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 أققل، وباهلل التقفقؼ:

إن هذه السقرة الؽريؿة الؿباركف ـ سقرة الؿائدة ـ آخر سقرة كزلـت نــ كبـاب ا  

ڤ، كؿا جاء يف حديث طبد ا  بـ طؿر وطائشة  ۵
(1)

، وهبا قـق  ا  جـؾ ذكـره   

 .[3انًائذة:] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

إذا تعذر الجؿع بقـ آيٍة نـ آياهتا وآياٍت نـ ُسقر ُأخر فالحؽؿ لؿـا ورد يف فؿـ ثؿَّ 

 سقرة الؿائدة لبلخر كزولفا فنن كان ثؿَّ كسٌخ فآياهتا هل الـاسخة البل تـْسُخ غقرها.

ونـ ثؿ فؿا ورد نـ أحاديث طؼب كـزو  الؿائـدة كـان ُيػـرح بـف لبعـده طــ نظــة 

جـبفؿ حـديث جريـر وذلـؽ ٕن إسـير جريـر كـان ُيع ڤولذا فنن الصحابة  الـسخ.

 كان بعد كزو  سقرة الؿائدة. ڤ

ًٓ ، فؿعــك ذلـؽ أيًضـا أ ـا كزلـت  ۞ هذا ، ولؽقن هذه السـقرة آخـر السـقر كـزو

ودولة الؿسؾؿقـ قائؿة آنـة نسبؼرًة إلل حٍد كبقٍر ونـ ثؿَّ فآياُتفا تضبط العيقـات بـقـ 

 غقرهؿ أيًضا.الؿسؾؿقـ وبعضفؿ وتضبط طيقة الؿسؾؿقـ ب

ولؽق ا نـ السقر الؿدكقة ففل ُتقضح كثقًرا نـ أحؽار الديـ وشرائعف وُتبـقـ  ۞

نف، وكذا الشرائع البـل شـرطفا ا   كثقًرا نـ الحي  الذي أحؾَّف ا ، والحرار الذي حرَّ

 لعباده والؿـاهج البل أكبفجفا لفؿ.

وقضـائف وقـدره، وكـذا  وأسـؿائف وفـػاتف ۵هذا نع نا ورد فقفا نــ تـذكقر بـا  

البذكقر بالققر أخر ونـا فقـف ، وأيًضـا بسـائر أركـان ا،يؿان،بـؾ وا،سـير ، شـل ا يف 

 ذلؽ شلن كثقٍر نـ صقا  السقر يف الؽباب العزيز.

 فبـظرٍة طامة لفذه السقرة الؽريؿة وما ورد فقفا تتضح لـا إمقر التالقة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١َٚأزٟ زكى٠ػّٙة فٟ آقى بٌُٛوخ ئْ شةء بهلل. (1)
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طؿـقر العؼـقد  طؾثك القفثاب بثالعؼقد بالحثثافببحت السقرة الؽريؿة الؿباركـة  ۞

،إذ ا  قا   ▐سقاء البل نع الخؾؼ )نسؾؿفؿ وكافرهؿ( أو البل نع الخالؼ 

 .[1انًائذة:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک  ﴿

آياٌت ُتذكر بالؿقاثقؼ وتبقـ طؼقبة مثـ كؼضثفا ومثـ ثؿَّ تخؾؾت السقرة الؿباركة  ۞

 أخؾَّ بفا ، فؿـ ذلؽ:

گ گ گ گ  ﴿لغسـؾ والبـقؿؿ ـ ققلف تعالك ـ طؼب آيـة القضـقء وا

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

[7انًائذة:]  

ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ﴿  وققلف تعالك:

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ 

 .[11انًائذة:] ﴾ڻ 

 ثؿ بّقـ اهلل طؼقبة مـ كؼض الؿقثاق فؼال سبحاكف:

ھھ ھ ے ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿

 ﴾ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

 .[13انًائذة:]

ــالك   ومؿثثا ورد أيًضثثا مثثـ تثثذكقرٍ بثثالؿقاثقؼ: ــف تع ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ققل

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 .[11انًائذة:] ﴾ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ   ﴿  : وققلف تعالك

ٱ ٻ ٻ ٻ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٿ   ٻ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

 .[71،  77انًائذة:] ﴾ٿ 
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 ومـ إوامر بحػظ العفقد مع الخالؼ والتحذير مـ كؼضفا: ۞

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿ققلف تعالك  

 .[91انًائذة:] ﴾ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

جؿؾثثة طؼقبثثات لؿثثـ كؼثثض العفثثد وأخثثؾ فظفــرت نـــ هــذه الـصــقص الؿبؼدنــة 

 بالؿقثاق، مـ تؾؽ العؼقبات:

ُُ قـْدٍر كبقـٍر لعـف ؿ ،ُجعؾت قؾقهبؿ قاسقة ، الزيغ وتحريػ الؽؾؿ طـ نقاضـعف،َتر

، فـدور [11انًائدذة: ]﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿نؿا ذكروا بف كؿا قا  تعـالك  

الخقاكة بعد الخقاكة ،إلؼاء العداوة والبغضاء فقؿا بقـفؿ ، حساهبؿ يـقر الؼقانـة طؾـك نـا 

طــ الحـؼ وضـيلفؿ طــ سـقاء فدر نـفؿ نـ خقاكـات، إفـاببفؿ بـالعؿك والصـؿؿ 

 السبقؾ، العذاب إلقؿ .

 فؽؾ هذه طؼقبات لحؼت بؿـ كؼض العفقد والؿقاثقؼ.

أيًضا فؼد تخؾؾ هـذه السـقرة الؿباركـة بقـان أحـقا  بــل إسـرائقؾ وأهـؾ الؽبـاب 

بصـػة طانـة نــ يفـقد وكصـارى، وذلـؽ ٓحبقـاج الؿسـؾؿقـ إلـك نعرفـِة خصـا  نــ 

 ا نعفؿ طؾك هدى وبصقرٍة .يبعانؾقن نعفؿ حبك يبعانؾق

فُذكَِرْت يف هذه السقرة الؽريؿة الؿباركة جؿؾٌة نــ نخـازي بــل إسـرائقؾ، ففـؿ ـ 

، إٓ ڠوإن كاكقا نـ ذرية كبل فالح كريؿ، وهق كبل ا  إسرائقؾ، الذي هق يعؼقب 

أن أغؾبفؿ قد حاد طـ صريؼف وخالػ وفـقبف، وقـد قـا  ربــا يف كبابـف الؽـريؿ يف شـلن 

ـــف  ـــحا  كبق ـــراهقؿ وإس ڽإب
(1)

 ﴾ڑ ڑ ک ک  (1)ژ ژ ﴿  

فؽؿا أن هـاُ نـ ذرية همٓء إكبقاء الؽـرار نــ هـق ُنحســ بـؾ وقـد  [113:انصافاث]

ــا     ــك العــالؿقـ إذ ا  ق ــة طؾ  [17انبقددزة:] ﴾ائ ەئ ەئ وئ  ﴿فضــؾقا يف الجؿؾ

أي  يف أزنا ؿ،  [17انًائذة:] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿أي  يف زنا ؿ، وكذا آتاهؿ 

 أن نـفؿ أيًضا ـ نـ هق ضالؿ لـػسـف بـؾ ولغقـره فـذكرت جؿؾـٌة نــ نخـازي هـمٓء إٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڠ، ٚئَؿةق ٘ٛ ٚبٌم ٠عمٛت ڠ بٌىؾّٓ غم ٠عمٛت  ٔحٟ بهلل ئجىب١ُ٘ ق١ًٍ (1)

 .ڽأٞ ِٓ نو٠د ئجىب١ُ٘ ٚئَؿةق  (1)
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 وأفعالفؿ الشـقعة البشعة الؿسببشعة ، فؿـ ذلؽ 

 كؼضفؿ العفقد والؿقاثقؼ وصدور الخقاكة مـفؿ بعد الخقاكة:

ۀ ہ  ﴿فؽــاكقا وٓ يزالــقن خقكــة أهــٌؾ لؾغــدر وطــدر القفــاء قــا  تعــالك  

 .[13:انًائذة] ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ 

 .[13انًائذة:] ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ﴿وقا  تعالك  

قا  وافتراؤهؿ طؾك اهلل وكذبفؿ طؾقف:  ۵ومـ ذلؽ تحريػفؿ لؾؽتب التل أكزلفا اهلل 

 .[11انًائذة:] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶  ﴿تعالك  

 فقلخذون مـ كتاب اهلل ما أرادوا ويرفضقن ويـبذون ما أرادوا كبذه وصرحف.

 .[11انًائذة:] ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﴿قا  تعالك  

 وأيًضا يخػقن ما أرادوا إخػابه ويظفرون ما أرادوا إضفاره:

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿قا  تعـالك  

 .[15انًائذة:] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ

 وأيًضا: فنكفؿ قد تركقا العؿؾ بؼدٍر كبقر مؿا ذكروا بف ووطظقا بف وأمروا بف:

 .[13انًائذة:] ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿قا  تعالك  

 خازيفؿ تؾؽ الخقاكات التل تصدر مـفؿ، فخقاكٌة تؾق خقاكٍة تؾق خقاكٍة :ومـ م

 .[13انًائذة:] ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ﴿إذ ا  قا   

 ومـ مخازيفؿ أيًضا كػاقفؿ وتـاقضفؿ:

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿قـــا  تعـــالك  

 .[61انًائذة:] ﴾ڻ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿وقا  تعالل 

 .[13ًائذة: ان]﴾چچ چ ڇ ڇ 

وقا  تعالك يف شلن أهؾ الؽباب وإفغائفؿ لؾؽذب وكؼؾفـؿ إحاديـث لغقـرهؿ  

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿

 .[11انًائذة:]﴾﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ 
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فـدوًنا أيـات تبــز  فقـزداد  وشلن همٓب القفقد َدْوًما هق شلن أهؾ الـػاق والزيثغ:

 هبؿ نرٌض تزيدهؿ أيات رجًسا إلك رجسفؿ.الذيـ آنـقا إيؿاًكا ، والذيـ يف قؾق

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿قــا  ا  تعــالك  يف شــلن هــمٓء القفــقد  

 .[61انًائذة:] ﴾ی یجئ 

 ڠومـ العثار الثذي لحثؼ بفثؿ تخؾػفثؿ طثـ صاطثة كبثقفؿ مقسثك الؽؾثقؿ الؽثريؿ 

 وطصقاكفؿ ٕمره وتخؾقفؿ طـف إذ أمرهؿ بدخقل إرض الؿؼدسة:

ا، بؾ ويردُّون طؾك كبقفؿ أنره بببجٍح وجحـقد فنذا هؿ يرفضقن آ نبثا  رفًضا تانًّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿وكػــــــقر قــــــائؾقـ   

 .[11انًائذة:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ 

 ففذا ققلفؿ لـبقفؿ الؽريؿ الؽؾقؿ الذي أكجاهؿ ا  طؾك يديف!!

 هؽــذا يؼــابؾقن كعــؿ ا  طؾــقفؿ إذ جعؾفــؿ نؾقًكــا وآتــاهؿ نــا لــؿ يــمِت أحــًدا نـــ

 العالؿقـ.

ومـ جرائؿفؿ سعقفؿ يف إرض بالػساد، وسعقفؿ إليؼثاد الحثروب وإشثعال الػثتـ 

 بقـ الـاس:

ـــا  تعـــالك   ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث حج مج جح  ﴿ق

 .[61انًائذة:] ﴾مح 

ومثثـ سثثقب صثثـقعفؿ وشثثدة حرصثثفؿ وصؿعفثثؿ قبثثقلفؿ الرشثثقة وأكؾفثثؿ السثثحت 

 والؿسارطة يف اإلثؿ والعدوان:

ـــالك   ـــا  تع ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ  ۀ ۀ ﴿ق

 .[61انًائذة:] ﴾ۓ 

 . [11 انًائذة:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وقا  تعالك  

 ومـ مخازيفؿ تركفؿ التـاهل طـ الؿـؽر بؾ ومقآتفؿ الؽػار: 

 فؿـ ثؿ حؾَّت طؾقفؿ الؾعـات .

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ﴿قا  تعالك  
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چ  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڇ   ڄ ڇ  چ ڇ  چ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڑ   ڇ ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ک  ک  ک  ک  ڱ   ڑ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ہ   ڱ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

 .[81 -78انًائذة:] ﴾ ہ ھ ھ

أما طؾؿاؤهؿ مـ الربثاكققـ وإحبثار فتؼاطسثقا هثؿ أخثرون طثـ إمثر بثالؿعرو  

 والـفل طـ الؿـؽر وسؽتقا طـ الباصؾ وقد اكتشر، والػساد حقـ استشرى:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ  ﴿قا  تعالك  

 .[63ائذة:انً] ﴾ ۅ ۅ

ومـ طبثفؿ واستفتارهؿ بإديان سخريتفؿ مـ الصالة ومـ الُؿـثاديـ لفثا، بثؾ ومثـ 

 الديـ كؾف كذلؽ:

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت   ﴿قا  تعالك  

جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت ىت  مت  پ   خت  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

 .[58، 57انًائذة: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ؿ طريضة إذ يزطؿقن أكفؿ أبـاب ُذكر، ومع غقر الذي ذكر أيًضا فدطقاه ومع هذا الذي

 اهلل وأحباؤه:

ــــالك   ــــا  تع ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ﴿ق

 .[18انًائذة:] ﴾ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 

 ومـ طظقؿ جرائؿفؿ وسقئ أفعالفؿ قتؾفؿ إكبقاب بغقر حٍؼ:

ـــــــا  تعـــــــالك   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿ق

 .[77انًائذة:] ﴾جئ 

 وأبشع مـ ذلؽ كؾف وأدهك ققلفؿ يد اهلل مغؾقلة:وأشدُّ مـ ذلؽ كؾِّف وَأْكَؽك، 

ــا  تعــالك   ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ق

 .[61انًائذة:] ﴾...  ۆئ ۈئ
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 ففمٓب هؿ بـق إسرائقؾ وتؾؽ سجاياهؿ، وهذه خصالفؿ!!!

كؼضقا العفد نع الرب!، ونـع العبـد !، وأفسـدوا يف إرض وقـالقا ا،ثـؿ وأكؾـقا 

 ؿمنـقـ نـفؿ ونـ شرهؿ.السحت!! كجاكا ا  وال

فؽقػ يلمـفؿ شخٌص طؾك كػسف، وكقػ يلمـفؿ طؾك مالف وكقػ يثؼ لفؿ يف طفد أو 

 مقثاٍق!!

فؾذلؽ ولغقره حؾَّت طؾثقفؿ الؾعـثات وكزلثت بفثؿ العؼقبثات وُعثرب طؾثقفؿ التقثف، 

 وعربت طؾقفؿ الذلة والؿسؽـة وبآبوا بغضب مـ اهلل.

 فؾعـفؿ ا ! ۞

 وغضب طؾقفؿ!! ۞

 ؾ نـفؿ الؼردة والخـازير وطبد الطاغقت!!!وجع ۞

 وجعؾفؿ يف شر إناكـ!!، وأبعد الخؾؼ طـ صريؼ الخقر . ۞

 ووفػفؿ ربل بل ؿ نسرفقن ـ نػسدون ـ ٓ يعؼؾقن. ۞

 وجعؾ لفؿ ألقؿ العذاب ۞

 وألؼك ربـا بقـفؿ العداوة والبغضاء إلك يقر الؼقانة. ۞

 وطاقبفؿ ربـا بالعؿك والصؿؿ طـ الحؼ. ۞

ــبحاكف   ــا  س ــا ق ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿كؿ

 .[71انًائذة:] ﴾ٺ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ولعـقا طؾـك لسـان إكبقـاء كؿـا قـا  تعـالك   ۞

 .[78انًائذة:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

وكرجع فـؼقل لؼثد تخؾؾثت هثذه السثقرة أيًضثا آيثات تحثث طؾثك إمثر بثالؿعرو  

ؾـؿ الؿؼصـريـ، يف إبـيغ نـا وتـذر غايـة الـذر أهـؾ الع والـفل طـ الؿـؽر وتذم تاركقثف،

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿أنرهؿ ا  بببؾقغف، فؿا أشد هذه أيـة طؾـقفؿ  

 .[63انًائذة: ] ﴾ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

وأيًضا بقـت السقرة الؽريؿة نا يصـعف نـ أنر بـالؿعرو  و ـك طــ الؿـؽـر فؾـؿ 
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 .[175انًائذة:] ﴾ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿يسبجب لف، فحقـئٍذ 

جؿؾثثة مثثـ الـصثثق  تـفثثك طثثـ مثثقآة ة الؽريؿــة الؿباركــة وردت يف هــذه الســقر

الؽػار طؿقًما وطـ مقآة القفقد والـصارى أيًضا وكذا طـ مثقآة كثؾ مسثتفزئ بالثديـ 

 كذلؽ:

ـ نبقـًا بعض أسباب لعـ الذيـ كػروا نـ بـل إسرائقؾ طؾك لسان  قا  ا    ۞

گ   ﴿داود وطقسك ـ  ک ک  ڑک ک  ژ ڑ  ڈ ڈ ژ 

ڳ   ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  ڻ گ  ں  ڱ ں  ڱ ڱ  ڱ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ﴾ڻ 

 .[81،  87انًائذة:]

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ  ﴿وقا  تعالك  

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[51، 51انًائذة:] ﴾..ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

يسارطقن إلك نـقآة  فلوضح ا  سبحاكف أن الذيـ يف قؾقهبؿ نرض هؿ الذيـ ۞

ڱ ڱ ں ں  ﴿ا  ذلـؽ بالبحـذير نــ الـردة إذ قـا    القفقد والـصـارى وطؼـب

وكـــــلن نـــــقآهتؿ  [51انًائدددددذة: ] ﴾...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ُتَمدِّي إلك الردة والعقاذ با .

ـــــا  ســـــبحاكف   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت  ﴿وق

 .[57انًائذة:] ﴾حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج مج 

ڦ ڦ  ڤ ڤ ﴿فؼـــا    ۵ربـــف  ڠونـــ ثـــؿَّ ســـل  كبــل ا  نقســـك 

 .[15انًائذة:] ﴾ڦ 

ې ې ې ى ى  ﴿نـ كقالك فؼا  سـبحاكف   ▐وبقـ لـا ربـا  ۞

 .[55انًائذة: ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿وبقَّـ سـبحاكف أن الغؾبـة ٕولقائـف إذ قـا   

 .[56انًائذة:] ﴾ىئ ی ی 



 a 13ڑ
 

 

 

 أن طداوة أهؾ الؽتاب ٕهؾ اإليؿان ٓ لشلب إٓ لؽقكفؿ ▐ وبقَّـ ربـا ۞

 فؼال تعالك: ،▐ آمـقا باهلل وما أكزل مـ طـده

ڦ ڦ   ﴿ ڦ  ڤ ڦ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٿ  ٺ  ٺ 

 ؟![59انًائذة:] ﴾ڄ 

وُكػقت وُفـِّدت يف هذه السقرة مزاطؿ باصؾة، مزاطؿ الـصثارى الثذيـ قثالقا إن اهلل هثق 

 الؿسقح ابـ مريؿ، وأخريـ الذيـ قالقا إن اهلل ثالث ثالثة:

 . ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ﴿قا  تعالك   ۞

[17انًائذة:]  

 .[73انًائذة: ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ  ﴿تعالك   وقا 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿فؼا  سـبحاكف   ڠوبقَّـ ربـاحؼقؼة الؿسقح 

 أيات. [75انًائذة:] ﴾... ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ

ڍ ڍ ڌ  ﴿تــ ؤ الؿســقح نؿـــ طبــدوه إذ قــا  لؿــا ســئؾ   وبــقَّـ ا   ۞

 .﴾ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

[116انًائذة:]  

 وحذر ربـا أهؾ الؽتاب طؿقًما مـ الغؾق: ۞

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿فؼـــــــا  ســـــــبحاكف   ۞

 .﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

[77انًائذة:]  

بت أيًضا مزاطؿ الؿشركقـ الؼائؾقـ بتحريؿ بعض إكعام:  وُكذِّ

ــــــالك   ــــــا  تع یی جئ حئ مئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿فؼ

 .[173انًائذة:] ﴾ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب 

 وأيًضا تخؾؾت هذه السقرة الؽريؿة آيات ِطدة تـفل طـ الغؾق والتـطع والتؽؾػ:

ــــــــالك   ۞ ــــــــا  تع  ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ق

 .[77انًائذة:]
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿وقـــا  تعـــالك    ۞

 .[87انًائذة:] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ 

ــالك   ۞ ــا  تع  ﴾...﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ے ے ۓ ۓ ﴿وق

 .[171انًائذة:]

وُبقِّـت بعض مشاهد الؼقامة ومقاقػفا يف هذه السقرة الؿباركة أيًضا، لعؾ متذكًرا 

 يتذكر وخاشًعا يخشع!!

 .[179انًائذة:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ﴿قا  تعالك   ۞

ڎ   ﴿وقا  تعالك    ۞   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

 .[116انًائذة:] ﴾.. ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ

 .[119انًائذة:] ﴾ی ی جئ حئ مئىئ  ﴿تعالك أيًضا   وقا  ۞

تخؾؾتفا أيًضا أوامُر طديدٌة بالحؽؿ بؿا أكزل اهلل والتحذير مـ الحققد طـ ذلؽ، أشد 

 التحذير:

ڦ    ﴿قا  تعالك    ۞ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ   ﴾ٿ 

 .[11انًائذة:]

ژ   ﴿وقا  تعالك    ۞   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[11انًائذة:] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶   ﴿وقا  أيًضا    ۞

  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽ ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷ 

 .[15انًائذة:] ﴾           

چ   ﴿وقا  أيًضا    ۞ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .[17انًائذة:] ﴾چ چ چ 

ڳ   ﴿وقا  كذلؽ   ۞ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک ک  ک  ڑ  ڑ 
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 .[18انًائذة: ] ﴾ڳ

يًضا    ۞   أ ې   ﴿وقا   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

 .[19انًائذة:] ﴾...ې ې ې ى ى ائ ائەئ

تعالك    ۞   مب    ﴿وقا   خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ ی   ﴾ی 

 .[57انًائذة:]

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿وقـــا  تعـــالك   ۞

 .[68انًائذة:] ﴾... ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ

 فال محقد وٓ مـا  طـ الحؽؿ بؿا أكزل اهلل.

صائػثة مثـ إحؽثام الػؼفقثة، وبقثان مثا أحؾثف اهلل ومثا حثرم،  ةالسـقر ُذكرت أيًضا يف

 وصائػة مـ إوامر والـقاهل:

ٻ   ﴿فؿـ إحؽار الػؼفقة نا يبعؾؼ بالقضقء يف ققلف تعالك   ٻ  ٱ 

 .[6انًائذة:] ﴾...ٻ ٻ پ پ پ پ

 ونا يبعؾؼ بالبقؿؿ يف كػس أية كذلؽ. ۞

ڭ   ﴿ت يف ققلف تعالك  ونا يبعؾؼ بإيؿان ونا ورد فقفا نـ الؽػارا  ۞ ڭ 

 .[89انًائذة:] ﴾... ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ڍ   ﴿وكذلؽ بعض فقر الشفادات والقفايا يف ققلف تعالك   ۞  ڍ  ڇ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  . ڌ  . .﴾ 

 [176انًائذة:]

وكذلؽ بعض إحؽار الؿبعؾؼة بالُؿحرر والَحَرر والصقد يف ققلف تعالك    ۞  

 .[95ة:انًائذ] ﴾...ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ﴿

د يف تحريؿف الخؿر، إذ ا   ۵ونؿا حرنف ا    ۞ يف هذه السقرة الؿباركة وُشدِّ

ڀ   ﴿قا    ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ  ٺ  ڤ   ٺ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

 .[91،  97انًائذة:] ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ
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وتخؾؾت هثذه السثقرة الؽريؿثة صائػثة مثـ أيثات الخاصثة بالحثدود الالزمثة لثرد  

لت لثف كػسثف أن يتطثاول طؾثك العبثاد أو أن الج ـاة وإخذ طؾك أيديفؿ كل يـزجر مثـ سثقَّ

 يبغل طؾقفؿ:

ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    ﴿   قا  ا    ۞

ک  ک ک ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ک ڌ 

 .[33انًائذة:] ﴾گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿وقـــا  تعـــالك   ۞

 .[38انًائذة:] ﴾ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

ــــا  تعــــالك ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ﴿  وق

 .[15انًائذة:] ﴾...﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

كؾ هذا حبك تحػظ بيد الؿسؾؿقـ آنـة نطؿئـة ونقاصقـفـا وأن يحػـظ أنــفؿ  ۞

 الداخؾل في يعبث طابٌث وٓ يبغ باغ وٓ ُيػؽر يف ا،فساد ُنػسد.

يف باب التقبة أمام التثائبقـ ولثؿ يغؾؼثف  ▐ويف هذه السقرة أيًضا قد فتح اهلل 

 وجقهفؿ.

فحبك همٓء الذيـ قالقا إن ا  هق الؿسقح ابـ نريؿ والذيـ قالقا إن ا  ثالث  ۞

ثيثة ، كؾ همٓء الؽػار تػبح أنانفؿ أبقاب البقبة كل يبقبـقا ويرجعـقا طــ كػـرهؿ ، 

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  ﴿قــــــــــا  تعــــــــــالك  

 .[71انًائذة:]

ػســاد وحــاربقا ا  ورســقلف وهــمٓء قطــاع الطــر  الــذيـ ســعقا يف إرض بال ۞

 تػبح لفؿ أبقاب البقبة.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ  ﴿فقؼــق  تعــالك  

 .[31انًائذة:] ﴾ھ 

وهذا السار  ، وتؾؽ السارقة يؼق  تعالك يف شـل ؿا بعـد أن بـقـ الحـدَّ الـذي  ۞

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  ﴿يســـــبحؼاكف، 
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 .[39انًائذة:]

يف اإليؿثثان والعؿثثؾ الصثثالح وبقثثان مثثا أطثثده اهلل لؾصثثالحقـ وتخؾؾفثثا أيًضثثا ترغقثثب 

 الؿممـقـ وأيًضا تـػقر مـ أطؿال الشر والسقب، وما أطده اهلل لؾغقاة الؿػسديـ.

 نع سق  أنثؾة لؾبغاة وأهؾ الصيح كابـل آدر وكقػ وأن العاقبة لؾبؼقى.

پ   ﴿قا  تعالك    ۞   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

 .[66ـ  65انًائذة:] ﴾...ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ

 ﴾...ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وقــــــــــا  تعــــــــــالك   ۞

 .[85انًائذة:]

 وأيًضا يف هذه السقرة الؿباركة قد اتضح وتجؾك أن إمر كؾف هلل.

 فالؿفبدي نـ هداه ا  !! ۞

﯁         ﴿والؿػبــقن نـــ ُفــبـ !! قــا  تعــالك  ۞

 .[11ئذة:انًا] ﴾          ڭڭ

وربل يعذب نـ يشاء ويغػر لؿـ يشاء، ويفدي ويضؾ نـ يشـاء لـف إنـر نــ  ۞

 قبؾ ونـ بعد.

 . ۵وثؿَّ بقاٌن يف هذه السقرة الؽريؿة لشلٍب مـ قدرة اهلل 

 ﴾ڤ ڤ ڤڦ  ﴿فؼد أكز  ا  الؿائدة لؿا سـللفا الحقاريـقن فؼـا  تعـالك   ۞

 .[115انًائذة:]

ـ طقسك  ۞  الؿفد.نـ الـطؼ يف  ڠونؽَّ

ـف نـ خؾؼ الطقر والـػخ فقفا فبؽقن صقًرا بنذن ا . ۞  ونؽَّ

إذ أبرأ إكؿف وإبرص بنذن ا  وإذ نؽـف ا  نــ إخـراج الؿـقتك وكـؾُّ ذلـؽ  ۞

 بنذن ا  فا  طؾك كؾ شلء قدير!!

 ففذه إشارات قدمـاها لبعض القارد يف هذه السقرة الؽريؿة الؿباركة:

 أكز  الؽباب ولؿ يجعؾ لف طقًجا! فسبحان ا  الذي ۞
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ط يف الؽباب نـ شلٍء! ۞  سبحان ا  نا فرَّ

وتبارُ الذي كـز  الػرقـان طؾـك طبـده لقؽـقن لؾعـالؿقـ كـذيًرا ـ وتبـارُ الـذي  ۞

 وسع سؿعف إفقات وسبحان طير الغققب!!

ر ففدى، وقضك فلحؽؿ ، وجازى فلحسـ، وحؽؿ فعد ! ۞  سبحان نـ قدَّ

 الؽبب، وكيُنف أحسـ الؽير.كبابف أفدُ   ۞

ــر  ۞ ــاده خق ــف الــذي شــرطف لعب ــف العبــاد أحســـ إدب، وديـ ــف الــذي أدب ب وأدب

 إديان.

 رُسؾف خقرُة خؾؼف!! ۞

 كبابف العظقؿ ربقع قؾقب الؿمنـقـ، وُكقر أبصارهؿ وجيُء أحزا ؿ. ۞

 وإذهاٌب لفؿقهؿ وغؿقنفؿ!! ۞

 !يفدي بف ا  نـ اتبع رضقاكف سبؾ السير ۞

 يخرجفؿ بف نـ الظؾؿات إلك الـقر!! ۞

 يفديفؿ بف إلك فراصف الؿسبؼقؿ!! ۞

فالحؿـد   طؾـك ا،ســير والحؿـد   طؾـك ا،يؿــان والحؿـد   طؾـك ا،حســان، 

 والحؿد   طؾك هذا الديـ الؼقؿ.

.ًٓ  رضقـا با  ربًّا وبا،سير ديـًا وبؿحؿٍد رسق

كؼـػ نـع آياهتـا الؽريؿـات بعـض الققػـات،  فنلك هذه السثقرة الؽريؿثة الؿباركثة:

كطرح طؾقفا بعض إسـئؾة لبػبـقح إذهـان ولػـت إكظـار وجـذب آكببـاه وتجسـقد 

الؿعؾقنة ، كطرحفا لؾبػؽر والبدبر والـظـر وآطببـار، والبقفقـؼ نــ ا  وبـا  راجـقـ 

ففق أهؾ لـذلؽ،  وراجقـ طػق ا ، سائؾقـ ا  أن يجازيـا با،حسان إحساًكا ثقاب ا ،

 ولؿا هق فق  ذلؽ إكف جقاد كريؿ

ســائؾقـ ا  أن يبجــاوز طـــ ســقئاتـا وزٓتـــا وطثراتـــا وأن يؽؾــؾ ذلــؽ بــالعػق 

 والغػران وجؿقؾ السرت فربل أهؾ لؾبؼقى وأهؾ لؾؿغػرة .

تطــرح بعــض إســئؾة نــع ا،جابــة طؾقفــا، ونــا يف ذلــؽ نـــ فــقاب فؿـــ ا   ۞
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ولف الثـاء الحسـ، ونا كان نــ خطـلٍ فؿــ أكػســا ؛ فؾف الـعؿة ولف الػضؾ ▐

 ونـ الشقطان فنلك نا أشركا إلقف نـ السما  والجقاب.

 ملسو هيلع هللا ىلصوصل اللهم على نبينا محمد  والحمد هلل رب العالمين،

 

ò
 ًِ ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحي  ِمۡسِب ٱَّلله

 ِٓ ِحيهۡج ىَُسً ةَ
ُ
ج أ ْ ةِٱۡىُػُلٔدِ ٔا ۡوـُ

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ ًِ َيَٰٓ َٰ َُۡع

َ
ُث ٱۡۡل ٍَ ي

 َ َّ إِنه ٱَّلله ًۡ ُحۡيُرٌم ُۡيُخ
َ
ۡيۡيِو َوأ ًۡ َدۡيۡرَ ُحِۡيَّلِ ٱليه ا ُحۡخََلَٰ َغيَۡيُس ٌَ إَِّله 

ا يُرِيُو  ٌَ  ًُ  ١ََيُۡس

 aڑ

 ٹٹ 
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 ﴾ڑ  ﴿

 ﴾کک  ﴿

 ﴾گ گ  ﴿

 

 

 أتؿقا نا  طؼدتؿقه ـ أنضقا نا اتػؼبؿ طؾقف. 

العفقد
(1)

. 

ــر إكعــار كؾفــا  )فــغقرها وكبقرهــا وج ــؾ والبؼ ـقـفــا( نـــ ا،ب

والضلن والؿعز
(1)

، وهذا أققى إققا  ونـ العؾؿاء نـ قـا   

إ ا إجـة يف بطقن إنفات
(3)

نـا   إكعـار  ونـفؿ نــ قـا  ،

   يعؿ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كؼؾ الط ي ا،جؿاع طؾك أن الؿراد بالعؼقد العفقد (1)

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿، وقا  تعالك  [6]الزمر:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ﴿ قا  تعالك  (2)

ــا  [143]إكعثثام: ﴾ پ پڀ  ــا  ايًض ــؾ  [144]إكعثثام:  ﴾...ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ﴿، وق فؿـــ ا،ب

 الجؿؾ والـاقة، ونـ البؼر الثقر والبؼرة، ونـ الضلن الؽبش والـعجة، ونـ الؿاطز الجدي والعـز.

ۆ ﴿وأنا )الـعؿ( فن ا طـد العرب اسٌؿ لإلبؾ والبؼر والغـؿ خافة، كؿا قا  جـؾ ثــاؤه   قال الطبري $: 

ٿ  ٺ ٿ ٿ ﴿ثؿ قا   ، [5]الـحثؾ: ﴾ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 .، فػصؾ جـس الـعؿ نـ غقرها نـ أجـاس الحققان[8]الـحؾ: ﴾ ٿٹ 

وقد أورد الط ي نـ صر  طـ قابقس طـ أبقف طــ ابــ طبـاس قـا   الجــقـ نــ هبقؿـة إكعـار فؽؾـقه )أخرجـف  (3)

( وقابقس )الغالب( هق ابـ أبل ضبقان وقـد ُتؽؾـؿ فقـف، وإن كـان 62909، 62901، 62901، 62901الط ي 

لؿخار  فلبقه لؿ أقػ طؾك أحٍد نـ الؿعب يـ إولقـ نـ الؿقثؼقـ وثؼف )سقى ابــ حبـان(. ويف لػـظ نــ ابـ ا

صريؼ قابقس طـ أبقف قا   ذبحـا بؼرة فنذا يف بطـفا جـقـ فسللـا ابـ طباس فؼا  هذه هبقؿة إكعار ويف روايـة نــ 

بطـفا جـقـ فلخذ ابـ طباس بـذكب الجــقـ فؼـا    صريؼ قابقس طـ أبقف طـ ابـ طباس  أن بؼرًة ُكحرت َفُقجد يف

 هذا نـ هبقؿة إكعار البل ُأحؾَّت لؽؿ.

إكعار  ﴾ ک ک گ گ ﴿وأولك الؼقلقـ بالصقاب يف ذلؽ قق  نـ قا   طـك بؼقلف  قال الطبري $: 

ولـؿ يخصـص ا   ،«هبقؿة وهبـائؿ»كؾفا، أجـَّبفا وِسَخالفا وكبارها؛ ٕن العرب ٓ تؿبـع نـ تسؿقة جؿعل ذلؽ  

 .نـفا شقًئا دون شلء، فذلؽ طؾك طؿقنف وضاهره حبك تليت حجٌة بخصقفف يجب البسؾقؿ لفا(
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 ﴾گ گ ڳ  ﴿

 ﴾ڳڳڱ ﴿

 

 ﴾ڱ ڱڱ  ﴿

 ںں﴿

﴾ڻڻڻ
(1)

 

إكثك نـفا )كا،بؾ والبؼر والغـؿ( والقحش كالظباء والبؼر
(1)

  

 والحؿر القحشقة.

 إٓ نا سُقبؾك طؾقؽؿ.

ــا كــالحؿر  غقــر نســبحؾقـ ليفــطقاد )افــطقاد نــا ُيصــطاد غالًب

 القحشقة والظِباء وكحق ذلؽ(.

 العؿرة.  يف حا  إحرانؽؿ ، وأكبؿ نحرنقن بالحج أو

، ، إن ا  يشرع نا يشاء كقػ يشاءإن ا  يحؽؿ يف خؾؼف بؿا يشاء

 فؾقس ٕحٍد أن يعرتض.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يعـل البؼر القحشقة (1)

تحؾقؾ نا أراد تحؾقؾف، وتحريؿ نا أراد خؾؼف نا يشاء نـ يعـل بذلؽ جؾَّ ثـاؤه  إن ا  يؼضل يف  قال الطبري $: (2)

ف طؾقفؿ، وغقر ذلؽ نـ أحؽانف وقضاياه = فـلوفقا، أيفـا الؿمنــقن، لـف بؿـا طؼـَد تحريؿف، وإيجاب نا شاء إيجاب

وأورد  طؾقؽؿ نـ تحؾقؾ نا أحؾ لؽؿ وتحريؿ نا حّرر طؾقؽؿ، وغقر ذلؽ نـ طؼقده، في تـؽثقها وٓ تـؼضـقها.

 .(62902الط ي بنسـاٍد حسـ طـ قبادة كحق نا ُذكر )الط ي 
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ڑ  ﴿: بقَّـتؿ أن الؿراد بالعؼقد: العفقد، فلي طفقد هذه التل طـاها اهلل بؼقلثف: س

 ؟ [ ٔبٌّةئمخ:] ﴾کک 

 ج: ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال:

أن الؿراد بالعؼقد  العفقد والبحالػات البل كان أهؾ الجاهؾقة يبعاقدو ا أحدها: 

نؿــ ضؾؿـقه وبغـقا طؾقـف، فقؿا بقـفؿ طؾك كصر الؿظؾقر ونمازرتف، وأخذهؿ الحؼ لف 

 وهذه البحالػات البل كاكت فقؿا بقـفؿ.

وأيؿثا ِحؾثٍػ كثان يف الجاهؾقثِة لثؿ َيثِزْدُه »  ♥وهذه هل الؿعـقة بؼقلف 

«اإلسالُم إٓ شدةً 
(1)

. 

أن الؿراد بالعؼقد  العفقد البل أخذها ا  طؾك طباده با،يؿـان بـف، وصاطبـف  الثاين:

ر طؾق ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿فؿ، وهل الؿعـقة بؼقلف تعـالك  فقؿا أحؾَّ لفؿ وحرَّ

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

ويــدخؾ فقفــا  أوانــر ا ؛ كــإنر بالصــية، والزكــاة، والحــج، والصــقار،  [ 15انزعددذ:]

 وكذا الـذور...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـل العفـقد البـل »اد بالحؾػ العفد، والعفد نـػلٌّ يف ققلف طؾقف الصية والسـير (، والؿر0352أخرجف نسؾؿ )  (1)

كاكقا يبعاقدون طؾقفا يف الجاهؾقة، وقد خالػت ا،سير وتعالقؿف، فؽاكقا يبعاقدون طؾك البقارث )يرث بعضـفؿ 

ؼـقد ُأخـر، فؽـؾ نـا بعًضا( دون ذوي رحؿفؿ، وكاكقا يبعاقدون طؾك الـصرة والؿمازرة، ولق طؾـك الباصـؾ، ثـؿ ط

ه ا،سير ففق فقاب، وقد حالػ الـبل  بـقـ قـريش وإكصـار )كؿـا  ملسو هيلع هللا ىلصخالػ ا،سير فحؾٌػ باصؾ، أنا نا أقرَّ

 .ڤ( نـ حديث أكس 0309، ونسؾؿ 0090يف البخاري 

 (:1961 قال الـقوي يف شرح مسؾؿ )تعؾقؼ طؾك ط.محؿد فماد   

 ث، والحؾػ طؾك نا نـع الشرع نـف.الؿراد بف حؾػ البقار«  ٓ حؾػ يف ا،سير» 

ٓ يجقز الحؾػ الققر، فنن الؿذكقر يف الحديث والؿقارثة بف وبالؿماخاة، كؾـف نـسـقخ  قال الؼاعل: قال الطبري: 

 «.لؼقلف تعالك  وأولقا إرحار بعضفؿ أولك ببعض

 كان البقارث بالحؾػ فـسخ بآية الؿقراث.وقال الحسـ:  

أنا نا يبعؾؼ با،رث فقسبحب فقف الؿخالػة طـد جؿاهقر العؾؿـاء، وأنـا الؿماخـاة  لـقوي(:قؾت )الؼائؾ هق اإلمام ا 

يف ا،سير والؿحالػة طؾك صاطة ا  تعالك، والبـافر يف الديـ، والبعاون طؾك ال  والبؼقى، وإقانة الحؼ، ففـذا 

 «.اجلاهلوة مل يزده اإلسالم إال شدة وأيام حلف كان يف»يف هذه إحاديث   ملسو هيلع هللا ىلصباٍ  لؿ ُيـسخ، وهذا نعـك ققلف 
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الؿــراد  العؼــقد البــل يبعاقــدها الـــاس فقؿــا بقـــفؿ، ويعؼــدها الؿــرء طؾــك  الثالثثث:

ده القؿـقـ، والعفـد الـذي يلخـذه الشـخص طؾـك كػسـف، وكـالبقع والشـراء، كػسف، كعؼ

والحؾػ، والـؽاح، وكحق ذلؽ نـ الطـي ، والؿزارطـة، والؿصـالحة، والبؿؾقـؽ... 

 وغقرها.

الؿراد هبذا إنر أهؾ الؽباب، ُأنروا بالقفاء بالعفقد الؿلخقذة طؾقفؿ يف  الرابع:

ڱ ڱ   ﴿   إذا ُبعث فقفؿ، كؿا قا  ا   ملسو هيلع هللا ىلص البقراة وا،كجقؾ نـ ا،يؿان برسق  ا 

ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڱ ں ں 

﮻  ﮺  ﮹  ﮷﮸  ﮵ ﮶  ﮳ ﮴ ۓ ﮲  ۓ  ے ے  ھ ھ ھ

 .[81آل عًزاٌ: ] ﴾﮼ ﮽ ﮾ 

 فالعفد الؿلخقذ طؾك إكبقاء طؾقفؿ السير أخذتف إكبقاء طؾك أنؿفؿ.قالقا: 

قر العفـقد البـل أخـذها ويدخؾ يف هذا العفد أيًضا )يف القجف الرابع الؿذكقر( طؿ

 طؾك أهؾ الؽباب. ۵ا  

والذي يبدو وبعد هذا البقان  أن الؿراد بالعفقد جؿقع العفقد الؿـذكقرة يف  قؾت:

نـة، فؼقلـف تعـالك   يشـؿؾ طؿـقر العؼـقد نـع الخــالؼ  ﴾ڑ کک  ﴿القجـقه الؿبؼدِّ

 ، ونع الخؾؼ أيًضا.▐

، نــ ملسو هيلع هللا ىلصنــ ســة رسـقلف ، و۵وقد دلَّت طؾك ذلؽ كصقص ُأخـر نــ كبـاب ا  

 ذلؽ نا يؾل 

لك    ۞     تعا لف  گ   ﴿قق گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

 .[91انُذم:] ﴾ڳ 

لك    ۞   تعا ڀ   ﴿وققلف  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

 .[187آل عًزاٌ: ] ﴾ڀ 

تعالك    ۞   ڦ   ﴿وققلف  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ ڄ   ﴾  ڦ 

 .[171األعزاف: ]
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 .[17انزعذ: ] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿وققلف تعالك   ۞

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿وققلــف تعــالك   ۞

 .[81انبقزة:] ﴾ڀ 

ـــف تعـــالك   ۞ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿وققل

 .[75انتىبت:] ﴾ڱ ں 

لؽثؾ غثادر لثقاٌب ُيـصثب »يف البحذير نـ كؼض العفقد   ♥وققلف  ۞

«يقم الؼقامة بغدرتف
(1)

. 

ا.  وإدلة يف هذا الباب كثقرة جدًّ

ن إنر بالقفاء بالعفقد أنٌر طارٌّ يشؿؾ القفـاء بؽـؾ طفـد نـع الخـالؼ فالذي يبدو أ

 ونع الخؾؼ.

ا الطبري   فؼد اختار وجًفا فؼال: $أمَّ

وأولك إققا  يف ذلؽ طـدكا بالصقاب نا قالف ابـ طباس
(1)

، وأن نعــاه  أوفـقا  

ر طؾقؽؿ، يليفا الذيـ آنـقا بعؼقد ا  البل أوجبفا طؾقؽؿ، وطؼدها فقؿا أحؾَّ ل ؽؿ وحرَّ

 وألزنؽؿ فرضف، وبقَّـ لؽؿ حدوده.

وإكؿا قؾـا ذلؽ أولك بالصقاب نـ غقره نـ إقق ؛ ٕن ا  جؾَّ وطـزَّ أتبـع ذلـؽ 

ا أحّؾ لعباده وحرر طؾـقفؿ، ونـا أوجـب طؾـقفؿ نــ فرائضـف، فؽـان نعؾقًنـا  البقان طؿَّ

نفؿ نـ فرائضف وطؼقده أنٌر نـف طباَده بالعؿؾ بؿا ألز ﴾ڑ کک  ﴿بذلؽ أن ققلف  

 نـــف لفــؿ طـــ كؼــض نــا طؼــده طؾــقفؿ نـــف، نــع أن ققلــف  
ٌ
ڑ  ﴿طؼقــب ذلــؽ، وَكفــل

أنٌر نـف بالقفاء بؽؾ طؼد أذن فقف، فغقر جائز أن يخّص نـف شـلء حبـك تؼـقر  ﴾کک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكل  الادر للوا  »(  6151(، ولف ألػاٌظ نبعددة، نـفا طـد نسـؾؿ )6151(، ونسؾؿ )5611أخرجف البخاري ) (1)

 .«عند استه يوم القوامة

نسـؾؿ،  «ونـفا  إذا جؿع ا  إولقـ وأخريـ يقر الؼقانة ُيرفع لؽؾ غادر لقاٌء فؼقؾ  هذه غـدرة فـين بــ فـين 

 (، وغقره.6153حديث )

 ؛ ٕكف طـد الط ي ضعقػ ا،سـاد.ڤلؿ أذكر أثر ابـ طباٍس  (1)
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حجة بخصقص شلء نـف يجب البسؾقؿ لفا، فنذا كان إنر يف ذلـؽ كؿـا وفـػـا، فـي 

ف ذلؽ  إلك نعـك إنر بالقفاء ببعض العؼقد البل أنَر ا  بالقفاء هبا نعـك لؼق  نـ وجَّ

 دون بعض.

 أما الؼرصبل فؼال بعد أن ذكر وجقًها يف تػسقر أية:

الؿعـك  أوفقا بعؼد ا  طؾـقؽؿ وبعؼـدكؿ بعضـؽؿ  وقال الزجاج: والؿراد بالعؼقد:

  ملسو هيلع هللا ىلصالبـاب؛ قـا  طؾك بعض، وهذا كؾف راجع إلـك الؼـق  بـالعؿقر، وهـق الصـحقح يف 

كؾ شرٍط لقَس فِل كتاِب اهللِ ففق باصٌؾ، وإْن كثاَن مائثة »وقا    «الؿممـقن طـد ُشُروصفؿ»

فبقَّـ أن الشرط أو العؼد الذي يجب القفاء بف نا وافؼ كبـاب ا ، أي  ديــ ا ؛  «شرط

ـْ َطِؿؾ طؿالً لقس طؾقف أم»  ملسو هيلع هللا ىلصفنن ضفر فقفا نا يخالػ ُرّد، كؿا قا   «ُركا ففق رد  َم
(1)

. 

│ 

رة مثـ كؼضثف،  س: اذكر بعض أيات القاردة يف الحث طؾك القفاب بالعفثد، والُؿحثذِّ

 يف ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصوكذا بعض إحاديث القاردة طـ رسقل اهلل 

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ﴿ققلـــــــــــف تعـــــــــــالك   ۞

 .[91انُذم:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿وققلف تعالك ُنثـًقا طؾك أهـؾ ا،يؿـان   ۞

 .[17انزعذ:]

ــالعفقد   ۞ ــقن ب ــذيـ ٓ يقف ــف تعــالك يف ذرِّ ال ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿وققل

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

 .[15انزعذ:]

 .[ 1انًائذة:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک  ﴿وققلف تعالك   ۞

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِىفًٛعة. ڤ( ِٓ ؾم٠ص عةئشد ٖٗٗٔ أقىغٗ ٍُُِ )ص (1)
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 .[31انًعارج:] ﴾ى ائ ائ ې ى  ﴿وققلف تعالك   ۞

ــف تعــالك   ۞ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ  ﴿وققل

 .[58األَفال:] ﴾ھ 

ث كثذب، وإذا وَطثَد َأخَؾثْػ، وإذا »  ملسو هيلع هللا ىلصوقق  الـبل  ۞ آيثُة الؿـثافِِؼ ثثالث، إذا حثدَّ

«اؤتؿـ َخان
(1)

. 

ـّ »  ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ۞ َـّ فقف كان مـافًؼثا خالًصثا، ومثـ كاكثت فقثف َخصثؾٌة مثـف أربع مـ ُك

ث كثذب، وإذا طاهثد كا كت فقف خصؾة مـ الـػاق حتَّك يثدطفا: إذا اؤتؿثـ خثان، وإذا حثدَّ

 .«غدر، وإذا خاصؿ فجر

«لؽؾِّ غادٍر لقاٌب يقم الؼقامة»  ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ۞
(1)

. 

«لؽؾ غادٍر لقاب يقم الؼقامة ُيؼال: هذه غدرة فالن»ويف رواية   ۞
(3)

. 

«الؼقامة لؽؾِّ غاِدٍر لقاٌب طـد استف يقم»ويف ثالثة   ۞
(1)

. 

│ 

 س: هؾ العفقد مع الؽػار ُيحافظ طؾقفا أيًضا وُتحترم؟

ٌة تشؿؾ العفقد نع الؽػار والؿمنـقـ. ج:  كعؿ، فإدلة الؿذكقرة قبُؾ أدلٌة طانَّ

│ 

ژ ژ ڑ ڑ  ﴿س: هؾ هذه أية ُيستدل بفا طؾك كػل خقار الؿجؾس 

 ؟[ ٔبٌّةئمخ:] ﴾کک 

  ملسو هيلع هللا ىلصلؿجؾــس، لـقٓ نــا ورد طـــ رســق  ا  كعـؿ ُيســبد ُّ هبــا طؾـك كػــل خقــار ا ج:

قا»  .«الَبقعان بالخقاِر ما لؿ يتػرَّ

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نرفقًطا. ڤ( نـ حديث أبل هريرة 39(، ونسؾؿ ) 55أخرجف البخاري )  (1)

 نرفقًطا. ڤ بـ طؿرو ( ، نـ حديث طبد ا 31( ، ونسؾؿ )50أخرجف البخاري ) (1)

 (.6153(، ونسؾؿ )1666أخرجف البخاري ) (3)

 (، وغقرهؿا.6511(، والبخاري )6516ـ  6512اكظر نسؾؿ ) (1)



 a 17ڑ
 

 

 

ڑ  ﴿وقد اسبد  بعض نـ ذهب إلك أكف ٓ خقار يف نجؾس البقع هبـذه أيـة  ۞

، قا   ففـذا يـد ُّ طؾـك لـزور العؼـد وثبقتـف، فقؼبضـل كػـل خقـار الؿجؾـس، ﴾کک 

لــؽ، وخالػفؿــا يف ذلــؽ الشــافعل وأحؿــد بـــ حـبــؾ، وهــذا نــذهب أبــل حـقػــة ونا

 والجؿفقر.

طــ ابــ طؿـر قـا   قـا  رسـق  ا   «الصحقحقـ»والحجة يف ذلؽ نا ثبت يف  ۞

قا»  ملسو هيلع هللا ىلص «البقعان بالخقار ما لؿ يتػرَّ
(1)

. 

إذا تبثايع الثرجالن فؽثؾ واحثد مـفؿثا بالخقثار مثا لثؿ »ويف لػظ آخـر لؾبخـاري   ۞

«يتػرقا
(1)

. 

يف إثبات خقار الؿجؾس الؿبعؼب لعؼد البقـع، ولـقس هـذا نـافًقـا  وهذا فريح ۞

 لؾزور العؼد، بؾ هق نـ نؼبضقاتف شرًطا، فالبزانف نـ تؿار القفاء بالعؼقد.

│ 

ٓ ِحؾػ يف اإلسثالم، وأيؿثا » ملسو هيلع هللا ىلصس: ماذا تعر  طـ حؾػ الػضقل، وما معـك ققلف 

 ؟«حؾٍػ كان يف الجاهؾقة لؿ يزده اإلسالم إٓ شدة

 الؼرصبل يف تػسقره: قال ج:

ذكر ابـ إسحا  قا 
(3)

  اجبؿعت قبائؾ نـ قـريٍش يف دار طبـدا  ابــ ُجـْدطان ـ 

لشرفف وكسبف ـ فبعاقدوا وتعاهدوا طؾك أٓ يجدوا بؿؽة نظؾقًنا نــ أهؾفـا أو غقـرهؿ، 

ت قريٌش ذلؽ الحؾػ حؾػ الُػضق ، وهق  إٓ قانقا نعف حبك ُتردَّ طؾقف نظؾؿُبف؛ َفَسؿَّ

لؼد َشِفدت يف دار طبداهلل بـ ُجدطان ِحؾًػا ما أحب أن لل بف »  ملسو هيلع هللا ىلصذي قا  فقف الرسق  ال

ِطل بف يف اإلسالم ٕجبُت   . «ُحؿر الـعؿ، ولق ادُّ

وأيُّؿثا ِحؾثٍػ كثان يف الجاهؾقثة لثؿ »  ڠوهذا الحؾػ هق الؿعـك الؿراد يف ققلـف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٔ٘ٔ(، ٍُُِٚ )2ٕٓٔبٌحكةوٞ ) (1)

 (.ٖٔ٘ٔ(، ٍُُِٚ )ٕٕٔٔبٌحكةوٞ ) (1)

 (.ٖٕٓ٘طؿ١ؽ، أقىغٗ ٍُُِ ) (3)
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ةً  «يزده اإلسالم إٓ ِشدَّ
(1)

نر بآكبصـا  نــ الظـالؿ؛ فلنـا نـا ؛ ٕكف نقافؼ لؾشرع إذ أ 

كان نـ طفقدهؿ الػاسدة وطؼقدهؿ الباصؾة طؾك الظؾؿ والغارات فؼد هدنـف ا،سـير 

 والحؿد  .

قال ابـ إسحاق
(1)

 يف نـا  لـف ـ  :
ّ
تحانـؾ القلقـد بــ ُطببـة طؾـك الحسـقـ بــ طؾـل

 لُبـصـَػـِّل لسؾطان القلقد؛ فنكف كان أنقًرا طؾك الؿديـة ـ فؼـا  لـف الحسـقـ  أحؾِـ
ِ
ُػ بـا 

ـّ يف نسـجد رسـق  ا   ثـؿ ٕدطـقّن بحؾـػ  ملسو هيلع هللا ىلصنـ حؼل، أو ٔخذّن بسقػل ثؿ ٕقـقن

ـّ  الػضق . قا  طبدا  بـ الزبقر  وأكا أحؾػ با  لئـ دطاين ٔخذّن بسـقػل ثـؿ ٕقـقن

ـف أو كؿـقت جؿقًعـا؛ وبؾغـت الِؿسـقر بــ نخَرنـة فؼـا  نثـؾ  نعف حبك يـبصػ نـ حؼِّ

ـا بؾـغ ذل ّ فؼـا  نثـؾ ذلـؽ؛ فؾؿَّ
ؽ، وبؾغت طبد الرحؿـ بـ طثؿان بــ طبقـد ا  البقؿـل

 ذلؽ القلقد أكصػف.

│ 

 س: لؿاذا ُأصؾؼ طؾك البفقؿة بفقؿة؟

ذلــؽ، وا  أطؾــؿ ،هبانفــا نـــ جفــة كؼــص كطؼفــا وففؿفــا، وطــدر تؿققزهــا  ج:

 وطؼؾفا.

 ُنظؾؿ.ونـف ققلفؿ  باٌب ُنبفؿ أي ُنغؾؼ، ولقٌؾ هبقؿ، أي  

│ 

ک ک گ  ﴿س: هثثؾ كاكثثت بفقؿثثة إكعثثام حراًمثثا ومثثـ ثثثؿَّ قثثال تعثثالك: 

 ؟[ ٔبٌّةئمخ:] ﴾گ

تعالك  ج: قا   تعالك، فؼد  أكزلفا ا   ًٓ نـذ  إكعار كاكت حي  كي، بؾ هبقؿة 

ٱ ٻٻ ٻ ٻ   ﴿، وكؿا قا  تعالك   ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ﴿

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ پ  پ  پ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕٓ٘طؿ١ؽ، أقىغٗ ٍُُِ ) (1)

 ٌُ ٠مون زٍه بٌمظد.بجٓ ئَؿةق  (1)
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 أية. ﴾ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

│ 

 ؟[ ٔبٌّةئمخ:] ﴾ ک ک گ گ ﴿س: إًذا فؿا وجف ققلف تعالك: 

أن الؼقر كـاكقا قـد حّرنـقا طؾـك أكػسـفؿ بعًضـا نــ هبقؿـة إكعـار؛  ج: وجف ذلؽ:

كالبحقرة، والسـائبة، والقفـقؾة، والحـار، فؼقـؾ لفـؿ  إن هبقؿـة إكعـار حـيٌ ، إٓ نـا 

 سقبؾقه ربُّـا طؾقـا، ٓ الذي حّرنبؿقه بلكػسؽؿ.

إكـا قد أحؾؾـا لؽؿ هبقؿة إكعار، فػقفا فسحٌة وفقفا غـقة لؽؿ  وجف آخر: أن ُيؼال:و

 طـ الحرار الذي حّرنـاه طؾقؽؿ.

 أن هذا لؿزيد نـ البلكقد طؾك ِحؾِّ هبقؿة إكعار، وا  أطؾؿ.ووجف ثالٌث: 

│ 

ثف، أو بسثقاق آخثر: هثؾ إذا ذبحـثا بؼثرًة مثثالً  فقجثدكا يف  س: هؾ ذكاة الجـقـ ذكاُة ُأمِّ

 بطـفا جـقـًا واستخرجـاه مقًتا، هؾ يمكؾ أم ٓ؟

ًٓ بؼقلـف تعـالك   ج: ک ک گ  ﴿نـ العؾؿاء نـ ذهب إلك ِحؾِّ ذلـؽ نسـبد

نـاه أن الؿــراد ببفقؿـة إكعــار إجـَّــة يف  ﴾ گ فلحـد القجــقه يف تػسـقرها كؿــا قـدَّ

ًٓ بؼقلف  ف»  ملسو هيلع هللا ىلصبطقن أنفاهتا، ونسبد «ذكاة الجـقـ ذكاُة ُأمِّ
(1)

 . 

│ 

 ؟[ٔبٌّةئمخ:] ﴾گ گ ڳ ڳ  ﴿س: ما الؿستثـك بؼقلف تعالك: 

پ   ﴿   هق الؿذكقر يف قق  ا   ج: ٻ پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

 .[ 3انًائذة:] ﴾...ٹ ٹ

ففل الؿقبة الؿبؿثؾة فقؿـ ناتـت نــ إكعـار طؿقًنـا، وكـذا البـل ناتـت خـًؼـا، أو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرفقًطـا طــد أحؿـد  ڤطدُة صر ، نـفا  طـ أبل سعقد الخـدري  ملسو هيلع هللا ىلصفؾف طـ رسق  ا   صحقح بؿجؿق  صرقف: (1)

(، وغقره، 9/553(، وغقرها، ونـفا  حديث ابـ طباس طـد البقفؼل )9/553(، والبقفؼل )66060، 66505)

ـ بؿجؿقع صرقفا، وا  تعالك أطؾؿ.ونـفا  حديث ابـ طؿر وغقرهؿ، ويف جؾِّ الطر  نؼا ،   لؽـفا ُتحسَّ
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بسبب سؼقصفا، والبل ناتت بسبب كطح غقرها لفا، وكذا نـا أكـؾ وققًذا، والبل ناتت 

 السبع إٓ نا أدركت ذكاتف.

ويؾبحؼ بذلؽ نـ غقر هبقؿة إكعار كؾ ذي نخؾب نـ الطقـر، وكـؾ ذي كـاب  ۞

ملسو هيلع هللا ىلصنـ السباع، لؾحديث القارد يف ذلؽ طـ رسق  ا  
(1)

. 

│ 

ُيتؾك طؾقـا يف الؼثرآن هؾ هذا الذي ُيتؾك طؾقـا  ﴾گ گ ڳ ڳ  ﴿س: ققلف تعالك: 

ـََّة داخؾٌة فقف؟  فؼط، أم أنَّ السُّ

 داخؾة يف الؿبؾّق طؾقـا أيًضا، وذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصبؾ تدخؾ فقف، سـة رسق  ا   ج:

 .[1، 3انُجى:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿لؼقلف تعالك   ۞

نــ حـديث « الصـحقحقـ»كذلؽ، فػـل  (*)ولؾحديث القارد يف قصة العسقػ ۞

أ ؿا قآ  إن رجـيً نــ إطـراب أتـك رسـق   ڤد بـ خالد الجفـل أبل هريرة وزي

فؼا   يا رسـق  ا ، أكُشـدُ ا  إٓ قضـقت لـل بؽبـاب ا  ملسو هيلع هللا ىلصا  
(1)

، فؼـا  الخصـؿ 

أخر ـ وهق أفؼف نـف ـ
(3)

  كعؿ، فاقض بقـــا بؽبـاب ا ، وائـذن لـل، فؼـا  رسـق  ا  

سقًػاقا   إنَّ ابـل كان ط «ُقؾ»  ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

طؾك هـذا 
(5)

، فَزَكـك بانرأتـف، وإين ُأخـ ت أنَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِىفًٛعة. ڤ عباس(، ِٓ ؾم٠ص بجٓ 2ٖٗٔأقىغٗ ٍُُِ ) (1)

 (.6350(، ونسؾؿ )3352لف ببؿانف، ولبعض فؼراتف، اكظر البخاري ) ملسو هيلع هللا ىلصولؾحديث صر  ُأخر طـ رسق  ا   

 .(26ٙٔ، 21ٙٔ(، ٍُُِٚ )6ٕ6ٙبٌحكةوٞ ) (*)

ضقت لل بؽباب ا   نعـك أكشدُ  أسللؽ رافًعا كشـقدي، وهـق فـقيت، وققلـف  بؽبـاب ا   بؿـا أكشدُ ا  إٓ ق (1)

 تضؿـف كباب ا .

وهق أفؼف نـف  قا  العؾؿاء  يجقز أكف أراد با،ضافة أكثر فؼًفا نـف، ويحبؿؾ أن الؿراد أفؼف نــف يف الؼضـقة لقفـػف  (3)

ک گ  بئذاكف يف الؽير، وحذره نـ القققع يف الـفل يف ققلف تعالك  ﴿إياها طؾك وجففا، ويحبؿؾ أكف ٕدبف واس

 [ بخي  خطاب إو  يف ققلف  أكشدُ ا ، فنكف نـ جػاء إطراب. 6﴾ ]الحجرات گ گ گ ڳڳ 

 طسقًػا  العسقػ هق إجقر، وجؿع طسػاء، كلجقر وأجراء، وفؼقف وفؼفاء. (1)

نزكقَّة ابـف، وكـان الرجـؾ اسـبخدنف فقؿـا تحبـاج إلقـف انرأتـف نــ إنـقر، طؾك هذا  يشقر إلك خصؿف، وهق زوج  (5)

 فؽان ذلؽ سبًبا لؿا وقع لف نعفا.
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طؾك ابـل الرجؿ، فافبديت
(1)

نـف بؿائة شاة وولقـدة، فسـللت أهـؾ العؾـؿ فـلخ وين،  

  ملسو هيلع هللا ىلصأكؿا طؾك ابـل جؾُد نائٍة وتغريب طاٍر، وأنَّ طؾك انرأة هذا الرجؿ، فؼا  رسق  ا  

َـّ بقـؽؿا بؽ» تاِب اهللِ: القلقثدُة والَغثـَُؿ َرد  واَلِذي كػِسل بقده، ْٕقِضَق
، َوَطَؾثك ابـِثؽ جؾثُد (2)

 .«إلك امرأة هذا، فنِن اطترَفْت فاْرُجْؿفا (3)مائٍة، وتغريُب طاٍم، واغُد يا ُأكقس

 فُرِجَؿْت. ملسو هيلع هللا ىلصفغدا طؾقفا فاطرتفت، فلنر هبا رسق  ا   قال:

ونـ ذلؽ نا أخرجف البخـاري ونسـؾؿ ۞
(1)

لعــ طبـد  نــ صريـؼ طؾؼؿـة قـا   

ا 
(5)

القاشؿات والؿبـؿصات، والُؿَبَػؾِّجات لؾحسـ الُؿغقرات خؾؼ ا ، فؼالت أر  

 
ِ
ـَ رسـقُ  ا  ، ويف كبـاب ملسو هيلع هللا ىلصأر يعؼقب  نا هذا؟ قا  طبـد ا  ونـا لـل ٓ ألعــ نــ َلَعـ

لؼـد  ا ؟! قالت  وا  لؼد قرأت نا بقـ الؾـقحقـ فؿـا وجدتـف، فؼـا   وا  لـئـ قرأتقـف

 .[7انذشز: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  ﴿وَجْدتِقف 

ملسو هيلع هللا ىلصو نـ ذلـؽ أيًضـا قـق  الـبـل  ۞
(6)

 «َأٓ إِكِّثك ُأوتقثُت الؽتثاَب ومثَؾثُف َمَعثُف...»  

 الحديث.

أيًضا يف هذا الباب ڤوقد ورد طـ أنقر الؿمنـقـ طؿر  ۞
(7)

.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فافبديت  أي  أكؼذت ابـل نـف، بػداء نائة شاة وولقدة، أي  جارية، وكلكف زطؿ أن الرجؿ حؼٌّ لـزوج الؿـزين هبـا،  (1)

 فلططاه نا أططاه.

دة، ونعـاه يجب ردها إلقؽ، ويف هـذا أن الصـؾح الػاسـد يـرد، وأن أخـذ الؿـا  فقـف القلقدة والغـؿ رّد  أي  نردو (1)

 باصؾ يجب رده، وأن الحدود ٓ تؼبؾ الػداء.

واغد يا أكقس  قا  ا،نار الـقوي رضل ا  تعالك طـف  واطؾؿ أن بعث أكقس نحؿق  طــد العؾؿـاء نــ أفـحابـا  (3)

قد قذففا بابـف، فقعّرففا بلن لفـا طــده حـد الؼـذ  فبطالـب بـف أو تعػـق  وغقرهؿ طؾك إطير الؿرأة بلن هذا الرجؾ

طـف، إٓ أن تعرت  بالزكا، في يجب طؾقف حد الؼذ ، بؾ يجب طؾقفا حد الزكا، وهق الرجؿ؛ ٕ ا كاكت نحصـة، 

اهره أكـف برجؿفـا، فرجؿـت. وٓ بـد نــ هـذا البلويـؾ؛ ٕن ضـ ملسو هيلع هللا ىلصفذهب إلقفا أكقس، فاطرتفت بالزكا، فلنر الـبل 

ُبعث ،قانة حّد الزكا، وهذا غقر نراد، ٕن حد الزكا ٓ يحباط لف بالبجسـس والبػبـقش طــف، بـؾ لـق أقـّر بـف الـزاين 

ـ الرجقع. )حاشقة نسؾؿ(.  اسبحّب أن ُيؾؼَّ

 (.0/151(، ونسؾؿ )62/511البخاري نع الػبح ) (1)

 هق ابـ نسعقد. (5)

 ره.(، وغق0120فحقح، وأخرجف أبق داود ) (6)

 (.1152البخاري ) (7)
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، ، وفقف  فجؾس طؿـر طؾـك الؿــ ڤنا أخرجف البخاري نـ حديث ابـ طباس 

ا سؽت الؿمذكقن قار فلثـك طؾك ا  بؿا هق أهؾف، ثؿ قا   أنا بعُد، فنكِّل قائـٌؾ لؽـؿ  فؾؿَّ

َر لــل أن أققلفــا، ٓ أدري لعؾفــا بــقـ يــدي أجؾــل، فؿـــ طؼؾفــا ووطاهــا  نؼالــة قــد ُقــدِّ

ث هبا حقث اكبفْت بف راِحَؾُبف، ونـ َخِشل أٓ يعؼؾفا في ُأِحـؾُّ ٕحـد أن يؽـِذَب  فؾقحدِّ

 
ّ
 .طؾل

ــة  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ ا  بعــث نحؿــًدا  ــاب، فؽــان نؿــا أكــز  اُ  آي ــف الؽب ــز  طؾق ــالحؼ، وأك ب

ورجؿــا بعـده، فلخشـك إن  ملسو هيلع هللا ىلصالرجؿ، فؼرأكاها وطؼؾـاها ووطقـاها، رجـَؿ رسـقُ  ا  

صا  بالـاس زناٌن أن يؼق  قائؾ  وا  نـا كجـد آيـة الـرجؿ يف كبـاب ا ، فقضـؾقا بـرتُ 

 .فريضة أكزلفا ا 

والرجؿ يف كباب ا  حؼٌّ طؾك نـ َزكك إذا ُأحصـ نـ الرجا  والـسـاء، إذا قانـت 

 البقـة، أو كان الحَبُؾ أو آطرتا .

│ 

ثثح وجثثف الثثربط بثثقـ ققلثثف تعثثالك:   [ٔبٌّةئددمخ: ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿س: وعِّ

مفا مـ مطؾع السقرة الؿباركة، مع بقان الؿعـك اإلجؿالل.  وبقـ ما تؼدَّ

 وجف ذلؽ، واهلل أطؾؿ، فؾؾعؾؿاب فقف أققال:أما  ج:

ڳ ڳ ڱ ڱ .. ....ژ ژ ڑ ڑ کک ﴿ ـ نع الؿعـك ـ مـفا:

غقر نسبحؾقـ الصقد أثـاء إحرانؽؿ، فنكا قـد أحؾؾــا لؽـؿ هبقؿـة إكعـار، فػقفـا  ﴾ڱڱ 

 فسحة لؽؿ وغـقة وكػاية طـ الصقد حا  إحرانؽؿ.

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ  ﴿ القجثثثف الثثثثاين:

 إٓ نا كان وحشقًّا، فنكف فقٌد، في تصطادوه وأكبؿ ُحرر. ﴾ڳ ڳ 

ڱ ڱ  ﴿وإٓ  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿ ووجثثثثثثف آخثثثثثثر:

 .﴾ڱڱ

ر ذكره نـ الؿقبة وغقرها.  فاسبثـك نـ ا،كسل نا تؼدَّ

 واسبثـك نـ القحشل الصقُد حا  ا،حرار، وا  أطؾؿ.
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ْ ََّل ُتِ     ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ َر ٱۡۡلَۡيَراَم َيَٰٓ ۡٓ ِ َوََّل ٱلشه هَِر ٱَّلله ْ َشَعَٰٓ ٔا يُّ

َراَم يَبَۡخُؾَٔن ـَۡضٗل  ِنَي ٱۡۡلَۡيَج ٱۡۡلَ ٌّ ٓ ۡوَي َوََّل ٱۡىَلَلَٰٓهَِو َوََّلٓ َءا َٓ ۡ  َوََّل ٱل
 َُٰٗ ـَ ۡي ۡۡ ًۡ َورِ ِٓۡي ِ ّب َِ ره ٌّ ْۚ ۡيَعاُدوا ۡۡ ًۡ ـَٱ ًۡ اۚ ِإَوَذا َحيَۡيۡيُخ ِهُس ٌَ َوََّل ََيۡۡيرِ

ن َٔ َشَن 
َ
ٍأ أ ۡٔ ْ   اُن كَۡي ن َتۡػَخۡيُووا

َ
ِو ٱۡۡلَۡيَراِم أ ِِ ۡصۡي ٍَ ۡ َِ ٱل ًۡ َغۡي ُُ و ۡيوُّ َۡ

ًِ َوٱۡىُػۡيۡوَنَِٰنج  ذۡۡي ٔاْ لََعَ ٱۡإِ ٰۖ َوََّل َتَػۡياَوُُ ىَٰ َٔ ِ َوٱتلهۡل ٔاْ لََعَ ٱۡىِبّ َوَتَػاَوُُ
َ َشِويُو ٱۡىػَِلاِب  ٰۖ إِنه ٱَّلله َ ٔاْ ٱَّلله ُل  ٢َوٱته

 

 

 

 ٹٹ
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 ﴾ہ ہ  ﴿

 ﴾ہ ھ  ﴿

 ﴾ھ ھ ﴿

 

 ؾقا ـ ٓ تضقعقا ـ ٓ تـبفؽقآ تسبح

ٌة، نــ قـق  ؾـنعالؿ الديـ الظاهرة، وشعائر جؿع شعقرة وهل فعق

ــؾ حرنــات ا  ـ نعــالؿ   وشــعائر ا  أيًضــا شــعرت بؽــذا.  الؼائ

حـدود ا  ـ وأنـره و قـف وفرائضـف ـ وشـعائر ا  َحـَرر ا  ـ نعـالؿ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ حــدود ا  يف الحــج ونـــف ققلــف تعــالك  ﴿

ۀ ہ ہ ہ  وققلــــف تعــــالك  ﴿، [158]انبقددددزة:  ﴾ژژ

ٹ ٹ ڤ ڤ  وققلـــف تعـــالك  ﴿، [36]انذددد :  ﴾ہ ھ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ونـ نعــك ققلـف تعـالك  [33، 31]انذ :  ﴾ ڃ چ چ چ

﴾   ٓ تحؾقا حرنات ا  ـ ٓ تضـقعقا فـرائض  ہ ہ ہ ھ ﴿

ر ا  طؾـقؽؿ يف إحـرانؽؿ ، ٓ تضـقعقها ـ ٓ  ا  ـ ٓ تحؾـقا نـا حـرَّ

تسبحؾقا تجاوزها
(1)

 ، ٓ تبعدوا حدود ا  يف أنٍر نـ إنقر.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوددى جعددغ أ٘ددً بٌعٍددُ أْ بٌّشددىو١ٓ وددةٔٛب ٠ؿػددْٛ ٠ٚٙددمْٚ فددأوبل بٌُّددٍّْٛ أْ ٠ُ ١ددىٚب عٍدد١ُٙ فمددةي بهلل   (1)

 .ٚبهلل أعٍُ ﴾... ہ ہ ہ ھ ﴿زعةٌٝ: 
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 ﴾ ے ﴿

 

 ﴾ۓ ﴿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﮳ ﮴  ﴿

 ﴾﮵ 

 ﴾ ﮴﮵  ﴿

﮳  إشفر الُحـُرر، وهـل الؿـذكقرة يف ققلـف تعـالك  ﴿  الؿراد

ذو الؼعـدة وذو الحجـة وشـفر   وهـل [36]انتىبدت:   ﴾﮴ ﮵﮶ 

قـ ُجؿـادى وشـعبان فالشـفر ا  الؿحرر، ورجـب ُنضـر الـذي بـ

ٻ پ  اسؿ جـٍس والؿراد إشـفر، كؿـا يف ققلـف تعـالك  ﴿

 الؽبب.  أي [15]انذذيذ:  ...﴾پ

 ؛أو شاٍة إلك بقـت ا  الحـرار ،نا أهداه الشخُص نـ بعقٍر، أوبؼرةٍ 

تؼرًبا إلك ا  طزَّ وجؾ وصؾًبا لثقابف
(1)

. 

ــ *  ؛لبقــت العبقــؼعؾؿ أ ــا ُنفــداة إلــك اقالفــدي الؿؼؾــد بؼــيدة ل

 الفدي ذوات الؼيئد.

  لِحاء السؿر الذي كان يبؼؾده الؿشركقن.  والؼيئد

  أي ،أن الؼيئــد هــل البــل كــان يبؼؾــدها الشــخصووجثثف آخثثر: 

فؼـد   يؾبسفا يف رقببف طـد ذهابف وطــد رجقطـف نــ الحـرر، قـالقا

كان الرجؾ يبؼؾد نـ شجر السؿر طـد ذهابف، ويبؼؾد طـد رجقطف 

  عر في يبعرض لف أحٌد.قيدة ش

بؾ كـان يبؼؾـد نــ شـجر الحـرر طــد خروجـف طــف  :وقال آخرون

  إن ذلؽ كان يف جاهؾقبفؿ.  حبك يرجع، ونـ العؾؿاء نـ قا 

وٓ تبؼؾدوا بشـجر   وٓ الؼيئد  أي  أن الؿراد بؼقلف ووجف آخر:

  الحرر، أي  في تـزطقا شجر الحرر لببؼؾدوا بف .

 د ٓ ترتكقا ا،هداء وٓ البؼؾقد.أن الؿرا ووجف آخر:

 الحجقج.  قافديـ البقت الحرار الؿبجفقـ إلقف، وهؿ

 

 نسجد الؽعبة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـا ُيفـدى،  فرَّ  البعض بقـ شعائر ا  والفدي، فؼالقا  شعائر ا  هل البدن، والفدي  البؼر والغـؿ والثقاب وكؾُّ   (1)

 .$بقـؿا ذهب الجؿفقر إلك أن الفدي طار يف كؾ نا يبؼرب بف نـ الذبائح والصدقات كؼؾف طـفؿ الؼرصبل 
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 ﴾﮶ ﮷ ﴿

 ﴾﮺﮻  ﴿

﮼ ﮽  ﴿

 ﴾﮾﮿ 

 ﴾﯀﯁﴿

 ﴾ ﯁ ﴿

 ﴾   ﴿

 ﴾ائەئ  ﴿

 ﴾ۆئ  ﴿

 ﴾وئ  ﴿

 ﴾ۇئ  ﴿

 ﴾ۈئ  ﴿

 ﴾ېئېئ  ﴿

 ﴾ېئ ىئىئ ﴿

 يؾبؿسقن أرباًحا يف تجارهتؿ.

 ا  طـفؿ بـسؽفؿ وحجفؿ. اَض رِ 

إحرانؽؿ فافطادوا إن شئبؿ الصـقد الـذي كــا قـد  إذا حؾؾبؿ نـ

  قـاكؿ طـف حا  إحرانؽؿ.

 ٓ يحؿؾـؽؿ ـ ٓ يحؼـؽؿ، ٓ يُحؼـ لؽؿ

 ا.وجرر بؿعـك حؼًّ 

 بغض ققٍر  ـ طداوة ققر.

 تجاوز الحدآطبداء  

 بعضؽؿ بعًضا. ـْ عِ قُ لِ 

 العؿؾ بؿا أنر ا  ـ طؿؾ الخقرات.

 بف نـ الؿعافل.جبـاااتؼاء نا أنر ا  باتؼائف و

 أثار طؿقًنا ـ نا  ك ا  طـف.

ه ا  لـا، وفرضف طؾقـا يف أكػسـا ويف غقركا.  تجاوز نا حدَّ

 احذروا غضبف وطؼابف.

│ 
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 سبب كزول؟ [ٕبٌّةئمخ: ] ﴾ہ ہ ہ  ﴿س: هؾ صحَّ لؼقلف تعالك: 

 لؿ أقػ لفا طؾك سبب كزول صحقح. ج:

أما الذي أورده الطبري
(ٔ)

: 

دّي قا   أقبؾ الُحطؿ بـ هـد البؽري ثؿ أحد بـل قـقس نـ صريؼ أ سباط، طـ السُّ

وحده، وخؾَّػ خقؾف خارجة نــ الؿديــة، فـدطاه، فؼـا    ملسو هيلع هللا ىلصبـ ثعؾبة، حبك أتك الـبل 

يدخؾ القثقم طؾثقؽؿ رجثؾ مثـ »قا  ٕفحابف   ملسو هيلع هللا ىلصإٓر تدطق؟ فلخ ه ـ وقد كان الـبل 

ا أخ ه الـ«ربقعة، يتؽؾؿ بؾسان شقطان قا   أكظـر، ولعؾِّـل ُأسـؾؿ، ولـل نــ  ملسو هيلع هللا ىلصبل ، فؾؿَّ

، لؼـد دخـؾ بقجـف كـافر، وخـرج بَعِؼـب ملسو هيلع هللا ىلصأشاوره، فخرج نـ طـده، فؼا  رسـق  ا  

 غادٍر! فؿرَّ بسرح نـ سرِح الؿديـة فساقف، فاكطؾؼ بف وهق يرتجز 

اٍق ُحَطثثثثثؿْ  ْقثثثثثُؾ بَِسثثثثثقَّ َفثثثثثا الؾَّ  َقثثثثثْد َلػَّ

 

 َلثثثثثثثْقَس بَِراِطثثثثثثثل إبِثثثثثثثٍؾ َوٓ َغثثثثثثثـَؿ

اٍر طؾثثثثثك َضْفثثثثثرِ الَقَعثثثثثؿْ َوٓ    بَِجثثثثثزَّ

 

ـُ ِهـْثثثثٍد َلثثثثْؿ َيثثثثـَؿْ   َبثثثثاُتقا كَِقاًمثثثثا َواْبثثثث

َلؿْ    َبثثثثثثاَت ُيَؼاِسثثثثثثقَفا ُغثثثثثثالٌم َكثثثثثثالزَّ

 

ـِ َمْؿُسثثثثقُح الَؼثثثثَدمْ  ثثثثاَقْق  َخثثثثَدلَُّج السَّ

ا قد قؾَّـد وأهـدى، فـلراد رسـق  ا    أن يبعـث إلقـف،  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ أقبؾ نـ طار قابٍؾ حاجًّ

ــ ــة حبَّ ــف كــاس نـــ  [ 1انًائددذة:] ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﴿ك بؾــغ فـزلــت هــذه أي قــا  ل

قـالقا  إكؿـا هـق  «إكَّف َقد قؾَّد»أفحابف  يا رسق  ا ، خؾِّ بقــا وبقـف، فنكف فاحبـا! قا   

 شلء كـُّا كصـعف يف الجاهؾقة. فلبك طؾقفؿ، فـزلت هذه أية.

 وهذا ضعقػ ا،سـاد.

وكذا الذي أورده الطبري
(ٕ)

 : 

رنة قا   قِدَر الُحَطؿ أخق بــل ضـبقعة بــ ثعؾبـة البؽـري الؿديــة يف نـ صريؼ طؽ

ـك خارًجـا  ملسو هيلع هللا ىلصِطقٍر لف، يحؿؾ صعاًنا فباطف، ثؿ دخؾ طؾك الـبل  ـا ولَّ فبايعـف وأسـؾؿ، فؾؿَّ

ـا قـدر  «لؼثد دخثؾ طؾثّل بقجثف فثاجرٍ، وولَّثك بؼػثا غثادٍر!»كظر إلقف فؼا  لؿــ طــده   فؾؿَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٙٔٓٔبٌـحىٞ، ) (1)

 (.2ٕٙٓٔبٌـحىٞ ) (1)
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ج يف ِطقـر لـف تحؿـؾ الطعـار يف ذي الؼعـدة يريـد نؽـة، القؿانة ارتّد طـ ا،سير، وخـر

ا سؿع بف أفحاب رسق  ا   هتقَّل لؾخروج إلقـف كػـر نــ الؿفـاجريـ وإكصـار  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿَّ

أيــــة،  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿  ۵لقؼبطعــــقه يف طقــــره، فــــلكز  ا  

 ففق ضعقٌػ أيًضا. فاكبفك الؼقر.

│ 

 ؟[ٕ بٌّةئمخ:] ﴾ہ ہ ہ ھ  ﴿س: ما وجف ققلف: 

ذلؽ، وا  أطؾـؿ، أن الؿشـركقـ كـاكقا قـد ضؾؿـقا الؿسـؾؿقـ وكـاكقا يحجـقن  ج:

 ويعبؿرون، فلراد الؿسؾؿقن أن ُيغقروا طؾقفؿ، َفُؿـُِعقا نـ ذلؽ.

│ 

 س: كقػ كاكقا يستحؾقن الشفر الحرام؟

 اسبحيلف بالؼبا  فقف، وبظؾؿ العباد فقف. ج:

 ﴾ڦڦڦڦڄڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴿تعــــــــــــــالك  قـــــــــــــا  ۞

 .[117ة:انبقز]

ے ﴿وقا  تعالك    ۞ ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹ ﮸  ﮷  ﮶  ﮵ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

 .[ 36انًائذة:] ﴾﮾

│ 

 س: هؾ يجقز أن ابتداب الؿشركقـ بالؼتال يف إشفر الُحرم؟

 إجؿاع العؾؿاء طؾك ذلؽ. كعؿ، يجقز ذلؽ، وقد كؼؾ الط ي  ج:

│ 

 س: كقػ كاكقا يستحؾقن الفدي؟

باغبصابف نـ أهؾـف، وأيًضـا كـاكقا يحقلـقن بقــف وبـقـ القفـؾ  كاكقا يسبحؾقكف ج:

 َنحيًّ لف. ۵إلك الؿحؾ الذي جعؾف ا  

 أي  وٓ ترتكقا ا،هداء. ﴾ے ے  ﴿وثؿَّ وجف آخر يف ققلف تعالك  
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 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

 يعـل  ٓ ترتكقا ا،هداء، فنن فقف تعظقًؿا لشعائر ا .

 أشعر َهْديف؟ ملسو هيلع هللا ىلصدي؟ وهؾ ثبت أن الـبل س: ما معـك إشعار الف

 :قال الؼرصبل  ج:

وإشــعارها أن ُيجــز َســـانفا حبــك يســقؾ نـــف الــدر، فــقعؾؿ أ ــا َهــدٌي، وا،شــعار 

ا،طير نـ صريؼ ا،حساس، يؼا   أشعر َهديف أي  جعؾ لف طينة لُقعر  أكف َهـْدٌي؛ 

ل قد ُأشِعرت بالعينات، ونـف الؿشاطر  الؿعالؿ، واحدها َنشعر، وهل  الؿقاضع الب

ـاطر؛ ٕكـف يشـعر بػطـبـف لؿـا ٓ  ونـف الّشعر؛ ٕكف يؽقن بحقـث يؼـع الشـعقر، ونــف الشَّ

 يػطـ لف غقره؛ ونـف الشعقر لَشعرتف البل يف رأسف.

 فالشعائر طؾك ققٍ  نا ُأشعر نـ الحققاكات لُبْفَدى إلك بقت ا .

َأشعر ُبدكف ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت أنَّ الـبل 
(1)

. 

│ 

 : ما الؿراد بعدم استحالل الؼالئد؟س

الؿراد، وا  أطؾؿ، ٓ تسبحؾقا الشـلء الؿؼؾـد، ولـقس الؿـراد الِؼـيدة كػسـفا،  ج:

 إكساًكا كان أو شقًئا نفًدى لؾحرر.

│ 

﮻  ﴿س: هثثثثؾ هثثثثذه أيثثثثة الؽريؿثثثثة  ﮺  يف  [ ٕبٌّةئددددمخ:] ﴾﮶﮷  ﮸﮹ 

 الؿشركقـ؟

 قا  بذلؽ بعض أهؾ العؾؿ. ج:

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثؿ أشعرها  ملسو هيلع هللا ىلصقالت  فبؾُت قيئد هدي الـبل  ڤ( نـ حديث طائشة 931(، ونسؾؿ )6199أخرج البخاري ) (1)

 ا.وقؾَّدها، أو قؾدهت

وفقف نشروطقة ا،شعار، وهق أن ُيؽشط جؾد البدكة حبك يسـقؾ در، ثـؿ يسـؾبف فقؽـقن ذلـؽ  قال الحافظ ابـ حجر: 

 طينة طؾك كق ا هدًيا، وبذلؽ قا  الجؿفقر نـ السؾػ والخؾػ.

 وذكر الحافظ ابـ حجر وجقه العؾؿاء وأققالفؿ هـالؽ يف هذه الؿسللة. 
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يثثة يف الؿشثثركقـ، فؽقثثػ يبتغثثقن فضثثالً مثثـ ربِّفثثؿ ورعثثقاًكا وهثثؿ س: إذا كاكثثت أ

 مشركقن؟

يببغقن نـ رهبؿ أٓ ُيعاجؾفؿ بالعؼقبة يف الدكقا، وأن ُيصؾح  ج: قال بعض العؾؿاب:

 نعايشفؿ فقفا، ويببغقن رضا رهبؿ طـفؿ يف الحج.

 :$قال الؼرصبل 

يف البجارة، ويببغقن نـع نعـاه يببغقن الػضؾ وإرباح قال فقف جؿفقر الؿػسريـ: 

ذلـؽ رضـقاكف يف ضــِّفؿ وصؿعفـؿ، وققـؾ  كـان نــفؿ نــ يببغـل البجـارة، ونــفؿ نـــ 

يطؾـب بـالحج رضـقان ا  وإن كـان ٓ يـالـف؛ وكــان نــ العـرب نــ يعبؼـد جـزاًء بعــد 

الؿقت، وأكف يبعث، وٓ يبعد أن يحصؾ لف كقع تخػقػ يف الـار، قا  ابــ ططقـة  هـذه 

  نـ ا  تعالك لؾعرب ولطػ هبـؿ؛ لبـبسـط الـػـقس، وتبـداخؾ الــاس، أية اسبئي

ويردون الؿقسؿ فقسبؿعقن الؼرآن، ويدخؾ ا،يؿان يف قؾقهبؿ وتؼـقر طــدهؿ الحجـة 

كالذي كان، وهذه أية كزلت طار الػبح، فـسـخ ا  ذلـؽ كؾـف بعـد طـاٍر ســة تسـع؛ إذ 

 .«براءة»حّج أبق بؽر وكقِدي الـاُس بسقرة 

│ 

 س: هؾ تجقز لؾحجقج التجارة يف مقسؿ الحج؟

 كعؿ يجقز آتجار يف الحج، واسبد  فريؼ نـ العؾؿاء لذلؽ  ج:

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿بؼقلــف تعـــالك   ۞

 .[18انذ :] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 

 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ﴿وبؼقلف تعـالك   ۞

 .[198انبقزة:]

 .[ 1انًائذة:] ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﴿ك  وبؼقلف تعال ۞
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وقد أخرج الط ي ۞
(1)

بنسـاد فـحقح طــ أبـل أنقؿـة قـا   قـا  ابــ طؿـر يف  

﮶ ﮷ ﮸  ﴿الرجؾ يحج ويحؿؾ نعف نباًطـا، قـا   ٓ بـلس بـف، وتـي هـذه أيـة  

 . ﴾﮹ ﮺﮻ 

│ 

﮻  ﴿س: هؾ لؼقلثف تعثالك:  ﮺  تثلثقر يف الحؽثؿ  [ ٕبٌّةئدمخ: ] ﴾﮶﮷  ﮸﮹ 

ية الؽريؿة، بؿعـك: هثؾ الثذيـ يممثقن الؿسثجد الحثرام ٓ يبتغثقن طؾك ما سبؼ مـ أ

 فضالً مـ ربفؿ وٓ رعقاًكا يجقز آطتداب طؾقفؿ؟

ــف تعــالك   ج: ــلثقٌر يف الحؽــؿ، فؿـــ  ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﴿أنــا ققل ــف ت فؾ

قصد البقت الحرار ٓ يببغل فضيً نـ ربِّف وٓ رضقان ا  طؾقف، بؾ قصده لإللحاد فقـف 

ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ســــؾؿقـ، ففــــذا ُيؿـــــع، فؼــــد قــــا  تعــــالك  وأذى الؿ

وا   [ 18انتىبدددددت:] ﴾...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

 أطؾؿ.

│ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿س: هؾ هذه أية الؽريؿة 

 مـسقخة؟ وما الـاسخ طـد مـ قال بالـسخ؟ [ ٕبٌّةئمخ:] ﴾...ے ۓ ۓ

بعضـفؿ  إن الـاسـخ  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن أية كؾفا نـسقخة، وقـا  ج:

ـــــالك   ـــــف تع  ﴾... ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿هـــــق ققل

 .[5انتىبت:]

قالقا   ﴾ ھ ھ ے ے ﴿والؿراد أشفر البسققر إربعة،  قالقا:

فؾؿ يسبثـ شفًرا حرارً ًا نـ غقره
(1)

. 

 ﴾ ﯀ ﯁  ﴿إن الـاســخ هــق ققلــف تعــالك   وقثثال آخثثرون:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26ٙٓٔبٌـحىٞ ) (1)

 .$هب ن٘ث بٌػّٙٛو، وّة ٔمٍٗ عُٕٙ بٌؿةفق بجٓ وط١ى ٚئٌٝ ٘ (1)
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 .[36انتىبت: ]

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿، وهــق إن جــزًءا نـــ أيــة نـســقخ وقثثال آخثثرون:

[ 1انًائذة:] ﴾ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
 (1)

. 

 .[5انتىبت:] ﴾ھ ھ ے ے  ﴿والـاسخ ققلف تعالك  

 .[17انتىبت:] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿وققلف تعالك  

ــــالك   ــــف تع ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿أو ققل

 .[18انتىبت:] ﴾ڤڤ 

حؿقلـة بقـؿا ذهب فريؼ نـ العؾؿاء إلك أن أيـة الؽريؿـة ُنحؽؿـة، ولؽـفـا ن ۞

 أن طؾك نا يبعؾؼ بلهؾ ا،سير، وهذا أولك نـ دطقى الـسخ، وا  أطؾؿ.

ي وجفة همٓء العؾؿاء الؼائؾقـ بعدر الـسخ   ونؿا يؼقِّ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  ﴿ققلـــــــــــف تعـــــــــــالك   ۞

 .[117انبقزة:]

ــالك   ۞ ــف تع ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿وققل

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

 .[36انًائذة:] ﴾﮾﮿ 

إنِّ »قـا    ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل بؽرة، أنَّ رسق  ا   (*)«فحقحل البخاري ونسؾؿ»ويف  ۞

ـُة اثـا طشثر شثفًرا، مـفثا  (2)الزمان قد استدار كفقئتف يقم خؾَؼ اهللُ السؿقات وإرض، السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قال الطبري  (ٔ)

ھ ھ ھ ے ے ۓ  وأولـك إقــقا  يف ذلــؽ بالصــحة قــق  نـــ قــا   كســخ ا  نـــ هــذه أيــة ققلــف  ﴿ 

[، ،جؿاع الجؿقع طؾـك أنَّ ا  قـد أحـّؾ قبـا  أهـؾ الشـرُ يف إشـفر 0﴾ ]الؿائدة ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

شفقر السـة كؾفا، وكذلؽ أجؿعقا طؾك أن الؿشرُ لق قؾَّد طـؼف أو ذراطقف لحاء جؿقع أشجار الحرر وغقرها نـ 

ا فقؿـا نضـك  ر لف طؼد ذنة نـ الؿسؾؿقـ أو أنـان، وقـد بقَّـَـّ الحرر، لؿ يؽـ ذلؽ لف أناًكا نـ الؼبؾ، إذا لؿ يؽـ تؼدَّ

 ﴾ يف غقر هذا الؿقضع.ۓ نعـك ﴿

 .(6119(، ونسؾؿ )5691البخاري ) (*)

يف تحـريؿ إشـفر الحـرر،  ملسو هيلع هللا ىلصإن الزنان قد اسبدار  قا  العؾؿاء  نعـاه أ ؿ يف الجاهؾقة يبؿسؽقن بؿؾة إبراهقؿ  (1) 
= 
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ثةِ  أربعٌة ُحُرم. ثالثثٌة متقالقثاٌت: ذو الَؼعثَدِة وذو الِحجَّ
ُم، ورجثٌب (1) ث شثفُر ُمَضثَر  ، والؿحثرَّ

َأيُّ َشثفرٍ هثذا»ثؿ قا    «(2)الذي بقـ ُجؿاَدى وشعبان
ُقؾــا  ا  ورسـقلف أطؾـؿ «؟(3)

(1)
 

ُقؾـا بؾك. قـا    «ألقَس ذا الحجة؟»قا   فسؽت حبك ضــا أكف سقسؿقف بغقر اسؿف، قا   

أكـف سقسـؿقف بغقـر ُقؾــا  ا  ورسـقلف أطؾـؿ. قـا   فسـؽَت حبَّـك ضـــا  «َفَليُّ َبَؾثٍد َهثَذا؟»

ُقؾــا  ا  ورسـقلف أطؾـؿ.  «فلي يثقٍم هثذا؟»ُقؾـا  بَؾك. قا    «ألقَس الَبؾدَة؟»اسؿف. قا   

قؾــا َبَؾـك يـا  «ألثقس يثقَم الـَّحثر؟»قا   فسؽت حبَّك ضــا أكف سقسؿقف بغقر اسؿف. قـا   

فنِنَّ ِدَماَبكؿ وأمقالؽؿ»رسق  ا . قا   
قال ث وأطراعؽؿ حثراٌم  ث قال محؿٌد: وأحسبف (5)

طؾقؽؿ كحرمة يقمؽؿ هذا، يف بؾدكؿ هذا، يف شفركؿ هذا. وستؾؼقن ربَّؽؿ فقسللؽؿ طثـ 

اًرا ث أو ُعثالًٓ ث يضثرب بعضثؽؿ رقثاب بعثٍض. أٓ لُِقبؾثغ  َـّ بعدي كػَّ أطؿالؽؿ. فال َترِجُع

أٓ »قـا   ثـؿ  «الشاهد الغائب، فؾعّؾ بعض مـ ُيبؾَُّغف يؽقن أوطك لف مـ بعض مـ سثؿعف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
ر إلـك  وكان يشؼ طؾقفؿ تلخقر الؼبا  ثيثة أشفر نبقالقـات، فؽـاكقا إذا احبـاجقا إلـك قبـا  أخـروا تحـريؿ الؿحـرَّ

إخرى إلك شفر آخر، وهؽذا يػعؾقن يف سـة بعد ســة، حبـك الشفر الذي بعده وهق فػر، ثؿ يمخروكف يف السـة 

 اخبؾط طؾقفؿ إنر.

نــقا ذا الحجــة لؿقافؼــة  ملسو هيلع هللا ىلصوفــادفت حجــة الـبــل   تحــريؿفؿ، وقــد صــابؼ الشــرع، وكــاكقا يف تؾــؽ الســـة قــد حرَّ

ــاه، فــلخ  الـبــل   أن آســبدارة فــادفت نــا حؽــؿ ا  تعــالك بــف يــقر خؾــؼ الســؿقات ملسو هيلع هللا ىلصالحســاب الــذي ذكرك

 وإرض.

﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  وقا  أبق طبقد  كـاكقا يـسـئقن، أي  يـمخرون وهـق الـذي قـا  ا  تعـالك فقـف  ﴿ 

[ فربؿـا احبـاجقا إلـك الحـرب يف الؿحـرر فقـمخرون تحريؿـف إلـك فـػر، ثـؿ يـمخرون فـػر يف ســـة 51 البقبـة]

 أخرى، فصاد  تؾؽ السـة رجقع الؿحرر إلك نقضعف.

 هذه الؾغة الؿشفقرة، ويجقز يف لغة قؾقؾة كسر الؼا  وفبح الحاء. ذو الؼعدة وذو الحجة  (1)

ورجب نضر الذي بقـ جؿادى وشعبان  إكؿا ققده هذا البؼققد نبالغة يف إيضاحف وإزالة الؾـبس طــف، قـالقا  وقـد  (1)

ذي بـقـ كان بقـ نضر وبقـ ربقعة اخبي  يف رجب، فؽاكت ُنضر تجعؾ رجًبا هذا الشفر الؿعرو  أن، وهق ال

 إلك نضر. ملسو هيلع هللا ىلصجؿادى وشعبان، وكاكت ربقعة تجعؾف رنضان، فؾفذا أضافف الـبل 

أي شفر هذا  هذا السما  والسـؽقت والبػسـقر أراد بـف البػخـقؿ والبؼريـر والبـبقـف طؾـك طظـؿ نرتبـة هـذا الشـفر  (3)

 والبؾد والققر.

ٓ يخػك طؾقف نا يعرفقكف نـ الجـقاب، فعرفـقا  ملسو هيلع هللا ىلصقؾـا  ا  ورسقلف أطؾؿ  هذا نـ حسـ أدهبؿ، فن ؿ طؾؿقا أكف  (1)

 أكف لقس الؿراد نطؾؼ ا،خبار بؿا يعرفقن.

 فنن دناءكؿ وأنقالؽؿ  الؿراد هبذا كؾف بقان تقكقد ِغؾظ تحريؿ إنقا  والدناء وإطراض، والبحذير نـ ذلؽ. (5)
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 .«َهؾ بؾَّغت؟

│ 

ح معـك ققلف تعالك:  ﮿  ﴿س: وعِّ ﮾   ؟[ ٕبٌّةئمخ:] ﴾﮼﮽ 

إذا حؾؾــبؿ نـــ إحــرانؽؿ فافــطادوا ـ إن شــئبؿ ـ نــا قــد  ج: الؿعـثثك، واهلل أطؾثثؿ:

نـعـاكؿ نـ فقده حا  إحرانؽؿ، أو فؼد حّؾ لؽؿ الصـقد الـذي حّرنــاه طؾـقؽؿ أثــاء 

 إحرانؽؿ.

 : قال الطبري 

ۅ  ﴿وإذا حؾؾبؿ فافطادوا الصقد الذي  قبؽؿ أن ُتحؾُّقه  لؽ جؾ ثـاؤه:يعـل بذ

يؼق   في حرج طؾـقؽؿ يف افـطقاده، وافـطادوا إن شـئبؿ حقـئـٍذ؛ ٕن الؿعــك  ﴾ۅۉ 

نبف طؾقؽؿ يف حا  إحرانؽؿ قد زا .  الذي نـ أجؾف كـت حرَّ

 وبؿا قؾـا يف ذلؽ قا  جؿقع أهؾ البلويؾ. قال الطبري:

│ 

﮼﮽   ﴿طؾثك مثـ تحؾثؾ مثـ إحرامثف أن يصثطاد لؼقلثف تعثالك:  س: هؾ يجب

 ؟[ٕبٌّةئمخ: ] ﴾﮾﮿ 

ًنـا طؾقـف  ج: ٓ يجب طؾك نـ تحؾؾ أن يصطاد، إكؿا ُيباح لف الصقد الذي كان ُنحرَّ

وطؿـقر أفـحابف افـطادوا بعـد تحؾؾفـؿ  ملسو هيلع هللا ىلصحا  إحرانف، وذلؽ ٕكف لؿ يرد أن الـبل 

 نـ إحرانفؿ.

│ 

ف إمر  ﮿  ﴿يف ققلف تعالك:  س: إذن كقػ يقجَّ ﮾   ؟ ﴾﮼﮽ 

أنـٌر  [ 1انًائذة:] ﴾﮼ ﮽ ﮾﮿  ﴿ذهب بعض العؾؿاء إلك أن ققلف تعالك   ج:

كؿا هق واضح، ولؽـف أنٌر جاء بعد الحظر، أطـل أكف قد كان ُنباًحا لؾؿرء قبؾ أن ُيحرر 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿بالحج أو العؿرة أن يصطاد، ثؿ ُنـع نـ الصقد بؼقلـف تعـالك  

، ثؿ ُأنر بالصـقد بعـد البحؾـؾ نــ ا،حـرار، ففـذا إنـر [ 95 انًائذة:] ﴾ۋ ۅ ۅۉ 

 بعد الحظر.
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 ٕهؾ العؾؿ فقف أققال:

نـاه قريًبـا نــ أكـف لـؿ يـرد طــ  أحدها: أكف لؾقجقب، وهذا الؼـق  نــبؼض بؿـا قـدَّ

 وطؿقر أفحابف أ ؿ افطادوا بعد تحؾؾفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أفـحابف نــ طـدر افـطقادهؿ و ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ أجاب أهؾ هذا الؼق  طــ فــقع الـبـل 

لؾقجـقب، لؽــ فــقع  ﴾﮼ ﮽ ﮾﮿  ﴿بؼقلفؿ  إن أفؾ إنر يف ققلـف تعـالك  

 وأفحابف فر  هذا القجقب إلك ا،باحة. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أن إنــر بعــد الحظــر ُيػقــد ا،باحــة فحســب، وهــذا نـــبؼض بؼقلــف  الؼثثقل الثثثاين:

 .[5انتىبت:] ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿تعالك  

إنر بعد الحظر يرجع إلك نـا كـان قبـؾ الحظـر، إن كـان واجًبـا  أنالؼقل الثالث: 

فقاجــب، وإن كــان نباًحــا فؿبــاح، فؼــد كــان آفــطقاد قبــؾ ا،حــرار نبــاح، ثــؿ ُنـــع 

لإلحرار، ثؿ ُأنر بف بعد البحؾؾ، فإنر بعد البحؾؾ راجع إلك الحا  قبؾ ا،حـرار نــ 

 كقكف نباًحا.

 تعـالك، كؼقلـف تعـالك يف شـلن الـسـاءالُحقَّض  ولفذا الؿذكقر كظـائر يف كبـاب ا 

ففؾ جؿاع الؿـرأة بعـد تطفرهـا  [111انبقزة:] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴿

نـ الؿحقض واجب أر ٓ؟ فإكثرون طؾك أكف نباح؛ ٕن الجؿـاع قبـؾ الحـقض كـان 

نباًحا، ثؿ نـع بالحقض، ثؿ ُأنر بف بعد الطفر، فإنر بعد الطفر راجع إلك الحـا  قبـؾ 

حقض وهق ا،باحةال
(1)

. 

ــالك   ــف تع ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿وكحــقه يف ققل

فؼد كان البقع والشراء بعد الـداء إلك أن تـؼضل الصية نؿــقطقـ،  [17انجًعدت: ] ﴾ڦ 

وكان قبؾ ذلؽ نباًحـا، ثـؿ بعـد الصـية ُأنركـا بآكبشـار، فـإنر بآكبشـار بعـد قضـاء 

ؾقجـقب لعـدر ورود ذلـؽ طــ الرسـق  الصية هؾ هق لؾقجقب؟ فالظاهر أكف لقس ل

وأفحابف، فؾؿ يرد أ ؿ بجؿؾبفؿ كاكقا يخرجقن لؾبقـع والشـراء، إكؿـا يخـرج بعضـفؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غ وحعغ أً٘ بٌظة٘ى.ٚئْ وةْ بٌحعغ ٠ىٜ بٌٛغٛت، ٚغٛت ئز١ةْ بٌّىأخ جعم ؿٙى٘ة ِٓ بٌّؿ١ (1)
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والؿالئؽثة يصثؾقن »  ♥إذا شاء، ويجؾس بعضفؿ يف الؿسجد، وقد قا  

ُفثّؿ ارحؿثف، الؾَُّفثؿّ  ُفّؿ اغػر لثف الؾَّ  طؾك أحدكؿ مادام يف مصاله الذي صؾَّك فقف يؼقلقن: الؾَّ

«ُتب طؾقف، ما لؿ يمِذ فقف، ما لؿ ُيحِدث فقف
(1)

. 

 وهذه بعض إققال يف ذلؽ:

 :قال الحافظ ابـ كثقر 

أي  إذا فـــرغبؿ نــــ إحـــرانؽؿ  [ 1انًائدددذة:] ﴾﮼ ﮽ ﮾﮿  ﴿وققلـــف تعـــالك 

وأحؾؾبؿ نـف، فؼد أبحـا لؽؿ نا كان نحرًنا طؾقؽؿ يف حا  ا،حـرار نــ الصـقد، وهـذا 

ْبر أكف َيُردُّ الحؽؿ إلك نا كان طؾقـف قبـؾ أنر بعد الحظر، والصحق ح الذي يثبت طؾك السَّ

، أو نباًحـا فؿبـاح، ونــ  ه واجًبا، وإن كان ُنسبحبًّا فؿسبحبٌّ الـفل، فنن كان واجًبا ردَّ

قا   إكف طؾك القجقب يـبؼض طؾقف بآيات كثقرة، ونـ قا   إكف لإلباحة يرد طؾقف آيـات 

هذا الذي ذكركاه، كؿا اخباره بعض طؾؿاء إفـق ،  أخرى، والذي يـبظؿ إدلة كؾفا

 وا  أطؾؿ.

 فؼال: أما الؼرصبل 

أنر إباحٍة ـ بنجؿاع الـاس ـ رفـع نـا  [1انًائذة: ] ﴾﮼ ﮽ ﮾﮿  ﴿ققلف تعالك  

« افَعـؾ»كان نحظقًرا با،حرار؛ حؽـاه كثقـر نــ العؾؿـاء، ولـقس بصـحقح، بـؾ فـقغة 

لقجقب، وهق نذهب الؼاضل أبل الطقب وغقره؛ القاردة بعد الحظر طؾك أفؾفا نـ ا

ہ  ﴿ٕن الؿؼبضل لؾقجقب قائؿ وتؼّدر الحظر ٓ يصؾح ناكًعا؛ دلقؾـف ققلـف تعـالك  

طؾــك القجــقب؛ ٕن « افعــؾ»، ففــذه [5انتىبددت:] ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ

ٹ ٹ  ﴿الؿراد هبا الجفاد، وإكؿا ففؿت ا،باحة هــاُ ونـا كـان نثؾـف نــ ققلـف  

نـ الـظـر إلـك  [111انبقزة:] ﴾ۓ ڭ ڭ  ﴿ ،[17انجًعت:] ﴾ڤ ڤ 

 الؿعـك وا،جؿاع ٓ نـ فقغة إنر، واُ  أطؾؿ.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٚبٌٍفق ٌٍُُّ.2ٗٙ(، ٍُُِٚ )11ٗبٌحكةوٞ ) (1)
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ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ﴿س: اذكثثر حثثديًثا يعطثثل بعثثض معـثثك ققلثثف تعثثالك: 

 ؟[ ٕبٌّةئمخ:] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ملسو هيلع هللا ىلصذلــؽ وا  أطؾــؿ، هــق ققلــف  ج:
(1)

قــالقا  يــا  «اكصثثر أخثثال ضالًؿثثا أو مظؾقًمثثا» 

ويف  «تلخثذ فثقق يديثف»ـصـره نظؾقًنـا، فؽقـػ كـصـره ضالًؿـا؟! قـا   رسق  ا ، هذا ك

 .«تؿـعف مـ الظؾؿ: فنن ذلؽ كصره»رواية  

│ 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿س: وعثثثثح معـثثثثك ققلثثثثف تعثثثثالك: 

 ؟[ ٕبٌّةئمخ:] ﴾ېئ

 يف بقان معـك ذلؽ: قال الطبري  ج:

ولُقعـ بعضؽؿ أيفا الؿمنــقن  ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ  ﴿ يعـل جؾ ثـاؤه بؼقلف:

، هـق اتؼـاء نـا أنـر ﴾ۇئ﴿وهق العؿؾ بؿا أنر ا  بالعؿـؾ بـف،  ﴾وئ وئ  ﴿ًضا، بع

 ا  باتؼائف واجبـابف نـ نعافقف.

ـــف   ـــل  وٓ ُيعــــ بعضـــؽؿ بعًضـــا  ﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿وققل ۈئ  ﴿يعـ

يؼـــق   وٓ طؾـــك أن  ﴾ ېئ ﴿يعــــل  طؾـــك تـــرُ نـــا أنـــركؿ ا  بػعؾـــف،  ﴾ۈئ

 ، وفرض لؽؿ يف أكػسؽؿ ويف غقركؿ.تبجاوزوا نا حدَّ ا  لؽؿ يف ديـؽؿ

 :وقال الؼرصبل 

والبعــاون طؾــك الــ  والبؼــقى يؽــقن بقجــقه؛ وقثثال ابثثـ خثثقيز مـثثداد يف أحؽامثثف: 

فقاجب طؾك العالِؿ أن يعقـ الـاس بعؾؿف فـقعؾؿفؿ، ويعقــفؿ الغـِـل بؿالـف، والشـجاع 

الؿممـثثقن »دة بشــجاطبف يف ســبقؾ ا ، وأن يؽــقن الؿســؾؿقن نبظــاهريـ كالقــد القاحــ

ويجب ا،طـراض طــ  «تتؽافل دماؤهؿ ويسعك بذمتفؿ أدكاهؿ، وهؿ يد طؾك مـ سقاهؿ

ا هق طؾقف.  الؿبعدي، وترُ الـصرة لف، ورّده طؿَّ

وهق الحؽؿ اليحـؼ طــ الجـرائؿ،  ﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ثؿ كفك فؼال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٕٗ٘(، ٍُُِٚ )ٕٗٗٗأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)
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ــد تقطــًدا نجؿــيً فؼــا «العــدوان»وطـــ     وهــق ضؾــؿ الـــاس، ثــؿ أنــر بــالبؼقى وتقطَّ

 .﴾ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ﴿

│ 

 س: ما الػرق بقـ اإلثؿ والعدوان؟

إذا افرت  ا،ثؿ طـ العـدوان يف السـقا  أخـذ كـؾٌّ نـفؿـا نعــك أخـر، أنـا إذا  ج:

اجبؿعا يف سـقا  فـا،ثؿ يبعؾـؼ بأثـار البـل يرتؽبفـا الشـخص يف حـؼ كػسـف نـع ربـف، 

 الحدود.والعدوان هق البعدي طؾك أخريـ، وتجاوز 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ يف تػسثقر قثقل اهلل تعثالك:  ـ الؼثقؿقال ابث

كؾ نـفؿا إذا أفرد تضؿـ أخر، فؽؾ إثـؿ طـدوان، إذ  [ 1انًائذة:] ﴾ۈئ ۈئ ېئېئ 

هق فعؾ نا  ك ا  طـف، أو ترُ نا أنر ا  بف. ففق طدوان طؾك أنره و قف. وكؾ طدوان 

 إثؿ.

 ن، بحسب نبعؾؼفؿا.فنكف يلثؿ بف فاحبف، ولؽـ طـد اقرتا ؿا ففؿا شقئا

 فا،ثؿ نا كان نحرر الجـس، كالؽذب والزكا وشرب الخؿر وكحق ذلؽ .

والعدوان نا كان نحرر الؼـدر والزيـادة فالعـدوان تعـدي نـا أبـقح نــف إلـك الؼـدر 

الؿحرر، كآطبداء يف أخذ الحؼ نؿـ هق طؾقف. إنا بلن يبعدى طؾك نالف، أو بدكـف ، أو 

يرض طقضفا إٓ داره. وإذا أتؾػ طؾقـف شـقًئا أتؾـػ طؾقـف طرضف. فنذا غصبف خشبة لؿ 

أضعافف. وإذا قا  فقف كؾؿة قا  فقف أضعاففا. ففذا كؾف طدوان وتعدٍّ لؾعد 
(1)

. 

 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بٌسف١ُى بٌم١ُ. (1)
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ِْوه ىَِؾۡيۡرِ    
ُ
آ أ ٌَ ًُ ٱۡۡلزِنِيرِ َو ُم َوَۡلۡ ۡيَخُث َوٱدله ٍَ ۡ ًُ ٱل ۡج َغيَۡيُس ٌَ ُحّرِ

َِۡخَِِلُث وَ  ٍُ ۡ ِ ةِِّۦ َوٱل َزۡيَو ٱَّلله
َ
آ أ ٌَ ََتَّدِيَُث َوٱنلهِعيَحُث َو ٍُ ۡ ٔۡكَُٔذةُ َوٱل ٍَ ۡ ٱل

ٔاْ  ٍُ ن تَۡصَخۡلِصۡي
َ
ۡيا ُذةِۡيلََع لََعَ ٱنلُُّيۡيِب َوأ ٌَ ًۡ َو ۡيۡيُخ ا َذنه ٌَ ُتُع إَِّله  ٱلصه

 ًۡ ٌَِ دِيۡيُِِس ََ َزَفُرواْ  ِي َٔۡم يَهَِس ٱَّله َّ ٱۡۡلَ ًۡ ـِۡصٌق َٰىُِس ج َذ ًِ َٰ ۡزَل
َ
ةِٱۡۡل

ًۡ َوٱخۡ  ُْ ۡٔ ُج ـََل ََتَۡش ٍۡ ٍَ ۡت
َ
ًۡ َوأ َُِس ًۡ دِي ۡيُج ىَُس ٍَ ۡز

َ
َٔۡم أ ِنج ٱۡۡلَ ۡٔ َش

 ِٗ ًَ دِي َٰ ۡشَؾ ًُ ٱۡإِ يُج ىَُس ِۡ ِِت َوَر ٍَ ًۡ ُِۡػ ۡيُعره ِ  َغيَۡيُس ۡۡ َِ ٱ ۡي ٍَ اۚ َذ
َيٍث  ٍَ اُِؿ  ََمۡ َِ َخ ٌُ ذۡم   َدۡرَ  ِ َ َدُفٔر  ـَإِنه ٱ ّإِ ً   َّلله  ٣رهِحي

 
 

 ﴾ ٻ ﴿

 

 

 پ پ ﴿

 ﴾پ ڀ ڀ 

 

 

 ﴾ڀ﴿

 

 

َلـُف  كـؾُّ َنـا  أو ،نا نات نـ الحققان حبػ أكػف نـ غقر ذكاةٍ وٓ افـطقاد

 كػٌس نـ دواب ال  وصقره نؿا أباح ا  أكؾف فارقبف روحف بغقر تذكقة.

ـ نا ذبـح لملفـة وإوثـان ُيسـؿك   ۵نا ُذكر طؾقف اسٌؿ غقر اسؿ ا  

اســبفي      وأفــؾف نــ$قـا  الطـ ي  . ۵طؾقـف غقـر اســؿ ا  

إهـي    الصبل، وذلؽ إذا فـاح حـقـ يسـؼط نــ بطــ أنـف، ونــف

 الؿحرر بالحج إذا لبَّك بف.

يف الحبؾ الـذي تـربط   أي ؛البل تؿقت بالخـؼ، البل تؿقت يف خـاقفا

بف طـد طـؼفا، إنا قصًدا، وإنا اتػاًقا كلن تبخبـؾ يف وثاقفـا فبؿـقت ، أو 

وتؿـقتتدخؾ رأسفا بـقـ شـعببقـ نــ شـجرة فبخبــؼ 
(1)

هـل   أو .

 .البل ُيحبس كََػسفا سقاء بػعؾ فاطٍؾ أو يحدث لفا ذلؽ اتػاًقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚأٚول بٌـحىٞ جإَةٍل ؾُٓ عٓ لسةلخ لةي: وةْ أً٘ بٌػة١ٍ٘د ٠كٕمْٛ بٌشةخ ؾسٝ ئنب ِةزر أوٍٛ٘دة. ؿحدىٞ    (1)

(ٔٔٓٔٔٓ). 

 ٹٹ 
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ڀ﴿

﴾ 

 ك تشر  طؾك الفيُ ثؿـضرب حبـ، وهل البل تُ  هل الؿقبة وققًذا
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 ﴾ٺ  ﴿

 

 

 

 ﴾ٺٺٿ﴿

 

 

 

 ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿

 

 ﴾ ٹ﴿

 

تؿقت نـ ذلؽ، وققد ذلؽ بعض العؾؿـاء بؼـقلفؿ  تضـرُب 

أو بعصا بشلٍء ثؼقؾ غقر ُنحدد بحجرٍ 
(1)

. 

هل البل تسؼط نـ أطؾك إلك أسػؾ فبؿقت سقاء تردت نـ 

ــٍر فؿاتــت، وســقاء ســؼطت  ــؾ فؿاتــت، أو ســؼطت يف بئ جب

 بـػسفا أو أسؼطفا أحٌد.

هل البل تؿـقت نــ كطـح غقرهـا لفـا بغقـر تذكقـٍة فالـطقحـة 

بؿعـك الؿـطقحة، فحرنفا ا  طؾك الؿمنـقـ إن لـؿ يـدركقا 

ــا. ــؾ نقهت ــا قب ــا وأ ذكاهت ـــ كطحف ــقت ن ــل تؿ ــل الب ــا ه يًض

لغقرهافبؽقن الـطقحة بؿعـل الـاصحة والؿـطقحة
(1)

. 

هل البل طدا طؾقفا أسٌد أو ففٌد أو كؿٌر أو ذئٌب أو كؾٌب وكؾ 

ذي كاٍب وأضػاٍر نـ الحققان... فلكؾ بعضفا فؿاتـت بـذلؽ 

وإن كان قد سا  نـفا الدر، ولق نـ نذبحفا في  ففل حراٌر.

ـــاع تحـــؾ با،جؿ
(3)

ـــا  ـــر   والؿـــراد بالســـبع هـ الســـبع غق

الؿعؾؿ
(1)

. 

وفقـف روح فؽؾـقه  -إٓ نا ذبحبؿ ـ نـ الؿذكقرات  نـ قبـؾ 

 إٓ نا صفرتؿقه بالذبح الذي جعؾف ا  صفقًرا. -ففق ذكل 

عبدحجارة ُتـصب فبُ 
(5)

وُتصب طؾقفا دناء الذبائح، وقـا   

 صقر وتـؼش .آخرون  إ ا أفـار كاكت تُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودةْ أ٘دً بٌػة١ٍ٘دد ٠ؼدىجٛٔٙة جةٌعظٟد ؾسٝد ئنب ِةزدر        ﴾ ڀ﴿ؾُٓ عٓد لسدةلخ لدةي:     ٚأٚول بٌـحىٞ جإَةٍل (1)

 .أوٍٛ٘ة

ةٍل طددؿ١ؽ عدٓد لسددةلخ )   (1) ( لددةي: بٌىحشددةْ ٠ٕسـؿددةْ ف١مسددً أؾددمّ٘ة ب٢قددى   ٖٓٓٔٔ، 2ٕٓٔٔأقددىظ بٌـحددىٞ جاَدٕد

 .ف١أوٍٛٔٗ

٠دأوٍْٛ ِدة أفؼدً بٌُدح  ِدٓ      لةٌٗ بٌؿةفق بجٓ وط١ى وؾّٗ بهلل زعةٌٝ، ٚلدةي أ٠ًؼدة: ٚلدم ودةْ أ٘دً بٌػة١ٍ٘دد        (3)

 .بٌشةخ، أٚ بٌحع١ى، أٚ بٌحمىخ، ٚٔؿٛ نٌه، فؿىََّ بهلل نٌه عٍٝ بٌّإ١ِٕٓ

 .لةٌٗ بٌـحىٞ وؾّٗ بهلل زعةٌٝ (1)

( قا   والـُّصُب حجارة كان أهـؾ الجاهؾقـة يعبـدو ا ويـذبحقن 66231وأورد الط ي بنسـاٍد حسـ طـ قبادة ) (5)

( قا   )الـصـب(  لقسـت 66230لط ي بنسـاٍد ضعقٍػ طـ ابـ جريج قا   )أثر لفا، فـفك ا  طـ ذلؽ وأورد ا
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
ر، ويـؼش، وهذه حجارة تـصب، ثيثؿائة وسبقن حجًرا، نـفؿ نــ يؼـق   ثيثؿائـة نـفـا « لصـؿا»بلفـار،  يصقَّ

حقا الؾحؿ وجعؾقه طؾك الحجارةلخزاطة،   .فؽاكقا إذا ذبحقا كحقا الدر طؾك نا أقبؾ نـ البقت، وشرَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفؼا  الؿسؾؿقن يا رسق  ا ، كان أهؾ الجاهؾقة يعظؿقن بالبقت بالدر، فـحـ أحـؼُّ أن كعظؿـف! فؽـلن الـبـل  

 .[37الحج: ]﴾  ې ې ې ى ى ائ ﴿لؿ يؽره ذلؽ، فلكز  ا   
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 تطؾبقا طؾؿ نا قسؿقا لؽؿ أو لؿ ُيؼسؿ لؽؿ.

 إقداح.

 أي  بقاسطة إقداح(.؛ تسبعؾؿقا )تطؾبقا العؾؿ بإقداح

 

  .هِ رِ نْ أَ ذلؽؿ خروج طـ صاطة ا  طز وجؾ وَ 

 دكؿ طــف إلـك الشـرُ.يئس الذيـ كػروا نـ رجقطؽؿ طـ ديـؽؿ وارتدا

د وضــع  ــف  َســقِّ ــز ب ــذيـ كػــروا نـــ نشــاهبة الؿســؾؿقـ لؿــا تؿقَّ ــئس ال ي

 ،وكؼـاء ،وصفـارة ،طػـة  الؿسؾؿقن نـ فػات صقبة وخصاٍ  حؿقدة نـ

وفقار و... فعجزوا طـ نشاهببؽؿ يف  ذلؽ ،وفية ،وفػاء
(1)

. 

 في تخافقهؿ وخافقن ـ في تخافقا نـفؿ وخافقا نـل.

 

 ،وحـدودي البـل حـددهتا لؽـؿ ،البل افرتضبفا طؾـقؽؿ فرائض ديـؽؿ

وسائر إوانر والـقاهل البل أنرتؽؿ هبا و قـبؽؿ طـفـا، ونـا أحؾؾبـف 

 حجؽؿ.  -هـا –الؿراد بديـؽؿ   وققؾ .لؽؿ ونا حرنبف طؾقؽؿ

  وآكؼقاد لف وا،سير أيًضا بلركاكـف الخؿـس ۵آسبسير ٕوانر ا  

وإيبــاء  ،وإقــار الصــية ،وأن نحؿــًدا رســق  ا  ٓ ا إٓ إلــف ن شــفادة أ

وحج البقت لؿـ اسبطاع إلقف سبقًي  ،وفقر رنضان ،الزكاة
(1)

. 

 ألجلتف ضرورة ـ أفابف ضٌر.

 ضؿقر البطـ.  نجاطة ـ خيء البطـ نـ الجقع ـ والخؿص

 الؿقؾ.  ُنبؿايؾ ـ نبعؿد ـ قافد ـ والجـػ

يبعؿـد أكـؾ ذلـؽ لغقـر  نبؿايؾ لف ـ نـحر  إلقـف ـ نبعـرض لؿعصـقة ـ

 دفع الضرورة الـازلة بف ، ولؽـ لؾؿعصقة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿وّة لةي زعةٌٝ فٟ شأْ بٌظالخ:  (1)

 .إلَالَعٓ ب ملسو هيلع هللا ىلصوّة ٚول فٟ ؾم٠ص عّى فٟ َإبالذ غحى٠ً ٌٍٕحٟ  (1)
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 س: هؾ كؾ مقتٍة يحرم أكؾفا؟

ر أكؾفــا الســؿؽ  ج: لقســت كــؾ نقبــة يحــرر أكؾفــا، بــؾ يســبثـك نـــ الؿقبــة الُؿحــرَّ

ــت لـــا نقببــان ودنــان، أنــا الؿقببــان  ڤوالجــراد، وذلــؽ ٕثــر ابـــ طؿــر  قــا   ُأِحؾَّ

ؿؽ والجراد، وأنا الدنان فالؽبد والطحا فالس
(1)

. 

«هق الطفقر ماؤه الِحؾُّ مقتتف»يف البحر   ملسو هيلع هللا ىلصولؼق  الـبل 
(1)

. 

│ 

 س: اذكر سبًبا مـ أسباب تحريؿ الؿقتة؟

ذكر بعض العؾؿاء نـ أسباب ذلؽ نا فقفا نـ الـدر الُؿحـبؼـ الـذي يـشـل طــف  ج:

 الضرر.

│ 

؟ وهؾ  [ ٖبٌّةئمخ:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿س: ما الؿراد بالدم يف ققلف تعالك: 

؟  مـ الدم شلب يحؾُّ

الــدر الؿســػقح ج: الؿثثراد، واهلل تعثثالك أطؾثثؿ:
(3)

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿لؼقلــف تعــالك   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٛلًٛفة ٌٚدٗ ؾىدُ بٌّىفدٛو، َٚد١أزٟ ئْ شدةء بٌٍَّدٗ ٘دٛ ٚبٌدهٞ جعدمٖ عٕدم زفُد١ى             ڤطؿ١ؽ عٓ بجٓ عّى  (1)

 .[2ٙ]بٌّةئمخ:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿لٌٛٗ زعةٌٝ: 

 طؿ١ؽ، ١َٚأزٟ. (1)

أثـًرا بنســاد ضـعقػ طــ أبـل أنانـة فـدي بــ  و،يضاح نعـك الدر الؿسػقح أورد الحافظ ابــ كثقـر  قؾت: (3)

إلــك قــقنل، أدطـقهؿ إلــك ا  ورســقلف، وأطـرض طؾــقفؿ شــرائع ا،ســير،  ملسو هيلع هللا ىلصجـين قــا   بعثـــل رسـق  الَؾــف ط

فلتقبفؿ، فبقـا كحـ كذلؽ إذ جاءوا بؼصعة نـ در، فاجبؿعقا طؾقفـا يلكؾق ـا، فؼـالقا  هؾـؿ يـا فـدي فؽـؾ. قـا   

ر هـذا طؾـقؽؿ، وأكـز  ا   طؾقـف. فـلقبؾقا طؾقـف، قـالقا  ونـا ذاُ؟ قـا   قؾت  ويحؽؿ إكؿا أتقبؽؿ نـ طـد نـ يحرِّ

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿فبؾقت طؾقفؿ هذه أية  

وأورد لف سقاًقا آخر بـػس السـد الضعقػ قا   فجعؾ تلدطقهؿ إلك ا،سير ويلبقن طؾـّل، فؼؾـت لفـؿ  يـقحؽؿ  

حبك تؿقت ططًشا. قـا    اسؼقين شربة نـ ناء، فنين شديد العطش، قا   وطؾّل طباءيت، فؼالقا  ٓ، ولؽـ كدطؽ

فاغبؿؿت، وضربت برأسل يف العباء، وكؿُت طؾـك الرنضـاء يف حـرٍّ شـديد، قـا   فلتـاين آت يف نــانل بؼـدح نــ 

ـا فرغـت نــ شـرابل  زجاج لؿ ير الـاس أحسـ نـف، وفقف شراب لؿ ير الـاس ألذ نـف، فلنؽــل نـفا فشـرببفا، فؾؿَّ
= 
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ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

أنا الدر الذي يحؾ، فالؿـذكقر فقؿـا  [115األَعاو:] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

ر  ل طؾك الؾحؿ نـ أثـر الـذبح، وبعـد الغسـؾ، وكذا الدر الؿببؼ«. الؽبد والطحا »تؼدَّ

 الذي ٓ يؿؽـ آحرتاز نـف.

 :قال الطبري 

فنكف الدر الؿسػقح دون نا كـان نــف غقـر نسـػقح؛ ٕن ا  جـؾ ثــاؤه « الدر»وأنا 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿قــــــــــــــا  

 فذكر أية. ﴾...ھ

د والطحا ، ونا كان يف الؾحؿ غقر قا   فلنا نا كان قد فار يف نعـك الؾحؿ كالؽب

 نـسػح فنن ذلؽ غقر حرار ،جؿاع الجؿقع طؾك ذلؽ.

│ 

 س: هؾ شحؿ الخـزير ودمف حرام؟

 [115األَعداو: ] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿كعؿ حرار، لؼقلف تعـالك   ج:

 إلك الخـزير طؿقًنا. ﴾ے  ﴿طؾك قق  نـ أطاد ققلف 

م بقثثثع الخؿثثثر والؿقتثثثة والخـزيثثثر إنَّ اهلل »  ملسو هيلع هللا ىلصويف الحـــديث طــــ رســـق  ا   حثثثرَّ

«وإصـام
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 بعد تقؽ الشربة. اسبقؼظت، في وا  نا ططشت وٓ طريت

ـ كثقر    :$قال الحافظ اب

 ونا أحسـ نا أكشد إطشك يف قصقدتف البل ذكرها ابـ إسحا   

 وإيثثثثثثثثثثثثثثثثال والؿقتثثثثثثثثثثثثثثثثات ٓ تؼربـَّفثثثثثثثثثثثثثثثثا

 

 طظًؿثثثثثثثثثثا حديثثثثثثثثثثًدا فتػصثثثثثثثثثثدا وٓ تلخثثثثثثثثثثذنّ 

ره، أي  ٓ تػعؾ فعؾ الجاغفؾقة، وذلؽ أن أحدهؿ كان إذا جاع أخذ شقًئا نحدده نـ طظؿ وكحقه، فقػصد بف بعقـ  

ر ا  الدَر طؾك هـذه إنـة، ثـؿ قـا   أو حققاًكا نـ أي فـػ كان، فقجؿع نا يخرج نـف نـ الدر فقشربف، ولفذا حرَّ

 إطشك 

 وذا الـصثثثثثثثثثثثثثثب الؿـصثثثثثثثثثثثثثثقب ٓ تلتقـثثثثثثثثثثثثثثف

 

 وٓ تعبثثثثثثثثثثثثثثثد إوثثثثثثثثثثثثثثثثان واهلل فاطبثثثثثثثثثثثثثثثدا

 
 

 ِىفًٛعة. ڤ( ِٓ ؾم٠ص غةجى جٓ عحم بٌٍَّٗ 6ٔ٘ٔ(، ٍُُِٚ )ٖٕٕٙبٌحكةوٞ ) (1)
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│ 

س: إذا أصاب السفُؿ الصقد فتردَّى مـ جبٍؾ أو مـ شجرٍة إلك إرض هثؾ يمكثؾ أم 

 ٓ؟

 «:تػسقره»قال الؼرصبل يف  ج:

وإذا أفاب السفؿ الصقد فرتدَّى نـ جبؾ إلك إرض حرر أيًضا؛ ٕكف ربؿا نـات 

وإن وجدتثف غريًؼثا يف الؿثاب فثال تلكؾثف، »ونــف الحـديث  بالصدنة والرتّدي ٓ بالسـفؿ؛ 

«فنكؽ ٓ تدري الؿاب قتؾف أو سفؿؽ
(1)

 أخرجف نسؾؿ. 

وكاكت الجاهؾقة تلكؾ الؿرتّدي، ولؿ تؽـ تعبؼد نقبة إٓ نا نـات بـالقجع وكحـقه 

دون سبب ُيعر ؛ فلنا هذه إسباب فؽاكت طـدها كالذكاة، فحصر الشـرع الـذكاة يف 

طؾك نا يـليت بقا ـا، وبؼقـت هـذه كؾفـا نقبـة، وهـذا كؾـف نــ الُؿْحَؽـؿ  فػة نخصقفة

 الؿبػؼ طؾقف، وكذلؽ الـطقحة وأكقؾة السبع البل فات َكَػسفا بالـطح وإكؾ.

│ 

 ؟[ ٖبٌّةئمخ:] ﴾ٺ  ﴿س: لؿاذا أثبتت الفاب يف ققلف تعالك: 

 :$ ، وأجاب طؾقف فؼال«تػسقره»صرح الطبري كحًقا مـ هذا السمال يف  ج:

ـ هاء البلكقث فقفا ـ، وأكـت تعؾـؿ أن العـرب ٓ « الفاء»فنن قا  قائؾ  وكقػ أثببت 

، «فعقـؾ»نــ نػعـق  إلـك « الـطقحة»يف كظائرها إذا فرفقها فر  « الفاء»تؽاد تثبت 

، وٓ يؼقلقن  كػ خضـقبة، «كػ خضقب»و« طقـ كحقؾ»و« لحقة دهقـ»إكؿا تؼق   

 وٓ طقـ كحقؾة؟

 ؾ العربقة يف ذلؽ ققؾ  قد اخبؾػ أه

ٕ ـا جعؾـت « الـطقحـة»أطــل يف « الفـاء»فؼا  بعض كحقيل البصرة  أثببت فقفا 

 «.الطريؼة»، و«الطقيؾة»كآسؿ نثؾ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ( ٍُُِٖٔ٘ٔ.) 
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 «.الـاصحة»إلك نعـك « الـطقحة»فؽلن قائؾ هذا الؼق  وجف 

فبلويؾ الؽير طؾك نذهبف  وحرنت طؾـقؽؿ الؿقبـة كطاًحـا، كلكـف طــك  وحّرنـت 

 اصحة البل تؿقت نـ كِطاحفا.طؾقؽؿ الـ

الؿصـروفة « الػعقؾـة»نــ « الفـاء»إكؿا تحذ  العـرب وقال بعض كحقيل الؽقفة: 

نفا، فبؼـق   «الؿػعق »طـ  ـا خضـقًبا، وطقـًـا »، إذا جعؾبفا فػة ٓسؿ قد تؼـدَّ رأيــا كػًّ

كعًبــا لفــا، « فعقــؾ»وآســؿ الــذي يؽــقن « العــقـ»و« الؽــػ»فلنــا إذا حــذفت « كحــقيً 

نـفا أثببقا فقـف هـاء البلكقـث، لـقعؾؿ بثبقهتـا فقـف أ ـا فـػة لؾؿمكـث « فعقؾ»ءوا بـ واجبز

، قالقا  ولذلؽ أدخؾت «أكقؾة السبع»، و« رأيـا كحقؾًة وخضقبةً »دون الؿذكر، فبؼق   

؛ ٕ ا فػة الؿمكث، ولق أسؼطت نـفا لؿ ُيْدَر أهـل فـػة نمكـث «الـطقحة»يف « الفاء»

 أر نذكر.

أولك الؼقلقـ يف ذلؽ بالصقاب، لشائع أقـقا  أهـؾ البلويـؾ، بـلن  وهذا الؼق  هق

 الؿـطقحة.«  الـطقحة»نعـك 

│ 

قت بالثذبح  ئب طؾك شاٍة فلكؾ بعضفا، وُأدركت قبثؾ أن تؿثقت فثذكِّ س: إذا طدا الذِّ

 الشرطل، وسال مـفا الدم، ففؾ تحؾ أم ٓ؟

، لؼقلـف تعـالك   ج: وهـذا رأي  [ 3انًائدذة: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿كعؿ تحؾُّ

، وقا   وبف قا  أبق حـقػة والشـافعل جؿفقر الػؼفاء، كؼؾف طـفؿ الحافظ ابـ كثقر 

 وأحؿد بـ حـبؾ.

طـ ابــ وهـب قـا   ُسـئؾ نالـٌؽ طــ الشـاة البـل  $وكؼؾ الحافظ ابـ كثقر  ۞

يخر  جقففا السـبع حبَّـك تخـرج أنعاؤهـا، فؼـا  نالـؽ  ٓ أرى أن ُتـذكك، أي شـلء 

 ُيذكك نـفا؟!.

│ 

 طائٌد طؾك ماذا؟ [ ٖبٌّةئمخ:] ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿س: آستثـاب يف ققلف تعالك: 

ڀ  ﴿إكـف طائــٌد طؾـك نـا ُذكــر نــ ققلـف تعــالك  ج: قثال بعثض أهثثؾ العؾثؿ: 
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فــنذا أدركــت شــقًئا نـــ هــذه  [3انًائددذة: ] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 قبؾ القفاة فذكقبفا فؼد حؾَّت لؽ.

اد ونـفـا نـا يف إســاده ضـعػ، وأورد الط ي آثاًرا بذلؽ نـفـا فـحقح ا،ســ ۞

 فؿـ الصحقح الذي أورده 

أثر قبادة
(1)

اه ا    هاهــا نـا خـي لحـؿ الخـزيـر، إذا  ۵قا   فؽؾُّ هذا الـذي سـؿَّ

ُ، أو قائؿـة تـركض فذكقبـف، فؼـد أحـّؾ ا  لـؽ  أدركت نـف طقـًا تطـر ، أو ذكًبـا يبحـرَّ

 ذلؽ.

وأثر صاووس
(1)

أو تحركت؛ فؼد حؾَّـت لـؽ ،  قا   إذا ذبحت فؿصعت بذكبفا، 

 أو قا   َفَحْسُبف.

وأثر الحسـ
(3)

قا   إذا كاكت الؿقققذة تطر  ببصـرها، أو تـركض برجؾفـا، أو  

 تؿصع بذكبفا فاذبح وُكْؾ.

حرنـت الؿققـقذة والؿرتديـة، إن  فتلويؾ أية طؾك قثقل هثمٓب: :قال الطبري 

أن تـدركقا ذكاهتـا فبـدركقها قبـؾ ناتت نـ الرتّدي والققذ والـطح وفْرس السـبع، إٓ 

ًٓ كؾفا.  نقهتا، فبؽقن حقـئٍذ حي

 :$وقال الؼرصبل 

كصــب طؾــك آســبثـاء الؿّبصــؾ طـــد  [3انًائددذة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿ققلــف تعــالك  

الجؿفقر نـ العؾؿاء والػؼفاء، وهق راجـع طؾـك كـّؾ نـا أدرُ ذكاتـف نــ الؿـذكقرات 

آسبثـاء أن يؽقن نصروًفا إلك نا تؼـّدر نــ  وفقف حقاة، فنن الذكاة طانؾة فقف؛ ٕن حؼ

 الؽير، وٓ يجعؾ نـؼطًعا إٓ بدلقؾ يجب البسؾقؿ لف.

إن آســبثـاء نـؼطــع، فــالؿعـك  إٓ نــا ذكقــبؿ نؿــا  وقثثال آخثثرون مثثـ أهثثؾ العؾثثؿ:

 أحؾؾبف لؽؿ، ٓ نـ الؿذكقرات يف أية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٖٓٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٖٗٓٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٗٗٓٔٔبٌـحىٞ ) (3)
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 وأورد ذلؽ الطبري فؼال:

نات البـل ذكرهـا هق اسبثـاء نـ البح وقال آخرون: ريؿ، ولقس باسبثـاء نـ الؿحرَّ

ــف   ــالك يف ققل ــر، ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿ا  تع ــا، وٓ لؾخـزي ــاة لف ــة ٓ ذك ؛ ٕن الؿقب

قالقا  وإكؿا نعـك أية  حّرنت طؾقؽؿ الؿقبة والدر وسائر نا سـؿقـا نـع ذلـؽ؛ إٓ نـا 

 ذكقبؿ نؿا أحؾَّف ا  لؽؿ بالبذكقة، فنكف لؽؿ حي .

ٍد فحقٍح قق  نالؽ وسئؾ طـ الشاة البل يخر  جقففـا السـبع حبـك وأورد بنسـا

ك نـفا ك، وٓ يمكؾ أي شلء ُيذكَّ تخر  أنعاؤها، فؼا  نالؽ  ٓ أرى أن تذكَّ
(1)

. 

وأورد لػًظا آخر طـ أشفب
(1)

قا   ُسـئؾ نالـٌؽ طــ السـبع يعـدو طؾـك الؽـبش  

ك قبؾ أن يؿقت فقمكؾ؟ قا   إن كا ـْحَر، فـي أرى فقد  ضفره، أترى أن يذكَّ ن بؾـغ السَّ

أن يمكؾ، وإن كان إكؿا أفاب أصرافف، في أرى بذلؽ بلًسا. ققـؾ لـف  وثـب طؾقـف فـد َّ 

ضفره؟ قا   ٓ يعجبـل أن يمكؾ، هذا ٓ يعقش نـف. ققؾ لف  فالذئب يعـدو طؾـك الشـاة 

 فقشؼ بطـفا وٓ يشؼ إنعاء؟ قا   إذا شؼَّ بطـفا في أرى أن تمكؾ.

 :$قال الطبري 

 اسبثـاًء نـؼطًعا. ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿وطؾك هذا الؼق  يجب أن يؽقن ققلف  

نت طؾقؽؿ الؿقبة والدر وسائر نا ذكركا، ولؽــ نـا ذكقـبؿ  فقؽقن تلويؾ أية  ُحرِّ

 نـ الحققاكات البل أحؾؾبفا لؽؿ بالبذكقة حي .

وأولـك الؼـقلقـ يف ذلـؽ طــدكا بالصـقاب، الؼـق  إو ، وهـق أن  قال أبق جعػثر:

ــــف ق ــــف   ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿قل پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿اســــبثـاء نـــــ ققل

؛ ٕن كــؾ ذلــؽ نســبحؼ الصــػة البــل هــق هبــا قبــؾ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ب الؿشركقن ٔلفبفؿ فسؿقه لفؿ هق  ـٌف ٌبـفٌ ﴿حا  نقتف، فقؼا  لؿا قرَّ  ﴾ّنا أٌٍهؾَّ ٌلّغًقـٌر لؾَّ

ؿ تؿـت، ففـل ، إذا اكخـؼـت وإن لـ«الؿـخـؼـة»بؿعـك  سؿل قرباًكـا لغقـر ا ، وكـذلؽ 

نــف ا  جــؾ وطــزَّ بعــد ققلــف  ، إٓ ﴾پ پ پ ڀ ڀ  ﴿نـخـؼــة، وكــذلؽ ســائر نــا حرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٗٓٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٓ٘ٓٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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بالبذكقة، فنكف يقفػ بالصػة البل هق هبا قبؾ نقتف، فحرنف ا  طؾك طباده إٓ بالبذكقـة 

 الؿحؾؾة، دون الؿقت بالسبب الذي كان بف نقفقًفا.

ؽؿ نا أهـؾ لغقـر ا  بـف والؿـخـؼـة، فنذ كان ذلؽ كذلؽ، فبلويؾ أية  وحرر طؾق

 وكذا، وكذا، وكذا، إٓ نا ذكقبؿ نـ ذلؽ.

إذ كان ذلؽ تلويؾف ـ يف نقضع كصب بآسبثـاء نؿـا قبؾفـا، وقـد يجـقز فقـف « نا»فـ

 الرفع.

وإذ كان إنر طؾك نا وفػـا، فؽؾ نا أدركت ذكاُتف نـ صائر أو هبقؿة قبؾ خروج 

 حيٌ  أكؾف، إذا كان نؿا أحؾَّف ا  لعباده.كػسف، ونػارقة روحف جسده، ف

پ  ﴿فنذ كان ذلؽ نعـاه طـدُ، فؿا وجف تؽريره نا كـّرر بؼقلـف   فنن قال لـا قائؾ:

د تحريؿــف يف هــذه أيــة،  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  وســائر نــا طــدَّ

ٱ ٻ  ﴿؟ وقد طؾؿت أن ققلف  ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿وقد افببح أية بؼقلف  

تف حبػ أكػف نـ طؾة بف نــ غقـر جـايـة أحـد طؾقـف، أو شانؾ كؾ نقبة، كان نق ﴾ٻ 

كان نقتف نـ ضرب ضارب إياه، أو اكخـا  نـف، أو اكبطاح، أو َفْرس سبع؟ وهيَّ كـان 

 بـالبحريؿ يف كـؾ ذلـؽ  
ٌّ
ققلف ـ إن كان إنـر طؾـك نـا وفـػت يف ذلـؽ، نــ أكـف نعــل

ون أن يؽـقن نعـقًّـا بـف الؿقبة بآكخـا  والـطـاح والققـذ وأكـؾ السـبع أو غقـر ذلـؽ، د

تحريؿف إذا تردَّى أو اكخـؼ أو فرسف السبع، فبؾـغ ذلـؽ نــف نـا يعؾـؿ أكـف ٓ يعـقش نؿـا 

نغـًقا نـ تؽرير نا كرر بؼقلف   ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿أفابف نـف إٓ بالقسقر نـ الحقاة 

َد؟ ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿  وسائر نا ذكر نع ذلؽ، وتعداده نا طدَّ

ن تحريؿ ذلؽ إذا نات نــ إسـباب البـل هـق هبـا وجف تؽراره ذلؽ، وإن كا ققؾ:

ر بؼقلــف   ، أن الــذيـ ُخقصبــقا هبــذه أيــة ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿نقفــق ، وقــد تؼــدَّ

ون  نـ الحققان، إٓ نا نات نـ طؾة طارضة بـف غقـر آكخــا   ﴾ ٻ ﴿كاكقا ٓ يعدُّ

والرتدِّي وآكبطـاح وفـرس السـبع، فـلطؾؿفؿ ا  أن حؽـؿ ذلـؽ، حؽـؿ نـا نـات نــ 

لعؾؾ العارضة، وأن العؾة الؿقجبة تحريؿ الؿقبة لقست نقهتا نـ طؾـة نـرض، أو أذى ا

كان هبا قبؾ هيكفا، ولؽـ العؾة يف ذلؽ أ ا لؿ يذبحفا نـ أجؾ ذبقحبف بالؿعـك الذي 
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 أحؾفا بف.

│ 

 ؟«لق صعـت يف فخذها ٕجزأ طـؽ»س: ما صحة حديث 

ــق داود ج: ــد رواه أب ـــاد، وق الحــديث ضــعقػ ا،س
(1)

ــل   ــؼ أب ـــ صري ــره ن وغق

 نجفق  كؿا قا  الحافظ ابـ حجر 
ٌّ
 .العشراء، وهق أطرابل

، ولؽــف حؿؾـف طؾـك نـا ٓ ُيؼـدر طؾـك ذبحـف يف وقد فححف الحافظ ابـ كثقر 

 الحؾؼ والؾُّبة.

ـــة قثثثال أبثثثق داود طؼثثثب روايتثثثف لفثثثذا الحثثثديث:  وهـــذا ٓ يصـــؾح إٓ يف الؿرتدي

 والؿبقحش.

│ 

 ؟ وما الذي تؼع بف التذكقة؟ ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿ ققلف تعالك: س: ما الؿراد بالذكاة يف

الؿراد وا  أطؾؿ  إ ار الدر وَفري إوداج يف الؿذبقح، والـحر يف الؿـحـقر،  ج:

والعؼر يف غقر الؿؼدور نؼروًكا بـقة الؼصد  ، وذكر اسؿ ا  طؾقف، قـا  ذلـؽ الؼرصبـل 

. 

 أما الذي تؼع بف التذكقة:

 :لؼرصبل فؼد قال ا ۞

 واخبؾػ العؾؿاء فقؿا يؼع بف الذكاة.

ر ففـق نــ  فالذي طؾقف الجؿفـقر نــ العؾؿـاء أن كـؾ نـا أفـرى إوداج وأ ـر الـدَّ

ــاء  ــف فؼف ــا  ب ــار، وق ــقاترت إخب ــك هــذا ت ــا خــي الســـ والعظــؿ، طؾ ــذكاة ن آٓت ال

 إنصار.

│ 

 ؾ بال ذبح؟س: ما الحؽؿ إذا ُذبحت ذبقحة وخرج ما يف بطـفا حقًّا، هؾ يمك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٚغ١ىّ٘ة.6ٔٗٔ(، ٚبٌسىِهٞ )6ٕٕ٘أجٛ لبٚل ) (1)
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 ٓ يمكؾ بي ذبح، بؾ يجب أن ُيذبح. ج:

 :$قال الؼرصبل 

ف لقست بذكاة لف.  وأجؿع أهؾ العؾؿ طؾك أن الجـقـ إذا خرج حقًّا أن ذكاة أنِّ

│ 

 س: اذكر بعض أققال أهؾ العؾؿ يف تػسقر آستؼسام بإزٓم.

أخرج الط ي بنسـاد فحقح ج:
(1)

 طـ سعقد بـ جبقر قا   

قا   الؼداح، كـاكقا إذا أرادوا أن يخرجـقا  [3انًائدذة:  ] ﴾ڤ ڤ ڤڤ  ﴿

يف ســػر جعؾــقا قــداًحا لؾجؾــقس والخــروج، فــنن وقــع الخــروج خرجــقا، وإن وقــع 

 الجؾقس جؾسقا.

وطـ الحسـ
(1)

قا   كـاكقا إذا أرادوا أنـًرا  ﴾ڤ ڤ ڤڤ  ﴿  يف ققلف  

وطؾـك أخـر   «اؤنـرين»أو سػًرا يعؿدون إلك قداح ثيثة، طؾـك واحـد نـفـا نؽبـقب 

ويرتكقن أخر نحؾَّيً بقـفؿا لقس طؾقف شلء، ثـؿ يجقؾق ـا، فـنن خـرج الـذي « ا ـل»

ـقا، وإن خـرج الـذي « ا ــل»نضقا ٕنرهؿ، وإن خـرج الـذي طؾقـف « اؤنرين»طؾقف  كػُّ

 لقس طؾقف شلٌء أطادوها.

وبنسـاٍد حسـ
(3)

وكان أهؾ الجاهؾقـة إذا  ﴾ڤ ڤ ڤڤ  ﴿طـ قبادة   

، فنن خرج ففـق نصـقب يف «هذا يلنر بالخروج»ؿ خروًج ًا أخذ قدًحا فؼا   أراد أحده

، فؾـقس يصـقب يف سـػره «هـذا يـلنر بـالؿؽقث»سػره خقًرا، ويلخذ قدًحا آخر فقؼق   

ر فقف.« الؿـقح»خقًرا، و  بقـفؿا. فـفك ا  طـ ذلؽ وقدَّ

، وأن تطؾبــقا طؾــؿ نــا ﴾ڤ ڤ ڤڤ  ﴿  يعـــل بؼقلــف $قــا  الطــ ي 

 لؽؿ أو لؿ يؼسؿ بإزٓر.َقِسؿ 

َقسؿ الرز  والحاجـات، وذلـؽ أن أهـؾ الجاهؾقـة « الَؼْسؿ»نـ « اسبػعؾت»وهق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٙٓٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٗٙٓٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.1ٔٓٔٔبٌـحىٞ ) (3)
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وكاكـت « إزٓر»كان أحدهؿ إذا أراد سػًرا أو غزًوا أو كحق ذلؽ أجا  الِؼداح، وهل 

، فنن خرج الؼـدح «أنرين ربل» ، وطؾك بعضفا « اين ربل»قِداًحا نؽبقًبا طؾك بعضفا  

، نضك لؿا أراد نــ سـػر أو غـزو أو تـزويج وغقـر «أنرين ربل»هق نؽبقب طؾقف  الذي

، كـّػ طــ الؿضـل لـذلؽ وأنسـؽ، « ـاين ربـل»ذلؽ، وإن خرج الذي طؾقف نؽبقب 

؛ ٕ ؿ بػعؾفؿ ذلؽ كاكقا كل ؿ يسللقن أزٓنفؿ أن ﴾ڤ ڤ ڤڤ  ﴿فؼقؾ  

 ا َيْؼِسؿـ لفؿ، ونـف قق  الشاطر نػبخًرا برتُ آسبؼسار هب

 َوَلثثثثثثْؿ َأْقِسثثثثثثؿ َفَتْرُبَثـِثثثثثثل الُؼُسثثثثثثقمُ 

، وهـل الؼـداح البـل وفـػـا « ُزَلـؿ»، ويؼـا   «َزَلـؿ»، فنن واحـدها «إزٓر»وأنا  

 أنرها.

 :وقال الحافظ ابـ كثقر 

ـــا الؿمنــــقن  ﴾ڤ ڤ ڤڤ  ﴿ وققلثثثف تعثثثالك: ـــّرر طؾـــقؽؿ أيف أي  ح

ا   َزَلؿ، وقد كاكت العـرب يف آسبؼسار بإزٓر، واحدها  ُزَلؿ، وقد تػبح الزاي فقؼ

« افعـؾ»جاهؾقبفا يبعاصقن ذلؽ، وهل طبـارة طــ قِـداح ثيثـة، طؾـك أحـدها نؽبـقب 

، والثالث  غػٌؾ لقس طؾقف شلء، ونـ الـاس نـ قا   نؽبقب «ٓ تػعؾ»وطؾك أخر 

والثالـث غػـٌؾ لـقس طؾقـف شـلء، «  اين ربـل»،وطؾك أخر « أنرين ربل»طؾك القاحد 

 لفا فطؾع السفؿ أنر فعؾف، أو الـاهل تركف، وإن صؾع الػارغ أطاد.فنذا أجا

ر ذلـؽ أبـق جعػـر  وآسبؼسار نلخقذ نـ صؾب الؼسؿ نـ هذه إزٓر، هؽذا قـرَّ

 بـ جرير.ا

 :$وقال الؼرصبل 

يف نحــؾ « أن»نعطــق  طؾــك نــا قبؾــف، و ﴾ڤ ڤ ڤڤ  ﴿ :ققلثثف تعثثالك

 قداح الَؿْقِسر، واحدها َزَلؿ، وُزَلؿ، قا   رفع، أي  وُحّرر طؾقؽؿ آسبؼسار، وإزٓر

َلؿْ    بثثثثثثاَت ُيؼاسثثثثثثقفا غثثثثثثالٌم كثثثثثثالزَّ

 وقال آخر، فجؿع: 
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ـْ جِذيؿثثثثثة َقّتؾثثثثثت َسثثثثثَرواتفا
 َفَؾثثثثثئِ

 

 فـسثثثثثثثاؤها َيْضثثثثثثثثثثثثرِْبـ بثثثثثثثإزٓمِ 

وذكر نحؿد بـ جرير  أن ابـ وكقع حّدثفؿ طـ أبقف، طـ ُشريؽ طـ أبـل ُحصـقـ  

زٓر حصك بقض كاكقا يضربقن هبا، قـا  نحؿـد بــ جريـر  طـ سعقد بـ ُجبقر، أن إ

طركج، فلنا قق  َلبقد   قا  لـا ُسػقان بـ وكقع  هل الشِّ

 َتثثثثثثثِزلُّ طثثثثثثثـ الّثثثثثثثثرى أزُٓمفثثثثثثثا

 أراد أضي  البؼرة القحشقة. فؼالقا: 

 وإزٓم لؾعرب ثالثة أكقا :

وطؾـك الثـاين   الثيثة البل كان يبخذها كؾ إكسان لـػسف، طؾك أحدها افعـؾ، مـفا:

ٓ تػعؾ، والثالث ُنفؿؾ ٓ شلء طؾقف، فقجعؾفـا يف خريطـة نعـف، فـنذا أراد فعـؾ شـلء 

أدخؾ يده ـ وهل نبشاهبة ـ فنذا خرج أحدها ائبؿـر واكبفـك بحسـب نـا يخـرج لـف، وإن 

خرج الِؼْدح الذي ٓ شلء طؾقف أطاد الّضـرب؛ وهـذه هـل البـل َضـرب هبـا ُسـراقة بــ 

وأبا بؽـر وقـت الفجـرة، وإكؿـا ققـؾ لفـذا الػعـؾ   ملسو هيلع هللا ىلصـ اّتبع الـبل نالؽ بـ ُجْعُشؿ حق

اسبؼســار ٕ ــؿ كــاكقا يسبؼســؿقن بــف الــّرز  ونــا يريــدون، كؿــا ُيؼــا   آسبســؼاء يف 

ؿ  ٓ تخـرج نــ أجـؾ  آسبدطاء لؾّسؼل، وكظقر هذا الذي حّرنف ا  تعالك قق  الُؿـَجِّ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿وطـزَّ   َكجؿ كذا، واخرج نـ أجؾ كجؿ كذا، وقا  جؾ

 ، وسقليت بقان هذا نسبقًفك إن شاء ا .[31نقًاٌ:] ﴾یی 

سبعة قِداح كاكت طـد ُهَبؾ يف جق  الؽعبة نؽبقب طؾقفـا نـا يـدور  والـق  الثاين:

بقـ الـاس نـ الـقاز ، كؾ قِدح نـفا فقف كباب؛ قِدح فقف العؼـؾ نــ أنـر الـديات، ويف 

، ويف سائرها أحؽار الؿقاه وغقر «ُنؾَصؼ»، ويف آخر «كؿنـ غقر»ويف آخر « نـؽؿ»آخر 

ذلؽ؛ وهل البل َضَرَب هبا طبد الؿطؾب طؾك بـقف إذ كـان كـذر كحـر أحـدهؿ إذا كؿؾـقا 

طشرة؛ الخ  الؿشفقر ذكره ابـ إسحا ، وهذه السبعة أيًضا كاكت طـد كؾ كـاِهـ نــ 

 ؾ.كفان العرب وحؽانفؿ، طؾك كحق نا كاكت يف الؽعبة طـد ُهب

هـق قِـداح الؿقسـر وهـل طشـرة، سـبعة نـفـا فقفـا حظـقظ، وثيثـة  والـق  الثالث:
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أغػا ، وكاكقا يضربقن هبـا نؼـانرة لفـًقا وَلِعًبـا، وكـان ُطؼيؤهـؿ يؼصـدون هبـا إصعـار 

ر البحرُّ ، وقا  نجاهد  إزٓر  الؿساكقـ والُؿْعِدر يف زنـ الشباء وَكَؾب الَبْرد وتعذُّ

ـطركج؛ هل كِعـاب فـارس والـر ور البـل يبؼـانرون هبـا، وقـا  ُسـػقان ووكقـع  هـل الشِّ

فآسبؼسار هبذا كؾف هق صؾب الَؼْسؿ والـّصقب كؿا بقـّا؛ وهق نـ أكؾ الؿا  بالباصـؾ، 

وهق حرار، وكؾ ُنؼانرة بحؿاٍر أو بـرٍد أو شطركج أو بغقر ذلؽ نـ هذه إلعـاب ففـق 

وهق ضرب نـ البؽّفـ والبعرض لدطقى  اسبؼسار بؿا هق يف نعـك إزٓر حرار كؾُّف،

 ِطؾؿ الغقب.

ولفذا  ك أفحابـا طـ إنقر البـل يػعؾفـا الؿـجؿـقن طؾـك قال ابـ ُخَقْيِز مـَْداد: 

 الطرقات، نـ السفار البل نعفؿ، وِرقاع الػل  يف أشباه ذلؽ.

تـدري  وإكؿـا  ـك ا  طـفـا فقؿـا يبعؾـؼ بـلنقر الغقـب؛ فنكـف ٓوقال الؽَِقا الطبري: 

ــر؛ فاســبـبط بعــض  ــات أث ــًدا، فؾــقس لــ زٓر يف تعريــػ الؿغقب كػــٌس نــاذا ُيصــقبفا َغ

الجاهؾقـ نـ هذا الرّد طؾك الشافعل يف ا،قراع بقـ الؿؿالقؽ يف الِعبؼ، ولؿ يعؾؿ هـذا 

الجاهؾ أن الذي قالف الشافعل ُبـل طؾك إخبار الصحقحة، ولقس نؿـا ُيعَبـرض طؾقـف 

، يجــقز أن يجعــؾ الشــرع  بــالـفل طـــ آسبؼســار
ّ
بــإزٓر، فــنن الِعبــؼ حؽــؿ شــرطل

خروج الؼرطة طؾًؿا طؾك إثبات حؽؿ الِعبؼ قطًعـا لؾخصـقنة، أو لؿصـؾحة يراهـا، وٓ 

يساوي ذلؽ قق  الؼائؾ  إذا فعؾت كذا أو قؾـت كـذا فـذلؽ يـدُلؽ يف الؿسـبؼبؾ طؾـك 

ــ ــا طؾ ــداح َطَؾًؿ ك شــلء يبجــدد يف أنــر نـــ إنــقر، فــي يجــقز أن ُيجعــؾ خــروج الِؼ

الؿســبؼبؾ، ويجــقز أن ُيجعــؾ خــروج الؼرطــة طؾًؿــا طؾــك العبــؼ قطًعــا؛ فظفــر افــرتا  

 البابقـ.

أن  ڤوقد ورد يف ذكر إزٓر نا أخرجف البخاري نـ حديث ابـ طبـاس  قؾت:

ـا رأى الصـقر يف البقـت لـؿ يـدخؾ حبَّـك أنـر هبـا فُؿحقـت، ورأى إبـراهقؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  لؿَّ

ـــديف ڽوإســـؿاطقؾ  ـــا   بلي قثثثاتؾفؿ اهلل، واهلل إن استؼسثثثؿا بثثثإزٓم »ؿا إزٓر فؼ
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«قط
(1)

. 

يف صريثؼ ملسو هيلع هللا ىلص وقال سراقة بـ مالؽ بثـ جعشثؿ وهثق يصثػ حالثف أثـثاب تعؼبثف لؾـبثل 

قـا   فعثـرت بـل فرسـل، فخــررت طـفـا، فؼؿـت فلهقيـت يـدي إلـك كـــاكبل الفجثرة: 

الـــذي أكـــره...  فاســـبخرجت نـفـــا إزٓر فاسبؼســـؿت هبـــا أضـــرهؿ أر ٓ؟ فخـــرج

الحديث
(1)

. 

│ 

 طائٌد طؾك ماذا؟ ﴾ڦ ڦڦ  ﴿س: ققلف تعالك: 

طائٌد طؾك نا ُذكر نـ أكؾ الؿقبة، والدر، ولحؿ الخـزير، وسائر نا ُذكر يف أية  ج:

 الؽريؿة، ففق طائٌد طؾك تعاصِل نا ُذكر.

│ 

 س: يف شرطـا ما هق خقٌر لـا مـ آستؼسام بإزٓم؟ فؿا هق؟

نـا يف شــرطـ ج: ا ُشــرطت آســبخارة، وُشــرطت الؼرطــة يف الؿشــؽيت، وقــد قــدَّ

ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿صرًفا نـ ذلؽ يف تػسقر سقرة آ  طؿران طــد تػسـقر ققلـف تعـالك  

 .[11آل عًزاٌ:] ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

│ 

 ﴾...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿س: أي يثثثثقم هثثثثذا الثثثثذي قثثثثال اهلل فقثثثثف: 

 ؟[ٖبٌّةئمخ:]

«حقحقـالصــ»ذاُ يــقر طرفــة؛ فػــل  ج:
(3)

نـــ حــديث صــار  بـــ شــفاب قــا    

چ چ چ ڇ  ﴿قالِت القفقُد لُعؿر  لـق طؾقــا نعشـر يفـقد كزلـت هـذه أيـة 

ــت  [ 3انًائددذة:] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ــذي ُأكزل ــقَر ال ــُؿ الق كعؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٖٖ٘بٌحكةوٞ ) (1)

 (.2ٖٓٙةوٞ )أقىغٗ بٌحك (1)

(، ٚنودى بٌػّعدد   ٖٓ(، ٚبٔظى عحم جٓ ُؾ١ّم فٟ بٌّٕسكث ؾم٠ص ولُ )ٖٖٕٔ(، ٍُُِٚ )1ٓٗٗبٌحكةوٞ ) (3)

 ضةجر فٟ بٌؿم٠ص.
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فقف، ٓتخذكا ذلؽ الققر طقًدا. قـا   فؼـا  طؿـر  فؼـد طؾؿـُت القـقر الـذي ُأكزلـت فقـف، 

 ملسو هيلع هللا ىلصحقـ كزلت. كزلت لقؾـة َجؿـٍع وكحــ نـع رسـقِ  ا   ملسو هيلع هللا ىلص والساطة، وأيـ رسق  ا 

 بعرفاٍت.

│ 

 ٖبٌّةئمخ:] ﴾ڃ ڃ ڃچ  ﴿س: اذكر بؿزيد مـ اإليضاح معـك ققلف تعالك: 

 مع ما قبؾفا؟ [

الؿعـك، وا  أطؾؿ  اثببقا طؾك ديـؽؿ وٓ تخشقا همٓء الؽػـار أن يصـرفقكؿ  ج:

قن أن أكـبؼؿ نــؽؿ إذا تـركبؿ ديــؽؿ الـذي طـ ديـؽؿ ويغؾبقكؿ، فـي تخـافقهؿ وخـاف

 أكؿؾبف لؽؿ، وخالػبؿ أنري وطصقبؿ رسؾل.

│ 

 ؟[ ٖبٌّةئمخ:] ﴾چ چ چ ڇ  ﴿س: متك كزلت هذه أية: 

ر الحديث بذلؽ. ج:  كزلت يقر طرفة، وقد تؼدَّ

 ﴾چ چ چ ڇ  ﴿س: ذكثثر بعثثض العؾؿثثاب آيثثًة يف معـثثك ققلثثف تعثثالك: 

 ما هذه أية؟ [ ٖبٌّةئمخ:]

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ﴿كــروا يف نعـاهــا قــق  ا  تبــارُ وتعــالل  ذ ج:

ًٓ يف إوانـر والــقاهل، [ 115األَعاو:] ﴾ۓ ﮲﮳  أي  فـدًقا يف ا،خبـار، وطـد

 وا  أطؾؿ.

│ 

ا كزلثت:  چ چ چ  ﴿س: ما صحة الحديث الذي أورده ابـ جرير وفقف: لؿَّ

ثا ُكثثـَّا يف «مثا ُيبؽقثؽ» ملسو هيلع هللا ىلصبؽك طؿر فؼال لف الـبثل  [ ٖبٌّةئدمخ: ] ﴾ڇ  ؟ قثال: أبؽثاين أكَّ

 ؟«صدقت»زيادٍة مـ ديــا، فلما إذ كؿؾ، فنكف لؿ يؽؿؾ شلٌب إٓ كؼص، فؼال: 

 وهؾ هـال حديث صحَّ يعطل معـاه؟
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أنا إسـاد ابـ جرير الط ي ج:
(1)

بالحديث إو  ففق ضعقػ، فػقف سـػقان بــ  

 وكقع، وقد ُتؽؾِّؿ فقف بسبب ورا  السقء الذي كان طـده.

َبثَدأ اإلسثالم غريًبثثا »   ملسو هيلع هللا ىلصأنـا الحـديث الـذي فـّح يف نعــاه ففـق قـق  رسـق  ا  

«وسقعقد غريًبا كؿا بدأ، وهق يلرز بقـ الؿسجديـ كؿا تلرز الحقة يف جحرها
(1)

. 

ــة لؿســؾؿ أيًضــا   بثثدأ اإلسثثالم غريًبثثا وسثثقعقد كؿثثا بثثدأ غريًبثثا، فطثثقبك »ويف رواي

«لؾغرباب
(3)

. 

│ 

چ چ  ﴿ل الذي قد يرد طؾك البعض مـ ققلف تعالك: س: كقػ ُيدفع اإلشؽا

وقد كان هذا كؿا بقـتؿ يقم طرفة، مثع أن هـثال أوامثر وكثقاهل  [ ٖبٌّةئمخ:] ﴾چ ڇ 

 وردت بعد هذه أية؟

أوانـر وكـقاه يف آخـر  ملسو هيلع هللا ىلصكؼق   قد وردت طــ رسـق  ا  ولؿزيد إيضاح لؾسمال: 

لعــرب، ووفــاياه بالصــية ونــا حقاتــف تــلنره بــنخراج القفــقد والـصــارى نـــ جزيــرة ا

 ﴿نؾؽت إيؿان، و قف طـ اتخاذ ق ه طقًدا، وكحق ذلؽ، فؽقـػ كقجـف ققلـف تعـالك  

 وهذه الؿذكقرات قد وردت بعد ذلؽ؟ ﴾چ چ چ ڇ 

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال: ج:

ــالك   أحثثدها: ــف تع ــراد بؼقل ــرائض  ﴾چ چ چ ڇ  ﴿أن الؿ ــؿ الػ نعظ

والبحؾقؾ والبحريؿ
(1)

. 

 الحج. ﴾چ چ چ ڇ  ﴿أن الؿراد بالديـ يف ققلف تعالك  ثاين: الؼقل ال

أي  أكؿؾت لؽؿ حجؽؿ، فلكبؿ تحجقن وحدكؿ ٓ يخالطؽؿ يف حجؽؿ نشـرُ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61ٓٔٔبٌـحىٞ ) (1)

(1)( ٍُُِٔٗٙ.) 

(3) ( ٍُُِٔٗ٘.) 

 بحؾقؾ والبحريؿ.طزا الؼرصبل هذا الؼق  لؾجؿفقر، فؼا  الؼرصبل  وقا  الجؿفقر  الؿراد نعظؿ الػرائض وال (1)

قالقا  وقد كز  بعد ذلؽ قرآن كثقر، وكزلت آية الربا، وكزلت آية الؽيلة، إلك غقر ذلؽ، وإكؿا كؿؾ نعظـؿ الـديـ  

 وأنر الحج، إذ لؿ يطػ نعفؿ هذا السـة نشرُ، وٓ صا  بالبقت ُطريان، ووقػ الـاس كؾفؿ بعرفة.
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 وٓ تعؾق لف راية.

 فؼال: $وهذا اختقار الطبري 

والؿـمنـقـ بـف  ملسو هيلع هللا ىلصأخ  كبقـف  ۵وأولك إققا  يف ذلؽ بالصقاب أن ُيؼا   إن ا  

ديـفؿ بنفرادهؿ بالبقت الحرار، وإجيئف طــف  ملسو هيلع هللا ىلصهذه أية طؾك كبقف  أكف أكؿؾ لفؿ يقر

 الؿشركقـ، حبك حجف الؿسؾؿقن دو ؿ ٓ يخالطق ؿ الؿشركقن.

قا  الط ي  فلنا الػرائض وإحؽار فنكف قد اخبؾػ فقفا هؾ كاكت كؿؾـت ذلـؽ 

 الققر أر ٓ؟

 فلشار إلك بعض أثار ثؿ قال:

إلـك أن ُقـبض، بـؾ كـان  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يـؼطع طــ رسـق  ا   وٓ يدفع ذو طؾؿ أن القحل

ٱ ٻ  ﴿القحل قبؾ وفاتف أكثر نا كان تبابًعا، فنذ كان ذلؽ كذلؽ، وكان ققلـف  

ــار  [176انُسددا :] ﴾ٻ ٻ ٻ پپ  ـــ إحؽ ــؽ ن ــان ذل ًٓ، وك ــزو ــا ك آخره

طؾك خي  القجف  ﴾چ چ چ ڇ  ﴿والػرائض، كان نعؾقًنا أن نعـك ققلف 

لف نـ ت لف، أطـل  كؿا  العبادات وإحؽار والػرائض.الذي تلوَّ  لوَّ

، أولك نـ قق  نــ «قد كزل بعد ذلؽ فرض»فؿا جعؾ ققَ  نـ قا    فنن قال قائؾ:

 ؟«لؿ يـزل»قا   

ٕن الذي قا   لـؿ يــز ، نخـ  أكـف ٓ يعؾـؿ كـزو  فـرض، والـػـل ٓ يؽـقن  ققؾ:

الصاد  فقؿا أنؽـ أن يؽقن شفادة، والشفادة قق  نـ قا   كز ، وغقر جائز دفع خ  

 فقف فادًقا.

قق  نـ قا   إكف لؿ يـز  بعد هذه أية طؾك رسـق  ا  تحؾقـؾ وٓ الؼقل الثالث: 

 ♥تحريؿ، وإكؿا الذي كز  كان تلكقـًدا طؾـك أنـقر سـبؼ بقا ـا، فقفـقبف 

 بالصية قد تؼّدنت نراًرا، وإكؿا ذكر ذلؽ يف نرض نقتف كالبلكقد طؾك نا سبؼ، وكـذا

 وفقبف بؿؾؽ القؿقـ وكحق ذلؽ.

وهذا الؼـق  إن سـؾؿ يف نـقاصـ فـي يؽـاد يسـؾؿ لؼائؾـف يف نـقاصـ ونسـائؾ قؾت: 

 ُأخر.
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أكؿؾت لؽؿ ديـؽؿ بلن رفعُت لؽـؿ رايـبؽؿ، وأطؾقـُت لؽـؿ شـلكؽؿ، الؼقل الرابع: 

فلفبحت كؾؿبؽؿ بنذن ا  وبلنره هل أقـقى الؽؾؿـات، وشـقكبؽؿ أقـقى نــ شـقكة 

  جزيرة العرب، وأضفرت لؽؿ ديـؽؿ طؾك الديـ كؾف، وا  تعالك أطؾؿ.نـ طداكؿ يف

│ 

 ؟[ ٖبٌّةئمخ:] ﴾ڇ ڇ ڇ  ﴿س: ما وجف إتؿام الـعؿة يف ققلف تعالك: 

وجف ذلؽ أن نــارات الجاهؾقـة ُهـدنت، وُطبـد ا  وحـده ٓ شـريؽ لـف، ولـؿ  ج:

 يحج نشرُ، ولؿ يطػ بالبقت بعد الققر ُطريان.

چ چ چ ڇ  ﴿ يف تػسقر ققلف تعثالك:« التػسقر الؼقؿ» قؿ قال ابـ الؼ

  ﴾ڇ ڇ ڇ 

 كعؿة نطؾؼة وكعؿة نؼقدة. الـعؿة كعؿتان:

هل الؿبصؾة بسعادة إبد وهل كعؿة ا،سير و السـة وهل البل  فالـعؿة الؿطؾؼة:

أن كســللف يف فــؾقاتـا أن يفــديـا فــراط أهؾفــا ونـــ خصــفؿ بــف  ▐أنركــا ا  

ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿قـؼ إطؾـك حقـث يؼـق  تعـالك  وجعؾفؿ أهؾ الرف

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

ففمٓء إفـا  إربعة هؿ أهؾ هذه الـعؿة الؿطؾؼـة، وأفـحاهبا أيًضـا  [96انُسدا :  ]

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿هؿ الؿعـقـقن بؼـق  ا  تعـالك  

ر فلضا  الديـ إلقفؿ، إذ هؿ الؿخبصقن هبذا الديـ الؼقؿ دون سـائ ﴾ڍ ڌ ڌ

 إنؿ.

والديـ تارة يضا  إلك العبد، وتارة يضا  إلـك الـرب، فقؼـا   ا،سـير ديــ ا  

الذي ٓ يؼبؾ نـ أحد ديـًا سقاه ولفذا يؼا  يف الدطاء  الؾفؿ اكصر ديـؽ الـذي أكزلـت 

 نـ السؿاء.

وكسب الؽؿا  إلـك الـديـ والبؿـار إلـك الـعؿـة، نـع إضـافبفا إلقـف ٕكـف هـق ولقفـا 

فؿ. وهؿ نحؾ نحض الـعؿة قـابؾقـ لفـا، ولفـذا يؼـا  يف الـدطاء الؿـلثقر ونسديفا إلق

وأنـا الـديـ فؾؿـا « واجعؾفـؿ نثــقـ هبـا طؾقـؽ، قابؾقفـا، وأتؿؿفـا طؾـقفؿ»لؾؿسؾؿقـ  
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چ چ  ﴿كــاكقا هــؿ الؼــائؿقـ بــف، الػــاطؾقـ لــف ببقفقــؼ رهبــؿ كســبف إلــقفؿ، فؼــا   

 الـعؿة.وكان ا،كؿا  يف جاكب الديـ وا،تؿار يف جاكب  ﴾ڇ

والؾػظبـان ـ وإن تؼارببـا وتقاخقبــا ـ فبقـفؿـا فـر  لطقــػ يظفـر طــد البلنـؾ. فــنن 

الؽؿـا  أخــص بالصــػات والؿعــاين، ويطؾــؼ طؾـك إطقــان والــذوات، ولؽـــ باطببــار 

كؿؾ مـ الرجال كثقر، ولؿ يؽؿؾ مـ الـساب إٓ »  ملسو هيلع هللا ىلصفػاهتا وخقاففا، كؿا قا  الـبل 

وقا  طؿر بــ طبـد العزيـز   «احؿ، وخديجة بـت خقيؾدمريؿ ابـة طؿران، وآسقة بـت مز

 .«إن لإليؿان حدوًدا وفرائض، وســًا وشرائع، فؿـ استؽؿؾفا فؼد استؽؿؾ اإليؿان»

 وأنا ا،تؿار فقؽقن يف إطقان والؿعاين، وكعؿ ا  أطقان وأوفا  ونعان.

وأنا ديـف ففق شرطف الؿبضؿـ ٕنره و قف ونحابف
(1)

ؽؿا  إلـك ، فؽاكت كسبة ال

 الديـ والبؿار إلك الـعؿة أحسـ، كؿا كاكت إضافة الديـ إلقفؿ والـعؿة إلقف أحسـ.

والؿؼصقد  أن هذه الـعؿة هل الـعؿة الؿطؾؼـة، وهـل البـل اخبصـت بـالؿمنـقـ. 

 فر كعؿة هبذا آطببار ففق فحقح.وإذا ققؾ  لقس   طؾك الؽا

والغـك وطافقة الجسد وبسطة الجاه،  الـعؿة الؿؼقدة كـعؿة الصحة والـعؿة الثاكقة:

وكثرة القلد والزوجة الحسـة، وأنثا  هذه ، ففـذه الـعؿـة نشـرتكة بـقـ الـ  والػـاجر، 

 والؿمنـ والؽافر.

   طؾك الؽافر كعؿة هبذا آطببار، ففق حؼ.وإذا ققؾ: 

في يصح إصي  السؾب وا،يجاب إٓ طؾك وجف واحد، وهـق أن الـعؿـة الؿؼقـدة 

اكت اسبدراًجا لؾؽافر، ونآلفا إلك العذاب والشؼاء، فؽل ا لؿ تؽــ كعؿـة، وإكؿـا لؿا ك

 كاكت بؾقة، كؿا سؿاها ا  تعالك يف كبابف كذلؽ.

ں ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ فؼال تعثالك:

أي  لــــقس كــــؾ نـــــ  [16،  15انفجددددز:] ﴾ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 قف، وإكؿا كان ذلؽ اببيء نـل لف واخببار.أكرنبف يف الدكقا وكعؿبف فقفا فؼد أكعؿت طؾ

وٓ كؾ نـ قدرت طؾقف رزقف فجعؾبف بؼدر حاجبف بؼدر فضؾة أكقن قد أهـبف، بؾـك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهب فٟ بألطً، ٚبٌّىبل: بٌُّسؿحةذ. (1)
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 أببؾل طبدي بالـعؿ كؿا أببؾقف بالؿصائب.

فلثبـت لـف ا،كـرار،  ﴾ڳ  ﴿كقػ يؾبئؿ هذا الؿعـك ويبػؼ نـع ققلـف   فنن ققؾ:

أي  لــقس ذلــؽ إكراًنــا نـــل هــق  ﴾ھ ﴿وقــا    ﴾ڱ ڱ  ﴿ثــؿ أكؽــر طؾقــف ققلــف  

 اببيء، فؽلكف أثبت لف ا،كرار وكػاه.

ا،كــرار الؿثبــت غقــر ا،كــرار الؿـػــل، وهؿــا نـــ جـــس الـعؿــة الؿطؾؼــة  وققثثؾ:

والؿؼقــدة، فؾــقس هــذا ا،كــرار الؿؼقــد بؿقجــب لصــاحبف أن يؽــقن نـــ أهــؾ ا،كــرار 

 الؿطؾؼ.

ر كعؿـة نطؾؼـة، ولؽــف رد كعؿـة ا  إن ا  أكعـؿ طؾـك الؽـاف وكذلؽ أيًضثا إذا ققثؾ:

ًٓ لقعقش بف فرناه يف البحر. لفا. ففق بؿـزلة نـ أططل نا  وبدَّ

 .[18إبزاهيى:] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿ كؿا قال:

ففدايبــف  [17فصددهج:] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿وقثثال تعثثالك: 

 إياهؿ كعؿة نـف طؾقفؿ، فبدلقا كعؿة ا ، وآثروا طؾقفا الضي .

 ـزاع يف نسللة  هؾ   طؾك الؽافر كعؿة أر ٓ؟ففذا فصؾ ال

 وأكثر اختال  الـاس مـ جفتقـ:

 اشرتاُ إلػاظ وإجؿالفا والثاكقة نـ جفة ا،صي  والبػصقؾ.إحداهؿا: 

│ 

لؿ يرتِض اإلسثالم ديـًثا لؾؿسثؾؿقـ قبثؾ هثذا القثقم الثذي  ▐س: هؾ ربُّـا 

 كزلت فقف هذه أية الؽريؿة؟

 ـد ا  ا،سير.ٓ شؽ أن الديـ ط ج:

ــؾ نـــ  [19آل: عًددزاٌ:] ﴾ڃ ڃ چ چ چچ  ﴿كؿــا قــا  تعــالك   وٓ ُيؼب

 طبٍد ديـًا سقاه.

 ﴾ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ چ چ﴿قثثال تعثثالك:

  [ 3انًائذة:] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ﴿، ولؽـ وجف ققلف تعالك   [85آل عًزاٌ:]

 .فؿـ العؾؿاء نـ قا   إن الؿراد إطير الؿسؾؿقـ بذلؽ، وهذا هق الؼق  إو 
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 :$صبل رقال الؼ

أي  أطؾؿبؽؿ برضاي بف لؽؿ ديـًا، فنكف تعالك لؿ يز  راضًقا با،سير لـا ديـًا، فـي 

 يؽقن ٓخبصاص الرضا بذلؽ الققر فائدة، إن حؿؾـاه طؾك ضاهره.

رضــقت لؽــؿ اسبســينؽؿ ٕنــري، واكؼقــادكؿ لطــاطبل، ورضــقت  الؼثثقل الثثثاين:

 طـؽؿ لذلؽ، ورضقت بف نـؽؿ.

رضقت إسينؽؿ الذي أكبؿ طؾقـف القـقر ديـًـا باقًقـا بؽؿالـف إلـك آخـر  لث:الؼقل الثا

 أية، ٓ أكسخ نـف شقًئا.

