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احلؿد هلل الويل احلؿقد، الغـي طن الرشيك وادـزه طن الـديد، هدى بؽتابه من 

شاء من العبقد، فلرشدهم بـور وحقه إىل صريق التوحقد، وسؾك هبم مسالك 

التوفقق والتسديد، وصذ اهلل  طذ كبقه ومصطػاه، وطذ آله وصحبه ومن اقتػى أثره 

 واهتدى هبداه أما بعد: 

يف طؼد ماتع، ودرة كريؿة يف سؾسؾة طؾؿقة طظقؿة، لؾشقخ اإلمام  ففذا كتاب رابع

، صوف الشقخ حول ملدبه اهلل تعاىل، الؼرآن الؽريم، فعؾم Pمصطػى زيد  الدكتور

 مـفج التػسر وربى طذ األدب، ووجه كحو ادعاين، وحؾق يف سامء وحده. 

وخرجـا ما فات وكالعادة ادسؾوكة يف كتب الشقخ فؼد أجريـا مراجعة لغوية، 

خترجيه من اآليات، وكذا األحاديث من غر توسع كظًرا لطبقعة الؽتاب، وطزوكا ما 

فات طزوه إىل مظاكه، كام طؾؼـا بتعؾقؼات خمترصات كؾام مست حاجة ، وفرقـا بني 

 .«م»حوايش الؽتاب األصؾقة واحلوايش ادستجدة بؿعؼوفني ] [ متبوطة بحرف 

إلخراج هذا العؿل العؾؿي وكسلله أن تتواصل مسرة وكحؿد اهلل تعاىل أن وفق 

التػسر ادباركة مع تػسر سوريت األحزاب واألكػال، وأن يـػع هبذه األطامل كاتبفا وقارئفا 

 وكارشها، إكه جواد كريم برٌّ رءوف رحقم، وآخر دطواكا أن احلؿد هلل رب العادني. 

 كتبه

 
 

 

 ه0341شعبان  7القاهرة يف 
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F 

A  
 

واًمصالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف ومصطػوه، وقمغم آًمف وصحٌف  ،هللؿد احل

 ومـ اشمٌع هداه.

مـذ أذق كقر اإلؾمالم قمغم مؽي، وسمدأ اعمًؾؿقن األوًمقن يتؾؼقن قمـ اًمرؾمقل 

ومقٌودرون  مو يتـزل قمؾقف مـ آيوت اًمؼرآن وؾمقره،  وؾمالمف قمؾقف هللصؾقات ا اًمؽريؿ 

يدة إمم ومؼف معوين اًمؼرآن، وإمم سمقون مو سمدءوا حيًقن سمحوضمتفؿ اًمشد -إمم طمػظفو 

ذع ًمعٌودهتؿ ومعومالهتؿ وؾمؾقيمفؿ مـ مٌودئ وأطمؽوم، وملظمذوا يًلًمقن 

 جيقٌفؿ إمم مو ؾملًمقه ومقٌلم هلؿ. هللسمقون ذًمؽ يمؾف، ورؾمقل ا هللرؾمقل ا

 -كحـ اعمًؾؿلم-ويمون هلؿ ذم هذا مـفٍ طمري سموإليمٌور، وسملن كتخذه 

ذًمؽ أهنؿ يموكقا إذا طمػظ اًمقاطمد مـفؿ ؾمقرة مل  ؛مـفوضًمو ًمـو، كًػم قمغم وقئف

يتجووزهو إمم همػمهو طمتك يػفؿفو ويعؿؾ سمؽؾ مو ومقفو. ويمون هذا يؼتضقفؿ 

وىمًتو يؿتد ويطقل أطمقوًكو، ًمؽـفؿ مل يؽقكقا يلهبقن عمرور اًمزمـ ذم ؾمٌقؾ همويتفؿ، 

ومل يؽقكقا يٌوًمقن يمذًمؽ سمام يٌذًمقن مـ ضمفقد مضـقي، وال سمام يتحؿؾقن مـ 

 .شؼوت يعن قمغم همػمهؿ اطمتامهلوم

مو ذيمره اإلموم  -وهق ال يعدو أن يؽقن أمثؾي عمو ىمؾـوه-مـ هذا اًمؼٌقؾ 

  ؾمقرة اًمٌؼرة أىموم قمغم طمػظ  سمـ قمؿر هلل، مـ أن قمٌد اموًمؽ سمـ أكس 
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طمدصمـو اًمذيـ »طملم ىمول: (1)صمامين ؾمـقات. ومو ذيمره أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًؾؿل

أهنؿ  -وهمػممهو  ،سمـ مًعقد هللوقمٌد ا ،يمعثامن سمـ قمػون -ئقكـو اًمؼرآن رِ ؼ  يموكقا يُ 

قمنم آيوت، مل جيووزوهو طمتك يتعؾؿقا مو ومقفو مـ  ملسو هيلع هللا ىلصيموكقا إذا شمعؾؿقا مـ اًمـٌل 

. ومو ىموًمف شاًمعؾؿ واًمعؿؾ. ىموًمقا: ومتعؾؿـو اًمؼرآن واًمعؾؿ واًمعؿؾ مجقًعو

 .(2)شيمون اًمرضمؾ إذا ىمرأ اًمٌؼرة وآل قمؿران ضمؾَّ ذم أقمقــو»:  أكس

مـ أضمؾ اًمعؿؾ سموًمؼرآن إذن سمدأ سمقوكف وشمػًػمه؛ ألكف إكام أكزل ًمقعؿؾ سمف. 

وهلذا ضموء ومقف  ؛واًمعؿؾ سموًمؼرآن همػم ممؽـ وال مقًقر إال إذا سُملمن وقمؾؿ اعمراد سمف

، وىمقًمف: [92ص: ] ﴾ :﴿     ىمقًمف 

﴿  ﴾ وىمقًمف: [92حمؿد:  -29: ]اًمـًوء ،﴿  

﴾ [2: اعمممـقن] :وىمقًمف ،﴿     ﴾ 
، وقمؼؾ اًمؽالم متضؿـ ًمػفؿف وإدراك مو يراد سمف، وشمدسمره ال يًتطوع [9: ]يقؾمػ

 .ال سمعد شمػًػمه، وشملويؾف، وسمقون معوكقفإ -سمداهي-

ـل اًمعؾامء اعمًؾؿقن ـمقال أرسمعي قمنم ىمرًكو سمتػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ وىمد قمُ 

ومؽتٌقا ومقف مئوت اًمؽتى، وأؿمٌعقا مجقع كقاطمقف سمحًثو، همػم أن اظمتالف مشورهبؿ 

سمؽثػم مـفؿ قمـ اًمغويي اًمتل يـٌغل أن شمتغقو مـ  دَ عُ وصمؼووموهتؿ وختصصوهتؿ سمَ 

ًمؼرآن، وأطمؾ حمؾفو اإلهاف ذم إؿمٌوع كقاطمل اًمتخصص: مـ ًمغقيي، شمػًػم ا

أو شمورخيقي، أو ومؾًػقي، أو مذهٌقي، وال كغؿطفؿ هبذا طمؼفؿ مـ اًمتؼدير، ًمؽــو 

                                                 

 هق قمٌد اهلل سمـ طمٌقى سمـ رسمقعي. (1)

ط اعمطٌعي  ،6ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ص شدمي ذم أصقل اًمتػًػممؼ»دمد هذه اآلصمور ذم:  (9)

 .ه 1731اًمًؾػقي سموًمؼوهرة ؾمـي 
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كحرص قمغم أن كجد اًمتػًػم اًمذي يضؿ مجقع مو طموًمػفؿ اًمتقومقؼ ومقف، وخيؾق 

 ػي، واعمذهٌقوتمـ يمؾ أصمر ًمإلهائقؾقوت، واآلصمور اعمقوققمي، واًمروايوت اًمضعق

 اًمتل ال شمؼقم إال قمغم اًمتؽؾػ اعمؿؼقت، واًمػؾًػي اًمتل ال ـموئؾ وراءهو.

هق أسمؾغ وأؾمؿك وأضمؾ يمتوب قمرومتف اإلكًوكقي قمغم مدى  هللإن يمتوب ا

وخيؾق مـ يمؾ ؿموئٌي؛ ًمقؽقن أهاًل  اًمطقيؾ، ومام أضمدره سمتػًػٍم يصػق شمورخيفو

 ًمالكتًوب إًمقف.

 

 

 

 
 يميةرئيس قسم الشريعة اإلسال

 جايمعة القاهرة -بكلية دار العلوم 

 م0371أكتوبر سنة   ه0431 شعبان سنة
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ؼد يمؾػ مع مؼصقرة قمغم اًمتٌؾقغ قمـ رسمف، وم ملسو هيلع هللا ىلص هللمل شمؽـ وفمقػي رؾمقل ا  -1

﴿يدل هلذا ىمقًمف ضمؾ صمـوؤه ًمـٌقف:  اًمتٌؾقغ سمقون مو يٌؾغف؛        

             ﴾ [22: ]اًمـحؾ ،﴿         

                         

  ﴾ [ :62اًمـحؾ] أمو شمؾؽ اآليوت اًمؽثػمة اًمتل حتٍم وفمقػي رؾمقل ،

غ أو اإلكذار ومو إًمقفام، ومنن احلٍم ومقفو إووذم، أريد هبو ذم اًمٌال ملسو هيلع هللا ىلص هللا

شمذيمػمه  سملكف ال هيدي مـ أطمى، وًمقس مـ وفمقػتف محؾ اًمـوس قمغم اإليامن 

ىمًنا، سمؾ ًمقس هذا ذم وؾمعف؛ طمتك ال يلؾمك قمغم قمـودهؿ سمعد أن ُدقمقا، وال 

 .شمذهى كػًف طمنات قمؾقفؿ، ومقتًغم ويصؼم

 لـبقه:  هللاواقرءوا إن شئتم بعد هذا قول 

﴿        ﴾ [22: اًمشقرى] ،﴿      ﴾اًمغوؿمقي[ :

91] ،﴿    ﴾ [97: ]وموـمر ،﴿         

     ﴾ [939: اًمٌؼرة] ،﴿         ﴾ [ًمؼصصا :

66] ،﴿      ﴾ [ 99: اًمغوؿمقي]. 

﴿        ﴾ [2: وموـمر] ،﴿       

       ﴾[ 7: اًمشعراء] ،﴿        ﴾ [36: يس]. 

قمؾقف  هللؽريؿ سموشمٌوع اًمرؾمقل صؾقات امـ هـو ضموء األمر ذم اًمؼرآن اًم -2

ذم يمؾ مو يٌؾغف قمـ رسمف، ويمؾ مو يٌلم سمف اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ ؾمـتف:  وؾمالمف
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ذم  ا، ضموء هذا األمر مميمًدا طموؾماًم أو شمؼريرً  اًل يموكً هذه اًمًـي أو ومع اًل ىمق

 أيمثر مـ آيي، وسمليمثر مـ أؾمؾقب، وطمًٌـو هـو هذه اآليوت:

﴿          ﴾ [ 21: اًمـًوء]. 

﴿                       ﴾ 

 .[71: آل قمؿران]

﴿          ﴾ 

 .[91: األكػول]

﴿         ﴾ 

 .[92: األكػول]

﴿                    ﴾[3: احلنم]. 

هل  ملسو هيلع هللا ىلصيتفو قمـ اًمرؾمقل اقمتؼمت اًمًـي اًمتل صحً روا ومـ هـو أيًضو

اعمصدر اًمثوين مـ مصودر اًمتنميع اإلؾمالمل سمعد اًمؼرآن اًمؽريؿ؛ إذ هل شمػن 

مٌفؿف، وشمػصؾ جمؿؾف، وختصص قمومف، وشمؼقد مطؾؼف، ومقق مو شمًتؼؾ هل 

 سمنمقمف مـ أطمؽوم ضمزئقي ووع اًمؼرآن أصقهلو، وأرؾمك ىمقاقمدهو.

ـ سمقون اًمؼرآن ىمد هق أول مٌلم ًمؾؼرآن إذن، ومل يؽ ملسو هيلع هللا ىلص هلليمون رؾمقل ا  -3

شمـوىمؾ اًمصحوسمي مو سملم سمف آيوت  هللقمرف سمعد سموؾمؿ اًمتػًػم، وقمـ رؾمقل ا

 ئؾ قمـفو، أو رأى أن يٌلم هلؿ اعمراد هبو.مـ اًمؼرآن ؾُم 

قمؾامء سموًمؼرآن  قمـفؿ مجقًعو هللوىمد يمون مـ سملم همالء اًمصحوسمي ريض ا

سمـ قمٌوس،  هللايموخلؾػوء األرسمعي، واًمعٌودًمي األرسمعي )قمٌد  اؿمتفروا سمتػًػمه؛

سمـ قمؿرو( وسمعض يمتوب  هللسمـ قمؿر، وقمٌد ا هللسمـ مًعقد، وقمٌد ا هللوقمٌد ا
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سمـ يمعى، وزيد سمـ صموسمً، صمؿ أب مقؾمك األؿمعري، وأب هريرة،  يمُلبن  ؛اًمقطمل

 .هللوضموسمر سمـ قمٌد ا

 ًمؾؼرآن؛ رومقا سملهنؿ مػنونقمُ  يمذًمؽ يمون مـ اًمتوسمعلم وشموسمعقفؿ قمؾامءٌ 

سمـ قمٌوس سمؿؽي: قمؽرمي مقاله، وجموهد سمـ  هللٌد اومـ سملم همالء أصحوب قم

 ضمؼم، وؾمعقد سمـ ضمٌػم، وـمووس سمـ يمقًون اًمقامين، وقمطوء سمـ أب رسموح.

سمـ مًعقد سموًمؽقومي: قمؾؼؿي سمـ  هلليمذًمؽ كجد مـ سمقـفؿ أصحوب قمٌد ا

صمؿ  ،ىمقس، واألؾمقد سمـ يزيد، وإسمراهقؿ اًمـخعل، واًمشعٌل )قمومر سمـ ذاطمقؾ(

 وهق وعقػ. ،قمطقي سمـ ؾمعد اًمعقذم

يمذًمؽ يمون مـ سمقـفؿ زيد سمـ أؾمؾؿ سموعمديـي، وراوي شمػًػمه اإلموم موًمؽ 

، وحمؿد سمـ يمعى اًمؼرفمل، واحلًـ اًمٌٍمي، وأسمق اًمعوًمقي )رومقع (1)سمـ أكسا

 سمـ مفران(، وىمتودة سمـ دقمومي اًمًدود سموًمٌٍمة.ا

واًمضحوك سمـ مزاطمؿ  اؾمون،صمؿ سمخر ظمػًما كجد اًمرسمقع سمـ أكس سموًمٌٍمةوأ

 سمخراؾمون أيًضو، واًمًدي اًمؽٌػم )إؾمامقمقؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ(، وهق اهلالزم

 طمجوزي ؾمؽـ اًمؽقومي.

 وهمػم همالء وأوًمئؽ يمثػم.

وىمد شمؾؼك اًمتػًػم قمـ همالء مـ ضموءوا سمعدهؿ، شمؾؼقه آصموًرا يموكقا يتـوىمؾقهنو  -4

وؿمققخ اعمحدصملم  ًػم،سملؾموكقدهو، طمتك شمؾؼػفو مـفؿ أوائؾ اعمدوكلم ذم اًمتػ

 ًمؽتى اًمًتي وهمػمهؿ.مـ أصحوب ا

                                                 

 هق اسمـف قمٌد اًمرمحـ، ًمؽـف ؿمديد اًمضعػ ال شمؼٌؾ روايتف، ومال ،روى شمػًػم زيد راٍو آظمر (1)

اسمـ  -أو ىمول- ىحيتٍ سمف، وهق اًمذي يعـقف اعمحدصمقن واعمػنون سموعملصمقر قمـدمو يؼقًمقن: رو

 .ه129د، وشمقذم سموعمديـي ؾمـي زي
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سمـ  هللوهـو كحى أن كؼرر أن اًمتػًػم اعمطٌقع اعمـًقب ًمإلموم قمٌد ا

ومال يصح أن يـًى قمغم إـمالىمف مل يرد يمؾف قمـف سملؾموكقد صحقحي،   قمٌوس 

 وي سمنؾمـود صحقح يموألؾموكقد اآلشمقي:وإكام يصح أن يـًى إًمقف مـف مو رُ  إًمقف؛

 سمـ قمتٌي، قمـ اسمـ قمٌوس. هللد اسمـ قمٌ هللموًمؽ، قمـ اًمزهري، قمـ قمٌقد ا -1

سمـ قمتٌي،  هللسمـ قمٌد ا هللؾمػقون سمـ قمققـي، قمـ اًمزهري، قمـ قمٌقد ا -9

 اسمـ قمٌوس. قمـ

 سمـ قمتٌي، قمـ اسمـ قمٌوس. هللسمـ قمٌد ا هللمعؿر، قمـ اًمزهري، قمـ قمٌقد ا -7

 أمو روايي قمكم سمـ أب ـمؾحي اهلوؿمؿل قمـف ومفل مـؼطعي.

 -أكف يمون مـ شمالمقذ اسمـ قمٌوس ومعروف  -وأمو شمػًػم جموهد سمـ ضمؼم 

شمػًػم جموهد؟  ىمؾً ًمألقمؿش: مو هلؿ يؼقًمقن» :قوشأسمق سمؽر سمـ قمومؼد ىمول قمـف 

 .(1)شىمول: يموكقا يرون أكف يًلل أهؾ اًمؽتوب

ؾ مو روي قمـ اسمـ وًمقس معـك يمالمـو هذا يمام هق واوح أن كرد يم

ن كؼٌؾف أو وًمؽـ معـوه أن كدرس أؾموكقد مو روي قمـف، ىمٌؾ أ قمٌوس ذم اًمتػًػم؛

 .كرومضف، ومنن وضمدكو إؾمـوده صحقًحو ىمٌؾـوه، وإال رومضـوه

قمٌد اًمرزاق سمـ كوومع احلؿػمي  :أمو اعمدوكقن ذم اًمتػًػم ومـجد مـ أىمدمفؿ  -5

، وهق اًمراوي اًمصدوق اًمثؼي اًمذي ىمٌؾ روايتف وظمرج ًمف مجقع (2)مقالهؿ

كًخي ، شمقضمد اًل اعمحدصملم، ومؼد دون مـ روايتف قمـ ؿمققظمف شمػًػًما يموم

جلؿقع يمتى  اًل خمطقـمي مـف سمدار اًمؽتى اعمٍميي سموًمؼوهرة، ويعتؼم أص

                                                 

 (.11/27هتذيى اًمتفذيى، ) (1)

 .ه911شمقذم قمٌد اًمرزاق سمصـعوء ؾمـي  (9)
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 اًمتػًػم سموًمروايي سمعده.

يمذًمؽ كجد مـ سملم اًمؼدامك حمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي ذم شمػًػمه )ضمومع 

 شملويؾ آي اًمؼرآن( وهق مطٌقع مشفقر متداول. قمـاًمٌقون 

صمقن ومـحـ كجد مـفؿ قمـويي سمنيراد اآلصمور اًمتل  صحً روايتفو أمو اعمحدن

اجلومع )كجد ذًمؽ ذم  ،ذم اًمتػًػم ذم أسمقاب يمثػمة جيؿعفو اؾمؿ )يمتوب اًمتػًػم(

 (اًمصحقح ومعاجل)، و(1)حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخوري هللألب قمٌد ا (اًمصحقح

)قمقًك  اًمؽممذي :ـــ يمؾ مِ ، وؾُم (2)ألب احلًلم مًؾؿ سمـ احلجوج اًمؼشػمي

(قرة اًمًؾؿلسمـ ؾَم 
(3)

، (4)(سمـ األؿمعٌ األزدي اًمًجًتوينوأب داود )ؾمؾقامن  

ًمؾـًوئل )أب قمٌد  (اعمجتٌك)، وذم (5)(واسمـ موضمف )حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل

 .(6)(اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقى

 :اجتاهات املفسرين

اه مـ رَ ومنكف مل يؼػ قمـدهو، سمؾ قمَ  ذا يموكً هذه هل كشلة قمؾؿ اًمتػًػم؛وإ  -6

ومؼومً إمم ضموكى  همػمه مـ اًمعؾقم؛ا رَ اًمتطقر وشمعدد اعمـوهٍ واالدموهوت مو قمَ 

 أظمرى شمعتؿد ذم اًمتػًػم قمغم اًمرأي، ومدرؾميٌ  مدرؾمي اًمتػًػم سموعملصمقر مدرؾميٌ 

 صموًمثي دمؿع سملم اًمروايي واًمرأي، وشمعتؿد قمؾقفام مًعو ذم اًمتػًػم.

                                                 

 .ه966شمقذم اًمٌخوري ؾمـي  (1)

 .ه961شمقذم مًؾؿ ؾمـي  (9)

 .ه 936ؾمـي  :وىمقؾ، 932 شمقذم ؾمـي (7)

 .ه936شمقذم ؾمـي  (2)

 .ه936شمقذم ؾمـي  (6)

 .ه767شمقذم ؾمـي  (6)
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واًمذي ال كشؽ ومقف أن صمؿي قمدة مػنيـ اؾمتطوقمقا أن جيؿعقا ذم يمتٌفؿ 

 ودون ؿمطط وال اكحراف. ،سملم اًمروايي واًمرأي ذم أموكي

 و كجد مػًنا مـ أىمدم اعمدوكلم ذم اًمتػًػم وأذيموهؿ يمون يعتؿد ذمهمػم أكَّ 

صمؿ يؾتزم مع سمراقمتف ذم اًمتػًػم  -أو يؽود-شمػًػمه االقمتامد يمؾف قمغم اًمرأي 

وهذا اعمػن هق مؼوشمؾ سمـ  ـًو ومقام يذيمر ذم شمػًػمه مـ آراء،سموًمرأي أن يؽقن أمق

يمام -. وهق اًمذي ىمول ومقف اًمشوومعل ه161وين اعمتقرم ؾمـي ؾمؾقامن األزدي اخلراؾم

. وىمول اسمـ اعمٌورك شاًمـوس قمقول قمغم مؼوشمؾ ذم اًمتػًػم» :-روي قمـف مـ وضمقه

. وىمول كعقؿ سمـ شيو ًمف مـ قمؾؿ ًمق يمون ًمف إؾمـود»: -عمو كظر إمم رء مـ شمػًػمه-

روي عمؼوشمؾ ذم ومؼؾً: يو أسمو حمؿد شم يمتوسًمو عمؼوشمؾ؛ رأيً قمـد اسمـ قمققـي»محود: 

 .(1)شوًمؽـ أؾمتدل سمف وأؾمتعلم ،اًمتػًػم؟ ىمول: ال

وًمعؾ ممو  -يمام ىمؾـو- ًمؼد يمون مؼوشمؾ هذا مـ أذيمك اًمعؾامء وأهقمفؿ سمدهيي

و، ومًؼط قمؾقف اًمذسموب  ًً يدل قمغم ذيموئف مو روي مـ أن أسمو ضمعػر اعمـصقر يمون ضموًم

مـ اًمًؼقط قمؾقف مراًرا ر قمؾقف، وضمعؾ يؼع قمغم وضمفف، وأيمث حَّ ه، ومعود إًمقف وأًمَ ومطػمَّ 

طمتك أوجره؛ ومؼول اعمـصقر: اكظروا مـ سموًمٌوب. ومؼقؾ ًمف: مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقامن. 

اًمذسموب؟  هللومؾام دظمؾ قمؾقف ىمول ًمف: هؾ شمعؾؿ عموذا ظمؾؼ ا ذن ًمف،وملُ  ومؼول: قمكمَّ سمف.

 .(2)ًمقذل سمف اجلٌوريـ. ومًؽً اعمـصقر ؛ىمول: كعؿ

مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقامن ضموءه إكًون  ومو رواه اإلموم موًمؽ سمـ أكس أكف سمؾغف أن

مو أىمقل  أدرِ  ًلًمـل قمـ ًمقن يمؾى أهؾ اًمؽفػ، ومؾؿومؼول: إن إكًوًكو ضموءين وم

                                                 

 ( هتذيى اًمتفذيى.11/932) ،همػمهو ذم شمرمجي مؼوشمؾدمد هذه اآلصمور و (1)

 (.161/ 17شموريخ سمغداد ) (9)
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ًَ  ًمف.  .(1)ومؾق ىمؾتف مل دمد أطمًدا يرد قمؾقؽ أسمؼع. :ًمف ومؼول ًمف مؼوشمؾ: أال ىمؾ

ومع هذا اًمذيموء اًمشديد ذم مؼوشمؾ ومنكف مل يؽـ يتقرع قمـ اًمؽذب، وووع 

مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم، طمتك اؿمتفر سملكف مـ  اآلصمور قمغم ًمًون مـ ؿموء

سمؿؼوشمؾ  أكف مرَّ  اًمقووقملم، مع شمؾػقؼ األؾموكقد هلذه اآلصمور، وىمد روى ظمورضميُ 

ىمول: ومؿررت قمؾقف مع  وس ومؼول: طمدصمـو أسمق اًمـي اًمؽؾٌل.وهق حيدث اًمـ

صمؿ دكو مـف ومؼول: يو أسمو احلًـ، أكو  مو طمدصمتف هبذا ىمط. هللاًمؽؾٌل، ىمول اًمؽؾٌل: وا

ومؼول: اؾمؽً يو أسمو اًمـي، ومنن شمزيلم  أسمق اًمـي، ومو طمدصمتؽ هبذا ىمط.

 .(2)احلديٌ ًمـو إكام هق سموًمرضمول

إكام  -ومـف كًخ خمطقـمي سمدار اًمؽتى اعمٍميي  -ومتػًػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقامن  وإذن  -7

إال مو صح وهق ىمؾقؾ  -هق شمػًػم سموًمرأي، ويـٌغل أن يمظمذ يمؾ مو ومقف مـ آصمور 

ومـ مجؾي شمػًػمه سموًمرأي، قمغم أن يقوع ذم االقمتٌور  يمالم مؼوشمؾقمغم أكف مـ  -

 أكف يمون يلظمذ قمـ اًمقفقد واًمـصورى قمؾؿ اًمؼرآن اًمذي يقاومؼ يمتٌفؿ.

م قمؾقم ومع شمؼد   ،وذم اًمػؼف( ،ومع كشلة اعمذاهى اإلؾمالمقي )ذم اًمعؼقدة  -8

 ػمتػًاًمٌالهمي واًمـحق وهمػممهو مـ اًمعؾقم اًمعرسمقي، كشلت ادموهوٌت ذم اًم

ًمتخدم هذه اعمذاهى، صمؿ سمرزت ختصصوت اعمػنيـ ذم شمػوؾمػمهؿ ًمؾؼرآن، 

 عـك سموإلقمراب، وقمومل اًمٌالهمي هيتؿ سموًمـؽوت اًمٌالهمقي، واًمعوملومعومل اًمـحق يُ 

 وهؽذا. سموًمؼراءات يظفر قمؾؿف ذم شمػًػمه،

                                                 

 (.11/929هتذيى اًمتفذيى ) (1)

 (.927 - 11/929هتذيى اًمتفذيى، ) (9)
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قعي قمؾامؤهؿ اًمذيـ يدقمقن ع يمؿذهى ؾمقود يمون ًمؾشوطملم فمفر اًمتشق  

ـف، ومـ سملم همالء اًمعؾامء مػنون ًمؾؼرآن شمؽؾػقا ذم ويداومعقن قم عمذهٌفؿ

 .وآل اًمٌقً شملويؾ آيوشمف؛ ًمتـٍم مذهٌفؿ ذم اًمتشقع ًمعكمي 

ًمي مػنون ؿعتزومؽون ًمؾ ًمي واجلؼميي إمم ضموكى أهؾ اًمًـي؛عتزوكشل اعم

يًتؿدون مـ مٌودئ مذهٌفؿ شمػًػًما ًمٌعض آيوت اًمؼرآن، ويتؽؾػقن ذم شملويؾ هذه 

 اًمزخمنمي، واًمؼويض قمٌد اجلٌور. :ؽ اعمٌودئ، ومـ أؿمفرهؿاآليوت ًمتطوسمؼ شمؾ

ويمون ًمؾجؼميي )أو اجلفؿقي( يمذًمؽ مػنون، قمؿدوا إمم آيوت اًمؼرآن 

ًمتتػؼ مع  -هؿ أيًضو-وموختذوا مـفو أدًمي عمذهٌفؿ، وراطمقا يتؽؾػقن ذم شملويؾفو 

 هذا اعمذهى.

ـ آيوت سمطوسمع االؾمتـٌوط م (1)أمو اًمػؼفوء ومؼد اكطٌعً شمػوؾمػم معظؿفؿ

أو  (أطمؽوم اًمؼرآن)ؿ همؾى قمغم هذه اًمتػوؾمػم اؾمؿ اًمتنميع ذم اًمؼرآن، ومـ صمَ 

 .أو مو أؿمٌف ،)اجلومع ألطمؽوم اًمؼرآن(

وهؽذا وضمدكو أكػًـو أموم شمراث وخؿ مـ اًمؽتى اًمتل قمـقً سمتػًػم آيوت   -9

 اًمؼرآن، وهل يمتى ومقفو اآلصمور وومقفو اًمرأي، وومقفو اًمعـويي سمعؾقم اًمؾغي اًمعرسمقي،

وومقفو االهتامم سمٌقون أطمؽوم اًمػؼف مًتؿدة مـ آيوت  ،وسموًمؼراءات اعملصمقرة

اًمتنميع، قمغم اظمتالف سملم أئؿي اعمذاهى وومؼفوئفو ذم األطمؽوم، وذم ـمرق 

وومقفو االهتامم يمذًمؽ سموعمذاهى اًمعؼديي اعمختؾػي،  ،اؾمتـٌوـمفو مـ اآليوت

 وسمتؽؾػ أطمقوًكو. سمدون شمؽؾػ طمقـًو، ،وحمووًمي االؾمتدالل هلو سمآيوت اًمؼرآن

                                                 

 مهو ذم أطمؽوم اًمؼرآن مطٌققمونوويمتوسم ،اجلصوص احلـػل، واسمـ اًمعرب اعموًمؽل :مـ سملم همالء (1)

]وىمد ـُمٌعو  واسمـ قمودل احلـٌكم، ويمتوسمومهو خمطقـمون. واًمؽقو اهلراد اًمشوومعل، مشفقران،

 شم»ممظمًرا سمحؿد اهلل[. 
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 :التفسري والتأويل

وهـو ال سمد ًمـو مـ وىمػي قمـد يمؾؿتل اًمتػًػم واًمتلويؾ؛ ًمـٌلم اعمراد هبام،   -11

ومو سملم اًمتػًػم واًمتلويؾ مـ ومروق، ىمٌؾ أن كتحدث قمـ مـفجـو اًمذي 

 كرشمضقف ذم اًمتػًػم.

ـ اًمػَ  :أمو اًمتػًػم ًتعؿؾ هو اإلسموكي ويمشػ اعمغطك. :سمؿعـك ،ن  ومفق ملظمقد م ق ي

ًَّ  :ومثؾف إلفمفور اعمعـك اعمعؼقل.  :ًتعؿؾ إلسمراز األقمقون ًمألسمصور، يؼولًمؽـف يُ  ؛رػ  اًم

ـ وضمففو، وأؾمػر اًمصٌح ً قم  أووء وأذق. :أي ،ؾمػرت اعمرأة أي: يمشػ

ومتػًػم اًمؼرآن إذن هق شمقوقح معوكقف وسمقوهنو، ويؼتيض هذا ذح 

 اعمػردات اًمتل شمتضؿـفو آيوشمف.

 معـوه أصحوب اعمعوضمؿ سمؿثؾ ىمقل اًمػػموزآسمودي ذم لمَّ أمو اًمتلويؾ ومؼد سم

ل اًمؽالم شملوي» :(1)اًمؼومقس اعمحقط َ ، وومَ هُ رَ دَّ ، وىمَ هُ رَ سمَّ وشملوًمف: دَ  اًل وأوَّ . هُ نَّ

 .شواًمتلويؾ قمٌورة اًمرؤيو

يؼرر أن أيمثر مو يًتعؿؾ  مؼدمي اًمتػًػم(ذم )ًمؽـ اًمراهمى األصػفوين   -11

 يمتلويؾ اًمرؤيو. ؛ذم اعمعويناًمتػًػم ذم األًمػوظ، واًمتلويؾ 

 واًمتلويؾ يًتعؿؾ أيمثره ذم اًمؽتى اإلهلقي، واًمتػًػم يًتعؿؾ ومقفو وذم همػمهو.

 ؾ.ؿَ واًمتلويؾ يًتعؿؾ ذم اجلُ  ،واًمتػًػم يًتعؿؾ أيمثره ذم مػردات األًمػوظ

 ؾمؼمإذا مو يًتٌشع  :وموعمًتؽره أن اًمتلويؾ كققمون: مًتؽره ومـؼود؛وىمد ذيمر 

 وضمي، ىمول: وذًمؽ قمـ أرسمعي أرضب:ًمتدًمقوت اعمزظمرومي اعمزويًتؼٌح سموسموحلجي، 

                                                 

 شم» ( اًمطٌعي األمػميي اًمثوًمثي[.7/791) شاًمؼومقس اعمحقط»] (1)
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كحق ىمقًمف  ومقخصص ذم سمعض مو يدظمؾ حتتف؛ وقموم   وأن يؽقن ًمػظً   -األول 

 ،[2]اًمتحريؿ: ﴾         ﴿شمعومم: 

 .(1)ومؼط ـ أب ـموًمى محؾف سمعض اًمـوس قمغم قمكمن سم

ػي. أن شمؾػؼ سملم اصمـلم كحق ىمقل مـ زقمؿ أن احلققاكوت يمؾفو مؽؾَّ   -الثاين 

و سمؼقًمف شمعومم:  ﴿حمتج            ﴾ :وىمد ىمول  ، [92]وموـمر

﴿شمعومم:                             ﴾ 

﴿ :ومدلَّ سمؼقًمف ،[72]األكعوم:       ﴾ .أهنؿ مؽؾػقن يمام كحـ مؽؾػقن 

  ﴿مو اؾمتعلم ومقف سمخؼم مزور أو يموعمزور، يمؼقًمف شمعومم:  -والثالث 

 ﴾  :ـك سمف اجلورطمي مًتدال  سمحديٌ مقوقع.ىمول سمعضفؿ: قمَ  ،[29]اًمؼؾؿ 

يمام ىمول سمعض  ن ومقف سموؾمتعورات واؿمتؼوىموت سمعقدة؛مو يًتعو  -بع والرا

كًون إكف إ :وذم اهلدهد إكف إكًون يٌؼر قمـ أهار اًمعؾقم! :اًمـوس ذم اًمٌؼر

 مقصقف سمجقدة اًمٌحٌ واًمتـؼػم!

مو ال يعرض ومقف اًمٌشوقمي اعمتؼدمي. وىمد يؼع  أما ادـؼاد من التلويل ففو

ؿ، إمو )الؿمؽماك ذم اًمؾػظ، أو ألمر راضمع إمم اخلالف ومقف سملم اًمراؾمخلم ذم اًمعؾ

 .(2)وإمو ًمغؿقض اعمعـك ووضموزة اًمؾػظ( ،اًمـظؿ

هق  :وىمد وردت مودة اًمتلويؾ ذم ؾمٌع ؾمقر مـ اًمؼرآن سمؿعـك واطمد  -12

األمر اًمعؿكم اًمذي يؼع ذم اعمآل شمصديًؼو خلؼم أو رؤيو، أو ًمعؿؾ همومض 

                                                 

 شم» [.]وهؿ اًمشقعي دون همػمهؿ (1)

شمـزيف )ًمؾراهمى األصػفوين، وهق مؾحؼ سمؽتوب  ،( ذم مؼدمي اًمتػًػم212 - 219اكظر )ص (9)

 .ه1792اجلامًمقي سمؿٍم ؾمـي سمؿطٌعي ، ط (عمطوقمـ ًمؾؼويض قمٌد اجلٌوراًمؼرآن قمـ ا
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ة مـفو سمؿعـك اًمتػًػم وال ومؾقس ذم أي واطمد اعمًتؼٌؾ؛ يؼصد سمف رء ذم 

مـ أكف سف اًمؾػظ قمـ االطمتامل  عمعـك اًمذي اصطؾح قمؾقف اعمتلظمرون؛سمو

 .(1)اًمراضمح إمم االطمتامل اعمرضمقح ًمدًمقؾ

وإذا يمون اًمطؼمي ىمد اًمتزم اًمتعٌػم سمف ذم سمقون معوين اآليوت سمؼقًمف: 

ـك اآليي قل إًمقف معئومال سمد أكف يمون يريد سمف طمؼقؼي مو ي .شوشملويؾ اآليي قمـدي»

سمعد شمػًػم مػرداهتو واجلؿؾ اًمغومضي ومقفو؛ ومؼد يمون هذا دون ؿمؽ هق مو أراده 

م فؼفه لؾفا»سمـ قمٌوس سمؼقًمف:  هللقمـدمو دقمو السمـ قمؿف قمٌد ا ملسو هيلع هللا ىلص هللسمف رؾمقل ا

 .(2)«يف الدين وعؾؿه التلويل

 :منهج يف التفسري

مـفٍ ق مـ هذا اًمتؿفقد كصؾ إمم مـفجـو ذم شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ، وه  -13

ً   ،هل شمػًػم اًمؼرآن سموًمؼرآن يؼقم قمغم صمالث ريموئز أؾموؾمقي؛ ـي، صمؿ صمؿ سموًم

ذم اؾمتخدامفؿ ًمؾغي اًمعرسمقي، وومفؿ مو  صمر قمـ اًمعرب قمغم قمفد اًمرؾموًميسمام أُ 

 هبو. -أو يـزل قمؾقفؿ  -يقضمف إًمقفؿ 

وملمو شمػًػم اًمؼرآن سموًمؼرآن ومفق يتـوول اًمـوطمقي اعمعجؿقي ألًمػوظ اًمؼرآن،   -14

اًمتل  ـوطمقي األؾمؾقسمقي ذم آيوشمف وؾمقره، واًمـوطمقي اعمقوققمقي ذم اعمقوققموتواًم

 قموجلفو اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم أيمثر مـ مقوع، وسمليمثر مـ أؾمؾقب.

وًمؾؼرآن اًمؽريؿ ذم اؾمتخدام أًمػوظ اًمؾغي اًمعرسمقي معجؿ يؽود يؽقن 

                                                 

 (.37- 31اًمؽتوب )صومعـوهو ذم هذا  ،اكظر مقاوع ورود مودة اًمتلويؾ ذم اًمؼرآن (1)

 شم»([. 1/966]أظمرضمف اإلموم أمحد ) (9)
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و سمف، ومعغم مـ يتصدى ًمتػًػم آيي أو أيمثر مـ آيوشمف أن يتتٌع مػرداهتو  ذم ظموص 

اًمؼرآن اًمؽريؿ، واعمعوين اًمتل اؾمتعؿؾً هذه اعمػردات ألدائفو؛ ًمقختور مـ سمقـفو 

 مو يـوؾمى ؾمقوق آيوشمف ومقوققمفو.

اعمعجؿ اعمػفرس ) ذم (1)كتوسمعطملم ومنكو  ،هلذا مودة )ض ل ل( اًل وكيب مث

وهل أيمثر  -اآليوت اًمتل ذيمرت ومقفو هذه اعمودة  كصَّ  اًل مث (ألًمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ

واعمعوين اًمتل أدهتو يمؾامهتو ذم جمؿقع شمؾؽ اآليوت كجد أهنو  ،-موئي وأرسمعلم آيي مـ 

أمو أطمدمهو: ومفق مطؾؼ االكحراف وهق  ؛ىمد اؾمتعؿؾً ذم اًمؼرآن ًمتدل قمغم معـقلم  

وهبذا اعمعـك يؿؽـ أن يقصػ سمف اًمعصوة مـ اعمممـلم. وأمو اًمثوين:  ود اهلدى؛

ذا اعمعـك ال يقصػ سمف مممـ مفام وهبومفق ظمصقص اًمؽػر، وهق ود اإليامن، 

 .أوهمؾ ذم اًمعصقون
    ﴿ :( ذم ىمقًمف شمعوممؾَّ َو  ـ  مَ )ومـ هـو كًتطقع أن كػن 

 ﴾  :سملهنؿ هؿ اًمؽػور، ال قمصوة اعمممـلم، وأن معـك هذا   ،[116]اعموئدة

يمػرهؿ، مو دمتؿ ىمد آمـتؿ  ال يييمؿ إسار سمعض اًمؽػور قمغم»اًمؼدر مـ اآليي: 

 .شودقمقمتقهؿ إمم اإليامن

شمعػل ، وال سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽراألمر  شمرك إذن ال شمرظمص ذموموآليي  

 اعمممـلم مـ هذا اًمقاضمى اًمذي ال يؼقم اعمجتؿع اًمًؾقؿ إال قمغم أؾموس مـف.

هلذه اًمـوطمقي اعمعجؿقي ذم اًمؼرآن، إذا كحـ  اًل يمذًمؽ كًتطقع أن كيب مث

ويمقػ وردت ذم أيمثر مـ موئتلم ومخًلم مقوًعو ذم  ،ٌعـو مودة )و ق ي(شمت

                                                 

و، ت: شمريمق -ي اإلؾمالمقي، اؾمتوكٌقلاكظر اعمعجؿ اعمػفرس ألًمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ط اعمؽتٌ (1)

  (291حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل، )ص
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 فو اًمؾغقي واإلؾمالمل.اًمؼرآن سمؿعـقق  

ومثؾ صموًمٌ كجده ذم مودة )ص ب ر(، وراسمع ذم مودة )ش ك ر(، 

 وهؽذا. (وظمومس ذم مودة )ع ل م

اًمـوطمقي ومنذا كحـ شمريمـو هذه اًمـوطمقي اعمعجؿقي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم   -15

وارشمٌوـمفو سمام صح مـ ؾمٌى  ،وق اآليي وؾمقوىمفووكؼصد هبو ؾمٌ-ؾمؾقسمقي األ

وضمدكو هذه اًمـوطمقي أيًضو شمًفؿ سمـصقى ذم اًمتػًػم اًمذي يـٌغل  -ًمـزوهلو

 أن شمػن اآليي سمف.

وًمعؾ مـ أووح األمثؾي هلذا آيي ؾمقرة اعموئدة اًمتل أذكو إًمقفو ذم اًمػؼرة 

اًمؽػور، ومنن ؾمقوق هذه اآليي حيتؿ  اًمًوسمؼي، وىمؾـو: إن اعمراد سمؿـ وؾ ومقفو هؿ

﴿أن يؽقن هذا هق اعمراد سموًمضالل ومقفو؛ ألن اآليي اًمتل ىمٌؾفو شمؼقل:      

                                   

                  ﴾  :واًمضؿػم  ،[112]اعموئدة

 ًمؾؽػور ذم اآليي؛ ألن اًمؽالم ىمٌؾفو قمـفؿ.

إن اآليي »يمذًمؽ يرؿمح هلذا اعمعـك ؾمٌى اًمـزول اعمروي هـو، ومؼد ىمقؾ: 

كزًمً شمًؾقي ًمؾؿممـلم اًمذيـ مل يممـ معفؿ أهؾقهؿ، ويموكقا يتحنون قمغم 

 .شسمؼوئفؿ قمغم اًمؽػر

ـ مل يممـ أسمقاه مـفؿ  مإهنو كزًمً ألن سمعض اعمممـلم يمون يعػمن »وىمقؾ: 

ذوي رمحفؿ مل ومؽون هذا يمذهيؿ، ويموكقا مجقًعو يتحنون قمغم أن  سمؽػر أسمقيف؛

مو دمتؿ ىمد اهتديتؿ إمم »ويملن اآليي شمؼقل هلمالء وأوًمئؽ:  .شهيتدوا إمم اإليامن

، وأمر هللكؽؿ، مـ دقمقة إمم ااإليامن، وأديتؿ مو جيى قمؾقؽؿ سمؿؼته إيام
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ػر مـ أسوا مـ أهؾقؽؿ قمغم سموعمعروف، وهنل قمـ اعمـؽر ومال قمؾقؽؿ مـ يمُ 

اًمؽػر سمعد ذًمؽ؛ ألكؽؿ ال متؾؽقن أن هتدوهؿ، وال شمًتطقعقن ىمنهؿ قمغم 

   ﴿شمٌورك وشمعومم ًمـٌقف: . كظػمه ىمقًمف شاإليامن وىمد أسوا قمغم اًمؽػر

      ﴾ [66: ] اًمؼصص ،﴿    

 ﴾ [7: ]اًمشعراء ،﴿    ﴾[2: ]وموـمر. 

ومفل شمعلم يمثػًما قمغم شملويؾفو وسمقون اعمراد هبو،  ييأمو اًمـوطمقي اعمقوققمقي ًمم  -16

ومؿـ طمقٌ اعمعـك اًمذي  واعمثول، وإكو ًمـجد ذم آيي اعموئدة كػًفو اًمدًمقؾ

، هللػر اًمؽػور ال يي اعمممـلم مو دام همالء ىمد دقمقا إمم اوهق أن يمُ  -شمؼرره 

كجد ذم اًمؼرآن آيوت يمثػمة شمؼرر  :-وأمروا سموعمعروف وهنقا قمـ اعمـؽر

أيًضو.  هللًمرؾمقل اسمؾ سموًمـًٌي  ًمؾؿممـلم وطمدهؿ؛اعمعـك كػًف، ال سموًمـًٌي 

طملم زقمؿقا أهنو شمعػل اعمممـلم  -ومـ طمقٌ اعمعـك اًمذي ومنوهو سمف ظمطل 

كجد ذم اًمؼرآن آيوت  :- مـ واضمى األمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر

ؿ األمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، وشمعؾؾ إذ حتتن  ؛يمثػمة شمدل قمغم ظمطئف

ي أظمرضمً ًمؾـوس، وسمنمهوًمف سموالؾمتجوسمي هلذا اًمقاضمى يمقن اعمممـلم ظمػم أم

وقمدم االؾمتجوسمي ًمف مو اؾمتحؼف اًمذيـ يمػروا مـ سمـل إهائقؾ مـ اًمؾعـ 

  ﴿قمغم ًمًون داود وقمقًك اسمـ مريؿ، ذم ىمقًمف شمعومم:   

                          

                  

       ﴾[32-32: ]اعموئدة.  

ًـي ًمالؾمتعوكي هبو قمغم سمقون اعمراد سموآليوت اًمتل كحوول   -17 وال سمد مـ اًمرضمقع إمم اًم

ٌقـًو ًم ملسو هيلع هللا ىلصشمػًػمهو؛ ومؼد يمون اًمرؾمقل اًمؽريؿ   ؾؼرآن، إمم ضموكى شمٌؾقغف ًمؾـوس.م
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 -وهق اًمصودق األملم- ملسو هيلع هللا ىلصر اًمؼرآن اًمؽريؿ هذا ذم آيوشمف، وىمرره اًمرؾمقل ىمرَّ 

 .(2)«بالتعؾقم أرسؾت»و (1)«إكام بعثت معؾاًم »طملم ىمول ًمؾـوس يعؾؿفؿ أمقر ديـفؿ: 

 ذم هذه اعمؼدمي، كجد أسمو سمؽر  آيي اعموئدة اًمتل اختذكوهو مثواًل وذم شمػًػم 

﴿أهيو اًمـوس، إكؽؿ شمؼرءون هذه اآليي »يؼقل:                

             ﴾  وإكؽؿ شمضعقهنو قمغم همػم مقوعفو، وإين

 هللُا َك َش و  أَ ، وهُ ِرُ غَ يُ  م  ؾَ فَ  رَ ؽَ ـ  ا ادُ و  أَ ا رَ ذَ إِ  اَس الـ   إن  »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص هللؾمؿعً رؾمقل ا

 .(3)«هِ ابِ ؼَ عِ م بِ فُ ؿ  عُ يَ  ن  أَ 

إمم شمػًػم اًمؼرآن سموًمًـي، وىمد  وإكف الدموه واوح مـ اًمصديؼ 

أؾمؾػـو أن اًمًـي هل اًمريمقزة اًمثوكقي اًمتل جيى أن يؼقم قمؾقفو اًمتػًػم اًمصحقح 

 ًمؾؼرآن اًمؽريؿ.

صمور، مـ هـو كجد ذم اًمصحوح مـ يمتى اًمًـي قمـويي سمجؿع األظمٌور واآل  -18

اًمقاردة قمـ اًمرؾمقل واًمصحوسمي واًمتوسمعلم ذم شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ، حتً 

قمـقان )يمتوب اًمتػًػم(، وقمودة شمرشمى اآلصمور ذم هذا اًمؽتوب طمًى شمرشمقى 

ؾمقر اًمؼرآن ذم اعمصحػ، ويـطقي حتً يمؾ ؾمقرة قمدد مـ األسمقاب 

 سمحًى مو ورد ذم شمػًػم آيوهتو مـ آصمور.

                                                 

 شم»[. (722( واًمدارمل )992]أظمرضمف اسمـ موضمف ) (1)

 ش م»]مل أضمده هبذا اًمؾػظ[.  (9)

ومفق احلديٌ اًمراسمع قمنم ومقف، )ص ش مـ هدي اًمًـي» :دمد هذا احلديٌ سمنمح ًمـو قمؾقف ذم يمتوسمـو (7)

واسمـ  -واًمؾػظ ًمف-وأمحد ذم مًـده  ( ذم اًمطٌعي اًمثوًمثي. وىمد أظمرضمف أصحوب اًمًــ األرسمعي،21

اًمدارىمطـل وهمػمه. وراويف هق إؾمامقمقؾ  فطمٌون ذم صحقحف، وهمػمهؿ مـ ـمرق يمثػمة، ورضمح رومع

 .سمـ أب ظموًمد قمـ ىمقس سمـ أب طموزم، وهذا اإلؾمـود هق أىمقى األؾموكقد قمـ أب سمؽر 
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 آييٌ  ػًػم أىمصوهو قمـدمو شمعؽمض اعمػَن وشمٌؾغ احلوضمي إمم اًمًـي ذم اًمت

شمتـوول سمعض األمقر اًمغقٌقي، أو حتؽل ىمصص األمؿ اًمًوسمؼي، أو ختؼم سمٌمء 

 ومقف. وطمده ؾمقؼع، أو مو ؿمويمؾ هذا ممو ال جمول ًمؾعؼؾ

عرب ذم اؾمتعامهلؿ وعمـفجـو ريمقزة صموًمثي يؼقم قمؾقفو أيًضو، وهل ملًمقف اًم  -19

وإن ذم اًمؼرآن ًمؽؾامت يمثػمة ال شمؽػل  ،ًمؾغتفؿ اًمعرسمقي؛ مػردات وأؾموًمقى

إذ ال شمػفؿ قمغم طمؼقؼتفو إال قمغم وقء اؾمتعامل اًمعرب  ؛ذم ذطمفو اعمعوضمؿ

 ؽؿفؿ.هلو ذم ؿمعرهؿ، أو مو صح مـ ظمطٌفؿ وأمثوهلؿ وطمِ 

ي إمم شمصـقػ يمتى ذم مػردات اًمؼرآن، أو مـ هـو يموكً احلوضمي موؾمَّ 

سمعض مصـػل هذه اًمؽتى مـ همريى اًمؼرآن، ويمون مـ اخلطل اًمقاوح اقمتامد 

اعمتلظمريـ قمغم اعمعوضمؿ اًمؾغقيي وطمدهو، دون اًمرضمقع إمم ديقان اًمعرب وؾمجؾ 

 طمقوهتؿ وأجمودهؿ، وكعـل سمف ؿمعرهؿ.

اًمعٌورات اًمتل شمتؽقن مـفو ويمام يتضح هذا ذم اعمػردات، يتضح ذم اجلؿؾ و

ذم اجلوهؾقي  سمؾ هق ذم هذه أؿمد ووقطًمو، وأيمثر طموضمي إمم دراؾمي سمقئي اًمعرب اآليوت؛

 ىمٌقؾ اإلؾمالم، واًمعٌورات اًمتل يموكقا يتحدصمقن هبو، ومدًمقل يمؾ مـفو قمـدهؿ.

وقد يتساءل الؼارئ بعد هذا: وأين مؽان الدراسات الؾغوية والبالغقة   -21

 يف هذا ادـفج؟

واجلقاب واوح ؿمديد اًمقوقح، وإال ومفؾ يتصقر مػن ًمؾؼرآن أن 

سموًمعرسمقي ؾمؾقؿي مـ اًمؾحـ، وذوىمف حيًـ شمػًػمه وًمًوكف ال حيًـ اًمـطؼ 

اًمٌالهمل ال يػرق سملم أؾمؾقب وأؾمؾقب، وال حيس مقاـمـ اًمؼقة واًمًؿق 

 وؾمحر اًمٌقون؟!
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ًٌبو قمـقبً سمبوًمـحق ومشبؽالشمف اًمٌحر ب)يمب ؛قمغم أن ًمديـو مـ يمتبى اًمتػًبػم يمت

ًمؾعؽؼمي،  (إقمراب اًمؼرآن)ًمؾػراء، و (معوين اًمؼرآن)ألب طمقون األكدًمز، و (اعمحقط

إرؿمبود )ًمؾزخمنمبي، و (اًمؽشوفب)ظمرى قمـقً سموًمـوطمقي اًمٌالهمقي ذم اًمؼرآن؛ يمويمتًٌو أ

وإن اظمتؾبػ  ؾق شمػًػم مـ هذيـ االدموهلم ومقبفألب اًمًعقد، وىمؾام خي (اًمعؼؾ اًمًؾقؿ

 شمػًػم قمـ شمػًػم ذم ـموسمعف اًمعوم، سمحًى االدموه اًمٌورز ومقف.

 اآليات؟وقد يتساءل قارئ آخر: وأين مؽان األحؽام واستـباصفا من  -21

وكطؿئـ هذا اًمًوئؾ إمم أن ًمديـو ذظمػمة مـ يمتى أطمؽوم اًمؼرآن، أؾمؾػـو 

وكزيد هـو أن شمػًػم اًمؼرـمٌل يعتؼم يمتوسًمو مـ يمتى  اإلؿمورة إًمقفو ذم اًمػؼرة اًمثومـي،

ًمؽـف خيتؾػ قمـ يمتى  ؛أطمؽوم اًمؼرآن ذم شمتٌعف ًمألطمؽوم مـ وضمفي كظر اًمػؼف اعموًمؽل

 ن يمؾف، ال آليوت األطمؽوم وطمدهو.شمػًػم يمومؾ ًمؾؼرآأطمؽوم اًمؼرآن اًمًوسمؼي ذم أكف 

وذم شمػًػم اًمطؼمي، واسمـ يمثػم، واًمٌغقي، وهمػمهؿ قمـويي سموألطمؽوم اًمتل  

يؿؽـ اؾمتـٌوـمفو مـ اآليوت، ًمؽـفو ال شمٌؾغ قمـويي شمؾؽ اًمؽتى قمودة سموألطمؽوم 

 إذ مل يصـػفو أصحوهبو ًمٌقون يمقػقي اؾمتـٌوط األطمؽوم مـ اآليوت، وًمق ؛اًمؼرآكقي

 .أرادوا مو أقمجزهؿ هذا أو مو ىمٍموا دون اًمؼدر اًمؽوذم مـف

وىمد طمرصـو أن يؽقن اعمـفٍ اًمذي رؾمؿـو ظمطقـمف اًمعومي ذم هذا اًمتؿفقد  -22

ضمومًعو عمو يـٌغل أن يػن سمف اًمؼرآن ضمفد اعمًتطوع، ومـ صمؿ كحى أن كضقػ إمم 

و همـك قمـفو عمـ  هق أن دراؾمي قمؾقم اًمؼرآن رضورة ال ،مو ىمؾـوه ومقف ضمديًدا هوم 

ومتؿققز اعمؽل مـ اعمدين يػقد اعمػن يمثػًما، واًمقىمقف قمغم  ؛يـصى كػًف ًمؾتػًػم
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ـٍ  -طمؼقؼي األطمرف اًمًٌعي اًمتل أكزل قمؾقفو اًمؼرآن  وًمق أكف حيتوج إمم سمحٌ مض

يػقد مػن اًمؼرآن يمثػًما، ومعرومي اعمـًقخ واعمحؽؿ مـ أطمؽوم اًمؼرآن ذط  -

وشمٌلم طمؼقؼي اًمعوم واخلوص،  حيًـ اًمتػًػم، شمقاومره ًمؾؿػن طمتك ال سمد مـ

قمؾؿ يعتؿد  -ومو إًمقفو  - واعمطؾؼ واعمؼقد، واعمٌفؿ واعمػن، واعمجؿؾ واعمػصؾ

 قمؾقف اعمػن، ويًتؿد مـف يمثػًما مـ اًمعقن.

ومػل اًمؼرآن اًمؽريؿ يمثػم مـ اعمقاقمظ واحلؽؿ، وىمصص األوًملم،  :وأخًرا -23

 هبو االقمتٌور واًمعظي. أريدَ 

اًمؼرآن يمثػم مـ أصقل اًمتنميع اًمعومي، ومٌودئف األؾموؾمقي، وىمؾقؾ وذم 

 هبو اًمعدل وإىمومي جمتؿع متؽوومؾ ؾمؾقؿ. مـ األطمؽوم اًمتؽؾقػقي، أريدَ 

ذم اًمؽقن، وعمظوهر ىمدرشمف وقمظؿتف اًمتل شمدل  هللوذم اًمؼرآن شمقضمقف آليوت ا

وًمعؼقدة هبو شمؽقيـ اعمممـ اًمؼقي وشمزويده سم سمصقرة ىموـمعي قمغم وطمداكقتف، أريدَ 

 اًمراؾمخي. اًمصحقحي

وذم اًمؼرآن دقمقة إمم إقمامل اًمعؼؾ، وإمم اًمتدسمر، واًمتػؽر، وإمم اًمعؾؿ 

هبو حترير اإلكًون مـ داظمؾف؛ ًمقحرر يمؾ رء طمقًمف،  سمؿعـوه اًمقاؾمع، أريدَ 

 وقمٌودة اعمول، واًمذل أموم إكًون آظمر. ،وًمقحرر كػًف مـ قمٌقديي اهلقى

 ف اعمػن؟ ويمقػ هيتدي سمـقره؟ذم اًمؼرآن هذا يمؾف، ومامذا يلظمذ مـ

 ؛وهؽذا يػنه طملم يتـووًمف ،أمو اًمػؼقف ومنكف جيد ومقف طموضمتف مـ األطمؽوم -24

 وموًمػؼقف يمؾ مو يعـقف هق احلؽؿ ودًمقؾف.
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سموعمقوقع، ومقًتطقع أن جيؿع آيوت مقوققمف مـ  وأمو اًمٌوطمٌ اعمعـل  

ؾتف، اًمًقر اعمختؾػي، ويدرؾمفو دراؾمي مقوققمقي؛ ًمقخرج مـفو سمحؾ عمشؽ

 وقمالج طموؾمؿ عمقوققمف.

و وأمو األديى ومقًتطقع أن جيد ذم يمؾ آيي مـ آي اًمؼرآن كؿقذضًمو رومقعً 

ِعف طملم يعؽػ قمغم شمػًػم اًمؼرآن أن  ًمؾٌالهمي اًمتل ومقق مًتقى اًمٌنم، وذم ُوؾم 

َػي ظموؿمع  يتوسمع اًمصقر احلقي ذم يؼظي طمس، وأن يؼػ قمـد اًمؽؾامت اعمقطمقي ِوىم 

ًدا سمؿشفد، ويؼرن صقرة إمم صقرة، ويقازن سملم ذم اعمحراب، وأن يرسمط مشف

وؾمقدرك سمعد ـمقل اًمتلمؾ أن مو وصؾ إًمقف ال  ،أؾمؾقب هـو وأؾمؾقب هـوك

يعدو أن يؽقن سمدايي اًمطريؼ، وإن يمون ىمد اؾمتؿتع طمتك وصؾ إمم هذه اًمٌدايي 

 .سمؽثػم مـ اجلامل، واًمًؿق، واًمًحر

ًػم، ًمؽـ مـ يمؾ هذه األًمقان ًمؾتػ -ذم ين-وإكؽ ًمتًتطقع أن دمد 

 .اًمعًػم أن دمدهو جمتؿعي ذم يمتوب

 ًرا:ــــوأخ -25

ومنن ومقام يكم مـ صػحوت هذا اًمؽتوب، شمػًػًما ًمؼدر مـ ؾمقرة آل 

قمؿران، وىمدر مـ ؾمقرة اًمـًوء، وشمػًػًما آليوت اًمقصويو اًمعنم مـ ؾمقرة 

و ًمًقرة اًمؼتول  ٌقًؼو )حمؿد(، كرضمق أن جيد ومقف اًمؼورئ شمطأو األكعوم، وقمرًوو قموم 

 قمغم هذا اعمـفٍ، وكامذج ًمف.

وكحـ كعؽمف أن هذا اًمتػًػم مل يٌؾغ مو كحى ًمف مـ اًمؽامل، ًمؽـف قمغم 

سموًمؼدر اًمذي كرضمقه هلو ومحًٌفو أهنو شمقن  ً  ؼَ ومن أيي طمول حمووًمي، ومنن مل شمؽـ وُ 
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إمم ظمدمي يمتوسمف اًمعزيز  هللاًمذي كعقش سملمؾ أن يقومؼـو ا ،اًمًٌقؾ ًمؾتػًػم اعمثوزم

ذًمؽ اًمتػًػم اًمذي يمـو كشػم إًمقف وكحـ كؼقل ذم آظمر اعمؼدمي اًمتل  ؛سمؽتوسمتف

 صدركو اًمؽتوب هبو:

هق أسمؾغ وأؾمؿك وأضمؾ يمتوب قمرومتف اإلكًوكقي قمغم مدى  هللإن يمتوب ا

 ق وخيؾق مـ يمؾ ؿموئٌي؛ ًمقؽقن أهاًل شمورخيفو اًمطقيؾ، ومام أضمدره سمتػًػم يصػ

 ًمالكتًوب إًمقف.

 يمؾؿي احلؼ، وأن يعؾؿـو اًمتلويؾ، ويػؼفـو ذم اًمديـ. أن يقومؼـو مجقًعو إمم هللكًلل ا
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جيدر سمـو ىمٌؾ أن كتحدث ذم شمػًػم هذه اًمًقرة أن كؽميٌ قمـد اؾمؿفو، 

 اًمـًخ ومقفو، صمؿ قمـد اعمقوققموت اًمتل شمعوجلفو. ىومؽون كزوهلو، وقمـد دقموو

 ؟ ومـ هق قمؿران هذا؟شآل قمؿران»ومؾامذا ؾمؿقً سموؾمؿ  ( أ)

 ( وأيـ كزًمً؟ أذم مؽي أم ذم اعمديـي؟ ومتك؟)ب

( ومو اآليوت اًمتل زقمؿ اعمػنون أهنو كوؾمخي أو مـًقظمي مـ سملم آيوهتو ب)ضم

 اًمتل شمٌؾغ موئتلم؟ وقمالم شمؼقم دقمقى اًمـًخ ذم يمؾ مـفو؟ ومو مقىمػـو مـفو؟

 ومتعوجلفو؟ ػًما مو اعمقوققموت اًمتل شمعرض هلو)د( وأظم

 

ؿران؛ ألهنو حتؽل ىمصتفؿ، وهل واوحي ؾمقرة آل قم ً  قَ ؿن ؾُم ًمؼد  ( أ)

هق قمؿران أسمق مريؿ  - اًمذي حتؿؾ اؾمؿ آًمف -سحيي اًمدالًمي ذم أن قمؿران 

﴿اًمٌتقل، ومػقفو:                       

                               

                                 

                ﴾ [ :76-76آل قمؿران]. 

يذهى ومريؼ مـ اعمػنيـ إمم أن قمؿران اًمذي حتؿؾ اًمًقرة اؾمؿ آًمف و

هق قمؿران أسمق مقؾمك وهورون، همػم أكو كالطمظ أن اًمًقرة مل شمتحدث قمـ 
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مقؾمك وهورون سمٌمء سمورز يًقغ أن يطؾؼ اؾمؿ أسمقفام قمؾقفو، ومنن أهؿ مقوقع 

ؿؾ اًمًقرة ومقفو هق ؿملن قمقًك وأمف مريؿ، ومـ صمؿ يمون هق اجلدير سملن حت

و مع ؾمـي اًمؼرآن ذم شمًؿقي يمؾ ؾمقرة سملهؿ مو اؿمتؿؾً قمؾقف، ومـحـ ؿف، متشقً اؾم

كؾحظ ذًمؽ ذم اظمتقور اؾمؿ ؾمقرة اًمٌؼرة، ًمؾًقرة اًمتل شمتحدث قمـ سمؼرة سمـل 

ومو يمون مـ اعمعجزة اًمتل شمضؿـتفو ىمصتفو. وذم اظمتقور اؾمؿ ؾمقرة  ،إهائقؾ

رة أظمرى. وذم اًمـًوء ًمؾًقرة اًمتل شمتحدث قمـفـ طمديًثو مل ختصفـ سمؿثؾف ؾمق

اظمتقور اؾمؿ ؾمقرة اعموئدة ًمؾًقرة اًمتل قمروً ًمطؾى احلقاريلم إكزال موئدة 

مـ اًمًامء، وهؽذا... ومؾتؽـ ؾمقرة آل قمؿران يملظمقاهتو، وًمقؽـ قمؿران اًمذي 

ىمصي  -ذم قمـويي سموًمغي  -ؾ اؾمؿف هق قمؿران اًمذي شمتحدث قمـف، وشمنمح حتؿِ 

 مـ همػم أب.  والدة اسمـتف مريؿ، ومو يمون سمعد والدهتو ًمعقًك

وقمـفؿ،  ػم مـ آيوهتو األومم إمم اًمـصورىقمغم أن اًمًقرة شمتحدث ذم يمث

وقمؿران أسمق مريؿ أىمرب إمم اًمـصورى مـ قمؿران أب مقؾمك، ومفق إذن اعمعـل  ذم 

 االؾمؿ اًمذي شمعرف اًمًقرة سمف.

 ﴿ : -قمغم ًمًون ىمقمفو  -وىمد يعؽمض قمغم هذا سمؼقًمف شمعومم ظمطوسًمو عمريؿ 

         ﴾ [:92 آل قمؿران]  همػم أن هذه

 ؛األظمقة هلورون ال يؿؽـ أن شمؽقن طمؼقؼقي إذا أريد هبورون هورون اًمـٌل أظمق مقؾمك

قا هورون اًمـٌل، يمام ورد ذم احلديٌ، إكام قَمـَ  ؛إذ يمون سمقـفو وسمقـف أًمػ ؾمـي أو أيمثر

 ؛مـ أقمؼوب مـ يمون معف ذم ـمٌؼي األظمقة، سمقـفو وسمقـف أًمػ ؾمـي أو أيمثر ويموكً

وًمذًمؽ ىمقؾ: إن هورون هـو يراد سمف أخ يمون هلو مـ أسمقفو، ويمون مـ أمثؾ سمـل إهائقؾ، 

وىمقؾ: سمؾ هق رضمؾ صوًمح أو ـموًمح يمون ذم زموهنؿ، وىمد ؿمٌفقهو سمف سموقمتٌور مو يمون 
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ت إًمقف ذم كظرهؿ إن أريد اآلظمر، ومل يريدوا قمؾقف إن أريد اًمصوًمح، أو سموقمتٌور مو صور

أظمقة اًمـًى. وىمقؾ: سمؾ هق هورون أظمق مقؾمك، ومل شمؽـ مـ أقمؼوب مـ يموكقا معف 

ذم ـمٌؼي األظمقة يمام ضموء ذم احلديٌ اًمًوسمؼ، سمؾ يموكً مـ أوالده، وىمقؾ هلو: يو أظمً 

 .(1)يو واطمًدا مـفؿ :ورون، يمام يؼول: يو أظمو مهدان، أيه

أؾمامء أظمرى همػم  -سمؽمشمقى اعمصحػ  -ثي مـ اًمؼرآن وًمؾًقرة اًمثوًم

 مشفقرة، مـ سمقـفو: األمون، واًمؽـز، واًمزهراء. أمو اؾمؿفو ذم اًمتقراة ومفق ـمقٌي.

 وىمد ظمرج مًؾؿ
(2)
 ملسو هيلع هللا ىلص هللقمـ أب أمومي اًمٌوهكم، ىمول: ؾمؿعً رؾمقل ا 

: ينِ اوَ رَ ه  وا الز  ءُ رَ ، اق  هِ ابِ َح ص  قًعا ألَ ػِ َش  ةِ امَ قَ الؼِ  ومَ  يَ لِت يَ  هُ نك  ، فَ آنَ ر  وا الؼُ ءُ رَ اق  »يؼقل: 

ُ ، فَ انَ ؿرَ عِ  آلِ  ةَ ورَ ُس وَ  ةِ رَ ؼَ البَ  ةَ ورَ ُس  ُ كَ  ةِ امَ قَ الؼِ  ومَ يَ  قانِ لَِ  ََ اَم نّن   املّنُ كَ  و  ، أَ انِ تَ مَ اَم  غَ اَم لّن 

ذيمر و .ش...اَم اِبِ َح ص  أَ  ن  عَ  انِ اج  ُتَ  اف  وَ َص  رٍ ن صَ مِ  انِ قَ رَ ام فَ لّنُ كَ  و  ، أَ انِ تَ ايَ قَ غَ 

 اًمؼرـمٌل ذم شمقضمقف شمًؿقتفو سموًمزهراء صمالصمي أىمقال ًمؾعؾامء:

هرة(: ومنمو ألهنو هتدي ىمورئفو سمؿعوكقفو. -1 هر واًمز   أهنو اًمـػمة )ملظمقذة مـ اًمزَّ

 مو عمو يؽمشمى قمغم ىمراءهتو مـ اًمـقر اًمتوم يقم اًمؼقومي، وهق اًمؼقل اًمثوين.وإ -9

 احلل اًمؼققم، (3)ال إًمف إال هق هللا :وهق ،األقمظؿ هللوإمو ألن ومقفو اؾمؿ ا -7

 .(4)وىمد أظمرج اسمـ موضمف طمديًثو ذم هذا

                                                 

 (.211 - 9/212ًمؾزخمنمي )ش اًمؽشوف»(، و9/99ًمؾٌقضووي ) شاًمتـزيؾ رأكقا» :اكظر (1)

 شم»([. 212]صحقح مًؾؿ ) (9)

  (.2/7ًمؾؼرـمٌل ) شاجلومع ألطمؽوم اًمؼرآن» :اكظر (7)

 اؾمؿ اهلل األقمظؿ ذم هوشملم»( مـ ؾمــ اسمـ موضمف، وكصف: 9/1963ذم ) (7266احلديٌ ) (2)

﴿اآليتلم:                      ظمرضمف أوىمد ش ي آل قمؿران﴾ ووموحت

 شم»([. 7722( واًمدارمل )7232( واًمؽممذي )1226]) أسمق داود أيًضو



     
36 

أن ؾمقرة آل قمؿران وال ظمالف سملم اعمػنيـ وقمؾامء اًمؼرآن ذم  )ب(

شمتػؼ  -اًمتل شمؼررهو اًمروايوت قمـفؿ-وهذه احلؼقؼي  أكزًمً سموعمديـي،

ام سمف مـوىمشي أهؾ اًمؽتوب ومق لعـكو ؛ومقوققمفو اًمذي شمدور معظؿ آيوهتو طمقًمف

، ومام يمون ًمؾؿًؾؿلم ىمٌؾ أن هللاكحرومقا إًمقف مـ زقمؿ أن قمقًك إًمف، أو أكف اسمـ ا

صمؿ إن اًمثوسمً أن ؾمٌى كزول  أو ؿملن سموًمـصورى،يـتؼؾقا إمم اعمديـي سموهلجرة صؾي 

همالء قمغم  دَ ومَ وومد كجران، ومو وَ صدرهو إمم سمضع وصمامكلم آيي مـفو هق ىمصي 

هبو يموكً شمؾؽ اعمـوىمشي اًمتل ؾمجؾتفو يمتى  ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل إال ذم اعمديـي، وذم مًجده 

 أؾمٌوب اًمـزول، وشمـوىمؾفو اعمػنون.

 -أو شمؼريٌف  -أمو اًمزمـ اًمذي كزًمً ومقف اًمًقرة ومؾعؾـو كًتطقع حتديده 

إذا كحـ ذيمركو أهنو ىمد حتدصمً قمـ همزوة أطمد، ومحراء األؾمد، وسمدر األومم، 

راسمعي، ويموكً ذم وىمد يموكً هذه ذم ؿمفر ؿمعٌون مـ اًمًـي اًم ،وسمدر األظمػمة

 سمعد ؾمقرشمـو هذه.(1)آظمر اًمًـي اخلومًي همزوة األطمزاب

وإذا يموكً ؾمقرة األكػول ىمد كزًمً ذم ؿملن همزوة سمدر األومم، وكزًمً ؾمقرة 

ـتلم ويموكً اًمغزوشمون ذم اًمً، األطمزاب ذم ؿملن همزوة األطمزاب )أو اخلـدق(

 ىمد أكزًمً ذم ومنن مـ اعمرضمح أن ؾمقرة آل قمؿران ،اًمثوكقي واخلومًي مـ اهلجرة

واًمذي يٌدو أيمثر شمرضمًحو وأىمرب إمم احلؼ أهنو  اًمػؽمة اًمتل سملم هوشملم اًمًـتلم،

أكزًمً ذم أواظمر اًمًـي اًمراسمعي مـ اهلجرة، وأوائؾ اًمًـي اخلومًي، وإن يموكً آيوت 

 احلٍ ومقفو ىمد شملظمر كزوهلو قمـ ذًمؽ؛ ألن احلٍ مل يػرض إال متلظمًرا.

                                                 

 ؾمـعرض هلذه اًمغزوة سموحلديٌ، قمـد شمػًػمكو إن ؿموء اهلل ًمؾًقرة اًمتل شمصػفو. (1)
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، اعمػن اًميير، اعمتقرم هللؼوؾمؿ هٌي اوىمد زقمؿ اسمـ ؾمالمي )أسمق اًم (جـ)

( ذم يمتوسمف اًمـوؾمخ واعمـًقخ أن ؾمقرة آل قمؿران مـ اًمًقر اًمتل ه211ؾمـي 

ؾـًخ، كقردهو هـو، ًممجعً سملم اًمـوؾمخ واعمـًقخ، صمؿ قمد ومقفو قمنمة مقاوع 

 ؛ ًمـؽشػ قمـ وضمف احلؼ ومقفو:هللوكـوىمش دقمقى اًمـًخ ذم يمؾ مـفو إن ؿموء ا

﴿: هل ىمقًمف شمعومم: وأومم هذه اآليوت -1             ﴾ 

ٌؾ أن كـوىمش هذه اًمدقمقى كحى وىمد زقمؿ أهنو مـًقظمي سمآيي اًمًقػ. وىمَ 

 :ـ هوملم  أن كًجؾ أمري  

﴿أن اًمضؿػم ذم ىمقًمف: أوهلام:     ﴾  يعقد قمغم أهؾ اًمؽتوب اًمذيـ ذيمروا

﴿ا هق كص اآليي: وموحلديٌ إذن قمـفؿ، وهذ ذم اآليي؛       

                               

                              

  ﴾  :[91]آل قمؿران. 

شمتحدث  -وهل اآليي اخلومًي ذم ؾمقرة اًمتقسمي  -أن آيي اًمًقػ وثاكقفام: 

﴿ألن كصفو:  ؛قمـ اعمنميملم                     

                     

                     ﴾. 

 وإذن ومفؾ يمون اسمـ ؾمالمي يعتؼم أهؾ اًمؽتوب مـ اعمنميملم؟

 ﴿إن هلذا االقمتٌور مو يًقهمف مـ اؾمتعامل اًمؼرآن، ومؼد ضموء ومقف: 

            

           ﴾ [71: اًمتقسمي]. 
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ـ ىمتول أهؾ اًمؽتوب هل كػس اًمغويي وًمؽـ... ًمقس معـك هذا أن اًمغويي م

مـ ىمتول اعمنميملم، ومؼٌؾ هذه اآليي اًمتل وصػتفؿ سموإلذاك آيي أظمرى حتدد 

لم ذم شمرشمقى اًمـظؿ إال اًمغويي مـ ىمتوهلؿ سملهنو هل إقمطوء اجلزيي، وًمقس سملم اآليت

إلؾمالم؛ ألن اجلزيي ال ومعروف أن اًمغويي مـ ىمتول اعمنميملم هل ا آيي واطمدة،

وإذن ومغػم ممؽـ أن يعتؼم أهؾ اًمؽتوب منميملم ذم هذه اعمًلًمي،  ،شمؼٌؾ مـفؿ

 وإن ضموز اقمتٌورهؿ منميملم ذم مًوئؾ أظمرى.

﴿وهـو كًتطقع أن كؼرر أن آيي اًمًقػ ال شمـًخ آيي            

    ﴾ألن هذه ذم أهؾ اًمؽتوب، وشمؾؽ ذم اعمنميملم. ؛ 

و أن يؼول: إن كوؾمخ هذه اآليي هل اآليي اًمتل شملمر قمغم أكف ال يؿؽـ أيًض 

سمؼتول أهؾ اًمؽتوب، وحتدد اًمغويي مـ ىمتوهلؿ سمنقمطوئفؿ اجلزيي، وكعـل هبو ىمقًمف 

﴿شمعومم:                      

                     

               ﴾ذًمؽ أن طمٍم [92: ] اًمتقسمي ،

وفمقػي اًمرؾمقل مع أهؾ اًمؽتوب ذم شمٌؾقغفؿ ال يـوومقف وضمقب ىمتوهلؿ إذا هؿ 

إذ  ؛يؿؽـقه مـ اًمدقمقة طموًمقا سمقـف وسملم هذه اًمقفمقػي، ومقىمػقا ذم ؾمٌقؾف ومل

 ىمتوهلؿ طمقـئٍذ ممو ال يتؿ واضمى اًمتٌؾقغ إال سمف، ومفق واضمى هلذا.

وهق سمعد ًمـ يؽرهفؿ قمغم اإلؾمالم؛ ألكف ؾمقؼٌؾ مـفؿ اجلزيي إن اظمتوروا 

ومال شمعورض إذن سملم طمٍم وفمقػي اًمرؾمقل ذم اًمٌالغ وسملم األمر  ،دومعفو

 ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ إن اعمراد سمحٍم وفمقػتف  ،فألن اًمٌالغ ىمد حيتوج إمم اًمؼتول ومقحتؿ ؛سموًمؼتول

 ذم اًمتٌؾقغ يراد سمف أكف ال يؽره اًمـوس قمغم اإلؾمالم، كظػم ىمقًمف شمعومم:
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 ﴿             ﴾ [22:يقكس]. 

 ومدقمقى اًمـًخ هـو ال يؿؽـ شمقضمقففو سمحول، واآليي حمؽؿي.

 ﴿هل ىمقًمف شمعومم:  اآلية الثاكقة: -2       ﴾  وهق اؾمتثـوء مـ

 ﴿ىمقًمف شمعومم:                        

                           ﴾ 

 سمـ ؾمالمي يزقمؿ أن اًمـوؾمخ هـو هق آيي اًمًقػ أيًضو.، وا[92]آل قمؿران: 

وىمٌؾ أن كـوىمش دقمقى اًمـًخ هـو جيى أن كتٌلم اعمراد سموآليي، ومفل شمـفك 

اعمممـلم قمـ مقاالة اًمؽػور واًمتحوًمػ معفؿ، صمؿ شمتفدد اًمذيـ يػعؾقن هذا مـفؿ 

 همػم ،ذم رء، ومؾقًقا مطقعلم ًمف، وًمقس هق راوًقو قمـفؿ هللسملهنؿ ًمقًقا مـ ا

أهنؿ ىمد يضطرون إمم هذا اًمتحوًمػ؛ ًمقتؼقا سمف ذهؿ، ويلمـقا سمف قمدواهنؿ 

قمؾقفؿ، ومع هذا االوطرار ال سملس سموًمتحوًمػ قمغم أال يؽقن ومقف إرضار 

ذم شمؼدير هذه اًميورة، وذم شمًقيغفو  هللسموعمًؾؿلم، وقمغم أن يراىمٌقا ا

﴿ومػل شمتؿي اآليي:  ،ألكػًفؿ               ﴾. 

أمو اعمراد سموًمؽوومريـ ذم اآليي: وموًمذي يٌدو مـ اًمًقوق أهنؿ أهؾ اًمؽتوب 

: كزًمً ه ؾمٌى اًمـزول، ومؼد ىمول اسمـ قمٌوس ومقام روى اًمضحوكظموصي، ويعضد

اآليي ذم قمٌودة سمـ اًمصومً األكصوري، ويمون سمدري و كؼقًٌو، ويمون ًمف طمؾػوء مـ اًمقفقد، 

إن معل مخًامئي رضمؾ  ،هلليقم األطمزاب ىمول قمٌودة: يو كٌل ا ملسو هيلع هللا ىلص هللومؾام ظمرج رؾمقل ا

   شمعومم: هللمـ اًمقفقد، وىمد رأيً أن خيرضمقا معل وملؾمتظفر هبؿ قمغم اًمعدو، وملكزل ا
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﴿       ...﴾ .اآليي 
(1)
 

ؾ اًمؽتوب، وآيي اًمًقػ ذم اعمنميملم ومؼد اظمتؾػ وإذا يموكً اآليي ذم أه

ومع اظمتالف اعمقوققملم ال يؿؽـ ادقموء اًمتعورض سمقـفام، ومال  ،مقوققمومهو

 جمول الدقموء أن إطمدامهو مـًقظمي سموألظمرى.

الشمؼوء ذهؿ  ؛وًمػي أهؾ اًمؽتوبحماحلؽؿ اًمذي شمؼرره اآليي وهق ضمقاز قمغم أن 

صمؿ هق أمر شمًقغف اًمػطرة اًمًؾقؿي  ،ىمقـؼوعىمد اؾمتعون سمقفقد سمـل  ملسو هيلع هللا ىلصيميده أن اًمرؾمقل 

 وال شملسموه إذا اىمتضتف اًميورة، ومل يؽـ ومقف إرضار سمآظمريـ مـ اعمًؾؿلم.

﴿هل ىمقًمف شمعومم:  ( اآليات الثالثة والرابعة واخلامسة:5 -3)      

                      

                             

                         

              ﴾. 

 ىمد زقمؿ اسمـ ؾمالمي أن كوؾمخ هذه اآليوت هق ىمقًمف شمعومم سمعدهو:و

﴿          ﴾  :[22]آل قمؿران 

واطمًدا مـفؿ   هللكزًمً ذم ؾمتي رهط ارشمدوا قمـ اإلؾمالم، صمؿ اؾمتثـك ا»ىمول: 

ـ األكصور، وذًمؽ أكف كدم قمغم أومعوًمف وأرؾمؾ يؼول ًمف: ؾمقيد سمـ اًمصومً، م

ومصورت ومقف  .«كعم»: هؾ مـ شمقسمي؟ ومؼول اًمـٌل: ملسو هيلع هللا ىلص هللإمم أهؾف يًلًمقن رؾمقل ا

 .(2)شمقسمي وذم يمؾ كودم إمم يقم اًمؼقومي(
                                                 

 شم»(، ـمٌعي احلؾٌل[. 66)ص شأؾمٌوب اًمـزول»] (1)

 (.116 - 117اًمـوؾمخ واعمـًقخ ًمف )  (9)
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وًمًـو سمحوضمي إمم شمؼرير أن مٌـك دقمقى اًمـًخ هـو هق االؾمتثـوء، ومنن اسمـ 

و ذم رأيـو؛ ألن احلؽؿ مل يـًخ، ؾمالمي كػًف يٍمح هبذا، واالؾمتثـوء ًمقس كًخً 

وإكام ىمٍم قمغم همػم اعمًتثـك، وال شمصح دقمقى اًمـًخ إال إذا أسمطؾ اًمثوين احلؽؿ 

 األول مـ يمؾ ضمفي وطمؾ حمؾف.

 ﴿: هل ىمقًمف شمعومم: اآلية السادسة -6        ﴾  ىمول اسمـ

شمعومم سمعدهو ومصور  هللىمول اًمًدي: هذا قمغم اًمعؿقم، صمؿ اؾمتثـك ا»ؾمالمي: 

﴿كوؾمًخو، وهق ىمقًمف شمعومم:         ﴾ :ش.[23]آل قمؿران 

واًمذي كعؾؿف أن احلٍ ىمد ومرض مـ أول األمر قمغم اعمًتطقع، ومفق مل 

ًمعومي، وومرض قمغم قمغم اًمـوس مجقًعو، صمؿ كًخً هذه اًمػروقي ا اًل يػرض أو

 دقمقى اًمـًخ إال هبذا.ومو يؿؽـ شمقضمقف  اعمًتطقعلم ظموصي،

ًـو كعؾؿ وال كعؼؾ أن يؽقن ىمقًمف شمعومم:   ﴾    ﴿يمذًمؽ ًم

ىمقًمف  -يمام هق ذط اًمـًخ-، صمؿ أكزل سمعده سمؿدة شمصؾح ًمؾعؿؾ سمف اًل ىمد أكزل أو

﴿شمعومم:        ﴾. 

اًمذي طمؼؼف اًمٌوطمثقن؛ ومنن وصموًمًثو: كحـ ال كجد هـو كًًخو سموعمعـك 

اعمًتطقعلم سمعض اًمـوس، ووضمقب احلٍ قمؾقفؿ ًمقس معـوه أن وضمقسمف قمغم 

 اًمـوس ىمد كًخ، إكام ظمصص ومحًى، واًمتخصقص ًمقس كًًخو.

﴿هل ىمقًمف شمعومم: اآلية السابعة:  -7                 ﴾ 

عمو » ول اسمـ ؾمالمي ذم شمقضمقف دقمقى اًمـًخ ومقفو:، وىمد ىم[119]آل قمؿران: 

مو  هللومؼوًمقا: يو رؾمقل ا ملسو هيلع هللا ىلص هللكزًمً مل يعؾؿقا شملويؾفو طمتك ؾملًمقا رؾمقل ا
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 اَل فَ  رَ ؽَ ش  يُ  ن  أَ ى، وَ َس ـ   يُ اَل فَ  رَ كَ ذ  يُ  ن  أَ ، وَ َص ع   يُ اَل فَ  اعَ ُيطَ  ن  أَ »طمؼ شمؼوشمف؟ ىمول: 

 «رػَ ؽ  يُ 
(1)
: [ملسو هيلع هللا ىلص]ومؼول  ال كطقؼ. هللل اكزوًمف قمؾقفؿ ومؼوًمقا: يو رؾمق ومشؼَّ  .

ََ َل وَ » ا ـَ ع  ؿِ وا َس ولُ قُ  ن  ؽِ لَ ا، وَ ـَ ق  َص عَ ا وَ ـَ ع  ؿِ : َس ودُ فُ القَ  ِت الَ  قَ اَم وا كَ ولُ ؼُ  

﴿وكزًمً سمعدهو:  .«اـَ ع  صَ أَ وَ       ﴾ ذا ومؽون ه

 قمؿؾقا طمؼ قمؿؾف، ويمودت قمؼقهلؿ شمذهؾ؛ا :أقمظؿ مـ األول؛ ألن معـوهو

ؾف، وكزًمً:  هللمو كزل هبؿ مـ هذا األمر ينَّ ا هللومؾام قمؾؿ ا ذًمؽ وؾمفَّ

﴿         ﴾ (2)شومصورت كوؾمخي عمو ىمٌؾفو. 

