح  ولُ خُ د  مَ ا: ال  نَ هُ  ن  ِبحح  ادُ رَ مُ ال  ، وَ اتح قَ ل  طَ مُ ى ال  لَ عَ  ةح د  عح ال   وبُ جُ وُ  َوِمنـْ
  :تَ َعاىَل  هح لح و  قَ ا لح هَ ي   لَ عَ  ةَ د  عح  ا الَ ِبحَ  ولح خُ د  مَ ال   رَ ي   غَ  ن  ، ألحَ اتح سَ ائح يَ ال   و  ، أَ لح امح وَ احل َ  ري ح غَ  ن  مح 
 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ

 عُ ض  وَ  لح امح احل َ  ةُ د  عح وَ  ،[24األحزاب: ] َّ يل ىل مل يك  ىكمك لك اك
 .[2]الطالق:  َّجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱٱ:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ لح  لح م  احل َ 

  جخ محٱُّ:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ لح  رٍ هُ ش  أَ  ةُ ثَ الَ ا ثَ هَ ت ُ د  عح  ةُ سَ ائح يَ ا ال  ذَ كَ َو  يضُ ِتَح   الَ تح ال   ةُ أَ ر  مَ ال  وَ 

 َّحطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
َ ب َ تَ ف َ  [2الطالق:]  يفح  ةَ ورَ كُ ذ  مَ ال   ةَ د  عح ال   ن  أَ ، وَ يصُ صح خ  ا الت  هَ لَ خَ دَ  د  قَ  ةَ يَ اآل   ن  ا أَ ذَ هَ  ن  مح  ني 
 .اًل امح حَ  و  أَ  ةً سَ ائح يَ  و  أَ  ةً ريَ غح صَ  ن  كُ تَ  ا َلَ  ذَ ا إح ِبحَ  ولح خُ د  مَ ال   ةح قَ ل  طَ مُ ل  لح  يَ هح  ةح ميَ رح كَ ال   ةح آليَ ا  

َها:   ، نح ائح بَ ال   ونَ دُ  ةح ي  عح ج   الر  يفح  اصٌّ خَ    َّٱلك اك يقُّٱتَ َعاىَل  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  َوِمنـْ
 هل مل خل حل ُّٱ:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ ا لح هَ ي   لَ ا عَ هَ جح و  زَ لح  ةَ عَ ج  رَ  الَ ا، فَ هَ سَ ف  ن َ  ت  كَ لَ مَ  د  قَ  نَ ائح بَ ال   ن  ألحَ 

 .َّخن حن  جن مم خم حم جم

َها:   َّيق﴿ :تَ َعاىَل  هح لح و  قَ لح  ةح جَ و  الز   مح ك   حُ ا يفح ي  عح ج  ا رَ قً الَ طَ  ةَ قَ ل  طَ مُ ال   ن  أَ  َوِمنـْ
 الَ  ةح د  عح ال   اءح نَ ث    أَ يفح  ةَ قَ الَ عَ ال   ن  ى أَ لَ عَ  لُّ دُ جًا َوَهَذا يَ و  زَ اًل وَ ع  ب َ  قَ لِّ طَ مُ تَ َعاىَل  ال   ى الل هُ م  سَ فَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



javascript:openquran(1,228,228)
javascript:openquran(1,228,228)


 البقرةتفسير سورة  
243 

 .يِّ عح ج  الر   قح الَ الط   دَ ع   ب َ َّت  حَ  ةً ي  جح و  زَ  ةً قَ الَ عَ  ت  الَ زَ 
َها:  ، الَ وفح رُ ع  مَ ال  بح  ةُ رَ اشَ عَ مُ ال   وَ هُ وَ  حَ الَ ص  اإل ح  جح و  الز   دُ ص  قَ  انَ ا كَ ذَ إح  ةح عَ اجَ رَ مُ ال   ازُ وَ جَ  َوِمنـْ

 هح ي  لَ عَ  مُ رُ ح  يَ ف َ  ةَ ار  ضَ مُ ال   هُ دُ ص  قَ  انَ كَ   ن  إح ﴾، فَ  يلىل مل يك﴿:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ لح  ةَ ار  ضَ مُ ال  
 ا.هَ ت ُ عَ اجَ رَ مَ 

َها: ح جَ و  الز   ن  مح  ل  كُ   وقح قُ بحُ  امح مَ تح ه  االح  وبُ جُ وُ  َوِمنـْ  نح اوُ هَ الت    مح دح عَ ، وَ هح بح احح ى صَ لَ عَ  ني 
 ة  ريَ صح قَ  ة  لَ ، مجَُ ةُ يَ اآل   هح ذح هَ  مَ ظَ ع  ا أَ مَ وَ    َّمن زن رن مم ام ُّٱ:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ ا، لح يهَ فح 
 .يمُ ظح عَ ال   ءُ ي  الش   انح يَ ب َ ال  وَ  اتح ظَ عح ال  وَ  دح ائح وَ فَ ال   ن  ا مح يهَ فح 

َها:  يفح  ةح ودَ قُ ف  مَ ال   ةح ولَ جُ الرُّ  اتح زَ ي ِّ مَُ  ن  مح  الل هُ  هُ بَ هَ ا وَ مَ لح  ةح أَ ر  مَ ى ال  لَ عَ  لح جُ الر   ةَ ادَ يَ سح  ن  أَ  َوِمنـْ
 .ةح أَ ر  مَ ال  

َها: َ ب َ  اةَ اوَ سَ مُ  الَ  هُ ن  ى أَ لَ عَ  يالً لح دَ  َّ ريٰى ين ىن﴿:تَ َعاىَل  هح لح و   ق َ يفح  ن  أَ  َوِمنـْ  ني 
ح ت َ أَ ر  مَ ال   ةُ ادَ هَ شَ - ةح ادَ هَ  الش  يفح  م  هُ ن َ ي   ب َ  قَ ر  فَ ، ف َ م  هُ ن َ ي   ب َ  قَ ر  ف َ  عَ ارح الش   ن  أَ ، وَ ةح أَ ر  مَ ال  وَ  لح جُ الر    ني 
 َّزن رن مم امُّٱ اثح ريَ مح  ال  يفح  م  هُ ن َ ي   ب َ  قَ ر  ف َ ، وَ -لٍ جُ رَ  ةح ادَ هَ شَ بح 

، ةح امَ مَ اإل ح ، وَ -لح جُ الر   ةح يَ دح  فُ ص  نح  ةح أَ ر  مَ ال   ةُ يَ دح - ةح يَ الدِّ ، وَ (٢) الح وَ ح  األ َ  بح لَ غ  أَ  يفح   ،[٢٢النساء:]
 .كَ لح ذَ  ري ح غَ وَ  ةً أَ رَ ام   سَ ي  لَ راً، وَ كَ الً ذَ جُ رَ  نيَ مح لح س  مُ ال   امُ مَ إح  ونَ كُ يَ  ن  أَ  د  بُ  الَ فَ 

َها:  ةح قَ ل   ال ح يفح  يُّ وح يَ ن   الدُّ  يلُ ضح ف  الت    يَ هح  اءح سَ ى النِّ لَ عَ  الح جَ لرِّ  لح تح ال   ةَ جَ رَ الد   ن  أَ  َوِمنـْ
 د  قَ ، ف َ حح الح الص   لح مَ عَ ال  وَ  انح ميَ اإل ح  بح سَ بحَ  الل هح  ندَ عح  اتُ جَ رَ الد  فَ  ةح رَ خح  اآل  ا يفح م  ، أَ ةح يعَ بح الط  وَ 
 ن  مح  رُ ب َ ك  ا أَ هَ رُ ج  أَ ، وَ هح تح جَ رَ دَ  ن  ى مح لَ ع  أَ  ةح ن   ال َ ا يفح هَ ت ُ جَ رَ دَ  ونُ كُ تَ ، وَ ةح ن   ال َ يفح  هُ تُ جَ و  زَ  هُ وقُ فُ ت َ 
 .هح رح ج  أَ 



                                                 
هناك أحوال تتساوى فيها املرأة والرجل يف املرياث مثل مرياث اإلخوة ألم، وكذلك إذا تويف  (٢)

 وأم وابن، وكذلك إذا تويف عن جد وجدة وابن. امليت عن أب
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 هت مت خت  حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ  جئحئ يي ُّٱ

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح مج حج مث

  َّمك لك  خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ جعمع  مظ
 [.١١4البقرة: ]

َ ب َ   ى لَ عَ  ةُ عَ ج  الر   يهح فح  لح جُ لر  لح  ونُ كُ ي يَ ذح ال   قح الَ الط   دَ دَ عَ  ةح يَ اآل   هح ذح  هَ تَ َعاىَل يفح  الل هُ  ني 
ٍد دَ عَ وٍر بح صُ َر حَم  ي   غَ  ةح ي  لح اهح الُق ال َ طَ  انَ كَ ، َو هُ ن  مح  هُ تُ جَ و  زَ  هح نُي بح ي تَبح ذح ال   دَ دَ عَ ال  ، وَ هح تح جَ و  زَ 
ح ت َ قَ ل  طَ  ةح يَ اآل   هح ذح  هَ يفح  رَ كَ ذَ ٍث فَ الَ ثَ بح  قَ الَ الط   الل هُ  رَ صَ حَ فَ  ى رَ خ  األ ُ  ةح يَ  اآل  يفح  ةَ ثَ الث الح  رَ كَ ذَ وَ  ني 
)إمساك(   َّٱمئ خئُّ:هُ لُ و  ق َ وَ  ،ةَ يَ ﴾ اآل  خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ:هُ لُ و  ق َ  يَ هح وَ 
سَ هُ لُ ث   مح وَ  ،وفٍ رُ ع  مبحَ  اك  سَ م  إح  هح ي  لَ عَ : ف َ هُ يرُ دح ق  ت َ ، وَ وف  ذُ حَم   هُ رُ ب َ خَ وَ  أ  دَ تَ ب  مُ  رحيح  بحإحح  اٍن، : َأو  َتس 
 يفح  فُ رَ ع  ا ي ُ مَ  لُّ كُ : وفُ رُ ع  مَ ال  ، وَ وفح رُ ع  مَ ال  ا بح هَ كَ سح مُي   ن  أَ  هح ي  لَ عَ ا ف َ هَ عَ اجَ ا رَ ذَ إح فَ  ََ ع  مَ ال  وَ 

 دَ ع  ا ب َ هَ كَ ُر ت   ي َ  ن  أَ بح   َّحب جب هئُّ ةح بَ ح  الصُّ  نح س  حُ وَ  احح كَ النِّ  وقح قُ حُ  اءح دَ أَ  ن  مح  عح ر  الش  
ا، هَ رَ س  كَ   ْبحُ جُي   ءٍ ي  شَ ا بح هَ ع  ت ِّ ميَُ  ن  ا أَ نَ   )اإلحسان( هُ بح  ادُ رَ مُ ال  ا، وَ هَ ت ُ د  ي عح ضح نقَ  تَ َّت  حَ  قح الَ الط  

: الَ ا قَ ذَ َلحَ ا وَ اَلحَ مَ  ن  ا مح ئً ي  ا شَ َلََ  هح اقح رَ ى فح لَ عَ  ذَ خُ أ  يَ  الَ  ن  أَ  انح سَ ح  اإل ح  ن  مح وَ  ا،هَ ب َ ل  ق َ  يبُ طح يُ وَ 
 ةُ عَ الَ خَ مُ ال   يَ هح وَ  َّ حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مبُّ
 ن  عَ  يح ه  الن    لُّ حمََ وَ  هح وح حَن  وَ  رح ه  مَ ال   ن  ا مح اهَ طَ ع  ا أَ ا مح  ئً ي  شَ  ذَ خُ أ  يَ  ن  أَ  جح و  لز  لح  لُّ ُيَح  الَ ، فَ وفح رُ ع  مَ ال  بح 
 حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ ا قَ مَ كَ   ةح أَ ر  مَ ال   ن  مح  سٍ ف  ن َ  يبح طح  ن  عَ  ن  كُ يَ  ا َلَ  ذَ إح  كَ لح ذَ 

 ل  حَ أَ  د  قَ ا ف َ هَ قحَبلح  ن  مح  قح لُ ال ُ  وءُ سُ وَ  وزُ شُ النُّ  ونَ كُ يَ  ن  أَ  ال  إح  ،[2النساء: ] َّ جت هب  مب خب
  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خسُّفَ َقاَل: ةَ يَ د  فح ا ال  هَ ن   مح  هُ لَ  الل هُ 

ُهَما: يِّ ارح خَ بُ ال   يحح حح  صَ يفح َوثَ َبَت  َّجع َي الل ه َعن   رَأََة ثَابحتح ب نح  َعنح اب نح َعب اٍس َرضح َأن  ام 
: يَا َرُسوَل الل هح، ثَابحُت ب ُن قَ ي ٍس، َما  قَ ي ٍس أََتتح الن بح  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، فَ َقاَلت 

، فَ َقاَل َرُسوُل الل هح  اَلمح َر يفح اإلحس  َرُه الُكف  َصل ى أَع تحُب َعَلي هح يفح ُخُلٍق َواَل دحيٍن، َوَلكحينِّ َأك 
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: نَ َعم ، قَاَل َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح « أَتَ ُردِّيَن َعَلي هح َحدحيَقَتُه؟»اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  قَاَلت 
َها َتط لحيَقةً »َوَسل َم:   .(٢)«اق  َبلح احَلدحيَقَة َوطَلِّق 

 :ي  أَ  َّٱجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خسُّفَ َقو لُُه تَ َعاىَل:
 ةح رَ ش  عح ال   ن  ا مح مَ هح ي  لَ  عَ تح ال   وقح قُ احل ُ  ن  ا مح مَ هح ي  لَ عَ  الل هُ  بَ جَ و  ا أَ ا مَ يمَ قح يُ  الَ ن  أَ  م  تُ ف  خح  ن  إح فَ 
ا هَ قح الَ طَ  لَ ابح قَ مُ  جح و  لز  لح  ةُ جَ و  الز   هُ عُ ف َ د  ا تَ يمَ ا فح مَ هح ي  لَ عَ  جَ رَ حَ  الَ فَ  ةح يلَ مح ال َ  ةح بَ ح  الصُّ وَ  وفح رُ ع  مَ ال  بح 
 امح كَ ح  األ َ  ن  مح  هح ادح بَ عح تَ َعاىَل لح  الل هُ  هُ عَ رَ ا شَ مَ  يَ هح  وُد الل هح دُ حُ  َّ مفخف حف جف مغ جغُّ
 ن  إح فَ  ،رح امح وَ األ َ  دَ ع  َترحَد ب َ  ن  ا أَ م  إح وَ  ،ياهح نَ مَ ال   دَ ع  َترحَد ب َ  ن  ا أَ م  تَ َعاىَل إح  وُد الل هح دُ حُ وَ  ،عح ائح رَ الش  وَ 
يَةح َكَما يفح َهذحهح   رح امح وَ األ َ  دَ ع  ب َ  ت  دَ رَ وَ   كَ ل  تح  :ي  أَ  َّ مفخف حف جف مغ جغُّ:ولُ قُ فَإحن ُه ي َ  اآل 
 ىق يف ُّٱ:ولُ قُ ي فَإحن ُه ي َ اهح وَ الن    دَ ع  ب َ  ت  اءَ جَ  ن  إح وَ  ،اهَ ري ح  غَ ىَل ا إح هَ و  د  عَ ت َ ت َ  الَ فَ  الل هح  ةُ اعَ طَ 

 ادُ رَ مَ ل  َوا، الل هح  رَ م  أَ  ف  الح يَُ  ن  مَ وَ  :ي  أَ  َّ حك جك مق حقُّ [،٢7٠البقرة: ] َّلك اك يق
َوِفي اآْليَِة ، الل هح  ةح وبَ قُ عُ ا لح هَ يضح رح ع  ت َ بح  م  هُ سَ نفُ أَ  َّ مك لك  خكُّ رُ امح وَ ا األ َ نَ هُ  ودح دُ احل ُ بح 

َر َما ذ ِكَر:  فـََوائِد  َغيـْ
َها:  .َّحئجئ ييٱُّ:الَ تَ َعاىَل قَ  الل هَ  ن  ؛ ألحَ دٍ احح وَ  ظٍ ف  لَ بح  ثح الَ الث   قح الَ الط   َعَدُم َجَوازح  ِمنـْ

فَ َقط  لحَقو لحهح  ةح يَ انح الث   وَ وىَل األ ُ  ةح قَ ل   الط  يفح  جُ و  ا الز  هَ كُ لح ا مَي  ّن َ إح  ةَ عَ اجَ رَ مُ ال   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
َاهحلحي ةح يُطَلُِّقوَن َزو َجاتححم  ُُث  إحَذا قَاَرَبت  انتحَهاَء  َّحئجئ ييُّتَ َعاىَل: َوَقد  َكاَن الن اُس يفح ال 

ا ذَ هَ  لُ عَ ف  ، ي َ قَاَرَبت  انتحَهاَء ال عحد ةح رَاَجَعَهاا ذَ إح ا فَ هَ قُ لِّ طَ ا يُ ذَ كَ هَ وَ ، ال عحد ةح رَاَجَعَها، ُُث  طَل َقَها
 لَ طَ ب  أَ وَ  مُ الَ س  اإل ح  اءَ جَ ، فَ ة  قَ ل  طَ مُ  يَ  هح اَل ، وَ جٍ و  زَ  اتُ ذَ  يَ هح  ، الَ ةً قَ ل  عَ ى مُ قَ ب   تَ ، ف َ ةً يدَ دح عَ  اتٍ ر  مَ 
ح ت َ يقَ لح ط  تَ  جح و  لز  لح  لَ عَ جَ ا وَ ذَ هَ   .ط  قَ ف َ  ني 

َها: ى لَ عَ  لُّ دُ يَ ، وَ ةح د  عح ال   الح  حَ يفح ، وَ ةُ يَ انح الث   ةُ قَ ل  الط   ت  انَ ا كَ ذَ ا إح يمَ فح  ةح عَ اجَ رَ مُ ال   ازُ وَ جَ  َوِمنـْ

                                                 
 (.3١٠3)، رقم(26/ ٠باب اللع وكيف الطالق فيه )صحيح البخاري، كتاب الطالق،  (٢)
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 ،َّىل مل يك ىك مك  لك اك يقٱُّتَ َعاىَل: هُ لُ و  ًضا ق َ ي  أَ  كَ لح ذَ  ازح وَ جَ 
 ت  اءَ جَ وَ ، [١الطالق: ]َّ زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّ:هُ لُ و  ق َ وَ 

َي الل ُه َعن هُ  رَ مَ عُ ل َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم لح اَ قَ  د  قَ ؛ ف َ كَ لح ذَ  ازح وَ ًضا ِبحَ ي  أَ  ةُ ن  السُّ   قَ ل  ا طَ م  لَ  َرضح
  .(٢)هح ي  لَ عَ  ق  فَ ت   ا( مُ هَ ع  اجح رَ ي ُ ل  ف َ  هُ ر  : )مُ هُ تَ أَ رَ ام   رَ مَ عُ  نُ اب  

ُّ  قَ ل  طَ  د  قَ وَ  َرَجُه أَ  ا،هَ عَ اجَ رَ  ُُث   ةَ صَ ف  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم حَ  الن بح  ادٍ نَ س  إح بح  دَ اوُ ودَ بُ َأخ 
  .(١)يحٍ حح صَ 

ا، هَ ت ُ ك  سَ م  ا، أَ هَ ت ُ د  د  : رَ لُ ث  ؛ مح كَ لح ذَ  وح حَن  (، وَ تح أَ رَ ام   تُ ع  اجَ : )رَ ظٍ ف  لَ بح  ةُ عَ ج  الر   لُ صُ َِت  وَ 
ى لَ عَ  ةَ عَ ج  الر   هح ى بح وَ ا ن َ ذَ ا إح هَ ئح ط  وَ ًضا بح ي  أَ  ةُ عَ ج  الر   لُ صُ َِت  . وَ كَ لح ذَ  هَ بَ ش  ا أَ مَ ا... وَ هَ دت ُّ عَ أَ 

َهبح  كَ لح ى ذَ لَ عَ  دَ هح ش  يُ  ن  أَ  نُّ سَ ا فَإحن ُه يُ هَ عَ اجَ ا رَ ذَ إح وَ ، يحح حح الص   يُح محن  ال َمذ  ، َوُهَو الص حح
 وَ هُ وَ ، [١الطالق: ] َّ  يث ىث نث مث ٱُّتَ َعاىَل:  هح لح و  قَ ؛ لح ادُ هَ ش  اإل ح  بُ : جيَح يلَ قح وَ 
 ."الٍ بحَ  انح مَ ت  كح ال   عَ مَ  ةُ عَ ج  الر   حُّ صح تَ  : "الَ ينح الدِّ  يُّ قح تَ  خُ ي  الش   الَ قَ ، وَ دَ مح َ أَ  امح مَ اإل ح  ن  عَ  ة  ايَ وَ رح 

َها: َما  ًئا ي  شَ  ذَ خُ أ  يَ  ن  أَ  جح و  ى الز  لَ عَ  مُ رُ َُي  أَن ُه  َوِمنـْ ٍر َأو  َغري حهح َمه  مح ا أَع طَاُه لحَزو َجتحهح محن  َمه 
 خلُّٱ:َوقَاَل الل ُه تَ َعاىَل  َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب ٱُّٱلحَقو لحهح ؛ َكانَ 

 منخن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن

 [.١٢ – ١٠النساء: ] ٌَّّ  ٰى ٰر ٰذ

َها:  مض خض حض ُّٱتَ َعاىَل: هح لح و  قَ ؛ لح ٍِ وَ عح ا بح هَ جح و  زَ  ن  ا مح هَ سح ف  ن َ  ةح أَ ر  مَ ال   اءح دَ تح اف   ازُ وَ جَ  َوِمنـْ

                                                 
يا أيها النب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتن ُّقول اهلل تعاىل: صحيح البخاري، باب  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب الطالق، 3١3٢، رقم )(2٠/ ٠) [٢]الطالق:  َّٱوأحصوا العدة
  (.٢2٠٢، رقم )(٢٠43/ ١) ... باب ِتري طالق احلائض بغري رضاها،

  (.١١73، رقم )(١73/ ١باب يف املراجعة )سنن أب داود، كتاب الطالق،  (١)
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َسَها الل هح  دودَ ا حُ يمَ قح يُ  الَ ن  ا أَ افَ ا خَ ذَ إح  ونُ كُ ا يَ ّن َ إح َوَهَذا  َّجع مظ حط ، فَ تُ ف دحي نَ ف 
لح َما أَع طَاَها َماُم َأمح َُد ؛ عح ل  ال ُ  بُ لَ طَ  وزُ جيَُ  الَ فَ  الح احل َ  ةح امَ قَ تح اس   عَ ا مَ م  ؛ أَ بحَبذ  رََج اإل ح َوَقد  َأخ 

يٍح َعن  ثَ و بَاٍن  َناٍد َصحح ُل السَُّننح بحإحس  َي الل ُه َعن هُ َوأَه  رَأٍَة َسأََلت  َزو َجَها » اوعً فُ ر  مَ  َرضح َا ام  أميُّ
َن ةح  َها رَائحَحُة ال   .(٢)«الط اَلَق يفح َغري ح َما بَأ ٍس، َفَحرَام  َعَلي  

َها: ثَ َر مح ا أَع طَاهَ أَن   َوِمنـْ  حض ُّٱا لحُعُمومح قَ و لحهح تَ َعاىَل:ُه جَيُوُز لحلز و جح َأن  ُيَالحَع َزو َجَتُه بحَأك 

َم رحهح َصل ى الل ُه َعَلي هح  َّٱجع  مظ حط مض خض َرُه ألح ُمُل ال َقلحيَل َوال َكثحرَي َلكحن ُه ُيك  َوَهَذا َيش 
دحيُث  يفح  َرَجُه اب ُن َماَجَة، َواحلَ  َوَسل َم ثَابحَت ب َن قَ ي ٍس َأن  يَأ ُخَذ َحدحيَقَتُه َواَل يَ ز َداُد، َأخ 

يحح ال ُبَخارحيِّ َولَي َس فحيهح الن  ه   يََة َصحح دحيثح  بحَأن  اآل  يَةح َواحلَح َ اآل  َمُع بَ ني  ُي َعن  الزِّيَاَدةح، فَ ُيج 
دحيثح  َيُدلُّ َعَلى ال َكرَاَهةح،  ُي يفح احلَح َوازح، َوالن  ه  ُهورُ َتُدلُّ َعَلى الَ  محن   َوَهَذا ُهَو ال َمش 

. َهبح  ال َمذ 
َيةح.َوَذَهَب مُج ُهوُر ال ُعَلَماءح إحىَل َجَوازح َأخ    ذح زحيَاَدٍة َعَلى َما َأع َطاَها، بحَشر طح الرَِّضا لحُعُمومح اآل 

ثَ َر مح ا أَع طَاَها  َوَذَهَب مَجَاَعة  محن  ال ُعَلَماءح   ذح الزِّيَاَدةح، فَإحن  َأَخَذ َأك  إحىَل َعَدمح َجَوازح َأخ 
ًا دحيَقَة َواَل يَ ز َداُد، َوأَم ا  ،َيُكوُن آَثح َتَدلُّوا بحَأم رحهح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم ثَابحًتا َأن  يَأ ُخَذ احلَ  َواس 

َمُه َزو   ُول  َعَلى َما َقد  يَةح فَ يَ ُقوُلوَن حَمم  اَلُل بحاآل  تحد  س   َوالل ُه أَع َلُم. ،ُجَها ََلَااالح
َها:  يلَ بح سَ  الَ فَ  ن  ائح بَ  اق  رَ فح  عح ل   ال ُ يفح  اقَ رَ فح ال   ن   أَ ََ ع  ؛ مبحَ ةً ي  عح ج  رَ  ت  سَ ي  لَ  ةَ عَ الَ خَ مُ ال   ن  أَ  َوِمنـْ

 يهح فح  اءُ دَ فح ال  اًء فَ دَ فح  انَ ا كَ ذَ إح فَ  َّٱجع مظ حطُّٱتَ َعاىَل: هح لح و  قَ ؛ لح يدٍ دح جَ  دٍ ق  عَ بح  ال  ا إح هَ اعح جَ ر  إلحح 
 -ةُ جَ و  الز   وَ هُ وَ - هُ ن  ى عَ دَ ف  مُ ال   عَ جح ر  ي َ  ن  أَ  نُ كح مُي   الَ  اءَ دَ فح ال   مَ لَ ت َ ا اس  ذَ إح ؛ وَ ءٍ ي  شَ  ن  عَ  ِ  وَ عح 
  .يدٍ دح جَ  دٍ ق  عَ بح  ال  إح 

                                                 
الرتمذي،  (، وسنن١١١6)، رقم(١67/ ١) باب يف اللعسنن أب داود، كتاب الطالق،  (٢)

(، وسنن ابن ٢٢7٠، رقم )(272/ 3باب ما جاء يف املختلعات )الطالق واللعان، أبواب 
(، ومسند أمحد ١٠33، رقم )(66١/ ٢)، باب كراهية اللع للمرأةماجه، كتاب الطالق، 

  (.١١3٠4(، رقم )6١/١٠)
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َها:   :ايلح  مَ  ٍِ وَ ى عح لَ عَ  هُ تَ جَ و  زَ  لُ جُ الر    عَ الَ ا خَ ذَ إح  :ةٍ لَ أَ س    مَ يفح  اءُ مَ لَ عُ ال   فَ لَ ت َ اخ   َوِمنـْ
 عَ قَ ا وَ ذَ إح  قح الَ الط   دُ دَ عَ  هح بح  صُ نقُ يَ  ؛ الَ خ  س  فَ  عَ ل  ال ُ  ن  أَ  ةح لَ ابح نَ احل َ  بح هَ ذ  مَ  ن  مح  يحُ حح الص  فَ 
 م  هُ ضُ ع  ب َ  بَ هَ ذَ ا، وَ قً الَ طَ  ونُ كُ فَإحن ُه يَ  قح الَ الط   ظح ف  لَ بح  عَ قَ ا وَ ذَ ا إح م  ، أَ خح س  فَ ال   و  أَ  عح ل  ال ُ  ظح ف  لَ بح 
 وَ هُ ، وَ قح الَ الط   ظح ف  لَ بح  انَ كَ   و  لَ وَ  قح الَ الط   ن  مح  بُ سَ ُُي   الَ ضاً، وَ ي  خًا أَ س  فَ  ونُ كُ يَ  هُ ن   أَ ىَل إح 
 هُ ن  : إح الَ قَ ، وَ ةَ ي  مح ي  ت َ  نُ اب   مح الَ س  اإل ح  خُ ي  شَ  هُ ارَ تَ اخ  ا، وَ مَ هُ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  اسٍ ب  عَ  نح اب   ن  عَ  يٌّ وح ر  مَ 
 قًا.الَ طَ  دُّ عَ ي ُ  عَ ل  ال ُ  ن  أَ  ورُ هُ م  ال ُ  بَ هَ ذَ ، وَ هح ابح حَ ص  أَ  اءح مَ دَ قُ وَ  دَ مح َ أَ  امح مَ اإل ح  ن  عَ  وصُ صُ ن  مَ ال  

َها:  جغُّ:الَ ُسب َحانَُه وتَ َعاىَل قَ  الل هَ  ن  ؛ ألحَ هح بح  قُ ل  عَ ت َ ا ي َ مَ ، وَ احح كَ النِّ  دح ق  عَ  مُ ظَ عح  َوِمنـْ

َ ب َ ؛ ف َ َّ مفخف حف جف مغ ُه ي َحُدودح دِّ عَ ت َ  ن  ى عَ هَ ن َ ، وَ الل هح  ودح دُ حُ  ن  ا مح ذَ هَ  ن  أَ  ني 
بَ َر   ُسب َحانَُه َأن  َمن  تَ َعد ى ُحُدوَدُه فَ ُهَو ظَاَلح .ُسب َحانَُه، َوَأخ 



 حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ

  َّ مش هس مس هث مث هت هبمت مب هئ  مئ هي مي خي
 [.١3٠البقرة: ]

 ةُ قَ ل  طَ مُ ال   لُّ  ِتَح اَل  :ي  أَ    َّٱخم حم جم هل مل ُّٱ ةَ ثَ الح الث   ةَ قَ ل  الط   :ي  أَ  َّٱخل حل ُّٱ:هُ لُ و  ق َ  
اجاً وَ ا زح هَ قح لِّ طَ َر مُ ي   غَ  :ي  أَ  َّٱخن حن  جن ممُّ قح لِّ طَ مُ ال   جح و  لز  لح  ةح ثَ الح الث   ةح قَ ل  الط   دَ ع  ب َ 

 :تَ َعاىَل  هح لح و   ق َ ََ ع   مَ يفح  يحُ حح الص   وَ ا، َوَهَذا هُ هَ قُ لِّ طَ يُ  ا، ُُث  هَ جح ر   ف َ يفح  يهح ا فح هَ ؤُ طَ يحًا يَ حح صَ 
َرَجُه  امَ لح  مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ريح اهح مجََ  لُ و  ق َ  وَ هُ وَ   ،دُ ق  عَ ال   الَ  ءُ ط  وَ ال   هُ ن  أَ  َّٱخن حن  جن ممُّ َأخ 

رَأَُة رحفاَعَة الُقَرظحيِّ الن بح   انح خَ ي  الش   َها: َجاَءت  ام  َي الل ُه َعن   َعن  ُعر َوَة، َعن  َعائحَشَة َرضح
: ُكن ُت عحن َد رحفَاَعَة،  ُت َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، فَ َقاَلت  ، َفأََبت  َطالَقحي، فَ تَ َزو ج  َفطَل َقينح

ث   َا َمَعُه مح ، فَ َقاَل:َعب َد الر مح َنح ب َن الز بحريح إحّن  بَةح الث  و بح عحي إحىَل رحفَاَعَة؟ »ُل ُهد  أَتُرحيدحيَن َأن  تَ ر جح
َلَتكح  َلَتُه َويَُذوَق ُعَسي   ٍر جَ «اَل، َحَّت  َتُذوقحي ُعَسي   الحس  عحن َدُه، َوَخالحُد ب ُن َسعحيدح ، َوأَبُو َبك 
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َمُع إحىَل َهذحهح َما َت َهُر  ٍر َأاَل َتس  ب نح الَعاصح بحال َبابح يَ ن َتظحُر َأن  يُ ؤ َذَن َلُه، فَ َقاَل: يَا أَبَا َبك 
ِّ َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل مَ   .(٢)بحهح عحن َد الن بح

 و لُ األ َ  الز و جُ وَ  الز و َجةُ  :ي  ﴾ أَ جي ٰه مه اِنح ﴿الث   الز و جُ  :ي  ﴾ أَ  جه هن ﴿ 
:  ﴾ متهب مب هئ  مئ هي مي﴿ عحد ةح ال   اءح ان قحضَ  بَ ع دَ  احح  النِّكَ ىَل ا﴾ إح  خي حي ﴿ اَن ن  كَ إح َأي 
ُه الل هُ انح مَ ا يُقحيمَ ن  ُهمَ أَ  َظنِّ الز و جح َوالز و َجةح  يفح   هت﴿ اجح َشَرَعُه محن ُحُقوقح الز وَ وَ  ا َحد 
 .يَ َتَدب  ُرونَ  ﴾ مش هس مس هث مث

 َّت  حَ  هح ي  لَ عَ  ت  مَ رُ حَ  د  قَ ف َ  ةَ ثَ الح الث   ةَ قَ ل  الط   هُ تَ أَ رَ ام   قَ ل  ا طَ ذَ إح  جَ و  الز   ن  أَ  :َوِمْن فـََوائِِد اآْليَةِ  
لح ال عحل مح  ،هُ ري ح غَ  جٍ و  زَ بح  جَ و  زَ ت َ ت َ  َاعح أَه   احَ كَ  نح اِنح الث   جح و  الز   احُ كَ نح  ونَ كُ يَ  ن  أَ  د  بُ  الَ ، وَ َوَهَذا بحإحمج 
 لح و  ل َ ا لح هَ ل  ُيُح  ن  أَ  دَ صَ ا قَ إّن َ ِنح االث   انَ ا كَ ذَ ا إح م  أَ ا، فَ تحَ رَ ش  عح  امح وَ دَ دًا لح اصح ، قَ ةح أَ ر  مَ  ال  يفح  ةٍ بَ غ  رَ 
فَ َقد  َرَوى الت ِّر محذحيُّ َوَغي  رُُه َوَصح َحُه  ،هح نح ع  لَ بح  يثُ ادح حَ األ َ  ت  دَ رَ ي وَ ذح ال   لُ لِّ حَ مُ ال   وَ ا هُ ذَ هَ ف َ 
ُعوٍد قَالَ ن  َعب  عَ  ل  َوال ُمَحل َل دح الل ه ب نح َمس  :" َلَعَن َرُسوُل الل ه َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم ال ُمحح

 .(١)َلُه "

َبةَ  ن  عَ َوَرَوى اب ُن َماَجَة  ٍر قَاَل: ُعق  الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  قَاَل َرُسولُ  ب نح َعامح
تَ َعارح » ْبحُُكم  بحالت  ي سح ال ُمس  ُهَو ال ُمَحلُِّل، »، قَاُلوا: بَ َلى، يَا َرُسوَل الل هح، قَاَل: « َأاَل ُأخ 

، يلح لح ح  الت   احح كَ نح  يح رح ى َِت  لَ عَ  لُّ دُ تَ  يثُ ادح حَ األ َ  هح ذح هَ ف َ  (3)«َلَعَن الل ُه ال ُمَحلَِّل، َوال ُمَحل َل َلهُ 
َو لح َوُهَو قَ و ُل لَ ا عَ ضً ي  أَ  لُّ دُ تَ ، وَ وبح نُ الذُّ  رح ائح بَ كَ   ن  مح  هُ ن  أَ وَ  ى أَن ُه بَاطحل  ، َواَل ِتَحلُّ لحلز و جح األ 

                                                 
(، ١634)، رقم (٢67/ 3باب شهادة املختب )صحيح البخاري، كتاب الشهادات،  (٢)

باب ال ِتل املطلقة ثالثا ملطلقها حَّت تنكح زوجا غريه، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، 
  (.٢233، رقم )(٢٠33/ ١) ويطأها، ُث يفارقها وتنقضي عدتا

، رقم (2٢4/ 3باب ما جاء يف احملل واحمللل له )سنن الرتمذي، أبواب النكاح،  (١)
  .(23٠7(، رقم )٠/332(، ومسند أمحد )٢٢٢4)

  (.٢436، رقم )(6١١/ ٢باب احمللل واحمللل له )سنن ابن ماجه، كتاب النكاح،  (3)
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ق  َما َذَهَب إحلَي هح  الَفًا لحل َحَنفحي ةح، َواَل َشك  َأن  احلَ  لح ال عحل مح خح لح ال عحل مح مَجَاهحريح أَه  مَجَاهحرُي أَه 
َالَُة َهذح  بحُه َواحل  رَاُر ، َوالت أ قحيُت يُ ب طحُلُه، فَ ُهَو ُيش  تحم  س  ن ُه الد َواُم َواالح َن  النَِّكاَح يُ ق َصُد مح هح ألح

َاعح ال ُعَلَماءح. َعةح، َوُهَو نحَكاح  بَاطحل  بحإحمج   نحَكاُح ال ُمت  

َها: فحي ال   َوِمنـْ ُُمورح أَن ُه َيك  بَ َلةح، لحَقو لحهح: َعَمُل بحَغَلَبةح الظ نِّ يفح األ  تَ ق   هئ  مئ هي مي ﴿ال ُمس 

ريُ وَ  ﴾متهب مب ُر َسدحيدٍ اُهنَ عحل مح هَ الظ نِّ بحال   تَ ف سح ن  َعواقحَب األُُمورح َغي ب  ُتَظنُّ وال  ؛ا َغي   ألح
 .(٢)يُّ اوح ضَ ي  ب َ ال   " قَاَلهُ تُ ع َلمُ 

 حن يمجن ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ىنين من خن
 ىب نب مب زب يئرب ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 [.١3٢البقرة: ] َّ مت زت رت يب

َاعح ال ُعَلَماءح، َو  جح و  لز  لح  ةح يَ اآل   هح ذح  هَ يفح  ابُ طَ ال ح    ةح ي  لح اهح  ال َ يفح  اجح وَ ز  األ َ  ضُ ع  ب َ  انَ كَ بحإحمج 
ا هَ ار  ضَ يُ  ن  أَ  يدُ رح ا يُ ّن َ ا إح يهَ فح  هُ لَ  ةَ اجَ حَ  الَ ا، وَ هَ عُ اجح رَ ي ُ  ا ُُث  هَ قُ لِّ طَ يُ  ُُث   ،اهَ عُ اجح رَ ي ُ  ُُث   ةَ أَ ر  مَ ال   قُ لِّ طَ يُ 
: قَ  ﴾ جم يل ىل مل خل ٱ﴿:هح لح و  قَ بح  كَ لح ذَ  ن  عَ  ى الل هُ هَ ن َ ف َ ، كَ لح ذَ بح   اءَ ضَ انقح  نَ ب  ارَ َأي 
َاعح ال ُعَلَماءح تحح د  عح  ُّ طُ ر  قُ ال   الَ ا قَ مَ كَ  ن  بحإحمج   سَ ي  لَ ا ف َ تحَ د  عح  ن  مح  ت  جَ رَ ا خَ ذَ إح  ةَ أَ ر  مَ ال   ن  ألحَ  ،بح
: رَ خم حم ﴿ يل  بح ا سَ هَ ي   لَ ا عَ هَ جح و  زَ لح  ﴾  جنيم ىم  مم ﴿ ن  وهُ عُ اجح ﴾ َأي 

: الَ  من خن حن ن  ﴿هُ ت ُ د  عح  يَ ضح قَ ن    ت َ َّت  ن  حَ وهُ كُ ُر : ات   َأي   ار ًة ضَ ن  مُ وهُ عُ اجح تُ رَ  ﴾ َأي 
﴾  ىه  مه جه ﴿ عحد ةح ال   يلح وح ط  تَ ن  بح هح ي  لَ ﴾ عَ ينىنن  ﴿هح ي  لَ إح  م  كُ بح  ةَ اجَ حَ  الَ  م  نتُ أَ وَ 

﴾  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي ﴿ ةح وبَ قُ عُ ال  وَ  ُث ح إل ح ا لح هَ يضح رح ع  ت َ ﴾ بح  خيحي جي يه ﴿ اءَ دَ تح ع  االح 
 ن  أَ ا بح وءًا ِبحَ زُ ه  مَ  هح ري ح غَ وَ  قح الَ الط   نح أ   شَ يفح  م  كُ لَ  ا  الل هُ هَ عَ رَ  شَ تح ال   امَ كَ ح  وا األ َ ذُ خح ت  ت َ  الَ وَ  :ي  أَ 
وا رُ كُ اذ  وَ  :ي  أَ  ﴾  ُّ َّ ٍّ  ٌّا ﴿ا ِبحَ افً فَ خ  تح ا اس  ِبحَ  ونَ لُ مَ ع  ت َ  الَ ا، وَ هَ ن   وا عَ ضُ رح ع  ت ُ 
 زئ رئ ّٰ ِّا ﴿هَ ري ح غَ وَ  قح اَل الط   امح كَ ح  أَ  انح يَ ب َ وَ  انح ميَ اإل ح وَ  مح الَ س  اإل ح بح   م  كُ ي  لَ عَ  الل هح  ةَ مَ ع  نح 

                                                 
 .(٢23/ ٢تفسري البيضاوي )انظر:   (٢)
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 م  كُ دُ ع  وَ ت َ ي َ وَ  م  كُ فُ وِّ يَُ  :ي  أَ  ﴾يئ ىئ﴿ السُّن ةَ  :ي  أَ  ﴾  نئ﴿ ال ُقر آنَ  :ي  أَ   ﴾مئ
 َوِفي اآْليَِة فـََوائِد : .﴾ مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿ اتح مَ ر  حَ مُ ال   ابح كَ تح ى ار  لَ عَ 

َها: ٍد  ِمنـْ إحَذا َكاَن الط اَلُق َجَواُز ُمرَاَجَعةح ال ُمطَلِّقح َزو َجَتُه َما َداَمت  يفح ال عحد ةح بحَغري ح َعق 
َر بَائحٍن.  َغي  
َها: ، َوَهَذا  َوِمنـْ لح َي َضةح الث الحَثةح َوقَ ب َل ال ُغس  رحَها محن  احل  لحل ُمطَلِّقح ُمرَاَجَعُة َزو َجتحهح بَ ع َد طُه 

َهبح  ُهوُر محن  ال َمذ  َي الل   ؛ُهَو ال َمش  َن ُه ُهَو ال َمر وحيُّ َعن  الص َحابَةح َرضح ، َوال َقو ُل ألح ُهم  ُه َعن  
َي َضةح الث الحَثةح لحظَ  رحَها محن  احل  َها بَ ع َد طُه  َعَة َلُه َعَلي   ُهورح أَن ُه اَل َرج  م  : َوُهَو قَ و ُل الُ  اهحرح الث اِنح

يَةح ال تح َمَعَنا.  اآل 
َها:  حن﴿هح تَ َعاىَل:بحال َمر أَةح لحَقو لح َِت رحُي ال ُمرَاَجَعةح إحَذا َكاَنت  بحَقص دح اإل حض رَارح  َوِمنـْ
 .َّٱينىن من خن



 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ
  مي ريزي ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك لكمك

 [.١3١البقرة: ] َّ حئ جئ يي ىي ني

ِّ وَ لح  ةح يَ اآل   هح ذح  هَ يفح  ابُ طَ ال ح  َاعح ال ُعَلَماءح، وَ  ةح أَ ر  مَ ال   يلح َمع قحلح ب نح َيَساٍر  يفح  ت  لَ زَ ن َ  ةُ يَ اآل  بحإحمج 
دح َرُسولح ف َ  لحمحنَي َعَلى َعه  َتُه َرُجاًل محن  ال ُمس  َسنح َعن  َمع قحلح ب نح َيَساٍر أَن ُه َزو َج ُأخ  َعن  احلَ 

ع   الل هح  َها َحَّت  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم َفَكاَنت  عحن َدُه َما َكاَنت  ُُث  طَل َقَها َتط لحيَقًة َلَ  يُ رَاجح
َا  ُتَك ِبح َرم  ُط ابح فَ َقاَل َلُه يَا ُلَكُع َأك  ُة فَ َهوحيَ َها َوَهوحيَ ت ُه ُُث  َخطَبَ َها َمَع ال  ان  َقَضت  ال عحد 

تَ َها َوالل هح  ُتَكَها َفطَل ق  ُر َما َعَلي كَ  َوَزو ج  ُع إحلَي َك أََبًدا آخح  َحاَجَتهُ  قَاَل فَ َعلحَم الل هُ  ،اَل تَ ر جح
َها َوَحاَجتَ َها إحىَل بَ ع لحَها فَأَن  َزَل الل هُ    َّمث زث رث يت ىتُّٱتَ َباَرَك َوتَ َعاىَل  إحلَي  

َعَها َمع قحل  قَالَ  َّجئ يي ىيُّإحىَل قَ و لحهح   :َْس ًعا لحَربِّ َوطَاَعًة ُُث  َدَعاُه فَ َقالَ  :فَ َلم ا ْسَح
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رحُمكَ  َرَجُه ال   (أَُزوُِّجَك َوُأك   .(٢)هُ لَ  ظُ ف  الل  وَ  يُّ ذح مح ر  الت ِّ وَ  دَ اوُ ودَ بُ أَ وَ  يُّ ارح خَ بُ َأخ 
ت ُ  ﴾مث زث رث يت ىتٱ﴿قَ و لُُه تَ َعاىَل:  ﴾ىث نث﴿ن  هُ ان  َقَضت  عحد 

إحَذا َحَصَل  :ي  أَ  ﴾يق ىقُمطَلِّقحنَي ََلُن  ﴿﴾ ال  يف  ىف يث﴿ ََت نَ ُعوُهن  محن   :ي  أَ 
َا ُهَو  ﴾لكمك اك﴿الرَِّضا محن  الز و جح َوالز و َجةح  : مبح  َوُعر فًا، َشر ًعا َمع ُروف  َأي 

ِّ َكَما تَ َقد مَ لحل   ابُ طَ َوال ح  يُ ىك﴿ َويلح  رن مم ام  يل ىل مل يك﴿ َعض لح َعن  ال   ﴾ الن  ه 
َن   مننن زن ميَاَن ِبححَما مَي نَ ُعُه محن  ال َعض لح  ﴾ ألح َوات َِّباُعُكم   َعض لح ال   تَ ر كُ  :ي  ﴾ أَ ىن ﴿ اإل ح

ي ةح يفح َذلحكَ َشر َع الل هح يفح َردِّ  مح هحن  َوتَ ر ُك احلَ   ﴾ٰى﴿ ﴾ َخي  ر  ين﴿ الز و َجاتح إحىَل أَز َواجح
َلَحةُ ا فحيهح ال  ﴾ مَ ني  مي﴿لحُقُلوبحُكم   ﴾ريزي﴿عحنَد الل هح تَ َعاىَل  ﴾ جئ يي ىي﴿ َمص 

، َذلحكَ  َتنحُبوا نَ َواهحيهح،  هُ امحرَ وَ ات بحُعوا أَ فَ  لحُقُصورح عحل محُكم     فـََوائِد : َوِفي اآْليَةِ َواج 
َها: َحُة َعَلى صحح ةح قَ و لح :"و َقاَل اب ُن َجرحيرٍ  ِمنـْ اَلَلُة ال َواضح يَةح الد  َمن  قَال:  يفح َهذحهح اآل 

تَ َعاىَل َمَنَع ال َويلح  محن  َعض لح ال َمر أَةح إحن   اَل نحَكاَح إحال  بحَويلح  محَن ال َعَصَبةح، َوَذلحَك َأن  الل هَ 
َها بحَغري ح إحن َكاحح َولحي َِّها إحي   اَها أَرَاَدتح النَِّكاَح َونَ َهاُه َعن  َذلحَك  فَ َلو  َكاَن لحل َمر أَةح إحن َكاُح نَ ف سح

ًَ َأو  َكاَن ََلَا تَ و لحَيُة َمن  أَرَاَدت  تَ و لحَيَتُه يفح إحن َكاحح  لحَها َمع  يح َولحي َِّها َعن  َعض  َها، َلَ  َيُكن  لحنَ ه 
لحَها، َوَذلحَك أَن  َها إحن  َكاَنت  َمََّت أَرَاَدتح النَِّكاَح َجاَز  ُهوم ، إحذ  َكاَن اَل َسبحيَل َلُه إحىَل َعض  َمف 

ُلُه إحن َكاَحَها، َفاَل  َها َأو  إحن َكاُح َمن  تُ وَكِّ َل ُهَنالحَك ََلَا محن  َأَحٍد فَ يَ ن  َهى ََلَا إحن َكاُح نَ ف سح  َعض 
لحَها َلَها َعن  َعض  يح الل هح  َويفح َفَسادح ال َقو لح بحَأن   ،َعاضح ََ لحنَ ه  َعم ا نَ َهى َعن ُه صحح ُة  اَل َمع 

ِّ ال َمر أَةح يفح تَ ز وحجيحَها َحق ا اَل  ُدُه إحال  بح ال َقو لح بحَأن  لحَويلح حُّ َعق   . ان  تَ َهى.(١)"هح  َيصح
                                                 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال ﴿باب صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن،  (٢)
(، وسنن أب داود، 23١4، رقم )(١4/ 6) [١3١]البقرة:  ﴾تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

(، وسنن الرتمذي، أبواب تفسري ١٠7٠، رقم )(١3٠/ ١) باب يف العضلكتاب النكاح، 
 (.١47٢(، رقم )3/١٢6القرآن، باب ومن سورة البقرة، )

 .(١6/ 3)جامع البيان ت شاكرانظر:  (١)
 

= 
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َها: َيِّ َسَبٍب َكاَن، ةح جَ و  الز   لح ض  عَ  يُ رح َِت   َوِمنـْ ئحَها ألح ، وُهَو َحب ُسَها َعنح الز َواجح محن  ُكف 
ُل الر ُجُل ُموَ  لحَها َوَلو  َكاَن يفح لِّ َوَغالحًبا اَل يَ ع ضح َلَحٍة َخاص ٍة بحهح يَ ر ُجوَها محن  َعض  َيَتُه إحال  لحَمص 

تُ َها وَلَ  ز و جَ ُتطَل ُق ال، وقد َذلحَك ظُل م  ََلَا نَ ُهَما، َوتَ ن َتهحي عحد  َها لححاَلٍف بَ ي   ُة محن  َزو جح
ٍد َجدحيٍد، َوهحَي تُرحيُدُه َوُهَو يُرحيُدَها، َوَقد  َيُكوُن ََلَُما  َعَها بحَعق  ع َها، ُُث  َبَدا لَُه َأن  يُ رَاجح يُراجح

َا، َوَهَذا محَن  َهاُفُض َولحي ُّ د ، فَ يَ ر  َأو الَ  ع َها يفح عحد تح َذلحَك بحَسَببح أَن ُه طَل َقَها محن  قَ ب ُل وَلَ  يُراجح
يَةح، َوالل ُه تَ َعاىَل  َمن هحيِّ َعن هُ الَعض لح ال   لحَياَء  ظَ عَ وَ  بحَنصِّ َهذحهح اآل  َو  ، هحن  لح ض  عَ  َعَدمح  ن  عَ األ 

َ ب َ وَ   الل هَ  ن  أَ ، وَ رُ هَ ط  أَ وَ  م  ى َلَُ كَ ز  أَ  قح لُ ال ُ وَ  ينح ي الدِّ يح ضح ر  وا مَ انُ ا كَ ذَ إح  نَ د  رَ أَ  ن  مح   ن  هُ جيَ وح ز  ت َ  ن  أَ  ني 
 .م  اتحح نَ ب َ لح  حُ لُ ص  يَ وَ  م  َلَُ  حُ لُ ص  ا يَ مبحَ  م  هُ ن   مح  مُ لَ ع  تَ َعاىَل أَ 

ا، هَ دح الَ و  ى أَ لَ ا عَ هَ سح ب  حَ  ةح ج  ، بحُ ت  قَ لِّ طُ  و  أَ  ت  لَ م  رَ ا ت َ ذَ إح  اةَ تَ فَ ال   لُ ضُ ع  ي َ  ن  مَ  اءح يَ لح و  األ َ  ن  مح وَ 
 يَ هح فَ  َوَهَذا ُكلُُّه اَل جَيُوُز، ،كَ لح ذَ  بح بح سَ ا بح هَ ق  حَ  عُ نَ م  تُ ، ف َ الَ جَ الرِّ  يدُ رح ا تُ هَ ن   إح  الَ قَ ي ُ  ال  ئَ لح  و  أَ 