وقد صرح الط ي كحق هـذا السـما  الُؿشـار إلقـف، وأجـاب طؾقـف فؼـا  يف السـما  

 والجقاب طؾقف 

 أَو نا كان ا  راضًقا ا،سير لعباده إٓ يقر أكز  هذه أية؟ فنن قال قائؾ:

لؿ يز  ا  راضًقا لخؾؼف ا،سير ديـًا، ولؽـف جؾَّ ثـاؤه لـؿ يـز  يصـرِّ  كبقـف  ؾ:قق

وأفحابف يف درجات ا،سير ونراتبف درجة بعد درجة، ونرتبة بعد نرتبة،  ملسو هيلع هللا ىلصنحؿًدا 

ًٓ بعد حا ، حبك أكؿؾ لفؿ شرائعف ونعالؿف، وبؾغ هبؿ أقصك درجاتف ونراتبف.  وحا

بالصػة البل هق هبـا  ﴾ڍ ڍ ڌ  ﴿أية   ثؿ قا  حقـ أكز  طؾقفؿ هذه

 فالزنقه وٓ تػارققه. ﴾ڌ﴿الققر، والحا  البل أكبؿ طؾقفا الققر نـف 

│ 

 رسقًٓ. ملسو هيلع هللا ىلصس: اذكر حديًثا يف فضؾ مـ رعل باهلل ربًّا وباإلسالم ديـًا، وبؿحؿد 

، طــ رسـق  ا  ڤنـ حديث سعد بـ أبل وقـاص « فحقحف»أخرج نسؾؿ يف  ج:

مـ قثال حثقـ يسثؿع الؿثمذن: أشثفد أن ٓ إلثف إٓ اهلل وحثده ٓ شثريؽ لثف، وأن »  أكف قا  ملسو هيلع هللا ىلص

«محؿًدا طبده ورسقلف، رعقت باهلل ربًّا وبؿحؿد رسقًٓ، وباإلسالم ديـًا ُغػر لف ذكبف
(1)

. 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أْ ٘دهب بٌدهوى ِد  شدٙةلخ أال ئٌدٗ ئال بٌٍَّدٗ       ٖٓٗ/ٔ« )بٌُّدسكىظ »(، ٚلم ٚول عٕم أجٟ عٛبٔد 6ٖٙ)ٍُُِ  (1)

لا وباإلسلالم »فف١ٗ:  من قال حني يسمع املًذن: أشهد أن ال إله إال اَّلله قال: أشهد أن ال إله إال اَّلله، رضوت بلاَّلله ربا

 «.وَٛاًل»، ٚفٟ وٚب٠د «دينًا، وبمحمد ىبواا
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 س: إلك َمتك تحؾ الؿقتة لؾؿضطريـ إلك أكؾفا؟

الذي أحؾف ا  لفـؿ، وقـد ورد الظاهر أكف إلك أن يجدوا نا يؼقنقا بف نـ غقرها  ج:

يف الباب خ  نرسؾ
(1)

ضعقػ ا،سـاد، أخرجف الط ي نـ صريؼ الحسـ، أن رجيً  

إلثك أن يثرَوى أهؾثؽ »فؼا   إلك نبك يحؾ لل الحرار؟ قا   فؼا    ملسو هيلع هللا ىلصسل  رسق  ا  

 واكظر السما  البالل وجقابف..«مـ الؾبـ، أو تجلب مقرتفؿ

│ 

ثة أيام بال صعام طؾثك الشثخص حتثك يؽثقن مضثطًرا ٕكثؾ س: هؾ ُيشترط مرور ثال

 الؿقتة؟

ٓ كعؾؿ دلقيً طؾك ذلؽ، أنا حديث أبل واقٍد الؾقثل القارد يف هـذا، وفقـف  قؾــا  ج:

إذا لثؿ »يا رسق  ا ، إكا بلرض تصقبـا فقفا نخؿصٌة، فؿا يصـؾح لــا نــ الؿقبـة؟ قـا   

«كؽؿ بفاتصطبحقا أو تغتبؼقا أو تحتػئقا بؼالً فشل
(1)

 . فػل سـده ضعػ.

│ 

 ؟«إن اهلل يحبُّ أن تمتك ُرخصتف كؿا يؽره أن تمتك معصقتف»س: ما مدى صحة حديث: 

«الؿسـد»أخرجف أحؿد يف  ج:
(3)

 بسـد حسـ. 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿س: اذكر بعض أيات يف معـك ققلف تعالك: 

 ؟[ ٖبٌّةئمخ:] ﴾ڑک ک ک ک گ 

 يف معـاها مـ أيات ما يؾل: ج:

 .[173انبقزة:] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ﴿ققلف تعالك   ۞

ــــالك   ۞ ــــف تع األَعدددداو : ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿وققل

119]. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٕٔٔٔـحىٞ )بٌ (1)

 (.2ٕٔٔٔبٌـحىٞ ) (1)

  (.6ٓٔ/ٕ« )بٌُّٕم»أؾّم فٟ  (3)

(، 310« )ا،رواء»يف  $ولؿزيــد نـــ الؽــير طؾــك هــذا الحــديث اكظــر نــا قالــف الشــقخ كافــر الــديـ إلبــاين  

 (.5/602« )الســ الؽ ى»والبقفؼل يف 
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│ 

ح معـك ققلف تعالك:   ؟[ ٖبٌّةئمخ:] ﴾ک ک ک گ  ﴿س: وعِّ

 :$قال الطبري  ج:

فنن نعـاه  فنن ا  لؿـ أكؾ نـا حرنـت طؾقـف  ﴾ک ک ک گ  ﴿وأما ققلف: 

يؼق   يسرت لف طــ  ﴾ک گ  ﴿أكؾف، يف نخؿصة، غقر نبجاكػ ،ثؿ،  هبذه أية

أكؾـف نـا أكــؾ نــ ذلـؽ، بعػــقه طــ نماخذتـف إيــاه، وفـػحف طــف وطـــ طؼقببـف طؾقــف، 

يؼق   وهق بف رفقؼ، ونـ رحؿبف ورفؼف بف، أباح لف أكؾ نا أباح لف أكؾف نـ  ﴾گ﴿

ك كػسـف نــ كؾـب الجـقع، الؿقبة وسائر نا ذكر نعفا يف هـذه أيـة، يف حـا  خقفـف طؾـ

 وُضرِّ الحاجة العارضة ببدكف.

│ 

ٌر محذو ، ما هق؟ ﴾ک ک ک گ  ﴿س: ققلف تعالك:   فقف مؼدَّ

هذا الؿؼدر هق )لف(؛ فالؿعـك  فنن ا  غػـقر رحـقؿ لـف، أي  لؿــ اضـطر إلـك  ج:

 أكؾ الؿقبة.

│ 
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ِحۡيوه ىَ  َٔ يَۡس      

ُ
ٰۖ كُۡو أ ًۡ ُٓ َ ِحوه ل

ُ
اَذآ أ ٌَ ۡيا ئََُُم  ٌَ ّيَِ َٰۡيُج َو ًُ ٱىعه ُسۡي

 ٰۖ ُ ًُ ٱَّلله ُسۡي ٍَ ۡيا َغيه ٍه َه ِم ُٓ ۡئَج ٍُ ِ َكِّتِۡينَي ُتَػّي ٌُ َٔارِِح  ََ ٱۡۡلَ ِ ٌّ ُخً  ٍۡ َغيه
ٔاْ  ُلۡي ِّة َوٱته ِ َغيَۡيۡي ًَ ٱَّلله ًۡ َوٱۡذُنُرواْ ٱۡش ََ َغيَۡيُس ۡمَصۡس

َ
آ أ ٍه ٔاْ ِم ـَُكُ

َ ََسِيُع ٱۡۡلَِصاِب  ۚ إِنه ٱَّلله َ ٔۡمَ  ٤ٱَّلله ّيَِ َٰۡيُجٰۖ  ٱۡۡلَۡي ًُ ٱىعه ِحۡيوه ىَُسۡي
ُ
أ

ٔاْ ٱۡىِهَتََٰب ِحّو   وحُ
ُ
ََ أ ِي ًۡ  َوَظَػاُم ٱَّله ًۡ ِحۡيّو  ىهُس ُس ٌُ ٰۖ  َوَظَػۡيا ًۡ ۡي ُٓ ه ل

 ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ۡحَيَجَُٰج  ٍُ ۡ ٔاْ َوٱل وحُۡي
ُ
ََ أ ِيۡي ََ ٱَّله ٌِۡي ۡحَيۡيَجَُٰج  ٍُ ۡ ٌَِجَِٰج َوٱل ۡؤ

َه  ُْ ُجَٔر
ُ
َه أ ُْ ٔ ٍُ ًۡ إَِذآ َءاحَۡيُخ ٌَِ َرۡتيُِس ُحِۡيۡيِنَِي َدۡيۡرَ  ٱۡىِهَتََٰب 

ت  ۡخَوان 
َ
خهِخِذٓي أ ٌُ َسَٰفِِحنَي َوََّل  ۡيَ يَۡسُفۡيۡر  ٌُ ٌَ َِ َذَلۡيۡو َو يَؿَٰ ةِۡيٱۡإِ

 ََ ََ ٱۡىَذَِِٰسِي ٌِ َٔ ِ  ٱٓأۡلِخَرةِ  ُْ ۥ َو ُّ يُ ٍَ  ٥َحتَِط َخ
 

 

 ٹٹ 
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 ﴾ڱڱ ﴿

 

 

 ﴾ڻ ﴿

 الحــي  الــذي أذن لؽــؿ ربؽــؿ يف أكؾــف نـــ الــذبائح دون الخبائــث.

كؾ نا اسبؾذه آكؾف وشاربف ولـؿ يؽــ طؾقـف نــف ضـرر يف   وأيًضا ففل

 الدكقا أو أخرة.

ــقر الجارحــة، والجــقارح  ؛الؽقاســب، وأصؾــؼ طؾقفــا جــقارح  الطق

ــف تعــالك   ــف ققل ــقاهتؿ نـــ الصــقد ونـ لؽق ــا تؽبســب ٕفــحاهبا أق

ونـــ العؾؿــاء نـــ  ﴾ أي  نــا كســببؿ بالـفــار.ٻ پ پ پ ﴿

الصقد فبعؾؿف ؿَ كؾُّ نا ُطؾِّ   قا   والجقارح
(1)

. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ں ں  ﴿بٌؿُدٓ فدٟ لٌٛدٗ:    ( عٓ ئَّةع١ً جٓ ٍُُِ عٓ ٔٗٔٔٔ، ِٓٗٔٔٔٓ ؿى٠ك )بٌـحىٞ أقىظ  (1)

( 6ٗٔٔٔٚ فٙدم أٚ غ١دىٖ. ٚأقدىظ جاَدٕةٍل طدؿ١ؽ )     لةي: وً ِة ُعٍُِّ ِٓ وٍدث أٚ طدمى أ   ﴾ ڻ ڻ ڻ

 .عٓ ق١طّد لةي: ٘هب ِة لم ج١ٕر ٌه أْ بٌظمى ٚبٌحةيٞ ِٓ بٌػٛبوؼ
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 ﴾ڻ﴿

 

 

 

 

 ﴾ۉ  ﴿

 ﴾ ى﴿

 ﴾ۈئ﴿

 ﴾ېئ﴿

 ﴾ ېئ ﴿

 ﴾ىئىئ﴿

 .الصؼر والبازي والػفد  فقدخؾ فقف ؛هبقؿة أو صائر  وفاد نـ

ونـ العؾؿاء نـ قا   إ ا الؽيب دون غقرها
(1)

. 

ــة لؾصــقد،  أفــحاب كــيب. أو يف حالــة كــقن الجــقارح نؽؾب

فؿؽؾبـــقـ تحؿـــؾ  ارهـــا.وذلـــؽ أن تؼبـصـــف بؿخالبفـــا أو أضػ

وأكـبؿ أفــحاب   نعـقـقـ أحــدهؿا  أ ـا حــا  نــ الػاطــؾ، أي

والثاين  حا  نـ الؿػعق  أي  يف حا  كق ـا نؽؾبـات  كيب.

 لؾصقد.

 .حيٌ  

 العػائػ.  الحرائر ـ وققؾ

 نفقرهـ.

 نبعػػقـ ـ أطػاء.

الزكـا   زكاة، والسػاح  الزكا بؽـؾ فـاجرة يؼـدر طؾقفـا، فالسـػاح

 )غقر نؼقد بانرأة واحدة(.بصػة طانة 

 الزكا بانرأة بعقـفا.  فاتخاذ إخدان ؛نبخذي طشقؼات

 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعـد كـؾ نـا فـاد نــ الطقـر والسـباع فؿــ الجـقارح، وأّن فـقد جؿقـع ذلـؽ حـي  إذا فـاَد » قال الطبري $: (1)

 ، كؾَّ جارحة، ولؿ يخصص نـفا شقًئا. فؽؾ﴾ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ ٕن ا  جؾ ثـاؤه طؿ بؼقلف  ،«البعؾقؿ

 ، كاكت بالصػة البل وفػ ا  نـ كؾ صائر وسبع، فحي  أكؾ فقدها.«جارحة»



 a 87ڑ
 

  

 

 حؾ الطقبات، دلِّؾ طؾك ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصس: مؿا جاب بف كبقـا 

 ﴾گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴿ج: مـ إدلة طؾك ذلؽ ققلف تعالك: 

 . [ 1انًائذة:]

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ﴿وققلف تعالك  

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 .[157األعزاف:] ﴾...ڈ ژڎ ڈ 

│ 

ح ذلؽ.  س: أحقاًكا يلتل السمال مجؿالً، فقػفؿ وجفف مـ الجقاب، وعِّ

ففــذا ســما   [1انًائددذة: ] ﴾گ گ ڳ ڳڳ  ﴿إيضــاحف نـــ ققلــف تعــالك   ج:

ًٓ طـ الحي  نـ الطعـار، أو طــ الؿؾـبس، أو طــ  نجؿؾ، ففق نحبؿؾ؛ يحبؿؾ سما

 ، إلـك غقـر ذلـؽ، لؽــ ُففـؿ نــ الجـقاب أن الحي  نـ الـساء، أو طـ العؿؾ الحي

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿الؿراد نـ سمالفؿ الحي  نـ الطعار والصقد، بـدلقؾ ققلـف  

 .[ 1انًائذة:]

ففــذا ســما   [186انبقددزة:] ﴾ ى ائ ائ ەئ ﴿وأيًضــا قــا  تعــالك   ۞

طار واسع، فؿحبؿؾ أ ؿ يسللقن طـ طؾؿ ربـا وحؾؿـف، أو طــ قربـف أو بعـده، أو طــ 

ؼقببف، أو طـ أسؿائف وفػاتف... إلك غقر ذلؽ، لؽـ ُففؿ نـ الجـقاب أ ـؿ رحؿبف وط

ــا يســؿعـا  يســللقن طـــ الؼــرب أو البعــد، فؽــل ؿ قــالقا  أقريــب ربـــا يــا رســق  ا  نـَّ

ــد فــاديــف، فجــاء الجــقاب    ﴾ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ﴿فــاجقــف، أر بعق

 . [186انبقزة:]

│ 

قل، أو أكثثؾ الطثثقـ، أو أكثثؾ الخـثثافس س: بؿثثاذا ُيسثثتدّل طؾثثك تحثثريؿ شثثرب البثث

 والصراصقر وكحق ذلؽ؟

ُيسبد  طؾك تحريؿ ذلؽ بـلن الـذي أحؾـف ا  لــا هـق الطقبـات، والؿـذكقرات  ج:

ڌ ڎ  ﴿نــع أنبــف   ملسو هيلع هللا ىلصهــذه لقســت نـــ الطقبــات، وقــد قــا  تعــالك يف شــلن كبقــف 
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 .[157األعزاف:] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ 

ح هذا اإلعؿار.إعؿ [ٗبٌّةئمخ: ] ﴾ں ں  ﴿س: يف ققلف تعالك:   ار، وعِّ

هذا ا،ضؿار هق )وَفْقد( أي  وفقد نا طؾَّؿبؿ نــ الجـقارح.أي  نـا فـادتف  ج:

 الجقارح الؿعؾؿة.

 :قال الؼرصبل  ۞

ولقٓه )أي  لقٓ ا،ضؿار( لؽان الؿعـك يؼبضـل أن يؽـقن الحـؾ الؿسـئق  طــف 

ًٓ لؾؿعؾَّؿ نـ الجقارح الؿؽؾبقـ، وذلؽ لقس نذهًبا ٕحد  .نبـاو

│ 

 س: كقػ يصبح الؽؾب ُمعؾًَّؿا؟

يصبح الؽؾـب نعؾًؿـا حقـؿـا يـطؾـؼ لؾصـقد إذا أرسـؾف فـاحبف، وٓ يلكـؾ نــ  ج:

الصقد إذا أخذه، وأن يسبجقب لصاحبف إذا دطاه، وٓ يػر نـف إذا أراده، فنذا تبابع ذلـؽ 

 نـف كان ُنعؾًَّؿا.

 .هذا قق  صائػة نـ العؾؿاء، أورده الط ي طـفؿ ببصر  يسقر

وأورد الط ي بنسـاد فحقح
(1)

طـ ططاء قا   كـؾ شـلء قبؾـف فـائدُ قبـؾ أن  

يعؾؿ وُيؿسؽ ويصقد ففق نقبة، وٓ يؽقن قبؾف إياه ذكاة، حبك يعؾَّؿ وُيؿسـؽ ويصـقد، 

 فنن كان ذلؽ ثؿ قبؾ، ففق ذكاتف.

وأورد طـ ابـ طباس
(1)

أيًضـا  إذا أرسـؾ الرجـؾ الؽؾـب فلكـؾ نــ فـقده فؼـد  

ن ذكـر اسـؿ ا  حـقـ أرسـؾف، فـزطؿ أكـف إكؿـا أنسـؽ طؾـك كػسـف ـ وا  أفسده، وإن كـا

ــف إذا أكــؾ نـــ  [ 1انًائددذة:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ  ﴿يؼــق    فــزطؿ أك

فقده قبؾ أن يلتقف فاحبف أكف لـقس بؿعؾَّـؿ، وأكـف يـبغـل أن ُيضـرب ويعؾَّـؿ حبـك يـرتُ 

 ذلؽ الُخُؾؼ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٙٔٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (، َٕٚمٖ طؿ١ؽ.٘ٙٔٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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│ 

 الؽالب الؿعؾَّؿة؟س: هؾ الصقد بالطققر الؿعؾَّؿة كالصقد ب

فؼـا    ذهب إلك ذلؽ جؿفقر العؾؿاء، كؿا كؼؾف طــفؿ الحـافظ ابــ كثقـر  ج:

والؿحؽــل طـــ الجؿفــقر أن الصــقد بــالطققر كالصــقد بــالؽيب؛ ٕ ــا تؽؾِّــب الصــقد 

 بؿخالبفا كؿا تؽؾبف الؽيب، في فر ، وهذا نذهب إئؿة إربعة وغقرهؿ.

│ 

 الؽؾب؟ س: ما ُحؽؿ الصقد إذا أكؾ مـف

ذهب جؿفـقر العؾؿـاء ج:
(1)

إلـك أن الصـقد يحـرر نطؾًؼـا إذا أكـؾ نــف الؽؾـب،  

فنن أكؾ فال تلكؾ، فنين أخا  أن يؽقن إكؿا أمسثؽ »  ملسو هيلع هللا ىلصودلقؾفؿ طؾك ذلؽ قق  الـبل 

«طؾك كػسف
(1)

 أخرجف البخاري ونسؾؿ. 

ڤوقد ورد طـ بعض السـؾػ نـا يخـالػ ذلـؽ؛ فصـحَّ طــ ابــ طؿـر 
(3)

أكـف  

أرسؾت كؾبؽ الُؿعؾَّؿ، وذكرت اسؿ ا ، فؽـؾ نـا أنسـؽ طؾقـؽ، أكـؾ أو لـؿ قا   إذا 

 يلكؾ.

وورد نـــ صريــؼ ســعقد بـــ الؿســقب
(1)

قــا   قــا  ســؾؿان  إذا أرســؾت كؾبــؽ  

 الؿعؾَّؿ وذكرت اسؿ ا  فلكؾ ثؾثقف وبؼل ُثؾثف فؽؾ.

 وغقره. ووردت جؿؾة نـ أثار بذلؽ، أوردها الط ي 

فصحَّ 
(5)

أكف قا   إذا أرسؾت كؾبؽ فلكؾ نـف، فنن أكؾ ُثؾثقف  ڤريرة طـ أبل ه 

 وبؼل ثؾثف فُؽْؾ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .$بجٓ وط١ى  ؾىةٖ عٓ بٌػّٙٛو غ١ى ٚبؾم، ُِٕٙ بٌؿةفق (1)

 (، ِٓ ؾم٠ص عمٞ جٓ ؾةزُ ِىفًٛعة.2ٕ2ٔ(، ٍُُِٚ )6ٖٗ٘بٌحكةوٞ ) (1)

 .ڤ(، ٚ٘ٛ طؿ١ؽ عٓ ٍَّةْ ٕ٘ٓٔٔبٌـحىٞ ) (3)

 (.2ٗٔٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٕٔٓٔٔبٌـحىٞ ) (5)
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ــار نرفقطــة إلــك رســق  ا   تػقــد ذلــؽ، وُجؾُّفــا ضــعقػ،  ملسو هيلع هللا ىلصبــؾ قــد وردت أخب

 وبعضفا حسـ.

فلنــا الحســـ فؿـــف نــا أخرجــف أبــق داود نـــ صريــؼ طؿــرو بـــ شــعقب طـــ أبقــف طـــ 

جده
(1)

بة قا   يا رسق  ا ، إنَّ لل كيًبا نؽؾبة، فلفبـل يف أن أطرابقًّا ُيؼا  لف  أبق ثعؾ ،

فؼا   ذكقًّا  «إن كان لؽ كالب مؽؾبة، فؽؾ مؿا أمسؽـ طؾقؽ»  ملسو هيلع هللا ىلصفقدها، فؼا  الـبل 

، قا   
ّ
، فؼا   يـا رسـق  «كعؿ، وإن أكؾ مـف»، قا   وإن أكؾ نـف؟ قا  «كعؿ»وغقر ذكل

قـا    «ذكقًّثا وغقثر ذكثل»قـا    «ققسثؽكؾ ما ردت طؾقثؽ »ا ، أفبـل يف ققسل. قا   

، أو تجد فقف أثثًرا غقثر سثفؿؽ»وإن تغقب طـل، قا    قـا    «وإن تغقب طـؽ ما لؿ َيِضؾَّ

 .«اغسؾفا وكؾ فقفا»أفبـل يف آكقة الؿجقس إذا اضطرركا إلقفا، قا   

وأورد ابـ كثقر إسـاًدا آخر طـد أبل داود
(1)

، طـ أبل ثعؾبة قـا   قـا  رسـق  ا  

إذا أرسؾت كؾبثؽ، وذكثرت اسثؿ اهلل، فؽثؾ، وإن أكثؾ مـثف، وكثؾ مثا ردت طؾقثؽ »  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«يدل

قـا   قؾـت   يـا كبـل ا ، إكـا  ڤنـ حديث أبـل ثعؾبـة الخشــل  «الصحقح»ويف 

وما ِصدَت بؽؾبؽ الؿعؾؿ فثذكرت اسثؿ »بلرض ققٍر أهؾ كباب.. فذكر الحديث وفقف  

«فلدركت ذكاتف فؽؾاهلل فؽؾ، وما صدت بؽؾبؽ غقر معؾؿ 
(3)

. 

بقـ القارد يف الـفل طـ إكؾ نـ الصقد إذا أكـؾ  وقد جؿع الحافظ ابـ كثقر 

زة لذلؽ فؼا  بعد أن أورد هذا وذاُ   نـف الؽؾب، وبقـ إحاديث الؿجقِّ

ٌة طؾـك أكـف يغبػـر إن أكـؾ نــف الؽؾـب، وقـد احـبج هبـا نــ لـؿ يحـرر  ففذه آثار دالَّ

أشـبفف، كؿـا تؼـّدر طؿــ حؽقــاه طــفؿ، وقـد تقّسـط آخـرون الصقد بلكؾ الؽؾب ونـا 

فؼالقا  إن أكؾ طؼب نا أنسؽف؛ فنكف يحرر لحديث طدي بـ حاتؿ، ولؾعؾـة البـل أشـار 

 .«فنن أكؾ فال تلكؾ: فنين أخا  أن يؽقن أمسؽ طؾك كػسف»  ملسو هيلع هللا ىلصإلقفا الـبل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6٘1َٕٕمٖ ؾُٓ: ٚ٘ٛ عٕم أجٟ لبٚل ) (1)

 (.6ٕ٘ٙ، 6ٕ٘٘بٔظى جعؼٗ عٕم أجٟ لبٚل ) (1)

 (.2ٍُُِٖٓٔٚ ) (،16ٗ٘بٌحكةوٞ ) (3)
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فنكـف ٓ وأنا إن أنسؽف، ثؿ اكبظر فـاحبف، فطـا  طؾقـف وجـاع، فلكـؾ نــف لجقطـف، 

يمثر يف البحريؿ، وحؿؾقا طؾك ذلؽ حديث أبل ثعؾبـة الخشــل، وهـذا تػريـؼ حســ، 

 وجؿع بقـ الحديثقـ فحقح.

ـؾ هـذا  ـؾ نػصِّ وقد تؿـك إسباذ أبق الؿعالل الجقيـل يف كبابف الـفاية، أن لـق فصَّ

ـفؿ، البػصقؾ، وقد حؼؼ ا  أنـقبف، وقا  هبذا الؼق  والبػريؼ صائػة نـ إفـحاب نـ

ًٓ رابًعـا يف الؿسـللة، وهـق  البػرقـة بـقـ أكـؾ الؽؾـب فقحـرر لحـديث  وقا  آخرون قق

 طدي، وبقـ أكؾ الصؼقر وكحقها، في يحرر؛ ٕكف ٓ يؼبؾ البعؾقؿ إٓ بإكؾ.

 يف الجؿع بقـ الحديثقـ: وقال الؼرصبل 

ــا تعارضــت الروايبــان رار بعــض أفــحابـا وغقــرهؿ الجؿــع بقـفؿــا فحؿؾــقا  ولؿَّ

حديث الـفل طؾك البـزيف والقرع، وحديث ا،باحة طؾك الجقاز، وقالقا  إن طِديًّا كان 

ًعا طؾقف فلفباه الـبل  بالؽػ ورًطا، وأبا ثعؾبة كان نحباًجا فلفباه بـالجقاز، وا   ملسو هيلع هللا ىلصنقسَّ

 أطؾؿ.

فثثنين »يف حــديث طــدي   ♥وقــد د َّ طؾــك فــحة هــذا البلويــؾ ققلــف 

هـذا تلويـؾ طؾؿائــا، وقـا  أبـق طؿـر يف كبـاب  «ك كػسثفأخا  أن يؽقن إكؿا أمسثؽ طؾث

 وقد طارض حديث طدي هذا حديث أبل ثعؾبة.« آسبذكار»

والظاهر أن حديث أبل ثعؾبة كاسخ لف؛ فؼقلف  وإن أكـؾ يـا رسـق  ا ؟ قـا   وإن 

 أكؾ.

قؾت  هذا فقف كظر؛ ٕن الباريخ نجفق ؛ والجؿع بقـ الحديثقـ أولك نا لـؿ ُيعؾـؿ 

ريخ؛ وا  أطؾؿ. وأنا أفحاب الشافعل فؼالقا  إن كان إكؾ طــ فـرط جـقع نــ البا

الؽؾب أكؾ وإٓ لؿ يمكؾ؛ فنن ذلؽ نـ سقء تعؾقؿف، وقد روي طــ قـقر نــ السـؾػ 

البػرقة بقـ نا أكؾ نـف الؽؾب والَػْفد فؿـعقه، وبقـ نا أكؾ نــف البـازي فلجـازوه، قالـف 

وحؿاد بـ أبل سؾقؿان، وحؽـل طــ ابــ طبـاس، الـخعل، والثقري وأفحاب الرأي 

وقالقا  الؽؾب والػفد يؿؽـ ضربف وزجره، والطقرٓ يؿؽـ ذلؽ فقف، وحّد تعؾقؿف أن 

 ُيدطك فقجقب، وأن ُيْشؾك فقـَشؾل، وٓ يؿؽـ فقف أكثر نـ ذلؽ، والضرب يمذيف.
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│ 

هؾ هق طؾثك طؿقمثف، أم هثق  [ ٗبٌّةئمخ:] ﴾ہ ہ ھ ھ  ﴿س: ققلف تعالك: 

 ق ؟مخص

بؾ هق نخصقص بالذي يحـؾ أكؾـف نــ الصـقد، فـنذا افـطاد الؽؾـب شـقًئا ٓ  ج:

 يحؾ في يحؾ أكؾ الُؿصاد.

 :قال الحافظ ابـ كثقر 

طارٌّ فقؿـا قـبؾـ بجـرح  ﴾ہ ہ ھ ھ  ﴿وهق أن ققلف تعالك   مسؾؽ آخر:

أو غقـره، لؽـــ هــذا الؿؼبـق  طؾــك هــذه الصـقرة الؿبـــازع فقفــا ٓ يخؾـق إنــا أن يؽــقن 

قًحا أو يف حؽؿف، أو نـخـًؼا أو يف حؽؿف، وأيًّا نا كان؛ فقجب تؼديؿ هذه أيـة طؾـك كط

 تؾؽ؛ لقجقه.

أن الشارع قد اطب  حؽؿ هذه أية حالـة الصـقد، حقـث يؼـق  لعـدي بــ  أحدها:

ولؿ كعؾؿ أحـًدا نــ العؾؿـاء فصـؾ  «وإن أصابف بعرعف، فنكؿا هق وققذ فال تلكؾف»حاتؿ  

هـذه أيـة، فؼـا   إن القققـذ نعبـ  حالـة الصـقد، والـطـقح لـقس بقـ حؽؿ وحؽؿ نـ 

نعب ًا، فقؽقن الؼق  بحؾ الؿبـازع فقف خرًقا لإلجؿاع، ٓ قائؾ بف، وهـق نحظـقر طــد 

 كثقر نـ العؾؿاء.

لقســت طؾــك طؿقنفــا  [ 1انًائددذة:] ﴾ہ ہ ھ ھ  ﴿أن تؾــؽ أيــة  الثثثاين:

ؿـلكق ، وخـرج نــ طؿـقر لػظفـا با،جؿاع، بؾ نخصقفة بؿا فدن نــ الحقـقان ال

 الحققان غقر الؿلكق  بآتػا ، والعؿقر الؿحػقظ نؼّدر طؾك غقر الؿحػقظ.

│ 

 ولؿ يؼؾ فؽؾقا ما أمسؽـ طؾقؽؿ؟ ﴾ہ ہ ھ ھ  ﴿س: لؿاذا قال تعالك: 

إكؿا هل تبعقضـقة، فؾقسـت  ﴾ہ ﴿يف ققلف تعالك  « نِـ»ذلؽ، وا  أطؾؿ؛ ٕن  ج:

مكؾ، بـؾ إذا أنسـؽت الجـقارح بعؼـرب أو بحقـة، أو بشـلء كؾ نا أنسؽـف الجقارح ي

كحـق  ٓيمكؾ، فنن هذا الشلء ٓ يمكؾ، إذ هق ٓ يحـؾ اببـداًء، وقـد أورد الطـ ي 

  $هذا السما  وأجاب طؾقف بجقاٍب شاٍ  كاٍ  إن شاء ا ، فؼا  
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وقـد أحـّؾ  ﴾ہ ہ ھ ھ  ﴿ونا وجف دخق  )نـ( يف ققلف   فنن قال قائؾ:

 ـا فقد جقارحـا الحي ، و)نـ( إكؿا تدخؾ يف الؽير نبعِّضة لؿا دخؾت فقف؟ا  ل

 قد اخبؾػ يف نعـك دخقلفا يف هذا الؿقضع أهؾ العربقة. ققؾ:

دخؾت )نـ( يف هذا الؿقضع لغقـر نعـًـك، كؿـا تـدخؾ فؼال بعض كحقيل البصرة: 

ڦ  ﴿ف  العرب يف ققلفؿ  )كان نـ نطر(، و)كان نـ حديث( قا   ونـ ذلؽ ققلـ

 ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت  ﴿، وققلف  [171انبقدزة: ] ﴾ڦ ڄ ڄڄ 

ًٓ فقفــا بــرد. قــا   وقــا   [13انُددىر:] ــر، ويـــز  نـــ الســؿاء جبــا ، قــا   وهــق فقؿــا فسِّ

أي  نـ السؿاء نــ بـرد، بجعـؾ )الجبـا   ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت  ﴿بعضفؿ  

 نـ برد( يف السؿاء، وبجعؾ ا،كزا  نـفا.

لـؿ تـدخؾ )نــ( إٓ لؿعــك نػفـقر، ٓ بقة يـؽر ذلؽ ويؼقل: وكان غقره مـ أهؾ العر

يجقز الؽير وٓ يصؾح إٓ بف، وذلؽ أ ا داّلة طؾك الببعقض، وكان يؼق   نعـك قـقلفؿ 

)قد كان نـ نطر( و)كان نـ حديث(؛ هؾ كان نـ نطٍر َنَطَر طـدكؿ؟ وهؾ نــ حـديٍث 

ث طـدكؿ؟ ويؼق   نعـك  طــؽؿ أي  ويؽػر  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ﴿ُحدِّ

فقجقـز حـذ   ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت  ﴿نـ سقئاتؽؿ نا يشاء ويريـد، ويف ققلـف 

)نـ( نـ )نـ بـرد(، وٓ يجقـز حـذففا نــ )الجبـا (، ويبـلو  نعــك ذلـؽ  ويــز  نــ 

ــر طـــده نـــ  ــرٍد، ثــؿ أدخؾــت )نـــ( يف )الــ د( ٕن )الــ د( نػسَّ ــاٍ  ب الســؿاء أنثــا  جب

أققؿـت )الجبـا ( نؼـار )إنثـا (، و)الجبـا ( )إنثا (، أطـل  )أنثـا  الجبـا (، وقـد 

وهل )جبا  برد( في يجقز حذ  )نـ ( نـ )الجبا (؛ ٕ ا داّلة طؾك أن الذي يف السؿاء 

ر  الذي أكز  نـف ال د، أنثاُ  جبا  برٍد، وأجاز حذ  )نـ( نـ )ال د(، ٕن )ال د( نػسَّ

ي رصـين نــ زيـت(، ولـقس طـ )إنثا (، كؿا تؼـق   )طــدي رصـين زيًبـا(، و)طــد

ر وتخرج نـف.  طـدُ )الرصؾ(، وإكؿا طـدُ الؿؼدار. فـ)نـ( تدخؾ يف الؿػسِّ

نـ السؿاء، نـ أنثـا  جبـا ، ولـقس بجبـا ، وقـا   وكذلؽ طـد قائؾ هذا الؼقل: 

ًٓ(، ثــؿ حــذ  )الجبــا ( الثاكقــة،  وإن كــان )أكــز  نـــ جبــا  يف الســؿاء نـــ بــرد جبــا

ؿاء، جاز. تؼق   )أكؾت نـ الطعار(، تريد أكؾـت نــ الطعـار و)الجبا ( إو  يف الس
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 صعاًنا، ثؿ تحذ  )الطعار( وٓ تسؼط )نـ(.

والصـقاب نــ الؼـق  يف ذلـؽ  أن )نــ( ٓ تـدخؾ يف الؽـير إٓ قال أبثق جعػثر: 

لؿعـك نػفقر، وقد يجـقز حـذففا يف بعـض الؽـير وبـالؽير إلقفـا حاجـة، لدٓلـة نـا 

، فلنا أن تؽقن يف الؽير لغقر نعـك أفادتف بـدخقلفا، فـذلؽ قـد يظفر نـ الؽير طؾقفا

بقَّـا فقؿا نضك أكف غقر جائز أن يؽـقن فقؿـا فـّح نــ الؽـير. ونعــك دخقلفـا يف ققلـف 

ـــك  [ 1انًائدددذة:] ﴾ہ ہ ھ ھ ﴿ ـــت الجـــقارح تؿســـؽ طؾ لؾببعـــقض، إذ كاك

ر طؾقفؿ فْرثف ودَنف، فؼ ـ  ﴾ہ ﴿ا  جّؾ ثـاؤه  أفحاهبا نا أحؾ ا  لفؿ لحقنف، وحرَّ

نؿـا أنسـؽت طؾـقؽؿ جـقارحؽؿ ـ الطقبـات البـل أحؾؾـت لؽـؿ نــ لحقنفـا، دون نـا 

حّرنت طؾقؽؿ نـ خبائثف نـ الػرث والدر، ونا أشبف ذلؽ، نؿا لؿ أصقبف لؽـؿ، فـذلؽ 

 نعـك دخق  )نـ( يف ذلؽ.

│ 

ف ما ورد طـد الطبثري طثـ سثؾؿان الػارسثل طثـ رسثقل اهلل  ل: قثا ملسو هيلع هللا ىلصس: كقػ يقجَّ

 ؟«إذا أرسؾ الرجؾ كؾبف الؿعؾَّؿ طؾك الصقد فلدركف وقد أكؾ مـف فؾقلكؾ ما بؼل»

، وإكثـرون طؾـك وقػـف ملسو هيلع هللا ىلصاببداًء فالحديث ضـعقػ ٓ يثبـت طــ رسـق  ا   ج:

 .ڤطؾك سؾؿان 

الثابت الصحقح طـف أولك نـ هذا الضـعقػ، وفـق   ملسو هيلع هللا ىلصونـ ثؿَّ فؼق  رسق  ا  

 قق  سؾؿان بي شؽ.أققا  البشر، ففق أولك نـ 

│ 

 س: إذا صاد الصؼر الؿعؾَّؿ أو الؽؾب الؿعؾَّؿ صقًدا فؿات الصقد معف، هؾ يحؾ أكؾف؟

ـٍ طـ قبادة قا    ج: ذهب إلك ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ، وقد أورد الط ي بنسـاد حس

 إذا أرسؾت كؾبؽ الؿعؾَّؿ أو صقرُ أو سفؿؽ فذكرت اسؿ ا  فلخذ أو قبؾ فُؽْؾ.

│ 

 أكؾ الصؼر الؿعؾَّؿ مـ الصقد فؿات الصقد مـ أكؾف، هؾ يحؾ أكؾف أم ٓ؟س: إذا 

ـــ  ج: ــر ن ــد كثق ــؿ طـ ــقس الصــؼر إذن بُؿعؾَّ ـــ الصــقد فؾ ــقًئا ن ــؾ الصــؼر ش إذا أك
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العؾؿاء
(1)

 ، ونـ ثؿَّ في يحّؾ أكؾف.

 س: هؾ صقد الؽؾب إسقد حالٌل؟

ـؿـا نــع نــ ذلـؽ كعؿ، فقُد الؽؾب إسقد حـي ، لعؿـقر أيـة الؽريؿـة، بق ج:

 .«الؽؾب إسقد شقطان»بعض العؾؿاء لحديث  

 :قال الؼرصبل 

فنن كان الؽؾب أسقد هبقًؿا فؽره فقَده الحسـ وقبادة والـخعل، وقا  أحؿد  نـا 

ص فقف إذا كان هبقًؿـا؛ وبـف قـا  إسـحا  بــ راهقيـف؛ فلنـا طـقاّر أهـؾ  أطر  أحًدا يرخِّ

فقد كؾ كؾـب ُنعؾَّـؿ، أنـا نــ نـَـع فـقد الؽؾـب العؾؿ بالؿديـة والؽقفة فقرون جقاز 

أخرجف نسؾؿ «الؽؾب إسقد شقطان»  ملسو هيلع هللا ىلصإسقد فؾؼقلف 
(1)

احبج الجؿفقر بعؿـقر  

 أية.

│ 

 س: ما صقرة صقد الجقارح الذي يحّؾ أكؾف باإلجؿا ؟ وهؾ مـ دلقؾ طؾك ذلؽ؟

هق الصقد الذي افطاده الجارح الؿعؾَّؿ ج:
(3)

ي الـذي أنسـؽ طؾـك فـاحبف )أ 

 لؿ يلكؾ نـ الصقد(، وكان قد ذكر اسؿ ا  طؾقف وقت إرسالف.

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

فؿبك كان الجارح نعؾًؿا وأنسؽ طؾك فاحبف، وكان قد ذكر اسؿ ا  طؾقـف وقـت 

 إرسالف حؾَّ الصقد، وإن قبؾف با،جؿاع.

 دلــقيً طؾــك ذلــؽ نـــ حــديث طــدي ابـــ حــاتؿ يف وأورد الحــافظ ابـــ كثقــر 

فؼا   وقد وردت السـة بؿثؾ نا دلت طؾقف هذه أية الؽريؿة، كؿا ثبت « الصحقحقـ»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدةي:   ڤ(، ِٓ ؾم٠ص عمٞ جٓ ؾةزُ 2ٕ2ٔ(، ٍُُِٚ )6ٌٖٗ٘ٚٗ ٠شٙم بٌؿم٠ص بٌهٞ أقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)

لٍر: ٠ة وَٛي بٌٍَّٗ، ئٔة لَٛ ٔظ١م جٙهٖ بٌىالت، لةي: ئنب أوٍَر والجه بٌّعٍّد ٚنوىذ بَُ بٌٍَّٗ، فىً ِّدة  

ْ ٠ىدْٛ ئّٔدة أُِدىٗ عٍدٝ ٔفُدٗ، ٚئْ قةٌـٙدة       أُِىٓ ع١ٍده، ٚئْ لدسٍٓ، ئي أْ ٠أودً بٌىٍدث، فدأٟ أقدة  أ      

 والت ِٓ غ١ى٘ة فال زأوً.

 ِىفًٛعة. ڤ( ِٓ ؾم٠ص أجٟ نو ٍُُِٓٔ٘ ) (1)

 «.بٌىٍث بألَٛل»ٚأقىظ جعغ بٌعٍّةء  (3)
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طـــ طــدي بـــ حــاتؿ، قــا   قؾــت  يــا رســق  ا  إين أرســؾ الؽــيب « الصـحقحقـ»يف 

إذا أرسؾت كؾبثؽ الؿعؾثؿ، وذكثرت اسثؿ اهلل فؽثؾ مثا »الؿعؾؿة، وأذكر اسؿ ا ، فؼا   

وإن قتؾـ، ما لؿ يشركفا كؾب لقس مـفثا: فنكثؽ »قا    . قؾت  وإن قبؾـ؟«أمسؽ طؾقؽ

قؾـت لـف  فـنين أرنـل بـالؿعراض الصـقد  «إكؿا سؿقت طؾك كؾبؽ، ولؿ ُتسؿِّ طؾثك غقثره

إذا رمقت بثالؿعراض فخثزق فؽؾثف، وإن أصثابف بعثرض فنكثف وققثذ، فثال »فلفقب؟ قا   

 .«تلكؾف

أمسثؽ طؾقثؽ فلدركتثف حقًّثا  إذا أرسؾَت كؾبؽ فاذكر اسثؿ اهلل، فثنن»ويف لػٍظ لفؿا  

 .«فاذبحف، وإن أدركتف قد قتؾ ولؿ يلكؾ مـف فؽؾف، فنن أخذ الؽؾب ذكاتف

«فنن أكؾ فال تلكؾ، فنين أخا  أن يؽقن أمسؽ طؾك كػسف»ويف رواية لفؿا  
(1)

. 

ففذا دلقؾ لؾجؿفقر، وهق الصحقح نـ نذهب الشافعل، وهق أكف إذا أكؾ الؽؾب 

 \لؿ يسبػصؾقا كؿا ورد بذلؽ الحـديث، وحؽـل طــ صائػـةنـ الصقد يحرر نطؾًؼا، و

 نـ السؾػ أ ؿ قالقا  ٓ يحرر نطؾًؼا.

 :وقال الؼرصبل 

أجؿعت إنة طؾك أن الؽؾب إذا لؿ يؽـ أسقد، وطّؾؿف نسؾؿ فَقـَْشـؾِل إذا ُأْشـؾِل، 

ويجقب إذا ُدطل، ويـزجر بعد َضَػـره بالصـقد إذا ُزجـر، وأن يؽـقن ٓ يلكـؾ نــ فـقده 

لذي فاده، وأّثر فقف بجرح أو تـققب، وفاد بـف نسـؾٌؿ وذكـر اسـؿ ا  طــد إرسـالف أنَّ ا

 فقده فحقح يمكؾ بي خي .

│ 

 س: هؾ يجقز اتِّخاذ الؽالب واقتـاؤها لؾصقد؟

نــ حـديث  «الصـحقحقـ»كعؿ، يجقز اتخاذ الؽيب واقبـاؤها لؾصـقد، فػـل  ج:

ك كؾًبا، إٓ كؾب صثقٍد أو ماشثقة، كؼثص مـ اقتـ»قا    ملسو هيلع هللا ىلصقا   طـ الـبل  ڤابـ طؿر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًِدة وسدةجٟ   2ٕ2ٔ( فّدة جعدم٘ة ِدٓ بألؾةل٠دص، ُِٚدٍُ )     1٘ٗ٘بٔظى ٘دهٖ بٌىٚب٠دةذ فدٟ بٌحكدةوٞ )     (1) (، ٚعّٛ

 وٞ ٍُُِٚ.بٌهجةئؽ ٚبٌظ١م ِٓ بٌحكة
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«مـ أجره كؾ يقم ققراصان
(1)

. 

ويف بعض إحاديث
(1)

 .«إٓ كؾب حرٍث أو ماشقة»  

واكظر نزيًدا ـ إن شئت ـ نـ البػصقؾ يف ذلؽ يف البخاري، كبـاب الصـقد، ونسـؾؿ 

 يف كباب الؿساقاة.

 س: هؾ تؾزم التسؿقة طـد إرسال الصقد؟

 ، وهذا رأي الجؿفقر.كعؿ، تؾزر البسؿقة ج:

 :قال الؼرصبل 

  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذهب الجؿفقر إلك أن البسؿقة ٓ بد نـفـا بـالؼق  طــد ا،رسـا ؛ لؼقلـف 

 فؾق لؿ تقجد طؾك أي وجٍف كان لؿ يمكؾ الصقد. «وذكرت اسؿ اهلل»

وقد ذهب الجؿفقر نـ العؾؿاء إلك أن البسؿقة ٓ بد نـفا بـالؼق  طــد ا،رسـا ؛ 

فؾق لؿ تقجد طؾك أي وجف كان لؿ يمكؾ الصقد، وهق نـذهب  «ؿ اهللوذكرت اس»لؼقلف 

أهؾ الظاهر وجؿاطة أهـؾ الحـديث، وذهبـت جؿاطـة نــ أفـحابـا وغقـرهؿ إلـك أكـف 

يجقز أكؾ نا فاده الؿسؾؿ وذبحف وإن تـرُ البسـؿقة طؿـًدا، وحؿؾـقا إنـر بالبسـؿقة 

بسـؿقة طؿـًدا أو سـفًقا، طؾك الـدب، وذهب نالؽ يف الؿشفقر إلـك الػـر  بـقـ تـرُ ال

فؼا   ٓ تمكؾ نع العؿد، وتمكؾ نع السفق، وهـق قـق  فؼفـاء إنصـار، وأحـد قـقلل 

 الشافعل.

│ 

دلقثٌؾ طؾثك فضثثؾ  [ ٗبٌّةئدمخ: ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿س: يف ققلثف تعثالك: 

ح ذلؽ.  العؾؿ، وعِّ

إيضاحف أن فقد الجقارح الؿعؾؿة حيٌ ، وفقد الجقارح الجاهؾـة ٓ يحـؾ،  ج:

 ت الجقارح الؿعؾؿة؛ لبعؾؿفا.فػضؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٗ٘ٔ(، ٍُُِٚ )6ٔٗ٘أقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)

 (.ٖٕٓٔ(، ٍُُِٚ )ٕٕٖٕأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)
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 :قال الؼرصبل 

ويف هذه أية دلقؾ طؾل أن العالؿ لف نـ الػضقؾة نا لقس لؾجاهؾ؛ ٕن الؽؾب إذا 

ُطؾِّؿ يؽقن لف فضقؾة طؾك سائر الؽيب، فا،كسـان إذا كـان لـف ِطؾـؿ أولـك أن يؽـقن لـف 

 بــ أبـل  فضؾ طؾك سائر الـاس، ٓ سقَّؿا إذا طِؿؾ بؿا َطؾِؿ؛ وهـذا كؿـا
ّ
ُروي طــ طؾـل

 صالب كّرر ا  وجفف أكف قا   لؽؾ شلٍء ققؿة، وققؿة الؿرء نا ُيحسـف.

│ 

 طؾك ماذا؟ [ ٗبٌّةئمخ:] ﴾ھ ھ ے ےۓ  ﴿س: ققلف تعالك: 

ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن الذي ُيذكر اسؿ ا  طؾقف هـا هق الجـقارح البـل  ج:

الذي ُيرنك بف يـذكر اسـؿ ا  طــد الرنـل  ُترسؾ لؾصقد كالؽؾب والصؼر، وكذا السفؿ

 بف، وهذا رأي جؿفقر العؾؿاء.

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

أي  طــــــد  [ 1انًائددددذة: ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿وققلــــف تعــــالك  

إذا أرسثؾت كؾبثؽ الؿعؾَّثؿ، وذكثرت اسثؿ »لعدي بـ حـاتؿ   ملسو هيلع هللا ىلصإرسالف، كؿا قا  الـبل 

ج يف ، ويف حديث أ«اهلل، فؽؾ ما أمسؽ طؾقؽ إذا »أيًضـا   «الصحقحقـ»بل ثعؾبة الؿخرَّ

 .«أرسؾت كؾبؽ فاذكر اسؿ اهلل، وإذا رمقت بسفؿؽ، فاذكر اسؿ اهلل

ـ يف الؿشــفقر طـــف   $ولفـذا اشــرتط نــ اشــرتط نــ إئؿــة كا،نــار أحؿـد ـ 

البسؿقة طـد إرسا  الؽؾب والرنل بالسفؿ لفـذه أيـة، وهـذا الحـديث، وهـذا الؼـق  

فقر طـد الجؿفقر، أن الؿراد هبـذه أيـة إنـر بالبسـؿقة طــد ا،رسـا ، كؿـا هق الؿش

ي وغقر واحد. دِّ  قالف السُّ

وذهب آخرون نـ العؾؿاء أن الؿراد ذكر اسـؿ ا  طؾـك الصـقد الـذي أنسـؽبف  ۞

 الجقارح طـد إرادة أكؾف.

│ 
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 س: اذكر بعض القارد يف التسؿقة طؾك الطعام.

بخاري ونسؾؿنـ ذلؽ نا أخرجف ال ج:
(1)

نـ حديث طؿر بــ أبـل سـؾؿة قـا    

، وكاكت يدي تطقش يف الصحػة؛ فؼـا  لـل رسـق  ملسو هيلع هللا ىلصكـت ُغيًنا يف حجر رسق  ا  

ا َيِؾقؽ»  ملسو هيلع هللا ىلصا    فؿا زالت تؾؽ ُصعؿبل بعد. «يا ُغالم، َسؿِّ اهللَ، وُكؾ بقؿقـؽ، وُكؾ مؿَّ

«ا أكؾت فؼؾ: بسؿ اهلليا ُغالم، إذ»ويف رواية الط اين وإسـادها حسـ  
(1)

. 

ويف الباب نا أخرجف نسؾؿ
(3)

ا  ڤنــ حـديث حذيػـة « فحقحف»يف   قـا   كـَـّ

فقضع يده، وإكـا  ملسو هيلع هللا ىلصصعاًنا لؿ كضع أيديـا حبك يبدأ رسق  ا   ملسو هيلع هللا ىلصإذا حضركا نع الـبل 

حضركا نعف نـرة صعاًنـا فجـاءت جاريـة كلكَّفـا ُتـدفع، فـذهبت لبضـع يـدها يف الطعـار، 

ٌّ كلكَّؿـا ُيـدفع، فلخـذ بقـده، فؼـا  رسـق  ا   ملسو هيلع هللا ىلص  ا  فلخذ رسق
بقدها، ثؿ جاء أطرابـل

إن الشثثقطان يسثثتحؾ الطعثثام أن ٓ ُيثثذكر اسثثؿ اهلل طؾقثثف، وإكثثف جثثاب بفثثذه الجاريثثة »  ملسو هيلع هللا ىلص

لقستحؾ بفا، فلخذُت بقدها، فجاب بفذا إطرابل لقستحّؾ بف، فلخذت بقده، والذي كػسل 

 .«ي مع يدهابقده، إنَّ يده يف يد

ويف الباب نا أخرجف ابـ السـل
(1)

قا   قا   ڤوغقره، نـ حديث ابـ نسعقد  

لثف  ۵مـ كسل أن يذكر اهلل »  ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا   ِل صعاِمف فؾقؼؾ حقـ يثذكر: بسثؿ اهلل أوَّ يف أوَّ

 .«وآخره، فنكف يستؼبؾ صعاًما جديًدا أو يؿتـع الخبقث مؿا كان يصقب مـف

وطـد البخاري
(5)

... فذكر قصة وفقفا ڤـ حديث طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر ن 

 أن أبا بؽر وضع يده يف الطعار فؼا   بسؿ ا .

│ 

﮷   ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك:   ؟[ ٗبٌّةئمخ:] ﴾ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِ  بٌٕٛٚٞ(. 2ٕٔ/ٖٔ(، ٍُُِٚ )ٕٔ٘/2« )بٌفسؽ»بٌحكةوٞ ِ   (1)

(، ٠ٚحددمٚ ٌددٟ أْ بٌىٚب٠ددد بألطددؽ ٘ددٟ بألٌٚددٝ، ٚبٌٍَّددٗ 6ٖٓٗولددُ  ٗٔ/2« )بٌّعػددُ بٌىح١ددى»بٌـحىبٔددٟ فددٟ  (1)

 أعٍُ.

(3) ٍُُِ (ٖٔ/ٔ61.) 

 (.ٔٙٗالجٓ بٌُٕٟ )« عًّ ب١ٌَٛ ٚب١ٌٍٍد» (1)

 (.ٕٔ/ٗٔ(، ٍُُِٚ )ٖٗ٘/ٓٔ« )بٌفسؽ»بٌحكةوٞ ِ   (5)
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 بؼقلف: أجاب طؾك ذلؽ الطبري  ج:

فاحـذروه  واتؼقا ا  أيفا الـاس، فقؿا أنركؿ بـف وفقؿـا  ـاكؿ طــف، يعـل جؾ ثـاؤه:

يف ذلؽ أن تؼدنقا طؾك خيفف، وأن تلكؾقا نـ فقد الجقارح غقر الؿعّؾؿة، أو نؿـا لـؿ 

تؿسؽ طؾقؽؿ نـ فقدها وأنسؽبف طؾك أكػسفا، أو تطَعؿـقا نـا لـؿ ُيسـؿَّ ا  طؾقـف نــ 

الصقد والذبائح نؿا فاَده أهؾ إوثان وطبدة إفـار ونـ لـؿ يقّحـد ا  نــ خؾؼـف، 

ر ذلؽ طؾقؽؿ فاجبـبقه.أو ذبحقه،   فنن ا  قد حرَّ

ففؿ إن هؿ فعؾقا نا  اهؿ طـف نـ ذلؽ ونـ غقره. فؼـا   اطؾؿـقا أن ا  سـريٌع  ُثؿَّ خقَّ

حسابف لؿـ حاسبف طؾك كَِعؿف طؾقف نـؽؿ، وشؽِر الشـاكر نــؽؿ ربَّـف طؾـك نـا أكعـؿ بـف طؾقـف 

فـقؽؿ، فقحـقط بـف، ٓ يخػـك طؾقـف نــف بطاطبف إياه فقؿا أنر و ك؛ ٕكَّف حافظ لجؿقـع ذلـؽ 

 شلء، فقجازي الؿطقع نـؽؿ بطاطبف، والعافل بؿعصقبف، وقد بقَـّ لؽؿ جزاء الػريؼقـ.

 س: اذكر الؿعـك اإلجؿالل لفذه أية وما دلت طؾقف مـ أمقر؟

 يف بقان ذلؽ:« تػسقره»يف  كتعال $قال السعدي  ج:

 . نـ إصعؿة؟[ 1ذة:انًائ] ﴾گ گ ڳ  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص: يؼقل تعالك لـبقف محؿد 

كػـع أو لـذة، نــ غقـر ضـرر  وهل كؾ نا فقـف [ 1انًائذة:] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿

بالبــدن، وٓ بالعؼــؾ. فــدخؾ يف ذلــؽ، جؿقــع الحبــقب ، والثؿــار، البــل يف الؼــرى 

والــ اري، ودخــؾ يف ذلــؽ، جؿقــع حققاكــات الــ ، إٓ نــا اســبثـاه الشــارع، كالســباع، 

 والخبائث نـفا.

ة بؿػفقنفا، طؾك تحريؿ الخبائث ، كؿا فـرح بـف يف ققلـف تعـالك  ولفذا دلت أي

 . [157األعزاف:] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿

أي  أحؾ لؽؿ نا طؾؿـبؿ نــ الجـقارح إلـك  [1انًائذة: ] ﴾ں ں ڻ ڻ  ﴿

 آخر أية.

 دلت هذه أية طؾك أمقر : 

لطػ ا  بعباده، ورحؿبف لفؿ، حقث وسـع طؾـقفؿ صـر  الحـي ، وأبـاح أحدها: 

 لفؿ، نا لؿ يذكقه، نؿا فادتف الجقارح.



 a 91ڑ
 

  

 

الؽيب ، والػفقد، والصؼر، وكحق ذلؽ، نؿـا يصـقد بـابـف، أو والؿراد بالجقارح: 

 بؿخؾبف.

أكف يشرتط، أن تؽقن نعؾؿة، بؿـا يعـد يف العـر  تعؾقًؿـا، بـلن يسرتسـؾ، إذا  الثاين:

 ڻ ۀ ۀ ہہ ﴿أرسـؾ، ويـزجــر إذا زجــر، وإذا أنســؽ، لـؿ يلكــؾ؛ ولفــذا قــا  

ــف  [ 1انًائددذة:] ﴾ہ ہ ھ ھ  أي  أنســؽـ نـــ الصــقد ٕجؾؽــؿ. ونــا أكــؾ نـ

 فنكف ٓ ُيْعَؾُؿ أكف أنسؽف طؾك فاحبف، ولعؾف أن يؽقن أنسؽف طؾك كػسف. الجارح

اشرتاط أن يجرحف الؽؾب، أو الطقر وكحقهؿا؛ لؼقلـف  نــ الجـقارح نـع  الثالث:

ه، أو قبؾف بثؼؾف،لؿ يبح. هذا بــاء نا تؼدر نـ تحريؿ الؿـخـؼة. فؾق خـؼف الؽؾب أو غقر

طؾك أن الجقارح الييت يجرحـ الصقد، بلكقاهبا، أو نخالبفا.والؿشفقر أن الجـقارح ، 

بؿعـك الؽقاسب أي  الؿحصيت لؾصقد، والؿدركات لف. في يؽقن فقفا ـ طؾك هذا ـ 

 دٓلة . وا  أطؾؿ.

لصــحقح، نــع أن اقبـــاء جــقاز اقبـــاء كؾــب الصــقد، كؿــا ورد يف الحــديث ا الرابثثع:

 الؽؾب نحرر؛ ٕن نـ ٓزر إباحة فقده وتعؾقؿف، جقاز اقبـائف.

صفـارة نـا أفـابف فـؿ الؽؾـب نــ الصـقد؛ ٕن ا  أباحـف، ولـؿ يـذكر لـف  الخامس:

 غسيً، فد  طؾك صفارتف.

فقــف فضــقؾة العؾــؿ، وأن الجــارح الؿعؾــؿ ـ بســبب العؾــؿ ـ يبــاح فــقده،  السثثادس:

 ، ٓ يباح فقده. والجاهؾ بالبعؾقؿ

آشبغا  ببعؾقؿ الؽؾب أو الطقر أو كحقهؿا، لقس نذنقًنا، ولقس نـ  أنالسابع: 

 العبث والباصؾ. بؾ هق أنر نؼصقد ؛ ٕكف وسقؾة لحؾ فقده، وآكبػاع بف.

 فقف حجة لؿـ أباح بقع كؾب الصقد. قا    ٕكف قد ٓ يحصؾ لف إٓ بذلؽ. الثامـ:

سؿقة طـد إرسا  الجارح، وأكف إن لؿ يسؿ ا  نبعؿـًدا ، لـؿ فقف اشرتاط الب التاسع:

 يبح نا قبؾ الجارح.

وأكـف إن أدركـف  أكف يجقز أكؾ نا فاده الجارح، سقاء قبؾف الجـارح ، أر ٓ العاشر:

 فاحبف، وفقف حقاة نسبؼرة، فنكف ٓ يباح إٓ هبا.
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│ 

 ؟[ ٘:بٌّةئمخ] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ  ﴿س: ما الؿراد بالققم يف ققلف تعالك: 

 ﴾چ چ چ ڇ  ﴿ققؾ  إكف يقر طرفة، وهق الؿذكقر يف ققلف تعـالك   ج:

 .[ 3انًائذة:]

كؿـا  ملسو هيلع هللا ىلصوققؾ  أشار بذكر الققر إلك وقـت نحؿـد وأورد الؼرصبل وجًفا آخر فؼال: 

يؼا   هذه أيار فين أي  هذا أوان ضفقركؿ وشققع ا،سير؛ فؼد أكؿؾت هبذا ديـؽؿ، 

 وأحؾؾت لؽؿ الطقبات.

│ 

 الؿراد بطعام الذيـ أوتقا الؽتاب يف هذه أية؟ س: ما

الؿراد هـا الذبائح، وهـذا ٓ يؿــع طؿـقر صعـانفؿ الـذي لـؿ يـلت كـص طــدكا  ج:

 ببحريؿف.

طـ كثقر نـ العؾؿـاء يف الؿـراد بؼقلـف تعـالك   هذا، وقد كؼؾ الحافظ ابـ كثقر 

 قالقا  يعـل ذبائحفؿ. [ 5انًائذة:] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿

 :$فظ ابـ كثقر قال الحا

وهذا أنر نجؿع طؾقف بقـ العؾؿاء، أن ذبائحفؿ حي  لؾؿسؾؿقـ؛ ٕ ؿ يعبؼـدون 

تحريؿ الذبح لغقر ا ، وٓ يذكرون طؾك ذبائحفؿ إٓ اسؿ ا ، وإن اطبؼدوا فقف تعـالك 

طـ طبدا  بـ نغػؾ قا   دلل « الصحقح»نا هق نـزه طـف تعالك وتؼّدس، وقد ثبت يف 

ب نـ شحؿ يقر خق ، فاحبضـبف وقؾت  ٓ ُأططل الققر نـ هـذا أحـًدا، والبػـتُّ بجرا

ؿ ملسو هيلع هللا ىلصفنذا الـبل  يببسَّ
(1)

. 

دطبف انرأة يفقديٌة إلك شاٍة فلكؾ نـفا ملسو هيلع هللا ىلصهذا وقد ورد يف هذا الباب أن الـبل 
(1)

. 

 :قال الؼرصبل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( جٍفق لى٠ث.11ٕٔ(، ٍُُِٚ )ٕٗٔٗ، ٖٖ٘ٔبٌحكةوٞ ) (1)

جشدةٍخ ُِدِّٛد فأودً ِٕٙدة، فم١دً:       ملسو هيلع هللا ىلصأْ ٠ٙٛل٠د أزر بٌٕحدٟ   ڤ( ِٓ ؾم٠ص أٍٔ 1ٕٔٙأقىظ بٌحكةوٞ )(1)

 «.ال» أال ٔمسٍٙة؟ لةي:
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ة فقـف، وٓ خي  بقـ العؾؿاء أن نا ٓ يحبـاج إلـك ذكـاة كالطعـار الـذي ٓ نحاولـ

كالػاكفة والُبّر جائز أكؾف؛ إذ ٓ يضر فقف تؿؾُّؽ أحـد، والطعـار الـذي تؼـع فقـف نحاولـة 

 طؾك ضربقـ 

نا فقف نحاولـة فــعة ٓ تعؾُّـؼ لؾـديـ هبـا، كخبـز الـدققؼ وطصـر الزيـت  أحدهؿا:

 وكحقه؛ ففذا إن ُتجـِّب نـ الذنل فعؾك وجف البََّؼّزز.

ـا هل البذكقة البل ذ والضرب الثاين: يـ والـقة؛ فؾؿَّ كركا أ ا هل البل تحباج إلك الدِّ

كان الؼقاس أٓ تجقز ذبائحفؿ ـ كؿا كؼق  إ ؿ ٓ فية لفؿ وٓ طبادة نؼبقلة ـ رّخص 

ا  تعالك يف ذبائحفؿ طؾك هذه إنة، وأخرجفا الـص طـ الؼقاس طؾك نا ذكركـاه نــ 

 قق  ابـ طباس، وا  أطؾؿ.

 :$قال الشقخ السعدي 

ـــقد والـصـــارى،  [5انًائدددذة: ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ ـــائح القف أي  ذب

 حي  لؽؿ ـ يا نعشر الؿسؾؿقـ ـ دون باقل الؽػار، فنن ذبائحفؿ ٓ تحؾ لؾؿسؾؿقـ.

وذلؽ ٕن أهؾ الؽباب، يـبسبقن إلك إكبقاء والؽبب. وقـد اتػـؼ الرسـؾ كؾفـؿ، 

 طؾك تحريؿ الذبح لغقر ا ؛ ٕكف شرُ.

، يبديـقن ببحـريؿ الـذبح لغقـر ا ، فؾـذلؽ أبقحـت ذبـائحفؿ، فالقفقد والـصارى 

 دون غقرهؿ.

والدلقؾ طؾك أن الؿراد بطعـانفؿ ذبـائحفؿ، أن الطعـار الـذي لـقس نــ الـذبائح ، 

كالحبقب ، والثؿار، لقس ٕهؾ الؽباب فقف خصقفقة، بـؾ يبـاح ذلـؽ، ولـق كـان نــ 

 صعار غقرهؿ. وأيًضا، فنكف أضا  الطعار إلقفؿ.

ذلؽ طؾك أكف كان صعاًنا ، بسبب ذبحفؿ، وٓ يؼـا   إن ذلـؽ لؾبؿؾقـؽ، وأن فد  

 الؿراد  الطعار الذي يؿؾؽقن؛ ٕن هذا ٓ يباح طؾك وجف الغصب، وٓ نـ الؿسؾؿقـ.

│ 

 س: مـ الؿعـققن بالذيـ أوتقا الؽتاب؟

 هؿ القفقد الذيـ أوتقا البقراة، والـصارى الـذيـ أوتـقا ا،كجقـؾ، فـداكقا هبؿـا ج:
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  ۵. 

│ 

 س: هؾ أهؾ الؽتاب هؿ بـق إسرائقؾ فؼط، أم هؿ وطؿقم مـ دان ديـفؿ؟

ــالك   ج: ــف تع ــاب، لؼقل ــقر أهــؾ الؽب ــؿ طؿ  ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ه

 .[ 5انًائذة:]

وقــد ذهــب بعــض العؾؿــاء إلــك أن الؿعـقــقـ بالــذيـ أوتــقا الؽبــاب هــؿ فؼــط بـــق 

 إسرائقؾ وأبـاؤهؿ.

 
ٍّ
ڤ واحبجقا يف ذلؽ بؿا فّح طـ طؾل

(1)
بلكـف قـا   ٓ تـلكؾقا ذبـائح كصـارى  

 «.بـل تغؾب فن ؿ إكؿا يبؿسؽقن نـ الـصراكقة بشرب الخؿر

 
ٍّ
بلن أهؾ الؽباب هـؿ بــق إسـرائقؾ فحسـب، ثـؿ  ڤوهذا لقس بصريح طـ طؾل

 
ٍّ
، وقد أورد الط ي هذا الؼق  الؼائؾ بلن أهـؾ الؽبـاب هـؿ ڤهق نققق  طؾك طؾل

بعد أن أورد جؿؾة نـ أثـار يف إباحـة صعـار  $بف، فؼا  بـق إسرائقؾ وأبـاؤهؿ وتعؼ

 الذيـ أوتقا الؽباب طؿقًنا سقاء نـ بـل إسرائقؾ أر نـ غقرهؿ 

أثر ابـ طباس مـفا:
(1)

، قد سئؾ طـ ذبـائح كصـارى بــل تغؾـب، فؼـرأ هـذه ڤ 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿إلـــــــك ققلـــــــف  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿أيـــــــة 

 .[51انًائذة:]

ؽرنــةأثــر الحســـ وط ومـفثثا:
(3)

، أ ؿــا كاكــا ٓ يريــان بلًســا بــذبائح كصــارى بـــل 

ج كسائفؿ، ويبؾقان    . ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿تغؾب، وببزوُّ

وبنسـاد فحقح طـ الشعبل
(1)

أكف كان ٓ يرى بلًسا بذبائح كصـارى بــل تغؾـب،  

 .[ 61يزيى:] ﴾مج جح مح جخ ﴿وقرأ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕ٘ٔٔ، ٖٕٗٔٔ، ٖٖٕٔٔ) ڤأقىغٗ بٌـحىٞ جإَةل طؿ١ؽ عٓ عٍٟ  (1)

 (، َٕٚمٖ طؿ١ؽ.ٕٕٗٔٔ، ٖٕٕٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 ( ِٓ ؿى٠ك لسةلخ عّٕٙة، ٚفٟ َٕمٖ ػعف.ٕٕ٘ٔٔبٌـحىٞ ) (3)

 (.1ٕٕٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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 وأورد جؿؾًة ُأخرى مـ أثار يف هذا الؿعـك ثؿ قال:

إكؿـا طــل بالـذيـ أوتـقا الؽبـاب يف هـذه أيـة، الـذيـ أكـز  طؾـقفؿ  خرون:وقال آ

البقراة وا،كجقؾ، نـ بـل إسرائقؾ وأبـائفؿ، فلنا نـ كان دخقيً فقفؿ نـ سـائر إنـؿ 

نؿـ دان بديـفؿ وهؿ نـ غقر بـل إسرائقؾ، فؾؿ يعـ هبذه أية، ولقس هـق نؿــ يحـؾ 

اب نـ َقْبؾ الؿسؾؿقـ، وهذا قق  كان نحؿد بـ أكؾ ذبائحف، ٕكف لقس نؿـ أويت الؽب

إدريس الشافعل يؼقلف ـ حدثـا بذلؽ طـف الربقع ـ ويبـلو  يف ذلـؽ قـق  نــ كـره ذبـائح 

 كصارى العرب نـ الصحابة والبابعقـ.

وهذه إخبار طـ طؾل رضـقان ا  طؾقـف، إكؿـا تـدّ  طؾـك أكـف كـان  قال أبق جعػر:

ب، نــ أجــؾ أ ـؿ لقســقا طؾـك الـصــراكقة، لــرتكفؿ يـفـك طـــ ذبـائح كصــارى بــل تغؾــ

ر غقر الخؿر، ونـ كان نـبحيً نؾة هق غقـر  تحؾقؾ نا تحؾِّؾ الـصارى، وتحريؿ نا تحرِّ

نبؿسؽ نـفا بشلء، ففق إلك ال اءة نـفا أقرب نـف إلـك الؾحـا  هبـا وبلهؾفـا، فؾـذلؽ 

 طـ أكؾ ذبائح كصارى بـل تغؾب، ٓ نـ أجؾ أ ؿ لق
ٌّ
 سقا نـ بـل إسرائقؾ. ك طؾل

فنذ كان ذلؽ كذلؽ، وكان إجؿاًطـا نــ الحجـة  أن ٓ بـلس بذبقحـة كـؾ كصـراينّ 

ر نـا حرنـقا، نــ بــل  ويفقدّي دان ديـ الـصـراين أو القفـقدي، فلحـّؾ نـا أحؾُّـقا وحـرَّ

ـٌ خطل نا قا  الشافعل يف ذلؽ، وتلويؾف الذي تلّولـف يف  إسرائقؾ كان أو نـ غقرهؿ، فبقِّ

ــف  ــاب  [5انًائددذة: ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ققل ــقا الؽب ــذيـ أوت ــائح ال ــف ذب أك

البقراة وا،كجقؾ نـ بـل إسرائقؾ وفقاب نا خالػ تلويؾف ذلؽ، وقـقِ  نــ قـا   إن 

 كؾ يفقدي وكصراين فحي  ذبقحبف، نـ أي أجـاس بـل آدر كان.

│ 

 س: ما حؽؿ ذبائح كصارى بـل تغؾب؟

ؽؿ ذبائحفؿ حؽـؿ ذبـائح أهـؾ الؽبـاب سـقاًء الظاهر، وا  تعالك أطؾؿ، أن ح ج:

 بسقاٍء، ففؿ نـسقبقن إلك أهؾ الؽباب، وهذا رأي جؿفقر العؾؿاء.

 :$قال الؼرصبل 

وقا  جؿفقر إنة، إن ذبقحـة كـؾ كصـراينٍّ حـي ؛ سـقاء كـان نــ بــل تغؾـب أو 
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 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ﴿غقرهؿ، وكذلؽ القفقدي، واحبّج ابـ طباس بؼقلف تعالك  

 ، فؾق لؿ تؽـ بـل تغؾب نـ الـصارى إٓ ببقلقفؿ إياهؿ ٕكؾت ذبائحفؿ.[15انًائذة:]

│ 

 ، هؾ تمكؾ ذبقحتف تؾؽ؟۵س: إذا ذكر الؽتابل اسًؿا طؾك الذبقحة غقر اسؿ اهلل 

أجاب طؾك ذلؽ الؼرصبل بؿثا حاصثؾف: أن الؿسثللة فقفثا وجفثان لؾعؾؿثاب، فؼثال  ج:

: 

اببداء وخـ ، والطعـار  [5:انًائذة] ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ققلف تعالك  

اســؿ لؿــا يمكــؾ والــذبائح نـــف، وهــق هـــا خــاّص بالــذبائح طـــد كثقــر نـــ أهــؾ العؾــؿ 

 بالبلويؾ، وأنا نا حرر طؾقـا نـ صعانفؿ فؾقس بداخؾ تحت طؿقر الخطاب

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿قــــــا  ا  تعــــــالك   قثثثثثثال ابثثثثثثـ طبثثثثثثاس:

يعــل   [ 5انًائدذة: ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ثؿ اسبثـك فؼا    [111األَعاو:]﴾

ــذبح  باســؿ الؿســقح  ــد ال ــان الـصــراين يؼــق  طـ ــقدّي والـصــراينّ، وإن ك ذبقحــة القف

 والقفقدي يؼق   باسؿ ُطزير، وذلؽ ٕ ؿ يذبحقن طؾك الِؿؾَّة.

كؾ نـ ذبقحة الـصراين وإن قا  باسؿ الؿسقح؛ ٕن ا  جـؾَّ وطـزَّ قـد  وقال ططاب:

قلقن، وقا  الؼاسؿ بـ نخقؿرة  كؾ نـ ذبقحبف وإن قـا  أباح ذبائحفؿ، وقد طؾؿ نا يؼ

باسؿ َسْرِجس ـ اسؿ كـقسة لفؿ ـ وهق قق  الزهري وربقعة والشعبل ونؽحق ، وروي 

 طـ فحابققـ، طـ أبل الدرداء وُطبادة ابـ الصانت.

في تلكؾ، وقا  هبذا نــ  ۵إذا سؿعت الؽبابل يسؿل غقر اسؿ ا   وقالت صائػة:

 وطائشٌة وابـ طؿر، وهق قق  صاوس والحسـ نبؿسؽقـ بؼقلـف تعـالك  الصحابة طؾ
ٌّ
ل

 . [ 111األَعاو:] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ﴿

 أكره ذلؽ، ولؿ يحّرنف. وقال مالؽ:

│ 

 ؟ وهؾ لف مـ معارض؟«ٓ يلكؾ صعامؽ إٓ تؼل»س: ما مدى صحة حديث 
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ــذا الحــديث ضــعٌػ  ج: ـــاد ه يف إس
(1)

ــق  ا   ــا يعارضــف ق ــؿ إن نؿ ــالك  ، ث  تع

«ولؽ يف كؾ كبٍد رصبٍة أجرٌ »  ملسو هيلع هللا ىلص، وقق  الـبل  [5انًائذة: ] ﴾ې ې ېى ﴿
(1)

. 

│ 

 س: ما حؽؿ إكؾ والشرب مـ آكقة الؽػار؟

 :$قال الؼرصبل  ج:

وٓ بلس بإكؾ والشرب والطبخ يف آكقة الؽػار كؾفؿ، نا لؿ تؽــ ذهًبـا أو فضـة، 

ٓ يبقّقـقن الـجاسـات ويـلكؾقن الؿقبـات؛ أو جؾد خـزير بعد أن ُتغسؾ وُتغؾـك؛ ٕ ـؿ 

 تؾؽ الؼدور تـجست، وربؿا سرت الـجاسات يف أجـزاء قـدور الػخـار، يففنذا صبخقا 

فنذا ُصبخ فقفا بعد ذلؽ ُتقّقع نخالطة تؾؽ إجـزاء الـجسـة لؾؿطبـقخ يف الِؼـدر ثاكقـة؛ 

 فاقبضك القرع الؽّػ طـفا.

نـ ُكحاس أو حديـد ُغسـؾ، وإن كـان وروي طـ ابـ طباس أكف قا   إن كان ا،كاء 

 نـ فخار أغؾل فقف الؿاء ثؿ ُغسؾ ـ هذا إذا احبقج إلقف. 

فلنا نا يسبعؿؾقكف لغقر الطبخ في بلس باسبعؿالف نـ غقر غسـؾ؛ لؿـا  وقالف مالؽ:

ـل نــ بقـت كصـراينّ يف ُحـؼِّ كصـراكّقة؛ وهـق فـحقح  روى الدارقطـل طـ طؿر أكف تقضَّ

 قـا   « فحقح نسؾؿ»ؽؿالف، ويف ب« الػرقان»وسقليت يف 
ّ
نـ حديث أبل ثعؾبة الُخَشــِل

فؼؾت يــا رســق  ا ، إكــا بــلرض قــقر نـــ أهــؾ الؽبــاب كلكــؾ يف  ملسو هيلع هللا ىلصأتقــت رســق  ا  

آكقبفؿ، وأرض فقد، أفقد بؼقسل وأفقد بؽؾبل الؿعؾَّؿ، وأفقد بؽؾبـل الـذي لـقس 

مثا ذكثرت أكؽثؿ بثلرض قثقم مثـ أما »بؿعؾَّؿ، فلخ ين نا الذي يحّؾ لـا نـ ذلؽ؟ قا   

أهؾ كتاب تثلكؾقن يف آكقثتفؿ، فثنن وجثدتؿ غقثر آكقثتفؿ فثال تثلكؾقا فقفثا، وإن لثؿ تجثدوا 

«فاغسؾقها ثؿ كؾقا فقفا
(3)

 ثؿ ذكر الحديث. 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١َٚأزٟ لى٠ًحة ئْ شةء بٌٍَّٗ. (1)

 (.ٕٕٗٗ(، ٍُُِٚ )ٖٖٕٙأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)

(3) ( ٍُُِٔ2ٖٓ.) 
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 ؟[ ٘بٌّةئمخ:] ﴾ې ې ېى  ﴿س: ما وجف ققلف تعالك: 

تطعؿقهؿ  يف نعـك أية أن الؿراد  ويحؾ لؽؿ أن اخبار الحافظ ابـ كثقر  ج:

 نـ ذبائحؽؿ كؿا أكؾبؿ نـ ذبائحفؿ، قا  

ثقبف لعبد ا  بـ  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا نـ باب الؿؽافلة والؿؼابؾة والؿجازاة، كؿا ألبس الـبل 

 بـ سؾق  حقـ نات ودفـف فقف، قالقا  ٕكف كان قد كسا العبـاس حـقـ قـدر الؿديــة 
ِّ
أبل

ٓ تصحب إٓ مممـًثا، وٓ »  ذلؽ بذلؽ، فلنا الحديث الذي فقف ملسو هيلع هللا ىلصثقبف، فجازاه الـبل 

«يلكؾ صعامؽ إٓ تؼل
(1)

 فؿحؿق  طؾك الـدب وآسبحباب، وا  أطؾؿ. 

 فؼال: $أما الؼرصبل  ۞

 أي  إذا اشرتوا نـَّا الؾحؿ يحؾُّ لفؿ الؾحؿ، ويحؾ لـا الثؿـ الؿلخقذ نـفؿ.

│ 

 س: ما حؽؿ ذبائح الؿجقس؟

 نـ الذبائح ذبائح الؿسـؾؿقـ بؼقلـف ٓ تمكؾ ذبائح الؿجقس، فالذي أباحف ا  ج:

ۋ ۅ  ﴿، وذبائح أهـؾ الؽبـاب، لؼقلـف تعـالك  [ 3انًائذة:] ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿تعالك  

 .[ 5انًائذة:] ﴾ۅ ۉ ۉ ې 

 :قال الؼرصبل 

وأنا الؿجقس، فالعؾؿاء ُنجؿعقن ـ إٓ نـ شذَّ نـفؿ ـ طؾك أن ذبائحفؿ ٓ تمكـؾ، 

 ك الؿشفقر طـد العؾؿاء.وٓ يبزوج نـفؿ؛ ٕ ؿ لقسقا أهؾ كباب طؾ

 :وقال الحافظ ابـ كثقر 

وأنا الؿجقس؛ فن ؿ وإن أخذت نـفؿ الجزية تبًعا وإلحاًقا ٕهؾ الؽبـاب؛ فـن ؿ 

ٓ تمكؾ ذبائحفؿ، وٓ تـؽح كساؤهؿ، خيًفا ٕبل ثقر إبراهقؿ بـ خالد الؽؾبـل، أحـد 

ـا قـا  ذلـؽ و اشـبفر طــف، أكؽـر الػؼفاء، نـ أفحاب الشافعل وأحؿد بـ حـبـؾ، ولؿَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِىفًٛعدة،   ڤ( ِٓ ؾدم٠ص أجدٟ َدع١م بٌكدموٞ     2ٖٕ٘(، ٚبٌسىِهٞ )6ٖ/َٖٕمٖ ػع١ف: أقىغٗ أؾّم ) (1)

 ٚفٟ َٕمٖ ػعف، ٌٍٚؿم٠ص ؿىق أقىٜ ػع١فد أ٠ًؼة.
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طؾقف الػؼفاء ذلؽ، حبك قا  طـف ا،نار أحؿد  أبق ثقر كاسؿف، يعـل يف هـذه الؿسـللة، 

سثـقا بفثؿ سثـة أهثؾ »أكف قا    ملسو هيلع هللا ىلصوكلكف تؿسؽ بعؿقر حديث، ُروي نرسيً طـ الـبل 

«الؽتاب
(1)

. 

ولؽـ لؿ يثبت هبذا الؾػظ، وإكؿا الذي يف فحقح البخاري، طـ طبد الـرحؿـ بــ 

 ، أخذ الجزية نـ نجقس هجر.ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا   طق  أن

ۋ  ﴿ولق سؾؿ فحة هـذا الحـديث، فعؿقنـف نخصـقص بؿػفـقر هـذه أيـة  

فدّ  بؿػفقنف ـ نػفقر الؿخالػة ـ طؾـك أن صعـار  [ 5انًائذة:] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

.  نـ طداهؿ نـ أهؾ إديان ٓ يحؾُّ

│ 

ج بعػقثػ؟ وهثؾ ُيخبثر بؿثا  س: إذا زكت امرأة مسؾؿة ثؿ تابت مثـ زكاهثا، ففثؾ ُتثزوَّ

 حدث لفا أم ٓ؟

ج، وٓ ُيخ  بسّرها ج: كعؿ إذا تابت ُتزوَّ
(1)

مـ سثتر مسثؾًؿا »قا    ملسو هيلع هللا ىلص، فنن الـبل 

«ستره اهلل يف الدكقا وأخرة
(3)

. 

وأخرج الط ي
(1)

بنسـاٍد فحقح طـ صار  بــ شـفاب، أن رجـيً صؾَّـؼ انرأتـف  

ك طؿر فذكر ذلؽ لـف نـفـا، فؼـا  طؿـر  نـا وُخطَبت إلقف أخبف، وكاكت قد أحدثت، فلت

جفا وٓ ُتْخبِر.  رأيت نـفا؟ قا   نا رأيت نـفا إٓ خقًرا! فؼا   زوِّ

ج أخبـف، فؼالـت  إين  وبسقاق آخثر: طــ صـار  بــ شـفاب  أن رجـيً أراد أن يـزوِّ

أخشك أن أفَضح أبل، فؼد َبَغْقُت! فلتك ُطؿر فؼـا   ألـقس قـد تابـت؟ قـا   بؾـك! قـا   

 جفا.فزوِّ 

وطـ الط ي نـ صريؼ الشعبل  أن رجيً نـ أهـؾ الـقؿـ أفـابت أخُبـف فاحشـة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٖ٘ٔبٌحكةوٞ ) (1)

 ٌٚهٌه ٠ًٌِم فٟ زف١ُىٔة ٌُٛوخ بٌٕٛو فٟ َإبي ٚغٛبت. (1)

 .(ٕٕٗٗ(، ٚبٌحكةوٞ )6ٕٓ٘أقىغٗ ٍُُِ ) (3)

 (.ٕٔٙٔٔبٌـحىٞ ) (1)



 a 173ڑ
 

 

 

ت الشـػرُة طؾـك أوداِجفـا، فلدِركـت، فـُدوِوي ُجرحفـا حبـك برئـت، ثـؿ إنَّ طؿفـا  فلنرَّ

اكبؼؾ بلهؾف حبك قدر الؿديـة، فؼرأت الؼرآن وكسؽت، حبك كاكت نـ أكسؽ كسـائفؿ، 

فا، وكان يؽره أن  يدلِّسفا ويؽره أن يػشل طؾك ابــة أخقـف، فـلتك طؿـر فخطبت إلك طؿِّ

فـذكر ذلــؽ لـف فؼــا  طؿــر  لـق أفشــقت طؾقفـا لعاقببــؽ! إذا أتــاُ رجـؾ فــالح ترضــاه 

فزّوجفا إياه
(1)

. 

│ 

س: هؾ يجقز كؽاح الؽتابقة
(ٕ)

 ؟

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ   ﴿   ۵كعؿ، يجقز كؽاح الؽبابقات، قا  ا   ج:

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ۇئ ۇئ 

 .[ 5انًائذة:] ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

 ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ...﴿ ققلف تعالك:

ذهب جؿفقر العؾؿاء
 (3 )

َـّ العػائػ، ونـ ثؿ أباح    إلك أن الؿراد بالؿحصـات هـا ُه

 فريؼ نـفؿ كؽاح كؾ كبابقة طػقػة سقاء كاكت حرة أو أنة.

ې ې ى ى  ﴿، كؿـا يف ققلـف تعـالك  هذا وا،حصان قد يطؾـؼ طؾـك العػـة

 أي  طػَّت فرجفا طـ الزكا. [11انتذزيى:] ﴾ائ ائ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٌىدٓ ٌٍمظدد شدٛب٘م،    ڤ(، ٚبٌشدعحٟ ٌدُ ٠ُدمون عّدى     ٕ٘ٙٔٔطؿ١ؽ عٓ بٌشعحٟ: ٚ٘ٛ عٕم بٌـحدىٞ )  (1)

 (.1ٕٓٔٔ، 2ٕٙٔٔ، ٕ٘ٙٔٔبٔظى٘ة فٟ بٌـحىٞ ٚغ١ىٖ )

 بٌّىبل ٕ٘ة ب١ٌٙٛل٠ةذ أٚ بٌٕظىب١ٔةذ، ٘هب ٚال ٠ؿً ٌّإِٕد أْ زسًٚظ جّشىن ٚال ج١ٙٛلٞ ٚال ٔظىبٟٔ. (1)

بف بؼقلف  وهق إشبف لئي يجبؿع فقفـا أن تؽـقن ذنقـة وهـل نـع ذلـؽ غقـر $ؾف طـفؿ الحافظ ابـ كثقر كؼ (3) ، وطؼَّ

والظـاهر نــ أيـة أن « كشـًػا وسـقء كقؾـة»طػقػة فقػسد حاُلفا بالؽؾقة، ويبحصؾ زوجفا طؾـك نـا ققـؾ يف الؿثـؾ 

ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿ٔخـــرى الؿــراد بالؿحصـــات العػقػــات طـــ الزكــا، كؿــا قــا  تعــالك يف أيــة ا

 .[03]الـساء   ﴾ۀ ہہ 

  ۵( بنسـاد فحقح طـ الشـعبل أكـف قـا  يف ققلـف 6002 )البػسقر نـ الســ ص $وأخرج سعقد بـ نـصقر  

ـــ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ ـــ الػجــقر، وأن تغبســؾ ن ــا ن ــا   إحصــا ا أن ُتحصـــ فرجف ﴾ ق

 الجـابة.
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إلقـف  لِـَؿ؟ أحـرار هـل؟  وقد تزوج حذيػة يفقدية، فؽبب إلقف طؿر  صؾِّؼفا، فؽبب

ـّ  فؽبب إلقف  ٓ ولؽـل ِخػت أن تعاصقا الؿقنسات نـف
(1)

. 

وأخرج سعقد بـ نـصقر
(1)

أحد السبة نـ  بسـد فحقح طـ الشعبل قا   تزوج 

 أفحاب الشقرى يفقدية فؼؾت لف  الزبقر هق؟ قا  الشعبل  إن كان لؽريَؿ الؿـاكح.

وفحَّ 
(3)

طــ سـعقد بــ نـصـقر طــ الحســ، أكـف كـان ٓ يـرى بلًسـا أن يبـزوج  

 القفقدية والـصراكقة طؾك الؿسؾؿة، قا   والؼسؿ بقـفؿا سقّي.

│ 

 س: هؾ يحؾ لرجٍؾ أن يتزوج أمًة كتابقًة؟

ەئ ەئ وئ  ﴿نــع نــ ذلـؽ فريـؼ نــ العؾؿـاء نحبجـقـ بؼقلـف تعـالك   ج:

ـّ الحرائـر، فؼـالقا  الؿسـبثـك  [ 5انًائذة:] ﴾وئ ۇئ  طؾك تلويـؾ الؿحصــات بـل 

ويف [111انبقددزة:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿نـــ الؿشــركات يف ققلــف تعــالك  

هـ الؿحصـات نـ الذيـ أوتقا  [17انًًتذُت:] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ققلف تعالك  

، أي  الحرائر نـ الذيـ أتقا الؽباب، أنا إناء أهؾ الؽبـاب فؿـا زلــ داخـيت الؽباب

. يف الؿشركات الؾقايت  ك ا   ـّ  طـ كؽاحف

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿واحبجــقا أيًضــا ـ طؾــك الؿـــع ـ بؼقلــف تعــالك  

 .﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

[15انُسا :]  

زوا ذلـؽ فحؿؾـقا أيـة الؽريؿـة   ۞ ا الذيـ جـقَّ طؾـك العػـائػ،  ﴾ەئ ﴿أنَّ

َـّ أو إناء.  حرائر ك

│ 

 ؟[ ٘بٌّةئمخ:] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٕٔ/1« )بٌُٕٓ بٌىحىٜ»بٌح١ٙمٟ فٟ (، 1ٔٙٚ« )بٌُٕٓ»طؿ١ؽ: ٚأقىغٗ َع١م جٓ ِٕظٛو فٟ  (1)

 (.1ٔ1َع١م جٓ ِٕظٛو ) (1)

 (.1ٔ2َع١م جٓ ِٕظٛو ) (3)
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 :قال الطبري  ج:

، ونـ يجحد نا أنر ا  بالبصديؼ بـف  ﴾ی ی ی  ﴿ يعـل بؼقلف جؾ ثـاؤه:

 ونا جاء بف نـ طـد ا  وهـق )ا،يؿـان(، الـذي قـا  ا  ملسو هيلع هللا ىلصنـ تقحقد ا  وكبقة نحؿد 

يؼـق   فؼـد بطـؾ ثـقاب  [ 5انًائدذة: ] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ  ﴿جؾ ثـاؤه  

ىئ يئ جب حب  ﴿طؿؾف الذي كان يعؿؾف يف الـدكقا، يرجـق أن يـدرُ بـف نـزلـة طــد ا  

يؼــق   وهــق يف أخــرة نـــ الفــالؽقـ، الــذيـ َغَبـــقا أكػســفؿ  [5انًائددذة: ] ﴾خب 

 اطة ا .حظقضفا نـ ثقاب ا  بؽػرهؿ بؿحؿد، وطؿؾفؿ بغقر ص

 :$قال السعدي 

أي  ونـــ كػــر  [ 5انًائددذة:] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ  ﴿ وققلثثف تعثثالك:

با  تعالك، ونا يجب ا،يؿان بف، نــ كببـف ورسـؾف، أو شـلء نــ الشـرائع، فؼـد حـبط 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿طؿؾــف، بشــرط أن يؿــقت طؾــك كػــره كؿــا قــا  تعــالك  

ىئ  ﴿، [117انبقدددزة:] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 

الذيـ خسروا أكػسفؿ، وأنقالفؿ، وأهؾقفؿ يقر  أي  [ 5انًائدذة: ] ﴾ يئ جب حب خب

 الؼقانة وحصؾقا طؾك الشؼاوة إبدية.

│ 

 ؟[٘بٌّةئمخ:] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ  ﴿س: ما وجف الختام بؼقلف تعالك: 

ـّ ضانٌّ أكف لؿا أباح كؽاح الؽبابقات فؼد رضل ديـفؿ. ج: وجف ذلؽ:  حبك ٓ يظ

 ؿان ثؿ يممـ مرًة ثاكقة؟س: ما ُحؽؿ مـ يؽػر باإلي

$قال الشـؼقطل  ج:
(ٔ)

: 

 ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  ﴿ققلــــــف تعــــــالك  

ضاهر هذه أية الؽريؿة، أن الؿرتد يحبط جؿقع طؿؾف بردتف نـ غقر شـرط  [ 5انًائذة:]

زائد، ولؽـَّف أشار يف نقضع آخر إلـك أن ذلـؽ فقؿـا إذا نـات طؾـك الؽػـر، وهـق ققلـف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/ٕأػٛبء بٌح١ةْ ) (1)
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ونؼبضــك إفــق    [117انبقددزة:] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿

حؿؾ هذا الؿطؾؼ طؾك هذا الؿؼقـد، فقؼقـد إحبـاط العؿـؾ بـالؿقت طؾـك الؽػـر، وهـق 

قق  الشافعل ونـ وافؼف، خيًفـا لؿالـؽ الؼائـؾ بنحبـاط الـردة العؿـؾ نطؾًؼـا، والعؾـؿ 

 طـد ا  تعالك.

│ 

 



 a 177ڑ
 

 

 

 

       ًۡ ُخ ٍۡ ٔٓاْ إَِذا ُر ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ًۡ  َيَٰٓ ُس َْ ٔاْ وُُجٔ َٰٔةِ ـَٱۡؽِصيُ يَ إََِل ٱليه

ًۡ إََِل  رُۡجيَُسۡي
َ
ًۡ َوأ ْ ةُِرُءوِشۡيُس ٔا َراـِۡيِق َوٱۡمَصۡيُح ٍَ ۡ ًۡ إََِل ٱل يِۡويَُس

َ
َوأ

ُِتٗ  ًۡ ُج ج ِإَون ُنُِخ ْۚ ٱۡىَهۡػَتنۡيِ ُروا ٓه َٰ َشَفٍر ا ـَٱظه ۡو لََعَ
َ
ۡرََضَٰٓ أ ٌه ِإَون ُنُِخً 

َحو  
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ََ  أ ِ ٌّ ُِِسً  آءٗ ٌّ ٌَ ًۡ ََتُِوواْ  ًُ ٱىنَِّصآءَ ـَيَ ۡصُخ ٍَ َٰ ۡو َل

َ
 ٱۡىَؾآنِِط أ

ػِيوٗ  َۡ  ْ ٔا ٍُ ٍه ۡيا َظّيِتٗ ا َذَخَي ٌَ  ۚ ُّ ۡي ِۡ ِ ٌّ يِۡويُسً 
َ
ًۡ َوأ ُِْٔس ُُٔج ِ ٔاْ ة ا ـَٱۡمَصُح

َۡ َحَرج  يُرِيُو ٱ ِ ٌّ َػَو َغيَۡيُسً  ِۡ ُ ِۡلَ ًۡ  َّلله ُُ ِۡيَر ّٓ َوَلَِٰسۡيَ يُرِيۡيُو ِۡلَُع
 ُّ َخ ٍَ ًه ُِۡػ ًۡ تَۡشُهُروَن َوِۡلُخِ ًۡ ىََػيهُس ِ  ٦ۥ َغيَۡيُس َث ٱَّلله ٍَ َوٱۡذُنُرواْ ُِۡػ

 ٰۖ َِۡيا َظۡػ
َ
َِا َوأ ۡػ ٍِ ًۡ َشۡي ِي َواَثَلُسً ةِِّۦٓ إِۡذ كُۡيۡيُخ ُّ ٱَّله ٌِيَثََٰل ًۡ َو َغيَۡيُس

ُوورِ  ۢ ةَِذاِت ٱليُّ ًُ َ َغيِي ۚ إِنه ٱَّلله َ ٔاْ ٱَّلله ُل  ٧َوٱته
 

 

 
 ٹٹ



 a 178ڑ
 

  

 

 ﴾ ٿ ﴿

 ﴾ ڄ ﴿

 

 ﴾ڄ ڃ ﴿

 ﴾ چ ﴿

 ﴾ چ ﴿

 ﴾ ڈ ﴿

 ﴾ گ گ ﴿

ڳ ڳ  ﴿

 ﴾ڳ ڳ 

 أفاببؽؿ جـابة.

ليســببار بــف طـــد قضــاء  ؛الؿؽــان الؿـــخػض، وكــاكقا يــذهبقن إلقــف

 الحاجة، فؼقؾ لؽؾ نـ رجع نـ قضاء الحاجة  إكف رجع نـ الغائط.

 جانعبؿ الـساء )وأكبؿ نسافرون(.

 اقصدوا ـ )وافعؾقا نا طؾؿبؿقه نـ فػة البقؿؿ(.

 ًػا غقر قذٍر وٓ كجس.صاهًرا كظق

 ؛ضقؼ وطـت، ونـ العؾؿاء نـ خص الحرج بالضـقؼ يف الـديـ

 ﴾.ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  لؼقلف تعالك  ﴿

 فضؾ ا  طؾقؽؿ هبدايبف لؽؿ وتقفقؼف إياكؿ.

 طفده الذي طاهدكؿ بف.
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 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿س: هثثثثؾ صثثثثحَّ لؼقلثثثثف تعثثثثالك: 

 سبب كزول؟ [ٙبٌّةئمخ:]

ــذلؽ ســبب ج: ــف ـ  كعــؿ، فــحَّ ل ــا أخرجــف البخــاري ـ والؾػــظ ل ــزو ، وهــق ن ك

ونسؾؿ
(1)

قالت  سؼطت قيدٌة لل بالبقداء ـ وكحــ داخؾـقن  ڤنـ حديث طائشة  

 
ُّ
وكز  فَثـك رأسف يف حجري راقًدا، أقبَؾ أبق بؽر فؾَؽَزكِل لؽـزة  ملسو هيلع هللا ىلصالؿديـة ـ فلكاخ الـبل

ــل الؿــقُت لؿؽــان رســق   ــيدة؟ فب ــاس يف قِ ــا   حبســِت الـ ــد  ملسو هيلع هللا ىلصا  شــديدة، وق وق

بُح، فالبؿَس الؿاُء فؾؿ يقَجد، فـزلـت  ملسو هيلع هللا ىلصأوجعـل، ثؿ إن الـبل  اسبقؼظ وحضرِت الصُّ

أيــــة، فؼـــا  ُأســــقد بـــــ  [6انًائدددذة:  ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿

َُ ا  لؾـاس فقؽؿ يا آ  أبل بؽر، نا أكبؿ إٓ بركٌة لفؿ.  حضقر  لؼد باَر

│ 

 ؟﴾ٻ ٻ  ﴿س: ما معـك ققلف: 

ڱ ں ں  ﴿ا  أطؾـؿ  إذا أردتـؿ الؼقـار، وذلـؽ كؼقلـف تعـالك  الؿعـك، و ج:

أي  إذا أردت الؼراءة وكحقه. كان رسق   [98انُذم:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ُفّؿ إين أطثقُذ بثَؽ مثـ الخبثث والخبائثث»إذا دخؾ الخيء قا    ملسو هيلع هللا ىلصا   «الؾَّ
(1)

أي  إذا  

أراد أن يدخؾ، كؿا قد جاء يف الروايات إخر لفذا الحديث
(3)

. 

│ 

ثثح الؿثثراد بؼقلثثف تعثثالك:   [ ٙبٌّةئددمخ:] ﴾...ٻ ٻ پ پ پ ﴿س: وعِّ

 أية. وهؾ كؾ مـ قام إلك الصالة طؾقف أن يتقعل يف كؾ إحقال؟

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال: ج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٖٙ(، ٍُُِٚ )6ٓٙٗبٌحكةوٞ ) (1)

 ِىفًٛعة. ڤ( ِٓ ؾم٠ص أٍٔ 1ٖ٘(، ٍُُِٚ )ٕٕٗ/ٔ« )بٌفسؽ»أقىغٗ بٌحكةوٞ ِ   (1)

ٌٙهب بٌؿم٠ص: وةْ ئنب لقً. أِة بٌىٚب٠د جٍفدق: ئنب أوبل  « ؿ١ؿ١ٓبٌظ»ٚبٌىٚب٠د بٌظؿ١ؿد بٌّسفك ع١ٍٙة فٟ  (3)

 أْ ٠مقً فٙٛ وٚب٠د ِىغٛؾد.
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ــؿأحثثدها:  ــقر أهــؾ العؾ ــق  جؿف ــق ق وه
(1)

ــك الصــية  ــبؿ إل ــراد إذا قؿ   أن الؿ

 ُنْحدثقـ، أي  طؾك غقر صفارة.

 لط ي جؿؾة نـ أثار طـ طدٍد نـ أهؾ العؾؿ ُتػقد هذا الؿعـك.وأورد ا ۞

ــار الؼقــار نـــ الـــقر، فــالؿعـك  إذا قؿــبؿ نـــ كــقنؽؿ إلــك الثثثاين:  أن الؿــراد بالؼق

الصية، وقد فّح هذا الؼق  طـ زيد بـ أسؾؿ، أخرجف طـف الط ي
(1)

. 

 ﴾...پ پ ﴿أن الؿراد كؾ ققـار، فـنذا قؿـبؿ أي ققـار لؾصـية الثالث: 

 أية.

 وأورد الط ي أيًضا بذلؽ جؿؾة آثار طـ السؾػ الؼائؾقـ بذلؽ.

أن هذا إنر كان أنر إيجاب لؾُؿحِدث وغقـر الُؿحـدث، ثـؿ ُكسـخ يف حـؼ الرابع: 

غقر الؿحدث، واحبج لفذا الؼق  بؿا أخرجف أحؿد وغقره، نـ حديث ابـ طؿر، وهـا 

 هق نع بعض الؽير طؾقف 

 :$قال ابـ كثقر 

حؿدقا  أ
(3)

ثـل نحؿـد ابــ    حدثـا يعؼقب، حدثـا أبـل طــ ابــ إسـحا ، حـدَّ

يحقك بـ حبان إكصاري، طـ طبقـد ا  بــ طبـد ا  بــ طؿـر، قـا   قؾـت لـف  أرأيـت 

ــ هـق؟ قا  حدثبـف  وضقء طبد ا  بـ طؿر لؽؾ فية، صاهًرا كـان أو غقـر صـاهر، طؿَّ

بـ حـظؾة بـ أبل طانر بـ الغسقؾ، حدثفا أن  أسؿاء بـت زيد بـ الخطاب، أن طبد ا 

ـا شـؼَّ ذلـؽ  ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا   كان أنر بالقضقء لؽؾ فية، صاهًرا كان أو غقر صاهر، فؾؿَّ

أنر بالسقاُ طـد كؾ فية، ووضـع طــف القضـقء إٓ نــ حـدث،  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك رسق  ا  

 فؽان طبد ا  يرى أن بف قّقة طؾك ذلؽ، كان يػعؾف حبك نات.

ا رواه أبق داود طـ نحؿد بـ طق  الحؿصل، طـ أحؿد بـ خالد الذهبل، وهؽذ

طـ نحؿد بـ إسحا ، طـ نحؿد بــ يحقـك بــ حبـان، طــ طبقـد ا  بــ طبـد ا  بــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئٌٝ بألوطى٠ٓ أ٠ًؼة.« بٌفسؽ»عًبٖ بٌمىؿحٟ ئٌٝ بٌػّٙٛو، ٚعًبٖ بٌؿةفق فٟ  (1)

 (.ٖٕٖٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٌٗٙٙمبوِٟ )(، ٚب٘ٔ(، ٚبجٓ ق٠ًّد )6ٗ« )َٕٓ أجٟ لبٚل»(، ٚبٔظى ٕٕ٘/٘« )بٌُّٕم»أؾّم فٟ  (3)
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طؿر، ثؿ قا  أبق داود  ورواه إبراهقؿ بـ سعد، طـ نحؿد بـ إسحا ، فؼا   طبقـد ا  

ر يف رواية ا،ن  ار أحؿد.بـ طؿر. يعـل  كؿا تؼدَّ

وأيًّا نا كان ففق إسـاد فحقح، وقد فّرح ابـ إسحا  فقف بالبحديث والسؿاع نـ 

نحؿد بـ يحقك بـ حبان، فزا  نحذور البدلقس، لؽـ قا  الحافظ ابــ طسـاكر  رواه 

سؾؿة بـ الػضؾ، وطؾل بـ نجاهد، طـ ابـ إسحا ، طـ نحؿد بـ صؾحة بـ يزيد بـ 

 بف، وا  أطؾؿ. ركاكة، طـ نحؿد بـ يحقك بـ حبان

ويف فعؾ ابـ طؿر هـذا، ونداونبـف طؾـك إسـباغ القضـقَء لؽـؾ فـية، دٓلـة طؾـك 

 اسبحباب ذلؽ، كؿا هق نذهب الجؿفقر.

 [ 6انًائددذة:] ﴾ٻ ٻ پ پ پ  ﴿أن إنــر يف ققلــف تعــالك   الخثثامس:

أنر إيجاب لؾؿحدث، وأنر اسبحباب
(1)

 لغقر الؿحدث. 

 :$ ، فؼد قالوهذا اختقار الطبري 

ٻ ٻ  ﴿إن ا  طـك بؼقلف  وأولك إققال يف ذلؽ طـدكا بالصقاب ققل مـ قال: 

جؿقـع أحـقا  ققـار الؼـائؿ إلـك الصـية غقـر أكـف أنـُر  [6انًائدذة:  ] ﴾پ پ پ 

فرٍض بغسؾ نا أنر ا  بغسؾف الؼائؿ إلك فيتف، بعـد حـدٍث كـان نــف كـاقٍض صفارتـف، 

لؿـ كان طؾك صفر قد تؼّدر نــف، ولـؿ يؽــ نــف  وقبؾ إحداث القضقء نـف، وأنر كدب

يبقضـل لؽـؾ فـية قبـؾ فـبح نؽـة، ثـؿ  ڠبعده حدث يـؼض صفارتف، ولـذلؽ كـان 

نـ تجديد  ڠفّؾك يقنئٍذ الصؾقات كؾفا بقضقء واحد، لقعّؾؿ أنبف أن نا كان يػعؾ 

ا ، الطفر لؽؾ فية، إكؿا كان نــف أخـًذا بالػضـؾ، وإيثـاًرا نــف ٕحـب إنـريـ إلـك 

 ونسارطًة نـف إلك نا كدبف إلقف ربف، ٓ طؾك أن ذلؽ كان طؾقف فرًضا واجًبا.

َـّ ضانٌّ أن يف الحديث الذي ذكركاه طـ طبد ا  بـ حـظؾـة أن الـبـل  أنـر  ملسو هيلع هللا ىلصفنن ض

 ڠبالقضقء طـد كؾ فية، دٓلة طؾك خي  نا قؾــا نــ أن ذلـؽ كـان كـدًبا لؾـبـل 

ـّ غقر الصقاب.كذلؽ وأفحابف ـ وُخقِّؾ إلقف أن   ان طؾك القجقب ـ فؼد ض

ــف وذلثثؽ أن قثثقل الؼائثثؾ:  ــر ا  كبق ــر  ملسو هيلع هللا ىلصأن ـــ وجــقه ٕن ــٌؾ ن ــذا، نحبؿ بؽــذا وك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عٓ بٌػّٙٛو بَسؿحةجُٙ ئَحةغ بٌٛػٛء ٌىً طالخ. ٚلم ٔمً بٌؿةفق بجٓ وط١ى  (1)
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ا،يجاب، وا،رشاد والــدب، وا،باحـة، وا،صـي ، وإذ كـان نحـبؿيً نـا ذكركـا نــ 

إوجف، كان أولك وجقهف بف نا طؾـك فـحبف الحجـة نجؿعـة، دون نـا لـؿ يؽــ طؾـك 

طقف، وقـد أجؿعـت الحجـة طؾـك أن ا  فحب لـؿ يقجـب  ۵ف برهان يقجب حؼقؼة ندَّ

وٓ طؾك طباده، فرض القضقء لؽؾ فية، ثؿ كسخ ذلؽ، فػل إجؿاطفـا  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك كبقف 

نا كان يػعـؾ نــ  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك ذلؽ الدٓلة القاضحة طؾك فحة نا قؾـا  نـ أن فعؾ الـبل 

ف ا  طـّز ذكـره إلـك فعؾـف وكـدب إلقـف ذلؽ، كان طؾك نا وفػـا، نـ إيثاره فعـؾ نـا كدبـ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿طباده الؿمنـقـ بؼقلـف  

أيـة، وأن تركـف يف ذلـؽ الحـا  الـذي تركـف، كـان  [6انًائذة: ] ﴾ڀ ڀ ڀ 

ترخقًصا ٕنبف، وإطيًنا نــف لفـؿ، أن ذلـؽ غقـر واجـب وٓ ٓزر لـف وٓ لفـؿ، إٓ نــ 

 حَدٍث يقجب كؼض الطفر.

 حقث قال: $ره الطبري ووجف سادس: ذك

إطيًنـا نــ ا  لـف هبـا، أن ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصإن هذه أية أكزلت طؾك رسق  ا  وقد قال ققٌم: 

وضقء طؾقف إٓ إذا قار إلك فيتف، دون غقرها نــ إطؿـا  كؾفـا، وذلـؽ أكـف كـان إذا 

بـدا لـف أحدث انبـع نـ إطؿا  كؾفا حبك يبقضل، فلذن ا  هبذه أية أن يػعؾ كؾ نـا 

نـ إفعا  بعد الحدث طدا الصية، تقضل أو لؿ يبقضل، وأنره بالقضـقء إذا قـار إلـك 

 الصية قبؾ الدخق  فقفا.

ا هؾ يجقز لؾشخص أن يصؾل طدة صؾقات بقعثقب واحثد، مثا لثؿ يـثتؼض ذلثؽ  أمَّ

 القعقب بـاقض؟

في بـلس بـذلؽ؛ فػـل البخـاري
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلصقـا   كـان الـبـل  ڤنــ حـديث أكـس  

 د كؾ فية.يبقضل طـ

كقــػ كـــبؿ تصـــعقن؟ قــا   يجــزئ أحــدكا قؾثثت )الؼائثثؾ هثثق الثثراوي طثثـ أكثثس(: 

 القضقء نا لؿ ُيحدث.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٗٔبٌحكةوٞ ) (1)
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 كـَّا ُكصؾل الصؾقات بقضقء واحد. ويف رواية الطبري لفذا الحديث قال أكس:

الصؾقات يـقر الػـبح بقضـقء واحـد، فسـللف طؿـر طــد ذلـؽ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد فؾك الـبل 

«طؿًدا صـعُتف يا طؿر»فؼا   
(1)

. 

 س: ما مدى صحة هذه إحاديث:

 .«ٓ وعقب إٓ مـ حدث»

 .«وعقب طؾك وعقب: كقر طؾك كقر»وحديث: 

 ؟«مـ تقعل طؾك ُصفرٍ ُكتب لف طشر حسـات»وحديث: 

 كؾفا أحاديث ضعقػة إساكقد. ج:

│ 

 س: ما حؽؿ الؿضؿضة وآستـشاق؟

، وهذا رأي جؿفقر ال ج: عؾؿـاء، أنـا نـا الؿضؿضة وآسبـشا  كيهؿا نسبحبٌّ

نـــ أكــف كــان يؿضــؿض ويسبـشــؼ، وورد أيًضــا أكــف كــان يــلنر  ملسو هيلع هللا ىلصورد طـــ رســق  ا  

 بآسبـشا ، فذلؽ نحؿق  طؾك آسبحباب.

«تقعل كؿا أمرل اهلل»لؾؿسلء يف فيتف   ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ لؼق  الـبل 
(1)

. 

مثـ تقعثل »أكف قـا    ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الـبل ڤنـ حديث أبل هريرة « الصحقحقـ»ويف 

«ثر، ومـ استجؿر فؾققترفؾقستـ
(3)

. 

 يف شرحف لفذا الحديث: $قال الطبري 

دلقيً طؾك وجـقب آسـبـثار، فـنن يف إجؿـاع الحجـة  «إذا تقعل أحدكؿ فؾقستـثر»

طؾك أن ذلؽ غقر فرض واجب، يجب طؾك نـ تركف إطـادة الصـية البـل فـيها قبـؾ 

 غسؾف، نا يغـل طـ إكثار الؼق  فقف.

إجؿـاع جؿـقعفؿ طؾـك أن تـرُ غسـؾفؿا، أو غسـؾ نـا أقبـؾ  وأنا إذكـان  فـنن يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ( ِٓ ؾم٠ص جى٠مخ 11ٍُُِٕ ) (1)

 (، ٚغ١ىٖ.6٘6طؿ١ؽ، أقىغٗ أجٛ لبٚل )« زٛػأ وّة أِىن بٌٍَّٗ»ؾم٠ص:  (1)

 «.َسػّى أؾموُ ف١ٍُسػّى ٚزًىبئنب ب»( جٍفق: 1ٖٕ(، ٍُُِٚ )ٔٙٔأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (3)
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نـفؿــا نــع القجــف، غقــُر نػســد فــيَة نـــ فــؾك بطفــره الــذي تــرُ فقــف غســؾفؿا، نــع 

إجؿاطفؿ جؿقًعـا طؾـك أكـف لـق تـرُ غسـؾ شـلء نؿـا يجـب طؾقـف غسـؾف نــ وجفـف يف 

وضــقئف، أن فــيتف ٓ تجــزئ بطفــقره ذلــؽ، نــا يـبــيف طـــ أن الؼــق  يف ذلــؽ نــا قالــف 

ــف  ملسو هيلع هللا ىلصفــحاب رســق  ا  أ ــا قــقلفؿ  إ ؿــا لقســا نـــ القجــف، دون نــا قال الــذيـ ذكرك

 الشعبل.

 س: هؾ القعقب مرة مرة يجزئ، أم ٓ بد مـ الثالث؟

 كعؿ، يجزئ القضقء بغسؾ إطضاء نرة نرة، أي  كؾ طضق ُيغسؾ نرًة واحدة. ج:

نرة نرة ملسو هيلع هللا ىلصفؼد تقضل الـبل  ۞
(1)

. 

وتقضل أيًضا نرتقـ نرتقـ ۞
(1)

. 

وتقضل ثيًثا ثيًثا ۞
(3)

 )أطـل  باسبثـاء نسح الرأس، فؿرة واحدة(. 

│ 

بغسؾف طـد الؼقام  ۵س: اذكر بعض أققال أهؾ العؾؿ يف تعريػ القجف الذي أمر اهلل 

 لؾصالة.

 :قال الطبري  ج:

الـذي أنـر ا  جـّؾ « القجف»وأولك إققا  بالصقاب يف ذلؽ طـدكا قق  نـ قا   

ف الؼائؿ إلك فيتف  كؾ نا اكحدر طـ نـابت شعر الرأس إلك ُنـؼطع الـذقـ ذكره بغسؾ

ًٓ، ونـا بــقـ إذكـقـ طرًضــا، نؿـا هــق ضـاهر لعـقـ الـــاضر، دون نـا بطـــ نــ الػــؿ  صـق

وإكػ والعقـ، ودون نا غطاه شعر الؾحقة والعارضقـ والشاربقـ فسـرته طــ أبصـار 

 الـاضريـ، ودون إذكقـ.

 :$وقال الؼرصبل 

ه يف الطق  نـ نببدأ سطح الجبفة إلك نـبفك الؾحققـ، ونـ إذن إلك إذن  فحدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٘ٔ، 6٘ٔ، 1٘ٔأقىغٙة وٍٙة بٌحكةوٞ ) (1)

 بٔظى بٌُةجك. (1)

 بٔظى بٌُةجك. (3)
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يف العرض، وهذا يف إنرد، وأنا الؿؾبحـل  فـنذا اكبسـك الـذقـ بالشـعر فـي يخؾـق أن 

يؽقن خػقًػا أو كثقًػا، فنن كان إو  بحقث تبقـ نـف البشرة، في بـد نــ إيصـا  الؿـاء 

د اكبؼؾ الػرض إلقف كشـعر الـرأس، ثـؿ نـا زاد طؾـك الـذقـ نــ إلقفا، وإن كان كثقًػا فؼ

 الشعر واسرتسؾ نع الؾحقة.

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

نــا بــقـ نـابــت شــعر الــرأس، وٓ اطببــار بالصــؾع، وٓ  وحثثدُّ القجثثف طـثثد الػؼفثثاب:

ًٓ، ونـ إذن إلك إذن طرًضا، ويف الــزطبقـ  بالغؿؿ، إلك نـبفك الؾحققـ والذقـ صق

البحذيػ خـي ، هـؾ هؿـا نــ الـرأس أو القجـف؟ ويف الؿسرتسـؾ نــ الؾحقـة طــ و

 نحؾ الػرض، ققٓن.

│ 

 أحاديث يف تخؾقؾ الؾحقة؟ ملسو هيلع هللا ىلصس: هؾ ثبتت طـ رسقل اهلل 

يف  ٓ أطؾؿ يف تخؾقؾ الؾحقة حديًثا فحقًحا، وقد قـا  الحـافظ ابــ حجـر  ج:

«تؾخقص الحبقر»كبابف 
(1)

. 

ـ أحؿد طـ أبقف  لقس يف تخؾقؾ الؾحقة شـلٌء فـحقح، وقـا  قا  طبد ا  ب فائدة:

 يف تخؾقؾ الؾحقة شلٌء. ملسو هيلع هللا ىلصابـ أبل حاتؿ طـ أبقف  ٓ يثبت طـ الـبل 

│ 

 س: هؾ الؿرافؼ تدخؾ يف الغسؾ أم ٓ تدخؾ؟

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ ققٓن: ج:

أن الؿرافؼ تدخؾ فقؿا ُيغسؾأحدهؿا: 
(1)

، ونـ حجـج الؼـائؾقـ هبـذا الؼـق  أن  

بؿعـك  نع الؿرافؼ [6انًائذة: ] ﴾ڀ ڀ ﴿
(3)

ڃ چ چ  ﴿، كؿا قا  تعالك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« ٔظدث بٌىب٠دد  »(، ٠ًٌّٚم وبغد  ِدة نودىٖ بٌؿدةفق بجدٓ ؾػدى ٕ٘دةن، ٚبٔظدى         61ـ   6٘ص )« بٌسٍك١ض» (1)

 وهٌه.

 ٚعًب بٌمىؿحٟ ٘هب بٌمٛي ئٌٝ أوطى بٌعٍّةء. (1)

 ٌمىؿحٟ ٘هب بٌٛغٗ ٕ٘ة، ِ  بقس١ةوٖ أْ بٌّىبفك زمقً ف١ّة ٠ ًُ فمةي:ٚلم زعمث ب (3)
= 
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 . [1انُسا :] ﴾چ چڇ 

قـا   كـان رسـق  ا   ڤواسبدلقا أيًضا بحديث ضعقػ، نـ حـديث جـابر  ۞

لــؿ أطؾــؿ »إذا تقضــل أدار الؿــاء طؾــك نرفؼقــف، وكؼــؾ الطــ ي طـــ الشــافعل ققلــف   ملسو هيلع هللا ىلص

 .« نخالًػا يف أن الؿرافؼ فقؿا ُيغسؾ

كلكــف يــذهب إلــك أن نعـاهــا  فاغســؾقا وجــقهؽؿ وأيــديؽؿ إلــك أن قثثال الطبثثري: 

ثـا بذلؽ طـف الربقع.  ُتغسؾ الؿرافؼ، حدَّ

 أن غسؾ الؿرفؼقـ لقس بقاجب، بؾ هق نسبحب.الؼقل الثاين: 

 :$، وحؽاه أيًضا طـ غقره، فؼد قال وهذا اختقار الطبري 

لقـديـ إلـك الؿـرفؼقـ نــ الػـرض، والصقاب نـ الؼق  يف ذلؽ طـدكا  أن غسؾ ا

الذي إن تركف أو شقًئا نـف، تارُ لؿ تجزه الصـية نـع تركـف غسـَؾف، فلنـا الؿرفؼـان ونـا 

أمتثثل الغثثّر »أنبــف بؼقلــف   ملسو هيلع هللا ىلصوراءهؿــا  فــنن غســؾ ذلــؽ نـــ الـــدب الــذي كــدب إلقــف 

تف فؾقػعؾ ة ، في تػسد في«الؿحجؾقن مـ آثار القعقب، فؿـ استطا  مـؽؿ أن يطقؾ ُغرَّ

ت  تارُ غسؾفؿا، وغسؾ نا وراءهؿا، لؿا قد بقـّا قبؾ فقؿا نضك  نـ أن كـؾ غايـة ُحـدَّ

 ، فؼد تحبؿؾ يف كير العرب دخق  الغاية يف الحد وخروجفا نـف.«إلك»بـ

وإذا احبؿؾ الؽير ذلؽ، لؿ يجز ٕحد الؼضاء بل ا داخؾة فقف، إٓ لؿــ ٓ يجـقز 

الؿرافـؼ داخؾـة فؿـا يجـب غسـؾف طــدكا نؿــ  خيفف فقؿا بّقـ وحؽـؿ، وٓ ُحؽـؿ بـلن

 يجب البسؾقؿ بحؽؿف.

│ 

 س: هؾ يستحب الشرو  يف غسؾ العضد طـد القعقب؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
ود إبـؾ، أي  نـع الـذود، وهـذا ٓ يحبـاج إلقـف كؿـا « إلك»وقد قا  بعضفؿ  إن   ود إلك الذَّ بؿعـك نع، كؼقلفؿ  الذَّ

تؼع طؾك إفـابع ؛ وٕن القد طـد العرب تؼع طؾك أصرا  إفابع إلك الؽبػ، وكذلؽ الرجؾ «الـساء»بقـَّاه يف 

ا قا    اقبطع نــ « إلك»إلك أفؾ الػِخذ، فالؿرفؼ داخؾ تحت اسؿ القد، فؾق كان الؿعـك نع الؿرافؼ لؿ ُيػد، فؾؿَّ

حّد الؿرافـؼ طــ الغسـؾ، وبؼقـت الؿرافـؼ نغسـقلة إلـك الظُّػـر، وهـذا كـير فـحقح يجـري طؾـك إفـق  لغـًة 

 ونعـًك.
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ا محجؾثقـ »  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ، يسبحب ذلؽ، لؼق  الـبل  ج  إن أمتل يدطقن يقم الؼقامة غرًّ

 الحديث. «مـ آثار القعقب

«تبؾغ الحؾقة مـ الؿممـ حقث يبؾغ القعقب»  ملسو هيلع هللا ىلصولؼق  الـبل 
(1)

. 

وطـد نسؾؿ
(1)

 ... ثـؿ غسـؾ ملسو هيلع هللا ىلص، ورفعـف إلـك الـبـل ڤنـ حديث أبل هريرة  

 يده القؿـك حبك أشرع يف العضد، ثؿ يده القسرى حبك أشرع يف العضد.

ثؿ غسؾ رجؾف القؿـك حبك أشرع يف السـا ، ثـؿ غسـؾ رجؾـف القسـرى  وفقف أيًضا:

 حبك أشرع يف السا .

 س: ما حدُّ الرأس؟

 بت الشعر إلك الؼػا.حدُّ الرأِس نـ نـا ج:

│ 

 س: هؾ إذكان مـ الرأس أم ٓ؟

«إذكان مـ الثرأس»وفقف   ملسو هيلع هللا ىلصأنا الحديث القارد طـ رسق  ا   ج:
(3)

فحـديث  

ضعقػ نـ كؾ صرقف، ولؽـ هؾ ُيؿسحا لؽق ؿا يف الرأس، فؼد ذهب إلك ذلـؽ كثقـر 

 نـ أهؾ العؾؿ.

 :$قال الؼرصبل 

الؽ وأحؿد والثقري، وأبل حـقػـة، وغقـرهؿ، وأنا إذكان ففؿا نـ الرأس طـد ن

ثؿ اخبؾػقا يف تجديد الؿاء؛ فؼا  نالؽ وأحؿد  يسبلكػ لفؿا ناء جديًدا، سقى الؿـاء 

 يف تجديـد الؿـاء، 
ّ
الذي نسح بف الرأس، طؾك نا فعؾ ابــ طؿـر، وهؽـذا قـا  الشـافعل

ء طؾـك أكـف ٓ وقا   هؿا سـّة طؾك حالفؿا ٓ نـ القجف وٓ نـ الرأس؛ ٓتػـا  العؾؿـا

يحؾؼ نا طؾقفؿا نــ الشـعر يف الحـج؛ وقـق  أبـل ثـقر يف هـذا كؼـق  الشـافعل، وقـا  

الثقري وأبق حـقػة  ُيؿسحان نع الرأس بؿـاء واحـد، وروي طــ جؿاطـة نــ السـؾػ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجٟ ؾةيَ. (، ِٓ ؿى٠كٕٓ٘طؿ١ؽ: أقىغٗ ٍُُِ ) (1)

(1) ( ٍُُِٕٗٙ.) 

 «.ٔظىبذ فٟ بٌٍٍُُد بٌظؿ١ؿد»ٚبٔظى وَةٌسٕة  (3)
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نثؾ هذا الؼق  نـ الصـحابة والبـابعقـ، وقـا  داود  إن نسـح أذكقـف فحســ، وإٓ فـي 

 ـ يف الؼرآن، ققؾ لف  اسؿ الرأس تضّؿـفؿا كؿا بّقـَّاه.شلء طؾقف، إذ لقسبا نذكقرتق

│ 

 س: هؾ يجب مسُح الرأس كؾفا أم أن مسح بعضفا يجزئ؟

يف ذلؽ أققا  ٕهؾ العؾؿ، نع إجؿاع جؿـقعفؿ طؾـك أن نــ نسـح رأسـف كؾـف  ج:

فؼد أحسـ، وفعؾ نا يؾزنف
(1)

. 

لبـاء يف فذهب بعضفؿ إلك أن نسـح بعـض الـرأس يجـزئ، ونؿـا احبجـقا بـف أن ا

لؾببعقض، فؼالقا  لق نسح بعـض الـرأس أجـزأه  [6انًائذة: ] ﴾ ٺ ﴿ققلف تعالك  

 ذلؽ.

نسح طؾك كافقبف وطؾك الِعؿانة ملسو هيلع هللا ىلصواحبجقا أيًضا بلن الـبل 
(1)

. 

ونـ الؼائؾقـ بذلؽ طبد ا  بــ طؿـر رضـل ا  تعـالك طـفؿـا، فؼـد أورد الطـ ي 

ر رأسفبلساكقد كثقرة، طـ كافع طـ ابـ طؿر، أك ف كان إذا تقضل نسح نؼدَّ
(3)

. 

 وأورد الط ي أيًضا جؿؾة نـ أثار بذلؽ، طـ آخريـ نـ أهؾ العؾؿ.

، فؼـد كؼـؾ طــف الؼرصبـل ققلـف  ونؿـ قالقا بـذلؽ أيًضـا ا،نـار الشـافعل  ۞

ــالك   ــق  ا  تع ــرأس، ونســح  [6انًائددذة: ] ﴾ڀ ٺ  ﴿احبؿــؾ ق بعــض ال

نسَح بـافـقبف، وقـا  يف  ملسو هيلع هللا ىلصف ُيجزئ، وهق أن الـبل جؿقعف، فدّلت السـة أن نسح بعض

ــا  ا   ــد ق ــؾ  ق ــنن قق ــر، ف يف  [6انًائددذة: ] ﴾چ ڇ ﴿ ۵نقضــع آخ

البقؿؿ أيجزئ بعض القجف فقف؟ ققؾ لف  نسح القجف يف البقؿؿ بد  نـ غسـؾف، فـي بـد 

أن يليت بالؿسح طؾك جؿقـع نقضـع الغسـؾ نــف، ونسـح الـرأس أفـؾ؛ ففـذا فـر  نـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.زف١ُىٖ»ٔمً بٌمىؿحٟ ٘هب بإلغّةو فٟ  (1)

ُِؽ جٕةط١سٗ ٚعٍٝ بٌعّةِد ٚعٍٝ  ملسو هيلع هللا ىلص( ِٓ ؾم٠ص بٌّ ١ىخ جٓ شعحد، ٚف١ٗ: أْ بٌٕحٟ ٖٕٓأقىغٗ ٍُُِ ) (1)

 قف١ٗ.

(3)     ٟ ، ... فّددة 6ٖٗٔٔ، 1ٖٗٔٔ، ٖٙٗٔٔبٌـحددىٞ ) ٚ٘ددٟ طددؿ١ؿد عددٓ بجددٓ عّددى جددال و٠ددث، بٔظى٘ددة فدد

 جعم٘ة(.
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 بقـفؿا.

 : $وهذا اختقار الطبري أيًضا، فؼد قال  ۞

والصقاب نـ الؼق  يف ذلؽ طــدكا، أن ا  جـؾَّ ثــاؤه أنـر بالؿسـح برأسـف الؼـائؿ 

إلك فـيتف، نـع سـائر نـا أنـره بغسـؾف نعـف أو نسـحف، ولـؿ يحـدَّ ذلـؽ بحـدٍّ ٓ يجـقز 

ســف البؼصـقر طـــف وٓ يجــاوزه، وإذ كــان ذلــؽ كــذلؽ، فؿـا نســح بــف الؿبقضــيف نـــ رأ

فؼـد أدى نـا فـرض ا  طؾقـف نــ نسـح ذلـؽ، « نسـح برأسـف»فاسبحؼَّ ذلؽ أن ُيؼـا   

 إذا قار إلك فيتف.« ناسٍح برأسف»لدخقلف فقؿا لزنف اسؿ 

نـ أكف نسح رأسـف  ملسو هيلع هللا ىلصوأجاب همٓء طؾك نا ورد يف بعض الطر  طـ رسق  ا  

 بقديف فلقبؾ هبؿا وأدبر... الحديث بلن ذلؽ طؾك آسبحباب.

بقـؿـا ذهــب آخــرون نـــ العؾؿــاء إلــك أكـف يجــب نســحف كؾــف، وإن لــؿ يػعــؾ أطــاد 

طؾك أ ا لإللصا ، واسبدلقا  ﴾ٺ  ﴿الصية، وحؿؾ همٓء الباء يف ققلف تعالك  

نـ صريؼ نالؽ طـ طؿرو بـ يحقك الؿازين طـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلفؿ بؿا ورد يف سـة رسق  ا  

طافـؿ ـ وهـق جـد طؿـرو بــ يحقـك ، وكـان نــ أبقف، أن رجيً قا  لعبد ا  بـ زيد بـ 

 يبقضــل؟ فؼــا   ملسو هيلع هللا ىلصـ هــؾ تســبطقع أن تريـــل كقــػ كــان رســق  ا   ملسو هيلع هللا ىلصأفـحاب الـبــل 

طبد ا  بـ زيد  كعؿ، فـدطا بقضـقء، فـلفرغ طؾـك يديـف فغسـؾ يديـف نـرتقـ نـرتقـ، ثـؿ 

ــف نــرتقـ نــرتقـ إلــك  ــا، ثــؿ غســؾ يدي ــا، وغســؾ وجفــف ثيًث نضــؿض واسبـشــؼ ثيًث

ؼقـ، ثؿ نسح رأسف بقديف فلقبؾ هبؿا وأدبر، بدأ بؿؼّدر رأسف، ثـؿ ذهـب هبؿـا إلـك الؿرف

قػاه، ثؿ رّدهؿا حبَّك رجع إلك الؿؽان الذي بدأ نـف، ثؿ غسؾ رجؾقف
(1)

. 

، فؼد أخرج الطـ يونـ الؼائؾقـ بذلؽ نالؽ  ۞
(1)

نــ صريـؼ يـقكس بــ  

، أطـاد طبد إطؾك قا   حدثـا أشفب قا   قا  نالؽ  نـ نسح بع ض رأسف ولـؿ يعـؿَّ

الصية، بؿـزلة نـ غسؾ بعض وجفف أو بعض ذراطـف، قـا   وسـئؾ نالـؽ طــ نسـح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، «بٌّٛؿدأ »( جٕؿٖٛ، ٌٚٗ ِظةلو ُأقى عٕمّ٘ة، ٚأقىغدٗ ِةٌدٌه فدٟ    ٖٕ٘(، ٍُُِٚ )6٘ٔبٔظى بٌحكةوٞ ) (1)

 ٚ٘ٛ أٚي ؾم٠ص عٕمٖ فٟ وسةت بٌـٙةوخ.

 (.2ٗٗٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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ر وجفف، فقدير يديف إلك قػاه، ثؿ يردُّهؿا إلك حقث بدأ نـف.  الرأس قا   يبدأ نـ نؼدَّ

 وأجاب همٓء طؾك حديث الؿغقرة بؿا ذكر بعضف الؼرصبل طـفؿ إذ قا  

 أجاب طؾؿاؤكا طـ الحـدي
ّ
فعـؾ ذلـؽ لعـذر ٓسـقؿا  ملسو هيلع هللا ىلصث بـلن قـالقا  لعـّؾ الـبـل

يف الســـػر وهـــق َنظـَّـــة إطـــذار، ونقضـــع آســـبعجا   ملسو هيلع هللا ىلصوكـــان هـــذا الػعـــؾ نــــف 

وآخبصار، وحذ  كثقر نـ الػرائض ٕجؾ الؿشّؼات وإخطار؛ ثؿ هـق لـؿ يؽبـػ 

لـؿ بالـافقة حبك نسح طؾك الِعؿانة، أخرجف نسؾؿ نـ حديث الؿغقرة بـ ُشعبة، فؾـق 

 يؽـ نسح جؿقع الرأس واجًبا لؿا نسح طؾك العؿانة، وا  أطؾؿ.

│ 

 س: كؿ طدد الؿرات التل تؿسح بفا الرأس؟

 هل نرة واحدة. ج:

│ 

هؾ هثق بالـصثب؟ بؿعـثك: هثؾ هثق  [ٙبٌّةئمخ: ] ﴾ٺ ﴿س: ققلف تعالك: 

 )َوَأْرُجَؾُؽْؿ(، أم بالخػض، فقؽقن )َوَأْرُجِؾُؽْؿ(؟

أن الؼـــراءة بالـصـــب )وأرجَؾؽـــؿ(، وأن الػـــرض يف  جؿفـــقر العؾؿـــاء طؾـــك ج:

ــُؾ ٓ الؿســح ــرجؾقـ الغس ال
(1)

ــبؿ إلــك الصــية فاغســؾقا  ــقن البلويــؾ  إذا قؿ ، فقؽ

وجقهؽؿ وأيديؽؿ إلك الؿرافؼ وأرجؾؽؿ إلك الؽعبقـ، وانسحقا برءوسؽؿ، فبؽـقن 

طؾـك  أية يف إفؾ نـ الؿمخر الذي نعـاه البؼديؿ، وتؽقن إرجـؾ نـصـقبة ططًػـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :$قال الؼرصبل  (ٔ)

وَأْرُجَؾُؽْؿ﴾ بالـصب، وروى القلقد ﴿ـ طانر والؽسائل [ قرأ كافع واب1﴾ ]الؿائدة   ٺ ققلف تعالك  ﴿ 

بالرفع، وهل قراءة الحسـ وإطؿش سؾقؿان، وقرأ ابـ كثقر وأبق طؿـرو « َوَأْرُجُؾُؽؿْ »بـ نسؾؿ طـ كافع أكف قرأ  

بالخػض، وبحسب هـذه الؼـراءات اخبؾـػ الصـحابة والبـابعقن؛ فؿــ قـرأ بالـصـب جعـؾ « وَأْرُجؾُِؽؿْ »وحؿزة 

وبــك طؾـك أن الػـرض يف الـرجؾقـ الغسـؾ دون الؿسـح، وهـذا نـذهب الجؿفـقر والؽافـة نــ « اْغِسُؾقا»ؾ العان

، واليزر نـ ققلف يف غقر نا حـديث، وقـد رأى ققًنـا يبقضـئقن وأطؼـاهبؿ ملسو هيلع هللا ىلصالعؾؿاء، وهق الثابت نـ فِعؾ الـبل 

هؿا فؼا   ﴿ (*)«ويٌ  لألعقاب من النار؛ أسبغوا الوضو »َتُؾقح فـادى بلطؾك فقتف   ﴾ ٺ ٺٿ ثؿ إن ا  حدَّ

 [ فد َّ طؾك وجقب غسؾفؿا، وا  أطؾؿ.1﴾ ]الؿائدة  ڀ ڀ [ كؿا قا  يف القديـ  ﴿1]الؿائدة  
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 إيدي.

، فؼد فحَّ طــف أكـف قرأهـا )وأرجَؾؽـؿ( ڤونؿـ قالقا بذلؽ  طبد ا  بـ طباس 

يؼق   رجعت إلك الغسؾ
(1)

. 

ا الـصـقُص الــقاردة طــ رسـق  ا   يف إنــر  ملسو هيلع هللا ىلصونؿـا يبؼـقى بـف هــذا الـرأي جـدًّ

 بغسؾ إرجؾ.

نـا أخرجـف البخـاري ونسـؾؿ ومـفا: ۞
(1)

 ڤو نــ حـديث طبـد ا  بــ طؿـر 

طـَّــا يف سـػرٍة ســافركاها، فلدركــا وقــد أرهؼــا العصــر، فجعؾـــا  ملسو هيلع هللا ىلصقـا   تخؾَّــػ الـبـل 

نـرتقـ أو  «ويثٌؾ لعطؼثاب مثـ الـثار»كبقضل وكؿسح طؾك أرجؾـا، فـادى بلطؾك فقتف  

 ثيًثا.

نــا أخرجــف البخــاري ونســؾؿ ومـفثثا: ۞
(3)

يف وفــػ  ڤنـــ حــديث طثؿــان  

، وأخرج نسؾؿ «ثالث مرات ثؿ غسؾ رجؾقف»، فػقف  ملسو هيلع هللا ىلصوضقء الـبل 
(1)

نــ حـديث  

 «ويٌؾ لعطؼاب مـ الـار»رأى رجيً لؿ يغسؾ طؼبقف فؼا    ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ڤأبل هريرة 

ويف حــديث طبــد ا  بـــ زيــد
(5)

ثثثؿ غسثثؾ »...وفقــف   ملسو هيلع هللا ىلصيصــػ وضــقء الـبــل  ڤ 

 . «رجؾقف

 ڤواكظـــر أيًضـــا حـــديث ابــــ طبـــاس، وطؾـــل، وجـــابر بــــ طبـــد ا ، وطؿـــر 

أجؿعقـ
(6)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف سـده طـده ابـ وكقع، وهق سػقان بـ وكقع فقف ضعػ، لؽـف قد تقبع، فؼد طزاه الحـافظ 66039الط ي ) (1)

 ؼ فقفا نبابعة ٓبـ وكقع.ٓبـ أبل حاتؿ نـ صري ابـ كثقر 

 وقد ورد طـ ابـ طباس نـ وجقه ُأخر فقفا كير أن الؿراد الؿسح. 

 (.ٖٕٗ(، ٍُُِٚ )ٖٙٔبٌحكةوٞ ) (1)

 (.ٕٕٙ(، ٍُُِٚ )ٗٙٔبٌحكةوٞ ) (3)

(1) ( ٍُُِٕٕٗ.) 
 ــــــــــــــــــــــــــ

جأٌفدةف   ملسو هيلع هللا ىلصٌٚدٗ ؿدىق عدٓ وَدٛي بهلل      ( ِٓ ؾم٠ص عحم بهلل جٓ عّىٚ ِىفًٛعدة، ٕٔٗجٙهب بٌٍفق عٕم ٍُُِ ) (*)

 .لى٠حد

 (.ٖٕ٘(، ٍُُِٚ )6٘ٔبٌحكةوٞ ) (5)

 «.بٌظؿةؼ»، ِٕٚٙة فٟ «زف١ُىٖ»فٟ  $أٚول٘ة بٌؿةفق بجٓ وط١ى  (6)
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 وقرأ آخرون نـ أهؾ العؾؿ )وأرجؾِؽؿ( بالخػض ططًػا طؾك رءوسؽؿ. ۞

ونـ ثـؿَّ قـا  نــ قـا  بالؿسـح، وأن الػـرض يف الـرجؾقـ الؿسـح، وهـؿ صقائـػ 

 الشقعة.

وقد وردت بعض أثار طـ بعض السؾػ بذلؽ، لؽـ حؿؾفـا بعـض العؾؿـاء  ۞

نــ الســـ  ملسو هيلع هللا ىلصا   طؾك أن الؿراد بالؿسـح الغسـؾ الخػقـػ، لؿـا قـد ورد طــ رسـق 

 الثقابت يف وجقب غسؾ الرجؾقـ.

ونـ العؾؿاء نـ قرأها بالخػض، لؽـ كؿا أشركا فنن هذا الؼائؾ أوجب غسـؾ  ۞

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرجؾقـ بسـة رسق  ا  

ونـ العؾؿاء نـ قرأها بالخػض، لؽـف أوَّ  الؿسح هـا بلن نعـاه إنرار القـد أو  ۞

ـ الؿ سح نعـك الغسؾ، وجعؾ الؿسح يف بعض إحقان نا قار نؼار القد طؾقفؿا، فضؿَّ

يؼبصر طؾك إنرار القد طؾك العضق، وأحقاًكا إنرارها نع الغسؾ، وحؿـؾ أيـة طؾـك أن 

 .الؿراد نـفا  إنرارها طؾك الرجؾقـ بالغسؾ، ونـ همٓء الط ي 

│ 

 س: ما الؿراد بالؽعبقـ؟

طــ  لـؽ الؼرصبـل الؽعبان هؿا العظؿان الـاتئان يف جـبـل الرجـؾ، كؼـؾ ذ ج:

 الجؿفقر.

وكؼؾ الؼرصبل طـ الشافعل ققلف  لؿ أطؾؿ نخالًػا يف أن الؽعبقـ هؿا العظؿـان يف 

 نجؿع نػصؾ السا .

وكؼؾ الط ي طـ الربقع، طـ الشافعل ققلـف  لـؿ أطؾـؿ نخالًػـا يف أن الؽعبـقـ الؾـذيـ 

 السا  والؼدر.ذكرهؿا ا  يف كبابف يف القضقء هؿا الـاتئان، وهؿا نجؿع نػصؾ 

 س: هؾ يجب تخؾقؾ أصابع الؼدم؟

 :$قال الؼرصبل  ج:

لقس طؾك أحد تخؾقؾ أفـابع رجؾقـف يف القضـقء، وٓ يف  قال ابـ وهب طـ مالؽ:

ب فقف،  الغسؾ، وٓ خقر يف الجػاء والُغؾق؛ قا  ابـ وهب  تخؾقؾ أفابع الرجؾقـ ُنرغَّ
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طــ نالـؽ  نــ لـؿ ُيخؾِّـؾ أفـابع  وٓ بد نـ ذلؽ يف أفابع القديـ، وقا  ابـ الؼاسـؿ

 رجؾقف في شلء طؾقف.

│ 

ى وضؾؿ»س: ما مدى صحة حديث:   وما متـف بتؿامف؟ «فؿـ زاد أو كؼص فؼد تعدَّ

هذا الحديث أخرجف أبق داود يف ســف ج:
(1)

وغقره بســد حســ، ولؽــ يف نبــف  

يًثـا، ثـؿ غسؾ كػقف ثيًثا، ثـؿ غسـؾ وجفـف ث ملسو هيلع هللا ىلصبعض الـؽارة، فػل الحديث أن الـبل 

غسؾ ذراطقف ثيًثا، ثؿ نسح برأسف فلدخؾ إفبعقف السـباببقـ يف أذكقـف، ونسـح بنهبانقـف 

هؽثذا »طؾك ضاهر ُأذكقف، وبالسباببقـ باصـ أذكقف، ثؿ غسؾ رجؾقف ثيًثا ثيًثـا، ثـؿ قـا   

 .«القعقب، فؿـ زاد طؾك هذا أو كؼص فؼد أساب وضؾؿ ث أو ث ضؾؿ وأساب

الحديث أن الحديث وفَػ نـ كؼص بلكف أسـاء، وقـد ثبـت ووجف الـؽارة يف هذا 

تقضـل نــرة نـرة، وتقضـل أيًضـا نـرتقـ نـرتقـ، فؽقــػ  ملسو هيلع هللا ىلصنــ صـر  فـحاح أن الـبـل 

 يقفػ نـ فـع هذا بلكف أساء.

طؾك هذا الحديث بالـؽارة، كؿا كؼـؾ طــف يف  $ونـ ثؿَّ فؼد حؽؿ ا،نار نسؾؿ 

 الػبح.

 ردة يف فضؾ القعقب؟س: اذكر بعض إحاديث القا

 مـ ذلؽ ما يؾل: ج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ِٓ ؿى٠ك عّىٚ جٓ شع١ث، عٓ أج١ٗ، عٓ غمٖ ِىفًٛعة.ٖ٘ٔأجٛ لبٚل ) (1)

 سـ، إٓ أكف يسبـؽر طؾك الشلء بعد الشلء.ويف الجؿؾة؛ فنن إسـاد طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده إسـاٌد ح 

يف ترجؿة طؿرو بـ شعقب  لف أشقاء ونـاكقر، وإكؿا ُيؽبـب حديثـف يعبـ   $ونـ ثؿَّ قا  ا،نار أحؿد بـ حـبؾ  

بف، فلنا أن يؽقن حجة في، وقا  إثرر طـد أحؿد  أكا أكبب حديثف، وربؿا احبججـا بف، وربؿا وجس يف الؼؾـب 

 نـف شلء.

أبق داود طـ أحؿد بـ حـبؾ  أفحاب الحاديث إذا شاءوا احبجقا بحديث طؿرو بــ شـعقب طــ أبقـف طــ  وقا  

 جده، وإن شاءوا تركقه...

ـ، إٓ نا اسُبـؽر طؾقف، وا  أطؾؿ.  ركاه ر أن إفؾ أن حديثف ُيحسَّ  وثؿَّ أققا  ُأخر تقافؼ يف الجؿؾة طؿقر نا قرَّ
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ملسو هيلع هللا ىلصقق  الـبل 
(1)

، «أٓ أدلؽؿ طؾك مثا يؿحثق اهلل بثف الخطايثا ويرفثع بثف الثدرجات» 

ــا    ــا رســق  ا . ق ــك ي ــالقا  بؾ إسثثباا القعثثقب طؾثثك الؿؽثثاره، وكثثثرة الخطثثا إلثثك »ق

«الؿساجد، واكتظار الصالة بعد الصالة، فذلؽؿ الرباط
(1)

. 

«تبؾغ الحؾقة مـ الؿممـ حقث يبؾغ القعقب»  ملسو هيلع هللا ىلصبل ونـ ذلؽ قق  الـ
(3)

. 

ؾثقن يثقم الؼقامثة مثـ إسثباا القعثقب، »  ملسو هيلع هللا ىلصونـ ذلؽ قق  الـبل  أكتؿ الُغثرُّ الُؿحجَّ

«فؿـ استطا  مـؽؿ فؾُقطؾ غرتف وتحجقؾف
(1)

. 

وثؿ فضائؾ ،سباغ القضقء وقق  أشفد أٓ إلف إٓ ا ، وأن نحؿًدا طبده ورسقلف 

 طؼب القضقء.

فنن نـ فعؾ ذلؽ ُفبحت لف أبقاب الجـة الثؿاكقة يدخؾ نـ أيفا شاء
(5)

. 

ويف رواية  أشفد أٓ إلف إٓ ا  وحده ٓ شريؽ لف، وكذا فضؾ لؾقضـقء والصـية 

 بعده، والؿحافظة طؾك ذلؽ.

ويف ذلؽ نا أخرجف البخاري ونسؾؿ
(6)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ڤنـ حديث أبل هريرة  

ثـل بثلرجك طؿثؾ طؿؾتثف يف اإلسثالم: فثنين »  قا  لبي  طــد فـية الػجـر يثا بثالل، حثدِّ

قا   نا طؿؾت طؿيً أرجك طـدي أين لـؿ أتطفـر  «سؿعت د  كعؾقؽ بقـ يدي يف الجـة

صفقًرا يف ساطة لقٍؾ أو  اٍر إٓ فؾقُت بذلؽ الطفقر نا ُكبَب لل أن أفؾل. وهذا لػـظ 

 البخاري.

أرجـك طــدي نـػعـة نــ أين ٓ أتطفـر نا طؿؾت طؿيً يف ا،سير  ويف لػظ مسؾؿ:

صفـقًرا تاًنــا يف ســاطة نـــ لقــؾ وٓ  ــار إٓ فــؾقت بــذلؽ الطُّفــقر نــا كبــب ا  لــل أن 

 أفؾل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٔ٘أقىغٗ ٍُُِ ) (1)

 «.فهٌىُ بٌىجةؽ، فهٌىُ بٌىجةؽ»وٚب٠د:  ٚفٟ (1)

 (.ٕٓ٘أقىغٗ ٍُُِ ) (3)

(1) ( ٍُُِٕٗٙ.) 

 (.ٖٕٗ« )طؿ١ؽ ٍُُِ»بٔظى  (5)

 (.6ٕ٘ٗ(، ٍُُِٚ )2ٗٔٔبٌحكةوٞ ) (6)
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وطـد البخاري
(1)

مثـ تقعثل كحثق وعثقئل »تقضل... ثؿ قـا    ملسو هيلع هللا ىلصأيًضا أن الـبل  

م مـ ذكبف ث فقفؿا كػسف: ُغػر لف ما تؼدَّ  .«هذا ثؿ صؾك ركعتقـ ٓ ُيحدِّ

ا.و  إحاديث يف هذا الباب كثقرة جدًّ

 .[111انبقزة:] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿وقد قا  تعالك   ۞

│ 

 س: لؿاذا ُأفرد )ُجـب( مع أكف خبٌر طـ الجؿع؟

 أجاب الطبري طؾك ذلؽ بؼقلف: ج:

د  وهق خ  طـ الجؿقع؛ ٕكف اسؿ خرج نخـرج الػعـؾ، كؿـا ققـؾ   «الجـب»ووحَّ

ونا أشبف ذلؽ، لػظ القاحـد « ققر زور»، و«وررجؾ ز»، و«ققر طد »، و«رجؾ طد »

، «َجـُـب»و« أجــب الرجـؾ»والجؿقع وآثـقـ والذكر وإكثك فقـف واحـد، يؼـا  نــف  

 «.ا،جـاب»، و«الجـابة»، والػعؾ «اجبـب»و

│ 

 هؾ يػقد أن كؾ مريض يتقؿؿ؟ [ٙبٌّةئمخ: ] ﴾...ٹ ٹ ڤ ﴿س: ققلف تعالك: 

نحذو  نػفقر نـ السـقا ، فـالؿعـك  وإن كــبؿ ٓ ُيػقد ذلؽ، إكؿا هـا نؼدٌر  ج:

نرضك فشّؼ طؾقؽؿ القضـقء، أو حـا  الؿـرض بقــؽؿ وبـقـ القضـقء لؽـقن الؿـرض 

 سقزداد، أو يبلخر برؤه، وا  أطؾؿ.

│ 

 ؟ [ٙبٌّةئمخ: ] ﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿ما الؿراد بؼقلف:  س:

 الؿراد، وا  أطؾؿ  أو كـبؿ نسافريـ، فلفاببؽؿ جـابة. ج:

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٘ٔبٌحكةوٞ ) (1)
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 [ٙبٌّةئدددمخ: ] ﴾ڄ ڄ ڃ  ﴿ا كثثثان الؿثثثراد بثثثالؾؿس يف ققلثثثف تعثثثالك: س: إذ

ٿ ٿ ٿ  ﴿الجؿا ، فؿا فائدة التؽريثر، وقثد تؼثّدم ذكثر الجـابثة يف ققلثف تعثالك: 

 ؟ [ٙبٌّةئمخ: ] ﴾ٹٹ 

 لذلؽ وجقه، واهلل تعالك أطؾؿ، فؿـفا: ج:

هذا يف حا  وجـقد  [6انًائذة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ  ﴿أن ققلف تعالك  أوًٓ: 

ــالك  ا ــف تع ــاء، وققل ــف تعــالك   [6انًائددذة: ] ﴾ڄ ڄ ڃ  ﴿لؿ ــٌب بؼقل ڃ  ﴿نعؼ

 ففذا حؽؿ نـ أجـب ولؿ يجد الؿاء. [6انًائذة: ] ﴾ڃ ڃ 

 .وإو  حؽؿ نـ أجـب ووجد الؿاء 

 ﴾ڄ ڄ ڃ  ﴿أطـــؿ نــــ ققلـــف تعـــالك   ﴾ٿ  ﴿أن ققلـــف تعـــالك  ثاكًقثثثا: 

 ، وقد تبلتك باسبؿـاء.فالجـابة قد تبلتك بؿينسة الـساء وقد تبلتك باحبير

أن نينسة الـساء بالجؿاع، ولق لؿ يؽـ نعفا إكزا  )ولؽـ تؿ جؿاع بغقـاب  ثالًثا:

 نا يسؿك بالؿدورة يف الػرج( تسبؾزر غسيً طـد جؿاهقر العؾؿاء.

كحثق هثذا السثمال الؿتؼثّدم وأجثاب طؾقثف بثبعض مثا   هذا وقد صرح الطبثري ۞

 :ذكر، فؼال 

إن كــان  [6انًائددذة: ] ﴾ڄ ڄ ڃ  ﴿جــف تؽريــر ققلــف  ونــا و فثثنن قثثال قائثثؾ:

ــف  « الؾؿــس»نعـــك  ــف بؼقل ٿ ٿ ٿ  ﴿الجؿــاع، وقــد نضــك ذكــر القاجــب طؾق

 ؟ [6انًائذة: ] ﴾ٹٹ 

ٿ ﴿ققؾ  وجف تؽرير ذلؽ، أن الؿعـك الذي ألزنف تعالك ذكره نـ فرضف بؼقلف  

 ﴾ڄ ڄ ڃ  ﴿غقر الؿعـك الذي ألزنف بؼقلف   [6انًائذة: ] ﴾ٿ ٿ ٹٹ 

إذا  [6انًائدذة:  ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ  ﴿ذلؽ أكف بقَّـ حؽؿف يف ققلف   [6انًائذة: ]و 

كان لف السبقؾ إلك الؿاء الـذي يطفـره، فػـرض طؾقـف آغبسـا  بـف، ثـؿ بـقَّـ حؽؿـف إذا 

أطقزه الؿاء، فؾؿ يجد إلقف السبقؾ، وهـق نسـافر غقـر نـريض نؼـقؿ، فلطؾؿـف أن البـقؿؿ 

 بالصعقد لف حقـئٍذ الطفقر.

│ 
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هثؾ لؾجـثثب أن يتثثقؿؿ إذا لثثؿ يجثثد الؿثاب، أم أن التثثقؿؿ لؾؿحثثدث حثثدًثا أصثثغر  س:

 فؼط؟

ٿ ٿ ٿ  ﴿ذهب بعض العؾؿاء إلـك أن الجــب ٓ يبـقؿؿ؛ ٕن ا  قـا    ج:

، بقـؿـا ذهــب جؿفــقر ڤونــ هــمٓء طؿــر، وابــ نســعقد،  [6انًائدذة:  ] ﴾ٹٹ 

 ڤطؿـار بــ ياسـر  العؾؿاء نـ الصحابة فؿـ بعدهؿ إلك أن الجــب يبـقؿؿ لحـديث

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿الـــقارد يف ذلـــؽ، وأيًضـــا فؾؼقلـــف تعـــالك 

ولحديث طؿران بـ حصقـ القارد يف إباحة ذلؽ أيًضا [6انًائذة: ]
(1)

  

 :  $قال الؼرصبل 

نعـك « الـساء»وقد نضك يف  [6انًائذة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ  ﴿ ققلف تعالك:

ُروا»الجـب، و ـ أن  ڤولذلؽ رأى طؿـر وابــ نسـعقد ـ أنر بآغبسا  بالؿاء؛ « اصَّفَّ

الجـب ٓ يبقؿؿ الببة، بؾ يدع الصية حبك يجد الؿاء. وقا  الجؿفقر نــ الــاس  بـؾ 

ڄ  ﴿هذه العبارة هل لقاجد الؿاء، وقد ذكر الجـب بعـد يف أحؽـار طـادر الؿـاء بؼقلـف  

والؿينسة هـا الجؿاع، وقد فح طـ طؿـر وابــ نسـعقد  [6انًائذة: ] ﴾ڄ ڃ 

ؿا رجعا إلك نا طؾقف الـاس وأن الجـب يبقؿؿ، وحديث طؿران بــ ُحصـقـ كـص يف أ 

ًٓ لؿ يصـّؾ يف الؼـقر فؼـا    ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ، وهق أن رسق  ا   يثا فثالن، مثا »رأى رجيً نعبز

طؾقثؽ »فؼـا   يـا رسـق  ا ، أفـاببـل جـابـة وٓ نـاء. قـا    «مـعؽ أن تصؾل يف الؼقم

البخاري أخرجف «بالصعقد: فنكف يؽػقؽ
(1)

 . 

│ 

 س: هؾ يجقز أن ُيصؾك بالتقؿؿ القاحد فريضتقـ أو ٓ؟

ذهـب بعـض العؾؿـاء إلـك أكـف ج: أورد الشـؼقطل هذا السمال وأجثاب طؾقثف بؼقلثف: 

يجقز بف فريضـبان، أو فـرائض نـا لـؿ يحـدث؛ وطؾقـف كثقـر نــ العؾؿـاء، نــفؿ ا،نـار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٕٙ(، ٍُُِٚ )6ٖٗأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)

 بٔظى بٌسكى٠ع بٌُةجك. (1)
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 ػة؛ وابـ الؿسقب؛ والزهري.أحؿد يف أشفر الروايبقـ، والحسـ البصري؛ وأبق حـق

وذهــب نالــؽ والشــافعل، وأفــحاهبؿا إلــك أكــف ٓ تصــؾك بــف إٓ فريضــة واحــدة، 

ٕكثر العؾؿاء، وذكر أن ابـ الؿـذر حؽاه طــ طؾـل « شرح الؿفذب»وطزاه الـقوي يف 

بـــ أبــل صالــب، وابـــ طبــاس، وابـــ طؿــر ، والشــافعل، والـخعــل. وقبــادة، وربقعــة، 

 ؾقث، وإسحؼ، وغقرهؿ.ويحقك إكصاري، وال

│ 

 س: هؾ تؽػل لؾتقؿؿ عربة واحدة؟

وقدنـا ذلؽ يف تػسقر سـقرة  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ يجقز ذلؽ، بؾ هق القارد طـ رسق  ا   ج:

 الـساء.

 «:أعقاب البقان»وأيًضا فؼد قال الشـؼقطل يف 

 اختؾػ العؾؿاب هؾ تؽػل لؾتقؿؿ عربة واحدة أو ٓ؟

القجف، ونؿـ ذهـب إلـك ذلـؽ ا،نـار تؽػل ضربة واحدة لؾؽػقـ و فؼال جؿاطة:

أحؿــد، وططــاء ، ونؽحــق  ، وإوزاطــل ، وإســحا ، وكؼؾــف ابـــ الؿـــذرطـ جؿفــقر 

العؾؿاء واخباره، وهـق قـق  طانـة أهـؾ الحـديث، ودلقؾـف حـديث طؿـار الؿبػـؼ طؾقـف 

ــد نـــ ضــرببقـ  إحــداهؿا لؾقجــف،  ــف ٓب ــك أك ــر الػؼفــاء إل ــا . وذهــب أكث الؿبؼــدر آكًػ

ـ، ونـفؿ نـ قا   وجـقب الثاكقـة، ونــفؿ نــ قـا  بســقبفا كؿالـؽ، وإخرى لؾؽػق

وذهــب ابـــ الؿســقب، وابـــ شــفاب، وابـــ ســقريـ إلــك أن القاجــب ثــيث ضــربات، 

 ضربة لؾقجف، وضربة لؾقديـ، وضربة لؾذراطقـ.

الظاهر نـ جفة الدلقؾ آكبػـاء بضـربة واحـدة؛ ٕكـف لـؿ  قال مؼقده ث طػا اهلل طـف ث:

يــث البــاب شــلء نرفقًطــا ، إٓ حــديث طؿــار الؿبؼــدر ، وحــديث أبــل يصــح نـــ أحاد

، نـ كحق بئر جؿؾ ملسو هيلع هللا ىلصأقبؾ رسق  ا  »جفقؿ بـ الحارث بـ الصؿة إكصاري، قا   

، حبك أقبؾ طؾك الجدار فؿسح بقجفـف  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؼقف رجؾ، فسؾؿ طؾقف فؾؿ يرد طؾقف الـبل 

ًٓ، ونسؾؿ تعؾقؼً «ڠويديف ثؿ رد  ا ولقس يف واحد نـفؿا نا ، أخرجف البخاري نقفق

 يد  طؾك أ ؿا ضرببان كؿا رأيت، وقد د  حديث طؿار أ ا واحدة.
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│ 

 س: هؾ ُيشر  التقؿؿ إلزالة الـجاسة التل تعؾؼت بالبدن؟

ٓ كعؾؿ دلقيً طؾك ذلؽ، ثؿ إن السقا  القارد يف البـقؿؿ إكؿـا هـق يف إحـداث  ج:

  تدخؾ يف حؽؿ البقؿؿ، وا  أطؾؿ.وهذا قق  جؿفقر العؾؿاء ـ أن كجاسة البدن ٓ

│ 

ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿س: اذكثثر بعثثض أقثثقال أهثثؾ العؾثثؿ يف تػسثثقر ققلثثف تعثثالك: 

 . [ٙبٌّةئمخ: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 :$قال الطبري  ج:

نا  [6انًائذة: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ يعـل جؾ ثـاؤه بؼقلف:

ُغسـؾ نــ جــاببؽؿ، يريد ا  بؿا فرض طؾقؽؿ نـ القضقء إذا قؿبؿ إلك فـيتؽؿ، وال

 [6انًائدذة:  ] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿والبقؿؿ فعقًدا صقًبا طـد طـدنؽؿ الؿـاء 

 لقؾزنؽؿ يف ديـؽؿ نـ ضقؼ، وٓ لقعـبؽؿ فقف.

ولؽــ ا   [6انًائذة: ] ﴾ڈ ژ ژ  ﴿يعـل جؾ ثـاؤه بؼقلف   وقال أيًضا:

ة، يريد أن يطفركؿ بؿا فرض طؾقؽؿ نــ القضـقء نــ إحـداث، والغسـؾ نــ الجـابـ

روا بذلؽ أجسانؽؿ نـ الذكقب.  والبقؿؿ طـد طدر الؿاء، فبـظػقا وتطفِّ

│ 

 ؟ [ٙبٌّةئمخ: ] ﴾ڑ ڑ ک  ﴿س: ما الؿراد بنتؿام الـعؿة يف ققلف: 

الؿراد وا  أطؾؿ  إتؿار الـعؿة بالبخػقػ والبقسقر طؾقـا بػـرض البـقؿؿ لؾـذي  ج:

 ٓ يجد الؿاء، ولؾذي يضره اسبعؿا  الؿاء.

 :$بري قال الط

ـــع  [6انًائدددذة: ] ﴾ڑ ڑ ک  ﴿ وققلثثثف: ـــؿ، ن ـــد ربؽ ـــف يؼق  ويري فنك

تطفقركؿ نـ ذكقبؽؿ بطاطبؽؿ إياه فقؿا فرض طؾـقؽؿ نــ القضـقء والغسـؾ إذا قؿـبؿ 

إلك الصية بالؿاء إن وجدتؿقه، وتقؿؿؽؿ إذا لؿ تجدوه، أن يبؿ كعؿبف طؾقؽؿ بنباحبـف 

، رخصًة نـف لؽـؿ يف ذلـؽ، نـع سـائر لؽؿ البقؿؿ، وتصققره لؽؿ الصعقد الطقب صفقًرا
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 [6انًائددذة: ] ﴾ک ک  ﴿كعؿــف البــل أكعــؿ هبــا طؾــقؽؿ، أيفــا الؿمنـــقن 

يؼــق   لؽــل تشــؽروا ا  طؾــك كعؿــف البــل أكعؿفــا طؾــقؽؿ بطــاطبؽؿ إيــاه فقؿــا أنــركؿ 

 و اكؿ.

 :$وقال الؼرصبل  ۞

ــرض  [6انًائددذة: ] ﴾ڑ ڑ ک  ﴿ ــد الؿ ــقؿؿ طـ ــالرتخقص يف الب أي  ب

إتؿثثام الـعؿثثة: »، وققــؾ  بببقــان الشــرائع، وققــؾ  بغػــران الــذكقب، ويف الخــ   والســػر

 .«دخقل الجـة والـجاة مـ الـار

│ 

گ گ گ گ  ﴿س: مثثثثا الؿثثثثراد بثثثثذكر الـعؿثثثثة يف ققلثثثثف تعثثثثالك: 

 وما الؿراد بالـعؿة هـا؟ [1بٌّةئمخ: ] ﴾...ڳ

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ ققٓن: ج:

 أن الؿراد طدر الـسقان.أحدهؿا: 

 أن الؿراد البحديث هبا.لثاين: ا

أنا الؿراد بـعؿة ا  هـا  ففل هدايبف وتقفقؼف إياكؿ بلن هداكؿ نـ العؼـقد لؿـا فقـف 

 الرضك والـجاة.

│ 

 س: ما الؿراد بالؿقثاق هـا؟

فقؿـا أحبـقا  ملسو هيلع هللا ىلصإكف البقعة طؾك السؿع والطاطة   ولرسـقلف ج: قال بعض العؾؿاب: 

 .أنرهؿ بف ا  ورسقلف، وإلك هذا الؼق  جـح الط ي أو كرهقا، والعؿؾ بؽؾ نا 

 وطزا الؼرصبل هذا الؼق  لؾجؿفقر، قا  كؿا جرى لقؾة العؼبة ولقؾة الشجرة.

 .ملسو هيلع هللا ىلصأكف الؿقثا  الذي ُأخذ طؾقفؿ وهؿ يف فؾب آدر  وققل آخر:

 أكف تذكار بالعفد الذي أخذه ا  طؾك القفقد.والؼقل الثالث: 

│ 
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َ
أ َوآَء ةِٱۡىلِۡصۡيِطة َوََّل َيَٰٓ َٓ ِ ُش ٌِنَي َّلِله َٰ ـه ٔاْ كَ ٔاْ ُنُُٔ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

ًۡ َشَن  ِهُس ٌَ ٰۖ  َٔ ََيۡرِ َٔىَٰ ۡكَرُب لِيخهۡل
َ
َٔ أ ُْ ٔاْ  ُ ْۚ ٱۡغِول ٔا ُ َّله َتۡػِول

َ
َٰٓ أ ٍأ لََعَ ۡٔ اُن كَ

ئَُن  ٍَ ا َتۡػ ٍَ ِ َ َختُِرۢ ة ۚ إِنه ٱَّلله َ ٔاْ ٱَّلله ُل ُِٔاْ وَغَ  ٨َوٱته ٌَ ََ َءا ِي ُ ٱَّله َو ٱَّلله
ۡؾفَِرة   ٌه  ً ُٓ َ َٰيَِدَِٰج ل ٔاْ ٱىصه يُ ٍِ ً   وََغ ۡجٌر َغِظي

َ
ََ َزَفُرواْ  ٩َوأ ِي َوٱَّله

ْ أَِب ٔا ةُ ذه َُ ًِ َو ۡيَدَُٰب ٱۡۡلَِحۡيي ۡۡ َ
هَِم أ َٰٓ َٓ ْو

ُ
ٓ أ َِا َٰخِ ََ  ٪تََٰي ِيۡي ۡيا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ًۡ ِ َغيَۡيۡيُس َج ٱَّلله ٍَ ٔاْ ٱۡذُنُرواْ ُِۡػ ُِ ٌَ ٔٓاْ َءا ن يَبُۡصۡيُع
َ
ٌٔۡم أ ًه كَۡي ۡي َْ إِۡذ 

 ِ ۚ َولََعَ ٱَّلله َ ٔاْ ٱَّلله ُلۡي ٰۖ َوٱته ًۡ ًۡ َغۡيُِس ُٓ يِۡوَح
َ
ًۡ ـََهؿه أ ُٓ يِۡوَح

َ
ًۡ أ إَِۡلُۡس

َُِٔن  ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ِ ٱل
َّكه َٔ  ٫ـَۡيَيَخ

 

 

 ﴾ ھ ھ ﴿

 ﴾ۓ ﮲  ﴿

 ﴾ ﮳﮴  ﴿

 ﴾ٿ ٿ ٹ  ﴿

 ﴾ ٹ ٹ ﴿

 قائؿقـ بلطؿالؽؿ تببغقن هبا وجف ا .

 ٓ يحؿؾـؽؿ. -يققعـؽؿ يف الجرر ٓ

 طداوة ققر. –بغض ققر 

 يؿدوا إلقؽؿ أيديفؿ بالضرب.

  نـعفؿ

 

│ 

 

 ٹٹ
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 .[ 6بٌّةئمخ:] ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 :قال الطبري  ج:

يليفا الذيـ آنـقا با  وبرسقلف نحؿد، لـقؽـ نــ أخيقؽـؿ  يعـل بذلؽ جؾ ثـاؤه:

 شـفداء بالعـد  يف أولقـائؽؿ وأطـدائؽؿ وٓ تجـقروا يف أحؽـانؽؿ وفػاتؽؿ الؼقار  

ـروا فقؿـا  وأفعالؽؿ، فبجـاوزوا نـا حـددت لؽـؿ يف أطـدائؽؿ لعـداوهتؿ لؽـؿ، وٓ تؼصِّ

حــددت لؽــؿ نـــ أحؽــانل وحــدودي يف أولقــائؽؿ لــقٓيبفؿ لؽــؿ، ولؽـــ اكبفــقا يف 

ي، واطؿؾقا فقف بلنري.  جؿقعفؿ إلك حدِّ

فنكــــف [ 8انًائددددذة:] ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ۓ ﮲ ﮳  ﴿ وأمثثثا ققلثثثثف:

يؼق   وٓ يحؿؾـَّؽؿ طداوُة ققر طؾك أن ٓ تعدلقا يف حؽؿؽؿ فـقفؿ وسـقرتؽؿ بقــفؿ، 

 فبجقروا طؾقفؿ نـ أجؾ نا بقـؽؿ وبقـفؿ نـ العداوة.

│ 

، دلِّؾ ▐س: إطؿال كؾفا بؿا فقفا الشفادات يـبغل أن ُيبتَغك بفا وجف اهلل 

 طؾك ذلؽ.

 ذلؽ ما يؾل: مـ إدلة طؾك ج:

 .[1انطالق:] ﴾ڑ ڑ کک  ﴿ققلف تعالك   ۞

 .[ 8انًائذة:] ﴾ھ ھ ھ  ﴿وققلف تعالك   ۞

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿وققلــف تعــالك   ۞

 .﴾ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

[111انُسا :]  

 .[11انزعذ:] ﴾ڃ چ چ چ چ  ﴿  وققلف  ۞

 .﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿وققلف تعالك   ۞

[39وو: انز]  

ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وققلف تعـالك   ۞

 .[11 18انهيم:] ﴾ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ
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 .[9اإلَساٌ:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ وققل أهؾ اإليؿان: ۞

ا ونبعـددة، اجبـزأ نـفـا بؼقلـف  إكثؽ لثـ »  ملسو هيلع هللا ىلصوإحاديث يف هذا الباب كثقـرة جـدًّ

«، حتك الؾؼؿة تجعؾفا يف يفِّ امرأتؽتـػؼ كػؼة تبتغل بفا وجف اهلل إٓ أجرت طؾقفا
(1)

. 

وبالحديث الذي أخرجف نسؾؿ
(1)

نبقـًـا خطـقرة نــ طؿـؾ طؿـيً « فـحقحف»يف  

قـا   سـؿعت  ڤُيببغك بف وجٌف آخر غقر وجف ا ، فعـد نسؾؿ نـ حديث أبل هريرة 

تل بثف إنَّ أول الـاس ُيؼضثك يثقم الؼقامثة طؾقثف، رجثٌؾ اسُتشثفد، فثلُ »يؼق    ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا  

فف كعؿف فعرففثا. قثال: فؿثا طؿؾثت فقفثا؟ قثال: قاتؾثُت فقثؽ حتثك اسُتشثفدُت. قثال:  فعرَّ

كذبَت، ولؽـَّؽ قاتؾَت ٕن ُيؼال جريب، فؼد قِقؾ. ثثؿ ُأمثر بثف فُسثحب طؾثك وجفثف حتَّثك 

َفثُف كعؿثف فعرففثا، ُألؼل يف الـار. َؿُف وقرأ الُؼرآن، فُلتل بثف، فعرَّ قثال:  ورجٌؾ تعؾَّؿ العؾَؿ وطؾَّ

فؿا طؿؾَت فقفا؟ قال: تعؾَّؿُت العؾؿ وطؾَّؿُتُف وقرأُت فقؽ الؼثرآن. قثال: كثذبَت، ولؽـَّثؽ 

تعؾَّؿت العؾؿ لُقؼال طالٌؿ، وقرأَت الؼرآن لُقؼال هثق قثارٌئ، فؼثد ققثؾ. ثثؿ ُأمثر بثف فُسثحب 

 طؾك وجفف حتك ُألؼل يف الـار. 

ع اهلل طؾقف وأططاه مـ أصثـا  الؿثال كؾِّث فثف كعؿثُف فعرففثا، ورجٌؾ وسَّ ف، فثُلتل بثف فعرَّ

قال: فؿا طؿؾَت فقفا؟ قال: ما تركُت مـ سبقٍؾ تحبُّ أن يـػثَؼ فقفثا إٓ أكػؼثُت فقفثا لثؽ. 

قال: كذبَت، ولؽـَّؽ فعؾت لُقؼال هق جقاٌد، فؼد ققؾ. ثؿ ُأمر بثف فُسثحب طؾثك وجفثف ثثؿ 

 «.ُألؼَل يف الـار

│ 

ثثح معـثثك ققلثثف تعثثالك:  ﮵  ﴿س: وعِّ ﮴  ﮳  ﮸  ۓ﮲   ﴾﮶﮷ 

 ؟[ 6بٌّةئمخ:]

الؿعـك، وا  أطؾؿ  ٓ يحؿؾـَّؽؿ بغض ققٍر طؾك ترُ العـد  فـقفؿ، بـؾ ققنـقا  ج:

ا.  بالعد  يف كؾ أحٍد فديًؼا كان أو طدوًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٕٙٔ(، ٍُُِٚ )ٙ٘بٌحكةوٞ ) (1)

(1) ( ٍُُِٔ2ٓ٘.) 
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│ 

﮽ ﴿س: ققلف تعالك:  ﮼  ﮻  هؾ ُيػقثد أن طثدم العثدل  [6بٌّةئمخ:] ﴾ ﮹﮺ 

 قريب مـ التؼقى، ولؽـ العدل أقرب؟

لؽـ هذا نـ باب أفعـؾ البػضـقؾ الـذي لـقس يف القجـف لقس الؿعـك كذلؽ، و ج:

 الؿؼابؾ نـف شلٌء.

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

نـ باب اسبعؿا  أفعـؾ البػضـقؾ يف الؿحـؾ الـذي  ﴾﮺ ﮻ ﮼ ﴿ وققلف :

چ چ ڇ ڇ  ﴿لــقس يف الجاكــب أخــر نـــف شــلء، كؿــا يف ققلــف تعــالك  

فــظ وكؼــق  بعــض الصــحابقات لعؿــر  أكــت أ [11انفزقدداٌ:] ﴾ڇ ڇ ڍ 

ملسو هيلع هللا ىلصوأغؾظ نـ رسق  ا  
(1)

. 

│ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ  ﴿س: وعثثثح معـثثثك ققلثثثف تعثثثالك: 

 ؟[ 2بٌّةئمخ:] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ 

 :$قال الطبري  ج:

وطــد ا  أيفــا  ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  ﴿يعـثثل جثثؾ ثـثثاؤه بؼقلثثف: 

الـاس، الذيـ فّدققا ا  ورسقلف، وأقروا بؿا جاءهؿ بف نـ طـد رهبؿ، وطؿؾقا بؿا واثؼفـؿ 

ــقلفؿ  ا  ــدهؿ طؾقفــا بؼ ــل طاق ــالعؼقد الب ــقا ب ــف، وأوف ـّ اهلل ورسثثقلف» ب ـّ ولـطثثقع  «لـسثثؿع

ا  اهؿ طـف.  فسؿعقا أنر ا  و قف وأصاطقه، فعؿؾقا بؿا أنرهؿ ا  بف، واكبفقا طؿَّ

لفمٓء الذيـ وفقا بـالعؼقد والؿقثـا  الـذي واثؼفـؿ  ﴾وئ ۇئ  ﴿ ويعـل بؼقلف:

 ذكـقهبؿ السـالػة نــفؿ طؾـقفؿ وتغطقبفـا، بعػـقه لفـؿ وهـل سـرت ﴾ ۇئ ﴿بف رهبـؿ، 

يؼق   ولفـؿ نـع طػـقه  ﴾ۇئ ۆئ  ﴿طـفا، وتركف طؼقببفؿ طؾقفا وفضقحبفؿ هبا، 

لفؿ طـ ذكقهبؿ السالػة نـفؿ جزاًء طؾك أطؿالفؿ البل طؿؾقها، ووفائفؿ بالعؼقد البـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طؿ١ؽ، ٚلم زممََّ. (1)
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وٓ نــ خقـره غقـر نحـدود نبؾغـف، « العظـقؿ»و ﴾ۇئ ۆئ  ﴿طاقدوا رهبؿ طؾقفـا، 

 يعر  نـبفاه غقره تعالك ذكره.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿س: وعح معـثك ققلثف تعثالك: 

 ؟.[ ٓٔبٌّةئمخ:] ﴾پ 

 :$قال الطبري  ج:

والـذيـ جحـدوا وحداكقـة ا  وكؼضـقا  ﴾ٱ ٻ  ﴿ يعـل بؼقلف جؾَّ ثـثاؤه:

يؼق   وكذبقا بلدلة ا  وحججـف  ﴾ٻ ٻ  ﴿نقثاقف وطؼقده البل طاقدوها إياه، 

ة   ﴾ٻ پ پ  ﴿طؾك وحداكقبف البل جاءت هبا الرسؾ وغقرها، الدالَّ

يعــل  أهـؾ الــار الـذيـ يخؾـدون  ﴾پ  ﴿يؼق   همٓء الذيـ هذه فػبفؿ، أهؾ 

 فقفا وٓ يخرجقن نـفا أبًدا.

│ 

 يبسطقا أيديفؿ بؿاذا؟ [ ٔٔبٌّةئمخ:]﴾ٿ ٿ ٹ  ﴿س: ققلف تعالك: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿يبســطقا إلــقؽؿ أيــديفؿ بالســقء، كؿــا قــا  تعــالك   ج:

 .[1انًًتذُت:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک 

 س: ما الؿراد بؽػ القد يف هذا الؿقصـ؟

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال: ج:

فحػظـف ا  نــفؿ، وقـد وردت  ملسو هيلع هللا ىلصأن ذلؽ حـقـ تـآنروا لؼبـؾ رسـق  ا  أحدها: 

 بذلؽ آخباٌر نرسؾة، أخرج الط ي بعضفا.

نا أخرجف الط ي مـفا: ۞
(1)

ر بـ قبادة وطبد ا  ابـ أبل نـ صريؼ طافؿ بـ طؿ 

إلـك بــل الـضـقر لقسـبعقـفؿ طؾـك ديـة العـانريَّقـ الؾـذيـ  ملسو هيلع هللا ىلصبؽر قآ  خـرج رسـق  ا  

ـا جـاءهؿ، خـي بعضـفؿ بـبعض فؼـالقا  إكؽـؿ لــ  قبؾفؿا طؿـرو بــ أنقـة الّضـؿري. فؾؿَّ

ة تجدوا نحؿًدا أقرب نـف أن، فؿـ رجٌؾ يظفـر طؾـك هـذا البقـت، فقطـرح طؾقـف فـخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٚفٟ َٕمٖ ػعف.ٓٙ٘ٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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الخـ ُ واكصـر   ملسو هيلع هللا ىلصفقريحـا نـف؟ فؼا  طؿرو بـ جحاش بـ كعب  أكا. فلتك رسق  ا  

پ ڀ ڀ ڀ  ﴿طـفؿ، فلكز  ا  طزَّ ذكـره فـقفؿ وفقؿـا أراد هـق وققنـف  

 أية. [11انًائذة:] ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

وأخرج الط ي أيًضا ۞
(1)

 ﴿  نـ صريؼ ابـ أبل كجقح طـ نجاهد يف قق  ا   

قــا   القفــقد، دخــؾ طؾــقفؿ الـبــل  [11انًائددذة:] ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

حائًطا لفؿ وأفحابف نـ وراء جداره، فاسبعا ؿ يف َنغَرر ديـة غِرنفـا، ثـؿ قـار نــ  ملسو هيلع هللا ىلص

طـدهؿ، فائبؿروا بقــفؿ بؼبؾـف، فخـرج يؿشـل الَؼْفَؼـَرى يـظـر إلـقفؿ، ثـؿ دطـا أفـحابف 

قا إلقف.  رجيً رجيً حبَّك َتَبانُّ

 آثار أخر بفذا الؿعـك: وثؿَّ  ۞

 نـ السؿ الذي وضعبف لف انرأٌة يفقدية. ملسو هيلع هللا ىلصأن الؿراد إكجاء ا  لرسقلف  الثاين:

نـ إطرابل الذي تـاو  سقػ رسق  ا   ملسو هيلع هللا ىلصأن الؿراد إكجاء ا  لرسقلف  الثالث:

 .ملسو هيلع هللا ىلصلقؼبؾ بف الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص

أخرج البخاري ونسؾؿ ۞
(1)

غزوكا نع رسق  نـ حديث جابر بـ طبد ا  قا    

ــَؾ كجــدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصا   غــزوًة قَِب
(3)

ــا رســق  ا   ــر الِعَضــاه ملسو هيلع هللا ىلص، فلدركـ يف واٍد كثق
(1)

ــز   ، فـ

ـٍ نــ أغصـا ا، قـا   وتػـر  الــاس يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسق  الّؾف  تحت شجرٍة، فعؾَّؼ سقػف بغص

 القادي يسبظؾُّقن بالشجر.

