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علـوم �لقـر�آن

�س/ نريد منكم وفقكم اهلل ذكر نبذة من الأدلة على 
ف�ضائل القراآن وف�ضل تعلمه؟ .

فضائل القرآن كثرية يف كتاب اهلل الكريم ويف ُسنَّة النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ 
كتابه  قال اهلل-عز وجل-يف  اهلل كام  أنه كالم  فيه  نَّة  السُّ أهل  وعقيدة 

الكريم:چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  
وئ  چ ]التوبة: ٦ [.

وكام قال اهلل:   چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ چ  ] الفتح: ١٥[.
القرآن كالم اهلل وقد جاء عند اإلمام مسلم  واألدلة كثرية عىل أن 
َسِمْعُت  -قالت:  َعْنَها  اهلُل  -َرِضَ  َة  َلِميَّ السُّ َحِكيٍم  بِْنَت  َخْوَلَة  عن 
َقاَل:  ُثمَّ  َمْنِزًل  َنَزَل  َمْن   « َيُقوُل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل 
ٌء، َحتَّى َيْرَتَِل  ُه َشْ اِت ِمْن َشِّ َما َخَلَق، َلْ َيُضَّ امَّ َأُعوُذ بَِكِلَمِت اهللِ التَّ

ِمْن َمْنِزلِِه َذلَِك« رواه مسلم برقم )2708(.
 دليل عىل أن القرآن صفة من صفات اهلل-عز وجل-حيث استعاذ 
الناس  كالم  عىل  القرآن  وفضل  اهلل  كالم  فهو  كذلك  كان  وإذا   ، به 
كفضل اهلل عىل خلقه ففرق بني القرآن الكريم وبني كالم الناس وهلذا 
املبارك  نَّة عىل فضائل هذا الكتاب  القرآن والسُّ جاءت أدلة كثرية يف 



+

+

+

+

6

6
ڎ   ڌ   ڌ    چڍ   الكريم:  كتابه  وجل-يف  اهلل-عز  يقول 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک چ  ] األنعام: ٩2 [.

وهكذا  واخلري  الربكة  وجل-فيه  اهلل-عز  جعل  مبارك  كتاب  فهو 
الكريم: چې  ى  ى  ائ    يقول اهلل-عز وجل-يف كتابه 

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ] طه: ١2٣[.
الدنيا  اتبعه ال يضل يف  فالقرآن هدى اهلل -سبحانه وتعاىل-   من 

وال يشقى يف اآلخرة بل يسعد يف الدنيا ويسعد يف اآلخرة.

وقال اهلل -عز وجل-: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ ] اإلرساء: ٩ [.
يف  أقوم  هي  وللتي  العقيدة  يف  أقوم  هي  للتي  هيدي  القرآن  فهذا 
املعامالت  يف  أقوم  هي  وللتي  األحكام  يف  أقوم  هي  وللتي  العبادة 
السلوك وللتي هي  وللتي هي أقوم يف األخالق وللتي هي أقوم يف 
أقوم يف مجيع أمور الدين والدنيا فالقرآن هيدي للتي هي أقوم يف كل 

الكريم:  كتابه  يف  ربنا  عنه  وقال  وتعاىل-    -سبحانه  اهلل  بإذن  يشء 
چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې چ  ] فصلت: ٤٤ [.

وجل-:  -عز  اهلل  وقال  املؤمنني  اهلل  لعباد  وشفاء  هدى  فالقرآن 
ڑ     ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   چڍ  
ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     ک   ک   ک    ک   ڑ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ] يونس: ٥7 - ٥8 [.
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اهلل-عز وجل-خياطب الناس ويبني هلم أنه أنزل هلم القرآن ووصفه 

بأنه: چڎ    ڎ  ڈ  چ ] يونس: ٥7 [.
فالقرآن موعظة ونعم املوعظة هو فمواعظه أفضل املواعظ وأقوى 

املواعظ يف تأثريها عىل قلوب العباد:چڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  
ڈ  ژ     ژ  ڑچ ] يونس: ٥7[.

النفاق ومن  أمراض  الرشك ومن  أمراض  للقلوب من  فهو شفاء 
أمراض املعايص ومن أمراض البدع والفتن وسائر األمراض وشفاء 
لألبدان كام جاءت به األدلة ثم قال: چڑچ أي: هو هدى لكل 
من أراد أن هيتدي فهو هدى جلميع اجلن واإلنس فمن اهتدى به هدي 
بإذن اهلل-عز وجل-فهو رمحة وكيف ال يكون رمحة وهو خيرج الناس 
من الظلامت إىل النور وخيرج الناس من الرشك إىل التوحيد، وخيرج 
نن،  السُّ إىل  البدع  من  الناس  وخيرج   ، اإليامن  إىل  الكفر  من  الناس 
الناس من الضالل إىل اهلدى ، ومن الرش إىل اخلري ، وخيرج  وخيرج 
رمحة  فهو  وعبادة  طاعة  كل  وإىل  سالمة  كل  إىل  فتنة  كل  من  الناس 

لعباد اهلل يف الدنيا ورمحة لعباد اهلل يف اآلخرة وهلذا قال اهلل: چک  گ    
گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ] يونس: ٥8 [.
أذن اهلل-عز وجل-أن يفرح من حيمل القرآن ويعمل بالقرآن أذن 
اهلل له أن يفرح ألن من عمل بالقرآن فقد عمل باخلري كله ومن عمل 
بالقرآن فقد ُهدي إىل الرصاط املستقيم ومن عمل بالقرآن الكريم فقد 
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گ    گ   گ     چک   قال:   فاهلل  واملصائب  الرشور  مجيع  من  سلم 

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ] يونس: ٥8 [.
ألن   ، كلها  الدنيا  مملكة  من  خري  به  والعمل  القرآن  تعلم  إن  أي: 
حفظ العبد القرآن يف صدره خري له من أن يملك األرض من أوهلا إىل 

آخرها : چک گگ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  
ڱ  چ ] يونس: ٥8 [.

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  الكريم:  كتابه  يف  ربنا  وقال 
ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ ] املائدة: ١٥ - ١٦ [.
وخيرج   ، السالم  سبل  رضوانه  اتبع  من  اهلل  به  هيدي  القرآن  فهذا 
، وهكذا  النور  إىل  الظلامت  من  القرآن  هذا  اتبع  اهلل-عز وجل-من 
مجيع  يف  املستقيم  الرصاط  إىل  هيدهيم  أي  مستقيم  رصاط  إىل  هيدهيم 

شؤوهنم وأمورهم ، وقال ربنا يف كتابه الكريم: چڳ   ڳ  ڱ  
ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ې  ى  چ ] البقرة: ١8٥ [.
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، ويقول اهلل- الناس  لعباد اهلل-عز وجل-وجلميع  فالقرآن هدى 
عز وجل-يف كتابه الكريم: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   

ڀ  ڀ  چ ] البقرة: ١ - 2 [.
فاهلل-عز وجل-بني أن القرآن هدى هيدي به أهل التقوى وهيدي 
به أهل الصالح وهيدي به أهل اخلري ، وقال اهلل-عز وجل-يف كتابه 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    چٺ   الكريم: 
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ] التوبة: ٣٣  [.

-سبحانه  لعباده  هدى  القرآن  هذا  جعل  وتعاىل-  -سبحانه  فاهلل 
اهلُل  -َرِضَ  َأْرَقَم  ْبِن  َزْيِد  عن  مسلم  صحيح  يف  جاء  وهلذا  وتعاىل- 
َم- َيْوًما ِفيَنا َخِطيًبا،  َعْنُه - ، َقاَل: َقاَم َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َر،  َة َوامْلَِديَنِة َفَحِمَد اهلَل َوَأْثَنى َعَلْيِه، َوَوَعَظ َوَذكَّ ا َبنْيَ َمكَّ باَِمٍء ُيْدَعى ُخًّ
َيْأِتَ َرُسوُل  َأَنا َبَشٌ ُيوِشُك َأْن  َم  ا النَّاُس َفإِنَّ َ ا َبْعُد، َأَل َأيُّ ُثمَّ َقاَل: » َأمَّ
وُر  َم ِكَتاُب اهللِ ِفيِه اْلَُدى َوالنُّ ُلُ : َأوَّ َربِّ َفُأِجيَب، َوَأَنا َتاِرٌك ِفيُكْم َثَقَلْيِ
َب ِفيِه،  َفُخُذوا بِِكَتاِب اهللِ، َواْسَتْمِسُكوا بِِه « َفَحثَّ َعىَل ِكَتاِب اهللِ َوَرغَّ
َأْهِل  ِف  اهلَل  ُرُكُم  ُأَذكِّ َبْيتِي،  َأْهِل  ِف  اهلَل  ُرُكُم  ُأَذكِّ َبْيتِي  »َوَأْهُل  َقاَل:  ُثمَّ 
: َوَمْن َأْهُل َبْيتِِه؟ َيا َزْيُد  ُرُكُم اهلَل ِف َأْهِل َبْيتِي« َفَقاَل َلُه ُحَصنْيٌ َبْيتِي، ُأَذكِّ
َأَلْيَس نَِساُؤُه ِمْن َأْهِل َبْيتِِه؟ َقاَل: نَِساُؤُه ِمْن َأْهِل َبْيتِِه، َوَلِكْن َأْهُل َبْيتِِه 
َدَقَة َبْعَدُه، َقاَل: َوَمْن ُهْم؟ َقاَل: ُهْم آُل َعِلٍّ َوآُل َعِقيٍل،  َمْن ُحِرَم الصَّ
َدَقَة؟ َقاَل: َنَعْم. رواه  َوآُل َجْعَفٍر، َوآُل َعبَّاٍس َقاَل: ُكلُّ َهُؤاَلِء ُحِرَم الصَّ
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مسلم برقم )2٤08(. 

فهذا احلديث يبني أن القرآن فيه اهلدى والنور ، فهو اهلدى والنور 
ٻ    ٻ   چٱ   وجل-:  -عز  اهلل  قال  كام  الكثرية  األدلة  بينت  كام 
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ     ڇ    چ  چ   چ   چ   ڃ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  

گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ ] األحقاف: ٣0 - ٣2 [.
من  املؤمنني  هؤالء  وجل-شهادة  اهلل-عز  يبني  اآليات  هذه  ففي 

اجلن أن هذا القرآن هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم.
وقال اهلل-عز وجل-يف كتابه الكريم: چڳ  ڳ            ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ  چ ] األنعام: ١22 [.

وتعاىل-    -سبحانه  اهلل  جعله  نور  القرآن  أن  وجل-يبني  فاهلل-عز 
نوًرا يف قلوب عباده ، فهو نور للقلوب ونور لألبصار ونور لألسامع 
اجلوارح  جلميع  ونور   ، لألقدام  ونور  لأليدي  ونور   ، لأللسن  ونور 

وجل-:  -عز  اهلل  قال  كام   ، نوًرا   وجل-جعله  اهلل-عز  نور  فهو   ،
چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
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ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ   ڦ  چ ] الشورى: ٥2 [.
وكم أثنى اهلل-عز وجل-عليه يف كتابه الكريم قال اهلل -عز وجل-: 
چی  ی       ی  ی    جئ  حئ  مئ     ىئ    يئ  جب  حب   
ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  

ڀ  چ ] الواقعة: 7٥ - 7٩ [.

وقال ربنا يف كتابه الكريم : چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ     ڱ  چ ] احلرش: 2١ [.
لو أنزل اهلل هذا القرآن عىل اجلبال الصامء لتشققت وتصدعت من 
خشية اهلل رب العاملني ، ومن شدة وقع القرآن عليها ،  ولذا كان ينزل 
النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  يف شدة الربد فيتفصد عرًقا لعظمته وشدته، قال   عىل ـ 
چ  ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   چٹ   الكريم:  كتابه  وجل-يف  اهلل-عز 

]املزمل: ٥ [.

اهلل  يقـول  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   ـ   حممد  نبييه  عىل  أنزله   - وتعاىل  سبحانه  اهلل- 
-عز وجل-:    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  چ ] الرمحن: ١ - ٤ [.
وقال اهلل -عز وجل-: چوئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ 

] الربوج: 2١ - 22 [. 
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فهذا كتاب اهلل -سبحانه وتعاىل-   املنزل من عند اهلل رب العاملني 
جعله رب العاملني هدى وجعله نوًرا لعباده وجعله رمحة هلم ،  هكذا 
القرآن:  الكتاب،ويقول اهلل يف شأن  يبني اهلل-عز وجل-فضائل هذا 

چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  ] األنعام: ٣8 [.
نَّة  أي أنه قد حوى كل يشء إما مفصاًل وإما جمماًل ، وجاءت السُّ
ففصلت جممله فام من يشء إال وهو يف القرآن الكريم ، وهذا فضل اهلل 
-سبحانه وتعاىل-   عىل عباده املؤمنني كذلك قد جاءت األدلة الكثرية 
نَّة الدالة عىل فضائل القرآن الكريم ، فقد جاء عند الطرباين يف  من السُّ
بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه -  اهلُل  َجابٍِر -َرِضَ  َعْن  الشعب  والبيهقي يف   ، الكبري 
ٌق  ُمَصدَّ َوَما ِحل  ُمَشفع  َشاِفع  »اْلُقْرآن  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
ِة َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َظْهِرِه َساَقُه إَِل النَّاِر«.  نَّ َمْن َجَعَلُه إَِماَمُه َقاَدُه إَِل اْلَ
أخرجه الطرباين يف الكبري برقم )8٦٥٥( ، البيهقي يف الشعب برقم 

)١8٥٥( ، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )20١٩(.
فقوله » اْلُقْرآن َشاِفع ُمَشفع « أي: يشفع ألصحابه فيشفعه اهلل أي: 

يقبل شفاعته.
اهلل  عند  مصدقة  وشهادته  يشهد  أي:   » ٌق  ُمَصدَّ َوَماِحل   « وقوله: 
-سبحانه وتعاىل-  ، فمن جعله أمامه أي عمل بأحكامه فأحل حالله 
وحرم حرامه وآمن بمتشاهبه وعمل بمحكمه ، فهذا يقوده إىل اجلنة 
بإذن اهلل » َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َظْهِرِه « أي: هجره تالوة وعماًل وعقيدًة 
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وعبادًة وأخالًقا وسلوًكا فهذا يسوقه القرآن إىل جهنم عياًذا باهلل رب 
العاملني ، وهلذا ينبغي للمؤمنني أن يتمسكوا هبذا الكتاب العظيم الذي 
أنزله رب العاملني لعباده  رمحة هبم ، وقد جعله اهلل-عز وجل-مصدًقا 

للكتب السابقة ، كام قال اهلل-عز وجل-عن اجلن أهنم قالو: چٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ] األحقاف: ٣0 [.
أي مصدًقا للكتب الساموية السابقة ، قال اهلل-عز وجل- يف كتابه 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      چڇ   الكريم: 
ڈ  ڈ   ژ چ ] املائدة: ٤8 [. 

الساموية ويوافقها ولكن اهلل جعله مهيمًنا  الكتب  أنه يصدق  أي: 
عليها أي ناسًخا هلا فهو آخر كتاب ساموي ، أمرنا اهلل -عز وجل-أن 
 ، تكفل اهلل-عز وجل-بحفظه  ، وهلذا  الساعة  قيام  إىل  فيه  بام  نعمل 
ف ، فمن  حتى ال يدعي مدٍع وال يقول قائل إن القرآن قد نقص أو ُحرِّ
قال ذلك فهو كافر بنصوصه ، قال اهلل-عز وجل-يف كتابه الكريم: 

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ ] احلجر: ٩ [.
وقال اهلل -عز وجل-: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  

ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  چ ] فصلت: ٤2 [.
فاهلل حفظ القرآن من الباطل ، وحفظ القرآن من الضياع ، وحفظ 
، فالقرآن حمفوظ بحفظ اهلل-عز وجل- القرآن من أن يداخله يشء 
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له تكفل اهلل-عز وجل-بحفظه ، وهلذا هيأ اهلل-عز وجل-له رجااًل  
إلينا  ونقلوه  ـ  ي  ـ  الصحابة  وقد حفظه   ، حفظوه يف صدورهم 
صافًيا نقًيا كام أنزله اهلل -عز وجل- ، ومل يِضع منه حرٌف واحد ،  بل 

جاء إلينا كاماًل متكاماًل بإذن اهلل.
ومن األدلة عىل شفاعة القرآن ألهله ما جاء عند اإلمام مسلم عن 
-َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:   - َعْنُه  اهلُل  -َرِضَ  اْلَباِهِلِّ  ُأَماَمَة  أيب 
َشِفيًعا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيْأِت  ُه  َفإِنَّ اْلُقْرآَن  »اْقَرُءوا  َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
َتْأتَِياِن  َم  ُ َفإِنَّ ِعْمَراَن،  آِل  َوُسوَرَة  اْلَبَقَرَة،  ْهَراَوْيِن  الزَّ اْقَرُءوا  ْصَحابِِه،  ِلَ
َم ِفْرَقاِن ِمْن َطْيٍ  ُ َم َغَياَيَتاِن، َأْو َكَأنَّ ُ َم َغَمَمَتاِن، َأْو َكَأنَّ ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأنَّ
اِن َعْن َأْصَحاِبَِم، اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة،  اجَّ ، ُتَ َصَوافَّ

ٌة، َوَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة«. رواه مسلم برقم )80٤(. َوَتْرَكَها َحْسَ
َسِمْعُت  َقاَل:  ُنَفرْيٍ،  ْبِن  ُجَبرْيِ  َعْن  أيًضا  مسلم  اإلمام  عند  وجاء 
بِيَّ  النَّ َيُقوُل: َسِمْعُت  َعْنُه -  اهلُل  اْلِكاَليِبَّ  -َرِضَ  َسْمَعاَن  ْبَن  اَس  النَّوَّ
َوَأْهِلِه  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  بِاْلُقْرآِن  »ُيْؤَتى  َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
اَم  َب هَلُ ِذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، َوآُل ِعْمَراَن«، َوَضَ الَّ
َم- َثاَلَثَة َأْمَثاٍل َما َنِسيُتُهنَّ َبْعُد، َقاَل:  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم ِحْزَقاِن ِمْن  ُ ٌق، َأْو َكَأنَّ َتاِن َسْوَداَواِن َبْيَنُهَم َشْ َم َغَمَمَتاِن، َأْو ُظلَّ ُ »َكَأنَّ

اِن َعْن َصاِحبِِهَم« رواه مسلم برقم )80٥(. اجَّ ، ُتَ َطْيٍ َصَوافَّ
لصاحبه  يشفع  القرآن  أن  احلديثني  هذين  يف  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   فبني 
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يدافع   ، العاملني  ًدا بصورة يعلمها رب  سَّ جُمَ القيامة  به يوم  وأنه يؤتى 
عن صاحبه ، وينافح عن صاحبه يف الوقت الذي ختىل عنه أقرباءه ، 
والقرآن يدافع عنه ألنه كان يعمل به يف الدنيا ، وكان يرتل أحكامه 

وكان يقوم الليل به كام قال اهلل -عز وجل-: چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ  
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   

ھ  ھ            ھ  ھ  چ ] السجدة: ١٥ - ١7 [.
وهكذا جاءت األدلة الكثرية عىل هذا املعنى جاء عند اإلمام أمحد ، 
ِ ْبِن َعْمٍرو -َرِضَ اهلُل َعْنُه - َأنَّ َرُسوَل  والبيهقي ، واحلاكم َعْن َعْبِد اهللَّ
َياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن لِْلَعْبِد َيْوَم  َم- َقاَل: » الصِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َهاِر،  بِالنَّ َهَواِت  َوالشَّ َعاَم  الطَّ َمَنْعُتُه   ، َربِّ َأْي  َياُم:  الصِّ َيُقوُل  اْلِقَياَمِة، 
َقاَل:  ِفيِه«،  ْعنِي  َفَشفِّ ْيِل،  بِاللَّ ْوَم  النَّ َمَنْعُتُه  اْلُقْرآُن:  َوَيُقوُل  ِفيِه،  ْعنِي  َفَشفِّ
 ،  )١8٣٩( برقم  والبيهقي   ،  )٦٦2٦( برقم  أمحد  رواه  َعاِن«  »َفُيَشفَّ
 ، الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،  )20٣٦( برقم  واحلاكم 

والرتهيب برقم )١٤2٩(.
عن  يدافع  ويأيت   ، اهلل  يريد  كام  القيامة  يوم  جيسد  بالقرآن  فالعمل 
صاحبه وينافح عن صاحبه بفضل اهلل-عز وجل- ، ويقول بني يدي 
ْيِل «، أي أنه كان يرتل اآليات يف الليل  ْوَم بِاللَّ رب العاملني » َمَنْعُتُه النَّ
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فقد امتنع عن النوم وقًتا طوياًل من الليل ، وهو يرتل آي القرآن فهذه 

حجة القرآن.
وهلذا يرتقي أهل اجلنة يف اجلنة ، بقدر ما عندهم من القرآن.

ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  وغريمها  أمحد  واإلمام   ، داود  أيب  عند  جاء  فقد 
َم-:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْمٍرو-َرِضَ اهلُل َعْنُه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ْنَيا،  » ُيَقاُل لَِصاِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْأ، َواْرَتِق، َوَرتِّْل َكَم ُكْنَت ُتَرتُِّل ِف الدُّ
 ،  )١٤٦٤( برقم  داود  أبو  رواه   » َتْقَرُؤَها  آَيٍة  آِخِر  ِعْنَد  َمْنِزَلَك  َفإِنَّ 
والرتمذي برقم )2٩١٤( ، وأمحد برقم )٦7٩٩( ، وقال األلباين يف 

تصحيح ُسنن الرتمذي: حسن صحيح.
قال بع�س العلماء: يرتقي من حيفظ القرآن بقدر ما حيفظ ، فإذا 
كان حيفظ القرآن كله ، ارتقى إىل أعىل درج اجلنـة بإذن اهلل -وتعاىل- . 
هلذا جاء عند اإلمام مسلم َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر-َرِضَ اهلُل َعْنُه-َقاَل: 
َفَقاَل:  ِة،  فَّ الصُّ يِف  َوَنْحُن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َخَرَج 
ِمْنُه  َفَيْأِتَ  اْلَعِقيِق،  إَِل  َأْو  ُبْطَحاَن،  إَِل  َيْوٍم  ُكلَّ  َيْغُدَو  َأْن  ُيِبُّ  ُكْم  »َأيُّ
اهللِ  َرُسوَل  َيا  َفُقْلَنا:  َرِحٍم؟«،  َقْطِع  َوَل  إِْثٍم،  َغْيِ  ِف  َكْوَماَوْيِن  بَِناَقَتْيِ 
ُنِحبُّ َذلَِك، َقاَل: »َأَفَل َيْغُدو َأَحُدُكْم إَِل اْلَْسِجِد َفَيْعَلُم، َأْو َيْقَرُأ آَيَتْيِ 
، َوَثَلٌث َخْيٌ َلُه ِمْن َثَلٍث،  ، َخْيٌ َلُه ِمْن َناَقَتْيِ ِمْن ِكَتاِب اهللِ َعزَّ َوَجلَّ
برقم  مسلم  اْلِبِِل«رواه  ِمَن  َأْعَداِدِهنَّ  َوِمْن  َأْرَبٍع،  ِمْن  َلُه  َخْيٌ  َوَأْرَبٌع 

.)80٣(
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فأنت أهيا املسلم الكريم إذا حفظت آية من القرآن الكريم أفضل 
وأفضل  بل   ، بسيارة  حتىض  أن  من  وأفضل  بل   ، بناقة  حتىض  أن  من 
من أن تنال الدنيا بام فيها ،  ألن اآلية الواحدة ُتَرقيك درجة من درج 
اجلنة وهذا يدل عىل عظمة القرآن وعىل فضل القرآن الكريم ،، فأنت 
عندما حتفظ القرآن كله ترتقي إىل أعىل درج اجلنة ، وإن كنت حتفظ 
نصف القرآن ترتقي إىل منتصف درج اجلنة ، وهكذا ترتقي يف درج 
اجلنة بقدر ما حتفظ من القرآن الكريم ُيقال لك » اْقَرْأ، َواْرَتِق، َوَرتِّْل 
ْنَيا، َفإِنَّ َمْنِزَلَك ِعْنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها « أي املنزلة  َكَم ُكْنَت ُتَرتُِّل ِف الدُّ

التي تنزل فيها عند آخر آية حتفظها من القرآن الكريم.
ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  الرتمذي  اإلمام  ما جاء عند  القرآن  ومن فضائل 
َم-:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ َمْسُعوٍد -َرِضَ اهلُل َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ِ َفَلُه بِِه َحَسَنٌة، َواحَلَسَنُة بَِعْشِ َأْمَثاِلَا، َل َأُقوُل  »َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اهللَّ
ال َحْرٌف، َوَلِكْن َألٌِف َحْرٌف َوَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف« رواه الرتمذي 

برقم )2٩١0( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
هكذا يقول النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ فأنت إذا قرأت القرآن كتب اهلل لك بكل 
حرف من أحرفه عرش حسنات ، وكلام أكثرت فاهلل-عز وجل-أكثر 
 ، وتعاىل-   -سبحانه  فضله  من  وجل-يزيدك  فاهلل-عز  زدت  وكلام 
وقد كنت يوًما من األيام أفكر يف هذا احلديث وأقول هذا فضل عظيم 
من رب العاملني ـ سبحانه ـ ، وفكرت أن أحيص أحرف صفحة من 
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صفحات القرآن الكريم فوجدت يف صفحة ست مائه وستني حرًفا، 
عباده  عىل  كرمه  أعظم  وما  فضله  أعظم  ما   ،  ! اهلل  سبحان  قلت: 
املؤمنني، يقرأ اإلنسان هذه الصفحة فيحضا بستامئة وستة آالف حُسنَّة 
هذا فضل عظيم ثم أحصيت أحرف صفحة أخرى فوجدت فيها سبع 
مائة حرًفا ، قلت: سبحان اهلل ! يقرأ املؤمن هذه الصفحة ويف وقت 
يسري وحيىض بسبعة آالف حُسنَّة هذا فضل اهلل-عز وجل-وهذا يدل 
أهله عند اهلل-عز وجل-، وهلذا  منزلة  القرآن وعىل علو  عىل عظمة 

جعل النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ محلة القرآن أهل اهلل يف أرضه.
فقد جاء عند ابن ماجه َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك-َرِضَ اهلُل َعْنُه -  َقاَل: 
ِ َأْهِلَي ِمَن النَّاِس« َقاُلوا:  َم-: »إِنَّ هلِلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ُتُه« رواه  ِ َوَخاصَّ ِ، َمْن ُهْم؟ َقاَل: »ُهْم َأْهُل اْلُقْرآِن، َأْهُل اهللَّ َيا َرُسوَل اهللَّ
ابن ماجه برقم )2١٥( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه. 
يف  اهلل  كالم  حيملون  ألهنم  وخاصته  اهلل  أهل  هم  القرآن  فحملة   

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ       چگ   وجل-:  -عز  اهلل  قال  صدورهم 
ڳ  ڱ  ڱ چ  ] العنكبوت: ٤٩[.

فاهلل-عز وجل-جعله آيات يف صدور أولياءه ويف صدور أصفياءه 
ويف صدور محلة العلم بل جعل اهلل صدورهم أوعية للقرآن الكريم 
هؤالء  أي:  ُتُه«  َوَخاصَّ  ِ اهللَّ َأْهُل  ُهْم  اْلُقْرآِن،  »َأْهُل  يقول:  فالرسول 
القرآن  متعلم  ُجِعل  وهلذا   ، وتعاىل-  -سبحانه  أرضه  يف  اهلل  صفوة 
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ومعلمه الناس من خيار هذه األمة بل هو خري أهل زمنه وأهل بلده.

بِيِّ  ُ َعْنُه- ، َعِن النَّ َعْن ُعْثاَمَن -َرِضَ اهللَّ جاء عند اإلمام البخاري 
َمُه« رواه  َم الُقْرآَن َوَعلَّ ُكْم َمْن َتَعلَّ َم- َقاَل: »َخْيُ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

البخاري برقم )٥027(.
 ُ اهللَّ -َرِضَ  اَن  َعفَّ ْبِن  ُعْثاَمَن  َعْن  أيًضا  البخاري  اإلمام  عند  وجاء 
َم  َم-: »إِنَّ َأْفَضَلُكْم َمْن َتَعلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه- َقاَل: َقاَل النَّ

َمُه« رواه البخاري برقم )٥028(. الُقْرآَن َوَعلَّ
فخري هذه األمة وأفضل هذه األمة من تعلم القرآن وعلمه الناس 
من  عدد  رواه  قد  َمُه«  َوَعلَّ الُقْرآَن  َم  َتَعلَّ َمْن  ُكْم  »َخْيُ احلديث  وهذا 
أهل العلم فقد جاء عند اإلمام الرتمذي ، وجاء عند الدارمي ، وجاء 
عند البزار ، وجاء عند ابن أيب شيبة بعضها من حديث عثامن وبعضها 
من حديث عل وبعضها من حديث سعد -ي - وبعضها بلفظ: 

َمُه« . َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ »ِخَياُرُكْم َمْن َتَعلَّ
أن  اهلل  من  نعمة  هذه  َمُه«  َوَعلَّ الُقْرآَن  َم  َتَعلَّ َمْن  ُكْم  »َخْيُ وبلفظ: 
يكون العبد من خيار هذه األمة  عندما يكون من محلة القرآن ، جعلنا 

اهلل منهم بفضله وكرمه.
 - بِيِّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ وقد جاء عند الرتمذي َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َم-َقاَل: » َيِيُء الُقْرآُن َيْوَم الِقَياَمِة َفَيُقوُل: َيا َربِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َصىلَّ اهللَّ
َة الَكَراَمِة،  ِه، َفُيْلَبُس َتاَج الَكَراَمِة، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ ِزْدُه، َفُيْلَبُس ُحلَّ َحلِّ
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َض َعْنُه، َفُيَقاُل َلُه: اْقَرْأ َواْرَق، َوُيَزاُد  ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ اْرَض َعْنُه، َفَيْ
برقم )2٩١٥( ، وحسنه األلباين يف  الرتمذي  َحَسَنًة « رواه  آَيٍة  بُِكلِّ 

صحيح اجلامع برقم )80٣0(.
يوم  بالقرآن  العمل  وجل-جيسد  اهلل-عز  أن  يبني  احلديث  فهذا 
القرآن  يعطي صاحب  فيطلب من اهلل-عز وجل-أن  فيأيت   ، القيامة 
حلة الكرامة وتاج الكرامة وأن يرىض اهلل عنه ، وهكذا يرتقي يف درج 

اجلنة بقدر ما حيفظ من القرآن الكريم. 
ُ َعْنُه-  وهكذا أيًضا جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َم-: »َأُيِبُّ َأَحُدُكْم إَِذا َرَجَع  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
من  ثالًثا  جيد  أي:  ِسَمٍن؟«  ِعَظاٍم  َخِلَفاٍت  َثَلَث  ِفيِه  َيَِد  َأْن  َأْهِلِه  إَِل 

اإلبل السمينة العظيمة الضخمة.
ُقْلَنا: َنَعْم، َقاَل: »َفَثَلُث آَياٍت َيْقَرُأ ِبِنَّ َأَحُدُكْم ِف َصَلتِِه، َخْيٌ َلُه 

ِمْن َثَلِث َخِلَفاٍت ِعَظاٍم ِسَمٍن« رواه مسلم برقم )802(.  
وهذا يعني أن الشخص إذا قرأ بامئة آية خري له  من أن حيىض بامئة 
ناقة ، بل بألف  آية خري له من أن حيىض بألف  ،  ولو قرأ بألف  ناقة 
سيارة ملا يف ذلك من األجور ،  وهنا تنبيه جزء تبارك وجزء عم قرابة 
ألف آية ، فمعنى ذلك أن من قرأ بجزء تبارك وبجزء عم أفضل من أن 
حيىض بألف ناقة ، فام أيرس العمل وما أعظم اجلزاء من اهلل -سبحانه 
وتعاىل- وهكذا أيًضا من فضائل القرآن أن النبيـ  صىل اهلل عليه وعىل 
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آله وسلم ـ فتح فيه أبواب املنافسة ألمته.

ُ َعْنُهاَم-َعِن  فقد جاء يف الصحيحني َعِن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر -َرِضَ اهللَّ
: َرُجٌل آَتاُه  َم- َقاَل: » َل َحَسَد إِلَّ ِف اْثَنَتْيِ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
َفُهَو  ُ َماًل  َهاِر، َوَرُجٌل آَتاُه اهللَّ ْيِل َوآَناَء النَّ َيْتُلوُه آَناَء اللَّ َفُهَو  ُ الُقْرآَن  اهللَّ
َهاِر « رواه البخاري برقم )7٥2٩( ، ومسلم  ْيِل َوآَناَء النَّ ُيْنِفُقُه آَناَء اللَّ

 .)8١٥(
)َل َحَسَد ( أي: ال غبطة ، واملعنى ال ينبغي  فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
ملؤمن أن يغبط أحًدا عىل يشء إال عىل هذا العمل العظيم ، وعىل هذا 

العمل النبيل.
َهاِر « أي: رزقه  ْيِل َوآَناَء النَّ ُ الُقْرآَن َفُهَو َيْتُلوُه آَناَء اللَّ » َرُجٌل آَتاُه اهللَّ
حفظ القرآن الكريم فهو يقرأه ويعمل به يف الليل والنهار ، هذا الذي 

ُيغبط. 
َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  البخاري  اإلمام  عند  وجاء 
: َرُجٌل  َم- َقاَل: » َل َحَسَد إِلَّ ِف اْثَنَتْيِ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اهللَّ
َهاِر، َفَسِمَعُه َجاٌر َلُه،  ْيِل، َوآَناَء النَّ ُ الُقْرآَن، َفُهَو َيْتُلوُه  آَناَء اللَّ َمُه اهللَّ َعلَّ
َفَقاَل: َلْيَتنِي ُأوتِيُت ِمْثَل َما ُأوِتَ ُفَلٌن، َفَعِمْلُت ِمْثَل َما َيْعَمُل، َوَرُجٌل 
، َفَقاَل َرُجٌل: َلْيَتنِي ُأوتِيُت ِمْثَل َما ُأوِتَ  ِلُكُه ِف احَلقِّ ُ َماًل َفُهَو ُيْ آَتاُه اهللَّ

ُفَلٌن، َفَعِمْلُت ِمْثَل َما َيْعَمُل « رواه البخاري برقم )٥02٦ (. 
التنافس  باب  ـ  آله وسلم  النبي ـ صىل اهلل عليه وعىل  يفتح  هكذا 
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يف هذا املجال املبارك ويرغب أمته يف حفظ القرآن الكريم والقيام به 
والعمل به فهذا الذي يغبط ال يغبط صاحب القصور وال الدور وال 
السيارات وال التجارة العريضة ، بل يغبط حامل القرآن الذي حيمله 
، وهلذا رغب  ُيغبط  الذي  ، هذا  به ويطبق أحكامه يف حياته  ويعمل 
القرآن ملا يف  ـ أمته يف تدارس  آله وسلم  النبي ـ صىل اهلل عليه وعىل 

ذلك من الفضائل.
فقد جاء عند اإلمام مسلم وعند بعض أهل السنن َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة 
َم-: »َوَما  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ -َرِضَ اهللَّ
اْجَتَمَع َقْوٌم ِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللِ، َيْتُلوَن ِكَتاَب اهللِ، َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم، 
ْتُهُم اْلََلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم  ُة َوَحفَّ ْحَ ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ إِلَّ َنَزَلْت َعَلْيِهِم السَّ

اهلُل ِفيَمْن ِعْنَدُه، « رواه اإلمام مسلم برقم )2٦٩٩(.
ففي هذا احلديث يرغب النبيـ  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلمـ  أمته 
أن جيتمعوا عىل تدارس القرآن وتدارس القرآن هو أن يقرأ شخص 
ويستمع إليه من يستمع أو حيفظ ما تيرس ثم ُيسمعه لشيخه ، فالرسول 
-ملسو هيلع هللا ىلص- يقول: ) َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللِ ( وهذا فيه إرشاد 
وحفظ  املساجد  يف  القرآن  وتدارس  املساجد  يف  القرآن  قراءة  أن  إىل 
القرآن يف املساجد أبرك ، وأسهل ألن املساجد فيها السكينة واهلدوء 
فيسهل عىل الطالب أن حيفظ القرآن يف املساجد بإذن اهلل ، وهلذا نالحظ 
أن احللقات التي تقام يف املساجد جيعل اهلل-عز وجل-فيها بركة وخرًيا 
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ويسهل عىل الطالب أن حيفظوا ، فام نجد من حيفظ القرآن يف املدارس 
كمن حيفظ يف املساجد هذا دليل عىل بركة املساجد ، وعىل أنه ينبغي 
للمسلمني أن هيتموا بحفظ القرآن يف بيوت اهلل ، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
» َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللِ، َيْتُلوَن ِكَتاَب اهللِ، َوَيَتَداَرُسوَنُه 
ْتُهُم اْلََلئَِكُة،  ُة َوَحفَّ ْحَ ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ َبْيَنُهْم، إِلَّ َنَزَلْت َعَلْيِهِم السَّ
َوَذَكَرُهُم اهلُل ِفيَمْن ِعْنَدُه « هذه جوائز عظيمة من اهلل-عز وجل-كل 
الدنيا وما فيها السكينة والرمحة، وتنزل مالئكة  جائزة منها أغىل من 
يرتلون  الذين  وجتالس  للقرآن،  املتدارسني  وجل-جتالس  اهلل-عز 
القرآن يف املساجد ، ويذكر اهلل أهل القرآن يف املأل األعىل عند مالئكته 
هذا من فضل اهلل-عز وجل-عىل عباده، فمالئكة اهلل عز جل تستمع 

لقراءة القرآن الكريم وحتب أن تستمعه ممن يرتله.
 ُ جاء عند اإلمام البخاري ، ومسلم عن َأيِب َسِعْيٍد اخُلْدِرّي -َرِضَ اهللَّ
َعْنُه- َأنَّ ُأَسْيَد ْبَن ُحَضرْيٍ َبْيَناَم ُهَو َلْيَلًة َيْقَرُأ يِف ِمْرَبِدِه، إِْذ َجاَلْت َفَرُسُه، 
َفَقَرَأ، ُثمَّ َجاَلْت ُأْخَرى، َفَقَرَأ، ُثمَّ َجاَلْت َأْيًضا، َقاَل ُأَسْيٌد: َفَخِشيُت َأْن 
ِج،  ُ ِة َفْوَق َرْأِس ِفيَها َأْمَثاُل الرسُّ لَّ َيى، َفُقْمُت إَِلْيَها، َفإَِذا ِمْثُل الظُّ َتَطَأ حَيْ
َفَغَدْوُت َعىَل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  َقاَل:  َأَراَها،  َما  وِّ َحتَّى  اجْلَ َعَرَجْت يِف 
َجْوِف  ِمْن  اْلَباِرَحَة  َأَنا  َبْيَناَم  اهللِ  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َفَرِس،  َجاَلْت  إِْذ  ِمْرَبِدي،  يِف  َأْقَرُأ  ْيِل  اللَّ
َم-: »اْقَرأِ اْبَن ُحَضْيٍ« َقاَل: َفَقَرْأُت، ُثمَّ َجاَلْت َأْيًضا، َفَقاَل  َعَلْيِه َوَسلَّ
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اْبَن ُحَضْيٍ« َقاَل: َفَقَرْأُت،  َم-: »اْقَرأِ  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اْبَن  َم-: »اْقَرأِ  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأْيًضا،  ُثمَّ َجاَلْت 
َتَطَأُه،  َأْن  َخِشيُت  ِمْنَها،  َقِريًبا  َيى  حَيْ َوَكاَن  ْفُت،  َفاْنرَصَ َقاَل:  ُحَضْيٍ« 
وِّ َحتَّى َما َأَراَها،  ِج، َعَرَجْت يِف اجْلَ ُ ِة ِفيَها َأْمَثاُل الرسُّ لَّ َفَرَأْيُت ِمْثَل الظُّ
َم-: »تِْلَك اْلََلئَِكُة َكاَنْت َتْسَتِمُع  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْصَبَحْت َيَراَها النَّاُس َما َتْسَتِتُ ِمْنُهْم« رواه البخاري  َلَك، َوَلْو َقَرْأَت َلَ

برقم )٥0١8( ، ومسلم برقم )7٩٦( ، واللفظ ملسلم.
َقاَل:  ُه  َأنَّ َعْنُه-   ُ ْبِن ُحَضرْيٍ -َرِضَ اهللَّ ُأَسْيِد  َعْن  وجاء عند احلاكم 
َوْجَبًة  َسِمْعُت  آِخِرَها  إىَِل  اْنَتَهْيُت  َفَلامَّ  اْلَبَقَرِة  ُسوَرَة  ْيَلَة  اللَّ َأْقَرُأ  َأَنا  َبْيَنا 
ِمْن َخْلِفي َفَظَنْنُت َأنَّ َفَرِس ُتْطَلُق، َفَقاَل: »اْقَرْأ َأَبا َعتِيٍك َواْلَتَفتُّ َفإَِذا 
 ِ ِ َواهللَّ ْرِض« ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ َمِء َواْلَ ٌة َبْيَ السَّ َأْمَثاُل اْلََصابِيِح ُمَدلَّ
، َقاَل: َفَقاَل: »تِْلَك اْلََلئَِكُة َنَزَلْت لِِقَراَءِة اْلُقْرآِن  َما اْسَتَطْعُت َأْن َأْمِضَ
َأَما إِنََّك َلْو َمَضْيَت َلَرَأْيَت اْلَعَجائَِب« أخرجه احلاكم برقم )20٣٥(، 

وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ، والرتهيب برقم )١٤٦٤(.
أن  عىل  دليل  وهذا   ، العجائب  لرأيت  قراءتك  واصلت  لو  أي: 
املالئكة حتب أن تسمع القرآن ممن يرتله وممن يقرأه ، فمالئكة الرمحن 

تنزل عند قراءة القرآن.
ُ َعْنُه- ، َقاَل: َبْيَناَم َرُجٌل  اِء -َرِضَ اهللَّ وجاء يف البخاري أيًضا َعِن الرَبَ
َم- َيْقَرُأ َوَفَرٌس َلُه َمْرُبوٌط يِف  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِمْن َأْصَحاِب النَّ
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َيْنِفُر،  َوَجَعَل  َشْيًئا،  َيَر  َفَلْم  َفَنَظَر  ُجُل  الرَّ َفَخَرَج  َيْنِفُر،  َفَجَعَل  اِر،  الدَّ
ِكيَنُة  َم-، َفَقاَل: »السَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَلامَّ َأْصَبَح َذَكَر َذلَِك لِلنَّ

َلْت بِالُقْرآِن« رواه البخاري برقم )٤8٣٩(. َتَنزَّ
فمالئكة اهلل تنزل لتسمع قراءة القرآن من املؤمنني بل ربنا -سبحانه 

وتعاىل-   حيب أن يستمع قراءة القرآن.
بِيِّ  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وهلذا جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
بِيِّ َأْن َيَتَغنَّى  ٍء َما َأِذَن لِلنَّ ُ لَِشْ َم- َقاَل: »َما َأِذَن اهللَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

بِالُقْرآِن« رواه البخاري برقم )٥02٤( ، ومسلم برقم )7٩2(.
أي مل يستمع رب العاملني إىل كالم أحد من خلقه كام استمع إىل نبي 
حسن الصوت وهو يرتل القرآن ، داللة عىل أن اهلل-عز وجل-حيب 

ترتيل القرآن ، وحيب أيًضا حتسني الصوت بالقرآن الكريم.
عند  جاء  كام  ـ  وسلم  آله  وعىل  عليه  اهلل  صىل  ـ  النبي  يقول  وهلذا 
 ِ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ اإلمام البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
ا َمْن َلْ َيَتَغنَّ بِالُقْرآِن« رواه البخاري  َم-: »َلْيَس ِمنَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

برقم )7٥27(.
أي:  من مل حيسن صوته بالقرآن ويزين قراءة القرآن فليس منا هكذا 

يقول النبي - صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-.
ُ َعْنُه- َقاَل:  وهلذا جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُموَسى -َرِضَ اهللَّ
يِب ُموَسى: »َلْو َرَأْيَتنِي َوَأَنا  َم- أِلَ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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َأْسَتِمُع لِِقَراَءتَِك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوتِيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمِي آِل َداُوَد« رواه 

مسلم برقم )7٩٣(. 
َذلَِك  ُت  ْ بَّ حَلَ َأْعَلْمَتنِي  ُكْنَت  »َلْو  بلفظ:  النسائي  عند  زيادة  ويف 

بًِيا«. َتْ
أي: لزينت صويت أكثر وأكثر ورتلته أحسن وأحسن، هكذا يبني 

النبي ـ صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ـ رغبته.
وقد كان النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ حيب أن يستمع القرآن من غريه فقد جاء يف 
بِيُّ  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل ِل النَّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ الصحيحني  َعْن َعْبِد اهللَّ
َوَعَلْيَك  َعَلْيَك  َأْقَرُأ  ُقْلُت:  َقاَل:   » »اْقَرْأ َعَلَّ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
ُأْنِزَل َقاَل: »إِنِّ َأْشَتِهي َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِي« َقاَل: َفَقَرْأُت النَِّساَء َحتَّى 

چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک   َبَلْغُت:  إَِذا 
- َأْو َأْمِسْك-« َفَرَأْيُت  ک  گ  گ  چ ]النساء: ٤١[ َقاَل ِل: »ُكفَّ

َعْيَنْيِه َتْذِرَفاِن. رواه البخاري برقم )٥0٥٥( ، ومسلم برقم )800(.
الرسولـ  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلمـ  كان حيب أن يسمع القرآن 
من غريه ليتأثر فهو يقول: »إِنِّ َأْشَتِهي َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِي« ، هكذا 
ابن  لقراءة  ـ  وسلم  آله  وعىل  عليه  اهلل  صىل  ـ  اهلل  فتأثر رسول  يقول 

چڎ  ڈ    ڈ   اآلية  املذكور يف  للموقف  ا وتأثر  مسعود 
ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ ]النساء: ٤١[.
فبكى رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ـ ، وهلذا ينبغي عىل 
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املسلم أن يرتل القرآن ما استطاع خاصة إذا كان من األئمة ، ينبغي 
قال اهلل -عز  القرآن كام  يرتل  يزين صوته وأن حيسن صوته وأن  أن 

وجل-: چٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ ]املزمل: ٤[.
 ينبغي أن نزين أصواتنا بتالوة القرآن الكريم وهلذا ينبغي أيًضا عىل 
من رزقه اهلل-عز وجل-القرآن الكريم أن يكثر من تالوته وأن يكثر 
من قراءته ، وأن يكثر من مراجعته يف الليل والنهار خمافة أن يتفلت،  
بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُموَسى  َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  فقد 
بَِيِدِه  َنْفِس  َفَوالَِّذي  الُقْرآَن،  »َتَعاَهُدوا  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
رواه البخاري برقم )٥0٣٣( ،  ًيا ِمَن اِلبِِل ِف ُعُقِلَها«  َو َأَشدُّ َتَفصِّ َلُ

ومسلم برقم )7٩١(.
َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ اأَلْشَعِريِّ -َرِضَ  ُموَسى  َأيِب  َعْن  الصحيحني  ويف 
َم-: »َمَثُل اُلْؤِمِن الَِّذي َيْقَرُأ الُقْرآَن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ِة، ِرُيَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطيٌِّب، َوَمَثُل اُلْؤِمِن الَِّذي َل َيْقَرُأ  َكَمَثِل اُلْتُرجَّ
ْمَرِة، َل ِريَح َلَا َوَطْعُمَها ُحْلٌو، َوَمَثُل اُلَناِفِق الَِّذي َيْقَرُأ  الُقْرآَن َكَمَثِل التَّ
َل  الَِّذي  اُلَناِفِق  َوَمَثُل   ، ُمرٌّ َوَطْعُمَها  َطيٌِّب  ِرُيَها  اَنِة،  ْيَ الرَّ َمَثُل  الُقْرآَن 
« رواه البخاري  َيْقَرُأ الُقْرآَن َكَمَثِل احَلْنَظَلِة، َلْيَس َلَا ِريٌح َوَطْعُمَها ُمرٌّ

برقم )٥٤27( ، ومسلم برقم )7٩7(.
القرآن زينة للمؤمن ، بل حتى للمنافق مع  فهذا احلديث يبني أن 
أن املنافق مر يف عقيدته ومعاملته وأخالقه وسلوكه ، ولكن مع هذا 
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حني يرتل القرآن يزينه القرآن وإن كان يف داخله مر ، وهذا احلديث 
قد جاء يف الصحيح بلفظ »... َوَمَثُل الَفاِجِر الَِّذي َيْقَرُأ الُقْرآَن َكَمَثِل 
َيْقَرُأ الُقْرآَن  ، َوَمَثُل الَفاِجِر الَِّذي َل  اَنِة، ِرُيَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ ْيَ الرَّ

َكَمَثِل احَلْنَظَلِة، َطْعُمَها ُمرٌّ َوَل ِريَح َلَا« .
وقد جاء هذا احلديث أيًضا عند أيب داود وغريه من حديث أنس بن 

مالك ـ ا ـ بلفظ قريب  هلذا.
وهلذا عند أن يتعاهد القارئ القرآن الكريم يسهل عليه تالوته ويلني 
درجته  فإن  به  ماهًرا  كان  فإذا    ، وتعاىل-   -سبحانه  اهلل  بإذن  لسانه 
أرفع ممن مل يكن ماهًرا به فقد جاء يف الصحيحني َعْن َعائَِشَة -َرِضَ 
َيْقَرُأ  الَِّذي  »َمَثُل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنَها-   ُ اهللَّ
َرِة، َوَمَثُل الَِّذي َيْقَرُأ، َوُهَو  َفَرِة الِكَراِم الَبَ الُقْرآَن، َوُهَو َحاِفٌظ َلُه َمَع السَّ
َيَتَعاَهُدُه، َوُهَو َعَلْيِه َشِديٌد َفَلُه َأْجَراِن« رواه البخاري برقم )٤٩٣7( ، 

ومسلم برقم )7٩8(.
ملسو هيلع هللا ىلصـ يبني أن منزلة املاهر بالقرآن رفيعة مع السفرة الكرام  فالرسولـ 
الربرة ، وهم املالئكة املقربون عند اهلل رب العاملني ، والذي يتعتع فيه 

وهو عليه شاق له أجران. 
وقد كان النبي ـ صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ـ يرغب يف حتسني 

الصوت بالقرآن الكريم. 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  فقد جاء عند ابن ماجه َعْن َجابٍِر -َرِضَ اهللَّ
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بِاْلُقْرآِن،  َصْوًتا  النَّاِس  َأْحَسِن  ِمْن  »إِنَّ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ
ابن ماجه برقم  رواه   »َ َشى اهللَّ َيْ َحِسْبُتُموُه  َيْقَرُأ،  َسِمْعُتُموُه  إَِذا  الَِّذي 

)١٣٣٩( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
أي: الذي يشعر املستمع من قراءته اخلشوع ، وهلذا ينبغي أن ختشع 
يف  وجل-يقول  اهلل-عز  ألن   ، الكريم  القرآن  لتالوة  وتلني  القلوب 

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    : كتابه الكريم 
ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ 

ڑ  چ ] الزمر: 2٣ [.
فينبغي أن يدخل القرآن إىل القلوب مبارشة من أجل أن خيشع ومن 
أجل أن يلني فالقرآن يلني القلوب ويبعث اخلشوع واخلشية من اهلل 

رب العاملني.
ولقد رغبنا اهلل ألن نفتح قلوبنا للقرآن الكريم عند تالوته ،قال اهلل 
چ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   چک   وجل-:  -عز 

]حممد: 2٤ [.

وقال ربنا يف كتابه الكريم: چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ ] النساء: 82 [.

وقد بني اهلل-عز وجل-تأثري القرآن عىل املخلوقات قال سبحانه : 
چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ ] احلرش: 2١ [.  
وتصدعت  لتشققت  بالقرآن  اجلبال  هذه  خاطب  اهلل  أن  لو  أي 
رب  كالم  أمام  وقوهتا  بتها  صال  مع  فهي   ، اهلل  خشية  من  وذابت 
يقرأ  ينبغي لكل مؤمن عند أن  العاملني تلني وختشع وتتشقق ، وهلذا 
القرآن أن يتدبره ليعرف معانيه كام أراد اهلل -سبحانه وتعاىل- ، ألن 

القرآن خياطب القلوب ، والعقول كام قال ربنا يف كتابه الكريم: چڳ   
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ] الرعد: ٣ [.

وقال: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ ] الرعد: ٤ [.
وقال: چمج     جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   چ ] الزمر: 2١ [.

وقال: چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ ] آل عمران: ١٣ [. 
الكريم وخيشع عند سامعه  القرآن  يتأثر من  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص   ولقد كان 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد  ألنه كان يتدبره ويفهم معانيه ففي الصحيحني َعْن َعْبِد اهللَّ
»اْقَرْأ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ ِل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ 
»َنَعْم«  َقاَل:  ُأْنِزَل،  َوَعَلْيَك  َعَلْيَك،  آْقَرُأ   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:   ،» َعَلَّ

َأَتْيُت إىَِل َهِذِه اآلَيِة: چڎ  ڈ    ڈ   َفَقَرْأُت ُسوَرَة النَِّساِء َحتَّى 
ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ ]النساء: ٤١[ 
، َقاَل: »َحْسُبَك اآلَن« َفاْلَتَفتُّ إَِلْيِه، َفإَِذا َعْيَناُه َتْذِرَفاِن. رواه البخاري 

برقم )٥0٥0( ، ومسلم برقم )800(. 
وجاء عند اإلمام مسلم َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص -َرِضَ 
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َم-: َتاَل َقْوَل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ يِف  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم- َأنَّ النَّ اهللَّ

اَلُم-: زب ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ   إِْبَراِهيَم -َعَلْيِه السَّ
وئ   زب   : اَلُم-  السَّ -َعَلْيِه  ِعيَسى  َوَقاَل  اآْلَيَة،   ]٣٦ ]إبراهيم:  رب  چچ   چ  
ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  رب ]املائدة: ١١8[، 
: »َيا  تِي«، َوَبَكى، َفَقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ تِي ُأمَّ َفَرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل: »اللُهمَّ ُأمَّ
َك َأْعَلُم، َفَسْلُه َما ُيْبِكيَك؟« َفَأَتاُه ِجرْبِيُل  ٍد، َوَربُّ مَّ ِجْبِيُل اْذَهْب إَِل ُمَ
َعَلْيِه  ُه َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َفَأْخرَبَ َفَسَأَلُه  اَلُم- ،  اَلُة َوالسَّ -َعَلْيِه الصَّ
ٍد،  مَّ َم- باَِم َقاَل، َوُهَو َأْعَلُم، َفَقاَل اهلُل: » َيا ِجْبِيُل، اْذَهْب إَِل ُمَ َوَسلَّ
تَِك، َوَل َنُسوُءَك « رواه مسلم برقم )202(. َفُقْل: إِنَّا َسُنْرِضيَك ِف ُأمَّ

هكذا كان الرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يتأثر بالقرآن.
َأَنا  َدَخْلُت  َقاَل:  َعَطاٍء  َعْن  وابن حبان   ، احلاكم  عند  وهكذا جاء 
ُ َعْنَها- َفَقاَلْت لُِعَبْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ  َوُعَبْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ َعىَل َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
َتْزَدْد  ا  ِغبًّ ُزْر  ُل  وَّ اأْلَ َقاَل  َكاَم  ْه  ُأمَّ َيا  َأُقوُل  فَقاَل  َتُزوَرَنا  َأْن  َلَك  آَن  َقْد   :
َأْخرِبِيَنا   : ُعَمرْيٍ  ابن  َقاَل  َهِذِه  َرَطاَنتُِكْم  ِمْن  َدُعوَنا  َفَقاَلْت   : َقاَل  ا  ُحبًّ
ٍء َرَأْيتِِه ِمْن رسول اهلل  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ قال َفَسَكَتْت ُثمَّ َقاَلْت مَلَّا  بَِأْعَجِب يَشْ
 ِ « ُقْلُت َواهللَّ ْيَلَة لَِربِّ ُد اللَّ َياِل َقاَل »َيا َعائَِشُة َذِرينِي َأَتَعبَّ َكاَن َلْيَلٌة ِمَن اللَّ
َر ُثمَّ َقاَم ُيَصلِّ َقاَلْت  َك َقاَلْت َفَقاَم َفَتَطهَّ ِحبُّ ُقْرَبَك َوُأِحبُّ َما رَسَّ إيِنِّ أَلُ
َفَلْم َيَزْل َيْبِكي َحتَّى َبلَّ ِحْجَرُه َقاَلْت : ُثمَّ َبَكى َفَلْم َيَزْل َيْبِكي َحتَّى َبلَّ 
ْرَض َفَجاَء باَِلٌل ُيْؤِذُنُه  َيَتُه َقاَلْت ُثمَّ َبَكى َفَلْم َيَزْل َيْبِكي َحتَّى َبلَّ اأْلَ حِلْ
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ُ َلَك َما  ِ مِلَ َتْبِكي َوَقْد َغَفَر اهللَّ اَلِة َفَلامَّ َرآُه َيْبِكي َقاَل : َيا َرُسوَل اهللَّ بِالصَّ
ْيَلَة  اللَّ َعَلَّ  َنَزَلْت  َلَقْد  َشُكوًرا  َعْبًدا  َأُكوُن  »َأَفَل   : َقاَل  َر  َتَأخَّ َوَما  َم  َتَقدَّ

زب ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ   ِفيَها:  ْر  َيَتَفكَّ َوَلْ  َقَرَأَها  ِلَْن  َوْيٌل  آَيٌة 
ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  رب ]آل عمران: ١٩0[. رواه 
ابن حبان برقم )٦20( ، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٦8(.
 ، يتأثر من اآليات حني يقرأها ويتدبرها  ـ كان   فالرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  
فيتأثر ويبكي وخيشع ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  ،  وهكذا ينبغي عىل أمته أن تتأثر وأن 

ختشع عند تالوة القرآن ، قال - تعاىل - : چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   

ڃ  ڃ  چ ]األنفال: 2 [.
يقرأ  وأن   ، الكريم  للقرآن  قلبه  يفتح  أن  مؤمن  فاملطلوب من كل 
القرآن بتدبر وبخشوع من أجل أن يؤثر القرآن عىل قلبه ، فالقرآن له 
تأثري عىل القلوب كام هو معلوم ، وقد ذكرنا ما ذكره اهلل -عز وجل- 
يف كتابه الكريم ، يف شأن أولئك النفر من اجلن الذين حرضوا صالة 
رسول اهلل ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ،  وهو يف وادي نخلة يصل بأصحابه ي كيف 

تأثروا كام قال اهلل ـ-عز وجل-:   چٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  
پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     

ٹ  ٹچ ]اجلن: ١ - 2 [.
هيتم  أن  ينبغي  وهلذا  معلوم  هو  كام  القلوب  عىل  تأثري  له  فالقرآن 
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املسلم بقراءة القرآن وأن يتعاهده من أجل أن يرسخ القرآن يف قلبه 
وأن يكون املؤمن مع القرآن الكريم دائاًم ألن الشخص إذا اعتاد عىل 
يشء تعلق به والقرآن أحق العلوم وأوىل العلوم أن تتعلق القلوب به 

واهلل -عز وجل- يقول: چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ ]النساء: 82 [.

ڳ   گ   گ    گ    گ   چک   وجل-:  ـ-عز  اهلل  وقال 
ڳ  ڳ  چ ]حممد: 2٤ [. 