 .اهَ ري ح غَ  ن  ا مح هَ تح اجَ بحَ  مُ لَ ع  أَ  احَ كَ النِّ  ت  بَ لَ طَ  نيَ حح 
َها:  ن  إح فَ  ﴾مث زث﴿:هح لح و  قَ ؛ لح ةح د  عح ال   اءح ضَ انقح  لَ ب  ق َ  احح كَ النِّ  دُ ق  عَ  لُّ ُيَح  الَ  هُ ن  أَ  َوِمنـْ

نَ ُهَمال  اطح بَ  َوَقَع النَِّكاُح قَ ب َل انقحَضاءح ال عحد ةح فَالنَِّكاحُ   .، َوَوَجَب َأن  يُ َفر َق بَ ي  
َها:  هح لح و  قَ ؛ لح ةح جَ و  الز   ن  مح  و  ، أَ جح و  الز   ن  مح  انَ كَ   اءً وَ سَ  احح كَ النِّ  دح ق   عَ ا يفح ضَ الرِّ  ارُ بَ تح اع   َوِمنـْ

  .احح كَ النِّ  ةح ح  صح محن  ُشُروطح  ط  ر  ا شَ ضَ الرِّ فَ  ﴾لك اك يق ىق﴿تَ َعاىَل: 


 جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ ُّٱ
 جعمع مظ حط مض خض حض  جض مص حصخص مس خس حس جس جخمخ مح
 جم هل  مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  حفخف جف مغ جغ

 مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه  هن من خن حن جن مم خم حم
 [.١33البقرة: ] َّ مب هئ
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 رُ م  أَ  وَ هُ وَ  ،رُ م  األ َ  اهُ نَ ع  مَ وَ  َْبح ال َ  ظُ ف  لَ  هُ ظُ ف  ﴾ لَ   جب هئ مئ ﴿قَ و لُُه تَ َعاىَل: 
َهبح وَ  ورح هُ ش  مَ ى ال  لَ اٍب عَ جيَ إح  رُ م  أَ  اٍب الَ بَ ح  تح اس   ن ُه اَل جيَحُب ألحَ  ؛يِّ عح افح الش   بح هَ ذ  مَ محن  ال َمذ 

ر َضاُع إح  اَعَلي  هَ  َد مَ ذَ اإل ح :لحَقو لحهح ت َ  ؛ال َوَلدَ  عُ ضح ر  ي ُ  ن  ا ُوجح  خي حي ُّٱَعاىَل يفح ُسوَرةح الط اَلقح

ا هَ ري ح غَ  ن  مح  اعح ضَ ر  اإل ح بح  قُّ حَ أَ  يَ هح فَ  ت  بَ غح رَ  ن  إح  ن  كح لَ   [،6الطالق: ] َّ يي ىي مي
ح ت َ نَ ﴾ سَ  حب﴿ ح لَ و  احل َ  نح ي  ذَ هَ  الل هُ  دَ ك  أَ  ، ُُث  ني  ح ام  ﴾ تَ خب﴿  هح لح و  قَ بح  ني  ، صٍ ق  ن َ  ونح دُ  ن  مح  ني 
 ةح اعَ ضَ الر   امَ َت َ إح  ادَ رَ أَ  ن  مَ لح  :ي  ﴾ أَ هتمت خت حت جت هب﴿:الَ قَ ف َ  يفُ فح خ  الت   اءَ جَ  ُُث  
 ا،هَ اسُ بَ لح وَ  مِّ األ ُ  قُ ز  ﴾ رح مح  جح﴿ دُ لَ وَ ال   هُ ي لَ ذح ال   بُ : األ َ ﴾ َأي   مج مثحج﴿

ا هَ ت ُ قَ فَ ن َ  ةح قَ ل  طَ مُ َر ال  ي   غَ  ن  ، ألحَ ونَ رُ سِّ فَ مُ ال   هُ الَ ا قَ مَ كَ    دَ لَ وَ ال   ت  عَ ضَ ر  ا أَ ذَ إح  ةح قَ ل  ُمطَ  ال  َوَهَذا يفح 
 رح د  ى قَ لَ عَ  :ي  ﴾ أَ  مخجخ﴿ دَ لَ وَ ال   ع  ضح ر  ت ُ  َلَ   و  لَ ا وَ قً لَ ط  مُ  جح و  ى الز  لَ عَ  ة  بَ اجح ا وَ هَ ت ُ وَ س  كح َو 

 قَ نفح يُ  ن  أَ  ريُ قح فَ ال   فُ ل  كَ يُ  الَ فَ ا،  هَ ت َ اق َ طَ  ي  ﴾ أَ  خصحص مس خس حس جس ﴿:الَ ا قَ ذَ َلحَ ، وَ هح تح اقَ طَ 
 رت يب ىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱالل ُه تَ َعاىَل:َكَما قَاَل   ينحِّ غَ ال   ةَ قَ فَ ن َ 

 .[٠الطالق: ] َّاك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت

 هح اعح ضَ ر  إح بح  ت  يَ ضح َأن  رَ  دَ ع  ا ب َ هَ ري ح  غَ ىَل ا إح هَ ن   مح  دُ لَ وَ ال   عُ نزَ يُ  ﴾ الَ  خض حض  جض مص﴿ 
ُّ هَ فَ لح أَ وَ   ا ُتَضارُّهُ هَ ا أَلحفَ مَ دَ ع  ب َ  يهح بح  أَ ىَل إح  يَ هح  يهح قح تُ ل   الَ وَ  :ي  ﴾ أَ  معجع مظ حط مض ﴿ا الص بح
ا، مَ هُ ن َ ي   ب َ  ةح ار  ضَ مُ ل  لح  ةً يلَ سح وَ  ودَ لُ و  مَ وا ال  لُ عَ جَي   ن  أَ  نح ي  دَ الح وَ ل  لح  وزُ  جيَُ اَل  هُ ن  أَ  ودُ صُ ق  مَ ، ال  كَ لح ذَ بح 

ا مَ  لَ ث  مح  ،ال  مَ  هُ لَ  سَ ي  لَ  لُ ف  الطِّ  انَ كَ َو  ،لح ف  الطِّ  ثح ارح ى وَ لَ : عَ ي  ﴾ أَ   خفحف جف مغ جغ﴿
يَةح عَ  ل  ُتدح اس  ، وَ وفح رُ ع  مَ ال  بح  ةح عَ ضح ر  مُ ل  لح  ةح وَ س  كح ال  وَ  ةح قَ فَ الن    ن  مح  بح ى األ َ لَ عَ   ةح قَ فَ ن َ  وبح جُ ى وُ لَ بحاآل 

﴾ مق﴿ انح دَ الح وَ ال   :ينح ع  ﴾ ي َ حق مف﴿رح وسح مُ ال   ثح ارح وَ ال   يبح رح قَ ى ال  لَ عَ  ،ينَ رح سح ع  مُ ال   بح ارح قَ األ َ 
ح لَ و  احل َ  لَ ب  ﴾ ق َ  خك حك جك﴿ دح لَ وَ ل  اماً لح طَ فح   ﴾  يفح  خلحل جل مكا ﴿مَ هُ ن َ ي   ﴾ ب َ لك﴿ ني 
ح لَ و  احل َ  لَ ب  ق َ  امح طَ فح ال    انح دَ الح وَ ا ال  ادَ رَ أَ  ن  إح  :ي  ﴾ أَ  حن جن مم خم حم جم هل  مل﴿ ني 
َر َوالحَدتحهح  هُ عُ ضح ر  ت ُ  ًة عَ ضح ر  مُ  دح لَ وَ ل  ا لح بَ لُ ط  يَ  ن  أَ  ﴾ جه  هن من خن﴿ م  كُ ي  لَ عَ  جَ رَ حَ  الَ فَ َغي  

: إح  َا ُعرحَف ﴾ٰهمه﴿ ت  عَ ضَ ر  ا أَ مَ  رح د  قَ ا بح هَ ت َ رَ ج  أُ  ةح عَ ضح ر  مُ  ال  ىَل إح  م  تُ ل م  ا سَ ذَ َأي  : مبح َأي 
 هُ ن  ى عَ هَ ا ن َ مَ  ابح نَ تح اج  وَ  رَ مَ ا أَ مَ  لح ع  فح ﴾ بح  حي جي﴿َشر ًعا َوَعاَدًة ُدوَن َمط ٍل َأو  نَ ق ٍص 
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َوِفي اآْليَِة  .كَ لح ى ذَ لَ عَ  م  يكُ ازح جَ يُ سَ وَ  ء  ي  شَ  هح ي  لَ ى عَ فَ َي   الَ  َّ مب هئ مئ هي مي خي﴿
 فـََوائِد :

َها: ُر ال َوالحَداتح  ِمنـْ  رُ م  أَ  وَ هُ ﴾ وَ   جب هئ مئ﴿:هح لح و  قَ لح  ن  هح دح الَ و  أَ  اعح ضَ ر  إح بح أَم 
ا ذَ إح ، فَ هُ ن  ا مح نً ائح بَ  و  أَ  جح و  الز   ةح مَ ص   عح يفح  ت  انَ كَ   اء  وَ سَ َكَما تَ َقد َم   وبٍ جُ وُ  اٍب الَ بَ ح  تح اس  
ُهوُر محن  هح ي  لَ عَ  ر  ب َ ُت   َلَ   اعح ضَ ر  اإل ح  ن  مح  ت  عَ ن َ ت َ ام   َهبح لح ، َوَهَذا ُهَو ال َمش  : تَ َعاىَل  هح لح و  قَ ال َمذ 
، رح اسُ عَ الت    مح دَ ى عَ لَ عَ  ة  ولَ مُ ح  مَ فَ  ةُ يَ ا اآل  م  أَ وَ  [،6الطالق: ] َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍُّّٱ
 مح الَ س  اإل ح  خُ ي  شَ  ارَ تَ اخ  وَ  هح كح ر  ت َ بح  ُث ُ أ  تَ ا، وَ هَ ري ح غَ  ن  مح  ةَ اعَ ضَ الر   هح ولح بُ ق َ  مح دَ عَ  الح  حَ يفح  اهَ ي   لَ عَ  بُ جيَح وَ 
 ونُ كُ ا يَ ّن َ ، إح ةح رَ ج  األ ُ بح  ةح بَ الَ طَ مُ ال   قُّ ا حَ َلََ  سَ ي  لَ ، وَ بُ جح يَ ا ف َ هَ جح و  زَ  ةح مَ ص   عح يفح  ت  انَ ا كَ ذَ ا إح هَ ن   أَ 
 .هُ ن  ا مح نً ائح بَ  ت  انَ ا كَ ذَ إح  ةح رَ ج  األ ُ  قُّ ا حَ َلََ 

َها: ُه  ﴾  جب هئ﴿لحَقو لحهح: ةح انَ ضَ احل َ بح  قُّ حَ أَ  م  األ ُ  ن  أَ  َوِمنـْ  ةَ اجَ حَ  ن  الد الَلَةح أَ َوَوج 
 .هُ عُ ضح ر  ي ُ  ن   مَ ىَل إح  هح تح اجَ حَ كَ   هُ نُ ضُ َُي   ن   مَ ىَل إح  دح لَ وَ ال  

َها: َي الل ُه َعن هُ -َقاَل َعلحيُّ ب ُن َأبح طَالحٍب  َوِمنـْ َن  -َرضح ُهٍر؛ ألح ت ُة َأش  لح سح م  : أََقلُّ احلَ 
 مئ ُّٱ:ُُث  قَاَل تَ َعاىَل  ، [٢3األحقاف: ] َّىن من خن حن ُّٱ:تَ َعاىَل قَالَ  الل هَ 

رًا  َّمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ ح محن  َثاَلثحنَي َشه  َقَطت  َحو َلني  فَإحَذا َأس 
ل م  ُة احلَ  ُهٍر؛ َوهحَي ُمد  ت ُة َأش  ن ُه سح  .بَقحَيت  مح

َها: ح َفاَل  َوِمنـْ و َلني  َة الر َضاعح الت امِّ َحو اَلنح محن  ال وحاَلَدةح، فَإحَذا َوَقَع الر َضاُع بَ ع َد احلَ  َأن  ُمد 
 ، َهبح ُهوُر محن  ال َمذ  ُطوٍم، َوَهَذا ُهَو ال َمش  َر َمف  ُطوًما أَم  َغي   ُل َمف  أَثَ َر َلُه، َسَواًء َكاَن الطِّف 

ُهو  م  : َوُهَو قَ و ُل الُ  َها قَاَلت  َي الل ُه َعن   َدحيثح أُمِّ َسَلَمَة َرضح يَةح َوبح َتَدلُّوا بحاآل   قَالَ رح، َواس 
، »ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم:َرُسوُل الل هح َصل   يح َعاَء يفح الث د  اَل ُُيَرُِّم محَن الرَِّضاَعةح إحال  َما فَ َتَق اأَلم 

َرجَ  «وََكاَن قَ ب َل الفحطَامح  يح  »ُه الت ِّر محذحيُّ َوقَاَل: َأخ   .(٢)«َهَذا َحدحيث  َحَسن  َصحح
                                                 

يف الصغر دون احلولني  باب ما جاء أن الرضاعة ال ِترم إالسنن الرتمذي، أبواب الرضاع،  (٢)
 (.٢٢3١، رقم )(23٠/ 3)

= 
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َها:  مج حج مث ُّٱلحَقو لحهح تَ َعاىَل:َعَلى ال َوالحدح ال ذحي اَل َماَل َلُه نَ َفَقةح ال َوَلدح  ُوُجوبُ  َوِمنـْ

َاعح ال ُعَلَماءح.    ٱَّٱجخ مح  جح  َوَهَذا بحإحمج 
َها: َعُة، بحَدلحيلح قَ و لحهح تَ َعاىَل:إَجارَةح الظِّئ رح  َجَوازح َأمج ََع ال ُعَلَماُء َعَلى  َوِمنـْ ٱ، َوهحَي: ال ُمر ضح

َوةح َوجَيُوُز َأن  َتُكوَن إحَجاَرتُ َها  َّ يي ىي مي خي حي ُّٱ َوالط َعامح َعَلى  بحال كحس 
. َهبح ُهورح محن  ال َمذ   ال َمش 

َها: ح،  َوِمنـْ فَالز و ُج َُي ُرُم َعَلي هح َأن  ُيَضار  الز و َجَة، َوالز و َجُة َِت رحُي ال ُمَضار ةح محن  الز و َجني 
يَع أَن  َواعح ال ُمَضار ةح، َواَل جَيُوُز َأن  يُ ت   رحُي مجَح ُمُل الت ح  َها َأن  ُتَضار  الز و َج، َوَيش  َخَذ َُي ُرُم َعَلي  

َاُق الض رَ  َا إححل  يَلًة يُ ق َصُد ِبح َو اَلُد َوسح َخرح.األ   رح بحاآل 
َها:  ﴾ خلحل جل مك لك خك حك جك مق حق مف ﴿َأن  يفح قَ و لحهح تَ َعاىَل: َوِمنـْ

ح، وَ  ىَعلَ  َدلحيالً  و َلني  يعح قَ ب َل احلَ  ى اعح َمو ُقوف  َعلَ  ُمد ةح الر ضَ اَم يفح فحطَ ن  ال  أَ َجَوازح َفط مح الر ضح
يتَ رَ  ح  اضح أَي ًضا َعَلى  َوِفيَها َدلِيل  َخرح، ن  يَ ف طحَمُه ُدوَن اآل  ا أَ َحدحُهحَ ن ُه لَي َس ألحَ أَ ، وَ الز و َجني 
َن  الل هَ  َجَوازح " َكامح الش رحيَعةح؛ ألح تحَهادح يفح َأح  ج  َي  االح تَ َعاىَل َجَعَل لحل َوالحَدي نح الت َشاُوَر َوالت  رَاضح

َا فحيهح، وَ  تحَهادحُهح بح اج  َكاُم َعَلي هح يفح ال فحطَامح فَ يَ ع َماَلنح َعَلى ُموجح َح  َوِفيَها  .(٢)"تَ تَ َرت ُب األ 
 ياضح رَ ى الت   لَ عَ  ةً ي  نح ب  مَ  ةح ي  جح و  الز   اةح يَ احل َ بح  ةح قَ لِّ عَ ت َ مُ ال   ونح ؤُ الشُّ  لُّ كُ   ونَ كُ تَ  ن  ى أَ لَ عَ  ثُّ احل َ  َأْيضاا

َ ب َ  َوالشُّوَرى ح جَ و  الز   ني  ُُموَر ني  يٍع َفاَل َشك  َأن  األ  ثُّ َعَلى َذلحَك يفح فحطَامح َرضح ، َوإحَذا َكاَن احلَ 
 ال كحَباَر َأو ىَل. 

َها: ُه الد الََلةح ٱٱَّ  خفحف جف مغ جغُّال َقرحيبح لحَقو لحهح تَ َعاىَل:ُوُجوُب الن  َفَقةح َعَلى  َوِمنـْ َوَوج 
ث َل َما َأو َجَب َعَلى ال َوَلدح، َوإحىَل َهَذا َذَهَب   ةُ لَ ابح نَ احل َ َأن  الل َه تَ َعاىَل أَو َجَب َعَلى ال َوارحثح مح

 ةَ قَ فَ ن َ  الَ  :يُّ عح افح الش  وَ  ك  الح مَ  الَ قَ ، وَ هح اثح ريَ مح  رح د  ى قَ لَ عَ  ثٍ ارح وَ  لِّ ى كُ لَ عَ  ةُ قَ فَ الن    بُ وا: تَح الُ قَ ف َ 
دحيثح ينَ ودح لُ و  مَ ال  وَ  نح ي  دَ الح وَ ال   ري ح ى غَ لَ عَ  َي الل ُه َعن هُ  َأبح ُهَري  َرةَ  ، حلَح ى َصل   الل هح  ولَ سُ رَ  ن  أَ  َرضح

                                                 
 

 (.١٠٠/ ٢أحكام القرآن البن العرب ط العلمية )انظر:   (٢)
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، عحن دحي الل هح، َرُسولَ  يَا: َرُجل   فَ َقالَ  بحالص َدَقةح، أََمرَ  الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  : فَ َقالَ  دحيَنار 
كَ  َعَلى بحهح  َتَصد ق  » : قَالَ  ،«َوَلدحكَ  َعَلى بحهح  َتَصد ق  »: قَالَ  آَخُر، عحن دحي: قَالَ  ،«نَ ف سح

كَ »اَل: قَ  َأو   - «َزو َجتحكَ  َعَلى بحهح  َتَصد ق  »: قَالَ  آَخُر، عحن دحي ، قَاَل: عحن دحي «َزو جح
 «أَن َت أَب َصرُ »عحن دحي آَخُر، قَاَل: ، قَاَل: «َتَصد ق  بحهح َعَلى َخادحمحكَ »آَخُر، قَاَل: 

َرَجُه أَبُوَداُودَ  َرَجُه الن َسائحيُّ (٢)َأخ  : ةَ يفَ نح حَ  وبُ أَ  الَ قَ وَ  بحتَ ق دحيح الز و َجةح َعَلى ال َوَلدح  (١)، َوَأخ 
 مك ُّٱ:تَ َعاىَل  الل هح  لح و  قَ لح  م  هح ري ح ى غَ لَ عَ  بُ تَح  الَ ، وَ مٍ رَ حَم   مٍ حح ي رَ ذح  لِّ ى كُ لَ عَ  ةُ قَ فَ الن    بُ تَح 

 [.٠3األنفال: ] َّحم جم هل مل خل حل  جل



 خن حن يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 َّ ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 [.١32البقرة: ]

﴾ ىل ملُّ ينَ ذح ال   اجُ وَ ز  أَ وَ  :ي  ، أَ وفح ذُ ح  مَ ال   أح دَ تَ ب  مُ اَم ال  قَ مَ  م  ائح ﴾ قَ خلُّٱ
: ميَُ  ﴾ خمُّ نَ د  دَ تَ ع  ي َ  :ي  أَ  ﴾حم جم﴿ ونَ كُ ُر ت   ي َ وَ  :ي  ﴾ أَ يل﴿ ونَ وتُ َأي 

﴾ يمجن ىم مم﴿ ابٍ بَ ح  تح اس   رَ م  أَ  الَ  ابٍ جيَ إح  رُ م  أَ  وَ هُ وَ  رُ م  األ َ  اهُ نَ ع  مَ وَ  َْبح ال َ  ظُ ف  لَ  هُ ظُ ف  لَ 
َاعح  اتح قَ ارَ فَ مُ ال  وَ  اتح قَ ل  طَ مُ ال   ن  ا مح هَ ري ح غَ  ونَ ا دَ هَ جُ و  ا زَ هَ ن   ىف  عَ وَ ُمت َ ال   د ةُ عح  د ةُ مُ ال   هح ذح هَ  بحإحمج 

ت ُ عح  ت  ضَ ﴾ انقَ من خن حن ال ُعَلَماءح ﴿  اءُ يَ لح و  ا األ َ ي ُّهَ ﴾ أَ جه ين ىنن  ﴿هُ د 
: فَ  حيخي جي يه ىه مه﴿  ن  ا أَ هَ ي   لَ عَ  احَ نَ جُ  الَ ا فَ هَ ت ُ د  عح  ت  ضَ ا انقَ ذَ إح ﴾ َأي 
 م  كُ الح مَ ع  أَ بح  َل  اح عَ  :ي  أَ  َّٰذ يي ىي مي﴿ اجح وَ ز  ل َ لح  َِ ر  عَ ت َ ت َ وَ  عَ ن  صَ تَ ت َ وَ  نَ ي  زَ ت َ ت َ 
 َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :ا، هَ ي   لَ عَ  م  يكُ ازح جَ يُ سَ وَ 

 الَ ا، فَ هَ امح ي  أَ بح  الٍ يَ لَ  رَ ش  عَ وَ  رٍ هُ ش  أَ  ةَ عَ ب َ ر  أَ ا هَ جُ و  ا زَ هَ ن    عَ ىف  وَ ت َ مُ ال   ادح دَ تح اع   وبُ جُ وُ  :اهَ نْـ مِ 
                                                 

 (.٢64٢، رقم )(٢3١/ ١)سنن أب داود، كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم،  (٢)
 (.١333، رقم )(6١/ 3تفسري ذلك )سنن النسائي، كتاب الزكاة،  (١)
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 ،ايلح يَ الل   عَ مَ  امَ ي  األ َ  ن  ألحَ  ةح د  عح ال   ن  مح  وَ هُ  رُ اشح عَ ال   مُ و  ي َ ال  فَ  رَ شَ عَ  ةَ يَ ادح احل َ  ةَ لَ ي   الل   لَ خُ د   تَ َّت  حَ  لُّ ِتَح 
ل ى الل ُه َعَلي هح صَ  ولَ سُ الر   ن  ا أَ هَ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  ةَ يبَ بح حَ  مِّ أُ  يثح دح حَ  ن  مح  انح خَ ي  الش   جَ رَ خ  أَ  د  قَ وَ 

رَأٍَة تُ ؤ محُن بالل ه وال يَ و   )ال:الَ قَ  َوَسل مَ  رح،ُيَحلُّ الحم  َميٍِّت فَ و َق  ىلَ عَ  ِتُحدُّ  مح اآلخح
رًا( أر بَ َعةَ  َزو جٍ  ىلَ عَ  ال  إح  ٍث،َثالَ  ُهٍر وَعش  لحل هح  دُ بُّ عَ الت    :ةح د  عح ال   هح ذح هَ  ن  مح  ةُ مَ ك  احل ح ، وَ (٢)أش 

 ظُ ف  حح وَ  جح و  الز   قِّ حَ  يمُ ظح ع  ت َ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم، وَ  هح ولح سُ رَ  رح م  أَ وَ  هح رح م  أَ  الح ثَ تح ام  تَ َعاىَل بح 
 َبَت يفح ا ث َ مَ كَ اًل،  امح اًل كَ و  ا حَ هَ جح و  ى زَ لَ عَ  دُّ ِتُح  ةح ي  لح اهح  ال َ يفح  ةُ أَ ر  مَ ال   ت  انَ كَ ، َو هح تح رَ ش  عح 

ح حح الص   ، َوَقد   »اَل:قَ  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  الن بح   ن  أَ  يَحني  ر  ُهٍر َوَعش  َا هحَي أَر بَ َعُة َأش  إحّن 
و لح  َاهحلحي ةح تَ ر محي بحال بَ ع َرةح َعَلى رَأ سح احلَ  َداُكن  يفح ال   هُ ر  ق َ أَ وَ  مُ الَ س  اإل ح  اءَ جَ فَ  ،(١)«َكاَنت  إحح 

 بح ارح قَ أَ  سح ف  ن َ  يبُ يح ط  تَ  مح كَ احل ح  ن  ا مح ضً ي  أَ ، وَ الل هح  ةح مح َ رَ  ن  ، َوَهَذا مح هح نح مَ زَ  ن  مح  فَ ف  خَ  هُ ن  كح لَ 
 عح لُّ طَ تَ  و  أَ  احح كَ لنِّ لح  ةح أَ ر  مَ ال   عح لُّ طَ تَ  ةح يعَ رح ذَ  دُّ سَ  مح كَ احل ح  ن  ا مح ضً ي  أَ وَ  ،م  هح ورح عُ شُ  اةُ اعَ رَ مُ وَ  جح و  الز  
 ا.هَ ي   لَ إح  الح جَ الرِّ 

َها:  هح ذح هَ  ومح مُ عُ لح  ؛اِبحَ  ولٍ خُ د  مَ  ري ح غَ  و  ا أَ ِبحَ  ولٍ خُ د  مَ  ةٍ جَ و  زَ  لِّ ى كُ لَ عَ  ةح د  عح ال   وبُ جُ وُ  َوِمنـْ
دحيثح وَ  ،ةح يَ اآل   ِ  ََلَا َصَداقًا وَلَ  عُ س  نح مَ اب   حلَح رح رَأًَة وَلَ  يَ ف  وٍد أَن ُه ُسئحَل َعن  َرُجٍل تَ َزو َج ام 

َس، َواَل  ث ُل َصَداقح نحَسائحَها، اَل وَك  ُعوٍد: ََلَا مح َا َحَّت  َماَت، فَ َقاَل اب ُن َمس  ُخل  ِبح َيد 
َها العحد ُة، َوََلَا  َناٍن األ َ ال  َشَطَط، َوَعَلي   ، فَ َقاَل:محريَاُث، فَ َقاَم َمع قحُل ب ُن سح َجعحيُّ َقَضى »ش 

ث َل ال ذحي َقَضي تَ  ن ا مح رَأٍَة مح ٍق ام  ، «َرُسوُل الل هح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم يفح بحر وََع بحن تح َواشح
ُعودٍ  َا اب ُن َمس   .(3)يحٍ حح صَ  ادٍ نَ س  إح بح  نح نَ السُّ  لُ ه  أَ وَ  دُ مح َ أَ  امُ مَ اإل ح  اهُ وَ . رَ فَ َفرحَح ِبح

                                                 
، رقم (٠7/ ١باب إحداد املرأة على غري زوجها )صحيح البخاري، كتاب النائز،  (٢)

باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة، وِترميه (، وصحيح مسلم، كتاب الطالق، ٢١٠4)
 (.٢276، رقم )(٢٢١3/ ١يف غري ذلك إال ثالثة أيام )

 .انظر: املصدر السابق (١)
، رقم (١/١3٠من تزوج وَل يسم صداقا حَّت مات )باب فيسنن أب داود، كتاب النكاح،  (3)

، رقم (6/٢١٢) إباحة التزوج بغري صداق(، وسنن النسائي، كتاب النكاح، ١٢٢2)
= 
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َها:  اءح ضَ انقح  لَ ب  ا ق َ هَ جُ و  زَ  اتَ ا مَ ذَ ا إح ي  عح ج  قًا رَ الَ طَ  ةح قَ ل  طَ مُ ى ال  لَ عَ  ةح د  عح ال   وبُ جُ وُ  َوِمنـْ
 ةح د   عح ىَل إح  قح الَ الط   ةح د  عح  ن  مح  لُ قح نتَ تَ ، وَ اتح جَ و  الز   مح ك   حُ ا يفح هَ ن   ، ألحَ قح الَ الط   ن  ا مح تحَ د  عح 
 لَ ب  ى ق َ ضَ ي مَ ذح ال   نح مَ الز  بح  دُّ تَ ع  ت َ  الَ ا وَ هَ جح و  زَ  اةح فَ وَ  نيح حح  ن  ا مح تحَ د  عح  اءُ دَ تح اب   ونُ كُ يَ ، ف َ اةح فَ وَ ال  
 ن  مح  ورح هُ ش  مَ ى ال  لَ عَ  هح اتح فَ وَ لح  دُّ تَ ع  ت َ  ا فَإحن  َها الَ تحَ د  عح  اءح ضَ انقح  دَ ع  ب َ  اتَ مَ  و  ا لَ م  ، أَ هح اتح فَ وَ 
 .بح هَ ذ  مَ ال  

َها: يِّ ُمد ةح ال عحد ةح فَإن ال عحد َة  َماَت الز و ُج وَلَ  تَ ع َلمح  إَذا َوِمنـْ ال َمر أَُة بحَذلحَك إال  بَ ع َد ُمضح
، ألحَ   هُ مححَ رَ  رِّ ب َ ال   َعب دح  نُ اب   الَ ، قَ هح ا بح هَ مح ل  عح  مح و  ي َ  ن  مح  الَ  هح اتح فَ وَ  ن  مح  ونُ كُ تَ  ةَ د  عح ال   ن  َقد  ان  َقَضت 

 ن  ا مح هَ ت ُ د  عح  بُ سَ ُِت   اةٍ فَ وَ  و  أَ  قٍ الَ طَ  ن  مح  ةٍ د  تَ ع  مُ  ل  كُ   ن  ى أَ لَ وا عَ عُ مج َ أَ :" وَ يدح هح م   الت  يفح  الل هُ 
 ا".هَ جح و  زَ  اةح فَ وَ  و  ا أَ هَ قح الَ طَ  ةح اعَ سَ 

َها: دحيثح أُ  يبح الطِّ  ابَ نَ تح اج   ةُ د  تَ ع  مُ ال   مُ زَ ل  ي َ  َوِمنـْ  الل هُ  يَ ضح رَ  بٍ ع  كَ   تح ن  بح  ةَ بَ ي  سَ نُ  ةَ ي  طح عَ  مِّ حلَح
رَأَة  َعَلى َميٍِّت فَ و َق »اهلُل َعَلي هح َوَسل َم: قَاَل َرُسوُل الل هح َصل ى :ت  الَ ا قَ هَ ن   عَ  اَل ِتَحدُّ ام 

رًا َواَل تَ ل َبُس  ُهٍر َوَعش  ُبوًغا، َواَل َثاَلٍث إحال  َعَلى َزو ٍج، فَإحن  َها ِتَحدُّ َعَلي هح أَر بَ َعَة َأش  ثَ و بًا َمص 
نَي َتط ُهُر  رحَها، حح ُط، َواَل ََتَسُّ طحيًبا إحال  عحن َد طُه  ُل، َواَل ََت َتشح َتحح ثَ و َب َعص ٍب، َواَل َتك 

ٍط َوَأظ َفارٍ  َرَجُه  امَ ا لح اِبحَ يَ ثح ا وَ نحَ دَ  بَ يفح  ةح ينَ الزِّ  ابُ نَ تح اج  وَ  ،(٢)هح ي  لَ عَ  ق  فَ ت   مُ  .«نُ َبًذا محن  ُقس  َأخ 
رَأَة  إحىَل َرُسولح اهللح َصل ى اهللُ ت  الَ قَ ا هَ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  ةَ مَ لَ سَ  مِّ أُ  ن  عَ  انح خَ ي  الش   : َجاَءتح ام 

نُ َها،  َتَكت  َعي   َها َزو ُجَها، َوَقدح اش  : يَا َرُسوَل اهللح، إحن  اب  َنتح تُ ُويفَِّ َعن   َعَلي هح َوَسل َم، فَ َقاَلت 
ح َأو  َثاَلثًا، ُكل  َذلحَك -« اَل »ُحُلَها؟ فَ َقاَل َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم: أَفَ َنك   َمر تَ ني 

َاهحلحي ةح »ُُث  قَاَل: -يَ ُقوُل: اَل  َداُكن  يفح ال  ، َوَقد  َكاَنت  إحح  ر  ُهٍر َوَعش  َا هحَي أَر بَ َعُة َأش  إحّن 
                                                 

باب الرجل يتزوج وال يفِر َلا فيموت على (، وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، 3333)
  (.٢74٢، رقم )(6٠7/ ٢ذلك )

، رقم (٠/6٠احلادة ثياب العصب )باب تلبس صحيح البخاري، كتاب الطالق،  (٢)
باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة، وِترميه (، وصحيح مسلم، كتاب الطالق، 332١)

  (.437، رقم )(٢٢١3/ ١يف غري ذلك إال ثالثة أيام )
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و لح تَ ر محي بحال بَ ع َرةح عَ  ا هَ جح و  زَ  تح ي  ب َ  ومُ زُ لُ ، وَ هح اعح وَ ن   أَ  ةح اف  كَ بح  يح ل  احل ُ  ابُ نَ تح اج  ، وَ (٢)«َلى رَأ سح احلَ 
 .ةٍ اجَ حَ  و  أَ  ةٍ ورَ رُ ضَ لح  ال  إح  هُ ن  مح  جُ رُ ََت   الَ ، وَ يهح فح  ة  نَ اكح سَ  يَ هح ا وَ هَ جُ و  زَ  يهح فح  يفَِّ وُ ي ت ُ ذح ال  

َها:  يفح  يَ ا هح هَ ي   لَ عَ  جَ رَ  حَ اَل ا، وَ هَ ي ِّ لح ى وَ لَ عَ  جَ رَ حَ  الَ ا فَ تحَ د  عح  ن  مح  ةُ د  تَ ع  مُ ال   تح هَ ا انت َ ذَ إح  َوِمنـْ
ا  ذَ إح  هُ لُّ ، َوَهَذا كُ كَ لح ذَ  وح حَن  وَ  اجح وَ ز  ل َ لح  ِح رُّ عَ الت   ي وَ لِّ حَ الت  وَ  نح يُّ زَ الت    ن  مح  اءُ سَ النِّ  لُ عَ ف  ا ي َ ا مَ هَ لح ع  فح 

ا هَ ي ِّ لح ى وَ لَ عَ  بُ جح يَ ف َ  فَ ر  عُ ال  وَ  عَ ر  الش   فُ الح ا يَُ مَ  ت  لَ عَ ف َ  و  ا لَ م  ، أَ فح ر  عُ ال  وَ  عح ر  لش  ا لح قً افح وَ مُ  انَ كَ 
 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّٱ:تَ َعاىَل  هح لح و  ق َ  ومح مُ عُ لح  ؛اهَ عُ ن   مَ 

 هُ ن  أَ ، وَ لح جُ لر  لح  ةح يَ الَ وح ال   اتح بَ ث   ى إح لَ عَ  لُّ دُ ، َوَهَذا يَ اءح يَ لح و  ل َ لح  ةح آليَ  ا  يفح  ابُ طَ ال ح وَ  َّحيخي
 .هُ تَ  َِت  تح الال   اءح سَ النِّ  ن  عَ  ول  ؤُ س  مَ 



 مب زب يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱٱٱٱ
 ىث نث  زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب
 ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث

 [.١33البقرة: ] َّين ىن نن من  زن

:ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿  دُّ ضح  وَ هُ وَ  يضح رح ع   الت   يفح  م  كُ ي  لَ عَ  جَ رَ حَ  الَ  ﴾ َأي 
َهُم بحهح الس امحُع ُمرَاَدُه محن  َغري ح َتص رحيٍح مبحَ  مح الَ كَ  ال  يفح  يحُ مح ل  الت    وَ هُ  يضُ رح ع  الت   ، وَ يحح رح ص  الت   ا يَ ف 
يُض رح ع  الت   ، فَ نٍ ائح بَ  قٍ الَ طَ  و  أَ  اةٍ فَ وَ  ن  مح  ةح د  تَ ع  مُ ال   ةح بَ ط   خح : يفح ﴾ َأي  زئ رئ ّٰ﴿
 يفح  يَ هح ا وَ َلََ  ولَ قُ ي َ  ن  أَ ، كَ اعح مج َ اإل ح بح  نح ائح بَ قح ال  الَ الط  وَ  اةح فَ وَ ال   ن  مح  ةح د  عح  ال  اح  يفح بَ مُ  ةح بَ ط  ال ح بح 
 ُت  ر  مَ ض  أَ وَ  ُت  ر  رَ س  ﴾ أَ نئ مئ ﴿ كَ لح ذَ  هَ بَ ش  ا أَ مَ ، وَ ب  اغح رَ يكح لَ  فح ِنِّ إح ة  وَ يلَ مح لََ  ن كح : إح د ةح عح ال  
 مب زب ا ﴿ضً ي  أَ  م  كُ ي  لَ عَ  جَ رَ حَ  الَ ن  فَ هح احح كَ نح ن  وَ هح تح بَ ط  خح  ن  ﴾ مح يئرب ىئ ﴿ م  تُ ي  فَ خ  أَ وَ 

 ةح د  شح لح   ن  هُ ن   عَ  وتح كُ ى السُّ لَ وا عَ ْبحُ ص  تَ  ن  لَ  م  كُ ن  أَ  الل هُ  مَ لح : عَ ي  ﴾ أَ  ىب نب
 يحُ رح ص  الت   ادَ رَ مُ ال   ن  أَ  مُ لَ ع  أَ  الل هُ وَ  رُ هَ ظ  األ َ  ﴾مت زت رت يب ﴿ ن  يهح فح  م  كُ تح بَ غ  رَ 

                                                 
 سبق َترجيه. (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
261 

 اعح مج َ اإل ح بح  وزُ جيَُ  الَ  ةح د  تَ ع  مُ ال   ةح بَ ط  َخحح  يحُ رح ص  الت  ، وَ كح سح ف  ن َ  بح يينح جح وِّ زَ  :ولُ قُ ي َ  الَ ، فَ ةح بَ ط  ال ح بح 
 يث ىث نث﴿  انَ ر  كَ ا ذَ مَ كَ   ةح بَ ط  ال ح بح  يضُ رح ع  : الت   ي  ﴾ أَ  زثمث رث يت ىت نت﴿

: الَ ﴾ أَ ىف  َّت  ﴾ حَ اكلك يق ىق يف ﴿ احح النِّكَ   دَ ق  وا عَ حُ حِّ صَ تُ  ي 
: ُمط لح ام يل ىل مل يك ىك مك﴿ د ةُ عح ي ال  ضح قَ ن   ت َ   ا يفح ى مَ لَ ع  عَ ﴾ َأي 

  :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  ، وهُ افُ خَ ﴾ فَ مم﴿ م  كُ رح ائح مَ ضَ 
 .ةح جَ و  الز  ا كَ هَ ن   ا ألحَ اعً مج َ ا إح ي  عح ج  رَ  قاً الَ طَ  ةح قَ ل  طَ مُ ال   ةح بَ ط  لحح  يضُ رح ع  الت    وزُ جيَُ  الَ  هُ ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 

َها:  ارُ مَ ض  إح وَ  ،نح ائح بَ ال   ةح د  تَ ع  مُ ال  ، وَ اةٍ فَ وَ  ن  مح  ةح د  تَ ع  مُ ال   ةح بَ ط  َخحح  يضُ رح ع  الت    وزُ جيَُ  هُ ن  أَ  َوِمنـْ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ لح  ن  هح تح بَ ط  َخحح  يحُ رح ص  الت   مُ رُ َُي  وَ  ،ن  هح تح بَ ط  خح 

 ﴾يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
َها: لح ال عحل مح هَ ت ُ د  ي عح ضح قَ ن   ت َ  َّت  حَ  هح ري ح غَ  ن  مح  ةح د  تَ ع  مُ ال   احَ كَ نح  مُ رُ َُي   هُ ن  أَ  َوِمنـْ َاعح أَه  ا بحإحمج 

 .الً اطح بَ  ونُ كُ يَ وَ  ﴾اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث﴿:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ لح 
َها:  تح ال   ابح بَ س  األ َ  لح ع  فح  ن  مح  رح ذَ احل َ وَ  نح لَ عَ ال  وَ  رِّ  السِّ تَ َعاىَل يفح  الل هح  ةح بَ اق َ رَ مُ  وبُ جُ وُ  َوِمنـْ

 ﴾.مم﴿:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ تَ َعاىَل لح  الل هَ  بُ ضح غ  ا ي ُ  مَ ىَل ي إح دِّ ؤَ ت ُ 


 هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ُّٱ

 [.١36البقرة: ] َّجخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت

َعَلي ُكم  يفح  : اَل َحرَجَ ي  ﴾ أَ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري﴿
: أَ حبخب جب هئ مئُتَامحُعوُهن   ﴿ ن  أَ  لَ ب  ُكم  نحَساءَُكم   ق َ َطاَلقح   ن  أَ  لَ ب  ق َ  و  ﴾ َأي 

: زَ  مباقًا ﴿دَ ن  صَ وا َلَُ دُ دِّ ِتَُ   هح ت  ع َن بح مَ تَ ا ي َ مَ  م  كُ الح وَ م  أَ  ن  ن  مح وهُ طُ ع  أُ ن  وَ وهُ وِّدُ ﴾ َأي 
: قَ حت ﴿ اهُ نَ غح  ن  ٍة مح عَ  سَ يفح  ونُ كُ ي يَ ذح  ال  ينحِّ غَ : ال  ﴾ َأي  جت هب﴿  هح انح كَ م  إح  رُ د  ﴾ َأي 
: مَ  مث ﴿ هح انح كَ م  إح  رُ د  قَ  هح رح ق  ف َ  ن  مح  يقٍ  ضح ي يفح ذح ﴾ ال  مت خت﴿ اعاً، تَ ن  مَ وهُ عُ ت ِّ ﴾ َأي 
﴾ جح﴿ انح كَ م  اإل ح  رُ د  قَ وَ  دُ ص  قَ ال   ن هُ أَ  ونَ فُ رح ع  ا ت َ ﴾ مبحَ حج﴿ رح دَ ص  مَ ى ال  لَ عَ  بَ صح نُ وَ 
  :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  ﴾ جخ محباً ﴿اجح وَ 
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 ةح ي  مح س  تَ  لَ ب  ق َ وَ  ،يسح سح مَ ال   لَ ب  ق َ  ةح قَ ل  طَ مُ ل  لح  ةح عَ ت   مُ ال   وبح جُ ى وُ لَ عَ  ت  ل  دَ  ةَ يَ اآل   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
. ،رح ه  مَ ال   لح ال عحل مح َاعح أَه   َوَهَذا بحإحمج 

َها:  ؟ةٍ قَ ل  طَ مُ  لِّ كُ لح  ة  بَ اجح وَ  ةُ عَ ت   مُ ال   ل  هَ  اءُ هَ قَ فُ ال   فَ لَ ت َ اخ   َوِمنـْ
  ىث نث ُّٱتَ َعاىَل: هح لح و  ق َ  ومح مُ عُ لح  ؛ةح قَ ل  طَ مُ  لِّ كُ لح  ة  بَ اجح ا وَ هَ ن    أَ ىَل إح  م  هُ ضُ ع  ب َ  بَ هَ ذَ فَ 

 .[١2٢البقرة: ] َّ يق ىق يف ىفيث

 ىق يفُّتَ َعاىَل: هح لح و  قَ لح  ةً بَ اجح وَ  ت  سَ ي  لَ وَ  يعح مح جَ ل  لح  ة  ب  حَ تَ س  ا مُ هَ ن   : إح ك  الح مَ  الَ قَ وَ 

ى لَ ا عَ هَ قَ لَ ط  أَلَ  ةً بَ اجح وَ  ت  انَ كَ   و  لَ وَ  َّجخ مح جحُّ و [١2٢]البقرة:  َّ يق
 .نيَ عح مج َ أَ  قح ل  ال َ 

  َلَ  تح ال   ةح قَ ل  طَ مُ ل  لح  ة  بَ اجح ا وَ هَ ن    أَ ىَل إح  ةح ي  عح افح الش  وَ  ةح ي  فح نَ احل َ وَ  ةح لَ اب َ نَ احل َ  ن  مح  ورُ هُ م  ال ُ  بَ هَ ذَ وَ 
 ن  عَ  يٌّ وح ر  َوَهَذا مَ  ةً ب  حَ تَ س  ا مُ َلََ  ةُ عَ ت   مُ ال   ونُ كُ تَ ف َ  ر  ه  ا مَ َلََ  َِ رح  فُ تح ا ال  م  أَ ، وَ ر  ه  ا مَ َلََ  ِ  رَ ف  ي ُ 
َي الل ُه َعن  ُهم   م  هح ري ح غَ وَ  ي  لح عَ وَ  اسٍ ب  عَ  نح اب  وَ  رَ مَ عُ  نح اب   َ ًعا ب َ مَج   بُ رَ ق   األ َ  وَ هُ  هُ ل  عَ لَ ، وَ َرضح  ني 

 .ةح ل  دح األ َ 
َها: اراً، َوَهَذا سَ ع  إح اراً وَ سَ يَ  جح و  الز   الُ ا حَ يهَ ى فح اعَ رَ ي ُ  ةَ عَ ت   مُ ال   ن  ى أَ لَ عَ  ت  ل  دَ  ةَ يَ اآل   ن  أَ  َوِمنـْ

 و  أَ  ،(٢)ةح جَ و  الز   الُ ا حَ يهَ فح  ىاعَ رَ ي ُ  الَ قَ  ن  مَ ا لح فً الَ خح  ةح لَ ابح نَ احل َ  ريُ اهح مجََ  هح ي  لَ عَ وَ  ،بُ هَ ذ  مَ ال  
 ا.مَ اَلُُ حَ 

َها:  جئ ﴿ :هح لح و  قَ ى لح م  سَ مُ  اقٍ دَ صَ  الَ بح  ةح أَ ر  مَ ال   يجُ وح ز  : ت َ وَ هُ ، وَ يضح وح ف  الت    احح كَ نح  ازُ وَ جَ  َوِمنـْ
 ةح يَ مح س  تَ  ري ح غَ بح  احح كَ النِّ  ةح ح  ى صح لَ عَ  ةُ يَ اآل   ت  ل  دَ ﴾ فَ حبخب جب هئ مئ خئ حئ

 َّت  ا حَ ِبحَ  لَ خُ د  يَ  الَ  ن  أَ  بُّ حَ تَ س  يُ  ن  كح ، لَ لح ث  مح ال   رُ ه  مَ  ولح خُ الدُّ  دَ ع  ا ب َ َلََ  تُ بُ ث  ي َ ، وَ اقح دَ الص  
 ا.َلََ  َِ رح ف  ي َ 



                                                 
انظر:  ."ولو اعتْب حال املرأة ملا كان على املوسع قدره على املقدر قدره":قال ابن قدامة (٢)

 . (١2١/ ٠املغين البن قدامة )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
263 

 جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ
 ملهل خل حل جل  لكمك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 [.١3٠البقرة: ] َّ جن مم خم حم جم

يسح فَ َلَها نحص ُف ال   ِح قَ ب َل ال َمسح  :هُ لُ و  قَ ى، ف َ م  سَ مُ ال   رح ه  مَ َهَذا يفح ال ُمطَل َقةح بَ ع َد ال َفر 
  جض مص ن  هح اعح مجحَ  لَ ب  ق َ  م  كُ ائَ سَ نح  م  تُ ق  ل  طَ  ن  إح وَ  ي  أَ  خص حص مس خس حس جسُّٱ

رًا  خض حض رح ال ُمَسم ى  :َأي   َّٱمظ حط مضَأي  َْس ي ُتم  ََلُن  َمه  ََلَا نحص ُف ال َمه 
ُرَك ال َمر أَُة ال   :َأي   اتح قَ ل  طَ مُ يَ ع ينح النَِّساَء ال   َّٱجغ مع جعُّ ا ذَ هَ  ةُ قَ ل  طَ مُ إحال  َأن  تَ ت  
يُع الص َداقح إحىَل  فَ ص  النِّ  . فَ يَ ُعوُد مجَح   الز و جح

تَ َلُفوا فحيهح: َفَذَهَب بَ ع ُضُهم  إحىَل َأن  ال ذحي  َّٱحق مف خف حف  جف مغُّ اخ 
َدُة النَِّكاحح ُهَو الز و ُج وَ  : ال ذحي بحَيدحهح ُعق  ُّ، َوقَاَل بَ ع ُضُهم  َدُة النَِّكاحح ُهَو ال َويلح  وَ هُ بحَيدحهح ُعق 

ُهوُر مح ، وَ رُ هَ ظ  األ َ  ، جح و  لز  ا لح هَ يبح صح نَ  كح ر  ت َ ُة بح أَ ر  مَ و ال  فُ ع   ت َ ََ ع  مَ ال   ونُ كُ يَ ، ف َ بح هَ ذ  مَ ال   ن  ُهَو ال َمش 
 الت  ق َوى ىَل ا إح مَ هُ ب ُ رَ ق   أَ  :ي  أَ  َّٱلك خك حك جكُّ الً امح ا كَ َر َلََ ه  مَ ُع ال  دَ يَ ف َ  جُ و  و الز  فُ ع  ي َ وَ 
لحلرَِّجالح َوالنَِّساءح  ةح يَ  اآل  َوال حطَاُب يفح ، هح بح احح صَ لح  هح قِّ حَ  ن  مَ  ءٍ ز  جُ  ن  عَ  لُ ازَ نَ ت َ ي َ و وَ فُ ع  ي ي َ ذح ال  

يًعا  ا و  نسَ يَ  الَ  ن  ا أَ ضً ي  ا أَ ُهحَ ري ح غَ وَ  ةح أَ ر  مَ ال  وَ  لح جُ ى الر  لَ عَ  :َأي   َّٱملهل خل حل جلُّمجَح
 سَ ي  ا لَ ي مَ طح ع  ي ُ ف َ  انُ سَ ح  اإل ح وَ  وفُ رُ ع  مَ ال   :ي  : أَ لح ض  فَ ال  بح  ودُ صُ ق  مَ ال  ، وَ م  هُ ن َ ي   ا ب َ يمَ فح  لَ ض  فَ ال  
 .هُ ي لَ ذح ال   قِّ  احل َ يفح  حُ امَ سَ تَ ي َ وَ  هح ي  لَ عَ  بٍ اجح وَ بح 

ي  زح ج  يَ سَ ، وَ م  كُ رح م  أَ  ن  مح  ء  ي  شَ  هح ي  لَ ى عَ فَ َي   : الَ ي  أَ  َّجن مم خم حم جمُّ 
 َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :، هح لح مَ عَ بح  لٍ امح عَ  ل  كُ 

ى م  سَ مُ ال   رح ه  مَ ال   فُ ص  ا نح َلََ  ،اعُ مَ ال ح  هح بح  ادُ رَ مُ ال  ، وَ يسح سح مَ ال   لَ ب  ق َ  ةَ قَ ل  طَ مُ ال   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
ا ذَ ا إح يمَ فح  اءُ مَ لَ عُ ال   فَ لَ ت َ اخ  ، وَ هح قِّ حَ  ن  عَ  جُ و  الز   وَ فُ ع  ي َ  و  ا أَ هَ قِّ حَ  ن  عَ  ةُ قَ ل  طَ مُ ال   فُ ع  ت َ  َلَ  ماَ 
َهبح وَ  ورُ هُ ش  مَ ال  ، فَ يسح سح مَ ال   لَ ب  ا ق َ هَ قَ ل  طَ  ، ُُث  هح تح جَ و  زَ بح  جُ و  الز   الَ خَ   ةح ي  فح نَ احل َ  لُ و  ق َ  وَ هُ محن  ال َمذ 
 يسح سح مَ ال   مَ ك  حُ  ةَ وَ ل  ا ال َ و  طَ ع  أَ  م  هُ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  ةَ ابَ حَ الص   ن  ألحَ  ؛الً امح كَ   رُ ه  مَ ا ال  َلََ  بُ جيَح 
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ا هَ ي   لَ عَ ، وَ رح ه  مَ ال   فُ ص  ا نح َلََ  كٍ الح مَ  امُ مَ اإل ح  الَ قَ ، وَ ةُ د  عح ا ال  هَ ي   لَ عَ وَ  ،الً امح كَ   رَ ه  مَ ا ال  وا َلََ بُ جَ و  أَ فَ 
 ا.هَ ي   لَ عَ  ةَ د  عح  الَ وَ  رح ه  مَ ال   فُ ص  ا نح : َلََ يُّ عح افح الش   الَ قَ ، وَ ةُ د  عح ال  

َها:  حص مس خس حس جسُّٱ:تَ َعاىَل  هح لح و  ق َ  ن  وا مح ذُ خَ أَ  ةَ لَ ابح نَ ا احل َ نَ ءَ اهَ قَ ف ُ  ن  أَ  َوِمنـْ

 ولح خُ الدُّ  لَ ب  ق َ  جح و  الز   لَ بَ قح  ن  مح  ت  اءَ جَ  ةٍ قَ فُ ر   ل  كُ   ن  أَ بح  َّخض حض  جض مص خص
 ى.م  سَ مُ ال   رح ه  مَ ال   فُ ص  نح  ةح جَ و  لز  الح فَ 

َها:  .  مُ لَ ع  ا أَ يمَ فح  اعح مج َ اإل ح ، َوَهَذا بح تح و  مَ ال  بح  و  أَ  ءح ط  وَ ال  بح  الً امح كَ   رُّ قح تَ س  يَ  رَ ه  مَ ال   ن  أَ  َوِمنـْ
َها: يُ  ن    بُّ حَ تَ س  يُ ، وَ هح ضح ع  ب َ  و  أَ  رح ه  مَ ال   ن  ا مح َلََ  بَ جَ وَ ا م  عَ  وُ ف  عَ ال   ةح قَ ل  طَ مُ ل  لح  بُّ حَ تَ س  َومح

، وح ف  عَ ى ال  لَ عَ  ثُّ ِتُح  ةُ يَ اآل  ، وَ هح بح  بُ الَ طَ يُ  الَ ، فَ هُ عَ ف َ ي دَ ذح ال   رح ه  مَ ال   فح ص  نح  ن  عَ  وُ ف  عَ ال   جح و  لز  لح 
 .َّٱلك خك حك جكُّ :تَ َعاىَل  هح لح و  قَ تَ َعاىَل لح  ى الل هح وَ ق  ت َ  ن  مح  هُ ن  أَ وَ 



 [.١37البقرة: ] َّمم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

: صَ جم يلا ﴿اتحَ قَ و   أَ ا يفح هَ ائح دَ أَ ﴾ بح ىل مل خل﴿  ةح اَل ﴾ َأي 
دحيثح  دح مَ تَ ع  مُ ال   يحح حح ى الص  لَ عَ  رح ص  عَ ال   ّ َصل ى الل ُه َعَلي هح  حلَح َي الل ه َعن ُه: َأن  الن بح َعلحي  َرضح

َن َدقح  َمَلَ اهلُل قُ ُبوَرُهم  َوبُ ُيوتَ ُهم  نَارًا، َكَما َحَبُسونَا، َوَشَغُلونَا َعنح »:َوَسل َم قَاَل يَ و َم ال 
َطى، َحَّت  َغاَبتح الش م سُ  لحٍم  ،(٢)هح ي  لَ عَ  ق  فَ ت   مُ « الص اَلةح ال ُوس  ٍظ لحُمس  َشَغُلونَا َعن  »َويفح َلف 

َطى  َها -َصاَلةح ال َعص رح  -الص اَلةح ال ُوس  َ ال َمغ رحبح َوال عحَشاءح  ُُث  َصال   . (١) «بَ ني 
رحُكوَن َرُسوَل اهللح َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم  ُعوٍد قَاَل َحَبَس ال ُمش  َوَلُه َعن  َعب دح الل ه ب نح َمس 
، فَ َقاَل َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح  ُس، َأوح اص َفر ت  َر تح الش م  َعن  َصاَلةح ال َعص رح، َحَّت  امح 

                                                 
(، 6346، رقم )(73/ 7)باب الدعاء على املشركنيصحيح البخاري، كتاب الدعوات،  (٢)

، رقم (٢/236باب الصالة الوسطى )وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، 
(6١٠.) 