السثقَػ فاسثتقؼظُت وهثق  إنَّ رجالً أتاين وأكا كائٌؿ، فلخثذ»  ملسو هيلع هللا ىلصقا   فؼا  رسق  ا  

 .«( يف يده، فؼال لل: مـ يؿـعؽ مـِّل؟5قائٌؿ طؾك رأسل، فؾؿ أشعر إٓ والسقُػ َصْؾًتا)

 .«قؾت: اهللُ. ثؿ قال يف الثاكقة: مـ يؿـعؽ مـل؟»قا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٚفٟ َٕمٖ ػعف.ٔٙ٘ٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.161ٔ، 16ٙٔ( ص )6ٖٗ(، ٍُُِٚ )2ٖٔٗبٌحكةوٞ ) (1)

َِى، ِٛػ  ِٓ ل٠ةو غـفةْ. (3)  لحً ٔػم: أٞ: ٔةؾ١د ٔػم، فٟ غًٚزٗ ئٌٝ غـفةْ، ٟٚ٘ غًٚزٗ نٞ َأ

 شػىخ نبذ شٛن. بٌعؼةٖ: ً٘ وً (1)

 طًٍسة: جفسؽ بٌظةل ٚػّٙة، أٞ: ٍُِٛاًل. (5)
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 .«قؾت: اهلل»قا   

 .ملسو هيلع هللا ىلصثؿ لؿ يعرض لف رسق  ا   «فشام السقػ ففا هق جالٌس »قا   

│ 
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ۡي َوىَ       ًُ ٱۡثَِنۡ َغََشَ ُٓ ِۡ ٌِ َِا  َٰٓءِيَو َوَبَػۡر ٌِيَثََٰق ةَِِنٓ إِۡشَر  ُ َخَذ ٱَّلله
َ
َلۡو أ

ٰۖ َوكَاَل ٱَُلِيتٗ  َٰٔةَ ا َنۡي ًُ ٱلزه َٰٔةَ َوَءاحَۡيۡيُخ يَ ًُ ٱليه ُخ ٍۡ َر
َ
َۡ أ ِ ٰۖ ىَه ًۡ َػُس ٌَ ُ إِّّنِ  َّلله

ا ًۡ َ كَۡر ًُ ٱَّلله ُخ ۡۡ ۡكَر
َ
ًۡ َوأ ُْ ٔ ٍُ ۡرُت ُِخً ةُِرُشَِل وََغزه ٌَ ِٗ  َوَءا َزّفَِرنه َحَص

ُ ا ۡله
ًۡ َشّيِ  َٰج   َٔ َغُِس ًۡ َججه ِهُس ۡدِخيَ

ُ
ًۡ َوَۡل َُۡفَُٰرۚ  احُِس

َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ َتۡخِ ََتۡرِي 

َٰلَِم  َ َزَفَر َبۡػَو َذ ٍَ ۡيبِيِو َذ آَء ٱلصه َٔ وه َش َۡ ًۡ َذَلۡو  ۡيا  ٬ٌُِِس ٍَ ـَتِ
 َٰ ًۡ َق ُٓ َِا كُئُبَ ًۡ وََجَػۡي ُٓ َٰ ًۡ ىََػجه ُٓ ِيَثََٰل ٌّ ٰۖ َجۡلِضًِٓ  ًَ َغَ َُيَّرِـَُٔن  ِصَيٗث ِ ٱۡىَك

ٔاْ َحّظٗ  ػِِّۦ َونَُص ِۡ ا َٔ ا ُذّنُِرواْ ٌه ٍه َِث  ا ّمِ ِ َٰ َخآن يُِع لََعَ  ةِِّۦۚ َوََّل حََزاُل َتعه
ًۡ إَِّله كَيِۡييٗل  ُٓ ِۡ ِ ٌّ ٰۖ ًۡ ُٓ ِۡ ِۡي ٌّ َ َُيِۡيبُّ   ۡيَفلَۡعۚ إِنه ٱَّلله ۡۡ ًۡ َوٱ ُٓ ِۡ ـَۡيٱۡخُؿ َخۡي

ۡحِصننَِي  ٍُ ۡ ََ  ٭ٱل ِي ََ ٱَّله ٌِ ٔاْ  َو ًۡ ـَنَُص ُٓ ٌِيَثََٰل َخۡذَُا 
َ
ٔٓاْ إُِها ََُصََٰرىَٰٓ أ ُ كَال

ًُ ٱۡىَػَواَوةَ َحّظٗ  ُٓ َِ َِا ةَۡي ۡؽَرۡي
َ
ا ُذّنُِرواْ ةِِّۦ ـَأ ٍه ِٔۡم ا ّمِ َوٱۡۡلَۡؾَضۡيآَء إََِلَٰ يَۡي

َُِػَٔن  ٔاْ يَۡي ا ََكُُ ٍَ ِ ُ ة ًُ ٱَّلله ُٓ َٔۡف يُنَّتُِئ ثِج َوَش ٍَ  ٮٱۡىلَِحَٰ
 

 

 
 ٹٹ
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 ﴾ ڃ ڃ ﴿

 

 ﴾ڇ﴿

 

 ﴾ڍ ڍ﴿

 ﴾ ڑ ﴿

أنـا إسـرائقؾ  ،القفقد نـ أهؾ الؽبـاب  -هـا –الؿراد هبؿ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصففق  كبل ا  يعؼقب 

إنقـ الضانـ وكبقر الؼقر  كػقًي ـ وكقًي ـ والـؼقب
(1)

 ،

 والـؼقب كالعريػ طؾك الؼقر.

 إين كافركؿ-إين نعؽؿ بـصري وتليقدي وحػظل وكيءيت

 داءهؿ.كصرتؿقهؿ ـ رددتؿ طـفؿ أط

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِٚٓ بٌعٍّةء ِٓ لةي: بٌٕم١ث ل١ً عٕٗ ٔم١ث؛ ألٔٗ ٠عٍُ لق١ٍد أِى بٌمَٛ، ٚبهلل أعٍُ (1)



 a 117ڑ
 

  

 

ڑ ک  ﴿

 ﴾ک ک 

 

 ﴾ ک ﴿

 ﴾ڻڻڻ﴿

 ﴾ۀ ہ ﴿

 ﴾ ہ ﴿

 

 ﴾ھ ﴿

 

 ﴾ ھ ﴿

 ﴾ے  ﴿

ھ ے  ﴿

 ﴾ے ۓۓ 

 ﴾ ﮲ ﮳ ﴿

 ﴾﮼  ﴿

 

 ﴾ڀ  ﴿

ــبؿ يف ســبقؾ ا  ويف جفــاد طــدوكؿ وطــدوه ويف وجــقه  أكػؼ

الخقر نـ خالص أنقالؽؿ وصقبفا تببغـقن بـذلؽ نرضـاة ا   

 ولؿ تبعدوا فقفا حدود ا . ۵

 ٕنحقن ـ ٕسرتن طؾقؽؿ وٓ أؤاخذكؿ. ٕغطِّقـ ـ

 حاد طـ الطريؼ القاضح العد  القسط الؿقفؾ لؾجـَِّة.

 فبسبب كؼضفؿ ـ فبـؼضفؿ.

ــاهؿ ـ أبعــدكاهؿ طـــ الحــؼ ـ فــرفـاهؿ طـــ الفــدى  صردك

 وحرنـاهؿ الجـة.

نـفــا  آ تـبػــع بؿقطظــة وٓ يــدخؾفا إيؿــان، نـزوًطــ غؾقظــةً 

 الخقر والرحؿة.

 .ـ يمولقنيغقرون ـ يبدلقن 

 .البقراةً   -هـا –كير ا ، وهق   الؿراد بالؽؾؿ

يبلولقكف طؾك غقر تلويؾـف، ويبـدلقن حروفـف يؽببـقن بليـديفؿ 

 غقر الذي أكزلف.

 رغبًة طـفا ورفًضا لفا. ؛تركقا كصقًبا ـ تركقا أوانر ا 

ــف ــة، كؼقل ــة  خقاك ــة ؛قائؾ ــة، وخاصئ ــة. ؛أي  ققؾقل  أي  خطقئ

 لؽذب والػجقر والؿؽر والخداع.ا  -أيًضا –والخائـة 

البحـريش(  حرشـا بقــفؿ )نــ
 (1)

ـ ألؼقــا بقــفؿ ألؼقــا يف   

قؾقب بعضفؿ لبعض ـ ألصؼـا العداوة بؼؾقهبؿ
(1)

. 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِٓ بإلغىبء بٌهٞ ٘ٛ بٌس١ٍُؾ (1)

 .ِٕٚٗ بٌ ىبء بٌهٞ زٍظك جٗ بألش١ةء جحعؼٙة (1)
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 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿س: مثثثا وجثثثف التثثثذكقر بؼقلثثثف تعثثثالك: 

 ؟[ ٕٔبٌّةئمخ:]

 ج: لذلؽ واهلل أطؾؿ وجفان:

 .ملسو هيلع هللا ىلصد حبك يحذرهؿ رسق  ا  أن ذلؽ لبقان أخي  القفق أحدهؿا:

حبـك ٓ يسـبغرب نـا يصـدر نــفؿ وحبـك  ملسو هيلع هللا ىلصأن ذلؽ لؿقاسـاة رسـق  ا  الثاين: 

ك بالصابريـ نـ إكبقاء نـ قبؾف الذيـ ف وا طؾك نؽر همٓء القفقد وخقاكبفؿ.  يبلسَّ

 :قال الطبري 

بـف، أخـيَ  الـذيـ  والؿـمنـقـ ملسو هيلع هللا ىلصوهذه أية أكزلْت إطيًنا نـ ا  جّؾ ثـاؤه كبقَّـف 

قا ببسط أيديفؿ إلقفؿ نـ القفقد.  هؿُّ

ـــفؿ وبقـــف، نـــ فــػاهتؿ  وأن الــذي هؿــقا بــف نـــ الغــدر وكؼــض العفــد الــذي بق

ــف  ــا لـبق ــؿ وأخــيِ  أســيففؿ قــديًؿا، واحبجاًج ــك  ملسو هيلع هللا ىلصوفــػات أوائؾفــؿ وأخيقِف طؾ

 أنــقره
ّ
ؿ القفــقد، بنصيطــف إيــاه طؾــك نــا كــان طؾؿــف طـــدهؿ دون العــرب، نـــ خػــل

 وإفـرارهؿ طؾـك الؽػـر، نـع 
ّ
ونؽـقن طؾقنفؿ، وتقبقًخـا لؾقفـقد يف تؿـاديفؿ يف الغـل

 طؾؿفؿ بخطل نا هؿ طؾقف نؼقؿقن.

ـقا ببسـط أيـديفؿ إلـقؽؿ نــ هـمٓء ملسو هيلع هللا ىلص: يؼقل اهلل لـبقف  ٓ تسبعظؿقا أنر الذيـ هؿُّ

ـقا بـف لؽـؿ، وٓ أنـر الغـدر الـذي حـاولقه وأرادوه بؽـؿ، فـننَّ ذلـ ؽ نــ القفقد بؿا هؿُّ

لفؿ وصريؼ سؾػفؿ.  أخي  أوائؾفؿ وأسيففؿ، ٓ يعُدون أن يؽقكقا طؾك نـفاج أوَّ

│ 

 طؾك بـل إسرائقؾ؟ س: أي مقثاق هذا الذي أخذه اهلل 

تعالك   ج: ققلف  الؿذكقر يف  هق  لؿقثا   ا ڈ   ﴿هذا  ڎ  ڎ  ڌ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

 أية. [ 11انًائذة:] ﴾...گ

البؼرة، كؼقلف  وقا  بعض أهؾ العؾؿ  إ ا أيًضا الؿقاثقؼ الؿذكقرة يف سقرة 

ڀ   ﴿تعالك   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴾  ٱ 
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ۅ   ﴿وكؼقلف تعالك   [ 81انبقزة:    ]  ۋ  ۋ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۆ  ۇ ۇ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

 .[83انبقزة:] ﴾ ائ ەئ

│ 

 لقؾة العؼبة؟ ملسو هيلع هللا ىلصس: َمـ الـُّؼباب الذيـ بايعفؿ رسقل اهلل 

  طـ غقره فؼال:كؼالً  $ذكرهؿ الحافظ ابـ كثقر  ج:

ا بايع رسق  ا   إكصار لقؾة العؼبة؛ كان فقفؿ اثـا طشر كؼقًبا، ثيثـة  ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا لؿَّ

 نـ إوس وهؿ  أسقد بـ الحضقر، وسعد بـ خقثؿة، ورفاطة ابـ طبد الؿـذر.

ـ وتسـعة نــ الخـزرج، وهـؿ  أبـق أنانـة  ڤويؼا  بدلف أبـق الفقـثؿ بــ البقفـان ـ 

سعد بـ الربقع، وطبدا  بـ رواحة، ورافع بـ نالـؽ بــ العجـين، أسعد بـ زرارة، و

وال اء بـ نعرور، وطبادة بـ الصانت، وسعد بـ طبادة، وطبد ا  بـ طؿرو بـ حرار، 

ـ، وقـد ذكـرهؿ كعـب بــ نالـؽ يف شـعٍر لـف، كؿـا  ڤوالؿـذر بـ طؿرو بـ ُخــقس ـ 

 .$أورده ابـ إسحا  

لفــؿ  ملسو هيلع هللا ىلصطرفــاء طؾــك قـقنفؿ لقؾبئــٍذ، طـــ أنــر الـبــل والؿؼصـقد  أن هــمٓء كــاكقا 

 طؾك السؿع والطاطة. ملسو هيلع هللا ىلصبذلؽ، وهؿ الذيـ ولقا الؿعاقدة والؿبايعة طـ ققنفؿ لؾـبل 

│ 

 س: مـ همٓب الـُّؼباب الذيـ بعثفؿ اهلل مـ بـل إسرائقؾ؟ وإلك أيـ ُبعثقا؟

سـؿائفؿ لـقس ، وطدر ذكر أملسو هيلع هللا ىلصلؿ ُتذكر أسؿاؤهؿ يف خ  ثابت طـ رسق  ا   ج:

 إلك أيـ بعثقا. ۵بضائر شقًئا، وكذا لؿ يذكر ا  

 :وقد قال ابـ جرير الطبري 

ببعثة الـؼباء آثـل طشـر نــ ققنـف بــل  ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا كان ا  طزَّ ذكره أنر نقسك كبقف 

إسرائقؾ إلـك أرض الجبـابرة بالشـار؛ لقبحسسـقا لؿقسـك أخبـاَرهؿ، إذ أراد هيكفـؿ، 

ث أرضفؿ وديارهؿ نقسك وققنف، وأن يجعؾفا نساكـ لبـل إسرائقؾ، بعد نـا  وأن يقرِّ

أكجاهؿ نـ فرطقن وققنف، وأخرجفؿ نـ أرض نصـر، فبعـث نقسـك الـذيـ أنـره ا  
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 ببعثفؿ إلقفا نـ الـؼباء.

 . [ ٕٔبٌّةئمخ:] ﴾ڌ ڎ ڎ  ﴿س: وعح معـك ققلف: 

 الؿعـك، وا  أطؾؿ  َقَسًؿا أقسؿف، لئـ أقؿبؿ الصية. ج:

│ 

 س: اذكر بعض مؼقمات الـصر.

يف هذه أية الؽريؿة، ونـفا  إقار الصـية ،  نا ذكره ا   مـ هذه الؿؼقمات: ج:

 وإيباء الزكاة، وا،يؿان بالرسؾ وتعزيرهؿ وتقققرهؿ، والؼرض الحسـ.

«احػظ اهلل يحػظؽ»؛ فػل الحديث  ۵حػظ حدود ا   ومـفا أيًضا: ۞
(1)

 . 

 ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ة ديـــــ ا ؛ قــــا  تعــــالك  كصــــر ومـفثثثثا: ۞

 .[17انذ :] ﴾چ چ چ چڇ  ﴿، وقا  تعالك  [7يذًذ:]

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ﴿تبؾقغ رسـآت ا ؛ قـا  تعـالك   ومـفا: ۞

 . [ 67انًائذة:] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک 

 سما  ا  الـصر والثبات. ومـفا: ۞

│ 

﮺  ﴿س: وعثثثثح معـثثثثك ققلثثثثف تعثثثثالك:  ﯁  ﮸﮹  ﯀  ﮽  ﮾﮿   ﴾﮻﮼ 

 . [ ٖٔبٌّةئمخ:]

 :$قال الطبري  ج:

وٓ تزا  يا نحؿد، َتطَّؾِع نـ القفقد الذيـ أكبلتـؽ كبـلهؿ  ملسو هيلع هللا ىلص:لـبقف محؿد   يؼقل

نـ كؼضفؿ نقثاقل، وكؽثفؿ طفدي، نع أياديَّ طـدهؿ، وكعؿبل طؾقفؿ ـ طؾك نثؾ ذلؽ 

 ا.إٓ قؾقيً نـفؿ لؿ يخقكق ﴾﮾ ﮿ ﯀﯁  ﴿نـ الغدر والخقاكة ـ 

يف هذا الؿقضع  الخقاكة، ُوضع ـ وهق اسؿ ـ نقضع الؿصدر، كؿا ققؾ « الخائـة»و

 لؾؼقؾقلة.« قائؾة»لؾخطقئة، و« خاصئة»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٚبٔظى عمًلب ِٓ شٙٛب٘مٖ ٞ غةِ  بٌعٍَٛ ٚبٌؿىُ.(ٕٙٔ٘أقىغٗ بٌسىِهٞ ) صحقح لشقاهده: (1)
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﮻ ﮼  ﴿الؾبـقـ يف ققلـف  « الفـاء والؿـقؿ»اسبثـاء نــ  ﴾﮾ ﮿ ﯀﯁  ﴿ وققلف:

 .﴾﮽ 

 س: هؾ وىف اإلسرائقؾققن بؿا طاهدوا اهلل طؾقف؟

ۀ  ﴿، بـؾ كؼضـقا العفـد والؿقثـا  قـا  تعـالك  لؿ يقِ  ا،سرائقؾققن بذلؽ ج:

 . [ 13انًائذة:] ﴾ہ ہ ہ 

│ 

 س: اذكر بعض العؼقبات التل طاقبفؿ اهلل بفا.

نـ ذلؽ أ ؿ ُلعـقا، وُجعؾت قؾـقهبؿ قاسـقة ثـؿ لـؿ يقفؼـقا لؾخقـر، بـؾ حرفـقا  ج:

الؽؾؿ طـ نقاضعف، وتركقا العؿؾ بؿا وطظقا، واسبؿر فدور الخقاكـات نــفؿ خقاكـة 

ـــالك  ب ـــا  تع ـــٍة، ق ـــد خقاك ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ﴿ع

ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 . [ 13انًائذة:] ﴾﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ 

 :$قال الشقخ السعدي 

أي  طـ طؿد وطؾؿ، فقسبحؼ نا يسبحؼف الضـالقن،  ﴾ڈ ژ ژ ڑ  ﴿

 نـ حرنان الثقاب، وحصق  العؼاب.

  طؾقـف، أر كؽثـقا ؟ فؽلكف ققؾ  لقت شعري، ناذا فعؾقا؟ وهؾ وفقا بؿـا طاهـدوا ا

أي  بســببف طاقبـــاهؿ بعــدة  ﴾ۀ ہ ہ ﴿فبــقـ أ ــؿ كؼضــقا ذلــؽ فؼــا   

 طؼقبات.

أي  صردكاهؿ وأبعدكاهؿ نـ رحؿبــا، حقـث أغؾؼـقا طؾـك  ﴾ہ ﴿أن  إولك:

أكػســفؿ أبــقاب الرحؿــة، ولــؿ يؼقنــقا بالعفــد الــذي أخــذ طؾــقفؿ، الــذي هــق ســببفا 

 إطظؿ.

ي  غؾقظة ٓ تجدي فقفـا الؿـقاطظ، أ ﴾ہ ھ ھھ  ﴿ققلف   الثاكقة:

 وٓ تـػعفا أيات والـذر، في يرغبفؿ تشقيؼ، وٓ يزطجفؿ تخقيػ.

أطظؿ العؼقبات طؾك العبـد، أن يؽـقن قؾبـف هبـذه الصـػة، البـل ٓ يػقـده  وهذا نـ
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ا.  نعفا، الفدى، والخقر إٓ شرًّ

أي  اببؾـقا بـالبغققر والببـديؾ،  ﴾ھ ے ے ۓۓ  ﴿أ ؿ   الثالثة:

 جعؾقن الؽير الذي أراد ا  لف نعـك، غقر نا أراد ا ، وٓ رسقلف.فق

فـن ؿ ذكـروا بـالبقراة، وبؿـا أكـز  ا   ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  ﴿أ ؿ  الرابعة:

طؾك نقسك، فـسقا حظًّا نـف. وهذا شانؾ،لـسقان طؾؿـف، وأ ـؿ كسـقه، وضـاع طــفؿ، 

وشـانؾ لـسـقان العؾـؿ، الـذي هـق ولؿ يقجد كثقر نؿا أكساهؿ ا  إياه، طؼقبة نـف لفؿ، 

 الرتُ، فؾؿ يقفؼقا لؾؼقار بؿا أنروا بف.

ويسبد  هبذا طؾك أهؾ الؽباب ، بنكؽارهؿ بعض الذي قد ذكر يف كباهبؿ، أو وقـع 

 يف زنا ؿ، أكف نؿا كسقه.

أي  خقـاكبفؿ  ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ﴿الخقاكة الؿسبؿرة البـل   الخامسة:

الخقاكــة نـــفؿ، كــبؿفؿ الحــؼ، طـــ نـــ يعظفــؿ،  ، ولعبــاده الؿــمنـقـ. ونـــ أطظــؿ 

ويحســـ فــقفؿ الظـــ، وإبؼــاؤهؿ طؾــك كػــرهؿ، ففــذه خقاكــة طظقؿــة، وهــذه الخصــا  

الذنقؿة ، حافؾة لؽؾ نـ اتصػ بصػاهتؿ. فؽؾ نـ لؿ يؼؿ بؿا أنـر ا  بـف، وأخـذ بـف 

، وأكف طؾقف آلبزار ، كان لف كصقب نـ الؾعـة وقسقة الؼؾب، وآببيء ببحريػ الؽؾؿ 

ٓ يقفؼ لؾصـقاب وكسـقان حـظ نؿـا ذكـر بـف. وأكـف ٓبـد أن يببؾـك بالخقاكـة، كسـل  ا  

 العافقة.

أي  ٓ تماخـــذهؿ بؿـــا يصـــدر نــــفؿ نــــ إذى، الـــذي  ﴾  ﴿

 ﴾ڱ ڱ ں  ﴿يؼبضـــل أن يعػـــل طــــفؿ. وافـــػح، فـــنن ذلـــؽ نــــ ا،حســـان  

ــراه، ف ــؿ تؽـــ ت ــنن ل ــراه، ف ــؽ ت ــد ا  كلك ــق أن تعب ــراُ. ويف حــؼ وا،حســان  ه ــف ي نك

 الؿخؾقققـ  بذ  الـػع الديـل والدكققي لفؿ.

ٱ ٻ  ﴿أي  وكؿا أخذكا نـ القفـقد العفـد والؿقثـا ، فؽـذلؽ أخـذكا  

ــفؿ با،يؿــان بــا   [1 1انًائددذة:] ﴾ٻ ٻ ٻ  ــريؿ، وزكــقا أكػس ــك بـــ ن لعقس

 ورسؾف، ونا جاءوا بف، وكؼضقا العفد.

 ؿقًّا، وكسقاًكا طؿؾقًّا.كسقاًكا طؾ [11انًائذة:] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿
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أي  ســـؾطـا بعضـــفؿ طؾـــك  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿

بعض، وفار بقــفؿ نــ الشـرور وا،حــ، نـا يؼبضـل بغـض بعضـفؿ بعًضـا ونعـاداة 

بعضفؿ بعًضا إلك يـقر الؼقانـة، وهـذا أنـر نشـاهد، فـنن الـصـارى لـؿ يزالـقا يف بغـض 

 وطداوة وشؼا .

 طؾقف. فقعاقبفؿ [11انًائذة:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿

وسؿك ا  تعالك نا ذكروا بف حظًّا؛ ٕكف هق أطظؿ الحظقظ، ونـا طـداه فنكؿـا هـل 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿حظقظ دكققية. كؿا قـا  تعـالك  

 . [ 79انقض:]﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿ وقثثال يف الحثثظ الـثثافع:

 .[35:فصهج]

فن ؿ وفقا بؿا طاهدوا ا  طؾقف فقفؼفؿ ،  أي  [13انًائدذة: ]﴾﮾ ﮿ ﯀﯁  ﴿وققلف 

 وهداهؿ لؾصراط الؿسبؼقؿ.

│ 

 مـسقخ؟ [ ٖٔبٌّةئمخ:] ﴾    ﴿س: هؾ ققلف تعالك: 

ذهـب إلـك ذلــؽ بعـض أهـؾ العؾــؿ، فـقرد نـــ صـرٍ  يشـدُّ بعضــفا بعًضـا طـــد  ج:

ڍ ڍ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿الط ي وغقره طـ قبادة أكف قـا   كسـخبفا 

گ ڌ ڌ ڎ ڎڈڈژژڑڑکککک

 .[19انتىبت:] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 بعد إيراده أثر قتادة: وقد قال الطبري  ۞

والذي قالف قبادة غقر ندفقع إنؽاُكف، غقر أن الـاسخ الذي ٓ شـؽ فقـف نــ إنـر، 

هق نا كان كافًقا كؾَّ نعاين خيفف الـذي كـان قبؾـف، فلّنـا نـا كـان غقـر كـاٍ  جؿقعـف، فـي 

، ولقس يف ققلف  ملسو هيلع هللا ىلصبخ  نـ ا  جؾ وطّز أو نـ رسقلف سبقؾ إلك العؾؿ بلكف كاسخ إٓ 

دٓلة طؾك إنر بـػل  [19انتىبدت: ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿

 نعاين الصػح والعػق طـ القفقد.
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ــغار وأدائفــؿ الجزيــة بعــد  وإذ كــان ذلــؽ كــذلؽ، وكــان جــائًزا نــع إقــرارهؿ بالصَّ

قا هبا، أو ك ؽثٍة طزنقا طؾقفا، نا لؿ يـِصـبقا حرًبـا الؼبا ، إنر بالعػق طـفؿ يف َغدرة هؿُّ

دون أداء الجزية، ويؿبـعقا نـ إحؽار اليَّزنـبفؿ، لـؿ يؽــ واجًبـا أن يحؽـؿ لؼقلـف  

  ﴿أيــة، بلكــف كاســخ ققلــف   ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

 . [13انًائذة:] ﴾      

۵

 .۵س: اذكر صقائػ يحبفا اهلل 

 ما يؾل: ۵ذيـ يحبفؿ اهلل مـ همٓب ال ج:

ــالك   ۞ ــا  تع ــاس، ق ـــ الـ ــقن ط ــقظ ويعػ ــذيـ يؽظؿــقن الغ أهــؾ ا،حســان  ال

آل ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ﴿

 ﴾        ﴿، وقــــــا  تعــــــالك  [131عًددددددزاٌ:

 [ 13انًائذة:]

ـــا  تعـــالك   ـــا يحـــبفؿ ا  تعـــالك، ق ھھ ھ ھ ے  ﴿فلهـــؾ ا،حســـان طؿقًن

 . [ 195انبقزة:] ﴾ے

ــد  وا،كصــا   يحــبفؿ ا   أهــؾ ۞ ــالك  ۵الع ــا  تع ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿، ق

 .[9انبقزة:] ﴾ۆ 

، [178انتىبدت: ] ﴾ڍ ڌ ڌ  ﴿أهؾ البطفـر والبـظـػ  قـا  تعـالك   ۞

 .[111انبقزة:] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿وقا  تعالك  

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿أهـــؾ الصـــ  والثبـــات  قـــا  تعـــالك   ۞

اٌ: آل عًددددددددددددددددز] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁  

116] 

ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  ﴿أهؾ البؼقى والقفاء بالعفد  قـا  تعـالك   ۞

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿، وقا  تعـالك  [1انتىبت:] ﴾ ۀ ہ
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 ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ﴿، وقــا  تعــالك  [7:تانتىبدد] ﴾ٹ 

 .[76آل: عًزاٌ:]

ة فػقففؿ  الؿبحدة كؾؿبفؿ، الؿجبؿع رأيفؿ، ۞  الؿؼاتؾقن يف سبقؾ ا  الؿقحدَّ

 ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ﴿قـــا  تعـــالك  

 .[1انصف:]

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿الؼـائؿقن طؾـك ســبف  قـا  تعـالك   ملسو هيلع هللا ىلصنببعـق رسـق  ا   ۞

 .[31آل عًزاٌ:] ﴾ڄ ڄ ڄ 

ڱ   ﴿الؿمنـقن الؿرتاحؿقن فقؿا بقـفؿ إشداء طؾك الؽػار  قا  تعالك    ۞

ے  ھ  ھ  ھ  ہ ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

 .[51انًائذة:] ﴾﮸ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ب إلثثلَّ »بالـقافـؾ  فػــل الحـديث   ۵الؿبؼربـقن إلــك ا   ۞ ومثثا زال طبثدي يتؼثثرَّ

«بالـقافؾ حتَّك أحبَّف
(1)

. 

«وجبت محبَّتل لؾؿتحابِّقـ يفَّ»الؿبحابقن يف ا   فػل الحديث الؼدسل   ۞
(1)

. 

 الؿبزاورون يف ا . ۞

│ 

؟ وهثؾ يجثقز إصثالق الؿسثقحل طؾثك «ا كصثارىإك»س: مـ الؿعـققن بالذيـ قالقا: 

 الـصراين؟

، ولقسـقا كـذلؽ، وادطـقا أ ـؿ أتبـاع ڠهؿ الذيـ ادطقا أ ؿ أكصاٌر لعقسـك  ج:

 .ڠطقسك 

أنا إصي  الؿسقحل طؾك الـصراين في أطؾؿ لف دلقيً نـ الؽباب أو السـة، ثؿ هـق 

إكف نسقحل يػرتض أكف تابع  يف الققت ذاتف نخالٌػ لقاقع الؼائؾقـ بف، فالؼائؾ طـ كػسف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٓ٘ٙبٌحكةوٞ ) (1)

 (، ٚفٟ ِٛبؿٓ ُأقى ِٓ بٌُّٕم.ٖٕٙ/٘طؿ١ؽ جّػّٛو ؿىلٗ: ٚأقىغٗ أؾّم ) (1)
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ژ ژ ڑ  ﴿قـا  طــ كػسـف   ڠ، ولقس هـق ببـابٍع لـف، فعقسـك ڠلؾؿسقح طقسك 

، وهذا الذي يؼق  طـ كػسف نسقحل يؼـق   إن الؿسـقح ابــ  ﴾ڑ ک ک ک 

 ا ، وبعضفؿ يؼق   إن ا  هق الؿسقح طقسك بـ نريؿ، وآخرون يؼقلقن  ثالث ثيثة.

والذي كػس محؿد بقده، ٓ يسؿع بل أحثٌد »  ملسو هيلع هللا ىلصا   هذا ، ويف الحديث طـ رسق 

مـ هذه إمة يفثقدي  وٓ كصثراين  ثثؿ يؿثقت ولثؿ يثممـ بالثذي أرسثؾت بثف إٓ كثان مثـ 

«أصحاب الـار
(1)

. 

 . «كصراين» ملسو هيلع هللا ىلصقؾت  فسّؿاه الـبل 

│ 

 طؾك الـصارى؟ س: أي مقثاق هذا الذي أخذه اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص،يؿان والبقحقد وا،يؿان برسق  ا  هذا الؿقثا  هق الؿقثا  طؾك ا ج:

أكبقائفؿ، وأخذتف إكبقاء طؾك أنؿفا، كؿا قا   وأيًضا الؿقثا  الذي ُأخذ طؾك 

ہ   ﴿تعالك   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

﮶  ﮵  ﮴ ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

 .[81عًزاٌ: آل] ﴾﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

 [11انًائدذة: ] ﴾ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ وققلف تعالك:

ـ  ڠأي  ونـــ الــذيـ ادطــقا ٕكػســفؿ أ ــؿ كصــارى، يبــابعقن الؿســقح ابـــ نــريؿ ـ 

ولقســــقا كــــذلؽ، أخــــذكا طؾــــقفؿ العفــــقد والؿقاثقــــؼ طؾــــك نبابعــــة الرســــق  

، ونـافــرتف، ونمازرتــف، واقبػــاء آثــاره، وطؾــك ا،يؿــان بؽــؾ كبــل ☻

ــك أهــؾ إرض، فػعؾــقا كؿــا فعــؾ الق ــؼ، وكؼضــقا يرســؾف ا  إل فــقد؛ خــالػقا الؿقاثق

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿العفــــقد؛ ولفــــذا قــــا  تعــــالك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ( ٍُُِٕٗٓ.) 
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 . [11انًائذة:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

│ 

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿س: مثثثثا الؿثثثثراد بالـسثثثثقان يف ققلثثثثف تعثثثثالك: 

 ؟[ٗٔبٌّةئمخ:]

روا بف. ج:  الـسقان هـا بؿعـك الرتُ، أي  فرتكقا حظًّا نؿا ذكِّ

│ 

 ى؟س: ما الحظ الذي كسقتف الـصار

ٱ  ﴿، وقـد قـا  تعـالك  ملسو هيلع هللا ىلص، وا،يؿـان بـالـبل ۵هذا الحظ هـق تقحقـد ا   ج:

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 .[116انبقزة:]

هذا وقد أورد الط ي بسـٍد حسـ طـ قبـادة قـا   كسـقا كبـاب ا  بـقـ أضفـرهؿ، 

 وطفد ا  الذي طفده إلقفؿ، وأنر ا  الذي أنرهؿ بف.

 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿ققلف تعثالك: س: وعح معـك 

 ، مع بقان هذا اإلغراب.[ٗٔبٌّةئمخ:]

هذا ا،غراء كان بؼـذ  العـداوة والبغضـاء يف قؾـقب بعضـفؿ لـبعض، وذلـؽ  ج:

ـا اببعـدوا طــ الحـؼ وكسـقا ڠٕن كيًّ نـفؿ يجري طؾك هقاه يف شـلن طقسـك  ، فؾؿَّ

ـد ًٓ، ولَّ روا بـف، واخبؾـؼ كـؾٌّ نــفؿ قـق ذلـؽ ـ وكـٌؾ بـنذن ا  ـ طـداوات يف  حظًّا نؿا ذكِّ

ًٓ بالباصؾ بؿا آ  إلك قبٍؾ وقباٍ  يدور بقـفؿ.  الؼؾقب وجدا

 وقد أورد الطبري آثاًرا يف ذلؽ، مـفا ما يؾل:

أثر إبراهقؿ الـخعل
(1)

ڀ  ﴿بسـد فحقح طـف، وفقف أكف قـا  يف ققلـف تعـالك   

 غراء.قا   هذه إهقاء الؿخبؾػة والبباغض ففق ا، ﴾ٺ ٺ ٺ 

وأورد الطبثثثري أيًضثثثا بنسثثثـاد حسثثثـ طثثثـ قتثثثادة ۞
(1)

ڀ ٺ ٺ  ﴿ :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٓٙٔٔ، ٔٓٙٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٗٓٙٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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ــاب ا  وطصــقا رســؾف،  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ــة، إن الؼــقر لؿــا تركــقا كب أي

وضــقعقا فرائضــف وطّطؾــقا حــدوده، ألؼــك بقـــفؿ العــداوة والبغضــاء إلــك يــقر الؼقانــة، 

 ققا وٓ تباغضقا.بلطؿالفؿ أطؿا  السقء، ولقأخذ الؼقر كباب ا  وأنره، نا افرت

 فؼال يف معـك ذلؽ: أما الحافظ ابـ كثقر 

أي  فللؼقـا بقـفؿ العداوة والبغضاء لبعضـفؿ بعًضـا، وٓ يزالـقن كـذلؽ إلـك ققـار 

الســاطة، وكــذلؽ صقائــػ الـصــارى طؾــك اخــبي  أجـاســفؿ  ٓ يزالــقن نبباغضــقـ 

ر إخـرى، وٓ نبعاديـ، يؽػر بعضفؿ بعًضا، ويؾعـ بعضـفؿ بعًضـا، فؽـؾ فرقـة تحـر

تدطفا تؾج نعبدها، فالؿؾؽقة تؽػر القعؼقبقة، وكـذلؽ أخـرون، وكـذلؽ الـسـطقرية 

ر إخرى يف هذه الدكقا، ويقر يؼقر إشفاد.  وأريقسقة، كؾ صائػة تؽػِّ

│ 

س: ترل الـاس أوامر ربفؿ وكتب ربفؿ يجؾب بقـفؿ التبثاغض وآخثتال ، وعثح 

 ذلؽ.

تركقا أوانر ا  وارتؽبقا نا  اهؿ طـف وتركقا أكػسـفؿ وجف ذلؽ أن الـاس إذا  ج:

ل هــقاء تبيطــب هبــؿ وتبجــارى هبــؿ قــادهتؿ أهــقاؤهؿ إلــك آفــرتاء وآخــبي  بؿــا 

 حؿؾفؿ طؾك الجد  والؼبا .

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿وقد قا  تعالك  

 .[11انًائذة:] ﴾ٺ ٿ ٿٿ 

│ 

 ؾك مـ؟طائٌد ط [ٗٔبٌّةئمخ:] ﴾ڀ ٺ  ﴿س: ققلف تعالك: 

نِـ أهؾ العؾؿ َنـ قا   إكف طائٌد طؾك الـصارى فقؿا بقـفؿ، ونـفؿ نـ قا   إكـف  ج:

طائٌد طؾك القفقد والـصارى، وإو  أضفر؛ إذ السقا  يف شـلن الـصـارى
(1)

، والثـاين 

 لقس بؿسببعد وٓ نسبـؽر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٟ نٌه. $زممََّ لٛي بٌؿةفق بجٓ وط١ى  (1)
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│ 

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعثالك: 

 ؟[ٗٔبٌّةئمخ:]

أطؾــؿ هتديــد لفــؿ، فــا  تعــالك ســقخ هؿ يــقر الؼقانــة بالــذي قــالقه  هــذا وا  ج:

وبالذي اخبؾؼقه وافـرتوه إخبـاًرا يببعـف طؼاًبـا جـزاًء وفاًقـا، فسـقجدوا قـقلفؿ قـد ُسـطِّر 

 ﴾گ گ گ گڳ  ﴿طؾـــقفؿ يف فـــحائػ أطؿـــالفؿ الســـقئة كؿـــا قـــا  تعـــالك  

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ  ﴿، وكؿــــا قــــا  تعــــالك  [19انكهددددف:]

 . [ 53، 51نقًز:ا] ﴾ٹ 

 :$قال الطبري 

ـقا ببسـط أيـديفؿ إلقـؽ  ملسو هيلع هللا ىلص:يؼقل جؾ ثـاؤه لـبقف محؿٍد  اطُػ طـ همٓء الذيـ هؿُّ

 نــــ وراء آكبؼـــار نــــفؿ، وســـقـبئفؿ ا   ۵وإلـــك أفـــحابؽ وافـــػح، فـــنن ا  

 طـــد ورودهــؿ طؾقــف يف نعــادهؿ، بؿــا كــاكقا يف الــدكقا يصـــعقن، نـــ كؼضــفؿ نقثاقــف، 

فده، وتبـديؾفؿ كبابـف، وتحـريػفؿ أنـره و قـف، فقعـاقبفؿ طؾـك ذلـؽ حسـب وكؽثفؿ ط

 اسبحؼاقفؿ.

 :وقال الحافظ ابـ كثقر 

ـــد  [11انًائدددذة:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿ ـــذا هتدي وه

ووطقد أكقد لؾـصارى، طؾك نا ارتؽبقه نـ الؽذب طؾك ا  وطؾك رسقلف، ونـا كسـبقه 

س طـ ققلفؿ طؾ ۵إلك الرب ـ  ا كبقًرا، نـ جعؾفؿ لـف فـاحبًة وولـًدا، ـ وتعالك وتؼدَّ قًّ

 تعالك ا  القاحد إحد الػرد الصؿد، الذي لؿ يؾد ولؿ يقلد، ولؿ يؽـ لف كػًقا أحد.

│ 
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ًۡ َنرِرٗ       ُ ىَُس ًۡ رَُشٔنُلَا يُبنَّيِ َو ٱۡىِهَتَِٰب كَۡو َجآَءُز ْۡ أَ ا َيَٰٓ ٍه ا ّمِ
ََ ٱۡىِهَتَِٰب َوَيػۡ  ٌِ ًۡ َُتُۡفَٔن  ج ُنُِخ ٔاْ َغَ َنرِر  ََ  ُف ِۡي ٌّ كَۡو َجۡيآَءُزً 

ِ ُُٔر   تنِي   ب  َوَُِتَٰ  ٱَّلله ۥ ُشُتَو  ٯٌُّ ُّ َ َُٰ ـَ ۡۡ َِ ٱتهَتَع رِ ٌَ  ُ ِوي ةِِّ ٱَّلله ۡٓ َح
ًۡ إََِلَٰ  ِٓ ۡيِوي ۡٓ رِ بِإِۡذُِۡيِّۦ َوَي يَُؿَِٰج إََِل ٱنلُّٔ ََ ٱىظُّ ِ ٌّ  ً ُٓ ًِ َوُيۡخرُِج َٰ َؾ ٱلصه

َسَٰط   ۡصَخلِيم   ِۡ ِصۡييلَُع َزَفَر ىهَلۡو  ٰ ٌُّ ٍَ ۡ َٔ ٱل ُْ  َ ٔٓاْ إِنه ٱَّلله ُ ََ كَال ِي ٱَّله
ِ َشۡيۡي  ََ ٱَّلله ٌِۡي يِۡيُم  ٍۡ ۡيَ َح ٍَ ۚ كُۡو َذ ًَ َُ َمۡرَي يِۡيَم  ًٔ ٱۡب ۡٓ ن ُح

َ
َراَد أ

َ
ا إِۡن أ

 َِج َيِيٗػۡي
َ
ۡيَ ِ  ٱۡۡل ٌَ ۥ َو ُّ ۡي ٌه ًَ َوأُ ََ َمۡيۡرَي ِصيلََع ٱۡب ٍَ ۡ َّ وَ ٱل ِ ُمۡيۡيُم ا َّلِله

ا ٌَ  َِج َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ء   ٱلصه ِ ََشۡ

َٰ ُكّ ُ لََعَ ا يََشآُءۚ َوٱَّلله ٌَ اۚ ََيۡيُُق  ٍَ ُٓ َِ  ةَۡي
ْ  ٱكَِوير   ُؤا ةَۡنَٰٓ

َ
َُ أ ُٔد َوٱنلهَصََٰرىَٰ ََنۡ ُٓ ۥۚ ُكۡو  َوكَاىَِج ٱۡۡلَ ُؤهُ َٰٓ ِحبه

َ
ِ َوأ ٱَّلله

ُُخً بَََش  
َ
ًة ةَۡو أ ةُُسً ةُِذُُٔبُِس ًَ ُحَػّذِ ِ ۡيَ  ـَي ٍَ ِ َۡ َخيَۡيَقۚ َحۡؾفِۡيُر ل ٍه ّمِ

 ٓ ٰۖ يََشا ا ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡي ٌَ  َِج َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِ ُمۡيُم ٱلصه َ يََشآءُۚ َوَّلِله ٌَ ُب  ءُ َوُيَػّذِ

ِيُر  ٍَ ۡ ُ  ٲِإَوَۡلِّۡ ٱل ًۡ رَُشۡئنُلَا يُبَۡينّيِ َو ٱۡىِهَتَِٰب كَۡو َجۡيآَءُز ْۡ أَ َيَٰٓ
ة   َٰ َذَۡتَ ًۡ لََعَ ا َجآَءَُۡيا  ىَُس ٌَ ٔاْ  ُ ن َتُلٔل

َ
ََ ٱلرُُّشِو أ ِ َۢ بَِشۡير  ٌّ َوََّل  ٌِۡي

َّ َذَلۡو َجآَءُزً بَِشر  َوَُۡيذِ  َُِذير ة  ء  َوٱ ير  ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ ٳكَۡيِوير   َّلله

 

 ٹٹ
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 ﴾ ژ ڑ ﴿

 ﴾ک ﴿

 ﴾ ک ﴿

 ﴾ گ ﴿

 ﴾ گ ﴿

 ﴾ چ چ ﴿

 ﴾چ ڇ ڇ  ﴿

 

 ﴾ ڇ ڇ ﴿

 ﴾ ڌ ﴿

 ﴾ڎ﴿

 صر  السير الؿقفؾة إلك جـات الـعقؿ.

 ضؾؿات الؽػر والجفؾ.

 ؿان.كقر ا،سير والفدى وا،ي

 ببقفقؼف وإرادتف.

 يرشدهؿ ويسددهؿ ويقفؼفؿ.

 يعرفؽؿ الحؼ ويقضحف لؽؿ ويظفره لؽؿ.

الػرتة
(1)

طؾـك   والؿعــك ،الػبـقر وآكؼطـاع والسـؽقن  نـ 

 اكؼطاع نا بقـ الـبققـ.

 كراهقة أن تؼقلقا ـ لئي تؼقلقا.

 لؿـ آنـ وأصاع بعظقؿ ثقاب ا  يف أخرة. نبشرٍ 

لـف بالـــار  وطؿــؾ بغقـر أنـر ا  نــذرٍ نــ  طصـك وكـّذب  نــذرٍ 

 وألقؿ العؼاب.

│ 

ڤ ڤ ڦ  ﴿س: مثثثـ الؿعـقثثثقن بلهثثثؾ الؽتثثثاب يف ققلثثثف تعثثثالك: 

 ﴾...ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

؟ ومثثـ الرسثثقل الُؿشثثار إلقثثف يف أيثثة الؽريؿثثة؟ ومثثا الشثثلب الثثذي كثثاكقا [٘ٔبٌّةئددمخ:]

 يخػقكف؟

( الـذيـ كـاكقا يف طصـر الـبـل همٓء صائػة نـ أهؾ الؽباب )القفقد والـصارى ج:

ــق  ا  ملسو هيلع هللا ىلص ــق رس ــزاكقـ ملسو هيلع هللا ىلص، والرســق  ه ــؿ ال ــا رج ــقًرا، نـف ــقن أن ــاكقا يخػ ــد ك ، وق

ــقن فــػة رســق  ا   ــاكقا يخػ ــالك   ملسو هيلع هللا ىلصالؿحصـــقـ، وك ــا  تع ــا ق ٱ ٻ  ﴿كؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الذي لؿ يؽـ فقف رسؾ ڽزنـ الػرتة، أي  الزنـ الذي بقـ طقسك ونحؿد ونـف ققلفؿ   (1)
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ٻ 

وقـــد  [116انبقدددزة:]﴾ٺٻٻپپپپڀڀڀڀٺ

ھ ﴿كاكقا يخػقن نا حؾَّ بلسـيففؿ نــ العؼقبـات كالؿـذكقر يف ققلـف تعـالك  

 .﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

[163األعزاف:]  

│ 

 ؟[٘ٔبٌّةئمخ:] ﴾ڃ چ چ  ﴿س: ما الؿراد بؼقلف تعالك: 

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال: ج:

أكف يسؽت طـ نسـائؾ كثقـرة نــ نسـائؾؽؿ وٓ يخـ كؿ هبـا، بـؾ يسـرتها  أحدها:

 طؾقؽؿ وٓ يػضـحؽؿ بـذكر نخـازيؽؿ، فقعػـق طــ كثقـر، أي  طــ كثقـر نــ الؿسـائؾ

 فقرتكفا بي بقان.

أكف يعػق طـ كثقر نـ البؽـالقػ الشـاقة البـل كــبؿ قـد ُكؾِّػـبؿ هبـا، كؿـا قـا  الثاين: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿تعالك  

 .[157األعزاف:] ﴾ک ک کگ 

│ 

 س: ما الؿراد بالـقر؟ وما الؿراد بالؽتاب الؿبقـ؟

 ، والؽباب الؿبقـ هق الؼرآن.ملسو هيلع هللا ىلصالـقر هق نحؿد  ج:

│ 

؟ ومثا [1ٔبٌّةئدمخ: ] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ﴿مٓب الذيـ قثالقا: س: مـ ه

 وجف كػرهؿ؟

همٓء هؿ الـصارى، وكػرهؿ كان ببغطقبفؿ الحؼ الـذي طؾؿـقه نــ وحداكقـة  ج:

، وأكف ٓ ولد لف، فؽػروا بذلؽ وغطقه، وادطـقا القلـد   ـ سـبحاكف ـ وادطـقا أن ۵ا  

 ن بذلؽ.ا  هق الؿسقح بـ نريؿ، وكاكقا يبديـق

│ 
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 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ﴿س: اذكثثر بعثثض مثثا ُيثثدفع بثثف قثثقل مثثـ قثثال: 

 .[ 1ٔبٌّةئمخ:]

 أنا نـ أيات وإحاديث، فؿـ ذلؽ كؿٌّ ٓ يؽاد ُيحصر. ج:

 ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت  ﴿كؼــــق  ا  تعــــالك   ۞

 .[98طه:]

ــــــالك   ۞ ــــــف تع پ ڀ ڀ  پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وققل

 .[ 1ـ1:اإلخالص] ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ

 .[57طه: ] ﴾ىت يت جث مث ىث يث حج مج  ﴿  ڠقق  نقسك  ۞

 .[171انُسا :] ﴾ک ک ک گ گ گ گ  ﴿وققلف تعالك   ۞

 .[155انبقزة:] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿وققلف تعالك   ۞

 .[37يزيى:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿ ڠوقق  طقسك  ۞

 ونـ ذلؽ أيًضا 

ب؟! يلكؾ ويشـر ▐كان يلكؾ الطعار، وهؾ الرّب  ڠكقن طقسك  ۞

يجـقع  ▐فالذي يلكؾ يجقع، والذي يشرب يشرب طـ ططٍش، ففـؾ الـرب 

 ويعطش حبك يلكؾ ويشرب؟!

ا كبقًرا.  تعالك ا  طـ ذلؽ طؾقًّ

وكذا فالذي يلكؾ ويشرب يحباج إلك إخراج فضيت، ذلؽ يف فقرة بـقٍ  أو  ۞

 يحدث لف ذلؽ؟!! ▐غائط وطر ، ففؾ الرب 

ففــــؾ هــــذا يحــــدث لؾــــرب  والــــذي يلكــــؾ ويشــــرب يؿــــرض ويبــــداوى، ۞

 ؟!▐

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿وإلك هذه الحجج أشقر بؼقلـف تعـالك   ۞

 .[75انًائذة:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ 

ا كبقـًرا ـ فؿــ الـذي خؾـؼ  ۞ وإذا كـان طقسـك هـق ا  ـ تعـالك ا  طــ ذلـؽ ُطؾـقًّ

 ؟ ونـ الذي كان يـدبر إنـر نــ السـؿاءڠالسؿقات وإرض قبؾ أن يقلد طقسك 
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؟! ژ؟! ونـ الذي خؾؼ أر طقسك وهـل نـريؿ ڠإلك إرض قبؾ أن يقلد طقسك 

بـؾ وسـائر الخؾـؼ  ونـ الذي كان يعبده آدر وكقح وإبـراهقؿ ونقسـك وسـائر إكبقـاء،

 ؟!ڠقبؾ نقيد طقسك 

ـُ انرأة؟! ۞  وإذا كان طقسك إلًفا ففؾ يسع هذا ا،لف بط

ـ طـد نـ قـالقا بلكـف ُفـؾبوإذا كان طقسك إلًفا، فؽقػ ُيصؾب هذا ا،لف  ۞
(1)

ـ  

 وكقػ يبؿؽـ نـف طدوه ويؼقده بالؼققد ويفقـف ويسبذلف؟!

 ثؿ إذا كان إلًفا،وقد فؾب فؿـ الذي أحقاه ؟! ۞

ۀ ۀ ﴿فؾَؿ لؿ يدفع طـ أنف الؿقت، قا  تعالك    ثؿ إذا كان إلًفا  ۞ ڻ 

﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

 .[17انًائذة:] ﴾﮴

 ذلؽ:قال الطبري يف تػسقر 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿وققلـــــــــف  

يؼــق   نـــ ذا الــذي يؼــدر أن يــرد نـــ أنــر ا  شــقًئا، إن شــاء أن  [17انًائدذة: ] ﴾﮴

يفؾؽ الؿسقح ابـ نريؿ بنطدانف نـ إرض وإطدار أنـف نـريؿ، وإطـدار جؿقـع نــ يف 

 إرض نـ الخؾؼ جؿقًعا.

الـصارى  لـق كـان الؿسـقح قؾ لفمٓء الجفؾة نـ  ملسو هيلع هللا ىلص:يؼقل جؾ ثـاؤه لـبقف محؿد 

كؿا تزطؿقن ـ أكف هق ا ، ولقس كذلؽ ـ لؼدرأن يرّد أنر ا  إذا جاءه بنهيكـف وإهـيُ 

ف فؾؿ يؼدر طؾك دفع أنره فقفا إذ كز  ذلؽ. فػل ذلؽ لؽـؿ نعبـ ٌ إن  أنف، وقد أهؾؽ أنَّ

هـق  ۵ن ا  اطب تؿ، وحجة طؾقؽؿ إن طؼؾبؿ  يف أن الؿسقح، بشر كسائر بــل آدر، وأ

 الــدائؿ الؼقــقر الــذي يحقــل 
ُّ
الــذي ٓ ُيغؾــب وٓ يؼفــر، وٓ يــردُّ لــف أنــر، بــؾ هــق الحــل

 ويؿقت، ويـشيف ويػـل، وهق حل ٓ يؿقت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴿، ٚجمٌٛٗ زعدةٌٝ:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿أِة ٔؿٓ بٌٍُّّْٛ فٕمى جمٛي وجٕة َحؿةٔٗ ٚزعةٌٝ:  (1)

 .﴾ڳ ڳ ڳ ڳڱ 

 ثؿ كقػ يققَّر الصؾقب الذي ُفؾب طؾقف هذا ا،لف بزطؿفؿ؟! 
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 :$وقال الؼرصبل 

بؿعـك يؼـدر، نــ  ﴾ۀ  ﴿أي  نـ أنر ا . و ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿

ر أن يؿــع نــ ذلـؽ شـقئًا؟ ققلفؿ نؾؽت طؾك فين أنره، أي  اقبدرت طؾقـف، أي  فؿــ يؼـد

فلطؾؿ ا  تعالك أن الؿسقح لق كان إلًفا لؼدر طؾك دفـع نـا يــز  بـف أو بغقـره، وقـد أنـات أنـف 

 ولؿ يبؿؽـ نـ دفع الؿقت طـفا، فؾق أهؾؽف هق أيًضا فؿـ يدفعف طـ ذلؽ أو يرده.

 هق الذي خؾؼـا أو  نرٍة، وخؾؼ آدر وكقًحا وآ  إبـراهقؿ، وآ  ڠوهؾ الؿسقح 

 طؿران وسائر الخؾؼ؟!

 قد خؾؼ الؿيئؽة الؽرار الؽاتبقـ؟! ڠوهؾ الؿسقح 

 وهؾ هق الذي يدبر أرزا  الخؾؼ نـ إكس وجـ وصقٍر ودواب وحقبان؟!

 ؟!ڠوهؾ الذي إذا نرضـا ففق يشػقـا هق الؿسقح طقسك 

ائ ەئ  ې ې ى ى ائ ﴿وهؾ قا  الخؾقؾ إبراهقؿ ذلؽ، أر أكـف قـا   

 ؟![81- 78]﴾ۈئ ېئ ېئېئ ەئوئوئۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 ؟!ڠوهؾ الذي خؾؼ الحبة وبرأ الـسؿة هق طقسك 

 ، وهؾ خؾؼ الخؾؼ وأحصاهؿ طدًدا؟! ڽوهؾ طقسك خؾؼ نقسك 

إن الؿسقح يب أ يقر الؼقانة نـ كؾ نا ُكسب إلقف نـ أنر إلقهقة، قا  تعالك  

ڑ ﴿ ژ  ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ھ ڻ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀ  ﮷   ۀ  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁          

 .[117،  116انًائذة:] ﴾ 

│ 

 .[6ٔبٌّةئمخ:] ﴾ ڀ ڀ ڀڀ ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

افــطػاهؿ  ۵هــذا، وا  أطؾــؿ وجــف احبجــاج طؾــك القفــقد يف زطؿفــؿ أن ا   ج:

لفـمٓء  إكؽـؿ ُتؼـرون ـ خافـة أكـبؿ يـا يفـقد ـ بـلكؽؿ وجعؾفؿ لف أبــاء وأحباًبـا، فقؼـا  
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ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿سبعذبقن يف الـار أياًنا نعدودات، كؿا قد أخ كا ربـا إذ قا   

ب حبقبف بالـار؟! [87انبقزة:] ﴾ڌ ڎ ڎڈ   ففؾ الحبقب ُيعذِّ

 وهذه بعض أققال العؾؿاب يف هذا الباب:

 :$قال الطبري 

ــك رهبــؿ ل ﴾پ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:يؼثثقل اهلل لـبقثثف محؿثثد  ــة الؿػــرتيـ طؾ ڀ  ﴿فــمٓء الؽذب

ربؽؿ، يؼق   ف ي شلء يعذبؽؿ ربؽؿ بذكقبؽؿ، إن كان إنر كؿا زطؿبؿ  ﴾ڀ 

ب حبقبف، وأكبؿ نؼرون أكـف نعـذبؽؿ؟ وذلـؽ  أكؽؿ أبـاؤه وأحباؤه، فنن الحبقب ٓ يعذِّ

العجـؾ، ثـؿ أن القفقد قالـت  إن ا  نعـذبـا أربعـقـ يقًنـا طـدَد إيـار البـل طبـدكا فقفـا 

  قـؾ لفـؿ  إن كـــبؿ كؿـا تؼقلـقن أبـــاء ا  ملسو هيلع هللا ىلصيخرجــا جؿقًعـا نـفـا، فؼــا  ا  لؿحؿـد 

وأحباؤه، فؾؿ يعذبؽؿ بذكقبؽؿ؟ يعؾؿفؿ طّز ذكره أ ؿ أهؾ فرية وكذب طؾـك ا  جـّؾ 

 وطّز.

 :$وقال الؼرصبل 

ن ؿ رأوا كحـ أبـاء رسؾ ا ، ففق طؾك حذ  نضا ، وبالجؿؾة فـ وققؾ: الؿعـك:

فؾؿ يؽقكقا يخؾـقن  ﴾ڀ ڀ ڀڀ  ﴿ٕكػسفؿ فضيً؛ فرّد طؾقفؿ ققلفؿ فؼا   

نـ أحد وجفقـ؛ إنا أن يؼقلقا هق يعذبـا، فقؼـا  لفـؿ  فؾسـبؿ إًذا أبــاءه وأحبـاءه، فـنن 

ون بعذابـف، فـذلؽ دلقـؾ طؾـك كـذبؽؿ ـ وهـذا هـق  الحبقب ٓ يعذب حبقبـف، وأكـبؿ تؼـرُّ

ن الخؾػ ـ أو يؼقلقا  ٓ يعذبـا فقؽّذبقا نا يف كببفؿ، ونـا الؿسؿك طـد الجدلققـ ب ها

جـاءت بــف رســؾفؿ، ويبقحــقا الؿعافــل وهـؿ نعرتفــقن بعــذاب العصــاة نـــفؿ؛ ولفــذا 

 يؾبزنقن أحؽار كببفؿ.

، أي  فؾــؿ نســخؽؿ قــردة « يعــذبؽؿ»نعـــك  وققثثؾ:
ّ
بؽؿ، ففــق بؿعـــك الُؿِضــل طــذَّ

ـصـارى بـلكقاع العـذاب وهـؿ أنثـالؽؿ؟ وخـازير؟ ولَِؿ طّذب نـ قبؾؽؿ نـ القفقد وال

ب  ٕن ا  سبحاكف ٓ يحبج طؾـقفؿ بشـلء لـؿ يؽــ بعـد، ٕ ـؿ ربؿـا يؼقلـقن ٕن ُكعـذَّ

 غًدا، بؾ يحبج طؾقفؿ بؿا طرفقه.

│ 
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دلقؾ طؾك  [2ٔبٌّةئمخ:] ﴾...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ﴿س: يف ققلف تعالك: 

 العذر بالجفؾ، وعح ذلؽ.

بالحؼ بشقًرا وكذيًرا بعد فـرتة نــ اكؼطـاع  ملسو هيلع هللا ىلصؾ رسقلف أرس ۵إيضاحف أن ا   ج:

، وذلؽ حبك ٓ يبعؾؾ ُنبعؾِّـٌؾ فقؼـق   نـا جـاءين نــ بشـقٍر ڠالرسؾ نـ بعد طقسك 

 وكذيٍر، ففا هق رسقلـا قد جاءكؿ لؼطع حجبؽؿ ولؼطع طؾَّبؽؿ.

 :$قال الطبري 

ؿ، يؼــق  جــؾ ثـــاؤه لفــمٓء القفــقد الــذيـ وفــػـا فــػبفؿ  قــد أطــذركا إلــقؽ

إلـقؽؿ، وأرسـؾـاه إلـقؽؿ لقبـقـ لؽـؿ نـا ُأشـؽؾ  ملسو هيلع هللا ىلصواحبججـا طؾقؽؿ برسـقلـا نحؿـد 

لؿ يلتـا نـ طـدُ رسقٌ  يبقِّـ لـا نا كحـ طؾقف نـ »طؾقؽؿ نـ أنر ديـؽؿ، كقي تؼقلقا  

، فؼد جاءكؿ نـ طـدي رسق  يبشر نـ آنـ بل وطؿؾ بؿا أنرتف واكبفك طؿـا «الضيلة

 وخـالػ أنـري، وأكـا الؼـادر طؾـك كـؾ شـلء، أقـدر طؾـك  قبف طـف، ويـذر َنـ طصـاين

طؼاب نـ طصاين، وثقاب نـ أصاطـل، فاتؼقا طؼابل طؾك نعصقبؽؿ إيـاي وتؽـذيبؽؿ 

رســقلل، واصؾبــقا ثــقابل طؾــك صــاطبؽؿ إيــاي وتصــديؼؽؿ بشــقري وكــذيري، فــنين أكــا 

 الذي  ٓ ُيعجزه شلء أراده، وٓ يػقتف شلء صؾبف.

│ 

 ﴾چ چ ڇ ڇ  ﴿الؿثثثذكقرة يف ققلثثثف تعثثثالك:  س: كثثثؿ قثثثدر هثثثذه الػتثثثرة

 كبل؟ ڠوبقـ طقسك  ملسو هيلع هللا ىلص؟ وهؾ كان بقـ رسقل اهلل  [2ٔبٌّةئمخ:]

 .ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يرد كصٌّ بذلؽ طـ رسق  ا   ج:

 أنا أققا  أهؾ العؾؿ يف قدر هذه الػرتة أكف نا بقـ إربعؿائة إلك السبؿائة طار.

أكا أولثك الـثاس »  ملسو هيلع هللا ىلصبل؛ قـا  ك ملسو هيلع هللا ىلص، فؾؿ يؽـ بقـف وبقـ رسق  ا  ڠأنا طقسك 

«بابـ مريؿ، وإكبقاب أوٓد طالَّت، لقس بقـل وبقـف كبل
(1)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِىفًٛعة. ڤص أجٟ ٘ى٠ىخ ( ِٓ ؾم٠ٖٕ٘ٙ(، ٍُُِٚ )ٕٖٗٗبٌحكةوٞ ) (1)

 ونعـك أوٓد طيت  أي  إخقة ٕب، أي  أن أباهؿ واحد، وأنفاهتؿ شبَّك. 

 يعـل، وا  أطؾؿ  أن أفؾ ديـفؿ واحد وهق البقحقد، أنا الشرائع فؿبـقطة. 
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│ 

فقفثا  ۵س: اذكر بعض معالؿ هذه الػترة التل سؽـت فقفثا الرسثؾ، ولثؿ يرسثؾ اهلل 

 رسالً.

 :$قال الحافظ ابـ كثقر  ج:

لسـبؾ، طؾـك فـرتة نــ الرسـؾ، وصؿـقس نــ ا ملسو هيلع هللا ىلصوالؿؼصقد أن ا  بعث نحؿًدا 

وتغقر إديان، وكثرة طبادة إوثان والـقران والصؾبان، فؽاكـت الـعؿـة بـف أتـؿُّ الــعؿ، 

والحاجة إلقف أنر طؿؿ، فنن الػساد كان قـد طـؿَّ جؿقـع الـبيد، والطغقـان والجفـؾ قـد 

ضفر يف سائر العباد، إٓ قؾـقيً نــ الؿبؿسـؽقـ ببؼايـا نــ ديــ إكبقـاء إقـدنقـ، نــ 

القفـقد وُطبَّـاد الـصـارى والصـابئقـ، كؿـا قـا  ا،نـار أحؿـدبعض أحبـار 
(1)

ثـا    حـدَّ

ــادة، طـــ نطــر ، طـــ طقــاض بـــ حؿــار  ثـا قب يحقــك بـــ ســعقد، حــدثـا هشــار، حــدَّ

 خطب ذات يقر فؼا  يف خطببف  ملسو هيلع هللا ىلصـ، أن الـبل  ڤالؿجاشعل ـ 

ف وإن ربل أمرين أن أطؾؿؽؿ مؿا جفؾثتؿ مؿثا طؾؿـثل يف يثقمل هثذا، كثؾ مثال كحؾتث»

طبادي حالل، وإين خؾؼت طبادي حـػاب كؾفؿ، وإن الشقاصقـ أتتفؿ فلعؾتفؿ طـ ديـفؿ، 

مت طؾقفؿ ما أحؾؾت لفؿ، وأمرتفؿ أن ُيشركقا بل ما لؿ أكثزل بثف ُسثؾطاًكا، ثثؿ إن اهلل  وحرَّ

 .كظر إلك أهؾ إرض فؿؼتفؿ، طربفؿ وطجؿفؿ، إٓ بؼايا مـ أهؾ الؽتاب ۵

ؽ وأبتؾل بؽ، وأكزلت طؾقثؽ كتاًبثا ٓ يغسثؾف الؿثاب، تؼثرؤه وقال: إكؿا بعثتؽ ٕبتؾق

 كائًؿا ويؼظاًكا.

ثؿ إن اهلل أمرين أن أحرق قريًشا فؼؾت: يا رب إذن يثؾغقا رأسل فقدطقه ُخبزًة، فؼثال: 

استخرجفؿ كؿا استخرجقل، واغزهؿ كغزل، وأكػؼ طؾقفؿ فســػؼ طؾقؽ، وابعث جقًشا 

 صاطؽ مـ طصال.كبعث خؿسة أمثالف، وقاتؾ بؿـ أ

ق، ورجؾ رحقؿ رققؼ الؼؾب، بؽؾ  وأهؾ الجـة ثالثة: ذو سؾطان ُمؼسط مقفؼ متصدِّ

ق.  ذي قربك ومسؾؿ، ورجؾ طػقػ فؼقر ذو طقال متصدِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٕٙ٘أقىغٗ ٍُُِ جٕؿٖٛ ) (1)
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وأهؾ الـار خؿسة: الضعقػ الذي ٓ زبر لف، والثذيـ هثؿ فثقؽؿ تبًعثا أو تبعثاب ث شثؽ 

ٓ يخػثثك لثثف صؿثثع، وإن دّق إٓ خاكثثف، يحقثثك ث ٓ يبتغثثقن أهثثالً وٓ مثثآً، والخثثائـ الثثذي 

وذكر البخؾ أو الؽذب، « ورجؾ ٓ يصبح وٓ يؿسل إٓ وهق يخادطؽ طـ أهؾؽ ومالؽ

 .«والشـظقر الػاحش

ثؿ رواه ا،نار أحؿد، ونسؾؿ، والـسائل نـ غقر وجف، طـ قبـادة طــ نطـرِّ  بــ 

بادة هذا الحـديث نــ طبدا  بـ الشخقر، ويف رواية سعقد طـ قبادة البصريح بسؿاع ق

 نطرِّ .

أن قبادة لؿ يسؿعف نـ نطر ، وإكؿا سؿعف نـ « نسـده»وقد ذكر ا،نار أحؿد يف 

أربعة طـف، ثؿ رواه هق طـ روح طـ طق  طـ حؽقؿ إثرر طـ الحسـ، قا   حدثـل 

نطر ، طـ طقاض بـ حؿـار، فـذكره. ورواه الـسـائل نــ حـديث ُغــدر، طــ طـق  

 إطرابل بف.

وإن اهلل كظثر إلثك أهثؾ إرض فؿؼثتفؿ، »قد نـ إيراد هذا الحـديث ققلـف  والؿؼص

فؽـان  «مثـ أهثؾ الؽتثاب»ويف لػـظ نسـؾؿ  «طجؿفؿ وطربفؿ، إٓ بؼايا مـ بـل إسثرائقؾ

، ففـدى الخيئـؼ، ملسو هيلع هللا ىلصالديـ قد الببس طؾك أهؾ إرض كؾفؿ، حبك بعث ا  نحؿـًدا 

تـركفؿ طؾـك الؿحجـة البقضـاء والشـريعة وأخرجفؿ ا  بف نـ الظؾؿـات إلـك الــقر، و

اء.  الغرَّ

ــالك   ــا  تع ــئي  [19انًائددذة:] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ﴿ولفــذا ق أي  ل

ما جابكا مـ رسقل يبشثر بثالخقر، »تحبجقا وتؼقلقا ـ يليفا الذيـ بدلقا ديـفؿ وغقروه ـ  

ــذير، يعـــل نحؿــًدا «ويـثثذر مثثـ الشثثر ک ک ک ک  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص؛ فؼــد جــاءكؿ بشــقر وك

قا  ابـ جرير  نعـاه إين قادر طؾك طؼاب نــ طصـاين وثـقاب نــ  [19ئذة:انًا] ﴾گ

 أصاطـل.

│ 



 a 163ڑ
 

 

 

 
ِٔۡم ٱۡذُنُرواْ    ََٰل ٌِِّۦ تََٰي ۡٔ ًۡ إِۡذ ِإَوۡذ كَاَل ُمََٔسَٰ ىَِل ِ َغيَۡيۡيُس ۡيَث ٱَّلله ٍَ ُِۡػ

ئُٗك  ٌُّ ۢنتَِيآَء وََجَػيَُسً 
َ
ًۡ أ ًۡ يُۡيۡؤِت  َجَػَو ذِيُس ۡيا لَۡي ٌه َُٰسً  َوَءاحَى

َحوٗ 
َ
ٌِّ أ ٍِنَي ا  ٔۡمِ  ٴََ ٱۡىَعَٰيَ ََٰلۡي َشۡيَث ٱىهۡيِِت  تََٰي َلوه ٍُ ۡ  ََج ٱل

َ
ٔاْ ٱۡۡل ٱۡدُخيُۡي

 ََ ٔاْ َخَِِٰسِي ًۡ َذَخَِليُِت ُُ
ۡدةَارِ

َ
َٰٓ أ واْ لََعَ ًۡ َوََّل حَۡرحَوُّ ُ ىَُس  ٵَنَخَب ٱَّلله

 ٌٗ ۡٔ ا كَ َٓ ََٔسَٰٓ إِنه ذِي ٍُ َٰ ٔاْ تََٰي ُ َٰ كَال ا َحۡيِته َٓ ََ ِإَوُهۡيا ىَۡيَ ُهۡيۡوُخيَ ا َجتهۡيارِي
ا ـَإِن ََيۡ  َٓ ِۡ ٌِ ٔاْ  ا ـَإُِها َدَِٰخئَُن رُُج َٓ ِۡ ٌِ ٔاْ  ََ  ٶََيۡرُُج ٌِ كَاَل رَُجَلِن 

ًُ ٱۡۡلَۡياَب ـَۡيإَِذا  ِٓ ۡيۡي
ٔاْ َغيَ ا ٱۡدُخيُۡي ٍَ ِٓ ۡي

ُ َغيَ ًَ ٱَّلله ۡجَػ
َ
ََ ََيَاـَُٔن أ ِي ٱَّله

ٔٓاْ إِن ُنِخُ  ُ َّكه َٔ ِ َذَخ ًۡ َغَٰيُِتَٔنۚ َولََعَ ٱَّلله ٔهُ ـَإُِهُس ٍُ ٌِِنَِي َدَخۡيُخ ۡيۡؤ ٌُّ  ً
ةَوٗ  ٷ

َ
آ أ َٓ ََٔسَٰٓ إُِها ىََ ُهۡوُخيَ ٍُ َٰ ٔاْ تََٰي ُ ۡب كَال َْ ا ـَٱۡذ َٓ ٔاْ ذِي ا َداُم ٌه َُج ا 

َ
أ

َٰػُِووَن  َِا َق ُٓ ۡميِۡيُم إَِّله  ٸَوَربَُّم ـََؼَٰخَِلٓ إُِها َهَٰ
َ
كَۡياَل َرّبِ إِّّنِ ََّلٓ أ

ٔۡمِ  َِا َوَبنۡيَ ٱۡىَل َِ ـُۡرۡق ةَۡي ِِخة ـَٱ
َ
ۡيا  ٹٱۡىَػَِٰصلِنَي  َجۡفِِس َوأ َٓ كَۡياَل ـَإِجه

 ۡۛ َِٗث ۡرَبػِنَي َش
َ
ۛۡ أ ًۡ ِٓ ۡي

ٌث َغيَ ٌَ َس لََعَ  ُحَره
ۡ
 َِجج ـَۡيَل حَۡيأ

َ
ۡئَن ِ  ٱۡۡل ُٓ يَتِي

ِٔۡم ٱۡىَػَِٰصلِنيَ   ٺ ٱۡىَل

 

 ٹٹ
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 ﴾ ڻ ﴿

 ﴾ ے ﴿

﴾ۓ ۓ﮲   ﴿
(1)

 

 

 ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ﴿

 

 ﴾ ﮷ ﮸ ﴿

 ﴾ ۅ ﴿

 

 ﴾ٹ ٹ ٹٹڤڤ ﴿

 ﴾ ڤ ڤ ﴿

 

 ﴾ ڦ ﴿

 ﴾ڄ ڄ ﴿

 ﴾چ چ چچ  ﴿

 ﴾ ڇ ڇ ﴿

 تؿؾؽقن دوًرا وخدًنا وأزواًجا.

 الؿطفرة الؿباركة.

فـــرض طؾـــقؽؿ  - وطـــدكؿ ا  بـــدخؾقها إذا أصعبؿـــقه

 دخقلفا.

ٓ ترجعقا إلك القراء ـ ٓ تبخؾػقا طـ لؼاء طـدوكؿ وٓ 

 تػروا نـف.

 ترجعقن خائبقـ.

ـ لغقـرهؿ ـ يبـلٍس شـديد ـ قـاهر يضـخار إجسـار ذو

 .وطباةً  ضؾؿةً 

 ٓ أقدر إٓ طؾك كػسل وأخل.

نقِّز بقــا وبقــفؿ وٓ تعـذبـا إذا  -اقض بقــا-افصؾ بقــا

 طذببفؿ.

 الخارجقـ طـ الطاطة.

 نؿـقطقن نـ دخقلفا.

يضــؾقن يف إرض، يؿشــقن كثقــًرا فقصــبحقن حقــث 

 أنسقا، ويؿسقن حقث أفبحقا .

 في تـدر ـ في تلسػ ـ في تحزن.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ئَىبئ١ً، أٔٗ ٚوبضد ِٓ آِٓ ِٕىُ أٞ بٌسٟ ٚعموّٛ٘ة بهلل عٍٝ ٌُةْ أج١ىُقال الحافظ ابـ كثقر $:  (1)
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بؿا قالف مقسك لؼقمف، وبالذي صـعقه مثع  ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف محؿد  ۵ س: ما وجف تذكقر اهلل

 ؟ڠمقسك 

وتثبقبـــف أنـــار نـــا يػعؾـــف القفـــقد  ملسو هيلع هللا ىلصتصـــبقر الـبـــل  ج: فائثثثدة ذلثثثؽ، واهلل أطؾثثثؿ:

الؿعافرون لف، فؽـلّن الؿعــك  إن كـذبقُ يـا نحؿـد وآذوُ فؼـد آذوا كبـل ا  نقسـك 

ك يديف لفؿ نـ الخقـر ونــ ا،كجـاء نع نا أكعؿ ا  بف طؾقفؿ بسببف، ونا أجراه طؾ ڠ

نـ الؼقر الظالؿقـ، بؾ وإغرا  الظالؿقـ كذلؽ، فقا نحؿد إن كـان فـدر نــ القفـقد 

الذي يعافروكؽ غدٌر وخقاكات وتؽذيٌب وطـاٌد، ففذا شل ؿ باضطراد، وطؾك ديــفؿ 

 و جفؿ طؾك الدوار.

 :$قال الطبري 

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ تػسثثقر ققلثثف تعثثالك: يف

، قديَؿ تؿادي همٓء القفقد يف ملسو هيلع هللا ىلص  وهذا أيًضا نـ ا  تعريٌػ لـبقف نحؿد [17انًائدذة:  ]

الغل، وبعدهؿ طـ الحؼ، وسقء اخبقارهؿ ٕكػسفؿ، وشدة خيففؿ ٕكبقائفؿ، وبـطء 

ًقا بـذلؽ  إكاببفؿ إلك الرشاد نع كثرة كعؿ ا  طـدهؿ، وتبابع أياديف وآٓئـف طؾـقفؿ، نسـؾِّ

ا يحّؾ بف نـ طيجفـؿ، ويــز  بـف نــ نؼاسـاهتؿ يف ذات ا ، يؼـق   ملسو هيلع هللا ىلص كبقف نحؿًدا طؿَّ

  ٓ تلَس طؾك نا أفابؽ نـفؿ، فنن الذهاب طــ ا  والبعـد نــ الحـؼ، ونـا ملسو هيلع هللا ىلصا  لف 

فقف لفؿ الحظ يف الدكقا وأخر، نــ طـاداهتؿ وطـادات أسـيففؿ وأوائؾفـؿ، وتعـزَّ بؿـا 

ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿إذ قــا  نقســك لفــؿ   ، واذكــرملسو هيلع هللا ىلصٓقــك نـــفؿ أخــقُ نقســك 

 يؼق   اذكروا أيادي ا  طـدكؿ وآٓءه قبؾؽؿ. ﴾ڱ 

│ 

 س: كقػ يذكرون كعؿة اهلل طؾقفؿ؟

 الذكر هـا يشؿؾ أمريـ: ج:

أن الؿراد بالذكر هـا البذكر الذي هق ضد الـسـقان، ذلـؽ البـذكر الحانـؾ  أولفؿا:

 لشؽر.، والحانؾ طؾك ا۵طؾك العؿؾ فقفا بطاطة ا  

، ۵أن الؿــراد بالــذكر هـــا البحــديث بـــعؿ ا  طؾــك وجــف الثـــاء طؾــك ا  الثثثاين: 
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 والبذكقر بػضؾف، وا  أطؾؿ.

 س: ققم مقسك مـ هؿ؟

 هؿ بـق إسرائقؾ. ج:

│ 

 س: كقػ جعؾ اهلل فقفؿ أكبقاب؟

، كؿــا يف  ج:
ّ
ــل  خؾػــف كب

ٌّ
ــل ــاء، كؾؿــا هؾــؽ كب ــق إســرائقؾ تسقســفؿ إكبق كاكــت بـ

 ملسو هيلع هللا ىلصلحديث طـ رسق  ا  ا
(1)

، وكان غقر همٓء الساسـة نــ إكبقـاء أكبقـاء آخـرون 

 أيًضا كثقرون يلتق ؿ بقحل ا ، ويخ و ؿ بالغقب.

│ 

 س: كقػ جعؾفؿ اهلل ُمؾقًكا؟

ـا نؾؽـقا البقـقت وإزواج والخـدر  ج: جعؾ ا  لفؿ بققًتـا وأزواًجـا وخـدًنا، فؾؿَّ

 قا  كثقٌر نـ أهؾ العؾؿ.ققؾ لفؿ  نؾقُ. هؽذا 

 ونـ العؾؿاء نـ قصر الؿؾقُ طؾك ذوي الخدر.

هـذا، وقــد أخــرج نسـؾؿ
(1)

نـــ أبــل طبـد الــرحؿـ الُحُبؾــل قــا   « فــحقحف»يف  

سؿعت طبد ا  بـ طؿرو بـ العاص، وسللف رجٌؾ فؼا   ألسـا نـ ُفؼـراء الُؿفـاجريـ؟ 

ـٌ تسـؽـُُف؟ قـا    فؼا  لف طبد ا   ألؽ انرأٌة تـلوي إلقفـا؟ قـا   كعـؿ. قـا   ألـؽ َنسـؽ

 كعؿ. قا   فلكت نـ إغـقاء. قا   فنن لل خاِدًنا. قا   فلكت نـ الؿؾقُ.

 
ِ
كثان بـثق إسثرائقؾ إذا كثان »أكف قا    ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد يف هذا الباب خ ٌ طـ رسق  ا 

 لؽـف ضعقػ ا،سـاد. «ٕحدهؿ خادم ودابة وامرأة ُكتب مؾًؽا

│ 

ثثُة محؿثثد س: كقثثػ آتثثاهؿ ا  ملسو هيلع هللا ىلصهلل مثثا لثثؿ يثثمِت أحثثًدا مثثـ العثثالؿقـ، وقثثد أوتقثثت أمَّ

 الؼرآن، وجعؾفا اهلل خقر إمؿ، وأرسؾ إلقفا خقر رسقل؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِىفًٛعة. ڤ( ِٓ ؾم٠ص أجٟ ٘ى٠ىخ 6ٕٗٔ(، ٍُُِٚ )ٖ٘٘ٗأقىظ نٌه بٌحكةوٞ ) (1)

 (.6ٕٙٔٔ(، ٚبٌـحىٞ )6ٕٕ٘( ص)212ٍُُِٕ ) (1)
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إنا أن ُيؼا   إن ا  آتك بـل إسرائقؾ نا لؿ يمت أحًدا نـ العالؿقـ نؿـ هـؿ يف  ج:

 زنا ؿ، أو نؿـ قد سبؼقهؿ.

 كثرة إكبقاء نا لؿ يمت أحًدا نـ العالؿقـ. إن ا  آتاهؿ نـ وإما أن ُيؼال :

وكذا آتاهؿ نـ أشقاء نخصقفة بعقـفا نا لؿ يمِت أحـًدا نــ العـالؿقـ، كؿـا قـا  

 .[111األعزاف:] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿  ڠتعالك لـبقف نقسل 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ :ژوكؿثثثثثا قثثثثثال تعثثثثثالك لؿثثثثثريؿ 

نفا.أي  طؾك طالؿل زنا ا أو نـ تؼ [11آل: عًزاٌ: ] ﴾ھ   دَّ

 :$قال الطبري 

ـّ ضـــانٌّ أن ققلـــف   ٓ  [17انًائدددذة: ]﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿فـــنن ضـــ

يجقز أن يؽقن لفؿ خطاًبا إذ كاكت أنة نحؿد قد أوتقت نـ كرانة ا  جؾَّ وطـزَّ بـبقفـا 

َـّ غقـر الصـقاب،  ڠ نحؿد، نا لؿ ُيـمَت أحـٌد غقـرهؿ ـ وهـؿ نــ العـالؿقـ ـ فؼـد ضـ

لؼقنـف  ملسو هيلع هللا ىلصخطـاب نــ نقسـك  ﴾ہ ہ ہ ہ  ڻ ۀ ۀ ﴿وذلؽ أن ققلف  

يقنئٍذ، وطـك بذلؽ طالؿل زناكف، ٓ طالؿل كؾ زنان، ولؿ يؽــ أويت يف ذلـؽ الزنـان 

أحد نـ العالؿقـ، فخرج الؽـير نــف فـؾك ا   ملسو هيلع هللا ىلصنـ كعؿ ا  وكرانبف، نا أويت ققُنف 

 طؾقف طؾك ذلؽ، ٓ طؾك جؿقع طالؿ كؾِّ زنان.

│ 

 ه اهلل بـل إسرائقؾ ولؿ يعطف أحًدا مـ العالؿقـ؟س: ما الشلب الذي أططا

 إن ذلؽ هق كثرة إكبقاء الذيـ ُبعثقا فقفؿ. ج: مـ العؾؿاب مـ قال:

َـّ والسؾقى الذي أكزلف ا  لفؿ، وكـذا الحجـر  ومـفؿ مـ قال: إن الؿراد بذلؽ الؿ

 الذي اكبجست نـف اثـبا طشرة طقـًا، وكذا الغؿار الذي ُضؾؾ طؾقفؿ.

 إ ا أيات البل جاءهتؿ. ققؾ:و

│ 

سة التل طـاها مقسك  ھ ھ  ﴿بؼقلثف لؼقمثف:  ڠس: ما هل إرض الؿؼدَّ

 ؟[ٕٔبٌّةئمخ: ] ﴾ ے
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 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال: ج:

 أ ا الطقر ونا حقلف.أحدها: 

 أ ا أريحاء.الثاين: 

 أ ا الشار. الثالث:

 أ ا دنشؼ، وفؾسطقـ، وبعض إردن.الرابع: 

 ولؿ يرد يف الؽباب وٓ يف السـة كصٌّ فريٌح فقؿا طؾؿت ببحديدها وبقا ا.هذا، 

 قد قال: ولذا فنن الطبري 

سة، كؿا قا  كبل ا   وأولك إققا  يف ذلؽ بالصقاب أن ُيؼا   هل إرض الؿؼدَّ

نقســك فــؾك الّؾــف طؾقــف، ٕن الؼــق  يف ذلــؽ بل ــا أرض دون أرض، ٓ ُتــدرُ حؼقؼــُة 

بالخ ، وٓ خ  بذلؽ يجقز قطـع الشـفادة بـف، غقـر أ ـا لــ تخـرج نــ أن فحبف إٓ 

تؽقن نـ إرض البـل نـا بـقـ الػـرات وطـريش نصـر، ،جؿـاع جؿقـع أهـؾ البلويـؾ 

قر والعؾؿاء بإخبار طؾك ذلؽ.  والسِّ

│ 

 س: ما وجف الُخسران الذي وقعقا فقف؟

 الخسران مـ وجقه: ج:

 نرهؿ بف.الذي أ ملسو هيلع هللا ىلصخي  أنر كبقفؿ أحدها: 

 تضققع فرض الجفاد الذي فرضف ا  طؾقفؿ.الثاين: 

سة. الثالث:  حرنا ؿ نـ دخق  إرض الؿؼدَّ

│ 

، ومثا مثدى صثحة الثقارد يف وصثػ «الجبثاريـ»س: اذكر بشلب مـ التػصقؾ معـك 

 همٓب الجبَّاريـ يف كتب التػاسقر؟

 :قال الطبري  ج:

ره، ثؿ اسـبعؿؾ يف كـؾ نــ اجـرتَّ كػًعـا الؿصؾح أنر كػسف وأنر غق« الجبار»وأفؾ 

ي إلـك نـا لـقس لـف، بغًقـا  إلك كػسف بحؼ أو باصؾ صؾب ا،فيح لفا، حبك ققؾ لؾؿبعدِّ
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ا طؾك ربف  ـا »، وإكؿـا هـق «جبـار»طؾك الـاس، وقفًرا لفؿ، وُطبقًّ جـ  »نــ قـقلفؿ « فعَّ

 إذا أفؾحف وٕنف، ونـف قق  الراجز « فين هذا الؽسر

 ـَ اإللثثثثثُف فجبثثثثثرْ قثثثثثد َجَبثثثثثر الثثثثثدي

 

ـْ َولَّثثثثك الَعثثثثَقر ـُ َمثثثث َر الثثثثرحؿ  َوَطثثثثقَّ

 يريد  قد أفؾح الديـ ا،لف فصؾح. 

 ؛ ٕكف الؿصؾح أنر طباده، الؼاهر لفؿ بؼدرتف.«الجبار»ونـ أسؿاء ا  تعالك ذكره 

، ملسو هيلع هللا ىلصأنا نا ذكر نـ طظقؿ خؾؼبفؿ فؾؿ أقػ طؾك شلٍء ثابت طــ رسـق  ا   قؾت:

 وا  أطؾؿ.

ا، وقد أخرج الط ي بنسـاٍد حسـ طـ قبادةهذ
(1)

قا   ُذكر لـا أ ـؿ كاكـت لفـؿ  

 أجسار وِخَؾؼ لقست لغقرهؿ.

وقد أخرج الطبري ۞
(1)

أنـر نقسـك أن يـدخؾ  قثال: ڤبسـده إلك ابثـ طبثاس  

نديـة الجبَّاريـ، قا   فسار نقسك بؿـ نعف حبك كز  قريًبا نـ الؿديــة ـ وهـل أريحـا ـ 

ل طشر طقـًا، نـ كؾ سبٍط نـفؿ طقـًا، لقلتقه بخ  الؼـقر. قـا   فـدخؾقا فبعث إلقفؿ اثـ

الؿديـة، فرأوا أنًرا طظقًؿـا نــ هقئـبفؿ وجثـثفؿ وطظؿفـؿ، فـدخؾقا حائًطـا لبعضـفؿ، 

فجــاء فــاحب الحــائط لقجبـــل الثؿــار نـــ حائطــف، فجعــؾ يجبـــل الثؿــار ويـظــر إلــك 

فجعؾف يف كؿف نع الػاكفـة، وذهـب آثارهؿ، وتببعفؿ، فؽؾؿا أفاب واحًدا نـفؿ أخذه 

إلك نؾؽفؿ فـثرهؿ بـقـ يديـف، فؼـا  الؿؾـؽ  قـد رأيـبؿ شـلكـا وأنركـا، اذهبـقا فـلخ وا 

 فاحبؽؿ، قا   فرجعقا إلك نقسك فلخ وه بؿا طاَيـُقا نـ أنرهؿ.

وأورد الطبري
(3)

نـ صريؼ نقسك بـ هارون قا   حـدثـا طؿـرو بــ  كذلؽ أثًرا: 

ط، طـ السدي يف قصة ذكرهـا نــ أنـر نقسـك وبــل إسـرائقؾ، حؿاد قا   حدثـا أسبا

قا   ثؿ أنرهؿ بالسقر إلك أريحا ـ وهل أرض بقت الؿؼـدس ـ، فسـاروا حبـك إذا كـاكقا 

قريًبــا نـــفؿ، بعــث نقســك اثـــل طشــر كؼقًبــا نـــ جؿقــع أســباط بـــل إســرائقؾ، فســاروا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٔٙٙٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٓٙٙٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.2٘ٙٔٔبٌـحىٞ ) (3)
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، فلخـذ «طـاج»ا  لـف يريدون أن يلتقه بخ  الجبـاريـ، فؾؼـقفؿ رجـؾ نــ الجبـاريـ ُيؼـ

آثـل طشر فجعؾفؿ نـ ُحْجَزتف، وطؾك رأسف حؿؾة حطـب، واكطؾـؼ هبـؿ إلـك انرأتـف 

فؼا   اكظري إلك همٓء الؼقر الذيـ يزطؿقن أ ؿ يريدون أن يؼاتؾقكا!! فطرحفؿ بـقـ 

يــديفا، فؼــا   أٓ أصحـــفؿ برجؾــل؟ فؼالــت انرأتــف  ٓ، بــؾ خــؾِّ طـــفؿ حبــك ُيخــ وا 

 ا. فػعؾ ذلؽ.ققنفؿ بؿا رأو

، وأن ڠيف شـلن آدر  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الؿذكقر يف وفػفؿ بعقـٌد طــ قـق  الـبـل  قؾت:

ا  خؾؼف صقلف يف السؿاء سبقن ذراًطا، ولؿ يز  الخؾؼ يـؼص حبك أن
(1)

. 

│ 

 ؟[ٕٕبٌّةئمخ: ] ﴾ې ې ې  ﴿س: ما مرادهؿ بؼقلفؿ: 

 نرادهؿ، وا  أطؾؿ  حبك يسؾِّؿقها لـا بدون قِباٍ . ج:

│ 

 يخافقن ماذا؟ [ٖٕبٌّةئمخ: ] ﴾ۇئ  ﴿س: ققلف تعالك: 

 يخافقن نـ رهبؿ، ونـ غضبف وطؼابف. ج:

│ 

 أكعؿ طؾقفؿا بؿاذا؟ [ٖٕبٌّةئمخ: ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿س: ققلف تعالك: 

أكعؿ طؾقفؿا با،يؿـان، والقؼـقـ، والشـجاطة، والثبـات، والبقفقـؼ، وصاطـة ا   ج:

 ورسقلف.

 لخق  نـف.أكعؿ ا  طؾقفؿا با وققؾ:

│ 

 س: مـ هذان الرجالن الؾذان أكعؿ اهلل طؾقفؿا؟

لؿ يرد باسؿفؿا كصٌّ نـ كباب وٓ سـة، وقد ذهب جؿفقر نـ الؿػسريـ إلك  ج:

 أ ؿا يقشع بـ كقن، وكيب بـ يافـا، قالقا  وهؿ نـ الـؼباء، فا  أطؾؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٕٗٔ(، ٍُُِٚ )1ٕٕٙبٔظى بٌحكةوٞ ) (1)
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│ 

ح معـك ققلف تعالك:   .[ٖٕبٌّةئمخ: ] ﴾جئ حئ مئ  ﴿س: وعِّ

 :$قال الطبري  ج:

قل كبقؽؿ  ﴾جئ حئ مئ  ﴿وطـقا بؼقلفؿا   فقؿـا أكبـلكؿ طــ  ملسو هيلع هللا ىلصإن كـبؿ نصدِّ

ربِّؽؿ نـ الـصرة والظػر طؾقفؿ، ويف غقر ذلؽ نـ إخباره طـ ربف، ونمنـقـ بلن ربَّؽؿ 

كؿ. ه وطدوِّ  قادر طؾك القفاء لؽؿ بؿا وطدكؿ نـ تؿؽقـؽؿ يف بيد طدوِّ

│ 

 ؟[ٖٕبٌّةئمخ: ] ﴾ۈئ ېئ ېئ  ﴿قلف تعالك: س: أّي باٍب هذ االؿشار إلقف بؼ

 هق باب نديـة الجباريـ. ج:

│ 

س: اذكر شقًئا مـ مخازي الؽػار مـ بـثل إسثرائقؾ، وطـثادهؿ وجفؾفثؿ، وخالففثؿ 

 ٕمر رسقلفؿ؟

 مـ ذلؽ ما يؾل: ج:

، ڠجبـفؿ وتؼاطسفؿ طـ دخق  إرض الؿؼدسة، وسقء أدهبؿ نـع كبـقفؿ  ۞

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ﴿وقــقلفؿ  

 .[11انًائذة:] ﴾ٺ 

ا أكجاهؿ ا  نـ فرطقن ونؾئف، وأغر  طـدوهؿ أنـار أطقــفؿ، وقـد  ۞ وققلفؿ لؿَّ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ  ﴿نــروا طؾــك قــقٍر يعؽػــقن طؾــك أفـــاٍر لفــؿ  

 .[183األعزاف:]

 .[55انبقزة:] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿ونـ ذلؽ ققلفؿ   ۞

ڻ ۀ ۀ  ﴿كك بالذي هق خقر، إذ قـالقا  ونـ جفؾفؿ اسببدالفؿ الذي هق أد ۞

. [61انبقدددددددددددزة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

ِـّ والسؾقى. ًٓ نـ الؿ  صؾبقا ذلؽ بد

 .[88طه:] ﴾ پ پ ڀ ڀ ﴿ونـ ذلؽ طبادهتؿ العجؾ وققلفؿ  ۞
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، وتـركفؿ البــاهل طــ الؿـؽـر، وسـعقفؿ يف  ۞ ونـ ذلؽ قبؾفؿ إكبقاء بغقر حؼٍّ

 إرض بالػساد.

لفؿ طؾك ا  بغقر طؾؿ، وكػرهؿ  ونـ ذلؽ ۞ تحريػفؿ الؽؾؿ طـ نقاضعف، وتؼقِّ

 بآيات ا .

ــؾ  ۞ ــداؤهؿ لج ي ــؽ ط ـــ ذل ــؿ، ڠون ــذيبفؿ لف ــاء، وتؽ ـــفؿ يف إكبق ، وصع

 واطبداؤهؿ يف السبت بعد أن ُأخذ طؾقفؿ الؿقثا  الغؾقظ.

فـقا طــف، ونـ ذلؽ ضؾؿفؿ وفدهؿ طـ سبقؾ ا  كثقًرا، وأخذهؿ الربا وقـد كُ  ۞

 وأكؾفؿ أنقا  الـاس بالباصؾ.

ونـ ذلؽ وفػفؿ رهبؿ بلوفا  كاذبة، نػـرتاًة لقسـت نــ فـػاتف، كؼـقلفؿ   ۞

ـــقلفؿ  [16انًائدددذة: ] ﴾ې ې ېى  ﴿  [181آل عًدددزاٌ:] ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ  ﴿، وق

ا كبقًرا. ا يؼقلقن طؾقًّ  تعالك ا  طؿَّ

 [37انتىبت: ] ﴾ڱ ں ں  ﴿، بؼقلف  ▐ونـ ذلؽ كسببفؿ القلد    ۞

ا كبقًرا.  تعالك ا  طـ ذلؽ طؾقًّ

│ 

ثا دطثاهؿ كبثقفؿ لؾؼثاب  ملسو هيلع هللا ىلصس: فرٌق كبقر بقـ مققػ صحابة كبقـا محؿد  مثع كبثقفؿ لؿَّ

طدوهؿ يقم بدر، وطدوهؿ أكثر مـفؿ طدًدا، وُطدًدا، وبقـ مققػ بـل إسرائقؾ مثع مقسثك 

 ، وعح ذلؽ.ڠ

ــا د ج: إيضثثاحف: طــاهؿ، وقــد كؽؾــقا طـــ الجفــاد أن أفــحاب نقســك قــالقا لــف لؿَّ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ﴿، فؼـالقا  ڠوتخؾقا طــ صاطـة رسـق  ا  نقسـك 

 .[11انًائذة:] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

فؾــؿ يؽقكــقا كــذلؽ، بــؾ كــان طــدوهؿ ثيثــة أضــعا   ملسو هيلع هللا ىلصأنــا أفــحاب نحؿــد 

ا اسبشارهؿ رسق  ا    يقر بدر، ترى ناذا كان نققػفؿ؟ ملسو هيلع هللا ىلصطددهؿ، ونع ذلؽ لؿَّ

قا   لؼد شفدُت نــ  ڤبسـد فحقح طـ ابـ نسعقد  نار أحؿد أخرج ا،

الؿؼداد نشفًدا؛ ٕن أكقن أكا فاحبف أحب إلل نؿا طؾك إرض نـ شلء، قـا   أتـك 
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وكان رجيً فارًسا قا   فؼا  أبشر يا كبل ا ، وا  ٓ كؼق  لؽ كؿا قالت بــق  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ـــ و ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿إســرائقؾ لؿقســك   ــذي ولؽ ال

بعثؽ بالحؼ لـؽقكـ بقـ يديؽ وطـ يؿقـؽ وطـ شؿالؽ ونـ خؾػؽ حبـك يػـبح ا  

طؾقؽ
(1)

. 

وأخرج ا،نار نسؾؿ ۞
(1)

، أن رسـق  ا  ڤنـ حـديث أكـس « فحقحف»يف  

شاور حقـ بؾغف إقبا  أبل سػقان قا  فبؽّؾؿ أبق بؽر فـلطرض طــف، ثـؿ تؽّؾـؿ طؿـر  ملسو هيلع هللا ىلص

ا   إياكا تريد يا رسق  ا ؟، والذي كػسل بقده لـق فلطرض طـف، فؼار سعد بـ طبادة فؼ

أنرتـا أن كخقضفا البحـر ٕخضــاها، ولـق أنرتــا أن كضـرب أكبادهـا إلـك بـرُ الغؿـاد 

الـــاس فـاكطؾؼقا حبــك كزلـقا بــدًرا، ووردت طؾــقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلػعؾــا قــا   فــدب رســق  ا  

 ملسو هيلع هللا ىلصاب رسـق  ا  روايا قريش، وفقفؿ غير أسقد لبـل الحجاج فلخـذوه فؽـان أفـح

يسللقكف طـ أبل سػقان وأفـحابف؟ فقؼـق   نـا لـل طؾـؿ بـلبل سـػقان، ولؽــ هـذا أبـق 

جفؾ وطببة وشقبة وأنقة بـ خؾػ، فنذا قا  ذلؽ ضربقه، فؼا   كعؿ أكـا أخـ كؿ هـذا 

أبق سػقان، فنذا تركقه فسللقه فؼا   نا لل بلبل سػقان طؾؿ، ولؽـ هذا أبق جفؾ وطببة 

بة بـــ ربقعــة وأنقــة بـــ خؾــػ يف الـــاس، فــنذا قــا  هــذا أيًضــا ضــربقه، بـــ ربقعــة وشــق

ا رأى ذلؽ اكصر ، قـا    ملسو هيلع هللا ىلصورسق  ا   والذي كػسل بقده لتضربقه »قائٌؿ يصؾل، فؾؿَّ

قـا ،  «هثذا مصثر  فثالن»  ملسو هيلع هللا ىلصقـا   فؼـا  رسـق  ا   «إذا صدقؽؿ وتتركقه إذا كثذبؽؿ

أحدهؿ طــ نقضـع يـد رسـق  ا   ويضع يده طؾك إرض هفـا وهفـا، قا   فؿا ناط

 .ملسو هيلع هللا ىلص

│ 

 س: اذكر بعض أققال العؾؿاب يف هذا التقف الذي ُفرض طؾك بـل إسرائقؾ.

 مـ ذلؽ ما يؾل: ج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٓٙٗ(، ٚفٟ غ١ى ِٛػ ، ٚبٌحكةوٞ ِكسظًىب )6٘ٗـ  1٘ٗ/ٔ« )بٌُّٕم» أؾّم فٟ (1)

(1) ( ٍُُِٔ112.) 
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: يف حديث الػتقن الطقيؾڤما ورد طـ ابـ طباس 
(ٔ)

 ، وفقف:

ثؿ سار هبؿ نقسك نبقجًفا كحـق إرض الؿؼدسـة، وأخـذ إلـقاح بعـدنا سـؽت 

بالذي ُأنر بف أن يبؾغفؿ نـ القضائػ، فثؼؾ ذلؽ طؾقفؿ وأبقا أن  طـف الغضب، فلنرهؿ

ُيؼروا هبـا، فـبـؼ ا  طؾـقفؿ الجبـؾ كلكَّـف ُضؾَّـة، ودكـا نــفؿ حبـك خـافقا أن يؼـع طؾـقفؿ، 

فلخذوا الؽباب بليؿا ؿ وهؿ نصغقن إلـك الجبـؾ وإرض، والؽبـاب بليـديفؿ وهـؿ 

نضــقا حبــك أتــقا إرض الؿؼدســة،  يـظــرون إلــك الجبــؾ نخافــة أن يؼــع طؾــقفؿ، ثــؿ

فقجدوا فقفا نديـة فقفا ققر جبـارون، خؾؼفـؿ خؾـؼ نـؽـر، وذكـروا نــ ثؿـارهؿ أنـًرا 

، ٓ صاقة لـا هبـؿ، وٓ [11انًائذة:]ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿طجقًبا نـ طظؿفا فؼالقا  

 .[11انًائذة:] ﴾ې ى ى ائ ائ  ﴿كدخؾفا نا دانقا فقفا، 

لجبـــاريـ آنــــا بؿقســـك، نــــ ا [13انًائدددذة:] ﴾ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿

فخرجا إلقف، فؼآ  كحـ أطؾؿ بؼقنـا، إن كـبؿ إكؿـا تخـافقن نؿـا تـرون نــ أجسـانفؿ 

ېئ  ﴿وطــدهتؿ فـــن ؿ ٓ قؾــقب لفـــؿ، وٓ نـعــة طــــدهؿ.، فــادخؾقا طؾـــقفؿ البـــاب 

 .[13انًائذة:] ﴾ىئ ىئ ىئی 

ويؼق  كاٌس  إ ؿا نـ ققر نقسك، وزطؿ طـ سعقد بــ جبقـر أ ؿـا نــ الجبـابرة 

ــق    ــا بؿقســك، يؼ ــق  ﴾ وئ ۇئ ۇئ ﴿آنـ ــذيـ يخــاففؿ بـ ــذلؽ ال ــل ب إكؿــا طـ

ـا َداُنـقا ﴿إسرائقؾ  پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ َقاُلقا َيا ُنقَسك إكَّا َلـ كَّْدُخَؾَفا َأَبًدا نَّ

اهؿ فاسـؼقـ،  [ 11انًائذة:] ﴾ٺ ٺ ٺ  فلغضـبقا نقسـك، فـدطا طؾـقفؿ وسـؿَّ

ءهتؿ، حبَّـك كـان يقنئـٍذ ولؿ يدع طؾـقفؿ قبـؾ ذلـؽ لؿـا رأى نــفؿ نــ الؿعصـقة وإسـا

نفـا طؾـقفؿ أربعـقـ ســة  اهؿ نقسـك  فاسـؼقـ، وحرَّ اهؿ كؿا سؿَّ فاسبجاب ا  لف فسؿَّ

يبقفقن يف إرض، يصبحقن كؾ يقر فقسقرون لقس لفؿ قرار، ثؿ ضؾَّـؾ طؾـقفؿ الغؿـار 

ـّ والسؾقى، وجعؾ لفؿ ثقاًبا ٓ تبَؾك وٓ تبسخ، وجعـؾ بـق ـ يف البقف، وأكز  طؾقفؿ الؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بٌظدؿ١ؽ بٌُّدٕم ِدٓ أؾةل٠دص     »(، َٚدٕمٖ طدؿ١ؽ، ٚبٔظدىٖ فدٟ وسةجٕدة:      ٓٔ/ُِٕ٘م أجدٟ ٠عٍدٝ بٌّٛطدٍٟ )    (1)

 «.بٌفسٓ
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 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ﴿ضفقرهؿ حجًرا نربًعا، وأنر نقسك فضـربف بعصـاه 

، يف كؾ كاحقة ثيثة أطـقـ، وأطؾـؿ كـؾ سـبط طقــفؿ البـل يشـربقن نـفـا، ٓ [67انبقزة:]

 يرتحؾقن نـ نـؼؾة إٓ وجد ذلؽ الحجر فقفؿ بالؿؽان الذي كان فقف بإنس.

 :$وقال الؼرصبل 

  يف قــدر ســبة فراســخ ـ يــقنفؿ ولقؾــبفؿ فؽــاكقا يســقرون يف فراســخ قؾقؾــة ـ ققــؾ

 فُقصبحقن حقث أنسقا، وُيؿسقن حقث أفبحقا؛ فؽاكقا سقَّارًة ٓ قرار لفؿ.

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

ــالك   ــف تع ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ  ﴿وققل

حقـ كؽؾقا طــ الجفـاد،  ڠلؿا دطا طؾقفؿ نقسك  [16انًائذة: ] ﴾ڇ ڍ 

قلفا قدر ندة أربعقـ سـة، فققعـقا يف البقـف، يسـقرون دائًؿـا حؽؿ ا  طؾقفؿ ببحريؿ دخ

ٓ يفبدون لؾخروج نـف، وفقف كاكت أنقر طجقبة وخقار  كثقرة، نـ تظؾقؾفؿ بالغؿار، 

اء، تحؿـؾ  ـّ والسؾقى طؾقفؿ، ونـ إخراج الؿاء الجـاري نــ فـخرة فـؿَّ وإكزا  الؿ

الحجر اثـبـا طشـرة طقـًـا  نعفؿ طؾك دابة، فنذا ضرهبا نقسك بعصاه؛ اكػجرت نـ ذلؽ

تجري لؽؾ شعب طقـ، وغقر ذلؽ نـ الؿعجزات، البل أيد ا  هبا نقسك بـ طؿران، 

وهـاُ أكزلت البـقراة، وشـرطت لفـؿ إحؽـار، وطؿؾـت قبـة العفـد، وُيؼـا  لفـا  قبـة 

 الزنان.

هذا، وقد أخرج البخاري
(1)

أرِسَؾ َمَؾثُؽ »قـا    ڤنـ حديث أبل هريرة   

ُف، فرجثع إلثك ربِّثف فؼثال: أرسثؾتـل إلثك طبثد ٓ  ڽمقسك  الؿقت إلك ، فؾؿا جابه صؽَّ

ـِ ثثقر، فؾثف بؽثؾ مثا  يريد الؿقت، فردَّ اهلل طؾقف طقـف وقال: ارِجع فؼؾ لف يضع يده طؾك مثت

، ثؿ ماذا؟ قال: ثؿ الؿقت. قال: فثأن. فسثلل  غطَّْت بف يده بؽؾ شعرٍة سـٌة. قال: أي ربِّ

فؾثق كـثُت ثثؿَّ »  ملسو هيلع هللا ىلص. قا   قا  رسـق  ا  «ف مـ إرض الؿؼدسة رمقًة بحجرٍ اهلل أن ُيدكقَ 

 .«ٕريُتؽؿ قبره إلك جاكب الطريؼ طـد الؽثقب إحؿر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٚبٔظىٖ ف١ُأزٟ لى٠ًحة ئْ شةء بٌٍَّٗ.2ٖٖٔبٌحكةوٞ ) (1)
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 قال الحافظ ابـ حجر يف شرح الحديث:

ققلف )باب نـ أحب الدفـ يف إرض الؿؼدسة أو كحقها( قا  الـزيـ بــ الؿـقـر  

نا ُتشد إلقف الرحا  نـ الحرنقـ، وكذلؽ نـا يؿؽــ نــ بؼقة « أو كحقها»الؿراد بؼقلف 

ندافـ إكبقاء وقبقر الشفداء وإولقاء تقؿـًا بالجقار وتعرًضـا لؾرحؿـة الـازلـة طؾـقفؿ 

 . اكبفك.ڠاقبداء بؿقسك 

وهذا بـاء طؾك أن الؿطؾقب الؼرب نـ إكبقاء الذيـ ُدفـقا ببقـت الؿؼـدس، وهـق 

إكؿا صؾب ذلؽ لقؼرب طؾقف الؿشل إلك الؿحشـر  الذي رجحف طقاض، وقا  الؿفؾب 

 وتسؼط طـف الؿشؼة الحافؾة لؿـ بعد طـف.

الحـديث  «أرسؾ مؾثؽ الؿثقت إلثك مقسثك»ثؿ أورد الؿصـػ حديث أبل هريرة  

بطقلف نـ صريؼ نعؿر طـ ابـ صاوس طـ أبقف طـف ، ولؿ يذكر فقف الرفع، وقـد سـاقف يف 

  وطـ نعؿر طـ هؿار بــ نـبـف طــ أبـل هريـرة أحاديث إكباء نـ هذا القجف، ثؿ قا 

كحقه، وقد ساقف نسـؾؿ نــ صريـؼ نعؿـر بالســديـ كـذلؽ، وققلـف فقـف   ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

أي  قـدر رنقـة حجـر، أي  أدكــل نــ نؽـان إلـك إرض الؿؼدسـة هـذا  «رمقة بحجر»

ف شرح الؼدر، أو أدكـل إلقفا حبك يؽقن بقـل وبقـفا هذا الؼدر، وهذا الثاين أضفر، وطؾق

ابـ بطا  وغقره، وأنا إو  ففق وإن رجحف بعضـفؿ فؾـقس بجقـد، إذ لـق كـان كـذلؽ 

لطؾب الدكق أكثر نـ ذلؽ، ويحبؿؾ أن يؽقن الؼدر الذي كـان بقــف وبـقـ أو  إرض 

الؿؼدسة كان قدر رنقة، فؾذلؽ صؾبفا، ولؽـ حؽك ابـ بطا  طـ غقـره أن الحؽؿـة يف 

ا  نـ نؾبف. اكبفك.أكف لؿ يطؾب دخقلفا لقعؿك نقضع   ق ه لئي تعبده الجفَّ

ا نـع بـل إسرائقؾ نـ دخـق  بقـت الؿؼـدس  ويحبؿؾ أن يؽقن سر ذلؽ أن ا  لؿَّ

وتركفؿ يف البقف أربعقـ ســة إلـك أن أفــاهؿ الؿـقت فؾـؿ يـدخؾ إرض الؿؼدسـة نـع 

ًٓ أن يدخؾفا كؿا سـق ليت شـرح يقشع إٓ أوٓدهؿ، ولؿ يدخؾفا نعف أحد نؿـ انبـع أو

قبـؾ فـبح إرض الؿؼدسـة  ڽذلؽ يف أحاديث إكبقاء، ونـات هـارون ثـؿ نقسـك 

طؾك الصحقح كؿا سقليت واضًحا أيًضـا، فؽـلنَّ نقسـك لؿـا لـؿ يبفقـل لـف دخقلفـا لغؾبـة 

الجباريـ طؾقفا وٓ يؿؽـ كبشف بعد ذلؽ لقـؼؾ إلقفا صؾـب الؼـرب نـفـا ٕن نـا قـارب 
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ؾب نقسك الدكق ٕن الـبل ُيدفـ حقث يؿـقت، وٓ الشلء يعطك حؽؿف، وققؾ  إكؿا ص

ـا خـرج نــ نصـر كؿـا سـقليت  ڽيـؼؾ، وفقف كظر؛ ٕن نقسك قد كؼؾ يقسػ  نعف لؿَّ

 ذلؽ يف ترجؿبف إن شاء ا  تعالك، وهذا كؾف بـاء طؾك آحبؿا  الثاين، وا  أطؾؿ.

ف نــ تـلخقر دفــف واخبؾػ يف جقاز كؼؾ الؿقت نـ بؾد إلك بؾد، فؼقؾ  يؽره لؿا فق

وتعريضف لفبؽ حرنبف، وققؾ  يسـبحب، وإولـك تـزيـؾ ذلـؽ طؾـك حـالبقـ  فـالؿـع 

حقث لؿ يؽــ هــاُ غـرض راجـح كالـدفـ يف البؼـاع الػاضـؾة، وتخبؾـػ الؽراهـة يف 

ذلؽ، فؼد تبؾغ البحريؿ وآسبحباب حقث يؽقن ذلؽ بؼرب نؽان فاضـؾ كؿـا كـّص 

ة وغقرها، وا  أطؾؿ.الشافعل طؾك اسبحباب كؼؾ الؿقت إل  ك إرض الػاضؾة كؿؽَّ

│ 

 معفؿ يف هذا التقف؟ ڠس: هؾ كان مقسك 

ــا  ا   ج: أوًٓ: ــد ق ونقســك  [16انًائددذة:] ﴾ڄ ڄ ڄڃ  ﴿  ▐ق

 لقس بداخؾ فقفؿ.

قد سل  ربف طــد نقتـف أن يدكقـف نــ إرض الؿؼدسـة رنقـة  ڠأن نقسك  ثاكًقا:

 بحجر.

أخرج نسؾؿ
(1)

جاب مؾؽ »  قا   ملسو هيلع هللا ىلص، طـ رسق  ا  ڤهريرة نـ حديث أبل  

ـَ مؾثؽ  ڠ، فؼثال لثف: أجثب ربَّثؽ. ث قثال: ث فؾطثؿ مقسثك ڠالؿقت إلك مقسك  طثق

الؿقت فػؼلها. ث قال: ث فرجع الؿؾؽ إلك اهلل تعالك فؼال: إكثؽ أرسثؾتـل إلثك طبثد لثؽ ٓ 

ارجع إلك طبدي فؼؾ: الحقاة  يريد الؿقت، وقد فؼل طقـل. ث قال: ث فردَّ اهلل إلقف طقـف، وقال:

تريد؟ فنن كـت تريد الحقاة فضع يدل طؾك متـ ثقر، فؿثا تثقارت يثدل مثـ شثعره، فنكثؽ 

تعقُش بفا سـة. قال: ثؿ َمْف؟ قال: ثؿ تؿقت. قال: فأن مـ قريب. ربِّ أمتـل مـ إرض 

سة رمقة بحجر بثره إلثك جاكثب واهلل، لثق أين طـثده ٕريثتؽؿ ق»  ملسو هيلع هللا ىلصقا  رسق  ا   «الؿؼدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ٚلدم زمدمََّ جٍفدق    6ٕٗٔ(، ُِٚدٍُ ص ) 1ٖٓٗوٚٞ ِٛلًٛفدة، بٔظدى بٌحكدةوٞ )    (، ٚلدم 6ٍُُِٖٗٔ ص ) (1)

 آقى لى٠ًحة.
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 .«الطريؼ، طـد الؽثقب إحؿر

 :$هذا وقد قال الؼرصبل 

واخبؾػ، هؾ كـان نعفـؿ نقسـك وهـارون؟ فؼقـؾ  ٓ؛ ٕن البقـف طؼقبـة، وكاكـت 

ڤ ڤ ڦ  ﴿ِسـق البقف بعدد أيار العجؾ، فؼقبؾقا طؾك كؾ يقر سـة؛ وقـد قـا   

طؾقفؿــا، كؿــا وققــؾ  كاكــا نعفــؿ لؽـــ ســّفؾ ا  إنــر  [15انًائددذة:] ﴾ڦ ڦ 

َنـةٌ ﴿جعـؾ الــار بــرًدا وسـيًنا طؾــك إبـراهقؿ، ونعـــك  أي  أ ــؿ نؿـقطـقن نـــ  ﴾ُنَحرَّ

ر ا  وجفـؽ طؾـك الــار، وحرنـت طؾقـؽ دخـق  الـدار، ففـق  دخقلفا، كؿا يؼا   حـرَّ

 تحريؿ نـع ٓ تحريؿ شرع، طـد أكثر أهؾ البػسقر.

 

│ 

 ٱۡبَِنۡ َءاَدمَ َوٱحۡ    
َ
ًۡ َجَتأ ِٓ ۡي

َبا كُۡرَباٗجا َذُخُلّتَِو  ُو َغيَ ّقِ إِۡذ كَره َۡ ةِٱۡۡلَ  ٌِۡي
ۡيا َحَخَلتهۡيُو  ٍَ ِهَمٰۖ كَاَل إِجه ۡرُخيَ

َ
ََ ٱٓأۡلَخرِ كَاَل َۡل ٌِ ًۡ ُحَخَلتهۡو  َ ا َول ٍَ َحِوِْ

َ
أ

خهلنَِي  ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ  ُ َۢ بََصع ٻٱَّلله ِ َُا۠ ةَِتاِشط  َج إََِله يََوَك تِلَلۡ ىَه
َ
آ أ ٌَ ُخيَِِن 

َخاُف ٱيَِوَي إَِۡلۡ 
َ
ٓ أ ۡرُخيََمٰۖ إِّّنِ

َ
َ َربه ٱىۡ َم ِۡل ٍِنَي َّلله رِيۡيُو  ټَعَٰيَ

ُ
ٓ أ إِّّنِ

 ْ ُؤا َٰلَِم َجَزَٰٓ ج َوَذ َدَِٰب ٱنلهارِ ۡۡ َ
َۡ أ ٌِ ٍَِم َذَخُهَٔن   بِإِذِِۡم ِإَوذۡ

َ
ٔٓأ ن َتُت

َ
 أ

ٍِنَي  َٰيِ ٔهَغۡج  ٽٱىظه َتلََع َلُ  َذَع ۡۡ َ
ۥ ـَأ ُّ ِخيِّ َذَلَخيَ

َ
ۥ َرۡخَو أ ُّ ََ ۥ َجۡفُص ٌِ

 ََ  َِج ىِ  پٱۡىَذَِِٰسِۡيي
َ
ُ ُؽَراٗةۡيا َحۡتَحۡيُد ِ  ٱۡۡل ُّ َذَتَػۡيَد ٱَّلله ۥ ُرَِيۡي

ٌِۡرَو  ُزَٔن 
َ
ۡن أ

َ
ۡزُت أ َِ َغ

َ
ۡييََِتَٰٓ أ َٔ َٰ ِخيِّج كَاَل تََٰي

َ
َٔۡءةَ أ َٰرِي َش ـَ َنۡيَؿ يُ

َنَٰ 
ُ
ٔۡ َهََٰذا ٱۡىُؾَراِب ـَأ ٌِنَي رَِي َش َِٰو ََ ٱىجه ٌِ َتلََع  ۡۡ َ

ِِخة ـَأ
َ
َۡ  ٿَءةَ أ  ٌِۡي

 

 ٹٹ
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جۡ 
َ
ۡيب ةَِؾۡيۡرِ أ َ َرَخۡيَو َجۡفَصۢ ٌَ ۥ  ُّ ُه

َ
َٰٓءِيَو أ َٰ ةَِِنٓ إِۡشَر َِا لََعَ َٰلَِم َنَخبۡ ِو َذ

ۡيا َرَخۡيَو  ٍَ جه
َ
 َِج ـََهأ

َ
ۡو ـََصاد  ِ  ٱۡۡل

َ
َۡ ٱنلهۡياَس َيِيٗػۡيَجۡفٍس أ ۡي ٌَ ا َو

ۡحَيۡيا ٱنلهۡياَس 
َ
آ أ ٍَ جه

َ
ا ـََهأ َْ ۡحَيا

َ
َِا َيِيٗػۡيأ ًۡ رُُشۡييُ ُٓ اۚ َوىََلۡيۡو َجۡيآَءۡت

ًه إِنه َنرِٗرا ةِٱۡۡلَ  ِۡ ّيَِجَِٰج ُث ِ ِۡسِـَُٔن ٌّ ٍُ َ  َِج ل
َ
َٰلَِم ِ  ٱۡۡل ً َبۡػَو َذ  ڀُٓ
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 ﴾ ڎ ﴿

 ﴾ ژ ﴿

 ﴾ ڑ ﴿

 ﴾ڻ ڻ ڻ  ﴿

 ﴾ڭ  ﴿

 ﴾ ۅ ﴿

 ﴾ وئ وئ ۇئ ﴿

 ﴾ۈئ  ﴿

 ﴾ېئ  ﴿

 ﴾ ٱ ٻ ٻ ﴿

 ﴾ ٻ ﴿

 ﴾ ٹ ﴿

 ﴾ڃ ﴿

 خ .

 بالصد  الذي ٓ كذب فقف وٓ البباس نعف.

 قربةً 

 بالضرب والؼبؾ وإذى.
َّ
 نددت يدُ إلل

 ترجع

ـت ـ سفؾت طؾقف  شجعَّت ـ زيَّـت ـ حسَّ

 يػبش يف  إرض بؿـؼاره ويثقر الرتاب ويحػر

 جقػة ـ طقرة.

 كؾؿة تؼقلفا العرب  طـد الفيُ.

 نـ جّراء ذلؽ ـ  نـ جـاية ذلؽ

 حؽؿـا

 .(1)تركفا فؾؿ يؼبؾفا

 نؽثرون نـ فعؾ الؿعافل.

│ 

 طؾك مـ؟ [1ٕبٌّةئمخ:] ﴾ڌ ڎ  ﴿عالك س: ققلف ت

يبؾق طؾك القفقد الؿجاوريـ لف الـاقضـقـ لؾعفـقد والؿقاثقـؼ، الـذيـ هؿـقا أن  ج:

 يبسطقا إلقف أيديفؿ بالسقء، وفدرت نـفؿ الخقاكات تؾق الخقاكات.

ــا    ــنن ا  ق ــا، ف ــرهؿ أيًض ــك غق ــق طؾ ــع أن يبؾ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ ... ﴿وٓ يؿبـ

 .[19األَعاو:]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾ أي  أتـرُ أكػـس ٓ أقبؾفـا، وأقبـؾ كػقًسـا ُأخـر، وا  ڇ ڍ ڍڌ  ﴿ونـف ققلف الـذي حـاج إبـراهقؿ يف ربـف   (1)

 .أطؾؿ
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│ 

 أن يتؾق طؾقفؿ؟ ولؿاذا أخبر اهلل كبقف بذلؽ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاذا أمر رسقل اهلل س: لؿ

 ُأنر بذلؽ تذكقًرا لفؿ، وتحذيًرا لفؿ نـ كؼض العفقد، والؿقاثقؼ. ج:

بذلؽ تسؾقًة لف وتصبقًرا لف وتحذيًرا لف نــ هـمٓء  ملسو هيلع هللا ىلصكبقف  ▐وأخ  ا  

 القفقد الذيـ يحقطقن بف ويساكـقكف يف نديـبف.

│ 

 ا ابـا آدم الؿعـقان يف أية الؽريؿة؟س: مـ هؿ

، وجؿفـقر الؿػسـريـ طؾـك أ ؿـا قابقـؾ وهابقـؾ، وطؾـك أن (1)هؿا ابـاه لصؾبف ج:

، وقـد ملسو هيلع هللا ىلصالؼاتؾ قابقؾ، والؿؼبق  هابقؾ، نع أكف لؿ يرد ببسؿقبفؿا خ ٌ طــ رسـق  ا  

دمفثا: ٕكثف كثان ٓ تؼتؾ كػس ضؾًؿا إٓ كان طؾك ابـ آدم إول كػثٌؾ مثـ »  ملسو هيلع هللا ىلصقا  الـبل 

َـّ الؼتؾ  .(2)«أول مـ س

│ 

با قرباًكا؟  س: لؿاذا قرَّ

 إن ا  أنرهؿا بذلؽ. ج: قال بعض العؾؿاب:

 ولقس يف أية الؽريؿة نا يـػل ذلؽ وٓ نا يثببف. قؾت:

با قرباًكـا لؽـقن الصـدقة لـؿ تؽــ نقجـقدة يف زنا ؿـا لعـدر  وقال آخرون: إ ؿا قرَّ

 وجقد نـ يؼبؾفا.

قربـاه كـل يػصـؾ بقـفؿـا كـزاع يف أنـر زواج أحـدهؿا بلخـت أخـر  غقثرهؿ: وقال

 .ڠ، وكان البؼريب بلنر أبقفؿا آدر «تقأنف»

 وثؿَّ أققا  ُأخر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـ آدر لصؾبف، ويف طفد آدر وزناكف.كؼؾ الط ي إجؿاع أهؾ إخبار والسقروالعؾؿ بالبلويؾ طؾك أ ؿا كاكا ا (1)

هق الصقاب، نع أكف قد كؼؾت أققا  ُأخر ُتخالػ ذلؽ، لؽـ ٓ ُيؾبػـت إلقفـا، ونؿـا  $قؾت  ونا ذكره الط ي  

 يدّ  طؾك ُبطي ا كقن الؼاتؾ لؿ يؽـ يعر  الدفـ حبَّك طؾَّؿف الغراب كقػ يقاري سقأة أخقف.

 حديث ابـ نسعقد نرفقًطا. ( نـ6111(، ونسؾؿ )5553البخاري ) (1)
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ـــ  ۞ ــا شــلٌء ط ــاًرا ٓ يصــّح نـف ــذا الصــدد آث ــد أورد الؿػســرون يف ه ــذا، وق  ه

رواه ، وأيًضــا فػــل أســاكقدها الؿـســقبة إلــقفؿ ضــعػ، فؿـــ ذلــؽ نــا ملسو هيلع هللا ىلصرســق  ا  

  ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طباس، وطـ ابـ نسعقد، وطـ كاٍس نـ أفحاب الـبل  (1)الط ي

وكان ٓ يقلد ٔدر نقلقٌد إٓ ولد نعف جارية، فؽان يزّوج غير هذا البطـ، جارية 

 هذا البطـ أخر، ويزوج جارية هذا البطـ، غير هذا البطـ أخر.

قابقـؾ فـاحب زرع، وكـان  حبك ولـد لـف ابــان ُيؼـا  لفؿـا  قابقـؾ وهابقـؾ، وكـان

هابقؾ فاحب َضرٍع. وكان قابقؾ أك هؿا، وكـان لـف أخـت أحســ نــ أخـت هابقـؾ، 

وإّن هابقؾ صؾب أن يـؽح أخت قابقؾ، فلبك طؾقف وقا   هل أخبل، ولدت نعل، وهل 

جفا هابقؾ، فلبك. جفا، فلنره أبقه أن يزوِّ  أحسـ نـ أخبؽ، وأكا أحؼُّ أن أتزوَّ

ًكا إلك ا  أيُّفؿا أحؼ بالجارية، كان آدر يقنئٍذ قد غاب طـفؿـا إلـك وإ ؿا قّربا قربا

نؽة يـظر إلقفا، قا  ا  طزَّ ذكره ٔدر  يـا آدُر، هـؾ تعؾـؿ أن لـل بقًبـا يف إرض؟ قـا   

« احػظـل ولـدي بإناكـة»الؾَُّفّؿ ٓ. قـا   فـنن لـل بقًبـا بؿؽـة فلتِـف. فؼـا  آدر لؾسـؿاء  

فلبــت، وقــا  لؾجبــا  فلبــت، وقــا  لؼابقــؾ فؼــا   كعؿ.تــذهب فلبــت، وقــا  لــ رض 

.ُ  وترجع وتجُد أهؾؽ كؿا يسرُّ

با قرباًكا، وكان قابقؾ يػخـر طؾقـف فؼـا   أكـا أحـؼ هبـا نــؽ، هـل  ا اكطؾؼ آدر قرَّ فؾؿَّ

با قرب هابقؾ جذطة سـؿقـة، وقـرب  ا قرَّ ُّ والدي. فؾؿَّ
أخبل، وأكا أك  نـؽ، وأكا وفل

، فقجد فقفا سـبؾًة طظقؿة، فػركفا فلكؾفا، فـزلت الـار فلكؾت قربان قابقؾ ُحزنة سـبؾ

هابقــؾ، وتركــت قربــان قابقــؾ، فغضــب وقــا   ٕقبؾـَّــؽ حبــك ٓ تـــؽح أخبــل. فؼــا  

 .[17انًائذة:] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿هابقؾ 

وأورد الط ي
(1)

 بنسـاد حسـ طـ ابـ طباس قا   

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٔ6ٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.1ٔٗٔٔبٌـحىٞ ) (1)



 a 183ڑ
 

 

 

ب هـذا ُفـَبًرا نــ صعـار، فبؼبـؾ نــ  [17ة:انًائذ] ﴾گ  قا   قـرب هـذا كبًشـا ، وقـرَّ

 أحدهؿا.

 قا   ُتُؼبؾ نـ فاحب الشاة، ولؿ يبؼبؾ نـ أخر.

 س: ما صقرة َتَؼبُّؾ الؼربان؟ أي: كقػ كان ُيعر  أن الؼربان ُتؼبِّؾ؟

ئـٍذ أكـف كان ذلؽ ُيعر  بـزو  كار نـ السؿاء تلكؾ الؼربان الؿبؼبَّؾ فُقعـر  حقـ ج:

 ُتؼبِّؾ.

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ﴿ونـ كباب ا  نا يشفد لذلؽ، قا  تعالك  

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

 .[183آل عًزاٌ:] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

«الصحقحقـ»ويف 
(1)

غثزا كبثل  مثـ إكبقثاب »نرفقًطا   ڤنـ حديث أبل هريرة  

ثا يثبـ بفثا، وٓ فؼال لؼقمف: ٓ يتبعـل رجؾ قد مؾؽ ُبضع امرأة وهق يري د أن يبـثل بفثا ولؿَّ

ا يرفع سؼػفا، وٓ آخثر قثد اشثترى غـًؿثا أو خؾػثات آخر قد بـك بـقاًكا ولؿَّ
وهثق مـتظثر  (2)

وٓدها. قال: فغزا، فلدكك لؾؼرية حقـ صالة العصر أو قريًبا مـ ذلؽ فؼال لؾشثؿس: أكثت 

حتَّثك فثتح اهلل طؾقثف. ث قثال: ث  ملمقرة وأكا ملمقر. الؾَّفؿ احبسفا طؾكَّ ّ شثقًئا. فُحبسثت طؾقثف

فجؿعقا ما غـؿقا فلقبؾِت الـاُر لتلكؾف فلبت أن تطعؿف. فؼال: فثقؽؿ ُغُؾثقٌل. فؾُقبثايعـل مثـ 

كؾ قبقؾة رجٌؾ. فبايعقه، فؾصؼت يد رجٍؾ بقده، فؼال: فثقؽؿ الُغؾثقل. فؾتبثايعـل قبقؾتثؽ. 

ؾثثقل، أكثثتؿ غؾؾثثُتؿ. قثثال: فبايعتثثف. قثثال: فؾصثثؼت بقثثد رجؾثثقـ أو ثالثثثة. فؼثثال: فثثقؽؿ الغ

فلقبؾثت  (3)فلخرجقا لف مثؾ رأس بؼرة مـ ذهٍب. قثال: فقعثعقه يف الؿثال وهثق بالصثعقد

رأى عثثعػـا وطجزكثثا  الـثثار فلكؾتثثف. فؾثثؿ َتِحثثؾ الغـثثائؿ ٕحثثد مثثـ قبؾـثثا، ذلثثؽ بثثلن اهلل 

فطقَّبفا
 .«لـا (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٗ1ٔ(، ٍُُِٚ )ٕٖٗٔبٌحكةوٞ ) (1)

 بٌكةٌفةذ: ٟ٘ بإلجً بٌؿٛبًِ. (1)

 بٌظع١م: ٚغٗ بألوع. (3)

 فـ١َّحٙة: أٞ: غعٍٙة ٌٕة ؾالاًل (1)
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│ 

 س: لؿاذا ُتؼّبؾ قربان أحدهؿا ولؿ ُيتؼبَّؾ مـ أخر؟

ــؾ نؿـــ يشــاء، وقــد أخــ  ســبحاكف أكــف يبؼبــؾ نـــ   ج:  إنــر يف ذلــؽ، ففــق يبؼبَّ

الؿبؼقـ، فبؼبـؾ قربـان أحـدهؿا لبؼـقاه، ورد قربـان أخـر لػجـقره وضؾؿـف، وقـد ذكـر 

ر قرباًكا نـ أفضؾ نا طـده، فؽان  العؾؿاء أسباًبا ُأخر أيًضا، نـفا  أن الؿؼبق  كان قد قدَّ

ونـ زرطف يبؼّرب بف، وأخر يعؿد إلك الرديء نــ ذلـؽ يعؿؾ إلك الطقب نـ غـؿف، 

ب بف يبؼرَّ
(1)

 ، وا  أطؾؿ بقجف الصقاب نـ ذلؽ.

│ 

 س: مـ الؿعـققن بالؿتؼقـ هـا؟

إن الؿبؼــقـ هــؿ الــذيـ اتؼــقا ا  يف أفعــالفؿ وأقــقالفؿ  ج: مثثـ العؾؿثثاب مثثـ قثثال:

 وكقاياهؿ.

 وطبادة إوثان، وأخؾصقا العبادة  .إ ؿ ققٌر اتؼقا الشرُ  ومـ العؾؿاب مـ قال:

 :$قال الؼرصبل 

، فؿــ اتؼـاه \الؿراد بالبؼقى هـا  اتؼـاء الشـرُ بنجؿـاع أهـؾ الســة قال ابـ ططقة:

د فلطؿالف البل تصد  فقفا كقبف نؼبقلة.  وهق نقحِّ

│ 

س: ما الحؽؿ يف أطؿال البر التل يعؿؾفا الؽػثار يف دكقثاهؿ مثـ صثدقٍة وصثؾٍة وكحثق 

 ؟ذلؽ

ڳ ڱ ڱ  ﴿قـا    ۵هذه إطؿا  لقست بؿؼبقلة نــفؿ يف أخـرة، إذ ا   ج:

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿وقــا  ســبحاكف يف شــلن أهــؾ الؽػــر   [17انًائددذة:] ﴾ڱ ڱ 

 .[13انفزقاٌ:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [1ٕ]بٌّةئمخ:  ﴾ڱ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿( جإَةٍل طؿ١ؽ عٓ بجٓ ي٠م فٟ لٌٛٗ: 1ٕٙٔٔأقىظ بٌـحىٞ ) (1)

ٍْ ِ شدِٛ جأشدىِّ ِدة عٕدمن، ٚغادر أٔدة                 لةي: ٠مٛي: ئٔه ٌدٛ بزم١در بٌٍَّدٗ فدٟ لىجةٔده ُزمحِّدً ِٕده، غادر جمىجدة

 جمىجةْ ؿ١ِّث جك١ى ِة عٕمٞ. لةي: ٚوةْ لةي: ٠سمحً بٌٍَّٗ ِٕٙه ٚال ٠سمحًَّ ِٕٟ!
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ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿وقد قا  تعـالك  

 .[18إبزاهيى:] ﴾ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ؿ، كؿـا يف الحـديثولؽـ قد يثابقن طؾقفا يف دكقاه ۞
(1)

إن اهلل ٓ يظؾثؿ مممـًثا »  

ا الؽثافر، فثُقطعُؿ بحسثـاِت مثا طؿثؾ  حسـة، ُيعَطك بفا يف الدكقا وُيجزى بفا يف أخرة، وأمَّ

 .«بفا هلل يف الدكقا، حتك إذا أفضك إلك أخرة لؿ يؽـ لف حسـٌة ُيجزى بفا

صعثؿ بفثا ُصعؿثة مثـ الثدكقا، وأمثا إنَّ الؽثافر إذا طؿثؾ حسثـًة أُ » ويف رواية طـد مسؾؿ:

 .«الؿممـ فننَّ اهلل يدخر لف حسـاتف يف أخرة، وُيعؼبف رزًقا يف الدكقا، طؾك صاطتف

│ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿س: ما الذي حؿؾ ابـ آدم الؿؼتقل طؾك أن يؼثقل 

 ؟[6ٕبٌّةئمخ:] ﴾ہ ہ ہ ہھ 

ــف طؾــك ذلــؽ خقفــف نـــ ا   ج: ــف  إين أخــ۵الحانــؾ ل ا  ا  رب ، وذلــؽ لؼقل

 العالؿقـ.

│ 

ح معـك ققلف   .[2ٕبٌّةئمخ:] ﴾ڭ ڭ ۇ  ﴿س: وعِّ

  أي  ﴾ ۇ ﴿أي  إثـؿ قبؾـل، أنـا ققلـف  « بنثؿل»إيضاحف، أن ا،ثؿ يف ققلف  ج:

ذكقبؽ السابؼة، فالؿعـك  تبحؿؾ ذكب قبؾـل نـع سـائر ذكقبـؽ السـابؼة البـل فـدرت 

 نـؽ.

أخرج الط ي بنسـاد حســ طــ قبـادة
(1)

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿قـا    

 يؼق   بؼبؾؽ إياي وإثؿؽ قبؾ ذلؽ. [19انًائذة:]

 :$قال الطبري 

والصقاب نـ الؼق  يف ذلؽ أن ُيؼا   إن تلويؾـف  إين أريـد أن تـصـر  بخطقئبـؽ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِىفًٛعة. ڤ( ِٓ ؾم٠ص أٍٔ 6ٓ6ٕأقىغٗ ٍُُِ ) (1)

 (.1ٖٗٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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 ﴾ ۇ ﴿، أنا نعـك  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿يف قبؾؽ إياي، وذلؽ هق نعـك ققلف  

 ه يف أطؿاٍ  سقاه.ففق إثؿف بغقر قبؾف، وذلؽ نعصقبف ا  جّؾ ثـاؤ

وإكؿا قؾـا ذلـؽ هـق الصـقاب، ،جؿـاع أهـؾ البلويـؾ طؾقـف، ٕن ا  طـزّ ّ ّ ذكـره قـد 

أخ كا أن كؾ طانؾ فجزاُء طؿؾف لف أو طؾقف، وإذا كان ذلؽ حؽؿف يف خؾؼف، فغقر جـائز 

ر  أن يؽقن آثار الؿؼبـق  نـلخقًذا هبـا الؼاتـؾ، وإكؿـا يمخـذ الؼاتـؾ بنثؿـف بالؼبـؾ الؿحـرَّ

 ائر آثار نعافقف البل ارتؽبفا بـػسف، دون نا ركبف قبقؾف.وس

ونا ُذكر ٓ يؿـع نـ تحّؿؾ الؼاتؾ بعض آثار الؿؼبـق ، وذلـؽ لحـديث الؿػؾـس، 

قالقا  الؿػؾس فقــا نــ ٓ درهـؿ لـف  «أتدرون ما الؿػؾس؟»قا    ملسو هيلع هللا ىلصفػقف أن رسق  ا  

ة بصالة وصثقام وزكثاة، ويثلتل قثد إن الؿػؾس مـ أمتل، يلتل يقم الؼقام»وٓ نباع. فؼا   

شتؿ هذا، وقذ  هذا، وأكؾ مثال هثذا، وسثػؽ دم هثذا، وعثرب هثذا، فُقعطثك هثذا مثـ 

حسـاتف، وهذا مـ حسـاتف، فنن فـقت حسـاتف قبؾ أن ُيؼضك ما طؾقثف، ُأخثذ مثـ خطايثاهؿ 

«فُطرِحت طؾقف، ثؿ ُصرح يف الـار
(1)

 . 

يف هـذا البـاب وضـعػف، أٓ وهـق  بعـد أن أورد حـديًثا وقا  الحافظ ابـ كثقـر 

 .«قتؾ الصبر ٓ يؿّر بذكٍب إٓ محاه»حديث  

 قال الحافظ ابـ كثقر بعد تضعقػف:

ر طـ الؿؼبق  بللؿ الؼبؾ ذكقبـف، فلنـا أن يبحؿـؾ طؾـك  ولق صّح فؿعـاه: أن ا  يؽػِّ

الؼاتــؾ فــي، ولؽـــ قــد يبػــؼ هــذا يف بعــض إشــخاص، وهــق الغالــب، فــنن الؿؼبــق  

ب الؼاتــؾ يف العرفـات، فقمخــذ لـف نـــ حســـاتف بؼـدر نظؾؿبــف، فـنن كػــدت ولــؿ يطالـ

يسبق  حؼـف، أخـذ نــ سـقئات الؿؼبـق  فطرحـت طؾـك الؼاتـؾ، فربؿـا ٓ يبؼـك طؾـك 

 ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼبق  خطقئة إٓ وضعت طؾك الؼاتؾ، وقد فحَّ الحديث بـذلؽ طــ رسـق  ا  

 أطؾؿ . يف الؿظالؿ كؾفا، والؼبؾ نـ أطظؿفا وأشدها، وا 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ( ٍُُِٕ٘6ٔ.) 
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س: كقػ أراد الؿؼتقل ٕخقف أن يبقب بنثؿف وإثؿف، والؼتؾ حثرام، فؽقثػ أراد ٕخقثف 

 أن يؼع يف الحرام؟

ـــف   ج: ـــؿ، أن ققل  [19انًائدددذة:] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿الظـــاهر، وا  أطؾ

 خرج نخرج الزجر والقطظ والبحذير، ولؿ يخرج نخرج الرغبة يف أن يؼبؾف أخقه.

 ق هذا السما ، وأجاب طؾقف فؼا  وقد أورد الط ي كح

 فنن قا  قائؾ  أو لقس قبؾ الؿؼبق  نـ بـل آدر كان نعصقة   نـ الؼاتؾ؟

 ققؾ  بؾك، وأطظؿ هبا نعصقة.

فنذا كان   جؾ وطـّز نعصـقة، فؽقـػ جـاز أن يريـد ذلـؽ نــف الؿؼبـق ،  فنن قال:

أن تبـقء بـنثؿ ، وقد ذكرت أن تلويؾ ذلـؽ، إين أريـد ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ويؼق   

 قبؾل؟

نعـاه  إين أريد أن تبقء بنثؿ قبؾل إن قبؾبـل؛ ٕين ٓ أقبؾؽ، فنن أكت قبؾبــل،  ققؾ:

فنين نريد أن تبقء بنثؿ نعصقبؽ ا  يف قبؾؽ إياي. وهق إذا قبؾف، ففـق ٓ نحالـة بـاء بـف 

 يف حؽؿ ا ، فنرادتف ذلؽ غقر نقجبٍة لف الدخق  يف الخطل.

 [19انًائدددددذة: ] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ ويعـثثثثثل بؼقلثثثثثف:

ٴۇ  ﴿ويؼق   فبؽقن بؼبؾؽ إياي نـ سؽان الجحقؿ، ووققد الـار الؿخؾديـ فقفـا، 

ـــ قصــد ﴾ۋ ۋ  ــزائؾقـ ط ــؼ الحــؼ، ال ــاركقـ صري ــقاب الب ــار ث ــق   والـ ، يؼ

يـ نا ُجعؾ لفؿ  إلك نا لؿ ُيجعؾ لفؿ. السبقؾ، الؿبعدِّ

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

نبضؿـ نقطظة لف لق اتعظ، وزجًرا لف لـق اكزجـر، ولفـذا قـا    وهذا الؽير قؾت:

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  ﴿أي  تبحؿؾ إثؿل وإثؿؽ،  ﴾إكِّل ُأِريُد َأن َتُبقَء بِنْثِؿل﴿

 .﴾ۋ ۋ 

│ 

 س: هؾ ابـ آدم إول )الؼاتؾ( كان كافًرا، أم كان مسؾًؿا طاصًقا؟

 ذهب بعض العؾؿاء إلك أكف كان طافًقا، ولؿ يؽـ كافًرا. ج:
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أورد الؼرصبل أثر طبد ا  بـ طؿرو، وفقف  كان هابقؾ أشد ققًة نــ قابقـؾ ولؽــف و

ج تحرَّ
(1)

 . 

إضفر، ونـ هفـا يؼقى أن قابقـؾ إكؿـا هـق طـاٍص  قا  ابـ ططقة  وهذا هق وقال:

ٓ كافر؛ ٕكف لق كان كافًرا لؿ يؽــ لؾبحـرج هــا وجـف، وإكؿـا وجـف البحـرج يف هـذا أن 

ؼاتؾ نقحًدا، ويرضك بلن ُيظؾؿ لقجازى يف أخرة، وكحق هذا فعؾ الؿبحرج يلبك أن ي

، وققؾ  الؿعـك  ٓ أقصد قبؾؽ بـؾ أقصـد الـدفع طــ كػسـل، وطؾـك هـذا ڤطثؿان 

ققؾ  كان كائًؿا فجاء قابقؾ ورضخ رأسف بحجـر طؾـك نـا يـليت وندافعـة ا،كسـان طؿــ 

ت بؼبؾل في أبدأ بالؼبـؾ، يريد ضؾؿف جائزة، وإن أتك طؾك كػس العادي، وققؾ  لئـ بدأ

 يدُ ضؾًؿا، فؿا أكا بظالؿ، إين أخا  ا  رب العالؿقـ.
ّ
 وققؾ  أراد  لئـ بسطت إلل

│ 

 س: هؾ يجقز لؾؿعتَدى طؾقف أن يدفع الؿعتِدي أم يتركف حتك يؼتؾف؟

 يجقز دفعف إجؿاًطا. ج:

 وقد كؼؾ الؼرصبل هذا اإلجؿا ، ثؿ قال:

فـح وجـقب ذلـؽ لؿـا فقـف نــ الـفـل طــ ويف وجقب ذلـؽ طؾقـف خـي ، وإ

 الؿـؽر.

│ 

مثثقارد »س: طؾثثك مثثاذا حؿثثؾ العؾؿثثاب حثثديث أبثثل ذر الثثذي رواه ابثثـ حبثثان يف 

حؿثاًرا، وأردفـثل خؾػثف، ثثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ركثب رسثقل اهلل  ڤ، وفقف: أن أبا ذر «الظؿآن

فراشؽ  يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الـاس جقٌ  شديٌد، حتك ٓ تستطقع أن تؼقم مـ»قال: 

يثا أبثا ذر، أرأيثت إن ». قثال: «تعػثػ»قؾثت: اهلل ورسثقلف أطؾثؿ. قثال:  «إلك مسثجدل؟

قثال: اهلل ورسثقلف  «أصاب الـاس مقٌت شديٌد حتثك يؽثقن البقثت بالعبثِد، كقثػ تصثـع؟

اصبر يا أبا ذر. أرأيت إن قتؾ الـاس بعضفؿ بعًضا حتك تغرق حجارة الزيت »أطؾؿ. قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( نـ صريؼ أبل الؿغقـرة طــ طبـد ا  بــ طؿـرو أكـف قـا   ايـؿ ا ، إن كـان الؿؼبـق  ٕشـدَّ 66152طـد الط ي ) (1)

 الرجؾقـ، ولؽـ نـعف الرتج أن يبسط إلك أخقف.
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اقعثثد يف بقتثثؽ وأغؾثثؼ طؾقثثؽ »قثثال: اهلل ورسثثقلف أطؾثثؿ، قثثال:  «يف الثثدماب كقثثػ تصثثـع؟

قثثال: فآخثثذ « . قثثال: أرأيثثت إن لثثؿ ُأتثثرل؟ قثثال: ائثثِت مثثـ أكثثت مـثثف فؽثثـ فثثقفؿ«بابثثؽ

إًذا تشاركفؿ، ولؽـ إذا خشثقَت أن يروطثؽ شثعاُ  السثقِػ فثللؼ صثرَ  »سالحل؟ قال: 

«ردائؽ طؾك وجفؽ، يبقُب بنثؿف وإثؿؽ
(ٔ)

 ؟

حاديث أجاب طؾقفـا الؼرصبـل بؼقلـف  وحؿؾـف العؾؿـاء طؾـك تـرُ نثؾ هذه إ ج:

 الؼبا  يف الػبـة، وكػ القد طـد الشبفة.

│ 

 س: كقػ قتؾ ابـ آدم إول أخاه؟

بقــان  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يف ســـة رســقلف  ۵ا  أطؾــؿ كقــػ قبؾــف، ولــؿ يــرد يف كبــاب ا   ج:

 لؽقػقة الؼبؾ، فا  أطؾؿ كقػ كان.

│ 

 طؾك الؽػر وفعؾ الؽبائر، دلِّؾ طؾك ذلؽ؟س: الحسد قد ُيحؿؾ 

 كعؿ، قد يحؿؾ الحسد أهؾف طؾك الؽػر والؽبائر. ج:

 فحسُد إبؾقس نـعف نـ السجقد ٔدر. ۞

، بـؾ ورغبـقا يف إضـي  العبـاد ملسو هيلع هللا ىلصوحسد القفقد نــعفؿ نــ ا،يؿـان بؿحؿـد  ۞

ــالك   ــا  تع ــا ق ــاد، كؿ ک ک ک گ گ گ گ ک  ﴿حســًدا لؾعب

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 [179انبقزة:]﴾ڻڻڻڻںڱں

ا تؼبَّؾ ا  نـف الؼربان. ۞  وحسد ابـ آدر إو  حؿؾف طؾك قبؾ أخقف لؿَّ

ــار قــريش نـــعفؿ نـــ ا،يؿــان برســق  ا   ۞ ــالك  ملسو هيلع هللا ىلصوحســد كػَّ ــا  تع ، كؿــا ق

 .[31انشخزف:] ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿

وحسد إخقة يقسػ حؿؾفؿ طؾك إلؼائف يف غقابة الجب وقطع الرحؿ، وطؼق   ۞

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، َٕٚمٖ طؿ١ؽ.6ٕٙٔ« )بٌّٛبول»بجٓ ؾحةْ فٟ  (1)
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 قالديـ.ال

وهؽذا يػعؾ الحسـد دائًؿـا بلهؾـف، فؾقبـؼ ا  انـرٌؤ يف كػسـف، ويسـبغػر ا  نــ  ۞

 الحسد، ويرضك بؼضاء ا  وقسؿبف.

│ 

 س: اذكر بعض الؿستػاد مـ هذا الؿثؾ؟

العػـق  نـ الؿسبػاد نـ هذا الؿثؾ بقـان طاقبـة الظؾـؿ، وفقـف أيًضـا الحـث طؾـك ج:

 وبقان فضؾف.

 :$قال الطبري 

ض بـف  ۵وكؾ نا ذكر ا   يف هذه أيات، نثٌؾ ضربف ا  طّز ذكره لبــل آدر، وحـرَّ

طؾك اسبعؿا  العػق و الصػح طـ القفـقد الـذيـ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿمنـقـ نـ أفحاب رسق  ا  

وقبؾفؿ نـ بـل الـضقر، إذ أتـقهؿ يسـبعقـق ؿ يف ديـة قبقؾـل  ملسو هيلع هللا ىلصكاكقا هؿقا بؼبؾ الـبل 

ففؿ جـّؾ وطـّز رداءة سـجّقة أوائؾفـؿ، وسـقء اسـبؼانبفؿ طؿرو بـ أنقة الضؿري، و طـرَّ

طؾك نـفج الحؼ، نـع كثـرة أياديـف وآٓئـف طــدهؿ، وضـرب نـثؾفؿ يف غـدرهؿ، ونثـؾ 

بقـ قرابقـفؿا، الؾذيـ ذكرهؿا ا   الؿمنـقـ يف القفاء لفؿ والعػق طـفؿ، بابـل آدر الؿؼرِّ

ل   بالػاضؾ نـفؿا دون الطالح.يف هذه أيات، ثؿ ذلؽ نثٌؾ لفؿ طؾك البلسِّ

│ 

ح ذلؽ.  س: يذكر البعض يف هذا الؿؼام أن فاسًؼا تعؾَّؿ مـ فاسؼ، وعِّ

إيضاحف  أن ابـ آدر إو  ُيعد فاسًؼا بؼبؾـف ٕخقـف، وقـد تعؾَّـؿ كقػقـة الـدفـ نــ  ج:

خؿٌس مـ الدوابِّ »  ملسو هيلع هللا ىلصفاسؼ، وهق الغراب، فالغراب فاسٌؼ كؿا قد جاء طـ رسق  ا  

«فاسؼ ُيؼتؾـ يف الحرم: الغراب، والحدأة، والعؼرب، والػلرة، والؽؾب العؼقركؾفـ 
(1)

. 

│ 

 س: اجتؿعت يف الؼاتؾ جؿؾة مـ الؽبائر، وعح بعضفا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26ٔٔ(، ٍُُِٚ )6ٕ2ٔبٌحكةوٞ ) (1)
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 مـ ذلؽ ما يؾل: ج:

 حسده ٕخقف. ۞

 بغقف طؾك أخقف وقبؾف. ۞

 قطع الرحؿ، وطؼق  القالديـ بذلؽ. ۞

 .۵اكبفاكف لحرنات ا   ۞

│ 

كادمقـ طؾك ماذا؟ وهؾ الـدم  [ٖٔبٌّةئمخ:] ﴾ىئ يئ جب  ﴿ك: س: ققلف تعال

 تقبة؟ ولؿاذا ث إذا كان الـدم تقبة ث لؿ ُتؼبؾ مـف تقبتف تؾؽ؟

فؿـ العؾؿاء نـ قـا   أفـبح نــ الــادنقـ  ﴾ يئ جب ﴿أنا بالـسبة لؼقلف  ج:

 طؾك فرا  أخقف، لقس طؾك قبؾف.

 ؽـ لؿ يسبؿر كدنف.أفبح نـ الـادنقـ طؾك قبؾ أخقف، ل ومـفؿ مـ قال: ۞

أفبح نـ الـادنقـ حقـث رأى إكـرار ا  ٕخقـف الؿؼبـق ، بـلن  ومـفؿ مـ قال: ۞

 ققَّض لف الغراب حبك واراه ولؿ يؽـ ذلؽ كدر تقبة.

الـثدم »أكـف قـا    ملسو هيلع هللا ىلصهؾ الـدر تقبـة؟  فؼـد ورد طــ رسـق  ا   أما بالـسبة لسمال:

«تقبة
(1)

. 

نـا ـ نــ يـرى أن أنا لؿاذا لؿ يؼبؾ نـف كدنف طؾك  أكف تقبة؟  فؿـ العؾؿـاء ـ كؿـا قـدَّ

 كدنف لؿ يؽـ طؾك الؼبؾ، إكؿا كان طؾك الػرا  وغقره، فؿـ ثؿ لؿ يغػر لف ذكبف.

إن الـدر يف شريعبفؿ لؿ يؽـ تقبة، أنا يف شريعبـا فالــدر  ومـ العؾؿاب مـ قال: ۞

 تقبة.

، لؽــ يف حؼـق  العبـاد ٓ تقبـة ۵إن الــدر يف حـؼ ا   ومـ العؾؿاب مثـ قثال: ۞

 يؽػل الـدر، والّؾف أطؾؿ.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/005(، والحاكؿ )0030(، وابـ ناجف )055، 6/005أخرجف أحؿد ) ح اإلسـاد:صحق (1)
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ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ  ﴿س: يف ققلف تعالك: 

ر. [ٖٔبٌّةئمخ:] ﴾...ېئ ېئ رمػفقم مـ السقاق، وعح هذا الؿؼدَّ  مؼد 

 ذكره الطبري فؼال: ج:

وهق فلراه بلن بحث يف إرض لغراٍب آخر نقت فقاراه فقفا، فؼا  الؼاتـؾ حقـئـذ  

 .﴾...ىئ ىئ ىئ ی ی ی ېئ ېئ ﴿

│ 

 س: لؿاذا كتب هذا طؾك بـل إسرائقؾ مع أن الؼتؾ كان محرًما قبؾفؿ؟

 ٕهؾ العؾؿ طؾك ذلؽ أجقبٌة: ج:

أن العؼقبة ُغؾِّظت طؾقفؿ لبػشل الؼبؾ فقفؿ، ولبفاو ؿ بف، كؿا يف إثر طــ  مـفا:

ابـ نسعقد أن الحقضة ُسـؾِّطت طؾـك كسـاء بــل إسـرائقؾ
(1)

الؿعافـل ، يعــل لؽثـرة 

، نع أن الحقض كببف ا  طؾك بـات آدر طؿقًنا ـّ فقف
(1)

. 

أ ــؿ أو  أنــة كــز  طؾــقفؿ القطقــد يف قبــؾ إكػــس نؽبقًبــا ومـفثثا:
(3)

، وا  تعــالك 

 أطؾؿ.

│ 

 .[ٕٖبٌّةئمخ:] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 الؿؼبقلة كػًسا ُتؼبؾ هبا. نـ قبؾ كػًسا بغقر أن تؼبؾ الـػسج: الؿعـك، واهلل أطؾؿ: 

│ 

 .[ٕٖبٌّةئمخ:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

ونـــ قبــؾ كػًســا بغقــر فســاٍد يف إرض ارتؽببــف تســبحؼ بــف  ج: الؿعـثثك، واهلل أطؾثثؿ:

 الؼبؾ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كــان الرجـا  والـســاء يف بـــل إســرائقؾ يصـؾقن جؿقًعــا، فؽاكــت الؿــرأة تبشــر   ( فػقثثف:1/411« )الػثثتح»اكظثر يف  (1)

ـّ  ـّ الؿساجد. احلوضةالرجؾ، فللؼك ا  طؾقف  ونـعف

 .«إن هذا أمر كتبه اَّلله عىل بنات آدم»قا  يف شلن الحقض   ملسو هيلع هللا ىلص( فػقف أن الـبل 115(، ونسؾؿ ص )090اكظر البخاري ) (1)

 .$ذكر ذلؽ الؼرصبل  (3)
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وهذا الػسـاد يف إرض يؽـقن بالشـرُ، وبحـرب ا  ورسـقلف، وإخافـف السـبقؾ، 

 وقطع الطريؼ، وكحق ذلؽ.

│ 

 س: هؾ مـ قتؾ شخًصا كؿـ قتؾ شخصقـ يف العؼقبة؟

 ٓ، بؾ نـ قبؾ شخصقـ أطظؿ إثًؿا نؿـ قبؾ شخًصا. ج:

│ 

س: إذا كان قتؾ كػسقـ أطظؿ مـ قتثؾ كػثٍس واحثدة، فقعثح معـثك ققلثف تعثالك: 

 .[ٕٖبٌّةئمخ:] ﴾پڀڀڀڀٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال: ج:

اسـبحؾ قبـؾ  ي ، أي  نـ اسـبحّؾ قبـؾ واحـٍد فؼـدأن الؿراد هـا آسبحأحدها: 

الجؿقع؛ ٕكف أكؽـر الشـرع، ونــ اكبفـؽ حرنـة كػـس وقبؾفـا كـان كؿــ اكبفـؽ حرنـة 

الـاس وقبؾفؿ
(1)

. 

أن الؿراد بالـػس هـا الـبل، أو ا،نار العاد ، وقد ورد هبذا أثٌر طـ ابـ الثاين: 

طـد الط ي ڤ طباس 
 (1 )

ابـ طباس يف    ٻ ﴿ققلف  وغقره وفقف طـ  ٻ  ٱ 

ٿ  ٺ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قا    [ 31انًائذة:      ]   ﴾ٿ 

نـ شّد طؾك طضد كبل أو إنار طد  فؽلكؿا أحقا الـاس جؿقًعا، ونـ قبؾ كبًقا أو إنار 

 طد ، فؽلكؿا قبؾ الـاس جؿقًعا.

ابف حقث قا   أن نـ قبؾ كػًسا فعؾقف نـ العؼقبة نا ذكره ا  تعالك يف كب الثالث:

ڱ ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

 .[93انُسا :] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضرب لف البعض نثيً برجؾقـ حؾػا طؾك شجرتقـ أٓ يطعؿا نـ ثؿرهؿا شقًئا، فطعؿ أحـدهؿا واحـدة نــ ثؿـر  (1)

 شجرتف، وصعؿ أخر ثؿر شجرتف كؾفا، فؼد اسبقيا يف الحـث.

 (.66110الط ي ) (1)
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وكذا ففـذه العؼقبـة لؿــ قبـؾ الــاس جؿقًعـا، وإن كـان هــاُ تػـاوٌت يف الغضـب 

 وتػاوت يف الؾعـ، وا  أطؾؿ.

 وقد اختار الطبري كحق مطؾع هذا الؼقل الثالث فؼال:

ويؾ ذلؽ  أكف نـ قبؾ كػًسا وأولك هذه إققا  طـدي بالصقاب، قق  نـ قا   تل

نمنـًا بغقر كػس قبؾبفا فاسبحؼت الؼقد هبا والؼبؾ ِقصاًفا، أو بغقر فساد يف إرض، 

بحرب ا  ورسقلف وحرب الؿمنـقـ فقفا، فؽلكؿا قبؾ الـاس جؿقًعا، فقؿا اسبقجب 

ف بؼقلف   گ   ﴿نـ طظقؿ العؼقبة نـ ا  جّؾ ثـاؤه، كؿا أوطده ذلؽ نـ فعؾف ربُّ

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

 .﴾ں ڻ ڻ ڻ 

ا ببـل إسرائقؾ تغؾقًظا طؾقفؿ. الرابع:  أن هذا الحؽؿ كان خافًّ

ــَر  الخثثامس: الؿعـــك أن نـــ قبــؾ كػًســا فــالؿمنـقن كؾفــؿ خصــؿاؤه؛ ٕكــف قــد َوَت

 الجؿقع، ونـ أحقاها فؽلكؿا أحقا الـاس جؿقًعا، أي  يجب طؾك الؽؾ شؽره.

│ 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ﴿ك: س: وعثثح معـثثك ققلثثف تعثثال

 ؟[ٕٖبٌّةئمخ:]

نــ تركفـا فؾـؿ يؼبؾفـا، وحػـظ حرنبفـا فؼـد حػـظ حرنـة ج: الؿعـك، واهلل أطؾثؿ: 

 إكػس جؿقًعا.

ونـ طػا طـ كػس اسـبقجبت الؼبـؾ قصاًفـا فرتكفـا ولـؿ يؼـبص نـفـا  وجف آخر:

 طػًقا وتػضيً فؽلكؿا أحقا الـاس جؿقًعا.

 د َحَقك الـاس نـف.أن نـ لؿ يؼبؾ كػًسا فؼالثالث: 

 :$قال الطبري 

فلولك البلوييت بف،  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ﴿وأنا ققلف  

ر قبؾ نـ حّرر ا  طّز ذكره قبؾف طؾك كػسف، فؾؿ يبؼّدر طؾك قبؾـف،  قق  نـ قا   نـ حرَّ
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فؼد أحقا الـاس نـف بسينبفؿ نـف، وذلؽ إحقاؤه إياها، وذلؽ كظقـر خـ  ا  طـّز ذكـره 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿إبــراهقؿ يف ربــف إذ قــا  لــف إبــراهقؿ   طؿـــ حــاّج 

أكا أترُ نـ قدرت طؾك  «أكا أحقل»، فؽان نعـك الؽافر يف ققؾف  [158انبقزة:] ﴾ڍڌ 

ــاء»قبؾــف نـــ قبؾــف. فؽــذلؽ نعـــك  «وأمقثثت»قبؾــف، ويف ققلــف   ٹ  ﴿يف ققلــف  «ا،حق

ٹ  ﴿بؾف نـفؿ ، نـ سؾؿ الـاس نـ قبؾف إياهؿ، إٓ فقؿـ أذن ا  يف ق﴾ٹ 

 .﴾ٹ ڤ ڤڤ 

وإكؿا قؾـا ذلؽ أولك البلوييت ببلويؾ أيـة؛ ٕكـف ٓ كػـس يؼـقُر قبؾفـا يف طاجـؾ 

الُضــّر نؼــار قبــؾ جؿقــع الـػــقس، وٓ إحقاؤهــا نؼــار إحقــاء جؿقــع الـػــقس يف طاجــؾ 

  سينة جؿقع الـػقس نـف؛ ٕكف نــ لـؿ «ا،حقاء»الـػع، فؽان نعؾقًنا بذلؽ أن نعـك 

 ؾك كػس واحدة، فؼد سؾؿ نـف جؿقع الـػقس.يبؼدر ط

وأن القاحدة نـفا البل يؼقر قبُؾفا نؼار جؿقعفا إكؿا هق يف القزر، ٕكف ٓ كػس نــ 

كػقس بـل آدر يؼقر فؼدها نؼار فؼد جؿقعفا، وإن كان فؼد بعضفا أطّؿ ضرًرا نــ فؼـد 

 بعض .

 :«محاسـ التلويؾ»يف  $وقال الؼاسؿل 

أي  فرضـــا  ﴾ ٻ ﴿بــؾ قابقــؾ هابقــؾ ضؾًؿــا أي  بســبب ق ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿

 وإكؿا ُخّصقا بالذكر ٕ ؿ أو  نـ تعبدوا بذلؽ. ﴾ٻ پ پ  ﴿وأوجبـا 

أي  بغقـــر قبـــؾ كػـــس يقجـــب  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ وققلثثثف تعثثثالك:

أي  أو بغقر فساد يقجب إهدار دنفا ـ كالؽػر نـع  ﴾َأْو َفَساٍد فِل إَ َْرضِ ﴿آقبصاص 

ٿ ٿ  ﴿طــع الطريــؼ أيت بعــد، وزكــا الؿحصـــ ـ الحــراب، وآرتــداد، وق

َـّ الؼبؾ،وجّرأ الـاس طؾقف. ﴾ٿ ٿ   أي  نـ حقث إكف َهَبؽ حرنة الدناء، وس

ــبجيب غضــب ا   ــقاء، يف اس ــع س ــؾ الجؿق ــد وقب ــؾ القاح ــث إن قب ـــ حق أو ن

أي   ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ﴿والعــذاب العظــقؿ  ▐

أو اسـبـؼاٍذ نــ بعـض أسـباب الفؾؽـة، ونـ تسبب لبؼاء حقاهتا بعػٍق أو نـٍع طـ الؼبـؾ 

فؽلكؿــا فعــؾ ذلــؽ بالـــاس جؿقًعــا والؿؼصــقد نـــف  تعظــقؿ قبــؾ الـــػس وإحقائفــا يف 
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 الؼؾقب ترهقًبا طـ البعرض لفا، وترغقًبا يف الؿحاناة طؾقفا. أفاده البقضاوّي.

 وقال أبق مسؾؿ يف معـك أية:

ا خصـقنف كؿـا لـق قـبؾفؿ نـ قبؾ كػًسا وجب طؾك الؿـمنـقـ نعاداتـف. وأن يؽقكـق

جؿقًعا . ٕن الؿسؾؿقـ يٌد واحدة طؾك نـ سقاهؿ. ونـ أحقا وجـب نقآتـف طؾـقفؿ، 

 كؿا َلْق أحقاهؿ . اكبفك.

│ 

 واو ماذا؟ [ٕٖبٌّةئمخ:] ﴾...ڤ ڦ ﴿س: القاو يف ققلف تعالك: 

 ذهب بعض العؾؿاء إلك أ ا واو الؼسؿ. ج:

 :$قال الطبري 

أن رسؾف فؾقات ا  طؾقفؿ قد أتت بـل  ثـاؤه، أقسؿ بف:وهذا قسٌؿ مـ اهلل جّؾ 

ققلف   تؼّدنت، نـ  البل  أيات  كبلهؿ يف  ا  قصصفؿ وذكر  الذيـ قّص  ئقؾ  إسرا

ٿ ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

يعـل  بأيات القاضحة  ﴾ڦ    ﴿إلك هذا الؿقضع،  [ 11انًائذة:       ]   ﴾ٹ  

فؿ، وفحة نا دطقهؿ إلقف نـ ا،يؿان هبؿ، والحجج البقـة طؾك حؼقؼة نا أرسؾقا بف إلق

 وأداء فرائض ا  طؾقفؿ.

 ؟[ٕٖبٌّةئمخ:] ﴾ ڤ ڦ ڦ ﴿س: مـ الرسؾ الؿعـققن بؼقلف تعالك: 

 هؿ طؿقر الرسؾ الذيـ ُأرسؾقا إلك بـل إسرائقؾ. ج:

│ 

 س: ما الؿراد بالبقـات الؿذكقرات يف أية؟

  فـد  إكبقـاء والرسـؾ فقؿـا الؿراد  الدٓئؾ القاضحات طؾك فـدقفؿ، أي ج:

، والحجـج وال اهـقـ الداّلـة طؾـك فـدقفؿ أ ـؿ رسـٌؾ ▐يـؼؾقه طــ رهبـؿ 

، وكذا الدٓئؾ القاضحات طؾك طؼقبة الظالؿقـ، وإكـرار الؿبؼـقـ وكحـق وأكبقاء   

 ذلؽ.

ونـ ذلؽ أيًضا الؿعجزات البـل أيـد ا  هبـا رسـؾف الؿرسـؾقـ إلـك بــل إسـرائقؾ، 
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 أطؾؿ.وا  

│ 
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 ْ ُؤا ا َجَزَٰٓ ٍَ  َِج  إِجه
َ
َن ِ  ٱۡۡل ۡٔ َ َورَُشَٔلُۥ َويَۡصَػ ََ َُيَارِبَُٔن ٱَّلله ِي ٱَّله

 َۡ ِۡي ٌّ ۡيً  ُٓ رُۡجيُ
َ
ًۡ َوأ ِٓ يۡۡيِوي

َ
ۡيَع أ ۡو ُتَلعه

َ
ٔٓاْ أ ۡو يَُييهُت

َ
ٔٓاْ أ ن ُحَلخهيُ

َ
ـََصاًدا أ

ًۡ ِخۡزي   ُٓ َ َٰلَِم ل  َِجج َذ
َ
ََ ٱۡۡل ٌِ اْ  ۡٔ ۡو يَُِف

َ
ًۡ ِ   ِخَؾٍَٰؿ أ ۡي ُٓ َ ٰۖ َول ۡجَيا ِ  ٱدلُّ

 ًٌ ن َتۡلۡيِوُرواْ  ځٱٓأۡلِخَرةِ َغَذاٌب َغِظي
َ
ٌَِ َرۡتۡيِو أ ٔاْ  ََ حَاةُ ِي إَِّله ٱَّله

َ َدُفٔر   نه ٱَّلله
َ
ٔٓاْ أ ٍُ ٰۖ ـَٱۡغيَ ًۡ ِٓ ۡي

ً   َغيَ ٔاْ  ڂرهِحي ُِۡي ٌَ ََ َءا ِيۡي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ْ ٔا ُل َٔشِ ٱته ۡ ٔٓاْ إَِۡلِّۡ ٱل َ َوٱۡبَخُؾ ًۡ ٱَّلله ُِٓوواْ ِ  َشۡيبِييِِّۦ ىََػيهُسۡي ييََث َوَجَٰ
 َِج َيِيٗػۡي ڃُتۡفيُِحَٔن 

َ
ا ِ  ٱۡۡل ٌه  ً ُٓ َ نه ل

َ
ٔۡ أ َ ََ َزَفُرواْ ل ِي ا إِنه ٱَّله

 َۡ ٌِ ۥ ِۡلَۡفَخُوواْ ةِِّۦ  ُّ َػ ٌَ ۥ  ُّ ٌِۡريَ ۡيا ُتُلّتِۡيَو َو ٌَ ۡيثِ  ٍَ ِٔۡم ٱۡىلَِحَٰ َغَذاِب يَۡي
  ً ِۡل

َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ َ ٰۖ َول ًۡ ُٓ ِۡ ً  ڄ ٌِ ُْ ا  ٌَ ََ ٱنلهارِ َو ٌِ ٔاْ  ن ََيۡرُُج

َ
يُرِيُووَن أ

ًۡ َغۡيَذاب   ۡي ُٓ َ ٰۖ َول ا َٓ ِۡ ٌِ ً   ةَِذَٰرِِجنَي  لِۡيي ۡيارِكَُث  څٌُّ ۡيارُِق َوٱلصه َوٱلصه
ٔٓاْ  َٰٗل ـَٱۡرَعُػ ا َنَصَتا ََُؽ ٍَ ِ ا َجَزآَءۢ ة ٍَ ُٓ يِۡوَح
َ
ََ ٱأ ِۡي ٌّ ُ َغزِيۡيٌز   َِّ َوٱَّلله َّلله

  ً َۢ َبػۡ  چ َحِهي ٌِ َ حَاَب  ٍَ يَلََع ـَۡيإِنه ٱَذ ۡۡ َ
ِّۦ َوأ ٍِ َ َحُخۡئُب ِو ُظۡي َّلله

َ َدُفۡئر   ًٌ  َغيَۡيِّج إِنه ٱَّلله نه ٱ ڇرهِحۡيي
َ
ًۡ أ ًۡ َتۡػيَۡي لَۡي

َ
َ َلُۥ ُمۡيۡيُم أ َّلله

 َٰ ُ لََعَ َّ َوٱَّلله َ يََشآُء ٍَ ِ َ يََشآُء َوَيۡؾفُِر ل ٌَ ُب   َِج ُحَػّذِ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ٱلصه

ء   ِ ََشۡ
 ڈكَِوير   ُكّ

 
 

 
 ٹٹ
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 ﴾ ڳ ﴿

 ﴾ ﮴ ﴿

 ﴾ ﮶ ﴿

 ﴾ ڀ ﴿

 ﴾ ٿ ﴿

 ﴾ ٿ ٿ ﴿

 ﴾ٹ  ﴿

 وطار شرٌّ 

 اصؾبقا ـ البؿسقا

 الؼربة بإطؿا  الصالحة.

 نسبؿر  ـ دائٌؿ ٓ يزو  

 نؽافلة ـ نؼابًي.

 بسبب كسبفؿا وجـايبفؿا )بسبب سرقبفؿا(.

 طؼقبة.

│ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿س: ما سبب كزول ققلف تعالك: 

 ؟[ٖٖبٌّةئمخ:] ﴾ ڈڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

قد أخرج البخاري ج: أوًٓ:
(1)

قا   قـِدر قـقٌر طؾـك الـبـل  ڤنـ حديث أكس  

فؽؾَّؿــقه فؼــالقا  قــد اســبقَخؿـا هــذه إرض، فؼــا   هــذه َكِعــٌؿ لـــا تخــرج لرتطــك  ملسو هيلع هللا ىلص

فاخرجقا فقفا، فاشربقا نـ ألبا ا وأبقالفا، فخرجقا فقفـا فشـربقا نــ أبقالفـا وألبا ـا 

لقا طؾك الراطل فؼبؾقه، واصردوا الـعؿ. فؿا ُيسببطل نـ همٓء؟ قبؾـقا واسبصحقا، ونا

ــقا رســق  ا   ف ـــػس ،وحــاربقا ا  ورســقلف، وخقَّ ــُت ملسو هيلع هللا ىلصال ــا   ســبحان ا ، فؼؾ ، فؼ

ثـا هبذا أكس. قا   وقا   يا أهؾ كذا، إكؽؿ لـ تزالـقا بخقـر نـا ُأبؼـل  تّبفؿـل؟ قا   حدَّ

 «.هذا فقؽؿ ونثُؾ هذا

وقــد أخــرج أبــق داودهــذا، 
(1)

يف صؾــبفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالحــديث وفقــف، فبعــث رســق  ا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٓٔٙٗبٌحكةوٞ ) (1)

(، ٚوغةٌٗ وغةي بٌظؿ١ؽ، ٚال زشٛجٗ ئال عٕعٕدد ٠ؿ١دٝ جدٓ أجدٟ وط١دى، ٚال أوب٘دة ػدةّوخ        ٖٙٙٗأجٛ لبٚل ) (1)

ٕ٘ٙة، ٌىْٛ أطً بٌؿم٠ص فٟ بٌحكةوٞ، ٌٚىْٛ بٌىبٚٞ عٓ ٠ؿ١ٝ وٚب٠سدٗ بألٚيبعدٟ، ٌٚىدْٛ ٠ؿ١دٝ وٜٚ     
= 
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿قافؾًة، فلتك هبؿ فلكز  ا  يف ذلؽ  

 أية. ﴾...ڍ ڌ

 أطقـ العركققـ؟ ملسو هيلع هللا ىلصس: لؿاذا َسَؿؾ رسقل اهلل 

 ذلؽ ٕ ؿ سؿؾقا طقـ الراطل، فؽان ذلؽ قصاًفا. ج:

أخرج نسؾؿ
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلصقـا   إكؿـا سـؿؾ الـبـل  ڤأكـس  نـ حديث« فحقحف»يف  

 أطقـ أولئؽ ٕ ؿ سؿؾقا أطقـ الرطاء.

│ 

چ چ چ ڇ ڇ  ﴿س: اذكر بعض حجج الؼائؾقـ بثلن أيثة الؽريؿثة 

 كزلت يف الؿشركقـ. [ٖٖبٌّةئمخ:] ﴾ڇ 

نـ ُحجج الؼائؾقـ بذلؽ أن الحدود كػارات ٕهؾفا نـ الؿسؾؿقـ، فػل حـديث،  ج:

ُتبثايعقين طؾثك أن ٓ »يف نجؾـس. فؼـا    ملسو هيلع هللا ىلصـَّا نع رسق  ا  طـ طبادة بـ الصانت، قا   كُ 

، فؿـ َوَفثك  م اهلل إٓ بالحؼِّ ُتشركقا باهلل شقئًا، وٓ تزكقا، وٓ تسرققا، وٓ تؼتؾقا الـػس التل حرَّ

ارٌة لثف، ومثـ أصثاب شثقئًا  مـؽؿ فلجره طؾك اهلل، ومـ أصاب شقئًا مـ ذلؽ فعققب بف، ففق كػَّ

بفمـ ذلؽ  «فستره اهلل طؾقف، فلمره إلك اهلل. إن شاب طػا طـف، وإن شاب طذَّ
(1)

. 

ا ذكر اهلل    گ﴿أتبعفا بؼقلف   ﴾...ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ العؼقبة بؼقلف: ۵فؾؿَّ

. فــــد َّ ذلــــؽ طؾــــك أن [33انًائددددذة:] ﴾ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ار، كذا ذكر الذيـ  ر ذكقب همٓء، فد َّ طؾك أ ؿ كػَّ ذهبقا إلك أن أية الحدود لؿ تؽػِّ

 يف الؿشركقـ.

│ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 عٓ زةجعٟ ط ١ى أ٠ًؼة.

(1) ( ٍُُِٕٔ26.) 

 ملسو هيلع هللا ىلصلةي: وُّٕة ِد  وَدٛي بٌٍَّدٗ     ڤ( ِٓ ؾم٠ص عحةلخ جٓ بٌظةِر 1ٓ2ٔ(، ٍُُِٚ )6ٔأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)

 فٟ ِػٍٍ فمةي: ... فهوىٖ.
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س: هؾ الؿحاربة تؽثقن طؾثك الطثرق والؿثاّرة فؼثط، أم أكفثا تؽثقن يف إمصثار ويف 

 الطرق طؾك السقاب؟

، فؿـ قطـع طؾـك الــاس صـرقفؿ \ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك أن الؿحاربة طاّنة ج:

طفـؿ وسـؾب أنـقالفؿ وقبـؾ وســؾب، فـنن هـذا داخـٌؾ يف الؿحا ربـة بــي وأخـاففؿ وروَّ

شؽ، وكذا نـ غزا الـاس يف بققهتؿ وطدا طؾقفؿ يف نـد ؿ ودورهـؿ وسـؾب أنـقالفؿ 

 واغبصب كساءهؿ داخؾ يف الؿحاربة أيًضا.

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

ــة يف  ــك أن الؿحارب ــاء، يف ذهــاهبؿ إل ــقر العؾؿ ــة جؿف ــد احــبج بعؿــقر هــذه أي ــؿ ق ث

ــف   ــك الســقاء، لؼقل  [33انًائددذة:] ﴾ڍ ڍ ڌ ڇ  ﴿إنصــار، ويف الســبين طؾ

وهذا نذهب نالؽ، وإوزاطل، والؾقث بــ سـعد، والشـافعل، وأحؿـد بــ حـبـؾ، حبـك 

قا  نالؽ يف الذي يغبا  الرجؾ، فقخدطف حبك يدخؾف بقبًا، فقؼبؾف ويلخـذ نـا نعـف  إن هـذه 

 نحاربة، ودنف إلك السؾطان، ٓ إلك ولل الؿؼبق ، وٓ اطببار بعػقه طـف يف إكػاذ الؼبؾ.

ٓ تؽـقن الؿحاربـة إٓ يف الطرقـات، فلنـا يف إنصـار  وقال أبق حـقػثة وأصثحابف:

 في؛ ٕكف يؾحؼف الغقث إذا اسبغاث، بخي  الطريؼ، لبعده نؿـ يغقثف ويعقـف.

│ 

 س: ما الذي يؼع بف اسؿ الؿحارب طؾك شخٍص مـ إشخا ؟

 ذكر العؾؿاء نـ ذلؽ فـقًفا  ج:

 طؾك العباد، ويسؾبقن أنقالفؿ ويؼبؾق ؿ. فؿـفؿ الذيـ يؼطعقن الطريؼ ۞

 ونـفؿ الذيـ يرتدون طـ ديـفؿ ويغقرون طؾك العباد. ۞

 ونـفؿ الذيـ يحرققن الزروع والثؿار، ويسؿؿقن الؿقاشل وإكعار. ۞

ونـفؿ الؾصـقص الؿجـاهرون بالؾصقفـقة، الـذيـ يفـددون الــاس بالسـيح  ۞

طق ؿ، ويغبصبقن كساءهؿ.  ويروِّ

ذيـ يـشــرون الرذائــؾ والػجــقر، ويحــاربقن ا،ســير، ويؼبؾــقن ونـــفؿ الــ ۞

 الػضقؾة.
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 وَثؿَّ فـق  ُأخر.

│ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿س: هؾ هذه العؼقبات الؿذكقرة يف أية الؽريؿة 

تؼع طؾك الشثخص  [ٖٖبٌّةئدمخ: ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 

 باستحؼاقف اسؿ الؿحارب، أم أكف ُيعاقب طؾك قدر جـايتف التل ارتؽب؟

ـك آخر: هؾ اإلمام ُمخقَّر أن يػعؾ مع كؾ مثـ اكطبثؼ طؾقثف اسثؿ الؿحاربثة أيثة أو بؿع

 طؼقبة مـ العؼقبات الؿذكقرة، أم أن الؿحارب يعاقب طؾك قدر جريؿتف؟

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ ققٓن: ج:

أن الجــاين الؿحــارب ُيعاقــب طؾــك قــدر جـايبــف، فالــذي قطــع الطريــؼ أحثثدهؿا: 

 الطريؼ وسر  وقبؾ، وهؽذا.وسر ، ٓ يسبقي نع الذي قطع 

، وإن كان يف إساكقد )البل وقػـا طؾقفا إلقـف( ڤوهذا ققٌ  نروي طـ ابـ طباس 

چ چ چ  ﴿ضــعػ، فعـــد الطــ ي بنســـاد فقــف ضــعػ، طـــ ابـــ طبــاس قــا   

قــــا   إذا  ﴾ک ک ک گگ  ﴿إلــــك ققلــــف   [33انًائددددذة:] ﴾ڇ ڇ ڇ 

، وإذا حارب وأخذ الؿـا  وقبـؾ، فعؾقـف حارب فؼبؾ، فعؾقف الؼبؾ إذا ُضفر طؾقف قبؾ تقببف

الصؾب إن ُضفر طؾقف قبؾ تقببف، وإذا حارب وأخذ ولـؿ يؼبـؾ، فعؾقـف قطـع القـد والرجـؾ 

نـ خيٍ  إن ُضفر طؾقف قبؾ تقببف، وإذا حارب وأخا  السبقؾ، فنكؿا طؾقف الـػل
(1)

. 

وفحَّ 
(1)

ق  يف هذا الؼق  طـ قبـادة أيًضـا، فعــد الطـ ي طــ قبـادة أكـف كـان يؼـ 

ک ک ک گگ  ﴿إلــك ققلــف   ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿ققلــف  

حدوٌد أربعة أكزلفا ا ، فلنا نـ أفاب الدر والؿا  جؿقًعا ُفؾب، وأنا نــ أفـاب  ﴾

الدر وكّػ طـ الؿا ، ُقبؾ، ونـ أفاب الؿا  وكّػ طـ الدر، ُقطـع، ونــ لـؿ يصـب 

 شقًئا نـ هذا، كػل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٖٖٔٔـحىٞ )بٌ (1)

 (.6ٖ2ٔٔبٌـحىٞ ) (1)



 a 173ڑ
 

 

 

ولػظ آخر طـد الطبري
(ٔ)

 اب الخراساين:، طـ قتادة وطط

أية، قا   هـذا الؾـص يؼطـع  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿يف ققلف  

ًٓ ُقبِـؾ، وإن  ًٓ ُفـؾب، وإن قبـؾ ولـؿ يلخـذ نـا الطريؼ ففق نحارب، فنن قبؾ وأخذ نا

ًٓ ولؿ يؼبؾ، قطعت يده ورجؾف، وإن أخذ قبؾ أن يػعؾ شقًئا نـ ذلؽ ُكػل.  أخذ نا

 ؾؿ.وقا  هبذا الؼق  كثقرون آخرون نـ أهؾ الع

 : قال الطبري 

واطبؾَّ قائؾق هذه الؿؼالة لؼقلفؿ هذا بلن قالقا  إن ا  أوجب طؾـك الؼاتـؾ الؼـقد، 

ٓ يحؾ دُم امرئ مسؾؿ إٓ بنحثدى ثثالث »  ملسو هيلع هللا ىلصوطؾك السار  الؼطع، وقالقا  قا  الـبل 

قـالقا   «خالل : رجؾ قتؾ فؼتؾ، ورجؾ زكك بعد إحصان فُرجؿ، ورجؾ كػر بعد إسثالمف

قبؾ رجؾ نسـؾؿ إٓ بنحـدى هـذه الخـي  الـثيث، فلنـا أن ُيؼبـؾ نــ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  فحظر

ٌر طؾــك ا  ورســقلف  ًٓ، فــذلؽ تؼــدُّ أجــؾ إخافبــف الســبقؾ نـــ غقــر أن يؼبــؾ أو يلخــذ نــا

اإلمثام فقثف بالخقثار، إذا قتثؾ »بالخي  طؾقفؿا يف الحؽؿ. قالقا  ونعـك قق  نــ قـا   

ــ «وأخثثا  السثثبقؾ وأخثثذ الؿثثال ــؾ ففـال ــؾ أو الؼب ــقـ الؼب ــقلفؿ ب ــار يف ق ــار ا،ن ؽ خق

والصؾب، أو قطع القد والرجؾ نـ خـي ، وأنـا فـؾبف باسـؿ الؿحاربـة، نــ غقـر أن 

 يػعؾ شقًئا نـ قبؾ أو أخذ نا ، فذلؽ نا لؿ يؼؾف طالؿ.