وفضائل القرآن كثرية جًدا وقد وردت بعض الفضائل لسور معينة 
ومن ذلك الفاحتة ، فقد جاءت يف فضائلها أحاديث كثرية فهي السبع 
وتعاىل-    -سبحانه  العاملني  رب  أنزله  الذي   ، العظيم  والقرآن  املثاين 
عىل نبيه حممد ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ جاء عند اإلمام البخاري وغريه ، َعْن َأيِب َسِعيِد 
َم-  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َمرَّ يِبَ النَّ ْبِن امُلَعىلَّ -َرِضَ اهللَّ
ْيُت ُثمَّ َأَتْيُت، َفَقاَل: »َما َمَنَعَك َأْن  ، َفَدَعايِن َفَلْم آتِِه َحتَّى َصلَّ َوَأَنا ُأَصلِّ

ُ: زب ۈ  ۈ    ٴۇ   ، َفَقاَل: » َأَلْ َيُقِل اهللَّ َتْأتَِينِي؟« َفُقْلُت: ُكْنُت ُأَصلِّ
َقاَل:  ُثمَّ  ]األنفال: 2٤[  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې    رب 
ُمَك َأْعَظَم ُسوَرٍة ِف الُقْرآِن َقْبَل َأْن َأْخُرَج ِمَن الَْسِجِد« َفَذَهَب  »َأَل ُأَعلِّ
َفَقاَل:  ْرُتُه،  َفَذكَّ املَْسِجِد  ِمَن  لَِيْخُرَج  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ
َوالُقْرآُن  الََثاِن،  ْبُع  السَّ ِهَي   . رب  ڀ    پ   پ   پ   زبپ  

الَعِظيُم الَِّذي ُأوتِيُتُه« رواه البخاري برقم )٤٤7٤(.
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ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  أمحد  واإلمام   ، الرتمذي  عند  جاء  أيًضا  وكذلك 
َم- َخَرَج َعىَل ُأيَبِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهللَّ -َرِضَ اهللَّ
َم- :  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهللَّ ْبِن َكْعٍب -َرِضَ اهللَّ
َف  َف، ُثمَّ اْنرَصَ ، َفالَتَفَت ُأيَبٌّ َومَلْ جُيِْبُه، َوَصىلَّ ُأيَبٌّ َفَخفَّ َيا ُأيَبُّ َوُهَو ُيَصلِّ
اَلُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل  َم- ، َفَقاَل: السَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ إىَِل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهللَّ
َما  اَلُم،  السَّ َوَعَلْيَك   : َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  اهللِ، 
ُكْنُت يِف  إيِنِّ  َرُسوَل اهللِ  َيا  َفَقاَل:   ، َدَعْوُتَك  إِْذ  جُتِيَبنِي  َأْن  ُأيَبُّ  َيا  َمَنَعَك 

َأَفَلْم جَتِْد ِفياَم ُأوِحي إَِلَّ َأْن زبۋ  ۋ  ۅ  ۅ    اَلِة، َقاَل:  الصَّ
، َقاَل: » ُتِبُّ َأْن  ُ ۉ  ۉ   ېې  رب َقاَل: َبىَل َواَل َأُعوُد إِْن َشاَء اهللَّ
ُبوِر َوَل ِف  ْوَراِة َوَل ِف اِلْنِجيِل َوَل ِف الزَّ َمَك ُسوَرًة َلْ َيْنِزْل ِف التَّ ُأَعلِّ
 ُ اهللَّ اهللِ -َصىلَّ  َرُسوُل  َقاَل  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َنَعْم  َقاَل:   » ِمْثُلَها؟  الُفْرَقاِن 
َفَقاَل  الُقْرآِن،  ُأمَّ  َفَقَرَأ  َقاَل:  َلِة؟ «  َتْقَرُأ ِف الصَّ َكْيَف   « َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه 
ُأْنِزَلْت  َما  بَِيِدِه  َنْفِس  َوالَِّذي   «  : َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل 
ا  َ َوإِنَّ ِمْثُلَها،  الُفْرَقاِن  ِف  َوَل  ُبوِر  الزَّ ِف  َوَل  اْلِْنِجيِل  ِف  َوَل  ْوَراِة  التَّ ِف 
. رواه الرتمذي برقم  ُأْعِطيُتُه «  الَِّذي  اْلَعِظيُم  َوالُقْرآُن  اْلََثاِن  ِمَن  َسْبٌع 
السلسلة  يف  األلباين  وصححه   ،  )٩٣٤٥( برقم  وأمحد   ،  )287٥(

الصحيحة برقم )١٤٥٣(
هكذا قال ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ فالفاحتة هي السبع املثاين أي التي تقرأ وتثنى يف 
قراءهتا هلذا رشع لنا أننا نقرأ هبا يف كل ركعة من ركعات صالتنا بل 
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قراءهتا عىل الراجح ركن من أركان الصالة فقد جاء يف الصحيحني 
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ اِمِت-َرِضَ اهللَّ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ِة الِكَتاِب« رواه البخاري برقم  َم- َقاَل: »َل َصَلَة ِلَْن َلْ َيْقَرْأ بَِفاِتَ َوَسلَّ

)7٥٦( ، ومسلم برقم )٣٩٤(.
بِيِّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وجاء عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َفِهَي  اْلُقْرآِن  بُِأمِّ  ِفيَها  َيْقَرْأ  َلْ  َصَلًة  َصلَّ  »َمْن  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 

ِخَداٌج« َثاَلًثا َغرْيُ َتَاٍم. رواه مسلم برقم )٣٩٥(.
واخلداج مأخوذ من اخلدج وهو ولد الدابة إذا خرج ناقًصا والغالب 
أنه ال يعيش ، وهذا دليل عىل أن قراءة الفاحتة واجبة يف كل ركعة هلذين 
احلديثني واألحاديث الكثرية الواردة ، فقد جاء عند مسلم َعْن َعائَِشَة 
ا َكاَنْت َتُقوُل: » َكاَن َرُسوُل اهللِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه  َ ُ َعْنَها -  َأهنَّ -َرِضَ اهللَّ
ِفيِهَم  َقَرَأ  َهْل  َأُقوُل:  إِنِّ  َحتَّى  ُف،  َفُيَخفِّ اْلَفْجِر  َرْكَعَتِي  ُيَصلِّ  َم-  َوَسلَّ
بُِأمِّ اْلُقْرآِن؟ « رواه البخاري برقم )١١7١( ، ومسلم برقم )72٤( ، 

وهذا لفظ مسلم.
بِيِّ  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وجاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َيْقَرْأ ِفيَها بُِأمِّ اْلُقْرآِن  َلْ  َم- َقاَل: »َمْن َصلَّ َصَلًة  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
إِنَّا  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُهَرْيَرَة  يِب  أِلَ َفِقيَل  َتَاٍم.  َغرْيُ  َثاَلًثا  ِخَداٌج«  َفِهَي 
َرُسوَل  َنْفِسَك«؛ فإينِّ َسِمْعُت  ِف  ا  ِبَ »اْقَرْأ  َفَقاَل:  اإْلَِماِم؟  َوَراَء  َنُكوُن 
َلَة  الصَّ َقَسْمُت  َتَعاَل:  اهلُل  َقاَل   « َيُقوُل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ 
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، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفإَِذا َقاَل اْلَعْبُد: زبپ   َبْينِي َوَبْيَ َعْبِدي نِْصَفْيِ
پ  پ  پ  ڀ   رب  ، َقاَل اهلُل َتَعاَل: َحَِدِن َعْبِدي، َوإَِذا َقاَل: 
َقاَل:  َوإَِذا  َعْبِدي،  َعَلَّ  َأْثَنى  َتَعاَل:  اهلُل  َقاَل   ، ڀچ  ڀ   چڀ  
َض إَِلَّ  ًة َفوَّ َدِن َعْبِدي - َوَقاَل َمرَّ چٺ  ٺ    ٺ  ٺچ، َقاَل: َمَّ
َعْبِدي - َفإَِذا َقاَل: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ َقاَل: َهَذا َبْينِي 

ٹ   ٹ   چٹ    َقاَل:  َفإَِذا  َسَأَل،  َما  َولَِعْبِدي  َعْبِدي،  َوَبْيَ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ  

َقاَل: َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَل « رواه اإلمام مسلم برقم )٣٩٥(.
وهذا احلديث أيًضا يدل عىل فضل سورة الفاحتة فقد سامها اهلل -عز 
وجل-صالة ، ألهنا تعد ركنا ً من أركان الركعة ، وألهنا تقرأ يف كل 

صالة ، وألهنا صالة بني العبد وبني ربه ، فالعبد حينام يقول: چٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ ] الفاحتة: ٥ [. 

خياطب ربه خطاب احلاض وهذا دليل عىل فضلها ودليل عىل علو 
يف  كثرية  أحاديث  جاءت  وقد  وتعاىل-،  -سبحانه  اهلل  عند  منزلتها 
 ُ فضلها ، فقد جاء عند اإلمام مسلم وغريه َعِن اْبِن َعبَّاٍس-َرِضَ اهللَّ
َم-، َسِمَع  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُهاَم- َقاَل: َبْيَناَم ِجرْبِيُل َقاِعٌد ِعْنَد النَّ
َمِء ُفتَِح اْلَيْوَم َلْ  َنِقيًضا ِمْن َفْوِقِه، َفَرَفَع َرْأَسُه، َفَقاَل: » َهَذا َباٌب ِمَن السَّ
ْرِض  َنَزَل إَِل اْلَ َفَقاَل: َهَذا َمَلٌك  ِمْنُه َمَلٌك،  َفَنَزَل  اْلَيْوَم،  ُيْفَتْح َقطُّ إِلَّ 
َم َنبِيٌّ  َم، َوَقاَل: َأْبِشْ بُِنوَرْيِن ُأوتِيَتُهَم َلْ ُيْؤَتُ َلْ َيْنِزْل َقطُّ إِلَّ اْلَيْوَم، َفَسلَّ
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ُة اْلِكَتاِب، َوَخَواتِيُم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة، َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف ِمْنُهَم إِلَّ  َقْبَلَك: َفاِتَ

ُأْعِطيَتُه« رواه اإلمام مسلم برقم )80٦(.
جاء  فضائلها  يف  كثرية  أحاديث  جاءت  فقد  البقرة  سورة  وهكذا 
ُ َعْنُه- َقاَل: َسِمْعُت  عند اإلمام مسلم عن أيب ُأَماَمَة اْلَباِهِلِّ -َرِضَ اهللَّ
ُه َيْأِت َيْوَم  َم-، َيُقوُل: »اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة، َوُسوَرَة آِل ِعْمَراَن،  ْصَحابِِه، اْقَرُءوا الزَّ اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِلَ
َم  ُ َكَأنَّ َأْو  َغَياَيَتاِن،  َم  ُ َكَأنَّ َأْو  َغَمَمَتاِن،  َم  ُ َكَأنَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َتْأتَِياِن  َم  ُ َفإِنَّ
اْلَبَقَرِة،  اْقَرُءوا ُسوَرَة  َأْصَحاِبَِم،  َعْن  اِن  اجَّ ُتَ  ، َطْيٍ َصَوافَّ ِمْن  ِفْرَقاِن 
ٌة، َوَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة«. رواه اإلمام  َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَ

مسلم برقم )80٤(.
فالرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يبني فضل سورة البقرة وآل عمران وأهنام يأتيان 
هذا  يف  كام  هبام  العمل  اهلل  وجيسد   ، القيامة  يوم  لصاحبهام  يشفعان 
ُسوَرَة  اْقَرُءوا  احلديث كام يشاء اهلل -سبحانه وتعاىل-، وهلذا قال: » 
اْلَبَقَرِة، َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة،« والقرآن يف حد ذاته مبارك كام قال اهلل ـ-عز 

ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    چڍ   وجل-: 
ڑ  ک  ک چ ] األنعام: ٩2 [. 

جاء  أيًضا  وهلذا   ، مباركة  سورة  البقرة  وسورة  مبارك  قرآن  فهو 
َعْنُه-   ُ اْلِكاَليِبِّ -َرِضَ اهللَّ ْبِن َسْمَعاَن  اِس  النَّوَّ عن  عند اإلمام مسلم 
بِاْلُقْرآِن  »ُيْؤَتى  َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ َسِمْعُت  قال: 
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َوآُل  اْلَبَقَرِة،  ُسوَرُة  َتْقُدُمُه  بِِه  َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  ِذيَن  الَّ َوَأْهِلِه  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
َم- َثاَلَثَة َأْمَثاٍل  اَم َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َب هَلُ ِعْمَراَن«، َوَضَ
ٌق،  َتاِن َسْوَداَواِن َبْيَنُهَم َشْ َم َغَمَمَتاِن، َأْو ُظلَّ ُ َما َنِسيُتُهنَّ َبْعُد، َقاَل: »َكَأنَّ
اِن َعْن َصاِحبِِهَم« رواه اإلمام  اجَّ ، ُتَ َم ِحْزَقاِن ِمْن َطْيٍ َصَوافَّ ُ َأْو َكَأنَّ

مسلم برقم )80٥(.
أي : كأهنام نور حتاجان عن صاحبهام.

ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل  وجاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
إِنَّ  َمَقابَِر،  ُبُيوَتُكْم  َعُلوا  َتْ »َل  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ 
ْيَطاَن َيْنِفُر ِمَن اْلَبْيِت الَِّذي ُتْقَرُأ ِفيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة« رواه اإلمام مسلم  الشَّ

برقم )780(.
 ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة-َرِضَ  َأيِب  َعْن  الكبري  ، والطرباين يف  وجاء عند احلاكم 
ٍء  َم-: »إِنَّ لُِكلِّ َشْ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه- ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
 ، برقم )20٥8(  اْلَبَقَرِة« أخرجه احلاكم  ُسوَرُة  اْلُقْرآِن  َوَسَناُم  َسَناًما، 
الصحيحة  يف  األلباين  وحسنه   ،  )8٦٤٤( برقم  الكبري  يف  والطرباين 

برقم )٥88(. 
أي بمعنى أعىل وأفضل يشء يف القرآن هي سورة البقرة ، فسورة 
ما جاء يف فضائل  أيًضا  ، ومنها  البقرة جاءت هلا فضائل كثرية جًدا 
آية الكرس ، فقد جاء عند اإلمام النسائي يف الكربى ، والطرباين يف 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  ُأَماَمَة -َرِضَ اهللَّ األوسط َعْن َأيِب 
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َلْ  َمْكُتوَبٍة  َصَلٍة  ُكلِّ  ُدُبِر  ِف  اْلُكْرِسِّ  آَيَة  َقَرَأ  »َمْن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
النسائي يف الكربى برقم  رواه  َيُموَت«  َأْن  إِلَّ  ِة  نَّ اْلَ ُدُخوِل  ِمْن  َيْمَنْعُه 
)٩8٤8( ، والطرباين يف األوسط برقم )80٦8( ، وصححه األلباين 

يف الصحيحة برقم )٩72( 
 ُ ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ َأيِب  َعْن  البخاري  أيًضا جاء عند اإلمام  وهكذا 
َزَكاِة  بِِحْفِظ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوُل اهللَّ َلنِي  َوكَّ َقاَل:   ، َعْنُه- 
 ِ َواهللَّ َوُقْلُت:  َفَأَخْذُتُه،  َعاِم  الطَّ ِمَن  ُثو  حَيْ َفَجَعَل  آٍت  َفَأَتايِن  َرَمَضاَن، 
َتاٌج،  حُمْ إيِنِّ  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  إىَِل  ْرَفَعنََّك  أَلَ
َفَقاَل  َفَأْصَبْحُت،  َعْنُه،  ْيُت  َفَخلَّ َقاَل:  َشِديَدٌة،  َحاَجٌة  َوِل  ِعَياٌل  َوَعَلَّ 
َم-: »َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َما َفَعَل َأِسُيَك الَباِرَحَة«،  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
ْيُت  ُتُه، َفَخلَّ ِ، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعَيااًل، َفَرمِحْ َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
ُه َسَيُعوُد، لَِقْوِل  ُه َقْد َكَذَبَك، َوَسَيُعوُد«، َفَعَرْفُت َأنَّ َسبِيَلُه، َقاَل: »َأَما إِنَّ
ُثو  حَيْ َفَجاَء  َفَرَصْدُتُه،  َسَيُعوُد،  ُه  إِنَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوِل اهللَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَّ َعاِم، َفَأَخْذُتُه، َفُقْلُت: أَلَ ِمَن الطَّ
ْيُت  ُتُه، َفَخلَّ َتاٌج َوَعَلَّ ِعَياٌل، اَل َأُعوُد، َفَرمِحْ َم-، َقاَل: َدْعنِي َفإيِنِّ حُمْ َوَسلَّ
»َيا  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  ِل  َفَقاَل  َفَأْصَبْحُت،  َسبِيَلُه، 
َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة،   ِ َيا َرُسوَل اهللَّ ُقْلُت:  َأِسُيَك«،  َفَعَل  َما  ُهَرْيَرَة،  َأَبا 
َوَسَيُعوُد«،  َكَذَبَك  َقْد  ُه  إِنَّ »َأَما  َقاَل:  َسبِيَلُه،  ْيُت  َفَخلَّ ُتُه،  َفَرمِحْ َوِعَيااًل، 
ْرَفَعنََّك إىَِل  َعاِم، َفَأَخْذُتُه، َفُقْلُت: أَلَ ُثو ِمَن الطَّ الَِثَة، َفَجاَء حَيْ َفَرَصْدُتُه الثَّ
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اٍت، َأنََّك َتْزُعُم اَل َتُعوُد، ُثمَّ َتُعوُد َقاَل:  ِ، َوَهَذا آِخُر َثاَلِث َمرَّ َرُسوِل اهللَّ
َأَوْيَت  إَِذا  َقاَل:  ُهَو؟  َما  ُقْلُت:  ا،  هِبَ  ُ اهللَّ َيْنَفُعَك  َكِلاَمٍت  ْمَك  ُأَعلِّ َدْعنِي 
: چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ     چ  إىَِل ِفَراِشَك، َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسِّ
َحاِفٌظ،   ِ اهللَّ ِمَن  َعَلْيَك  َيَزاَل  َلْن  َفإِنََّك  اآلَيَة،  تَِم  خَتْ َحتَّى   ،]2٥٥ ]البقرة: 

َفَقاَل ِل  َفَأْصَبْحُت  ْيُت َسبِيَلُه،  َفَخلَّ َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح،  َواَل 
َم-: »َما َفَعَل َأِسُيَك الَباِرَحَة«، ُقْلُت:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
ْيُت َسبِيَلُه،  ا، َفَخلَّ ُ هِبَ ُمنِي َكِلاَمٍت َيْنَفُعنِي اهللَّ ُه ُيَعلِّ ِ، َزَعَم َأنَّ َيا َرُسوَل اهللَّ
َقاَل: »َما ِهَي«، ُقْلُت: َقاَل ِل: إَِذا َأَوْيَت إىَِل ِفَراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسِّ 
تَِم اآلَيَة: چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ     چ ]البقرة:  هِلَا َحتَّى خَتْ ِمْن َأوَّ
ِ َحاِفٌظ، َواَل َيْقَرَبَك َشْيَطاٌن َحتَّى  2٥٥[، َوَقاَل ِل: َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهللَّ

بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ٍء َعىَل اخَلرْيِ - َفَقاَل النَّ ُتْصبَِح - َوَكاُنوا َأْحَرَص يَشْ
اِطُب ُمْنُذ َثَلِث  ُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب، َتْعَلُم َمْن ُتَ َم-: »َأَما إِنَّ َوَسلَّ
رواه البخاري برقم  »َذاَك َشْيَطاٌن«  َقاَل:  َقاَل: اَل،  ُهَرْيَرَة«،  َأَبا  َيا  َلَياٍل 

.)2٣١١(
وَب اأَلْنَصاِريِّ  وجاء أيًضا عند اإلمام الرتمذيـ  رمحه اهللـ  َعْن َأيِب َأيُّ
الُغوُل  جَتِيُء  َفَكاَنْت  َتٌْر،  ِفيَها  َسْهَوٌة  َلُه  َكاَنْت  ُه  َأنَّ َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ 
َم-َقاَل:  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ َصىلَّ   - بِيِّ النَّ إىَِل  َذلَِك  َفَشَكا  َقاَل:  ِمْنُه  َفَتْأُخُذ 
َعَلْيِه   ُ ِ- َصلَّ اهللَّ َأِجيبِي َرُسوَل اهللَّ  ِ بِْسِم اهللَّ َفُقْل:  َرَأْيَتَها  َفإَِذا  »َفاْذَهْب 
َم-« َقاَل: َفَأَخَذَها َفَحَلَفْت َأْن اَل َتُعوَد َفَأْرَسَلَها، َفَجاَء إىَِل َرُسوِل  َوَسلَّ
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َم-َفَقاَل: »َما َفَعَل َأِسُيَك«؟ َقاَل: َحَلَفْت َأْن  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ- َصىلَّ اهللَّ اهللَّ
ًة  َمرَّ َفَأَخَذَها  َقاَل:  لِْلَكِذِب«،  ُمَعاِوَدٌة  َوِهَي  »َكَذَبْت،  َفَقاَل:  َتُعوَد:  اَل 
َعَلْيِه   ُ - َصىلَّ اهللَّ بِيِّ النَّ َفَجاَء إىَِل  َفَأْرَسَلَها،  َتُعوَد  َأْن اَل  َفَحَلَفْت  ُأْخَرى 
َفَقاَل:  َتُعوَد.  اَل  َأْن  َحَلَفْت  َقاَل:  َأِسُيَك«؟  َفَعَل  »َما  َم-َفَقاَل:  َوَسلَّ
بَِتاِرِكِك َحتَّى  َأَنا  َما  َفَقاَل:  َفَأَخَذَها.  لِْلَكِذِب«،  ُمَعاِوَدٌة  َوِهَي  »َكَذَبْت 
َم- : َفَقاَلْت: إيِنِّ َذاِكَرٌة َلَك  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهللَّ َأْذَهَب بِِك إىَِل النَّ
َقاَل:  ُه،  َغرْيُ َواَل  َشْيَطاٌن  َيْقَرُبَك  َفاَل  َبْيتَِك  يِف  اْقَرْأَها  الُكْرِسِّ  آَيَة  َشْيًئا 
َم-َفَقاَل: »َما َفَعَل َأِسُيَك«؟ َقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ - َصىلَّ اهللَّ بِيِّ َفَجاَء إىَِل النَّ
برقم  الرتمذي  رواه  َكُذوٌب«  َوِهَي  »َصَدَقْت  َقاَل:  َقاَلْت،  باَِم  ُه  َفَأْخرَبَ

)2880( ، وصححه اإلمام األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
ِد  مَّ وكذلك جاء عند النسائي يف الكربى ، والطرباين يف الكبري عن حُمَ
ي ُجْرٌن ِمْن َتٍْر، َفَجَعَل  دِّ ُ َعْنُه- َقاَل: َكاَن جِلَ ْبِن ُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب -َرِضَ اهللَّ
َم  ٍة ِشْبُه اْلُغاَلِم امْلُْحَتِلِم، َفَسلَّ جَيُِدُه َيْنُقُص َفَحَرَسُه َذاَت َلْيَلٍة، َفإَِذا ُهَو بَِدابَّ
 ، اَلَم، َفَقاَل: َمْن َأْنَت، َأِجنٌّ َأْم إِْنٌس؟ َقاَل: اَل َبْل ِجنٌّ َعَلْيِه َفَردَّ َعَلْيِه السَّ
 ، َقاَل: َأْعِطنِي َيَدَك، َفإَِذا َيُد َكْلٍب َوَشْعُر َكْلٍب، َقاَل: َهَكَذا َخْلُق اجْلِنِّ
، َما ِفيِهْم َرُجٌل َأَشدُّ ِمنِّي، َقاَل: َما َشْأُنَك؟ َقاَل:  َقاَل: َقْد َعِلْمَت اجْلِنَّ
َدَقَة َفَأْحَبْبَنا َأْن ُنِصيَب ِمْن َطَعاِمَك، َقاَل:  ُأْنبِْئُت َأنََّك َرُجٌل حُتِبُّ الصَّ

تِي يِف ُسوَرِة اْلَبَقَرِة زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ    َما جُيِرُيَنا ِمْنُكْم؟ َقاَل: َهِذِه اآْلَيُة الَّ
ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  رب ]البقرة: 2٥٥[ إَِذا ُقْلَتَها ِحنَي 
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ا إىَِل َأْن  ، َوإَِذا ُقْلَتَها ِحنَي ُتِْس ُأِجْرَت ِمنَّ ا إىَِل َأْن ُتِْسَ ُتْصبُِح ُأِجْرَت ِمنَّ
ُه َقاَل:  ُه َخرَبَ َم- َفَأْخرَبَ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُتْصبَِح، َفَغَدا ُأيَبٌّ إىَِل النَّ
بِيُث« رواه النسائي يف الكربى برقم )١07٣١( ، والطرباين  »َصَدَق اْلَ
يف الكبري برقم )٥٤١( ، وصححه اإلمام األلباين يف الصحيحة برقم 

.)٣2٤٥(
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  وجاء عند مسلم َعْن ُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب -َرِضَ اهللَّ
َم-: »َيا َأَبا اْلُْنِذِر، َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اهللِ  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َمَعَك َأْعَظُم؟« َقاَل: ُقْلُت: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: »َيا َأَبا اْلُْنِذِر َأَتْدِري 

َأيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اهللِ َمَعَك َأْعَظُم؟« َقاَل: ُقْلُت: زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   
»َواهللِ  َوَقاَل:  َصْدِري،  يِف  َب  َفرَضَ َقاَل:   .]2٥٥ ]البقرة:  رب  ہھ      ہ  

لَِيْهنَِك اْلِعْلُم َأَبا اْلُْنِذِر« رواه مسلم برقم )8١0(.
َأْعَظُم؟«   ِ اهللَّ ِكَتاِب  ِف  آَيٍة  َأيُّ  اْلُْنِذِر  َأَبا  »َيا  بلفظ:  أمحد  عند  وجاء 
؟ َفَقاَل ِل: »لَِيْهنَِك اْلِعْلُم َأَبا اْلُْنِذِر َفَوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه  ُقْلُت: آَيُة اْلُكْرِسِّ
َ ِعْنَد َساِق اْلَعْرِش« رواه أمحد برقم   ُس اهللَّ إِنَّ َلَا َلِلَساًنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَقدِّ

)2١278( ، وصححه اإلمام األلباين يف الصحيحة برقم )٣٤١0(.
منها    ، البقرة  أيًضا جاءت أحاديث يف فضائل آخر سورة  كذلك 
ِجرْبِيُل  َبْيَناَم  َقاَل:   - َعْنُهاَم   ُ اهللَّ َعبَّاٍس-َرِضَ  اْبِن  َعِن  مسلم  روى  ما 
َم-، َسِمَع َنِقيًضا ِمْن َفْوِقِه، َفَرَفَع  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاِعٌد ِعْنَد النَّ
اْلَيْوَم،  إِلَّ  َقطُّ  ُيْفَتْح  َلْ  اْلَيْوَم  ُفتَِح  َمِء  السَّ ِمَن  َباٌب  َهَذا   « َفَقاَل:  َرْأَسُه، 
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ْرِض َلْ َيْنِزْل َقطُّ إِلَّ اْلَيْوَم،  َفَنَزَل ِمْنُه َمَلٌك، َفَقاَل: َهَذا َمَلٌك َنَزَل إَِل اْلَ
ُة اْلِكَتاِب،  َم َنبِيٌّ َقْبَلَك: َفاِتَ َم، َوَقاَل: َأْبِشْ بُِنوَرْيِن ُأوتِيَتُهَم َلْ ُيْؤَتُ َفَسلَّ
َوَخَواتِيُم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة، َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف ِمْنُهَم إِلَّ ُأْعِطيَتُه « رواه مسلم 

برقم )80٦(.
 ُ -َرِضَ اهللَّ وقد جاء يف الصحيحني وغريمها َعْن َأيِب َمْسُعوٍد الَبْدِريِّ
َم-: »اآلَيَتاِن ِمْن آِخِر  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه- ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ا ِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه« رواه البخاري برقم )٤008(،  ُسوَرِة الَبَقَرِة، َمْن َقَرَأُهَ

ومسلم برقم )808(. 
قال بعض العلامء: كفتاه أي: قيام الليل.

وقال بعضهم: كفتاه أي: الرش يف تلك الليلة وقيل غري ذلك.
فيها فضائل معينة منها حديث أيب  وهكذا آل عمران فقد وردت 
أيًضا ما جاء عند ابن حبان وغريه،  املتقدمان ومنها  أمامة والنواس  
ُ َعْنَها-  َعْن َعَطاٍء َقاَل َدَخْلُت َأَنا َوُعَبْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ َعىَل َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
ْه َكاَم  َفَقاَلْت لُِعَبْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ : َقْد آَن َلَك َأْن َتُزوَرَنا ، فَقاَل : َأُقوُل َيا ُأمَّ
ا ، َقاَل : َفَقاَلْت : َدُعوَنا ِمْن َرَطاَنتُِكْم َهِذِه،  ا َتْزَدْد ُحبًّ ُل ُزْر ِغبًّ وَّ َقاَل اأْلَ
ٍء َرَأْيتِِه ِمْن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ،  قال:  َقاَل  ابن ُعَمرْيٍ : َأْخرِبِيَنا بَِأْعَجِب يَشْ
ُد  َياِل َقاَل : »َيا َعائَِشُة َذِرينِي َأَتَعبَّ َفَسَكَتْت ُثمَّ َقاَلْت : مَلَّا َكاَن َلْيَلٌة ِمَن اللَّ
َك ، َقاَلْت :  ِحبُّ ُقْرَبَك َوُأِحبُّ َما رَسَّ ِ إيِنِّ أَلُ « ، ُقْلُت : َواهللَّ ْيَلَة لَِربِّ اللَّ
َيْبِكي َحتَّى َبلَّ ِحْجَرُه ،  َيَزْل  َفَلْم :   َر ُثمَّ َقاَم ُيَصلِّ ، َقاَلْت  َفَتَطهَّ َفَقاَم 
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َيَتُه ، َقاَلْت : ُثمَّ َبَكى َفَلْم َيَزْل  َقاَلْت : ُثمَّ َبَكى َفَلْم َيَزْل َيْبِكي َحتَّى َبلَّ حِلْ
اَلِة َفَلامَّ َرآُه َيْبِكي َقاَل :  ْرَض َفَجاَء باَِلٌل ُيْؤِذُنُه بِالصَّ َيْبِكي َحتَّى ، َبلَّ اأْلَ
َر ؟، َقاَل »َأَفَل  َم َوَما َتَأخَّ ُ َلَك َما َتَقدَّ ِ مِلَ َتْبِكي َوَقْد َغَفَر اهللَّ َيا َرُسوَل اهللَّ
ْر  َيَتَفكَّ َوَلْ  َقَرَأَها  ِلَْن  آَيٌة َوْيٌل  ْيَلَة  َنَزَلْت َعَلَّ اللَّ َلَقْد  َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا 

ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ڈ   زب  ِفيَها: 
 )٦20( برقم  حبان  ابن  رواه   .]١٩0 عمران:  ]آل  رب  گ   گ   گ  

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٦8( .
وهكذا جاءت أحاديث كثرية يف فضائل سورة النساء منها ما جاء يف 
بِيُّ  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل ِل النَّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد-َرِضَ اهللَّ الصحيحني َعْن َعْبِد اهللَّ
َوَعَلْيَك  َعَلْيَك  َأْقَرُأ  ُقْلُت:  َقاَل:   » »اْقَرْأ َعَلَّ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
النَِّساَء  َفَقَرْأُت  َقاَل:   ، َغْيِي«  ِمْن  َأْسَمَعُه  َأْن  َأْشَتِهي  »إِنِّ  َقاَل:  ُأْنِزَل 

ک   ک   ڑ       ڑ   ژ            ژ   ڈ   ڈ     ڎ   زب  َبَلْغُت:  إَِذا  َحتَّى 
ک  ک  گ  گ  رب ]النساء: ٤١[ ، َقاَل ِل: » ُكفَّ - َأْو َأْمِسْك-« 
برقم  ومسلم   ،  )٥0٥٥( برقم  البخاري  رواه  َتْذِرَفاِن.  َعْيَنْيِه  َفَرَأْيُت 

.)800(
سورة  شأن  يف  جاء  ما  ومنها  كثرية  لسور  فضائل  جاءت  وهكذا 
ُ َعْنُهاَم-، َقاَل:  هود ، كام جاء عند الرتمذي َعْن اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ
َوالَواِقَعُة،  ُهوٌد،  َبْتنِي  »َشيَّ َقاَل:  ِشْبَت،  َقْد   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َبْكٍر:  َأُبو  َقاَل 
الرتمذي  رواه  َرْت«  ُكوِّ ْمُس  الشَّ َوإَِذا  َيَتَساَءُلوَن،  َوَعمَّ  َواُلْرَسَلُت، 
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برقم )٣2٩7( ، وصححه اإلمام األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.

أي: ملا فيها من ذكر أهوال اآلخرة.
وهكذا أيًضا جاء يف فضائل سورة الكهف أحاديث كثرية منها ما 
َقاَل: َكاَن  َعْنُه-   ُ ْبِن َعاِزٍب -َرِضَ اهللَّ اِء  الرَبَ جاء يف الصحيحني َعِن 
ْتُه  ، َفَتَغشَّ َرُجٌل َيْقَرُأ ُسوَرَة الَكْهِف، َوإىَِل َجانِبِِه ِحَصاٌن َمْرُبوٌط بَِشَطَننْيِ
بِيَّ  َسَحاَبٌة، َفَجَعَلْت َتْدُنو َوَتْدُنو َوَجَعَل َفَرُسُه َيْنِفُر، َفَلامَّ َأْصَبَح َأَتى النَّ
َلْت  َتَنزَّ ِكيَنُة  السَّ »تِْلَك  َفَقاَل:  َلُه  َذلَِك  َفَذَكَر  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 

بِالُقْرآِن« رواه البخاري برقم )٥0١١  ( ، ومسلم برقم )7٩٥(.
ُ َعْنُه- ،  -َرِضَ اهللَّ ْدِريِّ وجاء عند احلاكم وغريه َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُ
َم-: » َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَكْهِف  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
َة، َوَمْن َقَرَأ َعْشَ  َكَم ُأْنِزَلْت، َكاَنْت َلُه ُنوًرا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َمَقاِمِه إَِل َمكَّ
َأ ُثمَّ َقاَل:  ْط َعَلْيِه، َوَمْن َتَوضَّ اُل َلْ ُيَسلَّ جَّ آَياٍت ِمْن آِخِرَها ُثمَّ َخَرَج الدَّ
ُهمَّ َوبَِحْمِدَك َل إَِلَه إِلَّ َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك ُكتَِب  ُسْبَحاَنَك اللَّ
برقم  اْلِقَياَمِة« رواه احلاكم  َيْوِم  إىَِل  ُيْكرَسْ  َفَلْم  بَِطاَبٍع  ُطبَِع  ُثمَّ   ، َرقٍّ يِف 

)2072( ، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )2٦٥١(. 
فهذا دليل عىل فضل سورة الكهف.

 ُ وجاء أيًضا عند أيب داود ، وأمحد عن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َرِضَ اهللَّ
َم- يِف َغْزَوِة  َعْنُهاَم- َقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اهللِ  َرُسوُل  َف  اْنرَصَ َفَلامَّ  ِكنَي،  امْلُرْشِ ِمَن  اْمَرَأٌة  َفُأِصيَبْت  َقاِع،  الرِّ َذاِت 
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َم- َقاِفاًل، َوَجاَء َزْوُجَها َوَكاَن َغائًِبا، َفَحَلَف َأْن  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-،  ٍد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ ِريَق َدًما يِف َأْصَحاِب حُمَ اَل َيْنَتِهَي َحتَّى هُيْ
بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  َم-، َفَنَزَل النَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَخَرَج َيْتَبُع َأَثَر النَّ
َفاْنَتَدَب  َلْيَلَتَنا َهِذِه؟ «  َيْكَلُؤَنا  َم- َمْنِزاًل، َفَقاَل: » َمْن َرُجٌل  َعَلْيِه َوَسلَّ
ْنَصاِر، َفَقااَل: َنْحُن َيا َرُسوَل اهللِ،  َرُجٌل ِمَن امْلَُهاِجِريَن، َوَرُجٌل ِمَن اأْلَ
ْعِب«، َقاَل: َوَكاُنوا َنَزُلوا إىَِل ِشْعٍب ِمَن اْلَواِدي،  َقاَل: » َفُكوُنوا بَِفِم الشِّ
 : لِْلُمَهاِجِريِّ ْنَصاِريُّ  اأْلَ َقاَل  ْعِب،  الشِّ َفِم  إىَِل  ُجاَلِن  الرَّ َخَرَج  َفَلامَّ 
َلُه،  َأوَّ اْكِفنِي  َقاَل:  آِخَرُه؟  َأْو  َلُه  َأوَّ َأْكِفَيَكُه؟  َأْن  إَِلْيَك  َأَحبُّ  ْيِل  اللَّ َأيُّ 
َفَلامَّ  ُجُل،  َوَأَتى الرَّ  ، ْنَصاِريُّ ُيَصلِّ اأْلَ َوَقاَم  َفَناَم،  امْلَُهاِجِريُّ  َفاْضَطَجَع 
ُه َربِيَئُة اْلَقْوِم، َفَرَماُه بَِسْهٍم، َفَوَضَعُه ِفيِه،  ُجِل َعَرَف َأنَّ َرَأى َشْخَص الرَّ
َفَنَزَعُه  ِفيِه،  َفَوَضَعُه  آَخَر،  بَِسْهٍم  َرَماُه  ُثمَّ  َقائاًِم،  َوَثَبَت  َفَوَضَعُه،  َفَنَزَعُه 
َفَوَضَعُه،  َفَنَزَعُه  ِفيِه،  َفَوَضَعُه  بَِثالٍِث،  َلُه  َعاَد  ُثمَّ  َقائاًِم،  َوَثَبَت  َفَوَضَعُه، 
ُثمَّ َرَكَع َوَسَجَد، ُثمَّ َأَهبَّ َصاِحَبُه، َفَقاَل: اْجِلْس َفَقْد ُأوتِيَت، َفَوَثَب، 
امْلَُهاِجِريُّ  َرَأى  َفَلامَّ  َفَهَرَب،  بِِه  َنَذُروا  َقْد  َأْن  َعَرَف  ُجُل  الرَّ ا  َرآمُهَ َفَلامَّ 
ُكْنُت  َقاَل:  َأْهَبْبَتنِي  َأاَل  اهللِ،  ُسْبَحاَن  َقاَل:  َماِء،  الدِّ ِمَن  ْنَصاِريِّ  بِاأْلَ َما 
ْمَي  يِف ُسوَرٍة َأْقَرُؤَها، َفَلْم ُأِحبَّ َأْن َأْقَطَعَها َحتَّى ُأْنِفَذَها، َفَلامَّ َتاَبَع الرَّ
َع َثْغًرا َأَمَريِن َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  َرَكْعُت َفُأِريُتَك، َواْيُم اهللِ، َلْواَل َأْن ُأَضيِّ
َم- بِِحْفِظِه، َلَقَطَع َنْفِس َقْبَل َأْن َأْقَطَعَها، َأْو ُأْنِفَذَها. رواه  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
أبو داود برقم )١٩8( ، وأمحد برقم )١٤70٤( ، واللفظ له ، وحسنه 
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األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.

وهذا دليل أن الصحابة كانوا حيبون قراءة سورة الكهف.
ُ َعْنُه- َأنَّ  ْرَداِء -َرِضَ اهللَّ وجاء عند اإلمام مسلم وغريه َعْن َأيِب الدَّ
ِل  َأوَّ ِمْن  آَياٍت  َعْشَ  َحِفَظ  »َمْن  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصىلَّ  النَّ

اِل«. رواه مسلم برقم )80٩(. جَّ ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمَن الدَّ
آِخِر  ِمْن  آَياٍت  َعْشَ  َقَرَأ  »َمْن  بلفظ:  أمحد  اإلمام  عند  رواية  ويف 
َحِفَظ  »َمْن  رواية  أن  والصحيح   ، اِل«  جَّ الدَّ ِفْتَنِة  ِمْن  ُعِصَم  اْلَكْهِف، 

ِل ُسوَرِة اْلَكْهِف« هي الراجحة. َعْشَ آَياٍت ِمْن َأوَّ
السور منها ما جاء يف الصحيحني  وهناك أحاديث خاصة ببعض 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ  بِيُّ  النَّ »َكاَن  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن 
ْجَدَة،  َم- َيْقَرُأ ِف اُلُمَعِة ِف َصَلِة الَفْجِر زب ٱ  ٻ  ٻ       رب السَّ َوَسلَّ
َوزب ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   رب« رواه البخاري برقم )8٩١( ، 

ومسلم برقم )87٩(.
وهذا دليل عىل فضل هاتني السورتني.

ُ َعْنُه-َعْن َعائَِشَة -َرِضَ  ومنها أيًضا ما جاء عند أيب يعىل -َرِضَ اهللَّ
ُكلَّ  »َيْقَرُأ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوُل اهللَّ َكاَن  َقاَلْت:  َعْنَها-   ُ اهللَّ
َمَر« أخرجه أبو يعىل برقم )٤٦٤٣( ، وقال  ْجَدِة، َوالزُّ َلْيَلٍة َتْنِزيَل السَّ

احلافظ ابن حجر يف اإلحتاف: هذا إسناد رواته ثقات.
ومنها أيًضا ما جاء يف فضل سورة املنافقني واجلمعة ، كام جاء عند 
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َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصلَّ  النَّ َأنَّ   «  - َعْنُهاَم   ُ اهللَّ َعبَّاٍس-َرِضَ  اْبِن  َعِن  مسلم 
زب ٱ  ٻ  ٻ       رب   ُمَعِة:  اْلُ َيْوَم  اْلَفْجِر،  ِف َصَلِة  َيْقَرُأ  َكاَن  َم-  َوَسلَّ
بِيَّ -َصلَّ  ْجَدِة، َوزبۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    رب، َوَأنَّ النَّ السَّ
ُمَعِة، َواْلَُناِفِقَي «  ُمَعِة ُسوَرَة اْلُ َم- َكاَن َيْقَرُأ ِف َصَلِة اْلُ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

رواه مسلم برقم )87٩(. 
وهكذا كان يقرأ الغاشية وزب ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  رب كام جاء عند 
اهلُل  »َكاَن َرُسوُل اهللِ -َصلَّ  َقاَل:  َبِشرٍي،  ْبِن  ْعاَمِن  النُّ َعِن  اإلمام مسلم 
ُمَعِة بِـ  زب ں  ڻ  ڻ  ڻ    رب،  َم- َيْقَرُأ ِف اْلِعيَدْيِن، َوِف اْلُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُمَعُة،  َوزب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  رب«، َقاَل: »َوإَِذا اْجَتَمَع اْلِعيُد َواْلُ
«. رواه مسلم برقم )878(. َلَتْيِ ِف َيْوٍم َواِحٍد، َيْقَرُأ ِبَِم َأْيًضا ِف الصَّ
ٻ      ٻ   ٱ   زب  سورة  فضائل  يف  أحاديث  جاءت  أيًضا  وهكذا 
ُ َعْنُه-  نن َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ ٻ    رب ، فقد جاء عند أهل السُّ
َم- َقاَل: » إِنَّ ُسوَرًة ِف اْلُقْرآِن َثَلُثوَن  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعِن النَّ
آَيًة َشَفَعْت لَِصاِحبَِها َحتَّى ُغِفَر َلُه: زب ٱ  ٻ  ٻ     ٻ    رب « رواه 
ماجه  وابن   ،  )28٩١( برقم  والرتمذي   ،  )١١٥٤8( برقم  النسائي 

برقم )٣78٦( وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
ُ َعْنُه- ، َقاَل: » ُيْؤَتى  وجاء عند احلاكم َعِن اْبِن َمْسُعوٍد-َرِضَ اهللَّ
ُجُل ِف َقْبِِه َفُتْؤَتى ِرْجَلُه َفَتُقوُل ِرْجَلُه: َلْيَس َلُكْم َعَل َما ِقَبِل َسبِيٌل  الرَّ
َكاَن َيُقوُم َيْقَرُأ ِب ُسوَرَة اْلُْلِك، ُثمَّ ُيْؤَتى ِمْن ِقَبِل َصْدِرِه َأْو َقاَل َبْطنِِه، 
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َفَيُقوُل: َلْيَس َلُكْم َعَل َما ِقَبِل َسبِيٌل َكاَن َيْقَرُأ ِب ُسوَرَة اْلُْلِك، ُثمَّ ُيْؤَتى 
اْلُْلِك،  َيْقَرُأ ِب ُسوَرَة  َكاَن  َسبِيٌل  ِقَبِل  َما  َعَل  َلُكْم  َلْيَس  َفَيُقوُل:  َرْأُسُه 
اْلُْلِك،  ُسوَرُة  ْوَراِة  التَّ ِف  َوِهَي  اْلَقْبِ  َعَذاِب  ِمْن  َتَْنُع  اْلَانَِعُة  َفِهَي  َقاَل: 
َوَمْن َقَرَأَها ِف َلْيَلٍة َفَقْد َأْكَثَر َوَأْطيَب«. اخرجه احلاكم برقم )٣8٣٩( ، 

وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب ، والرتهيب برقم )١٤7٥(.
وقد جاء هذا احلديث خمترًصا عند اإلمام النسائي ، وهكذا جاءت 
أحاديث يف فضل سورة امللك وقد ورد أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  كان يرغب يف 

قراءهتا. 
وهكذا جاءت أحاديث كثرية يف فضائل بعض السور منها ما جاء 
 ُ اهللَّ -َرِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعْن  وغريه  الرتمذي  رواه  الذي  احلديث  يف 
َم-:زب ٹ  ڤرب  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُهاَم- 
َتْعِدُل نِْصَف الُقْرآِن، َوزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب  َتْعِدُل ُثُلَث الُقْرآِن، 
الرتمذي  رواه  الُقْرآِن«  ُرُبَع  َتْعِدُل  رب  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   َوزب 
برقم )28٩٤( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي بدون 

زيادة: »زب ٹ  ڤرب َتْعِدُل نِْصَف الُقْرآِن«.
بِيِّ  ِهـ  ِمْن َأْصَحاِب النَّ وهكذا أيًضا جاء عند أمحد  َعْن َرُجٍلـ  مَلْ ُيَسمِّ
بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُه َسِمَع َرُجاًل ـ َيْعنِي النَّ َم-، َأنَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفَقْد  ا َهَذا  َقاَل: »َأمَّ زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  رب،  َيْقَرُأ:  َم- ـ  َوَسلَّ
ِك« ، َوَسِمَع آَخَر َيْقَرُأ: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب َفَقاَل:  ْ َبِرَئ ِمَن الشِّ
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ا َهَذا َفَقْد ُغِفَر َلُه« رواه أمحد برقم )١٦٦١7( ، وصححه شعيب  »َأمَّ

األرنؤوط يف حتقيق املسند.
أحاديث  رب  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ   فضائل  يف  جاءت  وهكذا 
ُ َعْنُه-   ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ َأيِب  كثرية منها ما جاء عند اإلمام مسلم َعْن 
َفإِنِّ َسَأْقَرُأ  »اْحُشُدوا،  َم-:  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َنبِيُّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل  ُثمَّ َخَرَج  َمْن َحَشَد،  َفَحَشَد  اْلُقْرآِن«،  ُثُلَث  َعَلْيُكْم 
َم- َفَقَرَأ: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب  ، ُثمَّ َدَخَل، َفَقاَل َبْعُضَنا  َعَلْيِه َوَسلَّ
اَمِء َفَذاَك الَِّذي َأْدَخَلُه، ُثمَّ َخَرَج  لَِبْعٍض: إيِنِّ ُأَرى َهَذا َخرَبٌ َجاَءُه ِمَن السَّ
َم-، َفَقاَل: »إِنِّ ُقْلُت َلُكْم َسَأْقَرُأ َعَلْيُكْم  َنبِيُّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ا َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن« رواه مسلم برقم )8١2(. َ ُثُلَث اْلُقْرآِن، َأَل إِنَّ
ُ َعْنُه-  َعِن  ْرَداِء -َرِضَ اهللَّ وجاء أيًضا عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب الدَّ
َلْيَلٍة  َيْقَرَأ ِف  َأْن  َأَحُدُكْم  »َأَيْعِجُز  َقاَل:  َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  النَّ

ٻ   ٻ   ٱ   »زب  َقاَل:  اْلُقْرآِن؟  ُثُلَث  َيْقَرْأ  َوَكْيَف  َقاُلوا:  اْلُقْرآِن؟«  ُثُلَث 
ٻ  ٻ  رب َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن« رواه مسلم برقم )8١١(.

وقوله » ُثُلَث اْلُقْرآِن « هذا دليل عىل فضلها وليس معنى هذا أهنا 
كله، ال  القرآن  مقام  يقوم  ثالًثا  قرأها  أو من  القرآن  ثلث  مقام  تقوم 

لكن هذه فضائل أودعها رب العاملني يف هذه السورة.
َعْنُه-    ُ اهللَّ َأَنٍس-َرِضَ  ْبِن  ُمَعاِذ  َعْن  أمحد  اإلمام  عند  جاء  وهلذا 
-َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َصاِحِب  َهنِيِّ  اجْلُ
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َحتَّى  رب  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  َقَرَأ:  َمْن   « َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
ِة « رواه اإلمام أمحد برقم  نَّ ا ِف اْلَ ُ َلُه َقْصً اٍت، َبَنى اهللَّ تَِمَها َعْشَ َمرَّ َيْ

)١٥٦١0( ، وحسنه األلباين يف الصحيحة برقم )٥8٩(.
له  ، واللفظ  ، وأمحد  ، والرتمذي  النسائي  أيًضا عند اإلمام  وجاء 
َم-  ُ َعْنُه-  َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َسِمَع َرُجاًل َيْقَرُأ: ُقْل زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب َحتَّى َخَتَمَها، َفَقاَل : 
ُة « َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة  نَّ » َوَجَبْت « ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ َما َوَجَبْت؟ َقاَل: » اْلَ
َرُسوِل  َمَع  اْلَغَداَء  َفآَثْرُت  ُه،  َ َفُأَبرشِّ آتَِيُه  َأْن  َفَأَرْدُت  َعْنُه-:   ُ اهللَّ -َرِضَ 
َم-، َوَفِرْقُت َأْن َيُفوَتنِي اْلَغَداُء َمَع َرُسوِل اهللِ  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َذَهَب.  َقْد  َفَوَجْدُتُه  ُجِل  الرَّ إىَِل  َرَجْعُت  ُثمَّ  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
رواه النسائي برقم )٩٩٤( ، والرتمذي برقم )28٩7( ، وأمحد برقم 

)١0٩١٩( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي. 
وجاء يف البخاري معلًقا وعند الرتمذي َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك-َرِضَ 
اَم  ُقَباٍء، َوَكاَن ُكلَّ ُهْم يِف َمْسِجِد  َيُؤمُّ ُ َعْنُه- ، َكاَن َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر  اهللَّ

زب ٱ  ٻ  ٻ   اْفَتَتَح: بِـ  بِِه  َيْقَرُأ  ا  مِمَّ اَلِة  ْم يِف الصَّ هَلُ ا  هِبَ َيْقَرُأ  اْفَتَتَح ُسوَرًة 
ٻ  ٻ  رب  َحتَّى َيْفُرَغ ِمْنَها، ُثمَّ َيْقَرُأ ُسوَرًة ُأْخَرى َمَعَها، َوَكاَن َيْصَنُع 
وَرِة،  ِذِه السُّ َمُه َأْصَحاُبُه، َفَقاُلوا: إِنََّك َتْفَتتُِح هِبَ َذلَِك يِف ُكلِّ َرْكَعٍة، َفَكلَّ
ا َأْن َتَدَعَها،  ا َوإِمَّ ا َتْقَرُأ هِبَ ِزُئَك َحتَّى َتْقَرَأ بُِأْخَرى، َفإِمَّ ا جُتْ َ ُثمَّ اَل َتَرى َأهنَّ
ُكْم بَِذلَِك َفَعْلُت،  َوَتْقَرَأ بُِأْخَرى َفَقاَل: َما َأَنا بَِتاِرِكَها، إِْن َأْحَبْبُتْم َأْن َأُؤمَّ
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ُهْم  ُه ِمْن َأْفَضِلِهْم، َوَكِرُهوا َأْن َيُؤمَّ َوإِْن َكِرْهُتْم َتَرْكُتُكْم، َوَكاُنوا َيَرْوَن َأنَّ
، َفَقاَل: »َيا  وُه اخَلرَبَ َم- َأْخرَبُ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه، َفَلامَّ َأَتاُهُم النَّ َغرْيُ
ِمُلَك َعَل ُلُزوِم  ُفَلُن، َما َيْمَنُعَك َأْن َتْفَعَل َما َيْأُمُرَك بِِه َأْصَحاُبَك، َوَما َيْ
اَها َأْدَخَلَك  َك إِيَّ َها، َفَقاَل: »ُحبُّ وَرِة ِف ُكلِّ َرْكَعٍة« َفَقاَل: إيِنِّ ُأِحبُّ َهِذِه السُّ
اَلنََّة« رواه الرتمذي برقم )2٩0١( ، وقال األلباين يف تصحيح ُسنن 

الرتمذي: حسن صحيح.
فالرسول  ملسو هيلع هللا ىلص  أقره عىل حبه إياها ومل يقره عىل فعله هذا وقد جاءت 
أحاديث ضعيفة يف فضلها ، منها ما جاء يف الرتمذي َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
َم-َقاَل: »َمْن َقَرَأ ُكلَّ َيْوٍم  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ - َصىلَّ اهللَّ بِيِّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ -َرِضَ اهللَّ
ِسنَي َسَنًة إاِلَّ  ٍة زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب حُمَِي َعْنُه ُذُنوُب َخْ ِماَئَتْي َمرَّ
َأْن َيُكوَن َعَلْيِه َدْيٌن« ضعفه اإلمام األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.

له  اهلل  مرة؛ غفر  مئة  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب  َقَرَأ  )َمْن   ومنها: 
واألموال،  الدماء،  أربًعا:  خصااًل  اجتنب  ما  عاًما؛  خسني  خطيئته 

والفروج، واألرشبة( ضعفه األمام األلباين يف الضعيفة. 
وهكذا وردت فضائل لسوريت الفلق والناس ، فقد جاء عند اإلمام 
ُ َعْنُه-  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  مسلم َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر-َرِضَ اهللَّ

، زب ٿ  ٿ   ْيَلَة َلْ ُيَر ِمْثُلُهنَّ َقطُّ َم-: »َأَلْ َتَر آَياٍت ُأْنِزَلِت اللَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
مسلم  رواه   » رب  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   َوزب   ، رب  ٹ   ٹ   ٹ  

برقم )8١٤(.
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ُ َعْنُه-  َقاَل: َبْيَنا  وجاء عند أيب داود َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر -َرِضَ اهللَّ
ْبَواِء،  ْحَفِة، َواأْلَ َم- َبنْيَ اجْلُ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأَنا َأِسرُي َمَع َرُسوِل اهللَّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَجَعَل  َشِديَدٌة،  َوُظْلَمٌة  ِريٌح،  َغِشَيْتَنا  إِْذ 

ڍ   ڇ    ڇ   َوزب   ، رب  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   زب  بِـ  ُذ  َيَتَعوَّ َم-  َوَسلَّ
بِِمْثِلِهَم«  ٌذ  ُمَتَعوِّ َذ  َتَعوَّ َفَم  ِبَِم  ْذ  َتَعوَّ ُعْقَبُة،  »َيا  َوَيُقوُل:   ، ڍ  ڌرب 
رواه أبو داود برقم )١٤٦٣( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب 

داود.
ٻ   ٻ   ٱ   زب  السـور  الثـالث  فضائـل  يف  أحاديث  جاءت  وقد 
ڍ   ڇ    ڇ   زب  و  رب    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   وزب  رب  ٻ   ٻ  

ڍ  ڌ  رب.
ُ َعْنَها - :  منها ما جاء عند اإلمام البخاري َعْن َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
َع  َم- َكاَن إَِذا َأَوى إَِل ِفَراِشِه ُكلَّ َلْيَلٍة َجَ بِيَّ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ »َأنَّ النَّ

ْيِه، ُثمَّ َنَفَث ِفيِهَم َفَقَرَأ ِفيِهَم: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب َوزب ٿ  ٿ   َكفَّ
ٹ  ٹ  ٹ  رب  َوزب ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  رب ُثمَّ َيْمَسُح ِبَِم َما 
َجَسِدِه  ِمْن  َأْقَبَل  َوَما  َوَوْجِهِه  َرْأِسِه  َعَل  ِبَِم  َيْبَدُأ  َجَسِدِه،  ِمْن  اْسَتَطاَع 

اٍت « رواه البخاري برقم )٥0١7(.  َيْفَعُل َذلَِك َثَلَث َمرَّ
كان ينفث ثم يقرأ ويمسح سائر جسده وكان إذا كان مريًضا  قرأ ثم 

نفث ومسح سائر جسده.
َعْنُه-    ُ َعاِمٍر-َرِضَ اهللَّ ْبِن  ُعْقَبَة  َعْن  هكذا أيًضا جاء عند أيب داود 
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َذاِت  اْلَُعوِّ َأْقَرَأ  َأْن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  »َأَمَرِن  َقاَل: 
ابو داود برقم )١٣٣٦( ، وصححه األلباين يف  رواه  ُدُبَر ُكلِّ َصَلٍة« 

تصحيح ُسنن أيب داود.
داللة عىل فضل هذه السور.

 ُ وجاء عند اإلمام النسائي ، والرتمذي َعْن ُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب -َرِضَ اهللَّ
ْكَعِة  الرَّ َيْقَرُأ ِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصلَّ  َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللَّ َعْنُه-  

زب ٱ   بِــ  انَِيِة  الثَّ َوِف   ، زب ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  رب  بِـ  اْلِوْتِر  ِمَن  وَل  اْلُ
الَِثِة بِـ زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب«  ٻ  ٻ  ٻ  رب ، َوِف الثَّ
وصححه   ،  )٤٦٣( برقم  والرتمذي   ،  )١700( برقم  النسائي  رواه 

األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي. 
َأنَّ   « َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  مسلم  عند  أيًضا  وهكذا 

زب ٱ  ٻ   اْلَفْجِر:  َقَرَأ ِف َرْكَعَتِي  َم-  َرُسوَل اهللِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ٻ  ٻ  رب ، َوزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب  « رواه مسلم برقم 

)72٦(.  أي: يف ُسنَّة الفجر.
وجاء يف صحيح مسلم يف صفه  عن جابر يف صفة ججة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  

أنه كان يقرأ يف ركعتي املقام زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب َوزب ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  رب «. رواه مسلم برقم )١2١8(.

وبني النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  فضل قراءة القرآن يف الصالة فقد جاء عند اإلمام 
ُ َعْنُه- َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  مسلم َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر-َرِضَ اهللَّ
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ُكلَّ  َيْغُدَو  َأْن  ُيِبُّ  ُكْم  »َأيُّ َفَقاَل:  ِة،  فَّ الصُّ يِف  َوَنْحُن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
َيْوٍم إَِل ُبْطَحاَن، َأْو إَِل اْلَعِقيِق، َفَيْأِتَ ِمْنُه بَِناَقَتْيِ َكْوَماَوْيِن ِف َغْيِ إِْثٍم، 
َيْغُدو  »َأَفَل  َقاَل:  َذلَِك،  ُنِحبُّ  َيا َرُسوَل اهللِ  َفُقْلَنا:  َقْطِع َرِحٍم؟«،  َوَل 
، َخْيٌ  َأَحُدُكْم إَِل اْلَْسِجِد َفَيْعَلُم، َأْو َيْقَرُأ آَيَتْيِ ِمْن ِكَتاِب اهللِ َعزَّ َوَجلَّ
، َوَثَلٌث َخْيٌ َلُه ِمْن َثَلٍث، َوَأْرَبٌع َخْيٌ َلُه ِمْن َأْرَبٍع، َوِمْن  َلُه ِمْن َناَقَتْيِ

َأْعَداِدِهنَّ ِمَن اْلِبِِل« رواه مسلم برقم )80٣(. 
هذا دليل عىل فضل قراءة القرآن يف الصالة.

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص-َرِضَ  وجاء أيًضا عند أيب داود َعْن َعْبِد اهللَّ
َقاَم  »َمْن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   - َعْنُهام   ُ اهللَّ
بَِعْشِ آَياٍت َلْ ُيْكَتْب ِمَن الَغاِفِلَي، َوَمْن َقاَم بِِمَئِة آَيٍة ُكتَِب ِمَن الَقانِتَِي، 
َوَمْن َقاَم بَِأْلِف آَيٍة ُكتَِب ِمَن اُلَقْنِطِريَن« رواه أبو داود برقم )١٣٩8( ، 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود .
�س / ما هي الأ�ضباب املعينة على حفظ القراآن؟

الأ�ضباب املعينة على حفظ القراآن تنق�ضم اإىل ق�ضمني معنوية 
وح�ضية فالأ�ضباب املعنوية هي:

١ ـ أن املؤمن خيلص العمل هلل رب العاملني وينوي بحفظ القرآن 
وتالوته أن يتقرب إىل اهلل-عز وجل- ، وأن ينفع نفسه وينفع غريه 
قربة إىل اهلل-عز وجل- ، واستسالًما وانقياًدا لرشع اهلل ، فاإلخالص 

هذا من أهم األسباب املعينة عىل حفظ القرآن الكريم .
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نَّة عىل فضائل القرآن ، فعند أن  2 ـ النظر يف األدلة من الكتاب والسُّ
يعلم املؤمن فضل عمله وعلو الدرجة التي تتحقق بتطبيق هذا العمل 
وفعله ينشط للعمل وتقوى عزيمته يف طلب هذا العمل ، فالنظر يف 
نَّة من األسباب املعينة عىل  األدلة عىل فضائل القرآن من الكتاب والسُّ

حفظ القرآن الكريم .
٣ ـ العمل بالقرآن هذا من أهم األسباب املعينة عىل حفظ القرآن 
وجل-عىل  اهلل-عز  يعينه  الكريم  بالقرآن  يعمل  الذي  ألن  الكريم 

یی   ىئ   ىئىئ   چېئ    وجل-:  -عز  اهلل  قال  وقد  حفظه 
ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ ] البقرة: 282 [.