 املصدر السابق. (١)
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، َوقُ ُبوَرُهم   َشَغُلونَا َعنح »َوَسل َم:  َوافَ ُهم  َطى، َصاَلةح ال َعص رح، َمَلَ اهلُل َأج  الص اَلةح ال ُوس 
َوافَ ُهم  َوقُ ُبوَرُهم  نَارًا»، أَو  قَاَل: «نَارًا  .(٢)«َحَشا اهللُ َأج 

دحيثح  زَ  نيَ تح اكح سَ  :ي  ﴾أَ ممُّ هح ري ح غَ لح  الَ  :ي  أَ   ﴾خم حمُّ:هُ لُ و  ق َ وَ   مٍ قَ ر  أَ  نح ب   دح ي  حلَح
َي الل ُه َعن ُه  َبهُ كُ "َرضح َوُهَو إىَل َجن بحهح يفح الص الةح   ن ا نَ َتَكل ُم يفح الص الةح، ُيَكلُِّم الر ُجُل َصاحح

، َونُحيَنا َعن  ال َكالمح  ﴾مم  خم حمُّ َحَّت  نَ زََلت    ،هح ي  لَ عَ  ق  فَ ت   . مُ "َفأُمحر نَا بحالسُُّكوتح
 يثح دح حَ  ن  مح  مُ الَ الس  وَ  ةُ الَ الص   هح ي  لَ عَ  الَ ا قَ مَ  هح بح  ينحَ ا عُ ّن َ إح ، وَ وتح كُ السُّ  لُّ كُ   هح بح  نَ ع  ي ُ  َلَ  وَ 
ء  محن   » :يهح فح ، وَ يلح وح ي الط  مح لَ السُّ  مح كَ احل َ  نح ب   ةَ يَ اوح عَ مُ  إحن  َهذحهح الص اَلَة اَل ُيَحلُّ فحيَها َشي 

بحيُح  َا ُهَو الت س  بحرُي َوقحرَاَءُة ال ُقر آنح َكاَلمح الن اسح َهَذا، إحّن  َرَجُه مُ  «.َوالت ك  م  لح س  َأخ 
 قُ لَ ط  يُ ، وَ (١)

ا نَ ر  كَ ا ذَ مَ  هح بح  ادُ رَ ي ُ  عح ضح و  مَ ا ال  ذَ  هَ يفح  هُ ن  أَ  ال  إح  وعُ شُ ال ُ وَ  امُ يَ قح ال  وَ  ةُ اعَ الط   هح بح  ادُ رَ ي ُ وَ  وتُ نُ قُ ال  
دحيثح زَ   َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :، هُ ن  عَ  الل هُ  يَ ضح رَ  مح قَ ر  أَ  نح ب   دح ي  حلَح

ا اتحَ بَ اجح وَ ا وَ انحَ كَ ر  أَ ا وَ هَ وطح رُ شُ بح  سح م  ال َ  اتح وَ لَ ى الص  لَ عَ  ةح ظَ افَ حَ مُ ال   وبُ جُ وُ  ا:هَ نْـ مِ 
 ال  إح  اةَ ْنََ  الَ وَ  ةَ ادَ عَ سَ  الَ ، وَ مح الَ س  اإل ح  انح كَ ر   أَ اِنح ثَ وَ  ،مح الَ س  اإل ح  ودُ مُ عُ  يَ هح  ذ  ا، إح هَ نح نَ سُ وَ 
ٱَّحل جل مك لك خك حك جك مق حق مفُّٱتعاىل: الَ قَ  ةح الَ ى الص  لَ عَ  ةح ظَ افَ حَ مُ ال  بح 

 يث ىث مثنث زث رث يت ىتُّٱ:قَاَل الل ُه تَ َعاىَل وَ  [،33-32املعارج:]

 .[٢٢ – 4املؤمنون: ]َّىك مك لك اك  يق ىفيفىق
َها:  - ا الل هُ هَ ص  خَ  د  قَ ، وَ مَ د  قَ ا ت َ مَ ى كَ طَ ُوس  ال   ةُ الَ الص   يَ هح  ص رح عَ ال   ةَ الَ صَ  ن  أَ  َوِمنـْ

َ ب َ ا، وَ هَ ري ح ى غَ لَ ا عَ ياًل َلََ ضح ف  ت َ يزًا وَ يح ََت  ا، وَ يفًا َلََ رح ش  ؛ تَ رح الذِّك  بح  -ُسب َحانَُه وتَ َعاىَل  ُّ  ني   - الن بح
: الَ قَ ، ف َ ن ةح ال َ  ولح خُ دُ ب  لح بَ سَ  رح ص  عَ ال   ةح الَ ى صَ لَ َة عَ ظَ افَ حَ مُ ال   ن  أَ  -مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  ى الل هُ ل  صَ 

                                                 
 املصدر السابق. (٢)
باب ِتري الكالم يف الصالة، ونسخ ما  الصالة،  صحيح مسلم، كتاب املساجد، ومواضع (١)

  (.33٠، رقم )(37٢/ ٢كان من إباحته )
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رُ ال  وَ  حُ ا: الصُّب  ُهَُ  انح دَ ر  ب ُ ال  وَ  ،(٢)َصل ى البَ ر َدي نح َدَخَل الَن َة( )َمن   ا، هَ يعح يح ض  تَ  ن  مح  رَ ذ  حَ ، وَ َعص 
َ ب َ ا، وَ هَ ائح دَ  أَ نح يفح اوُ هَ الت   وَ  َمن تَ َرَك َصاَلَة »:الَ قَ ، ف َ ُلهُ مَ بحَط عَ حَ  د  قَ ا ف َ هَ كَ َر ت َ  َمن   ن  أَ  ني 
ى لَ عَ  ت  ضَ ا ُعرح هَ ن    أَ ال  إح  ص رح عَ ال   ةح الَ صَ  رح م   أَ ا ُشدَِّد يفح مَ ، وَ (١)«َعَمُلهُ َعص رح فَقد  َحبحَط ال  

 اَلححم،غَ ش  اَن أَ وَ أَ ، وَ م  هح اَن ُسوقح مَ زَ  انَ كَ   رح ص  عَ ال   تَ ق  ن  وَ ا؛ ألحَ قِّهَ وا بحَ امُ ا قَ مَ فَ  ةح قَ ابح الس   مح مَ األ ُ 
ُّ  الَ قَ  َلُكم   إحن  َهذحهح الص اَلَة ُعرحَضت  »:مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  ى الل هُ ل  صَ   الن بح َعَلى َمن  َكاَن قَ ب  

ح، َواَل َصاَلَة بَ ع َدَها َحَّت  َيط ُلَع  رُُه َمر تَ ني  َها َكاَن لَُه َأج  َفَضي  ُعوَها، َفَمن  َحاَفَظ َعَلي  
َرَجُه مُ  «الش اهحدُ  م  لح س  َأخ 

ى َصل   الَ قَ ا ف َ هَ لح ض  ى فَ لَ عَ  لُّ دُ تَ  ة  ريَ ثح كَ   يث  ادح حَ أَ  ت  دَ رَ وَ  د  قَ ، وَ (3)
يَتحهح، »الل ُه َعَلي هح َوَسل َم : َن هذا الَقَمَر، ال ُتَضامُّوَن يف ُرؤ  َن َرب ُكم ، كما تَ َرو  إن ُكم  َستَ َرو 

َا فَاف    َتطَع ُتم  أن  ال تُ غ َلُبوا عَلى َصاَلٍة قَ ب َل طُُلوعح الش م سح وقَ ب َل ُغُروِبح َعُلوا ُُث  قَ رَأَ: فَإحنح اس 
 .(2) « [34ق: ]َّ مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ

، وَماَلئحَكة  ال  »:َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  الَ قَ وَ  َماَلئحَكُة يَ تَ َعاقَ ُبوَن َماَلئحَكة  بالل ي لح
رح، وَصاَلةح ال  بالن  َهارح، وجَي َتمحُعوَن يف َصاَلةح ال   إلَي هح ال ذحيَن بَاُتوا فحيُكم ، َعص رح، ُُث  يَ ع رُُج َفج 

َأَُلُم  وَ  ُتم  عحَبادحي، ف َ ي  وُل: كَ يَ قُ ع َلُم، ف َ أَ  وَ هُ فَ َيس  َناُهم  ُيَصلُّوَن، وَ ولُ يَ قُ َف تَ رَك  َناُهم  وَن: تَ رَك  أَتَ ي  

                                                 
(، 3٠2، رقم )(٢٢4/ ٢باب فضل صالة الفجر )صحيح البخاري، كتاب الصالة،  (٢)

باب فضل صالت الصبح والعصر، وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، 
  (.633، رقم )(22٠/ ٢واحملافظة عليهما)

 (.333، رقم)(٢٢3/ ٢)باب من ترك العصرأخرجه البخاري، يف كتاب مواقيت الصالة،  (١)
األوقات الت ني عن الصالة باب صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها،  (3)

  (.737، رقم )(367/ ٢)فيها
، رقم (٢٢3/ ٢باب فضل صالة العصر )صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة،  (2)

باب فضل صالت الصبح (، وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، 332)
  (.633، رقم )(234/ ٢والعصر، واحملافظة عليهما )
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َرَجُه ال ُبَخارحيُّ «ُيَصلُّونَ   .(٢). َأخ 
ُّ  رَ ب َ خ  أَ وَ    ص رح عَ ال   ةح الَ صَ  اءح دَ ى أَ لَ عَ  ةَ ظَ افَ حَ مُ ال   ن  أَ  -َوَسل مَ َصل ى الل ُه َعَلي هح  - الن بح

 ةُ الَ الص   هح ي  لَ عَ - هُ ن  أَ  مٍ لح ُمس   امح مَ اإل ح  يحح حح  صَ يفح  تَ بَ ا ث َ مَ ، كَ ارح الن   ن  مح  ةح ايَ قَ لوح  ا  ب  يفح بَ سَ 
َا، يَ ع ينح َلن  يَلحَج الن اَر َأَحد  َصل ى قَ ب َل طُُلوعح »: الَ قَ  -مُ الَ الس  وَ  ، َوقَ ب َل ُغُروِبح الش م سح

َر... َر َوال َعص   لح اغُ شَ الت   و  ، أَ ص رح عَ ال   ةح الَ صَ  اءح دَ  أَ يفح  نح اوُ هَ الت    ن  مح   عُ ارح الش   رَ ذ  حَ وَ  (١)« الَفج 
َرَجُه اإل ح  امَ  كَ َذلح ى لَ عَ  لُّ دُ ا، يَ هَ ن   عَ  - رَ مَ عُ  نح ب   الل هح دح ب  عَ  ن  عَ  هح يحح حح  صَ يفح  م  لح ُمس   امُ مَ َأخ 
ال ذحي تَ ُفوتُُه َصاَلُة »:الَ قَ  -َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  - الن بح   ن  أَ  -امَ هُ ن   عَ  الل هُ  يَ ضح رَ 

َلُه َوَماَلهُ  َا ُوتحَر أَه   .(3)«ال َعص رح، َكَأّن 
َها: لح  ، َوَهَذاةح الَ الص   انح كَ ر  أَ  ن  مح  ن  ك  ُر  ةح رَ د  قُ ال   عَ مَ  ةح الَ  الص  يفح  امَ يَ قح ال   ن  أَ  َوِمنـْ َاعح أَه  بحإحمج 

ُّ  الَ قَ وَ  َّٱمم خم حمُّ:تَ َعاىَل  هح لح و  قَ لح  ال عحل مح  َصلِّ :»َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل مَ  الن بح
َتطحع  فَ َعَلى َجن بٍ  َتطحع  فَ َقاعحًدا، فَإحن  َلَ  َتس  َرَجُه ال  « قَائحًما، فَإحن  َلَ  َتس   .(2)يُّ ارح خَ بُ َأخ 

َها:  ا، هَ تح حَ لَ ص  مَ  ري ح غَ دًا لح امح ا عَ يهَ فح  مَ ل  كَ تَ  ن  مَ  ةح الَ صَ  نح الَ ط  ى بُ لَ عَ  اءُ مَ لَ عُ ال   عَ مج َ أَ َوِمنـْ
 .يح رح ح  الت  ا بح مً الح عَ 

 مح لِّ كَ تَ مُ ال  ، وَ يرح رح لض  لح  رح ذِّ حَ مُ ال  ، وَ مح ائح الن  ، وَ هح رَ ك  مُ ال  وَ  لح اهح ال َ ي، وَ اسح  الن  وا يفح فُ لَ ت َ اخ  وَ 
َهبح  ورُ هُ ش  مَ ال  فَ ا، هَ تح حَ لَ ص  مَ لح  دحيثح زَ ، رَ ا ذُكح مَ  يعح  مجَح يفح  لُ طُ ب  ت َ  ةَ الَ الص   ن  أَ محن  ال َمذ   دح ي  حلَح
َي الل ُه َعن هُ  مٍ قَ ر  أَ  نح ب   َبُه َوُهَو إحىَل َجن بحهح يفح : َرضح " ُكن ا نَ َتَكل ُم يفح الص اَلةح ُيَكلُِّم الر ُجُل َصاحح

                                                 
، (٢٢3/ ٢باب إُث من فاتته العصر )صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة،  (٢)

  (.33١)رقم
ت الصبح والعصر، باب فضل صالصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة،  (١)

  (.632، رقم )(22٠/ ٢) واحملافظة عليهما
 انظر: املصدر السابق. (3)
باب إذا َل يطق قاعدا صلى على جنب صحيح البخاري، أبواب تقصري الصالة،  (2)

  (.٢٢٢٠، رقم )(27/١)
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، َونُحيَنا َعنح  [١37]البقرة:  َّٱمم  خم حمُّ َحَّت  نَ زََلت  الص اَلةح  َفأُمحر نَا بحالسُُّكوتح
َنا، فَ َقاَل: " يثُ دح حَ وَ  .(٢)ال َكاَلمح " ُمت  َفق  َعَلي هح  ُكن ا ُنَسلُِّم َعَلي َك يفح الص اَلةح فَ تَ ُردُّ َعَلي  

 .ةح ل  دح األ َ  ن  ا مح ُهحَ ري ح غَ وَ  (١)ُمت  َفق  َعَلي هح  «إحن  يفح الص اَلةح ُشغ اًل »

 هُ رُ ي   غَ وَ  ةَ ي  مح ي  ت َ  نُ اب   مح الَ س  اإل ح  خُ ي  ا شَ هَ ارَ تَ اخ   دَ مح َ أَ  امح مَ اإل ح  ن  عَ  ة  ايَ وَ رح  وَ هُ وَ  :اِنح الث   لُ و  قَ ال  وَ  
ح امَ مَ اإل ح  بُ هَ ذ  مَ  وَ هُ وَ   تح ااَل احل َ  يعح  مجَح يفح  لُ طُ ب  ت َ  الَ  ةَ الَ الص   ن  أَ  يِّ عح افح الش  وَ  كٍ الح مَ  ني 
َتَدلُّوا بح ، وَ ةح ورَ كُ ذ  مَ ال   َي الل ُه َعن ُه قال: َصل ى ا َعن  َأبح ُهَري  َرةَ هَ ن   مح  ةٍ ل  دح أَ اس  بحَنا َرُسوُل الل هح  َرضح

يِّ  َدى َصاَلتَح الَعشح ريحيَن: َْس اَها أَبُو ُهَري  َرَة َوَلكح  -َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم إحح  ن  قَاَل اب ُن سح
يُت أَنَا  ح، ُُث  َسل َم، فَ َقاَم إحىَل َخَشَبٍة َمع ُروَضٍة يفح ال   -َنسح َعتَ ني  دح، قَاَل: َفَصل ى بحَنا رَك  َمس جح

َ َأَصابحعحهح،  َرى، َوَشب َك بَ ني  ََ َعَلى الُيس  َباُن، َوَوَضَع يََدُه الُيم  َها َكأَن ُه َغض  فَات َكَأ َعَلي  
دح، َوَوَضَع َخد ُه  َس جح

َرى، َوَخَرَجتح الس َرَعاُن محن  أَب  َوابح امل رح َكفِّهح الُيس  ََن َعَلى َظه  اأَلمي 
ٍر َوُعَمُر، فَ َهابَا َأن  ُيَكلَِّماُه، َويفح الَقو مح َرُجل   فَ َقاُلوا: َقُصَرتح الص اَلُة؟ َويفح الَقو مح أَبُو َبك 

، يُ َقاُل لَُه: ُذو اليَ  يَت أَم  َقُصَرتح الص اَلُة؟ يفح َيَدي هح طُول  َدي نح، قَاَل: يَا َرُسوَل الل هح، أََنسح
فَ َقاُلوا: نَ َعم ، فَ تَ َقد َم « َأَكَما يَ ُقوُل ُذو الَيَدي نح »فَ َقاَل: « َلَ  أَن َس وَلَ  تُ ق َصر  »قَاَل: 

ث َل ُسُجودحهح  َأو  َأط َوَل، ُُث  َرَفَع رَأ َسُه وََكب  َر، ُُث    َفَصل ى َما تَ َرَك، ُُث  َسل َم، ُُث  َكب  َر َوَسَجَد مح
َا َسأَُلوُه: ُُث  َسل َم؟ فَ يَ قُ  ث َل ُسُجودحهح َأو  َأط َوَل، ُُث  َرَفَع رَأ َسُه وََكب  َر، فَ ُرمب  وُل: َكب  َر َوَسَجَد مح

ٍ، قَاَل: ُُث  َسل َم. ُمت  فَ  رَاَن ب َن ُحَصني    .(3)ق  َعَلي هح نُ بِّئ ُت َأن  عحم 
                                                 

باب ما ينهى عنه من صحيح البخاري، كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة،  (٢)
(، وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع ٢١٠٠، رقم )(6١/ ١يف الصالة )الكالم 

  (.334،رقم )(373/ ٢باب ِتري الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان من إباحته )الصالة، 
 املصدر السابق. (١)
، رقم (٢/٢٠3باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه )صحيح البخاري، كتاب الصالة،  (3)

باب السهو يف الصالة (، وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، 27١)
  (.3٠3، رقم )(2٠3/ ٢والسجود له )
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َنا أَنَا ُأَصلِّي َمَع َرُسولح اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح  ، قَاَل: بَ ي   َكمح السَُّلمحيِّ َعن  ُمَعاوحيََة ب نح احلَ 
، فَ ُقل ُت:  ، فَ ُقل ُت: يَ ر مَحَُك اهلُل فَ َرَماِنح ال َقو ُم بحأَب َصارحهحم  َوَسل َم، إحذ  َعَطَس َرُجل  محَن ال َقو مح

، فَ َلم ا وَ  َل أُمَِّياه ، َما َشأ ُنُكم ؟ تَ ن ظُُروَن إحيَل ، َفَجَعُلوا َيض رحبُوَن بحأَي دحيهحم  َعَلى أَف َخاذحهحم  اُثك 
، فَ َلم ا َصل ى َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل مَ  ُتوَنينح َلكحينِّ َسَكتُّ إحن  »َقاَل: رَأَي  تُ ُهم  ُيَصمِّ

بحرُي َوقحرَاَءُة َهذحهح ال بحيُح َوالت ك  َا ُهَو الت س  ، إحّن  ء  محن  َكاَلمح الن اسح ُلُح فحيَها َشي  ص اَلَة اَل َيص 
م  لح س  مُ  امُ مَ اإل ح  اهُ وَ رَ « " ال ُقر آنح 

ُّ  هُ ر  مُ أ  يَ  َلَ  وَ ، (٢)  ري ح  غَ ىَل إح ، ةح ادَ عَ اإل ح َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم بح  الن بح
 .ةح يحَ حح الص   ةح ُيَ رح الص   ةح ل  دح األ َ  ن  مح  كَ لح ذَ 



 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين منىن خن حن جن يم ُّٱ

 .[١34البقرة: ] َّ ىي

: إح حن جن يم﴿ لُّوا صَ ا فَ ق هَ حَ  ةح لص الَ لح  فِّنيَ وَ لُّوا مُ صَ تُ  ن  أَ  م  كُ ن  كح مُي   َلَ   ن  ﴾ َأي 
 ورح هُ ى ظُ لَ ﴾ عَ منىن خن﴿ م  كُ لح جُ ر  ى أَ لَ اًة عَ ، ُمشَ انَ كَ   الٍ حَ  يِّ ى أَ لَ عَ  فح و  ة ال َ الَ صَ 
 ين ﴿ ةح لَ ب   قح ال   ةح هَ جح  ري ح  غَ ىَل إح  و  ، أَ اءح ميَ اإل ح بح  و  لَ ا وَ هَ ون َ يعُ طح تَ س  تَ   ةح الَ حَ  يِّ ى  أَ لَ عَ  و  أَ  م  ابِّكُ وَ دَ 
: زَ  ىه مه  جه ًة لَ امح ام ًة كَ تَ  سَ م  ال َ  اتح وَ لُّوا الص لَ صَ فَ  م  كُ ن  عَ  فُ و  ال َ  الَ ﴾ َأي 

 :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد   ﴾ىي مي خي حي﴿ امح كَ ح  األ َ وَ  عح ائح رَ الش   ن  مح  ﴾جي يه﴿
ح يقَ رح فَ ال   مح حُ الَ تَ  دَ ن  عح  كَ لح ذَ  ونُ كُ يَ ا وَ يدً دح شَ  فُ و  ال َ َكاَن ا  ذَ إح  ن هُ أَ  ا:هَ نْـ مِ   وبح شُ نُ وَ  ني 

ن ُه ا ألحَ يهَ لح بح ق  ت َ س  مُ  رَ ي   غَ  و  أَ  ةح لَ ب   قح ي ال  لح بح ق  ت َ س  ، مُ اَلححم  ى َحَسبح حَ َعلَ  ونَ ُيَصلُّ  فَإحن  ُهم   الح تَ قح ال  
﴾ منىن خن حناَل اب ُن ُعَمَر: ﴿﴾ قَ منىن خن حن جن يماَل: ﴿تَ َعاىَل قَ 

َلةح  بحلحي القحب   تَ ق  بحلحيهَ  يَ ع ينح ُمس  تَ ق  َر ُمس   ال  ى اب َن ُعَمَر ذََكَر َذلحَك إح رَ أَ  افحع : الَ اَل نَ ا. قَ أو  َغي  
لحٍم أَ م  لح س  مُ وَ  (١)يُّ ارح خَ بُ ال   اهُ وَ رَ . ملسو هيلع هللا ىلص َعن  َرُسولح الل هح  اَل: ي ًضا َعنح اب َن ُعَمَر قَ ، ولحُمس 

                                                 
 سبق َترجيه. (٢)
فإن خفتم فرجاال أو ركبانا ﴿باب قوله عز وجل:صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن،  (١)

= 
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أَم ا  " :ةَ امَ دَ قُ  نُ اب   الَ قَ محن َذلحَك َفَصلِّ راكحًبا أو  قائحًما ُتومحُئ إمياًء.  َشد  اَن َخو ف  أَ فَإن  كَ 
َو ُف، َوال َتَحَم ال قحَتاُل، فَ َلُهم  َأن  ُيَصلُّوا   َتد  ال  َبانًا إىَل إَذا اش  َكنَ ُهم ؛ رحَجااًل َورُك  َفَما أَم  َكي  

رح  ُهم ، يُومحُئوَن بحالرُُّكوعح َوالسُُّجودح َعَلى َقد  ، َوإحىَل َغري حَها إن  َلَ  مُي كحن   َكنَ ُهم  َلةح إن  أَم  ال قحب  
، َويَ تَ َقد ُموَن َوي َ  َفَض محن  الرُُّكوعح َتَأخ ُروَن، َوَيض رحبُوَن الط اَقةح، َوجَي َعُلوَن السُُّجوَد َأخ 

 هُ رَ كَ ا ذَ مَ وَ  .ىهَ انت َ  (٢)"َوَيط َعُنوَن، َوَيُكرُّوَن َويَفحرُّوَن، َواَل يُ َؤخُِّروَن الص اَلَة َعن  َوق تحَها
َهبح وَ  الل هُ  هُ مححَ رَ  قُ ف  وَ مُ ال   ُهوُر محن  ال َمذ   لُ و  قَ ال  ، وَ مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ريح اهح مجََ  لُ و  ق َ  وَ هُ ُهَو ال َمش 
 ن  عَ  ةح الَ الص   ريُ خح أ  تَ  وزُ جيَُ  الح احل َ  هح ذح  هَ ، فَإحن ُه يفح الُ تَ قح ال   مَ حَ تَ ال  وَ  فُ و  ال َ  د  تَ ا اش  ذَ إح  هُ ن  : أَ اِنح الث  
َتَدلُّوا بح ا، وَ هَ تح ق  وَ  ِّ  ريح خح أ  تَ اس   ىَل إح  قح دَ ن  ال َ  ةح وَ ز   غَ يفح  رح ص  عَ ال   ةَ الَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم صَ  الن بح
َطى، َصاَلةح ال َعص رح، َمَلَ اهللُ » :الَ قَ ، وَ سح م  الش   وبح رُ غُ  دَ ع  ب َ  َشَغُلونَا َعنح الص اَلةح ال ُوس 

َتَدلُّوا مبحَ مَ كَ   ،(١)«بُ ُيوتَ ُهم  َوقُ ُبوَرُهم  نَارًا  كٍ الح مَ  نح ب   سح نَ أَ  ن  عَ  يُّ ارح خَ بُ ال   امُ مَ اإل ح  هُ رَ كَ ا ذَ ا اس 
َي الل ُه َعن ُه قَ  ص نح تُ  :الَ َرضح تحَعاُل َحَضر ُت ُمَناَهَضَة حح َتد  اش  رح، َواش  رَت عحن َد إحَضاَءةح ال َفج  س 

َناَها َوحَن ُن َمعَ   ال قحَتالح فَ َلم  يَ ق دحُروا َعَلى الص اَلةح فَ َلم  ُنَصلِّ إحال  بَ ع َد ار تحَفاعح الن  َهارح َفَصل ي  
ن  َيا َوَما فحيَها"َأبح ُموَسى  : َوَما َيُسرُِّنح بحتحل َك الص اَلةح الدُّ َوَهَذا  ،(3)فَ ُفتحَح لََنا. قَاَل أََنس 

 نُ اب  وَ  ةَ ي  مح ي  ت َ  نُ اب   امُ مَ ا اإل ح هَ ارَ تَ ، اخ  دَ مح َ أَ  امح مَ اإل ح  ن  عَ  ة  ايَ وَ رح وَ  ةح ي  فح نَ احل َ  دَ ن  عح  بُ هَ ذ  مَ ال   وَ هُ  لُ و  قَ ال  
 تَ َعاىَل. الل هُ  مُ هُ مححَ رَ  ازٍ بَ  نُ اب  وَ  مُ يِّ قَ ال  

َها:  ازح وَ ى جَ لَ عَ  يالً لح ﴾ دَ منىن خن حن جن يم﴿: تَ َعاىَل  هح لح و   ق َ يفح  ن  أَ  َوِمنـْ
 .ر  ذ  عُ  اكَ نَ هُ  انَ ا كَ ذَ إح  ةح الَ  الص  يفح  ةح ريَ ثح كَ ال   ةح كَ َر احل َ 

َها:  ن  ا أَ مَ ، كَ الٍ بحَ  طُ قُ س  تَ  ا الَ هَ ن   أَ  انح يَ ب َ ، وَ ةح الَ ى الص  لَ عَ  ةح ظَ افَ حَ مُ ى ال  لَ عَ  يدُ كح أ  الت   َوِمنـْ
                                                 

  (.2333، رقم )(3٢/ 6) ﴾فإذا أمنتم فاذكروا اهلل
  .(3٠4/ ١) البن قامة ال ُمغ ينح انظر:  (٢)
 .سبق َترجيه (١)
باب الصالة عند مناهضة احلصون ولقاء العدو صحيح البخاري، أبواب صالة الوف،  (3)

(٢/ ١3).  
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 ريٍ ثح كَ بح  لح الَ خ  اإل ح  عَ مَ  و  لَ وَ  كَ لح ذَ بح  رَ مَ أَ  ثُ ي  ا حَ هَ تح ق  ى وَ لَ عَ  ةح ظَ افَ حَ مُ ى ال  لَ عَ  يدح كح أ  الت   ةَ ادَ يَ ا زح يهَ فح 
 .ةح جَ رح احل َ  ةح الَ احل َ  هح ذح  هَ يفح  و  لَ ا وَ هَ تح ق  وَ  ن  ا عَ هَ ريُ خح أ  تَ  وزُ جيَُ  الَ  هُ ن  أَ ، وَ وطح رُ الشُّ وَ  انح كَ ر  األ َ  ن  مح 



 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ
 يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ

 [.١2٠البقرة: ] َّ مث زث رث

﴾ َّ ٍّ﴿ ونَ كُ ُر ت   ي َ : ي  أَ  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ﴿
﴾ ُّ﴿ة  ي  صح وَ  م  هح ي  لَ عَ : ف َ  ي  ، أَ  عح ف  الر  بح  ع  افح نَ  أَ رَ ق َ ، وَ ةً ي  صح وَ  ونَ وصُ : يُ  ي  ، أَ بح ص  الن  بح 
: مَ رئ ّٰ ِّ﴿  م  هح ائح سَ نح لح  ةح قَ فَ ن َ ا بح ي َلََ وصح يُ ، ف َ ةَ قَ : الن  فَ ينح ع  اعًا ي َ تَ ن  مَ وهُ عُ ت ِّ ﴾ َأي 

: مح مئنئ زئ ﴿ لٍ امح ٍل كَ و  حَ   ن  : مح ي  أَ  ﴾يئ ىئا  ﴿ي اهَ إح  ةح ثَ رَ وَ ال   اجح رَ خ  إح  ري ح غَ  ن  ﴾ َأي 
هحن  نفُ قحَبلح أَ  يفح  يِّتح مَ ال   اءَ يَ لح و  ا أَ يَ  ﴾مب زب رب﴿  لح و  احل َ  امح َتََ  لَ ب  ق َ  تح ي  ب َ ال   ن  مح  سح

 كَ لح ذَ وَ  اجح وَ ز  ل َ لح  نُّعح الت صَ وَ  احح لن كَ لح  فح وُّ  الت شَ ا يفح ضً ي  أَ  ن  هح ي  لَ عَ  احَ نَ جُ  الَ ن ، وَ هُ ن   عَ  ةح قَ الن  فَ  عح ط  قَ 
 .﴾نتىت مت زت رت يب ىب نب: ﴿هُ لُ و  ق َ 

 خلٱُّتعاىل: هح لح و  قَ بح  ة  وخَ سُ ن  مَ  ةَ يَ اآل   هح ذح هَ  ن   أَ ىَل إح  ينَ رح سِّ فَ مُ ال   ورُ هُ مُج   بَ هَ ذَ  د  قَ وَ 
 ىن من خن حن يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل

 [.١32البقرة: ] َّ ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه  جه ين
ح ت َ ي َ اآل   ن  أَ وَ  خح س  الن   مح دَ عَ بح  لَ و  قَ ال   ينَ رح سِّ فَ مُ ال   ضُ ع  ب َ  حَ ج  رَ وَ  وىَل األ ُ  ةَ يَ اآل   ن  أَ وَ  ،انح تَ مَ كَ حُم   ني 

 لح ه  ألحَ  ة  ي  صح فَإحن  َها وَ  ةُ يَ انح الث   ةُ يَ م ا اآل  أَ ، وَ ةح أَ ر  مَ ى ال  لَ راً عَ ش  عَ وَ  رٍ هُ ش  أَ  ةَ عَ ب َ ر  أَ  صح بُّ رَ الت    وبح جُ  وُ يفح 
 الل هُ وَ  ،م  هح تح يِّ ًا مبحَ رّ بح ا، وَ هَ رح اطح ًا لحَ ْب  اًل، جَ امح اًل كَ و  حَ  م  هُ دَ ن  عح  م  هح تح يِّ مَ  ةَ جَ و  ا زَ و  قَ ب   ي ُ  ن  ، أَ تح يِّ مَ ال  
 .مُ لَ ع  أَ 



 [.١2٢البقرة: ] َّيق ىق يف يثىف ىث نثُّٱ

 قَ ف  وح  كَ لح ذَ  ري ح غَ  و  أَ  ةٍ قَ فَ ن َ  و  أَ  ةٍ وَ س  كح   ن  مح  اع  تَ    مَ  يحح حح ى الص  لَ    عَ  ةٍ قَ ل  طَ مُ  لِّ كُ لح : وَ ي  أَ 
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 [، ١36البقرة: ]َّ هت مت خت حت  جت هب ُّٱ :ُسب َحانَهُ  الَ ا قَ مَ كَ   وفح رُ ع  مَ ال  
 .هح يح ه  ن َ وَ  هح رح م   أَ يفح  هُ ونَ قُ ت   ي َ وَ  الل هَ  ونَ افُ يََ  ينَ ذح ى ال  لَ عَ  قٌّ حَ  مُ ك  َوَهَذا احل ُ 



 [.١2١البقرة: ] َّيل ىل مل يك ىك مك لكٱُّٱ

َ ا ب َ م  لَ  ا ِبحَ  َت  ام   لح د  عَ ال  وَ  ةح مح َ الر  وَ  ةح مَ ك  ى احل ح لَ عَ  ةح لَ مح تَ ش  مُ ال   قح الَ الط   امَ كَ ح  تَ َعاىَل أَ  ني 
، هُ ودَ دُ حُ وَ  هُ امَ كَ ح  : أَ ي  أَ  َّٱمل يك ىك مك لكُّٱ:الَ قَ ف َ  هح ادح بَ ى عح لَ عَ 
 ا.ِبحَ  ونَ لُ مَ ع  ت َ ا ف َ هَ ون َ مُ هَ ف  ت َ ا وَ هَ ون َ لُ قح ع  ت َ  م  كُ ل  عَ لَ 



 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ
 َّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ

 [.١23البقرة: ]

 ٰى ين ىن نن من بح ل  قَ ال   ةح يَ ؤ  رُ  ن  ا مح هَ ن   ألحَ  ؛م  لَ ع  ت َ  َلَ  أَ  :ي  أَ  َّٱزن رن ُّ
ا يً ادح وا وَ لُ زَ  ن َ َّت  حَ  ونح اعُ الط   ن  مح  نيَ بح ارح هَ  م  َلحح ازح نَ مَ  ن  وا مح جُ رَ خَ  يلَ ائح رَ س   إح ينح بَ  ن  م  مح و  ق َ  م  هُ وَ 
: حلحَ  ني مي يًعا ﴿مجَح  الل هُ  م  هُ ات َ مَ أَ فَ   يي ىي ُّ هُ لَ  ول  عُ ف  مَ  وَ هُ ال َمو تح وَ  رح ذَ ﴾ َأي 

 جب ﴿ م  اَلحح آجَ  ي ةَ قح وا بَ فُ و  ت َ س  يَ لح  م  هُ ث َ عَ  ب َ ُُث   ﴾مئ خئُّ م  ًة َلَُ وبَ قُ وا عُ اتُ مَ فَ   ﴾حئ جئ
 :َوِفي اآْليَِة فـََوائِد  ، م  تحح و  مَ  دَ ع  ب َ  م  اهُ يَ ح  َأن  أَ ﴾ بح جت هب مب خب حب

 دَ ع  ب َ  م  اهُ يَ ح  ُسب َحانَُه أَ  الل هُ ، فَ تح و  مَ ال   دَ ع  ب َ  ثح ع  ب َ ى ال  لَ عَ  ةً ُيَ رح صَ  ةً لَ الَ ا دَ يهَ فح  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
 .م  هُ ات َ مَ أَ  امَ 

َها:  ادح هَ ال ح  كَ ر  ت َ وَ  تح و  مَ ال   ن  مح  رَ ذَ احل َ  ن  أَ وَ  ادح هَ ى ال ح لَ عَ  نيَ مح لح س  مُ ال   يعَ جح ش  ا تَ يهَ فح  ن  أَ  َوِمنـْ
وا مُ لَ ع  ي َ ، لح هُ ن  وا مح رُّ ي ف َ ذح ال   تَ و  مَ ال   الل هُ  مُ هُ اق َ ذَ أَ  ءح الَ ؤُ هَ ، ف َ تح و  مَ ال   ن  ي مح جح ن  ي ُ  الَ  كَ لح ذَ  لح ج  ألحَ 
 تَ و  مَ ال   ن  وا أَ مُ لَ ع  ي َ ، لح تح و  مَ ال   دَ ع  ب َ  اةَ يَ وا احل َ اقُ ذَ  م  هُ ن   أَ ا، وَ ئً ي  شَ  م  هُ ن    عَ ينح غ  ي ُ  الَ  ارَ رَ فح ال   ن  أَ 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:تَ َعاىَل  الَ ا قَ مَ ، كَ الل هح  دح يَ بح  اةَ يَ احل َ وَ 

 [.٢6األحزاب: ]َّيم
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 [.١22البقرة: ] َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ

 يع  ْسَح  الل هَ  ن  وا أَ مُ لَ اع  ، وَ الل هح  ةح مَ لح كَ   ءح الَ ع  إلحح  ارَ ف  كُ ال  -ونَ مُ لح س  مُ ال   اهَ ي ُّ أَ –وا لُ اتح قَ وَ 
 ا.هَ ي   لَ عَ  م  يكُ ازح جَ يُ سَ وَ  م  كُ الح مَ ع  أَ بح  يم  لح ، عَ م  كُ الح وَ ق   ألحَ 



 حف جف جغمغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ
 [.١23البقرة: ] َّحق مف خف

ا، بً سح تَ حُم   َّٱحط مضُّٱ الل هح  يلح بح  سَ يفح  هح الح مَ  اقح نفَ إح بح  َّٱخض حض جض مص خصُّٱ
ا ذَ : هَ يدِّ السُّ  الَ قَ  َّٱجغ  مع جع مظُّ  ةٍ ن  مح  ري ح غَ  ن  مح  هُ سُ ف  ا ن َ ِبحَ  ةً بَ يِّ طَ 
  عُ سِّ وَ ي ُ  َّخفُّ قَ ز  الرِّ  كُ سح مُي   َّٱحف جفُّ وَ ا هُ مَ  د  حَ أَ  مُ لَ ع  ي َ  الَ  يفُ عح ض  الت  
 .م  كُ الح مَ ع  أَ بح  م  يكُ ازح جَ يُ ف َ  َّحق مفُّ



 ين ىن من خن   حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مه جه

 رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 [.١26البقرة: ] َّىث نث مث رثزث يت ىت  نت مت زت

 مم﴿ اسح الن   ن  مح  اءُ هَ جَ وُ ال  وَ  افُ رَ ش  : األ َ َلُ مَ ال   ﴾خم حم جم يل ىل مل خل ﴿
 ين ىن من خن   حن  جن﴿ مُ الَ الس   هح ي  لَ عَ  ىوسَ مُ  نح مَ زَ  دَ ع  ب َ  ي  أَ  َّيم ىم

 يلح بح  سَ يفح  م  هح ادح هَ  جح يفح  م  اَلُُ حَ  يمُ قح تَ س  يَ وَ  م  هُ ت ُ مَ لح كَ   هح بح  مُ ظح تَ ن  ًكا ت َ لح مَ  م  ي  هُ بح وا نَ لُ أَ سَ  ﴾جه
ُّ  كَ لح ذَ  م  َلَُ  ﴾خي ﴿ الل هح  :  ﴾ٍَّّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي﴿: الن بح َأي 

 رئ ّٰ ِّ ُّ﴿ والُ اتح قَ ت ُ  الَ  ن  أَ  كح لح مَ ال   كَ لح ذَ  عَ مَ  الَ تَ قح ال   م  كُ ي  لَ عَ  الل هُ  َِ رَ ف َ  ن  إح  م  ل كُ عَ لَ 
:  ﴾ىئ نئ مئ زئ  مب زب رب يئ ﴿ ؟ادح هَ ال ح  كح ر   ت َ ا يفح نَ لَ  رٍ ذ  عُ َأيُّ َأي 
 يت ىت نت مت زت﴿ َِ رح فُ  :ي  ﴾ أَ رت يب﴿ لح ت  قَ ال  وَ  ب ح الس  بح  ﴾نبىب
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 .م  هُ رُ ك   ذح تح أ  يَ وَ  ةح فَ َغر  ى ال  لَ وا عَ رُ صَ تَ اق   وَ  رَ وا الن  ه  رُ ب َ عَ  ينَ ذح ال   م  هُ وَ  ﴾رثزث



 رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ

 خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن

 مثحج هت مت خت  حت هبجت مب خب حب جب هئ  مئ

 [.١2٠البقرة: ] َّ مح جح مج

: قَ  ﴾ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف﴿  م  كُ ابَ جَ أَ  د  َأي 
 م  هُ اف ُ رَ ش  : أَ ي  أَ  ﴾يل ﴿ا لحكً مَ  وتَ الُ طَ  م  كُ ي  لَ إح  لَ سَ ر  أَ وَ  م  تُ ل  أَ ا سَ  مَ ىَل تَ َعاىَل إح  الل هُ 

ب   ن  مح  ن  كُ يَ  َلَ  ا؟ وَ نَ ي   لَ عَ  كُ ل  ميَُ  فَ ي  كَ   ينَ رح كح ن  مُ  م  هُ اؤُ هَ جَ وُ وَ  ب   ن  مح  الَ ، وَ ةح و  ب ُ النُّ  طح سح  طح سح
ب   يلَ ائح رَ س   إح ينح  بَ يفح  انَ كَ ، َو ةح فَ الَ ال ح    ن  مح  سَ ي  لَ  وتُ الُ طَ ،  وَ ةٍ فَ الَ ُط خح ب  سح وَ  ةٍ و  ب ُ ُط ن ُ ب  ، سح  انح طَ سح

ح طَ ب  السِّ  دح حَ أَ  ُّ  ﴾جئ﴿ ني   جب﴿ م  كُ ي  لَ عَ  هُ ارَ تَ اخ   ﴾هئ  مئ خئ حئ﴿ الن بح
 ونح نُ فُ بح وَ  عح ر  الش  بح  يلَ ائح رَ س  إح  ينح بَ  مَ لَ ع  أَ  انَ كَ ا، فَ مً ل  عح  الل هُ  هُ ادَ زَ  :ي  أَ  ﴾هبجت مب خب حب

 هت مت خت حت﴿ ايمً سح ا جَ يمً ظح عَ  انَ كَ فَ  مح س   ال ح يفح  ةً عَ سَ  هُ ادَ زَ ، وَ بح ر  احل َ 
 جح مج﴿ هُ تُ مَ ك  حح  يهح ضح تَ ق  ا ت َ مَ  بح سَ حَ  ىلَ عَ  اءُ شَ يَ  ن  مَ  هُ كَ ل  ي مُ طح ع  ي ُ  :ي  أَ  ﴾مثحج
: وَ  ﴾مح  ن  مح ، وَ ءٍ ي  شَ  لِّ كُ بح  مٍ ل  و عح ذُ  :ي  " أَ عليم" اءح طَ عَ ال  وَ  قح الرِّز  وَ  لح ض  فَ ال   عُ اسح َأي 

 .يهح طح ع  ي ي ُ ذح ال   هح لح ض  فَ ، وَ يهح تح ؤ  ي ي ُ ذح ال   هح كح ل  مُ لح  ل  ه  أَ  وَ هُ  ن  مبحَ  يم  لح عَ  كَ لح ذَ 


 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخٱُّٱ

 حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 [.١27البقرة: ] َّحل جل مك لك خك

 م  هُ ي ُّ بح نَ  م  َلَُ  الَ قَ  :ي  أَ  ﴾جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿
 هُ مُ ظِّ ا يُ عَ وقً دُ ن  صُ  انَ كَ َو  م  كُ ي  لَ عَ  وتَ تَ َعاىَل الت ابُ  د  الل هُ رُ ي َ  ن  أَ  وتَ الُ طَ  كح ل  ى مُ لَ َة عَ ي ِّنَ ب َ ال   ن  إح 
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: فح  ﴾حط مض خض حض ﴿: هُ لُ و  ق َ وَ  م  هُ ن   مح  ُسلحبَ  يلَ ائح رَ س  و إح نُ ب َ  ة  ينَ نح أ  مَ طُ  يهح َأي 
: وَ  ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ ﴿ م  كُ بِّ رَ  ن  مح  م  كُ وسح فُ ن ُ لح   ة  ي  قح بَ  يهح فح َأي 
 اةح رَ و  الت   وَ  احح وَ ل  األ َ  رح س  كَ ى َو وسَ ا مُ صَ عَ  لُ ث  مح  ونَ ارُ هَ  آلُ ى وَ وسَ مُ  ا آلُ هَ كَ َر ت َ  اءٍ يَ ش  أَ  ضح ع  ب َ  ن  مح 
: إح  ﴾خك حكمقجك﴿ وتَ الت ابُ  :َأي   ﴾مفحق خف﴿ اهَ ري ح غَ وَ   وعح جُ  رُ يفح  ن  َأي 

 .م  كُ ي  لَ عَ  وتَ الُ طَ  ل كَ مَ  د  قَ  ن  الل هَ أَ  ىلَ عَ  ةٍ مَ الَ عَ  مُ ظَ ع  ألحَ  م  كُ ي  لَ إح  وتح الت ابُ 
: مُ  ﴾حلمكجل﴿   .اق  حَ  نيَ دِّقح صَ َأي 



 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب

 [.١24البقرة: ] َّاك يق ىق ىفيف يث ىث نث

: ف َ يل ىل مل خل﴿  انح كَ مَ ال   ن  عَ  وتُ الُ طَ  م  ِبحح  لَ صَ ا انفَ م  لَ ﴾ َأي 
: وتُ الُ طَ  م  َلَُ  الَ قَ ف َ   يد  دح شَ  ش  طَ عَ  م  هُ اب َ صَ أَ  هح ودح نُ جُ وَ  وتَ الُ جَ  ادح هَ  جح ىَل إح  يهح وا فح انُ ي كَ ذح ال  

: ُم  مم خم حم﴿ ُ تَ ﴾ َأي   يفح  ادَ هَ ال ح  يدُ رح يُ  َمن   زَ ي   مَ تَ يَ لح  ﴾ ىم﴿  م  كُ نُ حح تَ مُ  وَ  م  كُ ْبح
: لَ من خن حن جن يم﴿ هُ يدُ رح يُ  الَ  ن  مح    الل هح  يلح بح سَ    يفح ابح حَ ص  أَ  ن  مح  سَ ي  ﴾ َأي 
 خي حي جي يه ىه مه﴿ هُ ق  ذُ يَ  ﴾ َلَ  جه ين ىن﴿ ةح كَ َر ع  مَ ال   هح ذح هَ 

﴾ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ﴿ابح حَ ص  أَ  ن  ا فَإحن ُه مح هَ ي   لَ عَ  د  زح يَ  َلَ  ا وَ ى ِبحَ فَ ت َ اك  ﴾ فَ ميىي
قَاَل: ُكن ا  َعن  ال بَ رَاءح  هح ادح نَ س  إح َرَوى ال ُبَخارحيُّ بح ا مَ اًل  كَ جُ رَ  رَ شَ عَ  ةَ عَ ض  بح وَ  ةٍ ائَ َثَح الَ وا ثَ انُ كَ َو 

ٍر َعَلى عحد ةح  »َأص َحاَب حُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، نَ َتَحد ُث:  َأن  عحد َة َأص َحابح َبد 
َعَة َعَشَر  َأص َحابح طَاُلوَت ال ذحيَن َجاَوُزوا َمَعُه الن  َهَر، وَلَ  جُيَاوحز  َمَعُه إحال  ُمؤ محن  بحض 
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اَئةٍ   ّٰ ِّ ﴿ رَ الن  ه   وتُ الُ طَ  رَ ب َ ا عَ م  : لَ ﴾ َأي  ُّ َّ. ﴿(٢)«َوَثاَلَث مح

تَ َلُفوا يفح قُ و ةح ال َيقحنيح، فَ بَ ع ُضُهم   ﴾ َوُهُم ال َقلحيُل ال ذحيَن َأطَاُعوُه، َوَلكحن  ُهم  زئ رئ اخ 
 م  هُ ضُ ع  َوَقاَل ب َ  ﴾مبنب زب ربا ﴿نَ لَ  ةَ رَ د  قُ  : الَ ي  ﴾ أَ  يئ ىئ نئقَاَل ﴿

: ي َ رت يب﴿ م  هُ وَ  : ﴾نت مت زت﴿ ونَ نُ ق  ي َ ت َ ﴾ َأي   هح ي  لَ إح  ونَ عُ اجح رَ  َأي 
: مجََ زث رث يت ىت﴿  ىق ىفيف يث ىث نث مثٍة قَلحيَلٍة ﴿اعَ ﴾ َأي 

 .يدح يح أ  الت  وَ  رح الن ص  وَ  ةح ونَ عُ مَ ال  ﴾ بح اك يق


 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱ

 [.١3٠البقرة: ] َّٰى ين ىن نن

: طَاُلوتَ  ﴾ىك مك﴿ رحكحنَي، ، لحَ نيَ نح مح ؤ  مُ ُه ال  َوُجُنودَ  يَ ع ينح اُلوَت َوُجُنودحهح ال ُمش 
ََ بَ َرُزوا: َصاُروا يفح  ِح َوُهَو َما ظَ  بَ رَ َوَمع  َر   ﴾مم ام يل ىلا ﴿هَ ن   مح  رَ هَ اٍز محَن األ 