إن ا،نار نخقَّـر أن يػعـؾ يف أي نحـارب اكطبـؼ طؾقـف  وقال آخرون مـ أهؾ العؾؿ:

ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿اء نــ العؼقبـات، وذلـؽ لؼقلـف تعـالك  اسؿ الؿحاربة نا يشـ

يػقد أن  ﴾ک ﴿فؼقلف تعالك   ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 

 ا،نار نخقٌَّر يف كؾ ذلؽ.

، فـلورد الطـ يوهذا قق  صائػٍة نـ أهؾ العؾؿ نــفؿ الحســ البصـري 
(1)

 

 بنسـاده إلقف يف الُؿحارب قا  ذاُ إلك ا،نار يصـع بف نا شاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٕٗٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (، ٚ٘ٛ طؿ١ؽ عٓ بٌؿُٓ.6٘1ٔٔ، 6٘ٙٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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 :$قال الطبري 

يف الؼـرآن بؿعــك « أو»اطبّؾ قائؾق هذه الؿؼالة بـلن قـالقا  وجـدكا العطـق  البـل بــو

ۋ  ﴿البخققر، يف كؾ نا أوجب ا  بف فرًضا نـفا، وذلـؽ كؼقلـف يف كػـارة القؿـقـ  

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ 

ــــف   [89انًائددددذة:]﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿وكؼقل

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ؼقلــف  ، وك[196 انبقددزة:] ﴾ۈئېئ 

ـــــت [95انًائدددددذة:] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ـــــنذا كاك ـــــالقا  ف . ق

يف الؼرآن يف كؾ نا أوجب ا  بف فرًضـا نـفـا يف سـائر الؼـرآن بؿعــك « أو»العطق  البل بـ

ــك  ــف طؾ ــؿ ب ــا رأى الحؽ ــٌر فقؿ ــار نخقَّ ــة الؿحــاربقـ، ا،ن ــؽ يف آي ــر، فؽــذلؽ ذل البخقق

 َقَدَر طؾقف قبؾ البقبة.الؿحارب إذا 

، فؼد اخبار الؼق  إو ، إذ قـا   وأولـك البـلويؾقـ بالصـقاب يف $أنا الط ي 

ذلؽ طـدكا تلويؾ نـ أوجب طؾك الؿحارب نـ العؼقبة طؾك قـدر اسـبحؼاقف، وجعـؾ 

الحؽؿ طؾك الؿحاربقـ نخبؾًػا باخبي  أفعالفؿ، فلوجب طؾك ُنخقػ السبقؾ نـفؿ ـ 

بؾ البقبة وقبؾ أخذ ناٍ  أو قبؾ ـ الـػل نــ إرض، وإذا ُقـدر طؾقـف بعـد إذا ُقدر طؾقف ق

أخذ الؿا  وقبؾ الـػس الؿحرر قبؾفا الصؾب، لؿا ذكـرت نــ العؾـة قبـؾ لؼـائؾل هـذه 

 الؿؼالة.

يف العطػ تـليت بؿعــك « أو»إن ا،نار فقف بالخقار، نـ أن  فلما ما اطتّؾ بف الؼائؾقن :

يف كير العـرب قـد تـليت بضـروب نــ « أو»ٓ نعـك لف؛ ٕن  البخققر يف الػرض، فؼقٌ  

الؿعاين، لقٓ كراهة إصالة الؽباب بذكرها لذكرهتا، وقـد بقــت كثقـًرا نــ نعاكقفـا فقؿـا 

 نضك، وسـليت طؾك باققفا فقؿا ُيسبؼبؾ يف أناكـفا إن شاء ا .

إن جثزاب »  فلنا يف هذا الؿقضـع، فـنن نعـاهـا البعؼقـب، وذلـؽ كظقـر قـق  الؼائـؾ

الؿممـقـ طـد اهلل يقم الؼقامة أن ُيدخؾفؿ الجـة، أو يرفع مـازلفؿ يف طؾققـ، أو يسؽـفؿ مع 

، فؿعؾقر أن قائؾ ذلؽ غقر قافد بؼقؾف إلك أن جزاء كؾ نمنـ آنـ «إكبقاب والصديؼقـ

 با  ورسقلف ففق يف نرتبة واحدة نـ هذه الؿراتـب، ونـزلـة واحـدة نــ هـذه الؿــاز 
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بنيؿاكف، بؾ الؿعؼق  طـف أن نعــاه  أن جـزاء الؿـمنـ لــ يخؾـق طــد ا  طـّز ذكـره نــ 

بعـــض هـــذه الؿــــاز ، فالؿؼبصـــد نـزلبـــف دون نـزلـــة الســـابؼ بـــالخقرات، والســـابؼ 

بالخقرات أطؾك نـف نـزلة، والظالؿ لـػسف دو ؿا، وكؾٌّ يف الجـة كؿـا قـا  جـّؾ ثــاؤه  

چ  ﴿يف ققلــف  « أو»ؽ نعـــك الؿعطــق  بـــ، فؽــذل[13انزعددذ:] ﴾ڑ ک ک  ﴿

 أية إكؿا هق البعؼقب. [33انًائذة:] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ 

إن الذي يحارب ا  ورسقلف ويسـعك يف إرض فسـاًدا لــ يخؾـق نــ أن  فتلويؾف:

يسـبحؼ الجـزاء بنحــدى هـذه الخـي  إربــع البـل ذكرهـا ا  طــّز ذكـره، ٓ أن ا،نــار 

ه ـ كائـة نا كاكت حالبف، طظؿت جريرتـف أو خّػـت؛ ٕن ذلـؽ نحؽؿ فقف ونخّقر يف أنر

لق كان كذلؽ لؽان لإلنار قبؾ نـ شفر السيح نخقًػا السـبقؾ وفـؾبف، وإن لـؿ يلخـذ 

 نـ قبؾ وأخذ الؿـا  وأخـا  السـبقؾ.وذلؽ قـقٌ  إن 
ُ
ًٓ وٓ قبؾ أحًدا، وكان لف كػل نا

ٓ يحثؾُّ دم امثرئ »نــ ققلـف   ملسو هيلع هللا ىلصقالف قائؾ خيُ  نا فّحت بـف أثـار طــ رسـق  ا  

مسؾؿ إٓ بنحدى ثالث: رجؾ قتؾ رجالً فؼتؾ بف، أو زكك بعد إحصان فرجؿ، أو ارتّد طثـ 

 وغقر الؿعرو  نـ أحؽانف. «الؼطُع يف ُربع ديـاٍر فصاطًدا»وخي  ققلف   «ديـف

يف غقـر  ملسو هيلع هللا ىلصفـنن هـذه إحؽـار البـل ذكـرت كاكـت طــ رسـق  ا   فنن قثال قائثٌؾ:

 ارب، ولؾؿحارب حؽؿ غقر ذلؽ نـػرد بف.الؿح

 فؿا الحؽؿ الذي اكػرد بف الؿحارب يف ســف؟ ققؾ لف:

حؽًؿا خي  الذي ذكركا، أكذبف جؿقـُع أهـؾ العؾـؿ؛ ٕن ذلـؽ  ملسو هيلع هللا ىلصفنن ادَّطك طـف 

 غقر نقجقد بـؼؾ واحٍد وٓ جؿاطة.

ن وإن زطؿ أن ذلؽ الحؽؿ هق نا يف ضاهر الؽباب، ققؾ لف  فنن أحســ حآتـؽ إ

ُسؾِّؿ لؽ أن ضاهر أية قد يحبؿؾ نا قؾت، ونا قالف نـ خالػؽ، فؿا برهاكـؽ طؾـك أّن 

 تلويؾؽ أولك ببلويؾ أية نـ تلويؾف؟

بؿعــك « أو»وبعد، فنذ كان ا،نار ُنخقًَّرا يف الحؽـؿ طؾـك الؿحـارب نــ أجـؾ أّن 

ة نصـؾقًبا حبـك البخققر يف هذا الؿقضع طـدُ، أفؾف أن يصؾبف حقًّا، ويرتكف طؾك الخشب

 يؿقت نـ غقر قبؾف.
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 خالػ يف ذلؽ إنة.« ذلؽ لف» فنن قال:

وإن زطؿ أنَّ ذلؽ لقس لف، وإكؿا لف قبؾف ثؿ فؾبف، أو فؾبف ثؿ قبؾف، ترُ طّؾبـف نــ 

تــليت بؿعـــك « أو»أّن ا،نــار إكؿــا كــان لــف الخقــار يف الحؽــؿ طؾــك الؿحــارب نـــ أجــؾ 

 البخققر.

ر يف الؼبؾ أو الـػل أو الؼطع، ولـؿ يؽــ لـف الخقـار يف فؽقػ كان لف الخقا وققؾ لف:

 الصؾب وحده، حبك تجؿع إلقف طؼقبة أخرى؟

هؾ بقـؽ وبقـ نـ جعؾ الخقار حقث أبقت، وأبك ذلؽ حقث جعؾَبف لـف،  وققؾ لف:

ًٓ إٓ ألزر يف أخر نثؾف.  فرٌ  نـ أفٍؾ أو ققاس؟ فؾـ يؼق  يف أحدهؿا قق

بصحقح نا قؾـا يف ذلؽ، بؿا يف إســاده كظـر، وذلـؽ ب ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي طـ رسق  ا  

ثـا القلقد بـ نسؾؿ، طـ ابـ لفقعة، طـ يزيد بـ أبل  ثـا بف طؾل بـ سفؾ قا   حدَّ نا حدَّ

حبقب، أنَّ طبد الؿؾؽ بـ نروان كبب إلك أكس بـ نالؽ يسللف طـ هذه أيـة، فؽبـب 

 كققـ، وهؿ نـ بجقؾة.إلقف أكس يخ ه أن هذه أية كزلت يف أولئؽ الـػر العر

فارتدوا طـ ا،سير، وقبؾقا الراطل، وسـاققا ا،بـؾ، وأخـافقا السـبقؾ،  قال أكس:

طـ الؼضاء فـقؿـ  ڠج يؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوأفابقا الػرَج الحرار. قا  أكس  فسل  رسق  ا  

حارب، فؼا   نـ سر  وأخا  السبقؾ فاقطع يده بسرقبف، ورجؾف بنخافبف، ونــ قبـؾ 

 وأخا  السبقؾ واسبحؾَّ الػرج الحرار فافؾبف. فاقبؾف، ونـ قبؾ

، فنكف يعـل بف جؾ ثــاؤه ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿ وأما ققلف:

أكَّف ُتؼطع أيديفؿ نخالًِػا يف قطعفا َقطع أرجؾفؿ. وذلؽ أن ُتؼطع أيُؿـ أيديفؿ، وأشُؿُؾ 

 أرجؾفؿ، فذلؽ الخي  بقـفؿا يف الؼطع.

أو تؼطع أيديفؿ »فؼقؾ  « الباء»أو  ،«طؾك»يف هذا الؿقضع  ﴾ڑ  ﴿ولق كان نؽان 

ا أدَّت طـف « وأرجؾفؿ طؾك خي  ـ أو بِخي  يا طؿَّ  يف الؿعـك. ﴾ڑ  ﴿ٕدَّ

 واخبؾػ أهؾ البلويؾ يف نعـك الـػل الذي ذكر ا  يف هذا الؿقضع.

 فؼا  بعضفؿ  هق أن يطؾب حبك يؼدر طؾقف، أو يفرب نـ دار ا،سير .

 :$قال السعدي 
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ػسرون  هؾ ذلؽ طؾك البخققر، وأن كؾ قاصع صريؼ، يػعؾ بف ا،نار واخبؾػ الؿ

ــظ. أو أن  ــقر الؿــذكقرة؟ وهــذا ضــاهر الؾػ ــذه إن ـــ ه ــا رآه الؿصــؾحة ن ــف، ن أو كائب

طؼقببفؿ، تؽقن بحسب جرائؿفؿ ، فؽؾ جريؿة لفا قسط يؼابؾفا، كؿا تد  طؾقف أية، 

ــالك. وأ ــؿ إن قبؾــق ــا لحؽؿــة ا  تع ــبؾفؿ بحؽؿفــا ونقافؼبف ًٓ تحــبؿ ق ــا ا وأخــذوا ن

ًٓ تحـبؿ  وفؾبفؿ، حبك يشبفروا ويخبزوا، ويرتدع غقرهؿ. وإن قبؾقا، ولؿ يلخذوا نـا

ًٓ، ولؿ يؼبؾقا، تحبؿ أن تؼطع أيديفؿ وأرجؾفؿ نـ خـي ،  قبؾفؿ فؼط. وإن أخذوا نا

ًٓ، كػـ قا القد القؿـك، والرجؾ القسرى. وإن أخافقا الـاس، ولـؿ يؼبؾـقا، وٓ أخـذوا نـا

، ڤنـ إرض، في يرتكقن يلوون يف بؾد، حبك تظفر تقببفؿ. وهذا قق  ابـ طباس 

 وكثقر نـ إئؿة، طؾك اخبي  يف بعض البػافقؾ.

│ 

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿س: مثثثثثا معـثثثثثك ققلثثثثثف تعثثثثثالك: 

 ؟[ٖٖبٌّةئمخ:]

 أن القد القؿـك ُتؼطع نع الرجؾ الُقسرى، أو الرجـؾ القؿــك ج: الؿعـك، واهلل أطؾؿ:

 نع القد الُقسرى.

 واكظر قق  الط ي الؿبؼدر.

│ 

 س: ما الؿراد بالـػل مـ إرض؟

 ج: ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال:

ــل أحــدث فقفــا أحثثدها:  ــالـػل نـــ إرض ا،خــراج نـــ إرض الب أن الؿــراد ب

 وارتؽب نا ارتؽب إلك أرض أخرى.

تؾـؽ إرض أن الؿراد الـػـل نــ إرض إلـك أرض أخـرى، والسـجـ يف الثاين: 



 a 178ڑ
 

  

 

البل ُكِػل إلقفا
(1)

. 

 أكف يطارد حبك يخرج نـ أرض ا،سير إلك أرض العدو.الثالث: 

 أكف ُيطارد حبك ُيؼبض طؾقف وُيؼار طؾقف الحد.الرابع: 

 أن الؿراد نجرد السجـ، وا  تعالك أطؾؿ.الخامس: 

│ 

چ چ چ  ﴿بثثالعركققـ مـسثثقخ بأيثثة الؽريؿثثة  ملسو هيلع هللا ىلصس: هثثؾ فعثثؾ الـبثثل 

 محؽؿ لؿ ُيـسخ؟ ملسو هيلع هللا ىلصأم أن فعؾ الـبل  [ٖٖبٌّةئمخ:] ﴾ڇ ڇ ڇ 

بالعركققـ لؿ يـسخ، وذلؽ لؽقكف كـان قصاًفـا، وقـد  ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر أن فعؾ الـبل  ج:

ر نـــ [17انشددىري:] ﴾ھ ھ ے ےۓ  ﴿قــا  تعــالك   ، ثــؿ إكــف لــؿ ُيعؾــؿ الؿبؼــدِّ

نت أر فعـؾ الـبـل  ر، هؾ أية هل البل تؼدَّ ر، وطؾقـف، بـالعركققـ هـق الؿبؼـدِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿبلخِّ

 فدطقى الـسخ تػبؼر إلك الدلقؾ، وا  أطؾؿ.

 :$ومـ ثؿَّ قال الحافظ ابـ كثقر 

وقد اخبؾػ إئؿـة يف حؽـؿ هـمٓء العـركققـ، هـؾ هـق نـسـقخ أو نحؽـؿ، فؼـا  

چ چ  ﴿كؿا يف ققلف   ملسو هيلع هللا ىلصبعضفؿ  هق نـسقخ هبذه أية، وزطؿقا أن فقفا طباًبا لؾـبل 

 .[13انتىبت:] ﴾چ ڇ ڇ ڇ 

طــ الُؿثؾـة، وهـذا الؼـق  فقـف كظـر، ثـؿ  ملسو هيلع هللا ىلصهق نـسقخ بـفل الـبل  ؿ مـ قال:ومـف

 قائؾف ُنطالٌب ببقان تلخر الـاسخ الذي ادَّطاه طـ الؿـسقخ.

كان هذا قبؾ أن تـز  الحدود، قالف نحؿد بـ سقريـ، ويف هذا كظر؛  وقال بعضفؿ:

رة. ويف رواية جرير بــ طبـدا  لؼصـبفؿ نـا يـ د ُّ طؾـك تلخرهـا؛ فنكـف فنن قصبفؿ نبلخِّ

 أسؾؿ بعد كزو  الؿائدة.

أطقــفؿ، وإكؿـا طـزر طؾـك ذلـؽ، حبـك كـز   ملسو هيلع هللا ىلصلـؿ يسـؿؾ الـبـل  ومـفؿ مثـ قثال:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، فؼد قا   ي وهذا الثالث هق اخبقار الط  (1)

يف هذا الؿقضع هق كػقف نـ بؾد « الـػل نـ إرض»وأولك إققا  يف ذلؽ طـدي بالصقاب، قق  نـ قا   نعـك  

 إلك بؾد غقره، وحبسف يف السجـ يف البؾد الذي ُكػل إلقف، حبك تظفر تقببف نـ فسققف، وُكزوطف طـ نعصقبف ربف.
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ر يف الحديث الؿبػـؼ  الؼرآن فبقَّـ حؽؿ الؿحاربقـ، وهذا الؼق  أيًضا فقف كظر؛ فنكف تؼدَّ

 طؾقف أكَّف سؿؾ، ويف رواية  سؿر أطقـفؿ.

│ 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  ﴿تعثثثالك:  س: وعثثثح الؿعـقثثثقـ بؼقلثثثف

 .[ٖٗبٌّةئمخ:]

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال: ج:

أ ؿ الؿشركقن الذيـ تابقا نــ شـركفؿ، وتـابقا نــ حـرهبؿ   ورسـقلف، أحدها: 

ـــمٓء ٓ  ـــقا يف ا،ســـير ورضـــقا با،يؿـــان، فف والســـعل يف إرض بالػســـاد، ودخؾ

 يماخذون بؿا فدر نـفؿ حا  شركفؿ نـ جـايات.

أ ؿ نسؾؿقن قطعقا طؾك الـاس صرقفؿ وسػؽقا الدناء، وسؾبقا إنـقا ، لثاين: ا

وهربقا فؾؿ ُيؼدر طؾقفؿ، أو لحؼقا بـلرض الحـرب فؾـؿ ُيؼـدر طؾـقفؿ، فطؾبـقا إنـان، 

 فلططاهؿ ا،نار إنان.

أو نرتــدون أفســدوا ولحؼــقا بــدار الؽػــر، ثــؿ تــابقا نـــ ردهتــؿ وأرســؾقا يطؾبــقن 

 ٕنان.إنان، فلططقا ا

ــد أورد الطــ ي وق
(1)

ــا ،    ــا نؼ ــؾ نـفؿ ـــ الشــعبل يف ك ــًرا بنســـاديـ، ط أث

أحدهؿا نـ صريؼ نجالد
(1)

، طـ الشعبل  أن حارثة بـ بدر حارَب يف طفد طؾـل بــ 

أبل صالب، فليت الحسـ بــ طؾـل رضـقان ا  طؾقفؿـا، فطؾـب إلقـف أن يسـبلنـ لـف نــ 

ف طؾل، فلبك، ثؿ أتك ابـ جعػر، فلبك طؾقف ـف، وضؿَّ . فلتك سعقد بـ ققس الفؿداين، فلنَّ

ـْ لل أنقر الؿمنـقـ طؾل بـ أبل صالب.
 إلقف، وقا  لف  اسبلنِ

 الغداَة، أتاه سعقد بـ ققس فؼا   يا أنقر الؿـمنـقـ، نـا جـزاء  قال:
ٌّ
ا فؾَّك طؾل فؾؿَّ

أيـديفؿ وأرجؾفـؿ نــ الذيـ يحاربقن ا  ورسقلف؟ قا   أن ُيؼبَّؾقا أو ُيصؾَّبقا أو ُتؼطَّع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66110الط ي ) (1)

(، ثـؿ إن نــ العؾؿـاء 66115تابعف طـ بعضف أشعث بـ سقار طـ الشعبل، طـ الطـ ي ) ونجالد ضعقػ، وقد (1)

، وقالقا  لؿ يسؿع نـف إٓ حديًثا واحًدا. ؿ يف سؿاع الشعبل نـ طؾلٍّ
 نـ تؽؾَّ
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 .﴾ہہڻڻڻڻۀۀہ﴿و ُيـػقا نـ إرض. قا   ثؿ قا  ِخي ، أ

قا  سعقد  وإن كـان حارثـة بــ بـدر؟ قـا   وإن كـان حارثـة بــ بـدر! قـا   ففـذا 

حارثة بـ بدر قد جاء تائًبا، ففق آنـ؟ قا   كعؿ! قا   فجاء بف فبايعف، وقبِـَؾ ذلـؽ نــف، 

 وكبَب لف أناًكا.

ٌة يف كؾ نحارب نــ الؿسـؾؿقـ جـاء تائًبـا قبـؾ الؼـدرة طؾقـف،  أن أية الثالث: طانَّ

سقاء اسبلنـ
(1)

 ا،نار فلنـف أو لؿ يسبلنـف . 

 :$قال الشقخ السعدي 

 أي  نـ همٓء الؿحاربقـ. ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  ﴿

أي  فقسؼط طـف، نا كان  ، نـ تحبؿ الؼبؾ، والصـؾب ، والؼطـع،  ﴾ ٙ ٘ ٗ ٘ ہ ﴿

ؼ أدنل أيًضا، إن كان الؿحارب كافًرا ثؿ أسؾؿ. فنن كـان الؿحـارب والـػل. ونـ ح

ود  نػفـقر أيـة  \نسؾًؿا، فنن حؼ أدنـل، ٓ يسـؼط طــف نــ الؼبـؾ، وأخـذ الؿـا .

 ،طؾك أن تقبة الؿحارب ـ بعد الؼدرة طؾقف ـ أ ا ٓ تسؼط طـف شقًئا.

، تؿـع نـ إقانة الحـد والحؽؿة يف ذلؽ ضاهرة. وإذا كاكت البقبة قبؾ الؼدرة طؾقف

 يف الحرابة، فغقرها نـ الحدود، إذا تاب نـ فعؾفا، قبؾ الؼدرة طؾقف ـ نـ باب أولك.

وقــد ورد يف هــذا البــاب بســـٍد فقــف كــير
(1)

نـــ صريــؼ القلقــد قــا   قــا  الؾقــث   

وكذلؽ حدثـل نقسك بـ إسحا  الؿدين، وهق إنقر طـدكا  أن طؾقًّا إسدي حارب 

ـة، فـانبـع ولـؿ ُيؼـدر حبَّـك  وأخا  السبقؾ وأفاب الدر والؿا ، فطؾببف إئؿـة والعانَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿جاء تائًبا، وذلؽ أكف سؿع رجيً يؼـرأ هـذه أيـة  

أية، فققػ طؾقف فؼا   يـا طبـد ا ، أطـد قراءهتـا،  [53انشيدز: ] ﴾ھ ھ ھ ھ ےے 

ـَحر، فاغبسـؾ، ثـؿ فلطادها طؾقف، فغؿد سقػف، ثؿ جاء تائًبا، حبـك قـدر الؿد يــة نــ السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقث قـا   ٕكـف إن آنــ بعـد الؼـدرة  $اسبلنـ  أي  صؾب إنان، وجاء البؼققد بالؿسؾؿقـ لؿا كؼؾف الؼرصبل  (1)

 لؿ يؼبؾ أيًضا با،جؿاع.طؾقف 

(، ٚب١ٌٌٛم بٌّهوٛو ٘ٛ ب١ٌٌٛدم جدٓ ُِدٍُ، ٚلدم نودى جعدغ أ٘دً بٌعٍدُ أٔدٗ ٠دمٌٍّ زدم١ٌٍ            62ٖٔٔ( بٌـحىٞ )(1)

 بٌس٠ُٛد، ٚفٟ بٌُٕم بٔمـةو.
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فصؾك الصـبح، ثـؿ قعـد إلـك أبـل هريـرة يف غؿـار أفـحابف،  ملسو هيلع هللا ىلصأتك نسجد رسق  ا  

، جئـت تائًبـا نــ قبـؾ أن 
ّ
ا أسػر طرفف الـاس وقانقا إلقف، فؼا   ٓ سبقؾ لؽـؿ طؾـل فؾؿَّ

! فؼا  أبق هريرة  فد .
َّ
 تؼدروا طؾل

ؽـؿ يف إنرتـف طؾـك الؿديــة يف زنــ وأخذ بقده أبق هريرة حبك أتـك نـروان بــ الح

 جاء تائًبا، وٓ سبقؾ لؽؿ طؾقف وٓ قبـؾ. قـا   فـرتُ نــ ذلـؽ 
ٌّ
نعاوية، فؼا   هذا طؾل

 كؾف.

بـقا سـػقـبف  ٌّ تائًبا نجاهًدا يف سبقؾ ا  يف البحـر، فؾُؼـقا الـرور فؼرَّ
قا   وخرج طؾل

قا نـــف إلــك ســػقـبفؿ إلــك ســػقـة نـــ ســػـفؿ، فــاقبحؿ طؾــك الــرور يف ســػقـبفؿ، فُفِزنــ

 إخرى، فؿالت هبؿ وبف، فغرققا جؿقًعا.

والذي يبدو بعد ذكر هذه إققا  ـ وا  أطؾؿ بالصقاب ـ أن أية الؽريؿة تخبص 

بالؿحاربقـ الذيـ حاربقا ا  ورسقلف وسعقا يف إرض بالػساد، ولؿ يؼدر أحٌد طؾـك 

قا نــ إنـار الؿسـؾؿقـ، إنـا بؼـقة يف إحضارهؿ كل يــالقا طؼقبـة نـا فــعقا، بـؾ تؿـعـ

أيديفؿ، أو برجا  نعفؿ، أو باكبؼا  إلك دار الؽػر، أو بغقر ذلؽ، ثؿ تابقا، وجاءوا طـ 

اخبقــار نـــفؿ وصقاطقــة نـــفؿ، ٓ لؽــق ؿ ُأجــ وا طؾــك الؿجــلء، ففــمٓء ٓ تـســحب 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿طؾــــقفؿ العؼقبــــة الؿــــذكقرة يف ققلــــف تعــــالك  

 .[33انًائذة:] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 

 :$، حقث قال وكلن هذا آختقار هق اختقار الطبري 

وأولــك هــذه إقــقا  يف ذلــؽ بالصــقاب طـــدي، قــق  نـــ قــا   تقبــة الؿحــارب 

الؿؿبـع بـػسف أو بجؿاطة نعف قبـؾ الؼـدرة طؾقـف، تضـع طــف تبعـات الـدكقا البـل كاكـت 

ٓزر، وَقـَقٍد وقصـاص، إٓ نـا كـان  لزنبف يف أيار حربف وِحَراببف، نـ حـدود ا ، وُغـرر

قائًؿا يف يده نـ أنقا  الؿسؾؿقـ والؿعاهديـ بعقـف، فقرّد طؾك أهؾف؛ ،جؿـاع الجؿقـع 

طؾك أن ذلؽ حؽؿ الجؿاطة الؿؿبـعة الؿحاربة   ولرسقلف، الساطقة يف إرض فساًدا 

ًدا، جؿاطًة طؾك وجف الردة طـ ا،سير، فؽذلؽ حؽؿ كؾ نؿبـع َسَعك يف إرض فسا

 كاكقا أو واحًدا.
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ص طؾك وجف اغبػا  نـ سرقف، والشاهُر السيَح  ا الؿسبخػل بسرقبف، والؿبؾصِّ فلنَّ

يف خيء طؾك بعض السابؾة، وهق طـد الطؾب غقر قادر طؾك آنبـاع، فنن حؽؿ ا  طؾقف 

ٍؾ، نـلخقذ، ـ تاب أو لؿ يبب ـ ناٍض، وبحؼق  نـ أخذ نالف، أو أفـاب ولقَّـف بـدر أو َخْبـ

وتقببف فقؿا بقـف وبقـ ا  جّؾ وطّز، ققاًسا طؾك إجؿاع الجؿقـع طؾـك أكـف لـق أفـاب شـقئًا 

ـا    نـ ذلؽ وهق لؾؿسؾؿقـ ِسؾٌؿ، ثؿ فار لفؿ حربًا  أن حربف إيـاهؿ لــ يضـَع طــف حؼًّ

طزَّ ذكره، وٓ ٔدنل، فؽذلؽ حؽؿف إذا أفاب ذلـؽ يف خـيء أو باسـبخػاء، وهـق غقـر 

 ؿبـع نـ السؾطان بـػسف إن أراده، وٓ لف فئة يؾجل إلقفا ناكعٌة نـف.ن

ــؼ  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  ﴿ويف ققلــف   دلقــؾ واضــح لؿـــ ُوفِّ

ــؾؿقـ  ــّز يف الؿحــاربقـ، يجــري يف الؿس ــره ا  جــؾ وط ــذي ذك ــؿ ال ــف، أن الحؽ لػفؿ

ؽ لق كـان والؿعاهديـ، دون الؿشركقـ الذيـ قد كصبقا لؾؿسؾؿقـ حرًبا، وذلؽ أن ذل

حؽًؿــا يف أهــؾ الحــرب نـــ الؿشــركقـ، دون الؿســؾؿقـ ودون ذنــبفؿ، لقجــب أن ٓ 

ُيســِؼَط إســيُنفؿ طـــفؿ ـ إذا أســؾؿقا أو تــابقا بعــد قــدرتـا طؾــقفؿ ـ نــا كــان لفــؿ قبــؾ 

إســينفؿ وتــقببفؿ نـــ الؼبــؾ، ونــا لؾؿســؾؿقـ يف أهــؾ الحــرب نـــ الؿشــركقـ، ويف 

 يضع طـف، بعد قدرة الؿسـؾؿقـ طؾقـف، نـا إجؿاع الؿسؾؿقـ أّن إسير الؿشرُ 
ِّ
الحربل

كان واضَعف طـف إسينف قبؾ الؼدرة طؾقف نا يدّ  طؾك أن الصـحقح نــ الؼـق  يف ذلـؽ 

اب أهؾ الؿؾـة أو الذنـة، دون »قق  نـ قا    طـل بآية الؿحاربقـ يف هذا الؿقضع، ُحرَّ

 .«نـ سقاهؿ نـ نشركل أهؾ الحرب

نن نعـاه  فـاطؾؿقا أيفـا الؿمنــقن ف ﴾ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿ وأما ققلف:

أن ا  غقر نماخذ نـ تاب نـ أهؾ الحـرب   ولرسـقلف، السـاطقـ يف إرض فسـاًدا، 

وغقــرهؿ بذكقبــف، ولؽـــف يعػــق طـــف فقســرتها طؾقــف، وٓ يػضــحف هبــا بالعؼقبــة يف الــدكقا 

 وأخرة، رحقؿ بف يف طػقه طـف، وتركف طؼقببف طؾقفا.

صريؼ طؾل بـ سفؾ وأورد الط ي نـ ۞
(1)

ثـا القلقد بــ نسـؾؿ قـا     قا   حدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٚعٍٟ جٓ ًَٙ ضمد، ٚوهب ب١ٌٌٛم ضمد.62ٓٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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قؾت لؿالؽ  أرأيت هـذا الؿحـارب الـذي قـد أخـا  السـبقؾ وأفـاب الـدر والؿـا ، 

فؾحؼ بدار الحرب، أو تؿـع يف بيد ا،سير، ثؿ جاء تائًبا نـ قبؾ أن ُيؼدر طؾقف؟ قا   

قا   ٓ، إٓ أن يقجد نعف ناٌ  بعقـف ُتؼبؾ تقببف. قا   قؾت  في ُيبََّبع بشلء نـ أحداثف؟ 

 نـ َقبؾ بدر يف حربف، يثبت ببّقــٍة أو اطـرتاٍ  فقؼـاد بـف، 
ُّ
فقرّد إلك فاحبف، أو يطؾبف ولل

 وأنا الدناء البل أفاهبا ولؿ يطؾبفا أولقاؤها، في يبَّبعف ا،نار بشلء.

  قا  القلقد  فذكرت ذلؽ ٕبل طؿرو، فؼا   ُتؼبؾ تقببف إذ
ّ
ا كان نحارًبـا قا  طؾل

لؾعانة وإئؿة، قد آذاهؿ بحربف، فشفر سيحف، وأفاب الدناء وإنقا ، فؽاكـت لـف 

نـعة أو فئة يؾجل إلقفؿ، أو لحؼ بدار الحرب فارتدَّ طـ ا،سـير، أو كـان نؼقًؿـا طؾقـف، 

 ثؿ جاء تائًبا نـ قبؾ أن ُيؼدر طؾقف، ُقبِؾت تقببف، ولؿ يبََّبع بشلء نـف.

│ 

الؿحارب الذي حثارب اهلل ورسثقلف وسثعك يف إرض فسثاًدا ثثؿ تثاب س: هؾ هذا 

 قبؾ الؼدرة طؾقف، هؾ تسؼط طـف الحدود والتبعات؟

ذهب بعض العؾؿاء يف ذلؽ إلك رأٍي نػاده  أن تقببـف تضـع ـ تسـؼط ـ طــف حـّد  ج:

ا  الــذي وجــب طؾقــف بؿحارببــف، وٓ تســؼط طـــف حؼــق  بـــل آدر، ونؿـــ قــا  بــذلؽ 

 ، كؿا كؼؾ طـف الط ي.$ل الشافع

وأورد الط ي كحق هذا أيًضـا طــ هشـار بــ طـروة
(1)

، أ ـؿ سـللقا ُطـروة طؿــ 

تؾّصص يف ا،سير فلفاب حـدوًدا ثـؿ جـاء تائًبـا، قـا   ٓ تؼبـؾ تقببـف، لـق ُقبـؾ ذلـؽ 

ف نـفؿ اجرتءوا طؾقف، وكان فساًدا كبقًرا. ولؽـ لق فّر إلك العدو، ثؿ جاء تائًبا، لؿ أر طؾق

 طؼقبة.

│ 

 س: اذكر ببعض اإليضاح معـك القسقؾة.

القسقؾة هل البل يبقفؾ هبا إلك تحصقؾ أنر نـ إنقر، والؿراد بالقسـقؾة يف  ج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.62ٌٙٔٔـحىٞ ) ب (1)
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أي   [35انًائدددذة:] ﴾﮴ ﮵ ﮶  ﴿أيـــة الؽريؿـــة  الؼربـــة. فؼقلـــف تعـــالك  

بـقا إلقـف بطاطبـف والعؿـؾ ب ؿـا يرضـقف، اصؾبقا الؼرب نـ ا  بإطؿا  الصـالحة، أو تؼرَّ

 والبؿسقا نا يؼّربؽؿ نـ ا .

لـػسف، فػل  ملسو هيلع هللا ىلصوالقسقؾة أيًضا َطَؾٌؿ طؾك أطؾك نـزلة يف الجـة، يرجقها رسق  ا  

الحديث الذي أخرجف البخاري
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلصنــ حـديث جـابر بــ طبـد ا ، أن رسـق  ا   

ُفثؿَّ ربَّ هثذه الثدطقِة ال»قا    ثِة والصثالة الؼائؿثِة، آِت مـ قثال حثقـ يسثؿُع الـثداَب: الؾَّ تَّامَّ

محؿًدا القسقؾة والػضثقؾة، وابعثثف مؼاًمثا محؿثقًدا الثذي وطدتثف، حؾَّثت لثف شثػاطتل يثقم 

 . «الؼقامة

ا لـف  وأورد الؼاسؿل  قق  شقخ ا،سـير ابــ تقؿقـة يف البقسـؾ والقسـقؾة نؼـرًّ

 ونعبؿًدا، فؼا  يعـل شقخ ا،سير.

 بعد مؼّدمات: $قال 

قؾة والبقسؾ، فقف إجؿا  واشبباه، يجب أن تعر  نعاكقف ويعطل كؾ إن لػظ القس

حؼف. فقعر  نا ورد بف الؽباب والسـة نـ ذلؽ ونعـاه. ونا كان يبؽؾؿ بف   ذي حؼٍّ 

الصحابة ويػعؾقن ونعـك ذلؽ. ويعر  نا أحدثف الؿحدثقن يف هذا الؾػظ ونعـاه. 

ا وقع نـ ا،جؿا  وآشرتاُ فنن كثقًرا نـ اضطراب الـاس يف هذا الباب هق بسبب ن

يف إلػاظ ونعاكقفا، حبك تجد أكثرهؿ ٓ يعر  يف هذا الباب فصؾ الخطاب. فؾػظ 

﮴   ﴿القسقؾة نذكقر يف الؼرآن يف ققلف تعالك   ﮳  ﮲  ۓ ۓ  ے 

﮶   ۋ   ﴿ويف ققلف تعالك   ﴾﮵  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ەئ   ۅ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

[57، 56اإلسزا :] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
 (1)

. 

فالقسقؾة البل أنر ا  أن تببغك إلقف، وأخ  طـ نيئؽبف وأكبقائف أ ؿ يببغق ا إلقـف، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٗٔٙبٌحكةوٞ ) (1)

(1) [ٔ1 /٘ٙ ،٘1.] 
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هل نا يبؼرب بف إلقف نـ القاجبات والؿسبحبات ففذه القسقؾة البـل أنـر ا  الؿـمنـقـ 

باببغائفا تبـاو  كـؾ واجـب ونسـبحب، ونـا لـقس بقاجـب وٓ نسـبحب ٓ يـدخؾ يف 

نحرًنـا أو نؽروًهـا أو نباًحـا، فالقاجـب والؿسـبحب هـق نـا شـّرطف ذلؽ، سـقاء كـان 

الرسق  فلنر بف أنر إيجاب واسـبحباب . وأفـؾ ذلـؽ ا،يؿـان بؿـا جـاء بـف الرسـق . 

فجؿاع القسقؾة البل أنر ا  الخؾؼ باببغائفا، هق البقسؾ إلقف باتباع نا جاء بف الرسق ، 

َّٓ ذلؽ.  ٓ وسقؾة ٕحد إلك ا  إ

ــف  :والثثثاين ــث الصــحقحة كؼقل ــقؾة يف إحادي ــظ القس ملسو هيلع هللا ىلصلػ
(1)

سثثؾقا اهلل لثثل »  

القسقؾة فنكفا درجثة يف الجـثة ٓ تـبغثل إَّٓ لعبثد مثـ طبثاد اهلل. وأرجثق أن أكثقن أكثا ذلثؽ 

مـ قثال حثقـ »،وققلف    «العبد. فؿـ سلل اهلل لل القسقؾة حؾت طؾقف شػاطتل يقم الؼقامة

لثدطقة التامثة والصثالة الؼائؿثة ! آت محؿثًدا القسثقؾة : الؾفثؿ! رب هثذه ا(2)يسؿع الـثداب

 .«والػضقؾة وابعثف مؼاًما محؿقًدا الذي وطدتف، حؾت لف شػاطتل يقم الؼقامة

. وأخ كـا \خافة. وقد أنركا أن كسل  ا  لف هـذه القسـقؾة ملسو هيلع هللا ىلصففذه القسقؾة لؾـبل 

د. وهـذه القسـقؾة أ ا ٓ تؽقن إٓ لعبد نــ طبـاد ا . وهـق يرجـق أن يؽـقن ذلـؽ العبـ

. وأخ كا أن نـ سل  لف القسقؾة فؼد حّؾـت طؾقـف الشـػاطة ملسو هيلع هللا ىلصأنركا أن كسللفا لؾرسق  

اسـبحؼقا أن يـدطق ُهـَق  ملسو هيلع هللا ىلصيقر الؼقانة، ٕن الجزاء نـ جـس العؿؾ. فؾؿا دطقا لؾـبـل 

إكف مـ صّؾك طؾقثف مثرة صثؾك اهلل طؾقثف بفثا »َلُفؿ فنن الشػاطة كقع نـ الدطاء. كؿا قـا    

  والبقجـف بـف يف كـير الصـحابة، فقريـدون بـف البقسـؾ ملسو هيلع هللا ىلصوأنـا البقسـؾ بـالـبل  «اطشرً 

بدطائف وشػاطبف، والبقسؾ بف يف طر  كثقر نـ الؿبلخريـ يراد بف ا،قسار بف والسـما  

بف. كؿا يؼسؿقن بغقره نـ إكبقاء والصـالحقـ ونــ يعبؼـدون فقـف الصـيح، وحقـئـذ، 

فحقحان باتػا  الؿسؾؿقـ، ويـراد بـف نعــك ثالـث لـؿ فؾػظ البقسؾ بف يراد بف نعـقان 

ترد بـف ســة. فلنـا الؿعـقـان إوٓن الصـحقحان باتػـا  العؾؿـاء، فلحـدهؿا هـق أفـؾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عٓ عحم بهلل جٓ عّىٚ جٓ بٌعةص.ٔٔوسةت بٌظالخ، ) -ٗأقىغٗ ٍُُِ فٟ:  (1)

 (، عٓ غةجى جٓ عحم بهلل.2ٕٖجةت بٌمعةء عٕم بٌٕمبء، ) -6وسةت بألنبْ،  -ٓٔأقىغٗ بٌحكةوٞ فٟ:  (1)



 a 116ڑ
 

  

 

 ا،يؿان وا،سير، وهق البقسؾ با،يؿان بف وبطاطبف.

دطاؤه وشػاطبف كؿا تؼدر. ففـذان جـائزان بنجؿـاع الؿسـؾؿقـ. ونــ هـذا  والثاين:

الؾفؿ!إّكا كـا إذا أجدبـا تقّسؾـا إلقؽ بـبّقـا فتسؼقـا، وإكثا كتقسثؾ »اب  قق  طؿر بـ الخط

 ﴾﮴ ﮵ ﮶  ﴿. أي  بدطائف وشػاطبف.وققلف تعالك  «إلقؽ بعؿ كبقـا فاسؼـا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿أي  الؼربة إلقف بطاطبف.وصاطة رسقلف صاطبف، قـا  تعـالك  

ــديـ، وهــذا [87انُسددا :] ﴾پپ  ــذا البقســؾ إو  هــق أفــؾ ال ـــ  فف ٓ يـؽــره أحــٌد ن

الؿسؾؿقـ، وأنا البقّسؾ بدطائف وشػاطبف ـ كؿا قا  طؿر ـ فنكـف تقّسـؾ بدطائـف ٓ بذاتـف، 

 ولفذا طدلقا طـ البقسؾ بف إلك البقسؾ بعؿف العباس.

ولق كان البقسؾ هق بذاتف لؽان هذا أولك نـ البقسـؾ بالعبـاس. فؾؿـا طـدلقا طــ 

نـا يػعـؾ يف حقاتـف قـد تعـّذر بؿقتـف. بخـي   البقسؾ بف إلك البقسؾ بالعباس، طؾـؿ أن

البقسؾ الذي هق ا،يؿان بف والطاطة لف، فنكف نشروع دائًؿا فؾػظ البقسؾ يراد بـف ثيثـة 

 نعان 

 البقسؾ بطاطبف، ففذا فرض ٓ يبّؿ ا،يؿان إٓ بف. أحدها:

ــة  والثثثاين: ــقر الؼقان ــف، ويؽــقن ي ــان يف حقات ــذا ك ــف وشــػاطبف، وه البقســؾ بدطائ

 ؾقن بشػاطبف.يبقس

البقسؾ بف، بؿعـك ا،قسار طؾك ا  بذاتف والسما  بذاتف. ففذا هـق الـذي  والثالث:

لؿ تؽـ الصحابة يػعؾقكف يف آسبسؼاء وكحقه، ٓ يف حقاتف وٓ بعد نؿاتف، ٓ طـد ق ه 

وٓ غقر ق ه، وٓ يعر  هذا يف شلء نـ إدطقة الؿشـفقرة بقــفؿ. وإكؿـا يـؼـؾ شـلٌء 

 يف أحاديث ضعقػة نرفقطة ونقققفة، أو طـ نـ لقس ققلف حجة.نـ ذلؽ 

 :$وقال الشقخ السعدي 

 أي  الؼرب نـف، والحظقة لديف، والحب لف. ﴾﮴ ﮵ ﮶  ﴿

ــة  وذلثثؽ بثثلداب فرائضثثف الؼؾبقثثة: ــف، والخــق ، والرجــاء، وا،كاب ــف، وفق كالحــب ل

حقها، نـ أكـقاع والبقكؾ. والبدكقة  كالزكاة، والحج، والؿركبة نـ ذلؽ  كالصية وك

الؼراءة والذكر، ونـ أكقاع ا،حسـان إلـك الخؾـؼ، بالؿـا ، والعؾـؿ، والجـاه، والبـدن، 
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والـصح لعباد ا . فؽؾ هذه إطؿا ، تؼرب إلك ا . وٓ يـزا  العبـد يبؼـرب هبـا إلـك 

ا ، حبك يحبف، فنذا أحبف، كان سؿعف الذي يسـؿع بـف ، وبصـره الـذي يبصـر بـف، ويـده 

 ش هبا، ورجؾف البل يؿشل هبا، ويسبجقب ا  لف الدطاء.البل يبط

نـ العبـادات الؿؼربـة إلقـف، الجفـاد يف سـبقؾف، وهـق بـذ  الجفـد يف قبـا   ثؿ خص 

الؽافريـ، بالؿا ، والــػس، والـرأي، والؾسـان، والسـعل يف كصـر ديــ ا ، بؽـؾ نـا يؼـدر 

ربـات، وٕن نــ قـار بـف، ففـق طؾقف العبد، ٕن هذا الـقع، نـ أجـؾ الطاطـات، وأفضـؾ الؼ

إذا اتؼقبؿ ا ، بـرتُ الؿعافـل،  ﴾ۈ ۈ  ﴿طؾك الؼقار بغقره، أحرى وأولك 

 واببغقبؿ القسقؾة إلك ا ، بػعؾ الطاطات، وجاهدتؿ يف سبقؾف، اببغاء نرضاتف .

 : $وقال الشـؼقطل 

﮶  ﴿ ققلف تعالك: ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  أية، اطؾـؿ  ﴾ے ۓ ۓ 

لؿراد بالقسـقؾة هــا هـق الؼربـة إلـك ا  تعـالك بانبثـا  أوانـره، أن جؿفقر العؾؿاء طؾك أن ا

بـنخيص يف ذلـؽ   تعـالك، ٕن هـذا  ملسو هيلع هللا ىلصواجبـاب كقاهقـف طؾـك وفـؼ نـا جـاء بـف نحؿـد 

 وحده هق الطريؼ الؿقفؾة إلك رضا ا  تعالك، وكقؾ نا طـده نـ خقر الدكقا وأخرة.

فؾ إلقف وهل العؿـؾ الصـالح وأفؾ القسقؾة الطريؼ البل تؼرب إلل الشلء، وتق

، وطؾك هذا فأيات ملسو هيلع هللا ىلصبنجؿاع العؾؿاء، ٕكف ٓ وسقؾة إلك ا  تعالل إٓ باتباع رسقلف 

ا كؼقلـف تعـالك   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿الؿبقـة لؾؿـراد نــ القسـقؾة كثقـرة جـدًّ

، [31آل عًددزاٌ:] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ﴿، وققلـف   [7انذشدز: ] ﴾ۀ ہ ہہ 

 إلك غقر ذلؽ نـ أيات.

أن الؿراد بالقسـقؾة الحاجـة، ولؿـا سـللف كـافع إزر   ڤابـ طباس  وروي طـ

 هؾ تعر  العرب ذلؽ؟ أكشد لف بقت طـرتة 

 إن الرجثثثثثال لفثثثثثؿ إلقثثثثثؽ وسثثثثثقؾة

 

 إن يلخثثثثثذول تؽحؾثثثثثل وتخضثثثثثبل

لفؿ إلقؽ حاجة، وطؾك هذا الؼـق  الـذي روي طــ ابــ طبـاس، فـالؿعـك   قال يعـل: 

﮶ ﴿ ﮵  كـف وحـده هـق الـذي يؼـدر طؾـك ، واصؾبقا حاجبؽؿ نــ ا ، ٕ﴾﮴ 
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ــالك  ــف تع ــف ققل ــذا القج ــك ه ــقـ نعـ ــا يب ــا، ونؿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿إططائف

أيـــــــة، وققلـــــــف   [17انعُكبدددددددىث:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .«وإذا سللت فاسلل اهلل»أية، ويف الحديث   [31انُسا :] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴿

ب إلقف طانة العؾؿاء نــ البحؼقؼ يف نعـك القسقؾة هق نا ذهقال مؼقده طػا اهلل طـف: 

، ملسو هيلع هللا ىلصأ ا البؼرب إلك ا  تعالك با،خيص لف يف العبادة، طؾك وفؼ نا جـاء بـف الرسـق  

وتػسقر ابـ طباس داخؾ يف هـذا، ٕن دطـاء ا  وآببفـا  إلقـف يف صؾـب الحـقائج نــ 

 أطظؿ أكقاع طبادتف البل هل القسقؾة إلك كقؾ رضاه ورحؿبف.

ــ ــؿ أن ن ــؼ تعؾ ــاع الجفــا  الؿــدطقـ وهبــذا البحؼق ــر نـــ نيحــدة أتب ا يزطؿــف كثق

لؾبصق  نـ أن الؿراد بالقسقؾة يف أية الشقخ الذي يؽقن لف واسـطة بقــف وبـقـ ربـف، 

أكف تخبط يف الجفؾ والعؿك وضي  نبقـ وتيطب بؽباب ا  تعالك واتخاذ القسـائط 

ک ک گ  ﴿ف  نـ دون ا  نـ أفق  كػر الؽػار، كؿا فرح بـف تعـالك يف ققلـف طــ

ـــف   [3انشيدددز:] ﴾گ گ گ ڳ  ـــك ققل ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ﴿إل

 ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

فقجب طؾك كؾ نؽؾػ أن يعؾؿ أن الطريؼ الؿقفـؾة إلـك رضـا ا  وجـبـف  [18يدىَ:: ]

ٹ  ﴿، ونــ حـاد طــ ذلـؽ فؼـد ضـؾ سـقاء السـبقؾ، ملسو هيلع هللا ىلصورحؿبف هل اتباع رسـقلف 

 أية. [113انُسا :] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

والظاهر أن القسقؾة يف بقت طـرتة نعـاها البؼرب أيًضا إلك الؿحبقب ٕكـف وسـقؾة 

لـقؾ الؿؼصقد نـف، ولذا أكشد بقت طـرتة الؿذكقر ابـ جرير، والؼرصبل وغقرهؿا لفذا 

 الؿعـك الذي ذكركا وجؿع القسقؾة  القسائؾ، ونـف قق  الشاطر 

 إذا غػثثثؾ القاشثثثقن وطثثثدكا لقصثثثؾـا

 

 د التصثثثثايف بقــثثثثا والقسائثثثثثؾوطثثثثثثا

ې ې  ﴿وهذا الذي فسركا بـف القسـقؾة هــا هـق نعـاهـا أيًضـا يف ققلـف تعـالك   

ـــراد  [57اإلسدددزا :] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ـــقس الؿ ـــة، ول أي

أن كسـل  لـف ا  أن يعطقـف إياهـا،  ملسو هيلع هللا ىلصبالقسقؾة أيًضـا الؿـزلـة البـل يف الجــة البـل أنركـا 

 كرجق ا  أن يعطقف إياها.
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│ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿وعثح معـك ققلثثف تعالثثك:  س:

 .[ٖٙبٌّةئمخ:] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

الذي أخرجـف نسـؾٌؿ وغقـره، طــ أكـس بــ  ملسو هيلع هللا ىلصيقضح ذلؽ حديث رسق  ا   ج:

ُيمَتك بلكعؿ أهؾ الدكقا مـ أهؾ الـار يقم الؼقامة، فقصثبغ »  ملسو هيلع هللا ىلصنالؽ قا   قا  رسـق  ا  

ؼال: يا بـ آدم، هؾ رأيت خقًرا قّط؟ هؾ مرَّ بثؽ كعثقٌؿ قثّط؟ فقؼثقل: ٓ يف الـار صبغة، ثؿ يُ 

. ويمَتك بلشدِّ الـاس ُبمًسا يف الدكقا، مثـ أهثؾ الجـثة، فُقصثبُغ صثبغًة يف الجـثة،  واهلل يا ربِّ

، مثا  ٌة قّط؟ فقؼقل: ٓ واهلل يثا ربِّ فقؼال لف: يا بـ آدم، هؾ رأيت بمًسا قط؟ هؾ مرَّ بؽ شدَّ

ًة قط مرَّ  «بل ُبْمٌس قط، وٓ رأيت شدَّ
(1)

. 

│ 

م السارق طؾك السارقة يف أية الؽريؿة؟  س: لؿاذا ُقدِّ

 ذلؽ وا  أطؾؿ، ٕن الرجؾ أجرأ طؾك السرقة نـ الؿرأة. ج:

 :$قال الؼرصبل 

يؼا   بدأ ا  بالسار  يف هذه أية قبؾ السارقة، ويف الزكك بالزاكقة قبؾ الـزاين، نـا 

 ؽؿة يف ذلؽ؟الح

ا كـان حـب الؿـا  طؾـك الرجـا  أغؾـب، وشـفقة آسـبؿباع  فالجقاب أن ُيؼال: لؿَّ

طؾك الـساء أغؾب بدأ هبؿا يف الؿقضعقـ، هذا أحد القجقه يف الؿرأة طؾك نا يليت بقاكـف 

 نـ البداية هبا طؾك الزاين إن شاء ا .« الـقر»يف سقرة 

│ 

 ولؿ يؼؾ يديفؿا؟ [6ٖ:بٌّةئمخ] ﴾ٿ  ﴿س: لؿاذا قال تعالك: 

 وأورد الجقاب طؾقف فؼال: صرح هذا السمال الؼرصبل  ج:

 لؿ قا  أيديفؿا ولؿ يؼؾ يديفؿا؟ ﴾ٿ  ﴿ققلف تعالك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٓ1ٕأقىغٗ ٍُُِ ) (1)
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تؽؾَّؿ طؾؿاء الؾسان يف ذلـؽ ـ قـا  ابــ العربـل  وتـابعفؿ الػؼفـاء طؾـك نـا ذكـروه 

ا،كسـان إذا  حسـ ضـ هبؿ ـ فؼا  الخؾقؾ بـ أحؿد والػراء  كؾ شلء يقجـد نــ خؾـؼ

ک ک گ گ  ﴿أضقػ إلك اثـقـ جؿع، تؼق   هشؿت رءوسفؿا وأشـبعت بطق ؿـا، و

ولـؿ يؼـؾ يـديفؿا.  ﴾ٺ ٿ  ﴿، ولفذا قا   [1انتذزيى:] ﴾گ گ ڳڳ 

والؿراد فاقطعقا يؿقـًا نـ هذا ويؿقـًا نـ هذا، ويجقز يف الؾغة  فاقطعقا يـديفؿا، وهـق 

  إفؾ؛ وقد قا  الشاطر فجؿع بقـ الؾغبقـ

ـِ  ـِ َمْرَتْقثثثثثثثثثث ـِ َقثثثثثثثثثَذَفْق  وَمْفَؿفثثثثثثثثثْق

 

ـِ   ضفراهؿثثثثثا ِمثثثثثثُؾ ُضفثثثثثقِر التُّرسثثثثثق

وققؾ  فعؾ هذا ٕكف ٓ يشؽؾ، وقا  سقبقيف  إذا كان نػرًدا قد يجؿع إذا أردت بـف  

البثـقة، وحؽـل طــ العـرب  وضـعا ِرحالفؿـا. ويريـد بـف رحؾـل راحؾبقفؿـا؛ قـا  ابــ 

ها هـل البـل تؼطـع ولـقس كـذلؽ، بـؾ تؼطـع العربل  وهذا بــاء طؾـك أن القؿـقـ وحـد

إلك أربعة  وهل جؿع يف آثـقـ، وهؿـا تثـقـة « أيديفؿا»إيدي وإرجؾ، فقعقد ققلف 

فقــليت الؽــير طؾــك فصــاحبف، ولــق قــا   فــاقطعقا أيــديفؿ لؽــان وجًفــا؛ ٕن الســار  

ان نا ٓ يُ   حصك.والسارقة، لؿ يرد هبؿا شخصقـ خافة، وإكؿا هؿا اسؿا جـس َيُعؿَّ

│ 

 بؼطعفا؟ ۵س: أي يٍد تؾؽ التل أمر اهلل 

 هذا الحؽؿ طـ جؿقع العؾؿاء. $هل القد القؿـك، وكؼؾ ابـ كثقر  ج:

ًٓ. وقال الؼرصبل:  ٓ خي  أن القؿـل هل البل تؼطع أو

│ 

 س: إلك أيـ ُتؼطع القد؟

 :قال الؼرصبل  ج:

حســؿفؼـا  الؽاّفــة  ُتؼطــع نــ الرســغ، والرجــؾ نــ الؿػصــؾ، ويُ 
(1)

الســا  إذا  

 ُقطع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠ؿُُ: أٞ: ٠ٛػ  فٟ ب٠ًٌر بٌّ ٍٟ ٌٛلف بٌمَ. (1)
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│ 

 س: هؾ جحد الؿتا  يؼقم مؼام السرقة؟

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ وجفان: ج:

 أكف ٓ ُيؼطع يف جحد العارية. أحدهؿا ث وهق رأي الجؿفقر ث:

، وابـ حزر، أن القد ُتؼطع يف جحد العارية كؿا $وهق رأي ا،نار أحؿد  الثاين:

 أ ا ُتؼطع يف السرقة.

بب روايــة أن انــرأة كاكــت تســبعقر الؿبــاع وتجحــده، فالــذيـ ونـشــل الخــي  بســ

فــححقها ذهــب فريــٌؼ نـــفؿ إلــك العؿــؾ بظاهرهــا، وذهــب فريــٌؼ آخــر إلــك تلويؾفــا 

 وتقجقففا.

طؾقفا، وحؽؿـقا طؾـك روايـة « أن انرأة سرقت»والذيـ ضعػقها ورجحقا رواية  

 .بالشذوذ، ذهبقا نـ ثؿ إلك أكف ٓ قطع يف جحقد العارية« تجحد»

هذا الؿبحثث يف شثرحف لؾبخثاري، وكثان مؿثا قالثف  وقد أورد الحافظ ابـ حجر 

 هـالؽ ما يؾل:

وقد اخبؾػ كظر العؾؿـاء يف ذلـؽ، فلخـذ بظـاهره أحؿـد يف أشـفر الـروايبقـ طــف، 

وإسحا  واكبصر لف ابـ حزر نـ الظاهرية، وذهب الجؿفقر إلك أكف ٓ يؼطع يف جحـد 

ــة طـــ أحؿــد أي ــة وهــل رواي ــة نـــ روى العاري ــلن رواي ًضــا، وأجــابقا طـــ الحــديث ب

ـا الرتجـقح فـؼــؾ « سـرقت» أرجـح، وبـالجؿع بــقـ الـروايبقـ بضـرب نــ البلويــؾ، فلنَّ

الـقوي أن رواية نعؿر شاذة نخالػة لجؿاهقر الرواة، قا   والشاذة ٓ ُيعؿؾ هبا. وقـا  

ــرد  ــًرا اكػ ــؾ  إن نعؿ ــف الؿحــب الطــ ي  قق ــذر يف الحاشــقة وتبع ـــ الؿـ ــا  اب هبــا، وق

أكثر وأشفر نـ رواية الجحد، فؼد اكػرد هبا نعؿر وحده « أ ا سرقت»الؼرصبل  رواية 

نـ بقـ إئؿة الحػاظ، وتابعف طؾك ذلـؽ نــ ٓ ُيؼبـدى بحػظـف، كـابـ أخـل الزهـري 

 وكؿطف، هذا قق  الؿحدثقـ.

سبؼف لبعضف الؼاضل طقاض، وهق يشعر بلكف لـؿ يؼـػ طؾـك روايبـف شـعقب  قؾت:

س بؿقافؼة نعؿر إذ لق وقـػ طؾقفـا لـؿ يجـزر ببػـّرد نعؿـر، وأن نــ وافؼـف كـابـ ويقك
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أخل الزهري وكؿطف وٓ زاد الؼرصبل كسبة ذلؽ لؾؿحدثقـ إذ ٓ يعـر  طــ أحـد نــ 

الؿحدثقـ أكف قرن شعقب بـ أبل حؿزة ويقكس بـ يزيد وأيقب بـ نقسـك بـابـ أخـل 

رفع درجة يف حديث الزهري نــ ابــ الزهري، بؾ هؿ نبػؼقن طؾك أن ُشعقًبا ويقكس أ

أخقف، ونع ذلؽ فؾقس يف هـذا آخـبي  طــ الزهـري تـرجقح بالـسـبة إلـك اخـبي  

اكػـرد هبـا نسـؾؿ، « جحـدت»نبػًؼا طؾقفا، ورواية « سرقت»الرواة طـف إٓ لؽقن رواية 

وهذا ٓ يدفع تؼديؿ الجؿع إذا أنؽـ بـقـ الـروايبقـ. وقـد جـاء طــ بعـض الؿحـدثقـ 

ير الؼرصبـل فؼـا   لـؿ يخبؾـػ طؾـك نعؿـر وٓ طؾـك شـعقب وهؿـا يف غايـة طؽس كـ

الجيلة يف الزهري، وقد وافؼفؿا ابـ أخل الزهـري، وأنـا الؾقـث ويـقكس وإن كاكـا يف 

الزهري كذلؽ فؼد اخبؾػ طؾقفؿا فقـف، وأنـا إسـؿاطقؾ ابــ أنقـة وإسـحا  بــ راشـد 

 فدون نعؿر وشعقب يف الحػظ.

ر، وطؾك هذا فقبعاد  الطريؼـان وكذا اخبؾػ طؾك أ قؾت: يقب بـ نقسك كؿا تؼدَّ

ويبعقـ الجؿع، ففق أولك نـ إصراح أحد الطريؼقـ، فؼا  بعضـفؿ كؿـا تؼـدر طــ ابــ 

ــلن يف كــؾ نـــ  ــره  هؿــا قصــبان نخبؾػبــان ٓنــرأتقـ نخبؾػبــقـ، وتعؼــب ب حــزر وغق

حثد  مثـ حثدود  ٓ تشثػع يف»الطريؼقـ أ ؿ اسبشػعقا بلسانة، وأكف شػع، وأكف ققـؾ لـف  

فقبعد أن أسانة يسؿع الـفل الؿمكد طـ ذلؽ ثـؿ يعـقد إلـك ذلـؽ نـرة أخـرى وٓ  «اهللِ 

سقؿا أن اتحد زنـ الؼصبقـ، وأجاب ابـ حزر بلكف يجقز أن يـسـك، ويجـقز أن يؽـقن 

ر فظـ أن الشػاطة يف جحد العارية جائز، وأن ٓ  الزجر طـ الشػاطة يف حد السرقة تؼدَّ

 ع فلجقب بلن فقف الحد أيًضا، وٓ يخػك ضعػ آحبؿالقـ.حّد فقف فشػ

وحؽك ابـ الؿـذر طـ بعض العؾؿاء أن الؼصة ٓنرأة واحدة اسبعارت وجحدت 

نعـالؿ »وسرقت فؼطعت لؾسـرقة ٓ لؾعاريـة، قـا   وبـذلؽ كؼـق . وقـا  الخطـابل يف 

العاريـة  بعد أن حؽك الخي  وأشار إلك نا حؽـاه ابــ الؿــذر  وإكؿـا ذكـرت« الســ

والجحد يف هذه الؼصة تعريًػا لفا بخاص فػبفا إذ كاكت تؽثر ذلؽ كؿـا طرفـت بل ـا 

أت طؾقفـا. وتؾؼـػ هـذا  نخزونقة، وكل ا لؿا كثر نـفا ذلؽ ترقـت إلـك السـرقة وتجـرَّ

الجــقاب نـــ الخطــابل جؿاطــة، نـــفؿ البقفؼــل، فؼــا   تحؿــؾ روايــة نـــ ذكــر جحــد 
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ــذلؽ والؼطــ ــك تعريػفــا ب ــة طؾ ــف الجاري ــذري كحــقه، وكؼؾ ــا  الؿـ ــك الســرقة، وق ع طؾ

 الؿازري ثؿ الـقوي طـ العؾؿاء.

يرتجح أن يـدها قطعـت طؾـك السـرقة ٓ ٕجـؾ جحـد العاريـة نــ  وقال الؼرصبل:

فـنن  «لق أن فاصؿة سرقت»أوجف  أحدها ققلف يف آخر الحديث الذي ذكرت فقف العارية 

، إذ لق كان قطعفا ٕجؾ الجحد لؽان فقف دٓلة قاصعة طؾك أن الؿرأة قطعت يف السرقة

 ذكر السرقة ٓغًقا، ولؼا   لق أن فاصؿة جحدت العارية. 

وهذا قد أشار إلقف الخطابل أيًضا. ثاكقفا  لق كاكت قطعـت يف جحـد العاريـة  قؾت:

لقجب قطع كؾ نـ جحد شقًئا إذا ثبت طؾقف ولـق لـؿ يؽــ بطريـؼ العاريـة. ثالثفـا  أكـف 

وهــق حــديث  «طؾثثك خثثائـ وٓ مخثثتؾس وٓ مـتفثثب قطثثعلثثقس »طــارض ذلــؽ حــديث 

ققي
(1)

. 

 هـالؽ. $واكظر إن شئت تبؿة نا قالف الحافظ ابـ حجر  قؾت:

كاكثت »ويبدو لل وا  تعالك أطؾؿ، كقجٍف نـ وجقه الجؿع بقـ الـروايبقـ روايـة  

ًة أن اسبعارة الؿباع وجحده كاكت طاد« كاكت تسر »ورواية   «تستعقر الؿتا  وتجحده

 لفا وفػة لفا، ولؽـ قطع يدها كان بسبب السرقة، وا  تعالك أطؾؿ.

$يف هذه الؿسللة، فؼد قال  وهذا ققل ابـ طبد البر 
(ٕ)

: 

قا  نالؽ يف الذي يسبعقر العارية فقجحدها  إكف لقس طؾقف قطع، وإكؿا نثـؾ ذلـؽ 

ـٌ فجحده ذلؽ، فؾقس طؾقف فقؿا جحده ق  طٌع.نثؾ رجؾ كان لف طؾك رجٍؾ دي

قال أبق طؿر
(3)

جؿفقر الػؼفاء طؾك نا قالف نالؽ، يف الؿسبعقر الجاحـد، أكـف ٓ  :

 قطع طؾقف.

 وهق قق  أهؾ الحجاز والعرا ، وأهؾ الشار، ونصر.

 وقا  أحؿد بـ حـبؾ وإسحا   ُيؼطع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جعم٘ة. ( ف2ٟٗ/ِٖٔ  بٌفسؽ ) (1)

 (.ٕٗٗ/ٕٗ بالَسهوةو )ظ (1)

 أجٛ عّى ٘ٛ بجٓ عحم بٌحى. (3)
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 قا  أحؿد  ٓ أطؾؿ شقًئا يدفع حديث طائشة يف ذلؽ.

ا ، وغقـره، احبّج نـ قا  هبذا الحـديث ر قال أبق طؿر: واه نعؿـر، ذكـره طبـدالرزَّ

طـــ نعؿــر، أكــف أخــ هؿ طـــ الزهــري، طـــ طــروة، طـــ طائشــة قالــت  كاكــت انــرأٌة 

بؼطـع يـدها، فـلتك أهُؾفـا أسـانة،  ملسو هيلع هللا ىلصنخزونقٌة تسبعقر الؿبـاع، وتجحـده، فـلنر الـبـل 

مثـ  يثا أسثامة، أٓ أرال تثتؽؾَّؿ يف حثد  »  ملسو هيلع هللا ىلص، فؼـا  الـبـل ملسو هيلع هللا ىلصفؽؾَّؿقه فؽؾَّؿ أسانة الـبل 

إكؿا أهؾؽ مـ كثان قثبؾؽؿ أكفثؿ كثاكقا إذا »خطقًبا فؼا    ملسو هيلع هللا ىلصثؿ قار الـبل  «۵حدود اهلل 

سرق فقفؿ الشريػ تركقه، وإن سرق فقفؿ الضعقػ قطعقه، والذي كػسل بقده، لق كاكت 

 فؼطع يد الؿخزونقة. .«فاصؿة بـت محؿد لؼطعُت يدها

ـ ققلـف  كاكـت تسـبعقر الؿبـاع، احبج نـ قا  هبذا الحديث بؿا فقف ن قال أبق طؿر:

 بؼطع يدها. ملسو هيلع هللا ىلصوتجحده، فلنر الـبل 

 قالقا  فالظاهر أكف لؿ يؼطع يدها، إٓ ٕ ا كاكت تسبعقر الؿباع وتجحده.

قالقا  قد تابعف نعؿر طؾك نا ذكركاه نـ ذلؽ ابـ أخل الزهري، وغقـره، وحسـبؽ 

 بؿعؿر يف الزهري.

بل ُطبقد، أن انرأة كاكت تسبعقر الؿباع، قالقا  وقد رواه طـ كافع، طـ فػقة بـت أ

ُه، فلنر رسق  ا   ملسو هيلع هللا ىلصطؾك طفد رسق  ا    بؼطعفا. ملسو هيلع هللا ىلصوتجحده، وٓ تردُّ

ورواه نعؿٌر طـ أيقب، طـ كافع، طـ ابـ طؿر قا   كاكت انرأٌة نخزونقٌة تسـبعقر 

 بؼطع يدها. ملسو هيلع هللا ىلصنباًطا طؾك جارهتا وتجحده، فلنر رسق  ا  

دبَّر هذا الحديث طؾؿ أكف لؿ يؼطع يدها إٓ ٕ ا سرقت؛ لؼقلـف نـ ت قال أبق طؿر:

 .«۵أٓ أرال تتؽؾَّؿ يف حد مـ حدود اهلل »فقف ٕسانة   ملسو هيلع هللا ىلص

حـدٌّ نــ حـدوده فـقؿـ  ملسو هيلع هللا ىلصيف كبابف، وٓ يف الؿعـرو  نــ ســة كبقـف  ۵ولقس   

 اسبعار الؿباع وجحده.

كؿا أهؾؽ مثـ كثان قثبؾؽؿ، إ»  ملسو هيلع هللا ىلصودلقٌؾ آخر نـ الحدود، نـ حديث أيًضا؛ ققلف 

 .«أكفؿ كاكقا إذا سرق فقفؿ الشريػ تركقه

وهذا يد ُّ طؾك أكف إكؿا قطعفا لسـرقبفا، ٓ ٕ ـا كاكـت تسـبعقر الؿبـاع وتجحـده، 
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  إكؿا أهؾؽ نـ كان قبؾؽؿ، أ ؿ كاكقا إذا اسبعار فقفؿ الشريػ ملسو هيلع هللا ىلصولق كان ذلؽ لؼا  

 نـ الؿباع وجحده تركقه.

 نـ
ّ
ضاهر لػظ الحـديث الـذي احـبجَّ بـف نــ رأى قطـع الؿسـبعقر  هذا نا ضفر إلل

 الجاحد.

ــف  إن  ــا  فق ـــاده، وق ــري بنس ـــ الزه ـــ ســعد، ط ــُث ب ــذا الحــديث الؾق ــد روى ه وق

 .«واهلل، لق أن فاصؿة بـت محؿٍد سرقت لؼطعت يدها»الؿخزونقة سرقت، وقا  يف آخره  

نــ أجـؾ جحـد العاريـة وهذا كؾف يقضح أن الؼطع إكؿا كان نـ أجـؾ السـرقة، ٓ 

 نـ الؿباع.

ويحبؿؾ ـ وا  تعالك أطؾؿ ـ أن تؾؽ الُؼرشقة الؿخزونقة، كان نــ شـل ا اسـبعارُة 

الؿباع، وجحده فُعِرفت بذلؽ، ثؿ إ ا سرقت، فؼقؾ  الؿخزونقـة البـل كاكـت تسـبعقر 

 يدها، يعـقن يف السرقة ـ وا  أطؾؿ. ملسو هيلع هللا ىلصالؿباع، وتجحده، قطع رسق  ا  

│ 

 س: هؾ تجقز الشػاطة يف السارق ما لؿ يصؾ أمره إلك الحاكؿ؟

 أجاز ذلؽ فريٌؼ مـ أهؾ العؾؿ. ج:

يف شرحف لحديث الؿرأة الؿخزومقة التل سرقت قال الحافظ ابـ حجر 
(ٔ)

: 

نت يف الرتجؿـة  ويف هذا الحديث نـ الػقائد  نـع الشػاطة يف الحـدود، وقـد تؼـدَّ

إذا اكبفك ذلؽ إلك أولل إنر، واخبؾػ العؾؿاء يف ذلـؽ،  الدٓلة طؾك تؼققد الؿـع بؿا

فؼا  أبق طؿر بـ طبد ال   ٓ أطؾؿ خيًفا أن الشػاطة يف ذوي الذكقب حسـة جؿقؾة نا 

 لؿ تبؾغ السؾطان، وأن طؾك السؾطان أن يؼقؿفا إذا بؾغبف.

وذكر الخطابل وغقـره طــ نالـؽ أكـف فـر  بـقـ نــ طـر  بـلذى الــاس ونــ لـؿ 

، فؼا   ٓ يشػع ل و  نطؾًؼا سقاء بؾغ ا،نار أر ٓ، وأنـا نــ لـؿ يعـر  بـذلؽ يعر 

 في بلس أن يشػع لف نا لؿ يبؾغ ا،نار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.طؿ١ؽ بٌحكةوٞ»( فٟ 166ٙ)ؾم٠ص  (1)
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│ 

 س: هؾ لؾسرقة كصاب معتبر؟ وقدر كؿ هذا الـصاب إن وجد؟

كعؿ، لؾسرقة كصاب نعب  طـد جؿفقر أهؾ العؾؿ، وققلفؿ إفـح إرجـح،  ج:

 وا  أطؾؿ.

اهرية، فطائػة نـفؿ تذهب إلك أكف نبك سر  السـار  شـقًئا ُقطعـت يـده أنا الظ ۞

 بف، سقاء كان قؾقيً أو كثقًرا.

  ملسو هيلع هللا ىلصأنـا قـدر الـصـاب، فالظـاهر أكَّــف ربـع ديــار فصـاطًدا، لحـديث رســق  ا   ۞

«ُتؼطع يد السارق يف ربع ديـار فصاطًدا»
(1)

. 

ؿـف ثيثة دراهؿنـ أكف قطع يف نجـ ث ملسو هيلع هللا ىلصأنا القارد طـ رسق  ا  
(1)

فؿحؿـق   

 طؾك أن الدراهؿ الثيث تعد  ربع ديـار.

│ 

ف الجؿفقر مـ العؾؿاب حديث رسقل اهلل  لعـ اهلل السثارق يسثرق » ملسو هيلع هللا ىلصس: كقػ وجَّ

 ؟«البقضة فتؼطع يده، ويسرق الحبؾ فتؼطع يده

 :$قال الحافظ ابـ كثقر  ج:

ـا تؿسـؽ بـف الظاهريـة نــ حـديث يسثرق »أبـل هريـرة   وقد أجـاب الجؿفـقر طؿَّ

«البقضة فتؼطع يده، ويسرق الحبؾ فتؼطع يده
(3)

 بلجقبة  

أكف نـسقخ بحديث طائشة أحدها:
(1)

 ، ويف هذا كظر؛ ٕكف ٓ بد نـ بقان الباريخ.

أكف ُنموَّ  ببقضة الحديد وحبؾ السػـ، قالف إطؿش فقؿا حؽاه البخـاري  والثاين:

 وغقره طـف.

البدرج يف السرقة نـ الؼؾقـؾ إلـك الؽثقـر الـذي تؼطـع فقـف  أن هذه وسقؾة إلك والثالث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12ٓٙ( ٚ )162ٙأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)

 (.6ٙٙٔ( ٍُُِٚ )12٘ٙأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)

 (.61ٙٔ( ٍُُِٚ )ؾم٠ص 16ٖٙبٌحكةوٞ ) (3)

 ٚلم زممَ.« ل٠ٕةو فظةعًمبزمـ  ٠م بٌُةوق فٟ وج  »ؾم٠ص عةئشد ِىفًٛعة  (1)
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ـا كـان إنـر طؾقـف يف الجاهؾقـة حقـث  يده، ويحبؿؾ أن يؽقن هذا خرج نخرج ا،خبار طؿَّ

 كاكقا يؼطعقن يف الؼؾقؾ والؽثقر، فؾعـ السار  الذي يبذ  يده الثؿقـة يف إشقاء الؿفقـة.

ار القجـف الثـاين إذ قـا  ـ بعـد أن ذكـر وأورد الؼرصبل كحـًقا نؿـا ُذكـر، واخبـ قؾت:

وأحسـ نـ هذا نا قالف إطؿش، وذكره البخاري يف آخر الحديث كالبػسـقر  وجقًها 

 قا   كاكقا يرون أكف بقض الحديد، والحبؾ كاكقا يرون أكف نـفا نا يساوي دراهؿ.

 كحبا  السػقـة وشبف ذلؽ، وا  أطؾؿ. قؾت:

│ 

 وق شقًئا ُمحرًزا؟س: هؾ ُيشترط أن يؽقن الؿسر

كعؿ، يؾزر أن يؽقن ُنحرًزا ج:
(1)

، بؿعـك أكف لـق وجـد شـقًئا يف الطريـؼ فلخـذه ٓ 

 يبعقـ الؼطع.

اتػؼ جؿفقر الـاس طؾك أن الؼطع ٓ يؽقن إٓ طؾك نـ أخرج  :$قال الؼرصبل 

 نـ ِحرز نا يجب فقف الؼطع.

 $قال الشقخ السعدي  

ا سر ، قطعت يده نـ الؽـقع، وحسـؿت وحد القد طـد ا،صي   نـ الؽقع، فنذ

يف زيت، لبـسد العرو  فقؼـػ الـدر، ولؽــ الســة ققـدت طؿـقر هـذه أيـة، نــ طـدة 

أوجف  نـفا  الحرز، فنكف ٓبد أن تؽقن السرقة نـ حرز، وحرز كؾ نـا   نـا يحػـظ بـف 

 طادة. فؾق سر  نـ غقر حرز، في قطع طؾقف.

ا  وهق   ربع ديـار، أو ثيثة دراهؿ، أو نا ونـفا  أكف ٓبد أن يؽقن الؿسرو  كصابً 

يساوي أحدهؿا، فؾق سر  دون ذلؽ، في قطع طؾقف. ولعؾ هذا يمخذ نـ لػظ السرقة 

 ونعـاها.

أخـذ الشـلء، طؾـك وجـف ٓ يؿؽــ آحـرتاز نــف. وذلـؽ أن « السـرقة»فنن لػظ   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الِحْرز هق نا ُكٍصب طادة لحػظ أنقا  الـاس. :$قال الؼرصبل  (1)

وهق يخبؾػ يف كؾ شلٍء بحسب حالف وقا  أيًضا  والؼ  والؿسجد ِحْرٌز لؿا حؿؾت، وأقـقة الحقاكقت حرٌز لؿـا  

 ت بؾقؾ أو  ار.وضع فقفا يف نققػ البقع، وإن لؿ يؽـ هـا حاكقت كان نعف أهؾف أر ٓ، سرق
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ـ الحؽؿـة يؽقن الؿا  نحرًزا . فؾق كان غقر نحرز، لؿ يؽـ ذلـؽ سـرقة شـرطقة . ونـ

أيًضا أن ٓ تؼطع القد، يف الشلء الـزر البافف، فؾؿا كـان ٓبـد نــ البؼـدير، كـان البؼـدير 

 الشرطل، نخصًصا لؾؽباب )أي  آية السرقة(.

│ 

 س: هؾ ُيؾزم السارق برد ما سرقف أو برد ققؿتف مع الؼطع، أم ٓ؟

كــان أو ذهــب بعــض أهــؾ العؾــؿ إلــك أن الســار  يؾــزر بــرد نــا ســرقف ُنعســًرا  ج:

 ، كؼؾف طـف الؼرصبل.نقسًرا، قطعت يده أر لؿ ُتؼطع، وهق قق  الشافعل 

هـا، وإن تؾػـت  بقـؿا ذهب آخرون نـ أهؾ العؾؿ إلك أن العقـ إذا كاكـت قائؿـة ردَّ

وكان نقسًرا ألزر برد ققؿبفا، وإن كان ُنعسًرا لؿ ُيببع ديـًـا ولـؿ يؽــ طؾقـف شـلء، كؼؾـف 

 .$الؼرصبل طـ نالؽ 

 شلن الؿخزومقة هذه وما قصتفا؟س: ما 

شل ا أ ا انرأة نـ بـل نخزور، وهل قبقؾة لفا شلن كبقر، وكاكـت هـذه الؿـرأة  ج:

 قد سرقت.

أخرج البخاري ونسؾؿ
(1)

، أن قريًشا أهؿبفؿ الؿرأة ڤنـ حديث طـ طائشة  

ونــ يجـرتئ طؾقـف إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿخزونقة البل سـرقت فؼـالقا  نــ ُيؽؾِّـؿ فقفـا رسـق  ا  

 «أتشػُع يف حد  مثـ حثدود اهلل؟!»فؼا    ملسو هيلع هللا ىلص. فؽؾَّؿ رسق  ا  ملسو هيلع هللا ىلصأسانة ِحبُّ رسق  ا  

يثا أيفثا الـثاس إكؿثثا عثؾَّ مثـ كثان قثثبؾؽؿ أكفثؿ كثاكقا إذا سثثرق »ثـؿ قـار فخطـب فؼــا   

الشريػ تركقه، وإذا سرق الضعقػ فقفؿ أقامقا طؾقف الحد. وايثُؿ اهلل، لثق أن فاصؿثة بـثت 

 .«لؼطع محؿٌد يدهامحؿد سرقت 

│ 

ر طـف الذكب؟  س: إذا ُقطعت يد السارق ففؾ ُيؽػَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66ٙٔ( ٍُُِٚ )ؾم٠ص 166ٙبٌحكةوٞ )ؾم٠ص  (1)
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ر طـف الذكب، يف  ج: «الصحقحقـ»كعؿ، ُيؽػَّ
(1)

نــ حـديث طبـادة ابــ الصـانت  

أبايعؽؿ طؾك أن ٓ ُتشثركقا بثاهلل شثقًئا، »يف رهٍط فؼا    ملسو هيلع هللا ىلصقا   بايعت رسق  ا   ڤ

لتقا ببفتثثان تػتروكثثف بثثقـ أيثثديؽؿ وأرجؾؽثثؿ، وٓ وٓ تسثرققا، وٓ تؼتؾثثقا أوَٓدكثثؿ، وٓ تثث

تعصقين يف معرو ، فؿـ وىف مـؽؿ فلجره طؾك الّؾف، ومـ أصاب مـ ذلؽ شثقًئا فلخثذ بثف 

يف الدكقا ففق كػارة لف وصفقر، ومـ ستره اهلل فذلؽ إلثك اهلل: إن شثاب طذبثف وإن شثاب غػثر 

 .«لف

│ 

 س: هؾ الؼطع يسؼط بالتقبة؟

 لبقبة.الؼطع ٓ يسؼط با ج:

│ 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿س: ما وجف الختثام بؼقلثف تعثالك: 

 ؟[ٓٗبٌّةئمخ:]

وجف ذلؽ أن يحؿؾ جقاًبا طؾك اطرتاض نـ قـد يعـرتض فقؼـق   لؿـاذا تؼطـع  ج:

يد السار ، والذي سرقف قد ٓ يبجاوز واحًدا بالؿائة نـ ققؿة دية القد
(1)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6129( ونسؾؿ )حديث 1126البخاري )حديث  (1)

  وقد ذكروا أن أبا العـيء الؿعـري لؿـا قـدر $كالؿـسقب إلك أبل العيء الؿعري، إذ قد قا  الحافظ ابـ كثقر  (1)

ًٓ طؾك الػؼفاء، يف ج عؾفؿ كصاب السرقة ربع ديـار، وكظؿ يف ذلؽ شـعًرا د  طؾـل بغداد اشبفر طـف أكف أورد إشؽا

 جفؾف وقؾة طؼؾف، فؼا  

 يثثثثثثثثد بخؿثثثثثثثثثس مئثثثثثثثثقـ طسثثثثثثثثثجد َوِدَيثثثثثثثثثْت 

 

 مثثثثثثثثثا بالفثثثثثثثثا قطعثثثثثثثثت يف ربثثثثثثثثثثع ديثثـثثثثثثثثثثثار

 تـثثثثثثثثثثثثاقض مالـثثثثثثثثثثثثا إٓ السثثثثثثثثثثثثؽقت لثثثثثثثثثثثثف 

 

 وأن كعثثثثثثثثثثثثقذ بؿقٓكثثثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثـ الـثثثثثثثثثثثثار

ف الــاس يف ذلـؽ، فؽـان جـقاب الؼاضـل طبـد ولؿا قا  ذلؽ واشبفر طـف تطؾبف الػؼفاء، ففرب نــفؿ، وقـد أجابـ  

، أكف قا   لؿا كاكت أنقـة، كاكت ثؿقـة، ولؿا خاكت هاكت، ونـفؿ نـ قـا   هـذا نــ تؿـار $القهاب الؿالؽل 

الحؽؿة والؿصؾحة وأسرار الشريعة العظقؿة فنكف يف باب الجـايات كاسب أن تعظؿ ققؿـة القـد بخؿسـؿائة ديــار، 

ب السرقة كاسب أن يؽقن الؼدر الذي تؼطع فقف ربع ديــار؛ لـئي يبسـارع الــاس يف سـرقة لئي يجـك طؾقفا، ويف با

﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  إنقا ، ففذا هق طـقـ الحؽؿـة طــد ذوي إلبـاب، ولفـذا قـا   ﴿

بـف [ أي  نجازاة طؾك فـقعفؿا السقيف يف أخذهؿا أنقا  الـاس بليديفؿ، فـاسب أن يؼطع نا اسـبعاكا 51]الؿائدة 
= 
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 فؼد قال: $أما الؼرصبل 

وغقـره؛  ملسو هيلع هللا ىلصٔية، خطاب لؾـبـل ا ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿

أي  ٓ قرابة بقـ ا  تعالك وبقـ أحد تقجب الؿحاباة حبك يؼق  الؼائؾ  كحـ أبــاء ا  

وأحباؤه، والحدود ُتؼار طؾك كؾ نـ ُيؼـار  نقجـب الحـد، وققـؾ  أي  لـف أن يحؽـؿ 

 بؿا يريد؛ فؾفذا فّر  بقـ الؿحارب وبقـ السار  غقر الؿحارب.

 

│ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 يف ذلؽ.
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ا َيَٰٓ     َٓ حُّ

َ
ََ أ ٌِۡي ََ يَُسَٰۡيرُِغَٔن ِ  ٱۡىُسۡفۡيرِ  ِي ٱلرهُشُٔل ََّل ََيُۡزَُم ٱَّله

 ْۡۛ اُدوا َْ  ََ ِي ََ ٱَّله ٌِ ۛۡ َو ًۡ ُٓ ٌَِ كُئُُب ًۡ حُۡؤ َ ًۡ َول ِٓ ِ َْٰ ـَ ـۡ َ ِها ةِأ ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ََ كَال ِي ٱَّله
أٍ  ۡٔ َُٰػَٔن ىَِل َُٰػَٔن لِۡيَهِذِب َشؿه حَُٔكٰۖ َُيَّرِ  َشؿه

ۡ
ًۡ يَۡيأ ََ لَۡي ـُۡئَن َءاَخرِي

 ًۡ ًۡ َهََٰذا ـَُخُذوهُ ِإَون ىه وحِيخُ
ُ
ػِِّۖۦٰ َحُلٔلَُٔن إِۡن أ ِۡ ا َٔ َۢ َبۡػِو َم ٌِ  ًَ ٱۡىَكِ

 ِ ََ ٱَّلله ٌِۡي ۥ  يِۡيَم َلُ ٍۡ ۥ ـَيََ َت ُّ ُ ـِۡخنََخ َ يُرِدِ ٱَّلله ٌَ ْۚ َو ٔۡهُ ـَٱۡحَذُروا حُۡؤحَ
ِرَ  ًٔ َشۡي  ّٓ ن ُحَع

َ
ُ أ ًۡ يُرِدِ ٱَّلله َ ََ ل ِي هَِم ٱَّله َٰٓ َٓ ْو

ُ
ۡجَيا  اۚ أ ًۡ ِ  ٱدلُّ ُٓ َ ۚ ل ًۡ ُٓ كُئَُب
 ٰۖ ً   ِخۡزي  ًۡ ِ  ٱٓأۡلِخۡيَرةِ َغۡيَذاٌب َغِظۡيي ُٓ َ َُٰػَٔن لِۡيَهۡيِذِب  ډَول َشۡيؿه

 ٰۖ ًۡ ُٓ ِۡ ۡغرَِۡج َخ
َ
ۡو أ

َ
ًۡ أ ُٓ َِ ۡحِجج ـَإِن َجآُءوَك ـَٱۡحُسً ةَۡي َٰئَُن لِيصُّ كه

َ
أ

وَك َشۡي  ًۡ ـَيََ يَُُضُّ ُٓ ِۡ ٰۖ ِإَوۡن َحهَ  ٔٗ ِإَون ُتۡػرَِۡج َخ ۡيَج ـَۡيٱۡحُسً ا ٍۡ
ً ةِٱۡىلِۡصِطج  ُٓ َِ ۡلِصِعنَي ةَۡي ٍُ ۡ َ َُيِبُّ ٱل ََُٔم  ڊإِنه ٱَّلله ٍُ ۡيَؿ َُيَّهِ َُ َو

آ  ٌَ َٰلَِمۚ َو َۢ َبۡػِو َذ ٌِ َن  ۡٔ ىه َٔ ًه َحَخ ِ ُث ًُ ٱَّلله ا ُحۡس َٓ َُٰث ذِي َرى ۡٔ ًُ ٱتله ُْ وَِغَِو
ٌِِنَِي  ۡؤ ٍُ ۡ هَِم ةِٱل َٰٓ َٓ ْو

ُ
ٔۡ  ڋأ َُزنۡلَۡيا ٱتله

َ
آ أ ۡيوٗ إِجه ُْ ۡيا  َٓ َٰۡيَث ذِي َوُُۡئر ۚ ى َرى

ٔاْ  ٍُ ۡشۡييَ
َ
ََ أ ِيۡي ا ٱنلهبِئَُّن ٱَّله َٓ ِ ًُ ة ِيُّۡئَن ََيُۡس َِٰ َّٰه ۡياُدواْ َوٱلره َْ  ََ يۡي ِ لَِّله

َوآَءۚ ـََل  َٓ ٔاْ َغيَۡيِّ ُش ِ َوَكُُ ٌَِ نَِتَِٰب ٱَّلله ٔاْ  ا ٱۡشُخۡحفُِظ ٍَ ِ ۡحَتاُر ة
َ
َوٱۡۡل

 ْ ا ُٔ ِن َوََّل تَشۡ  ََتَۡش ۡٔ واْ أَِبٱنلهاَس َوٱۡخَش ِٗ ََتُ ٍَ ًۡ ا كَيِيٗلۚ تََٰيَِِٰت َث َ ىهۡي ٌَ  َو
َٰفُِروَن ََيُۡسً  ًُ ٱۡىَؽ ُْ هَِم  َٰٓ َٓ ْو

ُ
ُ ـَأ َُزَل ٱَّلله

َ
آ أ ٍَ ِ  ڌة

 
 ٹٹ
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 ﴾ڳ ڱ ڱ  ﴿

 

 ﴾ہ ہہ  ﴿

 ﴾ ہ ھ ﴿

 

 

 ﴾ھ ھ ھ ﴿

 

 ﴾ے ےۓ  ﴿

 ﴾ ۓ﮲  ﴿

 

 ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﴿

 ﴾ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﴿

 ﴾﮿﯀  ﴿

 ﴾  ﴿

 ﴾ىئ ﴿

 ﴾ٻ﴿

 ﴾ٹ ﴿

الؽػـر بـؽ وجحـقد كبقتـؽ، والؽػـر  كيبسارطقن إلـ

 بؿا جئت بف.

 القفقد.

قــابؾقن لؾؽــذب نســبجقبقن لــف، ســّؿاطقن نـــ أجــؾ 

الؽذب، )لقزيدوا طؾـك ققلـؽ ـ لقؽـذبقُ ـ ولقػـرتوا 

 طؾقؽ(.

نطقعــقن لؼــقٍر آخــريـ ـ نســبجقبقن لؼــقٍر آخــريـ ـ 

 يسبؿعقن لـؼؾ الؽير لؼقٍر آخريـ.

 لؿ يحضروا نجؾسؽ.

لـــذي أكزلــــف يف البــــقراةون حؽــــؿ ا  اريغقِّـــ
(1)

 - 

 يبلولقكف طؾك غقر تلويؾف.

نـ بعد وضع ا  ذلؽ الحؽؿ يف نقاضعف
(1)

. 

 إن حؽؿ لف بف فاقبؾقه

 فاحذروا قبقلف واتباطف، وارفضقه.

فرفف طـ الحؼ
(3)

 ـ طذابف ـ غقايبف وإضيلف.  

 وهقان. ذ ٌّ 

الحرار
(1)

ـ الرشقة يف الحؽؿ 
(1)

. 

 .بالحؼ والعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِٚٓ نٌه زؿى٠فُٙ ؾم بًٌبٟٔ بٌّؿظٓ ِٓ بٌىغُ ئٌٝ بٌسؿ١ُّ (1)

 .فّعٕةٖ ٌٚىٓ بٌحى جىُّ ِٓ آِٓ ،[177انبقزة: ] ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ومٌٛٗ:  (1)

 .أٞ: جظةوف١ٓ عٓ بٌؿك ٚبإلَالَ ،[161انصافاث: ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ِٕٚٗ:  (3)

 .أٞ: وً أٔٛبو بٌّةي بٌؿىبَ (1)
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 ﴾ ڦ ﴿

 ﴾ڎ﴿

 ﴾ڑ  ﴿

 ﴾ک  ﴿

 

 

 ﴾ک  ﴿

 ﴾گ  ﴿

 

 ﴾ڱڱ﴿

 العادلقـ يف إحؽار ـ الؼائؿقـ بالحؼ.

 جيء وإيضاح لؿا أضؾؿ طؾقفؿ والببس طؾقفؿ.

 أذطـقا لحؽؿ ا  وأقروا بف.

ــاد ـ نعؾؿــق الخقــر ـ الحؽؿــاء البصــراء  العؾؿــاء الُعبَّ

بسقاسة الـاس وتدبقر أنـقرهؿ والؼقـار بؿصـالحفؿ، 

 رباين.  عوهل جؿ

 والػؼفاء. العؾؿاء ـ الؼراء

ــــقا حػظــــة-اســــُبقدطقا ــــقهبؿ -ُجعؾ ــــقه يف قؾ حؿؾ

 وفدورهؿ.

 في تخافقا الـاس.

│ 

 س: مـ همٓب الذيـ يسارطقن يف الؽػر؟

 همٓء هؿ القفقد وأهؾ الـػا . ج:

│ 

س: كقػ ٓ ُيحزكف ذلثؽ، وقثد ُطؾثؿ أن الؿسثؾؿ يػثرح بفدايثة الـثاس ويلسثػ طؾثك 

 ؿ؟كػرهؿ وعاللف

 طــ الؿبالغـة يف الحـزن  ج: الظاهر واهلل أطؾؿ:
ٌّ
أن الـفـل طــ الحـزن إكؿـا هـق  ـل

ــالك   ــا  تع ــا ق ــرهؿ، كؿ ـــ أجــؾ كػ ــة ن پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿والبلســػ والفؾؽ

ـــبحاكف  [3انشدددعزا :] ﴾ڀ ـــا  س ـــا ق ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿، وكؿ

 ، أي  نفؾؽ كػسؽ.[6انكهف:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 .بٌىشٛخ ْ أغً زحم٠ً بألؾىةَ، فةٌُؿر عٍٝ ٘هب ٘ٛ بٌّةي بٌّمفٛو ٌٍمؼةخ ٚبٌؿىةَ أٞ: أُٔٙ ٠محٍْٛ (1)
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   أطؾؿ.وا .[8فاطز:] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ﴿وكحقه  

│ 

ل أحٌد مـ همٓب الؿسارطقـ يف الؽػر يف خبر ثابت؟  س: هؾ ُسؿِّ

لؿ أقػ طؾك سـد ثابت بذكر أحد همٓء باسؿف،و لؽـ نــ العؾؿـاء نــ قـا    ج:

إن نـفؿ ابـ فقريا، وقد ورد ذكره يف خ  ضعقػ ا،سـاد، أخرجف الط ي
(1)

وفقـف  

 وأذكرل أياديف طـد بـثل إسثرائقؾ، هثؾ تعؾثؿ يا بـ صقريا، أكشدل اهلل»قا    ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

فؼا   الؾفؿ كعؿ! أنا وا  يـا أبـا  «أن اهلل حؽؿ فقؿـ زكك بعد إحصاكف بالرجؿ يف التقراة؟

فلنر  ملسو هيلع هللا ىلصالؼاسؿ إ ؿ لقعؾؿقن أكؽ كبل نرسٌؾ، ولؽـفؿ يحسدوكؽ. فخرج رسق  ا  

لـجار، ثـؿ كػـر بعـد ذلـؽ ابــ هبؿا فرجؿا طـد باب نسجده، يف بـل غـؿ بـ نالؽ بـ ا

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿  ۵فــــقريا، فــــلكز  ا  

 .[11انًائذة:] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

│ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿س: بقِّـ سبب كزول أية الؽريؿة 

 .[ٔٗبٌّةئمخ:] ﴾...ڱ

«فحقحف»أخرج نسؾؿ يف  ج:
(1)

قا   ُنرَّ طؾك  ڤنـ حديث ال اء بـ طازب  

ًؿـا نجؾـقًدا، فـدطاهؿ بقفـقديٍّ نُ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  هؽثذا تجثدون حثدَّ الثزاين يف »فؼـا    ملسو هيلع هللا ىلصحؿَّ

أكُشثدل بثاهلل الثذي أكثزل التثقراة »قالقا  كعؿ، فدطا رجيً نـ طؾؿائفؿ فؼـا    «كتابؽؿ؟

قا   ٓ، ولقٓ أكؽ كشدتـل هبذا لـؿ  «طؾك مقسك، أهؽذا تجدون حّد الزاين يف كتابؽؿ؟

افـا فُؽـَّا إذا أخذكا الشريػ تركـاه، وإذا أخـذكا أخ ُ، كجده الرجؿ، ولؽـف كثر يف أشر

الضــعقػ أقؿـــا طؾقــف الحــّد. قؾـــا  تعــالقا فؾـجبؿــع طؾــك شــلء كؼقؿــف طؾــك الشــريػ 

ُفثؿَّ إين أول »  ملسو هيلع هللا ىلصوالقضقع، فجعؾـا البحؿقؿ والجؾد نؽان الرجؿ. فؼا  رسـق  ا   الؾَّ

گ گ ڳ ڳ  ﴿  ۵فــلنر بــف فــُرجؿ، فــلكز  ا   «مثثـ أحقثثا أمثثرل إذ أمثثاتقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ، ٚفٟ َٕمٖ ػعف.2ٕٔٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.1ٓٓٔؾم٠ص ) (1)
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ــــف   ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ــــك ققل ــــقا  ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀  ﴿إل يؼــــق   ائب

، فنن أنركؿ بالبحؿقؿ والجؾد فخذوه، وإن أفباكؿ بالرجؿ فاحذروا، فلكز  ملسو هيلع هللا ىلصنحؿًدا 

  ﴿، [11انًائدددذة:] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ا  تعــالك  

ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿، [15انًائدددددددددذة:] ﴾        

 الؽػار كؾُّفا. يف [17انًائذة:] ﴾ڃ چ چ چ چ 

وأخرج أبق داود
(1)

نــ صريـؼ سـؿاُ، طــ طؽرنـة، طــ ابــ طبـاس قـا   كـان  

قريظة والـضقر، وكان الـضقر أشر  نـ قريظة، فؽان إذا قبؾ رجـؾ نــ قريظـة رجـيً 

نـ الـضقر ُقبؾ بف، وإذا قبؾ رجٌؾ نـ الـضقر رجيً نــ قريظـة فـقدي بؿائـة وسـؼ نــ 

ا ُبعث الـبل  بؾ رجٌؾ نـ الـضقر رجـيً نــ قريظـة، فؼـالقا  ادفعـقه إلقــا ق ملسو هيلع هللا ىلصتؿٍر، فؾؿَّ

ــل  ــا وبقـــؽؿ الـب ــف، فؼــالقا بقــ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿، فــلتقه، فـزلــت  ملسو هيلع هللا ىلصكؼبؾ

ی ی جئحئ  ﴿، ـ والؼسط  الـػس بـالـػس ـ ثـؿ كزلـت  [11انًائذة:] ﴾ٹڤ 

 .[57انًائذة:] ﴾

 .ڠقريظة والـضقر جؿقًعا نـ ولد هارون الـبل  قال أبق داود:

│ 

ثثالقن  ملسو هيلع هللا ىلصلـبقثثف  ۵ا فائثثدة إخبثثار الّؾثثف س: مثث اطقن لؾؽثثذب أكَّ بثثلن الثثذيـ هثثادوا سثثؿَّ

 لؾسحت؟

ونقاســاتف، وتصـبقره طؾـك نـا يـالـف نـــ أذى  ملسو هيلع هللا ىلصفائـدة ذلـؽ تعزيـة رسـق  ا   ج:

ففــؿ  القفــقد وتؽــذيبفؿ لــف نــع طؾؿفــؿ بصــدقف، ففــؿ كذبــٌة وخقكــٌة، ففــؿ وإن كــذبقُ

ار، وأهــٌؾ ٕكـؾ أنــقا  الـــاس بالباصــؾ، لؾؽـذب أهــٌؾ، وأهــٌؾ أيًضـا ٓســبحي  الحــر

وأهٌؾ لؾرشقة، فؿـ ثؿَّ في بلس أن يصدر نـفؿ الؽذب وأن تليت نـ قبؾفؿ الخقاكة تؾق 

الخقاكة، وأن تؽبشػ نـفؿ الؿؽر بعد الؿؽر، وكؿا هـق نعؾـقر فـنن الؽـذب إذا فـدر 

. وكـذا إذا فـدرت الخقاكـة نــ  نـ كذاب فـنن الخطـب يؽـقن أيسـر، والحـزن أخـػُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ٚوٚب٠د َّةن عٓ عىىِد ِؼـىجد ٌٍٚؿم٠ص شٛب٘م ف١ٙة ػدعف، ٚلدم لٛب٘دة بٌؿدةفق     2ٗٗٗأجٛ لبٚل ) (1)

 [.٘ٗ]بٌّةئمخ: ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿ف١ٙة بجٓ وط١ى جأْ ب٠٢د بٌىى٠ّد بٌسٟ جعم٘ة 
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 وٓ نسبـؽر. خائـ، فنن ذلؽ أنٌر غقر نسبغرٌب 

│ 

 ؟[ٕٗبٌّةئمخ:] ﴾ٱ ٻ  ﴿س: ما الؿراد بالؽذب يف ققلف تعالك: 

ون بــف  ج: الؿــراد أ ــؿ قــابؾقن لؿــا افــرتاه رؤســاؤهؿ وكــ اؤهؿ وطؾؿــاؤهؿ، نؼــرُّ

نذطـقن لف، وذلؽ نا اسبحدثف همٓء العؾؿاء ، والؽبار والرؤساء يف حؽـؿ الـزاين نــ 

 لبحؿقؿ ولقس الرجؿ.أكف ا

 كذاب ولقس بـبل. ملسو هيلع هللا ىلصوأيًضا قابؾقن لؼق  نـ قا   إن نحؿًدا  ۞

اطقن ل باصقؾ وا،فؽ، قابؾقن لفا.  وطؿقًنا، فن ؿ سؿَّ

│ 

 س: الؼرآن مـ طـد اهلل، والتقراة مـ طـد اهلل فؾؿا ُحػظ الؼرآن، وُحرفت التقراة؟

 «.أعقاب البقان»ؽ يف تػسقره هذا، وأجاب طؾقف فؼال: هـال أورد الشـؼقطل كحق ج:

نا الػر  بقـ البقراة والؼرآن، فنن كيً نـفؿـا كـير ا  أكزلـف طؾـك رسـق   إن ققؾ:

نـ رسؾف فؾقات ا  وسينف طؾقفؿ، والبقراة حرفت؛ وبدلت كؿا بقـاه آكًػا، والؼرآن 

و زاد نحػقظ نـ البحريػ والببديؾ؛ ولق حر  نـف أحد حرًفا واحًدا فلبدلـف بغقـره، أ

فقف حرًفا أو كؼص فقف آخـر لـرد طؾقـف آٓ  إصػـا  نــ فـغار الؿسـؾؿقـ فضـيً طــ 

 كبارهؿ.

أن ا  اســبحػظفؿ البــقراة ؛ واســبقدطفؿ إياهــا؛ فخــاكقا إناكــة ولــؿ  فثثالجقاب:

 يحػظقها ، بؾ ضقعقها طؿًدا.

 والؼرآن العظقؿ لؿ يؽؾ ا  حػظف إلك أحد حبك يؿؽـف تضـققعف، بـؾ تـقلك حػظـف

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿جؾ وطـي بـػسـف الؽريؿـة الؿؼدسـة، كؿـا أوضـحف بؼقلـف  

 [11فصددددهج:] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ﴿وققلــــف   [9انذجددددز:] ﴾ڱ 

 [11انًائددذة:] ﴾ک گ  ﴿يف ققلــف  « البــاء»أيــة، إلــك غقــر ذلــؽ نـــ أيــات و 

ػظقا نــ نبعؾؼة بالرهبان وإحبار، ٕ ؿ إكؿا فاروا يف تؾؽ الؿرتبة بسبب نـا اسـبح

 كباب ا .
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│ 

﮻   ﴿س: ققلفؿ:  ﮺   إشارة إلك ماذا؟ [ٔٗبٌّةئمخ:] ﴾﮸﮹ 

ًٓ نـــ الــرجؿ، فــالؿعـك، إن حؽــؿ لؽــؿ  ج: هــذا إشــارة إلــك الجؾــد والبحؿــقؿ بــد

ًٓ نـ الرجؿ فاقبؾقا حؽؿف، وإٓ في. ملسو هيلع هللا ىلصنحؿٌد   بالبحؿقؿ والجؾد بد

│ 

﯀  ﴿س: وعح معـك ققلفؿ:  ﮿  ﮼  ﮽﮾  ﮻  ﮺   .﴾﮸﮹ 

 :$بري قال الط ج:

يؼـــق   هـــمٓء  ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀  ﴿ويعــــل بؼقلـــف  

ـــقؿ يف فـــاحبـا  ـــد والبحؿ ـــد بالجؾ ـــاكؿ نحؿ ـــذب  إن أفب ـــؿاطقن لؾؽ ـــاغقن الس الب

 .﴾﮿﴿يؼق   فاقبؾقه نـف، وإن لؿ يػبؽؿ بذلؽ وأفباكؿ بالرجؿ  ﴾﮻﴿

│ 

﯁          ﴿س: ما الؿراد بالػتـة يف ققلف تعثالك: 

 ما وجف التذكقر بفذه أية؟ وعح معـك أية باختصار.و [ٔٗبٌّةئمخ:] ﴾ 

أنا الؿراد بالػبـة يف أية الؽريؿة ففق ا،ضي  طــ قصـد السـبقؾ، والصـر   ج:

 طـ صريؼ الحؼ.

، وذلؽ بنخباره بـلن الؿفبـدي نــ هـداه ا ، ملسو هيلع هللا ىلصووجف البذكقر بذلؽ تسؾقة الـبل 

وٓ تضـجر، فؾـق شـاء ا  لفـداهؿ أجؿعـقـ، والغقيَّ نـ أغقاه ا ، فؿـ ثؿَّ في تحزن 

 ولؽـ سبحاكف يبػضؾ بالفداية طؾك نـ يشاء نـ خؾؼف.

ونـ يرد ا  فرفف طـ صريؼ الفداية وإضيلف طـف وإغقاءه فؾــ  أما أية فؿعـاها:

 تؿؾؽ لف اسبـؼاًذا نـ الضيلة والحقرة.

│ 

 ﴾       ڭڭ  ﴿س: وعثثح الؿثثراد بؼقلثثف تعثثالك: 

 .[ٔٗبٌّةئمخ:]

 :$قال الطبري  ج:
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ٓ يحزكؽ الذيـ يسارطقن يف الؽػـر نــ القفـقد  ملسو هيلع هللا ىلص:يؼقل تعالك ذكره لـبقف محؿد 

الذيـ وفـػت لـؽ فـػبفؿ، وإن نسـارطبفؿ إلـك ذلـؽ أن ا  قـد أراد فبــبفؿ، وصبـع 

ـــًدا  ـــدون أب ـــقهبؿ، وٓ يفب ـــك قؾ ، ﴾       ڭڭ  ﴿طؾ

 أن يطفر نـ دكس الؽػر ووسخ الشرُ قؾـقهبؿ، بطفـارة يؼق   همٓء الذيـ لؿ يرد ا 

ا،سير وكظافة ا،يؿان، فقبقبقا، بؾ أراد هبؿ الخزي يف الدكقا، وذلـؽ الـذ  والفـقان، 

 ويف أخرة طذاُب جفـَّؿ خالديـ فقفا أبًدا.

يف تػسثثقر السثثحت بلكثثف الرشثثقة يف  ملسو هيلع هللا ىلصس: مثثا صثثحة الخبثثر الثثقارد طثثـ رسثثقل اهلل 

 يًضا تعريػ السحت بشلب مـ التػصقؾ.الحؽؿ؟ اذكر أ

 .ملسو هيلع هللا ىلصذاُ خ  ضعقػ ا،سـاد ٓ يصح طـ رسق  ا   ج:

 :قال الطبري 

ًٓ «فين نسحقت الؿِعدة»وأفؾ السحت  َكَؾُب الجقع، يؼا  نـف   ، إذا كان أكـق

َّٓ جائًعا، وإكؿا ققؾ لؾرشقة  تشـبقًفا بـذلؽ، كـلنَّ بالؿسرتشـل « السـحت»ٓ ُيؾَػك أبًدا إ

ـ الشره إلك أخذ نا ُيعطاه نـ ذلـؽ نثـؾ الـذي بالؿسـحقت الؿعـدة نــ الشـره إلـك ن

لغبان نحؽقبان طـ العـرب، ونــف قـق  الػـرزد  « سحبف، وأسحبف»الطعار، يؼا  نـف  

 بـ غالب ا

ـَ َمثثرواَن لثثؿ َيثثَد   َوَطثثضُّ زمثثاٍن يثثا بثث

 

ثثثُػ   مثثثثـ الؿثثثثاِل إٓ ُمْسَحثثثثًتا أو ُمَجؾَّ

ي قد اسبلفؾف هيًكا بلكؾف إياه وإفساده، ونـف ققلف تعالك  الذ« الؿسحت»يعـل بـ  

 أي  اسبلفؾف.« اسَحِت الشعر»، وتؼق  العرب لؾحالؼ  [61طه:] ﴾ۋ ۅۅ  ﴿

│ 

 جابول لؿاذا؟ [ٕٗبٌّةئمخ:] ﴾پ پ  ﴿س: ققلف تعالك: 

 جاءوُ صالبقـ نـؽ أن تحؽؿ بقـفؿ. ج:

│ 
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مـسقخ  [ٕٗبٌّةئدمخ: ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ﴿س: هؾ التخققر يف ققلف تعالك: 

 أم محؽؿ؟

إن أية نحؽؿة لقست بؿـسقخة، وأورد الط ي طدة آثـار  ج: قال بعض العؾؿاب:

بذلؽ، نـفا أثر قبادة
(1)

يؼق   إن جاءوُ فاحؽؿ  ﴾پ پ پ پ  ﴿ققلف   

بقـــفؿ بؿــا أكــز  ا ، أو أطــرض طـــفؿ. فجعــؾ ا  لــف يف ذلــؽ ُرخصــة، إن شــاء حؽــؿ 

 ض طـفؿ.بقـفؿ، وإن شاء أطر

 وفحَّ طـ طؽرنة والحسـ البصري الؼق  بالـسخ.

 فؼد قال: أما الطبري 

وأولك الؼقلقـ يف ذلؽ طـدي بالصقاب، قق  نـ قا   إن حؽـؿ هـذه أيـة ثابـٌت 

ــقفؿ  ــقا إل ــد إذا ارتػع ــؾ العف ــقـ أه ــؿ ب ــار يف الحؽ ـــ الخق ــار ن ــؿ يـســخ، وأن لؾحؽ ل

نــ ذلـؽ يف  ملسو هيلع هللا ىلصذي جعؾـف ا  لرسـقلف فاحبؽؿقا، وترُ الحؽؿ بقـفؿ والـظر، نثـُؾ الـ

 هذه أية.

وإكؿــا قؾـــا ذلــؽ أوٓهؿــا بالصــقاب؛ ٕن الؼــائؾقـ إن حؽــؿ هــذه أيــة نـســقخ، 

وقـد دلؾــا يف كبابــا  [19انًائدذة: ] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿زطؿقا أكف كسخ بؼقلـف  

ؽـؿ أن الـسـخ ٓ يؽـقن كسـًخا إٓ نـا كـان كػًقـا لح« كباب البقان طـ أفـق  إحؽـار»

غقره بؽؾِّ نعاكقف، حبك ٓ يجقز اجبؿاع الحؽؿ بإنريـ جؿقًعا طؾك فحبف بقجف نـ 

 القجقه، بؿا أغـك طـ إطادتف يف هذا الؿقضع.

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿وإذ كان ذلؽ كذلؽ وكان غقر نسـبحقؾ يف الؽـير أن يؼـا   

لحؽـؿ ، ونعـاه  وأن احؽؿ بقـفؿ بؿا أكز  ا  إذا حؽؿت بقـفؿ، باخبقـارُ ا﴾ۋ ۋ 

ر إطـير الؿؼـق  لـف  بقـفؿ، إذا اخرتت ذلؽ، ولؿ تخرت ا،طراض طـفؿ، إذ كان قد تؼدَّ

كان نعؾقًنـا بـذلؽ أن ٓ دٓلـة يف  ذلؽ نـ قائؾف  إّن لف الخقار يف الحؽؿ وترُ الحؽؿ

پ پ ڀ پ پ  ﴿أكـــف كاســـٌخ ققلـــف   ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ققلـــف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26ٗٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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 ﴾ٹڤڀ ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ

نـ احبؿا  ذلؽ نا بقَّـَّا، بؾ هق دلقؾ طؾك نثؾ الـذي د َّ طؾقـف ، لؿا وفػـا [11انًائذة:]

 .﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  ﴿ققلف  

وإذ لؿ يؽـ يف ضاهر البـزيـؾ دلقـٌؾ طؾـك كسـخ إحـدى أيبـقـ إخـرى، وٓ كػـل 

خ ٌ يصحُّ بـلن أحـدهؿا كاسـخ  ملسو هيلع هللا ىلصأحد إنريـ حؽؿ أخر، ولؿ يؽـ طـ رسق  ا  

لـؽ إجؿـاٌع فـحَّ نـا قؾــا نــ أن كـي إنـريـ يميـد فاحَبف وٓ نـ الؿسؾؿقـ طؾـك ذ

 أحدهؿا فاحبف، ويقافؼ حؽُؿف حؽَؿف، وٓ كسخ يف أحدهؿا لمخر.

│ 

پ  ﴿حؼ اإلطراض طـفؿ كؿا يف ققلثف تعثالك:  ملسو هيلع هللا ىلصس: لؿاذا أططك رسقل اهلل 

 ؟﴾پ ڀ ڀ ڀڀ 

ك هذا الحؼ ٕن همٓء القفقد ٓ يؼصدون الحـؼ بالبحـاكؿ إلـ ملسو هيلع هللا ىلصُأططل الـبل  ج:

بقـ أيـديفؿ، وهـؿ يزطؿـقن أ ـؿ  بؾ يريدون نا وافؼ أهقاءهؿ، ثؿ إن البقراة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

يبديَّـقن هبا، ونع ذلؽ ففؿ يحرفق ا، فؽقػ يعدلقن طـفا ويذهبقن إلـك نـا يعبؼـدون 

 بطيكف وطدر لزونف لفؿ وهق الؼرآن.

ــا    ــالك ق ــنن ا  تع ــؿَّ ف ـــ ث ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ون

 .[13انًائذة:] ﴾ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ

│ 

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ﴿س: ما وجف الثـاب طؾك التقراة يف ققلف تعثالك: 

 ؟[ٗٗبٌّةئمخ:]

هذا ثـاء طؾك البقراة البل أطرض طـفا القفقد نع زطؿفؿ أ ؿ يببعق ا، فحبـك  ج:

وذر فـقعفؿ أن البقراة قد ُذنَّت، فُدفع هذا  ۵ٓ يظـ ضانٌّ لؽقن القفقد قد ذنفؿ ا  

 .ملسو هيلع هللا ىلصقِّـ فضؾ البقراة وفضؾ الؿسبؿسؽقـ هبا، وهذا إلك نبعث رسق  ا  الظـ وبُ 
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فالبؿسـؽ إكؿـا هـق بـالؼرآن، نـع ا،يؿـان بـالبقراة، قـا   ملسو هيلع هللا ىلصأنا بعـد نبعـث الـبـل 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ﴿تعالك  

 .[18انًائذة:]

│ 

 .س: العدل يف إحؽام واجب، وإن كان الؿتحاكؿقن إلقؽ كػاًرا، وعح ذلؽ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿قــــا    إيضــــاحف، أن ا   ج:

 فلنر بالعد  والؼسط، نع أن الؿؼضل طؾقفؿ يفقد. [11انًائذة:] ﴾ ڦ

ـــالك   ۞ ـــا  ا  تع ـــد ق ـــا ق ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﴿وأيًض

 .[8انًائذة:] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ 

 وإدلة يف هذا الباب كثقرة نعؾقنة.

ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ك: س: اذكر بؿزيد مـ اإليضثاح معـثك ققلثف تعثال

 .[ٖٗبٌّةئمخ:] ﴾ڄ ڄ ڃ 

 :$قال الطبري  ج:

وكقػ يحؽؿـؽ هـمٓء القفـقد يـا نحؿـد بقــفؿ، فقرضـقن بـؽ  يعـل تعالك ذكره:

ون هبـا  [13انًائدذة: ] ﴾ڄ ڄ  ﴿حؽًؿا بقـفؿ،  البل أكزلبفا طؾك نقسك، البل يؼرُّ

، وأ ا كبابل الذي أكزلبف إلك كبقل، وأن نا فقف نـ حؽؿ ف ؿـ حؽؿل، يعؾؿـقن أ ا حؼٌّ

ــزاين الؿحصـــ  ــف، ويعؾؿــقن أن حؽؿــل فقفــا طؾــك ال ــف وٓ يبدافعقك ذلــؽ ٓ يبـاكروك

، يؼق   يرتكـقن الحؽـؿ بـف، بعـد العؾـؿ ﴾ ڃ ﴿الرجؿ، وهؿ نع طؾؿفؿ بذلؽ 

 وطصقاًكا لل.
ّ
 بحؽؿل فقف، جراءة طؾل

قفـقد الـذيـ ، فنكـف تؼريـٌع نــف لؾملسو هيلع هللا ىلصوهذا، وإن كان نـ ا  تعالك ذكره خطاًبا لـبقف 

كزلت فقفؿ هذه أية، يؼق  لفؿ تعـالك ذكـره  كقـػ تؼـّرون، أيفـا القفـقد بحؽـؿ كبقـل 

، نع جحقدكؿ كبقتف وتؽذيبؽؿ إياه، وأكبؿ ترتكقن حؽؿل الـذي تؼـّرون بـف ملسو هيلع هللا ىلصنحؿد 

أكف حؼٌّ طؾقؽؿ واجٌب، جاءكؿ بف نقسك نـ طـد ا ؟ يؼق   فنذ كـبؿ ترتكـقن حؽؿـل 

الذي ُتؼّرون بـبقتف يف كبابل، فلكبؿ برتُ حؽؿل الـذي يخـ كؿ الذي جاءكؿ بف نقسك 
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تف.  بف كبقل نحؿد أكف حؽؿل أحرى، نع جحقدكؿ كبقَّ

│ 

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ﴿س: اذكثثر الؿعـثثك اإلجؿثثالل لؼقلثثف تعثثالك: 

 ؟ [ٗٗبٌّةئمخ:]

 «:محاسـ التلويؾ»قال الؼاسؿل يف  ج:

 ﴾ڎڎ  ﴿ لحـؼأي  إرشاد إلـك ا [11انًائذة:] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ﴿

ــار  ــار لؿــا اْكــَبَفَؿ نـــ إحؽ نـــ بـــل  [11انًائددذة:] ﴾ڈ ڈ ژ  ﴿أي  إضف

أي  الذيـ كاكقا نسؾؿقـ نـ لدن نقسـك إلـك  [11انًائدذة: ] ﴾ژ ڑ  ﴿إسرائقؾ 

وهــؿ  [11انًائددذة:] ﴾ڑ ک  ﴿طقســك طؾــقفؿ الســير. وســـذكر ســّر هــذه الصــػة 

 القفقد. )وهاد( بؿعـك تاب ورجع إلك الحؼ.

أي  ٓ لؿـ يليت بعدهؿ . ولؿ يخـبص بـالحؽؿ هبـا  ﴾ڑ ک  ﴿ فايؿّل:قال الؿ

ــاد  ﴾ک  ﴿إكبقــاء بــؾ يحؽــؿ هبــا  أي  العؾؿــاء  ﴾ک  ﴿أي  الزهــاد العّب

أي  بسبب الـذي اسـبقدطقه نــ كبـاب ا  أن  ﴾ک گ گ گ گ  ﴿الػؼفاء 

ــف . والضــؿقر يف  ــديؾ وأن يؼضــقا بلحؽان ــر والبب ـــ البغقق  ﴾گ  ﴿يحػظــقه ن

ء والرباكققـ وإحبار جؿقًعا . ويؽقن آسـبحػاظ نــ ا ، أي  كؾػفـؿ حػظـف. ل كبقا

 ﴾ڳ ڳ ڳڳ  ﴿أو لؾربــاكققـ وإحبــار، ويؽــقن آســبحػاظ نـــ إكبقــاء 

أي  رقباء يحؿقكف نـ أن يحقر حقلف البغققر والببديؾ بقجف نــ القجـقه. أو بلكـف حـؼ 

ؿ الصـالحقن ٓ يػبـقن وٓ يؼضـقن إٓ وفد  نـ طـد ا . َفُؿَعؾُِّؿق القفقد وطؾؿـاؤه

 بؿا لؿ يـسخ نـ شريعبفؿ ونا لؿ يحر  نـفا؛ لشققطف وتداولف وتقاتر العؿؾ بف.

ــالك   :$قثثال الشثثقخ السثثعدي  ــق  ا  تع ــقره لؼ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿يف تػس

ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[11انًائذة:] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

 .♥طؾك نقسك بـ طؿران ،  ﴾ڇ ڍ ڍ  ﴿ ققلف:

 يفدي إلل ا،يؿان والحؼ، ويعصؿ نـ الضيلة . ﴾ڌ ڌ  ﴿
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يسبضاء بف يف ضؾؿ الجفؾ والحقرة والشؽقُ، والشـبفات، والشـفقات  ﴾ڎڎ  ﴿

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿كؿــــــا قــــــا  تعــــــالك  

 .[18األَبيا :]

 بقـ الذيـ هادوا، أي  القفقد يف الؼضايا والػباوى. ﴾ڈ ڈ  ﴿

ره، الـذيـ إسـينفؿ، أطظـؿ نــ  ، واكؼادوا ٕوانـ ﴾ ژ ژ ڑ ﴿

إسير غقرهؿ، فػقة ا  نـ العباد. فنذا كان همٓء الـبققن الؽرار، والسادة ل كار، قد 

اقبــدوا هبــا، وائبؿــقا، ونشــقا خؾػفــا، فؿــا الــذي نـــع هــمٓء إراذ  نـــ القفــقد، نـــ 

، ملسو هيلع هللا ىلصؿـد آقبداء هبا؟ ونا الذي أوجب لفؿ، أن يـبذوا أشر  نا فقفا نـ ا،يؿـان بؿح

الذي ٓ يؼبؾ طؿؾ ضاهر وباصـ، إٓ ببؾؽ العؼقدة؟ هؾ لفـؿ إنـار يف ذلـؽ؟ كعـؿ لفـؿ 

أئؿة دأهبؿ البحريػ، وإقانة رياسبفؿ ونـافبفؿ بقـ الــاس، والبلكـؾ بؽبؿـان الحـؼ، 

 وإضفار الباصؾ، أولئؽ أئؿة الضي ، الذيـ يدطقن إلك الـار.

يـ هـادوا أئؿـة أي  وكـذلؽ يحؽـؿ بـالبقراة الـذ ﴾ک ک  ﴿وققلف  

الــديـ نـــ الربــاكققـ، أي  العؾؿــاء العــانؾقـ الؿعؾؿــقـ، الــذيـ يربــقن الـــاس بلحســـ 

 تربقة، ويسؾؽقن نعفؿ نسؾؽ إكبقاء الؿشػؼقـ.

أي  العؾؿاء الؽبار الذيـ يؼبـدى بـلققالفؿ، وترنـؼ آثـارهؿ، ولفـؿ  ﴾ک  ﴿

ک  ﴿  لســان الصــد  بــقـ أنؿفــؿ. وذلــؽ الحؽــؿ الصــادر نـــفؿ الؿقافــؼ لؾحــؼ

ــك  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ  أي بســبب أن ا  اســبحػظفؿ طؾ

كبابــف، وجعؾفــؿ أنـــاء طؾقــف، وهــق أناكــة طـــدهؿ، أوجــب طؾــقفؿ حػظــف، نـــ الزيــادة 

والـؼصان والؽبؿان، وتعؾقؿف لؿـ ٓ يعؾؿف، وهؿ شفداء طؾقف، بحقث أ ـؿ الؿرجـقع 

أهؾ العؾـؿ، نـا لـؿ يحؿؾـف إلقفؿ فقف ، وفقؿا اشببف طؾك الـاس نـف. فا  تعالك قد حؿؾ 

الجفا ، فقجب طؾقفؿ الؼقـار بلطبـاء نـا حؿؾـقا. وأن ٓ يؼبـدوا بالجفـا  ، يف ا،خـيد 

إلل البطالة والؽسؾ، وأن ٓ يؼبصروا طؾك نجرد العبادات الؼافرة، نـ أكقاع الـذكر، 

ؾ والصية، والزكاة ، والحج ،والصقر، وكحق ذلؽ نـ إنقر، البل إذا قار هبا غقر أه

العؾؿ،سؾؿقا وكجقا، وأنا أهؾ العؾؿ، فؽؿا أ ؿ نطالبقن أن يعؾؿقا الــاس ويـبفـقهؿ 
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طؾــك نــا يحبــاجقن إلقــف، نـــ أنــقر ديـــفؿ، خصقًفــا إنــقر إفــقلقة ، والبــل يؽثــر 

ڱ ڱ ڱ  ﴿وققطفا وأن ٓ يخشقا الـاس بؾ يخشـقن رهبـؿ ولفـذا قـا   

فـروا الباصـؾ، فبؽبؿقا الحـؼ، وتظ [11انًائدذة: ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 

ــدكقا الؼؾقــؾ، وهــذه أفــات، إذا ســؾؿ نـفــا العــالؿ، ففــق نـــ تقفقؼــف.  ــاع ال ٕجــؾ نب

وسعادتف بلن يؽقن هؿف، آجبفاد يف العؾؿ والبعؾقؿ، ويعؾؿ ، أن ا  قد اسـبحػظف بؿـا 

أودطف نـ العؾؿ، واسبشفده طؾقف وأن يؽقن خائًػـا نــ ربـف. وٓ يؿـعـف خـق  الــاس 

ؼقار بؿا هق ٓزر لـف ، وأن ٓ يـمثر الـدكقا طؾـك الـديـ. كؿـا أن طينـة وخشقبفؿ، نـ ال

شؼاوة العالؿ، أن يؽقن نخؾًدا لؾبطالة ، غقر قـائؿ بؿـا أنـر بـف، وٓ نبـا  بؿـا اسـبحػظ 

طؾقف. قد أهؿؾف وأضاطف، قـد بـاع الـديـ بالـدكقا، قـد ارتشـك يف أحؽانـف، وأخـذ الؿـا  

ـّ ا  طؾقـف بؿــة طظقؿـة،  طؾك فباويف، ولؿ يعؾؿ طباد ا ، إٓ بلجرة وجعالة، ففذا قد ن

 كػرها، ودفع حظًّا جسقًؿا، حرر نـف غقره.

دلقٌؾ طؾك أن إكبقثاب كثاكقا طؾثك  ﴾ژ ژ ڑ  ﴿س: يف ققلف تعالك: 

 اإلسالم دلِّؾ طؾك ذلؽ.

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

ـــف تعـــالك   ۞ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ققل

 .[67:آل عًزاٌ] ﴾ۋ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿  ڠوقــــــــق  يعؼــــــــقب  ۞

 .[131انبقزة:] ﴾﮵ 

 .[11انًُم:] ﴾حس خس مس حص مص جض  ﴿قق  نؾؽة سبل   ۞

│ 

 .﴾ڳ ڳ ڳڳ  ﴿وعح معـك ققلف تعالك:  س:

 :$ج: قال الطبري 

ــار بؿــا ﴾ڳ ڳ ڳڳ  ﴿ وأمثثا ققلثثف: ــاكققـ وإحب ــل  أن الرب ــف يعـ ، فنك

قراة نــع الـبقـقـ الـذيـ أســؾؿقا لؾـذيـ هــادوا، اسـبقدطقا نــ كبــاب ا  يحؽؿـقن بـالب
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وكاكقا طؾك حؽؿ الـبققـ الذيـ أسؾؿقا لؾذيـ هادوا شفداء أ ؿ قضـقا طؾـقفؿ بؽبـاب 

 ا  الذي أكزلف طؾك كبقف نقسك وقضائف طؾقفؿ.

فالرباكققن وإحبار يحؽؿقن بقـ الـذيـ هـادوا بـالبقراة  قؾت: وكنيضاٍح لؾؿعـك:

يـ جاءوا نـ قبؾفؿ حؽؿقا هبا، ويشفد همٓء الرباكققن وإحبار أن كؿا أن الـبققـ الذ

 إكبقاء قضقا بؽباب ا  بقـ أنؿفؿ.

أي أن الربـــاكققـ  ﴾ڳ ڳ ڳڳ  ﴿إن ققلـــف   ومثثثـ العؾؿثثثاب مثثثـ قثثثال:

شـفداء بلكـف كبـل نــ طــد ا ، أتبـف القفـقد لقؼضـل  ملسو هيلع هللا ىلصوإحبار كاكقا طؾك رسق  ا  

 بؽباب ا ، وا  أطؾؿ.بقـفؿ، فؼضك بقـفؿ 

│ 

 وحػظقا ما كؾػقا بحػظف؟ ۵ س: هؾ امتثؾ الرباكققن وإحبار أمر اهلل

ک  ﴿ققلـــف تعـــالك  « إضـــقاء»أورد الشــــؼقطل كحـــق هـــذا فؼـــا  يف كبابـــف  ج:

 أية. ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

عــل أن إحبار والرهبان اسـبحػظقا كبـاب ا  ي أخ  تعالك يف هذه أية الؽريؿة

اسبقدطقه، وصؾب نـفؿ حػظف ، ولؿ يبقـ هـا هؾ انبثؾقا إنـر يف ذلـؽ وحػظـقه، أو 

لؿ يؿبثؾقا إنر يف ذلؽ وضقعقه؟ ولؽـف بقـ يف نقاضع أخـر أ ـؿ لـؿ يؿبثؾـقا إنـر، 

ــف   ــدلقه طؿــًدا كؼقل ــؾ حرفــقه وب ــا اســبحػظقه، ب ــؿ يحػظــقا ن ٺ ٺ ٺ  ﴿ول

 أية. ﴾ٿ 

ڤ ڤ ڦ  ﴿ققلــف   أيــة. و ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ :وققلثثف

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿وققلــــــف   [91األَعدددددداو:] ﴾ڦ ڦڦ 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿أيــــة، وققلــــف جــــؾ وطــــي   [79انبقددددزة:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ 

أية. إلـك غقـر ذلـؽ نــ  [78آل عًدزاٌ: ] ﴾ٻ پ پ پ پ 

 أيات.

│ 

 .﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 
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الؽبــاب ونؼابــؾ تبــديؾ الحــؼ  ٓ تلخــذوا نؼابــؾ تحريــػ ج: الؿعـثثك، واهلل أطؾثثؿ:

 طقًضا خسقًسا.

│ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿س: وعثثثثثح الؿثثثثثراد بؼقلثثثثثف تعثثثثثالك: 

 .﴾ھ

 يف معـك ذلؽ: قال الطبري  ج:

يؼــق  تعــالك ذكــره  ونـــ كــبؿ ُحؽــؿ ا  الــذي أكزلــف يف كبابــف وجعؾــف حؽًؿــا بــقـ 

ف والبحؿـقؿ، طباده، فلخػاه وحؽؿ بغقره، كحؽؿ القفقد يف الزاكقـ الؿحصــقـ بالبجبقـ

وكبؿا ؿ الرجؿ، وكؼضائفؿ يف بعض قـبيهؿ بديـة كانؾـة، ويف بعـض بـصـػ الديـة، 

ى ا  بـقـ جؿـقعفؿ يف الحؽـؿ  ويف إشرا  بالؼصاص، ويف إدكقاء بالدية، وقـد سـقَّ

يؼــق   هــمٓء الــذيـ لــؿ  [11انًائددذة: ] ﴾ھ ھ ھ  ﴿طؾــقفؿ يف البــقراة، 

ولؽـ بدلقا وغقروا حؽؿـف، وكبؿـقا الحـؼ الـذي أكزلـف  يحؽؿقا بؿا أكز  ا  يف كبابف،

يؼــق   هــؿ الــذيـ ســرتوا الحــؼ الــذي كــان طؾــقفؿ كشــػف  ﴾ُهــُؿ اْلَؽــافُِرونَ ﴿يف كبابــف 

 وتبققـف، وغطَّقه طـ الـاس، وأضفروا لفؿ غقره، وقضقا بف، لسحٍت أخذوه نـفؿ طؾقف.

│ 

يف  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿س: هؾ هذه أية الؽريؿثة 

ة؟الؽ  ػار، أم يف الؿسؾؿقـ، أم هل طامَّ

ــات ج: ــذه أي ــك أن ه ــؿ إل ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ ذهــب بعــض أهــؾ العؾ

         ﴿، [11انًائدددددددددددددددذة:] ﴾ھ ھ ھ 

 ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿، و[15انًائدددددددددددددددذة: ] ﴾ 

كؾفا يف الؽافريـ نـ أهؾ الؽباب، ونــ حجـج الؼـائؾقـ بـذلؽ أن سـقا   [17انًائدذة: ]

 ؿات إكؿا هق يف أهؾ الؽباب.أيات الؽري

لػظف يف الؽافريـ كؾفـا،  ملسو هيلع هللا ىلصونـ حججفؿ أيًضا  ورود خ  بذلؽ طـ رسق  ا  

لؽـف خ ٌ ضعقػ ا،سـاد، أخرجف الط ي، ويف السـد طــده ابــ وكقـع، وهـق  سـػقان 
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اِ  السقء الذي كان طـده.  بـ وكقع، وقد ُضعِّػ لقرَّ

ػار طدٌد نـ العؾؿـاء، وهـؿ أكثـر العؾؿـاءهذا، ونـ الؼائؾقـ بلن أية يف الؽ
(1)

نــفؿ  

أبق نجؾز ٓحؼ بـ حؿقد، فعـد الط ي
(1)

بسـٍد فحقح طـ طؿران بـ ُحـدير قـا   أتـك  

ۀ ۀ  ﴿أبا نجؾز كاٌس نـ بـل طؿرو بـ سدوس فؼـالقا  يـا أبـا نجؾـز، أرأيـت قـق  ا   

 ﴿ أحــؼٌّ هــق؟ قــا   كعــؿ! قــالقا  [11انًائددذة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

أحــؼٌّ هــق؟ قــا   كعــؿ!  [15انًائددذة:] ﴾         

أحؼٌّ هق؟ قـا    [17انًائدذة: ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿قالقا  

كعؿ! قا   فؼالقا  يا أبا نجؾز، فقحؽؿ همٓء بؿا أكـز  ا ؟ قـا   هـق ديــفؿ الـذي يـديـقن 

ا أ ؿ قد أفابقا ذكبًا، فؼـالقا  ٓ بف، وبف يؼقلقن، وإلقف يْدطقن، فنن هؿ تركقا شقئًا نـف طرفق

ــذا وٓ  ــرون ه ــبؿ ت ــل، ٓ أرى، وإكؽــؿ أك ــك هبــذا نـ ــبؿ أول ــا   أك ــَر ! ق ــؽ َتػ وا ، ولؽـَّ

جقن، ولؽـفا أكزلت يف القفقد والـصارى وأهؾ الشرُ، أو كحًقا نـ هذا تحرَّ
(3)

. 

ٕقـقا  وأولك هذه افؼد قال بعد إيراد جؿؾة مـ إققال:  $وهذا اختقار الطبري 

طـدي بالصقاب قق  نـ قا   كزلت هذه أيات يف كػـار أهـؾ الؽبـاب؛ ٕن نـا قبؾفـا 

ونا بعدها نـ أيـات فػـقفؿ كزلـت، وهـؿ الؿعـقُّـقن هبـا، وهـذه أيـات سـقاُ  الخـ  

 طـفؿ فؽقُكفا خ ًا طـفؿ أولك.

حؽـؿ فنن قا  قائٌؾ  فنن ا  تعالك ذكره قد طّؿ بالخ  بـذلؽ طــ جؿقـع نــ لـؿ ي

ا؟  بؿا أكز  ا ، فؽقػ جعؾبف خافًّ

ققؾ  إن ا  تعالك طّؿ بـالخ  بـذلؽ طــ قـقٍر كـاكقا بحؽـؿ ا  الـذي حؽـؿ بـف يف 

كبابــف جاحــديـ، فــلخ  طـــفؿ أ ــؿ بــرتكفؿ الحؽــؿ طؾــك ســبقؾ نــا تركــقه، كــافرون، 

ا  ابــ وكذلؽ الؼق  يف كؾ نـ لؿ يحؽؿ بؿا أكز  ا  جاحًدا بف، هق با  كافر، كؿـا قـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ٚعٍٝ ٘هب بٌُّعظُلةي بٌمىؿحٟ  (1)

 (.ٕٕ٘ٓٔبٌـحىٞ )أضى  (1)

ٚبٌظة٘ى أْ بٌه٠ٓ أزٖٛ ٘إالء ِٓ بٌكٛبوظ ِٓ بإلجةػ١د وّة أٚػؿسُٙ بٌىٚب٠ةذ بأُلقى ٚئْ وةْ فٟ َٕم  (3)

 بٌىٚب٠ةذ بأُلقى ِمةي.
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طباس؛ ٕكف بجحقده حؽؿ ا  بعد طؾؿف أكف أكزلف يف كبابف كظقر جحـقده كبـّقة كبقـف بعـد 

 طؾؿف أكف كبل.

ويبليَّد هذا بسبب كزو  أية الؽريؿة، الذي أخرجف نسؾؿ
(1)

نــ حـديث الـ اء  

 وتؼّدر قريًبا، فػقف أن أية الؽريؿة كزلت يف شلن القفقد. ڤبـ طازب 

ء إلك أن أيات، وإن كـان سـقاقفا يف بــل إسـرائقؾ إٓ أن ا  وذهب بعض العؾؿا

رضل هبا لفذه إنة وهل طؾقـا واجبة، فصّح طـ إبراهقؿ الـخعل طـ الط ي ۵
(1)

 

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿وغقـــره أكـــف قـــا  يف هـــذه أيـــة  

ورضـل أكف قا   كزلت يف بـل إسرائقؾ، ثؿ رضـل هبـا لفـمٓء، ويف روايـة   [11انًائدذة: ]

 لفذه إنة هبا.

وأخرج الط ي
(3)

بسـد فحقح طـ طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان، طـ سـؾؿة بــ  

كفقؾ، طـ طؾؼؿة ونسرو  أ ؿا سلٓ ابــ نسـعقد طــ الرشـقة فؼـا   نــ السـحت. 

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿قا   فؼآ  أيف الُحؽؿ؟ قا   ذاُ الؽػـر. ثـؿ تـي هـذه أيـة 

 .[11انًائذة:] ﴾ہ ھ ھ ھ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿خرون نـ أهـؾ العؾـؿ إلـك أن ققلـف تعـالك  وذهب آ ۞

    ﴿هذا يف الؿسؾؿقـ، وققلـف   [11انًائذة:] ﴾ہ ھ ھ ھ 

ڄ ڃ  ﴿هــــذا يف القفــــقد، وققلــــف   [15انًائددددذة:] ﴾      

 يف الـصارى. [17انًائذة:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ف طــد الطـ ي ، فؼـد فـّح ا،ســاد بـذلؽ إلقـونؿـ قالقا هبذا الؼق  الشعبل 

وغقره
(1)

. 

 وٓ أدري نا وجف هذا الؽير وٓ نسبـده.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٍُُِٓٓٔ )ؾم٠ص  (1)

 (.2ٕ٘ٓٔبٌـحىٞ ) (1)

 ( ٚفٟ عحم بٌٍّه جٓ أجٟ ١ٍَّةْ جعغ بٌىالَ.ٕٔٙٓٔبٌـحىٞ ) (3)

 (ٕٕٗٓٔ( ، )ٖٕٗٓٔبٌـحىٞ ) (1)
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وذهب فريٌؼ نـ العؾؿاء إلك أن أيات طاّنة يف الؿسؾؿقـ وغقرهؿ، ولؽـ ثـّؿ  ۞

تػصقؾ، فؼا  بعضفؿ  إن الؽػر هـا كػر دون كػر، أي  لقس بؽػـٍر نخـرج نــ الؿؾـة، 

 لؿخرج نـ الؿؾة.وكذا ضؾؿ دون ضؾؿ، وكذا الػسؼ دون الػسؼ إك  ا

أخرج الط ي
 (1 )

ۀ   ﴿يف ققلف   $ وغقره بنسـاد فحقح، طـ ططاء   ۀ 

ھ   ھ  ھ  ہ ہ  ہ     ﴿،[ 11انًائذة:      ]   ﴾ہ         

       چ   ﴿، [ 15انًائذة:       ]   ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

 ،قا   كػر دون كػر، وفسؼ دون فسؼ، وضؾؿ دون ضؾؿ.[17انًائذة:] ﴾چ 

وفحَّ طـ صاوس ۞
(1)

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ـ أكـف قـا   طـ الط ي وغقره  

قــا   لــقس بؽػــر يـؼــؾ طـــ الؿؾــة، ويف لػــظ   [11انًائددذة:] ﴾ہ ھ ھ ھ 

ولقس كؿـ كػر با  ونيئؽبف وكببف ورسؾف
(3)

. 

طـد الط ي ڤوفح أيًضا طـ ابـ طباس  ۞
(1)

ۀ ۀ ہ ہ  ﴿وغقـره  

هثثل بثثف كػثثٌر، ولثثقس كػثثًرا بثثاهلل »قــا    [11انًائددذة:] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

 .«كتبف ورسؾفومالئؽتف و

وأخرج الحاكؿ
(5)

نـ صريؼ هشار بـ حجقر طــ صـاوس قـا   قـا  ابــ طبـاس  

ۀ ۀ  ﴿إكف لقس بالؽػر الذي تـذهبقن إلقـف، إكـف لـقس كػـًرا يـؼـؾ طــ الؿؾـة   »ڤ

 «.كػٌر دون كػر [11انًائذة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 وقا  الحاكؿ هذا حديٌث فحقح ا،سـاد ولؿ يخرجاه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ؽ. شةوى.1ٕٗٓٔبٌـحىٞ أضى ) (1)

 ( .ٕٗ٘ٓٔ( ، )ٕٕ٘ٓٔبٌـحىٞ )أضى  (1)

فٙٛ زحم٠ً ٌٗ ٠ٛغدث  ِعمًحة عٍٝ ٘هب: ٚ٘هب ٠كسٍف ئْ ؾىُ جّةعٕمٖ عٍٝ أٔٗ ِٓ عٕم بهلل  $لةي بٌمىؿحٟ  (3)

ًٜ ِٚعظ١ًد فٙٛ نٔث زمووٗ بٌّ فىخ عٍٝ أطً أً٘ بٌُٕد فٟ بٌ فىبْ ٌٍّهٔح١ٓ.  بٌىفى، ٚئْ ؾىُ جٗ ٘ٛ

 .$( ؿحعد بٌش١ف شةوى ٖٕ٘ٓٔبٌـحىٞ )  (1)

( ، ٚ٘شةَ جٓ ُؾػ١ى ٚضمٗ لَٛ ٚػعفٗ آقىْٚ، ٌىٓ ٠شدٙم ٌّعٕدٝ بألضدى    ٖٖٔ/ٗ« )بٌُّسمون»بٌؿةوُ فٟ  (5)

 .ڤضةو عٓ بجٓ عحةٌ ِة فٟ َةئى ب٢
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ؿوأخرجف ابـ أبل حات
(1)

نـ صريؼ هشار بـ حجقر، طـ صاوس طـ ابـ طبـاس  

 «.لقس بالؽػر الذي تذهبقن إلقف»نؼبصًرا طؾك ققلف  

«هل كبقرة»ويف بعض الروايات طـف  
(1)

. 

وذهب بعض العؾؿاء إلك تػصقٍؾ آخر قريب يف الؿعـك نؿا سـبؼ، فؼـالقا  نــ  ۞

ضالؿ فاسؼ، وهذا نـؼـق  أيًضـا جحد نا أكز  ا  فؼد كػر، ونـ أقرَّ بف ولؿ يحؽؿ ففق 

طـ ابـ طباس، ولؽـ يف إسـاده طـد الط ي ضعٌػ 
(3)

. 

 «:محاسـ التلويؾ»يف  وقال الؼاسؿل  ۞

كػر الحـاكؿ بغقـر نـا أكـز  ا  بؼقـد آسـبفاكة بـف، والجحـقد لـف، هـق الـذي كحـاه 

 كثقرون، وأثروه طـ طؽرنة وابـ طباس.

 إذ« الصـية وحؽـؿ تاركفـا»يف كبابـف   ؼـقؿ ويجدر بـا هـا أن كـؼؾ كير ابـ ال

 قا  يف فصؾ  )كػر آطبؼاد وكػر العؿؾ( 

وهفـا أفٌؾ آخر، وهق أن الؽػر كقطـان  كػـر طؿـؾ، وكػـر جحـقد وطــاد، فؽػـر 

الجحقد أن يؽػر بؿا طؾؿ أن الرسق  جاء بف نــ طــد ا  جحـقًدا وطــاًدا، نــ أسـؿاء 

الؽػر يضـاد ا،يؿـان نــ كـؾ وجـف، وأنـا كػـر  الرب وفػاتف وأفعالف وأحؽانف، وهذا

العؿؾ فقـؼسؿ إلك نا يضاد ا،يؿان، وإلك نا ٓ يضاده، فالسجقد لؾصــؿ، وآسـبفاكة 

بالؿصـحػ وقبـؾ الـبــل وسـبف، يضــاد ا،يؿـان، وأنـا الحؽــؿ بغقـر نــا أكـز  ا  وتــرُ 

بعـد أن أصؾؼـف الصية ففق نـ الؽػر العؿؾل قطًعا، وٓ يؿؽـ أن يـػك طـف اسـؿ الؽػـر 

ا  ورسقلف طؾقف، فالحاكؿ بغقر نا أكز  ا  كافر، وتارُ الصية كافر بــص رسـق  ا  

ولؽـ هق كػر طؿؾ ٓ كػر اطبؼاد ونـ الؿؿبـع أن يسؿل ا  سبحاكف الحاكؿ بغقـر  ملسو هيلع هللا ىلص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ ٗٗ]بٌّةئددمخ: ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿بجدٓ أجددٟ ؾدةزُ فددٟ زفُدد١ى َدٛوخ بٌّةئددمخ     (1)

(ٖٙٗٗ.) 

 (.ٖ٘ٗٙبجٓ أجٟ ؾةزُ ) (1)

( ؽ . شددةوى، ٚفددٟ َددٕمٖ بٌّطٕددٝ، ٚ٘ددٛ بجددٓ ئجددىب١ُ٘ ب٢ٍِددٟ ٌددُ ٔمددف ٌددٗ عٍددٝ  ٖٕٙٓٔ٘ددٛ عٕددم بٌـحددىٞ ) (3)

ٚ٘ٛ ئٌٝ بٌؼدعف ألدىت، ٚودهب فٙدٛ ِدٓ وٚب٠دد عٍدٟ جدٓ أجدٟ          زىغّد، ٚف١ٗ عحم بهلل جٓ طةٌؽ وةزث ب١ٌٍص 

 ؿٍؿد عٓ بجٓ عحةٌ ٚف١ٙة والَ أ٠ًؼة.



 a 151ڑ
 

 

 

تـارُ الصـية كـافًرا، وٓ يطؾـؼ طؾقفؿـا اسـؿ  ملسو هيلع هللا ىلصنا أكز  ا  كافًرا، ويسؿل رسـق  ا 

 كافر.

ا،يؿان طـ الزاين والسار  وشارب الخؿـر ملسو هيلع هللا ىلصوقد كػك الرسق  
(1)

، وطؿــ ٓ 

يلنـ جاره بقائؼف
(1)

، وإذا كػل طـف اسؿ ا،يؿان ففق كافر نـ جفة العؿؾ، وإن اكبػـك 

ثاًرا يضثرب بعضثؽؿ »طـف كػر الجحقد وآطبؼاد، وكذلؽ ققلـف   ٓ ترجعثقا بعثدي كػَّ

قف أو امثرأة يف دبرهثا »لف: ، ففذا كػر طؿؾ، وكذلؽ قق(3)رقاب بعض مـ أتك كاهـًثا فصثدَّ

إذا قثال الرجثؾ ٕخقثف: يثا كثافر. فؼثد بثاب بفثا »، وققلـف  «فؼد كػر بؿا ُأكثزل طؾثك محؿثد

«أحُدهؿا
(1)

. 

ك ا  ـ  ـ نـ طؿؾ ببعض كبابف وترُ العؿؾ ببعضف نمنـا بؿا  ▐وقد سؿَّ

تعالك   فؼا   بف،  لعؿؾ  ا بؿا ترُ  ا  فًر وكا بف  ٻ    ﴿طؿؾ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٿ   پ  ٿ  ٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 

ژ  ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ 

 .[85، 81انبقزة:] ﴾ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ 

فــلخ  ســبحاكف أ ــؿ أقــروا بؿقثاقــف الــذي أنــرهؿ بــف والبزنــقه، وهــذا يــد  طؾــك 

ُيخـرج بعضـفؿ بعًضـا نــ ديـارهؿ، ثـؿ  تصديؼفؿ بف أ ؿ ٓ يؼبـؾ بعضـفؿ بعًضـا، وٓ

أخ  أ ؿ طصقا أنره، وقبؾ فريؼ نـفؿ فريًؼا وأخرجـقهؿ نــ ديـارهؿ، ففـذا كػـرهؿ 

بؿا أخذ طؾقفؿ يف الؽباب، ثؿ أخ  أ ؿ يػدون نـ أسر نـ ذلؽ الػريؼ، وهـذا إيؿـان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٘(، ٍُُِٚ )1ٕ٘ٗبٔظى بٌحكةوٞ ) (1)

 (.ٙٔٓٙبٔظى بٌحكةوٞ ) (1)

(، ُِٚددٍُ 6ٙ6ٙ، ٚأقىغددٗ بٌحكددةوٞ )ڤ( ِددٓ ؾددم٠ص غى٠ددى  ٘ٙ(، ُِٚددٍُ )ٕٔٔأقىغددٗ بٌحكددةوٞ ) (3)

(، ُِٚددٍُ 1ٓ12، 1ٖ2ٔبٌحكددةوٞ ِددٓ ؾددم٠ص بجددٓ عحددةٌ )   ٚأقىغددٗ ڤ( ِددٓ ؾددم٠ص بجددٓ عّددى   ٙٙ)

(ٔٙ12.) 

 .ڤ( ِٓ ؾم٠ص بجٓ عّى ٓٙ(، ٍُُِٚ )ٗٓٔٙبٌحكةوٞ ) (1)
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ريـ بؿـا نـفؿ بؿا أخذ طؾقفؿ يف الؽباب، فؽاكقا نمنـقـ بؿا طؿؾقا بف نـ الؿقثـا ، كـاف

تركقه نـف، فا،يؿان العؿؾل يضاده الؽػر العؿؾل، وا،يؿـان آطبؼـادي يضـاده الؽػـر 

 آطبؼادي.

سثثباب الؿسثثؾؿ »بؿــا قؾـــاه يف ققلــف يف الحــديث الصــحقح   ملسو هيلع هللا ىلصوقــد أطؾـــ الـبــل 

«فسقق، وقتالف كػر
(1)

فػر  بـقـ سـبابف وقبالـف، وجعـؾ أحـدهؿا فسـقًقا ٓ يؽػـر بـف،  

قر أكف إكؿا أراد الؽػر العؿؾل ٓ آطبؼادي، وهذا الؽػر ٓ يخرجف وأخر كػًرا، ونعؾ

نـ الـدائرة ا،سـينقة والؿؾـة بالؽؾقـة، كؿـا ٓ يخـرج الـزاين والسـار  والشـارب نــ 

 الؿؾة وإن زا  طـف اسؿ ا،يؿان.

وهـذا البػصـقؾ هـق قـق  الصـحابة الـذيـ هـؿ أطؾـؿ إنـة بؽبـاب ا  وبا،ســير 

ا، فــي تبؾؼــك هــذه الؿســائؾ إٓ طـــفؿ، فــنن الؿبــلخريـ لــؿ يػفؿــقا والؽػــر ولقازنفؿــ

نرادهؿ فاكؼسـؿقا فـريؼقـ  فريًؼـا أخرجـقا نــ الؿؾـة بالؽبـائر وقضـقا طؾـك أفـحاهبا 

بــالخؾقد يف الـــار، وفريًؼــا جعؾــقهؿ نــمنـقـ كــانؾل ا،يؿــان، ففــمٓء غؾــقا، وهــمٓء 

  القسـط الـذي هـق يف الؿـذاهب جػقا، وهدى ا  أهؾ الســة لؾطريؼـة الؿثؾـك والؼـق

 كا،سير يف الؿؾؾ.

فففـا كػر دون كػر، وكػا  دون كػا ، وشـرُ دون شـرُ، وفسـق  دون فسـق ، 

وضؾؿ دون ضؾؿ، قا  سػقان بــ طققــة، طــ هشـار بــ حجقـر، طــ صـاوس، طــ ابــ 

ـــــــف تعـــــــالك   ـــــــاس يف ققل  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿طب

قن إلقف، وقا  طبد الـرزا   أخ كـا نعؿـر، طــ لقس هق بالؽػر الذي يذهب [11انًائذة:]

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ابـ صـاوس، طــ أبقـف قـا   سـئؾ ابــ طبـاس طــ ققلـف  

هـــق هبـــؿ كػـــر، ولـــقس كؿــــ كػـــر بـــا  »قـــا    [11انًائدددذة:] ﴾ھ ھ ھ 

، وقـا  «كػـر ٓ يـؼـؾ طــ الؿؾـة»وقا  يف روايـة أخـرى طــف   «ونيئؽبف وكببف ورسؾف

وقا  وكقع طـ سػقان طـ ابـ جريج طـ ططاء  «. طـ الؿؾة لقس بؽػر يـؼؾ»صاوس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِسفك ع١ٍٗ، ٚلم زممَ. (1)
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 «.كػر دون كػر، وضؾؿ دون ضؾؿ، وفسؼ دون فسؼ»

ـٌ يف الؼرآن لؿـ ففؿـف، فـنن ا  ـ سـبحاكف ـ سـؿك الحـاكؿ  وهذا الذي قالف ططاء بقِّ

نا أكزلف طؾك رسقلف كافًرا، ولقس الؽافران طؾك حد  بغقر نا أكزلف كافًرا، وسؿك جاحد

 ﴾ں ڻ ڻ ﴿قاء، وســــؿك الؽــــافر ضالًؿــــا كؿــــا يف ققلــــف تعــــالك  ســــ

، وســؿك نبعــدي حــدوده يف الـؽــاح والطــي  والرجعــة والخؾــع ضالًؿــا [151انبقددزة:]

ڱ ڱ  ﴿، وقـا  كبقـف يـقكس  [1انطالق:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  ﴿فؼا   

ٻ  ﴿، وقـا  َفـػقُّف آدر  [78األَبيا :] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ــــا  كؾقؿــــف نقســــك  ، و[31األعددددزاف:] ﴾ٻ ٻ   ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ق

 ، ولقس هذا الظؾؿ نثؾ ذلؽ الظؾؿ.[16انقصض:]

ـــف   ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ويســـؿك الؽـــافر فاســـًؼا كؿـــا يف ققل

ھ ھ ھ ھ  ﴿،وققلــف  [17، 16انبقددزة:] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

وهذا كثقر يف الؼرآن، ويسؿك الؿمنـ  [99انبقدزة: ] ﴾ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿ف  العافل فاسًؼا، كؿا يف ققلـ

ــل العــاص،  [6انذجددزاث:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ـــ أب ــت يف الحؽــؿ ب كزل

ـــالك   ـــا  تع ـــقس الػاســـؼ كالػاســـؼ، وق ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿ول

وقــــا  طـــــ  [1انُددددىر:] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

ــقس   ــا   [57انكهددف:] ﴾ہ ہ ہ ھھ  ﴿إبؾ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿، وق

   كالػسق .ولقس الػسق [197انبقزة:] ﴾ڀ 

فالؽػر كػران، والظؾؿ ضؾؿان، والػسؼ فسؼان، وكذا الجفؾ جفين  جفؾ كػـر، 

 [199األعدددزاف:] ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿كؿـــا يف ققلـــف تعـــالك  

ــالك   ــف تع ــر، كؼقل ــر كػ ــؾ غق چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿وجف

، كذلؽ الشـرُ شـركان  شـرُ يـؼـؾ طــ الؿؾـة وهـق [17انُسدا : ] ﴾ڍ ڌ ڌ 

ُ ٓ يـؼــؾ طـــ الؿؾــة،وهق الشــرُ إفــغر، وهــق شــرُ العؿــؾ الشــرُ إكــ ، وشــر

ـــا  تعـــالك يف الشـــرُ إكـــ    ـــاء، ق چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿كالري
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پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿، وقـــا   [71انًائدددذة:] ﴾ڍ ڌڌ 

يت جث مث ىث  ﴿، ويف شرُ الريـاء  [31انذد : ] ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

فـغر ، ونـ هذا الشرُ إ[117انكهدف: ] ﴾يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس 

، رواه أبق داود وغقره، ونعؾقر  أن حؾػف بغقر  «مـ حؾػ بغقر اهلل فؼد أشرل»  ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

الشثرل يف »  ملسو هيلع هللا ىلصا  ٓ يخرجف طـ الؿؾة، وٓ يقجب لف حؽـؿ الؽػـار، ونــ هـذا ققلـف 

فاكظر كقػ اكؼسؿ الشـرُ والؽػـر والػسـق  والظؾـؿ  «هذه إمة أخػك مـ دبقب الـؿؾ

ر يـؼؾ طـ الؿؾـة، وإلـك نـا ٓ يـؼـؾ طـفـا، وكـذا الـػـا  كػاقـان  والجفؾ إلك نا هق كػ

كػــا  اطبؼــاد، وكػــا  طؿــؾ، فـػــا  آطبؼــاد  هــق الــذي أكؽــره ا  طؾــك الؿـــافؼقـ يف 

يف الحـديث  ملسو هيلع هللا ىلصالؼرآن، وأوجب لفؿ الدرُ إسػؾ نـ الــار، وكػـا  العؿـؾ  كؼقلـف 

ث كذب، وإذا »الصحقح   ، ويف «وطد أخؾػ، وإذا ائثتؿـ خثانآية الؿـافؼ ثالث: إذا حدَّ

ـّ فقف كان مـافًؼا خالًصا، ومـ كان فقف خصؾة مـفـ كاكت فقثف »الصحقح أيًضا  أربٌع مـ ك

ث كذب، وإذا طاهد غثدر، وإذا خاصثؿ فجثر، وإذا  خصؾة مـ الـػاق حتك يدطفا: إذا حدَّ

وكؿـؾ ، ففذا كػا  طؿؾ قد يجبؿع نع أفؾ ا،يؿـان، ولؽــ إذا اسـبحؽؿ «ائتؿـ خان

فؼــد يـســؾخ فــاحبف طـــ ا،ســير بالؽؾقــة، وإن فــؾك وفــار وزطــؿ أكــف نســؾؿ، فــنن 

ا،يؿان يـفك الؿمنـ طـ هذه الخي ، فنذا كؿؾت يف العبد ولؿ يؽــ لـف نـا يـفـاه طــ 

 شلء نـفا، ففذا ٓ يؽقن إٓ نـافًؼا خالًصا.

  سـللت وكير ا،نار أحؿد يد  طؾك هذا، فنن إسؿاطقؾ بـ سعقد الشالـجل قا 

أحؿد بـ حـبؾ طـ الؿصر طؾك الؽبائر يطؾبفا بجفده، إٓ أكف لؿ يرتُ الصية والزكـاة 

ا نـ كاكت هذه حالـف؟ قـا   هـق ُنصـر نثـؾ ققلـف   ٓ يثزين »والصقر، وهؾ يؽقن نصرًّ

ٓ »، يخـرج نــ ا،يؿـان ويؼـع يف ا،سـير، وكحـق ققلـف  «الزاين حقـ يزين وهثق مثممـ

، وكحـق قـق   «وهق مممـ، وٓ يسرق حقـ يسرق وهق مثممـ يشرب الخؿر حقـ يشربفا

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ابـــــ طبــــاس يف ققلــــف تعــــالك  

، قا  إسؿاطقؾ  فؼؾت لف نا هذا الؽػر؟ قا   كػر ٓ يـؼؾ طــ الؿؾـة، نثـؾ [11انًائذة:]

 ا،يؿان بعضف دون بعض، فؽذلؽ الؽػر، حبَّك يجلء نـ ذلؽ أنٌر ٓ يخبؾػ فقف.
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 د نـ أققا  أهؾ العؾؿ رحؿفؿ ا  يف هذا الباب وهذا نزي

 وقال البغقي يف تػسقره:

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿

، قا  قبادة والضحاُ  كزلت هذه أيـات [11انًائدذة: ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

 نـ أساء نـ هذه إنة .  دون الثيث يف القفقد

ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿يف ققلـف   ڤُروي طـ ال اء بـ طازب 

، والظالؿقن، والػاسؼقن كؾفا يف الؽافريـ، وققـؾ  هـل طؾـك [11انًائدذة: ] ﴾ھ 

الـاس كؾفؿ، وقا  ابـ طباس وصاوس  لقس بؽػر يـؼؾ طـ الؿؾة، بؾ إذا فعؾف ففـق بـف 

كافر، ولقس كؿـ كػر با  والققر أخـر، قـا  ططـاء  هـق كػـر دون كػـر، وضؾـؿ دون 

اه  ونــ لـؿ يحؽـؿ بؿـا أكـز  ا  جاحـًدا بـف ضؾؿ، وفسؼ دون فسؼ، وقا  طؽرنة  نعـ

فؼد كػر، ونـ أقر بف ولؿ يحؽؿ بف ففق ضالؿ فاسؼ، وسئؾ طبدالعزيز بـ يحقك الؽـاين 

طـ هذه أيات، فؼا   إ ا تؼع طؾك جؿقـع نـا أكـز  ا  ٓ طؾـك بعضـف، وكـؾ نــ لـؿ 

بؿــا أكــز  ا  نـــ يحؽــؿ بجؿقــع نــا أكــز  ا  ففــق كــافر ضــالؿ فاســؼ، فلّنــا نـــ حؽــؿ 

البقحقد وترُ الشرُ، ثؿ لؿ يحؽؿ ببعض نا أكز  ا  نـ الشرائع لؿ يسبقجب حؽـؿ 

 هذه أيات . 

هذا إذا رّد كصَّ حؽؿ ا  طقاًكا طؿًدا، فلنا نـ خػـل طؾقـف، أو أخطـل  وقال العؾؿاب:

 يف تلويؾ في.

يف تػسثقر هثذه أيثة الؽريؿثة، ، جؿؾة أققال «التػسقر الؽبقر»وأورد الػخر الرازي يف 

 وختؿفا بؼقلف:

إكؿــا يبـــاو  نـــ  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿قــا  طؽرنــة  ققلــف   والخثثامس:

أكؽر بؼؾبف وجحد بؾساكف، أنا نـ طر  بؼؾبـف كقكـف حؽـؿ ا  وأقـر بؾسـاكف كقكـف حؽـؿ 

ؾـزر ا ، إٓ أكف أتك بؿا يضاده، ففق حـاكؿ بؿـا أكـز  ا  تعـالك، ولؽــف تـارُ لـف، فـي ي

 دخقلف تحت هذه أية، وهذا هق الجقاب الصحقح، وا  أطؾؿ.

 :$قال الؼرصبل 
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، [11انًائدددذة:] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ ققلثثثف تعثثثالك:

كزلـــت كؾفـــا يف الؽػـــار،  [17انًائدددذة:] ﴾چ  ﴿، و[15انًائددذة: ] ﴾ ﴿و

ر،و طؾك هذا الؿعَظؿ.« فحقح نسؾؿ»ثبت ذلؽ يف   نـ حديث ال اء، وقد تؼدَّ

لنا الؿسؾؿ في يؽػر وإن ارتؽب كبقرة، وققؾ  فقف إضـؿار، أي  ونــ لـؿ يحؽـؿ ف

ا لؾؼـرآن وجحـًدا لؼـق  الرسـق   ففـق كـافر؛ قالـف ابــ  ♥بؿا أكـز  ا  ردًّ

طباس ونجاهد، فأية طاّنة طؾك هذا، قا  ابـ نسعقد والحسـ  هل طانة يف كؾ نــ 

والؽػار، أي  نعبؼًدا ذلؽ ونسبحيًّ لـف،  لؿ يحؽؿ بؿا أكز  ا  نـ الؿسؾؿقـ والقفقد

ـا  الؿسـؾؿقـ، وأنـره إلـك  ر ففـق نــ ُفسَّ فلنا نـ فعؾ ذلؽ وهق نعبؼد أكف راكٌب نحرَّ

بف وإن شاء غػر لف.  ا  تعالك، إن شاء طذَّ

 «:تػسقره»وقال أبق الؿظػر السؿعاين يف 

ـــ  [11انًائددذة:] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ ــ اء ب ــا  ال ق

وهق قق  الحسـ ـ   أية يف الؿشركقـ، قا  ابــ طبـاس  أيـة يف الؿسـؾؿقـ، طازب ـ 

وأراد بف كػر دون كػر، واطؾؿ أن الخقارج يسبدلقن هبذه أية ويؼقلقن  نـ لؿ يحؽؿ 

 بؿا أكز  ا  ففق كافر، وأهؾ السـة قالقا  ٓ يؽػر برتُ الحؽؿ، ولمية تلويين 

ا وجحًدا، فلولئؽ هؿ الؽافرون.نعـاه  ونـ لؿ يحؽؿ ب أحدهؿا:  ؿا أكز  ا  ردًّ

نعـاه  ونـ لؿ يحؽؿ بؽؾ نا أكز  ا ، فلولئؽ هؿ الؽافرون، والؽافر هق  والثاين:

 الذي يرتُ الحؽؿ بؽؾ نا أكز  ا  دون الؿسؾؿ.

 «:زاد الؿسقر»وقال ابـ الجقزي يف 

 :ويف الؿراد بالؽػر الؿذكقر يف أية الؽريؿة ققٓن

 أكف الؽػر با  تعالك. أحدهؿا:

 أكف الؽػر بذلؽ الحؽؿ، ولقس بؽػر يـؼؾ طـ الؿؾة. والثاين:

أن نـ لؿ يحؽؿ بؿا أكز  ا  جاحًدا لف، وهق يعؾـؿ أن ا  أكزلـف،  وفصؾ الخطاب:

ففق كافر، ونـ لؿ يحؽؿ بف نـقيً إلـك الفـقى نــ غقـر جحـقد، ففـق  كؿا فعؾت القفقد

مـ جحد مثا أكثزل »وقد روى طؾل بـ أبل صؾحة طـ ابـ طباس أكف قا    ضالؿ وفاسؼ،
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 .«اهلل فؼد كػر، ومـ أقّر بف ولؿ يحؽؿ بف ففق فاسؼ وضالؿ

، بعثد أن أورد صائػثة مثـ أقثقال أهثؾ العؾثؿ «أعثقاب البقثان»يف   لوقال الشـؼقط

 رحؿفؿ اهلل يف تػسقر أية الؽريؿة:

ھ   ﴿ظاهر الؿببادر نـ سقا  أيات أن آية  ال قال مؼقده طػا اهلل طـف: ھ 

كازلة يف الؿسؾؿقـ؛ ٕكف تعالك قا  قبؾفا نخاصًبا لؿسؾؿل  [ 11انًائذة:      ]   ﴾ھ  

ٕنة   ا ه  ڻ    ﴿هذ ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ﴾ڱ 

ة:د       ]  ئذ قا   [ 11اندًا ثؿ  ھ    ﴿،  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴾ۀ 

، وطؾقف فالؽػر ، فالخطاب لؾؿسؾؿقـ كؿا هق ضاهر نببادر نـ سقا  أية[ 11انًائذة:     ] 

إنا كػر دون كػر، وإنا أن يؽقن فعؾ ذلؽ نسبحيًّ لف، أو قافًدا بف جحد أحؽار ا  

وردها نع العؾؿ هبا، أنا نـ حؽؿ بغقر حؽؿ ا ، وهق طالٌؿ أكف نرتؽب ذكًبا فاطؾ 

قبقًحا، وإكؿا حؿؾف طؾك ذلؽ الفقى، ففق نـ سائر طصاة الؿسؾؿقـ، وسقا  الؼرآن 

يف القفقد؛ ٕكف قا  قبؾفا   [ 15انًائذة:     ]   ﴾    ﴿ًضا يف أن آية  ضاهر أي

﮸   ﴿ ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁      

 .[15انًائذة:] ﴾       

ــة  ــف ضــاهر، وأيًضــا يف أن آي ــة الســقا  طؾقــف كؿــا أك فالخطــاب لفــؿ؛ لقضــقح دٓل

َقْحُؽْؿ َأْهُؾ ا،كِجقـِؾ بَِؿـا َولْ ﴿يف الـصارى؛ ٕكف قا  قبؾفا   ﴾چ چ چ ﴿

ْؿ َيْحُؽؿ بَِؿا َأكَزَ  اُ  َفُلْوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَػاِسُؼقنَ   .[17انًائذة:] ﴾َأكَزَ  اُ  فِقِف َوَنـ لَّ

واطؾؿ أن تحرير الؿؼار يف هذا البحث، أن الؽػر والظؾؿ والػسؼ، كؾ واحد نـفـا 

ڄ ڃ  ﴿ة، والؽػر الؿخرج نـ الؿؾة أخرى ربؿا أصؾؼ يف الشرع نراًدا بف الؿعصقة تار

ًٓ ٕحؽار ا  فظؾؿف وفسـؼف وكػـره كؾفـا  ﴾ڃ ڃ ڃ چ  نعارضة لؾرسؾ وإبطا

كػر نخرج طـ الؿؾة، ونـ لـؿ يحؽـؿ بؿـا أكـز  ا  نعبؼـًدا أكـف نرتؽـب حراًنـا فاطـؾ 

قبقًحا فؽػره وضؾؿف وفسؼف غقر نخرج طــ الؿؾـة، وقـد طرفـت أن ضـاهر الؼـرآن يـد  

ؾك أن إولك يف الؿسؾؿقـ، والثاكقة يف القفقد، والثالثة يف الـصـارى، والعـ ة بعؿـقر ط
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إلػاظ ٓ بخصقص إسباب، وتحؼقؼ أحؽار الؽـؾ هـق نـا رأيـت، والعؾـؿ طــد ا  

 تعالك.

 «:تقسقر الؽريؿ الرحؿـ» قال السعدي 

ػـًرا يـؼـؾ طــ الؿؾـة، فالحؽؿ بغقر نا أكز  ا  نـ أطؿا  أهؾ الؽػر، وقد يؽقن كُ 

وذلؽ إذا اطبؼد حؾَّف وجقازه، وقد يؽقن كبقرة نـ كبائر الذكقب، ونــ أطؿـا  الؽػـر 

 قد اسبحؼ نـ فعؾف العذاب الشديد.

         ﴿ وقال أيًضا طـد تػسقر ققلثف تعثالك: ۞

،ففق ضؾؿ أك  طــد اسـبحيلف، وطظقؿـة كبقـرة طــد فعؾـف غقـر [15انًائذة:] ﴾ 

 ؾٍّ لف.نسبح

 حاصؾ الؼقل يف الحؽؿ بغقر ما أكزل اهلل:

نؿا سبؼ يببقـ أكف ٕهؾ العؾـؿ أقـقا  وتػصـقيت فـقؿـ حؽـؿ بغقـر نـا أكـز  ا ، 

 حافؾفا، والذي يظفر لل نـ أوجف الصقاب فقفا نا يؾل 

نـــ حؽــؿ بغقــر نــا أكــز  ا  نعبؼــًدا أن نــا أكزلــف ا  هــق الحــؼ والخقــر  أوًٓ:

، ولؽـف حؽؿ بغقر نا أكز  ا  صؿًعا يف دكقا، أو إشباًطا لرغبة كػس واكبصـاًرا والصقاب

لفا، ففذا ٓ يؽػر كػًرا نخرًجـا طــ الؿؾـة، بـؾ كػـره دون الؽػـر إكـ ، ولـقس كػـره 

قـاه كـافًرا كؿـا قـد  كؽػر نـ كػر با  ونيئؽبف وكببـف ورسـؾف والقـقر أخـر، وإن سـؿَّ

 .۵سؿاه ا  

، فؼـد ۵نـ حؽؿ بغقر نا أكزلف ا  نسبحيًّ لف، أو نػضيً لف طؾـك حؽـؿ ا   ا:ثاكقً 

 .۵كػر كػًرا نخرًجا لف طـ ا،سير، وكذا نـ اسبفزأ بلحؽار ا  

الؿـز  طؾك رسؾف، وأضفر خيفف وزطؿ أكف نــ طــد  ۵نـ جحد حؽؿ ا   ثالًثا:

ـ ا،سـير، كـالقفقد الـذيـ بـدلقا حؽـؿ ا  يف ا ، وحؽؿ بف ففق كافر كػًرا نخرًجا طـ

الزاكقـ، الذي هق الرجؿ، واخبؾؼقا البحؿقؿ وزطؿقا أن البحؿقؿ هق حؽؿ ا  الؿــز  

 يف الؼرآن، ففمٓء كػار خارجقن طـ ا،سير.

أن الحاكؿ بغقر نا أكز  ا  قد وردت فقف آيات ثيث يف هذا الؿؼـار، وهـل   رابًعا:
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ـــالك [11انًائدددذة:] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ ـــف تع  ﴿، وققل

ـــالك  [15انًائدددذة:] ﴾          ـــف تع  ﴿، وققل

 .[17انًائذة:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

والؽػر والظؾؿ والػسؼ كؾفا قد تليت بؿعـك واحٍد، وهق الؽػر الؿخرج طـ الؿؾـة 

ا  طــ ، وكؿـا قـا  [151انبقدزة: ] ﴾ں ڻ ڻ  ﴿أحقاًكا، كؿـا قـا  تعـالك  

 .[51انشخزف:] ﴾ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿ققر فرطقن  

سثباب »وقد تليت بؿعاٍن ُأخر، وتؽقن كؾفا لقست بؿخرجـة طــ الؿؾـة، كحـديث  

«الؿسؾؿ فسقق، وقتالثف كػثر
(1)

ڳ  ﴿فؾـقس بؽػـر نخـرج طــ الؿؾـة؛ ٕن ا  قـا    

ــد  [9انذجددزاث:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  ــمنـقـ، وق فســؿاهؿ ا  ن

«إذا التؼك الؿسؾؿان بسقػقفؿا فالؼاتؾ والؿؼتقل يف الـثار»  ملسو هيلع هللا ىلص قا  الـبل
(1)

، فسـؿاهؿا 

أصثبح مثـ طبثادي مثممـ بثل وكثافر... فلمثا مثـ قثال »ا  ُنسؾؿقـ، وكذا يف الحـديث  

«ُمطركا بـقب كذا وكذا، ففذا كافر بل مممـ بالؽقكب
(3)

 ، وكذا كػران الـساء لؾعشقر.

غقــر نــا أكــز  ا ، والؿجــ  طؾــك فعــؾ ذلــؽ ٓ إن الؿؽــره طؾــك الحؽــؿ ب خامًسثثا:

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿يـســحب طؾقــف الحؽــؿ بــالؽػر، وذلــؽ لؼقلــف تعــالك  

 .﴾ڈ 

إن الؿبــلو  الــذي حؽــؿ بغقــر نــا أكــز  ا ، وهــق نبــلوِّ  ٓ يحؽــؿ طؾقــف  سادًسثثا:

 بالؽػر.

وقد طؾؿـا أن الخقارج حؽؿقا طؾك الؿسؾؿقـ بالؽػر؛ لصـدور بعـض الؿعافـل 

وحؽــؿ هــمٓء طؾــك الـــاس لــقس بؿـا أكزلــف ا ، ولؽـــ أهــؾ الســـة لــؿ يؽػــروا  نــفؿ،

لقا تلوييت فاسدة.  الخقارج، بؾ وفػقهؿ بالضي ؛ لؽق ؿ تلوَّ

 هذا وا  تعالك أطؾك و أطؾؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٗٙ( ٍُُِٚ )1ٓ1ٙبٌحكةوٞ ) (1)

 (.666ٕ( ٍُُِٚ )ٖٔبٌحكةوٞ ) (1)

 (.2٘/ٕ(، ٍُُِٚ )ٕٕ٘/ٖبٌحكةوٞ ِ  بٌفسؽ ) (3)
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│ 

س: اذكر بعض الـصق  القاردة يف إمر بالحؽؿ بؿثا أكثزل اهلل والتحثذير مثـ تثرل 

 ذلؽ.

   ما يؾل:مـ هذه الـصق ج:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ﴿ققلف تعالك    ۞

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ  ڦ  ڤ  چ   ڤ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ  ڇ  چ  چ  ڌ   چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  گ   ڎ  ک 

 گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﮴  ﮳  ﮲  ۋ   ۓ  ٴۇ  ۈ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ائ   ۋ  ائ  ى  ى  ې  ې 

 .[65ـ  67انُسا :] ﴾ەئ ەئ وئ 

ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿وققلف تعـالك   ۞

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .[57ـ  18انُىر:] ﴾﮿ ﯀ ﯁  

لك    ۞    تعا لف  قق ھ    ﴿و ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴾ۀ 

     ﴿، و[ 11انًائذة:     ]   ﴾چ چ چ    ﴿، و[ 15انًائذة:     ]   ﴾ 

 .[17انًائذة:]

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿تعالك   وققلف ۞

 .[19انًائذة:] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 .[57انًائذة:] ﴾ی ی جئحئ  ﴿وققلف تعالك   ۞

ـــــالك   ۞ ـــــف تع ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿وققل
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 .[13انجاثيت:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

│ 
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نه ٱنلهۡفۡيَس ةِۡيٱنلهۡفِس وَ     
َ
ۡيآ أ َٓ ًۡ ذِي ِٓ ۡي

َِا َغيَ َخبۡ َُ ٱۡىَػۡينۡيَ ةِۡيٱۡىَػنۡيِ َو
َِّ َوٱۡۡلُۡيُروَح  ۡي َه ةِٱلّصِ ۡي ُذِن َوٱلّصِ

ُ
ُذَن ةِۡيٱۡۡل

ُ
ُِؿ َوٱۡۡل

َ
َُؿ ةِۡيٱۡۡل

َ
َوٱۡۡل

 ۚ َ  كَِياص  ٌَ ۥۚ َو ُ اَرة  له َٔ َنفه ُٓ َق ةِِّۦ َذ َ حََيوه ٍَ ۡيآ َذ ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسۡيً ة ىه
َٔن  ٍُ َٰيِ ًُ ٱىظه ُْ َٰٓهَِم  َٓ ْو

ُ
ُ ـَأ َُزَل ٱَّلله

َ
َٰٓ  ڍأ ۡيَِا لََعَ  َءاَرَٰرًِِْ ةِػِيَِس َوَرفه

كٗ  ًَ ُمَيّوِ َِ َمۡرَي ا َبنۡيَ يََويِّۡ ٱةۡ ٍَ ِ ّ جِنيۡيَو ا ل ُّ ٱۡإِ َٰثِة َوَءاَتۡيَجَٰ َرى ۡٔ ََ ٱتله ٌِ
وٗ  ُْ كٗ ى ذِيِّ  ۡيوٗ ا َؤُُر  َوُمَيّوِ ُْ َٰۡيثِ َو َرى ۡٔ ََ ٱتله ٌِۡي ا َبنۡيَ يََويۡۡيِّ  ٍَ ِ ّ ى ل

ِٔۡغَظثٗ  خهلنَِي  َوَم ٍُ ُو  ڎّىِۡي ْۡ ًۡ أَ ُ ذِيِّج  َوۡۡلَۡحُس َُزَل ٱَّلله
َ
آ أ ٍَ ِ جِنيِو ة ٱۡإِ

ًُ ٱۡىَػَِٰصُلَٔن  ُْ هَِم  َٰٓ َٓ ْو
ُ
ُ ـَأ َُزَل ٱَّلله

َ
آ أ ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسً ة َ ىه ٌَ  ڏَو

 
 

 ﴾ ے ے ﴿

 ﴾ۓ  ﴿

 ﴾﮲ ﮳ ﴿

 ﴾﮴﮵﴿

 ﴾﮶ ﮷  ﴿

 ﴾﮸ ﮹ ﴿

 ﴾﮺ ﮻  ﴿

 ﴾﮼ ﮽﮾  ﴿

 ﴾﯀﯁   ﴿

 ﴾ٱ  ﴿

 فرضـا طؾقفؿ.

 يف البقراة.

 بالـػس الؿؼبقلة.الـػس الؼاتؾة تؼبؾ 

 ُتػؼل طقـ نـ فؼل طقـ شخص آخر.

 تجدع أكػ نـ جدع أكػ شخٍص آخر.

 تؼطع أذن نـ قطع أذن شخص آخر.

 تؼؾع سـ نـ قؾع سـ رجؾ آخر.

 نـ جرح غقره  طؿًدا وضؾًؿا جرح بؼدر نا جرح .

 أي  طػا طـف. ؛تصد  بالدر

 أتبعـا.

 
 ٹٹ
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 ﴾ٻ ٻ  ﴿

 ﴾ پ ﴿

 ﴾ پ پ ڀ ﴿

 ﴾ٺ  ﴿

 ﴾ٿ  ﴿

 ﴾ ڤ ﴿

 ﴾چ﴿

 نـ بعدهؿ.

 نمنـًا هبا ـ حاكًؿا.

 لؿا سبؼف وتؼدنف.

 ودٓلة لؿا جفؾف الـاس يف زناكف. بقانٌ 

 طؿك الجفالة. ـْ ضقاء نِ 

 طـ ارتؽاب الؿحارر والؿآثؿ. زاجًرا

الخــارجقن طـــ الطاطــة ـ الؽــاذبقن الؿــائؾقن طـــ الحــؼ، 

 البابعقن لؾباصؾ.