وقال اهلل -عز وجل-: چچ  چ ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

ک   ک  چ ] األنفال: 2٩ [.

فاملطلوب من املؤمن أن يعمل بالقرآن وأن يتقي بالقرآن ما حرم اهلل 
- سبحانه وتعاىل - ويعمل بام رشع اهلل - سبحانه وتعاىل - فالعمل 

بالقرآن من األسباب املعنوية املعينة عىل حفظ القرآن الكريم .
٤ ـ كثرة تالوة القرآن فكثرة تالوة القرآن ترسخه بإذن اهلل يف قلب 
صاحبه ، ألن الشخص إذا تعود عىل يشء رسخ يف قلبه ، وكام قيل ما 

تكرر تقرر.
٥ ـ تالوة القرآن يف صالة الليل أي القيام بالقرآن يف الليل ، واهلل 
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ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    چڍ   الكريم:  كتابه  يف  وجل-يقول  -عز 
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ  

ڱ   ں  ں  چ ] السجدة: ١٥ - ١٦[.
فاملؤمن يقرأ القرآن يف الليل ألن الليل يكون اجلو فيه صافًيا فيدخل 
وجل-:  -عز  اهلل  قال  وهلذا   ، الذهن  يف  ويرسخ  القلب  يف  القرآن 

چٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ] املزمل: ١ - ٦[.
يقرأ  ، وأن  الليل  القرآن يف  بام حفظه من  يقوم  أن  املؤمن  فيحاول 
القرآن يف  تثبت  التي  األسباب  أهم  من  هذا  فإن   ، القرآن يف صالته 

قلب العبد بإذن اهلل - سبحانه وتعاىل - .
٦ ـ تدارس القرآن مع من حيفظه وتلقيه من أفواه املشايخ ، فنحن 
أيدي  وبني   ، املشايخ  أيدي  بني  يرتبعون  الذين  الطالب  أن  نالحظ 
محلة القرآن ، تكون عندهم مهة قوية حلفظ القرآن الكريم ، فأنصح أن 

الطالب حيفظ القرآن عىل أيدي أهله ومحلته.
7 ـ أن يتعني الشخص الوقت املناسب الذي ليس فيه تشويش عىل 
األجواء  ، ومن  القرآن  املعينة عىل حفظ  األمور  فإن هذا من   ، ذهنه 

الصافية بعد صالة الفجر مبارشة.
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وهلذا جيد القرآن سبياًل إىل قلب من حيفظه يف هذا الوقت ويكون 
حفظه يسرًيا بإذن اهلل ، وهكذا من استطاع أن يقرأ القرآن يف الثلث 
ينام فهذه من  الليل فهو وقت مناسب ، وكذلك قبل أن  األخري من 
يتوخى  أن  املؤمن  فيحاول   ، الكريم  القرآن  حلفظ  املعينة  األوقات 

األوقات املناسبة التي يكون فيها الذهن صافًيا من املشوشات. 
الدنيا ومشاكلها  يبتعد اإلنسان عام يشوش ذهنه من أمور  ـ أن   8

وشهواهتا.
٩ ـ اإلكثار من العبادة والطاعة ، فإن العبادة تصفي الذهن وتنشطه 
 ، واملعايص  الذنوب  جراء  من  القلب  عىل  املرتسب  الظالم  وتزيل 
وحياول املؤمن أن يبتعد عن مجيع الذنوب ألن الذنوب تظلم القلوب 
العبد  ترك  إذا  فلهذا   ، إليها  القرآن  دخول  قل  القلوب  أظلمت  فإذا 
املؤمن الذنوب وأقبل عىل الطاعات صفى قلبه ، كام عند مسلم عن 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُحَذْيَفَة 
ِصِي ُعوًدا ُعوًدا، َفَأيُّ  َم- َيُقوُل: »ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَل اْلُقُلوِب َكاحْلَ َوَسلَّ
ا، ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأيُّ َقْلٍب َأْنَكَرَها، ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتٌة  َبَ َقْلٍب ُأْشِ
ِفْتَنٌة  ُه  َفا َفَل َتُضُّ َأْبَيَض ِمْثِل الصَّ ، َعَل  َقْلَبْيِ َبْيَضاُء ، َحتَّى َتِصَي َعَل 
ًيا َل  خِّ ا َكاْلُكوِز، ُمَ ْرُض، َواآْلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ َمَواُت َواْلَ َما َداَمِت السَّ
رواه مسلم  َب ِمْن َهَواُه«  َما ُأْشِ ُمْنَكًرا، إِلَّ  ُيْنِكُر  َيْعِرُف َمْعُروًفا، َوَل 

برقم )١٤٤(.
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املعايص  وترك  العبادة  عىل  واإلقبال  الطاعة  أن  عىل  دليل  هذا 
القلوب  تظلم  الذنوب  أن  كام  اهلل  بإذن  القلوب  يصفي  والذنوب 
سبياًل  جيد  ال  القرآن  فإن  أظلم  وإذا  القرآن  دخله  القلب  صفى  فإذا 

إىل القلب املظلم واهلل-عز وجل-يقول يف كتابه الكريم :   چٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ ] الزمر: 2٣ [.
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:   -عز  اهلل  قال  وقد 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ  

ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ  

چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  

ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ   چ ] املزمل: 20 [.

هذا إرشاد من ربنا أننا نقرأ القرآن يف صالتنا يف الليل ، وأننا نرتل 
اآليات يف الليل ، فاملطلوب من املؤمن أنه يكثر من العبادة ، ويكثر من 
الطاعة فإن العبادة تصفي القلب وتثبت القرآن يف القلب ، واملعايص 

حترم العبد من حفظ القرآن الكريم 
١0 ـ اإلكثار من الصيام ألن املعدة إذا خلت من الطعام كان سبًبا 
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لقوة الذاكرة بإذن اهلل- سبحانه وتعاىل -ألن اإلكثار من الطعام جيلب 
الغفلة عىل القلب وجيلب الغمة عىل القلب وأما األسباب احلسية فهي 
تتلخص يف اإلكثار من أكل األشياء احللوة ، ألن األشياء احللوة تقوي 
الطيبة  املأكوالت  استعامل  أيًضا  وهكذا   ، العسل  وخاصة  الذاكرة 
وعدم اإلكثار منها ،  وترك املواد احلافظة ألهنا تسبب ضعف الذاكرة 

وهكذا مضغ اللبان .
أنه كان يكثر من مضغ  ـ  النسائي ـ رمحه اهلل   فقد ذكر عن اإلمام 
اللبان من أجل الذاكرة  ،وبعضهم كان يرتك أكل التفاح ألهنم يقولون 
إنه يضعف الذاكرة ،  وعىل كل حال أهم يشء األمور املعنوية فإننا إذا 
عملنا هبا أعاننا ربنا - سبحانه وتعاىل - عىل حفظ القرآن ، وقد قال 
چ  چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ   ۀ   اهلل -عز وجل-: 

]القمر: ١7 [. 

يف  راسًخا  القرآن  جيعل  وأن   ، القرآن  حفظ  يرزقنا  أن  اهلل  نسـأل 
عقولنا.

�س / نريد ذكر بع�س الآداب التي ينبغي اأن يتاأدب بها 
قارئ القراآن ؟

سنذكر بعون اهلل - سبحانه وتعاىل - بعض اآلداب التي ينبغي أن 
يتأدب هبا قارئ القرآن.

الأمر الأول: اإلخالص ألن قراءة القرآن عبادة هلل رب العاملني 
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رب  هلل  صاحبها  فيها  خيلص  أن  جيب  والعبادة   - وتعاىل  سبحانه   -

العاملني ألهنا ال تقبل إال باإلخالص ، وهلذا قال ربنا يف كتابه الكريم: 
چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ ] البينة: ٥ [.
وقال اهلل-عز وجل-:    چڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
ہ   ہ  ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ      ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ہچ ] الزمر: ٣ [.
وقال اهلل -عز وجل-:     چچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ ] الزمر: 2 [.
العبادات  أفضل  من  القرآن  وقراءة  اإلخالص  فيها  فالعبادة جيب 

وأرشف العبادات ، ألن اهلل-عز وجل-تعبدنا بتالوته.
-َرِضَ  ُحَصنْيٍ  ْبِن  ِعْمَراَن  َعْن  وأمحد   ، الرتمذي  عند  جاء  وهلذا 
َجَع، ُثمَّ َقاَل: َسِمْعُت  ُه َمرَّ َعىَل َقاِرٍئ َيْقَرُأ، ُثمَّ َسَأَل َفاْسرَتْ ُ َعْنُه- َأنَّ اهللَّ
 َ َم-َيُقوُل: »َمْن َقَرَأ الُقْرآَن َفْلَيْسَأِل اهللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ- َصىلَّ اهللَّ َرُسوَل اهللَّ
ُه َسَيِجيُء َأْقَواٌم َيْقَرُءوَن الُقْرآَن َيْسَأُلوَن بِِه النَّاَس« رواه الرتمذي  بِِه، َفإِنَّ
برقم )2٩١7( ، وأمحد برقم )١٩88٥( ، وحسنه األلباين يف تصحيح 

ُسنن الرتمذي.
فهذا احلديث يدل عىل أنه جيب أن تكون تالوة القرآن هلل تعاىل.
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َعْنُه-   ُ اهللَّ ِشْبٍل-َرِضَ  ْبِن  ِن  مْحَ الرَّ َعْبِد  َعْن  أمحد  اإلمام  عند  وجاء 
َوَل  اْلُقْرآَن،  »اْقَرُءوا  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: 
ُفوا َعْنُه، َوَل َتْغُلوا ِفيِه« رواه أمحد  َتْأُكُلوا بِِه، َوَل َتْسَتْكثُِروا بِِه، َوَل َتْ

برقم )١٥٥2٩( ، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )2٦0(.
الدنيا وال  مااًل يف  به  تأكلوا  أي: ال    » بِِه  َتْأُكُلوا  َوَل   « قوله:  فهنا 
تأخذوا عليه أجًرا يف هذه الدنيا ،واهلل-عز وجل-يقول لنبيه ـملسو هيلع هللا ىلص ـ:  
چ  ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   چۈئ  

]األنعام: ٩0 [. 

أي: عىل هذا القرآن بل جاء عند بعض أهل السنن َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة 
َم-: »َمْن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ -َرِضَ اهللَّ
ُمُه إِلَّ لُِيِصيَب بِِه َعَرًضا  ِ َعزَّ َوَجلَّ َل َيَتَعلَّ َم ِعْلًم ِمَّا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه اهللَّ َتَعلَّ
َيْعنِي ِرحَيَها. رواه أبو داود  اْلِقَياَمِة«  َيْوَم  ِة  نَّ َلْ َيِْد َعْرَف اْلَ ْنَيا،  ِمَن الدُّ
يف  األلباين  وصححه   ،  )2٥2( برقم  ماجه  ،وابن   )٣٦٦٤( برقم 

تصحيح ُسنن أيب داود. 
ِة «  أي: رحيها. نَّ وقوله: » َعْرَف اْلَ

رب  هلل  خالصة  القراءة  تكون  أن  جيب  أنه  عىل  تدل  األدلة  فهذه 
العاملني - سبحانه وتعاىل - وأن التال للقرآن جيب أن يراعي جانب 

اإلخالص وهو رشٌط من رشوط صحة العمل.
القرآن أن يفرغ قلبه  القرآن الذي يرتل  الأمر الثاين: عىل قارئ 
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وجل- اهلل-عز  ألن  ويتدبره  يقول  ما  يستوعب  وأن  القرآن  لقراءة 
يقول يف كتابه الكريم :   چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  چ ]حممد: 2٤ [.
يستحرض  وأن  أحكامه  يتدبر  أن  القرآن  يقرأ  الذي  من  فاملطلوب 
معانيه يف قلبه وأالَّ يكون قلبه منرصًفا عنه بل ينبغي أن يتحرى هذا 
فقد جاء  املستمع  نفس  ويؤثر يف  القارئ  نفس  يؤثر يف  القرآن  فتدبر 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل ِل  ْبِن َمْسُعوٍد-َرِضَ اهللَّ  ِ يف الصحيحني َعْن َعْبِد اهللَّ
ِ، آْقَرُأ  «، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ َم-: »اْقَرْأ َعَلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
َأَتْيُت  َحتَّى  النَِّساِء  ُسوَرَة  َفَقَرْأُت  »َنَعْم«  َقاَل:  ُأْنِزَل،  َوَعَلْيَك  َعَلْيَك، 

إىَِل َهِذِه اآلَيِة: زب ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  
َعْيَناُه  َفإَِذا  إَِلْيِه،  َفاْلَتَفتُّ  »َحْسُبَك اآلَن«  ک  گ  گ  رب ، َقاَل: 
َتْذِرَفاِن. رواه البخاري برقم )٥0٥0( ، ومسلم برقم )800( ، وهذا 

لفظ البخاري.
 فالتدبر يؤثر عىل القلب أما إذا قرأه اإلنسان وهو منرصف القلب 

فهذا ال يؤثر وال يكُمل له األجر عند تالوته.
الأمر الثالث:  حتسني الصوت عند تالوته، فقد جاء يف الصحيحني 
َم-  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه َسِمَع النَّ ُ َعْنُه-  َأنَّ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َهُر بِِه«  ْوِت بِالُقْرآِن َيْ ٍء َما َأِذَن لَِنبِيٍّ َحَسِن الصَّ ُ لَِشْ َيُقوُل: »َما َأِذَن اهللَّ

رواه البخاري برقم )7٥٤٤( ، ومسلم برقم )7٩2(.
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وحتسني  القرآن  ترتيل  حيب  وجل-  -عز  اهلل  أن  عىل  دليل  وهذا 

الصوت بالقرآن الكريم.
اِء ْبِن َعاِزٍب  وقد جاء عند النسائي ، وأيب داود ، وابن ماجه َعِن اْلرَبَ
ُنوا  َم-: »َزيِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ -َرِضَ اهللَّ
برقم  داود  وأيب   ، برقم )١0١٥(   النسائي  رواه  بَِأْصَواتُِكْم«  اْلُقْرآَن 
)١٤٦8( ، وابن ماجه برقم )١٣٤2( ، وصححه األلباين يف تصحيح 

ُسنن النسائي.   
ْوَت  أي: حسنوا أصواتكم يف التالوة وعند احلاكم زيادة : » َفإِنَّ الصَّ
برقم  الصحيحة  يف  األلباين  وصححه   ، ُحْسًنا«  اْلُقْرآَن  َيِزيُد  َسَن  احْلَ

 .)77١(
نعم وهذا معلوم من خالل سامعنا للقرآن فإن الذي يرتل القرآن 
ترتياًل حسًنا وهو جييد قراءته يؤثر عىل نفوس السامعني وحيبب إليهم 
القرآن  القرآن ونزين تالوة  أننا نحسن تالوة  القرآن فاملطلوب  سامع 
ذلك  كان  حسًنا  الصوت  كان  وكلام  احلَسَنة  القراءة  فنقرأه  بأصواتنا 

أجود.
بِيِّ  ُ َعْنُه- ، َعِن النَّ وهلذا جاء عند البخاري َعْن َأيِب ُموَسى-َرِضَ اهللَّ
َم- َقاَل َلُه: »َيا َأَبا ُموَسى َلَقْد ُأوتِيَت ِمْزَماًرا ِمْن  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َمَزاِمِي آِل َداُوَد« رواه البخاري برقم )٥0٤8(.
ُ َعْنُه- ويف رواية عند البيهقي يف الكربى َعْن َأيِب ُموَسى -َرِضَ اهللَّ
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َوَأَنا  َرَأْيَتنِي  َلْو   « َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  ِل  َقاَل  َقاَل: 
َأْسَمُع ِقَراَءَتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوتِيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمِي آِل َداُوَد « َفَقاَل: 
الكربى، وصححه  البيهقي يف  أخرجه  برًِيا.  حَتْ َلَك  ُتُه  ْ ربَّ حَلَ َعِلْمُت  َلْو 

األلباين يف الصحيحة برقم )٣٥٣2(. 
ُأوتِيَت  َلَقْد   «   : الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أكثر وأكثر فقول  لزينت صويت  أي: 
ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمِي آِل َداُوَد «  أي: أن اهلل-عز وجل-أعطاه صوًتا من 
أحسن  كان  والسالم  الصالة  عليه  داود  أن  وذلك  داود  آل  أصوات 
الناس قراءة وكان أحسن الناس يف زمانه صوًتا عليه الصالة والسالم 

فهذا دليل عىل حتسني القراءة وعىل مرشوعية حتسني الصوت.   
ُ َعْنُه- ، َقاَل: َسِمْعُت  اء-َرِضَ اهللَّ وقد جاء يف الصحيحني عن الرَبَ
ْيُتوِن ِف الِعَشاِء، َوَما  َم- » َيْقَرُأ: َوالتِِّي َوالزَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
َسِمْعُت َأَحًدا َأْحَسَن َصْوًتا ِمْنُه َأْو ِقَراَءًة « رواه البخاري برقم )7٦٩(، 

ومسلم برقم )٤٦٤(. 
ُ َعْنُه- )َوَما َسِمْعُت َأَحًدا َأْحَسَن َصْوًتا ِمْنُه(  هكذا يقول -َرِضَ اهللَّ
هذا دليل أيًضا عىل مرشوعية حتسني الصوت يف تالوة القرآن الكريم.
 ُ اهللَّ ُمْطِعٍم -َرِضَ  ْبِن  ُجَبرْيِ  َعْن  البخاري  وهكذا جاء عند اإلمام 
َم- َيْقَرُأ يِف املَْغِرِب  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه- ، َقاَل: » َسِمْعُت النَّ

وِر، َفَلامَّ َبَلَغ َهِذِه اآلَيَة: زب ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   بِالطُّ
ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
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برقم  البخاري  «. رواه  َيِطرَي  َأْن  َقْلبِي  َكاَد  َقاَل:   « ڍ  ڍ     رب 

  .)٤8٥٤(
فاملطلوب حتسني الصوت يف تالوة القرآن الكريم وهذا من آداب 
يقرأ  أن  فاألوىل   ، نائم  وبجواره  يقرأ  كان  وإذا  الكريم  القرآن  قراءة 
يشغل  أن  ينبغي ألحد  يشغل غريه ألنه ال  نفسه وال  يسمع  ما  بقدر 
غريه بالتالوة ، وكذلك إذا كان بجواره أحد يقرأ القرآن فال ينبغي أن 

يشغل بعضهم بعًضا.   
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ جاء عند أمحد َعِن اْلَبَياِضِّ -َرِضَ اهللَّ
ْم  وَن َوَقْد َعَلْت َأْصَواهُتُ َم- َخَرَج َعىَل النَّاِس َوُهْم ُيَصلُّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُيَناِجيِه،  َما  َفْلَيْنُظْر   ، َوَجلَّ َعزَّ  ُه  َربَّ ُيَناِجي  اْلَُصلِّ  »إِنَّ  َفَقاَل:  بِاْلِقَراَءِة، 
 ، برقم )١٩022(  بِاْلُقْرآِن« رواه أمحد  َبْعٍض  َعَل  َبْعُضُكْم  َهْر  َيْ َوَل 

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )١٦0٣(.
وهكذا إن خيش عىل نفسه العجب أو الرياء فاألوىل أال يرفع صوته 
فقد جاء عند النسائي ، وأيب داود ، والرتمذي ، وأمحد َعْن ُعْقَبَة ْبِن 
َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ َعاِمٍر-َرِضَ 
َدَقِة«  بِالصَّ َكاْلُِسِّ  بِاْلُقْرآِن  َواْلُِسُّ  َدَقِة،  بِالصَّ اِهِر  َكاْلَ بِاْلُقْرآِن  اِهُر  »اْلَ
روه النسائي برقم )2٥٦١( ، وأبو داود برقم )١٣٣٣( ، والرتمذي 
برقم )2٩١٩(،وأمحد برقم )١7٣٦8( ، وصححه األلباين يف تصحيح 

ُسنن النسائي. 



+

+

+

+

67

67
وهذا احلديث يدل عىل فضل قراءة القرآن رًسا لكن إذا كان يستطيع 
أن جيهر وليس فيه أذى ألحد وال خياف عىل نفسه العجب فاألوىل أن 

يقرأ بصوت مرتفع.
بِيَّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َأنَّ النَّ جاء عند أيب داود َعْن َأيِب َقَتاَدَة، -َرِضَ اهللَّ
ُ َعْنُه- ُيَصلِّ  َم- َخَرَج َلْيَلًة، َفإَِذا ُهَو بَِأيِب َبْكٍر -َرِضَ اهللَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُ َعْنُه-، َوُهَو  اِب -َرِضَ اهللَّ طَّ ِفُض ِمْن َصْوتِِه، َقاَل: َوَمرَّ بُِعَمَر ْبِن اخْلَ خَيْ
َم،  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُيَصلِّ َراِفًعا َصْوَتُه، َقاَل: َفَلامَّ اْجَتَمَعا ِعْنَد النَّ
َقْد  َقاَل:  ِفُض َصْوَتَك«،  َتْ َوَأْنَت ُتَصلِّ  بَِك  َمَرْرُت  َبْكٍر،  َأَبا  »َيا  َقاَل: 
بَِك،  »َمَرْرُت  لُِعَمَر:  َوَقاَل  َقاَل:   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َناَجْيُت  َمْن  َأْسَمْعُت 
ِ، ُأوِقُظ اْلَوْسَناَن،  َوَأْنَت ُتَصلِّ َراِفًعا َصْوَتَك«، َقاَل: َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ
بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َسُن يِف َحِديثِِه: - َفَقاَل النَّ ْيَطاَن - َزاَد احْلَ َوَأْطُرُد الشَّ
»اْخِفْض  لُِعَمَر:  َوَقاَل  َشْيًئا«،  َصْوتَِك  ِمْن  اْرَفْع  َبْكٍر  َأَبا  »َيا  َم-:  َوَسلَّ
ِمْن َصْوتَِك َشْيًئا« رواه أبو داود برقم )١٣2٩( ، وصححه األلباين يف 

تصحيح ُسنن أيب داود.
َعْنُه-   ُ اهللَّ َقْيٍس-َرِضَ  َأيِب  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  الرتمذي  وقد جاء عند 
- َصىلَّ  بِيِّ ُ َعْنَها- َكْيَف َكاَنْت ِقَراَءُة النَّ َقاَل: َسَأْلُت َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
َهُر؟ ، َفَقاَلْت: »ُكلُّ  ْيِل؟ ، َأَكاَن ُيرِسُّ بِاْلِقَراَءِة َأْم جَيْ َم-بِاللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
 ِ ْمُد هلِلَّ َم َجَهَر«، َفُقْلُت: احْلَ َم َأَسَّ بِاْلِقَراَءِة، َوُربَّ َذلَِك َقْد َكاَن َيْفَعُل، ُربَّ
وصححه   ،  )٤٤٩( برقم  الرتمذي  رواه  َسَعًة.  ْمِر  اأْلَ يِف  َجَعَل  الَِّذي 
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اإلمام األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.

الصالة ألن  كان خارج  إذا  املصحف  يقرأ من  أن  الرابع:  الأمر 
أجره مضاعف كام جاءت األدلة يف ذلك فقد ذكر اإلمام النووي يف 
اإلنسان  ألن   ، أجًرا  أعظم  املصحف  من  القراءة  أن  األذكار  كتاب 
 ، بالقراءة  فلسانه مشغول   ، يف تالوته من املصحف يشغل جوارحه 
وبرصه مشغول بالنظر ، وعقله مشغول بالفكر والتدبر ، ويداه حتمالن 
املصحف ، فتكون  احلواس جمموعة يف تالوة القرآن فتكون التالوة 

من املصحف أعظم أجًرا بإذن اهلل سبحانه وتعاىل.
الأمر اخلام�س: - أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم يف ابتداء 

ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   چڱ   وجل-:   -عز  اهلل  لقول  قراءته 
ڻ  ۀ  ۀ  چ  ]النحل: ٩8 [.

الأمر ال�ضاد�س:   اإلنصات إىل القراءة واإلستامع هلا لقول اهلل-عز 
وجل-:  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  چ ]األعراف: 20٤ [.
وإذا كان يف جملس لغط ال ُيستمع فيه للقرءان فاألوىل أال يقرأ يف 

هذا املجلس بل يقرأه إما رًسا أو يبتعد عن هذا املجلس.
بالقرآن  الالئقة  احلَسَنة  الطيبة  األماكن  يتخري  أن  ال�ضابع:  الأمر 
لتالوة  حماًل  ليست  فإهنا   ، املستقذرة  األماكن  يف  يقرأ  فال   ، الكريم 

القرآن الكريم.
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أن يقرأ املؤمن عىل طهارة من احلدثني األصغر ،  الأمر الثامن: 
واألكرب ، وهذا الذي عليه مجهور أهل العلم ، واستدلوا بام جاء عند 
ُ َعْنُهاَم- َأنَّ َرُسوَل  الطرباين يف الكبري ، عن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر -َرِضَ اهللَّ
َم- َقاَل: »َل َيَمسُّ اْلُقْرآَن إِلَّ َطاِهٌر« أخرجه  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،  )١٣2١7( برقم  الكبري  يف  الطرباين 

اجلامع برقم )7780(. 
الوجه  وعىل  املطلوب  الوجه  عىل  القرآن  يقرأ  أن  التا�ضع:  الأمر 
َعىَل  ُجُلوًسا  ا  ُكنَّ َقاَل:  ُعَلْيٍم،  َعْن  الصحيح فقد جاء عند اإلمام أمحد 
َقاَل  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َأْصَحاِب  ِمْن  َرُجٌل  َمَعَنا  َسْطٍح 
اُعوِن، َفَقاَل  ُرُجوَن يِف الطَّ ، َوالنَّاُس خَيْ َيِزيُد: اَل َأْعَلُمُه إاِلَّ َعْبًسا اْلِغَفاِريَّ
َعَبٌس: َيا َطاُعوُن ُخْذيِن، َثاَلًثا َيُقوهُلَا، َفَقاَل َلُه ُعَلْيٌم: مِلَ َتُقوُل َهَذا؟ َأمَلْ 
ُه  َم-: »َل َيَتَمنَّى َأَحُدُكُم اْلَْوَت َفإِنَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َيُقْل َرُسوُل اهللَّ
 ِ اهللَّ َرُسوَل  َسِمْعُت  إيِنِّ  َفَقاَل:  َفُيْسَتْعَتَب«  ُيَردُّ  َوَل  َعَمِلِه،  اْنِقَطاِع  ِعْنَد 
َفَهاِء،  السُّ إِْمَرَة  ِستًّا:  بِاْلَْوِت  َباِدُروا   « َيُقوُل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
ِحِم، َوَنْشًوا  ِم، َوَقِطيَعَة الرَّ ْكِم، َواْستِْخَفاًفا بِالدَّ ِط، َوَبْيَع احْلُ َ َوَكْثَرَة الشُّ
يِهْم، َوإِْن َكاَن َأَقلَّ ِمْنُهْم ِفْقًها « رواه  ُموَنُه ُيَغنِّ َيتَِّخُذوَن اْلُقْرآَن َمَزاِمَي ُيَقدِّ
اإلمام أمحد برقم )١٦0٤0( ، وصححه اإلمام األلباين يف الصحيحة 

برقم )٩7٩(.   
فالنبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ  بني أهنم اختذوه للهو والطرب ال للتدبر واخلشوع 
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والتأثر بأحكامه وإنام كسامع اآلخرين آلالت الطرب ولألغاين عياًذا 
باهلل ، وهذا أمر فيه خطر كون اإلنسان يتخذ القرآن من أجل أن يطرب 
ُموَنُه ُيَغنِّيِهْم،  بصوت القارئ ، ال من أجل أن يتأثر ، وهلذا قال  : » ُيَقدِّ

َوإِْن َكاَن َأَقلَّ ِمْنُهْم ِفْقًها « .
السلف  كان  فقد  املؤثرة  املطلوبة  القراءة  نقرأ  أننا  منا  فاملطلوب 
يقرؤون القرآن فيتأثرون به فكم كانوا يبكون عند سامع القرآن وكم 
الصوت  بحسن  العربة  فليست   ، القرآن  سامع  عند  خيشعون  كانوا 
وبأداء األحلان يف قراءة القرآن ، وإنام العربة أن اإلنسان يراعي أحكام 
التجويد املطلوبة ، ثم يقرأ القراءة اخلاشعة التي تبعث يف نفس السامع 

اخلشوع ، والرقة ألن اهلل -عز وجل-يقول يف كتابه الكريم: چٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ ]الزمر: 2٣ [.
ڤ   ٹ   چٹ   القلوب:  عىل  القرآن  أثر  وجل-يبني  فاهلل-عز 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ         ڤ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ چ  ]الزمر: 2٣ [.
 فينبغي عىل القارئ أن يكون متأثًرا بالقرآن وعىل السامع أن يكون 
متأثًرا بالقرآن ، هذا هو املطلوب وليس املطلوب أن يكون الصوت 
كصوت املوسيقى يبعث يف نفس السامع والقارئ الطرب ، وال يبعث 
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فيه اخلشوع والرقة نسأل اهلل أن يصلح أحوالنا وأحوال مجيع املؤمنني.  
�ضالة  يف  ل��الإم��ام  يجوز  ه��ل  خ��ًرا  اهلل  ج��زاك��م   / ���س 

الرتاويح اأن يقراأ من امل�ضحف؟
املصحف  من  اإلمام  قراءة  مسألة  العلم يف  أهل  اختلف  اجلواب: 
والذي يظهر  ل  اجلواز ، ألن عائشة ـ ل ـ كان هلا غالم وكانت 
يتلو من املصحف ، وقد أجاز  تأمره أن يؤمها من املصحف ، فكان 
هذا عدد كبري من الصحابة وغريهم من أهل العلم كابن سريين وابن 
اهلل  -رمحهم  ومالك  أمحد  اإلمام  أيًضا  هذا  وأجاز   ، وعطاء  املسيب 
مجيًعا-  لكن يكون هذا ملن مل حيفظ من القرآن ما يكفي ، وأما من كان 

حافًظا فاألوىل واألفضل أن يقرأ من حفظه .
 وقد سئل احلسن البرصي ـ رمحه اهلل ـ عن رجل يقرأ ما يقوم به 

ليله ؟ .
له -  فلهذا نقول إن كان حافًظا  : ما هو حافظ  يردد -أي   : قال 
فاألفضل أن يقرأ  من حفظه ، وإذا مل يكن عنده من القرآن إال القليل 
وال يوجد من حيفظ القرآن ، فال بأس إن شاء اهلل أن يقرأ من املصحف،  

ألن عدًدا كبرًيا من السلف قد أجازوا هذا.
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ال��رتاوي��ح  �ضالة  يف  امل�ضلني  بع�س  اأن  نالحظ  ���س/ 
هذا  فهل  الإم��ام  ق��راءة  ويتابعون  امل�ضاحف  يفتحون 

م�ضروع ؟
أن  وأشهد   ، له  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  أال  وأشهد  هلل  احلمد 

حممًدا عبده ورسوله  -ملسو هيلع هللا ىلص- ،  أما بعد: 
فهذا الفعل فيه خمالفاٌت عده: 

املخالفة الأوىل: أن هذا خمالف هلدي السلف الصالح ـ يـ  
ومن بعدهم فلم نعلم أن أحدهم كان يأخذ املصحف ويتابع اإلمام 

يف القراءة.
املخالفة الثانية: أنه يعترب خمالًفا لُسنَّة الضم فاملصل مطالب أن 
يضع يده اليمنى عىل اليرسى يف صالته فالضم وإن كان قد اختلف 
العلامء يف وجوبه واستحبابه لكنه مرشوع ، واملصل مطالب أن يتأسى 
بالنبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- ، فقد جاء عند اإلمام البخاري 
ُ َعْنُه- َقاَل: »َكاَن النَّاُس ُيْؤَمُروَن َأْن َيَضَع  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد -َرِضَ اهللَّ
اَل  َحاِزٍم  َأُبو  َقاَل  َلِة«  الصَّ ِف  ى  الُيْسَ ِذَراِعِه  َعَل  الُيْمَنى  الَيَد  ُجُل  الرَّ
َم-. رواه البخاري  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأْعَلُمُه إاِلَّ َيْنِمي َذلَِك إىَِل النَّ

برقم )7٤0(.
 ومن املعلوم أن اآلمر هلم هو الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم 
فاملصل مطالب أن يضع يده اليمنى عىل يده اليرسى يف الصالة فالذي 



+

+

+

+

73

73
نَّة وهي الضم. يمسك املصحف ويعطل هذه السُّ

الفعل يؤدي إىل ذهاب اخلشوع ألنه  أن هذا  املخالفة الثالثة: 
يبقى مشغواًل بمتابعة اإلمام  ، ومن املعلوم أن اخلشوع لب الصالة 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   واهلل-عز وجل-يقول:  
پ  ڀ   چ ]املؤمنون: ١ -2 [.

املخالفة الرابعة: هذا الفعل يؤدي إىل حركة وهذه احلركة هي 
أن الذي حيمل املصحف حيتاج عند أن يركع اإلمام أن يضع املصحف 
يف مكان ربام وضعه يف جيبه أو يف ثوبه ، أو يف أي مكان ، وهذه احلركة 
ليست يف مصلحة الصالة ، وليست حركة ضورية للمصل مضطر 
 ، للُسنَّة  خمالف  أمر  وهذا  فيها  للمصىل  حاجه  ال  حركة  فهي   ، إليها 
كذلك ربام بعضهم أخذ املصحف وجعله يف يده وربام ركع وسجد 
التي فيها املصحف من الوضع  واملصحف يف يده ، فال  تتمكن يده 
الركوع  السجود، ألنه يف حالة  أو يف حالة  الركوع  الرشعي يف حالة 
ينبغي أن تكون اليد عىل الركبة ، وأن تكون األصابع مفرجة متجهة 
نحو القبلة -، وإذا كان آخذ للمصحف فإنه ال يستطيع أن يمكن يده 
نَّة واهليئة الالزمة ، وهكذا يف حالة السجود هو مطالب  من هذه السُّ
أن يسجد عىل سبعه أعضاء ، كام يف الصحيحني َعِن اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ 
َم-: »ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: َقاَل النَّ اهللَّ
 ، ْكَبَتْيِ َعَل َسْبَعِة َأْعُظٍم َعَل اَلْبَهِة، َوَأَشاَر بَِيِدِه َعَل َأْنِفِه َوالَيَدْيِن َوالرُّ
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برقم  البخاري  رواه  َعَر«  َوالشَّ َياَب  الثِّ َنْكِفَت  َوَل  الَقَدَمْيِ  َوَأْطَراِف 

)8١2( ، ومسلم برقم )٤٩0(.
َعْمٍرو  ْبَن  ُعْقَبَة  َأَتْيَنا  َقاَل:  اِد،  اْلرَبَّ َسامِلٍ  َعْن  وكام جاء عند أيب داود 
ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوِل  َصاَلِة  َعْن  ْثَنا  َحدِّ َلُه:  َفُقْلَنا  َمْسُعوٍد،  َأَبا  ْنَصاِريَّ  اأْلَ
، َفَلمَّ َرَكَع َوَضَع  َ َم-، » َفَقاَم َبْيَ َأْيِديَنا ِف اْلَْسِجِد، َفَكبَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِمْرَفَقْيِه  َبْيَ  َوَجاَف  َذلَِك،  ِمْن  َأْسَفَل  َأَصابَِعُه  َوَجَعَل  ُرْكَبَتْيِه  َعَل  َيَدْيِه 
ُ ِلَْن َحَِدُه، َفَقاَم َحتَّى اْسَتَقرَّ  ٍء ِمْنُه، ُثمَّ َقاَل: َسِمَع اهللَّ َحتَّى اْسَتَقرَّ ُكلُّ َشْ
ْرِض، ُثمَّ َجاَف َبْيَ  ْيِه َعَل اْلَ َ َوَسَجَد َوَوَضَع َكفَّ ٍء ِمْنُه، ُثمَّ َكبَّ ُكلُّ َشْ
اْسَتَقرَّ  َحتَّى  َفَجَلَس  َرْأَسُه  َرَفَع  ُثمَّ  ِمْنُه،  ٍء  َشْ ُكلُّ  اْسَتَقرَّ  َحتَّى  ِمْرَفَقْيِه 
ٍء ِمْنُه، َفَفَعَل ِمْثَل َذلَِك َأْيًضا، ُثمَّ َصلَّ َأْرَبَع َرَكَعاٍت ِمْثَل َهِذِه  ُكلُّ َشْ
ِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه  ْكَعِة َفَصلَّ َصَلَتُه، ُثمَّ َقاَل: َهَكَذا َرَأْيَنا َرُسوَل اهللَّ الرَّ
األلباين يف  ، وصححه  برقم )8٦٣(  داود  أبو  رواه   » ُيَصلِّ  َم-  َوَسلَّ

تصحيح ُسنن أيب داود.
بِيَّ  ُه » َرَأى النَّ ُ َعْنُه- َأنَّ وجاء عند مسلم َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر -َرِضَ اهللَّ
َ -َوَصَف  َلِة َكبَّ َم- َرَفَع َيَدْيِه ِحَي َدَخَل ِف الصَّ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ى،  اٌم ِحَياَل ُأُذَنْيِه - ُثمَّ اْلَتَحَف بَِثْوبِِه، ُثمَّ َوَضَع َيَدُه اْلُيْمَنى َعَل اْلُيْسَ َهَّ
َ َفَرَكَع، َفَلمَّ  َفَلمَّ َأَراَد َأْن َيْرَكَع َأْخَرَج َيَدْيِه ِمَن الثَّْوِب، ُثمَّ َرَفَعُهَم، ُثمَّ َكبَّ
ْيِه « رواه  َكفَّ َبْيَ  َسَجَد  َسَجَد   ، َفَلمَّ َيَدْيِه  َرَفَع  َحَِدُه  ِلَْن  اهلُل  َسِمَع  َقاَل: 

مسلم برقم )٤0١(.
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 ، وجوه  عدة  من  نَّة  للسُّ خمالًفا  الفعل  هذا  يعترب  نقول  هذا  وعىل 
فاألوىل تركه وإذا وجد القراء واحلفاظ ، فهم الذين يتولون الرد عىل 

اإلمام ،ومتابعة اإلمام إذا أخطأ ،  واهلل أعلم. 
�س/ بارك اهلل فيكم ما حكم م�س القراآن ملن به حدث 

اأ�ضغر اأو اأكرب؟
قد ذكرت يف اإلجابة عن بعض األسئلة أن من آداب تالوة القرآن 
فاألوىل  املصحف  من  يقرأ  كان  إذا  املؤمن وهو عىل طهارة  يقرأه  أن 
واألحسن أن ال يمس املصحف إال عىل وضوء ملا ذكرنا أن كثرًيا من 
القرآن إال عىل طهارة حلديث  ينبغي أن يمس  العلم يقولون ال  أهل 
عمرو بن حزم املشهور ، وإن كان يف سنده يشء من الضعف ولكنه 

أصبح معروًفا مشهوًرا بني أهل العلم .
كانوا  أهنم  الصحابة  عن  آثاًرا  العلم  أهل  بعض  ذكر  قد  وكذلك   
حق  يف  وهذا   ، طهارة  عىل  إال  القرآن  يمسوا  ال  أن  أبنائهم  يأمرون 
القرآن أكمل وأحسن وهذا أيًضا فيه تعظيم للقرآن الكريم ، فاألفضل 
ابن  الشيخ  ،  وقد كان  القرآن إال عىل وضوء  الشخص ال يمس  أن 
الشوكاين  العلامء مثل  عثيمني -رمحه اهلل - من قبل يرى رأي بعض 
وبعض علامء أهل الظاهر أنه ال يلزم أوال جيب الطهارة يف مس القرآن 

من باب قول اهلل -عز وجل-: چپ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ]الواقعة: 7٩ -80[.
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قالوا: الضمري عائد عىل الكتاب املكنون لقول اهلل-تعاىل-: چٻ 

پ پ پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  چ ]الواقعة: 78 - 7٩ [.

قالوا الضمري عائد عىل الكتاب املكنون الذي هو اللوح املحفوظ 
واستدلوا بقول اهلل -عز وجل-: چ چ    چ        چ       ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  چ ] عبس: ١١ - ١٥ [.
أي: أن الكتاب املكنون بأيدي املالئكة الذين ال يمسونه إال وهم 
طاهرون -عليهم السالم- لكن معنى حديث عمرو بن حزم وبعض 
أال  أبنائهم  يأمرون  كانوا  أهنم  ـ  ي  ـ  الصحابة   عن  وردت  آثار 
يمسوا القرآن إال عىل طهارة وعىل وضوء فعىل هذا األوىل واألفضل 
أن الذي يريد أن يقرأ القرآن من املصحف أال يقرأ إال عىل وضوء فقد 
قال النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ كام جاء عند الطرباين يف الكبري عن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر 
»َل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ -َرِضَ 
َيَمسُّ اْلُقْرآَن إِلَّ َطاِهٌر« أخرجه الطرباين يف الكبري برقم )١٣2١7( ، 

وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )7780( . 
وهلذا ذكر أهل العلم آثاًرا كثرية عن الصحابة ـ ي ـ أهنم كانوا 
يعلمون أبنائهم أال يمسوا القرآن إال عىل طهارة ، هذا من آداب تالوة 
القرآن ، والتالوة يف هذه احلالة أكمل وأحسن ، وعندما يكون اإلنسان 

عىل طهارة بالنسبة للوضوء.
فهذا   ، والتكبري  والتهليل  التسبيح  مثل  القرآن  بغري  اهلل  ذكر  وأما 
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جائز أو الدعاء وغري ذلك ، وليس يعني به تالوة القرآن فهذا جائز 
َقاَلْت:  َعْنَها-   ُ اهللَّ -َرِضَ  َعائَِشَة  َعْن  صحيحه  يف  مسلم  روى  فقد 
رواه  َأْحَيانِِه«  ُكلِّ  َعَل  اهلَل  َيْذُكُر  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ -َصلَّ  النَّ »َكاَن 

مسلم برقم )٣7٣(.
أي يف كل أحواله يقرأ القرآن حتى وإن كان جنًبا؛ وكذلك إذا مل يكن 
ِن ْبِن َعْوٍف  مْحَ ْيد بن َعْبِد الرَّ عىل وضوء ، فقد جاء عند النسائي عن مُحَ
َم-  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-  َأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْصَحاِب النَّ -َرِضَ اهللَّ
 ِ َم-: َواهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: ُقْلُت َوَأَنا يِف َسَفٍر َمَع َرُسوِل اهللَّ
َم- لَِصاَلٍة َحتَّى َأَرى ِفْعَلُه، َفَلامَّ  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْرُقَبنَّ َرُسوَل اهللَّ أَلَ
ْيِل، ُثمَّ اْسَتْيَقَظ  ا ِمَن اللَّ َصىلَّ َصاَلَة اْلِعَشاِء َوِهَي اْلَعَتَمُة، اْضَطَجَع َهِويًّ
ُفِق، َفَقاَل: » زب ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  رب ]آل عمران: ١٩١[ ،  َفَنَظَر يِف اأْلُ
َرُسوُل  َأْهَوى  ُثمَّ   ، ]آل عمران: ١٩٤[  زب  ىئ  ىئ  ی  ی     رب  َبَلَغ  َحتَّى 
َم- إىَِل ِفَراِشِه، َفاْسَتلَّ ِمْنُه ِسَواًكا، ُثمَّ َأْفَرَغ يِف  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
، ُثمَّ َقاَم َفَصىلَّ َحتَّى ُقْلُت: َقْد َصىلَّ َقْدَر  َقَدٍح ِمْن إَِداَوٍة ِعْنَدُه َماًء َفاْسَتنَّ
، ُثمَّ اْسَتْيَقَظ َفَفَعَل  َما َناَم، ُثمَّ اْضَطَجَع َحتَّى ُقْلُت: َقْد َناَم َقْدَر َما َصىلَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ٍة، َوَقاَل ِمْثَل َما َقاَل، َفَفَعَل َرُسوُل اهللَّ َل َمرَّ َكاَم َفَعَل َأوَّ
اٍت َقْبَل اْلَفْجِر « رواه النسائي برقم )١٦2٦( ، وقال  َم- َثاَلَث َمرَّ َوَسلَّ

األلباين صحيح اإلسناد يف تصحيح ُسنن النسائي.  
دل هذا عىل جواز تالوة القرآن غيًبا ملن مل يكن عىل وضوء أما إذا 
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كان جنًبا ، ومسألة تالوة القرآن ملن مل يكن عىل وضوء فيها خالف 
بني أهل العلم ، والظاهر أن اجلمهور أهنم يقولون ال بد من الوضوء، 
فعىل هذا من آداب تالوة القرآن أن يكون القارئ عىل وضوء ، فهذا 
وإن كان فيه خالف بني أهل العلم فهو أكمل وأحسن لتالوة القرآن 
الكريم، وهكذا أيًضا من آداب تالوة القرآن الكريم عندما يتلو املؤمن 
كتاب اهلل -سبحانه وتعاىل- ينبغي أن يتدبر األحكام التي يف القرآن 
الكريم يتدبر ألفاظ القرآن ويتدبر أحكام القرآن من أجل أن يعرف 
مراد اهلل -سبحانه وتعاىل- فتدبر هذا القرآن كام مىض أمر مطلوب من 
آداب القرآن الكريم ، وجيوز للقارئ أنه إذا مر بآية تذكر العذاب أن 
يستعيذ باهلل من عذابه ، وإذا مر بآية سؤال يسأل اهلل هذا ال بأس إذا 
فعل هذا ، فهذا أمر مطلوب يستعيذ باهلل يف حال اإلستعاذة ، وكذلك 
اإلنسان  أن  القرآن  تالوة  آداب  ومن   ، السؤال  حالة  يف  اهلل  يسأل 
يراعي ألفاظ القرآن ،  ويقرأ قراءة مرتسلة كام قال اهلل -عز وجل-: 

چٿٿ    ٿ  ٿ  چ ]املزمل: ٤ [ .
فيقرأ قراءة مرتسلة ال يكون مستعجاًل فيها.

ُ َعْنُه-  فقد جاء عند اإلمام البخاري َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َرِضَ اهللَّ
 ،ِ اهللَّ بِبِْسِم  َيُمدُّ  ا  َم-َمدًّ َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ َصلَّ   - بِيِّ النَّ ِقَراَءُة  »َكاَنْت  َقاَل: 

ِحيِم« رواه البخاري برقم )٦٣١7( ِن، َوَيُمدُّ بِالرَّ ْحَ َوَيُمدُّ بِالرَّ
 أي كان النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يراعي أحكام القراءة فكان يقرأ مرتساًل.
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بِيِّ  النَّ َمَع  ْيُت  َصلَّ َقاَل:   - َعْنُه   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُحَذْيَفَة  َعْن  مسلم  ويف 
ِعْنَد  َيْرَكُع  َفُقْلُت:  اْلَبَقَرَة،  َفاْفَتَتَح  َلْيَلٍة،  َذاَت  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
ا،  ا يِف َرْكَعٍة، َفَمىَض، َفُقْلُت: َيْرَكُع هِبَ امْلِاَئِة، ُثمَّ َمىَض، َفُقْلُت: ُيَصلِّ هِبَ
اًل،  سِّ ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّساَء، َفَقَرَأَها، ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ِعْمَراَن، َفَقَرَأَها، َيْقَرُأ ُمرَتَ
َذ،  ٍذ َتَعوَّ إَِذا َمرَّ بِآَيٍة ِفيَها َتْسبِيٌح َسبََّح، َوإَِذا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ
َ اْلَعِظيِم«، َفَكاَن ُرُكوُعُه َنْحًوا ِمْن  ُثمَّ َرَكَع، َفَجَعَل َيُقوُل: »ُسْبَحاَن َربِّ
ِقَياِمِه، ُثمَّ َقاَل: »َسِمَع اهلُل ِلَْن َحَِدُه«، ُثمَّ َقاَم َطِوياًل َقِريًبا مِمَّا َرَكَع، ُثمَّ 
ِقَياِمِه.  ِمْن  َقِريًبا  ُسُجوُدُه  َفَكاَن  ْعَل«،  اْلَ  َ َربِّ »ُسْبَحاَن  َفَقاَل:  َسَجَد، 

رواه مسلم برقم )772(.
أي كان يقف عند آخر كل آية هذه قراءة النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ لكن بالنسبة 
لقراءة الناس ختتلف فالناس خيتلفون يف القراءة منهم من يكون رسيًعا 
وال  القرآن  أحرف  من  بحرف  خيل  وال  األلفاظ  مراعات  مع  لكن 
ينصب ما كان مرفوًعا وال يرفع ما كان منصوًبا يراعي هذا ويراعي 
فقد   ، بأس  إذا كان رسيًعا ال  الواجبة  واملدود  منها  التي البد  املدود 
كان الصحابة ـ ي ـ خمتلفي القراءة فبعضهم كان رسيًعا يف قراءته 
إذا  فكانوا خيتلفون وهلذا   ، أكثر  والبعض مرتساًل  متوسًطا  والبعض 
كانت القراءة فيها يشء من الرسعة ، فال بأس لكن ال بد من مراعات 
األحكام واألفضل أن يقرأ القارئ مثل قراءة النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يقف يف 

آخر كل آية.



+

+

+

+

80

80
وأيًضا من آداب تالوة القرآن الكريم أنه إذا مر بسجدة وخاصة يف 
السجدات التي ثبتت عن النبي ـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـ   أنه سجد يف أربعة مواضع من 
القرآن ثبت عنه ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أنه سجد يف سورة )ص( ، وسجد يف سورة 
)النجم( ، وسجد يف سورة )اإلنشقاق( ، وسجد يف سورة )العلق(، 
كان  ومن  يسجد  أن  القرآن  آداب  من  السجدات  هذه  بمثل  مر  فإذا 
حوله إذا كانوا يستمعون له ، فينبغي أن يتأسوا به فقد كان الصحابة  
ـ ي ـ  إذا سجد النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ سجدوا معه ، كام جاء عند اإلمام 
اهلُل  -َصلَّ  بِيَّ  النَّ »َأنَّ  َعْنُهاَم-:   ُ اهللَّ -َرِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  البخاري 
ُكوَن َواِلنُّ  َم- َسَجَد بِالنَّْجِم، َوَسَجَد َمَعُه اُلْسِلُموَن َواُلْشِ َعَلْيِه َوَسلَّ

َواِلْنُس« رواه البخاري برقم )١07١(. 
وبالنسبة لسجود التالوة إذا كان الشخص يقرأ من حفظه ومل يقرأ من 
املصحف ، اختلف أهل العلم هل ال بد من الوضوء يف حالة السجود 
أم يسجد ولو مل يكن عىل وضوء ، والذي يظهر أنه يرشع السجود ولو 
سجد  عندما  ـيـ   الصحابة  ألن  وضوء،  عىل  الشخص  يكن  مل 
النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يف عدة سجدات وكانوا قعوًدا عنده فسجدوا مجيًعا، 
وقد يكون منهم من هو عىل وضوء ، ومنهم من قد يكون عىل غري 
وضوء ، ومل يسأهلم النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ هل أنتم عىل وضوء أم ال بل وسجد 
الكفار ، فلهذا األقرب أن الشخص إذا كان يقرأ من حفظه وهو عىل 

غري وضوء مثاًل جيوز له أن يسجد ولو مل يكن عىل وضوء.
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أجل  من  القرآن  يقرأ  فال  القرآن  يراعي  أن  املؤمن  عىل  وينبغي 
ينبغي  ، هذا ال جيوز  به غريه  يفاخر  أن  به غريه ومن أجل  أن يامري 
 ، خاشًعا  تالوته  يف  يكون  وأن   ، وجل-  اهلل-عز  أجل  من  يرتله  أن 
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ َجابٍِر-َرِضَ  َعْن  ماجه  ابن  عند  فقد جاء 
بِاْلُقْرآِن،  َصْوًتا  النَّاِس  َأْحَسِن  ِمْن  »إِنَّ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ
برقم  ماجه  ابن  رواه   »َ اهللَّ َشى  َيْ َحِسْبُتُموُه  َيْقَرُأ،  َسِمْعُتُموُه  إَِذا  الَِّذي 

)١٣٣٩(، وصححه األلباين -رمحه اهلل- . 
أي أن الذي تسمع تالوته فتشعر أنه خيشى اهلل ، وأنه يريد أن يبكي من 
خشية اهلل-عز وجل-دل هذا عىل أن هذه القراءة من أفضل القراءات 
عند اهلل-عز وجل- ، نسأل اهلل أن يرزقنا تالوة القرآن آناء الليل وآناء 

النهار وأن يرزقنا العمل به واإلخالص ، إنه هو أرحم الرامحني.
اأن  واإياكم  اهلل  وفقني  تعرفون  فيكم  اهلل  بارك  �س/ 
اإما لعدم  الو�ضوء  البع�س يكون يف الأعمال ول ي�ضتطيع 
ليقراأ  امل�ضحف  مي�س  اأن  له  فهل  لن�ضغاله  اأو  املاء  وجود 

القراآن؟
لقول  الوضوء  دائاًم حمافًظا عىل  أن يكون  املؤمن  ينبغي عىل  اأوًل: 
 ُ النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  كام جاء عند أيب داود ، وابن ماجه َعْن َثْوَباَن -َرِضَ اهللَّ
ُصوا  َم- َقاَل: »اْسَتِقيُموا َوَلْن ُتْ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه- َعِن النَّ
ُمْؤِمٌن«  إِلَّ  اْلُوُضوِء  َعَل  اِفُظ  ُيَ َوَل  َلُة  الصَّ ِدينُِكُم  َخْيَ  َأنَّ  َواْعَلُموا 
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رواه ابن ماجه برقم )277( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن 

ماجه برقم )277(.
فاملحافظة عىل الوضوء من اإليامن فيحاول املؤمن أنه ال خيرج من 

بيته إال عىل وضوء ، فإن هذا من كامل اإليامن.
الأمر الثاين: الذي ينتقض وضوءه وهو بعيد عن املاء ، مثاًل إن 
كان متيرًسا له أن يتوضأ بامء ، فهذا هو املطلوب وهذا هو األفضل ، 
وإذا مل يتيرس له وكان املاء بعيًدا عنه يشق عليه الوصول إليه ، فممكن 
ملس  وبالنسبة   ، به  ويتيمم  الرتاب  يستعمل  أن  احلالة  هذه  مثل  يف 

املصحف ، قد مر معنا الكالم عليه ، فلريجع إليه .
يف  اأط��ف��ال  يوجد  اأن��ه  تعرفون  فيكم  اهلل  ���س/ب��ارك 
الكتب  ياأخذوا  اأن  عند  بالو�ضوء  يوؤمرون  فهل  املدار�س 

التي فيها القراآن؟
يمسوا  أال  أبناءهم  يأمرون  كانوا  الصحابة  بعض  أن  ذكرت  قد 
عىل  إال  خيرجوا  أال  أبناءنا  نعلم  أن  فينبغي   ، وضوء  عىل  إال  القرآن 
وضوء وال يمسوا املصاحف إال متوضئني ، هذا إذا كانت املصاحف 
املدرسية  الكتب  أما   ، وجل-  اهلل-عز  كالم  إال  فيها  ليست  خالصًة 
التي فيها بعض السور واآليات والكتب التي يتخللها بعض التفاسري 
 ، احلديثية  والكتب  الفقه  كتب  مثل   ، اآليات  بعض  تتخللها  التي 
فيجوز أن يمسها اإلنسان ولو عىل غري وضوء ، كام أنه جيوز للُجنب 
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أيًضا أن يدعو ببعض اآليات القرآنية إذا كان مل يرد التالوة ، كام قال 

-تعاىل-: چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ېچ ] البقرة: 20١ [.

چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  
ىئ  چ ]آل عمران: 8[.

وغريها من اآليات التي فيها أدعية فيجوز للمؤمن أن يذكره حتى 
وإن كان جنًبا ، ألنه ما أراد التالوة واهلل أعلم.

احلفظ  اأثناء  الآيات  تكرير  هل  فيكم  اهلل  بارك   / �س 
 ِ يدخل حتت قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : » َمْن َقَراأَ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اهللَّ

َفَلُه ِبِه َح�َضَنٌة« ؟
قرأه حَسَنة واحلَسَنة بعرش  له بكل حرف  اآليات  يكرر  الذي  نعم 
ُ َعْنُه-  ِ ْبِن َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ أمثاهلا كام جاء عند الرتمذي عن َعْبِد اهللَّ
َم-: »َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ قال: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
َوَلِكْن  َحْرٌف،  ال  َأُقوُل  َل  َأْمَثاِلَا،  بَِعْشِ  َواحَلَسَنُة  َحَسَنٌة،  بِِه  َفَلُه   ِ اهللَّ
َألٌِف َحْرٌف َوَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف« رواه الرتمذي برقم )2٩١0( ، 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
ِ« وسواء قرأه مرة  والرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اهللَّ
أو أكثر من مرة فله بكل نطق به حُسنَّة وقد كان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  رّبام رّدد 

بعض اآليات.
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بِيُّ  ُ َعْنُه- قال: »َقاَم النَّ كام ورد عند ابن ماجه عن أيب ذر -َرِضَ اهللَّ

ُدَها« َواآْلَيُة: زب وئ  ۇئ   َم- بِآَيٍة َحتَّى َأْصَبَح ُيَردِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  رب ]املائدة: ١١8[. رواه 
ابن ماجه برقم )١٣٥0( ، وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.

ولومل يكن مأجوًرا بكل حرف ملا فعل.
واحدة  بآية  أحدهم  قام  فرّبام  السلف  من  كثري  عن  هذا  ثبت  وقد 

طوال ليله ، ويف صالته كلها وهو يرددها.
اِحِب  �س / بارك اهلل فيكم الر�ضول �  ملسو هيلع هللا ىلص  � قال: » ُيَقاُل ِل�ضَ
ْنَيا، َفاإِنَّ  ُل يِف الدُّ ْل َكَما ُكْنَت ُتَرتِّ ، َواْرَتِق، َوَرتِّ اْلُقْراآِن: اْقَراأْ
حافظ  اأن  هذا  معنى  َتْقَروؤَُها«هل  اآَيٍة  اآِخِر  ِعْنَد  َمْنِزَلَك 
القراآن له �ضتة اآلف ، و ثالث مائة درجة اأم ما املراد بهذا 

احلديث؟
َعْن  أواًل: هذا احلديـث رواه اإلمام أمحـد وأبـو داود والرتمـذي 
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُهاَم- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ ْبِن َعْمٍرو -َرِضَ اهللَّ  ِ َعْبِد اهللَّ
َم-: » ُيَقاُل لَِصاِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْأ، َواْرَتِق، َوَرتِّْل َكَم ُكْنَت  َعَلْيِه َوَسلَّ
برقم  أمحد  رواه   » َتْقَرُؤَها  آَيٍة  آِخِر  ِعْنَد  َمْنِزَلَك  َفإِنَّ  ْنَيا،  الدُّ ِف  ُتَرتُِّل 
)٦7٩٩( وأبو داود برقم )١٤٦٤(، والرتمذي برقم )2٩١٤( ، وقال 

األلباين يف تصحيح أيب داود: حسن صحيح. 
قال أهل العلم: هذا يف حق من حيفظ القرآن غيًبا ويعمل به ، وليس 
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يف حق من يقرؤه نظًرا دون أن حيفظه.