 ىن ننقُ ُلوبَ َنا ﴿ وِّ ق َ  ﴾من زنا ﴿ب  صَ  رَ ب   ا الص  نَ وبح لُ ى ق ُ لَ عَ  ب  بُ اص  وَ  أَن زحل  

 ﴾.ٰى ين


 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيٱُّٱ

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب

 [.١3٢البقرة: ] َّجس مخ جخ

 رح ص  نَ : فَ َهَزَم طَاُلوُت َوُجُنوُدُه َأص َحاَب َجاُلوَت بح ي  ﴾ أَ ني مي زيُّٱ
ُّ يي ىي ﴿ هح تح ونَ عُ مَ وَ  هح يدح يح أ  تَ وَ  م  َلَُ  الل هح  َر افح كَ ﴾ ال  جئ ﴿ مُ الَ الس   هح ي  لَ عَ  ﴾ الن بح

 كَ ل  مُ َد ال  اوُ دَ  الل هُ ى طَ ع  : أَ ي  ﴾ أَ هئ مئ خئ حئ﴿ نيَ كح رح ش  مُ َد ال  ائح قَ 

                                                 
 (.3437، رقم)(٠3/ 3باب عدة أصحاب بدر )صحيح البخاري، كتاب املغازي،  (٢)
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 وعح رُ َة الدُّ عَ ن   تَ َعاىَل صَ  هُ مَ ل  عَ  كَ لح ذَ  ن  مح ﴾ وَ خبمب حب جب ﴿ يلَ ائح رَ س  إح  ينح  بَ يفح  ةَ و  ب ُ النُّ وَ 
 مخ جخ مح جح مج ُّٱ الَ عَ وَ  ل  جَ  الَ ا قَ مَ كَ   دح ر   الس  يفح  يرح دح ق  الت   وَ 

 ىك مك لك اك يق ُّٱتَ َعاىَل:  الَ قَ وَ  ،[7٠األنبياء: ] َّخص حص مس حسخس جس

 .[٢٢ – ٢٠سبأ: ] َّام يل ىل مل  يك

 ىي ُّٱ:ُسب َحانَهُ  الل هح  لح و  قَ كَ   ةُ يَ اآل   هح ذح هَ ﴾ وَ هت مت خت حت جت هب ﴿
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 نيَ مح لح س  مُ ال   ودح نُ ِبحُ  الل هح  عُ ف  دَ  الَ و  لَ  :"ةح يَ  اآل  يفح  دٍ اهح َمَُ وَ  اسٍ ب  عَ  نُ اب   الَ قَ  ،[2٠احلج:] َّىئ
 دَ الَ بح وا ال  بُ ر  خَ وَ  نيَ نح مح ؤ  مُ وا ال  لُ ت َ قَ ف َ  ِح ر  ى األ َ لَ عَ  ونَ كُ رح ش  مُ ال   بَ لَ غَ لَ  م  يهح طح ابح رَ مُ وَ  م  اهُ ايَ رَ سَ وَ 
 .عح ف  الد  وَ  ادح هَ ال ح  اقح يَ  سح ا يفح تَ اءَ جَ  انح تَ ي َ اآل   انح اتَ هَ " ف َ دَ اجح سَ مَ ال  وَ 

 ن  أَ  قِّ احل َ  لح ه  ى أَ لَ عَ  ن  إح ، فَ هُ لَ اطح بَ  رَ هَ ظ  أَ وَ  لح اطح بَ ال   بُ احح صَ  رَ هَ ا ظَ ذَ إح  هُ ن  أَ  ا:مَ هِ دِ ائِ وَ فَـ  نْ مِ وَ 
 حَ الَ صَ  الل هُ  طَ بَ رَ  د  قَ وَ  ،ُِ ر  األ َ  ت  دَ سَ فَ  ال  إح ، وَ قِّ احل َ بح  وهُ عُ ف َ د  يَ وَ  لح طح ب  مُ ا ال  ذَ ا َلحَ و  د  صَ تَ ي َ 

، ة  يَ اضح مَ  ة  ُسن   اعُ رَ الصِّ ، فَ ُِ ر  األ َ  ت  دَ سَ فَ لَ  ةً ظَ حلَ   عُ افُ دَ ا الت  ذَ هَ  فَ ق  وَ ت َ  و  لَ ، ف َ عح افُ دَ الت  بح  صح ر  األ َ 
ا يَ ن   لدُّ لح  الَ ، وَ ًَ ع  مَ  اسح الن   ارح بَ تح خ  الح  ن  كُ يَ  َلَ   امح وَ ى الد  لَ عَ  لح اطح بَ ى ال  لَ قُّ عَ احل َ  ل بَ غَ ت َ  و  لَ وَ 
! د  حَ أَ  لح اطح بَ ال   عَ ى مَ قَ ب   ي َ  ن  لَ ، وَ قِّ احل َ  رح كَ س  عَ مُ لح  ونَ ازُ حَ ن  ي َ سَ  م  هُ ل  كُ   اسَ الن   ن  ى؛ ألحَ زً غ  مَ 
 طُ خ  ل  سُ حلََ  ان  طَ ل  سُ  الَ وَ  ت  و  صَ  قِّ حَ ل  َق لح ب  ي َ  َلَ  وَ  ِح ر   األ َ يفح  لح اطح بَ ال   لُ ه  أَ  بَ ل  غَ ت َ  و  لَ  كَ لح ذَ كَ َو 

 .ِح ر  األ َ  لح ه  ى أَ لَ عَ  هُ تُ ق  مَ وَ  الل هح 
رََج اب ُن َعدحي  َواب ُن َجرحيٍر بحَسَنٍد َضعحيٍف َعنح اب نح أَ  د  قَ وَ   ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح خ 

لح بَ ي ٍت محن   َعَلي هح َوآلحهح َوَسل َم: إحن  الل هَ  َصل ى الل هُ  اَئةح أَه  لحمح الص الححح َعن  مح َفُع بحال ُمس  لََيد 
ريَانحهح ال َباَلَء ُُث  قَ رََأ اب ُن ُعَمرَ  َي الل ُه َعن هُ  جح يَةَ  َوَلو اَل َدف ُع الل هح  َرضح َنادحهح  (٢)الن اَس اآل  َويفح إحس 

د ا يُّ َوُهَو َضعحيف  جح  .َُي َي ب ُن َسعحيٍد ال َعط اُر احل حم صح

                                                 
 .(63/ 2الرشد ) -الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي انظر:  (٢)
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 الَ ، وَ ينَ رح افح كَ ال   ر  شَ  نيَ نح مح ؤ  مُ ال  بح  هح عح ف   دَ يفح  َّجس مخ جخ مح جح مجُّٱ
 .نح نَ مح ال   لِّ جَ أَ وَ  مح عَ الن ِّ  َْبح ك  أَ  ن  مح  هح ذح هَ  ن  أَ  ك  شَ 



  َّحط مض خض جضحض مص خص حص مس خس ُّٱ

 [.١3١البقرة: ]

 ةُ ص  "قح  يَ هح وَ  ةُ ص  قح ال   هح ذح : هَ ي  ﴾ أَ جضحض مص خص حص مس خس﴿
 مص خص﴿ وف  لُ أُ  م  هُ وَ  م  هح ارح يَ دح  ن  وا مح جُ رَ خَ  ينَ ذح ال   ةُ ص  قح "وَ  وتَ الُ جَ وَ  وتَ الُ طَ 

ح ب َ  ن  مح  لُ اطح بَ ال   يهح تح أ  يَ  ي الَ ذح ال   نيح قح يَ ال   ﴾جضحض  يمٍ كح حَ  ن  مح  يل  زح ن  ت َ  هح فح ل  خَ  ن  مح  الَ وَ  هح ي  دَ يَ  ني 
 .﴾حط مض خض﴿ يدٍ محَح 



 مه ينجه ىن من  حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي  حي جي يه ىه

 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 [.١33البقرة: ] َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

: هَ خممم حم جم يل ىل مل ﴿  مُ الَ الس  وَ  ةُ الَ الص   م  هح ي  لَ عَ  لُ سُ الرُّ  ءح الَ ؤُ ﴾ َأي 
 َلَ  وَ  ضٍ ع  ى ب َ لَ عَ  م  هُ ضَ ع  ب َ  الل هُ  لَ ض  فَ  م  هُ ن   ًضا مح ع  ولحهح ب َ سُ ى رَ لَ تَ َعاىَل عَ  ص  الل هُ قَ  ينَ ذح ال  
 وَ هُ ﴾ وَ  حنخن جن يم ىم﴿ ةح الَ الرِّسَ بح  امح يَ قح  ال  ا يفح و  وَ ت َ اس   ن  إح وَ  ةح يلَ ضح فَ  ال  اًء يفح وَ سَ  م  هُ ل  عَ جَي  
 [،٢62النساء: ] َّ مب  زب رب يئ ُّٱُسب َحانَُه  الَ ا قَ مَ كَ   مُ الس الَ  هح ي  لَ ى عَ وسَ مُ 

َصل ى  هُ لُ و  ق َ  يهح فح وَ  اجح رَ ع  مح ال  وَ  اءح رَ س  اإل ح  يثح دح  حَ ا يفح مَ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم كَ  د  م  ا حمَُ نَ ي ُّ بح نَ وَ 
سح  َم  َا أُمحر َت؟ قَاَل : أُمحر ُت َخح نَي الل ُه َعَلي هح َوَسل َم:)فَ َرَجع ُت َفَمَرر ُت َعَلى ُموَسى فَ َقاَل: مبح

نَي َصاَلًة ُكل  يَ و ٍم َوإحِنِّ َوالل هح َصاَلًة ُكل  يَ و ٍم، قَالَ  َتطحيُع َخ سح َقد  َجر ب ُت  : إحن  أُم َتَك اَل َتس 
فحيَف الن   أَل ُه الت خ  ع  إحىَل َربَِّك فَاس  رَائحيَل َأَشد  ال ُمَعالََةح فَار جح َلَك َوَعالَ ُت َبينح إحس  اَس قَ ب  

ع  إحىَل  ث  َلُه ... فَار جح رًا، فَ َرَجع ُت إحىَل ُموَسى فَ َقاَل مح ُم تحَك، فَ َرَجع ت، فَ َوَضَع َعينِّ َعش  ألح
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أَل هُ  فحي َربَِّك فَاس  ُم تحَك قَالَ الت خ  يَ ي تُ َف ألح َتح  َوَلكحينِّ أَر َضى  ،: َسأَل ُت َربِّ َحَّت  اس 
م  لح س  مُ وَ  يُّ ارح خَ بُ ال   اهُ وَ رَ  .(َوُأَسلِّمُ 

(٢). 

ُسب َحانَُه  هح بح  قح ئح الال   هح ج  وَ ى ال  لَ عَ  ل  جَ وَ  ز  لحل هح عَ  مح اَل كَ ال   ةح فَ صح  اتُ بَ ث   إح  ةِ يَ اآْل  هِ ذِ ي هَ فِ وَ 
اَء  يَ ش  أَ بح  م  هح ي  لَ عَ  لَ ُفضِّ  ثُ ي  َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم حَ  دٍ م  حمَُ  لَ ث  ﴾ مح ينجه ىن من﴿
َي الل ُه َعن هُ  رٍ ابح جَ  يثح دح  حَ ا يفح مَ كَ   ةٍ ريَ ثح كَ  " اهلُل َعَلي هح َوَسل َم قَاَل:َأن  الن بح  َصل ى  َرضح

ُِ أُع طحيُت َخ ًسا َلَ  يُ ع َطُهن  َأَحد  قَ ب لحي:  ٍر، َوُجعحَلت  يلح اأَلر  ريََة َشه  ر ُت بحالرُّع بح َمسح ُنصح
ل ت  يلح ال   َا َرُجٍل محن  أُم تح أَد رََكت ُه الص اَلُة فَ ل ُيَصلِّ، َوُأحح ًدا َوَطُهورًا، َفَأميُّ َمَغاِنحُ وَلَ  َمس جح

 ُّ ََحٍد قَ ب لحي، َوأُع طحيُت الش َفاَعَة، وََكاَن الن بح َعُث إحىَل قَ و محهح َخاص ًة َوبُعحث ُت إحىَل ِتَحل  ألح  يُ ب  
م  لح س  مُ وَ  يُّ ارح خَ بُ ال   هُ جَ ر  الن اسح َعام ًة " خَ 

(١). 
 جح جَ احل ُ  ن   مح يَ ر  مَ  نَ ى اب  يسَ ا عح نَ ي   طَ ع  أَ : وَ ي  أَ  َّحي جي يه ىه مه﴿

 مي خي حي جي يه ُّٱ:هح لح و  قَ تَ َعاىَل بح  الل هُ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ  يَ هح وَ  هح تح و  ب ُ ى ن ُ لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ  لح ئح الَ الد  وَ 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ىت نت مت زت رت ىبيب نب زب رب يئ نئىئ مئ
 ىك مك اكلك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل يك

 [.٢٢٠املائدة: ] َّجئ يي ىي ني مي زي ري
 امُّ:تَ َعاىَل  هُ لُ و  ق َ  كَ لح ذَ لح  لُّ دُ يَ ، وَ حِّ صَ ى األ َ لَ عَ  يلُ ْب ح جح  وَ ﴾ هُ ىييي مي خي﴿

                                                 
(، 377٠، رقم )(32/ 3)صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب املعراج،  (٢)

باب اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل وصحيح مسلم، كتاب اإلميان، 
  (.٢62، رقم )(٢23/ ٢)  السماوات، وفِر الصلوات

(، وصحيح مسلم، كتاب املساجد 333) ، رقم(٢/٠2) صحيح البخاري، كتاب التيمم، (١)
 (.3١٢، رقم )(٢/3٠٠) باب جعلت يل األِر مسجدا وطهوراومواضع الصالة، 
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: مح  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿، [٢43الشعراء: ] َّزن  رن مم  ن  ﴾ َأي 
 ت  حَ ضَ ا ات  مَ  دح ع  ب َ  ن  مح  الُ تَ قح ال   لَ صَ حَ  :ي  ﴾ أَ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿  لح الرُّسُ  دح ع  ب َ 
 هح انح ميَ ى إح لَ عَ  تَ بَ ﴾ ث َ مب زب رب﴿ م  هح ينح  دح يفح  ﴾يئ ىئ﴿ نيُ اهح رَ ب َ ال   م  َلَُ 
 مت زتوا ﴿بُ ارَ  ِتََ قًا ُُث  وا فحرَ ارُ صَ وا فَ فُ لَ ت َ اخ   يحح سح مَ ال   دَ ع  ى ب َ ارَ الن صَ ﴾ كَ  يبرت ىب نب﴿

 دح ن  عح  ن  مح  كَ لح وا ذَ لُ عَ ف َ  م  ن  هُ أَ  مَ عَ زَ  ن  مَ يًبا لح ذح ك  تَ  م  اَلحح تَ تح اق  بح  ةح يئَ شح مَ ال   رَ ك  ذح  ر رَ ﴾ كَ  يت ىت نت
اًل ض  فَ  اءُ شَ فُِّق َمن  يَ وَ ي ُ ﴾ ف َ ىث نث مث زث رث﴿ الل هح  ن  اء  مح ضَ قَ  هح بح  رح جَي   َلَ   م  هح سح نفُ أَ 
 .اًل د  عَ  اءُ شَ يَ  ن  مَ  لُ ذِّ يَُ وَ 



  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك   يق ىق يف ىف ُّٱ

 [.١32البقرة: ] َّ ري ٰى ين ننىن

 ةً بَ اجح وَ  ةً قَ فَ ن َ  هح الل   يلح بح  سَ وا يفح قُ نفح : أَ ﴾ َأي   لك اك  يق ىق يف ىف ٱُّٱ
ِّ ال  وَ  ري ح ال َ  وهح جُ وُ  يعح  مجَح يفح  ةً ب  حَ تَ س  مُ  و  أَ  : ي  أَ  َّٱىل مل يك ىك مك لك﴿ انح سَ ح  اإل ح وَ  ْبح
﴾  زن رناء  ﴿دَ فح  الَ َدل  وَ بَ  مح و  ي َ ال   كَ لح  ذَ يفح  ذُ خَ ؤ  ي ُ  : الَ ي  ﴾ أَ مم ام يلُّ ةح امَ يَ قح ال   مُ و  ي َ 
 اءُ شَ يَ  ن  مَ لح  هُ الل   نَ ذَ أ  يَ  ن  أَ  ال  إح  دٍ حَ د  ألحَ حَ أَ  عُ فَ ش  يَ  الَ  :ي  ﴾ أَ نن  منة  ﴿اقَ دَ صَ  الَ : وَ ي  أَ 
 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من ُّ :هُ انَ حَ ب  سُ  الَ ا قَ مَ ى كَ ضَ ر  ي َ وَ 

 [.١6النجم: ] َّ هث مث هت مت هب مب هئ

: هُ  ري ٰى  ين ﴿  .هح عح ضح و  مَ  ري ح يفح غَ  هح الل   رَ م  وا أَ عُ ضَ وَ  ينَ ذح ال   م  ﴾ َأي 


 مث  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني ميٱُّٱ

 مظ حط خضمض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج

 خل حل  مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف  جف مغ جغ مع جع

 [.١33البقرة: ] َّ مل
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 ابح تَ  كح يفح  ةٍ آيَ  مُ ظَ ع  أَ  يَ هح ا، وَ يهَ فح  يِّ سح ر  كُ ال   رح ك  ذح  ودح رُ وُ لح  ؛يِّ سح ر  كُ ال   ةَ آيَ  ىمَّ سَ ت   ة  يَ اآْل  هِ ذِ هَ 
ل ى َعن  ُأَبِّ ب نح َكع ٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللح صَ  مٍ لح س  مُ  يحح حح  صَ يفح  تَ بَ ا ث َ مَ لح  ؛اىَل عَ ت َ  هح الل  

رحي َأيُّ آيٍَة محن  كحَتابح اهللح َمَعَك أَع َظُم؟»اهلُل َعَلي هح َوَسل َم: قَاَل: « يَا أَبَا ال ُمن ذحرح، أََتد 
رحي َأيُّ »قُ ل ُت: اهلُل َوَرُسولُُه أَع َلُم. قَاَل:  َعَك آيٍَة محن  كحَتابح اهللح مَ  يَا أَبَا ال ُمن ذحرح أََتد 

َفَضَرَب  . قَاَل:[١33]البقرة:  َّٱخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱقَاَل: قُ ل ُت:« أَع َظُم؟
رحي، َوقَاَل: نحَك ال عحل ُم أَبَا ال ُمن ذحرح »يفح َصد   .(٢)«َواهللح لحيَ ه 

َأن   : هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  ب نح َكع بٍ َعن  ُأَبِّ  يحٍ حح صَ  ادٍ نَ س  إح بح  دَ مح َ أَ  امح مَ اإل ح  ندَ عح  ظٍ ف   لَ يفح وَ 
قَاَل: الل ُه َوَرُسولُُه « َأيُّ آيٍَة يفح كحَتابح الل هح أَع َظُم؟»الن بح  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َسأََلُه: 

، قَاَل:أَع َلُم، فَ َرد َدَها محرَارًا، ُُث  قَاَل ُأَبٌّ  يِّ نحكَ »: آيَُة ال ُكر سح ال عحل ُم أَبَا ال ُمن ذحرح، َوال ذحي  لحيَ ه 
ح تُ َقدُِّس ال َملحَك عحن َد َساقح ال َعر شح  ي بحَيدحهح إحن  ََلَا لحَسانًا َوَشَفتَ ني   .(١)«نَ ف سح

 هح ل  ى لح لَ عُ ال   اتح فَ الصِّ  وَ ََ س  احل ُ  اءح ْس َ األ َ  ن  مح  هح ي  لَ عَ  ت  لَ مَ تَ ا اش  مَ لح  ة  آيَ  مَ ظَ عْ أَ  تْ انَ كَ وَ 
 .اىَل عَ ت َ وَ  هُ انَ حَ ب  سُ  هُ ن  عَ  صح ائح قَ الن    يح ف  ن َ ، وَ اىَل عَ ت َ 

 لَ خُ د  يَ  ن  أَ  ةٍ الَ صَ  لِّ كُ   رَ ب ُ ا دُ تحَ اءَ رَ ى قح لَ عَ  ظَ افَ حَ  ن  مَ ى لح جَ ر  ي ُ  هُ ن  أَ  :اهَ لِ ائِ ضَ فَ  نْ مِ وَ 
َي  دٍ يِّ جَ  ادٍ نَ س  إح بح  يُّ ائح سَ الن   هُ جَ رَ خ  ا أَ مَ لح  ةَ ن  ال َ  الل ُه َعن ُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َعن  َأبح أَُماَمَة، َرضح

ُتوبٍَة َلَ  مَي نَ ع ُه محن  »ل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:الل هح صَ  يِّ ُدبُ َر ُكلِّ َصاَلٍة َمك  َمن  قَ رََأ آيََة ال ُكر سح
َن ةح إحال  َأن  مَيُوتَ  (3)«ُدُخولح ال 

. 
 د  قَ ، ف َ هح طح لُّ سَ تَ وَ  انح طَ ي  الش   ن  مح  سح ف  الن   وَ  تح ي  ب َ ال   ظح ف  حلحح  ب  بَ ا سَ هَ ت َ اءَ رَ قح  ن  أَ  :اهَ لِ ائِ ضَ فَ  نْ مِ وَ 

                                                 
، باب فضل سورة الكهف، وآية الكرسي، كتاب صالة املسافرين وقصرها ،صحيح مسلم (٢)

 .(7٢٠) رقم (336/ ٢)
 (.١٢١٠7، رقم )(١٠٠/ 33مسند أمحد ط الرسالة ) (١)
ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل  ،كتاب عمل اليوم والليلة ،الكْبى للنسائيالسنن  (3)

 (.4727رقم ) (22/ 4)، صالة
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َي الل ُه َعن ُه، قَاَل: وَك َلينح َرُسوُل الل هح َصل ى اهللُ هُ رُ ي   غَ وَ  يُّ ارح خَ بُ ال   جَ رَ خ  أَ  : َعن  َأبح ُهَري  َرَة َرضح
تُُه...  َعَلي هح َوَسل َم بححف ظح زََكاةح َرَمَضاَن، َفأَتَاِنح آتٍ  َفَجَعَل َُي ُثو محَن الط َعامح َفَأَخذ 

، اَل أَُعوُد، فَ َرمحح ُتُه، َفَخل ي ُت َسبحيَلُه، يهح فح وَ  ،يثُ دح احل َ  : قَاَل: َدع ينح فَإحِنِّ حُم َتاج  َوَعَلي  عحَيال 
ُت، فَ َقاَل يلح َرُسوُل الل هح صَ  َبح  ريُكَ يَا أَبَ »ل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:َفَأص  ، «ا ُهَري  َرَة، َما فَ َعَل َأسح

أََما »قُ ل ُت: يَا َرُسوَل الل هح َشَكا َحاَجًة َشدحيَدًة، َوعحَيااًل، فَ َرمحح ُتُه، َفَخل ي ُت َسبحيَلُه، قَاَل: 
، َفَأخَ «إحن ُه َقد  َكَذَبَك َوَسيَ ُعودُ  تُُه الث الحثََة، َفَجاَء َُي ثُو محَن الط َعامح تُُه، فَ ُقل ُت: ، فَ َرَصد  ذ 

ُر َثاَلثح َمر اٍت، أَن َك تَ ز ُعُم اَل تَ ُعوُد، ُُث  تَ ُعوُد قَاَل:  أَلَر فَ َعن َك إحىَل َرُسولح الل هح، َوَهَذا آخح
َك،  َا، قُ ل ُت: َما ُهَو؟ قَاَل: إحَذا َأَوي َت إحىَل فحرَاشح َفُعَك الل ُه ِبح َك َكلحَماٍت يَ ن   َدع ينح أَُعلِّم 

: فَا يِّ ، َحَّت  ََت تحَم اآليََة، فَإحن َك َلن  َّٱخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱق  رَأ  آيََة الُكر سح
بحَح، َفَخل ي ُت َسبحيَلُه،  َربَ ن َك َشي طَان  َحَّت  ُتص  َن الل هح َحافحظ ، َواَل يَ ق  يَ زَاَل َعَلي َك مح

ُت فَ َقاَل يلح َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي   َبح  ريَُك الَبارحَحةَ »هح َوَسل َم: َفَأص  ، «َما فَ َعَل َأسح
َا، َفَخل ي ُت َسبحيَلُه، قَاَل:  َفُعينح الل ُه ِبح قُ ل ُت: يَا َرُسوَل الل هح، َزَعَم أَن ُه يُ َعلُِّمينح َكلحَماٍت يَ ن  

َك فَاق  َرأ  آيََة الكُ «َما هحيَ » : إحَذا َأَوي َت إحىَل فحرَاشح يِّ محن  أَو  ، قُ ل ُت: قَاَل يلح َا َحَّت  ََت تحَم ر سح َلح
َن الل هح َحافحظ ، َّٱخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱاآليََة: : َلن  يَ زَاَل َعَلي َك مح ، َوقَاَل يلح

بحَح  َرَبَك َشي طَان  َحَّت  ُتص  ٍء َعَلى اَلري ح  -َواَل يَ ق  َرَص َشي  ُّ َصل ى  -وََكانُوا َأح  فَ َقاَل الن بح
، تَ ع َلُم َمن  َُتَاطحُب ُمن ُذ َثاَلثح لََياٍل »َسل َم: اهلُل َعَلي هح وَ  أََما إحن ُه َقد  َصَدَقَك َوُهَو َكُذوب 
 .(٢)«َذاَك َشي طَان  »، قَاَل: اَل، قَاَل: «يَا أَبَا ُهَري  َرةَ 

َق  إحال  ُهَو  :َأي   َّ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ ائح  حئٱُّاَل َمع ُبوَد بح ال ذحي  اءُ قَ ب َ ال   مُ ﴾ الد 
 َّيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوُت َكَما قَاَل ُسب َحانَُه:اَل ميَُ 

                                                 
يل شيئا فأجازه املوكل فهو باب إذا وكل رجال، فرتك الوك ،كتاب الوكالة ،صحيح البخاري (٢)

 (.١3٢٢رقم ) (٢٠٢/ 3)... جائز،
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 [.77القصص: ] َّ رن مم ام يل ىل ُّٱ َوقَاَل: ،[١٠ – ١6الرمحن: ]

 هح تح يَ ومح يُّ ق َ وَ  هح اتح يَ حَ  امح َتََ  ن  مح وَ ، م  هح اقح زَ ر  أَ وَ  م  هح ائح نشَ  إح يفح  قح ل  ال َ  رح م  أَ  ريح بح د  تَ بح  مُ ائح قَ ﴾ ال  خئ﴿
 يثح دح حَ  ن  مح  مٍ لح س  مُ  يحح حح  صَ يفح ، وَ اسُ عَ الن ُّ  يَ هح  السَِّنةُ ﴾ وَ  مبهب خب حب جب هئ﴿ هُ ن  أَ 
َم سح َكلحَماٍت، فَ َقاَل:  ىوسَ  مُ بح أَ  إحن  »قَاَل: قَاَم فحيَنا َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َخح

َط َويَ ر فَ ُعُه، يُ ر َفُع إحلَي هح َعَمُل الل ي لح قَ ب َل الل َه اَل يَ َناُم، َواَل يَ ن َبغحي َلُه َأن  يَ َناَم، َي فح  ُض ال قحس 
َرَقت   َجابُُه النُّوُر، َلو  َكَشَفُه أَلَح  ، حح َعَملح الن  َهارح، َوَعَمُل الن  َهارح قَ ب َل َعَملح الل ي لح

هحهح َما ان  تَ َهى إحلَي هح َبَصرُُه محن  َخل قحهح   مث  هت مت خت حت جت﴿ (٢)«ُسُبَحاُت َوج 

 هح رح ه  ق َ  تَ َِت  ، وَ هح كح ل   مُ يفح ، وَ هُ يدُ بح عَ  يعَ مح ال َ  ن  أَ بح  ار  بَ خ  إح ، َففحيَها ًقال  خَ ا وَ كً ل  ﴾ مح حجمج
 جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ٱُّ:هح لح و  قَ ، كَ هح انح طَ ل  سُ وَ 

 [.43 – 43مري: ] َّجن مم خم حم جم هل مل خل  حل

: الَ خس حس جس مخ جخ مح جح﴿ إحذ نحهح َكَما ال  بح د  إح حَ أَ  هُ ندَ عح  عُ فَ ش  يَ  ﴾ َأي 
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من ُّٱقَاَل تَ َعاىَل:

 [.١6النجم: ] َّهث مث هت

 مُ لَ ع  ي َ ، وَ م  هُ لَ ب َ ق  ت َ س  مُ وَ  م  هُ رَ اضح حَ وَ  م  يهح اضح مَ  مُ لَ ع  ﴾ ي َ  خضمض حض جض  مص خص حص﴿
  مي  ُّٱ:َكَما قَاَل ُسب َحانَهُ  ءٍ ي  شَ  لِّ كُ بح  يط  حمُح  هُ انَ حَ ب  سُ  هُ مُ ل  عح ، فَ م  هُ فَ ل  ا خَ مَ وَ  م  هُ امَ مَ ا أَ مَ 

 .[٢١الطالق: ] َّهش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي

: الَ  ﴾حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿  هح الل   محن  عحل مح ًئا ي  شَ  ونَ مُ لَ ع  ي َ  َأي 
 الَ ا قَ مَ ، كَ هح ي  لَ عَ  هُ عَ لَ ط  أَ وَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ الل   هُ مَ لَ ع  ا أَ مبحَ  ال  إح  :َأي  ﴾ حف  جف مغ﴿، اىَل عَ ت َ 
 [.١6الن: ] َّ حل جل مك لك  خك حك جك ُّٱ:اىَل عَ ت َ 

                                                 
 (٢6١/ ٢)...  السالم: إن اهلل ال ينام، باب يف قوله عليه، كتاب اإلميان،  صحيح مسلم (٢)

 .(٢٠4)رقم 
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ُع قَ : ي  ﴾ أَ جكحك مق حق مف﴿ يُّ  ُه َوُهَو َمو ضح َدَمي  الل ُه َعز  َأَحاَط  ُكر سح
يُح َأن  ﴾جك مق﴿َوَجل    اءح مَ الس   قَ و  ف َ  يم  ظح عَ  وق  لُ َم   ي  سح ر  كُ ال  ، َوالص حح

َي الل ُه -ةح عَ ابح الس   ُر ال َعر شح َكَما َقاَل اب ُن َعب اٍس َرضح ُهَما:َغي   ح، »َعن   ُع ال َقَدَمني  يُّ َمو ضح ال ُكر سح
رَهُ  ُر َأَحد  َقد  : الَ  لكجل خك﴿ ،(٢)«َوال َعر ُش اَل يُ َقدِّ  قُّ شُ يَ  الَ وَ  هُ لُ قح يُ ث   الَ وَ  هُ دُ هح جُي   ﴾ َأي 

 حل﴿ ِح ر  األ َ وَ  اتح وَ امَ الس   ظُ ف  : حح ي  ﴾ أَ مك﴿ ءٍ ي  شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  رُ ادح قَ ال   وَ هُ  ل  ، بَ هح ي  لَ عَ 
َفاتحهح ﴾  خل  َوِفي َهِذِه اآْليَِة اْلَعِظيَمِة فـََوائِد :يفح ُمل كحهح، ﴾ مل﴿ بحَذاتحهح َوصح

اِنح عَ يُع مَ مجَح  هُ  لَ اىَل عَ ت َ  هَ الل   ن  ى أَ لَ عَ  يل  لح ﴾ دَ  جئ يي ىي ني مي ﴿:اىَل عَ ت َ  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
 .ل  الَ ضَ وَ  ك  ر  شح  هح ري ح ُة غَ ادَ بَ عح ، فَ وَ هُ  ال  إح  ةَ ي  ودح بُ عُ ال  وَ  ةَ ي  وهح لُ األ ُ  قُّ حح تَ س  يَ  ، الَ ي ةح وهح لُ األ ُ 

ح ْس َ االح  نح ي  ذَ هَ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ  إحَذا ال ذحي ، مُ ظَ ع  األ َ  هح الل   مُ ا اس  مَ هُ ن   إح  يلَ قح  ﴾خئ حئ﴿ ني 
 الح مَ كَ لح ، وَ افح صَ و  األ َ  الح مَ كَ لح  انح عَ امح ا جَ مَ هُ ن   بحهح أَع َطى ألحَ  بحهح َأَجاَب، َوإحَذا ُسئحلَ  ُدعيَ 

 .﴾خئ﴿ :هح لح و   ق َ يفح  الح عَ ف   األ َ  الُ مَ كَ ﴾، َو حئ﴿:هح لح و   ق َ يفح  افح صَ و  األ َ  الُ مَ كَ ، فَ الح عَ ف   األ َ 

 يعح مح ِبحَ  ف  صح ت   مُ اىَل عَ ت َ  هَ الل   ن  ى أَ لَ عَ  يل  لح ﴾ دَ  خئ حئ ﴿:اىَل عَ ت َ  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 يعح مجَح  ن   عَ ََ غ  ت َ اس  ، وَ هح سح ف  ن َ بح  امَ . قَ هح تح مَ ظَ عَ وَ  هح لح الَ ِبحَ  يقُ لح يَ  هٍ ج  ى وَ لَ عَ  ةح لَ امح كَ ال   اةح يَ  احل َ اِنح عَ مَ 
 يفح  هح ي  لَ إح  اجُ تَ ا َِت  مَ  يعح مح ا ِبحَ د هَ مَ أَ ا، وَ اهَ قَ ب   أَ ا وَ هَ دَ جَ و  أَ ؛ فَ اتح ودَ جُ و  مَ ال   يعح مح ِبحَ  امَ قَ ، وَ هح اتح وقَ لُ َم  
، َكَما قَاَل هح رح م  أَ  ونح دُ ا بح َلََ  امَ وَ قح  الَ ا، وَ هَ ن   عَ  ينحٌّ غَ  وَ هُ وَ  هح ي  لَ إح  ة  رَ قح تَ ف  مُ  يَ هح ا؛ فَ هَ ائح قَ ب َ ا وَ هَ ودح جُ وُ 

 [.١3الروم: ] َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتَ َعاىَل:

 ن   عَ اىَل عَ ت َ  هح الل   يهح نزح تَ  َعَلى يل  لح ﴾ دَ  مبهب خب حب جب هئ ﴿:اىَل عَ ت َ  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
َنَة وَ  ن  ، ألحَ مح و  الن   وَ  ةح نَ السِّ   فُ ع  الضُّ  هح ي  لَ ي عَ رح ي جَي  ذح ال   وقح لُ خ  مَ ل  لح  انح ضَ رح ع  ا ي َ ّن َ إح  مَ و  الن   السِّ

 اىَل عَ ت َ  يهح رَتح ع  ي َ  الَ ، فَ لح الَ ال َ وَ  اءح يَ ْب ح كح ال  وَ  ةح مَ ظَ عَ ي ال  ذح لح  انح ضَ رح ع  ي َ  الَ ، وَ لُ الَ حنح االح وَ  زُ ج  عَ ال  وَ 
َلة  وَ  الَ ق ص  وَ ن َ  الرعد: ] َّ مضخض حض جض مص خص حص ُّٱ وَ هُ  ل  ؛ بَ هح قح ل  خَ  ن  عَ  ول  هُ ذُ  الَ َغف 

                                                 
 (.376رقم ) (3٠٢/ ٢السنة لعبد اهلل بن أمحد ) (٢)
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 .ة  يَ افح خَ  هح ي  لَ ى عَ فَ ََت   الَ ، وَ ء  ي  شَ  هُ ن  عَ  يبُ غح يَ  ، الَ ءٍ ي  شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  يد  هح شَ ، [33
 هح الل   كح ل  مُ  ةح عَ ى سَ لَ عَ  يل  لح دَ  ﴾ حجمج مث  هت مت خت حت جت ﴿:اىَل عَ ت َ  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 

 .امَ هُ ن َ ي   ا ب َ مَ وَ  ن  يهح ا فح مَ ِح وَ ر  األ َ اتح وَ اوَ مَ ُك الس  ل  مُ  تَ َعاىَل  هُ لَ ف َ ، هح تح مَ ظَ عَ  وَ اىَل عَ ت َ 
 اتح بَ ث   ى إح لَ عَ  يل  لح دَ ﴾  خسمس حس جس مخ جخ مح جح ﴿ اىَل عَ ت َ  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 

ى لَ عَ  ونَ مُ دَ ق  ي َ  ، الَ يك  الح مََ  هُ لَ  يد  بح عَ  اءح عَ فَ الشُّ وَ  اءح هَ جَ وُ ال   لُّ كُ ، فَ هُ دَ ح   وَ اىَل عَ ت َ  هح ل  لح  ةح اعَ فَ الش  
 زن رن مم اميل ىل مل يك ُّٱ:اىَل عَ ت َ  هُ الل   الَ ا قَ مَ كَ   م  َلَُ  نَ ذَ أ   يَ َّت  حَ  ةٍ اعَ فَ شَ 

 مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من ُّٱ:اىَل عَ ت َ  الَ قَ وَ  [،22الزمر: ] َّ ننمن

 .[١6النجم: ]َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي
 ةح اطَ حَ ى إح لَ عَ  يالً لح دَ  ﴾ خضمض حض جض  مص خص حص  ﴿اىَل عَ ت َ  هح لح و   ق َ يفح  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 

 :ي  أَ  ﴾ جض  مص خص﴿ هُ لُ و  قَ ف َ ، اهَ لح بَ ق  ت َ س  مُ ا وَ يهَ اضح ، مَ اتح نَ ائح كَ ال   يعح مح  ِبحَ اىَل عَ ت َ  هح الل   مح ل  عح 
 وَ هُ ، ف َ ةح يَ اضح مَ ال   ورح مُ األ ُ  ن  مح  :ي  أَ  ﴾خض حضا ﴿َلََ  ةَ ايَ نحَ   الَ تح ال   ةح لَ ب َ ق  ت َ س  مُ ال   ورح مُ األ ُ  ن  مح 
  انَ كَ   و  لَ  ن  كُ يَ  ا َلَ  مَ ، وَ ونُ كُ يَ  فَ ي  كَ   ن  ائح كَ   وَ ا هُ مَ ، وَ ونُ كُ ا يَ مَ ، وَ انَ ا كَ مَ  مُ لَ ع  ي َ  هُ انَ حَ ب  سُ 
َكَما قَاَل الل ُه   ،ءٍ ي  شَ  لِّ كُ بح  يط  حمُح  هُ مُ ل  عح ، فَ ان  كَ مَ  الَ ان  وَ مَ زَ  هُ زُ جح َُي   الَ ، فَ ونُ كُ يَ  فَ ي  كَ 

 لك خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ:تَ َعاىَل 

 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

 [.34األنعام: ] َّ  ٰه مه

 ات  بَ ثْـ ا إِ يهَ فِ وَ ، اتح فَ الصِّ  وصح صُ نُ  ن  ﴾ مح حق مف ﴿اىَل عَ ت َ  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 الَ  افٍ عَ ض  أَ بح  هُ ن  مح  رُ ب َ ك  أَ  شُ ر  عَ ال  ، وَ اتح وقَ لُ خ  مَ ال   َْبح ك  أَ  ن  مح  يُّ سح ر  كُ ال  ، وَ قٌّ حَ  هُ ن  أَ ، وَ يِّ سح ر  كُ ال  
 اتُ اوَ مَ الس   عَ سح وَ  ،ةٍ الَ  فَ يفح  اةٍ قَ ل  مُ  ةٍ قَ ل  حَ كَ   شح ر  عَ  ال  يفح  يُّ سح ر  كُ ال  ، فَ اىَل عَ ت َ  هُ الل   إحال   اهَ مُ لَ ع  ي َ 
 ل  ؛ بَ هح ي  لَ إح  هح اجح يَ تح ح  الح  شح ر  عَ ى ال  لَ عَ  وح تَ س  يَ  َلَ  ، وَ يِّ سح ر  كُ ال  وَ  شح ر  عَ ال   ن  عَ  نٍ غ  ت َ س  مُ  هُ الل  ، وَ ُِ ر  األ َ وَ 

 خل ُّٱ:اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ ، كَ هُ ونَ ا دُ مَ  و  أَ  شح ر  عَ  ال  ىَل إح  اجَ تَ َُي   ن  أَ  ن  عَ  ه  ز  ن َ مُ  وَ هُ ا، وَ هَ مُ لَ ع  ي َ  ةٍ مَ ك  حلحح 

 آل] َّجس مخ جخ مح جح ُّٱا:ضً ي  أَ  الَ قَ وَ ، [6العنكبوت: ] َّحم جم هل مل
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 نح والَ مُ حَم   يُّ سح ر  كُ ال  وَ  شُ ر  عَ ال   ل  ؛ بَ كَ لح ذَ  ن  مح  مُ ظَ ع   أَ اىَل عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  هح الل   نُ أ  شَ فَ ، [4٠عمران: 
 .هح انح طَ ل  سُ وَ  هح تح رَ د  قُ بح 

 وُّ لُ عُ ال   هُ  لَ اىَل عَ ت َ  هَ الل   ن  ى أَ لَ عَ  يل  لح دَ  ﴾ مل خل حل ﴿ :اىَل عَ ت َ  هُ لَ و  ق َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 مُ ظَ ع  أَ  ءَ ي  شَ  ي الَ ذح ال   يمُ ظح عَ ال   وَ هُ ، وَ رح ه  قَ ال   وُّ لُ عُ ، وَ رح د  قَ ال   وُّ لُ عُ ، وَ اتح الذ   وُّ لُ ، عُ قُ لَ ط  مُ ال  
 .هح اتح فَ صح وَ  هح انح طَ ل  سُ وَ  هح اتح  ذَ يفح  ةح مَ ظَ عَ و ال  ذُ  وَ هُ ، ف َ هُ ن  مح 



  هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم ُّٱ

 [.١36البقرة: ] َّ  هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ

ا مَ هُ ن   عَ  هُ ل  لا يَ ضح رَ  اسٍ ب  عَ  نح اب   ن  عَ  يحٍ حح صَ  ادٍ نَ س  إح ا بح ُهَُ رُ ي   غَ وَ  يُّ ائح سَ الن  وَ  دَ اوُ ودَ بُ أَ  جَ رَ خ  أَ 
َها إحن   -ود  لُ و  ا مَ َلََ  يشُ عح يَ  : الَ ي  أَ -قَاَل: َكاَنتح ال َمر أَُة َتُكوُن محق التًا َعُل َعَلى نَ ف سح فَ َتج 

َن َصارح فَ َقاُلوا ريح َكاَن فحيهحم  محن  أَب  َناءح األ  لحَيت  بَ ُنو الن ضح : َعاَش ََلَا َوَلد  َأن  تُ َهوَِّدُه، فَ َلم ا ُأج 
 .(٢)﴾ جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم ﴿أَن  َزَل الل ُه َعز  َوَجل :اَل َندَُع أَب  َناَءنَا فَ 

  من خن حن﴿ مح الَ س   اإل ح يفح  ولح خُ ى الدُّ لَ عَ  ارَ بَ ج  إح  : الَ ي  ﴾ أَ  ممجن خم حم جم﴿

 جح جَ احل ُ  ةح رَ ث   كَ بح  ةح لَ الض الَ  ن  ى مح دَ اَل ُ وَ  رح ف  كُ ال   ن  مح  انُ ميَ اإل ح  زَ ي   َتََ وَ  رَ هَ : ظَ  ي  ﴾ أَ جهمه هن
 هح الل   ونح دُ  ن  ا ُعبحَد مح مَ  لُّ كُ   وَ هُ ﴾ وَ حي جي ٰه﴿ ةح نَ ي ِّ ب َ ال   ةح حَ اضح وَ ال   لح ئح الَ الد  وَ 

: َتََ مئ  هي﴿ رح خح اآل   مح و  ي َ ال  ﴾ وَ مي خي﴿  هئ﴿ مَ صَ تَ اع  وَ  س كَ ﴾ َأي 

 : الَ ي  ﴾ أَ هت مت هب﴿ هح الل  بح  انُ ميَ اإل ح  وَ هُ يًقا وَ ثح ًدا وَ ق  عَ  هح سح ف  ن َ لح  دَ قَ ﴾ عَ مب
 ىَل ا إح ِبحَ  هح كح سُّ مَ تَ بح  لُ صح يَ سَ  ل  ا بَ ِبحَ  مَ صَ تَ اع  وَ  كَ س  َتََ  ن  مَ  كُ لَ ه  ي َ  الَ ا، فَ َلََ   لَ الَ احنح  الَ وَ  اعَ طَ انقح 
 :د  ائِ وَ فَـ  ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ ، م  ﴾ ِبحح هس﴿  هح ادح بَ عح  الح وَ ق   ﴾ ألحَ  مس هث﴿ ةح ن  ال ح 

                                                 
 [١36]البقرة: ﴾جهمه هن من خن حن﴿قوله تعاىل:، كتاب التفسري  ،السنن الكْبى للنسائي (٢)

باب يف األسري يكره على وسنن أب داود، كتاب الهاد، (، ٢٠473رقم) (36/ ٢٠)
 (.١67١، رقم )(37/ 3) اإلسالم
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َ ب َ  د  قَ ف َ  ،مح الَ س   اإل ح ولح يفح ى الدُّخُ لَ د  عَ حَ َرُه أَ ُيك   الَ  هُ ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ  اةح يَق الن جَ رح ُه طَ الل   ني 
، وَ الَ اَل َ يِّ وَ غَ يقح ال  رح طَ  زح محن  و  فَ ال  وَ  ُّ الن   انَ كَ   د  قَ كح ريًا مح أَ  ثَ ا بَ عَ ذَ إح   مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  هُ ى الل  لَ صَ  بح
رحكحنَي، فَاد ُعُهم  إحىَل َثاَلثح ال  إحَذا َلقحيَت "فَ  :هُ لَ  الَ ٍش، قَ ي  جَ  و  ي ٍة أَ رِّ ى سَ لَ عَ  َن ال ُمش  َعُدو  مح

َصاٍل َفأَي ُّ  َها َأَجابُوكَ  اهَ خح ، فَإحن   إحلَي   اَلمح ُهم ، وَُكف  َعن  ُهم ، ُُث  اد ُعُهم  إحىَل اإل حس  ن   فَاق  َبل  مح
ُهم ،  ُهم ، وَُكف  َعن   ن   ال حز يََة، فَإحن  ُهم   فَإحن  ُهم  أَبَ و ا َفَسل ُهم  "َوفحيهح:َأَجابُوَك، فَاق  َبل  مح

، فَإحن  ُهم   ُهم  ُهم ، وَُكف  َعن   ن   َتعحن  بحاهللح َوقَاتحل ُهم   َأَجابُوَك فَاق  َبل  مح  امُ مَ اإل ح  هُ جَ رَ خ  أَ " أَبَ و ا فَاس 
 .هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  يهح بح أَ  ن  عَ  ةَ دَ ي  رَ ب ُ  نح ب   انَ مَ ي  لَ سُ  يثح دح حَ  ن  مح  م  لح س  مُ 

َ ب َ  عَ مجََ  ن  مَ ى لح قَ ث   وُ ال   ةح وَ ر  عُ ال  بح  كَ سُّ مَ الت   لَ عَ جَ  هَ الل   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ   رُ ف  كُ : ال  لُ و  األ َ  :نح ي  رَ م  أَ  ني 
 هُ مَ د  قَ  كَ لح ذَ لح  وتح اغُ الط  بح  رح ف  كُ ال  بح  ال  إح  مُ الَ س  اإل ح  حُّ صح يَ  الَ ، فَ هح الل  بح  انُ ميَ : اإل ح اِنح الث  وَ  وتح اغُ الط  بح 

 الَ  ن  كح لَ  هح الل  بح  نُ مح ؤ  ي ُ  اسح الن   ضَ ع  ب َ  ن  ألحَ  ؛ةح يَ اآل   هح ذح  هَ ا يفح مَ كَ   هح الل  بح  انح ميَ ى اإل ح لَ  عَ اىَل عَ ت َ  هُ الل  
  يفح اىَل عَ ت َ  هُ الل   هُ مححَ رَ  ابح ه  وَ ال   دح ب  عَ  نُ ب   دُ م  حمَُ  خُ ي  الش   مح الَ س  اإل ح  خُ ي  شَ  الَ قَ ، وتح اغُ الط  بح  رُ فُ ك  يَ 
َِ الل  ":ولح صُ األ ُ  ةح ثَ الَ ثَ  تَ َر ميَاَن بحالل  َواف   َر بحالط اُغوتح َواإلح يعح ال عحَبادح ال ُكف  " :الَ قَ وَ  "هح ُه َعَلى مجَح
 ونح دُ  ن  مح  نَ يودح بُ ع  مَ ال   يتح اغح وَ الط   ي  أَ -ءح الَ ؤُ هَ  ن  مح  ةح اءَ رَ ب َ ال  بح  ال  إح  مح الَ س  اإل ح  ينُ دح  حُّ صح يَ  الَ  ل  بَ 

 هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه ُّٱاىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ ، كَ م  هح ريح فح ك  تَ وَ -هح الل  

 ."[١36البقرة: ] َّ مب



 خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

  يي ىي خيمي حي جي ىهيه مه جه  ين ىن من

[.١3٠البقرة: ] َّٰذ  

: نَ  يل ىل مل خل﴿  حم جم ﴿وَ  م  هُ ين ُ عح مُ وَ  م  هُ رَ م   أَ يلِّ وَ ت َ مُ وَ  م  هُ رُ اصح ﴾ َأي 

 انح ميَ اإل ح  ورح  نُ ىَل إح  ي  أَ  َّىميم ممُّ لح ه  ال َ وَ  ةح لَ الض الَ وَ  رح ف  كُ ال   اتح مَ لُ ظُ  ن  : مح ي  ﴾ أَ خم
 ىن﴿، هُ انُ وَ ع  أَ وَ  انُ طَ ي  : الش  ي  ﴾ أَ  من خن حن جن﴿ ةح ايَ دَ اَل ح وَ 

، ةح لَ الَ الض  وَ  رح ف  كُ ال   اتح مَ لُ  ظُ ىَل إح  ةح ايَ دَ اَل ح وَ  انح ميَ اإل ح  ورح نُ  ن  مح  :ي  ﴾ أَ  ىه مه جه  ين
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 :د  ائِ وَ ا فَـ يهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ 

 .يقح فح و  الت   وَ  ةح انَ عَ اإل ح وَ  ةح رَ ص  النُّ  ةُ يَ الَ ، وح نيَ نح مح ؤ  مُ ال   هح ادح بَ عح  لح اىَل عَ ت َ  هح الل   ةح يَ الَ وح  اتُ بَ ث   إح  ا:هَ نْـ مِ 

 ن  مح  يَ رح كَ  ال  اىَل عَ ت َ  هَ الل   لُ أَ س  نَ  ةُ يَ الَ وح ال   هح ذح هَ  لُ صُ َِت   هح بح  ن  ألحَ  ؛انح ميَ اإل ح  لُ ض  فَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 .هح لح ض  فَ 



 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب نب

  َّمم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف
 [.١37 البقرة:]

 مَ اصَ خَ وَ  لَ ادَ جَ َخبَ َر ال ذحي  ُل   و سُ ا الر  هَ ي ُّ أَ - تَ ي  أَ رَ  ل  ﴾ هَ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿
ِح  ﴾ رئ ّٰ ِّ﴿  َر  َعاَن َوُهَو َأو ُل َملحٍك َجب اٍر َتَب  َر يفح األ   زئ ﴿َوُهَو َّن ُروُد ب ُن َكن  
يَم َعَلي هح  كَ ل  مُ ال  أَع طَاُه الل ُه : ي  ﴾ أَ  ىئ نئ مئ َفطََغى َوَتَكب  َر َوَجاَدَل إحب  رَاهح

 الَ قَ ﴾ ف َ  يب  ىب نب مب زب رب﴿ قَائحاًل لَُه : َمن  َربَُّك؟ الص اَلُة َوالس اَلُم 
ح ، قَ َتَل َأَحَدُُهَا َوتَ َرَك :قَاَل اب ُن َعب اسٍ ﴾ نت مت زت: ﴿هح الل   وُّ دُ عَ  َ بحَرُجَلني  " ُأتح

يحي َوأُمحيُت ،  َخَر ، فَ َقاَل أَنَا ُأح   الَ اٍة وَ يَ حَ  لح ع  فح  ري ح غَ  ن  مح  ةح ارَ بَ عح  ال  يفح  اكح رتحَ ش  االح بح  هُ ضَ ارَ عَ ف َ اآل 
يُم َعَلي هح الس اَلُم َبل  َلَ   كَ لح ذَ  لُ عَ ف   ا أَ نَ : أَ الَ ن  قَ أَ بح  ج ةح  احل ُ يفح  ب سَ ا لَ م  لَ ٍت ف َ و  مَ   جُيَادحل ُه إحب  رَاهح