│ 

ے ے ۓ  ﴿القاردة يف هذه أية الؽريؿة:  س: هؾ يؾزم الؿسؾؿقن بإحؽام

﮳  ے ے  ﴿، أم أكفا خاصة بالقفقد: لؼقلف تعالك: [٘ٗبٌّةئمخ:] ﴾...ۓ﮲ 

 أي: يف التقراة؟ ﴾ۓ 

بؾ ُيؾزر الؿسؾؿقن بؿا يف هذه أية نـ إحؽار، وقد د َّ طؾك ذلؽ حـديث أكـس  ج:

الذي أخرجف البخـاري ونسـؾؿ ڤ
(1)

الـَّضـر ـ كسـرت َثـِقَّـَة  وفقـف أن الّربقـع ـ وهـل ابــة 

فلنرهؿ بالؼصـاص، فؼـا  أكـس  ملسو هيلع هللا ىلصجارية، فطؾبقا إرش، وصؾبقا العػق فلبقا، فلتقا الـبل 

بـ الـضر  َأُتْؽَسر ثـقَُّة الّربقع يا رسق  ا ؟ ٓ، والذي بعثؽ بالحؼ ٓ ُتؽسـر ثـقَّبفـا. فؼـا   

إن مـ طبثاد اهلل مثـ لثق »  ملسو هيلع هللا ىلصا  الـبل . فرضل الؼقر وَطَػقا. فؼ«يا أكُس كتاب اهلل الؼصا »

ه  ، زاد الػزاري طـ ُحؿقد طـ أكس  فرضل الؼقر وقبؾقا إرش.«أقسؿ طؾك اهلل ٕبرَّ

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

وقد اسبد  كثقر نؿـ ذهب نـ إفقلققـ والػؼفاء إلك أن شـرع نــ قبؾــا شـرٌع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٍُُِ٘ٙٔ )(، 1ٖٕٓٚبٌحكةوٞ ) (1)
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طــ الجؿفـقر، وكؿـا حؽـاه الشـقخ لـا، إذا حؽل نؼرًرا ولؿ ُيـسخ، كؿا هـق الؿشـفقر 

أبق إسحا  ا،سػرايقـل، طـ كص الشافعل وأكثـر إفـحاب ـ هبـذه أيـة حقـث كـان 

 الحؽؿ طـدكا طؾك وفؼفا يف الجـايات طـد جؿقع إئؿة.

 هل طؾقفؿ وطؾك الـاس طاّنة. رواه ابـ أبل حاتؿ. وقال الحسـ البصري:

لؿسـللة ثيثـة أوجـف؛ ثالثفـا  أن شـرع وقد حؽك الشـقخ أبـق زكريـا الــقوي، يف هـذه ا

إبــراهقؿ حجــة دون غقــره، وفــحح نـفــا طــدر الحجقــة، وكؼؾفــا الشــقخ أبــق إســحا  

ًٓ طـ الشافعل، ورجح أكف حجة طـد الجؿفقر نـ أفحابـا، فا  أطؾؿ.  ا،سػرايقـل أققا

 ــ إجؿـاع العؾؿـاء« الشـانؾ»ـ يف كبابف  $وقد حؽك ا،نار أبق كصر بـ الصباغ ـ 

طؾك آحبجاج هبذه أية طؾك نا دّلت طؾقف، وقد احبج إئؿـة كؾفـؿ طؾـك أن الرجـؾ 

 يؼبؾ بالؿرأة بعؿقر هذه أية الؽريؿة.

│ 

 س: هؾ ُيؼتؾ الؿسؾؿ بالؽافر؟

«ٓ ُيؼتثؾ مسثؾؿ بؽثافرٍ »  ملسو هيلع هللا ىلصٓ ُيؼبؾ الؿسؾؿ بالؽافر، لحديث رسـق  ا   ج:
(1)

 ،

ا يف ذلــؽ أبــا حـقػــة الــذي اســبدّ  بأيــة وهــذا رأي جؿفــقر أهــؾ العؾــؿ، وقــد خــالػق

ـــة  ـــؾ الؿســـؾؿ [15انًائدددذة:] ﴾ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿الؽريؿ ـــك قب ، طؾ

 بالؽافر، وحؽك الشافعل ا،جؿاع طؾك خي  قق  الحـػقة يف ذلؽ.

│ 

س: إذا قطع شخص أكػ شخص ثؿ قتؾف، ماذا ُيػعؾ بف؟ أي: ماذا يػعثؾ بفثذا الثذي 

 ارتؽب الجريؿتقـ: الؼطع والؼتؾ؟

 :$قال الؼرصبل  ج:

إذا جرح أو قطع إذن أو القد ثؿ قبؾ ُفِعؾ ذلؽ  قال أصحاب الشافعل وأبق حـقػة:

ـــا    ـــالك ق ـــف؛ ٕن ا  تع  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِىفًٛعة. ڤ( ِٓ ؾم٠ص عٍٟ 2ٔ٘ٙأقىغٗ بٌحكةوٞ ) (1)
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، فقمخــذ نـــف نــا أخــذ، ويػعــؾ بــف كؿــا فعــؾ. وقــا  طؾؿاؤكــا  إن قصــد بــف [15انًائددذة:]

ضارببف وندافعبف ُقبؾ بالسقػ، وإكؿا قالقا الُؿثؾة، ُفعؾ بف نثؾف، وإن كان ذلؽ يف أثـاء ن

 َسؿؾ أطقـ الُعركققـ. ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ يف الُؿثؾة يجب؛ ٕن الـبل 

 س: هؾ الُجرح الخطل فقف دية؟

الُجرح الخطـل لـقس فقـف قصـاص، إكؿـا فقـف الديـة، وكـذا الؼبـؾ الخطـل، وفـؼء  ج:

 العقـ الخطل، وكؾ الؿذكقرات إذا كاكت طؾك سبقؾ الخطل فػقفا الدية.

 :$ال الؼرصبل ق

أكـف يف العؿـد،  [15انًائدذة: ] ﴾﮺ ﮻  ﴿أجؿع العؾؿاء طؾك أن ققلف تعالك  

 فؿـ أفاب سـ أحٍد طؿًدا فػقف الؼصاص طؾك حديث أكس.

 واكظر حديث أكس الؿبؼدر يف قصة الربقع بـت نعقذ.قؾت )مصطػك(: 

│ 

ففثؾ  س: إذا كان الؼصا  يف مؽان ما مـ الجسؿ، سقتسبب يف مقت الؿؼثتص مـثف،

 ُيؼتص مـف؟

 ٓ ُيؼبص نـف يف هذه الحالة، لؽـ يدفع الدية. ج:

 «:تػسقره»قال الؼرصبل يف 

وٓ قصاص يف كـؾ نخـق ، وٓ فقؿـا يقفـؾ إلـك الؼصـاص فقـف إٓ بـلن يخطـيف 

 الضارب، أو يزيد، أو يـؼص.

 «:أعقاب البقان»يف  قال الشـؼقطل 

، كؿـا بعـد الؿقضـحة نــ ونـ هـا نـع العؾؿـاء الؼصـاص، فقؿـا يظــ بـف الؿـقت

نـؼؾة أصارت بعض طظار الرأس، أو نلنقنة وفؾت إلك أر الدناغ، أو دانغـة خرقـت 

خريطبف، وكالجائػة، وهل البل كػذت إلك الجق ، وكحق ذلؽ لؾخـق  نــ الفـيُ، 

 وأكؽر الـاس طؾك ابـ الزبقر الؼصاص يف الؿلنقنة، وقالقا  نا سؿعـا بلحد قالف قبؾف.

ـ الصحقحة ٓ تمخذ بالعقراء، والقد الصحقحة ٓ تمخـذ بالشـيء، واطؾؿ أن العق

 وكحق ذلؽ كؿا هق ضاهر.
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│ 

الؼصا ، ولؽـف سبحاكف أرشد إلثك العػثق وبثقَّـ فضثؾف،  ▐س: شر  اهلل 

 دلِّؾ طؾك ذلؽ بجؿؾة مـ إدلة.

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

 ﴾ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  ﴿ققلــــــــــف تعــــــــــالك   ۞

 .[17:انشىري]

ــــــــالك   ۞ ــــــــف تع ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿وققل

.ففذا قصاص وطـد ، ثـؿ إرشـاد إلـك العػـق بؼقلـف تعـالك [67انذد : ] ﴾ک کگ 

 .[67انذ :] ﴾گ گ گ ڳ ﴿

، [11انشددىري:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ﴿وققلــف تعــالك   ۞

ے  ﴿، وققلـف تعـالك  [13انشىري:] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ﴿ققلف  

وهـــذا كؾـــف قصـــاص  [15ائدددذة:انً] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 ﴾﮿ ﯀ ﯁     ﴿وطد ، ثؿ إرشـاٌد إلـك العػـق بؼقلـف تعـالك  

 ، ففذا إرشاد إلك الصدقة.[15انًائذة:]

ــــف تعــــالك   ۞ ــــذلؽ ققل  ﴾...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ﴿وك

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿. ففذا قصـاص وطـد ، ثـؿ حـثٌّ طؾـك العػـق  [118انُسدا : ]

 .[119انُسا :]

 

│ 

     ﴿: س: ققلف تعثالك ﯁  طائثٌد طؾثك  [٘ٗبٌّةئدمخ: ] ﴾﮿﯀ 

ارة لؿـ؟  مـ؟ أي: كػَّ

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ ققٓن: ج:

أن ذلؽ طائٌد طؾك ولل الؿؼبق ، وكذا طائـد طؾـك الؿجـروح، فـنذا طػـا  أحدهؿا:
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ولــل الؿؼبــق  طـــ الؼاتــؾ، ُهــدر نـــ ذكــقب ولــل الؿؼبــق  نثــؾ نــا تصــدَّ ، وإذا طػــا 

 ف نـ ذكقبف بالؼدر الذي تصّد  بف وطػا طـف.الؿجروح طؿـ جرحف ُطػل ل

وقد وردت بذلؽ طدة أحاديث وآثار، فؼد ورد طـد الط ي ۞
(1)

بســد نـؼطـع  

مثـ ُجثرِح يف »يؼـق    ملسو هيلع هللا ىلصقـا   سـؿعت رسـق  ا   ڤنـ حديث طبادة بـ الصانت 

ق بفا، ُكّػر طـف ذكقبف بؿثؾ ما تصّدق بف  .«جسده جراحة فتصدَّ

بــل السـػروطــد الطــ ي نــ صريــؼ أ
(1)

قــا   دفـع رجــؾ نـــ قـريش رجــيً نـــ  

ــا ألــّح طؾقــف الرجــؾ قــا   ـــُبف، فرفعــف إكصــاري إلــك نعاويــة، فؾؿَّ إكصــار فاكــدقَّت ثـقَّ

نعاوية  شلكؽ وفاحبؽ. قا   وأبق الدرداء طـد نعاوية، فؼـا  أبـق الـدرداء  سـؿعت 

إٓ رفعف اهلل بف درجثة، ما مـ مسؾؿ ُيصاب بشلب مـ جسده فقفبف، »يؼق    ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا  

؟ قـا   سـؿعبف ملسو هيلع هللا ىلصفؼا  لف إكصاري  أكت سؿعبف نـ رسـق  ا   «وحّط طـف بف خطقئة

 أذكاي ووطاه قؾبل. فخؾَّك سبقؾ الؼرشل، فؼا  نعاوية  نروا لف بؿاٍ .

وطـد الط ي
(3)

بسـد فحقح طــ الفقـثؿ بــ إسـقد أبـل العريـان قـا   رأيـت  

ير، وإلك جـبف رجٌؾ أحؿر كلكَّف َنْقًلك ـ وهق طبد ا  بـ طؿـرو ـ نعاوية قاطًدا طؾك السر

قـا   يفـدر  [15انًائدذة: ] ﴾﮿ ﯀ ﯁     ﴿فؼا  يف هـذه أيـة  

 طـف ذكقبف نثؾ نا تصدَّ  بف.

ـــ ــد الطــ ي بســـد حس وطـ
(1)

﮿ ﯀ ﯁   ﴿، طـــ قبــادة  ققلــف  

 يؼق   لقلل الؼبقؾ الذي طػا. [15انًائذة:] ﴾  

أي  كػــارة  [15انًائددذة:] ﴾   ﴿نــمداه أن ققلــف تعــالك   ل الثثثاين:الؼثثق

لؾجاين، فؽؿـا أن الحـدود كػـارة لؿرتؽبـل الؽبـائر، وكؿـا أن الؼصـاص كػـارٌة أيًضـا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ( ؽ. شةوى، ٚبألضى ِٕمـ ، فةٌشعحٟ ٌُ ٠ُّ  عحةلخ جٓ بٌظةِر 6ٕٔٓٔأضى ) (1)

 ( ، ٚأ٠ًؼة فٙٛ أضٌى ِٕمـ .6ٕٓٓٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.1ٕ٘ٓٔبٌـحىٞ )  (3)

 (.6ٕٔٓٔبٌـحىٞ ) (1)
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 فؽذا العػق كػارة لفؿ أيًضا.

إذا طػا أولقاء الؿؼبق  طـ قاتؾ أبـقفؿ فعػـقهؿ كػـارٌة لؾجـاين، وإذا طػـا  فالؿعـك:

 رحف كان هذا العػق كػارًة لؾجارح.الؿجروح طؿـ ج

 وقد صاا الطبري هذا الؼقل بؼقلف:

طـك بذلؽ الجارح، وقالقا  نعـك أية  فؿـ تصدَّ  بؿـا وجـب لـف  وقال آخرون:

نـ ققد أو قصاص طؾك نـ وجب ذلؽ لـف طؾقـف، فعػـا طــف، فعػـقه ذلـؽ طــ الجـاين 

ــارة  ــارة لــذكب الجــاين الؿجــرر، كؿــا الؼصــاص نـــف كػَّ لــف، قــالقا  فلنــا أجــر العــايف كػَّ

 الؿبصدِّ  فعؾك ا .

│ 

 آثار مـ؟ [ٙٗبٌّةئمخ:] ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿س: ققلف تعالك: 

 آثار الـبققـ طؾقفؿ الصية والسير. ج:

│ 

مصدًقا لؿا بقـ يديثف مثـ التثقراة؟ وكقثػ كثان اإلكجقثؾ  ڠس: كقػ كان طقسك 

 مصدًقا لؿا بقـ يديف مـ التقراة؟

ًقا  ڠأنا كقن طقسك  ج: كان نصدًقا لؾبقراة، فذلؽ لؽقكف كان نمنـًا هبـا، نصـدِّ

لفا، حاكًؿا بؿا فقفا
(1)

. 

ٌ  لؾبقراة لؽقكف أخ  بإخبار البل قد أخ ت هبا البـقراة،  أنا كقن ا،كجقؾ نصدِّ

 .۵وفدَّ  إحؽار البل جاءت فقفا، وأ ا نـ طـد ا  

│ 

 ؟س: هؾ كسخ اإلكجقؾ شقًئا مـ أحؽام التقراة

ـ وقـد كـز  ا،كجقـؾ طؾقـف ـ   ڠكعـؿ، ولؽــف كسـخ شـقًئا قؾـقيً، قـا  طقسـك  ج:

 .[57آل عًزاٌ:] ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴿

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ١َٚأزٟ ٌهٌه ٠ًٌِم ئْ شةء بهلل.ڠ شى٠عد ع١ُٝ جةَسطٕةء جعغ بألِٛو بٌسٟ ُٔكسٙة  (1)
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿س: وعح وجقه الؼرابات ومعاكقفا يف ققلف تعثالك: 

 .[1ٗبٌّةئمخ:] ﴾ڄ ڄڄ 

 يف ذلؽ وجفان مشفقران: ج:

 بالبسؽقـ والجزر طؾك وجف إنر. ﴾ڤ ﴿ أحدهؿا:

 :$لطبري قال ا

فؼرأتــف قــرأة  [17انًائددذة:] ﴾ڤ ڦ ڦ  ﴿ اختؾػثثت الؼثثرأة يف قثثرابة ققلثثف:

ببسؽقـ الير، طؾـك وجـف إنـر نــ  ﴾ ڤ ﴿الحجاز والبصرة وبعض الؽقفققـ  

ا  ٕهؾ ا،كجقؾ  أن يحؽؿقا بؿا أكز  ا  فقف نـ أحؽانف، وكلّن نـ قرأ ذلؽ كـذلؽ 

قر، ونصدًقا لؿا بقـ يديف نـ البقراة، وأنركا أهؾف أن أراد  وآتقـاه ا،كجقؾ فقف هدى وك

 يحؽؿقا بؿا أكز  ا  فقف فقؽقن يف الؽير نحذو ، ترُ اسبغـاًء بؿا ذكر طؿا ُحِذ .

 بالـصب طؾك أن الير ٓر كل. ﴾ڤ ﴿ الثاين:

 :$قال الطبري 

بؽسـر  [17انًائدذة: ] ﴾ڤ ڦ ڦ  ﴿وقرأ ذلؽ جؿاطـة نــ أهـؾ الؽقفـة  

بؿعـك  كل يحؽؿ أهؾ ا،كجقؾ، وكلّن نعـك نـ قرأ ذلؽ كذلؽ  « لقحؽؿ» الير، نـ

وآتقـاه ا،كجقؾ فقف هدى وكقٌر ونصدًقا لؿا بقـ يديف نـ البقراة كل يحؽؿ أهؾف بؿا فقف 

 نـ حؽؿ ا .

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

قــــــرئ   [17انًائددددددذة:] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿وققلــــــف تعــــــالك  

ر ٓر كل، أي  وآتقـاه ا،كجقؾ لقحؽؿ أهؾ نؾبـف بـف بالـصب، طؾك أن الي ﴾ڤ﴿

بالجزر، طؾك أن الير ٓر إنـر، أي  لقمنــقا بجؿقـع  ﴾ ڤ ﴿يف زنا ؿ، وقرئ  

نا فقف، ولقؼقؿقا نا أنروا بف فقف، ونؿا فقف البشارة ببعثة نحؿد وإنر باتباطف وتصديؼف 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿إذا وجـــــد، كؿـــــا قـــــا  تعـــــالك  

ڄ ڄ  ﴿أيــة، وقــا  تعــالك   [68انًائددذة:] ﴾ڻ ڻ ۀۀ  ں ڻ ڻ

 ﴾ڻ﴿ إلك ققلف ﴾ڃڃڃڃچچچچڇ
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ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿، ولفـــــــذا قـــــــا  هفــــــــا [157األعدددددددزاف:]

أي  الخــارجقن طـــ صاطــة رهبــؿ، الؿــائؾقن إلــك الباصــؾ،  [17انًائددذة:] ﴾چ

 الباركقن لؾحؼ.

│ 
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ّقِ ُمَيۡي    َُزنۡلَآ إَِۡلَۡم ٱۡىِهَتََٰب ةِٱۡۡلَ
َ
كٗ َوأ ََ ّوِ ٌِۡي ۡيا َبۡينۡيَ يََويۡۡيِّ  ٍَ ِ ّ ا ل

ٰۖ َوََّل حَتهتِۡع ٱۡىِهَتَِٰب  ُ َُزَل ٱَّلله
َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ِّة ـَٱۡحُسً ةَۡي ًِا َغيَۡي ٍِ ۡي َٓ َوُم

  
ج ىِۡيُ ّ ََ ٱۡۡلَۡيّقِ ٌِ ا َجآَءَك  ٍه ًۡ َخ ُْ آَء َٔ ْۡ

َ
َۡغۡيثٗ  أ ِۡ  ًۡ ٌِۡيُِس َِۡيا   َجَػۡي

اجٗ  َٓ ِۡ ٌِ ُ َۡلََػيَسُ اۚ َو ٔۡ َشآَء ٱَّلله َ ثٗ َول ٌه ًۡ  َنَِٰحَوةٗ  ًۡ أُ ُُ َٔ َۡتيُۡي َوَلَِٰسَ ّۡلِ
ًۡ َيِيٗػۡي ِ َمۡيرِۡجُػُس ٔاْ ٱۡۡلَۡيۡيَسَِٰتج إََِل ٱَّلله ٰۖ ـَٱۡشتَتُِل ًۡ َُٰس آ َءاحَى ٌَ ا ِ  

ًۡ ذِيِّ ََتَۡخيُِفَٔن  ا ُنُِخ ٍَ ِ ۡيآ  ڐَذُينَّتُِئُسً ة ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ِن ٱۡحُسً ةَۡي
َ
َوأ

 ٓ ا َٔ ْۡ
َ
ُ َوََّل حَتهتِۡع أ َُزَل ٱَّلله

َ
آ أ ٌَ َۢ َبۡػِض  َُِٔك َخ ن َحۡفخِ

َ
ًۡ أ ُْ ًۡ َوٱۡحَذۡر ُْ َء

 ً ُٓ ن يُِيۡييَت
َ
ُ أ ۡيا يُرِيۡيُو ٱَّلله ٍَ جه

َ
ًۡ أ اْ ـَٱۡغيَ ۡٔ ىه َٔ ُ إَِۡلَۡمٰۖ ـَإِن حَ َُزَل ٱَّلله

َ
أ

َّ ِإَونه َنرِرٗ  ًۡ ِٓ ِ ََ ٱنلهاِس ىََػَِٰصۡيُلَٔن ةَِتۡػِض ُذُُٔب ِ ٌّ ًَ  ڑا  ـَُحۡسۡي
َ
أ

ِٓيِيهثِ َحۡتُؾٔنَۚ  ٍٗ  ٱۡىَخَٰ ِ ُحۡه ََ ٱَّلله ٌِ  َُ ۡحَص
َ
َۡ أ ٌَ أ  َو ۡٔ َُِٔن  ا ّىَِل ِ ٔك  ڒيُ

 

 ﴾ ڍ ﴿

 ﴾ ڍ ﴿

 ﴾ڈ ژ﴿

 

 ﴾گ گ گ ﴿

 ﴾ڱ  ﴿

 ﴾ںں  ﴿

 بالصد  )وٓ كذب فقف(.

 لؽبب البل سبؼبف وتؼدنبف. ا صد لنقافًؼا ـ نبقـًا 

شفقًدا طؾقف )طؾـك أ ـا حـؼ وأ ـا نــ طــد ا ( أنقــا طؾقـف ـ 

 ا  طالًقا طؾقف ونرتػًعا طؾقف ـ حاكًؿا طؾقفا.حافًظا لف

 ٓ تعؿؾ بؿرادهؿ ـ ٓ تؼبؾ آراءهؿ.

 سبقًي ـ شريعة.

 .سـةً 

 
 ٹٹ
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 ﴾ ڱ ﴿

 

 ﴾ ہ ﴿

 ﴾ھ ھ﴿

 ﴾ۓ  ﴿

 ﴾ ڭ ﴿

 ﴾ٴۇ ۋ ۋ  ﴿

 ﴾ې  ﴿

 ﴾وئ  ﴿

 ﴾ی  ﴿

 ﴾ ی ی ﴿

 

 ﴾جئ ﴿

مئ ىئ يئ جب  ﴿

 ﴾حب 

 ﴾مب  ﴿

ســبقًي وســـةً 
(1)

ســـًة    ، رجحــف ابـــ كثقــر طؾــك قــق  نـــ قــا

 وسبقًي.

 لقخب كؿ.

 بادروا إلك الطاطات، وأطؿا  ال ، واتباع شرع ا .

 نعادكؿ ونصقركؿ ـ رجقطؽؿ.

 فقخ كؿ.

 بحؽؿ ا  الذي أكزلف طؾقؽ يف كبابف.

 يصدوُ ويصرفقُ.

 أطرضقا ـ أبقا أن يؼبؾقا حؽؿؽ.

 تاركقن لؾعؿؾ ـ خارجقن طـ صاطة ا  طزَّ وجؾ.

ـ حؽـؿ أهـؾ الشـرُ والؽػـر وطبـدة  كؾ حؽؿ غقر حؽؿ ا 

 إوثان.

 يببغقن ويريدون .

 ؟ونـ أطد  نـ ا  يف حؽؿف

 

 يؼرون بالبقحقد، وبربقبقة ا  طز وجؾ وألقهقبف، يصدققن.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طـ قبادة قا   (1) ـٍ  أخرج الط ي بنسـاٍد حس

 ، يؼق   سبقًي وسـة. والســ نخبؾػة [48الؿائدة: ]﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴿ققلف   

ر نا يشاء بـيًء،   لـقعؾؿ نــ يطقعـف لؾبقراة شريعة، ولإلكجقؾ شريعة، ولؾؼرآن شريعة، يحؾُّ ا  فقفا نا يشاء، ويحرِّ

 .نؿـ يعصقف، ولؽـ الديـ القاحد الذي ٓ يؼبؾ غقره  البقحقُد وا،خيص  ، الذي جاءت بف الرسؾ
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ڇ ڇ  ﴿س: مثثا الؿثثراد بالؽتثثابقـ يف الؿثثقصـقـ الؿثثذكقريـ يف ققلثثف تعثثالك: 

 ؟[6ٗبٌّةئمخ:] ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ففق الؼرآن.  [18انًائذة:] ﴾ڇ ڇ ڇ  ﴿الؿقصـ إو   أنا الؽباب يف ج:

أنا الؽباب يف الؿقصـ الثاين فالؿراد بف ـ وا  أطؾؿ ـ طؿقر الؽبب البل كزلت قبـؾ كبقــا 

 نثؾ البقراة وا،كجقؾ والزبقر، وسائر الؽبب. ملسو هيلع هللا ىلصنحؿد 

│ 

اذكثر  س: ذكر العؾؿاب وجفقـ يف كقن الؼرآن جاب مصدًقا لؿا بقـ يديثف مثـ الؽتثب،

 هذيـ القجفقـ.

 القجفان: ج:

 أن نجلء الؼرآن تصديٌؼ لؾؽبب البل أخ ت بؿجقئف. أولفؿا:

 أن الؼرآن بقـ فد  الؽبب البل سبؼبف، فؼد أخ  بالذي أخ ت بف. ثاكقفؿا:

 وا  تعالك أطؾؿ.

│ 

 .[6ٗبٌّةئمخ:] ﴾ڑ ڑ ک ک کک  ﴿ققلف تعالك:  س: وعح معـك

 :$قال الطبري  ج:

، أن يحؽؿ بقـ الؿحبؽؿـقـ إلقـف نــ ملسو هيلع هللا ىلصر نـ ا  تعالك ذكره لـبقف نحؿد وهذا أن

أهــؾ الؽبــاب وســائر أهــؾ الؿؾــؾ بؽبابــف الــذي أكزلــف إلقــف، وهــق الؼــرآن الــذي خّصــف 

بشريعبف، يؼق  تعالك ذكره  احؽؿ يـا نحؿـد بـقـ أهـؾ الؽبـاب والؿشـركقـ بؿـا ُأكـز  

ف إلقــؽ، نـــ الحــدود والجــروح إلقــؽ نـــ كبــابل، وأحؽــانل، يف كــؾ نــا احبؽؿــقا فقــ

والَؼــَقد والـػــقس، فــارجؿ الــزاين الؿحصـــ، واقبــؾ الـــػس الؼاتؾــة بــالـػس الؿؼبقلــة 

ًقا يف  ضؾًؿا، وافؼل العقـ بالعقـ، واجدع إكػ بإكػ، فنين أكزلت إلقـؽ الؼـرآن نصـدِّ

الؽبـب ذلؽ نا بقـ يديف نـ الؽبب، ونفقؿـًا طؾقف رققًبا، يؼضل طؾك نا قبؾف نــ سـائر 

قبَؾف، وٓ تببع أهقاء همٓء القفقد الذيـ يؼقلقن  إن أوتقبؿ الجؾـَد يف الـزاين الؿحصــ 

دون الرجؿ، وقبؾ القضقع بالشريػ إذا قبؾف، وتـرُ قبـؾ الشـريػ بالقضـقع إذا قبؾـف، 



 a 171ڑ
 

  

 

فخذوه، وإن لؿ تمتقه فاحذروا طـ الذي جاءُ نـ طـد ا  نـ الحؼ، وهـق كبـاب ا  

لقؽ يؼق  لف  اطؿؾ بؽبابل الذي أكزلبف إلقؽ إذا احبؽؿـقا إلقـؽ فـاخرتت الذي أكزلف إ

 الحؽؿ طؾقفؿ.

َـّ العؿؾ بذلؽ اتباًطا نـؽ أهقاءهؿ، وإيثاًرا لفا طؾـك الحـؼ الـذي أكزلبـف  وٓ ترتك

 إلقؽ يف كبابل.

│ 

قى الـػس وأهقاب تحذر مـ اتبا  ه ۵س: جابت جؿؾة مـ الـصق  يف كتاب اهلل 

 أهؾ الظؾؿ ث اذكر بعضفا.

 مـ هذه الـصق  ما يؾل: ج:

ڳ   ﴿ققلف تعالك    ۞  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک ک  ک  ڑ  ڑ 

 .[18انًائذة:] ﴾ڳڳ 

ڻ   ﴿ققلف تعالك    ۞ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

 .[18انجاثيت:] ﴾ڻ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ   ﴿   وققلف  ۞

حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب حب  جب   ﴾يئ 

 .[16ص:]

ی   ﴿   وققلف   ۞ ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

 .[57انقصض:] ﴾ی ی 

ڱ    ﴿وققلف تعالك    ۞  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ   ﴾گ 

 .[56األَعاو:]

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ﴿وققلف تعالك    ۞

 .[117انبقزة:] ﴾ڄ 

 .[16طه:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿وققلف تعالك   ۞



 a 175ڑ
 

 

 

الذ  ۞   نـفا  وققلف تعالك يف  ا  أيات فاكسؾخ  آتاه  ے   ﴿ي  ے  ھ 

﮾  ﮽ ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲ ۓ  ۓ 

             ﯁  ﯀  ﮿ 

 [176األعزاف:]﴾

ٿ   ﴿وققلف تعالك    ۞ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

 .[77انًائذة:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ 

ا يف هذا الباب.  وثؿ كصقٌص كثقرة جدًّ

ويف الحديث ۞
(1)

فثؿ تؾثؽ إهثقاب يؽقن أقثقام تتجثارى ب»  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسق  ا   

 . «كؿا يتجارى الؽؾب بصاحبف، فال يبؼك مـف مػصؾ إٓ دخؾف

│ 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ﴿س: اذكر بؿزيد مـ اإليضاح معـك ققلف تعالك: 

 مع بقان الذي اتػؼ طؾقف الؿرسؾقن، والذي تـق  بقـفؿ. [6ٗبٌّةئمخ:]

ا سـبقيً تسـؾؽف، جعؾـا لف الؿعـك، وا  تعالك أطؾؿ  لؽؾ أنة نـؽؿ أيبفا إنؿ ج:

ونـفاًجا تـبفجف، وشريعة تببعفا، وذلؽ فقؿا يبعؾؼ ببعض إوانـر والــقاهل، وأنـقر 

الحي  والحرار، والؿسبحب والؿؽروه، وكحق ذلؽ، أنا أفق  آطبؼاد ونـا جـاءوا 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿بف نـ أنر البقحقد فقاحدة، قـا  تعـالك  

 .[36انُذم:] ﴾چ چ ڇ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ﴿ وقثثثثثثثثال تعثثثثثثثثالك:

ب كبقًّـا فقؿــا يـدطق إلقـف كــان قـد كــذب [15األَبيدا : ] ﴾ٺ  ، فؾـذلؽ كـان نـــ كـذَّ

ــالك   ــا  تع ــؿَّ ق ــؽ ٕن دطــقهتؿ واحــدة، فؿـــ ث ڻ ڻ  ﴿الؿرســؾقـ أجؿعــقـ، وذل

، وطــاد إكؿــا [111انشددعزا :] ﴾ڦ ڦ ڦ  ﴿، وقــا   [113انشددعزا :] ﴾ڻ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« ســ أبل داود»، واكظر أيًضا $ٓبـ أبل طافؿ «السـة » فحقح  بؿجؿقع صرقف ، وهق أو  حديث يف كباب (1)

 (.0391طؼب حديث )

ة الؽؾب الؿسعقر.« بصاحبفيبجارى الؽؾب »ونعـك الؽؾب يف ققلف     الؿرض الذي ُيصاب بف نـ طضَّ
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 .ڠقفؿ فالح أرسؾ إلقفؿ هقد، وثؿقد إكؿا أرسؾ إل

أنا الشرائع فؽؿا بقـاه، فؼد يحرر شلء طؾك بعض إنؿ ويحؾ ٕنة أخرى،   ۞

ەئ   ﴿كؿا قا  تعالك   ەئ  ائ  ائ  ى ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ی  ىئ  ىئ ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

حئ   جئ  ی  ٿ ٹ ﴿. وقا  تعالك  [ 116األَعاو:      ]   ﴾ی ی ٿ  ٿ 

آل  ]   ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[93عًزاٌ:

ر طؾك كػسف ألبـان ا،بـؾ ولحقنفـا، كـؾ هـذا حـيٌ  ٕنـة نحؿـد وقد ذكر أكف  حرَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

ثؿ هذا إخبار طـ إنؿ الؿخبؾػة إديان، باطببار نا بعث ا  بف رسؾف الؽـرار نــ 

، «فـحقح البخـاري»الشرائع الؿخبؾػة يف إحؽار الؿبػؼـة يف البقحقـد؛ كؿـا ثبـت يف 

ــرة  أن ــل هري كحثثـ معاشثثر إكبقثثاب إخثثقة لعثثالت، ديــثثا »قــا    ملسو هيلع هللا ىلصرســق  ا   طـــ أب

«واحد
(1)

يعـل بـذلؽ  البقحقـد الـذي بعـث ا  بـف كـؾ رسـق  أرسـؾف، وضـؿـف كـؾ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿كبــاب أكزلــف، كؿــا قــا  تعــالك  

ــالك  [15األَبيددا :] ﴾ڀ ٺ ٺ  ــا  تع ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿، وق

 ٔية.ا [36انُذم:] ﴾ چ چ چ ڇڇ

وأنا الشرائع فؿخبؾػة يف إوانـر والــقاهل، فؼـد يؽـقن الشـلء يف هـذه الشـريعة 

حراًنا، ثؿ يحؾ يف الشريعة إخرى، وبالعؽس، وخػقًػـا فقـزاد يف الشـدة يف هـذه دون 

 هذه؛ وذلؽ لؿا لف تعالك يف ذلؽ نـ الحؽؿة البالغة والحجة الدانغة.

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴿  قـا  سـعقد بــ أبــل طروبـة  طــ قبـادة، ققلــف

يؼق   سبقيً وسـة، والســ نخبؾػة، هل يف البـقراة شـريعة، ويف ا،كجقـؾ  [18انًائذة:]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فحقح وتؼدر. (1)



 a 177ڑ
 

 

 

ر نـا يشـاء، لـقعؾؿ نــ يطقعـف  شريعة، ويف الػرقان شريعة، يحؾ ا  فقفا نا يشـاء ويحـرِّ

نؿـ يعصقف، والديـ الذي ٓ يؼبؾ ا  غقره  البقحقد وا،خـيص   الـذي جـاءت بـف 

 ؿقع الرسؾ طؾقفؿ الصية والسير.ج

ــاه   ــة، ونعـ ــة هــذه إن ــؾ  الؿخاصــب هبــذه أي  [18انًائددذة:] ﴾ڱ ڱ  ﴿وقق

أي  هــق لؽــؿ كؾؽــؿ تؼبــدون بــف،  ﴾ڱ ںں  ﴿أيبفــا إنــة  ﴾ڱ ﴿الؼــرآن 

 ﴿أي  جعؾــاه يعــل الؼـرآن  ﴾لُِؽؾٍّ َجَعْؾـَا نِـُؽْؿ ﴿وحذ  الضؿقر الؿـصقب يف ققلف 

إلـــك الؿؼافـــد الصـــحقحة وســــة أي  صريًؼـــا ونســـؾًؽا  أي  ســـبقيً  ﴾ڱ ںں 

 واضًحا بقـًا.

، والصــحقح  الؼــق  إو ، $هـذا نضــؿقن نـا حؽــاه ابـــ جريـر طـــ نجاهـد 

 [18انًائدذة: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ويد  طؾك ذلؽ ققلـف تعـالك بعـده  

ــق    ــا فــّح أن يؼ ــة لؿ ــذه إن ــا لف ــذا خطاًب ــان ه ــق ك ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿فؾ

ؿ أنة واحدة، ولؽـ هذا خطـاب لجؿقـع إنـؿ، وإخبـار طــ وه [18انًائذة:] ﴾ۀ

قدرتــف تعــالك العظقؿــة، البــل لــق شــاء لجؿــع الـــاس كؾفــؿ طؾــك ديـــ واحــد وشــريعة 

واحدة، ٓ يـسـخ شـلء نـفـا، ولؽــف تعـالك شـرع لؽـؾ رسـق  شـرطة طؾـك حـده، ثـؿ 

بعـث بـف طبـده  كسخفا أو بعضـفا برسـالة أخـر الـذي بعـده، حبـك كسـخ الجؿقـع بؿـا

، الذي اببعثف إلك أهؾ إرض قاصبة، وجعؾف خاتؿ إكبقـاء كؾفـؿ؛ ملسو هيلع هللا ىلصورسقلف نحؿًدا 

ــــالك   ــــا  تع ــــذا ق  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ﴿ولف

أي  أكف تعالك شرع الشرائع نخبؾػة لقخب  طباده فقؿا شرع لفـؿ، ويثقـبفؿ  [18انًائدذة: ]

 ذلؽ كؾف. أو يعاقبفؿ طؾك صاطبف ونعصقبف بؿا فعؾقه أو طزنقا طؾقف نـ

│ 

 طائٌد طؾك مـ؟ [6ٗبٌّةئمخ:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴿س: ققلف تعالك: 

نـ العؾؿاء نـ قـا   إكـف طائـٌد طؾـك أهـؾ الؿؾـؾ الؿخبؾػـة القفـقد والـصـارى  ج:

 والؿسؾؿقـ وغقرهؿ، وهذا رأي أكثر العؾؿاء.
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أخــرج الطــ ي
(1)

ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿قــا   ققلــف  بنســـاد حســـ طـــ قبــادة 

ـــ [18انًائدددذة:] ﴾ںں  ـــقراة شـــريعة، يؼ ق   ســـبقيً وســــة، والســـــ نخبؾػـــة  لؾب

ر نـا يشـاء بـيًء، لـقعؾؿ نــ يطقعـف نؿــ  ولإلكجقؾ شريعة، ُيحؾ ا  فقفا نا يشاء وُيحرِّ

يعصقف، ولؽـ الديـ القاحد الذي ٓ يؼبؾ غقره  البقحقد وا،خيص   الذي جـاءت 

 بف الرسؾ.

ػف، وهق أن ڱ ڱ ڱ  ﴿الؿراد بؼقلف تعالك   وأورد الط ي وجًفا آخر وضعَّ

 ، وضعػف أيًضا الحافظ ابـ كثقـر ملسو هيلع هللا ىلصأ ؿ أنة نحؿد  [18انًائذة:] ﴾ڱ ںں 

 فقؿا قدنـاه قبؾ قؾقؾ.

│ 

 س: هؾ شر  مـ قبؾـا شرٌ  لـا؟

هذه الؿسللة نـ نسائؾ إفق  الؿخبؾـػ فقفـا، والظـاهر ـ والعؾـؿ طــد ا  ـ  ج:

 لت نـ شرطـا نا يـسخف.أن شرع نـ قبؾـا شرٌع لـا نا لؿ ي

 وقد دلَّت أيات طؾك وجفات ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ.

ەئ ەئ  ﴿فؿؿا اسـبد  بـف الؼـائؾقن أن شـرع نــ قبؾــا شـرٌع لــا ققلـف تعـالك  

 .[97األَعاو:] ﴾وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ 

 .[15نقًاٌ:] ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ﴿وققلف تعالك  

 ﴾ڌڎڎڈڈژژڑڑکک ک ک ﴿وققلف تعالك:

 .[113انُذم:]

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ وققلثثثف تعثثثالك:

 .[1انًًتذُت:] ﴾ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

ڱ  ﴿وثؿ وجفة ُأخرى لؾعؾؿاء، أن شرع نـ قبؾــا لـقس بشـرٍع لــا؛ إذ الّؾـف قـا   

 .[18انًائذة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ںں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٕٙٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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 والؼق  الذي قدنـاه يجؿع بقـ ذلؽ، وا  أطؾؿ.

 «:الؿقافؼات»يف كتابف  قال الشاصبل 

 الؿسللة الثالثة:

كؾ حؽاية وقعت يف الؼرآن، في يخؾق أن يؼع قبؾفـا أو بعـدها
(1)

وهـق إكثـر رد  

، أو ٓ، فنن وقع رد؛ في إشؽا  يف بطين ذلؽ الؿحؽل وكذبف، وإن لـؿ يؼـع نعفـا لفا

 رد؛ فذلؽ دلقؾ فحة الؿحؽل وفدقف.

پ پ پ  ﴿فظاهر، وٓ يحباج إلك برهـان ونــ أنثؾـة ذلـؽ ققلـف تعـالك  أما إول:

 .[91األَعاو:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ پ 

 أية. [91األَعاو:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ فلطؼب بؼقلف:

 [136األَعددداو:] ﴾ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ وقثثثال:

 أية.

ھ ے  ﴿، وبؼقلــف  ﴾ڳ  ﴿فققــع البـؽقــت طؾــك افــرتاء نــا زطؿــقا بؼقلــف  

 .﴾ے 

 إلك تؿانف. [138األَعاو:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ثؿ قا   

 .[138األَعاو:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ  ﴿ورد بؼقلف  

 .[139األَعاو:] ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ثؿ قا   

 زيادة طؾك ذلؽ. [139األَعاو:] ﴾ڇ ڇڍ  ﴿فـبف طؾك فساده بؼقلف  

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ﴿وقــا  تعــالك  

 .  [1انفزقاٌ:]

 .[1انفزقاٌ:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿فرد طؾقفؿ بؼقلف 

 أية. [5انفزقاٌ:] ﴾چ چ چ  ﴿ثؿ قا   

 .[6انفزقاٌ:] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿رد بؼقلف  ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ؽ.لبو بجٓ عفةْ 6٘ٔ/ ٗؾـ (1)
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 .  [8انزقاٌ:] ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ثؿ قا   

 .[9انفزقاٌ:] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ثؿ قا  تعالك 

ــالك   ــا  تع ــك ﴾...ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴿وق إل

 .[8ـ  1ص:] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿ققلف 

 .[8ص:] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ﴿ثؿ رد طؾقفؿ بؼقلف  

 إلك آخر نا هـالؽ 

 .[116انبقزة:] ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ  ﴿   وقا

 ﴾ٹ ٹ ڤ  ﴿ثؿ رد طؾقفؿ بلوجف كثقرة ثببت يف أثـاء الؼرآن، كؼقلـف  

 .[16األَبيا :]

 .[116انبقزة:] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ﴿وققلف  

 ﴿وققلف 
ُّ
 أية. [86يىَ::] ﴾ُسْبَحاَكُف ُهَق اْلَغـِل

 .[97يزيى:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿وققلف  

 إلك آخره، وأشباه ذلؽ.

 نـ قرأ الؼرآن وأحضره يف ذهـف طر  هذا بُقسٍر.و

وأنا الثاين  فظاهر أيًضا ، ولؽـ الدلقؾ طؾك فحبف نـ كػس الحؽايـة وإقرارهـا ، 

فنن الؼرآن سؿل فرقاًكـا، وهـدًى، وبرهاًكـا، وبقاًكـا، وتبقاًكـا لؽـؾ شـلء، وهـق حجـة ا  

عـك يلبك أن يحؽـك طؾك الخؾؼ طؾك الجؿؾة والبػصقؾ وا،صي  والعؿقر، وهذا الؿ

 فقف نا لقس بحؼ ثؿ ٓ يـبَّف طؾقف.

وأيًضا، فنن جؿقع نا يحؽك فقـف نــ شـرائع إولـقـ وأحؽـانفؿ، ولـؿ يـبـف طؾـك 

إفسادهؿ وافرتائفؿ فقف؛ ففق حؼ يجعؾ طؿدة طـد صائػـة يف شـريعبـا، ويؿـعـف قـقر، ٓ 

أكف حؼ وفـد  نـ جفة قدح فقف، ولؽـ نـ جفة أنر خارج طـ ذلؽ فؼد اتػؼقا طؾك 

 كشريعبـا، وٓ يػرت  نا بقـفؿا إٓ بحؽؿ الـسـخ فؼـط، ولـق كبـف طؾـك أنـر فقـف لؽـان يف

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿حؽؿ البـبقف طؾك إو ؛ كؼقلـف تعـالك  

 .[75انبقزة:] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
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 ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﴿وققلـــــــــف  

ــــالك  [11انًائددددذة:] ــــف تع ــــذلؽ ققل ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿. وك

ــذا  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ فصــار ه

 نـ الـؿط إو .

ونـ أنثؾف هذا الؼسؿ جؿقع نا حؽل طـ الؿبؼدنقـ نــ إنـؿ السـالػة نؿـا كـان 

ا، كحؽايبف طـ إكبقاء وإولقاء، ونـف قصة ذي الؼركقـ، وقصة الخضر نع نقسك  حؼًّ

 ، وقصة أفحاب الؽفػ، وأشباه ذلؽ.ڠ

 :$... ثؿ قال 

ـة ندخٌؾ يف ٓ  ♥ هذا إفؾ، فننَّ الؼاطدة الؿحّصؾة أن الـبل ولؾسُّ

يسؽت طؿا يسؿعف أو يراه نـ الباصؾ ؛ حبك يغقره أو يبقِّـف إٓ إذا تؼرر طـدهؿ بطيكـف، 

فعـد ذلؽ يؿؽـ السؽقت إحالًة طؾك نا تؼدر نــ البقـان فقـف، والؿسـللة الؿـذكقرة يف 

 إفق .

 «:محاسـ التلويؾ»يف  قال الؼاسؿل 

الؼاطــدة يف ذلــؽ؛ أن جؿقــع نــا يحؽــك يف الؼــرآن نـــ شــرائع إولــقـ  أقثثقل:

 وأحؽانفؿ، ولؿ يـّبف طؾك إفسادهؿ وافرتائفؿ فقف، ففق حّؼ.

 صرحف طؾك كػسف قال: يف معرض الجقاب طؾك سمال وقال الشـؼقطل 

 انًائدذة: ] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿نا وجف آسبدٓ  بؼقلف تعالك   

ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿ـ قـقر نقسـك، وا  تعـالك يؼـق   أية نع أكف حؽايـة طـ [15

 فؼا   [18انًائذة:] ﴾ںں 

أن البحؼقؼ الذي طؾقف الجؿفقر، ودلت طؾقف كصقص الشرع أن كـؾ نـا  الجقاب:

، نؿا كان شرًطا لؿـ قبؾـا أكف كان شرًطا لــا، نــ حقـث ملسو هيلع هللا ىلصذكر لـا يف كبابـا، وسـة كبقـا 

حقث إكف كان شرًطا لؿـ قبؾــا، ٕكـف نـا كـص  ٓ نـ ،ملسو هيلع هللا ىلصإكف وارد يف كبابـا، أو سـة كبقـا 

 طؾقـا يف شرطـا إٓ لـعب  بف، وكعؿؾ بؿا تضؿـ.

ا، وٕجـؾ هـذا أنـر ا  يف الؼـرآن العظـقؿ يف  والـصقص الدالة طؾك هذا كثقرة جدًّ
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غقر نا آية بآطببـار بـلحقالفؿ، ووبـخ نــ لـؿ يعؼـؾ ذلـؽ كؿـا يف ققلـف تعـالك يف قـقر 

 [138، 137انصدددددافاث:] ﴾ڈ ڈ  ڎڎ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿لـــــقط 

؟تقبقخ لؿـ نر بديارهؿ ، ولؿ يعبـ  بؿـا وقـع لفـؿ ويعؼـؾ ﴾ڈ ڈ  ﴿فػل ققلف 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ﴿ لقجبـب القققع يف نثؾف، وكؼقلف تعـالك ذلؽ

جئ  ﴿، ثؿ هدد الؽػـار بؿثـؾ ذلـؽ، فؼـا  [17يذًذ:] ﴾ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی 

 .[17يذًذ:] ﴾حئ 

ٿ ٿ  ﴿ؾؽقا هبا، أو ديارهؿ البل أهؾؽـقا فقفـا  وقا  يف حجارة ققر لقط البل أه

وهق هتديد طظقؿ نـف تعالك لؿــ لـؿ يعبـ  بحـالفؿ،  [83هىد:] ﴾ٿ ٿ ٹ 

 فقجبـب ارتؽاب نا هؾؽقا بسببف، وأنثا  ذلؽ كثقر يف الؼرآن.

فصـرح  [111يىسدف: ] ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ﴿ وقال تعثالك:

ح لؿا ذكركا، ولؿا ذكـر ا  تعـالك بلكف يؼص قصصفؿ يف الؼرآن لؾع ة، وهق دلقؾ واض

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلصَنـ ذكر نِـ إكبقاء يف سقرة إكعار، قا  لـبقـا 

وئ ۇئ  ﴿أنر لـا، ٕكف قدوتـا، وٕن ا  تعالك يؼـق    ملسو هيلع هللا ىلص، وأنر [97األَعاو:] ﴾ۆئۆئ 

ــــق    [11األدددددشا :] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ــــة، ويؼ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿أي

ـــق [31آل عًدددزاٌ:] ﴾ڄ   [7انذشدددز:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿   أيـــة، ويؼ

 أية.

ونـ صاطبف اتباطف فقؿا أنـر  [87انُسا :] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  ﴿ ويؼقل:

، وكقن شرع نـ قبؾـا الثابـت بشـرطـا ملسو هيلع هللا ىلصبف كؾف، إٓ نا قار فقف دلقؾ طؾل الخصقص بف

شرًطا لـا، إٓ بدلقؾ طؾك الـسخ هق نذهب الجؿفقر، نـفؿ نالؽ وأبق حـقػة، وأحؿد 

يف أفـح الروايـات طــف، فؼـا   إن  $روايبقـ، وخـالػ ا،نـار الشـافعل يف أشفر الـ

شرع نـ قبؾـا الثابت بشرطـا لقس شرًطا لـا إٓ بـص نـ شـرطـا طؾـك أكـف نشـروع لــا، 

،يشـؿؾ حؽؿـة ملسو هيلع هللا ىلصطـف يف أن الخطاب الخـاص بالرسـق  « الصحقح»وخالػ أيًضا يف 

 [18نًائددذة:ا] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴿إنــة؛ واســبد  لــ و  بؼقلــف تعــالك  

 ولؾثاين  بلن الصقغة الخافة بالرسق  ٓ تشؿؾ إنة وضًعا.
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فندخالفا فقفا فر  لؾػظ طـ ضاهره، فقحباج إلك دلقؾ نـػصـؾ، وحؿـؾ الفـدى 

 ﴾چ چ چ چ  ﴿، والـديـ يف ققلـف  [97األَعداو: ] ﴾ۇئ ۆئۆئ  ﴿يف ققلف  

لعؿؾقـة، أية طؾك خصـقص إفـق  البـل هـل البقحقـد دون الػـروع ا [13انشدىري: ]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ٕكف تعالك قـا  يف العؼائـد  

 .[15األَبيا :] ﴾ٺ ٺ 

ــــــــــا     ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿وق

 .[36انُذم:]

 ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿وقا   

 .[15انشخزف:]

ــة     فــد  [18انًائددذة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿وقــا  يف الػــروع العؾؿق

إكا معشر إكبقثاب »   ملسو هيلع هللا ىلص، واخبيففؿ يف الػروع، كؿا قا  ذلؽ طؾك اتػاقفؿ يف إفق 

  $ثؿ قا  « ... فحقحف»، أخرجف البخاري يف  «إخقة لعالت ديــا واحد

أن لفـا واسـطة وصـرفقـ صـر  « شـرع نــ قبؾــا»وحافؾ تحرير الؿؼار يف نسللة 

ثؿ بقـ لــا يف يؽقن فقف شرًطا لـا إجؿاًطا، وهق نا ثبت بشرطـا أكف كان شرًطا لؿـ قبؾـا، 

شرطـا أكف شرع لـا، كالؼصاص ، فنكف ثبـت بشـرطـا أكـف كـان شـرًطا لؿــ قبؾــا، يف ققلـف 

، أية، وبقـ لــا يف شـرطـا [15انًائذة:] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿تعالك  

، [178انبقدددزة:] ﴾ڑ ڑ ک ک کک گ گ  ﴿أكـــف نشـــروع لــــا يف ققلـــف  

 وصر  يؽقن فقف غقر شرع لـا إجؿاًطا وهق أنران 

ــؿ يثبــت حثثدهؿا:أ ــف كــان شــرًطا لؿـــ قبؾـا،كــالؿبؾؼك نـــ  نــا ل بشــرطـا أفــيً أك

طــ  ملسو هيلع هللا ىلص اكا طــ تصـديؼفؿ، وتؽـذيبفؿ فقفـا، ونـا  اكـا  ملسو هيلع هللا ىلص ا،سرائقؾقات ، ٕن الـبل

 تصديؼف ٓ يؽقن نشروًطا لـا إجؿاًطا.

نا ثبـت يف شـرطـا أكـف كـان شـرًطا لؿــ قبؾــا، وبـقـ لــا يف شـرطـا أكـف غقـر  والثاين:

ا  وضـعفا طــا، كؿـا  روع لـا كأفار، وإغي  البل كاكـت طؾـك نــ قبؾــا، ٕننش

وقـد  [157األعدزاف: ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ  ﴿قا  تعـالك  
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ــل «   »فــحقح نســؾؿ»ثبــت يف  ــرأ   ملسو هيلع هللا ىلصأن الـب ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿لؿــا ق

 .«كعؿ قد فعؾتأن ا  قا    [186انبقزة:] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ 

نا َوَقَع لعبـدة العجـؾ،  ملسو هيلع هللا ىلصا  طـا، طؾك لسان كبقـا  ونـ تؾؽ أفار البل وضعفا

ڳ ڳ ڱ  ﴿حقث لؿ تؼبؾ تقببفؿ إٓ ببؼـديؿ أكػسـفؿ لؾؼبـؾ، كؿـا قـا  تعـالك  

 .[51انبقزة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 

والقاسطة هل نحؾ الخي  بقـ العؾؿـاء، وهـل نـا ثبـت بشـرطـا أكـف كـان شـرًطا 

رطـا أكف نشروع لـا، وٓ غقر نشروع لـا، وهق الذي قـدنـا لؿـ قبؾـا، ولؿ يبقـ لـا يف ش

أن البحؼقؼ كقكف شرًطا لـا، وهق نذهب الجؿفقر، وقد رأيت أدلـبفؿ طؾقـف، وبـف تعؾـؿ 

أيــة، يؾزنـــا إخــذ بؿــا  [51انًائددذة:] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿أن آيــة  

 تضؿـبف نـ إحؽار.

 ﴾ک ک کک  ڑ ڑ ﴿نـع أن الؼـرآن فـرح بـذلؽ يف الجؿؾـة يف ققلــف  

ويف  [33اإلسدددزا :] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿وققلـــف   [178انبقدددزة:]

حديث ابـ نسعقد الؿبػؼ طؾقف الؿبؼدر يف البصريح بلن نا فقفا نـ قبؾ الـػس بالـػس 

ٓ يحؾ دم امثرئ مسثؾؿ يشثفد أن ٓ إلثف إٓ اهلل وأين رسثقل »  ملسو هيلع هللا ىلصنشروع لـا، حقث قا  

 الحديث. «اين، والـػس بالـػسث إٓ بنحدى ثالث: الثقب الز ملسو هيلع هللا ىلصـ  اهلل

ۓ  ﴿، حقـث قـا   بـاب قـق  ا  تعـالك  «فـحقحف»وإلك هذا أشـار البخـاري يف 

، ثؿ ذكـر حـديث [15انًائذة:] ﴾    ﴿، إلك ققلف  ﴾ ﮲ ﮳

ابـ نسعقد الؿبؼـدر، وقـا  ابــ حجـر  والغـرض نــ ذكـر هـذه أيـة نطابؼبفـا لؾػـظ 

ردت يف أهؾ الؽباب، فالحؽؿ الذي دلت طؾقف الحديث، ولعؾف أراد أن يبقـ أ ا وإن و

  ملسو هيلع هللا ىلصنسبؿر يف شريعة ا،سير، ففق أفؾ يف الؼصاص يف قبؾ العؿد، ويد  لفذا ققلـف 

أخرجف الشقخان نــ حـديث أكـس، بــاء طؾـك أن الؿـراد بؽبـاب  «كتاب اهلل الؼصا »

ــالك   ــف تع ــة  ﴾﮺ ﮻  ﴿ا  ققل ــك بؼق ــل كحـــ بصــددها، وطؾ ــة الب يف هــذه أي

  في دلقؾ يف الحديث، ولؿ يز  العؾؿـاء يلخـذون إحؽـار نــ قصـص إنـؿ إققا

الؿاضقة ، كؿا أوضحـا دلقؾف. فؿـ ذلـؽ قـق  الؿالؽقـة وغقـرهؿ، إن الؼريــة الجازنـة 
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ربؿا قانت نؼار البقـة نسبدلقـ طؾك ذلؽ بجعـؾ شـاهد يقسـػ شـؼ قؿقصـف نــ دبـر 

ــالك   ــف تع ــرأة ، يف ققل ــك فــدقف، وكــذب الؿ ــة طؾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿قريـ

﮷ ۓ﮲﮳﮴﮵﮶ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

أية، فذكره تعالك لفذا نؼرًرا لف يد  طؾك جقاز العؿؾ بف، ونـ هــا  [18ـ   16يىسدف: ]

أوجب نالؽ حد الخؿر طؾك نـا اسـبـؽف فشـؿ يف فقـف ريـح الخؿـر، ٕن ريحفـا يف فقـف 

 قريـة طؾك شربف إياها.

لعؾؿاء لؾرجؾ يبزوج الؿرأة نـ غقر أن يراهـا فبزففـا إلقـف وٓئـد، ٓ يثبـت وأجاز ا

بؼقلفـ أنر ـ أن يجانعفا نـ غقر بقـة طؾك طقـفا أ ا فيكة بــت فـين البـل وقـع طؾقفـا 

وتـزييً لفا نـزلة البقـة، وكذلؽ الضقػ يــز  بسـاحة قـقر  العؼد اطبؿاًدا طؾك الؼريـة،

بطعار فقباح لف أكؾف نـ غقر بقـة تشـفد طؾـك إذن أهـؾ الطعـار  فقلتقف الصبل، أو القلقدة

 لف يف إكؾ، اطبؿاًدا طؾك الؼريـة.

يعؼـقب لؿـا  وأخذ الؿالؽقة وغقرهؿ إبطا  الؼريـة بؼريـة أققى نـفـا نــ أن أوٓد

جعؾقا يقسػ يف غقابة الجب، جعؾقا طؾك قؿقصف در سخؾة، لقؽقن الدر طؾك قؿقصف 

أكف أكؾف الذئب، فلبطؾفا يعؼـقب بؼريــة أقـقى نـفـا، وهـل طـدر  قريـة طؾك فدقفؿ يف

شؼ الؼؿقص فؼا   سبحان ا  نبك كان الـذئب حؾقًؿـا كقًسـا يؼبـؾ يقسـػ، وٓ يشـؼ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿قؿقصف؟ كؿا بقــف تعـالك بؼقلـف  

ـــة ضـــؿان [18يىسدددف:] ﴾ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک  ، وأخـــذ الؿالؽق

ــزر نـــ ققلــف تعــالل يف ق ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿صــة يقســػ وإخقتــف  الع

وأخذ بعض الشافعقة ضؿان القجف الؿعرو  بالؽػالـة نــ ققلـف  [71يىسف:] ﴾ڄ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿تعالك يف قصة يعؼـقب وبـقـف  

وأخذ الؿالؽقة تؾـقر الؼاضـل لؾخصـقر ثيثـة أيـار بعـد  [66يىسدف: ] ﴾ک ک ک کگ 

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ﴿ح  اكؼضاء أجا  نـ ققلف تعالك يف قصة فـال

 .[65هىد:]
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 «أبؼقت لؽ مّجثة؟»وأخذوا وجقب ا،طذار إلك الخصؿ الذي تقجف إلقف الحؽؿ  

ى ائ ائ ەئ  ﴿وكحق ذلؽ نـ ققلف تعالك يف قصـة سـؾقؿان نـع الفدهـد  

وأخذ الحـابؾة جقاز صق  ندة ا،جـازة  [11انًُدم: ] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿غقــره  نـــ ققلــف تعــالك يف قصــة نقســك، وفــفره شــعقب أو 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ 

ا، وققلـف تعـالك   [17انقصض:] ﴾ەئ وئ ڱ ڱ  ﴿أية، وأنثا  هذا كثقرة جـدًّ

،ٓ يخالػ نا ذكركا ٕن الؿراد بف أن بعض الشرائع [18انًائدذة: ] ﴾ڱ ڱ ںں 

تـســخ فقفــا أحؽــار كاكــت نشــروطة قبــؾ ذلــؽ، ويجــدد فقفــا تشــريع أحؽــار لــؿ تؽـــ 

 وطة قبؾ ذلؽ.نشر

وهبذا آطببار يؽقن لؽؾ شرطة نـفاج نـ غقر نخالػة لؿـا ذكركـا، وهـذا ضـاهر ، 

ے ے  ﴿فبفذا يبضح لؽ الجقاب طـ السما  إو ، وتعؾـؿ أن نـا تضـؿـبف آيـة 

أيــة. نشــروع لفــذه إنــة، وأن الرجــؾ يؼبــؾ  [15انًائددذة:] ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

، وكلن الؼاتـؾ بعـدر الؼصـاص بقـفؿـا بالؿرأة كالعؽس طؾك البحؼقؼ الذي ٓ شؽ فقف

، وسـرتى تحؼقـؼ الؿؼـار فقـف إن [178انبقدزة: ] ﴾ڳ ڳ﴿يبشبث بؿػفـقر ققلـف  

 شاء ا  قريًبا

│ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿س: وعح معـك ققلثف تعثالك: 

 .[6ٗبٌّةئمخ:] ﴾ھ

الؿعـك، وا  تعالك أطؾؿ  ولـق شـاء ا  لجعؾؽـؿ يـا أتبـاع الرسـؾ أنـة واحـدة  ج:

اخبـ كؿ بــلوانر وكـقاٍه وأحؽــار لـقعؾؿ هــؾ  ▐طؾـك شــريعة واحـدة، ولؽـــف 

 تطقعقه وتؿبثؾقا أنره إذا أنركؿ أر سبخالػقه إلك نا ذهببؿ إلقف نـ إهقاء.

وقد يرد يف الؿعـك أيًضا  ولق شاء ا  لجعؾؽؿ أنة واحدة طؾك ا،يؿان والبؼـقى، 

فريـؼ يف السـعقر، ويشـفد لـذلؽ ولؽـ جرت حؽؿبف طؾـك أن يؽـقن فريـؼ يف الجــة و

 .[35األَعاو:] ﴾مت ىت يت جث مث ىثيث  ﴿ققلف تعالك  
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 لؽـ القجف إو  أضفر وألصؼ هبذا الؿؼار، وا  أطؾؿ.

 :قال الطبري 

يؼق  تعالك ذكره  ولق شاء ربؽؿ لجعؾ شـرائعؽؿ واحـدة، ولـؿ يجعـؾ لؽـؾ أنـة 

بؿ تؽقكـقن أنـة واحـدًة ٓ شريعًة ونـفاًجـا غقـر شـرائع إنـؿ إخـر ونـفـاجفؿ، فؽــ

تخبؾػ شرائعؽؿ ونـفاجؽؿ، ولؽـف تعالك ذكـره يعؾـؿ ذلـؽ، فخـالػ بـقـ شـرائعؽؿ 

لقخب كؿ، فقعر  الؿطقع نـؽؿ نـ العافل، والعانؾ بؿا أنره يف الؽباب الذي أكزلـف 

 نـ الؿخالػ. ملسو هيلع هللا ىلصإلك كبقف 

 :$قال الؼرصبل 

حـدة، أي  لجعـؾ شـريعبؽؿ وا [18انًائذة:] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿

ہ ہ ہ ہ  ﴿فؽـبؿ طؾك الحؼ، فبقـ أكف أراد بآخبي  إيؿان قـقر وكػـر قـقر 

يف الؽير حذ  تبعؾؼ بـف ٓر كـل؛ أي  ولؽــ جعـؾ شـرائعؽؿ  [18انًائذة:] ﴾ھھ 

 نخبؾػة لقخب كؿ، وآببيء آخببار.

 فقؿا آتاكؿ مـ ماذا؟ [6ٗبٌّةئمخ:] ﴾ہ ہ ہ ھھ  ﴿س: ققلف تعالك: 

نـ الؼرآن، وققؾ يف طؿـقر نـا آتـاكؿ نــ نبعـث الـبـل فـقؽؿ، ونــ فقؿا آتاكؿ  ج:

 البؽالقػ البل كؾػؽؿ هبا، ونـ الرز  الذي رزقؽؿقه، وكحق ذلؽ.

│ 

ُيعؿثؾ بعؿقمثف، وعثح بعثض  [6ٗبٌّةئدمخ: ] ﴾ھ ھے  ﴿س: ققلف تعثالك: 

 أفراد هذا العؿقم.

قار، نـ ذلؽ العؿـقر الحـج والعؿـرة والصـؾقات وفـقار الـػـؾ، وقضـاء الصـ ج:

 وقضاء الػقائت.

ـرت ُسـبؾف والؿبـادرة  فقمخد نـ طؿقر أية الؽريؿة الؿبادرة إلك الحـج نبـك تقسَّ

إلك العؿرة، والؿبادرة إلك قضاء الػقائت وأداء الديقن وكحق ذلؽ، وكـذا الؿـافسـة يف 

 هذه إطؿا ، وا  أطؾؿ.

│ 
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حـ فقف مختؾػقن، فؿا وجف البقان يف س: قد بّقـ اهلل لـا يف الدكقا ث يف كتابف الؽريؿ ث ما ك

 أخرة؟

وجف ذلؽ البقان يف أخـرة، أكـف بقـان نصـحقب بـالثقاب أو العؼـاب، ويبلكـد  ج:

لؾؿحؼ أكف نحؼ، ولؾؿبطـؾ أكـف نبطـؾ، وكـؾ يؼـرُّ بـذلؽ، أنـا الـدكقا فؼـد يحـدث فقفـا 

 جدا  يف ذلؽ.

ۓ   ﴿قا  تعالك   ۓ  ے ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ 

﮷  ﮶  ﮵  ﮳ ﮴  ﮿ ﮸ ﮹    ﮲  ﮾  ﮽  ﮻ ﮼  ﮺ 

 .[39، 38انُذم:] ﴾﯀ ﯁  

│ 

 ؟[2ٗبٌّةئمخ:] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿س: ما وجف تؽرير ققلف تعالك: 

، والـفـل طــ ۵أكف لبلكقد نا قبؾف نــ إنـر بحؽـؿ ا   ج: وجف ذلؽ، واهلل أطؾؿ:

 خيفف.

 ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ  ﴿س: وعثثح معـثثك ققلثثف تعثثالك: 

 .[2ٗبٌّةئمخ:]

  تعالك أطؾؿ  واحذر يا رسق  ا  أن يصـرفؽ هـمٓء القفـقدالؿعـك، وا ج:
(1)

 

 بؿؽرهؿ وحقؾفؿ وكقدهؿ طـ شلء، ولق كان يسقًرا نـ كباب ا  الذي أكزلف طؾقؽ.

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

أي  واحذر أطداءُ القفقد أن يدلسقا طؾقؽ الحؼ فقؿا يـفقكف إلقـؽ نــ إنـقر، 

 كػرٌة خقكة. في تغرت هبؿ فن ؿ كذبةٌ 

│ 

ل يجؾب العذاب، دلِّؾ طؾك ذلؽ.  س: ترل بعض الُؿـزَّ

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚوهٌه فةؾهو أً٘ بٌىفى ٚأً٘ بٌٕفةق أْ ٠ظىفٛن عٓ جعغ ِة أًٔي بهلل ئ١ٌه. (1)
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ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ﴿ققلف تعالك    ۞ ى ى  ۉ ې ې ې ې 

 .[19انًائذة:] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

ڇ   ﴿وققلف تعالك    ۞ ڇ  ڇ  چ  چ چ  چ  ڃ  ڃ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ 

 .[85انبقزة:] ﴾گ گ گ 

ھ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ﴿وققلف تعالك   ۞

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .[57ـ  18انُىر:] ﴾﮿ ﯀ ﯁  

تعالك    ۞   ۀ   ﴿وققلف  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﮲   ۀ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶ ﮵  ﮴  ﮿   ﮳  ﮾  ﮽  ﮼ 

 .[17ـ  15يذًذ:] ﴾﯀ ﯁  

│ 

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ  ەئ وئ ﴿س: وعثثثح معـثثثك ققلثثثف تعثثثالك: 

 .[2ٗبٌّةئمخ:]

فنن تقلك همٓء القفقد أو غقرهؿ طـ البحاكؿ إلك نا أكزلـف ج: الؿعـك، واهلل أطؾؿ: 

ره ا  طؾــقفؿ لســالػ  ر، قــدَّ ا  طؾقــؽ نـــ كبابــف الؽــريؿ، فــاطؾؿ أن تــقلقفؿ هــذا نؼــدَّ

بابف الــذكقب ذكــقهبؿ، وذلــؽ حبــك يعــاقبفؿ ا  طؾــك هــذا البــقلل الــذي كــان نـــ أســ

السالػة، فحقـئٍذ سبجبؿع طؾقفؿ طؼقببان، طؼقبة البقلل وا،طـراض، وطؼقبـة سـالػ 

 الذكقب، فؿـ ثؿ يشبد طؾقفؿ العذاب.

 :$قال الطبري 

يؼق  تعـالك  [19انًائذة:] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ  ﴿ وققلف :

بؿـا حؽؿـت ذكره  فنن تقلك همٓء القفقد الذيـ اخبصؿقا إلقؽ طـؽ، فرتكقا العؿـؾ 

، يؼـق   [19انًائدذة: ] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ  ﴿بف طؾقفؿ وقضقت فقفؿ 
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فاطؾؿ أ ؿ لؿ يبقلقا طـ الرضا بحؽؿؽ وقد قضقت بـالحؼ إٓ نــ أجـؾ أن ا  يريـد 

ؾ طؼـقببفؿ يف طاجـؾ الـدكقا بـبعض نـا قـد سـؾػ نــ ذكـقهبؿ،  ېئ ىئ ىئ  ﴿أن يبعجَّ

لقفــقد لػاســؼقن، يؼــق   لبــاركق ، يؼــق   وإن كثقــًرا نـــ ا[19انًائددذة:] ﴾ىئ ی 

 العؿؾ بؽباب ا ، والخارجقن طـ صاطبف إلك نعصقبف.

│ 

 ولؿ يؼؾ )بذُكقبِِفْؿ(؟ [2ٗبٌّةئمخ:] ﴾ۈئ ېئېئ  ﴿س: لؿاذا قِقؾ 

 ذلؽ، وا  أطؾؿ؛ ٕن إخذ ببعض الذكقب كاٍ  لؾبدنقر. ج:

│ 

وصده طثـ الحثؼ  س: الذكقب السالػة قد تؽقن سبًبا يف حرمان الشخص مـ الخقر،

 إذا لؿ ُيؼدم لفا استغػاًرا، دلِّؾ طؾك ذلؽ؟

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

 .[19انًائذة:] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ  ﴿ققلف تعالك   ث 1

 ﴾ٹٹ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصققلف تعالك يف أهؾ الـػا  الذيـ ُحرنقا فضؾ الجفاد نع الـبل  ث 2

 ﴾ڤ﴿يف شـلن الؿــافؼقـ  [88انُسدا : ] ﴾ٹ ٹ  ﴿يا أهـؾ ا،يؿـان  [88انُسا :]

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦڦ  ﴿فئـــة تؼـــق  كؼـــبؾفؿ، وفئـــة تؼـــق  غقـــر ذلـــؽ  [88انُسدددا :]

 ملسو هيلع هللا ىلصأي  وا  ردهــؿ وحــرنفؿ شــر  الجفــاد وحضــقر الغــزو نــع الـبــل  [88انُسددا :]

 بسبب كسبفؿ السقيف السالػ نـفؿ.

 ﴾ڻڻڻۀۀہہہہھ﴿ققلــــــــــــف تعــــــــــــالك  -3

 [117انتىبت:]

 .[5:انصف] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئوئ  ﴿ققلف تعالك  ث  4

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ ۵يف تػسـقر ققلـف  هذا، وقد قا  الحافظ ابــ كثقـر 

طؿـا تحؽـؿ بـف بقــفؿ نــ  ﴾ەئ وئ  ﴿  $قـا   [19انًائدذة: ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

أي   [19انًائددذة:] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ  ﴿الحــؼ، وخــالػقا شــرع ا  

ؾقفؿ نــ فاطؾؿ أن ذلؽ كائـ طـ قدرة ا  وحؽؿبف فقفؿ أن يصرففؿ طـ الفدى لؿا ط
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 الذكقب السالػة البل اقبضت ضيلفؿ وكؽالفؿ.

│ 

 ؟[ٓ٘بٌّةئمخ:] ﴾ی ی  ﴿س: ما وجف آستػفام يف ققلف تعالك: 

 هذا اسبػفار إكؽاري، وا  تعالك أطؾؿ. ج:

│ 

 .[ٓ٘بٌّةئمخ:] ﴾...ی ی جئحئ ﴿س: وعح الؿعـك اإلجؿالل لؼقلف تعالك: 

قفـقد ونــ سـار طؾـك درهبـؿ وصـريؼبفؿ أن الؿعـك، وا  أطؾؿ  أيريد همٓء ال ج:

ــؼ ا    ـــ صري ــديـ ط ــؾ الحائ ــؾ الجف ــار أه ــك أحؽ ــؿ ا  ويبحــاكؿقا إل ــقا حؽ يرتك

 ورسقلف، وأهؾ الشرُ طبدة إوثان.

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

ــــــــــالك   ــــــــــف تع  ﴾ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ﴿وققل

ؿ الؿشبؿؾ طؾك كؾ خقـر، يـؽر تعالك طؾك نـ خرج طـ حؽؿ ا  الؿحؽ [57انًائدذة: ]

الـاهل طـ كـؾ شـر، وطـد  إلـك نـا سـقاه نــ أراء وإهـقاء وآفـطيحات البـل 

وضعفا الرجـا  بـي نسـبـد نــ شـريعة ا  كؿـا كـان أهـؾ الجاهؾقـة يحؽؿـقن بـف نــ 

الضيٓت والجفـآت نؿـا يضـعق ا بـآرائفؿ وأهـقائفؿ، وكؿـا يحؽـؿ بـف الببـار نــ 

ؿلخقذة طــ نؾؽفـؿ )جـؽقزخـان( الـذي وضـع لفـؿ )القسـا (، السقاسات الؿؾؽقة ال

وهق طبارة طـ كباب نجؿقع نــ أحؽـار قـد اقببسـفا نــ شـرائع شـبك  نــ القفقديـة 

والـصراكقة والؿؾة ا،سينقة وغقرها، وفقفا كثقر نـ إحؽار أخذها نـ نجـرد كظـره 

ا  وســة رسـق  ا  وهقاه، فصارت يف بـقف شرًطا نببًعا يؼدنق ا طؾك الحؽؿ بؽبـاب 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

فؿـ فعؾ ذلؽ نـفؿ ففق كافر يجب قبالف حبك يرجع إلك حؽؿ ا  ورسـقلف، فـي 

 [57انًائددذة:] ﴾ی ی جئحئ  ﴿يحؽــؿ ســقاه يف قؾقــؾ وٓ كثقــر، قــا  ا  تعــالك  

 ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ﴿أي  يببغقن ويريـدون، وطــ حؽـؿ ا  يعـدلقن 

ـ ا  يف حؽؿف لؿـ طؼؾ طـ ا  شرطف، وآنـ بف وأيؼـ، أي  ونـ أطد  ن [57انًائذة:]
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وطؾؿ أن ا  أحؽؿ الحاكؿقـ، وأرحؿ بخؾؼف نـ القالدة بقلدها، فنكف تعالك هق العالؿ 

 بؽؾ شلء، الؼادر طؾك كؾ شلء، العاد  يف كؾ شلء.

│ 

 س: اذكر حديًثا يف ذم مـ حؽؿ بغقر ما أكزل اهلل.

ـ آسبدٓ  بف، أٓ وهـق نـا أخرجـف البخـاريورد يف ذلؽ حديٌث يؿؽ ج:
(1)

  ،

أبغض الـاس إلك اهلل ثالثة: ُمؾحٌد يف الحرم، وُمبتغ يف »قا    ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طباس، أن الـبل 

 .«اإلسالم سـة الجاهؾقة، وُمطؾب دم امرئ بغقر حؼ لقفريؼ دمف

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66ٕٙبٌحكةوٞ )ؾم٠ص  (1)
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ْ ََّل َتخهِخُذواْ ٱۡۡلَ      ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ۡوِۡلَۡيآَء  َيَٰٓ

َ
ۡئَد َوٱنلهَصَٰۡيَرىَٰٓ أ ُٓ

ج  ۡوِۡلَآُء َبۡػض 
َ
ًۡ أ ُٓ َّ إِنه ٱ َبۡػُض ًۡ ُٓ ِۡ ٌِۡي ۥ  ُّ ًۡ ـَإُِه ُِِس ٌّ  ً ُٓ ه ل َٔ َ َحَخ ٌَ َ َو َّلله

ٍِنَي  َٰيِ َٔۡم ٱىظه ِوي ٱۡىَل ۡٓ ۡيَرَج   ړََّل َح ٌه  ًِٓ ِ ۡئب
ََ ِ  كُيُ ِيۡي  َذََتَى ٱَّله

ن يَُسَٰرُِغٔنَ 
َ
ًۡ َحُلٔلَُٔن ََنََۡشَٰٓ أ ِٓ َِا َدآنَِرة ۚ  ذِي ن َذَػَِس ٱ حُِييبَ

َ
ُ أ َّلله

ۡمۡير  
َ
ۡو أ

َ
ِِتَ ةِٱۡىَفۡخلَِع أ

ۡ
َۡ ِغِۡي يَأ ِۡي واْ ِ ٓ ٌّ ََسُّ

َ
ۡيآ أ ٌَ  َٰ ٔاْ لََعَ ِوهِۦ َذُيۡيۡيتُِح

ٌِنَي  ًۡ َنَِٰو ِٓ ُُفِص
َ
ْ  ڔأ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٔاْ  َوَيُلُٔل ٱَّله ٍُ ۡكَص

َ
ََ أ ِي ُؤََّلٓءِ ٱَّله َهَٰٓ

َ
أ

 ِٓ ِ َِٰ يَۡؿ
َ
َو أ ۡٓ ِ َج ٔاْ ةِٱَّلله ۡيَتُح ۡۡ َ

ًۡ ـَأ ۡي ُٓ ۡغَؿَٰيُ
َ
ۚ َحتَِعۡج أ ًۡ َػُس ٍَ َ ًۡ ل ُٓ ًۡ إِجه

 ََ ًۡ َغَ دِيِِۡيِّۦ  ڕَخَِِٰسِي ٌُِِس َ يَۡرحَوه  ٌَ ٔاْ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

أ   ۡٔ ُ ةَِل ِِت ٱَّلله
ۡ
ذِىهۡيثٍ  ـََصَٔۡف يَأ

َ
ۥٓ أ ُّ ًۡ َوُيِحتَُُّٔۡي ُٓ ٌِِنَِي  َُيِتُّ ۡيۡؤ ٍُ ۡ لََعَ ٱل

ٍة لََعَ  ِغزه
َ
ۡيَث أ ٌَ ۡٔ َ ِ َوََّل ََيَاـَُٔن ل ُِٓووَن ِ  َشبِيِو ٱَّلله ََ يَُخَٰ َٰفِرِي ٱۡىَؽ

ج  َٰلَِم ـَۡضُو ٱ ََّلٓنِم  ًٌ َذ ُ َنَِٰشٌع َغيِي َ يََشآُءۚ َوٱَّلله ٌَ ِ يُۡؤتِيِّ  ا  ږَّلله ٍَ إِجه
ةَ  َٰٔ ۡييَ ۡئَن ٱليه ٍُ ََ يُلِي ِيۡي ْ ٱَّله ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ُ َورَُشُٔلُۥ َوٱَّله ًُ ٱَّلله  َوِۡلُُّس

ًۡ َرَٰنُِػۡئَن  ۡي ُْ ةَ َو َٰٔ َن َ َورَُشۡئَلُۥ  ڗَوُيۡؤحَُٔن ٱلزه له ٱَّلله َٔ ۡيَ َحَخۡي ٌَ َو
ًُ ٱۡىَغَٰيُِتۡئَن  ُْ  ِ ٔاْ ـَإِنه ِحۡزَب ٱَّلله ُِ ٌَ ََ َءا ِي ََ  ژَوٱَّله ِيۡي ۡيا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُزوٗ  ُْ  ًۡ َُِس َُذواْ دِي ََ ٱَته ِي ٔاْ ََّل َتخهِخُذواْ ٱَّله ُِ ٌَ ََ ا َوىَػِتٗ َءا ِ ٌّ ََ  ا  ِي ٱَّله
ٔاْ  وحُ

ُ
َ إِن ُنُِخً أ ٔاْ ٱَّلله ُل ۡوِۡلَآَءۚ َوٱته

َ
اَر أ ًۡ َوٱۡىُهفه ٌَِ َرۡتيُِس ٱۡىِهَتََٰب 

ٌِِنَِي  ۡؤ ُزوٗ   ڙٌُّ ُْ ا  َْ َُذو َٰٔةِ ٱَته يَ ًۡ إََِل ٱليه َٰلِۡيَم ا َوىَػِتٗ ِإَوَذا َُاَدۡحُخ اۚ َذ
 ُٓ جه

َ
ٔۡم  ةِأ َو  ښَّله َحۡػلِئَُن  ًۡ كَ ْۡ أَ ِهآ كُۡو َيَٰٓ ٌِ َٔن  ٍُ ۡو حَِلِ َْ  ٱۡىِهَتَِٰب 

 
 ٹٹ
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نه 
َ
ٌِۡيَ َرۡتۡيُو َوأ ُۡيزَِل 

ُ
ۡيآ أ ٌَ َِۡيا َو ُۡيزَِل إَِۡلۡ

ُ
آ أ ٌَ ِ َو ِها ةِٱَّلله ٌَ ۡن َءا

َ
ٓ أ إَِّله

َِٰصُلَٔن  ًۡ َف ُُ ۡزََثَ
َ
َُبُِّئُسً بََِشّ   ڛأ

ُ
ۡو أ َْ ُرَٔبۡيثً  كُۡو  ٌَ َٰلِۡيَم  َِ َذ ٌّ 

ُ وََؽضِ  ُّ ٱَّلله َِ َ ىهَػ ٌَ  ِۚ ًُ ٱۡىلِۡيَرَدةَ ِغَِو ٱَّلله ُٓ ِۡ ٌِۡي َب َغيَۡيۡيِّ وََجَػۡيَو 
  ّ َۡ هَِم  َٰٓ َٓ ْو

ُ
َُٰؾَٔتۚ أ َِازِيَر وََخَتَو ٱىطه ََكجٗ  َوٱۡۡلَ َٔ ٌه وُّ َغَ َشۡي َۡ َ

آءِ ا َوأ
بِيِو  ًۡ  ڜٱلصه ۡي ُْ ٔاْ ةِٱۡىُسۡفرِ َو َخيُ ِها َوكَو ده ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ًۡ كَال ُُ ِإَوَذا َجآُءو

 
َ
ُ أ ٔاْ ةِِّۦۚ َوٱَّلله ٔنَ كَۡو َخرَُج ٍُ ٔاْ يَۡسُخ ا ََكُُ ٍَ ِ ًُ ة ا َوحََرىَٰ َنرِرٗ  ڝ ۡغيَ

 ًُ ِٓ ۡزيِ
َ
ًِ َوٱۡىُػۡوَنَِٰن َوأ ذۡ ًۡ يَُسَٰرُِغَٔن ِ  ٱۡإِ ُٓ ِۡ ِ ا ٌّ ٌَ ۡحَجۚ َۡلِۡئَس  ٱلصُّ

ئَُن  ٍَ ٔاْ َحۡػ ًُ  ڞََكُُ ِٓ ِ ل ۡٔ ۡحَتاُر َغۡيَ كَۡي
َ
ِئَُّن َوٱۡۡل َِٰ َّٰه ًُ ٱلره ُٓ َٰ ى َٓ ِۡ ََّل َح ۡٔ َ ل

 ِٓ ۡزيِ
َ
ًَ َوأ ۡث َُِػَٔن ٱۡإِ ٔاْ يَۡيۡي ا ََكُُ ٌَ ۡحَجۚ َۡلِۡئَس  َوكَاىَۡيِج  ڟًُ ٱلصُّ

  ْ ٔا ُ ا كَال ٍَ ِ ْ ة ٔا ُِ ًۡ َوىُػِ ِٓ يِۡوي
َ
ۡؾئُىٌَثۚ ُؽيهۡج أ ٌَ  ِ ُٔد يَُو ٱَّلله ُٓ ةَۡو يَۡيَواهُ  ٱۡۡلَ

ََيِيَونه َنرِرٗ 
بُۡصَٔظَخاِن يُِفُِق َنۡيَؿ يََشآُءۚ َوىَ ُۡيزَِل ا ٌَ

ُ
ۡيآ أ ٌه  ً ُٓ ِۡ ِ ٌّ

ِٗ إَِۡلَۡم  ّبَِم ُظۡؾَحَٰ ۡفرٗ ٌَِ ره ُُ ًُ ٱۡىَػَرََٰوةَ ا َو ُٓ َِ َِا ةَۡي ۡىَلۡي
َ
َوٱۡۡلَۡؾَضۡيآَء ۚا َوأ
ۡوكَُوواْ َُارٗ 

َ
آ أ ٍَ ثِج ُُكه ٍَ ِٔۡم ٱۡىلَِحَٰ ا إََِلَٰ يَ َْ

َ
ۡظَفأ

َ
َن ا ّىِۡيَحۡرِب أ ۡٔ ۚ َويَۡصَػ ُ ٱَّلله

 َِج ـََصادٗ 
َ
ََ اۚ َوٱِ  ٱۡۡل ۡفِصۡيِوي ٍُ ۡ ُ ََّل َُيِۡيبُّ ٱل ۡيَو  ڠَّلله ْۡ نه أَ

َ
ٔۡ أ َولَۡي

ًۡ َشۡيّيِ  ُٓ ِۡ ۡرَُا َخ اْ ىََسفه ۡٔ َل ٔاْ َوٱته ُِ ٌَ ًۡ  َٔ ٱۡىِهَتَِٰب َءا ُٓ ۡدَخۡيۡيَجَٰ
َ
ًۡ َوَۡل ِٓ ِ اح

 ًِ َِٰج ٱنلهػِي ُۡيزَِل  ڡَججه
ُ
ۡيآ أ ٌَ جِنيَو َو ََٰث َوٱۡإِ َرى ۡٔ ٔاْ ٱتله كَاُم

َ
ًۡ أ ُٓ جه

َ
ٔۡ أ َ َول
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 ِٓ ٔۡكِ ٌَِ ـَ ٔاْ  َزيُ
َ
ًۡ َۡل ِٓ ِ ّب َِ ره ٌّ  ًِٓ ًۡ إَِۡلۡ ُٓ ِۡ ِۡي ٌّ ًج  ِٓۡي رُۡجيِ

َ
ٌَِ َتِۡج أ ًۡ َو

ث   ٌه ۡلَخِيَوة ٰۖ  أُ رِر  ٌُّ َُ ًۡ شَ  َو ُٓ ِۡ ِ ئَُن ٌّ ٍَ ا َحۡػ ٌَ  ڢآَء 
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 ﴾پ ﴿

 ﴾ٺ  ﴿

 ﴾ڦ  ﴿

 

 ﴾ڦ ڄ ﴿

 ﴾ڃ ﴿

 

 ﴾ڃ  ﴿

 ﴾چ  ﴿

 ﴾ڌ ڎ ڎ ﴿

 ﴾ک گگ  ﴿

 ﴾ڳ ڳ ﴿

 

 ﴾ڻ  ﴿

 ﴾ھھ ھ ﴿

 ﴾ھےے﴿

 ﴾ې  ﴿

 ﴾ ىئ ىئ ﴿

 ﴾ خب مب ﴿

 أكصار ـ حؾػاء.

 دهؿ ـ ُيؼقهؿ طؾك الؿسؾؿقـ ـ ُيـافرهؿ.ُيعض

وكػا  ، نرٌض يف إيؿا ؿ بـبقتؽ ويف تصـديؼ نـا جئـبفؿ  شؽٌّ 

 بف نـ طـد ربؽ.

 يسارطقن إلك نقآهتؿ وُنصاكعبفؿ وُكصرهتؿ

دولة ُيدا  طؾقـا طدوكا فـحباج إلك كصرة القفقد بؾقـة )فـحبـاج 

 إلك نساطدة القفقد(.

 .لعؾ

الؼضاء  -أيًضا  -نؽة ـ والػبح  فبح  الؿراد بالػبح  ققؾ
(1)

. 

 نا أخػقه يف أكػسفؿ

 نجبفديـ يف إيؿان.

ذهبت أطؿالفؿ البل طؿؾقها يف الدكقا باصًي ٓ ثـقاب فقفـا وٓ 

 أجر لفا.

 يرجع.

 أرقاء رحؿاء بالؿمنـقـ.

 أشداء غيظ طؾك الؽافريـ.

 كافركؿ.

 أكصار ا .

 اسبفزاًء وسخرية.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سةلخ لةي: جةٌفسؽ: جةٌمؼةء.( جإَةٍل ؾُٓ عٓ ل1ٕٕٔٔأقىظ بٌـحىٞ ) (1)

ک ک ک ک  ﴿ونـف قق  ا  تعـالك   ،والػبح يف كير العرب  هق الؼضاء كؿا قا  قبادة  قال الطبري $: 

ڃ چ چ  ﴿بؼقلـف   ملسو هيلع هللا ىلصا وقد يجقز أن يؽقن ذلؽ الؼضاء الذي وطد ا  كبقف نحؿدً [ 89]إطرا :  ﴾گ گ 

طظقؿ قضاء ا  وفصؾ حؽؿـف بـقـ أهـؾ ا،يؿـان والؽػـر ،  فبح نؽة ، ٕن ذلؽ كان نـ[ 52]الؿائدة:  ﴾چ چ 

 .ويؼرر طـد أهؾ الؽػر والـػا  أن ا  نعؾل كؾؿبف ونقهـ كقد الؽافريـ.
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 ﴾يبجتحت﴿

 

 ﴾ ٿ ٿ ﴿

 ﴾چ ﴿

 ﴾ ڇ ڇ ﴿

 ﴾ڇڍ﴿

 ﴾ڎڈ﴿

 

 ﴾کڑکک ﴿

 ﴾ہ ہ ہ  ﴿

 ﴾ ھ ﴿

 

 ﴾ ڭ ﴿

 ﴾ ڭ ﴿

 ﴾ ۇ ﴿

 ﴾ ۆ ۆ ﴿

 ﴾ ۈ ﴿

 ﴾ ې ﴿

 ﴾ ى ﴿

 ﴾ائ ەئ ەئوئ  ﴿

 ﴾ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ﴿

 ﴾ی  ﴿

 ﴾یجئ  ﴿

  والؽباب هـا بؿعــك ،القفقد والـصارى الذيـ ُأططقا كبًبا

 البقراة وا،كجقؾ.  الؽبب، والؿراد

 سخطقن طؾقـا ـ تلخذون طؾقـا.تؽرهقن نـا ـ تعقبقن طؾقـا ـ ت

 جزاًء وطؼقبًة.

 صرده وأبعده نـ رحؿبف.

 غضب طؾقف غضًبا ٓ يرضك بعده طـف أبًدا.

نـا  ُطبـد نــ   طبد الشقطان ـ طبد غقر ا  )والطاغقت كـؾ

 دون ا (.

 أبعد طـ الصراط الؿسبؼقؿ.

 يبادرون  بارتؽاب جؿقع الؿعافل والؿآثؿ.

وزة الحـد الـذي حـده ا  يف كـؾ البعدي وضؾـؿ العبـاد ـ نجـا

 شلٍء.

 .َي فَ أَ 

 إئؿة الؿمنـقن ـ الساسة العؾؿاء.

 .العؾؿاء

 .والؽذَب  ققلفؿ الزورَ 

ــك  ــاكقا يلخــذو ا طؾ ــل ك الرشــقة يف الحؽــؿ، الرشــقة الب

 الحؽؿ بغقر نا أكز  ا .

نقثؼة نربقصة إلك كحره، ويعـقن أن ا  بخقـؾ، تعـالك ا  

ا كبقرً   ا.طـ ذلؽ طؾقًّ

 قبضت أيديفؿ طـ الخقر.-ألصؼت أيديفؿ برقاهبؿ 

 صردوا نـ رحؿة ا  بسبب ققلفؿ.

تؿادًيــا وازديــاًدا )يف الظؾــؿ والجحــقد  يــرز  كقــػ يشــاء.
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 تؽذيًبا وجحقًدا. وا،كؽار(.

 

 

 ﴾يتجثمثىثيث﴿

 

 ﴾پپپ﴿

 

 ﴾ ڀ ڀ ﴿

 ﴾ٺ ٺ ٿ  ﴿

 ﴾ ڦ ڦ ﴿

ون يعؿؾقن يف إرض بالؿعافل والؿحرنـات ويـشـر

 ذلؽ.

نحقكا طــفؿ ذكـقهبؿ ـ غطقــا طؾقفـا فؾـؿ كماخـذهؿ هبـا 

 ولؿ كػضحفؿ هبا.

 بساتقـ يـعؿقن فقفا يف أخرة.

 طؿؾقا بؿا يف البقراة وا،كجقؾ.

نبقسـطة نعبدلـة لقسـت بؿغالقـة  - جؿاطة قائؾة بالحؼ

 )يف شلن طقسك طؾقف السير ويف سائر شئق ا(.

│ 

 ﴾...ٻ پ پ پ پڀ ٻ ٻ ٻ ﴿س: هثثثؾ صثثثّح لؼقلثثثف تعثثثالك: 

 سبب كزول؟ [ٔ٘بٌّةئمخ:]

لؿ أقػ لفذه أية طؾك سبب كزو  فحقح ا،سـاد، وقد أورد الط ي وغقره  ج:

جؿؾًة نـ أسباب الـزو  ضعقػة ا،سـاد، نـفا نا أخرجف الط ي نــ صريـؼ ططقـة بــ 

 ملسو هيلع هللا ىلصسعد قا   جاء طبادة بــ الصـانت نــ بــل الحـارث بــ الخـزرج إلـك رسـق  ا  

ا   يا رسق  ا ، إن لل نقالل نـ يفقد كثقٌر طددهؿ، وإين أبرأ إلك ا  ورسـقلف نــ فؼ

وٓية يفقد، وأتقلَّك ا  ورسقلف. فؼـا  طبـد ا  بــ أبـل  إين رجـؾ أخـا  الـدوائر، ٓ 

. فؼا  رسق  ا  
َّ
بثف يا أبا الحباب، ما بخؾَت »لعبد ا  بـ أبل   ملسو هيلع هللا ىلصأبرأ نـ وٓية نقالل

قـا   قـد قبؾـُت. فـلكز  ا    «مـ وٓية يفقد طؾثك طبثادة بثـ الصثامت ففثق إلقثؽ دوكثف؟
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ڤ ڤ  ﴿إلك ققلف   ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ﴿

 .[51انًائذة:] ﴾ڦ ڦ ڦ 

 وثؿَّ أسباُب كزو  ُأخر أوردها الط ي وهل ضعقػة إساكقد أيًضا. ۞

│ 

 اب.س: اذكر بعض صقر اتخاذ القفقد والـصارى أولق

نصــادقبفؿ ونصــاحببفؿ، وإخبــارهؿ بلســرار الؿســؾؿقـ، وتؼــديؿ  ج: مثثـ ذلثثؽ:

 آرائفؿ طؾك آراء الؿسؾؿقـ.

 الدفاع طـفؿ والذبُّ طـ نـاهجفؿ ونذاهبفؿ. ومـ ذلؽ أيًضا:

 اتخاذهؿ نسبشاريـ ُيسبشارون يف إنقر العانة والخافة. ومـ ذلؽ أيًضا:

 ديـ الؿسؾؿقـ وسؾقُ الؿسؾؿقـ. تقلقبفؿ الؿـافب البل تمثر طؾك ومـ ذلؽ:

يف هذا الباب أثًرا طزاه ٓبـ أبل حاتؿ فؼا   قـا  ابــ  وأورد الحافظ بـ كثقر 

أبل حاتؿ  حدثـا كثقر بـ شفاب، حدثـا نحؿد ـ يعــل  ابــ سـعقد بــ سـابؼ ـ، حـدثـا 

طؿــرو بـــ أبــل قــقس، طـــ ســؿاُ بـــ حــرب، طـــ طقــاض  أن طؿــر أنــر أبــا نقســك 

ع إلقف نا أخذ ونا أططك يف أديؿ واحد، وكان لف كاتب كصـراين، فرفـع إشعري أن يرف

إلقف ذلؽ، فعجب طؿر وقا   إن هذا لحػقظ، هؾ أكت قارئ لـا كباًبا يف الؿسـجد جـاء 

نـ الشار. فؼا   إكف ٓ يسبطقع. فؼـا  طؿـر  أجــب هـق؟ قـا   ٓ، بـؾ كصـراين. قـا   

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿  فاكبفرين وضرب فخذي، ثـؿ قـا   أخرجـقه، ثـؿ قـرأ

 أية. [51انًائذة:] ﴾پ پڀ ڀ ڀ 

│ 

 يف ماذا؟ [ٔ٘بٌّةئمخ:] ﴾ٿ ٿٿ  ﴿س: ققلف تعالك: 

فنكــف نـــفؿ يف البحــزب طؾــك ا  وطؾــك رســقلف  ج: الظثثاهر واهلل أطؾثثؿ أن الؿعـثثك:

 والؿمنـقـ، وأن ا  ورسقلف نـف بريئان.

ًٓ ُأخر.وقد ذكر ذلؽ الط ي   ، وذكر أققا

أي  فحؽؿـف كحؽؿفـؿ، وتجـب نعاداتـف  آخرون مـ أهؾ العؾثؿ، فنكثف مثـفؿ:وقال 
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 كؿا تجب نعاداهتؿ.

│ 

 .[ٔ٘بٌّةئمخ:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

إن ا  ٓ يقفؼ ـ فالفداية هـا هداية البقفقـؼ ـ لإليؿـان ج: الؿعـك، واهلل تعالك أطؾؿ: 

بقضعفؿ إنـقر يف غقـر نقاضـعفا، فؼـد وضـع  الؼقر الظالؿقـ، الذيـ ضؾؿقا أكػسفؿ

همٓء وٓيبفؿ يف غقر نقاضعفا، فؿقضع القٓية أهـؾ ا،يؿـان وأهـؾ ا،سـير، فؿــ 

وضــعفا يف غقــر نقاضــعفا فــقالك القفــقد ووالــك الـصــارى نــع طــداوهتؿ   ورســقلف 

 والؿمنـقـ وكافرهؿ طؾك أهؾ ا،سير ففق ضالٌؿ، وا  ٓ يقفؼف.

│ 

وقثثد هثثدى اهلل  [ٔ٘بٌّةئددمخ:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿، واهلل يؼثثقل: س: كقثثػ

 أققاًما مـ الظالؿقـ؟

 يف ذلؽ وجفان يقردهؿا العؾؿاب: ج:

وا  ٓ يفدي الؼقر الظـالؿقـ الـذيـ كببـت طؾـقفؿ الشـؼاوة، وُأثببـت يف  أحدهؿا:

 الؾقح الؿحػقظ.

 طؾك ضؾؿفؿ.وا  ٓ يفدي الؼقر الظالؿقـ نا دانقا قائؿقـ الثاين: 

│ 

 .[ٕ٘بٌّةئمخ:] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ﴿س: وعح الؿراد بؼقلفؿ: 

هــذا قــقٌ  يؼقلــف أهــؾ الـػــا  الــذيـ يبقلــقن القفــقد والـصــارى ويصــادقق ؿ،  ج:

يؼق  همٓء ـ نؾبؿسقـ الؿعـاذير طــد نــ يعـاتبفؿ طؾـك سـقء فــقعفؿ ـ إن نصـادقبـا 

ك أهـؾ ا،ســير، فحقـئــٍذ لؾقفـقد والـصــارى خشـقة أن يؽــقن لؾؽػـار دولــة وغؾبـٌة طؾــ

 كسبعقـ بالقفقد والـصارى طؾك أهؾ الؽػر وكحبؿل هبؿ.

كخشك أن يؽقن لؾقفقد أو الـصارى كصٌر طؾـك الؿسـؾؿقـ فبؽـقن  ووجف آخر: ۞

 يف دفع أذى قد يؾحؼ بـا. حقئٍذ نصادقبـا البل كاكت بقــا وبقـفؿ سبب

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 
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أي  يبلولقن يف نقدهتؿ ونقآهتؿ أ ؿ  [51انًائذة:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ﴿

ــاد طـــد القفــقد  يخشــقن أن يؼــع أنــٌر نـــ ضػــر الؽــافريـ بالؿســؾؿقـ، فبؽــقن لفــؿ أي

 والـصارى فقـػعفؿ ذلؽ.

 :$قال الؼرصبل 

أي  يــدور الــدهر طؾقـــا إنــا بؼحــط فــي  [51انًائددذة:]﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ﴿

الؿسـؾؿقـ فـي يـدور إنـر لؿحؿـد يؿقزوكـا وٓ ُيػضؾقا طؾقـا، وإنا أن يظػـر القفـقد ب

، وهذا الؼـق  أشـبف بـالؿعـك، كلكـف نــ دارت تـدور، أي  كخشـك أن يـدور إنـر؛ ملسو هيلع هللا ىلص

 ، وقا  الشاطر [51انًائذة:]﴾ڃ چ چ چ چ  ﴿  ۵ويد  طؾقف ققلف 

 َيثثثثثرّد طثـثثثثثثؽ الَؼثثثثثثثَدر الؿثؼثثثثثثثدورا

 

 ودائثثثثثرات الدهثثثثثثثثثثثثثثثر أن تثثثثثدورا

 ر إلك ققر.يعـل  دو  الدهر دائرة نـ قق 

│ 

 ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿س: مثثثا الؿثثثراد بثثثإمر يف ققلثثثف تعثثثالك: 

 ؟[ٕ٘بٌّةئمخ:]

الؿــراد بــإنر هـــا ـ وا  أطؾــؿ ـ أكــف أنــٌر يســرُّ الؿســؾؿقـ، وُيحــزن الؽــافريـ  ج:

والؿـافؼقـ، وقد يؽقن هذا إنر كصًرا نـ طـد ا  يميد بف طباده الؿمنـقـ، وقد يؽقن 

 طؾك القفقد فبجبك لؾؿسؾؿقـ. جزيًة ُتػرض

│ 

وه يف أكػسفؿ؟  س: ما الذي أسرُّ

 أسروا يف أكػسفؿ نقآة القفقد والـصارى ونصادقبفؿ. ج:

│ 

 كادمقن طؾك ماذا؟ [ٕ٘بٌّةئمخ:] ﴾ڈ ﴿س: ققلف تعالك: 

 كادنقن طؾك غش الؿسؾؿقـ ونصادقة الؽافريـ، وطؾك افبضاح أنرهؿ. ج:

 :$قال ابـ كثقر 
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نــا كــان نـــفؿ نؿــا لــؿ ُيجــد طـــفؿ شــقًئا وٓ دفــع طـــفؿ  أي  طؾــك ﴾ڈ ﴿

نحــذوًرا، بــؾ كــان طــقـ الؿػســدة فــن ؿ فضــحقا، وأضفــر ا  أنــرهؿ يف الــدكقا لعبــاده 

الؿــمنـقـ، بعــد أن كــاكقا نســبقريـ ٓ ُيــدرى كقــػ حــالفؿ، فؾؿــا اكعؼــدت إســباب 

كقػ كاكقا يظفـرون أ ـؿ الػاضحة لفؿ تبقـ أنرهؿ لعباد ا  الؿمنـقـ، فبعجبقا نـفؿ 

 نـ الؿمنـقـ، ويحؾػقن طؾك ذلؽ ويبلولقن، فبان كذهبؿ وافرتاؤهؿ.

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گڳ  ﴿ولفذا قا  تعالك  

 .[53انًائذة:] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ

 ووجف آخر لـدنفؿ، وهق طـد نعايـبفؿ العذاب وحؾقلف هبؿ طـد الؿقت. قؾت:

│ 

ک ک ک گگ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 .[ٖ٘بٌّةئمخ:] ﴾گ گڳ 

 ﴾...ژ ژ ڑ ﴿قد ذكر العؾؿاء وجفقـ لؾؼـراءة يف ققلـف تعـالك   ج: أوًٓ:

 .﴾ژ ژ ڑ﴿، وإخرى بحذففا ﴾ژ  ﴿أحدهؿا بنثبات القاو 

 جاءت وجقه البػسقر بـاء طؾك الؼراءتقـ.ثاكًقا: 

 :$فؼال الطبري 

ة أهــؾ الؿديـــة  فؼرأهتــا قــرأ ﴾ژ ژ ڑ ﴿اخبؾػــت الؼــرأة يف قــراءة ققلــف 

 ﴾کژ ژ ڑ ڑ کک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

 بغقر واو. [53، 51انًائذة:]

وتلويؾ الؽير طؾك هذه الؼراءة  فقصبح الؿـافؼقن، إذا أتك ا  بالػبح أو أنـٍر نــ 

طـده، طؾك نـا أسـروا يف أكػسـفؿ كـادنقـ، يؼـق  الؿمنــقن تعجًبـا نــفؿ ونــ كػـاقفؿ 

أيؿا ؿ الؽاذبة با   أهمٓء الذيـ أقسؿقا لـا بـا  إ ـؿ وكذهبؿ واجرتائفؿ طؾك ا  يف 

 لؿعـا، وهؿ كاذبقن يف أيؿا ؿ لـا؟

 وقال الطبري أيًضا:

ططًػا بـف  «يؼق »بالقاو، وكصب  ﴾ ژ ژ ڑ ﴿وقرأ ذلؽ بعض البصريقـ 
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، وذكر قارئ ذلؽ أكف كان يؼق   إكؿا أريـد [51انًائذة:] ﴾ڃ چ چ چ چ  ﴿طؾك 

ا  أن يليت بالػبح، وطسك أن يؼق  الذيـ آنـقا، ونحاٌ  غقر ذلـؽ؛ ٕكـف  بذلؽ  فعسك

، وكـان يؼـق   ذلـؽ كحـق قـقلفؿ  «وطسك ا  أن يؼق  الذيـ آنـقا»ٓ يجقز أن ُيؼا   

 كؼق  الشاطر « أكؾت خبًزا ولبـًا»

 ورأيثثثثثثثِت زوجثثثثثثثثثِؽ يف الَقَغثثثثثثثثثثك

 

ثثثثثثثثثثًدا سثثثثثثثثثثقًػا ورمثثثثحثَثثثثثثثثثثثا  ُمَتَؼؾِّ

فعسـك ا  أن يـليت بـالػبح لؾؿـمنـقـ، أو أنـر نــ  م طؾك هثذه الؼثرابة:فتلويؾ الؽال 

وا يف  طـده ُيديؾفؿ بف طؾـك أهـؾ الؽػـر نــ أطـدائفؿ، فقصـبح الؿــافؼقن طؾـك نـا أسـرُّ

أكػسفؿ كادنقـ، وطسك أن يؼق  الذيـ آنـقا حقـئـٍذ  أهـمٓء الـذيـ أقسـؿقا بـا  كـذًبا 

 جفد أيؿا ؿ إ ؿ لؿعؽؿ؟

 .﴾ ژ ژ ڑ ﴿نصاحػ أهؾ العرا  بالقاو وهل يف 

ـَ آَنـُقا﴿وقرأ ذلؽ قرأة الؽقفققـ  ِذي بآسـبؼبا  « يؼق »بالقاو، ورفع  ﴾َوَيُؼقُ  الَّ

 والسينة نـ الجقازر والـقافب.

وتلويؾ نـ قرأ ذلؽ كذلؽ  فقصبحقا طؾك نا أسروا يف أكػسـفؿ يــدنقن، ويؼـق  

 فقرفعفا.« يؼق »الذيـ آنـقا، فقببدئ 

ٕ ـا « ويؼـق »بنثبات القاو يف  ﴾ژ ﴿وقراءتـا البل كحـ طؾقفا  ل أبق جعػر:قا

 طؾك آببداء.« يؼق »كذلؽ هل يف نصاحػـا نصاحػ أهؾ الؿشر  بالقاو، وبرفع 

فبلويؾ الؽير ـ إذ كاكت الؼراءة طـدكا طؾك نا وفػـا ـ  فقصـبحقا طؾـك نـا أسـروا 

ء الذيـ حؾػقا لــا بـا  جفـد أيؿـا ؿ كـذًبا يف أكػسفؿ كادنقـ، ويؼق  الؿمنـقن  أهمٓ

 إ ؿ لؿعـا؟

ڳ  ﴿يؼق  ا  تعالك ذكره ـ نخ ًا طـ حالفؿ طـده بـػاقفؿ وخبث أطؿالفؿ   

يؼق   ذهبت أطؿالفؿ البل طؿؾقهـا يف الـدكقا بـاصيً ٓ ثـقاب لفـا وٓ أجـر؛  ﴾ڳ 

جب، وٓ طؾك فحة إيؿـان ٕ ؿ طؿؾقها طؾك غقر يؼقـ نـفؿ بل ا طؾقفؿ   فرٌض وا

بــا  ورســقلف، وإكؿــا كــاكقا يعؿؾق ــا لقــدفعقا الؿــمنـقـ هبــا طـــ أكػســفؿ وأنــقالفؿ 

يؼــق   فلفــبح  ﴾ڳ ڱ  ﴿وذراريفــؿ، فــلحبط ا  أجرهــا، إذ لــؿ تؽـــ لــف، 
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همٓء الؿـافؼقن طـد نجـلء أنـر ا  بندالـة الؿـمنـقـ طؾـك أهـؾ الؽػـر قـد ُوكِسـقا يف 

 خرة، وخابت فػؼبفؿ، وهؾؽقا.شرائفؿ الدكقا بأ

│ 

 س: لؿاذا أقسؿقا باهلل جفد أيؿاكفؿ؟

 ٕمقر، ذكر الشـؼقطل أغؾبفا فؼال: أقسؿقا ج:

تعالك أن سبب حؾػفـؿ بالؽـذب لؾؿسـؾؿقـ، أ ـؿ نــفؿ، إكؿـا هـق الػـر  أي  بقـ

الخق ، وأ ؿ لق وجدوا نحـيًّ يسـبرتون فقـف طــ الؿسـؾؿقـ لسـارطقا إلقـف، بغضـفؿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿ـ، وهــــق ققلــــف  لؾؿســــؾؿق

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ

ڻ  ﴿فػل هذه أية بقان سـبب أيؿـان الؿــافؼقـ، وكظقرهـا قـق    [57، 56انتىبدت: ]

 .[1انًُافقىٌ:] ﴾ۀ ۀ 

وبقـ تعالك يف نقضع آخر، أ ؿ يحؾػـقن تؾـؽ إيؿـان لقرضـك طــفؿ الؿمنــقن 

ڈ ڈ ژ  ﴿رضـل طــفؿ، وهـق ققلـف  وأ ؿ إن رضقا طـفؿ، فـنن ا  ٓ ي

 .[96انتىبت:] ﴾ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

أ ـؿ يريـدون بليؿـا ؿ إرضـاء الؿـمنـقـ ، وأن ا  ورسـقلف  وبقـ يف مقعثع آخثر:

ــف   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿أحــؼ با،رضــاء، وهــق ققل

 .[61انتىبت:] ﴾پ ڀ ڀ ڀ 

ؿ طـذًرا فـحقًحا، أ ؿ يحؾػقن لقرضقا طــفؿ، بسـبب أن لفـ :وبقـ يف مقعع آخر

وأن ا  أنـرهؿ بــا،طراض طـــفؿ، ٓ ٕن لفــؿ طــذًرا فــحقًحا، بــؾ نــع ا،طــير بــل ؿ 

ــف    ــا كســبقا نـــ الـػــا ، وهــق ققل ــار بســبب ن ڄ ڄ  ﴿رجــس، ونــلواهؿ الـ

ڃ ڃچ چ چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ    ڃ   ڃ  ڄ    ڄ 

 .[95انتىبت:] ﴾ڎ   ڌ ڌ

يكفــؿ أكػســفؿ وهــق ققلــف  وبــقـ يف نقضــع آخــر  أن أيؿــا ؿ الؽاذبــة ســبب ،ه

 أية. [11انتىبت:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿
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وهذه إسباب لحؾػ الؿـافؼقـ البل ذكـرت يف هـذه أيـات راجعـة جؿقًعـا إلـك 

السـبب إو ، الـذي هـق الخـق . ٕن خـقففؿ نــ الؿـمنـقـ  هـق سـبب رغبــبفؿ يف 

قهؿ، ولقعرضـقا إرضائفؿ، وإطراضفؿ طـفؿ بلن ٓ يمذوهؿ، ولذا حؾػقا لفـؿ، فقرضـ

 طـفؿ، خقًفا نـ أذاهؿ، كؿا هق ضاهر.

│ 

 س: لؿاذا حبطت أطؿالفؿ؟

 :$ج: قال الطبري 

ڳ  ﴿يؼقل اهلل تعالك ذكره، مخبًرا طثـ حثالفؿ طـثده بـػثاقفؿ وخبثث أطؿثالفؿ: 

يؼق   ذهبت أطؿالفؿ البل طؿؾقها يف الدكقا باصيً ٓ ثقاب لفـا  [53انًائدذة: ] ﴾ڳ 

ها طؾك غقر يؼقـ نــفؿ بل ـا طؾـقفؿ   فـرٌض واجـب، وٓ طؾـك وٓ أجر، ٕ ؿ طؿؾق

فحة إيؿـان بـا  ورسـقلف، وإكؿـا كـاكقا يعؿؾق ـا لقـدفعقا الؿـمنـقـ هبـا طــ أكػسـفؿ 

 ﴾ڳ ڱ  ﴿وأنـــقالفؿ وذراريفـــؿ، فـــلحبط ا  أجرهـــا، إذ لـــؿ تؽــــ لـــف، 

 بندالـة الؿـمنـقـ طؾـك يؼق   فلفبح همٓء الؿـافؼقن طـد نجلء أنـر ا  [53انًائدذة: ]

 أهؾ الؽػر قد ُوكِسقا يف شرائفؿ الدكقا، وخابت فػؼبفؿ وهؾؽقا.

│ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ققلثف تعثالك:  س: اذكر بؿزيٍد مـ اإليضاح معـثك

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴  

﮷   أية؟ [ٗ٘بٌّةئمخ:] ﴾﮵﮶ 

 :$ج: قال الشـؼقطل 

الؽريؿــة أ ــؿ إن ارتــد بعضــفؿ فــنن ا  يــليت  أخــ  تعــالك الؿــمنـقـ يف هــذه أيــة

طقًضــا طـــ ذلــؽ الؿرتــد بؼــقر نـــ فــػاهتؿ الــذ  لؾؿــمنـقـ، والبقاضــع لفــؿ ولــقـ 

الجاكب، والؼسقة والشدة طؾك الؽافريـ، وهذا نـ كؿا  فػات الؿمنـقـ، وهبذا أنر 

ـــف  ـــف  ملسو هيلع هللا ىلصا  كبق ـــب لؾؿـــمنـقـ، بؼقل ـــقـ الجاك ـــلنره بؾ  ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿، ف

، وأنره [115انشعزا :] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ققلف  ، و[88انذجز:]



 a 377ڑ
 

 

 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ﴿بالؼســــقة طؾــــك غقــــرهؿ بؼقلــــف 

وأثـك تعالك طؾـك كبقـف بـالؾقـ لؾؿـمنـقـ يف  [9انتذزيى:] ﴾ڈ ژژ ڑ ڑ 

ـــــــــــــــف   آل ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ققل

ــلن ذلــؽ الؿــذكقر نـــ الؾــقـ لؾؿــمنـقـ، والشــدة طؾــك  [159عًددزاٌ: أيــة وفــرح ب

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ  ﴿، بؼقلف  ڤ، وأفحابف ملسو هيلع هللا ىلصالؽافريـ، نـ فػات الرسق  

 .[19انفتخ:] ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ 

  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قا  الشاطر يف رسق  ا  

ـْ َكاَقثثثثثٍة َفثثثثثْقَق   َوَمثثثثثا َحَؿَؾثثثثثْت ِمثثثثث

 

ثثدِ  ـْ ُمَحؿَّ ثثًة ِمثث  َرْحِؾَفثثا َأَبثثرَّ َوَأْوَفثثك ِذمَّ

 َوَأْطَطثثك إَِذا َمثثا َصالِثثُب اْلُعثثْرِ  َجثثاَبهُ  

 

 َضثثثثك بَِحثثثثدِّ اْلَؿْشثثثثَرفِلِّ اْلُؿَفـَّثثثثدِ َوَأمْ 

 وقال أخر فقف: 

ـْ َكاَقثثثثثٍة َفثثثثثْقَق   َوَمثثثثثا َحَؿَؾثثثثثْت ِمثثثثث

 

ثثدِ   ـْ ُمَحؿَّ  َرْحِؾَفثا َأَشثثدَّ َطَؾثثك َأْطَدائِثثِف ِمثث

ويػفؿ نـ هذه أيات أن الؿمنـ يجب طؾقـف أن ٓ يؾـقـ إٓ يف الققـت الؿـاسـب  

ب لؾشــدة، ٕن الؾــقـ يف نحــؾ الشــدة ضــعػ، لؾــقـ، وأٓ يشــبد إٓ يف الققــت الؿـاســ

 وخقر ، والشدة يف نحؾ الؾقـ حؿؼ، وخر ، وقد قا  أبق الطقب الؿبـبل 

 إَِذا قِقثثثَؾ ِحْؾثثثٌؿ ُقثثثْؾ َفِؾْؾِحْؾثثثِؿ َمْقِعثثثعٌ 

 

 َوِحْؾثثُؿ اْلَػَتثثك فِثثل َغْقثثرِ َمْقِعثثِعِف َجْفثثُؾ 

 │ 

 قرابات أخر؟  [ٕٔٔبٌّةئمخ:] ﴾ۋ ۋ ۅ  ﴿س:هؾ يف ققلف تعالك 

 ج: كعؿ هـال قرابات أخر:

فؼد قرأها بعض الؼراء )هؾ َتْسَبطقُع ربؽ( أي هؾ تسبطقُع أن تسل  ربؽ؟ أو هؾ 

 تسبطقع أن تدطق ربؽ؟

 │ 

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿س: مثثـ هثثمٓب الؼثثقم الثثذيـ طـثثاهؿ اهلل بؼقلثثف 

 ؟[ٗ٘بٌّةئمخ:]



 a 378ڑ
 

  

 

أخرج الط ي ج:
(1)

ـا كزلـت هـ  ذه بنسـاٍد فحقح طـ طقاض إشـعري قـا   لؿَّ

قا   أونـل  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿أية 

 إلك أبل نقسك بشلء كان نعف فؼا   هؿ ققر هذا. ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا  

ثؿ طؼبف الط ي
(1)

قـرأ  ملسو هيلع هللا ىلصبرواية نــ صريـؼ طقـاض طــ أبـل نقسـك، أن الـبـل  

 قا   يعـل ققر أبل نقسك. [51انًائذة:] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿هذه أية 

ؾ نع ققر أبل نقسـك غقـرهؿ، فــعؿ قـقر أبـل نقسـك نــ وٓ يؿـع أن يدخ قؾت:

أهؾ القؿـ، وا،يؿان يؿان والحؽؿة يؿاكقة، ولؽــ ٓ يؿــع أن يـدخؾ نعفـؿ غقـرهؿ، 

ونــفؿ الؿمنــقن إذلــة طؾـك الؿــمنـقـ إطـّزة طؾـك الؽــافريـ، الـذيـ ُيجاهــدون يف 

 سبقؾ ا  وٓ يخافقن لقنة ٓئؿ.

  ملسو هيلع هللا ىلصوثؿ فحابٌة أخ  كبقـا نحؿد 
ٌّ
، فـالـبل قـد قـا  ڤأن ا  يحبفؿ، نـفؿ طؾـل

 طـف  يحب ا  ورسقلف ويحبف ا  ورسقلف، ثؿ آخرون طدة.

 وكذا فا  يحب الؿحسـقـ، ويحب الصابريـ، ويحب الؿبؼقـ.

│ 

س: مـ صػات أهؾ اإليؿان شدتفؿ طؾك الؽػار، وتراحؿفؿ فقؿثا بقثـفؿ، دلِّثؾ طؾثك 

 ذلؽ؟

 ذلؽ ما يؾل: مـ إدلة طؾك ج:

ــف   ــف تعــالك يف شــلن قــقٍر يحــبفؿ ويحبقك  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿ققل

 .[51انًائذة:]

 .[19انفتخ:] ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ ققلف تعالك:

ورجؾ رحقؿ، رققؼ الؼؾب، لؽؾ ذي قربك »... يف فػات أهؾ الجـة  ملسو هيلع هللا ىلصقق  الـبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66ٕٔٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.60619الط ي ) (1)

وطقاض إشعري نخبؾػ يف فحببف والذي يظفر أن حديثف نرسـؾ، وأنـا روايـة نــ روى طــ  :قؾت )مصطػك( 

 أبل نقسك فلراها رواية نرجقحف، والصقاب رواية نـ روى نرسيً، وا  أطؾؿ. طقاض طـ
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«ومسؾؿ
(1)

. 

ـــــــالك   ـــــــف تع پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ققل

 .[159آل عًزاٌ:] ﴾ٹٹ

 .[9انتذزيى:] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ﴿وققلف تعالك  

│ 

س: ٓ يـبغل أن يؿتـع الشخص مـ فعؾ الخقر وققل الحؼ بسبب لقم الالئؿقـ، دلِّؾ 

 طؾك ذلؽ.

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ﴿يف شـلن قـقٍر يحـبفؿ ويحبقكـف   قق  ا   ۞

 .[51انًائذة:] ﴾﮷﮸ 

 .[11انًائذة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿  قلف وق ۞

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ  ﴿وققلف تعالك   ۞

 .[39األدشا :] ﴾ې ې 

ٓ يؿثثـعـ أحثثدكؿ مخافثثة الـثثاس أن يثثتؽؾؿ »  ملسو هيلع هللا ىلصويف الحــديث طـــ رســق  ا   ۞

«بالحؼ إذا رآه أو طؾؿف
(1)

. 

ؼ، أو فنكف ٓ ُيؼرب مـ أجؾ وٓ ُيباطثد مثـ رزق أن يؼثقل بحث»ويف بعض الروايات  

ر بعظقؿ  .«أن ُيذكِّ

│ 

﮿  ﴿ققلف تعالك:  س: ﮼  ﮽﮾  ﮻   إشارة إلك ماذا؟ [ٗ٘بٌّةئمخ:] ﴾﮹﮺ 

 ذلؽ إشارة إلك أمقر، مـفا: ج:

 ونحبة ا  لفؿ. ۵نحببفؿ    ث 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نرفقًطا. ڤ( نـ حديث طقاض ابـحؿار الؿجاشعل 0113أخرجف نسؾؿ حديث ) (1)

 (.111)حديث « الؿـبخب»طبد بـ حؿقد يف  (1)

 (.16، 35، 01، 01، 5/00« )الؿسـد»واكظر أحؿد يف  
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 كق ؿ أذلة طؾك الؿمنـقـ أطزة طؾك الؽافريـ. ث 2

 كق ؿ يجاهدون يف سبقؾ ا . ث 3

 ة ٓئؿ.كق ؿ ٓ يخافقن لقن ث 4

│ 

   ﴿س: ما وجف الختام بؼقلف تعالك:   ؟[ٗ٘بٌّةئمخ:] ﴾﯀﯁ 

 وجف ذلؽ أن ا  جقاد. ج:

 :$قال الطبري 

يؼــق   وا  جــقاد بػضــؾف طؾــك نـــ جــاد بــف طؾقــف، ٓ يخــا  كػــاد  ﴾﯀ ﯁  ﴿

بؿقضع جقده وططائف، في يبذلف إٓ لؿــ اسـبحؼف،  ﴾  ﴿خزائـف فببؾػ يف ططائف، 

اسبحؼف إٓ طؾك قدر الؿصؾحة، لعؾؿف بؿقضع فـيحف لـف نــ نقضـع وٓ يبذ  لؿـ 

 ضره.

 .[٘٘بٌّةئمخ:] ﴾ې ې ې ى ى ائ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

، ورسـقلف، ▐إكؿا كافـركؿ يـا أهـؾ ا،يؿـان ا   ج: الؿعـك، واهلل أطؾؿ:

ــقس القفــقد وٓ الـصــارى ،وٓ الؽػــار، ففــمٓء يبؿـــقن هــزيؿبؽ ــقا، ل ــذيـ آنـ ؿ، وال

 ويبؿـقن فشؾؽؿ، ولقسقا لؽؿ بلولقاء وٓ كصراء.

 :$قال الطبري 

لـقس لؽـؿ  [55انًائدذة: ] ﴾ې ې ې ى ى ائ  ﴿يعـل تعالك ذكره بؼقلف: 

أيفا الؿمنـقن كافر إٓ ا  ورسقلف، والؿمنـقن الـذيـ فـػبفؿ نـا ذكـر تعـالك ذكـره، 

يبفؿ، و اكؿ أن تبخذوا نـفؿ فلنا القفقد والـصارى الذيـ أنركؿ ا  أن ت أوا نـ وٓ

أولقاء، فؾقسقا لؽؿ أولقاء ٓ ُكَصراء، بؾ بعضفؿ أولقـاء بعـض، وٓ تبخـذوا نــفؿ ولقًّـا 

 وٓ كصقًرا.

│ 

 ؟[٘٘بٌّةئمخ:] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿س: ما الؿراد بؼقلف تعالك: 

تصـدَّ  وهـق  ڤنـ العؾؿـاء نــ حؿـؾ أيـة طؾـك ضاهرهـا، وقـا  إن طؾقًّـا  ج:
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 راكع.

 تعؼَّب هذا بؼقلف: الحافظ ابـ كثقر  إٓ أن

فؼد تقهؿ بعضفؿ أن هذه الجؿؾة يف نقضع الحا  نــ  ﴾ۇئ ۇئ  ﴿وأنا ققلف  

أي  يف حا  ركقطفؿ ولق كان هذا كذلؽ؛ لؽان دفـع الزكـاة يف  ﴾وئ وئ  ﴿ققلف  

حا  الركقع أفضؾ نـ غقره؛ ٕكف نؿدوح، ولقس إنر كذلؽ طــد أحـد نــ العؾؿـاء 

أئؿـة الػبـقى، وحبـك إن بعضـفؿ ذكـر يف هـذا أثـًرا طــ طؾـل بــ أبـل نؿــ كعؾؿـف نــ 

ــف ســائؾ يف حــا  ركقطــف فلططــاه  ــّر ب ــف ن ــؽ أك ــف؛ وذل ــت فق ــة كزل صالــب  أن هــذه أي

خاتؿف
(1)

. 

 وثؿَّ وجقه ُأخر. قؾت:

طؾـــك فـــية  [55انًائدددذة:] ﴾ەئ ەئ  ﴿فؿــــ العؾؿـــاء نــــ حؿـــؾ ققلـــف   ۞

 طؾك الـػؾ. ﴾ۇئ ۇئ  ﴿الػرض، وحؿؾ 

 عؾؿاء نـ قا   ُخّص الركقع بالذكر لشرفف.ونـ ال ۞

 ونـفؿ نـ قا   إن الؿمنـقـ وقت كزو  أية كان بقـ نبؿؿ لؾصية وراكع. ۞

 وأورد الؼرصبل وجًفا آخر فؼال:

ويحبؿؾ أن يؽقن الؿدح نبقجًفا طؾـك اجبؿـاع حـالبقـ، كلكـف وفـػ نــ يعبؼـد 

آطبؼـاد لؾقجـقب بالػعـؾ،  وجقد الصية والزكاة، فعبَّر طــ الصـية بـالركقع، وطــ

كؿا تؼق   الؿسؾؿقن هؿ الؿصّؾقن، وٓ تريد أ ؿ يف تؾـؽ الحـا  ُنصـّؾقن وٓ يقجـف 

 الؿدح حا  الصية؛ فنكؿا يريد نـ يػعؾ هذا الػعؾ ويعبؼده.

│ 

ق وهق راكع؟ ڤس: هؾ صّح أن طؾقًّا   تصدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولـقس يصـح شـلء  كان كٌؾ نـفا ٓ يخؾق نـ نؼا ، وقد قـا  الحـافظ ابــ كثقـر  وردت هبذا طدة آثار، وإن (1)

 ووففا بالؽؾقة لضعػ أساكقده وجفالة رجالفا..

وقــد يســقغ لشــخٍص الؼــق  ببصــحقح آثــار بؿجؿــقع صرقفــا، وذلــؽ لؽثقــرة هــذه الطــر ،  قؾثثت )مصثثطػك( : 

 والؿسللة تحباج نـل إلك نزيد بحث وتحرير.
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كـع، وٓ يخؾـق تصدَّ  وهق را ڤوردت بذلؽ جؿؾة نـ أثار تػقد أن طؾقًّا  ج:

  ولـقس يصـح شـلٌء نـفـا إسـاٌد نـفا نــ نؼـا ، ونــ ثـؿَّ قـا  الحـافظ ابــ كثقـر 

 بالؽؾقة لضعػ أساكقدها وجفالة رجالفا.

وإن قــا  قائــؾ ببحســقـفا بؿجؿـقع صرقفــا لــؿ يببعــد كثقــًرا طـــ  قؾثت )مصثثطػك(:

ا  الصقاب، ففل صرٌ  نبعددة ونخارجفا نبـقطـة، ونـفـا نـا لـقس ضـعػف بشـديد، و

 أطؾؿ.

│ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿س: وعثثثثح معـثثثثك ققلثثثثف تعثثثثالك: 

 .[ٙ٘بٌّةئمخ:] ﴾ی

بلن نــ رضـل بقٓيـة  ۵لعباده الؿمنـقـ يخ هؿ رهبؿ  ۵هذا إطيٌر نـ ا   ج:

ا  ورسقلف لف، واصؿلن إلك وطد ا  ورسـقلف وبـادر بانبثـا  أنـر ا  ورسـقلف فـنن ا  

 طدوه. كافره ونعقـف طؾك

 :$قال الطبري 

وهــذا إطــيٌر نـــ ا  تعــالك ذكــره طبــاده جؿقًعــا الــذيـ تــ أوا نـــ حؾــػ القفــقد 

وخؾعــقهؿ رًضــا بقٓيــة ا  ورســقلف والؿــمنـقـ، والــذيـ تؿســؽقا بحؾػفــؿ وخــافقا 

دوائر السقء تدور طؾقفؿ، فسارطقا إلك نقآهتؿ أّن َنـ وثـؼ بـا  وتـقلك ا  ورسـقلف 

ونـ كان طؾك نثؾ حالف نـ أولقاء ا  نـ الؿمنـقـ، لفـؿ الغؾبـة والـدوائر  والؿمنـقـ،

والدولة طؾك نـ طاداهؿ وحـاّدهؿ، ٕ ـؿ حـزب ا ، وحـزب ا  هـؿ الغـالبقن، دون 

 حزب الشقطان.

 :$وقال الؼرصبل 

أي  نــ فـّقض أنـره  [56انًائدذة: ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿ققلف تعـالك  

نـر رسـقلف ووالـك الؿسـؾؿقـ، ففـق نــ حـزب ا ، وققـؾ  أي  ونــ إلك ا  وانبثـؾ أ

ــــقلف والؿــــمنـقـ  ــــار بطاطــــة ا  وكصــــرة رس ــــقلك الؼق  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿يب

 ، قا  الحسـ  حزب ا  جـد ا ، وقا  غقره  أكصار ا ، قا  الشاطر [56انًائذة:]
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 وكقثثثثثػ َأْعثثثثثَقى وبِثثثثثالل ِحْزبِثثثثثل

ــقن   ــؾ، أي  كافــري، والؿمنـ ــقا القفــقد بالســبل والؼب حــزب ا ، فــي جــرر غؾب

 وا،جيء وضرب الجزية.

│ 

 س: كقػ كان القفقد يتخذون هذا الديـ هزًوا ولعًبا؟

 لذلؽ صقر، مـفا: ج:

أ ؿ يبقافقن با،يؿان أّو  الـفار، وأن يؽػروا آخره لؾبشقيش طؾـك الؿسـؾؿقـ، 

ـــالك   ـــا  تع ـــا ق ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿كؿ

 .[71آل عًزاٌ:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤٹ 

 :$قال الطبري 

وكان اتخاذ همٓء القفقد الذيـ أخ  ا  طـفؿ الؿمنـقـ أ ؿ اتخذوا ديـفؿ ُهـزًوا 

ولعًبا بالديـ طؾـك نـا وفـػفؿ بـف ربــا تعـالك ذكـره، أن أحـدهؿ كـان يظفـر لؾؿـمنـقـ 

فار ذلـؽ بؾسـاكف ا،يؿان وهق طؾك كػره نؼقؿ، ثؿ يراجع الؽػر بعد يسقر نـ الؿدة بنض

ــديـ  ــا بال ًٓ وهــق لؾؽػــر نســببطـ تؾعًب ــق ــدي بؾســاكف ا،يؿــان ق ًٓ، بعــد أن كــان ُيب ــق ق

ۈ ۈ ٴۇ  ﴿واسبفزاًء بف، كؿـا أخـ  تعـالك ذكـره طــ فعـؾ بعضـفؿ ذلـؽ بؼقلـف  

 .[11انبقزة:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ا  تعــالك  ، كؿـا قـد جـاء يف تػسـقر قـق  ملسو هيلع هللا ىلصونــ ذلـؽ السـخرية نــ رسـق  ا  

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿

 .[66، 65انتىبت:] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳڳ  ک ک

ونـ ذلؽ أيًضا سـخريبفؿ نــ أطؿـا  الـديـ وأحؽـار الشـريعة، كسـخريبفؿ نــ 

 الصية والحج والعؿرة وغقر ذلؽ.

│ 

 ؟[1٘بٌّةئمخ:] ﴾...ىت ﴿س: مـ الؿعـققن بالؽػار يف ققلف تعالك: 

  أطؾؿ  هؿ الؿشركقن نـ طبدة إوثان.الؿراد هبؿ هـا، وا  ج:
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│ 

 .[6٘بٌّةئمخ:] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿س: وعح الؿراد بؼقلف تعالك: 

الؿعـــك، وا  أطؾــؿ  أ ــؿ ســخروا نـــ الصــية والؿـــادي لفــا لؼؾــة فؼففــؿ،  ج:

 ولضعػ طؼقلفؿ، ففؿ بؿـزلة نـ ٓ طؼؾ لف.

│ 

ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿س: وعح معـثك ققلثف تعثالك: 

 .[2٘بٌّةئمخ:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

الؿعـك، وا  أطؾؿ  هـؾ تلخـذون طؾقــا، وهـؾ تعبـ ون طقًبـا طؾقــا إٓ إيؿاكــا  ج:

 با ، وبالؽبب البل أكزلفا وبالؼرآن، وآنـا أن أكثركؿ خارجقن طـ صاطة ا .

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

ذوا ديــؽؿ هـزًوا ولعًبـا نــ أهـؾ يا نحؿد لفمٓء الذيـ اتخـ ﴾ٺ ﴿يؼق  تعالك  

أي  هؾ  [59انًائذة:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿الؽباب  

لؽــؿ طؾقـــا نطعـــ أو طقــب إٓ هــذا؟ وهــذا لــقس بعقــب وٓ نذنــة؛ فقؽــقن آســبثـاء 

ــــــف تعــــــالك    ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿نـؼطًعــــــا، كؿــــــا يف ققل

ـــف  [8انبدددزوج:] ، [71نتىبدددت:ا] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ﴿، وكؼقل

 . «ما يـؼؿ ابـ جؿقؾ إٓ أن كان فؼقًرا فلغـاه اهلل»ويف الحديث الؿبػؼ طؾقف  

ــك  [59انًائددذة:] ﴾ڦ ڦ ڄ  ﴿ وققلثثف: ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿نعطــق  طؾ

أي  وآنـا بلن أكثركؿ فاسؼقن، أي  خارجقن طـ الطريؼ  [59انًائذة:] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ 

 الؿسبؼقؿ.

أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قؾثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثت )مصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثطػك(:

فؿعـاه  ونـا طـابقا طؾـك  [71انتىبت:]﴾ڃڃڦڦڦڄڄڄڄڃ﴿ ققلف

 هذا الديـ إٓ أ ؿ كاكقا فؼراء فلغـاهؿ ا  بعد دخقلفؿ فقفؿ.

 :$قال الؼرصبل 

تعقبقن، أي  هؾ تـؼؿقن نـَّا إٓ إيؿاكـا با  وقد طؾؿبؿ أّكا طؾل  بؿعـك« تـؼؿقن»و
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طـــ  أي  يف تــركؽؿ ا،يؿــان، وخــروجؽؿ [59انًائددذة: ] ﴾ڦ ڦ ڄ  ﴿الحــؼ، 

ل إٓ أين طػقـٌػ وأكـؽ فـاجر،  انبثا  أنر ا ؛ فؼقؾ  هق نثؾ قق  الؼائـؾ  هـؾ تــؼؿ نـِـّ

 وققؾ  أي  ٕن أكثركؿ فاسؼقن تـؼؿقن نـَّا ذلؽ.

│ 

 س: أهؾ الؽػر يلخذون طؾك أهؾ اإليؿان أمقًرا هل يف الحؼقؼة مـاقب، وعح ذلؽ.

 إيضاحف مؿا يؾل مـ أيات: ج:

أي   [8انبدددزوج:] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ ڦ ﴿ققلـــف تعـــالك   ۞

 فؿا أخذوا طؾقفؿ شقًئا، وٓ اكبؼؿقا نـفؿ لشلء إٓ لؽق ؿ آنـقا با  العزيز الحؿقد.

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ  ﴿وقــق  قــقر لــقط لبعضــفؿ يف شــلن آ  لــقط   ۞

 .[56انًُم:] ﴾ٺ ٺ 

ــالك   ۞ ــف تع ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿وققل

 .[59انًائذة:] ﴾ڦ ڦ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿وققلـــــــف تعـــــــالك   ۞

 .[13إبزاهيى:] ﴾ڑ ک کک 

  لؿ يلت رجـٌؾ قـط بؿثـؾ نـا جئـَت بـف إٓ ملسو هيلع هللا ىلصوقق  ورقة بـ كقفؾ لرسق  ا   ۞

ُطقدي
(1)

. 

 ؟[2٘بٌّةئمخ:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿س: ما الؿراد بؼقلف تعالك: 

ڤ  ﴿، وققلـف الؼرآن الـذي ُأكـز  إلقــا ﴾ٹ ڤ ڤ  ﴿الؿراد، وا  أطؾؿ بؼقلف  ج:

الؽبب البل أكزلت قبؾ الؼرآن، وهل البقراة والزبقر وا،كجقؾ، وفحػ  ﴾ڤ ڦ ڦ 

 إبراهقؿ، وكؾ نا أكز  نـ قبؾ.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٓٙٔ( ٍُُِٚ )ؾم٠ص ٖم٠ص بٌحكةوٞ )ؾ (1)
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 ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ﴿س: وعثثح معـثثك ققلثثف تعثثالك: 

 .[ٓٙبٌّةئمخ:]

ب هـمٓء قؾ يا كبل ا  وققلقا يا أهؾ ا،يؿـان ٕهـؾ الؽبـا ج: الؿعـك، واهلل أطؾؿ:

الــذيـ نــا طــابقا طؾــقؽؿ شــقًئا إٓ إيؿــاكؽؿ بــا  وإيؿــاكؽؿ بــالؼرآن وســائر الؽبــب، قــؾ 

ًٓ نعؽـؿ ـ  لفمٓء  إن كـبؿ تظـقن أكا سـعاقب وكجـازى طؾـك إيؿاكــا بـا  وكببـف ـ فبــزُّ

هؾ أخ كؿ بشرٍّ نؿا وفػبؿقكا بف طؼقبة طـد ا ؟!! إ ا طؼقبة نــ ا  لؿــ حـاد طــ 

ؼف فعاقبف طؼقبة شديدة، فؾعـف وغضب طؾقف، وجعؾ نـفؿ الؼردة والخـازير وطبـد صري

نـ بـاب أفعـؾ البػضـقؾ الـذي لـقس يف  ﴾ڃ ڃ ڃ  ﴿الطاغقت، وطؾك هذا، فؼقلف  

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿الؿؼابــؾ نـــف شــلٌء ، كؿــا يف ققلــف تعــالك  

أن أهــؾ ففــؿ خقــٌر نســبؼًرا وأحســـ نؼــقيً نـــ أهــؾ الـــار، نــع  [11انفزقدداٌ:] ﴾ڍ 

 نسبؼرهؿ ونؼقؾفؿ. الـارلقس يف أي شلء نـ الخقرية يف

ملسو هيلع هللا ىلصأكت أفظ وأغؾظ نــ رسـق  ا  وكحق ققل الـسقة لعؿر: 
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلصنـع أن الـبـل  

 لقس بغؾقظ وٓ فظ نع أهؾ ا،يؿان.

 :وقال الحافظ ابـ كثقر 

أي  هــؾ أخــ كؿ بشــر جــزاء  [67انًائددذة:] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ﴿

ر الؼقانــة نؿــا تظـقكــف بـــا؟ وهــؿ أكــبؿ الــذيـ هــؿ نبصــػقن هبــذه الصــػات طـــد ا  يــق

 ﴾ڇ ڍ  ﴿أي  أبعـده نــ رحؿبـف  [67انًائدذة: ] ﴾ڇ ڇ ڇ  ﴿الؼصقرة، فؼقلـف  

 .[67انًائذة:] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿أي  غضًبا ٓ يرضك بعده أبًدا،  [67انًائذة:]

 وقال أيًضا بعد أن أورد بعض الؼرابات:

نعـاهـا إلـك أكؽـؿ يـا أهـؾ الؽبـاب الطـاطـقـ يف ديـــا   وكؾ هذه الؼـراءات يرجـع

الذي هق تقحقد الّؾف وإفراده بالعبادات دون نا سقاه، كقػ يصدر نـؽؿ هذا وأكـبؿ قـد 

ڑ  ﴿أي  نؿا تظـقن بــا  ﴾ژ ژ ڑ  ﴿وجد نـؽؿ جؿقع نا ذكر؟! ولفذا قا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٖٕٙ( ٍُُِٚ )ؾم٠ص 6ٖٖٙبٌحكةوٞ )ؾم٠ص  (1)
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 .[67انًائذة:] ﴾ک ک ک 

س يف الطر  أخر نشاركة، كؼقلف وهذا نـ باب اسبعؿا  أفعؾ البػضقؾ فقؿا لق

 .[11انفزقاٌ:] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿ ۵

│ 

س: هؾ مـ الؼردة والخـازير الؿقجقدة أن ما هق كسٌؾ وطؼٌب لؾقفقد الؿؿسقخقـ 

 إلك قردة وخـازير؟

 ڤنـ حديث ابـ نسعقد « فحقحف»يجاب طؾك ذلؽ بؿا أخرجف نسؾؿ يف  ج:

، وبلبل أبـل ملسو هيلع هللا ىلصالؾفؿ أنبعـل بزوجل رسق  ا  »ـ  ملسو هيلع هللا ىلصقا   قالت أر حبقبة ـ زوج الـبل 

قثد سثللت اهلل ٔجثال مضثروبٍة، وأيثاٍم »  ملسو هيلع هللا ىلصسػقان، وبلخل نعاويـة. قـا   فؼـا  الـبـل 

ؾ شقًئا قبؾ حؾف، أو يثمخر شثقًئا طثـ حؾثف ،ولثق كـثت  معدودٍة، وأرزاٍق مؼسقمة، لـ ُيعجِّ

 .«ؼبر كان خقًرا وأفضؾسللِت اهلل أن يعقذل مـ طذاب يف الـار أو طذاب يف ال

إن »قا   وذكرت طـده الؼردة، قا  نِسعر  وُأراه قا   والخـازير نـ نسٍخ. فؼا   

«اهلل لؿ يجعؾ لؿسٍخ كسالً وٓ طؼًبا، وقد كاكت الؼردة والخـازير قبؾ ذلؽ
(1)

. 

ويف رواية أخرى طـد نسؾؿ قا   فؼا  رجٌؾ  يا رسق  ا ، الؼردة والخـازير، هل 

لؿ ُيفؾؽ ققًما، أو ُيعذب ققًما فقجعؾ لفؿ كسثالً،  ۵إن اهلل »  ملسو هيلع هللا ىلصُنسخ؟ فؼا  الـبل نؿا 

 .«وإن الؼردة والخـازير كاكقا قبؾ ذلؽ

│ 

مثع  [ٓٙبٌّةئدمخ: ] ﴾ڎ ڈڈ  ﴿س: اذكر بعض وجقه الؼرابات يف ققلف تعالك: 

 بقان معاكقفا.

 مـ ذلؽ ما يؾل: ج:

إلــك قــراءة الحجــاز والشــار   وطــزا الطــ ي هــذه الؼــراءة ﴾ڎ ڈڈ  ﴿ ث 1

ــد  ــازير، ونـــ َطَب والبصــرة وبعــض الؽــقفققـ، والؿعـــك  وجعــؾ نـــفؿ الؼــردة والخـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٍُُِٖٕٙٙ )ؾم٠ص  (1)
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 الطاغقت، أي  وجعؾ نـفؿ الؼردة والخـازير وطابد الطاغقت.

بػبح العقـ وضؿ الباء، وكسـر البـاء نــ الطـاغقِت بنضـافة  ﴾َطُبَد الطاغقِت ﴿ث  2

 نـ الؽقفققـ، والؿعـك  وخدر الطاغقت. )طبد( إلقف طزاها الط ي إلك جؿاطة

 بؿعـك طبقد الطاغقت. ﴾ُطُبَد الطاغقت﴿ث  3

 .ڤذكرها الط ي بسـٍد ضعقػ طـ ُبريدة إسؾؿل  ﴾طابد الطاغقت﴿ث  4

القجفقـ إولقـ، واكبصـر ٕولفؿـا، ونعــاه  ونــ طبـد  $واخبار الط ي  ۞

 الطاغقت.

│ 

 .[ٓٙبٌّةئمخ:] ﴾ک ک ک  ژ ژ ڑ ڑ ﴿س: وعح الؿراد بؼقلف تعالك: 

الؿعـك، وا  تعالك أطؾؿ  أولئؽ الؿقفقفقن ببؾؽ الصػات الذيـ لعـفؿ ا   ج:

وغضــب طؾــقفؿ، وجعــؾ نـــفؿ الؼــردة والخـــازير، وطبــد الطــاغقت، أولئــؽ يف شــر 

إناكـ؛ ٕن نؽا ؿ الـار، وهذا نـ بـاب أفعـؾ البػضـقؾ الـذي لـقس يف الؿؼابـؾ نــف 

 شلء.

 [11انفزقدداٌ: ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿الك  كؼقلــف تعــ

 فلهؾ الـار لقسقا يف شلء نـ الخقرية بحاٍ .

 :$قال الؼرصبل 

ٕن نؽــا ؿ الـــار، وأنــا الؿمنـــقن فــي شــر يف نؽــا ؿ، وقــا   ﴾ژ ژ ڑ  ﴿

 الزجاج  أولئؽ شر نؽاًكا طؾك ققلؽؿ. الـحاس  ونـ أحسـ نا ققؾ

نـ نؽاكؽؿ يف الدكقا لؿـا لحؼؽـؿ  يف أخرة فقف  أولئؽ الذيـ لعـفؿ ا  شر نؽاًكا

نـ الشر، وققؾ  أولئـؽ الـذيـ لعــفؿ ا  شـر نؽاًكـا نــ الـذيـ كؼؿـقا طؾـقؽؿ. وققـؾ  

 أولئؽ الذيـ كؼؿقا طؾقؽؿ شر نؽاًكا نـ الذيـ لعـفؿ ا .

 ﴿فنكف يعـل بؼقلف   [67انًائدذة: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿ وأما ققلف:

ڇ ڇ  ﴿تعالك ذكره، وهؿ الذيـ وفـػ فـػبفؿ فؼـا   همٓء الذيـ ذكرهؿ  ﴾ژ

ـــ  [67انًائددذة:] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ــؽ ن ــؾ ذل وك
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 فػة القفقد نـ بـل إسرائقؾ.

يف طاجؾ الـدكقا وأخـرة « شر نؽاًكا»همٓء الذيـ هذه فػبفؿ  يؼقل تعالك ذكره:

كـز  إلـقفؿ نــ طــد ا  طـد ا  نؿـ كؼؿبؿ طؾقفؿ، يا نعشر القفقد، إيؿا ؿ با  وبؿا أ

ـــاء  ـــبؾفؿ نــــ إكبق ـــك نــــ ق ـــز  إل ـــاب، وبؿـــا أك  ﴾ڑ ک ک ک  ﴿نــــ الؽب

يؼق  تعالك ذكره  وأكبؿ نع ذلؽ أيفا القفقد أشد أخـًذا طؾـك غقـر الطريـؼ  [67انًائذة:]

 الؼقيؿ، وأجقُر طـ سبقؾ الرشد والؼصد نـفؿ.

ذكـره إكؿـا قصـد هبـذا وهذا نـ لحــ الؽـير، وذلـؽ أن ا  تعـالك  قال أبقجعػر:

الخ  إخباَر القفقد الـذي وفـػ فـػبفؿ يف أيـات قبـؾ هـذه، بؼبـقح فعـالفؿ وذنـقؿ 

أخيقفؿ، واسـبقجاهبؿ سـخطف بؽثـرة ذكـقهبؿ ونعافـقفؿ، حبـك نسـخ بعضـفؿ قـردة 

وبعضفؿ خـازير، خطاًبا نـف لفؿ بذلؽ، تعريًضـا بالجؿقـؾ نــ الخطـاب، وَلَحــ لفـؿ 

نـ إدب أحســف فؼـا  لـف   ملسو هيلع هللا ىلصؽير بلحسـ الؾحـ، وطّؾؿ كبقف بؿا َطَرفقا نعـاه نـ ال

قؾ لفؿ يا نحؿد  أهمٓء الؿمنـقن با  وبؽببف الذيـ تسبفزئقن نـفؿ شـرٌّ أر نــ لعــف 

 ا ؟ وهق يعـل الؿؼق  ذلؽ لفؿ.

│ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿س: وعثثح معـثثك ققلثثف تعثثالك: 

 .[ٔٙبٌّةئمخ:] ﴾ڱڱ

أطؾؿ  أن همٓء القفـقد وأهـؾ الـػـا  إذا جـاءوكؿ أضفـروا لؽـؿ الؿعـك، وا   ج:

ا،يؿان بللسـبفؿ نع كق ؿ يضؿرون الؽػر يف فـدورهؿ، وٓ ُيبقبـقن رغبـة حســًة يف 

ا،يؿان فدخؾقا وهؿ كػار، وخرجقا وهؿ كػار، لؿ يسبػقدوا شـقًئا نــ نجالسـبؽؿ يـا 

 أهؾ ا،يؿان.

 :$قال الطبري 

جاءكؿ أيفـا الؿمنــقن هـمٓء الؿــافؼقن نــ القفـقد قـالقا وإذا  يؼقل تعالك ذكره:

واتبعـــاه طؾــك ديـــف، وهــؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأي  فــدقـا بؿــا جــاء بــف كبــقؽؿ نحؿــد  ﴾گ ﴿لؽــؿ 

نؼقؿقن طؾك كػرهؿ وضيلبفؿ، قد دخؾـقا طؾـقؽؿ بؽػـرهؿ الـذي يعبؼدوكـف بؼؾـقهبؿ 
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 ﴾َرُجقا بِـفِ َقْد َخ ﴿وُيضؿروكف يف فدورهؿ، وهؿ يبدون كذًبا البصديؼ لؽؿ بللسـبفؿ، 

يؼق   وقد خرجـقا بـالؽػر نــ طــدكؿ كؿـا دخؾـقا بـف طؾـقؽؿ، لـؿ يرجعـقا بؿجقـئفؿ 

إلقؽؿ طـ كػرهؿ وضيلبفؿ، يظـقن أن ذلؽ نــ فعؾفـؿ يخػـك طؾـك ا  جفـيً نــفؿ 

يؼـق   وا  أطؾـؿ بؿـا كـاكقا ـ طــد قـقلفؿ  [61انًائدذة: ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿بـا ، 

  وبؿحؿد وفّدقـا بؿا جاء بف. يؽبؿقن نـفؿ بؿا يضـؿروكف نــ لؽؿ بللسـبفؿ ـ آنـا با

 الؽػر بلكػسفؿ.

وأورد الطبري بنسـاٍد حسـ طـ قتادة
(ٔ)

 قال: 

 ملسو هيلع هللا ىلصأيـة، أكـاٌس نــ القفـقد كـاكقا يـدخؾقن طؾـل الـبــل  ﴾گ گ گ گ  ﴿

فقخ وكف أ ؿ نمنــقن راضـقن بالـذي جـاء بـف، وهـؿ نبؿسـؽقن بضـيلبفؿ والؽػـر، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصقن بذلؽ ويخرجقن بف نـ طـد كبل ا  وكاكقا يدخؾ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿وأورد بنسـاٍد فحقح طـ ابــ زيـد يف ققلـف 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ 

فـنذا رجعـقا إلـك كػـارهؿ نــ أهـؾ  [71آل عًدزاٌ: ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

الؽباب وشقاصقـفؿ رجعقا بؽػرهؿ، وهمٓء أهؾ الؽباب نـ القفقد
(1)

. 

 :$افظ ابـ كثقر قال الح

 [61انًائذة:] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿وققلف تعالك  

وهذه فػة الؿـافؼقـ نـفؿ  أ ؿ يصاكعقن الؿمنـقـ يف الظاهر وقؾـقهبؿ نـطقيـة طؾـك 

أي  نسبصـحبقـ  ﴾ڳ  ﴿أي  إلك طـدُ يا نحؿـد  ﴾ڳ ڳ  ﴿الؽػر؛ ولفذا قا   

بػعقا بؿا قد سؿعقا نــؽ نــ العؾـؿ، الؽػر يف قؾقهبؿ، ثؿ خرجقا وهق كانـ فقفا لؿ يـ

ـفؿ بـف  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿وٓ كجعت فقفؿ الؿقاطظ وٓ الزواجـر، ولفـذا قـا    فخصَّ

 دون غقرهؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕٕٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٖٖٕٕٔبٌـحىٞ ) (1)
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿س: وعح الؿعـك اإلجؿثالل لؼقلثف تعثالك: 

 .[ٕٙبٌّةئمخ:] ﴾ھ ھھ 

وتـرى أيفـا ترى يـا رسـق  ا ، وتـرى أيفـا الؿسـؾؿ،  ج: الؿعـك، واهلل تعالك أطؾؿ:

 ۵الـاضر كثقًرا نـ همٓء القفقد يسارطقن إلك ارتؽاب الؿحرنـات ونخالػـة أنـر ا  

وغشــقان الؿعافــل، وكــذلؽ يســارطقن يف تعــدي حــدود ا ، والبعــدي طؾــك خؾؼــف 

 كذلؽ وتراهؿ أيًضا يسارطقن إلك أكؾ السحت والذي نـف الرشقة يف الحؽؿ.

│ 

 .[ٕٙبٌّةئمخ:] ﴾ۓ ۓ ے ے  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 أقسؿ لبئس العؿؾ الذي كاكقا يعؿؾقن. ج: الؿعـك، واهلل أطؾؿ:

 :$قال الطبري 

يؼـق   أقسـؿ لبـئس العؿـؾ نـا كـان  ﴾ے ے ۓ ۓ  ﴿يؼق  ا  تعالك ذكـره  

 همٓء القفقد يعؿؾقن يف نسارطبفؿ يف ا،ثؿ والعدوان وأكؾفؿ السحت.

│ 

 س: ما وجف هذا الؼقل مـ اإلثؿ؟

 :$قال الطبري  :ج

وذلؽ أ ؿ كاكقا يحؽؿقن فقفؿ بغقر حؽؿ ا ، ويؽببقن كبًبا بليديفؿ ثؿ يؼقلـقن  

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿هذا نـ حؽؿ ا ، وهذا نـ كببف. يؼق  ا   

 .[79انبقزة:] ﴾ڇ ڇ 

│ 

العؾؿاب الذيـ ٓ يـفقن أققامفؿ طـ الؿـؽر يف طثدة مثقاصـ  ▐س: ذمَّ اهلل 

 ، اذكر بعضفا.مـ كتابف

 ج: مـ ذلؽ ما يؾل:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  ﴿ققلـــــــف تعـــــــالك   ۞

 .[63انًائذة:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ 
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ورد طـ ابـ طباس ۞
(1)

طـد الط ي قا  نا يف الؼرآن آية أشّد تقبقًخا نــ هـذه  

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿أيـــــــــــــة  

 قا   كذا قرأ. [63انًائذة:] ﴾ۅ 

ــك ا ۞ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿لضــحاُ قــا   وطـــده أيًضــا بنســـاده إل

ـــــــا    [36انًائدددددددذة:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  ـــــــاؤهؿ  ﴾ڭ ۇ  ﴿ق فؼف

وقراؤهؿ وطؾؿاؤهؿ. قا   ثؿ يؼق  الضحاُ  ونا أخقفـل نـ هذه أية
(1)

. 

وطـد ابـ أبل حاتؿ نـ صريؼ يحقك بـ يعؿر قا   خطب طؾل بـ أبـل صالـب،  ۞

كان قبؾؽؿ بركقهبؿ الؿعافل  فحؿد ا  وأثـك طؾقف ثؿ قا   أيفا الـاس، إكؿا هؾؽ نـ

ــاكققن  ـــففؿ الرب ــؿ ي ــا تؿــادوا يف الؿعافــل، ول ــار، فؾؿ ــاكققن وإحب ـــففؿ الرب ــؿ ي ول

وإحبار، أخذهتؿ العؼقبات، فؿروا بالؿعرو  وا قا طـ الؿـؽر، قبـؾ أن يــز  بؽـؿ 

نثؾ الذي كز  هبؿ، واطؾؿقا أن إنر بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽر ٓ يؼطع رزًقـا وٓ 

 يؼرب أجيً.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ونــــ ذلـــؽ قـــق  ا  تعـــالك   ۞

 .﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ 

[187آل عًزاٌ:]  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ﴿وقا  تعالك   ۞

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڇ   ڄ  ڇ  چ  چ 

 .[79، 78انًائذة:] ﴾ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ھ   ﴿وقا  تعالك    ۞ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺   ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

 .[167، 159انبقزة:] ﴾ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁

 «:محاسـ التلويؾ»وقال الؼاسؿل يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٖٕٕٔبٌـحىٞ أضى ) (1)

 (.ٕٕٓٗٔبٌـحىٞ ) (1)
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أي  ﴾ۇ ﴿أي  الزهاد نــفؿ والعبـاد  ﴾ڭ ڭ  ﴿أي هي  ﴾ ڭ ﴿

 أي الرشــقة، الؿػســدة أنــر ﴾ۈ ۈٴۇ  ﴿أي الؽــذب  ﴾ۇ ۆ ۆ  ﴿العؾؿــاء 

 نـ ترهبفؿ وتعؾؿفؿ لغقر ديـ ا . أو نـ تـركفؿ ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿العالؿ كؾف 

  قفؿ .وهذا الذر الؿؼق  فقفؿ، أبؾغ نؿا ققؾ يف حؼ طانبفؿ. 

ًٓ  ٕكــف لؿــا طّبــر طـــ القاقــع الؿــذنقر نـــ نرتؽبــل الؿـــاكقر بالعؿــؾ يف ققلــف   أو

وطّبر طـ ترُ ا،كؽار طؾقفؿ حقـث ذنـف بالصــاطة يف ققلـف   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

لفـؿ  ـ كان هذا الذر أشد، ٕكـف جعـؾ الؿـذنقر طؾقـف فــاطة ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿

 ولؾرؤساء، وحرفة ٓزنة، هؿ فقفا أنؽـ نـ أفحاب الؿـاكقر يف أطؿالفؿ.

│ 

 ؟[ٗٙبٌّةئمخ:] ﴾ې ې ېى  ﴿س: ما مراد القفقد بؼقلفؿ: 

نرادهؿ ـ والعقاذ با  نـ نرادهؿ ونـفؿ ـ أن ا  بخقـؾ، تعـالك ا  طــ قـقلفؿ  ج:

ا كبقًرا.  طؾقًّ

 :$قال الطبري 

 ﴾ې ې ېى  ﴿نـ بـل إسـرائقؾ  [61انًائدذة: ] ﴾ۉ ې  ﴿يؼق  تعالك ذكره  

يعـقن  أن خقر ا  ُنؿسؽ وططاؤه نحبقس طـ آتساع طؾقفؿ، كؿا قـا   [61انًائذة:]

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلصتعالك ذكره يف تلديب كبقف 

 .[19اإلسزا :]

وبـذ  بذلؽ ، والؿعـك العطاء؛ ٕن ططـاء الــاس « القد»وإكؿا وفػ تعالك ذكره 

ــا، إذا  ــاس يف وفــػ بعضــفؿ بعًض ــديفؿ، فجــرى اســبعؿا  الـ ــب بلي نعــروففؿ الغال

وفــػقه بجــقد وكــرر، أو ببخــؾ وشــّح وضــقؼ، بنضــافة نــا كــان نـــ ذلــؽ نـــ فــػة 

 الؿقفق  إلك يديف، كؿا قا  إطشك يف ندح رجؾ 

 يثثثثدال يثثثثدا مجثثثثٍد، فؽثثثثػ  ُمػقثثثثدةٌ 

 

ـّ بثثثثالزاد ُتـػثثثثؼ  وكثثثثػ  إذا مثثثثثا ُعثثثثث

، ونثـؾ ذلـؽ نــ «القـد»ان فػة فاحب القد نــ إكػـا  وإفـادة إلـك فلضا  نا ك 
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كــير العــرب يف أشــعارها وأنثالفــا أكثــرنـ أن ُيحصــك، فخــاصبفؿ ا  بؿــا يبعارفقكــف 

ــا    ــؿ فؼ ـــفؿ يف كينف ــف بق ــل  [61انًائددذة:] ﴾ۉ ې ې ې ې﴿ويبحاوروك يعـ

ِضؾ، كالؿغؾقلـة يـده الـذي بذلؽ  أ ؿ قالقا  إن الّؾف يبخؾ طؾقـا، ويؿـعـا فضؾف في ُيػ

 ٓ يؼدر أن يبسطفا بعطاء وٓ بذِ  نعرو ، تعالك ا  طؿا قالقا، أطداء ا .

هبؿ ونخ هؿ بسـخطف طؾـقفؿ   ، يؼـق   [61انًائدذة: ] ﴾ى ائ  ﴿فؼا  ا  نؽذِّ

 ﴾ائ ەئ ەئوئ  ﴿أنســؽت أيــديفؿ طـــ الخقــرات، وُقبضــت طـــ آكبســاط بالعطقــات 

ـ رحؿـة ا  وفضـؾف بالـذي قـالقا نــ الؽػـر، وافـرتوا طؾـك ا  وأبعدوا ن [61انًائدذة: ]

يؼــق   بــؾ يــداه  [61انًائددذة:] ﴾وئ ۇئ ۇئ  ﴿ووفــػقه بــف نـــ الؽــذب وا،فــؽ 

ـــقلبقـ وٓ  ـــر نغؾ ـــاده وأقـــقات خؾؼـــف، غق ـــذ  وا،ططـــاء وأرزا  طب نبســـقصبان بالب

 طؾقف. يؼق   يعطل هذا ويؿـع هذا فقؼبِّر [61انًائذة:] ﴾ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ﴿نؼبقضبقـ، 

وأورد بنسـاد فـحقح طــ قبـادة
(1)

ۉ ې ې ې ېى ى ائ  ﴿  ققلـف   

ې  ﴿أنــا ققلــف   [61انًائددذة:] ﴾حج مج جح مح  ﴿إلــك  [61انًائددذة:] ﴾ائ ەئ ەئوئ 

َبْؾ َيَداُه َنْبُسقَصَباِن ُيـِػُؼ ﴿قالقا  ا  بخقؾ غقر جقاد! قا  ا    [61انًائذة:] ﴾ې ېى 

 .[61انًائذة:] ﴾َكْقَػ َيَشاءُ 

│ 

 ؟﴾ې ې ېى  ﴿بؼقل القفقد  ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف  ۵: ما فائدة إخبار اهلل س

 بؼقلف: ج: أجاب طؾك ذلؽ الطبري 

وهذا خ  نـ ا  تعالك ذكره طـ جرأة القفقد طؾك رهبؿ، ووفػفؿ إياه بؿـا لـقس 

ــف  قــديؿ جفؾفــؿ واغــرتارهؿ بــف،  ملسو هيلع هللا ىلصنـــ فــػبف، تقبقًخــا لفــؿ بــذلؽ، وتعريًػــا نـــف كبقَّ

ــ ــع جؿق ــارهؿ جؿق ــقؿ وإكؽ ـــ طظ ــقه ط ـــفؿ وطػ ــرة فــػحف ط ــدهؿ، وكث ــف طـ ؾ أيادي

 نبعقث ورسق  نرسؾ  أن كـان هـذه  ملسو هيلع هللا ىلصإجرانفؿ، واحبجاًجا لـبقف نحؿد 
ٌّ
بلكف لف كبل

 طؾـقنفؿ ونؽـق ـا البـل ٓ يعؾؿفـا إٓ أحبـارهؿ 
ِّ
إكباء البل أكبلهؿ هبا كاكت نـ خػل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٕٙٗٔبٌـحىٞ ) (1)
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العرب الذيـ لؿ يؼـرءوا  وطؾؿاؤهؿ دون غقرهؿ نـ القفقد، فضيً طـ إنة إنقة نـ

 ملسو هيلع هللا ىلصكباًبا، وٓ َوَطقا نـ طؾـقر أهـؾ الؽبـاب طؾًؿـا، فـلصؾع ا  طؾـك ذلـؽ كبقـف نحؿـًدا 

ر طـدهؿ فدقف، ويؼطع بذلؽ حجبفؿ.  لقؼرِّ

 .[ٗٙبٌّةئمخ:] ﴾وئ ۇئ ۇئ  ﴿س: وعح الؿراد بالقد يف ققلف تعالك: 

كسـائر فـػاتف،  ــا هـا فػة نـ فػات رب« القد»الظاهر وا  تعالك أطؾؿ  أن  ج:

 ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿قـد قـا    ولقست يده كقـد خؾؼـف إذ ا  

 ؛ فـثبت أن   يًدا ولؽـفا لقست كقد خؾؼف.[11انشىري:]

ــف تعــالك   ــا يف تػســقر ققل  ﴾وئ ۇئ ۇئ  ﴿هــذا وقــد أورد أهــؾ العؾــؿ وجقًه

ره، ولؽــ والؿخبار لديـا نـفا نا قـدنـا ذكـ« تػسقره»كثقًرا نـفا يف  وأورد الط ي 

 .$ٓ بلس بـؼؾ نا ذكره الط ي 

ــؾ ققلــف  :  قثثال  ــؾ الجــد  يف تلوي ، فؼــا  ﴾وئ ۇئ ۇئ  ﴿واخبؾــػ أه

، وذلـؽ كعؿـف «يـد ا  طؾـك خؾؼـف»بعضفؿ  طـك بذلؽ  كِعؿباه، وقـا   ذلـؽ بؿعــك  

 يعـقن بذلؽ  كعؿٌة.« لؽ طـدي يد»طؾقفؿ، وقا   إن العرب تؼق   

ؼـقة. وقـالقا  ذلـؽ كظقـر قـق  ا  تعـالك ذكـره  طــك بـذلؽ الوقال آخرون مـفؿ: 

 .[15ص:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 ﴾ۉ ې ې ې ېى ﴿نؾؽف، وقا   نعـل ققلف  « يده»بؾ  وقال آخرون مـفؿ:

 ، نؾؽف وخزائـف.[61انًائذة:]

فـين بقـده طؼـدة كؽـاح »، و«هق نؾـؽ يؿقــف»وذلؽ كؼق  العرب لؾؿؾقُ   قالقا:

 ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ  ﴿ا  تعـــالك ذكـــره   أي  يؿؾـــؽ ذلـــؽ، وكؼـــق « فيكـــة

 .[11انًجادنت:]

فػة نـ فػاتف، هل يد، غقر أ ـا لقسـت بجارحـة « يد ا »بؾ  وقال آخرون مـفؿ:

 كجقارح بـل آدر.

وذلؽ أّن ا  تعالل ذكره أخ  طـ خصقفف آدر بؿا خّصف بف نـ خؾؼـف إيـاه  قالقا:

و الؼقة أو الؿؾـؽ ،نـا كـان لخصقفـف آدر ،الـعؿة، أ« القد»بقده. قالقا  ولق كان نعـك 
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بذلؽ وجف نػفقر، إذ كان جؿقع خؾؼف نخؾقققـ بؼدرتف ونشقئبف يف خؾؼف تعؿـٌة، وهـق 

 لجؿقعفؿ نالؽ.

وإذ كان تعالك ذكره قد خّص آدر بذكره خؾؼف إياه بقده دون غقره نــ طبـاده  قالقا:

 ر الخؾؼ.كان نعؾقًنا أكف إكؿا خصف بذلؽ لؿعـك بف فار  غقره نـ سائ

نــ ا  الؼـقة والـعؿـة « القد»وإذا كان ذلؽ كذلؽ، بطؾ قق  نـ قا  نعـك  قالقا:

 أو الؿؾؽ، يف هذا الؿقضع.

ۉ  ﴿يف ققلـف  « يـد ا »وأحرى أن ذلؽ لـق كـان كؿـا قـا  الزاطؿـقن أن  قالقا:

بـؾ »، ولـؿ يؼـؾ  «بـؾ يـده نبسـقصة»هل كعؿبف، لؼقؾ   [61انًائذة:] ﴾ې ې ې ېى 

ڤ ڤ  ﴿، ٕن كعؿة ا  ٓ تحصك كثرة، وبذلؽ جاء البـزيؾ يؼق  ا  تعالك  «هيدا

 .[18انُذم:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڄ 

 ولق كاكت كعؿبقـ كاكبا نحصاتقـ. قالقا:

ـّ ضانٌّ أن الـعؿبقـ بؿعـك الــعؿ الؽثقـرة فـذلؽ نــف خطـل، وذلـؽ أن  قالقا: فنن ض

حد طــ جؿقـع جـسـف، وذلـؽ كؼـق  العرب قد تخرج الجؿقع بؾػظ القاحد ٕداء القا

ڇ ڇ  ﴿وكؼقلف  [1، 1انعصز:] ﴾ٻ ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ﴿ا  تعالك ذكره 

، قا   فؾـؿ ُيـرد [55انفزقداٌ: ] ﴾يئ جب حب خب مب  ﴿، وققلف  [1انبهذ:] ﴾ڍ 

يف هذه إناكـ إكسـان بعقــف، وٓ كـافر نشـار إلقـف حاضـر، بـؾ « الؽافر»و« ا،كسان»بـ 

ار، ولؽـ القاحد أدَّى طـ جـسف، كؿا تؼق  العرب  طـك بف جؿقع ا،كس وجؿقع الؽػ

نعــاه  وكـان الـذيـ  ﴾يئ جب  ﴿، وكـذلؽ ققلـف  «نا أكثر الدرهؿ يف أيدي الـاس»

 كػروا.

فلنا إذا ثـَّك آسؿ ، في يمدي طـ الجـس وٓ يمدي إٓ طـ اثـقـ بلطقا ؿا  قالقا:

 دون الجؿقع ودون غقرهؿا.

ــر الــدرهؿقـ يف أيــدي الـــاس»ُيؼــا    وخطــل يف كــير العــرب أن قثثالقا: ، «نــا أكث

 بؿعـك  نا أكثر الدراهؿ يف أيديفؿ.

 وذلؽ أن الدرهؿ إذا ثـِّل ٓيمدي يف كينفا إٓ طـ اثـقـ بلطقا ؿا. قالقا:
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نــا أكثــر الــدراهؿ يف »، و«نــا أكثــر الــدرهؿ يف أيــدي الـــاس»وغقــر نحــا    قثثالقا:

 ٕن القاحد يمدي طـ الجؿقع.« أيديفؿ

نــع إطينــف طبــاده أن  [61انًائددذة:]وئ ۇئ ۇئ  ﴿فػــل قــق  ا  تعــالك   القا:قثث

كعؿف ٓ ُتحصك، نع نا وفػـا نـ أكف غقر نعؼق  يف كير العرب أن اثــقـ يمديـان طــ 

، يف هذا الؿقضـع الـعؿـة، وفـحة «القد»الجؿقع نا يـبيف طـ خطل قق  نـ قا   نعـك 

 هل لف فػة.«يد ا » قق  نـ قا   إن

 ، وقا  بف العؾؿاء وأهؾ البلويؾ.ملسو هيلع هللا ىلصوبذلؽ تظاهرت إخبار طـ رسق  ا  لقا:قا

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

أي  بـــؾ هـــق القاســـع الػضـــؾ،  [61انًائدددذة:] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ﴿

الجزيؾ العطاء، الذي نا نـ شلٍء إٓ طـده خزائـف، وهق الذي نا بخؾؼف نـ كعؿة فؿــف 

لـا كؾ شلء نؿا كحباج إلقف، يف لقؾـا و اركا، وحضـركا وحده ٓ شريؽ لف، الذي خؾؼ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ  ﴿وســػركا، ويف جؿقــع أحقالـــا، كؿــا قــا   

ـــذا  [31إبدددزاهيى:] ﴾پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ـــات يف ه وأي

 كثقرة.

│ 

 ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ  ﴿س: وعح الؿراد بؼقلف تعالك: 

 .[ٗٙبٌّةئمخ:]

جعـؾ كبابـف الؽـريؿ هدايـة لؾؿبؼـقـ، وزيـادة يف قـد  كؿا هـق نعؾـقر فـنن ا   ج:

ۀ ۀ  ﴿البقفقؼ لؾؿمنـقـ، أنا أهؾ الؽػر في يزيدهؿ إٓ خساًرا، كؿا قا  تعـالك  

 .[81اإلسزا :] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ

ائ   ﴿وكؿا قا  تعالك    ۞ ائ  ى  ى  ې ې  ې  ې  ۉ ۉ 

 .[11فصهج:] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ﴿وكؿا قا  تعالك    ۞ ٿ  ڦ   ٿ  ڤ ڤ ڤ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ   ڦ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
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 .[115، 111انتىبت:] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

فأية نـ كباب ا  تـز  فبشػك هبا فدور أققار،ويضقؼ هبا أققاٌر آخرون   ۞ 

 ذرًطا.

ڦ   ﴿قا  تعالك    ۞ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

 .[1األَفال:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ۇئ ۆئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿وقا  تعالك يف شلن أهـؾ الؽػـر   ۞

 .﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

[71انذ :]  

ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿وهـا يف أية الؽريؿة البل كحـ بصددها يؼق  تعـالك   ۞

 .[61انًائذة:] ﴾ىئ ىئ ی ی ی یجئ 

يف تلويؾف $قال الطبري 
(ٔ)

 : 

 أنــقر  ملسو هيلع هللا ىلص:يؼثقل تعثالك ذكثره لـبقثف محؿثد 
ِّ
إن هـذا الـذي أصؾعــاُ طؾقـف نــ خػـل

ؾؿاؤهؿ وأحبارهؿ، احبجاًجا طؾقفؿ لصـحة كبقتـؽ، همٓء القفقد، نؿا ٓ يعؾؿف إٓ ط

لقزيدن كثقـًرا نــفؿ نـا « »نا جاءكا نـ بشقر وٓ كذير»وقطًعا لعذر قائٍؾ نـفؿ أن يؼق   

الغؾـق يف إكؽـار نـا قـد طؾؿـقا «  الطغقـان»يعــل بــ «. أكز  إلقؽ نـ ربؽ صغقاًكا و كػرا

هؿ يف يؼق« وكػًرا»والبؿادي يف ذلؽ.  ملسو هيلع هللا ىلصفحبف نـ كبقة نحؿد     ويزيدوهؿ نع غؾقِّ

إكؽار ذلؽ، جحقدهؿ طظؿة ا  ووفـػفؿ إيـاه بغقـر فـػبف، بـلن يـسـبقه إلـك البخـؾ، 

أ ـؿ أهـؾ طبـّق وتؿـرد طؾـك  ملسو هيلع هللا ىلص، وإكؿا أطؾؿ تعالك ذكره كبقف «يد ا  نغؾقلة»ويؼقلقا  

ف رهبؿ، وأ ؿ ٓ يذطـقن لحؼ، وإكؿا طؾؿقا فحبف، ولؽـفؿ يعاكدوكف، يسؾِّل بذلؽ كبقـ

 طـ الؿقجدة هبؿ يف ذهاهبؿ طـ ا  وتؽذيبفؿ إياه . ملسو هيلع هللا ىلصنحؿًدا 

 وكؼؾ بنسـاده طـ قتادة قال : 

حؿؾفـؿ حسـُد نحؿـد « ولقزيدن كثقًرا نـفؿ نا أكز  إلقؽ نـ ربؽ صغقاًكا وكػرِ ًا »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٕٕٗٔبٌـحىٞ ) (1)
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 والعرب طؾك أن كػروا بف، وهؿ يجدوكف نؽبقِب ًا طـدهؿ . ملسو هيلع هللا ىلص

 :  $وقال الحافظ ابـ كثقر 

أي  [61انًائدذة: ] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ  ﴿ك وققلف تعال

  يؽقن نا أتاُ ا  يـا نحؿـد نــ الـعؿـة كؼؿـة يف حـؼ أطـدائؽ نــ القفـقد وأشـباهفؿ 

،فؽؿــا يــزداد بــف الؿمنـــقن تصــديًؼا وطؿــيً فــالًحا وطؾًؿــا كافًعــا يــزداد بــف الؽــافرون 

 یجئ ﴿قاء وهق الؿبالغة والؿجاوزة لؾحد يف إشـ ﴾ی  ﴿الحاسدون لؽ وٕنبؽ 

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ  ﴿أي  تؽــــذيًبا، كؿــــا قــــا  تعــــالك  ﴾

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ـــــالك  [11فصدددددهج:] ـــــا  تع ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ﴿،وق

 .[81اإلسزا :] ﴾ے ۓ ۓ 

│ 

 بقـ مـ؟ [ٗٙبٌّةئمخ:] ﴾حئ مئ  ﴿س: ققلف تعالك: 

 هذه تحتؿؾ أحد وجفقـ: ج:

 بقـ القفقد وبعضفؿ البعض.أولفؿا: 

 بقـ القفقد والـصارى. ثاين:ال

ًٓ وأجاب طؾقف فؼا   فـنن قـا  قائـؾ   واخبار الط ي الثاين وأورد طؾك كػسف سما

جعؾت الفاء والؿـقؿ يف ققلـف بقــفؿ، كـايـة  ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿وكقػ ققؾ  

 طـ القفقد والـصارى، ولؿ يجر لؾقفقد والـصارى ذكر؟

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿قـد جـرى لفـؿ ذكـر، وذلـؽ ققلـف   ققؾ:

جــرى الخــ  يف بعــض أي طـــ الػـــريؼقـ، ويف  [51انًائددذة: ] ﴾پڀ ڀ ڀ ڀٺ 

، ثـؿ قصـد ﴾ حئ مئ ىئ يئ ﴿بعض طـ أحدهؿا، إلك أن اكبفك إلك ققلف  

 الخ  طـ الػريؼقـ. [61انًائذة:] ﴾حئ مئ  ﴿بؼقلف 

│ 
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 ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿س: وعثثثثح الؿثثثثراد بؼقلثثثثف تعثثثثالك: 

 ؟[ٗٙبٌّةئمخ:]

 :$قال الحافظ ابـ كثقر  ج:

يعـل  أكف ٓ  [61انًائذة:] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿ قلف تعالك:وق

ــا؛ ٕ ــؿ ٓ  ــرقفؿ بعضــفؿ يف بعــض دائًؿ ــقـ ف ــة ب ــداوة واقع ــؾ الع ــقهبؿ، ب تجبؿــع قؾ

 يجبؿعقن طؾك حؼ، وقد خالػقُ وكذبقُ.

│ 

 .[ٗٙبٌّةئمخ:] ﴾ىب يب جت حت خت متىت  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

أن يبػؼقا طؾك رأي لحـرب رسـق  ا   الؿعـك، وا  أطؾؿ  كؾؿا أوشؽقا طؾك ج:

 أفشؾ ا  خططفؿ وشبت الّؾف شؿؾفؿ وفر  ا  جؿاطبفؿ. ملسو هيلع هللا ىلص

ـؿ ملسو هيلع هللا ىلصفالحرب ـ هـا ـ نـ العؾؿاء نـ قا  حرب رسـق  ا   ، ونــ العؾؿـاء نــ طؿَّ

 ـ  $فؼا  ـ وهذا قق  الط ي 

ى، كؾؿـا جؿـع أنـرهؿ طؾـك شـلء فاسـبؼار واسـبق : يؼثقل تعثالك ذكثره: $قال 

 فلرادوا نـاهضة نـ كاوأهؿ، شببف ا  طؾقفؿ وأفسده، لسقء فعالفؿ وخبث كقاهتؿ.

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر  ۞

أي  كؾؿــا طؼــدوا أســباًبا  [16انًائددذة: ] ﴾ىب يب جت حت خت متىت  ﴿وققلــف  

يؽقدوكؽ هبا، وكؾؿا أبرنقا أنقًرا يحاربقكؽ هبا، أبطؾفا ا  ورّد كقدهؿ طؾقفؿ، وحا  

 يف هبؿ.نؽرهؿ السق

│ 

 ﴾يت جث مث ىثيث حج مج جح مح  ﴿س: وعثثح معـثثك ققلثثف تعثثالك: 

 .[ٗٙبٌّةئمخ:]

 يف تلويؾفا: $قال الطبري  ج:

يؼق  تعالك ذكره  ويعؿؾ همٓء القفقد والـصـارى بؿعصـقة ا  فقؽػـرون بآياتـف، 

حج مج جح  ﴿ويؽــذبقن رســؾف، ويخــالػقن أنــره و قــف، وذلــؽ ســعقفؿ فقفــا بالػســاد 
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  يحب نـ كان طانيً بؿعافقف يف أرضف.، يؼق   وا  ٓ﴾مح 

│ 

آمـثثقا بؿثثاذا  [٘ٙبٌّةئددمخ:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿س: ققلثثف تعثثالك: 

 واتؼقا ماذا؟

آنـقا با  ورسقلف والؽباب الذي أكز  طؾك رسقلف والؽبـاب الـذي أكـز  نــ  ج:

 واتؼقا الشرُ ونا حّرر ا . قبؾ، وأيًضا اطبؼدوا سائر أركان ا،يؿان.

│ 

 ح الؿعـك اإلجؿالل لمية الؽريؿة.س: وع

 :قال الطبري  ج:

وهؿ القفقد والـصارى  [65انًائذة:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ يؼقل تعالك ذكره:

ققه واتبعقه ونا أكز  طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصبا  وبرسقلف نحؿد « آنـقا» نا  اهؿ ا  « واتؼقا»، فصدَّ

 ، يؼــق   نحقكــا طـــفؿ ذكــقهبؿ[65انًائددذة:] ﴾پ پ پ  ﴿طـــف فــاجبـبقه 

ــؿ كػضــحفؿ هبــا،  ــا طؾقفــا، ول يؼــق    [65انًائددذة:] ﴾ڀ ڀ ڀ  ﴿فغطقـ

وٕدخؾـاهؿ بساتقـ يـعؿقن فقفا يف أخرة
(1)

 . 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿وأورد بنسثثثـاٍد حسثثثـ طثثثـ قتثثثادة قثثثال: 

پ پ پ  ﴿يؼــق   آنـــقا بؿــا أكــز  ا  واتؼــقا نــا حــّرر ا ،  [65 انًائدذة: ]

 [65انًائذة:]﴾

│ 

مثع أن هثذه الؽتثب  ملسو هيلع هللا ىلصالتقراة واإلكجقؾ وما أكزل طؾك رسقل اهلل س: كقػ يؼقؿقن 

 بعضفا مـسقخ وبعضفا كاسخ؟

 أورد الطبري كحًقا مـ هذا السمال وجقابف فؼال: ج:

نــع اخــبي  هــذه  ملسو هيلع هللا ىلصوكقــػ يؼقؿــقن البــقراة وا،كجقــؾ ونــا أكــز  إلــك نحؿــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٕٙ٘ٔبٌـحىٞ أضى ) (1)
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 الؽبب، وكسخ بعضفا بعًضا؟

نفــا وشــرائعفا، ففــل نبػؼــة يف إنــر إ ــا وإن كاكــت كــذلؽ يف بعــض أحؽا ققثثؾ:

با،يؿــان برســؾ ا ، والبصــديؼ بؿــا جــاءت بــف نـــ طـــد ا ، فؿعـــك إقــانبفؿ البــقراة 

  تصـديؼفؿ بؿـا فقفـا، والعؿـؾ بؿـا هـل نبػؼـة فقـف، ملسو هيلع هللا ىلصوا،كجقؾ ونا أكز  إلك نحؿد 

 وبؽؾ واحد نـفا يف الحقـ الذي فرض العؿؾ بف.