 :قمـ ذًمؽ اًمتعٌػم اًمعجقى -ًمف  هللهمػر ا -وإذا كحـ دمووزكو السمـ ؾمالمي 

ىمٌؾ اًمتقًػم  هللـ أن اومو يقمهف م .شمو ىمد كزل هبؿ مـ هذا األمر هللومؾام قمؾؿ ا»

سمؼقً دقمقى اًمـًخ يمام صقرهو هق ذم  -شمعومم قمـ ذًمؽ وشمـزه  واًمـًخ مل يؽـ يعؾؿ

- هللطموضمي إمم دًمقؾ قمؾقفو، ومنن احلديٌ اًمذي أورده شمػًػًما ًمميي ًمقس معـوه أن ا

يؽؾػـو مو ال كطقؼ، واآليي اًمتل أوردهو كوؾمخي ًمميي شمقضمى اًمتؼقى ضمفد  -ؾمٌحوكف

ً كوؾمخي هلو. ،قمغم هذا االقمتٌور مػنة حلؼ شمؼوشمف ذم اآليي األظمرىاًمطوىمي، ومفل   وًمًق

وكزيد هذا اًمؽالم ووقطًمو، وكـصػ اسمـ ؾمالمي ذم اًمقىمً كػًف، ومـؼرر أن 

دقمقى اًمـًخ هـو مل يـػرد هبو اسمـ ؾمالمي، ذًمؽ أن اسمـ أب طموشمؿ ىمد أظمرج قمـ 

اؿمتد قمغم اًمؼقم  (﴾   ﴿يعـل آيي: )ؾمعقد سمـ ضمٌػم، عمو كزًمً 

                                                 

ة، قمـ اسمبـ»: ىمول اسمـ يمثػم] (1) مًبعقد  رواه احلويمؿ ذم مًتدريمف، مـ طمديٌ مًعر، قمـ زسمقد، قمـ ُمرَّ

. يمذا ىمول، واألفمفر أكف مقىمقف (صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل خيرضموه)صمؿ ىمول:  ،مرومققًمو ومذيمره

 ( ـمٌعي دار ـمقٌي، اًمطٌعي اًمثوكقي.23/ 9شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ) .شواهلل أقمؾؿ

ضمبومع اًمعؾبقم واحلؽبؿ ش. واعمقىمبقف أصبح ،وويمؿ مرومققًمبضمبف احلبظمرَّ »وىمول اسمبـ رضمبى: 

 شم»سمػموت، اًمطٌعي األومم[.  –(، ـمٌعي دار اعمعرومي 161)ص

 (.112 - 116اًمـوؾمخ واعمـًقخ ًمف: ) (9)
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اًمعؿؾ، ومؼومقا ذم صالة اًمؾقؾ طمتك ورمً قمراىمقٌفؿ، وشمؼرطمً ضمٌوهفؿ، وملكزل 

 ومـًخً اآليي األومم. ﴾   ﴿ختػقًػو قمؾقفؿ:  هللا

اًمرسمقع سمـ أكس، واًمًدي، يمذًمؽ روى اسمـ ضمرير اًمـًخ قمـ ىمتودة، و

أيًضو يروي قمدم اًمـًخ قمـ اسمـ قمٌوس، وـمووس،  وًمؽـ اسمـ ضمرير واسمـ زيد؛

 ﴿وأن اسمـ قمٌوس ىمد ومن   ﴾ طمؼ ضمفوده، وال  هللسملن جيوهدوا ذم ا

وًمق قمغم أكػًفؿ وآسموئفؿ سموًمؼًط  هللًمقمي الئؿ، ويؼقمقا  هللشملظمذهؿ ذم ا

ومفل قمـده ممو مل يؼؾ أطمد سمـًخف؛ ألهنو سمؿعـك اآليوت اًمتل شمؼرر  وأسمـوئفؿ.

 .(1)قر اًمثالصمي اًمًوسمؼي، وهذه األمقر ال شمؼٌؾ اًمـًخاألم

ى إمم مجفقر اعمحؼؼلم اًمؼقل  ًُ وجيلء اًمػخر اًمرازي سمعد اسمـ ضمرير، ومقـ

 ثم يورد هلم هذه احلجج أو الوجوه:سمٌطالن دقمقى اًمـًخ هـو، 

 هللِا ق  ا َح ي مَ رِ د  ََ  ل  هَ »ىمول ًمف:  [اًمًالماًمصالة وقمؾقف ]مو روي قمـ معوذ أكف  -1

 َل وَ  وهُ ُد بُ ع  يَ  ن  أَ  وَ هُ »: [ملسو هيلع هللا ىلص]ورؾمقًمف أقمؾؿ. ومؼول  هللىمول معوذ: ا «؟ادِ بَ  العِ َذ عَ 

ِ يُ  « ئًاق  َش  هِ وا بِ كُ ش 
(2)
 وهذا ممو ال جيقز أن يـًخ. 

﴿أن معـك ىمقًمف شمعومم:  -9      ﴾  ُك، ؼَ تَّ أي: يمام حيؼ أن ي

 جيقز أن يـًخ؛ ألكف إسموطمي وذًمؽ سملن جيتـى مجقع معوصقف، ومثؾ هذا ال

ًمٌعض اعمعويص، وإذا يمون يمذًمؽ صور معـك هذا ومعـك ىمقًمف شمعومم: 

﴿         ﴾ مو اؾمتطوع ومؼد اشمؼوه  هللواطمًدا؛ ألن مـ اشمؼك ا

 ﴿طمؼ شمؼوشمف، وال جيقز أن يؽقن اعمراد سمؼقًمف   ﴾  مو ال يًتطوع

                                                 

 .سمتحؼقؼ حمؿقد حمؿد ؿمويمر، ط دار اعمعورف ،مـ شمػًػم اًمطؼمي (62 - 3/63اكظر ) (1)

 شم»([. 71( ومًؾؿ )9266]أظمرضمف اًمٌخوري ) (9)
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و إال وؾمعفو،  -ؾمٌحوكف- هللمـ اًمتؼقى؛ ألن ا ًً أظمؼم أكف ال يؽؾػ كػ

 واًمقؾمع دون اًمطوىمي.

ومفذا صحقح، واًمذي  «َص ع   يُ اَل فَ  اعَ طَ يُ »أمو اًمذيـ ىموًمقا: إن اعمراد هق أن  -7

يصدر قمـ اإلكًون قمغم ؾمٌقؾ اًمًفق واًمـًقون ومغػم ىمودح ومقف؛ ألن اًمتؽؾقػ 

؛ ألن ذًمؽ شرَ ػَ ؽ   يُ اَل فَ  رَ شؽَ يُ  ن  أَ » :ويمذًمؽ ىمقًمف وت،مرومقع ذم هذه األوىم

 سموًمٌول، وملمو قمـد اًمًفق ومال جيى. هللواضمى قمؾقف قمـد ظمطقر كعؿ ا

 ، ومنن هذا إكام جيى قمـد اًمدقموء واًمعٌودة.شىَس ـ   يُ اَل ر فَ كَ ذ  يُ  ن  أَ » :ويمذًمؽ ىمقًمف

 .(1)ويمؾ ذًمؽ ممو يطوق، ومال وضمف عمو فمـقه أكف مـًقخ

زي واسمـ ضمرير وهمػممهو مـ وأظمػًما جيلء اًمًقد رؿمقد روو، ومققاومؼ اًمرا

اعمحؼؼلم قمغم أن اآليتلم شممديون معـك واطمًدا، هق وضمقب اعمٌوًمغي ذم اًمتؼقى طمتك 

ال يؽميمقا مـ اعمًتطوع مـفو ؿمقئًو، صمؿ يؼرر أن هذا اًمػفؿ اًمدىمقؼ عمعـك اآليتلم يتػؼ 

 .(2)واًمذوق اًمًؾقؿ، وهق سمعد اعمعـك اًمذي يتٌودر مـ اآليتلم ألول وهؾي

 دقمقى اًمـًخ حتتوج مـو إمم مـوىمشي سمعد يمؾ هذا.ومو كحًى 

   ﴿( مـ اًمًقرة 111هل ىمقًمف شمعومم ذم اآليي )اآلية الثامـة:  -8

﴾ إذ يزقمؿ اسمـ ؾمالمي أهنو مـًقظمي سمؼقًمف  ؛واًمضؿػم ألهؾ اًمؽتوب

 .[92: اًمتقسمي] ﴾...       ﴿ شمعومم:

وًمًـو كعؼؾ دقمقى اًمـًخ هـو؛ إذ اآليي ظمؼم ال حيتؿؾ اًمطؾى سمحول؛ 

                                                 

 ( مـ شمػًػمه اًمؽٌػم.92 - 7/97) (1)

 ( مـ شمػًػم اعمـور.12 - 2/12) (9)
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 ومؾقًً أمًرا وال هنًقو، وإكام يـًخ األمر واًمـفل دون همػممهو.

يعـل يمذهبؿ »حلًـ اًمٌٍمي وىمتودة ذم شمػًػمهو: وىمد كؼؾ اًمؼرـمٌل قمـ ا

 هللا وموآليي وقمد مـ»ول اًمؼرـمٌل: . صمؿ ىمشوهبتفؿ، ال أكف شمؽقن هلؿ اًمغؾٌي وحتريػفؿ

واعمممـلم، أن أهؾ اًمؽتوب ال يغؾٌقهنؿ، وأهنؿ مـصقرون  [ملسو هيلع هللا ىلص]ًمرؾمقًمف 

قمؾقفؿ ال يـوهلؿ مـفؿ اصطالم )اؾمتئصول( إال إيذاء سموًمٌفً واًمتحريػ، وأمو 

 .(1)شاًمعوىمٌي ومتؽقن ًمؾؿممـلم

 :يمذًمؽ كؼؾ اًمؼرـمٌل قمـ مؼوشمؾ أكف ىمول ذم ؾمٌى كزوهلو وذم شمػًػمهو

يوه، ويمـوكي،  وراومع، وأسم و، واًمـعامن، وأسمو، وقمدي  ويمعًٌ  -ن رءوس اًمقفقد إ»

سمـ ؾمالم وأصحوسمف ومآذوهؿ  هللقمؿدوا إمم مممـقفؿ قمٌد ا -واسمـ صقريو 

﴿شمعومم:  هللإلؾمالمفؿ، وملكزل ا      ﴾ يعـل سموًمؾًون، وشمؿ ،

﴿اًمؽالم. صمؿ ىمول:             ﴾  يعـل مـفزملم، وشمؿ

  ﴿اًمؽالم.   ﴾ (2)شمًتلكػ؛ ومؾذًمؽ صمٌتً ومقف اًمـقن. 

وهؽذا يتٌلم مـ معـك اآليي أهنو حمؽؿي مل شمـًخفو آيي اًمؼتول، أو آيي 

 اجلزيي ذم ؾمقرة اًمتقسمي.

﴿: هل ىمقًمف شمعومم: اآلية التاسعة -9                    

           ﴾ [:126 آل قمؿران]  وىمد زقمؿ اسمـ ؾمالمي أن

                                                 

 ( مـ اجلومع ألطمؽوم اًمؼرآن.132 - 2/137) (1)

( مـ اجلومع ألطمؽوم اًمؼرآن. وىمد رضمعً إمم شمػًػم مؼوشمؾ )اًمـًخي اًمتل طمؼؼً 2/132) (9)

حوشمي، وطمصؾ هبو قمغم درضمي سمنذاذم ذم رؾموًمي اًمديمتقراه اًمتل شمؼدم هبو اًمًقد قمٌد اهلل حمؿقد ؿم

وذًمؽ أن رؤؾموء اًمقفقد يمعى سمـ موًمؽ »ديمتقر سمؿرشمٌي اًمنمف األومم( ومقضمدت قمٌورشمف هـوك: 

وكعامن وأسمو يوه وأسمو كوومع ويمـوكي سمـ أب احلؼقؼ واسمـ صقريو قمؿدوا إمم مممـقفؿ  ىوؿمعٌي وسمحر

 .(1/133. )شومآذوهؿ إلؾمالمفؿ، وهؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم وأصحوسمف
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﴿اآليي اًمتل كًختفو هل ىمقًمف شمعومم ذم ؾمقرة اإلهاء:       

                               

   ﴾[12: ]اإلهاء. 

عؽس، يمون يـٌغل أن شمُ  -إن صحً-وكحى أن كؼرر هـو أن دقمقى اًمـًخ 

ومتجعؾ يمال  مـ اآليتلم مؽون األظمرى، وشمصٌح اآليي اًمـوؾمخي مـفام هل اعمـًقظمي. 

عمديـي، وًمقًً أمو اًمًٌى ومفق أن ؾمقرة اإلهاء مؽقي قمدا آيوت ىمؾقؾي مـفو أكزًمً سمو

 .ففذه واحدةمـ سمقـفو اآليي اًمتل معـو هـو، واعمؽل ال يـًخ اعمدين، 

 -رهمؿ ـمقل شمػؽػمكو ذم معـك اآليتلم-ومفل أكـو مل كؾحظ أما الثاكقة: 

شمعورًوو يًقغ أن شمـًخ إطمدامهو األظمرى، ومػل يمؾتو اآليتلم أن مـ أراد اًمدكقو 

دون آيي آل قمؿران،  هاء سموعمشقئيمـفو، وشمؼققد اإلقمطوء ذم آيي اإل هللأقمطوه ا

 ؾمقعطل دون أن يشوء، وهذا واوح. هللًمقس معـوه ذم هذه أن ا

لم، وًمؽؾ مـفام ؾمٌى كزول ومفل أن اآليتلم ذم ىمقملم خمتؾػ وأما الثالثة: 

 يمام يؼقل اًمٌقضووي-ومآيي آل قمؿران أكزًمً  ظموص هبو؛
(1)
ذم اعمًؾؿلم اًمذيـ  -

موة، ومؽوكقا ؾمٌى اهلزيؿي، وآيي اإلهاء ر  ؿمغؾتفؿ اًمغـوئؿ يقم أطمد وهؿ اًم

كزًمً ذم اًمؽػور أو اعمنميملم مـ أهؾ مؽي؛ ألهنؿ يموكقا يريدون اًمعوضمؾي سمًٌى 

﴿ إكؽورهؿ ًممظمرة؛ وًمذًمؽ اظمتػم ًمؾتعٌػم قمـفؿ         ﴾ ؛

وًمقس أمًرا قمورًوو ذم طمقوهتؿ، واظمتػم هـوك:  ،ًمتشعر سملن هذا هق دأهبؿ

﴿        ﴾ .ألكف يمون أمًرا ـمورًئو وزال 

                                                 

 شم»( ـمٌعي دار اًمػؽر، سمػموت[. 9/22) ششمػًػم اًمٌقضووي»] (1)
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إهنو »وإكصووًمو السمـ ؾمالمي كذيمر هـو أكف ىمقؾ ذم ؾمٌى كزول آيي اإلهاء: 

وًمؽـ طمتك  .شن مع اعمممـلم ًمؾغـقؿي ال ًمؾثقابكزًمً ذم اعمـوومؼلم اًمذيـ يموكقا يغزو

يٌؼك ؾمٌى  -ىمطًعو وهل وعقػي وهمػم صحقحي- قمغم ومرض صحي هذه اًمروايي

 .ذم اعمًؾؿلم ذم اعمـوومؼلم ال شمـًخ آييً  اًمـزول خمتؾًػو ذم اآليتلم، وواوح أن آييً 

﴿هل ىمقًمف شمعومم: اآلية العارشة واألخرة:  -11            

      ﴾ :[126]آل قمؿران. 

﴿زقمؿ اسمـ ؾمالمي أن كوؾمخفو هق آيي اًمتقسمي:      

         ﴾  :[92]اًمتقسمي. 

واحلؼقؼي أكف ال كًخ هـو أيًضو وأن اآليي حمؽؿي، وًمؽل كتٌلم هذا كؼقل: 

﴿إن صدر اآليي:                      

                      ﴾ واخلطوب ومقف ،

. وإكام أظمؼمهؿ ؾمٌحوكف سمام ؾمقؼع؛ ًمققـمـقا أكػًفؿ [ملسو هيلع هللا ىلص]هلؿ معف  ًمؾؿممـلم أو

قمغم اطمتامًمف قمـد وىمققمف، ويًتعدوا ًمؾؼوئف، ويؼوسمؾقه سمحًـ اًمصؼم واًمثٌوت؛ 

. شواء، واالؾمتعداد ًمؾؽرب ممو هيقن اخلطىومنن هجقم اًمٌالء ممو يزيد ذم اًمأل»

يمام يؼقل األًمقد
(1)
شمعومم قمام ؾمقؾؼقكف مـ  هللواجلؿؾي مًقىمي ًمتًؾقي أوًمقوء ا ،

 ضمفي أقمدائف ؾمٌحوكف.

ومػقف طمٌ قمغم اًمصؼم  -وهق اًمؼدر اعمدقمك أكف مـًقخ  - ز اآليةُج أما عَ 

تؼقى مع أن ًمواًمتؼقى مًعو، وهمػم ؾموئغ أن يـًخ األمر سموًمصؼم دون األمر سمو

قمغم أن اًمصؼم كػًف ًمقس مؼصقًرا قمغم ؾمامع األذى  قمٌورة واطمدة شمشؿؾفام.

                                                 

 .«م»(، صبعة دار إحقاء الرتاث العريب[. 4/141« )روح ادعاين يف تػسر الؼرآن العظقم والسبع ادثاين»] (1)
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سمؾ هق قموم يشؿؾ مع هذا اًمصؼم صؼًما  ؽثػم مـ أهؾ اًمؽتوب ومـ اعمنميملم؛اًم

آظمر قمغم االسمتالء ذم األمقال واألكػس، وهمػم ؾموئغ ىمطًعو أن يـًخ مـ هذا 

داء، مع أكف ىمد طمٌ قمؾقف ذم اًمصؼم اًمعوم كقع ظموص، هق اًمصؼم قمغم أذى األقم

﴿يمؾؿي واطمدة هل:   ﴾. 

 وهؽذا يبدو لـا أكه لقس يف سورة آل عؿران عذ صوهلا آية واحدة مـسوخة.

قموت اًمتل قمروً هلو ؾمقرة آل قمؿران؛ متفقًدا واآلن ومؾــظر ذم اعمقوق )د(

زل إال سمعد أن ؾمقرة آل قمؿران مدكقي، وأهنو مل شمـ :وىمد ىمرركو ومقام ؾمٌؼ ًمتػًػمهو،

أن اظمتؾطقا سملهؾ اًمؽتوب وسمعد  يؾي مـ طمقوة اعمًؾؿلم ذم اعمديـي،ومؽمة ـمق

 زمقا ذم سمعضفو.وهُ  سمعض احلروب؛ وموكتٍموا ذم معظؿفو وظمووقا ومـوىمشقهؿ

وكذيمر اآلن أن مجفقر اعمػنيـ يروون ذم ؾمٌى كزول صدر اًمًقرة إمم سمضع 

مـ  ملسو هيلع هللا ىلص هللقمضوئف وسملم رؾمقل اوومد كجران، ومو ضمرى سملم أ وصمامكلم آيي مـفو ىمصيَ 

 كؼوش، وهذه هل اًمؼصي يمام شمروهيو يمتى أؾمٌوب اًمـزول ويمتى اًمتػًػم:

ًٌو  -ىمدم وومد كجران » وومقفؿ أرسمعي  ملسو هيلع هللا ىلص هللقمغم رؾمقل ا -ويموكقا ؾمتلم رايم

مـ أذاومفؿ، وذم األرسمعي قمنم صمالصمي كػر إًمقفؿ يئقل أمرهؿ:  اًل رضمقمنم 

ي ال يصدرون إال قمـ رأيف، واؾمؿف وموًمعوىمى أمػم اًمؼقم وصوطمى مشقرهتؿ اًمذ

وأسمق طمورصمي »، شاألهيؿ»، واًمًقد إمومفؿ وصوطمى رطمؾفؿ، واؾمؿف شقمٌد اعمًقح»

رؾمفؿ، ويمون ىمد ذف اوإمومفؿ وصوطمى مد أؾمؼػفؿ وطمؼمهؿ شسمـ قمؾؼؿيا

طمًـ قمؾؿف ذم ديـفؿ، ويموكً مؾقك اًمروم ىمد ذومقه ومقفؿ ودرس يمتٌفؿ طمتك 

، [ملسو هيلع هللا ىلص] هللومقًمقه وسمـَقا ًمف اًمؽـوئس ًمعؾؿف واضمتفوده، ومؼدمقا قمغم رؾمقل ا
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ودظمؾقا مًجده طملم صغم اًمعٍم، قمؾقفؿ صمقوب احلؼمات: ضمٌوب وأرديي ذم 

 هللمجول رضمول احلورث سمـ يمعى، يؼقل سمعض مـ رآهؿ مـ أصحوب رؾمقل ا

مثؾفؿ، وىمد طموكً صالهتؿ ومؼومقا ومصؾقا ذم مًجده : مو رأيـو وومًدا [ملسو هيلع هللا ىلص]

ومصؾقا إمم اعمنمق. ومؽؾؿ اًمًقد  .«موهُ عُ دَ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللومؼول رؾمقل ا ،[ملسو هيلع هللا ىلص]

 س  أَ »: [ملسو هيلع هللا ىلص] هلل، ومؼول هلام رؾمقل اهللواًمعوىمى رؾمقل ا
ومؼوال: ىمد أؾمؾؿـو  .«اَم ؾِ

قَب، ؾِ الص   اَم ؽُ َُ ادَ بَ عِ ًدا، وَ لَ وَ  هللِ اَم كُ اؤُ عَ دُ  المِ اإلس   نَ  مِ اَم ؽُ عَ ـَ ، مَ اَم تُ ب  َذ كَ »ومؼول:   ىمٌؾؽ.

وظموصؿقه مجقًعو ذم  ومؿـ أسمقه؟ هللىموال: إن مل يؽـ اعمًقح اسمـ ا .«يرَ زِ ـ   اخلِ اَم ؽُ ؾُ ك  أَ وَ 

ََ تُ س  لَ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقمقًك، ومؼول هلؿ اًمـٌل   «؟اهُ بَ أَ  هُ بِ ش  يُ  وَ إل   ٌد لَ وَ  ونُ ؽُ ل يَ  أكهُ  ونَ ؿُ ؾَ ع  م 

ََ تُ س  لَ أَ »ىمول:  .ىموًمقا: سمغم  قهِ ؾَ ى عَ ََ ى أَ قَس عِ  ن  وأَ  وُت ؿُ ل يَ  ي  ا َح ـَ ب  رَ  أن   ونَ ؿُ ؾَ ع  م 

ََ تُ س  لَ أَ »: (1)ىموًمقا «؟اءُ ـَ الػَ   «؟هُ قُ زُ ر  ويَ  هُ ظُ ػَ ي   ءٍ َش  ِل  كُ َذ عَ  مٌ قِ ا قَ ـَ رب   أن   ونَ ؿُ ؾَ ع  م 

 ؿ  يَ  ل  فَ فَ »ىموًمقا: سمغم. ىمول: 
 ذَ  ن  ى مِ قَس عِ  ُك ؾِ

 اـَ ب  رَ  ن  نفَ »ىموًمقا: ال. ىمول:  «ًئا؟ق  َش  َك لِ

َ  يَ َل وَ  ُل لكُ ا ل يَ ـَ ب  رَ ، وَ اءَ َش  قَف كَ  مِ حِ  الر  يِف ى قَس عِ  رَ و  َص  ىموًمقا:  .«ُث دِ ل ُي  وَ  ُب ش 

ََ تُ س  لَ أَ »كعؿ. ىمول:   اَم كَ  تهُ عَ َض وَ  م  ، ثُ ادرأةُ  ُل ؿِ  َت  اَم ه كَ أم   هُ ت  ؾَ ى َحَ قَس عِ  ن  أَ  ونَ ؿُ ؾَ ع  م 

َ يَ وَ  مُ عَ ط  يَ  انَ كَ  م  ، ثُ ي  بِ ى الص  ذ  غَ  يُ اَم كَ  يَ ِذ غُ  م  ا، ثُ هَ َد لَ وَ  ةُ أَ ر  ادَ  عُ َض ََ   «؟ُث دِ ُي  وَ  ُب ش 

شومًؽتقا ش؟م  تُ ؿ  عَ  زَ اَم ا كَ َذ هَ  ونُ ؽُ يَ  قَف ؽَ فَ »ىموًمقا: سمغم. ىمول: 
(2)
. 

وهل مقوع إمجوع اعمػنيـ ومقام  -وهذه اًمروايي ذم ؾمٌى كزول اًمًقرة 

ذًمؽ أهنو شمتحدث قمـ ىمصي مريؿ  يشفد هلو اًمًقوق ذم اًمًقرة يمؾفو، -رأيـو 

وقمقًك ذم إومووي، وسمؽثػم مـ اًمتػصقؾ، صمؿ هل شمـوىمش اًمـصورى ومقام ذهٌقا 

                                                 

 شم»ًمؾقاطمدي[.  شأؾمٌوب اًمـزول». اكظر شسمغم. ىمول:»: شىموًمقا»]سمعد  (1)
 شم»([. 61ص)ش أؾمٌوب اًمـزول»] (2)
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دقمقهؿ إمم شم، أو اًمروح اًمؼدس. وهللإًمقف مـ ادقموء أن قمقًك هق اإلًمف، أو اسمـ ا

، وال يتخذ سمعضفؿ سمعًضو هللأال يعٌدوا إال ا يمؾؿي ؾمقاء سمقـفؿ وسملم اعمًؾؿلم

 .هللأرسموسًمو مـ دون ا

 عرض ًمغػم اًمـصورى وإسمطول قمؼقدهتؿ؛وًمقس معـك هذا أن اًمًقرة مل شم

يمتوب، يمام حتدصمً إمم اعمًؾؿلم ً إمم اًمقفقد وقمـفؿ سمقصػفؿ أهؾ ومؼد حتدصم

ومحراء األؾمد، وسمدر  ،طمدوأُ  ،وقمـ يمتوهبؿ، ويمام قمروً ًمغزوة سمدر األومم

قمتصوم اآلظمرة، ويمام حتدصمً قمـ اًمشفداء، وقمـ احلٍ، وقمـ اًمرسمو، وقمـ اال

، واألمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، وقمـ صػوت اعمممـلم، هللسمحٌؾ ا

 وضمزاء همالء وأوًمئؽ. ،وصػوت همػمهؿ

ولؽن ما الطابع العام لؾسورة؟ وما ادوضوعات التي استلثرت بـصقب 

 كبر من عـايتفا؟

إكف مقوقع ظمطػم يٌدو ذم يمؾ أضمزائفو، ويؽود يطٌع معظؿ آيوهتو، وهق 

إذ ًمقس ًمؾؽقن قمغم ؾَمعتف ووخومتف إال إًمف  ؛ًمتقطمقد ذم األًمقهقياًمتقطمقد، ا

إذ ًمقس صمؿي ديـ يؼٌؾف  ؛، واًمتقطمقد ذم اًمديـهللعٌد، وهق اواطمد هق اجلدير سملن يُ 

 -إذ اًمقضمقد يمؾف سمام ومقف  ؛عٌد سمف إال اإلؾمالم، واًمتقطمقد ذم اًمعوملويرى أن يُ  هللا

 .هللة، هل أكف خمؾقق يؾتؼل قمـد طمؼقؼي واطمد -قمغم شمـققمف واظمتالومف 

ومـ هذا اعمقوقع اًمضخؿ اخلطػم، يموكً قمـويي اًمًقرة مـذ سمدايتفو 

  مهو سموًمغي األمهقي:و، يمؾتسمعالج مشؽؾتلم  

، ورسمقسمقتف ًمؽؾ خمؾقق، واؾمتحؼوىمف هللهل شمؼرير وضمقد ا ادشؽؾة األوىل: -

 وطمده ًمؾعٌودة. 
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اًمؽتوب؛  ؽ اًمشٌف اًمتل أصمورهو أهؾهل دطمض شمؾ :وادشؽؾة الثاكقة -

وىمد يموكً هلؿ ذم هذا اعمقدان  وسمخوصي اًمـصورى طمقل اًمعؼقدة اًمصحقحي،

يمؾ طمقؾي؛ ًمتؽشػ قمام ومقفو مـ  يمثػمة، ومؿضً اًمًقرة شمـوىمش طمقٌؾ وأالقمقُى 

 ومتدطمض اًمشٌفي اًمتل شمؽؿـ وراءهو. زيػ

ً  مـذ اآليي األومم ومقفو سمعالج هوشملم   .  اعمشؽؾتلم  وىمد ىمؾـو: إن اًمًقرة قُمـَِق

مع هذا  -اآلن: إهنو مضً شمـوىمش اًمـصورى طمتك أًمزمتفؿ احلجي، ومؾام أسمقا وكؼقل 

ن يؿفؾفؿ يقملم ًمقـظروا إمم اعمالقمـي، وؾملًمقه أ ملسو هيلع هللا ىلصإال ضمحقًدا، دقموهؿ اًمرؾمقل  -

 هللوا»وسمدأ يمٌورهؿ اًمثالصمي يتشوورون ذم األمر، ومؼول سمعضفؿ ًمٌعض:  ذم أمرهؿ،

ؾمؾ، وًمؼد ضموءيمؿ سموًمػصؾ مـ ظمؼم يو معنم اًمـصورى ًمؼد قمرومتؿ أن حمؿًدا كٌل مر

 وأكف ٌق و ىمط إال ومـل يمٌػمهؿ وصغػمهؿ،صوطمٌؽؿ، ًمؼد قمؾؿتؿ مو القمـ ىمقٌم ك

االؾمتئصول مـؽؿ إن ومعؾتؿ، وأكتؿ ىمد أسمقتؿ إال ديـؽؿ واإلىمومي قمغم مو أكتؿ قمؾقف، 

يو أسمو »ومؼوًمقا:  [ملسو هيلع هللا ىلص] هللوملشمقا رؾمقل ا .شادقمقا اًمرضمؾ واكٍمومقا إمم سمالديمؿومق

وموسمعٌ  ديــو؛قمغم  وكؽميمؽ قمغم ديـؽ وكرضمع كحـ ،د رأيـو أال كالقمـؽاًمؼوؾمؿ ىم

مـ أصحوسمؽ معـو حيؽؿ سمقــو ذم أؿمقوء ىمد اظمتؾػـو ومقفو مـ أمقاًمـو؛ ومنكؽؿ قمـدكو  رضماًل 

وأشمقه ذم  .«نيمِ األَ  ي  وِ الؼَ  مَ ؽَ م احَل ؽُ عَ مَ  َث عَ ب  لَ فَ  ةَ ق  ِش  العَ ويِن يتُ ا»: [ملسو هيلع هللا ىلص]. ومؼول شروو

ؿ أسمو قمٌقدة سمـ اجلراح.اعمققمد، ومٌعٌ معف
(1) 
 

 ﴿وهذه اعمٌوهؾي هل مو شمشػم إًمقف اآليي احلوديي واًمًتقن ذم اًمًقرة: 

              

         ﴾. 

                                                 

 شم»سمػموت، اًمطٌعي األومم[.  -( ـمٌعي دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 3/176) شمػوشمقح اًمغقى»] (1)
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 ولؽن داذا ل كؿيض مع السورة من أوهلا خطوة خطوة؟

، وأيمدت أكف وطمده احلل اًمذي ال هللوطمداكقي ا أول مو ىمررت   ًمؼد ىمررت   )أ(

 ًدا وشمرسمقي، إذالاًل قن اخلؾؼ إجيويدريمف اًمػـوء، اًمؼققم اًمذي ًمف اهلقؿـي واًمؼقوم قمغم ؿمئ

اًمذي ال  هللوذم ؾمٌقؾ ذًمؽ ىمررت قمؾؿف اعمحقط وىمدرشمف اًمؼوهرة، ومفق ا وإقمزاًزا؛

إًمف إال هق، وهق احلل اًمؼققم، وهق اًمذي كزل اًمؽتوب سموحلؼ مصدىًمو عمو سملم يديف، 

وأكزل اًمتقراة واإلكجقؾ مـ ىمٌؾ هدى ًمؾـوس وأكزل اًمػرىمون، وهق اًمذي ال خيػك 

رض وال ذم اًمًامء، وهق اًمذي يصقر اًمـوس ذم األرطموم يمقػ قمؾقف رء ذم األ

يشوء، وهق موًمؽ اعمؾؽ يميت اعمؾؽ مـ يشوء، ويـزع اعمؾؽ ممـ يشوء، ويعز مـ 

يشوء، ويذل مـ يشوء، ويقًمٍ اًمؾقؾ ذم اًمـفور ويقًمٍ اًمـفور ذم اًمؾقؾ، خيرج احلل 

 ده اخلػم.مـ اعمقً وخيرج اعمقً مـ احلل، ويرزق مـ يشوء سمغػم طمًوب، سمق

ىمد اصطػك سمعض ظمؾؼف، ويمؾػفؿ  هللوىمررت اًمًقرة يمذًمؽ أن ا )ب(

وهمالء هؿ  وس إمم قمٌودشمف وهدايتفؿ إمم احلؼ؛مفؿي ظمطػمة، هل دقمقة اًمـ

أن يدقمقا  واًمـٌقة، ومؾقس ؾموئًغو وال معؼقاًل رؾمؾف اًمذيـ آشموهؿ اًمؽتوب واحلؽؿ 

ختتؾػ دقمقهتؿ مو دام هق  ؾػقا دقمقهتؿ إًمقف، وًمقس ممؽـًو أناًمـوس إمم همػم مو يمُ 

اًمذي أرؾمؾفؿ مجقًعو، ومؽقػ وىمد أظمذ قمؾقفؿ اًمعفد اًمقصمقؼ أن يصدق سمعضفؿ 

﴿مٌنميـ ومـذريـ  ذم احلؼ وذم اهلدايي إًمقف، رؾماًل  سمعًضو            

              

        ﴾  :[32]آل قمؿران ،

﴿            
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           ﴾ :[21]آل قمؿران. 

إمم ىمقمف، ومدقموهؿ إمم  هللأرؾمؾف ا وهؾ يمون قمقًك إال أطمد همالء؟!

هؾ يمون ممؽـًو أن يدقمقهؿ إمم قمٌودة ذاشمف هق، مع أكف  ظموًمؼفؿ وظموًمؼف، هللقمٌودة ا

 ؟!واهلداييَ  اًمدقمقةَ  اًمـوَس  َق دُ ص  قمفًدا وصمقًؼو أن يَ  هللَىمد أقمطك ا

 اىمرءوا إن ؿمئتؿ ىمقًمف شمعومم ذم ؾمقرة اعموئدة:

﴿            

                  

                 

                

               

               

﴾[112 - 116 :اعموئدة]. 

، وذم مجقع يمتٌف، وقمغم هلليمذًمؽ ىمررت اًمًقرة وطمدة اًمديـ قمـد ا (جـ)

      ﴿هق اًمذي  هللأومؾقس ا قع رؾمؾف؛ًمًون مج

           ﴾ ؟ 

﴿ًمف:  قمؾقف ىموئاًل  [وؾمالمف] هللوهق اًمذي أمر كٌقف حمؿًدا صؾقات ا  
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             ﴾[22]آل قمؿران: ؟. 

         ﴿وهق شمعومم اًمؼوئؾ: 

         ﴾[12 :آل قمؿران]؟. 

 :﴿وهق اًمؼوئؾ                         

       ﴾[26 :آل قمؿران]؟. 

وسمعد هذا شمتجف اًمًقرة إمم أوًمئؽ اًمذيـ اكحرومقا قمـ احلؼ، ومؿضقا  )د(

يشـقن قمؾقف شمؾؽ احلرب اخلوهة، ال ًمٌمء إال أن حيتػظقا سمؿرايمزهؿ، ويػتـقا 

مـفؿ ذم ؿملن  ناعمنومقوسمخوصي  -، شمتجف اًمًقرة إمم همالء كقفؿد قمـاًمـوس 

ذيمر أكف ال يعدو أن يؽقن واطمًدا مـ آل شمإذ  ؛ذم أمره ؼاحلؿ إمم ومتفدهي -قمقًك 

وؿـ اعمصطَػلم مـ ظمؾؼف، وشمميمد أن والدشمف إكام  هللقمؿران اًمذيـ اصطػوهؿ ا

اًمذي يصقر اًمـوس ذم األرطموم يمقػ يشوء دون ىمقد،  هلليموكً شمـػقًذا إلرادة ا

، ووهى واألرض مـ اًمعدم، وظمؾؼ آدم مـ همػم أسمقيـ اًمًؿقاتواًمذي ظمؾؼ 

  حيقك ًمزيمريو قمغم اًمؽؼم، واًمذي إذا أراد ؿمقًئو ومنكام يؼقل ًمف يمـ ومقؽقن.

ومتٌلم اًمًقرة أهنو  -أو معجزات قمقًك-أمو شمؾؽ األقمامل اخلورىمي ًمؾعودة 

ذم شمليقد أكٌقوئف ورؾمؾف، وًمقس ومقفو ؿمذوذ قمـ هذه اًمًـي، وًمقس هلو  هللسمعض ؾمـي ا

           ﴿قمغم ؾموئر اعمعجزات امتقوز. 
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         ﴾  :23]آل قمؿران-

61]. 

ويـٍمه  حيس قمقًك اإلقمراض مـ ىمقمف ومقٌحٌ قمـ أكصور، ( وهـا:ه)

سمعد أن  هللشفدوكف قمغم إؾمالمفؿ، صمؿ يًلًمقن اويُ  هللاحلقاريقن اًمذيـ يممـقن سمو

 آمـقا سمؽتوسمف واشمٌعقا رؾمقًمف أن يؽتٌفؿ مع اًمشوهديـ.

أن مثؾ قمقًك قمـده يمؿثؾ آدم ظمؾؼف مـ شمراب، صمؿ  هللوهـو أيًضو يميمد ا

 ىمول ًمف يمـ ومقؽقن.

إمم  - ذم احلؼ اًمذي أيمده -صمؿ يلمر رؾمقًمف حمؿًدا أن يدقمق مـ حيوضمف 

قمؼقدة األًمقهقي احلؼي اعمٌوهؾي، ومقتحداهؿ ذم ؿملن قمقًك، ويتحدى اًمتوريخ ذم 

﴿              ﴾[67 :آل قمؿران]  أمو اًمتوريخ ومؾقس ذم

 .وؾمعف أن يغػم احلؼوئؼ

    ﴿وهـو أظمػًما يلمره أن يدقمقهؿ إمم يمؾؿي ؾمقاء سمقـف وسمقـفؿ: 

           ﴾ [62 :آل قمؿران]. 

صمؿ يلظمذ ذم مـوىمشتفؿ ويمكٌفؿ قمغم أهنؿ طموضمقا ومقام ًمقس هلؿ سمف قمؾؿ، 

وقمغم أهنؿ ودوا ًمق يضؾقن اعمًؾؿلم، وقمغم أهنؿ يؾًٌقن احلؼ سموًمٌوـمؾ، 
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 ويؽتؿقن احلؼ وهؿ يعؾؿقكف.

 سمطوهلو.ويؿيض سمعد ذًمؽ ذم ىمصتفؿ وذم قمرض ؿمٌففؿ وإ

ــقن ومقفو، ومؾـذيمر اآلن سمعض هذه احلقؾ: )و( ً هلؿ طمقؾ يتػ ـو أكف يموك  وىمد أؾمؾػ

قن ًمٌوـمؾفؿ اًمذي أحلؼف أطمٌورهؿ ورهٌوهنؿ سمديـفؿ، صمؿ ضُم ون رَ أهنؿ يموكقا يُ  -

 .هللهق مـ قمـد ا :خيؾطقكف سموحلؼ قمـ ـمريؼ شملويؾفؿ عمتشوسمف اًمؽتوب، صمؿ يؼقًمقن

ؿ قمغم أن يتظوهر سمعضفؿ سموإليامن، صمؿ يعقدوا وأهنؿ يموكقا يتػؼقن ومقام سمقـف -

و مو رضمع همالء قمـف سمعد أن آمـقا سمف. :سمف؛ ًمقؼقل اًمـوس آمـقاومقؽػروا سمام   إكف ًمق يمون طمؼ 

وأهنؿ طمووًمقا سف اًمـوس قمـ اشمٌوع حمؿد سمودقموئفؿ أن إسمراهقؿ يمون  -

     ﴿قمغم ديـفؿ، وكنمهؿ ذًمؽ ذم اًمـوس، مع أكف 

    ﴾[66 :آل قمؿران]. 

يمام  غم مؾي إسمراهقؿ واًمـٌقلم مـ سمعدهًمق أن اعمًؾؿلم يموكقا قم»وأهنؿ ىموًمقا: 

يدقمقن عمو أطمؾقا مو يمون حمرًمو مـ طمققان أو ـمعوم، والدمفقا ذم صالهتؿ إمم 

طمال  ًمٌـل مع أن يمؾ اًمطعوم يمون  .شاألكٌقوء مجقًعو، وهل سمقً اعمؼدسىمٌؾي 

تقراة، واًمدًمقؾ هق إهائقؾ إال مو طمرم إهائقؾ قمغم كػًف مـ ىمٌؾ أن شمـزل اًم

ومع أن أول سمقً ووع ًمؾـوس هق اًمذي سمؿؽي مٌوريًمو وهدى  اًمتقراة كػًفو،

 ًمؾعوعملم، ومام يمون سمقً اعمؼدس ىمٌؾي األكٌقوء مجقًعو.

ممـلم، إمم اعم - سمعد أن شمػـد هذه اًمشٌف اًمٌوـمؾي -)ز( وشمتجف اًمًقرة 

طمؼ شمؼوشمف،  هللومتحذرهؿ ـموقمي هذا اًمػريؼ مـ أهؾ اًمؽتوب، وشملمرهؿ سملن يتؼقا ا

ذم  هلليذيمروا كعؿي اؿقشمقا قمؾقف، وسملن يتحدوا، وويًتؿًؽقا سموإلؾمالم طمتك ي
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 .إمم اخلػم ويلمروا سموعمعروف ويـفقا قمـ اعمـؽر اشملًمقػ ىمؾقهبؿ، وسملن يدقمق

قه وشمًقد وضمقه، صمؿ شمطؿئـفؿ يقم شمٌقض وضم صمؿ شمذيمرهؿ سموًمققم اآلظمر؛ 

إمم أن أهؾ اًمؽتوب ًمـ يـوًمقا مـفؿ ؿمقًئو، ومًقـفزمقن إن هؿ ىموشمؾقهؿ، وًمـ 

 وا قمؾقفؿ سمحول.ٍَم ـ  يُ 

قا مُ رَ ومؿـفؿ مممـقن صوحلقن مل حُي  صمؿ شمؼرر أن أهؾ اًمؽتوب ًمقًقا ؾمقاء، 

ًمـ شمغـل قمـفؿ أمقاهلؿ وال أوالدهؿ  ، ومـفؿ يموومرون صمقاب مو ومعؾقه مـ ظمػم

ؿمقًئو، وهمالء ال يـٌغل أن يتخذ مـفؿ اعمممـقن سمطوكي هلؿ؛ إذ ىمد سمدت  هللا مـ

اًمٌغضوء مـ أومقاهفؿ ومو ختػل صدورهؿ أيمؼم، وهؿ يـوومؼقن اعمممـلم طمتك إذا 

اعمممـلم،  وًمذًمؽ شمًقءهؿ احلًـي شمصقى ؛ظمؾقا قمضقا قمؾقفؿ األكومؾ مـ اًمغقظ

 وشمنهؿ اعمصقٌي اًمتل يصوب اعمممـقن هبو.

ًمققازكقا سملم  ؛ر اعمممـلم سمؿقىمػفؿ ذم سمدر األومم وذم أطمدـو يذيمن وه )ح(

طمول وطمول، صمؿ متيض اًمًقرة حتدصمفؿ قمـ أصمر اًمصؼم واًمتؼقى ذم اًمـٍم، وقمـ 

ومام ىموشمؾً  ،هلؿ سموعمالئؽي، وأكف إكام يمون شمؼقيي ًمؾروح اعمعـقيي ومقفؿ هللإمداد ا

اعمالئؽي ذم سمدر، ومو ىموشمؾقا ذم أطمد
(1)
. 

 هللقمـ اًمرسمو، وشملمرهؿ سموًمتؼقى واًمطوقمي واعمًورقمي إمم مغػرة اصمؿ شمـفوهؿ 

صمؿ شمتحدث قمـ اًمذيـ مـ  ،قمدت هلؿوإمم اجلـي، مٌقـي صػوت اعمتؼلم اًمذيـ أُ 

ومقفؿ، آمرة هلؿ سملن يؽقكقا أىمقيوء ومال هيـقا وال حيزكقا،  هللىمٌؾفؿ وقمـ ؾمــ ا

 وؾمقـتٍمون مو دامقا مممـلم.

                                                 

( ومبو سمعبدهو، 3/137ش )شمػًػم اًمطبؼمي»]ذهى مجوقمي مـ اعمػنيـ إمم صمٌقت ذًمؽ، اكظر  (1)

( ومبو 9/119ش )شمػًػَم اسمبـ يمثبػم»ـمٌعي ممؾمًي اًمرؾموًمي، ت: أمحد وحمؿقد ؿمويمر، واكظر 

 شم»ؾمومل ؾمالمي[. سمعدهو، ـمٌعي دار ـمقٌي، ت: 
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تفؿ قمام أصوهبؿ ذم أطمد، وسمعد اًمقصػ وسمعد آيوت يمثػمة ذم شمًؾق )ط(

اًمدىمقؼ عمو يمون وحتؾقؾ أؾمٌوسمف يتحدث قمـ اًمشفداء ومو أقمد هلؿ ذم اآلظمرة مـ 

وومضؾف، وقمـ اعمممـلم ذم اًمدكقو، ومو يطؾى مـفؿ ومو يـتظرهؿ مـ كٍم  هللكعؿي ا

و،  ؛ؿقا ذم أكػًفؿ وأمقاهلؾَ تَ ٌ  وال يؿـع ذًمؽ أن يُ  وؾمقودة إن هؿ يموكقا مممـلم طمؼ 

 .سموًمدقموء واًمعٌودة ذم احلوًملم   هللًمقؽقن هلؿ أضمر اًمصؼم، وصمقاب اًمتقضمف إمم ا

  ً واألرض، واظمتالف اًمؾقؾ  اًمًؿقاتاألكظور إمم مو ذم ظمؾؼ  صمؿ شمؾػ

األًمٌوب؛ ًمتصػ أوزم األًمٌوب، وشمٌلم أضمرهؿ:  واًمـفور مـ آيوت ألوزم

﴿                             

    ﴾ :[126]آل قمؿران ،﴿                

                                

  ﴾ صمؿ شملمر ذم ظمتومفو سموًمصؼم واعمصوسمرة واًمرسموط ذم  [122قمؿران:  ]آل ،

 .واًمتؼقى؛ ألن هذه هل ؾمٌقؾفؿ إمم اًمػالح هللؾمٌقؾ ا

ٌلم أن مـ سمقـفو ومتُ  ويو اًمًقرة شمتحدث قمـ أؾمٌوب اًمؽػر؛وذم صمـ )ي(

االهمؽمار سموعمول واًمقًمد، وسموًمًؾطون واجلوه، صمؿ شمـوىمش هذه األؾمٌوب ومتٌطؾفو، 

ل مـ اعمويض اًمٌعقد واعمويض اًمؼريى، مذيمرة سملن ذًمؽ يمؾف ًمـ وورسمي األمثو

ؿمقًئو، وأن اًمـور مصػمهؿ، سمؾ هؿ وىمقدهو، ومؾق أكصػقا  هلليغـل قمـ اًمؽػور مـ ا

ذم اًمؽقن، وقمرومقا  هللوًمق يموكقا قمؼالء ألسمٍموا آيوت ا ،آلمـقا وأـموقمقا واشمؼقا

ؿحؿد، ومنن اًمديـ واطمد، ؾمـتف ذم ظمؾؼف، وأووومقا إمم اإليامن سملكٌقوئفؿ اإليامن سم

﴿واطمد  هللوا                         

    ﴾  :[12]آل قمؿران . 
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G 

F 

﴿              

             

                

                

         ﴾  :[6-1]آل قمؿران. 

. مقؿ( شمٌدأ اًمًقرة، وظمػم مو ىمقؾ ذم شمػًػم هذه هبذه األطمرف )أًمػ. الم

هبو اعمنميملم مـ اًمعرب ويملكف يؼقل هلؿ  هللهنو رمز ًمؾتحدي، حتدى اإطمرف األ

هبو: مـ ضمـس هذه األطمرف اًمتل شمتؽقن مـفو ًمغتؽؿ أكزل اًمؼرآن، ومنن مل 

 .مـ مثؾف قرةسمً زقمؿتؿ أكف يمالم سمنم، وملشمقا إذن هق مـزًمف و هللشمصدىمقا أن ا

ًقر هل كصػ وًمعؾ ممو يرضمح هذا اًمتػًػم أن األطمرف اًمتل سمدئً هبو اًم

ا، وأن اًمًقر اًمتل اسمتدئً هبو ىمد حتدصمً قمـ اًمؼرآن قمؼى  طمروف اهلجوء قمد 

مطوًمعفو مٌوذة يمام ذم ؾمقر: اًمٌؼرة، واألقمراف، ويقكس، ويقؾمػ، واًمرقمد، 

، وهموومر، شص»وإسمراهقؿ، واحلجر، واًمشعراء، واًمـؿؾ، وًمؼامن، واًمًجدة، و

 .شق»واألطمؼوف، ووومصؾً، واًمشقرى، واًمزظمرف، واًمدظمون، واجلوصمقي، 

أو حتدصمً قمـف صمـويوهو يمام ذم هذه اًمًقرة )آل قمؿران(، وؾمقرة مريؿ، 

 .شن»واًمروم، واًمعـؽٌقت، و
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وًمقس سملم هذه اًمًقر اًمتل اومتتحً سمام كًؿقف )ومقاشمح اًمًقر( ؾمقرة 

واطمدة مل شمتحدث قمـ اًمؼرآن: شمـزيؾف، أو هدايتف ًمؾـوس، أو األمر سمتالوشمف، أو 

 .يمؾفو جمتؿعي

﴿             ﴾:  

مـ هذه اجلؿؾي كػل واؾمتثـوء يػقدان احلٍم سمآيمد  األولذم اًمشطر 

 أهق اعمعٌقد سمحؼ أم اعمعٌقد سمٌوـمؾ؟ أؾموًمقٌف وأىمقاهو، وًمؽـ مو اعمـػل؟

ًمقضمقدهو   اآلهلي اعمعٌقدة سمٌوـمؾ؛ شمـزياًل ىمقؾ: إن اًمـػل إكام شمًؾط قمغم

 مـزًمي اًمعدم.

 إكام شمًؾط قمغم اآلهلي اعمعٌقدة سمحؼ. وىمقؾ:

واًمقاىمع أن اًمؼقل اًمثوين هق اًمصقاب؛ ألن اآلهلي اعمعٌقدة سمٌوـمؾ هلو 

وضمقد ذم اخلورج، وهلو ذم ذهـ اًمؽوومر وضمقد سمقصػ يمقهنو آهلي طمؼي، وذم ذهـ 

اعمممـ وضمقد سمقصػ يمقهنو آهلي سموـمؾي، ومـػقفو مـ طمقٌ وضمقدهو ذم اخلورج 

ح؛ إذ ال شمـػك، وكػقفو مـ طمقٌ يمقهنو آهلي سموـمؾي ال يصألن اًمذات  ؛همػم ممؽـ

وإكام شمـػك مـ طمقٌ وضمقدهو ذم ذهـ اًمؽوومر  هق أمر واىمع ال يـٌغل كػقف؛

سمقصػ يمقهنو معٌقدات سمحؼ
(1)
. 

، وموعمـػل اعمعٌقد سمحؼ همػمه هللال معٌقد سمحؼ إال ا  وإذن فؿعـى العبارة هـا:

 ال يـٌغل أن يعٌد همػمه. عمعٌقد سمحؼشمعومم هق وطمده ا هللشمعومم، واعمثًٌ يمقن ا

شمعومم هق وطمده اعمعٌقد سمحؼ  هللاًمتل شمميمد أن ا-وهذه اًمؼضقي اًمضخؿي 

                                                 

  ش.  م([. »9/71ش )شمػًػم األًمقد]» (1)
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﴿ذيمر سمعدهو  -     ﴾ .يمدًمقؾ قمؾقفو 

ديي، ومفل احلقوة ذًمؽ أن معـك احلل: اعمقصقف سموحلقوة اًمذاشمقي األزًمقي األسم

 شمٌدأ سمعد قمدم، وًمـ يعؼٌفو قمدم.ألهنو مل شُمًَتؿد مـ اخلورج، ومل  اًمؽومؾي

﴿ومعـك   ﴾جيود واًمؽمسمقي واإلقمزاز : اًمؼوئؿ قمغم يمؾ رء سموإل

ومفق طمل ىمٌؾ يمؾ رء، وهق اًمقاهى ًمؽؾ طمل طمقوشمف، واعمفقؿـ قمغم  واإلذالل؛

 يمؾ مو ذم اًمقضمقد.

﴿                           

                ﴾: 

أمو اًمؽتوب ومفق اًمؼرآن، وهذا واوح ذم ًمغي اًمؼرآن، يملكف إذا أـمؾؼ مل 

 يـٍمف إمم همػمه مـ اًمؽتى؛ إذ هق وطمده اًمؽتوب.

 وأمو اًمتقراة ومفل يمتوب مقؾمك.

 وأمو اإلكجقؾ ومفق يمتوب قمقًك.

أم هق اًمؼرآن وأقمقد ذيمره شمـٌقًفو قمغم  ،وسمؼل اًمػرىمون.. ومفؾ هق زسمقر داود

ألهنو مجقًعو شمػرق سملم  ؛أم هق اًمؽتى اًمًامويي اعمذيمقرة وهمػمهو ،ضمالل ؿملكف

، وشمػرق سملم احلؼ هللألهنو شمرؿمد إمم ا ؛ذم اًمؽقن هللاحلؼ واًمٌوـمؾ؟ أم هق آيوت ا

كزاًمف مـ ىمٌقؾ إكزال احلديد ذم ىمقًمف أم هق اًمعؼؾ، وإ ،واًمٌوـمؾ ذم ؿملن اًمعؼقدة

﴿ؾمٌحوكف:                  ﴾[96: احلديد]؟ 

 ﴾ ﴿ؾؿػنيـ، كختور مـفو األظمػم. وذم رأيـو أن شملظمػمه قمـ آراء ًم

 ي هق وؾمقؾي اهلدى؛وهٌـو اًمعؼؾ اًمذيدل هلذا اعمعـك اًمذي اظمؽمكوه، يملكف ىمقؾ: و
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س، سمعد أن مـح همالء ومفق إذن ىمد أكزل اًمؽتوب وأرؾمؾ اًمرؾمؾ ًمقفدي اًمـو

قمغم أكف معـك ضمديد ًمقس ومقف  يؿقزون هبو سملم احلؼ واًمٌوـمؾ؛ اًمـوس قمؼقاًل 

شمؽرار عمعـك ؾمٌؼ ذم اآليي، وهق يتؿشك مع دقمقة اإلؾمالم إمم إقمامل اًمػؽر، 

يمام يتػؼ مع اقمتزازه سموًمعؼؾ، وطمثف وإمم اًمـظر ذم مؾؽقت اًمًؿقات واألرض، 

 .اًمدائؿ ًمف قمغم اًمتلمؾ واًمتدسمر

﴿            ﴾.  

 أمو اًمؽػر ومؿعـوه ًمغي: اًمًؽم، ويراد سمف ذم اًمنمع: اجلحقد واإلكؽور.

ـو مو ذيمرشمف اآليي اًمًوسمؼي مـ إكزال اًمؽتى، وموعمراد هبو ه هللوأمو آيوت ا

 .هللواإلكعوم سمؿـح اًمعؼقل، وإرؾمول اًمرؾمؾ اًمذيـ يدقمقن إمم ا

وواوح ذم اآليي اًمققمقد ًمؾؽػور سموًمعذاب اًمشديد؛ ألهنؿ مل يعؿؾقا 

 قمؼقهلؿ، ومل يًتجقٌقا ًمدقمقة اًمرؾمؾ ومو ومقفو مـ سمقون ًمؾحؼ وأدًمي قمؾقف.

ىمقي ال يغؾٌف أطمد، ذو اكتؼوم ممـ مل يؼدره  اًمذي يؽػرون سمف ًَمعزيزٌ  هللإن ا

 ومؾؿ يممـ سمف، ومل يشؽر ًمف كعؿف قمؾقف. ىمدره

﴿                     ﴾:  

سمام ومقف مـ قمؿقم ال  سموًمعؾؿ اًمقاؾمع اعمحقط؛ سمؾ وصػ مميمد هللوصػ 

ء أي رء مفام يمون صغػًما، أو يمون يؼٌؾ االؾمتثـوء، ومفق ال خيػك قمؾقف ر

 مؽوكف مـ األرض أو مـ اًمًامء.

ًمـ يًتطقعقا اإلومالت مـ قمذاسمف  وأوًمئؽ اًمذيـ يؽػرون سمف وإذن 
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واكتؼومف، ويمؾ مـ ادقمك األًمقهقي همػمه قموضمز قمـ أن يعؾؿ مـ ؿمئقن اًمؽقن مو 

 .واإلًمف احلؼ ؾؿ هق؛ ألكف وطمده اخلوًمؼيع

﴿             ﴾. 

 ،وهذا دًمقؾ آظمر قمغم قمؾؿف اًمقاؾمع، وقمغم ىمدرشمف اًمتل ال يعجزهو رء

ومفق اًمذي خيؾؼ اًمـوس مجقًعو، ويصقرهؿ ذم فمالم األرطموم، قمغم اًمـحق اًمذي 

اًمذي يؼرره هق، ال ىمقد قمغم  يريده هق، وذم اًمقىمً اًمذي خيتوره هق، وذم اًمشؽؾ

 قمؾؿ ألطمد همػمه سمحؼقؼي مو خيؾؼ. إرادشمف، وال طمد حلريتف، وال

ال إًمف إال هق، وهق اًمعزيز اًمذي يؼدر قمغم يمؾ رء،  هللوال قمجى، ومنكف ا 

 واحلؽقؿ اًمذي يضع يمؾ أمر طمقٌ يـٌغل أن يقوع.

 :دببعببوسم

هذه اآليوت  ومؾعؾـو مل كـس ىمصي وومد كجران، وأهنو هل اًمًٌى ذم كزول

 ومو سمعدهو.

وإن كظرة واطمدة ًمؽػقؾي سملن شمٌلم ًمـو مو ذم هذه اآليوت مـ رد قمغم مزاقمؿ 

 ذًمؽ اًمقومد، ومـ إسمطول ًمؽثػم مـ اًمشٌف اًمتل أصمورهو.

  ﴿ومؼقًمف:            ﴾  إسمطول ًمزقمؿفؿ أًمقهقي

اًمذي ال معٌقد سمحؼ إال  هللسمتؼرير أكف هق اومقف،  هلل، أو طمؾقل اهللشمف قمقًك، أو سمـقَّ 

هق، وأكف هق احلل اًمذي مل يًٌؼ طمقوشمف قمدم، وًمـ شمـتفل طمقوشمف إمم قمدم، ومل 

يًتؿد طمقوشمف مـ همػمه، ومو يمون رء مـ هذا يمؾف وصًػو ًمعقًك، ومؼد ظمؾؼ 

هق ظموًمؼف، أمو  هلليمغػمه مـ اًمـوس سمعد قمدم، صمؿ موت يمغػمه مـ اًمـوس، وا

ىمد ىمومً سمف اًمًؿقات واألرض ومـ ومقفام ومو  هللًمرد هبو أن اومقضمف ااًمؼققم 

 ومقفام، ومهو ىمد ىمومتو ىمٌؾ قمقًك، ومؽقػ شمؼقمون سمف ىمٌؾ وضمقده؟
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﴿وىمقًمف:          ﴾... إسمطول اًمزقمؿ اًمًوسمؼ إًمخ :

مـ وشمعومم هق اًمذي أكزل اًمؽتوب قمغم حمؿد ومقؾمك وقمقًك،  هللا كػًف سملن

ويمقػ  ،لن اإلًمف أن يـزل اًمؽتى، ومؽقػ يؽقن قمقًك إهلًو وهق مل يـزل يمتوسًموؿم

م أ ،عؼقل اًمتل شمػؽرون هبواًموًمقس هق اًمذي مـحؽؿ  ،شمزقمؿقن ًمف األًمقهقي

 ومل شمػؽروا هبو؟ ،شمرايمؿ أمهؾتؿ هذه اًمعؼقل ومؾؿ شمعؿؾقهو ىمط

رد صموًمٌ  ﴾          ﴿وىمقًمف: 

 .كتقجي ًمٌعض معجزاشمف ؛سموًمغقىقمغم اًمزقمؿ كػًف، يـؼض ؿمٌفتفؿ ذم قمؾؿ قمقًك 

 أي رء، وقمقًك خيػك قمؾقف اًمؽثػم. ،وموإلًمف هق اًمذي ال خيػك قمؾقف رء

ومنن ومقف  ﴾      ﴿ويمذًمؽ ىمقًمف: 

إذ يمون يـػخ ذم اًمطلم  ؛ًمعقًك مـ األًمقهقي سمًٌى سمعض معجزاشمف عمو زقمؿقه إسمطواًل 

، ووضمف اإلسمطول أن قمقًك مل يصقر أطمًدا ذم رطمؿ أمف، وىمد هللومقؽقن ـمػًما سمنذن ا

 يمام صقر همػمه مـ اًمـوس، ومؽقػ يؽقن إهلًو؟! ،ذم رطمؿ أمف هللصقره ا

 ومـ هذا يمؾف يمون هتديد اآليوت ًمؾؽوومريـ سموًمعذاب اًمشديد، ومو يمون

 سموحلل اًمؼققم، ووصػف آظمًرا سموًمعزيز احلؽقؿ. أواًل  هللمـ وصػ ا

 :اًل ىمؾقواآلن، فػي اآليات أمران جيدر بـا أن كؼف عـدمها 

أهنو اؾمتعؿؾً )كزل( ذم كزول اًمؼرآن، و)أكزل( مع اًمتقراة األول: 

واإلكجقؾ، وملظمذ مجفقر اعمػنيـ مـ هذا االؾمتعامل ىموقمدة، هل: أن كزل 

ـجاًم، وأكزل شمؼتيض اًمـزول دومعي واطمدة. وهذه اًمؼوقمدة سموـمؾي ذم شمؼتيض اًمـزول م

 ، سمدًمقؾ ىمقًمف شمعومم ذم كػس اًمًقرة:إذ ال ومرق قمـدكو سملم اًمػعؾلم   ؛كظركو

﴿                  .﴾..  :وىمقًمف [3]آل قمؿران ،
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 ﴾        ﴿ؾمقرة اًمٌؼرة: ذم صدر 

﴿وىمقًمف ؾمٌحوكف:  ،[2]آل قمؿران:                       

 ﴾ [79: اًمػرىمون]. 

عضفؿ يرضمعفو ىمقًملم: ومٌ ﴾ ﴿ :أن ًمؾؿػنيـ ذم ىمقًمفوالثاين: 

ؾ وسمعضفؿ يرضمعفو إمم اًمتقراة واإلكجق آن ومو سمعده مـ اًمتقراة واإلكجقؾ،إمم اًمؼر

جيى أن يػن  -وكحـ كختوره  -وقمغم األول  ومؼط، ويػن اًمـوس سمٌـل إهائقؾ؛

 مل يقصؾ.  أماهلدى سموًمٌقون واإلرؿمود، ؾمقاء أوصؾ إمم اعمطؾقب 

﴿أمو ىمقًمف شمعومم ذم صػي اًمؼرآن:    ﴾  وموهلدى ومقف سمؿعـك

اًمدالًمي اعمقصؾي إمم اعمطؾقب ظموصي: واعمعـقون يمالمهو واردان ذم اًمؼرآن، ومػقف: 

﴿             ﴾ [69: اًمشقرى] ،﴿        

  ﴾ [66: اًمؼصص]  (1). 

 

 :  هللبعد هذا يؼول ا 

﴿                         

                                 

              

                 

               

           ﴾  :[2-3]آل قمؿران. 

                                                 
ـ »اكظر اعمعوين األرسمعي ًمؾفدى ذم يمتوسمـو  (1)  )احلديٌ اًمًوسمع قمنم( ومرضمعف هـوك. ش هدي اًمًـيم



     
66 

 وقبل أن كػرس هذه اآليات الثالث كحب أن كسلل: 

 أمَّ  امُت حؽَ اعمُ  وعموذا اقمتؼمت اآليوُت  ،مو اعمراد سموعمحؽؿ واعمتشوسمف -أ 

 وموذا يعـل هذا؟ ،ؽتوباًم

 وومقؿ اؾمتعؿؾ اًمؼرآن مودة اًمتلويؾ؟ ،مو اعمراد سمتلويؾ اعمتشوسمف -ب 

 إًمخ، ...﴾    ﴿مو اعمؼصقر قمؾقف ذم ىمقًمف شمعومم:  -جـ

 ،واًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ مـ اعمممـلم؟ ومو دًمقؾ هذا وذًمؽ هللأم ا ،وطمده هللأهق ا

 ؟وأهيام كختور

 وسملم يدي اًمتػًػم كؼدم هذه األسمحوث اًمتل دمقى قمام ؾملًمـو قمـف.

ـ سمقـفو:أما ادحؽم وادتشابه:  -أ  ومؼد اظمتؾػ اعمػنون ومقفام قمغم أىمقال يمثػمة، م

مـ أن اعمحؽؿ هق  ،وهمػممهو ،واسمـ مًعقد ،مو روي قمـ اسمـ قمٌوس -1

مم قمـ اًمـوؾمخ، واعمتشوسمف هق اعمـًقخ، وهق مردود ذم رأيـو سمؼقًمف شمعو

﴿اعمتشوسمف:                    ﴾يمون إذ ًمق  ؛

اعمراد سمف هق اعمـًقخ مو يمون ًمؾعؾؿ سمتلويؾف أصمر، وال يمٌػم ومضؾ. ويمذًمؽ يرده 

أن آيوت اًمققمد واًمققمقد، وآيوت اًمصػوت، وهمػمهو مـ آيوت األظمٌور، ال 

 مـ اعمتشوسمف سموشمػوق اآلراء. شمؼٌؾ اًمـًخ، مع أهنو

مو اظمتوره أهؾ اًمًـي )ومقام ىمقؾ( مـ أن اعمحؽؿ هق مو قمرف اعمراد مـف إمو  -2

سموًمظفقر، وإمو سموًمتلويؾ، ويدظمؾ ومقف اًمـص اًمظوهر واعممول قمـد ىمقوم 

شمعومم سمعؾؿف، يمؿققمد ىمقوم اًمًوقمي،  هللاًمؼريـي. واعمتشوسمف هق مو اؾمتلصمر ا

 عمؼطعي ذم أوائؾ اًمًقر.وظمروج اًمدضمول، ويموحلروف ا
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تؿؾ إال وضمًفو مو ضمرى قمؾقف أيمثر األصقًمقلم مـ أن اعمحؽؿ هق مو ال حي -3

ويدظمؾ ومقف اًمـص، واًمظوهر اًمذي ال حيتؿؾ إال وضمًفو  واطمًدا مـ اًمتلويؾ،

واطمًدا. واعمتشوسمف هق مو اطمتؿؾ أوضمًفو متعددة. وىمد ىمقؾ: إن اسمـ قمٌوس 

 يمون يؿقؾ إمم اًمؼقل سمف.

مـ أن اعمحؽؿ مو اؾمتؼؾ سمـػًف ومل حيتٍ إمم  قمـ اإلموم أمحد  مو طمؽل -4

واعمتشوسمف هق اًمذي حيتوج إمم سمقون؛  ، ويدظمؾ ومقف اًمـص واًمظوهر مطؾًؼو.سمقون

حلصقل االظمتالف ذم شملويؾف
(1)
. 

مو كًى إمم اجلقيـل إموم احلرملم مـ أن اعمحؽؿ هق اًمًديد اًمـظؿ  -5

ًتؼقؿ مـ همػم مـوف، ويشؿؾ اًمـص واًمؽمشمقى، اًمذي يػيض إمم اعمعـك اعم

واًمظوهر اًمؾذيـ ظمال شمريمقٌفام مـ احلذف وهمػمه. واعمتشوسمف هق اًمذي ال 

حيقط اًمعؾؿ سموعمعـك اعمطؾقب مـف، مـ طمقٌ اًمؾغي، إال أن شمؼؽمن سمف أمورة أو 

 ىمريـي، ويـدرج حتتف اعمشؽمك
(2)
. 

راد هبام ومقام هذه أفمفر األىمقال ذم شمػًػم اعمحؽؿ واعمتشوسمف. وًمؽل كحدد اعم

قمـد معـومهو ًمغي، ومؾقس مـ ؿمؽ ذم أن ًمؾؿدًمقل  اًل كختوره كحى أن كؼػ ىمؾق

 اًمؾغقي ًمؾؽؾامت صؾي ىمريٌي أو سمعقدة سموعمدًمقل اًمنمقمل هلو.

وموحلويمؿ إكام  ً؛واًمعرب شمؼقل طمؽؿً أو أطمؽؿً، سمؿعـك رددت ومـع

ؿي اًمؾجوم وطمؽ ـ اعمفوم اًمتل شمـوط سمف مـع اًمظؾؿ،ألن م ؛أـمؾؼ قمؾقف هذا االؾمؿ

                                                 

اًمٌحر اعمحقط ذم »( ـمٌعي اعمدين، ت: حمل اًمديـ قمٌد احلؿقد، و122)ص شاعمًقدة»]اكظر  (1)

 ش  م»سمػموت، اًمطٌعي األومم[.  –اًمؽتى اًمعؾؿقي  ( ـمٌعي دار1/726) شأصقل اًمػؼف

 ش   م»سمػموت[.  –( ـمٌعي دار اًمٌشوئر اإلؾمالمقي 1/121) شاًمتؾخقص ذم أصقل اًمػؼف»]اكظر  (9)
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وهؿ يصػقن اًمٌـوء سملكف  ًمؽ ألهنو متـع اًمػرس مـ االوطراب،إكام ؾمؿقً يمذ

حمؽؿ إذا يمون وصمقًؼو يؿـع مـ يتعرض ًمف، ويطؾؼقن احلؽؿي قمغم اًمتدسمر أو قمؿؼ 

 اًمتػؽػم؛ ألكف يؿـع صوطمٌف قمام ال يـٌغل ًمف، وال يؾقؼ سمف.

﴿ىمقًمف شمعومم:  ضموء ؛وسمـوء قمغم هذا اعمعـك اًمؾغقي ًمؾؿحؽؿ  

          ﴾ :سمؿعـك أن معـوه وكظؿف متؼـ، أو أكف  [1]هقد ،

 اؿمتؿؾ قمغم احلؽؿي.

مشوهًبو  وأطمدمههبون إذا يمون يمذًمؽ شمصػ اًمعرب اًمشقئلم سملهنام متشو

سمحقٌ يعجز اًمذهـ قمـ اًمتؿققز سمقـفام، ومـف ىمقًمف شمعومم قمغم ًمًون ىمقم  ًممظمر؛

، وىمد وصػ اًمؼرآن يمؾف سملكف متشوسمف [31: اًمٌؼرة]﴾   ﴿مقؾمك: 

       ﴿سمـوء قمغم هذا اعمعـك، ذم ىمقًمف شمعومم: 

            ﴾ 
، واعمراد سمف أن سمعضف يشٌف سمعًضو ذم هدايتف وسمالهمتف، وؾمالمتف مـ [92: اًمزمر]

  ﴿اًمتـوىمض واالوطراب واًمتػووت واالظمتالف، يمام ىمول شمعومم ذم ؿملكف: 

       ﴾ [21: اًمـًوء]. 

؛ وإذا يمون هذا هق معـك اًمؾػظلم ذم اًمؾغي اًمعرسمقي اًمتل كزل هبو اًمؼرآن

وموًمذي كؿقؾ إًمقف أن اعمراد هبام ذقًمو ال سمد أكف وصمقؼ اًمصؾي سمف، وذم أصؾ معـومهو 

 أن اإلطمؽوم يؿـع اًمؾٌس، وأن اًمتشوسمف ىمد يؽقن وؾمقؾي إمم اًمؾٌس. 

تؿؾ همػم معـك واطمد هق اآليوت اًمتل ال حتفؾقؽن ادراد إذن بادحؽم: 

؛ ألن اعمرضمقح يـٌغل أن مهو اآلظمرَ أطمدُ  ُح ضُم ر  يَ سملي طمول، واًمتل حتتؿؾ معـقلم 
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 هيؿؾ، ومؽلكف همػم ىموئؿ.

ألن  ؛هق اآليوت اعمجؿؾي، واعمموًمي، واعمشؽؾيولقؽن ادراد بادتشابه: 

و همػم حمتؿؾ، وًمقًً راضمحي؛دالًمي يمؾ مـفو قمغم معـوهو ًمق ويملن  ًً كص 

ذم يمؾ آيي مـ هذه اآليوت هق شمؾؽ اعمعوين اًمتل حتتؿؾفو أًمػوفمفو، واًمتل اعمتشوسمف 

 ال يؿؽـ شمرضمقح واطمد مـفو قمغم مو قمداه.

ومعـك يمقن اآليوت اعمحؽامت هـ أم اًمؽتوب، أهنو هل األصؾ اًمذي 

ومفل أؾموس اًمديـ اًمذي  و يتػرع قمـفو ويرضمع إًمقفو؛قمل اًمـوس إًمقف، وأن همػمهدُ 

 ـو أن كػفؿف وهنتدي سمف دون اطمتامل، وال شملويؾ.أمركو سمف، واًمذي ذم وؾمع

 وفقم استعؿل الؼرآن هذه ادادة؟ ،ولؽن ما ادراد بالتلويل -ب 

اصطؾح ىمدموء اعمػنيـ قمغم ضمعؾ اًمتلويؾ سمؿعـك اًمتػًػم، ومـف ىمقل 

واصطؾح متلظمروهؿ قمغم  .شاًمؼقل ذم شملويؾ هذه اآليي يمذا»اسمـ ضمرير اًمطؼمي: 

مم دًمقؾ ًمقاله مو شمرك قمـ ووعف إمم مو حيتوج ذم إصمٌوشمف إ ضمعؾف سمؿعـك كؼؾ اًمؽالم

فموهر اًمؾػظ
(1)
ومـف ىمقل أهؾ األصقل: اًمتلويؾ سف اًمؾػظ قمـ االطمتامل  .

اًمراضمح إمم االطمتامل اعمرضمقح ًمدًمقؾ
(2)
. 

 شمػن سمف مودة اًمتلويؾ ذم اًمؼرآن؛ واًمقاىمع أن يمال االصطالطملم ال يـٌغل أن

مهو مـفو، صمؿ إن شمػًػم اًمؼرآن قا يػفؿقن أطمدَ ومنن اًمصحوسمي وشموسمعقفؿ مل يؽقك

 سموعمقاوعوت االصطالطمقي ىمد يمون مـشل أظمطوء يمثػمة يؽود يصعى طمٍمهو.

                                                 

(، صبعة 211البن اجلوزي )ص« كزهة األطني الـواضر يف طؾم الوجوه والـظائر»]اكظر  (1)

   «م» .[بروت، الطبعة األوىل –ممسسة الرسالة 

 –( ـمٌعي دار اًمعوصؿي 9/667السمـ ىمدامي اعمؼدد ) شرووي اًمـوفمر وضمـي اعمـوفمر»]اكظر  (9)

 ش  م»اًمًعقديي، اًمطٌعي اًمًودؾمي، ت: قمٌد اًمؽريؿ اًمـؿؾي[. 
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هق مو اؾمتؿد مـ اؾمتعامل اًمؼرآن كػًف ًمف،  :وًمعؾ أدق معـك ًمؾتلويؾ

 وىمد ورد ًمػظ اًمتلويؾ ذم اًمؼرآن ذم ؾمٌع ؾمقر.

 هذه اًمًقرة.أولها: 

  ﴿وء، وًمقس ومقفو إال ىمقًمف شمعومم: ومفل ؾمقرة اًمـًأما الثاكقة: 

             

              

﴾  :و جموهد، وىمتودة سموًمثقاب واجلزاء، وومنه ه هـوىمد ومنَّ ، [62]اًمـًوء

ويمالمهو سمؿعـك اعمآل اًمًدي واسمـ زيد واسمـ ىمتقٌي واًمزضموج سموًمعوىمٌي،
(1)
. 

هل ؾمقرة األقمراف، وىمد ورد ًمػظ اًمتلويؾ ذم ىمقًمف  والسورة الثالثة:

﴿شمعومم مـفو:                           

                             

                                  

                              

  ﴾ [67-69: األقمراف]،  وىمد ومن اسمـ قمٌوس﴿ ﴾  هـو سمتصديؼ

وومنه  ظمرة،فر صدق مو أظمؼم سمف مـ أمر اآلوقمده ووقمقده، أي: يقم يظ

آظمرون سمثقاسمف، وسمجزائف، وسمعوىمٌتف، وسمحؼقؼتف. ويمؾفو سمؿعـك مو يئقل إًمقف األمر 

 مـ وىمقع مو أظمؼم سمف مـ أمر اآلظمرة، وال حيتؿؾ أن يراد سمف شمػًػمه.

شمعومم ومقفو سمعد أن  هللهل ؾمقرة يقكس، وىمد ىمول اوالسورة الرابعة: 

قمـ االومؽماء واًمريٌي، وقمـ  وصػ اًمؼرآن سملكف مصدق عمو سملم يديف، وسملكف مـزه

                                                 

 ش  م»( ـمٌعي دار اًمقوموء، اًمطٌعي اًمثوًمثي[. 13/122) شجمؿقع اًمػتووى»]اكظر  (1)
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﴿دقمقاهؿ اًمٌوـمؾي ومقف:                      

                       ﴾ 
قل إًمقف أمره، مـ فمفقر صدىمف، ئسمام ي وىمد ومنه أهؾ األصمر هـو ،[72: يقكس]

ووىمقع مو أظمؼم سمف. وعمو يموكً قموىمٌي اعمؽذسملم ىمٌؾفؿ اهلالك، يمون شملويؾف أن 

 شمؽقن قموىمٌتفؿ يمعوىمٌي مـ ىمٌؾفؿ.

هل ؾمقرة يقؾمػ، وىمد ورد ومقفو ًمػظ اًمتلويؾ ذم والسورة اخلامسة: 

 آيوت هل:

﴿                  ﴾  :[6]يقؾمػ. 

﴿ ﴾:جـ [76]يقؾمػ ـ يموكو مع يقؾمػ ذم اًًم ـ اًمػتقلم اًمؾذي  .طمؽويي قم

﴿          ﴾  

 .[73]يقؾمػ: 

﴿    ﴾  :طمؽويي قمـ مأل ومرقمقن ،[22]يقؾمػ. 

﴿   ﴾  :طمؽويي قمـ أطمد اًمػتقلم ،[26]يقؾمػ. 

﴿         ﴾  :طمؽويي  [111]يقؾمػ

 .قمـ يقؾمػ

﴿        ﴾  :[111]يقؾمػ 

 طمؽويي قمـف أيًضو.

وواوح أن شملويؾ األطموديٌ واألطمالم هق األمر اًمقضمقدي اًمذي شمدل 

قمؾقف، وهق ومعؾ ال ىمقل، وموإلظمٌور سمف إذن إظمٌور سموألمر اًمذي ؾمقؼع ذم اعمآل، 
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﴿وهق ذم ىمقًمف:           ﴾  ،إظمٌور سموألمر اًمذي وىمع ومعاًل

 وآًمً إًمقف رؤيوه اعمذيمقرة.

شمعومم ومقفو:  هللومفل ؾمقرة اإلهاء، وىمد ىمول ا أما السورة السادسة: 

﴿                              

  ﴾ [76: اإلهاء] .أي: مآاًل وقموىمٌي 

ومفل ؾمقرة اًمؽفػ، وىمد ضموء ومقفو : -واألخرة  -وأما السورة السابعة 

رمحي وقمؾاًم مـ ًمدكف، ذم ظمطوب مقؾمك:  هللطمؽويي قمـ اًمعٌد اًمذي آشموه ا

﴿                 ﴾  :صمؿ ،[32]اًمؽفػ: ﴿    

           ﴾  :واإلظمٌور سموًمتلويؾ إظمٌور سملمقر قمؿؾقي  ،[29]اًمؽفػ

 ؾمتؼع ذم اعمآل، وًمقس إظمٌوًرا سموألىمقال.

وذم مجقع هذه اعمقاوع اًمتل اؾمتعؿؾ اًمؼرآن ومقفو ًمػظ اًمتلويؾ أريد سمف 

ؼم أو رؤيو، أو شمصديًؼو ًمعؿؾ همومض األمر اًمعؿكم اًمذي يؼع ذم اعمآل شمصديًؼو خل

 يؼصد سمف رء ذم اعمًتؼٌؾ.

 قمغم ذًمؽ اعمعـك -مـ ؾمقرة آل قمؿران-ؿؾ ذم آيتـو ومـ صمؿ جيى أن حي

ممو اصطؾح قمؾقف اعمػنون ىمدموؤهؿ ومتلظمروهؿ، وملوىمع ذم  ؛ال قمغم مو أؾمؾػـو

ًٌو  غ.وال مًقن  ذم ظمؾؼ يمثػم مـ اعمشؽالت دون داع اخلطل، ويمون ؾمٌ

ًمذيـ ذم ىمؾقهبؿ زيغ يتتٌعقن مو شمشوسمف مـ آيوت اًمؼرآن؛ ًمقػتـقا هبو إن ا

سمعض اعمًؾؿلم قمـ ديـفؿ، وًمقتٌقـقا مو يئقل إًمقف أمرهو، مع أن هذه اآليوت 

، سمقصػف اعمـزل هلو، واًمعؾقؿ سمؽؾ رء، صمؿ هللاعمتشوهبي ال يعؾؿ مو شمئقل إًمقف إال ا

 و.اًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ، سمؿؼته إيامهنؿ وقمؾؿفؿ معً 
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 ﴾...    ﴿واآلن ما ادؼصور عؾقه يف قوله َعاىل:  -جـ 

 أم هو والراسخون يف العؾم من ادممـني؟ ؟وحده هللأهو ا إلخ:

 يؼف ادػرسون من هذه ادشؽؾة موقػني خمتؾػني متاًما:

ـ آيوت وطمده هق اًمذي يعؾؿ اعمتشوسمف م هللإمم أن ا فقذهب فريق مـفم 

﴿اًمؼرآن. أمو اًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ ومقؼقًمقن:             ﴾ .

احلديٌ قمـ اًمراؾمخلم  وأنَّ  ن اًمعٌورة شمـتفل قمـد ًمػظ اجلالًمي،وهمالء يرون أ

ذم اًمعؾؿ مًتلكػ ًمٌقون أن ؿملهنؿ ذم قمؾؿف يمشلن همػمهؿ، وإن اظمتؾػ ؿملهنؿ 

 وؿملن همػمهؿ ذم اإليامن سمف.

معطقف  ﴾  ﴿إمم أن  ذهب الػريق اآلخر من ادػرسينوي

 آمـو سمف. :ويؼقًمقن ،وًمقس مًتلكًػو، ومفؿ إذن يعؾؿقن شملويؾف ،قمغم ًمػظ اجلالًمي

ويمال اًمػريؼلم يًقق قمغم مذهٌف ذم شمػًػم اآليي طمجًجو، ومؾـقرد اآلن 

 هذه احلجٍ، وًمـعؼى قمؾقفو سمام كراه ذم اعمقوقع.

 الفريق األول: 

 حيتٍ اًمػريؼ األول عمذهٌف سمحجٍ أىمقاهو مو يليت:

ذم ىمراءة اسمـ »مو أظمرضمف اسمـ أب داود ذم اعمصوطمػ مـ ـمريؼ األقمؿش ىمول:  -1

ش..واًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ يؼقًمقن آمـو سمف. هللمًعقد: وإن شملويؾف إال قمـد ا
 (1)
. 

                                                 
ًمٌشبوئر اإلؾمبالمقي، اًمطٌعبي اًمثوكقبي، ت: حمبى ( ـمٌعي دار ا712)ص شيمتوب اعمصوطمػ»]اكظر  (1)

اًمديـ واقمظ. ومل خيرضمف اسمـ أب داود هـوك مـ ـمريؼ األقمؿبش؛ سمبؾ َذيَمبر أهنبو ىمبراءة قمٌبد اهلل 

ؼول اًمًققـمل: وأظمبرج مٌوذة، وذيمر اًمًققـمل أن اسمـ أب داود أظمرضمف مـ ـمريؼ األقمؿش؛ وم

وإن طمؼقؼبي شملويؾبف قمـبد اهلل »: أسمق داود ذم اعمصوطمػ قمبـ األقمؿبش ىمبول:  ذم ىمبراءة قمٌبد اهلل

 سمػموت. –( ـمٌعي دار اًمػؽر 9/161ش )اًمدر اعمـثقر»اكظر ش. واًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ يؼقًمقن آمـو سمف

 = ش م» .[(7/22ش )روح اعمعوين»ويمذًمؽ األًمقد ذم 
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ويؼقل اًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ »سمـ يمعى مـ أهنو:  َبن مو طمؽوه اًمػراء ذم ىمراءة أُ  -9

شآمـو سمف...
 (1)
. 

هذه   هللمو أظمرضمف اًمشقخون وهمػممهو قمـ قموئشي ىموًمً: شمال رؾمقل ا -7

 ﴿اآليي:          ﴾ إمم ىمقًمف: ﴿        ﴾ 

ََ مَ  ونَ عُ بِ ت  يَ  ينَ الذِ  َت ي  أَ ا رَ ذَ نِ فَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللىموًمً: ىمول رؾمقل ا  َك ئِ ولَ لُ فَ  ـهُ مِ  هَ ابَ َش ا 

 «مهُ ر  َذ اح  فَ  هللُى اؿ  َس  ينَ الذِ 
(2)
. 

 هللقمـ أب موًمؽ األؿمعري أكف ؾمؿع رؾمقل ا شاًمؽٌػم»مو أظمرضمف اًمطؼماين ذم  -2

 م   أَ َذ عَ  اُف َخ  أَ َل »يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص 
 ُل اادَ  مُ هلَ  رَ ثُ ؽ  يَ  ن  : أَ اللٍ ِخ  الَث  ثَ ي إل  تِ

، هُ يؾَ وِ ل  ََ  يغِ تَ ب  يَ  نُ مِ م  ادُ  هُ َذ ُخ ل  قَ ، فَ اُب تَ الؽِ  مُ هلَ  َح تَ ػ  يُ  ن  أَ وَ وا، ؾُ تِ تَ ؼ  قَ وا فَ ُد اَس َح تَ قَ فَ 

احلديٌ «...هللُ اإل   هُ يؾَ وِ ل  ََ  مُ ؾَ ع  ا يَ مَ وَ 
(3)
. 

مو أظمرضمف اسمـ مردويف مـ طمديٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى، قمـ أسمقف قمـ ضمده، قمـ  -6

 ـهُ م مِ تُ ف  رَ  عَ اَم ًضا، فَ ع  بَ  هُ ُض ع  بَ  َب ِذ ؽَ قُ لِ  ل  زِ ـ   يَ لَ  رآنَ الؼُ  إن  »ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص  هللرؾمقل ا

ََ مَ ، وَ هِ وا بِ ؾُ ؿَ اع  فَ   «هِ وا بِ ـُ آمِ ه فَ ابَ َش ا 
(4)
. 