: هُ لُ و  ق َ  وَ هُ وَ  كَ لح ذَ  لُ عَ ف   ا أَ نَ : أَ ولَ قُ ي َ  ن  ا أَ يهَ فح  هُ نُ كح مُي   الَ  هحَي يفح َغايَةح ال ُقو ةح  ج ةٍ بحُ َعَلي هح ج  تَ اح  
  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت﴿ 

ٍء  تَ كَ سَ  :ي  أَ  ﴾ىك َتطحع  َأن  يَ رُد  َعَلي هح بحَشي   ام يل ىل مل﴿وَلَ  َيس 

ُروعحي ُة  :َأي   ﴾مم يَُة فحيَها َمش  ، َواآل  قِّ بحَسبحبح ظُل محهحم  دحيهحم  إحىَل طَرحيقح احلَ  اَل يَ ه 
، َوَقد  تَحُب يفح  قِّ َوإحب طَالح ال َباطحلح َقاقح احلَ  . ال ُمَجاَدَلةح َوال ُمَناظََرةح إلححح  َوالح َح   بَ ع ضح األ 
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 مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن  من زن ُّٱ

 خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب جب

 مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص مس

 مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف

 [.١34البقرة: ] َّ خن حن جن مم خم حم جم هل

، وَ ي مَ ذح ال   لَ ثَ مَ  -ولُ سُ ا الر  هَ ي ُّ أَ - تَ ي  أَ رَ  ل  هَ  و  ﴾ أَ ين ىن  نن  من زن﴿ وا فُ لَ ت َ اخ  ر 
 يدح دح ح  تَ ا بح ريً ثح كَ   مُّ تَ ه  ي َ  الَ  آنُ ر  قُ ال  ، وَ هُ رُ ي   غَ  يلَ قح وَ  زُ ي   زَ عُ  هُ ن  أَ  ورُ هُ ش  مَ ال  ؟ وَ  وَ هُ  ن  مَ  ارِّ مَ ا ال  ذَ  هَ يفح 
ة  طَ اقح ﴾ سَ ري ٰى ين ىن﴿ اظَ عَ ت ِّ االح وَ  ةَ رَ ب   عح ال   دُ صح ق  ي َ  هُ ن  ألحَ  نح اكح مَ األ َ وَ  اصح خَ ش  األ َ 
 ت  عَ ق َ وَ  ، ُُث  ت  طَ قَ سَ  وفَ قُ السُّ  ن   أَ ََ ع  مَ ال  ا، وَ هَ وفح قُ : سُ ي  ﴾ أَ  مي زي﴿ ة  دِّمَ هَ ُمت َ 
: مح حئ جئ يي ىي نيا ﴿هَ ي   لَ عَ  انُ يطَ احل ح   خئ﴿ هُ الل   هح ذح ي هَ يح ُُي   نَ ي  أَ  ن  ﴾ َأي 

 ن  عَ  الَ  ةح ادَ عَ اإل ح  ةح ي  فح ي  كَ   ن  عَ  ل  اؤُ سَ تَ  وَ ا هُ ّن َ ا إح ذَ هَ  هُ الُ ؤَ سُ ا؟! وَ اِبحَ رَ خَ  دَ ع  ا ب َ هَ رُ مِّ عَ ﴾ ي ُ مئ
 هح سح ف   ن َ ًة يفح آيَ  هُ يَ يُرح  ن  أَ  هُ ب  الل  حَ أَ ، فَ تح و  مَ ال   دَ ع  ب َ  ثح ع  ب َ ال  ا بح نً مح ؤ  مُ  انَ كَ   هُ ن  ألحَ  ةح ادَ عَ اإل ح  لح ص  أَ 

 ت  ضَ م ا مَ لَ ف َ  امٍ عَ  ةَ ئَ مح  هُ وحَ رُ  ضَ بَ ق َ  :ي  ﴾ أَ  مب خب حب جب﴿  ةح يَ ر  قَ ال   اءح يَ ح   إح يفح 
 م  ﴾ كَ هتمث مت ﴿:هُ قال لَ وَ   ثح ع  ب َ ى ال  لَ عَ  هُ تَ رَ د  قُ  هُ لَ  رَ هَ ظ  أَ  وَ اىَل عَ ت َ  هُ الل   اهُ يَ ح  أَ   ةُ ائَ مح ال  
 جض مص  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حجا؟ ﴿نَ ا هُ هَ  تَ م  قَ أَ 

 مض  خض ﴿ىَل ﴾ إح وَ ﴿  وَ هُ  عٍ و  ن َ  يِّ أَ  ن  مح  نيِّ  ب َ ي ُ  َلَ  وَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ الل   هُ مَ هَ ب   أَ ﴾ وَ حض

: حط  ةَ ئَ مح  هح ثح ك  مُ  ةَ مَ الَ عَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ الل   اهُ رَ أَ ٍة، وَ نَ سَ  ةح ئَ مح  دَ ع  ب َ  د  سُ ف  ي َ  َلَ  وَ  ي  ر  غَ ت َ ي َ  َلَ  ﴾ َأي 
 هُ امُ عحظَ  ت  بَلحيَ وَ  كَ لَ هَ  د  ﴾ قَ جغ مع جع: ﴿الَ قَ ف َ  هح ارح مححَ  امح ظَ ى عح لَ بح ٍة بح نَ سَ 
 ﴾حك جك مق  حق مف﴾ ﴿حف﴿ ةً رَ ب   عح  :ي  ﴾ أَ خف جف مغ﴿

: ن َ  : حُن   ﴾: ﴿ننشرهاىءَ قُرح وَ  ِح ر  األ َ  ن  ا مح هَ عُ ف َ ر  َأي   خئ حئ جئ ٱُّ اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ ا،  كَ يهَ يح َأي 

 :ي  ﴾ أَ مل خل  حل مكجل لك خك﴿ د  احح  وَ ََ ع  مَ ال  وَ [، ١١عبس: ] َّ مئ
 :د  ائِ وَ ا فَـ يهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ ﴾  خن حن جن مم خم حم جم هل﴿ َدهُ اهَ شَ وَ  كَ لح ذَ  هُ لَ  حَ ضَ ات  

 قٌّ حَ  يَ  هح تح ال  ، وَ نح و  كَ ا ال  ذَ  هَ  يفح تح ال   ورح مُ األ ُ  ن  مح  ءٍ ي  شَ لح  ادح عَ ب   تح س  االح  دَ ر  َمَُ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
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 اّن َ إح ، وَ ورح شُ النُّ وَ  ثح ع  ب َ ى ال  لَ عَ  هح الل   ةح رَ د   قُ يفح  ك  شُ يَ  َلَ   ل  جُ ا رَ ذَ هَ رًا، ف َ ف  كُ   ونُ كُ يَ  الَ  ة  نَ ائح كَ َو 
َعن  َأبح ُهَري  َرَة، َأن  َرُسوَل اهللح  مٍ لح س  مُ لح  ظُ ف  الل  وَ  انح خَ ي  الش   جَ رَ خ  أَ  د  قَ ، وَ كَ لح ذَ  دُ عح ب  تَ س  يَ  انَ كَ 

لحهح: إحَذا َماَت  َه  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، قَاَل: " قَاَل َرُجل  َلَ  يَ ع َمل  َحَسَنًة َقطُّ، ألح
رح، ف َ  َفُه يفح ال َبح  َفُه يفح ال بَ رِّ َونحص  بَ ن ُه َفَحرُِّقوُه، ُُث  اذ ُروا نحص  َواهللح لَئحن  َقَدَر اهلُل َعَلي هح لَيُ َعذِّ

، َفَأَمَر اهلُل ال بَ ر   بُُه َأَحًدا محَن ال َعاَلمحنَي، فَ َلم ا َماَت الر ُجُل فَ َعُلوا َما أََمَرُهم   َعَذابًا اَل يُ َعذِّ
َر َفَجَمَع َما فحيهح، ُُث  قَاَل: َلحَ  َيتحَك، َفَجَمَع َما فحيهح، َوأََمَر ال َبح   فَ َعل َت َهَذا؟ قَاَل: محن  َخش 

َرةح " :قَاَل َشي ُخ اإل حس الَمح  .(٢)"يَا َربِّ َوأَن َت أَع َلُم، فَ َغَفَر اهلُل َلهُ  فَ َهَذا َرُجل  َشك  يفح ُقد 
ر  بحات ِّفَ  لحمحنَي، َلكحن   الل هح َويفح إَعاَدتحهح إَذا ُذرَِّي، َبل  اع تَ َقَد أَن ُه اَل يُ َعاُد، َوَهَذا ُكف  اقح ال ُمس 

ًنا َيَاُف الل َه َأن  يُ َعاقحَبُه فَ َغَفَر َلُه بحَذلحكَ   .(١)"َكاَن َجاهحاًل اَل يَ ع َلُم َذلحَك وََكاَن ُمؤ مح

 دُّ عَ ي ُ  الَ  عَ اقح وَ ال   فَ الَ ا خَ ذَ إح  هُ ن  أَ ، وَ هح نِّ ى ظَ لَ عَ  بُ لح غ  ا ي َ مبحَ  انح نسَ اإل ح  ارح بَ خ  إح  ازُ وَ جَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 .امٍ عَ  ةَ ئَ مح  ثَ بح لَ  هُ ن  أَ  عَ مَ  ﴾مخ جخ مح جح مج حج﴿:اىَل عَ ت َ  هح لح و  قَ ئاً؛ لح طح ُم  

 هح لح و  قَ ؛ لح هُ ينُ قح يَ  هح بح  ادُ دَ ز  ا ي َ مَ  هح اتح آيَ  ن  مح  هُ يَ رح يُ  ن  أَ بح  هح دح ب  ى عَ لَ عَ  نُّ ميَُ  د  قَ  هَ الل   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 إخل. ﴾… حض جض مص﴿ :اىَل عَ ت َ 

 امُ عَ ا الط  ذَ هَ  يَ قح بَ  ثُ ي  ، حَ ورح مُ األ ُ  ةح يعَ بح طَ  ن  مح  اد  تَ ع  مُ  وَ ا هُ مَ  قَ و  ف َ  هح الل   ةَ رَ د  قُ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 .ر  ي   غَ ت َ ي َ  َلَ   ةٍ نَ سَ  ةَ ئَ مح  ابُ رَ الش  وَ 

 كَ لح ذَ  ن  ؛ ألحَ نح و  كَ  ال  يفح  هُ ثَ دَ ح  أَ ، وَ ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ الل   هُ قَ لَ ا خَ يمَ فح  رُ كُّ فَ ي الت   غح بَ ن  ي َ  هُ ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 .هح الل   اتح آيَ  ن  مح  ة  آيَ  ءَ ي  ا الش  ذَ هَ  ن  إح  ثُ ي  ، حَ انَ ميَ اإل ح  يدُ زح يَ 

ُ ب َ تَ ي َ  رح ظَ الن  وَ  لح مُّ أَ الت  وَ  رح بُّ دَ الت  بح  انَ نسَ اإل ح  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ  ُ ب َ تَ ي َ  ا الَ مَ  هح الل   اتح آيَ  ن  مح  هُ لَ  ني   و  لَ  ني 

                                                 
، رقم (2/٢64باب ما ذكر عن بين إسرائيل )صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء،  (٢)

باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأنا سبقت غضبه (، وصحيح مسلم، كتاب التوبة، 323١)
 (.١٠36، رقم )(١٢٠4/ 2)

 .(3/١3٢) َمموع الفتاوىانظر:  (١)
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 اخل. ﴾… مل خل  حل﴿ :اىَل عَ ت َ  هح لح و  قَ ؛ لح لَ فَ غَ 


 جه ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه مهىه

 [.١6٠البقرة: ] َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

 ن  مح  مُ الَ الس   هح ي  لَ عَ  يمُ اهح رَ ب   إح  بَ لَ ﴾ طَ ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿  
 طُّ ى قَ تَ و  مَ ال   هح الل   اءح يَ ح   إح ا يفح اك  شَ  يمُ اهح رَ ب   إح  ن  كُ يَ  َلَ  ى، وَ تَ و  مَ ي ال  يح ُُي   فَ ي  كَ   هُ يَ رح يُ  ن   أَ اىَل عَ ت َ  هح بِّ رَ 

ح يحَ حح  الص  يفح  جح ر  خَ مُ ال   ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  يثح دح  حَ ا يفح مَ كَ  : مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  هُ ى الل  ل  صَ  ولُ سُ الر   الَ قَ  ني 
  و  لَ  :ي  أَ  (٢)﴾ممىم خم حم جم يل﴿:الَ قَ  ذ  إح  يمَ اهح رَ ب   إح  ن  مح  كِّ الش  بح  قُّ حَ أَ  نُ حَن  
 -مُ الَ الس   هح ي  لَ عَ  -يمُ اهح رَ ب   إح فَ  كُّ شُ نُ  الَ  نُ حَن  ، وَ هُ ن  مح  كِّ الش  بح  قُّ حَ أَ  نُ ا حَن  ن  كُ ا لَ اك  شَ  انَ كَ 
ٌّ ب  مَ  يثُ دح احل َ ، فَ ك  شُ يَ  ال  ى أَ رَ ح  أَ  ا ّن َ إح ، وَ مُ الَ الس   هح ي  لَ عَ  يمَ اهح رَ ب   إح  ن  عَ  كِّ الش   يح فَ ى ن َ لَ عَ  َح

ا ذَ َلحَ ، وَ هح بح  ت  ْبحَ ا ُأخ  مَ  ةح يَ ؤ  رُ بح  انح نَ ئ   مح ط  االح  ُحبِّ  ن  مح  سُ ف  الن    هح ي  لَ عَ  ت  لَ بح ا جُ مَ لح  ةَ نَ اي َ عَ مُ ال   بَ لَ طَ 
 سَ ي  )لَ  يحٍ حح صَ  ادٍ نَ س  إح بح  اسٍ ب  عَ  نح اب   يثح دح حَ  ن  مح  دُ مح َ أَ  امُ مَ اإل ح  اهُ وَ ي رَ ذح ال   يثح دح  احل َ يفح  اءَ جَ 
ح  عَ ىَل إح  نيح قح يَ ال   مح ل  عح  ن  ى مح ق  رَ ت َ يَ لح  ةَ نَ اي َ عَ مُ ال   بَ لَ ا طَ ضً ي  أَ وَ  ،(١)(ةح نَ اي َ عَ مُ ال  كَ   رُ ب َ ال َ   وَ هُ ، ف َ نيح قح يَ ال   ني 
 هُ الل   الَ قَ ى ف َ تَ و  مَ ال   اءَ يَ ح  إح  هُ يَ يُرح  ن   أَ اىَل عَ ت َ  هَ الل   لَ أَ سَ ا فَ انً يَ عح  هُ دَ اهح شَ يُ  ن  أَ  ب  حَ أَ  ن  كح لَ  ن  قِّ ي َ ت َ مُ 
 جي يه مهىه جه ين ىن من؟ ﴿كَ لح ذَ بح  تَ ن  آمَ  تَ س  لَ ﴾ أَ حنخن  جن: ﴿هُ  لَ اىَل عَ ت َ 

 هُ ا الل  هَ رَ كَ ذَ لَ  ة  دَ ائح ا فَ هَ ينح يح ع   ت َ يفح  انَ كَ   و  لَ وَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ ا الل  هَ ن   ي ِّ عَ ي ُ  َلَ  ﴾ وَ مي  خي حي
: قَ يي ىي﴿ هُ انَ حَ ب  سُ   ٰى ٰر ٰذ ﴿ ضٍ ع  ب َ بح  َضهُ ع  ب َ  ن  هُ مَ حلَ   ط  لح اخ   ن  ُُث  هُ طِّع  ﴾ َأي 

                                                 
ونبئهم عن ضيف إبراهيم ﴿باب قوله عز وجل:صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء،  (٢)

(، وصحيح مسلم، كتاب اإلميان، 33٠١، رقم )(٢2٠/ 2، )[3١]احلجر:  ﴾إذ دخلوا عليه
 (.٢3٢، رقم )(٢33/ ٢باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر األدلة )

 .(32٢/ 3مسند أمحد ط الرسالة ) (١)
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 لٍ بَ جَ  لِّ ى كُ لَ عَ  لَ عَ جَي   ن  أَ ا بح هَ اءَ زَ ج  أَ  رِّقَ فَ ي ُ  ن  أَ  هُ انَ حَ ب  سُ  هُ الل   هُ رَ مَ أَ  ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىئ نئا ﴿يعً رح سَ  كَ ينَ تح أ  يَ  ن  هُ ادح نَ  ُُث   :ي  ﴾ أَ زئمئ رئ ّٰ ِّ ا ﴿ءً ز  ا جُ هَ ن   مح 

 ةِ يَ ي اآْل فِ وَ ، هُ انَ حَ ب  سُ  هُ لُ عَ ف  ا ي َ مَ  لِّ  كُ ﴾ يفح زب﴿ يدُ رح ا يُ مَ  هح ي  لَ عَ  عُ نح تَ مَي   ﴾ الَ  رب يئ
 :د  ائِ وَ فَـ 

 ةح و  ق ُ ، وَ هح انح ميَ إح  ةح ادَ يَ زح  لح ج  ألحَ  ةً آيَ  يَهُ يُرح  ن   أَ اىَل عَ ت َ  هَ الل   وَ عُ د  يَ  ن  أَ  دح ب  عَ ل  لح  وزُ جيَُ  هُ ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ  
ى وَ ا رَ مَ ، كَ نُ مح ؤ  مُ ال   مُ الَ غُ ال   لَ عَ ا ف َ مَ كَ ، َو مُ الَ الس  وَ  ةُ الَ الص   هح ي  لَ عَ  يمُ اهح رَ ب   إح  لَ عَ ا ف َ مَ كَ   هح ينح قح يَ 
َنَما ُهَو َكَذلحَك إحذ  أََتى َعَلى َداب ٍة َعظحيَمٍة َقد  " ا:يهَ فح ، وَ هح يحح حح  صَ يفح  م  لح س  مُ  هُ تَ ص  قح  فَ بَ ي  

ُر أَف َضُل أَمح الر اهحُب أَف َضُل؟ َفَأَخَذ َحَجرًا،  َحَبَستح الن اَس، فَ َقاَل: ال يَ و َم أَع َلُم آلس احح
اب َة، َحَّت  فَ َقاَل: اللُهم  إحن  كَ  رح فَاق  ُتل  َهذحهح الد  ُر الر اهحبح َأَحب  إحلَي َك محن  أَم رح الس احح اَن أَم 

َي الن اُس، فَ َرَماَها فَ َقتَ َلَها، َوَمَضى الن اسُ  َها: َأن  لحل عحل مح َثاَلَث َمرَاتحٍب هحَي: عحل ُم  "مَي ضح ن   َومح
، َوحَ  ُ ال َيقحنيح ُ ال َيقحنيح َيُكوُن ال َيقحنيح، َوَعني  ، َوَعني  عح قُّ ال َيقحنيح. َفعحل ُم ال َيقحنيح َيُكوُن بحالس م 

 . َواسح أَو  بحال َقل بح  بحال َبَصرح، َوَحقُّ ال َيقحنيح َيُكوُن بحاحلَ 
يُم  قَاَل اْبن  اْلَقيِّمِ  ُ ال َيقحنُي... هحَي ال تح َسَأََلَا إحب  رَاهح َُه الل ُه ": "ال َمر تَ َبُة الث انحَيُة: َعني  َرمحح

ُ ال َيقحنيح. َفَكاَن  ُصَل َلُه َمَع عحل مح ال َيقحنيح َعني  َلحيُل َرب ُه َأن  يُرحيَُه َكي َف ُُي يحي ال َمو َت لحَيح  ال 
ُكُن ال َقل ُب عحن َد ال ُمَعايَ َنةح، َوَيط َمئحنُّ لحَقط عح ُسَؤالُُه زحيَاَدًة لحنَ ف   هح َوطَُمأ نحيَنًة لحَقل بحهح، فَ َيس  سح

َْبح َوال عحَيانح  َ الَ  ُّ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم  ،ال َمَساَفةح ال تح بَ ني  َوَعَلى َهذحهح ال َمَساَفةح َأط َلَق الن بح
َظ الش كِّ  َوَمَعاَذ الل هح َأن  َيُكوَن ُهَناَك « حَن ُن َأَحقُّ بحالش كِّ محن  إحب  رَاهحيمَ »قَاَل: َحي ثُ َلف 

َا ُهَو َعني   بَ ع َد عحل ٍم، َوُشُهود  بَ ع َد َخَْبٍ، َوُمَعايَ َنة  بَ ع َد َْسَاٍع".  يَم َوإحّن  َشكٌّ َواَل محن  إحب  رَاهح
َُه الل ُه يفح تَ ف   َتمحرُّ َرمحح ريح َهذحهح ال َمر تَ َبةح ُُث  يَ ُقوُل: "َوَقد  َضَرَب بَ ع ُض ال ُعَلَماءح لحل َمرَاتحبح َوَيس  سح

ن ُه  قحهح: عحن دحي َعَسل  أُرحيُد َأن  َأط َعَمَك مح د  الث الَثَةح َمَثاًل فَ َقاَل: إحذ  قَاَل َلَك َمن  َت زحُم بحصح
َتُه َكاَن َذلحَك عحل َم يَقحنٍي، فَإح  ق   َ ال َيقحنيح، فَإحَذا َفَصد  َ َيَدي َك َصاَر َذلحَك َعني  َضَرُه بَ ني  َذا َأح 
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َتُه َصاَر َذلحَك َحق  ال َيقحنيح".  .ا.ه  (٢)ُذق  
 ى.تَ و  مَ ال   اءح يَ ح  ى إح لَ عَ  ةح يمَ ظح عَ  ال  اىَل عَ ت َ  هح الل   ةح رَ د  قُ  اتُ بَ ث   إح  ا:هَ نْـ مِ وَ 



 ىث نث مث زث رث   يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱ

 [.١6٢البقرة: ] َّ ىل مل يك مكىك لك   اك  يق ىق يف ىف يث

 مت زت ﴿ م  هح اقح نفَ إح وَ  نيَ نح مح ؤ  مُ ال   اتح قَ دَ صَ  لُ ثَ : مَ ي  ﴾ أَ رت يب ىب نب﴿  

 ىت﴿ هح الل   يلح بح  سَ يفح  ادُ هَ ا ال ح هَ مُ ظَ ع  أَ وَ  ،ري ح ال َ  ابح وَ ب   أَ  يعَ مجَح  هح الل   يلح بح  سَ يفح  ادَ رَ أَ ﴾ وَ  نت

  ةح بَ يِّ الط   ةح ي  قح الن   ِح ر   األ َ يفح  عُ ارح ا الز  هَ عُ ضَ يَ  ةح ب  احل َ   لح ثَ مَ كَ   :ي  ﴾ أَ  مث زث رث  يت
 لِّ  كُ يفح ، وَ ة  لَ ب ُ ن  سُ  ةٍ بَ ع  شُ  لِّ  كُ ، يفح بٍ عَ شُ  عح ب   سَ ىَل إح  بَ ع  شَ تَ  د  ا قَ مً ائح ا قَ يً وح تَ س  ا مُ ودً عُ  جُ رُ خ  تَ ف َ 

رح َعَددح  َوَهَذا ال َمَثُل أَب  َلغُ " :ريٍ ثح كَ   نُ اب   الَ ، قَ ةٍ ب  حَ  ةُ ئَ مح  ةٍ لَ ب ُ ن  سُ  ، محن  ذحك  يفح الن ُُّفوسح
َع َماَل الص   اَئةح، فَإحن  َهَذا فحيهح إحَشاَرة  إحىَل َأن  األ  يَها الل ُه َعز  َوَجل ، احلحَ الس ب عحمح َة يُ َنمِّ

ِح الط يَِّبةح، َوَقد  َوَرَدتح  َر  َا، َكَما يُ َنمِّي الز ر َع لحَمن  َبَذَرُه يفح األ  َص َحاِبح السُّن ُة بحَتض عحيفح  ألح
ع ٍف... اَئةح ضح َسَنةح إحىَل َسب عحمح  اهُ وَ ا رَ ا مَ هَ ن   ا مح ذَ ى هَ لَ عَ  لُّ دُ تَ  ارَ آثَ وَ  يثَ ادح حَ أَ  رَ كَ ذَ  ُُث   ،احلَ 

َن َصارحيِّ  م  لح س  مُ  امُ مَ اإل ح  ُعوٍد األ  َم طُوَمٍة، ، قَاَل: َجاَء َرُجل  بحَناَقٍة هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  َعن  َأبح َمس 
َا يَ و َم ال قحَياَمةح »ل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:فَ َقاَل َرُسوُل اهللح صَ  ؛فَ َقاَل: َهذحهح يفح َسبحيلح اهللح  َلَك ِبح

اَئةح نَاَقٍة ُكلَُّها َم طُوَمة     .(١)«َسب ُع مح
" ُكلُّ َعَملح اب نح آَدَم َوَسل َم:ى اهلُل َعَلي هح َعنح َأبح ُهَري  َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللح َصل  

ع ٍف، إحىَل َما َشاَء اهللُ، يَ ُقوُل اهلُل َعز   َئةح ضح َا، إحىَل َسب عح مح ثَاَلح َسَنُة َعَشَرُة أَم  ُيَضاَعُف، احلَ 
لح  زحي بحهح، َيدَُع طََعاَمُه َوَشرَابَُه محن  َأج  ، َوأَنَا َأج  ي َولحلص ائحمح َوَجل : إحال  الص و َم فَإحن ُه يلح

                                                 
 .(٢4١التبيان يف أقسام القرآن )ص: انظر:  (٢)
، (3/٢3٠3باب فضل الصدقة يف سبيل اهلل وتضعيفها )صحيح مسلم، كتاب اإلمارة،  (١)

 (.٢74١رقم )
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: فَ ر َحة  عحن َد فحط رحهح، َوفَ ر َحة  عحن َد لحَقاءح رَبِّهح  َوَلُُلوُف فحيهح َأط َيُب عحن َد اهللح َعز  َوَجل   ،فَ ر َحَتانح
، الص   و ُم ُجن ة  الص و ُم ُجن ة  محن  رحيحح ال محس كح

 ظُ افح احل َ  هح ي  لَ إح  ارَ شَ ي أَ ذح ال   ورُ كُ ذ  مَ ال   ظُ ف  الل  " وَ (٢)
)ُكلُّ َعَملح اب نح آَدَم ُيَضاَعُف،  مٍ لح س  مُ  ظُ ف  لَ وَ  ،ه  اجَ مَ  نُ اب    ظُ ف  لَ  وَ هُ  هُ الل   هُ مححَ رَ  ريٍ ثح كَ   نُ اب  

اَئةح  َا إحىَل َسب عمح ثَاَلح ُر أَم  َسَنُة َعش  ع فٍ  احلَ  ، َوأَنَا ضح ، قَاَل اهللُ َعز  َوَجل  : إحال  الص و َم، فَإحن ُه يلح
لحي( َوَتُه َوطََعاَمُه محن  َأج  زحي بحهح، َيدَُع َشه   ن  ى أَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  يثَ دح ا احل َ ذَ هَ  ن  أَ  ك  شَ الَ وَ  ،(١)َأج 

 رُ صح حَ ن  ي َ  الَ  هُ ن  إح ، فَ امَ يَ الصِّ  ال  ، إح فٍ ع  ضح  ةح ائَ مح عح ب   سَ ىَل ا إح اَلحَ ثَ م  أَ  رح ش  عَ بح  فُ اعَ ضَ ا تُ هَ ل  كُ   الَ مَ ع  األ َ 
 ن  إح ، فَ دٍ دَ عَ  رح ص  حَ  ري ح غَ بح  ةً ريَ ثح ا كَ افً عَ ض  أَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ الل   هُ فُ اعح ضَ يُ  ل  ، بَ دح دَ عَ ا ال  ذَ  هَ يفح  هُ يفُ عح ض  تَ 

 الزمر:] َّهث مث هت مت هب مب ُّ:اىَل عَ ت َ  هُ الل   الَ قَ  د  قَ ، وَ ْب ح الص   ن  مح  امَ يَ الصِّ 

، اءُ شَ يَ  ن  مَ لح  ةٍ ئَ مح  عح ب  ى سَ لَ عَ  ابَ وَ الث    يدُ زح يَ  هُ الل  وَ  ي  أَ  َّٱمكىك لك   اك  يقُّ [،٢٠
 امح مَ اإل ح  دح نَ س   مُ يفح  دَ رَ وَ  د  قَ وَ  هح لح ض  فَ  ن  مح  يَ رح كَ  ال  اىَل عَ ت َ  هَ الل   لُ أَ س  نَ  د  بحَ  دُّ ُيَُ   الَ اىَل عَ ت َ  هُ ابُ وَ ث َ وَ 
َسَنَة أَل َفي  أَل فح  َعز َوَجل   إحن  اهللَ ):اوعً فُ ر  مَ  ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  ن  عَ  يفٍ عح ضَ  ادٍ نَ س  إح بح  دَ مح َ أَ  ُيَضاعحُف احلَ 

  :د  ائِ وَ فَـ  ةِ يَ ي اآْل فِ وَ  ،(3) (َحَسَنةٍ 

يتاً بح ث  ت َ  يُ رح كَ ال   آنُ ر  قُ ا ال  هَ دَ مَ تَ  اع  تح ال   ةح ي  آنح ر  قُ ال   يبح الح سَ األ َ  ن  مح  الح ثَ م  األ َ  بَ ر  ضَ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
 دُ ص  قَ ، ال  ح  اضح وَ  ك  لَ س  مَ وَ  ز  ي ِّ مَُ  وب  لُ س  أُ  وَ هُ ، وَ مح الَ س  اإل ح  امح كَ ح  انًا ألحَ يَ ب   تح ، وَ انح ميَ  اإل ح اِنح عَ مَ لح 
 ونُ كُ ا تَ مَ  بَ رَ ق   ا أَ هَ لُ ع  جَ ، وَ ةح دَ ر  جَ مُ ال   ارح كَ ف  األ َ  يحُ ضح و  ت َ ، وَ انح هَ ذ   األ َ ىَل إح  قح ائح قَ احل َ  يبُ رح ق  ت َ  هُ ن  مح 
 .   وس  سُ حَم  وَ  ع  اقح وَ  وَ ا هُ  مَ ىَل إح 

 ة  بَ ر  ق ُ وَ  ة  اعَ طَ  وَ ا هُ مَ  لِّ  كُ يفح  اقح نفَ ى اإل ح لَ عَ  يضَ رح ح  الت   نُ م  ضَ تَ ي َ  لَ ثَ مَ ال  ا ذَ هَ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
  َكَما قَاَل تَ َعاىَل:  هح بِّ رَ  ن  مح  اء  طَ عَ  وَ ، هُ هح عح  مَج  يفح  انُ نسَ اإل ح  دُّ كح ي يَ ذح ال   الَ مَ ال   ن  إح ، فَ اىَل عَ ت َ  هح ل  لح 

 .[١٠اإلسراء:]َّ نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

                                                 
 (. ٢637) ، رقم(3١2/ ٢باب ما جاء يف فضل الصيام )سنن ابن ماجه، كتاب الصيام،  (٢)
  (.٢٢3٢رقم )، (7٠٠/ ١باب فضل الصيام )صحيح مسلم، كتاب الصيام،  (١)
  .(3١7/ ٢3مسند أمحد ط الرسالة ) (3)
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ى لَ عَ  ةً مَ ع  نح  ونُ كُ يَ  د  قَ  قَ ز  الرِّ  ن  كح لَ وَ   ،[١٢١البقرة: ] َّ مب زب رب يئ ىئ نئُّٱ
ى عَ سَ ، وَ هح بح  لَ َخَح  ن  إح ، وَ ةً مَ ع  نح  انَ كَ   ري ح ال َ  وهح جُ  وُ يفح  هُ قَ نفَ أَ  ن  إح ؛ فَ ةً مَ ق  نح  ونُ كُ يَ  د  قَ ، وَ هح بح احح صَ 
 .ةً مَ ق  نح  انَ كَ   هح ارح خَ ادِّ وَ  هح زح ن   كَ يفح 

، رح اظح الن   يَنِّ ي   عَ  امَ مَ أَ  ة  لَ اثح ا مَ هَ ن   أَ ، كَ افح عَ ض  ل َ يراً لح وح ص  تَ  ال  إح  سَ ي  ا لَ نَ هُ  يلَ ثح م  الت   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 دح دَ عَ ال   ةَ يقَ قح حَ  ةح ورَ رُ الض  بح  ادُ رَ مُ ال   سَ ي  لَ وَ  ةً ريَ ثح افاً كَ عَ ض  أَ  هُ ا الل  َلَُ ادح عَ ي ُ  هح الل   يلح بح  سَ يفح  ةٍ قَ فَ ن َ  لُّ كُ فَ 

 [.١23البقرة: ] َّجغ  مع جع مظ ٱُّ َّىل مل يكُّ ه  ل  و  ق  ل  و  



 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱ
 [.١6١البقرة: ] َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ

ا مَ  م  هُ اق َ نفَ إح  َّٰى ين ىنُّٱ ري ح ال َ  ابح وَ ب   أَ  يعح  مجَح يفح   َّٱرن مم امٱُّ
ى لَ عَ  ةح مَ ع  الن ِّ  ادُ دَ ع  : ت َ نِّ مَ  ال  ََ ع  مَ ، وَ يهح ذح ؤ  ى ي ُ ذً أَ  و  أَ  هح ي  لَ َفقح عَ ن   مُ ى ال  لَ عَ  نِّ مَ ال   ن  مح  هُ لُ طح ب  ي ُ 
ا. ذَ كَ بح  كَ ي  لَ إح  تُ ن  سَ ح  أَ ا، وَ ذَ كَ   كَ تُ ي  طَ ع  ا أَ ذَ كَ   مَ و  ي َ  رُ كُ ذ  تَ  الَ : أَ هُ لَ  ولُ قُ ي َ ، ف َ هح ي  لَ عَ  مح عَ ن   مُ ال  
 الح ؤَ السُّ بح  ريح يح ع  الت   كَ   فح رُّ صَ الت   و  ، أَ لح ع  فح ال   و  ، أَ لح و  قَ ال   ن  مح  صَ خ  ي الش  ذح ؤ  ا ي ُ مَ  لُّ ى: كُ ذَ األ َ وَ 
َا  َمنُّ َهاُهَنا: َأن  : ال  يِّ وح رَ هَ ل  لح  ةح غَ اللُّ  يبح ذح ه   ت َ يفح  اءَ . جَ كَ لح ذَ  هَ بَ ش  ا أَ مَ وَ  ةح اجَ احل َ وَ  ََتُن  مبح

ع تحَداَد، وَ إحّن َ  كَ أَن  ، َوتَ ع َتد  بحهح كَ تَ ي  طَ أَع   ُد بحهح االح . اه  (٢)َطىع  مُ تُ َوبَِّخ ال   ى: َأن  ذَ األ َ ا تَ ق صح
 مئُّٱ هُ انَ حَ ب  سُ  هح الل   ن  مح  يم  ظح عَ  اب  وَ ث َ  م  ى َلَُ ذً أَ  الَ ا وَ ن  وا مَ قُ نفَ ا أَ مَ  ونَ عُ بح ت  ي ُ  الَ  ينَ ذح ال   ءح الَ ؤُ هَ ف َ 

 .م  هُ ات َ فَ  ءٍ ي  ى شَ لَ عَ  َّٱمب خب حبٱُّ هُ ونَ لُ بح ق  ت َ س  ا يَ يمَ فح  َّٱجب هئ


                                                 
  .(337/ ٢3تذيب اللغة )انظر:  (٢)
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  َّجس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ
 [.١63البقرة: ]

ا هَ ن   ألحَ  ةح رَ كح الن  بح  اءُ دَ تح ب  االح  اغَ سَ ، وَ هُ رُ ب َ ﴾ خَ هت﴿َو ، أ  دَ تَ ب  مُ  ل  و  ﴾ ق َ خت حت﴿ 
 :  ولُ قُ ي َ  كٍ الح مَ  نُ اب  ، وَ ت  ادَ فَ أَ 

ب تح                  َداُء بح                  الن كحَرةح   َوالَ جَيُ                  وُز االح
 

    

   َم            اَلَ  تُفح            د  َكعحن             َد َزي             ٍد  ّنَح            َرة 
ن  سَ م  حَ الَ كَ َو  ب  يِّ اء  طَ عَ ﴾ دُ خت حت﴿  هُ لُ و  ق َ  ،اِبحَ  اءُ دَ تح ب  االح  ح  صَ  ت  ادَ فَ ا أَ ذَ إح فَ  

: تََ مت﴿ هح بح ل  ى ق َ لَ عَ  ورَ رُ السُّ  لُ خح د  يُ وَ  هُ رَ اطح خَ  ْبحُ جُي   يل  مجَح  لح ى الس ائح لَ دٌّ عَ رَ وَ  ز  اوُ ﴾ َأي 
: جحمح  مج حج مث هتي  ﴿غح بَ ن  ي َ  ا الَ مَ  هُ ن  مح  رَ دَ ا بَ ذَ إح  هُ ن  ح  عَ ف  صَ و  وَ ف  عَ وَ  ﴾ َأي 
 انح خَ ي  الش   جَ رَ خ  أَ  د  قَ ، وَ هح ري ح غَ  و  أَ  ن  ى مبحَ ذً ا أَ هَ عُ ب َ ت   ي َ تح ال   ةح قَ دَ الص  بح  انح سَ ح  اإل ح  ن  مح  لُ ضَ ف  ا أَ ُهَُ 
 ةُ بَ يِّ الط   ةُ مَ لح كَ ال  ):مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  هُ ى الل  ل  صَ  الَ قَ  :الَ قَ  هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  ن  عَ 

َ  :الَ قَ  هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  ر   ذَ بح أَ  يثح دح حَ  ن  مح  هح يحح حح  صَ يفح  م  لح س  مُ  جَ رَ خ  أَ وَ   ،(٢)(ة  قَ دَ صَ   قَاَل يلح
ُّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  ٍه »الن بح َن ال َمع ُروفح َشي ًئا، َوَلو  َأن  تَ ل َقى َأَخاَك بحَوج  اَل َِت قحَرن  مح

 جِّل  عَ ي ُ  َلَ   ذ  ﴾ إح جسى ﴿ذً ا أَ هَ عُ ب َ ت  يَ سَ  انَ ا كَ ذَ إح  ةح قَ دَ الص   ن  ﴾ عَ مخ جخ﴿، (١)«طَل قٍ 
 :دُ ائح وَ ف َ  ةح يَ  اآل  يفح ، وَ  هح ري ح غَ وَ  نِّ مَ ال  بح  ةح قَ دَ الص  ي بح ذح ؤ  ي ُ  ى َمن  لَ عَ  ةح وبَ قُ عُ ال  بح 

 ؛ماً ائح دَ  ةَ بَ يِّ الط   ةَ مَ لح كَ ال   ارُ تَ َي  وَ  ،هح مح الَ  كَ يقًا يفح قح دَ  ونَ كُ يَ  ن  ي أَ غح بَ ن  ي َ  نَ مح ؤ  مُ ال   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 
 .انح سَ ن  ى اإل ح لَ عَ  ري  بح كَ   ري  ثح أ  ا تَ َلََ  ةَ مَ لح كَ ال   ن  ألحَ 

، رٌّ شَ  هُ طُ الح ي يَُ ذح ال   ري ح ال َ  ن  مح  ر  ي   خَ -واًل ضُ ف  مَ  انَ كَ   ن  إح وَ - ضَ ح  مَ ال   رَ ي   ال َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 .(3)الً اضح فَ  انَ كَ   ن  إح وَ 

َ ب َ  ةح فَ ل  األ ُ وَ  ةح ب  حَ مَ ال  وَ  ةح د  وَ مَ ال   اءَ قَ ب َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ   د  صَ ق  مَ  م  هح ريح قح فَ وَ  م  هح يِّ نح غَ  نيَ مح لح س  مُ ال   ني 
                                                 

 .(٢٢/ 7باب طيب الكالم )صحيح البخاري، كتاب األدب،  (٢)
/ 2باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء )صحيح مسلم، كتاب الْب والصلة واآلداب،  (١)

 (. ١6١6، رقم )(١٠١6
 .(436الكري الرمحن )ص: تيسري : انظر (3)
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 .عح ر  الش   دح اصح قَ مَ  ن  مح  يم  ظح عَ 
 .هُ لُ ع  ا فح هَ ي   لَ عَ  قُّ شُ ا يَ مَ  وسَ فُ الن ُّ  فُ لِّ كَ يُ  الَ  ثُ ي  بحَ  هُ تُ احَ ْسََ وَ  مح الَ س  اإل ح  رُ س  يُ  ا:هَ نْـ مِ وَ 

 د   قَ اىَل عَ ت َ  هح الل   اءَ ْس َ أَ  ن  ى أَ لَ عَ  لُّ دُ ﴾ يَ جس مخ جخ ﴿ هح لح و  قَ بح  ةح يَ اآل   مَ ت  خَ  ن  ا: أَ هَ ن   مح وَ 
َ عَ مَ ال   عُ سح ت  تَ ، ف َ رَ آخَ  هٍ ج  وَ  ن  مح  يفح وح خ  ى الت  لَ عَ وَ  هٍ ج  وَ  ن  مح  دح دُّ وَ الت   وَ  يبح غح ر  ى الت   لَ عَ  لُّ دُ تَ  ا مبحَ  اِنح

 .هُ لُ الَ جَ  ل  جَ  هُ الل   ال  إح  هح مح ل  عح بح  يطُ ُيُح  الَ 


  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ٱُّٱ

 مل حلخل جل مك لك خك  حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ

 [.١62البقرة: ] َّجه هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل

: ث َ  جض  مص خص حص مس خس﴿  حض﴿ م  كُ اتح قَ دَ صَ  رَ ج  أَ وَ  ابَ وَ ﴾ َأي 

، وفٍ ذُ حَم   رٍ دَ ص  مَ لح  ة  فَ صح  و  ، أَ ت  ع  ن َ  بٍ ص  نَ  لِّ  حمََ يفح  افُ كَ ال   ﴾حط مض﴿ ﴾خض
 اسح الن   اءَ ئَ رح  هُ الَ مَ  قُ فح ن  ي ي ُ ذح ال   الح طَ ب  إح  لَ ث  ااًل مح طَ ب  إح  م  كُ اتح قَ دَ وا صَ لُ طح ب  ت ُ  : الَ يرُ دح ق  الت   وَ 
﴾ جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ﴿ وَ هُ وَ  هح ي  لَ عَ  ونَ نُ ث   ي َ وَ  هُ ونَ دُ مَ ح  يَ ف َ 
ا ي  قح ﴾ نَ حلخل جل يد  ﴿دح ر  شَ طَ ﴾ مَ مك لك خك حك﴿ سُ لَ م  األ َ  رُ جَ احل َ  وَ هُ وَ 
 نَ و  رَ ي َ  ن  الن اسَ : أَ اهُ نَ ع  مَ وَ  قح افح نَ مُ ال  انِّ وَ مَ ل   لح اىَل عَ ت َ  هُ الل   هُ بَ رَ ل  ضَ ا َمثَ ذَ هَ ، وَ ء  ي  شَ  هح ي  لَ عَ  سَ ي  لَ 

 مُ و  ي َ  انَ ا كَ ذَ إح فَ  رح جَ ا احل َ ذَ ى هَ لَ عَ  ابُ ى الت ُّرَ ا يُ رَ مَ ااًل كَ مَ ع  أَ  قح افح نَ مُ ال  وَ  انِّ مَ ل  ن  لح أَ  رح  الظ اهح يفح 
 الَ ا قَ ذَ َلحَ وَ  انح وَ ف  ى الص  لَ عَ  انَ ا كَ مَ  لُ ابح وَ ال   بَ هَ ذ  ا أَ مَ كَ   ت  لَ طَ بَ وَ  الُّهَ كُ ت   ل  حَ مَ اض   ةح امَ يَ قح ال  

: عَ حم  جم هل مل﴿ ٍء ﴿ ابح وَ ى ث َ لَ ﴾ َأي   هن من خن حن ممجن خمَشي 

  :د  ائِ وَ فَـ  ةِ يَ ي اآْل فِ وَ  َّجه
 الَ ، قَ انُ ن  مَ ال   وَ هُ  ف َ اىَل عَ ت َ  هح الل   ن  مح  ال  إح  وزُ جيَُ  الَ  نُّ مَ ال  ، وَ نِّ مَ ال   ن  عَ  يُ ه  الن    ا:هَ نْـ مِ 

 ، [٢62 آل عمران:]ٱٱٱَّٱجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ:اىَل عَ ت َ 

 ن  : أَ نُّ مَ ال  فَ  ،[3٠طه: ] َّمئ هي مي خي حي ٱُّ:ىوسَ مُ لح  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ الل   ولُ قُ ي َ وَ 
 .هُ لُ الَ جَ  ل  جَ  هح الل   ن  مح  ال  إح  قُ ق  حَ تَ ي َ  ا الَ ذَ هَ ، وَ مَ عَ الن ِّ  دح ب  عَ ى ال  لَ عَ  رَ ثح ك  تُ 
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َها: ََذى يُ ب طحُل الص َدَقَة، َوأَن  َها محن  َكَبائحرح الذُّنُوبح َوَقد  ثَ َبَت  ِمنـْ  يفح َأن  ال َمن  َواأل 
ال َمن اُن  " َثاَلثَة  اَل يَُكلُِّمُهُم اهلُل يَ و َم ال قحَياَمةح::َمر ُفوًعا ر   ذَ بح أَ  يثح دح حَ  ن  مح  مٍ لح س  مُ  يحح حح صَ 

بحُل إحزَاَرُه " رح، َوال ُمس  َلحفح ال َفاجح ل َعَتُه بحاحل   .(٢)ال ذحي اَل يُ ع طحي َشي ًئا إحال  َمن ُه، َوال ُمنَ فُِّق سح
َها: اَب رَ ُر الت ُّ طَ مَ ال   بُ هح ا يُذ  مَ كَ   هح الل   دَ ن  عح  لُّ حح مَ ض  تَ وَ  بُ هَ ذ  تَ  نيَ ائح رَ مُ ال   الَ مَ ع  أَ َأن   َوِمنـْ

 جل مك لك خك  حك جك مق حقُّ:اىَل عَ ت َ  الَ ، قَ رح جَ احل َ ى لَ ي عَ ذح ال  

 .َّٱحل

َها: يَةح بحَقو لحهح: َوِمنـْ  اءَ يَ الرِّ  َدلحيل  َعَلى َأن   َّجه هن من خن حنَُّأن  َخت َم اآل 
 َّ ىت نت مت زت رت يب ٱُّ:اىَل عَ ت َ  الَ قَ  َكَما  ؛ارح ف  كُ ال   اتح فَ صح  ن  مح 
 ل  جَ  هح الل   دَ ن  ا عح مَ  الَ  اسح الن   دَ ن  ا عح و مَ جُ ر  ي َ  هُ ن  ي؛ ألحَ ائح رَ مًا ي ُ ائح دَ  رُ افح كَ ال  فَ  ،[٠ – 6املاعون: ]

 .هُ لُ الَ جَ 



 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن

 .[١63البقرة: ] َّ ٰر ٰذ

:   يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ﴾ َأي 
، هح ئح ازَ جَ وَ  هح ابح وَ ث َ يًقا لح دح ص  تَ ا وَ نً قُّ ي َ ت َ وَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هح ا الل  ضَ رح  ن  ا عَ ثً َب   م  اَلَُ وَ م  أَ  ونَ قُ فح ن  ي ُ  ينَ ذح ال   لُ ثَ مَ وَ 
 هح ا الل  ضَ رح  نيَ بح الح طَ  م  اَلَُ وَ م  أَ  ونَ قُ فح ن  : ي ُ ي  أَ  ﴾ىل﴿ لح اعح فَ  ن  مح  ال  حَ   ﴾جم﴿:هُ لُ و  ق َ وَ 

 وَ هُ ﴾ وَ   ىن من ﴿ ِح ر  األ َ  ن  مح  عَ فَ ت َ ا ار  مَ  يَ هح وَ  خن ان  تَ س  بُ  ي  أَ   ﴾حن جن﴿
                                                 

باب بيان غلظ ِتري إسبال اإلزار، واملن بالعطية، وتنفيق صحيح مسلم، كتاب اإلميان،  (٢)
السلعة باحللف، وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم 

 (. ٢٠6، رقم )(٢٠١/ ٢وَلم عذاب أليم )
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﴾ مها ﴿هَ ن   مح  لُ كَ ؤ  ا ي ُ ﴾ مَ جه﴿ ت  طَ ع  ﴾ أَ ين﴿ ريُ ثح كَ ال   يدُ دح الش   رُ طَ مَ ال  
: محََ  ح ت َ ر  مَ  ةح نَ  الس  يفح  ت  لَ َأي  ، يفُ فح ال َ  رُ طَ مَ ال   وَ هُ ﴾  وَ   ميخي حي جي يه ىه﴿  ني 

 ةُ قَ دَ صَ  كَ لح ذَ كَ   َكثُ رَ   و  أَ  رُ طَ مَ ل  ال  قَ  الٍ لِّ حَ  كُ يفح  رُ مح يُ ث   انَ تَ س  بُ ا ال  ذَ ن  هَ ا أَ مَ : كَ ََ ع  مَ ال  وَ 
 ن  مح  هُ ن  أَ ، وَ ةح قَ دَ  الص  يفح   صح الَ خ  اإل ح  ةُ ي  ُهِّ أَ  ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ ، ت  رَ ث ُ كَ   م  أَ  هُ تُ قَ فَ ن َ  ل ت  ق َ  هُ عُ فَ ن   ت َ  نح مح ؤ  مُ ال  
 ا.وَلحَ بُ ق َ  ابح بَ س  أَ  َْبح ك  أَ 



  زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 [.١66البقرة: ] َّلك اك يق ىق  يف ىف يث نثىث

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ﴿

َتان ، محن  نَحيٍل َوَأع ناٍب  هُ لَ  ونَ كُ َأن  يَ  م  كُ دُ حَ : َأُيُحبُّ أَ ي  ﴾ أَ يب ىب نب مب ُبس 
اُر، لَُه فحيها محن  ُكلِّ الث َمراتح َوَأصابَُه ال كحبَ رُ  َن   ﴾ىت نت مت﴿ َت رحي محن  َِت تحَها األ 

َغار  ضح : ي  أَ  يح  رح  يَ هح ﴾ وَ رث يت﴿ لَ مَ عَ ال   ونَ يعُ طح تَ س  يَ  الَ  ة  زَ جَ عَ  اف  عَ َأو اَلد  صح
 فح ع  ضَ وَ  نِّهح سح  َْبح كح ا لح هَ ي   لَ إح  انَ ا كَ مَ  جُ وَ ح  أَ  وَ هُ ا وَ هَ دَ قَ فَ ﴾ ف َ نثىث مث زث ة  ﴿يدَ دح شَ 
 دُ احح وَ ال   نُّ ظُ يَ  لح جُ ا الر  ذَ هَ  الح حَ ى كَ ذَ األ َ وَ  نِّ مَ ي ال  ذح  و  ي أَ ائح رَ مُ ال   و  أَ  قح افح نَ مُ ال   الُ حَ ، فَ هح تح ي  رِّ ذُ 
 يفح   هح الل  ا بح اذً يَ عح  اتٍ نَ سَ حَ  الَ ا بح سً لح ف   مُ تح أ  يَ  ةح امَ يَ قح ال   مُ و  ي َ   انَ ا كَ ذَ إح فَ  هح لح مَ عَ بح  عُ فح تَ ن  ي َ  هُ ن  أَ  م  هُ ن   مح 
 هُ لَ  ت  انَ كَ  ن  مبحَ  ءح الَ ؤُ هَ  هَ ب  شَ  هُ انَ حَ ب  سُ  هُ الل  ، فَ ةٍ دَ احح وَ  ةٍ نَ سَ  حَ ىَل إح  ونُ كُ ا يَ مَ  دُّ شَ أَ  وَ هُ  تٍ ق  وَ 

ارُ  ن  مح  ة  ن  جَ  َن   جُ وَ ح  أَ  وَ هُ وَ  ت  قَ رَ ت َ اح  فَ  ار  ا نَ هَ ت   اب َ صَ أَ  ُُث  ، نَحيٍل َوأَع ناٍب َت رحي محن  َِت تحَها األ 
 اك يق ىق  يف ىف يث﴿ هح تح ي  رِّ ذُ  فح ع  ضَ وَ  هح نِّ سح  َْبح كح ا لح هَ ي   لَ إح  ونُ كُ ا يَ مَ 