، فنكف يعــل  [66انًائذة:] ﴾ڤڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ وأما معـك ققلف:

ٕكــز  ا  طؾــقفؿ نـــ الســؿاء قطرهــا، فلكببــت لفــؿ بــف إرض حبفــا وكباهتــا، فــلخرج 

 ثؿارها.

، فنكف يعــل تعـالك ذكـره  ٕكؾـقا نــ [66انًائدذة: ] ﴾ڤ ڤ ڤڦ  ﴿ وأما ققلف:

ــا تخرجــف إرض نـــ حبفــا وكباهتــا  بركــة نــا تحــت أقــدانفؿ نـــ إرض، وذلــؽ ن

 ، وسائر نا يمكؾ نؿا تخرجف إرض.وثؿارها

│ 

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ﴿س: وعثثثثثح الؿثثثثثراد بؼقلثثثثثف تعثثثثثالك: 

 .[ٙٙبٌّةئمخ:]

أنا إكؾ نـ فققفؿ، فالؿراد بف أن السؿاء ترسؾ طؾـقفؿ نـدراًرا، وأنـا إكـؾ  ج:

نـ تحت أرجؾفؿ، فالؿراد بف أن إرض تخرج ثؿرهتا وُأُكؾفا وبركبفا ٓ تـؼص شقًئا، 

 طؾؿ.وا  أ

 :$قال الطبري 

، فنكف يعــل  [66انًائذة:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ﴿ وأما معـك ققلف:

ٕكــز  ا  طؾــقفؿ نـــ الســؿاء قطرهــا، فلكببــت لفــؿ بــف إرض حبفــا وكباهتــا، فــلخرج 

 ثؿارها.

فنكف يعـل تعالك ذكره  ٕكؾقا نــ بركـة نـا تحـت  ﴾ڤ ڤ ڤڦ  ﴿ وأما ققلف:

إرض نــ حبفـا وكباهتـا وثؿارهـا وسـائر نـا  أقدانفؿ نـ إرض، وذلؽ نـا تخرجـف

 يمكؾ نؿا تخرجف إرض.
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وأورد طـ ابـ طباس بسـد فقف ععػ قال
(1)

ولق أ ـؿ أقـانقا البـقراة وا،كجقـؾ  : 

، يعـل  ٕرسؾ السؿاء طؾقفؿ ندراًرا  ﴾ٹ ٹ ڤ  ﴿ونا أكز  إلقفؿ نـ رهبؿ 

 تخرج إرض بركبفا. ﴾ڤ ڤ ڤڦ ﴿

ـٍ قثثال وطثثـ قتثثادة بسثثـٍد حسثث
(1)

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ :

ــق   إًذا ٕططــبفؿ الســؿاء  [66انًائددذة:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  يؼ

 بركبفا، وإرض كباهتا.

│ 

س: صاطة اهلل ورسقلف والتقبة مثـ الثذكقب مثـ أطظثؿ أسثباب سثعة الثرزق حتثك يف 

 الحقاة الدكقا، دلِّؾ طؾك ذلؽ.

 ؾل:ج: مـ إدلة طؾك ذلؽ ما ي

ڀ   ﴿ققلف تعالك    ۞  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

 .[96األعزاف:] ﴾ڀ 

 .[16انجٍ:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿وققلف تعالك   ۞

﮶   ﴿وققلف تعالك    ۞  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

 .[3هىد:] ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

پ   ﴿وققلف تعالك    ۞ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٹ   ڀ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

 .[66، 65انًائذة:] ﴾ڤڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ٻ   ی ی ی جئ حئ مئ   ﴿  ڠوقق  كبل ا  كقح   ۞ ٱ ٻ 

 .[11ـ  17َىح:] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٕٕ٘ٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.6ٕٕ٘ٔبٌـحىٞ )أضى  (1)
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│ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿س: هؾ ققلف تعثالك: 

 خاٌ  بلهؾ الؽتاب أم أكف طاٌم ؟ ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ

 هذا لقس بخاص بلهؾ الؽباب بؾ طار يف الؿمنـقـ أيًضا . ج:

 :$ـؼقطل قال الش

ی   ﴿وبقـ يف نقاضع أخر أن ذلؽ لقس خاًفا هبؿ، كؼقلف طـ كقح وققنف 

ٻ   ی ی جئ حئ مئ  ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻ  پ ڀ  پ پ  پ 

ٺ   ڀ  ۆئ ۆئ   ﴿. وققلف  طـ هقد وققنف  [ 11ـ  17َىح:   ]   ﴾ڀ  ۇئ 

ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   [51هىد:    ]   ﴾ۈئ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ﴿وققنف  ♥أية، وققلف طـ كبقـا 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ﴿ققلف تعالك  و [ 3هىد:   ]   ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶  

ٱ ٻ ٻ  ﴿أية. طؾك أحد إققا  وققلف  [97انُذم:] ﴾ک گ گ گگ 

 أية. [96األعزاف:] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 [3،  1انطالق:    ]   ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ﴿وققلف  

طه:  ]   ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾   ﴿وققلف  

الك. سبب لـؼقض نا يسبجؾب بطاطبف، وقد أشار ونػفقر أية أن نعصقة ا  تع [131

 [11انزوو:     ]   ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب    ﴿تعالك إلك ذلؽ بؼقلف  

 أية، وكحقها نـ أيات.

 «:محاسـ التلويؾ»قال الؼاسؿل يف 

أي  أقـانقا أحؽانفؿـا وحـدودهؿا  [66انًائذة:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿

ات يف الؿؽان. ثـؿ اسـبعقر إقانـة . وأفؾ ا،قانة الثبملسو هيلع هللا ىلصونا فقفؿا نـ كعت رسق  ا  

أي  بقــقا نـا بـقـ لفـؿ رهبـؿ  [66انًائذة:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  و﴿الشلء لبقفقة حؼف

يف البقراة وا،كجقؾ . ويؼا   أقروا بجؿؾة الؽبب والرسؾ نـ رهبؿ، ويؼا   هق الؼرآن 

ـــلن  [66انًائدددذة:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ﴿ ـــؿ، ب ـــقفؿ أرزاقف ـــع طؾ لقسَّ
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لسـؿاء وإرض، ويؽثـر ثؿـرة إشـجار وغؾـة الـزروع، أو يػقض طؾقفؿ بركـات نــ ا

يرزقفؿ الجـان القاكعة الثؿار، فقجبـق ا نـ رأس الشـجر، ويؾبؼطـقن نـا تسـاقط طؾـك 

بؿعــك إنطـار وإ ـار  [66انًائذة:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ﴿إرض. وَجْعُؾ 

لؿبؼدنـة، وكبـف البل تحصؾ هبا أققاهتؿ ـ بعقـٌد نــ إكـؾ . وإقـرب القجـقه الثيثـة ا

تعــالك بــذلؽ طؾــك أن نــا أفــاهبؿ نـــ الضـــؽ والضــقؼ، إكؿــا هــق بشــمِر َنَعافــقفؿ 

وكػرهؿ، ٓ لؼصقٍر يف فـقض الؽـريؿ، تعـالك  ودّلـت أيـة طؾـك أن العؿـؾ بطاطـة ا  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿تعالك سبب لسـعة الـرز ، وهـق كؼقلـف تعـالك  

 ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ [96األعددزاف:] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ 

 ﴾..ی ی ی ی جئ حئ ﴿.  [3، 1انطددددددددددددددددددددددددددددالق:] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ 

 .[16انجٍ:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿أيات.  [17َىح:]

ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿س: اذكر بؿزيد مـ اإليضاح معـك ققلف تعالك: 

 .[ٙٙبٌّةئمخ:] ﴾ ڃ

الؿعـك، وا  تعالك أطؾؿ  أكف نـ أهؾ الؽبـاب أنـٌة نؼبصـدٌة وسـٌط نعبدلـة يف  ج:

، ٓ تصـػف بؿـا يصـػف بـف أهـؾ ڠؿالفا، نؼبصدة يف اطبؼادها، يف طقسك اطبؼادها وأط

آفرتاء والؽػر نـ القفقد، إذ وفػف القفقد طؾقفؿ لعائـ ا  بلكـف ولـد زكـا، وكـذلؽ ٓ 

ـٌ  ، أو ثالـث  تصػف بؿا وفػف بف الضالقن نـ الـصارى الذيـ وفـػقه بلكـف ا ، أو ابـ

  ورسقلف.ثيثة، بؾ تصػف بلكف طبد ا 

وكــذلؽ ففــذه إنــة الؿؼبصــدة نؼبصــدة يف أطؿالفــا بــي إفــراط وٓ تػــريط، وٓ 

 وكٍس وٓ شطط.

 :قال الطبري 

يؼق   نؼبصـدة يف  ﴾ڦ﴿نـفؿ جؿاطة  ﴾ڦ ڦ  ﴿يعـل تعالك ذكره بؼقلف 

الؼق  يف طقسك بـ نريؿ، قائؾٌة فقف الحؼ أكف رسق  ا  وكؾؿبف ألؼاها إلـك نـريؿ وروح 

ا قالقا نـ ذلؽ، وٓ نؼصرة قائؾٌة  هق لغقر نـ ف، ٓ غالقٌة قائؾٌة إكف ابـ ا ، تعالك ا  طؿَّ

 ِرْشَدة.
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ڄ ڃ  ﴿يعـل  نـ بـل إسرائقؾ نـ أهؾ الؽباب القفقد والـصارى  ﴾ڄ ڄ  ﴿

 يؼق   كثقر نـفؿ سقيف طؿؾفؿ. ﴾ ڃ

ؿسـقح ابــ ، وتـزطؿ أن الملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ أ ؿ يؽػرون با ، فبؽذب الـصارى بؿحؿـد 

ا لفـؿ   ا ، وتؽذب القفقد بعقسك وبؿحؿد فؾك ا  طؾقفؿا، فؼا  ا  تعالك فقفؿ ذانًّ

 يف ذلؽ نـ فعؾفؿ. ﴾ڄ ڃ ڃ ﴿

│ 

مـؼبثة  [ٙٙبٌّةئدمخ: ] ﴾ڦ ڦ ڦڄ  ﴿س: استؾَّ بعض العؾؿاب مـ ققلثف تعثالك: 

 فؿا وجف ذلؽ؟ ملسو هيلع هللا ىلصٕمة محؿد 

ذكـر نــ أهـؾ  ▐أكـف  وجفف، أن هـذا الػريـؼ نــ أهـؾ العؾـؿ ذهـب إلـك ج:

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ [66انًائددددددددذة:] ﴾ڦ ڦ ڦڄ  ﴿الؽبــــــــاب فئبــــــــقـ 

ففـل  ملسو هيلع هللا ىلص، فالدرجة العؾقا نـفؿ أنة نؼبصدة، أنا الؿؼبصدة نـ أنـة نحؿـد [66انًائذة:]

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  ﴿قـــا    ▐يف الؿرتبـــة الثاكقـــة، إذ ا  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

 .[31فاطز:] ﴾ڃ 

نرتبـة أطؾـك نــ نرتبـة الؿؼبصـد، وهـل نرتبـة السـابؼ  ملسو هيلع هللا ىلصحؿـد ففـاُ نــ أنـة ن

 بالخقرات بنذن ا .

│ 
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ا      ٍَ ًۡ َتۡفَػۡو َذ ّبَِمٰۖ ِإَون ىه ٌَِ ره ُزَِل إَِۡلَۡم 
ُ
آ أ ٌَ ا ٱلرهُشُٔل ةَّيِۡؼ  َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ ََّل  ََ ٱنلهۡياِست إِنه ٱَّلله ٌِۡي َم  ٍُ ُ َحۡػِي ۥۚ َوٱَّلله ُّ ۡيِوي ةَيهۡؾَج رَِشاتَلَ ۡٓ َح
 ََ َٰفِرِي َٔۡم ٱۡىَؽ َٰ  ڣٱۡىَل ٍء َحۡيِته َٰ ََشۡ ًۡ لََعَ َو ٱۡىِهَتَِٰب لَۡصُخ ْۡ أَ كُۡو َيَٰٓ

ََيِيَونه 
َّ َوىَ ًۡ ّبُِس َِ ره ٌّ ُزَِل إَِۡلُۡسً 

ُ
آ أ ٌَ جِنيَو َو ََٰث َوٱۡإِ َرى ۡٔ ٔاْ ٱتله ٍُ حُلِي

ِٗ َنرِرٗ  ّبَِم ُظۡؾَحَٰ ٌَِ ره ُزَِل إَِۡلَۡم 
ُ
آ أ ٌه  ً ُٓ ِۡ ِ ٌّ ۡفرٗ ا وَ ا  َس لََعَ اٰۖ ُُ

ۡ
ـََل حَأ

 ََ َٰفِرِي ِٔۡم ٱۡىَؽ َِٰب  ڤٱۡىَل اُدواْ َوٱىصه َْ  ََ ِي ْ َوٱَّله ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٔن  ُٔ إِنه ٱَّله
ٍِۡيَو َََٰٰۡييِحٗ  ِٔۡم ٱٓأۡلِخۡيرِ وََغ ِ َوٱۡۡلَ ََ ةِٱَّلله ٌَ َۡ َءا ٌَ ا ـَۡيَل َوٱنلهَصََٰرىَٰ 

ًۡ ََيَۡزُُۡئَن  ۡي ُْ ًۡ َوََّل  ِٓ ۡي
  ڥَخٌٔۡف َغيَ

َ
ٌِيَثَٰۡيَق ةَۡيِِنٓ َخۡيۡذَُا ىََلۡيۡو أ

ًۡ رُُشٗلٰۖ  ِٓ َِآ إَِۡلۡ رَۡشۡي
َ
َٰٓءِيَو َوأ ًۡ رَُشُٔلۢ إِۡشَر ُْ ا َجآَء ٍَ ىَٰٓ  ُُكه َٔ ۡٓ ا ََّل َت ٍَ ِ ة

ًۡ ـَرِيلٗ  ُٓ ُُفُص
َ
ٔاْ وَ أ ةُ َّله حَُسۡئَن  ڦا َحۡلُخئَُن ـَرِيلٗ ا َنذه

َ
ٔٓاْ أ وََحِصۡيُت

َِث   ًه حَاَب ٱ ـِۡخ ٔاْ ُث ٍُّ َۡ ٔاْ َو ٍُ ُ َذَػ ٔاْ َنرِۡير  َّلله ٍُّ َۡ ٔاْ َو ٍُ ًه َخ ًۡ ُث ِٓ ۡي
  َغيَ

ۚ َوٱ ًۡ ُٓ ِۡ ِ ئَُن ٌّ ٍَ ا َحۡػ ٍَ ِ ُ ةَِيُرۢ ة َ  ڧَّلله ٔٓاْ إِنه ٱَّلله ُ ََ كَال ِي ىََلۡو َزَفَر ٱَّله
 َ َٰٓءِيَو ٱۡخُتُوواْ ٱَّلله ََٰتِِنٓ إِۡشَر ِصيلَُع تََٰي ٍَ ۡ ٰۖ َوكَاَل ٱل ًَ َُ َمۡرَي ِصيلَُع ٱۡب ٍَ ۡ َٔ ٱل ُْ

ِهۡيَث َرّّبِ َوَربهسُ  ُ َغيَۡيِّ ٱۡۡلَ َم ٱَّلله ِ َذَلۡو َحره َ يَُۡشِۡك ةِٱَّلله ٌَ ۥ  ُّ ٰۖ إُِه ًۡ
َُيار  

َ
َۡ أ ٌِ ٍِنَي  َٰيِ ا لِيظه ٌَ ٰۖ َو ُّ ٱنلهاُر َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ ٔٓاْ ىهَلۡو زَ  ڨ َو ُ ََ كَال ِي َفَر ٱَّله

ث  ََٰرث  َ ذَاىُِد ذََؾ ۚ ِإَو إِنه ٱَّلله َّٰ  َنَِٰحو  ٓ إَِل ٍّ إَِّله َٰ َۡ إَِل ٌِ ا  ٌَ ٔاْ َو ُٓ ًۡ يَنَخ ا ن ىه ٍه َخ
ًۡ َغَذاٌب  ُٓ ِۡ ٌِ ََ َزَفُرواْ  ِي َه ٱَّله صه ٍَ  َحُلٔلَُٔن َۡلَ

 
 ٹٹ
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 ًٌ ِۡل
َ
ُ َدُفٔر   کأ ۥۚ َوٱَّلله ُّ ِ َويَۡصَخۡؾفُِروَُ ـََل َحُخُٔبَٔن إََِل ٱَّلله

َ
ً   أ رهِحۡيي

ًَ إَِّله رَُشٔل   ڪ َُ َمۡرَي ِصيلَُع ٱۡب ٍَ ۡ ا ٱل ٌَِ َرۡتيِِّ  ٌه ٱلرُُّشۡيُو  كَۡو َخيَۡج 
ۥ  ُّ ٌُّ ٰۖ َوأُ يَلث  ّوِ ِۡ  ًُ ۡي ُٓ َ ُ ل َّ ٱُُظۡيۡر َنۡيۡيَؿ ُُبَۡينّيِ َػاَم ُزَلِن ٱىعه

ۡ
ََكَُا يَأ

َِٰج  َٰ يُۡؤـَُهَٔن ٱٓأۡلتََٰي ّنه
َ
ًه ٱُُظۡر أ ا  ګُث ٌَ  ِ ٌَِ ُدوِن ٱَّلله َتۡػُتُووَن 

َ
كُۡو أ

ًۡ َضّٗ  يُِم ىَُس ٍۡ ٍِيُع ٱىۡ اۚ َوٱا َوََّل َجۡفػٗ ََّل َح َٔ ٱلصه ُْ  ُ ًُ َّلله كُۡو  ڬَػيِي
ٔٓاْ  ًۡ َدۡيۡرَ ٱۡۡلَۡيّقِ َوََّل حَتهتُِػۡي ٔاْ ِ  دِيۡيُِِس َو ٱۡىِهَتَِٰب ََّل َتۡؾيُ ْۡ أَ َيَٰٓ

أ   ۡٔ آَء كَ َٔ ْۡ
َ
ٌَِ َرۡتُو  أ ٔاْ  يُّ َۡ ٔاْ َنرِرٗ كَۡو  يُّ َۡ َ

َٔ َوأ ٔاْ َغۡيَ َشۡي يُّ َۡ آءِ ا َو
بِيِو  َٰٓءِيَو  ڭٱلصه َۢ ةَۡيِِنٓ إِۡشۡيَر ٌِۡي ََ َزَفُرواْ  ِي ََ ٱَّله َٰ لَِصۡياِن  ىُػِ لََعَ

ْ َحۡػَخۡيُووَن  ٔا ََكُُۡي ْ وه ٔا ا َغَي ٍَ ِ َٰلَِم ة ۚ َذ ًَ َِ َمۡرَي  ڮَداوُۥَد وَِغيَِس ٱةۡ
َِهر   ٌُّ َن َغَ  ۡٔ َْ َِا ْ ََّل يَتَ ٔا ٔاْ َحۡفَػئَُن ذَ  ََكُُ ا ََكُُ ٌَ ۚ َۡلِۡئَس  ٔهُ  گَػيُ

ًۡ حََرىَٰ َنرِرٗ  ُٓ ِۡ ِ ٌّ ْۚ َۡلِۡئَس ا  ََ َزَفُروا ِي َن ٱَّله ۡٔ ىه َٔ ًۡ  َحَخ ُٓ َ ۡج ل ٌَ ا كَوه ٌَ

وَن  ًۡ َخَِِٰلُ ُْ ًۡ َوِِف ٱۡىَػَذاِب  ِٓ ۡي
ُ َغيَ ن َشِخَط ٱَّلله

َ
ًۡ أ ُٓ ُُفُص

َ
ٔۡ  ڰأ َ َول

ۡوِۡلَۡيآَء 
َ
ًۡ أ ُْ َۡيُذو ۡيا ٱَته ٌَ ُزَِل إَِۡلِّۡ 

ُ
آ أ ٌَ ِ َو ِ َوٱنلهِبّ َُِٔن ةِٱَّلله ٌِ ٔاْ يُۡؤ ََكُُ

َه َنرِرٗ  َِٰصُلَٔن َوَلَِٰس ًۡ َف ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ڱا 
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 ﴾ڱںں﴿

 يؿـعؽ.

 .تعؿؾقا بؿا يف البقراة وا،كجقؾ
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 ﴾ے  ﴿

 ﴾ےۓ  ﴿

 ﴾ ۓ ﮲ ﴿

 ﴾ ٴۇ ﴿

 ﴾ ىئ ىئ ﴿

 ﴾ ٻ ﴿

 ﴾ٻ  ﴿

 ﴾ پ ﴿

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ﴿

 ﴾ہ ہ ھ  ﴿

 ﴾ ۆ ﴿

 ﴾ ۋۋ ﴿

 ﴾ ې ﴿

 ﴾ ى ﴿

 ﴾ ەئ ﴿

 ﴾ٻ ٻ پ پ  ﴿

 ﴾ ٿ ٿ ﴿

 ﴾ ٹ ٹ ﴿

 ﴾ ٹ ﴿

 ﴾ چ ﴿

 ﴾ چ ڇ ﴿

 ﴾ک گ گ  ﴿

 ﴾ ہ ﴿

ا يف البؽذيب  .تجاوًزا وُغؾقًّ

 .جحقًدا وإكؽاًرا لـبقتؽ

 .في تحزن

 .ققٌر ٓ ديـ لفؿ

 .ٓ تحب ـ ٓ تشبفل

 .اببيء ـ شدة ـ اكبؼار

 .أفقبقا بالعؿك طـ الحؼ

 .أفقبقا بالصؿؿ طـ الحؼ

 .نطؾٌع طؾك أطؿالفؿ

 .يرجعقن إلك ا 

 .نضت

 .نمنـٌة برسالبف نصدقٌة لف ـ كثقرة البصديؼ

حكق  .ضِّ

 إدلة والحجج وال اهقـ.

 ُيصرفقن )طؿا بقـاه لفؿ(.

 الحد يف اتباع الحؼ. زتٓ تبجاوز

 فرفقا كثقًرا نـ الـاس طـ الحؼ.

 وسط الطريؼ ـ الطريؼ الؿسبؼقؿ.

 صردوا )نـ الرحؿة(.

 يبجاوزون الحد.

 ٓ يـفقن ـ ٓ يـفك بعضفؿ بعًضا.

 لت.قدنقا ٕكػسفؿ لققر الؼقانة ـ زّيـت ـ سقَّ 

 ـ أكصاًرا. أفدقاءَ 
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 خارجقن طـ الطاطة. ﴾ ھ ﴿
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿س: هؾ صثح لفثذه أيثة الؽريؿثة سثبب كثزول 

 ؟[ 1ٙبٌّةئمخ:] ﴾...ڇڍ

لــؿ أقــػ لميــة طؾــك ســبب كــزو  فــحقح، أنــا الــذي أخرجــف ابـــ حبــان يف  ج:

إذا كز   ☻قا   كان رسق  ا   ڤنـ حديث أبل هريرة « الؿقارد»

ًٓ كظـروا أط ، فقــز  تحبفـا ☻ظـؿ شـجرة يرو ـا فجعؾقهـا لؾـبـل نـز

ويـز  أفحابف بعد ذلؽ يف ضؾ الشجر، فبقـؿا هق كاز  تحت شجرة وقد طؾَّؼ السقػ 

 ☻طؾقفا، إذ جاء أطرابل فلخذ السقػ نـ الشـجرة ثـؿ دكـا نــ الـبـل 

  ☻وهق كائؿ فليؼظف فؼا   يـا نحؿـد، نــ يؿـعـؽ نــل، فؼـا  الـبـل 

ـــــــلكز  ا « ا » ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿  ۵ ف

 أية. [67انًائذة:] ﴾ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک 

فػل سـده نمنؾ بـ إسؿاطقؾ، وفقف كير، وقد أورد الحافظ ابــ كثقـر نبابًعـا لـف، 

وطــزاه ٓبـــ نردويــف نـــ صريــؼ ابـــ نردويــف حــدثـا أبــق طؿــرو أحؿــد ابـــ نحؿــد بـــ 

 .. فالؿبابع هق آدر.إبراهقؿ، حدثـا نحؿد بـ طبد القهاب، حدثـا آدر.

│ 

 .[1ٙبٌّةئمخ:] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن نعـك ذلؽ  إن كبؿت آية نؿـا أكـز  طؾقـؽ نــ  ج:

ربؽ لؿ ُتبؾِّغ رسالبف
(1)

 . 

│ 

چ چ چ چ  ﴿بلن ُيبؾغ وذلؽ يف ققلف تعالك  ملسو هيلع هللا ىلصكبقف  ▐س: أمر اهلل 

 قد أمتثؾ ما ُأمر بف وبؾغ؟ ملسو هيلع هللا ىلصما يدل طؾك أن الـبل  وعح ؟[1ٙبٌّةئمخ:] ﴾ڇ ڇ 

نا ُأكز  إلقف نــ ربـف وقـد شـفد لـف الصـحابة بـذلؽ،  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ قد بؾغ رسق  ا   ج:

چ چ چ  ﴿وكصـح، بـؾ شـفد ا  لـف بـذلؽ، إذ ا  قـا    شفدوا أكف بؾغ وأدى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٕٕٓٔٚلم ٚول ٘هب عٓ بجٓ عحةٌ جٍُٕم ػع١ف )عٕم بٌـحىٞ )(1)
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 .[ 51:انذاراياث] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿. وقا  لف  [3انًائذة: ] ﴾ڇ 

 هذه أية طـد كالم معقـ، اذكر ذلؽ. ڤالؿممـقـ طائشة  س: ذكرت أم

أخـرج البخــاري ونســؾؿ ج:
(1)

ثؽ أن  ڤنـــ حـديث طائشــة   قالــت  نـــ حــدَّ

ــق طــانر العؼــدي، حــدثـا شــعبة، طـــ  ملسو هيلع هللا ىلصنحؿــًدا  كــبؿ شــقًئا، وقــا  نحؿــٌد حــدثـا أب

إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، طـ الشعبل، طـ نسـرو ، طــ طائشـة قالـت  نــ حـدثؽ أن 

قف، إن ا  تعالك يؼق    ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  چ چ چ چ ڇ  ﴿كبؿ شقًئا نـ القحل في ُتصدِّ

 .[ 67انًائذة:]« ﴾ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

ويف رواية لؿسؾؿ
 (1 )

كاتًؿا شقًئا نؿا أكز  طؾقف لؽبؿ هذه  ملسو هيلع هللا ىلص   ولق كان نحؿٌد 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿أية 

 .[37األدشا :] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

│ 

 ُيحرس؟ ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل  س: هؾ

«الصحقحقـ»ُيحرس، فػل  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ، قد كان رسق  ا   ج:
(3)

نـ حديث طائشة  

قالت  أر  ڤ
(1)

لقت رجالً صالًحا مثـ أصثحابل »ذات لقؾة، فؼا    ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا   

 «مثـ هثذا؟»   ملسو هيلع هللا ىلص، قالـت  وسـؿعـا فـقت السـيح، فؼـا  رسـق  ا  «يحرسـل الؾقؾة

قاص يا رسق  ا ، جئت أحرسؽ. قالت طائشـة  فــار رسـق  ا  قا   سعد بـ أبل و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.611( ونسؾؿ )1356البخاري ) (1)

 (.612 نسؾؿ )ص (1)

 (.0062( ونسؾؿ )0113البخاري )(3)

ـ حجر    يف شرح هذا الحديث ... $قال الحافظ اب

ُيحـرس حبـك كزلـت هـذه آيـة،  ملسو هيلع هللا ىلصائشة قالت  كـان الـبـل وقد روي الرتنذي نـ صريؼ طبد ا  بـ شؼقؼ طـ ط 

 «.وا  يعصؿؽ نـ الـاس

 وإسـاده حسـ، واخبؾػ يف وفؾف وإرسالف. 

 أوق: َٙى. (1)
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حبَّك سؿعت غطقطف ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 . 

َنْؼَدَنف الؿديـة لقؾة، فؼـا    ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أخرى  أن طائشة قالت  سفر رسق  ا  

قالــت  فبقـــا كحـــ كــذلؽ ســؿعـا  «لقثثت رجثثالً صثثالًحا مثثـ أصثثحابل يحرسثثـل الؾقؾثثة»

  ملسو هيلع هللا ىلصقا   سعد بـ أبل وقاص. فؼا  لـف رسـق  ا   «ذا؟مـ ه»خشخشة سيح، فؼا   

فجئـت أحرسـف. فـدطا لـف  ملسو هيلع هللا ىلصقا   وقع يف كػسل خقٌ  طؾك رسق  ا   «ما جاب بؽ؟»

 ، ثؿ كار.ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا  

│ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف  ۵س: وعح بعض صقر طصؿة اهلل 

 فؼال: $ذكر صرًفا مـ ذلؽ الحافظ ابـ كثقر  ج:

لف نـ أهؾ نؽة وفـاديدها، وحسـادها ونعاكـديفا ونـ طصؿة ا  لرسقلف حػظف 

ونرتفقفا، نع شدة العداوة والبغضة، وكصب الؿحاربة لـف لـقيً و ـاًرا، بؿـا يخؾؼـف ا  

نـ إسباب العظقؿـة بؼدرتـف وحؽؿبـف العظقؿـة، فصـاكف يف اببـداء الرسـالة بعؿـف أبـل 

يف قؾبف نحبة صبقعقة لرسـق  ا   صالب، إذ كان رئقًسا ُنطاًطا كبقًرا يف قريش، وخؾؼ ا 

ٓ شرطقة، ولق كان أسؾؿ ٓجرتأ طؾقف كػارها وكبارها، ولؽـ لؿا كان بقــف وبقــفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

 قدر نشرتُ يف الؽػر هابقه واحرتنقه.

فؾؿا نات طؿف أبق صالب كا  نـف الؿشركقن أًذى يسقًرا، ثؿ ققض ا  لف إكصـار، 

حـق  إلـك دارهـؿ، وهـل الؿديــة، فؾؿـا فـار إلقفـا فبايعقه طؾك ا،سير، وطؾـك أن يب

َحَؿقه نـ إحؿر وإسقد، فؽؾؿا هّؿ أحد نـ الؿشركقـ وأهـؾ الؽبـاب بسـقء كـاده 

ا  ورد كقــده طؾقــف، كؿــا كــاده القفــقد بالســحر فحؿــاه ا  نـــفؿ، وأكــز  طؾقــف ســقريت 

ف القفقد يف ذراع تؾؽ ا لشـاة بخقـ  أطؾؿـف ا  بـف الؿعقذتقـ دواء لذلؽ الداء، ولؿا سؿَّ

ا يطق  ذكرها.  وحؿاه نـف، ولفذا أشباه كثقرة جدًّ

، ملسو هيلع هللا ىلصحػظف طـدنا أراد بف الؿشركقن السقء طـد هجرتف  ملسو هيلع هللا ىلصونـ حػظ ا  لـبقف  ۞

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بٌفـ١ؾ طٛذ بٌٕةئُ بٌّىزف . (1)
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ﴿قا  تعالك  

﮾  ﮽  ﮼  ﮻ ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

            ﯁  ﯀  ﮿ 

 .[17 انتىبت:] ﴾         

«الصــحقحقـ»ويف 
(1)

وأكــا يف  ملسو هيلع هللا ىلصقــا   قؾــت لؾـبــل  ڤنـــ حــديث أبــل بؽــر  

مثا ضـُّثؽ يثا أبثا بؽثر بثاثـقـ اهلل »الغار  لق أن أحَدُهؿ كظر تحت قدنقـف ٕبصـركا، فؼـا   

 .«ثالثفؿا

نا أخرجف نسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف  ▐ونـ حػظ ا   ۞
(1)

نـ حـديث جـابر بــ  

يف  ملسو هيلع هللا ىلصغـزوة قبـؾ كجـد، فلدركــا رسـق  ا   ملسو هيلع هللا ىلص قا   غزوكا نع رسق  ا  ڤطبد الَّؾف 

تحـت شـجرة، فعؾَّـؼ سـقػف بغصــ نــ أغصـا ا،  ملسو هيلع هللا ىلصواد كثقر العضاه، فـز  رسـق  ا  

إن رجثالً »  ملسو هيلع هللا ىلصقا   وتػر  الـاس يف القادي يسـبظؾقن بالشـجر، قـا   فؼـا  رسـق  ا  

إٓ والسثقػ صثؾتًا  أتاين وأكا كائؿ فلخذ السقػ فاستقؼظت وهق قائؿ طؾك رأسل، فؾؿ أشثعر

يف يده، فؼال لل: مـ يؿـعؽ مـل ث قال: ث قؾت: اهلل! ثؿ قال يف الثاكقة مـ يؿـعؽ مـثل ث قثال: ث 

 .ملسو هيلع هللا ىلصثؿ لؿ يعرض لف رسق  ا   «قؾت: اهلل! ث قال: ث فشام السقػ ففا هق ذا جالس

ونـ ذلؽ نـا أخرجـف أحؿـد
(3)

يف الؿســد بســٍد حســ نــ حـديث ابــ طبـاس  

 كػسف، لبس ثقب الـبـل قا  .. ڤ
ٌّ
ثـؿ كـار  ملسو هيلع هللا ىلص. فذكر الحديث وفقف  ... وشرى طؾل

 كائؿ قا   وأبق  ملسو هيلع هللا ىلصنؽاكف، قا   وكان الؿشركقن يرنقن رسق  ا  
ّ
فجاء أبق بؽر وطؾل

 إن كبـل ا  
ّ
قـد  ملسو هيلع هللا ىلصبؽر يحسب أكف كبل ا ، قا   فؼـا  يـا كبـل ا . قـا   فؼـا  لـف طؾـل

ف. قا   فـاكطؾؼ أبـق بؽـر فـدخؾ نعـف الغـار، قـا   وجعـؾ اكطؾؼ كحق بئر نقؿقن فلدرك

 ُيرنك بالحجارة كؿا كـان يرنـك كبـل ا  وهـق يبضـّقر قـد لـّػ رأسـف يف الثـقب ٓ 
ٌّ
طؾل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٖٕٔ( ٍُُِٚ )ٖٖ٘ٙبٌحكةوٞ ) (1)

(1) ( ٍُُِ6ٖٗ.) 

ٟ   6ٖٗ( ٌٚحعؼٗ شٛب٘مٖ )بٔظى بٌُّٕم ٖٖٔـ   ٖٖٓ/ٔأؾّم ) (3) َِ عٍد فدٟ فدىبع بٌٕحدٟ     ڤ( ٚقةطد ٌٕٛ

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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يخرجف حبك أفبح، ثؿ كشػ طـ رأسف، فؼالقا  إكؽ لؾئقؿ، كان فـاحبؽ كرانقـف فـي 

 قد اسبـؽركا ذلؽ. يبضقر، وأكت تبضقر

│ 

الُؿبؾغقن رسالتف إلثك الـثاس والعثامؾقن بشثرطف يحػظفثؿ اهلل  ۵ س: الدطاة إلك اهلل

 ويـصرهؿ، دلؾ طؾك ذلؽ.

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ققلــــف تعــــالك   ۞

 .[67انًائذة: ] ﴾ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک 

ــــف تعــــالك   ۞ ﮸  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿وققل

﴾﮹ ﮺ ﮻ 
(1)

 .[173ـ  171 انصافاث:] 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ  ﴿وققلف تعالك   ۞

 .[39األدشا : ] ﴾ې ې 

ـــــــالك   ۞ ـــــــف تع ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿وققل

 .[51غافز:] ﴾ڦ 

 (6)﴾ىئ ی ی ی ی  ﴿  ڽوققلف تعالك لؿقسك وهـارون  ۞

 .[35انقصض:]

 .[7يذًذ:] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿وققلف تعالك   ۞

 .[17انزوو:] ﴾ھ ھ ھ ے ے  ﴿وققلف تعالك   ۞

«احػظ اهلل يحػظؽ»  ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ۞
(1)

 . 

│ 

 .[6ٙ بٌّةئمخ:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

يا أهؾ البقراة ويا أهؾ ا،كجقؾ لسـبؿ طؾـك شـلء نؿـا ج: الؿعـك، واهلل أطؾؿ، قؾ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لةي جعغ بٌعٍّةء جسح١ٍ ىّة آ٠ةزٕة. (1)

 طؿ١ؽ، ٚلم زممَ. (1)
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طقن أكؽؿ طؾقف نـ الديـ، أي  إكؽؿ لؿ تعؿؾـقا بشـلء نؿـا تزطؿـقن أكؽـؿ تبـديـقن  تدَّ

 هؾ البقراة أكبؿ لسبؿ طؾك البقراة، ويا أهؾ ا،كجقؾ لسبؿ طؾك ا،كجقؾ.ربؽؿ بف، فقا أ

│ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿س: وعثثثح معـثثثك ققلثثثف تعثثثالك: 

 .[ 6ٙبٌّةئمخ:] ﴾ۀۀ

حبك تعؿؾقا بؿا يف البقراة ونا يف ا،كجقؾ، وتعؿؾقا أيًضا ج: الؿعـك، واهلل أطؾؿ: 

قا بذلؽ كؾف، أنا إذا آنـبؿ ببعض بؿا يف الؼرآن الذي أكز  إلقؽؿ نـ ربؽؿ، وتمنـ

لك   تعا قا    ، لجؿقع با تؿ  كػر فؼد  ببعض  تؿ  چ   ﴿وكػر ڃ  ڃ 

ژ  ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ 

 .[85انبقزة:] ﴾ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ 

 :$قال الطبري 

بنبيغ القفقد والـصارى الذيـ كـاكقا  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أنٌر نـ ا  تعالك ذكره كبقف نحؿًدا 

ذكـره لـف  قـؾ يـا نحؿـد لفـمٓء القفـقد والـصـاري   ره، يؼق  تعـالكبقـ ضفراين ُنفاج

نؿـا [ 68انًائدذة: ] ﴾ڳ ڱ ڱ  ﴿البقراة وا،كجقـؾ،  [ 68انًائدذة: ] ﴾ڳ ڳ ﴿

طقن أكؽؿ طؾقف نؿا جاءكؿ بف نقسك  نعشـَر القفـقد، وٓ نؿـا جـاءكؿ بـف طقسـك  ملسو هيلع هللا ىلصتدَّ

بُِّؽـْؿ َحبَّـك ُتِؼقُؿـقا البَّـْقَراَة َوا،كِجقـَؾ وَ ﴿نعشر الـصـارى  ــ رَّ نؿـا  ﴾َنـا ُأكـِزَ  إَلـْقُؽؿ نِّ

نــ الػرقـان، فبعؿؾـقا بـذلؽ كؾـف، وتمنــقا بؿـا فقـف نــ ا،يؿـان  ملسو هيلع هللا ىلصجاءكؿ بف نحؿد 

وا بلن كؾ ذلـؽ نــ طــد ا ، فـي تؽـذبقا بشـلء نــف، وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصبؿحؿد  وتصديؼف، وتؼرُّ

ققا بقـ رسؾ ا  فبمنـقا ببعض وتؽػروا ببعض، فنن الؽػـر ب قاحـد نــ ذلـؽ كػـر تػرِّ

ب بجؿقعفا. ب ببعضفا فؼد كذَّ  بجؿقعف، ٕن كبب ا  يصد  بعضفا بعًضا، فؿـ كذَّ

│ 

 ؟[ 6ٙبٌّةئمخ:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ  ﴿ما الؿراد بؼقلف تعالك:  س:

 أطؾؿ، الؼرآن العظقؿ. الؿراد، وا   ج:

│ 
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ان الـثاس س: كقػ ٓ يلس طؾك الؼقم الؽافريـ، وقثد ُطؾثؿ أن الشثخص يػثرح بنيؿث

 ويحزن لؽػرهؿ؟

الـفل طـ الحزن يف أية الؽريؿة إكؿا هـق طــ الحـزن الشـديد الؿػـرط الـذي  ج:

ــف الـــػس ويبػطــر نعــف الؼؾــب، قــا  تعــالك    ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴿تبؼطــع نـ

ـــــالك  [13نقًددددداٌ:] ـــــا  تع  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿، وق

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿وقــا  تعــالك   .[8فدداطز:]

 .[3انشعزا :] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿وقا  تعالك   .[6ف:هانك] ﴾ڦ 

│ 

 ؟[2ٙبٌّةئمخ:] ﴾ې ې ى ى ائ ائ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

الؿعـك، وا  أطؾؿ، ٓ خق  طؾقفؿ نؿا هق آت وٓ هـؿ يحزكـقن طؾـك نـا قـد  ج:

 تركقا وفات.

 ، فقؿا َقِدنقا طؾقف نـ أهقا  الؼقانة. ﴾ې ې ى  ﴿ :$قال الطبري 

، طؾك نا خؾَّػقا وراءهؿ نــ الـدكقا وطقشـفا، بعـد نعـايـبفؿ نـا ﴾ى ائ ائ  ﴿

 أكرنفؿ ا  بف نـ جزيؾ ثقابف.

│ 

 ﴾...ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿س: وعح الؿعـك اإلجؿالل لؼقلف تعثالك: 

 أية؟ [ 1ٓبٌّةئمخ:]

أقسـؿ  لؼـد أخـذكا نقثـا  بــل  يؼثقل تعثالك ذكثره: يف تػسثقرها: $ج: قال الطبري 

تقحقـدكا ، والعؿـؾ بؿـا أنركـاهؿ بـف، وآكبفـاء طؿـا  قــاهؿ  إسرائقؾ طؾك ا،خيص يف

طـف، وأرسؾـا إلقفؿ بذلؽ رسيً، ووطدكاهؿ طؾك ألسـ رسؾـا إلقفؿ طؾك العؿؾ بطاطبــا 

الجزيؾ نـ الثقاب، وأوطدكاهؿ طؾك العؿؾ بؿعصقبـا الشديدَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ نـ العؼاب، كؾؿا جاءهؿ 

بقا نــفؿ فريًؼـا، ويؼبؾـقن نــفؿ رسق  لـا بؿا ٓ تشبفقف كػقسفؿ  وٓ يقافؼ نحبَّبفؿ، كـذَّ

 فريًؼا، كؼًضا لؿقثاقـا الذي أخذكاه طؾقفؿ، وجرأة طؾقـا وطؾك خي  أنركا.

 وقد تؼدر تػسقر الؿقثا  يف هذه السقرة، ويف سقرة البؼرة أيًضا.قؾت )مصطػك(: 
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│ 

 ؟﴾ی ی ی جئ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك 

عالك أطؾؿ أن القفقد كذبقا فريًؼا نـ إكبقاء وقبؾـقا فريًؼـا آخـر الؿعـك ، وا  ت ج:

 .ڽوقد ذكر كثقٌر نـ أهؾ العؾؿ أن القفقد قبؾقا زكريا ويحقك  نـفؿ أيًضا.

│ 

ولؿ يُؼثؾ فريًؼثا  [1ٓبٌّةئمخ:] ﴾ی ی ی جئ ﴿س: لؿاذا قال تعالك: 

 كذبقا وفريًؼا قتؾقا ؟

 أجاب العؾؿاب طؾك ذلؽ بلجقبة: ج:

 إن ذلؽ ققؾ نراطاة لرءوس أيات.أحدها: 

ـ أي القفقد ـ نا زالقا قائؿقـ بؼبؾ إكبقاء وقد حاولقا قبؾ كبقــا نحؿـد  أ ؿالثاين: 

 نِراًرا فلكجاه ا  نـفؿ. ملسو هيلع هللا ىلص

│ 

 س: اذكر بعض إكبقاب الذيـ قتؾفؿ اإلسرائقؾققن، وبعض مـ كذبقهؿ؟

 أهؾ العؾؿ. أكثروهبذا قا   ڽ، وقبؾقا يحقك وزكريا ڠج  كذبقا طقسك 

│ 

ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿يؼثثقل:  س: كقثثػ تؿؽـثثقا مثثـ قتثثؾ الرسثثؾ، ، واهلل 

ے ے ۓ ۓ  ﴿ويؼثثثثثثقل:  [ٔ٘غددددددةفى: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

﮷  ﮲﮳  ﮶  ﮻   ﮴﮵  ﮺   ؟ [1ٖٔ -1ٔٔبٌظةفةذ: ] ﴾﮸﮹ 

 الجقاب مـ وجفقـ: ج:

 أن الـصر يف الدكقا بالحجة والبقان.أحدهؿا: 

وهمٓء قد كصرهؿ ا ، ونــفؿ نــ لـؿ يـمنر أن نـ الرسؾ نـ كؾػ بؼبا  الثاين: 

 بؼبا ، وهمٓء نـفؿ نـ قد اتخذه ا  شفقًدا بعد أن قبؾف أطداء ا  وا  أطؾؿ.

│ 

 ؟ [1ٔبٌّةئمخ:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 
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الؿعـــك، وا  تعــالك أطؾــؿ، وضـــ هــمٓء القفــقد ا،ســرائقؾققن الــذيـ ُأخــذت  ج:

لؿقاثقؼ فـؼضقها وكذبقا الرسؾ بؾ وقبؾـقهؿ بغقـر حـؼ، ضــ هـمٓء طؾقفؿ العفقد وا

ا  لـ يعـاقبفؿ ولــ يببؾـقفؿ ولــ يسـؾط طؾـقفؿ الشـدائد بؿـا كـاكقا يػعؾـقن  القفقد أن

وضـقا أكف لـ يرتتب طؾك فـقعفؿ شٌر، ولؽـف قـد ترتـب وهـق أ ـؿ طؿـقا وفـؿقا فـي 

ا وٓ يفبدون إلقف.  يسؿعقن حؼًّ

ب إلقفؿ نـ كـق ؿ ٓ يعـذبقن إكؿـا تسـرب إلـقفؿ ليطبؼـاد وهذا الظـ الذي تس رَّ

أي أكـف لــ  [18انًائدذة: ] ﴾ٻ ٻ پ پپ  ﴿الباصؾ الذي اطبؼدوه وهـق قـقلفؿ 

 يعذبـا.

│ 

 ؟[ 1ٔبٌّةئمخ:] ﴾ٻ پ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 الؿعـك، وا  أطؾؿ أن همٓء القفقد لؿا قبؾقا إكبقاء وكذبقهؿ أفقبقا بالعؿك ج:

فحالــت ذكــقهبؿ دون ففــؿ  ۵طــ الحــؼ وبالصــؿؿ طـــف، وهــذه طؼقبـة كــ ى نـــ ا  

 الحؼ، وحالت جرائؿفؿ دون رؤيبف وسؿاطف.

 :«محاسـ التلويؾ»قال الؼاسؿل يف 

أي  ضـ بــق إسـرائقؾ أ ـؿ ٓ يصـقبفؿ  [71انًائذة: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿

ططــػ  [71 انًائددذة:] ﴾ٻ پ  ﴿نـــ ا  طــذاب بؼبــؾ إكبقــاء وتؽــذيب الرســؾ 

طؾـك ترتقـب نـا بعـدها طؾـك نـا قبؾفـا، أي  أنــقا  و )الػاء( لؾدٓلـة ﴾ٱ﴿طؾك 

 والػســاد، وطؿــقا طـــ الــديـ ، بعــدنا هــداهؿ 
ّ
بـلس ا  تعــالك، فبؿــادوا يف فـــقن الغــل

الرسؾ إلك نعالؿف الظاهرة، وفـّؿقا طــ اسـبؿاع الحـؼ الـذي َأْلَؼـْقُه طؾـقفؿ، ولـذلؽ 

 أي  نؿا كاكقا فقف. [71انًائذة: ] ﴾ پ پ پ ڀ ﴿فعؾقا نا فعؾقا  

لؿ يسـد البقبة إلقفؿ كسائر أحقالفؿ نـ الحسبان والعؿك  قال العالمة أبق السعقد:

والصؿؿ، تجافًقا طـ البصريح بـسبة الخقر إلقفؿ، وإكؿا ُأشقر إلقفا يف ضؿـ بقان تقببـف 

انًائدذة:  ] ﴾ڀ ڀ ڀ  ﴿ تعالك طؾقفؿ، تؿفقًدا لبقـان كؼضـفؿ إياهـا بؼقلـف تعـالك 

بــد  نـــ الضــؿقر يف الػعؾــقـ أو خــ   [71انًائددذة: ] ﴾ٺ ٺٺ  ﴿كــرة أخــرى  [71
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أي  بؿـا  [71انًائدذة:  ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿نحذو ، أي  أولئـؽ كثقـر نــفؿ 

طؿؾقا، وفقغة الؿضارع لحؽاية الحا  الؿاضقة اسبحضاًرا لصقرهتا الػظقعة ورطايـًة 

حسبا ؿ الؿذكقر. ووققع العـذاب نــ  لؾػقافؾ. والجؿؾة تذيقؾ أشقر بف إلك بطين

حقث لؿ يحبسـبقا، إشـارة إجؿالقـة، اكبػـك هبـا تعـقييً طؾـك نـا فّصـؾ كـقع تػصـقؾ يف 

 سقرة )بـل إسرائقؾ( ـ أفاده أبق السعقد. وهق نلخقذ نـ كير الؼػا ، كؿا سقليت 

الـذي  يف هذه أية إشارة إلك نا اكبـػ بـل إسرائقؾ نــ الػبــة وطـذاب ا  تـبثقف:

حا  هبؿ قبؾ طقسك وبعـده وذلـؽ أن أكبقـاءهؿ قبـؾ طقسـك كـاكقا يقبخـقن رؤسـاءهؿ 

ــان. ويـصــحق ؿ أن  ــادهتؿ إوث ــاهؿ. وٓ ســقؿا يف طب ــل خطاي إشــرار وشــعبفؿ طؾ

 يرجعقا إلك ا . ويـذرو ؿ بعؼابف تعالك الشديد ودنارهؿ إن لؿ يبقبقا.

إن أفـّروا  عـالك الفائـؾ طؾـقفؿ،بخراب بؾـدهؿ، وقضـائف ت ڠكؿا أكبلهؿ إْرنقا 

طؾك صغقـا ؿ، فقؿـا اسـبؿعقا لـف. حبـك روي أكـف خـبؿ لـف بالشـفادة.إذ رجؿبـف القفـقد 

ا واســبؽباًرا، ثــؿ ســّؾط ا  طؾــقفؿ بخبـصــر ، نؾــؽ بابــؾ، وســبك شــعبفؿ  بؿصــر طبــقًّ

 وهدنت جـقده نديـبفؿ بقت الؿؼدس وهقؽؾفا،وفارت تي  خراٍب .

 رورهؿ، وتطفقر هقؽؾفؿ نـ كجاسة أوثـا ؿ . فحـؾَّ وذلؽ ٓسبئصا  كػرهؿ وش

طؾقفؿ نـ البابؾقة الشؼاء والقيؾ. وُأخذوا أسرى إلك نا وراء الػرات. ولؿ يـرتُ نــفؿ 

ّٓ الػؼــراء فؼــط.و بــذلؽ اكبفــك نؾؽفــؿ. وكــان ذلــؽ قبــؾ وٓدة طقســك  بـحــق  ڠإ

وأطـادهؿ  ورحؿفـؿ نــ سـبقفؿ، خؿسؿائة وثؿـاٍن وثؿـاكقـ ســة. ثـؿ تـاب ا  طؾـقفؿ

برحؿبف إلك نديـبفؿ بقت الؿؼدس. بعد أن أقانقا يف بابؾ سـبعقـ ســة، واببـدءوا ببــاء 

 بـقطظفؿ وهتـذيبفؿ ودطـقهتؿ ڠهقؽؾفؿ ثاكقة. وأرجعقا العبادة إلقف. وقار حزققـا  

 فــقفؿ، لــؿ يــز  يـــذرهؿ 
ٍّ
إلــك البقبــة وتــذكقرهؿ بؿــا نضــك لقعبــ وا، وهؽــذا كــؾ كبــل

. فعؿـقا طــ آهبـداء بـف وفـّؿقا طــ ڠأن بعـث ا  طقسـك ويدطقهؿ إلك ا  إلك 

وطظف، وكان نا كان نـ هّؿفؿ بؼبؾف، فدنرهؿ ا  بعد ذلـؽ وأبـاد نؿؾؽـبفؿ. وُصـِردوا 

بـحــق أربعــقـ ســـة، وأخــذ الرونــاكققن نــديـبفؿ  ڠنـــ أرضــفؿ بعــد رفــع طقســك 

 وهدنقها نع الفقؽؾ، وحّؾت طؾقفؿ كؼؿة ا  فبػرققا شذر نذر.
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إشـارة إلـك طبـادهتؿ العجـؾ ـ  ﴾ڀ ڀ ڀ  ﴿ونا ققؾ بلن ققلف تعـالك   هذا،

فنكف بعقد. ٕ ا، وإن كاكت نعصقة طظقؿة كاشئة طـ كؿا  العؿـك والصـؿؿ، لؽـفـا يف 

. وٓ تعؾؼ لفا بؿا حؽـل طــفؿ نؿـا فعؾـقا بالرسـؾ الـذيـ جـاءوهؿ ڠطصر نقسك 

إشــارة إلــك  ﴾ڀ ڀ ڀ  ﴿بلطصــار. وكــذا نـا ققــؾ بــلن ققلـف تعــالك   ڠبعـده 

صؾبفؿ الرؤية فبعقد أيًضا لؿا ذكركا. وفـقن الجـايات الصادرة طــفؿ ٓ تؽـاد تبــاهك . 

طـفؿ هفـا يف الؿرتقـ، وترتبف طؾك حؽاية نـا فعؾـقا بالرسـؾ  خي أن اكحصار نا حؽل

 السعقد. وا  طـده طؾؿ الؽباب. كؿا أفاده أبق ، يؼضل بلن الؿراد نا ذكركاهۏ

ؾك نـا رآه . بقـد أن نـا سـؼـاه يف البـبقـف أضفـر يف نجريـاهتؿ، وأشـّد وكحـ كقافؼف ط

 نطابؼًة لؿا يف تقاريخفؿ، نؿا ساقف هـا ، فبثبت.

ويرحؿ ا  ا،نار الؼػا  حقث قا   ذكر ا  تعالك يف سقرة )بـل إسرائقؾ( نا 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ﴿يجقز أن يؽقن تػسقًرا لفذه أية فؼا   

ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڳ   ڎ  گ  گ  گ  گ  ک 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  أ :         ]   ﴾ہ  ففذا يف نعـك    [ 6ـ  1اإلسزا

پ  ﴿ ۈ   ﴿ثؿ قا    [ 71انًائذة:       ]   ﴾ٻ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ ۅ  ۋ  ففذا   [ 7اإلسزا :      ]   ﴾  ٴۇ 

 اكبفك . [71انًائذة: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ  ﴿يف نعـل ققلف  

│ 

إعثثؿاٌر، وعثثح هثثذا  [1ٔةئددمخ: بٌّ] ﴾پ پ پ ڀ  ﴿س: يف ققلثثف تعثثالك: 

 اإلعؿار؟

ثـؿ تـابقا فبـاب ا  طؾـقفؿ أي أ ـؿ لؿـا وقعـت هبـؿ البييـا ج: إيضاحف أن الؿعـك: 

والشــدائد والؿحـــ تــابقا ورجعــقا إلــك ا  فؼبــؾ ا  رجــقطفؿ إلقــف أو يؽــقن الؿعـــك 

 فؽشػ ا  نا هبؿ نـ ضّر.

 :$قال الؼرصبل 
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ؽـير إضـؿار، أي  أوقعـت هبـؿ الػبــة يف ال [71انًائذة: ] ﴾پ پ پ ڀ  ﴿

يخـ هؿ بـلن ا  يبـقب  ملسو هيلع هللا ىلصفبابقا فباب ا  طؾقفؿ بؽشػ الؼحـط، أو بنرسـا  نحؿـد 

أي  يبــقب طؾــقفؿ إن  [71انًائددذة: ] ﴾پ پ ڀ  ﴿طؾــقفؿ إن آنـــقا، ففــذا بقــان 

أي طؿـل  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ  ﴿آنـقا وفّدققا ٓ أ ؿ تابقا طؾك الحؼقؼة. 

 .♥تبّقـ الحؼ لفؿ بؿحؿد كثقر نـفؿ وفّؿ بعد 

│ 

 س: مـ الؼائؾقن بلن اهلل هق الؿسقح ابـ مريؿ؟

 هؿ صائػة القعؼقبقة نـ الـصارى. ج:

│ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿س: وعثثح معـثثك ققلثثف تعثثالك: 

بٌّةئدمخ:  ] ﴾...ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿وقال الؿسثقح  [1ٕبٌّةئمخ: ] ﴾ڦڦ 

 أية؟ [1ٕ

 يف تػسقرها: قال الطبري  ج:

نـ ا  تعالك ذكره طـ بعض نا فبـ بف ا،سرائقؾققـ الـذيـ أخـ  طــفؿ وهذا خ  

أ ؿ حسـبقا أن ٓ تؽـقن فبــة. يؼـق  تعـالك ذكـره  فؽـان نؿـا اببؾقـبفؿ واخبـ هتؿ بـف، 

فـؼضقا فقف نقثاقل، وغقَّروا طفدي الذي كـت أخذتف طؾقفؿ بلن ٓ يعبدوا سـقاي، وٓ 

دوين، وي يبخذوا ـبفقا إلك صـاطبل ـ طبـدي طقسـك بــ نـريؿ، فـنين ربًّا غقري، وأن يقحِّ

خؾؼبف، وأجريت طؾك يده كحـق الـذي أجريـت طؾـك يـد كثقـر نــ رسـؾل، فؼـالقا كػـًرا 

 «.هق ا »نـفؿ  

 وهذا قق  القعؼقبقة نـ الـصارى طؾقفؿ غضب ا .

 يؼق  ا  تعالك ذكره  فؾؿا اخب هتؿ واببؾقبفؿ بؿا اببؾقبفؿ بف، أشركقا بـل، وقـالقا

لخؾؼ نـ خؾؼل، وطبد نثؾفؿ نـ طبقدي، وبشر كحقهؿ نعرو  كسبف وأفؾف، نقلـقد 

نـــ البشــر، يــدطقهؿ إلــك تقحقــدي، ويــلنرهؿ بعبــاديت وصــاطبل، ويؼــّر لفــؿ بــلين ربــف 

، جفيً نـفؿ با  وكػًرا بـف، وٓ « هق إلففؿ»ورهبؿ، ويـفاهؿ طـ أن يشركقا بل شقًئا   



 a 351ڑ
 

  

 

 نقلقًدا.يـبغل   أن يؽقن والًدا وٓ 

 [71انًائدذة:  ] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  ﴿ ويعـل بؼقلف:

ڃ  ﴿يؼق  اجعؾقا العبادة والبذلؾ لؾذي لف َيذ  كـؾ شـلء، ولـف يخضـع كـؾ نقجـقد 

چ چ  ﴿يؼق   نالؽل ونالؽؽؿ، وسقدي وسقدكؿ،الذي خؾؼـل وإياكؿ  ﴾ڃڃ 

ــــْلَواُه ﴿يســــؽـفا يف أخــــرة  أن [71انًائددددذة: ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  َوَن

يؼق   ونرجعف ونؽاكف ـ الذي يلوي إلقف ويصقر يف نعاده، نــ جعـؾ   شـريًؽا  ﴾ـَّارُ ال

يؼق   ولقس لؿـ فعؾ غقـر نـا  [71انًائدذة:  ] ﴾ڎ ڎ  ﴿يف طبادتف ـ كاُر جفـؿ ، 

، يـصـروكف  [71انًائدذة:  ] ﴾ڈ ڈ  ﴿أباح ا  لف، وطبد غقر الذي لف طبادة الخؾؼ، 

 نـف إذا أورده جفـؿ. يقر الؼقانة نـ ا ، فقـؼذوكف

│ 

 ﴾...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴿س: هثثثؾ لؼقلثثثف تعثثثالك: 

 ؟ [1ٕبٌّةئمخ: ]ارتباط بؿا قبؾف 

كعؿ لف ارتباط بؿا قبؾف، ففق بقان لجفؾ نـ قا   إن ا  هق الؿسـقح ابــ نـريؿ،  ج:

 وإيضاح ذلؽ أكف إذا كان الؿسقح يؼق    اطبدوا ا  ربل وربؽؿ، فؽقػ يؽقن إلًفا؟

يا رب ويا ا  فؽقػ يـدطق كػسـف أر  أي  إذا كان الؿسقح يؼق  :$لؼرصبل قال ا

 كقػ يسللفا؟

│ 

 س: اذكر بعض إدلة التل تقعح حرمان الؿشركقـ مـ دخقل الجـة؟

 ج: مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ  ﴿ققلــــــــــف تعــــــــــالك  

 . [71انًائذة: ] ﴾ڎ ڈ ڈ 

ــــالك   ــــف تع ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿وققل

 .[57األعزاف:] ﴾ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ًٓ يــادي يف الــاس   ملسو هيلع هللا ىلصوإرسا  الـبـل  إكثف لثـ يثدخؾ الجـثة إٓ كػثٌس ُمسثؾؿة »بـي
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»
(1)

وأخــرج البخــاري 
(1)

  ڤنـــ حــديث ابـــ طبــاس  
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصقــا   قــار فقـــا الـبــل

ــا   »  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ﴿ إكؽثثؿ محشثثقرون حػثثاة طثثراة غثثرًٓ يخطــب فؼ

وإن أول الخالئؼ يؽسك يقم الؼقامثة إبثراهقؿ الخؾقثؾ، وإكثف سثقجاب أية،  [171األَبيا :]

برجال مـ أمتل فقمخذ بفؿ ذات الشؿال، فلققل : يا رب أصحابل، فقؼقل: إكَؽ ٓ تدري 

ــ إلـك ﮺﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀  ﴿ما أحدثقا بعدل، فلققل كؿثا قثال العبثُد الصثالح: 

 .«كفؿ لؿ يزالقا مرتديـ طؾك أطؼابفؿقال فقؼال: إ [ 118، 117انًائذة:] ﴾ ىئققلف ـ 

│ 

 س: ما مرادهؿ بؼقلفؿ إن اهلل ثالث ثالثة؟

ذهب بعض العؾؿاء إلك أن نراد الـصارى ذلؽ أن الؿسقح إلـف وأنـف إلـف، وا   ج:

 ثالث ثيثة.

ــالك   ــف تع ــالقا وهل كؼقل چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ق

 . [116انًائذة: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 

   وهذا الؼق  هق إضفر، وا  أطؾؿ.$قا  ابـ كثقر 

 فؼا  يف تػسقر أية  بصػة طانة  أنا الط ي 

وهذا أيًضا خ  نـ ا  تعالك ذكره طـ فريؼ آخر نـ ا،سـرائقؾققـ الـذيـ وفـػ 

فػبفؿ يف أيات قبؾ  أكف لؿا اببيهؿ بعد ِحْسَبا ؿ أ ؿ ٓ ُيببؾـقن وٓ يػبــقن، قـالقا 

 . [73انًائذة: ] ﴾ک ک گگ  ﴿ا  كػًرا برهبؿ وشركً 

وهذا قق  كان طؾقف جؿاهقر الـصارى قبؾ افرتا  القعؼقبقة والؿؾؽقة والـَّسطقرية 

يعـؿ ثيثـة أقـاكقؿ  أًبـا والـًدا غقـر  ا،لـف الؼـديؿ جـقهر واحـد»كاكقا فقؿا بؾغـا يؼقلقن  

 «.نقلقد، وابـًا نقلقًدا غقر والد، وزوًجا نبببَّعة بقـفؿا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ( ٍُُِٔٔٔٔ.) 

 (.ٕٙ٘ٙبٌحكةوٞ ) (1)
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گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿تعــالك ذكــره، نؽــّذًبا لفــؿ فقؿــا قــالقا نـــ ذلــؽ  يؼــق  ا  

يؼق   نا لؽؿ نعبـقد، أيفـا الــاس، إٓ نعبـقد واحـد، وهـق الـذي  [73انًائذة: ] ﴾ڳڱ

ڱ ڱ ڱ ں  ﴿لــقس بقالــد لشــلء وٓ نقلــقد، بــؾ هــق خــالؼ كــؾ والــد ونقلــقد 

لــقن نـــ ، يؼــق   إن لــؿ يـبفــقا قــائؾق هــذه الؿؼالــة طؿــا يؼق [73انًائددذة: ] ﴾ں 

ـــــقلفؿ   انًائدددددذة: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿، ﴾ک ک گگ  ﴿ق

ڤ  ﴿يؼق   لقؿسـ الذيـ يؼقلقن هذه الؿؼالة، والذيـ يؼقلـقن الؿؼالـة إخـرى   [71

، ٕن الػريؼقـ كيهؿا كػرة نشركقن، فؾذلؽ رجـع  [73انًائدذة:  ] ﴾ڤ ڦ ڦڦ 

ٕن ذلـؽ لـق ققـؾ يف القطقد بالعذاب إلك العؿقر، ولؿ يؼؾ   )لقؿســفؿ طـذاب ألـقؿ( 

ا لؼائـؾ الؼـق  الثـاين، وهـؿ الؼـائؾقن    ﴿كذلؽ، فار القطقد نـ ا  تعالك ذكره خافًّ

، ولؿ يدخؾ فقفؿ الؼائؾقن  )الؿسـقح هـق ا ( . فعـّؿ بالقطقـد تعـالك  ﴾ک ک گگ 

ذكره كؾَّ كافر ، لقعؾؿ الؿخاصبقن هبذه أيات أّن وطقد ا  قد شؿؾ كي الػـريؼقـ نــ 

 ائقؾ، ونـ كان نـ الؽػار طؾك نثؾ الذي هؿ طؾقف.بـل إسر

« الفـاء والؿـقؿ»فنن قا  قائؾ  وإن كان إنر طؾك نا وفـػت، فعؾـك نــ طـادت 

 ؟﴾نـفؿ﴿الؾبان يف ققلف  

 طؾك بـل إسرائقؾ. ققؾ 

إْذ كان إنر طؾك نا وفػـا   وإن لؿ يـبف همٓء ا،سرائقؾققن طؿـا  فتلويؾ الؽالم:

ـّ الـذيـ يؼقلـقن نــفؿ  )إن الؿسـقح هـق ا (، يؼقلقن يف ا  نـ ـ طظـقؿ الؼـق ، لقؿسـ

ــقن   ــذيـ يؼقل ــافر ســؾؽ ســبقؾفؿ  [73انًائددذة: ] ﴾ک ک ک گگ  ﴿وال ، وكــؾ ك

 طذاب ألقؿ، بؽػرهؿ با .

 فؼال: $أما الؼرصبل 

وهذا قق  فر  الـصارى نـ الَؿْؾؽِقة والـُّْسُطقرية والقعؼقبقـة، ٕ ـؿ يؼقلـقن أب 

وهــق نعـــك نــذهبفؿ، وإكؿــا  ح الؼــدس إلــف واحــد، وٓ يؼقلــقن ثيثــة آلفــةوابـــ ورو

يؿبـعقن نـ العبارة وهل ٓزنة لفؿ. ونا كان هؽذا فح أن يحؽـك بالعبـارة اليزنـة؛ 

وذلؽ أ ؿ يؼقلقن  إن آبـ إلف وإب إلف وروح الؼدس إلف. وقد تؼّدر الؼق  يف هذا 
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انًائددذة: ] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ  ﴿وقــا  فــلكػرهؿ ا  بؼــقلفؿ هــذا، « الـســاء»يف 

73]. 

│ 

بٌّةئددمخ: ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ  ﴿س: آسثثتػفام يف ققلثثف تعثثالك:

 ما الؿؼصد مـف؟ [1ٗ

الؿؼصــد نـــف ـ وا  تعــالك أطؾــؿ ـ البؼريــر والبــقبقخ، فــالؿعـك فؾقبقبــقا إلقــف  ج:

 ولقسللقه سرت ذكقهبؿ.

│ 

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ﴿س: وعح معـثك ققلثف تعثالك: 

 ؟﴾ے 

 يف إيضاح ذلؽ: قال الطبري  ج:

ڤ ڤ  ﴿أفي يرجع هذان الػريؼـان الؽـافران الؼائـؾ أحـدهؿا   يؼقل تعالك ذكره:

ــؾ   [71انًائددذة: ] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦڦ  انًائددذة: ] ﴾ک ک ک گگ  ﴿وأخرالؼائ

طؿا قآ نـ ذلؽ، ويبقبان نؿا قآ وكطؼا بف نـ كػرهؿا، ويسلٓن رهبؿا الؿغػرة  [73

لذكقب البائبقـ نـ خؾؼف، الؿـقبقـ إلـك صاطبـف  [71انًائذة: ] ﴾ ھ ے ﴿نؿا قآ، 

هبـؿ، يف قبقلـف تـقببفؿ ونـراجعبفؿ إلـك نــا  [71انًائدذة:  ] ﴾ے  ﴿بعـد نعصـقبفؿ 

 يحّب نؿا يؽره، فقصػح بذلؽ نـ فعؾفؿ طؿا سؾػ نـ أجرانفؿ قبؾ ذلؽ.

│ 

والؽبثثائر  يف كثقثثرٍ مثثـ إحقثثان بعثثد ذكثثر الجثثرائؿ ۵س: الؿعفثثقد يف كتثثاب اهلل 

 وطؼقباتفا يػتح باب التقبة أمام التائبقـ كل يرجعقا طؿا هؿ فقف، دلِّؾ طؾك ذلؽ؟

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

ڻ ڻ   ﴿ققلف تعالك يف شلن قطاع الطر  ونا ذكر يف شل ؿ نـ العؼقبة   ۞

 . [31انًائذة: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .أي  فاغػروا لفؿ فنن ا  غػقر رحقؿ
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ھ ھ ﴿وققلف تعالك يف شلن تارُ الصية    ۞ ھ  ہ ھ  ہ  ہ 

 .[67،  59يزيى:] ﴾ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

وققلف تعالك يف شلن أهؾ الشرُ والؼبؾة والزكاة ۞
(1)

 . 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ...  ﴿

ڇ    ڦ  چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴾ڄ 

 .[77ـ  68انفزقاٌ:]

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ﴿وققلف تعالك يف شلن أفحاب إخدود   ۞

 .[17انبزوج:] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

فػبح لفؿ باب البقبة نع كق ؿ فبـقا الؿمنـقـ والؿمنـات وكحقه ققلف تعالك  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿

 .[1،5انذجزاث:] ﴾پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ 

وهــمٓء الــذيـ قــالقا بالبثؾقــث يػــبح أنــانفؿ بــاب البقبــة لقبقبــقا يف دكقــاهؿ، قــا  

 .﴾ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  ﴿ك  تعال

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

انًائدذة:  ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  ﴿ ثؿ قثال:

وهذا نـ كرنـف تعـالك وجـقده ولطػـف، ورحؿبـف بخؾؼـف نـع هـذا الـذكب العظـقؿ،  [71

وهذا آفرتاء والؽذب وا،فؽ، يدطقهؿ إلك البقبة والؿغػرة، فؽؾ نـ تاب إلقف تاب 

 طؾقف.

│ 

طؾثك أن  [1٘بٌّةئدمخ:  ] ﴾ٴۇ ۋۋ  ﴿لعؾؿاب بؼقلف تعثالك: س: استدل بعض ا

 إكبقاب لقس مـفؿ كساب وعح ذلؽ؟

أي   ﴾ٴۇ ۋۋ  ﴿حقث قا   وققلـف   $إيضاحف فقؿا ذكره ابـ كثقر  ج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال ٠فُٙ ِٓ ٘هب أْ بٌمسٍد ٚبًٌٔةخ ٠كٍمْٚ فٟ بٌٕةو.(1)
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نمنـة بف نصدقة لف، وهذا أطؾك نؼاناهتا، فد  طؾـك أ ـا لقسـت بـبقـة، كؿـا زطؿـف ابــ 

حا ، وكبـقة أر نقسـك، وكبـقة أر طقسـك؛ حزر وغقره نؿـ ذهب إلك كبقة سـارة أر إسـ

ــف   ــريؿ، وبؼقل ـــفؿ بخطــاب الؿيئؽــة لســارة ون ًٓ ن ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿اســبدٓ

وهذا نعـك الـبقة، ، والذي طؾقف الجؿفقر أن ا  لـؿ يبعـث كبقًّـا  [7انقصض:] ﴾ٿٿ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿إٓ نـــ الرجــا  ، قــا  ا  تعــالك  

ا،جؿــاع طؾــك  $أبــق الحســـ إشــعري وقــد حؽــك الشــقخ [179يىسددف:]﴾ںں

 .ذلؽ

│ 

ۓ   ﴿طؼب ققلف تعالك:  ﴾ۅ ۅ ۉ﴿س: ما وجف إيراد ققلف تعالك 

 ؟ [1٘بٌّةئمخ: ] ﴾...ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

فؽق ؿا كاكا يـلكين الطعـار دلقـٌؾ  ڽوجف ذلؽ إثبات بشرية طقسك ونريؿ  ج:

 طؾك بشريبفؿا.

يببـق  ويبـ ز، والـذي  فالذي يلكؾ يجقع حبك يلكؾ، والذي يلكؾ يحباج إلـك أن

 .يلكؾ يؿرض، وكؾ ذلؽ نحاٌ  طؾك ا  

 :$قال الطبري 

، خ ٌ نـ ا  تعالك ذكره طـ الؿسـقح  [75انًائذة: ] ﴾َكاَكا َيْلُكيِن الطََّعارَ ﴿وققلف  

وأنف  أ ؿا كاكا أهؾ حاجة إلك نا يغذُوهؿا وتؼقر بف أبدا ؿا نـ الؿطاطؿ والؿشارب 

ـٍ إلًفـا، ٕن الؿحبـاج إلـك كسائر البشر نــ ب ــل آدر ، فـنن نــ كـان كـذلؽ ، فغقـُر كـائ

الغذاء قَقانف بغقره. ويف ققانف بغقره وحاجبف إلك نا يؼقؿـف، دلقـٌؾ واضـٌح طؾـك طجـزه، 

 والعاجز ٓ يؽقن إٓ نربقًبا ٓ ربًّا.

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

أي  يحباجـــان إلـــك  [75انًائدددذة: ] ﴾ ۅ ۅ ۉ ﴿ وققلثثثف تعثثثالك:

البغذية بف وإلك خروجف نـفؿا، ففؿا طبدان كسائر الــاس ولقسـا بـنلفقـ، كؿـا زطؿـت 

 فر  الـصارى الجفؾة، طؾقفؿ لعائـ ا  الؿببابعة إلك يقر الؼقانة.
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 :$قال الشقخ السعدي 

ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿ثؿ ذكر حؼقؼة الؿسقح وأنـف، الـذي هـق الحـؼ ، فؼـا   

يبـف، ونـبفـك أنـره، أكـف أي  هـذا غا [75انًائذة: ] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

نـ طباد ا  الؿرسؾقـ، الذيـ لقس لفؿ نـ إنر، وٓ نـ البشريع، إٓ نـا أرسـؾفؿ بـف 

ا ، وهق نـ جـس الرسؾ قبؾف، وٓ نزية لف طؾقفؿ، تخرجـف طــ البشـرية ، إلـك نرتبـة 

 الربقبقة.

ـــريؿ  ﴾ٴۇ  ﴿ ـــا ﴾ٴۇ ۋۋ  ﴿ن ـــذا أيًض ــــ  أي  ه ـــت ن ـــا، أن كاك غايبف

هؿ أطؾـك الخؾـؼ رتبـة بعـد إكبقـاء . والصـديؼقة  هـل العؾـؿ الــافع،  الصديؼقـ الذيـ

الؿثؿر لؾقؼقـ، والعؿؾ الصـالح. وهـذا دلقـؾ طؾـك أن نـريؿ، لـؿ تؽــ كبقـة، بـؾ أطؾـك 

أحقالفا، الصديؼقة، وكػك بذلؽ فضيً وشرًفا، وكـذلؽ سـائر الـسـاء، لـؿ يؽــ نــفـ 

گ  ﴿ػقـ. يف الرجا ، كؿا قـا  تعـالك  كبقة ، ٕن ا  تعالك جعؾ الـبقة يف أكؿؾ الصـ

نــــ  ڠ. فـــنذا كـــان طقســـك [179 يىسدددف:] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

جـس إكبقاء والرسؾ نـ قبؾف، وأنف فديؼة، ف ي شلء اتخذهؿا الـصارى إلفقـ نع 

 ا ؟

دلقـــؾ ضـــاهر، طؾـــك أ ؿـــا  [75انًائدددذة: ] ﴾ ۅ ۅ ۉ ﴿وققلـــف  

إلـك الطعـار والشـراب. فؾـق كاكـا إلفـقـ، طبدان فؼقران، نحباجان كؿا يحبـاج بــق آدر 

 ٓسبغـقا طـ الطعار والشراب، ولؿ يحباجا إلك شلء، فنن ا،لف، هق الغـل الحؿقد.

 الؿقضـحة ﴾ې ې ې ې ى  ﴿ولؿا بقـ تعالل ال هـان قـا   

لؾحؼ، الؽاشـػة لؾقؼـقـ، ونـع هـذا، ٓ تػقـد فـقفؿ شـقًئا ، بـؾ ٓ يزالـقن طؾـك إفؽفـؿ، 

 وذلؽ ضؾؿ وطـاد نـفؿ. وكذهبؿ، وافرتائفؿ.

│ 

 ؟ [1٘بٌّةئمخ: ] ﴾ى ائ ائ ەئ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك 

 :$قال ابـ كثقر  ج:

  أي  كقضـــحفا وكظفرهـــا  [75انًائدددذة: ] ﴾ې ې ې ې ى  ﴿
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أي  ثؿ اكظر بعـد هـذا البقـان والقضـقح  [75انًائذة: ] ﴾ى ائ ائ ەئ ﴿

 ـ الضي  يذهبقن؟وإلك أي نذهب ن والجيء، أيـ يذهبقن؟ وبلي قق  يبؿسؽقن؟

│ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 ؟ [1ٙبٌّةئمخ: ] ﴾ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 

 يف معـك ذلؽ: $قال الطبري  ج:

ــف  ــائؾقـ يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهــذا أيًضــا احبجــاٌج نـــ ا  تعــالك ذكــره لـبق طؾــك الـصــارى الؼ

 الؿسقح نا وفػ نـ ققؾفؿ فقف قبُؾ.

يـا نحؿـد، لفـمٓء الؽػـرة نــ الـصـارى،  ﴾وئ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:يؼقل تعالك ذكره لؿحؿثد 

الزاطؿقـ أن الؿسقح رهبؿ، والؼائؾقـ إن ا  ثالث ثيثة أتعبدون سقى ا  الذي يؿؾؽ 

ضركؿ وكػعؽؿ، وهق الذي خؾؼؽؿ ورزقؽـؿ، وهـق يحقـقؽؿ ويؿقـبؽؿ شـقًئا ٓ يؿؾـؽ 

ا وٓ كػًعا؟ يخ هؿ تعالك ذكره أن الؿسقح الذي زطؿ نـ زطؿ نــ ا لـصـارى لؽؿ ضرًّ

ا يدفعـف طــفؿ إن أحؾَّـف  ـٌ ٓ يؿؾؽ لفـؿ ضـرًّ أكف إلف، والذي زطؿ نـ زطؿ نـفؿ أكف   اب

ا  هبؿ، وٓ كػًعا يجؾبف إلقفؿ إن لؿ يؼضف ا  لفؿ يؼق  تعالك ذكره  فؽقـػ يؽـقن ربًّـا 

وإلًفا نـ كاكت هذه فػبف؟ بؾ الربُّ الؿعبقُد  الذي بقده كؾ شلء، والؼادر طؾـك كـؾ 

. فنياه فاطبدوا وأخؾصقا لف العبادة، دون غقره نـ العجزة الذيـ ٓ يـػعقكؽؿ وٓ شلء

 يضرون.

ــذلؽ  ﴾ىئ ی ی ی  ﴿ وأمثثا ققلثثف: ــل تعــالك ذكــره ب ــف يعـ ىئ ی  ﴿، فنك

، ٓسبغػارهؿ لق اسبغػروه نـ ققؾفؿ نا أخ  طـفؿ أ ؿ يؼقلقكف يف الؿسقح، ﴾ی 

قببفؿ لق تابقا نـف، وبغقر ذلـؽ نــ ، بب ﴾ی  ﴿ولغقر ذلؽ نـ نـطؼفؿ ونـطؼ خؾؼف 

 أنقرهؿ.

 :$قال الؼرصبل 

 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ  ﴿ ققلثثثثف تعثثثثالك:

زيادة يف البقان وإقانة حجة طؾقفؿ؛ أي  أكبؿ نؼرون أن طقسك كـان جـقـًـا  [76انًائدذة:  ]
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ا وٓ كػًعــا، وإذ أقــررتؿ أن طقســك كــان يف حــا  نـــ  يف بطـــ أنــف، ٓ يؿؾــؽ ٕحــد ضــرًّ

 ﴿حقا  ٓ يسؿع وٓ يبصـر وٓ يعؾـؿ وٓ يـػـع وٓ يضـر، فؽقـػ اتخـذتؿقه إلًفـا، إ

أي  لؿ يز  سؿقًعا طؾقًؿا يؿؾؽ الضّر والـػع. ونـ كاكـت هـذه  ﴾ىئ ی ی ی 

 فػبف ففق ا،لف طؾك الحؼقؼة. وا  أطؾؿ.

│ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿س: وعثثثح معـثثثك ققلثثثف تعثثثثالك: 

 ؟ [11بٌّةئمخ: ] ﴾پ

  أطؾـؿ،ٓ تبجـاوز الحـد يف اتبـاع الحـؼ، وٓ تغـالقا يف آسـبؼانة الؿعـك، وا ج:

ر وٓ تبجاوز الحـد يف طقسـك   ڠوٓ تطغقا فقفا ببحريؿ نا أحؾ ا  أو تحؾقؾ نا حرَّ

ا كبقًرا.  كذلؽ، فببخذوكف ربًّا وإلًفا وابـًا  ، تعالك ا  طـ ذلؽ طؾقًّ

ا   ونـفؿ نـ اتخذه إلًفـا، ونــفؿ فؿغآة الـصارى يف الؿسقح نـفؿ نـ جعؾف ابـً 

  لفؿ فقف إكف ولد زكا ، قا  تعالك، ققڠنـ قا   ثالث ثيثة ونغآة القفقد يف طقسك 

 .[156انُسا :] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 :$قال الطبري 

، يـا ﴾ٱ ﴿يؼـق  تعـالك ذكـره   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا خطاٌب نـ ا  تعالك ذكـره لـبقـف نحؿـد 

ــــ الـصـــ ـــة ن ـــمٓء الغالق ـــد، لف ـــقح نحؿ ـــل ﴾ٻ ٻ  ﴿ارى يف الؿس ، يعـ

   ا،كجقؾ .﴾ٻ﴿بـ

ــر ﴾ٻ ٻ پ پ  ﴿ ـــ أن ــف ن ــديـقن ب ــا ت ــق  فقؿ ــقا يف الؼ ــق   ٓ تػرص ، يؼ

، ولؽــ «هق ابــف»، أو «هق ا »الؿسقح ، فبجاوزوا فقف الحؼَّ إلك الباصؾ، فبؼقلقا فقف  

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ققلقا )هق طبد ا  وكؾؿبف ألؼاهـا إلـك نـريؿ وروح نــف(، 

، يؼق   وٓ تببعقا أيًضـا يف الؿسـقح أهـقاء القفـقد ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ 

هق لغقـر »الذيـ قد ضؾقا قبؾؽؿ طـ سبقؾ الفدى يف الؼق  فقف، فبؼقلقن فقف كؿا قالقا  

يؼة «رْشــدة ــف كؿــا َبفُبــقا بالػريــة وهــل فــدِّ ، يؼــق   ﴾ٿ ٿ  ﴿، وتبفبــقا أنَّ

دوا هبـؿ طــ صريـؼ الحـؼ، تعالل ذكـره  وأضـؾ هـمٓء القفـقد كثقـًرا نــ الــاس، فحـا
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 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿وحؿؾـــقهؿ طؾـــك الؽػـــر بـــا  والبؽـــذيب بالؿســـقح   

ة الحؼ. [77انًائذة: ]  يؼق   وضؾَّ همٓء القفقد طـ قصد الطريؼ، وركبقا غقر نحجَّ

وإكؿا يعـل تعالك ذكـره بـذلؽ، كػـرهؿ بـا ، وتؽـذيَبفؿ رسـؾف  طقسـك ونحؿـًدا 

 نـف.وذلؽ كان ضيلفؿ الذي وفػفؿ ا  بف.، وذهاَبفؿ طـ ا،يؿان وبعَدهؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 .$قال الحافظ ابـ كثقر 

أي  ٓ تجاوزوا الحد يف  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

حقـز الـبـقة  اتباع الحؼ، وٓ تطروا نـ أنرتؿ ببعظقؿف، فببالغقا فقف حبك تخرجـقه طــ

ًفا نـ دون إلك نؼار ا،لفقة، كؿا فـعبؿ يف الؿسقح وهق كبل نـ إكبقاء، فجعؾبؿقه إل

ــدائؽؿ بشــققخ الضــي  الــذيـ هــؿ ســؾػؽؿ نؿـــ ضــؾ قــديًؿا،  ا ، ونــا ذاُ إٓ ٓقب

أي  وخرجقا طــ صريـؼ  [77انًائدذة:  ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿

 آسبؼانة وآطبدا  إلك صريؼ الغقاية والضي .

│ 

الثذي أخرجثف الطبثثري  ملسو هيلع هللا ىلصس: مثا مثدى صثحة هثذا الخبثر الؿثثروي طثـ رسثقل اهلل 

لؿثا وقعثت »: ملسو هيلع هللا ىلصقثال رسثقل اهلل قثال:  ڤؿا مـ حديث ابـ مسعقد والترمذي وغقره

بـق إسرائقؾ يف الؿعاصل كفتفؿ طؾؿاؤهؿ فؾؿ يـتفقا، فجالسقهؿ يف مجالسفؿ وواكؾقهؿ 

وشاربقهؿ فضرب اهلل قؾقب بعضفؿ ببعض ولعـفؿ طؾثل لسثان داود وطقسثك ابثـ مثريؿ 

ٓ »ان متؽًئثا فؼثثال: وكث ملسو هيلع هللا ىلصقثثال: فجؾثس رسثقل اهلل  «ذلثؽ بؿثا طصثقا وكثاكقا يعتثدون

 إن بـثل إسثرائقؾ  ويف لػثظ آخثر: .«طؾثك الحثؼ أصثًرا (1)والذي كػسل بقده حتك تلصروهؿ

لؿا وقع فقفؿ الـؼص كان الرجؾ يرى أخاه طؾك الذكب فقـفاه طـثف، فثنذا كثان الغثد لثؿ 

يؿـعف ما رأى مـف أن يؽقن أكقؾف وشريبف وخؾقطف، فضرب اهلل قؾثقب بعضثفؿ بثبعض، 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿الؼثثثرآن فؼثثثال:  وكثثثزل فثثثقفؿ

حتثثل بؾثثغ:  فؼثثرأ [16بٌّةئددمخ: ] ﴾ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٖٕٓٔ(، ٚ )1ٖٕٓٔ(، ٚبٌـحىٞ )6ٖٗٓ، 1ٖٗٓبٌسىِهٞ ) (1)
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿

ٓ، حتثك »متؽًئثا فجؾثس، فؼثال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وكان كبل اهلل  [6ٔبٌّةئمخ: ] ﴾ ھ ھ

 .«تلخذوا طؾك يدي الظالؿ فتلصروه طؾك الحؼ أصًرا

ـ روايـة أبـل طبقـدة طـانر بــ طبـد ا  بــ هذا الحديث ضعقػ ا،سـاد ففق ن ج:

نسعقد طـ أبقف طبد ا  بـ نسـعقد ولـؿ يسـؿع أبـق طبقـدة نــ أبقـف شـقًئا، وأيًضـا فـلبق 

طبقدة لقس لف كبقر نقثؼ، وثالًثا أن الحـديث قـد اخبؾـػ يف وفـؾف وإرسـالف ، كؿـا قـد 

 . أشار إلك ذلؽ الرتنذي 

│ 

شثخا  شثريريـ ومػسثديـ دلِّثؾ طؾثك س: إكساب ٓ تـػع إشخا  إذا كان إ

 ذلؽ؟

 مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل: ج:

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ققلف تعالك   ۞

 .[166انبقزة:] ﴾ھ 

 ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿وققلــــف تعــــالك   ۞

 .[171انًؤيُىٌ:]

ــراهقؿ وإســحا   ۞ ــة إب ــالك يف شــلن ذري ــف تع ژ ژ ڑ  ﴿  ڽوققل

 .[113انصافاث:] ﴾ڑ ک ک 

 ﴾ھ ے ے ۓۓ  ﴿ا،نانة لذريبف إذ ا  قـا  لـف  ڠا سل  إبراهقؿ ولؿ ۞

 .﴾ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿قا  ا  تعالك   ﴾ڭ ڭڭ  ﴿قا     [111انبقزة:]

حب خب  ىئ يئ جب جئ حئ مئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿وقا  تعالك   ۞

 .[37ـ  31عب::] ﴾مب ىب يب جت 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ويف هــذه أيــة يؼــق  تعــالك  

 . [78انًائذة: ] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ

 :$ل الؼرصبل وقا
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ققلف تعالك  

فقف نسللة واحدة  وهل جقاز لعـ الؽافريـ وإن كاكقا نـ أوٓد  [78انًائذة: ] ﴾ڄ

ڦ ڦ ڦ  ﴿إكبقاء. وأن شر  الـسب ٓ يؿـع إصي  الؾعـة يف حؼفؿ. ونعـك  

كجقؾ أي  لعـقا يف الزبقر وا،كجقؾ، فنن الزبقر لسان داود، وا، ﴾ ڄ ڄ ڄ

 طقسك أي  لعـفؿ ا  يف الؽبابقـ. لسان

 «مـ بطل بف طؿؾف لؿ يسر  بف كسبف»   ملسو هيلع هللا ىلصوقد قا  الـبل  قؾت )مصطػك(:
(1)

  

يا فاصؿة ث بـت رسقل اهلل ث سؾقـل بؿثا شثئت ٓ أغـثل طـثؽ مثـ اهلل » ملسو هيلع هللا ىلصوقا  الـبل 

«شقًئا
(1)

. 

 .«سؾقين مـ حالل ما شئتؿ»ويف رواية  

│ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿لل لميثثة الؽريؿثثة: س: وعثثح الؿعـثثك اإلجؿثثا

 ؟ [16بٌّةئمخ: ] ﴾ڦ 

 :$قال الشقخ السعدي 

أي  صـردوا  [78انًائدذة:  ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ققلف تعالك  

 وأبعدوا طـ رحؿة ا .

ــا،  [78انًائددذة: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ﴿ أي  بشــفادهتؿا وإقرارهؿ

 بلن الحجة قد قانت طؾقفؿ ، وطاكدوها.

 . [78انًائذة: ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ  ﴿الؽػر والؾعـ  ﴾ڃ ﴿

أي  بعصقا ؿ  ، وضؾؿفؿ لعباد ا ، فار سبًبا لؽػرهؿ، وبعدهؿ طـ رحؿة ا ، 

 فنن لؾذكقب والظؾؿ طؼقبات.

ونـــ نعافـــقفؿ البـــل أحؾــت هبـــؿ الؿـــثيت، وأوقعــت هبـــؿ العؼقبـــات أ ـــؿ  

أي  كــــــاكقا يػعؾــــــقن  [79انًائدددددذة:  ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ﴿
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22ٍُُِٕٙ ) طؿ١ؽ، أقىغٗ(1)

(1) ( ٍُُِٕٓ٘( ٚ )ٕٓٙ.) 
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فؿ بعًضـا. فقشـرتُ بـذلؽ الؿباشـر وغقـره، الـذي سـؽت طــ الؿـؽر، وٓ يـفـل بعضـ

الـفــل طـــ الؿـؽــر، نــع قدرتــف طؾــك ذلــؽ. وذلــؽ يــد  طؾــك هتــاو ؿ بــلنر ا ، وأن 

نعصــقبف خػقػــة طؾــقفؿ. فؾــق كــان لــديفؿ تعظــقؿ لــرهبؿ، لغــاروا لؿحارنــف، ولغضــبقا 

 لغضبف.

ؿا فقف نــ الؿػاسـد وإكؿا كان السؽقت طـ الؿـؽر ـ نع الؼدرة ـ نقجًبا لؾعؼقبة، ل

 السؽقت فعؾ نعصقة، وإن لؿ يباشرها الساكت. العظقؿة .نـفا أن نجرد

فنكف ـ كؿا يجـب اجبــاب الؿعصـقة ـ فنكـف يجـب ا،كؽـار طؾـك نــ فعـؾ الؿعصـقة 

ونـفا نا تؼدر ، أكف يد  طؾك البفاون بالؿعافل، وقؾة آكـرتاث هبـا. ونـفـا  أن ذلـؽ 

كثار نـ الؿعافل، إذا لؿ يردطقا طـفا، فقزداد الشر، يجرئ العصاة والػسؼة ، طؾك ا،

 وتعظؿ الؿصقبة الديـقة والدكققية، ويؽقن لفؿ الشقكة والظفقر.

ثؿ بعد ذلؽ ، يضعػ أهؾ الخقر، طـ نؼاونة أهؾ الشر، حبك ٓ يؼدرون طؾك نا 

ًٓ، ونـفــا  أكــف بـرتُ ا،كؽــار لؾؿـؽــر ـ يـــدرس العؾــؿ ، ويؽثــ ر كـاكقا يؼــدرون طؾقــف أو

 الجفؾ.

فنن الؿعصقة ـ نع تؽررها وفدورها نـ كثقر نـ إشخاص، وطـدر إكؽـار أهـؾ 

الديـ والعؾؿ لفا ـ يظـ أ ا لقست بؿعصقة، وربؿا ضـ الجاهؾ أ ـا طبـادة نسبحســة. 

ًٓ؟ واكؼـيب الحؼـائؼ طؾـك الـػـقس  وأي نػسدة أطظـؿ نــ اطبؼـاد نـا حـرر ا  حـي

ــا ؟!! ونـفــا  أ ن بالســؽقت طؾــك نعصــقة العافــقـ، ربؿــا تزيـــت ورؤيــة الباصــؾ حؼًّ

الؿعصقة يف فدور الـاس، واقبدى بعضف ببعض. فا،كسان ، نقلع بآقبـداء بلحزابـف، 

وبـل جـسف، ونـفا ونـفا. فؾؿا كان السؽقت طـ ا،كؽار هبذه الؿثابة، كـص ا  تعـالك 

ذلـؽ هـذا  أن بـل إسرائقؾ الؽػـار نــفؿ، لعــفؿ بؿعافـقفؿ، واطبـدائفؿ، وخـص نــ

 الؿـؽر العظقؿ .

 ؟ [12بٌّةئمخ: ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك:

الؿعـك ، وا  أطؾؿ ، لبئس الصـقع الذي كاكقا يصـعقكف أٓ وهق تـرُ البــاهل  ج:

طـ الؿـؽر واطبداؤهؿ طؾك أكبقاء ا  ورسؾ ا  وطؾـك خؾـؼ ا ، وتجـاوزهؿ لحـدود 
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 ا  واكبفاكفؿ لؿحارنف.

 :$الطبري قال 

وهــذا قســؿ نـــ ا  تعــالك ذكــره  [79انًائددذة: ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿

يؼق   أقسـؿ  لبـئس الػعـؾ كـاكقا يػعؾـقن، يف تـركفؿ آكبفـاء طــ نعافـل ا  تعـالك 

 ذكره، وركقب نحارنف، وقبؾ أكبقاء ا  ورسؾف.

│ 

س: إمر بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽر سببان طظقؿان مـ أسباب الحػثظ والػثالح 

 وتركفؿا مـ أسباب الؾعـ والخسران دلِّؾ طؾك ذلؽ؟

 ج: مـ إدلة طؾك ذلؽ ما يؾل:

ــف تعــالك   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ققل

 . [165األعزاف:] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ  ﴿وققلــف تعــالك  

[171آل عًزاٌ:] ﴾ڻ ڻ ۀ 
 (1)

 . 

ڄ   ﴿وققلف تعالل   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ چ   ڄ  چ  ڇ   ڃ  ڇ  چ  چ 

 . [79 ، 78انًائذة:] ﴾ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

پ پ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ﴿وققلــــف تعــــالك  

 .[ 3ـ 1انعصز:] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

│ 

 س: اذكر بعض ما يـبغل أن يؽقن متقاجًدا يف أمر بالؿعرو  الـاهل طـ الؿـؽر؟

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿نـ ذلؽ أن يبدأ بـػسف، لؼقلف ا  تعـالك   ج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠ًٌّٚم بٔظى زف١ُىٔة ٌُٛوخ آي عّىبْ.(1)
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﴾ ہ ھ ھھ ھ ے
(1)

 .[11انبقزة:] 

: لؽـ قد قال الشـؼقطل 
(ٕ)

  

ــؿ أن ــاء يف  واطؾ ــدٓ  إنع ــذي ذكــر نـــ اك ــد الشــديد ال ــؼ أن هــذا القطق البحؼق

الـار،وقرض الشػاه بؿؼاريض الـار، لقس طؾك إنر بالؿعرو 
(3)

 . 

وإكؿا هق طؾك ارتؽابف الؿـؽر طالًؿا بـذلؽ ، يـصـح الــاس طــف. فـالحؼ أن إنـر 

  غقر ساقط طـ فالح، وٓ صـالح، والقطقـد طؾـك الؿعصـقة، ٓ طؾـك إنـر بالؿعرو

 بالؿعرو ، ٕكف يف حد ذاتف لقس فقف إٓ الخقر، ولؼد أجاد نـ قا  

ـْ ُخُؾثثثثثٍؼ َوَتثثثثثْلتَِل ِمْثَؾثثثثثُف  ٓ  َتـْثثثثثَف َطثثثثث

 

 َطَؾْقثثثثثَؽ إِ ََذا َفَعْؾثثثثثَت َطظِثثثثثقؿُ  َطثثثثثارٌ  

 وقال أخر:  

 اَس بِثثثثالتَُّؼكَوَغْقثثثثُر َتِؼثثثثل  َيثثثثْلُمُر الـَّثثثث

 

 يُض َصبِقثثٌب ُيثثثَداِوي الـَّثثاَس َوُهثثثَق َمثثثرِ 

 وقال أخر: 

ثثثثَؽ إِْذ َمثثثثا َتثثثثْلِت َمثثثثا َأْكثثثثَت آِمثثثثرٌ   َفنِكَّ

 

ثثثثثاُه َتثثثثثْلُمُر آتَِقثثثثثا ـْ إِيَّ  بِثثثثثِف َتْؾثثثثثَػ َمثثثثث

وأنا أية الدالة طؾك أن الؿعرض طـ البذكقر كالحؿار أيًضـا، ففـل ققلـف تعـالك   

 19انًدددددددددددددذثز:] ﴾ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

،51] 

والع ة بعؿقر إلػـاظ ٓ بخصـقص إسـباب، فقجـب طؾـك الؿـذكر ـ بالؽسـر ـ 

والؿذكر بالػبح ـ أن يعؿي بؿؼبضك البذكرة، وأن يبحػظا نـ طدر الؿبآة، لئي يؽقكا 

 حؿاريـ نـ حؿر جفـؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚلم لمِٕة ٠ًًِمب ٌهٌه فٟ َٛوخ بٌحمىخ. (1)

 أػٛبء بٌح١ةْ. (1)

٠عٕٟ ؾم٠ص ٠إزٝ جةٌىغً ِٓ أً٘ بٌٕةو فسٕمٌك ألسةجٗ ف١مٚو جٙة فٟ بٌٕةو وّة ٠مٚو بٌؿّةو جةٌىؾةٖ ف١ـ١ف  (3)

ٌْٛ: أٞ فالْ ِة أطةجه أٌُ زىٓ زأِى جةٌّعىٚ  ٚزٕٙةٔة عٓ بٌّٕىى ف١مدٛي: وٕدر آِدىوُ    جٗ أً٘ بٌٕةو ف١مٛ

جدةٌّعىٚ  ٚال آز١دٗ ٚأٔٙدةوُ عدٓ بٌّٕىدى ٚآز١دٗ ٚلدم َدحك زكى٠ػدٗ فدٟ بٌحمدىخ ِٚعٕدٝ ٔسدمٌك ألسةجدٗ: زسددمٌٝ               

 أِعةؤٖ.
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 أيًضا: وقال الشـؼقطل 

ؾؿ بف، أن نا يلنر بف نعـرو ، وأن نـا يشرتط يف إنر بالؿعرو  أن يؽقن لف طؾؿ يع

يـفك طـف نـؽر، ٕكف إن كان جاهيً بذلؽ فؼد يلنر بؿا لقس بؿعرو ، ويـفك طؿـا لـقس 

بؿـؽر، وٓ سقؿا يف هذا الزنـ الذي طـؿ فقـف الجفـؾ وفـار فقـف الحـؼ نـؽـًرا، والؿـؽـر 

ــــا وا  تعــــالك يؼــــق     ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ﴿نعروًف

ٔيــة، فــد  طؾــك أن الــداطل إلــك ا  ٓبــد أن يؽــقن طؾــك بصــقرة، وهــل ا [178يىسددف:]

الدلقؾ القاضح الذي ٓ لبس يف الحؼ نعف، ويـبغـل أن تؽـقن دطقتـف إلـك ا  بالحؽؿـة، 

ــالك    ــف تع ــع إيضــاح الحــؼ؛ لؼقل ــة ن ہ ہ ہ ہ ﴿وحســـ إســؾقب، والؾطاف

وطــػ أية، فنن كاكت دطقتف إلك ا  بؼسقة  [115انُذدم: ] ﴾ھ ھ ھ

وخر ، فن ا تضر أكثر نؿا تـػع في يـبغـل أن يســد إنـر بـالؿعرو  إســاًدا نطؾًؼـا إٓ 

لؿـ جؿع بقـ العؾؿ والحؽؿـة والصـ  طؾـك أذى لؾــاس،ٕن إنـر بـالؿعرو  وضقػـة 

الرسؾ وأتباطفؿ وهق نسبؾزر ل ذى نـ الـاس ٕ ؿ نجبقلقن بالطبع طؾـك نعـاداة نــ 

الػاسـدة، وأغراضـفؿ الباصؾة،ولـذا قـا  العبـد الصـالح لؼؿـان يبعرض لفـؿ يف أهـقائفؿ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ  ﴿الحؽقؿ لقلده ، فقؿا قـص ا  طــف  

يعــل قريًشـا  «أومخرجثل هثؿ؟»لقرقة بـ كقفـؾ   ملسو هيلع هللا ىلصأية، ولؿا قا  الـبل  [17نقًاٌ:] ﴾

ـ طؿـر بــ ، وروي طـ «أن هذا الديـ الذي جاب بف لؿ يلت بف أحد إٓ طثقدي »أخ ه ورقة 

 الخطاب رضل ا  طـف أكف قا   نا ترُ الحؼ لعؿر فديًؼا.

واطؾؿ أكف ٓ يحؽؿ طؾك إنر بلكف نـؽر، إٓ إذا قار طؾك ذلؽ دلقؾ نـ كبـاب ا  

 ؛ أو إجؿاع الؿسؾؿقـ.ملسو هيلع هللا ىلصتعالك؛ أو سـة كبقف 

ــد  ــك أح ــي يحؽــؿ طؾ ــف ف ــص فق ــا ٓ ك ــاد ، فقؿ ـــ نســائؾ آجبف ــان ن ــا إن ك وأن

لؿخبؾػـــقـ بلكـــف نرتؽـــب نـؽـــًرا. فالؿصـــقب نــــفؿ نـــلجقر بنفـــاببف  الؿجبفـــديـ ا

 والؿخطيف نـفؿ نعذور كؿا هق نعرو  يف نحؾف.

واطؾؿ أن الدطقة إلك ا  بطريؼقـ، صريؼ لقـ؛ وصريؼ قسقة؛ أنـا صريـؼ الؾـقـ ففـل 

الدطقة إلك ا  بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة؛ وإيضاح إدلة يف أحسـ أسـؾقب وألطػـف، 
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ت هــذه الطريــؼ فبفــا وكعؿــت، وهـق الؿطؾــقب وإن لــؿ تـــجح تعقـــت صريــؼ فـنن كجحــ

الؼسقة بالسقػ حبك يعبد ا  وحـده وتؼـار حـدوده، وتؿبثـؾ أوانـره، وتجبــب كقاهقـف، 

ــف تعــالك   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿وإلــك هــذا ا،شــارة بؼقل

 أية. [15انذذيذ:] ﴾ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

قانـة الحجـة، فـنن لـؿ تـػـع الؽبـب تعقــت فػقف ا،شادة إلك إطؿا  السـقػ بعـد إ

 الؽبائب، وا  تعالك قد يزع بالسؾطان نا ٓ يزع بالؼرآن.

وقا  أيًضا  يشرتط يف جقاز إنـر بـالؿعرو ، أٓ يـمدي إلـك نػسـدة أطظـؿ نــ 

 ذلؽ الؿـؽر،،جؿاع الؿسؾؿقـ طؾك ارتؽاب أخػ الضرريـ؛ قا  يف نراقل السعقد 

 وارتؽثثثثثب ٕخثثثثثػ مثثثثثـ عثثثثثريـ

 

 قثثثثثثرن لثثثثثثدى اسثثثثثثتقا هثثثثثثذيـوخ

ويشرتط يف وجقبف نظـة الـػع بف، فنن جزر بعدر الػائدة فقـف لـؿ يجـب طؾقـف، كؿـا  

بثثؾ ائتؿثثروا »  ملسو هيلع هللا ىلص، وققلــف [9األعهددً:] ﴾ې ى ى ائ  ﴿يــد  ضــاهر ققلــف تعــالك  

ا مطاًطا ، وهثقى متبًعثا، ودكقثا مثمثرة  بالؿعرو ، وتـاهقا طـ الؿـؽر. حتك إذا رأيت شحًّ

أي برأيثثف فعؾقثثؽ بخاصثثة كػسثثؽ ، ود  طـثثؽ أمثثر العثثقام، فثثنن مثثـ وإطجثثاب كثثؾ ذي ر

ورائؽؿ أياًمثا، الصثابر فثقفـ كالؼثابض طؾثك الجؿثر، لؾعامثؾ فثقفـ أجثر خؿسثقـ رجثالً 

 .«يعؿؾقن مثؾ طؿؾؽؿ

ققؾ: يا رسقل اهلل أجر خؿسقـ رجالً مـا، أو مـفؿ؟ قال: بثؾ أجثر خؿسثقـ »ويف لػظ  

حاه وأبق داود وابـ ناجف وابـ جرير، والبغقي أخرجف الرتنذي، والحاكؿ وفح «مـؽؿ

ــف، والبقفؼــل يف « نعجؿــف»يف  ـــ نردوي ــق الشــقخ، واب ــل حــاتؿ، والطــ اين وأب ـــ أب ، واب

، وقا  الراوي هذا الحـديث طــف أبـق أنقـة ڤنـ حديث أبل ثعؾبة الخشـل « الشعب»

ــالك   ــف تع ـــ ققل ــد ســللف ط ــد   وا   [175انًائددذة: ] ﴾ڦ ڦڦ  ﴿الشــعباين، وق لؼ

 إلك آخر الحديث. «بؾ ائتؿر»فؼا    ملسو هيلع هللا ىلصسللت طـفا خبقًرا، سللت طـفا رسق  ا  

وهذه الصـػات الؿـذكقرة يف الحـديث نــ الشـح الؿطـاع والفـقى الؿببـع...إلخ 

نظـــة لعــدر كػــع إنــر بــالؿعرو ، فــد  الحــديث طؾــك أكــف إن طــدنت فائدتــف ســؼط 
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 وجقبف.

 السؾطان ما ٓ يـبغل؟ س: وعح حال الرطقة مع السؾطان إذا ارتؽب

فؼا   واطؾؿ أن الحـديث « أضقاء البقان»يف كبابف  $لخص ذلؽ الشـؼقطل  ج:

 الصحقح قد بقـ أن أحقا  الرطقة نع ارتؽاب السؾطان نا ٓ يـبغل ثيث 

طؾــك كصــحف وأنــره بــالؿعرو ، و قــف طـــ الؿـؽــر نـــ غقــر أن  أن يؼــدر إولثثك:

هذه الحالة نجاهد سالؿ نـ ا،ثؿ، ولـق لـؿ  يف يحصؾ نـف ضرر أك  نـ إو ، فآنره

يـػع كصحف، ويجب أن يؽقن كصحف لف بالؿقطظة الحســة نـع الؾطـػ، ٕن ذلـؽ هـق 

 نظـة الػائدة.

أٓ يؼدر طؾك كصحف لبطشف بؿـ يـلنره، وتلديـة كصـحف لؿـؽـر أطظـؿ، ويف  الثاكقة:

طؾقف، وهذه الحالـة  هذه الحالة يؽقن ا،كؽار طؾقف بالؼؾقب، وكراهقة نـؽره والسخط

 هل أضعػ ا،يؿان.

أن يؽقن راضًقا بالؿـؽر الذي يعؿؾف السؾطان نبابًعا لف طؾقـف، ففـذا شـريؽف  الثالثة:

ا،ثؿ، والحديث الؿذكقر هق نا قـدنـا يف سـقرة البؼـرة طــ أر الؿـمنـقـ، أر سـؾؿة  يف

ــة  ــل أنق ــد بـــت أب ــل  ڤهـ ــا    ملسو هيلع هللا ىلص  أن الـب رفثثقن إكثثف يسثثتعؿؾ طؾثثقؽؿ أمثثراب فتع»ق

وتـؽرون ، فؿـ كره فؼد برئ، ومثـ أكؽثر فؼثد سثؾؿ، ولؽثـ مثـ رعثك وتثابع، قثالقا: يثا 

 «.فحقحف»أخرجف نسؾؿ يف  «رسقل اهلل أٓ كؼاتؾفؿ؟ قال: ٓ ما أقامقا فقؽؿ الصالة

يعـل بؼؾبف، ولؿ يسبطع إكؽاًرا بقـد وٓ لسـان فؼـد بـرئ نــ  «فؿـ كره» ملسو هيلع هللا ىلص:فؼقلف 

نــ هـذه الؿعصـقة ، ونــ  ؽـر بحسـب صاقبـف فؼـد سـؾؿوضقػبف   ونــ أك ا،ثؿ، وأدى

 رضل هبا وتابع طؾقفا، ففق طاص كػاطؾفا.

 ملسو هيلع هللا ىلصطـد نسؾؿ، قـا   سـؿعت رسـق  ا   ڤوكظقره حديث أبل سعقد الخدري 

مـ رأى مـؽؿ مـؽًرا فؾقغقره بقده، فنن لؿ يسثتطع فبؾسثاكف، فثنن لثؿ يسثتطع فبؼؾبثف، »قا   

 .«وذلؽ أععػ اإليؿان

│ 

 ؽؿة يف إمر بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽر؟س: ما الح
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 :ج: قال الشـؼقطل 

 إمر بالؿعرو  لف ثالث حؽؿ:

ڇ ڇ ڇ  ﴿إقانة حجة ا  طؾـك خؾؼـف، كؿـا قـا  تعـالك   إولك:

 .[165انُسا :] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

خـروج أنــر نــ طفــدة البؽؾقـػ بــإنر بـالؿعرو ، كؿــا قـا  تعــالك يف  الثاكقثة:

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ر الـــــذيـ اطبـــــدى بعضـــــفؿ يف الســـــبت، فـــــالحل الؼـــــق

 ، فــد [51انددذارياث:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿أيــة، وقــا  تعــالك   [161األعددزاف:]

 طؾك أكف لق لؿ يخرج نـ العفدة لؽان نعؾقًنا.

 ﴾ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿رجاء الـػع لؾؿلنقر كؿا قا  تعـالك   الثالثة:

 .[55 ث:انذاريا] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿، وقا  تعالك  [161األعزاف:]

يف « دفع إيفار آضـطراب طــ آيـات الؽبـاب» وقد أوضحـا هذا البحث يف كبابـا

 .[9األعهً:] ﴾ې ى ى ائ  ﴿سقرة إطؾك يف الؽير طؾك ققلف تعالك  

ويجــب طؾــك ا،كســان أن يــلنر أهؾــف بــالؿعرو  كزوجبــف وأوٓده وكحــقهؿ ، 

ــــالك   ــــف تع ــــر  لؼقل ـــــ الؿـؽ ــــاهؿ ط  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿ويـف

 أية. [6تذزيى:ان]

 ، الحديث . «كؾؽؿ را  ، وكؾؽؿ مسئقل طـ رطقتف»  ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

│ 

 س: اذكر بعض إدلة طؾك ترل مجالسة أهؾ العصقان؟

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ﴿نـ ذلـؽ ققلـف تعـالك   ج:

 ، ونـ البـاهل ترُ نجالسة العصاة والؿجرنقـ.[79انًائذة:] ﴾ڌ ڎ 

لـفــل طـــ نجالســة الؿجــرنقـ وأنــر   ويف أيــة دلقــؾ طؾــك ا$قــا  الؼرصبــل 

ڈ ڈ ژ  ﴿برتكفؿ وهجرا ؿ وأكد ذلؽ بؼقلف يف ا،كؽار طؾـك القفـقد 

 .[87انًائذة:] ﴾ژ ڑ ڑک 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿ونـ إدلة أيًضا ققلف تعـالك   ۞
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 ﴾جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

 .[68األَعاو:]

تعالك    ۞   ۇئ   ﴿وقا   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ىئ   ۆئ  مئ  حئ  جئ  ی ی  ی  ی  ىئ ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

 .[117انُسا :] ﴾يئ جب حب خب مب 

ک ک ک ک گ گ گ  ﴿طباد الـرحؿـ   وققلف تعالك يف شلن ۞

 .[71انفزقاٌ:] ﴾گ ڳ 

│ 

 ؟﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك:

إيضاحف أن ا  تعالك ذكره قا   أقسؿ لبئس الشلء الـذي قدنبـف أكػسـفؿ لفـؿ  ج:

ًٓ هبـا يسـخط ا  طؾـقفؿ يـقر  يقر يؼابؾقن بف رهبؿ الؼقانـة، إ ـؿ قـدنقا ٕكػسـفؿ أطؿـا

الؼقانة وُيخؾدون بسببفا يف العذاب، أطظؿ هذه إطؿا  نـقآة الؽػـار وتـرُ نـقآة 

 الؿمنـقـ. 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿قـــد قـــا  تعـــالك    وكنيضثثثاح آخثثثر:

ح وخقـٍر وبـٍر ، فلهؾ ا،يؿان يؼدنقن ٕكػسفؿ أطؿـا  فـي[18انذشدز:  ] ﴾ٿ ٹٹ 

 يف أخرة. ۵يؼابؾقن هبا رهبؿ 

ًٓ سـقئًة شـريرًة  أنا همٓء الـذيـ كػـروا نــ بــل إسـرائقؾ فؼـدنقا ٕكػسـفؿ أطؿـا

والخؾــقد يف الـــار، أٓ وهــل نــقآة أهــؾ الؽػــر، وتــرُ  ۵جؾبــت طؾــقفؿ ســخط ا  

 نقآة أهؾ ا،يؿان.

 :$قال الطبري 

سـفؿ أنـانفؿ إلـك نعـادهؿ يف أخـرة   أقسؿ  لبئس الشلء الذي قـدنت لفـؿ أكػ

يؼق   قدنت لفؿ أكػسفؿ سخط ا  طؾـقفؿ بؿـا  [87انًائذة:] ﴾گ گ ڳ ڳ ﴿

 فعؾقا.

│ 



 a 371ڑ
 

  

 

 
َشوه ٱنلهاِس َغَرََٰوةٗ 

َ
َونه أ ِِ ْٰۖ  تَلَ ٔا ُُ َ ۡۡ ََ أَ ِي َٔد َوٱَّله ُٓ ٔاْ ٱۡۡلَ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ّىَِّله

ةٗ  َٔده ٌه  ً ُٓ ۡكَرَب
َ
َونه أ ِِ ِ  َوتَلَ ََ ّى ي ِ َٰلَِم  َّله ۚ َذ ٔٓاْ إُِها ََُصََٰرىَٰ ُ ََ كَال ِي ٔاْ ٱَّله ُِ ٌَ َءا

َتاجٗ  ْۡ يِصنَي َوُر ًۡ كِّصِ ُٓ ِۡ ٌِ نه 
َ
ًۡ ةِأ ُٓ جه

َ
وَن ا َوأ ٔاْ  ڲََّل يَۡصَخۡهِبُ ُػ ٍِ ِإَوَذا َش

ٔاْ  ۡيا َغَرـُۡي ٍه ِع ِم ٌۡ ََ ٱدله ٌِ ًۡ حَفِيُض  ُٓ َِ ۡخُي
َ
ُزَِل إََِل ٱلرهُشِٔل حََرىَٰٓ أ

ُ
آ أ ٌَ

ة  ََ ٱۡۡلَّقِ ٌِ  ََ ِِٓوي َٰ َع ٱىشه ٌَ َِا  ِها ـَٱۡزُخبۡ ٌَ َِآ َءا ا نَلَا  ڳَحُلٔلَُٔن َربه ٌَ َو
ۡيَع  ٌَ َِا  َِا َربُّ ن يُۡوِخيَ

َ
ُع أ ٍَ ََ ٱۡۡلَّقِ َوَجۡع ٌِ ا َجآَءَُا  ٌَ ِ َو َُ ةِٱَّلله ٌِ ََّل ُُۡؤ

َٰيِِحنَي  ِٔۡم ٱىصه َٰۡيج   ڴٱۡىَل ٔاْ َججه ُ ا كَال ٍَ ِ ُ ة ًُ ٱَّلله ُٓ َرََٰت
َ
ٌِۡيَ  ََتۡۡيرِي ـَأ

ۡحِصۡيننَِي  ٍُ ۡ َٰلَِم َجَزآُء ٱل اۚ َوَذ َٓ ََ ذِي ي َُۡفَُٰر َخَِِٰلِ
َ
ا ٱۡۡل َٓ ََ  ڵَتۡخِ ِيۡي َوٱَّله

ٔاْ أَِب ةُ ذه َُ ًِ َزَفُرواْ َو ۡيَدَُٰب ٱۡۡلَِحۡيي ۡۡ َ
َٰٓهَِم أ َٓ ْو

ُ
َِآ أ َٰخِ ۡيا  ڶتََٰي َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُ ىَ  َحوه ٱَّلله
َ
آ أ ٌَ ٔاْ َظّيَِ َِٰج  ٔاْ ََّل ُتَّرُِم ُِ ٌَ ََ َءا ِي ًۡ َوََّل َتۡػَخۡيُووٓ ٱَّله ْۚ ُس ا

 ََ ۡػَخِوي ٍُ ۡ َ ََّل َُيِبُّ ٱل ُ َحَؾَٰۡيٗل  ڷإِنه ٱَّلله ًُ ٱَّلله ۡيا َرزَكَُسۡي ٍه ٔاْ ِم  َوَُّكُ
َُِٔن اۚ َظّيِتٗ  ٌِ ُُخً ةِِّۦ ُمۡؤ

َ
ِٓي أ َ ٱَّله ٔاْ ٱَّلله ُل ُ  ڸَوٱته ًُ ٱَّلله ََّل يَُؤاِخۡيُذُز

ًۡ َوَلَِٰسَ يَُؤاِخذُ  ُِس يَۡؿَِٰ
َ
ٰۖ ةِٱليهۡؾِٔ ِ ٓ أ ََ يَۡؿَٰۡي

َ
ًُ ٱۡۡل ۡيوتُّ ۡيا َخله ٍَ ِ ُزً ة

ۡئَن  ٍُ ۡيا ُتۡعػِ ٌَ وَۡشۡيِط 
َ
َۡ أ ٌِۡي َسَٰۡيِهنَي  ٌَ ۡيةِ  ۥٓ إِۡظَػۡياُم َغََشَ ُّ ََٰرحُ ـََهػه

ۡو َتۡرِيُر َرَرَتث ة 
َ
ًۡ أ ُٓ ُت َٔ ۡو نِۡص

َ
ًۡ أ يِيُس ْۡ

َ
ًۡ ََيِۡو ـَِيَياُم  أ َ ىه ٍَ ََٰرۡيثِ َذ ذََؾ

ج  يهاأ 
َ
َٰ  أ َٰلَِم َنػه ًۡ إَِذاَذ ُِس يَۡؿَِٰ

َ
ۚ َنَزَٰلَِم  َرةُ أ ًۡ َُِس يَۡؿَٰ

َ
ٔٓاْ أ ۚ َوٱۡحَفُظ ًۡ َحيَۡفُخ

ًۡ تَۡشُهُروَن  ًۡ َءاتََٰيَٰخِِّۦ ىََػيهُس ُ ىَُس ُ ٱَّلله  ڹيُبنَّيِ

 
 ٹٹ
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 ﴾ ﮵ ﮶ ﴿

 ﴾ ﮺ ﴿

 ﴾  ﴿

 ﴾  ﴿

 

 

 ﴾پ ڀ ڀ  ﴿

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ  ﴿

 

 ﴾ٹٿٿ﴿

 ﴾ ڃ ﴿

 ﴾ڍ ڍڌ  ﴿

 ﴾ ک ﴿

 ﴾ ڳ ﴿

 ﴾ڳ ڳ  ﴿

 ﴾ ڱ ڱ ﴿

 ﴾ۈ  ﴿

 ﴾ ۉ ﴿

 ﴾ ې ﴿

 ﴾ەئەئ ائ  ﴿

 طبدة إوثان )الذيـ يبخذو ا آلفة ويعبدو ا(.

 نحبة.

 .ءَ ، وطؾؿاءَ وخطبا -يف الـصارى - رؤساء

ــب يف الــّدير  - ، أهــؾ اجبفــاد يف العبــادةاادً بَّــطُ  أهــؾ ترهُّ

 ؛الرهبـة  والراهب أيًضا   العابد، نشـبؼ نــ - والصقانع

 الخق .  وهل

 تؿبؾيف نـ الدنع.

ؾـقفؿ نــ كبـاب ا  حـؼ، وأن لؿعرفبفؿ بلن الذي ُيبؾـك ط

 .ملسو هيلع هللا ىلصا  قد أكزلف طؾك رسقلف 

 اجعؾـا نع الشاهديـ ـ أثببـا نعفؿ ويف ِطدادهؿ.

 جازاهؿ.

لقن طـفا.  ناكثقـ فقفا، ٓ يخرجقن نـفا، وٓ يحقَّ

 الـار الشديدة آتؼاد.

 الؾذيذات البل تشبفقفا الـػقس، وهتػق إلقفا الؼؾقب.

 نا أحؾف ا .

 زوا الحي  إلك الحرار.ٓ تبجاو

 تعؿدتؿ.

 نحاويج.

 أطد  ـ نبقسط ـ أفضؾ.

 إطبا  طبٍد أو أنة.

│ 
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 س: ما سبب شدة طداوة القفقد ٕهؾ اإليؿان؟

 :$قال الحافظ ابـ كثقر  ج:

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿مثثقجًزا الؼثثقل يف هثثذا بؼقلثثف تعثثالك: 

د، ونباهبـة ونـا ذاُ إٓ ٕن كػـر القفـقد طــاد وجحـق [81انًائدذة:  ] ﴾﮵ ﮶﮷ 

 لؾحؼ، وغؿط لؾـاس، وتـؼص بحؿؾة العؾؿ، ولفذا قبؾقا كثقًرا نـ إكبقاء، حبك هؿقا

غقر نرة، وسؿقه وسحروه، وألبقا طؾقف أشـباهفؿ نــ الؿشـركقـ،  ملسو هيلع هللا ىلصبؼبؾ رسق  ا  

 طؾقفؿ لعائـ ا  الؿببابعة إلك يقر الؼقانة.

│ 

ئمخ: بٌّة] ﴾..     ﴿س: مـ الؿعـققن بؼقلف تعالك: 

 ؟[6ٕ

 :$ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال، ذكر كثقًرا مـفا الطبري  ج:

نــ  ملسو هيلع هللا ىلصإن هـذه أيـة والـبـل بعدها كزلـت يف كػـر قـدنقا طؾـك رسـق  ا   أحدها:

 .ملسو هيلع هللا ىلصكصارى الحبشة، فؾؿا سؿعقا الؼرآن أسؾؿقا واتبعقا رسق  ا  

 ف.ؾؽ الحبشة وأفحاب لف أسؾؿقا نعأ ا كزلت يف الـجاشل نالثاين: 

نــ أهـؾ ا،يؿـان فؾؿـا بعـث ا   ڠإ ؿ ققر كاكقا طؾك شـريعة طقسـك  الثالث:

 آنـقا بف. ملسو هيلع هللا ىلصتعالك ِذكره كبقف نحؿًدا 

أخرج الطبري ۞
(ٔ)

 بنسـاٍد حسـ طـ قتادة قال: 

بؾـغ    فؼرأ حبـك [81انًائذة: ] ﴾ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿ققلف  

يعة نــ ، أكاس نـ أهؾ الؽباب كـاكقا طؾـك شـر [83انًائذة: ]﴾ٿ ٿ ٹ  ﴿

ققا بف  ملسو هيلع هللا ىلصالحؼ نؿا جاء بف طقسك، يمنـقن بف ويـبفقن.) فؾؿا بعث ا  كبقف نحؿًدا  فدَّ

 وآنـقا بف، وطرفقا الذي جاء بف أكف الحؼ، فلثـك طؾقفؿ نا تسؿعقن.

 :$قال الطبري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٖٕٓٔبٌـحىٞ ) (1)
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﮿  ﴿والصقاب يف ذلؽ نـ الؼق  طـدي  أن ا  تعالك وفـػ فـػة قـقر قـالقا  

ؿ أقـرب الــاس وداًدا ٕهـؾ ا،يؿـان بـا  ورسـقلف ، يجده ملسو هيلع هللا ىلص، أن كبل ا  ﴾﯀﯁ 

ولؿ يسؿِّ لـا أسؿاءهؿ. وقد يجقز أن يؽقن أريد بذلؽ أفحاب الـجاشـل ويجـقز أن 

كـاكقا طؾـك شـريعة طقسـك فـلدركفؿ ا،سـير فلسـؾؿقا لؿـا سـؿعقا  يؽقن أريد بف قـقرٌ 

 الؼرآن وطرفقا أكف الحؼ، ولؿ يسبؽ وا طـف.

فنكــف  [81انًائددذة: ] ﴾      ﴿ وأمثثا ققلثثف تعثثالك:

ة هــمٓء الــذيـ وفــػ ا  فــػبفؿ لؾؿــمنـقـ، نـــ أجــؾ أن نـــفؿ  يؼــق   َقُربــت نــقدَّ

 قسقسقـ ورهباًكا.

│ 

 ٓ يستؽبرون طـ ماذا؟ [6ٕبٌّةئمخ: ] ﴾    ﴿س: ققلف تعالك: 

 ٓ يسبؽ ون طـ آكؼقاد لؾحؼ. ج:

│ 

 ى؟س: ما وجف الثـاب طؾك هذه الػئة مـ الـصار

 :$قال الطبري  ج:

والصقاب يف ذلؽ نـ الؼـق  طــدكا أن يؼـا   إن ا  تعـالك ذكـره أخـ َ طــ الـػـر 

الذيـ أثـك طؾقفؿ نـ الـصارى بؼـرب نـقدهتؿ ٕهـؾ ا،يؿـان بـا  ورسـقلف، أن ذلـؽ 

إكؿا كان نـفؿ ٕن نـفؿ أهؾ اجبفاد يف العبادة، وترهبٌّ يف الـديارات والصـقانع، وأن 

ء بؽببفؿ وأهؾ تيوة لفا، ففؿ ٓ يبعدون نـ الؿمنـقـ لبقاضعفؿ لؾحؼ إذا نـفؿ طؾؿا

طرفقه ، وٓ يسبؽ ون طـ قبقلف إذا تبقــقه ، ٕ ـؿ أهـؾ ديــ واجبفـاد فقـف، وكصـقحة 

َدِرُبقا بؼبؾ إكبقـاء والرسـؾ، ونعاكـدة  ٕكػسفؿ يف ذات ا ، ولقسقا كالقفقد الذيـ قد

 تـزيؾف الذي أكزلف يف كببف. ا  يف أنره و قف، وتحريػ

 :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ﴿ وققلثثثثثثثف تعثثثثثثثالك :

أي  الذيـ زطؿقا أ ؿ كصارى نـ أتباع الؿسقح وطؾك نـفـاج  [18انًائذة: ]﴾﯀﯁ 
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إكجقؾف ـ فقفؿ نقدة لإلسير وأهؾف يف الجؿؾة، ونا ذاُ إٓ لؿا يف قؾقهبؿ إذ كـاكقا طؾـك 

ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿قة والرأفـة، كؿـا قـا  تعـالك ديـ الؿسقح نـ الر

ويف كباهبؿ  نـ ضربؽ طؾك خدُ إيؿـ فـلدر لـف خـدُ إيسـر  [17انذذيذ:] ﴾گ 

     ﴿ولــقس الؼبــا  نشــروًطا يف نؾــبفؿ، ولفــذا قــا  تعــالك  

أي  يقجـــد فـــقفؿ الؼسقســـقن وهـــؿ  [81انًائدددذة: ]﴾    

 خطباؤهؿ وطؾؿاؤهؿ.

        ﴿ وقثثثثثثثثال أيًضثثثثثثثثا: فؼقلثثثثثثثثف:

تضــؿـ وفــػفؿ بــلن فــقفؿ العؾــؿ والعبــادة والبقاضــع، ثــؿ وفــػفؿ  ﴾ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿بآكؼقــاد لؾحــؼ واتباطــف وا،كصــا ، فؼــا   

انًائددددددددددددذة: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصأي  نؿـــا طــــدهؿ نــــ البشـــارة ببعثـــة نحؿـــد  [83

 ة هذا ويمنـ بف.أي  نع نـ يشفد بصح [83انًائذة: ] ﴾ٹ

│ 

س: هؾ الـصارى الؼائؾقن بلن الؿسقح هق اهلل والؼائؾقن إن اهلل ثالث ثالثثة، وكثذا 

﮸﮹   ﴿الؼائؾقن أن الؿسقح ابـ اهلل هؾ يدخؾقن يف هذه أية الؽريؿثة: 

﯁ ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼   ؟ [6ٕبٌّةئمخ: ]﴾ ﮺﮻ 

ث كػـار، ٓ يدخؾ الؿذكقرون يف أية الؽريؿة، وذلـؽ ٔن هـذه الػـر  الـثي ج:

 . [71انًائذة: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ﴿قا  تعالك  

 .[73انًائذة: ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ  ﴿وقا  تعالك   ۞

تعالك   ۞   ڻ   ﴿وقا   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۓ  ے ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ ڻ 

 .[37انتىبت:] ﴾ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵

ف ثـؿ لؿـا واتبعقه وفدققا نا جاءهؿ ب ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا أية الؽريؿة يف ققر آنـقا بعقسك 

 آنـقا بف أيًضا وفدققا بؿا نعف، وا  أطؾؿ. ملسو هيلع هللا ىلصبعث الـبل 
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│ 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿س: فثثقؿـ كثثزل ققلثثف: 

 ؟[6ٖبٌّةئمخ: ]

 كزلت يف الـجاشل وأفحابف. ج:

أخرج الط ي بسـد فحقح
(1)

طــ طبـد ا  بــ الزبقـر قـا   كزلـت يف الـجاشـل  

 .[83انًائذة:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿وأفحابف  

ونؿا يميد أن الـجاشل بؽك طـد سـؿاع الؼـرآن نـا أخرجـف أحؿـد بســٍد حســ نــ 

قالــت  لؿــا كزلـــا ملسو هيلع هللا ىلصحــديث أر ســؾؿة ابـــة أبــل أنقــة بـــ الؿغقــرة زوج الـبــل 
(1)

أرض  

الحبشة جاوركا هبا خقـر جـار الـجاشـل، أنــا طؾـك ديـــا وطبـدكا ا  تعـالك ٓ كـمذى وٓ 

ا بؾـغ ذلـؽ قريًشـا ائبؿـروا أن يبعثـقا إلـك الـجاشـل فقــا رجؾـقـ كسؿع شقئًا كؽرهـف، فؾؿـ

جؾديـ وأن يفدوا لؾـجاشل هدايا نؿا يسبطر  نـ نباع نؽة، وكان نـ أطجب نا يلتقف 

نـفا إلقف إدر فجؿعقا لف أدًنا كثقًرا، ولؿ يرتكقا نـ بطارقبف بطريًؼـا إٓ أهـدوا لـف هديـة، 

عة بـ الؿغقرة الؿخزونل وطؿرو بـ العـاص بــ وائـؾ ثؿ بعثقا بذلؽ طبد ا  بـ أبل ربق

السفؿل وأنروهؿـا أنـرهؿ، وقـالقا لفؿـا  ادفعـا إلـك كـؾ بطريـؼ هديبـف قبـؾ أن تؽؾؿـقا 

 الـجاشل فقفؿ ثؿ قدنقا لؾـجاشل هداياه ثؿ سؾقه أن يسؾؿفؿ إلقؽؿ قبؾ أن يؽؾؿفؿ.

فؾـؿ يبـؼ نــ  فخرجا فؼدنا طؾك الـجاشل وكحـ طـده بخقر داٍر وخقر جارٍ  قالت:

بطارقبف بطريؼ إٓ دفعا إلقف هديبف قبؾ أن يؽؾؿا الـجاشل، ثـؿ قـآ لؽـؾ بطريـؼ نــفؿ 

إكف قد فبل إلك بؾد الؿؾؽ نـا غؾؿان سػفاء فارققا ديـ ققنفؿ ولـؿ يـدخؾقا يف ديــؽؿ 

ٓ كعرفف كحـ وٓ أكبؿ، وقد بعثـا إلك الؿؾؽ فقفؿ أشرا  قـقنفؿ  وجاءوا بديـ نببدع

ذا كؾؿـــا الؿؾــؽ فــقفؿ فلشــقروا طؾقــف بــلن ُيســؾؿفؿ إلقـــا وٓ يؽؾؿفــؿ؛ فــنن لـــردهؿ فــن

 ققنفؿ أطؾك هبؿ طقـًا وأطؾؿ بؿا طابقا طؾقفؿ فؼالقا  كعؿ.

ثؿ إ ؿا قربا هداياهؿ إلك الـجاشل فؼبؾفا نـفؿا ثؿ كؾؿاه فؼآ لف  أيفا الؿؾؽ إكـف قـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بٌىى٠ّد. ب٠٢دم زف١ُى عٕ« بٌسف١ُى»( ، ٚبٔظى أًٜؼة بٌُٕةئٟ فٟ ٕٖٕٙٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٕٕٓ/ٔ(، ٚأقىغٗ أ٠ًؼة أؾّم )2ٕٓ/٘أقىغٗ أؾّم ) (1)
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يـدخؾقا يف ديــؽ وجـاءوا بـديـ  فبل إلك بؾدُ نـا غؾؿان سـػفاء فـارققا ديــ قـقنفؿ ولـؿ

نببدع ٓ كعرفف كحـ وٓ أكت ، وقد بعثـا إلقؽ فقفؿ أشرا  قـقنفؿ نــ آبـائفؿ وأطؿـانفؿ 

وطشائرهؿ لـرتدهؿ إلـقفؿ، ففـؿ أطؾـك هبـؿ طقـًـا وأطؾـؿ بؿـا طـابقا طؾـقفؿ وطـاتبقهؿ فقـف. 

يسـؿع قالت  ولؿ يؽـ شلء أبغض إلك طبد ا  بـ أبل ربقعـة وطؿـرو بــ العـاص نــ أن 

الـجاشــل كينفــؿ، فؼالــت بطارقبــف حقلــف  فــدققا أيفــا الؿؾــؽ، قــقنفؿ أطؾــك هبــؿ طقـًــا 

 وأطؾؿ بؿا طابقا طؾقفؿ فلسؾؿفؿ إلقفؿا فؾقردا ؿ إلك بيدهؿ وققنفؿ.

فغضب الـجاشل ثؿ قا   ٓ هاْيُؿ ا  إذا ٓ أسـؾؿفؿ إلقفؿـا وٓ أكـاد ققًنـا  قالت:

ؾك نــ سـقاي حبـك أدطـقهؿ فلسـللفؿ نـا يؼـق  جاوروين وكزلقا بيدي واخباروين ط

هذان يف أنـرهؿ، فـنن كـاكقا كؿـا يؼقلـقن أسـؾؿبفؿ إلقفؿـا ورددهتـؿ إلـك قـقنفؿ، وإن 

 كاكقا طؾك غقر ذلؽ نـعبفؿ نـفؿا وأحسـت جقارهؿ نا جاوروين.

فــدطاهؿ، فؾؿــا جــاءهؿ رســقلف  ملسو هيلع هللا ىلصثــؿ أرســؾ إلــك أفــحاب رســق  ا   قالثثت:

نـا تؼقلـقن لؾرجـؾ إذا جئبؿـقه قـالقا  كؼـق  وا  نـا  اجبؿعقا ثؿ قا  بعضـفؿ لـبعض 

 كائـ يف ذلؽ نا هق كائـ. ملسو هيلع هللا ىلصطؾؿـا ونا أنركا بف كبقـا 

فؾؿا جاءوه وقد دطا الـجاشل أساقػبف فـشروا نصاحػفؿ حقلف لقسللفؿ فؼا    نا 

هذا الـديـ الـذي فـارقبؿ فقـف قـقنؽؿ ولـؿ تـدخؾقا يف ديــل وٓ يف ديــ أحـد نــ هـذه 

ت  فؽان الذي كؾؿف جعػر بـ أبل صالب فؼا  لف  أيفا الؿؾؽ كـا ققًنا أهؾ إنؿ؟ قال

جاهؾقة كعبد إفـار وكلكـؾ الؿقبـة وكـليت الػـقاحش وكؼطـع إرحـار وكسـبل الجـقار 

ًٓ نــا كعـر  كسـبف  يلكؾ الؼقي نـا الضعقػ ، فؽـا طؾك ذلؽ حبك بعث ا  إلقــا رسـق

نا كـا كعبـد كحــ   تعالك لـقحده وكعبده وكخؾعوفدقف وأناكبف وطػافف، فدطاكا إلك ا 

وآباؤكا نـ دوكف نــ الحجـارة وإوثـان، وأنـر بصـد  الحـديث وأداء إناكـة وفـؾة 

الرحؿ وحسـ الجقار والؽػ طـ الؿحارر والدر ، و اكا طـ الػقاحش وقـق  الـزور 

قًئا ، وأنركـا وأكؾ نا  القبقؿ وقذ  الؿحصـة، وأنركا أن كعبد ا  وحده ٓ كشرُ بف شـ

بالصية والزكاة والصقار قا   فعدد طؾقـف أنـقر ا،سـير ، فصـدقـاه وآنــا بـف واتبعــاه 

طؾك نا جاء بف، فعبدكا ا  وحده فؾؿ كشرُ بف شقًئا ، وحرنـا نا حرر طؾقـا، وأحؾؾـا نـا 
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طبـادة  أحؾ لـا فعدا طؾقـا ققنـا فعذبقكا فػبـقكا طـ ديــا لقردوكا إلك طبادة إوثـان نــ

ا  وأن كســبحؾ نــا كـــا كســبحؾ نـــ الخبائــث، ولؿــا قفروكــا وضؾؿقكــا وشــؼقا طؾقـــا 

وحالقا بقــا وبقـ ديــا خرجـا إلك بؾدُ ، واخرتكاُ طؾك نـ سقاُ ورغبـا يف جـقارُ 

ورجقكا أن ٓ كظؾؿ طـدُ أيفا الؿؾؽ. قالت  فؼا  لف الـجاشل  هؾ نعؽ نؿا جـاء بـف 

 طـ ا  نـ شلء؟

 فؼـرأ طؾقـف فـدًرا نــ ف قالت:
َّ
ؼا  لف جعػر  كعؿ. فؼا  لف الـجاشـل  فـاقرأه طؾـل

كفــقعص. قالــت  فبؽــك وا  الـجاشــل حبــك أخضــؾ لحقبــف، وبؽــت أســاقػبف حبــك 

أخضؾقا نصاحػفؿ حقـ سؿعقا نا تي طؾقفؿ، ثؿ قا  الـجاشـل  إن هـذا والـذي جـاء 

ؿ إلـقؽؿ أبـًدا وٓ أكـاد. نشـؽاة واحـدة، اكطؾؼـا فـقا  ٓ أسـؾؿف بف نقسك لقخـرج نــ

ف غـًدا ڤقالت أر سـؾؿة    فؾؿـا خرجـا نــ طــده قـا  طؿـرو بــ العـاص  وا  ٔتَِقـَـّ

أطقبفؿ طـده ثؿ أسبلفؾ بف خضراءهؿ، قالت  فؼا  لـف طبـد ا  بــ أبـل ربقعـة ـ وكـان 

كـف أتؼك الرجؾقـ فقـا ـ ٓ تػعؾ فنن لفؿ أرحاًنا وإن كاكقا قـد خالػقكـا قـا   وا  ٕخ 

طبـد. قالـت  ثـؿ غـدا طؾقـف الغـد فؼـا  لـف  أيفـا  ڠأ ؿ يزطؿقن أن طقسك بـ نـريؿ 

ًٓ طظقًؿا، فلرسؾ إلقفؿ فسـؾفؿ طؿـا يؼقلـقن  الؿؾؽ إ ؿ يؼقلقن يف طقسك بـ نريؿ قق

فقف. قالت أر سـؾؿة  فلرسـؾ إلـقفؿ يسـللفؿ طــف قالـت  ولـؿ يــز  بــا نثؾفـا، فـاجبؿع 

تؼقلقن يف طقسـك إذا سـللؽؿ طــف؟ قـالقا   كؼـق  وا  الؼقر فؼا  بعضفؿ لبعض  ناذا 

 كائـًا يف ذلؽ نا هق كائـ. ملسو هيلع هللا ىلصونا جاء بف كبقـا  ▐فقف نا قا  ا  

فؾؿا دخؾقا طؾقف قا  لفؿ  نا تؼقلقن يف طقسك بـ نريؿ؟ فؼـا  لـف جعػـر ابــ أبـل 

ؼاها ، هق طبد ا  ورسقلف وروحف وكؾؿبف ألملسو هيلع هللا ىلصكؼق  فقف الذي جاء بف كبقـا  ڤصالب 

نريؿ العذراء الببق  قالت  فضرب الـجاشل يده طؾل إرض فلخذ نـفا طقًدا ثـؿ  إلك

قا  نا طدا طقسك بـ نريؿ نا قؾت هذا العقد، فـاخرت بطارقبف حقلف حقـ قا  نا قـا  

فؼا   وإن كخرتؿ وا  اذهبقا فلكبؿ سققر بلرضل ـ والسققر أنـقن ـ نــ سـبؽؿ غـرر 

سـبؽؿ غـرر، فؿـا أحـب أن لـل ديـر ذهـب وأين آذيـت رجـيً  غرر ثؿ نــ ثؿ نـ سبؽؿ

نـؽؿ، والدير بؾسان الحبشة الجبؾ، ردوا طؾقفؿا هداياهؿا في حاجة لــا هبـا فـقا  نـا 
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 نؾؽــل فآخــذ الرشــقة فقــف، ونــا أصــاع يفَّ الـــاس 
َّ
أخــذ ا  نـــل الرشــقة حــقـ رد طؾــل

 فؿا نا جاءا بف.فقف قالت  فخرجا نـ طـده نؼبقحقـ نردوًدا طؾق فلصقعفؿ

 وأقؿـا طـده بخقر دار نع خقر جار قالت  فقا  إكا طؾك ذلؽ إذ كز  بف ـ يعــل نــ

يـازطف يف نؾؽف ـ قالت  فقا  نا طؾؿـا حزًكا قط كـان أشـد نــ حـزن حزكـاه طــد ذلـؽ 

تخقًفا أن يظفر ذلؽ؛ طؾك الـجاشل فقليت رجؾ ٓ يعـر  نــ حؼــا نـا كـان الـجاشـل 

 يعر  نـف.

 ملسو هيلع هللا ىلصوسار الـجاشل وبقـفؿا طرض الـقؾ قالـت  فؼـا  أفـحاب رسـق  ا   ت:قال

نـ رجؾ يخرج حبك يحضر وقعة الؼقر ثؿ يلتقـا بالخ  قالت  فؼا  الزبقر بـ العـقار ـ 

ـ أكا ،قالت  وكان نـ أحدث الؼقر سـًّا قالت  فـػخقا لف قربـة فجعؾفـا يف فـدره  ڤ

لبــل هبــا نؾبؼــك الؼــقر، ثــؿ اكطؾــؼ حبــك ثـؿ ســبح طؾقفــا حبــك خــرج إلــك كاحقــة الـقـؾ ا

حضــرهؿ قالــت  ودطقكــا ا  تعــالك لؾـجاشــل بــالظفقر، طؾــك طــدوه والبؿؽــقـ لــف يف 

بيده، واسبقثؼ طؾقف أنر الحبشة فؽـا طـده يف خقر نــز  حبـك قـدنـا طؾـك رسـق  ا  

 «.وهق بؿؽة ملسو هيلع هللا ىلص

│ 

 طـد تالوة الؼرآن واستؿاطف؟س: اذكر بعض إدلة طؾك جقاز البؽاب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿نــ ذلــؽ نـا يؾل ققلــف تعــالك   ج:

 .[83انًائذة: ] ﴾ڀ ڀ 

 .[58يزيى:] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ﴿وققلف تعالك  

ڃ  ﴿وققلف تعالل   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڎ   چ  ڌ  ڌ  ڍ 

 .[179: 177اإلسزا :] ﴾ڎڈ 
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«الصحقحقـ»ويف 
(1)

اقثرأ »   ملسو هيلع هللا ىلصقا   قا  لل الـبل  ڤديث ابـ نسعقد نـ ح 

إين »، ويف روايـة «كعثؿ»قؾت  يـا رسـق  ا    أقـرأ طؾقـؽ وطؾقـؽ ُأكـز ؟! قـا    «طؾلَّ 

ڎ ڈ  ﴿طؾقــف حبــك أتقــت طؾــك هــذه أيــة  فؼــرأت «أشثتفل أن أسثثؿعف مثثـ غقثثري

ـــا    [11انُسدددا :] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  حسثثثبؽ »ق

 ـاه تذرفان.فالبػت إلقف فنذا طق «أن

│ 

 ؟[6ٗبٌّةئمخ: ] ﴾ڃ ڃ  ﴿س: مـ الذيـ طـاهؿ اهلل بؼقلف: 

ورســـقلفؿ الؽـــريؿ نحؿـــد  ملسو هيلع هللا ىلصنــــ العؾؿـــاء  إ ـــؿ أنـــة نحؿـــد  قـــا  فريـــؼ ج:

ــا    ♥ ــف ق ــد أك ـــ زي ڄ ڃ  ﴿أخــرج الطــ ي بنســـاٍد فــحقح طـــ اب

 وأفحابف. ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا   [81انًائذة: ] ﴾ڃ 

│ 

 مـ أهؾ الؽتاب أهؾ إيؿاٍن وديـ وور ؟س: هؾ مـ آيات ُأخرتدل طؾك أن صائػة 

كعؿ هـاُ نـ أيات نا يد  طؾك أن فقفؿ نـ كان كذلؽ، ولؽـفؿ قد أسؾؿقا  ج:

ۓ   ﴿بعد فؿـ ذلؽ ققلف تعالك   ۓ  ے  ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ 

﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼ ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲ 

 .[199آل عًزاٌ:] ﴾﯁      

﮸   ﴿وققلف تعالك   ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ 

 .[111،  113آل عًشاٌ: ] ﴾...﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﮹ ﮺

ٺ   ﴿وققلف تعالك  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٿ   پ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڃ    ٹ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴾ڄ 

 .[51ـ  51انقصض:]

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٙ/ٙ( ٍُُِٚ )2/2ٗبٌحكةوٞ )ِ  بٌفسؽ  (1)
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 ؟[6ٖبٌّةئمخ: ] ﴾ٹ ﴿س: مـ الذيـ طـاهؿ اهلل بؼقلف 

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققال: ج:

  بالبيغ، وشفدوا ل كبقاء شفدوا لؾرسق ملسو هيلع هللا ىلصأن الشاهديـ هؿ أنة نحؿد  أحدها:

 قبؾف أيًضا بل ؿ بؾغق أنؿفؿ.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿قـــــــا  تعـــــــالك  

 .[113انبقزة: ] ﴾ڄ ڄ ڄ

أخرج البخاري
(1)

 نـ حديث أبل سعقد قا   

يجلب كقٌح وأمتُف، فقؼقل اهلل تعالك : هؾ بؾغت؟ فقؼثقل: كعثؿ »  ملسو هيلع هللا ىلصقا   رسـق  ا  

؟ فقؼقلقن: ٓ، ما جابكا مـ كبل فقؼقل لـقح مثـ يشثفد أي رّب. فقؼقل ٕمتِِف: هؾ بؾَّغؽؿ 

ڤ ﴿ وأمتثثف، فـشثثفد أكثثف قثثد بؾثثغ وهثثق ققلثثف جثثؾ ذكثثُره : ملسو هيلع هللا ىلص لثثؽ؟ فقؼثثقل: محؿثثد

« ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 والقسط  العد . [113 انبقزة:]

 أن الشاهديـ   هؿ الؼائؾقن بلكف ٓ إلف إٓ ا  وأن نحؿًدا رسق  ا . الثاين:

الشاهديـ هؿ الـذيـ يشـفدون أن نـا أكزلبـف إلـك رسـقلؽ نــ الؽبـاب  أن الثالث:

 حؼ.

│ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿س: وعح الؿراد بؼقلفؿ : 

 ؟[6ٗبٌّةئمخ: ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ 

وهـذا خـ  نــ ا  تعـالك ذكـره طــ هـمٓء الؼـقر الـذيـ وفـػ  ج: قال الطبري:

نـ كبابـف، آنــقا  ملسو هيلع هللا ىلصقلف نحؿد فػبفؿ يف هذه أيات، أ ؿ إذا سؿعقا نا أكز  إلك رس

ــف وفــّدققا كبــاب ا  ، وقــالقا   ــة ا  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿ب ، يؼــق   ٓ كؼــّر بقحداكق

، يؼق   ونـا جاءكـا نــ طــد ا  نــ كبابـف وآي تـزيؾـف، وكحــ  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٖٖٕبٌحكةوٞ ) (1)
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 كطؿع بنيؿاكـا بذلؽ أن يدخؾـا ربُّـا نع الؼقر الصالحقـ.

قا نــ ا  الؿمنـقـ با ، ا ﴾ڃ ڃ  ﴿يعـل بـ  لؿطقعقـ لـف، الـذيـ اسـبحؼُّ

 الجـة بطاطبفؿ إياه.

وإكؿا نعـك ذلؽ  وكحـ كطؿُع أن يدخؾـا ربُّـا نع أهؾ صاطبف نـداخؾفؿ نــ جـبـف 

 يقر الؼقانة، ويؾحؼ نـازلـا بؿـازلفؿ، ودرجاتـا بدرجاهتؿ يف جـَّاتف.

│ 

سثبب  [61بٌّةئدمخ:  ] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿س: هؾ صح لؼقلف تعثالك: 

 كزول؟

أخــرج البخــاري ج:
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلصقــا   كـــا كغــزو نــع الـبــل  ڤنـــ حــديث طبــد ا   

ولقس نعـا كساء فؼؾـا أٓ كخـبص؟ فـفاكـا طــ ذلـؽ فـرخص لــا بعـد ذلـؽ أن كبـزوج 

ــرأ  ــؿ ق ــالثقب ث انًائددذة: ] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿الؿــرأة ب

78]. 

 وهذا لقس بصريح يف كقكف سبًبا لؾـزو .

وقد أخرج الرتنذي
(1)

نـ صريؼ طثؿان بـ سعد حدثـا طؽرنـة طــ ابــ طبـاس  

ــل  ــك الـب ــاء  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجــيً أت ــا رســق  ا  إين إذا أفــبت الؾحــؿ اكبشــرُت لؾـس ــا  ي فؼ

 الؾحـــؿ! فـــلكز  ا    
َّ
ک گ گ گ گ  ﴿وأخـــذتـل شـــفقيت فحرنـــت طؾـــل

ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[88،  87انًائذة: ] ﴾ہ ہھ 

السـد فقف طثؿان بـ سـعد وهـق إلـك الضـعػ أقـرب ثـؿ إن وهذا  قؾت)مصطػك(:

 .$الحديث أطؾ با،رسا  كؿا قد أشار إلقف الرتنذي 

وأرى أن ا،رسـا  أفـح، وطؾقـف ففـذا السـبب ٓ يثبـت ســده،  قؾت )مصثطػك(:

 وا  تعالك أطؾؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٘ٔٙٗبٌحكةوٞ ) (1)

 (.ٖٗ٘ٓبٌسىِهٞ ) (1)
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│ 

 ﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿س: وعح معـك ققلف تعثالك: 

 ؟[61بٌّةئمخ: ]

ا  أطؾؿ، يا نـ آنـبؿ با  وفدقبؿ رسؾف وأقررتؿ بؽببـف وبؿيئؽبـف الؿعـك، و ج:

وقضائف وقدره والققر أخر يا همٓء ٓ تحرنـقا طؾـك أكػسـؽؿ نـا أحؾـف ا  لؽـؿ نــ 

ــل تشــبفقفا  ــاكح الب ــاكـ والؿـ ــس والؿس ــارب والؿيب ــؾ والؿش ـــ الؿآك ــات ن الطقب

ا  لؽـؿ نــ البحؾقـؾ والبحـريؿ كػقسؽؿ وهتػقا إلقفا قؾـقبؽؿ وٓ تبجـاوزوا نـا حـّده 

 فبحرنقا نا أحؾف ا  لؽؿ.

نـقا طؾـك  وذلؽ الؿذكقر ٕن ققًنا قـد حرنـقا طؾـك أكػسـفؿ الؾحـؿ وآخـرون حرَّ

 أكػسفؿ الـؽاح.

 وغقرهؿ أخذ طؾك كػسف أن يصقر وٓ يػطر، وأن يؼقر نـ الؾقؾ ٓ يػرت.

وا بؿـا يؼق  تعالك ذكره  يليفا الذيـ فدققا ا  :$قال الطبري   ورسـقلف، وأقـرُّ

انًائدذة:  ] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿أكف حؼ نـ طــد ا  ،  ملسو هيلع هللا ىلصجاءهؿ بف كبقفؿ 

الؾذيــذات البــل تشــبفقفا الـػــقس، وتؿقــؾ إلقفــا الؼؾــقب،  ﴾ڳ  ﴿، يعـــل  بـــ [78

ــل أكػســفؿ الـســاء  نــقا طؾ ــان، فحرَّ هب ــف الؼسقســقن والرُّ ــذي فعؾ فبؿـعقهــا إّياهــا، كال

ـقانع بعُضـفؿ أكػسـفؿ، وسـاح والؿطاطؿ الطقبة، والؿش ارب الؾذيذة، وحـبس يف الصَّ

يف إرض بعضفؿ. يؼق  تعالك ذكره  في تػعؾقا أيفا الؿمنـقن كؿا فعؾ أولئـؽ ، وٓ 

ه الـذي  تعبدوا حدَّ ا  الذي حدَّ لؽؿ فقؿا أحؾَّ لؽؿ وفقؿا حرر طؾقؽؿ ، فبجاوزوا حدَّ

ه، فبخالػقا بذلؽ صاطبف، فنن ا  ٓ يحب ه الذي حـّده لخؾؼـف،فقؿا  حدَّ نـ اطبدى حدَّ

ر طؾقفؿ.  أحؾ لفؿ وحرَّ

فبؼالُّقهـا،  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا الباب حديث الرهط الذيـ تذاكروا طبادة رسق  ا   قؾت:

فؼد أخرج البخاري
(1)

قـا   جـاء ثيثـة رهـط إلـك  ڤنــ حـديث أكـس بــ نالـؽ  

 ؿ تؼالُّقها ، فؼـالقا  فؾؿا ُأخ وا كل ملسو هيلع هللا ىلصيسللقن طـ طبادة الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصبققت أزواج الـبل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٙٓ٘بٌحكةوٞ ) (1)
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قد غػر ا  لف نا تؼدر نـ ذكبف ونا تلخر، قـا  أحـدهؿ  أنـا أكـا  ملسو هيلع هللا ىلصوأيـ كحـ نـ الـبل 

فلكا أفؾل الؾقؾ أبًدا، وقا  أخر  أكا أفـقر الـدهر وٓ أفطـر، وقـا  آخـر  أكـا أطبـز  

أمثا واهلل  أكتؿ الثذيـ قؾثتؿ كثذا وكثذا؟»فؼا    ملسو هيلع هللا ىلصالـساء في أتزوج أبًدا فجاء رسق  ا  

إين ٕخشاكؿ هلل وأتؼاكؿ لف لؽـثل أصثقم وأفطثر وأرقثد وأتثزوج الـسثاب فؿثـ رغثب طثـ 

«سـتل فؾقس مـل
(1)

 . 

 :$وقال الؼرصبل 

قـا  طؾؿاؤكــا رحؿــة ا  طؾــقفؿ يف هــذه أيـة ونــا شــاهبفا وإحاديــث الــقاردة يف 

قـ، إذ كـؾ فريـؼ نعـاها َردٌّ طؾك غـية الؿبزهـديـ ، وطؾـك أهـؾ البطالـة نــ الؿبصـّقف

ــا  الطــ ي  ٓ يجــقز ٕحــد نـــ  ــد طــد  طـــ صريؼــف وحــاد طـــ تحؼقؼــف، ق نـــفؿ ق

الؿسؾؿقـ تحريؿ شلء نؿا أحؾ ا  لعباده الؿمنـقـ طؾك كػسـف نــ صقبـات الؿطـاطؿ 

والؿيبس والؿـاكح إذا خـا  طؾـك كػسـف بـنحي  ذلـؽ هبـا بعـض العــت والؿشـؼة؛ 

ْظعقن فثبت أكف ٓ فضؾ يف ترُ شـلء نؿـا أحؾـف البببؾ طؾك ابـ نَ  ملسو هيلع هللا ىلصولذلؽ رد الـبل 

ا  لعباده، وأن الػضؾ وال ّ إكؿا هق يف فعؾ نـا كـدب طبـاده إلقـف وطؿـؾ بـف رسـق  ا  

كبقــا  ، وسـّف ٕنبف، واتبعف طؾك نـفاجف إئؿة الراشدون ، إذ كان خقر الَفْدي َهْدُي ملسو هيلع هللا ىلص

عر والّصق  طؾك لباس الؼطــ ، فنذا كان كذلؽ تبقـ خطل نـ آثر لباس الشَّ ملسو هيلع هللا ىلصنحؿد 

والؽّبان إذا قدر طؾك لباس ذلؽ نـ حؾِّف ، وآثر أكؾ الخشـ نــ الطعـار وتـرُ الؾحـؿ 

 وغقره َحَذًرا نـ طارض الحاجة إلك الـساء.

فنن ضـ ضاّن أن الخقر يف غقر الذي قؾــا لؿـا يف لبـاس الخشــ وأكؾـف  قال الطبري:

نـ الؼقؿة إلـك أهـؾ الحاجـة فؼـد ضــ  نـ الؿشؼة طؾك الـػس وفر  نا فضؾ بقـفؿا

خطل ؛ وذلؽ أن إولك با،كسان فيح كػسف وطقكـف لفـا طؾـك صاطـة رهبـا، وٓ شـلء 

أضر لؾجسؿ نـ الؿطاطؿ الرديئة ٕ ا نػسدة لعؼؾف ونضعػة ٕدواتف البـل جعؾفـا ا  

ســبًبا إلــك صاطبــف. وقــد جــاء رجــؾ إلــك الحســـ البصــري؛ فؼــا  إن لــل جــاًرا ٓ يلكــؾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أٞ ١ٌٍ عٍٝ ؿى٠مسٟ ١ٌٍٚ عٍٝ َٕسٟ. (1)
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؟ فؼا  الحسـ  أفقشرب الؿاء الباردالػالقذج فؼا   ولِؿ؟ قا   يؼق  ٓ يمدي شؽره؛ 

فؼا    كعؿ. فؼا   إن جارُ جاهؾ، فنن كعؿة ا  طؾقـف يف الؿـاء البـارد أكثـر نــ كعؿبـف 

يـ َقَقاًنـا، ولـؿ يؽــ  طؾقف يف الػالقذج . قا  ابـ العربل قا  طؾؿاؤكا   هـذا إذا كـان الـدِّ

ا فلنا إذا فسد الّديـ طـد الـاس وَطّؿ الحرار فالبببؾ أفضؾ، وتـرُ الؾـذات الؿا  حرانً 

 ملسو هيلع هللا ىلصأفضؾ وأطؾك . قـا  الؿفؾـب  إكؿـا  ـك  ملسو هيلع هللا ىلصأولك ، وإذا وجد الحي  فحا  الـبل 

البببؾ والرتهب نـ أجؾ أكف ُنَؽاثر بلنبف إنؿ يقر الؼقانة، وأكف يف الدكقا نؼاتؾ هبؿ  طـ

 أن يؽثر الـّسؾ . ملسو هيلع هللا ىلصنان يؼاتؾقن الّدجا ؛ فلراد الـبل صقائػ الؽّػار، ويف آخر الز

│ 

 يف هذا الؿؼام؟ ﴾ڱ ڱڱ  ﴿س: ما وجف آطتداب الؿشار إلقف بؼقلف تعالك: 

آطبداء هـا هق تعدي حدود ا  ببحريؿ نا أحؾف ا ، وا  تعالك أطؾـؿ وأيـة  ج:

ٓ  أي  [111هىد: ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  ﴿إذن كحق ققلف تعالك  

تبجاوزوا الحد يف آسبؼانف فبحرنقا نا أحؾف ا ، وتشؼقا طؾك أكػسؽؿ بؿـا هـق فـق  

 صاقبؽؿ.

 :$قال الشقخ السعدي 

 [87انًائدددذة: ] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿ يؼثثثقل تعثثثالك:

نـ الؿطاطؿ والؿشارب، فن ـا كعـؿ أكعـؿ ا  هبـا طؾـقؽؿ، فاحؿـدوه، إذ أحؾفـا، لؽـؿ، 

اطبؼــاد تحريؿفــا. فبجؿعــقا  عؿبــف بؽػرهــا، أو طــدر قبقلفــا، أوواشــؽروه، وٓ تــردوا ك

بذلؽ بقـ قق  الؽذب طؾك ا ، وكػر الـعؿة، واطبؼاد الحي  الطقـب، حراًنـا خبقًثـا، 

ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿فنن هذا نـ آطبداء . وا  قد  ـك طــ آطبـداء فؼـا   

ثـؿ أنـر بضـد نـا  بؾ يبغضفؿ ويؿؼبفؿ، ويعاقبفؿ طؾـك ذلـؽ. [87انًائذة: ] ﴾ڻ 

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿طؾقف الؿشركقن، الذيـ يحرنقن نا أحؾ ا  فؼـا   

أي  كؾقا نـ رزقـف الـذي سـاقف إلـقؽؿ، بؿـا يسـره نــ إسـباب، إذا كـان  [88انًائذة: ]

ًٓ، ٓ سرقة ، وٓ غصًبا، وٓ حـؼ.  غقر ذلؽ، نـ أكقاع إنقا ، البل تمخـذ بغقـر حي

 الذي ٓ خبث فقف. وكان أيًضا صقًبا، وهق 
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 فخرج بذلؽ، الخبقث نـ السباع والخبائث.

 :$قال الحافظ ابـ كثقر 

يحبؿؾ أن يؽقن الؿراد نـف  وٓ تبالغقا يف البضـققؼ  ﴾ڱ ڱڱ  ﴿ وققلف تعالك:

طؾك أكػسؽؿ ببحريؿ الؿباحات طؾـقؽؿ، كؿـا قالـف نــ قالـف نــ السـؾػ، ويحبؿـؾ أن 

في تعبدوا يف تـاو  الحي ، بؾ خذوا نـف بؼـدر يؽقن الؿراد   كؿا ٓ تحرنقا الحي  

پ ڀ ڀ ڀڀ  ﴿كػايبؽؿ وحاجبؽؿ، وٓ تجاوزوا الحد فقف، كؿا قا  تعالك  

ـــــــا    [31األعدددددددزاف:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿وق

فشرع ا  طد  بقـ الغالل فقف والجايف طــف،  [67انفزقاٌ:] ﴾ی ی جئ حئ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  گ گ ﴿ٓ إفراط وٓ تػريط، ولفذا قا   

 .[87انًائذة:] ﴾ڻ ڻ ڻ 

 ؟﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿س: وعح الؿراد بتؼقى اهلل يف هذه أية : 

 ، يف تحؾقؾ نا حرر وتحريؿ نا أحؾ.۵الؿراد الخق  والحذر نـ ا   ج:

 :$قال الطبري 

فنكـف يؼـق   وخـافقا،  [88انًائذة:] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿وأنا ققلف  

نقا نـا أحـؾَّ لؽـؿ ، أيفا الؿمنـقن، أن ت ر طؾقؽؿ، وُتحرِّ عبدوا يف حدوده، فُبحؾُّقا نا ُحرِّ

ھ ے  ﴿واحذروه يف ذلؽ أن تخالػقه، فقـز  بؽؿ َسَخُطف، أو تسبقجبقا بف طؼقببـف 

ققن.[88انًائذة:] ﴾ے ۓ  ون ، وبرُبقبقبف نصدِّ  ، يؼق   الذي أكبؿ بقحداكقبف نؼرُّ

│ 

 [62بٌّةئدمخ: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿قلثف تعثالك: س: هؾ مـ صثؾة بثقـ ق

 وبقـ ما تؼدم مـ أيات؟

أشار بعض العؾؿاء إلك فؾٍة ورابط بقـفا، نمداه أن الؼقر الذيـ حرنقا صقبات  ج:

نا أحؾف ا  لفؿ قد يؽقكقن أقسـؿقا أيؿاًكـا نـع تحـريؿفؿ هـذه الطقبـات طؾـك أكػسـفؿ 

هـــذه الطقبـــات حـــرار  ا طؾـــك أنفؽـــل ؿ تســـاءلقا كقـــػ كصــــع، وقـــد أقســـؿـا أيؿاًكـــ
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طؾقـا،فلتاهؿ الجقاب الذي حافؾف إن كـبؿ أقسؿبؿ أيؿاًكا خرجـت نــؽؿ طؾـك سـبقؾ 

 الؾغق في نماخذة طؾقؽؿ هبا.

وإن كـبؿ أقسـؿبؿ تؾـؽ إيؿـان وطؼـدتؿ طؾقفـا الؼؾـقب فؾؽـؿ نــ ذلـؽ نخـرٌج 

ۋ ۅ ۅ  ﴿أيًضـــا، وهــــق يف الؽػـــارة البــــل أشــــار إلقفـــا ربـــــا بؼقلــــف  

 .[89انًائذة:] ﴾...ۉ

وقد ورد بذلؽ َخ ٌ ضعقػ
(1)

 قا   ڤا،سـاد طـ ابـ طباس  

ــت    ــا كزل يف  [87انًائددذة:] ﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿لؿ

نقا الـساء والؾحؿ طؾك أكػسفؿ، قالقا  يا رسق  ا ، كقػ كصـع  الؼقر الذيـ كاكقا حرَّ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ڭ ﴿بليؿاكـا البل حؾػــا طؾقفـا؟ فـلكز  ا  تعـالك ذكـره  

 أية . [89انًائذة:]

 ؟[62بٌّةئمخ:] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿: س: فقَؿ كزل ققل اهلل 

أخرج البخاري ج:
(1)

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿  ڤنـ صريؼ طروة طـ طائشة  

 قا  قالت  ُأكزلت يف ققلف ٓ وا  وبؾك وا . [89انًائذة:]

وأخرج طبد الرزا 
(3)

ت  هـؿ الؼـقر يف الؿصـػ بسـٍد فـحقح طــ طائشـة قالـ 

يبدارءون يف إنر  ٓ  «كالَّ واهلل»و  «بؾك واهلل»و  «ٓ واهلل»يبدارءون يف إنر يؼق  هذا 

 يعؼد طؾقف قؾقهبؿ.

وأخرج الط ي
(1)

قالـت  أيؿـان الؽػـارة ، كـّؾ  ڤبنسـاٍد فحقح طـ طائشـة  

 «ـّ لثقػعؾـ ، لقتثرك»يؿقـ حؾػ فقفا الرجؾ طؾـك جـدٍّ نــ إنـقر يف غضـب أو غقـره  

ڭ ڭ ڭ ﴿فذلؽ طؼد إيؿان البل فـرض ا  فقفـا الؽػـارة، وقـا  تعـالك ذكـره  

 .[89انًائذة:] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕٙ٘ٔأقىغٗ بٌـحىٞ ) (1)

 (.ٖٙٙٙبٌحكةوٞ ) (1)

 (.2ِٕ٘٘ٔظٕف عحم بٌىيبق ) (3)

 (.ٖٕ٘ٙٔبٌـحىٞ ) (1)
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│ 

 ؟﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

اببداء فالؿراد بؾغق القؿقـ قق  الرجؾ ٓ وا  وبؾـك وا  والؼؾـب غقـر نـعؼـد  ج:

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿  ڤـقـ طائشـــة طؾـــك هـــذا الؼـــق ، كؿـــا قالـــت أر الؿـــمن

 قالت  أكزلت يف ققلف ٓ وا  وبؾك وا . [89انًائذة:] ﴾ۇ

وكذلؽ فح طـ طدٍد نـ السؾػ أن لغـق القؿـقـ هـل قـق  الرجـؾ ٓ وا  وبؾـك 

وا 
(1)

 . 

وقال اإلمام الشافعل
(ٕ)

 : 

 وا  تعـالك أطؾـؿ قـق  الرجـؾ ٓ وا  وبؾـك ڤولغق القؿـقـ كؿـا قالـت طائشـة »

 اهـ.«وا ، وذلؽ إذا كان طؾك الؾجاج والغضب والعجؾة ٓ يعؼد طؾك نا حؾػ طؾقف...

فعؾك نا ُذكر، فؿعـك أية الؽريؿة  ٓ يماخذكؿ ا  بؼقلؽؿ الذي لـؿ تـعؼـد طؾقـف 

هذا ، ونـ العؾؿـاء نــ ذهـب إلـك أن الؿـراد بؾغـق القؿـقـ  «ٓ واهلل وبؾك واهلل»قؾقبؽؿ 

 الخطل غقر العؿد.

تحؾػ طؾك الشلء وأكت ترى أكف كؿا حؾػت طؾقف ثؿ ٓ يؽقن كـذلؽ ففـذا ٓ أن 

 فقف. كػارة طؾقف وٓ نلثؿ

ـــا    ۞ ـــف ق ـــراهقؿ الـخعـــل أك  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿وفـــح طــــ إب

فاد  وهق كاذب فذلؽ  قا   أن يحؾػ الرجؾ طؾك الشلء وهق يرى أكف [89انًائذة:]

 الؾغق ٓ يماخذ بف.

ًٓ، وا  أطؾؿ.وثؿَّ أققا  أخر يف لغق ا  لقؿقـ، وأققاها نا ذكركاه أو

أنا القؿقـ الغؿقس ففل القؿقـ الؽاذبة، ونـ العؾؿاء نـ ققدها بل ـا ٓقبطـاع  ۞

 نا  انرئ نسؾؿ أي  يؼسؿ الرجؾ كاذًبا كل يؼبطع بقؿقـف نا  انرئ نسؾؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚب٢ضةو جهٌه لمِٕة٘ة فٟ زف١ُىٔة ٌُٛوخ بٌحمىخ.(1)

 (.1/62« )بألَ»بٌشةفعٟ فٟ  (1)
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 ولفا شروط. أنا القؿقـ الؿـعؼدة ففل القؿقـ البل يـعؼد طؾقفا الؼؾب ۞

 ويؼصد إلقفا. أن يـعؼد طؾقفا الؼؾب فا:أول

 أن يؽقن حالػفا غقر نؽره بؾ يؽقن نخباًرا. الثاين:

 أن تؽقن نسبؼبؾقة، أي  طؾك شلء يف الؿسبؼبؾ. الثالث:

وا  تعالك  أٓ يؽقن الؼسؿ بؿخؾق ، بؾ يؽقن با  أو بلسؿائف أو بصػاتف، الرابع:

 أطؾؿ.

│ 

 ؟﴾ۈ ٴۇۋ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك 

 الؿعـك وا  أطؾؿ طزنبؿ وتعؿدتؿ، أي  طزنبؿ طؾك إنضاءها ج:

أخرج الط ي
(1)

ـٍ طـ الحســ قـا      ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿بنسـاد حس

دت فقف الؿلثؿ فعؾقؽ فقف الؽػارة. [89انًائذة:] ﴾ٴۇۋ   يؼق   نا تعؿَّ

فــالقؿقـ الؿـعؼــدة نـػعؾــة نـــ العؼــد، وهــل طؼــد الؼؾــب يف  :$قثثال الؼرصبثثل 

 َّٓ ــا آســبثـاء الؿســبؼبؾ أ ــل يُحؾف ــي يػعــؾ، ففــذه الب ــقػعؾـ ف يػعــؾ فػعــؾ، أو ل
(1)

 

 والؽػارة.

│ 

 س: هؾ تـعؼد القؿقـ بغقر اهلل؟

 ٓ تـعؼد القؿقـ بغقر ا ، وهذا قق  أكثر الػؼفاء. ج:

ٓ تـعؼد القؿـقـ بغقـر ا  تعـالك وأسـؿائف وفـػاتف وقـا  شـقخ  :$قال الؼرصبل 

ا،سير ابـ تقؿقة 
(3)

 . 

 ما أكقا  إيؿان الثالثة:وأ

أن يعؼد القؿقـ با ، والثاين أن يعؼـدها  ، والثالـث  أن يعؼـدها بغقـر ا   فإول:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٖٕ٘ٔبٌـحىٞ ) (1)

 ٠عٕٟ جةالَسطٕةء لٛي ئْ شةء بهلل عمحٙة.(1)

 (.6ٗ/ٖٖ« )ِػّٛو بٌفسةٜٚ»(3)
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أو لغقــر ا ... وأنــا الثالــث  وهــق أن يعؼــدها بؿخؾــق  أو لؿخؾــق  نثــؾ أن يحؾــػ 

بالطقاغقت أو بلبقف أو الؽعبة أو غقرهـا نــ الؿخؾققـات، ففـذه يؿـقـ غقـر نحرتنـة ٓ 

 اهـ.«.تـعؼد وٓ كػارة بالحـث فقفا باتػا  العؾؿاء. لؽـ كػس الحؾػ هبا نـفل طـف...

«الػتح»قال الحافظ يف  ۞
(ٔ)

: 

 .«إن اهلل يـفاكؿ أن تحؾػقا بآبائؽؿ»يف شرح حديث   

وفقف أن نـ حؾـػ بغقـر ا  نطؾًؼـا لـؿ تـعؼـد يؿقــف سـقاء كـان الؿحؾـق  بـف »... 

عبادة كإكبقاء والؿيئؽة والعؾؿـاء والصـؾحاء والؿؾـقُ يسبحؼ البعظقؿ لؿعـك غقر ال

ــر وا،ذٓ   ــة أو كــان ٓ يســبحؼ البعظــقؿ كأحــاد أو يســبحؼ البحؼق ــاء والؽعب وأب

 كالشقاصقـ وسائر نـ ُطبد نـ دون ا .

│ 

 س: ما معـك آستثـاب يف القؿقـ وما حؽؿ القؿقـ التل أطؼبفا آستثـاب؟

ق  الرجؾ بعد القؿقـ إن شاء ا  والقؿقـ البل أطؼبفا اسـبثـاء أنا آسبثـاء ففق ق ج:

ر .  ٓ تـعؼد، أي  ٓ يؾزر نـ قا  وا  ٕفعؾـ كذا وكذا إن شاء ا  ثؿ لؿ يػعؾ أن ُيؽػِّ

أخرج الرتنذي
(1)

مثـ »قـا    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـق  ا   ڤبسـٍد فحقح طـ ابـ طؿر  

 .«حـث طؾقف حؾػ طؾل يؿقـ فؼال: إن شاب اهلل فؼد استثـك فال

مثـ حؾثػ طؾثك يؿثقـ فؼثال إن شثاب اهلل فؼثد »أكف قا    ڤوفح طـ ابـ نسعقد 

«استثـك
(3)

 وهذه أققا  بعض العؾؿاء يف ذلؽ  

«الؿبسقط»قال السرخسل يف 
(1)

وإذا حؾػ طؾك يؿقـ أو كذر وقـا  إن شـاء ا   : 

ًٓ فؾقس طؾقف شلٌء طـدكا.اهـ.  نقفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٗ٘/ ٔٔ) «بٌفسؽ» (1)

بٌُدٕٓ  »ٚودهب بٌح١ٙمدٟ    $( ٌىٓ لم ُأعً ٘هب بٌؿم٠ص جدةٌٛلف ، ٚبٔظدى زع١ٍدك بٌسىِدهٞ     ٖٔ٘ٔبٌسىِهٞ ) (1)

 (.ٙٗ/ٓٔ« )بٌىحىٜ

 (، .ٙٗ/ٓٔ« )بٌُٕٓ بٌىحىٜ»بٌح١ٙمٟ فٟ  (3)

 (.ٖٗٔ/6« )بٌّحُٛؽ» (1)
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وأخرج البخـاري ونسـؾؿ
(1)

  قـا   كـان لسـؾقؿان ڤأبـل هريـرة  نــ حـديث 

سبقن انرأة. فؼا  ٕصقفـ طؾقفـ الؾقؾة . فبحؿؾ كؾ واحـدة نــفـ. فبؾـُد كـؾ واحـدة 

نـفـ غيًنا فارًسا، ُيؼاتـؾ يف سـبقؾ ا . فؾـؿ تحؿـؾ نــفؿ إٓ واحـدة. فقلـدت كصـػ 

ارًسثا لق كان استثـك، لقلثدت كثؾُّ واحثدٍة مثـفـ غالًمثا، ف»  ملسو هيلع هللا ىلصإكسان . فؼا  رسق  ا  

 .«يؼاتؾ يف سبقؾ اهلل

 ويف رواية أخرى طـد مسؾؿ:

قال سؾقؿان بثـ داود كبثل اهلل: ٕصثقفـ الؾقؾثة ». قا    ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة، طـ الـبل 

طؾك سبعقـ امرأًة. كؾفـ تلتل بغالم ُيؼاتؾ يف سبقؾ اهلل. فؼال لف صاحبف، أو الؿؾؽ قؾ: إن 

 .«كسائف. إٓ واحدة جابت بشؼ غالمٍ شاب اهلل. فؾؿ يؼؾ، وكسل. فؾؿ تلت واحدة مـ 

 .«ولق قال: إن شاب اهلل، لؿ يحـث، وكان درًكا لف يف حاجتف»  ملسو هيلع هللا ىلصفؼا  رسق  ا  

 ويف ثالثة طـ أبل هريرة أيًضا طـد نسؾؿ 

َـّ الؾقؾة طؾك سبعقـ انر . أًة، تؾد كؾُّ انرأة نـفـ غيًناقا  سؾقؿان بـ داود  ٕصقَػ

 ُيؼاتؾ يف سبقؾ ا .

َـّ فؾؿ تؾد نــفـ، إٓ انـرأة واحـدة،  فؼقؾ لف  قؾ   إن شاء ا . فؾؿ يؼؾ. فلصا  هب

لق قثال : إن شثاب اهلل، لثْؿ يحـثْث، وكثان درًكثا »  ملسو هيلع هللا ىلصكصػ إكساٍن. قا   فؼا  رسق  ا  

 .«لحاجتف

وقال اإلمام الشافعل 
(ٕ)

 : 

ب طؾـك نـ قا    وا  أو حؾػ بقؿقـ نا كاكت بطي  أو طبـا  أو غقـره أو أوجـ»

ًٓ بؽينـف فؼـد اسـبثـك ولـؿ يؼـع طؾقـف شـلء نــ  كػسف شقًئا ثؿ قا   إن شاء ا  نقفـق

القؿقـ وإن حـث، والقفؾ أن يؽقن كينف كسـًؼا وإن كـان بقــف سـؽبة كسـؽبة الرجـؾ 

بقـ الؽير لؾبذكر أو الِعل أو اكؼطاع الصقت ثؿ وفؾ آسـبثـاء ففـق نقفـق  وإكؿـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٕٓٙٚبٌحكةوٞ ) ،(ٍُُِٗ٘ٙٔ ) (1)

 (.1/66« )بألَ» (1)
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ـ كير لقس نـ القؿقـ نـ أنر أو  ـل أو غقـره أو يسـؽت الؼطع أن يحؾػ ثؿ يلخذ بق

 السؽات الذي يبقـ أكف يؽقن قطًعا فنذا قطع ثؿ اسبثـك لؿ يؽـ لف آسبثـاء.

فــنن حؾــػ فؼــا   وا  ٕفعؾـــ كــذا وكــذا إٓ أن يشــاء فــين، فؾــف أن يػعــؾ ذلــؽ 

    ٓ أفعؾ لؿ يػعؾ، وإن قا الشلء حبك يشاء فين، فنن نات فين أو خرص أو غاب

كذا وكذا إٓ أن يشاء فين، فؾقس لف أن يػعؾ ذلؽ الشلء إٓ أن يشاء فين، فنن نـات 

 اهـ.«.الشلء حبك يعؾؿ أن فيًكا شاء فين أو خرص لؿ يؽـ لف أن يػعؾ ذلؽ

وقال الخرقل
(ٔ)

: 

وإذا حؾػ فؼا   إن شاء ا  تعالك، فنن شاء فعؾ وإن شاء ترُ وٓ كػارة » مسللة:

 اهـ.«.إن لؿ يؽـ بقـ آسبثـاء والقؿقـ كير طؾقف

 قال ابـ قدامة: ۞

وجؿؾة ذلؽ أن الحالػ إذا قا   إن شاء ا  نع يؿقـف ففذا يسؿك اسبثـاء، فنن ابـ 

رواه أبـق  «مثـ حؾثػ فؼثال: إن شثاب اهلل، فؼثد اسثتثـك»أكف قا    ملسو هيلع هللا ىلصطؿر روى طـ الـبل 

 كف نبك اسبثـك لؿ يحـث فقف.داود، وأجؿع العؾؿاء طؾك تسؿقبف اسبثـاء، وأ

│ 

 طائدٌة طؾك ماذا؟ ﴾ ۋ ﴿س: الفاب يف ققلف تعالك: 

 ﴾ۈ ۈ ٴۇۋ  ﴿إ ــا، وا  أطؾــؿ طائــدة طؾــك )نــا( البــل يف ققلــف تعــالك  ج:

 ، فالؿعـك فؽػارة نا طؼدتؿ نـ إيؿان إصعار طشرة نساكقـ. [89انًائذة:]

 │ 

 مـ الؿـصق  طؾقف يف أية الؽريؿة؟ س: هؾ ُتجزئ الؼقؿة يف كػارة القؿقـ أم ٓبد

وذلـؽ ٕن أيـة الؽريؿـة كصـت طؾـك  ٓ تجزئ الؼقؿة طـد جؿفـقر العؾؿـاء، ج:

 ا،صعار أو الؽسقة أو تحرير الرقبة، فؿـ لؿ يجد فصقار ثيثة أيار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٕٙ/ٔٔ) «بٌّ ٕٟ ِ  بٌشىؼ» (1)
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ولؿ يرد لؾؼقؿة ذكٌر يف أية الؽريؿة ، ولذا قا  الجؿفقر وهؿ أكثر العؾؿـاء بعـدر 

 لذلؽ . $ة، أنا أبق حـقػة فقرى أن ذلؽ يجزئ وٓ دلقؾ نعف إجزاء الؼقؿ

قــا  الشــافعل
(1)

  ونــا أرى أن يجــزيفؿ دراهــؿ وإن كــان أكثــر نـــ ثؿـــ ققؿــة  

 الطعار.

وقال ابـ حزم
(ٕ)

 «: الؿحؾك»يف  

 بعد كينف طؾك البخققر يف الؽػارة  

قاه أفـيً، نسللة  وٓ يجزيف بد  نا ذكركا فدقة وٓ هدي وٓ ققؿة وٓ شـلء سـ

يف ذلـؽ ققؿـة، فؼـد تعـدى حـدود  ٕن ا  تعالك لؿ يقجب غقر نا ذكركا ، فؿـ أوجب

ا ، ونـ يبعد حدود ا  فؼد ضؾؿ كػسف، وقد شرع نـ الديـ نا لؿ يـلذن بـف ا  تعـالك  

 .اهـ.[61يزيى:] ﴾مج جح مح جخ  ﴿

«الؿغـل»قال ابـ قدامة يف 
(ٖ)

: 

ـــــالك  » ـــــق  ا  تع ـــــا ق ې ې ې ى  ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ولـ

هذا ضاهر يف طقـ الطعار والؽسـقة، فـي يحصـؾ  [89انًائدذة: ] ﴾ى ائ ائ ەئ

 البؽػقر بغقره، ٕكف لؿ يمد القاجب إذا لؿ يمد نا أنره ا  بلدائف.