                                                 

اؾِمخقَن ذِم اًم»وىمول اًمطؼمي: وذم ىمراءة قمٌد اهلل: =  ش. عؾِؿ َيؼقًمقنَ إِن  شَمل ِويُؾُف إال قِمـ َد اهللِ واًمرَّ

  ش م[. »(6/912) شضمومع اًمٌقون ذم شملويؾ اًمؼرآن»اكظر 

 «م([. »6/204« )جامع البقان يف تلويل الؼرآن»(، و3/44« )روح ادعاين]» (1)

، وًمػظي شوموطمذروهؿ»( سموجلؿع ذم ًمػظي 9666( ومًؾؿ )2623]أظمرضمف اًمٌخوري ) (9)

( ـمٌعي 2/911ـ طمجر ذم ومتح اًمٌوري )( وذيمر اسم6/966مقضمقدة ذم مًـد أمحد ) شوموطمذرهؿ»

ح اسمـ طمجر ًمػظي اجلؿع[.  –دار اعمعرومي   ش  م»سمػموت: أهنو روايي ًمؾؽشؿقفـل ًمؾصحقح، ورضمَّ

ىمول اهلقثؿل: واعمقصؾ، اًمطٌعي اًمثوكقي.  –( ـمٌعي اًمعؾقم واحلؽؿ 7/972ش )اعمعجؿ اًمؽٌػم»] (7)

وش قمـ أسمقف، ومل يًؿع مـ أسمقف. رواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم، وومقف حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمق

   شم» .[سمػموت –( ـمٌعي دار اًمػؽر 1/772ش )جمؿع اًمزوائد»

 شم([. »9/372) شلزوائداهلقثؿ – مًـد احلورث»] (2)
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 اُب تَ الؽِ  انَ كَ »، ىمول: ملسو هيلع هللا ىلصمو أظمرضمف احلويمؿ قمـ اسمـ مًعقد، قمـ اًمـٌل  -6

 ةِ عَ ب  ن َس مِ  رآنُ الؼُ  َل زَ كَ ، وَ دٍ احِ وَ  ٍف ر   َح َذ عَ  دٍ احِ وَ  اٍب ن بِ مِ  ُل زِ ـ  يَ  األوُل 

، هٌ ابِ َش تَ مُ وَ  مٌ ؽَ ُم  ، وَ امٌ رَ َح وَ  ٌل اَل َح ، وَ رٌ مِ آوَ  رٌ اجِ : زَ ٍف رُ ح  أَ  ةٍ عَ ب   َس َذ ، عَ اٍب وَ ب  أَ 

 ام  وا عَ فُ تَ اك  ، وَ هِ م بِ َُ ر  مِ ا أُ وا مَ ؾُ عَ اف  ، وَ هُ امَ رَ وا َح مُ رِ َح ، وَ هُ لَ اَل وا َح ؾ  حِ لَ ، فَ اٌل ثَ م  أَ وَ 

 ثَ م  لَ وا بِ ِزُ تَ اع  ، وَ ـهُ عَ  م  قتُ ُّنِ 
 :واولُ قُ ، وَ هِ اِب َش تَ ؿُ وا بِ ـُ آمِ ، وَ هِ ؿِ ؽَ ح  ؿُ وا بِ ؾُ ؿَ ع  ا، وَ هِ الِ

«...اـَ بِ رَ  دِ ـ  عِ  ِ نمِ  ل  كُ  هِ ا بِ ـ  آمَ 
(1)
. 

 ى كحقه، مـ طمديٌ أب هريرة.عَ وأظمرج اًمٌقفؼل ذم اًمش  

كممـ »مو أظمرضمف اسمـ أب طموشمؿ قمـ ـمريؼ اًمعقذم قمـ اسمـ قمٌوس، ىمول: ] -3

 .(2)شيمؾف هللف وال كديـ سمف، وهق مـ قمـد اسموعمحؽؿ وكديـ سمف، وكممـ سموعمتشوسم

يمون رؾمقظمفؿ ذم اًمعؾؿ أن آمـقا سمؿتشوهبف »مو أظمرضمف قمـ قموئشي ىموًمً:  -2

 .(3)شوال يعؾؿقكف

إكؽؿ شمصؾقن هذه اآليي »ىموال:  أيًضو قمـ أب اًمشعثوء وأب هنقؽ مو أظمرضمف -2

 .(4)شوهل مؼطققمي

يؼول ًمف  اًل ًور أن رضمقمـ ؾمؾقامن سمـ ي شمًـده»مو أظمرضمف اًمدارمل ذم  -11

ىمدم اعمديـي ومجعؾ يًلل قمـ متشوسمف اًمؼرآن، وملرؾمؾ إًمقف قمؿر، وىمد  ،صٌقغ

ومؼول قمؿر  صٌقغ. هللأقمد ًمف قمراضملم اًمـخؾ، ومؼول: مـ أكً؟ ىمول: أكو قمٌد ا

                                                 

 ش  م»سمػموت[.  –( ـمٌعي دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 9/713) شاعمًتدرك»]أظمرضمف احلويمؿ ذم  (1)

  ؼٌؾ روايتفؿ.يالطمظ أن ؾمؾًؾي اًمعقذم يمؾفو رواة وعوف ال شم (9)

اًمشفػم سمتػًػم اسمـ  شواًمصحوسمي واًمتوسمعلم ملسو هيلع هللا ىلصشمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ مًـًدا قمـ رؾمقل اهلل »]        

 شم»[. اًمًعقديي، ت: أؾمعد حمؿد اًمطقى –ـمٌعي كزار مصطػك اًمٌوز  (7913أب طموشمؿ )

مـقا آن أيمون مـ رؾمقظمفؿ ذم اًمعؾؿ »(، وكص  مو هـوك: 7912ش )شمػًػم اسمـ أب طموشمؿ»] (7)

   شم»[. شسمؿحؽؿف ومتشوهبف ، وال يعؾؿقكف

  شم» ([.7916ش )شمػًػم اسمـ أب طموشمؿ»] (2)
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صمؿ ىموم إًمقف وميب رأؾمف سمعرضمقن ومشجف، صمؿ  .قمؿر هلل: وأكو قمٌد ا

ؽ يو أمػم اعمممـلم، ومؼد ومؼول: طمًٌ ؛شموسمع رضسمف طمتك ؾمول دمف قمغم وضمفف

 .(1)ذهى مو يمـً أضمد ذم رأد هللوا

ؿ كوس إكف ؾمقلشمقؽ»مو أظمرضمف اًمدارمل أيًضو، قمـ قمؿر سمـ اخلطوب ىمول:  -11

ومنن أصحوب اًمًــ  جيودًمقكؽؿ سمؿشتٌفوت اًمؼرآن؛ ومخذوهؿ سموًمًــ؛

شهللأقمؾؿ سمؽتوب ا
(2)
.] 

(3)
 

 أرسمعي أوضمف: شمػًػم ال شمػًػم اًمؼرآن قمغم»مو كؼؾ قمـ اسمـ قمٌوس أكف ىمول:  -19

يًع أطمًدا ضمفؾف، وشمػًػم شمعؾؿف اًمعرب سملًمًـتفو، وشمػًػم شمعؾؿف اًمعؾامء، 

ششمعومم هللوشمػًػم ال يعؾؿف إال ا
(4)
. 

وىموًمقا: يدل صدر هذه اآليي، قمغم أن ـمؾى شملويؾ اعمتشوسمف مذمقم، ومػقف:  -17

﴿                                  

 ﴾ شمعومم، وعمو ضمعؾف  هللوًمق يمون ـمؾى شملويؾ اعمتشوسمف ضموئًزا عمو ذمف ا

 صػي اًمذيـ ذم ىمؾقهبؿ زيغ.

﴿وىموًمقا أيًضو: ًمق يمون ىمقًمف شمعومم:  -12      ﴾  معطقوًمو قمغم

﴿صور ىمقًمف: ًمػظ اجلالًمي ًم     ﴾  اسمتداًء، وهق سمعقد قمـ ذوق

أو يؼول:  ٍذ أن يؼول: وهؿ يؼقًمقن: آمـو سمف.اًمػصوطمي؛ إذ يمون األومم طمقـئ

دون ًمػظ -مـ اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ  اًل ؾف طموآمـو سمف. وضمع   :ويؼقًمقن

 قمدول قمـ اًمظوهر ال رضورة إًمقف. -اجلالًمي
                                                 

   شم»[. (122ؾمــ اًمدارمل )] (1)

 ش  م. »([112ؾمــ اًمدارمل )] (9)

 ش   م»( ـمٌعي احلؾٌل[. 9/2) شاإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن»]اكظر  (7)

 ش  م([. »9/221) شؾقم اًمؼرآناإلشمؼون ذم قم»( و1/12) ششمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ»] (2)
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ًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ قموعملم سمتلويؾف عمو يمون يمذًمؽ ىموًمقا: ًمق يمون ا -16

ًمتخصقصفؿ سموإليامن سمف وضمف، ومنهنؿ عمو قمرومقه سموًمدالًمي مل يؽـ اإليامن سمف إال 

 يموإليامن سموعمحؽؿ، ومال يؽقن ومقف مزيد مدح.

  ﴿وىمد ىموًمقا أظمػًما: إن ىمقًمف شمعومم:  -16    ﴾  يعـل أهنؿ آمـقا سمام

وًمق يموكقا قموعملم  ،، وسمام مل يعرومقا شمػصقؾف وشملويؾفقمرومقه قمغم اًمتػصقؾ

 سموًمتػصقؾ ذم اًمؽؾ عمو سمؼل هلذا اًمؽالم وموئدة.

 الفريق الثاني: 

 وأمو اًمػريؼ اًمثوين ومفذه أهؿ طمججف اًمتل اؾمتدل هبو عمذهٌف:

دقمو ًمف ومؼول: ملسو هيلع هللا ىلص مو صمًٌ ذم اًمٌخوري وهمػمه قمـ اسمـ قمٌوس، أن اًمـٌل  -1

«يَل وِ ل  الت   هُ ؿ  ؾِ عَ وَ  ينِ الِد  يِف  هُ ف  ؼِ فَ  م  فُ لؾ  ا»
(1)
. 

أكو »: -وهق كتقجي ًمألول- ومقام يرويف قمـف جموهد  مو ىموًمف اسمـ قمٌوس -9

شمـ اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ، اًمذيـ يعؾؿقن شملويؾف
(2)
. 

قمروً اعمصحػ قمغم اسمـ قمٌوس مـ أوًمف إمم آظمره، »وىمد ىمول جموهد: 

شأىمػف قمـد يمؾ آيي وأؾملًمف قمـفو
(3)
. 

شأكزًمً ومقؿإال وأكو أقمؾؿ  هللمو مـ آيي ذم يمتوب ا»: اسمـ مًعقد مو ىموًمف  -7
(4)
. 

موذا أكزًمً،  مـ آيي إال وهق حيى أن يعؾؿ ذم هللمو أكزل ا»مو ىموًمف احلًـ:  -2

شوموذا قمـل هبو
(5)
. 

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف.   (1)

  ش م([. »9/11ش )شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ]» (9)

 ش  م([.»9/11) ششمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ»(، و1/21) شضمومع اًمٌقون ذم شملويؾ آي اًمؼرآن»]اكظر  (7)

   شم» .[(9267(، ومًؾؿ )6119أظمرضمف اًمٌخوري )] (2)
 ش م[.»(9/62ش )اًمدر اعمـثقر»] (6)
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مو صمًٌ قمـ اًمصحوسمي أهنؿ يموكقا إذا قمرض ألطمدهؿ ؿمٌفي ذم آيي أو طمديٌ  -6

أمل شمؽـ حتدصمـو أكو كليت » ًمف: اًل ىموئ ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل يمام ؾملل قمؿرُ  ؾملل قمـ ذًمؽ؛

ش!اًمٌقً وكطقف سمف؟
(1)

 . 

 ﴿ ويمام طمدث قمـدمو كزل ىمقًمف شمعومم:           

 ﴾ :ومؼد ؿمؼ ذًمؽ قمؾقفؿ وىموًمقا: أيـو مل يظؾؿ كػًف؟ ومٌلم هلؿ [29 ]األكعوم ،

يراد هبو موملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل 
(2)
. 

﴿ ـدمو كزل ىمقًمف شمعومم:ويمذًمؽ قم               

     ﴾:[922 ]اًمٌؼرة
 (3)
. 

 :اًمًجدة( ش طمؿ» ؾمقرة -)يمتوب اًمتػًػم ذم رواه اًمٌخوري ومـ ذًمؽ مو

ىمول رضمؾ السمـ قمٌوس: إين أضمد ذم اًمؼرآن  قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم، ىمول: 

 هل؟ ىمول: مو .أؿمقوء ختتؾػ قمكمَّ 

﴿ ، وىمول:﴾     ﴿ ىمول:   

         ﴾:وىمول . ﴿    ﴾:وىمول ، 

﴿           ﴾ـوزقموت:، ومؼد يمتؿقا ذم هذه اآليي. وذم اًم 

﴿             

     ﴾ .ومذيمر ظمؾؼ اًمًامء ىمٌؾ ظمؾؼ األرض 

                                                 

 شم»([. 9372]أظمرضمف اًمٌخوري ) (1)

 شم»([. 192( ومًؾؿ )79]أظمرضمف اًمٌخوري ) (9)

 شم»([. 196( ومًؾؿ )196]أظمرضمف اًمٌخوري ) (7)
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       ﴿ صمؿ ىمول ذم ومصؾً:

              

               

              

             

       ﴾  :ًومذيمر ذم  ،[19-2]ومصؾ

 هذا ظمؾؼ األرض ىمٌؾ ظمؾؼ اًمًامء.

﴿ وىمول:        ﴾، ﴿         ﴾، 

﴿        ﴾ .ومؽلكف يمون صمؿ مه 

 فقال ابن عباس:

﴿  ﴾ ي األومم، صمؿ يـػخ ذم اًمصقر ومصعؼ مـ ذم خذم اًمـػ

 ، ومال أكًوب سمقـفؿ قمـد ذًمؽ والهللاًمًؿقات ومـ ذم األرض إال مـ ؿموء ا

 صمؿ ذم اًمـػخي األظمػمة أىمٌؾ سمعضفؿ قمغم سمعض يتًوءًمقن. ،يتًوءًمقن

﴿ وأمو ىمقًمف:      ﴾، ﴿    ﴾ يغػر  هللومنن ا

 ؛يمقن: شمعوًمقا كؼقل: مل كؽـ منميملمألهؾ اإلظمالص ذكقهبؿ، وىمول اعمنم

 ال هللذًمؽ قمرف أن اومعـد ومتـطؼ ضمقارطمفؿ سملقمامهلؿ،  ؛قمغم أومقاهفؿ هللومختؿ ا

 طمديًثو، وقمـده يقد اًمذيـ يمػروا ًمق يموكقا مًؾؿلم. ؿُ تَ ؽ  يُ 
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إرض ذم يقملم، صمؿ اؾمتقى إمم اًمسامء ومسقاهـ ؾمبع  هللوظمؾؼ ا

 ،سمسطفو، وملظمرج مـفو اعموء واعمرقمك :ؾمؿقات ذم يقملم، صمؿ دطمو إرض، أي

سمقـفام ذم يقملم آظمريـ، ومذًمؽ  ومو ،وظمؾؼ ومقفو اجلبول وإؿمجور وأيموم

 ﴿ىمقًمف:          ﴾  :إرض ومو ، ومخؾؼً[33]اًمـوزقموت 

 ومقفو ذم أرسمعي أيوم، وظمؾؼً اًمسامء ذم يقملم.

﴿ وىمقًمف:     ﴾، مل يزل  :ؾمؿك كػسف ذًمؽ، أي

 مل يرد ؿمقًئو إٓ أصوب سمف اًمذي أراد. هللومنن ا :يزال يمذًمؽ وٓ

قمـ طمدصمـو اًمذيـ يموكقا يؼرئقكـو اًمؼرآن » :رواه أزمو فمبد ايمرمحن ايمسؾؿي ما -5

سمـ مسعقد، وهمػممهو، أهنؿ يموكقا إذا شمعؾؿقا مـ  هللوقمبد ا ،ن سمـ قمػونقمثام

ومقفو مـ اًمعؾؿ واًمعؿؾ.  قمنم آيوت مل جيووزوهو طمتك يتعؾؿقا موط اًمـبل 

شىموًمقا: ومتعؾؿـو اًمؼرآن واًمعؾؿ واًمعؿؾ مجقًعو
(1)
. 

إٓ  أن ىمالم أهل ايمتػسغم من ايمصحازمة وايمتازمعكم ؾمامل جلؿقع ايمؼرآن -6

 :يعؾؿف سمعضفؿ ومقؼػ ومقف، ٓ ٕن أطمًدا مـ اًمـوس ٓ قمغمىمد يشؽؾ  مو

وهذا إمجوع مـ اًمسؾػ قمغم أن اًمؼرآن يمؾف يؿؽـ  ،يعؾؿف وًمؽـ ٕكف هق ٓ

 اؾمتلصمر سمعؾؿف. هللومؾقس معـك اعمتشوسمف ومقف أن ا :ؿ وأن يػنأن يػفَ 

ـِ  ومد أمر زمتدزمر ايمؼرآن مطؾًؼا هللأن ا -7 ومل يؼؾ:  ،رُ سم  دَ تَ يُ  مـف ؿمقًئو ٓ ومل يستث

  طمتك جيتـى شمدسمره. .شمتدسمروا اعمتشوسمف سمحد فموهر ٓ

                                                 

 شم([. »1/83) شضمومع اًمبقون قمـ شملويؾ اًمؼرآن»] (1)
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ومققمظي، ومل  ،سمقون، وهدى، وؿمػوء، وكقر سملن اًمؼرآن هللأظمؼم اىمذيمك  -8

ـِ   معـوه.ومفؿ شمتحؼؼ سمدون  مـف ؿمقًئو، ويمؾ هذه إوصوف ٓ يستث

ٓ  هلليمقػ يـزل ا وومد ومايموا: -01  وٓهق  قمغم كبقف يمالًمو مل يؽـ يػفؿ معـوه

ـبل  !ضمؼميؾ؟ ٌ اًمصػوت واًمؼدر واعمعود وكحق ذًمؽط سمؾ يمقػ حيدث اًم  ،سملطمودي

ـوه؟ ممو هق كظػم متشوسمف اًمؼرآن قمـدهؿ وهقٓ   !يؼقًمف؟ ٓأ يػفؿ معـك مو !يعرف مع

ـبل وهق ظمػمهؿ! إن هذآ  ـ سموًم ـوس، ومام أقمظؿ وأظمطر أن يظ ـ سملىمؾ اًم  يظ

ؼصد سمف ذًمؽ يمون قمبًثو ومنذا مل ي ،فمعم أن اظمؼصود زمايمؽالم اإلهمفام -00

ه ا ،وسموـماًل  شمعومم كػسف قمـ ومعؾ اًمعبٌ واًمبوـمؾ، ومؽقػ يؼقل  هللوىمد كز 

 !يريد سمف إومفومفؿ؟ ويمقػ يـزل قمغم ظمؾؼف يمالًمو ٓ !اًمعبٌ واًمبوـمؾ؟

وىمد دل  :ىمام يؽون يمؾؿتشازمه ،ؾؿحؽميمأما يمػظ ايمتلويل همفو يؽون  -01

حؽؿ، قا يعرومقن معـك اعمقمغم ذًمؽ اًمؼرآن واًمسـي وأىمقال اًمصحوسمي، ويموك

 ويمذًمؽ معـك اعمتشوسمف.

سمعؾؿ معـوه مع أن اعمحؽؿ  هللأي ومضقؾي ذم اعمتشوسمف طمتك يستلصمر اوومايموا أيًضا:  -02

سمعؾؿف  هللاؾمتلصمر ا ٕكف هق إصؾ اًمذي يرضمع اعمتشوسمف إًمقف؟ إن مو :أومضؾ مـف

ىمً اًمسوقمي، يمقىمً اًمسوقمي مل يـزل ظمطوسًمو، ومل يذيمر ذم اًمؼرآن آيي شمدل قمغم و

وإكام اًمـزاع ذم يمالم أكزًمف  ،اؾمتلصمر سملؿمقوء مل يطؾع قمبوده قمؾقفو هللوكحـ كعؾؿ أن ا

ٓ يعرف  وأظمؼم أكف هدى وسمقون وؿمػوء، صمؿ أمر سمتدسمره، ومؽقػ يؼول: إن مـف مو

 يعرف أطمد معـوه؟ رؾمقًمف ذًمؽ اًمؼدر اًمذي ٓ وٓ هلل، ومل يبلم اهللمعـوه إٓ ا
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 شمرك سمعض أيوت دون شمػسػم، سمحجي أهنو مـ اعمتشوسمف إن ذم ىمذيمك ومايموا: -03

رد ذريعي ًمؽمك اًمعؿؾ سمؽثػم مـ آيوت اًمؼرآن، عمج هلليعؾؿ شملويؾف إٓ ا اًمذي ٓ

ه واضمى، ومؽقػ إذا د  ؾَم  ومـ اًمذرائع مو ،اًمؼصقر قمـ ومفؿفو، وسمـػس احلجي

 يموكً وصمقؼي اًمصؾي سموعمصدر إول ًمؾتنميع اإلؾمالمل يمؾف؟

 ﴿ ايمؽػار زمؼويمه: هللوومد ذم ا -04             

                      

             ﴾:ؾمبحوكف:وىمول  [39]يقكس ﴿ 

             

          ﴾ 

ؽميملم ذم قمدم اإلطموـمي سمعؾؿ وًمق يمون اًمـوس يمؾفؿ مش ،[84-83]اًمـؿؾ: 

مل يؽـ ذم ذمفؿ هبذا اًمقصػ وموئدة، وًمؽون اًمذم قمغم جمرد  اعمتشوسمف

حيقط سمف  اًمتؽذيى، ومنن هذا سمؿـزًمي أن يؼول: أيمذسمتؿ سمام مل حتقطقا سمف قمؾاًم وٓ

يمون أىمرب إمم اًمعذر ممـ  هلليعؾؿف إٓ ا ؟ ومـ يمذب سمام ٓهللقمؾاًم إٓ ا

ًمؽون شمرك هذا  ق مل حيط سمف قمؾاًم اًمراؾمخقنيؽذب سمام يعؾؿف اًمـوس، ومؾ

 اًمقصػ أىمرب ذم ذمفؿ مـ ذيمره.

مل يذم ذم أيي يمؾ مـ يمول اعمتشوسمف، وإكام ذم   هللومنن ا ،وأطمغًما -05

 اًمزائغلم مـفؿ ومحسى، وىمد ذمفؿ سموجلفؾ وؾمقء اًمؼصد مًعو طمقٌ ىمول:

﴿                                

 ﴾  :وذًمؽ أكف إكام يعؾؿ شملويؾف مـ اًمـوس اًمراؾمخقن [7]آل قمؿران ،

يؼصدون  ون اًمػتـي وٓصمؿ هؿ إكام يؼصد ،اًمزائغقن مـفؿ ذم اًمعؾؿ، ٓ

د وواوح سمعد هذا أن مـ شملول اعمتشوسمف قمـ قمؾؿ وسمؼص ،اًمعؾؿ واحلؼ

 يعتؼم مـ اًمزائغلم اعمذمقملم. يعوب قمؾقف اًمتلويؾ، وٓ طمسـ ٓ
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 د:ـــعـوزم

ذهى إًمقف،  ًمقميد هبو مو :ومفذه أهؿ احلجٍ اًمتل ؾموىمفو يمؾ مـ اًمػريؼلم

وًمسـو كريد أن كؿيض مع اًمػريؼلم إمم أسمعد مـ هذا اًمؼدر، ومـقرد ردود يمؾ 

و يعـقـو سمحول أن ظمر، وسمخوصي أكف ًمقس مماؾمتدل سمف اًمػريؼ أ ومريؼ قمغم مو

كـتٍم ًمػريؼ قمغم ومريؼ، واعمسلًمي سمعد ًمقسً مشؽؾي إمم احلد اًمذي صقروه: 

اعمحؽؿ  :مهو ،يدل قمغم طمٍم اًمؼرآن يمؾف ذم كققملم ومنكف ًمقس ذم أيي مو

طمتك يؿؽـ  :واعمتشوسمف، وًمقس سملم اعمػنيـ اشمػوق قمغم شمػسػم واطمد ًمؾؿتشوسمف

 .آطمتؽوم إًمقف ذم اعمقازكي سملم اعمذهبلم

، وملضموزوا اًمقىمػ فمعم أن اظمحؼؼكم من اظمػرسين ومد وهمؼوا زمكم ايمرأيكم

 وىمد سملم ذًمؽ اًمراهمى إصػفوين، ومؼول: ،، وأضموزوا اًمعطػ﴾ ﴿ قمغم

إن اًمؼرآن قمـد اقمتبور سمعضف سمبعض صمالصمي أضب: حمؽؿ قمغم اإلـمالق، »

 اإلـمالق، وحمؽؿ مـ وضمف متشوسمف مـ وضمف. ومتشوسمف قمغم

متشوسمف مـ ضمفي اًمؾػظ ومؼط، ومتشوسمف  دم اجلؿؾة شمالشمة أرضب:واظمتشازمه 

 مـ ضمفي اعمعـك ومؼط، ومتشوسمف مـ ضمفتفام مًعو.

 هماألول رضزمان:

ذم ىمقًمف  إمو مـ ضمفي اًمغراسمي كحق إب   أوهلام يرصمع إلم األيمػاظ اظمػردة:

 ﴿شمعومم:      ﴾ :وإمو مـ ضمفي آؿمؽماك يموًمقد واًمعلم. ،[31]قمبس 

 ، وذًمؽ صمالصمي أكقاع:وشماكقفام يرصمع إلم مجؾة ايمؽالم اظمرىمب

﴿ :، كحقكوع الطمتصار ايمؽالم -0              

                  ﴾    :[3]اًمـسوء. 
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  ﴿ وكوع يمبسطه كحو: -1   ﴾ :ومنكف ًمق ىمقؾ:  [11]اًمشقرى

 ًمقس مثؾف رء يمون أفمفر ًمؾسومع.

         ﴿: وكوع يمـظم ايمؽالم كحو -2

﴾ :و.إذ شمؼديره أكزل قمغم قمبده اًمؽتوب ىمقاًم ومل جيعؾ ًمف قمقضًم  :[1،2]اًمؽفػ 

شمعومم هللهق أوصوف ا :وهو اظمتشازمه من صمفة اظمعـى() وايمثاين
(1)
، 

حيصؾ ذم كػقؾمـو  إذ ٓ :شمتصقر ًمـو وأوصوف يقم اًمؼقومي، ومنن شمؾؽ اًمصػوت ٓ

 كحسف. مل كحسف، وًمقس مـ ضمـس مو صقرة مو

 )وهو اظمتشازمه من صمفة ايمؾػظ واظمعـى مًعا( مخسة أرضب: وايمثايمث

 .[5]اًمتقسمي: ﴾ ﴿ذم كحق: يموًمعؿقم واخلصقص  :من صمفة ايمؽؿقة -0

﴿ يموًمقضمقب واًمـدب ذم كحق: :من صمفة ايمؽقػقة -1        

   ﴾  :[3]اًمـسوء. 

 .[132]آل قمؿران: ﴾   ﴿ كحق: :من صمفة ايمـاؽمخ واظمـسوخ -2

    ﴿ كحق: :األمور ايمتي كزيمت همقفا اآليةمن صمفة اظمؽان و -3

  ﴾ :وكحق:[189]اًمبؼرة ، ﴿    ﴾ 

 يعرف قموداهتؿ ذم اجلوهؾقي يتعذر قمؾقف شمػسػممهو. ومنن مـ ٓ :[37]اًمتقسمي:

شيمنمط اًمصالة واًمـؽوح :ًمػعؾ ويػسدصح هبو ااًمتل يمن صمفة ايممموط  -4
(2)
. 

                                                 

إمم  اهلل شمعومم هلو معـك كدريمف، وٓ كصؾ إمم يمـففو وطمؼقؼتفو، وكػقض قمؾؿ يمقػقتفو صػوت] (1)

ِؿقُع ايْمَبِصغمُ »  :اهلل شمعومم: ىمول  ٌء َوُهَو ايمسَّ  شم»[ [ 11]اًمشقرى: ش.يَمْقَس ىَمِؿْثؾِِه ََشْ

 شم»سمػموت[.  –( ـمبعي دار اعمعرومي 255-254) شاعمػردات ذم همريى اًمؼرآن»] (2)
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 واظمتشازمه زملكوافمه ايمثالشمة فمعم أرضب:

 يمقىمً اًمسوقمي، وظمروج اًمداسمي، وأمثوهلام. :ؾمبقؾ ًمؾقىمقف قمؾقف ضب ٓ -أ

يموًٕمػوظ اًمغريبي،  :ًمإلكسون ؾمبقؾ إمم معرومتف واًمرضب اًمثوين مو -ب

 وسمعض إطمؽوم.

 سملم إمريـ، يعرومف اًمراؾمخقن ذموأمو اًمرضب اًمثوًمٌ ومفق مؽمدد  -ـضم

ذم دقموئف ط وهق اعمشور إًمقف سمؼقًمف  :اًمعؾؿ وخيػك قمغم مـ دوهنؿ

«يَل وِ لْ ايمتَّ  هُ ؿْ ؾ  فمَ وَ  ينِ  ايمد  دِم  هُ فْ ؼ  همَ  مَّ فُ يمؾَّ ا» ٓسمـ قمبوس:
(1)
. 

 ، وقمطػ﴾ ﴿فر ًمؽ ضمقاز إمريـ: اًمقىمقف قمغمفم إذا قمرومً هذا

﴿     ﴾ .قمؾقف 

 وومال زمعض أئؿة ايمتحؼقق:

ؾمبقؾ إًمقف ًمؾؿخؾقق وضمى اًمقىمػ قمغم  ٓ احلؼ أكف إن أريد سموعمتشوسمف مو

﴿ ﴾يتضح معـوه سمحقٌ يتـوول اعمجؿؾ وكحقه ضموز  ، وإن أريد مو ٓ

يعؾؿف  يعؾؿف مجقعف، وٓ أيًضو: ٕكف ٓ ﴾ ﴿اًمعطػ، وضموز اًمقىمػ قمغم 

 .ها. شعوممشم هللسموًمؽـف إٓ ا

 :ويمـعد اآلن إلم اآليات همـػرسها، وكبكم موومعفا من ايمسقاق

اًمذي اؾمتفؾً اًمسقرة سموحلديٌ  ًمؼد قمودت إمم احلديٌ قمـ اًمؽتوب

أن مـ سملم آيوشمف آيوت حمؽامت واوحي اًمدًٓمي، سمقـي اهلدف،  ومذيمرْت  :قمـف

إًمقفو  د  رَ وهذه أيوت هل أصؾ اًمؼرآن، شمُ  ،حمددة ومقام شمدل قمؾقف وومقام هتدف إًمقف

                                                 

 جيف.ؾمبؼ ختر (1)
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 أيوت إظمرى اًمتل ًمقسً ذم مثؾ ووقطمفو.

، ويؿؽـ أن يراد هبو ومـ سملم آيوشمف آيوت متشوهبوت، حتتؿؾ أيمثر مـ معـك 

 فو وٓتطمؼقؼ يؼػ قمغم عض هذه أيوت شمعوًمٍ مقوققموت ٓسمو ،أيمثر مـ هدف

، وسمعضفو شمعوًمٍ مقوققموت أظمرى يستطقع اًمراؾمخقن ذم هلليدرك يمـففو إٓ ا

 مـ اعمممـلم أن يدريمقا اعمراد هبو، وأن يبقـقا معوكقفو ومدًمقٓهتو. اًمعؾؿ

ومػريؼ مـفؿ يممـ هبو  وايمـاس دم موومػفم من هذه اآليات صـػان:

وومريؼ يمؾ مهف أن يتعؼبفو: ًمقثػم هبو اًمػتـي،  ،اعمراد هبو أو مل يػفؿف ؿَ فِ يمؾفو، ومَ 

إًمقف ذم  مولشم فو هق موومفؿف مـ ٓ حتتؿؾ، زاقماًم أن مو وحيؿؾفو مـ اعمعوين مو

 هق معـوهو واعمراد هبو. -قمغم شمضورسمف وووقح ؾمقء اًمؼصد ومقف-اًمـفويي، وأكف

ومفؿ  ظما زفمؿوا ألكػسفم9 آلية دم وموة أن همالء يمقسوا أهاًل وهـا سمؼرر ا

ـوس كام يػفؿ معـوهو مـ اًمإًمقسقا مـ اًمعؾؿ ذم رء، وهذه أيوت اعمتشوهبي 

ٕهنؿ  :صمؿ هؿ ًمقسقا ظموًميص اًمـقي ومقام يؼقًمقن ،اًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ دون همػمهؿ

هيدومقن سمف إمم ومتـي اًمـوس قمـ ديـفؿ، وإكام يتحدث ذم معوين اًمؼرآن مـ أظمؾص 

 اًمـقي. اًمؼصد مدظمقَل  قئًمإلؾمالم، ومل يؽـ ؾم

وصػتفؿ أيوت سملن ذم  وطمبث ؿمويتفم قئوكتقجة يمؼصدهم ايمس

دة، ووالهلؿ مـبعٌ قمـ ىمؾقهبؿ زيًغو، ومفؿ إذن ووًم قن، مـحرومقن قمـ اجلو

 ىمؾقهبؿ، ومال أمؾ ذم صالطمفؿ إٓ أن شمـصؾح هذه اًمؼؾقب.

 ...يمتتحدث فمن ايمراؽمخكم دم ايمعؾم 9اآليات أويمئك ايمزائغكم وسمدعُ 

شمشوسمف مـ اًمؼرآن وجيفؾقن سمعضف، ومع هذا،  إهنؿ يعؾؿقن شملويؾ سمعض مو
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مـقن سمام ومفؿ يم وسموًمرهمؿ مـ رؾمقظمفؿ ذم اًمعؾؿ وشمشقومفؿ إمم اعمعرومي دائاًم 

يػفؿقن معـوه قمغم اًمسقاء، وهؿ يرددون ذم صمؼي وـمؿلكقـي  يػفؿقن معـوه وسمام ٓ

 أًمقسقا قمؼالء يػؽرون، ،[7]آل قمؿران:  ﴾     ﴿ :دقوِص 

 ـْ ويتدسمرون، ويعؾؿقن؟ وهؾ يبعد أن يتذيمر اًمعؼالء، ويتدسمروا، وهيتدوا؟ ومَ 

مو يمون  ذم ؿملهنؿ سمعد هللأصدق أن يؼقل ا تذيمروا هؿ؟ أٓ موإذن يتذيمر إن مل ي

﴿ مـفؿ:          ﴾  :[269]اًمبؼرة. 

واًمدقموء مخ اًمعبودة، ومقـوضمقكف ذم  زمايمدفماء، هللفمعم أهنم يتوصمفون إلم ا

﴿ امتثول، واؾمتسالم، وظمشقع:                    

                              

          ﴾ :[9-8 ]آل قمؿران. 

ؾ أن ؾم، ويسلًمقكف ذم شمقإهنم يطؾبون دوام هدايته هلم وسموهمقؼه إياهم

وهؿ يـوؿمدوكف اًمرمحي،  ،هبو اًمشؽ ومتـحرف ىمؾقهبؿ مـ أن شمزيغ، أو يؿقؾ حيػظ

يؽثر  قمـده، وٓ مو دُ ػَ ـْ يَ  ويدقمقكف أن هيبفو هلؿ مـ ًمدكف، ومفق وطمده اًمقهوب، ٓ

هؿ مؼدمقن قمؾقف  قمغم يمرمف رء، وهؿ يرددون ذم ظمقف، وذم إدراك جلالل مو

 ، ومفؽذا[9]آل قمؿران:  ﴾        ﴿ سمعد اعمقت:

 خيؾػ اعمقعود. ىمرر ذم يمتوسمف، وهؽذا وقمدهؿ، وهق ٓ

شملوًمف اًمزائغقن،  يمون سمعض مو ؽمقؽون همقه أسمرى ايمقوم اآلطمر، وما

وذم ظمتوم آيوت  واسمتغقا سمف اًمػتـي؟ وهؾ يمون هذا هق اًمن ذم شمقضمففؿ هـو

 هبذا اًمدقموء؟ اعمحؽؿ واعمتشوسمف

مم وومد كجران، وهؿ كصورى إاحلديٌ يمام أؾمؾػـو مقضمف ذم أصؾف  وًمؽـ 
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ذم يمتوهبؿ، ومؾعؾ اًمن إذن أهنؿ  أهؾ يمتوب، واإليامن سموًمققم أظمر سمعض مو

روا أكػسفؿ اخلقف مـ شمنب اًمزيغ إمم ىمؾقهبؿ، عِ ْش ذيمروا يقم اجلؿع: ًمقُ 

 وًمؾزيغ ذم هذا اًمققم آصموره اخلطػمة.

 ه هـا مما اؽمتوصمبه ايمسقاق واومتضاه9فمعم أن احلديث فمن اظمتشازمه ىمؾ

أًمقهقي اعمسقح آيوت  اهؿاطمتٍ سمف كصورى كجران ًمدقمق ومؼد يمون مـ سملم مو

وىمد شملوًمقهو سمام يتػؼ  ،ويمؾؿتف هللوومقفو أن اعمسقح روح ا ،ذم اًمؼرآن تورد

 .ؿفؿ، مع أهنو هتدم هذه اعمزاقمؿومزاقم

ويؾ اسمتغوء مـ هـو يمون احلديٌ قمـ اًمذيـ ذم ىمؾقهبؿ زيغ، وقمـ اًمتل 

 اًمػتـي، صمؿ قمـ اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ، وًمقس وومد كجران مـفؿ.

 مو-مع إومحوم اًمرؾمقل هلؿ -وًمعؾ ومقام أؾمؾػـو مـ أن وومد كجران مل يسؾؿ 

يدقمؿ أهنؿ مل يؽقكقا قمغم قمؾؿ، وأهنؿ يموكقا زائغلم مـحروملم، وأهنؿ مل يؽقكقا 

 .خمؾصلم ومقام ادقمقه أول إمر مـ أن هدومفؿ هق شمبلم احلؼ

شمشوسمف مـ اًمؼرآن اسمتغوء اًمػتـي  وهمٓء اًمزائغقن اعمـحرومقن، اًمذيـ يتتبعقن مو

وهؿ وومد كجران يمام أؾمؾػـو، وإن صدق اًمقصػ واحلؽؿ قمغم -واسمتغوء شملويؾف

مثول هلؿ إ سققشمشمعقد أيوت ومتتحدث قمـفؿ، و -أمثوهلؿ مـ يمؾ زائغ مـحرف

       ﴿ ؼقل:توم ذم اعمويض اًمبعقد واًمؼريى
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     ﴾  :[13-13]آل قمؿران. 

  ﴿ ومرركاه من أن ايمذين ىمػروا هـا هم وما      ﴾ 

ذم يعـل أن احلؽؿ اًمذي  هق اعمتبودر مـ اًمسقوق، همػم أكف ٓ هـاك ،[7]آل قمؿران: 

سملقمقوهنؿ، وطمقٌ  ومؼد حتدصمً قمـفؿ أيي سمصػتفؿ ٓ :أيي مؼصقر قمؾقفؿ

يؼع  هللحتؼؼً هذه اًمصػي وهل اًمؽػر حتؼؼ احلؽؿ وهق اؾمتحؼوق قمؼوب ا

ذم -أوٓدهؿ، ويؼع قمؾقفؿ هـوك ومال شمـجقفؿ مـف أمقاهلؿ وٓ :قمؾقفؿ هـو

ؽقكقن هؿ وىمقدهو اًمذي شمشتعؾ سمف، يسمؾ  :سىقن ذم اًمـور ومحؼَ ؾْ ومال يُ  -أظمرة

يمقهنؿ وىمقد اًمـور  :أي -وهذه اًمصػي ،شتعؾ اًمـور قمودة سموحلطى واًمػحؿيمام شم

ؾمتؽقن هل أسمرز صػوهتؿ، وملمو إكسوكقتفؿ ومؼد أهدروهو، وأمو  -ظمرةذم أ

 قمؼقهلؿ ومؼد أًمغقهو وأمهؾقهو.

، يعقـون وومد كجران هـو :ايمسقاق وؽمبب ايمـزول ىمام رويـاه نَّ أوواضح 

وىمد طمؽك سمعض اعمػنيـ قمـ اسمـ قمبوس  ،ىمبؾ همػمه قمغم إىمؾأو يشػمان إًمقف 

هؿ اًمقفقد مـ ىمريظي واًمـضػم، وذيمر سمعضفؿ أن  :سموًمذيـ يمػروا هـو ل  أن اعمعـ

اعمراد هبؿ منميمق اًمعرب
(1)
 . 

و مع قمؿقم اًمؾػظ، متشقً  :همػم أك و كؿقؾ إمم أن اعمراد هبؿ ضمـس اًمؽػور

حتؼؼً ومقف قمؾتف، ومام دام اًمقصػ هق اًمؽػر، واحلؽؿ  ووقمؿقم احلؽؿ ذم يمؾ م

 وملي معـك ًمؾتخصقص؟وأي مسقغ؟ هق اًمعذاب

                                                 

 ش م([. »3/93) شروح اعمعوين»]اكظر  (1)
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 إن ىمل ىماهمر حمؽوم فمؾقه زمؿـطوق اآلية: -0

 مول وٓ وًمد، ومؿعـك هللقل سمقـف وسملم قمذاب احيسملكف ًمـ  :أواًل 

﴿  ﴾ .و: ًمـ شمـػعفؿ﴿﴾: ػعقل واىمع مقىمع اعمصدر، أو اعم

وىمد  ،ي همـوء، وًمـ شمـػعفؿ سمٌمء أسمًداوملمقاهلؿ وأوٓدهؿ ًمـ شمغـل قمـفؿ أ :سمف

 :ىمول ٕظمقف -أؾمؼػ وومد كجران وطمؼمهؿوهق - إن أسمو طمورصمي سمـ قمؾؼؿي» :ىمقؾ

وًمؽــل إن أفمفرت ذًمؽ أظمذ مؾقك اًمروم مـل  :وطمؼ   هللإين ٕقمؾؿ أكف رؾمقل ا

شأقمطقين مـ اعمول واجلوه مو
(1)
. 

اًمسبى ذم احلديٌ قمـ إمقال وإوٓد هـو، وقمـ قمدم ومفذا إذن هق 

يؿـع قمؿقم اًمؾػظ: إذ اًمعؼمة هبذا اًمعؿقم  وًمؽـ ظمصقص اًمسبى ٓ :فوئهمـو

 يمام هق مؼرر.

ؾمقؽقن ذم أظمرة وىمقًدا ًمؾـور، ومفذه هل  -يمؾ يموومر :يأ– سملكف ا:وشماكقً 

 .ًمـتقجي اًمطبقعقي واعمعؼقًمي ًمؾؽػرا

    ﴿ قًعو يمام شمؼرر آيي:اًمذكقب مج هلليغػر ا :وطمؼقؼي 

                

 ﴾ :همػم أن هذا اإلـمالق شمؼقده أيي إظمرى[53]اًمزمر ،﴿ :  

          ﴾ :[48]اًمـسوء. 

 واحلؽامن ىمالمها سمؼررمها آيات أطمرى نمغم هذه اآلية.

 :إمقال وإوٓد شمؼرره ذم كػس اًمسقرة، وسمـػس إًمػوظ ءومعدم همـو

                                                 

 شم([. »7/163) شمػوشمقح اًمغقى»] (1)
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            ﴿ طمقٌ شمؼقل:

         ﴾  :وشمؼرره ذم [116]آل قمؿران ،

          ﴿ طمقٌ شمؼقل: :ؾمقرة اعمجودًمي

      ﴾ [ : 17اعمجودًمي]. 

 وىمون ايمؽػار هم وومود ايمـار سمؼرره ؽمورة ايمبؼرة أيًضا ضمقث سمؼول:

﴿            

            

         ﴾ 

    ﴿ يمام شمؼرره ؾمقرة اًمتحريؿ طمقٌ شمؼقل: ،[24-23]اًمبؼرة: 

           

      ﴾  :[6]اًمتحريؿ. 

اًمذيـ هؿ  أن اعمراد سموًمـوس ومن ايمواضح ايمذي يمقس دم ضماصمة إلم زمقان

يي آل آهؿ اًمؽوومرون ظموصي، سمدًمقؾ  ور ذم ؾمقريت اًمبؼرة واًمتحريؿاًمـ وىمقد

 يمام هق مؼرر ذم أصقل اًمػؼف. ،عمطؾؼ حيؿؾ قمغم اعمؼقدا ذإ :قمؿران

﴿ ذم ىمقًمف: «نمِ » أن ومن اظمباضمث ايمؾغوية دم اآلية      

            ﴾  :قمـد(،  :إمو سمؿعـك ،[11]آل قمؿران(

مـ  :جرور هبو مضوف حمذوف شمؼديرهاعمأن . وإمو هللًمـ شمغـقفؿ قمـد ا :أي

، أو هللسمدل رمحي ا :)سمدل( قمغم شمؼدير مضوف إًمقف، أي :وإمو سمؿعـك .هللقمذاب ا

 .هللسمدل ـموقمي ا
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ومقف مـ اإلهمـوء،  شلشمغـ»ٕن  :هؽذا يؼقل اعمػنون، وكحـ كختور إول

ن اًمسقوق إذم اًمثوين، وٕن اعمؼوم يؼتضقف، مـ طمقٌ  اًمدومع يمامسمؿعـك  ٓ

 يسد مسدهو. ومو هللؾحديٌ قمـ رمحي اًم ٓ :ًمؾتفديد

مع » فو أن شمؼديؿ إمقال قمغم إوٓدومؿـ سمقـ أما اظمباضمث ايمبالنمقة

و ٕن أشمقؾمقط طمرف اًمـػل سمقـفام إمو ًمعراىمي إوٓد ذم يمشػ اًمؽروب، 

 .(1). ذيمره أسمق اًمسعقدشزول اخلطقبإمقال أول قمدة يػزع إًمقفو قمـد ك

ؾمقـوهلؿ ذم هذه اًمدكقو،  هللأن يصدىمقا سملن قمؼوب ا وىملكام ىمػم فمعم ايمؽػار -1

اؾمتغـقا سمػضؾف مـ أمقال ًمـ يـػعفؿ  وأن مـ اكتٍموا هبؿ مـ أوٓد، ومو

د ضب هلؿ مـ ومؼ :هللسمٌمء ذم هذه احلقوة، وًمـ يغـل قمـفؿ ؿمقًئو قمـد ا

أوًمئؽ اًمذيـ يمذسمقا  :آل ومرقمقن واًمذيـ مـ ىمبؾفؿ :اعمويض اًمبعقد مثاًل 

وملظمذهؿ سمذكقهبؿ، وأكزل هبؿ قمغم يمػرهؿ أؿمد اًمعذاب وأىمسوه،  هللسمآيوت ا

﴿ ذم اًمدكقو وأظمرة                      

                         

                       

       ﴾[ 43: اًمعـؽبقت]. 

 ﴿ :وواضح أن ومويمه سمعالم   ﴾ شمػسػم ًمدأهبؿ اًمذي ومعؾقه. 

﴿ وىمقًمف:       ﴾.شمػسػم ًمدأهبؿ اًمذي ومعؾ هبؿ : 

                                                 

هبومش شمػسػم اًمػخر ش إرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ»( مـ شمػسػم أيب اًمسعقد 2/637) :اكظر (1)

 .اًمرازي، ـمبعي دار اًمطبوقمي اًمعومرة
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: ﴿أمو ىمقًمف ذم ظمتوم أيي     ﴾:  ومفق وموصؾي أؿمبف

وأمو  .هلؿ سمذكقهبؿ، وقمؼوهبؿ قمؾقفو هللأظمذ ا :ىمبؾفو، وكعـل سمف سموًمدًمقؾ قمغم مو

ومغـل قمـ اًمبقون أن مقىمعف مـ اًمسقوق هـو هق مقىمع اًمدًمقؾ، مـ  اعمثؾ يمؾف

سمف ذم أيي اًمسوسمؼي ممؽـ أن يؼع،  هللشمققمدهؿ ا أن مو ًمدهيؿ، قمغماًمتوريخ اعمؼرر 

 ومل يسؾؿقا. ىمع قمؾقفؿ إذا مل يرضمعقا قمـ اًمؽػرسمؾ هق وا

 -دامقا يمػوًرا مو-ومقلمره سملن يـذرهؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص وهـا يوصمه اخلطاب إلم ايمـبي -2

كققًمو آظمر مـ اإلكذار، وإكف ًمقعؾؿ ومقفؿ احلرص اًمبوًمغ قمغم اًمـٍم هـو، 

﴿ :عمقداكلمعقؿ هـوك، ومؾقـذرهؿ سمام يـتظرهؿ ذم اوقمغم اًمـ  ﴾ 

سمـل  مـ تؾوإكام هل اهلزيؿي. وىمد حتؼؼ هذا اإلكذار، ومؼُ  :ومال كٍم إذن

مجعفؿ ذم ؾمقق سمـل ىمقـؼوع وأمر  ،( رضمؾ633ىمريظي ذم يقم واطمد)

يمام أضمغم سمـل  ،، صمؿ أمر سمحػر طمػػمة ورمقفؿ ومقفواًمسقوف سمرضب أقمـوىمفؿ

 وومتح ظمقؼم وضب قمؾقفؿ اجلزيي. اًمـضػم،

﴿        ﴾ وإكام هق اًمعذاب. :ومال كعقؿ إذن﴿    

  ﴾ راطمي هـو ومنكام يطؾى اعمفود ًمؾراطمي، وٓ :ضمفـؿ!. 

 وزمعد، همنن اظمػرسين يروون فمن ازمن فمباس دم ؽمبب كزول هذه اآلية روايتكم:

اًمـبل إم ل  هللهذا وا»اعمنميملم يقم سمدر:  هللوًمقا قمـدمو هزم اأن هيقد اعمديـي ىماألولم: 

 .شيرد ًمف رايي وأكفٓ  ،، وكجده ذم يمتوسمـو سمـعتف وصػتفاًمذي سمنمكو سمف مقؾمك 

شمعجؾقا طمتك شمـظروا إمم  وأرادوا شمصديؼف واشمبوقمف، صمؿ ىمول سمعضفؿ ًمبعض:ٓ 

قا ؿمؽ   ط هللومؾام يمون يقم أطمد، وكؽى أصحوب رؾمقل ا ،واىمعي أظمرى
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وهمؾى قمؾقفؿ اًمشؼوء ومؾؿ يسؾؿقا. ويمون سمقـفؿ  .شهق سمف مو هللوا» وىموًمقا:

قمفد إمم مدة، ومـؼضقا ذًمؽ اًمعفد، واكطؾؼ يمعى سمـ ط  هللوسملم رؾمقل ا

)أيب ؾمػقون وأصحوسمف( ومقاومؼقهؿ،  إذف ذم ؾمتلم رايمبًو إمم أهؾ مؽي

إمم اعمديـي صمؿ رضمعقا  .شًمتؽقكـ يمؾؿتـو واطمدة» وأمجعقا أمرهؿ: وىموًمقا:

شمعومم ومقفؿ هذه أيي هللوملكزل ا
(1)
. 

 عمو أصوب موط  هللأن رؾمقل ا :وهل اًمتل اىمتٍم اًمطؼمي قمؾقفو وايمثاكقة:

مجع اًمقفقد ذم ؾمقق سمـل ىمقـؼوع،  ،أصوب مـ سمدر ورضمع إمم اعمديـي

سمعالم زمام أصاب  هللمعمم هيود، أؽمؾؿوا ومبل أن يصقبؽم ا يا»:وىمول

يغركؽ مـ كػسؽ أكؽ ىمتؾً كػًرا مـ  حمؿد، ٓ يو». ومؼوًمقا: «ومريًشا

و  هللاًمؼتول، إكؽ وايعرومقن  ىمريش يموكقا أهمامًرا ٓ ًمق ىموشمؾتـو ًمعرومً أك 

شكحـ اًمـوس، وأكؽ مل شمؽـ مثؾـو
(2)

 شمعومم هذه أيي. هللا . وملكزل

ذم  شاًمذيـ يمػروا»ـيمؾتقفام دمتؿعون قمغم أن اعمراد سموـماهر أن ايمروايتكم 

سملن يـذرهؿ اهلزيؿي ط ًمرؾمقًمف  هللد ظموصي، وأن أمر اهؿ اًمقفق :أيي

إذ هؿ  :دون همػمهؿط واًمعذاب يؼٍمهؿ قمغم اًمقفقد اًمذيـ يموكقا قمغم قمفده 

 مر سمؼقًمف. أُ  اًمذيـ يؿؽـ أن يؼقل هلؿ اًمرؾمقل مو

 همػم أن اظمتقور اعمقصقل يقطمل سملن صؾتف هل قمؾي احلؽؿ، وهل اًمؽػر ٓ

-قمغم احلؽؿ ذم أيي اًمتوًمقي هللؾموىمف ا ظمصقص اًمقفقديي، صمؿ إن اًمدًمقؾ اًمذي

ومؾقؽـ هذا  :يدقمؿ هذا اًمعؿقم ويعززه -اًمؽؼمى ويغؾى أن اعمراد ومقفو همزوة سمدر

                                                 

 شم([. »3/93) شروح اعمعوين»] (1)

 شم[. »شوأكؽ مل شملِت مثؾـو»(. وومقف: 6/227) ششمػسػم اًمطؼمي»] (2)
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)اًمعؼمة سمعؿقم اًمؾػظ  يتػؼ واعمبدأ إصقزم اعمؼرر اإلكذار إذن ًمؽؾ يموومر، ومفذا مو

 توًمقي.سمخصقص اًمسبى(، وًمــظر أن ذم دًمقؾ هذا احلؽؿ، أو ذم شمػسػم أيي اًم ٓ

وإن سمدا - سموفمدهم زمه وهذه اآلية سموصمه كظرهم إلم آية فمعم صدق ما -3

ومؼد اًمتؼً ومئتون ذم ىمتول مـ أضمؾ اًمعؼقدة، ويموكً  :-مستبعًدا ذم كظرهؿ

أمو اًمػئي اًمؽثػمة ومؽوكً هل اًمػئي  ،هللاًمػئي اًمؼؾقؾي هل اًمتل شمؼوشمؾ ذم ؾمبقؾ ا

ومؼد اكتٍمت اًمؼؾي  :ئتلماًمؽوومرة، وسموًمرهمؿ مـ ومورق اًمعدد اًمؽبػم سملم اًمػ

 هللوذًمؽ ٕن ا :قمغم اًمؽثرة، وهمؾى اإليامن اًمؽػر ذم أول مقىمعي كوزًمف ومقفو

كٍم مـ خيؾص ًمف اًمعبودة، ويديـ ًمف  هلليميد سمـٍمه مـ يشوء، وإكام يشوء ا

 وطمده سموًمعبقديي احلؼي.

ومعؾقم  وومد أؽمؾػـا أن اإلؾمارة دم هذه اآلية إلم نمزوة زمدر ايمؽػمى،

ومقفو يموكقا صمالصمي أمثول اعمسؾؿلم أو يزيدون، وًمؽـ اًمػورق اًمضخؿ  أن اًمؽػور

مل يؽـ هق ومورق اًمعدد، ومل يؽـ هق آؾمتعداد ذم  -قمغم وخومتف -سملم اًمػئتلم

يبدو ضموكى وقمدم آؾمتعداد ذم اجلوكى أظمر، مع أن هذا اًمػورق هق أيًضو 

دى اًمػئتلم يموكً إكام يمون اًمػورق إهؿ أن إطم :وخاًم يمبػم إصمر ذم احلروب

همويي مـ  هللواًمؼتول ذم ؾمبقؾ ا، ، ويموكً اًمػئي إظمرى يموومرةهللشمؼوشمؾ ذم ؾمبقؾ ا

 ذم ؾمبقؾ اًمشقطون. -طملم يدومع إًمقف-أمو اًمؽػر ومقدومع إمم اًمؼتول ،همويوت اإليامن

، ومقحدد هللأسمؾغف شمعبػًما أن يصػ إطمدى اًمػئتلم سملهنو شمؼوشمؾ ذم ؾمبقؾ ا ومو

 :أن يصػ اًمػئي إظمرى سملهنو يموومرةو ،ل اإليامنصػتفو إصؾقي وههبذا 

 ومقحدد هبذا همويتفو مـ اًمؼتول وهل كٍم اًمبوـمؾ. 
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ذم وصػ  كوايمتػ، وصػ اًمػئي إومم سمبقون اًمغويي مـ ىمتوهلوذم ًمؼد ايمتػك 

 يمػرهو حيدد هذه اًمغويي. ن: ٕاًمػئي إظمرى سموًمؽػر وشمرك اًمغويي مـ ىمتوهلو

﴿ كم دم ومويمه:ومجفور اظمػرسين فمعم أن ايمرائ          

   ﴾ وأن اعمرئقلم هؿ اًمػئي  ،وهل اعمممـي هللهؿ اًمػئي اًمتل شمؼوشمؾ ذم ؾمبقؾ ا

 ششمروهنؿ»: ًمؼراءة يعؼقب وكوومع :وكحـ كؿقؾ إًمقف ،وىمقؾ سموًمعؽس .اًمؽوومرة

وومريـ وٕن اعمعـك قمؾقف أن اًمؽ ،طوب، واعمخوـمى سمؤيي هؿ اًمؽػورسمتوء اخل

و وىمع ذم ىمؾقهبؿ يموكقا يرون اعمسؾؿلم مثؾقفؿ ذم اًمعدد قمغم ىمؾتفؿ ذم احلؼقؼي، عم

واًمثوسمً أن منميمل مؽي ىمد رأوا اعمسؾؿلم أول إمر ىمؾي  ،مـ اًمرقمى واخلقف

شمغؾى  إيوهؿ يمثرة ٓ هللقمغم طمؼقؼتفؿ: ًمقدومعفؿ هذا إمم حمورسمتفؿ، صمؿ أراهؿ ا

 ًمقػً ذم قمضدهؿ. :شمـفزم وٓ

        ﴿ ه احلؼقؼة ومويمه سمعالم:يؼرر هذ

             

            

         ﴾[44-43: إكػول].  

 ﴿ ومن هذه احلؼقؼة ىمان مجال ايمتوىمقد ايمذي دم ومويمه:      ﴾، 

اًمؽػور طملم اعمعريمي، صمؿ ذم اًمظػر ذم كػقس  اًمرؤييإذ هق إيامء ىمقي إمم أصمر هذه 

 هبو مـ سمعد.

ىمذيمك يبدو فمعم ضوء هذه احلؼقؼة مجال هذه ايمػاصؾة ايمتي طمتؿت 

  ﴿ هبا اآلية:            ﴾ ذًمؽ أن وضمف اًمعؼمة ،
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 إذ اعمخوـمبقن هؿ :ذم هزيؿي اًمؽثرة هـو أووح مـف ذم اكتصور اًمؼؾي وإن شمالزمو

 اًمؽػور، وهؿ اًمؽثرة. 

ًمؽلكف يؼقل هلؿ: إذ أقمجبتؽؿ يمثرشمؽؿ، وطمسبتؿ أهنو وؾمقؾي مضؿقكي إمم 

يمون ومقفو مـ اهنزام اًمؽثرة أموم اًمؼؾي،  وموذيمروا همزوة سمدر اًمؽؼمى، ومو اًمـٍم

شمزيد قمغم كصػ قمدد أقمدائفو، دمدوا أن إمر ًمقس  واقمتبور اًمؽثرة كػسفو ىمؾي ٓ

 يـٍم ويميد مـ يدقمق إمم ؾمبقؾف. هللوا ،هللهق عمشقئي اًمؾؽثرة وٓ ًمؾؼؾي، وإكام 

ـبي  «رٍ فْ ؾَم  ةَ غمَ ِس مَ  ِب فمْ ايمر  زمِ  ُت ٌِمْ كُ وَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وإكه يمقؾتؼي مع هذا اظمعـى ومول ايم
(1)
. 

ًمتتحدث قمـ  :صيوموطموهـو، شمؼػ اًمسقرة قمـد اًمطبقعي اإلكسوكقي وىمػي 

 وأؾموس اعمشؽؾي اًمؽؼمى. ،مـشل اًمعؾي، ومصدر اًمداء

 إهنا سمؼول:

﴿         

          

             

             

            

            

   ﴾ :[17-14 ]آل قمؿران. 

أهنو سمؾغً اًمؼؿي  ،يؾػت ايمـظر دم هذه اآليات من ايمسورة ويمعل أول ما

                                                 

 شم([. »521( ومسؾؿ )335]أظمرضمف اًمبخوري ) (1)



     
98 

ذم اًمتعبػم قمـ متؽـ متوع احلقوة اًمدكقو مـ اًمـػس اإلكسوكقي، مصقًرا ذم 

واًمبـلم، واًمؼـوـمػم اعمؼـطرة مـ اًمذهى  ،ذم اًمـسوء :اعمشتفقوت اًمتل ذيمرهتو، أي

 كعوم، واحلرث. واًمػضي، واخلقؾ اعمسقمي، وإ

 ذيمك أهنا مل سمصف ايمـاس زملهنم حيبوهنا همحسب. 

 ومل سمصف اظمشتفقات اظمذىمورة زملهنا ومد زيـت هلم همحسب.

 ٓ ووًمؽـفو وصػً اًمـوس سملهنؿ ىمد زيـ هلؿ طمبفو، ومفؿ إذن حيبقهنو طمب  

وًمقس يمؾ  ،ظر أن يرضمعقا قمـف، أو يػقؼقا مـفيـت يؿؾقكف، وٓ يستؼبحقكف، وٓ

يؿؽـ أن شمتسع ًمف ىمؾقهبؿ،  يمؾ مو ذن طمى سموًمغ هموييَ إومفق  :ـزًميطمى هبذه اعم

 دون أن شمضقؼ سمف أو شمتـؽر ًمف هذه اًمؼؾقب.

ومنن  :شمسؿقي هذه اعمشتفقوت ؿمفقات :يمه قئفمعم أن مما يعكم فمعم هذا وهي

وإكف  ،حمؾف ومحسى هذا اإلـمالق يقطمل سملهنو ىمد أصبحً هل قملم احلى ٓ

شمٍموموت اإلكسون، إن مل يػن مجقع شمٍموموشمف.  ًمقبدو شمػسػًما ًمتٍموموت يمثػمة مـ

شتفك ومحسى ًمقىمػ اًمتلصمر هبو قمـد طمد معلم، أمو وىمد ومؾق أن إمقال شمُ 

ومنن يمثػًما مـ شمٍموموت اإلكسون يؿؽـ شمػسػمهو  :أصبحً هل قملم اًمشفقة

 وهذا واوح يمذًمؽ ذم اًمـسوء واًمبـلم وهمػمهو. ،قمغم هذا إؾموس دون ظمطل

، أن اًمسقوق يؼتيض )ايمـاس( دم اآلية ار يمػظوهـا يبدو ايمرس دم اطمتق

إيامء إمم اًمطبقعي اإلكسوكقي ذم اإلكسون،  -ذم اًمقاىمع-ختصقصفو سموًمرضمول، ومفق

 شمؾؽ اًمطبقعي اًمتل شمشتفل وحتى، ويؿؽـ أن شمشغؾفو اعمودة قمـ اًمروح، ومو

 يؿؽـ أن شمسؿق اًمروح إًمقف.
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قل ًمؾؿجف( ـَ ي  يمذًمؽ ىمد يؽشػ هذا قمـ سمعض اًمن ذم سمـوء اًمػعؾ)زُ 

 ع أن وموقمؾ اًمتزيلم هـو ًمقس ًمف دور يمبػم ذم اعمسلًمي وٓىموموًمقا :سمعد طمذف وموقمؾف

هتؿ يمثػًما معرومتف، وإكام اعمفؿ هق إصمبوت اًمتزيلم كػسف يمحؼقؼي وـمبقعي ذم 

يمام يؼقل أهؾ اًمسـي، أو هق اًمشقطون  هللاإلكسون، وسمعد هذا ًمقؽـ اعمزيـ هق ا

قمـدمو شمؽقن اًمشفقة اعمزيـي مسؿقطًمو هبو،  هللًمي، أو هق ا يمام يرى ومريؼ مـ ال

ومؾـ شمتغػم احلؼقؼي  :ًمي واًمشقطون قمـدمو شمؽقن حمظقرة يمام يؼقل اجلبوئل مـ ال

سمتغػم اًمػوقمؾ، وًمـ شمػقد اعمسلًمي يمثػًما مـ هذا اخلالف أو احلؽؿ ومقف سمٌمء قمغم 

أي طمول
(1)
وإن يؽـ سمعض مػنيـو يموإلموم اًمرازي ،

(2)
ىمد أـموًمقا اًمبحٌ ذم   

 اعمسلًمي وشمؼديؿ احلجٍ ًمؽؾ ومريؼ.

ـ إ يي.طر قمؾقفو اإلكسونذن أموم ـمبقعي ومُ كح  ، هل طمبف ًمؾشفقات اعمذيمقرة ذم ٔا

اًمـسوء، وإوٓد، واًمذهى،  وومد ذىمرت اآلية ؽمبع ؾمفوات هي:

واًمػضي، واخلقؾ اعمسقمي، وإكعوم، واحلرث، صمؿ ذيمرت أهنو متوع احلقوة اًمدكقو، 

 .هللاأمو طمسـ اعمآب ومفق قمـد 

ًمـبلم وضمف  :مهـو أن كؼػ قمـد يمؾ واطمد مـ هذه اًمشفقات مـوًمقس 

 هلو مـ ؾمقطرة قمغم إراداهتؿ، وحتؽؿ ذم شمٍموموهتؿ. اومتتون اًمـوس هبو، ومدى مو

                                                 

ًمي مو يسؿقكف: اًمعدل. ويؼصدون سمف أن اهلل ٓ خيؾؼ أومعول اًمعبود وٓ يريد اًمػسـود،  عتزمـ أصقل اعم] (1)

 وأكف ٓ يلمر إٓ سمام يريد، وٓ يـفك إٓ قمام يؽره.

 ش.ظَمَؾَؼُؽْؿ َوَمو شَمْعَؿُؾقنَ  َواهللُ: »، وىمول اهلل شَرءوًمُِؼ يُمؾ  ظَم »ومذهى أهؾ اًمسـي أن اهلل 

وهلل يريد اًمؽػر واًمػسود سمـوإلرادة اًمؽقكقـي ومسملم اإلرادة اًمؽقكقي واإلرادة اًمنمقمقي، ويػرق أهؾ اًمسـي 

سملم اإلرادشمـلم أن اإلرادة اًمؽقكقـي ٓ شمالزمفـو اًمػرق حلؽؿي يعؾؿفو، وٓ يريدهو سموإلرادة اًمنمقمقي، و

 شم».[و إرادة ذقمقي إٓ وهق حيبف ؾمبحوكف، واإلرادة اًمنمقمقي شمالزمفو اعمحبي: ومال يريد اهلل ؿمقئً اعمحبي
 شم»]اًمرازي أؿمعري متؽؾؿ[.  (2)
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يمذًمؽ ًمقس مـ مهـو أن كؼرر أن اًمتعبػم سموًمبـلم مصدره أهنؿ يموكقا أؿمد 

ؼصقد سمف اجلـسون واعم ،شمعؾًؼو سموٕسمـوء، أو هق شمغؾقى اًمذيمقر قمغم قمودة اًمعرب

إمقال اًمؽثػمة، ؾمقاء أيمون اًمؼـطور حمدًدا  :وأن اًمؼـوـمػم اعمؼـطرة يراد هبو ،مًعو

 أم همػم حمدد، ومفام يؽـ اعمؼدار اًمذي يدل قمؾقف يمثرة وىمؾي قمـد اعمػنيـ. 

وصػفو  :وأن اًمسقوق يؼتيض ذم وصػ اخلقؾ هـو سموعمسقمي أن اعمراد

هل اًمراقمقي، أو هل اعمعؾؿي، أو هل اعمطفؿي،  سموجلامل واحلسـ، ومؾتؽـ اعمسقمي

ومنن كتقجي يمؾ واطمدة مـ همٓء هل احلسـ واجلامل، وهق اعمراد سموًمقصػ. 

وىمد همؾى قمغم اإلسمؾ  ،اًمـعؿ :هودُ واًمغـؿ، واطمِ  ،واًمبؼر ،وأن إكعوم هل اإلسمؾ

 وأن احلرث هق اًمزرع. ،ظموصي ومؾؿ يعد يطؾؼ قمغم همػمهو

قمغم  هللون هذه اًمشفقات مـ كعؿ اهق مؽ َشء واضمد يعـقـا هـا،

واًمذي كحى أن كؼرره هـو أن هذه  ،دامً هل متوع احلقوة اًمدكقو اإلكسون مو

ا، وًمقسً وؾموئؾ حمتقمي بؾ اًمـوس قمغم طمبفو ًمقسً سمذواهتو ذ  اًمتل ضُم  ءإؿمقو

 شمطؾى إٓ هبو، ومنذا مو شمؼقم هذه احلقوة إٓ قمؾقفو، وٓ سمؾ هل دقموئؿ ٓ :ًمؾنم

ف اًمبدكقي وشمـحرف سمف ىمقشم ػتـفشمومؽام  ،ون، أو اكحرومً سمف قمـ اجلودةومتـً اإلكس

وشمـحرف سمف ىمقشمف اًمعؼؾقي أطمقوًكو ومتقىمعف ذم  سمؾ يمام شمػتـف وهل مـ أكعؿ اهلل قمؾقف:

 اًمغرور، وشمصبح كؼؿي قمؾقف سمعد أن يموكً كعؿي.

ٕكف  :ن اعمول ذإأو  ،ٕهنـ ؿمفقة :إن اًمـسوء ذ :مـ اخلطل إذن أن يؼول

دون -هتو أيي هل ذًمؽ أن اًمـسوء وإمقال وسموىمل اًمشفقات اًمتل قمد  ؿمفقة: 

قمغم قمبوده، إكام خيطئ اًمـوس طملم يعؽػقن قمؾقفو،  هللكعؿ ضمؾقؾي مـ كعؿ ا -ؿمؽ

 .وهل وؾموئُؾ  ، وحيسبقهنو همويوٍت هللؾقن هبو قمـ قمبودة اغَ ْش ويُ 
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 ىمد ىمرر أن اجلـوت وإزواج اعمطفرة وروقان  هلليدل قمغم ذًمؽ أن ا

وهذا  ،ـ متوع احلقوة اًمدكقومظمػم مـ هذه اًمشفقات، أو  -وهل كعقؿ أظمرة-هللا

 ا، وإن يؽـ اعمػضؾ ظمػًما مـف.اًمتػضقؾ يؼتيض سمطبقعتف أن اعمػضؾ قمؾقف ًمقس ذ  

هلذه اًمشفقات سملهنو متوع احلقوة اًمدكقو، صمؿ  هللويدل قمؾقف أيًضو وصػ ا

ا اًمتعؼقى يقطمل سملن متوع احلقوة قمـده طمسـ اعمآب، ومفذ هللاًمتعؼقى قمؾقف سملن ا

ا ذم ذاشمف، وًمقس حمتقًمو أن يؽقن وؾمقؾي إمم اًمنم، وإكام يؾحؼ سمف اًمدكقو ًمقس ذ  

ف، متوع طمقوشمِ  ف ٓوؾمقؾي، وجيعؾف طمقوشمَ  اًمنم طملم جيعؾ مـف اإلكسون همويي ٓ

 ،ويػتـ سمف ومقشغؾف قمـ اًمطوقمي واًمعبودة اًمقاضمبي ًمرسمف، وقمـ ـمؾى اًمـعقؿ اًمدائؿ

 .هللسـ اعمآب قمـد اوهق طم

 :دــــعــوسم

، قمغم اإلكسون ذم اًمدكقو وأظمرة هللومنن واوًحو أن أيوت شمذيمر سمعض كعؿ ا

 وحتدد صػوت اعمتؼلم.

كقع يعؿ اًمـوس مجقًعو  همؼد وازكت اآليات زمكم كوفمكم مـفا: 9هملما ايمـعم

همويوت، وقمورض يذهى وجيلء ومؾقس ظموًمًدا، وهق متوع  وًمؽـف وؾموئؾ ٓ

 ًمدكقو مـ اًمـسوء واًمبـلم، وإمقال واخلقؾ، وإكعوم واحلرث.احلقوة ا

ًمطوئػي مـ اًمـوس هؿ اًمذيـ قمبدوه واشمؼقه، وهق همويي  هللوكقع صموٍن أقمده ا

وهق كعقؿ أظمرة مـ اجلـوت،  :ييويـتفل قمـد هم يـؼطع وٓ وؾمقؾي، وظموًمد ٓ ٓ

 .هللوإزواج اعمطفرة، وروقان ا

ـ  :أدكومهو عؾامء مرسمبتكم:وهذا ايمـوع ايمثاين جيعؾه ايم هق اجلـوت اًمتل دمري م

هنور، ومو قمغم حتتفو ٕا : ًمؼقًمف شمعومم سمعد هللهق روقان ا :ومقفو مـ أزواج مطفرات. وٕا
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ـ اًمطقبي اًمتل ذم ضمـوت قمدن:  .[72: ]اًمتقسمي ﴾   ﴿ ذيمر اعمسويم

 آؾمتػفوم اًمبؾقغ: ف سمذًمؽوأيوت شمذيمر هذا اًمـقع اًمثوين سمعد اًمتؿفقد ًم

﴿          ﴾ ومامذا يراد  :صمؿ هل شمؼٍمه قمغم اًمذيـ اشمؼقا

 ؾمامت اًمذيـ اشمؼقا يمام حتددهو أيوت هـو؟ ومو ؟سموًمتؼقى

هق اختوذ احلقطي، أو احلذر واًمؽمىمى:  :إن أصؾ اعمعـك اًمؾغقي ًمؽؾؿي اًمتؼقى -1

 شمعومم: هللن هبذا اعمعـك إصكم، ومؼول اآتعؿؾفو اًمؼرٕهنو مـ اًمقىمويي، وىمد اؾم

﴿        ﴾  

 .[27 :] اًمطقر﴾     ﴿ ، وىمول:[81 :]اًمـحؾ

حلس اًمديـل اعمرهػ اًمذي حيؿؾ ومفق ذًمؽ ا :أما اظمراد زمايمتؼوى رشفًما

أو قمبوداشمف ، يعؿؾ، وقمغم أن يسؾؿ ديـف وظمؾؼف ذم يمؾ مو هللاإلكسون قمغم مراىمبي ا

، أو اكتفوك حلرمي، أو إضار سملطمد، وًمعؾفو مـ هللمـ يمؾ ؿموئبي خموًمػي  ومعومالشمف

      ﴿ هـو اقمتؼمت همويي ًمؾعبودة ذم ىمقًمف شمعومم:

    ﴾ذم ىمقًمف ط ، وأمر هبو اًمـبل [21:] اًمبؼرة: 

﴿       ﴾يمام أمرت هبو ، [1: ]إطمزاب

 ،[55 :إطمزاب]﴾ ﴿ ىمقًمف شمعومم:ذم  -قمـفـ هللريض ا-أمفوت اعمممـلم 

     ﴿ مر هبو اعمممـقن ذم آيوت يمثػمة مـ سمقـفو:ويمام أُ 

  ﴾ [35: اعموئدة] ويمام أمر هبو اًمـوس مجقًعو ذم آيوت يمثػمة مـ ،

 سوء، وصدر ؾمقرة احلٍ.سمقـفو صدر ؾمقرة اًمـ

 ﴿ سمعالم ومد وصف كػسه دم ىمتازمه ايمؽريم زملكه: هللوإذا ىمان ا   
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            ﴾[ 56 :اعمدصمر]ومؼد  :، سمؿعـك أكف اعمستحؼ ٕن يتؼقف اًمـوس

﴿ وصػ اعمممـلم ومؼول:                  

   ﴾ :سمؿعـك أهنؿ أطمؼوء أن يتؼقه، صمؿ وصػ اًمتؼقى كػسفو [26]اًمػتح ،

﴿ طملم ىمول:                 ﴾[ 197 :اًمبؼرة]. 

 فمن أشمر ايمتؼوى دم آيات ىمثغمة، يمعل أمجعفا ومويمه:  هللوحتدث ا

﴿            

      ﴾ [29: إكػول] ذًمؽ أهنو شمؼرر أن اًمتؼقى :

وهل اًمقؾمقؾي أيًضو  ،ؾمبقؾ إمم كقر اًمبصػمة، وإمم اًمعؾؿ واعمعرومي ذم اًمدكقو

 اًمعظقؿ ذم أظمرة. هللاًمذكقب، واؾمتحؼوق ومضؾ ا ًمتؽػػم اًمسقئوت، وهمػران

ومقؿؽـ إمجوهلو ذم ؾمً  أما ؽمامت ايمذين اسمؼوا ىمام حتددها اآليات هـا -1

سموًمدقموء أن يغػر هلؿ ذكقهبؿ، ويـجقفؿ مـ   هلل: اًمتقضمف إمم اهل ؾمامت

قمذاب اًمـور، مع اقمتزازهؿ سملهنؿ ىمد آمـقا سمف. واًمصؼم قمغم اًمطوقمي اًمدائؿي، 

واًمصدق ذم آقمتؼود، وذم  .ة أصمؿي، وذم اًمشدائد واخلطقبوقمـ اًمشفق

 .واًمطوقمي ،وآسمتفول ،سمؿعـك اخلشقع :اًمؼقل، وذم اًمعؿؾ مجقًعو. واًمؼـقت

ذم وىمً اًمسحر،  هللوآؾمتغػور وـمؾى اًمرمحي مـ ا .هللواإلكػوق ذم ؾمبقؾ ا

 وهق اًمثؾٌ إظمػم مـ اًمؾقؾ.

همقصوره ومويمه  :زمايمدفماء -سمبارىمت ذاسمه- هلل)أ( هملما ايمترضع إلم ا

 ﴾          ﴿ سمعالم:

 .[16قمؿران: ]آل
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وإكف ًمققمئ ذم ىمقة إمم أن هذا هق صػتفؿ اًمدائؿي طملم يليت سمػعؾ اًمصؾي 

ة، ذًمؽ أن اًمػعؾ)يؼقًمقن( يميمد مضورقًمو يػقد اًمتجدد وشمؽرر اًمقىمقع مرة سمعد مر

       ﴿ سمعده مـ ىمقهلؿ: سمصقغتف هذه أهنؿ يؽررون مو

  ﴾ دائاًم ومال  هللأهنؿ يذيمرون إيامهنؿ سمو -يمام هق واوح-. ومعـك هذا

، ومؾؿ يػؽر ذم معصقي، ومل اؾمتحقو مـف طمؼ احلقوء هلليـسقكف، ومـ دأب قمغم ذيمر ا

 وَ هُ  اءُ فمَ ايمد  »ًمقدقمقه، و هللصمؿ هق يذيمر ا ،يتقرط ذم ظمطقئي، ومل يؼؽمف إصماًم 

«ةُ ادَ بَ ايمعِ 
(1)
  .ط هلليمام ىمول رؾمقل ا 

حيسفو قمـدمو  ومنن اعمممـ حيس وعػف وقمجزه وطموضمتف إمم رسمف أىمقى مو

رر اًمؼرآن ذم يمثػم مـ ومـ صمؿ ىم ،يدقمقه، ويسلًمف اًمعقن، أو اعمغػرة، أو يمؾفو جمتؿعي

 يػزع إمم رسمف قمـدمو يصقبف اًمرض، وأن اًمؽوومر ٓ -طمتك اًمؽوومر-آيوشمف أن اإلكسون 

 يـسك رسمف إٓ طملم شمقاشمقف اًمـعؿي، وشمؼبؾ قمؾقف اًمدكقو!.

ذم اإليامن  متؿثاًل  هللهل ذيمر ا :مـ أضمؾ هذا يموكً اًمسؿي إومم ًمؾؿتؼلم

  ضاقمي، وقمبقديي، وإظمالص.يستؾزمف هذا اإليامن مـ اًمدقموء ذم سمف، ومو

وهق وبط اًمـػس طمقول يمؾ مؽروه يشؼ قمؾقفو  :)ب( وأما ايمصػم

 :ومفق أكقاع صمالصمي :اطمتامًمف

أن يتحؿؾ اعمممـ مشؼي اًمتؽوًمقػ  :ويراد سمف صػم فمعم ايمطافمة، -1

 وجر.  مؾؾ، وٓ دون ومتقر، وٓ نمقمقي، واعمداومي قمغم اًمقوموء هبواًم

                                                 

( وىمول: طمديٌ طمسـ صحقح، واسمـ موضمف 2969واًمؽممذي ) ،(1479]أظمرضمف أسمق داود ) (1)

 شم»([. 4/267وأمحد ) ،(3828)
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مؼوومي قمقامؾ اإلصمورة  :ويراد هبو وصػم فمن ايمشفوات اظمؿـوفمة، -1

، هللومقف معصقي  قمـ يمؾ مو -سمجؿقع همرائزهو-واإلهمراء، ويمػ اًمـػس

 وخموًمػي ًمنميعتف. 

مع متثؾ اخلطر اًمذي يتعرض اًمصوسمر  وصػم دم احلروب واألزمات، -2

ٔٓم  -سمحقوشمف إن مل يقدِ  -ًمف، واطمتامل أن يقدي سمحقوشمف، أو يعروف

 ودمعؾ اعمقت ظمػًما مـفو أطمقوًكو!يمثػمة شمـغص قمؾقف طمقوشمف، 

وملمر سمف، وطمٌ قمؾقف سمؼقة، صمؿ أصمـك  :ايمؼرآن ايمؽريم زمايمصػم يـوومد فمُ 

 إذ ٓ :لم اعمممـلم يموًمتقايص سموحلؼسمقمغم اًمذيـ يتصػقن سمف، وضمعؾ اًمتقايص سمف 

 سمد مـف ًمـٍم احلؼ قمغم اًمبوـمؾ.

أن مودة اًمصؼم ىمد وردت كحق موئي وقمنميـ مرة ذم  وضمسبـا أن كعؾم

ىمد مدح سموًمصؼم أوزم اًمعزم مـ رؾمؾف إيمرملم، وذًمؽ   هللاًمؼرآن اًمؽريؿ، وأن ا

، [35: ]إطمؼوف ﴾      ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصقمـدمو ىمول ًمـبقف 

        ﴿ وأكف أصمـك قمغم كبقف أيقب سموًمصؼم طملم ىمول:

 ﴾ [44: ص]:وأكف وقمد اًمصوسمريـ أضمزل إضمر طمقٌ ىمول ، ﴿  

   ﴾ [13: اًمزمر]ف أمر سموٓؾمتعوكي سموًمصؼم ، وأك

 ومؼرن سمقـف وسملم اًمصالة ذم مقوعلم مـ ؾمقرة اًمبؼرة، مهو ىمقًمف شمعومم: :واًمصالة

﴿  ﴾ [45: اًمبؼرة]، :وىمقًمف ﴿   

  ﴾ [153 :اًمبؼرة]. 

ومقام روى صفقى  :ملسو هيلع هللا ىلص ودم ايمسـة واألشمر كؽتػي زمؼول ايمرؽمول

، طمغمٌ  هُ ه يمَ ىمؾَّ  هُ رَ مْ أَ  نَّ 9 إِ اظمممنِ  رِ مْ فمجًبا أِلَ »وأظمرضمف اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف: 
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 هُ تْ ازمَ أَص  نْ طمغًما يمه، وإِ  همؽانَ  رَ ؽَ ؾَم  اءُ ه َسَّ تْ ازمَ َص أَ  نْ إِ  9نِ مِ مْ ؿُ ؾْ  يمِ الَّ إِ  دٍ ضَم أِلَ  اكَ ذَ  ويمقَس 

 نُ اإلياَم » ،سمـ مسعقد  هلل. وسمؼقل قمبد ا(1)شهُ طمغًما يمَ  انَ ؽَ همَ  ػَمَ َص  ،اءُ رَضَّ 

شؼْمٌ َص  ٌػ ْص ، وكِ رٌ ؽْ ؿُم  ٌػ ْص كِ  :ونِ ػَ ْص كِ 
(2)
. 

يمام يؽقن ذم  ،، وذم اًمقصػهمفو يؽون دم ايمعؿل :( وأما ايمصدقـ)صم

ؼقل: هق صودق ذم شميمام  . ضمفوده، وذم اضمتفودهؼقل: ومالن صودق ذمشم ،اًمؼقل

 ؼقل: هق صودق ذم ىمقًمف، وذم دقمقشمف.شمويمام  .إظمالصف، وذم طمبف

 وؿـ مو-: إذ يشؿؾومن هـا افمتػم ايمصدق مالك ايمدين وصمامع ضمؼقؼته

يؼبؾ قمؿؾ سمدوكف،  يصح وٓ ن واًمـقي. واإليامن هق إؾموس اًمذي ٓاإليام -يشؿؾف

 صموسمي أو اًمعؼوب قمؾقفو.سمد مـف ٓقمتبور إقمامل، واإل واًمـقي هل اًمنمط اًمذي ٓ

﴿ أما اجلزاء فمعم ايمصدق همحسبـا دم زمقاكه ومويمه سمعالم:      

                           

                           

                ﴾ [35-33: ]اًمزمر. 

وموؾمتعؿؾ مودشمف ذم أيمثر مـ موئي  :قايمؼرآن ايمؽريم زمايمصد يـوومد فمُ 

اًمصودىملم سمصدىمفؿ،  يومخسلم مقوًعو، ومدح سمف سمعض أكبقوئف، وىمرر أكف جيز

 مر سمف واحلض قمؾقف.وأيمثر مـ إ

                                                 

ي دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي سمتحؼقؼ وشمرىمقؿ إؾمتوذ ـمبع ،(4/2295( )2999احلديٌ ) (1)

اًمزهد »سموب )اعمممـ أمره يمؾف ظمػم( مـ يمتوب  -وطمده-وهق  ،حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل

 ، وًمقس سمعد هذا اًمؽتوب ذم اًمصحقح إٓ يمتوب اًمتػسػم.شواًمرىموئؼ

ـمبعي دار  (4/63]اًمذي كسبف ًمعبد اهلل سمـ مسعقد ريض اهلل قمـف هق اًمغزازم ذم اإلطمقوء ) (2)

 شم»سمػموت. ويرومعف اًمبعض مـ طمديٌ أكس وٓ يصح. ىمول سمـحقه اًمعراىمل[.  –اعمعرومي 
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ومبقـً أكف هق اًمسبقؾ إمم اًمـجوة، وإمم اًمػقز ذم  :ىمذيمك فمـقت زمه ايمسـة

 .أظمرة سمـعقؿ اجلـي

فو، ومـ ب  ق روح اًمعبودة وًمُ ، وههمفو اخلشوع وايمرضافمة :)د( وأما ايمؼـوت

 ذم ىمقًمف: سمف اعمممـلم واعمممـوت، ووصػ سمف كبقف اًمؽريؿ إسمراهقؿ  هللؿ أمر اصمَ 

﴿                       

                  ﴾[:121-123اًمـحؾ]. 

وىمد وردت مودة اًمؼـقت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مخس قمنمة مرة، ذم صمالث 

قمـ  يوواًمطوقمي واًمسؽقت. ورُ  ،اًمدقموء :ن هبوقمنمة آيي. ومـ معوكقف اًمتل ومُ 

شةافمَ ايمطَّ  هِ زمِ  ادُ رَ اظمُ همَ  نِ آر ايمؼُ دِم  وٍت ـُ ومُ  ل  ىمُ »ذم معـوه:ط  هللرؾمقل ا
(1)

. 

وموعمراد سمف سمذل اعمول ذم ؾمبقؾ اًمدقمقة، واًمدوموع قمـفو، وإيتوء  :( وأما اإلكػاقه)

هنو طمؼ اعمول، واًمتصدق قمغم اعمحتوضملم سمام يعقـفؿ قمغم ؾمد طموضمتفؿ.   ٕ اًمزيموة:

 أيمثر مـفو وأيمؼم. هللقمؾقفو قمـد ا ءووضمقه اإلكػوق اعمحؿقدة يمثػمة، ًمؽـ اجلزا

ؿرة يؽقن وم :إلم اإلكػاق دم ؽمبقؾه زملؽمايمقب متـوفمة  هللوومد دفما ا

 ،[33اًمـقر: ] ﴾     ﴿ أؾمؾقب اًمدقمقة سمؿثؾ ىمقًمف:

 ، وصموًمثي يؼقل:[7احلديد: ] ﴾    ﴿ وأظمرى سمؼقًمف:

﴿           ﴾ 

     ﴿ ، وراسمعي يتؾطػ معفؿ ومقؼقل:[63: كػولٕ]ا

   ﴾[17: اًمتغوسمـ]:ويؼقل ، ﴿     

                                                 

اًمؼوهرة. وٓ يصح  –(، ـمبعي دار احلرملم 2/224ش )إوؾمط»]أظمرضمف اًمطؼماين ذم  (1)

 شم»مرومققًمو[. 
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       ﴾ [11: ديداحل]:وظمومسي يؼقل ، 

﴿             

       ﴾ [13: اعمـوومؼقن]. 