ِف  ُتَرتُِّل  ُكْنَت  َكَم  َوَرتِّْل  َواْرَتِق،  اْقَرْأ،   « له:  يقال  القرآن  فحافظ 
ْنَيا، َفإِنَّ َمْنِزَلَك ِعْنَد آِخِر آَيٍة « ، ألنه يرتقي يف درج اجلنة بقدر ما  الدُّ
حيفظ من القرآن فإذا كان حيفظ القرآن كله وهو عامل به ، ارتقى إىل 

أعىل درج اجلنة ، بإذن اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ.
القرآن  آي  بقدر  اجلنة  درج  عدد  إن  العلماء:  بع�س  قال  ولهذا 
حيفظ  الشخص  كان  فإذا    ، آية  آالف  وستة  مائة  ثالث  القرآن  وآي 
اهلل  بإذن  اجلنة  درج  أعىل  إىل  يرتقي  فإنه   ، به  عامل  وهو  كله  القرآن 
-سبحانه وتعاىل-  وإن كان حفظه أقل من ذلك وقف عند آخر آية 
يتلوها فيصعد يف درج اجلنة بقدر ما حيفظ من القرآن لكن قد يكون 
عنده أعامل ُأخرى فريفعه اهلل-عز وجل- ويرّقيه هبا فإنه رب شخص 
ال حيفظ من القرآن إال قلياًل ، لكن عنده أعامل عظيمة أخرى من أعامل 
اخلري،ومن أعامل الرب مثل الذين يبنون املساجد والذين ينفقون أمواهلم 
يشرتون  الذين  أيًضا  وهكذا   ، العلم  وطلبة  واملساكني  الفقراء  عىل 
 ، للمسلمني  اآلبار  حيفرون  والذين  ويوقفوهنا  والكتب  املصاحف 
والذين يعملون األعامل اخلرية فهذه أيًضا أعامل قد ترفع العبد كام جاء 
بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ َسْعٍد -َرِضَ  ْبِن  َسْهِل  البخاري عن  اإلمام  عند 
ِة َهَكَذا« َوَقاَل  َم- َقاَل: »َأَنا َوَكاِفُل الَيتِيِم ِف اَلنَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

اَبِة َوالُوْسَطى. رواه البخاري برقم )٦00٥(. بَّ بِإِْصَبَعْيِه السَّ
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فهذا مثال عىل ما ذكرنا، والرسول -عليه الصالة والسالم- أراد 
أن يبني ما حلافظ القرآن من الدرجات يف اآلخرة ، إضافة إىل ما عنده 
من أعامل أخرى ، واملطلوب السباق عىل طريق اجلنة ، نسأل اهلل أن 

يرزقنا العمل بالقرآن إنه أرحم الرامحني.  
يحفظ  من  يوجد  اأنه  فيكم  اهلل  بارك  تعرفون   / �س 
يف  اأو  امل��دار���س  يف  اإم��ا  الإختبار  اأج��ل  من  ال��ق��راآن  بع�س 
ما  فين�ضى  املراجعة  يف  اأهمل  اخترب  اإذا  ثم  اجلامعات 

حفظ من القراآن فهل ياأثم بفعله هذا ؟ 
 ، آله وصحبه  ، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل  احلمد هلل 
أما بعد: فقد تكلمنا عىل بعض آداب قراءة القرآن الكريم ، وذكرنا أن 
قراءة القرآن عبادة بل هي من أجّل أنواع  العبادات والواجب عىل كل 
مؤمن يقرأ القرآن أو حيفظه أن يكون فعله خالًصا لوجه اهلل وال جيوز 

له أن يتعلمه ملصالح دنيوية.
ُ َعْنُه- َقاَل:  جاء عند أيب داود وابن ماجه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
بِِه  ُيْبَتَغى  ِمَّا  ِعْلًم  َم  َتَعلَّ َم-: »َمْن  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوُل اهللَّ َقاَل 
ْنَيا، َلْ َيِْد  ُمُه إِلَّ لُِيِصيَب بِِه َعَرًضا ِمَن الدُّ - َل َيَتَعلَّ ِ -َعزَّ َوَجلَّ َوْجُه اهللَّ
أبو داود برقم )٣٦٦٤(،  ِرحَيَها. رواه  َيْعنِي  اْلِقَياَمِة«  َيْوَم  ِة  نَّ اْلَ َعْرَف 
وابن ماجه برقم )2٥2(، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
فهذا احلديث حيمل يف طياته وعيًدا شديًدا ملن تعلم علم الرشيعة 
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لغري وجه اهلل -سبحانه وتعاىل-.

املؤمنني  ومجيع  واجلامعات  املدارس  طالب  يتعلم  أن  فالواجب 
القرآن ، وعلوم الرشيعة ، وأن يبتغوا بذلك وجه اهلل -عز وجل-.

وهلذا حذر النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  من تعلم العلم ، والقرآن لغري وجه اهلل فقد 
ُ َعْنُه- َقاَل: َسِمْعُت  جاء عند اإلمام مسلم  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َل النَّاِس ُيْقَض َيْوَم  َم- َيُقوُل: » إِنَّ َأوَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَم َعِمْلَت  اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد، َفُأِتَ بِِه َفَعرَّ
ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى اْسُتْشِهْدُت، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك َقاَتْلَت 
ْن ُيَقاَل: َجِريٌء، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَل َوْجِهِه َحتَّى ُأْلِقَي  ِلَ
َفُه نَِعَمُه  َمُه َوَقَرَأ اْلُقْرآَن، َفُأِتَ بِِه َفَعرَّ َم اْلِعْلَم، َوَعلَّ اِر، َوَرُجٌل َتَعلَّ ِف النَّ
َوَقَرْأُت  ْمُتُه  َوَعلَّ اْلِعْلَم،  ْمُت  َتَعلَّ َقاَل:  ِفيَها؟  َعِمْلَت  َفَم  َقاَل:  َفَعَرَفَها، 
، َوَقَرْأَت  ْمَت اْلِعْلَم لُِيَقاَل: َعاِلٌ ِفيَك اْلُقْرآَن، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك َتَعلَّ
اْلُقْرآَن لُِيَقاَل: ُهَو َقاِرٌئ، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَل َوْجِهِه َحتَّى 
ِه،  ُكلِّ اْلَاِل  َأْصَناِف  ِمْن  َوَأْعَطاُه  َعَلْيِه،  اهلُل  َع  َوسَّ َوَرُجٌل  اِر،  النَّ ِف  ُأْلِقَي 
َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَم َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن  َفُأِتَ بِِه َفَعرَّ
َوَلِكنََّك  َكَذْبَت،  َقاَل:  َلَك،  ِفيَها  َأْنَفْقُت  إِلَّ  ِفيَها  ُيْنَفَق  َأْن  ُتِبُّ  َسبِيٍل 
ُثمَّ  َوْجِهِه،  َفُسِحَب َعَل  بِِه  ُأِمَر  ُثمَّ  ِقيَل،  َفَقْد  ُهَو َجَواٌد،  لُِيَقاَل:  َفَعْلَت 

اِر « رواه مسلم برقم )١٩0٥(. ُأْلِقَي ِف النَّ
والعلوم   ، نَّة  والسُّ الكتاب  تعلم  من  عىل  جيب  أنه  عىل  يدل  فهذا 
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الرشعية أن يتعلمها لوجه اهلل-عز وجل-، وأال يتعلمها من أجل أن 
ُه َمرَّ  ينال عرًضا دنيوًيا روى اإلمام الرتمذي َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ  َأنَّ
ِ- َصىلَّ  َجَع، ُثمَّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ َعىَل َقاِرٍئ َيْقَرُأ، ُثمَّ َسَأَل َفاْسرَتْ
َسَيِجيُء  ُه  َفإِنَّ بِِه،   َ اهللَّ َفْلَيْسَأِل  الُقْرآَن  َقَرَأ  »َمْن  َم-َيُقوُل:  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ
َأْقَواٌم َيْقَرُءوَن الُقْرآَن َيْسَأُلوَن بِِه النَّاَس« رواه الرتمذي برقم )2٩١7(، 

وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
ُ َعْنُه-َقاَل: َقاَل  وهكذا جاء عند ابن ماجه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َم اْلِعْلَم لُِيَباِهَي بِِه اْلُعَلَمَء،  َم-:»َمْن َتَعلَّ ِ-َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
َم«  ُ َجَهنَّ َف بِِه ُوُجوَه النَّاِس إَِلْيِه،َأْدَخَلُه اهللَّ َفَهاَء، َوَيْصِ اِرَي بِِه السُّ َوُيَ
ابن  ُسنن  تصحيح  يف  األلباين  برقم)2٦0(،وحسنه  ماجه  ابن  رواه 

ماجه.
وعىل هذا نقول جيب عىل طالب املدارس ،وعىل طالب اجلامعات 
نَّة من أجل اهلل ، وأن يتعلموا علم الرشيعة  أن يتعلموا الكتاب والسُّ
من أجل اهلل ، وال ما نع أن ينالوا الشهادات ما داموا يريدون وجه اهلل 
نَّة،  تعاىل ، وعليهم أن حيافظوا عىل ما حفظوا من علم الكتاب والسُّ

ألن حفظ القرآن من أفضل األعامل عند اهلل-عز وجل- .
بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُموَسى  َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  جاء 
بَِيِدِه  َنْفِس  َفَوالَِّذي  الُقْرآَن،  »َتَعاَهُدوا  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
البخاري برقم )٥0٣٣( ،  ُعُقِلَها« رواه  ِف  اِلبِِل  ِمَن  ًيا  َتَفصِّ َأَشدُّ  َو  َلُ
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ومسلم برقم )7٩١(.

ُ َعْنُهاَم-: َأنَّ َرُسوَل  وجاء أيًضا يف البخاري  َعِن اْبِن ُعَمَر -َرِضَ اهللَّ
َكَمَثِل  الُقْرآِن،  َصاِحِب  َمَثُل  َم  »إِنَّ َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ
َذَهَبْت«  َأْطَلَقَها  َوإِْن  َأْمَسَكَها،  َعَلْيَها  إِْن َعاَهَد  َلِة،  اُلَعقَّ اِلبِِل  َصاِحِب 

رواه البخاري برقم )٥0٣١(.
فعىل هذا فالواجب عليهم أن يتعاهدوا القرآن ، وأن حيافظوا عىل 
ما حفظوا من القرآن الكريم ، والعلوم الرشعية ، وال جيوز أن هيملوه 

فإذا أمهلوه عمًدا كانوا آثمني.
وأما إذا تفلت القرآن بدون إرادة الشخص ، لكثرة أعامله ، وعدم 
قدرته وهو يتعاهده بقد استطاعته فقد ال يأثم إن شاء اهلل وحديث أن 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: »اطلعت عىل أعامل أمتي أو ذنوب أمتي كام رأيت 

أعظم من ذنب رجاًل حفظ القرآن ثم نسيه« فاحلديث هذا ضعيف.
لكن مع هذا إذا أمهل يكون آثاًم ، وإذا فرط يكون آثاًم ، وكونه جيعل 
حفظه للقرآن من أجل الشهادات فإذا نال الشهادة ترك مراجعة القرآن 
واكتفى بالشهادة فهذا يأثم من جانب ألنه ما حفظ القرآن من أجل 

اهلل وقد مىض القول يف هذا ، واألمر الثاين أنه ترك مراجعته عمًدا.
الرشعية  العلوم  من  حيفظونه  بام  هيتموا  أن  الشباب  ننصح  ونحن 

فهي أبقى هلم وأنفع يف الدنيا واآلخرة.
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�س / رجل حفظ القراآن ومل يكن والداه ال�ضبب يف ذلك 
حديث  يف  يدخالن  فهل  للعلم  طلبه  يف  حارباه  رمبا  بل 

ْنَيا « ؟ »َوُيْك�َضى َواِلَداُه ُحلََّتنْيِ َل َتُقوُم َلُهَما الدُّ
الذي حيفظ القرآن ومل يكن حفظه للقرآن بدفع والديه له فإهنام ال 
ا إذا  يناالن هذه اجلائزة ألهنام مل يكونا سبًبا يف حفظ الولد القرآن. أمَّ
حارباه عىل حفظ القرآن أي أنه حفظ القرآن بدون إرادهتام فقد يأثامن 

وال يؤجران.
اأوًل: يأثامن ألهنام فرطا يف حق الولد ومن حقوق األبناء عىل اآلباء 
من  العلم  تعلم  ألن  اإلسالمية  الرشيعة  علوم  بتعليمهم  هيتموا  أن 

أوجب الواجبات.
ُ َعْنُه-  فقد جاء عند ابن ماجه وغريه َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك-َرِضَ اهللَّ
َفِريَضٌة  اْلِعْلِم  »َطَلُب  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: 
ابن ماجه برقم )22٤( ، وصححه األلباين يف  ُمْسِلٍم« رواه  َعَل ُكلِّ 

تصحيح ُسنن ابن ماجه.
الكتاب  أبنائهم  بتعليم  هيتموا  أن  واألمهات  اآلباء  عىل  فالواجب 
إذا  فإنه  الرشيعة  علم  تعلم  من  ويمنعه  ولده  حيارب  فالذي  نَّة  والسُّ
تعلم ولده ال يؤجر ألنه مل يكن سبًبا يف تعليم الولد ، ومل يكن معيًنا 

للولد عىل العلم بل فرط يف حقه فيكون آثاًم.
نَّة ألن الذي يمنع  ثانًيا: يأثامن بسبب حماربتهام لتعلم الكتاب والسُّ
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نَّة يعترب صاًدا عن سبيل اهلل وصاًدا عن  الكتاب والسُّ غريه من تعلم 
أعامل الرب والتقوى ، فاألجر هنا  للولد ألنه هو الذي جد يف هذا األمر 

واجتهد ، وال يؤجر أبوه بعمله كام أسلفنا.
�س / رجل مات والداه فقام اأحد اأقربائه بالنفقة عليه 
ليتعلم العلم فحفظ القراآن فهل يلب�س هذا الرجل احللة 

التي ل تقوم لها الدنيا ؟
مأجوًرا  يكون  نَّة  والسُّ الكتاب  يتعلم  علم  طالب  عىل  ينفق  الذي 
كأجر الطالب ألنه السبب يف تعليم هذا الطالب ، وقد جاء عند أيب 
َجاَء  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ْنَصاِريِّ اأْلَ َمْسُعوٍد  َأيِب  َعْن  وغريه  داود 
ِ، إيِنِّ ُأْبِدَع  َم-، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُجٌل إىَِل النَّ
ُه َأْن  يِب َفامْحِْلنِي، َقاَل: »َل َأِجُد َما َأْحُِلَك َعَلْيِه، َوَلِكِن اْئِت ُفَلًنا َفَلَعلَّ
ُه،  َم- َفَأْخرَبَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِمَلَك« َفَأَتاُه َفَحَمَلُه، َفَأَتى َرُسوَل اهللَّ َيْ
ِمْثُل  َفَلُه  »َمْن َدلَّ َعَل َخْيٍ  َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل  َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
َأْجِر َفاِعِلِه« رواه أبو داود برقم )٥١2٩(، والرتمذي برقم )2٦70( ، 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
، وأيًضا بذل  أما هذا فقد دل  الدال فحسب  الثواب يف حق  فهذا 

املجهود مع هذا الطالب وأنفق عليه فيكون مأجوًرا أجًرا عظياًم.
ُ َعْنُه- َأنَّ  َهنِيِّ -َرِضَ اهللَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اجْلُ
 ِ َز َغاِزًيا ِف َسبِيِل اهللَّ َم- َقاَل: »َمْن َجهَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اهللَّ
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ِ بَِخْيٍ َفَقْد َغَزا« رواه البخاري  َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخَلَف َغاِزًيا ِف َسبِيِل اهللَّ

برقم )28٤٣( ، ومسلم برقم )١8٩٥(. 
َز َغاِزًيا« أي: من أنفق عىل جماهٍد يف سبيل اهلل  فهنا قوله: »َمْن َجهَّ
» َفَقْد َغَزا«  أي: كأنام قام بالعمل بنفسه ألنه هو السبب يف قيام هذا 

الغازي يف سبيل اهلل بسبب النفقة عليه.
ِ بَِخْيٍ َفَقْد َغَزا« أي أنفق عىل أهله  » َوَمْن َخَلَف َغاِزًيا ِف َسبِيِل اهللَّ

»َفَقْد َغَزا«  أي: يكون له كأجر الغازي.
فنستفيد من هذا احلديث أنه من جهز طالًبا لطلب العلم الرشعي 
ِ ْبَن  كان له من األجر كأجره فيشمله ما جاء عند الرتمذي عن َعْبَد اهللَّ
َم-:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ- َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- قال: َقاَل َرُسوُل اهللَّ َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ
ِ َفَلُه بِِه َحَسَنٌة، َواحَلَسَنُة بَِعْشِ َأْمَثاِلَا، َل َأُقوُل  »َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اهللَّ
ال َحْرٌف، َوَلِكْن َألٌِف َحْرٌف َوَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف« رواه الرتمذي 

برقم )2٩١0( ،  وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
فالطالب كلام قرأ قرآًنا كان الذي ينفق عليه مأجوًرا كأجره وهكذا 

إذا عمل الطالب بالقرآن كان الذي ينفق عليه مأجوًرا كأجره .
ُ َعْنُه-  ْدِريِّ -َرِضَ اهللَّ  وقد جاء عند اإلمام مسلم  َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُ
َياَن: »لَِيْخُرْج ِمْن  َم- َبَعَث إىَِل َبنِي حَلْ َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اِرَج ِف َأْهِلِه َوَمالِِه  ُكْم َخَلَف اْلَ ُكلِّ َرُجَلْيِ َرُجٌل«، ُثمَّ َقاَل لِْلَقاِعِد: »َأيُّ

اِرِج« رواه مسلم برقم )١8٩٦(. بَِخْيٍ، َكاَن َلُه ِمْثُل نِْصِف َأْجِر اْلَ
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األجور  من  فله  عليه  وينفق  علم  الذي جيهز طالب  أن  يعني  فهذا 
كأجره ألنه هو الذي جهزه وهو الذي دفعه،وربام كان غري قادر عىل 
القيام هبذا العمل ، فكان هذا الرجل سبًبا يف طلب هذا الولد للعلم 
الرشعي فهو يؤجر كأجره من مجيع الوجوه بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل-.
حتى  به  بالإهتمام  اأمه  فقامت  والده  تويف  رجل   / �س 
�ضامل  احلديث  يف  ورد  الذي  الف�ضل  فهل  القراآن  حفظ 

لأبيه واأمه اأم اأنه خا�س باأمه ؟
 أما أمه التي قامت برتبيته ودفعته حلفظ القرآن الكريم وأعانته عىل 
ذلك فهي داخلة يف هذا بإذن اهلل-سبحانه وتعاىل-وأما والده فلم يكن 
اهلل -عز وجل-:   ،  ألن  مأجوًرا  األب  يكون  فقيل ال   ، هذا  سبًبا يف 

مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب   حب   جب  يئ  ىئ  چمئ 
ىت  يت  جث  مث  چ ] النجم: ٣٩ - ٤١  [.

وبعضهم قال الولد من كسب أبيه لكن الظاهر واهلل أعلم أن األب 
إذا مات والولد مازال صغرًيا ، وكان أبوه عازًما عىل حتفيظه للقرآن 
وعازًما عىل تعليمه ، وربام أوىص أمه بأن هتتم بتعليمه، ففي هذه احلالة 

يكون مأجوًرا بإذن اهلل.
أما إذا مل يكن ملتفًتا إىل هذا األمر وال مهتاًم ، فال نستطيع أن نقول 

إنه ينال األجر املذكور يف احلديث.
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�س / عند �ضماع القراآن عن طريق الأ�ضرطة هل يجب 

ال�ضماع له والإن�ضات ؟
املطلوب من املؤمنني أهنم إذا سمعوا القرآن خاصة إذا كان بطلبهم 
القرآن  سامع  عن  يتشاغلوا  أن  ينبغي  وال  ينصتوا  وأن  يستمعوا  أن 
القرآن  ينبغي أن يراعي   ، القرآن من األرشطة  الكريم والذي يسمع 
بسمعه وقلبه ، وال ينبغي أن يفتحه هكذا بدون أن هيتم به تأدًبا مع اهلل 

-عز وجل-وهلذا قال: چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  چ ] األعراف: 20٤ [.

وهذا عام سواًء كان االستامع لرشيط أو لقارئ موجود املطلوب إذا 
قرئ القرآن چۈ  ٴۇ  ۋ  چ هذا هو املطلوب وقد ُيشّغل 
القرآن ليستمع له ثم ُيشغل عنه بأمور مع عودته إليه ، فهذا ال بأس ، 
أّما إذا كان يعلم أنه ال يستمع للقرآن وربام كان يف  جمتمع ال يسمعون 
أنه يذكر اهلل-عز  ، فاألوىل  دنيوية  أمور  للقرآن بل هم مشغولون يف 
وجل-يف نفسه وال يفتح القرآن  ، أما إذا كان سيفتح القرآن عند قوٍم 
ال يريدون سامعه ، بل هم معرضون عنه وقد يسخرون منه فهذا ال 

جيوز ألن اهلل-عز وجل-يقول يف كتابه الكريم: چې  ې  ى  
ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  

جب  حب  خب  مب  ىب   چ ]النساء: ١٤0 [.
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جمتمع  أو  غافل  جمتمع  يف  القرآن  يقرأ  أن  ينبغي  ال  نقول  فلهذا 
مستهزئ أما إذا كان الشخص وحده ، فال ما نع أن يفتح القرآن ، وإن 
انشغل يف بعض الوقت بيشء ما ، وهو يريد أن يرجع ويعود إىل سامع 

القرآن ، فهذا ال بأس به إن شاء اهلل.
اأنها  بحجة  اجل��دران  على  القراآن  تعليق  حكم  ما   / �س 

تذكرهم قراءة القراآن ؟
يفعله  يكن  ومل  السلف  هدي  من  ليس  اجلدران  يف  القرآن  تعليق 
سلفنا واخلري فيام فعلوه وكانوا عليه جاء عند مسلم ، عن َعْبِد اهللِ ْبِن 
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُهاَم - َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص -َرِضَ اهللَّ
ِلَا، َوَسُيِصيُب آِخَرَها  َتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفَيُتَها ِف َأوَّ َم-:  » َوإِنَّ ُأمَّ َوَسلَّ

ا،...« رواه مسلم برقم )١8٤٤(. َبَلٌء، َوُأُموٌر ُتْنِكُروَنَ
كانت  إن  حال  كل  وعىل  األمة  هذه  سلف  عليه  كان  فيام  فالعافية 
هناك مصلحة رشعية راجحة يف تعليق بعض اآليات يف اجلدار ، فال 
بأس هبذا ، أما إذا مل يكن هناك مصلحة رشعية ، وإنام تتخذ من أجل 

الزينة أو التربك أو غري ذلك ، فال ينبغي هذا.
�س / من قراأ يوم اجلمعة ب�ضورة ال�ضجدة يف الركعتني 

ة ؟ نَّ هل يكون موافًقا لل�ضُ
نَّة بل هو خمالف للُسنَّة ألنه قد جاء يف الصحيحني  ال ليس موافًقا للسُّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ  بِيُّ  النَّ »َكاَن  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن 
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ْجَدَة،  َم- َيْقَرُأ ِف اُلُمَعِة ِف َصَلِة الَفْجِر زب ٱ  ٻ  ٻ       رب السَّ َوَسلَّ
َوزب ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   رب« رواه البخاري برقم )8٩١( ، 

ومسلم برقم )87٩(.
نَّة أن يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة سورة السجدة ، وأن  فالسُّ
نَّة أن  الثانية بعد الفاحتة سورة اإلنسان وليس من السُّ يقرأ يف الركعة 
فيها  يتخذ سورة  ربام  بعضهم  بل   ، الركعتني  السجدة يف  يقرأ سورة 
سجدة ، فيقرأها يف فجر يوم اجلمعة من أجل أن يسجد ، وهذا ليس 
نَّة مع أنه مل يثبت عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه سجد يف سورة السجدة مع  من السُّ
أنه كان يكرر قراءهتا فجر يوم اجلمعة ، وإن كان بعض العلامء قد قال 
بمرشوعية السجود يف السجدة ، إال أننا ال نعلم دلياًل من فعل النبي  

ملسو هيلع هللا ىلص  عىل ذلك.
�س / ما حكم تعلم التجويد ملن يريدون قراءة القراآن 

الكرمي ؟
تعلم التجويد لطالب العلم الذين يريدون أن حيفظوا القرآن هذا 
أمر طيب ، وهو واجب وجوًبا كفائًيا ، إن قام به من يكفي سقط اإلثم 

عن الباقني ، هذا بالنسبة لتعلم األحكام.
وأما قراءة القرآن فيجب أن تكون قراءة جمودة صحيحة عىل ما قرأ 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ، لكن ينبغي أال يشغل القارئ نفسه بأحكام التجويد حتى 

يذهب عن تدبر القرآن الكريم.
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يريدون  ال��ق��راآن  يقرئون  ملن  ن�ضيحتك  هي  ما  ���س/ 
باأحكام  الإخ��الل  منهم  يح�ضل  حتى  اأ�ضواتهم  حت�ضني 

التجويد املعروفة  ؟
حتسني الصوت يف قراءة القرآن مطلوب لكن ال ينبغي أن خيرج عن 
حد االعتدال ، فال بد يف حتسني الصوت من مراعاة أحكام التجويد 

من جانب ، ومراعاة التدبر من جانب آخر. 
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   - َعْنُه   ُ اهللَّ َجابٍِر-َرِضَ  َعْن  ماجه  ابن  عند  جاء 
بِاْلُقْرآِن،  َصْوًتا  النَّاِس  َأْحَسِن  ِمْن  »إِنَّ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ
برقم  ماجه  ابن  رواه   »َ اهللَّ َشى  َيْ َحِسْبُتُموُه  َيْقَرُأ،  َسِمْعُتُموُه  إَِذا  الَِّذي 

)١٣٣٩(، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
القرآن  أحكام  بتدبر  وهيتم  باخلشوع  هيتم  اإلنسان  أن  يعني  وهذا 
ألن العبد إذا تدبر أحكام القرآن وأمعن فيه النظر وفتح له قلبه دخل 
العباد  قلوب  تتأثر  أن  املطلوب  هو  وهذا   ، عليه  وأثر  القلب  القرآن 

بالقرآن الكريم .
وا اْلُقْرآَن َهذَّ  ذُّ ُ َعْنُه - : » اَل هَتُ ْبُن َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ  َقاَل َعْبُد اهللِ 
ُكوا بِِه اْلُقُلوَب  َقِل َوِقُفوا ِعْنَد َعَجائِبِِه، َوَحرِّ ْعِر، َواَل َتْنثُِروُه َنْثَر الدَّ الشِّ
السورة  القراءة حتى يصل إىل آخر  أنه يرسع يف  « أي: ال يكون مهه 

وهكذا أيًضا ال هيمه أن الناس يقولون صوته حسن.



+

+

+

+

98

98
بع�س  ف�ضائل  بذكر  التكرم  ف�ضيلتكم  من  نريد   / �س 

ال�ضور من القراآن الكرمي ؟       
الكريم  القرآن  سور  بعض  فضائل  يف  كثرية  أحاديث  وردت  قد 
فلنذكر ما تيرس منها بعون اهلل - سبحانه وتعاىل - فمن فضائل سورة 
ُ َعْنُه -  اِمِت -َرِضَ اهللَّ الفاحتة ما جاء يف الصحيحني َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ِة  َم-  َقاَل:  »َل َصَلَة ِلَْن َلْ َيْقَرْأ بَِفاِتَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأنَّ َرُسوَل اهللَّ

الِكَتاِب« رواه البخاري برقم )7٥٦( ، ومسلم برقم )٣٩٤(.
فإذا كان ال تصح صالة أحد إال بقراءهتا فهذا يدل عىل فضلها وعىل 
عظم قدرها عند اهلل - سبحانه وتعاىل -، إذ أن النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ جعل 

قراءهتا ركًنا من أركان الصالة تقرأ يف كل ركعة.

ُ َعْنُه - َعِن  وجاء أيًضا عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
بُِأمِّ  ِفيَها  َيْقَرْأ  َلْ  َصَلًة  »َمْن َصلَّ  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ

اْلُقْرآِن َفِهَي ِخَداٌج« َثاَلًثا َغرْيُ َتَاٍم. رواه مسلم برقم )٣٩٥(.

أي: فصالته خداج واخلدج هنا هو ما خيرج من ولد الناقة أو البقرة 
أو الشاة قبل تامه والغالب أن هذا اخلدج يموت وال يعيش فالنبي  

ـملسو هيلع هللا ىلص  ـ  يشبه صالة من مل يقرأ الفاحتة هبذا.

 ُ اِمِت -َرِضَ اهللَّ وقد جاء أيًضا عند اإلمام أمحد َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ْبَح، َفَثُقَلْت  َم- الصُّ َعْنُه -َقاَل: َصىلَّ بَِنا َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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ِمْن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َف  اْنرَصَ َفَلامَّ  اْلِقَراَءُة،  َعَلْيِه 
َراُكْم َتْقَرُءوَن َخْلَف إَِماِمُكْم  » إِنِّ َلَ َأْقَبَل َعَلْيَنا بَِوْجِهِه َفَقاَل:  َصاَلتِِه 
إَِذا َجَهَر « . َقاَل: ُقْلَنا َأَجْل. َواهللِ َيا َرُسوَل اهللِ َهَذا. َقاَل: » َفَل َتْفَعُلوا 
ا « رواه أمحد برقم )227٥0(،  ُه َل َصَلَة ِلَْن َلْ َيْقَرْأ ِبَ إِلَّ بُِأمِّ اْلُقْرآِن؛ َفإِنَّ

وقال فيه شعيب األرنؤوط يف حتقيق املسند: صحيح لغريه. 

وهذا احلديث يدل داللة واضحة أنه جيب عىل املؤتم أن يقرأ سورة 
الفاحتة يف اجلهرية أو الرسية ألن النبيـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـ  قال هذا يف صالة الفجر 
وبني أنه ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ، فدل عىل أنه  ال بد من 
قراءة الفاحتة ولو كان يف الصالة اجلهرية ، وهذا يرد عىل من يقول إن 

املأموم ال يقرأ خلف اإلمام يف الصالة اجلهرية. 

-َرِضَ  ومن فضائلها ما جاء عند البخاري َعْن َأيِب َسِعيِد ْبِن امُلَعىلَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه-  َقاَل: ُكْنُت ُأَصلِّ يِف املَْسِجِد، َفَدَعايِن َرُسوُل اهللَّ اهللَّ
، َفَقاَل:  ِ، إيِنِّ ُكْنُت ُأَصلِّ َم- َفَلْم ُأِجْبُه، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
]األنفال:  ۅرب  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   زب   :ُ اهللَّ َيُقِل  َأَلْ   «
َقْبَل  الُقْرآِن،  ِف  َوِر  السُّ َأْعَظُم  ِهَي  ُسوَرًة  َمنََّك  َعلِّ »َلُ ِل:  َقاَل  ُثمَّ   .]2٤

ُرَج، ُقْلُت َلُه: »َأَلْ  ُرَج ِمَن الَْسِجِد«. ُثمَّ َأَخَذ بَِيِدي، َفَلامَّ َأَراَد َأْن خَيْ َأْن َتْ
زب پ   َقاَل:  الُقْرآِن«،  ِف  ُسوَرٍة  َأْعَظُم  ِهَي  ُسوَرًة  َمنََّك  َعلِّ َلُ َتُقْل 
ْبُع املََثايِن، َوالُقْرآُن  پ  پ  پ  ڀ   رب ]الفاحتة: 2[ »ِهَي السَّ

الَعِظيُم الَِّذي ُأوتِيُتُه« رواه البخاري برقم )٤٤7٤(. 
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َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  البخاري  يف  جاء  ما  ومنها 
َسْفَرٍة  يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َأْصَحاِب  ِمْن  َنَفٌر  اْنَطَلَق 
َساَفُروَها، َحتَّى َنَزُلوا َعىَل َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء الَعَرِب، َفاْسَتَضاُفوُهْم َفَأَبْوا 
ٌء،  ٍء اَل َيْنَفُعُه يَشْ ، َفَسَعْوا َلُه بُِكلِّ يَشْ ُد َذلَِك احَليِّ َأْن ُيَضيُِّفوُهْم، َفُلِدَغ َسيِّ
ُه َأْن َيُكوَن ِعْنَد  ِذيَن َنَزُلوا، َلَعلَّ ْهَط الَّ َفَقاَل َبْعُضُهْم: َلْو َأَتْيُتْم َهُؤاَلِء الرَّ
َدَنا ُلِدَغ، َوَسَعْيَنا َلُه  ْهُط إِنَّ َسيِّ ا الرَّ َ ٌء، َفَأَتْوُهْم، َفَقاُلوا: َيا َأهيُّ َبْعِضِهْم يَشْ

ٍء؟ . ٍء اَل َيْنَفُعُه، َفَهْل ِعْنَد َأَحٍد ِمْنُكْم ِمْن يَشْ بُِكلِّ يَشْ

اْسَتَضْفَناُكْم  َلَقِد   ِ َواهللَّ َوَلِكْن  ْرِقي،  أَلَ إيِنِّ   ِ َواهللَّ َنَعْم،  َبْعُضُهْم:  َفَقاَل 
وُهْم َعىَل  َعُلوا َلَنا ُجْعاًل، َفَصاحَلُ َفَلْم ُتَضيُِّفوَنا، َفاَم َأَنا بَِراٍق َلُكْم َحتَّى جَتْ
اَم  ِ َربِّ الَعامَلنَِي َفَكَأنَّ َقِطيٍع ِمَن الَغَنِم، َفاْنَطَلَق َيْتِفُل َعَلْيِه، َوَيْقَرُأ: احَلْمُد هلِلَّ
ُنِشَط ِمْن ِعَقاٍل، َفاْنَطَلَق َيْميِش َوَما بِِه َقَلَبٌة، َقاَل: َفَأْوَفْوُهْم ُجْعَلُهُم الَِّذي 
َتْفَعُلوا  َفَقاَل الَِّذي َرَقى: اَل  َبْعُضُهْم: اْقِسُموا،  َفَقاَل  وُهْم َعَلْيِه،  َصاحَلُ
َفَنْنُظَر  َكاَن،  الَِّذي  َلُه  َفَنْذُكَر  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصىلَّ  النَّ َنْأيِتَ  َحتَّى 
َم- َفَذَكُروا َلُه،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َما َيْأُمُرَنا، َفَقِدُموا َعىَل َرُسوِل اهللَّ

ا ُرْقَيٌة«. َ َفَقاَل: »َوَما ُيْدِريَك َأنَّ

ُبوا  َواْضِ اْقِسُموا،  َأَصْبُتْم،  »َقْد  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َقاَل-َصىلَّ  ُثمَّ   
رواه   . َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَضِحَك  َسْهًم«  َمَعُكْم  ِل 

البخاري برقم )227٦(.
ومن فضائل سورة البقرة ما جاء يف صحيح اإلمام مسلم َعْن َأيِب 



+

+

+

+

101

101
َم-، َقاَل:  ُ َعْنُه -  َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
ِفيِه  ُتْقَرُأ  الَِّذي  اْلَبْيِت  ِمَن  َيْنِفُر  ْيَطاَن  الشَّ إِنَّ  َمَقابَِر،  ُبُيوَتُكْم  َعُلوا  َتْ »َل 

ُسوَرُة اْلَبَقَرِة« رواه مسلم برقم )780(.
اِس ْبِن َسْمَعاِن  اْلِكاَليِبَّ -َرِضَ  ويف صحيح مسلم أيًضا  عن النَّوَّ
»ُيْؤَتى  َيُقوُل:  َم-،  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه -قال: َسِمْعُت النَّ اهللَّ
ِذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة،  بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَّ
َثاَلَثَة  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  اَم  هَلُ َب  َوَضَ ِعْمَراَن«،  َوآُل 
َتاِن َسْوَداَواِن َبْيَنُهَم  َم َغَمَمَتاِن، َأْو ُظلَّ ُ َأْمَثاٍل َما َنِسيُتُهنَّ َبْعُد، َقاَل: »َكَأنَّ
اِن َعْن َصاِحبِِهَم« رواه  اجَّ ، ُتَ َم ِحْزَقاِن ِمْن َطْيٍ َصَوافَّ ُ ٌق، َأْو َكَأنَّ َشْ

مسلم برقم )80٥(. 

َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  اْلَباِهِلِّ  ُأَماَمَة  َأيب  عن  أيًضا  مسلم  وروى 
ُه  َم-، َيُقوُل: »اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة، َوُسوَرَة آِل  ْصَحابِِه، اْقَرُءوا الزَّ َيْأِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِلَ
َأْو  َغَياَيَتاِن،  َم  ُ َكَأنَّ َأْو  َغَمَمَتاِن،  َم  ُ َكَأنَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َتْأتَِياِن  َم  ُ َفإِنَّ ِعْمَراَن، 
ُسوَرَة  اْقَرُءوا  َأْصَحاِبَِم،  َعْن  اِن  اجَّ ُتَ  ، َصَوافَّ َطْيٍ  ِمْن  ِفْرَقاِن  َم  ُ َكَأنَّ
ٌة، َوَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة« رواه  اْلَبَقَرِة، َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَ

مسلم برقم )80٤(. قال بعض الرواة : أي السحرة.

ومن فضائل آية الكرس ما جاء عند اإلمام مسلم وغريه َعْن ُأيَبِّ ْبِن 
َم-:  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكْعٍب -َرِضَ اهللَّ
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»َيا َأَبا اْلُْنِذِر، َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اهللِ َمَعَك َأْعَظُم؟« َقاَل: ُقْلُت: 
اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: »َيا َأَبا اْلُْنِذِر َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اهللِ َمَعَك 
]البقرة: 2٥٥[.  زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ    رب  ُقْلُت:  َقاَل:  َأْعَظُم؟« 
رواه  اْلُْنِذِر«  َأَبا  اْلِعْلُم  لَِيْهنَِك  »َواهللِ  َوَقاَل:  َب يِف َصْدِري،  َفرَضَ َقاَل: 

مسلم برقم )8١0(.
ِد ْبِن ُأيَبِّ  مَّ وجاء عند النسائي يف الكربى ، والطرباين يف الكبري عن حُمَ
ي ُجْرٌن ِمْن َتٍْر، َفَجَعَل جَيُِدُه  دِّ ُ َعْنُه- َقاَل: َكاَن جِلَ ْبِن َكْعٍب- َرِضَ اهللَّ
َم  َفَسلَّ امْلُْحَتِلِم،  اْلُغاَلِم  ِشْبُه  ٍة  بَِدابَّ ُهَو  َفإَِذا  َلْيَلٍة،  َذاَت  َفَحَرَسُه  َيْنُقُص 
َبْل  َقاَل: اَل  إِْنٌس؟ ،  َأْم  َأِجنٌّ  َأْنَت،  َمْن  َفَقاَل:  اَلَم،  َعَلْيِه السَّ َفَردَّ  َعَلْيِه 
، َقاَل: َأْعِطنِي َيَدَك، َفإَِذا َيُد َكْلٍب َوَشْعُر َكْلٍب، َقاَل: َهَكَذا َخْلُق  ِجنٌّ
، َما ِفيِهْم َرُجٌل َأَشدُّ ِمنِّي، َقاَل: َما َشْأُنَك؟  ، َقاَل: َقْد َعِلْمَت اجْلِنَّ اجْلِنِّ
َدَقَة ، َفَأْحَبْبَنا َأْن ُنِصيَب ِمْن َطَعاِمَك،  َقاَل: ُأْنبِْئُت َأنََّك َرُجٌل حُتِبُّ الصَّ

تِي يِف ُسوَرِة اْلَبَقـَرِة  زب ڻ   َقاَل: َما جُيِرُيَنا ِمْنُكْم؟ ، َقاَل : َهِذِه اآْلَيُة الَّ
ا  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ    رب ]البقرة: 2٥٥[ إَِذا ُقْلَتَها ِحنَي ُتْصبُِح ُأِجْرَت ِمنَّ
ا إىَِل َأْن ُتْصبَِح، َفَغَدا ُأيَبٌّ  ، َوإَِذا ُقْلَتَها ِحنَي ُتِْس ُأِجْرَت ِمنَّ إىَِل َأْن ُتِْسَ
بِيُث«  ُه َقاَل: »َصَدَق اْلَ ُه َخرَبَ َم- َفَأْخرَبَ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ إىَِل النَّ
رواه النسائي يف الكربى برقم )١07٣١( ، والطرباين يف الكبري برقم 

)٥٤١( ، وصححه اإلمام األلباين يف الصحيحة برقم )٣2٤٥(.
َقاَل:   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة -َرِضَ  َأيِب  َعْن  الصحيح  وهكذا جاء يف 
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َم- بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن، َفَأَتايِن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َلنِي َرُسوُل اهللَّ َوكَّ
ْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل  ِ أَلَ َعاِم َفَأَخْذُتُه، َوُقْلُت: َواهللَّ ُثو ِمَن الطَّ آٍت َفَجَعَل حَيْ
َحاَجٌة  َوِل  ِعَياٌل  َوَعَلَّ  َتاٌج،  حُمْ إيِنِّ  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَقاَل  َفَأْصَبْحُت،  َعْنُه،  ْيُت  َفَخلَّ َقاَل:  َشِديَدٌة، 
َم-: »َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َما َفَعَل َأِسُيَك الَباِرَحَة«، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل  َوَسلَّ
ُه  ْيُت َسبِيَلُه، َقاَل: »َأَما إِنَّ ُتُه، َفَخلَّ ِ، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعَيااًل، َفَرمِحْ اهللَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُه َسَيُعوُد، لَِقْوِل َرُسوِل اهللَّ َقْد َكَذَبَك، َوَسَيُعوُد«، َفَعَرْفُت َأنَّ
َفَأَخْذُتُه،  َعاِم،  الطَّ ِمَن  ُثو  حَيْ َفَجاَء  َفَرَصْدُتُه،  َسَيُعوُد،  ُه  إِنَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه 
َم-، َقاَل: َدْعنِي  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَّ َفُقْلُت: أَلَ
ْيُت َسبِيَلُه، َفَأْصَبْحُت،  ُتُه، َفَخلَّ َتاٌج َوَعَلَّ ِعَياٌل، اَل َأُعوُد، َفَرمِحْ َفإيِنِّ حُمْ
َفَعَل  َما  ُهَرْيَرَة،  َأَبا  »َيا  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  ِل  َفَقاَل 
ُتُه،  َفَرمِحْ َوِعَيااًل،  َشِديَدًة،  َحاَجًة  َشَكا   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َأِسُيَك«، 
الَِثَة،  الثَّ َفَرَصْدُتُه  َوَسَيُعوُد«،  َكَذَبَك  َقْد  ُه  إِنَّ »َأَما  َقاَل:  َسبِيَلُه،  ْيُت  َفَخلَّ
ِ، َوَهَذا  ْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَّ َعاِم، َفَأَخْذُتُه، َفُقْلُت: أَلَ ُثو ِمَن الطَّ َفَجاَء حَيْ
ْمَك  ُأَعلِّ َدْعنِي  َقاَل:  َتُعوُد  ُثمَّ  َتُعوُد،  اَل  َتْزُعُم  َأنََّك  اٍت،  َمرَّ َثاَلِث  آِخُر 
ا، ُقْلُت: َما ُهَو؟ َقاَل: إَِذا َأَوْيَت إىَِل ِفَراِشَك، َفاْقَرْأ  ُ هِبَ َكِلاَمٍت َيْنَفُعَك اهللَّ
َحتَّى   ،]2٥٥ ]البقرة:  رب   ہھ     ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   زب   : الُكْرِسِّ آَيَة 
َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن  ِ َحاِفٌظ، َواَل  َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهللَّ َفإِنََّك َلْن  تَِم اآلَيَة،  خَتْ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ْيُت َسبِيَلُه، َفَأْصَبْحُت َفَقاَل ِل َرُسوُل اهللَّ َحتَّى ُتْصبَِح، َفَخلَّ
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ُه  ِ، َزَعَم َأنَّ َم-: »َما َفَعَل َأِسُيَك الَباِرَحَة«، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ْيُت َسبِيَلُه، َقاَل: »َما ِهَي«، ُقْلُت:  ا، َفَخلَّ ُ هِبَ ُمنِي َكِلاَمٍت َيْنَفُعنِي اهللَّ ُيَعلِّ
تَِم  خَتْ َحتَّى  هِلَا  َأوَّ ِمْن  الُكْرِسِّ  آَيَة  َفاْقَرْأ  ِفَراِشَك  إىَِل  َأَوْيَت  إَِذا  ِل:  َقاَل 
َلْن  ِل:  َوَقاَل   ،]2٥٥ ]البقرة:  رب   ہھ     ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   زب  اآلَيَة: 
ِ َحاِفٌظ، َواَل َيْقَرَبَك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح - َوَكاُنوا  َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهللَّ
»َأَما  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ -َصىلَّ  النَّ َفَقاَل  اخَلرْيِ -  َعىَل  ٍء  َأْحَرَص يَشْ
َأَبا  َيا  َلَياٍل  َثَلِث  ُمْنُذ  اِطُب  ُتَ َمْن  َتْعَلُم  َكُذوٌب،  َوُهَو  َصَدَقَك  َقْد  ُه  إِنَّ

ُهَرْيَرَة«، َقاَل: َل، َقاَل: »َذاَك َشْيَطاٌن« رواه البخاري برقم )2٣١١(. 
ُ َعْنُه-  وجاء عند اإلمام النسائي يف الكربى َعْن َأيِب ُأَماَمَة- َرِضَ اهللَّ
َم-: »َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْرِسِّ ِف  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
رواه  َيُموَت«  َأْن  إِلَّ  ِة  نَّ اْلَ ُدُخوِل  ِمْن  َيْمَنْعُه  َلْ  َمْكُتوَبٍة  ُكلِّ َصَلٍة  ُدُبِر 
يف  األلباين  اإلمام  وصححه   ،  )٩8٤8( برقم  الكربى  يف  النسائي 
الصحيحة برقم )٩72(.  وسائر الفضائل التي ُذكرت يف سورة البقرة 

فإهنا تشمل آية الكرس. 
منها ومن  آيتني  آخر  ما ورد يف فضائل  البقرة  ومن فضائل سورة 
ُ َعْنُه- ،  -َرِضَ اهللَّ ذلك ما جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب َمْسُعوٍد الَبْدِريِّ
َم-: »اآلَيَتاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
 ،  )٤008( برقم  البخاري  رواه  َكَفَتاُه«  َلْيَلٍة  ِف  ا  َقَرَأُهَ َمْن  الَبَقَرِة، 

ومسلم برقم )807(.
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َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ -َرِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  مسلم  اإلمام  عند  أيًضا  وجاء 
َم-، َسِمَع َنِقيًضا  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َبْيَناَم ِجرْبِيُل َقاِعٌد ِعْنَد النَّ
َمِء ُفتَِح اْلَيْوَم َلْ ُيْفَتْح  ِمْن َفْوِقِه، َفَرَفَع َرْأَسُه ، َفَقاَل: » َهَذا َباٌب ِمَن السَّ
ْرِض َلْ َيْنِزْل  َقطُّ إِلَّ اْلَيْوَم، َفَنَزَل ِمْنُه َمَلٌك، َفَقاَل: َهَذا َمَلٌك َنَزَل إَِل اْلَ
َم َنبِيٌّ َقْبَلَك:  َم، َوَقاَل: َأْبِشْ بُِنوَرْيِن ُأوتِيَتُهَم َلْ ُيْؤَتُ َقطُّ إِلَّ اْلَيْوَم، َفَسلَّ
ُة اْلِكَتاِب، َوَخَواتِيُم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة، َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف ِمْنُهَم إِلَّ ُأْعِطيَتُه«  َفاِتَ

رواه مسلم برقم )80٦(.
بل لقد قال النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ كام جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب َمْسُعوٍد 
َم-:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-   َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ -َرِضَ اهللَّ الَبْدِريِّ
ا ِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه« رواه البخاري  »اآلَيَتاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة، َمْن َقَرَأُهَ

برقم )٤008( ، ومسلم برقم )807(.
ومن ف�ضائل �ضورة اآل عمران:

اِس ْبِن َسْمَعاَن اْلِكاَليِبِّ -َرِضَ   ما جاء عند اإلمام مسلم عن النَّوَّ
»ُيْؤَتى  َيُقوُل:  َم-،  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- قال: َسِمْعُت النَّ اهللَّ
ِذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة،  بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَّ
َثَلَثَة  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َم  َلُ َب  َوَضَ ِعْمَراَن«،  َوآُل 
َتاِن َسْوَداَواِن َبْيَنُهَم  َم َغَمَمَتاِن، َأْو ُظلَّ ُ َأْمَثاٍل َما َنِسيُتُهنَّ َبْعُد، َقاَل: »َكَأنَّ
اِن َعْن َصاِحبِِهَم« رواه  اجَّ ، ُتَ َم ِحْزَقاِن ِمْن َطْيٍ َصَوافَّ ُ ٌق، َأْو َكَأنَّ َشْ

مسلم برقم )80٥(. 
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ُ َعْنُه- َقاَل: َسِمْعُت  وجاء عند مسلم عن َأيب ُأَماَمَة اْلَباِهِلِّ -َرِضَ اهللَّ
ُه َيْأِت َيْوَم  َم-، َيُقوُل: »اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة، َوُسوَرَة آِل ِعْمَراَن،  ْصَحابِِه، اْقَرُءوا الزَّ اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِلَ
َم  ُ َكَأنَّ َأْو  َغَياَيَتاِن،  َم  ُ َكَأنَّ َأْو  َغَمَمَتاِن،  َم  ُ َكَأنَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َتْأتَِياِن  َم  ُ َفإِنَّ
اْلَبَقَرِة،  اْقَرُءوا ُسوَرَة  َأْصَحاِبَِم،  َعْن  اِن  اجَّ ُتَ  ، َطْيٍ َصَوافَّ ِمْن  ِفْرَقاِن 
اْلَبَطَلُة« رواه مسلم  َتْسَتِطيُعَها  َوَل  ٌة،  َوَتْرَكَها َحْسَ َبَرَكٌة،  َأْخَذَها  َفإِنَّ 

برقم )80٤(.

َباَت  ُه  َأنَّ َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ -َرِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعْن  الصحيحني  وجاء يف 
َخاَلُتُه  َوِهَي  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َزْوِج  َمْيُموَنَة  ِعْنَد  َلْيَلًة 
اهلُل  -َصلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َواْضَطَجَع   « الِوَساَدِة  َعْرِض  يِف  َفاْضَطَجْعُت 
َم-،  ِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم- َوَأْهُلُه ِف ُطوِلَا، َفَناَم َرُسوُل اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ْيُل، َأْو َقْبَلُه بَِقِليٍل َأْو َبْعَدُه بَِقِليٍل، اْسَتْيَقَظ َرُسوُل  َحتَّى إَِذا اْنَتَصَف اللَّ
ْوَم َعْن َوْجِهِه بَِيِدِه، ُثمَّ  َم-، َفَجَلَس َيْمَسُح النَّ ِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َقٍة،  َقَرَأ الَعْشَ اآلَياِت اَلَواتَِم ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن، ُثمَّ َقاَم إَِل َشنٍّ ُمَعلَّ

. َأ ِمْنَها َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه، ُثمَّ َقاَم ُيَصلِّ َفَتَوضَّ

َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفُقْمُت َفَصَنْعُت ِمْثَل َما َصَنَع، ُثمَّ َذَهْبُت َفُقْمُت إَِل 
َجْنبِِه، َفَوَضَع َيَدُه الُيْمَنى َعَل َرْأِس، َوَأَخَذ بُِأُذِن الُيْمَنى َيْفتُِلَها، َفَصلَّ 
 ، ، ُثمَّ َرْكَعَتْيِ ، ُثمَّ َرْكَعَتْيِ ، ُثمَّ َرْكَعَتْيِ ، ُثمَّ َرْكَعَتْيِ ، ُثمَّ َرْكَعَتْيِ َرْكَعَتْيِ
 ، ُن، َفَقاَم َفَصلَّ َرْكَعَتْيِ َخِفيَفَتْيِ َأَتاُه اُلَؤذِّ ُثمَّ َأْوَتَر، ُثمَّ اْضَطَجَع َحتَّى 
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ْبَح « رواه البخاري برقم )١8٣( ، ومسلم برقم  ُثمَّ َخَرَج َفَصلَّ الصُّ

)2٥٦( ، واللفظ للبخاري.

َأَنا َوُعَبْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ،  وجاء عند ابن حبان َعْن َعَطاٍء، َقاَل: َدَخْلُت 
َعىَل َعائَِشَة َفَقاَلْت لُِعَبْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ: َقْد آَن َلَك َأْن َتُزوَرَنا، فَقاَل: َأُقوُل َيا 
ا، َقاَل:َفَقاَلْت: َدُعوَنا ِمْن َرَطاَنتُِكْم  ا َتْزَدْد ُحبًّ ُل: ُزْر ِغبًّ وَّ ْه َكاَم َقاَل اأْلَ ُأمَّ
ِ-َصىلَّ  ٍء َرَأْيتِِه ِمْن  َرُسوِل اهللَّ َهِذِه، َقاَل اْبُن ُعَمرْيٍ:َأْخرِبِيَنا بَِأْعَجِب يَشْ
َياِل، َقاَل: »َيا  َم-َقاَل: َفَسَكَتْت ُثمَّ َقاَلْت: مَلَّا َكاَن َلْيَلٌة ِمَن اللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
ِحبُّ ُقْرَبَك، َوُأِحبُّ  ِ إيِنِّ أَلُ « ُقْلُت: َواهللَّ ْيَلَة لَِربِّ ُد اللَّ َعائَِشُة َذِرينِي َأَتَعبَّ
، َقاَلْت: َفَلْم َيَزْل َيْبِكي َحتَّى  َر، ُثمَّ َقاَم ُيَصلِّ َك، َقاَلْت: َفَقاَم َفَتَطهَّ َما رَسَّ
ُثمَّ  َقاَلْت:  َيَتُه،  حِلْ َبلَّ  َيْبِكي َحتَّى  َيَزْل  َفَلْم  َبَكى  ُثمَّ  َقاَلْت:  َبلَّ ِحْجَرُه، 
اَلِة، َفَلامَّ  ْرَض، َفَجاَء باَِلٌل ُيْؤِذُنُه بِالصَّ َبَكى َفَلْم َيَزْل َيْبِكي َحتَّى َبلَّ اأْلَ
َم َوَما  ُ َلَك َما َتَقدَّ مِلَ َتْبِكي َوَقْد َغَفَر اهللَّ  ،ِ َرآُه َيْبِكي، َقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ
ْيَلَة آَيٌة، َوْيٌل  َر؟، َقاَل: »َأَفَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا، َلَقْد َنَزَلْت َعَلَّ اللَّ َتَأخَّ

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ڈ   زب  ِفيَها  ْر  َيَتَفكَّ َوَلْ  َقَرَأَها  ِلَْن 
]آل عمران: ١٩0[.  َها  ُكلَّ اآْلَيَة   » ک  ک  ک     گ  گ  گ  رب  
رواه ابن حبان برقم )٦20( ، وصححه اإلمام األلباين يف الصحيحة 

برقم )٦8(. 

وقد كان النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ غالًبا يقرأ يف قيام الليل سورة البقرة وآل 
جاء  وقد  الكبار  السور  هذه  من  يقرأ  ما  كثرًيا  وكان  والنساء  عمران 
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بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنَها- َأنَّ النَّ عند اإلمام أمحد َعْن َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
َوَل َفُهَو َحْبٌ « رواه اإلمام أمحد برقم  ْبَع اْلُ َم- َقاَل: » َمْن َأَخَذ السَّ َوَسلَّ

)2٤٤٤٣( ، وحسنه األلباين يف الصحيحة برقم )2٣0٥(. 

واألنعام  واملائدة  والنساء  عمران  وآل  البقرة  سورة  حفظ  من  أي 
عىل  يدل  وهذا  عامل  أي:  حرب  فهو   ، التوبة  مع  واألنفال  واألعراف 

فضل هذه السور.

بِيِّ  ْيُت َمَع النَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َصلَّ وجاء عند مسلم َعْن ُحَذْيَفَة -َرِضَ اهللَّ
ِعْنَد  َيْرَكُع  َفُقْلُت:  اْلَبَقَرَة،  َفاْفَتَتَح  َلْيَلٍة،  َذاَت  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
ا،  ا يِف َرْكَعٍة، َفَمىَض، َفُقْلُت: َيْرَكُع هِبَ امْلِاَئِة، ُثمَّ َمىَض، َفُقْلُت: ُيَصلِّ هِبَ
اًل،  سِّ ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّساَء، َفَقَرَأَها، ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ِعْمَراَن، َفَقَرَأَها، َيْقَرُأ ُمرَتَ
َذ،  ٍذ َتَعوَّ إَِذا َمرَّ بِآَيٍة ِفيَها َتْسبِيٌح َسبََّح، َوإَِذا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ
َ اْلَعِظيِم«، َفَكاَن ُرُكوُعُه َنْحًوا ِمْن  ُثمَّ َرَكَع، َفَجَعَل َيُقوُل: »ُسْبَحاَن َربِّ
ِقَياِمِه، ُثمَّ َقاَل: »َسِمَع اهلُل ِلَْن َحَِدُه«، ُثمَّ َقاَم َطِوياًل َقِريًبا مِمَّا َرَكَع، ُثمَّ 
ِقَياِمِه.  ِمْن  َقِريًبا  ُسُجوُدُه  َفَكاَن  ْعَل«،  اْلَ  َ َربِّ »ُسْبَحاَن  َفَقاَل:  َسَجَد، 
َنا َلَك  َياَدِة، َفَقاَل: »َسِمَع اهلُل ِلَْن َحَِدُه َربَّ َقاَل: َويِف َحِديِث َجِريٍر ِمَن الزِّ

ْمُد« رواه مسلم برقم )772(.  احْلَ

فضائل  وردت  وقد  السور  هذه  فضائل  يف  كثرية  أحاديث  وهناك 
 ُ أيًضا لسور أخرى ، ومن ذلك ما رواه الرتمذي عن َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
َم-َل َيَناُم َحتَّى َيْقَرَأ َبنِي  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ - َصلَّ اهللَّ بِيُّ َعْنَها- َقاَلْت: »َكاَن النَّ
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َمَر« رواه الرتمذي برقم )2٩20( ، وصححه األلباين يف  ائِيَل َوالزُّ إِْسَ

تصحيح ُسنن الرتمذي.

الكهف ومن ذلك ما جاء يف الصحيحني  ورويت فضائل لسورة 
ُسوَرَة  َيْقَرُأ  َرُجٌل  َكاَن  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  َعاِزٍب  ْبِن  اِء  الرَبَ َعِن 
ْتُه َسَحاَبٌة،، َفَجَعَلْت  الَكْهِف، َوإىَِل َجانِبِِه ِحَصاٌن َمْرُبوٌط بَِشَطَننْيِ َفَتَغشَّ
بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َفَلامَّ َأْصَبَح َأَتى النَّ َيْنِفُر،  َفَرُسُه  َتْدُنو َوَتْدُنو َوَجَعَل 
رواه  بِالُقْرآِن«  َلْت  َتَنزَّ ِكيَنُة  السَّ »تِْلَك  َفَقاَل:  َلُه  َذلَِك  َفَذَكَر  َم-  َوَسلَّ

البخاري برقم )٥0١١( ، ومسلم برقم )7٩٥(.

فهذا يدل على ف�ضل �ضورة الكهف :

ْدِريِّ  اخْلُ َأيِب َسِعيٍد  َعْن  وهكذا أيًضا جاء عند النسائي يف الكربى 
َأْدَرَك  ُثمَّ  ُأْنِزَلْت،  َكَم  اْلَكْهِف  ُسوَرَة  َقَرَأ  »َمْن  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ 
ْط َعَلْيِه، َأْو َلْ َيُكْن َلُه َعَلْيِه َسبِيٌل، َوَمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَكْهِف  اَل َلْ ُيَسلَّ جَّ الدَّ
َة« رواه النسائي يف الكربى  َكاَن َلُه ُنوًرا ِمْن َحْيُث َقَرَأَها َما َبْيَنُه َوَبْيَ َمكَّ
والرتهيب:  الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  وقال   ،  )١072٤( برقم 

»صحيح لغريه « برقم )١٤7٣(.

واختلف أهل العلم  يف وقف احلديث ورفعه وحتى لو حكم بوقفه 
فحكمه حكم املرفوع ألن مثل هذا ال ُيقال من ِقبل الرأي. 