وٕن ا  تعالك خقر بـقـ ثيثـة أشـقاء، ولـق جـازت الؼقؿـة لـؿ يـحصـر البخققـر يف 

نعـك ٕن ققؿة الطعار إن ساوت ققؿـة  الثيثة، وٕكف لق أريدت الؼقؿة لؿ يؽـ لؾبخققر

الؽسقة ففؿا شلء واحد فؽقػ يخقر بقـفؿـا؟ وإن زادت ققؿـة أحـدهؿا طؾـك أخـر، 

 فؽقػ يخقر بقـ شلء وبعضف؟

ثؿ يـبغل أكف إذا أططاه يف الؽسقة نا يساوي إصعانف أن يجزئف ، وهق خي  أية ، 

ة الؿسـاكقـ يـبغـل أن وكذلؽ لق غؾت ققؿـة الطعـار فصـار كصـػ الؿـد يسـاوي كسـق

ــف  ــف فبعــقـ نــا ورد ب يجزئــف كصــػ الؿــد، وهــق خــي  أيــة، وٕكــف أحــد نــا يؽػــر ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/2ٔ« )بألَ»(1)

 (.2ٙ/6« )بٌّؿٍٝ»(1)

 (.ٕٙ٘/ٔٔ« )بٌّ ٕٟ ِ  بٌشىؼ بٌىح١ى»(3)
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 .اهـ.« الـص...

 :$وقال الؼرصبل 

ٓ تجــزئ الؼقؿــة طـــ الطعــار والؽســقة ، وبــف قــا  الشــافعل، وقــا  أبــق حـقػــة  »

ل  وطؿدتـف تجزئ، وهق يؼق   تجزئ الؼقؿة يف الزكاة فؽقػ يف الؽػارة قا  ابـ العرب

أن الغرض سد الخؾة فليـ العبادة؟ وأيـ كص الؼـرآن طؾـك إطقـان الثيثـة وآكبؼـا  

 اهـ.«.بالبقان نـ كقع إلك كقع ؟

قـا  « الؿدوكـة»وهذا الذي ذكره الؼرصبـل طــ ابــ العربـل هـق رأي نالـؽ، فػـل 

سحـقن
(1)

  

ــف؟ قـا   وٓ يجزئ أن يعطل العروض؛ فؽان هذا الطعار وإن كان نثـؾ ثؿ قؾت:

 كعؿ ٓ يجزئ طـد نالؽ.

وقال أيًضا
(1)

قؾت  أرأيت إن أططل الؿساكقـ ققؿة الثقاب أيجزئ أر ٓ، قـا    :

 .اهـ.« ٓ يجزئ طـد نالؽ

│ 

 س: إذا أصعؿ الشخص مسؽقـًا واحًدا طشر وجبات ففؾ يجزئ ذلؽ طـف؟

 يؽؾـػ ٓ يجزئ ذلؽ طـف إٓ إذا لؿ يجد نــ الؿسـاكقـ إٓ واحـًدا فحقـئـذ ٓ ج:

 ا  كػًسا إٓ وسعفا.

أنا إذا كان هـاُ نساكقـ طشرة في يجزئ أن يعطل أحدهؿ طشر وجبـات ويـرتُ 

 .[89انًائذة:] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿أخريـ ٕن ا  قا    

قــا  لؾؿجــانع يف  ملسو هيلع هللا ىلصالؿســاكقـ فــ ن الـبــل  أنــا الجــقاز يف حــا  طــدر وجــقد ۞

رنضان 
(3)

 بقـت أفؼـر نــ أهـؾ بقبـف خـذه )أي  ـ لؿا لؿ يؽـ بقـ ٓببل الؿديــة أهـؾ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٓٗ/ٕ« )بٌّمٚٔد» (1)

(1)(ٕ/ٗ1.) 

فؼـا   إن أخـر وقـع  ملسو هيلع هللا ىلصقا   جاء رجؾ إلك الـبـل  ڤ( وغقره نـ حديث أبل هريرة 6951أخرج البخاري ) (3)

 ف( فؼا  أتجد نا ُتحرر رقبة؟ قا    ٓطؾك انرأتف يف رنضان )يعـل بؼقلف أخر  كػس

 ملسو هيلع هللا ىلصقا   فبسبطقع أن تصقر شفريـ نببابعقـ؟ قا   ٓ قا  أفبجد نا ُتطعؿ بف سبقـ نسؽقـًا؟ قـا   ٓ فـلُتك الـبـل  
= 
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إن أهؾف  العذ  الذي يػرتض أن يطعؿ نـف سبقـ نسؽقـًا( فلصعؿف أهؾؽ ويبعد أن ُيؼا 

 كاكقا سبقـ نسؽقـًا.

«إم»قال اإلمام الشافعل يف 
(ٔ)

: 

ولقس لف إذا كػر بنصعار أن يطعؿ أقؾ نـ طشرة ، وإن أصعؿ تسـعة وكسـا واحـًدا »

ــف أن يطعــؿ طاشــرً  ــف أن يطعــؿ طشــرة أو كــان طؾق ــف إكؿــا جعــؾ ل ا، أو يؽســق تســًعا ٕك

يؽسقهؿ وهق ٓ يجزئف أن يؽسق تسعة ويطعؿ واحًدا ٕكـف حقـئـذ ٓ أصعـؿ طشـرة وٓ 

 .اهـ.« كساهؿ

مع الشرح« الؿغـك»قال ابـ قدامة كؿا يف  ۞
(ٕ)

 : 

ونــ أصعـؿ  [89انًائدذة: ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ولـا قق  ا  تعالك  »

إنر في يجزئف وٕن ا  تعـالك جعـؾ كػارتـف إصعـار طشـرة نسـاكقـ واحًدا فؿا انبثؾ 

 اهـ.«.فنذا لؿ يطعؿ طشرة نا أتك بالؽػارة...

بقـؿا اسبد  نـ ذهب إلك الجقاز بلن نـ أصعؿ نسؽقـًا طشر نرات يف طشرة أيـار 

نسـؽقـًا فـلجزأ كؿـا لـق أططـك غقـره وٕكـف لـق أصعـؿ هـذا  نثيً كان قـد أصعـؿ كـؾ يـقر

ـ نـ كػارة أخرى أجزأه فؽذلؽ إذا أصعؿف نـ هذه الؽػارة كؿا أن الؿؼصـقد الؿسؽق

الؿعــك  يف الؽػارة سد الخؾة وذلؽ يبجدد لف ببجدد إيار فؽان هق يف القـقر الثـاين يف

 نسؽقـًا آخر.

│ 

 س: هؾ ُيطعؿ كؾ مسؽقـ وجبًة واحدة أم أكف ُيطعؿ وجبتقـ؟

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ ققٓن: ج:

 ف ُيطعؿ وجببقـ )غداًء وطشاًء(.أك أحدهؿا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
بقؾ قا   أصعؿ هذا طـؽ، قا   طؾك أحقج نـا؟ نـا بـقـ ٓببقفـا أهـؾ بقـٍت أحـقج نــا. قـا   بَعَرٍ  فقف تؿٌر وهق الزَّ

 ؾؽ.فلصعؿف أه

 (.1/96« )إر»(1)

 (.66/031« )الؿغـل نع الشرح الؽبقر»(1)
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ٍّ
أورده الؼرصبل طـ طؾل
(1)

أكف قا   ٓ يجزئ إصعار العشرة وجبـة واحـدة  ڤ 

يعـل غداء دون طشاء، أو طشاء دون غداء، حبك ُيغديفؿ ويعشقفؿ، قا  أبق طؿر، وهق 

 قق  أئؿة الػبقى بإنصار.

قال سحـقن ۞
(ٕ)

: 

وطشاًء أر غداًء بي طشاء وطشـاًء بـي غـداء؟ قا   وسللـا نالًؽا طـ الؽػارة أغداًء 

 قا   بؾ غداًء وطشاًء.

قال السرخسل ۞
(ٖ)

: 

الؿعب  يف البؿؽقـ أكؾبان نشبعبان إنا الغـداء والعشـاء وإنـا غـدآن أو طشـآن  ثؿ»

 .اهـ.« لؽؾ نسؽقـ، فنن الؿعب  حاجة الققر، وذلؽ بالغداء والعشاء طادة

 بعض أققالفؿ. جزئ ففذهبلن وجبًة واحدًة ت أنا الؼائؾقن

قال ابـ حزم
(ٗ)

 $: 

وأنا نـ حد كقيً و... ونـ أوجب أكؾبقـ فلققا  ٓ حجة لفا نـ قرآن وٓ ســة »

 .اهـ.« وٓ ققاس وٓ قق  فاحب ٓ نخالػ لف نـفؿ، وبا  تعالك كبليد

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ۞
(٘)

 ث: $ث  

أو إصعار طشرة نساكقـ أو كسقهتؿ، وإذا وكػارة القؿقـ يخقر فقفا بقـ العبؼ »... 

أصعؿفؿ أصعؿ كؾ واحد جراية نـ الجرايـات الؿعروفـة يف بؾـده نثـؾ أن يطعـؿ ثؿـاين 

أوا  أو تسع أوا  بالشانل ، ويطعؿ نـع ذلـؽ إدانفـا كؿـا جـرت طـادة أهـؾ الشـار يف 

 «.إططاء الجرايات خبًزا وإداًنا..

وجبة واحـدة إذ لـق كاكـت وجببـقـ وإقرب إلك الصقاب قق  نـ قا  إ ا  قؾت:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ٟ ِّ عٕدم بٌـحدىٞ )     ڤ٠ٕٚظى َٕمٖ ئٌٝ عٍ ( ػدعف ئن فدٟ َدٕمٖ بٌؿدةوش     1ٕٕٗٔ، ففٟ ئَٕةلٖ عدٓ عٍد

 ٚ٘ٛ بألعٛو ػع١ف غًمب.

 (.ٓٗ/ٕبٌّمٚٔد )(1)

 (.٘ٔ/1« )بٌّحُٛؽ»(3)

 (.6/1ٗ« )بٌّؿٍٝ»(1)

 (.2ٙ/ٖٖ« )ِػّٛو بٌفسةٜٚ»(5)
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 لجاء الـص واضًحا بذلؽ، وا  أطؾؿ.

│ 

سثثبب  [62بٌّةئددمخ:] ﴾ۉ ې ې ې ې  ﴿س: هثثؾ صثثح لؼقلثثف تعثثالك: 

 كزول؟

ڤكعؿ قد فح طـ ابـ طباس ـ  ج:
(1)

 ـ أكف قا   

كان الرجؾ يؼقت أهؾـف ققًتـا فقـف سـعة وكـان الرجـؾ يؼـقت أهؾـف ققًتـا فقـف شـدة »

 .[89انًائذة:]« ﴾ۉ ې ې ې ې  ﴿فـزلت

│ 

 س: ما الؿراد بلوسط الطعام؟

 لؾعؾؿاب فقف وجفان: ج:

بـإطؾك وٓ  بإوسـط، الطعـار الؿبقسـط بـقـ الطعـانقـ، ٓ أن الؿـراد أحدهؿا:

 بإدكك.

 أن إطد  هق إفضؾ. الثاين:

 وأشفر إققال يف ذلؽ الؼقل إول:

أخرج الط ي
(1)

كقا يؼقلـقن أفضـؾف الخبـز بسـٍد فحقح طـ ابـ سقريـ قا   كا 

 والؾحؿ، وأوسطف الخبز والسؿـ وأخسف الخبز والبؿر.

وطـد الط ي
(3)

مـ أوسط »بنسـاٍد فحقح طـ ابـ سقريـ طـ ابـ طؿر يف ققلف   

، قا   نـ أوسط نا يطعؿ أهؾف  الخبـز والبؿـر. والخبـز والسـؿـ، «ما تطعؿقن أهؾقؽؿ

 َز والؾحؿ.والخبز والزيت. ونـ أفضؾ نا تْطعؿفؿ  الخب

وطـد طبد الرزا  بنسـاٍد فحقح
(1)

طــ يسـار بــ كؿقـر قـا   قـا  لـل طؿـر ابــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕٔٔبجٓ ِةغٗ )(1)

 (.61ٖٕٔبٌـحىٞ )(1)

 (.6ٖٕٓٔبٌـحىٞ )(3)

 (.21ٖٕٔ( ٚبٌـحىٞ )1٘ٙٓٔعحم بٌىيبق )(1)
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ًٓ ثؿ يبدو لل فلططقفؿ فنذا رأيبـل فعؾت ذلـؽ »الخطاب   إين أحؾػ أن ٓ أططل رجا

فلصعؿ طـل طشرة نساكقـ )كؾ نسؽقـ( فاًطا نـ شعقر أو فـاًطا نــ تؿـر أو كصـػ 

 «.فاع نـ قؿح

قحويف الؿقصل بسـد صح
(ٔ)

 طـ ابـ طؿر قال: 

نـ حؾػ بقؿقـ فقكدها ثؿ حـث فعؾقف طبؼ رقبة أو كسـقة طشـرة »أكف كان يؼق   

نساكقـ ونـ حؾـػ بقؿـقـ فؾـؿ يقكـدها ثـؿ حــث فعؾقـف إصعـار طشـرة نسـاكقـ لؽـؾ 

 «.نسؽقـ ند نـ حـطة فؿـ لؿ يجد فصقار ثيثة أيار

وأخرج الطبري
(ٕ)

 بنسـاٍد صحقح طـ الحسـ: 

أكؾة واحدة. خبًزا ولحًؿـا .  ة القؿقـ  يجزيؽ أن تطعؿ َطَشرَة نساكقـقا  يف كػار

 فنن لؿ تجد، فخبًزا وسؿـًا ولبـًا.فنن لؿ تجد، فخبًزا وخيًّ وزيًبا حبك يشبعقا.

│ 

 س: ما مؼدار الؽسقة التل تجزئ يف كػارة القؿقـ؟

ؿـؽبـقـ أكثر العؾؿاء طؾك أن تؾؽ الؽسقة أقؾفـا ثـقب يسـرت العـقرة ويغطـل ال ج:

 تصؾح الصية فقف هذا بالـسبة لؾرجؾ.

 أنا الؿرأة فلضافقا إلك نا ُذكر خؿاًرا تخبؿر بف.

 «:الؿقصل»قال مالؽ يف  ۞

أحسـ نا سؿعت يف الذي يؽػر طـ يؿقـف بالؽسـقة أكـف إن كسـا الرجـا  كسـاهؿ »

يجـزئ  ثقًبا ثقًبا، وإن كسا الـساء كساهـ ثقبقـ ثقبقـ درًطا وخؿـاًرا ، وذلـؽ أدكـك نـا

 «.كيًّ يف فيتف

 «:  إم»وقال الشافعل يف 

أو سـراويؾ أو  وأقؾ نا يؽػل نـ الؽسقة كؾ نا وقع طؾقف اسـؿ كسـقة نــ طؿانـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12ٗ )ص« بٌّٛؿأ»(1)

 (.2ٖٕٗٔبٌـحىٞ )(1)
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إزار أو نؼـعة وغقر ذلؽ لؾرجؾ والؿرأة، ٕن ذلؽ كؾف يؼع طؾقـف اسـؿ كسـقة، ولـق أن 

اكقـ جاز لغقره رجيً أراد أن يسبد  بؿا تجقز فقف الصية نـ الؽسقة طؾك كسقة الؿس

نــ الؽسـقة، ولؽــ ٓ يجـقز  أن يسبد  بؿا يؽػقف يف الشباء أو يف الصقػ أو يف السـػر

 ًٓ آسبدٓ  طؾقف بشلء نـ هذا ، وإذا أصؾؼف ا  ففق نطؾؼ، وٓ بـلس أن يؽسـق رجـا

ــد  ــف أن يعق ــت طؾق ــؿ رأي ــا وهــق ٓ يعؾ وكســاًء وكــذلؽ يؽســق الصــبقان، وإن كســا غـقًّ

 .اهـ.« الؽسقة

│ 

 س: هؾ يشترط يف الرقبة الُؿعتؼة أن تؽقن مممـة؟

ذهب فريؼ نـ أهـؾ العؾـؿ، إلـك أن الرقبـة الؿعبؼـة يف كػـارة القؿـقـ يجـب أن  ج:

تؽقن نمنـة، وحؿؾقا هذه أية الؿطؾؼة طؾك آيـة سـقرة الـسـاء الـقاردة يف كػـارة قبـؾ 

آخــرون إلــك طــدر الخطــل فػقفــا البؼققــد با،يؿــان )وتحريــر رقبــة نمنـــة( بقـؿــا ذهــب 

 [89انًائددذة:] ﴾ائ ائ ەئەئ  ﴿قــا    ▐اشــرتاط ا،يؿــان يف الرقبــة قــالقا ٕن ا  

 فؿـ ثؿَّ فلية رقبٍة تجزئ ، وا  أطؾؿ. ولؿ يؼقدها با،يؿان ،

 «:إم»قال اإلمام الشافعل يف  ۞

لق أطبؼ يف كػارة القؿقـ أو يف شلء وجب طؾقـف العبـؼ لـؿ يجـزه إٓ رقبـة نمنــة »

نـفا إسقد وإحؿر والسقداء والحؿراء وأقـؾ نـا يؼـع بـف اسـؿ ا،يؿـان طؾـك  ويعبؼ

 .اهـ.« العجؿل أن يصػ ا،يؿان إذا أنر بصػبف ثؿ يؽقن بف نمنـًا....

 «:الؿحؾك»وقال ابـ حزم يف 

ويجزئ يف العبؼ يف كؾ ذلؽ الؽـافر والؿـمنـ ثـؿ قـا  وطؿـدة ال هـان يف ذلـؽ »

فؾـؿ يخـص رقبـة نــ رقبـة ونـا كـان ربـؽ  [89ًائدذة: ان] ﴾ائ ائ ەئەئ  ﴿ققلف تعالك  

كسقًّا، فنن قالقا  قسـا الرقبة يف هذا طؾك رقبة الؼبؾ ٓ تجزئ إٓ نمنــة قؾــا  فؼقسـقها 

طؾقفا يف تعقيض ا،صعار نـفا، فنن قالقا  ٓ كػعؾ ٕكــا كخـالػ الؼـرآن كزيـد طؾـك نـا 

وٓ بد خي  لؾؼرآن وزيادة طؾـك  فقف، قؾـا  وزيادتؽؿ يف كػارة القؿقـ أن تؽقن نمنـة

أكـف لطـؿ وجـف  ملسو هيلع هللا ىلصنا فقف... فـنن احبجـقا بـالخ  الـذي فقـف أن الؼائـؾ قـا  لرسـق  ا  
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فـي حجـة  «أطتؼفا فنكفثا مممـثة»  ملسو هيلع هللا ىلصجارية لف وطؾل رقبة أفلطبؼفا؟ فؼا  لف رسق  ا  

... لفؿ فقف ٕ ا بعض الخ  لؿ تؽــ كػـارة يؿـقـ وٓ وطء يف رنضـان وٓ طــ ضفـار

قا   ٓ تجزئ إٓ نمنـة وإكؿا فقف أطبؼفا فن ـا  ♥وأيًضا أكف لقس فقف أكف 

نمنـة، وكحـ ٓ كـؽر طبؼ الؿمنـة ولقس فقف أكف ٓ يجقز طبؼ الؽـافرة فــحـ ٓ كؿــع 

 .اهـ.« نـ طبؼفا

│ 

 س: ما الؼدر الذي بف يؽقن اإلكسان واجًدا فُقؾزم باإلصعام يف الؽػارة؟

أهؾ العؾؿ إلك أن ا،كسان يؽقن واجـًدا وُيؾـزر با،صعـار إذا ذهب كثقرون نـ  ج:

 فضؾ طـ ققتف وققت أوٓده وأهؾف ،خراج الؽػارة.

│ 

 س: هؾ يجقز لشخٍص أن ُيؽػر طـ يؿقـف بالصقام وهق قادر طؾك اإلصعام؟

 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ  ﴿ٓ يجــــقز لــــف ذلــــؽ، ٕن ا  تعــــالك قــــا    ج:

 .[89انًائذة:]

  يف ذلؽ طـدكا أن نـ لؿ يؽـ طـده يف حا  حـثف يف يؿقـف إٓ والصقاب نـ الؼق»

يقنف ولقؾبف ٓ فضـؾ لـف طــ ذلـؽ يصـقر ثيثـة أيـار وهـق نؿــ  قدر ققتف وققت طقالف

أو يؽسـق أو يعبـؼ، وإن كـان طــده يف ذلـؽ الققـت  دخؾ يف جؿؾة نـ ٓ يجد نا يطعؿ

ؽسق طشرة نساكقـ أو يعبؼ نـ الػضؾ طـ ققتف وققت طقالف يقنف ولقؾبف نا يطعؿ أو ي

أو كسـقة أو  في يجزيف حقـئذ الصـقر ٕن إحـدى الحـآت الـثيث حقـئـذ نــ إصعـار

طبؼ حؼ قد أوجبف ا  تعالك يف نالف وجقب الديـ، وقد قانت الحجة بلن الؿػؾس إذا 

فر  نالف بقـ غرنائف أكف ٓ يرتُ ذلؽ الققر إٓ نا ٓبد لف نــ ققتـف وقـقت طقالـف يقنـف 

قؾبف فؽذلؽ حؽؿ الؿعدر بالديـ الذي أوجبف ا  تعالك يف نالف بسبب الؽػـارة البـل ول

 اهـ.«.لزنت نالف

 «:الؿغـل مع الشرح الؽبقر»وقال الخرقل يف 

 ويؽػر بالصقر نـ لؿ يػضؾ طـ ققتف وققت طقالف يقنف ولقؾبف نؼدار نا يؽػر بف. 
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 س: هؾ يشترط يف صقام إيام التتابع؟

 .[89انًائذة:] ﴾ۇئ ۆئ ۆئۈئ  ﴿الببابع، إذ أية هـا نطؾؼة ٓ يشرتط  ج:

│ 

 ؟[62بٌّةئمخ:] ﴾ىئ یی  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

الؿعـــك، وا  تعــالك أطؾــؿ إذا اقســؿبؿ ـ وطؼــدتؿ إيؿــان ـ طؾــك فعــؾ شــلٍء  ج:

فــافعؾقه
(1)

، فــنن لــؿ تػعؾــقه فؽػــروا طـــ أيؿــاكؽؿ بالؽػــارة الؿــذكقرة، وا  تعــالك  

 أطؾؿ.

قــد يحبؿــؾ أيًضــا أن يؽــقن نعـــك واحػظــقا أيؿــاكؽؿ، ٓ تؽثــروا إيؿــان فــنن و

 ا،كثار نـفا قد يققعؽؿ يف الحرج فبػعؾقا خي  نا أقسؿبؿ طؾقف ثؿ ٓ تؽػروا.

 وهذه بعض أققا  العؾؿاء يف ذلؽ 

 :قال الطبري 

فـا بؿـا فق واحػظقا أيفا الذيـ آنـقا أيؿـاكؽؿ أن تحـثـقا فقفـا، ثـؿ ُتضـقعقا الؽػـارة

، كؿـا بـقـ لؽـؿ كػـارة أيؿـاكؽؿ، [89انًائدذة: ] ﴾ی ی جئ حئ مئ  ﴿وفػبف لؽؿ 

حفا لؽؿ . لـئي يؼـق  الؿضـقع  كذلؽ يبقـ ا  لؽؿ جؿقع آياتف يعـل  أطير ديـف فققضِّ

ط فقؿا ألزنف ا     ، [89انًائدذة: ] ﴾ىئ يئ  ﴿« لؿ أطؾـؿ حؽـؿ ا  يف ذلـؽ»الؿػرِّ

 إياكؿ وتقفقؼف لؽؿ. يؼق   لبشؽروا ا  طؾك هدايبف

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠عٕٟ ئْ وةْ ق١ًىب.(1)
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َُيۡياُب      

َ
ۡي َوٱۡۡل ۡيِِسُ ٍَ ۡ ۡيُر َوٱل ٍۡ ۡيا ٱۡۡلَ ٍَ ٔٓاْ إِجه ُِۡي ٌَ ََ َءا ِيۡي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

ًُ رِۡجس   ۡزَلَٰ
َ
ٍَ  َوٱۡۡل َۡ َخ ِ ًۡ ُتۡفيُِحَٔن ٌّ ٔهُ ىََػيهُس َِ ـَٱۡجَخنُِت ۡيَطَٰ ِو ٱلشه
ًُ ٱ ں َُِس ٔكَِع ةَۡي ن يُ

َ
َُ أ ۡيَطَٰ ا يُرِيُو ٱلشه ٍَ ۡىَػۡيَرََٰوةَ َوٱۡۡلَۡؾَضۡيآَء ِ  إِجه

ۡيۡو  َٓ ةِة َذ َٰٔ ۡييَ َِ ٱليه ِ وََغ ًۡ َغَ ذِۡنرِ ٱَّلله ُز ۡيِِسِ َوَيُيوه ٍَ ۡ رِ َوٱل ٍۡ ٱۡۡلَ
َٔن  ُٓ َِخ ٌُّ ُُخً 

َ
ْۚ ـَۡيإِن  ڻأ ْ ٱلرهُشَٔل َوٱۡحۡيَذُروا ٔا ِظيُػ

َ
َ َوأ ٔاْ ٱَّلله ِظيُػ

َ
َوأ

َٰ رَُشٔنِلَ  ا لََعَ ٍَ جه
َ
ٔٓاْ أ ٍُ ًۡ ـَٱۡغيَ ُۡخ ۡله َٔ تِۡينُي حَ ٍُ ۡ ىَۡيۡيَس لََعَ  ڼا ٱۡۡلََؾَٰۡيُؼ ٱل

َِاح   َٰيَِدَِٰج ُج ٔاْ ٱىصه يُ ٍِ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٔاْ  ٱَّله َل ا ٱته ٌَ ٔٓاْ إَِذا  ٍُ ا َظػِ ٍَ ذِي
ْۚ وه  ٔا ُِ ۡحَص

َ
أ ٔاْ وه َل ًه ٱته ٔاْ ُث ُِ ٌَ ٔاْ وهَءا َل ًه ٱته َٰيَِدَِٰج ُث ٔاْ ٱىصه يُ ٍِ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ َءا

 ۡ ُ َُيِبُّ ٱل ۡحِصننَِي َوٱَّلله ُ  ڽٍُ ًُ ٱَّلله ُهُس َٔ ٔاْ َۡلَۡتيُ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

ء   ۡيَ  بََِشۡ ٌَ  ُ ًَ ٱَّلله ًۡ ِۡلَۡػيَ اُحُس ٌَ ًۡ َورِ يِۡويُس
َ
ۥٓ أ َِاُلُ ۡيِو َت ََ ٱليه ِ ٌّ

  ً ِۡلۡي
َ
ۥ َغۡيَذاٌب أ ُّ َٰلَِم ـَيَ َِ ٱۡخَخَوىَٰ َبۡػَو َذ ٍَ ۥ ةِٱۡىَؾۡيِبج َذ ُّ  ھ ََيَاـُ

ا َٓ حُّ
َ
أ ۚ  َيَٰٓ ًۡ ُحُرم  ُُخ

َ
ۡيَو َوأ ٔاْ ٱليه ٔاْ ََّل َتۡلُخيُ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ۥ  ٱَّله ُّ ۡيَ َرَخيَۡي ٌَ َو

ِوٗ  ٍّ َخَػ ٌُّ زَ ٌُِِسً  َِ ًُ ةِۡيِّۦ َذَوا  آء  ا ـَ ًِ ََيُۡس ََ ٱنلهَػ ٌِ ا َرَخَو  ٌَ ِۡرُو  ٌّ
َسَٰۡيِهنَي  َغۡول   ٌَ ََٰرة  َظَػۡياُم  ۡو َنػه

َ
ۡويَۢب َََّٰٰيَِؼ ٱۡىَهۡػَتثِ أ َْ  ًۡ ُِِس ۡو ٌّ

َ
أ

ٌٗ غَ  َيا ِۡ َٰلَِم  ۡمرِهَۦِّ َخَفا ٱۡوُل َذ
َ
َُذوَق َوَباَل أ َۡ ا ّۡلِ ٌَ َؿۚ َو

ا َشيَ ٍه ُ َخ َّلله
ُ َغزِيز   ۚ َوٱَّلله ُّ ِۡ ٌِ  ُ ًُ ٱَّلله ۡيُو  ڿُذو ٱُخَِلاٍأ  ََعَد َذَينَخلِ َۡ  ًۡ ِحوه ىَُس

ُ
أ

َتَٰػٗ  ٌَ ۥ  ُّ ٌُ يهاَرةِة ٱۡۡلَۡحرِ َوَظَػا ًۡ َولِيصه ًۡ ا ىهُس ۡيۡيُو  وَُحّرَِم َغيَۡيۡيُس َۡ
 ٌٗ ًۡ ُحُر ُخ ٌۡ ا ُد ٌَ  ِ ٔاْ ٱٱۡىَبّ ُل َّ َوٱته وَن ا ِٓي إَِۡلِّۡ ُتََۡشُ َ ٱَّله  ۀَّلله
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 تؼرًبا ٔلفبفؿ. ؛حجارة كاكقا يذبحقن طؾقفا

 أحجار )أقداح( كاكقا يسبؼسؿقن هبا.

 ـ كبـ. سخط ـ شرٌّ 

 تزيقـ الشقطان ـ دطاء الشقطان.

اجعؾـقه يف جاكـب  -ارفضقه ـ اتركـقه ـ اببعـدوا طــف 

 وأكبؿ يف جاكب.

ـــؽؿ العــداوة والبغضــاء ــ - يـشــر بق ؾ بعضــؽؿ يجع

 يبغض بعضا، ويعادي بعضا.

 الببؾقغ ـ إيصا  الؿعـك إلك الـػس يف أحسـ فقرة.

 القاضح ـ الؿقضح.

 إثؿ.

 لقخب كؽؿ.

الػـراخ وكحقهـا(   تسبطقعقن فـقده بليـديؽؿ )نثـؾ

 وكحقها. ةالحؿر القحشق  أو برناحؽؿ نثؾ

يخشــك ربـف وهــق   - يخشـك ربــف وهـق  ٓ يــرى ربـف

 بعقد طـ أطقـ  الـاس.

 ملؿ نقجع.ن

 نحرنقن لؿ تبحؾؾقا نـ إحرانؽؿ.

 إلك الحرر. وافًي 

 ققؿة ذلؽ.

 لقـا  جزاء نعصقبف.

 نا افطادوه نـ البحر.
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 ﴾ٻ  ﴿

 ﴾پ پ ﴿

 ﴾پ ﴿

 ﴾ٺ ﴿

 ﴾ٹ  ﴿

 بف البحر نقًبا ـ نا افطقد ثؿ ُنؾِّح. َ  ذَ نا قَ 

 يا حاضريـ لؿ تسافروا. -نـػعة لؽؿ يا نؼقؿقـ 

 السائرون )الؿسافرون( نـ أرض إلك أرض.

 إحرانؽؿ نحرنقـ لؿ تبحؾؾقا نـ

 تجؿعقن يقر الؼقانة.

│ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعثالك: 

 ؟[2ٓبٌّةئمخ:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 :$قال الطبري  ج:

نقا طؾقــف، كــاكقا نـــ  ثــؿ أخــ هؿ طـــ الــذي حــّرر طؾــقفؿ نؿــا إذا اســبحؾقه وتؼــدَّ

 الؿعبديـ يف حدوده.

ققا ا  ورسـقلف، إن الخؿـر البـل تشـربق ا، والؿقِسـَر يا أيفا الذيـ فـدّ  فؼال لفؿ:

الــذي َتَبقاســروكف، وإكصــاب البــل تــذبُحقن طـــدها، وإزٓر البــل تسبؼســؿقن هبــا 

ـٌ َســـــِخطف ا  وكرهـــــف لؽـــــؿ ﴾پ ﴿ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿، يؼـــــق   إثـــــؿ َوكـــــب

، يؼــق   شــربؽؿ الخؿر،وقؿــاركؿ طؾــك الُجــُزر، وذبحؽــؿ ل كصــاب، [97انًائددذة:]﴾

سانؽؿ بإزٓر، نـ تزيقـ الشقطان لؽؿ، ودطائف إياكؿ إلقف، وتحسـقـف لؽـؿ، ٓ واسبؼ

 ﴿نـ إطؿا  البل كدبؽؿ إلقفا ربُّؽؿ، وٓ نؿا يرضاه لؽؿ، بؾ هق نؿـا يسـخطف لؽـؿ 

ـــقه ﴾ڀ  ـــاتركقه وارفضـــقه وٓ تعؿؾ ، [97انًائدددذة:] ﴾ٺ ٺ  ﴿، يؼـــق   ف

 ؽؿ ذلؽ.يؼق   لؽل تـجُحقا فبدركقا الػيح طـد ربؽؿ برتك

│ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿س: هؾ صح لؼقلف تعالك: 

 سبب كزول؟ [2ٓبٌّةئمخ:] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
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كعؿ قد فح لذلؽ سبب كزو  وهق نـا أخرجـف نسـؾؿ ج:
(1)

نــ « فـحقحف»يف  

صريؼ نصعب بـ سعد طـ أبقف سعد أكف كزلت فقف آيات نـ الؼـرآن ... فـذكر الحـديث 

ار والؿفـاجريـ، فؼـالقا  تعـا  ُكطعؿـؽ وَكسـؼقؽ وفقف قا  وأتقت طؾك كػٍر نـ إكصـ

ر الخؿر. قا  فلتقبفؿ يف حشٍّ ـ والحـشُّ البسـبان ـ فـنذا رأس  خؿًرا، وذلَؽ قبؾ أن تحرَّ

جزوٍر نشـقي طــدهؿ، وز  نِــ خؿـٍر ـ قـا   فلكؾـُت وشـربُت نعفـؿ، قـا   فـذكرت 

فلخـذ رجـؾ  إكصار والؿفاجرون طـدهؿ. فؼؾت  الؿفاجرون خقر نـ إكصار. قـا 

فلخ تـف. فـلكز  ا   ملسو هيلع هللا ىلصأحد لحقل الرأس فضربـل بف فَجَرح بلكػل . فلتقت رسـق  ا  

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿يف ـ يعــــل كػســـف ـ شـــلن الخؿـــر   ۵

 . [97انًائذة:] ﴾ڀ

وصح طـ ابـ طباس
(ٕ)

 :ڤ 

كز  تحريؿ الخؿـر يف قبقؾبـقـ نــ قبائـؾ إكصـار شـِربقا . حبـك إذا ثؿؾـقا، طبـث 

ك بعــض. فؾؿــا أن فـَحْقا جعــؾ الرجــؾ نـــفؿ يـرى إثــر بقجفــف ولحقبــف بعضـفؿ طؾــ

لـق كـان بـل  فقؼق   فعؾ بل هذا أخل فين! وكاكقا إخقة، لقس يف قؾقهبؿ ضغائـ وا 

ٻ ٻ  ﴿رءوًفا رحقًؿا نا فعؾ بل هـذا! حبـك وقعـت يف قؾـقهبؿ ضـغائـ ، فـلكز  ا   

  كـاس نــ الؿبؽؾِّػـقـ  ! فؼـا[91، 97انًائدذة: ] ﴾ ڄ ڄ ڄ ﴿إلك ققلـف   ﴾پ 

ڎ ڎ ڈ  ﴿رْجٌس يف بطـ فيُن قبؾ يقر بدر، وقبـؾ فـين يـقر أُحـٍد! فـلكز  ا   

 أية. [93انًائذة:] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

وقد وردت يف الباب أسباب كزوٍ  أخر
(3)

ـ لؽـفا ٓ تخؾـقا نــ نؼـاٍ ، فؿـفـا نـا  

أخرجف الرتنذي والط ي
(1)

أبـل نقسـرة قـا   وغقرهؿا نـ صريؼ أبـل إسـحا  طــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٗ6ٍُُِٔ )ؾم٠ص (1)

 (.ٕٕٕ٘ٔبٌـحىٞ )(1)

عدٓ أجدٟ ١ُِدىخ عٕعّدى فمدم طدؿؿٗ بجدٓ         ٚئْ وةْ لم طؿؽ جعؼٙة جعغ أً٘ بٌعٍُ وؿم٠ص أجٟ ئَؿةق (3)

 بٌّم٠ٕٟ ٚغ١ىٖ، ١َٚأزٟ ج١ةْ ِة ف١ٗ ِٓ عٍد.

 (.ٕٕٔ٘ٔبٌـحىٞ )ؽ.شةوى أضى  (1)
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 قا  طؿر  الؾفّؿ بقِّـ لـا يف الخؿر بقاًكا شافًقا! 

ۉۉ ې ې ېې ى ى  ﴿«  البؼـرة»فـزلت أية البـل يف  قال:

قا   فُدطل طؿر فؼرئت طؾقف فؼا   الؾفؿ بـقِّـ  [119انبقزة: ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ 

ــا شــافًقا! فـزلــت أيــة البــل يف  لـــا ہ ہ ہ ہ  ﴿«   الـســاء»يف الخؿــر بقاًك

 . [13انُسا :] ﴾ھ ھ ھ ے ھ 

ُيــــادي إذا حضـــرت الصـــية  ٓ يؼـــربـ الصـــية  ملسو هيلع هللا ىلصوكـــان ُنـَـــادي الـبـــل قثثثال: 

السؽران! قا   فُدطل طؿر فؼرئت طؾقف، فؼا   الؾفـؿ بـقِّـ لــا يف الخؿـر بقاًكـا شـافًقا  ! 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿«   الؿائـدة»قا   فـزلت أية البـل يف 

ڄ ڄ  ﴿فؾؿا اكبفك إلـك ققلـف   [91، 97ًائدذة: ان] ﴾ڄ ڄ ڄ  ﴿إلك ققلف   ﴾پ 

، قا  طؿر  اكبفقـا اكبفقـا﴾ڄ 
(1)

!! 

│ 

س: اذكر بعض القارد مـ إحاديث
(ٕ)

 يف تحريؿ الخؿر وذّمفا؟ 

 مـ ذلؽ ما يؾل: ج:

نا أخرجف البخاري ونسؾؿ ۞
(3)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـق  ا   ڤنــ حـديث ابــ طؿـر  

 .«ـفا ُحرمفا يف أخرةمـ شرب الخؿر يف الدكقا ثؿَّ لؿ يتب م»قا   

قـا    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـق  ا   ڤنـ حـديث ابــ طؿـر « فحقحف»وطـد نسؾؿ يف  ۞

كؾُّ ُمسؽر خؿر وكؾ ُمْسؽرٍ حرام، ومـ شثرب الخؿثر يف الثدكقا فؿثات وهثق ُيثدمـفا لثؿ »

«يتب مـفا لؿ يشربفا يف أخرة
(1)

 . 

بِبـع طـ ال ملسو هيلع هللا ىلصقالت سئؾ رسق  ا   ڤنـ حديث طائشة « الصحقحقـ»ويف  ۞

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٘هب بٌؿم٠ص ُأعً جةإلوَةي. (1)

ۉ ې  ﴿أِة ب٠٢ةذ بٌٛبولخ فٟ نٌه فمم لمِٕة٘ة فٟ زفُد١ى َدٛوخ بٌحمدىخ عٕدم زفُد١ى لٌٛدٗ زعدةٌٝ:         (1)

 .[2ٕٔ]بٌحمىخ:  ﴾ې ېې 

 (.66٘ٔ ٍُُِٚ )ص 1٘٘٘ةوٞ )ؾم٠ص بٌحك(3)

 (.ٍُُِٖٕٓٓ )ؾم٠ص (1)
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«كؾُّ شراب أسؽر ففق حرام»فؼا   
(1)

. 

وطـد نسؾؿ ۞
(1)

أكـا ونعـاذ  ملسو هيلع هللا ىلصقا    بعثــل الـبـل  ڤنـ حديث أبل نقسك  

بـ جبؾ إلك القؿـ  فؼؾُت  يا رسـق  ا ! إن شـراًبا ُيصــع بلرضــا يؼـاُ  لـف الؿـزُر نــ 

 .«كؾ ُمْسؽرٍ حرامٌ »الشعقر وشراٌب يؼا  لف الببُع نـ العسؾ . فؼا   

ـد نسؾؿوط ۞
(3)

أن رجيً قدَر نـ جقشان ـ وجقشاُن نـ  ڤنـ حديث جابر  

طـ شراٍب يشربقكف بلرضـفؿ نــ الـذرة يؼـا  لـف الؿـزُر؟ فؼـا   ملسو هيلع هللا ىلصالقؿـ ـ فسل  الـبل 

ُكؾُّ مسثؽرٍ حثراٌم، إن طؾثك »   ملسو هيلع هللا ىلصقاَ   كعؿ. قا   رسق  ا   «أَو ُمْسؽٌِر ُهَق؟»  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

قالقا  يا رسق  ا ! ونا  «، أن يسؼقُف ِمـ صقـة الخبالِ ، طفًدا، لؿـ يشرُب الؿسؽر ۵اهلل 

 .«َطرق أْهِؾ الـاِر، أو طصارُة أْهِؾ الـارِ »صقـة الخَباِ ؟ قا   

كفقتؽؿ طـ الـبقثذ » ملسو هيلع هللا ىلصقا   قا  رسق  ا   ڤوطـد نسؾؿ نـ حديث بريدة  ۞

«إٓ يف سؼاب فاشربقا يف إسؼقة كؾفا وٓ تشربقا ُمسؽًرا
(1)

. 

«وكؾ ُمسؽرٍ حرامٌ »... ويف لػظ  
(5)

 . 

«الصحقحقـ»ويف  ۞
(6)

ٓ يثزين »قـا    ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبـل  ڤنـ حديث أبل هريرة  

يزين الزاين حقـ يزين وهق مممـ وٓ يشرب الخؿر حقـ يشثربفا وهثق مثممـ ، وٓ يسثرق 

 .«السارق حقـ يسرق وهق مممـ

«الصحقحقـ»ويف  ۞
(7)

أتـك لقؾـة  ملسو هيلع هللا ىلصقا   إن الـبل  ڤنـ حديث أبل هريرة  

. فـظر إلقفؿا فلخذ الؾبـ. فؼا  لف ج يـؾ لقؾة  ـٍ أسري بف بنيؾقاء، بؼدحقـ نـ خؿٍر ولب

   الحؿد   الذي هداُ لؾػطرة. لق أخذت الخؿَر، غقت أنُبؽ .ڠ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٖٕٔ( ٍُُِٚ )ؾم٠ص 6٘٘٘بٌحكةوٞ )ؾم٠ص (1)

 (.1ٍُُِٖٖٔ )ؾم٠ص (1)

 (.ٍُُِٕٕٓٓ )ؾم٠ص (3)

 (.211ٍُُِ )ؾم٠ص  (1)

 بٔظى بٌُةجك. (5)

 (.1٘( ٍُُِٚ )ؾم٠ص 16٘٘بٌحكةوٞ )ؾم٠ص (6)

 (.2ٕ٘ٔص  6ٙٔ( ٍُُِٚ )ؾم٠ص 1ٙ٘٘ بٌحكةوٞ )ؾم٠ص(7)
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«الصحقحقـ»ويف  ۞
(1)

نـ حديث  أكس بــ نالـؽ؛ أكـف قـا   ُكــت أسـؼل أبـا  

طبقدة بـ الجراِح وأبا صؾحة وأبل بـ كعب، شـراًبا نــ فضـقخ
(1)

وتْؿـٍر. فلتـاهؿ آٍت  

الخؿر قد ُحرنْت. فؼا  أبق صؾحة   يا أكس ! قـؿ إلـك هـذه الجـرة فاكسـرها،  فؼا   إن

فؼؿت إلك نفراس
(3)

رت.   لـا فضرببفا بلسػؾِِف. حبك تؽسَّ

وطـد البخاري نعؾًؼا ۞
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلصسؿع الـبل  ڤنـ حديث أبل نالؽ إشعري  

 .«َر والحرير والخؿر والؿعاز لقؽقكـ مـ أمتل أققاٌم يستحؾقن الح»يؼق    ملسو هيلع هللا ىلص

ــق داود يف  ۞ «ســــف»وأخــرج أب
(5)

بنســـاد ُيحســـ « نســـده»وا،نــار أحؿــد يف  

لعثثـ اهلل الخؿثثر وشثثاربفا وسثثاققفا وبائعفثثا »قــا    ملسو هيلع هللا ىلصبطرقــف وشــقاهده أن رســق  ا  

 .«ومبتاطفا وطاصرها ومعتصرها وحامؾفا والؿحؿقلة إلقف

 .«وآكؾ ثؿـفا»ويف بعض الطر    ۞

«الصـحقح»ذا نـ أثار السقئة لشرب الخؿر يف وه ۞
(6)

نــ حـديث طؾـل بــ  

قا   أفبت شارًفا ڤأبل صالب 
(7)

يف نغـٍؿ، يقر بـدٍر. وأططـاين  ملسو هيلع هللا ىلصنع رسق  ا   

شارًفا أخرى. فلكخبفؿا يقًنا طـد باب رُجٍؾ نــ إكصـار وأكـا  ملسو هيلع هللا ىلصوأططاين رسق  ا  

ققـُؼاعأريد أن أحؿؾ طؾقفؿا إذخًرا ٕبقعف ونعل فائغ نـ بـل 
(8)

، فلسبعقـ بف طؾـك  

طؾك ولقؿة فاصؿة. وحؿزة بـ طبد الؿطؾب يشرُب يف ذلؽ البقت. نعف ققـةٌ 
(9)

تغـقف.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26ٓٔ( ٍُُِٚ )ؾم٠ص 6ٕ٘٘بٌحكةوٞ )ؾم٠ص (1)

 بٌفؼ١ف: بٌَُ ٌٍُحُى ئنب شمـ ُٚٔحه.(1)

 الؿفراس  الحجر الؿـؼقر.(3)

 (.3392البخاري )حديث (1)

 (.1/011« )ســ البقفؼل»(وغقرهؿا، واكظر 16، 0/03« )الؿسـد»( وأحؿد يف 5110ســ أبل داود )حديث (5)

(1/011.) 

 (.6919ونسؾؿ )حديث (6)

 شارفا  هل الـاقة الؿسـة. وجؿعفا ُشُرْ ، بضؿ الراء وإسؽا ا.(7)

ققـؼاع بضؿ الـقن وكسرها وفبحفا، وهؿ صائػة نـ يفقد الؿديـة، فقجـقز فـرفف طؾـك إرادة الحـّل، وتـرُ فـرفف (8)

 طؾك إرادة الؼبقؾة أو الطائػة.

 ققـة هل الجارية الؿغـّقة.(9)
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تغـقف. فؼالـت  أٓ يـا حؿـز لؾشـر  الــقاء
(1)

فثـار إلقفؿـا حؿـزة بالسـقػ فجـبَّ  
(1)

 

أسـؿبفؿا
(3)

وبؼَر خقافرهؿا 
(1)

 ثؿَّ أخذ نـ أكبادهؿا. 

ـار؟ قا     قد جبَّ أْسـؿبفؿا فذهب هبا.قؾُت ٓبـ شفاٍب  ونـ السَّ

وطــده  ملسو هيلع هللا ىلصقا  ابـ شفاٍب  قا  طؾل  فـظرت إلك نـظٍر أفظعــل. فلتقـت كبـل ا  

زيُد بـ حارثة. فلخ تف الخ . فخرج ونَعُف زيٌد . واكطؾؼُت نعـف . فـدخؾ طؾـك حؿـزة 

 ملسو هيلع هللا ىلصفبغقظ طؾقف. فرفع حؿزة بصرُه. فؼا   هؾ أكبؿ إٓ طبقٌد ٔبـائل؟ فرجـع رسـق  ا  

ؼفؼري
(5)

 حبَّك خرج طـفؿ. 

ويف رواية أخرى لفذا الحديث ۞
(6)

 . 

أن طؾقًّا قا   كاكت لل شار  نـ كصقبل نـ الؿغــِؿ، يـقر بـدٍر، وكـان رسـق  ا  

ـا أردُت أن أببــل بػاصؿـة ملسو هيلع هللا ىلص ، بــت رسـق  ا  \أططاين شارًفا نـ الخؿس يقنئـذ. فؾؿَّ

فـليت بنذخر أردت أن أبقعف نـ  ، واطدت رجيً فقاًغا نـ بـل ققـؼاع يرتحُؾ نعل.ملسو هيلع هللا ىلص

ــقاغقـ الصَّ
(7)

ـــ   ــا ن ــع لشــاريفَّ نباًط ــا أجؿ ــا أك ــة ُطْرســل . فبقـ ــف يف ولقؿ فلســبعقـ ب

إقباب
(8)

والغرائر 
(9)

والحبا ، وشارفاي ُنـاخـان 
(17)

إلـك جــب حجـرة رجـؾ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـاقة الؿسـة. والـقاء أي السؿان. جؿع كاوية وهل السؿقـة. وقد كقت لؾشر  الـقاء  الشر  جؿع شار  وهل ا(1)

 كقت الـاقة تـقي كرنت ترنل. يؼا  لفا ذلؽ إذا سؿـت.

 فجب  أي قطع.(1)

ـار، بػبح السقـ، حدبة يف ضفر البعقر.(3)  أسـؿبفؿا  السَّ

 وبؼر خقافرهؿا  أي شؼفا.(1)

 ضفره. ملسو هيلع هللا ىلصسؽره أنٌر نؽروه فق لقٓه الـبل يؼفؼر يؿشل إلك القراء، فؼد يصدر نـ حؿزة ثـاء (5)

 (.6319 ونسؾؿ )ص(6)

أردت أن أبقعف نـ الصقاغقـ  هق هؽذا يف جؿقع كسخ نسؾؿ ويف بعض إبقاب نـ البخاري نـ الصقاغقـ فػقف (7)

فػقـف دلقــؾ لصــحة اســبعؿا  الػؼفـاء يف قــقلفؿ  بعــُت نـــف ثقبـا وزوجــت نـــف ووهبــت نــف جاريــة، وشــبف ذلــؽ. 

، فنن الػعؾ نبعد بـػسف.ولؽـ اسبعؿا  نـ يف هذا فحقح.وقد كثقر ذلؽ يف كير العرب.والػصقح حذ   ـْ  ن

ـار.(8)  إقباب  جؿع قَبب، وهق رحؾ فغقر طؾك قدر السَّ

 والغرائر  جؿع غرارة، وهل الجقالؼ.(9)

فلكـث باطببـار  نـاخان  هؽذا يف نعظؿ الـسـخ  نـاخـان. ويف بعضـفا نـاخبـان، بزيـادة البـاء  وهؿـا فـحقحان.(17)

 الؿعـك، وذكر باطببار الؾػظ.
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رجــؾ نـــ إكصــار. وجؿعــت حــقـ جؿعــت نــا جؿعــت. فــنذا َشــارَفاي قــد اجببــت 

ـَ رأْيُت ذلَِؽ أسـؿبفؿا، وُبؼرت َخقاف َّ حق
ـْ أكباِدِهَؿا. فؾؿ أْنؾِؽ ْطقـل

رهؿا، وأخَذ نِ

ـْ َفَعَؾ هَذا؟ قالقا  َفَعؾُف َحؿـزة بــ طبـد الؿطؾـب. وهـق يف هـذا  الَؿـَْظَر نِـُْفؿا. ُقْؾُت  َن

البقت يف َشْرٍب 
(1)

نـ إكصـار. غـْبـُف ققــة وأفـحابف. فؼالـت يف غـائفـا  أٓ يـا حؿـز  

ؼار حؿزة بالسـقػ. فاجبـب أســؿبفؿا وبؼـر خقافـرهؿا. فلخـذ نــ لؾشر  الـقاء. ف

 أكبادهؿا.

وطــدُه زيـد بــ حارثـة. قـا   ملسو هيلع هللا ىلصقا  طؾل  فاكطؾؼت حبك أدخؾ طؾـك رسـق  ا  

قؾـُت  يـا  «مثا لثؽ؟»  ملسو هيلع هللا ىلصيف وجفل الذي لؼقُت فؼـا  رسـق  ا   ملسو هيلع هللا ىلصفعر  رسق  ا  

، طدا حؿزة طؾ  فاجبـب أســؿبفؿا وبؼـر رسق  ا  ! وا  ! نا رأيت كالققر قطُّ
َّ
ك كاقبل

بردائف فارتـداه . ثـؿ  ملسو هيلع هللا ىلصخقافرهؿا وها هق ذا يف بقت نعف شرب. قا  فدطا رسق  ا  

اكطؾؼ يؿشل واتبعبف أكا وزيد بــ حارثـة حبـك جـاء البـاب الـذي فقـف حؿـزة. فاسـبلذن 

يؾقر حؿزة فقؿا فعـؾ فـنذا حؿـزة نحؿـرة  ملسو هيلع هللا ىلصفلذكقا لف فنذا هؿ شرب فطػؼ رسق  ا  

. ثؿ فعد الـظر إلك ركببقف. ثؿ فـعد الـظـر فـظـر  ملسو هيلع هللا ىلصـاه فـظر حؿزة إلك رسق  ا  طق

د الـظر فـظـر إلـك وجفـف. فؼـا  حؿـزُة  وهـؾ أكـبؿ إٓ طبقـد ٕبـل؟  تف. ثؿَّ فعَّ إلك سرَّ

طؾـك طؼبْقـف الؼفؼـرى، وخـرج  ملسو هيلع هللا ىلصأكـف ثؿـٌؾ . فــؽص رسـق  ا   ملسو هيلع هللا ىلصفعر  رسق  ا  

 وخرجـا نعف. 

ــا، وزجــر، وأخــ  طـــ : $قثثال الشثثقخ السثثعدي  ــة ،  ــك ا  طـف ــذه إربع فف

 تركفا، واجبـاهبا. نػاسدها الداطقة إلك

ـا، وإنـقر فؿـفا:  أ ا رجس، أي  كجس، خبث نعــك، وإن لـؿ تؽــ كجسـة حسًّ

 الخبقثة، نؿا يـبغل اجبـاهبا، وطدر البدكس بلوضارها.

سان، ونـ الؿعؾـقر أن أ ا نـ طؿؾ الشقطان، الذي هق أطدى إطداء لإلكومـفا: 

العدو يحذر نـف، وتحذر نصايده وأطؿالف، خصقًفا إطؿا  البل يعؿؾفا، لقققع فقفا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرب  الشرب هق الجؿاطة الشاربقن.(1)
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طدوه، فن ا فقفا هيكف، فالحزر كؾ الحـزر، البعـد طــ طؿـؾ العـدو الؿبـقـ، والحـذر 

 نـفا ، والخق  نـ القققع فقفا.

بـالؿطؾقب  يح هـق   الػـقزأكف ٓ يؿؽـ الػيح لؾعبد إٓ باجبـاهبا. فنن الػ ومـفا:

 الؿحبقب، والـجاة نـ الؿرهقب. وهذه إنقر ناكعة نـ الػيح ، ونعققة لف.

أن هذه نقجبة لؾعداوة والبغضاء بقـ الـاس، والشقطان حريص طؾك بثفـا،  ومـفا:

خصقًفا   الخؿر والؿقسر، لقققع بقـ الؿمنـقـ العداوة والبغضاء، فنن يف الخؿر نــ 

بقـف وبـقـ إخقاكـف، نــ الؿـمنـقـ  وذهاب حجاه، نا يدطق إلك البغضاء اكؼيب العؼؾ،

خصقًفا، إذا اقرتن بذلؽ نـ إسـباب، نـا هـق نــ لـقازر شـارب الخؿـر، فنكـف ربؿـا 

أوفؾ إلل الؼبؾ. ونا يف الؿقسر نـ غؾبة أحـدهؿا لمخـر، وأخـذ نالـف الؽثقـر يف غقـر 

 ء.نؼابؾة، نا هق نـ أك  إسباب لؾعدواة والبغضا

أن هـذه إشـقاء تصـد الؼؾـب، وتبعـد البـدن طــ ذكـر ا ، وطــ الصـية ،  ومـفا:

الذيـ خؾؼ لفؿ العبد ، وهبؿـا سـعادتف . فـالخؿر والؿقسـر ،يصـداكف، طــ ذلـؽ أطظـؿ 

نـدة صقيؾـة، وهـق  فد، ويشبغؾ قؾبف، ويذهؾ لبف يف آشبغا  هبؿا، حبك يؿضل طؾقف

 ٓ يدري أيـ هق.

ح، نـ نعصقة تدكس فاحبفا، وتجعؾف نــ أهـؾ الخبـث، فلي نعصقة أطظؿ وأقب

وتققعــف يف أطؿــا  الشــقطان وشــباكف، فقـؼــاد لــف، كؿــا تـؼــاد البفقؿــة الذلقؾــة لراطقفــا، 

وتحق  بقـ العبد ، وبقـ فيحف، وتققع العداوة والبغضاء بـقـ الؿـمنـقـ، وتصـد طــ 

!! ولفـذا طـرض ذكر ا  وطـ الصـية؟!! ففـؾ فـق  هـذه الؿػاسـد شـلء أكـ  نـفـا؟

ـــف   ـــا بؼقل ـــا، طرًض ـــل طـف ـــؾقؿة ، الـف ـــق  الس ـــك العؼ ـــالك، طؾ  ﴾ڄ ڄ ڄ  ﴿تع

، ٕن العاقؾ ـ إذا كظر إلل بعض تؾؽ الؿػاسد ـ اكزجر طـفا، وكػت كػسـف، [91انًائذة:]

 ولؿ يحبج إلك وطظ كثقر، وٓ زجر بؾقغ.

وأخرج الـسائل
(ٔ)

 قال: ڤبسـٍد صحقح طـ طثؿان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وسةت بألَىجد جةت نوى ب٢ضةَ بٌّسٌٛمخ عٓ شىت بٌكّى.6ٕٙ٘بٌُٕةئٟ )ؾم٠ص (1)
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إكف كان رجؾ نؿـ خي قبؾؽؿ تعبـد فعؾؼبـف ا أر الخبائث،اجبـبقا الخؿر فن »
(1)

 

انرأة غقية فلرسؾت إلقف جاريبفا فؼالت لـف  إكـا كـدطقُ لؾشـفادة فـاكطؾؼ نـع جاريبفـا 

فطػؼت ُكؾَّؿا دخؾ باًبا أغؾؼبُف دوكف حبك أفضك إلك انرأٍة وضـقئٍة طــدها غـيٌر وباصقـُة 

 خؿٍر، فؼالت إين وا  نا دطقتؽ لؾشفادة و
َّ
لؽـ دطقتؽ لبؼع طؾل
(1)

أو تشرب نــ  

هذه الخؿرة كلًسا أو تؼبؾ هذا الغير، قا   فاسؼقـل نـ هذا الخؿر كلًسا فسؼبف كلًسا، 

قا   زيـدوين فؾـؿ يـرر حبـك وقـع طؾقفـا، وقبـؾ الــػس، فـاجبـبقا الخؿـر فن ـا وا  ٓ 

 «.يجبؿع ا،يؿان وإدنان الخؿر إٓ لققشؽ أن يخرج أحدهؿا فاحبف

يريـد أبعـدوه واجعؾـقه  [97انًائدذة: ] ﴾ڀ  ﴿ققلـف تعـالك   :$ال الؼرصبثل ق

كاحقــة؛ فــلنر ا  تعــالك باجبـــاب هــذه إنــقر، واقرتكــت بصــقغة إنــر نــع كصــقص 

البحـــريؿ ؛فبفـــذا حرنـــت  إحاديـــث وإجؿـــاع إنـــة، فحصـــؾ آجبــــاب يف جفـــة

ببحـريؿ الخؿـر،  كزلـت« الؿائـدة»الخؿر.وٓ خي  بـقـ طؾؿـاء الؿسـؾؿقـ أن سـقرة 

وهل ندكقة نــ آخـر نـا كـز ، وورد البحـريؿ يف الؿقبـة والـدر ولحـؿ الخـزيـر يف ققلـف 

وغقرها نــ أي خـ ًا، ويف الخؿـر  ًقـا وزجـًرا،  [115 األَعداو: ] ﴾ڳ ڱ ڱ  ﴿تعالك  

وهــق أقــقى البحــريؿ وأوكــده. روى ابـــ طبــاس قــا   لؿــا كــز  تحــريؿ الخؿــر، نشــك 

ًٓ بع ملسو هيلع هللا ىلصأفحاب رسـق  ا   نـت الخؿـر، وجعؾـت طـد ضـفؿ إلـك بعـض، وقـالقا ُحرِّ

ــرُ، يعـــل أكــف قر ــا بالــذبح ل كصــاب وذلــؽ شــرُ. ثــؿ طؾــؼ   ﴾ٺ ٺ  ﴿لؾشِّ

 فعؾؼ الػيح بإنر، وذلؽ يد  طؾك تلكقد القجقب. وا  أطؾؿ. [97انًائذة:]

│ 

 س: هؾ الخؿر الؿُتخذ مـ التؿر يحرم؟

«الصـحقح»ونـ غقر البؿـر أيًضـا ويف كعؿ يحرر الخؿر الُؿبخذ نـ البؿر  ج :
(3)

 

قـار طؾـك الؿــ  فؼا  أنـا بعـد  كـز  تحـريؿ الخؿـر، وهـل نــ خؿسـة   ڤأن طؿر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عٍمسٗ أٞ عشمسٗ ٚأؾحسٗ.(1)

 زعٕٟ ١ًٌٟٔ جّٙة.(1)

 ( ٚغ١ىٖ.6ٔ٘٘أقىغٗ بٌحكةوٞ )ؾم٠ص (3)
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 العـب، والبؿر، والعسؾ، والحـطة ، والشعقر، والخؿر نا خانر العؼؾ.

 :$قال الؼرصبل 

ک  ﴿هذه أية وهذا الحديث كظقر سمالفؿ طؿـ نات إلك الؼبؾة إولك فـزلت  

ونـ فعؾ نا أبـقح لـف حبـك نـات طؾـك فعؾـف لـؿ  [113انبقدزة:  ] ﴾گ گ گگ ک 

يؽـــ لــف وٓ طؾقــف شــلء، ٓ إثــؿ وٓ نماخــذة وٓ ذر وٓ أجــر وٓ نــدح؛ ٕن الؿبــاح 

نسبقي الطرفقـ بالـسبة إلك الشرع، وطؾك هذا فؿـا كـان يـبغـل أن ُيبخـق  وٓ ُيسـل  

نا أن يؽقن ذلـؽ الؼائـؾ َغَػـؾ طــ طـ حا  نـ نات والخؿر يف بطـف وقت إباحبفا، فن

دلقؾ ا،باحة فؾؿ يخطر لف، أو يؽقن لغؾبة خقفف نـ ا  تعـالك ، وشـػؼبف طؾـك إخقاكـف 

ؿ نماخذة ونعاقبًة ٕجؾ شرب الخؿر الؿبؼـّدر، فرفـع ا  ذلـؽ البـقهؿ  الؿمنـقـ َتقهَّ

 أية. [93انًائذة:] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿بؼقلف  

حـديث يف كـزو  أيـة فقـف دلقـؾ واضـح طؾـك أن كبقـذ البؿـر إذا هذا ال وقال أيًضا:

أسؽر خْؿر، وهق كصٌّ وٓ يجقز آطرتاض طؾقف؛ ٕن الصحابة رحؿفـؿ ا  هـؿ أهـؾ 

الؾسان، وقد َطؼؾقا أن شراهبؿ ذلؽ خؿر إذ لؿ يؽـ لفؿ شراب ذلـؽ الققـت بالؿديــة 

 غقره؛وقد قا  الَحؽؿل 

 َكثثثثثْرمٍ  َلـَثثثثثا َخْؿثثثثثٌر َوَلْقَسثثثثثْت َخْؿثثثثثرَ 

 

ـْ كَِتثثثثثثاِج اْلَباِسثثثثثثَؼاِت  ـْ ِمثثثثثث  َوَلؽِثثثثثث

  ًٓ ـَ ُصثثثثق ثثثثَؿاِب َذَهثثثثْب  كِثثثثَراٍم فِثثثثل السَّ

 

 َوَفثثثثثثاَت ثَِؿاُرَهثثثثثثا َأْيثثثثثثِدي اْلُجـَثثثثثثاةِ 

أخ كـا الؼاسـؿ بــ زكريـا، أخ كـا  ومـ الدلقؾ القاعح طؾك ذلؽ ما رواه الـسثائل: 

قـا    ملسو هيلع هللا ىلصر طــ الـبـل طبقد ا  طـ شقبان طـ إطؿش طـ ُنحاِرب بــ ِدثـار طــ جـاب

ـ  ڤ. وثبــت بالـؼــؾ الصــحقح أن طؿــر بـــ الخطــاب «الزبقثثب والتؿثثر هثثق الخؿثثر»

  وحسبؽ بف طالًؿا بالؾسان والشرع
ّ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصـ خطب طؾك نـ  الـبل فؼـا   يليفـا الــاس، أ

إكـف قــد كــز  تحــريؿ الخؿــر يــقر كــز ، وهـل نـــ خؿســة  نـــ العـــب والبؿــر والعســؾ 

ا خـانر العؼــؾ. وهـذا أبــقـ نـا يؽــقن يف نعــك الخؿــر؛ والحـطـة والشــعقر، والخؿـر نــ

يخطب بف طؿر بالؿديـة طؾك الؿـ  بؿحضر جؿاطة الصحابة، وهؿ أهـؾ الؾسـان ولـؿ 

يػفؿقا نـ الخؿر إٓ نـا ذكركـاه . وإذا ثبـت هـذا بطـؾ نـذهب أبـل حـقػـة والؽـقفققـ 
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ك خؿـًرا وٓ الؼائؾقـ بـلن الخؿـر ٓ تؽـقن إٓ نــ العــب، ونـا كـان نــ غقـره ٓ يسـؿ

 يبـاولف اسؿ الخؿر، وإكؿا يسؿك كبقًذا، وقا  الشاطر 

َْهثثثثثثثِؾ الـَّبِقثثثثثثثِذ  ِٕ  َتَرْكثثثثثثثُت الـَّبِقثثثثثثثَذ 

 

ـْ َطاَبثثثثثثفُ    َوِصثثثثثثْرُت َحِؾقًػثثثثثثا لَِؿثثثثثث

 َشثثثثثثَراٌب ُيثثثثثثَدكُِّس ِطثثثثثثْرَض اْلَػَتثثثثثثك  

 

 َوَيْػثثثثثثثثثثثثَتُح لؾشثثثثثثثثثثثثر أبقابثثثثثثثثثثثثف 

 │ 

 س ث هؾ الخؿر كجسة العقـ؟

ٻ ﴿   أن الخؿر كجسـة ، ونــ أدلـبفؿ قـق  ا  ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك  ج ث

 قالقا  رجس نعـاها كجس. [97انًائذة:] ﴾ٻ پ پ پ پ 

 :$قال الؼرصبل 

جس طؾقفـا،  فِفؿ الجؿفقر نـ تحريؿ الخؿر، واسبخباث الشرع لفا، وإصي  الرِّ

وإنر باجبـاهبا، الحؽؿ بـجاسبفا. وخالػفؿ يف ذلؽ ربقعة والؾقث ابـ سعد والؿـزين 

احب الشافعل، وبعض الؿبلخريـ نـ البغداديقـ والؼرويقـ فرأوا أ ا صـاهرة، وأن ف

 الؿحرر إكؿا هق شرهبا.

وقد اسبد  سعقد بـ الحداد الؼروي طؾك صفارهتا بسـػؽفا يف صـر  الؿديــة؛ قـا   

طــف  ملسو هيلع هللا ىلصولق كاكت كجسة لؿا فعؾ ذلؽ الصحابة رضـقان ا  طؾـقفؿ، ولـفـك رسـق  ا  

خؾل يف الطر . والجقاب  أن الصحابة فعؾت ذلـؽ  ٕكـف لـؿ يؽــ لفـؿ كؿا  ك طـ الب

ُسروب وٓ آبار يريؼق ا فقفا، إذ الغالب نـ أحقالفؿ أ ؿ لؿ يؽـ لفؿ كــػ يف بقـقهتؿ. 

إ ؿ كاكقا يبؼذرون نـ اتخاذ الُؽـُػ يف البققت، وكؼؾفـا إلـك خـارج  ڤوقالت طائشة 

قر نا وجب طؾك الػقر. وأيًضا فنكف يؿؽـ البحرز الؿديـة فقف كؾػة ونشؼة، ويؾزر نـف تلخ

نـفا؛ فنن صر  الؿديـة كاكت واسعة، ولؿ تؽـ الخؿر نـ الؽثرة بحقث تصـقر  ـًرا يعـؿ 

الطريؼ كؾفا، بؾ إكؿا جرت يف نقاضع يسقرة يؿؽـ البحرز طـفا ـ هذا نـع نـا يحصـؾ يف 

ك نؼبضـك تحريؿفـا نــ ذلؽ نـ فائدة شفرة إراقبفا يف صر  الؿديـة، لقشـقع العؿـؾ طؾـ

 إتيففا، وأكف ٓ يـبػع هبا، وتبابع الـاس وتقافؼقا طؾك ذلؽ، وا  أطؾؿ . 
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البَّـجقس حؽؿ شرطل وٓ كص فقف ، وٓ يؾزر نـ كقن الشلء نحّرًنا أن  فنن ققؾ:

يـد  « رجـٌس »يؽقن كجًسا ؛ فؽؿ نـ نحرر يف الشرع لقس بـجس؛ قؾــا  ققلـف تعـالك  

نن الـرجس يف الؾسـان الـجاسـة، ثـؿ لـق البزنــا أٓ كحؽـؿ بحؽـؿ إٓ طؾك كجاسبفا ؛ فـ

ا لبعطؾت الشريعة؛ فنن الـصقص فقفا قؾقؾـة؛ فـليُّ كـص يقجـد طؾـك  حبك كجد فقف كصًّ

تـجقس البـق  والَعـِذرة والـّدر والؿقبـة وغقـر ذلـؽ؟ وإكؿـا هـل الظـقاهر والعؿقنـات 

 عـك إن شاء ا  تعالك. نا يقضح هذا الؿ« الحج»وإققسة. وسقليت يف سقرة 

قا  ابــ طبـاس يف  ﴾پ  ﴿ـ  يف نعـك ققلف تعالك   هذا ، وقد قا  الؼرصبل ـ 

جـز بـالزاي  سخط وقد يؼا  لؾـَّبـ والعذرة ﴾پ  ﴿هذه أية   وإْقذار رجـٌس، والرِّ

ڀ ڀ ﴿العذاب ٓ غقر، والركس العذرة ٓ غقر، والرجُس  يؼـا  ل نـريـ. ونعــك  

أي بحؿؾف طؾقف وتزيقـف. وققؾ  هق الذي كان طؿـؾ نبـادئ هـذه  [97ة:انًائذ] ﴾ڀ 

 حبك اقبدي بف فقفا. إنقر بـػسف

 «:يف أعقاب البقان» وقال الشـؼقطل 

 [97انًائددذة:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ ققلثثف تعثثالك:

أية. يػفؿ نــ هـذه أيـة الؽريؿـة أن الخؿـر كجسـة العـقـ، ٕن ا  تعـالك قـا   إ ـا 

 س، والرجس  يف كير العرب كؾ نسبؼذر تعافف الـػس.رج

إن أفؾف نـ الركس، وهق العذرة والـبـ. قـا  بعـض العؾؿـاء  ويـد  لفـذا  وققؾ:

 ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿نػفــقر الؿخالػــة يف ققلــف تعــالك يف شــراب أهــؾ الجـــة 

ٕن وفػف لشراب أهؾ الجـة بلكف صفقر يػفؿ نـف، أن خؿر الدكقا لقسـت  [11اإلَساٌ: ]

ذلؽ ، ونؿا يميد هذا أن كؾ إوفا  البل ندح هبا تعالك خؿـر أخـرة نـػقـة طــ ك

ڀ  ﴿وكؼقلـــف   [17:انصدددافاث] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ﴿خؿـــر الـــدكقا، كؼقلـــف  

، بخي  خؿر الـدكقا فػقفـا غـق  يغبـا  العؼـق   [19 انىاقعدت: ] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٓ ﴿ا، وققلــف وأهؾفــا يصــدطقن أي  يصــقبفؿ الصــداع الــذي هــق وجــع الــرأس بســببف

طؾك قراءة فـبح الـزاي نبـقًّـا لؾؿػعـق ، فؿعــاه  أ ـؿ ٓ يسـؽرون، والـزيـػ  ﴾ُيـَزُفقنَ 

 حؿقد بـ ثقر  السؽران، ونـف قق 
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 َكِزيثثٌػ َتثثَرى َرْدَ  اْلَعبِقثثرِ ُيِجقُبَفثثا َكَؿثثا 

 

ثثثاِري الـَِّزيثثثَػ اْلُؿْؽَؾَؿثثثا  َج الضَّ  َعثثثرَّ

وأن خؿرة العبقر الذي هق الطقـب يف جقبفـا يعـل  أ ا يف ثؼؾ حركبفا كالسؽران،  

كخؿرة الدر طؾك الطريد الذي ضرجف الجقارح بدنـف، فلفـابف كزيـػ الـدر نــ جـرح 

 الجقارح لف، ونـف أيًضا قق  انرئ الؼقس 

 َوإِْذ ِهثثثثَل َتْؿِشثثثثل َكَؿْشثثثثِل الـَِّزيثثثثِػ 

 

 َيْصثثثثثثثثثثَرُطُف بِاْلَؽثِقثثثثثثثثثثِب اْلُبُفثثثثثثثثثثرْ  

 وققلف أيًضا: 

 اَمثثثثْت لَِقْجثثثثٍف َتَؿاَيَؾثثثثْت َكِزيثثثثٌػ إَِذا قَ 

 

َّٓ َتْخَتثثثَرا  ْخَص َأ  ُتَراِشثثثل اْلُػثثثَماَد الثثثرَّ

 وققلف أيًضا: 

 َفَؾَثَؿثثثثثثْت َفاَهثثثثثثا آِخثثثثثثًذا بُِؼُروكَِفثثثثثثا 

 

 ُشثثثْرَب الـَِّزيثثثِػ بَِبثثثْرِد َمثثثاِب اْلَحْشثثثَرِج  

ــا لؾػاطــؾ، فػقــف وجفــان نـــ البػســقر  ﴾ُيـزِ ٍُفــقنَ ﴿وطؾــك قــراءة   بؽســر الــزاي نبـقًّ

 عؾؿاء لؾ

أكف نـ أكز  الؼقر إن حـان نــفؿ الــز  وهـق السـؽر؛ وكظقـره قـقلفؿ   أحدهؿا:

أحصد الزرع إذا حان حصاده وأقطػ العـب إذا حان قطافف، وهذا الؼق  نعـاه راجـع 

 إلك إو .

 أكف نـ أكز  الؼقر إذا فـقت خؿقرهؿ. ونـف قق  الحطقئة  والثاين:

ـْ َأْكَزْفُتُؿثثقا أَ 
 ْو َصثثَحْقُتُؿقا َلَعْؿثثرِي َلثثئِ

 

 َلبِثثثثثْئَس الـَّثثثثثَداَمك َأْكثثثثثُتْؿ آٌل َأْبَجثثثثثَرا 

وجؿاهقر العؾؿاء طؾك أن الخؿر كجسة العقـ لؿـا ذكركـا  وخـالػ يف ذلـؽ ربقعـة  

والؾقث، والؿزين فاحب الشافعل، وبعض الؿبلخريـ نـ البغداديقـ والؼرويقـ، كؿا 

 كؼؾف طـفؿ الؼرصبل يف تػسقره.

الؿذكقرات نعفا يف أية نـ نـا  نقسـر، ونـا  قؿـار  قـفا بلنواسبدلقا لطفارة ط

 وأكصاب وأزٓر لقست كجسة العقـ، وإن كاكت نحرنة آسبعؿا .

يؼبضل كجاسة العقـ  [ 97انًائدذة: ] ﴾پ  ﴿وأوجب نـ جفة الجؿفقر بلن ققلف 

يف الؽؾ، فؿا أخرجف إجؿاع، أو كص خرج بذلؽ ، ونـا لـؿ يخرجـف كـص وٓ إجؿـاع، 
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لحؽؿ بـجاسبف، ٕن خروج بعض نؿا تـاولف العار بؿخصـص نــ الؿخصصـات لزر ا

،ٓ يســؼط آحبجــاج بــف يف البــاقل، كؿــا هــق نؼــرر يف إفــق ، وإلقــف ا،شــارة بؼــق  

 فاحب نراقل السعقد 

َْكَثثثثثثثرِ إِْن  ْٕ ثثثثثثٌة َلثثثثثثَدى ا  َوُهثثثثثثَق ُحجَّ

 

ْـ   ثثثثثثثٌص َلثثثثثثثُف ُمَعقِّـًثثثثثثثا َيثثثثثثثبِ  ُمَخصِّ

 │ 

 ؟س: هؾ ُتتخذ الخؿر خالًّ 

أخرج نسؾؿ ج:
(1)

ُسـئؾ طــ الخؿـر تبخـذ  ملسو هيلع هللا ىلص  أن الـبـل ڤنـ حديث أكـس  

 .«ٓ»خيًّ؟ فؼا   

 :$قال الؼرصبل 

ذهب جؿفقر الػؼفاء إلك أن الخؿر ٓ يجقز تخؾقؾفا ٕحد، ولق جاز تخؾقؾفـا نـا 

لقدع الرجؾ أن يػبح الؿزادة حبك يـذهب نـا فقفـا؛ ٕن الخـؾ نـا   ملسو هيلع هللا ىلصكان رسق  ا  

لـف  اطة الؿا ، وٓ يؼق  أحد فقؿـ أرا  خؿـًرا طؾـك نسـؾؿ أكـف أتؾـػوقد  ل طـ إض

ًٓ، وقد أرا  طثؿان بـ أبل العاص خؿًرا لقبقؿ، واسبمذن  « ٓ»يف تخؾقؾفا فؼا    ملسو هيلع هللا ىلصنا

و ك طـ ذلؽ، ذهب إلك هذا صائػة نـ العؾؿاء نـ أهؾ الحديث والرأي، وإلقـف نـا  

ؾ الخؿر وٓ بلس بلكؾ نـا تخؾـؾ نـفـا ُسْحـقن بـ سعقد. وقا  آخرون  ٓ بلس ببخؾق

بؿعالجة آدنل أو غقرها؛ وهق قق  الثقري وإوزاطـل والؾقـث بــ سـعد والؽـقفققـ، 

وقا  أبـق حـقػـة  إن صـرح فقفـا الِؿسـؽ والؿؾـح فصـارت ُنَربَّـك وتحقلـت طــ حـا  

ا الخؿر جاز. وخالػف نحؿد بـ الحسـ يف الؿربَّك وقا   ٓ ُتعاَلج الخؿر بغقر تحقيؾفـ

إلك الخّؾ وحده، قا  أبق طؿر  احبج العراقققن يف تخؾقؾ الخؿـر بـلبل الـدرداء، وهـق 

ُيروى طـ أبل إدريس الخقٓين طـ أبل الدرداء نـ وجـف لـقس بـالؼقي أكـف كـان يلكـؾ 

وطثؿـان بــ أبـل  الؿربَّك نـف، ويؼق  دبغبف الشؿس والؿؾح، وخالػف طؿر بـ الخطاب

 رأي أحـد حجـة نـع الســة. وبـا  البقفقـؼ. وقـد العـاص يف تخؾقـؾ الخؿـر؛ ولـقس يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26ٍُُِٖٔ )ؾم٠ص (1)



 a 111ڑ
 

 

 

يحبؿـؾ أن يؽـقن الؿـــع نــ تخؾقؾفـا كــان يف بـدء ا،سـير طـــد كـزو  تحريؿفـا؛ لــئي 

يسبدار حبسفا لؼرب العفـد بشـرهبا، إرادة لؼطـع العـادة يف ذلـؽ. وإذا كـان كـذلؽ لـؿ 

 إذا ُخؾِّؾت. يؽـ يف الـفل طـ تخؾقؾفا حقـئٍذ، وإنر بنراقبفا نا يؿـع نـ أكؾفا

وروى أشفب طـ نالؽ قا   إذا خّؾؾ الـصراين خؿًرا في بلس بلكؾـف وكـذلؽ إن 

خّؾؾفا نسؾؿ واسبغػر ا ؛ وهذه الرواية ذكرها ابـ طبد الحؽؿ يف كبابف. والصحقح نـا 

قالف نالؽ يف رواية ابـ الؼاسؿ وابـ وهب أكـف ٓ يحـؾ لؿسـؾؿ أن يعـالج الخؿـر حبـك 

 يبقعفا، ولؽـ لُقفِريؼفا.يجعؾفا خيًّ وٓ 

قق  نالؽ وأفحابف أن الخؿر إذا تخؾؾـت بـذاهتا أن أكـؾ ذلـؽ الخـّؾ  لؿ يخبؾػ

حي ، وهق قق  طؿر بـ الخطاب وقبقصة وابـ شفاب وربقعة وأحد ققلل الشافعل، 

 وهق تحصقؾ نذهبف طـد أكثر أفحابف.

│ 

 س: هؾ يجقز التداوي بالخؿر؟

د أخـرج نسـؾؿٓ يجقز البـداوي بـالخؿر، وقـ ج:
(1)

نــ حـديث « فـحقحف»يف  

طـ الخؿر؟ فـفاه، أو كـره  ملسو هيلع هللا ىلصوائؾ الحضرنل؛أن صار  بـ سقيد الجعػل سل  الـبل 

 .«إكف لقس بدواٍب ولؽـف دابٌ »أن يصـعفا. فؼا   إكؿا أفـعفا لؾدواء. فؼا   

 هؾ يجقز بقع الخؿر؟ س ث

 .ٓ يجقز بقع الخؿر، وقال الؼرصبل  ج:

تحريؿ بقع الخؿر والدر، ويف ذلـؽ دلقـؾ طؾـك تحـريؿ بقـع  أجؿع الؿسؾؿقن طؾك

الَعذرات وسائر الـجاسات ونا ٓ يحؾ أكؾف؛ ولذلؽ ـ وا  أطؾؿ ـ كره نالؽ بقـع زبـؾ 

الدواب، ورخص فقف ابـ الؼاسؿ لؿا فقـف نــ الؿـػعـة، والؼقـاس نـا قالـف نالـؽ، وهـق 

 نذهب الشافعل، وهذا الحديث شاهد بصحة ذلؽ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26ٍُُِٗٔ )ؾم٠ص  (1)
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وأخرج نسؾؿ
(1)

 نـ صريؼ أبل طؿر الـخعل قا   

سل  ققر ابــ طبـاس طــ بقـع الخؿـر وشـرائفا والبجـارة فقفـا؟ فؼـا   أنسـؾؿقن 

 أكبؿ؟ قالقا  كعْؿ، قا   فنكف ٓ يصؾح بقعفا وٓ شراؤها وٓ البجارة فقفا.

│ 

 ؟«ما أسؽر كثقره فؼؾقؾف حرام»س: ما مدى صحة حديث 

خرجف أبق داود وغقره بســٍد حســ هذا الحديث فحقح بؿجؿقع صرقف وقد أ ج:

مثا أسثؽر كثقثره فؼؾقؾثف »قـا    ملسو هيلع هللا ىلصطــ رسـق  ا   ـ ڤنـ حديث جابر بــ طبـد ا  ـ 

«حرام
(1)

 . 

وأخرج الـسائل
(3)

 ملسو هيلع هللا ىلصـ أن الـبـل  ڤوغقره نـ حديث سعد بــ أبـل وقـاص ـ  

  ك طـ قؾقؾ نا أسؽر كثقره.

 :$قال الؼرصبل 

جؿفقر العؾؿاء نـ السؾػ وغقرهؿ إلـك أن  ذهب قال اإلمام أبق طبد اهلل الؿازري:

كـان أو نطبقًخـا، وٓ فـر  بـقـ  كؾ نا يسؽر كقطف حرر شربف، قؾقيً كان أو كثقـًرا، كقًئـا

؛ فلنا الؿسبخرج نــ  الؿسبخرج نـ العـب أو غقره، وأّن نـ شرب شقًئا نـ ذلؽ ُحدَّ

وكثقره ولق كؼطة نـف، العـب الؿسؽر الـقِّيف ففق الذي اكعؼد ا،جؿاع طؾك تحريؿ قؾقؾف 

وأنا نا طدا ذلؽ فالجؿفقر طؾـك تحريؿـف. وخـالػ الؽقفقـقن يف الؼؾقـؾ نؿـا طـدا نـا 

ذكر، وهق الذي ٓ يبؾغ ا،سؽار؛ ويف الؿطبقخ الؿسبخرج نـ العـب؛ فذهب ققر نـ 

بقب الـقِّيف؛ فلنـا الؿطبـقخ  أهؾ البصرة إلك قصر البحريؿ طؾك طصقر العـب، وكؼقع الزَّ

نؿا سقاهؿا فحي  نا لؿ يؼـع ا،سـؽار. وذهـب أبـق حـقػـة  والؿطبقخ الـِّقيفنـفؿا، و

إلك قصر البحريؿ طؾك الؿعبصر نـ ثؿرات الـخقؾ وإطـاب طؾك تػصقؾ؛ فقـرى أن 

ُسيَفة العـب يحرر قؾقؾفا وكثقرها إٓ أن تطبخ حبك يـؼص ثؾثاها ، وأنا كؼقـع الّزبقـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.62٘ٔ ٍُُِ )ص(1)

 ( ٚغ١ى6ٖٖٔٙأجٛ لبٚل )ؾم٠ص (1)

 ( ٚغ١ىٖ.ٖٔٓ/6بٌُٕةئٟ )(3)
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ا قؾقيً نـ غقر اطببار بحّد، وأنا الـقِّـيف نــف والبؿر فقحؾ نطبقخفؿا وإن نّسبف الـ ار نسًّ

فحرار، ولؽـف نع تحريؿف إياه ٓ يقجب الحد فقف ؛ وهذا كؾف نا لؿ يؼع ا،سـؽار، فـنن 

ـ   ڤوقع ا،سـؽار اسـبقى الجؿقـع قـا  شـقخـا الػؼقـف ا،نـار أبـق العبـاس أحؿـد ـ 

لؼؾقؾ نـ الخؿر الؿعبصر نـ العجب نـ الؿخالػقـ يف هذه الؿسللة؛ فن ؿ قالقا  إن ا

نجؿـع طؾقـف؛ فـنذا ققـؾ لفـؿ  فؾـؿ حـرر الؼؾقـؾ نــ الخؿـر  العـب حرار كؽثقره، وهـق

ولقس نذهًبا لؾعؼؾ. فيبد أن يؼـا   ٕكـف داطقـة إلـك الؽثقـر، أو لؾبعبـد؛ فحقـئـذ يؼـا  

ذ ٓ لفؿ  كّؾ نا قدرتؿقه يف قؾقؾ الخؿر هق بعقـف نقجقد يف قؾقؾ الـبقذ فقحرر أيًضـا، إ

فار  بقـفؿا إٓ نجرد آسؿ إذا سؾؿ ذلؽ. وهذا الؼقاس هق أرفع أكقاع الؼقـاس؛ ٕن 

الػرع فقف نساٍو ل فؾ يف جؿقع أوفافف؛ وهذا كؿا يؼق  يف ققاس إنة طؾك العبد يف 

ســراية العبــؼ. ثــؿ العجــب نـــ أبــل حـقػــة وأفــحابف رحؿفــؿ ا ! فــن ؿ يبقغؾــقن يف 

 الؼقــاس ويرجحقكــف طؾــك 
ّ
أخبــار أحــاد، ونــع ذلــؽ فؼــد تركــقا هــذا الؼقــاس الجؾــل

الؿعضقد بالؽباب والسـة وإجؿاع فدور إنة، ٕحاديث ٓ يصح شلء نـفا طؾك نا 

قد بـّقـ ِطَؾؾفـا الؿحـّدثقن يف كببفؿ،ولـقس يف الصـحاح شـلء نـفـا، وسـقليت يف سـقرة 

 الـحؾ تؿار هذه الؿسللة إن شاء ا  تعالك.

│ 

 ب الخؿر؟س: ما حدُّ شار

لــؿ يحــدث اتػــا  بــقـ العؾؿــاء طؾــك حــٍد نعــقـ لشــارب الخؿــر، إكؿــا جــاءت  ج:

روايات نبـقطة يف حد شارب الخؿر، فؼد أخرج البخاري
(1)

نـ حـديث أبـل هريـرة  

 
ُّ
بسؽران، فلنر بضربف، فؿـَّا نــ َيضـربف بقـِده ونـّـا نــ يضـربف بـعؾـف  ملسو هيلع هللا ىلصقا   أيت الـبل

   ملسو هيلع هللا ىلصصر  قا  رجؾ نـا لـُف أخـزاه ا  ! فؼـا  رسـق  ا  ونـّا نـ يضربف بثقبف، فؾؿا اك

 .«ٓ تؽقكقا َطقن الشقطان طؾك أخقؽؿ»

وأخرج البخاري
(1)

أيت بـعقؿان ـ  ملسو هيلع هللا ىلصأيًضا نـ حديث طؼبة بـ الحارث أنَّ الـبل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16ٔٙبٌحكةوٞ )ؾم٠ص (1)

 (.1113البخاري )حديث (1)
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أو بـابـ كعقؿـان ـ وهـق َســؽراُن، فشـؼ طؾقـف، وأنــر نــ يف البقــت أن يضـربقه فضــربقه 

 فقؿـ ضربف. بالجريد والـعا ، وكـُت 

وطـد مسؾؿ
(ٔ)

 :ڤمـ حديث أكس بـ مالؽ  

 أيت برجٍؾ قد شرب الخؿر فجؾده بجريدتقـ ، كحق أربعقـ. ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

ـا كـان طؿـر اسبشـار الــاس. فؼـا  طبـدالرحؿـ   أخـػ  قا   وفعؾف أبق بؽـر. فؾؿَّ

 الحدود ثؿاكقـ فلنر بف ُطؿر.

«الصحقحقـ»ويف 
(ٕ)

 أيًضا: مـ حديث أكس 

 جؾد يف الخؿر بالجريد والـعا ، ثؿ جؾد أبق بؽر أربعقـ. فؾؿا كـان ملسو هيلع هللا ىلص أن كبل ا 

ــَرى ــػ والؼ ـــ الري ــاس ن ــا الـ ــر ودك طؿ
(3)

ــا    ــر؟ فؼ ــد الخؿ ــرون يف جؾ ــا ت ــا   ن ق

 طبدالرحؿـ بـ طق   أرى أن تجعؾفا كلخػ الحدود . قا   فجؾد طؿر ثؿاكقـ.

وطـد البخاري
(ٗ)

 مـ حديث : 

وإنـرة أبـل بؽـر  ملسو هيلع هللا ىلصبالشارب طؾك طفد رسق  ا  السائب بـ يزيد قا   كـا كمتك 

فصدًرا نـ خيفة طؿر فـؼقر إلقـف بليـديـا وكعالِــا وأرديبــا، حبـك كـان آخـُر إنـرة طؿـر 

 فجؾد أربعقـ، حبك إذا طبقا وفسؼقا جؾد ثؿاكقـ.

وأخرج نسؾؿ
(5)

نـ صريؼ حضقـ بـ الؿـذر، أبُق ساسان . قا   شفدت طثؿان  

بـ طػان وأيت بالقلقـدا
(6)

يـدكؿ ؟ فشـفد طؾقـف قـد فـؾك الصـبح ركعبـقـ ثـؿ قـا   أز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6121نسؾؿ )حديث (1)

 (.1111( والؾػظ لف، والبخاري نخبصًرا، )6556 نسؾؿ )ص(1)

لؿقاضع البل فقفا الؿقاه، أو هل قريبة نـفا، ونعـاه  لؿـا كـان زنــ طؿـر بــ الريػ ا« ودكا الـاس نـ الريػ والؼرى»(3)

، وفبحت الشار والعرا ، وسؽـ الـاس يف الريـػ ونقاقـع الخصـب وسـعة العـقش وكثـرة إطــاب  ڤالخطاب 

 والثؿار ـ أكثروا نـ شرب الخؿر ، فزاد طؿر يف حد الخؿر تغؾقًظا طؾقفؿ وزجرا لفؿ طـفا. )حاشقة نسؾؿ(.

 (.1119البخاري )حديث  (1)

 (.6121نسؾؿ )حديث  (5)

أي  حضـرت طــده « شفدت طثؿان بـ طػان وأيت بالقلقـد» :قال الشقخ محؿد فماد طبد الباقل يف حاشقتف طؾك مسؾؿ (6)

بـف  بالؿديـة وهق خؾقػة، والقلقد هق القلقد بـ طؼبة بـ أبل نعقط الذي أكز  فقف  إن جاءكؿ فاسؼ بـبل فببقــقا . أيت

نـ الؽقفة، وكان شارًبا سقيف السقرة فّؾك بالـاس الصبح أربًعا وهـق سـؽران، ثـؿ البػـت إلـقفؿ فؼـا   أزيـدكؿ؟ 
= 
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  أحدهؿا ُحؿران  أكف شرب الخؿر وشفد آخُر؛ أكف رآه يبؼقَّل . فؼا  طثؿان  إكـف رجين

! فاجؾـْدُه، فؼـا   لؿ يبؼقل حبك شرهبا ـُ فؼا    يا طؾل قؿ فاجؾده.فؼا  طؾل  ُقْؿ، يا حس

ها ها نـ تقلك قارَّ الحسـ  و ِّ حارَّ
(1)

لكف وجد طؾقف( )فؽ 
(1)

. فؼـا   يـا طبـد ا  بــ 

، حبك بؾغ أربعقـ. فؼا  أْنسؽ. ثؿ قـا   جؾـد  ُّ يعدُّ
جعػر! قؿ فاجؾده. فجؾده . وطؾل

. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
َّ
 أربعقـ. وجؾد أبق بؽر أربعقـ. وطؿر ثؿاكقـ. وكؾ سـّة وهذا أحب إلل

ثـؿ فؼـد  فؾفذه الروايات وغقرها تعددت أققا  العؾؿاء يف حد شارب الخؿر ونـ

 ـ 
ٍّ
«الصحقحقـ»ـ كؿا يف  ڤفح طـ طؾل

(3)
وغقرهـا أكـف قـا   نـا ُكـْـت أقـقؿ طؾـك  

ا فقؿقت فقف، فلجد نـف يف كػسل، إٓ فاحب الخؿر. ٕكف إن نـات وَدْيُبـفُ  أحٍد حدًّ
(1)

 

لؿ َيُسـَّف ملسو هيلع هللا ىلصٕن رسق  ا  
(5)

 . 

قال الحافظ ابـ حجر 
(ٙ)

: 

 ر ستة أققال:والذي تحصؾ لـا مـ أراب يف حِد الخؿ

ا نعؾقًنا بؾ كان يؼبصـر يف ضـرب الشـارب  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  إول: لؿ يجعؾ فقفا حدًّ

بسـؽران فـلنرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك نا يؾقؼ بف، قا  ابـ الؿـذر  قا  بعض أهؾ العؾؿ  أتك الـبل 

بضربف وتبؽقبف، فد  طؾك أن ٓ حد يف السؽر بؾ فقف البـؽقؾ والببؽقت ولق كـان ذلـؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
فؼا  أهؾ الصػ إو   نا زلـا يف زيـادة نــذ ولقبــا ونـا تزيـدكا؟ ٓزادُ ا  نــ الخقـر! وحصـب الــاس القلقـد 

 نا اضطر سقدكا طثؿان إلك اسبحضاره.بحصباء الؿسجد، فشاع ذلؽ يف الؽقفة ، وجري نـ إحقا  

)و  حارها نـ تقلك قارها( الحار الشديد الؿؽروه . والؼار البارد الفـيف الطقب. وهذا نثؾ نـ أنثا  العرب قا   (1)

إفؿعل وغقره  نعـاه و  شدهتاوأوساخفا نـ تقلك هـقئفا ولذاتا. والضـؿقر طائـد إلـك الخيفـة والقٓيـة.أي  

اربف يبقلقن هـيف الخيفة ويخبصقن بـف ـ كؽـدها وقاذوراهتـا. ونعــاه لقبـق  هـذا الجؾـد طثؿـان كؿا أن طثؿان وأق

 بـػسف أو بعض خافة أقاربف إدكقـ.

 )وجد طؾقف(  أي غضب طؾقف. (1)

 (.6550ـ ص  61212( ونسؾؿ )1111البخاري )حديث  (3)

ير زن يؼا   فنكف إن نـات وديبـف. وهؽـذا هـق )إن نات وديبف( أي  أي غرنت ديبف. قا  بعض العؾؿاء  وجف الؽ (1)

 يف رواية البخارّي.

ا نضبقًصا. ملسو هيلع هللا ىلص)ٕن رسق  ا   (5)  لؿ يسـف( نعـاه  لؿ يؼّدر فقف حدًّ

 (.60/11« )فبح الباري» (6)
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ـــف بقاًكــا واضــًحا. قــا   فؾؿــا كثــر الشــراب يف طفــد طؿــر اسبشــار طؾــك ســبقؾ الحــد لبق

شلء نحدود لؿا تجاوزوه كؿا لـؿ يبجـاوزوا  ملسو هيلع هللا ىلصولق كان طـدهؿ طـ الـبل  الصحابة،

حد الؼذ  ولق كثر الؼاذفقن وبالغقا يف الػحش، فؾؿا اقبضك رأيفؿ أن يجعؾـقه كحـد 

ل وجـقد الؼـذ  غالًبـا أو الؼذ ، واسبد  طؾل بؿا ذكر نـ أن يف تعاصقـف نـا يـمدي إلـ

دّ  طؾـك  ملسو هيلع هللا ىلصالققق  طـد تؼدير نا وقع يف زنـ الـبل  إلك نا يشبف الؼذ ، ثؿ رجع إلك

فـحة نـا قؾــا ٕن الروايــات يف البحديـد بـلربعقـ اخبؾػـت طـــ أكـس وكـذا طــ طؾــل 

ضربف ٕكـف الؿحؼـؼ سـقاء كـان ذلـؽ  ملسو هيلع هللا ىلصفإولك أن ٓ يبجاوزوا أقؾ نا ورد أن الـبل 

ا أو تع  زيًرا.حدًّ

 أن الحد فقف أربعقن وٓ تجقز الزيادة طؾقفا . الثاين:

نثؾف لؽـ لإلنار أن يبؾغ بف ثؿاكقـ. وهؾ تؽقن الزيـادة نــ تؿـار الحـد أو  الثالث:

 تعزيًرا؟ ققٓن.

 أكف ثؿاكقن وٓ تجقز الزيادة طؾقفا. الرابع:

الجؾـد  كـذلؽ وتجـقز الزيـادة تعزيـًرا. وطؾـك إقـقا  كؾفـا هـؾ يبعـقـ الخامس:

 بالسقط أو يبعقـ بؿا طداه أو يجقز بؽؾ نـ ذلؽ ؟ أققا .

إن شرب فجؾد ثيث نرات فعـاد الرابعـة وجـب قبؾـف، وققـؾ إن شـرب  السادس:

أربًعا فعاد الخانسـة وجـب قبؾـف، وهـذا السـادس يف الطـر  إبعـد نــ الؼـق  إو  

يً وٓ أخرج هـا يف وكيهؿا شاذ وأضـ إو  رأي البخاري فنكف لؿ يرتجؿ بالعدد أف

العدد الصريح شقًئا نرفقًطـا ، وتؿسـؽؽ نــ قـا  ٓ يـزاد طؾـك إربعـقـ بـلن أبـا بؽـر 

فقجده أربعقـ فعؿؾ بف وٓ يعؾؿ لـف يف زنــف نخـالػ،  ملسو هيلع هللا ىلصتحرى نا كان يف زنـ الـبل 

يف طفد طؿر و البؿسؽ بـف  فنن كان السؽقت إجؿاًطا ففذا ا،جؿاع سابؼ طؾك نا وقع

و نـ ثؿ رجع إلقف طؾل فػعؾف يف زنـ طثؿان بحضرتف  ملسو هيلع هللا ىلصسبـده فعؾ الـبل أولك ٕن ن

طـده نـ الصحابة نـفؿ طبد ا  بـ جعػر الذي باشر ذلؽ والحســ  وبحضرة نـ كان

بـ طؾل، فنن كان السؽقت إجؿاًطا ففذا هق إخقر فقـبغل ترجقحف، وتؿسؽ نـ قا  

ونــفؿ نــ أجـاب طــ إربعـقـ بـلن  بجقاز الزيادة بؿا فـع يف طفد طؿر نـ الزيادة،
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ا أو تعزيـًرا، وتؿسـؽ  الؿضروب كان طبًدا وهق بعقد فاحبؿـؾ إنـريـ  أن يؽـقن حـدًّ

نـ قا  بجقاز الزيادة طؾك الثؿاكقـ تعزيًرا بؿا تؼدر يف الصقار أن طؿر حّد الشـارب يف 

شـل الشـاطر رنضان ثؿ كػاه إلك الشار، وبؿا أخرجف ابـ أبـل شـقبة أن طؾقًّـا جؾـد الـجا

 ثؿاكقـ ثؿ أفبح فجؾده طشريـ بجراءتف بالشرب يف رنضان.

وتؿسؽ نـ قا  يؼبؾ يف الرابعة أو الخانسة بؿا سـلذكره يف البـاب الـذي بعـده إن 

شاء ا  تعالك. وقد اسـبؼر ا،جؿـاع طؾـك ثبـقت حـد الخؿـر وأن ٓ قبـؾ فقـف واسـبؿر 

الؿسؾؿ وأنا الذنل في يحد فقف، آخبي  يف إربعقـ والثؿاكقـ وذلؽ خاص بالُحر 

وطـ أحؿد رواية أكف يحد، وطـف إن سؽر والصحقح طـدهؿ كالجؿفقر، وأنـا نــ هـق 

يف الر  ففق طؾك الـصػ نـ ذلـؽ إٓ طــد أبـل ثـقر وأكثـر أهـؾ الظـاهر فؼـالقا الحـر 

والعبد يف ذلؽ سقاء ٓ يـؼص طـ إربعقـ كؼؾف ابـ طبدال  وغقـره طــفؿ ، وخـالػفؿ 

 حزر فقافؼ الجؿفقر. ابـ

│ 

 س: ما مدى صحة القارد يف قتؾ شارب الخؿرة لؾؿرة الرابعة؟

، نـفـا  ملسو هيلع هللا ىلصأنا نـ كاحقة ا،سـاد ففق فـحقح، فؼـد روي نــ صـر  طــ الـبـل  ج:

 .ملسو هيلع هللا ىلصحديث شرحبقؾ بـ أوس الؽِـدي ، وكان نـ أفحاب الـبل 

ن شثربفا مـ شثرب الخؿثر فاجؾثدوه، فثنن شثربفا فاجؾثدوه، فثن»قا    ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

«فاجؾدوه، فنن شربفا الرابعة فاقتؾقه
(1)

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ببحؼقؼل(. 021)حديث « الؿـبخب»فحقح أخرجف طبد بـ حؿقد يف  (1)

 «.تعجقؾ الؿـػعة»جقدة يف ( وكؿران بـ نحؿد ترجؿبف نق0/050وأخرجف أحؿد ) 

 والحديث قد أخرجف جؿع نـ أفحاب الســ وغقرهؿ طـ طدد نـ الصحابة رضقان ا  طؾقفؿ. 

( ، 103ـ  0/100، بـاب إذا تبـابع شـرب الخؿـر )«الحـدود»فؿـ حـديث ابــ طؿـر  أخرجـف أبـق داود يف كبـاب  

( طـــ ابـــ طؿــر وكػــر نـــ 1/016خؿــر )بــاب   ذكــر الروايــات الؿغؾظــات يف شــرب ال« إشــربة»والـســائل يف 

« إذا سلكر االللدوه»( ونــ حـديث أبـل هريـرة  أخرجـف أبـق داود بؾػـظ 0/651، وأحؿـد )ملسو هيلع هللا ىلصأفحاب الـبل 

إذا رشب اخلملر »( وقا  أبق داود  وكذا حديث طؿرو بـ أبل سؾؿة طـ أبقف طـ أبل هريرة  0010حديث رقؿ )

( 0/663( ، والـدارنل )1/016(، والـسـائل )0310ناجـف رقـؿ ) اهـ. وابــ «االلدوه، اٌن عاد الرابعة ااقتلوه
= 
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ولؽـ لقس طؾك هذا الحديث العؿؾ، وذلؽ لؿا أخرجف البخاري
(1)

نـ حديث  

كـان اسـؿف طبـد ا  وكـان ُيؾؼـُب  ملسو هيلع هللا ىلصطؿر بـ الخطاب أن رجيً كـان طؾـك طفـِد الـبـل 

 ملسو هيلع هللا ىلصِحؿاًرا وكان ُيضحُؽ رسـق  ا  
ُّ
فـلتك بـف قـد جؾـدُه يف الشـراب،  ملسو هيلع هللا ىلص، وكـان الـبـل

يقًنا فُلنر بف فُجؾَد، فؼا  رجٌؾ نـ الؼقر  الؾفؿَّ العـُف، نا أكثر نـا يـمتك بـف! فؼـا  الـبـل 

 .«ٓ تؾَعـقه ، فقاهلل ما طؾؿُت أكف يحبُّ اهلل ورسقلف»  ملسو هيلع هللا ىلص

 ووجف آسبدٓ  يف ققلفؿ... نا أكثر نا يمتك بف .

 قال الحافظ ابـ حجر
(1)

حـد الخؿـر وأن وقد اسبؼر ا،جؿاع طؾـك ثبـقت  : 

ٓ قبؾ فقف واسبؿر الخي  يف إربعـقـ والثؿـاكقـ، وذلـؽ خـاص بـالُحر الؿسـؾؿ،أنا 

الــذنل فــي ُيحــد، وطـــ أحؿــد روايــة أكــف ُيحــد ، وطـــف إن ســؽر، والصــحقح طـــدهؿ 

 كالجؿفقر.

وكؼؾ الحافظ ابـ حجر ۞
(3)

طـ الشافعل ققلف بعد تخريجف هذا نـا « الػبح»يف  

 هؾ العؾؿ طؾؿبف.ٓ اخبي  فقف بقـ أ

│ 

س: ما مثدى صثحة حثديث ابثـ طبثاس
(ٗ)

كفثك طثـ صعثام  ملسو هيلع هللا ىلصث أن الـبثل  ڤث  

 الؿتباريقـ؟ الُؿتباريقـ أن يمكؾ؟ وما معـك

فؼـد رواه أبـق داود نــ صريـؼ جريـر  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الحديث ٓ يثبت سـده إلك الـبل  ج:

  إن بـ حازر طـ الزبقر بـ حريث قا   سؿعت طؽرنة يؼـق   كـان ابــ طبـاس يؼـق ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 «.ايتى برل  سكران يف الرابعة اخىل سبوله»( بزيادة نخالػة  0/096( ، و )369ـ  320ـ  0/012وأحؿد )

( ٔٓٔ، 2ٙ، 2٘، 2ٖ/ٗ( ، ٚأؾّدم ) 6ِٕٗٗٚٓ ؾم٠ص ِعة٠ٚد جٓ أجٟ َدف١ةْ :أقىغدٗ أجدٛ لبٚل ولدُ )    

 (.1ٕٕ/ٗ« )زؿفد»هٞ (، ٚبٌسى1ِٖٕ٘ٚبجٓ ِةغٗ )

 (.16ٓٙبٌحكةوٞ )ؾم٠ص  (1)

 (.1٘/ٕٔ« )فسؽ بٌحةوٞ» (1)

 (.6ٓ/ٕٔفسؽ بٌحةوٞ ) (3)

 (.1ٖ٘ٗأقىغٗ أجٛ لبٚل )ؾم٠ص  (1)

( ونراجعـف 101« )السؾسـؾة الصـحقحة»صريًؼا آخـر فـححف بـف يف  $وقد أورد لف الشقخ كافر الديـ إلباين  

 أن.لقست بقـ يدي 
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  ك طـ صعار الؿبباريقـ أن يمكؾ. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 أكثر نـ رواه طـ جرير ٓ يذكر فقف ابـ طباس. قال أبق داود:

 يعـل أبق داود أن إكثريـ طؾك أكف نرسؾ . قؾت:

أنا الؿبباريان فؼد قا  الخطابل  الؿبعارضان بػعؾفؿـا يؼـا   تبـارى الـرجين إذا 

لقرى أيفؿا يغؾب فـاحبف وإكؿـا كـره ذلـؽ لؿـا فعؾ كؾ واحٍد نـفؿا نثؾ فعؾ فاحبف 

 فقف نـ الرياء والؿباهاة، وٕكف داخؾ يف جؿؾة نا  ل طـف نـ أكؾ الؿا  بالباصؾ.

│ 

 س: ما حؽؿ الؾعب بالشطركج؟

 ـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ أقػ يف الشطركج طؾك خ ثابت طـ رسـق  ا   ج:
ٍّ
أنـا نـا ورد طــ طؾـل

 ـ ـ أن الشطركج نـ الؿقسر في يصح سـده طـ  ڤ
ٍّ
ـ، وكذا الـقارد طــف لؿـا  ڤطؾل

ففـق «. نا هـذه البؿاثقـؾ البـل أكـبؿ لفـا طـاكػقن»نّر طؾك ققٍر يؾعبقن بالشطركج فؼا   

 ضعقػ ا،سـاد طـف أيًضا.

 أما أققال أهؾ العؾؿ:

 :$فاختصاًرا فؼد قال الحافظ ابـ كثقر ث 

  ـ  إكف شٌر نـ الـرد،ڤوأنا الشطركج فؼد قا  طبد ا  بـ طؿر ـ 
ِّ
وتؼدر طـ طؾـل

أكف قا  هق نـ الؿقسر
(1)

 . 

وكــص طؾــك تحريؿــف نالــؽ وأبــق حـقػــة وأحؿــد، وكرهــف الشــافعل رحؿفــؿ ا  

 تعالك.

هذه أية تد  طؾك تحريؿ الؾعب بالـّرد والشطركج قؿاًرا أو غقر قؿار؛ ٕن ا  تعـالك 

ــا    ــا فؼ ــذي فقف ــالؿعـك ال ــر أخــ  ب ــرر الخؿ ــا ح  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿لؿ

انًائدددذة: ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿أيـــة.ثؿ قـــا   [97ائدددذة: انً]

أية.فؽؾ لفق دطا قؾقؾف إلك كثقر وأوقع العداوة والبغضـاء بـقـ العـاكػقـ طؾقف،وفـّد  [91

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟ  لٍر: )َٕٚمٖ  (1)  (.ڤػع١ف ئٌٝ عٍ
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 طـ ذكر ا  وطـ الصية ففق كشرب الخؿر ، وأوجب أن يؽقن حراًنا نثؾف.

ية ولـقس يف فنن ققـؾ  إن شـرب الخؿـر يـقرث السـؽر فـي يؼـدر نعـف طؾـك الصـ

ْطَركج هذا الؿعـك؛ ققؾ لف  قد جؿع ا  تعالك بـقـ الخؿـر والؿقسـر  الؾعب بالـّرد والشِّ

يف البحريؿ ، ووفػفؿا جؿقًعا بل ؿا يققعان العداوة والبغضـاء بـقـ الــاس، ويصـّدان 

طـ ذكر ا  وطـ الصية؛ونعؾقر أن الخؿر إن أسؽرت فالؿقسر ٓ يسؽر، ثؿ لؿ يؽـ 

افرتاقفؿا يف ذلؽ يؿـع نـ البسقية بقـفؿا يف البحريؿ ٕجؾ نا اشـرتكا فقـف نــ  طـد ا 

 الؿعاين.

ـْطَركج ٓ يسـؽر، ثـؿ  وأيًضا  فنن قؾقؾ الخؿر ٓ يسؽر كؿـا أن الؾعـب بـالـَّرد والشِّ

ـْطَركج حراًنـا نثـؾ الخؿـر  كان حراًنا نثؾ الؽثقر، في يـؽر أن يؽقن الؾعب بالـَّرد والشِّ

يسؽر. وأيًضا فنن اببداء الؾعب يقرث الَغْػؾة، فبؼقر تؾؽ الَغْػؾة الؿسبقلقة  وإن كان ٓ

فنن كاكت الخؿر إكؿا حرنـت ٕ ـا تسـؽر فبصـّد با،سـؽار  طؾك الؼؾب نؽان السؽر،

ــْطَركج ٕكــف ُيغػــؾ وُيؾفـل فقصــّد بــذلؽ طـــ  طــ الصــية، فؾقحــرر الؾعــب بـالـّرد والشِّ

 الصية. وا  أطؾؿ.

│ 

 عض القارد يف الؾعب بالـرد؟س: اذكر ب

أخرج نسؾؿ ج:
(1)

قـا  ـ  قـا  رسـق  ا   ڤنـ حديث بريدة ـ « فحقحف»يف  

وأخـرج أبـق داود «مـ لعب بالـردشقر فؽلكؿا صثبغ يثده يف لحثؿ خـزيثر ودمثف»  ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 

مـ لعثب بثالـرد »  ملسو هيلع هللا ىلصـ قا   قا  رسق  ا   ڤوغقره بسـٍد فقف كير طـ أبل نقسك ـ 

 .«رسقلف فؼد طصك اهلل و

│ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿س: اذكر بعض أققال أهؾ العؾؿ يف تلويؾ ققلف تعالك: 

 ؟[2ٔبٌّةئمخ:]﴾ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٍُُِٕٕٓٙ )ؾم٠ص  (1)

 (.2ٖ2ٗأجٛ لبٚل )ؾم٠ص  (1)
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 :$قال الطبري  ج:

إكؿــا ُيريــد لؽــؿ الشــقطاُن شــرب الخؿــر والؿقاســرَة بالِؼــَداح،  يؼثثقل تعثثالك ذكثثره:

ـــ ذلــؽ لؽــؿ، إرادًة نـــف أن يققــع بقـــؽؿ الَعــداوَة والبغضــ اَء يف شــربؽؿ الخؿــر ويحسِّ

ونقاسرتؽؿ بالؼـداح، لقعـادي بعضـؽؿ بعًضـا، ويـبغض بعضـؽؿ إلـك بعـض، فقشـبِّت 

ڤ ڤ ڦ  ﴿أنركؿ بعد تللقػ ا  بقـؽؿ با،يؿـان، وجؿعـف بقــؽؿ بـلخقة ا،سـير 

ــؽرها إيــاكؿ طؾــقؽؿ،  [91انًائددذة: ] ﴾ڦ ــذه الخؿــر بس ــق   ويصــرفؽؿ بغؾبــة ه ، يؼ

 ﴾ڦ ڦڄ ﴿ر ا  الذي بف فيح دكقاكؿ وآخرتؽؿ وباشبغالؽؿ هبذا الؿقسر، طـ ذك

، يؼـق   ففـؾ أكـبؿ نـبفـقن  [91انًائدذة:  ] ﴾ڄ ڄ ڄ  ﴿البل فرضفا طؾـقؽؿ ربؽـؿ 

طـ شرب هذه، والؿقاسرة هبذا، وطانؾقن بؿا أنركؿ بف ربُّؽؿ نـ أداء نا فَرض طؾقؽؿ 

 كؿ وآخرتؽؿ؟نـ الصية ٕوقاهتا، ولزور ذكره الذي بف ُكْجح صؾباتؽؿ يف طاجؾ دكقا

│ 

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ﴿س: وعح الؿراد بؼقلف تعثالك: 

 ؟ [2ٕبٌّةئمخ: ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 ث يف إيضاح ذلؽ: ج: قال الطبري ث 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿يؼـــق  تعـــالك ذكـــره 

يف اجبـــابؽؿ  [91انًائدذة:  ]، ﴾ڃ ڃ ڃ چ  ﴿، [97انًائدذة:  ] ﴾ٺ ٺ 

آكزجار طؿا زجركؿ طـف نـ هذه الؿعاين البل ذلؽ، واتباطؽؿ أنره فقؿا أنركؿ بف نـ 

بقَّـفا لؽؿ يف هذه أية وغقرها ، وخالػقا الشـقطان يف أنـره إيـاكؿ بؿعصـقة ا  يف ذلـؽ 

 ﴾چچ  ﴿ويف غقره، فنكف إكؿا يبغل لؽؿ العـداوة والبغضـاَء بقــؽؿ بـالخؿر والؿقسـر 

 اكؿ طـف نـ هذه إنقر البـل  يؼق   واتؼقا ا  وراقبقه أن يراكؿ طـد نا [91انًائدذة:  ]

حّرنفا طؾقؽؿ يف هـذه أيـة وغقرهـا، أو يػؼـدكؿ طــد نـا أنـركؿ بـف، فُبقبؼـقا أكػسـؽؿ 

، يؼــق   فــنن أكــبؿ لــؿ تعؿؾــقا بؿــا أنركــاكؿ بــف، و تـبفــقا طّؿــا ﴾چ ڇ  ﴿وهتؾؽقهــا 

 قـاكؿ طـف ورجعـبؿ نـدبريـ طّؿـا أكـبؿ طؾقـف نــ ا،يؿـان والبصـديؼ بـا  وبرسـقلف، 

، يؼـق    [91انًائدذة:  ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿واتباع نا جاءكؿ بف كبقؽؿ 
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فاطؾؿقا أكف لقس طؾك نا أرسؾـاه إلقؽؿ بالـِّذارة غقر إبيغؽـؿ الرسـالة البـل أرسـؾ هبـا 

ح لؽؿ سبقؾ الحؼ، والطريؼ الذي أنرتؿ أن تسؾؽقه . وأنا  إلقؽؿ، نبقـًة لؽؿ بقاًكا يقضِّ

 بالؿعصقة ، فعؾك الؿرَسؾ إلقف دون الرسؾ. العؼاب طؾك البقلقة وآكبؼار

وهذا نـ ا  تعالك وطقد لؿـ تقلَّك طـ أنره و قف، يؼـق  لفـؿ تعـالك ذكـره   فـنن 

 تقلقبؿ طـ أنري و قل ، فبققعقا طؼابل، واحَذُروا َسَخطل.

│ 

س: طؾك الداطل إلك اهلل أن يبؾثغ بالًغثا مبقـًثا دلِّثؾ طؾثك ذلثؽ مقعثًحا معـثك الثبالا 

 بقـ؟الؿ

أنا البيغ فؿلخقذ نـ ا،بيغ ، أنـا الؿبـقـ فؿعــاه الُؿظفـر الؿقضـح، وأيًضـا  ج:

 القاضــح الظــاهر فعؾــك الــداطل إلــك ا  أن ُيػفــؿ َنـــ أنانــف الؿــراد بقضــقح وجــيء

تصؾ إلك قؾقهبؿ وتمثر فقفـا  وسفقلة يف إلػاظ وُيسٍر يف إسالقب، يػفؿفؿ بلسالقب

 .[63انُسا :] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿بنذن ا ، قا  تعالك  

نقطظًة بؾقغًة وجؾت نـفـا  ملسو هيلع هللا ىلصوطظـا رسق  ا   ث : ڤوقال العرباض بـ سارية ث 

 الؼؾقب، وذرفت نـفا العققن.

أنا البؼعر يف الؽير والبشـد  فقـف والــاس ٓ يؽـادون يػفؿـقن شـقًئا ففـذا أنـٌر ٓ 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأنـر رسـقلف  ▐يسقغ وٓ يشرع بؾ يشرع لؾؿرء أن ُيػفؿ الـاس أنـر ا  

 بؿا يطقؼقكف ويػفؿقكف ويبحؿؾقكف.

│ 

كقثثػ ذلثثؽ،  [2ٕبٌّةئددمخ: ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿س: ققلثثف تعثثالك: 

 قد ُأمر بؼتال الؽػار والؿـافؼقـ والغؾظة طؾقفؿ، وُأمر أيًضا بلمقر ُأخر؟ ملسو هيلع هللا ىلصوالرسقل 

تػقــد الحصــر إٓ أ ــا هـــا ٓ تعـــل  ﴾ڇ  ﴿طؾــك البســؾقؿ بؼــق  نـــ قــا  أن  ج:

الُؿطؾؼ، ولؽـ الؿعـك فنكؿا طؾك رسقلـا يف باب الدطقة الببؾقغ و البيغ فؼط، الحصر 

 .وأنا أنر الفداية ففق نقكق  إلك ا  

وكذلؽ لقس طؾك الرسق  حساهبؿ، بـؾ حسـاهبؿ طؾـك ا  ويقضـح هـذا الؿعــك 
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ى ى ائ ائ  ې ې ې ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ققلـــف تعـــالك  

-11انغاشددددددددديت:] ﴾ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ

16] 

أي بؿج  طؾـك الفدايـة ، ثـؿ قـا    [15ق:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  ﴿تعالك   وققلف 

 وا  تعالك أطؾؿ.﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿س: هثثثؾ صثثثح لؼقلثثثف تعثثثالك: 

 سبب كزول؟ [2ٖبٌّةئمخ: ] ﴾...ک

كعؿ قد فح لفا سبب كزو ، وهق نا أخرجف البخاري ونسؾؿ ج:
(1)

نـ حـديث  

 ـ قا   ڤأكس ـ 

ــقر،  ــٌت ســاقل الؼ ــا شــراهبؿ إٓ كـ ــل صؾحــة ون ــت أب ــُر، يف بق ــقر ُحرنــت الخؿ ي

الػضقخ  البسر والبؿر
(1)

. فنذا نـاٍد يـادي. فؼا   اخرج فـاكظر. فخرجـت فـنذا نــاٍد  

ُيـادي  أٓ إن الخؿر قد حرنت. قا  فجرت يف سـؽؽ الؿديــة. فؼـا  لـل أبـق صؾحـة  

فـيٌن. وهـل يف بطـق ؿ.  اخرج فاهرقفا ففرقبفا فؼالقا أو قا  بعضـفؿ ُقبؾ فيٌن.قبـؾ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿  ۵)قا  فـي أدري هـق نــ حـديث أكـس ( فـلكز  ا  

 . [93انًائذة: ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

│ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿س: وعح الؿعـك اإلجؿالل لؼقلف تعالك: 

 أية؟ [2ٖبٌّةئمخ: ] ﴾...ڑ ڑ ک

 ث يف إيضاح ذلؽ: قال الطبري ث  ج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6912( ونسؾؿ )حديث 0102البخاري )حديث  (1)

)الػضقخ البسر والبؿر( قا  إبراهقؿ الحربل  الػضقخ أن يػضـخ البسـر ويصـّب طؾقـف الؿـاء ويرتكـف حبـك يغؾـل.  (1)

ؿسف كار. فنن كان نعف تؿر ففق خؾـقط. أنـا البسـر فؼـد قـا  ابــ وقا  أبق طبقد  هق نا فضخ نـ البسر نـ غقر أن ت

 فارس  البسر نـ كؾ شلء الغض. وكبات بسر أي صرّي، وفضخف شدخف.

 كؼيً طـ حاشقة نسؾؿ ترتقب نحؿد فماد. 
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ٱ ٻ  ﴿الذيـ قالقا إذ أكز  ا  تحـريؿ الخؿـر بؼقلـف   يؼق  تعالك ذكره لؾؼقر

ــػ  [97انًائددذة: ] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  كق

بؿـ هؾؽ نـ إخقاكـا وهؿ يشـربق ا؟ وبــا وقـد كــا كشـرهبا؟ لـقس طؾـك الـذيـ آنــقا 

وطؿؾقا الصالحات نـؽؿ حرج فقؿا شربقا نـ ذلؽ، يف الحا  البل لؿ يؽـ ا  تعـالك 

نف طؾقفؿ  ، يؼـق   إذا نـا اتؼـك  [93انًائدذة:  ]﴾ک ک ک گ گ گ  ﴿حرَّ

ققا ا   ــف، وفــدَّ ــقفؿ نـ ــاهبؿ نــا حــرر طؾ ــقه يف اجبـ ـــفؿ فخــافقه، وراقب ــاء ن ا  إحق

يؼـق    ﴾گ گ  ﴿ورسقلف فقؿا أنـراهؿ و قـاهؿ، فلصاطقهؿـا يف ذلـؽ كؾـف 

 ﴾ڳ  گ ڳ ﴿ا  يف ذلؽ نؿا كؾػفؿ بـذلؽ رهبـؿ  واكبسبقا نـ إطؿا  نا يرضاه

، يؼق   ثؿ خافقا ا  وراقبقه باجبـاهبؿ نحارنف بعد ذلؽ البؽؾقػ أيًضا،  [93انًائدذة:  ]

 ﴾ڳ ڳ ڱڱ  ﴿فثببقا طؾل اتؼاء ا  يف ذلؽ وا،يؿـان بـف، و لـؿ يغقـروا و لـؿ يبـدلقا 

، يؼــق   ثــؿ خــافقا ا  ، فــدطاهؿ خــقُففؿ ا  إلــك ا،حســان، وذلــؽ  [93انًائددذة: ]

بـقا هبـا إلـك )ا،حسان( هق ال عؿؾ بؿا لؿ يػرضف طؾقفؿ نـ إطؿا ، ولؽـف كقافـُؾ تؼرَّ

يؼـق   وا  يحـب  [93انًائدذة:  ]﴾ڱ ڱ ں  ﴿رّبفؿ صؾب رضاه، وهرًبا نـ طؼابف 

 الؿبؼربقـ إلقف بـقافؾ إطؿا  البل يرضاها.

 عؿؾ.هق آتؼاء ببؾؼل أنر ا  بالؼُبق  والبصديؼ، والديـقكة بف وال فآتؼاب إول:

 بالثبات طؾك البصديؼ ، وترُ الببديؾ والبغققر. وآتؼاب الثاين:

ب بـقافؾ إطؿا .  وآتؼاب الثالث:  هق آتؼاء با،حسان، والبؼرُّ

 [93انًائددذة: ] ﴾ک ک ک گ گ گ  ﴿ :$قثثال الشثثقخ السثثعدي 

 أي  بشرط أ ؿ تـاركقن لؾؿعافـل، نمنــقن بـا  إيؿاًكـا فـحقًحا، نقجًبـا لفـؿ طؿـؾ

الصالحات، ثؿ اسبؿروا طؾك ذلؽ. وإٓ فؼد يبصػ العبد بذلؽ، يف وقـت دون آخـر، 

في يؽػل، حبك يؽقن كذلؽ، حبك يلتقـف أجؾـف، ويـدور طؾـك إحسـاكف، فـنن ا  يحـب 

الؿحسـقـ يف طبادة الخالؼ الؿحسـقـ يف كػع العبقد. ويدخؾ يف هذه أية الؽريؿة،نـ 

يؿ، ثـؿ اطـرت  بذكبـف ، وتـاب إلـك ا ، واتؼـك صعؿ الؿحرر، أو فعـؾ غقـره بعـد البحـر

 وطؿؾ فالًحا فنن ا  يغػر لف، ويرتػع طـف ا،ثؿ يف ذلؽ.
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 :  $قال الؼرصبل 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ﴿ ققلثثف تعثثالك:

 فقف أربعة أققا   [93انًائذة: ] ﴾ ڱ ں

 أكف لقس يف ذكر البؼقى تؽرار.  إول:

ببحريؿفـا؛ والؿعــك الثـاين  دار اتؼـاؤهؿ وإيؿـا ؿ؛  شرهبا، وآنـقا اتؼقاوالؿعـك: 

 والثالث  طؾك نعـك ا،حسان إلك آتؼاء.

اتؼقا قبؾ البحريؿ يف غقرها نـ الؿحرنات، ثؿ اتؼقا بعد تحريؿفا شـرهبا،  والثاين:

 ثؿ اتؼقا فقؿا بؼل نـ أطؿالفؿ، وأحسـقا العؿؾ.

ـــك الثــاين  ثــؿ اتؼــقا الؽبــائر، اتؼــقا الشــرُ وآنـــقا بــا  ورســقلف؛ والؿعالثالثثث: 

ُؾقا.  وازدادوا إيؿاًكا؛ ونعـك الثالث  ثؿ اتؼقا الصغائر وأحسـقا أي  َتـَػَّ

آتؼاء إو   هق آتؼاء ببؾؼل أنر ا  بالؼبق ، والبصـديؼ وقال محؿد بـ جرير: 

آتؼـاء  والديـقكة بف والعؿؾ، وآتؼاء الثاين  آتؼاء بالثبات طؾك البصديؼ، والثالـث 

 با،حسان، والبؼرب بالـقافؾ.

│ 

س: أحقاًكا ُيبتؾك الشخص بتؿؽقـف مـ الؿعصقة والظؾؿ ُلقـظر وُيعؾؿ هؾ يراقثب ربثف 

 ويؼػ طـد حدوده أم أكف سقـتفؽفا دلِّؾ طؾك ذلؽ مع مزيد مـ اإليضاح؟

أن يظؾـؿ العبـاد وٓ يحـق  إيضاحف أن الشخص قد يؽقن يف نققػ يؿؽـف فقف  ج:

 بقـف وبقـ ضؾؿفؿ حائٌؾ نـ الخؾؼ لُقـظر هؾ سقظؾؿ أر سقبؼل ا .

وأحقاًكا ُيببؾك بالبؿؽقـ نـ انرأة أجـبقة ويخؾق هبا ولقس ثؿَّ رققب إٓ ا ، ولـقس 

 ثؿَّ شلء ُيخشك إٓ ا ، وذلؽ لُقعؾؿ هؾ سقـبفؽ حرنات ا  أر ٓ؟

قائًؿا طؾك طؿؾ والؿـا  تحـت يـده وٓ رققـب طؾقـف  وكذا فلحقاًكا يؽقن الشخص

إٓ ا ، وٓ هـاُ نـ يحاسبف إٓ ا  لُقعؾؿ هؾ تؿبد يده إلك الؿا  الذي ٓ يحـؾ لـف أر 
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وها هؿ ا،سرائقؾققن ـ أفحاب الؼرية البل كاكـت حاضـرة البحـر ُأخـذت طؾـقفؿ 

قفؿ بذلؽ، كؿا قا  تعالك  العفقد والؿقاثقؼ أٓ يعبدوا يف السبت، وغؾظت العفقد طؾ

 .[151انُسا :] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ﴿

ويشــاء ا  أن يببؾــقفؿ، فبــلتقفؿ الحقبــان صافقــة ضــاهرًة شــارطًة أنــار أطقـــفؿ يــقر 

 السبت، يسققفا ا  إلقفؿ ويؼرهبا ا  نـفؿ، حقباٌن تـب ٕ نـع ضـقء الشـؿس وأسـؿاُ

ا يف القـقر الُؿحـرر طؾـقفؿ فقـف الصـقد، تليت نـ كؾ فقب ،غراء ا،سرائقؾققـ بصـقده

 وأنا غقر السبت في تليت حقبان، بؾ هترب وٓ يعثر نـفا طؾك شلء.

 ترى نـ الذي يسق  الحقبان ونـ ذا الذي يصرففا؟!!

يبؾقهؿ بـذلؽ ـ وهـذا آبـبيء كـان بسـبب فسـؼفؿ، كؿـا قـا   ▐إكف ا  

بذلؽ حبـك يببؾقفؿ ا   [163 األعزاف:] ﴾ې ې ې ې ى  ﴿تعالك 

 تؿبد أيديفؿ إلك إسؿاُ ويصطادوها فؿـ ثؿَّ تحؾ طؾقفؿ العؼقبة، وقد حؾت.

 .[166األعزاف:] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿قا  تعالك  

وأيًضا قد يعاهد شخص شخًصا آخر طفًدا ويبػؼ نعف اتػاققًة، ويـليت نــ هـق أطـز 

الشـخص هبـذا العزيـز  نـ هذا الشخص وأغــك نــف وأحســ وجاهـًة يف الـدكقا فقببؾـك

 الؼادر، هؾ يـؼض العفد نع فاحبف إو  أر ُيؿضقف.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿وربـــــا يؼــــق  يف كبابــــف الؽــــريؿ  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ 

 .[91انُذم:] ﴾...﮺ ﮻﮼

وأحقاًكا تخطب انرأة لشخص وتركـ إلقف ويركـ إلقفـا وُتعؾــ لـف الؿقافؼـة وكـذا 

ؿقافؼـة ثـؿ يؾـقح لفـؿ آخـر أغــك نــف، ابـبيٌء يببؾـقفؿ ا  بـف هـؾ أولقاؤها يعؾـقن لـف ال

 سقغدرون بإو  أر سقػقن لف بالذي طاهدوه طؾقف.

 كذا يف البققع وسائر العؼقد، والؿعصقر نـ طصؿف ا .

وها هؿ أهؾ ا،يؿان يببؾـقفؿ ا  بشـلٍء نــ الصـقد وهـؿ نحرنـقن والصـقد أنـار 
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بليــديفؿ وبننؽــا ؿ أيًضــا أن يصــطادوا الؽبقــر نـــف أطقـــفؿ وبننؽــا ؿ أن يبـــاولقه 

بلســؾحبفؿ بـبــالفؿ ورنــاحفؿ، لــقعؾؿ ا  نـــ يخشــاه ويبؼقــف، ونـــ ســقؼرت  الؿــآثؿ، 

 ويـبفؽ الحرنات، ويبجاوز الحدود.

 فـسل  ا  العصؿة نـ الزلؾ.

│ 

 أية؟ [2ٗبٌّةئمخ: ] ﴾...ھ ھ ھ ے ےۓ ﴿س: وعح الؿراد بؼقلف تعالك: 

ووجـف آخـر أي وقـد  ۵ك ققلـف تعـالك بالغقـب، أي  وهـق ٓ يـرى ا  أنا نعــ ج:

 غاب هذا الصائد طـ أطقـ الـاس. 

 :قال الطبري 

يعــــل تعـــالك ذكـــره  لقخبـــ كؽؿ ا ، أيفـــا الؿمنــــقن ، بـــبعض الصـــقد يف حـــا  

إحرانؽؿ، كل يعؾؿ أهؾ صاطة ا  وا،يؿان بـف، والؿـبفـقـ إلـك حـدوده وأنـره و قـف، 

بؿعــك  يف  ﴾ ےۓ ﴿يخا  ا  فقبؼل نا  اه طـف، ويجبـبف خـق  طؼابـف،  ونـ الذي

 الدكقا، بحقث ٓ يراه.

غاب طـل هذا إنر ففق يغقب »وقد بقـا أن )الغقب(، إكؿا هق نصدر قق  الؼائؾ  

فبلويؾ الؽير إًذا   لقعؾؿ أولقاء « غقًبا»وأن نا لؿ ُيعايـ، فنن العرب تسؿقف « غقًبا وغقبةً 

نـ يخا  ا  فقبؼل نحارنف البل حرنفا طؾقف نـ الصقد وغقره، بحقث ٓ يراه وٓ  ا 

 ُيعايـف.

، فنكـف يعــل  فؿــ تجـاوز حـدَّ ا   [91انًائدذة:  ]﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿وأنا ققلـف  

ر ا  طؾقف نـف  الذي حّده لف بعد اببيئف ببحريؿ الصقد طؾقف وهق حرار ، فاسبحؾَّ نا حرَّ

 يعـل  نملؿ نقجع. [91انًائذة: ] ﴾﮷  ﴿، نـ ا  ﴾﮶ ﮵  ﴿بلخذه وقبؾف 

│ 

 س: كؿ مـ الؿساكقـ يطعؿفؿ مـ قتؾ صقًدا يف الحرم؟

هذا يخبؾػ باخبي  الصقد الؿؼبق ، فنذا كان الصـقد كبقـًرا فعـدد الؿسـاكقـ  ج:

 أكثر فبـظر ققؿة هذا الصقد، وكؿ تؽػل هذه الؼقؿة نـ الؿساكقـ.
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 : ث قال الحافظ ابـ كثقرث 

أي  وافيً إلك الؽعبة، والؿـراد   [95انًائدذة:  ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿وققلف تعالك  

وفقلف إلك الحرر بلن يذبح هـاُ، ويػر  لحؿف طؾك نساكقـ الحرر، وهذا أنر نبػـؼ 

 طؾقف يف هذه الصقرة.

أي إذا لـؿ يجـد  [95انًائذة: ] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿وققلف   

ذوات إنثـا ، أو قؾــا  ؿ يؽــ الصـقد الؿؼبـق  نــالؿحرر نِْثؾ نا قبؾ نـ الـعؿ، أو ل

بالبخققر يف هذا الؿؼار بقـ الجزاء وا،صعار والصقار، كؿا هق قق  نالـؽ وأبـل حـقػـة 

وأبــل يقســػ ونحؿــد بـــ الحســـ، وأحــد قــقلل الشــافعل، والؿشــفقر طـــ أحؿــد ـ 

 الرتتقب.فن ا لؾبخققر، والؼق  أخر أ ا طؾك  ﴾ىئ ﴿رحؿفؿ ا  ـ؛ لظاهر أية 

ر الصـقد الؿؼبـق  طــد نالـؽ وأبـل حـقػـة  فصقرة ذلؽ أن يعد  إلك الؼقؿة؛ فقؼقِّ

وأفحابف وحؿاد وإبراهقؿ، وقا  الشافعل  يؼقر نثؾف نـ الــعؿ لـق كـان نقجـقًدا، ثـؿ 

بف، فقصر  لؽؾ نسؽقـ ند نـف طـد الشافعل ونالؽ وفؼفاء  ُيشرتى بف صعار فقبصد 

 ابـ جرير. الحجاز، واخباره

يـ، وهق قق  نجاهد.  وقا  أبق حـقػة وأفحابف  يطعؿ كؾ نسؽقـ ُندَّ

 وقا  أحؿد  ندٌّ نـ حـطة أو نّدان نـ غقره.

 فنن لؿ يجد أو قؾـا بالبخققر فار طـ إصعار كؾ نسؽقـ يقًنا.

وقا  ابـ جرير  وقا  آخرون  يصقر نؽان كـؾ فـاع يقًنـا كؿـا يف جـزاء الؿرتفـف 

أنر كعب بـ طجرة أن يطعؿ فرًقا بقـ سبة، أو يصقر ثيثة  بالحؾؼ وكحقه، فنن الشارع

 أيار، والػر    ثيثة آفع.

 :  $قال الؼرصبل 

الؽػارة إكؿا هل طـ الصقد ٓ  [95انًائذة: ] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿ققلف تعالك  

طـ الفدي. قا  ابـ وهب قا  نالؽ  أحسـ نا سؿعت يف الذي يؼبـؾ الصـقد فـقحؽؿ 

د الذي أفاب، لقـظر كؿ ثؿـف نـ الطعار، فقطعؿ لؽؾ نسـؽقـ طؾقف فقف، أكف يؼّقر الصق

ا، أو يصقر نؽان كـؾ نـّد يقًنـا. وقـا  ابــ الؼاسـؿ طــف  إن قـّقر الصـقد دراهـؿ ثـؿ  ندًّ
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قّقنفا صعاًنا أجزأه ؛ والصـقاب إو .وقـا  طبـد ا  بــ طبـد الحؽـؿ نثؾـف؛قا  طــف  

قسـًرا كـان أو نعسـًرا . وبـف قـا  وهق يف هذه الثيثـة بالخقـار، أي ذلـؽ فعـؾ أجـزأه؛ ن

 لؾبخققر. ﴾ىئ ﴿ططاء وجؿفقر الػؼفاء؛ ٕن 

│ 

 س: أيـ ُيطعؿ همٓب الؿساكقـ؟

  $فؼا   $ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققا ، أوردها الحافظ ابـ كثقر  ج:

واخبؾػقا يف نؽان هذا ا،صعـار، فؼـا  الشـافعل  نحؾـف الحـرر وهـق قـق  ططـاء، 

الذي أفاب فقف الصقد أو أقرب إناكـ إلقف، وقـا  أبـق وقا  نالؽ  يطعؿ يف الؿؽان 

 حـقػة  إن شاء أصعؿ يف الحرر، وإن شاء أصعؿ يف غقره.

 ث : $وقال الؼرصبل ث 

وأنا ا،صعار فاخبؾػ فقف قق  نالؽ هؾ يؽقن بؿؽـة أو بؿقضـع ا،فـابة، وإلـك 

قر حقـث كقكف بؿؽة ذهب الشافعل. وقا  ططاء  نا كان نــ در أو صعـار فبؿؽـة ويصـ

يشــاء ؛ وهــق قــق  نالــؽ يف الصــقر، وٓ خــي  فقــف. قــا  الؼاضــل أبــق نحؿــد طبــد 

القهاب وٓ يجقز إخراج شلء نـ جزاء الصقد بغقر الحـرر إٓ الصـقار. وقـا  حؿـاد 

وأبق حـقػة يؽػر بؿقضع ا،فـابة نطؾًؼـا.و قـا  الط ّي يؽػرحقـث شـاء نطؾًؼـا فلّنـا 

ر، وٓ أثر فقف. وأنا نـ قا  يصقر حقث شـاء، فـ ن لف يف الـظ قق  أبل حـقػة في وجف

الصـــقر طبـــادة تخـــبص بالصـــائؿ فبؽـــقن يف كـــؾ نقضـــع كصـــقار ســـائر الؽػـــارات 

وغقرها.وأنا وجف الؼق  بلن الطعار يؽـقن بؿؽـة؛ ف كـف بـد  طــ الفـدي أو كظقـر لـف، 

قن والفدي حؼ لؿساكقـ نؽة، فؾذلؽ يؽقن بؿؽة بدلف أو كظقره. وأنا نـ قا  إكـف يؽـ

 بؽؾ نقضع؛ فاطببار بؽؾ صعار وفدية، فن ا تجقز بؽؾ نقضع.وا  أطؾؿ.

│ 

 س: متك تؽقن هذه الؽػارة؟

 ث: قال الحافظ ابـ كثقر ث  ج:

 ثؿ الجؿفقر نـ العؾؿاء طؾك أكف نبك قبؾ الُؿحرر الصقد وجب الجزاء .
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يـقر  ـ طـ ابـ العربـل ققلـف  والصـحقح أكـف تؾزنـف الؼقؿـة ـ  وكؼؾ الؼرصبل ۞

 ا،تي .

│ 

 هؾ هل لؾتخققر أم هل لؾترتقب؟ ﴾ىئ ﴿س: ققلف تعالك : 

 يف هذا الؿقصـ لؾبخققر. ﴾ىئ ﴿ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك أن  ج:

│ 

 س: كؿ قدر إيام التل ُتصام؟

ُيؼدر ثؿـ الصقد، وُيؼدر إصعار الؿساكقـ ويؼدر نـ ثؿَّ طدد الؿسـاكقـ، ونــ  ج:

، كـذا قـا  بعـض أهـؾ العؾـؿ وهـذه أقـقا  فريـؼ نــ  ثؿَّ ُيصـار طــ كـؾ نسـؽقـ يقًنـا

 العؾؿاء.

 ث : $قال الطبري ث 

يعـل تعالك ذكره بذلؽ  أو طؾك قاتـؾ الصـقد نحرًنـا، طـدُ  الصـقد الؿؼبـق  نــ 

الصقار، وذلؽ أن يؼّقر الصقد حقًّا غقر نؼبق  ققؿبـف نــ الطعـار بالؿقضـع الـذي قبؾـف 

الؿـدَّ نــ الطعـار  طـد  ملسو هيلع هللا ىلص. وذلـؽ أن الـبـل الؿحرر ثؿ يصقر نؽان كـؾ نـدٍّ يقًنـا فقف

 بصقر يقر يف كػارة الُؿَقاقِع يف شفر رنضان.

وأخرج الطبري
(ٔ)

 مـ صريؼ ابـ جريج: 

؟ قا   طد  الطعار نـ الصقار. قا  لؽؾ « طد  ذلؽ فقاًنا»قا   قؾت لعطاء  نا

ؿ يسـؿعف نــ ندٍّ يقًنا يلخذ زطؿ بصقار رنضان وبالظِّفار وزطؿ أن ذلؽ رأي يراه ، ول

طــد  ذلــؽ »بحــقـ، قؾــت  نــا  أحــد، ولــؿ تؿــض بــف ســـة.قا   ثــؿ طاودتــف بعــد ذلــؽ

نت صعاًنا ، ثؿ فـار نؽـان كـؾ نـدٍّ يقًنـا. «فقاًنا ؟ قا   إن أفاب نا طْدلف لف شاٌة، ققِّ

 قا   ولؿ أسللف  هذا رأي أو سـة نسـقكة؟

 ث :  $وقال الؼرصبل ث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕٓٙٔبٌـحىٞ )أضى  (1)
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يؼا  كـؿ نــ رجـؾ يشـبع نــ هـذا الصـقد وقا  يحقك بـ طؿر نـ أفحابـا   إكؿا 

فقعر  العدد، ثؿ يؼا   كؿ نـ الطعار يشبع هذا العدد؟ فنن شـاء أخـرج ذلـؽ الطعـار 

 وإن شاء فار طدد أنداده. وهذا قق  حسـ احباط فقف.

│ 

 ؟ [2٘بٌّةئمخ: ] ﴾حئ مئ ىئ يئجب  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 ث : $قال الطبري ث  ج:

ـا ملسو هيلع هللا ىلص : الؿممـقـ بف وبرسقلف يؼقل جؾ مـ قائؾ لعباده  طػا ا  ، أيفا الؿمنــقن ، طؿَّ

سؾػ نـؽؿ يف جاهؾقبؽؿ، نـ إفاببؽؿ الصقد وأكبؿ ُحُرر، وقبؾِؽؿـقه، فـي يماخـذكؿ 

 بؿا كان نـؽؿ يف ذلؽ قبؾ تحريؿف إياه طؾقؽؿ ، وٓ يؾزنؽؿ لف كػارًة يف نا  وٓ كػس.

│ 

 ؟ [2٘بٌّةئمخ: ] ﴾حب خب مب ىب يبجت  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 ج: أورد الطبري وجقًها ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ:

أن نـ طاد نـؽؿ لؼبؾف وهق نحرر بعد تحريؿف بالؿعـك الذي كان يؼبؾف يف  أحدها:

 حا  كػره، وقبؾ تحريؿف طؾقف، نـ اسبحيلف قبؾف، فقـبؼؿ ا  نـف.

ــبؼؿ ا  نــف وقد يحبؿؾ أن يؽقن نعـاه  نـ طاد لؼبؾف بعد تحريؿف يف ا،سير، فق

 يف أخرة فلنا يف الدكقا، فنن طؾقف نـ الجزاء والؽػارة فقفا نا بقَّـت.

وأورد بنسـاٍد صحقح
(ٔ)

 مـ صريؼ ابـ جريج. 

؟ قـــا   طؿـــا كـــان يف  [95انًائدددذة: ] ﴾حئ مئ ىئ يئجب  ﴿قـــا ، قؾـــت لعطـــاء  نـــا 

؟ قــا   نـــ طــاد يف  [95انًائددذة: ] ﴾حب خب مب ىب يبجت  ﴿الجاهؾقــة. قــا  قؾــت  نــا 

 وطؾقف نع ذلؽ الؽػارة. ا،سير، فقـبؼؿ ا  نـف.

 أن نعـك ذلؽ  الثاين:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕٙٙٔبٌـحىٞ ) (1)
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طػا ا  طؿا سـؾػ نــؽؿ يف ذلـؽ يف الجاهؾقـة ، ونــ طـاد يف ا،سـير فقــبؼؿ ا  

 نـف، بنلزانف الؽّػارة.

 ذكر الط ي بؼقلف  الثالث:

ـ طاد ثاكقـة يف أو  نرة. ون طػا ا  طؿا سؾػ نـ قبؾ َنـ قبؾ نـؽؿ الصقد حراًنا

 آكبؼار نـف دون كػارة تؾزنف لؼبؾف إياه.
ُّ
 لؼبؾف بعد أولك حراًنا، فا  ولل

وأورد بنسـاٍد فحقح
(1)

 طـ إبراهقؿ قا   

إذا أفاب الرجُؾ الصقد وهق نحرر ققـؾ لـف  أفـبت فـقًدا قبـؾ هـذا؟ فـنن قـا   

 حؽؿ طؾقف. «ٓ»، ققؾ لف  اذهب فقـبؼؿ ا  نـؽ! وإن قا  «كعؿ»

ؾػظ آخر طـ إبراهقؿ ـ أيًضا ـ بنسـاٍد فحقحوب
(1)

   

يف الذي يؼبؾ الصقد ثؿ يعقد،قا   كاكقا يؼقلقن  نـ طاد ٓ يحؽؿ طؾقف، أنُره إلك 

 .۵ا  

وأخرج بنسـاٍد صحقح طـ طامر قال
(ٖ)

: 

جاء رجؾ إلك شريح فؼـا   إين أفـبت فـقًدا وأكـا نحـرٍر! فؼـا   هـؾ أفـبت قبـؾ 

، وكؾبؽ إلك ا  يؽقن هق يـبؼؿ نـؽ، إكـف طزيـز «كعؿ»ا   لق قؾت ذلؽ شقئًا؟ قا   ٓ، ق

 ذو اكبؼار! قا  داود  فذكرت ذلؽ لسعقد بـ جبقر فؼا   بؾ يحؽؿ طؾقف، أفقخؾع!.

│ 

 ؟ [2٘بٌّةئمخ: ] ﴾حت خت مت ىت  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك:

 ث : $قال الطبري ث  ج:

وٓ يؿـعف نـ آكبؼار نؿـ اكـبؼؿ نــف،  وا  نـقٌع يف سؾطاكف، ٓ يؼفره قاهٌر، :۵يؼقل 

 وٓ نـ طؼقبة نـ أراد طؼقببف ناكع. ٕن الخؾؼ خؾؼف، وإنر أنره، لف العزة الَؿـَعة.

، فنكــف يعـــل بــف نعاقببــف لؿـــ طصــاه طؾــك  [95انًائددذة: ] ﴾مت ىت  ﴿وأمثثا ققلثثف: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕ٘ٙٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.ٕٗ٘ٙٔبٌـحىٞ ) (1)

 .(ٕٕ٘ٙٔبٌـحىٞ ) (3)
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 نعصقبف إياه.

وأورد ـ أيًضا ـ بنسـاده إلك ابـ طباس 
(1)

ؿـ أفاب فقًدا فحؽؿ ـ قا . فق ڤـ  

 طؾقف ثؿ طاد، قا  ٓ يحؽؿ، يـبؼؿ ا  نـف.

ـ ففـق أن نعــك ذلـؽ   طػـا ا  طؿـا  الـذي ذكـره الطـ ي ـ  أمثا القجثف الرابثع:

سؾػ نـ قبؾؽؿ الصقد قبؾ تحريؿ ا  تعالك ذكره ذلـؽ طؾـقؽؿ. ونــ طـاد لؼبؾـف بعـد 

نـًدا لؼبؾـف، ذاكـًرا ،حرانـف، فـنن ا  تحريؿ ا  إياه طؾقف. طالًؿا ببحريؿف ذلؽ طؾقـف، طا

 هق الؿـبؼؿ نـف، وٓ كػارة لذكبف ذلؽ، وٓ جزاء يؾزنف لف يف الدكقا.

 أن ذلؽ ُطـل بف شخص بعقـف. والقجف الخامس:

  فؼد قا   وأولك إققا  يف ذلؽ بالصـقاب طــدكا، قـقُ  $أنا اخبقار الط ي 

بعـد  ـل ا  تعـالك ذكـره طــف، فقــبؼؿ ا  ونـ طاد يف ا،سـير لؼبؾـف »نـ قا   نعـاه  

إذ أخ  أكف يـبؼؿ نـف، لؿ يخ كا وقد أوجـب  ۵، ٕن ا  «نـف، وطؾقف نع ذلؽ الؽػارة

ۉ ې ې  ﴿طؾقــف يف قبؾــف الصــقد طؿــًدا نــا أوجــب نـــ الجــزاء أو الؽػــارة بؼقلــف  

ثاكقـة أكف قـد أزا  طــف الؽػـارة يف الؿـرة ال [95انًائذة: ] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

والثالثة، بؾ أطؾؿ طباده نا أوجب نـ الحؽؿ طؾك قاتؾ الصـقد نــ الؿحـرنقـ طؿـًدا، 

 «.وٓ كػارة طؾقف يف الدكقا»ثؿ أخ  أكف نـبؼؿ نؿـ طاد، ولؿ يؼؾ  

ـْ َطــادَ ﴿وقــد لخــص الؼرصبــل إقــقا  بؼقلــف   مب ىب  ﴿يعـــل لؾؿـفــل  ﴾َوَنــ

ـــك  [95انًائدددذة: ] ﴾يبجت ـــؾ  الؿعـ ـــارة، وقق  [95انًائدددذة: ] ﴾مب ىب يبجت  ﴿أي  بالؽػ

يعـل  يف أخـرة إن كـان نسـبحيًّ، ويؽػـر يف ضـاهر الحؽـؿ وقـا  ُشـَرْيح وسـعقد بــ 

ُجبقر  يحؽؿ طؾقـف يف أو  نـرة، فـنذا طـاد لـؿ يحؽـؿ طؾقـف، وققـؾ لـف  اذهـب يــبؼؿ ا  

ر كؿا أن القؿقـ الػاجرة ٓ كػـارة لفـ ا طــد أكثـر أهـؾ نـؽ، أي ذكبؽ أطظؿ نـ أن ُيؽػَّ

 . والؿبقرطقن يبؼقن الـؼؿة بالبؽػقر.لعؾؿ لعظؿ إثؿفاا

 أنا الحافظ ابـ كثقر فؼد زاد الؿسللة تؾخقًصا فؼا  

ثؿ الجؿفقر نـ السؾػ والخؾػ طؾك أكف نبك قبؾ الُؿحرر الصقد وجب الجزاء، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( َٕٚمٖ طؿ١ؽ.ٕٔٙٙٔبٌـحىٞ ) (1)
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 وٓ فر  بقـ إولك والثاكقة، وإن تؽرر نا تؽرر ، سقاء الخطل يف ذلؽ والعؿد.

│ 

 [2ٙبٌّةئمخ: ]﴾ٱٻٻٻٻ﴿عـك اإلجؿالل لؼقلف تعالك:س: وعح الؿ

 :$ج: قال الطبري 

أحؾ لؽؿ أيفا الؿمنـقن صرّي سؿؽ إ ار الذي فدتؿقه يف حؾؽـؿ وَحـَرنؽؿ، 

 ونا لؿ تصقدوه نـ صعانف الذي قبؾف ثؿ رنك بف إلك ساحؾف.

│ 

ف لؿـ؟ [2ٙبٌّةئمخ: ] ﴾ٱ ٻ  ﴿س: الخطاب يف ققلف تعالك:   مقجَّ

خطاب نقجٌف لعؿقر الؿـمنـقـ الُؿحـرر نــفؿ بـالحج أو العؿـرة أو غقـر هذا ال ج:

 الؿحرر.

│ 

صقد البحر لؽؿ حالل ث قال سعقد وأكتؿ حرم ث مثا »س: ما مدى صحة هذا الحديث: 

 ؟«لؿ تصقدوه أو ُيصد لؽؿ

فالبابعل الؿطؾب بـ طبدا  بـ حـطب لـؿ  الحديث ضعقػ ا،سـاد ٓكؼطاطف ج:

 ـ.ڤبر بـ طبد ا  ـ يسؿع نـ الصحابل جا

س: هؾ ذهب أحٌد مـ العؾؿاب إلك تحريؿ مقتة البحر؟ ومثا مسثتـده لفثذا التحثريؿ ؟ 

 وما مدى صحة هذا الذي قد ذهب إلقف؟

ـ إلك تحريؿ ذلـؽ، وحجبـف طؿـقر ققلـف تعـالك   $كعؿ قد ذهب أبق حـقػة ـ  ج:

 . [3انًائذة: ] ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿

حل  فؿات فؽؾقه، ومثا ألؼثك البحثر مقًتثا  ما صدتؿقه وهق»  ملسو هيلع هللا ىلصونا روي طـ الـبل 

 .«صافًقا فال تلكؾقه

 أنا رأيف هذا فضعقٌػ ، فأية اسبثـك نـفا نقبة البحر ل حاديث البل قدنـاها. ۞

 ـ بالـؽارة. $أنا الحديث  فؼد حؽؿ طؾقف الحافظ ابـ كثقر ـ 

│ 
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ده هثؾ س: إذا اصطاد شخص صثقًدا مثـ أجثؾ ُمحثرم، فلططثاه لؾُؿحثرم بعثد أن صثا

 يلكؾف الؿحرم؟

 ٓ يلكؾ نـف الُؿحرر شقًئا. ج:

│ 

س: اذكر دلقالً مـ السـة طؾثك أن مثا قذفثف البحثر مثـ الؿقتثة مثـ إسثؿال والحقتثان 

 حالل؟

أخرج نسؾؿ ج:
(1)

 قا   ڤنـ حديث جابر  

ــا رســق  ا   ــًرا ملسو هيلع هللا ىلصبعثـ ــك طق ــدة . كبؾؼ ــا طبق ــا أب ــر طؾقـ وأنَّ
(1)

ــريش.  ــا  لؼ وزودك

جراًبا
(3)

ر لؿ يجد لـا غقره. فؽان أبق طبقدة ُيعطقـا تؿرة تؿرة.قا  فؼؾت  كقػ نـ تؿ 

كـبؿ تصـعقن هبا؟ قـا   كؿصـفا
(1)

كؿـا يؿـص الصـبل، ثـؿ كشـرب طؾقفـا نــ الؿـاء  

فبؽػقـا يقنـا إلك الؾقؾ.وكـّا كضرب بعصـقِّـا الَخـَبطَ 
(5)

. ثـؿ كبؾـف بالؿـاء فـلكؾـف قـا    

ك سـاحؾ البحـر كفقئـة الؽثقـبواكطؾؼـا طؾك ساحؾ البحر. فرفع لـا طؾ
(6)

الضـخؿ.  

فلتقـاه فنذا هل دابة تدطك العـ . قا   قا  أبق طبقدة  نقبة. ثؿ قا   ٓ. بؾ كحــ رسـؾ 

. ويف سبقؾ ا . وقد اضطررتؿ فؽؾقا. قـا   فلقؿــا طؾقـف شـفًرا. وكحــ ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا  

ثـيث نائــٍة حبـك ســؿـَّا. قـا   ولؼــد رأيبــا كغــرت  نــ وقــب
(7)

بــالؼي  طقــف، 
(8)

 ،

الدهـ وكؼبطع نـف الػدر
(9)

كالثقر )أو كؼدر الثـقر 
(17)

ا أبـق طبقـدة   ( فؾؼـد أخـذ نـَـّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٙٙٔ( ٍُُِٚ ص )6ٖٕٗ« )طؿ١ؽ بٌحكةوٞ»( ، ٚبٔظى أ٠ًؼة 2ٍُُِٖ٘ٔ )ؾم٠ص  (1)

 ع١ىب: بٌع١ى ٟ٘ بإلجً بٌسٟ زؿًّ بٌـعةَ ٚغ١ىٖ. (1)

 غىبًجة: جىُى بٌػ١ُ ٚفسؿٙة بٌىُى أفظؽ ٚ٘ٛ ٚعةء ِٓ غٍم. (3)

 ى.ّٔظٙة:جفسؽ ب١ٌُّ ٚػّٙة. بٌفسؽ أفظؽ ٚأشٙ (1)

(5) .ٍََُّ  بٌَكَحؾ: ٚوق بٌ

 بٌىط١ث: ٘ٛ بٌىًِ بٌُّسـ١ً بٌّؿمٚت. (6)

 ٚلث: ٘ٛ لبقً ع١ٕٗ ٚٔمىزٙة. (7)

 جةٌمالي: غّ  ُلٍَّد ٟٚ٘ بٌػىخ بٌىح١ىخ بٌسٟ ٠مٍٙة بٌىغً ج١ٓ ٠م٠ٗ، أٞ ٠ؿٍّٙة. (8)

 بٌِفمو( ٟ٘ بٌِمـ . (9)

أؾددمّ٘ة جمددة  ِفسٛؾددد ٚلبي َددةوٕد أٞ ِطددً ومددمو بٌطددٛو: و٠ٕٚددةٖ جددٛغ١ٙٓ ِشددٙٛو٠ٓ فددٟ ُٔددف جاللٔددة:   (17)
= 
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ثيثة طشر رجيً فلقعدهؿ يف وقب طقـف، وأخذ ضؾًعا نـ أضيطف، فلقانفـا. ثـؿ رحـؾ 
(1)

أطظــؿ بعقــر نعـــا. فؿــر نـــ تحبفــا. وتزودكــا نـــ لحؿــف وشــائؼ 
(1)

ــا قــدنـا  . فؾؿَّ

هثق رزق أخرجثف اهلل لؽثؿ . ففثؾ ». فـذكركا ذلـؽ لـف. فؼـا   ملسو هيلع هللا ىلص  ا  الؿديـة أتقـا رسق

 نـُف. فلكؾف. ملسو هيلع هللا ىلصقا   فلرسؾـا إلك رسق  ا   «معؽؿ مـ لحؿف شلٌب فتطعؿقكا؟

فؼا   يا رسق  ا  إكا كركب البحر، وكحؿؾ نعـا الؼؾقـؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سل  رجٌؾ الـبل 

هثق الطفثقر » ملسو هيلع هللا ىلصا  رسـق  ا  نـ الؿاء فنن تقضلكا بف ططشـا أفـبقضل بؿاء البحر، فؼـ

«ماؤه الِحؾُّ مقتتف
(3)

 . 

ـ قا   ُأحؾت لــا نقببـان ودنـان، فلنـا الؿقببـان  ڤويف الباب أيًضا أثر ابـ طؿر ـ 

فالحقت والجراد، وأنا الدنان فالؽبد والطحا 
(1)

. 

وأخرج الطبري
(٘)

 بسـٍد صحقح طـ كافع: 

إن البحـر قـذ  حقباًكـا كثقـرة أن طبد الرحؿـ بـ أبل هريرة سل  ابــ طؿـر فؼـا   

نقبة، أفـلكؾفا؟ قـا   ٓ تلكؾقهـا، فؾؿـا رجـع طبـد ا  إلـك أهؾـف أخـذ الؿصـحػ فؼـرأ 

ــدة» ــة  « ســقرة الؿائ  [96انًائددذة: ] ﴾ٻ پ پ پپ  ﴿فــلتك طؾــك هــذه أي

 قا   اذهب فؼؾ لف فؾقلكؾف ، فنكف صعانف.

│ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 بٌطٛو.

 ٚبٌطةٟٔ: وِفَمو غّ  ِفْموخ، ٚبألٚي أطؽ.

 وؾً: أٞ غعً ع١ٍٗ وؾاًل. (1)

ٚشةئك: لةي أجٛ عح١م: ٘ٛ بٌٍؿُ ٠إقه ف١ ٍٝ ئغدالء، ٚال ٠ٕؼدع،٠ٚؿًّ فدٟ بألَدفةو.٠ٚمةي: ٚشدمر بٌٍؿدُ        (1)

ُُٚشك  ، ٚل١ً بٌٛش١مد بٌمم٠م.ٔماًل عٓ ؾةش١د ٍُُِ.فةزشك. ٚبٌٛش١مد بٌٛبؾمخ ِٕٗ. ٚبٌػّ  ٚشةئك ٚ

( ٚلةي: ٘هب ؾم٠ص ؾُٓ طؿ١ؽ، ٚ٘ٛ لدٛي  2ٙ( ٚبٌسىِهٞ )ؾم٠ص 6ٖطؿ١ؽ: أقىغٗ أجٛ لبٚل )ؾم٠ص  (3)

 .ملسو هيلع هللا ىلصأوطى بٌفمٙةء ِٓ أطؿةت بٌٕحٟ 

ٜ »أقىغددٗ بٌح١ٙمددٟ فددٟ   (1) ِٛلًٛفددة ٌٚددٗ ؾىددُ   ڤ( جُددٍٕم طددؿ١ؽ عددٓ بجددٓ عّددى   ٕٗ٘/ٔ« )بٌُددٕٓ بٌىحددى

 وٚبٖ بٌح١ٙمٟ ٚغ١ىٖ عٓ بجٓ عّى ِىفًٛعة، ٌىٓ فٟ بٌُٕم ػعف. بٌّىفٛو ٚلم

 (.1ٕٓٓٔبٌـحىٞ ) (5)
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( لحثالل )أي: لرجثؾ س: ما الحؽؿ فقؿـ صاد صقًدا، وهق حثالل )أي: غقثر محثرم

 غقر محرم( ثؿ أهداه الحالل ُلؿحرم؟

ز هذه الصقرة أو قريًبا نـفا الط ي ـ  ج:  $ـ فؼا   $جقَّ
(1)

  

والصقاب يف ذلؽ نـ الؼق  طـدكا أن يؼـا   إن ا  تعـالك ذكـره، طـؿَّ تحـريؿ كـؾ 

ن نعاين فقد ال ّ طؾك الؿحرر يف حا  إحرانف، نــ غقـر أن يخـص نــ ذلـؽ شـقًئا دو

شلء، فؽؾ نعاين الصقد حـرار طؾـك الؿحـرر نـا دار حراًنـا بقعـف، وشـراؤه وافـطقاده 

ذبحـف حـيٌ  لحـيٍ ، فقحـّؾ لـف  وقبؾف، وغقر ذلؽ نـ نعاكقف، إٓ أن يجده نذبقًحا قـد

 الذي  ملسو هيلع هللا ىلصحقـئذ أكؾف، لؾثابت نـ الخ  طـ رسق  ا  

ـ جـريج وحـدثـل حدثـاه يعؼقب بـ إبراهقؿ قا ، حـدثـا يحقـك بــ سـعقد، طــ ابـ

طبد ا  بـ أبل زياد قا ، حدثـا نؽل بـ إبراهقؿ قا   حدثـا طبد الؿؾؽ بـ جـريج قـا   

أخ ين ابـ الؿـؽدر، طـ نعاذ بــ طبـد الـرحؿـ بــ طثؿـان، طــ أبقـف طبـد الـرحؿـ بــ 

طثؿان قا   كـا نع صؾحة بـ طبقد ا  وكحـ ُحُرر ، فلهدي لـا صائٌر، فؿـا نـ أكـؾ، ونــا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصتقرع فؾؿ يلكؾ. فؾؿا اسبقؼظ صؾحة وفَّؼ نـ أكؾ، وقا   أكؾـاه نع رسق  ا  نـ 

 :ڤوأورد الطبري بنسـاد صحقح طـ أبل هريرة  ۞

أكف سئؾ طـ فقد فاده حي ، أيلكؾف الؿحرر؟ قا   فلفباه هق بلكؾف، ثؿ لؼل طؿر 

ٕوجعـُت لـؽ فلخ ه بؿا كان نـ أنره، فؼا   لق أفبقبفؿ بغقـر هـذا  $بـ الخطاب ا

 رأسؽ.

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿س: وعح الؿعـثك اإلجؿثالل لؼقلثف تعثالك: 

 ؟ [2ٙبٌّةئمخ: ]

 :$قال الطبري  ج:

يؼق  تعالك ذكره واخشـقا ا  أيفـا الــاس، واحـذروه بطاطبـف فقؿـا أنـركؿ بـف نــ 

، نــ الـفـل طــ  ملسو هيلع هللا ىلصفرائضف، وفقؿا  اكؿ طـف يف هذه أيات البـل أكزلفـا طؾـك كبـقؽؿ 

لؿقسر وإكصاب وإزٓر، وطـ إفابة فـقد الـ  وقبؾـف يف حـا  إحـرانؽؿ الخؿر وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11ٕٕٔبٌـحىٞ ) (1)



 a 118ڑ
 

  

 

ويف غقرها، فنن   نصقركؿ ونرجعؽؿ. فقعاقبؽؿ بؿعصقبؽؿ إياه، ويجازيؽؿ فقثقبؽؿ 

 طؾك صاطبؽؿ لف.

│ 
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     ٍٗ َراَم كَِحَٰ ُ ٱۡىَهۡػتََث ٱۡۡلَۡيَج ٱۡۡلَ َر ٱۡۡلََرامَ َجَػَو ٱَّلله ۡٓ ِهاِس َوٱلشه  ا ّىِي

ٔٓاْ  ٍُ َٰلَِم تِلَۡػيَ هَِوۚ َذ ۡوَي َوٱۡىَلَلَٰٓ َٓ ۡ َِٰت َوٱل ـَ ۡيَؿَٰ ا ِ  ٱلصه ٌَ  ًُ َ َحۡػيَ نه ٱَّلله
َ
أ

 ًٌ ٍء َغيِي َ ةُِسّوِ ََشۡ نه ٱَّلله
َ
 َِج َوأ

َ
ا ِ  ٱۡۡل ٌَ َ  ہَو نه ٱَّلله

َ
ٔٓاْ أ ۡي ٍُ ٱۡغيَ

َ َدُفٔر   نه ٱَّلله
َ
ً   َشِويُو ٱۡىػَِلاِب َوأ ۡيا لََعَ ٱلره  ۂرهِحۡيي ُشۡئِل إَِّله ٌه

َُٰؼَّ َوٱ َٔن ٱۡۡلََؾ ٍُ ا حَۡسُخ ٌَ ا ُتۡتُووَن َو ٌَ  ًُ ُ َحۡػيَ كُۡيو َّله يَۡصۡيَخِٔي  ۃَّلله
ْوِِل 

ُ
أ َ َيَٰٓ ٔاْ ٱَّلله ُل َتَم َنَۡثَةُ ٱۡۡلَتِيِدج ـَٱته َِ ۡغ

َ
ٔۡ أ َ ّيُِب َول ٱۡۡلَتِيُد َوٱىعه

ًۡ ُتۡفيُِحَٔن  ۡىَ َِٰب ىََػيهُس
َ
ََ  ۄٱۡۡل ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ ٔاْ ََّل تَۡسۡي َيَٰٓ ُِ ٌَ ٔاْ  َٔ َءا يُ

ًۡ ِإَون تَۡس  ًۡ تَُصۡؤُز ۡشَيآءَ إِن ُتۡتَو ىَُس
َ
َۡ أ ُل  َٔ َخ ا ِحنَي ُحزَنه َٓ ِۡ ٔاْ َخ يُ

  ً ُ َدُفٌٔر َحيِۡيي َّ َوٱَّلله ا َٓ ِۡ ُ َخ ًۡ َخَفا ٱَّلله كَۡيۡو  ١٠١ ٱۡىُلۡرَءاُن ُتۡتَو ىَُس
ٔۡم   ا كَ َٓ َ ل

َ
ِ  َشأ ٔاْ ة َتُح ۡۡ َ

ًه أ ًۡ ُث َِ َرۡتيُِس ٌّ ََ ا َكَٰفِرِي َٓ١٠٢ 
 

 ﴾ڦ  ﴿

 ﴾گگ  ﴿

 ﴾ڳ  ﴿

 ﴾ڱ  ﴿

 ﴾ ہ ھ ﴿

 فيًحا لديـفؿ ونعاشفؿ.

 .الببؾقغ

 إققا  وإطؿا (.  تظفرون )نـ

 تخػقن يف فدوركؿ

 يا أفحاب العؼق .

│ 

 
 ٹٹ
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 س: لؿاذا سؿقت الؽعبة بالؽعبة؟

 سؿقت الؽعبة بالؽعبة لؽق ا نربعة )لرتبقعفا(. ج:

│ 

 ؿراد بالؽعبة؟س: ما ال

 الؿراد البؾد الحرار كؾف، وا  أطؾؿ. ج:

│ 

بٌّةئدمخ:  ] ﴾...ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :س: ما معـك ققلف تعثالك

 ؟ [21

ــة  ج: ــلنقرهؿ كالخؾقػ ــقر ب ــا يؼ ــؿ قّقًؿ ــا أن لف ــاس كؿ ــؿ، أن الـ ــك، وا  أطؾ الؿعـ

عضـفؿ نــ وإنقر وكحقهؿا، فؽذا البؾد الحرار جعؾفا ا  ققاًنـا لؾــاس أي  يحػـظ ب

شر بعض ويحجز بعضفؿ طـ بعض، فؼد كان الرجؾ يؾبؼل بؼاتؾ أبقف وقاتـؾ أخقـف يف 

 البؾد الحرار في يؼربف بسقٍء وٓ نؽروه تعظقًؿا ونفابة لؾبؾد الحرار.

فـقر ا  الؽعبـة البقـت الحـرار ققاًنـا لؾــاس  : يؼقل تعالك ذكره:$قال الطبري 

ؿ طــ ضـعقػفؿ، ونسـقئفؿ طــ نحســفؿ، الذيـ ٓ ققار لفؿ نــ رئـقس يحجـز قـقيف

فحجــز بؽــؾ  [97انًائددذة: ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿وضــالؿفؿ طـــ نظؾــقنفؿ  

واحد نـ ذلؽ بعضفؿ طـ بعض، إذ لؿ يؽـ لفؿ ققاٌر غقـره، وجعؾفـا نعـالؿ لـديـفؿ، 

 ونصالح أنقرهؿ.

وهذه إققا  وإن اخبؾػت نـ قائؾقفا ألػاُضفا، فـنن نعاكقفـا آيؾـٌة إلـك  وقال أيًضا:

لؾشـلء، هـق الـذي بـف فـيحف، كؿـا الؿؾـؽ إطظـؿ، « الؼقار»ؾـا يف ذلؽ، نـ أن نا ق

ققاُر رطقبف ونـ يف سؾطاكف، ٕكف ندبِّر أنرهؿ، وحاجز ضالؿفؿ طـ نظؾقنفؿ، والدافع 

طـــفؿ نؽــروه نـــ بغــاهؿ وطــاداهؿ. وكــذلؽ كاكــت الؽعبــة والشــفر الحــرار والفــدي 

 وهــل يف ا،ســير  حفؿ يف الجاهؾقــة،والؼيئــد، قــقار أنــر العــرب الــذي كــان بــف فــي

ففؿ لصـيهتؿ، وقبؾـبفؿ البـل باسـبؼبالفا يـبؿُّ  ٕهؾف نعالُؿ حجفؿ ونـاسؽفؿ، ونبـقجَّ

 فرُضفؿ.
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وأخرج الطبري بنسـاده طـ قتادة
(ٔ)

 : 

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ﴿ققلــــف 

َجرَّ كؾ جريرة  ، حقاجز أبؼاها ا  بقـ الـاس يف الجاهؾقة، فؽان الرجؾ لق[97انًائذة: ]

ثؿ لجل إلـك الحـرر لـؿ ُيبــاو  ولـؿ يؼـرب، وكـان الرجـؾ لـق لؼـل قاتـؾ أبقـف يف الشـفر 

 الحرار لؿ يعرض لف ولؿ يؼربف.

وكان الرجؾ إذا أراد البقت تؼؾد قيدةً  نـ شعر فلحؿبف ونـعبف نـ الـاس . وكـان 

ـ الــاس حبـك يـليت أهؾـف، إذا كػر تؼؾَّد قيدة نـ ا،ْذِخر أو نـ لحاء السـُؿر، فؿـعبـف نـ

 حقاجُز أبؼاها ا  بقـ الـاس يف الجاهؾقة.

وبنسـاٍد صحقح طـ ابـ زيد
(ٕ)

 يف: 

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ﴿ ققلثثثثف:

ٌُ تـدفع بعضـفؿ طــ بعـض. قـا   ولـؿ [97انًائذة: ] ، قا   كان الـاس كؾفؿ فقفؿ نؾـق

ٌُ تــدفع بعضــفؿ طـــ بعــض، فجعــؾ ا  تعــال ك ذكــره لفــؿ البقــت يؽـــ يف العــرب نؾــق

الحرار ققاًنا، ُيدفع بعضفؿ طـ بعض بف، والشفر الحرار كذلؽ، يدفع ا  بعضفؿ طـ 

بعضفؿ بإشفر الحرار، والؼيئـد . قـا   ويؾؼـك الرجـؾ قاتـؾ أخقـف أو ابــ طؿـف فـي 

 يعرض لف. وهذا كؾف قد ُكِسخ.

│ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعثالك : 

 ؟[21بٌّةئمخ:] ﴾ڌ ڇ ڇ ڍ ڍ 

، تصـققره الؽعبـة البقـت ﴾ڄ ﴿يعــل تعـالك ذكـره بؼقلـف   :$ج: قال الطبثري 

، ئد. يؼق  تعالك ذكره  فقرت لؽؿالحرار ققاًنا لؾـاس والشفر الحرار والفدي والؼي

أيفا الـاس، ذلؽ ققاًنا ، كل تعؾؿقا أن نـ أحدث لؽؿ لؿصالح دكقاكؿ نا أحدث، نؿا 

بؿـافعؽؿ ونضاركؿ ، أكف كذلؽ يعؾؿ جؿقع نا يف السؿقات ونـا  نـف بف ققانؽؿ، طؾًؿا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12ٕٓٔبٌـحىٞ ) (1)

 (.12ٕٔٔبٌـحىٞ ) (1)
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، ٓ  ﴾ڌ ﴿يف إرض نؿا فقف فيُح طاجؾؽؿ وآجؾؽؿ، ولبعؾؿـقا أكـف بؽـؾ شـلء 

ــك يجــازي  ــقؽؿ، حب ــف شــلء نـــ أنــقركؿ وأطؿــالؽؿ، وهــق نحصــقفا طؾ يخػــك طؾق

 الؿحسـ نـؽؿ بنحساكف، والؿسلء نـؽؿ بنساءتف .

 :$وقال الؼرصبل 

إشــارة إلــل جعــؾ ا  هــذه إنــقر ققاًنــا؛  ﴾ڄ ﴿ ﴾ڄ ڃ  ﴿تعــالك  ققلــف 

والؿعـك  فعؾ ا  ذلؽ لبعؾؿقا أن ا  يعؾؿ تػافقؾ أنقر السؿقات وإرض، ويعؾـؿ 

 نصالحؽؿ أيفا الـاس قبؾ وبعد، فاكظروا لطػف بالعباد طؾك حا  كػرهؿ.

│ 

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿س: وعح معـك ققلف تعثالك: 

  ؟[26:بٌّةئمخ]

 ث يف معـك ذلؽ: قال الطبري ث 

اطؾؿقا، أيفا الـاس، أن ربؽؿ الذي يعؾؿ نا يف السؿقات ونـا يف  يؼقل تعالك ذكره:

إرض، وٓ يخػك طؾقف شلء نـ سـرائر أطؿـالؽؿ وطيكقبفـا، وهـق ُيحْصـقفا طؾـقؽؿ 

د طؾقـف ، طؾــك نعصـقبف إيــاه وهـق غػــق ر لقجـازيؽؿ هبـا، شــديد طؼابـف نـــ طصـاه وتؿــرَّ

ٌُ فضقحبف هبا رحقؿ بف أن يعاقبف طؾـك  لذكقب نـ أصاطف وأكاب إلقف، فساتٌر طؾقف ، وتار

 نا سؾػ نـ ذكقبف بعد إكاببف وتقببف نـفا.

│ 

ر يف كتاب اهلل  بسعة رحؿة اهلل، وبشدة طؼابف وذلؽ حتك ٓ يؼـط  ۵س: كثقًرا ما ُكذكَّ

ب وأثثام، اذكثر طثدًدا مثـ أيثات ققٌم مـ رحؿة اهلل، وٓ يجترئ ققٌم طؾك مؼارفة الثذكق

 تػقد هذا الؿعـك؟

 مـ ذلؽ ما يؾل: ج:

ـــــــــــــف تعـــــــــــــالك  ۞  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿ققل

 .[98انًائذة:]

 .[3غافز:] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ﴿وققلف تعالك   ۞
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ــــــالك   ۞ ــــــف تع ىئ ی ی  ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿وققل

 .[19،57انذجز:] ﴾ی ی 

 .[17انذذيذ: ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ﴿وققلف تعالك    ۞

 .[13فصهج: ] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿وققلف تعالك   ۞

ــف تعــالك   ۞  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿وققل

 .[51، 57انذ : ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿وققلـــف تعـــالك   ۞

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ۀ ۀ ہ

 .[5، 1سبأ: ]

│ 

 ؟﴾ک ک گ گ گگ  ﴿وعح معـك ققلف تعالك:  س:

طؾك الرسق  تقفقؼؽؿ ولؽــ طؾقـف إبـيغ رسـالة  ـك، وا  تعالك أطؾؿ، ناالؿع ج:

 كذلؽ. ▐إكؿا ذلؽ إلك ا   ا  لؽؿ، ونا طؾقف ثقابؽؿ وٓ طؼابؽؿ

 وبـحق ذلؽ قال العؾؿاب:

 :$قال الطبري 

وهــذا نـــ ا  تعــالك ذكــره هتديــد لعبــاده ووطقــد. يؼــق  تعــالك ذكــره  لــقس طؾــك 

لقؽؿ،أيفــا الـــاس، بنكــذاركؿ طؼابـــا بــقـ يــدي طــذاب شــديد، رســقلـا الــذي أرســؾـاه إ

َّٓ أن يمدي إلقؽؿ رسالبـا، ثؿ إلقـا الثقاب طؾك  وإطذاركا إلقؽؿ بؿا فقف قطع حججؽؿ إ

 [99انًائدذة: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿الطاطة، وطؾقــا العؼـاب طؾـك الؿعصـقة 

بؿا أنرتف بالعؿـؾ بـف نــ  يؼق   وغقر خػل طؾقـا الؿطقُع نـؽؿ، الؼابُؾ رسالبـا، العانُؾ 

العافل أبل رسالبـا، البارُ العؿؾ بؿا أنرتف بالعؿؾ بـف، ٕكـا كعؾـؿ نـا طؿؾـف العانـؾ 

ــف بؾســاكف  ــلضفره بجقارحــف وكطــؼ ب ـــؽؿ ف ــف يف ﴾ڱ ڱ  ﴿ن ــا تخػقك ــل  ون ، يعـ

 أكػسؽؿ نـ إيؿان وكػر أو يؼقـ وشؽ وكػا .

نــ ضـؿائر الصـدور  فؿــ كـان كـذلؽ، ٓ يخػـك طؾقـف شـلءيؼقل تعثالك ذكثره: 
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الـػـقس، نؿـا يف السـؿقات ونـا يف إرض، وبقـده الثـقاب والعؼـاب  وضقاهر أطؿـا 

 فحؼقؼ أن ُيبَّؼك، وأن ُيطاع في ُيعصك.

ــف : $وقثثال الؼرصبثثل  ــف الفدايــة وٓ البقفقــؼ وٓ الثــقاب، وإكؿــا طؾق أي لــقس ل

 البيغ.

│ 

 ؟ [22ةئمخ:بٌّ]﴾ککگگگگ﴿س: اذكر بعض أيات يف معـك ققلف تعالك:

 مـ ذلؽ : ج:

ققلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ۞

 [11،11انغاشيت:]﴾ۋۅۅۉۉېېې﴿تعالك 

 .[51ق:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  ﴿وققلف تعالك   ۞

 .[7انزعذ:] ﴾ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿وققلف تعالك   ۞

 .[15انُاسعاث:] ﴾مب ىب يب جت حت  ﴿وققلف تعالك   ۞

│ 

 ُأخر؟س: كقػ ما طؾك الرسقل إٓ البالا، وقد ُأمر الـبل بالجفاد، وُأمر بلمقر 

ذلؽ، وا  أطؾؿ يف باب نعقـ، فالؿعـك  يف باب هدايبفؿ وتقفقؼفؿ لـقس لـؽ  ج:

 وا  أطؾؿ. الفداية والبقفقؼ، إكؿا طؾقؽ البيغ

│ 

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿بؼقلثثف تعثثالك:  س: وعثثح الؿثثراد

 ؟ [ ٓٓٔبٌّةئمخ:]

 :$قال الطبري  ج:

ؿ، واحـذروا أن يسـبحقذ يؼق  تعالك ذكره، واتؼـقا ا  بطاطبـف فقؿـا أنـركؿ و ـاك

، يعــل   ﴾ہ ھ  ﴿طؾقؽ الشقطان بنطجابؽؿ كثرة الخبقث، فبصقروا نـفؿ 

ــع حججــف  ــقا نقاق ــف، وطرف ــقا طـــ ا  آيات ــذيـ طؼؾ ــذلؽ أهــؾ العؼــق  والحجــك ال ب

 ، يؼق   اتؼقا ا  لبػؾحقا، أي  كل تـجحقا يف صؾبؽؿ نا طـده.﴾ھ ھ ﴿
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│ 

 أية الؽريؿة؟س: ما الؿراد بالخبقث والطقب يف هذه 

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ جؿؾة أققا  كؾفا تدور حق  نعـك واحد كذكرها نؾخصةً  ج:

 الطقب الخبقث

 الؿشرُ

 العافل

 الطالح

 الحرار

 الرديء

 الؿمنـ

 الؿطقع

 الصالح

 الحي 

 الجقد

والصـــحقح أن الؾػـــظ طـــار يف جؿقـــع إنـــقر، ُيبصـــقر يف  : $قثثثال الؼرصبثثثل 

، والؿعار  نـ العؾقر وغقرها؛ فالخبقث نــ هـذا كؾـف الؿؽاسب وإطؿا ، والـاس

 ٓ ُيػؾح وٓ ُيـجب، وٓ تحسـ لف طاقبة وإن كثر، والطقب وإن قؾ كافع جؿقؾ العاقبة.

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿قثثثال اهلل تعثثثالك: 

 . [58األعزاف:]

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿وكظقر هذه أيثة ققلثف تعثالك: 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿لف . وقق [18ص:] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

، فالخبقـــث ٓ يســـاوي الطقـــب [11انجاثيدددت:] ﴾ې ې ى ى ائ 

نؼداًرا وٓ إكػاًقا، وٓ نؽاًكا وٓ ذهاًبـا ، فالطقـب يلخـذ جفـة القؿـقـ، والخبقـث يلخـذ 

 جفة الشؿا ، والطقب يف الجـة، والخبقث يف الـار.