وقمطػ إمر سمنيتوء  زىماة مرات ىمثغمة،دم ايمؼرآن ايمؽريم زمايم  هللوومد أمر ا

صمؿ  ،اًمزيموة قمغم إمر سمنىمومي اًمصالة ذم ىمدر يمبػم مـ أيوت اًمتل أمرت سمنىموم اًمصالة

ٓ  ٓ ـووع اًمذي ػسف طملم ىمول: يمشمقن اًمزيموة ووًعو  ﴿ يرووه ذو قمؼؾ ًـم

         ﴾ [7-6: ومصًؾ]  ،

إطمدى دقموئؿ اإلؾمالم اًمتل  هللواًمزيموة ضب مـ ضوب اإلكػوق، ضمعؾفو ا

 اإلؾمالم قمؾقفو. لسمـ

وكدب إًمقفو يمؾ ىمودر قمؾقفو، صمؿ وصػ  ىمذيمك ضمث فمعم ايمصدومة،

﴿ اعمممـلم سملهنؿ يسورقمقن إمم اًمصدىمي:            

     ﴾ [25-24: اعمعورج].إمم آيوت يمثػمة أظمرى ، 

 ،، وهق ذيمر وشمقسمي هللومفق ـمؾى اًمغػران مـ ا :)و( أما االؽمتغػار

  .سمؿجرد طمريمي اًمؾسون اًمطؾى سموًمػعؾ ٓ :ودقموء، ويراد سمف

سمد ومقف مـ طمضقر  ًمؽـف ٓ :سمد مـ أن يؽقن اًمطؾى سموًمؾسون طمؼقؼي ٓ

 ، وأصبح ًمقًكو مـ اًمعبٌ. وإٓ اكؼؾى اؾمتفزاءً  ،وصدق اًمـقياًمؼؾى، 

 :ًمصالة مصدره أن ومقفو ـمؾى اعمغػرةوشمػسػم آؾمتغػور سمخصقص ا

وومقف يمام  ،أن اًمذيمر هق أؾموؾمف واًمبوقمٌ قمؾقف وضمف ًمؼٍمه قمؾقفو، مع ًمؽـف ٓ

 أؾمؾػـو إطمسوس سموًمـدم وصدق اًمتقسمي.
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هق اجلزء اًمذي يطقى ومقف و :ر هو اجلزء األطمغم من ايمؾقلَح ووومت ايمسَّ 

تغػور ومقف أيمثر ممو وإكام يطقى آؾم :م قمودة، وشمصعى مػورىمي اًمػراش ومقفاًمـق

يـزل ذم اًمثؾٌ إظمػم مـ اًمؾقؾ إمم ؾمامء اًمدكقو   هللٕن ا يطقى ذم همػمه

 اَل ؟ أَ هُ قَ طَ فمْ لُ همَ  لٍ ائِ ؽَم  نْ مِ  ْل  هَ اَل ؟ أَ هُ ر يمَ ػِ نمْ لَ همَ  رٍ ػِ غْ تَ ْس مُ  نْ مِ   هْل أاَل » ومقؼقل ًمعبوده:

شإًمخ. أٓ..أٓ..ه؟ قْ ؾَ فمَ  وَب سمُ لَ همَ  ٍب ائِ سمَ  نْ مِ  ْل هَ 
(1)
. 

 هلل، وشمؼبؾ ومقف اًمتقسمي، ويرطمؿ اهمفو إذن وومت يستجاب همقه ايمدفماء

 اًمعصوة اعمستغػريـ مـ قمبوده سملن يغػر هلؿ ذكقهبؿ.

ه ظمػًما مـ اًمشيمؾؿتؼكم هللزمؼي اجلزاء ايمذي أفمده ا -2 فقات اًمتل زيـ ًمؾـوس ، وقمد 

ًمقـعؿقا هبو ذم أظمرة،  :وىمد ىمررت أيوت أن اجلـي ىمد أقمدت هلؿ ،وطمبف

شمعوومف  ويستؿتعقا سمام جيري حتتفو مـ إهنور، وسموٕزواج اعمطفرات مـ يمؾ مو

اًمـػس ذم كسوء اًمدكقو، ؾمقاء اًمطبقعل مـف يموحلقض واًمـػوس، واًمـػز يموعمؽر 

 كعقؿ ؾمقاه يمام أؾمؾػـو.وهق أيمؼم مـ يمؾ  هلليشويمؾفام، صمؿ سمروقان ا واًمؽقد ومو

اعمودي واًمروطمل، وسمخوصي روقاكف  هذا اًمـعقؿ سمـققمقف هللرزىمـو ا

 .-هللإن ؿموء ا-اًمؽريؿ... وإمم ًمؼوء آظمر ذم رطموب هذه اًمسقرة 
 

 

                                                 

 شم»([. 758( ومسؾؿ )1145]أظمرضمف اًمبخوري ) (1)
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متققًزا هلو قمـ ؾمقرة  :سموؾمؿ ؾمقرة اًمـسوء اًمؽؼمى (اًمـسوء)شمعرف ؾمقرة  -1

 .(اًمطالق)ومي سمسقرة اًمـسوء اًمصغرى وهل اعمعرو

 .وًمقس مـ ؿمؽ قمـدكو ذم أن اًمسقرشملم يمؾتقفام مدكقتون

ن ئقومألهنو شمعرض ًمبعض ؿم وقمدد آيوهتو اصمـتو قمنمة ومؼط :أما ايمصغرى

ؽـك، وإهة اإلؾمالمقي مل حتتٍ إمم هذه واًمس   ،واًمـػؼي ،يموًمعدة :إهة

 ػمهو سمعد اهلجرة.إطمؽوم إٓ سمعد أن اؾمتؼر إمر ًمؾؿسؾؿلم ذم اعمديـي، وذم هم

قمروً  ن، إمم ضموكى موئقومألهنو قموجلً اًمؽثػم مـ هذه اًمش :وأما ايمؽػمى

ًمف مـ أصقل احلؽؿ ذم اإلؾمالم، ومـ أطمؽوم اًمؼتول، ومـ أطمقال اعمـوومؼلم، ومـ 

 عرض ًمف سموًمتػصقؾ سمعد ىمؾقؾ.ـطمديٌ قمـ أهؾ اًمؽتوب وإًمقفؿ، ممو ؾم

، إذا مل يؽـ سمد مـ أصمر رةيثبت مدكقة هذه ايمسو فمعم أن دم ايمبخاري ما -1

إين  أكف ىمول: (1)شمستـد إًمقف دقمقى مدكقتفو، ومؼد روي قمـ يقؾمػ سمـ موهؽ

 ،أم اعمممـلم يو ... إذ ضموءهو قمراىمل ومؼول: ، قمـد قموئشي أم اعمممـلم

َ »ىموًمً:  .أريـل مصحػؽ ىمول: ًمعكم أؤًمػ اًمؼرآن قمؾقف، ومنكف يؼرأ همػم  ش؟مِل

                                                 

اعمؽل، مقمم ىمريش. روى قمـ أسمقف  مفران اًمػورد اسمـش سمػتح اهلوء»هق يقؾمػ سمـ موهؽ  (1)

وأيب مسقؽي، وأيب هريرة، وقموئشي، وطمؽقؿ سمـ طمزام، وقمبد اهلل سمـ صػقان، وقمبد اهلل سمـ 

قمبوس، وقمبد اهلل سمـ قمؿر، وقمبقد سمـ قمؿػم، وطمػصي سمـً قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر، وهمػمهؿ. 

أسمق سمن، ومحقد اًمطقيؾ، وأسمق وأيقب وـ  وهق مـ أىمراكفـ قمطوء سمـ أيب رسموح  فوروى قمـ

ؿ، واسمـ ضمريٍ، وهمػمهؿ. يمون صمؼي ىمؾقؾ احلديٌ، واظمتؾػ ذم ؾمـي ووموشمف قمغم أىمقال: ثظمق

 (.422 - 11/421ش )اًمتفذيى» ه133أرضمحفو أكف موت ؾمـي 
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كزل ؾمقر مـ  ىمبؾ؟ إكام كزل أول مو ومو يضػمك أيف ىمرأت»ىموًمً:  .ممًمػ

اعمػصؾ ومقفو ذيمر اجلـي واًمـور، طمتك إذا صموب اًمـوس إمم اإلؾمالم كزل احلالل 

كدع اخلؿر أسمًدا،  ٓ :ًمؼوًمقا ،شمنمسمقا اخلؿر واحلرام، وًمق كزل أول رء ٓ

ط كو أسمًدا، ًمؼد كزل سمؿؽي قمغم حمؿد زكدع اًم ٓ :ًمؼوًمقا ،شمزكقا وًمق كزل ٓ

﴿ أًمعى:وإين جلوريي                    ﴾ومو ، 

 :. ىمول يقؾمػ سمـ موهؽشإٓ وأكو قمـده (اًمـسوء)و (اًمبؼرة)كزًمً ؾمقرة 

 ًْ  .(1)شً قمؾقف آي اًمسقرةًمف اعمصحػ وملمؾَ  وملظمرضم

كحى أن كؼػ  يمـساء ايمؽػمى زمتػصقلوومبل أن كتحدث فمن ؽمورة ا -

شمتـوول مـ ؿمئقن اًمـسوء  إظمرى، ذًمؽ أن هذه اًمسقرة ٓقمـد اًمسقرة  ىمؾقاًل 

هذا هق ه شمسؿقتفو يعؼبف مـ قمدة وكػؼي وؾمؽـك... ومفؾ يمون  إٓ اًمطالق ومو

 سمسقرة اًمطالق؟

ـبل  داء اًم ـ أضمؾ هذا سمدأت سـم  مع أن اخلطوب ومقفو ًمؾؿسؾؿلم قمومي؟ ،طوهؾ م

وؿمدة  شمؽرار إمر سموًمتؼقى،هل ؾحظ ومقفو وهؾ يعؾؾ هذا ًمظوهرة شمُ 

 اًمؽمهمقى ومقفو واحلٌ قمؾقفو؟

وهؾ هق أظمػًما ؾمبى اًمعدول قمـ شمسؿقتفو سموؾمؿ ؾمقرة اًمـسوء اًمصغرى، 

 شمتحدث إٓ قمـ ـمالىمفـ؟ حتؿؾ اؾمؿ اًمـسوء وهل ٓ طمتك ٓ

قموجلً مـ ؿمئقن  قمغم ـمقهلو، ويمثرة مو اطمتامل يرضمحف أن ؾمقرة اًمـسوء

راق اًمزوضملم إٓ سمؽؾؿي مل شمرد ومقفو يمؾؿي ـمالق، ومل شمعرض ًمػ ،اعمرأة وإهة

                                                 

  (.6سموب شملًمقػ اًمؼرآن، مـ يمتوب ومضوئؾ اًمؼرآن، ذم صحقح اًمبخوري )ج (1)

 شم» .[شرقَ وملمَؾً قمؾقف آي اًمّس »: ( وومقف4993]أظمرضمف اًمبخوري )        
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يمثػم مـ قموسمرة، وسمعد أن اؾمتـػدت يمؾ وؾموئؾ اإلصالح سمقـفام، وسمطريؼي ومقفو 

      ﴿ اًمعزاء واًمعالج اًمـػز، ذًمؽ طمقٌ شمؼقل:

      ﴾ [133: اًمـسوء]. 

 ا وؽمورة مدكقة أطمرى، هي ؽمورة ايمطالق.هذه كاضمقة سمرزمط زمكم ؽمورسمـ -2

وصمؿي كوطمقي أظمرى شمرسمط سملم ؾمقرشمـو وؾمقرة مدكقي صموًمثي هل ؾمقرة احلٍ، 

﴾، وإهنو ًمظوهرة    ﴿ ومؽؾتو اًمسقرشملم شمبدآن سمؼقًمف شمعومم:

و هل  شمقضمد هذه اًمبدايي ذم همػم اًمسقرشملم، وأن شمؽقن أوٓمهٓ  شمؾػً اًمـظر أَ 

ذم  مع مو ،اًمراسمعي ذم كصػ اًمؼرآن إول، وصموكقتفام هل اًمراسمعي ذم كصػف اًمثوين

      ﴿ إومم مـ شمعؾقؾ هلذا إمر سمذيمر اعمبدأ:

      ﴾  :ؾقؾ عًمثوكقي مـ شمذم ا ، ومو[1]اًمـسوء

وًمؽـفو سمالهمي  :﴾     ًمألمر كػسف سمذيمر اعمعود: ﴿

  ﴿ اًمعظقؿ إذ يصػف سمؼقًمف: هللعدهلو سمالهمي، وصدق اشم اًمؼرآن اًمتل ٓ

  ﴾ .صقؾ؟وأي إطمؽوم يصؾ إمم هذا اإلطمؽوم أو يداكقف، وأي شمػ 

، ذم قمرض وكدع هاسمكم ايمظاهرسمكم يمـؿيض مع ايمسورة من زمدئفا إلم هنايتفا -3

 :هللاعمحؽؿي، ومـجد أهنو شمبدأ سمـداء اًمـوس مجقًعو ًمتلمرهؿ سمتؼقى ا وهيع ٔيوهت

ظمؾؼفؿ مـ أصؾ واطمد، وسمف يتسوءًمقن،  ،هق رهبؿ هللسملن ا :معؾؾي هلذا إمر

دامقا  ى أن يصؾ سمعضفؿ سمعًضو موخمؾقىملم ًمف، وجيدامقا  ومقجى أن يتؼقه مو

 ىمد ظمؾؼقا مـ أصؾ إكسوين واطمد، ومرسمطً سمقـفؿ مجقًعو صؾي اًمرطمؿ.

ثالصمي: اًمقتقؿ، صؾ إمم قمالج مشؽؾي اًمضعػوء اًمشم ،ومن هذا ايمتؿفقد ايمبارع -4

وقمـ ضورة رقمويتف وشمعفده  ،ومتتحدث قمـ اًمقتقؿ :واًمسػقف، واعمرأة
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قع أن يبدأ طمقوشمف اًمرؿمقدة سمدايي طمتك يشى ومقستط :سموًمؽمسمقي ومحويي موًمف

ومال يؽقن قموًمي  :ووضمقب شمـؿقي موًمف ًمف طمتك يرؿمد ،راوقي. وقمـ اًمسػقف

قمغم اعمجتؿع. يمام شمتحدث قمـ اعمرأة وضورة إكصوومفو سمقصػفو أطمد كققملم 

 يتؽقن مـفو اعمجتؿع اإلكسوين، ويؼقم قمؾقفام.

جتؿع وزمعد أن سمػقض دم هذا احلديث ايمذي يضع األؽمس ايمصاحلة ظم -5

شمبدأ احلديٌ قمـ إصقل اًمتل جيى أن يؼقم قمؾقفو احلؽؿ  ،متؽاهمل

اًمرؿمقد ذم هذا اعمجتؿع، وموحلؽؿ سملم اًمـوس سموًمعدل واضمى احلؽقمي، 

﴿ وـموقمي هذه احلؽقمي واضمى اعمحؽقملم:            

   ﴾ :[58]اًمـسوء، ﴿               

 ﴾  :[59]اًمـسوء، ﴿                   ﴾ 

﴿ ،[64اًمـسوء: ]                         

                         

    ﴾ [ :136-135اًمـسوء]. 

همػم  ،أفمدائفا ضد حلؿالتهتدف احلؽومات ايمؼوية دم ىمل زمن و -6

حيوول  :ن سمعض همٓء إقمداء ىمد يضعػ قمـ اعمقاضمفي ومقحتؿل سموًمـػوقأ

ومقحؿؾ اًمسالح ًمقـٍم سمف  :جيوهر سموًمعداءأن يغـؿ أو يسؽميح، وسمعضفؿ سمف 

سموـمؾف، ومـ أضمؾ همٓء وأوًمئؽ ذم اعمجتؿع اإلؾمالمل قمـدمو أكزًمً 

يعومؾفؿ اعمسؾؿقن،  نويمقػ يـبغل أ ،يمون طمديثفو قمـ اعمـوومؼلم ،اًمسقرة

ويمقػ يمون يـتظر مـفؿ اإليامن، صمؿ قمـ اًمؼتول ذم ؾمبقؾ  ،وقمـ أهؾ اًمؽتوب

 بؾف وذم أصمـوئف.جيى ىم ، وضورشمف، وسمعض موهللا
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قمـ  ، وشمؽشػختؾو ايمسورة ايمتي سمدضمض ؾمبفات أهل ايمؽتاب وال -7

ختؾق مـ طمديٌ قمـ  وذم آيوت يمثػمة ٓ أهار اعمـوومؼلم ذم همػم مقوع

 هلليغػرهو ا ويمقكف اجلريؿي اًمتل ٓ ،هللاإليامن واًمعبودة، وقمـ اًمنمك سمو

 ؼبؾ إٓ هبو.شمُ  ًمصوطمبفو، صمؿ قمـ اًمتقسمي وذوـمفو اًمتل ٓ

 ختؾو من أضمؽام سممميعقة حيتاج إيمقفا اظمسؾؿون دم فمباداهتم ومعامالهتم. ىمذيمك ال -8

وموًمـفل قمـ ذب اخلؿر ىمبؾ اًمصالة، وإمر سموًمطفورة ىمبؾفو أيًضو، 

وإسموطمي اًمتقؿؿ قمـد ومؼد اعموء، ومنموقمقي صالة اخلقف ذم اعمقدان، وحتريؿ 

ؽوم مـ أطمؽوم ئؽ أطماجلفر سموًمسقء مـ اًمؼقل قمغم همػم مـ فمؾؿ، يمؾ أوًم

وإمر سموإلطمسون إمم اًمقاًمديـ وإىمرسملم واًمقتومك واعمسويملم  ،اًمعبودات ومقفو

واجلػمان واسمـ اًمسبقؾ، واًمـفل قمـ أيمؾ أمقاهلؿ سمقـفؿ سموًمبوـمؾ، ومنموقمقي 

وقمغم اعمـػؼلم  ،واحلؿؾي قمغم اًمبخالء ،اًمتجورة قمـ شمراض مـفؿ، وذم اًمبخؾ

، هللإمم أهؾفو، وإمر سموًمؼتول ذم ؾمبقؾ ارئوء اًمـوس، وإمر سملداء إموكوت 

مع سمقون ضمزاء يمؾ مـفام ذم اًمدكقو  ،وقمـ اًمؼتؾ اًمعؿد ،واًمـفل قمـ اًمؼتؾ اخلطل

واًمـفل  ،هللدامً ذم ؾمبقؾ ا مو -سمؾ إمر هبو-وأظمرة، واًمؽمهمقى ذم اهلجرة

يمؾ أوًمئؽ أطمؽوم مـ أطمؽوم . مـ دون اعمممـلم قمـ اختوذ اًمؽوومريـ أوًمقوء

وهل أطمؽوم حيتوج إًمقفو اعمجتؿع اإلؾمالمل ذم شمٍموموشمف،  :ت ومقفواعمعومال

 .شمتحؼؼ مصوحلف -سمدوهنو ٓ- ومعومالشمف، وهبو
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G 

 واآلن همؾـلطمذ دم ايمتػسغم: -00

F 

﴿                            
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         ﴾  :[13-1]اًمـسوء. 

، وهبذا إمر سموًمتؼقى شمػتتح إطمؽوم اًمتل هبذا ايمـداء ايمعام سمبدأ ايمسورة -01

مي اإلؾمالمقي، ذم اًمداظمؾ وذم اخلورج، ؿمعًبو وطمؽقمي. ريد هبو إصالح إأ

 وإهنو ًمبدايي رائعي متفد ذم ىمقة عمو سمعدهو.

ق وؿمؿقل: أمو اًمـوس ومقاوح أن اعمراد هبؿ هـو اجلـس يمؾف، ذم اؾمتغرا

كقدوا هـو ًمقصدر وهؿ إكام  ،، ملمقرون سموًمتؼقىهللهنؿ مجقًعو خمؾقىمقن أذًمؽ 

ؾؾ سمـعؿي اخلؾؼ اًمتل شمعؿفؿ مجقًعو، ومام يشذ قمـ هذا وىمد قمُ  ،إًمقفؿ هذا إمر

 يموومر. ٓ امرأة، مممـ و اًمعؿقم رضمؾ وٓ

ذهى إًمقف اًمسققـمل ذم شمػسػمه مـ أن اعمراد  ومؾقس صحقًحو مو نوإذ

هؿ أهؾ مؽي ظموصي، سمـوء قمغم اًمؼوقمدة اعمشفقرة اًمتل شمؼرر أن يمؾ  :هـو سموًمـوس

ومفق مؽل :شيوأهيو اًمـوس»يمون اًمـداء ومقف  مو
(1)
 . 

ذهى إًمقف اًمقاطمدي اًمـقسوسمقري ذم شمػسػمه وًمقس صحقًحو يمذًمؽ مو
(2)
  

 ذم كػس أيي: -شمعومم-مـ كسبي هذا إمم اسمـ قمبوس، ومـ آطمتجوج ًمف سمؼقًمف 

                                                 

 شم([. »1/84) شاًمدر اعمـثقر»]اكظر  (1)

( ـمبعي دار اًمؽتى اًمعؾؿقي. واكظر أيًضو: 2/3) شاًمقؾمقط ذم شمػسػم اًمؼرآن اعمجقد»]اكظر  (2)

 شم([. »13)ص شأؾمبوب اًمـزول»
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﴿                  قمغم ىمراءة إرطموم سموجلر قمطًػو ﴾

 هللقمغم وؿػم ًمػظ اجلالًمي، سمـوء قمغم أن اًمعرب هؿ اًمذيـ يموكقا يتـوؿمدون سمو

ذهى إًمقف اًمسققـمل يـؼضف اؾمتؼراء كداء اًمـوس ذم اًمؼرآن،  وسموًمرطمؿ: ذًمؽ أن مو

ذهى إًمقف  . ومو(1)فو قمنم مدكقيومؼد ورد ومقف شمسع قمنمة مرة ومؼط مـ سمقـ

صمؿ هق مردود سمام  ،اجلر، واًمؼراءة سموًمـصى أصح مـفو اًمقاطمدي مبـل قمغم ىمراءة

 .(2)ويؿـع قمؿقم أوهل ىمرره قمؾامء إصقل مـ أن ظمصقص آظمر أيي ٓ

، وهق زمصػة ايمرزموزمقة -ؽمبحاكه- هللواألمر زمايمتؼوى هـا يـصب فمعم ا -02

ٕكف رهبؿ، أمو  :هللر اًمـوس ومقفو سمتؼقى اأطمد صمالصمي مقاوع ذم اًمؼرآن أم

ومفق صدر ؾمقرة احلٍ، وىمد أؾمؾػـو اإلؿمورة إًمقف. وأمو  :اعمقوع اًمثوين

                                                 

 هذه اعمقاوع اعمدكقي هل: (1)

1 - ﴿                  ﴾ [.21: ]اًمبؼرة 

2 - ﴿           ﴾ [.168: ]اًمبؼرة 

3 - ﴿              ﴾ [.1:]اًمـسوء 

4 - ﴿                     ﴾ [.173: ]اًمـسوء 

5 - ﴿                      ﴾ [.174: ]اًمـسوء 

6 - ﴿                ﴾ ٍ[.1: ]احل 

7 - ﴿                      ﴾ ٍ[.5: ]احل 

8 - ﴿            ﴾ ٍ[.49: ]احل 

9 - ﴿           ﴾ ٍ[.73: ]احل 

13- ﴿          ﴾ [.13: ]احلجرات 

ذم يقكس،  138، 134، 57، 23ذم إقمراف، وأيوت  158ي ومفل أيي أمو اعمقاوع اعمؽق  

 ذم وموـمر. 16، 5، 3ذم ًمؼامن، وأيوت  33وأيي 

 ( مـ اًمتػسػم اًمؽبػم ًمؾػخر اًمرازي.189 /3) :اكظر (2)
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ومفق أيي إظمػمة :اًمثوًمٌ
(1)
﴿ مـ ؾمقرة ًمؼامن:          

                ﴾ [33: ]ًمؼامن أيي. 

مقوًعو ذم اًمؼرآن، وأصؾ معـوهو ذم  (256) وىمد وردت مودة اًمتؼقى ذم

     ﴿ شمعومم:ىمول  ،اًمؾغي مـ اًمقىمويي سمؿعـك احلػظ

  ﴾[81: ]اًمـحؾ، ﴿     

﴾ذر واًمؽمىمى واحلس ومفق احل :وأما اظمراد هبا رشفًما، [27 :]اًمطقر

﴿ وًمعؾفو مـ هـو اقمتؼمت همويي ًمؾعبودة ذم ىمقًمف: ،اًمديـل اعمرهػ      

                      ﴾ [21: ]اًمبؼرة ،

: ﴿ذم ىمقًمف ط اًمـبل  هبو رَ مِ وأُ                   

     ﴾قمـفـ هللريض ا- ت هبو أمفوت اعمممـلمرَ مِ ، يمام أُ [1: ]إطمزاب- 

ذم ىمقًمف ؾمبحوكف:﴿    ﴾ويمام أمر هبو اعمممـقن ذم آيوت [55: ]إطمزاب ،

﴿ يمثػمة مـ سمقـفو:                       ﴾ 
﴿ ،[35: اعموئدة]                ﴾ 

 ، ويمام أمر هبو اًمـوس مجقًعو ذم همػم مقوع مـ اًمؼرآن.[119: اًمتقسمي]

﴿ سمعالم ومد وصف ذاسمه دم ىمتازمه ايمؽريم زملكه: هللىمان اوإذا  -03    

          ﴾ [ :56اعمدصمر] سمؿعـك أكف اعمستحؼ ٕن يتؼقف اًمـوس، 

﴿ ومؼد وصػ اعمممـلم ومؼول:                

   ﴾ [ :26اًمػتح]  سمؿعـك أهنؿ أطمؼوء أن يتؼقه، صمؿ وصػ اًمتؼقى كػسفو

﴿: طملم ىمول                 .﴾[:197  اًمبؼرة] 
                                                 

 .شم»]هل أيي ىمبؾ إظمػمة[.  (1)
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، ًمعؾ أمجعفو ىمقًمف فمن أشمر ايمتؼوى دم آيات ىمثغمة  هللوحتدث ا -04

 ﴿ ؾمبحوكف:                      

                    ﴾ :[29]إكػول 

ذًمؽ أهنو شمؼرر أن اًمتؼقى ؾمبقؾ إمم كقر اًمبصػمة وإمم اًمعؾؿ واعمعرومي ذم 

اًمقؾمقؾي يمذًمؽ ًمتؽػػم اًمسقئوت ذم اًمدكقو، وًمغػران اًمذكقب اًمدكقو، وهل 

 .(1)اًمعظقؿ ذم أظمرة هللا واؾمتحؼوق ومضؾ

وأكف ظموًمؼفؿ  ،يذيمر أكف رهبؿ إذ يعؾل هـا يمألمر زمتؼوى ايمـاس  هللوا -05

ى صمالث قمؾؾ شمستقضم نومفل إذ :ًعو مـ كػس واطمدة ظمؾؼ مـفو زوضمفومجق

شمتحدث قمـ اًمرسمقسمقي وهل مصدر  :أوٓهو ،يمؾ مـفو شمؼقاه وشمعؾؾ ًمألمر هبو

قمـ  :وشمتحدث اًمثوكقي .يؽقن ومو ؾمقؽقن و ومويمون مـف مو ،اًمـعؿ يمؾفو

قمـ كعؿي اخلؾؼ مـ  :صمؿ شمتحدث اًمثوًمثي .كعؿي اخلؾؼ سمقصػفو يمؼمى اًمـعؿ

كػس واطمدة، مـ طمقٌ هل مظفر ًمػضؾف قمؾقفؿ، طمقٌ ظمؾؼفؿ ضمـًسو 

واطمًدا يستطقع أومراده وؿمعقسمف أن يتػومهقا ويتعووكقا، ومـ طمقٌ هل 

غم يمثرهتؿ واظمتالف أًمقاهنؿ قم-مظفر ًمؼدرشمف اًمعظقؿي، طمقٌ ظمؾؼفؿ 

 واطمدة. مـ كػس-وأًمسـتفؿ

ومؼد اظمتؾػ اعمػنون ذم اعمراد  ايمـاس مـفا هللأما ايمـػس ايمواضمدة ايمتي طمؾق ا -06

أم احلؼقؼي اإلكسوكقي اًمقاطمدة اًمتل دمعؾ مـ اًمبنم ضمـًسو واطمًدا،  ؟هبو، أهل آدم

 روق؟يتػؼ مجقع أومراده ذم ظمصوئص مشؽميمي، سموًمرهمؿ ممو سمقـفؿ مـ وم

                                                 

 ش.قمرض وشمػسػم - ؾمقرة إكػول» :ػسػمكو هلذه أيي ذم يمتوسمـوشم :اكظر (1)
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و مع متشقً  :ذهى مجفقر اعمػنيـ إمم أن اعمراد سموًمـػس اًمقاطمدة آدم

ورد ذم اًمؼرآن مـ كداء  اعمشفقر اعمتعورف مـ أن آدم أسمق اًمبنم، واؾمتـوًدا إمم مو

﴿ـاًمـوس سم     ﴾ذم طمجي اًمقداع ط ىمرره اًمرؾمقل  ، واقمتامًدا قمغم مو

«اٍب رَ سمُ  نْ مِ  مُ آدَ ، وَ مَ م آلدَ ؽُ ؾ  ىمُ » سمؼقًمف:
(1)
. 

ومقام  -وذهى ومريؼ مـ اعمػنيـ قمغم رأؾمفؿ اإلموم اًمشقخ حمؿد قمبده

اجلـس إمم أن اعمراد سموًمـػس اًمقاطمدة إصؾ اإلكسوين اًمقاطمد، أو  -كعؾؿ

يدقمؿف ويعززه  ًمف مو -هق أيًضو-وهذا اًمتػسػم ،سمخصوئصف اعمشؽميمياإلكسوين 

 : ﴿  ول ن اًمؽريؿ، ومؼد ىمآمـ اؾمتعامل يمؾؿي اًمـػس ذم اًمؼر

 ﴾  :وىمول: [128]اًمتقسمي ﴿                 

                     .﴾ :[21]اًمروم 

اًمؼرآن ًمقس مبـوه أن  حمؿد فمبدهوهذا اظمعـى ايمذي يذهب إيمقه اإلمام  -07

وًمؽـف يـبـل قمغم أن اًمؼرآن ًمقس ىموـمع اًمدًٓمي قمغم  :كػك أسمقة آدم ًمؾبنم

يعؽموف قمؾؿ  خيتؾػ اًمـوس ومقف، وٓ صمؿ هق سمعد هذا معـك ٓ ،هذه إسمقة

سمحٌ، وموًمـوس مجقًعو مـ طمؼقؼي إكسوكقي واطمدة، وقمـٍمهؿ وأصؾفؿ  وٓ

أصمر ًمؾػروق اًمتل  ، وٓـ كور مثاًل واطمد، ًمقس سمعضفؿ مـ ـملم وسمعضفؿ م

 سمقـفؿ قمغم هذه احلؼقؼي.

صؾ اإلكسوين ك﴾ ومتػسػمه قمغم هذا اعمعـك أ  ﴿ أمو ف أوضمد مـ ٕا

ـ هذا اًمزوج يمون اًمبنم مجقًعو سمطريؼ اًمتقاًمد. :أي ،اًمقاطمد زوضًمو  ذيمًرا وأكثك، وم

                                                 

 شم»( سملًمػوظ خمتؾػي[. 8519(، وأمحد )3956(، واًمؽممذي )5116]أظمرضمف أسمق داود ) (1)



     
124 

أن أيي  -نكو اًمـػس اًمقاطمدةيمقػام وم-يعـقـا من هذا ىمؾه يمعل أهم ما -08

متفد سمام ذيمرشمف مـ إصؾ اإلكسوين اعمشؽمك، عمو أمرت سمف سمعد ذًمؽ مـ صؾي 

إرطموم، وعمو قموجلتف مـ ؿمئقن اعمرأة واًمقتقؿ سمصػي ظموصي، وؿمئقن إهة 

 واعمجتؿع اإلؾمالمل سمصػي قمومي.

ظموصي. اًمذيـ آمـقا  ومبسبقؾ مـ هذا اًمتؿفقد كقدي اًمـوس قمومي، ومل يـودِ 

قمغم ًمػظ اجلالًمي ذم أوهلو، ومؾام أقمودت إمر  «رزمؽم» وسمسبقؾ مـف آصمرت أيي ًمػظ

 و قمغم ًمػظ اجلالًمي اًمذي شمػفؿ مـف إًمقهقي سمصػوهتو مجقًعوسموًمتؼقى وضمعؾتف مـصب  

، ويرسمط سمقـفؿ سمرسموط وصػتف سملكف اًمذي شمسوءًمقن سمف: ٕكف معـك يشؽميمقن ومقف

: «ايمذي طمؾؼؽم» سملكف هللوصػً ا ًمتؿفقد أيًضووسمسبقؾ مـ هذا ا ،إكسوين واطمد

 .هللًمتقضمف كظرهؿ إمم أهنؿ مشؽميمقن ذم أهنؿ مجقًعو خمؾقىمقن 

وسمسبقؾ مـف ذيمرت أن اخلؾؼ مـ كػس واطمدة: ٕكف يعـل أن سمقـفؿ أظمقة 

 ض اًمدكقو.شمطوطمـ قمغم قمرَ  اظمتالف، وٓ يـبغل أن يؽقن معفو شمـوومر وٓ ٓ

وصؾي إرطموم، وأن  هللن شملمر سمتؼقى اأ ويمون ـمبقعق   وسمعد هذا يمؾف

هؿ ىمطعقا إرطموم ومؾؿ يصؾقهو، أو  وقمؼوسمف اًمشديد إنْ  هللحتذرهؿ مراىمبي ا

﴿ ومؾؿ يتؼقه هللاأمهؾقا ـموقمي               .﴾ 

﴿: وواضح أن معـى -11                    َق مـ ر  ﴾ كنم ووم

أو مـ اًمذيمر وإكثك  -قمغم اًمتػسػم إول ًمؾـػس اًمقاطمدة-وطمقاءآدم 

يمثػًما  -قمغم اًمتػسػم اًمثوين-اًمؾذيـ متثؾً ومقفام احلؼقؼي اإلكسوكقي ٕول مرة

مـ اًمرضمول، ويمثػًما مـ اًمـسوء، ويمون مـ همٓء وأوًمئؽ سمـق اإلكسون ذم 

 مجقع أكحوء إرض سمطريؼ اًمتقاًمد.
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، ويمـتقجي مـ أومم اًمـتوئٍ اًمتل شمؽمشمى قمؾقف، وزمعد هذا ايمتؿفقد ايمؼوي -10

 دملء أيي اًمثوكقي ومتلمر سمرقمويي اًمقتومك، وسموعمحوومظي قمغم أمقاهلؿ.

ومفق ذم قمرف  :وإذا يمون اًمقتقؿ ذم قمرف اًمؾغقيلم هق مـ ومؼد أسموه مطؾًؼو

 اًمنمقمقلم مـ ومؼد أسموه وهق دون اًمبؾقغ.

يبدو هـوك  موفمعم ضوء هذا ايمتحديد ايمممفمي ظمديمول ىمؾؿة ايمقتق

﴿ شمعورض سملم هذه أيي وأيي اًمسودؾمي اًمتل شمؼقل:           

                       ﴾ ذًمؽ أن هذه :

أن يبؾغقا احلؾؿ، وأن يمكس مـفؿ أيي إظمػمة شمشؽمط ًمدومع أمقال اًمقتومك إًمقفؿ 

ور، وأيي إومم شملمر سمنيتوء اًمقتومك أمقاهلؿ دون ىمقد مـ سمؾقغ، باًمرؿمد سمعد آظمت

 :رًوو سملم أيتلم مـ وضمفلمووىمد دومع اعمػنون هذا اًمذي يبدو شمع ،رؿمد وٓ

أن اًمقتومك ومقفو جموز مرؾمؾ، واعمراد هبؿ اًمذيـ يموكقا يتومك، وقمغم هذا األول: 

قضمف ومؤيتون شملمران سمدومع أمقال اًمقتومك إًمقفؿ، همػم أن ذم إطمدى اًم

 أيتلم ىمقًدا ًمقس ذم إظمرى، ومتحؿؾ اعمطؾؼي مـفام قمغم اعمؼقدة.

إذ هق دون ريى كقع مـ إقمطوء  :أن اعمراد سموإليتوء اإلكػوق قمغم اًمقتومكوايمثاين:

اهلؿ، ومتؼه قمغم اًمقتومك مـ أمق َؼ ػَ ـْ اًمقتومك أمقاهلؿ، واعمراد سمف أن يُ 

 يؽػؾ مصوحلفؿ. سمبعضفو ؿمئقهنؿ وطموضموهتؿ، ويٍمف مـفو مو

 قمـ مؼوشمؾ واًمؽؾبل: ومع أن اظمػرسين يروون دم ؽمبب كزول هذه اآلية -11

قتقؿ ـمؾى يمون رضمؾ مـ همطػون قمـده مول يمثػم ٓسمـ أخ ًمف يتقؿ، ومؾام سمؾغ اًم

 ورد   .ؽبػماحلقب اًم مـ هللومؼول اًمعؿ: وكعقذ سمو .اعمول ومؿـعف قمؿف، ومـزًمً
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 شهُ ارَ حيل دَ  هُ كَّ نِ ا همَ َذ ؽَ هَ  هِ زمِ  عَ صَم رَ وَ  هِ ِس ػْ كَ  حَّ ؾُم  وَق يُ  نْ مَ » ط:ومؼول اًمـبل  .اعمول

]قمؾقف اًمصالة ، ومؼول هلليعـل ضمـتف. ومؾام ىمبض اًمػتك اعمول أكػؼف ذم ؾمبقؾ ا

 َت شمبَ »؟ ومؼول: هللرؾمقل ا ومؼقؾ: يمقػ يو .شرُ زْ ايموِ  يَ ؼِ وزمَ  رُ صْم األَ  َت بَ شمَ » :واًمسالم[

 (1)شىًمامْمِ مُ  انَ ىمَ  هُ كَّ ألَ  9هِ دِ ايمِ عم وَ فمَ  رُ زْ ايموِ  يَ ؼِ زمَ ، وَ يمؾغالمِ  صمرُ األَ 

مع أن اعمػنيـ يروون ذم ؾمبى كزول أيي هذه اًمؼصي اًمتل يمون  :كؼقل          

قمغم أن اعمبـل  ممو يدقمؿ اًمتػسػم إول  ،ى ومقفو سمامًمف يتقؿ ضمووز ؾمـ اًمقتؿيطوًم

ٕن أيي قمؾقف شمعوًمٍ مشؽؾي  :ور كحـ اًمتػسػم اًمثوينكخت :ًزاجمو «دم ايمقتامى»

ام ق  ضمديدة هل مشؽؾي اًمقتقؿ ىمبؾ أن يبؾغ ومقسؽمد موًمف، وىمد يمون سمعض اًمؼُ 

ومال يـػؼقن قمؾقفؿ مـفو سموًمؼدر اًمذي يؽػؾ  ،قمغم اًمقتومك حيرمقهنؿ مـ أمقاهلؿ

ًمي. يستجقبقن ًمؽثػم مـ مطوًمبفؿ وطموضموهتؿ اعمعؼق هلؿ احلقوة اًمؽريؿي، وٓ

سمعد هذا قمالج اعمشؽؾي إصؾقي، وهل مشؽؾي طمرمون  اآلية ايمسادؽمةوذم 

يتون مشؽؾتلم، اًمقتقؿ مـ موًمف سمعد أن يبؾغ ويمكس مـف اًمرؿمد، ومؼد طمؾً أ

 ؽراًرا ًمألظمرى، أو شمليمقًدا هلو، أو ىمقًدا ومقفو.ومل شمعتؼم إطمدامهو شمَ 

﴿ أما ومويمه سمعالم: -12         ٓ شملظمذوا  ﴾ ومظوهره

 اجلقد واًمطقى مـ أمقال اًمقتومك سمدل اًمرديء مـ أمقاًمؽؿ. 

اؾمؿ سموؾمؿ،  ًمعدم اًمديـ، ويؼقًمقن: :وىمد يموكقا ذم اجلوهؾقي يػعؾقن هذا            

وهذا  ،قمـ ذًمؽ هللومـفوهؿ ا -يؼصدون اإلسمؾ واًمغـؿ- ورأس سمرأس

                                                 

ول همػم أن واًمعبورة ًمأل. (1/242)واًمزخمنمي ذم اًمؽشوف . (8 /5اًمؼرـمبل ذم شمػسػمه ) (1)

خلراؾموين(، واًمؽؾبل )وهق حمؿد سمـ اًمسوئى( مـ مؼوشمؾ )وهق اسمـ ؾمؾقامن إزدي ا يمال  

 يمذاب ٓ حيتٍ سمروايتف.
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 واًمضحوك. قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقى، واًمزهري، ياًمؼقل مرو

وًمؽـ أيي حتتؿؾ معـك آظمر يؼقم قمغم شمػسػم اخلبقٌ واًمطقى سموحلرام 

شمليمؾقا أمقال  ٓ :سموًمرديء واجلقد يمام ذم اًمتػسػم اًمسوسمؼ، أي واحلالل، ٓ

اًمقتومك حمرمي قمؾقؽؿ، ومفل سموًمـسبي ًمؽؿ أمقال ٕن  :قا أمقاًمؽؿقمدَ اًمقتومك وشمَ 

 ل مبوطمي ـمقبي.مـ إمقال اخلبقثي، وأمقاًمؽؿ طمالل ًمؽؿ ومف

قمـف هـو، ومنن اعمراد سمؤيي قمـدمهو:  لوعمجوهد وأيب صوًمح رأي ذم شمػسػم اعمـف

 .(1)هللاكتظور اًمرزق احلالل مـ ا قمقادَ شمتعجؾقا أيمؾ اخلبقٌ مـ أمقاهلؿ، وشمَ  ٓ

 ﴿ وومويمه سمعالم زمعد هذا: -13         ﴾ قمـ  ٌل هن

هلؿ قمـ أن يـظروا إمم أمقال اًمقتومك قمغم  لذم اإلكػوق، أو هق هناخلؾط 

يتسؾطقا قمؾقفو سموٕيمؾ وآكتػوع، اًمتػسػم  أمقاهلؿ، طمتك ٓ -أيًضو-أهنو

وهذه أيي كوهقي قمـ اخلؾط  :إول عمجوهد، وقمبورشمف يمام حيؽقفو اًمؼرـمبل

قمـ ذًمؽ،  ذم اإلكػوق، ومنن اًمعرب يموكً ختؾط كػؼتفو سمـػؼي أيتومفو، ومـفقا

﴿ صمؿ كسخ سمؼقًمف:       ﴾(2) . 

قمؾقف شمتضؿـ  «إلم»اًمؼرـمبل، وواًمتػسػم اًمثوين ًمؾحذاق يمام يسؿقفؿ             

ومتتسؾطقا  :وشمضؿقهو إمم أمقاًمؽؿ شمضقػقا أمقاهلؿ ٓ :أي ،معـك اإلووومي

                                                 

 (.5/9اًمؼرـمبل ) :اكظر (1)

إذ ٓ شمعورض سملم أيتلم، ومو شمـفك  :اعمصدر اًمسوسمؼ، وادقموء اًمؼرـمبل اًمـسخ هـو ٓ وضمف ًمف :اكظر (2)

-ي طمول، وآيي اًمبؼرة قمـف آيي اًمـسوء اعمدقمك أهنو مـسقظمي مـ أيمؾ أمقال اًمقتومك، ٓ يؼبؾ اإلسمطول سمل

إذ هل شمؼرر أن اإلصالح ًمؾقتومك ظمػم،  :شمـفك هل أيًضو قمـف وؿـًو -وهل اًمـوؾمخي ذم كظر اًمؼرـمبل

شمميمد مضؿقن  ،يي اًمبؼرةآقمغم أن اعمتبودر أن آيي اًمـسوء وىمد أكزًمً سمعد  ،ومػروض، وشمتققمد اعمػسد

 ذم اًمسقرة. 223 هذه، وٓ شمـسخف، ومضاًل قمـ أن شمـسخ سمف، وآيي اًمبؼرة هل أيي:
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 قمؾقفو يمام شمتسؾطقن قمغم أمقاًمؽؿ سموٕيمؾ وآكتػوع.

، مع أن اًمـفل قمـ أيمؾ وإكام هنى فمن أىمل أمواهلم إلم أموال ايمقتامى -14

هذا أسمؾغ ذم اإلكؽور  نٕ :أمقال اًمقتومك قموم يشؿؾ هذه احلوًمي وهمػمهو

ؿ قمـ ٌ هؿ ذم هذه احلوًمي مستغـقن سمامهلقمؾقفؿ، وذم اؾمتحؼوىمفؿ ًمؾذم، طمق

 قا قمـف!أن يليمؾقا أمقال اًمقتومك، صمؿ إن هذا هق اًمذي يمون يؼع مـفؿ ومـف

: ﴿ هللودم طمتام اآلية يؼول ا -15        ذكًبو قمظقاًم.  :﴾ أي

شوٌب حل وَب ي  أَ  م  أُ  َق اَل ؿمَ  إنَّ » :طىمول 
(1)

ملصمؿ وذكى. وإكام يمون أيمؾ  :أي ،

ٕهنؿ وعػوء، قموضمزون قمـ محويي  :أمقال اًمقتومك هبذا اًمؼدر مـ اًمبشوقمي

قػ إذا يمون هذا اًمدوموع ود مـ هق طمػقظ قمغم أمقاهلؿ واًمدوموع قمـفو، ومؽ

 أمقاهلؿ، وىمقؿ قمغم ؿمئقهنؿ؟

﴿ وسمؼول اآلية ايمثايمثة من ايمسورة: -16              

                             

                       .﴾ 

يؾحظ ومقفو أهنو قمؼدت سملم اًمقتومك واًمـسوء صؾي، ومجعؾً مـ  وأول مو

، ومـ سمعض ؿمئقن اًمـؽوح اعمتعؾؼي «إن» ًمؾنمط ظمقف اجلقر ذم اًمقتومك ومعاًل 

اًمضعقػلم،  :رب يسؿقن اًمقتقؿ واعمرأةوىمد يمون اًمع ،ب هذا اًمنمطسموعمرأة ضمقا

  مًعو مـ اعمػماث يمام أؾمؾػـو.اَم قهَنُ مُ رِ وحَيْ 

                                                 

(، وقال اهليثمي: فيه حييى بن عبد احلميد 55/136« )املعجم الكبري»]أخرجه الطرباين يف  (1)

 «م»بريوت[.  –( طبعة دار الفكر 9/454« )جممع الزوائد»احلامين وهو ضعيف. 
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يمذًمؽ يؾحظ ذم أيي أهنو ووعً رظمصي شمعدد اًمزوضموت سملم ظمقوملم 

 يمالمهو مـ اجلقر واًمظؾؿ، ومفل إذن ختوـمى ذم اًمـوس وامئرهؿ وىمؾقهبؿ، وٓ

 ؼؾقب.صؾي ًمف سموًمضامئر واًم و ٓو مودي  شمضع طمؽاًم شمنميعق  

﴿: ومػل أول أيي             ﴾ وومقام سمعد ذًمؽ 

﴿            ،﴾ ﴿     .﴾ 

    ﴿ ىمول شمعومم: :َل دَ قمَ  :معـوهو (طَ َس ىمْ أَ )و

﴾،  سمؿعـك اًمزيودة ودمووز احلد. (اًمعقل)فمؾؿ، مـ  :(وَل قمَ )ومعـك 

 واظمػرسون يرزمطون اجلواب زمايمممط دم اآلية زمعدة أوصمه يذىمروهنا، وهذه هي: -17

 ـ  أن إوصقوء يموكقا حيرصقن قمغم اًمتزوج سموًمقتقامت، إذا يمُ  األول:

ضموء ر :فـيغري سموًمزواج مـ واجلامل حتً وصويتفؿ، ويمون طمظفـ مـ اعمول

، أو يدومعقا أن يستقًمقا سموؾمؿ اًمزواج قمغم أمقاهلـ، وأٓ يدومعقا هلـ مفًرا أصاًل 

كوؾمى أن  ،دومع عمثقالهتـ. ومؾام هنقا قمـ أيمؾ أمقال اًمقتومك قمومييُ  هلـ دون مو

فقا قمـ هذه احلوًمي مـ طموٓشمف، وأن يغرهيؿ سموًمزواج مـ ؾمقاهـ سمنمط أٓ ـْ يُ 

يؽقكقا ىمودريـ قمغم اإلكػوق عدل سمقـفـ، وأن أرسمًعو، وأن يضؿـقا اًم واجيووز

وإٓ وضمى قمؾقفؿ أن يؽتػقا سمقاطمدة، وأٓ يتزوضمقا أيمثر مـفو: ٕن  ،قمؾقفـ

قمغم  ويؼر فموعمً  اًمتعدد ؾمقؽقن طمقـئذ وؾمقؾي إمم اًمظؾؿ، واًمشورع احلؽقؿ ٓ

 يرووه مـف. فمؾؿف، وٓ

 ف:ضمف اًمبخوري، وكص، ذم طمديٌ ظمر  وهذا اًمتػسػم مروي قمـ قموئشي 

﴿ سمعالم: هللفمن فمروة زمن ايمززمغم أكه ؽملل فمائشة فمن ومول ا -18     

      ﴾ :ًسمـ أظمتل، هذه اًمقتقؿي شمؽقن ذم ا يو» ومؼوًم
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غػم أن سمطمجر وًمقفو، شمنميمف ويعجبف موهلو ومجوهلو، ومػميد وًمقفو أن يتزوضمفو 

فو همػمه، ومـفقا قمـ أن يـؽحقهـ يعطق يؼسط ذم صداىمفو ومقعطقفو مثؾ مو

وا أن رُ مِ إٓ أن يؼسطقا هلـ، ويبؾغقا هبـ أقمغم ؾمــفـ ذم اًمصداق، وملُ 

وإن » ىموًمً قموئشي: . ىمول قمروة:شـموب هلؿ مـ اًمـسوء ؾمقاهـ يـؽحقا مو

﴿ :هللسمعد هذه أيي، وملكزل اط  هللاًمـوس اؾمتػتقا رؾمقل ا      

 ...﴾شمعومم ذم آيي أظمرى:  هللوىمقل ا»ً قموئشي: ىموًم .ش﴿      

  شتف طملم شمؽقن ىمؾقؾي اعمول واجلامل﴾: رهمبي أطمدهؿ قمـ يتقؿ. 

ومـفقا أن يـؽحقا مـ رهمبقا ذم موهلو ومجوهلو مـ يتومك اًمـسوء إٓ »ىموًمً: 

 .(1)شسموًمؼسط، مـ أضمؾ رهمبتفؿ قمـفـ إذا يمـ ىمؾقالت اعمول واجلامل

وضمتفؿ حل وايمثاين: أهنم ىماكوا يلىمؾون أموال ايمقتامى اظمشؿويمكم زمواليتفم9 -21 

وطمدهو يموكً أمقاهلؿ  يمون ًمعددهـ طمد، ومو يت موإًمقفو ذم شمزوج اًمـسوء اًمال

﴿ شمعومم: هللشمؽػقفـ، ومؼول هلؿ ا                        

     ﴾ وملهمؾؼقا اًمبوب اًمذي شمدظمؾقن مـف إمم أيمؾ أمقاهلؿ،  ،[3ء : ]اًمـسو

وهق اإليمثور مـ اًمزوضموت، واىمتٍموا ممو ـموب ًمؽؿ مـ اًمـسوء قمغم اصمـتلم 

ومنن ظمػتؿ أٓ شمعدًمقا سملم أيمثر مـ واطمدة وموىمتٍموا قمغم  ،أو صمالث أو أرسمع

 قمـ اسمـ قمبوس. يواطمدة. وهذا اًمتػسػم مرو

حترضمقا مـ  ا زمشدة فمن أىمل أموال ايمقتامىووايمثايمث: أهنم زمعد أن هُن  -20

اًمقٓيي واًمقصويي طمذًرا مـ اًمقىمقع ذم اًمظؾؿ، وهق طمقب يمبػم ومؼول هلؿ 

﴿: هللا        ﴾ يت ومخوومقا أيًضو أٓ شمعدًمقا ذم اًمـسوء اًمال

                                                 

 ط اعمطبعي إمػميي. ،(6/43) (يمتوب اًمتػسػم ـ سموب ؾمقرة اًمـسوء)اًمبخوري  (1)
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أو  ىمقد، ومتزوضمقا ممو ـموب ًمؽؿ مـفـ اصمـتلم شمتزوضمقن مـفـ سمغػم طمد وٓ

دشمؿ د  وإن ظمػتؿ أٓ شمعدًمقا سملم أيمثر مـ واطمدة إذا قمَ  ،أو أرسمًعو صمالصًمو

وموىمتٍموا قمغم واطمدة. وهذا اًمتػسػم مروي قمـ ىمتودة، وؾمعقد  :اًمزوضموت

 سمـ ضمبػم، واًمسدي. وهق اًمذي اظمتوره اسمـ ضمرير اًمطؼمي.ا

إن  وايمرازمع: أهنم ىماكوا يتحرصمون من ايموالية فمعم ايمقتامى، همؼقل هلم: -21

ؾؿقا اًمقتومك ومخوومقا أن شمظؾؿقا أكػسؽؿ سموًمػوطمشي، واكؽحقا ظمػتؿ أن شمظ

 حتقمقا طمقل اعمحرموت. و، وٓأو أرسمعً  ،أو صمالصًمو ،طمؾ ًمؽؿ مـ اًمـسوء اصمـتلم مو

 هللىمول ا» وايمزخمممي خيتار ايمرأي ايمثايمث مع ازمن صمرير، ضمقث يؼول: -22

أيًضو  ومخوومقا ،هلؿ: إن ظمػتؿ أٓ شمعدًمقا ذم طمؼقق اًمقتومك ومتحرضمتؿ مـفو

ومؼؾؾقا قمدد اًمزوضموت: ٕن مـ حترج مـ ذكى أو  أٓ شمعدًمقا سملم اًمـسوء،

شموئى: ٕكف إكام وضمى أن  ومفق همػم متحرج وٓ ،شموب قمـف وهق مرشمؽى مثؾف

شيتحرج مـ اًمذكى ويتقب مـف ًمؼبحف، واًمؼبح ىموئؿ ذم يمؾ ذكى
(1)
. 

حقح، ٕكف مروي قمـ قموئشي سمسـد ص وفمـدكا أن أصح اآلراء هو األول9 -23

، وٕكف هق اعمتبودر مـ ﴾   ﴿وٕكف يعؾؾ هلذا اًمتعبػم

ـموب هلؿ سمعد اومؽماض ظمقومفؿ مـ قمدم  اؾمتعامل ًمػظ اًمـسوء ذم سمقون مو

و ذم وضمقب اًمقىمقف قمـد أرسمع اإلىمسوط ذم اًمقتومك، صمؿ ٕن أيي ًمقسً كص  

ام اؾمتػقد وضمقب إذ ًمقس ومقفو أؾمؾقب مـ أؾموًمقى اًمؼٍم، وإك :زوضموت

 آىمتصور قمغم إرسمع مـ اًمسـي. 

                                                 

طبعررة دار يقيررارت الررعايب العررر ، ت:  (1/489« )الكشرراع عررن ق ررائز ال  ز رر »]انظررر  (1)

 «م[. »الرزاق املهدي عبد
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قمؾؾً سمف قموئشي هلذا اًمرأي قمودل ومعؼقل، مـ طمقٌ يموكقا  وأظمػًما ٕن مو           

مروا سملٓ يتزوضمقا مـ اًمػتقوت ذات اجلامل ات اًمقتومك، وملُ ػميـٍمومقن قمـ ومؼ

 ورهمبي ذم مجوهلـ. ـمؿًعو ذم موهلـ :مـفـ

ـمعي ذم وضمقب آىمتصور قمغم واطمدة إن ظمقػ ومؤيي سحيي ىمو وزمعد، -24

﴿ قمدم اًمعدل، وىمد ىمول شمعومم ذم كػس اًمسقرة:          

                            ﴾ 

شمعومم يعؾؼ ضمقاز اًمتعدد قمغم ذط  هلل، ومفؾ معـك هذا أن ا[129: اًمـسوء]

 وهؾ يؿؽـ أن كػفؿ مـ هذا اًمتعؾقؼ أن اًمتعدد حمرم؟ ،يستحقؾ حتؼؼف

وهل اًمتل اؿمؽمـمً اًمعدل  -إن ايمذي الؾمك همقه أن دم اآلية األولم -25

إـمالىًمو، وأهنو هبذا اإلـمالق شمشؽمط اًمعدل وأمـ اجلقر، ٓ  -إلسموطمي اًمتعدد

هق مـ طمؼ اًمزوضموت قمغم  ذم يمؾ موؿ واإلكػوق ومؼط، وًمؽـ ْس ذم اًمؼَ 

قد اإلـمالق ؼأمو أيي اًمثوكقي ومت ،وىمؾبق   أو مقاًل  ،أو إكػوىًمو ،زوضمفـ، ىمساًم 

 اًمذي ذم أيي إومم سمام دون اعمقؾ اًمؼؾبل.

ـِ  سمؤيي اًمثوكقي اؿمؽماط اًمعدل ذم اعمقؾ اًمؼؾبل  هللا وسمعبورة أظمرى ًمق مل يستث

ٓؾمتحول إمؽون : ي اؿمؽمـمتف أيي إوممإمم اًمزوضموت، مـ اًمعدل اعمطؾؼ اًمذ

-قمغم أكف  ،ؾبل ًمقس ممو خيضع إلرادة اإلكسوناًمتعدد اعمبوح، ضورة أن اعمقؾ اًمؼ

ح ًمإلكسون أن يـسوق معف ومقـسك إطمدى زوضمتقف أو زوضموشمف بِ مل يُ  -وىمد اؾمتثـوه

هل  شمطؾبف اعمرأة مـ زوضمفو قمودة، وٓ هل دمد معف مو ومقجعؾفو يموعمعؾؼي، ٓ

 ﴿ يطؾبف: ؾؼي اًمناح شمستطقع أن شمتزوج مـ دمد قمـده مومط   

          ﴾  :[129]اًمـسوء. 
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        ﴿ وسمؼول اآلية ايمرازمعة: -26

      ﴾  :[3]اًمـسوء. 

سمؿعـك اعمفر،  :اقدَ ي، وهل اًمص  ىمَ دُ )سمضؿ اًمدال( مجع َص  ىموتواًمصدُ 

شمػسػم اسمـ  :حؾي: اًمنميعي واًمديوكي، أو اًمعطقي واهلبي مـ همػم سمدل، إولواًمـ  

شمػسػم اًمؽؾبل :واسمـ زيد، واًمثوين ٍقمبوس وىمتودة واسمـ ضمري
(1)
. 

أو هل مػعقل  .يًمصدىموت سمؿعـك: منموقموقمغم إول هل طمول مـ ا

كوطمؾلم  :اعمخوـمبلم، أيمـ وقمغم اًمثوين هل طمول  .ًمؽؿ هللقمف إضمؾف: ديـًو ذ

 .مـحقًمي معطوة قمـ ـمقى كػس :أي ،أو مـ اًمصدىموت .ـمقبل اًمـػقس سموإلقمطوء

 ًٓ  آشمقهـ إيتوء، وهذا أوعػفو. :و، سموقمتبورهو مرادومي ًمإليتوء، أي مطؾؼً أو مػعق

يؿؾك دم مؼازمؾه  ألكه ال 9افمتػم إيتاء ايمصداق هبة من ايمزوج وإكام -27

يمام يمون ذم مؾؽفو ىمبؾف،  ،إذ اًمبضع ذم مؾؽ صوطمبتف سمعد اًمزواج ؾمقًئا9

 .اعمؾؽ ٓ ،واًمذي اؾمتحؼف اًمزوج إكام هق آؾمتبوطمي

اهلـلء  :شمـغقص ومقف. وىمقؾ يمون ؾموئًغو ٓ موواهلـيء اظمريء من ايمطعام  -28

 ؾمفؾ هضؿف. مو :اعمريءؾمفؾ شمـووًمف، و مو

 ا.صمتامفمق  اا ا زمعد أن ومررت هلا اآلية ايمثايمثة ضمؼ  ا مايمق  وهذه اآلية سمؼرر يمؾؿرأة ضمؼ   -31

واًمثوكقي: شمؼرر طمؼفو ذم امتالك  ،شمؼرر طمؼفو ذم أٓ يؼع قمؾقفو فمؾؿاألولم: 

  .مفرهو يمؾف وذم طمريي اًمتٍمف ومقف

سمؾف  ،ء مـ مفرهوغم رقم اعمرأة وٓ ًمزوضمفو أن يستقزم ومؾقس ًمقزم نوإذ

وهلو وطمدهو طمؼ  ،هل وطمدهو متؾؽف ،إذ هق طمؼ ظموًمص هلو :مفرهو يمؾف

                                                 

 شم([. »9/147) شمػوشمقح اًمغقى»]شمػسػم اًمرازي  (1)
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ًمقًمقفو سمعض هذا اعمفر: شمؼديًرا مـفو أرادت أن هتى  لومنن ه ،اًمتٍمف ومقف

رضموء مستؼبؾ شملمؾ أن يظؾفو  :ًمزوضمفو سمعضفعموٍض قموؿمتف ذم يمػوًمتف، أو هتى 

 :يمؾتقفام ـمقبي اًمـػس سمام وهبً أو ،أو شمؾؽ ،ويموكً ذم هذه اهلبي ،سمسعودشمف

، ًمقس قمؾقف مـ طمرج ذم أن يؼبؾفو ؽؾ مـ اًمقزم واًمزوج أن يؼبؾ هبتفو ؾموئغيؾوم

 .لس ذم أن يستؿتع هبوسموًمقس قمؾقف مـ 

اآلية اخلامسة همتعرض ظمشؽؾة ايمصـف ايمثايمث من ايمضعػاء  يءوجت -30

      ﴿ :إهنا سمؼول 9وكؼصد زمه ايمسػفاء

         ﴾. 

 قمـد سمعض يمؾامهتو: ًمـتبلم وىمبؾ أن كػن هذه أيي كحى أن كؼػ ىمؾقاًل 

  .مو ذم هذه اًمؽؾامت مـ عمحوت

 ي:، أم فمن إفمطاء ايمسػفاء أمواهلميمتـفاه 9اموَّ  ختاؿمب ايمؼُ أواًل  يهمف -31

 :وٓ شمؼقل «أموايمؽم» :ًمؽـفو مع هذا شمؼقل ،قمـ رد أمقال اًمسػفوء إًمقفؿ

ًمقن قمـ هذه ئقوه هذا واوح إذا ذيمركو أن اًمؼقام هؿ اعمس ،أمقاهلؿ

ومؾق  :قمودة مـ أىمرسموء اًمسػفوءوأهنؿ  ،مقال، ومفل مـ هذه اجلفي أمقاهلؿإ

قام أن يـػؼقا قمؾقفؿ، وسمذًمؽ يعقد وقوع أووقمقا أمقاهلؿ ًمقضمى قمغم اًمؼ

وأن اًمسػفوء ظمطر قمغم  ،ػفوء قمغم اًمؼقام سمغرم ذم أمقاهلؿأمقال اًمس

قمغم أمقاهلؿ سمعض  يؼعاعمجتؿع إذا اومتؼروا، واًمؼقام أقمضوء ذم هذا اعمجتؿع 

 .ظمطر اًمسػفوء، وسمحؽؿ اًمتضومـ آضمتامقمل

فوء مـ ريع أمقاهلؿ ٓ مـفو، ام سملن يـػؼقا قمغم اًمسػشملمر اًمؼق   ا:وهي شماكقً  -32

، ومنكف أمر ًمؾؼقام سملن يثؿروا أمقال ﴾ ﴿ذًمؽ إذ شمؼقل: 
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 سمنكػوىمفؿ مـفو قمغم أصحوهبو.  داًمسػفوء ويغؾقهو، طمتك ٓ شمـػ

ًٓ  :اشمايمثً  يوه -33 يـصحقا هلؿ  ي:، أومعروومً  شملمرهؿ سملن يؼقًمقا ًمؾسػفوء ىمق

ومعغم  نوإذ ،روآ يػتؼ لير واإلهاف يمسموًمتعؼؾ واًمتدسمر، وقمدم اًمتبذ

ٕكف هبذا  :وؾمقء شمٍمف يؿ أن يعوًمٍ مو ذم اًمسػقف مـ ـمقش وظمػاًمؼق  

ويملن أيي شمؼقل  ،ا إمم اعمجتؿع اًمذي يعقش ومقفخيدمف، ويسدي سمخدمتف يدً 

اًمتٍمف، ويـسوق مع  ءهلؿ: ٓ شمستؿرئقا اًمؼقوم قمغم اًمسػقف ومتؽميمقه يز

و، ومـ مطوًمبقن سملن حتسـقا اًمؼقوم قمغم كػسف أيًض كزواشمف اًمطوئشي: ٕكؽؿ 

اؾمتطعتؿ قمغم شمسديده، وشمبقلم ـمريؼ اًمرؿمد  واضمبؽؿ أن شمعؿؾقا مو

 واًمصقاب ًمف، يمام جيى قمؾقؽؿ أن حتػظقا ًمف موًمف. 

ف، مع مقؾ واًمطقش وؾمقء اًمتٍم يأن اًمسػف هق اخلػ زمعد هذا وواضح -34

اًمؼقل اًمذي يتعورف ذم وأن اًمؼقل اعمعروف هق  ،إمم اإلهاف واًمتبذير

مـوؾمبتف، وًمؽؾ مؼوم مؼول يصؾح ًمف، وجيؿؾ ومقف، وأن معـك 

﴿﴾ذاهبؿ ومسؽـفؿ وقمالضمفؿ : وأكػؼقا قمؾقفؿ ذم ـمعومفؿ و

  .أمو اًمؽسقة ومؼد ظمصصتفو أيي سموًمـص قمؾقفو .وشمعؾقؿفؿ

اًمقتقؿ  ليمام قموجلً أيتون ىمبؾفو مشؽؾت واآلية سمعايمج مشؽؾة ايمسػفاء، -35

إهنو شمـفك قمـ شمسؾقؿ أمقاهلؿ هلؿ مو دامقا ؾمػفوء، ودمعؾ ًمؾؼقام  :واعمرأة

ًمؾؿجتؿع، صمؿ هل  وهلو وشملمقـً  وقمؾقفؿ طمؼ اًمتٍمف ذم هذه إمقال: طمػظً 

، وشملمر اًمؼقام سملن يستثؿروا أمقال اًمسػفوء، وسملن يـػؼقا قمؾقفؿ مـ همؾتف

فوء سموًمـصح وهل شمـصحفؿ سملن يتقًمقا اًمسػ -ٓ مـفو هل- ورسمحفو

 واًمتقضمقف، طمتك يرؿمدوا ومقؽقكقا أقمضوء صوحللم ذم اعمجتؿع.
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ومفذه أيي شمعوًمٍ  ،أم نمغم يتقميتقاًم  ،أم امرأة وؽمواء أىمان ايمسػقه رصماًل  -36

إهنو ىمقد ومقام ىمررشمف أيتون ىمبؾفو مـ  :مشؽؾتف، ومـ صمؿ ىمول اًمػخر اًمرازي

ـسوء صدىموهتـ كحؾي. وواوح أكف إمر سمنيتوء اًمقتومك أمقاهلؿ، وإمر سمنيتوء اًم

ٓ شمـوذم سملم شمؼققدهو عمو ذم أيتلم اًمسوسمؼتلم مـ إـمالق، وقمالضمفو عمشؽؾي 

 مـ أن شمدل قمغم يمال اعمعـقلم. ن وٓ امرأة، ومال موكع إذًمقس يتقاًم  اًمذي اًمسػقف

: أضمق زملن يؽون هو معـاها افمعم أن فمالج اآلية ظمشؽؾة ىمل ؽمػقه ومصًد -37

يموًمقتومك - ًمف، واًمسػفوء شمؽؿقاًل  ًمغػمه، وٓ اؾ ًمقس ىمقدً إذ هق معـك مستؼ

ذم طموضمي إمم آيي شمعوًمٍ مشؽؾتفؿ، وشمطى عمروفؿ، ومو ؾمػفوء  -واًمـسوء 

 اًمـسوء واًمقتومك إٓ ضمزء مـ يمؾ جيى أن يعوًمٍ، وذم أيي قمالج هذا اًمؽؾ. 

: ًمتتحدث قمـ اًمقتومك اًمذيـ ضمووزوا ؾمـ اآلية ايمسادؽمة يءزمعد هذا جت -38

وًمؼد هنً أيي اًمراسمعي قمـ إقمطوء ، ا يتومكقتؿ، أو قمـ اًمذيـ يموكقاًم

إلقمطوئف موًمف  واًمسػفوء أمقاهلؿ، ومطبقعل إذن أٓ يؽػل سمؾقغ اًمقتقؿ مسقهمً 

  وًمؽـ يمقػ؟ :مل يمكس مـف اًمرؿمد مو

41- ﴿                                

                                 

                                  

            ﴾. 

وموٕوًمقوء وإوصقوء مؽؾػقن أن يعدوا اًمقتومك حلقوة اًمرضمقًمي  نوإذ

واًمسبقؾ إمم هذا اإلقمداد هق أن يؽؾقا  ،غقا ؾمـ اًمـؽوحًمقي ىمبؾ أن يبؾئقواعمس
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 ًٓ يتدرضمقا هبؿ ومقزيدوا مـ صمؿ ، إمم اًمقتومك سمعض اًمشئقن اعموًمقي اًمقسػمة أو

طمتك إذا مو سمؾغقا ؾمـ  :سمعد قموم وسمعد ؿمفر، وقمومً  اسمعد يقم، وؿمفرً  وأقمبوئفؿ يقمً 

: و أن شمعود إًمقفؿ أمقاهلؿ، وشمؽمك هلؿ طمريي اًمتٍمف ومقفووأصبح ممؽـً  قًميضماًمر

ومنذا مو أصمبً آمتحون صالطمقتفؿ  ،شمٍموموهتؿ اعموًمقي وضمى أن يؿتحـقا ذم

ًمقتقًمقا  :وأن يعطقا أمقاهلؿ ،وضمى أن شمؽمك هلؿ احلريي يمومؾي :ًمالؾمتؼالل هبو

 ؾمتثامرهو.امـفو، واعمحوومظي قمؾقفو، وسملكػسفؿ اإلكػوق 

وأويمقاء ايمقتامى واألوصقاء فمؾقفم هم األمـاء زمحؽم وضعفم فمعم أموال  -40

عفؿ ًمق أرادوا أن يـػؼقهو يمؾفو ؾْم ، ومنن هذه إمقال حتً أيدهيؿ، وذم وُ ايمقتامى

ذم إهاف، وأن يستـػدوهو ذم مطوًمبفؿ ومطوًمى اًمقتومك، وىمد يدومعفؿ إمم هذا 

 :بؾ أن يؽؼم اًمقتقؿ ومقدومعقهو إًمقفطمرصفؿ قمغم أن شمـػد يمؾفو ىماإلهاف 

مـ وحمذرة  ،إووقمي أمقال اًمقتومك، وقمـ أيمؾفو ومجوءت هذه أيي كوهقي قمـ

وسمؼصد أن شمؽقن رم  ،و ىمبؾ أن يبؾغ اًمقتومك ؾمـ اًمـؽوحرم إكػوىمفاإلهاف 

  .﴾     ﴿ اًمـفويي هلؿ ٓ ًمؾقتومك

إن أيي  أصمر فمعم ومقامه زمشئون ايمقتقم ضمتى يؽػم؟ يمقس يمؾويصأويمؽن  -41

إذ  :ٓ شمدع هذا اجلوكى مـ اعمشؽؾي، ومفل شمعوجلف سمام يؽػؾ اًمعدل ًمؾجوكبلم

 .﴾        ﴿ شمؼقل:

اًمتل  له -أو اًمرطمؿ اًمقاصؾي سملم اًمقتقؿ واًمؼقؿ قمؾقف-وإلكسوكقيوم نوإذ

يـبغل أن شمقضمف اًمعالىمي اعموًمقي هـو، ومـ اإلكسوكقي أن يستعػػ اًمؼقؿ إذا 

يمون ذم همـك قمـ مول اًمقتقؿ، وأن يؾتزم اعمعروف ٓ يتجووزه ومقام يلظمذ مـ 

صوًمح ر، ويمون ىمقومف سمؿضمأضمر قمغم ىمقامتف، إذا يمون ذم طموضمي إمم هذا إ

 .اًمقتقؿ يعطؾف قمـ سمعض قمؿؾف، ويـؼص دظمؾف سمؼدر حيتوج معف
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وقمدم دمووز اعمعروف مـ إضمر ىمد  ،وال كـسى أن األمر زماالؽمتعػاف -42

وأن  ،ق اعمضورع اعمؼرون سمالم إمرهاظمتورت ًمف أيي آيمد أؾموًمقى إمر، و

يقطمل سملن إمر ذم طموضمي إمم ضمفود  شومؾقعػ» :قمغم «همؾقستعػف» إيثور

وموعمول ؿمؼقؼ  قمجى ػز، وإمم مؼوومي شمؽبح مجوح اًمشفقة إمم اعمول، وٓك

 .-يمام يؼقًمقن-اًمروح 

، ومتحتؿ قمغم إوًمقوء وإوصقوء أن زمدأت زمه ا سمعود اآلية يمتتم ماوأطمغمً  -43

قمـدمو يدومعقن إًمقفؿ أمقاهلؿ، وهذا اإلؿمفود قمغم يشفدوا قمغم اًمقتومك 

ًٓ اًمقتومك هق ًمصوًمح اًمقتومك   .مـ وموئدة ًمألوصقوء وإوًمقوء مل خيُؾ  ، وإنأو

إًمقفؿ، أهنؿ ًمـ شمسؿع دقمقاهؿ سمدومع أمقال  هللإكف أؿمبف سمنكذار يقضمفف ا

 :وهق سمعبورة أظمرى ،مل يؽـ صمؿي ؿمفقد قمغم هذه اًمدقمقى اًمقتومك إًمقفؿ، مو

ا سمقـفؿ وسملم وامن مصدره أن إمر ًمقس ه   :كقع مـ اًمضامن ًمؾقتومك

لظمذ أمقاهلؿ يمؾفو، أو اكتؼوصفو، سمل ًمؾحقؾي قمؾقفؿ، أوًمقوئفؿ، وًمقس ومقف جمو

ًمؾؿراضمعي واؾمتقػوء دام هـوك ؿمفقد ومفـوك حموؾمبي، وهـوك جمول  ومام

وًمعؾ هذا سمعض اًمن ذم شمؾؽ اًمػوصؾي اًمتل ختتؿ هبو أيي  ،إمقال يمومؾي

﴿ سمعد إمر سموإلؿمفود مبوذة:     ﴾ ذًمؽ أهنو إكذار آظمر :

إكذار يؼرر ذم ىمقة أن طمقؾ همٓء اًمؼقام ًمظؾؿ اًمقتومك  ،م قمغم اًمقتومكًمؾؼقا

وموعمغوًمطي ذم احلسوب، واإلؿمفود زوًرا، واإلضمراءات  :هللًمـ دمقز قمغم ا

 يمؾ أوًمئؽ ؾمقحوؾمبقن قمؾقف،، متثؾ اًمقاىمع وٓشمصدىمف اًمشؽؾقي اًمتل ٓ

 وؾمقتقمم اعمحوؾمبي قمؾقف أقمؾؿ احلويمؿلم وأقمدهلؿ، وأهمػمهؿ قمغم أمقال

﴿ ،هللاًمقتومك ومصوحلفؿ، وهق ا     ﴾. 
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    ﴿ زمعد هذا سمؼول اآليتان ايمسازمعة وايمثامـة: -44

          

             

      ﴾[8-7: اًمـسوء]. 

وذم أيتلم قمالج عمشؽؾتلم مـ أظمطر مشؽالت اعمجتؿع، وهق قمالج 

إظمقة  -مـ كػس واطمدة ظمؾؼ مـفو زوضمفو هللوىمد ظمؾؼفؿ ا-مـ اًمـوس جيعؾ

 شمـوومر سمسبى اعمول. حتوؾمد سمقـفؿ وٓ متعوـمػلم، ٓ

، وهؾ يظؾ إرصمفو مؼصقًرا هي مشؽؾة ايمؼمىمة -هـا-وأولم اظمشؽؾتكم

ومفل  :قمغم اًمذيمقر، سمؾ قمغم اًمرضمول أو يمبور اًمذيمقر ظموصي؟ أمو اعمشؽؾي اًمثوكقي

مـ إىمورب همػم  -ىمسؿي اًمؽميمي-حيرضون اًمؼسؿيمشؽؾي أوًمئؽ اًمذيـ 

 اًمقارصملم، ومـ اًمقتومك واعمسويملم.

أن اعمرأة كصػ سمـل اإلكسون، وواطمدة مـ زوج ظمؾؼ  :اظمشؽؾة األولم

 شمرث مع أن اًمرضمؾ يرث؟ مـف اًمـوس مجقًعو، ومؽقػ ٓ هللا

إمم اإلكسون دون يمسى مـف  هللأن اعمػماث رزق ؾموىمف ا :واظمشؽؾة ايمثاكقة

 ؾمعل، وًمؽـ سمسبى اًمؼراسمي، ومؽقػ حيرض اًمؼسؿي ىمريى همػم وارث وٓ ٓو

يعطك اًمقتقؿ واعمسؽلم اًمؾذان حيرضان  يعطك ؿمقًئو مع أكف ىمريى؟ ويمقػ ٓ

قمغم -اًمؼسؿي مع أهنام حمتوضمون، وإصؾ ذم آؾمتحؼوق احلوضمي، أو هل

  ستحؼ اًمعطوء هبو؟أصؾ مـ إصقل اًمتل يُ -إىمؾ

أن اًمـسوء وارصموت  إذ شمؼرر :سم اظمشؽؾة األولم دم وموةاآلية األولم حت -45

دمـ ىمريبوت مثؾفؿ، وىمد ىمررت طمؼفـ سمعبورة مسوويي متوًمو ًمؾعبورة  يموًمرضمول، مو
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اًمتل ىمررت هبو طمؼ اًمرضمول، ويمررت اًمعؾي اعمشؽميمي ذم اجلؿؾتلم، وضمعؾً احلؼ 

 صموسمتًو ذم يمؾ شمريمي يمؼمت أو صغرت، وذيمرت أكف كصقى مػروض.

إذ شملمر سملن يعطك  :يمثاكقة حتسم اظمشؽؾة ايمثاكقة دم وموة أيًضاواآلية ا

أوًمئؽ اًمذيـ حيرضون اًمؼسؿي مـ إىمورب همػم اًمقارصملم، ومـ اًمقتومك 

وسملن حتؽمم إكسوكقتفؿ، ومقؼول هلؿ مع اًمعطوء ىمقل  كصقًبو مـ اًمؽميمي، ،واعمسويملم

 ظمقاـمرهؿ. سمفمعروف شمطقى 

﴿ واطمتقار -46     ﴾  يقطمل سملمر جيى أن يذيمره اعملمقرون

إًمقفؿ، ووديعي  هللسموًمعطوء، وهق أن اعمول اًمذي يعطقن مـف رزق ؾموىمف ا

ائتؿـقا قمؾقفو، وؾمقخؾػفؿ اًمرزاق ظمػًما مـفو إذا هؿ أقمطقا اًمقتومك 

﴿ أسمؾغ ىمقًمف شمعومم: واعمسويملم وإىمورب همػم اًمقارصملم. ومو     

                      

        ﴾[7: احلديد]. 

 يات اظمواريثآوومد زفمم زمعض اظمػرسين أن اآليتكم مـسوطمتان زم -47

 دم ايمسورة(.065، 01، 00)

 األولم: يوصمه دفموى ايمـسخ دم اآلية ةزمن ؽمالم هللوومال هبة ا

كزًمً ذم أم يمحي إكصوريي واسمـتقفو وذم اسمـل قمؿفام، وذًمؽ أن سمعؾفو موت »

 ًٓ ، وملظمذه اسمـو أظمقف ومل يعطقو اًمبـتلم مـف ؿمقئًو، ويمون ذًمؽ ؾمـتفؿ ذم وظمؾػ مو

 ومـزًمً أيي، صمؿ كسخً سمؼقًمف:ط  هللاجلوهؾقي، ومجوءت أمفام شمشتؽل إمم رؾمقل ا
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﴿       ﴾ (1)ومتبلم معـوهو وطمد اًمؼسؿ يمام هق ومقفو. 

 :-يوصمه دفموى ايمـسخ همقفا-أما اآلية ايمثاكقة همؼد ومال  -48

أمروا أن جيعؾقا  :اظمتؾػ اعمػنون ذم معـك ذًمؽ، ومؼوًمً ـموئػي»

ًمؾقتومك واعمسويملم ؿمقًئو مـ اعمول، يروخقن هلؿ ذم ذًمؽ، وىمول آظمرون: أمروا 

ًٓ أن يعطقا مـ اعمول ذوي اًمؼرسمك معرووًمو.  ، وأن يؼقًمقا ًمؾقتومك واعمسويملم ىمق

  ﴿شمعومم سمآيي اعمقاريٌ، ىمقًمف شمعومم: هللوىموًمً ـموئػي: سمؾ كسخفو ا

     ﴾ها(2)ش. 

إذ أيي إومم شمبلم آيي  :أما كحن همال كرى وصمًفا يمؾـسخ دم اآليتكم -51

سمشفودة مدقمل اًمـسخ كػسف، وذم  اعمقاريٌ معـوهو وطمد اًمؼسؿ يمام هق ومقفو،

 يـؼض هذه اًمدقمقى. مو -ًفو ًمدقمقى اًمـسخقشمقضم-قمبورشمف اًمتل كؼؾـوهو مـف 

ذوي اًمؼرسمك  واآلية ايمثاكقة سملمر ايموارشمكم زملن يرزوموا األصـاف ايمثالشمة:

واًمقتومك واعمسويملم ممو ورصمقا، إذا طمرضوا اًمؼسؿي، ومعـك هذا اًمنمط أهنؿ 

وأهنؿ يعطقن هبذا آقمتبور يمام يعطك اًمقارصمقن ًمقسقا مـ اعمؼسقم قمؾقفؿ، 

﴿ سموقمتبورهؿ ظمؾػوء ًمؾؿقرث ذم موًمف، وإٓ ومام معـك     ﴾ه  ؟ ومو

شمقضمقف اخلطوب إمم اًمقارصملم؟ ويمقػ كعؾؾ أمرهؿ سملن يؼقًمقا هلؿ مع اإلقمطوء 

 ًٓ عموذا معرووًمو، مع أن صوطمى احلؼ ًمقس ذم طموضمي إمم أن يؼول ًمف رء؟ و ىمق

 وا سموإلقمطوء واًمؼقل اعمعروف جمتؿعلم ٓ قمغم اًمتخقػم؟رُ مِ أُ 

                                                 

 اًمـوؾمخ واعمـسقخ ذم اًمؼرآن، وهق مطبقع قمغم هومش أؾمبوب اًمـزول ًمؾقاطمدي. :اكظر (1)

 يرظمصقن. إمم اعمطبققمي اكظر اعمرضمع اًمسوسمؼ، وىمد طمرومً يروخقن ذم (2)



     
142 

فمالصًما ظمشؽؾتكم من أطمطر مشؽالت  -ىمام أؽمؾػـا-إن دم اآليتكم -50

مـ كػس واطمدة  هللوىمد ظمؾؼفؿ ا-، وهق قمالج جيعؾ مـ اًمـوساظمجتؿع

شمـوومر سمسبى  حتوؾمد سمقـفؿ، وٓ إظمقة متعوـمػلم ٓ -ظمؾؼ مـفو زوضمفو

هذا اًمعالج ضمدير سملن يؽقن دؾمتقًرا دائاًم ًمؾؿسؾؿلم، يسػمون  اعمول، ومثؾ

 !قمغم وقئف، وهيتدون هبداه، ومؽقػ يزقمؿ زاقمؿ أكف مـسقخ؟

 إلم احلديث فمن ايمقتامى: ودم اآليتكم ايمتاؽمعة وايمعارشة فمود -51

﴿                        

          

         ﴾. 

سمف اؾمتثورة همريزة اًمقاًمديي وقموـمػي  يدَ رِ وهق طمديٌ مقضمف إمم اًمؼؾقب، أُ 

﴿ًمرمحي ومقفو، ومـ صمؿ سمدأ سموٕمر سموخلشقي، وظمقـمى سمف ا      

             ﴾! 

أقمؿؼ اخلقف  ن، ومفل إذفمعم أن اخلشقة هي اخلوف دم حمل األمل-52

 ًٓ سموخلشقي وإمر  . اإلكسون، وسموًمقاًمديي ذم أسموءسموإلكسوكقي ذم وأؿمده اشمصو

هـو أمر مميمد، ىمصد سمف إمم محؾ إوًمقوء وإوصقوء قمغم اًمرومؼ سموًمقتومك، 

وهلذا ايمتػً أيي سمنسمراز اًمصقرة  :ذم أمقاهلؿ هللواًمعطػ قمؾقفؿ، ومراىمبي ا

اًمتل شمثػم ذم اًمؼؾقب اًمشػؼي قمغم اًمقتومك واًمرمحي هبؿ، دون خموـمبي 

إمم وؿػم اعمخوـمبلم،  إوصقوء هبو، أىمصد دون إؾمـود ومعكم اًمؽمك واخلقف

ٕكؽؿ ًمق  :واظمشقا أن شمظؾؿقا اًمقتومك :مع أكف يمون ممؽـًو أن يؼول مثاًل 

 ًمخ.إ شمريمتؿ مـ ظمؾػؽؿ ذريي وعووًمو ظمػتؿ قمؾقفؿ...
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وواضح أن دم وصف ايمذرية زمايمضعف سمذىمغًما زمضعف ايمقتامى أمام  -53

هو ًمقًكو قمغم همػم «يمو» ، وأن ذم إيثور أداة اًمنمطأويمقائفم واألوصقاء فمؾقفم

ومقفو مـ شمعبػم  يـؼص مـ ايمتامل اًمصقرة، وىمقة مو مـ اًمرومؼ سموعمخوـمبلم ٓ

إمر سموًمتؼقى قمغم ظمشقي فمؾؿ اًمقتومك  -أو شمرشمقى- وأن ذم قمطػ ،مقٍح 

وا رُ مِ أمو اًمؼقل اًمسديد اًمذي أُ  ،ويي مـ أيي، واًمصقرة اًمتل ومقفوغشمقيمقًدا ًمؾ

 أن يؽؾؿقهؿ يمام يؽؾؿقن أوٓدهؿ.ٓ يمذوا اًمقتومك، وأومػماد سمف  سملن يؼقًمقه

ٕن اعمراد  :وومد أؿمؾق األمر زماخلشقة همؾم يـصب فمعم مػعول زمعقـه -54

 إجيود شمؾؽ احلسوؾمقي اعمرهػي اًمتل شمبوًمغ ذم احلذر، وشمتقىمك اعمخوًمػي ضمفد مو

 إذ هل كقع مـ اخلشقي. :وًمذًمؽ رشمى قمؾقف إمر سموًمتؼقى :شمستطقع

قوء وإوًمقوء ىمسوة اًمؼؾقب، وسمعد هذا يمؾف، ىمد يؽقن سمعض إوص

ومقليمؾقن أمقال اًمقتومك قموديـ قمؾقفؿ، فموعملم هلؿ، وهمٓء شمتققمدهؿ أيي 

﴿ اًمعوذة سملهنؿ:              ﴾. 

 ﴿ أن وايمزخمممي يؼرر-55 ﴾ ٕكف يؼول: :مؾء سمطقهنؿ :معـوهو 

ن ذم سمطـف إذا مأله سموًمطعوم، وأيمؾ ذم سمعض سمطـف إذا شمـوول مـ أيمؾ ومال

 اًمطعوم ىمدًرا دون اًمشبع. وىمد ىمول اًمشوقمر:

(1)ىمؾوا دم زمعض زمطـؽم سمعػوا
 

 أما ايمـار همؾؾؿػرسين همقفا مذهبان:

 ومَ يَ  ايمقتقمِ  الِ مَ  آىمُل  ُث بعَ أكه يُ » :يورُ  ، سمدًمقؾ مو( أهنا ايمـار احلؼقؼقة0)

 هُ أكَّ  ايمـاُس  ُف رِ عْ قَ ، همَ قهِ ـَ قْ وفمَ  قهِ كَ ذُ وأُ  هِ ػِ كْ وأَ  قهِ ن همِ مِ ، وَ هِ ػْمِ ن ومَ مِ  خيرُج  انُ طَم وايمد   ةِ امَ قَ ايمؼِ 

                                                 

 ( مـ اًمؽشوف.251- 253 /1) :اكظر (1)
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«اقَ كْ  ايمد  دِم  قمِ تِ ايمقَ  اَل مَ  ُل لىمُ يَ  انَ ىمَ 
(1)

. 