ُ َعْنُه- َأنَّ  ْرَداِء -َرِضَ اهللَّ وجاء أيًضا عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب الدَّ
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ِل  َأوَّ ِمْن  آَياٍت  َعْشَ  َحِفَظ  »َمْن  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصىلَّ  النَّ

اِل«. رواه مسلم برقم )80٩(. جَّ ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمَن الدَّ
وجاء عند أيب داود، وأمحد واللفظ له َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َرِضَ 
يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  َمَع  َخَرْجَنا  َقاَل:   - َعْنُهاَم   ُ اهللَّ
َف َرُسوُل  ِكنَي، َفَلامَّ اْنرَصَ َقاِع، َفُأِصيَبْت اْمَرَأٌة ِمَن امْلُرْشِ َغْزَوِة َذاِت الرِّ
َم- َقاِفاًل، َوَجاَء َزْوُجَها َوَكاَن َغائًِبا، َفَحَلَف  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-  ٍد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ ِريَق َدًما يِف َأْصَحاِب حُمَ َأْن اَل َيْنَتِهَي َحتَّى هُيْ
بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  َم-، َفَنَزَل النَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَخَرَج َيْتَبُع َأَثَر النَّ
َفاْنَتَدَب  َلْيَلَتَنا َهِذِه؟ «  َيْكَلُؤَنا  َم- َمْنِزاًل، َفَقاَل: » َمْن َرُجٌل  َعَلْيِه َوَسلَّ
ْنَصاِر، َفَقااَل: َنْحُن َيا َرُسوَل اهللِ،  َرُجٌل ِمَن امْلَُهاِجِريَن، َوَرُجٌل ِمَن اأْلَ

ْعِب« . َقاَل: » َفُكوُنوا بَِفِم الشِّ
إىَِل  ُجاَلِن  الرَّ َخَرَج  َفَلامَّ  اْلَواِدي،  ِمَن  ِشْعٍب  إىَِل  َنَزُلوا  َوَكاُنوا  َقاَل:   
َأْن  إَِلْيَك  َأَحبُّ  ْيِل  اللَّ َأيُّ   : لِْلُمَهاِجِريِّ ْنَصاِريُّ  اأْلَ َقاَل  ْعِب،  الشِّ َفِم 
َلُه، َفاْضَطَجَع امْلَُهاِجِريُّ َفَناَم،  َلُه َأْو آِخَرُه؟ َقاَل: اْكِفنِي َأوَّ َأْكِفَيَكُه؟ َأوَّ
ُجِل َعَرَف  ُجُل، َفَلامَّ َرَأى َشْخَص الرَّ ، َوَأَتى الرَّ ْنَصاِريُّ ُيَصلِّ َوَقاَم اأْلَ
ُه َربِيَئُة اْلَقْوِم، َفَرَماُه بَِسْهٍم، َفَوَضَعُه ِفيِه، َفَنَزَعُه َفَوَضَعُه، َوَثَبَت َقائاًِم،  َأنَّ
ُثمَّ َرَماُه بَِسْهٍم آَخَر، َفَوَضَعُه ِفيِه، َفَنَزَعُه َفَوَضَعُه، َوَثَبَت َقائاًِم، ُثمَّ َعاَد َلُه 
بَِثالٍِث، َفَوَضَعُه ِفيِه، َفَنَزَعُه َفَوَضَعُه، ُثمَّ َرَكَع َوَسَجَد، ُثمَّ َأَهبَّ َصاِحَبُه، 
ُجُل َعَرَف َأْن َقْد َنَذُروا  ا الرَّ َفَقاَل: اْجِلْس َفَقْد ُأوتِيَت، َفَوَثَب، َفَلامَّ َرآمُهَ
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َماِء، َقاَل: ُسْبَحاَن  ْنَصاِريِّ ِمَن الدِّ بِِه َفَهَرَب، َفَلامَّ َرَأى امْلَُهاِجِريُّ َما بِاأْلَ
َأْقَطَعَها  َأْن  ُأِحبَّ  َفَلْم  َأْقَرُؤَها،  ُسوَرٍة  يِف  ُكْنُت  َقاَل:  َأْهَبْبَتنِي  َأاَل  اهللِ، 
ْمَي َرَكْعُت َفُأِريُتَك، َواْيُم اهللِ، َلْواَل َأْن ُأَضيَِّع  َحتَّى ُأْنِفَذَها، َفَلامَّ َتاَبَع الرَّ
َنْفِس  َلَقَطَع  بِِحْفِظِه،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َأَمَريِن  َثْغًرا 
َقْبَل َأْن َأْقَطَعَها، َأْو ُأْنِفَذَها. رواه أبو داود برقم )١٩8( ، واإلمام أمحد 

برقم )١٤70٤( ، وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
السورة  هلذه  أيًضا  الصحابة  حب  وعىل  فضلها  عىل  يدل  فهذا 
العظيمة وهكذا جاءت أحاديث يف فضائل بعض السور منها ما جاء 
ُ َعْنُهاَم- قال: َقاَل َرُسوُل  عند الرتمذي ، وأمحد عن اْبَن ُعَمَر -َرِضَ اهللَّ
ُه  َكَأنَّ الِقَياَمِة  َيْوِم  إَِل  َيْنُظَر  َأْن  ُه  َسَّ »َمْن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ ِ -َصىلَّ  اهللَّ

ٻ    ٻ   ٱ   زب  َو  رب   ٻٻ   ٻ   ٱ   زب   : َفْلَيْقَرْأ  َعْيٍ   َرْأُي 
ٻ  رب،  و زب ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  رب « رواه الرتمذي برقم )٣٣٣٣(، 

وأمحد برقم )٤80٦( ، وصححه األلباين يف تصحيح الرتمذي 
َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ اْبِن  َعْن  أيًضا عند الرتمذي  وجاء 
َوالَواِقَعُة،  ُهوٌد،  َبْتنِي  »َشيَّ َقاَل:  ِشْبَت،  َقْد   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َبْكٍر:  َأُبو  َقاَل 
َواُلْرَسَلُت، وزب ٱ  ٻ    ٻ  رب، وزب ٱ  ٻ  ٻٻ  رب« 
رواه الرتمذي برقم )٣2٩7( ، وصححه اإلمام األلباين تصحيح ُسنن 

الرتمذي.
َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة -َرِضَ  َأيِب  َعْن  أيًضا يف الصحيحني:  وجاء 



+

+

+

+

112

112
الَفْجر  َصَلِة  ِف  اُلُمَعِة  ِف  َيْقَرُأ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ  بِيُّ  النَّ »َكاَن 
ْجَدَة، َو زب ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   رب«   ِزب ٱ  ٻ  ٻ       رب السَّ

رواه البخاري برقم )8٩١( ، ومسلم برقم )87٩(. 
وهكذا أيًضا جاء عند الرتومذي ، وابن ماجه عن عائشة -َرِضَ 
َعَلْيِه   ُ ِ- َصىلَّ اهللَّ ٍء َكاَن ُيوتُِر َرُسوُل اهللَّ ُ َعْنُه- أهنا ُسئلت: بَِأيِّ يَشْ اهللَّ
َم-؟ َقاَلْت: » َكاَن َيْقَرُأ ِف اُلوَل: بِـ زب ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  رب،  َوَسلَّ

الَِثِة بِـ  زب ٱ  ٻ   انَِيِة  بِـ  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  رب، َوِف الثَّ َوِف الثَّ
رواه الرتمذي برقم )٤٦٣( ، وابن   » َذَتْيِ  َواُلَعوِّ  ، ٻ  ٻ  ٻ  رب 

ماجه برقم )١١7٣( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
وهذا يدل على ف�ضائل هذه ال�ضور :

َعْنُه-   ُ اهللَّ َبِشرٍي-َرِضَ  ْبِن  ْعاَمِن  النُّ َعِن  مسلم  عند  أيًضا  جاء  وقد 
 ، اْلِعيَدْيِن  ِف  َيْقَرُأ  ـَم -  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  - َصلَّ  اهللِ  َرُسـوُل  »َكاَن  َقاَل: 

ٹ   ٿ   ٿ   َوزب   ، رب  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   زب  بِـ  ُمَعِة  اْلُ َوِف 
ٹ   ٹ  رب« رواه مسلم برقم )878(. 

السورتني يف صالة اجلمعة مما يدل عىل  كان كثرًيا ما يصىل هباتني 
فضل هاتني السورتني.

َأيِب  َعْن  ، وابن ماجه  ، والرتمذي  أيًضا جاء عند أيب داود  وهكذا 
َم- َقاَل: » إِنَّ  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ

زب ٱ   َلُه:  ُغِفَر  آَيًة َشَفَعْت لَِصاِحبَِها َحتَّى  َثَلُثوَن  اْلُقْرآِن  ِف  ُسوَرًة 
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ٻ  ٻ     ٻ     رب « .

وابن   ، برقم )28٩١(  ، والرتمذي  برقم )١٤00(  داود  أبو  رواه 
ماجه برقم )٣78٦( ، وأمحد برقم )7٩7٥( ، وصححه األلباين يف 

تصحيح ُسنن ابن ماجه. 
ُ َعْنُه- َقاَل:  وجاء عند احلاكم ، والبيهقي َعِن اْبِن َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ
ُجُل ِف َقْبِِه َفُتْؤَتى ِرْجَلُه َفَتُقوُل ِرْجَلُه: َلْيَس َلُكْم َعَل َما  » ُيْؤَتى الرَّ
ُه َكاَن َيْقَرُأ ُسوَرَة اْلُْلِك ُثمَّ ُيْؤَتى ِمْن ِقَبِل َصْدِرِه َأْو َقاَل:  ِقَبِل َسبِيٌل إِنَّ
اْلُْلِك  ُسوَرَة  َيْقَرُأ  َكاَن  ُه  إِنَّ َسبِيٌل  ِقَبِل  َما  َعَل  َلُكْم  َلْيَس  َفَيُقوُل:  َبْطنِِه 
َكاَن  ُه  إِنَّ َسبِيٌل  ِقَبِل  َما  َعَل  َلُكْم  َلْيَس  َفَيُقوُل:  َرْأِسِه  ِقَبِل  ِمْن  ُيْؤَتى  ُثمَّ 
ْوَراِة  التَّ ِف  َوِهَي  اْلَقْبِ  َعَذاِب  ِمْن  َتَْنُع  اْلَانَِعُة  َفِهَي  اْلُْلِك،  ُسوَرَة  َيْقَرُأ 
ُسوَرُة اْلُْلِك َمْن َقَرَأَها ِف َلْيَلٍة َفَقْد َأْكَثَر َوَأْطَيَب « أخرجه احلاكم رقم 
صحيح  يف  األلباين  وحسنه   ،  )227٩( برقم  والبيهقي   ،  )٣8٣٩(

الرتغيب والرتهيب برقم )١٤7٥(. 
 - َعْنُهاَم   ُ اهللَّ َرِضَ   -  ِ اهللَّ َعْبِد  ْبِن  َجابِـِر  َعْن  الرتمـذي  عند  وجاء 
ـَواِف  الطَّ َرْكَعَتِي  يِف  َقـَرَأ  َم-   َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ ِ  - َصىلَّ  اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ   «

بُِسوَريَتِ اإْلِْخاَلِص  :   زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  رب ، و  زب ٱ  ٻ  
رواه الرتمذي برقم )8٦٩( ، وصححه األلباين  ٻ  ٻ  ٻ  رب « 

يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
ُ َعْنُه- »َأنَّ َرُسوَل اهللِ  وجاء عند مسلٍم أيًضا َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  -َرِضَ اهللَّ
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َم- َقَرَأ يِف َرْكَعَتِي اْلَفْجِر: زب ٱ  ٻ  ٻ   -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ٻ  رب، وزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب « رواه مسلم برقم )72٦(.
بِيَّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َأنَّ النَّ وجاء عند أيب داود َعْن َنْوَفٍل -َرِضَ اهللَّ
َم-، َقاَل ل: »اْقَرْأ زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  رب  ُثمَّ َنْم،  َعَلْيِه َوَسلَّ
 ، برقم )٥0٥٥(  أبو داود  رواه  ِك«  ْ الشِّ ِمَن  َبَراَءٌة  ا  َ َفإِنَّ َخاِتَتَِها،  َعَل 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود. 
َأيِب  َعْن  مسلم  اإلمام  عند  جاء  ما  اإلخالص  سورة  فضائل  ومن 
َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوُل اهللِ-َصىلَّ  َقاَل  َعْنُه-َقاَل:   ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة-َرِضَ 
ُثمَّ  َحَشَد،  َمْن  َفَحَشَد   ، اْلُقْرآِن«  ُثُلَث  َعَلْيُكْم  َسَأْقَرُأ  َفإِنِّ  »اْحُشُدوا، 
َم-َفَقَرَأ: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻرب   َخَرَج َنبِيُّ اهللِ-َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اَمِء َفَذاَك  ُثمَّ َدَخَل، َفَقاَل َبْعُضَنا لَِبْعٍض: إيِنِّ ُأَرى َهَذا َخرَبٌ َجاَءُه ِمَن السَّ
»إِنِّ  َفَقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َنبِيُّ اهللِ -َصىلَّ  َخَرَج  ُثمَّ  َأْدَخَلُه،  الَِّذي 
ا َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن« رواه  َ ُقْلُت َلُكْم َسَأْقَرُأ َعَلْيُكْم ُثُلَث اْلُقْرآِن، َأَل إِنَّ

مسلم برقم )8١2(.
ُ َعْنُه- ،  -َرِضَ اهللَّ وجاء أيًضا يف الصحيحني َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ
ْصَحابِِه: »َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن  َم- أِلَ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َقاَل النَّ
َذلَِك  ُيِطيُق  َنا  َأيُّ َوَقاُلوا:  َعَلْيِهْم  َذلَِك  َفَشقَّ  َلْيَلٍة؟«  الُقْرآِن ِف  ُثُلَث  َيْقَرَأ 
َمُد ُثُلُث الُقْرآِن« رواه البخاري  ُ الَواِحُد الصَّ ِ؟ َفَقاَل: »اهللَّ َيا َرُسوَل اهللَّ

برقم )٥0١٥( ، ومسلم برقم )8١١( ، واللفظ للبخاري.
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َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن  البخاري تعليًقا وعند الرتمذي  وقد جاء عند 
ُهْم يِف َمْسِجِد ُقَباٍء، َوَكاَن  ُ َعْنُه- ، َكاَن َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر َيُؤمُّ -َرِضَ اهللَّ

ا َيْقَرُأ بِِه اْفَتَتَح: بِـ زب ٱ  ٻ   اَلِة مِمَّ ْم يِف الصَّ ا هَلُ اَم اْفَتَتَح ُسوَرًة َيْقَرُأ هِبَ ُكلَّ
ٻ  ٻ  ٻ  رب   َحتَّى َيْفُرَغ ِمْنَها، ُثمَّ َيْقَرُأ ُسوَرًة ُأْخَرى َمَعَها، َوَكاَن 
ِذِه  هِبَ َتْفَتتُِح  إِنََّك  َفَقاُلوا:  َأْصَحاُبُه،  َمُه  َفَكلَّ َرْكَعٍة،  ُكلِّ  يِف  َذلَِك  َيْصَنُع 
ا َأْن  ا َوإِمَّ ا َتْقَرُأ هِبَ ِزُئَك َحتَّى َتْقَرَأ بُِأْخَرى، َفإِمَّ ا جُتْ َ وَرِة، ُثمَّ اَل َتَرى َأهنَّ السُّ
ُكْم بَِذلَِك  َتَدَعَها، َوَتْقَرَأ بُِأْخَرى َفَقاَل: َما َأَنا بَِتاِرِكَها، إِْن َأْحَبْبُتْم َأْن َأُؤمَّ
ُه ِمْن َأْفَضِلِهْم، َوَكِرُهوا َأْن  َفَعْلُت، َوإِْن َكِرْهُتْم َتَرْكُتُكْم، َوَكاُنوا َيَرْوَن َأنَّ
 ، وُه اخَلرَبَ َم- َأْخرَبُ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه، َفَلامَّ َأَتاُهُم النَّ ُهْم َغرْيُ َيُؤمَّ
ِمُلَك  َفَقاَل: »َيا ُفَلُن، َما َيْمَنُعَك َأْن َتْفَعَل َما َيْأُمُرَك بِِه َأْصَحاُبَك، َوَما َيْ
َك  »ُحبُّ َفَقاَل:  َها،  ُأِحبُّ إيِنِّ  َفَقاَل:  َرْكَعٍة«  وَرِة ِف ُكلِّ  َهِذِه السُّ ُلُزوِم  َعَل 
يف  األلباين  وقال   )2٩0١( برقم  الرتمذي  رواه  اَلنََّة«  َأْدَخَلَك  اَها  إِيَّ

تصحيح ُسنن الرتمذي: حسن صحيح.
ُ َعْنُه-  وهكذا جاء عند الرتمذي ، وأمحد َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َم-َفَسِمَع َرُجاًل َيْقَرُأ:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ- َصىلَّ اهللَّ َقاَل: َأْقَبْلُت َمَع َرُسوِل اهللَّ
 ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَقاَل  رب   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب 
»اَلنَُّة«  َقاَل:  َما َوَجَبْت؟  ُقْلُت:  »َوَجَبْت«.  َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ -َصىلَّ اهللَّ
رواه النسائي برقم )٩٩٤( ، والرتمذي برقم )28٩7( ، وأمحد برقم 

)80١١( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي.
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فهذا دليل عىل فضل هذه السورة العظيمة املباركة وهي زب ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  رب   .
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َهنِيِّ َعِن النَّ وجاء عند أمحد َعْن ُمَعاِذ ْبِن َأَنٍس اجْلُ
تَِمَها َعْشَ  َم- َقاَل: » َمْن َقَرَأ: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب َحتَّى َيْ َوَسلَّ
ِة « رواه أمحد برقم )١٥٦١0( ، وحسنه  نَّ ا ِف اْلَ اٍت، َبَنى اهلُل َلُه َقْصً َمرَّ

األلباين يف الصحيحة برقم )٥8٩(.
وهذا يدل عىل فضل هذه السورة العظيمة املباركة وهي زب ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  رب     وهلذا سميت بسورة اإلخالص ألهنا حتمل صفات 

الرب -سبحانه وتعاىل-.
ومن ف�ضائلها مع ف�ضائل املعوذتني:

ُ َعْنُه-  ْبِن َعاِمٍر -َرِضَ اهللَّ ُعْقَبَة  ما جاء عند أيب داود ، وأمحد َعْن 
َذاِت ُدُبَر  َم- َأْن َأْقَرَأ بِاْلَُعوِّ ِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: »َأَمَرِن َرُسوُل اهللَّ
ُكلِّ َصَلٍة« رواه أبو داود برقم )١٥2٣( ، وأمحد برقم )١77٩2( ، 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
بِيَّ  ُ َعْنَها- » َأنَّ النَّ وجاء عند اإلمام البخاري َعْن َعائَِشَة-َرِضَ اهللَّ
ْيِه، ُثمَّ  َع َكفَّ َم- َكاَن إَِذا َأَوى إَِل ِفَراِشِه ُكلَّ َلْيَلٍة َجَ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َنَفَث ِفيِهَم َفَقَرَأ ِفيِهَم: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب َوزب ٿ  ٿ  ٹ  
ِبَِم  َيْمَسُح  ُثمَّ  َوزب ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  رب،  ٹ  ٹ  رب  
َما اْسَتَطاَع ِمْن َجَسِدِه، َيْبَدُأ ِبَِم َعَل َرْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما َأْقَبَل ِمْن َجَسِدِه 
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اٍت « رواه البخاري برقم )٥0١7(. َيْفَعُل َذلَِك َثَلَث َمرَّ

 ُ وجاء عند النسائي ، وأيب داود ، وأمحد َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر-َرِضَ اهللَّ
َفِر،  َم- يِف السَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه-  َقاَل: ُكْنُت َأُقوُد بَِرُسوِل اهللَّ
ُمَك َخْيَ  ُأَعلِّ َأَل  ُعْقَبُة،  »َيا  َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل  َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ

َمنِي زب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  رب ، وزب ڇ   ُسوَرَتْيِ ُقِرَئَتا؟« َفَعلَّ
ا، َفَلامَّ َنَزَل لَِصاَلِة  ْرُت هِباَِم ِجدًّ ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  رب  َفَلْم َيَريِن رُسِ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ْبِح لِلنَّاِس، َفَلامَّ َفَرَغ َرُسوُل اهللَّ ْبِح َصىلَّ هِباَِم َصاَلَة الصُّ الصُّ
َرَأْيَت؟«  ُعْقَبُة، َكْيَف  »َيا  َفَقاَل:  إَِلَّ  اْلَتَفَت  اَلِة،  َم- ِمَن الصَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
رواه النسائي برقم )٥٤٣٦( ، وأبو داود برقم )١٤٦2( ، وأمحد برقم 

)١7٣٩2( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي.
ُ َعْنُه- َقاَل:  وقد جاء عند اإلمام أمحد َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر-َرِضَ اهللَّ
َم- َفَقاَل ِل: »َيا ُعْقَبُة ْبَن َعاِمٍر،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َلِقيُت َرُسوَل اهللَّ
ْن َظَلَمَك« َقاَل:ُثمَّ َأَتْيُت  ِصْل َمْن َقَطَعَك، َوَأْعِط َمْن َحَرَمَك، َواْعُف َعمَّ
َأْمِلْك  ْبَن َعاِمٍر،  َم-َفَقاَل ِل: »َيا ُعْقَبُة  َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل  َرُسوَل اهللَّ
 ِ لَِساَنَك، َواْبِك َعَل َخِطيَئتَِك، َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك« َقاَل:ُثمَّ َلِقيُت َرُسوَل اهللَّ
ُمَك ُسَوًرا َما  َم-َفَقاَل ِل:»َيا ُعْقَبُة ْبَن َعاِمٍر،َأَل ُأَعلِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
 ، ُبوِر َوَل ِف اْلِْنِجيِل َوَل ِف اْلُفْرَقاِن ِمْثُلُهنَّ ْوَراِة َوَل ِف الزَّ ُأْنِزَلْت ِف التَّ

نَّ ِفيَها:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻرب   َوزبٿ   َل َيْأتَِيَّ َعَلْيَك َلْيَلٌة إِلَّ َقَرْأَتُ
رب«  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   َوزب  رب   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
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َأَدَعُهنَّ  اَل  َأْن  ِل  ِفيَها، َوُحقَّ  نَّ  َقَرْأهُتُ إاِلَّ  َلْيَلٌة  َعَلَّ  َأَتْت  ُعْقَبُة: »َفاَم  َقاَل 
برقم  أمحد  رواه  َم«  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  هِبِنَّ  َأَمَريِن  َوَقْد 

)١7٤٥2( ، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )28٦١(.
فهذا يدل عىل فضل هذه السور املباركة.

ُ َعْنُه- َقاَل: َبْيَنا َأَنا  وجاء عند أيب داود َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر-َرِضَ اهللَّ
ْبَواِء،  َواأْلَ ْحَفِة،  اجْلُ َبنْيَ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  َمَع  َأِسرُي 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَجَعَل  َشِديَدٌة،  َوُظْلَمٌة  ِريٌح،  َغِشَيْتَنا  إِْذ 

َوزب  ڇ   ڍ    ، زب  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  رب  ِب  ُذ  َيَتَعوَّ َم-  َوَسلَّ
ٌذ بِِمْثِلِهاَم«،  َذ ُمَتَعوِّ ْذ هِباَِم َفاَم َتَعوَّ ڍ  ڌ  رب، َوَيُقوُل: »َيا ُعْقَبُة، َتَعوَّ
 ، برقم )١٤٦٣(  داود  أبو  رواه  اَلِة.  الصَّ يِف  هِباَِم  َنا  َيُؤمُّ َوَسِمْعُتُه  َقاَل: 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
نكتفي  القدر  وهبذا  السور  فضائل  يف  كثرية  أحاديث  وردت  وقد 

نَّة. ونسأل اهلل أن يوفقنا للعمل بالكتاب والسُّ
القراآن  يقراأ  ورج��ل  ي�ضلي  رجل  هناك  كان  اإذا   / �س 
ف�ضمع الذي ي�ضلي هذا القارئ وهو يلحن فهل يرد عليه 

وهو يف ال�ضالة ؟ 
بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ال يرشع له أن يرد عليه وهو يف صالته ألن النَّ
َلِة َلُشْغًل« رواه البخاري برقم )١2١٦( َعْن  َم-: َقاَل »إِنَّ ِف الصَّ َوَسلَّ

ُ َعْنُه-. ِ ْبِن َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ َعْبِد اهللَّ
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أي بمعنى: أن املصل جيب أن ينشغل بصالته وال يلتفت إىل غري 
ذلك فإذا انتهى من صالته يمكن أن ينبهه ويقول له أنت أخطأت يف 
حرف كذا أو يف كلمة كذا ، مع أنه ينبغي عىل القارئ إذا كان بجانب 
املصل أال يرفع صوته حتى ال يشوش عليه ملا روى اإلمام أمحد َعِن 
َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  اْلَبَياِضِّ 
َفَقاَل:  بِاْلِقَراَءِة،  ْم  َأْصَواهُتُ َعَلْت  َوَقْد  وَن  ُيَصلُّ َوُهْم  النَّاِس  َعىَل  َخَرَج 
َهْر َبْعُضُكْم  ، َفْلَيْنُظْر َما ُيَناِجيِه، َوَل َيْ ُه َعزَّ َوَجلَّ »إِنَّ اْلَُصلِّ ُيَناِجي َربَّ
َعَل َبْعٍض بِاْلُقْرآِن« رواه أمحد برقم )١٩022( ، وصححه األلباين يف 

الصحيحة برقم )١٦0٣(.
تعاىل:  قوله  على  الوقف  يف  الراجح  القول  هو  ما  �س/ 

چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  
ۉېچ  ] آل عمران: 7[ ؟.   

ڭ   چڭ     : تعاىل-   - قوله  يف  الكريمة  اآلية  هذه  يف  الوقف 
ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉېچ 

] آل عمران: 7[ .

اجلمهور بل عامة أهل العلم يقولون الوقف الرشعي عند قوله:
چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆچ  ] آل عمران: 7[.   ويقولون هبذا.

وهذا هو قول عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عباس وابن مسعود 
 ، العلم  ، وعدد كبري من أهل  العزيز  بن عبد  وعائشة وعروة وعمر 
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وهذا الذي رجحه ابن جرير ونقله عن اإلمام مالك.

ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ   چڭ   قوله:  يف  وغريه  جماهد  عن  جاء  وما 
ۆ  ۈ  ۈچ ] آل عمران: 7[ .   

والقول   ، نظر  إىل  فهذا حيتاج  يعلمونه  العلم  والراسخون يف  أي: 
األول أقرب.

وبعد ذلك تستأنف القراءة: چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ       ۅ  ۉ  ۉېچ ] آل عمران: 7[ .

�س/ ما املراد بالأحرف ال�ضبعة يف قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »اإن 
القراآن اأنزل على �ضبعة اأحرف «  ؟

حديث ) أنزل القرآن عىل سبعة أحرف ( قد جاء من طرق كثرية 
العلم  أهل  فقد ذكره كثري من   ، البخاري ومسلم وغريمها  وأخرجه 
بألفاظ خمتلفة ومعناها واحد ، ومن ذلك ما جاء يف الصحيحني َعِن 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم-: َأنَّ َرُسوَل اهللَّ اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ
َقاَل: »َأْقَرَأِن ِجْبِيُل َعَل َحْرٍف، َفَلْم َأَزْل َأْسَتِزيُدُه َحتَّى اْنَتَهى إَِل َسْبَعِة 

َأْحُرٍف« رواه البخاري برقم )٣2١٩( ،ومسلم برقم )8١٩(.
وهذا يعترب من فضل اهلل-عز وجل-عىل عباده وأما مسألة ما معنى 
اختالفا  العلم  أهل  اختلف  فقد   ، أحرف  سبعة  عىل  ُأنزل  القرآن  أن 

واسًعا.

العلامء  أن  حبان  ابن  عن  نقل  أنه  احلافظ  عن  السيوطي  نقل  فقد 
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اختلفوا يف ذلك نحو خسة وثالثني قواًل يف هذه املسألة.

 فالعلامء اختلفوا يف هذا األمر ثم بالنسبة للختالف نحن نقول ما 
ثبت عن الصحابة ـ ي ـ  باألسانيد الصحيحة فهذه هي القراءات 
واإلختالف   ، اختلفوا  قد  ألهنم  أحرف  سبعة  عىل  أهنا  وردت  التي 
كان يف بعض الكلامت وهلذا قد جاء عن عمر ا أنه سمع بعض 
الصحابة ي يقرأ عىل خالف قراءته ، فجاء به إىل النبي -صىل اهلل 
عليه وعىل آله وسلم-وقال له : سمعته يقرا سورة كذا عىل خالف ما 
أقرأتني فقال : اقرءوا فكلكم حمسن ، ثم سمع من الصحايب وسمع 
من عمر ا،  فهذا هو املراد بالسبعة األحرف ، وهي األوجه التي 
يقع هبا اإلختالف كاإلختالف يف اللهجات ، واإلختالف يف وجوه 

اإلعراب ونحوها.
وأما القراءات العرش أو السبع  فهي ليست داخلة يف هذا احلديث 
يف قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : » ُأِمرُت َأْن َأْقرَأ الُقَرآن َعَل َسْبَعِة َأْحُرٍف«  ومن 
أراد أن يطلع عىل هذه األقوال التي ذكرها السيوطي يف كتابه اإلتقان 
َتاُج إَِلْيِه َفَأُقوُل: اْخُتِلَف يِف َمْعَنى  فقد قال: َوَسَأُسوُق ِمْن ُرَواهِتِْم َما حُيْ

ِديِث َعىَل َنْحِو َأْرَبِعنَي َقْواًل: َهَذا احْلَ
َيْصُدُق  ْرَف  احْلَ نَّ  أْلَ َمْعَناُه  ُيْدَرى  اَل  الَِّذي  امْلُْشِكِل  ِمِن  ُه  َأنَّ َأَحُدَها: 
َهِة َقاَلُه اْبُن  ُلَغًة َعىَل َحْرِف اهْلَِجاِء َوَعىَل اْلَكِلَمِة َوَعىَل امْلَْعَنى َوَعىَل اجْلِ

. َسْعَداَن النَّْحِويُّ
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ْسِهيُل  ْيِسرُي َوالتَّ ْبَعِة َحِقيَقَة اْلَعَدِد َبِل امْلَُراُد التَّ ُه َلْيَس امْلَُراُد بِالسَّ الثَّايِن: َأنَّ
ُيْطَلُق  َكاَم  اآْلَحاِد  يِف  اْلَكْثَرِة  إَِراَدِة  َعىَل  ُيْطَلُق  ْبَعِة[  ]السَّ َوَلْفُظ  َعُة  َوالسَّ
. َوإىَِل  ُ ْبُعاِمَئِة يِف امْلِئنَِي َواَل ُيَراُد اْلَعَدُد امْلَُعنيَّ اِت َوالسَّ ْبُعوَن يِف اْلَعرَشَ السَّ
-َرِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َحِديِث  يِف  َما  ُه  َوَيُردُّ َتبَِعُه  َوَمْن  ِعَياُض  َجَنَح  َهَذا 
َم-َقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ- َصىلَّ اهللَّ ِحيَحنْيِ َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ُ َعْنُهاَم- يِف الصَّ اهللَّ
َحتَّى  َوَيِزيُديِن  َأْسَتِزيُدُه  َأَزْل  َفَلْم  َفَراَجْعُتُه  َحْرٍف  َعىَل  ِجرْبِيُل  »َأْقَرَأيِن 
َأْرَسَل  َريبِّ  »إِنَّ  ُمْسِلِم:  ِعْنَد  ُأيَبٍّ  َحِديِث  َأْحُرٍف«،َويِف  َسْبَعِة  إىَِل  اْنَتَهى 
تِي َفَأْرَسَل  ْن َعىَل ُأمَّ إَِلَّ َأْن َأْقَرَأ اْلُقْرآَن َعىَل َحْرٍف َفَرَدْدُت إَِلْيِه: َأْن َهوِّ
تِي: َفَأْرَسَل إَِلَّ َأِن  ْن َعىَل ُأمَّ : َأْن َأْقَرَأ َعىَل َحْرَفنْيِ َفَرَدْدُت إَِلْيِه: َأْن َهوِّ إَِلَّ

اْقَرْأُه َعىَل َسْبَعِة َأْحُرٍف«.
: »إِنَّ ِجْبِيَل َوِميَكائِيَل َأَتَياِن َفَقَعَد ِجْبِيُل  َويِف َلْفٍظ َعْنُه ِعْنَد النََّسائِيِّ
َعْن َيِمينِي َوِميَكائِيَل َعْن َيَساِري َفَقاَل ِجْبِيُل: اْقَرأِ اْلُقْرآَن َعَل َحْرٍف، 
أيب  ، ويف حديث  َأْحُرٍف«  َسْبَعَة  َبَلَغ  َحتَّى  اْسَتِزْدُه...  ِميَكائِيُل:  َفَقاَل 
ُة«.  ُه َقِد اْنَتَهِت اْلِعدَّ بكرة عنه: »َفَنَظْرُت إىَِل ِميَكائِيَل َفَسَكَت َفَعِلْمُت َأنَّ

َفَهَذا َيُدلُّ َعىَل إَِراَدِة َحِقيَقِة اْلَعَدِد َواْنِحَصاِرِه.
اْلُقْرآِن  ُه اَل ُيوَجُد يِف  بَِأنَّ َب  َوُتُعقِّ ِقَراَءاٍت  ا َسْبُع  هِبَ امْلَُراَد  الُِث: َأنَّ  الثَّ
زب ڎ  ڈڈ رب   : مثل   ، إالالقليـل  أوجه  ُتْقَرُأ عىل سبعة  َكِلَمٌة 

وزب ہ  ہ  ہ   ھ     رب.
ابُِع: َوُأِجيَب بَِأنَّ امْلَُراَد َأنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة ُتْقَرُأ بَِوْجٍه َأْو َوْجَهنْيِ َأْو َثاَلَثٍة  الرَّ
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َأْكَثَر  َعىَل  ُقِرَئ  َما  اْلَكِلاَمِت  يِف  َأنَّ  َهَذا  َعىَل  َوُيْشِكُل  َسْبَعٍة  إىَِل  َأْكَثَر  َأْو 

َوَهَذا َيْصُلُح َأْن َيُكوَن َقْواًل َرابًِعا.
ُقَتْيَبَة  َغاُيُر َذَكَرُه اْبُن  تِي َيَقُع فيها التَّ ْوُجُه الَّ ا اأْلَ اِمُس: َأنَّ امْلَُراَد هِبَ اخْلَ

ُ َحَرَكُتُه َواَل يزول معناه وصورته مثل: زب ەئ    ەئ   هُلَا َما َيَتَغريَّ َقاَل: َفَأوَّ
ِمْثُل:  بِاْلِفْعِل   ُ َيَتَغريَّ َما  َوَثانِيَها  ْفِع  َوالرَّ بِاْلَفْتِح  رب  ۇئۇئ      وئ   وئ         
ْقِط  ُ بِالنَّ َلِب َوَثالُِثَها َما َيَتَغريَّ چَباَعَدچ و چَباِعْدچ بَِلْفِظ امْلَاِض َوالطَّ
َحْرٍف  بِإِْبَداِل   ُ َيَتَغريَّ َما  َوَرابُِعَها  َهاچ  چَنْنرُشُ و  رب  ېئ    زب  مثل: 
 ُ ْنُضوٍدچ َو چَطْلٍعچ َوَخاِمُسَها َما َيَتَغريَّ َقِريِب امْلَْخَرِج مثل: چَطْلٍح مَّ
قِّ  ْأِخرِي ِمْثُل: زب ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ    رب َو چَسْكَرُة احْلَ ْقِديِم َوالتَّ بِالتَّ

ڻ        ں   ں   زب  ِمْثَل:  ُنْقَصاٍن  َأْو  بِِزَياَدٍة   ُ َيَتَغريَّ َما  بِامْلَْوِتچ.َوَساِدُسَها 
َكِلَمٍة  بِإِْبَداِل   ُ َيَتَغريَّ َما  َوَسابُِعَها   ، ْنَثىچ  َواأْلُ الذكر  ڻ   ڻ   رب وچ 
امْلَْنُفوِش«.  وِف  َكالصُّ َو»  ڦرب  ڦ   زب     ِمْثُل:  بُِأْخَرى 
َيْوَمئٍِذ  َوَأْكَثُرُهْم  َوَقَعْت  ْخَصَة  الرُّ بَِأنَّ  َثابٍِت  ْبُن  َقاِسُم  َهَذا  َب  َوَتَعقَّ
اِرَجَها.  َوخَمَ ُروَف  احْلُ َيْعِرُفوَن  َكاُنوا  اَم  َوإِنَّ ْسَم  الرَّ َيْعِرُف  َواَل  َيْكُتُب  اَل 
ُه اَل َيْلَزُم ِمْن َذلَِك َتْوِهنُي َما َقاَلُه اْبُن ُقَتْيَبَة اَلْحتاَِمِل َأْن َيُكوَن  َوُأِجيُب بَِأنَّ

َلَع َعَلْيِه بِااِلْستِْقَراِء. اَم اطَّ َفاًقا َوإِنَّ ااَلْنِحَصاُر امْلَْذُكوُر يِف َذلَِك َوَقَع اتِّ
ُرُج َعْن  يُّ يِف اللوامح اْلَكاَلُم اَل خَيْ ازِّ اِدُس: َوَقاَل َأُبو اْلَفْضِل الرَّ السَّ
ْساَمِء ِمْن إِْفَراٍد َوَتْثنَِيٍة  ُل: اْختاَِلُف اأْلَ وَّ َسْبَعِة َأْوُجٍه: يِف ااِلْختاَِلِف. اأْلَ
َماٍض  ِمْن  ْفَعاِل  اأْلَ يِف  َترْصِ اْختاَِلُف  الثاين:  وتأنيث.  وتذكري  ٍع  َومَجْ
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َياَدُة.  َوالزِّ النَّْقُص  ابُِع:  الرَّ اإْلِْعَراِب.  ُوُجوُه  الُِث:  الثَّ َوَأْمٍر.  َوُمَضاِرٍع 
اْختاَِلُف  ابُِع:  السَّ اإْلِْبَداُل.  اِدُس:  السَّ ْأِخرُي.  َوالتَّ ْقِديُم  التَّ اِمُس:  اخْلَ
َواإْلِْظَهاِر  َواإْلِْدَغاِم  ْفِخيِم،  َوالتَّ ِقيِق  ْ َوالرتَّ َواإْلَِماَلِة،  َكاْلَفْتِح  َغاِت  اللُّ

اِدُس. َوَنْحِو َذلَِك. َوَهَذا ُهَو اْلَقْوُل السَّ
إِْدَغاٍم  ِمْن  بِالتِّاَلَوِة  ْطِق  النُّ ُة  َكْيِفيَّ ا  هِبَ امْلَُراُد  َبْعُضُهْم:  َوَقاَل  ابُِع:  السَّ
َوإِْظَهاٍر َوَتْفِخيٍم َوَتْرِقيٍق َوإَِماَلٍة َوإِْشَباٍع َوَمدٍّ َوَقرْصٍ وتشديد وختفيف 

ابُِع.  وتليني وحتقيق. َوَهَذا ُهَو اْلَقْوُل السَّ
َها  َوَشاذَّ القراءة  صحيح  َتَتبَّْعُت  َقْد   : َزِريِّ اجْلَ اْبُن  َوَقاَل  اِمُن:  الثَّ
ُرُج  َوَضِعيَفَها َوُمْنَكَرَها َفإَِذا ِهَي َيْرِجُع اْختاَِلُفَها إىَِل َسْبَعِة َأْوُجٍه اَل خَيْ
نحو:  والصورة  امْلَْعَنى  يِف   ٍ َتَغريُّ بِــاَل  َرَكـاِت  احْلَ يِف  ا  إِمَّ َوَذلَِك  َعْنَها 
َنْحَو:  َفَقْط  امْلَْعَنى  يِف   ٌ ُمَتَغريِّ َأْو  بَِوْجَهنْيِ  َسُب  َوحُيْ بَِأْرَبَعٍة  رب  زبیی   
 ِ بَِتَغريُّ ُروِف  احْلُ يِف  ا  َوإِمَّ رب  يئ  ىئ   مئ          حئ   جئ   ی   زبی  
وَرِة نحو: زب ہ  رب َو: زب ەئ  رب َأْو َعْكُس َذلَِك َنْحُو:  امْلَْعَنى اَل الصُّ
اَط« َأْو بتغريمها نحو: زب ٴۇ  رب »  واسعوا «  َ زب جت  رب َو: »الرسِّ
َياَدِة  ْأِخرِي َنْحُو: زب ې   ې رب َأْو يِف الزِّ ْقِديِم َوالتَّ ا يِف التَّ َوإِمَّ
ُرُج ااَلْختاَِلُف  چ َو » َأْوىَص« َفَهِذِه َسْبَعٌة اَل خَيْ ْقَصاِن َنْحُو: چَوىصَّ َوالنُّ
واإلشامم  ْوِم  َوالرَّ َواإْلِْدَغاِم  اإْلِْظَهاِر  اْختاَِلِف  َنْحُو  ا  َوَأمَّ َقاَل:  َعْنَها 
ْقِل َواإْلِْبَداِل َفَهَذا َلْيَس ِمْن ااِلْختاَِلِف الذي  ْسِهيِل َوالنَّ والتحقيق َوالتَّ
ِرُجُه  َعَة يِف َأَدائِِه اَل خُتْ َفاِت امْلَُتَنوِّ نَّ َهِذِه الصِّ يتنوع فيه اللفظ أو املعنى أْلَ
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اِمُن. َعْن َأْن َيُكوَن َلْفًظا َواِحًدا. اْنَتَهى. َوَهَذا ُهَو اْلَقْوُل الثَّ

ْمُهوِر: زب ڍ               ڌ  ڌ  ڎ   ْأِخرِي ِقَراَءُة اجْلُ ْقِديِم َوالتَّ َوِمْن َأْمثَِلِة التَّ
.»ٍ ڎ  ڈ  ڈ     ژ  رب ، َوَقَرَأ اْبُن َمْسُعوٍد: »َعىَل َقْلِب ُكلِّ ُمَتَكربِّ
َنْحَو  َتِلَفٍة  خُمْ بَِأْلَفاٍظ  ِفَقِة  امْلُتَّ امْلََعايِن  َأْوُجٍه ِمَن  امْلَُراَد َسْبَعُة  اِسُع: َأنَّ  التَّ
ْع َوإىَِل َهَذا َذَهَب ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َواْبُن  ْل َوَأرْسِ َأْقبِْل َوَتَعاَل َوَهُلمَّ َوَعجِّ

َجِريٍر َواْبُن َوْهٍب َوَخاَلئُِق.
ايِنُّ  رَبَ ُد َوالطَّ ْكَثِر اْلُعَلاَمِء َوَيُدلُّ َلُه َما َأْخَرَجُه َأمْحَ َوَنَسَبُه اْبُن َعْبِد اْلرَبِّ أِلَ
ُد اْقَرأِ اْلُقْرآَن َعَل َحْرٍف  مَّ ِمْن َحِديِث َأيِب َبْكَرَة » َأنَّ ِجْبِيَل َقاَل: َيا ُمَ
َقاَل ِميَكائِيُل: اْسَتِزْدُه... َحتَّى َبَلَغ َسْبَعَة َأْحُرٍف، َقاَل: ُكلُّ َشاٍف َكاٍف 
َوَأْقبِْل  َتَعاَل  َقْولَِك:  َنْحُو  بَِعَذاٍب  ٌة  َرْحَ َأْو  ٍة  بَِرْحَ َعَذاٍب  آَيُة  ل تتم  ما 

َد َوإِْسَناُدُه َجيٌِّد. ْفُظ ِرَواَيُة َأمْحَ ْل«. َهَذا اللَّ ْع َوَعجِّ َوَهُلمَّ َواْذَهْب َوَأْسِ
ُ َعْنُه- َنْحَوُه  ايِنُّ َأْيًضا َعِن اْبِن َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ رَبَ ُد َوالطَّ َوَأْخَرَج َأمْحَ
َلْط آَيُة  : »ُقْلُت: َسِميًعا َعِلياًم َعِزيًزا َحِكياًم َما مَلْ خُتْ َوِعْنَد َأيِب َداُوَد َعْن ُأيَبٍّ

ٍة بَِعَذاٍب«. ٍة َأْو آية َرمْحَ َعَذاٍب بَِرمْحَ
ُ َعْنُه- »ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َعىَل  َد ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ َوِعْنَد َأمْحَ
َسْبَعِة َأْحُرٍف َعِلياًم َحِكياًم َغُفوًرا َرِحياًم « َوِعْنَدُه َأْيًضا ِمْن َحِديِث ُعَمَر 
َعْل َمْغِفَرًة َعَذاًبا َأْو  ُه َصَواٌب َما مَلْ جَتْ ُ َعْنُه- : »َأنَّ اْلُقْرآَن ُكلَّ -َرِضَ اهللَّ

َعَذاًبا َمْغِفَرًة« َأَسانِيُدَها ِجَياٌد.
تِي َنَزَل اْلُقْرآُن  َب امْلََثِل لِْلُحُروِف الَّ َذا َضْ اَم َأَراَد هِبَ : إِنَّ َقاَل اْبُن َعْبِد اْلرَبِّ
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ٍء ِمْنَها  َتِلٌف َمْسُموُعَها اَل َيُكوُن يِف يَشْ ِفٌق َمْفُهوُمَها خُمْ ا َمَعاٍن ُمتَّ َ َعَلْيَها َأهنَّ
ِة  مْحَ ُه َكالرَّ الُِف َمْعَنى َوْجٍه ِخاَلًفا َيْنِفيِه َوُيَضادُّ ُه َواَل َوْجٌه خُيَ َمْعًنى َوِضدُّ
َكاَن  ُه  َأنَّ َكْعٍب  ْبِن  ُأيَبِّ  َأْسَنَد َعْن  ُثمَّ  ُه.  اْلَعَذاِب َوِضدُّ تِي ِهَي ِخاَلُف  الَّ
وا ِفيِه« » َسَعْوا ِفيِه« َوَكاَن اْبُن  َيْقَرُأ: زب ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  رب » َمرُّ

ُروَنا. َمْسُعوٍد َيْقَرُأ: زب ڤ       ڦ  ڦ     رب َأْمِهُلوَنا َأخِّ
ُ َعىَل َكثرٍِي ِمْنُهُم  اَم َكاَن َذلَِك ُرْخَصًة مِلَا َكاَن َيَتَعرسَّ : َوإِنَّ اِويُّ حَّ َقاَل الطَّ
ْبِط َوإِْتَقاِن احْلِْفِظ ُثمَّ  التِّاَلَوُة بَِلْفٍظ َواِحٍد لَِعَدِم ِعْلِمِهْم بِاْلِكَتاَبِة َوالضَّ
اْلرَبِّ  َعْبِد  اْبُن  َقاَل  َوَكَذا  َواحْلِْفِظ.  اْلِكَتاَبِة   ِ َوَتَيرسُّ اْلُعْذِر  بَِزَواِل  ُنِسَخ 

يِنُّ َوآَخُروَن. َواْلَباِقالَّ
َمْسُعوٍد  اْبَن  َأنَّ   ِ اهللَّ َعْبِد  ْبِن  َعْوِن  َطِريِق  ِمْن  ُعَبْيٍد  َأيِب  َفَضائِِل  َويِف 

ڦ   ڦ    ڦ        ڤ   ڤ   زب   : رجاًل   أقرأ  َعْنُه-    ُ اهللَّ -َرِضَ 
ا لَِساُنُه  َها َفَلْم َيْسَتِقْم هِبَ ُجُل: »َطَعاُم اْلَيتِيِم« َفَردَّ ڦ  ڄ  رب َفَقاَل الرَّ

َفَقاَل: أتسطيع َأْن َتُقوَل: َطَعاُم اْلَفاِجِر؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفاْفَعْل.
وثعلب  ُعَبْيٍد  َأُبو  َذَهَب  َهَذا  َوإىَِل  ُلَغاٍت  َسْبُع  امْلَُراَد  َأنَّ   : اْلَعارِشُ
َعِب.  َحُه اْلَبْيَهِقيُّ يِف الشُّ َة َوَصحَّ واألزهري َوآَخُروَن َواْخَتاَرُه اْبُن َعِطيَّ
َب بَِأنَّ ُلَغاِت اْلَعَرِب َأْكَثُر ِمْن َسْبَعٍة َوُأِجيَب بَِأنَّ امْلَُراَد َأْفَصُحَها  َوُتُعقِّ
َفَجاَء َعْن َأيِب َصالٍِح َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َنَزَل اْلُقْرآِن َعىَل َسْبِع ُلَغاٍت 
ٌس بُِلَغِة اْلَعُجِز ِمْن َهَواِزَن َقاَل َواْلَعُجُز: َسْعُد ْبُن بكر وجشم  ِمْنَها َخْ
ْم:  ُهْم ِمْن َهَواِزَن َوُيَقاُل هَلُ بن َبْكٍر َوَنرْصُ ْبُن ُمَعاِوَيَة َوَثِقيٌف َوَهُؤاَلِء ُكلُّ
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ُعْلَيا َهَواِزَن َوهِلََذا َقاَل َأُبو َعْمِرو ْبُن اْلَعاَلِء: َأْفَصُح اْلَعَرِب ُعْلَيا َهَواِزَن 

َوُسْفىَل َتِيٍم - َيْعنِي َبنِي َداِرٍم.
ُ َعْنُهاَم-  اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ ُعَبْيٍد ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن  َأُبو  َوَأْخَرَج 
ِقيَل:  ُخَزاَعَة  َوَكْعِب  ُقَرْيٍش  َكْعِب  اْلَكْعبِيِّنَي:  بُِلَغِة  اْلُقْرآِن  َنَزَل  َقاَل: 
َكاُنوا ِجرَياَن  َأنَّ ُخَزاَعَة  َيْعنِي  َواِحَدٌة -  اَر  الدَّ نَّ  أْلَ َقاَل:  َذاَك؟  َوَكْيَف 

ُقَرْيٍش َفَسُهَلْت َعَلْيِهْم ُلَغُتُهْم.
ْزِد  : َنَزَل بُِلَغِة ُقَرْيٍش َوُهَذْيٍل َوَتِيٍم َواأْلَ ِجْسَتايِنُّ َوَقاَل َأُبو َحاتٍِم السِّ
َوَربِيَعَة َوَهَواِزَن َوَسْعِد ْبِن َبْكٍر َواْسَتْنَكَر َذلَِك اْبُن ُقَتْيَبَة َوَقاَل: مَلْ َيْنِزِل 

اْلُقْرآُن إاِلَّ بُِلَغِة ُقَرْيٍش َواْحَتجَّ بَِقْولِِه َتَعاىَل: زب ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
ْبُع يِف ُبُطوِن  َغاُت السَّ ڱ  ڱ  ڱ  ں رب َفَعىَل َهَذا َتُكوُن اللُّ

. ْهَواِزيُّ ُقَرْيٍش َوبَِذلَِك َجَزَم َأُبو َعِلٍّ اأْلَ
َبِل  ُلَغاٍت  َسْبِع  َعىَل  ُتْقَرُأ  َكِلَمٍة  ُكلَّ  َأنَّ  امْلَُراُد  َلْيَس  ُعَبْيٍد:  َأُبو  َوَقاَل 
ُهَذْيٍل  بُِلَغِة  َوَبْعُضُه  ُقَرْيٍش  بُِلَغِة  َفَبْعُضُه  ِفيِه  َقٌة  ُمَفرَّ ْبُع  السَّ َغاُت  اللُّ
َوَبْعُضُه بُِلَغِة َهَواِزَن َوَبْعُضُه بُِلَغِة اْلَيَمِن َوَغرْيِِهْم َقاَل َوَبْعُض اللغات 
ًة لَِقْوِل  أسعد هبا ِمْن َبْعٍض َوَأْكَثُر َنِصيًبا. َوِقيَل: َنَزَل بُِلَغِة ُمرَضَ َخاصَّ

. ُ َعْنُه- : َنَزَل اْلُقْرآُن بُِلَغِة ُمرَضَ ُعَمَر -َرِضَ اهللَّ
ْم: ُهَذْيٌل  ُ ْبَع ِمْن ُمرَضَ َأهنَّ َ َبْعُضُهْم ِفياَم َحَكاُه اْبُن َعْبِد اْلرَبِّ السَّ َوَعنيَّ
َباِب َوَأَسُد ْبُن ُخَزْيَمَة َوُقَرْيٌش َفَهِذِه َقَبائُِل  ُة َوَتْيُم الرِّ َوِكَناَنُة َوَقْيٌس َوَضبَّ

، َتْسَتْوِعُب َسْبَع ُلَغاٍت. ُمرَضَ
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اًل بِِلَساِن  ُه َقاَل: ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َأوَّ ُيوِخ َأنَّ َوَنَقَل َأُبو َشاَمَة َعْن َبْعِض الشُّ
ُقَرْيٍش َوَمْن َجاَوَرُهْم ِمَن اْلَعَرِب اْلُفَصَحاِء ُثمَّ ُأبِيَح لِْلَعَرِب َأْن يقرؤوه 
ْلَفاِظ  اأْلَ يِف  اْختاَِلِفِهْم  عىل  بِاْستِْعاَمهِلَا  ْم  َعاَدهُتُ َجَرْت  تِي  الَّ بُِلَغاهِتُِم 
ُأْخَرى  ُلَغٍة  إىَِل  ُلَغتِِه  َعْن  ااِلْنتَِقاُل  ِمْنُهْم  أحد  يكلف  َومَلْ  َواإْلِْعَراِب 

ِة َولَِطَلِب َتْسِهيِل َفْهِم امْلَُراِد. ِميَّ ِة َومِلَا َكاَن ِفيِهْم ِمَن احْلَ لِْلَمَشقَّ
َأَحٍد  ُكلُّ   َ ُيَغريِّ بَِأْن  ي  بِالتََّشهِّ َتَقْع  مَلْ  امْلَْذُكوَرَة  اإْلَِباَحَة  َأنَّ  ُه  َغرْيُ َوَزاَد 
 ُ بِيِّ -َصىلَّ اهللَّ اَمُع ِمَن النَّ اْلَكِلَمَة بُِمَراِدِفَها يِف ُلَغتِِه َبِل امْلَْرِعيُّ يِف َذلَِك السَّ

َم-. َعَلْيِه َوَسلَّ
ْفِظ  ُه َيْلَزُم َعَلْيِه َأنَّ ِجرْبِيَل َكاَن َيْلِفُظ بِاللَّ َواْسَتْشَكَل َبْعُضُهْم َهَذا بَِأنَّ

اٍت! . اْلَواِحِد َسْبَع َمرَّ
َلْفٍظ  يِف  ْبَعُة  السَّ ْحُرُف  اأْلَ اْجَتَمَعِت  َلِو  َهَذا  َيْلَزُم  إنام  ُه  بَِأنَّ َوُأِجيَب 
َتَّْت  َأْن  إىَِل  بَِحْرٍف  َعْرَضٍة  ُكلِّ  يِف  َيْأيِت  ِجرْبِيُل  َكاَن  ُقْلَنا  َوَنْحُن  َواِحٍد 

َسْبَعًة.
ُ َعْنُه- اِب -َرِضَ اهللَّ طَّ ِه رد هذا اْلَقْوُل بَِأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ َوَبْعَد َهَذا ُكلِّ
َوَقِد  َواِحَدٍة ،  ُقَريِشٌّ من لغة واحدة وقبيلة  ا  ْبَن َحِكيٍم ِكاَلمُهَ َوِهَشاَم 
امْلَُراَد  َأنَّ  َعىَل  َفَدلَّ  ُلَغَتُه  ُعَمُر  َعَلْيِه  ُيْنِكَر  َأْن  اٌل  َوحُمَ اَم  ِقَراَءهُتُ اْخَتَلَفْت 

ْحُرِف السبعة غري اللغات. بِاأْلَ
ُه  َتُردُّ ابَِقُة  السَّ َحاِديُث  َواأْلَ َأْصَناٍف  َسْبَعُة  امْلَُراَد  َأنَّ   : َعرَشَ اِدي  احْلَ
ٌي َوَحاَلٌل َوَحَراٌم  ْبَعِة. َفِقيَل: َأْمٌر َوهَنْ َواْلَقائُِلوَن بِِه اْخَتَلُفوا يِف َتْعينِِي السَّ
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اِكُم َواْلَبْيَهِقيُّ َعِن اْبِن  وا باَِم َأْخَرَجُه احْلَ َكٌم َوُمَتَشابٌِه َوَأْمَثاٌل َواْحَتجُّ َوحُمْ
َم- َقاَل: »َكاَن  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ
اْلُقْرآُن  َوَنَزَل  َواِحٍد  َحْرٍف  َعَل  َواِحٍد  َباٍب  ِمْن  َيْنِزُل  ُل  وَّ اْلَ اْلِكَتاُب 
َكٌم  ِمْن َسْبَعِة َأْبَواٍب َعَل َسْبَعِة أحرف زاجر وآمر وحلل َوَحَراٌم َوُمْ

ِديَث. َوُمَتَشابٌِه َوَأْمَثاٌل...« احْلَ
َم  َتَقدَّ تِي  الَّ ْبَعِة  السَّ ْحُرِف  بِاأْلَ امْلَُراُد  َلْيَس  ُه  بَِأنَّ َقْوٌم  َعْنُه  َأَجاَب  َوَقْد 
َلَها  مَحْ َيْأَبى  َحاِديِث  اأْلَ تِْلَك  ِسَياَق  نَّ  أْلَ ْخَرى  اأْلُ َحاِديِث  اأْلَ يِف  ِذْكُرَها 
َعىَل َهَذا بل هي َظاِهِرِه يِف َأنَّ امْلَُراَد َأنَّ اْلَكِلَمَة ُتْقَرُأ َعىَل َوْجَهنْيِ َوَثاَلَثٍة 
ُء اْلَواِحُد اَل َيُكوُن َحاَلاًل َوَحَراًما يِف آَيٍة  ْ ِويًنا َواليشَّ إىَِل َسْبَعٍة َتْيِسرًيا َوهَتْ

َواِحَدٍة.
َعَلْيَها  َنَزَل  تِي  الَّ ْنَواُع  اأْلَ ُهَنا  ْحُرِف  اأْلَ ْبَعِة  بِالسَّ امْلَُراُد   : اْلَبْيَهِقيُّ َقاَل 
ِمْن  ُه:  َغرْيُ َوَقاَل  ا.  هِبَ ُيْقَرُأ  تِي  الَّ َغاُت  اللُّ َحاِديِث  اأْلَ تِْلَك  يِف  ا  هِبَ َوامْلَُراُد 
ْرُف ِمْنَها  اٌل َأْن َيُكوَن احْلَ ُه حُمَ نَّ َذا َفُهَو َفاِسٌد أْلَ أول األحرف السبعة هِبَ
وُز َأْن َيُكوَن اْلُقْرآُن  ُه اَل جَيُ نَّ َحَراًما ال ما سواه أو حالال ال َما ِسَواُه َوأْلَ

ُه. ُه َأْو َأْمَثاٌل ُكلُّ ُه َأْو َحَراٌم ُكلُّ ُه َحاَلٌل ُكلُّ ُيْقَرُأ َعىَل َأنَّ
ْوِسَعَة  التَّ َأنَّ  َعىَل  اَع  اإْلِمْجَ نَّ  أْلَ اْلَقْوُل َضِعيٌف  َهَذا  َة:  َعِطيَّ اْبُن  َوَقاَل 
امْلََعايِن  ِمَن  ٍء  َتْغيرِِي يَشْ يِف  َواَل  َحَراٍم  ِليِل  حَتْ َواَل  ِريِم َحاَلٍل  حَتْ يِف  َتَقْع  مَلْ 

امْلَْذُكوَرِة.
َم-َأَشاَر  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ نَُّه- َصىلَّ اهللَّ : َهَذا اْلَقْوُل َخَطٌأ أْلَ َوَقاَل امْلَاَوْرِديُّ
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ُروِف َوإِْبَداِل َحْرٍف بَِحْرٍف َوَقْد  اْلِقَراَءِة بُِكلِّ َواِحٍد ِمَن احْلُ إىَِل َجَواِز 

ِريِم إِْبَداِل آَيِة َأْمَثاٍل بِآَيِة َأْحَكاٍم. َع امْلُْسِلُموَن َعىَل حَتْ َأمْجَ
ِديِث:  احْلَ يِف  َقْوُلُه  اهلمذاين:  العالء  وأبو  ْهَواِزيُّ  اأْلَ َعِلٍّ  َأُبو  َوَقاَل 
»َزاِجٌر َوآِمٌر« إَِلْخ. اْستِْئَناُف َكاَلٍم آَخَر َأْي ُهَو َزاِجٌر َأِي اْلُقْرآُن َومَلْ ُيَرْد 
َفاِق يِف اْلَعَدِد  َم َذلَِك ِمْن ِجَهِة ااَلتِّ اَم َتَوهَّ ْبَعِة َوإِنَّ ْحُرِف السَّ بِِه َتْفِسرُي اأْلَ
ُدُه َأنَّ يِف َبْعِض ُطُرِقِه َزْجًرا َوَأْمًرا - بِالنَّْصِب - َأْي َنَزَل َعىَل َهِذِه  َوُيَؤيِّ
ْفِسرُي  َأْن َيُكوَن التَّ َتَمُل  َأُبو َشاَمَة: حُيْ ْبَعِة. َوَقاَل  ْبَواِب السَّ َفِة يِف اأْلَ الصِّ
ْحُرِف َأْي ِهَي َسْبَعُة َأْبَواٍب ِمْن َأْبَواِب اْلَكاَلِم  ْبَواِب اَل لأِْلَ امْلَْذُكوُر لأِْلَ
ِصْنٍف  َعىَل  ِمْنَها  َيْقَترِصْ  مَلْ  ْصَناِف  اأْلَ َهِذِه  َعىَل   ُ اهللَّ َأْنَزَلُه  َأْي  َوَأْقَساِمِه 

َواِحٍد َكَغرْيِِه ِمَن اْلُكُتِب.
ُد َواْلَعامُّ واخلاص والنص  ا امْلُْطَلُق َوامْلَُقيَّ : َوِقيَل: امْلَُراُد هِبَ ايِن َعرَشَ الثَّ
َوَأْقَساُمُه  َوااَلْستِْثَناُء   ُ َوامْلَُفرسَّ َوامْلُْجَمُل  َوامْلَْنُسوُخ  َوالنَّاِسُخ  واملؤول 

. َحَكاُه َشْيَذَلُة َعِن اْلُفَقَهاِء َوَهَذا ُهَو اْلَقْوُل الثَّايِن َعرَشَ
ْأِخرُي  َوالتَّ ْقِديُم  َوالتَّ َلُة  َوالصِّ ْذُف  احْلَ ا  هِبَ امْلَُراُد  َوِقيَل:   : َعرَشَ الَِث  الثَّ
 ُ َوامْلَُفرسَّ َوامْلُْجَمُل  َوامْلََجاُز  ِقيَقُة  َواحْلَ َواْلِكَناَيُة  ْكَراُر  َوالتَّ َوااَلْستَِعاَرُة 
. الُِث َعرَشَ َغِة َوَهَذا ُهَو اْلَقْوُل الثَّ اِهُر َواْلَغِريُب َحَكاُه َعْن َأْهِل اللُّ َوالظَّ
َزاُء  َواجْلَ ُط  ْ َوالرشَّ ْأنِيُث  َوالتَّ ْذِكرُي  التَّ ا  هِبَ امْلَُراُد  َوِقيَل:   : َعرَشَ ابَِع  الرَّ
ْمُع َواإْلِْفَراُد َوالتَّْصِغرُي  ا َواجْلَ ْقَساُم َوَجَواهُبَ يُف َواإْلِْعَراُب َواأْلَ َوالتَّرْصِ
. ابَِع َعرَشَ َحاِة َوَهَذا ُهَو الرَّ َدَواِت َحَكاُه َعِن النُّ ْعِظيُم َواْختاَِلُف اأْلَ َوالتَّ
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ْهُد  الزُّ امْلَُعاَماَلِت  ِمَن  َأْنَواٍع  َسْبَعُة  ا  هِبَ امْلَُراُد  َوِقيَل:   : َعرَشَ اِمَس  اخْلَ
َمَع  ُة  َواْلُفُتوَّ َواْلَكَرِم  َياِء  احْلَ َمَع  َواخْلِْدَمُة  ْزِم  َواجْلَ اْلَيِقنِي  َمَع  َواْلَقَناَعُة 
َوااِلْستِْغَفاُر  ِع  َوالتَّرَضُّ َجاِء  َوالرَّ ْوِف  اخْلَ َمَع  َوامْلَُراَقَبُة  َوامْلَُجاَهَدِة  اْلَفْقِر 
ْوُق َمَع امْلَُشاَهَدِة.  ِة َوالشَّ رْبُ َمَع امْلَُحاَسَبِة َوامْلََحبَّ ْكِر َوالصَّ َضا َوالشُّ َمَع الرِّ

اِمَس عرش. ِة َوَهَذا ُهَو اخْلَ وِفيَّ َحَكاُه َعِن الصُّ
 ، َواإْلِجَياِد  اإْلِْنَشاِء  ِعْلُم  ُعُلوٍم:  َسْبَعُة  ا  هِبَ امْلَُراَد  َأنَّ   : َعرَشَ اِدَس  السَّ
اِت، َوَعَلُم ِصَفاِت اْلِفْعِل،   ْنِزيِه ، َوِعْلُم ِصَفاِت الذَّ ْوِحيِد َوالتَّ َوِعْلُم التَّ

اِت. ُبوَّ رْشِ َواحْلَِساِب ، َوَعَلُم النُّ َوِعْلُم اْلَعْفِو َواْلَعَذاِب ، َوَعَلُم احْلَ
ُه َبَلَغ ااَلْختاَِلُف يِف  اَن َأنَّ َوَقاَل اْبُن َحَجٍر: َذَكَر اْلُقْرُطبِيُّ َعِن اْبِن ِحبَّ
َسٍة َوَثاَلثنَِي َقْواًل َومَلْ َيْذُكِر اْلُقْرُطبِيُّ ِمْنَها ِسَوى  ْبَعِة إىَِل َخْ ْحُرِف السَّ اأْلَ

ُه. ِعي َمَظانَّ اِن يِف َهَذا َبْعَد َتَتبُّ َسٍة َومَلْ َأِقْف َعىَل َكاَلِم اْبِن َحبَّ َخْ
ِف  َ َمِة َتْفِسرِيِه َعْنُه بَِواِسَطِة الرشَّ ِقيِب يِف ُمَقدِّ ُقْلُت: َقْد َحَكاُه اْبُن النَّ
ْحُرِف  اَن. اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم يِف َمْعَنى اأْلَ امْلَُزيِنِّ امْلُْرِسِّ َفَقاَل: َقاَل اْبُن ِحبَّ

َسٍة َوَثاَلثنَِي َقْواًل. ْبَعِة َعىَل َخْ السَّ
َوُمَتَشابٌِه  َكٌم  َوحُمْ َوَحَراٌم  َوَحاَلٌل  َوَأْمٌر  َزْجٌر  ِهَي  َقاَل:  َمْن  َفِمْنُهْم 

َوَأْمَثاٌل.
َبْعُد  َكائٌِن  ُهَو  َما  َوَخرَبُ  َوَزْجٌر  ٌي  َوهَنْ َوَأْمٌر  َوَحَراٌم  َحاَلٌل  الثَّايِن: 

َوَأْمَثاٌل.
الُِث: َوْعٌد َوَوِعيٌد َوَحاَلٌل َوَحَراٌم َوَمَواِعُظ َوَأْمَثاٌل َواْحتَِجاٌج. الثَّ
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ٌي َوبَِشاَرٌة َونَِذاَرٌة َوَأْخَباٌر َوَأْمَثاٌل. ابُِع: َأْمٌر َوهَنْ الرَّ

َوُعُموٌم  َوُخُصوٌص  َوَمْنُسوٌخ  َوَناِسٌخ  َوُمَتَشابٌِه  َكٌم  حُمْ اِمُس:  اخْلَ
َوَقَصٌص.