ا ضً ي  أَ وَ  اسح الن   اءَ ئَ رح  م  اَلَُ وَ م  أَ  نيَ قح فح ن  مُ ل  لح  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ الل   هُ بَ رَ ي ضَ ذح ال   لح ثَ مَ ا ال  ذَ  هَ يفح ﴾ لك
 .هح الل  بح  اذُ يَ عح ال  وَ  ةح قَ دَ الص  ي بح ذح ؤ  مُ ال  وَ  انِّ مَ ل  لح 
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 ري ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱ

 هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

 .[١6٠]البقرة:  َّ جت
 يفح  الَ قَ  ن هُ ، أَ هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  اءح بَ رَ ال   ن  عَ  يحٍ حح صَ  ادٍ نَ س  إح ي بح ذح مح ر  الت ِّ وَ  دَ اوُ و دَ بُ أَ  جَ رَ خ  أَ 

نَ زََلت  فحيَنا َمع َشَر األَن َصارح، ُكن ا »:َّٱىي ني مي زي ريُّ:اىَل عَ ت َ  هح لح و  ق َ 
رح  َكث  َرتحهح َوقحل تحهح، وََكاَن الر ُجُل يَأ تح   َأص َحاَب َن ٍل َفَكاَن الر ُجُل يَأ تح محن  َن لحهح َعَلى َقد 

َوي نح فَ يُ َعلُِّقُه يفح ال   ُل الصُّف ةح لَي َس ََلُم  طََعام ، َفَكاَن َأَحُدُهم  بحالقحن وح َوالقحن   دح، وََكاَن أَه  َمس جح
َن ال  إحَذا َجاَع أََتى ال   ُقُط مح َو َفَضَربَُه بحَعَصاُه فَ َيس  رح َوالت  قحن   رح فَ َيأ ُكُل، وََكاَن نَاس  مح ن  اَل ُبس  م 

؛ «يَ ر َغُب يفح اَلري ح يَأ تح الر ُجُل بحالقحن وح فحيهح الشِّيُص َواحَلَشُف َوبحالقحن وح َقد  ان َكَسَر فَ يُ َعلُِّقهُ 
  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱَُّل الل ُه تَ َباَرَك تَ َعاىَل:َفأَن  زَ 

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن

ٍِ َأو  »قَاُلوا: َّهئ ُه إحال  َعَلى إحغ َما ث ُل َما أَع َطى، َلَ  يَأ ُخذ  دحَي إحلَي هح مح َلو  َأن  َأَحدَُكم  أُه 
 .(٢)«َفُكن ا بَ ع َد َذلحَك يَأ تح َأَحُدنَا بحَصالححح َما عحن َدهُ »قَاَل: «. َحَياءٍ 

 هح بح يَ ط  أَ وَ  الح مَ ال   دح وَ ج  أَ  ن  مح  :ي  أَ ﴾  رن مم ام يل ىل مل  يك ىك﴿
: قَاَل َرُسوُل الل هح صَ -ا هَ ن   عَ  هُ الل   يَ ضح رَ - ةُ ش َ ائح عَ  ت  وَ رَ  د  قَ وَ  هح نح سَ ح  أَ وَ  ل ى اهلُل َعَلي هح قَاَلت 

بحُكم  »َوَسل َم: ، َوإحن  َأو اَلدَُكم  محن  َكس  بحُكم   امُ مَ اإل ح  هُ جَ رَ خ  أَ « إحن  َأط َيَب َما َأَكل ُتم  محن  َكس 
 يثح دح ا احل َ ذَ ِبحَ  دُ مح َ أَ  امُ مَ اإل ح  ل  دَ تَ اس  وَ  ن  سَ حَ  يث  دح "حَ :الَ قَ وَ  (١)يُّ ذح مح ر  الت ِّ وَ  يُّ ائح سَ الن  وَ  دُ مح َ أَ 

                                                 
(، ١47٠، رقم )(١٢4/ 3)سنن الرتمذي، أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة البقرة،  (٢)

[ ١6٠]البقرة: ﴾وال تيمموا البيث منه تنفقون﴿قوله عز وجل وسنن النسائي، كتاب الزكاة، 
  (.١24١، رقم )(23/ 3)

، (3/63٢أن الوالد يأخذ من مال ولده ) باب ما جاءسنن الرتمذي، أبواب األحكام،  (١)
، رقم (٠/١2٠)باب احلث على الكسب (، وسنن النسائي، كتاب البيوع، ٢337)رقم

= 
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ِّ َصل ى اهللُ  ،هح دِّ جَ  ن  ، عَ يهح بح أَ  ن  ، عَ بٍ ي  عَ شُ  نح و ب  رح م  عَ  يثح دح بحَ وَ  قَاَل: َجاَء َرُجل  إحىَل الن بح
، فَ َقاَل:ح  َوَسل َم، فَ َقاَل: إحن  َأبح اَعَلي هح  َبحيكَ »َتاَح َمايلح  امُ مَ اإل ح  هُ جَ رَ خ  أَ « أَن َت َوَماُلَك ألح

 ةح اجَ حَ  عَ مَ  هُ كَ ل  مَ تَ ي َ ، وَ اءَ ا شَ مَ  هح دح لَ وَ  الح مَ  ن  مح  ذَ خُ أ  يَ  ن  أَ  بح ل َ لح  ن  ى أَ لَ عَ  (٢)دَ اوُ و دَ بُ أَ وَ  دُ مح َ أَ 
ح طَ ر  شَ رياً، بح بح كَ   و  أَ  دُ لَ وَ ال   انَ رياً كَ غح ا، صَ هَ مح دَ عَ  عَ مَ ، وَ هُ ذُ خُ أ  ا يَ  مَ ىَل إح  بح األ َ   اَل  ن  ا: أَ ُهَُ دُ حَ أَ  :ني 
 ذَ خُ أ  يَ  الَ  ن  : أَ اِنح ، الث  هُ تُ اجَ حَ  هح بح  ت  قَ ل  عَ ئًا ت َ ي  شَ  ذُ خُ أ  يَ  الَ ، وَ هح بح  رُّ ضُ يَ  الَ ، وَ نح ب  االح بح  فَ حح جُي  
 اتح دَ رَ ف  مُ  ن  مح  لُ و  قَ ا ال  ذَ هَ  وَ ينح غ  مُ  ال  يفح  ةَ امَ د  قُ  نُ اب   هُ الَ ا قَ مَ ، كَ رَ خَ اآل   يهح طح ع  ي ُ ف َ  دٍ لَ وَ  الح مَ  ن  مح 
 .ةَ ثَ الَ الث   ةَ م  ئح األ َ  دُ مح َ أَ  امُ مَ ا اإل ح يهَ فح  فَ الَ  خَ تح ال   بح هَ ذ  مَ ال  

 اةُ ا الز كَ يهَ فح  بُ  جيَح تح ال   ارُ مَ الثِّ وَ  وبُ بُ : احل ُ ي  ﴾ أَ  ٰىين ىن نن  من زن﴿
: الَ ﴾  زي ري﴿ : ت ُ  ىي ني ميوا ﴿دُ صح ق  ت َ  َأي    يي﴿ هُ ونَ قُ فح ن  ﴾ َأي 
: أَ  مئ خئ حئ جئ ا ذَ إح  ال  إح   م  كُ لَ  يَ طح ا أُع  ذَ إح  يثَ بح ال َ  ونَ ذُ خُ أ  تَ  الَ  م  كُ ن  ﴾ َأي 

 ال  إح  م  كُ سح نفُ ألحَ  ونَ ذُ خُ أ  تَ  الَ  م  كُ ن  ا أَ مَ كَ فَ  . ثٍ ب  خُ وَ  ةٍ اءَ دَ رَ  ن  مح  يهح ا فح م  عَ   م  تُ احَم  سَ تَ وَ  م  تُ ي  اضَ غَ ت َ 
 مب خب حب﴿ هُ يثَ بح خَ وَ  هُ يئَ دح وا رَ جُ رح َُت   الَ وَ  بح س  كَ ال   بَ يَ ط  وا أَ قُ فح ن  أَ فَ  بح س  كَ ال   بَ يَ ط  أَ 
 : د  ائِ وَ فَـ  ةِ يَ ي اآْل فِ وَ ، الٍ حَ  لِّ  كُ يفح  ود  مُ حَم   ﴾  جت﴿ م  كُ اتح قَ فَ ن َ  ن  ﴾ عَ هب

ِح رُ  عُ يفح  اةح كَ الز   وبُ جُ وُ  ا:هَ نْـ مِ   مم ام يل ىل﴿:اىَل عَ ت َ  هح لح و  قَ لح  ةح ارَ جَ التِّ  و
ِح رُ  عُ يفح  اةح كَ الز   وبح جُ وُ بح  لُ و  قَ ال  وَ  ﴾رن  د  قَ وَ  ،مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ريح اهح مجََ  لُ و  ق َ  وَ هُ  ةح ارَ جَ التِّ  و

 .: نَ زََلت  يفح التَِّجاَرةح ، قَاَل َُمَاهحد  ةُ يَ اآل   هح ذح ا هَ هَ ن   مح  ةٍ ريَ ثح كَ   ةٍ ل  دح أَ بح  كَ لح ى ذَ لَ وا عَ لُّ دَ تَ اس  
 ىن نن  من زن﴿ :اىَل عَ ت َ  هح لح و  قَ لح  ِح ر  األ َ  ن  مح  جح ارح  ال َ يفح  اةح كَ الز   وبُ جُ ا: وُ هَ ن   مح وَ 
 ن  كُ تَ  َلَ   و  لَ ا وَ هَ لِّ كُ   وبح بُ  احل ُ يفح  بُ جح تَ ف َ ، اةُ كَ الز   يهح فح  بُ ا تَح مَ  ةُ ن  السُّ  تح نَ ي   ب َ  د  قَ وَ  ﴾ٱين

                                                 
 .(٢٠4/ 2٠مسند أمحد ط الرسالة )(، و 2224)

، رقم (١77/ 3باب يف الرجل يأكل من مال ولده )سنن أب داود، أبواب اإلجارة،  (٢)
  .(١6٢/ ٢٢مسند أمحد ط الرسالة )(، و 333٠)
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ُهمَ  رَ مَ عُ  نح َعب دح الل هح ب   ن  عَ  يُّ ارح خَ بُ ى ال  وَ ا رَ مَ ؛ لح اوتً قُ  َي الل ُه َعن   ِّ َصل ى الل  َرضح ُه ا َعن  الن بح
ُر، َوَما ُسقحَي بحالن ض حح َعَلي هح َوَسل َم قَاَل :) فحيَما َسَقت  الس َماُء َوال ُعُيوُن َأو  َكاَن َعَثرحي ا ال ُعش 

رح (  َلَ   م  وتًا أَ قُ  انَ كَ   اءً وَ سَ  ِح ر  األ َ  ن  مح  جُ رُ ا َي  مَ  لِّ  كُ يفح  امٌّ عَ  يثُ دح احل َ ، فَ (٢)نحص ُف ال ُعش 
رحيِّ  انح خَ ي  الش   اهُ وَ ا رَ مَ لح  رُ خَ د  يُ وَ  الُ كَ يُ  رٍ َثََ  لِّ  كُ يفح  بُ تَح وَ   ا،وتً قُ  ن  كُ يَ  ُد  َعن  َأبح َسعحيٍد ال 
ِّ َصل ى الل   هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  ُسٍق ) لَي َس فحيَما ُه َعَلي هح َوَسل َم قَاَل :َعن  الن بح ُدوَن َخ َسةح َأو 

رح :هُ الل   هُ مححَ  رَ وتح هُ ب ُ ال   الَ قَ  (١)َصَدَقة  ( " َوتَحُب الز َكاُة يفح ُكلِّ ََثٍَر ُيَكاُل َويُد َخُر ، َكالت م 
ُتقح َوال بُ ن ُدقح "   .ىهَ انت َ  (3)َوالز بحيبح َوالل و زح َوال ُفس 

 ال  إح  لُ بَ ق  ي َ  الَ  ب  يِّ طَ  هُ الل  ، فَ بح يِّ الط   لح الَ احل َ  بح س  كَ ال   ن  مح  ةُ قَ دَ الص   ونَ كُ تَ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
 .باً يِّ طَ 

 ىَل  إح اىَل عَ ت َ  هُ الل   ارَ شَ أَ ، وَ يءُ دح الر   وَ هُ وَ  يثح بح ال َ  ن  مح  اقح نفَ اإل ح  دح ص  قَ  ن  عَ  يُ ه  الن    ا:هَ نْـ مِ وَ 
ى لَ عَ  ال  إح  وهُ ذُ خُ أ  تَ  َلَ   وهُ مُ يتُ طح ع  أُ  و  لَ  م  كُ ن  إح فَ  لح د  عَ ال   ن  مح  سَ ي  لَ  هُ ن  أَ  وَ هُ ، وَ كَ لح  ذَ يفح  ةح مَ ك  احل ح 

ٍِ مَ غ  إح   ازُ وَ جَ  كَ لح ذَ  ن  مح  مَ هح فُ ف َ  يثح بح ال َ  دح ص  قَ  ن  عَ  يَ ه  الن    ال  إح  نُ م  ضَ تَ ي َ  الَ  يُ ه  الن   . وَ ةٍ ي  اهح رَ كَ َو  ا
ا ذَ هَ ، وَ بح يِّ الط   اجح رَ خ  إح  ازُ وَ جَ  ةح يَ اآل   ن  مح  مَ هح ا فُ مَ ، كَ بح اجح وَ ال   لُّ قَ أَ  وَ هُ ، وَ طح سِّ وَ ت َ مُ ال   اجح رَ خ  إح 
 .لُ ضَ ف  أَ وَ  لُ مَ ك  أَ 



 خس جسحس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّٱ

 [.١67البقرة: ] َّ حص مس

                                                 
، رقم (١/٢١6) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء،صحيح البخاري، كتاب الزكاة،  (٢)

(٢273 .) 
، رقم (١/٢١6باب: ليس فيما دون خسة أوسق صدقة )صحيح البخاري، كتاب الزكاة،  (١)

  (.4٠4، رقم )(6٠2/ ١)(، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ٢272)
 .(١/١٠3"كّشاف القناع )انظر:  (3)
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: يَُ هت مت خت﴿  تَ د ق  صَ ن  تَ إح  ن كَ إح فَ  كَ الَ مَ  ك  سح : أَم  ولُ قُ ي َ  هح بح  م  كُ وِّفُ ﴾ َأي 
 م  كُ يَ ازح ﴾ َأن  جيَُ مح جح ﴿ اةح الز كَ  عح ن  مَ وَ  لح خ  بُ ال  ﴾ بح  حجمج مث ﴿ تَ ر  قَ ت َ اف   
 هُ ن  أَ  مُ الَ الس  وَ  ةُ الَ الص   هح ي  لَ عَ  هُ ن  عَ  يثح دح  احل َ ا يفح مَ كَ   م  كُ وبح نُ ذُ ﴾ لح جخ ﴿ م  كُ تح قَ دَ ى صَ لَ عَ 
(٢)(ةَ يئَ طح ال َ  ئُ فح ط  تُ  ةُ قَ دَ )الص   الَ قَ 

 ةً ارَ شَ إح  ةُ رَ فح غ  مَ ال   ونُ كُ تَ ف َ  ةُ عَ سح و  الت   وَ  قُ ز  الرِّ  وَ هُ  ﴾جس﴿ 
 .ايَ ن   الدُّ  عح افح نَ  مَ ىَل إح  ةً ارَ شَ إح  لُ ض  فَ ال  ، وَ ةح رَ خح اآل   عح افح نَ  مَ ىَل إح 

 ﴾مس خس﴿ انح طَ ي  الش   ن  مح  انح تَ نَ اث   وَ  هح الل   ن  مح  انح تَ نَ اث    ةح يَ  اآل  يفح  :اسٍ ب  عَ  نُ اب   الَ قَ 
 .ونَ قُ فح ن  ا ت ُ مبحَ  ﴾حص﴿ ودَ ال ُ وَ  مَ رَ كَ ال  وَ  لَ ض  فَ ال  



 ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 [.١٠٠البقرة: ] َّين

﴾ مم خم حم جم ﴿ ةٍ قَ دَ صَ  و  أَ  اةٍ كَ َز  ن  مح  م  تُ د ي   ﴾ أَ يل ىل مل خل﴿
هح تَ بَ رُّرًا يفح طَاَعةح  : َما َأو َجَبُه ال َمر ءُ رُ ذ  الن  وَ    يم ىم ﴿ َوتَ َقرُّبًا بحهح إحلَي هح  الل هح  َعَلى نَ ف سح

 .﴾ين ىن من خن ﴿ هح ي  لَ عَ  م  يكُ ازح جَ يُ ف َ  يهح صح ﴾ ُُي  جنحن



 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه ٱُّٱ
  َّ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 [.١٠٢البقرة: ]

ِح عح وُّ طَ الت   ةح قَ دَ  صَ يفح  ةَ يَ اآل   هح ذح هَ  ن   أَ ىَل إح  ينَ رح سِّ فَ مُ ال   ورُ هُ مُج   بَ هَ ذَ  ، َوأم ا َصَدَقُة ال َفر 
الَف أن  إظ َهاَرَها أَفَضُل،   ِح َوَسائحرح فَ رَائحضح الش  َفال خح َمرَء ُُي رحُز ن  ال  رحيَعةح؛ ألحَ َكَصالةح الَفر 

                                                 
(، 6٢2) ، رقم(3٢١/ ١باب ما ذكر يف فضل الصالة)سنن الرتمذي، أبواب السفر،  (٢)

  (.34٠3) ، رقم(٢3٢2/ ١) باب كف اللسان يف الفتنةوسنن ابن ماجه، كتاب الفت، 
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َا إح  ُم َماَلهُ َمُه، َويَ ع  الَ س  ِبح ُّ رَ عَ ال   نُ اب   هُ الَ قَ  ،صح  .(٢)يُّ كح الح مَ ال   بح
، مَ ي   ا خَ اَلحَ وَ ح  لِّ أَ  كُ يفح  اتح قَ دَ ن  الص  أَ  يد  ت فِ  ة  يَ اآْل وَ   اىَل عَ ت َ  هح ل  لح  ةً صَ الح خَ  ةُ ي  الن ِّ  ت  امَ ا دَ ر 

 يفح  جح ر  خَ مُ ال   ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  يثح دح حلحَ وَ  ةح يَ اآل   هح ذح َلحَ  لُ ضَ ف  أَ  رِّ السِّ  ةَ قَ دَ صَ  ن  أَ  ك  شَ  الَ  ن  كح لَ 
ح يحَ حح الص   َعة  يُظحلُُّهُم الل ُه  :ُه َعَلي هح َوَسل مَ َصل ى الل   ُسوُل الل هح اَل رَ اَل: قَ قَ   ني  تَ َعاىَل يفح " َسب  

، َوَشابٌّ َنَشَأ يفح عحَباَدةح الل هح، َوَرُجل  قَ ل ُبُه ُمَعل ق  يفح  ل   ظحلِّهح يَ و َم اَل ظحل  إحال  ظحلُُّه: إحَمام  َعد 
رَ ال   َتَمَعا َعَلي هح َوتَ َفر قَا َعَلي هح، َوَرُجل  َدَعت ُه ام  دح، َوَرُجاَلنح َِتَاب ا يفح الل هح، اج  أَة  َذاُت َمَساجح

َفاَها َحَّت  اَل تَ ع َلَم  ٍب َومَجَاٍل فَ َقاَل: إحِنِّ َأَخاُف الل َه، َوَرُجل  َتَصد َق بحَصَدَقٍة َفَأخ  َمن صح
َناُه " َالُُه َما تُ ن فحُق ميَحيُنُه، َوَرُجل  ذََكَر الل َه َخالحًيا، فَ َفاَضت  َعي    ىَل إح  بُ رَ ق   ا أَ هَ ن   ألحَ وَ  ،(١)شح

 اِنح رَ ب َ  الط  يفح  جح ر  خَ مُ ال   يثح دح  احل َ يفح  يَ وح ا رُ ذَ َلحَ وَ  ؛ريح قح فَ ل  لح  مُ رَ ك  أَ وَ  اءح يَ الرِّ  ن  عَ  دُ عَ ب   أَ وَ  صح الَ خ  اإل ح 
ِّ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم قَالَ  يِّ رح د  ال ُ  يدٍ عح سَ  بح أَ  ن  عَ   َصَدَقُة السِّرِّ ُتط فحُئ َغَضبَ ":َعنح الن بح

رح، َوفحع ُل ال َمع ُروفح يَقحي َمَصارحَع السُّوءح  ،الر بِّ  مح َتزحيُد يفح ال ُعم  َلُة الر حح  .(3)"َوصح

 يثح دح ا حلحَ هَ ارُ هَ ظ  إح  لُ ضَ ف  األ َ فَ  ة  حَ اجح رَ  ة  حَ لَ ص  مَ  ةح قَ دَ الص   ارح هَ ظ  ى إح لَ عَ  بَ ت  رَ ت َ  ن  إح  ن  كح لَ 
"ُكن ا عحن َد َرُسولح اهللح َصل ى اهللُ   الَ قَ  مٍ لح س   مُ يفح  جح ر  خَ مُ ال   هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  هح الل  دح ب  عَ  نح ب   يرح رح جَ 

رح الن  َهارح، قَاَل: َفَجاَءُه قَ و م  ُحَفاة  ُعرَاة  َُم َتابح النَِّمارح َأوح ال َعَباءح،  َعَلي هح َوَسل َم يفح َصد 
، َعام تُ ُهم  محن  ُمَضَر، َبل  ُكلُُّهم  محن  ُمَضَر فَ َتَمع َر وَ  ُه َرُسولح اهللح َصل ى ُمتَ َقلِّدحي السُُّيوفح ج 

اهلُل َعَلي هح َوَسل َم لحَما رََأى ِبححم  محَن ال َفاَقةح، َفَدَخَل ُُث  َخرََج، َفَأَمَر بحاَلاًل َفَأذ َن َوأَقَاَم، 
 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:َفَصل ى ُُث  َخَطَب فَ َقالَ 

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن

                                                 
  .(3٢3/ ٢أحكام القرآن البن العرب ط العلمية )انظر:  (٢)
(، ٢2١3، رقم )(٢٢٢/ ١باب الصدقة باليمني )صحيح البخاري، كتاب الزكاة،  (١)

  (.٢٠3٢، رقم )(٠٢3/ ١) باب فضل إخفاء الصدقةوصحيح مسلم، كتاب الزكاة، 
 . (١74/ ٢املعجم األوسط ) (3)
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رح:وَ   ،[٢النساء: ] ش  يََة ال تح يفح احلَ   َّىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ُّٱاآل 
َتَصد َق َرُجل  محن  دحيَنارحهح، محن  دحر ُهَحهح، محن  ثَ و بحهح، محن  َصاعح بُ رِّهح، محن  َصاعح » [، ٢7احلشر: ]

قِّ ََت َرةٍ  -َحَّت  قَاَل  -ََت رحهح  َن َصارح بحُصر ٍة َكاَدت  َكفُُّه قَاَل: َفَجاَء َرُجل  محَن « َوَلو  بحشح األ 
ح محن  طََعاٍم  ، قَاَل: ُُث  تَ َتاَبَع الن اُس، َحَّت  رَأَي ُت َكو َمني  َها، َبل  َقد  َعَجَزت  ُز َعن   تَ ع جح

َه َرُسولح اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم يَ تَ َهل ُل، َكأَن ُه ُمذ   َهَبة ، فَ َقاَل َوثحَياٍب، َحَّت  رَأَي ُت َوج 
ُر »َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  رَُها، َوَأج  اَلمح ُسن ًة َحَسَنًة، فَ َلُه َأج  َمن  َسن  يفح اإل حس 

اَلمح ُسن ًة  ء ، َوَمن  َسن  يفح اإل حس  َا بَ ع َدُه، محن  َغري ح َأن  يَ ن  ُقَص محن  ُأُجورحهحم  َشي  َمن  َعمحَل ِبح
َا محن  بَ ع دحهح، محن  َغري ح َأن  يَ ن  ُقَص محن  أَو زَارحهحم  سَ  يَِّئًة، َكاَن َعَلي هح وحز رَُها َووحز ُر َمن  َعمحَل ِبح

ء   ٱ.مُ لَ ع  أَ  هُ الل  وَ  ،(٢)«َشي 

  زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زبربُّٱ
 ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث

 [.١٠١البقرة: ] َّمم ام يل

ى لَ عَ  ةَ قَ دَ وا الص  هُ رح كَ   نيَ مح لح س  مُ ال   ن  أَ  ةح يَ اآل   هح ذح هَ  ولح زُ ن ُ  بح بَ  سَ يفح  ونَ رُ سِّ فَ مُ ال   رَ كَ ذَ 
َ ب َ وَ  ةَ يَ اآل   هح ذح هَ  م  َلَُ  هُ الل   لَ نزَ أَ فَ  نيَ كح رح ش  مُ ال   ن  مح  م  اتحح ابَ رَ ق َ  : الَ قَ ف َ  م  هح ي  لَ عَ  ةح قَ دَ الص   مَ ك  حُ  م  َلَُ  ني 

 يقح فح و  الت    ةَ ايَ دَ هح  كَ فَ الَ خَ  ى َمن  ُهدَ  كَ ي  لَ عَ  سَ ي  : لَ ي  ﴾ أَ نب مب زب﴿
 اك يق ٱُّ:ىرَ خ  أُ  ةٍ  آيَ  يفح اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ كَ   مح الَ س   اإل ح وا يفح لُ خُ د  يَ لح  ةح قَ دَ الص   ن  مح  م  هُ عُ ن َ م  تَ ف َ 

 ةُ ايَ دَ هح  كَ ي  لَ ا عَ ّن َ إح وَ   [،36القصص: ] َّام يل ىل مل  يك ىك مك لك
 ٰر ٰذ يي ىي ٱُّ:ىورَ الشُّ  ةح ورَ سُ  رح آخح   يفح اىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ كَ   ادح شَ ر  اإل ح وَ  انح يَ ب َ ال  

، ةح قَ دَ الص   ن  مح  م  وهُ طُ ع  أُ فَ  َّٱمت زت رت يب ىبُّ [،3١الشورى: ] َّٰى
ح يحَ حح  الص  يفح  تَ بَ ث َ  د  قَ وَ  رح افح كَ ى ال  لَ عَ  عح وُّ طَ الت   ةح قَ دَ صَ  ازُ وَ جَ  ةح يَ ي اآل  فح فَ   اءَ ْس َ أَ  يثح دح حَ  ن  مح  ني 

                                                 
، (٠٠2/ ١باب احلث على الصدقة ولو بشق َترة، )صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  (٢)

 (.٢٠٢٠)رقم
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دح هَ ن   ا أَ هَ ن   عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  رٍ ك   بَ بح أَ  تح ن  بح  رحَكة  يفح َعه  : َقدحَمت  َعَلي  أُمِّي َوهحَي ُمش  ا قَاَلت 
تَ ي ُت َرُسوَل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، فَ ُقل ُت: يَا َرُسوَل اهللح،  تَ ف  قُ َري ٍش إحذ  َعاَهَدُهم  فَاس 

ُل أُمِّي؟ قَالَ  لحي أُم كح : »َقدحَمت  َعَلي  أُمِّي َوهحَي رَاغحَبة ، أََفَأصح  اةُ كَ ا الز  م  أَ  ،(٢)«نَ َعم ، صح
: مَ  يك ىك مك لك ﴿ هح بح ل  قَ ا لح يفً لح أ  تَ  ال  إح  رح افح كَ ل  ا لح هَ ف ُ ر  صَ  وزُ جيَُ  الَ فَ  ةُ وضَ رُ ف  مَ ال   اٍل ﴾ َأي 

ُّ طُ ر  قُ ال   امُ مَ اإل ح  رَ كَ ذَ  د  قَ وَ  م  كُ ي  لَ إح  د  ائح عَ  هُ ابُ وَ ث َ وَ  هُ عُ ف  ن َ ف َ  ي  ﴾ أَ مث﴿  يفح  هُ الل   هُ مححَ رَ  بح
ا مَ  هُ ن  أَ  فُ لح َُي   ُُث   وفح رُ ع  مَ ال   ن  ا مح ريً ثح كَ   عُ نَ ص  يَ  انَ كَ   هُ ن  أَ  اءح مَ لَ عُ ال   ضح ع  ب َ  ن  عَ  يَ ُحكح  هُ ن  أَ  هح ريح سح ف  ت َ 
 ىت﴿و:لُ ت   ي َ ي، وَ سح ف  ن َ  عَ مَ  تُ ل  عَ ا ف َ ّن َ : إح  ولُ قُ ي َ ف َ  كَ لح  ذَ يفح  هُ لَ  يلَ قح ا، فَ رً ي   خَ  دٍ حَ أَ  عَ مَ  لَ عَ ف َ 

 لُ مح تَ ﴾ َِت   اكيق ىق يف ىف يث ىث ﴿ ﴾مث  زث رث يت
وا قُ فح ن  ت ُ  الَ : وَ ي  أَ  يُ ه  الن    هح بح  ادُ رَ مُ ال  ر  وَ ب َ ا خَ هَ ن      أَ  مُ لَ ع  أَ  هُ الل  ا    وَ هَ ب ُ رَ ق   أَ  ن  كح  لَ ًَ ع  مَ  ن  مح  رَ ث َ ك  أَ 
 هُ يبُ ثح  يُ اىَل عَ ت َ  هَ الل   ن  إح  فَ اىَل عَ ت َ  هح ا الل  ضَ رَ ا لح بً لَ ًة طَ قَ فَ ن َ  نُ مح ؤ  مُ ال   قَ فَ ن   ا أَ ذَ إح ، وَ هح الل   هح ج  وَ  اءَ غَ تح اب   ال  إح 
ُّ رَ  الَ ا قَ مَ ا كَ هَ عَ قح و  مَ  ع  قَ ت َ  َلَ   و  لَ وَ  ُرَاَساِنح هح الل هح، َفاَل هُ الل   هُ مححَ َعطَاء  ال  : إحَذا أَع طَي َت لحَوج 

ًَ َحَسن ،  :اءٍ طَ عَ  لح و  ى ق َ لَ ا عَ قً لِّ عَ  مُ ري ثح كَ   نُ اب   ظُ افح احل َ  الَ َعَلي َك َما َكاَن َعَمُلُه، قَ  َوَهَذا َمع 
رُُه َعَلى الل هح، َواَل َعَلي   هح الل هح فَ َقد  َوَقَع َأج  َق إحَذا َتَصد َق اب تحَغاَء َوج  ُلُه َأن  ال ُمَتَصدِّ هح َوَحاصح

َم رح لحَمن  َأَصابَ يفح نَ ف   َتحح سح األ  ٍر أَو  ُمس  ُهَو ُمثَاب  َعَلى ق  َأو  َغري حهح، : أَلحبَ ر  أَو  فَاجح
يَةح َقص دحهح، َومُ  تَ َنُد َهَذا ََتَاُم اآل   ام يل ىل مل يك ىك مك لك﴿:س 

،  ،َّمم َع رَجح ح، محن  طَرحيقح َأبح الزِّنَادح، َعنح األ  يَحني  دحيُث ال ُمَخر ُج يفح الص حح َواحلَ 
َلَة " قَاَل َرُجل  َوَسل َم:ل ى الل ُه َعَلي هح َعن  َأبح ُهَري  َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح صَ  : أَلََتَصد َقن  الل ي  

َبَح الن اُس يَ َتَحد ثُونَ بحَصَدَقٍة، َفَخرََج بحَصَدقَتحهح فَ َوَضَعَها يفح يَدح زَانحَيٍة، َفأَ  : ُتُصدَِّق َعَلى ص 
ُد َعَلى زَانحَيةٍ  زَانحَيٍة ! فَ َقاَل: الل ُهم   م  َلَة بحَصَدَقةٍ د َقن  ال، أَلََتصَ َلَك احلَ  ، َفَخرََج بحَصَدقَتحهح ل ي  

                                                 
، (3/٢62اَلدية للمشركني )باب صحيح البخاري، كتاب اَلبة وفضلها والتحريض عليها،  (٢)

باب فضل النفقة والصدقة على األقربني (، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ١6١٠رقم )
 (. ٢٠٢٠، رقم )(١/646) والزوج واألوالد، والوالدين ولو كانوا مشركني
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َبُحوا يَ َتَحد ثُونَ  فَ َوَضَعَها يفح َيدح َغينح   َلَة َعَلى َغينح  ! فَ َقالَ : ُتُصدَِّق الل  ، فََأص  : الل ُهم  َلَك ي  
ُد َعَلى َغينح   م  َلَة بحَصَدَقةٍ ، أَلََتصَ احلَ  َقن  الل ي   ، َوَضَعَها يفح َيدح َسارحقٍ هح ف َ ، َفَخرََج بحَصَدقَتح د 

َبُحوا يَ َتَحد ثُونَ  َلَة َعَلى َسارحقٍ : ُتصُ َفَأص  ُد َعَلى زَانحَيةٍ  ! فَ َقاَل : الل ُهم  دَِّق الل ي   م  ، َلَك احلَ 
َ َفقحيَل َلُه : أَ َغينح ، َوَعَلى َسارحقٍ  َوَعَلى نحَيُة فَ َلَعل َها ؛ َوأَم ا الز ام ا َصَدقَ ُتَك فَ َقد  قُبحَلت  ، َفُأتح

َا َعن  زحنَاَهاَأن   َتعحف  ِبح ُ فَ ي ُ َتس  ، َوَلَعل  الس ارحَق أَن  ن فحُق مح ا أَع طَاُه الل هُ ، َوَلَعل  ال َغينح  يَ ع َتْبح
َا َعن  َسرحقَتحهح " َتعحف  ِبح  .انتَ َهى (٢)َيس 

: أَ ﴾ ىل ملا ﴿ريً ثح كَ   و  أَ  انَ كَ   يالً لح اٍل قَ مَ  ن  مح   ﴾زث رث يت ىت ﴿ ي 
 ىئ نئ مئ ُّٱاىَل عَ ت َ  الَ ا قَ مَ كَ   ةٍ ر  ذَ  الَ قَ ث   مح  و  لَ وَ  ﴾مم ام يل﴿ هُ اؤُ زَ جَ  م  كُ لَ  ف  رُ وَ ي ُ 

 .[2٠النساء: ] َّزب رب  يئ



 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 [.١٠3البقرة: ] َّجح مج حج مث  هت مت خت حت هبجت

ِّ الن   عَ مَ  ينَ ذح ال   ينَ رح اجح هَ مُ ال   اءح رَ قَ  ف ُ يفح  ت  لَ زَ ن َ  ةُ يَ اآل   هح ذح هَ   ث  حَ فَ  مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  هُ ى الل  ل  صَ  بح
 هُ الل   يَ ضح رَ  هح بح  م  اهُ تَ أَ  الٍ مَ  ةُ ادَ يَ زح  هُ دَ ن  عح  ن  مَ  انَ كَ ، فَ م  هح ي  لَ عَ  ةح قَ دَ ى الص  لَ اَس عَ  الن  اىَل عَ ُه ت َ الل  
 اتُ قَ دَ الص   هُ يرُ دح ق  ت َ  وفٍ ذُ حَم   أٍ دَ تَ ب  مُ لح  ر  ب َ ﴾ خَ زن ﴿اىَل عَ ت َ  هُ لُ و  ق َ ، وَ م  اهُ ضَ ر  أَ وَ  م  هُ ن   عَ 
  ادح هَ  ال ح ﴾ يفح ٰى ين ىن ﴿ م  هُ سَ فُ ن   وا أَ سُ : َحبَ ﴾ َأي  نن من﴿اءح رَ قَ فُ ل  لح 

: سَ  مي زي ري﴿  م  هُ ن   عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  م  هُ ﴾ ف َ ىي نيرًا ﴿ي   ﴾ َأي 
 هح الل   يلح بح  سَ يفح  ادح هَ ال ح بح  م  اَلحح غَ تح اش   بح بَ سَ بح  م  هح اقح زَ ر  أَ  يلح صح ح  تَ لح  ةح ارَ جَ التِّ  ن  عَ  ونَ زُ اجح عَ 

                                                 
، رقم (٢٢٠/ ١) باب إذا تصدق على غين وهو ال يعلمصحيح البخاري، كتاب الزكاة،  (٢)

باب ثبوت أجر املتصدق، وإن وقعت الصدقة (، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ٢2١٢)
 (. ٢٠١١، رقم )(٠٠4/ ١يف يد غري أهلها )
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 م  هح تح اعَ نَ ق َ وَ  الح السُّؤَ  ن  عَ  ﴾مئ خئ حئ جئ ﴿م  هُ ن ُّ ظُ يَ  ي  أَ  ﴾يي﴿
 مب خب حب﴿ م  يهح فح  لح مِّ أَ تَ مُ ل  لح  رُ هَ ظ   تَ تح ال   مهح تح مَ الَ عَ ﴾ بح جب هئ﴿

: إح جتهب ي  ف  َي ن َ ف  الن    ن  : إح  يلَ قح . وَ  الح ؤَ  السُّ يفح  ونَ حُّ يُلح  وا الَ لُ أَ ا سَ ذَ إح  م  هُ اًحا، ف َ حل َ ﴾ َأي 
 و  لَ  م  هُ ن    أَ ََ ع  مَ ال   ونَ كُ يَ  ن  أَ  لُ مح تَ َُي  ، وَ ينَ رح سِّ فَ مُ ال   ورح هُ مُج   لُ و  ق َ  وَ هُ ا، وَ عً مَ  احح حل َ اإل ح وَ  الح ؤَ لسُّ لح 

 ت  دَ رَ وَ  د  قَ وَ  مُ لَ ع  أَ  هُ الل  وَ  م  هُ ن   مح  الح ؤَ السُّ  وعَ قُ وُ  مُ زح ل  ت َ س  يَ  ا الَ ذَ هَ وَ  افاً حل َ وا إح لُ أَ س  يَ  وا َلَ  لُ أَ سَ 
ِّ الن   ن  عَ  يثُ ادح حَ أَ   ن  مح فَ  الح ؤَ السُّ  ن  عَ  فح فِّ عَ ت َ مُ ى ال  لَ عَ  اءح نَ  الث   يفح   مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  هُ ى الل  ل  صَ  بح
كحنُي ا ) ليَس ال  وعً فُ ر  مَ  ةَ رَ ي   رَ  هُ بح أَ  يثح دح حَ  ن  مح   مٍ لح س  مُ  يحح حح  صَ يفح  تَ بَ ا ث َ مَ  كَ لح ذَ  محس 

، وَ بال ذحي  َرتانح َرُة والت م  َمتَ  الَ تَ ُردُُّه الت م  َمُة واللُّق  ، إح اللُّق  كحنُي ال  ا ال  ّن َ انح ُمتَ َعفُِّف، اق  َرُؤوا إن  محس 
 : ئ ُتم  ح يحَ حح  الص  يفح وَ  ،(٢) ﴾جتهب مب خب حب﴿شح  بح أَ  ن  عَ  يِّ ارح خَ بُ ل  لح  ظُ ف  الل  وَ  ني 

كحنُي ) ليَس ال  :مَ ل  سَ وَ  هح ي  لَ عَ  هُ ى الل  ل  صَ  هح الل   ولُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ  هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  ةَ رَ ي   رَ هُ  محس 
َلةُ ي تَ ُردُُّه األ ُ ذح ال   ، وَلكحنح ال  األ ُ وَ  ك  َلَتانح كحنُي ال  ك  يحي َأو  الَ  هُ َس لَ ي  ي لَ ذح محس  َتح  ، وَيس  ًَ  غح

َافًا ( َأُل الن اَس إحل  ا افً حل َ إح  اسَ الن   لُ أَ س  يَ  ن  مَ  ةح الَ حَ  مِّ ى ذَ لَ عَ  ايهً بح ن  ت َ  ةح يَ  اآل  يفح  ن  ا أَ مَ كَ ،  (١) َيس 
، هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح رَ  َعن  َأبح ُهَري  َرةَ ا ف َ رً ث ُّ كَ تَ  م  اَلَُ وَ م  أَ  اسَ الن   لَ أَ سَ  ن  ى مَ لَ عَ  يد  دح شَ  يد  عح وَ  دَ رَ وَ  د  قَ وَ 

َا َمن  »قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  َواََلُم  َتَكث ُّرًا، فَإحّن  َسَأَل الن اَس أَم 
ثحر   ن ُه َأو  لحُيك  َتقحل  مح َأُل مَج َر َجَهن َم، فَ ل َيس  َحرَام ،  هُ ن  أَ  لح ص   األ َ يفح   اسح الن   الُ ؤَ سُ وَ  (3)«َيس 

َ  د  قَ وَ  ةح ورَ رُ الض   ن  ٍة مح يبَ رح ٍة ُملحح ٍة قَ اجَ حَ  و  ٍة أَ ورَ رُ ضَ لح  احُ ا يُ بَ ّن َ إح وَ  ُّ الن   بَ ني  َصل ى اهلُل َعَلي هح  - بح
َر ال   -َوَسل َم  ََ ال  َقد  َصل ى  - بح  ن  الن  ن ظَلحي َة: أَ احل َ  نح ب   لح ه  سَ  ن  عَ ؛ ف َ الُ السُّؤَ  هح ي َُي ُرُم بح ذح غح

                                                 
باب املسكني الذي ال جيد غَ، وال يفطن له فيتصدق عليه صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  (٢)

 (. ٢٠34، رقم )(٠٢4/ ١)
]البقرة:  ﴾ال يسألون الناس إحلافا﴿ول اهلل تعاىل:باب قصحيح البخاري، كتاب الزكاة،  (١)

 (. ٢2٠6، رقم )(٢١2/ ١) [١٠3
  (.٢737)، رقم(377/ ٢باب من سأل عن ظهر غَ )سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة،  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 البقرةتفسير سورة  
309 

َا َيس  َمن  َسَأَل َوعحن َدُه َما يُ غ نحيهح » :الَ قَ  -اهلُل َعَلي هح َوَسل َم  ثحُر محن  مَج رح َجَهن مَ فَإحّن  ، «َتك 
يهح أَو  يُ َعشِّيهح »قَاُلوا: يَا َرُسوَل الل هح، َوَما يُ غ نحيهح؟ قَاَل:   دُ مح َ أَ  امُ مَ اإل ح  هُ جَ رَ خ  أَ « َما يُ َغدِّ

 .(٢)يحٍ حح صَ  ادٍ نَ س  إح بح 


 حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ُّٱ
 [.١٠2البقرة: ] َّمع جع مظ حط مض خض

ا يهَ  فح تح ال  وَ  ةح يمَ ظح عَ ال   ةح يَ اآل   هح ذح ِبحَ  نيَ قح فح ن  مُ ال  وَ  ةح قَ فَ الن    ن  عَ  يثَ دح احل َ  -هُ انَ حَ ب  سُ  -مَ تَ خَ  ُُث  
 لِّ  كُ  يفح اىَل عَ ت َ  هح ل  لح  اةً ضَ ر  مَ  م  اتحح قَ دَ صَ  ونَ مُ مِّ عَ ي ُ   ن  ى مَ لَ عَ  ريُ بح كَ ال   ابُ وَ الث   وَ  يمُ ظح عَ ال   اءُ نَ الث   
 رِّ  السِّ ، يفح ارح هَ الن    وَ  لح ي   الل  يفح  نيَ اجح تَ ح  مُ ى ال  لَ عَ  ونَ قُ د  صَ تَ ي َ  م  هُ ف َ  الح وَ ح  األ َ  لِّ كُ   يفح وَ  اتح قَ و  األ َ 
َحَ ضَ تَ  د  قَ وَ  هح دح لَ وَ وَ  هح لح ه  ى أَ لَ عَ  قُ فح ن  ي ُ  ن  مَ  كَ لح  ذَ يفح  لُ خُ د  يَ ، وَ  نح لَ عَ ال  وَ   ن  عَ  يثُ ادح افَ َرت  األ 

ِّ الن   لحم   دح لَ وَ ال  وَ  لح ه  َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم يفح َفض لح الن  َفَقةح َعَلى األ َ  بح  َفمحن  َذلحَك َما َرَواُه ُمس 
َتُه يفح َرقَ َبٍة، َودحيَنار  » َعن  َأبح ُهَري  َرَة َمر ُفوًعا : َتُه يفح َسبحيلح اهللح َودحيَنار  أَن  َفق  دحيَنار  أَن  َفق 

َتُه َعَلى َتَصد ق َت  رًا ال ذحي أَن  َفق  لحَك، أَع َظُمَها َأج  َتُه َعَلى أَه  كحنٍي، َودحيَنار  أَن  َفق  بحهح َعَلى محس 
لحكَ  لحٍم وَ  دَ ن  عح وَ  (١)«أَه  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َمر ُفوًعا  َعن  ثَ و بَاَن َمو ىَل َرُسولح الل هح  هح ري ح غَ ُمس 

يفح  أَف َضُل دحيَناٍر يُ ن فحُقُه الر ُجُل، دحيَنار  يُ ن فحُقُه َعَلى عحَيالحهح، َودحيَنار  يُ ن فحُقُه الر ُجُل َعَلى َداب تحهح »
، قَاَل أَ « َسبحيلح اهللح، َودحيَنار  يُ ن فحُقُه َعَلى َأص َحابحهح يفح َسبحيلح اهللح  بُو قحاَلبََة: " َوَبَدَأ بحال عحَيالح

َغاٍر، يُعحفُُّهم  أَو   رًا، محن  َرُجٍل يُ ن فحُق َعَلى عحَياٍل صح ُُث  قَاَل أَبُو قحاَلبََة: َوَأيُّ َرُجٍل أَع َظُم َأج 
َفُعُهُم اهلُل بحهح، َويُ غ نحيهحم  " ح يحَ حح . َويفح الص  (3)يَ ن    هُ ن  عَ  هُ الل   يَ ضح اٍص رَ َعن  َسع دح ب نح َأبح َوق   ني 

                                                 
 . (٢66/ ١4مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)
، (١/64١باب فضل النفقة على العيال واململوك، )صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  (١)

  (.443)رقم
 انظر: املصدر السابق. (3)
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َه الل هح :َأن  َرُسوَل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم قَاَل َلهُ  َا َوج  ) َوإحن ك َلن  تُ ن فحَق نَ َفَقًة تَ ب َتغحي ِبح
ر تَ  َها َحَّت   إال  ُأجح رَأَتحكَعَلي   َها :َأي   (٢) (َما َت َعُل يفح يفح ام   .  يفح َفمح

دح ص  قَ ُصُل بح ا َُي  ّن َ اقح إح فَ ن    اإل ح اَب يفح وَ الث   َر وَ ج  ن  األ َ أَ  :َهانْـ مِ  د  ائِ وَ فَـ  وصِ ص  النُّ  هِ ذِ ي هَ فِ وَ 
دح ال  ق  ي َ  َلَ   ن  َمن  أَ ةح، وَ بَ ُقر  ال   ، لَ ؤ  ي ُ  َة َلَ  بَ ُقر  صح  قُ ف  ُموَ ال  ةح، فَ بَ اجح وَ ةح ال  قَ الن  فَ  محن   رَُأ ذحم ُتهُ ب   ت َ  ن  كح َجر 

 لَ خُ د  يَ لح  هح الح يَ عح وَ  هح لح ه   أَ ىَل إح  هُ عُ ف َ د  يَ   رَ ث ُ كَ   و  أَ  ل  ، قَ الح مَ ال   ن  مح  غٍ لَ ب   مَ  لِّ  كُ يفح  هح ل  لح  ةَ بَ ر  قُ َد ال  صَ قَ  َمن  
 . يلح بح الس   اءح وَ  سَ ىَل ي إح ادح اَل َ وَ  قُ ف  وَ مُ ال   هُ الل  وَ  ةح يَ  اآل  يفح  هح بح  ودح عُ و  مَ ال   رح ج  األ َ وَ  ابح وَ  الث   يفح 



 ىن خنمن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه ين

 زت رت ىبيب نب مب  زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 [.١٠3البقرة: ] َّمت

: ال  ﴾ أَ ىل مل خل﴿  لح ك  األ َ بح  ، فَ َنب هَ هح بح  ونَ عُ فح تَ ن  ي َ ا ف َ بَ الرِّ  ونَ ذُ خُ أ  يَ  ينَ ذح ي 
 زث  ُّٱ اىَل عَ ت َ  الَ قَ  ةُ ادَ يَ الزِّ وَ  اءُ مَ : الن  ةح غَ  اللُّ ا يفح بَ الرِّ ، وَ اعح فَ نتح االح  وهح جُ وُ  مُّ عَ أَ  هُ ن  ألحَ  هح ري ح ى غَ لَ عَ 

، (١)ةٍ وصَ صُ َم   اءٍ يَ ش   أَ يفح  ةُ ادَ يَ : الزِّ عح ر   الش  يفح  هُ يفُ رح ع  ت َ ا. وَ يهَ مِّ نَ ي ُ ا وَ هَ يدُ زح يَ  :ي  أَ   َّ نثمث
 حن جن يم  ىم مم خم حم﴿ ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  م  هح ورح بُ ق ُ  ن  ﴾ مح  جم يل﴿

 هح الل  بح  اذُ يَ عح ال  وَ  ونح نُ ج  مَ ال  كَ   ةح امَ يَ قح ال   مَ و  ي َ  ثُ عَ ا يُ ب   الرِّبَ  لَ ن  آكح أَ  كَ لح ذَ وَ  ونح نُ ال ُ  ن  ﴾ مح  خنمن
وا: الُ قَ  نيَ كح رح ش  مُ ن  ال  : أَ ي  ﴾ أَ جيحي يه  ىه مه جه ين ىن ﴿ ينَ رح سِّ فَ مُ ال   اعح مج َ إح بح 

ي  حمََ  دَ ع  ب َ  الح مَ ال   سح أ  ى رَ لَ عَ  ةُ ادَ الزِّيَ  ا ذَ هَ  مَ رِّ حُ  مَ لح فَ  عح ي  ب َ ال   و لح  أَ يفح  حح الرِّب  بح  ةح ادَ الزِّيَ كَ   نح لِّ الد 
                                                 

باب رثاء النب صلى اهلل عليه وسلم سعد ابن خولة صحيح البخاري، كتاب النائز،  (٢)
 باب الوصية بالثلث(، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، ٢١43)، رقم (7٢/١)
  (.٢6١7، رقم )(٢١3٠/3)

 .(2/24٢) املغين :انظر ((١
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ِ  رتحَ ا اع  ذَ هَ ا؟ وَ ذَ هَ  يحَ بح أُ وَ  ب َ كَ ، فَ عح ر  ى الش  لَ عَ  م  هُ ن   مح  ا  مي خي ﴿:الَ قَ  ف َ اىَل عَ ت َ  هُ الل   م  هُ ذ 
 ن  مح  -ُت  ر  كَ ا ذَ مَ  ن  : أَ م  هح ي  لَ عَ  -اىَل عَ ت َ  -هح الل   ن  مح  دُّ ا الر  ذَ هَ  لُ اصح حَ " وَ  ﴾ٰذ يي ىي

، انح طَ ي  الش   لح مَ عَ  ن  مح  وَ هُ ف َ  صِّ لن  لح  ِ  ارح عَ مُ  هُ ن  ألحَ  عح ض  وَ ال   دُ اسح فَ  اس  يَ قح  -عح ي  ب َ ال   لُ ث  ا مح بَ الرِّ  ن  أَ 
َ ب َ  ن  ى أَ لَ عَ  ح اب َ بَ ال   ني  ح ُهََ ر  دح ا بح ُهًَ ر  ى دح اوَ سَ ا يُ بً و  ث َ  اعَ بَ  ن  مَ  ن  أَ  وَ هُ ا، وَ قً ر  ف َ  ني   لَ عَ جَ  د  قَ ف َ  ني 
ح ُهََ ر  دح لح  الً ابح قَ مُ  بَ و  الث    ا ذَ ا إح م  أَ . وَ ابح وَ الث    ن  مح  ءٍ ي  شَ  ةح لَ اب َ قَ  مُ يفح  وَ هُ وَ  ال  ا إح مَ هُ ن   مح  ءَ ي  شَ  الَ فَ  ني 
ح ُهََ ر  دح ا بح ُهًَ ر  دح  اعَ بَ   الح هَ م  اإل ح  لُ ع  جَ  نُ كح مُي   الَ ، وَ ٍِ وَ عح  ونح دُ بح  دَ ائح الز   مَ هَ ر  الدِّ  ذَ خَ أَ  د  قَ ف َ  ني 
(٢)"الح مَ ال   ةح لَ اب َ قَ  مُ يفح  ونَ كُ  يَ َّت  حَ  الٍ مبحَ  سَ ي  لَ  الُ هَ م  اإل ح  ذح ا إح ضً وَ عح 