ل إًمقف، يمام ومي ، شمسؿقي ًمف سموؾمؿ موجير إلم ايمـار جماًزا ( أن اظمراد هبا ما1)

 ﴿ ىمول شمعومم:       ﴾: قمـًبو. :أي 

أن اعمراد هبو هـو هق احلرام: ٕن احلرام ا شمايمًثا:وذىمر ايمؼرؿمبي همقفا رأيً 

يمام هق -. وهذا اًمرأي اًمثوًمٌ يـدرج(2)شمعومم سموؾمؿفو هلليقضمى اًمـور، ومسامه ا

 حتً اعمذهى اًمثوين، ومال وضمف ٓقمتبوره مذهًبو. -واوح

، صمؿ اقمؽمض قمغم ا دم اظمـاروومد أورد هذين اظمذهبكم ايمسقد رؾمقد رض -56

 )يلىمؾون( سمجعؾ -إذا صحً اًمروايي-إرادة احلؼقؼي سملهنو إكام شمصح

ًمالؾمتؼبول، واعمتبودر مـف أكف ًمؾحول، سمؼريـي قمطػ اًمػعؾ اعمستؼبؾ قمؾقف، وهق 

، وهق ىمريـي ًمػظقي وطمجي معـقيي، مـ طمقٌ ﴾ ﴿ ىمقًمف:

أيمؾ اًمـور عمـ يليمؾفو  ؽقندظمقل اًمـور، وإكام ياًمسعػم هق قمبورة قمـ  كْمَ إن َص 

فو: ٕن ضمؾ اًمعذاب دظمقل دار اجلزاء اًمتل ؾمؿقً سموؾمؿ :سمعد دظمقهلو، أي

 ذيمروه هق معـك أيي ًمؽون ًمػظفو هؽذا: ومؾق يمون مو :ومقفو يؽقن هبو

ـِ  ، وموٕيمؾ قمذاُب «همسقلىمؾون كاًرا ويصؾون ؽمعغًما» ٕن معظؿ  :اًمبدن سموـم

ومفق ضمزاء اًمؾبوس وؾموئر  ،هِ فموهرِ  قمذاُب  كْمُ واًمَص  ،ًمأليمؾ اهمتقول اعمول يؽقن

مـ قمالمي آؾمتؼبول، وقمطػ  همػاًل  )يلىمؾون( وًمؽـف عمو ذيمر :اًمتٍموموت

مؼروًكو سموًمسلم اًمتل هل قمالمي آؾمتؼبول، قمؾؿ أن اعمعـك أهنؿ  )يصؾون( قمؾقف

                                                 

(، مـ ـمريؼ أؾمبوط سمـ كٍم قمـ اًمسدي 8722]أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه سمرىمؿ ) (1)

 شم»مقىمقوًمو[. 

 ( مـ اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن. وهق شمػسػم اًمؼرـمبل. 5/53) اعمصدر اًمسوسمؼ، (2)
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 ـيؽمشمى قمؾقف م ٓ ظمػم هلؿ ذم أيمؾف، وٕكف ذم ىمبحف ومو يليمؾقن أن مو

جيزون سمف ذم اعمستؼبؾ   موصمؿ سملم   ،ٕكف ؾمبى ًمدظمقل اًمـور أو ،اًمعؼوب يموًمـور

 .ها  ﴾(1)﴿ ومؼول: ،اًمذي يشػم إًمقف اعمجوز ذم أيمؾ اًمـور

واًمسعػم هق اًمـور اًمشديدة، مـ ؾمعرت اًمـور إذا أهلبتفو. وىمد ذيمر صوطمى 

 .(2)اًمبقضووي هلذا سملكف كور وأي كوراًمؽشوف أن اًمتـؽػم ومقف إلهبوم صػتف، وومنه 

 أما األىمل همقؼول ايمؼرؿمبي دم س ايمتعبغم زمه: -57

وسمف   عمو يمون اعمؼصقد هق إيمؾ،أظمذ اعمول قمغم يمؾ وضمقهف أيماًل  كإكف ؾمؿ

اًمتشـقع قمؾقفؿ وظمص اًمبطقن سموًمذيمر ًمتبقلم كؼصفؿ، و ،أيمثر إشمالف إؿمقوء

 .سمضد مؽورم إظمالق

صح أن يؽقن ذيمر اًمبطقن ًمؾتليمقد ومتثقؾ وي» ويؼقل صوطمى اعمـور:

﴿ اًمقاىمع سمؽامل هقئتف، يمؼقًمف شمعومم:           ﴾ش. 

       ﴿ ، ومام ذيمركوه ذم معـكوزمعد-58

     ...﴾ طمد أىمقال اعمػنيـ ومقفو، أمو إىمقال هق أ

 إظمرى ومفذه هل:

و يقيص ذم موًمف ويؽقن ًمف ذريي أهنو ذم اًمذيـ حيرضون مقصقً  (1)

أن خيوومقا قمغم  -اًمذيـ حيرضون ؾموقمي اًمقصقي-شمعومم يلمر همٓء هللوعػوء، ومو

 ذريي هذا اًمرضمؾ، مثؾام خيوومقن قمغم ذريتفؿ ًمق شمريمقا ذريي وعووًمو، ومال يؼقًمقا ذم

                                                 

 (.4/431) شمػسػم اعمـور (1)

 اًمتـزيؾ ًمؾبقضووي.أكقار ( مـ  1/247)وف ذم اعمقوع اًمسوسمؼ، اكظر اًمؽشو (2)
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يموًمؽمهمقى ذم اًمقصقي سموًمؽثػم، سمؾ  :يؿؽـ أن يرض سمذريي اعمقيص اًمقصقي مو

 ًٓ مثؾف ٕكػسفؿ وًمذريتفؿ مـ  ا، سملن يرهمبقه ومقام يروقن ؾمديدً يؼقًمقا ىمق

ـُ  وىمد ارشمه هذا اًمرأَي  ،سمعدهؿ ضمرير ذم شمػسػمه ورواه قمـ اسمـ قمبوس،  اسم

ديسوؾمعقد سمـ ضمبػم، وجموهد، وىمتودة، واًم
(1)
. 

ر ًمؾقرصمي سمحسـ معومؾي مـ حيرض اًمؼسؿي مـ وعػوء إىمورب أهنو أم (2)

واًمقتومك واعمسويملم، يمام حيبقن أن حيسـ اًمـوس معومؾي ذريتفؿ ًمق يموكقا مثؾفؿ. 

ومقام أمرهؿ سمف مـ رزق همٓء قمـد  هللوقمغم هذا يؽقن معـك إمر سموًمتؼقى أن يتؼقا ا

 ؾؽ أيي سموًمؼقل اعمعروف.اًمؼسؿي، ويؽقن إمر سموًمؼقل اًمسديد مميمًدا عمثؾف ذم شم

أهنو أمر ًمؾؿممـلم يموومي أن يتبٍموا ذم أمر ذريتفؿ، ومال ينومقا ذم  (3)

يمام ذم طمديٌ ؾمعد سمـ  :ون سمعضفؿ حيى أن يقيص سمجؿقع موًمفاًمقصقي: ومؼد يم

 رْ َذ سمَ  إنْ  َك إكَّ » ًمسعد:ط ومػقف يؼقل اًمرؾمقل  -وهق متػؼ قمؾقف- أيب وىموص

شاَس ايمـَّ  ونَ ػُ ػَّ ؽَ تَ يَ  ايمةً م فمَ فُ فمَ سمَد  نْ أ نْ مِ  طمغمٌ  أنمـقاءَ  َك تَ شمَ رَ وَ 
(2)
ؿ فُ وإذن ومَ  .

ًٓ ا يتفؿ، وأن يؼقًمقرذم ذ هللملمقرون سملن يتؼقا ا ا،  ؾمديدً ذم شمؼرير اًمقصقي ىمق

 ىمريًبو مـ اًمعدل واعمصؾحي، سمعقًدا مـ اؾمتطراق اعمرضة.  :أي

وجيقز أن شمشؿؾ » ىمول اًمسقد رؿمقد روو سمعد إيراد هذه أراء ذم أيي:

 .(3)شذيمر يمؾ مو

   ﴿ :01-00سمعالم دم اآليتكم هللويؼول ا -61      

                                   

                                                 

  شم»( ومو سمعدهو[. 7/23) ششمػسػم اًمطؼمي»] (1)

 ش  م([. »1628( ومسؾؿ )1296]أظمرضمف اًمبخوري ) (2)

 (. 433- 4/393شمػسػم اعمـور ) (3)
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        ﴾  :[12-11]اًمـسوء. 

 سمعالم دم اآلية األطمغمة من ايمسورة: هللشمم يؼول ا

﴿                         

                                   

                                  

                        ﴾ [176: اًمـسوء]. 

 ىماكت اآليات ايمعمم األولم من ايمسورة سمعايمج ؾمئون ايمضعػاء ايمثالشمة: -60

وىمد مفدت عمو قموجلً مـ مشؽالهتؿ سمتذيمػم اًمـوس  ،واًمقتقؿ، واًمسػقفاعمرأة، 

ضمفو، مجقًعو مـ كػس واطمدة ظمؾؼ مـفو زو هللظمؾؼفؿ ا ،هنؿ إظمقة ذم اإلكسوكقيأ
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ضمعؾفؿ يمؾفؿ أموم رسمقسمقتف ؾمقاء،  طمقٌ :وأكعؿ قمؾقفؿ سموًمـعؿي اًمؽؼمى

وإذا يموكً اًمـتقجي إومم هلذه اعمسوواة  ،ى سمقـفؿ يمذًمؽ ذم إمر سمتؼقاهوؾمق  

ومؼد يموكً كتوئٍ أظمرى شمبدو  :أمرهؿ سمف مـ صؾي إرطموم اًمؽومؾي هل مو

 ومـ هذه اًمػروع: ،شمؼؾ قمـف أمهقي وًمؽـفو ٓ ،ومروقًمو هلذا إصؾ

قف مـ موًمف، ومال قمؾ َؼ ػَ ـْ ئقن اًمقتقؿ، وملمر سملن يُ ـل قمـويي سموًمغي سمشأكف قمُ  )أ(

يمون اعمظفر اًمذي أظمذه  ور مـ اًمطؿع ذم هذا اعمول أي  وطمذ   ،حيرم وهق ذو مول

 ومال جيقز اؾمتبدال اًمطقى مـ مول اًمقتومك سموخلبقٌ مـ موهلؿ، وٓ :هذا اًمطؿع

 .شمبديؾ أيمؾ أمقال اًمقتومك طمراًمو دون ظمؾط وٓ

صغره سموًمؽمسمقي اًمطقبي، وطمسـ اًمتقضمقف، ومام يـبغل أن  وأمر سمتعفد اًمقتقؿ ذم

ؾ اخلؼمة سمشئقن احلقوة اًمتٍمف، ىمؾق ئهيؿؾ اًمؼقام أمره ومقؽؼم ؾمػقًفو ؾمق  

يـبغل أن يميمؾ موًمف ىمبؾ أن يبؾغ طمتك إذا سمؾغ مل جيد مـف ؿمقًئو.  ومو ،ومشؽالهتو

 اًمقزم سمنكػوىمف قمغم وؾمقاء أيمون اإلهاف ظمقف سمؾقهمف سمنكػوق اعمول قمؾقف، أم

دامً اًمغويي مـف هل  دام إهاوًمو، ومو ومفق حمرم حمظقر قمغم اًمؼقام، مو واًمقيص

 طمرمون صوطمبف مـف، قمـدمو يبؾغ اًمسـ اًمتل حيؼ ًمف ومقفو أن يسؽمده.

 ور اًمقتقؿ سمعد ـمقل شمدريبف قمـد سمؾقهمف ؾمـ اًمـؽوح، طمتك إذا موبوأمر سموظمت

ومع إًمقف موًمف، وأن يشفد قمغم وضمى أن يد ،أصمبً آظمتبور رؿمده وطمسـ شمٍمومف اعموزم

 شمتطرق إًمقفؿ اًمشبفي، طمػًظو حلؼ اًمقتقؿ وصقًكو ًمسؿعي اًمؼقام. ٓ هذا اًمدومع قمدوٌل 

وذيمر أوًمئؽ اًمذيـ ىمد يظؾؿقن اًمقتقؿ ويؼسقن قمؾقف سملن أوٓدهؿ 

أٓ يظؾؿ  -إن وىمع هذا-شمعرض ًمف مـ يتؿ، وأهنؿ هؿ حيبقن معروقن عمثؾ مو
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لهنؿ طملم يؼقمقن قمغم ومؾقؽـ هذا ؿم :يمرامتفؿ أسمـوؤهؿ وسمـوهتؿ، وأٓ متتفـ

  .أوٓد همػمهؿ

آيمكم أمقال اًمقتومك فمؾاًم سملؿمد اًمعذاب، وأىمسوه، وأظمؾده: ًمقحػظ  دَ قم  قَ وشمَ 

 وًمقصقن اعمجتؿع هبذا مـ اخلطر. :ًمؾقتقؿ موًمف

ء قمؾقفـ مـ يمؾ أًمقان أكف قمـل سمقتومك اًمـسوء قمـويي أؿمد، ومحذر إوصقو )ب(

أيمؾ أمقاهلـ، أو إمم  هؿ مـ أن يتخذوا مـ اًمتزوج هبـ ذريعي إممرطمذ   :اًمظؾؿ وطمقؾف

اًمزواج مـ  -ًمـػس اًمغرض-رهؿ مـ أن يػروقا قمؾقفـذ  وطم ،سمخس مفقرهـ

 أسمـوئفؿ: ٕكف هق أيًضو ذريعي إمم أيمؾ أمقاهلـ، أو سمخس مفقرهـ.

وطمذرهؿ مـ شمعدد اًمزوضموت إمم همػم طمد يمام يموكقا يػعؾقن: ٕن هذا 

سمعض طموٓشمف ؾمبًبو ذم أيمؾ أمقال اًمقتومك: إذ يمون يضطرهؿ إمم  اًمتعدد يمون ذم

 اإلهاف، ومل يؽـ موهلؿ يؽػقفؿ.

 قمـل سموًمـسوء قمومي، وشمتجغم هذه اًمعـويي ذم أمقر: ،ويمام قمـل سمقتومك اًمـسوء )ج(

 أكف ىمرر أن اعمرأة أطمد قمـٍميـ يؼقم قمؾقفام اعمجتؿع، ومؾقسً يمام   األول:

 ، وٓمتوقًمو.مفؿاًل 

أكف اؿمؽمط ًمتعدد اًمزوضموت اًمعدل ذم اًمؼسؿ واعمبقً، وأوضمى  ين:وايمثا

 آيمتػوء سمقاطمدة إذا ظمقػ أن يقىمع اًمتعدد ذم فمؾؿ، مـ أي كقع، وسملي ىمدر.

 طمؼ زوضمفو. طمؼ وًمقفو، وٓ أكف ضمعؾ اعمفر طمؼ اعمرأة، ٓ وايمثايمث:

أكف ىمرر طمؼ اعمرأة ذم اعمػماث: ًمـػس اًمسبى اًمذي اؾمتحؼ سمف  وايمرازمع:
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أن يرث، دون اقمتبور ًمصػتل اًمذيمقرة وإكقصمي ذم أصؾ آؾمتحؼوق،  اًمرضمؾ

 وإن يمون هلو ذم معظؿ إطمقون اقمتبورهو ذم حتديد اًمـصقى اعمقروث.

وهل وؿـ  ،ة سموًمسػقف ذم أيي اخلومسي مـفوومؼد قمـقً اًمسقر )د( وأظمػًما

ـػؼ قمؾقف وملمرت سملن يـؿك ًمف موًمف، وأن ي :تحدث قمـفو سموًمطبعكأيوت اًمعنم اًمتل 

مـف، وأن يتعفد سموًمعالج وطمسـ اًمتقضمقف طمتك يرؿمد، وأن يمظمذ سموًمؾلم  مـ ريعف ٓ

واًمرومؼ ومال يقضمف ًمف يمالم خيدش مروءشمف، أو يـول مـ يمرامتف، وؾمقاء أيمون هذا 

إذ اًمعؾي ومقف هل اًمسػف، ومـ واضمى اًمسػقف  ؟أم امرأة، يتقاًم أم همػم يتقؿ اًمسػقف رضماًل 

ج قمؾتف، وأٓ يتخذ مـفو ؾمببًو ًمؾسخريي مـف، أو اإلزراء سمف، قمغم اًمقيص أن حيوول قمال

 اًمتٍمف، خيشك مـف قمغم هذا اعمول. قئدام ؾم وأٓ يعطقف موًمف مو

أن شمتجف  سمعد هذا اًمعالج عمشويمؾ اعمرأة واًمقتقؿ واًمسػقف ،يمعؾه من ايمطبقعي -61

 اًمسقرة إمم اعمجتؿع، ومتعوًمٍ سمعض مشؽالشمف.

اًمسقرة قمالضمفو عمشؽالت اعمجتؿع  أشمبد وًمعؾف مـ اًمطبقعل أيًضو أن

إذ هل مـ أظمطر هذه اعمشؽالت  :سمؿشؽؾي اعمػماث، أو ظمالف اعمقً ذم موًمف

 .فوأقمضؾفو، وذم طمؾفو إىمرار عمبدأ اضمتامقمل ظمطػم هق شمؽوومؾ اعمجتؿع وشمعووك

رى هذا هق سمعض اًمن ذم أن أيوت اًمتل اؾمتفدومً قمالج هذه شمأ

﴿ :اعمشؽؾي شمبدأ سمؼقًمف شمعومم         ﴾، :وختتؿ سمؼقًمف 

﴿        ﴾؟ 

وقمد  :أوٓمهووهؾ يعؾؾ هذا ًمتعؼقى أيتلم إوًمقلم مـفو سمآيتلم، ذم 

﴿ وقمقد عمـ يتعداهو، إذ شمؼقل: :، وذم اًمثوكقيهللعمـ يؾتزم طمدود ا     
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                    ﴾. 

 اآليات؟ ؽمبب كزول هذه ويمؽن ما

 وهؾ يعؿ اخلطوب ومقفو مجقع اعمؽؾػلم، أم هق ظموص سمغػم إكبقوء؟

 ؟نَ قْ صمُ ر  قَ دًمقؾ ًمؾشقعي قمغم أن إكبقوء يُ  -إن صح اومؽماوف-وهؾ ذم قمؿقمفو

 خ؟ وسمامذا؟ِس ص هذا اًمعؿقم أو كُ ص  وهؾ ظُم 

ومؼد أظمرج اسمـ أيب ؿمقبي، وأمحد، وأسمق داود،  أما ؽمبب ايمـزول: -62

ون، واًمبقفؼل ذم ؾمــف، وهمػمهؿ مـ بموضمف، واسمـ طم واًمؽممذي، واسمـ

ومؼوًمً: ط  هللضموءت امرأة ؾمعد سمـ اًمرسمقع إمم رؾمقل ا طمديٌ ضموسمر، ىمول:

هوشمون اسمـتو ؾمعد سمـ اًمرسمقع، ىمتؾ أسمقمهو معؽ ذم أطُمد ؿمفقًدا،  ،هللرؾمقل ا يو

 ًٓ  ؽحون إٓ وهلام مول. ومؼول:ـشم ، وٓوإن قمؿفام أظمذ موهلام، ومؾؿ يدع هلام مو

  ﴿ ومـزًمً آيي اعمػماث: .شَك يمِ  ذَ دِم  هللُ  ايِض ؼْ يَ »  

    ﴾ ي تَ ـَ ازمْ  طِ فمْ أَ » إمم قمؿفام ومؼول:ط  هللأيي، وملرؾمؾ رؾمقل ا

شَك يمَ  وَ فُ همَ  يَ ؼِ زمَ  امَ ، وَ نَ ؿُ  ايمث  اَم فُ مَّ أُ وَ  كمِ ثَ ؾُ ايمث   عدٍ ؽَم 
(1)
.  

 ً ذم اإلؾمالم.ىمول اًمعؾامء: وهذه أول شمريمي ىمسؿ          

خون وأصحوب اًمســ إرسمعي وهمػمهؿ، قمـ ضموسمر سمـ قوروى أمحد واًمش

أقمؼؾ، ومتقول صمؿ صى  وأكو مريض ٓط  هللا رؾمقل دظمؾ قمكم   ، ىمول:هللقمبد ا

                                                 

  ش م([. »3/352(، وأمحد )2392(، واًمؽممذي )2891]أظمرضمف أسمق داود ) (1)
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إٓ يمالًمي، ومؽقػ اعمػماث؟ ومـزًمً آيي اًمػرائض ليرصمـ إكف ٓ :، ومؼؾًقمكم  
(1)
. 

، «...يستػتوكك» اًمسقرة واعمؼصقد سمآيي اًمػرائض هـو أيي إظمػمة ذم

رواه اسمـ ؾمعد  مو :ًمؾتٍميح سمذًمؽ ذم روايوت أظمرى قمـد رواة آظمريـ، ومـفو

 ىمول: -أيًضو-واًمـسوئل واسمـ ضمرير واًمبقفؼل ذم ؾمــف قمـ ضموسمر

ـبل » ، ومدظمؾ اًم ظمقايت سموًمثؾٌ؟  !هللرؾمقل ا ، ومؼؾً: يوقمكم  ط اؿمتؽًق أويصٕ 

 اكَ رَ أَ  اَل »ومؼول:  ؿ ظمرج، صمؿ دظمؾ قمكم  صم .شأضمسن» سموًمشطر؟ ىمول: ىمؾً: .شأضمسن» ىمول:

 ُ َ زمَ وَ  َل زَ كْ أَ  هللَ ا إنَّ  ،اَذ هَ  َك عِ صَم  وَ دِم  وُت َت  ومؽون ضموسمر يؼقل: .«انِ ثَ ؾُ ايمث   وَ هُ وَ  َك سمِ اوَ ألطَم  امَ  كمَّ

ٔيي ذم   ً هذه ا ﴾     ﴿ :كزًم
(2)
. 

﴿ أن اظمخاؿمبكم دمويمقس من ؾمك فمـدكا دم -63  ﴾  هؿ مجقع

إذ هؿ اًمذيـ يؼسؿقن اًمؽميمي، ويـػذون اًمقصقي، صمؿ إن  :اعمؽؾػلم ذم إمي

 إمي متؽوومؾي ذم إمقر اًمعومي.

 ًمإلمجول ىمبؾفو، وكعـل ضموءت شمػصقاًل  -سمام ومقفو مـ قمؿقم-يوتوهذه أ

﴿ سمف إمجول ىمقًمف شمعومم:                    

             ﴾ .

ومـ هـو كرضمح أهنو كزًمً معفو ذم وىمً واطمد، وًمقس ذم ؾمبى اًمـزول اًمذي 

 ٕومم وشمراظمقف.حيتؿ شملظمر كزوهلو قمـ ا أوردكوه مو

يمون قمؾقف اًمعرب مـ  قمغم أكف يؿؽـ أن كػفؿ أن أيي كزًمً ًمتبطؾ مو

وأن اعمسؾؿلم قمـد  ،ومقف مـ اًمظؾؿ واًمؼسقة هضؿ حلؼ اعمرأة واًمطػؾ، سمسبى مو

                                                 

   شم([. »1616( ومسؾؿ )194ف اًمبخوري )أظمرضم] (1)

   شم([. »2887]أظمرضمف أسمق داود ) (2)
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كزوهلو مل يؽقكقا ىمد يمثروا ويمثر أىمورهبؿ مـفؿ، ومؾؿ يؽقكقا قمغم اؾمتعداد إلسمطول 

 ؾمبوب اإلرث اًمدائؿي.سمل -ويموكً ممىمتي-أؾمبوب اإلرث إومم

أؾمبوب اإلرث اًمتل  ؾِ ب  ؼَ تَ ومؾام يمثروا ويمثر أىمورهبؿ، اؾمتعدوا سمذًمؽ ًمِ 

  هلو.ؾمتدوم، ومـزًمً أيي اًمثوكقي شمػصقاًل 

 ؼرر أن أيي ٓك -ايمذي رأيـا ىمقف سمػقده اآلية- ومع هذا ايمعؿوم -64

 رصمقنومبـك مذهى اًمشقعي ذم أن إكبقوء يق ،شمشؿؾ إكبقوء ظمالوًمو ًمؾشقعي

 قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم أهنؿ داظمؾقن ذم اًمعؿقموت اًمقاردة قمغم أًمسـتفؿ

 :ؾمبحوكف وشمعومم يؼقل قمغم ًمسون زيمريو هللدامً شمتـووهلؿ ًمغي، وأن ا مو

﴿              

﴾[ 6 :مريؿ]قل، ويؼ :﴿  ﴾ [16: ]اًمـؿؾ. 

أما مجفور اظمسؾؿكم همقخرصمون األكبقاء من فمؿوم اظمؽؾػكم اظمخاؿمبكم  -65

 ا، مَ ُث رَّ وَ كُ  اَل  اءِ قَ بِ كْ األَ  ارِشَ عَ مَ  نُ ْح كَ » ط:: عمو صح قمـدهؿ مـ ىمقًمف زماآلية

شةٌ ومَ َد َص  اهُ ـَ ىمْ رَ سمَ 
(1)
 . 

، هذا احلديٌ مل يروه إٓ أسمق سمؽر قزقمؿقن أنواًمشقعي يـوىمشقن دًمقؾ اجلؿفقر وم

، طمتك ىموًمً ًمف ذم طمـ شمريمي أسمقفو   سملكف مل يقرث اًمزهراء  صمؿ يطعـقن قمؾقف

ٓ  ،سمـ أيب ىمحوومي، أكً شمرث أسموكا يو زقمؿفؿ:  !أرث أيب، أي إكصوف هذا؟ وأكو

رد   يؼقى قمغم ختصقص اًمؽتوب، سمدًمقؾ أن قمؿر سمـ اخلطوب وطمديٌ أطمودٓ 

 كػؼي، عمو يمون خمصًصو ًمؼقًمف شمعومم: وموـمؿي سمـً ىمقس، أكف مل جيعؾ هلو ؾمؽـك وٓظمؼم 

﴿﴾ :سمؼقل امرأة؟ وٕن اًمؽتوب ط يمقػ كؽمك يمتوب رسمـو وؾمـي كبقـو  ىمول

                                                 

   شم([. »1757( ومسؾؿ )3393]أظمرضمف اًمبخوري ) (1)
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 يـبغل شمرك اًمؼطعل إمم اًمظـل. ىمطعل وظمؼم أطمود فمـل، وٓ

 شك همقام ومرروه:يمؾجمااًل يدع  واجلؿفور جيقبون فمن هذا ىمؾه زمام ال -66

ومػمدهو أكف ىمد روي قمـ طمذيػي  هملما دفموى أن احلديث مل يروه إال أزمو زمؽر -0

واًمزسمػم سمـ اًمعقام، وأيب اًمدرداء، وأيب هريرة، واًمعبوس، وقمكم،  ،سمـ اًمقامنا

ظمرج أوقمثامن، وقمبد اًمرمحـ سمـ قمقف، وؾمعد سمـ أيب وىموص، وىمد 

، ىمول  ـ اخلطوبـ احلدصمون، أن قمؿر سمسماًمبخوري، قمـ موًمؽ سمـ أوس 

 ،امن وقمبد اًمرمحـ سمـ قمقفثوقم ،واًمعبوس ،سمؿحرض مـ اًمصحوسمي ومقفؿ قمكم

اًمذي سمنذكف شمؼقم  هللأكشديمؿ سمو» وؾمعد سمـ أيب وىموص: ،واًمزسمػم سمـ اًمعقام

 اهُ ـَ ىمْ رَ سمَ  امَ  ،ُث رَّ وَ كُ  ال» ىمول:ط  هللاًمسامء وإرض، أشمعؾؿقن أن رؾمقل ا

 هللأكشديمام سمو واًمعبوس ومؼول: قمغم قمكمي  ؿ كعؿ. صمؿ أىمبؾًمؾف؟ ىموًمقا: اشةٌ ومَ َد َص 

 ؿ كعؿ.ًمؾفىمد ىمول ذًمؽ؟ ىموٓ: اط  هللشمعومم، هؾ شمعؾامن أن رؾمقل ا

يميد هذا، ومؼد روى اًمؽؾقـل ذم اًمؽوذم قمـ أيب  وذم يمتى اًمشقعي مو

إن اًمعؾامء ورصمي  ، أكف ىمول:ضمعػر اًمصودق  هللؽمي قمـ أيب قمبد اخاًمب

ديـوًرا، وإكام ورصمقا أطموديٌ،  قرصمقا درمًهو وٓإكبقوء، وذًمؽ أن إكبقوء مل ي

)إكام( شمػقد احلٍم  . وواوح أن يمؾؿيشومؿـ أظمذ سمٌمء مـفو ومؼد أظمذ سمحظ واومر

 سموقمؽماف اًمشقعي.

ومفق  ألكه ـمـي وايمؼرآن ومطعي 9خيصص ايمؼرآن اآلضماد ال ػموأما أن طم -1

إذ إمر خيتؾػ متوًمو سموًمـسبي إمم أيب سمؽر  :قمغم ومرض صحتف ًمقس وارًدا هـو

كخصص سمخؼم  ، وًمق يمون هق وطمده راوي احلديٌ، ذًمؽ أكـو ٓ
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أطمود ٕكف مظـقن همػم مؼطقع سمف قمـدكو، أمو اًمراوي كػسف، وهق يؼطع 

وقمؾقف أن  ،سمسامع احلديٌ مـ اًمرؾمقل ومفق مطوًمى ىمطًعو سموًمعؿؾ سمف

 صص هذا اًمعؿقم.خي خيصص سمف قمؿقم اًمؽتوب إذا يمون ومقف مو

ىمول سمذًمؽ  :ظمؼم أطمود أكف جيقز اًمتخصقص سمف قمغم أن اًمصحقح ذم

 هؿ.اإئؿي إرسمعي، وىمول سمف اًمشقعي أيًضو، وقمؾقف سمـقا يمثػًما مـ ومتوو

 يـفض دًمقاًل  سمخؼم وموـمؿي سمـً ىمقس ٓ  اؾمتدًمقا سمف مـ رد قمؿر ومو

ى أصدىمً أم رَ دْ يُ  ة ٓن اًمسبى ذم هذا اًمرد أكف ظمؼم امرأنيزقمؿقن، وم هلؿ قمغم مو

يمقن  ومفق قمدم اًمقؼلم سمصدىمفو، ٓ نقمـ قمؿر كػسف، وإذ ييمام رو ،يمذسمً

 ظمؼمهو ظمؼم آطمود.

 :وأظمػًما ومتخصقص اًمؼطعل سموًمظـل ًمقس ومقف شمرك مؼطقع سمف إمم مظـقن

شمرك  نٕكف رومع ًمبعض مقاردهو، ومفق إذ :إذ اًمتخصقص وىمع ذم اًمدًٓمي اًمظـقي

 ًمؾظـل سموًمظـل.

هق ، و أن مبعٌ طمرص اًمشقعي قمغم شمؼرير أن إكبقوء يقرصمقنق  وًمعؾف ًمقس ظمػ

 سموًمقراصمي، وأن أسمو سمؽر وقمؿر ىمد ؾمؾبوه هذا احلؼ. مذهبفؿ ذم اخلالومي، وأهنو طمؼ قمكمي 

يوت اًمتل أن هذه أيوت مل شمـسخ أكستطقع أن كؼرر:  وزمعد هذا ىمؾه -67

 عمو ومقفو مـ إمجول قاًل أن شمؽقن سمقوًكو وشمػص -يمام ذيمركو- شمعدو ٕهنو ٓ :ىمبؾفو

 غ معف اًمؼقل سموًمـسخ.وقمؿقم، وٕكف ًمقس سمقـفام شمعورض يسق  

 ك، هؾ يمؾ وًمد يرث أسموه اعمسؾؿ طمتك اًمؽوومر، وطمتومرة أطمرى كتساءل -68

 ىموشمؾ أسمقف؟
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همػم  :، يشؿؾ يمؾ وًمد طمتك هذيـ)أوالدىمم(إن فموهر اًمعؿقم اًمذي ذم 

 مَ ؾِ ْس اظمُ  رُ اهمِ ايمؽَ  ُث رِ يَ  اَل : »طف أن هـوك خمصًصو هلذا اًمعؿقم مـ اًمسـي هق ىمقًم

شرَ اهمِ ايمؽَ  مُ ؾِ ْس اظمُ  اَل وَ 
(1)
شُل اسمِ ايمؼَ  ُث رِ يَ  اَل » وىمقًمف: .

(2)
وموعمراد سموٕوٓد ذم  ن. وإذ

 أيي اعمسؾؿقن مـفؿ ظموصي، وسمنمط أٓ يؽقكقا ىمد ىمتؾقا آسموءهؿ.

يـ يضعػ مـ آسة اًمرطمؿ وقمؾي طمرمون اًمؽوومر واًمؼوشمؾ أن اظمتالف اًمد  

وأن شمقريٌ اًمؼوشمؾ ًمؼتقؾف ومقف شمشجقع ًمف وًمغػمه  ،وسراسمي، ٕكف يؿـع اًمتـواًمؼ

أن مـ شمعجؾ ؿمقًئو ىمبؾ أواكف  :قمغم اًمؼتؾ، وخموًمػي ًمؾؼوقمدة اعمشفقرة اًمتل شمؼرر

 قمقىمى سمحرموكف.

ذم ؿمؿقل إوٓد  زمكم فمؾامء ايممميعة طمالف زمكم فمؾامء ايمؾغة وال وال -71

وهل  ،ومنن قمؾي آؾمتحؼوق هل اًمبـقةاًمذيمقر واإلكوث، يمبورهؿ وصغورهؿ، 

 سموًمؽؼم واًمصغر. شمتقاومر ذم مجقعفؿ دون شملصمر سموًمذيمقرة وإكقصمي، وٓ

ومؿقوقع اخلالف ومقف احلؼقؼي  أمو ؿمؿقهلؿ ٕوٓد اًمذيمقر مـ إوٓد

ـْ  ،واعمجوز سملم اجلؿقع اشمػوق قمغم ؿمؿقل اًمؽؾؿي هلؿ، ومال  سملهيام هق؟ وًمؽ

 اًمشؿقل سموحلؼقؼي، أو يمون سموعمجوز. يمون هذا -كحـ اًمنمقمقلم-يضػمكو 

هـو،  «أوالدىمم» يمذًمؽ يتػؼ اجلؿقع قمغم أن أوٓد اًمبـوت همػم داظمؾلم ذم

 وىمد ىمول اًمشوقمر: ،جموًزا، ٕهنؿ ًمقسقا أوٓدكو طمؼقؼي وٓ ٓ

ــــا ــــا وزمـاسمـ ــــو أزمـائـ ــــا زمـ  زمـوك
 

 زمـوهن أزمــاء ايمرصمـال األزمافمـد 
 

                                                 

 ش  م([. »1614( ومسؾؿ )6764]أظمرضمف اًمبخوري ) (1)

 ش  م([. »1/49]أظمرضمف أمحد ) (2)
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 ﴾... ﴿ زمؼويمه سمعالم: -ـاىمام أؽمؾػ-وزمعد، همنن آيات اظمواريث سمبدأ -70

ـ اًمعؿؾ واًمقصقي هل مو  ذم اعمستؼبؾ اًمؼريى أو اًمبعقد. :شمعفد سمف إمم همػمك م

يمام كؼؾ اًمرازي قمـ اًمؼػول مـ أن اإليصوء سمؿعـك اإليصول، وأن معـك  ٓ

إمم إيتوء طمؼقق أوٓديمؿ سمعد مقشمؽؿ هللهذه اجلؿؾي ذم أيي يقصؾؽؿ ا
(1)
. 

ًمزضموج: مـ أن معـوهو يػرض قمؾقؽؿيمام ىمول ا ٓ
(2)

، وىمد ومنهو اًمراهمى 

ذم مػردات اًمؼرآن: سموًمتؼدم إمم اًمغػم سمام يعؿؾ سمف، مؼؽمًكو سمققمظ
(3)
. 

ؾ أكصبوء إوٓد وإسمقيـ ص  ػَ مـ هذه أيوت اًمثالث شمُ  واآلية األولم -71

 مـ اًمؽميمي ذم مجقع طموٓهتؿ.

ومتػصؾ كصقى  -قي قمنمة ذم اًمسقرةوهل أيي اًمثوك- أما اآلية ايمثاكقة مـفا

 يرصمف اإلظمقة وإظمقات ٕم ذم طموًمتل آكػراد واًمتعدد. اًمزوضملم، ومو

-وهل أيي إظمػمة ذم اًمسقرة-مـ آيوت اعمقاريٌ وأما اآلية ايمثايمثة

 .كصقى اإلظمقة وإظمقات، أؿمؼوء وؿمؼقؼوت أو ٕب تتـوول سموًمبقون اعمػصؾوم

كخرج هبذه األصول أو  باء ايمورشمةومن شمـايا هذا ايمتػصقل ألكص -72

 ايمؼوافمد ايمتي سمؼررها اآليات ايمثالث:

أن أؾمبوب اإلرث ذم اإلؾمالم يؿؽـ طمٍمهو ذم أمريـ  األصل األول:

 ،واًمزوضمقي. وأول هذيـ إمريـ كسبل يمام هق واوح ،اًمؼراسمي :مهو :رئقسقلم

                                                 

 ش  م([. »9/536) ششمػسػم اًمرازي»]اكظر  (1)

 شم([.  »9/536) شًمرازيشمػسػم ا»]اكظر  (2)

 ش  م»دمشؼ[.  –( ـمبعي دار اًمؼؾؿ 2/519) شمػردات أًمػوظ اًمؼرآن»] (3)
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قٌ إكف ذم أمو صموكقفام ومفق ؾمببل، ومعروف أن اًمقٓء يـدرج حتً اًمؼراسمي، مـ طم

 طمؽؿفو، ومفق ىمراسمي طمؽؿقي.

 :ػل اًمصغر واًمؽؼم ذم اعمػماث سمحولاقمتبور ًمقص أكف ٓ واألصل ايمثاين:

ذم مؼدار اًمـصقى اعمقروث، أمو وصػو اًمذيمقرة  صؾ آؾمتحؼوق، وٓأذم  ٓ

وإكقصمي ومال اقمتبور هلام ذم أصؾ آؾمتحؼوق، وإن يمون هلام اقمتبور ذم مؼدار 

 يمثػم مـ احلوٓت.اًمـصقى اعمستحؼ ذم 

 ذم ضمفي لمأكف طمقٌ يمون سملم اًمقرصمي ذيمر وأكثك متسووي واألصل ايمثايمث:

-يموسمـ وسمـً، وأخ وأظمً ؿمؼقؼلم أو ٕب-اًمؼراسمي، وذم درضمتفو وذم ىمقهتو 

وهذه اًمؼوقمدة ٓيشذ قمـفو إٓ اإلظمقة  ،ؼ مثؾ كصقى أكثقلمومنن اًمذيمر يستح

ًمؾذيمر مثؾ  :سؿ سمقـفؿ سموًمسقييًمثؾٌ ومرًوو، ويؼوإظمقات ٕم، ومنهنؿ يرصمقن ا

وإكام جيلء هذا اًمشذوذ إذا أـمؾؼً اًمؼوقمدة ومشؿؾً اًمقرصمي  ،ًمألكثك اًمقاطمدة مو

ؿمذوذ  سموًمػرض أيًضو، أمو إذا ىمٍمت قمغم اًمقرصمي سموًمتعصقى ومفل مطردة ٓ

 يرصمقن سموًمػرض يمام أؾمؾػـو. ٕن اإلظمقة وإظمقات ٕم :ومقفو

ٕكف ًمقس هـوك  :ن سملي طموليسؼطق أن هـوك ورصمي ٓ واألصل ايمرازمع:

مـ حيجبفؿ طمجى طمرمون، وهمٓء اًمقرصمي هؿ إوٓد وإسمقان واًمزوضمون، 

حيرمقن اعمػماث سمسبى طمجى همػمهؿ هلؿ، وإن يموكً أكصبوؤهؿ ىمد  ومفؿ ٓ

 شمـؼص سمسبى وضمقد همػمهؿ معفؿ.

 :يرث معف أن يمؾ ىمريى يدزم إمم اعمقً سمقارث ٓ واألصل اخلامس:

واسمـ  ،ؾمطي هذا إبإكف يدزم إمم اعمقً سمق :ضمقد إبيرث مع و وموٕخ ٓ
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ٕكف يدزم إمم اعمقً سمف، وهذه اًمؼوقمدة شممظمذ مـ ىمقًمف  :يرث مع وضمقد آسمـ آسمـ ٓ

﴾، ذًمؽ أكف      ﴿ شمعومم ذم ؿملن مػماث إسمقيـ:

 طمقٌ ىمول: ىمرر ىمبؾ هذا أن اعمػماث مـحٍم ذم إسمقيـ

﴿ ٓ ٕهنؿ يدًمقن سمف،  :يرصمقن مع إب ﴾، ومدل هبذا قمغم أن اإلظمقة

كصقبفو مـ اًمثؾٌ  قنَ ًمُ زِ ـْ قُ وإن يموكقا مع قمدم مػماصمفؿ حيجبقن إم طمجى كؼصون، ومَ 

ومثؾ اإلظمقة ذم هذا احلؽؿ همػمهؿ مـ يمؾ مـ يدزم إمم اعمقً سمقارث،  ،إمم اًمسدس

همػم أن هلذه اًمؼوقمدة اؾمتثـوء هق اإلظمقة ٕم: ومنهنؿ يرصمقن مع إم  :معفيرث  ومنكف ٓ

وهذا آؾمتثـوء كستطقع أن كستـبطف مـ اًمـص  ،رهمؿ مـ أهنؿ يدًمقن إمم اعمقً هبوسموًم

ذًمؽ أكف ؾموق  :اًمذي يػصؾ أطمؽوم مػماث اإلظمقة وإظمقات ٕم ذم أيي اًمثوكقي

..﴾، واًمؽالًمي هق .    ﴿ هذه إطمؽوم سمعد ىمقًمف:

هق أٓ يؽقن وؿـ اًمقرصمي  نواًمد، ومنمط اؾمتحؼوىمفؿ إذ وًمد ًمف وٓ اعمقً اًمذي ٓ

اوح أن وو ،)اسمـ أو سمـً أو اسمـ اسمـ( وًمد )أب أو ضمد صحقح(، وٓ أصؾ مذيمر

  مذيمًرا.ٕهنو ًمقسً أصاًل  :يؿـع اؾمتحؼوىمفؿ وضمقد إم ٓ

-آيي اًمؽالًمي اًمثوكقيذم ىمد أمجعقا قمغم أن اعمراد هبؿ  وضمدير سموًمذيمر أن اًمعؾامء

وهلذا  :طمداهؿ اإلظمقة وإظمقات ٕسمقيـ، أو ٕب و -وهل إظمػمة ذم اًمسقرة

 يدقمؿف مـ اًمـص ذم أيي اًمثوكقي قمغم أهنؿ يرصمقن سموًمتعصقى اإلمجوع مو

﴿    ﴾ ٕ يؿؽـ أن  م ٓومنن إظمقة وإظمقات

 ٕن اعمؼرر أن اًمعصبي إكام يؽقكقن مـ ضمفي إب. :يؽقكقا قمصبي سمحول

أن طمؼقق اعمقً مؼدمي قمغم شمؼسقؿ اًمؽميمي، وكعـل هبذه  واألصل ايمسادس:

وكػؼوت  ،يتجووز اًمثؾٌ دام ٓ أوص سمف ذم موًمف مو ـ، ومويْ قمؾقف مـ دَ  احلؼقق مو
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إصؾ، ومليمدشمف ذم أرسمعي مقاوع يوت اهتاممفو هبذا دمفقزه، وىمد ووقمػً أ

 ﴾.      ﴿ وهل ىمقًمف: ،سمعبورة شمؽود شمؽقن واطمدة

ـ مع أهنو جيى شملظمػمهو قمـف قمـد يْ وإكام ىمدم ذيمر اًمقصقي ذم أيوت قمغم اًمد  

هبو  هنو ًمقس هلو مطوًمىوٕ :ـيْ يظـ اًمشح هبو قمودة، سمخالف اًمد   ٕهنو :اًمتـػقذ

 ـ أيًضو.يْ مـ اًمعبود، سمخالف اًمد  

أكف إكام يؽؾػ  لث، وسمدهأن اًمرضار حمرم قمغم اعمقر   واألصل ايمسازمع:

ومؾقس ًمف أن  ،رقمويي هذا اعمبدأ طمول طمقوشمف، وكعـل هبو طمول مشورومتف اعمقت

ـ ًمقس صموسمًتو قمؾقف، يْ يقيص عمـ ًمقس حمتوضًمو إمم اًمقصقي، وًمقس ًمف أن يؼر سمدَ 

 ًملم إضار ورصمتف اعمحتوضملم إمم موًمف، وهذا اعمبدأ يؼرره ىمقًمف شمعومم:ىموصًدا ذم احلو

﴿  ،﴾طومـ أضمؾ هذا طمدد  ،ومؼد ذيمره ىمقًدا ذم اًمقصقي واًمديـ 

وقمؼى قمغم هذا  ،اًمقصقي اجلوئزة ذم طمديٌ ؾمعد سمـ أيب وىموص سمثؾٌ اًمؽميمي

 قاءَ ـِ نمْ أَ  َك تَ شمَ رَ وَ  رْ َذ سمَ  نْ إِ  َك إكَّ » صمؿ قمؾؾ ًمف سمؼقًمف: . «غمٌ ثِ ىمَ  ُث ؾُ وايمث  » اًمتحديد سمؼقًمف:

«اَس ايمـَّ  ونَ ػُ ػَّ ؽَ تَ يَ  ةً ايمَ م فمَ فُ فمَ َد سمَ  نْ أَ  نْ مِ  غمٌ طَم 
(1)
. 

 :وكؽتػل أن هبذا اًمؼدر مـ اعمبودئ اًمتل شمؼررهو آيوت اعمقاريٌ اًمثالث

 ًمـعقد إمم هذه أيوت ومـتـووهلو سمٌمء مـ اًمتػسػم.

   ﴿ يؼول اهلل سمعالم: -73             

                                   

    .﴾ 

وهذه اًمؽؾامت اًمؼصور دمؿع يمؾ طموٓت إوٓد ذم اعمػماث، ذًمؽ أهنؿ 

                                                 

 ش  م([. »1628( ومسؾؿ )2742]أظمرضمف اًمبخوري ) (1)
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ذيمقًرا وإكوصًمو، وإمو أن يـػرد أطمد اجلـسلم اًمذيمقر أو اإلكوث.  إمو أن جيتؿعقا

ومنذا اضمتؿعقا ومؾؾذيمر مثؾ طمظ إكثقلم، شمعصقًبو يمام هق واوح، وإذا اكػردت 

، سمطريؼ اإلكوث، ومؾؾقاطمدة اًمـصػ طملم شمؽقن وطمدهو، واًمثالث ومليمثر اًمثؾثون

ومؿع أن  -أيمثرواطمًدا أو - أمو طملم يـػرد اًمذيمقر ،اًمػرض يمام هق واوح أيًضو

إكف مل يذيمرهو، ضورة  :ؼقلككستطقع أن  اًمـص مل يٍمح سمٌمء ذم هذه احلوًمي ٓ

وهذا واوح أيًضو، واًمتؼسقؿ سموًمتسقيي  ،سمـػسف ه ومفق قمصبيٌ ى همػمَ أن مـ قمص  

 دامً اًمصػي واطمدة وهل اًمذيمقرة. مو :اعمتسوويلم ذم ىمقة اًمؼراسمي سمدهل سملم

إمم ضموكى -ام يموًمبـوت، أمو دًمقؾف ومفقسمؼل كصقى اًمبـتلم، ومـ اعمؼرر أهن

ذم أيي إظمػمة مـ اًمسقرة: ذًمؽ  اًمؼقوس سموٕومم قمغم كصقى إظمتلم -اًمسـي

 اًمثؾثلم، واًمبـتون أىمرب، ومفام أومم سمف. أن هذه أيي كصً قمغم أن ًمألظمتلم

مجقع أطمؽوم آسموئفؿ،  ءإن ٕوٓد إسمـو :وًمعؾـو ًمسـو ذم طموضمي إمم أن كؼقل

لم يـػردون ذيمقًرا، أو جيتؿعقن ذيمقًرا وإكوصًمو، وًمإلكوث مـفؿ ومفؿ قمصبي طم

واًمثؾثون ًمألكثقلم ومليمثر،  ،(اًمـصػ ًمؾقاطمدة) طملم يـػردن مثؾ كصقى اًمبـوت

 أمو أوٓد اًمبـوت ومفؿ مـ ذوي إرطموم.

﴿ ويؼول اهلل سمعالم: -74                    

                                      

       .﴾ 

وذم هذا اًمؼدر مـ أيي إومم مـ آيوت اعمقاريٌ شمػصقؾ ٕطمؽوم 

ومؾألب اًمسدس -كثكذيمًرا يمون أو أ-ومحقٌ يمون ًمؾؿتقرم وًمد :ـمػماث إسمقيْ 
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اصمـون - ظمقةوقمـدمو يؽقن ًمؾؿتقرم مجع مـ اإل ،وًمألم اًمسدس يمذًمؽ ،ومرًوو

ومؾألم اًمسدس  -ومليمثر، ذيمران أو أكثقون، أو ذيمر وأكثك، ؿمؼقؼون أو ٕب أو ٕم

وقمـدمو يـحٍم اإلرث ذم  ،يرصمقن معف ومرًوو، وهؿ حمجقسمقن سموٕب وٓ

إب وإم هق طمؽؿ يمؾ ذيمر  ومحؽؿ يؽقن هـوك مجع مـ إظمقة إسمقيـ وٓ

وأكثك متسوويلم ذم ىمقة اًمؼراسمي، ًمؾذيمر مثؾ طمظ إكثقلم، وإن يمون مػماث إم 

 ومػماث إب سمطريؼ اًمتعصقى. ،هـو سمطريؼ اًمػرض

يرث ومقفو وىمد شمثور هـو شمؾؽ اعمسلًمي اعمشفقرة سموؾمؿ اًمعؿريي، وهل اًمتل 

قمطوء إم ومقفو صمؾٌ اًمبوىمل واًمذي كؿقؾ إًمقف هق أن إ ،مع إسمقيـ أطمد اًمزوضملم

 ٕن ذيمر هذا اًمؼقد ذم أيي :ذيمر ذم أيي إكام يمظمذ سمطريؼ اًمؼقوس قمغم مو

﴿       ﴾يقطمل سموكحصور اإلرث ومقفام، وهق  اًمسقوقمـ مػفقم  ف، مع أك

 يتػؼ وإـمالق اًمثؾٌ. مو

زيودة قمغم ومروف وهق  -ومـ اعمؼرر أن إب يرث سمطريؼ اًمتعصقى

وقمدة وهذا شمطبقؼ ًمؾؼ ،ع اًمقارث اعمقضمقد معف أكثكقمـدمو يؽقن اًمػر -ًمسدسا

 ومنن إب ذم هذه احلوًمي هق أول رضمؾ ذيمر. :اًمعومي ذم اعمػماث سموًمتعصقى

﴿ :ويعؼب اهلل سمعالم فمعم مغماث األوالد واألزموين زمؼويمه -75   

                               

 .﴾ 

يمام طمددهو، وشمؼرير ًمتحؼقؼفو  وهق شمليمقد ًمػروقي هذه إكصبوء

يمون قمؾقف اًمعرب ذم  وًمؾحؽؿي مـ حتديدهو، وهنل وؿـل قمـ خموًمػتفو إمم مو
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عوـمػي أو ىمد متؾقف اًم أو إمم مو ،ضموهؾقتفؿ مـ إقمطوء اعمحورسملم دون همػمهؿ

أهق إصؾ  ،يعؾؿقن أي اجلوكبلم أكػع هلام ذًمؽ أهنو شمميمد هلؿ أهنؿ ٓ :اهلقى

دهؿ سمعطػف، أم اًمػرع اًمذي ضموء مـفؿ فوشمع اًمذي ضموءوا مـف، ومحبوهؿ سمحبف،

يعؾؿقن ومػقؿ خموًمػي ىمسؿي اهلل  دامقا ٓ ومحبقه سمحبفؿ، وشمعفدوه سمعطػفؿ؟ ومو

 وهق اًمعؾقؿ احلؽقؿ؟

ولم من آيات اظمواريث جتيء اآلية ايمثاكقة يمتػصل مغماث زمعد اآلية األ -76

ومؤيي  :ذم يمؾ مـ أيتلم وذم جمؿققمفام وهلذا اًمؽمشمقى دًٓمتف ،ايمزوصمكم

إومم شمتحدث قمـ إسمـوء وأسموء، وهؿ قمؿقد اًمـسى ذم اًمؼراسمي، أمو 

 ،اًمزواج، واًمزواج هق ؾمبى اًمؼراسمي اًمثوكقي ومتتحدث قمـ اعمػماث سمسبى

و أن شمسبؼ أيي اًمتل ن اًمغويي أذف مـ اًمقؾمقؾي، يمون ـمبقعق  ومـ طمقٌ إ

 يي اًمتل شمعوًمٍ أطمؽومف سمسبى اًمزوضمقي.شمػصؾ أطمؽوم اعمػماث سموًمؼراسمي أ

وذم آيي اًمؼراسمي كػسفو ىمدم مػماث إوٓد قمغم مػماث إسمقيـ، مع أن 

 ٕن إوٓد أهؿ مـ طمقٌ احلوضمي إمم اعمول اعمؽموك. :إسمقيـ أذف

ظمقة وإظمقات ٕم، ومهو مـ آظمر آيي اًمزوضملم شمػصقؾ مػماث اإلوذم 

و أن جيلء احلقار اًمتل دملء قمودة سمعد إوٓد وأسموء وإزواج، ومؽون ـمبقعق  

 احلديٌ قمـفؿ سمعد احلديٌ قمـ أوًمئؽ مجقًعو.

إيامء إمم  -أؾمؾػـو إمم ضموكى مو-وذم اًمبدء سموٕوٓد وإسمقيـ واًمزوضملم 

يسؼطقن مـ اعمػماث سمحول،  مجقًعو، مـ طمقٌ إهنؿ وطمدهؿ ٓ أهنؿ أىمقى اًمقرصمي

 وؾموئر اًمقرصمي معروقن ًمؾحرمون سمسبى طمجى همػمهؿ هلؿ.
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 ﴿ وسمػصقل مغماث ايمزوصمكم يتواله صدر اآلية ضمقث يؼول: -77

               

               

                

      ﴾  :[12]اًمـسوء. 

طمقٌ  :وموًمزوج وعػ اًمزوضمي ذم احلوًملْم  :وإكصبوء وذوـمفو واوحي

وشملظمذ اًمزوضمي  ،قمدم اًمقًمد، واًمرسمع ذم طموًمي وضمقدهيلظمذ اًمـصػ ذم طموًمي 

وواوح أن يمؾ وًمد ، اًمرسمع ذم طمول قمدم اًمقًمد، واًمثؿـ ذم طمول وضمقده

  ب.اًمرسمع، وًمق مل يثبً كسبف ًٕمؾزوضمي حيجى اًمزوج إمم 

يعتؼم وًمًدا ًمؾزوج إٓ ذًمؽ اًمذي يثبً كسبف إًمقف، سملطمد إمقر اًمتل  وأكف ٓ

 وهذا اًمقًمد هق وطمده اًمذي حيجى اًمزوضمي مـ اًمرسمع إمم اًمثؿـ. ،شمثبً اًمـسى

﴿ وسمعرض اآلية ظمغماث اإلطموة ألم زمؼوهلا: -78        

                             

                  ﴾  :[12]اًمـسوء. 

وىمد أؾمؾػـو أن اإلمجوع مـعؼد قمغم أن اعمراد سموإلظمقة وإظمقات هـو أوٓد 

هنؿ يرصمقن مع إم، مع أهنؿ أوهلام: أ :إم دون همػمهؿ، وىمرركو أن هلؿ اؾمتثـوئلْم 

صمـلم مـفؿ ومليمثر سموًمتسقيي دون اقمتبور يدًمقن هبو. وصموكقفام: أن اًمثؾٌ يؼسؿ سملم آ

ؽماوح سملم اًمسدس وهق ًمصػتل اًمذيمقرة وإكقصمي، وكؼرر هـو أن كصقبفؿ ي

 مـفؿ، واًمثؾٌ وهق كصقى اجلؿع مفام سمؾغ قمدده. أو اًمقاطمدة كصقى اًمقاطمد
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واًمد  ٓ :أي :يمالًمي ثفؿ هق أن يؽقن اعمقر  وواوح أن ذط اؾمتحؼوىم

 دون إم. ،اد  وأن اعمؼصقد هـو هق إصؾ اعمذيمر أسًمو أو ضمِ  ،وًمد ًمف وٓ

، ذيمك أهنا سمؼول زمعد أن وفمـد طمتام هذه اآلية كحب أن كؼف ومؾقاًل  -81

 ن وايموصقة وزمعد أن اؾمؼمؿمت فمدم اظمضارة:يْ ومررت سمؼديم ايمدَّ 

 ﴿           .﴾ 

اًمقصقي مسـدة إمم  رُ يمْ ﴾. ومذِ  ﴿ :ويذيمركو هذا سمصدر أيتلم

خيؾق مـ مغزى، واًمذي يبدو ًمـو أن هذا اعمغزى  اهلل ذم سمدء أيتلم وذم ظمتومفام ٓ

ذم اًمتؼسقؿ اًمذي طمددشمف أيتون مـ إكصوف، ورقمويي ًمؾؿصؾحي،  هق شمليمقد مو

ىمد يمرر  وًمعؾ ممو يميمد هذا أن اهلل ، واًمقىمقف قمـده هلذا جيوب ًٓمتزامفإو

وصػ كػسف سموًمعؾؿ ذم ظمتوم أيتلم يمؾتقفام، ووصػ كػسف سموحلؽؿي مع اًمعؾؿ ذم 

ومؾعؾ اعمراد سمف إؿمعور أوًمئؽ  ،ظمتوم أيي إومم، أمو وصػ احلؾؿ ذم أيي اًمثوكقي

وراءهؿ  ـْ قا، وإؿمعور مَ ؾُ ؿَ سملهنؿ مل هُيْ  يماظمذون قمغم فمؾؿفؿ اًمذيـ يظؾؿقن وٓ

ومفق  نيعـل شمسقيغ هذا اًمظؾؿ واًمروو قمـف، وإذ سملن قمدم أظمذ همٓء سمظؾؿفؿ ٓ

 .يتبودر مـف ٕول وهؾي هتديد ووقمقد، قمغم قمؽس مو

كعرض  وإتاًما يمتػصقل أضمؽام اظمواريث ىمام فمرضت هلا ؽمورة ايمـساء -80

مع أن مؽوهنو  -ًميأو آيي اًمؽال- وًمتػسػم ًمميي إظمػمة مـ اًمسقرةهـو سم

 هـو، وهذه أيي شمؼقل: هـوك ٓ

﴿                         
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                        ﴾  :[176]اًمـسوء. 

اًمشقخون وأصحوب اًمســ رواه أمحد و وىمد ورد ذم ؾمبى كزوهلو مو

وأكو ط رؾمقل اهلل  دظمؾ قمكم  » إرسمعي وهمػمهؿ قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل ىمول:

ًُ أقمؼؾ، ومتقول صمؿ صى قمكم   مريض ٓ يرصمـل إٓ يمالًمي، ومؽقػ  : إكف ٓ، ومؼؾ

. وذم سمعض اًمروايوت شمٍميح سملهنو هل ىمقًمف «اعمػماث؟ ومـزًمً آيي اًمػرائض

﴿ شمعومم:       ...﴾ أيي
(1)
. 

ومؼد يمون آؾمتػتوء اًمذي حتؽؿف أيي مـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل، ومل يؽـ ًمف  نوإذ

اإلظمقة وإظمقات همػم أوٓد  واًمد وٓ وًمد، ويموكً اًمػتقى هل حتديد كصقى

أمو اًمثالث ومليمثر  .ؾقاطمدة اًمـصػ، وًمالصمـتلم اًمثؾثلموهذا اًمتحديد جيعؾ ًم ،إم

ذًمؽ أكف إذا مل شمزد  :ىمقوؾًمو قمغم اًمبـوت سمطريؼ إومم :صمـتلمآومنن طمؽؿفـ طمؽؿ 

وإول مـ  ،ٕن اًمبـوت أىمرب مـفـ :اًمبـوت قمغم اًمثؾثلم وملومم أٓ شمزيد إظمقات

 سمؾ هق أومم. ومؾقؽـ يمذًمؽ اًمثوين سمطريؼ اًمؼقوس :احلؽؿلم مـصقص قمؾقف

ػماصمفؿ ومنن م -أؿمؼوء أو ٕب- أمو اإلظمقة وإظمقات جيتؿعقن ذم مسلًمي

ك اًمذيمر مجقًعو طمقٌ يؽقن سمطريؼ اًمتعصقى ٓ سموًمػرض، وذم اًمتعصقى يعطَ 

    ﴿ أمو ىمقًمف شمعومم: شمٍمح سمف أيي، مثؾ طمظ إكثقلم، وهذا مو

﴾ :ومفق يؾتؼل مع سمدء أيتلم إوًمقلم وظمتؿفام سمؼقًمف ﴿  ﴾ 

﴿ وىمقًمف:      .﴾ 

﴿ وأمو ىمقًمف:       ومفق يؾتؼل مع وصػ اهلل كػسف ،﴾

 أيًضو. سموًمعؾؿ ذم وموصؾتل أيتلم
                                                 

 ؾمبؼ خترجيف.   (1)
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من ىمل ذيمك كستطقع أن كتبكم رضورة ايمتزام هذا ايمتؼسقم زمام همقه من  -81

زمافمتبارها مبادئ  أكصباء، وزمام هلذه األكصباء من رشوط وضمدود، ال

 .سمممفمه وحتؽؿه من فمدايمة، دون ايمتؼقد هباى زمام يؿؽن أن يؽتػَ 

يمذًمؽ كستطقع أن كتبلم اًمن ذم طمرص اًمؼرآن قمغم اًمتػصقؾ هـو، مع أكف 

قمرض ًمف مـ أطمؽوم سمذيمر أصقهلو ومبودئفو، شموريًمو  ىمد ايمتػك ذم معظؿ مو

 ك ومقف مصؾحي يمؾ ىمقم ذم يمؾ سمقئي ويمؾ زمون.اًمتػصقؾ ًمؽماقمَ 

 ؼقى آيتل اعمقاريٌ إوًمقلم هبوشملم أيتلم:وأظمػًما كستطقع أن كتبلم اًمن ذم شمع

﴿                     

                            

                         ﴾ 

 ويمـلطمذ اآلن دم سمػسغم هاسمكم اآليتكم:

، همنلم ماذا «سمؾك» يؾحظ همقفام أهنام سمبدآن زماؽمم اإلؾمارة ويمعل أول ما-82

أم هلا وظما ؽمبؼفا من أضمؽام سمدور  ؟سمشغمان؟ إلم أضمؽام اظمواريث همؼط

 ة فمامة؟ضمول ايمقتقم واظمرأة واألس

إن مجفقر اعمػنيـ يؼررون أن اإلؿمورة اًمتل سمدأت هبو أيتون جلؿقع 

طمؽوم اعمػماث ومؼط ذم ٕ إطمؽوم اًمتل ىمررهتو اًمسقرة ذم أيوت اًمسوسمؼي، ٓ

 أيتلم إظمػمشملم مـ شمؾؽ أيوت.

يسؿح سمغػمه،  وق حيتؿ هذا اًمذي يؼرره اجلؿفقر، وٓقوذم رأيـو أن اًمس

اًمسوسمؼي شمؼرر أطمؽوًمو مـ أطمؽوم إهة ًمقس اعمػماث أمهفو ذًمؽ أن أيوت 
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طمؼي متيض ذم اًمسقوق كػسف ومتؼرر أطمؽوًمو وإن يمون مـ مجؾتفو، وأيوت اًمال

 أظمرى مـ أطمؽوم إهة.

سمعد شمؼرير أن هذه إطمؽوم هل طمدود - فام شمتحدصمونققمغم أن أيتلم كػس

ف إـمالق وقمؿقم، وهذا أيًضو قمـ صمؿرة اًمطوقمي وكتقجي اعمعصقي طمديًثو ومق -اهلل

-إذ اًمعصقون ذم مجقعفو :ؾمبؼ مـ أطمؽوم إهة يميمد أن اإلؿمورة إمم مجقع مو

هق اًمذي يؽمشمى قمؾقف اًمعذاب اعمفلم، واخلؾقد  -ذم أطمؽوم اعمػماث وطمدهو ٓ

هل اًمتل -ذم أطمؽوم اعمػماث وطمدهو ٓ-واًمطوقمي ذم مجقعفو يمذًمؽ ،ذم اًمـور

 اخلؾقد ذم اجلـي.وـول هبو اًمػقز اًمعظقؿ، يُ 

مسائل يـبغي أال سمشغؾـا فمـفا سمؾك اإلؾمارة  -زمعد هذا- ودم اآليتكم-83

 ايمتي دم أوهلام.

 ومام اعمراد سمحدود اهلل؟

وعموذا طمرصً أيتون قمغم أن شمؽقن اًمطوقمي هلل ورؾمقًمف، وأن شمؽقن 

اعمعصقي يمذًمؽ، مع أن ـموقمي اًمرؾمقل ـموقمي هلل يمام شمؼرر ؾمقرة اًمـسوء كػسفو ذم 

  ﴿ ف شمعومم:ىمقًم       ؟﴾ 

﴿ وموذا يعـل ىمقًمف شمعومم:    ﴾ :سمعد ىمقًمف ﴿   

      مع أن اخلؾقد ذم اًمـور قمذاب وأي قمذاب؟ ،﴾ 

 ك معـك اعمقصقلعموذا مجع ظموًمًدا ذم احلديٌ قمـ اعمطقعلم ومراقمَ  ،وأظمػًما

 ك اًمؾػظ؟صوة ومراقمَ ، وأومرده ذم احلديٌ قمـ اًمعُ «من» ًمعوما

ضمعؾفو طمدوًدا ٕقمامل اعمؽؾػلم  أما ضمدود اهلل هماظمراد هبا أضمؽامه: -84
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ٕهنؿ إن  :يـتفقن مـفو إًمقفو، ومال جيقز هلؿ أن يتجووزوهو أو يتخطقهو

 ومعؾقا ذًمؽ وىمعقا ذم اعمحظقر.

حلديث فمن ايمطافمة مع اهلل دم املسو هيلع هللا ىلص وأما ايمرس دم ذىمر ايمرؽمول  -85

ذقمف مـ اًمديـ قمغم ًمسون  ، مع أن ـموقمي اهلل شمعومم هل اشمبوع موواظمعصقة

ضموء سمف مـ اًمديـ قمـ رسمف، ومفام  هل اشمبوع موط رؾمقًمف، وـموقمي اًمرؾمقل 

متالزمون. أمو هذا اًمن ومفق أن سمعض اًمـوس يعتؼدون أن ذم وؾمعفؿ 

 !آؾمتغـوء قمـ اًمسـي: ايمتػوء سمام ضموء ذم يمتوب اهلل

سمعد هدايي  يي اًمديـهذا ظمطل يـوىمض طموضمي اإلكسون سمطبقعتف إمم هداو

ومذيمرت ـموقمي اًمرؾمقل سمعد ـموقمي  :س، وهدايي اًمقضمدان، وهدايي اًمعؼؾاحلقا

إذ اًمعؼؾ  :ضموء سمف اهلل ًمتميمد طموضمي يمؾ إكسون إمم اإليامن سموًمرؾمقل واًمتزام مو

 يؽػل ذم هذا. وطمده ٓ

﴿ ﴾سمعد ىمقًمف:  ﴿ وأما ومويمه سمعالم: -86     

    ﴾-ومفق يعـل قمذاب اًمروح  -واًمضؿػم ًمؾعويص سموًمطبع

سموإلهوكي، سمعد قمذاب اجلسد سموخلؾقد ذم اًمـور، وًمقس مـ ؿمؽ ذم أن 

شمتلمل روطمف  -مـ طمقٌ هق إكسون يشعر سمؿعـك اًمؽرامي واًمنمف -اإلكسون

 سمؾ أيمثر! :ـور ًمفسموإلهوكي، يمام يتلمل سمدكف سمنطمراق اًم

وأما ايمرس دم ذىمر صػة اخلؾود زماجلؿع مع اظمطقعكم وزماإلهمراد مع  -87

سموٓضمتامع ومقف، ومـ متوم اًمعذاب  َس كْ ومفق أن مـ يمامل اًمـعقؿ إُ  9ايمعصاة

ؿع واإلومراد وموجل :تل يعوكقفو اعمعذب طملم يؽقن وطمدهاًمقطمشي اًم

آيوت اًمـعقؿ  وىمد اؾمتؼصقً هذه اًمظوهرة ذم ،مؼصقدان يمؾ ذم مؽوكف
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واًمعذاب ذم اًمؼرآن يمؾف، ومقضمدهتو مطردة ذم آيوت اًمـعقؿ دون اؾمتثـوء، وذم 

، قمدا آيي واطمدة ذم «من» آيوت اًمعذاب اًمتل ومقفو اؾمؿ اعمقصقل اًمعوم

. وًمعؾ ه اجلؿع ومقفو أن (1)ؾمقرة اجلـ هل أيي اًمثوًمثي واًمعنمون

قوق حيتؿ أن اعمراد طلم ىمبؾفو وومقفو وسمعدهو، واًمسؾموؼاًمسقرة شمتحدث قمـ اًم

 [14]اجلـ:﴾    ﴿ ٕكف ىمبؾ آيتفؿ: :هبؿ اًمؽػور

          ﴿ وسمعدهو:

﴾ :وسملم هذيـ اجلؿعلم يبدو اجلؿع ؾموئًغو [24]اجلـ  ًٓ ، وًمقس ومقف مؼبق

ٕكف مل يذيمر ذم مؼوسمؾي اعمطقعلم، صمؿ ٕكف مجع يبدو  :حيتؿ إكس واعمقدة مو

 يدقمق إمم شمؾؿس كؽتي سمالهمقي ًمف! مػروًوو: ومؾقس صمؿي مو

ويؿيض ايمسقاق ىمام أرشكا من ومبل يستؽؿل أضمؽام األسة ايمتي  -88

 درء ظمطر ع مـ اًمرقمويي واحلػظ، يتؿثؾ ذمقًمؽـف هـو حيقـمفو سمـ :زمدأها

 (:16 ،15) مفؾؽ قمـفو هق ظمطر اًمزكو، ذًمؽ طمقٌ شمؼقل أيتون

﴿                           

                         

                             

                 ﴾  :[16-15]اًمـسوء. 

 ودم اآليتكم مسائل يـبغي أن كبحثفا ومبل أن كدرم همقفام زمرأي: -011

هل شمؾؽ اًمؽؾؿي اًمتل اظمتؾػ اعمػنون ذم اعمراد هبو، وكعـل هبو  :األولم

أي يشؿؾف وهمػمه. وإمم  مو :أو .اعمراد هبو ظمصقص اًمزكو :ؾقىم «ايمػاضمشة» ؿيؾيم

                                                 

 ﴾.           ﴿...: كص هذه أيي (1)
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 اجلوكبلم شمـحوز اًمؾغي واًمعرف اًمنمقمل؟

ذم أيي اًمثوكقي، وهؾ  «ايمؾذان» ذم أيي إومم، و «يتايمال» هل وايمثاكقة:

مـ أيتلم سمـوء قمغم هذا سملطمد اجلـسلم، ومتؼٍم اجلريؿي ذم  ال  يؿؽـ أن كخص يمُ 

 اًمـسوء وذم اًمثوكقي قمغم اًمرضمول؟ أوٓمهو قمغم

قمتف الىمي اًمعؼقسمي اًمتل ومروتفو أيتون سمحد اًمزكو اًمذي ذهل قمَ  وايمثايمثة:

ومفؾ هل قمالىمي جيى أن يؽقن ومقفو اًمـسخ، أم  :أيي اًمثوكقي ذم ؾمقرة اًمـقر

 مـسقخ؟ حمؽؿي ًمقس ومقفو كوؾمخ وٓ كأيوت هـو وهـو

 كظػم ىمقًمف شمعومم ذم آيي اًمـقر:هق هل اًمبدء سموًمـسوء هـو، وهؾ  وايمرازمعة:

﴿                     ﴾ [2: اًمـقر]. 

و ىماكت أما ىمؾؿة ايمػاضمشة همال يؿؽن أن يراد هبا ىمل صمريؿة صمـسقة ويم -010

: ذًمؽ أن مـ أًمقان اًمشذوذ ؿمذوًذا يـحٍم ذم كحراف وايمشذوذكتقجة يمال

اًمعرف اًمنمقمل سمتسؿقتف  دائرة اًمـسوء ظموصي، وهذا اًمؾقن مـ اًمشذوذ مل جيرِ 

صي ومؼد ؾمامه اًمؼرآن أمو اًمشذوذ أظمر اًمذي يؼع ذم دائرة اًمرضمول ظمو ،وموطمشي

  .قطم ًموذًمؽ ذم أيوت اًمتل وصػً ضمريؿي ىمق :اًمؽريؿ وموطمشي

دمقز إقمودة اًمضؿػم قمغم  ٕكف ٓ :يصح أن يؽقن هق اعمراد هـو همػم أكف ٓ            

اؾمؿ فموهر سمؿعـك همػم اعمعـك اًمذي يدل قمؾقف اًمظوهر، وىمد ىمرركو أن اًمعرف 

 اًمنمقمل مل جير سمتسؿقي ؿمذوذ اعمرأة مع اعمرأة وموطمشي.

دون همػمهو،  قمغم أكـو كؿقؾ إمم ختصقص هذه اًمؽؾؿي هـو سمجريؿي اًمزكو

ذم اًمـؼطي اًمثوًمثي مـ اًمـؼط إرسمع اًمتل كعرض  وؾمـبلم ه اظمتقوركو هلذا اًمتػسػم
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 ًمتػسػم أيتلم قمغم وقئفو.

قمؿدت إًمقف أيتون مـ اظمتقور صقغي  وإكف ًمقتصؾ سمؿعـك هذه اًمؽؾؿي مو

اجلؿع اعممكٌ ذم أيي إومم، وصقغي اعمثـك اعمذيمر ذم أيي اًمثوكقي، مع أن 

 يؿي ذم أيتلم واطمدة يمام ىمرركو، ومام اًمن ومقف؟اجلر

األولم من اآليتكم سمعايمج االكحراف اجلـيس  يرى أزمو مسؾم أن اآلية -011

ظمرأة، وأن اآلية ايمثاكقة سمعايمج اكحراف ايمرصمل، وهذا دم رأيه هو س دم ا

 اجلؿع اظممكث دم اآلية األولم، واظمثـى اظمذىمر دم ايمثاكقة.

اإلموم حمؿد قمبده سملن كؽتي اجلؿع ذم أيي إومم  وذتوىمد قمؾؾ ًمف إؾم

جيدن ومقام سمقـفـ قموًرا ذم أن جيتؿعـ قمغم  أن اًمـسوء ٓ واًمتثـقي ذم أيي اًمثوكقي

ورضمحف اًمسقد رؿمقد روو سملكف  .أمو اًمرضمالن ومقجدان ومقف يمؾ اًمعورآكحراف، 

سمـققمقف، إمم راف حكختريٍ ًمميي يؿؽـ معف اًمؼقل سملهنو حمؽؿي، صمؿ هق قمالج ًمال

اكحراف ومقف قمـ اًمطبقعي ذم آيي اًمـقر مـ قمالج اًمزكو اًمذي ٓ ضموكى مو
(1). 

ن ، وكرى أكف ًمقس مـ اجلوئز أومع هذا كرهمض كحن هذا ايمتػسغم -012

وملمو اجلؿع ذم أيي إومم واًمتثـقي  :يتؽؾػ ًمؾخروج سمف مـ دقمقى اًمـسخ

شمتحدث قمـ ضمريؿي  :ذم أيي اًمثوكقي ومنن اًمـؽتي ومقف أن أيي إومم

شمعوًمٍ ضمريؿي اًمبؽريـ. وهذا هق اًمن ذم أن  :اعمحصـوت، وأيي اًمثوكقي

 ، وأيي اًمثوكقي شمؼقل:«من كسائؽم» أيي إومم حتدد اعمخطئوت سملهنـ

، صمؿ إكف ًمق يموكً يمؾ آيي شمعوًمٍ اكحراف ضمـس مـ اجلـسلم «لسمقاهنا مـؽمي»

                                                 

 شم»ـمبعي اهلقئي اعمٍميي ًمؾؽتوب[. (.  4/363) ششمػسػم اعمـور»]اكظر  (1)
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إذ  :ردػع، أو يمؾتومهو سمصقغي اعمًمقضمى أن شمبدأ أيتون يمؾتومهو سمصقغي اجلؿ

 أن ذًمؽ هق اعملًمقف ذم ًمغي اًمعرب.

كرى أن آيتل ؾمقرة اًمـسوء ذم قمؼقسمي اًمزواين واًمزكوة  نكحـ إذ -013

مـسقظمتون سمآيي احلد ذم ؾمقرة اًمـقر، دون اقمتبور ًمتؾؽ اًمغويي اًمتل هل ذم 

ؾ سمؾ همويي يم :نهنو ًمقسً همويي هذا احلؽؿ سمخصقصفوم : همويياَل طمؼقؼتفو يمَ 

صمؿ هل إطمدى اًمسامت اعمحؼؼي ًمؾفدف مـ شمؾؽ اًمعؼقسمي:  ،طمؽؿ ذقمل

حيؿقف مـ  ٕن هذا اهلدف يمام أؾمؾػـو هق محويي اعمجتؿع مـ ظمطرهـ، وٓ

 هذا اخلطر إٓ إسمعودهـ قمـف!.

-ٓ اجلؾد، أمو اًمرضمؿإشمنمع آيي ؾمقرة اًمـقر مـ طمد اًمزكو  ٓ :وطمؼقؼي

 ط  صح وصمبً مـ ىمقل اًمرؾمقلـي، سمامومؼد ذقمتف اًمس   -وهق سمعض هذا احلد

آيتل اًمـسوء، أو ؿموريمً ـي هـو ىمد كسخً ًمؽـ هذا ًمقس معـوه أن اًمس   :وومعؾف

ذم هذه  ذًمؽ أن آيي ؾمقرة اًمـقر هل اًمـوؾمخي ًمؽؾتو أيتلم، ومو :ذم كسخفام

وا ُذ طُم » :ط ىمد ظمصصتف اًمسـي سمؼقًمف أيي مـ قمؿقم يشؿؾ يمؾ زاكقي ويمؾ زانٍ 

 يُب رِ غْ سمَ وَ  ائةٍ مِ  ؾُد صَم  زمايمبؽرِ  رُ ؽْ ايمبِ  :قاًل بِ ؽَم  نَّ ـفُ يمَ  اهللُ  َل عَ صَم  ْد : ومَ يـ  وا فمَ ُذ ي، طُم ـ  فمَ 

«مُ صْم ايمرَّ وَ  ائةٍ مِ  ؾُد صَم  ِب ق  ايمثَّ زمِ  ُب ق  ايمثَّ ، وَ امٍ فمَ 
(1)
. 

صمؿ كسخ اهلل احلبس وإذى ذم يمتوسمف، » وإمم هذا يشػم اًمشوومعل سمؼقًمف:

﴿ ومؼول:                 ﴾  :[2]اًمـقر ،

 .أن ضمؾد اعموئي ًمؾزاكقلم اًمبؽريـ ومدًمً اًمسـي قمغم

                                                 

 شم»  ([.5/313( وأمحد )1693]أظمرضمف مسؾؿ ) (1)
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أظمؼمكو قمبد اًمقهوب قمـ يقكس سمـ قمبقد، قمـ احلسـ، قمـ قمبودة سمـ اًمصومً  

 .(1)ش(وذيمر احلديٌ اًمذي أؾمؾػـوه) ىمول: ط أن رؾمقل اهلل

﴿ ٕن ىمقًمف شمعومم: :وإكام يمون هذا ختصقًصو     ﴾  قموم ذم يمؾ

 ائةٍ مِ  ُد ؾْ صَم  رِ ؽْ ايمبِ زمِ  رُ ؽْ ايمبِ » :ط اجلـسقي. وىمقًمف «أل» زاكقي ويمؾ زان، سمؿقضمى

هق ظموص  -وإن أومود اًمعؿقم ذم يمؾ سمؽر زكك أو زكً- «مٍ افمَ  يُب رِ غْ سمَ وَ 

 سموإلووومي إمم اًمزاكقي واًمزاين، ومؼٍم قمؾقف طمؽؿ اًمعوم وهق اجلؾد.

ًِ ًمؽريؿ قمـ اًمثق  وؾمؽً اًمؼرآن ا ـي ذع احلد ًمف، اًمس   ى إذا زكك، ومتقًم

ويمون هق اجلؾد واًمرضمؿ سمؿؼته احلديٌ اًمسوسمؼ، صمؿ كسخ ومعؾ اًمرؾمقل اجلؾد 

 ومبؼل اًمرضمؿ وطمده.

 ودم زمقان همعل ايمرؽمول ايمثازمت ومطًعا يؼول ايمشاهمعي:

 ،ا ومل جيؾده، وأمر أكقًسو أن يغدو قمغم امرأة إؾمؾؿلومؾام رضمؿ اًمـبل موقمزً »

ـ اًمثقبلم، وصمبً يْ ر  دل قمغم كسخ اجلؾد قمـ اًمزاكقلم احلُ  :ومنن اقمؽمومً رمجفو

 .(2)شومفق آظمر ٕن يمؾ رء سمدأ سمعد أولٍ  :اًمرضمؿ قمؾقفام

 ومـ أضمؾ أن اًمؼرآن ؾمؽً قمـ اًمرضمؿ، ومؾؿ يذيمره يمام ذيمر اجلؾد.

ومـ أضمؾ أكف إكام ذع سموًمسـي، وىمد يتفوون سمعض اعمسؾؿلم ذم اشمبوع 

همٓء آيمتػوء سمف قمـ  لاًمذي يدقم-اهلل يؼقل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  اًمسـي، مع أن

﴿: -اًمسـي                     ﴾ .[ :7احلنم] 

                                                 

   (.133-129ص ، 378 - 376اًمرؾموًمي ًمؾشوومعل: )ف  (1)

 (.132ص ، 382اًمرؾموًمي ًمؾشوومعل: )ف  (2)
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ًمؼد ظمشقً : »ومقام روى قمـف اسمـ قمبوس مـ أضمؾ هذا وذاك ىمول قمؿر 

اهلل، ومقضؾقا  ؿ ذم يمتوبضمجد اًمرك ٓ أن يطقل سموًمـوس زمون، طمتك يؼقل ىموئؾ:

إذا أٓ وإن اًمرضمؿ طمؼ قمغم مـ زكك وىمد أطمصـ،  :سمؽمك ومريضي أكزهلو اهلل

وهق اًمراوي قمـ  ىمول ؾمػقون .شىمومً اًمبقـي أو يمون احلبؾ أو آقمؽماف

 وىمد رضمؿ رؾمقل أٓ» :يمذا طمػظً اًمزهري، قمـ قمبد اهلل، قمـ اسمـ قمبوس:

 .(1)ش، ورمجـو سمعدهط اهلل

مـ مهـو هـو أن كتحدث قمـ كسخ اجلؾد ًمؾؿحصـ، ايمتػوء وًمقس  -014

سموًمرضمؿ، ومنن يمال احلؽؿلم صمبً سموًمسـي، وكحـ إكام كتحدث قمـ طمؽؿ 

 .وهؾ سمؼل أو كسخ ،أيتلم

مـ وىموئع اًمـسخ، وسمعد  إكام يعـقـو هـو أن كـظر ومقام قمرا هذه اًمقاىمعي

 سـ اًمبٍميقمؽرمي، واحلوًمؼد رواهو اًمطؼمي ذم شمػسػمه قمـ جموهد،  :اًمشوومعل

)سمروايي قمكم سمـ أيب ـمؾحي(، واًمسدي،  )سمنؾمـود واطمد(، واسمـ قمبوس

 واًمضحوك، وىمتودة، واسمـ زيد، سمعد أن مفد ًممصمور اًمتل أظمرضمفو هلمٓء، سمؼقًمف:

﴿ وىمول مجوقمي مـ أهؾ اًمتلويؾ: إن اهلل ؾمبحوكف كسخ سمؼقًمف:»       

              ﴾  َف:ىمقًم ﴿           

  ﴾ش.
(2)
هذه أيي مل يسؾؿ سمـسخفو إٓ مجوقمي ومؼط مـ أهؾ  ويملن   

صموًرا آاًمتلويؾ، ويملهنو هل وطمدهو اعمـسقظمي قمـده، أمو أيي إومم ومؼد أورد 

﴿ يمثػمة ذم شمػسػم ىمقًمف شمعومم ذم آظمرهو:         وهل ذم ،﴾

                                                 

  شم»([.  6829]أظمرضمف اًمبخوري ) (.127 - 126/ 12)ومتح اًمبوري:  (1)

   شم»([. 8/86) ششمػسػم اًمطؼمي»]اكظر  (2)
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مجؾتفو شمدور طمقل شمػسػم اًمسبقؾ سموحلد، وذم سمعضفو سمقون ًمؾحد سملكف اًمرضمؿ 

اًمـقر واجلؾد، دون ذيمر ًمؾـسخ، ممو يقطمل سملن أيي مغقوة قمـده، وأن آيي ؾمقرة 

 هل اًمبقون هلذه اًمغويي!

ام شمعوجلون ٕهن :وأمو كحـ، ومؼد أووحـو رأيـو ذم ظمطل دمزئي أيتلم هؽذا

ذم كظركو مشؽؾي واطمدة، صمؿ ٕن اإليذاء اعملمقر سمف ذم صموكقتفام جيى إيؼوقمف قمغم 

اًمزاكقي واًمزاين اعمذيمقريـ، واحلبس اعملمقر سمف ذم إومم يتـوول هذه اًمزاكقي ومقؿـ 

 .(1)يتـوول مـ اًمزواين، وموًمعؼقسمي هل أيًضو مشؽميمي ذم أيتلم

 مـ سمعد  كاؽمخ ايمؼرآن ومـسوطمهويؿيض اظمػرسون، واظمميمػون دم-015

وهق أمر متػؼ »: قمغم أن اًمـسخ واىمع مؼرر، ويٍمح اسمـ يمثػم هبذا طملم يؼقل

شقمؾقف
(2)
ى إمم مجوقمي همػم أن سمعضفؿ حيؽل ذم كوؾمخ أيتلم ظمالوًمو، صمؿ يـُس  .