اِدُس: َأْمٌر َوَزْجٌر َوَتْرِغيٌب َوَتْرِهيٌب َوَجَدٌل َوَقَصٌص َوَمَثٌل. السَّ
ٌي َوَحدٌّ َوِعْلٌم َورَسٌّ َوَظْهٌر َوَبْطٌن. ابُِع: َأْمٌر َوهَنْ السَّ

اِمُن: َناِسٌخ َوَمْنُسوٌخ َوَوْعٌد َوَوِعيٌد َوُرْغٌم َوَتْأِديٌب َوإِْنَذاٌر. الثَّ
التَّاِسُع: َحاَلٌل َوَحَراٌم َواْفتَِتاٌح َوَأْخَباٌر َوَفَضائُِل َوُعُقوَباٌت.

: َأَواِمُر َوَزَواِجُر َوَأْمَثاٌل َوَأْنَباٌء َوَعَتٌب َوَوْعٌظ َوَقَصٌص. اْلَعارِشُ
: َحاَلٌل َوَحَراٌم َوَأْمَثاٌل َوَمْنُصوٌص َوَقَصٌص َوإَِباَحاٌت. اِدي َعرَشَ احْلَ
: َظْهٌر َوَبْطٌن َوَفْرٌض َوَنْدٌب َوُخُصوٌص َوُعُموٌم َوَأْمَثاٌل. ايِن َعرَشَ الثَّ

ٌي َوَوْعٌد َوَوِعيٌد َوإَِباَحٌة َوإِْرَشاٌد َواْعتَِباٌر. : َأْمٌر َوهَنْ الثالث َعرَشَ
َوُمَتَشابٌِه  َوَمَواِعَظ  َوُحُدوٌد  َوَفَرائُِض  ٌر  َوُمَؤخَّ ٌم  ُمَقدَّ  : َعرَشَ ابَِع  الرَّ

َوَأْمَثاٌل.
َمٌل َوَمْقِضٌّ َوَنْدٌب َوَحْتٌم َوَأْمَثاٌل. ٌ َوجُمْ : ُمَفرسَّ اِمَس َعرَشَ اخْلَ

ُي َنْدٍب َوَأْخَباٌر  ُي َحْتٍم َوهَنْ : َأْمُر َحْتٍم َوَأَمُر َنْدٍب َوهَنْ اِدَس َعرَشَ السَّ
َوإَِباَحاٌت.

ُي ُمْرِشٍد َوَوْعٌد  ُي َحْتٍم َوَأْمُر َنْدٍب َوهَنْ : َأْمُر َفْرٍض َوهَنْ ابَِع َعرَشَ السَّ
َوَوِعيٌد َوَقَصٌص.

بِِه  ُأِريَد  َخاصٌّ  َلْفٌظ  اْلَكاَلُم  اَها  َيَتَعدَّ اَل  ِجَهاٍت  َسْبُع   : َعرَشَ اِمَن  الثَّ
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َوَلْفٌظ  اصُّ  اخْلَ بِِه  ُأِريَد  َعامٌّ  َوَلْفٌظ  اْلَعامٌّ  بِِه  ُأِريَد  َعامٌّ  َوُلِفٌظ  اصُّ  اخْلَ
َخاصٌّ ُأِريَد بِِه اْلَعامُّ ولفظ ييستغنى بَِتْنِزيِلِه َعْن َتْأِويِلِه َوَلْفٌظ اَل َيْعَلُم 

اِسُخوَن. ِفْقَهُه إاِلَّ اْلُعَلاَمُء َوَلْفٌظ اَل َيْعَلُم َمْعَناُه إاِلَّ الرَّ
ِة  ُلوِهيَّ اأْلُ َوَتْعِظيُم  ِة  اْلَوْحَدانِيَّ َوإِْثَباُت  ِة  ُبوبِيَّ الرُّ إِْظَهاُر   : َعرَشَ اِسَع  التَّ
ِمَن  ِهيُب  ْ َوالرتَّ َواِب  الثَّ يِف  ِغيُب  ْ َوالرتَّ اِك  اإْلِرْشَ اَنَبُة  َوجُمَ  ِ هلِلَّ ُد  َعبُّ َوالتَّ

اْلِعَقاِب.
ٌس ِمْن َهَواِزَن َواْثَنَتاِن لَِسائِِر اْلَعَرِب. وَن َسْبُع ُلَغاٍت ِمْنَها َخْ اْلِعرْشُ

َحْرٍف  ُكلُّ  اْلَعَرِب  ِميِع  جِلَ َقٍة  ُمَتَفرِّ ُلَغاٍت  َسْبُع  وَن:  َواْلِعرْشُ اِدَي  احْلَ
ِمْنَها لَِقبِيَلٍة َمْشُهوَرٍة.

َبْكٍر  ْبِن  َسْعِد  َهَواِزَن  لَِعُجِز  َأْرَبٌع  ُلَغاٍت  َسْبُع  وَن:  َواْلِعرْشُ ايِن  الثَّ
وجشم بن بكر ونرص بن ُمَعاِوَيَة َوَثاَلٌث لُِقَرْيٍش.

ْرُهَم  وَن: َسْبُع ُلَغاٍت ُلَغُة ُقَرْيٍش َوُلَغٌة لِْلَيَمِن َوُلَغٌة جَلُ الُِث َواْلِعرْشُ الثَّ
َوُلَغٌة هِلََواِزَن َوُلَغٌة لُِقَضاَعَة َوُلَغٌة لَِتِميٍم َوُلَغٌة لطيء.

اَم  وَن: ُلَغُة اْلَكْعبِيِّنَي َكْعِب ْبِن َعْمٍرو كعب ْبِن ُلَؤيٍّ َوهَلُ ابُِع َواْلِعرْشُ الرَّ
َسْبُع ُلَغاٍت.

ْحَياِء اْلَعَرِب يِف َمْعًنى َواِحٍد  َغاُت امْلُْخَتِلَفُة أِلَ وَن: اللُّ اِمُس َواْلِعرْشُ اخْلَ
ِمْثُل َهُلمَّ َوَهاِت َوَتَعاَل َوَأْقبِْل.

َبْكٍر  َأيِب  َحاَبِة  الصَّ ِمَن  لَِسْبَعٍة  ِقَراَءاٍت  َسْبُع  وَن:  َواْلِعرْشُ اِدُس  السَّ
َوُعَمَر َوُعْثاَمَن َوَعِلٍّ َواْبِن َمْسُعوٍد َواْبِن َعبَّاٍس َوُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب -َرِضَ 
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ُ تعاىل َعْنُهْم- . اهللَّ

. ٌز َوإَِماَلٌة َوَفْتٌح َوَكرْسٌ َوَتْفِخيٌم َوَمدٌّ َوَقرْصٌ وَن: مَهْ ابُِع َواْلِعرْشُ السَّ
َوَسْجٌع  َوَغِريٌب  َوَعُروٌض  َوَمَصاِدُر  يٌف  َترْصِ وَن:  َواْلِعرْشُ اِمُن  الثَّ

ٍء َواِحٍد. َها يِف يَشْ َتِلَفٌة ُكلُّ َوُلَغاٌت خُمْ
َيُكوَن  َحتَّى  َأْوُجٍه  بَِسْبَعِة  ُتْعَرُب  َواِحَدٌة  َكِلَمٌة  وَن:  َواْلِعرْشُ اِسُع  التَّ

امْلَْعَنى َواِحًدا َوإِِن اختلف اللفظ فيه.
نُي  اُء َوالسِّ اُل َوالرَّ لُِف َواْلَباُء َواجْلِيُم َوالدَّ َهاُت اهْلَِجاِء اأْلَ الثَّاَلُثوَن: ُأمَّ

نَّ َعَلْيَها َتُدوُر َجَواِمُع َكاَلِم اْلَعَرِب. َواْلَعنْيُ أْلَ
ِميِع  ِحيِم السَّ بِّ ِمْثُل اْلَغُفوِر الرَّ ا يِف َأْساَمِء الرَّ َ اِدي َوالثَّاَلُثوَن: َأهنَّ احْلَ

ِكيِم. اْلَبِصرِي اْلَعِليِم احْلَ
ايِن َوالثَّاَلُثوَن: ِهَي آَيٌة يِف ِصَفاِت الذات آية َتْفِسرُيَها يِف آَيٍة ُأْخَرى  الثَّ
يِف  َوآَيٌة  ُسِل  َوالرُّ ْنبَِياِء  اأْلَ ِة  يِف ِقصَّ َوآَيٌة  ِحيَحِة  الصَّ ِة  نَّ السُّ يِف  ا  َبَياهُنَ َوآَيٌة 

اِر. ِة َوآَيٌة يِف َوْصِف النَّ نَّ ْشَياِء َوآَيٌة يِف َوْصِف اجْلَ َخْلِق اأْلَ
ِة  إِْثَباِت اْلَوْحَدانِيَّ انِِع َوآَيٌة يِف  الُِث َوالثَّاَلُثوَن: آية يِف َوْصِف الصَّ الثَّ
َلُه َوآَيٌة يِف إِْثَباِت ِصَفاتِِه َوآَيٌة يِف إِْثَباِت ُرُسِلِه َوآَيٌة يِف إِْثَباِت ُكُتبِِه َوآَيٌة يِف 

إِْثَباِت اإْلِْساَلِم َوآَيٌة يِف َنْفِي اْلُكْفِر.
َيَقُع  اَل  تِي  الَّ  ِ هلِلَّ اِت  الذَّ ِصَفاِت  ِمْن  ِجَهاٍت  َسْبُع  َوالثَّاَلُثوَن:  ابُِع  الرَّ

ْكيِيُف. َعَلْيَها التَّ
َواِمِر  اأْلَ َوإِْثَباُت  ِك  ْ الرشِّ َوُمَباَيَنُة   ِ بِاهللَّ اإْلِياَمُن  َوالثَّاَلُثوَن:  اِمُس  اخْلَ
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َوَطاَعُة   ُ اهللَّ َم  َحرَّ َما  ِريُم  َوحَتْ اإْلِياَمِن  َعىَل  َباُت  َوالثَّ َواِجِر  الزَّ اَنَبُة  َوجُمَ

َرُسولِِه.
يِف  َغِة  َواللُّ اْلِعْلِم  ْهِل  أِلَ َقْواًل  َوَثاَلُثوَن  َسٌة  َخْ َفَهِذِه  اَن:  ِحبَّ اْبُن  َقاَل 
َمْعَنى إِْنَزاِل اْلُقْرآِن َعىَل َسْبَعِة َأْحُرٍف َوِهَي َأَقاِويُل ُيْشبُِه َبْعُضَها َبْعًضا 

َها. َتِمُل َغرْيَ َتَمَلٌة َوحَتْ َها حُمْ َوُكلُّ
: َهِذِه اْلُوُجوُه َأْكَثُرَها ُمَتَداِخَلٌة َواَل َأْدِري ُمْسَتَنَدَها َواَل  َوَقاَل امْلُْرِسُّ
ْبَعَة  ْحُرَف السَّ ْن ُنِقَلْت َواَل َأْدِري مِلَ َخصَّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم َهِذِه اأْلَ َعمَّ
َمْعَنى التخصيص!  َأْدِري  َفاَل  اْلُقْرآِن  َمْوُجوَدٌة يِف  َها  ُكلَّ َأنَّ  َمَع  َذَكَر  باَِم 
ِقيَقِة َوَأْكَثُرَها ُيَعاِرُضُه َحِديُث ُعَمَر  وفيها أشياء اَل َأْفَهُم َمْعَناَها َعىَل احْلَ
َواَل  َتْفِسرِيِه  يِف  َتِلَفا  خَيْ مَلْ  اَم  ُ َفإهِنَّ ِحيِح  الَِّذي يِف الصَّ ْبِن َحِكيٍم  ِهَشاِم  َمَع 
اَم اْخَتَلَفا يِف ِقَراَءِة ُحُروِفِه َوَقْد َظنَّ َكثرٌِي ِمَن اْلَعَوامِّ َأنَّ امْلَُراَد  َأْحَكاِمِه إِنَّ

هبا القراءات السبعة وهو جهل قبيح.أهـ اإلتقان ) ١ / ٣0٩ (.
 �س / ما هو اجلمع بني قوله تعاىل: چی  ی  ی    جئ  حئ    
چپ   تعاىل:  قوله  وبني  ؟   ]٣٩ ]الرمحن:  چ  جب   يئ   ىئ   مئ  

پ   پ  پ  چ ]الرمحن: ٩2[ ؟ .
ذكر العلامء أكثر من قول هلذه املسألة منهم من قال يف قوله سبحانه: 

چی  ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب  چ ]الرمحن: ٣٩[.
 قال بعض أهل العلم: ال يسألون أي: ال يقال هلم هل عملتم كذا 
ألن اهلل-عز وجل-يعلم أهنم عملوا هذه األعامل لكن يسألون ملاذا 
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عملتم كذا وملاذا فعلتم كذا واهلل - سبحانه وتعاىل - أعلم أهنم فعلوا 
هذه األعامل ، وهو أعلم ملاذا فعلوا أيًضا ، وبعضهم يقول: ال تسأهلم 

املالئكة ألن املالئكة يعرفوهنم واستدل باآلية بعدها: 
چی  ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  
چ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   يب    ىب  

] الرمحن: ٩٣ - ١٤ [.

 فهم ال حيتاجون إىل سؤال للعالمات الظاهرة عليهم فهم ُيعرفون 
النار  إىل  املالئكة  تأخذهم  وهلذا  القيامة  يوم  وبأحواهلم  بصورهم 
أن  أعلم  الراجح واهلل  القولني جائز ولكن  بصفاهتم وسيامهم وكال 
املراد بقوله: چ ی  یچ أي: يف بعض املواطن وقوله چ پچ 
أخرى  مواطن  ويف  يسئلون  مواطن  يف  فهم  أخرى  مواطن  يف  أي: 
خُيتم  األوقات  بعض  يف  القيامة  يوم  األحوال  هي  كام   ، ُيسألون  ال 

وجل-:  -عز  اهلل  قال  كام  وأرجلهم  أيدهيم  وتتكلم  أفواههم  عىل 
چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             

ھ  ھ  چ ] يس: ٦٥ [.
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   چں   وجل-:  -عز  اهلل  قال  وكام 

ہ  ہ  چ ] املرسالت: ٣٥ - ٣٦ [.
چ  چچ   چ   ڃ   ڃ   چڃ   وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قول  ويف 

ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ ] النبأ: ٣8 [.
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فهناك مواطن ال يتكلمون فيها وال ينطقون ومواطن ُيسألون فيها 
كام قال اهلل -عز وجل-: چحبخب  مب  ىب  يب   چ ]الصافات: 2٤ [.
ڑ   ژ   ژ   چڈ   وجل-:  -عز  اهلل  قال  وكام 

ڑ   ک  ک  چ ] األعراف: ٦ [.
القيامة  ومواقف  مواطن  يف  ُيسألون  وال  مواطن  يف  ُيسألون  فهم 
مواقف خمتلفة ، وأحوال العباد يوم القيامة خمتلفة ، ويف يوم القيامة 

يبقى اخلالئق للحساب وقًتا طوياًل وزمًنا طوياًل.
 ُ اهللَّ -َرِضَ  َمْسُعوٍد  ْبُن  اهللِ  َعْبُد  عن  الكبري  يف  الطرباين  عند  جاء 
لَِي  وَّ اْلَ اهلُل  َمُع  »َيْ َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه- 
َواآْلِخِريَن ِلِيَقاِت َيْوٍم َمْعُلوٍم ِقَياًما َأْرَبِعَي َسَنًة َشاِخَصًة َأْبَصاُرُهْم إَِل 
َمِء َيْنَتِظُروَن َفْصَل اْلَقَضاِء« ، َقاَل: » َوَيْنِزُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِف ُظَلٍل  السَّ
ا النَّاُس: َأَلْ َتْرَضْوا  َ ، ُثمَّ ُيَناِدي ُمَناٍد َأيُّ ِمَن اْلَغَمِم ِمَن اْلَعْرِش إَِل اْلُكْرِسِّ
بِِه  ُكوا  ُتْشِ َتْعُبُدوُه َوَل  َأْن  َوَأَمَرُكْم  َوَرَزَقُكْم  الَِّذي َخَلَقُكْم  َربُِّكُم  ِمْن 
يِن، َأَلْيَس  ْوَن َوَيْعُبُدوَن ِف الدِّ َ ُكلَّ َناٍس ِمْنُكْم َما َكاُنوا َيَتَولَّ َشْيًئا َأْن ُيَولِّ

َذلَِك َعْدًل ِمْن َربُِّكْم؟ َقاُلوا: َبَل« .
َقاَل:   ، ْنَيا«  الدُّ ِف  َيْعُبُدوَن  َكاُنوا  َما  إَِل  َقْوٍم  ُكلُّ  »َفْلَيْنَطِلْق  َقاَل:   
َيْنَطِلُق إَِل  َفِمْنُهْم َمْن  َيْعُبُدوَن،  َأْشَياُء َما َكاُنوا  ْم  َلُ ُل  »َفَيْنَطِلُقوَن َوُيَمثَّ
ْوَثاِن ِمَن احْلَِجاَرِة َوَأْشَباِه  ْمِس، َوِمْنُهْم َمْن َيْنَطِلُق إَِل اْلَقَمِر، َوإَِل اْلَ الشَّ
ُل ِلَْن َكاَن َيْعُبُد ِعيَسى َشْيَطاُن ِعيَسى،  َما َكاُنوا َيْعُبُدوَن« ، َقاَل: »َوُيَمثَّ
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ٌد -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه  مَّ ُل ِلَْن َكاَن َيْعُبُد ُعَزْيًرا َشْيَطاُن ُعَزْيٍر، َوَيْبَقى ُمَ َوُيَمثَّ
بُّ -َعزَّ َوَجلَّ -  َفَيَأتِيِهْم َفَيُقوُل:  ُل الرَّ ُتُه« ، َقاَل: » َفَيَتَمثَّ َم- َوُأمَّ َوَسلَّ

َما َلُكْم َل َتْنَطِلُقوَن َكَم اْنَطَلَق النَّاُس؟ « .
َتْعِرُفوَنُه إِْن  َفَيُقوُل: َهْل  َبْعُد،  َرَأْيَناُه  َلَنا َلَِلًا َما   َقاَل: »َفَيُقوُلوَن إِنَّ 
َقاَل:  َعَرْفَناَها،  َرَأْيَناَها  إَِذا  َعَلَمًة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَنا  إِنَّ  َفَيُقوُلوَن:  َرَأْيُتُموُه؟ 

َفَيُقوُل: َما ِهي؟، َفَيُقوُلوَن: َيْكِشُف َعْن َساِقِه« .
 َقاَل: » َفِعْنَد َذلَِك ُيْكَشُف َعْن َساٍق َفَيِخرُّ ُكلُّ َمْن َكاَن بَِظْهِرِه َطَبٌق، 
ُجوَد َفَل َيْسَتِطيُعوَن،  َوَيْبَقى َقْوٌم ُظُهوُرُهْم َكَصياِصِّ اْلَبَقِر ُيِريُدوَن السُّ
ُجوِد َوُهْم َساِلُوَن، ُثمَّ َيُقوُل: اْرَفُعوا ُرُءوَسُكْم،  َوَقْد َكاَن ُيْدَعْوَن إَِل السُّ
َمْن  َفِمْنُهْم  َأْعَمِلِْم،  َقْدِر  َعَل  ُنوَرُهْم  َفُيْعِطيِهْم  ُرُءوَسُهْم  َفُعوَن  َفَيْ
َبِل اْلَعِظيِم َيْسَعى َبْيَ َيَدْيِه، َوِمْنُهْم َمْن ُيْعَطى ُنوَرُه  ُيْعَطى ُنوَرُه ِمْثَل اْلَ
َوِمْنُهْم  بَِيِمينِِه،  ْخَلِة  النَّ ِمْثَل  ُنوًرا  ُيْعَطى  َمْن  َوِمْنُهْم  َذلَِك،  ِمْن  َأْصَغَر 
َعَل  ُنوَرُه  ُيْعَطى  َرُجًل  َيُكوَن  َحتَّى  َذلَِك،  ِمْن  َأْصَغَر  ُنوًرا  ُيْعَطى  َمْن 
َوإَِذا  َفَمَشى،  َقَدَمُه  َم  َقدَّ َأَضاَء  َفإَِذا  ًة،  َمرَّ َوَيِفيُء  ًة  َمرَّ َقَدِمِه ُيِضُء  اِم  إِْبَ
َفَيْبَقى  اِر  النَّ ِف  َيُمرَّ  َحتَّى  َأَماَمُهْم  َوَجلَّ  َعزَّ  بُّ  »َوالرَّ َقاَل:  َقاَم«،  ُطِفَئ 
وَن َعَل  وا، َفَيُمرُّ ٍة« ، َقاَل: » َوَيُقوُل: ُمرُّ ْيِف َدْحُض َمِزلَّ َأَثُرُه َكَحدِّ السَّ
ِق،  َكاْلَبْ َيُمرُّ  َمْن  َوِمْنُهْم   ، اْلَعْيِ َكَطْرِف  َيُمرُّ  َمْن  ِمْنُهْم  ُنوِرِهْم،  َقْدِر 
اْلَكْوَكِب،  َكاْنِقَضاِض  َيُمرُّ  َمْن  َوِمْنُهْم  َحاِب،  َكالسَّ َيُمرُّ  َمْن  َوِمْنُهْم 
يِح، َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ َكَشدِّ اْلَفَرِس، َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ  َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ َكالرِّ
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َعَل  ُبو  َيْ َقَدَمْيِه  اِم  إِْبَ َعَل  ُنوَرُه  ُأْعِطَي  الَِّذي  َيُمرَّ  َحتَّى  ُجِل،  الرَّ َكَشدِّ 
اُر،  َوْجِهِه َوَيَدْيِه َوِرْجَلْيِه َتِرُّ ِرْجُل، َوَتْعَلُق ِرْجٌل، َوُيِصيُب َجَوانَِبُه النَّ
ْمُد  ُلَص، َفإَِذا َخَلَص َوَقَف َعَلْيَها، ُثمَّ َقاَل: احْلَ َفَل َيَزاُل َكَذلَِك َحتَّى َيْ

اِن ِمْنَها َبْعَد إِْذ َرَأْيُتَها«. ِ َلَقْد َأْعَطاِن اهلُل َما َلْ ُيْعِط َأَحًدا َأْن َنجَّ هلِلَّ
إَِلْيِه  َفَيُعوُد  َفَيْغَتِسُل  ِة،  نَّ اْلَ َباِب  ِعْنَد  َغِديٍر  إَِل  بِِه  َفُيْنَطَلُق   « َقاَل:   
َفَيُقوُل:  اْلَباِب  ِخَلِل  ِمْن  ِة  نَّ اْلَ ِف  َما  ى  َفَيَ ْم،  َوَأْلَواُنُ ِة  نَّ اْلَ َأْهِل  ِريُح 
يُتَك ِمَن النَّاِر؟  َة، َوَقْد َنجِّ نَّ َة، َفَيُقوُل اهلُل َلُه: َأَتْسَأُل اْلَ نَّ َربِّ َأْدِخْلنِي اْلَ
َقاَل:  َحِسيَسَها«،  َأْسَمُع  َل  ِحَجاًبا  َوَبْيَنَها  َبْينِي  اْجَعْل  َربِّ  َفَيُقوُل: 
َم ُهَو  ى - َأْو ُيْرَفُع َلُه - َمْنِزٌل َأَماَم َذلَِك َكَأنَّ َة« ، َقاَل: » َفَيَ نَّ »َفَيْدُخُل اْلَ
َك إِْن  ِفيِه إَِلْيِه ُحْلٌم، َفَيُقوُل: َربِّ َأْعِطنِي َذلَِك اْلَْنِزَل، َفَيُقوُل َلُه: َفَلَعلَّ
ُه، َفَيُقوُل:  َك إِْن َأْعَطْيُتَكُه َتْسَأُل َغْيَ ُه، َفَيُقوُل: َفَلَعلَّ َأْعَطْيُتَكُه َتْسَأُل َغْيَ

ُه، َوَأيُّ َمْنِزٍل َيُكوُن َأْحَسَن ِمْنُه. تَِك َل َأْسَأُلَك َغْيَ َل َوِعزَّ
ُحْلٌم،  إَِلْيِه  ُهَو  َم  َكَأنَّ آَخُر  َمْنِزٌل  َذلَِك  َأَماَم  َلُه  ُيْرَفُع  َأْو  َوَيَرى  َقاَل:   
َك إِْن َأْعَطْيُتَكُه  َفَيُقوُل: َأْعِطنِي َذلَِك اْلَْنِزَل، َفَيُقوُل اهلُل َجلَّ َجَلُلُه: َفَلَعلَّ
َأْحَسَن  َيُكوُن  َمْنِزٍل  َوَأيُّ  ُه  َغْيَ َأْسَأُل  َل  تَِك  َوِعزَّ َل  َقاَل:  ُه،  َغْيَ َتْسَأُل 
َل  َلَك  َما   : َوَجلَّ َعزَّ  اهلُل  َفَيُقوُل  َيْسُكُت  ُثمَّ  َفَيْنِزَلُه  َفُيْعَطاُه  َقاَل:  ِمْنُه، 
َلَك  َوَأْقَسْمُت  اْسَتْحَيْيُتَك،  َحتَّى  َسَأْلُتَك  َلَقْد  َربِّ  َفَيُقوُل:  َتْسَأُل؟ 
ْنَيا ُمْنُذ  َحتَّى اْسَتْحَيْيُتَك، َفَيُقوُل اهلُل َتَعاَل: َأَلْ َتْرَض َأْن ُأْعِطَيَك ِمْثَل الدُّ
َأَتْسَتْهِزُئ ِب، َوَأْنَت  َة َأْضَعاِفِه؟ َفَيُقوُل:  َأْفَنْيُتَها َوَعَشَ َيْوِم  َخَلْقُتَها إَِل 
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بُّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َقْولِِه » - َقاَل: َفَرَأْيُت َعْبَد اهللِ  ِة، َفَيْضَحُك الرَّ َربُّ اْلِعزَّ
ِديِث َضِحَك، َفَقاَل َلُه َرُجٌل:  ْبَن َمْسُعوٍد إَِذا َبَلَغ َهَذا اْلََكاَن ِمْن َهَذا احْلَ
َبَلْغَت  َم  ِمَراًرا ُكلَّ ِديَث  ُث َهَذا احْلَ دِّ َقْد َسِمْعُتَك ُتَ ِن،  ْحَ َعْبِد الرَّ َأَبا  َيا 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  إِنِّ  َفَقاَل:  َضِحْكَت،  اْلََكاَن  َهَذا 
ِديِث  َم َبَلَغ َهَذا اْلََكاَن ِمْن َهَذا احْلَ ِديَث ِمَراًرا ُكلَّ ُث َهَذا احْلَ دِّ َم- ُيَ َوَسلَّ

اُسُه -  . َضِحَك َحتَّى َتْبُدَو َأْضَ
: َوَلِكنِّي َعَل َذلَِك َقاِدٌر، َسْل، َفَيُقوُل:  بُّ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل: » َفَيُقوُل الرَّ
ِة َحتَّى  نَّ ِق النَّاَس، َقاَل: َفَيْنَطِلُق َيْرُمُل ِف اْلَ َأحْلِْقنِي بِالنَّاِس ، َفَيُقوُل: احْلَ
َفُيَقاُل َلُه: اْرَفْع  ٍة َفَيِخرُّ َساِجًدا،  َلُه َقْصٌ ِمْن ُدرَّ إَِذا َدَنا ِمَن النَّاِس ُرِفَع 
َم  َرْأَسَك َما َلَك؟ َفَيُقوُل: َرَأْيُت َربِّ - َأْو َتَراَءى ِل َربِّ - َفُيَقاُل َلُه: إِنَّ
َفُيَقاُل  َلُه  ُجوِد  لِلسُّ ُأ  َفَيَتَهيَّ َرُجًل  َيْلَقى  ُثمَّ  َقاَل:  َمَناِزلَِك،  ِمْن  َمْنِزٌل  ُهَو 
َم َأَنا  َلُه: َمْه، َما َلَك؟ َفَيُقوُل: َرَأْيُت َأنََّك َمَلٌك ِمَن اْلََلئَِكِة، َفَيُقوُل: إِنَّ
َت َيِدي َأْلُف َقْهَرَماٍن َعَل ِمْثِل  انَِك، َعْبٌد ِمْن َعبِيِدَك َتْ َخاِزٌن ِمْن ُخزَّ
َوُهَو   « َقاَل:   ،» اْلَقْصَ َلُه  َيْفَتَح  َحتَّى  َأَماَمُه  َفَيْنَطِلُق  َقاَل:  َعَلْيِه،  َأَنا  َما 
ا، َوَأْغَلُقَها، َوَمَفاتِيُحَها ِمْنَها َتْسَتْقبُِلُه  َفٍة َسَقائُِفَها، َوَأْبَواُبَ وَّ ٍة، ُمَ ِف ُدرَّ
َنٌة بَِحْمَراَء ُكلُّ َجْوَهَرٍة ُتْفِض إَِل َجْوَهَرٍة َعَل َغْيِ  اُء ُمَبطَّ َجْوَهَرٌة َخْضَ
ٌر َوَأْزَواٌج، َوَوَصائُِف َأْدَناُهنَّ َحْوَراُء  ْخَرى ِف ُكلِّ َجْوَهَرٍة ُسَ َلْوِن اْلُ
ًة ُيَرى ُمخُّ َساِقَها ِمْن َوَراِء ُحَلِلَها، َكبُِدَها ِمْرآُتُه  َعْيَناُء َعَلْيَها َسْبُعوَن ُحلَّ
ا، إَِذا َأْعَرَض َعْنَها إِْعَراَضًة اْزَداَدْت ِف َعْينِِه َسْبِعَي ِضْعًفا  َوَكبُِدُه ِمْرآُتَ
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َعمَّ َكاَنْت َقْبَل َذلَِك، َوإَِذا َأْعَرَضْت َعْنُه إِْعَراَضًة اْزَداَد ِف َعْينَِها َسْبِعَي 
ِضْعًفا َعمَّ َكاَن َقْبَل َذلَِك، َفَيُقوُل َلَا: َواهللِ َلَقِد اْزَدْدِت ِف َعْينِي َسْبِعَي 
ِضْعًفا،  َسْبِعَي  َعْينِي  ِف  اْزَدْدَت  َلَقِد  َواهللِ  َوَأْنَت  َلُه:  َوَتُقوُل  ِضْعًفا، 
َعاٍم  ِماَئِة  َمِسَيُة  ُمْلُكَك  َلُه:  َفُيَقاُل  ُف،  َفُيْشِ َقاَل:  ْف،  َأْشِ َلُه:  َفُيَقاُل 
ُه « أخرجه الطرباين يف الكبري برقم )٩7٦٣( ، وصححه  َبَصُ َيْنُفُذُه 

األلباين يف صحيح الرتغيب ، والرتغيب برقم )٣٥٩١(.
، لكن  ُيناقشون كثرية  ُيسألون وعىل أهنم  الدالة عىل أهنم  واألدلة 

سؤال اهلل هلم وسؤال املالئكة .
أواًل:- إلقامة احلجة عليهم .

ثانًيا:- تقريًعا وتوبيًخا هلم كام قال اهلل-عز وجل-يف كتابه الكريم:
 چڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    ڍ  چ ]األنعام: ٣0 [.
ېئ   ېئ   ېئ   چۈئ   الكريم:    كتابه  وجل-يف  اهلل-عز  قال  وكام 
ىئ  ىئ  ىئ           ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  
حبخب  مب  ىب  يب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ ] الصافات: 22 - 2٥ [.

فهم ُيسألون يف مواطن وال ُيسألون يف مواطن فليس هناك تعارض 
بني هذه اآلية والتي بعدها :

أواًل: يوم القيامة يوم طويل مقداره خسون ألف ُسنَّة .
 ثانًيا : أحوال العباد يوم القيامة خمتلفة جًدا ، فنقول األدلة تقتض 
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أهنم ُيسألون يف بعض املواطن ، وال ُيسألون يف بعضها. 

�س/ما هو اجلمع بني قوله تعاىل:  چک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  
ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ]مريم: 7١ [وبني قوله تعاىل: چۉ  ۉ     ې  
ٻٻ   ٻ   ٱ   ائ    ائ   ى   ى   ې     ې   ې  

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ ]األنبياء:١0١ - ١02 [.
األمني  النبي  حممد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وعىل آله وأصحابه أمجعني ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 

له ، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ، أما بعد: 
فقول اهلل -عز وجل-: چک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  

ڳ  ڱ  چ ] مريم: 7١ [.
اختلف أهل العلم يف هذه اآلية فمنهم من يقول: چک  ک  گ   
گگ چ أي: سريد النار إال أن املؤمن ال ترضه النار وال تؤذيه، وأما 
العصاة والكفار فتحرقهم ،ومن أهل العلم من فرس الورود بالعبور 
عىل الرصاط ، أي ال بد أن كل واحد يرد النار، إال أن ورود املؤمنني 
األتقياء الصاحلني الذين حرم اهلل-عز وجل-عليهم النار هو العبور 
عىل الرصاط ، ألن الرصاط جرس ممدود عىل متن جهنم من شاطئ 
يل  الذي  اآلخر  اجلانب  إىل  القيامة  العرصة عرصة  يل  الذي  جهنم 
اجلنة ، وليس للمؤمنني ، طريق يصلون به إىل اجلنة إال هذا الطريق فال 
ُينصب إال هلم، أما الكافرون فإهنم يف النار قبل أن ُينصب الرصاط كام 
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ُ َعْنُه- َأنَّ َناًسا يِف  ْدِريِّ -َرِضَ اهللَّ جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُ
َم- َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َهْل َنَرى  َزَمِن َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-: »َنَعْم« َقاَل:  َنا َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َربَّ
ِهَيِة َصْحًوا َلْيَس َمَعَها َسَحاٌب؟  ْمِس بِالظَّ وَن ِف ُرْؤَيِة الشَّ »َهْل ُتَضارُّ
ِفيَها َسَحاٌب؟«  َلْيَس  اْلَبْدِر َصْحًوا  َلْيَلَة  اْلَقَمِر  وَن ِف ُرْؤَيِة  َوَهْل ُتَضارُّ

َقاُلوا: اَل َيا َرُسوَل اهللِ.
َكَم  إِلَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَتَعاَل  َتَباَرَك  اهللِ  ُرْؤَيِة  ِف  وَن  ُتَضارُّ َما   « َقاَل:   
ٍة  بِْع ُكلُّ ُأمَّ ٌن لَِيتَّ َن ُمَؤذِّ ا، إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َأذَّ وَن ِف ُرْؤَيِة َأَحِدِهَ ُتَضارُّ
ْصَناِم  َما َكاَنْت َتْعُبُد، َفَل َيْبَقى َأَحٌد َكاَن َيْعُبُد َغْيَ اهللِ ُسْبَحاَنُه ِمَن اْلَ
َيْعُبُد  َكاَن  َمْن  إِلَّ  َيْبَق  َلْ  إَِذا  َحتَّى  اِر،  النَّ ِف  َيَتَساَقُطوَن  إِلَّ  ْنَصاِب  َواْلَ
َما  ْم:  َلُ َفُيَقاُل  اْلَيُهوُد،  َفُيْدَعى  اْلِكَتاِب،  َأْهِل   ِ َوُغبَّ َوَفاِجٍر  َبرٍّ  ِمْن  اهلَل 
َذ  َ ا َنْعُبُد ُعَزْيَر اْبَن اهللِ، َفُيَقاُل: َكَذْبُتْم ، َما اتَّ ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا: ُكنَّ
َنا، َفاْسِقَنا،  اهلُل ِمْن َصاِحَبٍة َوَل َوَلٍد، َفَمَذا َتْبُغوَن؟ َقاُلوا: َعِطْشَنا َيا َربَّ
ِطُم َبْعُضَها  اٌب َيْ ا َسَ َ اِر َكَأنَّ وَن إَِل النَّ َفُيَشاُر إَِلْيِهْم َأَل َتِرُدوَن؟ َفُيْحَشُ

اِر . َبْعًضا، َفَيَتَساَقُطوَن ِف النَّ
ا َنْعُبُد  ْم: َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا: ُكنَّ  ُثمَّ ُيْدَعى النََّصاَرى، َفُيَقاُل َلُ
َوَلٍد،  َوَل  َصاِحَبٍة  ِمْن  اهلُل  َذ  َ اتَّ َما  َكَذْبُتْم  ْم،  َلُ َفُيَقاُل  اهللِ،  اْبَن  اْلَِسيَح 
َنا، َفاْسِقَنا، َقاَل: َفُيَشاُر  ْم: َماَذا َتْبُغوَن؟ َفَيُقوُلوَن: َعِطْشَنا َيا َربَّ َفُيَقاُل َلُ
َبْعُضَها  ِطُم  َيْ اٌب  َسَ ا  َ َكَأنَّ َم  َجَهنَّ إَِل  وَن  َفُيْحَشُ َتِرُدوَن؟  َأَل  إَِلْيِهْم 
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اِر َحتَّى إَِذا َلْ َيْبَق إِلَّ َمْن َكاَن َيْعُبُد اهلَل َتَعاَل  َبْعًضا، َفَيَتَساَقُطوَن ِف النَّ
ِمَن  ُصوَرٍة  َأْدَنى  ِف  َوَتَعاَل  ُسْبَحاَنُه  اْلَعاَلَِي  َربُّ  َأَتاُهْم  َوَفاِجٍر  َبرٍّ  ِمْن 
ٍة َما َكاَنْت َتْعُبُد، َقاُلوا: َيا  تِي َرَأْوُه ِفيَها َقاَل: َفَم َتْنَتِظُروَن؟ َتْتَبُع ُكلُّ ُأمَّ الَّ
ا إَِلْيِهْم، َوَلْ ُنَصاِحْبُهْم، َفَيُقوُل:  ْنَيا َأْفَقَر َما ُكنَّ َنا، َفاَرْقَنا النَّاَس ِف الدُّ َربَّ
َتْيِ َأْو َثَلًثا،  ُك بِاهللِ َشْيًئا َمرَّ ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َنُعوُذ بِاهللِ ِمْنَك َل ُنْشِ َأَنا َربُّ
َحتَّى إِنَّ َبْعَضُهْم َلَيَكاُد َأْن َيْنَقِلَب، َفَيُقوُل: َهْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه آَيٌة َفَتْعِرُفوَنُه 
ِ ِمْن  ا؟ َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفُيْكَشُف َعْن َساٍق َفَل َيْبَقى َمْن َكاَن َيْسُجُد هلِلَّ ِبَ
َقاًء  اتِّ َيْسُجُد  َكاَن  َمْن  َيْبَقى  َوَل  ُجوِد،  بِالسُّ َلُه  اهلُل  َأِذَن  إِلَّ  َنْفِسِه  تِْلَقاِء 
َعَل  َخرَّ  َيْسُجَد  َأْن  َأَراَد  َم  ُكلَّ َواِحَدًة،  َطَبَقًة  َظْهَرُه  اهلُل  َجَعَل  إِلَّ  َوِرَياًء 
َل  َأوَّ ِفيَها  َرَأْوُه  تِي  الَّ َل ِف ُصوَرتِِه  وَّ َتَ َوَقْد  ُرُءوَسُهْم  َيْرَفُعوَن  ُثمَّ  َقَفاُه، 
َعَل  اْلِْسُ  ُب  ُيْضَ ُثمَّ  َنا،  َربُّ َأْنَت  َفَيُقوُلوَن:  ُكْم،  َربُّ َأَنا  َفَقاَل:  ٍة،  َمرَّ

ْم « . ْم، َسلِّ َفاَعُة، َوَيُقوُلوَن: اللُهمَّ َسلِّ َم، َوَتِلُّ الشَّ َجَهنَّ
ٌة، ِفيِه َخَطاِطيُف  ؟ َقاَل: » َدْحٌض َمِزلَّ ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَما اْلِْسُ
َفَيُمرُّ  ْعَداُن،  السَّ َلَا  ُيَقاُل  ُشَوْيَكٌة  ِفيَها  بَِنْجٍد  َتُكوُن  َوَحَسٌك  َوَكَللِيُب 
َوَكَأَجاِويِد  ْيِ،  َوَكالطَّ يِح،  َوَكالرِّ ِق،  َوَكاْلَبْ  ، اْلَعْيِ َكَطْرِف  اْلُْؤِمُنوَن 
َناِر  ِف  َوَمْكُدوٌس  ُمْرَسٌل،  ُدوٌش  َوَمْ ٌم،  ُمَسلَّ َفَناٍج  َكاِب،  َوالرِّ ْيِل  اْلَ
اِر، َفَوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه، َما ِمْنُكْم  َم، َحتَّى إَِذا َخَلَص اْلُْؤِمُنوَن ِمَن النَّ َجَهنَّ
ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة  قِّ ِمَن اْلُْؤِمنَِي هلِلَّ ِ ِف اْستِْقَصاِء احْلَ ِمْن َأَحٍد بَِأَشدَّ ُمَناَشَدًة هلِلَّ
وَن  َنا َكاُنوا َيُصوُموَن َمَعَنا َوُيَصلُّ اِر، َيُقوُلوَن: َربَّ ِذيَن ِف النَّ ِلِْخَواِنُِم الَّ
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اِر،  ُم ُصَوُرُهْم َعَل النَّ ْم: َأْخِرُجوا َمْن َعَرْفُتْم، َفُتَحرَّ وَن، َفُيَقاُل َلُ جُّ َوَيُ
اُر إَِل نِْصِف َساَقْيِه، َوإَِل ُرْكَبَتْيِه،  َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثًِيا َقِد َأَخَذِت النَّ
َنا َما َبِقَي ِفيَها َأَحٌد ِمَّْن َأَمْرَتَنا بِِه، َفَيُقوُل: اْرِجُعوا َفَمْن  ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
َوَجْدُتْم ِف َقْلبِِه ِمْثَقاَل ِديَناٍر ِمْن َخْيٍ َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثًِيا، 
َأَمْرَتَنا، ُثمَّ َيُقوُل: اْرِجُعوا َفَمْن  َلْ َنَذْر ِفيَها َأَحًدا ِمَّْن  َنا  ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
َوَجْدُتْم ِف َقْلبِِه ِمْثَقاَل نِْصِف ِديَناٍر ِمْن َخْيٍ َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا 
َنا َلْ َنَذْر ِفيَها ِمَّْن َأَمْرَتَنا َأَحًدا، ُثمَّ َيُقوُل: اْرِجُعوا  َكثًِيا، ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا  َفَأْخِرُجوُه،  ٍة ِمْن َخْيٍ  َذرَّ ِمْثَقاَل  َقْلبِِه  َفَمْن َوَجْدُتْم ِف 

ا«. َنا َلْ َنَذْر ِفيَها َخْيً َكثًِيا ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
ُقويِن  ُتَصدِّ مَلْ  إِْن  َعْنُه-َيُقوُل:   ُ اهللَّ ْدِريُّ -َرِضَ  اخْلُ َسِعيٍد  َأُبو  َوَكاَن   

زب ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ   ِشْئُتْم:  إِْن  َفاْقَرُءوا  ِديِث  احْلَ َذا  هِبَ
َفَيُقوُل اهلُل -َعزَّ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  رب ، 
وَن، َوَشَفَع اْلُْؤِمُنوَن، َوَلْ َيْبَق إِلَّ  بِيُّ -: َشَفَعِت اْلََلئَِكُة، َوَشَفَع النَّ َوَجلَّ
َيْعَمُلوا  َلْ  َقْوًما  ِمْنَها  َفُيْخِرُج  اِر،  َقْبَضًة ِمَن النَّ َفَيْقبُِض  اِحَِي،  َأْرَحُم الرَّ
َياِة،  ُر احْلَ ِة ُيَقاُل َلُه: َنَ نَّ ٍر ِف َأْفَواِه اْلَ ًم، َفُيْلِقيِهْم ِف َنَ ا َقطُّ َقْد َعاُدوا ُحَ َخْيً
َجِر،  ا َتُكوُن إَِل احْلَ ْيِل، َأَل َتَرْوَنَ ُة ِف َحِيِل السَّ بَّ ُرُج احْلِ َفَيْخُرُجوَن َكَم َتْ
، َوَما َيُكوُن ِمْنَها  ْمِس ُأَصْيِفُر َوُأَخْيِضُ َجِر، َما َيُكوُن إَِل الشَّ َأْو إَِل الشَّ

لِّ َيُكوُن َأْبَيَض؟« . إَِل الظِّ
 َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َكَأنََّك ُكْنَت َتْرَعى بِاْلَباِدَيِة، َقاَل: » َفَيْخُرُجوَن 
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ِذيَن  ِة َهُؤَلِء ُعَتَقاُء اهللِ الَّ نَّ َواتُِم، َيْعِرُفُهْم َأْهُل اْلَ ْؤُلِؤ ِف ِرَقاِبُِم اْلَ َكاللُّ
ُموُه، ُثمَّ َيُقوُل: اْدُخُلوا  َة بَِغْيِ َعَمٍل َعِمُلوُه، َوَل َخْيٍ َقدَّ نَّ َأْدَخَلُهُم اهلُل اْلَ
َأَحًدا  ُتْعِط  َلْ  َما  َأْعَطْيَتَنا  َنا،  َربَّ َفَيُقوُلوَن:  َلُكْم،  َفُهَو  َرَأْيُتُموُه  َفَم  َة  نَّ اْلَ
َنا، َأيُّ  ِمَن اْلَعاَلَِي، َفَيُقوُل: َلُكْم ِعْنِدي َأْفَضُل ِمْن َهَذا، َفَيُقوُلوَن: َيا َربَّ
ٍء َأْفَضُل ِمْن َهَذا؟ َفَيُقوُل: ِرَضاَي، َفَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا «.  َشْ
رواه البخاري برقم )٤٥8١( ، ومسلم برقم )١8٣( ، واللفظ ملسلم. 
فاهلل-عز وجل-يعطي املؤمنني أنوارهم عىل قدر إيامهنم وأعامهلم 
انطفئت  الرصاط  عىل  عربوا  فإذا  نوًرا  املنافقني  ويعطي   ، الدنيا  يف 
أنوار املنافقني ، ويميش املؤمنون بأنوارهم فيعيا املنافقون ويتحريون 
ينظر  الظلمة شديدة فعندما  السري، ألن  أن يواصلوا  وال يستطيعون 

املنافقون وقد انطفأت أنوارهم واملؤمنون يمشون باألنوار ينادوهنم: 
چ  ڃ   ڃ   ڄ   چڄ    هلم:  فُيقال  چ  ڄ   ڦ   ڦ   چڦ  

پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   اهلل:  قال  كام 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ ڇ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
ہھ   ہ   ہہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں      ں   ڱ   ڱ     ڱ  
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ھ  ھ          ھ  چ ]احلديد: ١2 - ١٥ [.

فالراجح أن قوله تعاىل: چک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  
ڳ  ڱ  چ ]مريم: 7١ [.

حق  ويف   ، معلوم  هو  كام  الدخول  الكفار  حق  يف  بالورود  املراد 
عصاة املسلمني دخول النار أيًضا ملن شاء اهلل منهم كام قال اهلل: چڻ  
ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  چ ] النساء: ٤8 [.
وأما األتقياء والصاحلون من الذين حرم اهلل عليهم النار فورودهم 
الراجح وهلذا جاء يف  ، وهذا هو  الرصاط  العبور عىل  النار هو  عىل 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه-  َعِن النَّ الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َة  َتِلَّ إِلَّ  اَر،  النَّ َفَيِلَج  الَوَلِد،  ِمَن  َثَلَثٌة  ِلُْسِلٍم  َيُموُت  »َل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ

الَقَسِم« رواه البخاري برقم )١2٥١( ، ومسلم برقم )2٦٣2(.
َة  َتِلَّ إِلَّ   « يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  حديث  من  أكثر  يف  جاء  وقد 

الَقَسِم« ، واملراد بالقسم هو ما يف قول اهلل -عز وجل-: چک  ک  
گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    

ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ ] مريم: 7١ - 72 [.
وقال سبحانه: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     
ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   چ] السجدة: ١٣[.
وأما قول اهلل -عز وجل-: چۉ ۉ     ې  ې  ې  ې    
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ى  ى  ائ  ائ    ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ   ڀ  ڀ  چ ] األنبياء: ١02[.
حسيس  يسمعون  ال  اجلنة  دخلوا  إذا  اجلنة  أهل  أّن  بذلك  فاملراد 
النار أي: حركتها وأصواهتا ألن النار هلا حسيس وهلا أصوات خميفة، 
ومزعجة ال يعلم هبا إال اهلل - سبحانه وتعاىل -  فأهل اجلنة ال يسمعون 

من ذلك بيشء ألهنم يف نعيم أبدي فهذا ال يتناىف  مع قوله: چک  
ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ ]مريم: 7١ [. 

َعْنَها-   ُ اهللَّ َحْفَصَة -َرِضَ  َعْن  ، وأمحد  ماجه  ابن  وهلذا جاء عند 
َيْدُخَل  َألَّ  ْرُجو  َلَ »إِنِّ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َقاَل  َقاَلْت: 
َدْيبَِيَة« ، َقاَلْت: ُقْلُت:  ُ َتَعاَل ِمَّْن َشِهَد َبْدًرا، َواحْلُ اَر َأَحٌد، إِْن َشاَء اهللَّ النَّ

چک  ک  گ   گگ  گ ڳ  ڳ        : ُ اهللَّ َقاَل  َقْد  َأَلْيَس   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا 
ڳ  ڳ  ڱچ ]مريم: 7١ [ ، َقاَل: » َأمَلْ َتْسَمِعيِه َيُقوُل: چڱ  ڱ  
ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ ]مريم: 72[ « رواه ابن ماجه 
برقم )٤28١(، وأمحد برقم )270٤2( ، وصححه اإلمام األلباين يف 

تصحيح ُسنن ابن ماجه.
ا َسِمَعِت  َ ُ َعْنَها- َأهنَّ ٍ -َرِضَ اهللَّ وجاءت رواية عند مسلم عن ُأّم ُمَبرشِّ
ُ َعْنَها- :  َم-، َيُقوُل ِعْنَد َحْفَصَة  -َرِضَ اهللَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
ِذيَن َباَيُعوا  َجَرِة َأَحٌد، الَّ اَر، إِْن َشاَء اهلُل، ِمْن َأْصَحاِب الشَّ »َل َيْدُخُل النَّ

َتَها« َقاَلْت: َبىَل، َيا َرُسوَل اهللِ َفاْنَتَهَرَها، َفَقاَلْت َحْفَصُة: چک  ک   َتْ
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َم-: َقْد َقاَل  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ گ   گگ    چ ]مريم: 7١ [ َفَقاَل النَّ
: چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ  اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

]مريم: 72[. رواه مسلم برقم )2٤٩٦(.

چک  ک  گ   گگ   فالرسول يف هذا احلديث يبني أن قوله : 
گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ ]مريم: 7١ [ . هو العبور عىل الرصاط.
 وأما النار فال تس الصاحلني األتقياء وال يدخلوهنا ، واألدلة التي 
تبني أن اهلل-عز وجل-حرم عىل النار أجسام الصاحلني األتقياء كثرية 
ُ َعْنَها-   مثل ما جاء عند الرتمذي ، وابن ماجه َعْن ُأمِّ َحبِيَبَة  -َرِضَ اهللَّ
ْهِر  َم- : »َمْن َصلَّ َقْبَل الظُّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ُ َعَل النَّاِر« رواه الرتمذي برقم )٤27( ،  َمُه اهللَّ َأْرَبًعا َوَبْعَدَها َأْرَبًعا َحرَّ
وابن ماجه برقم )١١٦0( ، وصححه األلباين يف تصحيح الرتمذي. 
النار ال تسه وال حترقه وال تؤذيه ، وكام  فالتحريم هنا بمعنى أن 

قال ربنا يف كتابه الكريم: چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  چچ   چ  
ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

]الزمر: ٦0 - ٦١ [.

فقوله:    چڈ  ڈ  ژ  چ أي: ال ُيمسون بأي سوء مما حيدث 
للعصاة يف مراحل اآلخرة فإذا كان ال حيدث هلم يشء ال يف القرب وال 
يف ساحة احلساب فمن باب أوىل عند العبور عىل الرصاط إذن قول 
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اهلل -عز وجل-: چۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  

ائ  ائ   چ ] األنبياء: ١0١ [.
ٻ   چٱ   وجل-:  -عز  اهلل  قول  وهي  بعدها  ما  يفرسها 
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ] األنبياء: ١02 [.
أي: حني يكونون يف اجلنة ال يسمعون حسيسها ألن أهل اجلنة ال 
يسمعون ما يكرهون،وال يرون ما يكرهون ، وال يصيبهم ما يكرهون، 
، وهلذا ال  اهلل  بإذن  ينفك  ينقطع وال  دائم ال  أبدي  نعيم  إهنم يف  بل 
ما  النار وال حيدث هلم  النار وال يؤذهيم أصوات  حسيس  يسمعون 

يكرهون بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل-   ألن اهلل قال: چٱ  ٻ  
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ ] األنبياء: ١02 [. 
أي: حني يكونون يف اجلنة ال يسمعون حسيسها ، وليس معنى هذا 

چٱ  ٻ   أنه يكون يف العرصة ال وإنام حني يكونون يف اجلنة 
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ .

ېئ   چېئ   تعاىل:  قوله  بني  اجلمع  هو  ما    / �س 
مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ  
ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت   چ] األعراف: 

.]٥١

پ  ڀ   تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ   وبني قوله 
ڀ  ڀ  ڀ   چ ] طه: ٥2 [. وقوله تعاىل: چحب  خب  مب    ىب         يبجت  
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حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح      مح  جخچ  ] مريم: 

٦٤ ؟ [.