  ٍّ ٌّ ٰى﴿ 

: ُوعح ُّ َّ : مَ ﴾ أَ زئ رئ ّٰ ا ﴿الرِّبَ  لح ك  أَ  ن  ﴾ عَ ِّ﴿ ظَ ﴾ َأي   ن  مح  ذَ خَ ا أَ ي 
ُّ وَ  هُ الل  ﴾ وَ  ىئيئ نئ مئ ﴿ يح رح ح  الت   لَ ب  ق َ  ذَ خَ ا أَ دُّ مَ رَ  هح ي  لَ عَ  سَ ي  لَ ا، ف َ الرِّبَ   زب رب ﴿ هح رح م   أَ يلح

 :د  ائِ وَ فَـ  ةِ يَ ي اآْل فِ وَ  ﴾.مت زت رت ىبيب نب مب ا ﴿بَ الرِّ  لح ك   أَ ىَل ﴾ إح 
 ت  رَ اف َ ضَ ا تَ مَ كَ   وبح نُ الذُّ  رح ائح بَ كَ   ن  مح  ة  ريَ بح كَ ، َو نيَ مح لح س  مُ ع ال  اح مج َ إح بح  ام  رَ حَ  هُ ل  ا كُ بَ الرِّ  ن  ا: أَ هَ ن   مح 

ِّ الن   دح ه  ى عَ لَ عَ  انَ ي كَ ذح ا ال  بَ الرِّ ، وَ ةح ن  السُّ وَ  ابح تَ كح ال   ن  مح  ةُ ل  دح األ َ  كَ لح ى ذَ لَ عَ  َصل ى اهلُل َعَلي هح  بح
 .ةح يئَ سح ا الن  بَ رح ، وَ لح ض  فَ ا ال  بَ رح  :انح عَ و  ؛ ن َ هُ ن  مح  رَ ذ  حَ وَ  هُ ن  ى عَ هَ ن َ َوَسل َم وَ 

ح لَ دَ بَ ال   دح حَ أَ  ارح دَ ق   مح يفح  ةُ ادَ يَ الزِّ  وَ هُ  لح ض  فَ ال   ابَ رح فَ  ح لَ اثح مَ تَ مُ ال   ني  يف  تَ بَ ا ث َ مَ كَ   ،ني 
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  مٍ لح س  مُ  حح يح حح صَ  َعن  ُعَباَدَة ب نح الص امحتح
رح،» ُر بحالت م  ، َوالش عحرُي بحالش عحريح، َوالت م  ، َوال فحض ُة بحال فحض ةح، َوال بُ رُّ بحال بُ رِّ  الذ َهُب بحالذ َهبح

َناُف، فَبحيُعو  َص  تَ َلَفت  َهذحهح األ  ث اًل مبححث ٍل، َسَواًء بحَسَواٍء، َيًدا بحَيٍد، فَإحَذا اخ  ، مح ا  َوال محل ُح بحال محل حح
ئ ُتم ، إحَذا َكاَن َيًدا بحَيدٍ   .(١)«َكي َف شح

َزي دح ب نح  َعن   كٍ الح مَ  أح ط  وَ مُ ي فح فَ  يلح جح أ  الت   ريَ ظح نَ  نح ي   الد  يفح  ةُ ادَ يَ الزِّ  :وَ هُ  ةح يئَ سح ا الن  بَ رح وَ 

                                                 
 .(24/ ١روح املعاِن )يف تفسريه قاله اآللوسي   ((٢

، (3/٢١٠4) اب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدابصحيح مسلم، كتاب املساقاة،  (١)
 (. ٢37٠)رقم
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َلمَ  قُّ إحىَل َأَجٍل، فَإحَذا  :أَن ُه قَالَ  َأس  َاهحلحي ةح َيُكوَن لحلر ُجلح َعَلى الر ُجلح احلَ  َكاَن الرِّبَا يفح ال 
ي َأو  قُّ َحل  احل َ  ؟ فَإحن  َقَضاهُ  ، قَاَل: أَتَ ق ضح  َحقِّهح، َوَأخ َر َعن ُه ، َوإحال  زَاَدُه يفح هُ ن  َأَخَذ مح  تُ ر بح

 .َجلَ األ َ 
 ،هح انح سَ ى لح لَ عَ  قُ طح ن  ي َ وَ  ،يِّ سح ن  اإل ح بح  ب سُ لَ ت َ ي َ  ينَِّ ن  ال ح ى أَ لَ عَ  ت  ل  دَ  ةَ يَ اآل   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 

 هُ س  ي مَ ذح ال   ونح نُ ج  مَ ال   الح  بحَ ابح رَ مُ ال   الَ حَ  هَ ب   شَ اىَل عَ ت َ  هَ الل   ن  ألحَ  ؛يهح ذح ؤ  ي ُ وَ  ،يهح فح  ثُ د  حَ تَ ي َ وَ 
 ةُ ل  دح ا األ َ م  أَ . وَ ونح نُ ال ُ وَ  عح ر  الص  بح  هُ يبُ صح يُ ف َ  انُ سَ ن  اإل ح  سُّ ميََ  د  قَ  انَ طَ ي  الش   ن  ًذا أَ إح  يهح فح ، فَ انُ طَ ي  الش  

إحن  الش ي طَاَن »: َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل مَ  هُ لُ و  ا ق َ هَ ن   مح  ة  ريَ ثح كَ فَ  ةح لَ أَ س  مَ ال   هح ذح ى هَ لَ عَ  ةح ن  السُّ  ن  مح 
ح يحَ حح  الص  يفح  اهُ جَ رَ خ  أَ « جَي رحي محَن اب نح آَدَم ََم َرى الد مح   ب نح  اءح طَ ن عَ ا عَ ضً ي  ا أَ مَ يهح فح وَ  (٢)ني 

َن ةح؟ قُ ل ُت: بَ َلى، قَاَل:  لح ال  رَأًَة محن  أَه  َأبح َربَاٍح، قَاَل: قَاَل يلح اب ُن َعب اٍس: َأاَل أُرحيَك ام 
: إحِنِّ ُأص رَُع َوإحِنِّ  َهذحهح ال َمر أَُة الس و َداُء، أََتتح الن بح  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، قَاَلت 

، قَاَل:  أََتَكش ُف، فَاد عُ  ئ تح َدَعو ُت اهلَل َأن  »اهلَل يلح َن ُة، َوإحن  شح ئ تح َصبَ ر تح َوَلكح ال  إحن  شح
: فَإحِنِّ أََتَكش ُف فَاد ُع اهلَل َأن  اَل أََتَكش َف َفَدَعا ََلَا« يُ َعافحَيكح  ُ، قَاَلت  : َأص ْبح  .(١)قَاَلت 

 يفح  اسٍ ب  عَ  نح اب   ن  عَ  رَ آخَ  هٍ ج  وَ  ن  مح  ارح ز  ب َ ال   دَ ن  عح وَ ) :حح ت  فَ  ال  يفح  رٍ جَ حَ  نُ ب   ظُ افح احل َ  الَ قَ  
َبحيَث َأن  جُيَرَِّدِنح  : ت  الَ ا قَ هَ ن   أَ  ةح ص  قح ال   هح ذح هَ  وح حَن   -انُ طَ ي  الش   وَ هُ  يثُ بح ال َ وَ -إحِنِّ َأَخاُف ال 

َتاَر  َيت  َأن  يَأ تحيَ َها تَأ تح َأس  َاَفَدَعا ََلَا َفَكاَنت  إحَذا َخشح :َوَقد   الَ قَ  ُُث  ... ال َكع َبةح فَ َتتَ َعل ُق ِبح
 عح ر  صَ  ن  يُ ؤ َخُذ محَن الطُُّرقح ال تح َأو َرَدت  َها َأن  ال ذحي َكاَن بحأُمِّ زُفَ َر َكاَن محن  َصر عح ال حنِّ اَل مح 

َل طح  َ  ى اهلُل َعَلي هح َوَسل مَ َصل   بح  الن   ن  أَ  دَ مح َ أَ  امح مَ اإل ح  دح نَ س   مُ يفح وَ  ،ىهَ انت َ  (ال   ونٍ نُ ََم   بح  صَ بح  ُأتح
ُّ الن   لَ عَ جَ فَ  رُج  َعُدو  الل هح : » ولُ قُ ي َ  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل مَ  بح رُج  َعُدو  الل هح اخ   يفح وَ  «اخ 

                                                 
، رقم (3/3٠باب زيارة املرأة زوجها يف اعتكافه )صحيح البخاري، كتاب االعتكاف،  (٢)

خاليا بامرأة باب بيان أنه يستحب ملن رئي (، وصحيح مسلم، كتاب السالم، ١٠37)
 (.١٢٠2، رقم )(٢٠٢١/ 2) ...وكانت زوجته

 انظر: املصدر السابق. (١)
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رُج  َعُدو  الل هح أَنَا َرُسوُل الل هح »  :  هح اظح فَ ل  أَ  ضح ع  ب َ  ُّ الص   أَ رَ ب َ ف َ « اخ   كَ لح ى ذَ لَ عَ  عَ مج َ أَ  د  قَ وَ   .(٢) بح
 . مح ل  عح ال   لح ه  أَ  ن  مح  دٍ احح وَ  رُ ي   غَ  لح و  قَ ا ال  ذَ ى هَ لَ عَ  اعَ مج َ اإل ح  لَ قَ ن َ وَ  ،ةح اعَ مَ ال َ وَ  ةح ن  السُّ  لح ه  أَ  اءُ مَ لَ عُ 

 :دَ ائِ وَ فَـ  ﴾ٰذ يي ىي مي خي  ﴿اىَل عَ ت َ  هح لح و   ق َ يفح  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
، بٍ اجح وَ  ن  عَ  ل  غح ش  يُ  اَلَ  ، مَ كَ لح ى ذَ لَ عَ  ونَ مُ لح س  مُ ال   عَ مج َ أَ  د  قَ ، وَ ز  ائح جَ  عَ ي  ب َ ال   ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ 

 اىَل عَ ه ت َ لح و  قَ لح  بَ اجح وَ ال   كَ لح ذَ  يَ دِّ ؤَ ي ُ  ن   أَ ىَل إح  وزُ جيَُ  الَ  هُ ن  إح فَ  بٍ اجح وَ  اءح دَ أَ  ن  عَ  هُ لَ غَ ش  أَ  ن  إح فَ 
 جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه

 .[٢٠ – 4المعة: ] َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .يح رح ح  ى الت  لَ عَ  يل  لح دَ  تح أ  يَ  ا َلَ  مَ  لُّ احل ح  ودح قُ عُ ال  وَ  تح الَ امَ عَ مُ  ال  يفح  لَ ص  األ َ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ 
َ ب َ  اقً ر  ف َ  اكَ نَ هُ  ن  أَ  ا:هَ نْـ مِ وَ   ة  ورَ رُ ضَ  عَ ي  ب َ ال   ن  أَ  وقح رُ فُ ال   ن  مح ، فَ رَ ا ذُكح مَ  رُ ي   ا غَ بَ الرِّ وَ  عح ي  ب َ ال   ني 

 ن  أَ  ةح م  هح مُ ال   وقح رُ فُ ال   ن  ا مح ضً ي  أَ ، وَ لح اطح بَ ال  بح  اسح الن   الح وَ م  ألحَ  ل  ك  ا أَ بَ الرِّ ، وَ اةح يَ احل َ  اتح يَ ورح رُ ضَ  ن  مح 
 وقح رُ فُ ال   ن  مح ، وَ الً ص  أَ  ء  ي  شَ  يهح فح  سَ ي  ي لَ ذح ا  ال  بَ الرِّ  فح الَ َخحح   ةٍ ي  يقح قح حَ  ةٍ ي  نح ي  عَ  عٍ لَ ى سح لَ عَ  عَ ي  ب َ ال  
ح ف َ رَ ا الط  ضَ رَ بح  عح لَ السِّ  لُ ادُ بَ ت َ  عَ ي  ب َ ال   ن  ا أَ ضً ي  أَ   .ني 

  ن  ا أَ ضً ي  أَ  وقح رُ فُ ال   ن  مح وَ  ،اءح فَ وَ ال   ن  عَ  هح زح ج  عَ وَ  ريح قح فَ ال   ةح اجَ حلحَ  ينحِّ غَ ال   لُ الَ غ  تح اس   وَ هُ ف َ  الرِّبَا ام  أَ 
 سَ ي  لَ ، ف َ نح مَ الز   لُ ابح قَ مُ  وَ هُ ف َ  الرِّبَا ا يفح م  ، أَ ةح ارَ جَ  التِّ يفح  بح عَ الت   وَ  دح ه  ال ُ  لُ ابح قَ مُ  عح ي  ب َ  ال  يفح  احَ بَ ر  األ َ 

ِ  نئح يَ حح  هُ لَ   د  قَ وَ  حُ بَ ر  ي َ  د  قَ  عَ ائح بَ ال   ن  أَ  وقح رُ فُ ال   ن  مح وَ  ،د  ه  جُ  الَ وَ  ب  عَ ت َ  الَ ًعا، وَ ر  شَ  ر  ب َ تَ ع  مُ  ٍذ عحَو
 .نح مَ الز   عَ مَ  يدُ زح يَ  د  قَ ، وَ ون  مُ ض  مَ  ك د  َؤ مُ  هُ ب ُ رح ، فَ ابح رَ مُ ا ال  م  ، أَ رُ سَ َي  



 [.١٠6البقرة: ] َّ يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت  ىت ُّٱ

: يُ قَ  ﴾ رث يت  ىت﴿ قَ و لُهُ  َهُب بحبَ رََكتحهح ﴿  هُ لُ لِّ َأي  لحُكُه َوَيذ  ﴾ مثنث زثَويُ ه 
: يُ ث   َر َوالث  َواَب يفح اآل  مح َأي  َج  َا األ  ن  َيا َوُيَضاعحُف ِبح  الَ ا قَ مَ كَ   ةح رَ خح رَُها َويُ َبارحُك فحيَها يفح الدُّ

                                                 
 .(4١/ ١4مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://www.alukah.net/sharia/0/39937
https://www.alukah.net/sharia/0/56325


 البقرةتفسير سورة  
314 

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱاىَل عَ ت َ 

 الَ قَ وَ   ،[١6٢البقرة: ] َّ ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىقيف ىف يث
 جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب ُّٱ:اىَل عَ ت َ 

: َة يَ ُقولُ  ُهَري  رَ بح أَ  ن  عَ وَ  ، [34الروم: ] َّ خص حص مس خس حس جس  مخ
َبُل الص َدَقَة  ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم:"قَاَل َرُسوُل الل هح َصل   ينحهح إحن  الل َه يَ ق  ، فَ يُ َربِّيَها َويَأ ُخُذَها بحَيمح

َرُه، َحَّت  إحن  اللُّق   ََحدحُكم  َكَما يُ َربِّ َأَحدُُكم  ُمه  ث َل ُأُحٍد"ألح رُي مح   َوَتص دحيُق َذلحَك يفح  ،َمَة لََتصح
 َّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب ُّٱ:كحَتابح الل هح َعز  َوَجل  

: الَ قَ وَ  ظح ف  ا الل  ذَ ِبحَ  يُّ ذح مح ر  الت ِّ  هُ جَ رَ خ  أَ  ، َّ نثمث زث رث يت  ىت  ٱُّٱ[٢٠2التوبة: ]
يح   ح يحَ حح  الص  يفح  يثُ دح احل َ ، وَ (٢)َهَذا َحدحيث  َحَسن  َصحح )َوَتص دحيُق َذلحَك  ةح ادَ يَ زح  ونَ دُ  ني 

 لح و  قَ ﴾ لح يق ﴿ هح الل   مح عَ نح لح  دٍ احح جَ ﴾  ىق يف ىف يث ىث﴿ (١)يفح كحَتابح الل هح ... (
َذحهح الصَِّفةح،  هح تح وبَ قُ عُ وَ  هح َث ح إلحح  ب  بَ سَ  وَ ا هُ مَ  لح ع  فح وَ  يَةح ِبح )َواَل بُد  محن  ُمَناَسَبٍة يفح َخت مح َهذحهح اآل 

َا َشرََع َلُه محَن  َتفحي مبح ، َواَل َيك  اَللح َا َقَسَم الل ُه َلُه محَن احلَ  َ اَل يَ ر َضى مبح َوهحَي َأن  ال ُمرَابح
، فَ ُهَو يَ  بح س  كَ ال   َبحيَثةح، ال ُمَباحح بح ال  ، بحأَن  َواعح ال َمَكاسح َوالح الن اسح بحال َباطحلح لح أَم  َعى يفح َأك  س 

َوالح الن اسح بحال َباطحلح فَ ُهَو جَ  لح أَم   .(3)ُحود  لحَما َعَلي هح محَن الن ِّع َمةح، ظَُلوم  آُثح  بحَأك 
َ ب َ  قُ ر  فَ ال   ايهَ فِ  ة  يَ اآْل وَ   ،الح مَ ال   ةح كَ َر ب َ لح  ق  حح ا مُ  بَ الرِّ ، فَ ابح رَ مُ ال  وَ  قح دِّ صَ تَ مُ ال  وَ  ةح قَ دَ الص  ا وَ بَ الرِّ  ني 

ا ذَ َلحَ ، وَ اسَ الن   مُ لح ظ   يَ ابح رَ مُ ال  وَ  اسح  الن  ىَل إح  نُ سح ُُي   قَ دِّ صَ تَ مُ ال   ن  ا أَ مَ ، كَ الَ مَ ي ال  مِّ نَ ت ُ  ةُ قَ دَ الص  وَ 
َ ما ب َ "لَ  ةح قَ دَ الص   اتح آيَ  دَ ع  ا ب َ بَ الرِّ  اتُ آيَ  ت  اءَ جَ  ، ادح ضَ الت   ن  مح  نيَ ابح رَ مُ ال  وَ  نيَ قح دِّ صَ تَ مُ ال   ني 

                                                 
 (. 66١، رقم)(2٠/ 3باب ما جاء يف فضل الصدقة )سنن الرتمذي، أبواب الزكاة،  (٢)
، رقم (٢٠7/ ١باب الصدقة من كسب طيب )صحيح البخاري، كتاب الزكاة،  (١)

 باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها(، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ٢2٢٠)
  (.٢٠٢2، رقم )(٠٠١/ ١)

 (.٠٢6/ ٢) سالمةتفسري ابن كثري ط  انظر:  ((3
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ح يقَ رح فَ ال   اتح فَ  صح يفح  مُ لح س  مُ ال   رَ ك  فَ ت َ يَ لح  َ ب َ  نَ ارح قَ ي ُ لح ا، وَ مَ هُ ن   مح  ل  كُ   اءَ زَ جَ وَ  ني  ى لَ ا عَ ُهحَ ارح آثَ  ني 
 ري ح غَ بح  الَ مَ ال   ذُ خُ أ   يَ ابح رَ مُ ال  ، وَ هُ لُ ابح قَ ي ُ  ٍِ وَ عح  ري ح غَ بح  الَ مَ ي ال  طح ع  ي ُ  قُ دِّ صَ تَ مُ ال  ، فَ عح مَ تَ ج  مُ ال  
 ابح رَ مُ ال  ، وَ نيَ وبح رُ ك  مَ ال   بَ ر  كَ   جُ رِّ فَ ي ُ وَ  نيَ اجح تَ ح  مُ ى ال  لَ عَ  عُ سِّ وَ ي ُ  قُ دِّ صَ تَ مُ ، ال  هُ لُ ابح قَ ي ُ  ٍِ وَ عح 
  ىَل إح  ةً بَ ر  كُ   ونَ يدُ زح يَ ف َ  ونح يُ الدُّ بح  م  هُ لَ قح ث  يُ لح  م  هح زح وَ عَ  ةَ صَ ر  ف ُ  زُ هح تَ ن  ي َ وَ  نيَ اجح تَ ح  مُ ى ال  لَ عَ  قُ يِّ ضَ يُ 

 عُ شَ ال َ  هُ كُ لح ََت   د   قَ ابح رَ مُ ال  ا، وَ هَ ي   لَ عَ  رَ صَ انتَ فَ  هح سح ف  ن َ  ح  شُ  هُ الل   اهُ قَ وَ  د  قَ  قُ دِّ صَ تَ مُ ، ال  م  هح تح بَ ر  كُ 
 "(٢) لح يَ  احل ح نَ د  أَ بح  هح الل   مَ ارح حمََ  ل  حَ تَ اس  فَ  هُ لَ ب   ق َ  ن  مَ  كَ لَ ه  ا أَ مَ كَ   حُّ الشُّ  هُ كَ لَ ه  أَ وَ 



  َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 [.١٠7البقرة: ]

ات  رُُكوا ال ُمطَالََبَة  :َأي   َّ خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ 
َواٍل رحبَ َوي ٍة عحن َد الن اسح َحل ت  أَم  اَل إحذ  اَل جَيُوُز قَ ب ُض ال َمالح الرَِّبوحيِّ   فحيَما بَقحَي َلُكم  محن  أَم 

ح  ُتم  َشي ًئا  بَ ع َد ال عحل مح بحهح َوَلو  َكاَن بحرحَضا الط َرفَ ني  فَ َهَذا جَيُوُز، َوالل ُه أَم ا إحَذا ُكن ُتم  َقد  قَ َبض 
َمةح َوال تح فحيَها َأن   يَةح ال ُمتَ َقدِّ َهَم محن  اآل  َم لحَئال  يُ ف  ك  َ َهَذا احلُ  َمن  انتَ َهى َعن  الرِّبَا  تَ َعاىَل بَ ني 

َ ال َباقحي يفح ذحم ةح ا  فَ َلُه َما َسَلفَ  ن ُه َوبَ ني  ِح مح ُبو َ ال َمق  َ يفح َهذحهح أَن ُه اَل فَ ر َق بَ ني  ، فَ بَ ني  لن اسح
َها، َولَي َس َلَُ  َوال  وَلَ  تُ ق َبض  َفهحَي َحرَام  َوإحن  َكاَن َمع ُقوًدا َعَلي   يَةح أَن ُه إحَذا َكاَن ََلُم  أَم  م  اآل 

َواَلححم   أ نح َصادحقحنَي يفح إحميَانحُكم  فَإحن  محن  شَ  َّٱجت هب مب َُّأن  يَأ ُخُذوا إحال  ُرُءوَس أَم 
يحهح. تحَناَب نَ ه  تحثَاَل أَم رح الل هح تَ َعاىَل َواج   ال ُمؤ محنح ام 

ٱ

 حص مس  خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱ

 [.١٠4البقرة: ] َّجض مص خص

 جح مج حج مث ﴿: فَإحن  َلَ  َتَذُروا َما بَقحَي محن  الرِّبَا َأي   ﴾ هت مت خت ﴿

                                                 
 (.46 /٢٠)َملة البحوث اإلسالمية    (٢)
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: ﴾مح َن الل هح َوَرُسولحهح، َكَما َرَوى الط َْبحيُّ َعن   َأي  َر ٍب مح َفُكونُوا َعَلى عحل ٍم َويَقحنٍي بح
كحلح الرِّبَا يَ و َم ال قحَيا ُهَما: ) يُ َقاُل آلح َي الل ُه َعن   َمةح: ُخذ  َسعحيُد ب ُن ُجبَ ري ٍ َعنح اب نح َعب اٍس َرضح

اَلَحَك لحل َحر بح  ََذا تَ َوع َد َوَهَذا يَ  ،(٢)(سح َل الرِّبَا محن  أَع َظمح ال َكَبائحرح، َوَلح ُدلُّ َعَلى َأن  َأك 
ََحٍد يفح ال ُقر آنح إحال   ر بح َوال عحَياُذ بحالل هح، وَلَ  يُ ع لحُن الل ُه تَ َعاىَل َحر بَُه ألح كحلح الل ُه آكحَلُه بحاحلَ  آلح

بحطََلبح الزِّيَاَدةح ﴾ خص حص مس  خس حس ﴿َعن  الرِّبَا  ﴾ جس مخ ﴿الرِّبَا 
ٍة َعَلي هح بحالن ُّق َصانح َعن  رَأ سح ال َمالح َبل  َلُكم  َما َبَذل ُتم  محن  َغري ح زحيَادَ  ﴾جض مص ﴿

ن هُ    .َوالَ نَ ق ٍص مح



 مق  حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱ

 [.١7٠البقرة: ] َّجك

ًة إحال  وَلَ  َترحد  يفح ال ُقر آنح تَام  ( تَام ة  َولَي َست  نَاقحَصًة )كان ﴾ مظ حط  مض خض ﴿
عح  ََ يفح َهَذا ال َمو ضح َرٍة ، َوال َمع  : فَ َعَلي ُكم  َنظحَرة  ﴾  جع ﴿: َوإحن  َوَقَع َغرحي  ُذو ُعس  َأي 

هح  َب سح َهال  َحَّت  يَ َتَمك َن محن  الس َدادح َواَل جَيُوُز ال ُمطَالََبُة بح ري  َوإحم  : تَأ خح  ﴾جغ مع﴿ َأي 
َُه الل   ُّ َرمحح َماُم ال ُقر ُطبح ٍر، قَاَل اإل ح يَُة َعام ة  يفح ُكلِّ ُمع سح ، َوَهذحهح اآل  ًَ َوُوُجودح ال َمالح  :هُ إحىَل غح

لح ال عحل مح قَ و لُُه تَ َعاىَل:  ،  ﴾جغ مع جع ﴿"َوقَاَل مَجَاَعة  محن  أَه  يعح الن اسح َعام ة  يفح مجَح
َسنح َوَعام ةح ال ُفَقَهاءح." َوَضابحُط اإل حع َسارح َفُكلُّ َمن  أَع َسَر أُ  ن ظحَر، َوَهَذا قَ و ُل َأبح ُهَري  َرَة َواحلَ 

لحي ةح  َص  هح األ  ن ظَاَر عحن َد ال ُفَقَهاءح : َأال  َيُكوَن لحل َمدحينح َمال  زَائحد  َعن  َحَوائحجح ُب اإل ح ال ذحي يُوجح
ًدا َأو   ًنايَفحي بحَدي نحهح نَ ق  ُّ   "َعي   َ الن بح رح  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل مَ َوَقد  بَ ني  َفض َل إحن ظَارح ال ُمع سح

َها: َعن  َعب دح اهللح ب نح َأبح قَ َتاَدَة، َأن  أَبَا  ن   َوثَ َوابَُه عحن َد الل هح تَ َعاىَل يفح َأَحادحيَث َكثحريٍَة مح
، فَ َقاَل: آلل هح؟ قَاَل: قَ َتاَدَة، طََلَب َغرحميًا لَُه، فَ ت َ  ر  َواَرى َعن ُه ُُث  َوَجَدُه، فَ َقاَل: إحِنِّ ُمع سح

َيُه »آلل هح؟ قَاَل: فَإحِنِّ ْسَحع ُت َرُسوَل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، يَ ُقوُل:  َمن  َسر ُه َأن  يُ ن جح
                                                 

  .(٠٠7/ ٢تفسري ابن كثري ت سالمة )انظر:  (٢)
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ٍر، َأو  اهلُل محن  ُكَربح يَ و مح ال قحَياَمةح، فَ ل يُ نَ فِّس  عَ  لح « َيَضع  َعن هُ  ن  ُمع سح َوَعن   (٢) مُ َرَواُه ُمس 
َي الل ُه َعن ُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم: " تَ َلق تح ال َماَلئحَكُة  ُحَذي  َفَة َرضح

ري ح  ، فَ َقاُلوا: أََعمحل َت محَن الَ  َلُكم  ،  ُروَح َرُجٍل مح ن  َكاَن قَ ب   َشي ًئا؟ قَاَل: اَل، قَاُلوا: َتذَك ر 
رح، قَاَل:  َر، َويَ َتَجو ُزوا َعنح ال ُموسح َياِنح َأن  يُ ن ظحُروا ال ُمع سح قَاَل: ُكن ُت أَُدايحُن الن اَس َفآُمُر فحت  

لحم   َعَلى  ﴾ حف جف ﴿  (١) قَاَل اهلُل َعز  َوَجل : َتَو ُزوا َعن ُه " َرَواُه ال ُبَخارحيُّ َوُمس 
هح  َقاطح بَ ع ضح رحيَن بحتَ ر كح ال ُمطَالََبةح بحالد ي نح َأو  بحإحس   مق  حق مف خف ﴿ال ُمع سح

رح  ﴾ جك َر اَل يُطَاَلُب َوجيَحُب إحن ظَارُُه إحىَل ال ُيس  يَُة ال َكرحميَُة َعَلى َأن  ال ُمع سح َفَدل ت  اآل 
ََذا يَ ُقوُل ال ُفَقَهاءُ  ٍء محن  َدي نحهح َلَ  يُطَاَلب  بحهح  )َوَمن  :َوالس َعةح َوَلح َلَ  يَ ق دحر  َعَلى َوفَاءح َشي 

 .(3)َوَحُرَم َحب ُسُه، َوجيَحُب إحن ظَارُُه َوُيَسنُّ إحب  رَاُؤهُ 


 َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل خلمل  حل جل مك لك خك ٱُّٱ
 [.١7٢البقرة: ]

: يَ و َم ال قحَياَمةح تُ َردُّوَن فحيهح ﴾ خل  حل جل مك لك خك ﴿ إحىَل الل هح لحَقو لحهح  يَ ع ينح
ُعولحي ةح؛  ﴾ لك﴿  َوَعَلى َهَذا َتُكونُ ﴾ خل  حل جل مك ﴿:تَ َعاىَل  َمن ُصوبًَة َعَلى ال َمف 

َها اَل فحيَها َن  ال فحع َل َوَقَع َعَلي   : َجزَاَء َما  ﴾ جن مم خم حم جم هل ﴿ ألح َأي 
َع َمالح محن  َخري ٍ َأو َشر   يُنَقُصوَن َشي ئًا محن   : الَ َأي   ﴾من خن حن﴿ َكَسَبت  محن  األ 

، َواَل يُ زَاُد َعَلي هحم  َشي ئًا محن  ُعُقوبَةح الس يَِّئاتح قَاَل الش ي ُخ السِّع دحي:  َسَناتح ثَ َوابح احلَ 
ََوامحرح  َكامح َواأل  َح  َذحهح األ  ًَة َلح ، َوُجعحَلت  َخاَتح رح َما نَ َزَل محن  ال ُقر آنح يَُة محن  آخح "َوَهذحهح اآل 

                                                 
  (.٢363، رقم)(٢٢4/ 3باب فضل إنظار املعسر)صحيح مسلم، كتاب املساقاة،  (٢)
واملصدر (، ١٠٠٠، رقم )(3٠/ 3باب من أنظر موسرا )صحيح البخاري، كتاب البيوع،  (١)

  السابق.
 (.٢٢4قاله احلجاوي يف زاد املستقنع يف اختصار املقنع )ص:   ((3
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َكاُم ال ُمَعاَماَلتح محن  التَِّجاَرةح َوالرِّبَاوَ  : َأح  ري ح،  ؛الن  َواهحي َأي  َن  فحيَها ال َوع َد َعَلى الَ  ألح
ع  إحىَل الل هح َفُمَجازحيهح َعَلى الص غحريح  ، َوَأن  َمن  َعلحَم أَن ُه رَاجح َوال َوعحيَد َعَلى فحع لح الش رِّ

َلحيِّ َوال َكبحريح،  َبَة،  َوال  ث  َقاَل َذر ٍة؛ َأو َجَب َلُه الر غ َبَة َوالر ه  ، َوَأن  الل َه اَل َيظ لحُمُه مح َفحيِّ َوال 
 .(٢)َوبحُدونح ُحُلولح ال عحل مح يفح َذلحَك يفح ال َقل بح الَ َسبحيَل إحىَل َذلحَك"


 خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ىنين من
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ىفيف يث  ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق
 هئ مئ خئ حئ  جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن من  زن
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب خبمب حب جب
 حطمظ مض خض جضحض  مص خص حص مس خس حس جس  مخ
 مك لك خك جكحك مق حق مف خف جفحف  مغ جغ مع جع

 .[١7١البقرة: ] َّ حم جم هل مل حلخل جل

ٍِ َوَسَلٍم   ﴾ حمتَ َبايَ ع ُتم  ﴿ :َأي   ﴾ٱجم يل ىل مل خل﴿  خم﴿َكَقر 
: ُمد ٍة َمع ُلوَمٍة ﴿ ﴾ىم مم َوالح َوَدف  ًعا لحلن ِّزَاعح ﴿ ﴾يم َأي  َم  ف ظًا لحل   حن حح

ائحنح َوال َمدحينح أَ  ﴾ خن َ الد  رَتحيبَ ني  قِّ  ىنين من﴿ و  ال َبائحعح َوال ُمش  ﴾ بحاحلَ 
ُف مَ  َي ُث اَل جُي حح ن َصافح بح ََجلح َوالَ َواإل ح ائحنح َواَل َمَع ال َمدحينح َواَل يَزحيُد يفح ال َمالح َواأل  َع الد 

ُتُب،  مح الش ر عحيِّ فحيَما َيك  ك  تَ ل زحُم  َأن  َيُكوَن ال َكاتحُب َذا عحل ٍم بحاحلُ  ُهَما، َوَهَذا َيس  ن   يَ ن  ُقُص مح
: اَل مَي َتنحُع جي يه ىه  مه جهَخو ٍف محن  الل هح تَ َعاىَل ﴿ َوَأن  َيُكوَن َذا ﴾ َأي 

                                                 
  .(٢٢٠تيسري الكري الرمحن )ص: انظر:  (٢)
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ن   : َكَما َفض َلُه يي ىي مي خي حيُه َذلحَك ﴿ال َكاتحُب محن  ال كحَتابَةح إحَذا طُلحَب مح ﴾ َأي 
ن هُ  ُتب  لَُه إحَذا طََلَب مح ن  إحىَل َغري حهح َوَيك  سح َذلحَك  الل ُه بحال كحَتابَةح َوَعل َمُه َما َلَ  َيُكن  يَ ع َلُم فَ ل ُيح 

َن ُه ُهَو ال ُمَكل ُف  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ﴿ ي ُن مُي لحي ألح : ال َمدحيُن ال ذحي َعَلي هح الد  ﴾ َأي 
َا َعَلي هح ﴿ بحَسَدادح الد ي نح ال ذحي َعَلي هح َوأَي ًضا لحُيقحر   هح مبح  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍَّعَلى نَ ف سح

ي ُن بحالت   زئ رئ ق َوى فحيَما مُي لحي َونَ َهاُه َعن  ﴾ أََمَر الل ُه تَ َعاىَل ال َمدحيَن ال ذحي َعَلي هح الد 
:  زب رب يئ ىئ نئ ال َبخ سح َوُهَو َأن  يَ ن  ُقَص مح ا َعَلي هح محن  الد ي نح ﴿ ﴾ َأي 

ُن الت َصرَُّف ﴿مب﴿ الد ي نُ  زً ىب نب﴾ اَل ُُي سح ُنونح ﴿﴾  َعاجح  رت يبا َكالص غحريح َوال َمج 

َر ٍس َأو  لحعحي  َأو  اَل  ىت نت مت  زت َرَة َلُه بحال كحَتابَةح ﴿﴾ لح ب   ُّ  رث يت خح ﴾ َويلح
، زثَأو  َمن  يَ ُقوُم َمَقاَمُه ﴿ أَم رحهح َكأَبحيهح  قِّ قح َواحلَ   يث  ىث نث ﴿﴾ بحالصِّد 

ح  ﴾نن من زن رن مم ام ىفيف لحَمني  : اط لُُبوا َشاهحَدي نح ُمس  َأي 
َم إحَذا َلَ  يَ تَ َيس ر  شَ  ك  َ تَ َعاىَل احلُ  ح، ُُث  بَ ني  َلني   اك يق ىق ﴿ :اهحَدانح محن  الرَِّجالح فَ َقالَ َعد 

لح ال َفض لح َوالدِّينح  يل ىل مل يك  ىك مك لك : محن  أَه  ﴾ َأي 
َداُُهَا ﴿ رن مم ام ﴿ ﴾ َوَهذحهح  ننىن من  زن ﴾ َأي  : تَ ن َسى إحح 

ح تَ ُقوَمانح   مي زي ري ٰى ينيفح الش َهاَدةح ﴿ َمَقاَم الر ُجلح هحَي ال عحل ُة يفح َأن  ال َمر أَتَ ني 

 ﴾ لحَتَحمُّلح الش َهاَدةح َوأََدائحَها، َوَأمج ََع ال ُعَلَماُء فحيَما أَع َلُم َعَلى َأن  أََداَء الش َهاَدةح نيىي
َها ب  إحَذا ُدعحَي إحلَي   : اَل ََتَلُّوا محن  كحَتابَةح الد ي نح َسَواًء  ﴾ َأي   خئ حئ  جئ يي ﴿ َواجح

، ُُث  خب حب جب هئ مئ َكاَن ﴿ قِّ تحثَالح ﴾ إحىَل َأَجلح احلَ  َ الل ُه تَ َعاىَل ََثَرَاتح ام   بَ ني 
َهادح فَ َقالَ َما أََمَر بحهح محن  ال كح  ش  ﴾ جت ﴿: ال كحَتابَُة َوالش َهاَدُة ﴾ َأي   هب ﴿:َتابَةح َواإل ح
ُوىَل، َوأَم ا الث َمرَُة الث انحَيُة َفهحَي ﴿ ﴾خت حتأَع َدُل َوأَف َضُل ﴿  مت َوَهذحهح الث َمَرُة األ 

َن  ال كحَتابََة ُتذَكُِّر الشُُّهوَد فَ َتُكوُن َشَهاَدتُ ُهم   :﴾ َأي  هت أَب  َلُغ يفح إحقَاَمةح الش َهاَدةح ألح
: أَق  َرُب إحىَل َأن  اَل َتُشكُّوا ﴾  مج حج مث ﴿أَق  َوُم، َوأَم ا الث َمَرُة الث الحَثُة َفهحَي قَ و لُُه   َأي 

رح الد ي نح َوَأَجلحهح، ُُث   َرةح فَ َقاَل :   يفح َقد  َاضح  أَبَاَح الل ُه تَ َعاىَل َعَدَم ال كحَتابَةح يفح التَِّجاَرةح احل 
بحالن ص بح فحيهحَما َعَلى َخَْبح َكاَن؛ َأي  : إحال  َأن  َتُكوَن ﴾  جس  مخ جخ مح جح ﴿
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رًَة ﴿ َنُكم  َوجَي رح  :َأي   ﴾خس حس التَِّجاَرُة تحَارًَة َحاضح ي فحيَها تَ تَ َعاَطو نَ َها بَ ي  
رَتحي ال ُمث َمَن  َي ُث يَأ ُخُذ ال بَائحُع الث َمَن َوال ُمش    مص خص حص مس﴿الت  َقاُبُض بح

َها َولحَما فحيَها ﴾ َأي   جضحض َاَجةح إحلَي   َاَلُة َهذحهح  لحَعَدمح احل  : َفاَل َحرََج يفح تَ ر كح ال كحَتابَةح َواحل 
َهُد َعَلى ال بَ ي عح إحَذا بَاَع  :ي  أَ ﴾  حطمظ مض خض﴿محن  ال َمَشق ةح ال َبالحَغةح  اط لُُبوا َمن  َيش 

تحاَلفح ﴿ خ  َية  ﴾ )الجفحف  مغ جغ مع جع بَ ع ُضُكم  بَ ع ًضا َقط ًعا لحلن ِّزَاعح َواالح ( نَاهح
، وَ  ﴾ مع ﴿  َجازحَمة  لحل فحع لح ال ُمَضارحعح  فحيفح َُي َتمحُل  ﴾جغ﴿ َوُحرَِّك بحال َفت حح لحلت خ 

ُُقوقح َعن  إحيَقاعح الض َررح أَن  َها نَائحُب  َل احل  : َأن  الل َه تَ َعاىَل نَ َهى أَه  ََ فَاعحٍل َوَيُكوُن ال َمع 
ََ َأن  الل َه  ، َوَُي َتمحُل َأن  َتُكوَن فَاعحاًل َوَيُكوُن ال َمع  َعَلى ال َكاتحبح َوالش اهحدح َعَلى ُحُقوقحهحم 

ُُقوقح ﴿تَ َعاىَل نَ َهى ال َكاتحَب َو الش اهح  لح احل  ﴾ َشي ًئا  مف خف َد َأن  َيُضر ا َأَحًدا محن  َأه 
َيتحهح  :َأي   ﴾جكحك مق حق ﴿محن  َهَذا  ُخُروج  بحُكم  َعن  طَاَعةح الل هح إحىَل َمع صح

َُه الل ُه: "َوع د  محَن ﴾  حلخل جل مك لك خك﴿ ُّ َرمحح َماُم ال ُقر ُطبح َوَهَذا    َكَما قَاَل اإل ح
َهُم بحهح َما يُ ل َقى إحلَي هح، َوَقد  الل هح تَ َعاىَل   بحَأن  َمنح ات  َقاُه َعل َمُه، َأي  جَي َعُل يفح قَ ل بحهح نُورًا يَ ف 

قِّ َوال َباطحلح  َ احلَ  ُل بحهح بَ ني  ن ُه قَ و لُُه جَي َعُل الل ُه يفح قَ ل بحهح اب تحَداًء فُ ر قَانًا، َأي  فَ ي َصاًل يَ ف صح ، َومح
 ،(٢)"[١4األنفال: ] َّ ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱُّتَ َعاىَل:

دحيدح  رح ُسورَةح احلَ  ن ُه أَي ًضا قَ و لُُه تَ َعاىَل يفح آخح   جت هب مب خب حب ٱُّانتَ َهى َومح

  [،١7احلديد: ] َّمخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت
ب نح ُجَزي   هحيلح الح  جل مك لك خك﴿عحن َد قَ و لح الل هح تَ َعاىَل:   َلكحن  َجاَء يفح الت س 

ََ ﴾ حل ََمُه َوَهَذا ال َمع  َما َنصُُّه:)...َوقحيَل َمع َناُه ال َوع ُد بحَأن  َمن  ات  َقى َعل َمُه الل ُه َوَأَل 
َن ُه َلو  َكاَن َكَذلحَك لَََزَم يُ َعلُِّمُكم  يفح َجَوابح  يَةح اَل يُ ع طحيهح ألح يح  َوَلكحن  َلف ُظ اآل  َصحح

َتاحح َدارح َوَجاَء يفح مح  ،(١)ات  ُقوا( ب نح ال َقيِّمح ف   خك)َوأَم ا قَ و لُُه تَ َعاىَل:﴿:َما َنصُّهُ  الس َعاَدةح الح

                                                 
  .(2٠6/ 3تفسري القرطب )انظر:  (٢)
  .(٢2٠/ ٢التسهيل لعلوم التنزيل )انظر:  (١)
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؛ طََلبحي ة ، حل جل مك لك َتقحل َتانح ؛ َبل  ُُهَا مُج َلَتانح ُمس  ﴾، فَ َلي َس محن  َهَذا ال َبابح
ُر بحالت  ق َوى، َوَخَْبحي   َم  : َوالل ُه  ﴾حل جلة  َوهحَي قَ و لُُه تَ َعاىَل:﴿َوهحَي األ  َأي 

َا ََم   َ ِبح زَاُء أَلُتح َا الَ  َم رح بحالت  ق َوى، َوَلو  أُرحيَد ِبح ُزوَمًة يُ َعلُِّمُكم  َما تَ ت  ُقوَن، َولَي َست  َجَوابًا لحل 
، َأو  إحن  تَ ت  ُقوُه يُ عَ  ُكم  ُكم ؛ َكَما قَاَل: َُمَر َدًة َعن  ال َواوح َفَكاَن يَ ُقوُل: َوات  ُقوا الل َه يُ َعلِّم  لِّم 

َهَذا رَأ ُي اب نح  ،(٢) ، فَ َتَدب  ر ُه([١4األنفال: ] َّىت نت مت زت  رت يبٱُّ
وح محن  َأن  " ويعلمكم اهلل " لَي َست  ُمر تَبحَطًة بح  َُه الل ُه َوَغري حهح محن  كحَبارح أَئحم ةح الن ح  "   ال َقيِّم  َرمحح

َوابح واتقوا اهلل " ار تحَباَط  َنافحي ًة َولَي َست  َعاطحَفًة  ،الش ر طح بحالَ  تحئ   َوَتُكوُن ال َواُو عحن َدُهم  اس 
تَ َرُط اِتَِّ  َق  َرَب َوالل ُه أَع َلُم َأن  ال َواَو َعاطحَفة ، َواَل ُيش  اُد َورَأ يُ ُهم  لَُه َحظُُّه محن  الن ظَرح َلكحن  األ 

ح َخَْباً َوإحن   َلتَ ني  م  َشاًء، َوَهَذا ُهَو ال ذحي َيُدلُّ َعَلي هح ال ُقر آُن ال َكرحُي، فَ َقد  َعَطَف فحيهح َذلحَك الُ 
ث ُل قَ و لحهح تَ َعاىَل   حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّ:يفح آيَاٍت َكثحريٍَة، مح

  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ:هح َوقَ و لح   [،٢4النساء: ] َّ  مث هت متخت

 [.26مري: ] َّ خت حت جتهب مب خب حب ٱُّٱ:هح َوقَ و لح  [3٠النور: ] َّجئ يي

يََة ال َعظحيَمَة بحَقو لحهح  َفالَ  َّ حم جم هل مل ُّٱُُث  َخَتَم الل ُه تَ َعاىَل َهذحهح اآل 
َها.  ء  محن  أَع َمالحُكم  َوَسُيَجازحيُكم  َعَلي    :ي اآْليَِة فـََوائِد  َكِثيَرة  َوفِ َي َفى َعَلي هح َشي 

َها: ن َك  ِمنـْ رَتحَي مح ثَالُُه: َأن  َأش  رُي ال ُمث َمنح، مح يُل الث َمنح، َوتَأ خح َجَواُز الس َلمح َوُهَو تَ ع جح
رَتحَي  َن  ال ُمش  َئَة َصاٍع محن  ال بُ رِّ إحىَل َسَنٍة، َوأُع طحيَك الد رَاهحَم؛ فَ ُيَسم ى َهَذا َسَلماً؛ ألح مح

َمُه، قَا َلَم الث َمَن َوَقد  َهُد َأن  الس َلَف ال َمض ُموَن إحىَل َأَجٍل ُمَسم ى َقد   :َل اب ُن َعب اسٍ َأس  َأش 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱَُّأَحل ُه الل ُه يفح كحَتابحهح َوأَذحَن فحيهح، ُُث  قَ رَأَ: 

 .(١)[١7١البقرة: ] َّيم  ىم

                                                 
  .(٢٠١/ ٢)ار السعادة دانظر: مفتاح  (٢)
 (3٠/ 6) باب جواز السلف املضمون بالصفة ،كتاب البيوع ،السنن الكْبى للبيهقي (١)

= 
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َها: َلُه تَ َعاىَل  َوِمنـْ أَن ُه اَل جَيُوُز إحىَل َأَجٍل َغري ح فحيهح َدلحيل  َعَلى   ٱَّىم مم خمَُّأن  قَ و 
َئَة َصاٍع محن  ال بُ رِّ إحىَل  ن َك مح تَ َري ُت مح حُّ َأن  أَُقوَل َلَك: اش  ُهوُل، َفاَل َيصح ُمَسم ى َوُهَو ال َمج 

َن  فحيهح َغَرراً؛ َوَقد  نَ َهى َصل ى اهلُل َعَلي هح َوسَ  ؛ ألح ل َم َعن  بَ ي عح ُقُدومح َزي ٍد، َوُقُدوُمُه ََم ُهول 
َي الل ُه َعن ُه، َوثَ َبَت يفح  لحٍم محن  َحدحيثح َأبح ُهَري  َرَة َرضح يحح ُمس  ال َغَررح َكَما ثَ َبَت يفح َصحح
ُّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم  ُهَما، قَاَل: َقدحَم الن بح َي الل ُه َعن   ح َعنح اب نح َعب اٍس َرضح يَحني  الص حح

ح َوالث  ال َمدحينَ  رح الس َنتَ ني  لحُفوَن بحالت م  ٍء، َففحي َكي ٍل »اَلَث، فَ َقاَل:َة َوُهم  ُيس  َلَف يفح َشي  َمن  َأس 
 .(٢)«َمع ُلوٍم، َوَوز ٍن َمع ُلوٍم، إحىَل َأَجٍل َمع ُلومٍ 

َها: ُُقوقح ال ُمَؤج َلةح بحال كحَتابَةح ف َ  َوِمنـْ ﴾ َوَهَذا يمَقاَل: ﴿َأن  الل َه تَ َعاىَل أََمَر يفح احل 
يَةح ال تح تَلحيَها  لح ال عحل مح لحَقو لحهح تَ َعاىَل يفح اآل  َباٍب عحن َد مَجَاهحريح أَه  تحح  ُر اس   من خن حن ُّٱأَم 

لح ال عحل مح إحىَل َأن  ال كحَتابََة [ ١73البقرة: ] َّ ىه مه جه ين ىن َوَذَهَب بَ ع ُض أَه 
يَةح. ًذا بحظَاهحرح اآل  َبة  َأخ   َواجح

َها: َلُه تَ َعاىَل  َوِمنـْ ق  رَارح،  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ﴿ :َأن  قَ و  ﴾ فحيهح َدلحيل  َعَلى ال َعَملح بحاإل ح
قِّ" َاُف بحاحلَ  ق  رَاُر ُهَو: "االحع رتح َوُهَو محن  أَق  َوى َما ُُي َكُم بحهح، َبل  ُهَو  ،(١)َوأَن ُه ُحج ة ، َواإل ح

ءح ال ُمد   ي بحُسَؤالح ال ُمد َعى َعَلي هح، فَإحن  أَقر  بحالش ي  ََذا يَ ب َدأُ ال َقاضح َعى ُمَقد م  َعَلى ال بَ ي َِّنةح؛ َوَلح
لح َعن ُه قَ ب َل السَُّؤالح َعن  الش َهاَدةح، بحهح، ََل َُي َتج  إحىَل طََلبح ال بَ ي َِّنةح، فَ َيب َدُأ ال َقاضحي بحالسَُّؤا

ُر  َتصح َدُه؛ لحُقُصورح وحالَيَةح ال ُمقحرِّ َعن  َغري حهح، فَ يَ ق  َرة  َعَلى ال ُمقحرِّ َوح  ي َتُه قَاصح َعَلى َأن  ُحجِّ
حُّ إحل زَاُم َأَحٍد بحُعُقوبٍَة نَتحيَجَة إحق  رَاٍر آَخَر بحأَن هُ   .(3)َشارََكُه يفح َجرحميَتحهح  َعَلي هح، َفاَل َيصح

                                                 
  (.٢٢٠7٢رقم)

(، ١١2٠، رقم )(73/ 3معلوم )باب السلم يف وزن صحيح البخاري، كتاب البيوع،  (٢)
  (.٢6٠2، رقم )(٢١١6/ 3) باب السلموصحيح مسلم، كتاب املساقاة، 

 .(٠١7الروِ املربع شرح زاد املستقنع )ص: : انظر  ((١
 .( بتصرُّف26/  6املوسوعة الفقهية الكويتية ) :انظر )3(
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َلُه   َها: َأن  قَ و  ن   ﴾ َيُدلُّ َعَلى   مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿ :- َعز  وَجل   -َومح
َس ُهَو الن  ق ُص؛ فَ َلم ا َوَعَظُه ال ن  ال َبخ  ٍء لحَغري حهح فَال َقو ُل قَ و لُُه فحيهح؛ ألح ل ُه َأن  ُكل  َمن  أقَ ر  بحَشي 

ُبواًل؛ فَ َلو  قَاَل ال ذحي لَُه تَ َعاىَل يفح  تَ ر كح ال َبخ سح َدل  َذلحَك َعَلى أَن ُه إحَذا ََخََس َكاَن قَ و لُُه َمق 
قُّ: يلح َكَذا وََكَذا َلَ  يَ ن  َفع  َحَّت  يُقحر  لَُه ال ذحي َعَلي هح احل َ  لح َذلحَك َكاَنتح احلَ  َج  ال ُبَداَءُة  قُّ، َفلح

َن  ال قَ  و َل قَ و لُهُ بحهح؛ ألح
(٢). 