 ويرد هذا اًمؼقل سمؿثؾ مو .اًمؼقل سملن اًمـوؾمخ هق طمديٌ قمبودة سمـ اًمصومً

وهمٓء جيقزون سخً أيي هبذا احلديٌ، ىموًمقا: ومـُ » ىموًمف اسمـ اجلقزي ذم رده:

ًمؽون  ٕكف ًمق ضموز كسخ اًمؼرآن سموًمسـي :وهذا ىمقل مطرح ،كسخ اًمؼرآن سموًمسـي

يـبغل أن يشؽمط اًمتقاشمر ذم ذًمؽ احلديٌ، وملمو أن يـسخ اًمؼرآن سملظمبور أطمود 

 .(3)شومال جيقز ذًمؽ، وهذا مـ أظمبور أطمود

يستفدف سمف شمؼرير  ـو، وذم شملويؾ أيتلم شملوياًل مػن واطمد خيوًمػ ذم اًمـسخ ه

                                                 

ٓسمـ اجلقزي  شكقاؾمخ اًمؼرآن»] (.68 - 67اًمقرىمي )كقاؾمخ اًمؼرآن، ٓسمـ اجلقزي:  (1)

( ومو سمعدهو. اًمـوذ: قمامدة اًمبحٌ اًمعؾؿل سموجلومعي اإلؾمالمقي، اعمديـي اعمـقرة، 262)ص

 شم»  .[اًمطبعي: اًمثوكقي، ت: حمؿد أذف قمكم اعمؾقبوري

 شم»([. 2/233) ششمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ»] (2)

   شم» .[( ومو سمعدهو264)صٓسمـ اجلقزي  شكقاؾمخ اًمؼرآن»] (.69اًمقرىمي )كقاؾمخ اًمؼرآن  (3)
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شملويؾف، إكف أسمق مسؾؿ  إطمؽومفام، ًمؽـف يتؽؾػ، ويشتط، ويريمى اًمصعى ذم

صػفوين يتلم، صمؿ كبطؾف سموًمدًمقؾ  ،ٕا ؼؾ هـو يمالمف ذم شملويؾ ٔا ـ ـك  .-إن ؿموء اهلل-وكح

ومال أزمو مسؾم-016
(1)
 اًمسوطمؼوت :﴾  ﴿ اعمراد سمؼقًمف: :

 :﴾   ﴿ وسمؼقًمف: .احلبس إمم اعمقت ،ـ  هُ د  طَم وَ 

ذى سموًمؼقل واًمػعؾ :أهؾ اًمؾقاط، وطمدمهو ٔيي اعمذيمقرة ذم ؾمقرة  .ٕا واعمراد سمو

قر ـ اًمرضمؿ. :وذم ،اجلؾد :ذم اًمبؽر :وطمده اًمزكو سملم اًمرضمؾ واعمرأة :اًـم  اعمحص

 فمؾقه زموصموه: جَّ تَ ضْم او

﴾، خمصقص     ﴿ أن ىمقًمف: :األول

 ٕن ىمقًمف :﴾، خمصقص سموًمرضمول  ﴿ سموًمـسقان، وىمقًمف:

يمر اًمذ «وايمؾذان» جيقز أن يؽقن اعمراد سمؼقًمف شمثـقي اًمذيمقر. ومنن ىمقؾ: مل ٓ «وايمؾذان»

ىمؾـو: ًمق يمون يمذًمؽ عمو أومرد اًمـسوء مـ ىمبؾ، ومؾام ؟ وإكثك، إٓ أكف همؾى ًمػظ اعمذيمر

 .ؾمؼط هذا آطمتامل ،﴾  ﴿ أومرد ذيمرهـ، صمؿ ذيمر سمعده ىمقًمف:

حيتوج إمم اًمتزام اًمـسخ ذم رء مـ أيوت،  أن قمغم هذا اًمتؼدير ٓ ايمثاين:

و مؼرًرا، وقمغم هذا اًمتؼدير اًمذي ذيمرشمؿ حيتوج إمم ـفو سموىمقً سمؾ يؽقن طمؽؿ يمؾ م

 اًمتزام اًمـسخ، ومؽون هذا اًمؼقل أومم.

﴿ أن قمغم اًمقضمف اًمذي ذيمرشمؿ يؽقن ىمقًمف: ايمثايمث:       

   ﴾ :ذم اًمزكو، وىمقًمف ﴿          ﴾  ،يؽقن أيًضو ذم اًمزكو

                                                 

( ومو 9/187) شمػوشمقح اًمغقى»]اكظر يمالم أيب مسؾؿ وشمعؼى اًمرازي ًمف ذم شمػسػم اًمرازي  (1)

   شم»سمعدهو[. 
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شمؽرار اًمٌمء اًمقاطمد ذم اعمقوع اًمقاطمد مرشملم، وإكف ىمبقح. وقمغم  ومقػيض إمم

 يػيض إمم ذًمؽ، ومؽون أومم. اًمقضمف اًمذي ىمؾـوه ٓ

   ﴿ ومنوا ىمقًمف: أن اًمؼوئؾلم سملن هذه أيي كزًمً ذم اًمزكو ايمرازمع:

 شمؽقن ٕن هذه إؿمقوء  :يصح واًمتغريى. وهذا ٓ ،﴾ سموًمرضمؿ، واجلؾد

وأمو  .[: اًمبؼرة286]﴾     ﴿ ىمول شمعومم: :هلـ قمؾقفـ ٓ

 كحـ ومنكو كػن ذًمؽ سملن يسفؾ اهلل هلو ىمضوء اًمشفقة سمطريؼ اًمـؽوح.

 شمم ومال أزمو مسؾم:

 اَم فُ همَ  َل صُم ايمرَّ  ُل صُم ى ايمرَّ سمَ ا أَ ذَ إِ » ط:ذيمركوه ىمقًمف  وممو يدل قمغم صحي مو

 .(1)«انِ تَ قَ اكِ  زَ اَم فُ همَ  ةَ أَ رْ اظمَ  ةُ أَ رْ اظمَ  ِت سمَ ا أَ ذَ إِ وَ  ،قانِ اكِ زَ 

قمغم كػسف  ، كعتؼد أكف إكام ؿمؼ سمفهذا ىمالم أيب مسؾم دم سملويل آيتي ايمـساء -017

 وهؾ يستـد إمم دًمقؾ؟ ،ومفؾ يسؾؿ ًمف أو يؼبؾ مـف :ًمقبطؾ واىمعي اًمـسخ هـو

 يمؼد سمعؼبه ايمػخر ايمرازي زمايمـؼد، همؼال:

 جقا قمغم إسمطول يمالم أيب مسؾؿ سمقضمقه:واطمت

 .ومؽون سموـماًل  أن هذا ىمقل مل يؼؾف أطمد مـ اعمػنيـ اعمتؼدملم األول:

 مُ صَم رْ سمُ  ُب ق  ايمثَّ  :قاًل بِ ؽَم  نَّ هل اهللُ َل عَ صَم  ْد ومَ » ذم احلديٌ: يأكف رو وايمثاين:

«ُد ؾَ جُتْ  رُ ؽْ ايمبِ وَ 
(2)

 . وهذا يدل قمغم أن هذه أيي كوزًمي ذم طمؼ اًمزكوة.

                                                 
ش اًمتػسػم اًمؽبػم»لويؾ، واكظر هذا اًمؽالم مػرىًمو ذم ( ذم مؾتؼط ضمومع اًمت44-45) (1)

( 8/233أظمرضمف اًمبقفؼل ) ش...َؾ ضُم ؾ اًمر  ضُم ك اًمر  شمَ ا أَ ذَ إِ »]وطمديٌ   (.9/231-236)

َػ اًمبقفؼل  إؾمـوَده[.    شم»اًمطبعي اهلـديي. ووع 

 ؾمبؼ خترجيف.   (2)
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أن اًمصحوسمي اظمتؾػقا ذم طمؽؿ اًمؾقاط، ومل يتؿسؽ أطمد مـفؿ  ثايمث:ايم

مع ؿمدة اطمتقوضمفؿ إمم كص يدل قمغم هذا - هبذه أيي، ومعدم متسؽفؿ هبو

 .(1)هذه أيي ًمقسً ذم اًمؾقاـمي أن مـ أىمقى اًمدٓئؾ قمغم -احلؽؿ

اؾمتدل  ىموًمف اًمرازي وضمقًهو شمبطؾ مو إمم مو -إن ؿموء اهلل-وكحـ كضقػ 

 وإكؽوره ًمقاىمعي اًمـسخ: ،ؾؿ، وشمـؼض شملويؾف ًمميوتسمف أسمق مس

يستـد إمم  أن شملويؾف ًمميي اًمثوكقي قمغم أهنو ذم اًمؾقاط ٓ ايموصمه األول:

)وهق ىمقًمف  ومنن احلديٌ اًمذي ذيمره شمليقًدا ًمتسؿقي اًمؾقاط زكو أؾموس ؾمؾقؿ:

سمـ قمبد اًمرمحـ،  ذم إؾمـوده حمؿد .(«انِ قَ اكِ  زَ اَم فُ همَ  َل صُم ايمرَّ  ُل صُم ى ايمرَّ سمَ ا أَ ذَ إِ » ط:

أقمرومف، واحلديٌ مـؽر هبذا اإلؾمـود،  ٓ :وىمد يمذسمف أسمق طموشمؿ، وىمول اًمبقفؼل

ورواه أسمق اًمػتح إزدي ذم اًمضعػوء، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم مـ وضمف آظمر قمـ أيب 

 .(2)مقؾمك، وومقف سمنم سمـ اعمػضؾ اًمبجكم، وهق جمفقل

ٔيي إومم سمؿعـك يسقغ ًمغي أن شمذيمر اًمػوطمشي ذم ا أكف ٓوايموصمه ايمثاين:

سوطمؼي، صمؿ يعود اًمضؿػم قمؾقفو سمؿعـك اًمؾقاـمي ذم أيي اًمثوكقي، مع أن اًمعؼقسمي اعم

 اًمتل شمنمقمفو أيتون خمتؾػي!.

خ، قمغم ومرض ىمبقًمف يبطؾ واىمعي اًمـس أن هذا اًمتلويؾ ٓ وايموصمه ايمثايمث:

 )سمروايي قمؽرمي، قمـ اسمـ قمبوس، طومؼد صح قمـ اًمـبل  :واًمتسؾقؿ سمصحتف

ُ ْد صَم وَ  نْ مَ » أكف ىمول: قمـف(  وَل عُ اظمػْ وَ  َل افمِ وا ايمػَ ؾُ تُ اومْ همَ  وطٍ يمُ  ومِ ومَ  َل ؿَ فمَ  ُل ؿَ عْ يَ  وهُ ُت

                                                 

م اًمؾقاط، وهق ظمطل ذم رأيـو (، وومقف: أن اًمصحوسمي اظمتؾػقا ذم أطمؽو9/231اًمتػسػم اًمؽبػم ) (1)

 ش.ذم طمؽؿ»صقاسمف: 

 (.7/117ش )كقؾ إوـمور»اًمشقيموين ذم  (2)
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أن  نسمؼتؾفام، ومقجى إذ ، مع أن أيي شملمر سمنيذاء اًمؾذيـ يلشمقون اًمػوطمشي ٓ(1)«هِ زمِ 

مـسقظمي سموًمسـي، مع أكف مل يتؽؾػ ذم شملويؾ  -قمغم شملويؾ أيب مسؾؿ- شمؽقن أيي

 .اًمتؽؾػ إٓ ًمقتػودى اًمؼقل سملهنو مـسقظمي أيي يمؾ هذا

إن اًمؾقاـمي  يؽقن احلديٌ مـسقظًمو سمؤيي؟ ٕكو كؼقل: يؼول: ومل ٓ وٓ

يموكً هل ضمريؿي ىمقم ًمقط، وسمسببفو أهؾؽقا وأظمذهؿ اهلل سمعذاسمف، ومفؾ شمؽقن 

 اًمعؼقسمي قمؾقفو ذم أيمؿؾ اًمنمائع هل اإليذاء؟!.

ن شمؽقن قمؼقسمي اعمسوطمؼي يتصقر أ يعؼؾ وٓ أكف ٓ وايموصمه ايمرازمع:

احلبس طمتك اعمقت، وقمؼقسمي اًمؾقاط جمرد اإليذاء، مع أن ضمريؿي اًمؾقاط أظمطر 

قمغم يمقون اعمجتؿع مـ اعمسوطمؼي، ومع أن اعمسوطمؼي مل ينمع هلو طمد وذع ًمؾقاط 

ىمد ظمسػ إرض سمؿرشمؽبقفو،  ىمتؾ اًمػوقمؾ واعمػعقل سمف، ومع أن اهلل 

 !ومل يقىمع سموعمسوطمؼوت سمعض هذا اؾمتلصؾفؿ سموًمعذاب سمؽرهؿ وصمقبفؿو

دقموه أسمق مسؾؿ مـ أن إومراد اًمـسوء سموًمـص قمؾقفـ ذم أيي ا أمو مو -018

اًمذيمر  اًمذيمريـ، ٓ «وايمؾذان» :إومم، يؼتيض أن يؽقن اعمراد سمؼقًمف

ٕن اًمـسوء إكام أومردن سموًمذيمر ٕهنـ يـػردن  :ومغػم صحقح .وإكثك شمغؾقًبو

 ًمػوطمشي وطمدهـ دون مشوريمي مـ اًمرضمول!سمورشمؽوب ا سمعؼقسمي احلبس، ٓ

 :زقمؿف مـ اًمتؽرار إذا ومنت اًمػوطمشي ذم يمؾ مـ أيتلم سموًمزكو وأمو مو

ٕن أيي اًمثوكقي شمبلم اًمعؼقسمي اعمشؽميمي، سمعد أن سمقـً  :ومفق أيًضو همػم صحقح

مؽون ٓدقموء اًمتؽرار،  خيص اًمـسوء مـ قمؼقسمي احلبس، صمؿ إكف ٓ أيي إومم مو

 ذي ذم اًمثوكقي هق وؿػم اًمػوطمشي اعمذيمقرة ذم إومم!مع أن اًم

                                                 

]أظمرضمف  (.7/116) .شكقؾ إوـمور» :رواه أمحد، واًمؽممذي، وأسمق داود، واسمـ موضمف، واكظر (1)

     شم»([. 1/333( وأمحد )2561(، واسمـ موضمف )1456(، واًمؽممذي )4462أسمق داود )
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ىمضوء اًمشفقة سمطريؼ  هموًمط سمف مـ شمػسػم اًمسبقؾ سملهنو اًمسبقؾ إمم وأمو مو

﴿ ومنن اًمؼرآن ىمد أكؽره قمغم اعمممـلم ذم ىمقًمف: :اًمـؽوح        

                 ﴾ [3: اًمـقر] ومؽقػ شمؽقن اًمسبقؾ ،

ىمقؿي شمؾؽ  صمؿ مو ،اًمتل ينمقمفو اهلل هلـ هـو مقوع إكؽور وحتريؿ ذم آيي أظمرى

اًمػوطمشي، طمتك هيتؿ اًمؼرآن سمنؿمبوقمفو ومقفـ، ذم اًمشفقة اًمتل وىمعـ سمسببفو 

 !وسموًمسبقؾ اًمتل شمقن هلـ إؿمبوقمفو؟

﴿ هذا مـ أضمؾ أكف ىمول: ؾ  يمُ أَ        ﴾ومل يؼؾ قمؾقفـ؟ 

 هق ؾمبقؾ ًمف، ؾمقاء يمون أظمػ أو أصمؼؾ؟! ءخؾص مـ اًمٌمؿوًمؽـ، أٓ يؼول ًمؾ

 :شمػسػم أيب مسؾؿ ٔيتل اًمـسوء، ودقمقاه إطمؽومفام د  رُ مـ أضمؾ هذا يمؾف، كَ 

 ٕهنام مـسقظمتون، أكزًمتو ًمتنمقمو قمؼقسمي اًمزكك، صمؿ كسختو سموحلد.

ايمرصمال هو كظغم ايمبدء زمايمزاكقة  وأطمغًما همنن ايمبدء زمايمـساء هـا ومبل -001

، وىمد قمؾؾقا ًمف سملن كصقى اعمرأة ذم ومبل ايمزاين دم رأي ؿمائػة من اظمػرسين

 هذه اجلريؿي أيمؼم مـ طمقٌ إهنو هل اًمتل شمغري اًمرضمؾ سموىمؽماومفو.

مـ طمقٌ إن  ذم أكف مقاومؼي ًمؾسقوق ىمبؾف، اًمسقد رؿمقد روو وًمؽـو كقاومؼ

ٕطمؽوم اًمتل شمتعؾؼ سموعمرأة، ومؽون اًمطبقعل أيوت اًمسوسمؼي شمعوًمٍ أطمؽوًمو مـ ا

ذم كػل أن كصقى اعمرأة ذم  اًمسقد رؿمقد روو أن يؽقن اًمبدء هبو هـو. يؼقل

ود ذم اًمـسوء أيمثر كسؾؿ أن اًمػس وًمؽـو ٓ» :ضمريؿي اًمزكو أيمؼم مـ كصقى اًمرضمؾ

سمؾ اًمرضمول أيمثر ضمرأة قمغم اًمػقاطمش وإشمقوًكو هلو، وًمق أمؽـ  :مـف ذم اًمرضمول
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 .(1)شًمعرف ذًمؽ يمؾ أطمد ،واًمزواين ،اًمزكوةإطمصوء 

 سمػوسمـا اإلؾمارة إيمقفا: تات يـبغي أالودم اآليتكم زمعد ىمل هذا يمػَ  -000

 ٕهنام شمؼقٓن: :أهنام ىمٍمشمو اًمشفودة هـو قمغم اًمرضمول دون اًمـسوء :مـ سمقـفو

﴿   ﴾ [ :15اًمـسوء] مـؽم»و ،«األرزمعة»و»: 

 ،وهذا إسمعود ًمؾـسوء قمـ مقاىمػ اًمػقاطمش واجلرائؿ واًمعؼوب .شمشؿالن اًمـسوء ٓ

خيضـ  يػؽرن ومقفو، وٓ دائاًم هموومالت قمـ اًمؼبوئح ٓ ـ  ؽُ واًمتعذيى، رهمبي ذم أن يَ 

يمام يؼقل اًمسقد  ،ًمؾعؼوبؾمببًو  ـ  ؽُ مع أرسموهبو، وأن حتػظ هلـ رىمي أومئدهتـ، ومال يَ 

 رؿمقد روو
(2)
 . 

أن طمؽؿي إمسويمفـ ذم اًمبققت هل احلقؾقًمي دوهنـ ودون اًمقىمقع  :ـفوومـ سمق

 عي رؾموًمي اعمرأة، وأهنو هل إم.ذم اجلريؿي مرة أظمرى، وهل حموومظي شمؼتضقفو ـمبق

أن أيتلم مل شمعروو ًمؾتقسمي إٓ ذم ؿملن اًمبؽريـ، وذًمؽ ذم  :ومـ سمقـفو

طمتك يتقوموهـ اعمقت، ىمبؾ  ذم اًمبققت ـَ ؽْ َس ؿْ يُ  ـ  ٕن اعمحصـوت يمُ  :أيي اًمثوكقي

أن شمـزل هذه أيي، وأصبحـ يرمجـ سمؿؼته احلد اًمذي ذع سمعد ذًمؽ، ويمال 

 جمول معف ًمؾتقسمي. إمريـ ٓ

و ـ ىمبؾ أن ينمع احلد يمون مؽمويمً أن اإليذاء اًمذي يمون قمؼقسمي اًمبؽريْ  :ومـ سمقـفو

م اًمشديد ٕكف أمر خيتؾػ سموظمتالف ـمبوئع اًمـوس، ومؼد يؽػل مـف اًمؽال :ًمؾحؽوم

ظمر إٓ اًمرض ؿمخًصو، قمغم طملمٓ   ب سموًمـعول، يمام ىمرر سمعض اًمصحوسمي.يصؾحٔ 

                                                 

   (.4/435ـور )شمػسػم اعم (1)

 شم»([.  4/357) ششمػسػم اعمـور»] (2)
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أن اًمسبقؾ اًمذي ذقمف اهلل هلـ مقوع ظمالف سملم  :ومـ سمقـفو أظمػًما

و كػنه سمـسخ احلؽؿ، قمـدمو كزًمً ًمؽـ   :عمػنيـ، ومؼد ومنه سمعضفؿ سموًمزواجا

﴿ ومقف أن ىمبؾف:آيي اًمـقر، أمو شمػسػم سمعضفؿ ًمف سملكف هق اعمقت ومقـو      

 ﴾: ٓ مسقغ ًمف! إذ هق قمغم هذا اًمتػسػم شمؽرار 

همنن من  9دامت اآلية ايمثاكقة من اآليتكم ايمسازمؼتكم ومد فمرضت يمؾتوزمة وما -001

ورة رشوط ومبول ايمتوزمة، وأكوافمفا من ضمقث ايمؼبول ساظمـاؽمب أن سمبكم ايم

 همقفام: إذ يؼول اهلل  9يمتايمقتانسمعاجله اآليتان ا وايمرهمض، وهذا ما

﴿                        

                       

                          

                            

   ﴾  :[18-17]اًمـسوء. 

، ؽمتامع إرمَّ ـي اهتاممك، وحتسن االقَ فمِ رْ وومبل أن كػرس اآليتكم، أضمب أن سمُ 

 ومـي اجلواب فمن هذين ايمسمايمكم:شمم سمصُد 

يمو أن كػسك ؽمويمت يمك أكك دم نمـى فمام ىمان ايمرؽمول ايمؽريم دم ضماصمة 

 أىمـت سمصدومفا؟ ،إيمقه

هلل زمحقث سمرىض  ةويمو أن ايمشقطان وؽموس يمك أكك من إضمسان ايمعباد

 أىمـت مستؿًعا إيمقه؟. ،فمن كػسك

 . إيضاحسمتعجل اجلواب، همام زيمت دم ضماصمة إلم ال -002
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 إين   اهللِ وَ » ، أكف ىمول:ط، قمـ اًمـبل إن اًمبخوري يروي قمـ أيب هريرة 

«ةً رَّ مَ  كمَ عِ بْ ؽَم  نْ مِ  رَ أىمثَ  ومِ  ايمقَ دِم  قهِ يمَ إِ  وُب سمُ أَ وَ  اهللَ رُ ػِ غْ تَ ؽْم ألَ 
(1)

ومؽؿ مرة شمستغػر  . 

 شمعؾؿ؟! وسمقـؽ مـ اًمػرق موط اهلل وشمتقب إًمقف، مع أن سملم رؾمقل اهلل 

 ،طقمـ اًمـبل  ،د واًمؽممذي يروون قمـ إهمر اعمزين ومسؾؿ وأسمق داو

«ةٍ رَّ مَ  ائةَ مِ   ايمقومِ دِم  اهللَ  رُ ػِ غْ تَ  ألؽْم وإين   (2)بيؾْ  ومَ عَم فمَ  انُ غَ قُ يمَ  هُ إكَّ » أكف ىمول:
ومفؾ  .(3)

 أطمقوًكو، عمو يعؽموف مـ ؿمقاهمؾ اًمدكقو، ومتبودر حتس سمؼؾبؽ يعؾقه اًمغلْم 

 حيس ويػعؾ؟ط  ؾمتغػور وشمؽثر مـف، يمام يمون رؾمقل اهللسموٓ

إن  أكف ىمول: ، وأسمق داود واًمؽممذي يرويون سمسـد صحقح قمـ اسمـ قمؿر

، قَمَّ فمَ  ْب سمُ  وَ رِم  رْ ػِ انمْ  ب  رَ » ذم اعمجؾس اًمقاطمد موئي مرة: طيمـو ًمـعد ًمرؾمقل اهلل 

«قمُ ضمِ ايمرَّ  اُب وَّ ايمتَّ  َت كْ أَ  َك إكَّ 
(4)
ويمؿ شمستطقع أن  ،ومفؾ شمذيمر سمامذا شمشغؾ جموًمسؽ .

 مـ يمؾامت اًمذيمر وآؾمتغػور واًمتقسمي ومقفو؟! -د ًمؽ ضمؾسوؤكأو يع- شمعد

يؽؿـ  ، ومنن اخلطر ٓسمدع ايمقلس يتسؾل إلم ومؾبك أطمي وال يا عْ رَ سمُ  ال-003

دمؾبف قمغم اًمـوس معوصقفؿ،  ذم اخلطل وًمؽـ ذم اإلسار قمؾقف، واهلالك ٓ

وإذا يمون يمؾ سمـل آدم  ،اعمعويص هلذهوًمؽـ جيؾبف قمؾقفؿ اؾمتؿراؤهؿ 

 .(5)ط، ومنن ظمػم اخلطوئلم اًمتقاسمقن، يمام يؼقل رؾمقل اهلل ظمطوئلم

                                                 

  شم»([. 6337]أظمرضمف اًمبخوري ) (1)

 اًمغلم: اًمغقؿ، واعمراد سمف مو يشغؾ اًمؼؾى مـ قمقارض احلقوة، ومقـسقف ذيمر اهلل إمم طملم. (2)

   شم»([. 3259(، واًمؽممذي )1515(، وأسمق داود )2732]أظمرضمف مسؾؿ ) (3)

 شم»([. 3434(، واًمؽممذي )1516]أظمرضمف أسمق داود ) (4)

(5)  : ، وىمد رواه أكس، وأظمرضمف أمحد وأسمق داود، واًمؽممذي احلدٌي شيمؾ سمـل آدم ظمطوءون»كص احلدٌي

ـ موضمف )2499]أظمرضمف اًمؽممذي ) سمنؾمـود صحقح.  شم»([.  3/198( وأمحد )4251( واسم
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َ أَ  يا» ًمؾـوس سمؿثؾ ىمقًمف: ملسو هيلع هللا ىلصمـ هـو يمون أمر اًمرؾمقل   لَم وا إِ وزمُ سمُ  اُس ا ايمـَّ هي 

«مرةٍ  مائةَ  مِ وْ قَ ايمْ  دِم  هِ قْ يمَ إِ  وُب سمُ  أَ نين  ، همَ اهللِ
(1). 

 د  ؾَم أَ  هللُ » عمؽوكي اًمتقسمي قمـد اهلل سمؼقًمف:ط ومـ هـو أيًضو يمون شمصقيره 

، الةٍ همَ  ضٍ رْ لَ زمِ  هِ تِ ؾَ اضمِ  رَ عَم فمَ  انَ م ىمَ ىمُ دِ ضَم أَ  نْ مِ  يمقهِ إِ  وُب تُ يَ  كمَ ضمِ  هِ دِ بْ فمَ  ةِ زمَ وْ تَ ضًما زمِ رَ همَ 

ا فَ ؾ   ـمِ دِم  عَ َج طَ اْض همَ  ةً رَ َج ى ؾَم سمَ لَ ا، همَ فَ ـْ مِ  يَس لَ ، همَ هُ ازمُ رَشَ وَ  هُ امُ عَ ا ؿمَ قفَ ؾَ فمَ وَ  ـهُ مِ  ْت تَ ؾَ ػَ اكْ همَ 

 مَّ ا، شمُ فَ امِ طَ خِ زمِ  َذ طَم لَ همَ  هُ َد ـْ فمِ  ةً ؿَ ائِ ا ومَ هِبَ  وَ ا هُ ، إذَ َك يمِ َذ ىمَ  وَ ا هُ قـَ بَ . همَ هِ تِ ؾَ اضمِ ن رَ مِ  يَس أَ  ْد ومَ 

 .(2)«ِح رَ ايمػَ  ةِ دَّ ن ؾِم مِ  لَ طَ طْم ، أَ َك زم  ا رَ كَ أَ ي، وَ دِ بْ فمَ  َت كْ أَ  مَّ فُ ايمؾَّ : ِح رَ ايمػَ  ةِ دَّ ن ؾِم مِ  اَل ومَ 

 :سمواب حيب من فمباده ايمتوازمكم إن اهلل  -004

وهق شمقاب يغػر  ،ويعػق قمـ اًمسقئوت ،قمـ قمبوده هق شمقاب يؼبؾ اًمتقسمي

وهق شمقاب يبدل ؾمقئوت قمبوده  ،قًعو، وًمق أهف قمبوده قمغم أكػسفؿاًمذكقب مج

 طمسـوت إن هؿ شموسمقا إًمقف، وآمـقا سمف، وقمؿؾقا صوحلًو.

وهق حيى مـ قمبوده اًمتقاسملم اًمذيـ يتقسمقن مـ سمعد فمؾؿفؿ، ومقصؾحقن 

يمون مـفؿ مل يؽـ،  عصقي، ومقتؿـقن ًمق أن موأوًمئؽ اًمذيـ يبودرون سموًمـدم ومقر اعم

يعؿقفؿ اهلقى قمام يؼعقن ومقف مـ شمؼصػم ذم طمؼ  اًمذيـ ٓ ،ويزمعقن أٓ يؽقن

 .اهلل، ومقعرومقن أظمطوءهؿ، ويتداريمقهنو سموٓؾمتغػور وإمل، وـمؾى اًمرمحي

سف إصمر وىمققمف ذم وموًمتقسمي هل شمؾؽ احلوًمي اًمتل جيد ومقفو اعمسؾؿ كػ وإذن

                                                 

  شم»([. 3259ذي )( واًمؽمم2732]مسؾؿ ) احلديٌ رواه اسمـ قمؿر، وأظمرضمف مسؾؿ واًمؽممذي. (1)

( واًمؽممذي 2747( ومسؾؿ )6339]اًمبخوري ) رواه أكس، وأظمرضمف اًمشقخون واًمؽممذي. (2)

 شم»([. 2498)
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وهل صمقرة اًمضؿػم اعمسؾؿ سمعد اًمؼؾى اعمممـ سمعد همػؾي،  هل يؼظي .معصقي

شمدع حموؾمبي اًمـػس قمغم  ًمؽـفو اًمثقرة اًمتل شمدومع إمم أموم، واًمقؼظي اًمتل ٓ :ريمقد

 .اؾمتطوقمً سموًمعقدة إمم مثؾف شمسؿح هلو مو ومرط مـفو، وٓ مو

 أىمل سموزمة مؼبويمة؟ ،ويمؽن -005

ًمؼبقل واًمرومض ذم أيتلم اًمؾتلم أكقاع اًمتقسمي مـ طمقٌ ا -ضمؾ  صمـوؤه- اهلل يبلم  

      ﴿ ومهو ىمقًمف شمعومم: ،كعرض ًمتػسػممهو هـو

            

          

           

       ﴾  :[18-17]اًمـسوء. 

 ون إٓ اًمتقسمي اًمتل أوضمى اهلل قمغم كػسف ىمبقهلو، شمػضاًل شمذيمر أيت ٓ :وطمؼقؼي

ٕهنو ومؼدت يمؾ ذوط  :أهنو ًمـ شمؼبؾ واًمتقسمي اًمتل أيمد اهلل  .مـف قمغم قمبوده

اًمتقسمي، همػم أن اًمـقع اًمثوًمٌ مـ أكقاع اًمتقسمي هق إصؾ ذم يمؾ شمقسمي، وكعـل سمف 

شمتقاومر ومقفو يمومؾي، ٕن ذوط اًمـقع إول مل  :اًمتقسمي اًمتل حتتؿؾ اًمؼبقل واًمرومض

إن  :وؾمامت اًمـقع اًمثوين مل شمـطبؼ يمؾفو قمؾقفو، ومؾؿ يبؼ إٓ أن يؽمك أمرهو إمم اهلل 

 هـو منموط سمؼققده! ؿموء ىمبؾفو وإن ؿموء مل يؼبؾفو: ٕن ذًمؽ هق إصؾ ومو

ة طمٍم أن ذم أوٓمهو أدايؾػت ايمـظر دم هاسمكم اآليتكم  ويمعل أول ما -006

ؾق اًمثوكقي مـ هذه إداة. واًمن هق أن إومم ، قمغم طملم خت«إكام»هل 

﴿ شمؼقل:           ومفل شمصػ اًمتقسمي اًمتل أًمزم اهلل كػسف ،﴾
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سمد مـ أن حتٍم هذه اًمتقسمي ومقؿـ شمقاومرت ومقفؿ ذوـمفو،  ٓ سمؼبقهلو، ومو

﴿ أمو اًمثوكقي ومفل شمؼقل:             ﴾: 

 !شمـػل اًمؼبقل اًمقاضمى سمخوصي ٕهنو شمـػل مطؾؼ اًمؼبقل، وٓ

ومم ٔيي ٕا ـ ذم ا  .شيعؿؾقن اًمسقئوت»ومقفو  ، أمو اًمثوكقي وموًمذـي«يعؿؾون ايمسوء» واًمذي

شمصحق  :، أي«يتوزمون من ومريب» صػوت اًمذيـ ذم أيي إومم أهنؿومـ 

دم قمؾقفو، وسموإلىمالع قمـفو. أمو وامئرهؿ ومقر ارشمؽوهبؿ ًمؾؿعصقي، ومقبودرون سموًمـ

اًمذيـ ذم أيي اًمثوكقي ومفؿ يرشمؽبقن اًمسقئي شمؾق اًمسقئي، ويؼعقن ذم اخلطل سمعد 

﴿ اخلطل                .﴾ 

أوًمئؽ يتقسمقن وهؿ ىمودرون قمغم معوودة اخلطل، وهمٓء يؼقًمقن قمـدمو 

 خيطق اعمقت إًمقفؿ ذم إهاع:إكو شمبـو أن!يعجزون، و

عموذا كجؿؾ هؽذا وكقضمز، ويمؾ صػي مـ هذه اًمصػوت ذم طموضمي  وًمؽـ

 إمم إيضوح وشمػصقؾ؟

﴿ إن أولم هاسمكم اآليتكم سمؼول: -007             

                          

     .﴾ 

 هذه اًمـؼوط: -إن ؿموء اهلل- وطمديثـو قمـ هذه أيي يتـوول

 شمدل قمؾقف. أداة احلٍم ذم أوهلو ومو-

 يراد سمف. ، ومو«فمعم اهلل» هذا اًمتعبػم-

 يقمئ إًمقف إومراده. ومقفو، ومو «ايمسوء» ًمػظ-

 .ىمقؾ ذم شمػسػمه ، وظمػم مو«زمجفايمة» هذا اًمؼقد-
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 يعـقف اًمؼرب هـو. ، ومو«من ومريب» اؿمؽماط أن شمؽقن اًمتقسمي-

ومؾـدرس مًعو هذه اًمـؼوط، وًمــظر يمقػ يؽقن ًمـو جمؿققمفو شمؾؽ اًمتقسمي 

 .ىمبقهلو قمغم كػسف شمػضاًل  -ضمؾ  ذيمره-اًمتل أوضمى اهلل

عمقصقوملم ومنكام سمدئً هبو أيي ًمتدل قمغم أن ا «إكام» هملما أداة احلٌم -008

و، طمقٌ ىمرر أن ومقفو هؿ اًمذيـ شمػضؾ اهلل ومخصفؿ سملن شمقسمتفؿ مؼبقًمي ىمطعً 

مـف قمؾقفؿ وإيمراًمو هلؿ: ذًمؽ أكف مل  سمػضاًل أًمزم سمف كػسف  ىمبقهلو واضمى قمؾقف

     ﴿ ًمؽـف ىمول: :«ايمتوزمة يمؾذين يعؿؾون»إكام  يؼؾ:

سمد وىمد أوضمى قمغم كػسف ىمبقل اًمتقسمي، أن يؼٍمهو  ...﴾، ومؾؿ يؽـ

دون - قمغم مـ شمقاومرت ومقفؿ ؾمامهتو اًمتل ذيمرهتو أيي، ًمقعؾؿ أن همٓء

 هؿ اعمختصقن هبذا اًمػضؾ، اعمستحؼقن هلذه اعمـزًمي. -همػمهؿ

ر ذم أيي هق اًمذي أومود اًمقضمقب هـو، ومؾق مل يذيمَ  «فمعم اهلل» وهذا اًمتعبػم

 قريـ ذم أيي هؿ اًمذيـ حيتؿؾ أن شمؼبؾ شمقسمتفؿ دون همػمهؿ.ًمؽون معـوهو أن اعمذيم

وإذن ومفذا إؾمؾقب ذم شمؼرير هذا اًمـقع مـ أكقاع اًمتقسمي، وكعـل 

: ﴿ ىمقًمف              ..﴾.  يػقد سمؿجؿققمف أن

ومام  :ؿصمؿي شمقسمي واضمبي اًمؼبقل، وأن هذه اًمتقسمي مـحٍمة ذم أكوس سمخصقصف

 مـف؟ ؾمامت همٓء اًمذيـ أوضمى اهلل قمغم كػسف ىمبقل شمقسمتفؿ شمػضاًل 

سمذىمر اآلية ؽمامت همالء، إذ سمؼرر أهنم يعؿؾون ايمسوء، وأهنم إكام  -011

 يعؿؾوكه زمجفايمة، وأهنم يتوزمون من ومريب.

أن اعمراد أمو اًمسقء ومؾػظ يصؾح أن يراد سمف اًمنم يمؾف، ًمؽـف ذم أيي يبدو 

ويؼتيض ذًمؽ أن أيي شمشؽمط اًمتقسمي مـف ومقر وىمققمف،  :نومرادهسمف وصمقؼ اًمصؾي سم
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، ويمام «ايمسقئات» مؼوسمؾفصمؿ إن أيي اًمثوكقي شمذيمر ذم  :هذا أٓ يتؽرر ىمبؾ اًمتقسمي

جمول ًمؼبقل اًمتقسمي، وموإلومراد مراد هـو طمقٌ اًمتقسمي  أن اجلؿع مراد هـوك طمقٌ ٓ

جفوًمي يعـل يمام ؾمؽمى  هذا اًمسقء سمذمقمغم أن اًمقىمقع  ،مؼبقًمي واضمبي اًمؼبقل

 أكف ؾمقء واطمد وًمقس ؾمقئوت يمثػمة!قمدم اإلسار قمؾقف، ويعـل هذا أيًضو 

وأمو اجلفوًمي ومنن أصؾ معـوهو مـ اجلفؾ سمؿعـك قمدم اًمعؾؿ، ًمؽـ اعمراد هبو 

 - هـو -ي وقمؿؾ اًمسقء سمجفوًم ،هق اًمسػف واعمخوـمرة سموًمـػس-واهلل أقمؾؿ- هـو

 اًمغضى، أو صمقرة اًمشفقة، دون شمدسمر ًمـتوئٍ ةِ رَ قْ يعـل آكدوموع إمم اعمعصقي مع ؾَم 

وموًمذيـ يعؿؾقن اًمسقء سمجفوًمي صمؿ يتقسمقن مـ  :هذا آكدوموع وقمقاىمبف اًمقظمقؿي

ىمريى، هؿ إذن أوًمئؽ اًمذيـ شمعؿقفؿ صمقرة اًمشفقة قمـ اًمتبٍم واًمتدسمر، ومقـدومعقن 

 صمؿ ٓ ،مع اإلسار قمؾقف ًمف، وٓ ءقمـ اؾمتؿرا قمـ روو سمف: وٓ إمم اًمعصقون ٓ

يعضقن سمـون  ؽ اًمغػؾي اًمعوروي، ومنذا هؿ يؼظقنيؾبثقن أن شمذهى قمـفؿ آصمور شمؾ

 شمقرـمقا ومقف! اًمـدم، وحيسقن ًمذع إؾمػ، ويستشعرون هقل مو

زملهنا دم مؼازمؾة  هـا «من ومريب» زمعض اظمػرسين إلم سمػسغم وومد ذهب-010

﴿ دم اآلية األطمرى: ومويمه             ﴾،  ومؼرر

، وأن ومقريي اًمتقسمي ًمقسً واضمبي -مفام ـمول-أن اًمعؿر يمؾف ومرصي ًمؾتقسمي 

 سموعمعـك اعمتبودر مـ اًمػقريي.

أيي مـ أن اًمتقسمي اًمتل ومقفو  شمؼرره يتـوؾمى ومو همػم أن هذا اًمتػسػم ٓ

وموًمؼرب  :اًمرومضاًمؼبقل، وإن سمدا مـوؾمًبو ًمؾتقسمي اًمتل حتتؿؾ اًمؼبقل و واضمبيُ 

ػقريي، واًمسبى هق أن أيي شمتحدث قمـ شمقسمي أوضمى اهلل قمغم إذن مراد سمف اًم

 .كػسف ىمبقهلو، ٓ قمـ يمؾ شمقسمي
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﴿ دم صدر اآلية: وهـا زمكم ومويمه  -011           وىمقًمف ذم ،﴾

﴿ آظمرهو:          ﴾،  ًمـؼرر أن  حيسـ أن كؼػ ىمؾقاًل

د هبو ىمبقل اًمتقسمي، وهذا واوح، ًمؽـ هذا اًمتػضؾ مـ اًمتقسمي ذم أيي مرا

عي ـمؿًعو ذم ؾَم  اًمذيـ يؼدمقن قمغم اىمؽماف اعمعويصيشؿؾ أوًمئؽ  ٓ اهلل 

كشوء مـ اًمذكقب  يعـل أن كرظمل ٕكػسـو اًمعـون، ومـرشمؽى مو رمحتف، وٓ

 قمغم أن كتقب إمم اهلل مـفو، سمعد أن كريض ؿمفقاشمـو سمورشمؽوهبو!

أن يمؾ سمـل آدم ظمطوءون، وًمؽـ اؾمتعداد اًمطبقعي ط طمؼقؼي ىمرر اًمـبل 

يـبغل اقمتبوره  وهق قمغم إىمؾ ٓ ،يستؾزم وىمقع اخلطل مـفو اًمبنميي ًمؾخطل ٓ

 و قمغم اًمقىمقع ومقفو.، أو مشجعً ءؽوب إظمطوشممسقهًمو ٓر

شمستحقؾ قمغم همػمهؿ وإن  ومنهنو ٓ دمى إٓ ًمألكبقوء وإذا يموكً اًمعصؿي ٓ

هلؿى دممل 
(1)

.  

وهق يطؿع ذم ؾمعي رمحي - أن يذيمرن من إكصاف اظمسؾم يمـػسه وإ -012

 ﴿ ىمد طمدد أوًمئؽ اًمذيـ شمشؿؾفؿ رمحتف، طملم ىمول: أن اهلل  -اهلل

          

          

         

      ﴾ [قم  .[157-156: رافٕا

اًمتؼقى  :هل وهمٓء اًمذيـ طمددهتؿ أيتون يعرومقن سمسامت ظموصي هبؿ

وإيتوء اًمزيموة، واإليامن سمآيوت اهلل، واشمبوع اًمرؾمقل اًمذي يلمر سموعمعروف ويـفك 

                                                 
أمو ذقًمو ومػل اًمصغوئر كزاع، وأيمثر أهؾ اًمسـي قمغم ضمقازهو قمؼاًل  ،هذا مـ طمٌق احلؽؿ اًمعؼكم]( 1)

ـ اًمصغوئر ًم  شم.»[ألكبقوء ومغػمهؿ سمعدم اًمتسؾقؿ أومموذقًمو، ووىمققمفو يمقًكو، وإذا مل شُمسؾ ؿ اًمعصؿي م
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ومامذا شمعـل هذه اًمسامت ذم مجؾتفو إٓ  .ؽر، وحيؾ اًمطقبوت وحيرم اخلبوئٌقمـ اعمـ

؟ وموذا يعـل اؿمؽماـمفو ذم اًمذيـ ؾمقؽتى إطمسون اًمعبودة، وإظمالص اًمطوقمي هلل

 اهلل هلؿ رمحتف؟

﴿ دم ىمتازمه احلؽقم: يمؼد ومال اهلل  -013               

   ﴾ [ :56اًمذاريوت]  ونَ اءُ طَّ طَم  مَ ي آدَ ـِ زمَ  ل  ىمُ » ط:وىمول رؾمقل اهلل، 

«ونَ ازمُ وَّ ايمتَّ  كمَ ائِ طَّ اخَل  غمُ طَم وَ 
(1)

ـ هذيـ اًمـصلم كستطقع أن كتبلم واضمى . وم

ومنن أيي شمؼٍم اًمغويي مـ طمقوة  :، ومؽون اًمتقسمي سملم ضوب اًمعبودةاعمسؾؿ

اعمسؾؿ قمغم قمبودة اهلل، ومفل وطمدهو رؾموًمتف وطمؽؿي طمقوشمف، وأقمامهلو هل 

يغػؾ قمـف. أمو احلديٌ ومفق يصػ اًمطبقعي  يـسوه وٓ ؿموهمؾف اًمذي ٓ

ضمبؾً قمؾقف  ارك إظمطوء اًمتل شمؼع سمسبى مواإلكسوكقي، ويػتح اًمبوب ًمتد

 .اًمـػس مـ وعػ، ومـ قمجز أطمقوًكو، ومـ مؾؾ وومتقر

طمرص اعمسؾؿ اًمدائؿ قمغم أن حيؼؼ اًمغويي مـ طمقوشمف سمعبودة  لْمَ سمَ  :وهـا -014

ضمبؾً قمؾقف  اكحراومف ذم احللم سمعد احللم قمـ هذه اًمغويي سمسبى مو لْمَ اهلل، وسمَ 

اخلوًمصي، ًمتصؾح اًمقوع، وشمصحح  دملء اًمتقسمي - مـ وعػ ـمبقعتف

اعمعصقي،  ؾ معف اؾمتؿرارُ ؿَ تَ حُيْ  اًمطريؼ إمم اًمغويي، ومنن ومقفو اًمـدم اًمذي ٓ

 .و، وومقفو اإلرادة اًمتل ًمـ شمسؿح سموًمعقدة إمم مثؾفوهَ رُ ر  ؽَ شمَ  وٓ

هل حمووًمي  ،شمسبؼف ومفل شمعؼى اخلطل وٓ :ً اًمتقسميقمَ مـ أضمؾ هذا ُذِ 

هل ظمطقة ذم ـمريؼ اًمعبودة  ،شمشجقًعو قمغم ارشمؽوسمفوًمقسً  ،جلؼمه واًمتؽػػم قمـف

 .وًمقسً سملي طمول شمـؽًبو هلذه اًمطريؼ، أو مسقهًمو ًمتـؽبفو

                                                 

 ؾمبؼ خترجيف.   (1)
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إلجياب ومبوهلا فمعم كػسه أن  ا أن يشؼمط اهلل ومن شمم ىمان ؿمبقعق   -015

 سمؽون من ؽموء وومع زمجفايمة، وأن سمؼع همور ارسمؽازمه همال سمبعد فمـه.

﴿ ىمررهتو هبذه اًمػوصؾي:و أن خيتؿ أيي اًمتل ويمون ـمبقعق      

  ومنن وصػ اهلل ،﴾  سموًمعؾؿ واحلؽؿي هـو شمـبقف ًمؾتوئبلم قمغم

أو  ،مسورقمتفؿ إمم اًمتقسمي خيػك قمؾقف سموقمثفؿ قمغم قمؿؾ اًمسقء، وٓ أن اهلل ٓ

سملم مـ يستحؼ  ييسق إسمطوؤهؿ هبو، وقمغم أكف مـ احلؽؿي اًمبوًمغي سمحقٌ ٓ

 .يستحؼ ومـ ٓ ىمبقل اًمتقسمي

 وهـا جتيء ايمثاكقة من آيتي ايمتوزمة دم ؽمورة ايمـساء يمتؼول: -016

﴿                     

                     

              ﴾  :[18]اًمـسوء. 

 :يؼبؾ اهلل شمقسمتفؿ سمحول وىمد أؾمؾػـو أن هذه أيي شمتحدث قمـ اًمذيـ ٓ

ٕهنؿ اؾمتؿرءوا اًمعصقون ومعؿؾقا اًمسقئوت، وفمؾقا قمغم همقفؿ ووالهلؿ طمتك 

ًمؽـف و ،هل شمقسمي ومو .أنإكو شمبـو  :ومؼوًمقا :ورأوا مؼدموشمف ،وموضملهؿ اعمقت

 .اًمعجز قمـ إؿمبوع اًمشفقة

أما اآلن همـحن كتـاول إن ؾماء اهلل هذا اإلمجال زمًمء من ايمتػصقل،  -017

 وؽمقدور ضمديثـا ضمول هذه ايمـؼاط:

﴿ أن أيي شمؼقل: -      ذم طملم شمؼقل أيي إومم ﴾ ﴿  

      ﴾. 
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 ﴾.        ﴿ وأهنو شمؼقل: -

  ﴿ شمؼرره إومم سمؼقهلو: ذم مؼوسمؾ مو   ﴾. 

﴿ قمغم اًمذيـ يعؿؾقن اًمسقئوت شَمْعطُِػ وأهنو  -       

 ٓ حيتؿؾ وىمققمفو مـفؿ سمعد أن موشمقا ﴾ مع أن اًمتقسمي. 

﴿ وموصؾتفو شمؼقل: وأن -           .﴾ 

ويمقست ايمتوزمة فمعم » سمؼول: وال ،﴾ ﴿: اآلية سمؼولأن هملما  -018

 :شمـػل اًمؼبقل اًمقاضمى ظموصي ومذًمؽ ٕهنو شمـػل ىمبقل اًمتقسمي سمنـمالق، وٓ: شاهلل

ـفؿ اًمتقسمي ىمطًعو: ٕن ىمقل أطمدهؿ إذا شمؼبؾ م إهنو شمؼرر أن اعمذيمقريـ ومقفو ٓ

 .ًمقس شمقسمي، وًمؽـف اًمـفويي واًمعجز﴾   ﴿ :طمرضه اعمقت

ومذًمؽ ٕن  وأمو أهنو ذيمرت اًمسقئوت ذم مؼوسمؾ اًمسقء ذم أيي إومم

 واشمتفؿ اعمقصقوملم ومقفو يستؿرئقن اعمعصقي، ويستؿرون قمغم اىمؽماف اًمذكقب مو

حيتؿؾ  ومع هذا آؾمتؿرار، وذًمؽ آؾمتؿراء، ٓ ،دراهتؿاًمػرصي، ومؽـتفؿ ىم

 .دملء اإلرادة قمغم اإلىمالع واًمرضمقع اًمـدم، وٓ

وًمقس ذم هذه أيي شمؼققد قمؿؾ اًمسقئوت سملكف سمجفوًمي: ٕهنو إكام شمؽقن مع 

يتؽرر، أو يتؽرر مرات يسػمة سملم يمؾ اصمـتلم ومقفو كدم وشمصؿقؿ  اخلطل يؼع وٓ

مع آؾمتؿرار قمغم كقي اًمتقسمي آظمًرا ومال، وإكام هل اجلرأة أمو  ،قمغم قمدم اًمعقدة

 .قمغم اعمعصقي، وآكغامس ومقفو قمـ إرادة

    ﴿ إذ شمؼقل: ،وشمصقر أيي شمقسمي همٓء اعمرومقوي

     ،﴾وًمقس شمقسمي طمؼقؼقي، وًمقس سمعد  ،ومفق ادقموء
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مع  :ٕكف إكام جيلء مع اعمقت، أي :قموء ومرصي شمسؿح سمنصالح اخلطلهذا آد

اًمشعقر سموًمعجز قمـ آؾمتؿرار، ومع اإلطمسوس اعمودي سموًمـفويي، واًمتقىمع 

 اًمؼريى عمو سمعدهو مـ طمسوب وقمذاب!

فمطًػا فمعم همالء ايمذين يمن سمؼبل  ومن هذا ىمؾه، ىمان ومويمه  -021

﴿ سموزمتفم9                ذًمؽ أكف يمام خيتؿ ،﴾

شمضع  :اعمقت طمقوة اًمؽوومر ومال يسؿح ًمف سملن يصؾح ؿمقئًو ممو وموشمف ومقفو

مؼدموت اعمقت هنويي حلقوة اعمسؾؿ اًمذي يستؿرئ اعمعصقي، ويستؿر قمغم 

ومفق إذن شمشبقف ٕوًمئؽ اًمذيـ مل شمؼبؾ شمقسمتفؿ سملوًمئؽ اًمذيـ  :اىمؽماومفو

إليامن أو اًمتقسمي ىمد وموت أواكف، موشمقا يمػوًرا، مـ طمقٌ إن اإلصالح سمو

و أ و يتقب اًمعويص، سمعد أن طمدد اعمقتومؾؿ يعد ممؽـًو أن يسؾؿ اًمؽوومر أ

 .مـفام اًمذي يـتظر يمال   اىمؽماسمف اعمصػمَ 

ٕهنؿ مل يعرومقا هلل طمؼف قمؾقفؿ،  :اهلل هلؿ قمذاسًمو أًمقاًم  وهمٓء وأوًمئؽ أقمد  

سمؽػرهؿ طمتك -قمغم أكػسفؿ أمو اًمؽػور اًمذيـ موشمقا يمػوًرا ومألهنؿ أووقمقا 

قا طمقوهتؿ ذم اىمؽماف اعمعويص ومرصي اإليامن، وأمو اعمممـقن اًمذيـ أمَض  -اعمقت

ومألهنؿ أووقمقا قمغم أكػسفؿ  ومل حيووًمقا اًمتقسمي إٓ قمـدمو طمرضهؿ اعمقت

 .سموكغامؾمفؿ ذم اعمعويص ومرصي اًمتقسمي

 وإمم ًمؼوء آظمر ذم رطموب هذه اًمسقرة إن ؿموء اهلل.
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ظر إمم وصقي رؾمقل اهلل » ، ومال:روى ايمؼممذي فمن ازمن مسعود  -0 ـ أراد أن ـي م

ٔيوت: اًمتل قمؾقفو ظمومتفط        ﴿ ومؾقؼرأ همٓء ا

     ﴾... :إمم ىمقًمف ﴿ ﴾ش
(1)
. 

ذم إكعوم آيوت حمؽامت هـ » قمـ اسمـ قمبوس، ىمول: وصححفاحلويمؿ  وروى

أيوت ش﴾...      ﴿ أم اًمؽتوب، صمؿ ىمرأ:
(2)
. 

ىمول:  ،واسمـ أيب طموشمؿ، قمـ قمبودة سمـ اًمصومً ،يمذًمؽ روى احلويمؿ وصححف

 عْ ايِ بَ يُ  مْ ؽُ ي  أَ » ط:ىمول رؾمقل اهلل 
 ﴿ صمؿ شمال ىمقًمف شمعومم:ش ؟اِت يَ اآل هِ ذِ  هَ عَم ي فمَ ـِ

     :طمتك ومرغ مـ صمالث آيوت، صمؿ ىمول ﴾ 

، هُ تَ وزمَ ؼُ فمُ  ْت اكَ ا ىمَ قَ كْ  ايمد  دِم  اهللُ هُ ىمَ رَ دْ لَ ئًا همَ قْ ؾَم  نَّ ـفُ مِ  َص ؼَ كْ ن أَ مَ وَ   اهللِعَم فمَ  هُ رُ صْم لَ همَ  نَّ  هِبِ ذَم وَ  نْ مَ »

 .(3)«هُ ـْ ا فمَ ػَ فمَ  اءَ ؾَم  نْ إِ ، وَ هُ َذ طَم أَ  اءَ ؾَم  نْ ، إِ  اهللِإلَم  هُ رُ أمْ  انَ ىمَ  ةِ رَ  اآلطِم إلَم  هُ رَ طمَّ أَ  نْ مَ وَ 

آيات ايموصايا هذه أيوت اًمثالث مـ ؾمقرة إكعوم هل اًمتل شمعرف سموؾمؿ 

ومقفو مـ اًمقصويو ىمد دقمً  ٕن مو :ـسخ مـفو رءت حمؽامت مل يُ آيو، وهل ايمعمم

مرت سمف مجقع اًمنمائع، صمؿ ٕكف هق اعمـفٍ اًمسؾقيمل اًمذي جيى قمغم يمؾ إًمقف وأ

                                                 

  شم»( وىمول: طمديٌ طمسـ همريى[. 3373]أظمرضمف اًمؽممذي ) (1)

  شم»سمػموت، اًمطبعي إومم[.   –( دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 2/347]أظمرضمف احلويمؿ ) (2)

اًمصومً: أورد إصمريـ قمـ اسمـ مسعقد واسمـ قمبوس، وهذا احلديٌ اًمذي رواه قمبودة سمـ  (3)

وهق شمػسػمه: ش حموؾمـ اًمتلويؾ»(، واًمؼوؾمؿل ذم 2/187ش: )شمػسػمه»احلوومظ اسمـ يمثػم ذم 

(، ومػنون آظمرون همػممهو أوردوا سمعضفو سمروايوت خمتؾػي، ومـ 2572ـ  6/2571)

  أمجعفو وأيمثرهو روايوت: شمػسػم اًمطؼمي، واًمدر اعمـثقر ًمؾسققـمل.

 شم»[.  (8377) طموشمؿ ذم شمػسػمه (، واسمـ أيب2/348أظمرضمف احلويمؿ )و]       
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 حيقد قمـف. فو قمؾقف أن يستؿسؽ سمف وٓإكسون يعرف ًمإلكسوكقي طمؼ  

اًمقصويو اًمعنم اًمتل شملمر  هل ومو ،وأن، موذا شمؼقل هذه أيوت اًمثالث

 هبو يمؾ مسؾؿ؟

 ملسو هيلع هللا ىلص:يؼول اهلل سمبارك وسمعالم خماؿمًبا كبقه  -1

﴿            

            

             

            

             

             

             

           

           

﴾  :ٕكعوم  .[153-151]ا

 وايموصايا ايمعمم ايمتي سمويص هبا هذه اآليات ايمثالث هي:

 .شمقطمقد اهلل، أو اًمـفل قمـ اًمنمك سمف، سمؽؾ صقره (1)

 اإلطمسون سموًمقاًمديـ وأداء طمؼفام. (2)

 اًمـفل قمـ ىمتؾ إوٓد سمسبى اًمػؼر وهمػمه. (3)
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 .ِه  أُ  مـفو ومو ـَ ؾِ قمْ أُ  اًمـفل قمـ اًمػقاطمش مو (4)

 اًمـفل قمـ اًمؼتؾ قمؿًدا قمدواًكو. (5)

إٓ سموًمتل  -وصوييإذا يمون حتً - اًمـفل قمـ اًمتٍمف ذم مول اًمقتقؿ (6)

 هل أطمسـ.

 وىمي.ضمفد اًمط عمقزان قمـد اًمبقع واًمنماء سموًمعدلشمقومقي اًمؽقؾ وا (7)

 طمتك مع ذوي اًمؼرسمك. :فودةًمشاًمعدل ذم احلؽؿ وذم ا (8)

 اًمقوموء سمعفد اهلل وقمدم كؼضف. (9)

اشمبوع ؾمبقؾ اهلل اًمذي ذقمف ًمـو، واًمـفل قمـ ؾمبؾ اًمشقطون اًمتل  (13)

 اخلالف واًمتػرق.سمذور شمبذر سمقــو 

 اآليات ايمتي سمويص هبا، رس  ػَ يمؽن فمؾقـا ومبل زمقان هذه ايموصايا أن كُ  -2

 ايمرس دم أؽمؾوهبا ايمذي فمرضتفا زمه، وإكه يمقسؼمفمي كظركا دم وكتبكم

 فمدة أمور: -من ضمقث األؽمؾوب-اآليات

﴾،       ﴿ :أهنو شمبدأ سمؼقًمف األول:

يوت اًمثالث حمرم يمؾف، ؾمقتؾقه قمؾقـو ذم أ واعمػفقم مـ هذا اًمتعبػم ٕول وهؾي أن مو

ذا اًمػفؿ صحقح؟ ويمقػ يصح مع أن مـ سملم اًمقصويو اًمعنم اعمذيمقرة ذم ومفؾ ه

 وًمقس حمرًمو؟ ،أيوت مخًسو ضموءت سمصقغي إمر، واعملمقر سمف مطؾقب ومعؾف

ـًو هق: واألمر ايمثاين: فو شمعبػًما معق  :﴾  ﴿ أن ذم آظمر يمؾ آيي ـم

﴿ آيي مـ اًمثالث: ومفؾ هلذا اًمتعبػم صؾي شمػسػميي سمؼقًمف ذم أول      
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    اًمن ذم شمؽراره، طمقٌ ذيمر ذم ظمتوم يمؾ آيي قمؼى مو ﴾؟ ومو 

 ضموء ومقفو مـ وصويو؟

ومفق أن اًمػقاصؾ اًمثالث اًمتل ظمتؿً هبو أيوت ىمد  أما األمر ايمثايمث:

 .«يمعؾؽم سمتؼون». «يمعؾؽم سمذىمرون». «يمعؾؽم سمعؼؾون»: اًمؽمشمقى ضموءت هبذا

 ؟ومؾامذا ذيمرت هبذا اًمؽمشمقى دون همػمه

، وأـموًمقا احلديٌ ذم ضمقاسمف، واوطرسمً ون األمر األولوومد أشمار اظمػرس   -3

وهق أوضمز وأمجع مـ معظؿ - ىموًمقه أىمقاهلؿ ومقف أيام اوطراب، ومـ سملم مو

يب سمؽر سمـ قمبد اًمؼودر اًمرازي، وهق أهذا اًمذي ىموًمف حمؿد سمـ  -ىمقؾ مو

 ﴿: ومنن ىمقؾ: يمقػ ىمول» :ويصقر اعمسلًمي وجيقى قمـف       

        مخسي مـفو واضمبي،  ،﴾، صمؿ ومنه سمعنمة أطمؽوم

 ىمؾـو: ىمقًمف: .أودادهو حمرمي :يؼول ًمؾؿعـك يمل ٓ واًمتالوة وصػ ًمؾػظ ٓ

﴿            ٓ ﴾ يـػل شمالوة همػمه، ومؼد شمال مو 

طمرم رسمؽؿ  أن ومقف إوامًرا شمؼديره أشمؾ مو (1):وشمال همػمه أيًضو. اًمثوين ،طمرم

 .(2)شقمؾقؽؿ وأوضمى

شمنميمقا  ٓ نْ ذم أَ  «نْ أَ » ن  أمو اًمزخمنمي صوطمى اًمؽشوف ومفق يرى أَ 

                                                 

  ذيمر اجلقاب إول سمؼقًمف: ﴿ (1)    .يـػل... إًمخ ٓ ﴾... 

( ذم أكؿقذج ضمؾقؾ ذم سمقون أؾمئؾي وأضمقسمي مـ همرائى آي اًمتـزيؾ: وممًمػف حمؿد 1/135) (2)

. وًمف همػم إكؿقذج ه666هق صوطمى خمتور اًمصحوح، وىمد شمقذم ؾمـي  ،سمـ أيب سمؽر اًمرازيا

  واعمختور يمتى ذم اًمتصقف واًمتػسػم وومؼف احلـػقي، وذم إدب واًمبالهمي.

( ـمبعي دار 133)ص شذم أكؿقذج ضمؾقؾ ذم سمقون أؾمئؾي وأضمقسمي مـ همرائى آي اًمتـزيؾ»]اكظر        

   شم»اًمسعقديي، اًمطبعي إومم[.  –قمومل اًمؽتى 
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 وال» «سمؼرزموا وال» «سمممىموا ال» سمعدهو مـ ىمقًمف: ومو .شأي» :مػنة سمؿعـك

 ؿؽـ قمطػ إوامر قمؾقفو. ًمق كقاهٍ  :«سمتبعوا ايمسبل وال» «سمؼتؾوا

قمـفو  لإوامر حمرموت يموٕمقر اعمـفيمقن صمؿ جيقى قمـ أن هذا يستؾزم 

وشمؼدمفـ مجقًعو ومعؾ  ،ىمؾً: عمو وردت هذه إوامر مع اًمـقاهل» سمؼقًمف:

قمؾؿ أن اًمتحريؿ راضمع إمم  ،اًمتحريؿ، واؿمؽميمـ ذم اًمدظمقل حتً طمؽؿف

ؽقؾ واعمقزان، وشمرك اًمعدل ذم أودادهو، وهل اإلؾموءة إمم اًمقاًمديـ، وسمخس اًم

  .شاًمؼقل، وكؽٌ قمفد اهلل

و كوصبي ًمؾؿضورع سملن اًمػعؾ سمعدهو يؽقن مـػق   «نْ أَ » مـ يمقن :ىمقؾ صمؿ يرد مو

 ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم: «أن»ويعؾؾ ًمؼراءة ومتح مهزة  ،يصؾح ًمعطػ إمر قمؾقف ٓ

 ن هذا ساـمل مستؼقاًم وٕ :)أي م...﴾ سملكف قمؾي ًمالشمبوع سمتؼدير اًمال

 .       ﴾(1)﴿ وموشمبعقه(، يمؼقًمف:

كؿؾؽ  ، همػم أكو ٓكؿيض مع اظمػرسين دم سموصمقففم هلذا األؽمؾوب وال -4

اًمتسفقؾ » ذم هذا اعمقوع، مـ يمتوسمف إٓ أن كبدي إقمجوسمـو سمام ىموًمف اسمـ ضمزيي 

 ؼد ىمول ذم إمجول أىمقال اعمػنيـ وشمقضمقف رأيف:وم :شًمعؾقم اًمتـزيؾ

 «ال»ومال مقوع هلو مـ اإلقمراب، و :هـو طمرف قمبورة وشمػسػم «أن» ىمقؾ:»

إمر أٓ  مصدريي ذم مقوع رومع شمؼديره «نْ أَ » وىمقؾ: .كوهقي ضمزمً اًمػعؾ

ًٓ  «أن» :قمغم هذه كوومقي. وىمقؾ «ال»شمنميمقا، ومـ  ما»: مـ ىمقًمف ذم مقوع كصى سمد

 :زائدة، وإن مل شمؽـ زائدة ومسد اعمعـك «ال»يصح ذًمؽ إٓ إن يموكً  ٓ، و«مضمرَّ 

                                                 

  ( ذم ؾمقرة اجلـ.18اًمتل كظر هبو ذم آظمر اًمعبورة هل أيي )( ذم اًمؽشوف، وأيي  2/48) :اكظر (1)
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 «نْ أَ » وإطمسـ قمـدي أن شمؽقن ،م قمغم ذًمؽ يؽقن شمرك اإلذاكر  ٕن اًمذي طُم 

ذيمر مـ ومسود  يؾزم مو كوومقي، وٓ «ال»ريي ذم مقوع كصى قمغم اًمبدل، ومصد

سمدًمقؾ ىمقًمف ذم  :وصويمؿ سمف رسمؽؿ معـوه: مو «ضمرم رزمؽم ما» :ٕن ىمقًمف :اعمعـك

﴿ آظمر أيي:      ومضؿـ اًمتحريؿ معـك اًمقصقي، واًمقصقي ،﴾

تحؾقؾ، وسمقضمقب سمذم اعمعـك أهؿ مـ اًمتحريؿ: ٕن اًمقصقي شمؽقن سمتحريؿ و

ذيمر اًمؾػظ شميـؽر أن يريد سموًمتحريؿ اًمقصقي: ٕن اًمعرب ىمد  وكدب، وٓ

 اًمعوم وشمريد سمف اخلصقص.اخلوص وشمريد سمف اًمعؿقم، يمام شمذيمر اًمؾػظ 

وصويمؿ سمف رسمؽؿ، صمؿ أسمدل  ىمؾ شمعوًمقا أشمؾ مو :إذا شمؼرر هذا ومتؼدير اًمؽالم

مـف قمغم وضمف اًمتػسػم واًمبقون، ومؼول: أٓ شمنميمقا سمف ؿمقًئو، ووصويمؿ سموإلطمسون 

ووصويمؿ أٓ شمؼتؾقا أوٓديمؿ، ومجؿعً اًمقصقي شمرك اإلذاك،  سموًمقاًمديـ،

 عد ذًمؽ.سم وومعؾ اإلطمسون سموًمقاًمديـ، ومو

 :ويميد هذا اًمتلويؾ اًمذي شملوًمـو أن أيوت اؿمتؿؾً قمغم أوامر

 وقمغم كقاهٍ  ،ذم اًمؽقؾ واًمقزن ءيموإلطمسون سموًمقاًمديـ، وىمقل اًمعدل، واًمقومو

ومالسمد أن يؽقن اًمؾػظ اعمؼدم ذم  ،يموإلذاك، وىمتؾ اًمـػس، وأيمؾ مول اًمقتقؿ

ومصؾً سمعد ذًمؽ،  ٕهنو أمجؾً ومقف صمؿ :أوهلو ًمػًظو جيؿع إوامر واًمـقاهل

ومؾذًمؽ ضمعؾـو اًمتحريؿ  :ٕكف ضمومع ًمألمر واًمـفل :ويصؾح ًمذًمؽ ًمػظ اًمقصقي

 سمؿعـك اًمقصقي، ويدل قمغم ذًمؽ ذيمر ًمػظ اًمقصقي سمعد ذًمؽ.

إؿمؽول، وهق قمطػ إوامر قمغم  ذيمركوه ًمزم ذم أيي وإن مل يتلول قمغم مو

، واًمـقاهل ـمؾى اًمـقاهل، وقمطػ اًمـقاهل قمغم إوامر، ومنن إوامر ـمؾى ومعؾفو
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يصؾح ذًمؽ  شمريمفو، وواو اًمعطػ شمؼتيض اجلؿع سملم اعمعطقف واعمعطقف قمؾقف، وٓ

 .(1)شإٓ قمغم اًمقضمف اًمذي شملوًمـوه مـ قمؿقم اًمقصقي ًمؾػعؾ واًمؽمك...
قمطػ  وهبذا اًمتػسػم كعوًمٍ اًمظوهر مـ قمبورة أيي: أن شمرك اإلذاك ومو

تقؿ ذاك واًمؼتؾ وىمرب مول اًمقمع أن اعمحرم هق اإل :قمؾقف مـ اًمـقاهل حمرموت

ويتبلم ًمـو سمعض اًمن ذم اجلؿع سملم إوامر  ،سمغػم اًمتل هل أطمسـ، إمم آظمره

واًمـقاهل ذم أيوت، ومنن اًمغويي مـ ذيمرمهو مًعو هل أن يؾتزمفام اعمسؾؿ ذم 

  . وشمريًموؾمؾقيمف، وأٓ حيقد قمام أويص سمف ومعاًل 

ومال ينمك  :سمف، وأن يؾتزمفإهنو مـفٍ ؾمؾقيمل يتحتؿ قمغم اعمسؾؿ أن يتؼقد 

يؼتؾ كػًسو معصقمي سمدون وضمف  يؼتؾ أوٓده، وٓ سموهلل، وًمقحسـ سمقاًمديف، وٓ

ذم اًمعدد، ًمؽـفو شمشؿؾ اًمعؼقدة، واًمؼقل،  ووهل قمنم وصوي .إًمخ.. .طمؼ

واوًحو ذم أصمـوء طمديثـو  وؾمـرى ذًمؽ ،-اعمعومؾي وإظمالق ومـف- واًمعؿؾ

 اهلل.ذم اًمػؼرات اعمؼبؾي إن ؿموء  قمـفو

وكـتؼل إلم األمر ايمثاين من األمور ايمتي اؽمؼمفمت كظركا دم أؽمؾوب  -5

 وكحـ كبلم إمر إول. ،، ومـجد أكـو ىمد قمروـو ًمبعض ضمقاكبفاآلية

 ﴿ ومن سمف ًمؼد رأيـو أن ظمػم مو        ﴾  :ما»هق 

شؿؾ اًمتحريؿ ، وإذا يمون هذا اًمتػسػم ىمد اقمتؿد قمغم أن اًمقصقي شم«وصاىمم زمه

ومؼد قمززه وىمقاه أن يمؾ آيي مـ  ،واًمتحريؿ ظموص ،واًمتحؾقؾ، ومفل قمومي

                                                 

، وممًمػف هق حمؿد سمـ أمحد سمـ ضمزي ه 1355( مـ اًمتسفقؾ، ط اًمتجوريي ؾمـي 2/25) (1)

، وهق مـ ؿمققخ ًمسون اًمديـ سمـ اخلطقى، وًمف قمدة يمتى ه 741اًمؽؾبل اعموًمؽل اعمتقرم قموم 

كػح اًمطقى:  :ؼراءات، واًمؾغي. واكظرذم اًمػؼف اعموًمؽل، وأصقل اًمػؼف، واحلديٌ، واًم

 (.3/356(، واًمدرر اًمؽومـي: )3/272)



     
204 

﴿ اًمثالث ىمد ظمتؿً سمؼقًمف:      ويملن أيوت طملم يمررت .﴾

طمرم رسمؽؿ، مع إووومي  هذا اًمتعبػم يموكً شمعـل اًمتـبقف إمم أن هذا هق معـك مو

يي، وهذا اًمؼقد هق أن اًمقصقي ًمقسً ىمقد أومدكوه مـ اًمتعبػم سموًمتحريؿ ذم أول أ

سمؾ اًمـقاهل مـفو وص هبو قمغم  : أو شمريًموسملمقر مطؾقسمي قمغم ؾمبقؾ اًمـدب ومعاًل 

 جيوب.ؾمبقؾ اًمتحريؿ، وموٕوامر إذن وص هبو قمغم ؾمبقؾ اإل

دامً اًمقصويو مل شمذيمرهو آيي واطمدة، سمؾ  ر هذا إمر ومفق ـمبقعل موأمو شمؽر  

ً يمؾ واطمدة مـ هذه اًمقصويو شمعتؼم ذم مقوققمفو دام شمقزقمتفو آيوت صمالث، ومو

ومفل ضمديرة سملن يتشدد ذم اًمتقصقي هبو، وذم شمقضمقف  : ًمؾسؾقك ومقفمـفًجو يموماًل 

اعمخوـمبلم إمم ضورة اًمتزامفو واًمتشبٌ سمتـػقذهو، وًمق أن اًمقصويو اًمعنم ذيمرت 

ذيمؽم »لن يؼول ذم آظمرهو: ًمؽوكً يمؾ آيي مـ اًمعنم ضمديرة سم ذم آيوت سمعددهو

 ًمؽـفو ذيمرت ذم صمالث آيوت ومتؽرر هذا اًمتعبػم مرات سمعدهو. 9«وصاىمم زمه

هو سموًمؽمشمقى وذيمرُ  وهق اخلوص سموًمػقاصؾ اًمثالثزمؼي األمر ايمثايمث  -6

سمقوًكو ضمقًدا ًمؾن  لقمـ اًمـسػ لوكعتؼد أن ومقام كؼؾف اًمؼوؾمؿ :اًمذي ضموءت سمف

أهار  مل يستققمى يمؾ -ومقام كرى-رهمؿ إجيوزه، ومع أكف  ذم هذا اًمؽمشمقى

ًٓ » :لقمـ اًمـسػ كؼاًل  لىموًمف اًمؼوؾمؿ وهذا هق مو ذًمؽ اًمؽمشمقى،  ذيمر أو

ٕهنؿ إذا قمؼؾقا شمػؽروا، صمؿ  «سمتؼون» ، صمؿ«سمذىمرون» ، صمؿ«سمعؼؾون»

 .(1)شؼقا اعمحورم. اكتفكوموشم   اشمعظقا :أي ،شمذيمروا

ف أيي إومم ممو ً سموص   وذم رأيـو أن مـ أهار ذًمؽ اًمؽمشمقى أن مو

 ،ذاك سموهلل ويممـ سمقضمقب وطمداكقتفومنن اًمعؼؾ حيتؿ قمدم اإل :عؼؾيؼتضقف اًم

                                                 

 (، وهق سملرىموم مسؾسؾي ذم مجقع أضمزائف.6/2572شمػسػم اًمؼوؾمؿل: ) (1)
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هق اًمرزاق  -وىمد آمـقا سمف وطمده-ٕن اهلل :ويستبشع ىمتؾ إوٓد سمسبى اًمػؼر

 :هلؿ وٕوٓدهؿ، ويستـؽر سمشدة وىمسقة ارشمؽوب اًمػقاطمش ذم اًمن وذم اًمعؾـ

ذم أي -يستسقغ  وٓ ،ًمعؼؾ أن يعيص اعمسؾؿ اهلل سمسببفويؼبؾ ا ٕهنو طمققاكقي ٓ

ؽقن ذًمؽ ضمزاء قمغم ىمتؾ، أو قمغم ارشمداد قمـ شمهوق روح سمريئي، إٓ أن زإ -طمول

 اإلؾمالم، أو سمسبى زكو حمصـ أو حمصـي، أو ىمطع اًمطريؼ قمغم أمـلم.

يمؾ مول اًمقتقؿ فمؾاًم، وإمر أوهق اًمـفل قمـ - وصت زمه اآلية ايمثاكقة وما

دل ذم اًمشفودة وذم احلؽؿ وذم اعمعومؾي، سمتقومقي اًمؽقؾ واعمقزان وقمدم سمخسفام، وسموًمع

ومقفو مـ  ممو يؼتضقف اًمتذيمر: شمذيمر اهلل وقمؼوسمف، واًمدار أظمرة ومو -واًمقوموء سمعفد اهلل

 طمسوب، وظمؾؼ اعمسؾؿ ويمقػ يـبغل أن يؽقن معومؾتف قمغم هدى مـف.

وهق اشمبوع ساط اهلل اعمستؼقؿ ودمـى - وصت زمه اآلية ايمثايمثة أما ما

إهنو  ومفق يبدو ضمومًعو ًمؽؾ اًمقصويو اًمسوسمؼي، مـ طمقٌ -تػرىميؾمبؾ اًمضالل اعم

اًمضالل  سمػعؾ اعملمقرات وشمرك اعمـفقوت شمعتؼم اشمبوقًمو ًمٍماط اهلل ودمـًبو ًمسبؾ

 اًمتؼقى، ىمؿي اًمعبودة وهمويتفو.هق أن اًمذي حيؿؾ قمؾقفو  :ومـ هـو ىمرر ،وؿمعوسمف

هلو ثالث وهؽذا يتضح أن اًمقصويو اًمتل ذيمرت ذم يمؾ آيي مـ أيوت اًم

اعمتقىمع هلؿ إذا هلو، قمغم أكف اعمرشمؼى و يمر وموصؾيً قمالىمي وصمقؼي سموًمػعؾ اًمذي ذُ 

يؼتضقف  يؼتضقف اًمعؼؾ ؾموسمؼ سمطبقعتف قمغم مو قمـ أن مو ومضاًل  :اًمتزمقا اًمقصويو

وسمعبورة أظمرى: شمعتؼم  ،شمؼتضقف اًمتؼقى اًمتذيمر، وهذا يمذًمؽ ؾموسمؼ قمغم مو

ومـ  ،همويي ًمؾعؼؾ سمعد أن يقضمد اًمعؼؾيمر اًمتؼقى ىمؿي يؿفد اًمتذيمر هلو، واًمتذ

 .واًمبؾقغ ذم وىمً مًعوؿ يمون ذيمرهو سموًمؽمشمقى اًمذي ضموءت سمف هق اًمطبقعل، صمَ 
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كبدأ زمعون اهلل سمػسغم اآليات ايمثالث، وكتحدث طمالل سمػسغمكا  واآلن -7

 فمن ايموصايا ايمتي سمضؿـتفا.

﴿ ذم ىمقًمف: يصقرهو اهلل  وايموصقة األولم:         ،﴾

 :ؿمقوء وإن يموكً قمظقؿي ذم اخلؾؼمـ اًمنمك يمبػمه وصغػمه، أو مـ إ :أي

 اًمصوحللم.ويموعمالئؽي وإكبقوء  :يموًمشؿس واًمؼؿر واًمؽقايمى، أو قمظقؿي ذم اًمؼدر

وأومظعفو، وأؿمدهو إومسوًدا ًمؾعؼؾ  إن اًمنمك سموهلل هق أيمؼم اعمحرموت

اًمذيـ يمصمرون ذم  أو اًمشػعوء هلل ك سموختوذ إكدادوؾمقاء أيمون هذا اًمنم :واًمػطرة

ويٍمومقن هذه اإلرادة ذم إقمامل، أم يمون سمام يذيمر هبؿ مـ صقر ومتوصمقؾ،  إرادشمف

وأصـوم وىمبقر، أم يمون سموختوذ إرسموب اًمذيـ ينمقمقن إطمؽوم، ويتحؽؿقن ذم 

ومنكف اجلريؿي  :احلالل واحلرام، ويسـد إًمقفؿ اًمتٍمف اخلػل ومقام وراء إؾمبوب

ذم ؾمجؾ اإلكسوكقي، اًمتل شمثؼؾ اًمضؿػم سمآصور اًمقصمـقي، وهتبط سموًمعؼؾ إمم  إومم

وطمقٌ شمؽقن اًمتؼوًمقد  ،اًمبوًمقيدرك اخلراومي، ودمعؾ مـ اعمجتؿع ًمعبي ذم يد اًمتؼوًمقد 

 واًمتؼؾقد إقمؿك. ،اشمبوع اهلقى، واإلهاف ذم اًمضالليؽقن 

دة، ومؿـ شمقطمقد اإلًمف قمؼقدة وقمبو :ظمالص ًمإلكسوكقي إٓ سموًمتقطمقد وٓ

قمؼقدة اًمتقطمقد هذه شمستؿد احلؼقق واًمقاضمبوت، وإًمقفو شمرضمع اًمتؽوًمقػ 

 واًمػرائض، وقمغم أؾموؾمفو يؼقم سمـوء اعمجتؿع اإلكسوين متقـًو ؿموخمًو. 

ًمػمشمبط اًمػرد  :وهذا اًمتقطمقد اعمطؾؼ، جيى أن يعؿر اًمؼؾى واًمعؼؾ واًمقاىمع

شمرضمع إًمقف ذم يموومي اًمرواسمط  امقمي سموعمعقور اًمثوسمً اًمذيجلسموهلل قمغم سمصػمة، وشمرشمبط ا

سمقـفو واًمعالىموت، صمؿ ًمقتضح اًمطريؼ ًمؾجؿقع ويتقطمد اهلدف، ومال شمتؿزق ـموىموهتؿ 



 

207 

 شمستؼر قمغم طمول. تفو، وهل ٓكوادموهوهتؿ مع متزق أهقاء أهلي وؾمد

، وموقمتؼمه إصماًم وومد حتدث ايمؼرآن فمن ايمممك دم أىمثر من مائة ومخسكم آية -8

 ًٓ      ﴿ وفمؾاًم قمظقاًم ذم ىمقًمف: سمعقًدا، يمبػًما، ووال

 ﴾[ 48 :اًمـسوء]:وىمقًمف ، ﴿      

﴾[116: اًمـسوء]:وىمقًمف ، ﴿       

 ﴾[13: ًمؼامن]دكققي  :طمدمهوأ :طمؽؿ قمغم اعمنمك طمؽؿلم، و

        ﴿ يؼرره ىمقًمف:

       ﴾[ٍ31: احل]أظمروي  :، واًمثوين

        ﴿ يؼرره ىمقًمف شمعومم:

﴾[77: اعموئدة]  قمفد هلؿ طملم ىمول:  أن اعمنميملم ٓ. صمؿ سملم ﴿ 

      ﴾[7: اًمتقسمي] وأقمؾـ ،

      ﴿ سمراءشمف هق ورؾمقًمف مـفؿ سمؼقًمف:

        ﴾[7: اًمتقسمي] صمؿ .

 طمقٌ يؼقل: :أمر سموإلقمراض قمـفؿ، وسمؼتوهلؿ، وهنك قمـ آؾمتغػور هلؿ

﴿     ﴾[44: احلجر]  ويؼقل ضمؾ ،

: اًمتقسمي] ﴾     ﴿ ؿملكف:

      ﴿ ، ويؼقل ؾمبحوكف وشمعومم:[36

          

   ﴾ [113: اًمتقسمي]. 

قمـ اًمنمك ذم آيوت يمثػمة، وكزه ذاشمف قمـف ذم آيوت أظمرى،  وهنك اهلل 
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دون ذًمؽ عمـ يشوء، وكوىمش اعمنميملم ذم  يغػر أن ينمك سمف ويغػر مو وسملم أكف ٓ

 ، وسموًمتحدي اًمذي ٓد  رَ شمُ  يدقمقكف مـ ذك، سموٕدًمي اًمتل ٓ إذايمفؿ وأسمطؾ مو

 قعقن أن يثبتقا أمومف.يستط

 عده أول مويوهق ذم آيوشمـو اًمثالث هـو يبدأ اًمقصويو اًمعنم سموًمـفل قمـف، و

يـطؼ سملكف أريد سمف صوًمح  -مـ اهلل ٓ- وهذا اًمتحريؿ مـ اًمرب :طمرم قمؾقـو

 هتؿ، وسمفٕكف أريد سمف شمرسمقتفؿ، وشمؼقيؿ إؾموس اًمذي شمبـك قمؾقف طمقو :اعمخوـمبلم

 شمصح. -سمغػمه ٓ-

: ﴿ومقصقرهو ىمقل اهلل  ايموصقة ايمثاكقة: أما -01     ﴾ 

وأطمسـً  ،أطمسـً سمف :يؼول :و سموًمبوء، وسمنممواًمؾغي شمعرف اإلطمسون متعديً 

ك ر  ػرىمقن سمقـفام سملن مـ أطمسـً سمف هق مـ يتصؾ سمف سمِ واًمعؾامء يُ  ،إًمقف

ًمقف إي ومـ أطمسـً إًمقف هق اًمذي شمسد ،وطمسـ معومؾتؽ مـ ذوي ىمرسموك

مل شمرد ذم اًمتـزيؾ وشمعديي اإلطمسون سموًمبوء » ،ك وًمق قمغم سمعد أو سموًمقؾموـمير  سمِ 

ذم ؾمقرشمف،  اًمتعبػم سموًمػعؾ طمؽويي قمـ يقؾمػ  :أطمدمهو :إٓ ذم مؼوملم

         ﴿ وهق ىمقًمف ٕسمقف وإظمقشمف:

          ﴾ [ :يقؾمػ

واًمثوين: اًمتعبػم سموعمصدر اعمؼقد ًمؾتليمقد واعمبوًمغي ذم مؼوم اإلطمسون  ،[133

وىمد قمطػ ومقفام ذوي اًمؼرسمك -سموًمقاًمديـ، ذم أرسمع ؾمقر: اًمبؼرة واًمـسوء

 أيوت هل: . وهذه(1)شوإكعوم واإلهاء -قمغم اًمقاًمديـ سموًمتبع

﴿                         

                                                 

 (.8/185) شمػسػم اعمـور  (1)
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       ﴾ [83: اًمبؼرة]. 

﴿         ﴾ [36: ـسوءاًم]. 

﴿                        

      ﴾.وهل آيتـو 

﴿       ﴾ [23: اإلهاء]. 

ًمؽػك ذم وضمقب  اطمد مـ هذه إوامر إرسمعيوًمق مل يؽـ إٓ أمر و

هذا  ومؽقػ وىمد ىمرن اهلل  :شمسومح ومقف وضمقسًمو ٓ اإلطمسون سموًمقاًمديـ

﴿ وذم آيي اإلهاء: سمعبودشمف، وضمعؾف صموين اًمقصويو هـواإلطمسون         

              مقر سمف سمعد إمر ﴾؟ يمام ضمعؾف أول مل

سمعبودشمف وشمقطمقده ذم آيتل اًمبؼرة واًمـسوء اًمسوسمؼتلم، صمؿ ىمرن ؿمؽرمهو سمشؽره ذم 

 ﴿ طملم ىمول: ،وصقي ؾمقرة ًمؼامن       ﴾ [ :14ًمؼامن] ،

ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، وطمسبـو مـفو  وضموءت ذم اًمسـي أطموديٌ يمثػمة شمميمد مو

، وأظمرضمف اًمشقخون ذم قمبد اهلل سمـ مسعقد هذا احلديٌ اًمذي رواه 

أي  ط:ؾملًمً رؾمقل اهلل  اًمصحقحلم، واًمؽممذي واًمـسوئل ذم ؾمــفام، ىمول:

ىمؾً: صمؿ  -«افَ تِ ومْ وَ يمِ » :وذم روايي- «افَ تِ ومْ  وَ عَم فمَ  الةُ ايمصَّ »اًمعؿؾ أومضؾ؟ ىمول: 

«هللِ ا قلِ بِ  ؽَم دِم  ادُ فَ اجلِ » ىمؾً: صمؿ أي؟ ىمول: .«ينِ َد ايمِ ايموَ  ر  زمِ »أي؟ ىمول: 
(1)
. 

ًمف طمؼ خمؾقق آظمر قمؾقف، ومؿـ ىمٍم ذم يعد وإذن ومحؼ اًمقاًمديـ قمغم اًمقًمد ٓ

 يرضمك مـف ظمػم ىمط طمتك ًمـػسف. مضقوقًمو ًمؾحؼقق يمؾفو، ٓ ،أدائف يمون وموؾمد اًمػطرة

                                                 

  شم»([. 85( ومسؾؿ )527]أظمرضمف اًمبخوري ) (1)
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 هذا احلؼ، ويمرر إمر سمف ذم أيمثر مـ آيي، وىمركف سمعبودشمف: وإكام أيمد اهلل 

ى وضمقد اإلكسون اعمبوذ، ومنكؽور طمؼفام أن إسمقيـ مهو ؾمب :أوهلام :ٕمريـ

وإمر اًمثوين: أن احلقوة ذم اكدوموقمفو إمم  .كؽور طمؼ اهلل سمقصػف اخلوًمؼذريعي إل

إموم ىمد يثؼؾ قمؾقفو أن شمتؾػً إمم اًمقراء، وأن اًمـبتي اجلديدة مدومققمي سموًمػطرة 

شمرده قمغم هذا إصؾ، إكام شممديف إمم  ٕن متتص مـ أصؾفو همذاءهو، صمؿ ٓ

 ومروقمفو اجلديدة، وإمم ظمؾقػتفو اعمرشمؼبي.