أما قول اهلل -عز وجل-: چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
جب    يئ   ىئ    مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی  

حب  خب  مب  ىب  يب  جت   چ ] األعراف: ٥١ [.
الذي  النسيان  معناه  وليس   ، واإلمهال  الرتك  هنا  بالنسيان  فاملراد 
شيًئا  يضل  وال  يشء  عنه  يغيب  ال  العاملني  َفَربُّ  اإلنسان  يصيب 
-سبحانه وتعاىل- ،  فاملعنى اليوم نعاملكم معاملة من ينساكم ، وهذا 

يعني أن اهلل -عز وجل- هيملهم ويرتكهم يف العذاب. 
ُ َعْنُه - َقاَل:  وهلذا جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
وَن ِف  َنا َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل: »َهْل ُتَضارُّ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ َهْل َنَرى َربَّ
»َفَهْل  َقاُلوا: اَل، َقاَل:  َلْيَسْت ِف َسَحاَبٍة؟«  ِهَيِة،  ْمِس ِف الظَّ ُرْؤَيِة الشَّ
وَن ِف ُرْؤَيِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر، َلْيَس ِف َسَحاَبٍة؟« َقاُلوا: اَل، َقاَل:  ُتَضارُّ
ِف  وَن  ُتَضارُّ َكَم  إِلَّ  َربُِّكْم،  ُرْؤَيِة  ِف  وَن  ُتَضارُّ َل  بَِيِدِه  َنْفِس  َفَوالَِّذي   «
ْدَك،  ا، َقاَل: َفَيْلَقى اْلَعْبَد، َفَيُقوُل: َأْي ُفْل َأَلْ ُأْكِرْمَك، َوُأَسوِّ ُرْؤَيِة َأَحِدِهَ
ْيَل َواْلِبَِل، َوَأَذْرَك َتْرَأُس َوَتْرَبُع؟ َفَيُقوُل:  ْر َلَك اْلَ ْجَك، َوُأَسخِّ َوُأَزوِّ
؟ َفَيُقوُل: َل، َفَيُقوُل: َفإِنِّ َأْنَساَك  َبَل، َقاَل: َفَيُقوُل: َأَفَظَنْنَت َأنََّك ُمَلِقيَّ
ْدَك،  َوُأَسوِّ ُأْكِرْمَك،  َأَلْ  ُفْل  َأْي  َفَيُقوُل:  اِنَ  الثَّ َيْلَقى  ُثمَّ  َنِسيَتنِي،  َكَم 
ْيَل َواْلِبَِل، َوَأَذْرَك َتْرَأُس، َوَتْرَبُع، َفَيُقوُل:  ْر َلَك اْلَ ْجَك، َوُأَسخِّ َوُأَزوِّ
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َفإِنِّ  َفَيُقوُل:  َل،  َفَيُقوُل:  ؟  ُمَلِقيَّ َأنََّك  َأَفَظَنْنَت  َفَيُقوُل:  َربِّ  َأْي  َبَل، 
َيا  َفَيُقوُل:  َذلَِك،  ِمْثَل  َلُه  َفَيُقوُل  الَِث،  الثَّ َيْلَقى  ُثمَّ  َنِسيَتنِي،  َكَم  َأْنَساَك 
ْقُت،  ْيُت، َوُصْمُت، َوَتَصدَّ َربِّ آَمْنُت بَِك، َوبِِكَتابَِك، َوبُِرُسِلَك، َوَصلَّ
َوُيْثنِي بَِخْيٍ َما اْسَتَطاَع، َفَيُقوُل: َهاُهَنا إًِذا، َقاَل: ُثمَّ ُيَقاُل َلُه: اآْلَن َنْبَعُث 
َفُيْخَتُم  ؟  َعَلَّ َيْشَهُد  الَِّذي  َذا  َمْن  َنْفِسِه:  ِف  ُر  َوَيَتَفكَّ َعَلْيَك،  َشاِهَدَنا 
ُمُه  َوحَلْ َفِخُذُه  َفَتْنِطُق  اْنِطِقي،  َوِعَظاِمِه:  ِمِه  َوحَلْ لَِفِخِذِه  َوُيَقاُل  ِفيِه،  َعَل 
الَِّذي  َوَذلَِك  اْلَُناِفُق  َوَذلَِك  َنْفِسِه،  ِمْن  لُِيْعِذَر  َوَذلَِك  بَِعَمِلِه،  َوِعَظاُمُه 

َيْسَخُط اهلُل َعَلْيِه « رواه مسلم برقم )2٩٦8(.
وهلذا قال بعض املفرسين يف قوله -تعاىل- : چجئ  حئ چ 

أي: ينساهم من رمحته  .
ومنهم من قال: أي أن اهلل-عز وجل-ينساهم من خريه ، أي ال 
يعطيهم شيًئا من اخلري وال يعطيهم شيًئا من الفضل فهذا هو املعنى. 

وأما قوله: چ مئ  ىئ   يئ  جب   حب  چ .
فاملراد كام أنكم تناسيتم وأمهلتم لقاء هذا اليوم ، ومل تعملوا األعامل 
العاملني  اليوم ، ومل تذكروا رب  التي تقيكم من عذاب هذا  الصاحلة 
أن  بعد  برشعه  تعملوا  ومل  بأوامره  تقوموا  ومل   ، وتعاىل-  -سبحانه 
املعاملة  أغفلكم  ومن  نسيكم  من  معاملة  نعاملكم  فاليوم   ، جاءكم 
التي هي اجلزاء من جنس العمل ، فالنسيان بالنسيان ، فاملعنى أن اهلل 
-عز وجل-يرتكهم يف النار ال قيمة هلم وال قدر هلم وليس املعنى أهنم 
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نسوا بعض العبادة وأن اهلل عذهبم بالنسيان اجلبل.

َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  اْلِغَفاِريِّ  َذرٍّ  َأيِب  َعْن  ماجه  ابن  عند  جاء 
تِي  ُأمَّ َعْن  اَوَز  َتَ َقْد   َ اهللَّ »إِنَّ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوُل  َقاَل 
َطَأ، َوالنِّْسَياَن، َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه« رواه ابن ماجه برقم )20٤٣(،  اْلَ

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
يف  جاء  وهلذا  شيًئا  نس  إذا  العبد  يؤاخذ  وجل-ال  فاهلل-عز 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه- َعِن النَّ الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َم  َفإِنَّ َصْوَمُه،  َفْلُيتِمَّ  َب،  َوَشِ َفَأَكَل  أحدكم  َنِسَ  »إَِذا  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ
ُ َوَسَقاُه« رواه البخاري برقم )١٩٣٣( ، واللفظ له ، ومسلم  َأْطَعَمُه اهللَّ

برقم )١١٥٥(. 
ُ َعْنُه- َقاَل: مَلَّا َنَزَلْت َعىَل  وجاء عند مسلم  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ

چڇ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   زب  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  رب  ]البقرة: 28٤[، َقاَل: 
َفَأَتْوا  َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ َذلَِك َعىَل َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َفاْشَتدَّ 
َفَقاُلوا:  َكِب،  الرُّ َعىَل  َبَرُكوا  ُثمَّ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل 
َياَم َواجْلَِهاَد  اَلَة َوالصِّ ْعاَمِل َما ُنِطيُق، الصَّ ْفَنا ِمَن اأْلَ َأْي َرُسوَل اهللِ، ُكلِّ
اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  ُنِطيُقَها،  َواَل  اآْلَيُة  َهِذِه  َعَلْيَك  ُاْنِزَلْت  َوَقِد  َدَقَة،  َوالصَّ
اْلِكَتاَبْيِ  َأْهُل  َقاَل  َكَم  َتُقوُلوا  َأْن  َأُتِريُدوَن   « َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ -َصىلَّ اهلُل 
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َنا  َربَّ ُغْفَراَنَك  َوَأَطْعَنا  َسِمْعَنا  ُقوُلوا:  َبْل  َوَعَصْيَنا؟  َسِمْعَنا  َقْبِلُكْم  ِمْن 
َنا َوإَِلْيَك امْلَِصرُي، َفَلامَّ  َوإَِلْيَك اْلَِصُي«، َقاُلوا: َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ

زب ڳ  ڳ   إِْثِرَها:  اهلُل يِف  َفَأْنَزَل  َأْلِسَنُتُهْم،  ا  هِبَ َذلَّْت  اْلَقْوُم،  َأَها  اْقرَتَ
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  رب ]البقرة: 28٥[ .
ۇ   زب   : َوَجلَّ َعزَّ  اهلُل  َفَأْنَزَل  َتَعاىَل،  اهلُل  َنَسَخَها  َذلَِك  َفَعُلوا  َفَلامَّ   
ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   
چەئ  وئ   َنَعْم«  َقاَل:   « ]البقرة: 28٦[  ې  ى    ى  ائ  ائەئرب 
 ] ]البقرة: 28٦  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئچ 
 »]  28٦ ]البقرة:  جئچ  ی   ی   ی     ی   ىئ   ىئ    چىئ    » َنَعْم  َقاَل:   «

جت   يب   ىب   مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   چمئ    » َنَعْم  َقاَل: 
مسلم  رواه   » َنَعْم  َقاَل:   «  ]  28٦ ]البقرة:  متچ  خت   حت  

برقم )١2٥(.
والشاهد قوله تعاىل: چې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  
ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ    وئ  
ىب   مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی   ىئ  

يب  جت  حت  خت  مت   چ ]البقرة: 28٦ [.
والعبادات ال؛  بام نس من األعامل  يؤاخذ  العبد  أن  يعني  فهذا ال 
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وإنام معناه أن اهلل يؤاخذ من تناسى عمًدا وترك العمل عمًدا ، فتعامل 
يعامله  ، فالرمحن  مع األعامل الصاحلة معاملة من نسيها وضل عنها 

هبذه املعاملة وهلذا قال اهلل-عز وجل-يف كتابه الكريم: چۀ  
ھ   ھ    ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   
ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  چ ] التوبة: ٦7 [.
يعني نسوا اهلل عمًدا أي تركوا العمل عمًدا ، وتركوا اإليامن عمًدا، 
عاملهم  أنه  وهو   ، يستحقون  بام  عاملهم  فاهلل   ، عمًدا  اخلري  وتركوا 
معاملة من نسيهم وأغفلهم فهذا معنى النسيان ، وهكذا أيًضا قال اهلل 

چڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   وجل-:  -عز 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ ] املؤمنون: ١0٩ - ١١0 [.
 أي أنكم انشغلتم بأذى املؤمنني ومعاداة األتقياء والصاحلني حتى 
هو  فهذا   ، والذنوب  باملعايص  بانشغالكم  الصاحلة  األعامل  تركتم 
النسيان الذي وقع فيه الكفار ووقع فيه املنافقون ، ومن يستحق النار 
وهو أهنم تركوا العمل عمًدا ، وليس املعنى أهنم نسوه نسياًنا جبلًيا 

بدون إرادهتم ، وإنام معناه أهنم أعرضوا عنه كام قال اهلل -عز وجل:  
ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ    چۆئ  
ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   
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ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  چ ] طه: ١2٤ - ١2٦ [.

العاملني  رب  وأما  العذاب  يف  وترمى  هتمل  اليوم  وكذلك  أي 
-سبحانه - فإنه كام قال عنه موسى ـ عليه الصالة والسالم ـ عندما 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حس    جس   مخ       حخ   جخ   چمح   فرعون:  سأله 
پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ ] طه: ٥١ - ٥2 [.

فالرمحن ال يغفل عن يشء وال ينسى شيًئا ، كيف وهو القائل يف 
كتابه الكريم: چں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ] التوبة: ١١٥ [.

ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   چې    ويقول: 
ۇئ   ۆئ  چ ]احلجرات: ١٦ [.

ويقول: چجت     حت    خت  مت  ىت  يت   چ ] فصلت: ٥٤ [.
بل قد قال ربنا -سبحانه وتعاىل- يف كتابه الكريم: چائ  ەئ  
ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  

يب  جت          حت  خت   چ ] األنعام: ٥٩ [.
وال  يراها  ـ  سبحانه  ـ  العاملني  رب  عند  معلومة  احلبة  كانت  فإذا 
تغيب عنه ، وال يمكن أن تسقط الورقة من ورق األشجار إال بعلمه، 

-سبحانه وتعاىل-  فكيف بغريها.
ڳ   گ   گ      گ   گ      چک   الكريم:  كتابه  يف  ربنا  قال  وكام 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  چ ] الرعد: ١0[.
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أي فهذا عند اهلل-عز وجل-سواء فهو يرى من يعمل يف ظالم الليل 
كام يرى من يعمل يف النهار يف وسط الصحراء،ويرى أيًضا ما يتساقط 
، فال خيفى عليه يشء وهو ذلك قد  البحار وأجواف اجلبال  يف قعر 

أحىص كل يشء ويرى كل يشء ، قال اهلل -عز وجل-: چوئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ ] مريم: ٩٣ - ٩٥ [.
فالرمحن يقول: چىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

مئ  ىئ  يئ   چ ] مريم: ٩٤ - ٩٥ [.
وقال ربنا: چيث  حج           مج  جح  مح   چ ] اجلن: 28 [.

فال خيفى عليه يشء وال يغيب عنه يشء قال ربنا يف كتابه الكريم: 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  

ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ] هود: ٦ [.
  فالرمحن يقول:  چ ٻ  ٻ  ٻ  چ صغرت أو كربت حتى النملة 
حتى احلرشة ، فإذا كان اهلل يرى كل يشء من خلقه حتى احلرشات 
بحساب  بمطالب  ليس  الذي  واخللق   ، والزواحف  النمل  وحتى 
بمن من  بالناس وكيف  ، فكيف  نعيم  له  وليس عليه عذاب وليس 

أجلهم خلق اهلل-عز وجل-اجلنة والنار.
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وج��ل-اأن  ربنا-عز  اأخ��ربن��ا  خ��ًرا  اهلل  جزاكم   / �س 
مثل  البدو  من  يكونون  ول  احل�ضر  من  يكونون  الأنبياء 

ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    ڳ   گ   چگ   تعاىل:  قوله 
ہ   ہ          ۀ     ۀ   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ںں   ڱ  
چ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ  

]يوسف: ١0٩ [.

ال�ضالم قال لأبيه يعقوب:  اأن يو�ضف عليه  ولكن جند 
چۀ  ہ    ہ  ہ  چ فكيف اجلمع ؟ .

أما قول اهلل ـ سبحانه وتعاىل: چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  
ۀ     ۀ   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  
ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ہ   ہ         

ڭ  ڭ  چ ] يوسف: ١0٩ [.
فقد ذكر املفرسون أن اهلل -سبحانه وتعاىل-   يرسل الرسل من أهل 
القرى واملراد بالقرى هنا املدن وهي القرى الكبرية وقد قال اهلل-عز 

وجل-يف كتابه الكريم عن الكفار أهنم قالوا: )   ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ ] الزخرف: ٣١ [.

ې   ې   ې   ۉ   چۉ   وجل-:  -عز  اهلل  وقال    
ې  ى      ى  ائ  چ ] الكهف: ٥٩[.

واحلكمة من كون األنبياء من القرى أن أهل القرى يكونون ألني 
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وأرفق وأرحم بخالف أهل البوادي فتكون عندهم الغلظة ، جاء عند 
ُ َعْنُهاَم - َعِن  النسائي ، وأيب داود ، وغريمها َعِن اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ
َبَع  َم- َقاَل: »َمْن َسَكَن اْلَباِدَيَة َجَفا، َوَمِن اتَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
ْلَطاَن اْفُتتَِن« رواه النسائي برقم )٤٣0٩(،  ْيَد َغَفَل، َوَمْن َأَتى السُّ الصَّ
وصححه   ،  )22٥٦( برقم  والرتمذي   ،  )28٥٩( برقم  داود  وأبو 

األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي. 
وأمه  ألبيه  قال  أنه  يوسف  شأن  وجل-يف  اهلل-عز  قول  وأما 
وإخوانه: چۀ  ہ    ہ  ہ  چ فيعقوب ـ عليه الصالة والسالم ـ 
سكن بعض البوادي يف أرض فلسطني كام ذكر بعض املفرسين ، وكان 
صاحب غنم وصاحب إبل وماشية ولكن ال يلزم من هذا أهنم كانوا 
متأصلني هناك ، فقد كانوا يسكنون مرص من قبل ثم آل هبم األمر إىل 

أن سكنوا البوادي واملراد من قوله ـ سبحانه وتعاىل: چگ  گ  
ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڭ  چ ] يوسف: ١0٩ [.
أي أن الرسول يكون من أهل القرى أي من أهل املدن ، وال يمنع 
أنه يسكن بعد ذلك البدو ، فالظاهر واهلل أعلم أن هذا ال يتناىف مع هذا 
ألن اهلل-عز وجل-يرسل الرسل من املدن وال يمنع بعد ذلك أهنم 
التي كان يعقوب  املنطقة  إنه ال يمنع أن تكون  ، ثم  البادية  يسكنون 
معلوم  كام هو  مرص  خرجوا من  ، ألهنم  املدن  من  قريبة  فيها  يعيش 
إىل قرية قريبة من بيت املقدس ، والظاهر أنه سكن وحده مع ذريته 
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كام ذكر ابن كثري ـ رمحه اهلل ـ يف البداية والنهاية ، بعد ان تربى الرتبية 
اإليامنية بالوحي ، ومل يكن خمالًطا للبدو الذين فيهم اجلفا والغلظة ، 
وقد كان عددهم حني خرجوا ستني نفًسا ، ومنهم من قال يزيدون 
فعندما خرجوا يف مرص يف  أكثر  يقول  من  ومنهم   ، نفًسا  ثامنني  عىل 

زمان موسى كانوا أكثر من ستامئة ألف نفس ، واهلل أعلم.
ى   ې    ې   چ  تعاىل:  قوله  بني  اجلمع  هو  ما   / �س 
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  

ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  يئ  چ ] النساء: 78 [.
وبني قوله تعاىل: چجب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   

يت  جثمث  ىث  يث   حجمج  جح  مح  جخ  حخ   چ ] النساء: 7٩ ؟ [.
األمني  النبي  حممد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وعىل آله وأصحابه أمجعني ،  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 

له ، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أما بعد:
فليس هنا تعارض بني هاتني اآليتني فقول اهلل-عز وجل-چې  
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  
ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  يئ  چ 

] النساء: 78 [.

رد فيها رب العاملني عىل هؤالء الذين يتطريون باألنبياء والرسل 
عليهم الصالة والسالم ، وبنّي أن ما أصاهبم فهو من اهلل -سبحانه 
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وتعاىل-   وليس بسبب وجود هؤالء األنبياء أوالصاحلني ، بل وجود 
الصاحلني يكون أماًنا بإذن اهلل-عز وجل-فبني اهلل أن كل ما نزل من 
البالء ومن الرش ومن املصائب ، فهو من عنده - سبحانه وتعاىل - 

وليس من عند غريه وقول اهلل -عز وجل-: چجب  حب  خب     مب   ىب  
يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث   حخ   چ ] النساء: 7٩ [.

أي:  أن ما أصاب الناس من اخلري فهو من اهلل-سبحانه وتعاىل-   
من فضله وكرمه وإحسانه عىل عباده ، وأن ما أصاهبم من الرش فسببه 
أفعال العباد وذنوهبم ، مع أن الكل من اهلل-سبحانه وتعاىل-   فاهلل 
يعاقب  الذي  وهو  الصالح  العمل  عىل  يثيب  الذي  وجل-هو  -عز 

عىل السيئة ـ والكل من اهلل.  
ُ َعْنُه - أن النبي     وهلذا جاء عند اإلمام مسلم عن عمر  -َرِضَ اهللَّ
ِه«  ملسو هيلع هللا ىلص قال حني ُسئل عن أركان اإليامن: » َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيِِه َوَشِّ

رواه مسلم برقم )8(.
أي أن اهلل-عز وجل-هو املقدر ، لكن اإلنسان هو فاعل السبب، 
الصالح  هو  املؤمن،واإلنسان  هو  واإلنسان  الكافر  هو  فاإلنسان 
واإلنسان هو الفاسد ،واإلنسان هو املحسن ، واإلنسان هو املسء، 
فبسبب اإلساءة تنزل املصائب والباليا والرزايا عىل العباد،وهلذا اهلل 

-تعاىل-يقول يف كتابه الكريم : چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یچ]األعراف: ١٣0 [.
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فيها  وقعوا  التي  الذنوب  وجل-بسبب  اهلل-عز  أخذهم  أي 

واملعايص التي ارتكبوها ثم قال -سبحانه وتعاىل-  : چٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   
ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  چ ] األعراف: ١٣١ - ١٣٣ [.
فاهلل-عز وجل-بني أنه عاقبهم يف الدنيا عقوبة من أجل أن يعودوا 
إىل اهلل ويرجعوا وليعلموا أن اهلل -سبحانه وتعاىل-قادر عىل أن يسلط 
عليهم ما شاء وأن يبتليهم بام شاء وأنه وحده هو الذي يستحق العبادة 
يصاب  قد  املؤمن  أن  األدلة  بينت  وقد  فهموا  وال  عقلوا  ما   لكنهم 

جئ    ی   ی   چی   وجل-:  اهلل-عز  قال  ذنوبه  بسبب 
حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  چ ] الشورى: ٣0 [.

أحد:  غزوة  يف  هلم  حدث  ما  عن  وجل-للصحابة  اهلل-عز  وقال 
ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   چی  

يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         جث  مث  ىث   چ ] آل عمران: ١٦٥ [. 
أي أنتم السبب وأنتم الذين فعلتم السبب املفض إىل هذا التأديب 
وإىل نزول هذه املصيبة والبلية التي نزلت بكم وذلك أن الرماة خالفوا 
أمر أمريهم وخالفوا ِأمر النبي ـ صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ـ كام 
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َلِقيَنا  َقاَل:   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  اِء  الرَبَ َعِن  البخاري  اإلمام  عند  جاء 
ِمَن  َجْيًشا  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َوَأْجَلَس  َيْوَمئٍِذ،  ِكنَي  امُلرْشِ
َظَهْرَنا  َرَأْيُتُموَنا  إِْن  ُحوا،  َتْبَ »َل  َوَقاَل:   ،ِ َعْبَد اهللَّ َعَلْيِهْم  َر  َوَأمَّ َماِة،  الرُّ
ُحوا، َوإِْن َرَأْيُتُموُهْم َظَهُروا َعَلْيَنا َفَل ُتِعيُنوَنا« َفَلامَّ َلِقيَنا  َعَلْيِهْم َفَل َتْبَ
َقْد   ، ُسوِقِهنَّ َعْن  َرَفْعَن  اجَلَبِل،  يِف  َيْشَتِدْدَن  النَِّساَء  َرَأْيُت  َحتَّى  َهَرُبوا 
 :ِ اهللَّ َعْبُد  َفَقاَل  الَغنِيَمَة،  الَغنِيَمَة  َيُقوُلوَن:  َفَأَخُذوا   ، َخاَلِخُلُهنَّ َبَدْت 
ُحوا، َفَأَبْوا، َفَلامَّ َأَبْوا  َم- َأْن اَل َترْبَ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعِهَد إَِلَّ النَّ
َفَقاَل:  ُسْفَياَن  َأُبو  َف  َوَأرْشَ َقتِياًل،  َسْبُعوَن  َفُأِصيَب  َف ُوُجوُهُهْم،  رُصِ
ُقَحاَفَة؟  َأيِب  اْبُن  الَقْوِم  َأيِف  َفَقاَل:  ُتِيُبوُه«  »َل  َفَقاَل:  ٌد؟  مَّ حُمَ الَقْوِم  َأيِف 

اِب؟. َقاَل: »َل ُتِيُبوُه« َفَقاَل: َأيِف الَقْوِم اْبُن اخَلطَّ
َجاُبوا، َفَلْم َيْمِلْك ُعَمُر   َفَقاَل: إِنَّ َهُؤاَلِء ُقتُِلوا، َفَلْو َكاُنوا َأْحَياًء أَلَ
َأُبو  َقاَل  ِزيَك،  خُيْ َما  َعَلْيَك   ُ َأْبَقى اهللَّ  ،ِ َيا َعُدوَّ اهللَّ َكَذْبَت  َفَقاَل:  َنْفَسُه، 
َم-: »َأِجيُبوُه« َقاُلوا:  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُسْفَياَن: اْعُل ُهَبُل، َفَقاَل النَّ
ى  ُ َأْعَل َوَأَجلُّ « َقاَل َأُبو ُسْفَياَن: َلَنا الُعزَّ َما َنُقوُل؟ َقاَل: » ُقوُلوا: اهللَّ
َم-: »َأِجيُبوُه« َقاُلوا:  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ى َلُكْم، َفَقاَل النَّ َواَل ُعزَّ
ُ َمْوَلَنا، َوَل َمْوَل َلُكْم« َقاَل َأُبو ُسْفَياَن: َيْوٌم  َما َنُقوُل؟ َقاَل: »ُقوُلوا اهللَّ
ا َومَلْ َتُسْؤيِن. رواه  بَِيْوِم َبْدٍر، َواحَلْرُب ِسَجاٌل، َوجَتُِدوَن ُمْثَلًة، مَلْ آُمْر هِبَ

البخاري برقم )٤0٤٣(. 
قال اهلل -عز  انتصاًرا عظياًم كام  املسلمون  انترص  املعركة  بدء  ففي 
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وجل-: چچ  چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  
ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڻڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  چ ] آل عمران: ١٥2 [.

فقوله -تعاىل : چ ڇ  ڇ  چأي إذ تقتلوهنم بأمر رب العاملني  
ـ سبحانه ـ فعندما حصلت املخالفة من الرماة ، جاز األدب اإلهلي 
هذا  بعد  اخلطأ  ذلك  يكرروا  ومل  يـ   ـ  الصحابة  به  أدب  الذي 
التأديب وهلذا تساءلوا عندما نزل هبم هذا البالء ، قال اهلل -سبحانه 

جبحب      يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   چی    : وتعاىل- 
ىث   چ ] آل عمران: ١٦٥ [.  أي ما سبب ذلك وما السبب يف حصول 

هذا ، قال اهلل -عز وجل- : چخب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         
جث  مث  ىث   چ ]آل عمران: ١٦٥ [.

أي أنتم الذين سببتم نزول هذه العقوبة بمخالفتكم للرسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ 
مع أن املخالفني كانوا أربعني رجاًل فقط وقد بقي أمريهم عبداهلل مع 
عرشة معه فقد ذكرهم بوصية النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ، فمن هنا نعلم أنه ال 
تنزل مصيبة عىل الناس إال بسبب الذنوب واخلطايا ، مع أن احلَسَنة 
من اهلل واملصيبة من اهلل ، ولكن احلَسَنة من اهلل وهلا أسباب ، واملصيبة 
من اهلل وهلا أسباب ، ومن أعظم أسباهبا فعل العبد ، وهلذا يقول اهلل 
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ے    ے   ھ   ھ   چھ   الكريم:  كتابه  وجل-يف  -عز 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  

ې  ې              ى  ى   چ ] األعراف: ١٦٣ [.
؛  العقوبة وهي احلرمان من اخلري  يعني ذنوهبم ومعاصيهم وهذه 

ې   ې   چ   فيها:  وقعوا  التي  واملخالفات  الذنوب  بسبب 
پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   ى    ى   ې               ې  
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ          ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ   ڌ  چ ] األعراف: ١٦٤ - ١٦٦ [.
وقال اهلل-عز وجل-يف كتابه الكريم: چہ  ہ  ھ   ھھ  
ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    
چ  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ  

]األعراف: ٥٥ - ٥٦ [.

الصاحلة  األعامل  حيسنون  الذين  املحسنني  من  قريًبا  يكون  فاخلري 
پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   چٱ    الكريم:  كتابه  يف  ربنا  قال  وكام 
ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  

ٺ   ٿ  ٿ  چ ] األعراف: ٩٦ [.
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فالعبد إذا استقام عىل دين اهلل-عز وجل-نزل عليه اخلري يف الدنيا 
مع ما يدخر اهلل له من األجر والثواب اجلزيل يف اآلخرة ، وإذا وقع يف 
الذنوب ربام كانت هذه الذنوب سبًبا لنزول العقوبة يف الدنيا ، وهلذا 
أنزهلا  التي  العقوبات  اآليات بعض  يبني اهلل-عز وجل-يف كثري من 
عىل اخللق بسبب الذنوب واملعايص ، ويبني أيًضا أنَّ الطاعة تسبب 

وجود اخلري ، كام قال اهلل -عز وجل-: چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ ] األعراف: ٩٦ [.
وكام قال اهلل: چڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   

ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ    ۆ  چ ] الطالق: 2 - ٣ [.
وبني اهلل-عز وجل-ماذا حصل لصاحب اجلنتني فقال -سبحانه 

وتعاىل- : چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   
ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىب    مب   خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ    
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   
چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     
ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  چ ] الكهف: ٣2 - ٤٣ [.
وبني ما حصل ألصحاب اجلنة كام يف سورة القلم فقال -تعاىل-:

 چٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  
چ   چ ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ      ھ   ھ           ھ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ڭ        ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ  ې  چ ] القلم: ١7 - ٣٣ [.
تناقض  هناك  فام  واملخالفات  واملعايص  الذنوب  بسبب  ذلك  كل 

بني هاتني اآليتني فقول اهلل -سبحانه وتعاىل- : چ ې  ې   ى  
ېئ        ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  يئ  چ ] النساء: 78 [.
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 يعني هم يتطريون بالرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ فبني اهلل أن اخلري والرش كله 

من عنده أي: بتقديره وإرادته وهلذا قال -تعاىل- : 
 چېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ چ ] النساء: 78  [.

وقوله - سبحانه-:  چجب  حب  خب     مب   ىب  يبجت    حخ   چ]النساء: 7٩ [.
أي من فضل اهلل عليك ورمحته بك وتكرمه عليك ، أِلن اهلل -عز 
ويعطيهم  وتعاىل-  -سبحانه  عباده  وإىل  خلقه  إىل  حيسن  وجل- 
ويبسط عليهم األرزاق واخلريات ، وكام قال اهلل-عز وجل-يف كتابه 

ڈ       ڈ   ڌ  ڎ  ڎ   ڍ  ڌ   الكريم:  چڇ  ڍ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ  
ے   ھھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ  
ۈ      ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ     ۓۓ   ے  
ى   ې   ېې   ې   ۉ     ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  
حئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ             ٿ  ٹ   چ ] النمل: ٦0 - ٦٤ [.

وقال ربنا يف كتابه الكريم: چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  
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چ  ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  

]عبس: 2٤ - ٣2 [.

وقوله: چحت  خت  مت   ىت   يت  جث چ ] النساء: 7٩ [.
أي أنت املتسبب يف نزوهلا.

 ُ ِ ْبِن ُعَمَر-َرِضَ اهللَّ وعىل سبيل املثال ما روى ابن ماجه َعْن َعْبِد اهللَّ
َم-، َفَقاَل:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأْقَبَل َعَلْيَنا َرُسوُل اهللَّ َعْنُهاَم -  َقاَل: 
 : ِ َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ ، َوَأُعوُذ بِاهللَّ ٌس إَِذا اْبُتِليُتْم ِبِنَّ » َيا َمْعَشَ اْلَُهاِجِريَن َخْ
اُعوُن،  ا، إِلَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّ ، َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَ َلْ َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِف َقْوٍم َقطُّ
َيْنُقُصوا  َوَلْ  َمَضْوا،  ِذيَن  الَّ َأْسَلِفِهُم  ِف  َتُكْن َمَضْت  َلْ  تِي  الَّ ْوَجاُع  َواْلَ
ْلَطاِن  السُّ َوَجْوِر  اْلَُئوَنِة،  ِة  َوِشدَّ نَِي،  بِالسِّ ُأِخُذوا  إِلَّ  َواْلِيَزاَن،  اْلِْكَياَل 
َوَلْوَل  َمِء،  السَّ ِمَن  اْلَقْطَر  ُمنُِعوا  إِلَّ  َأْمَواِلِْم،  َزَكاَة  َيْمَنُعوا  َوَلْ  َعَلْيِهْم، 
 ُ َط اهللَّ ِ، َوَعْهَد َرُسولِِه، إِلَّ َسلَّ َيْنُقُضوا َعْهَد اهللَّ َوَلْ  ُيْمَطُروا،  َلْ  اْلَبَهائُِم 
ُكْم  َتْ َلْ  َوَما  َأْيِديِْم،  ِف  َما  َبْعَض  َفَأَخُذوا  َغْيِِهْم،  ِمْن  ا  َعُدوًّ َعَلْيِهْم 
ُ َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم «  ، إِلَّ َجَعَل اهللَّ ُ وا ِمَّا َأْنَزَل اهللَّ ُ ِ، َوَيَتَخيَّ ُتُهْم بِِكَتاِب اهللَّ َأئِمَّ
رواه ابن ماجه برقم )٤0١٩( ، وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن 

ماجه.  
ومع أننا نؤمن أن الرش بتقدير اهلل-عز وجل- ، فإننا ال ننسبه إليه 
َعْن  َعْنُه-    ُ اهللَّ -َرِضَ  َطالٍِب  َأيِب  ْبِن  َعِلِّ  َعْن   ، مسلم  عند  جاء  كام 
َتَباَرْكَت  َوإَِلْيَك،  َأَنا بَِك   « َقاَل:  َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل 



+

+

+

+

170

170
َوَتَعاَلْيَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك«  رواه مسلم برقم )77١(. 

�س / بارك اهلل فيكم نريد من ف�ضيلتكم التكرم بذكر 
تعريف الن�ضخ يف القراآن الكرمي ؟

ـ يف  تعاىل  اهلل  ـ رمحه  السيوطي  قد ذكره  الكريم  القرآن  النسخ يف 
َوَمْنُسوِخِه  َناِسِخِه  يِف  ْرَبُعوَن:  َواأْلَ ابُِع  السَّ ْوُع  النَّ قال:  اإلتقان  كتابه 
ٍم  ْبُن َسالَّ اْلَقاِسُم  ُعَبْيٍد  َأُبو  ِمْنُهْم  َصْوَن  حُيْ اَل  َخاَلئُِق  بِالتَّْصنِيِف  َأْفَرَدُه 
يٌّ َواْبُن  ْنَباِريِّ َوَمكِّ اُس َواْبُن اأْلَ ِجْسَتايِنُّ َوَأُبو َجْعَفٍر النَّحَّ َوَأُبو َداُوَد السِّ
ِ إاِلَّ َبْعَد  َ ِكَتاَب اهللَّ َحٍد َأْن ُيَفرسِّ وُز أِلَ ُة: اَل جَيُ ئِمَّ اْلَعَريِبِّ َوآَخُروَن َقاَل اأْلَ

َأْن َيْعِرَف ِمْنُه النَّاِسَخ َوامْلَْنُسوَخ.
َقاَل  اَل  َقاَل:  امْلَْنُسوِخ  ِمَن  النَّاِسَخ  َأَتْعِرُف  لقاض:  عل  قال  وقد 

َهَلْكَت َوَأْهَلْكَت . 
ْوِع َم�َضاِئُل: َويِف َهَذا النَّ

وىَل: َيِرُد النَّْسُخ بَِمْعَنى اإْلَِزاَلِة َوِمْنُه َقْوُلُه: زب    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   اأْلُ
ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ     رب ]احلج:٥2[ .

  . رب  ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   زب  َوِمْنُه:  ْبِديِل  التَّ َوبَِمْعَنى 
]احلل:١0١[.

ِويِل امْلرَِياِث ِمْن َواِحٍد  َوبَِمْعَنى التَّْحِويِل َكَتَناُسِخ امْلََواِريِث بَِمْعَنى حَتْ
ْقِل ِمْن َمْوِضٍع إىَِل َمْوِضٍع َوِمْنُه َنَسْخُت اْلِكَتاَب  إىَِل َواِحٍد  ، َوبَِمْعَنى النَّ
يٌّ َوَهَذا اْلَوْجُه اَل َيِصحُّ َأْن  ِه َقاَل َمكِّ إَِذا َنَقْلُت َما ِفيِه َحاِكًيا لَِلْفِظِه َوَخطِّ
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اِسَخ  النَّ بَِأنَّ  ا  َتجًّ حُمْ َذلَِك  إَِجاَزَتُه  اِس  النَّحَّ َعىَل  َوَأْنَكَر  اْلُقْرآِن  يِف  َيُكوَن 

اَم َيْأيِت بَِلْفٍظ آَخَر. ُه إِنَّ ِفيِه اَل َيْأيِت بَِلْفِظ امْلَْنُسوِخ َوَأنَّ
اُس َقْوُلُه َتَعاىَل: زب  ائ  ائ          ەئ    ِعيِديُّ َيْشَهُد مِلَا َقاَلُه النَّحَّ َوَقاَل السَّ

ەئ  وئ             وئ  ۇئ  رب  ]اجلاثية:2٩[ .
َوَقاَل: زب ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  رب ]الزخرف:٤[ 
ْوُح  َوَمْعُلوٌم َأنَّ َما َنَزَل ِمَن اْلَوْحِي ُنُجوًما مَجِيُعُه يِف ُأمِّ اْلِكَتاِب َوُهَو اللَّ

امْلَْحُفوُظ َكاَم َقاَل َتَعاىَل: زب ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  
ڀ  رب. ]الواقعة:78-7٩[. أهـ اإلتقان ) ٤  / ١٤٣٥ ـ ١٤٣٦ (.

وهكذا قال اإِلمام القرطبيـ  رمحه اهلل تعاىلـ  يف كتابه اجلامع ألحكام 
اُق  ذَّ تَِنا يِف َحدِّ النَّاِسِخ، َفالَِّذي َعَلْيِه احْلُ القرآن: اْخَتَلَفْت ِعَباَراُت َأئِمَّ
ِعيِّ بِِخَطاٍب َواِرٍد  ْ ْكِم الرشَّ ُه إَِزاَلُة َما َقِد اْسَتَقرَّ ِمَن احْلُ ِة َأنَّ نَّ ِمْن َأْهِل السُّ
اِب َواْلَقاِض َأُبو َبْكٍر، َوَزاَدا:  ُه اْلَقاِض َعْبُد اْلَوهَّ اِخًيا، َهَكَذا َحدَّ ُمرَتَ
ُهَو  إِْذ   ، َغِويِّ اللُّ النَّْسِخ  َمْعَنى  َعىَل  َفَحاَفًظا  َثابًِتا،  ابُِق  السَّ َلَكاَن  َلْواَلُه 
، َوَذَكَر اخْلَِطاَب لَِيُعمَّ  ْكِم اْلَعْقِلِّ ًزا ِمَن احْلُ رُّ ْفِع َواإْلَِزاَلِة، َوحَتَ بَِمْعَنى الرَّ
اِهِر َوامْلَْفُهوِم َوَغرْيِِه، َولُِيْخِرَج اْلِقَياَس  اَلَلِة ِمَن النَّصِّ َوالظَّ ُوُجوَه الدَّ
ُه َلِو  نَّ اِخي، أِلَ َ َدا بِالرتَّ ُر النَّْسُخ ِفيِهاَم َواَل هِباَِم. َوَقيَّ اَع، إِْذ اَل ُيَتَصوَّ َواإْلِمْجَ
ْكِم اَل َناِسًخا، َأْو يكون آخر الكالم يرفع  اتََّصَل بِِه َلَكاَن َبَياًنا لَِغاَيِة احْلُ

أوله، كقولك: ُقْم اَل َتُقْم. أهـ اجلامع ألحكام القرآن ) 2 / ٤٥ (. 
أو   ، الناسخ  تعريف  ناحية  من  العلم  أهل  ذكره  ما  بعض  فهذا 
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تعريف النسخ.

�س / كيف ُيعرف النا�ضخ واملن�ضوخ يف الن�ضو�س  ؟
ُيعرف ذلك بأمور ، ومنها: أن يدل النص عىل ذلك مثاله ما جاء عند 
ُ َعْنُه-  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  اإلمام مسلم َعِن ُبَرْيَدَة -َرِضَ اهللَّ
ُبوا  َدِم، َفاْشَ َبِة ِف ُظُروِف اْلَ ْشِ ْيُتُكْم َعِن اْلَ َم-: »ُكْنُت َنَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ُبوا ُمْسِكًرا« رواه مسلم برقم )١٩٩٩(. ِف ُكلِّ ِوَعاٍء َغْيَ َأْن َل َتْشَ
فُعرف النسُخ هُها بنص احلديث.

َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ُبَرْيَدَة  َعِن  مسلم  صحيح  يف  جاء  وهكذا 
اْلُقُبوِر  ِزَياَرِة  َعْن  ْيُتُكْم  »َنَ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل 
َضاِحيِّ َفْوَق َثَلٍث، َفَأْمِسُكوا َما َبَدا  وِم اْلَ ْيُتُكْم َعْن حُلُ َفُزوُروَها، َوَنَ
َها، َوَل  ْسِقَيِة ُكلِّ ُبوا ِف اْلَ بِيِذ إِلَّ ِف ِسَقاٍء، َفاْشَ ْيُتُكْم َعِن النَّ َلُكْم، َوَنَ

ُبوا ُمْسِكًرا« رواه مسلم برقم )٩77( َتْشَ
فهذا دليل واضح عىل النسخ.

َأَنِس  َعْن  الصحيحني  يف  كام  بالتاريخ  واملنسوخ  الناسخ  وُيعرف 
َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ َمالٍِك-َرِضَ  اْبِن 
انَِيَة ، َفَقاَل: ُأِكَلِت  َجاَءُه َجاٍء، َفَقاَل: ُأِكَلِت احُلُمُر، َفَسَكَت، ُثمَّ َأَتاُه الثَّ
الَِثَة َفَقاَل: ُأْفنَِيِت احُلُمُر، َفَأَمَر ُمَناِدًيا َفَناَدى  احُلُمُر، َفَسَكَت، ُثمَّ َأَتاُه الثَّ
وِم احُلُمِر اَلْهِليَِّة«. َفُأْكِفَئِت  َ َوَرُسوَلُه َيْنَهَيانُِكْم َعْن حُلُ يِف النَّاِس: »إِنَّ اهللَّ
ْحِم. رواه البخاري برقم )٤١٩٩( ، واللفظ  ا َلَتُفوُر بِاللَّ َ الُقُدوُر َوإهِنَّ
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له، ومسلم برقم )١٩٣7(.

 وُيعرف الناسخ واملنسوخ بأن ينص الصحايب عىل ذلك ، مثاله ما 
ُ َعْنُه- َقاَل: »َكاَن آِخُر  نن َعْن َجابٍِر-َرِضَ اهللَّ أخرجه بعض أهل السُّ
ِت  َم- َتْرَك اْلُوُضوِء ِمَّا َمسَّ ِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْمَرْيِن ِمْن َرُسوِل اهللَّ اْلَ
النَّاُر« رواه النسائي برقم )١8٥( ، وأبو داود برقم )١٩2( ، وصححه 

األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي. 
ة  نَّ بال�ضُّ ين�ضخ  ال��ق��راآن  هل  خ��ًرا  اهلل  جزاكم   / �س 

املتواترة وهكذا باأخبار الآحاد ؟
وهذا  اخلرب  صح  إذا  املتواترة  غري  و  املتواترة  نَّة  بالسُّ ُينسخ  القرآن 
عىل القول الراجح من كالم أهل العلم واستدلوا عىل أن القرآن ُينسخ 
رواه  لَِواِرٍث«  َة  َوِصيَّ َوَل   « قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   عن  جاء  بام  نَّة  بالسُّ
النسائي برقم )٣٦٤١( ، وأبو داود برقم )2870( ، والرتمذي برقم 
)2١20( ، وابن ماجه برقم )27١٣( ، وصححه األلباين يف تصحيح 

ُ َعْنُه- . ُسنن النسائي ، َعْن َعْمِرو ْبِن َخاِرَجَة -َرِضَ اهللَّ
الكريم يف  كتابه  لقول اهلل-عز وجل-يف  مبيًنا  وهذا احلديث جاء 

البقرة: چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   سورة 
ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ ]البقرة: 

.] ١80

أن  للمؤمنني  أمر  فيه  ىچ  ې      ې   چ     : فقوله 
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َوَل   « احلديث  لكن جاء  املال  من  تيرس  ما  ببعض  لألقارب  يوصوا 
الورثة  ، ألن  لوارث  أنه ال وصية  لَِواِرٍث« فبني هذا احلديث  َة  َوِصيَّ
قد أخذوا حقوقهم الرشعية ، فاستدل بعض أهل العلم هبذا احلديث 
نَّة وهناك أدلة ال حيرضين يشء هذا املوقف. عىل أن القرآن ُينسخ بالسُّ
ة تن�ضخ بالقراآن الكرمي؟ نَّ �س/جزاكم اهلل خًرا هل ال�ضُّ

نَّة تنسخ بالقرآن ، وهذا قول اجلمهور. السُّ
وقد ذكر بعض أهل العلم أدلة عىل ذلك ، ومنها:  

أن الصحابة  ـ ي ـ  كانوا يصلون نحو املسجد األقىص فجاء 
هناك  يكن  مل  أنه  مع  احلرام  املسجد  نحو  يتجهوا  أن  وأمرهم  القرآن 
قرآن يأمرهم بالصالة نحو املسجد األقىص ، وإنام جـاءت من فعل 
النبي  ـملسو هيلع هللا ىلص  ـ  ،  ألن النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ كان يصل نحو املسجد األقىص 
وكان حيب أن يتحول نحو املسجد احلرام ، فجاء القرآن وأمر الرسول 
ـملسو هيلع هللا ىلص  ـ والصحابة -ي - أن يولوا وجوههم ِقبل املسجد احلرام ، 

قال اهلل -عز وجل-: چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  
ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے            ۓ  
ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭڭ   ۓ  

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ ]البقرة: ١٤٤ [.
فهذه اآلية واآليات الواردة يف األمر بالتوجه نحو املسجد احلرام 
أيًضا يف صلح  ، وهكذا  ـ   النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  التي هي  نَّة  السُّ نسخت 
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احلديبية ، فإن النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  صالح املرشكني عىل أنه من جاءه مسلاًم رّده 

إىل املرشكني ثم جاءت اآلية الكريمة: چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ       

ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې چ  ] املمتحنة: ١0[.
وبني  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   ـ   النبي  بني  جرى  الذي  احلكم  هنا  نسخت  فاآلية 

نَّة. املرشكني مما يدل عىل أن القرآن الكريم ينسخ السُّ
وهكذا أيًضا األكل والرشب واملبارشة للصائم يف الليل ، فقد جاء 

زب ٿ  ٿ  ٿ   ُ َعْنُهاَم-  اْبِن َعبَّاٍس-َرِضَ اهللَّ عند أيب داود َعِن 
]البقرة:  رب  ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ       
ُوا  َم- إَِذا َصلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ١8٣[، » َفَكاَن النَّاُس َعىَل َعْهِد النَّ

اْلَقابَِلِة،  إىَِل  َوَصاُموا  َوالنَِّساُء،  اُب  َ َوالرشَّ َعاُم  الطَّ َعَلْيِهُم  َحُرَم  اْلَعَتَمَة 
َفاْخَتاَن َرُجٌل َنْفَسُه، َفَجاَمَع اْمَرَأَتُه، َوَقْد َصىلَّ اْلِعَشاَء، َومَلْ ُيْفِطْر، َفَأَراَد 
ا مِلَْن َبِقَي َوُرْخَصًة َوَمْنَفَعًة، َفَقاَل  َعَل َذلَِك ُيرْسً - َأْن جَيْ ُ -َعزَّ َوَجلَّ اهللَّ
ُسْبَحاَنُه: زب ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  رب ]البقرة: ١87[ 
أبو  رواه   » َ َوَيرسَّ ْم  هَلُ َص  َوَرخَّ النَّاَس  بِِه   ُ اهللَّ َنَفَع  ا  مِمَّ َهَذا  َوَكاَن  اآْلَيَة، 
داود برقم )2٣١٣( ، وقال األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود: حسن 

صحيح.
�س / هل املتواتر ُين�ضخ بالآحاد؟

املتواتر باآلحاد إذا صح فإذا صح حديث اآلحاد فإنه  نعم ينسخ 
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نَّة وهذا عىل القول الراجح من كالم أهل العلم. ينسخ املتواتر من السُّ
ُينسخ باآلحاد ما جاء يف الصحيحني  املتواتر قد  ومما يدل عىل أن 
ُ َعْنُهاَم-  َقاَل: َبْيَنا النَّاُس بُِقَباٍء يِف َصاَلِة  ِ ْبِن ُعَمَر-َرِضَ اهللَّ َعْن َعْبِد اهللَّ
َم-  ِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْبِح، إِْذ َجاَءُهْم آٍت، َفَقاَل: »إِنَّ َرُسوَل اهللَّ الصُّ
َفاْسَتْقبُِلوَها،  الَكْعَبَة،  َيْسَتْقبَِل  َأْن  ُأِمَر  َوَقْد  ُقْرآٌن،  ْيَلَة  اللَّ َعَلْيِه  ُأْنِزَل  َقْد 
البخاري  رواه  الَكْعَبِة«  إَِل  َفاْسَتَداُروا  ْأِم،  الشَّ إَِل  ُوُجوُهُهْم  َوَكاَنْت 

برقم )٤0٣( ، ومسلم برقم )٥2٦(. 
َساِقَي  ُكْنُت   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ َأَنٍس-َرِضَ  َعْن  الصحيحني  يف  وجاء 
َفَأَمَر َرُسوُل  َيْوَمئٍِذ الَفِضيَخ،  ُرُهْم  َأيِب َطْلَحَة، َوَكاَن َخْ َمْنِزِل  الَقْوِم يِف 
َمْت«  َم- ُمَناِدًيا ُيَناِدي: »َأَل إِنَّ اَلْمَر َقْد ُحرِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َقاَل: َفَقاَل ِل َأُبو َطْلَحَة: اْخُرْج، َفَأْهِرْقَها، َفَخَرْجُت َفَهَرْقُتَها، َفَجَرْت 
ُبُطوهِنِْم،  يِف  َوِهَي  َقْوٌم  ُقتَِل  َقْد  الَقْوِم:  َبْعُض  َفَقاَل  املَِديَنِة،  ِسَكِك  يِف 

ُ-تعاىل-: زب ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   َفَأْنَزَل اهللَّ
ومسلم   ،  )2٤٦٤( برقم  البخاري  رواه  اآلَيَة.   ]٩٣ ]املائدة:  رب  ک    

برقم )١٩80(.
أي: أنه إذا جاء خرب الثقة فإنه يؤخذ به ولو كان هذا اخلرب يتعارض 
فيستأنس  عندهم  املعلوم  من  كان  أنه  هذا  من  فيؤخذ   ، األخبار  مع 
الصحيح ولو كان من  أن اخلرب  فالظاهر   ، األمر  بمثل هذا عىل هذا 

اآلحاد ينسخ اخلرب املتواتر ما دام ثابًتا صحيًحا.
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�س / نريد منكم ذكر ما �ضح من الآيات التي ُن�ضخت يف 

القراآن الكرمي؟
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد النبي األمني وعىل 
آله وأصحابه أمجعني ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد 

أن حممًدا عبده ورسوله ـ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ـ .
أما بعد ، فقد اختلف العلامء يف عدد اآليات التي نسخت يف القرآن 
ليست  آيات  ذكروا  حتى  بعضهم  فيها  توسع  وقد  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  الكريم 

منسوخة وإنام هي حمكمة وتأولوها بأشياء .
كتابه  املسألة يف  ـ هذه  تعاىل  اهلل  ـ رمحه  السيوطي  اإلمام  وقد ذكر 
َأْوَرَدُه  الَِّذي  َأنَّ  َأُقوُلُه:  َوالَِّذي  اهلل:  رمحه  ـ  قال  فيها  القول  وأتقن 
ٍء َواَل ِمَن التَّْخِصيِص َواَل  امْلُْكثُِروَن َأْقَساٌم ِقْسٌم َلْيَس ِمَن النَّْسِخ يِف يَشْ

َلُه هِباَِم َعاَلَقٌة بَِوْجٍه ِمَن اْلُوُجوِه  ، َوَذلَِك ِمْثُل َقْولِِه َتَعاىَل: زب   ٿ  ٿ  
ُه َمْنُسوٌخ بِآَيِة  ٿرب و زبک     ک  ک  رب َوَنْحِو َذلَِك َقاُلوا: إِنَّ
َناِء  ا َخرَبٌ يِف َمْعِرِض الثَّ َ وىَل َفإهِنَّ ا اأْلُ َكاِة َوَلْيَس َكَذلَِك َبْل ُهَو َباٍق َأمَّ الزَّ
ْهِل  َكاِة َوبِاإْلِْنَفاِق َعىَل اأْلَ َ بِالزَّ َعَلْيِهْم بِاإْلِْنَفاِق َوَذلَِك َيْصُلُح َأْن ُيَفرسَّ
ُموِر امْلَْنُدوَبِة َكاإْلَِعاَنِة َواإْلَِضاَفِة َوَلْيَس يِف اآْلَيِة َما َيُدلُّ  َوبِاإْلِْنَفاِق يِف اأْلُ

َكاِة.  ا َنَفَقٌة َواِجَبٌة َغرْيُ الزَّ َ َعىَل َأهنَّ
وكالم السيوطيـ  رمحه اهللـ  يف هذا األمر صحيح أِلن اآليات الدالة 
عىل مرشوعية اإلنفاق واملرغبة يف الصدقات والنفقات كثرية جًدا يف 
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القرآن الكريم ، فال يوجد ما يدل عىل أهنا منسوخة ، ألن باب النفقة 

نَّة كثرية يف ذلك. املستحبة ال يزال مفتوًحا واألدلة من القرآن والسُّ
ْت بَِذلَِك َ َكاِة َوَقْد ُفرسِّ ُلَها َعىَل الزَّ انَِيُة َيْصُلُح مَحْ قال: َواآْلَيُة الثَّ

ا مِمَّا ُنِسَخ  َ َوَكَذا َقْوُلُه َتَعاىَل: زب ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   رب ِقيَل إهِنَّ
اِكِمنَي َأَبًدا اَل َيْقَبُل َهَذا  ُه َتَعاىَل َأْحَكُم احْلَ نَّ ْيِف َوَلْيَس َكَذلَِك أِلَ بِآَيِة السَّ
ْفِويِض َوَتْرِك امْلَُعاَقَبِة َوَقْوُلُه يِف  ْمَر بِالتَّ اْلَكاَلُم النَّْسَخ َوإِْن َكاَن َمْعَناُه اأْلَ
ْيِف  ُه َبْعُضُهْم ِمَن امْلَْنُسوِخ بِآَيِة السَّ اْلَبَقَرِة: زب ې    ې  ى  رب  َعدَّ
ائِيَل ِمَن  اِر بَِأنَّ اآْلَيَة ِحَكاَيٌة َعامَّ َأَخَذُه َعىَل َبنِي إرِْسَ صَّ َطُه اْبُن احْلَ َوَقْد َغلَّ

امْلِيَثاِق َفُهَو َخرَبٌ اَل َنْسَخ ِفيِه َوِقْس َعىَل َذلَِك.
اْعَتَنى  َوَقِد  امْلَْنُسوِخ  ِقْسِم  ِمْن  اَل  امْلَْخُصوِص  ِقْسِم  َمْن  ُهَو  َوِقْسٌم 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   زب  َكَقْولِِه:  َفَأَجاَد  بَِتْحِريِرِه  اْلَعَريِبِّ  اْبُن 
بُِعُهُم اْلَغاُووَنچ چپ  پ  ڀ   چ  َعَراُء َيتَّ پ  ڀ    رب چَوالشُّ
تِي  زب ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ     رب َوَغرْيُ َذلَِك ِمَن اآْلَياِت الَّ

ْت بِاْستِْثَناٍء َأْو َغاَيٍة َوَقْد َأْخَطَأ َمْن َأْدَخَلَها يِف امْلَْنُسوِخ.اهـ  ُخصَّ
اهلل-عز  قال  وقد  الكريم  القرآن  يف  ثابت  النسخ  أن  املعلوم  ومن 

وجل-يف كتابه الكريم:  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ چ   ]البقرة: ١0٦ [.

وقال اهلل-عز وجل-يف كتابه الكريم :  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ      پ   پ   پ   ٻپ  
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ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ]يونس:١٥[.
فهذا يدل عىل أن يف القرآن ما هو منسوخ فقد ُينسخ يشء من القرآن 

الكريم ، وقال -تعاىل- :  چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  
ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  چ 

]النحل: ١0١ [.

فهذا دليل أيًضا عىل أنه قد تبدل آية بآية وحكم بحكم وهذه حكمة 
من اهلل -سبحانه وتعاىل-   يف شؤون العباد 

و�ضنذكر هنا ما ذكره الإمام ال�ضيوطي � رحمه اهلل تعاىل-  يف 
املن�ضوخ من القراآن، قال -رحمه اهلل- : 

َتْنَحِصَُقْد َأْكَثَر النَّاُس ِف اْلَْنُسوِخ ِمْن َعَدٍد َلْيَس  آًيا  ِفيِه  َوَأْدَخُلوا 

َلَا َمِزيَد  َل  آٍي  ِريُر  َتْ َواْلُكَبَُوَهاَك  اُق  ذَّ احْلُ َرَها  َحرَّ يَن  ِعْشِ

َوَأْن َكاَن  اْلَْرِء  َحْيُث  ِه  التََّوجُّ َتِضُآُي  ْهِليِه ِعْنَد اْلَْوِت ُمْ ُيوِصَ ِلَ

ْوِم ِمْن َرَفٍث  ْكِل َبْعَد النَّ ُمْشَتِهُرَوُحْرَمُة اْلَ ْوِم  الصَّ ِلُِطيِق  َوِفْدَيٌة 

َأَثٍر ِمْن  َصحَّ  ِفيَم  َتْقَواُه  َكَفُرواَوَحقَّ  َل  لِْلُ ِقَتاٌل  َراِم  احْلَ َوِف 

تَِها َوِصيَّ َمْع  بَِحْوٍل  ْفِس َواْلِفَكُرَواِلْعتَِداُد  َوَأْن ُيَداَن َحِديُث النَّ

اِن َوَتْرُك ُأوَل ْبُس لِلزَّ َفُرَواحْلِْلُف َواحْلَ َوالنَّ ْبُ  َوالصَّ َشَهاَدِتِْم  َكَفُروا 
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لَِزانَِيٍة َأْو  لَِزاٍن  َعْقٍد  َتَظُرَوَمْنُع  وما عل اْلُْصَطَفى ِف اْلَعْقِد ُمْ

ُمْسَتَطُرَوَدْفُع َمْهٍر ِلَْن جاءت وآية نجواه ْيِل  اللَّ ِقَياُم  َكَذاَك 

َمَلْكَت َمْن  اِلْستِْئَذاِن  آَيُة  واَوِزيَد  َوآَيُة اْلِقْسَمِة اْلُفْضَل ِلَْن َحَضُ

فهذه التي ذكرها اإلمام السيوطي هي التي يعول عليها يف مسألة 
الناسخ واملنسوخ وبعضها بل أكثرها فيها خالف يسري بني أهل العلم، 
هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة ، وسنرسدها عىل وجه اإلمجال 

ثم نفصل القول إن شاء اهلل -تعاىل- .
ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    چٴۇ      : وجل-  اهلل-عز  قال 
ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې      ې   ې   ې   ۉ  

وئچ ] البقرة: ١80 [.
وقال - سبحانه وتعاىل - :   چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ چ   ]البقرة: ١8٤ [.
وقال: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ ] البقرة: ١8٣ [.
ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چڤ   وقال: 
چ   چ   ڃ    ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڎ    ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ  

ڎ  ڈ  چ ] البقرة: 2٤0 [.
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ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   چڦ   وقال: 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  

ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ  

ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  چ ] البقرة: 2١7 [.

وقال: چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  

گ  گ     گ  گ  ڳ  چ ] البقرة: 28٤ [.
ا قوله تعاىل: هذه �ضتة موا�ضع كلها يف البقرة ومنها اأي�ضً

ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   چٿ    
ڦ  چ ] آل عمران: ١02 [.

وذكروا أيًضا من سورة النساء قول اهلل -عز وجل-: چٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڄ     ڄ  چ ] النساء: 8 [ .
وذكروا قول اهلل-تعاىل-:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ] النساء: ١٥ [.
وقول اهلل -عز وجل-: چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     
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وئ   وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ېې  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ ] النساء: ٣٣ [.
ۀ   چۀ   وجل-:  -عز  اهلل  قول  املائدة  سورة  من  وذكروا 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ ] املائدة: 2 [ . 
فالشاهد چ  ھ  ھ  ھ  چ .

وقول اهلل -عز وجل-: چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  

ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ] املائدة: ٤2 [.
وقول اهلل -عز وجل-: چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  چ ] املائدة: ١0٦ [.
والشاهد هنا: چک  ک  گ  گ  چ

ڇ    ڇ   چڇ   وجل-:  -عز  اهلل  قول  األنفال  سورة  ومن 
ڑڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  چ ] األنفال: ٦٥ [.
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ٻ   چٱ   وجل-:  -عز  اهلل  قول  براءة  سورة  من  وذكروا 
ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ               ٺ  ٺ   چ ] التوبة: ٤١ [.
ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چڃ    النور:  سورة  ومن 

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  چ ] النور: ٣ [. 
ے          ے    چھ  ھ     وجل-:   -عز  اهلل  قول  وذكروا 
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  
ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   
ىئىئ  ىئ               ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ ] النور: ٥8 [.
چ  چ    چ   چچ   األحزاب:  سورة  وجل-من  اهلل-عز  وقول   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ   گ  چ ] األحزاب: ٥2 [.
و من سورة املجادلة قول اهلل -عز وجل-: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ ] املجادلة: ١2 [.
مت   خت   حت   جت   يب      چىب   تعاىل:  قوله  املمتحنة  سورة  ومن 
ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج  جحمح  جخ  حخ  مخ   

جس  حس  خس  مس   چ ] املمتحنة: ١١ [.
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ومن سورة  املزمل قول اهلل-سبحانه وتعاىل-: چٱ  ٻ      ٻ  

ٻ   ٻ   پ   پ  پ  چ ] املزمل: ١ - 2 [.
فهذه اإحدى وع�ضرون اآية ذكرها ال�ضيوطي-رحمه اهلل- ثم قال:

وَن آَيًة َمْنُسوَخًة َعىَل ِخاَلٍف يِف َبْعِضَها اَل َيِصحُّ  َفَهِذِه إِْحَدى َوِعرْشُ
َصحُّ يِف آَيِة ااِلْستِْئَذاِن َواْلِقْسَمِة اإْلِْحَكاُم  َدْعَوى النَّْسِخ يِف َغرْيَِها َواأْلَ

زب   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   َتَعاىَل:  َقْوُلُه  إَِلْيَها  َفَصاَرْت تسعة َعرْشَ َوُيَضمُّ 
بَِقْولِِه:  َمْنُسوَخٌة  ا  َ َأهنَّ َعْنُهاَم -   ُ َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ اْبِن  َرْأِي  َعىَل  ڱڱ   رب 

وَن. ْت ِعرْشُ زبڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  رب اآلية َفَتمَّ
َوَقْد َنَظْمُتَها يِف َأْبَياٍت. 