│ 

والؿثراد  [ٓٓٔبٌّةئدمخ: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ  ﴿س: وعح معـثك ققلثف تعثالك: 

 مـف؟

، قـؾ يـا نحؿـد  ٓ يعبـد  ملسو هيلع هللا ىلصيؼق  تعالك ذكره لـبقف نحؿـد : $ج: قال الطبري 
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 ﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ  ﴿الردئ والجقد، والصـالح والطـالح، والؿطقـع والعافـل 

يؼق   ٓ يعبد  العافل والؿطقع   طــد ا ، ولـق كثـر أهـؾ الؿعافـل  [ 177انًائذة:]

قن الػائزون بثقاب ا  يـقر الؼقانـة فعجبت نـ كثرهتؿ، ٕن أهؾ صاطة ا  هؿ الؿػؾح

 وإن قؾُّقا، دون أهؾ نعصقبف ،وإن أهؾ نعافقف هؿ إخسرون الخائبقن وإن كثروا.

َـّ نـ كثرة نـ يعصـل ا  فقؿفؾـف وٓ يعاجؾـف  ملسو هيلع هللا ىلص:يؼقل تعالك ذكره لـبقف  في تعجب

 بالعؼقبة، فنن العؼبك الصالحة ٕهؾ صاطة ا  طـده دو ؿ.

 وقال أيًضا:

فـالؿراد بـف بعـض  ملسو هيلع هللا ىلصذا الؽير وإن كان نخرجف نخرج الخطـاب لرسـق  ا  وه

 انًائدذة: ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿أتباطف، يد  طؾك ذلؽ ققلـف  

177 ] . 

 يعـل أن الؼؾقؾ الحي  الـافع خقٌر نـ الؽثقر الضار. :$وقال الحافظ ابـ كثقر 

│ 

﮴  ﮵  ﴿وعح سبب كزول ققل اهلل تعالك:  س: ﮳  ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮸   ؟ [ ٔٓٔبٌّةئمخ:] ﴾ ﮶﮷ 

 لفذه أية أسباب كزوٍل مـفا. ج:

أخرجف البخاري ونسؾؿ نا
(1)

طـ  ملسو هيلع هللا ىلصقا   بؾغ رسق  ا   ڤنـ حديث أكس  

طرعت طؾل الجـة والـار. فؾؿ أر كالققم يف الخقر والشر . »أفحابف شلء فخطب فؼا   

ك أفـحاب رسـق  قا ، فؿا أتك طؾ «ولق تعؾؿقن ما أطؾؿ لضحؽتؿ قؾقال ولبؽقتؿ كثقًرا

يقر أشُد نـف . قا  ، غطَّقا رءوسفؿ ولفؿ حــقـ. قـا  فؼـار طؿـر فؼـا   رضـقـا  ملسو هيلع هللا ىلصا  

با  ربًّا وبا،سير ديـًـا، وبؿحؿـٍد كبقًّـا، قـا ، فؼـار ذاُ الرجـؾ فؼـا   نــ أبـل؟ قـا   

ـــين» ـــقُ ف ـــت  « أب  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ﴿فـزل

 . [ 171انًائذة:]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0539( ونسؾؿ )حديث 0106البخاري )حديث  (1)
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وأخرج البخاري
(1)

قا   كان ققر يسـللقن رسـق  ا   ڤحديث ابـ طباس  نـ 

اسبفزاًء فقؼق  الرجؾ نـ أبل، ويؼق  الرجؾ تضؾ كاقبف أيـ كاقبل؟ فـلكز  ا  فـقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

﮸  ﴿هذه أية  ﮶﮷   ﮵  ﮴  ﮳   .[ 171انًائذة:] ﴾ے ے ۓ ۓ﮲  

وطـد الط ي
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلصقـا   خطبــا رسـق  ا   ڤبنسـاد فحقح طـ أبل هريرة  

. فؼار نْحصـ إسدي فؼا   أيف كـؾ طـار،  فا الـاس كتب اهلل طؾقؽؿ الحجيا أي»فؼا   

لقجبـت ، ولـق وجبـت ثـؿ تـركبؿ لضـؾؾبؿ،  «كعثؿ»يا رسق  ا ؟ فؼا   أنا إين لق قؾت 

اسؽبقا طـل نا سؽتُّ طـؽؿ، فنكؿـا هؾـؽ نــ كـان قـبؾؽؿ بسـمالفؿ واخـبيففؿ طؾـك 

﮵ ﮶ ﮷  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿أكبقـــــائفؿ! فـــــلكز  ا  تعــــــالك  

 إلك آخر أية. [ 171انًائذة:]« ﴾﮸

ونـ هذا يببـقـ لــا أكـف قـد تبعـدد أسـباب الــزو  لميـة القاحـدة، فبحـدث  قؾت:

 نسللة ويحدث أنٌر ثؿ أنٌر آخر فبـز  أية يف ذلؽ كؾف وا  تعالك أطؾؿ.

│ 

﮸   ﴿س: كقثثثثػ يجؿثثثثع بثثثثقـ ققلثثثثف تعثثثثالك:  ﮷  ﮴  ﮵﮶  ﮳   ﴾ۓ﮲ 

أطظؿ الؿسؾؿقـ ُجرًما مـ سلل طثـ شثلٍب لثؿ ُيحثرم » ملسو هيلع هللا ىلص لـبلوكذا ققل ا [ ٔٓٔبٌّةئدمخ: ]

م مثثثـ أجثثؾ مسثثثللتف  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿وبثثقـ ققلثثثف تعثثثالك:  «فحثثرِّ

 ؟[ٖٗبٌٕؿً:]

قال ابـ طبد البّر  ج:
(ٖ)

 )كؿا كؼؾ طـ الؼرصبل(: : 

الســما  القــقر ٓ ُيخــا  نـــف أن يـــز  تحــريؿ وٓ تحؾقــؾ نـــ أجؾــف، فؿـــ ســل  

 العؾــؿ وكػـل الجفـؾ طـــ كػسـف، باحًثـا طـــ نعــك يجـب الققــػ يف نسـبػفًؿا راغًبـا يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذافة لعبد ا  بـ حذافـة، نـا (. وطـد نسؾؿ بسـد نرسؾ نـ صريؼف قالت أر طبد ا  بـ ح0100أخرجف البخاري )(1)

سؿعت بابـ قطُّ أطؼَّ نـؽ؟ أأنـت أن تؽقن أنؽ قد قارفت بعض نا تؼار  كساء أهؾ الجاهؾقة ، فبػضحفا طؾك 

 أطقـ الـاس؟ قا  طبد ا  بـ حذافة  وا ! لق ألحؼـل بعبد أسقد، لؾحؼبف.

ٚ٘دٛ ِؿّدم جدٓ ؾ١ّدم بٌدىبيٞ ٚ٘دٛ        ٚعمحدٗ بٌـحدىٞ جدأضٍى ِدٓ ؿى٠دك جدٓ ؾ١ّدم،       (. 6ٕٓ٘ٔبٌـحىٞ )أضى  (1)

 ػع١ف ٚف١ٗ فمةَ عىةشد جٓ ِؿظٓ.

 (.ٕ٘ٔ/ ٙ)بٌمىؿحٟ(  (3)
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 السما ، ونــ سـل  نبعـًبـا غقرنبػؼـف وٓ نـبعؾؿ 
ّ
الدياكة طؾقف، في بلس بف، فشػاء الِعل

ففــق الــذي ٓ يحــؾ قؾقــؾ ســمالف وٓ كثقــره؛ قــا  ابـــ العربــل  الــذي يـبغــل لؾعــالؿ أن 

وتحصقؾ نؼّدنات آجبفـاد، وإطـداد  يشبغؾ بف هق بسط إدلة، وإيضاح ُسُبؾ الـظر،

ألة الؿعقـة طؾك آسبؿداد ؛ فنذا طرضت كازلـة أتقـت نــ باهبـا وكشـدت يف نظا ـا، 

 وا  يػبح يف فقاهبا.

إن قا  قائؾ  نا ذكـرتؿ نــ كراهقـة السـما  والـفـل طــف، يعارضـف  وقال الؼرصبل:

هـــذا  فـــالجقاب، أن [13انُذدددم:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿ققلـــف تعـــالك  

الذي أنر ا  بف طباده هق نا تؼّرر وثبت وجقبف نؿا يجب طؾقفؿ العؿؾ بف، والذي جاء 

 فقف الـفل هق نا لؿ يبعبد ا  طباده بف؛ ولؿ يذكره يف كبابف. وا  أطؾؿ.

│ 

﯀   ﴿س: وعثثثثثح معـثثثثثك ققلثثثثثف تعثثثثثالك:  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻   ﴾﮹﮺ 

 ؟[ ٔٓٔبٌّةئمخ:]

 :$قال الحافظ ابـ كثقر  ج:

أي  وإن  [ 171انًائدذة: ] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ﴿ :وققلف تعثالك

تسللقا طـ هذه إشقاء البل  قبؿ طـ السما  طـفا، حقـ يـز  القحل طؾك رسـق  ا  

 تبقـ لؽؿ، وذلؽ يسقر. ملسو هيلع هللا ىلص

 ﴾    ﴿أي  طؿــا كــان نـــؽؿ قبــؾ ذلــؽ  ﴾﯁    ﴿ ثثثؿ قثثال:

 .[ 171انًائذة:]

أي   [171انًائدذة: ] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ﴿الؿراد بؼقلف  وققؾ:

ٓ تسللقا طـ أشقاء تسبلكػقن السما  طـفا، فؾعؾف قـد يــز  بسـبب سـمالؽؿ تشـديد أو 

أطظؿ الؿسثؾؿقـ جرًمثا مثـ سثلل طثـ شثلب لثؿ يحثرم، »تضققؼ، وقد ورد يف الحديث  

«فحرم مـ أجؾ مسللتف
(1)

ولؽـ إذا كز  الؼرآن هبا نجؿؾـة فسـللبؿ طــ بقا ـا حقـئـٍذ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طؿ١ؽ، ٚلم زممَ. (1)
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 اجؽؿ إلقفا.تبقـت لؽؿ ٓحبق

│ 

﮴   ﴿س: ققلف تعالك:  ﮳  فقف كفثك طثـ السثمال وققلثف  [ ٔٓٔبٌّةئدمخ: ] ﴾ۓ﮲ 

﯀   ﴿تعثثالك:  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  فقثثثف إباحثثٌة لؾسثثثمال  [ ٔٓٔبٌّةئددمخ: ] ﴾﮹﮺ 

 فؽقػ الجؿع بقـ هذا وذال؟

وجف الجؿع أن ُيؼا  أن الشخص ٓ يسل  طـ الؽانـ الؿخػل الذي قد يسـقء  ج:

ـف إذا كـز  فلردكـا آسبقضـاح وآسـببقان نــ إنـر والـفـل إضفاره والبؽؾقػ بف ولؽ

ر لـا ذلؽ.  ُفسِّ

ٓ تتؿـثثثقا لؼثثاب العثثدو فثثنذا لؼقتؿثثثقهؿ »  ملسو هيلع هللا ىلصفؽــلن الؿعـــك، وا  أطؾــؿ، كؼقلــف 

«فاصبروا
(1)

 . 

ٓ تسلل اإلمارة فنكؽ إن أططقتفا طـ مسللة ُوكؾت إلقفا وإن أططقتفثا طثـ »وكحقه   

«غقر مسللة ُأطـت طؾقفا
(1)

 . 

 فالشاهد أن الشخص ٓ يسل ، فنكف إذا كؾػ لؿ يطؼ الؼقار.

 ولؽـف إذا جاء الحؽؿ سل  نسببقـًا فظفر لف جقاب سمالف.

طــ  ملسو هيلع هللا ىلصيؼق  تعالك ذكره لؾذيـ  اهؿ نـ أفحاب رسـق  ا   :$قال الطبري 

طؿا  ـاهؿ طــ نسـللبفؿ إيـاه طــف ، نــ فـرائض لـؿ يػرضـفا ا   ملسو هيلع هللا ىلصنسللة رسق  ا  

نفـا طؾـقفؿ قبـؾ كـزو  طؾقفؿ ، وتحؾقؾ أنقر لـؿ يحؾؾفـا لفـؿ، وتحـريؿ أشـقاء لـؿ يحرِّ

الؼرآن بذلؽ  أيفا الؿمنـقن السائؾقن طؿا سللقا طـف رسقلل نؿا لؿ أكز  بـف كباًبـا وٓ 

وحًقــا، ٓ تســللقا طـــف، فــنكؽؿ إن أضفــر ذلــؽ لؽــؿ تبقــاٌن بــقحل وتـزيــؾ ســاءكؿ، ٕن 

ئؽؿ بؿا فقف انبحاكؽؿ واخبباركؿ، إنا بنيجـاب طؿـؾ البـزيؾ بذلؽ إذا جاءكؿ إكؿا يجق

طؾقؽؿ ولزور فرض لؽؿ، ويف ذلؽ طؾقؽؿ نشؼة ولزور نئقكة وكؾػة وإنـا ببحـريؿ نـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٗٔٓٔ( ٍُُِٚ )ٕٖ٘ٓبٌحكةوٞ )ؾم٠ص  (1)

 (.ٕ٘ٙٔ(، ٍُُِٚ )ؾم٠ص 1ٔٗ1بٌحكةوٞ ) (1)
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لق لؿ يلتؽؿ ببحريؿـف وحـل، كــبؿ نــ البؼـدر طؾقـف يف ُفسـحة وسـعة وإنـا ببحؾقـؾ نـا 

ا إلك نا كـبؿ تروكف  تعبؼدون تحريؿف ، ويف ذلؽ لؽؿ نساءة لـؼؾؽؿ طؿا كـبؿ تروكف حؼًّ

باصيً، ولؽـؽؿ إن سـللبؿ طـفـا بعـد كـزو  الؼـرآن هبـا، وبعـد اببـدائؽؿ ببقـان أنرهـا يف 

ر طؾقؽؿ نـا أكزلبـف إلقـف نــ بقـان كبـابل، وتلويـؾ تـزيؾـل  كبابل إلك رسقلل إلقؽؿ، لقسَّ

 ووحقل.

وأورد بســــد فقــــف ضــــعػ
(1)

 ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿طـــــ ابـــــ طبــــاس قــــا    

ٓ تسـللقا طــ أشـقاء إن كـز  الؼـرآن فقفـا ببغؾـقظ سـاءكؿ ذلـؽ،  يؼق   [ 171انًائدذة: ]

 ولؽـ اكبظروا ، فنن كز  الؼرآن فنكؽؿ ٓ تسللقن طـ شلء إٓ وجدتؿ تبقاكف.

 فؼال: $أما الؼرصبل 

فقـــــف  [ 171انًائدددددذة:] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ﴿ ققلثثثثثف تعثثثثثالك:

﮻ ﮼ ﮽  ﮹ ﮺ ﴿غؿقض، وذلؽ أن يف أو  أية الـفل طـ السما ، ثؿ قا   

فلباحف لفؿ، فؼقؾ  الؿعـك وإن تسللقا طـ غقرها فقؿـا  [ 171انًائذة:] ﴾﮾ ﮿ ﯀ 

 نست الحاجة إلقف ، فحذ  الؿضا ، وٓ يصح حؿؾف طؾك غقر الحذ .

گ  ﴿ترجع إلـك أشـقاء أخـر؛ كؼقلـف تعـالك   ﴾﮻ ﴿ الؽـاية يفقال الجرجاين: 

 11ٌ:انًؤيُدى ] ﴾ڱ ں ں  ﴿يعـل آدر، ثؿ قا    ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

أي ابـ آدر؛ ٕن آدر لؿ يجعؾ كطػة يف قرار نؽـقـ، لؽــ لؿـا ذكـر ا،كسـان وهـق [13، 

آدر د  طؾك إكسان نثؾف،وطر  ذلـؽ بؼريــة الحـا  ؛ فـالؿعـك وإن تسـللقا طــ أشـقاء 

إلـك البػسـقر، فـنذا  حقـ يـز  الؼرآن نـ تحؾقؾ أو تحريؿ أو حؽؿ، أو نست حاجبؽؿ

د أباح هذا الـقع نـ السما   ونثالف أكف بّقـ طدة الؿطؾؼـة سللبؿ فحقـئٍذ تبدى لؽؿ ؛ فؼ

بـذات قـرء وٓ حانـؾ  والؿبقىف طـفا زوجفا والحانؾ، ولؿ يجز ذكر طّدة البـل لقسـت

فـالـفل إًذا يف شـلء لـؿ يؽــ  [1انطدالق: ] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿فسللقا طـفا فــز  

 هبؿ حاجة إلك السما  فقف؛ فلنا نا نست الحاجة إلقف في.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٕٔٙٔبٌـحىٞ ) (1)
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│ 

 يف كراهقة كثرة السمال لغقر فائدة؟ ذكر بعض القاردس: ا

 مـ ذلؽ ما يؾل: ج:

ـــف [ 171انًائدددذة:] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ﴿ققلـــف تعـــالك    ملسو هيلع هللا ىلص.وققل

أطظؿ الؿسؾؿقـ جرًما مـ سلل طـ شلب لؿ يحرم طؾك الؿسؾؿقـ فحرم طؾقفؿ مـ أجؾ »

«مسللتف
(1)

.  

 «لسمال وإعاطة الؿالإن اهلل كره لؽؿ ققؾ وقال وكثرة ا»  ملسو هيلع هللا ىلصوقق  الـبل 
(1)

.  

ذروين مثثا تثثركتؽؿ، فنكؿثثا أهؾثثؽ الثثذيـ قثثبؾؽؿ كثثثرُة مسثثائؾفؿ »   ملسو هيلع هللا ىلصوقــق  الـبــل 

«واختالففؿ طؾك أكبقائفؿ
(3)

 . 

 «:محاسـ التلويؾ»يف  قال الؼاسؿل 

والبحؼقــؼ يف ذلــؽ؛ أن البحــث طؿــا ٓ يقجــد فقــف كص،طؾــك قثثال بعثثض إئؿثثة: 

 قسؿقـ 

يف دٓلــة الـــص طؾــك اخــبي  وجقهفــا؛ ففــذا أن يبحــث طـــ دخقلــف  أحثثدهؿا:

 نطؾقب ٓ نؽروه.

 بؾ ربؿا كان فرًضا طؾك نـ تعقـ طؾقف نـ الؿجبفديـ .

أن يدقؼ الـظر يف وجقه الػرو  ، فقػر  بقـ نبؿاثؾقـ بػر  لقس لف أثر يف ثاكقفؿا: 

الشرع نع وجقد وفػ الجؿع، أو بالعؽس بلن يجؿـع بـقـ نبػـرققـ بقفـػ صـردي 

هؾثثؽ »فــذا الــذي ذنــف الســؾػ.وطؾقف يـطبــؼ حــديث ابـــ نســعقد رفعــف  نــثيً، ف

 .أخرجف نسؾؿ ، فرأوا أن فقف تضققع الزنان بؿا ٓ صائؾ تحبف.«الؿتـطعقن

ــاب وٓ الســـة وٓ  ــك نســللة ٓ أفــؾ لفــا يف الؽب ــع طؾ ــار نـــ البػري ــف ا،كث ونثؾ

ا، فقصر  فقفا زناًكا كان فـرفف يف  غقرهـا أولـك، وٓ ا،جؿاع، وهل كادرة القققع جدًّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مرفوًعا ڤوقاص من حديث شعد بن أيب ( 6ٖٕ٘)ومسلم حديث ( 1ٕ62)البخاري  (1)

 (.2ٖ٘حديث )ومسلم ( 11ٗٔحديث )أخرجه البخاري  (1)

 .6ٖٓٔص ( 1ٖٖٔحديث )ومسلم ( 1ٕ66)البخاري  (3)
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سقؿا إن لزر نـ ذلؽ إغػا  البقسع يف بقان نا يؽثـر وققطف.وأشـد نــ ذلـؽ ـ يف كثـرة 

السما  ـ البحث طـ أنـقر نغقبـة ورد الشـرع با،يؿـان هبـا نـع تـرُ كقػقبفـا. ونـفـا ٓ 

يؽقن لف شاهد يف طالؿ الحّس. كالسما  طـ وقت الساطة وطـ الروح وطـ نـدة هـذه 

أنثا  ذلؽ نؿـا ٓ يعـر  إٓ بالـؼـؾ الصـر . والؽثقـر نــف لـؿ يثبـت فقـف إنة... إلك 

شلء، فقجب ا،يؿان بف نـ غقر بحث. وأشد نـ ذلـؽ نـا يققـع كثـرة البحـث طــف يف 

 الشؽ والحقرة.

نثا  البـطع يف السما  حبـك يػضـل بالؿسـئق  إلـك الجـقاب بـالؿـع  قال بعضفؿ:

البـل تقجـد يف إسـقا    قـد يؽـره شـراؤها بعد أن يػبل با،ذن ـ أن يسل  طــ السـؾع 

نؿـ هل يف يده نــ قبـؾ البحـث طــ نصـقرها إلقـف أو ٓ؟ فقجقبـف بـالجقاز، فـنن طـاد 

فؼا   أخشك أن يؽقن نـ  ب أو غصب، ويؽقن ذلؽ الققت قد وقع شلء نـ ذلؽ 

يف الجؿؾة، فقحباج أن يجقبف بـالؿـع. ويؼقـد ذلـؽ إن ثبـت شـلء نــ ذلـؽ حـرر، وإن 

كره أو كان خي  إولك، ولق سؽت السائؾ طـ هذا البـطع لؿ يزد الؿػبل طؾك تردد 

جقابف بالجقاز، وإذا تؼرر ذلؽ ، فؿــ يسـّد بـاب الؿسـائؾ حبـك فاتـف نعرفـة كثقـر نــ 

إحؽــار البــل يؽثــر وققطفــا فنكــف يؼــؾ ففؿــف وطؾؿــف؛ ونـــ تقســع يف تػريــع الؿســائؾ 

ر، وٓســقؿا إن كــان الحانــؾ طؾــك ذلــؽ وتقلقــدها وٓســقؿا فقؿــا يؼــؾ وققطــف أو يـــد

الؿباهاة والؿغالبة ـ فنكف يذر فعؾف، وهق طقـ الذي كرهف السؾػ. ونـ أنعـ يف البحث 

 وطــ أفـحابف ملسو هيلع هللا ىلصطـ نعاين كباب ا ، نحافًظا طؾك نا جاء يف تػسقره طـ رسـق  ا  

نــ نـطققـف ونػفقنـف وطــ  الذيـ شـاهدوا البـزيـؾ وحصـؾ نــ إحؽـار نـا يسـبػاد

نؼبصـًرا طؾـك نـا يصـؾح لؾحجـة نـفـا فنكـف الـذي  نعاين السـة ونا دلـت طؾقـف كـذلؽ،

يحؿد ويـبػع بف. وطؾك ذلؽ يحؿؾ طؿؾ فؼفاء إنصـار نــ البـابعقـ فَؿــ بعـدهؿ. ـ 

 «.فبح الباري»كذا يف 

، يف أواخرهـا ـ يف هـذا الؿقضـقع ـ ا،نـار الشـاصبل « نقافؼـات»ثـؿ رأيـت يف 

أولف  ا،كثار نـ إسئؾة نذنقر ـ والدلقؾ طؾقـف الـؼـؾ الؿسـبػقض  نبحًثا جؾقيً قا  يف

 نـ الؽباب والسـة وكير السؾػ الصالح .
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طؿـا  نـ ذلؽ ققلف تعالك...ـ وسا  هذه أيـة ونـا أسـؾػـاه نــ أثـار وزاد أيًضـا

كؼؾـــا ـ ثــؿ قــا  ... والحافــؾ أن كثــرة الســما  ونبابعــة الؿســائؾ بإبحــاث العؼؾقــة 

قـد ُوِطظـقا يف كثـرة  ملسو هيلع هللا ىلصآت الـظرية، نذنقر، وقد كان أفـحاب رسـق  ا  وآحبؿ

السما  حبـك انبـعـقا نــف وكـاكقا يحبـقن أن يجـلء إطـراب فقسـللقن حبـك يسـؿعقا 

كينف ويحػظقا نـف العؾؿ.. ثؿ قا   ويببّقـ نـ هذا أن لؽراهقة السما  نقاضع ، كذكر 

 نـفا طشرة نقاضع 

وروي  «مـ أبل؟»يـػع يف الديـ، كسما  طبدا  بـ حذافة السما  طّؿا ٓ  أحدها:

نا با  الفي  يبدو رققًؼا كالخقط ثؿ ٓ يـزا  يـؿـق حبـك »ُسئِؾ    ڠأكف « البػسقر»يف 

 ﴾...ے ے ۓۓ ﴿يصقر بدًرا ثؿ يــؼص إلـل أن يصـقر كؿـا كـان؟ فـلكز  ا   

 .«ا ُأجقب بؿا فقف نـ نـافع الديـفنكؿ [189انبقزة:]

أكثؾَّ »أن يسل  بعد نا بؾغ نـ العؾؿ حاجبف  كؿا سـل  الرجـؾ طــ الحـج  :وثاكقفا

ــالك   «طثثام؟ ــف تع ــع أن ققل ــد،  ﴾ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ن ــف ل ب ــاهره أك ــاض بظ ق

ــف   ــل إســرائقؾ بعــد ققل ــف ســما  بـ ــف . ونثؾ  ﴾...ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ﴿،صيق

 .[67انبقزة:]

وا  أطؾؿ خاص بؿا لؿ السما  نـ غقر احبقاج إلقف يف الققت ، وكلن هذا  وثالثفا:

وسؽت طـ أشقاب رحؿثًة »وققلف « َذُروكِل نا َتَرْكُبُؽؿْ »يـز  فقف حؽؿ، وطؾقف يد  ققلف  

ـْ كسقان، فال تبحثقا طـفا  .«بؽؿ، ٓ َط

أن يســل  طـــ فــعاب الؿســائؾ وشــرارها ، كؿاجــاء يف الـفــل ورابعفثثا:
(1)

طـــ  

 إغؾقصات.

نـ قبقـؾ البعبـدات، أو السـائؾ نّؿــ ٓ أن يسل  طـ طؾة الحؽؿ ـ وهق وخامسفا: 

يؾقؼ بف ذلؽ السما  ـ كؿا يف حديث
(1)

 قضاء الصقر دون الصية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مرفوًعا ڤمن حديث شعد بن أيب وقاص ( 6ٖٕ٘)ومسلم حديث ( 1ٕ62)البخاري  (1)

 (.2ٖ٘حديث )ومسلم ( 11ٗٔحديث )أخرجه البخاري  (1)
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أن يبؾــغ بالســما  إلــك حــّد البؽّؾــػ والبعؿــؼ، وطؾــك ذلــؽ يــد  ققلــف  وسادسثفا:

ولؿا سـئؾ الرجـؾ [86ص:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿تعالك  
(1)

يـا   »

قــا  طؿــر بـــ الخطــاب  يــا فــاحب فــاحب الحــقض! هــؾ تــرد حقضــؽ الســباع؟ 

 «.الحقض ! ٓ تخ كا، فنكا كرد طؾك السباع وترد طؾقـا

أن يظفــر نـــ الســما  نعارضــة الؽبــاب و الســـة بــالرأي، ولــذلؽ قــا   وسثثابعفا:

 أكت؟»سعقد  
ّ
الرجـؾ يؽـقن طالًؿـا بالســة أيجـاد  »وققؾ لؿالـؽ بــ أكـس  « أطراقل

ّٓ سؽت طـفا؟ قا   ٓ . ولؽـ يخ  بالسـّة فنن  «.قبؾت نـف، وإ

ۀ ہ ہ  ﴿الســما  طـــ الؿبشــاهبات، وطؾــك ذلــؽ يــد  ققلــف تعــالك   وثامـفثثا:

أية. وطـ طؿر ابـ طبـد العزيـز  نــ  [7آل عًزاٌ:] ﴾...ہ ہ ھ ھ ھ ھ

البـؼــؾ ونـــ ذلــؽ ســما  نـــ ســل  نالًؽــا طـــ  جعـؾ ديـــف غرًضــا لؾخصــقنات أســرع

 «.نجفق ، والسما  طـف بدطةآسبقاء نعؾقر، والؽقػ »آسبقاء؟ فؼا   

السما  طؿا شجر بقـ السؾػ الصالح،. وقد ُسئؾ طؿر ابـ طبـد العزيـز  وتاسعفا:

تؾـؽ دنـاء كـّػ ا  طـفـا يـدي، فـي ُأحـب أن ُألّطـخ هبـا »طـ قبا  أهؾ فػقـ؟ فؼا   

 «.لساين

سما  البعــت وا،فحـار وصؾـب الغؾبـة يف الخصـار، ويف الؼـرآن يف ذر  وطاشرها:

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿ذا  كحق ه

ويف الحـديث   [58انشخدزف: ] ﴾ەئ ەئ وئ وئ  ﴿وقا    [171انبقزة:] ﴾ڇ ڇ 

 .«أبغض الرجال إلك اهلل إلّد الخصؿ»

│ 

 ؟[ ٔٓٔبٌّةئمخ:] ﴾﯁    ﴿س: وعح الؿراد بؼقلف تعالك: 

 :$ج: قال الطبري 

ف  طػا ا  لؽؿ طـ نسللبؽؿ ، فنكف يعـل ب[ 171انًائدذة: ] ﴾﯁    ﴿وأنا ققلف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(6ٖٓٔ)ص ( 1ٖٖٔديث ح)ومسلم ( 1ٕ66)البخاري  (1)
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، الذي َكِره ا  لؽـؿ نسـللبؽؿ إيـاه طـفـا أن ملسو هيلع هللا ىلصطـ إشقاء البل سللبؿ طـفا رسق  ا  

يؼـق    ﴾   ﴿يماخذكؿ هبا، أو يعاقبؽؿ طؾقفا، إذ طر  نـفا تقببؽؿ وإكـاببؽؿ 

 171انًائدذة: ] ﴾  ﴿وا  ساتر ذكقب نـ تاب نـفا، فبـارُ أن يػضـحف يف أخـرة 

 و أكاة طـ أن يعاقبف هبا، لبغؿده البائب نـفا برحؿبف، وطػقه طـ طؼقببف طؾقفا.ذ[

 :وقال الحافظ ابـ كثقر 

أي  نا لؿ يذكره يف كبابف ففـق نـا طػـا طــف فاسـؽبقا [ 171انًائذة:] ﴾﯁    ﴿

 أكبؿ طـفا كؿا سؽت طـفا.

 :وقال الؼرصبل 

   ﴿ ــل[ 171انًائددذة:] ﴾﯁  ــللة الب ـــ الؿس ـــ  أي  ط ــؾ  ط ـــفؿ. وقق ســؾػت ن

إشقاء البل سللقا طـفا نـ أنقر الجاهؾقة ونا جرى نجراها. وققؾ العػق بؿعـك الـرتُ؛ 

أي  تركفا ولؿ ُيعر  هبا يف حي  وٓ حرار، ففـق نعػـق طـفـا فـي تبحثـقا طــف فؾعؾـف إن 

ضفــر لؽــؿ حؽؿــف ســاءكؿ، وكــان ُطبقــد بـــ ُطؿقــر يؼــق  إن ا  أحــؾ وحــرر ،فؿــا أحــؾ 

بحؾقه ، ونا حرر فاحبـبقه وترُ بقـ ذلؽ أشقاء لؿ يحؾؾفا ولؿ يحرنفا، فذلؽ طػـق فاس

نـ ا ، ثؿ يبؾق هذه أية. وخرج الدارقطـل طـ أبل ثعؾبة الخشـل قا    قا  رسق  ا  

إن اهلل تعالك فرض فرائض فال ُتضقعقها وحرم ُحرمات فال تـتفؽقها وحثّدد حثدوًدا »   ملسو هيلع هللا ىلص

«ـ أشقاب مـ غقر كسقان فال تبحثقا طـفافال تعتدوها وسؽت ط
(1)

. 

والؽير طؾك هذا البؼدير فقف تؼديؿ وتلخقر؛ أي  ٓ تسللقا طـ أشقاء طػا ا  طـفا 

 إن تبد لؽؿ تسمكؿ ، أي  أنسؽ طـ ذكرها فؾؿ يقجب فقفا ُحؽًؿا .

 :$قال الؼاسؿل 

ا الؼرآن ولؿ أي  طـ تؾؽ إشقاء حقـ لؿ يـز  فقف [ 171انًائذة:] ﴾﯁    ﴿

يقجبفا طؾـقؽؿ تقسـعًة طؾـقؽؿ أو  طػـا ا  طــ بقا ـا لـئي يسـقءكؿ بقا ـا فالجؿؾـة يف 

أو الؿعـك  طػـا ا  طــ نسـائؾؽؿ [ 171انًائدذة: ] ﴾ ﮴ ﴿نقضع جر فػة أخرى لـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1ٕ62حديث )رشح ( ٕٙٙ/ٖٔ« )فتح الباري»انظر صيًئا من الكالم عذ هذا احلديث وصواهده يف  (1)
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السالػة، وتجاوز طـ طؼقببؽؿ إخروية بؿسـائؾؽؿ، فـي تعـقدوا إلـك نثؾفا.فالجؿؾـة 

ـة ٕن  قفؿ طـفا لؿ يؽـ لؿجّرد فقاكبفؿ طـ الؿساءة. بـؾ ٕ ـا يف حقـئٍذ نسبلكػة نبق

كػسفا نعصقة نسبببعة لؾؿماخذة وقد طػا طـفا. وفقف نـ حثفؿ طؾـك الِجـّد يف آكبفـاء 

 طـفا نا ٓ يخػك.

│ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿س: وعثثثثح الؿثثثثراد بؼقلثثثثف تعثثثثالك: 

 ؟[ ٕٓٔبٌّةئمخ:] ﴾ۆئ

راده، أن ققًنـا صؾبـقا أيـات وسـللقا الؿعجـزات، الؿراد، وا  تعالك أطؾؿ بؿـ ج:

فؾؿا أتبفؿ أيات والؿعجـزات كػـروا هبـا وكـذبقا، كؿـا سـل  قـقُر فـالٍح فـالًحا أن 

يخرج لفؿ كاقة، فؾؿا خرجت لفؿ الـاقة طؼروها، وكالذيـ سـللقا الؿائـدة فؾؿـا كزلـت 

 كػروا هبا.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ  ﴿كؿا قا  تعـالك  

 .[59اإلسزا : ] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ۆئ   ﴿وكؿا قا  تعالك  ۆئ  ۇئ  ۇئ وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

جئ حئ مئ ىئ يئ   ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 .[ 117،  179األَعاو: ] ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت 

نــ البؽـالقػ  وٓ يؿبـع أيًضا أن يدخؾ يف أية الؽريؿة سما  الذيـ سللقا نزيًدا

ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿فؾؿا ُفـرض  لجفادفؾؿا كؾػقا هبا نا قانقا هبا كالذيـ سللقا فرض ا

وكالذيـ سللقا طـ فـرض الحـج أيف كـؾ طـار يـا  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 

ثؿ قـا    «لق قؾت كعؿ لقجبت ولؿا استطعتؿ»بؼقلف   ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا  ؟ فلجاهبؿ الرسق  

ذروين ما تركتؽؿ فنكؿا هؾؽ مـ كان قبؾؽؿ بؽثرة سمالفؿ واختالففؿ طؾك أكبقائفؿ فثنذا »

«ا مـف ما استطعتؿ ، وإذا كفقتؽؿ طـ شلب فدطقهأمرتؽؿ بشلب فلتق
(1)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مرفوًعا ڤمن حديث أيب هريرة ( 1ٖٖٔحديث )مسلم  (1)



 a 167ڑ
 

 

 

وٓ يؿبـع أن يدخؾ فقفا أيًضا قق  نـ قا   نـ أبل يا رسـق  ا  ؟ فؿـا يـدري إذا 

 ُكسب إلك غقر أبقف ناذا كان سقصـع؟

 ٔية الؽريؿة، وا  تعالك أطؾؿ.فؽؾ ذلؽ يدخؾ يف ا

 

│ 
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ا َجَػَو     َۢ ََبِۡيَرة  ٌَ ٌِ  ُ ۡيييَث   ََّل َشۡيآنَِتث  وَ  ٱَّلله ِۡ  َوََّل َحۡياأ   َوََّل َو

 ََ ِي َه ٱَّله ًۡ ََّل َوَلَِٰس ُْ ۡزََثُ
َ
ِ ٱۡىَهِذَبٰۖ َوأ وَن لََعَ ٱَّلله َزَفُرواْ َحۡفََتُ

ُ ِإَوََل ٱلرهُشۡئِل  ١٠٣َحۡػلِئَُن  َُزَل ٱَّلله
َ
آ أ ٌَ اْ إََِلَٰ  ۡٔ َ ًۡ َتَػال ُٓ َ ِإَوَذا رِيَو ل

ا وََجۡيۡوَُ  ٌَ َِا  ٔاْ َحۡصبُ ُ ٓۚ كَال ًۡ ََّل  ا َغيَۡيۡيِّ َءاةَآَءَُۡيا ُْ ٔۡ ََكَن َءاةَۡيآُؤ َولَۡي
َ
أ

َٔن َشۡي  ٍُ َخُووَن  ٔٗ َحۡػيَ ۡٓ ََ  ١٠٤ا َوََّل َح ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ًۡ  َيَٰٓ ٔاْ َغيَۡيۡيُس ُِۡي ٌَ َءا

 ًۡ ِ َمرِۡجُػُس ۚ إََِل ٱَّلله ًۡ َخَوۡحخُ ْۡ وه إَِذا ٱ َۡ  َ ٌه ٰۖ ََّل يَُُضُُّزً  ًۡ ُُفَصُس
َ
أ

ئَُن َذُينَّتُِئسُ ا َيِيػٗ  ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٍَ ِ  ١٠٥ً ة
 

 ﴾ېئ  ﴿

 

 ﴾ىئ  ﴿

 ﴾ی  ﴿

 

 

 

 

 ﴾یی  ﴿

 

ڀ ڀ ٺ  ﴿

 ﴾ٺ ٺٺ 

نشــــؼققة إذن )يشــــؼقن أذ ــــا( ويؿـحــــقن درهــــا )لبـفــــا( 

 لؾطقاغقت في يحؾبفا أحٌد نـ الـاس .

 يرتكق ا لملفة في يحؿؾ طؾقفا شلءٌ   أي ؛يسقبق ا - نرتوكة

تؾـد أكثـك بعـد   )أي ؛بشلٍء )كلن تصؾ أكثـك بـلكثك( تصؾ  شقًئا

أو تصؾ ذكًرا بلكثك )أي تؾد تقأنا ذكًرا وأكثك( ولـذلؽ  - أكثك(

فقر ُأخر فؾؽق ا وفؾت شقًئا بشلء تسؿك وفقؾة فقرتكق ـا 

ٓ يذبحق ا لؽق ا وفؾت، أو يرتكقن بعض كباجفا لؽقن أنـف 

 كاكت وفقؾة.

كبػـاع بـف، فـي يركـب وٓ الذي يحؿك ضفـره نــ الركـقب وآ

 لؽقكف لؼح طدًدا نـ الـق . ؛يـبػع بف

 يؽػقـا نا وجدكا طؾقف آباءكا.

 

 ٹٹ 
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 س: ما صػات البحقرة، والسائبة، والقصقؾة، والحام؟

 غفا طؾك الـحق البالل ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ أققاٌ ، وكصق ج:

 الحام القصقؾة السائبة البحقرة

ـــد  -1 ـــة تؾ ـــل الـاق ه

ـــبطـ  ســـبة أبطــــ، ال

 السادس أكثك.

الـاقة تؾد سـبعة، 

الــــبطـ الســــابع 

 ذكر أو ذكريـ

الشــاة تؾــد ســبعة، 

والســـــابع يؽـــــقن 

ــك  ــًرا وأكث ــا ذك تقأًن

فقؿـع الذكر بسبب 

ــــــؿك  ــــــف وُيس أخب

وفـــــقؾة، لؽـــــقن 

ـــــــف وفـــــــؾبف  أخب

 فحرنبف طؾقفؿ.

الػحؾ الذي يؾؼـح 

 طشًرا.

الـاقــــة الؿقلــــقدة  -2

الحاديــــــة طشــــــرة أو 

الثاكقـــة طشـــرة أو بعـــد 

ذلــــؽ لـاقــــة ولــــدت 

ـــة  ـــاث، فالـاق طشـــر إك

الحــادة طشــرة والثاكقــة 

طشـــرة فؿــــا زاد كــــؾ 

ذلؽ يطؾؼ طؾقف بحقرة 

ــا وٓ  ــب ضفره ٓ يرك

يجـــز وبرهــــا، فعؾقــــف 

ــائبة )يف  ــة الس ــل ابـ فف

ــد  ــل تؾ ــة الب الـاق

طشر إكاث لـقس 

بقـــــــفـ ذكــــــر، 

تســـــــقب فـــــــي 

يؽــرب ضفرهــا، 

ولؿ ُيجز وبرها، 

ولؿ يشرب لبـفا 

 إٓ ضقػ.

إكثـــك إذا ولـــدت 

تقأًنا ذكـًرا وأكثـك، 

فـــإكثك الؿقلـــقدة 

ك  نــع الــذكر ُتســؿَّ

 وفقؾة.

ــبج لــف  الػحــُؾ إذا ُك

طشــر إكــاث لــقس 

َـّ ذكر، فحقـئٍذ  بقـف

ُيحؿــك فــي يركــب 

ضفــــره، وٓ ُيجــــز 

ـــ ـــره، وُيخؾَّ ك يف وب

 إبؾف يضرب فقفا
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 القجف الثاين(.

البــل يؿـــح درهــا  -3

 لؾطقاغقت.

البــــل يســــقبق ا 

 نطؾًؼا لملفة.

ــر بــلكثك،  الـاقــة تبؽِّ

ثــــؿ تثـــــل بــــلكثك، 

فقســـؿق ا وفـــقؾة 

لؽق ــــا وفــــؾت 

ــقس  ــلكثك، ل ــك ب أكث

 بقـفؿا ذكر.

الذي يضرب طدًدا 

نعؾقًنا )أي  يـؽح 

 نرات نعؾقنة(.

ــة  -4 ــك الخانس إكث

ؼ البل تؾدها كاقـة تشـ

ـــك  أذ ـــا ويحـــرر طؾ

الـساء أكؾفـا وشـرب 

ــــت  لبـفــــا، فــــنذا نات

 حؾت لإلكاث.

ــــقب  ــــر يس البعق

ـــــذر،  ـــــبب ك بس

ــــــك  يؽــــــقن طؾ

ـــؾ بســـبب  الرج

شػاء نـ نـرض 

أو طــــــقٍد نـــــــ 

سػر، في ُيحبس 

طـــــ رطــــل وٓ 

 ناء وٓ ُيركب.

نـــــ الغـــــؿ طؾــــك 

وجــف الخصــقص، 

 تؾد أكثك بعد أكثك.

الػحـــؾ إذا قضـــك 

طدًدا نـ إكؽحـة 

نــــ  جعؾـــقا طؾقـــف

ريـــش الطـــاووس 

 وسقَّبقه.

│ 

س: ما سبب آختال  بثقـ العؾؿثاب يف هثذه إوصثا  الؿثذكقرة لؾبحقرةوالسثائبة 

 والقصقؾة والحام؟

ــة  ج: ــا أهــؾ الجاهؾق ــل كــان طؾقف ــؿ، أن الصــقر الب ــالك أطؾ ــؽ ، وا  تع وجــف ذل

 تعددت.

آبائـف فؿـفؿ نـ يجعؾ البحقـرة بؿقافـػات أنيهـا طؾقـف شـقطاكُف وسـؾُػُف وسـؾػ 

 وبيده. وأجداده وُطر  ققنف

ونـفؿ نـ يصػ البحقرة بلوفا  ُأخر تراءت لف واسبحسـفا، وهؽذا يف السـائبة 



 a 171ڑ
 

  

 

ــت إهــقاء هــل  ــف، وكاك ــؿ يؽـــ لفــؿ نرجــع يرجعــقن إلق والقفــقؾة والحــار فؾؿــا ل

 الؿبحؽؿة فقفؿ، صػؼ كؾٌّ يصـع نا يريد ويسؿل نا يشاء.

 :قال الطبري 

 جاهؾقة فلبطؾفا ا،سير. في كعر  ققًنا يعؿؾقن هبا الققر.وهذه أنقر كاكت يف ال

فنذا كان ذلؽ كذلؽ وكان نا كاكت الجاهؾقة تعؿؾ بف ٓ يقفـؾ إلـك طؾؿـف إذ لـؿ 

يؽـ لـف يف ا،سـير القـقر أثـر ، وٓ يف الشـرُ، كعرفـف إٓ بخـ ، وكاكـت إخبـار طؿـا 

الصـقاب نــ الؼـق  يف ذلـؽ كاكقا يػعؾقن نـ ذلؽ نخبؾػة آخبي  الذي ذكركا ، ف

أن يؼا   أنا نعاين هذه إسؿاء فؿا بقـّا يف اببداء الؼق  يف تلويؾ هذه أية، وأنا كقػقـة 

 طؿؾ الؼقر يف ذلؽ ، فؿا ٓ طؾؿ لـا بف.

وقد وردت إخبار بقفػ طؿؾفؿ ذلؽ طؾـك نـا قـد حؽقــا، وغقرضـائٍر الجفـُؾ 

ًٓ إلك حؼقؼبف، وهق أن الؼقر كاكقا بذلؽ إذا كان الؿراُد نـ طؾؿف الؿحباج إلقف ، نقفق

نقن نـ أكعانفؿ طؾـك أكػسـفؿ نـا لـؿ يحرنـف ا ، اتباًطـا نــفؿ خطـقات الشـقطان  يحرِّ

 ،فقبَّخفؿ ا  تعالك ذكره بذلؽ، وأخ هؿ أن كؾ ذلؽ حي .

ر ا  تعـالك ذكـره ورسـقلف  بــصٍّ أو دلقـؾ،  ملسو هيلع هللا ىلصفالحرار نـ كؾ شلء طـدكا نا حـرَّ

 ف نا حّؾؾف ا  ورسقلف كذلؽ.والحي  نـ

│ 

 ؟۵س: وعح وجف افترائفؿ الؽذب طؾك اهلل 

ــــل  ج: ــــا  الؼرصب ــــا ق ــــؽ كؿ ــــا   $وجــــف ذل  ﴾ىئ يئ جب حبخب  ﴿، إذ ق

بؼقلفؿ  إن ا  أنر ببحريؿفا، ويزطؿقن أ ؿ يػعؾـقن ذلـؽ لرضـا رهبـؿ  [ 173انًائذة:]

نـ ا  بذلؽ قق ، فؽـان  يف صاطة ا ، وصاطة ا  إكؿا تعؾؿ نـ ققلف، ولؿ يؽـ طـدهؿ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ذلؽ نؿا يػرتوكف طؾك ا ، وقـالقا  

 ﴾ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ  ﴿يعــــل  نــــ القلـــد وإلبـــان  [139األَعددداو:]

 ﴿  ۵يعـل إن وضـعبف نقًبـا اشـرتُ فقـف الرجـا  والـسـاء؛ فـذلؽ ققلـف  [139األَعداو:  ]

 ، أي  بؽـــذهبؿ العـــذاب يف[139األَعددداو:  ] ﴾چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ 
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 أي  بالبحريؿ والبحؾقؾ. [139األَعاو: ] ﴾ڍ ڌ ڌ ﴿ أخرة

│ 

 س: مـ أوُل مـ سقَّب السقائب؟

طانر الُخزاطل أخرج البخـاري أو  نـ سقَّب السقائب طؿرو بـ ج:
(1)

ونسـؾؿ  

رأيُت طؿَرو بـ »   ملسو هيلع هللا ىلصنـ صريؼ سعقد بـ الؿسقَّب قا   وقا  أبق هريرة قا  رسقُ  ا  

 .«َقصبف يف الـار، كان أوَل َمـ سقََّب السقائب طامر الُخزاطلَّ يجرُّ 

│ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 أية؟ [ ٗٓٔبٌّةئمخ:] ﴾...ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

 :$قال الطبري  ج:

وإذا ققـؾ لفـمٓء الـذيـ يبحـرون البحـائر ويسـقِّبقن السـقائب،  يؼقل تعالك ذكثره:

ريؿ ذلــؽ إلــك ا  تعــالك ذكــره يػــرتون طؾــك ا  الــذيـ ٓ يعؼؾــقن أ ــؿ بنضــافبفؿ تحــ

الؽذب  تعالقا إلك تـزيؾ ا  وآي كبابف وإلـك رسـقلف، لقببـقـ لؽـؿ كـذُب قـقؾؽؿ فقؿـا 

نـقن نــ هـذه إشـقاء ـ أجـابقا نــ  تضقػقكف إلك ا  تعالك ذكره نـ تحريؿؽؿ نا تحرِّ

باءكــا يعؿؾــقن بــف، دطــاهؿ إلــك ذلــؽ بــلن يؼقلــقا  حســبـا نــا وجــدكا طؾقــف نـــ قبؾـــا آ

كحـ لفؿ تبع وهؿ لـا أئؿة وقثادة، قثد اكتػقـثا بؿثا أخثذكا طثـفؿ، ورعثقـا بؿثا »ويؼقلقن  

  أَو لـق كـان آبـاء  ملسو هيلع هللا ىلص. قا  ا  تعـالك ذكـره لـبقـف نحؿـد «كاكقا طؾقف مـ تحريؿ وتحؾقؾ

كف همٓء الؼائؾقـ هذه الؿؼالة ٓ يعؾؿقن شقًئا؟ يؼق   لؿ يؽقكقا يعؾؿقن أّن نـا يضـقػق

إلك ا  تعالك ذكره نـ تحريؿ البحقرة والسائبة والقفقؾة والحـار، كـذٌب وفريـٌة طؾـك 

ا ، ٓ حؼقؼــة لــذلؽ وٓ فــحة، ٕ ــؿ كــاكقا أتبــاع الؿػــرتيـ الــذيـ اببــدءوا تحــريؿ 

ذلــؽ،افرتاًء طؾــك ا  بؼــقؾفؿ نــا كــاكقا يؼقلــقن نـــ إضــافبفؿ إلــك ا  تعــالك ذكــره نــا 

ا هؿ بف طانؾقن نـ ذلؽ طؾك اسبؼانة وفقاب، بؾ كـاكقا طؾـك يضقػقن وٓ كاكقا فقؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6ٕ٘ٙحديث )ومسلم ( ٖٕٙٗحديث )البخاري (1)
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 ضيلة وخطل .

 : وقال الحافظ ابـ كثقر 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ ﴿

أي إذا دطقا إلل ديــ ا  وشـرطف ونـا أوجبـف وتـرُ نـا حرنـف ، قـالقا    [ 171انًائدذة: ]

ٿ  ﴿ا  ا  تعـالك   يؽػقـا نا وجدكا طؾقف أباء؛ وإجداد نـ الطرائؼ والؿسالؽ ، ق

ــــف وٓ  [ 171انًائددددذة:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ــــا وٓ يعرفقك أي  ٓ يػفؿــــقن حؼًّ

يفبدون إلقف ، فؽقػ يببعق ؿ والحالة هذه ؟ ٓيببعفؿ إٓ نـ هق أجفـؾ نــفؿ وأضـؾ 

 سبقيً.

│ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿س: وعح معـك ققلثف تعثالك: 

 ؟[ ٘ٓٔبٌّةئمخ:] ﴾ڃ

أطؾؿ، يا نـ آنـبؿ با  وفدقبؿ الؿرسؾقـ طؾقؽؿ إفـيح  الؿعـك، وا  تعالك ج:

أكػسؽؿ وتزكقبفا و قفا طـ الفقى وفعؾ نا يسعدها يف الدكقا وأخرة واطؾؿـقا أكؽـؿ 

إذا فعؾبؿ ذلؽ وقؿبؿ بؿا أوجبف ا  طؾقؽؿ نـ إنر والـفل ولؿ يسبجب لؽـؿ فؾـقس 

 ذلؽ بضائركؿ شقًئا.

 د نـ فسد.في يضركؿ ضي  نـ ضؾَّ وٓ فسا

 يف تػسقر هذه أية: $وقد قال الطبري 

طؾــقؽؿ أكػســؽؿ، فلفــؾحقها، واطؿؾــقا يف  يليفــا الــذيـ آنـــقا يؼثثقل تعثثالك ذكثثره:

هبا نـ رهبا، فنكف   ڦ ڄ  ﴿خيففا نـ طؼاب ا  تعالك ذكره، واكظروا لفا فقؿا يؼرِّ

ؼ، إذا أكـبؿ يؼق   ٓ يضركؿ نـ كػر وسـؾؽ غقـر سـبقؾ الحـ [ 175انًائدذة: ] ﴾ڄ ڄ 

اهبديبؿ وآنـبؿ بـربؽؿ، وأصعبؿـقه فقؿـا أنـركؿ بـف وفقؿـا  ـاكؿ طــف، فحـرنبؿ حرانـف 

 وحؾؾبؿ حيلف.

 وقال يف خاتؿة بحثف يف هذه أية: 

وأولك هذه إققا  وأفح البلوييت طـدكا ببلويؾ هـذه أيـة  نـا روي طــ أبـل 
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 [ 175انًائدددذة:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ﴿فقفـــا، وهـــق  ڤبؽـــر الصـــديؼ 

ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿الزنقا العؿؾ بطاطة ا  وبؿا أنركؿ بف، واكبفقا طؿـا  ـاكؿ ا  طــف،

يؼــق   فنكــف ٓ يضــركؿ ضــي  نـــ ضــؾ إذا أكــبؿ لــزنبؿ  [ 175انًائددذة:] ﴾ڄ ڃڃ 

العؿؾ بطاطة ا ، وأديبؿ فقؿـ ضؾ نـ الـاس نا ألزنؽؿ ا  بـف فقـف، نــ فـرض إنـر 

يركبف أو يحاو  ركقبف ، وإخذ طؾك يديف إذا رار بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽر الذي 

ضؾًؿا لؿسؾؿ أو نعاهد ونـعف نـف فلبك الـزوع طـ ذلؽ، وٓ ضقر طؾـقؽؿ يف تؿاديـف يف 

 غقِّف وضيلف، إذا أكبؿ اهبديؿ وأديبؿ حؼ ا  تعالك ذكره فقف.

وإكؿــا قؾـــا ذلــؽ أولــك البــلوييت يف ذلــؽ بالصــقاب، ٕن ا  تعــالك ذكــره أنــر 

الؿمنـقـ أن يؼقنقا بالؼسط ويبعاوكقا طؾك ال  والبؼقى،ونـ الؼقـار بالؼسـط، إخـذ 

طؾك يدي الظالؿ . ونــ البعـاون طؾـك الـ  والبؼـقى، إنـر بـالؿعرو  وهـذا نـع نـا 

نـ أنره بإنر بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽـر.  ملسو هيلع هللا ىلصتظاهرت بف إخبار طـ رسق  ا  

ُُ ذلؽ، لؿ يؽـ ل نر بف نعـًك، إٓ يف الحا  البل رخص فقف رسق   ولق كان لؾـاس تر

َُ ذلؽ ، وهل حا  العجز طـ الؼقار بف بالجقارح الظاهرة، فقؽـقن نرخًصـا  ملسو هيلع هللا ىلصا   تر

 لف تركف، إذا قار حقـئذ بلداء فرض ا  طؾقف يف ذلؽ بؼؾبف.

ـٌ أكف قد دخؾ يف نعـك ققلـف   ڄ  ﴿وإذا كان نا وفػـا نـ البلويؾ بأية أولك، فبقِّ

إذا أمثرتؿ »، نا قالف حذيػة وسعقد بـ الؿسقب نـ أن ذلؽ   [ 175انًائذة:] ﴾ڃڃ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصونعـك نا رواه أبق ثعؾبة الخشـل طـ رسق  ا   «بالؿعرو  وكفقتفؿ طـ الؿـؽر

│ 

 س: هؾ يف أية الؽريؿة مستدٌل ، لترل إمر بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽر؟

لرتُ إنر بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽر، وإكؿا لقس يف أية الؽريؿة نسبدٌ   ج:

 غاية نا فقفا أن ضي  نـ ضؾ ٓ يضر نـ اهبدى

الؿفبـدي نــ أطؿالـف وأوفـافف  وكقػ يؽقن فقفا ُنسَبدٌ ، وكؿا هق نعؾقر أن ۞

 أكف يلنر بالؿعرو  ويـفك طـ الؿـؽر.

ًضـا كقـػ في يؽاد آهبداء يبؿ إٓ بإنر بـالؿعرو  والـفـل طــ الؿـؽـر وأي ۞
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ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿يؽقن فقفا نسبدٌ ، ورب العزة يؼـق  يف كبابـف الؽـريؿ   

 .[15األَفال:] ﴾ېئ ېئ ېئىئ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ  ﴿ويؼـــــــــــــق   

 .[171آل عًزاٌ:] ﴾ڻ ڻ ۀ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿ويؼــــق   

 .[116هىد:] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  ﴿ويؼـــــــق  تعـــــــالك  

 .[63ًائذة:ان] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ 

أخرج ا،نار أحؿد وقد ۞
(1)

يف نسـده وكذا أخرج غقـره نــ صريـؼ قـقس ابــ  

ڤ ڤ ڤ  ﴿إكؽؿ تؼرءون هـذه أيـة »قا    ڤأبل حازر طـ أبل بؽر الصديؼ 

وإين ســؿعت رســق  ا   [ 175انًائدذة: ] ﴾ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 

 . «هلل أن يعؿفؿ بعؼابفإن الـاس إذا رأو الظالؿ فؾؿ يلخذوا طؾك يديف أوشؽ ا»يؼق    ملسو هيلع هللا ىلص

 . ڤوإسـاد هذا إثر فحقح، لؽـ ُأطؾ بالققػ طؾك أبل بؽر 

ووجف آخر نـ القجقه قد ُيذكر  أٓ وهـق أن الشـخص إذا ـ رأى الؼـقر قـد اتبعـقا  

إهــقاء وأطجــب كــؾ نـــفؿ برأيــف وغؾــب طؾــقفؿ الشــح ، وطؾــؿ الشــخص بــالؼرائـ 

ئٍذ أن ُيصؾح كػسف وُيعرض طؿـ سـقاه وقـد الؿحقطة سؾًػا أن الذكرى لـ تـػع فؾف حقـ

 [9األعهددً: ] ﴾ې ى ى ائ  ﴿ذكـر بعـض العؾؿـاء وجًفــا يف تػسـقر ققلـف تعـالك   

 أي  حقث ترى أن الذكرى تـػع وا  أطؾؿ.

وأخرج الطبري
(ٕ)

 بنسـاٍد صحقح طـ سقار بـ شبقب قال: 

   يـا أباطبـد كـت طـد ابـ طؿر، إذ أتاه رجؾ جؾقـٌد يف العـقـ، شـديد الؾسـان، فؼـا

الرحؿـ، كحـ سبة كؾفؿ قـد قـرأ الؼـرآن فلسـرع فقـف، وكؾفـؿ نجبفـد ٓ يـللق، وكؾفـؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث « ادنتخب»غرهم، وانظر عبد بن محيد يف و( 6ٖٖٗحديث )وأبو داود ( 2، 1، ٘، ٕ/ ٔ)أخرجه أمحد  (1)

ٔ. 

 .البن أيب حاتم« اجلرح والتعديل»وشوار بن صبيب ثقة مسجم يف ( 6ٕ٘ٗٔ)الطزي  (1)
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بغقٌض إلقف أن يليت دكاءًة، وهؿ يف ذلؽ يشفد بعضفؿ طؾك بعض بالشـرُ! فؼـا  رجـؾ 

نـ الؼقر  وأي دكاءة تريد، أكثر نـ أن يشفد بعضفؿ طؾك بعض بالشـرُ! قـا   فؼـا  

ل ، أكا أسل  الشقخ! فلطاد طؾل طبد ا  الحديث، فؼا  طبـد الرجؾ  إين لست إياُ أس

ا  بـ طؿر  لعؾؽ ترى ٓ أًبا لـؽ، أين سـآنرُ أن تـذهب أن تؼـبؾفؿ! طظفـؿ وا فـؿ، 

ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿فنن طصقُ فعؾقؽ بـػسؽ، فـنن ا  تعـالك يؼـق   

انًائددددددددددددذة:]﴾ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇ

175] 

│ 

ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿تعالك : س: ما وجف ختام أية الؽريؿة بؼقلف 

 ؟﴾ڇ ڇ 

ــؼ  ج: ــذلؽ لحــث الؿفبــدي طؾــك آســبؿرار يف الســقر طؾــك صري ــار ب وجــف الخب

الفداية وطـدر البـلثر بؿــ ضـؾ وطـدر البلسـػ طؾقـف، وكـذا تحـذير نــ سـؾؽ صريـؼ 

 175انًائذة:] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿الغقاية فؼقلف تعالك  

 ساكف والغقّي بغقايبف وا  أطؾؿ.أي  فقجازي كؾ طانٍؾ بعؿؾف، الؿحسـ طؾك إح [

طباده اطؿؾـقا أيفـا الؿمنــقن  يؼق  تعالك ذكره لؾؿمنـقـ بف نـ :$قال الطبري 

يـغ والضـي  ونــ حـاد سـبقؾل  بؿا أنرتؽؿ بف، واكبفقا طؿا  قبؽؿ طـف وُنروا أهـؾ الزَّ

ــادوا يف ــؿ ولؽــؿ، وإن تؿ ــقا، فؾف ــنن قبؾ ــر، ف ـــ الؿـؽ ــالؿعرو ، وا ــقهؿ ط ــقفؿ  ب غ

 نرجع جؿقعؽؿ ونصقركؿ يف أخرة ونصـقرهؿ، وأكـا العـالؿ بؿـا وض
ّ
يلفؿ، فنن إلل

يعؿؾ جؿقعؽؿ نـ خقر وشر، فلخ  هـاُ كؾَّ فريؼ نـؽؿ بؿا كان يعؿؾف يف الـدكقا، ثـؿ 

 طؿـؾ 
َّ
أجازيف طؾك طؿؾف الذي َقِدر بف طؾك جزاءه حسب اسبحؼاقف، فنكف ٓ يخػك طؾل

 طانؾ نـؽؿ نـ ذكر أو أكثك.

│ 
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ا     َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّله ٔا ُِ ٌَ ًۡ  َشَفََٰوةُ  َءا ُٔۡت  ةَۡيُِِس ٍَ ۡ ًُ ٱل َحَوُز

َ
إَِذا َحَُضَ أ

َِاِن َذَوا َغۡول   يهثِ ٱۡث ِۡ َٔ ۡ ًۡ إِۡن  ِحنَي ٱل ُُ
َۡ َدۡرِ ٌِ ۡو َءاَخَراِن 

َ
ًۡ أ ُِِس ٌّ

 َِج 
َ
ًۡ ِ  ٱۡۡل ۡبُخ ًۡ َضَ ُُخ

َ
ِٔۡتج َتۡبِ أ ٍَ ۡ ِييَتُث ٱل ٌُّ ََََٰٰتۡخُسً 

َ
ا ـَأ ٍَ ُٓ ُصَٔج

 ِٗ ٍَ ًۡ ََّل نَۡشََتِي ةِِّۦ َث ِ إِِن ٱۡرحَبُۡخ اِن ةِٱَّلله ٍَ ةِ َذُيۡلِص َٰٔ يَ َۢ َبۡػِو ٱليه ا ٌِ
ٔۡ ََكَن َذا  َ آ إِذٗ َول ِ إِجه ًُ َشَفََٰوةَ ٱَّلله ٍِنَي كُۡرَّبَٰ َوََّل َُۡسُخ ِ ََ ٱٓأۡلذ ٍِ ه  ١٠٦ا ل

ا  ٍَ ُٓ جه
َ
َٰٓ أ ٓ شۡ ٱـَإِۡن ُغَِثَ لََعَ ا ََ  َٔ َف  اٍٗ إِذۡ  َخَحله ٌِ ا  ٍَ ُٓ َلاَم ٌَ اِن  ٌَ اَخَراِن َحُلٔ

َِ ٱ ِي َحۡيقُّ َّله
َ
َِآ أ ِ لََشۡيَفََٰوُت اِن ةِٱَّلله ٍَ َِ َذُيۡلِص ۡوىََحَٰ

َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ ۡي

ٱۡشَخَحقه َغيَ
آ إِذٗ  َِآ إِجه ا ٱۡخَخَوۡح ٌَ ا َو ٍَ ِٓ ِ ٍِنَي ٌَِ َشَفََٰوح َٰيِ ََ ٱىظه ٍِ ه ۡدَّنَٰٓ  ١٠٧ا ل

َ
َٰلَِم أ َذ

ٔاْ ةِٱلشه  حُ
ۡ
ن يَأ

َ
ۢ َبۡػۡيَو أ َُ يَۡؿَٰۡي

َ
ن حُۡيَرده أ

َ
ٔٓاْ أ ۡو ََيَۡياـُ

َ
ۡيآ أ َٓ ِٓ َٰ وَۡج َفََٰوةِ لََعَ

َٔۡم ٱۡىَػَِٰصلِنَي  ِوي ٱۡىَل ۡٓ ُ ََّل َح َّْ َوٱَّلله ٔا ُػ ٍَ َ َوٱۡش ٔاْ ٱَّلله ُل َّ َوٱته ًۡ ِٓ ِ َِٰ يَۡؿ
َ
 ١٠٨أ
 

 ﴾ڌڌ﴿

 

 ﴾ڎڈڈ ﴿

 ﴾ژ ژ  ﴿

 ﴾ڑ ک  ﴿

 ﴾ک  ﴿

 

ــدكؿ ــد الؿــقت -حضــقر طـ ـــؽؿ ي -لقشــفدكؿ طـ ـٌ بق ــق ؿ

 لقشفد طـد الحؽار.

 اقرتب أحدكؿ نـ الؿقت ـ كز  بف نرض الؿقت.

 طـد القفقة ـ وقت القفقة.

 طدٓن ـ ذوي طؼٍؾ وديـ.

 نـ الؿسؾؿقـ.

 

 ٹٹ
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 (1)﴾ گ گ ﴿

 ﴾ڳ  ﴿

 ﴾ ڻ ۀ ﴿

 ﴾ہۀہہ﴿

 ﴾ہ ھ ھ ھ ﴿

 ﴾ۆ  ﴿

 ﴾ۈ ٴۇ  ﴿

 ﴾ۋۅ﴿

 ﴾ۉې﴿

 

 ﴾ې  ﴿

 

ى ائ  ﴿

 ﴾ائ

 ﴾ ەئ ەئ ﴿

 ﴾ۇئ  ﴿

 ﴾ۈئ  ﴿

 ېئېئ﴿

 ﴾ېئىئ

 ی ی ی ﴿

 ﴾جئحئ  

 نـ أهؾ الؽباب ـ نـ الؿشركقـ.

  سافرتؿ

 إن شؽؽبؿ ـ إن ضفر لؽؿ نـفؿا أ ؿا قد خاكا.

 ٓ كشرتي بليؿاكـا ثؿـًاـ  ٓ كحؾػ كاذبقـ نؼابؾ ناٍ  وطقٍض كلخذه

 ولق كان الذي كؼسؿ نـ أجؾف قريًبا لـا.

 اكبشػ ـ ضفر وتحؼؼ

 سببف )وهق  القؿقـ الؽاذبة(.اسبقجبا إثًؿاـ  ارتؽبا ُنحرًنا فلثؿا ب

 يؼقنان بإيؿان أو بالشفادة.

ـ  القرثــة الؿســبحؼقـ لؾرتكــة حؼــت لفــؿ  اســبحؼ طؾــقفؿ ا،يصــاء

 القفقة.

إولقـــان   فـــالؿعـك ؛إولـــك بالؿقــت  ُنثـــك إَْوَلـــك، ققــؾ

 إولك بالخقاكة.  وهذا هق إشفر، وققؾ ،بالؿقت

ًٓ أفح نـ شفادهتؿا ٕيؿاكـا أحؼ نـ أيؿ ان الؾذيـ أقسؿا أو

 ـ ،قراركا ونا شفدكا بف أولك نـ إقرار غقركا.

 .ونا تجاوزكا الحد، ونا تجاوزكا الحؼ

 الؿبعديـ لؾحدود ـ الؿبجاوزيـ لؾحؼ إلك الباصؾ.

 أقرب ـ أحرى أن يصدققا يف شفادهتؿ.

يؼقنقا بالشفادة الصحقحة ويـلتقا هبـا طؾـك وجففـا الصـحقح 

 .عطقا شفادة الحؼبي كذب وٓ تحريػ ـ ي

 يليت أققار بعدهؿ فقؼسؿقن طؾك كذهبؿ فقػضحق ؿ بذلؽ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿يف هذه أيـة  ( أكف قا   60929فحقح طـ شريح طـد الط ي ) (1)

ة ولؿ يجد نسـؾًؿا ﴾، قا   إذا كان الرجؾ بلرض ُغْرب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ا أو كصراك قًّا أو نجقسـقًّل، فشـفادهتؿ جـائزة. فـنن جـاء رجـين نسـؾؿان فشـفدا يشفده طؾك وفقبف، فاشفد يفقديًّ

 .بخي  شفادهتؿا، أجقزت شفادة الؿسؾؿقـ، وأبطؾت شفادة أخريـ
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 [ٙٓٔبٌّةئمخ:]﴾...ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿س: هؾ صح لفذه أية الؽريؿة : 

 سبب كزول؟ وما هذا السبب؟

اببداًء فؼد كؼـؾ الطـ ي طــ الـحـاس ققلـف  وٓ أطؾـؿ خيًفـا أن هـذه أيـات  ج:

اء. كزلت بسبب تؿقؿ الداري وطدي بـ   بدَّ

هذا ، وقد أخرج البخاري
(ٔ)

 قال: ڤمـ حديث ابـ طباس  

اءٍ » فؿات السفؿل بـلرٍض  خرج رجؾ نـ بـل سفؿ نع تؿقؿ الّداريِّ وطديِّ بـ بدَّ

ًفـا نــ ذهـٍب، فلحؾػفؿـا  لقس هبا نسؾٌؿ، فؾؿا قدنا برتكبِف فؼُدوا جاًنا نــ فضـٍة نَخقَّ

بعـاه نـ تؿقٍؿ وطـدي، فؼـار رجـين نــ ، ثؿ وجد الجار بؿؽة فؼالقا  ابملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا  

 أولقاء السفؿل فحؾػا  لشفادتـا أحؼ نـ شفادهتؿا وإن الجار لصاحبفؿ.

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿قال وفقفؿ كزلت هذه أية:

 .[ 176انًائذة:]

│ 

 بؿزيٍد مـ اإليضاح؟ [ ٙٓٔبٌّةئمخ:] ﴾ڌ ڌ  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

ا لقشفد طـدكؿ طــد الؿـقت أي  لقحضـركؿ فقشـفد نـ العؾؿاء نـ قا  نعـاه ج:

 طؾك نا وفك بف الؿقت.

أي  يؿـقـ نـا بقــؽؿ أن يحؾـػ  [ 176انًائدذة: ] ﴾ڌ ڌ  ﴿ وقال آخثرون: ۞

 اثـان ذوا طد  نـؽؿ.

 إلك أن الشفادة هـا بؿعـك القؿقـ. وقد ذهب الط ي  ۞

│ 

فالؿقت ٓ ما الؿراد بف؟  [ ٙٓٔبٌّةئدمخ: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿س: ققلف تعالك: 

 يستطقع أن ُيقصل؟

إذا  [ 176انًائدذة: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿الؿراد، وا  تعالك أطؾـؿ بؼقلـف   ج:

 [1انطددالق: ] ﴾...ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿قــارب الحضــقر، وذلــؽ كؼقلــف تعــالك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16ٕٓحديث )البخاري  (1)
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 فالؿراد بف إذا قاربـ بؾقغ إجؾ.

 أي  اقرتب .[1انُذم:] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ﴿وكحق ذلؽ ققلف تعالك   ۞

 :قال الؼرصبل 

ــالك   ــف تع ــنذا  [ 176انًائددذة:] ﴾ڎ ڎ  ﴿ققل ــارب الحضــقر، وإٓ ف ــاه إذا ق نعـ

 لؿ يشفد نقت. حضر الؿقت

ــف تعــالك   وهــذا ــف   [98انُذددم: ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿كؼقل ٻ  ﴿وكؼقل

 ونثؾف كثقر. [1انطالق:] ﴾ٻ ٻ پ 

│ 

وكذا مثا الؿثراد بؼقلثف تعثالك:  [ ٙٓٔبٌّةئمخ:] ﴾ک  ﴿س: ما الؿراد بؼقلف تعالك: 

 ؟ [ ٙٓٔبٌّةئمخ:] ﴾گ گ ﴿

أي    ﴾ک  ﴿إضفر يف ذلؽ وإشـفر، وا  تعـالك أطؾـؿ، أن ققلـف تعـالك   ج:

أي  نـــ غقــر الؿســؾؿقـ  [ 176انًائددذة:] ﴾گ گ  ﴿نـــ الؿســؾؿقـ، وققلــف تعــالك  

 وهذا الذي طؾقف جؿفقر الؿػسريـ.

ؾـــــــٌة، إلـــــــك أن الؿـــــــراد بؼقلـــــــف بقـؿـــــــا ذهـــــــب فريـــــــؼ آخـــــــر، وهـــــــؿ ق

 ﴾گ گ  ﴿أي  نـــ قبقؾــة الؿقفــل، وققلــف تعــالك   [176ائددذة:انً]﴾ک﴿تعــالك 

 وا  تعالك أطؾؿ. أي  نـ غقر قبقؾة الؿقفل. [ 176انًائذة:]

 │ 

 لؾتخققر أم لؾتعؼقب؟ [ ٙٓٔبٌّةئمخ:] ﴾ک ک گ گ  ﴿س: هؾ ققلف تعالك: 

لؾبعؼقـب يف  ﴾ک ﴿ـ إلك أن  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ ـ كؿا كؼؾ طـفؿ الط ي  ج:

 قصـ ولقست لؾبخققر.هذا الؿ

قال الطبري 
(ٔ)

: 

ووجف أكثر أهؾ البلويـؾ هـذا الؿقضـع إلـك نعــك البعؼقـب دون البخققـر، وقـالقا 

نعـاه  شفادة بقـؽؿ إذا حضر أحدكؿ الؿقت حـقـ القفـقة، اثــان ذوا طـد  نــؽؿ إن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٖٕٗٔبٌـحىٞ أضى ) (1)
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 وجدا، فنن لؿ يقجدا فآخران نـ غقركؿ.

ـف نعــك )ا  ﴾ڌ ڌ  ﴿لشـفادة( يف ققلـف  وإكؿا فعؾ ذلؽ نــ فعؾـف، ٕكـف وجَّ

، إلك نعـك الشفادة البل تقجـب لؾؼـقر ققـار فـاحبفا طــد الحـاكؿ، أو  [ 176انًائدذة: ]

 ُيبطؾفا.

 وأورد آثاًرا طـ السؾػ بذلؽ، نـفا أثٌر فحقح طـ شريح أكف قا  يف هذه أية 

،  [ 176انًائذة:] ﴾ک ک گ گ  ﴿إلك ققلف   [ 176انًائذة:] ﴾ڌ ڌ  ﴿

ـا  ان الرجؾقا   إذا ك بلرض غربة ولؿ يجد نسؾًؿا يشفده طؾـك وفـقبف، فلشـفد يفقديًّ

 أو كصراكقًّا، أو نجقسقًّا، فشفادهتؿ جائزة.

 وأورد الطبري أيًضا وجًفا آخر: ُيػقد بلكفا لؾتخققر فؼال:

ــذا  ــل بالشــفادة يف ه ــا طـ ــالقا  إكؿ ــر، وق ــك البخقق ــك نعـ ــؽ آخــرون إل ووجــف ذل

ة البـل أوفـك إلقفؿـا، وائبؿـان الؿقـت إياهؿـا طؾـك نـا الؿقضع، إيؿان طؾك القفـق

ياه إلك ورثبف بعد وفاتف، إن ارتقب هبؿا.  ائبؿـفؿا طؾقف نـ نا  لقمدِّ

قالقا  وقد يلتِؿـ الرجـُؾ طؾـك نالـف نــ رآه نقضـًعا ل ناكـة نــ نـمنـ وكـافر يف 

 السػر والحضر.

ـذكر بؼقبف إن شـاء وقد ذكركا الرواية طـ بعض نـ قا  هذا الؼق  فقؿا نضك، وس

 ا  تعالك بعد.

│ 

 مـسقٌخ؟ ﴾ک ک گ گ  ﴿س: هؾ ققلف تعالك: 

ذهــب جؿفــقر العؾؿــاء، إلــك أكــف نـســقخ ، وأن الـاســخ هــق ققلــف تعــالك   ج:

ـُؽؿْ ﴿  ﴾گ گ ڳ ڳ ﴿، وبؼقلـف تعـالك  [1انطالق:] ﴾َوأَ َْشِفُدوا َذَوْي َطْدٍ  نِّ

 .[181انبقزة:]

نحؽـٌؿ  [176انًائدذة: ] ﴾ک گ گ  ﴿تعالك  بقـؿا ذهب آخرون إلك أن ققلف 

 ولقس بؿـسقٍخ، ولؽـ نحؾف إذا لؿ يقجد شفقد نسؾؿقن.

 :$قال الؼرصبل 
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 ﴿فـــػة لؼقلــــف   [ 176انًائدددذة: ] ﴾ڑ ک  ﴿ [ 176انًائدددذة: ] ﴾ڑ ک ک  ﴿

 [ 176انًائددذة:] ﴾ک ک گ گ  ﴿فــػة بعــد فــػة. وققلــف   ﴾ک  ﴿، و﴾ڑ

كؿ فػة ٔخريـ وهذا الػصؾ هق الؿشؽؾ أي  أو شفادة آخريـ نـ غقركؿ؛ فؿـ غقر

 يف هذه أية، والبحؼقؼ فقف أن يؼا  

 اختؾػ العؾؿاب فقف طؾك ثالثة أققال: 

 ﴿ضـؿقر لؾؿسـؾؿقـ   [ 176انًائذة:] ﴾ک  ﴿أن الؽا  والؿقؿ يف ققلف   إول:

.لؾؽافريـ؛ فعؾك هذا تؽـقن شـفادة أهـؾ الؽبـاب  [ 176انًائدذة: ] ﴾ک ک گ گ 

جائزة يف السػر إذا كاكت وفقة وهق إشبف بسقا  أيـة، نـع نـا تؼـّرر  طؾل الؿسؾؿقـ

نـــ إحاديــث، وهــق قــق  ثيثــة نـــ الصــحابة الــذيـ شــاهدوا البـزيــؾ؛ أبــق نقســل 

إشعري، وطبد ا  بـ ققس، وطبد ا  بـ طباس، فؿعـك أية نــ أّولفـا إلـك آخرهـا 

 الشــفادة طؾــك الؿقفــل إذا حضــر تعــالك أخــ  أن حؽؿــف يف الؼــق ؛ أن ا  طؾــك هــذا

الؿقت أن تؽقن شفادة طدلقـ؛ فنن كان يف سـػر وهـق الضـرب يف إرض، ولـؿ يؽــ 

نعف أحد نـ الؿمنـقـ، فؾُقشفد شاهديـ نؿـ حضره نـ أهؾ الؽػر، فـنذا قـدنا وأّديـا 

ا الشفادة طؾك وفقبف حؾػا بعد الصية أ ؿا نا كذبا ونا َبّدٓ، وأن نا شِفدا بف حـؼ، نـ

كبؿا فقف شفادة وحؽِؿ بشفادهتؿا؛ فنن ُطثَِر بعد ذلؽ طؾك أ ؿـا كـذبا أو خاكـا، و كحـق 

هذا نؿا هق إثؿ، حؾػ رجين نـ أولقاء الؿقِفل يف السػر، وغرر الشاهدان نـا ضفـر 

طؾقفؿا. هـذا نعــك أيـة طؾـك نـذهب أبـل نقسـك إشـعري، وسـعقد بــ الؿسـقب، 

بـل نجؾـز وإبـراهقؿ وشـريح وطبقـدة السـؾؿاين؛ ويحقك بـ يعؿر؛ وسـعقد بــ جبقـر وأ

وابـ سقريـ ونجاهـد وقبـادة والسـدي وابــ طبـاس وغقـرهؿ.، وقـا  بـف نــ الػؼفـاء 

الؼاسؿ بـ سير لؽثرة نـ قـا  بـف. واخبـاره أحؿـد  سػقان الثقري؛ ونا  إلقف أبق طبقد

ــدر  ــد ط ــؾؿقـ يف الســػر طـ ــك الؿس ــائزة طؾ ــة ج ــؾ الذن ــفادة أه ــا    ش ــؾ وق ـــ حـب ب

گ گ  ﴿نــ الؿـمنـقـ ونعــك  [ 176انًائذة:] ﴾ک  ﴿لؿسؾؿقـ؛ كؾفؿ يؼقلقن  ا

يعـــل  الؽػــار. قــا  بعضــفؿ  وذلــؽ أن أيــة كزلــت وٓ نــمنـ إٓ  [ 176انًائددذة:] ﴾

بالؿديـة؛ وكاكقا يسافرون بالبجارة فحبة أهؾ الؽباب وطبدة إوثان وأكقاع الؽػرة. 
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 يح وغقرهؿا.وأية  نحؽؿة طؾك نذهب أبل نقسك وُشر

نـسقخ؛ هـذا  [ 176انًائذة:] ﴾ک ک گ گ  ﴿أن ققلف سبحاكف   الؼقل الثاين:

قق  زيد بـ أسؾؿ والـخعل ونالؽ؛ والشافعل وأبل حـقػـة وغقـرهؿ نــ الػؼفـاء، إٓ 

أن أبا حـقػة خالػفؿ فؼا   تجقز شفادة الؽػار بعضـفؿ طؾـك بعـض؛ وٓ تجـقز طؾـك 

وققلــف   [181انبقددزة:] ﴾گ گ ڳ ڳ  ﴿ الؿســؾؿقـ، واحبجــقا بؼقلــف تعــالك 

ففمٓء زطؿقا أن آية الـديـ نــ آخـر نـا كـز ؛  [1انطدالق: ] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ﴿

ففـــق كاســـخ لـــذلؽ؛ ولـــؿ يؽــــ  [181انبقدددزة:] ﴾گ گ ڳ ڳ  ﴿وأن فقفـــا  

ا،سير يقنئـذ إٓ بالؿديــة؛ فجـازت شـفادة أهـؾ الؽبـاب، وهـق القـقر صبـؼ إرض 

لؿســؾؿقن طؾــك أن شــفادة الُػســا  ٓ تجــقز؛ فســؼطت شــفادة الؽػــار؛ وقــد أجؿــع ا

 والؽػار فسا  في تجقز شفادهتؿ.

نا ذكرتؿقه فـحقح إٓ أكـا كؼـق  بؿقجبـف؛ وأن ذلـؽ جـائز يف شـفادة أهـؾ  قؾت:

الذنة طؾك الؿسـؾؿقـ يف القفـقة يف السـػر خافـة لؾضـرورة بحقـث ٓ يقجـد نسـؾؿ، 

خ طـ أحد نؿـ شفد البـزيؾ؛ وأنا نع وجقد نسؾؿ في؛ولؿ يلت نا ادطقبؿقه نـ الـس

غقره؛ ونخالػة الصحابة إلك غقرهؿ  وقد قا  بإو  ثيثة نـ الصحابة ولقس ذلؽ يف

ًٓ حبـك قـا  « الؿائدة»يـػر طـف أهؾ العؾؿ. ويؼقي هذا أن سقرة  نــ آخـر الؼـرآن كـزو

ابـ طباس والحسـ وغقرهؿا  إكف ٓ نـسقخ فقفا. ونا ادطقه نـ الـسخ ٓ يصـح؛ فـنن 

ـسخ ٓبّد فقف نـ إثبات الـاسخ طؾك وجف يبــاىف الجؿـع بقـفؿـا نـع تراخـل الـاسـخ؛ ال

فؿا ذكروه ٓ يصح أن يؽقن كاسًخا ؛ فنكـف يف قصـة غقـر قصـة القفـقة لؿؽـان الحاجـة 

والضرورة وٓ يؿبـع اخبي  الحؽؿ طـد الضرورات؛ وٕكف ربؿا كان الؽافر ثؼة طــد 

 س فقؿا قالقه كاسخ.الؿسؾؿ ويرتضقف طـد الضرورة ؛فؾق

أن أية ٓ كسخ فقفا؛ قالف الزهري والحسـ وطؽرنة، ويؽقن نعـك  الؼقل الثالث:

أي  نـــ طشــقرتؽؿ وقــراببؽؿ؛ ٕ ــؿ أحػــظ وأضــبط  [176انًائددذة: ] ﴾ک  ﴿ققلــف  

 وأبعد طـ الـسقان.

ــــف   ــــك ققل ــــة  [176انًائددددذة: ] ﴾ک ک گ گ  ﴿ونعـ ــــر الؼراب ـــــ غق أي  ن
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 والعشقرة.

وهذا يـبـل طؾك نعـك غانض يف العربقـة وذلـؽ أن نعــك )آخـر( يف  اس:قال الـح

يـد  طؾـك أكـف « آخـر»العربقة نـ جـس إو ؛ تؼق   نررت بؽريؿ وكريؿ آخر؛فؼقلف 

نـ جـس إو  ؛وٓ يجقز طـد أهؾ العربقة نررت بؽريؿ وخسقس آخر ؛ وٓ نررت 

 ﴾ک گ گ  ک ﴿برجــؾ وحؿــار آخــر؛ فقجــب نـــ هــذا أن يؽــقن نعـــك ققلــف  

ًٓ فقصح طؾك هذا [176انًائذة: ] قـق  نــ قـا    أي  طدٓن؛ والؽػار ٓ يؽقكقن طدو

نـ غقر طشقرتؽؿ نـ الؿسؾؿقـ . وهذا نعـك حســ نــ جفـة الؾسـان؛  ﴾گ گ ﴿

 [176انًائدذة:  ] ﴾گ گ  ﴿وقد يحبج بف لؿالؽ ونـ قا  بؼقلف؛ ٕن الؿعـك طــدهؿ 

ڇ ڍ  ﴿ذا الؼــق  بــلن يف أو  أيــة   نـــ غقــر قبقؾــبؽؿ؛ طؾــك أكــف قــد طــقرض هــ

 فخقصب الجؿاطة نـ الؿمنـقـ. [176انًائذة: ] ﴾ڍ

│ 

بٌّةئددمخ: ] ﴾ڱ ں ں ڻ  ﴿س: مثثا الؿثثراد بالصثثالة يف ققلثثف تعثثالك: 

 ؟[ٙٓٔ

 الؿراد طـد الجؿفقر فية العصر. ج:

أخرج الطبري
(ٔ)

 :بسـٍد صحقح طـ الشعبل 

، فؾــؿ يجــد أحــًدا نـــ الؿســؾؿقـ حضــرتف القفــاة بــدقققا أن رجــيً نـــ الؿســؾؿقـ

ــا  يشــفده طؾــل وفــقبف، فلشــفد رجؾــقـ نـــ أهــؾ الؽبــاب، قــا   فؼــدنا الؽقفــة، فلتق

إشعري فلخ اه، وقدنا برتكبف ووفقبف، فؼا  إشعري هذا أنر لؿ يؽــ بعـد الـذي 

! قا   فلحؾػفؿا بعد العصر  با  نا خاكا وٓ كذبا وٓ بـّدٓ ملسو هيلع هللا ىلصكان يف طفد رسق  ا  

  كبؿا،و ٓ غقَّرا ، وإ ا لقفقة الرجؾ وتركبف. قا   فلنضك شفادهتؿا.وٓ

 هذا ونـ العؾؿاء نـ قا   فية أهؾ نؾبفؿا.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖ٘ٓٙ)داود  ، وأبو(2ٗ6ٕٔ)أخرجه الطزي (1)
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 س: هؾ يحبس الؿسؾُؿ لؾقؿقـ؟

ذهب بعض العؾؿاء إلك أن الؾـذيـ يحبسـان إكؿـا هؿـا الؽبابقـان أو الؿشـركان  ج:

أنا الؿسؾؿ في يحبس  [176: انًائدذة ] ﴾ک ک گ گ  ﴿الؾذان طـاهؿا ا  بؼقلف   

 لؾقؿقـ بعد العصر يف نسللبـا هذه بقـؿا ذهب آخرون إلك أكف يحبس لؾقؿـقـ أيًضـا بعـد

 فية العصر . فا  أطؾؿ.

 س: بَؿ ُتغؾَّظ إيؿان؟

 :$قال الؼرصبل  ج:

 هذه أية أصؾ يف التغؾقظ يف إيؿان، والتغؾقظ يؽقن بلربعة أشقاب:

 كركا.الزنان كؿا ذ أحدها:

الؿؽان كالؿسجد والؿـ ، خيًفا ٕبل حـقػة وأفـحابف حقـث يؼقلـقن  ٓ  الثاين:

، وٓ بـقـ الـركـ والؿؼـار ٓ يف قؾقـؾ إشـقاء ملسو هيلع هللا ىلصيجب اسبحي  أحد طـد نـ  الـبل 

بـاب  َيحؾـػ  ـ حقـث تـرجؿ   $وٓ يف كثقرها، وإلك هـذا الؼـق  ذهـب البخـاري ـ 

َطك طؾقف حقثؿا وَجَبت طؾقف ـُ وٓ ُيصر  نـ نقضع إلك غقره. الؿدَّ  القؿق

وقا  نالؽ والشافعل  وُيجؾب يف أيؿان الؼسانة إلك نؽة نــ كـان نــ أطؿالفـا، 

فقحؾػ بقـ الركـ والؿؼار، وُيجؾب إلك الؿديـة نــ كـان نــ أطؿالفـا، فقحؾـػ طــد 

 الؿـ .

الحــا ، روى ُنطــر  وابـــ الؿاجشــقن وبعــض أفــحاب الشــافعل أكــف  الثالثثث:

 قائًؿا نسبؼبؾ الؼبؾة؛ ٕن ذلؽ أبؾغ يف الردع والزجر. يحؾػ 

 يحؾػ جالًسا. وقال ابـ كـاكة:

والذي طـدي أكف يحؾػ كؿا ُيْحؽؿ طؾقف هبـا إن كـان قائًؿـا فؼائًؿـا  قال ابـ العربل:

 وإن جالًسا فجالًسا إذ لؿ يثبت يف أثر وٓ كظر اطببار ذلؽ نـ ققار أو جؾقس.

ؿـاء نــ ققلـف يف حـديث طؾؼؿـة بــ وائـؾ طــ أبقـف  قـد اسـبـبط بعـض العؾ قؾت:

 الؼقاَر... ـ وا  أطؾؿ ـ أخرجف نسؾؿ. «فاكطؾؼ لقحؾػ»

البغؾــقظ بــالؾػظ، فــذهبت صائػــة إلــك الحؾــػ بــا  ٓ يزيــد طؾقــف ؛ لؼقلــف  الرابثثع:
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: وقـــا  [53يدددىَ::] ﴾خت مت ىت  ﴿وققلـــف  [176انًائدددذة: ] ﴾ڻ ڻ  ﴿تعـــالك  

مـ كان حالًػا فؾقحؾػ بثاهلل »  ڠوققلف  [ 57األَبيا : ] ﴾ىئ ىئ ىئ ﴿

 وقق  الرجؾ  وا  ٓ أزيد طؾقفـ . «أو لَِقْصُؿْت 

  وقال مالؽ:
ّ
يحؾـػ بـا  الـذي ٓ إلـف إٓ هـق نـا لـف طــدي حـؼ، ونـا ادطـاه طؾـل

باصؾ؛ والحجة لف نا رواه أبق داود حّدثـا نسّدد قا  حدثـا أبـق إحـقص قـا   حـدثـا 

لرجـؾ حؾػـف ـ  قا   ـ يعــل ملسو هيلع هللا ىلصبل يحقك طـ ابـ طباس أن الـبل ططاء بـ السائب طـ أ

يعــل لؾؿـدطل ؛ قـا  أبـق داود  أبـق  «احؾػ باهلل الذي ٓ إلف إٓ هق مثا لثف طـثدل شثلب»

يحقــك اســؿف زيــاد ُكــقيف ثؼــة ثبــت . وقــا  الؽقفقــقن  يحؾــػ بــا  ٓ غقــر، فــنن اهتؿــف 

ف إٓ هــق طـالؿ الغقــب والشــفادة الؼاضـل غؾــظ طؾقــف القؿـقـ؛ فقحؾػــف بــا  الـذي ٓ إلــ

العيكقـة، الـذي يعؾـؿ خائــة إطـقـ  الرحؿـ الرحقؿ الذي يعؾؿ نـ السر نا يعؾـؿ نــ

 وزاد أفحاب الشافعل البغؾقظ بالؿصحػ. ونا تخػل الصدور.

 وهق بدطة نا ذكرها أحد قط نـ الصحابة. قال ابـ العربل:

ــػ ــازن قاضــل فـــعاء يحؾ ـــ ن ــف رأى اب ــلنر  وزطــؿ الشــافعل أك بالؿصــحػ وي

 أفحابف بذلؽ ويرويف طـ ابـ طباس، ولؿ يصح.

│ 

 طائٌد طؾك ماذا؟ [ٙٓٔبٌّةئمخ: ] ﴾ۀ ہ ہ ہ  ﴿س: ققلف تعالك: 

طائـد طؾــك إَيؿـان والؼســؿ أي  ٓ كشـرتي بليؿاكـــا ثؿـًـا، أي  ٓ كحؾــػ بــا   ج:

 كاذبقـ طؾك طقٍض كلخذه ، أو نـ أجؾ ناٍ  كحصؾ طؾقف.

│ 

بٌّةئدمخ:  ] ﴾ے ے ۓ ۓ  ﴿ت الشفادة إلك اهلل يف ققلف تعثالك: س: لؿاذا أعقػ

 ؟[ٙٓٔ

 ا،ضافة إضافة تشريػ وتعظقؿ. ج:

تشــريػ وتعظــقؿ لؾؿســاجد إذ قــد  [18انجددٍ:] ﴾ڃ ڃ ڃ  ﴿كؼقلــف تعــالك  

 كسبت إلك ا .
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 .[73األعزاف:] ﴾ائ ەئ ەئ  ﴿وكحقه 

│ 

 س: مـ هذان أخران الؾذان يؼقمان مؼامفؿا؟

 ـ ورثة الؿقت.هؿا آخران ن ج:

أخرج الط ي
(1)

 بسـٍد فحقح طـ سعقد بـ جبقر. 

ـــلرض الشـــرُ، [176انًائدددذة: ] ﴾ک ک گ گ  ﴿ ، قـــا   إذا كـــان الرجـــؾ ب

فلوفك إلك رجؾقـ نـ أهؾ الؽباب، فن ؿـا يحؾػـان بعـد العصـر. فـنذا اّصؾـع طؾقفؿـا 

 اسبحؼقا. بعد حؾػفؿا أ ؿا خاكا شقًئا، حؾػ أولقاء الؿقت أكف كان كذا وكذا، ثؿ

ڤوطـده بسـٍد ضعقػ طـ ابـ طباس  ۞
(1)

  

 ﴿، نــــــ غقـــــر الؿســـــؾؿقـ    [176انًائدددددذة: ] ﴾ک ک گ گ  ﴿يف ققلـــــف  

، فــنن ارتقــب يف شــفادهتؿا اســبحؾػا بعــد [176انًائددذة: ] ﴾ڱ ں ں ڻ 

الصية با   نا اشرتيـا بشفادتـا ثؿـًا قؾقيً، فنن اصؾع إولقـاء طؾـك أن الؽـافريـ كـذبا 

فادهتؿا، قار رجين نـ إولقاء فحؾػا بـا   إن شـفادة الؽـافريـ باصؾـة، وإكـا لـؿ يف ش

يؼق   إن اصؾع طؾك  [177انًائدذة:  ] ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿كعبد فذلؽ ققلف  

ــاء،  [771انًائددذة: ] ﴾ۋ ۋ ۅ  ﴿أن الؽــافريـ كــذبا  ، يؼــق   نـــ إولق

فـرتّد شـفادة الؽـافريـ، وتجـقز فحؾػا با   إن شفادة الؽافريـ باصؾـة، وإكـا لـؿ كعبـد، 

 شفادة إولقاء.

│ 

 س: لؿاذا ُألزم القرثة بالقؿقـ؟

 : $قال الطبري  ج:

ألزنـا القؿــقـ يف ذلــؽ باهتــار  والصـقاب نـــ الؼــق  يف ذلـؽ طـــدكا، أن الشــاهديـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٘2ٕٔبٌـحىٞ )أضى  (1)

 (.2ٕٙٔٔبٌـحىٞ )أضى  (1)
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الؿقت نـ نالف، ودطقاهؿ قبؾفؿا خقاكة ناٍ  نعؾقر  ورثة الؿقت إياهؿا فقؿا دفع إلقفؿا

ؼؾت بعد إلك القرثة طـد ضفقر الريبة البل كاكت نــ القرثـة فقفؿـا، وفـحة الؿبؾغ، وك

البفؿـة طؾقفؿــا بشــفادة شــاهد طؾقفؿــا أو طؾـك أحــدهؿا، فقحؾــػ الــقارث حقـئــذ نــع 

ـؼ حؼـف أو  ا،قـرار  شفادة الشاهد طؾقفؿا، أو طؾل أحدهؿا، إكؿا فحح دطـقاه إذ ُحؼِّ

ثـؿ دطقاهؿـا يف الـذي  أو بجؿقعـف،يؽقن نـ الشفقد ببعض نا ادطـك طؾقفؿـا الـقارث 

أقّرا بف نـ نا  الؿقت نا ٓ يؼبؾ فقف دطقاهؿا إٓ ببقـة، ثؿ ٓ يؽقن لفؿا طؾك دطقاهؿا 

 تؾؽ بقِّـة . فقـؼؾ حقـئذ القؿقـ إلك أولقاء الؿقت.

وإكؿا قؾـا ذلؽ أولك إققا  يف ذلـؽ بالصـحة ٕكـا ٓ كعؾـؿ نــ أحؽـار ا،سـير 

طؾـك الشـفقد، ارتقـب بشـفادهتؿا أو لـؿ ُيرتـب هبؿـا، فقؽـقن  حؽًؿا يجـب فقـف القؿـقـ

الحؽـؿ يف هـذه الشـفادة كظقـًرا لـذلؽ وٓ ـ إذ لـؿ كجـد ذلـؽ كـذلؽ ـ فـّح بخـ  طــ 

، وٓ بنجؿاع نـ إنة. ٕن اسبحي  الشفقد يف هذا الؿقضع نـ حؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسق  

يؽـقن أفـيً أو كظقـًرا ا  تعالك ذكره، فقؽـقن أفـيً نسـؾًَّؿا والؼـق  إذا خـرج نــ أن 

 ٕفؾ فقؿا تـازطت فقف إنة. كان واضًحا فساُده.

وإذا فسد هذا الؼق  بؿـا ذكركـا، فـالؼق  بـلن الشـاهديـ اسـبحؾػا نــ أجـؾ أ ؿـا 

ادطقا طؾك الؿقت وفقة لفؿا بؿا  نـ نالف، أفسـد نــ أجـؾ أن أهـؾ العؾـؿ ٓ خـي  

ا لق ادطك يف نا  نقـت وفـقة، أن الؼـق  بقـفؿ يف أن نـ حؽؿ ا  تعالك ذكره أن نّدطقً 

ققُ  ورثة الؿدطل يف نالف القفقة نع أيؿا ؿ، دون قق  ندطل ذلؽ نع يؿقـف، وذلـؽ 

إذا لؿ يؽـ لؾؿدطل بقــة، وقـد جعـؾ ا  تعـالك القؿـقـ يف هـذه أيـة طؾـك الشـفقد إذا 

أن الشــفقد  ارتقــب هبؿــا، وإكؿــا ُكؼــؾ إيؿــاُن طـــفؿ إلــك أولقــاء الؿقــت، إذا طثــر طؾــك

ألـزر القؿـقـ الشـفقُد، »اسبحؼقا إثًؿا يف أيؿا ؿ، فؿعؾـقر بـذلؽ فسـاد قـق  نــ قـا   

 «.لدطقاهؿ ٕكػسفؿ وفقة أوفك هبا لفؿ الؿقت نـ نالف

│ 

بٌّةئدددمخ: ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿س: وعثثثح معـثثثك ققلثثثف تعثثثالك: 

 ؟[6ٓٔ
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 :$قال الحافظ ابـ كثقر  ج:

ــف   ــذا  [178ة: انًائددذ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿وققل ــرطقة ه أي  ش

 الحؽؿ طؾك هذا.

نـ تحؾقػ الشـاهديـ الـذّنققـ ـ وقـد اسـرتيب هبؿـا ـ أقـرب إلـك القجف الؿرعل: 

 إقانبفؿا الشفادة طؾك القجف الؿرضل.

أن يؽقن الحانؾ لفؿ طؾك  [871انًائدذة:  ] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ  ﴿ وققلف:

ــا  و ــك وجففــا، هــق تعظــقؿ الحؾــػ ب ــان بالشــفادة طؾ ــف، ا،تق ــف وإجيل نراطــاة جاكب

والخق  نـ الػضقحة بقـ الـاس إذا رّدت القؿقـ طؾك القرثة، فقحؾػـقن ويسـبحؼقن 

 .[178انًائذة: ] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ  ﴿نا يدطقن؛ ولفذا قا   

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿س: وعح الؿعـك اإلجؿالل لؼقلثف تعثالك: 

 أية؟ وأيتقـ الؾتقـ بعدها؟[ ٙٓٔبٌّةئمخ: ] ﴾... ڈ ڈ

الؿعـك ، وا  تعـالك أطؾـؿ ، يـا نــ آنــبؿ بـا  وفـدقبؿ بـف وبؿيئؽبـف وكببـف  ج:

ورسـؾف والقــقر أخـر والؼــدر خقـره وشــره ، يـا هــمٓء إذا خـرجبؿ نـــ ديـاركؿ لســػر 

فـز  بؽؿ يف سػركؿ نرض الؿقت ، أو حؾ بؽؿ نـ الؿصاب نا غؾب طؾـك  أردتؿقه،

أنر تريدون أن تقفـقا فقـف بشـلء ، أو كـان ضـؽؿ أو أيؼـبؿ أن بعده الؿقت وكان لؽؿ 

نعؽؿ نا  أو نباع تريدون إرسالف إلك أحد فؾقشفدكؿ رجين طـدٓن ثؼبـان نــ ذوي 

الديـ والصـيح والعؼـؾ )نــ الؿسـؾؿقـ( فؾبشـفدوهؿا طؾـك نـا تريـدون ، ولـقحؿي 

 نـؽؿ نا أردتؿ أن يحؿيه إلك بيدكؿ.

لشــفدوا اثــقـ آخــريـ نــ أهــؾ فـنن لــؿ تجـدوا رجؾــقـ طـدلقـ نـــ الؿسـؾؿقـ، ف

 الؽباب، أو نـ أهؾ الشرُ، فؾُقبؾغا نا أردتؿ إبيغف، ولقحؿي نا أردتؿ أن يحؿيه.

فـنذا وفـؾ هـذان الشـاهدان الؾـذان شـفداكؿ يف نـرض نـقتؽؿ واسـبؿعا إلـك نــا 

ــؿ اســبققػبؿقهؿا ــك بيدك ــف إل ــا حؿؾ ــا أردتؿ ــف وحؿــي ن أوفــقبؿ ب
(1)

ــد فــية   بع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؾؽبابققـ أو الُؿشركقـ فؼط أنا الؿسؾؿان في ُيحبسـان لؾقؿـقـ يف ( الحبس)إن هذا الققػ : نـ العؾؿاء نـ قا  (1)

 .هذا الؿقصـ
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العصر
(1)

ؾـك فـحة نـا كؼـيه طــ نقـبؽؿ )أي أ ؿـا يحؾػـان بـا  طؾـك كل يؼسؿا ط 

فد  ققلفؿا( ،وهذا آسبحي  )أي  صؾب الؼسؿ نـفؿا ( لقس بقاجـب طؾـقؽؿ يـا 

أهؾ ا،سير صؾبف نـفؿا لؽـ إذا ارتببؿ يف أنرهؿا وشـؽؽبؿ يف فـدقفؿا وفقؿـا كؼـيه 

فؿــا )ٓ كشــرتي فحقـئــذ طؾــقؽؿ أن تســبحؾػقهؿا فــنذا أقســؿا فؾــقؽـ نــع قســؿفؿا ققل

بقؿقــا ثؿـًا( ، أي  أ ؿا ُيحؾػان طؾك أ ؿا ٓ يؼسؿان با  نـ أجـؾ نبـاع طـارض نــ 

طرض الحقاة الدكقا وٓ نـ أجؾ ناٍ  يبؼاضقاكف، ولق كـان الؿحؾـق  لـف أو طؾقـف قريًبـا 

لفؿا أو بعقًدا طـفؿا، ويؼسؿان أيًضا طؾـك أ ؿـا ٓ يؽبؿـان هـذه الشـفادة العظقؿـة، إذ 

 شفادة ا ، فنن فعؾـا فنكا إذن نـ الؿبحؿؾقـ لمثـار الؿحشـقريـ والؿعـدوديـ يف هل

 جؿؾة أثؿة الداخؾقـ نعفؿ يف إثؿفؿ.

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے  ﴿لؽـ لػظ القؿقـ ُيؼـدر كؿـا قـا  تعـالك  

 ولؽـ بقـت هفـا نعـاه. [176انًائذة: ] ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

ذيـ الشاهديـ قـد كـذبا يف شـفادهتؿا ويف فنن اكُبشػ بعد ذلؽ وضفر وتبقـ أن ه

يؿقـفؿا فاكبسبا إثًؿا بسبب هذا الؽذب وتؾؽ الخقاكة ، فحقـئذ يؼقر شخصـان آخـران 

نـــ أولقــاء الؿقــت الؿســبحؼقـ لؾرتكــة، فقشــفدان ويؼســؿان بــا  لشــفادتـا أحــؼ نـــ 

ـــفادهتؿا،  ـــفادتـا أفـــقب  [177انًائدددذة: ]﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿ش أي  لش

الشـاهديـ إولـقـ، ونـا قؿــا يف هـذا الؿؼـار لؾؼسـؿ والحؾـػ بـا   وأفح نـ شفادة

 كذًبا وضؾًؿا وتجاوًزا وتعدًيا.

وإن كـا قؿـا كذًبا وتعدًيا وتجاوًزا فنكا نحشقرون يف طداد الظالؿقـ وداخؾـقن يف 

 سؾؽ أهؾ الظؾؿ وسالؽقن سبقؾفؿ.

دة الشـاهديـ وهذا الذي أنركاكؿ بػعؾـف نــ ققـار الشـاهديـ بالشـفادة طؼـب شـفا

إولقـ يحؿؾ الشاهديـ إولـقـ طؾـك فـد  الحـديث والحؾـػ بـالحؼ، وذلـؽ أن 

الشخص إذا طؾؿ أن شخًصا نا سقبعؼبف بالقؿقـ إذا هـق كـذب، فنكـف حقـئـٍذ يحـرتز نــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إن الؿراد بالصية فية أهؾ نؾبفؿا: نـ العؾؿاء نـ قا  (1)
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الؽذب أشد آحرتاز خقًفا نــ الػضـقحة بـقـ الــاس، بعـد خقفـف نــ ا  وذلـؽ ٕن 

قػة فنذا طؾؿقا أن الـاس سقبعؼبق ؿ ويظفرون كـذهبؿ كثقًرا نـ الـاس خشقبفؿ   ضع

العبـاد  ۵فن ؿ سقـؽػقا حقـئـذ طــ إيؿـان الؽاذبـة والؿؼـقٓت الزائػـة ثـؿ أنـر ا  

أي  اسؿعقا نا  [178انًائذة: ] ﴾مئ ىئ يئ﴿جؿقًعا ببؼقاه وخشقبف فؼا  تعالك  

 ٓ يـقفؼفؿ ، فؽقكـقا واطؿؾقا بف أنا الخارجقن طـ الطاطة الػسا  فنن ا  يبؾك طؾقؽؿ

 يا أهؾ ا،يؿان نـ الؿقفؼقـ وٓ تسؾؽقا سبقؾ الػاسؼقـ .

 هذا، وا  تعالك أطؾؿ.

│ 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿س: اذكثثر بعثثض إحؽثثام الؿسثثتػادة مثثـ ققلثثف تعثثالك: 

 أية؟ [ٙٓٔبٌّةئمخ: ] ﴾...ڌ

، فؼـا   ويسـبد  « تػسقره»يف  كبقرًة نـ ذلؽ العينة السعدي  ذكر صائػةً  ج:

أيات الؽريؿات، طؾك طـدة أحؽـار   نـفـا  أن القفـقة نشـروطة، وأكـف يـبغـل لؿــ ب

 حضره الؿقت، أن يقفل.

أ ا نعب ة، ولق كان ا،كسان وفؾ إلك نؼدنات الؿـقت وطينبـف، نـا دار  ومـفا:

 طؼؾف ثابًبا.

 أن شفادة القفقة، ٓبد فقفا نـ اثـقـ طدلقـ. ومـفا:

هذه القفقة وكحقها، نؼبقلة لقجقد الضرورة وهذا  أن شفادة الؽافريـ يف ومـفا:

نذهب ا،نار أحؿد.وزطؿ كثقر نـ أهؾ العؾؿ  أن هذا الحؽؿ نـسقخ. وهـذه دطـقى 

 ٓ دلقؾ طؾقفا.

طــد طـدر  أكف ربؿا اسـبػقد نــ تؾؿـقح الحؽـؿ ونعــاه، أن شـفادة الؽػـار ـ ومـفا:

ذلـؽ، شـقخ ا،سـير ابــ غقرهؿ، حبك يف غقر هذه الؿسللة ـ نؼبقلـة، كؿـا ذهـب إلـك 

 تقؿقة .

 جقاز سػر الؿسؾؿ نع الؽافر إذا لؿ يؽـ نحذوًرا . ومـفا:

 جقاز السػر لؾبجارة . ومـفا :
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أن الشاهديـ إذا ارتقب نـفؿا، ولـؿ تبـد قريــة تـد  طؾـك خقاكبفؿـا، وأراد ومـفا : 

صـػة نـا إولقاء أن يمكدوا طؾقفؿا القؿـقـ ، يحبسـق ؿا نــ بعـد الصـية، فقؼسـؿان ب

 ذكر ا  تعالك.

أكــف إذا لــؿ تحصــؾ هتؿــة وٓ ريــب لــؿ يؽـــ حاجــة إلــك حبســفؿا، وتلكقــد  ومـفثثا:

 القؿقـ طؾقفؿا.

تعظقؿ أنر الشفادة، حقث أضاففا تعالك إلك كػسف، وأكف يجب آطبـاء هبا،  ومـفا:

 والؼقار هبا، بالؼسط.

ريؼفؿـا،لقـظر يف ققؿـة أكف يجقز انبحان الشاهديـ، طــد الريبـة نـفؿـا، وتػ ومـفا:

 شفادهتؿا فدًقا أو كذًبا.

أكف إذا وجدت الؼـرائـ الدالـة طؾـك كـذب القفـققـ يف هـذه الؿسـللة ـ قـار ومـفا: 

 اثـان نـ أولقاء الؿقت، فلقسؿا با . أن أيؿاكـا أفد  نـ أيؿا ؿا، ولؼد خاكا وكذبا.

 قائؿة نؼار البقـة. ثؿ يدفع إلقفؿا نا ادطقاه، وتؽقن الؼريـة ـ نع أيؿا ؿا ـ
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     ٰۖٓ ًَ نَلَا ٔاْ ََّل ِغۡي ُ ٰۖ كَال ًۡ ِجۡتُخ
ُ
اَذآ أ ٌَ ُ ٱلرُُّشَو َذَيُلُٔل  ُع ٱَّلله ٍَ َٔۡم ََيۡ إُِهَم  يَ

ًُ ٱۡىُؾُئِب  َٰ َُج َغؾه
َ
ًَ ٱۡذُنۡيۡر  ١٠٩أ ََ َمۡيۡرَي ُ تََٰيَٰػِيَِسۡي ٱۡبۡي إِۡذ كَاَل ٱَّلله

 
َ
حَِم إِۡذ أ َٰ َنَٰدِلَ ِِت َغيَۡيَم َولََعَ ٍَ ًُ ُِۡػ يهوحَُّم ةُِروِح ٱۡىُلۡيُوِس حَُسّيِۡي

ٗلٰۖ  ۡٓ َُ ِو َو ۡٓ ٍَ ۡ خَُم ٱنلهاَس ِ  ٱل ٍۡ ََٰث  ِإَوۡذ َغيه َرى ۡٔ َث َوٱتله ٍَ ٱۡىِهَتََٰب َوٱۡۡلِۡه
ۡي  َٓ نِي َن ََ ٱىّعِ ٌِ ٰۖ ِإَوۡذ ََتۡيُُق  جِنيَو ا  َٔ َوٱۡإِ َٓ ۡرِ بِإِۡذِّن َذَخُِفُ  ذِي ثِ ٱىعه

ۢا بِإِۡذِّنة  ةَۡرَص بِإِۡذِّنة ِإَوۡذ َُتۡرُِج َذَخُهُٔن َظۡرَ
َ
َّ َوٱۡۡل ٍَ ۡز

َ
َوُتۡبُِئ ٱۡۡل

 ً ُٓ َٰٓءِيَو َغِۡيۡيَم إِۡذ ِجۡئۡيۡيَخ َٰ بِۡيۡيإِۡذِّنة ِإَوۡذ َنَفۡفۡيۡيُج ةَۡيۡيِِنٓ إِۡشۡيۡيَر َٰ ۡٔ ۡيۡي ٍَ ۡ ٱل
ًۡ إِۡن َهََٰذآ إَِّله ِشۡحر   ُٓ ِۡ ٌِ ََ َزَفُرواْ  ِي تنِي   ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج َذَلاَل ٱَّله ٌُّ١٠٪ 

وَۡحۡيُج 
َ
َٔارِّيِ ِإَوۡذ أ ْ  ََ  ۧإََِل ٱۡۡلَ ٔٓا ُ ٔاْ ِِب َوبِرَُشِِٔل كَۡيال ُِ ٌِ ۡن َءا

َ
ِهۡيا  أ ٌَ َءا

َٔن  ٍُ َِا ُمۡصيِ جه
َ
ۡو ةِأ َٓ  ١٠٫َوٱۡش

 

 

 ٹٹ
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 ﴾پ پ﴿

 ﴾ڦ  ﴿

 ﴾ ڦ ڄ ﴿

 ﴾ڃ  ﴿

 ﴾ڃڃ  ﴿

 ﴾چ  ﴿

 ﴾ چ ﴿

 نا الذي أجاببؽؿ بف ُأنؿؽؿ ـ ناذا طؿؾ ققنؽؿ نـ بعدكؿ.

 ققيبؽ.

 (.[193]انشعزا :  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ    ﴿)ونـف ڠج يؾ 

 فراش الصغقر ـ يف الصغر.

 طـد كفقلبؽ.

 .الخط ـ الؽبابة

الػفؿ ـ ا،فابة يف الؼق  والعؿؾ ـ وضـع إنـقر نقاضـعفا 

 الصحقحة.

 ﴾ڇ ڍ ڍ  ﴿

 ﴾ڌ ڌ  ﴿

 ﴾ڎ  ﴿

 ﴾ک  ﴿

 ﴾ڳ  ﴿

 ﴾ں  ﴿

 ﴾ھ  ﴿

 ﴾ھ  ﴿

 ﴾ڭ  ﴿

ر وتصـع وتعؿؾ نـ الطقـ.  ُتصقِّ

ًٓ طؾك ه  قئة الطقر.أشؽا

 بقحل وأنري ـ بنذين لؽ يف فـاطبفا.

 .إطؿك الذي ٓ ُيبصر شقًئا

 .نـعت ـ فرفت ـ دفعت

 الدٓٓت القاضحات )طؾك فدقؽ وكبقتؽ(.

ألفؿت
(1)

ـتـ أنرت ـ بقَّ   
(1)

. 

 وأكصاره وأطقاكف وأفحابف وأتباطف. ڠوزراء طقسك 

 نسبسؾؿقن ـ خاضعقن ـ سانعقن ـ نطقعقن.

│ 

 تعؾؼ بؿا قبؾف؟ [ 2ٓٔبٌّةئمخ:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ف تعالك: س: هؾ لؼقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾ڇچچچ﴿،[68]الـحؾ:  ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿، [7]الؼصص: ﴾ ٺ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ  ﴿ونـف   (1)

 .[5]الزلزلة: 

 .لقلنرهؿ ڠويحبؿؾ أيًضا أن نعـاه أوحقت إلك طقسك  (2)
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ذكر بعض العؾؿاء تعؾًؼا لف بؿا قبؾـف، فؼـالقا الؿعــك  واحـذروا يـقر يجؿـع ا   ج:

 الرسؾ، واتؼقا يقر يجؿع ا  الرسؾ.

 واسؿعقا خ  يقر يجؿع ا  الرسؾ.ووجٌف آخر: 

│ 

 ﴾پ پپ  ﴿الرسؾ طـ أحقال أمؿفثؿ بؼقلثف:  ▐س: لؿاذا سلل اهلل 

 ؟[ 2ٓٔبٌّةئمخ:]

 ذكر العؾؿاب جقابقـ طـ ذلؽ: ج:

ــقعؾؿفؿ بالــذي  ▐أن ا   أحثثدهؿا: ســل  الرســؾ طـــ أحــقا  أنؿفــؿ ل

 أحدثبف أنؿفؿ نـ بعدهؿ.

أكــف أراد بــذلؽ أن يػضــح أهــؾ الشــرُ وأهــؾ الـػــا  طؾــك رءوس إشــفاد  ثاكًقثا:

 لقؽقن ذلؽ كقًطا نـ العؼقبة لفؿ.

 هق لبقان طدر طؾؿ الرسؾ بالغقب ونا فقف.أٓ و وثؿ وجٌف ثالث:

 تعالك أطؾؿ. وا 

│ 

 وهؿ قد طؾؿقا أجقبة حقلفؿ؟ [ 2ٓٔبٌّةئمخ:] ﴾ڀ ڀ ڀٺ  ﴿س: كقػ قالقا : 

 ٕهؾ العؾؿ طؾك ذلؽ أجقبٌة: ج:

أ ــؿ نــ هــق  الؿققـػ ذهؾــت طؼـقلفؿ ثــؿ أجـابقا بعــد أن ثابـت إلــقفؿ  أحثدها:

طؼقلفؿ بالشفادة طؾك أنؿفؿ
(1)

يـد  طؾـك أ ـؿ أجـابقا يف نـقاصـ ُأخـر ققلـف  ، ونؿا

 ﴾ڎڈڈژژڑڑکککک گ ﴿تعـــــــــــــــــــــــالك 

 [11انُسا :]

 .[81انُذم:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿وققلف تعالك  

ــقلفؿ   ثاكًقثثا: ــرادهؿ بؼ ــا [179انًائددذة: ] ﴾ڀ ڀ ڀٺ  ﴿أن ن ــا إٓ ن ــؿ لـ ، أي  ٓ طؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهذا ٓ يصح ٕن الرسؾ فؾقات ا  طؾقفؿ ٓ خق  طؾقفؿ وٓ هؿ يحزكقن قال بعض العؾؿاب: (1)
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 طؾؿبـا.

 أن الؿعـك ٓ طؾؿ لـا إٓ طؾٌؿ أكت أطؾُؿ بف نـا. ثالًثا:

أ ؿ سئؾقا طؿا أحدثت أنؿفؿ نـ بعدهؿ فؼالقا ٓ طؾؿ لـا، كؿا قا  طقسك  ابًعا:ر

﮺﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁          ﴿  ڠ

 .[ 117انًائذة:] ﴾  

ققـؾ لـف  إكـؽ ٓ تـدري نـا  ملسو هيلع هللا ىلصوكؿا ورد يف الحديث الصحقح الذي فقف أن الـبـل 

 «.الصحقحقـ»أحدثقا بعدُ، وسقليت إن شاء ا ، وهق يف 

│ 

ر اهلل   بـعؿف طؾقف وطؾك والدتف؟ ڠكبقف طقسك  ▐س: لؿاذا ذكَّ

 ذلؽ ، واهلل أطؾؿ ٕمقر مـفا: ج:

 لبذكقره بـعؿ ا  طؾقف حبك يمدي لذلؽ شؽًرا. أحدها:

لقمكد بذلؽ ُحجبف طؾك ققنف، ولقـُردَّ بـف طؾـك جاحـد كبقتـف، وكـذا لقـُردَّ بـف الثاين: 

 طؾك نـ ادَّطك ألقهقبف .

 ؾقا طؾك أنبف نا فضؾفؿ ا  بف لقؼدنقا شؽًرا لذلؽ.لقب الثالث:

 «:محاسـ التلويؾ»يف قال الؼاسؿل

ــا  يف أو  أيــة  قثثال الثثرازي: ــالك ق ــف تع ــؾ  إك ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿إن قق

، ولقس ٕنف تعؾـؼ ڠثؿ إن جؿقع نا ذكره تعالك نـ الـعؿ نخبص بعقسك  ﴾ڦ

 بشلء نـفا. 

الدرجات العالقـة، ففـق حافـؾ طؾـل كؾ نا حصؾ لؾقلد نـ الـعؿ الجؾقؾة و قؾـا:

 سبقؾ البضؿـ والببع ل ر.

فجعؾفؿا نًعـا آيـة  [57انًؤيُىٌ:] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ولذلؽ قا  تعالك  

 واحدة لشدة اتصا  كؾ واحد نـفؿا بأخر اكبفك.

 [ 117انًائدذة: ] ﴾ڤ ڤ  ﴿ققؾ  أريد بالذكر يف ققلف تعالك   وقال بعضفؿ:

 قب شؽر الـعؿة.الشؽر. فػل ذلؽ دٓلة طؾك وج
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 وإن الـعؿة طؾك إر كعؿة طؾك القلد والشؽر يؽقن بالؼق  والػعؾ وآطبؼاد.

│ 

 بروح الؼدس؟ ڠس: متك ُأيد طقسك 

 بروح الؼدس يف نقاصـ شبك  ڠُأيِّد طقسك  ج:

، بالـذي كطـؼ ڠأكف ُأيد طـد كطؼف يف الؿفد بروح الؼدس فؼد كطؼ طقسـك  مـفا:

 ـ صريؼ روح الؼدس كذا قا  البعض. إلقف طبف بالقحل الذي أوحاه ا 

 أكف ُأيد طـد فؾبف بروح الؼدس، فؼد رفعف بنذن ا ، كذا قا  البعض أيًضا. ومـفا:

، وا  تعـالك ڠطـ صريـؼ روح الؼـدس  ڠأن القحل كان إلك طقسك  ومـفا:

 أطؾؿ.

│ 

 س: ما وجف آمتـان طؾك طقسك بؽقكف يؽؾؿ الـاس يف كفقلتف؟

لؾــاس يف كفقلبـف تؽؾـقؿفؿ بؿـا  ڠوا  تعالك أطؾؿ ، ببؽؾقؿ طقسك  الؿراد، ج:

أوحاه ا  إلقف، أي  أكف يقحل إلقـف يف كفقلبـف أيًضـا، والـقحل نــ ا  إلـك طبـاده كعؿـة 

 وهذا كعؿة أيًضا. ۵، ويؽؾؿ الـاس، نـف دطقهتؿ إلك ا  ۵طظؿك نـ ا  

ا إلك أنٍر آخر أٓ وهق أن إشارة أيًض  [ 117انًائذة:] ﴾ڃ﴿ويف ققلف تعالك  

طؾقف نا يجري طؾك سائر البشر نـ كقكف كان فـغقًرا ثـؿ تؼـدر بـف الســ،  طقسك يجري

ـــــــالك   ـــــــا  تع ـــــــا ق  ﴾... ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿كؿ

 [51انزوو:]

  ففذا يد  طؾك بشريبف وأكف لقس إلًفا كؿا زطؿت الـصارى، وا  أطؾؿ.

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ﴿ يف تػســقر ققلــف تعــالك  :قثثال السثثعدي 

  [ 117انًائذة:]

الؿراد بالبؽؾقؿ هـا، غقر البؽؾقؿ الؿعفقد الـذي هـق نجـرد الؽـير، وإكؿـا الؿـراد 

بذلؽ البؽؾقؿ الـذي يـبػـع بـف الؿـبؽؾؿ والؿخاصـب، وهـق الـدطقة إلـك ا  ، ولعقسـك 

نـــ ذلــؽ، نــا ،خقاكــف، نـــ أولــل العــزر، نـــ الؿرســؾقـ،نـ البؽؾــقؿ يف حــا   ڠ
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بالرسالة والدطقة إلك الخقر، والـفل طـ الشر. وانباز طـفؿ، بلكف كؾؿ الـاس  الؽفقلة،

گ گ گ گ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿يف الؿفـــد فؼـــا   

 أية. [31،  37يزيى: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

│ 

: ڠمـ اهلل وفضٌؾ كؿثا قثال تعثالك: مؿتـثا طؾثك طقسثك  س: تعؾقؿ الؽتابة كعؿةٌ 

 ُأمقًّا؟ ملسو هيلع هللا ىلصذا كان كبقـا فؾؿا [ ٓٔٔبٌّةئمخ:] ﴾... ڃ چ چ﴿

ڌ ڌ  ﴿إذ قـا    ُأنقًّا لحؽؿـة ذكرهـا ا  تعـالك يف كبابـف ملسو هيلع هللا ىلصكان رسق  ا   ج:

 .[18انعُكبىث:] ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک

فؽقكف كان ُأنقًّا ٓ يؼرأ وٓ يؽبب ونع ذلـؽ يخـ  بـلد  إخبـار وطظـقؿ إخبـار 

ا بعُد كؾ ذلؽ دا ٌّ طؾـك فـد  كبقتـف بؿجقئف البل حدثت نـ قبؾ، بؾ والبل أخ ه ا 

 وا  أطؾؿ. .ملسو هيلع هللا ىلص

│ 

 ؟ژ؟وما وجف اإلكعام طؾك مريؿ ڠ طؾك طقسك ۵س:وعح بعض وجقه إكعام اهلل 

)نـريؿ  برأ أر طقسـك ۵نـ هذه القجقه أكف سبحاكف خؾؼف بي أٍب ونـفا أن ا   ج:

 ( طؾك لسان طقسك يف الؿفد.ژ

  الؿفد.. إذ أكطؼف يفڠفـعؿة نـ ا  طؾك طقسك 

 حػظف نـ الذيـ أرادوا قبؾف وَفؾْبف، ورفعف ا  إلقف. ۵أن ا   ومـفا:

 ﴾...ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿الـعؿ الؿذكقرة يف أية الؽريؿة ومـ ذلؽ أيًضا: 

 .[ 117انًائذة:]

 فؾف صقٌر طدٌة أيًضا:  ژأما وجف اإلكعام طؾك مريؿ 

زكريــا ونـفــا أن ا  أن الــرز  كــان يلتقفــا يف الؿحــراب كؾؿــا دخــؾ طؾقفــا  مـفثثا:

 افطػاها وصفرها وافطػاها طؾك كساء العالؿقـ. ▐

 يف الؿفد. ۵برأها طؾك لسان ولقدها إذ أكطؼف ا   ۵أن ا  ومـفا: 

ــــا  تعــــالك   ۵أن ا   ومـفثثثثا:  ﴾ٴۇ ۋۋ  ﴿جعؾفــــا فــــديؼة ، كؿــــا ق
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 [75انًائذة:]

 بقـت كبـقة فرتبـت وكشـلت يف ڠكػؾفـا زكريـا  ۵قبؾ ذلؽ أيًضـا أن ا   ومـفا:

 كريؿ فاسبػادت نـ أخي  إكبقاء طؾقفؿ السير.

│ 

 ؟﴾گ گ گ گ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

گ گ گ ﴿فقؼق  لـف   ڠنـَّبف طؾك كبقف طقسك  ▐يذكر ا   ج:

أي  تــاديفؿ فقخرجـقن نــ قبـقرهؿ بـنذن ا  وقدرتـف وإرادتـف [ 117انًائدذة: ] ﴾گ

 ونشقئبف.

│ 

 ؟ڠرائقؾ طـ كبقف طقسك بـل إس ▐س كقػ كػَّ اهلل 

ف طـفؿ بلن رفعف إلقف وأكجاه نؿا أرادوه بـف نــ الصـؾب وقـا  تعـالك   ج: گ  ﴿كػَّ

 .[851،  751انُسا : ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[157انُسا :] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ  ﴿وقا  سبحاكف  

│ 

 س: دوًما الؽػار يصػقن إكبقاب بالسحراذكر أدلة طؾك ذلؽ؟

ــــ ذلـــؽ ققلـــف تعـــالك ج: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿  ن

 . [51انذارياث:] ﴾ڀ

 [1انقًز:] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿وقا  تعالك 

 ﴾ۓ ڭ  ﴿  ڽوها هؿ ققر فرطـقن يؼقلـقن طــ نقسـك وهـارون  ۞

 .[18انقصض:]

 .[179األعزاف:] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿   ڠوقالقا طـ نقسك 

 .[6انصف:] ﴾ڦ ڦ ڦ  ﴿  ونا جاء بف ڠوققر طقسك يؼقلقن طـ طقسك  ۞

 .[1يىَ::] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلصوقالقا طـ رسق  ا  

 .[8انفزقاٌ:] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﴿وأيًضا   ۞
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 .[1ص:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿وأيًضا   ۞

ا.  وأيات يف هذا الباب كثقرٌة جدًّ

│ 

والؿؼثام  [ٓٔٔبٌّةئدمخ:  ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿س: ما السر يف ذكر ققل الؽػار  

 ؟ڠهـا مؼام امتـان طؾك طقسك 

 «:محاسـ التلويؾ»الؼاسؿل يف قال ج:

وقـق  الؽػـار يف حؼـف،  ڠإن ققؾ  إن السقا  يف تعديد كعؿف تعالك طؾك طقسـك 

إن هذا إٓ سحر نبقـ ، لقس نـ الـعؿ بحسب الظاهر. فؿا السر يف ذكـره؟ فـالجقاب  

إن نـ إنثا  الؿشفقرة  إن كؾ ذي كعؿة نحسقد. فطعـ القفقد فقف هبذا الؽير يـد  

كعؿ ا  تعالك يف حؼف كاكت طظقؿـة. فحســ ذكـره طــد تعديـد الــعؿ، لؾقجـف طؾك أن 

 الذي ذكركاه . أفاده الرازّي.

│ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿س: مثثثثا وجثثثثف آمتـثثثثان بؼقلثثثثف تعثثثثالك: 

 ؟ڠطؾك طقسك  [ٔٔٔبٌّةئمخ: ] ﴾ۓ

جعــؾ لــف أفــحاًبا وأكصــاًرا ووزراء  ▐وجــف آنبـــان بــذلؽ أن ا   ج:

ر أن إكصار وإفحاب والقزراء، إذا كاكقا نـ أهؾ الصـيح فالحقـ، ونـ الؿعؾق

ى ائ ائ ەئ  ﴿  ڠوإقانة شـرطف، كؿـا قـا  نقسـك  ۵فن ؿ طقن طؾك صاطة ا  

ی  ىئ ىئ ی ی ېئ ېئ ېئ ىئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئ ۇئ ۇئ ەئ وئ

 .[31، 19طه: ] ﴾ ی

 . [35انقصض:] ﴾...ۇئ ۆئ ۆئ ﴿وكؿا قا  تعالك  

│ 

 ﴾...ے ۓہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 بذلؽ؟ ڠمع بقان وجف آمتـان طؾك طقسك  [ٔٔٔبٌّةئمخ:]

ــذلؽ  فؿـــ جفــة أن ا   ج: ــان ب ــة  ▐أنــا وجــف آنبـ ــف هبداي انــبـ طؾق
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 الحقاريقـ فؽاكقا لف أطقاًكا وأكصاًرا وأتباًطا.

فليده بلخقف هارون وأشركف  ڠوهذه نـة واضحة، وقد انبـ ا  هبا طؾك نقسك 

 زره.يف أنره وشدَّ بف أ

 إذ ألػ ا  بقـ قؾقب أفحابف طؾك ا،يؿان. ملسو هيلع هللا ىلصوانبـ ا  بذلؽ طؾك كبقـا نحؿد 

 :أما معـك أية فؼد قال السعدي 

ففذه نــ، انبـ ا  هبا طؾك طبده ورسقلف، طقسك بـ نريؿ ، ودطـاه إلـك شـؽرها، 

 ، أتؿ الؼقار، وف  كؿا ف  إخقاكف نـ أولل العزر.ڠوالؼقار هبا. فؼار هبا 

 أي  واذكر كعؿبل طؾقؽ، إذ يسرت لؽ أتباًطا وأطقاًكا.

وبرسـقلل،  فلوحقت إلك الحقاريقـ أي  ألفؿبفؿ، وأوزطـت قؾـقهبؿ ا،يؿـان بـل

وأوحقت إلقفؿ طؾك لساكؽ، أي  أنرهتؿ بـالقحل الـذي جـاءُ نــ طــد ا . فلجـابقا 

 لذلؽ واكؼادوا، وقالقا   آنـا، واشفد بلكـا نسؾؿقن.

ســير الظاهر،وآكؼقــاد بإطؿــا  الصــالحة وا،يؿــان البــاصـ، فجؿعــقا بــقـ ا،

 الؿخرج لصاحبف نـ الـػا ، ونـ ضعػ ا،يؿان.

 والحقاريقن هؿ  إكصار، كؿا قا  طقسك ابـ نريؿ لؾحقاريقـ 

 .[11انصف:] ﴾مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جثمث  ﴿

 :$قال الشـؼقطل 

ا،لفـار، ويـد  لـف ورود  الؿـراد با،يحـاء إلـك الحـقاريقـ قال بعثض أهثؾ العؾثؿ :

أيـة يعــل  [68انُخدم: ] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿ا،يحاء يف الؼرآن بؿعـك ا،لفار كؼقلف  

وقا   [7انقصدض: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿ألفؿفا، قا  بعض العؾؿاء  ونـف  

بعض العؾؿاء نعـاه  أوحقت إلل الحقاريقـ إيحاء حؼقؼقًّا بقاسطة طقسك ،طؾقف وطؾـك 

 .كبقـا الصية والسير

│ 



 a 571ڑ
 

  

 

ن       
َ
ۡو يَۡصَخِعيُع َربَُّم أ َْ  ًَ ََ َمۡرَي َٔارِئَُّن تََٰيَٰػِيَِس ٱۡب آنَِوةٗ إِۡذ كَاَل ٱۡۡلَ ٌَ َِا  َِل َغيَۡي ٍَ  ُحزَنّ ََ ٱلصه ِ ٌِِنَِي ٌّ ۡؤ ٌُّ َ إِن ُنُِخً  ٔاْ ٱَّلله ُل آءِة كَاَل ٱته َه كُئُ ١٠٬ ِ ه ٍَ ا َوَتۡع َٓ ِۡ ٌِ ُزَو 

ۡ
ن ُهأ

َ
ٔاْ ُُرِيُو أ ُ ن كَۡيۡو كَال

َ
ًَ أ َِا َوَجۡػيَۡي ُب  ََ ِِٓوي َٰ ََ ٱىشه ٌِ ا  َٓ َِا َوَُُسَٔن َغيَۡي َوۡرَخ َُ  ٭١٠َۡ كَۡياَل ِغيَِسۡي ٱۡبۡي آنَِوةٗ  ٌَ َِا  ُزِۡل َغيَۡي

َ
َِآ أ ًه َربه ُٓ ًَ ٱليه ٍَ  َمۡرَي ََ ٱلصه ِ ا آءِ حَُسُٔن نَلَا ِخيوٗ ٌّ نِلَ  وه

َ
ِِ ا َوَءاِخرَُِا َوَءايَثٗ ّۡلِ َِا ٌّ َٰزِرِنَي َمٰۖ َوٱۡرزُۡر َُج َخۡرُ ٱىسه

َ
ۥ كَاَل  ٮ١٠َوأ ُّ ةُ َغّذِ

ُ
ٓ أ ًۡ ـَإِّّنِ ٌُِِس َ يَۡسُفۡر َبۡػُو  ٍَ ٰۖ َذ ًۡ ا َغيَۡيُس َٓ ُ ِل زَنّ ٌُ ُ إِّّنِ  َحوٗ َغَذاةٗ ٱَّلله

َ
ۥٓ أ ُّ ةُ َغّذِ

ُ
ٓ أ ٍِنَي ا َّله ََ ٱۡىَعَٰيَ ِ ٌّ ُ تََٰيَٰػِيَِسۡي  ٯ١٠ا  ِإَوۡذ كَاَل ٱَّلله  ِ َُج كُۡيَج ل

َ
ًَ َءأ ََ َمۡرَي ِٰۖ ٱۡب ٌَِ ُدوِن ٱَّلله نۡيِ  َٓ َٰ َ إَِل ّّمِ

ُ
ُِذوِِن َوأ ِهاِس ٱَته ج إِن ُنُِج ي ا ىَۡيَس َِل َِبَّقٍ ٌَ كَُٔل 

َ
ۡن أ

َ
ا يَُسُٔن َِلٓ أ ٌَ ََِم  ا ِ  َجۡفِصۡيَمۚ كَاَل ُشۡتَدَٰ ٌَ  ًُ ۡغيَ

َ
ا ِ  َجۡفِِس َوََّلٓ أ ٌَ  ًُ ۥۚ َتۡػيَ ُّ َخ ٍۡ ۥ َذَلۡو َغيِ ُّ ًُ كُۡيُخ َٰ َُج َغؾه

َ
ِن  ١٠ٰٱۡىُؾُئِب إُِهَم أ

َ
َمۡرحَِِن ةِۡيِّۦٓ أ

َ
آ أ ٌَ ًۡ إَِّله  ُٓ َ ا كُۡيُج ل ِٓيوٗ ٌَ ًۡ َش ِٓ ۡي

ُِج َغيَ ُُ ۚ َو ًۡ َ َرّّبِ َوَربهُس ٰۖ ٱۡخُتُوواْ ٱَّلله ًۡ ِٓ ُج ذِي ٌۡ ا ُد ٌه ا   ۚ ًۡ ِٓ ۡيۡي
َُج ٱلرهرِيَب َغيَ

َ
ۡيتَِِن ُنَِج أ َٔذه ا حَ ٍه ء  ـَيَ ِ ََشۡ

َٰ ُكّ ُۡيَج لََعَ
َ
ِٓيٌو  َوأ ًۡ ِغَتاُدَكٰۖ ِإَون  ٱ١٠َش ُٓ ًۡ ـَإِجه ُٓ ۡب ُۡيَج إِن ُتَػّذِ

َ
ًۡ ـَإُِهَم أ ُٓ َ َتۡؾفِۡر ل  ًُ ۚ  ٲ١٠ٱۡىَػزِيُز ٱۡۡلَِهي ًۡ ُٓ ۡوُر ِۡ َِٰورِنَي  ُٔۡم يََِفُع ٱىصه ُ َهََٰذا يَ كَاَل ٱَّلله َٰج   ًۡ َججه ُٓ َ ََ  ل ي َُٰر َخَِِٰلِ َُۡف

َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ َتۡخِ ةَوٗ ََتۡرِي 

َ
آ أ َٓ ُ اٰۖ رهَِضَ ٱذِي ًُ  َّلله ُز ٱۡىَػِظي ۡٔ َٰلَِم ٱۡىَف ۚ َذ ُّ ِۡ ٔاْ َخ ُۡ ًۡ َوَر ُٓ ِۡ َِٰت  ٳ١٠َخ ـَ ۡيَؿَٰ ِ ُمۡيُم ٱلصه ء  َّلِله ِ ََشۡ

َٰ ُكّ َٔ لََعَ ۡيۡيۡيۡي ُْ ۚ َو َه ِٓ ۡيۡيۡيۡيا ذِۡيۡيۡيۡيي ٌَ  َِج َو
َ
ٴ١٠كَۡيۡيۡيۡيِويُرۢ  َوٱۡۡل

 
 ٹٹ
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 ﴾ې  ﴿

 ﴾ی  ﴿

 ﴾ٺ  ﴿

 ﴾ٺ  ﴿

 ﴾ٺ ٿٿ  ﴿

 ﴾ڎ  ﴿

 ﴾ڑ  ﴿

 ﴾﮽ ﮾ ﮿﯀  ﴿

 ﴾  ﴿

 ﴾﴿

 فا صعار.طؾق سػرةً 

 ا.هَ وْ رَ لؿ يَ  ـْ الشاهديـ بؼدرة ا ، الشاهديـ طـد نَ 

 لحضقركا )الذيـ حضروا(.

 نـ يلتقن بعدكا.

 دٓلة وحجة طؾك قدرتؽ.

ـِ قدَ بُ عْ نَ   .ي

 تـزهت.

 نا دنت حقًّا أطقش بقـ أضفرهؿ.

 قبضبـل إلقؽ

 الحػقظ ـ الؿراقب لفؿ ـ الشاهد طؾك أفعالفؿ.

│ 

قن يف قدرة اهلل س: هؾ كان ال  طؾك إكزال مائدٍة مـ السؿاب؟ ۵حقاريقن يشؽُّ

الؿعـك هؾ يؼدر ربـؽ، وكـان هـذا السـما   ج: ذكر ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ، فؼالقا:

؛ ولفـذا قـا  طقسـك يف الجـقاب طــد ۵يف اببداء أنرهؿ قبؾ اسبحؽار نعـرفبفؿ بـا  

 111ًائدذة: ان] ﴾ ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿غؾطفؿ وتجقيزهؿ طؾك ا  نا ٓ يجقز  

 أي  ٓ تشؽقا يف قدرة ا  تعالك. [

وتعؼب آخرون هذا الؼق  نـ وجقه، حافؾفا أن الحقاريقـ هؿ ُخؾَّص أفحاب 

طقسك وأفضؾفؿ وقد أوحك ا  إلك الحـقاريقـ أن آنــقا بـل وبرسـقلل فؽقـػ يصـدر 

 ؟!!۵نـفؿ شٌؽ يف قدرة ا  

 :$قال الؼرصبل 

ۆئ ۆئ  ﴿خيؤهـؿ وأكصـارهؿ كؿـا قـا   ٕن الحقاريقـ خؾصان إكبقاء ود
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لؽؾ كبل حقاري »  ڠوقا   [51: ٌآل عًدزا ] ﴾ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

. ونعؾـقر أن إكبقـاء فـؾقات ا  وسـينف طؾـقفؿ جـاءوا بؿعرفـة ا  «وحقاري الزبقثر

تعالك ونا يجب لف ونا يجقز ونا يسبحقؾ طؾقف وأن يبؾغقا ذلؽ أنؿفؿ؛ فؽقػ يخػـك 

 أخبص هبؿ حبك يجفؾقا قدرة ا  تعالك؟ذلؽ طؾك نـ باصـفؿ و

 هذا وقد أجاب العؾؿاب طؾك اإلشؽال القارد يف أية بقجقه مـ إجقبة. ۞

( أي  هؾ تسبطقع أن تسل  ۋ ۋ ۅنا ذكره العؾؿاء نـ الؼراءة بـ ) أحدها:

 ربؽ.

أن الذيـ قالقا ذلؽ هؿ الجفا  وقؾقؾق العؾؿ قا  الؼرصبل  يجقز أن يؼـا    الثاين:

  اجعـؾ لــا ملسو هيلع هللا ىلصن ذلؽ فدر نؿـ كان نعفؿ، كؿا قـا  بعـض جفـا  إطـراب لؾـبـل إ

ٺ ٺ ٺ  ﴿ذات أكقاٍط كؿا لفؿ ذات أكقاط، وكؿا قا  نـ قـا  نــ قـقر نقسـك  

 .[138األعزاف:] ﴾ٿ ٿ ٿٿ 

ذكره الؼرصبل أيًضا فؼا   وققؾ  إن الؼقر لـؿ يشـؽقا يف اسـبطاطة البـاري  الثالث:

قـ طارفقـ طالؿقـ، وإكؿـا هـق كؼقلـؽ لؾرجـؾ  هـؾ يسـبطقع سبحاكف ٕ ؿ كاكقا نمنـ

فين أن يليت وقد طؾؿت أكـف يسـبطقع؛ فـالؿعـك  هـؾ يػعـؾ ذلـؽ؟ وهـؾ يجقبــل إلـل 

ذلؽ أر ٓ؟ وقد كاكقا طالؿقـ باسبطاطة ا  تعالك لذلؽ ولغقره ِطؾؿ دٓلة وخ  وكظر 

ــراهقؿ  ــا  إب ــة كــذلؽ؛ كؿــا ق ــؿ نعايـ ــلرادوا طؾ  ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿  ملسو هيلع هللا ىلصف

طؾك نا تؼّدر، وقد كان إبراهقؿ َطؾِـؿ لـذلؽ طؾـؿ خـ  وكظـر، ولؽــ أراد  [167انبقدزة: ]

الؿعايـــة البــل ٓ يــدخؾفا ريــب وٓ شــبفة؛ ٕن طؾــؿ الـظــر والخــ  قــد تدخؾــف الشــبفة 

وآطرتاضــات، وِطؾــؿ الؿعايـــة ٓ يدخؾــف شــلء نـــ ذلــؽ، ولــذلؽ قــا  الحقاريــقن  

 ﴾ٺ ٺ ٿٿ  ﴿هقؿ  كؿــــــا قــــــا  إبــــــرا [113انًائددددددذة: ]﴾ۈئۈئ﴿

 .[167انبقزة:]

│ 

 والحقاريقـ؟ ڠس: هؾ كزلت الؿائدة طؾك طقسك 

 . [115انًائذة: ] ﴾ڤ ڤ ڤڦ  ﴿كعؿ قد كزلت فنن ا  قا    ج:
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 وا  سبحاكف ٓ يخؾػ الؿقعاد، ونـ أفد  نـ ا  ققيً .

خـ ه  فـنن ا  تعـالك ذكـره ٓ يخؾـػ وطـده، وٓ يؼـع يف وبعثد: $قال الطبثري 

حـقـ سـللف نـا  ملسو هيلع هللا ىلصلُخؾػ وقد قا  تعالك ذكره نخ ًا يف كبابـف طــ إجابـة كبقـف طقسـك ا

، وغقر جائز أن يؼق  تعـالك ذكـره   [115انًائدذة:  ] ﴾ڤ ڤ ڤڦ  ﴿سللف نـ ذلؽ  

، ثؿ ٓ يـزلفا، ٕن ذلؽ نـف تعـالك ذكـره خـ ، وٓ  [115انًائذة: ] ﴾ڤ ڤ ڤڦ ﴿

، ثـؿ  [115انًائدذة:  ] ﴾ڤ ڤ ڤڦ  ﴿  يؽقن نـف خي  نا يخ . ولق جاز أن يؼق 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ٓ يـزلفا طؾقفؿ، جـاز أن يؼـق  

 . [511انًائذة: ]﴾چ 

ثـؿ يؽػــر نـــفؿ بعــد ذلـؽ، فــي يعّذبــف، فــي يؽـقن لقطــده وٓ لقطقــده حؼقؼــة وٓ 

 فحة.

 وغقر جائز أن يقفػ ربـا تعالك ذكره بذلؽ.

ًٓ بعــدر كزولفــا طـــ الحســـ  بعــد أن أورد :$وقثثال الحثثافظ ابثثـ كثقثثر  قــق
(1)

 

ونجاهد
(1)

 .... ولؽـ الذي طؾقف الجؿفقر  

أ ا كزلت ، وهق الذي اخباره ابـ جرير، قا  ٕن ا  تعالك أخـ  بـزولفـا يف ققلـف 

 ﴾ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄڄڄڃڃڃڃچ ﴿تعالك  

 قا   ووطد ا  ووطقده حؼ وفد . [115انًائذة: ]

قاب، كؿا دلت طؾقف إخبـار وأثـار طــ السـؾػ وهذا الؼق  هق وا  أطؾؿ الص

 وغقرهؿ.

 :$وقال الؼرصبل 

واخبؾػ العؾؿاء يف الؿائدة هؾ كزلت أر ٓ؟ فالذي طؾقف الجؿفـقر ـ وهـق الحـؼ ـ 

 . ﴾ڤ ڤ ڤڦ  ﴿كزولفا ؛ لؼقلف تعالك  

وقا  نجاهد  نا كزلت وإكؿا هق َضْرُب نَثٍؾ َضـَربف ا  تعـالك لخؾؼـف فـفـاهؿ طــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ز إ ى اجاه ففي شنده عع أما احلسن فاخلز ثابت إليه وأما اخل( مصطفى)قلت  (1)

 انظر السابق. (1)



 a 578ڑ
 

  

 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿أيات ٕكبقائف، وققؾ  وطدهؿ با،جابة فؾؿـا قـا  لفـؿ   نسللة

ـ أية ـ اسبعػقا نـفا، واسبغػروا ا  وقالقا  ٓ كريد هذا؛ قالـف الحســ.  [115انًائذة: ]

 وهذا الؼق  والذي قبؾف خطل، والصقاب أ ا كزلت.

 س: ماذا كان يف هذه الؿائدة مـ الطعام؟

 .$، ونـ ثؿَّ قا  الط ي ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسق  ا   لؿ يثبت بذلؽ خ ٌ ج:

وأنا الصـقاب نــ الؼـق  فقؿـا كـان طؾـك الؿائـدة، فـلن يؼـا   كـان طؾقفـا نـلكق  

وجائز أن يؽقن كان سؿَؽ ًا وخبًزا، وجائٌز أن يؽـقن كـان ثؿـًرا نــ ثؿـر الجــة، وغقـُر 

 البـزيؾ. كافع العؾؿ بف، وٓ ضار الجفؾ بف، إذا أقرَّ تالل أية بظاهر نا احبؿؾف

وقد ورد طـد الط ي
(1)

وغقره نـ حـديث طؿـار بــ ياسـر قـا   كزلـت الؿائـدة  

وطؾقفا ثؿٌر نـ ثؿر الجـة، فلنروا أن ٓ يخبئـقا وٓ يخقكـقا وٓ يـدخروا، قـا   فخـان 

لفؿ ا  قردة وخـازير.  الؼقر وخبئقا وادَّخروا، فحقَّ

│ 

 أكؾ طؾك خقان؟ ملسو هيلع هللا ىلصس: هؾ ثبت أن الـبل 

«فـحقحف»خـاري يف أخـرج الب ج:
(1)

وٓ أكـؾ ـ  قـا ... ڤنــ حـديث أكـس  

ـ طؾك ِخقانٍ  ملسو هيلع هللا ىلصيعـل الـبل 
(3)

 قط. 

«الصحقح»يف  وقد ورد
(1)

كـان إذا رفـع  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبـل  ڤنـ حديث أبل أنانة  

 . «الحؿد هلل كثقًرا صقًبا مبارًكا فقف غقر مؽػل وٓ مقد  وٓ مستغـل طـف ربـا»نائدتف قا   

 ن نائدة لفا فػة نعقـة.فؽلن الؿراد بالخقا

إكـؾ طؾــك  ♥قــا  ابــ بطـا   تركــف : $قثال الحثافظ ابثثـ حجثر 

 الخقان وأكؾ الؿرقؼ إكؿا هق لدفع صقبات الدكقا اخبقاًرا لطقبات الحقاة الدائؿة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرفقًطا ورجالف ثؼات، لؽـ الرتنذي قد أشار إلك أن الؿققق  (ٖٔٙٓ/حديث)والرتنذي ( ٖٗٔٓٔ)الط ي  (1)

 .زفح وقا  وٓ كعؾؿ لؾحديث الؿرفقع أفيً 

 (.6ٖٙ٘حديث )البخاري  (1)

 .الخقان نـ يقضع طؾقف الطعار طـد إكؾ (3)

 (.6ٓ٘/2نع الػبح )ي البخار (1)
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│ 

 س: لؿاذا صؾبقا إكؾ مـفا؟

صؾبـقا إكـؾ لحـاجبفؿ إلـك إكـؾ وقـا  آخـرون  صؾبـقا :ج: قال بعثض العؾؿثاب

 ؾب ُ بف.إكؾ ل

 بؿاذا؟ [ٖٔٔبٌّةئمخ: ] ﴾ۈئ ۈئ  ﴿س: ققلفؿ : 

 :$قال الؼرصبل  ج:

 يحتؿؾ ثالثة أوجف: [ٖٔٔبٌّةئمخ: ] ﴾ ۈئ ۈئ ﴿

 تطؿئـ إلك أن ا  تعالك بعثؽ إلقـا كبقًّا. أحدها:

 تطؿئـ إلك أن ا  تعالك قد اخباركا لدطقتـا.الثاين: 

 ك نا سللـا؛ ذكرها الؿاوردي .تطؿئـ إلك أن ا  تعالك قد أجابـا إل الثالث:

 أي  تطؿئـ بلن ا  قد قبؾ فقنـا وطؿؾـا.وقال الؿفدوي: 

 كسبقؼـ قدرتف فبسؽـ قؾقبـا. قال الثعؾبل:

│ 

 صدقتـا يف ماذا؟ [ٖٔٔبٌّةئمخ: ] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿س: ققلفؿ : 

 طـد ا . فدقبـا يف أكؽ رسق  ا  نـ ج:

│ 

 شاهديـ بؿاذا؟ [ٖٔٔبٌّةئمخ: ] ﴾ىئ ىئ ی ی  ﴿س: ققلفؿ : 

 :$قال الؼرصبل  ج:

ــــؽ بالرســــالة  [113انًائددددذة: ] ﴾ىئ ىئ ی ی  ﴿ ــــة، ول   بالقحداكق

لـؽ طــد نــ لـؿ يرهـا إذا  [113انًائذة: ] ﴾ىئ ىئ ی ی  ﴿والـبقة. وققؾ  

 رجعـا إلقفؿ.

│ 

 ؟ [ٗٔٔبٌّةئمخ: ] ﴾ڀ ڀ ٺ  ﴿س: وعح معـك ققلف: 

 ا  فقف.أي  يؽقن وقت كزولفا طقًدا كعظؿف وكعبد  ج:
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│ 

 ؟ [ٗٔٔبٌّةئمخ: ] ﴾ٺ ٺ  ﴿س: وعح معـك ققلف: 

 ﴾َوآِخِرَكـا﴿رأوا كزولفا أنـا ققلـف   أي  ل حقاء نـا الذيـ ﴾ ٺ ﴿أنا ققلف  ج:

 أي  ولؿـ يجلء نـ بعدكا.

 ؟[ ٗٔٔبٌّةئمخ:] ﴾ٺ ٿٿ  ﴿س: وعح معـك ققلف: 

 :$قال الطبري  ج:

ــاه  وطينــةً [111انًائددذة: ] ﴾ٺ ٿٿ  ﴿ ــا رب، طؾــك    فــنن نعـ وحجــة نـــؽ ي

ٿ ٿ  ﴿طبادُ يف وحداكقبؽ، ويف فدقل طؾك أين رسقٌ  إلقفؿ بؿـا أرسـؾبـل بـف 

ـؾ،  ﴾ٹ ٹ  ، وأططـا نـ ططائؽ، فنكؽ يا رب خقر نــ يعطـل، وأجـقد نــ تػضَّ

ٌـّ وٓ كؽد.  ٕكف ٓ يدخؾ ططاءه ن

│ 

ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿س: كقػ تجؿع بقـ ققلف تعالك: يف شلن مثـ كػثر بالؿائثدة : 

 ؟[ ٘ٔٔبٌّةئمخ:] ﴾ڃ ڃ چ  ڃ

ــقر فرطــقن   ــالك  يف شــلن ق ــف تع ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿وققل

 ؟﴾ھ 

نـ العؾؿاء نـ حؿؾ أية إولك طؾك طالؿل زناكؽؿ يا نـ كػرتؿ بعد كـزو   ج:

 الؿائدة.

وطؿقًنـا فـنن نثـؾ هـذه ا،يـرادات يـليت طؾقفـا جقابـان، فؿـثيً ققلـف تعـالك  قؾت:

 .[31انشيز:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿

 .[111انبقزة:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿وققلف تعالك  

 فؾؾعؾؿاب يف ذلؽ وجفان:

آخبصاص، بؿعـك ٓ أحد نـ الؽاذبقـ أضؾؿ نـ كـذب طؾـك ا ، وٓ  أحدهؿا:

 أحد نـ الؿاكعقـ أضؾؿ نؿـ نـع نساجد ا  أن ُيذكر فقفا اسؿف.

 ـف وا  أطؾؿ.أن جؿقعفؿ يف الظؾؿ سقاء،و يف الدرجة العؾقا نالثاين: 
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│ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿: ڠلعقسثك  ۵س: متك يؼقل اهلل 

 ؟[ ٙٔٔبٌّةئمخ:] ﴾ژژ 

 ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ ققٓن: ج:

أن ذلؽ يف أخرة، وطؾك هذا أكثر الؿػسريـ أحدهؿا:
(1)

. 

حـقـ رفعـف ا  إلقـف وهـذا الثـاين اخبقـار الطـ ي  ڠأن هـذا ققـؾ لعقسـك  الثثاين:

ًٓ فؼا   فنن قا  قائٌؾ ، وأورد طؾك كػسف س$  ما

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ونــا كــان وجــف ســما  ا  طقســك  

 وهق العالؿ بلن طقسك لؿ يؼؾ ذلؽ؟ [116انًائذة: ] ﴾ژژ

 ققؾ  يحبؿؾ ذلؽ وجفقـ نـ البلويؾ 

أفعؾثت كثذا »أحدهؿا  تحذير طقسك طـ ققؾ ذلؽ و قف، كؿا يؼق  الؼائؾ ٔخر  

 ، طؾك وجف«أفعؾتف»ؽ أن الؼائؾ يسبعظؿ فعؾ نا قا  لف نؿا يعؾؿ الؿؼقُ  لف ذل «وكذا؟

 الـفل طـ فعؾف، والبفديد لف فقف.

وأخر  إطينـف أّن ققنـف الـذيـ فـارقفؿ قـد خـالػقا طفـده، وبـّدلقا ديــفؿ بعـده. 

 فقؽقن بذلؽ جانًعا إطينف حالفؿ بعده، وتحذيًرا لف ققؾف.

│ 

ڌ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 ؟[ٙٔٔبٌّةئمخ:] ﴾..ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

 يف تلويؾ ذلؽ: قال الطبري  ج:

، ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ﴿وأنـــا تلويـــؾ الؽـــير فنكـــف  

 أي  نعبقديـ تعبدو ؿا نـ دون ا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[2ٓٔ]بٌّةئمخ:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿: ويرتجح هذا بؿا تؼدر نـ ققلف تعالك (1)

 .[2ٔٔ]بٌّةئمخ:  ﴾ی ی جئ حئ مئىئ  ﴿:بعدها بآيات أيًضا ققلف تعالك 
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ک ک ک ک  ﴿قا  طقسك  تـزيًفا لؽ يا رب وتعظقًؿا أن أفعؾ ذلؽ أو أتؽؾـؿ بـف 

أن أقق  ذلؽ، ٕين طبد نخؾـق ،  ، يؼق   لقس لل[116انًائدذة:  ] ﴾گ گ گ گ ڳڳ 

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿؟ \وأنل أنٌة لؽ، وكقػ يؽقن لؾعبد وإنة اّدطـاء ربقبقـة

، يؼق   إكؽ ٓ يخػـك طؾقـؽ شـلء، وأكـت طـالؿ أين لـؿ أقـؾ ذلـؽ ولـؿ [116انًائدذة: ]

 آنُرهؿ بف.

 يسلل الؿرسؾقـ يقم الؼقامة؟ ۵آخر طؾك أن اهلل  س: اذكر دلقالً 

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿لك  ذلـــــؽ ققلـــــف تعـــــا ج:

 .[6األعزاف:]

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿ونــــ ذلـــؽ أيًضـــا ققلـــف تعـــالك  

 .[116انًائذة:] ﴾ ڎ ڈ ڈ ژژ

│ 

 ﴾...ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿س: مثثا وجثثف السثثمال يف ققلثثف تعثثالك: 

 ؟[ٙٔٔبٌّةئمخ:]

 :$قال الؼرصبل  ج:

ج واخبؾػ أهؾ البلويؾ يف نعـل هذا السما  ـ ولقس هق باسبػفار وإن خرج نخر

 آسبػفار ـ طؾك ققلقـ  

أكــف ســللف طـــ ذلــؽ تقبقًخــا لؿـــ ادطــك ذلــؽ طؾقــف لقؽــقن إكؽــاره بعــد  أحثثدهؿا:

 البؽذيب ، وأشد يف البقبقخ والبؼريع. السما  أبؾغ يف

 هبذا السما  تعريػف أن ققنف غقَّروا بعده، وادَّطقا طؾقف نا لؿ يؼؾف. قصد الثاين:

│ 

ڍ  ﴿:  ڠخذ مريؿ إلًفا فؽقػ ققؾ لعقسك س: إن قال قائؾ إن الـصارى لؿ تت

 ؟[ٙٔٔبٌّةئمخ:] ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ذكر أ ؿ اتخذوا طقسك وأنـف إلفـقـ نــ دون  ▐جقاب ذلؽ أن ا   ج:

 ا ، وا  أفد  الؼائؾقـ.
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لؿا كان نـ ققلفؿ أ ا لؿ تؾد بشـًرا وإكؿـا ولـدت إلًفـا  :$هذا وقد قال الؼرصبل 

ؾ البعضقة بؿثابة نـ ولدتف ، فصاروا حقـ لزنفؿ ذلؽ بؿثابة لزنفؿ أن يؼقلقا إ ا ٕج

 الؼائؾقـ لف.

│ 

 ﴾...ڑ ﴿التسثثبقح طؾثثك الجثثقاب بؼقلثثف:  ڠس: لؿثثاذا قثثدم طقسثثك 

 ؟[ٙٔٔبٌّةئمخ:]

 أجاب طؾك ذلؽ الؼرصبل بؼقلف: ج:

 وبدأ بالتسبقح قبؾ الجقاب ٕمريـ:

 تـزيًفا لف طؿا أضقػ إلقف.أحدهؿا : 

 زتف، وخقًفا نـ سطقتف.خضقًطا لعالثاين: 

وكحق ذلؽ نـ تؼديؿ البسـبقح بـقـ يـدي الجـقاب، ققلـف تعـالك قؾت )مصطػك(: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  پ پ پ ڀ ڀ أ﴿لؾؿيئؽـــة 

 .[11،  17سبأ:] ﴾ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿وققلفؿ أيًضا  لؿـا قـا  ا  لفـؿ   ۞

 .[31، 31 انبقزة:] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿ا طؿقر ققلف تعـالك  وأيًض  ۞

 .[17انفزقاٌ:] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

│ 

 أية؟ [ٙٔٔبٌّةئمخ:] ﴾...ں ں ڻ ڻ ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 :$قال الطبري  ج:

  أكف ي أ إلقـف نؿـا قالـت فقـف ويف أنـف  ملسو هيلع هللا ىلصيؼق  تعالك ذكره، نخ ًا طـ كبقف طقسك 

ڑ ڑ ک ک  ﴿ؿ إلقف أو أنرهؿ بف، فؼا  الؽػرُة نـ الـصارى، أن يؽقن دطاه

ــــــــا    ﴾ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ــــــــؿ ق  ﴾ں ں ڻ ڻ ﴿ث

، يؼق   إكؽ ، يا رب، ٓ يخػك طؾقؽ نا أضؿرتف كػسل نؿا لـؿ أكطـؼ بـف [116انًائذة:]
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ضفره بجقارحل، فؽقػ بؿا قد كطؼُت بف وأضفرتـف بجـقارحل؟ يؼـق   لـق كــت 'ولؿ أ

، كــت قـد طؾؿبـف، [116انًائدذة: ] ﴾ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿قد قؾـت لؾــاس  

 ٕكؽ تعؾؿ ضؿائر الـػقس نؿا لؿ تـطؼ بف، فؽقػ بؿا قد كطؼت بف؟

، يؼــق   وٓ أطؾــؿ أكــا نــا أخػقبــف طـــل فؾــؿ [116انًائددذة:] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ  ﴿

 ﴾ہ ہ ھ ھ  ﴿تطؾعــــل طؾقـــف، ٕين إكؿـــا أطؾـــؿ نــــ إشـــقاء نـــا أطؾؿبـقـــف 

بخػّقات إنقر البـل ٓ يطؾـع طؾقفـا سـقاُ، وٓ  يؼق   إكؽ أكت العالؿ [116انًائذة:]

 يعؾؿفا غقرُ.

│ 

ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴﮵  ﮶  ﴿: ڠس: وعح معـك ققل كبل اهلل طقسك 

﯀  ﮿  ﮼  ﮽﮾  ﮻  ﮹﮺   ؟[1ٔٔبٌّةئمخ:] ﴾﮷﮸ 

الؿعــك، وا  تعـالك أطؾــؿ نـا دطـقهتؿ إٓ لؾــذي كؾػبــل وأنرتــل بنبيغــف أٓ  ج:

هـذا  [117انًائدذة: ] ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴿  وهق دطقهتؿ إلـك البقحقـد وإبيغفـؿ 

 هق الذي قؾبف لفؿ.

أي  وكــت شـاهًدا طؾـك أطؿـالفؿ  [117انًائدذة: ] ﴾﮺﮻  ﮼  ﴿أنا ققلـف  

وأققالفؿ وأكا بقـ أضفرهؿ حقًّا، أنا بعـد أن تـقفقبـل كــت أكـت الرققـب طؾـقفؿ وأكـت 

 طؾك كؾ شلٍء شفقد يف حقايت وبعد نؿايت ويف كؾ وقت وحقـ وأكت أيًضا شاه
َّ
د طؾـل

 وطؾك نا قؾبف لفؿ وطؾك نا أجابقين بف.

│ 

 س: هؾ إكبقاب طؾقفؿ الصالة والسالم يعؾؿقن شقًئا طـ أمؿفؿ بعد مقتفؿ؟

    ڠإكبقاء ٓ يعؾؿقن شقًئا طؿا دار بعد نقهتؿ، د َّ طؾك ذلـؽ قـق  طقسـك  ج:

 ﴾﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿﯀﯁﮺ 

وأخرج البخاري ونسؾؿ [117انًائذة:]
(1)

قـا   خطـب  ڤديث ابــ طبـاس نـ حـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2ٕٗٔص ( 6ٕٙٓ)، ومسلم حديث (ٕ٘ٙٗحديث )البخاري (1)
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. ثـؿ قـا   «يا أيفا الـاس، إكؽؿ محشقرون إلك اهلل حػاة طراة ُغثرًٓ »فؼا   ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ا  

إلــــك آخــــر  [171األَبيددددا :] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ  ﴿

أٓ وإنَّ أوَل الخالئؼ ُيؽسك يقم الؼقامة إبراهقُؿ . أٓ وإكف يجاب برجاٍل مـ » أية. ثؿ قا  

خُذ بفؿ ذات الشؿال، فلققل : يا رب أَصقحابل ، فقؼال: إكؽ ٓ تدري ما أحدثقا أمتل فُقم

﮺﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁    ﴿ بعَدل. فثلققل كؿثا قثال العبثد الصثالح:

فقؼـا   إن هـمٓء لـؿ يزالـقا نرتـديـ طؾـك أطؼـاهبؿ  [117انًائدذة: ] ﴾   

 «.نـُذ فارقبفؿ

 أطؿـالؽؿ... أنا الحديث القارد يف هذا الباب، وفقف نؿايت 
َّ
خقٌر لؽـؿ ُتعـرض طؾـل

 الحديث، ففق ضعقػ ا،سـاد.

│ 

 ؟[1ٔٔبٌّةئمخ:] ﴾﯁   ﴿: ڠس: وعح معـك القفاة يف ققل طقسك 

 :$قال الؼرصبل  ج:

 .[117انًائذة:] ﴾﯁       ﴿

تقفــاه قبـؾ أن يرفعـف؛ ولـقس بشـلء؛ ٕن إخبــار  ۵ققـؾ  هـذا يـد  طؾـك أن ا  

ا  ـ طؾـك نـا يـليت بقاكـف ـ تظاهرت برفعف، وأكف  جَّ ، وأكـف يــز  ويؼبـؾ الـدَّ ّ
يف السـؿاء حـل

 وإكؿا الؿعـك فؾؿا رفعبـل إلك السؿاء.

 طؾك ثيثة أوجف   ۵قا  الحسـ  القفاة يف كباب ا  

 [11انشيدز: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿وفاة الؿقت، وذلـؽ ققلـف تعـالك  

 يعـل  وقت اكؼضاء أجؾفا . 

، يعــل  [67األَعداو: ] ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿لك  ووفاة الــقر. قـا  ا  تعـا

 الذي يـقؿؽؿ . 

 . [55آل عًزاٌ:] ﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿ووفاة الرفع، قا  ا  تعالك  

│ 

 ؟﴾  ﴿طؼب ققلف  ﴾ ﴿س: ما وجف ذكر 
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 ذلؽ، وا  أطؾؿ، لؾبقكقد. ج:

│ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿قام لقؾة بؼقلف تعالك :  ملسو هيلع هللا ىلصس: هؾ ثبت أن الـبل 

 ؟[6ٔٔبٌّةئمخ:] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ 

إذ هـق طــد  ملسو هيلع هللا ىلصورد ذلؽ بنسـاٍد فقف ضعػ، فالخ  غقر ثابـٍت طــ رسـق  ا   ج:

أحؿد نـ صريؼ فؾقت العانري طـ جسرة العانرية وهق نجفق  وهل كذلؽ، أنا قق  

 الحافظ إ ا نؼبقلة فؿعـاه طـده نؼبقلة إذا تقبعت وإٓ فؾقِّـة.

 نـ الثؼات. ثؿ هل لؿ تبابع ـ فقؿا طؾؿت ـ طؾك هذا الخ  نـ ثؼةٍ 

│ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿: ڠس: هثثثؾ يغػثثثر لؾؿشثثثرل حتثثثك قثثثال طقسثثثك 

 ؟[6ٔٔبٌّةئمخ:] ﴾ىئ

أشار ابـ كثقر إلك الجقاب طؾك ذلـؽ بؼقلـف، ونعــك ذلـؽ البـ ي نــفؿ ورد  ج:

الؿشقئة فقفؿ إلك ا ، وتعؾقؼ ذلؽ طؾك الشرط ٓ يؼبضل وققطـف كؿـا يف كظـائر ذلـؽ 

 نـ أيات.

ك وجف آخـر  فؼـا    يف أيـة الؽريؿـة يؼـق  تعـالك ذكـره  إن أنا الط ي فلشار إل

ـــاهؿ طؾقفـــا  ـــؽ إي ـــة، بنناتب ـــالقا هـــذه الؿؼال ـــذيـ ق  ﴾ۇئ ۆئۆئ  ﴿تعـــذب هـــمٓء ال

، نسبسؾؿقن لؽ، ٓ يؿبـعقن نؿا أردت هبـؿ، وٓ يـدفعقن طــ أكػسـفؿ [118انًائذة:]

ا وٓ أنًرا تـالفؿ بف  هؿ إلك البقبة نـفا، ، هبدايبؽ إيا[118انًائذة:] ﴾ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ضرًّ

، يف اكبؼانــف نؿـــ أراد آكبؼــار نـــف، ٓ [118انًائددذة:]﴾ېئ ېئ ىئ  ﴿فبســرت طؾــقفؿ 

يف هدايبف نـ هدى نـ خؾؼف إلك البقبة، وتقفقؼـف نــ  ﴾ىئ ﴿يؼدر أحٌد يدفعف طـف 

 وفَّؼ نـفؿ لسبقؾ الـجاة نـ العؼاب.

 :$وقال الؼرصبل 

ؾ الؿـقت؛ وهـذا حســ. وأنـا لؿـ تـاب نــفؿ قبـ [118انًائذة:] ﴾ۈئ ۈئ ېئ  ﴿

لؿ يعؾؿ أن الؽافر ٓ يغػر لـف فؼـق  نجـرتئ طؾـك كبـاب  ڠطقسك  قق  نـ قا   إن
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 ٓ ُتـسخ . ۵ ؛ ٕن إخبار نـ ا ۵ا  

طـد طقسك أ ؿ أحدثقا نعافل، وطؿؾقا بعده بؿـا لـؿ يـلنرهؿ بـف، إٓ  وققؾ  كان

 ا بعدي نـ الؿعافل.أ ؿ طؾك طؿقد ديـف، فؼا   وإن تغِػر لفؿ نا أحدثق

│ 

ولثثؿ تخثثتؿ بثثث )الغػثثقر  [6ٔٔبٌّةئددمخ:] ﴾ىئ ىئ  ﴿س: لؿثثاذا ختؿثثت أيثثة بثثث 

 الرحقؿ( فالذي يشاكؾ الؿغػرة )فنكؽ أكت الغػقرالرحقؿ(؟

 أجاب طؾك ذلؽ الؼرصبل بؼقلف: ج:

ولــؿ يؼــؾ  فنكــؽ أكــت الغػــقر    [118انًائددذة:] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿وقــا   

نـ البسؾقؿ ٕنره، والبػقيض لحؽؿـف ولـق قـا   فنكـؽ  الرحقؿ طؾك نا تؼبضقف الؼصة

أكت الغػقر الرحقؿ ٕوهـؿ الـدطاء بـالؿغػرة لؿــ نـات طؾـك شـركف وذلـؽ نسـبحقؾ 

فالبؼدير إن تبؼفؿ طؾك كػرهؿ حبـك يؿقتـقا وتعـّذهبؿ فـن ؿ طبـادُ، وإن َتفـدهؿ إلـك 

ريده؛ الحؽقؿ تقحقدُ وصاطبؽ فبغػر لفؿ فنكؽ أكت العزيز الذي ٓ يؿبـع طؾقؽ نا ت

 فقؿا تػعؾـف؛ تضـؾ نــ تشـاء وهتـدي نــ تشـاء وقـد قـرأ جؿاطـة  )فنكـؽ أكـت الغػـقر

 « . الّشػا »الرحقؿ( ولقست يف الؿصحػ. ذكره الؼاضل طقاض يف كباب 

ېئ ېئ ىئ  ﴿وقا  أبق بؽر إكَباري  وقد صعـ طؾك الؼرآن نـ قـا  إن ققلـف  

ٕن الذي  [118انًائذة:] ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ﴿لقس بؿشاكؾ لؼقلف   [118انًائذة:] ﴾ىئ 

أكت الغػقر الرحقؿ ـ والجـقاب ـ أكـف ٓ يحبؿـؾ إٓ نـا أكزلـف ا ،  ُيشاكؾ الؿغػرة فنكؽ

ونبك كؼؾ إلك الذي كؼؾف إلقف ضُعػ نعـاه؛ فنكف يـػرد الغػقر الرحقؿ بالشرط الثاين في 

ــف ا   ــك نــا أكزل ــؼ ، وهــق طؾ ــف بالشــرط إّو  تعّؾ ــف  ، واجبؿــع طؾــك۵يؽــقن ل قراءت

الؿسؾؿقن َنْؼُروٌن بالشرصقـ كؾقفؿـا أّولفؿـا وآخرهؿـا؛ إذ تؾخقصـف إن تعـذهبؿ فنكـؽ 

أكت العزيز الحؽقؿ ، وإن تغػر لفؿ فنكؽ أكت العزيـز الحؽـقؿ يف إنـريـ كؾقفؿـا نــ 

ــف يجؿــع  ــؼ هبــذا الؿؽــان لعؿقنــف ؛ فنك ــز الحؽــقؿ ألق الّبعــذيب والغػــران فؽــان العزي

ػــقر الــرحقؿ إذ لــؿ يحبؿــؾ نـــ العؿــقر نــا احبؿؾــف العزيــز الشــرصقـ، ولــؿ يصــؾح الغ
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الحؽــقؿ، ونــا شــفد ببعظــقؿ ا  تعــالك وطدلــف والثـــاء طؾقــف يف أيــة كؾفــا والشــرصقـ 

الؿذكقريـ أولك وأثبت نعـك يف أيـة نؿـا يصـؾح لـبعض الؽـير دون بعـض .خـرج 

يف  ۵ققلـف تـي  ملسو هيلع هللا ىلصنسؾؿ نـ غقر صريؼ طــ طبـد ا  بــ طؿـرو بــ العـاص أن الـبـل 

ـــــــراهقؿ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿إب

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿  ڠ، وقا  طقسك [36إبزاهيى:] ﴾ڇ 

  ۵وبؽك، فؼا  ا   «الؾفؿ أمتل أمتل»فرفع يديف وقا    [118انًائذة:] ﴾ ىئ ىئ

فسـللف  ڠفلتـاه ج يـؾ  «يا جبريؾ اذهب إلك محؿد ث وربُّؽ أطؾثؿ ث فَسثؾف مثا ُيبؽقثؽ»

يا جبريؾ اذهب إلك محؿثد فؼثؾ »بؿا قا  ـ وهق أطؾؿ ـ فؼا  ا     ملسو هيلع هللا ىلصخ ه رسق  ا  فل

«لف إكا سـرعقؽ يف أمتؽ وٓ َكسقبل
(1)

وقا  بعضفؿ  يف أية تؼديؿ وتلخقر، ونعـاه  

لفؿ فـن ؿ طبـادُ، ووجـف الؽـير طؾـك  إن تعذهبؿ فنكؽ أكت العزيز الحؽقؿ وإن تغػر

 . وبا  البقفقؼ. َكَسؼف أولك لؿا َبقَّـاه

│ 

 س: مـ الؿعـققن بالصادققـ يف أية الؽريؿة؟

الؿعـققن بالصادققـ هــا هـؿ الؿقحـدون، وفـدقفؿ أي  تقحقـدهؿ فـالؿعـك  ج:

 هذا يقر يـػع الؿقحديـ تقحقُدهؿ.

 أي  الذي كان نـفؿ يف حقاهتؿ الدكقا.

ٕطؿــا  ويحبؿــؾ أن يؽــقن الصــادققن هـــا هــؿ الــذيـ فــدققا يف إقــقا  وا ۞

 وأخؾصقا الـقايا   رب العالؿقـ.

 يف ذلؽ فدقفؿ يف إخبارهؿ طـ إكبقاء بل ؿ بؾغقا. ويدخؾ أيًضا

│ 

 ؟۵س: كقػ يرعك أهؾ اإليؿان طـ ربفؿ 

رضل ا  طـ هـمٓء الصـادققـ الـذيـ فـدققا يف القفـاء لـف  :$ج: قال الطبري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٕٓحديث )أخرجه مسلم  (1)
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، يؼق   ورضقا هؿ طــ ﴾جث مثىث  ﴿بؿا وطدوه، نـ العؿؾ بطاطبف واجبـاب نعافقف 

ا  تعالك ذكره يف وفائف لفؿ بؿا وطدهؿ طؾـك صـاطبفؿ إيـاه فقؿـا أنـرهؿ و ـاهؿ ، نــ 

ــف  ــؾ ثقاب ــاهؿ ا  نـــ [119انًائددذة:] ﴾يث حج مج  ﴿جزي ــذي أطط ــق    هــذا ال ، يؼ

إ ار، خالديـ فقفا نرضقًّا طـفؿ وراضـقـ طــ رهبـؿ،  الجـات البل تجري نـ تحبفا

ؿ بالطَّؾبـة، وإدراُ الحاجـة البـل كـاكقا يطؾبق ـا يف الـدكقا، ولفـا كـاكقا هق الظػر العظـق

 يعؿؾقن فقفا، فـالقا نا صؾبقا ، وأدركقا نا أنؾقا.

 أي  طـ الجزاء الذي أثاهبؿ. [119انًائذة:] ﴾جث مثىث  ﴿ :$قال الؼرصبل 

 أية؟ [ٕٓٔبٌّةئمخ:] ﴾...مح جخ حخ مخ ﴿س: وعح معـك ققلف تعالك: 

 ﴾مح جخ حخ مخ ﴿أيفا الـصارى،: يؼقل تعالك ذكره: $ج: قال الطبري 

طقســك الــذي  ، دون﴾جس حسخس  ﴿، يؼــق  لــف ســؾطان الســؿقات وإرض [117انًائددذة:]

 تزطؿقن أكف إلفؽؿ ، ودون أنف، ودون جؿقع نـ يف السؿقات ونـ يف إرض.

ـف نــ بعـض ذلـؽ  فنن السؿقات وإرض خؾؼ نـ خؾؼف ونا فقفـ، وطقسـك وأنُّ

َّٓن بؽق ؿا يف الؿؽان الذي هؿا فقـف بـالحؾق  فقـف وآكبؼـا  ، بالحؾق  وآ كبؼا ، يد

أ ؿا طبـدان نؿؾقكـان لؿــ لـف نؾـؽ السـؿقات وإرض ونـا فـقفـ. يــبِّففؿ وجؿقـع 

بروه ويعب وه فقعؼؾقا طـف.  خؾؼف طؾك نقضع حجبف طؾقفؿ، لقدَّ

ـــ [117انًائدددذة:] ﴾مس حص مص جض حض  ﴿ ـــذي ل ـــره  وا  ال ـــالك ذك ـــق  تع ـــؽ يؼ ف نؾ

السؿقات وإرض ونـا فـقفـ، قـادٌر طؾـك إفــائفـ وطؾـك إهيكفــ، وإهـيُ طقسـك 

خؾؼفـؿ، ٓ يعجـزه ذلـؽ وٓ شـلء أراده، ٕن  وأنف ونـ يف إرض جؿقًعـا كؿـا اببـدأ

قدرتــف الؼــدرُة البــل ٓ تشــبففا قــدرة، وســؾطاكف الســؾطان الــذي ٓ يشــبفف ســؾطان وٓ 

 نؿؾؽة.

 :وقال الحافظ ابـ كثقر 

أي  هـق  [117انًائذة:] ﴾مح جخ حخ مخ جس حسخس مس حص مص جض حض  ﴿ققلف  و

الؼادر طؾقفا، فالجؿقع نؾؽف وتحـت قفـره  الخالؼ ل شقاء الؿالؽ لفا، الؿبصر  فقفا

وقدرتف ويف نشقئبف، في كظقر لـف وٓ وزيـر وٓ طـديؾ،وٓ والـد وٓ ولـد وٓ فـاحبة، 
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 وٓ إلف غقره، وٓ رب سقاه.

 :$وقال الؼرصبل 

أية جاء هذا طؼب نـا جـرى نــ  [117انًائذة:] ﴾مس حص مص جض حض  ﴿تعالك  ققلف 

دطقى الـصارى يف طقسك أكف إلـف، فـلخ  تعـالك أن نؾـؽ السـؿقات وإرض لـف دون 

طقسك ودون سائر الؿخؾقققـ ويجـقز أن يؽـقن الؿعــك أن الـذي لـف نؾـؽ السـؿقات 

ف وإرض يعطل الجــات الؿبؼـّدر ذكرهـا لؾؿطقعـقـ نــ طبـاده؛  جعؾــا ا  نــفؿ بؿـِـّ

 وكرنف.

 │ 

 س: هؾ ورد أن سقرة الؿائة هل آخر سقرة كزلت يف الؼرآن؟

كعــؿ قــد ورد ذلــؽ بؿــا يصــح بؿجؿــقع صرقــف، وذلــؽ فقؿــا أخرجــف الرتنــذي  ج:

وغقره
(1)

 قا   آخر سقرة ُأكزلت الؿائدة. ڤنـ حديث طبد ا  بـ طؿرو  

«الســ الؽ ى»ولؾحديث شاهد طـد الـسائل يف 
(1)

. 

فؼالـت لـل هـؾ تؼـرأ سـقرة  ڤنـ صريؼ جبقر بـ كػقر قا   دخؾت طؾك طائشة 

الؿائــدة، قؾــت كعــؿ، قالــت أنــا إ ــا آخــر ســقرة كزلــت فؿــا وجــدتؿ فقفــا نـــ حــي  

 فاسبحؾقه ونا وجدتؿ فقفا نـ حرار فحرنقه...

تؿ تػسقر سقرة الؿائدة يف سما  وجقاب والحؿد   رب العالؿقـ ونـا كـان فقفـا 

وسـبحاكؽ الؾفـؿ  فقاب فؿـ ا  ونا كان فقفا نـ خطل فؿـ كػسل ونـ الشقطان نـ

نحؿـد  وبحؿدُ أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت أسبغػرُ وأتقب إلقؽ وفؾ الؾفؿ طؾك كبقـا

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڦ ڄ  ﴿ديث حسـ غريب، وروى طـ ابـ طباس أكف قا  آخر سقرة ُأكزلت وقا  هذا ح( ٖٖٙٓ) الرتنذي  (1)

 [.ٔ: الـصر] ﴾ڄ ڄ ڄ 

 .وسـد الرتنذي فقف ُحقل، وثؼف بعض أهؾ العؾؿ، وضعػف آخرون قؾت: 

 .(6ٖٔٔٔ/ ٕ( )ٖٖٕ/ٙ)النسائي يف السنن الكزى يف التفسر (1)
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