مرشمبًطو  مـ أضمؾ هذا ضمعؾ اًمؾػتي إمم اًمقراء، واإلطمسون إمم اجلقؾ اعمويض

 ًمئال شمـسوهو اًمـبتي اجلديدة ذم اكدوموقمفو إمم إموم. :ارشمبوـًمو مبوًذا سموًمعؼقدة ومقف

ويـبغل أن يدرك أسموء أن طمؼفؿ قمغم أوٓدهؿ ًمقس معـوه اًمؼسقة قمغم 

 ٕن ذم هذا مػسدة يمبػمة هلؿ ذم صغرهؿ، ومحاًل  :ٓد أو فمؾؿفؿ دون مؼمرإو

يمام  ،هلؿ قمغم اًمعؼقق ذم يمؼمهؿ، يمام أكف ىمد يدقمقهؿ إمم أن يظؾؿقا أوٓدهؿ

 ومقؽقكقا مـ أفمؾؿ اًمـوس ًمؾـوس. ،فمؾؿفؿ آسموؤهؿ

 : ﴿  ومفل اعمعؼم قمـفو سمؼقًمف  وأما ايموصقة ايمثايمثة: -00

     .﴾ 

ومقئدوهنـ ظمقف اًمعور،  :أمو اًمبـوت ،وىمد يمون اًمعرب يؼتؾقن أوٓدهؿ

ء ومقؼتؾقهنؿ إن يموكقا ومؼراء ومراًرا مـ ؿمدة اًمػؼر، وإن يموكقا أهمـقو :وأمو إسمـوء

سمسبى اًمػؼر هـو قمـ ىمتؾ أوٓدهؿ  ومـفوهؿ اهلل  :ظمقوًمو مـ اًمقىمقع ذم اًمػؼر

، ومال داقمل خلشقتفؿ اؿمتداد هؿءاًمقاىمع هبؿ، وكبففؿ إمم أكف يرزىمفؿ هؿ وأسمـو

يعـل ضمقاز ىمتؾفؿ ظمقف اًمعور، أو ظمقف أن يؼع هبؿ ومؼر  همػم أن هذا ٓ، اًمػؼر
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أو ٕؾمبوب أظمرى، ومنكام هنوهؿ هـو قمـ اًمؼتؾ سمسبى اًمػؼر  ،كتقجي ًمؽثرهتؿ

وهنوهؿ قمـف ذم آيي  ،ىمفؿ ويرزق أوٓدهؿكف هق اًمذي يرزاًمقاىمع هبؿ: ًمقؼرر هلؿ أ

ًمقؼرر هلؿ أكف  -وهق همػم واىمع طملم اخلقف- أظمرى ظمقوًمو مـ وىمقع اًمػؼر هبؿ

: ﴿هق اًمذي يرزق أوٓدهؿ ويرزىمفؿ، وهذه أيي هل ىمقًمف       

                   ﴾ [31: اإلهاء]. 

رزىمفؿ ىمبؾ رزق إوٓد قمـد وىمقع اًمػؼر، وسمدأ يرزق سموهؽذا سمدأ 

 إوٓد ىمبؾ رزىمفؿ قمـد اخلقف مـ وىمقع اًمػؼر. 

يعرف  ىموئؿ مميمد ٓ -مفام يؽـ-واًمـفل قمـ ىمتؾ إوٓد ٕي ؾمبى 

 اإلؾمالم اًمتسومح أو اًمتسوهؾ ومقف.

 ﴿  قمـفو سمؼقًمف:ومؼد قمؼم  وأما ايموصقة ايمرازمعة: -01       

          ٓ يـفك قمـ إشمقون اًمػقاطمش أو  ﴾، وهق

 ارشمؽوهبو ومحسى، ًمؽـف يـفك قمـ اًمؼرب مـفو.

: قمظؿ ىمبحف مـ إومعول واخلصول واًمػقاطمش مجع وموطمشي، وهل يمؾ مو

وىمد  .زواج أسموءأيموًمزكو واًمشذوذ اجلـز سمـققمقف، وىمذف اعمحصـوت، وكؽوح 

يموعمجوهرة سموًمزكو  :ذًمؽ يمؾف معرووًمو ذم اجلوهؾقي، ويمون سمعضف يستؼبح يمون

ا، يموًمزكو طملم يؽقن ه   :ىمبح ومقف وسمعضف ٓ .وىمذف اعمحصـوت ،واًمؾقاط

 واختوذ اخلؾقؾي أو اًمعشقؼي.

وسمخوصي - ومـ طمقٌ إن هذه اًمػقاطمش مقوع اؾمتبشوع مـ مجقع اًمـوس

ومال يرشمؽبفو مـفؿ قمالكقي  :دةكراهؿ خيػقهنو قمـ اًمـوس قمو -اعمتحرضون مـفؿ
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يبوزم  وٓ يستحل قموًرا، وٓ و وٓيبوزم ذم   إٓ اعمـحط مـ اًمػسوق، وهق اًمذي ٓ

يـزل إمم اًمتعومؾ  ا مـف، ٓأيمون مقوع اطمؽمام اعمجتؿع أم يمون حمتؼًرا ومقف مـبقذً 

 معف إكسون حيؽمم كػسف.

عور إذا وىمع مـ ف أيمؼم اًميمون اًمعرب يروك ،ورهمؿ ؿمققع اًمزكو ذم اجلوهؾقي

ذم  يت جيوهرن سمفومؽون وىمققمف مـفـ كودًرا، ويموكً اإلموء هـ اًمال :احلرائر

ومقختؾػ إًمقفو أراذهلؿ. أمو أذاومفؿ  :قً ومقاظمػم شمرومع قمؾقفو أقمالم محرطمقاك

 ا سمؿـ يتخذون مـ إظمدان أو اًمرومقؼوت. ومقزكقن ه  

ً قمـ كؽوح وىمد هنً أيي هـو قمـ اًمزكو ذم اًمن وذم اًمعؾـ، يمام هن

إمفوت واًمبـوت، وكؽوح زوضموت أسموء وإسمـوء، وقمـ اًمؼذف، واًمنىمي، 

ٕن هذه يمؾفو مـ اًمػقاطمش، ومؼد أظمرج اسمـ أيب طموشمؿ قمـ قمؿران  :وذب اخلؿر

 ا، مَ رِ ؿْ اخلَ  َب ارِ ؾَم وَ  َق ارِ ايمسَّ  وَ ايِن ايمزَّ  مُ تُ يْ أَ رَ أَ » ىمول:ط سمـ طمصلم أن رؾمقل اهلل 

«ةٌ وزمَ ؼُ فمُ  نَّ قفِ همِ وَ  ُش اضمِ وَ همَ  نَّ هُ » ىمول: قا: اهلل ورؾمقًمف أقمؾؿ.. ىموًم«؟قهِ همِ  ونَ ويمُ ؼُ سمَ 
(1)
 . 

 غَمُ نمْ أَ  َد ضَم أَ  اَل »وأظمرج اًمشقخون ذم صحقحقفام قمـ اسمـ مسعقد مرومققًمو: 

«نَ طَ زمَ  امَ ا وَ فَ ـْ مِ  رَ فَ ـمَ  امَ  َش اضمِ وَ ايمػَ  مَ رَّ ضَم  َك يمِ ذَ  لِ صْم أَ  نْ ، مِ اهللِ نَ مِ 
(2)
. 

ىمتؾ اًمـػس سمغػم طمؼ، وأيمؾ مول  سمشؿلومع أن ىمؾؿة ايمػواضمش فمامة -02

 -ومقام كرضمح-ومنن اعمراد هبو هـو  :اًمقتقؿ، واًمؼذف، واًمنىمي، واًمنمك سموهلل

إـمالىمفو، وكعـل هبو اًمزكو.  دهق وموطمشي معقـي شمتبودر مـ يمؾؿي اًمػوطمشي قمـ

ٕن اًمزكو أًمقان وطموٓت، وٕن  :وىمد ضموء اًمـفل قمـفو سمصقغي اجلؿع

                                                 

 شم» ([.18/143) شػماًمؽب»( وأظمرضمف اًمطؼماين ذم 8361)شمػسػماسمـ أيب طموشمؿ »] (1)

 شم»([.  2763( ومسؾؿ )5223]أظمرضمف اًمبخوري ) (2)
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وموطمشي، ومـ سملم هذه اعمؼدموت: آظمتالط  مؼدموشمف ىمد شمؽقن هل أيًضو

ظمجؾ،  اعمثػم، واحلريموت اًمداقمرة، وقمرض مػوشمـ إكقصمي ذم همػم طمقوء وٓ

واًمـظرات اعمسعقرة اًمتل شمؽود شمؾتفؿ إكثك ذم يمؾ امرأة، أو مظوهر 

اًمرضمقًمي ذم يمؾ رضمؾ، وهذه اعمؼدموت سمعضفو يستؽم ذم اًمضؿػم، وخيتػل 

وسمعضفو يبدو قمغم اجلقارح، ويعؾـ قمـ كػسف  وراء ـمالء زائػ مـ اًمؼمود،

سمؽؾ اًمقؾموئؾ، ًمؽـفو مجقًعو شمتػؼ ذم أهنو شمـخر ذم ضمسؿ اجلامقمي، وهتدم سمـقون 

، وشمبعٌ قمغم اًمشؽ ذم صحي اعمجتؿع، ومقق أهنو شمشقه معوين إهة

سمعد إمر سموإلطمسون  ذم أيي وًمعؾ هذا هق اًمن ذم ذيمرهو ،إكسوب

 وهؾ إهة إٓ اًمقاًمدان وإوٓد؟ :تؾ إوٓدوًمقاًمديـ، واًمـفل قمـ ىمسم

 وإكف ًمقستقىمػ اًمـظر ذم هذه اًمقصقي أن اًمـفل قمـ اًمػوطمشي ومقفو ضموء سمؾػظ

ًمعقامؾ اًمػتـي اًمتل ىمد شمضعػ أمومفو اإلرادة،  ا ًمؾذرائع، واشمؼوءً ؾمد   :«سمؼرزموا وال»

اًمرضورة،  ومـ هـو يمون اًمـفل اًمشديد قمـ اًمـظر اعمحرم، وقمـ آظمتالط إٓ سمؼدر

وقمـ قمرض مػوشمـ إكقصمي سموًمتؼمج  ،ريموت واًمضحؽوت احلوومؾي سموإلصمورةوقمـ احل

أن  أؿمبففو، ممو يميد أن اإلؾمالم ديـ رىموسمي ىمبؾ ومو ،واًمرىمص اًمعوري ،واًمتخؾع

وهق ديـ محويي ًمؾضامئر واعمشوقمر ىمبؾ احلقاس  ،يؼقؿ احلدود، ويقىمع اًمعؼقسموت

 اًمؾطقػ اخلبػم.واجلقارح. ورسمؽ أقمؾؿ سمؿـ ظمؾؼ، وهق 

 ﴿ سمعد هذا معؼًما قمـفو ذم ىمقًمف: وسمليت ايموصقة اخلامسة: -03   

             عؾؼ سمحؼ طمػظ احلقوة ت﴾، وهل شم

وىمد رأيـو أن اًمقصقي اًمثوًمثي يموكً هل اًمـفل قمـ ىمتؾ إوٓد،  ،ومحويتفو

 ،أمو هذه اًمقصقي ومػقفو هنل قمـ ىمتؾ اًمـػس :ومحويي هلوذًمؽ طمػظ حلقوهتؿ و
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 ﴿ أي كػس، وهذا طمػظ حلقوة اجلـس ومحويي هلو، شمميد هذا اًمػفؿ آيي:

                                 

                        

   ﴾ [32: اعموئدة]. 

طمؼ احلقوة وطمرم اًمؼتؾ: ًمتجد اجلامقمي إمـ  وإكام محك اهلل 

 واًمطؿلكقـي، ومقـطؾؼ يمؾ ومرد مـ أومرادهو يعؿؾ ًمقـتٍ وهق آمـ قمغم طمقوشمف، وٓ

هلل، وذًمؽ ذم طموٓت أرسمع عتدى قمؾقف ذم أي طمول إٓ سموحلؼ اًمذي ذقمف ايُ 

 ًمقس هـوك همػمهو:

طمػًظو  :أن يؼتؾ كػًسو معصقمي قمؿًدا وقمدواًكو، ومقؼتؾ هبو احلايمة األولم:

وهق اعمسؿك سموًمؼصوص، وهمويتف  :وة ذم ذاشمف أن يؿس أو يعتدى قمؾقفحلؼ احلق

سملرواح اًمـوس، وقمـ اًمثلر اًمذي يستنمي   يمػ اًمؼتؾي واعمجرملم قمـ آؾمتفتور

﴿ اح يمثػم مـ إسمريوء، وصدق اهلل اًمذي يؼقل:ومقزهؼ أرو       

               ﴾ [179: اًمبؼرة]. 

إيمراًهو ًمف قمغم أن يبؼك  أن يرشمد مسؾؿ قمـ اإلؾمالم، ٓ واحلايمة ايمثاكقة:

حتً ًمقائفو، واًمقىمقف كطقاء مسؾاًم، وًمؽـ محويي ًمؾجامقمي اإلؾمالمقي سمعد آ

 مـ ىمريى قمغم أهارهو ومقاوع اًمضعػ ومقفو.

  يسؾؿ سمدًءا، ًمؽـف سمعد أن اظمتور اإلؾمالم ديـًو ٓٓ  ًمؼد يمون ًمؾؿرشمد طمريتف ذم أَ 

ٕكف سمورشمداده ؾمقـضؿ إمم اعمعسؽر اعمعودي، سمعد أن اـمؾع قمغم  :حيؼ ًمف أن يرشمد قمـف

صمؿ ٕكف ؾمقصبح سمعؿؾف  ،أقمدائفؿأهار اعمسؾؿلم وصور ذم وؾمعف أن يـؼؾفو إمم 
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صمؿ ٕن اإلؾمالم يعتؼم  ،صمؿ ومورىمف ،هذا داقمقي إمم اًمػتـي قمـ اإلؾمالم، سمعد أن اقمتـؼف

    ﴿ اًمداظمؾلم ومقف قمـ قمؼقدة ىمد طمققا سمعد أن يموكقا مقشمك:

             

﴾ [122: إكعوم]اظمتور ىمد اظمتور اعمقت سمعد احلقوة ومؾف مو مدا ، ومو. 

دام زكوه ىمد  هل رضمؿ اًمزاين اعمحصـ طمتك يؿقت، مو واحلايمة ايمثايمثة:

ا اًمػعؾ سمقصػف رؤيي وصمبً سمنىمراره وهق همػم متفؿ، أو صمبً سمشفودة أرسمعي رأ

و ومقضمى أن يرضمؿ سمحجورشمف إكام يرضمؿ اًمزاين اعمحصـ ٕكف هدم سمقتً و ،ؼحتؼ  

وىمد أؾمؾػـو ذم اًمقصقي اًمراسمعي يمقػ هنك اإلؾمالم قمـ ىمرسمون  ،طمتك يؿقت

اًمػقاطمش، ويمقػ محك اعمسؾؿ مـ مؼدموهتو، ومؿـ ارشمؽى وموطمشي سمعد ذًمؽ 

 وهق حمصـ يمون ضمديًرا سملن يؼتؾ، ويقىمك اعمجتؿع ذه.

واخلروج سموًمؼقة  ومفل طموًمي ىمطع اًمطريؼ، ألطمغمة:أما احلايمة ايمرازمعة وا

ومنن اجلامقمي اعمسؾؿي اًمتل شمـػذ اًمنميعي اإلؾمالمقي مـ طمؼفو  :قمغم كظوم اًمدوًمي

سمؿؼته هذه اًمنميعي أن شمعقش آمـي، واًمسؾطي اًمؼوئؿي قمغم شمـػقذ ذيعي اإلؾمالم 

 ومقفواخلورج قمغم اًمطوقمي، اًمؼوـمع ًمؾطريؼ قمغم اًمسوئريـ  ،قن مطوقميجيى أن شمؽ

 .يمظمذ سمف أن يؼتؾ أو يصؾى جيى أن يمظمذ سموًمشدة اًمتل شمردقمف، ومـ سملم مو

حيؼ  وومقام قمدا هذه احلوٓت إرسمع شمعتؼم اًمـػس اإلؾمالمقي معصقمي ٓ

 اًمعدوان قمؾقفو، وهذه هل اًمقصقي اخلومسي.

ويؼررهو  دم زمداية اآلية ايمثاكقة من اآليات ايمثالث جتيء ايموصقة ايمسادؽمة،-04

﴿ قًمف:سمؼ اهلل                    
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    ًمذي ﴾، وهل ظموصي سمرقمويي اجلامقمي ًمؾقتقؿ، سمعد أن ومؼد واًمده ا

وإكام شمرقموه اجلامقمي سمؿحوؾمبتفو اًمدىمقؼي  ،يمون يرقموه وحيؿقف ويداومع قمـف

ومال  :ذم موًمف سمحػظف وشمثؿػمه تٍمفًمؾقيص قمؾقف، وؾمفرهو قمغم أن حيسـ اًم

شمـػقًذا  :يسؾؿف إًمقف إٓ قمـدمو يبؾغ احلؾؿ ويمكس مـف اًمرؿمد سمعد آظمتبور

﴿ ًمؼقًمف شمعومم:                         

            ﴾ [6: سوءاًمـ]. 

أن  -طملم يقيمؾ ًمقاطمد مـفو اًمقصويي قمغم يتقؿ-وقمغم اجلامقمي اإلؾمالمقي

 اًل مشمذيمر ضمقًدا أن هذا اًمصغػم اًمضعقػ ؾمقؽؼم ويؼقى سمعد، وؾمقؽقن قمضًقا قمو

أن شمصـع  ٓ ،ومقجى أن شمـشئف قمغم آقمؽماف هلو سمجؿقؾفو قمؾقف، وقمغم ؿمؽرهو :ومقفو

 ه.سمقطمل مـ ضمـويتفو قمؾقف ذم صغر مـف خمؾقىًمو طموىمًدا يزء إًمقفو وإمم كػسف،

 دم ايموصقة ايمسازمعة: وزمعد ايموصقة ايمسادؽمة يؼول اهلل  -05

﴿                      ،﴾

يستغـقن قمـ اعمبودٓت اًمتجوريي ومقام سمقـفؿ، وهذه  ومنن اًمـوس ذم يمؾ جمتؿع ٓ

 -سمقصػفؿ مسؾؿلم- ت جيى قمؾقفؿ أن يؽقكقا أمـوء ومقفو، ومفؿاعمبودٓ

 ملمقرون أن يمدوا إموكوت إمم أهؾفو، وهل مـ إموكوت.

يلمرهؿ اهلل سملٓ  :وٕن اًمقوموء سموًمؽقؾ واعمقزان قمـد اًمبقع واًمنماء واضمبون

يعطل أىمؾ ممو قمؾقف، وهبذا يغرس ذم اًمـػقس  يلظمذ أطمدهؿ أيمثر ممو ًمف، وٓ

 شمروج معومؾي. ل هل إؾموس ذم يمؾ شمعومؾ، واًمتل سمدوهنو ٓاًمثؼي اًمت

ىمد ومرض ووموء اًمؽقؾ واعمقزان سموًمعدل ومنن شمـػقذ ذًمؽ قمغم  وإذا يمون اهلل 
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مستطوع، ومـ صمؿ ضمعؾ اًمتؽؾقػ سمف ذم طمدود  وضمف دىمقؼ يمومؾ همػم ممؽـ وٓ

يشؼ  الم وٓقن اإلؾم﴾. وهؽذا يُ     ﴿ اًمطوىمي، ومؼول:

 ً كقوهتؿ قمغم إشمؼون اًمعؿؾ وقمغم اًمقوموء سمف.صح   قمغم متبعقف، مو

: ﴿ومقصقرهو ىمقل اهلل  أما ايموصقة ايمثامـة: -06            

     ﴾. ،وموًمشوهد  :وىمد يؽقن طمؽاًم  واًمؼقل ىمد يؽقن ؿمفودة

وذم احلؽؿ، وًمق يمون اعمشفقد ًمف أو واحلويمؿ ملمقران سموًمعدل ذم اًمشفودة 

قمؾقف مـ ذوي اًمؼرسمك، وًمق يمون اعمحؽقم ًمف أو قمؾقف يمذًمؽ، ؾمؿقا 

 .شمؼتيض مـ شمـوس سموًمضؿػم ذم اعمسؾؿ إمم مؽوكي ومقق اًمؼراسمي وآسهتو، ومو

 وإذا وضمى اًمعدل ذم اًمؼقل ومفق ذم اًمػعؾ أوضمى.

﴿ وهـا جتيء ايموصقة ايمتاؽمعة وهي: -07       واًمقوموء سمعفد ﴾

يشؿؾ يمثػًما مـ اًمقصويو اًمسوسمؼي، ًمؽـو جيى أن كػفؿ مـف  -ذم قمؿقمف- اهلل

ؾمبؼ اًمقوموء ذم اعمعوهدات، وآشمػوىموت اًمتل يصقهنو اإلؾمالم  ومقق يمؾ مو

وجيعؾ هلو طمرمي، وحيرم قمغم اعمسؾؿلم أن يـؼضقهو، إٓ إذا قمؾؿقا أن 

وكبف، ومنهنؿ حيؼ هلؿ ذم هذه احلول أن ً اًمـقي قمغم كؼضفو مـ ضمقمدوهؿ ىمد سمق  

 يـبذوا اًمعفد إمم أصحوسمف.

وطمسبـو أن كذيمر ىمقًمف شمعومم ذم ؿملن اعمسؾؿلم اًمذيـ يعقشقن حتً طمؽؿ 

﴿ اًمؽػور:                        

          ﴾[72: إكػول] (1). 

                                                 

 .اكظر شمػسػمكو هلو ذم مؽوهنو مـ يمتوسمـو مـ شمؾؽ اًمسقرة (1)
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وهل  ،ودم طمتام ايموصايا جتيء اآلية ايمثايمثة معػمة فمن ايموصقة ايمعارشة -08

﴿ ىمقًمف شمعومم:                   

         طمقدة اًمتل دمؿع سملم إمر ﴾، وهل اًمقصقي اًمق

يؽقن إٓ واطمًدا،  ر سموشمبوع ؾمبقؾ اهلل وهق ؾمبقؾ احلؼ، وٓإم :واًمـفل

واًمـفل قمـ اشمبوع ؾمبؾ اًمشقطون، وهل يمثػمة متـققمي شممدي إمم اًمػرىمي 

 واًمتـوطمر، وإمم اًمتـوزع قمغم إهقاء.

ث اإلموم أمحد ىمول: طمدصمـو قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي، طمدصمـو يزيد، د  طَم 

، قمـ أيب وائؾ، قمـ قمبد اهلل سمـ أظمؼمكو محود سمـ زيد، قمـ قموصؿ سمـ أيب اًمـجقد

 ىمول: مسعقد 

صمؿ ظمط ًمـو رؾمقل  .«اهللِ  قُل بِ ا ؽَم َذ هَ » و صمؿ ىمول:ظمط  ط ظمط ًمـو رؾمقل اهلل »

 -متػرىمي :ىمول يزيد- ٌل بُ ؽُم  هِ ذِ هَ وَ » ظمطقـًمو قمـ يؿقـف وقمـ ؿمامًمف صمؿ ىمول:ط اهلل 

 صمؿ ىمرأ: «هِ قْ يمَ و إِ فمُ ْد يَ  انٍ طَ قْ ؾَم  قلٍ بِ ؽَم  ل  ىمُ  عَم فمَ 

﴿                        

      ﴾(1). 

أن يقومؼـو إمم شمـػقذ اًمقصويو اًمعنم، وأن جيعؾ قمؿؾـو هذا  كسلل اهلل 

 ظموًمًصو ًمقضمفف اًمؽريؿ.

 

                                                 

ؿمويمر، حمؿد مـ مسـد أمحد، ط دار اعمعورف سمنمح اعمرطمقم اًمشقخ: أمحد  6ط ح 4142احلديٌ  (1)

، شذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود ومل خيرضموهه»وىمول:  ،وىمد قمؾؼ قمؾقف سملن احلويمؿ رواه ذم اعمستدرك

  ويمذًمؽ رواه اًمـسوئل، واسمـ طمبون، واسمـ مردويف. وكؼؾف احلوومظ اسمـ يمثػم ذم اًمتػسػم قمـ اعمسـد.
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هل اًمسقرة اًمسوسمعي واألرسمعقن سمؽمشمقى اعمصحػ، وهل : ملسو هيلع هللا ىلصشورة حمؿد  -1

 -(1)ذيمر اًمزريمٌم ذم اًمؼمهون قمغم مو- اًمسقرة اًمتوؾمعي ذم شمرشمقى اًمسقر اعمدكقي

أكزًمً سمعد ؾمقرة احلديد، وأكزًمً سمعدهو ؾمقرة اًمرقمد، وصمامن قمنمة ؾمقرة 

اعمديـي ىمبؾفو ومؿـ سمقـفو ؾمقرة أمو اًمسقر اًمثامن اًمتل أكزًمً ذم  ،أظمرىمدكقي 

 .اًمبؼرة، وؾمقرة األكػول، وؾمقرة األطمزاب

ؾ مـ سملم األدًمي قمغم عوًم ،كزًمً سمعد اهلجرة سمسـقاتأُ  ي شورة مدكقة إذنه -2

       ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:ومقفو، خموـمبًو كبقف  يمقهنو مدكقي ىمقًمف 

      ﴾[35]. 

ضموء ومقفو سمشلن اًمؼتول، واألهى،  يمذًمؽ مـ سملم األدًمي قمغم مدكقتفو مو

 ومو ،ىمتول ومال جمول ًمأله سموًمؼتول، وطمقٌ ال نٌ ذ  واًمـػوق، ومام يمون ىمبؾ اهلجرة إِ 

يمون وعػ اعمممـلم سمؿؽي ىمبؾ اهلجرة ًمقحؿؾ أطمد اًمؽػور قمغم أن يـوومؼفؿ، 

 قمغم اًمؽػر. وىمؾبف مـطقٍ  ،قظفر اإلؾمالموم

ومفق كزوهلو سمعد  ،أمو اًمدًمقؾ قمغم شملظمر كزوهلو قمـ اهلجرة سمسـقات

األطمزاب سملرسمع ؾمقر مـ سمقـفو ؾمقرة اًمـسوء، وذم ؾمقرة األطمزاب طمديٌ 

                                                 

)ذيمر شمرشمقى مو كزل سموعمديـي(  :، حتً قمـقان(6;3/3) قمؾقم اًمؼرآن اًمؼمهون ذم :اكظر  (3)

وممًمػف سمدر اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمزريمٌم هق أطمد قمؾامء مٍم األصمبوت ذم اًمؼرن اًمثومـ، 

ومؿطبقع ذم أرسمعي أضمزاء، سمتحؼقؼ  هذا ف. أمو يمتوسمه6;9وىمد شمقذم ذم ؿمفر رضمى مـ ؾمـي 

ضؾ إسمراهقؿ، وهق األؾموس ًمؽتوب اًمسققـمل ذم اًمػ صديؼـو اًمػووؾ األؾمتوذ حمؿد أيب

 )اإلشمؼون(. :اعمقوقع كػسف
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 قمغم مو- جرةًمؾفـمقيؾ قمـ همزوة اخلـدق اًمتل وىمعً ذم ؿمقال ؾمـي مخس 

 -ؿده احلوومظ اسمـ طمجر اًمعسؼالينصححف اسمـ اًمؼقؿ، وىمطع سمف اًمذهبل، واقمت

 ومفل إذن أكزًمً سمعد ؾمـي مخس.

أن اإليامن سمام كزل قمغم حمؿد متػرىًمو » ألهنا تؼرر :وإكام شؿقت شورة حمؿد -3

وهق  -قمؾقفؿ اًمسالم-أقمظؿ مـ اإليامن سمام كزل جمؿققًمو قمغم ؾموئر األكبقوء 

 .(1)«مـ أقمظؿ مؼوصد اًمؼرآن

اًمؼتول> ألهنو شمـووًمً سمعض شمسؿك ؾمقرة  ،ويمام شمسؿك ؾمقرة حمؿد

ـً طمؽؿ األهى كتقجي ًمف، وهق طمؽؿفؿ اًمبوىمل ذم أطمؽومف، وملمرت سمف، وسمق  

 مو يمون ذم األكػول مـ طمؽؿ خيص أهى سمدر. اإلؾمالم، سمعد

 وقمدد آي اًمسقرة صمامن وصمالصمقن آيي.

ؿ س  وهل شمؼع ذم اجلزء اًمسودس واًمعنميـ مـ األضمزاء اًمثالصملم اًمتل ىمُ 

 ًمؽريؿ.إًمقفو اًمؼرآن ا

، وهل اًمسقرة الؿة هذه افّورة بّورة األحؼافوؿد تـاول ادػٌون ظَ  -4

اًمسوسمؼي هلو ذم شمرشمقى اعمصحػ، قمغم قمودهتؿ ذم شمؾؿس أؾمبوب ًمؾرسمط سملم 

ومؼول ومخر اًمديـ اًمرازي ذم  >اضمتفودي اًمسقر، مع أن شمرشمقبفو شمقىمقػل ال

ؼدمي، ومنن أول هذه اًمسقرة مـوؾمى آلظمر اًمسقرة اعمت» اًمتػسػم اًمؽبػم:

                                                 

، وأرىموم صػحوت اًمؽتوب مسؾسؾي ذم (37/7593) :حموؾمـ اًمتلويؾ، وهق شمػسػم اًمؼوؾمؿل (3)

، وسمعدهو شمبدأ اًمػفورس )وهل مخسي( سملرىموم 39األضمزاء يمؾفو طمتك هنويي اًمتػسػم ذم اجلزء اًمـ

بعتف دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي سمتخريٍ وشمعؾقؼ األؾمتوذ وىمد ـم .صػحي 348مستؼؾي شمبؾغ 

 .اًمصديؼ حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل 
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﴿ آظمرهو:            ﴾»(1). 

وذم رأيـو أن يمؾ ؾمقرة وطمدة مستؼؾي، وأن أؾمبوب اًمرسمط اًمتل يتصقدهو 

 ختص ؾمقرشملم دون همػممهو مـ اًمسقر، ومال داقمل ًمتؽؾػفو واومتعوهلو. اعمػنون ال

اًمتل شمـصى  ى، هل اًمدقمق)حمؿد( دظوى كّخ واحدة ودم شورة افؼتال -5

﴿ قمغم اآليي اًمراسمعي ذم اًمسقرة وهل:          

                            

           ﴾ قز أن جي وصمون، والىموًمقا: إهنو ذم أهؾ األ

 واًمـوؾمخ هلو قمـدهؿ هق آيي اًمسقػ. ،يػودوا، وال أن يؿـ قمؾقفؿ

 -دي ويمثػم مـ اًمؽقومقلمًمسقمـ اسمـ ضمريٍ وا ي  وهق مرو- وًمؽـ هذا اًمؼقل

 ًمقس هق اًمؼقل اًمقطمقد ًمؾؿػنيـ ذم اآليي، ومنن ومقفو أرسمعي أىمقال أظمرى:

اًمسقػ  كسختفو آيي ،أهنو ذم اًمؽػور مجقًعو، وأهنو مـسقظمي يمذًمؽ أوهلا:

﴿ ىمقًمف شمعومم: ،وكسخفو قمـد ىمتودة ،قمـد مجوقمي مـ سمقـفؿ جموهد       

  ﴾ [79: األكػول] وقمؾقف جيى أن يؼتؾ األؾمػم مـ اعمنميملم، إال مـ ىموم ،

 اًمدًمقؾ قمغم شمريمف مـ اًمـسوء واًمصبقون، ومـ شممظمذ مـفؿ اجلزيي.

وهق  ،مـسقظمي وأهنو كوؾمخي ال ،وذم يمؾ أؾمػمأهنو ذم اعمنمك،  وثاكقفام:

يؼتؾ، وًمؽـ يؿـ قمؾقف أو  قمـفام أن األؾمػم ال يرو >مروي قمـ احلسـ وقمطوء

﴿ يػودى، ويمون احلسـ يؽره أن يؼتؾ األؾمػم، ويتؾق:           

  .ومل يذيمر اآليي اًمتل كسخً هبو ،﴾ 

                                                 

  مـ مػوشمقح اًمغقى اًمشفػم سموؾمؿ اًمتػسػم اًمؽبػم، وشمػسػم اًمػخر اًمرازي. (9/743)  (3)
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 إال سمعد اإلصمخون واًمؼتؾ ء وال األهجيقز اًمػدا أكف ال وافؼول افثافث:

قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم، وذم رأيـو أن هذا هق مـطقق اآليي،  يوهق مرو ،سموًمسقػ

 السمـ ضمبػم وطمده. ومؾقس ىمقاًل 

قمـ اسمـ قمبوس سمطريؼ اسمـ أيب ـمؾحي، وسمف  يوهق مرو وافؼول افرابع:

﴿ ن اآليي حمؽؿي، وأن ىمقًمف شمعومم ومقفو:أ ىمول يمثػم مـ اًمعؾامء        

  ﴾.  سموخلقور ذم األؾمورى: إن ؿموء ىمتؾفؿ، وإن ؿموء ملسو هيلع هللا ىلص ضمعؾ اًمـبل

ـ  عباؾمت  قمؾقفؿ. دهؿ، وإن ؿموء ومودى هبؿ، وإن ؿموء م

وهذا قمغم أن اآليتلم حمؽؿتون معؿقل هبام، وهق » ىمول أسمق ضمعػر اًمـحوس:

ومال  ؿؾ سموآليتلموملمو إذا أمؽـ اًمع ،كام يؽقن سمٌمء ىموـمعألن اًمـسخ إ >ىمقل طمسـ

و اًمذيـ يمػروا ىمبؾ معـك ذم اًمؼقل سموًمـسخ، إذ يمون جيقز أن يؼع اًمتعبد إذا ًمؼقـ

ومقف اًمصالح  ومنذا يمون األه ضموز اًمؼتؾ واعمػوداة واعمـ، قمغم مو ،األه ىمتؾـوهؿ

 .(1)«دقبقم وهذا اًمؼقل يروى قمـ أهؾ اعمديـي، واًمشوومعل، وأيب ،ًمؾؿسؾؿلم

 آلية ؿوفغ:وابن اجلوزي يذـر دم ا -6

يـسبف إمم اسمـ قمؿر، واحلسـ، واسمـ  قأهنو حمؽؿي. وه افؼول األول:

 ؾمػميـ، وجموهد، وأمحد، واًمشوومعل.

وإمم ىمتودة  هنو مـسقظمي. وىمد أؾمـده إمم اسمـ قمبوس أ وافؼول افثاين:

                                                 

  .(444- 442ص)اًمـوؾمخ واعمـسقخ:   (3)

افؽويت، ت: د. حمؿد  –( ضْعة مؽتْة افػالح 673فؾـحاس )ص« افـاشخ وادـّوخ]»       

 «م»افّالم حمؿد[.  ظْد
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وإمم ؾمعقد سمـ  وعقػ( )سمطريؼ ًمقٌ وهق دي، وإمم جموهدسسمعدة ـمرق، وإمم اًم

 وأيب طمـقػي. ،أن ىمرر أكف مذهى اسمـ ضمريٍأيب قمروسمي، وذًمؽ سمعد 

يبلم مع أي اًمػريؼلم  ًمؽـف يدع اًمؼضقي معؾؼي، ومال يذيمر رأيف ومقفو، وال

هق، وإن يمون ىمد ذيمر أن إمومف أمحد يرى إطمؽوم اآليي، واعمتبودر مـ هذا أكف 

 .(1)يمشقخف يرى أهنو حمؽؿي

و قمـ اسمـ ، ومققرد آصموًرا ومقفدظوى افـّخ -هو أيًضا- وحيؽي افطزي -7

أكف ىمول ذم أؾمػم أه  ضمريٍ، واًمسدي، وىمتودة، ويسـد إمم أيب سمؽر 

مـ يمذا  رضمؾ مـ اعمنميملم أطمى إزم   اىمتؾقه> ًمؼتُؾ » ويمتى إًمقف ذم مػوداشمف:

إمم ضمده  قمبوس سمطريؼ حمؿد سمـ ؾمعد اًمعقذمقمـ اسمـ  يصمؿ يرو .«ويمذا

اء اًمػد» )واًمسـد وعقػ ألن مجقع رضموًمف وعػوء( أكف ىمول: قمطقي،

﴿ :-كسخً آيتف :أي- مـسقخ، كسختفو               

                    

  ﴾[ :7اًمتقسمي]». ألطمد مـ اعمنميملم قمفد وال ومؾؿ يبَؼ » :ىمول 

صمؿ يسـد اًمطؼمي دقمقى اًمـسخ  .«احلرم واكسالخ األؿمفر ،ءةطمرمي سمعد سمرا

 إمم اًمضحوك أيًضو.

يؽتػل سمذيمر هذه اآلصمور اًمتل يدقمل أصحوهبو اًمـسخ  همػم أن اًمطؼمي ال

قمغم اآليي، ومقذيمر آصموًرا يذهى أصحوهبو إمم أن اآليي حمؽؿي وًمقسً سمؿـسقظمي، 

اًمػداء. وأصحوب هذا األؾمػم، وإكام جيقز اعمـ قمؾقف و جيقز ىمتؾ ال ويؼقًمقن:

                                                 

 «كواشخ افؼرآن»] وهق خمطقط. ،)كقاؾمخ اًمؼرآن( ًمف :اكظر دقمقى اًمـسخ قمغم اآليي ذم  (3)

 «م»( وما بعدها[. 466)ص
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)يمام روى احلسـ اًمبٍمي(، واحلسـ كػسف،  اعمذهى هؿ: اسمـ قمؿر 

 وقمطوء، وقمؿر سمـ قمبد اًمعزيز.

أن هذه اآليي  ،واًمصقاب مـ اًمؼقل قمـدكو ذم ذًمؽ» صمؿ يؼقل اًمطؼمي:

همػم مقوع ىمد سمقـو ذم  ن صػي اًمـوؾمخ واعمـسقخ موأحمؽؿي همػم مـسقظمي، وذًمؽ 

ً احلجي سملن موىم ز اضمتامع طمؽؿقفام ذم طمول واطمدة، أو مومل جي أكف مو ذم يمتوسمـو

وهمػم مستـؽر أن يؽقن ضمعؾ اخلقور ذم اعمـ واًمػداء ، أطمدمهو كوؾمخ اآلظمر

، وإمم اًمؼوئؿلم سمعده سملمر األمي، وإن مل يؽـ اًمؼتؾ ملسو هيلع هللا ىلصواًمؼتؾ إمم اًمرؾمقل 

﴿ ألكف ىمد أذن سمؼتؾفؿ ذم آيي أظمرى، وذًمؽ ىمقًمف: >مذيمقًرا ذم هذه اآليي   

       ﴾ ملسو هيلع هللا ىلص هللسمؾ ذًمؽ يمذًمؽ> ألن رؾمقل ا >اآليي 

عًضو، سميمذًمؽ يمون يػعؾ ومقؿـ صور أؾمػًما ذم يده مـ أهؾ احلرب، ومقؼتؾ 

ىمتؾ قمؼبي سمـ أيب معقط وىمد > سمبعض، ويؿـ قمغم سمعض، مثؾ يقم سمدر يويػود

قمغم طمؽؿ ؾمعد ذم همزوة اخلـدق، وىمد كزًمقا  ،وىمتؾ سمـل ىمريظي ،اأيت سمف أؾمػمً 

وومودى سمجامقمي ، وهق قمغم ومدائفؿ واعمـ قمؾقفؿ ىمودروؾموروا ذم يده ؾمؾاًم، 

ـ   قمغم صماممي سمـ أصمول احلـػل وهق أؾمػم  أؾمورى اعمنميملم اًمذيـ أهوا سمبدر، وم

ًمف سمحرهبؿ  هللذم يده، ومل يزل ذًمؽ صموسمًتو مـ ؾمػمه ذم أهؾ احلرب، مـ ًمدن أذن ا

 .(1)«، دائاًم ذًمؽ ومقفؿملسو هيلع هللا ىلص ًمقفإ ضفإمم أن ىمب

أن اإلموم »، وية حمؽؿةافْغوي دم معامل افتـزيل أن اآل حـذفك يرج -8

سملم أن يؼتؾفؿ،  >لم مـ اًمؽػور إذا وىمعقا ذم األهسموخلقور ذم اًمرضمول اًمعوىمؾ

أو يسؽمىمفؿ، أو يؿـ قمؾقفؿ ومقطؾؼفؿ سمال قمقض، أو يػودهيؿ سموعمول أو 

سمـ قمؿر، وسمف ىمول احلسـ وقمطوء وأيمثر سملؾمورى اعمسؾؿلم. وإًمقف ذهى ا

                                                 

 .(49-48/ 48)شمػسػم اًمطؼمي:   (3)
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ىمول  .قووإؾمح ،وأمحد ،واًمشوومعل ،اًمصحوسمي واًمعؾامء، وهق ىمقل اًمثقري

 ذم األؾمورى:  هللأكزل ا ،اسمـ قمبوس: عمو يمثر اعمسؾؿقن واؿمتد ؾمؾطوهنؿ

﴿          ﴾. ألكف قمؿؾ سمف  >وهذا هق األصح واالظمتقور

 .(1)«خلؾػوء سمعد، واملسو هيلع هللا ىلص هللرؾمقل ا

، ويذيمر أهنو مرويي قمـ اسمـ قمبوس سمطريؼ أما ابن ـثر ؾقحؽي افدظوى -9

 .واسمـ ضمريٍ ،واًمسدي ،واًمضحوك ،ىمتودة :اًمعقذم، وأن اًمذيـ ىموًمقا هبو هؿ

ًمقسً سمؿـسقظمي، صمؿ ىمول  :-وهؿ األيمثرون- وىمول اآلظمرون» ثم يؼول:

ـ   :سمعضفؿ جيقز ًمف ىمتؾف.  ػوداشمف ومؼط، والقمغم األؾمػم وم إكام اإلموم خمػم سملم اعم

اًمـرض سمـ ملسو هيلع هللا ىلص سمؾ ًمف أن يؼتؾف إن ؿموء> حلديٌ ىمتؾ اًمـبل  :وىمول آظمرون مـفؿ

 هللاحلورث، وقمؼبي سمـ أيب معقط، مـ أؾمورى سمدر. ىمول صماممي سمـ أصمول ًمرؾمقل ا

إن شمؼتؾ شمؼتؾ ذا دم، وإن متــ متــ قمغم » :«ثاممة؟ ظـدك يا ما» :طملم ىمول ًمفملسو هيلع هللا ىلص 

 .«ؿمئً ريد اعمول وموؾملل شمعط مـف موؿمويمر، وإن يمـً شم

ومؼول: اإلموم خمػم سملم ىمتؾف، أو اعمـ قمؾقف،  -قمؾقف هللرمحي ا- وزاد اًمشوومعل

وىمد دًمؾـو  ،هذه اعمسلًمي حمررة ذم قمؾؿ اًمػروعأو مػوداشمف، أو اؾمؽمىموىمف أيًضو. و

 .(2)«احلؿد واعمـي -ؾمبحوكف وشمعومم- هللقمغم ذًمؽ ذم يمتوسمـو األطمؽوم، و
 

 

                                                 

ؿر، : ـمبعي دار اعمـور، وىمد أؾمـد اعمذهى إمم اسمـ قم(8;9/6): يمعومل اًمتـزيؾ ًمؾبغق  (3)

ذم اًمدر  لواحلسـ، وقمطوء يمام رأيـو، مع أن اآلصمور اًمتل أوردهو اًمطؼمي ذم شمػسػمه، واًمسققـم

 (.69-8/68اًمدر اعمـثقر:  :اعمـثقر شمؼرر أهنؿ يؿـعقن ىمتؾ األؾمػم )واكظر

 .(6/395)شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ   (4)
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﴿:ملسو هيلع هللا ىلصدم اآليات افثالث األوػ من شورة حمؿد   هلليؼول ا -11  

                         

                              

                          

                       

. 

ؽػور واعمممـلم، ذم ضمزاء همالء وأوًمئؽ ومقبدأ اًمسقرة هبذه اعمقازكي سملم اًم

 قمغم أقمامهلؿ، وذم األصؾ اًمذي اكبـك قمؾقف اجلزاءان مـ اشمبوع اًمبوـمؾ أو اشمبوع احلؼ.

، اعمـؽرون ًمقضمقده، أو ًمقطمداكقتف، أو الؾمتحؼوىمف اًمعبودة، هللأمو اًمؽػور سمو

اشمبوع اًمدًمقؾ قمغم وضمقب ، وًمعؼقهلؿ قمـ هللاًمصودون ألكػسفؿ قمـ اإليامن سمو

سمدقمقهتؿ أشمبوقمفؿ إمم اًمؽػر، أو  >أو اًمصودون ًمغػمهؿ قمـ اشمبوع احلؼ ،إليامنا

 ﴿: قمؾقفؿ سمؼقًمف  هللومؼد طمؽؿ ا- وًمؼدوة اًمسقئي كتقجي ًمؽػرهؿسم

قمسك أن يؽقن هلؿ مـ أقمامل شمبدو ذم فموهرهو ظمػمة،  ﴾، ومعـوه أسمطؾ مو

ألن اًمؽػر مـ  >ؿ اًمتل شمرضمحفوإمو سمسبى مقازكتفو سمسقئوهت ،ن مل شمؽـلومجعؾفو يم

، وإمو ألهنو مل يعؿؾفو (1)سمقـفو، وإمو سمسبى ومؼدهو ًمنمط ىمبقل اًمعؿؾ وهق اإليامن

 شمعومم، رضورة أكف مل يممـ سمف، ومؾؿ شمعتؼم! هللاًمؽوومر ًمقضمف ا

يلشمقن مـ  ، اًمذيـ يؾتزمقن هدى اإليامن ذم يمؾ موهللوأمو اعمممـقن سمو

                                                 

﴿يدل هلذا اًمنمط ىمقًمف شمعومم:   (3)                               

                              ﴾ [9;: ]اًمـحؾ. 
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يرشمؽبقن معصقي هنقا  قمبودة أمروا سملدائفو، وال يذرون، ومال يؽميمقن األقمامل ومو

 وهق ال ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن سمام أوطمك إمم حمؿد  هللاًمذيـ مجعقا إمم اإليامن سمو ،قمـ ارشمؽوهبو

 ﴿ طموهلؿ ذم اًمدكقو سمؼقًمف: هلل اومفمالء سملم   همػمه احلؼ، وىمد أكزل مـ قمـد رهبؿ

 ؾمؽم قمؾقفؿ ذكقهبؿ، ﴿ :﴾، أي طموهلؿ وؿملهنؿ. :﴾أي 

، إذ افٌ دم اشتحؼاق ـل من افػريؼغ دا حؽم به ظؾقه  هللويْغ ا -11

  ﴿ يؼقل:                  

        .﴾ 

ي اكبـك قمؾقف يمؾ مـ اجلزاءيـ، ومقازكي ذم اًمقىمً وهق شمؼرير ًمألصؾ اًمذ

إكف اشمبوع اًمبوـمؾ  >اًمػريؼلم وقمؼقدشمف اًمتل طمػزت إًمقفكػسف سملم قمؿؾ يمؾ مـ 

سموًمـسبي ًمؾؽػور، واشمبوع احلؼ سموًمـسبي ًمؾؿممـلم، مع االىمتـوع سملكف مـ رهبؿ، 

 ومفؾ جيقئفؿ مـ قمـده إال احلؼ؟ ،أومؾقسقا مممـلم سمف

درج اإليامن وأقمامًمف، وأظمالىمف اًمػرديي واجلامقمقيوحتً يمؾؿتل احلؼ واًمبو  ،ـمؾ، ـي

ـ رشور وآصموم، واكحراف ذم اًمسؾقك اًمػردي واجلامقمل. واًمؽػر ومو  حيػز إًمقف م

ويمػر اًمؽػور، أو ذم اشمبوع ومريؼ مـ اًمـوس ًمؾحؼ  ،وإن ذم إيامن اعمممـلم

اعمستؼقؿ واشمبوع اًمػريؼ اآلظمر ًمؾبوـمؾ، وومقام شمرشمى قمغم هذيـ اعمـفجلم ًمؾسؾقك 

قتعظقا ًمًمؾـوس   هلليرضسمف ا إن ذم هذا يمؾف عمثاًل  ،واعمـحرف مـ ضمزاء قمودل

 .سمف، ويتبقـقا اهلدى مـ اًمضالل، واحلؼ مـ اًمبوـمؾ

، بعد أن آثروا هللدام ؿد وَح أن افؽػار يصدون افـاس ظن شْقل ا وما -12

م، داموا ؿد ؾؼدوا اظتْارهم، ظـدما أهدرت أظامهل وما افضالل واتْعوه

صديدي افعداوة  داموا أظداءً  وما، من حقث إن اإلكّان إكام يعتز بعؿؾه
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فؾؿممـغ، يتؿـون فو أتقحت هلم ؾرصة يػتؽون ؾقفا هبم، ويؼضون ظذ 

 وـقف كترصف ؾقفم؟ ،ؾامذا جيب ظؾقـا أن كػعل هبم ديـفم

﴿ شمعومم: هلليؼقل ا                   

                                   

                               

                       

          ﴾. 

ء يمؾؿتف، ومـ صمؿ جيى أن قمالوإ هللإكف اًمؼتول، اًمؼتول مـ أضمؾ كٍم ديـ ا

رومؼ هبؿ، سمعد أن شمـؽروا  يؽقن سمؼقة، وأال شملظمذ اعمسؾؿلم ومقف رمحي سموًمؽػور، وال

 ًمؾديـ احلؼ، وأقمؾـقهو قمؾقف طمرسًمو ؿمعقاء!

ذم اآليي هبذا األؾمؾقب اًمؼقي مع   هللوإن األمر هبذا اًمؼتول ًمقصدره ا

 ﴿ هإجيوز ومقف إطمالل هذا اعمصدر ﴾، ومػقف اعمصدر اعمميمد ًمػعؾف، و

اًمعضق اًمذي جيتؿع ومقف أيمثر مـ مؼتؾ،  >قمغم اًمرىموب ى  َص ـ  صمؿ هق مُ  ،حمؾ ومعؾف

 واًمذي يعتؼم رضسمف أظمٍم وؾمقؾي ًمإلضمفوز قمغم اإلكسون واحلققان مًعو!

ل أيًضو ؾمقرة وه- وىمريى مـ هذا األمر أمر آظمر ذم ؾمقرة األكػول

﴿ ذم ىمقًمف:  هلليصقره ا -ىمتول             

                   ﴾ [39: األكػول] (1)! 

                                                 

همزوة ، ومؼد أكزًمً سمعد اًمبؼرة، ذم اًمعوم اًمثوين ًمؾفجرة، ًمتصػ وهل صموكقي اًمسقر اعمدكقي كزواًل  (3)

ؾمقرة سمدر، اكظر صحقح مسؾؿ ذم األصمر اعمروي قمـ   و اسمـ قمبوسسمدر، ومـ صمؿ ؾمامه

مـ ـمبعي قمقسك اًمبويب احلؾبل، شمعؾقؼ  6وهل ذم ج ( 4544ص) 5253اسمـ قمبوس: طمديٌ 
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، سمؿعـك اعمبوًمغي أما ؽاية افِب دم آيتـا ؾفي اإلثخان دم افؼتل -13

شمذيمر هذه اًمغويي إال ذم صقرة اًمتؿفقد  ذم ىمتؾفؿ، ًمؽـ اآليي ال واًمتغؾقظ

هو سمصقرة اًمقاىمع اًمذي يؽمشمى قمؾقف يشء سمعده، إمعوًكو مـفو ذم شمصقير

ومفؽذا ذيمرت اإلصمخون ًمتلمر سمنطمؽوم اًمؼبضي قمؾقفؿ  >اعمػروغ مـ أمره

﴿ قمـدمو يؼعقن ذم أيديـو أهى>             ﴾ أي: 

 أطمؽؿقا اًمؼقد، وؿمددوا اًمؼبضي.

 ؼبضي قمؾقفؿ؟وًمؽـ، موذا سمعد شمشديد اًم

: ﴿ هلليؼقل ا                          ،﴾

ا هق طمؽؿ اإلؾمالم ذم أهى احلرب مـ اًمؽػور، إكف اًمتخقػم سملم إـمالق ذوه

 ﴿ وهق اعمعؼم قمـف ذم اآليي سمؼقًمف:هاطمفؿ دون مؼوسمؾ           

   وىمبقل اًمػداء مـفؿ كظػم إـمالق هاطمفؿ وهق اعمعؼم قمـف ذم اآليي ،﴾

 سمؼقًمف:﴿     .﴾ 

  هللاختوذ رضموهلؿ قمبقًدا واإلكوث مـفؿ إموء، ومنن ا :أي >أمو االؾمؽمىموق

ألكف  >سمً سموًمسـي ومتػؼ قمغم ضمقازه مـ مجقع اًمػؼفوءمع أكف صمو مل يذيمره ذم اآليي

 هللحيى ًمعبوده أن يسؽمق سمعضفؿ سمعًضو، ومال قمبقديي ذم اإلؾمالم إال  ال 

وإذا يمون ىمد أىمر اًمرق اًمذي يمون ؿموئًعو ذم اجلزيرة، قمـدمو ضموء اإلؾمالم،  ،شمعومم

، وىمد ومنكام أىمره طملم ذاك ألكف يمون دقمومي اىمتصوديي يؼقم قمؾقفو جمتؿع اًمعرب

وملضموز اعمؽوشمبي، واًمتدسمػم، واقمتؼم  >هقل سمعد ذًمؽ يمثػًما مـ اًمسبؾ ًمتحرير اًمرىمقؼ

أم اًمقًمد طمرة مـ طملم شمضع عموًمؽفو وًمقًدا، وأوضمى قمغم ؾموئر اًمنميموء ذم اًمعبد 

                                                 

 .Pووبط وومفرؾمي وشمرىمقؿ األؾمتوذ اًمصديؼ حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل 
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أن يؼبؾقا مؽوشمبتف وًمق مل يؿؾؽ ؿمقًئو إذا أقمتؼ رشيؽ هلؿ ومقف كصقبف اًمذي يؿؾؽف 

يمػورة اًمػطر  >ذم يمؾ اًمؽػورات )قمتؼ اًمرىمبي( ًمعتؼ، وضمعؾ امـف مفام يمون وئقاًل 

اًمعؿد ذم هنور رمضون ًمؾؿؼقؿ اًمسؾقؿ، ويمػورة اًمؼتؾ اخلطل، ويمػورة اًمظفور، 

 ويمػورة اًمقؿلم... وهمػمهو. 

إًمف  ويمؾ هذا إمم ضموكى اًمتحرير اًمؽبػم ًمؾرىمقؼ مـ داظمؾف سمنؿمعوره أن ال

 قمبقديي ًمسقاه! ، ومال ؾمؾطون ًمغػمه، والهللإال ا

وهو األمر افرابع افذي جيوز فؾحاـم ادّؾم دم - وأما ؿتل األٍى -14

وإن يمون ىمد صمبً قمـ رؾمقل  ،ومؾؿ شمذيمره اآليي يمذًمؽ -صلن أٍى افؽػار

وذًمؽ إذا يمون األؾمػم ؿمديد  ،د جلل إًمقف قمـدمو ىمضً سمف اًمرضورةأكف ىمملسو هيلع هللا ىلص  هللا

ر واًمؽػوأو يمون اعمسؾؿقن ىمؾي  ،ؾدقمقة، ؿمديد اًمقـملة قمغم اعمسؾؿلماخلصقمي ًم

مو دسمؼتؾ قمؼبي سمـ أيب معقط قمـملسو هيلع هللا ىلص ومـ صمؿ أمر  ،يمثرة يمام يموكً احلول يقم سمدر

أيت سمف أؾمػًما يقم سمدر، وطمؽؿ ؾمعد سمـ قمبودة ذم سمـل ىمريظي صمؿ ىمتؾفؿ سمعد أن 

 .طمورص ديورهؿ> سمسبى همدرهؿ سمف وظمقوكتفؿ ًمف يقم همزوة اخلـدق

  ﴿ :عوممألكف ىمد أذن سمف ذم آيي أظمرى هل ىمقًمف شم >مل شمذيمره اآليي

      ﴾[5: اًمتقسمي](1). 

أؾمقغ هذا مـف ألن  ًمؽــل ال >)ؿمقخ اعمػنيـ( ومفؽذا يؼقل اًمطؼمي

ؾ سمدًمق ،-ذم رأيل- يشؿؾقن األهى اعمنميملم اعملمقر سمؼتؾفؿ ذم هذه اآليي ال

يعطػ قمغم األمر سمؼتؾفؿ ذم اآليي أمًرا آظمر سملظمذهؿ أهى،   هللأن ا

                                                 

 وهل اعمعروومي سمآيي اًمسقػ.  (3)
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 واًمعطػ يػقد اًمتغوير سملم اعمعطقف واعمعطقف قمؾقف.

ألن ذم  >جيقز ًمؾحويمؿ اعمسؾؿ ذم األؾمػم شمذيمر اآليي اًمؼتؾ وؿـ مومل إكام 

سموًمؼتؾ. وىمد وىمع األه كتقجي عمبوًمغي اعمسؾؿلم  :اآليي أمًرا سمرضب اًمرىموب، أي

ومؾؿ يبؼ داع  >ر هبؿ إمم اًمتسؾقؿ وإًمؼوء اًمسالحذم ىمتؾ اًمؽػور، طمتك اكتفك األم

قمـدمو  إال حيسـ اًمؾجقء إًمقف ًمؾـص قمغم ضمقاز ىمتؾ األهى، وسمخوصي أكف ال

 شمػروف اًمرضورة!

   ﴿ ؽاية زمـقة هلذا ـؾه حغ يؼول:  هللوحيدد ا -15

﴾، فو، واعمراد هبذا اًمتعبػم طمتك شمـتفل احلرب، أو آصمومَ  فو،ؾمالطَم  :أي

وذًمؽ سموكتفوء مؼوومي اًمؽػور ًمؾدقمقة، وسموكطقائفؿ حتً ًمقاء احلؽؿ 

، هللُ ي اـِ ثَ عَ بَ  ـُذ مُ  اضٍ مَ  ادُ فَ واجلِ » ملسو هيلع هللا ىلص:اإلؾمالمل، وهذا سمعض اًمن ذم ىمقًمف 

 ؼَ يُ  ن   أَ إَػ 
 م  أُ  رُ آِخ  َل اتِ

 ْ  يُ  ، َل اَل ج  ي افد  تِ
 َج  رُ و  َج  هُ ؾُ طِ

 .(1)«لٍ ادِ ظَ  ُل د  ظَ  َل ، وَ رٍ ائِ

يمالمهو  ،وموألمر سمرضب اًمرىموب، واألمر سمشد اًمقصموق سمعد اإلصمخون ذم ىمتؾ اًمؽػور

وؾمقظؾ> إذ األمر مل يستؼر سمعد ًمؾؿسؾؿلم، ومل يصبح احلؽؿ ًمنميعي  زال ىموئاًم  مو

ـ صمؿ ال ـ أن يؼول طمتك اآلن اإلؾمالم، وم ً أوزارهو. :يؿؽ  إن احلرب ىمد ووع

 زًمـو كشفد مظوهر احلرب سملم احلؼ واًمبوـمؾ، متؿثؾي ذم روح اًمبغل مو إكـو

همرسمقلم، أو مالطمدة.  وصفققكقلم يموكقا، أ >واًمعدوان مـ ضموكى اًمؽػور مجقًعو

 ،ذم يمؾ ؿمعى، ويتسؾؾقن إمم يمؾ سمؾد ومتؼؿصي روح اعمبنميـ مجقًعو وهؿ يـدؾمقن

                                                 

أسمق داود ذم ؾمــف، وطمؽوه أمحد ذم روايي اسمـف قمبد  وىمد أظمرضمف هذا احلديٌ سمروايي أكس   (3)

ـمبعي قمثامن ظمؾقػي سموعمطبعي اًمعثامكقي ؾمـي  (9/435)ًمؾشقيموين « كقؾ األوـمور» :اهلل، واكظر

 «م»([. 2532]أخرجه أبو داود ) . ه3579
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 >لم، واًمشقققمقلمأؾمامًمقومؽشقومي ًمؾعقون ذم يمؾ وؾموئؾ اإلقمالم ًمؾؿستعؿريـ، واًمر

ؾؽقف كخدع أكػّـا رؽم ـل هذه ادظاهر،  >ومتثقاًل  ،وومـقًكو ،وإذاقمي ،صحوومي

 وفؽؾؿته؟! هللؾـزظم أن احلرب ؿد وَعت أوزارها، وأن افـرص ؿد أصْح فدين ا

ومنن اًمٍماع سملم احلؼ واًمبوـمؾ  >هؽذا يـْغي أن كرى األمر ظذ حؼقؼته -16

ذم - همػم أن احلرب >اًمقضمقد ىموئاًم قمغم األرضدام هذا  ًمـ خيؿد أواره مو

ذم كٍم احلؼ قمغم اًمبوـمؾ، وذم قمزة اعمممـلم  ؾمفاًل  ًمقسً قموماًل  -ضمقهرهو

ًمق أراد ًمؾحؼ أن يـتٍم دون رصاع ًمػعؾ ذًمؽ،   هللوذًمي اًمؽػور، ومنن ا

وًمتؿ اًمـٍم ًمؾؿسؾؿلم دون أن حيؿؾقا ؾمقًػو، أو يلظمذوا مـ اًمؽػور أهى. 

ومؽوكً  -وهق قمؾقؿ هبؿ- أن خيتؼم اعمممـلم -شمبورك وشمعومم- هللا أرادوإكام 

وومقف يتبلم اًمؼقي  ،متحون اًمذي ومرض قمؾقفؿ أن خيقوقهاحلرب هل اال

صؼم قمـده، ويتجغم ذو  مـ اًمضعقػ، ويتؿقز اجلؾد اًمصبقر قمؿـ ال

 اإليامن اعمؽلم ومـ ذم إيامكف وعػ!

احلؼ قمغم اكتصور  ًمقسً هل يمام شمصقرهو اآليي هـو إن اًمغويي مـ اًمؼتول

وإكام  >دون ىمتول ؿموء ًمق ىمدير قمغم أن يـٍم احلؼ شمبوريمً ذاشمف هللومنن ا >اًمبوـمؾ

وموعمممـقن يؼوشمؾقن  >مـ اعمممـلم واًمؽػور هبذا األمر يماًل  اًمغويي هل أن يبتكمَ 

 هللاًمؽػور، واًمؽػور يؼوشمؾقن اعمممـلم، ًمؽـ اًمؼتول مـ اعمممـلم ضمفود ذم ؾمبقؾ ا

سمف درضمتفؿ ذم  هللومفق اسمتالء هلؿ يرومع ا >متوقمبف وخموـمراشمفا حتؿؾ أمروا سمف ويمؾػق

، واًمؼتول مـ اًمؽػور قمـود ومؽوسمرة وشمشبٌ سموًمبوـمؾ ،اآلظمرة، وجيزل صمقاهبؿ قمؾقف

 وهق مـ صمؿ اسمتالء هلؿ يزيد مـ ضمرائؿفؿ، ويضوقمػ قمؼوهبؿ قمؾقفو!

تثول مـفؿ سمعد شمؼرير أكف ام  هللوسمسبى أن اًمؼتول اسمتالء ًمؾؿممـلم، يؼقل ا
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﴾. وإكام ذيمرهؿ        ﴿: ألمره يثوسمقن قمؾقف

ًمقطؿئـفؿ إمم أهنؿ ؾمقضوقمػ هلؿ األضمر،  هللدون همػمهؿ مـ اعمؼوشمؾلم ذم ؾمبقؾ ا

ىمدمقا  وؾمقؽقن مؽوهنؿ ذم اجلـي مع اًمصديؼلم واًمصوحللم، وؾمقشؿؾ صمقاهبؿ يمؾ مو

 .هللدامً طمقوهتؿ ىمد شمقضمً سموؾمتشفودهؿ ذم ؾمبقؾ ا قمؿؾ ـمقى صوًمح، مو مـ

17- ﴿                      ﴾. 

 ال هللومفق وقمد مـ ا >أقمد هلؿ ذم اآلظمرة مـ اًمثقاب وهذا أيًضو سمعض مو

دار مؼومفؿ اخلوًمد> ًمقـتؼؾقا  اجلـي ـمريؼ قمغم -ذم اآلظمرة- يتخؾػ سملكف ؾمقدهلؿ

وسملكف )يمام يؼقل اًمػخر اًمرازي(>  دون شمقىمػ مـ ىمبقرهؿ إمم دار طمبقرهؿ

وًمـ طموهلؿ، ومؾـ يشغؾفؿ قمـ ؾمعودهتؿ وكعقؿفؿ ؿموهمؾ،  :أي ،ؾمقصؾح سموهلؿ

هلؿ سموًمسعودة  هللوعموذا اًمؼؾؼ وىمد شمؽػؾ ا >ىمؾؼ كػيس ي  أهؿ يعؽر قمؾقفؿ صػقَ 

 ؟ أومؾقس ىمد وقمد أيًضو ذًمؽ اًمققمد اًمذي يصقره ىمقًمف:احلؼي ذم دار اخلؾقد

﴿           ﴾ومفق ىمد هداهؿ إًمقفو، وقمرومفؿ أمويمـفؿ ومقفو  ؟

ىمد ـمقبفو سموًمعرف واًمشذا، ًمتتؿ اًمـعؿي  -يمذًمؽ- دون أن يبحثقا قمـفو، وهق

 .سموعمؼوم ومقفو وشمصػق اًمسعودة

ًمتقازن وشمؼرر  >ديث ظن ادممـغ وافؽػاروهـا تعود افّورة إػ احل -18

ر همػم أهنو ختص اعمممـلم سموخلطوب شمنميًػو هلؿ، وشمتحدث قمـ اًمؽػو >طمؼوئؼ

﴿ شمؼقل: >سمضؿػم اًمغوئبلم إزراء سمشلهنؿ               

                             

                   ﴾ . 

هؿ ويثبً ؾمقـٍم هللًمتؼرر هلؿ أن ا ألول مرة وإهنو ًمتـودي اًمذيـ آمـقا
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 ؟هللومؽقػ يـٍمون ا ،أىمدامفؿ إن هؿ كٍموه

وىمقؾ معـوه: إن شمـٍموا  .وـمريؼف هللوا ديـ اإن شمـٍم» إن معـوه: :ًمؼد ىموًمقا

سمؼؿع  :وذًمؽ سمتحؼقؼ مطؾقسمف، أي >طمؼقؼي هللكٍم ا :وىمقؾ اعمراد .يؼفرووم هللطمزب ا

 .(1)«..اًمؽػر وإهالك أهؾف، وإهالك مـ اظمتور اإلرشاك سمجفؾف.

هلؿ، ومؿصدره شمؼقيتفؿ، وشمليقدهؿ سمؿالئؽتف، وإًمؼوء   هللأمو كٍم ا

يؽقن إال  وهق ال >ؿ، وشمثبقً أىمدامفؿ ذم اعمعريميأقمدائفاًمرقمى مـفؿ ذم ىمؾقب 

 كتقجي ًمطؿلكقـي ىمؾقهبؿ.

  ـل مـفام فه ماوإذ يتحدث ظن افؽػار، حيؽم ظؾقفم حؽؿغ   -19

 حموًمي، ومنن آهلتفؿ اًمبوـمؾي مجودات ال  أهنؿ هوًمؽقن اليؼرر أواًل  :يّوؽه

ىمتؾقا قمـ أن شمدومع قمـفؿ، ومنذا هؿ ىموشمؾقيمؿ  ومضاًل  ،شمدومع قمـ كػسفو

يثوسمقن قمغم  إذ ال >يتحقًمقن قمـفو سمليديؽؿ، ويمون مصػمهؿ إمم اًمـور ال

 ، ومبلي وضمف يـتظرون صمقاسمف وىمد يمػروا سمف؟هللوىمد يمػروا سمو ،أي قمؿؾ ،قمؿؾ

ومقفو مـ ضمفؾ، وقمؿك، ووالل، ومؾؿ  قمغم أهنؿ ىمد أهمؾؼقا ىمؾقهبؿ قمغم مو

ومـ صمؿ  >يؼطريػتحقا مـػًذا ومقفو ًمقتنب مـف ؿمعوع مـ اهلدى يـػم هلو اًم

ومعوداشمف، ومؽوكً اًمثؿرة اًمتل  هللأكزل قمغم رؾمقل ا هو قمغم يمراهقي مووـمق

أقمامهلؿ إهنو إسمطول  ،شمطعؿ شمذاق وال ال ةً ر  قهو مـ وراء هذه اًمؽراهقي مُ ضمـَ 

 وًمؽـ هؾ يستحؼقن إال هذا؟ ،وإهدارهو، وقمدم اقمتبورهو

هلم، مع ومتيض افّورة دم احلديث ظن افؽػار، وتّجقل مظاهر َال -21

 ادوازكة بقـفم وبغ ادممـغ ؾتؼول:

                                                 

  . (9/754)مـ شمػسػم اًمػخر اًمرازي سمتٍمف ذم اًمعبورة واظمتصور. اكظر   (3)
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﴿                        

                            

       ﴾. 

قا ومؾؿ أهنؿ ىمد قمؿُ  وهق اؾمتػفوم ومقف معـك اًمتؼريع واًمتقسمقخ اًمشديد، قمغم

 ، مع أن ومقفو قمظي وقمؼمة. ؿيسػموا ذم األرض سمؼصد شمبلم آصمور مـ يموكقا ىمبؾف

متوع اًمدكقو مـ األمقال »قمغم  أوًمئؽ اًمؽػور مـ ىمبؾفؿ  هللًمؼد أهؾؽ ا

هلؿ ومرصي  ئهلؿ ذم األرض، ومل هيق ـ  ؽ  ؿَ ومؾؿ يُ  (1)«واألضمسودواألوالد واألرواح 

ًمؼد  >دهؿ يمل شمـعؿ سموحلقوة قمغم األرضأضمسو كاعمتعي سملمقاهلؿ، سمؾ مل يدع هلؿ طمت

وأظمذهؿ أظمذ قمزيز مؼتدر، ومؽوكً هذه أؾمقأ قموىمبي يتقىمعقهنو  أسمودهؿ، وأهؾؽفؿ،

 ي.ذم طمقوهتؿ اًمدكقو، وإهنؿ ًمتـتظرهؿ ذم اآلظمرة أوضمع قمؼقسم

وهمالء اًمؽوومرون سمؿحؿد وسمام أكزل قمؾقف، أال شمـتظرهؿ هذه اًمعوىمبي 

هـو،  ويشء مـف قمؾقفؿاًمعوضمؾي وشمؾؽ اًمعؼقسمي اعمدظمرة؟ سمغم، إن أمثوهلو هلؿ، يؼع 

هـوك، واًمسبى هق أهنؿ ًمقس هلؿ مقمم وكورص يعتؿدون  وويـتظرهؿ معظؿف

 هللومنن ا هللاعمممـقن سموقمؾقف، ويستـدون إمم كٍمشمف، ويستؿدون مـف اًمتليقد. أمو 

هلؿ ؾمبؾ اًمـٍم ووؾموئؾف، صمؿ  قئهق كورصهؿ ومعقـفؿ، يدومع قمـفؿ األذى، وهي

 يثقبفؿ ذم اآلظمرة قمغم إيامهنؿ سمف، وطمسـ قمبودهتؿ ًمف.

 ﴿ وتّتؿر افّورة توازن بغ افطائػتغ: فتؿقز احلق من افْاضل، ؾتؼول: -21

         

                                                 

  .(9/755) زيمـ اًمػخر اًمرا  (3)



     
238 

          

            

           

        ﴾. 

وموًمذيـ آمـقا  >قازكتفو ضمزاء اًمػريؼلم ذم اآلظمرةدمعؾ مدار م وهل هـو

ضمـوت دمري مـ حتتفو األهنور، واًمذيـ   هللوقمؿؾقا اًمصوحلوت يدظمؾفؿ ا

مػؽريـ ذم  ىمالئؾ، ويليمؾقن هموومؾلم ال ًمويـتػعقن سمؿتوع اًمدكقو أيو» يمػروا

ه مـ اًمـحر قموىمبي، يمام شمليمؾ األكعوم ذم مسورطمفو، هموومؾي قمام هل سمصدد

وهذا ذم دكقوهؿ، أمو ذم آظمرهتؿ ومؿصػمهؿ إمم اًمـور ظموًمديـ ومقفو،  (1)«حواًمذسم

: ﴿ هللشمعؼم قمـف اآليي ذم ىمقل ا وهذا مو     مؼوم  :﴾، أي

 ومال يغودروكف. ،يستؼرون ومقف

وهل اًمؼقة اًمتل أظمرضمتؽ مـ -  أهنؿ إذا يموكقا يعتزون سمؼقهتؿقمغم

ًمؼد أهؾؽ ىمبؾفو ىمرى  >وضمؼموشمف هللاقمتبور هلو أموم ىمقة ا اًمؼقة ال ومفذه -ىمريتؽ

ىمريي قمود  :مثؾ >جمػًما يمثػمة يموكً أؿمد ىمقة مـفو، ومؾؿ دمد مـ دوكف كورًصا وال

 وهمػمهو مـ اًمؼرى.

إًمقفو،  هللوإن هذا اعمصػم كػسف عمصػم يمؾ ىمريي فموعمي سموهمقي شمؽذب رؾمقل ا

و مـ األذى، يمام طمدث مـ يمػور قف أًمقاكً وشمعذسمف ومـقًكو مـ اًمعذاب، أو شمصى قمؾ

ومؾقدريمقا ذًمؽ ضمقًدا، وًمقعؿؾقا قمغم شمدارك األمر ىمبؾ أن يـزل هبؿ  >مؽي

وأصبحقا سمعد  ،ومفداهؿ إمم اإلؾمالم سمعد ومتح مؽي هبؿ، هللوىمد ًمطػ ا ،اهلالك

                                                 

 ومسورطمفو: مراقمقفو. ،(99/:)أسمق طمقون األكدًميس ذم اًمبحر اعمحقط،   (3)
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 إؾمالمفؿ هؿ اًمدقموة إمم اإلؾمالم، واًمعومؾلم قمغم رومع ًمقائف!

           ﴿ أما ؿوفه تعاػ: -22

 ﴾  ومقعرض صقرة يمومؾي ًمؾػرق سملم اعمممـلم واًمؽػور شمتؿ

قمغم هدى  :إن أطمد اًمػريؼلم قمغم سمقـي مـ رسمف، أي >هبو اعمقازكي سملم اًمػريؼلم

وىمد مقز  ،ـمؾ، واًمطقى مـ اخلبقٌيستطقع سمف أن يؿقز احلؼ مـ اًمبو

واظمتور، وأصبح اًمذي اظمتوره هق قمؼقدشمف اًمتل يممـ ىمؾبف هبو، واًمتل شمؼقم 

وملمو اًمػريؼ اآلظمر ومؼد أؾمؾؿ  >ًمف قمغم هدى مـ مبودئفو وأطمؽومفومجقع أقمام

متقز، وملصبح  ىمقوده هلقاه، وًمـزوات كػسف ومجحوت رهمبوشمف اًمعؿقوء اًمتل ال

ؾمقء ومقف> ألكف  مـ شمٍموموشمف ؾمؾقاًم ال ئو، واًمسقيرى اًمؼبقح مـ قمؿؾف طمسـً 

ومؼد اًمؼدرة قمغم اًمتؿققز سملم اخلػم واًمنم، وسملم احلؼ واًمبوـمؾ، يمام اكعدم ذم 

 كظره اًمػرق سملم اًمـقر واًمظالم.

دام اهلقى  اًمػريؼون قمـد طمؽؿ واطمد، وًمـ يتالىمقو مو مـ هـو مل يتالَق 

اخلالف ذم األؾموس هق وًمعؾ  ،واحلؼ هق اًمذي يؼقد اآلظمر ،يؼقد أطمدمهو

وآمـ  هللوموهتدى إمم ا ومػريؼ سمدأ مـ اًمبقـي >ذي اكبـك قمؾقف اخلالف ذم االدموهاًم

قى، ومجرومف شمقور ًمؾفسمف، ومؿصػمه إمم اجلـي ظموًمًدا ومقفو. وومريؼ سمدأ مـ اًمروقخ 

 .اًمؽػر، وؾمؼط سمف إمم هوويتف، ومؿصػمه إمم اًمـور ظموًمًدا ومقفو

ذا يمؾف، ذم شمؾؽ اًمعبورة اًمتل شمبدأ ه  هللأىمقى وأمجؾ أن يصقر ا ومو

سملداة االؾمتػفوم اًمتل ًمقس ومقفو مـ االؾمتػفوم يشء، وإكام هق كػل أن يتسووى 

الف اعمـشل واالدموه، ذم تاًمػريؼون، واؾمتبعود أن يؽقن أطمدمهو يموآلظمر مع اظم

وإكف ألىمقى أؾمؾقب ًمؾـػل ذم مثؾ هذا  ،ًمـظر واًمػؽر، وذم اًمعؼقدة واًمعؿؾا
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داكقف ذم ىمقشمف أؾمؾقب اًمتؼرير واإلظمبور، وسمخوصي أن ذم صدر ي اعمقوقع، ال

اآليي سمعد أداة االؾمتػفوم معطقوًمو قمؾقف حمذووًمو حيسـ أن يؼدر سمؿثؾ ىمقًمـو: 

يمؿـ هق...إًمخ. سمؿعـك أن  ..أشمغػؾ اًمػروق اجلقهريي سملم اًمػريؼلم، ومؿـ يمون.

 .جيقز، ومال يتصقر أن يؼع مـ قموىمؾ هذا ال

ظن اجلـات افتي وظد هبا ادممـون ؾوصػتفا  وفؼد حتدثت اآليات -23

همػم أكو جيى أال  >بلهنا جتري من حتتفا األهنار، واـتػت دم وصػفا هبذا

يػقشمـو أن ضمريون األهنور يستتبع كؿق اًمـبوت، وكؿق اًمـبوت يتبعف كؿق اًمثامر 

يطقى ًمؾعلم، وًمؾػؿ،  هور واًمريوطملم، ومفل إذن ضمـوت زاظمرة سمؽؾ موزواأل

 عمتع.وًمألكػ مـ ا

أقمد ًمؾؿممـلم ذم ضمـوت  يؽػل ذم سمقون مو ًمؽـ هذا اًمقصػ اعمقضمز ال

 ذم وصػفو:  هللوهلذا ىمول ا >أهبٍ أًمقان اًمـعقؿ وومـقكف ـاخلؾد م

﴿            

             

              

       ﴾. 

 ؼ  َس سملهنو مل شمُ  رُ عِ ش  خيؾق مـ شمػصقؾ، ًمؽـ آظمر اآليي يُ  كف ًمقصػ ًمؾجـي الوإ

يستحؼقن اًمـور سملم مـ وقمدوا هذه اجلـي، ومـ  نَ ازِ قَ ؾمقؼً ًمتُ  ًمؾقصػ سمؼدر مو

ويملهنو ىموًمً: أمثؾ مـ وقمدوا مـ اعمتؼلم ضمـي ومقفو أهنور مـ موء  ،سمسبى يمػرهؿ

ور مـ مخر ًمذة ًمؾشورسملم، وأهنور مـ همػم آؾمـ، وأهنور مـ ًمبـ مل يتغػم ـمعؿف، وأهن
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 يمؿثؾ مـ هق ظموًمد ذم اًمـور، وؾمؼقا موء محقاًم ومؼطع أمعوءهؿ؟> قمسؾ مصػك

ًمؼد ضمعؾً اًمؽالم قمـ صػي اجلـي هق األصؾ، وذيمرت قمرًوو أهنو هل اًمتل 

ي دون اؾمتػفوم فموهر، مع أن اعمعـك قمغم و اعمتؼقن، صمؿ ضموءت ذم أؾمؾقب ظمؼمهَ دَ قمِ وُ 

ومقفو مـ أكقاع اًمـعقؿ، أمو  ؽوري> ًمتؼدم ضمديًدا هق صقرة اجلـي ومواالؾمتػفوم اإلك

اعمقازكي ومتػفؿ مـ اًمشطر األظمػم ذم اآليي، وومقف صػي واطمدة مـ صػوت اًمـور هل 

 شمستطقع اطمتامًمف. ومقؿزق أمعوءهؿ اًمتل ال فُ كَ ق  ؼَ س  )اًمذي يغكم(، يُ  اعموء احلؿقؿ

 :ْغ حؼقؼتفات، فـوكعود إػ أوصاف اجلـة افتي شاؿتفا اآلية -24

 ﴿هق  إن افوصف األول:          ﴾ ويـبغل ،

سمداظمؾفو، ومفل همػم األهنور اًمتل دمري مـ  :أن كالطمظ أن هذه األهنور ومقفو، أي

 :حتتفو. وهذه األهنور أكقاع

رحيف، ومفق طمسـ اًمطعؿ  ومقف موء مل يتغػم ـمعؿف وال :ؾافـوع األول مـفا

 و ًمظؿئف.صوًمح ًمؾنمب، جيد ومقف ؿمورسمف ريً 

مـ األهنور ومقف ًمبـ مل يتغػم ـمعؿف يمذًمؽ، ومؾؿ يتخثر، ومل  وافـوع افثاين:

 .(1)يصبح ىمورًصو يملًمبون اًمدكقو

 مـ األهنور ومػقف مخر ًمذة ًمؾشورسملم، شمـعشفؿ وال وأما افـوع افثافث:

 شمسؽرهؿ يمخؿر اًمدكقو.

                                                 

، حيذي اًمؾسون، وومقف ىمروصي. وذم اًمؾسون ص[ىمور]ذم أؾموس اًمبالهمي )مودة ىمرص( وًمبـ وكبقذ   (3)

أيًضو )مودة طمذا(، وهذا ًمبـ ىمورص حيذي اًمؾسون، يػعؾ سمف ؿمبف اًمؼطع مـ اإلطمراق، أمو ختثر 

 إذا شمرك ذم إكوئف أيوًمو سمعد طمؾبف، ويعرف ذم ًمغتـو اًمعومقي اعمٍميي سموًمؾبـ اًمرايى. فومفق همؾظ اًمؾبـ
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 وال ،خيوًمطف اًمشؿع قمسؾ مصػك، ال مـ األهنور ومػقف وأما افـوع افرابع:

 ومضالت اًمـحؾ، يمام ذم قمسؾ هذه احلقوة.

 مؼدار احلوضمي إًمقفو، ومبدأ سموعموءوًمؼد ذيمر اعمنموسموت اًمتل ذم اجلـي طمسى 

منموب  يموعموء اعمنموب اًمعوم اًمذي حيتوج إًمقف يمؾ طمل، وصمـك سموًمؾبـ ألكف فألك

ؿف، ومويمتػك ذم سمقوكف سملكف ينمب ًمطع واعموء ال ،ل قمـ رشسمف إكسونـيستغ قموم ال

يًضو هق أ ويمذًمؽ اًمؾبـ ،متجدد صوًمح ًمؾنمب دائاًم  أكف ضمورٍ  :همػم آؾمـ، أي

ومؾؿ يصػف سمليمثر مـ أكف ـموزج دائاًم مل يتخثر،  >منموب قموم ينمب ًمؾحوضمي إًمقف

ومل شمعرف اًمؾذوقمي ـمريؼفو إمم ـمعؿف، ومال جيد اعمتؼقن ذم اجلـي همضووي ذم ـمعؿف 

رسمقفو قمغم شمنمب ًمطعؿفو، سمدًمقؾ اإلمجوع مـ ؿمو خلؿر ومفل الأمو ا ،وهؿ ينمسمقكف

ًمؽـ مخر اجلـي متتوز سملن ومقفو عمـ ينمسمقهنو ًمذة ومتعي،  ،مرارة ـمعؿفو ذم اًمدكقو

ومطعؿفو ًمقسً ومقف شمؾؽ اعمرارة، وهل سمعد شمـعشفؿ مـ همػم أن شمسؽرهؿ طملم 

ًمعسؾ ومفق سمطبقعتف وأمو ا ،ىمؾقؾ إذا ىمقسً إمم اعموء واًمؾبـ ينمسمقهنو، همػم أن رشهبو

يشقسمف ؿمؿع،  طمؾق اعمذاق، ؿمفل اًمطعؿ، وسمخوصي اعمصػك مـف، ذًمؽ اًمذي ال

 وال ،ًمؽـف مع ذًمؽ ينمب سمؼؾي، ومؾقس يموعموء ،ختتؾط سمف ومضالت اًمـحؾ وال

 .واًمؾبـ، واخلؿر ،ومـ هـو ذيمرت أهنور اًمعسؾ سمعد أهنور اعموء ،يموًمؾبـ

اء وافؾْن، واخلؿر وافعّل، يؼترص كعقؿفم ظذ أهنار اد ظذ أهنم ل -25

مـ  وصالحفا مجقًعا فؼهبم مـفا، ؾنن هلم ؾقفا من ـل افثؿرات:

إمم اًمعـى واًمبؾح واًمتلم، إمم  ،إمم اًمؽؿثرى واًمؽرز ،واًمتػوح ،اخلقخ

واًمػستؼ  ،إمم اجلقز واًمؾقز ،اعمقاًمح سملكقاقمفو مـ اًمؼمشمؼول واًمؾقؿقن احلؾق

واًمػراوًمي  ،اًمرمون واعمقز واًمؼمىمققإمم اعموكجق و ،وواًمبـدق أظمرض وضموومً 
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وومقق هذه اًمثامر يمؾفو ، كعرف مـ اًمثؿرات همػمهو ممو الإمم  ،واًمتقت

همػران ًمذكقهبؿ وصػح قمـفو، وشمؽػػم ًمسقئوهتؿ   هللهلؿ مـ ا ،وىمبؾفو

 وحمق هلو، ومفق إذن اًمـعقؿ اعمودي واعمعـقي.

بلن جيعؾفا هي   هللظد فؾؿتؼغ دم اجلـة افتي وظد اأ بقان ما بعد وهـا -26

      ﴿ دار مؼامفم دم اآلخرة، حغ ؿال:

     أقمد ًمؾؽػور، ذم  مو هلل﴾ يبلم ا

        (1)﴿ إجيوز ؿمديد، طمقٌ يؼقل:

 ومفق اخلؾقد ذم اًمـور، يػن سمف ىمقًمف شمعومم ،﴾: ﴿  

.صمؿ اًمنماب اًمذي يؿزق األمعوء ًمشدة طمرارشمف طملم يسؼقكف ،﴾ 

محقاًم، حيؿؾفؿ  موءً  قنَ ؼَ س  همػم آؾمـ، واًمؽػور يُ  إن اعمممـلم ينمسمقن موءً 

شمقوا سمف مـ ؿمدة اًمعطش ذم طمر ضمفـؿ، ومنذا هق أيًضو االوطرار قمغم رشسمف ًمػم

ؿمديد اًمغؾقون. واعمممـقن يروهيؿ مـ قمطشفؿ اعموء اًمـؼل اًمبورد اًمذي ينمسمقكف، 

 واًمؽػور يؼطع أمعوءهؿ ويؿزىمفو مزىًمو ذًمؽ اعموء احلؿقؿ اًمذي يسؼقكف، وال

 اًمصقرشمون؟ ومو اجلزاءان وؿمتون مو جيدون همػمه

شمشبف إطمدامهو األظمرى، ومـ هـو يمون إكؽور أن يؽقن يؿؽـ أن  إهنام صقرشمون ال

ً قمؾقف هنويي اآليي دون مؼدموت شمشػم إًمقف ذم أوهلو.  همالء يملوًمئؽ، ًمؽـف إكؽور كؿ

ومرة أخرى، تعود افّورة إػ ادوازكة بغ ادممـغ وافؽػار، ؾتؼدم  -27

 فؽل من افػريؼغ صورة، فؽن افصورة دم هذه ادرة مؽاهنا هذه احلقاة،

                                                 

( طمؿ اعموء، وأمحف  (3)  واحلؿقؿ: اعموء احلور، واؾمتحؿ: اهمتسؾ سمف. ؾمخـف، :ذم اًمؼومقس )مودة طمؿ 
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 احلقاة األخرى. تؼول: ل

﴿           

            

         

             

             

       ﴾. 