َها: لح  َوِمنـْ َتَدل  بَ ع ُض أَه   جي يه ىه  مه جه ﴿ال عحل مح بحَقو لحهح تَ َعاىَل: اس 

، َوقَاَل آَخُروَن بحَعَدمح يي ىيمي خي حي ﴾ َعَلى ُوُجوبح ال كحَتابَةح َعَلى ال َكاتحبح
. َبابح تحح  َر فحيَها لحالحس  َم   ال ُوُجوبح َوَأن  األ 

َها:  اك يق ىق يفىف يث  ىث نثقَ و لحهح تَ َعاىَل ﴿َأن  يفح  َوِمنـْ

َوالح َجائحزَة    ﴾ىك مك لك َم  َدلحياًل َعَلى َأن  َشَهاَدَة النَِّساءح َمَع الرَِّجالح يفح األ 
يُم َشَهاَداتح النَِّساءح  ، َومُي كحُن تَ ق سح ت َِّفاقح :بحاالح  ِإَلى َثالَثَِة َأنـَْواع 

: َبُل فحيهح أَر بَ َعُة  اْلَوَّل  نَ ُهم  ام  َما يُ ق  ٱ:قَاَل تَ َعاىَل  رَأَة ، َوُهَو َحدُّ الزِّنَا؛ُشُهوٍد لَي َس بَ ي  
 .[٢3النساء: ] َّىم مم خم  حم جم يل ىل مل خلُّٱ

ُدودح  الثَّاِني: َوى الزَِّن محن  احلُ  رَأَة ، َوُهَو َما سح ُهَما ام  ن   ، لَي َس مح َبُل فحيهح َشاهحَدانح َما يُ ق 
، َكال َقط عح يفح  رح، َوَهَذا َوال قحَصاصح َم  َل دح يفح ال  الس رحَقةح، َوَحدِّ احل حرَابَةح )َقط عح الط رحيٍق(، َوال 

َر بَ َعةح؛ َوَخاَلَفُهم  الظ اهحرحي ُة. َئحم ةح األ   بحات َِّفاقح األ 
: لح ال   الثَّاِلث  ح، َوَقَصَرُه مُج ُهوُر أَه  رَأَتَ ني  َبُل فحيهح َشَهاَدُة َرُجٍل َوام  َوالح َما يُ ق  َم  عحل مح َعَلى األ 

ن ُه ال َماُل مح ا اَل َيط لحُع َعَلي هح إحال   َاٍل َواَل يُ ق َصُد مح ، َوأَم ا َما لَي َس مبح َوالح َم  ََ األ   َوَما يفح َمع 
رَأََة فحيهحَما عحن َد مَجَاهح  ، الرَِّجاُل َغالحًبا، فَإحن ُه اَل يَ ث ُبُت إحال  بحَشاهحَدي نح اَل ام  لح ال عحل مح ريح أَه 

َوالح َوَغري حَها. َم  ح يفح األ  رَأَتَ ني  ََنفحي ُة َشَهاَدَة َرُجٍل َوام   َوَأَجاَز احل 
َهادح عحن َد ال بَ ي عح فَ َقالَ  َها: َأن  الل َه تَ َعاىَل أََمَر بحاإل حش  ن    َّ مظحط مض خضُّ:َومح

                                                 
 .(3١4/ ٢أحكام القرآن البن العرب ط العلمية ) :انظر ((٢
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لح ال عحل مح بحَدلحيلح قَ و لحهح تَ َعاىَل:  ُر لحلن د بح عحن َد مَجَاهحريح َأه  َم   ىن من خن حن ٱَُّوَهَذا األ 

َلَحةح،  َّىه مه جه ين ُر إحر َشاٍد؛ لحلت  و ثحيقح َوال َمص  َا ُهَو أَم  َر إحّن  َم  َفَدل  َعَلى َأن  األ 
يٍح َعن  ُعَماَرَة َومح ا يُ َقوِّي ال َقَوَل بحَعَدمح ال ُوُجوبح  َناٍد َصحح َرَجُه أَبُوَداُوَد َوالن َسائحيُّ بحإحس  َما َأخ 

ِّ َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم َأن  الن بح  صَ  ثَُه َوُهَو محن  َأص َحابح الن بح ََة، َأن  َعم ُه، َحد  ل ى ب نح ُخَزمي 
َيُه ََثََن  اهللُ َعَلي هح َوَسل َم اب  َتاَع فَ َرًسا محن   ُّ َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم لحيَ ق ضح َتت بَ َعُه الن بح أَع رَابح ، فَاس 

ُّ، َفَطفحَق رحَجال   َع رَابح َي َوأَب طََأ األ  رََع َرُسوُل الل هح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ال َمش  هح، َفَأس  فَ َرسح
َع رَابح ، فَ ُيَسا ُعُروَن َأن  الن بح  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم يَ ع رَتحُضوَن األ  وحُمونَُه بحال َفَرسح َواَل َيش 

دحيثُ  ، وَلَ   (٢)اب  َتاَعُه... احلَ  َع رَابح تَ َرى ال َفَرَس محن  األ  ، َففحيهح أَن ُه َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم اش 
نَ ُهَما بَ ي َِّنة ، َوَلو  َكانَ  ُّ َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم إحال  َيُكن  بَ ي   رَتح الن بح َبًة يفح ال بَ ي عح َلَ  َيش  ت  َواجح

ُهم  يَ َتَبايَ ُعوَن يفح َعص رحهح َصل ى الل ُه َعَلي هح  َي الل ُه َعن   َهادح، َوَقد  َكاَن الص َحابَُة َرضح بَ ع َد اإل حش 
، وَلَ  يُ ن    َواقح َس  ُهم  فحع ُلُه، َوَذَهَب َوَسل َم يفح األ  َهادح، َواَل نُقحَل َعن   َقل  َعن ُه أَن ُه أََمَرُهم  بحاإل حش 

َُه  يَةح قَاَل أَبُو َجع َفٍر الط َْبحيُّ َرمحح ًذا بحظَاهحرح اآل  لح ال عحل مح إحىَل ال َقو لح بحال ُوُجوبح َأخ  بَ ع ُض أَه 
َق  َوالح يفح َذلحكَ  تَ َرٍي َحقٌّ  الل ُه :  )َوَأو ىَل األ  َهاَد َعَلى ُكلِّ َمبحيٍع َوُمش  بحالص َوابح َأن  اإل حش 

( َواَل َشك  َأن  َهَذا ال َقو َل   ِ ٍر لحل هح فَ ر  ِ  اَلزحم ، لحَما َقد  بَ ي  ن ا محن  َأن  ُكل  أَم  ب  َوفَ ر  َواجح
َن  ال   رَجح َوال َمَشق ةح َما اَل َي َفى ألح َ الن اسح فحيهح محن  احلَ  ثُ ُر بَ ني  ُُمورح ال تح َتك  بَ ي َع َوالشِّرَاَء محن  األ 

رَجح َوال َمَشق ةح  ٍء، أَلَد ى إحىَل احلَ  َهُدوا َعَلى ُكلِّ َشي  ي ةح، فَ َلو  َأش  َواقح يفح َحَياتححم  ال يَ و مح َس   يفح األ 
َلكحن  إحن  َكاَن  ،[٠7احلج: ] َّجت هب مب خب حب  جب هئ ٱُّ:َوالل ُه تَ َعاىَل يَ ُقولُ 

ال َمع ُقوُد َعَلي هح محن  الص َفَقاتح ال َكبحريَةح ال ُمَؤج َلةح الث َمنح، مح ا َُي َتاُج إحىَل تَ و ثحيٍق، فَ يَ ن َبغحي 
ثَ ُر ال ُصُ  ح َوَأك  َ الط َرفَ ني  اَلف  بَ ني  َهاُد ؛ لحلرُُّجوعح إحلَي هحَما إحَذا َوَقَع خح وَماتح هحَي ال كحَتابَُة َواإل حش 

                                                 
باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن سنن أب داود، كتاب األقضية،  (٢)

التسهيل يف ترك (، وسنن النسائي، كتاب البيوع، 36٠٠، رقم )(3٠7/ 3ُيكم به )
  (.262٠، رقم )(3٠٢/ ٠اإلشهاد على البيع )
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 بحَسَببح الت َساُهلح يفح ُعُقودح الت  و ثحَقةح َوالل ُه تَ َعاىَل أَع َلُم.

َها: َايَةح ُحُقوقح الن اسح  َوِمنـْ َأن  َهذحهح الش رحيَعَة ال َعظحيَمَة َشدحيَدُة احل حر صح َعَلى ال َمالح َومحح
ََمانَةح  ق ةح َواأل  َواَلححم ، َوُوُجوبح الدِّ َهاَد  َوأَم  ، َحي ُث َشَرَعت  ََلُم  كحَتابََة الد ي نح َواإل حش  يفح الت  َعاُملح

ٍَف َحو َل  الح ٍد َأو  لح ح  َياٍن َأو  لَح َهَب َهَباًء لحنحس  ، َحَّت  اَل َتذ  َواَلححم  َم  َن َكَضَمانَاٍت ألح َوالر ه 
َانحبح اإل ح  رحَها، َكَما َأك َدت  َعَلى َأُهِّي ةح ال  َيةح الل هح تَ َعاىَل َوُمرَاقَ َبتحهح َقد  ميَاِنح إحذ  اَل بُد  محن  َخش 

َ َمَصالححح  عح بَ ني  م  يفح ُكلِّ َمن  تَ َعاَمَل بحال َمالح َوَهَذا ُكلُُّه يُ ؤَكُِّد تَ َفرَُّد َهذحهح الش رحيَعةح يفح الَ 
َة  لحُكلِّ َزَماٍن وَ  َرةح َوأَن  َها َصاحلح خح ن  َيا َواآل   َمَكاٍن.الدُّ



 ين ىن من خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱُّٱ

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي حيخي جي  يه ىه مه جه

 [.١73البقرة: ] َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

يََة أََمَر الل ُه تَ َعاىَل عحن َد َعَدمح  ُوُجودح ال َكاتحبح  مم خم حم جم يل ىل مل﴿ ﴾ اآل 
نح لحَكو نحه محن  أََهمِّ ُعُقودح  ذح الر ه  َها أَو  بحَأخ  ن   تحيَفاُؤُه مح ٍ مُي كحُن اس  الت  و ثحَقةح َوُهَو تَ و ثحَقُة َدي ٍن بحَعني 

 جه ين ىن من خن حن ٱُّ: ُمَسل َمة  إحىَل ال ُمر تَحنح، ﴾ َأي    جنيم ىممحن  ََثَنحَها ﴿

َُه الل ُه َعن   َّىه مه َافحُظ اب ُن َكثحرٍي َرمحح َناٍد َجيٍِّد َكَما قَاَل احل  َرَوى ابُن َأبح َحاتٍح بحإحس 
ن َتُه أَ  ُّ: الَ بَأ َس إحَذا أَمح َلَها، َوقَاَل الش ع بح رحيِّ أَن ُه قَاَل: َهذحهح َنَسَخت  َما قَ ب   ُد  ن  َأبح َسعحيٍد ال 

هح  ُتَب َواَل ُتش  دحيثح ال ذحي َرَواُه خيحي جي  يهُّٱَد اَل َتك  ََمانَةح َكَما َجاَء يفح احلَ  ﴾ بحَأَداءح األ 
َاكحُم َعن  َْسُرََة، َأن  َرُسوَل الل هح َصل ى ا ُل السَُّننح َوَصح َحُه احل  َماُم َأمح َُد َوأَه  هلُل َعَلي هح اإل ح

﴾ إحَذا  ٰذيي ىي مي﴿ ،(٢)«َؤدِّيَهُ َعَلى ال َيدح َما َأَخَذت  َحَّت  ت ُ »َوَسل َم، قَاَل:
قَاَمتحَها ﴿  َاً َعظحيًما َوَذن باً َكبحريًا  َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰرُدعحيُتم  إلحح : َقد  َِتَم َل إحَث  ﴾ َأي 

                                                 
مسند أمحد (، و ١2٠٠، رقم )(7٠١/ ١باب العارية )سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات،  (٢)

 .(١٠٠/ 33ط الرسالة )
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قُّ َعَلي هح ال ُعُقوبَةَ  َتحح يَُة مُحيَفة  َتُدلُّ َعَلى عحَظمح كحت َمانح الش َهاَدةح قَاَل الل ُه  ،َيس  َوَهذحهح اآل 
البقرة: ] َّ حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّ:تَ َعاىَل 

 [.١الطالق: ] َّىق يف ىف ُّٱَوقَاَل ُسب َحانَُه  [،٢2٠

يََة بحَقو لحهح   َوالل ُه تَ َعاىَل َعلحيم   :َأي   ﴾ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ :ُُث  َخَتَم الل ُه تَ َعاىَل َهذحهح اآل 
َها،   َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :بحُكلِّ أَق  َوالحُكم  َوأَع َمالحُكم  َوَسُيَجازحيُكم  َعَلي  

َها: َصُد َأن  محن  َرمح َةح الل هح بحعحَبادحهح َأن  َشرََع ََلُم  ُعُقوَد الت  و ثحَقةح، وَ  ِمنـْ هحَي ال ُعُقوُد ال تح يُ ق 
ن    َامح َص َحاِبح ُُقوقح ألح َياٍء َكلَُّها ثَابحَتة  يفح ال كحَتابح َوالسُّن ةح َها َضَماُن احل  ، َوهحَي أَر بَ َعُة َأش 

ُن َوالض َماُن َوال َكَفاَلةُ  : الش َهاَداُت َوالر ه  َاعح ائحُن ٢َواإل حمج  َ الد  تَ و يفح ُن محن  َأُهَِّها، لحَيس  ، َوالر ه 
تحيَفاُؤُه مح ن  ُهَو َعَلي هح،محن  ََثَنحهح إح  َر اس  يَُة. َذا تَ َعذ  َص ُل فحيهح َهذحهح اآل   َواأل 

َها: َهبح َوُهَو قَ و ُل  َوِمنـْ ُهوُر محن  ال َمذ  َضرح َوالس َفرح َوُهَو ال َمش  حُّ يفح احلَ  َن َيصح َأن  الر ه 
الَفًا لحل َحَنفحي ةح َومح   لح ال عحل مح خح ُهورح َأن  الن بح  َصل ى اهلُل َعَلي هح مَجَاهحريح أَه  م  ا يُ َؤيُِّد قَ و َل الُ 

َي الل ُه  ح َعن  َعائحَشَة َرضح يَحني  َوَسل َم َماَت َودحر ُعُه َمر ُهون  عحن َد يَ ُهودحي  َكَما يفح الص حح
َا ذُكحرَ  ُر الس َفرح لَي َس قَ ي ًدا يفح ا آليَةح َوإحّن  َها، َوذحك  َن  الس َفَر َمظحن ة  لحَعَدمح ُوُجودح َكاتحٍب  َعن   ألح

 َوَشاهحٍد فحيهح.

َها: َر قَ و لحهح تَ َعاىَل ﴿ َوِمنـْ نح، َفالَ   جنيم ىمَأن  ظَاهح ﴾ أَن ُه اَل بُد  محن  قَ ب ضح الر ه 
تحَداَمُتُه َشر ط  يفح  ، َواس  ت َِّفاقح ُن بحُدونحهح َوَهَذا بحاالح َهبح َوُهَو قَ و ُل يَتحمُّ الر ه  اللُُّزومح َعَلى ال َمذ 

م   الَفًا لحلش افحعحيِّ َوَدلحيُل الُ  لح ال عحل مح خح  ىم﴿:ُهورح ُعُموُم قَ و لحهح تَ َعاىَل مَجَاهحريح أَه 
َرَجُه محن  جنيم َن لحلر اهحنح َأخ  رََج الر ه  يَةح َأن  ال ُمر تَحَن إحَذا َأخ  ُه الد الََلةح محن  اآل  َوص فح  ﴾ َوج 

تحَيارحهح إحىَل الر اهحنح زَاَل لُُزوُمُه، فَإحن  َرد ُه إحلَي هح َعاَد اللُّ  َرَجُه ال ُمر تَحُن بحاخ  ، فَإحن  َأخ  ُزوُم ال َقب ضح
ََنفحي ةح َوال َمالحكحي ةح: اَل  ، َوعحن َد احل  مح ال َعق دح الس ابحقح ُك  َهبح بح ُهورح محن  ال َمذ  يَ ُعوُد َعَلى ال َمش 

َُه الل ُه َأن  ال َقب َض لَي َس بحَشر   َمامح َأمح ََد َرمحح ٍد َجدحيٍد ، َوفحيهح رحَوايَة  َعن  اإل ح ُن إحال  بحَعق  ٍط الر ه 
                                                 

  قد يستعمالن مبعَ واحد، وقد يستعمل الضمان للدين، والكفالة للنفس. (٢)
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َُجر دح ال َعق دح  ح فَ يَ ل َزُم مبح  َّىق يف ىف يث ىث ٱَُّوَقد  قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: (٢)يفح ال ُمتَ َعني 
َُجر دح ُوُجودح َهَذا ال َعق دح، قَاَل الش ي ُخ َعب ُد  [، ٢املائدة: ] ُب ال َوفَاُء بحهح مبح ُن َعق د ، فَ َيجح َوالر ه 

ث ُل َهذحهح الرُُّهونح  َُه الل ُه: مح َي  -الر مح َنح ب ُن َحَسٍن َرمحح الَ  –يَ ع ينح ال َعَقارَاتح َوالثَِّماَر َوال َمَواشح
َتدحيُ  َبُض َأو  اَل َيس  َق طَارح، فَ َعَلى ال َقو لح تُ ق   الر اهحُن قَ ب َضَها، َكَما ُهَو ال َواقحُع يفح َهذحهح األ 

ٍن َوَغري حهح،  ، َوَلُه َأن  يَ َتَصر َف فحيهح بحَره  : اَل يَ َقُع َعَلى الر اهحنح إحض رَار  لحَزَوالح اللُُّزومح يحح الص حح
َو   ُن األ  ، َواَل َيَسُع فَإحَذا َتَصر َف، َبَطَل الر ه  ، َواَل يَ ل َزُم إحال  بحَشر طحهح ال ُمتَ َقدِّمح ُل، َوَصح  الث اِنح

، َوَأَجابُوا َعن  قَ و لحهح  َص َحابح  :الن اُس إحال  َهَذا. اه . َوفحيهح قَ و ل  آَخَر َنَصَرُه بَ ع ُض األ 
َاَجَة   جنيم ىم﴿ ٌّ، َوَأن  احل  َيَما ﴾ أَن ُه َوص ف  أَغ َلبح ح، اَل سح َداعحَية  إحىَل َذلحَك يفح ال ُمَعني 

ض طحرَارح إحىَل َذلح  ، لحالح َيا بحاللُُّزومح ، قَاُلوا: َفاَل ََت َتنحُع ال ُفت   َك، يفح قُ َرى َْن ٍد، لحقحل ةح َما يفح أَي دحيهحم 
 .١))َوالل ُه أَع َلمُ 

َها: َلُه تَ َعاىَل  َوِمنـْ َدلحيل  َعَلى  َّىه مه جه ين ىن من خن حن ٱَُّأن  قَ و 
نح َوالش َهاَدةح َوال كحَتابَةح  أَن ُه إحَذا ائ  َتَمَن ال ُمتَ َعاقحَدانح بَ ع ُضُهم  بَ ع ًضا َفاَل بَأ َس بحتَ ر كح الر ه 

 َوَغري حَها محن  ُعُقودح الت  و ثحَقةح.
َها: هح ال َمط ُلوبح َشر عً  َوِمنـْ ََمانَةح َعَلى ال َوج  َذُر الش دحيُد محن  ُوُجوُب أََداءح األ  ا، َواحلَ 

َيانَتحَها لحَقو لحهح تَ َعاىَل   .﴾خيحي جي  يهٱُّ:خح

َها:   .﴾ ٰذيي ىي مي ﴿َمانح الش َهاَدةح لحَقو لحهح:َِت رحُي كحت   َوِمنـْ



  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئُّٱ

 َّمل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث
 [.١72البقرة: ]

                                                 
 (.34١/  ٢١)اإلنصاف  :انظر (٢)
 (.63/ 3)حاشية الروِ املربع البن قاسم  :رانظ (١)
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بحريًا  ﴿  ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ﴿  زتَأي  تُ ع لحُنوا   رت يب﴾ ُمل ًكا َوَخل ًقا َوَتد 
رُّوا    يت ىت نت مت َتد  َذلحَك  َّ نثمث زث رثُتسح يَُة اش  َوَلم ا نَ زََلت  َهذحهح اآل 

َها، َومحن  حُمَاَسَبةح الل هح ََلُم  َعَلى نحي اتححم  َوَما  ن   ُهم  َوَخاُفوا مح َي الل ُه َعن   َعَلى الص َحابَةح َرضح
َماُم مُ  َفو ُه أَم  َأظ َهُروُه، َكَما َرَوى اإل ح ُبُه قُ ُلوبُ ُهم  َسَواًء َأخ  سح هح َعن  َأبح َتك  يحح لحم   يفح َصحح س 

 مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُُّهَري  َرَة قَاَل: َلم ا نَ زََلت  َعَلى َرُسولح اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم 

 ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب

َتد  َذلحَك َعَلى َأص َحابح َرُسولح  [١72البقرة: ] َّ مل يك ىك مك لك  اكيق ، قَاَل: فَاش 
،  اهللح  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، َفأَتَ و ا َرُسوَل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم ُُث  بَ رَُكوا َعَلى الرَُّكبح

َع َمالح َما نُطحيُق، الص اَلَة َوالصَِّياَم َوال حَهاَد  َنا محَن األ  فَ َقاُلوا: َأي  َرُسوَل اهللح، ُكلِّف 
يَُة َواَل نُطحيُقهَ َوالص َدَقَة، َوَقدح اُ  ُدوَن قَ و َلُه سبحانه: -ان زحَلت  َعَلي َك َهذحهح اآل   يب﴿يَ ق صح
قَاَل َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح - نث َّٱمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت

ح محن  قَ ب لحُكم  ْسَحع َنا َوَعصَ  ُل ال كحَتابَ ني  َنا؟ َبل  َوَسل َم: " أَتُرحيُدوَن َأن  تَ ُقولُوا َكَما قَاَل أَه  ي  
رَاَنَك َرب    رُي "، قَاُلوا: ْسَحع َنا َوَأطَع َنا ُغف  رَاَنَك َرب  َنا َوإحلَي َك ال َمصح َنا ُقوُلوا: ْسَحع َنا َوَأطَع َنا ُغف 

، َفأَن  َزَل اهلُل يفح إحث رحَها:  َنتُ ُهم  َا أَل سح رُي، فَ َلم ا َقرَأَها ال َقو ُم، َذل ت  ِبح  يل ٱَُّوإحلَي َك ال َمصح

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام

، فَ َلم ا [١73البقرة: ] َّ مت خت حت جت هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ
 حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٱَُّفأَن  َزَل اهلُل َعز  َوَجل : ؛فَ َعُلوا َذلحَك َنَسَخَها اهلُل تَ َعاىَل 

قَاَل: " ،[١76البقرة: ] َّجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس
 " [١76البقرة: ] َّخك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ ُّٱٱ"نَ َعم  

 ممُّٱٱ"قَاَل: نَ َعم   " [١76البقرة: ] َّحم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱٱقَاَل: نَ َعم  "
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قَاَل: "    [١76البقرة:] َّخي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن
 . (٢)نَ َعم  "

ٍظ َقرحيٍب،  ُهَما بحَلف  َي الل ُه َعن   َبَ َر َعن  اب نح َعب اٍس َرضح لحم  َهَذا ال  م ا قَاَل: لَ َوَرَوى ُمس 
يَُة: ، قَاَل: َّٱمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبُّنَ زََلت  َهذحهح اآل 

ُّ َصل ى اهلُل َعَلي هح  ٍء، فَ َقاَل الن بح ُخل  قُ ُلوبَ ُهم  محن  َشي  ء  َلَ  َيد  َها َشي  ن   َدَخَل قُ ُلوبَ ُهم  مح
َنا " قَاَل:  ميَاَن يفح قُ ُلوِبححم ، َفأَن  َزَل اهللُ َوَسل َم: " ُقوُلوا: ْسَحع َنا َوَأطَع َنا َوَسل م  َفأَل َقى اهلُل اإل ح

 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٱُّىَل:تَ َعا

 خف حف  جف مغ جغٱُّ" " قَاَل: َقد  فَ َعل تُ  َّجع مظ حط مض خض

 جه  هنمن خن حنُّٱ" " قَاَل: َقد  فَ َعل تُ َّخك حك جك مق حق مف

  .(١)قَاَل: َقد  فَ َعل تُ  َّ مه


 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ُّٱٱٱ

 خت حت جت مبهب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

 .[١73البقرة: ] َّمت

َي إحلَي هح مح آَمَن نَبحي َُّنا  ﴾ ام يل﴿ ن  حُمم د  صل ى َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم لحَما أُوحح
  ني مي زي ري ٰىآَمُنوا َكَذلحَك، ﴿ َّٱينىن﴿َربِّهح َفأَقَ ر  َوانَقاَد 

َمحيعح  : ُكلٌّ َأي   ٱَّٱىي نحنَي آَمُنوا بحالل هح َوِبح محن  الر ُسولح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َوال ُمؤ مح
َمحيعح ُرُسلحهح ﴿ ُنوَن أَي ًضا ِبح  مئ خئ حئ جئ ييَمالَئحَكتحهح وَُكتُبحهح ال تح أَن  َزََلَا َعَلى ُرُسلحهح َويُ ؤ مح

                                                 
 ﴾َتفوهوإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ﴿باب بيان قوله تعاىل:صحيح مسلم، كتاب اإلميان،  (٢)

 (.٢١3، رقم )(٢٢3/ ٢) [١72]البقرة: 
 انظر: املصدر السابق. (١)
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َ َأَحٍد محن  ُرسُ  جبهئ : اَل نُ َفرُِّق بَ ني  ُل ال كحَتابح آَمُنوا بحبَ ع ضح الرُُّسلح ﴾ َأي  لحهح َكَما فَ َعَل أَه 
يعح الرُُّسلح ُدوَن تَ ف   َمح ُهم  وََكَفُروا بحبَ ع ٍض َبل  نُ ؤ محُن ِبح ن   َ َأَحٍد مح ﴾ قَ و َل   خب حب﴿رحيٍق بَ ني 

أَُلَك جت﴿َرَك يفح ُكلِّ َما أََمر تَ َنا ﴾ أَم   مبَرب َِّنا يفح ال ُقر آنح ﴿ : َنس  َأن  تَ غ فحَر ﴾ َأي 
عُ  َّ مت ختلََنا ُذنُوبَ َنا يَا َرب  َنا ﴿  َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :، َأي  : ال َمر جح

َها: يََة ال َعظحيَمَة فحيَها الث  َناُء ال َعظحيُم َعَلى الر ُسولح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم  ِمنـْ َأن  َهذحهح اآل 
تحجَ  س  ََوامحرح الل هح َونَ َواهحيهح، َوَتَضرُّعحهحم  إحلَي هح َأن  يَ غ فحَر ََلُم  زَلََلُهم  َوأَت  َباعحهح ال ُمؤ محنحنَي الح ابَتحهحم  ألح

. ريَُهم   َوَخطََأُهم  َوتَ ق صح
َها: ميَانح  َوِمنـْ َر َكانح اإل ح ميَاُن بحالل هح َوَمالَئحَكتحهح وَُكتُبحهح َوُرُسلحهح  ؛َأن  فحيَها بَ َياناً ألح ، َوَقد  َوهحَي اإل ح

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱذََكَرَها الل ُه تَ َعاىَل بحَقو لحهح:

َوقَاَل الل ُه  [،٢٠٠البقرة: ] َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

َوَعن  َعب دح اهللح ب نح ُعَمَر قَاَل: َحد َثينح  .[24القمر: ] َّ مئ هي مي خي حي ُّٱ:تَ َعاىَل 
َنَما حَن ُن عحن َد َرُسولح اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َذاَت يَ و ٍم،  ط ابح قَاَل: بَ ي   َأبح ُعَمُر ب ُن الَ 

، َشدحيُد َسَوادح الش َعرح،  ِح الث َِّيابح َنا َرُجل  َشدحيُد بَ َيا اَل يُ َرى َعَلي هح أَثَ ُر إحذ  طََلَع َعَلي  
َبت َ  َنَد رُك  ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، َفَأس  ن ا َأَحد ، َحَّت  َجَلَس إحىَل الن بح ي هح الس َفرح، َواَل يَ ع رحفُُه مح

ْبح ِنح َعنح اإل ح  َذي هح، َوقَاَل: يَا حُمَم ُد َأخ  َبتَ ي هح، َوَوَضَع َكف ي هح َعَلى َفخح ، فَ َقاَل إحىَل رُك  اَلمح س 
َهَد َأن  اَل إحَلَه إحال  اهلُل َوَأن  حُمَم ًدا »َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  اَلُم َأن  َتش  اإل حس 

َ الز َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن،  َوَِتُج  َرُسوُل اهللح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم، َوتُقحيَم الص اَلَة، َوتُ ؤ تح
َتطَع َت إحلَي هح َسبحياًل  قُُه، «ال بَ ي َت إحنح اس  أَلُُه، َوُيَصدِّ َنا لَُه َيس  ب   ، قَاَل: َصَدق َت، قَاَل: فَ َعجح

، قَاَل:  ميَانح ْبح ِنح َعنح اإل ح َأن  تُ ؤ محَن بحاهللح، َوَماَلئحَكتحهح، وَُكتُبحهح، َوُرُسلحهح، َوال يَ و مح »قَاَل: َفَأخ 
رح  خح ، «، َوتُ ؤ محَن بحال َقَدرح َخري حهح َوَشرِّهح اآل  َسانح ْبح ِنح َعنح اإل حح  ، قَاَل: َصَدق َت، قَاَل: َفَأخ 
ْبح ِنح َعنح «َأن  تَ ع ُبَد اهلَل َكأَن َك تَ رَاُه، فَإحن  َلَ  َتُكن  تَ رَاُه فَإحن ُه يَ رَاكَ »قَاَل:  ، قَاَل: فََأخ 

ئُ »الس اَعةح، قَاَل:  َن الس ائحلح َما ال َمس  َها بحَأع َلَم مح َا، قَاَل: « وُل َعن   ْبح ِنح َعن  أََماَرتح قَاَل: َفَأخ 
يَ » َُفاَة ال ُعرَاَة ال َعاَلَة رحَعاَء الش اءح يَ َتطَاَوُلوَن يفح ال بُ ن   ََمُة َرب  تَ َها، َوَأن  تَ َرى احل  ، «انح َأن  تَلحَد األ 
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: ي ا، ُُث  قَاَل: ُُث  ان طََلَق فَ َلبحث ُت َملح  رحي َمنح الس ائحُل؟»قَاَل يلح  قُ ل ُت: اهللُ « يَا ُعَمُر أََتد 
ْب حيُل أَتَاُكم  يُ َعلُِّمُكم  دحيَنُكم  »َوَرُسولُُه أَع َلُم، قَاَل: لحم  « فَإحن ُه جح َرَجُه ُمس  ، َوَقد  َوَصَف (٢)َأخ 

رح،  نحنَي بحال ُكف  َر ال ُمؤ مح  يق ىق يف ىف ُّٱ:فَ َقاَل َعز  َوَجل  الل ُه تَ َعاىَل َغي  

 [.٢36]النساء:  َّ يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

َها َع َوالط اَعَة لحل هح تَ َعاىَل َولحَرُسولحهح َصل ى اهلُل َعَلي هح أ :َوِمنـْ نحنَي الس م  َفاتح ال ُمؤ مح ن  محن  صح
 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱَوَسل َم َكَما قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

 [.3٢النور: ] َّ خك حك جك مقحق مف



 مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ُّٱ

 مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط

 ٰه مه جه  منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل

 [.١76البقرة: ] َّ خي حي جي

ح َعن  َأبح   يَحني  َها َما ثَ َبَت يفح الص حح ن   ح مح يَ تَ ني  ح اآل  َوَرَدت  َأَحادحيُث يفح َفض لح َهاتَ ني 
ُّ َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  َي الل ُه َعن ُه، قَاَل: قَاَل الن بح ُعوٍد َرضح ح محن  »َمس  يَ تَ ني  َمن  قَ رََأ بحاآل 

رح ُسوَرةح ال بَ َقَرةح يفح  َلٍة َكَفَتاهُ  آخح َق  َرُب َوالل ُه َأع َلُم  َأن   (١)« لَي   تُلحَف يفح َهذحهح ال كحَفايَةح َواأل  َواخ 
َي الل ُه َعن ُه، َأن  َرُسوَل الل هح َصل ى اهللُ  ََ َكَفَتاُه محن  َشرِّ َما يُ ؤ ذحيهح، َوَعن  َأبح َذر  َرضح ال َمع 

َماُم َأمح َُد « ال بَ َقَرةح محن  َكن ٍز َِت َت ال َعر شح  أُع طحيُت َخَواتحيَم ُسورَةح »َعَلي هح َوَسل َم قَاَل:  َرَواُه اإل ح

                                                 
/ ٢باب معرفة اإلميان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة )صحيح مسلم، كتاب اإلميان،  (٢)

  (.7، رقم )(36
، رقم (٢77/ 6باب فضل سورة البقرة )صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن،  (١)

 باب فضل الفاِتة، وخواتيم(، وصحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، 3٠٠4)
  (.7٠٠، رقم )(332/ ٢) سورة البقرة،
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يحٍ  َناٍد َصحح َنَما (٢)بحإحس  ُهَما قَاَل: بَ ي   َي الل ُه َعن   لحٍم َعنح اب نح َعب اٍس َرضح يحح ُمس  ، َويفح َصحح
ِّ َصل ى اهللُ َعَلي هح َوَسل َم، ْسَحَع  ْب حيُل قَاعحد  عحن َد الن بح نَقحيًضا محن  فَ و قحهح، فَ َرَفَع رَأ َسُه، فَ َقاَل: جح

، فَ َقاَل: َهَذا » ن ُه َمَلك  َتح  َقطُّ إحال  ال يَ و َم، فَ نَ َزَل مح َهَذا بَاب  محَن الس َماءح فُتحَح ال يَ و َم َلَ  يُ ف 
ِح َلَ  يَ ن زحل  َقطُّ إحال  ال يَ و َم، َفَسل َم، وَ  َر  ر  بحُنوَري نح أُوتحيتَ ُهَما َلَ  َمَلك  نَ َزَل إحىَل األ  قَاَل: أَب شح

ُهَما إحال   ن   َر ٍف مح ، َوَخَواتحيُم ُسورَةح ال بَ َقَرةح، َلن  تَ ق رََأ بح َلَك: فَاِتحَُة ال كحَتابح ٌّ قَ ب   تَ ُهَما َنبح  يُ ؤ 
اَلمح   (١)«أُع طحيَتُه  ح  لَهُ يٍس بَ ع َد َكاَلٍم نَفح  -تَ ي محي َة  اب نُ قَاَل َشي ُخ اإل حس  يَ تَ ني  ح اآل   -َعن  َهاتَ ني 

َلحيَلةح  يَاتح ال َعظحيَمةح الش أ نح ال  َدارح َهذحهح اآل  ريَة  ُم َتَصَرة  يفح َمع رحَفةح محق  )فَ َهذحهح َكلحَمات  َقصح
َا َرُسوَلُه حُمَم ًدا َصل ى الل ُه َعَلي هح َوَسل َم وَ  َدارح ال تح َخص  الل ُه ِبح أُم َتُه محن  َكن ٍز َِت َت ال محق 

َحاطَةح  ُز ُعُقوُل ال َبَشرح َعن  اإل ح . َوبَ ع ُد َففحيَها محن  ال َمَعارحفح َوَحَقائحقح ال ُعُلومح َما تَ ع جح ال َعر شح
يم  َوُدود .( َم يفح كحَتابحهح إن ُه َرحح  .انتَ َهى (3) بحهح َواَلل ُه ال َمر ُغوُب إلَي هح َأن  اَل َُي رحَمَنا ال َفه 

َا فحيهح َمَشق ُتُه َأي   ﴾ مخجخ مح جح مج  حج مثٱ﴿ قَ و لُُه: ن َساَن مبح : اَل يَأ ُمُر الل ُه اإل ح
َرتحهح ﴿ عحهح َوطَاقَتحهح َوُقد  َا يفح ُوس  ﴾ َأي  ََلَا ثَ َواُب َما  خس حس جسوَُكل َفُتُه َوَلكحن  ُيَكلُِّفُه مبح

َلت ُه محن  الط اَعةح ﴿  َلت ُه محن  اإل حُث ح ، قَاَل اب ُن ﴾   مصخص حص مسَعمح َها وحز ُر َما َعمح َوَعَلي  
ري ح َُي ُصُل  ري ح الد الح َعَلى َأن  َعَمَل الَ  ت  َيانح بح  " َكَسَب " يفح الَ  َُه الل ُه " َويفح اإل ح ع دحي َرمحح سح

َُجر دح نحي ةح ال َقل بح  ن ُه َبل  مبح ن َسانح بحَأد َن َسع ٍي مح َتَسَب " يفح َعَملح الش رِّ  لحإل ح َوأََتى بح  " اك 
ن َسانح َحَّت  ي َ  َتُب َعَلى اإل ح  .(2) "ع َمَلُه َوَُي ُصَل َسع ُيهُ لحلد الََلةح َعَلى َأن  َعَمَل الش رِّ الَ ُيك 

َنا ﴿َأي   ﴾ خض حض جض﴿  َق  َرُب      َوالل ُه أَع َلُم      َأن   حط مض: اَل تُ َعاقحب   ﴾ األ 

                                                 
  .(226/ 33مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)
باب فضل الفاِتة، وخواتيم سورة البقرة، صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها،  (١)

 (.7٠6، رقم )(332/ ٢)
  .(٢2٢/ ٢2َمموع الفتاوى )انظر:  (3)
  .(٢١٠تيسري الكري الرمحن )ص: انظر:  (2)
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يحيعح َوالت  ف رحيطح َفَذلحَك  هح الت ض  يَةح ُهَو  َما َصَدَر محن  ال َعب دح َعَلى َوج  َيانح يفح اآل  ََ النِّس  َمع 
َيانُ ال ذحي يَ ر َغُب ال َعب ُد إحىَل الل هح َعز  َوَجل  يفح تَ ر كحهح ُمَؤاَخَذتَُه بحهح  " ال ذحي  ، َوُهَو " النِّس 

َن ةح، فَ َقاَل يفح  َعاَقَب الل ُه َعز   َرَجُه محن  ال  َوَجل  بحهح آَدَم َصَلَواُت الل هح َوَساَلُمُه َعَلي هح َفَأخ 
 [، ٢٢3طه: ] ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيٱُّلحَك:ذَ 

َيانُ َوُهَو"  َّ من خن حن جن مم خم حم ٱُّٱ" ال ذحي قَاَل َجل  ثَ َناُؤُه:النِّس 

َياَن   [؛3٢األعراف: ] َن  النِّس  زح َعَلى الت ذَكُّرح مح ا َقد  َوَضَعُه الل ُه َعن  ال َعب دح ألح الن اتحَج َعن  ال َعج 
أَلَةح ال َعب دح َرب ُه َأن  يَ غ فحَرُه َلُه َكَما َه لحَمس  ، َفالَ َوج  ُر آُثٍح هح َعن  َمق ُدورحهح فَ ُهَو بحهح َغي   ُُروجح َأَشاَر  لح

َُه الل ُه ﴿ إحىَل َهَذا َشي ُخ ال ُمَفسِّرحينَ  َماُم الط َْبحيُّ َرمحح ََ جع مظاإل ح َق  َرُب َأن  َمع  ﴾ أَي ًضا األ 
ن ُه َوإحرَاَدٍة، َوُهَو بحهح َمأ ُخوذ  َفَذلحَك ال ذحي يَ ر غَ  ٍد مح َ ال َعب ُد َما نُحَي َعن ُه بحَقص  طَأح َأن  يَأ تح ُب الَ 

لح ال َعب ُد إحىَل الل هح َعز  َوَجل  يفح  ه  هح الَ  تَ ر كحهح ُمَؤاَخَذَتُه بحهح، أَم ا إحَذا أََتى َما نُحَي َعن ُه َعَلى َوج 
َ فحيهح  ُث  طَأح ال َمو ُضوعح َعنح ال َعب دح ال ذحي َوَضَع الل ُه َعز  َوَجل  َعن  عحَبادحهح اإل ح ، فَإحن  َذلحَك محَن الَ 

أََلةح ال َعب دح َرب   َه لحَمس  َُه الل ُه، َوَذَهَب  َفاَل َوج  َماُم الط َْبحيُّ َرمحح َذُه بحهح، قَالَُه اإل ح ُه َأن  اَل يُ َؤاخح
، َوالََطَأح  َيانح ال َغالحبح َا ُهَو يفح النِّس   َكثحري  محَن ال ُمَفسِّريَن إحىَل َأن  الدَُّعاَء يفح َهذحهح ا آليَةح إحّن 

دحيثح َأبح ُهرَ  ُرَادحهح َغري ح ال َمق ُصودح حلَح َي الل ُه َعن ُه ال ُمتَ َقدِّمح َوُهَو حُم َتمحل  َوالل ُه أَع َلُم مبح ي  َرَة َرضح
: اَل َِت محل   خف حف  جف مغ جغ﴿ ََ : عحب ًئا ثَقحياًل  َوُهَو الت َكالحيُف الش اق ُة َوال َمع  ﴾ َأي 

ُز َعن  أَدَ  َنا مَح ُلُه َونَ ع جح رًا يَ ث  ُقُل َعَلي   َنا أَم  ﴾  لكخك حك جك مق حق مفائحهح ﴿َعَلي  
َث  َقالح ال تح َكاَنت  َعَلي هحم  بحَسَببح ظُل محهحم  َو تَ َعنُّتحهحم   رَائحيَل محن  األ  َر بحهح بَ ُنو إحس  حَن ُو َما أُمح

ََوامحرح الل هح َوَرُسولحهح، َوالش َواهحُد َعَلى َذلحَك َكثحريَة  َومحن  َذلحكَ  تحَجابَتحهحم  ألح قَ و لُُه  َوَعَدمح اس 
 َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ُّٱ:تَ َعاىَل 

  [.٢6٠النساء: ]

َصاَر َكَما قَاَل تَ َعاىَل   َها اآل  ُم ةح َأن  َرَفَع َعن   َذحهح األ   ىف يثُّٱ:َومحن  َرمح َةح الل هح ِبح

ن ةح  ،[٢3٠األعراف: ] َّلك  اك يق ىق يف ُد َوال مح م  ُل فَلحل هح احلَ  َوَلُه ال َفض 
َرتحَنا   :َأي    َّٱحم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ َوالث  َناءُ  َنا َما ُهَو فَ و َق طَاقَتحَنا َوُقد  اَل ُتَكلِّف 
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َتطحيُع َِتَمَُّلَها، فَالد ع َوُة الس ابحَقُة َسأَ  ُلوا محن  الت َكالحيفح َوال َباَلءح َوال محَحنح َوَغري حَها ال تح اَل َنس 
ُيَكلَِّفُهم  بحَتَكالحيَف َشاق ٍة ثَقحيَلٍة َكَما َكل َف ال ذحيَن محن  قَ ب لحهحم ، َويفح َهذحهح الل َه تَ َعاىَل َأال  

َرتححم  َوطَاقَتحهحم     :َأي   ﴾جن مم﴿ الد ع َوةح َسأَُلوا الل َه تَ َعاىَل َأال  ُيَكلَِّفُهم  َما ُهَو فَ و َق ُقد 
َنا ﴿ :ي  أَ  ﴾ خن حنَتَاَوز  َعن ا ﴿ تُ ر  َعَلي   ن َك  :ي  أَ  ﴾مناس  ٍَة مح َنا بحَرمح  تَ َفض ل  َعَلي  

َُة أَ  رت حهح، َوالر مح  َن  الت َجاُوَز َعن  الذ ن بح َأو ىَل محن  سح ُو أَب  َلُغ محن  ال َمغ فحَرةح ألح َنا، َوال َعف  ب  َلُغ َعَلي  
يعً  َم رَي نح مجَح َنة  لحل  َن  َها ُمَتَضمِّ ُهَما ألح ن   ي َة َأن  ا، َوال ذحي َرج َحُه أَبُو ال عَ مح ال َمغ فحَرَة  ب اسح اب ُن تَ ي مح
وح فَ َقاَل َكَما يفح  َقاطح َحقِّهح قحَبلحهحم  ": ال َفَتاَوىأَب  َلُغ محن  ال َعف  ُو ُمَتَضمِّن  إلححس  فَال َعف 

َنة  لحوحقَايَتحهح  ُهم ؛ َوُمَساحَمَتحهحم  بحهح َوال َمغ فحَرُة ُمَتَضمِّ َبالحهح َعَلي هحم  َورحَضاُه َعن   م  َشر  ُذنُوِبححم  َوإحق  
بحُل َعَلى َمن  َعَفا َعن ُه َواَل يَ ر َضى َعن هُ  َ َقد  يَ ع ُفو َواَل يُ ق  وح ال ُمَجر دح؛ فَإحن  ال َعايفح  َخححاَلفح ال َعف 

َسان  َوَفض ل  َوجُ  ُو تَ ر ك  حَم ض  َوال َمغ فحَرُة إح  َري نح َمَع زحيَاَدةح فَال َعف  َم  َنة  لحل  ود  َوالر مح َُة ُمَتَضمِّ
ري ح" ِّ فَالث اَلثَُة تَ َتَضم ُن الن َجاَة محن  الش رِّ َوال َفو َز بحالَ  َسانح َوال َعط فح َوال ْبح  .انتَ َهى (٢)اإل حح 

َنا أَُموَرنَا ﴿ مه جه ﴿  رُنَا َوال ذحي تَلحي َعَلي     ﴾.خي حي جي ٰه﴾ نَاصح
 َوِفي اآْليَِة فـََوائِد :

َها: عحَها، َوالَ  ِمنـْ ُم ةح، َحي ُث اَل ُيَكلُِّفَها فَ و َق طَاقَتحَها َوُوس  َذحهح األ  َرمح َُة الل هح تَ َعاىَل ِبح
يَُة َكَقو لحهح  ُم ةح، َوَهذحهح اآل  َشك  َأن  َهَذا محن  َفض لح الل هح وََكَرمحهح َوُجودحهح َعَلى َهَذهح األ 

وََكَقو لحهح   [.٢73البقرة: ] َّمخ  جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ:تَ َعاىَل 
ِّ َصل ى اهلُل َعَلي هح  ، [٠7احلج: ] َّجت هب مب خب حب  جب هئ ٱُّ:تَ َعاىَل  وََكَقو لح الن بح

ح:  يَحني  يَن َأَحد  إحال  َغَلَبه»َوَسل َم َكَما يفح الص حح ، َوَلن  ُيَشاد  الدِّ ر  يَن ُيس    ،(١)«إحن  َهَذا الدِّ
َعُثوا ُمَعسِّرحينَ »َوقَ و لحهح َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم:  َا بُعحث ُتم  ُمَيسِّرحيَن وَلَ  تُ ب   َندح   ،(3)«إحّن  َويفح ُمس 

                                                 
  .(٢2٠/ ٢2َمموع الفتاوى )انظر:  (٢)
 (.34، رقم )(٢6/ ٢باب: الدين يسر )صحيح البخاري، كتاب اإلميان،  (١)
(، وسنن 37٠، رقم)(٢٠3/ ٢باب األِر يصيبها البول)سنن أب داود، كتاب الطهارة،  (3)

= 
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َمامح َأمح ََد َأن  الن بح  َصل ى اهلُل َعَلي هح َوَسل َم َقاَل:  َحةح  بُعحث تُ »اإل ح َنحيفحي ةح الس م  فَ َهذحهح  ،(٢)«بحاحل 
َدحل ةُ  ريَة   األ  َلة  َيسح ي َة َشرحيَعة  َسه  اَلمح َوَما يفح َمع َناَها  ُكلَُّها َتُدلُّ َعَلى َأن  الش رحيَعَة اإل حس 

ََذا َأَخَذ ال ُعَلَماُء محن  ََم ُموعح َهذح  ، َوَلح رَجح ريح َوَرف عح ال َمَشق ةح َواحلَ  فحيفح َوالت  ي سح هح َجاَءت  بحالت خ 
رَي،  َدحل ةح قَاعحَدًة َعظحيَمًة هحَي محن  أَع َظمح َوَأَجلِّ قَ َواعحدح الش ر عح َوهحَي ال َمَشق ُة َت لحُب الت  ي سح األ 

َرتحهح َوُهَو اَل شَ  ن َسانح َوطَاَقتحهح َوُقد  عح اإل ح  ك  َوَقد  َتُكوُن بَ ع ُض الت َكالحيفح فحيَها َمَشق ة  َلكحن  َها يفح ُوس 
ُر ال َكبحرُي محن  الل هح  َج  زحيُل َواأل  َلَها فَ َلُه الث  َواُب الَ  ُن َوَعمح َتثَ َلَها ال ُمؤ مح َا  َوإحَذا ام    تَ َعاىَل.ُمَطاَلب  ِبح

َها: َتَدل  ال ُعَلَماُء بحَقو لحهح تَ َعاىَل  َوِمنـْ َعَلى ال َقاعحَدةح  َّجخ مح جح مج  حج مث ٱُّاس 
ُهوَرةح َوهحَي اَل  زح َواَل حُمَر َم َمَع الض ُروَرةح، َوَهذحهح ال َقاعحَدُة محن  ُأُصولح ال َمش  َب َمَع ال َعج  َواجح

َحةح َفاَل أَغ اَلَل فحيَها َوالَ  ََنفحي ةح ال س م  ي َة َجاَءت  بحاحل  اَلمح  الش رحيَعةح، َوَذلحَك َأن  الش رحيَعَة اإل حس 
َا  لحيَف فحيَها مبح َلة  آَصاَر َواَل َتك  َا َداخح رحيَعاتح فحيهح َحرَج  َوَمَشق ة  َشدحيَدة  الَ ُِت َتَمُل، َبل  ُكلُّ َتش 

تحطَاَع ةح َفهح َي َكَما قَاَل تَ َعاىَل: َرةح َواالحس   يق ىق يف ىف يث ُّٱَِت َت ال ُقد 

 .[٢3٠األعراف: ] َّلك  اك

َها: ، اَل يُ َؤاَخُذ بحهح ال َعب ُد،  َوِمنـْ يَةح َأن  َحدحيَث الن  ف سح َذحهح اآل  َفض اًل محن  الل هح َوَرمح ًَة؛ َلح
َرَجُه الش ي َخانح  َا، َولحَما َأخ  َي الل ُه َعن ُه يفح َسَببح نُ ُزوَلح َولحَما تَ َقد َم يفح َحدحيثح َأبح ُهَري  َرَة َرضح

َي الل ُه َعن ُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هح َصل ى ا إحن  الل َه »هلُل َعَلي هح َوَسل َم: َعن  َأبح ُهَري  َرَة َرضح
 .(١)«َتَاَوَز َعن  أُم تح َما َحد َثت  بحهح أَن  ُفَسَها، َما َلَ  تَ ع َمل  َأو  تَ َتَكل م  بحهح 

َها: َو، َوال َمغ فحَرةح، َوالر مح َةح؛ لحَما فحيَها محن  َخي    َوِمنـْ ُروعحي ُة ُسَؤالح الل هح تَ َعاىَل ال َعف  َري  َمش 

                                                 
)الرتمذي، أبواب الطهارة،    (.٢2٠، رقم)(٢/١٠3باب ما جاء يف البول يصيب األِر

  .(6١2/ 36مسند أمحد ط الرسالة ) (٢)
، رقم (23/ ٠باب الطالق يف اإلغالق والكره، )صحيح البخاري، كتاب الطالق،  (١)

حديث النفس والواطر باب تاوز اهلل عن (، وصحيح مسلم، كتاب اإلميان، 3١64)
  (.٢١٠، رقم )(٢٢6/ ٢بالقلب، إذا َل تستقر )
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َرةح. خح ن  َيا َواآل   الدُّ
َها: َبابح يفح قَ ُبولح الدَُّعاءح؛  َوِمنـْ َس  َاحح يفح الدَُّعاءح، َوأَن ُه محن  أََهمِّ األ  ُروعحي ُة اإل ححل  َمش 

 .َحي ُث َوَرَد الت  َوسُُّل بحرُبُوبحي تحهح تَ َعاىَل أَر َبع َمر اتٍ 

َها: إحىَل الل هح تَ َعاىَل َعَلى اإل حط اَلقح الت  َوسُُّل إحلَي هح بحرُبُوبحي تحهح تَ َعاىَل، َأن  أَع َظَم الت  َوسُّلح  َوِمنـْ
ََذا َكاَنت  أَغ َلبحي ُة أَد عحي ةح ال قُ  ُروَهاُت؛ َوَلح َا ال َمك  ُبوبَاُت، َوتَ ن َدفحُع ِبح َا ال َمح  ر آنح ال تح َِت ُصُل ِبح

َرًة بحالت  َوسُّلح بحهح   .(٢)ُمَصد 

 

                                                 
 (.٢١3ص )املواهب الربانية للعالمة الشيخ عبد الرمحن السعدي،  :انظر )٢(
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