ضمؾسي اعمستؿعلم ملسو هيلع هللا ىلص  هللإهنو صقرة اعمـوومؼلم اًمذيـ جيؾسقن إمم رؾمقل ا

إًمقف، اعمؼبؾلم قمغم يمالمف، اعمفتؿلم سموؾمتامقمف وشمػفؿ معوكقف ومغوزيف، وهؿ مع 

يسؿعقن ؿمقًئو ممو يؼول، طمتك إذا همودروا  يػفؿقن وال ذًمؽ ؿموردو اًمعؼقل، ال

 مو :كًػو؟ أيآمف: موذا ىمول أمويمـفؿ مـ جمؾس اًمرؾمقل شمسوءًمقا ذم اؾمتفوكي سمؽال

ألكف ًمقس ضمديًرا  >اًمذي ىموًمف حمؿد ذم جمؾسف ذاك، ومـحـ مل كسؿع مـف ؿمقًئو

 !ومام اًمذي جيدر االؾمتامع إًمقف إذن؟ >هللأال أظمزاهؿ ا .سموًمسامع

اؾمتعداد قمـدهؿ ًمؾػفؿ، وال ًمؾتؼبؾ، سمعد أن اشمبعقا أهقاءهؿ  ًمؽـفؿ ال

ومؽميمً قمغم قمؼقهلؿ وىمؾقهبؿ فمؾامت  وظمضعقا هلو، واؾمتبدت هبؿ هذه األهقاء،

 وطمجبتفو قمـ أن شمرى اًمـقر، وشمتبلم اهلدى ،وـمبعً قمؾقفو ،مـ آصمور اؾمتبدادهو

﴿     (1)  !﴾ 

                                                 

رضب  :بـمبع اًمؽتوب، وقمغم اًمؽتو :وومقف .ـمبع اهلل قمغم ىمؾى اًمؽوومر: ؾموس اًمبالهميأذم   (3)

قمؾقف اخلوشمؿ. ومـ هـو يؼول: ظمتؿ اهلل قمغم ىمؾى اًمؽوومر، يمام يؼول: ـمبع قمغم ىمؾبف، ويمال 

 قمػك قمغم اهلدى وحموه. يملكف ىمد اًمتعبػميـ يراد سمف متؽـ اًمضالل مـ اًمؼؾى، سمحقٌ يبدو
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28- ﴿               ﴾. 

ومنذا  >ومؼلم، اعمذيمقرة ذم اآليي اًمسوسمؼيوهذه هل اًمصقرة اعمؼوسمؾي ًمصقرة اعمـو

ومنن  يػفؿقن يسؿعقن، وال يؼقل اًمرؾمقل وال يمون اعمـوومؼقن يستؿعقن إمم مو

>  يستؿعقن إًمقؽ، سمام يسؿعقن مـؽهدى طملم هللاعمممـلم اًمذيـ اهتدوا، يزيدهؿ ا

يؼقى  ؼؾقهبؿ، وؿمػوء ًمـػقؾمفؿ، وكقر ًمعؼقهلؿشمؼقًمف هق سموًمـسبي هلؿ همذاء ًم إن مو

 .هللسمف إيامهنؿ، ويزيد سمف إىمبوهلؿ قمغم اًمعؿؾ اًمصوًمح، وقمغم ـموقمي ا

يستقضمى قمذاسمف ذم  ومو ،سموشمؼوئفؿ همضبف هللن ظمشقتفؿ أويشء آظمر، هق 

ًمقحبى إًمقفؿ االؾمتامع إًمقؽ،   هللاآلظمرة، شمزداد يمؾام زادوا اؾمتامقًمو إًمقؽ، وإن ا

 قي واًمتؼقى، صمؿ يؿـحفؿ صمقاسمف قمغم هذه اخلشقي وشمؾؽ اًمتؼقى.ومقؿـحفؿ اخلش

عمممـ ومقستؿع يستػقد، أمو ا يـتػع، ويستعقد وال إن اعمـوومؼ يستؿع وال

ويتؼل قمذاسمف، وإن وؿػمه اًمقؼظ ًمقشعر  هللوإكف ًمقخشك ا ،ًمقعؾؿ ويعؾؿ ًمقعؿؾ

تصػم ًم كس ًمذة اًمطوقمي ومقؼبؾ قمؾقفو، طمتحيهبقل اعمخوًمػي ومال جين قمؾقفو، و

ىمول  >همضى خمؾقق يستؿسؽ هبو وهق ،يبوزم خيوف معفو ًمقمي الئؿ، وال شمؼقى ال

شمعومم ذم وصػ اعمممـلم: ﴿                

       ﴾ [5: األطمزاب;]:وىمول ، ﴿             

          ﴾ [ :3األطمزاب] . 
وموعمـوومؼ خيشك اًمـوس مـ مممـلم ويموومريـ، ومقؽمدد سمقـفام، وحيوول أن 

ومقف  يػعؾ إال مو وال ،هللخيشك أطمًدا همػم ا واعمممـ ال ،هلليروقفام ويسخط ا

ؿ إن اعمممـ اعمفتدي يغوير اعمـوومؼ، طمقٌ قمؾؿ ومل يعؾ >رووه، وهق هلذا يتؼقف
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 .(1)واشمؼك اعمـوومؼ همػمه هللاعمـوومؼ، واشمؼك ا

هنؿ اليـتظرون إال جملء اًمسوقمي، وىمد أوؿمؽً أن إ وماذا يـتظرون؟ -29

دملء، ومؼد سمدت أرشاـمفو، أي قمالموهتو، ومـ سمقـفو اكشؼوق اًمؼؿر، وسمعثي 

 حمؿد، وهمػممهو.

شمقىمع، ومؾـ  وإهنو طملم دملء ًمتبغتفؿ، وشمػوضمئفؿ، دون شمرىمى مـفؿ وال

 وموهتؿ أداؤه مـ ن يمدوا موأومرط مـفؿ، وال  قعقا طملم ذاك أن يتداريمقا مويستط

 ﴿ إذ يؼقل:  هللواضمبوت اًمطوقمي ـمقال قمؿرهؿ! وصدق ا        

       ويمقػ يـتػعقن هبو إذا  ،يمقػ شمتوح هلؿ اًمذيمرى :﴾، أي

 ضموءهتؿ اًمسوقمي سمغتي؟

 >ًمـ يؽقن هـوك سموًمطبع جمول ًمؾتقسميلم ذاك، وؾمبقؾ إًمقف طم إن اًمعؿؾ ال

 ومسقذهبقن إذن سمؽػرهؿ وذكقهبؿ اًمتل اضمؽمطمقهو، وؾمقعوىمبقن قمغم ذًمؽ يمؾف.

 يشؼل اًمؽػور، وموصمبً قمغم مو يسعد اعمممـلم ومو دمً ىمد قمؾؿً مو ومو

أؾمؾػً مـ ذكقب،  وطمده، وشمؼقى ًمف، ومـ كدم قمغم مو هللأكً قمؾقف مـ إيامن سمو

وًمؾؿممـلم واعمممـوت، وإن يمون ذكبؽ ضمـًسو آظمر همػم واؾمتغػور ًمـػسؽ 

 ذكقهبؿ، ومنكف إكام يؼع سمسبى شمرك األومضؾ واألومم.

عمعؽؿ ذم دكقويمؿ طمقٌ شمتؼؾبقن، وشمـتؼؾقن مـ مرطمؾي إمم اًمتل سمعدهو،  هللوإن ا

معف هـو وهـوك يمون ضمديًرا  هللومـ يمون ا ،وذم آظمرشمؽؿ طمقٌ شمؼقؿقن وشمستؼرون

 .مجقًعو رشهو هللوىموكو ا ،يؽقن مثقاه اًمـور ومقستعد هلو، طمتك ال سملن هيتؿ سملمر آظمرشمف

                                                 

 «م» .([28/52]مػاتقح افغقب ). شمػسػم اًمػخر اًمرازي ًمميي :اكظر (3)
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 ﴿ وواَح أن افّورة دم اآليات افثالث افّابؼة افتي تْدأ بؼوفه: -31

   .شمصػ ـموئػي ظموصي مـ اًمؽػور هؿ اعمـوومؼقن ﴾ 

و، ًمقس طمؼقؼقً يبدوكف مـ اهتامم سمام يؼقًمف اًمرؾمقل  سملن مو :ؾتدمغفم أوًل 

إذ شمصقر شمسوؤهلؿ قمام  >وإكام هق شمظوهر وظمداع، وشمؽشػ قمـ ًمممفؿ وظمبثفؿ

 هللؿعقا إًمقف، ومل يسؿعقه قمرًوو ومصودومًي، وشمبلم أن اتىمول اًمرؾمقل سمعد أن اؾم

  ىمد ـمبع قمغم ىمؾقهبؿ، وـمؿسفو، ومؾؿ يعد اًمـقر يـػذ إًمقفو، وومؼدت اًمتؿققز

 قؼقي وهقاهو.سملم احلؼ واًمبوـمؾ، وسملم مصؾحتفو احلؼ

 ،فموهًرا وسموـمـًو هللشمقازن سمقـفؿ وسملم اًمذيـ اهتدوا، ومآمـقا سمو ا:وثاكقً 

 هللىمول، ومل يسخروا مـف، وزادهؿ ا واؾمتؿعقا إمم اًمرؾمقل ومػفؿقا قمـف ووقمقا مو

إذ ين هلؿ اًمعؿؾ اًمصوًمح، وأقموهنؿ قمغم ومعؾ اخلػم، صمؿ  >هدى قمغم هداهؿ

ؾمالمل اًمقؼظ، اعمرهػي، أو اًمضؿػم اإلوهل احلسوؾمقي اًمديـقي  ،آشموهؿ شمؼقاهؿ

يمام ؾمؿقـوه وكحـ كتحدث قمـ اًمتؼقى ذم اآليي األومم مـ ؾمقرة اًمـسوء، وذم 

 .(1)اآليي األومم أيًضو مـ ؾمقرة األطمزاب

ًمتبؽتفؿ  >حتذرهؿ مـ جملء اًمسوقمي، سملؾمؾقب االؾمتػفوم اًمتؼريري وثافثًا:

ل. وؾمتبغتفؿ اًمسوقمي قمغم اشمبوع هقاهؿ، وإووقمتفؿ طمقوهتؿ ذم اًمؽػر واًمضال

اكتظور مـفؿ، ومؼد سمدأت قمالموهتو شمتحؼؼ واطمدة سمعد  سمؼقومفو قمغم همػم شمقىمع وال

ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا ؾمؿل  >ملسو هيلع هللا ىلصاألظمرى. ومـ هذه اًمعالموت اكشؼوق اًمؼؿر، وسمعثي اًمرؾمقل 

اًمتقسمي، واحلورش اًمذي حتنم اًمـوس قمغم ىمدمقف، واًمعوىمى اًمذي ًمقس سمعده كبل  كبل  

                                                 

شمػسػم ؾمقرة »وًمتؼقى ذم صدر ؾمقرة اًمـسوء ومقام ؾمبؼ، وذم صدر يمتوسمـو اكظر شمػسػمكو ًمألمر سم  (3)

 (.56-54ص :3 ، 39)ف .«األطمزاب
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ًمؾتذيمر، وموًمقىمً  ًمؾعؿؾ اًمصوًمح، وال ول ًمؾتقسمي، والوإذا ضموءت اًمسوقمي ومال جم

 ووع سموًمتقسمي. ًمتدارك مو ًمؾعؿؾ، وال طملم ذاك ًمؾؿجوزاة ال

و، وشمقازن سمقـفؿ وذم ظمتوم شمؾؽ اآليوت اًمتل شمصػ اعمـوومؼلم وصًػو قمومً 

وسملم اعمممـلم، صمؿ حتذر اعمـوومؼلم مـ ىمقوم اًمسوقمي سمغتي، وومقات ومرصي اًمعؿؾ 

، ومفذا هق هللال إًمف إال ا فسملن يعؾؿ قمؾؿ اًمقؼلم أكملسو هيلع هللا ىلص شملمر اًمـبل  واًمتقسمي سمؼقومفو

 اعمغػرة ًمذكبف  هللسمعده مـ قمؿؾ، وشملمره يمذًمؽ سملن يسلل ا األؾموس ًمؽؾ مو

وًمذكقب اعمممـلم  -وهق قمودة وسمحؽؿ اًمعصؿي شمرك األومضؾ واألومم-

﴿ واعمممـوت:            ر اًمؼؾى اعمممـ ﴾، طمقٌ يشع

طمقثام شمؼؾى  هللسموًمطؿلكقـي واخلقف مجقًعو، أمو اًمطؿلكقـي ومؿـ طمقٌ إكف ذم رقمويي ا

، ويتعؼبف ذم هللأو صمقى، وأمو اخلقف ومؿـ هذا اعمقىمػ اًمذي حيقط سمف ومقف قمؾؿ ا

 يمؾ طموالشمف، ويطؾع قمغم هه وكجقاه.

ـفم وإن افّورة فتؿيض بعد ذفك دم وصف ادـاؾؼغ، وادوازكة بق -31

 وبغ ادممـغ، ؾتؼول:

﴿                    

                            

                                

                  ﴾. 

ن شمتـزل قمؾقفؿ أؿ إمم فُ عَ ؾ  طَ اعمممـلم وشمَ   ؿمقَق شمصقر أواًل  -يمام كرى-وهل 

وشمف ؾمقرة ضمديدة مـ ؾمقر اًمؼرآن اًمذي يممـقن سمؽؾ يمؾؿي مـف، وجيدون ذم شمال

إهنؿ يتطؾعقن إمم أن شمبلم هلؿ أمًرا يشغؾ  >يوشمف ؾمعودهتؿ يمومؾيآواًمعؽقف قمغم شمدسمر 
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سموهلؿ مـ أمقر اًمؼتول، ومتػصؾ ومقف سمام يـػم هلؿ ـمريؼفؿ، ويؽشػ هلؿ قمـ وضمف احلؼ 

 ،و االؾمتجوسمي هلذا اًمتطؾع، وشمصػ اًمسقرة اعمـزًمي سملهنو حمؽؿيوهل شمصقر صموكقً  ،ومقف

ـً احلؽؿ ومقؿـ وملمرت سمف، أو سمق   «ـر ؾقفا افؼتالذُ » ، وسملهنوحتتؿؾ شملوياًل  ال ،وموصؾي

 اؾمتخذاء. أو مدطمً مـ ؾمورقمقا إًمقف ذم همػم ضمبـ وال ،ىمعدوا قمـف

    ﴿ :ضمقاسمف ،ودمعؾ اآليوت مـ إكزال اًمسقرة رشـًمو

       ﴾  واًمذيـ ذم ىمؾقهبؿ

وىمؾقهبؿ مـطقيي قمغم اًمؽػر>  ،مرض هؿ اعمـوومؼقن، أوًمئؽ اًمذيـ شمظوهروا سموإليامن

 قرة اًمتل يؽقن قمؾقفو همالء اعمـوومؼقن قمـدمو يتؾؼقن األمر سموًمؼتول.صًمتصػ اًم

قمؾقف مـ اعمقت، ومفؿ يػؼدون  حمؿد كظر اعمغٌم إهنؿ يـظرون إًمقؽ يو

ن مـ ذًمؽ اًمرداء اًمذي يموكقا يتسؽمون ظمؾػف، وهق رداء متوؾمؽفؿ، ويتجردو

 طمتك ًمقبدون ذم صقرة ال >اًمـػوق، ويبدو ضمزقمفؿ وظمقرهؿ أموم األمر سموًمؼتول

 اًمرضمقًمي ذم اًمرضمول. شمتػؼ ويمراميَ 

ف، وال شمرمجتف متؽـ حمويموشم إهنو صقرة يعؼم قمـفو اًمؼرآن اًمؽريؿ شمعبػًما ال

قف إمم طمد اهلؾع، واًمضعػ إمم طمد هق شمعبػم يرؾمؿ اخل >إمم أي قمبورة أظمرى

 سموحلريمي اًمتل اًمرقمشي، واًمتخوذل إمم طمد اًمغشقي، ويبؼك سمعد ذًمؽ متػرًدا طمووماًل 

 شمعتصؿ سمنيامن وال شمشغػ اخلقول، وهل صقرة ظموًمدة ًمؽؾ كػس ظمقارة، ال

 سمحقوء شمتجؿؾ سمف أموم اخلطر، وهل ـمبقعي اعمرض واًمـػوق. سمػطرة صودىمي، وال

ؿد شؼط  -وهو رداء افـػاق- افذي خيتْئون خؾػهومادام افرداء  -32

﴿ حؼقؼتفم، يظـفم ؾؾم يعد يدار           

 ﴾ فومؾؾ، أمو اًمطوقمي   ورؾمقًمف، سمـوًء قمغم قمؼقدة ؾمؾقؿي شمؼقم قمغم

وأمو  ،وهق وطمده اعمعبقد سمحؼ، وأن حمؿًدا هق رؾمقًمف إمم ظمؾؼف مجقعً  هللأن ا
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ل اعمعروف ومفق قمـقان اًمؼؾى اعمممـ، وسمرهون اًمضؿػم احلل اًمقؼظ، اًمؼق

 .وآيي اإلطمسوس اًمطقى اًمصودق

أن شمصدق  :، ودقمو داقمل اجلفودد  اجلِ  ومـ اًمطوقمي إذا قمزم األمر، وضمد  

قمزائؿفؿ ذم اجلفود، أن يستجقى ؿمعقرهؿ ذم ىمقة عمو صحً قمزائؿفؿ قمؾقف، 

يتشبٌ سموحلقوة، وهمويتفؿ إقمالء   اعمقت، واليبوزم ومقخقوقا اعمعورك ذم اؾمتبسول مـ ال

 .، وكٍم ديـف، وحترير أوـموهنؿ مـ رىمي اًمعبقديي، ووـملة االطمتالل اًمبغقضهلليمؾؿي ا

 هللواصمؼلم سمـٍم ا-إهنؿ إن صدىمقا اًمعزم قمغم ذًمؽ، وظمووقا اعمعريمي 

قمدائفؿ، أقمغم ىمؾقهبؿ، وصمبً أىمدامفؿ، ومؽـ هلؿ مـ  هللرسمط ا -وقمزمف

ؽتف، وهقن قمؾقفؿ اىمتحوم اعمخوـمر، ويمتى هلؿ ذم اًمـفويي إطمدى وأمدهؿ سمؿالئ

 احلسـقلم: إمو اًمـٍم واًمـجوة، وإمو االؾمتشفود واجلـي.

وهذا هق اإليامن وأصمره، ومفق حيقؾ اجلبون ؿمجوقًمو، ويؿد اًمضعقػ سموًمؼقة، 

 و.ؼ احلوئر إكسوًكو واصمًؼو مطؿئـً ؾِ وجيعؾ مـ اًمؼَ 

ويتؼوكه،  هللؾقفم إل حغ يطقعون ا يتحؼق ودا ـان هذا األثر ل -33

  ﴿ :خاضْفم ؿائاًل  ويصدؿوكه دم ؿتاهلم ودؾاظفم ظن ديـه احلق

        واالؾمتػفوم ،﴾

ًمؽؿ قمـ هذا، وأكتؿ أكو أؾمل كف يؼقل هلؿ:لاًمذي سمدأت سمف اآليي ًمؾتؼرير اعمميمد، ويم

 .(1)متؾؽقن أن دمقبقا إال سمال أو كعؿ، ومفق مؼرر قمـديمؿ أو قمـدي ال

ذم أصؾ ووعفو شمػقد اًمتقىمع، ًمؽـفو هـو يستػود اًمتليمد مـفو، ال  «ظّى»و 

                                                 

 (.9/766)شمػسػم اًمػخر اًمرازي  :اكظر  (3)
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 ،يعؾؿ اًمغقى ومام يػقد اًمتقىمع ممـ ال  هللمـ ًمػظفو وًمؽـ مـ صدورهو قمـ ا

هق  قمغم مو «توفقتم»و إال اًمصدق، يتصقر ذم ظمؼمه يػقد اًمتحؼؼ ممـ يعؾؿف وال

و إن هلو معـك صموكقً  :أقمروتؿ، ًمؽـ ىمقؾ :معـوهو اًمؼريى اًمذي يؼتضقف اًمسقوق

 يؿؽـ أن يراد هبو هـو، وهق: صورت ًمؽؿ اًمقاليي قمغم همػميمؿ. 

وًمعؾف ىمد أصبح مػفقًمو أن معـك اآليي: أن ضمبـؽؿ قمـ اًمؼتول سمحجي أن 

 ل أن شمؼوشمؾقهؿ وشمؼتؾقا مـفؿ، ًمقس ًمف مواًمعرب رطمؿ ًمؽؿ وأىمورب ومال يـبغ

يسقهمف سمحول، ومنكؽؿ طملم شمؼعدون قمـ اًمؼتول شمـغؿسقن ومقام أًمػتؿقه مـ إومسود 

ذم األرض، وقمبٌ سموحلرموت وىمطقعي ًمألرطموم، وقمدوان قمغم اآلمـلم اعمسوعملم 

  .شمؽود شمـتفل ذم ؿمؽؾ همورات وطمروب ال

سمؼوء قمغم ؾ اإلوإذن ومؾقس رومضؽؿ اًمؼتول ذم صػقف اعمسؾؿلم مـ أضم

سمؼصد كنم أًمقيي  سمسبى صؾي اًمرطمؿ اًمتل شمرسمطؽؿ هبؿ، وال اًمؼبوئؾ األظمرى، وال

اًمسالم ذم رسمقع اجلزيرة> ألكؽؿ ؾمتـشى سملم ىمبوئؾ يمثػمة مـ ىمبوئؾؽؿ طمروب 

و، وًمـ يـنم اًمسالم أًمقيتف قمغم يمثػمة ألؾمبوب شموومفي، وًمـ شمرقمقا ًمألرطموم طمؼً 

 الل.رسمقع ضمزيرشمؽؿ مودمتؿ قمغم هذا اًمض

دمتؿ مٍميـ قمغم  إكام هق يمػريمؿ اعمستقر، وضمبـؽؿ اعمػضقح، مو

 أًمػتؿقه مـ إومسود ذم األرض، واكغامس ذم اًمشفقات. والًمؽؿ، وقمغم مو

34- ﴿                      ﴾[45].  وهذا

ومـ كتوئجف أال  ،هللود قمـ رمحي اإكف اًمؾعـي واإلسمع >قمؾقفؿ  هللهق طمؽؿ ا

 يستؿعقا إمم كصح صودق وأال يروا اًمطريؼ إمم احلؼ.
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﴿                  أمو هذا ومفق ،﴾

ه وشمػؽروا ومقف وشمسوؤل اؾمتـؽور يـصى قمغم قمدم شمدسمرهؿ ًمؾؼرآن، إهنؿ ًمق شمدسمر

وومتحً  ،واكسؽى اًمـقر ذم ىمؾقهبؿ وموهتدوا ومرأوا، ًمزاًمً اًمغشووة قمـ قمققهنؿ

 اعمـوومذ إمم ىمؾقهبؿ ومتخؾصً وامئرهؿ مـ فمؾامت اًمضالل.

ألهنؿ أطمؽؿقا إهمالق  >يوشمفآحيووًمقن أن يتدسمروا اًمؼرآن، ويتػفؿقا  أم هؿ ال

  حمؽؿي متـع اًمـقر واهلقاء أن يـػذا إًمقفو؟ىمؾقهبؿ دوكف، طمتك ًمؽلن قمؾقفو أىمػواًل 

يات افّورة دم تصوير حال ادـاؾؼغ، فؽـفا تضقف بقان ومتيض آ -35

 ؾقؼول: ،افٌ دم اكرصاؾفم ظن اإليامن بعد أن أوصؽوا أن يممـوا

﴿                          

                        

                           

                         

                 ﴾  وهذه اآليوت

شمتحدث قمـ اعمـوومؼلم سمقصػفؿ مرشمديـ قمغم أدسمورهؿ، مع أهنؿ مل يسبؼ هلؿ اإليامن 

شمبلم هلؿ اهلدى،  ألهنو أظمؼمت قمـفؿ سملهنؿ يمػروا مـ سمعد مو >طمتك شمؼع مـفؿ اًمردة

قمرومقا احلؼ ردة مـفؿ قمـ اإليامن. يؼقل  ومؽلن إرصارهؿ قمغم اًمؽػر سمعد أن

إن اًمذيـ رضمعقا اًمؼفؼرى قمغم أقمؼوهبؿ  : هلليؼقل ا»: اًمطؼمي ذم شمػسػم اآليي

شمبلم هلؿ احلؼ وىمصد اًمسبقؾ، ومعرومقا واوح احلجي صمؿ آصمروا  ، مـ سمعد موهلليمػوًرا سمو
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 .(1)«مـ سمعد اًمعؾؿ -شمعومم ذيمره- هللقمـوًدا ألمر ا >اًمضالل قمغم اهلدى

 :يؼرره ىمقًمف  :أوهلام >ل شمتحدث قمـفؿ ًمتحؽؿ قمؾقفؿ طمؽؿلم  وه

﴿       قمؾقف،  ـ هلؿ والهلؿ، وأهمراهؿ سموإلرصار﴾ سمؿعـك زي

﴿ :-شمبوريمً ذاشمف-يصقره ىمقًمف  :وأهمقاهؿ، وصموكقفام     مالء ﴾ واإل

وموًمؽالم  >مـ اًمشقطون ال هلليؼع مـ ا سمؿعـك اعمد ذم آضموهلؿ قمالوة مـ اًمدهر هلؿ

َذ أمغم هلؿ. ومـ صمؿ ىمرئ: ﴿ هللقمغم معـك اًمشقطون ؾمقل هلؿ، وا  ﴾م هلَ وُأم 

ضمرى قمؾقفو مجفقر اًمؼراء أصح مـ هذه  ، همػم أن اًمؼراءة اًمتلسموًمبـوء ًمؾؿجفقل

ألكف معؾقم سمداهي ًمؽؾ  >يذيمر ًمػظ اجلالًمي سمقصػف اعمؿكم هلؿمل وإكام  >اًمؼراءة

 وًمق مل يؽـ مممـًو. سمؾ ًمؽؾ قموىمؾ >مممـ

ـػرهم واكرصاؾفم ظن   هللودم اآلية األوػ من هذه اآليات يصور ا -36

سمام  ، سمصقرة االرشمداد قمغم األدسمور، وهل صقرة طمسقياحلق بعد أن تْغ هلم

صمؿ  ،ًمظوهر طموهلؿ يؿؽـ أن شمرى سموًمعلم صقرة ،ومقفو مـ طمريمي اعمرشمد، ودسمره

إذ يتحدث قمـ شمزيلم  >ـ طموهلؿوراء هذا االرشمداد، وهق سموـم يصقر مو

ومفق  >همرائف هلؿ هبذا اًمتزيلم واإلهمراءإوإهمرائفؿ سمف، وقمـ  ،اًمشقطون ًمؾؽػر

 يموكقا طمريصلم قمغم ؾمؽمه. إذن ىمد يمشػ طمؼقؼتفؿ، وأووح مـ أمرهؿ مو

ومفق يذيمر ومقفو ه شمسؾط اًمشقطون أما اآلية افثاكقة من هذه اآليات، 

إكف اشمبوقمفؿ وـموقمتفؿ  > هلؿ اهلدىقمؾقفؿ وإهمقائف إيوهؿ، مع أهنؿ ىمد شمبلم

ألهنؿ يموكقا يتقىمعقن  >هللكزل ا ًمؾقفقد، واًمقفقد ذم اعمديـي هؿ أول مـ يمرهقا مو

                                                 

  اًمطبعي األومم سمبقالق. ،( 48/59) مـ شمػسػم اًمطؼمي   (3)
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ويموكقا  ،ومقفؿ، وأن يؽقن ظموشمؿ اًمرؾمؾ مـفؿ أن شمؽقن اًمرؾموًمي األظمػمة

ـ يؿؽ  ويستػتحقن قمغم اًمذيـ يمػروا ويققمدوهنؿ فمفقر اًمـبل اًمذي يؼقدهؿ 

آظمر رؾمؾف مـ  هللومؾام اظمتور ا ،ضمع مؾؽفؿ وؾمؾطوهنؿهلؿ ذم األرض، ويسؽم

يمرهقا  >ؾمحوقإمـ كسؾ  ؾمامقمقؾ الإمـ كسؾ  :كسؾ إسمراهقؿ مـ همػم هيقد، أي

سمؼل هلؿ مـ  طمتك إذا هوضمر إمم اعمديـي يمرهقا هجرشمف، اًمتل هددت مو ،رؾموًمتف

طمرب اًمدس ومـ صمؿ يموكقا إًمًبو قمؾقف مـذ أول يقم، وؿمـقا قمؾقف  >مريمز هـوك

طمقـام قمجزوا قمـ مـوصبتف اًمعداء ضمفرة ذم مقوديـ اًمؼتول،  ؽر واًمؽقدواعم

 سمقـفؿ وسملم رؾمقل واكضؿ إًمقفؿ يمؾ طموكؼ ويمؾ مـوومؼ، وفمؾً احلرب ؾمجواًل 

 ، طمتك أضمالهؿ ذم آظمر األمر قمـ اجلزيرة يمؾفو، وظمؾصفو ًمإلؾمالم.ملسو هيلع هللا ىلص هللا

      ﴿ فؼد ؿال دم تؾك اآلية: -37

        ،﴾  ومام األمر

اًمذي وقمدوا اًمقفقد سملن يطقعقهؿ ومقف؟ إكف طمسى مؼته اًمسقوق هق اًمتآمر 

قمغم اإلؾمالم ورؾمقل اإلؾمالم، سمطريؼ اًمدس واًمؽقد واعمؽر اخلبقٌ، اًمتآمر 

هقا اًمؼرآن واًمرؾموًمي واهلجرة إمم اعمديـي، ومفؿ إذن ًمقسقا مع اًمقفقد اًمذيـ يمر

 ،قهقمُ د  اًمقفقد، وًمؽـفؿ مـوومؼقن يموكقا منميملم ىمبؾ أن يتظوهروا سموإليامن ويَ 

عٌ سمف ودقمو وىمد مجع سمقـفؿ وسملم اًمقفقد قمداوهتؿ ًمإلؾمالم وًمؾرؾمقل اًمذي سمُ 

سملومقاهفؿ،  هللإًمقف ومؿضقا يؽقدون ًمف ويتآمرون سمف، يريدون أن يطػئقا كقر ا

 .إال أن يتؿ كقره وًمق يمره اًمؽوومرون هللويلسمك ا

 ًمؼد يمودوا ًمإلؾمالم، وشمآمروا قمؾقف وهؿ يتسؽمون وراء كػوىمفؿ، يمل ال

يشعرون سمف  يعؾؿ دؾمفؿ، وإظمػوءهؿ حلؼقؼي مو  هلليػتضح ههؿ، مع أن ا
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 .كحق هذا اًمديـ احلؼ، وؾمقعوىمبفؿ قمؾقف

ًمـ يـول اإلؾمالم ورؾمقًمف مـف  إكف شمعؼقى يمؾف هتديد، هتديد سملن شمآمرهؿ

يشء، وًمـ شمؽقن ًمف اًمـتقجي اًمتل قمؾؼقهو قمؾقف ورسمطقهو سمف، ومنكف مفام جيتفدوا 

 .هلل، ومفام يبوًمغقا ذم إطمؽومف معرض ًمؼقة اهللذم ؾمؽمه مؽشقف ًمعؾؿ ا

وشرون ضرًؾا من هذا افعؼاب وهم يػارؿون احلقاة، ظـدما تؼْض  -38

ون، رَض تَ قهفؿ وأدسمورهؿ طملم حُي  رضسمقن وضمق، ومسادالئؽة أرواحفم

ومقشعرون سملهنؿ مقؿمؽقن أن يػورىمقا احلقوة اًمتل وؾقا ومقفو وأهومقا قمغم 

أكػسفؿ> ًمقستؼبؾقا احلقوة اًمدائؿي اًمتل ؾمقحوؾمبقن ومقفو قمغم يمػرهؿ واكحراومفؿ 

قمـ اجلودة. وهل طمقوة يستؼبؾقهنو وهؿ يرضسمقن قمغم وضمقهفؿ وأدسمورهؿ إهوكي 

 .شمبلم هلؿ اهلدى تل ارشمدوا قمؾقفو مـ سمعد موشمؾؽ األدسمور اًم >هلؿ

، هللوًمؼد اؾمتحؼقا هذا اًمعؼوب سمسبى اكغامؾمفؿ ذم اعمعويص اًمتل شمسخط ا

، وأول معوصقفؿ وأظمطرهو قمؾقفؿ هللويمراهقتفؿ وقمدائفؿ ًمؾطوقموت اًمتل شمريض ا

وأول اًمطوقموت اًمتل يمرهقهو وكوصبقهو  ،، وسمؽالمف، وسمؿحؿد رؾمقًمفهلليمػرهؿ سمو

حيتؿف اإليامن قمؾقفؿ،  جيى اإليامن سمف، صمؿ قمؿؾفؿ سمؽؾ مو اإليامن سمؽؾ مواًمعداء هل 

 .مع إىمرارهؿ سمام آمـقا سمف، وهق اإلؾمالم اعمطؾقب مـفؿ إمم ضموكى اإليامن

يموكو مهو اًمسبى ومقام  ، ويمراهقتفؿ عمو ومقف رووههللإن اشمبوقمفؿ عمو أهمضى ا

وضمبقا هبو وطمسبقهو عسمف قمغم أقمامهلؿ سموإلسمطول، وإن يموكقا ىمد شم  هللطمؽؿ ا

ومـ هـو يمون ومشؾفؿ اًمذريع ذم يمؾ ممامرة طمويمقهو ًمؾرؾمقل  ،مفورة وسمراقمي

دسمروه مـ يمقد ًمإلؾمالم  ، ومام كجحقا ذم ممامرة ىمط، وسمطؾ يمؾ موملسو هيلع هللا ىلص

 .واعمسؾؿلم، ومـ دس دينء أرادوا سمف اًمـقؾ مـ حمؿد واإلؾموءة إمم دقمقشمف



     
256 

 م، ودم ـشف ماوافّخرية مـف ،ويّتؿر افّقاق دم افتـديد هبم -39

 حرصوا ظذ ـتامكه، وهتك األشتار افتي حاضوا أكػّفم وأظامهلم هبا:

﴿                     

                                   

                        

                      

                           

       .﴾ 

ًمؼد  >وًمؾؿسؾؿلمملسو هيلع هللا ىلص  هلليؽشػ أمرهؿ ًمرؾمقل ا ،وهق هتديد واوح هلؿ

يموكقا مستخػلم وراء شمظوهرهؿ سموإلؾمالم، وهؿ يتآمرون سمف وسمرؾمقًمف وسموعمسؾؿلم، 

ًمـػوق، طمتك ًمقخػك ويموكقا يعتؿدون ذم هذا قمغم إضمودهتؿ ومـ ا ،ويؽقدون هلؿ

 مـ ومسػفً هذه اآليوت فمـفؿ أن أمرهؿ ؾمقبؼك جمفقاًل  ،أمرهؿ قمغم اعمسؾؿلم

أظمػقه مـ أطمؼود قمغم اعمسؾؿلم  و قمؾقفؿ، صمؿ هددهتؿ سمنفمفور مواعمسؾؿلم ظموومقً 

 يتقىمعقن. حيتسبقن وال وطمرص قمغم إيذائفؿ واإلرضار هبؿ، مـ طمقٌ ال

﴾، ومل يؽـ سمعد   ﴿  ًمف:خيوـمى رؾمقًمف ىموئاًل   هللإن ا

ىمد يمشػ ًمف قمـ كػر مـفؿ سملقمقوهنؿ وأؾمامئفؿ، أو سمسامهتؿ وقمالموهتؿ اًمتل متقزهؿ، 

وًمق يشوء ًمػعؾ، ومؽشػ ًمؽ قمـ طمؼقؼتفؿ، وقمقـفؿ سملؾمامئفؿ أو سمعالمي ومقفؿ، 

 يضؿرون وسمقاقمٌ مو ألكف يعؾؿ طمؼقؼي مو >هللومفؿ مجقًعو ًمقسقا سمخووملم قمغم ا

ؿؾقن، ًمؽـف مل يدقمؽ دون شمعريػ هبؿ. وًمق أكف مل حيدد ًمؽ ذواهتؿ، ومنن ومؾتوت يع

 ﴿ دمري سمف مـ يمالم مل يؼصدوا إًمقف ؾمتدًمؽ قمغم كػوىمفؿ: أًمسـتفؿ ومو
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  يموًمعـقان، وهق يموًمعالمي  -ومقام ىمول األزهري - ﴾، وحلـ اًمؼقل

..وقمرومً ذًمؽ ذم » ، وومقام ىمول اًمزخمنمي:(1)وؽشمشػم هبو ومقػطـ اعمخوـمى ًمغر

  .(2)«فحلـ يمالمف: ذم ومحقاه. وومقام رصف إًمقف مـ همػم إومصوح سم

قمغم صػحوت وضمقهفؿ وومؾتوت أًمسـتفؿ  هلليبديف ا ًمؽـ اعمراد سمف هـو مو

ِ  ٌد َح أَ  ٍَ  أَ  امَ » ممو أرادوا يمتامكف وإظمػوءه، ومػل احلديٌ:  َذ ظَ  هللُ ا ااهَ َد ب   أَ إل   ةً يرَ ٍَ

 َّ فِ  اِت تَ ؾَ ؾَ وَ  هِ فِ ج  وَ  اِت َح ػَ َص 
«هِ اكِ

(3). 

، دم إجياز بقـفم وبغ ادممـغ ادخاضْغ هبذه اآليات  هللوهـا يوازن ا -41

﴾، وهق وقمد   ﴿: طملم يؼقل سمعد وصػف ًمؾؿـوومؼلم

يعؿؾ،  يؼقل والؾؿممـلم مبـل قمغم خموًمػي طموهلؿ حلول اعمـوومؼلم، ومنن اعمـوومؼ ًم

  .ىمقًمف اؾمتغػوًرا وذيمًرا وشمسبقًحو يؼقل إال أن يؽقن واعمممـ يعؿؾ وال

يتؽؾؿقن ذم اًمسقئوت إال مشػؼلم  يمون اعمممـقن يعؿؾقن اًمصوحلوت وال

مستغػريـ، أمو اعمـوومؼقن ومفؿ يتؽؾؿقن ذم اًمصوحلوت يمؼقل اًمقاطمد مـفؿ أكو 

   ﴿ ،[36: احلجرات] ﴾  ﴿ معؽؿ ومـؽؿ:

    ﴾  :يعؿؾقن إال اًمسقئوت. ، صمؿ ال[:]اًمبؼرة 

سملم اًمػريؼلم، طملم ىمرر أكف  هللومـ اظمتالف طموهلؿ قمـ طمول اعمممـلم وازن ا

ممو وصػ سمف يعؾؿ أقمامل اعمممـلم ومال يضقع ضمزاءهؿ قمؾقفو، وشمرك ًمـو أن كستـتٍ 

                                                 

( 2/551« )ْر ادصْاح ادـر دم ؽريب افؼح افؽ»](. 978عمصبوح اعمـػم ًمؾػققمل )صا  (3)

 «م»[. بروت –ضْعة ادؽتْة افعؾؿقة 

  .(4/558)أؾموس اًمبالهمي ًمؾزخمنمي   (4)

 «م»[. ]ل يصح مرؾوًظا، وهو مشفور من ؿول ظثامن بن ظػان  ( 3)
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 يعؾؿف قمـفؿ، وهق أىمقاهلؿ اًمػورهمي، ومال يدع قمؼوهبؿ قمؾقفو. اعمـوومؼلم مو

ا، ومتققًزا هلم ظن ادـاؾؼغ تعرًؾا ظذ ادممـغ حؼ    هللوشقزيدـم ا -41

يػّدون دم صػوؾفم، باختْاره فؽل من يـتّب إػ ادّؾؿغ،  نافذي

 ويدظي اإلشالم ويظفره.

 ، واًمـعامء واًمبلؾموء، وسموًمػرح واًمؽرب، وسموًمسعيؾمقختؼم سموًمناء واًمرضاء

يدور ذم داظمؾفو. وكتقجي هلذا  شمـػعؾ سمف اًمـػقس ومتؽشػ مو واًمضقؼ، وسمؽؾ مو

االسمتالء ؾمتعرومقن اعمممـلم واعمـوومؼلم، وموعمممـقن جموهدون ذم ؾمبقؾ كٍم ديـفؿ 

وكنمه، وهمويي أمؾفؿ أن يستشفدوا وهؿ يداومعقن قمـف ويؼوشمؾقن حتً ًمقائف 

يؼع هبؿ ذم طمقوهتؿ ممو جيزع اآلظمرون إذا وىمع هبؿ مـ  ؿ يصؼمون قمغم يمؾ مووه

يمرب ووقؼ، ورضاء وسملؾموء> ألهنؿ قمغم يؼلم مـ أن يمؾ ذًمؽ ىمد ؾمبؼ سمف قمؾؿ 

صمقاهبؿ قمؾقف.  هلل، ومقجزل اهللوىمدره، وأن اًمصؼم قمؾقف يرومع درضمتفؿ قمـد ا هللا

شمبطرهؿ هذه اًمـعؿ>  ومال -أيمثرهو ومو-كعؿف مجقًعو  هللوهؿ يمذًمؽ يشؽرون 

ومقٍمومقهنو ومقام ظمؾؼً ألضمؾف، ويزدادون   هللألهنؿ يستؼبؾقهنو قمغم أهنو مـ ا

 واؾمتحؼوىًمو عمثقسمتف.  هللسمشؽرهو ىمرسًمو مـ ا

 مراد سمف إفمفور قمؾؿف سمخؾؼف ال  هللإمم ا -كتقجي ًمالسمتالء- وإؾمـود اًمعؾؿ

إظمبور اعمممـ  صدق :أي ،وهق يتـوول أظمبورهؿ سمـص اآليي ،طمدوث هذا اًمعؾؿ

امن اًمذي يدقمقف، ويظفر ذًمؽ سموظمتبور يقمـ إيامكف، ويمذب إظمبور اعمـوومؼ قمـ اإل

األمي اإلؾمالمقي سموجلفود، ومسقؼدم اعمممـ قمؾقف همػم ظموئػ، وؾمقجبـ قمـف 

 اعمـوومؼ، ومقـؽشػ أمره.
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وهم أهل  هللكزل ا وتعود افّورة إػ احلديث ظن افذين ـرهوا ما -42

 ﴿ خاصة، ؾتحؽم ظؾقفم بلمرين إذ تؼول:وافقفود مـفم  ،افؽتاب

                            

                  ومفؿ هؿ اًمذيـ .﴾

وهؿ اًمذيـ سمذًمقا  ،ىمبؾ أن يبعٌ بنمون سمفيمػروا سمؿحؿد سمعد أن يموكقا ي

تطوقمقا مـ ضمفد ًمؾحقؾقًمي سملم اًمـوس وسملم أن يدظمؾقا ذم ؾما يمؾ مو

اإلؾمالم، وًمٍمومفؿ قمـ أن يؼبؾقا رؾموًمي حمؿد، أو يممـقا سملن اًمؼرآن يمالم 

. وهؿ اًمذيـ كوصبقا اًمرؾمقل اًمعداء، وراطمقا يؽقدون ًمف، ويتآمرون سمف، هللا

ن معفؿ قمغم طمرسمف، مع أهنؿ يموكقا قمغم ويمًمبقن اعمنميملم قمؾقف ويتعووكق

يؼلم مـ أكف هق اًمـبل اًمذي سمنمت سمف يمتبفؿ، وىمد شمبلم هلؿ اهلدى ومؽميمقه 

 إمم اًمضالل، ومضقا يدقمقن إمم هذا اًمضالل ويعؿؾقن قمغم كٍمه.

 هو ادعز ظـه دم ؿوفه: :أوهلام :ظؾقفم بلمرين هللوفؼد حؽم ا

﴿      هللشمػف مـ أن يـػك قمـفؿ اإلرضار سمو﴾، وإهنؿ أل 

 هللًمـ يرضوا ديـ ا :ورشيعتف، أي هللذاشمف، وموعمـػل قمـفؿ إذن هق اإلرضار سمديـ ا

 سمحقٌ ال هللألهنؿ مـ اًمضعػ واهلقان قمغم ا >ىمؾقؾ رشيعتف ذم يمثػم وال وال

 يؿؾؽقن أن يصدوا اًمـوس قمـ ؾمبقؾف، أو حيقًمقا سمقـفؿ وسملم اإلؾمالم.

 ؾقصوره ؿوفه تعاػ: أما احلؽم افثاين

﴿      سمعد - ﴾، ويمقن اًمػعؾ هـو ًمؾزمون اعمستؼبؾ

يقطمل  - احلؽؿ قمغم اًمذيـ يمػروا ذم اآليي األومم مـ اًمسقرة سملكف أطمبط أقمامهلؿ
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سملن اًمذيـ يمػروا هـو ًمقسقا هؿ اًمذيـ يمػروا هـوك، ومفؿ هـو أهؾ اًمؽتوب يمام 

 وإطمبوط أقمامهلؿ هـوك مراد سمف أهنو ال ،ؿ اعمنميمقنأمو هـوك وموعمراد هب ،أؾمؾػـو

 ىمقؿي هلو، ومال إصموسمي قمؾقفو.

ؾمؾػ مـ أقمامهلؿ اًمطقبي ىمبؾ سمعثي حمؿد  أمو هـو وموعمراد سمف أمران: أن مو

يبذًمقكف مـ حمووالت ًمؾؼضوء  ؾمقبطؾف يمػرهؿ سمؿحؿد وسموإلؾمالم، وأن يمؾ مو

 قن مصػمه اًمػشؾ الؾمقؽ قمغم ديـف اًمذي سمعٌ سمف ويدقمق إًمقف وأقمغم حمؿد 

 .هللحموًمي، وؾمقبطؾف ا

هؿ إذن ًمـ يـجحقا ذم اًمؽقد عمحؿد، وذم طمرهبؿ اًمتل ؿمـقهو قمغم 

يمذًمؽ ًمـ يثوسمقا  ،قمامهلؿ اًمتل يعؿؾقهنو هلذا اًمغرضؾمقبطؾ أ هللألن ا >اإلؾمالم

دامقا ىمد أدريمقا اإلؾمالم ومل يؼبؾقه ديـًو هلؿ  ىمدمقا مـ أقمامل صوحلي مو قمغم مو

 ويعؿؾقن سملوامره. يممـقن سمف،

وفرشوفه  هللأما ادممـون، ؾفملء هم يتؾؼون مـه أمًرا بافطاظة  -43

 يستب ظؾقه إبطال أظامهلم: وحتذيًرا من أن يرتؽْوا من افـواهي ما

﴿         ﴾[55]. 

> ألن ـموقمتف هل اهلدف األؾمؿك هلذه احلقوة، وهل هللإكف يلمرهؿ سمطوقمي ا

اعمؼصد األول خلؾؼ اًمـوس، وإرؾمول اًمرؾمؾ، وإكزال اًمؽتى، صمؿ يلمرهؿ سمطوقمي 

، هلل، واًمداقمل إمم شمقطمقده وقمبودشمف، ومطوقمتف ـموقمي هللألكف اعمبؾغ قمـ ا >اًمرؾمقل

يبطؾ  يـفوهؿ قمـ أن حيدث مـفؿ مو وأظمػًما هق ،هلليلمر إال سمام يتؾؼك قمـ ا إذ ال

 :أقمامهلؿ، وهق هنل حيتؿؾ وضمقًهو
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شمنميمقا ومتبطؾ أقمامًمؽؿ. ىمول  أكتؿ قمؾقف، وال داومقا قمغم مو أحدها:

﴿ شمعومم:           ﴾ [87: اًمزمر ]. 

شمبطؾقا أقمامًمؽؿ سمؽمك ـموقمي اًمرؾمقل، يمام أسمطؾ أهؾ  ال افوجه افثاين:

  ﴿ ب أقمامهلؿ سمتؽذيى اًمرؾمقل وقمصقوكف. ويميده ىمقًمف شمعومم:اًمؽتو

            

       ﴾[4: احلجرات ]. 

﴿ شمبطؾقا أقمامًمؽؿ سموعمـ واألذى، يمام ىمول شمعومم: ال افثافث:  

                          

            ﴾ [39: احلجرات]ـ ، وذًمؽ أن مـ يؿ

سموًمطوقمي قمغم اًمرؾمقل يملكف يؼقل: هذا ومعؾتف ألضمؾ ىمؾبؽ، وًمقال رووك سمف عمو 

 .(1)يؼبؾ إال اًمعؿؾ اخلوًمص ال هللومعؾً، وهق مـوف ًمإلظمالص، وا

ومرة أخرى كعود إػ احلديث ظن افؽػار، فؽـفم دم هذه اآلية ـل  -44

 من رؾض افدخول دم اإلشالم، من ادؼـغ ومن أهل افؽتاب يؼول:

﴿                    

                         

            .﴾ 

                                                 

طملم ذم شمػسػمه وىمد مجع اًمبقضووي هذه اًمقضمقه يمؾفو  (9/773)اًمػخر اًمرازي ذم شمػسػمه   (3)

 أسمطؾ سمف همالء، يموًمؽػر واًمـػوق، واًمعجى واًمريوء، واعمـ ىمول: وال شمبطؾقا أقمامًمؽؿ سمام

 ط اًمتجوريي.، (6/372)واألذى، وكحقهو. وًمقس ومقف دًمقؾ قمغم إطمبوط اًمطوقموت سموًمؽبوئر 
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ومؽؾ دوكف،  يغػر اًمؽػر سمف، ويغػر مو ال  هللوأومم اآليتلم رصحيي ذم أن ا

يؼدم ذم دون أن ًمؼد طمرم اعمغػرة عمقشمف قمغم اًمؽػر  ،مـ موت قمغم اًمؽػر ًمـ يغػر ًمف

دام مل يممـ  قمؾقف هبو مو هللوًمـ يتػضؾ ا ،يستحؼ سمسببف اعمغػرة دار اًمعؿؾ واًمتقسمي مو

مل يعؿؾ، وألن  ألكف إذن سمف، وسملكف هق وطمده اإلًمف اًمذي جيى أن يعبد ومؼد طمرمفو

 طمؽاًم؟ هللًمـ يتػضؾ قمؾقف هبو، هؽذا طمؽؿ، ومـ أصدق مـ ا هللا

وذم  هللومفل شمـفك اعمممـلم قمـ اًمقهـ واًمضعػ ذم اًمدقمقة إمم ا :أمو اآليي اًمثوكقي

ىمتول أقمدائفؿ، وشمـفوهؿ قمـ اًمدقمقة إمم اًمسالم، أو اعمسوعمي، مع أن اًمؽػور يشـقن ذم 

داقملم إًمقف، ومع أن اعمسؾؿلم هؿ األقمؾقن ذم هذه يمؾ يقم طمرسًمو قمغم اإلؾمالم واًم

ؾمقغػر هلؿ، صمؿ هؿ األىمقيوء  هللألن ا >ألهنؿ أهؾ اهلدى، وذم احلقوة األظمرى ،احلقوة

معفؿ سمتليقده وقمقكف، وًمـ يـؼصفؿ ؿمقئًو مـ أضمر ضمفودهؿ ذم  هللاعمـتٍمون> ألن ا

  قمـ أن يذهى هبذا األضمر يمؾف. ؾمبقؾ ديـف، وىمتوهلؿ دوكف، ومضاًل 

وـموقمي رؾمقًمف ىمد شمرشمى قمغم  هللوإذا يمون األمر اعمقضمف إمم اعمممـلم سمطوقمي ا -45

 هلليرض مع ال إًمف إال ا المو صح ذم األصمر، مـ أن اًمصحوسمي يموكقا يرون أكف 

 سمـ قمؿر  هللا أو يمام طمؽك قمبد ،يـػع مع اًمنمك قمؿؾ ذكى، يمام ال

مـ احلسـوت كرى أكف ًمقس يشء ملسو هيلع هللا ىلص  هلليمـو معنم أصحوب رؾمقل ا» ىمول:

  إال مؼبقل طمتك كزًمً: ﴿         

  ﴾ ، ومؼؾـو: مو هذا اًمذي يبطؾ أقمامًمـو؟ ومؼقؾ ًمـو: إكف اًمؽبوئر

   ﴿ اعمقضمبوت واًمػقاطمش طمتك كزل ىمقًمف شمعومم:        

            ﴾ ، ،ومؾام كزًمً يمػػـو قمـ اًمؼقل ذم ذًمؽ



 

263 

«واًمػقاطمش، وكرضمق عمـ مل يصبفو ومؽـو كخوف قمغم مـ أصوب اًمؽبوئر
(1)
. 

إكذاًرا  >شمقسمي ًمف وإذا يمون احلؽؿ سمعد ذًمؽ قمغم يمؾ مـ يؿقت يموومًرا سملكف ال

اًمتقسمي هل  ألن ومرصي >رهمرغًمؽؾ يموومر سملن سموب اًمتقسمي ؾمقغؾؼ أمومف مـ طملم ي

 هذه احلقوة ومؼط.

مـ  و ًمؾؿممـلم طمتك يتجـبقا يمؾ مووإذا يمون هذا احلؽؿ كػسف شمـبقفً 

ألن ىمرهبؿ مـف يعروفؿ ًمؾخطر، وىمد  >ؿملكف أن يؼرهبؿ مـ ـمريؼ اًمؽػور

 يـحدر هبؿ إمم هوويتف.

ومنكف ًمطبقعل سمعد ذًمؽ أن يـفوهؿ قمـ اًمضعػ، سمجؿقع  ،إذا يمون هذا يمؾف

ؼؾقا شمؽوًمقػ اجلفود اًمطقيؾ، ويضقؼقا سمؿشؼتف اًمدائؿي. أن يستث :مظوهره، أي

 وأن يـفوهؿ يمذًمؽ قمـ اًمرهمبي ذم اعمفوكي ومراًرا مـ شمؾؽ اعمشؼي!

وإكف ًمقعؾؾ اًمـفل قمـ اًمضعػ واعمفوكي سمثالث قمؾؾ شمؽػل يمؾ واطمدة 

 :حلؿؾفؿ قمغم االؾمتبسول ذم اًمؼتولمـفو 

رشمبوـًمو وصؾي سموًمعكم اقمتؼوًدا أو شمصقًرا ًمؾحقوة، وا أهنؿ األقمؾقن أولها:

  .و وهمويي، وؿمعقًرا وظمؾًؼو وؾمؾقيًمواألقمغم، ومـفًجو وهدومً 

معف ومنن معف  هللمعفؿ سمتليقده وقمقكف، ومـ يمون ا هللأن ا وافعؾة افثاكقة:

 هزيؿي معفو.  واًمغؾبي اًمتل ال ،شمؼفر اًمؼقة اًمتل ال

 قمغم مو قفؿ أضمرهؿ يموماًل ؾمققوم    هللومفل أن ا أما افعؾة افثافثة:

                                                 

« روح ادعاين»: اكظر أخرجه ابن كرص وابن جرير وابن مردويه ظن ابن ظؿر ] (3)

 «م.»[(26/79)
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يتحؿؾقن ذم ؾمبقؾ ديـف، ومؾـ يضقع قمؾقفؿ صمقاب أقمامهلؿ وًمـ يـؼصفؿ ؿمقًئو مـ 

 هذا اًمثقاب.

46- ﴿            

         

          

              

        ﴾. 

قمغم أكف يضقػ ذم اآليي األومم مـ هذه اآليوت اًمثالث قمؾي راسمعي 

هل أن هذه احلقوة اًمدكقو ًمعى وهلق، وملمرهو ًمؾـفل قمـ اًمضعػ واعمفوكي، 

يـبغل أن يشغؾ اًمبول، أو يقرث اًمضعػ  هلم، واًمتضحقي ومقفو وهبو أمر ال

 بـ، وـمؾى اًمسؾؿ مـ اًمؽػور.واجل

همويي هلام، ومال يلسمف اإلكسون اجلود  ق الًمؾفهل ًمعى وهلق، واًمؾعى وا

 جيؿؾ سمف أن يقصؿ سمعور اجلبـ واًمضعػ أموم قمدو ال هيتؿ، ومو هبام وال

شمعدو أن  ال -ذم ذاهتو- ىمقة، مـ أضمؾ اإلسمؼوء قمغم طمقوة هل طمقل ًمف وال

 كتقجي إال اًمضقوع. ضمد ومقف، وهلًقا ًمقسً ًمف شمؽقن ًمعًبو ال

ؾرصة  :إكام تؽون فؾحقاة افدكقا ؿقؿة حغ تؽون مزرظة فًخرة، أي

فؾطاظة وافتؼوى، وامتحاًكا فؼوة ادّؾم  فإليامن وافعؿل افصافح، وجماًل 

بعد هذا مْارشة، ودم تؽؿؾة   هللوصزه جيتازه بـجاح، ومن ثم دل ا

﴿ اآلية:                     ﴾. 
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 إذن مها افؾذان جيعالن هلا ؿقؿة إليامن وافتؼوى دم هذه احلقاةؾا

ظذ مّتوى ادتعة  ومها افؾذان تّؿو بػضؾفام احلقاة افدكقا ،ويطْعاهنا

 ادّتوى اإلكّاين افؽريم افذي يؾقق بخؾقػة اهلل دم األرض. إػاحلقواكقة 

، وقمغم صؼمه ذم اًمبلؾموء واًمرضاء وطملم هللوقمغم ضمفوده ذم ؾمبقؾ ا وشمؼقاه

وًمـ يسلهلؿ  ،اعمتػضؾ سمجؿقع اًمـعؿ هللاًمبلس، وقمغم ؿمؽره قمـد اًمـعامء واًمناء 

يشؼ قمغم  ال هللا نأمقاهلؿ، ومن يمؾ   ًمؽل يـوًمقا أضمقرهؿ قمغم أقمامهلؿ اًمصوحلي هللا

أمقاهلؿ يمؾفو ًمضوىمً  قمبوده ومقام يمؾػفؿ أداءه مـ ومرائض، وًمق يمؾػفؿ سمذل

 سمذًمؽ كػقؾمفؿ، وفمفرت أوغوهنؿ، كتقجي ًمؾشح اًمذي ومطروا قمؾقف!

 دم ؿوفه:  هللهو افذي يؼرره ا ،وهذا ادعـى دم مجؾته -47

﴿     إن يسلًمؽؿ  :﴾ أي

ـ مِ ) ومقجفديمؿ ذم اًمسمال -يي اًمسوسمؼير اآلواًمضؿػم ًمألمقال اعمذيمقرة ذم آظم-إيوهو 

 :«شمبخؾقا». (1)(قمؾقف سمؿعـك أًمح   :«وأطمػوه ذم اعمسلًمي»سموًمغ ذم ىمصف،  :«أطمػك ؿمورسمف»

 يظفرهو ويؽشػفو. :أي :«وخيرج أوغوكؽؿ» .شمضـقا وشمشحقا هبو

و يسقطر واآليي هبذا شمؽشػ قمـ ـمبقعي اًمـػس اًمبنميي، وطمبفو ًمؾامل طمبً 

يطؾى مـفؿ أن  ال  هللوهذا اًمذي شمؼرره مـ أن ا ،قًعوو مجقمغم ىمقاهو وكزقموهت

أو رضيبي  ،يـػؼقا ذم ؾمبقؾ اًمدوموع قمـ ديـف إال ىمدًرا مـ هذه األمقال زيموة

وشمضحقي طمرص قمؾقف، وـمبعقا قمؾقف مـ سمخؾ سموعمول،  يـؽشػ مو دوموع، طمتك ال

غون وطمتك ال يظفر مو طمرصقا قمغم إظمػوئف مـ أو ،سموعمبودئ واعمثؾ ذم ؾمبقؾف

                                                 

أن هذا اؾمتعامل جموزي، واكظر اعمودة ذم « س اًمبالهميؾموأ»، وذم (8;3ص ) اعمصبوح اعمـػم (3)

  .اجلزء األول مـف
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اآليي هبذا وذاك شمؼرير ًمقاىمعقي اإلكسون ذم قموعمف هذا،  ،وأطمؼود وكزقموت رشيرة

 .ذم اآليي اًمتوًمقي  هللىمرره ا وأؾمؾقب ذم اًمؽمسمقي طمؽقؿ يؿفد عمو سمعده، وهق مو

خياضب ادممـغ  -وهي اآلية األخرة دم افّورة- إكه دم هذه اآلية -48

﴿ هلم: ؿائاًل                  

                            

                                

       ﴾< وهلو إمم أن يؼدمقا سمعض أمقاهلؿ ذم ومقدقمقهؿ ذم أ

، ويصػفؿ ذم أصمـوئفو سملن سمعضفؿ ؾمقبخؾ سموإلكػوق، وؾمتؽقن هللؾمبقؾ ا

قمؾقف وطمده، وذم أصمـوئفو يمذًمؽ يؼرر أكف هق اًمغـل همـك  قموىمبي سمخؾف وسمواًل 

مطؾًؼو قمـفؿ وقمـ أمقاهلؿ، وهؿ اًمػؼراء إًمقف ومؼًرا يشؿؾ يمؾ كقاطمل 

 صعى هتديد، وأىمسوه قمؾقفؿ طملم يؼقلصمؿ هيددهؿ ذم هنويتفو أ ،طمقوهتؿ

﴿ :هلؿ                          !﴾ 

 :وًمـؿض مع اآليي ومقام سمقـف شمعومم مـ أطمقاهلؿ ظمطقة ظمطقة

﴿                هذه اخلطقة ،﴾

األومم وهل شمعوًمٍ واىمع اعمسؾؿلم ذم يمؾ قمٍم، ويمؾ دوًمي، إن إىمومي اًمديـ 

ومحويتف حيتوضمون إمم ضمقش مسؾؿ، وهذا اجلقش حيتوج إمم طمؽقمي شمتقمم اًمتجـقد 

 واًمتسؾقح، يمام حيتوج إمم كػؼوت اًمغذاء واًمؽسوء واًمعتود. 

يـػؼ ومقف  واعمول ضمعؾ ًمقـػؼ، ومنكػوىمف هق اًمغويي مـ مجعف، وسمحسى مو

ومنذا دقمل  >قمؾقف، ويعد مـ طمسـوشمف أو ؾمقئوشمفومـ أضمؾف يعتؼم ًمإلكسون أو 

 ومنكام دقمقا إمم شمقضمقف اإلكػوق هذه اًمقضمفي، ال هللذم ؾمبقؾ ا اعمممـقن ًمقـػؼقا أمقااًل 
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ألن يمؾ مول أكػؼ  >يـبغل هلؿ أن يبخؾقا هبذا اإلكػوق إمم اإلكػوق سمدًءا، ومـ صمؿ ال

ًمغويي هل محويي اإلؾمالم، وإقمزاز أهؾف،  :، أيهللبقؾ ايمون مـف ذم ؾم ومؼد ووع، إال مو

 واًمتؿؽلم ًمف ذم يمؾ مؽون!

يتقاكك  ًمؽـفؿ مع هذا يقضمد سمقـفؿ اًمبخقؾ سمامًمف، يمام يقضمد اًمؽريؿ اًمذي ال

ومنن سمخؾف  ،وإذا يمون اًمطبقعل سموًمـسبي ًمؾؿممـ هق أن يؽقن سموًمغ اًمؽرم ،قمـ اًمبذل

حتوضملم إًمقف، يبدو أمًرا همريبًو، همػم متػؼ مع سمامًمف قمغم ديـف، وقمغم ومؼراء اعمسؾؿلم اعم

 وهلذا ذيمره ًمقبلم كتقجتف، وهذه هل اخلطقة اًمثوكقي. >كظرة اعمممـ احلؼ إمم هذه احلقوة

﴿ وموذا شمؽقن هذه اًمـتقجي إال ىمقًمف:               

  ﴾ ػؼ موًمف ذم مؾذاشمف إذ يـ >شمؼع كتقجي اًمبخؾ إال قمغم اًمبخقؾ ومفؽذا ال

وؿمفقاشمف، أو يدظمره يمؾف عمـ يـػعف ذم مثؾ هذا قمودة، ومال يبؼل ًمف مـف ذم أظمراه 

 وومقؿ أكػؼف؟ ،مـ أيـ مجعف إال احلسوب قمؾقف:

أكف أهديً  قمغم رؾمقًمف حمؿد وؾمؾؿ، ومؼد روت قموئشي  هللوصغم ا

اء ذسمحفو وؾمؾخفو، وويمؾ إمم قموئشي أن شمقزع مـفو قمغم ومؼرسمإًمقف ؿموة، ومؼوم 

ومؾؿ شمزل شمقزع مـفو طمتك ومقضمئً سملهنو مل يبؼ  ،يطعامن اعمديـي، وأن شمبؼل هلام مو

بً اًمشوة ومؾؿ يبؼ ًمؼد ذه شمؼقل ًمف:ملسو هيلع هللا ىلص  هللمـفو إال يمتػفو، وأهقمً إمم رؾمقل ا

ـَ إل   يَ ؼِ ا بَ فَ ؾ  ـُ » يؼقل هلو:ملسو هيلع هللا ىلص  هللوإذا رؾمقل ا .«مـفو إال يمتػفو «افَ ػُ تِ  
(1)
. 

فقس فك »  قمؿر سمـ اخلطوب، طمقٌ يؼقل:قمـ أمػم اعمممـلم هللوريض ا

«أـؾت ؾلؾـقت، أو فّْت ؾلبؾقت، أو تصدؿت ؾلبؼقت من مافك إل ما
(2)
. 

                                                 

 «م»([. 23721( وأمحد )2471]أخرجه افسمذي ) (3)

( 3613( وافـّائي )2342( وافسمذي )2958: أخرجه مّؾم )ملسو هيلع هللا ىلص]هذا من ـالم افـْي  (4)
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؟ إكف إكام هللومامذا جيـل اًمبخقؾ مـ موًمف وىمد ؿمحً سمف كػسف قمـ ؾمبقؾ ا

قمغم أطمد همػمه، وكتقجي سمخؾف ؾمقتحؿؾفو هق،  قمغم كػسف ال -طملم يبخؾ- يبخؾ

 يشوريمف ومقفو أطمد! وال

49- ﴿           

  ﴾ ،إمم طمؼقؼي يمؼمى  -شمبوريمً ذاشمف- هللهؽذا يقضمففؿ ا

همػؾقا قمـفو، طملم أقمامهؿ طمرصفؿ قمغم أمقاهلؿ وؿمحفؿ هبو. ومؾؿ يعقدوا 

يدقمقهؿ إمم اإلكػوق حلوضمي إمم أمقاهلؿ، ومؾق  ال هللأن ا يرون أو يدريمقن

ؿموء ألهمـك ومؼراء اعمسؾؿلم دون أن يعطقفؿ األهمـقوء ؿمقًئو، وًمق ؿموء ًمـٍم 

يغطل كػؼوت احلروب  وًمق ؿموء عمـح اعمتؼلم مـ األمقال مو ،ديـف دون ىمتول

 ،ومطوًمبفو، دون أن يسفؿ سمخالء األهمـقوء سمدرهؿ واطمد ذم هذه اًمـػؼوت

ومجقع مـ ؾمقاه ومؼػم إًمقف. وإذا يمون هق  وذا؟ ألكف هق اًمغـل همـك يموماًل عم

قمـ ؾمبقؾف، اًمذي مـح اًمـوس طمقوهتؿ، صمؿ رزىمفؿ سموألمقال اًمتل يصدون هبو 

  (1)[ ] شمػضؾ قمؾقفؿ هبذا اخلؾؼ ،ومنهنؿ هؿ اًمػؼراء إًمقف

ومقجدوكف  هللسموإلكػوق هؿ أصحوب اعمول، طملم يؼدمقكف اًمققم ذم ؾمبقؾ ا

إال  هلليؼع اًمرضر طملم يبخؾقن سمف قمـ ؾمبقؾ ا وال ،إكػوىمف ويثوسمقن قمغمهمًدا، 

قمؾقفؿ، طملم يؽتشػقن أهنؿ ىمد أووقمقه، ورصومقه قمغم مؾذاهتؿ اًمػوكقي، ومل 

 هؿ أؾمفؿقا سمـصقبفؿ ذم كػؼوت اًمدوموع! يطفروه سموًمزيموة، وال

قمـ أمقاهلؿ ًمقس هق اعمدًمقل اًمؽومؾ هلذا اًمغـك، ومنكف   هللقمغم أن همـك ا

                                                 

 «م»([. 15871وأمحد )

 طوع. هنا قدر سطر ونصف السطر غري واضح يف األصل امل (1)
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ىمودر قمغم أن هيؾؽفؿ ويذهى هبؿ إن هؿ أقمروقا قمـف>   هللوا ،شؿؾ ذواهتؿي

ألكف ًمقس ذم طموضمي إًمقفؿ، ومنكف همـل قمـفؿ، ىمودر قمغم أن يستبدل هبؿ ىمقًمو 

 يبخؾقن سملمقاهلؿ! آظمريـ يممـقن سمف، ويطقعقكف، وال

مـ أن  هللخيقػ يمؾ مممـ سمو كذار اًمشديد اًمذي كختؿ سمف اًمسقرةوهذا اإل

يمشمك هبؿ  :وعمتقًملم، أيسميستبدًمقن  ـىمد ىمقؾ: إن اعمراد سموًمؼقم اًمذييعصقف، و

ؾمئؾ قمؿـ ملسو هيلع هللا ىلص  هللأن رؾمقل ا يومؼد رو -هؿ أهؾ ومورس- لممـ اعمتقًم   سمداًل 

 انَ ـَ  و  فَ »صمؿ ىمول:  «هُ مُ و  ؿَ ا وَ َذ هَ » يستبدل هبؿ إن شمقًمقا، وؾمؾامن إمم ضمـبف، ومؼول:

«سارِ ؾَ  ن  مِ  اٌل َج رِ  هُ افَ ـَ ا فَ ي  رَ افث  وًضا بِ ـُ مَ  نُ اَم اإلي  
(1)

 . 

وىمد  ،ًمؼؾؿ ذم قمرض ؾمقرة حمؿد أو اًمؼتولضمرى سمف ا وأظمػًما ومفذا آظمر مو

يمـو كحى أن كعقد قمغم آيوهتو سموًمتػسػم، ًمؽـ وقؼ اًمقىمً ويمثرة اًمشقاهمؾ 

ًمـو  هلليمـو كريد، ومنمم ًمؼوء ىمودم إن يمون ذم اًمعؿر سمؼقي، وؿموء ا طموًمً سمقــو وسملم مو

 أن كسعد هبذا اًمعؿؾ.

 كحـ سمسبقؾف. يتقالكو سمتقومقؼف، ويعقــو قمغم مو هللوا

 ــد هللا ـم حبمـت

 

                                                 

( بستقب ابن بؾْان، ضْعة ممشّة افرشافة، افطْعة 16/63]أخرجه ابن حْان دم صحقحه )( 1)

 «م» افثافثة، ت: صعقب األركاؤوط[.
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O 

 علوم القرآى والتفسري: (أ)

 . طه:55اعمتقرم ؾمـي ،ضمعػر اًمـحوسأليب  «دم افؼرآن افـاشخ وادـّوخ» -3

 .ه3545سمؿطبعي دار اًمسعودة سمؿٍم ؾمـي .اخلوكجل

مي اًمبغدادي> اعمػن اًمرضير، اعمتقرم سمـ ؾمال هللهلبي ا «افـاشخ وادـّوخ» -4

 مطبعي هـديي قمغم هومش أؾمبوب اًمـزول ًمؾقاطمدي. ه632ؾمـي

خمطقـمي مصقرة  .ه9;7سمـ اجلقزي اعمتقرم ؾمـياأليب اًمػرج  «كواشخ افؼرآن» -5

 .أ 4:حلسويب، قمـ مقؽرو ومقؾؿ سمؿعفد اعمخطقـموت اًمعرسمقي. حتً رىمؿ 

 مطبقع. .ه724عمتقرم ؾمـيًمؾراهمى األصػفوين> ا «مػردات افؼرآن» -6

ًمؾراهمى األصػفوين: اًمطبعي األومم سمؿطبعي اجلامًمقي سمؿٍم  «مؼدمة افتػّر» -7

 .ه;354ؾمـي

: مطبقع ذم أرسمعي أضمزاء، ه6;9اعمتقرم ؾمـي ،ًمؾزريمٌم «افزهان دم ظؾوم افؼرآن» -8

 اًمػضؾ إسمراهقؿ، سمدار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي. سمتحؼقؼ أيب

عمحؿد سمـ أيب سمؽر  «شئؾة وأجوبة من ؽرائب آي افتـزيلأ أكؿوذج جؾقل دم بقان» -9

 اًمرازي، هبومش إقمراب اًمؼرآن ًمؾعؽؼمي.

هـدي خترج ذم  ،ًمؾشقخ ؾمعقد األكصوري «ؾتؼط جامع افتلويل دحؽم افتـزيلم» -:

 .ه3555األزهر. ـمبع اهلـد ؾمـي

 ، خمطقط ذم أرسمعيه372اعمتقرم ؾمـي «امن اخلراشاينقتػّر مؼاتل بن شؾ» -;

 .فشموحمؿد ؿمح هللجمؾدات وخوم. حتؼقؼ اًمديمتقر قمبد ا
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اعمتقرم  ،)حمؿد سمـ ضمرير وهق شمػسػم اًمطؼمي «تلويل آي افؼرآن دمجامع افْقان » -32

 ط سمقالق، ط دار اعمعورف. (ه532ؾمـي

 ،)احلسـ سمـ مسعقد سمـ حمؿد سمـ اًمػراء، أسمق حمؿد، احلوومظ ًمؾبغقي «معامل افتـزيل» -33

 .ه3565ط مطبعي اعمـور ؾمـي ،ه738ـياعمتقرم ؾم (اعمػن

اًمؼوؾمؿ حمؿقد سمـ قمؿر  أيب هلل)ضمور ا ًمؾزخمنمي «افؽشاف ظن حؼائق افتـزيل» -34

 .ه3576( ط اعمؽتبي اًمتجوريي ؾمـيه:75اخلقارزمل> اعمتقرم ؾمـي

)حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلسلم اًمتقؿل اًمبؽري، ومخر اًمديـ،  ًمؾرازي «مػاتقح افغقب» -35

 .ه3529دار اًمطبوقمي اًمعومرة سموؾمتـبقل ؾمـي ( طه828اعمتقرم ؾمـي

حمؿد سمـ أمحد األكصوري،  هللقمبد ا )أيب ًمؾؼرـمبل «اجلامع ألحؽام افؼرآن افؽريم» -36

 ( ط دار اًمؽتى اعمٍميي ذم قمنميـ ضمزًءا.ه893اعمتقرم ؾمـي

( ط ه8:7سمـ قمؿر، اعمتقرم ؾمـي هلل)اًمؼويض قمبد ا ًمؾبقضووي «أكوار افتـزيل» -37

 أرسمعي أضمزاء. اًمتجوريي ذم

ضمزي اًمؽؾبل، اعمتقرم  سمـ )حمؿد سمـ أمحد سمـ ضمزيال «افتّفقل فعؾوم افتـزيل» -38

 ( ط اًمتجوريي ذم أرسمعي أضمزاء ذم جمؾديـ.ه963ؾمـي

حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ طمقون األكدًميس  هلل)أيب قمبد ا أليب طمقون «افْحر ادحقط» -39

 .ه:354سمؿٍم ؾمـي ( ط مطبعي اًمسعودةه967اًمغركوـمل، اعمتقرم ؾمـي

ًمؾحوومظ اسمـ يمثػم)أيب اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ يمثػم اًمؼريش  «تػّر افؼرآن افعظقم» -:3

 ذم أرسمعي أضمزاء. ه3598( ط احلؾبل ؾمـيه996اًمدمشؼل، اعمتقرم ؾمـي

)ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد،  ًمؾسققـمل «افدر ادـثور» -;3

 ذم ؾمتي أضمزاء. ه3536( ط اعمقؿـقي ؾمـيه33;ؾمـي اعمتقرم
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)حمؿد سمـ حمؿد سمـ  أليب اًمسعقد «افّؾقم إػ مزايا افؽتاب افؽريم إرصاد افعؼل» -42

 ( مطبقع هبومش مػوشمقح اًمغقى.ه4:;مصطػك اًمعامري، اعمتقرم ؾمـي

( ه3554)حمؿد مجول اًمديـ اًمؼوؾمؿل، اعمتقرم ؾمـي ًمؾؼوؾمؿل «حماشن افتلويل» -43

 نم ضمزًءا.ط قمقسك اًمبويب احلؾبل، ذم ؾمبعي قم

اعمشفقر سمتػسػم اعمـور ًمؾسقد حمؿد رؿمقد روو، اعمتقرم  «تػّر افؼرآن احلؽقم» -44

 اعمـور، ومل يتؿ.. مطبقع سمدار ه3576ؾمـي

 اًمطبعي اًمثوًمثي، كنم دار اًمػؽر اًمعريب. ،ًمؾؿمًمػ «ظرض وتػّر -شورة األكػال» -45

 ر اًمػؽر اًمعريب.اًمطبعي األومم، كنم دا ،ًمؾؿمًمػ «تػّر شورة األحزاب» -46

 علوم السهة واحلديث:( ب)

اعمتقرم ؾمـي  ،حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري هللأليب قمبد ا «صحقح افْخاري» -47

 مطبقع سموعمطبعي األمػميي ذم شمسعي أضمزاء.  .ه478

أليب احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري، اعمتقرم  «صحقح مّؾم» -48

 ؽتى اًمعرسمقي ذم مخسي أضمزاء. مطبقع سمدار إطمقوء اًم .ه483ؾمـي 

اًمـسخي اًمتل ( ه497)ؾمؾقامن سمـ األؿمعً، اعمتقرم ؾمـي  «شـن أيب داود» -49

 طمؼؼفو اًمشقخ حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد. وـمبعتفو اًمتجوريي.

( ط دار إطمقوء ه497اعمتقرم ؾمـي  ،يزيد اًمؼزويـل سمـ )حمؿد «شـن ابن ماجه» -:4 

 د اًمبوىمل.اًمؽتى اًمعرسمقي سمتحؼقؼ حمؿد ومماد قمب

)واًمؽممذي هق حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة  «بؼح افؼاُ ابن افعريب شـن افسمذي» -;4

. واًمؼويض اسمـ اًمعريب هق أسمق سمؽر ه;49اًمسؾؿل اًمبقهمل: أسمق قمقسك، اعمتقرم ؾمـي

 .ه3572( ط اعمطبعي اعمٍميي ؾمـيه765اًمؼرـمبل، اعمتقرم ؾمـي هللحمؿد سمـ قمبد ا
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 ًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقى سمـ قمكم سمـ سمحر، اعمتقرم)أيب قمبد ا «شـن افـّائي» -52

 ( ط اعمطبعي اعمٍميي سموألزهر ذم صمامكقي أضمزاء.ه525ؾمـي

)أيب طموشمؿ حمؿد سمـ طمبون سمـ أمحد سمـ اًمتؿقؿل. اعمتقرم  «صحقح ابن حْان» -53

( اجلزء األول سمتحؼقؼ اعمرطمقم اًمشقخ أمحد ؿمويمر، ط دار اعمعورف ه576ؾمـي

 .ه3594سمؿٍم ؾمـي

(، ط دار اعمعورف سمتحؼقؼ وختريٍ ه463)اعمتقرم ؾمـي «أمحد بن حـْل مّـد» -54

 وشمرىمقؿ وشمعؾقؼ اعمرطمقم اًمشقخ أمحد حمؿد ؿمويمر، ومل يتؿ. و ط سمقالق.

)وهق قمـد اًمشقعي يمصحقح اًمبخوري قمـدكو(.ط مؽتبي  «ـيقافؽادم فؾؽؾ» -55

 اًمصدوق سمطفران.

)أمحد سمـ قمكم سمـ  الينسمـ طمجر اًمعسؼال «ي بؼح صحقح افْخاريؾتح افْار» -56

 (.ه74:حمؿد سمـ طمجر اًمؽـوين، اعمتقرم ؾمـي

ط قمثامن  ،ه3477ًمؾشقيموين اعمتقرم ؾمـي «كقل األوضار رشح مـتؼى األخْار» -57

 ذم صمامكقي أضمزاء. ه3579 ؾمـي ،ظمؾقػي

، ـمبع هللمع أؾمتوذه اًمشقخ قمكم طمسى ا سموالؿمؽماكًمؾؿمًمػ  «من هدي افّـة» -58

 .وكنم دار اًمػؽر اًمعريب

 ط اهلـد ذم اصمـل قمنم ضمزًءا. ،السمـ طمجر اًمعسؼالين «هتذيب افتفذيب» -59

 يف أصول الفقه: (ـج)

)اإلموم حمؿد سمـ إدريس، اًمؼريش، صوطمى اعمذهى  ًمؾشوومعل «افرشافة» -:5

 (.ه426اًمػؼفل، اعمتقرم ؾمـي
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 يف علوم خمتلفة: (د)

حمؿد سمـ ) طقىًمؾسون اًمديـ سمـ اخل «كػح افطقب من ؽصن األكدفس افرضقب» -;5

 ( مطبقع سمبقالق.ه998، اعمتقرم ؾمـيهللؾمعقد، أيب قمبد اسمـ  هللقمبد ا

 السمـ طمجر اًمعسؼالين. «ةمـافدرر افؽامـة دم أظقان ادائة افثا» -62

 ًمؾزخمنمي. «أشاس افْالؽة» -63

 .ه933جلامل اًمديـ سمـ مـظقر األكصوري، اعمتقرم ؾمـي «فّان افعرب» -64

 (ه992)أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم اعمؼري، اعمتقرم ؾمـي ؾػققملًم «ادصْاح ادـر» -65

اعمتقرم  ،سمـ يعؼقب اًمشػمازيا)جمد اًمديـ  سموديآًمؾػػموز  «افؼاموس ادحقط» -66

 [«م». ضْعة األمرية، افطْعة افثافثة] (.ه38:ؾمـي
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 الصفحة             املوضوع                          

 6 ................................................. ؟داذا كػٌ افؼرآن :ادؼدمة -

 مههج يف التفسري

 12 ..................................... ـقف ؾٌ افؼرآن افصحابة وافتابعون؟ -

 14 ..................... ـتب افتػّر حتى افقوم ومـاهجفا: ظرض موجز وكؼد -

 15 ......................................................... اجتاهات ادػٌين -

 19 .......................................................... افتػّر وافتلويل -

 21 .......................................................... مـفج دم افتػّر -

 مو سورة آل عنراى

 33 .......................................................... بغ يدي افتػّر -

 33 ................. ؿران؟ ومن ظؿران هذا؟)أ( داذا شؿقت باشم آل ظ 

 36 ............................ )ب( أدم مؽة أكزفت أم دم ادديـة؟ ومتى؟

 37 .................... ( دظاوى افـّخ دم افّورة: ظرض ومـاؿشة.ـ)ج

 48 ...................... )د( ادوَوظات افتي ظاجلتفا افّورة دم إمجال.

 ريـــــــــالتفس 

 59 ............................................ ؾواتح افّور ورأي دم تػّرها -

 61 .............. هذه اآليات وتػّر 6-2ؿصة وؾد كجران هي شْب كزول اآليات من  -
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دم افّورة وبقان معـى  9-7ادحؽم وادتشابه وتػّر اآليات من -

 65 ................................... افتلويل دم اشتعامل افؼرآن افؽريم

 88 ................................... ووظقد فؾؽػار13-11تػّر اآليات من -

 97 ...................................... وتتضؿن: 17-14تػّر اآليات من -

 مو سورة الهساء

 113 ......................................................... بغ يدي افتػّر -

 113 ............... موازكة بغ افّورتغشورة افـّاء افؽزى مدكقة ـافصغرى،  -

 115 ............................. موازكة بغ بدء شورة افـّاء وبدء شورة احلج -

 115 ....................... ظرض ٍيع آلياهتا، وظالج مشؽؾة افضعػاء افثالثة -

 118 ................................................................. افتػّر: -

 119 .................................... دم افّورة وتشؿل: 11-1اآليات من  -

 119 .......................... كداء افـاس وإبطال أن يراد به ـػار افعرب خاصة -

 121 .......................................... افؼرآن يراد هبا دم فغة افتؼوى وما -

 122 ................................ افـػس افواحدة وهل جيب أن يراد هبا آدم؟ -

 125 .................. رظاية افقتامى.. وتعدد افزوجات.. وحق افـّاء دم ادفور -

 134 ........................ اء أموافؽم افتي جعل اهلل فؽم ؿقاًمافولتمتوا افّػ -

 136 .......................................... رد أموال افقتامى إفقفم ورشوضه -

 139 ......... ِون افؼّؿةيستب ظؾقه دن حي حق اجلـّغ دم ادراث وبعض ما -

 143 ........... خطاب فًباء دم األوصقاء. ووظقد صديد آلـع مال افقتامى طؾاًم  -
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دم افّورة( تػّرها وإبطال حجج  176و12و11) آيات ادواريث -

 146 ...................................افشقعة دم الظتامد دذهْفم ظؾقفا

 167 ..................... حدود اهلل، افتزامفا واجلزاء ظؾقفا، وخمافػتفا وجزاؤها -

مها وإثْات واؿعة افـّخ بيية افـور وإبطال تػّر آيتا افػاحشة، تػّر -

 171 .................................................. أيب مّؾم وحمؿد ظْده هلام.

 183 ....................................... آيتا افتوبة بـوظقفا ادؼْوفة وادردودة -

 مو سورة األنعام آيات الوصايا العشر 

 197 ............................... أحاديث وآثار دم مؽاكة هذه اآليات افثالث -

 198 ......................................... إمجال فؾوصايا بستقْفا دم اآليات -

﴿ بؼوفه:ادراد  ما -        ؟ وـقف يشؿل األوامر﴾

 199 ....................................................... وافـواهي؟

﴿ داذا ورد دم ـل آية ذفك افتعْر: -   199 ................. ﴾؟ 

 211 .................... داذا جاءت ؾواصؾفا افثالث بافستقب افذي جاءت به؟ -

 216 ............................ افوصقة األوػ: وجوب افتوحقد وحتريم افؼك -

 218 .................................. حق افوافدين ظذ األولدافوصقة افثاكقة:  -

 211 ..................................... افوصقة افثافثة: افـفي ظن ؿتل األولد -

 211 ..................................... شتؼربوا افػواح افوصقة افرابعة: ول -

 213 ................... افوصقة اخلامّة: حتريم افؼتل إل باحلق، وبقان هذا احلق -

 215 .................................... افوصقة افّادشة: رظاية اجلامظة فؾقتقم -
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 216 ....................... د ادّتطاعافوصقة افّابعة: توؾقة افؽقل وادقزان جف -

 217 .............................. افوصقة افثامـة: افعدل دم افشفادة، ودم احلؽم -

 217 .......................................... افوصقة افتاشعة: افوؾاء بعفد اهلل -

 218 ..................... افوصقة افعارشة: اتْاع شْقل اهلل وجتـب شْل افشقطان -

 سورة القتال 

 221 ......................................................... افتػّربغ يدي  -

 228 ....................................................... ظرض ظام فؾّورة -

 228 ......................................... بغ افؽػار وادممـغ 3-1اآليات -

 231 ......... فؽػار، وأحؽام األٍى وأجر افشفداءااألمر بِب  6-4آلياتا -

خطاب ادممـغ، ووظد بافـرص ورشضه، وهالك افؽػار  9-7اآليات -

 235 ............................................................ وٍه

تؼريع افؽػار، وإكذار هلم بافعذاب، وموازكة بقـفم  11-11اآليات -

 236 ............................................. وبغ ادممـغ ومْـاها

موازكة بعؿل افؽػار  ،ظؿل ادممـغ وجزاؤهم ظؾقه 14-12اآليات -

 237 ............. ىووجزائفم. إكذار فؽػار مؽة بغ أهل افْقـة وأهل اهل

 237 .......................... وصف فـعقم أهل اجلـة. وظذاب افـار -15اآلية -

وصف ادـاؾؼغ أو صورة هلم.. وأمر افرشول  19-16اآليات -

 243 .................. بافتوحقد والشتغػار فذكْه وفؾؿممـغ وادممـات

 248 .................................... ة أخرىادـاؾؼون... مر 21و21اآليتان -
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 251 ......................... هني ظن اإلؾّاد دم األرض وؿطع افرحم 23اآلية -

فعـة اهلل فؾؿـاؾؼغ وأثرها ظؾقفم، إؽالق ؿؾوهبم دون  24و23اآليتان -

 252 .......................................................... ـالم اهلل

 252 ............................ أوصاف وأحؽام ظن ادـاؾؼغ 28-25اآليات -

 255 ................. حديث ظن ادـاؾؼغ، وحديث إػ ادممـغ 32-29اآليات -

 261 ................................... ػ ادممـغ، وأمر بافطاظةكداء إ 33اآلية -

ظدم ادغػرة دم اآلخرة فؾذين ماتوا ـػاًرا. هني  35و34اآليتان -

 261 ............................. فؾؿممـغ ظن افضعف وؿْول افضقم.

 263 ............. وإكذار فؾْخالء ،حؼقؼة احلقاة افدكقا.. دظوة إػ اإلكػاق 38-36اآليات -

 273 .................................................................. ادراجع -

  281 ......................................................... حمتويات افؽتاب -