وقد ذكرنا هذه األبيات ونرشع اآلن يف بيان تفصيلها ، وما من آية 
، ويف  قوًيا  يكون اخلالف  بعضها  أن يف  إال   ، وفيها خالف  إال  منها 

بعضها يكون اخلالف يسرًيا.
ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    چٴۇ   وجل-:   -عز  اهلل  قول  أما   
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ  چ ] البقرة: ١80 [.
فقد ذكروا أهنا منسوخة بآيات املواريث، وبعضهم ذكر أهنا منسوخة 
ُ َعْنُه- َقاَل:  بام رواه النسائي ، وغريه َعْن َعْمِرو ْبِن َخاِرَجَة -َرِضَ اهللَّ
َ َقْد َأْعَطى ُكلَّ  َم- َفَقاَل: »إِنَّ اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َخَطَب َرُسوُل اهللَّ
َة لَِواِرٍث« رواه النسائي برقم )٣٦٤١( ، وأبو  ُه، َوَل َوِصيَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ
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برقم  ماجه  وابن   ،  )2١20( برقم  والرتمذي   ،)2870( برقم  داود 

)27١٣(، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي.
وأما قول اهلل -عز وجل-:    چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ چ     ] البقرة: ١8٤ [.
فاهلل-عز وجل-خري القادر عىل الصيام بني أن يصوم أو يطعم كل 

يوم مسكيًنا ، ثم نسخها بقوله تعاىل يف اآلية بعدها: چڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  

ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ چ ] البقرة: ١8٥ [.
فنسخ حكم التخيري وأوجب عىل القادر أن يصوم.

وأّما  قول اهلل -عز وجل-: چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ] البقرة:2٤0 [.
ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:  -عز  اهلل  بقول  منسوخة  فهي 

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ چ ] البقرة: 2٣٤ [.

وإن كان بعضهم يقول: ليست منسوخة وإنام ُخفف احلكم لكن 
التي نسختها خففت احلكم الذي  ظاهرها أهنا منسوخة ، ألن اآلية 
فيها وهذا ُيعترب نسًخا ، ألن النسخ إما أن يكون ختفيًفا وإما أن يكون 
مزياًل ، للحكم بالكلية وإما أن يأيت بمثله وإما أن يأيت بام هو أثقل يف 
احلكم ، فهذا مما خفف اهلل-عز وجل-عىل عباده وأّما  قول اهلل -عز 
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وجل-: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  

] البقرة: 28٤ [. 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    چۇ   وتعاىل:  سبحانه  ـ  قوله  نسخها  فقد 
ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ ] البقرة: 28٦ [.

ُ َعْنُه- َقاَل:  جاء يف صحيح مسلم وغريه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َم- زب ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ   مَلَّا َنَزَلْت َعىَل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  رب ]البقرة: 28٤[، 
َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل  َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  َذلَِك َعىَل  َفاْشَتدَّ  َقاَل: 
َكِب، َفَقاُلوا:  َم- ُثمَّ َبَرُكوا َعىَل الرُّ َفَأَتْوا َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َياَم َواجْلَِهاَد  اَلَة َوالصِّ ْعاَمِل َما ُنِطيُق، الصَّ ْفَنا ِمَن اأْلَ َأْي َرُسوَل اهللِ، ُكلِّ
اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  ُنِطيُقَها،  َواَل  اآْلَيُة  َهِذِه  َعَلْيَك  ُاْنِزَلْت  َوَقِد  َدَقَة،  َوالصَّ
اْلِكَتاَبْيِ  َأْهُل  َقاَل  َكَم  َتُقوُلوا  َأْن  َأُتِريُدوَن   « َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ -َصىلَّ اهلُل 
َنا  َربَّ ُغْفَراَنَك  َوَأَطْعَنا  َسِمْعَنا  ُقوُلوا:  َبْل  َوَعَصْيَنا؟  َسِمْعَنا  َقْبِلُكْم  ِمْن 
َنا َوإَِلْيَك امْلَِصرُي، َفَلامَّ  َوإَِلْيَك اْلَِصُي«، َقاُلوا: َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ

زب ڳ  ڳ   إِْثِرَها:  اهلُل يِف  َفَأْنَزَل  َأْلِسَنُتُهْم،  ا  هِبَ َذلَّْت  اْلَقْوُم،  َأَها  اْقرَتَ
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
َفَأْنَزَل  َتَعاىَل،  اهلُل  َنَسَخَها  َذلَِك  َفَعُلوا  َفَلامَّ  ]البقرة: 28٥[،  ڭ  ڭ  رب 
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ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   زب   : َوَجلَّ َعزَّ  اهلُل 
ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ      رب ]البقرة: 28٦[ » َقاَل: 
َنَعْم« چەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  چ 
]البقرة: 28٦[ » َقاَل: َنَعْم «  چ ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئچ ]البقرة: 

چمئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب    » َنَعْم  » َقاَل:   ]28٦

َنَعْم « رواه مسلم  َقاَل:   « ]البقرة: 28٦[  جت  حت  خت  متچ 
برقم )١2٥(. 

بقيت آية سورة آل عمران : چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ] آل عمران: ١02 [.

وآية النساء:چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  چ ] النساء: 8 [.

وأّما قول اهلل-تعاىل-:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ پ  پ پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ ] النساء: ١٥ [.
التي  باألدلة  نسخت  ثم  وإقامتها  احلدود  معرفة  قبل  أنزلت  فقد 

بينت احلدود ، ولكن اختلف أهل العلم ما هو الدليل الناسخ. 
فبعض العلامء يقول:هي منسوخة بقول اهلل-تعاىل-: چڀ  ڀ  
ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ] النور: 2 [.
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وبعضهم قال: بل هي منسوخة بام رواه مسلم ، وغريه َعْن ُعَباَدَة 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ اِمِت -َرِضَ  الصَّ ْبِن 
اْلبِْكُر  َسبِيًل،  َلُنَّ  اهلُل  َجَعَل  َقْد  َعنِّي،  ُخُذوا  َعنِّي،  »ُخُذوا  َم-:  َوَسلَّ
ْجُم« رواه  يِِّب َجْلُد ِماَئٍة، َوالرَّ يُِّب بِالثَّ بِاْلبِْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة، َوالثَّ

مسلم برقم )١٦٩0(.
وأّما قول اهلل: چى  ى  ائ  ائ   ەئ چ 

] النساء: ٣٣ [. 

من سورة النساء فقد ذكر بعضهم أهنم كانوا يف اجلاهلية يتحالفون 
عىل املرياث ويتعاقدون عليه ، فمن هنا ُأمروا بالوفاء بالعقد وبعضهم 
محلها عىل ما حدث للصحابة ـ ي ـ  بعد اهلجرة ،  وهو أن النبي  
مات  إذا  املهاجري  كان  واألنصار  املهاجرين  بني  آخى  ملّا  -ملسو هيلع هللا ىلص-  
بعد  ثم   ، املهاجري  ورثه  األنصاري  مات  وإذا   ، األنصاري  ورثه 
ذلك نسخت بآيات املواريث ، والبعض يقول: بل هي حمكمة ولكن 
الناس أمهلوا العمل هبا ، هذا قول كثري من العلامء لكن هذه يدخلها 

االحتامل،  ألن املرياث قد أصبح ملًكا للورثة.
وأّما قول اهلل -عز وجل-:  چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   

ھ  ھ  ھ  چ ] املائدة: 2 [.
ڦ   چڦ   احلرام:   الشهر  وجل-عن  اهلل-عز  قول  وكذلك 
ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک        ک   ک   ڑڑ   ژ  

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  

ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ  

ھ  ے  چ ]البقرة: 2١7[ .

القتال  بآيات  منسوختان  اآليتني  هتني  أن  العلامء  بعض  ذكر  فقد   
الواردة يف القرآن الكريم ، وذكر بعضهم أهنا ليست منسوخة بل هي 
خمصصة باألشهر احلرم ، أي أنه ال جيوز ابتداء الكفار بالقتال ، لكن 
إذا بدأ الكفار بقتال املسلمني جاز للمسلمني أن يقاتلوهم وأوردوا يف 

هذه املسألة آثاًرا عن الصحابة والتابعني وأّما اهلل -عز وجل-:
 چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ ] املائدة: ٤2 [.

ۈ   ۈ   چۆ     : وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بقول  منسوخة  فهي 
ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  
ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  

ىئ  ی  ی  چ ] املائدة: ٤٩ [.
أن  إليه  جاءوا  إذا  األوىل  اآلية  يف  وجل-خريه  اهلل-عز  أن  وذلك 
حيكم بينهم أو يعرض عنهم ثم أمره يف اآلية الثانية إذا وصل األمر 

نَّة. إليه أن حيكم بينهم بام أنزل اهلل إليه أي: بالكتاب والسُّ
ڎ    ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   چڇ   وجل-:  -عز  اهلل  قول  وأّما  



+

+

+

+

190

190
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

گ  چ ] املائدة: ١0٦ [.
ليست  إهنا  يقول:  وبعضهم   ، منسوخة  أهنا  العلامء  بعض  ذكر 
منسوخة بل هي حمكمة ، والظاهر واهلل أعلم أهنا حمكمة لكنها خاصة 
يف حالة السفر ، فإذا مل جيد املسافر من يشهد له يف وصيته من املؤمنني 
هو  كام  خالف  فيها  واملسألة   ، غريهم  من  شهوًدا  يتخذ  أن  له  جاز 

معلوم عند أهل العلم.
وأّما  قول اهلل-عز وجل-:  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
ڳچ  گ   گ     گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ  

]األنفال: ٦٥ [.

فعامة أهل العلم إال من شذ عىل أهنا منسوخة بقول اهلل - سبحانه 
ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    چڱ        : وتعاىل- 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ 

] األنفال: ٦٦ [.

من  عرشة  أمام  من  يفر  أن  للسلم  جيوز  ال  كان  األمر  بداية  ففي 
الكفار ، وعندما حصل هذا شق عىل الصحابة ي وثقل عليهم،  
وأنزل  احلكم  هذا  عليهم  خفف  هذا  وجل-منهم  اهلل-عز  علم  فلام 

ں   ں   ڱ    چڱ    : وتعاىل-  -سبحانه  وقال  التخفيف  هذا 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ ] األنفال: ٦٦ [.

فأصبح األمر أنه ال جيوز للمسلم أن يفر من أمام كافرين ، وأّما قول 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:   -عز  اهلل 
پ پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ٺ   چ 

] التوبة: ٤١ [.

العلامء يقول: إهنا منسوخة بقول اهلل - سبحانه وتعاىل-:  فبعض 
چچ   چ  ڃ  چ      ڃ    ڃ    ڃ   چڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  چ ] الفتح: ١7 [.
ى             ې   چ   وجل-:  -عز  اهلل  بقول  ُنسخت  قال:  وبعضهم 
ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ چ ] التوبة: ١22 [.
وقيل ُنسخت بغريها من اآليات.

چ  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چڃ    وجل-:  -عز  اهلل  قول  وأّما 
]النور: ٣ [.

فبعضهم يقول: هي منسوخة ، والبعض يقول: ليست منسوخة، 
واملسألة فيها خالف مع أنه ال جيوز للمؤمن املستقيم الطيب الطاهر 
منسوخة  هذه  بأن   : يقول  العلامء  بعض  ألن  بالزانية،  يتزوج  أن 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:    -عز  اهلل  بقول 
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پچ    ] النور: ٣2 [.

 ، منسوخة  ليست  أهنا  أعلم  واهلل  والظاهر  خالفية  املسألة  ولكن 
َرُجاًل  َوَكاَن   ، اْلَغَنِويَّ َمْرَثٍد  َأيِب  ْبَن  َمْرَثَد  َأنَّ  النسائي  عند  جاء  وهلذا 
َفَدَعْوُت  َقاَل:  امْلَِديَنِة،  إىَِل  َة،  َمكَّ ِمْن  َساَرى  اأْلُ ِمُل  حَيْ َوَكاَن  َشِديًدا، 
َصِديَقَتُه،  َوَكاَنْت  َعَناُق،  هَلَا:  ُيَقاُل  َبِغيٌّ  َة  بَِمكَّ َوَكاَن  َلُه،  مْحِ أِلَ َرُجاًل 
ائِِط، َفَقاَلْت: َمْن َهَذا َمْرَثٌد، َمْرَحًبا  َخَرَجْت َفَرَأْت َسَواِدي يِف ِظلِّ احْلَ
ْحِل، ُقْلُت: َيا َعَناُق، إِنَّ  ْيَلَة َفبِْت ِعْنَدَنا يِف الرَّ َوَأْهاًل َيا َمْرَثُد، اْنَطِلِق اللَّ
َياِم،  َنا، َقاَلْت: َيا َأْهَل اخْلِ َم الزِّ َم- َحرَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اهللَّ
َة إىَِل امْلَِديَنِة، َفَسَلْكُت  اَءُكْم ِمْن َمكَّ ِمُل ُأرَسَ ْلُدُل، َهَذا الَِّذي حَيْ َهَذا الدُّ
َفَطاَر  َفَباُلوا،  َرْأِس،  َقاُموا َعىَل  َفَجاُءوا َحتَّى  َثاَمنَِيٌة،  َفَطَلَبنِي  ْنَدَمَة،  اخْلَ
َفَلامَّ  َفَحَمْلُتُه،  َصاِحبِي،  إىَِل  َفِجْئُت  َعنِّي،   ُ اهللَّ َوَأْعاَمُهُم   ، َعَلَّ ْم  َبْوهُلُ
ِ -َصىلَّ  َراِك، َفَكْكُت َعْنُه َكْبَلُه، َفِجْئُت إىَِل َرُسوِل اهللَّ اْنَتَهْيُت بِِه إىَِل اأْلَ
َعنِّي،  َفَسَكَت  َعَناَق،  َأْنِكُح   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
َفَدَعايِن،   ،]٣ ]النور:  رب  ڌڎ  ڌ    ڍ   ڍ    ڇ   ڇ     ڇ   زب  َفَنَزَلْت: 
َفَقَرَأَها َعَلَّ َوَقاَل: »َل َتْنِكْحَها« رواه النسائي برقم )٣228( ، وقال 

األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي: حسن اإلسناد.
ُ َعْنُه- َقاَل:  وقد جاء أيًضا عند أيب داود َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
اِن اْلَْجُلوُد إِلَّ  َم-: »َل َيْنِكُح الزَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
أبو داود برقم )20٥2( ، وصححه األلباين يف تصحيح  ِمْثَلُه« رواه 
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ُسنن أيب داود.

وهذا دليل عىل أن اآلية حمكمة وأهنا باقية ، وأنه ال حيل للعفيف 
الطاهر النقي أن ينكح الزانية ، خاصة املشهورة بالزنا.

كذلك أيًضا من اآليات التي ذكروا أهنا منسوخة ؛ قول اهلل -عز 
وجل-:    چچ  چ  چ   چ ڇ  ڇ  چ ] األحزاب: ٥2 [.

أي: لرسول اهلل ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ذكروا أهنا منسوخة بقوله تعاىل: چڳ  
ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  
ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ۈ   ۆ       ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  
ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ    ۈ  
ۇئ   ۇئ      وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ىئ      ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ  

پ  پ  پ  پ چ ] األحزاب: ٥0 - ٥١[.
َعْنَها-   ُ اهللَّ َعائَِشَة -َرِضَ  ، والرتمذي عن  النسائي  وقد جاء عند 
َلُه  ُأِحلَّ  َحتَّى  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َماَت  »َما  َقاَلْت: 
 ، برقم )٣2١٦(  والرتمذي   ، برقم )٣20٤(  النسائي  رواه  النَِّساُء« 

وقال األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي: صحيح اإلسناد. 
وهكذا من اآليات التي ذكروا أهنا منسوخة قول اهلل-عز وجل-
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   الكريم:  كتابه  يف 
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ڀ   ڀ چ ] املجادلة: ١2 [.

ڄ   ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   اهلل:  قول  نسخها  ثم 
ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  

ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ ] املجادلة: ١٣ [.
املمتحنة: چجث  مث   قول اهلل-عز وجل-من سورة  وهكذا  

ىث    يث  حج  مج  جح چ ] املمتحنة: ١١ [.
قيل منسوخة بآية السيف وقيل منسوخة بآية الغنيمة ، كام ذكر ذلك 
السيوطي ـ رمحه اهلل تعاىل ـ وقيل هي حمكمة، والظاهر واهلل أعلم أهنا 

منسوخة ، وأن هذا احلكم كان مؤقًتا ويف حالة معينة ، واهلل أعلم. 
چٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ    اهلل -عز وجل-:  قول  أيًضا  وهكذا 

پ  پ  چ ] املزمل: ١ - 2 [.
ُ َعْنُه- َقاَل ُقْلُت: َيا ُأمَّ امْلُْؤِمننَِي  جاء عند مسلم عن قتادة -َرِضَ اهللَّ
َم-، َقاَلْت: »َأَلْسَت  َأْنبِئِينِي َعْن ُخُلِق َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ  اهللِ  َنبِيِّ  ُخُلَق  »َفإِنَّ  َقاَلْت:  َبىَل،  ُقْلُت:  اْلُقْرآَن؟«  َتْقَرُأ 
ٍء  َم- َكاَن اْلُقْرآَن« َقاَل: َفَهَمْمُت َأْن َأُقوَم َواَل َأْسَأَل َأَحًدا َعْن يَشْ َوَسلَّ
َحتَّى َأُموَت، ُثمَّ َبَدا ِل، َفُقْلُت: َأْنبِئِينِي َعْن ِقَياِم َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل 
ُل؟« ُقْلُت: َبىَل، َقاَلْت:  مِّ ا اْلُزَّ َ َم-، َفَقاَلْت: »َأَلْسَت َتْقَرُأ َيا َأيُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َنبِيُّ  َفَقاَم  وَرِة،  السُّ َهِذِه  ِل  َأوَّ ِف  ْيِل  اللَّ ِقَياَم  َض  اْفَتَ َوَجلَّ  َعزَّ  اهلَل  »َفإِنَّ 
َم- َوَأْصَحاُبُه َحْوًل، َوَأْمَسَك اهلُل َخاِتََتَها اْثَنْي  اهللِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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التَّْخِفيَف،  وَرِة  السُّ َهِذِه  آِخِر  ِف  اهلُل  َأْنَزَل  َحتَّى  َمِء،  السَّ ِف  َشْهًرا  َعَشَ 

ًعا َبْعَد َفِريَضٍة« رواه مسلم برقم )7٤٦(. ْيِل َتَطوُّ َفَصاَر ِقَياُم اللَّ
أي فكان الرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يقوم من الليل وكان واجًبا عليه حتى 

ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   چ   وجل-:  -عز  اهلل  أنزل 
ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤڤ  

ڎڈ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ  

ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  

ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ   چ ] املزمل: 20 [.  فنسختها .

فعىل هذا نقول هذا هو الذي يُعول عليه مما نسخ من القرآن الكريم، 
وأما بقية اآليات املذكورة التي ذكرها بعضهم ، فلم يثبت عىل نسخها 

دليل فيام أعلم ، واهلل أعلم.
وليست  حمكمة  أهنا  فيها  فالراجح  االستئذان  آلية  بالنسبة  أما 

منسوخة .
 ولكن كام قال الكثري من أهل العلم: إن الناس أمهلوا العمل هبا 
وإال فالظاهر أهنا ليست منسوخة وهي أمر اهلل-عز وجل-للمؤمنني 
أن يأمروا الذين ملكت أيامهنم من العبيد وكذلك الذين مل يبلغوا احللم 
من الغلامن أن يستأذنوا يف الثالث العورات املذكورة يف قوله تعاىل: 
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ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے          ے    ھ     چھ  
ې         ۉ     ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ     ۈ    ۆۈ   ۆ    ۇ    ۇ  
ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  
ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ     ی    ی  ی  یجئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ   چ ] النور: ٥8 [.
 �س / ذكرمت لنا بارك اهلل فيكم ما �ضح من الآيات التي 

ة؟ نَّ ُن�ضخت فاأحتفونا بذكر ما تي�ضر مما ُن�ضخ من ال�ضُّ
األمني  النبي  حممد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  احلمد 
وعىل آله وأصحابه أمجعني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 
له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ـ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم- أما بعد:
 ، النبوية  نَّة  السُّ يف  أيًضا  موجود  فهو  القرآن  يف  النسخ  وجد  فكام 
ونحن نذكر بعون اهلل تعاىل ما تيرس من ذلك فمنها: النفقة ملن مات 
زوجها والسكنى هلا ، فكثري من أهل العلم يرون أن النفقة والسكنى 

مما ُنسخ. 
أواًل: جاء يف قول اهلل -عز وجل-: چڤ  ڤ  ڤ  
چ   ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ  

]البقرة: 2٤0 [.

فاهلل قال: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ ] البقرة: 2٤0 [.
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چٱ   وجل-:  -عز  اهلل  قول  وهي  اأُلخرى  اآلية  جاءت  ثم 
چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ 

] البقرة: 2٣٤ [.

للزوجة  كانت  التي  النفقة  َنسخت  قد  املواريث  آيات  إن  فقالوا 
بعد موت زوجها ، وهذا عليه أكثر أهل العلم والبعض أيًضا يرى يف 
مسألة الُسكنى أنه ليس عىل الزوج ُسكنى والبعض يرى أن الُسكنى 
الزمة لورود بعض األدلة التي تبني أن النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أمر بعض نساء 
الصحابة ممن مات عنهن أزواجهن أن يسكن يف البيوت التي كن فيها.
ومنها: الوضوء مما مسته النار فقد جاء هذا احلديث يف الصحيحني 
كثرية  أحاديث  جاءت  ثم   ، وعائشة  هريرة  وأيب  ثابت  بن  زيد  عن 
صحيحة يف الصحيحني وغريمها أن النبي ـ صىل اهلل عليه وعىل آله 

وسلم ـ كان يأكل مما مسته النار وال يتوضأ.
ُ َعْنُهاَم- َأنَّ  ِ ْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ فقد جاء يف الصحيحني َعْن َعْبِد اهللَّ
ْأ.  َم- َأَكَل َكتَِف َشاٍة، ُثمَّ َصىلَّ َومَلْ َيَتَوضَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اهللَّ

رواه البخاري برقم )207( ، ومسلم برقم )٣٥٤(.
ُ َعْنُهاَم-  أيًضا: »َأنَّ َرُسوَل  وجاء يف مسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ
َفُأِتَ  َلِة،  َع َعَلْيِه ثَِياَبُه ُثمَّ َخَرَج إَِل الصَّ َم- َجَ اهللِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َماًء«  َمسَّ  َوَما  بِالنَّاِس،  َصلَّ  ُثمَّ  ُلَقٍم،  َثَلَث  َفَأَكَل  ٍم،  َوحَلْ ُخْبٍز  ٍة  ِديَّ ِبَ

رواه مسلم برقم )٣٥٩(
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»َأْشَهُد  ُ َعْنُه- َقاَل:  َأيِب َراِفٍع-َرِضَ اهللَّ وجاء عند مسلم أيًضا َعْن 
اِة، ُثمَّ َصلَّ  َم- َبْطَن الشَّ َلُكْنُت َأْشِوي لَِرُسوِل اهللِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ْأ« رواه مسلم برقم )٣٥7( َوَلْ َيَتَوضَّ
بِيَّ -َصىلَّ  ُ َعْنَها-  َأنَّ النَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َمْيُموَنَة-َرِضَ اهللَّ
ْأ«. رواه البخاري  َم- »َأَكَل ِعْنَدَها َكتًِفا، ُثمَّ َصلَّ َوَلْ َيَتَوضَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

برقم )2١0( ومسلم برقم )٣٥٦(
َأنَّ  َعْنُه-    ُ َسُمَرَة -َرِضَ اهللَّ ْبِن  َجابِِر  َعْن  وجاء عند اإلمام مسلم 
وِم  حُلُ ِمْن  ُأ  َأَأَتَوضَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َسَأَل  َرُجاًل 
ُأ ِمْن  ْأ« َقاَل َأَتَوضَّ ْأ، َوإِْن ِشْئَت َفَل َتَوضَّ اْلَغَنِم؟ ، َقاَل: »إِْن ِشْئَت َفَتَوضَّ
وِم اْلِبِِل« َقاَل: ُأَصلِّ يِف َمَرابِِض  ْأ ِمْن حُلُ وِم اإْلِبِِل؟ َقاَل: »َنَعْم َفَتَوضَّ حُلُ
اْلَغَنِم؟ َقاَل: »َنَعْم« َقاَل: ُأَصلِّ يِف َمَباِرِك اإْلِبِِل؟ َقاَل: »َل« رواه مسلم 

برقم )٣٦0(. 
وقد بوب النووي يف مسلم باب الوضوء مما مست النار ثم أعقبه 
باب نسخ الوضوء مما  مست النار ، ومنها أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  أمر الصحابة 

-ي -أن يتوضئوا لكل صالة ثم ُنسخ هذا احلكم.
َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصىلَّ  النَّ َأنَّ  َعْنُهاَم-    ُ اهللَّ َأبِيِه -َرِضَ  َعْن  ُبَرْيَدَة،  فعن 
َعَل  َوَمَسَح  َواِحٍد،  بُِوُضوٍء  اْلَفْتِح  َيْوَم  َلَواِت  الصَّ »َصلَّ  َم-:  َوَسلَّ
َقاَل:  َتْصَنُعُه،  َتُكْن  مَلْ  َشْيًئا  اْلَيْوَم  َصَنْعَت  َلَقْد  ُعَمُر:  َلُه  َفَقاَل  ْيِه«  ُخفَّ

»َعْمًدا َصَنْعُتُه َيا ُعَمُر«. رواه مسلم برقم )277(
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ُ َعْنُه-    وهكذا جاء يف صحيح مسلم عن َعْمِرو ْبِن َأْخَطَب -َرِضَ اهللَّ
َم- اْلَفْجَر، َوَصِعَد اْلِْنَبَ  َقاَل: »َصلَّ بَِنا َرُسوُل اهللِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفَخَطَبَنا   ، اْلِْنَبَ َصِعَد  ُثمَّ   ، َفَصلَّ َفَنَزَل  ْهُر،  الظُّ ِت  َحَضَ َحتَّى  َفَخَطَبَنا 
َحتَّى  َفَخَطَبَنا   ، اْلِْنَبَ َصِعَد  ُثمَّ   ، َفَصلَّ َنَزَل  ُثمَّ   ، اْلَعْصُ ِت  َحَضَ َحتَّى 
َنا بَِم َكاَن َوبَِم ُهَو َكائٌِن« َفَأْعَلُمَنا َأْحَفُظَنا. رواه  ْمُس، َفَأْخَبَ َغَرَبِت الشَّ

مسلم برقم )28٩2(. 
دل هذا عىل أن آخر األمر أن النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ كان يصل عدة صلوات 

بوضوء واحد ، فنسخ األمر األول الذي هو الوضوء لكل صالة.
َأيِب  َعْن  اإلمام مسلم  عند  ما جاء  نَّة  السُّ من  نسخ  مما  أيًضا  كذلك 
َم- َأنَُّه  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ ْدِريِّ -َرِضَ اهللَّ َسِعيٍد اخْلُ

َم اْلَاُء ِمَن اْلَاِء« رواه مسلم برقم )٣٤٣(. َقاَل: »إِنَّ
أي كان النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يف بدء األمر ال يوجب الغسل من اجلنابة ملن 
أتى أهله إال إذا أنزل أما إذا مل ينزل ولو أجهدها فليس عليه غسل ثم 
يف آخر املطاف نسخ هذا احلكم ، فقد جاء عند ابن ماجه َعْن َعْمِرو 
 ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َعْنُه-َقاَل:   ُ اهللَّ ِه-َرِضَ  َجدِّ َعْن  َأبِيِه،  َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبِن 
َفَقْد  َشَفُة،  احْلَ َوَتَواَرِت  َتاَناِن،  اْلِ اْلَتَقى  »إَِذا  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
يف  األلباين  وصححه   ،  )٦١١( برقم  ماجه  ابن  رواه  اْلُغْسُل«  َوَجَب 

تصحيح ُسنن ابن ماجه. 
املاء ( عىل املحتلم ؛ وأما من  املاء من   وبقي احلكم األول ) وهو 
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جامع أهله فإذا التقى اخلتانان وجب الغسل.

كذلك أيًضا ذكر العلامء مما نسخ أنه كان يف بدء األمر من مس ذكره 
َطْلق بن عل  َعْن  يؤثر عىل وضوءه فقد جاء عند أيب داود وغريه  ال 
َم- َفَجاَء  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقِدْمَنا َعىَل َنبِيِّ اهللَّ -َرِضَ اهللَّ
ُجِل َذَكَرُه َبْعَد  ِ، َما َتَرى يِف َمسِّ الرَّ ، َفَقاَل: َيا َنبِيَّ اهللَّ ُه َبَدِويٌّ َرُجٌل َكَأنَّ
ُأ؟ ، َفَقاَل: »َهْل ُهَو إِلَّ ُمْضَغٌة ِمْنُه«، َأْو َقاَل: »َبْضَعٌة ِمْنُه« رواه  َما َيَتَوضَّ
أبو داود برقم )١82( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.

وهكذا   ، ذكره  مس  من  أن  األمر  فأصبح  احلكم  هذا  ُنسخ  ثم 
 ، داود  وأيب   ، النسائي  عند  جاء  ملا  فليتوضأ  دبره  أو  قبله  مس  من 
بِيَّ  ُ َعْنَها- َأنَّ النَّ َة بِْنِت َصْفَواَن -َرِضَ اهللَّ والرتمذي، وأمحد َعْن ُبرْسَ
َأ«  َم- َقاَل: »َمْن َمسَّ َذَكَرُه َفَل ُيَصلِّ َحتَّى َيَتَوضَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
رواه النسائي برقم )٤٤7( ، وأبو داود برقم )١8١( ، والرتمذي برقم 
)82( ، وأمحد برقم )272٩٥( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن 

الرتمذي. 
فإنه   ، امليتة  بجلود  االنتفاع  حتريم  ُنسخ  مما  أن  أيًضا  العلامء  وذكر 
تركوها  امليتة  ماتت  إذا  ي  الصحابة   كان  امليتة  أكل  اهلل  حرم  ملا 
ينتفعوا بجلدها ملا جاء يف  ، ثم ُرخص هلم أن  ينتفعوا منها بشئ  ومل 
ُ َعْنُهاَم-، قال: إنَّ َرُسوَل  ِ ْبَن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ الصحيحني َأنَّ َعْبَد اهللَّ
اْسَتْمَتْعُتْم  »َهلَّ  َفَقاَل:  َتٍة،  َميِّ بَِشاٍة  َمرَّ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ
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َم َحُرَم َأْكُلَها« رواه البخاري برقم  َتٌة، َقاَل: »إِنَّ ا َميِّ َ بِإَِهاِبَا؟« َقاُلوا: إهِنَّ

)٥٥٣١( ، ومسلم برقم )٣٦٣( ، واللفظ للبخاري.
ُ َعْنُهاَم-   وجاء يف صحيح مسلم َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ
ُدبَِغ  »إَِذا  َيُقوُل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل: 

اْلَِهاُب َفَقْد َطُهَر« رواه مسلم برقم )١0٥(.
نن ، وأمحد  وبعض العلامء يقول: إن آخر األمر ما جاء عند أهل السُّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َقاَل: َكَتَب َرُسوُل اهللَّ ِ ْبِن ُعَكْيٍم -َرِضَ اهللَّ َعْن َعْبِد اهللَّ
َم- إىَِل ُجَهْيَنَة: »َأْن َل َتْنَتِفُعوا ِمَن اْلَْيَتِة بِإَِهاٍب، َوَل َعَصٍب«  َعَلْيِه َوَسلَّ
رواه النسائي برقم )٤2٥١( ، وأبو داود برقم )٤١27( ، والرتمذي 
برقم )١72٩( ، وابن ماجه برقم )٣٦١٣( ، وأمحد برقم )١878٣(، 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي. 
فقالوا:إن اإلنتفاع بجلود امليتة منسوخ وأن آخر  املطاف عدم جواز 
سلمة  أم  ألن  مباًحا  يزال  ال  هذا  أن  يرى  والبعض  امليتة،  جلد  دباغ 
أصبح  ُدبغ ظل عندهم حتى  الذي  اإلهاب  ذلك  أن  -ل- ذكرت 
شًنا، وربام جاءت بعض األلفاظ أنه بقي عندها إىل بعد موت النبي  ملسو هيلع هللا ىلص.
ى  وقد ُخرج حديث عبد اهلل بن عكيم بام قاله النرض بن شميل: »ُيَسمَّ
ا َوِقْرَبًة  « . ى َشنًّ اَم ُيَسمَّ إَِهاًبا َما مَلْ ُيْدَبْغ، َفإَِذا ُدبَِغ اَل ُيَقاُل َله: إَِهاٌب، إِنَّ

نَّة اإلعالم للصالة بالناقوس.  ومما ُنسخ من السُّ
ِ ْبِن  لكن جاء النسخ رسيًعا وهو ما جاء عند أيب داود عن َعْبِد اهللَّ
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َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأَمَر َرُسوُل اهللَّ مَلَّا  ُ َعْنُه- َقاَل:  َزْيٍد-َرِضَ اهللَّ
َنائٌِم  َوَأَنا  يِب  َطاَف  اَلِة  الصَّ ْمِع  جِلَ لِلنَّاِس  بِِه  َب  لُِيرْضَ ُيْعَمُل  اُقوِس  بِالنَّ
َقاَل:  النَّاُقوَس؟  َأَتبِيُع   ِ اهللَّ َعْبَد  َيا  َفُقْلُت:  َيِدِه،  يِف  َناُقوًسا  ِمُل  حَيْ َرُجٌل 
َك َعىَل َما ُهَو  اَلِة، َقاَل: َأَفاَل َأُدلُّ َوَما َتْصَنُع بِِه؟ َفُقْلُت: َنْدُعو بِِه إىَِل الصَّ
 ُ ، اهللَّ ُ َأْكرَبُ ، اهللَّ ُ َأْكرَبُ َخرْيٌ ِمْن َذلَِك؟ َفُقْلُت َلُه: َبىَل، َقاَل: َفَقاَل: َتُقوُل: اهللَّ
، َأْشَهُد َأنَّ  ُ ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ُ ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ُ َأْكرَبُ ، اهللَّ َأْكرَبُ
اَلِة، َحيَّ  ِ، َحيَّ َعىَل الصَّ ًدا َرُسوُل اهللَّ مَّ ِ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَ ًدا َرُسوُل اهللَّ مَّ حُمَ
، اَل  ُ َأْكرَبُ ، اهللَّ ُ َأْكرَبُ اَلِة، َحيَّ َعىَل اْلَفاَلِح، َحيَّ َعىَل اْلَفاَلِح، اهللَّ َعىَل الصَّ
، َقاَل: َوَتُقوُل: إَِذا َأَقْمَت  ، َقاَل: ُثمَّ اْسَتْأَخَر َعنِّي َغرْيَ َبِعيٍد، ُثمَّ ُ إَِلَه إاِلَّ اهللَّ
ًدا  مَّ حُمَ َأنَّ  َأْشَهُد   ، ُ اهللَّ إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد   ، َأْكرَبُ  ُ اهللَّ َأْكرَبُ   ُ اهللَّ اَلَة،  الصَّ
اَلُة، َقْد  اَلِة، َحيَّ َعىَل اْلَفاَلِح، َقْد َقاَمِت الصَّ ِ، َحيَّ َعىَل الصَّ َرُسوُل اهللَّ

. ُ ، اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ُ َأْكرَبُ ُ َأْكرَبُ اهللَّ اَلُة، اهللَّ َقاَمِت الصَّ
ُتُه،  َم-، َفَأْخرَبْ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  َفَلامَّ َأْصَبْحُت، َأَتْيُت َرُسوَل اهللَّ
، َفُقْم َمَع بَِلٍل َفَأْلِق َعَلْيِه َما  ُ ا َلُرْؤَيا َحقٌّ إِْن َشاَء اهللَّ َ باَِم َرَأْيُت َفَقاَل: »إِنَّ
َفَجَعْلُت  َفُقْمُت َمَع باَِلٍل،  َأْنَدى َصْوًتا ِمْنَك«  ُه  َفإِنَّ بِِه،  ْن  َفْلُيَؤذِّ َرَأْيَت، 
اِب، َوُهَو يِف َبْيتِِه  طَّ ُن بِِه، َقاَل: َفَسِمَع َذلَِك ُعَمُر ْبُن اخْلَ ُأْلِقيِه َعَلْيِه، َوُيَؤذِّ
ِ، َلَقْد َرَأْيُت   قِّ َيا َرُسوَل اهللَّ رُّ ِرَداَءُه، َوَيُقوُل: َوالَِّذي َبَعَثَك بِاحْلَ َفَخَرَج جَيُ
ْمُد«  ِه احْلَ َم-: »َفِللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِمْثَل َما َرَأى، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
رواه أبو داود برقم )٤٩٩( ، وأمحد برقم )١٦٤78( ، وقال األلباين 
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يف تصحيح ُسنن أيب داود: حسن صحيح. 

وهكذا أيًضا مما ذكر أهل العلم أنه ُنسخ الكالم يف الصالة فقد كان 
َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  َأْرَقَم  ْبِن  َزْيِد  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  كام   ، مباًحا 
َنَزَلْت  ُم َأَحُدَنا َأَخاُه ِف َحاَجتِِه« َحتَّى  َلِة ُيَكلِّ ُم ِف الصَّ َنَتَكلَّ ا  َقاَل: »ُكنَّ

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    اآلَيُة:  َهِذِه 
ُكوِت« . رواه البخاري برقم  پ  پ  رب ]البقرة: 2٣8[ »َفُأِمْرَنا بِالسُّ

)٤٥٣٤( ومسلم برقم )٥٣٩( .
ُ َعْنُه- َقاَل: َبْيَنا َأَنا ُأَصلِّ  َلِميِّ -َرِضَ اهللَّ َكِم السُّ  وَعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن احْلَ
اْلَقْوِم،  ِمَن  َرُجٌل  َعَطَس  إِْذ  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  َمَع 
َما  َياْه،  ُأمِّ َواُثْكَل  َفُقْلُت:  بَِأْبَصاِرِهْم،  اْلَقْوُم  َفَرَمايِن  اهلُل  َك  َيْرمَحُ َفُقْلُت: 
َفَلامَّ  َأْفَخاِذِهْم،  َعىَل  بَِأْيِدهيِْم  ُبوَن  َيرْضِ َفَجَعُلوا   ، إَِلَّ َتْنُظُروَن  َشْأُنُكْم؟ 
، َفَلامَّ َصىلَّ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُتوَننِي َلِكنِّي َسَكتُّ َرَأْيُتُهْم ُيَصمِّ
َتْعِلياًم  َبْعَدُه َأْحَسَن  َقْبَلُه َواَل  اًم  ي، َما َرَأْيُت ُمَعلِّ َفبَِأيِب ُهَو َوُأمِّ َم-،  َوَسلَّ
َلَة  َبنِي َواَل َشَتَمنِي، َقاَل: »إِنَّ َهِذِه الصَّ ِمْنُه، َفَواهللِ، َما َكَهَريِن َواَل َضَ
ْكبُِي َوِقَراَءُة  ْسبِيُح َوالتَّ َم ُهَو التَّ ٌء ِمْن َكَلِم النَّاِس، إِنَّ َل َيْصُلُح ِفيَها َشْ

اْلُقْرآِن« رواه مسلم برقم )٥٣7(. 
ُ َعْنُه-  وجاء عند الطرباين يف الكبري َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ
دُّ  ، َفرَيُ َم- َوُهَو ُيَصلِّ ُم َعىَل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه َكاَن ُيَسلِّ َأنَّ
َعْبُد  َعَلْيِه، َفَظنَّ  َيُردَّ  َفَلْم   ، َعَلْيِه َوُهَو ُيَصلِّ َم  ُه َسلَّ إِنَّ اَلَم، ُثمَّ  َعَلْيِه السَّ
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َم-، َفَلامَّ  اهللِ َأنَّ َذلَِك ِمْن َمْوِجَدٍة ِمْن َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
 ، دُّ َعَلَّ ُم َعَلْيَك َوَأْنَت ُتَصلِّ َفرُتَ َف َقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، ُكْنُت ُأَسلِّ اْنرَصَ
، َفَقاَل:  ، َفَظَنْنُت َأنَّ َذلَِك ِمْن َمْوِجَدٍة َعَلَّ ْمُت َعَلْيَك َفَلْم ُتَردَّ َعَلَّ َفَسلَّ
أخرجه  ْكِر«  َوالذِّ بِاْلُقْرآِن  إِلَّ  َلِة  الصَّ ِف  اْلَكَلِم  َعِن  ُنِيَنا  ا  َوَلِكنَّ »َل، 
الطرباين يف الكبري برقم )١0١28( ، وصححه األلباين يف الصحيحة 

برقم )2٣80(. 
وهكذا أيًضا مما حصل يف الصالة موقف اإلمام ، فقد ذكر بعض 
أهل العلم أهنم كانوا يف مكة يصل الرجل عن يمني اإلمام ، واآلخر 
عن يساره فعندما هاجروا إىل املدينة تغري هذا فقد جاء عند مسلم يف 
َنا َمَع  ُ َعْنُهاَم- َقاَل: » رِسْ قصة أيب اليرس أن جابر بن عبد اهلل -َرِضَ اهللَّ
َم-، َحتَّى إَِذا َكاَنْت ُعَشْيِشَيٌة َوَدَنْوَنا َماًء  َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-: »َمْن َرُجٌل  ِمْن ِمَياِه اْلَعَرِب، َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُب َوَيْسِقيَنا؟« َقاَل َجابٌِر: َفُقْمُت َفُقْلُت:  ْوَض َفَيْشَ ُمَنا َفَيْمُدُر احْلَ َيَتَقدَّ
َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  اهللِ  َرُسوَل  َيا  َرُجٌل،  َهَذا 
اُر ْبُن َصْخٍر، َفاْنَطَلْقَنا إىَِل اْلبِْئِر، َفَنَزْعَنا  »َأيُّ َرُجٍل َمَع َجابٍِر؟« َفَقاَم َجبَّ
، ُثمَّ َمَدْرَناُه، ُثمَّ َنَزْعَنا ِفيِه َحتَّى َأْفَهْقَناُه،  ْوِض َسْجاًل َأْو َسْجَلنْيِ يِف احْلَ
َفَقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َعَلْيَنا  َطالٍِع  َل  َأوَّ َفَكاَن 
هَلَا  َشَنَق  َبْت،  َفرَشِ َناَقَتُه  َع  َفَأرْشَ اهللِ  َرُسوَل  َيا  َنَعْم،  ُقْلَنا:  »َأَتْأَذَناِن؟« 
اهلُل  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  َجاَء  ُثمَّ  َفَأَناَخَها،  ا  هِبَ َعَدَل  ُثمَّ  َفَباَلْت،  َفَشَجْت 
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إِ  ْأُت ِمْن ُمَتَوضَّ َأ ِمْنُه، ُثمَّ ُقْمُت َفَتَوضَّ ْوِض َفَتَوضَّ َم- إىَِل احْلَ َعَلْيِه َوَسلَّ
َيْقِض  َصْخٍر  ْبُن  اُر  َجبَّ َفَذَهَب  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل 
، َوَكاَنْت َعَلَّ  َ َم- لُِيَصلِّ َحاَجَتُه، َفَقاَم َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َذَباِذُب  هَلَا  َوَكاَنْت  ِل،  َتْبُلْغ  َفَلْم  َطَرَفْيَها  َبنْيَ  ُأَخالَِف  َأْن  َذَهْبُت  ُبْرَدٌة 
ِجْئُت  ُثمَّ  َعَلْيَها،  َتَواَقْصُت  ُثمَّ  َطَرَفْيَها،  َبنْيَ  َخاَلْفُت  ُثمَّ  ْسُتَها،  َفَنكَّ
َم-، َفَأَخَذ بَِيِدي  َحتَّى ُقْمُت َعْن َيَساِر َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُثمَّ  َأ،  َفَتَوضَّ َصْخٍر  ْبُن  اُر  َجبَّ َجاَء  ُثمَّ  َيِمينِِه،  َعْن  َأَقاَمنِي  َحتَّى  َفَأَداَريِن 
َم-، َفَأَخَذ َرُسوُل  َجاَء َفَقاَم َعْن َيَساِر َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- بَِيَدْيَنا مَجِيًعا، َفَدَفَعَنا َحتَّى َأَقاَمَنا َخْلَفُه،...«  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

رواه مسلم برقم )٣0١0(.  
َتُه  ُ َعْنُه- َأنَّ َجدَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َرِضَ اهللَّ
َلُه،  َصَنَعْتُه  لَِطَعاٍم  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َدَعْت  ُمَلْيَكَة 
ُ َعْنُه-:  َصلِّ َلُكْم« َقاَل َأَنٌس-َرِضَ اهللَّ َفَأَكَل ِمْنُه، ُثمَّ َقاَل: »ُقوُموا َفِلُ
َفُقْمُت إىَِل َحِصرٍي َلَنا، َقِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما ُلبَِس، َفَنَضْحُتُه باَِمٍء، َفَقاَم 
َم-، َوَصَفْفُت َوالَيتِيَم َوَراَءُه، َوالَعُجوُز  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
، ُثمَّ  َم- َرْكَعَتنْيِ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َلَنا َرُسوُل اهللَّ ِمْن َوَرائَِنا، َفَصىلَّ 

َف. رواه البخاري برقم )٣80( ، ومسلم برقم )٦٥8(.  اْنرَصَ
دل هذا عىل أنه قد نسخ احلكم األول وهو موقف اإلثنني عن يمني 

اإلمام وشامله وكانوا ال جيعلونه صًفا إال إذا كانوا أكثر من اثنني.
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وكذلك أيًضا مما نسخ يف أمر الصالة أنه كان إذا صىل اإلمام جالًسا 
ُ َعْنُه-  صلوا جلوًسا ، فقد جاء عند اإلمام مسلم َعْن َجابٍِر-َرِضَ اهللَّ
َوُهَو  َوَراَءُه  ْيَنا  َفَصلَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  اْشَتَكى  َقاَل: 
َقاِعٌد، َوَأُبو َبْكٍر ُيْسِمُع النَّاَس َتْكبرَِيُه، َفاْلَتَفَت إَِلْيَنا َفَرآَنا ِقَياًما، َفَأَشاَر 
َم َقاَل: »إِْن ِكْدُتْم آنًِفا َلَتْفَعُلوَن  ْيَنا بَِصاَلتِِه ُقُعوًدا َفَلامَّ َسلَّ إَِلْيَنا َفَقَعْدَنا َفَصلَّ
وا  وِم َيُقوُموَن َعَل ُمُلوِكِهْم، َوُهْم ُقُعوٌد َفَل َتْفَعُلوا اْئَتمُّ ِفْعَل َفاِرَس َوالرُّ
وا ُقُعوًدا« رواه  وا ِقَياًما َوإِْن َصلَّ َقاِعًدا َفَصلُّ تُِكْم إِْن َصلَّ َقائًِم َفَصلُّ بَِأئِمَّ

مسلم برقم )٤١٣(. 
 ُ ثم ُنسخ هذا احلكم بام جاء يف الصحيحني َعْن َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
باَِلٌل  َجاَء  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َثُقَل  مَلَّا  َقاَلْت:  َعْنَها- 
َيا  َفُقْلُت:  بِالنَّاِس«،   َ ُيَصلِّ َأْن  َبْكٍر  َأَبا  »ُمُروا  َفَقاَل:  اَلِة،  بِالصَّ ُيوِذُنُه 
ُه َمَتى َما َيُقْم َمَقاَمَك اَل ُيْسِمُع  ِ إِنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجٌل َأِسيٌف َوإِنَّ َرُسوَل اهللَّ
َفُقْلُت  بِالنَّاِس«  ُيَصلِّ  َبْكٍر  َأَبا  »ُمُروا  َفَقاَل:  ُعَمَر،  َأَمْرَت  َفَلْو  النَّاَس، 
اَل  َمَقاَمَك  َيُقْم  َمَتى  ُه  َوإِنَّ َأِسيٌف،  َرُجٌل  َبْكٍر  َأَبا  إِنَّ  َلُه:  ُقوِل  ْفَصَة:  حِلَ
ْنُتنَّ َصَواِحُب ُيوُسَف،  ُيْسِمُع النَّاَس، َفَلْو َأَمْرَت ُعَمَر، َقاَل: »إِنَُّكنَّ َلَ

َ بِالنَّاِس« . ُمُروا َأَبا َبْكٍر َأْن ُيَصلِّ
يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َوَجَد  اَلِة  الصَّ يِف  َدَخَل  َفَلامَّ 
اِن يِف اأَلْرِض، َحتَّى  طَّ ، َوِرْجاَلُه خَيُ اَدى َبنْيَ َرُجَلنْيِ ًة، َفَقاَم هُيَ َنْفِسِه ِخفَّ
َفَأْوَمَأ  ُر،  َيَتَأخَّ َبْكٍر  َأُبو  َذَهَب  ُه،  َبْكٍر ِحسَّ َأُبو  َفَلامَّ َسِمَع  املَْسِجَد،  َدَخَل 
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اهلُل  ِ -َصىلَّ  َفَجاَء َرُسوُل اهللَّ َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  إَِلْيِه َرُسوُل اهللَّ
َم- َحتَّى َجَلَس َعْن َيَساِر َأيِب َبْكٍر، َفَكاَن َأُبو َبْكٍر ُيَصلِّ َقائاًِم،  َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- ُيَصلِّ َقاِعًدا، َيْقَتِدي َأُبو َبْكٍر  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َوَكاَن َرُسوُل اهللَّ
َم- َوالنَّاُس ُمْقَتُدوَن بَِصاَلِة َأيِب  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ بَِصاَلِة َرُسوِل اهللَّ
برقم  ، ومسلم  برقم )7١٣(  البخاري  رواه   . َعْنُه-   ُ اهللَّ َبْكٍر -َرِضَ 

.)٤١8(
دل هذا عىل أن هذا الفعل قد نسخ الفعل األول ، وأصبح احلكم 
أنه إذا صىل اإلمام قاعًدا ملرض أو أمر ، فإنه جيب عىل من  عىل هذا 

صىل خلفه أن يصل قائاًم ما دام قادًرا عىل القيام.
وهكذا أيًضا مما نسخ يف اجلمعة ما ذكره بعضهم أن اخُلطبة كانت 
بعد الصالة وكانت الصالة قبل اخُلطبة ، ثم ُنسخ هذا األمر وصارت 

الصالة بعد اخلطبة. 
َعْبِد اهللِ  ْبِن  َجابِِر  َعْن  أمر اجلمعة ما جاء عند مسلم  ومما نسخ يف 
َيْوَم  َقائٌِم  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  النَّ َبْيَنا  َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ -َرِضَ اهللَّ
ُمَعِة، إِْذ َقِدَمْت ِعرٌي إىَِل امْلَِديَنِة، َفاْبَتَدَرَها َأْصَحاُب َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  اجْلُ
َم-، َحتَّى مَلْ َيْبَق َمَعُه إاِلَّ اْثَنا َعرَشَ َرُجاًل، ِفيِهْم َأُبو َبْكٍر  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َوُعَمُر، َقاَل: َوَنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة: زب ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ       رب 

]اجلمعة: ١١[. رواه مسلم برقم )8٦٣(.

بعد ذلك أمروا أن ينصتوا للجمعة كام جاء عند ابن ماجه َعْن َأيِب 
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َم-:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َص َفَقْد َلَغا« رواه ابن ماجه برقم )١02٥( ، وصححه  »َمْن َمسَّ احْلَ

األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
وحتى لو سلم الرجل عىل صاحبه يف اجلمعة يكون هذا من اللغو 
َعْنُه-    ُ اهللَّ َكْعٍب -َرِضَ  ْبِن  ُأيَبِّ  َعْن  ، وأمحد  ابن ماجه  فقد جاء عند 
َوُهَو  َتَباَرَك،  ُمَعِة  اْلُ َيْوَم  »َقَرَأ  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل  َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ْرَداِء َأْو َأُبو َذرٍّ َيْغِمُزيِن، َفَقاَل: َمَتى  ِ« ، َوَأُبو الدَّ اِم اهللَّ َرَنا بَِأيَّ َقائٌِم، َفَذكَّ
وَرُة؟ إيِنِّ مَلْ َأْسَمْعَها إاِلَّ اآْلَن، َفَأَشاَر إَِلْيِه، َأِن اْسُكْت،  ُأْنِزَلْت َهِذِه السُّ
يِن؟ َفَقاَل  رِبْ وَرُة َفَلْم خُتْ ُفوا، َقاَل: َسَأْلُتَك َمَتى ُأْنِزَلْت َهِذِه السُّ َفَلامَّ اْنرَصَ
 ِ : َلْيَس َلَك ِمْن َصاَلتَِك اْلَيْوَم إاِلَّ َما َلَغْوَت، َفَذَهَب إىَِل َرُسوِل اهللَّ ُأيَبٌّ
، َفَقاَل  ُه بِالَِّذي َقاَل ُأيَبٌّ َم- َفَذَكَر َذلَِك َلُه، َوَأْخرَبَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
« رواه ابن ماجه برقم  َم-: »َصَدَق ُأَبٌّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
برقم )2١287( ، وصححه األلباين يف تصحيح  ، وأمحد   )١١١١(

ُسنن ابن ماجه.
يؤخرون  كانوا  ربام  ي  الصحابة  أن  الصالة  أمر  يف  نسخ  ومما 
الصالة كام حصل للنبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يوم األحزاب ، ويف غريها أنه ُشغل 
-َرِضَ  عن الصالة حتى ذهب وقتها فقد جاء يف الصحيحني َعْن َعِلٍّ
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه- ، َقاَل: مَلَّا َكاَن َيْوُم اأَلْحَزاِب َقاَل َرُسوُل اهللَّ اهللَّ
َلِة  الُوْسَطى  ْم َوُقُبوَرُهْم َناًرا، َشَغُلوَنا َعِن الصَّ ُ ُبُيوَتُ َم-: »َمَلَ اهللَّ َوَسلَّ
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برقم  ، ومسلم  برقم )2٩٣١(  البخاري  ْمُس« رواه  الشَّ َغاَبِت  َحتَّى 

 .)٦27(
واملغرب  والعرص  الظهر  أخر  أنه  مرة  ذات  أيًضا  حصل  وقد 
صىل  ثم  املغرب  صىل  ثم   ، العرص  صىل  ثم  الظهر  فصىل  والعشاء، 
بالرتتيب كان هذا قبل رشعية صالة اخلوف ، فلام  العشاء ، صالها 
رُشعت مل يرتك النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ بعد ذلك الصالة بل كان يصليها عىل 

احلال ، كام هو معروف يف األحاديث الواردة يف صالة اخلوف.
فهذا مما يدل عىل أن األمر األول نسخ ، فال جيوز أن ترتك الصالة 

بتلك الصورة التي حدثت يف أول األمر.
 كذلك أيًضا مما ذكر أهل العلم يف األمور التي نسخت أكل حلوم 
احلمر األهلية ، وهذا معروف فقد كانت حلوم احلمر األهلية مباحة ، 

واستمرت مباحة إىل غزوة خيرب.
ُ َعْنُه- َأنَّ  فقد جاء يف الصحيحني َعْن َسَلَمَة ْبِن اأَلْكَوِع -َرِضَ اهللَّ
، َقاَل: »َعَل  َم- َرَأى نرَِياًنا ُتوَقُد َيْوَم َخْيرَبَ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
وَها،  »اْكِسُ َقاَل:  ِة،  اإِلْنِسيَّ احُلُمِر  َعىَل  َقاُلوا  النَِّياُن؟«،  َهِذِه  ُتوَقُد  َما 
َوَأْهِرُقوَها« رواه البخاري برقم )2٤77( ، ومسلم برقم )١802( ، 

واللفظ للبخاري. 
»َأنَّ  َقاَل  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  َعِلٍّ  َعْن  أيًضا  الصحيحني  يف  وجاء 
َوَعْن   ، َخْيَبَ َيْوَم  اْلُْتَعِة  نَِكاِح  َعْن  َنَى  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ  بِيَّ  النَّ
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برقم  ومسلم   ،  )٥١١٥( برقم  البخاري  رواه  ْهِليَِّة«  اْلَ ُمِر  احْلُ وِم  حُلُ

)١٤07(، واللفظ له.  
نَّة زواج املتعة فقد كان مباًحا ثم حرمه  وهكذا أيًضا مما ُنسخ من السُّ
النبيـ  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلمـ    يوم خيـرب ، كام يف حديـث عل  
ـ ا ـ  ويف حديث غريه ، وأيًضا جاء التحريم يف فتح مكة فبعض 
أهل العلم يقول: إن التحريم كان يف فتح مكة ، والبعض قالوا: إن 
التحريم كان يف خيرب ، ثم بعد ذلك ُأبيح ثم بعد ذلك حرم من جديد 

يف فتح مكة ، وعىل كل حاٍل فقد حرم زواج املتعة يف فتح مكة.
نَّة حتريم زيارة القبور فقد حرم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص   وكذلك مما ُنسخ من السُّ
 ُ زيارة القبور ثم بعد ذلك أباحها كام عند مسلم َعِن ُبَرْيَدَة -َرِضَ اهللَّ
ْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة  َم-: »َنَ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َضاِحيِّ َفْوَق َثَلٍث، َفَأْمِسُكوا  وِم اْلَ ْيُتُكْم َعْن حُلُ اْلُقُبوِر َفُزوُروَها، َوَنَ
َها،  ْسِقَيِة ُكلِّ ُبوا ِف اْلَ بِيِذ إِلَّ ِف ِسَقاٍء، َفاْشَ ْيُتُكْم َعِن النَّ َما َبَدا َلُكْم، َوَنَ

ُبوا ُمْسِكًرا« رواه مسلم برقم )٩77( َوَل َتْشَ
ومنهم من يقول: بل ال جيوز ملا جاء عند الرتمذي ، وابن ماجه ، 
ُ َعَلْيِه  ِ- َصلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- »َأنَّ َرُسوَل اهللَّ وأمحد َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
وابن   ،  )١0٥٦( برقم  الرتمذي  رواه  الُقُبوِر«  اَراِت  َزوَّ َم-َلَعَن  َوَسلَّ
يف  األلباين  وحسنه   ،  )8٤٤٩( برقم  وأمحد   ،  )١٥7٤( برقم  ماجه 

تصحيح ُسنن الرتمذي.



+

+

+

+

211

211
وبع�س العلماء يقول: يجوز لكن ب�ضروط منها:

أن تكون الزيارة باألدب الرشعي وأن تكون نادرة ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  
لعن زوارات القبور أي: املكثرات من الزيارة. وأما حديث » َلَعَن اهلل 
اَراِت الُقُبوِر« فقد ضعفه أكثر من واحد ، ومنهم اإلمــام األلباين  َزوَّ
ـ رمحه اهلل ـ  واإلمام مقبل بن هادي ـ رمحه اهلل ـ  ، وأما حديث »َلَعَن 
شعيب  وكذلك   ، األلباين  اإلمام  صححه  فقد  الُقُبوِر«   اَراِت  َزوَّ اهلل 
زيارة  أن  أعلم  يظهر واهلل  فالذي   ، املحدثني  األرنؤوط وغريمها من 

املرأة للقبور جائز ، إذا كان ذلك نادًرا وباآلداب الرشعية. 
ُ َعْنُه- ، َقاَل:  وقد جاء يف الصحيحني َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َرِضَ اهللَّ
َم- بِاْمَرَأٍة َتْبِكي ِعْنَد َقرْبٍ، َفَقاَل: »اتَِّقي  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َمرَّ النَّ
َ َواْصِبِي« َقاَلْت: إَِلْيَك َعنِّي، َفإِنََّك مَلْ ُتَصْب بُِمِصيَبتِي، َومَلْ َتْعِرْفُه،  اهللَّ
بِيِّ -َصىلَّ  َفَأَتْت َباَب النَّ َم-،  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه النَّ إِنَّ هَلَا:  َفِقيَل 
َم  ابنَِي، َفَقاَلْت: مَلْ َأْعِرْفَك، َفَقاَل: »إِنَّ َم-، َفَلْم جَتِْد ِعْنَدُه َبوَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
، ومسلم  برقم )١28٣(  البخاري  اُلوَل« رواه  ْدَمِة  الصَّ ِعْنَد  ْبُ  الصَّ

برقم )٩2٦(.
وأمرها  بالصرب  أمرها  وإنام  القرب  زيارة  عن  ينهها  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول 

بالرىض ، فهذا من أدلة املجيزين لزيارة النساء للقبور.
مَلَّا  َقاَلْت:  َعْنَها-   ُ اهللَّ -َرِضَ  َعائَِشة  َعْن  مسلم  صحيح  يف  وجاء 
َم- ِفيَها ِعْنِدي، اْنَقَلَب  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ تِي َكاَن النَّ َكاَنْت َلْيَلتِي الَّ
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َفَوَضَع ِرَداَءُه، َوَخَلَع َنْعَلْيِه، َفَوَضَعُهاَم ِعْنَد ِرْجَلْيِه، َوَبَسَط َطَرَف إَِزاِرِه 
َفَأَخَذ  َرَقْدُت،  َقْد  َأْن  َرْيَثاَم َظنَّ  إاِلَّ  َيْلَبْث  َفَلْم  َفاْضَطَجَع،  ِفَراِشِه،  َعىَل 
ُرَوْيًدا،  َأَجاَفُه  ُثمَّ  َفَخَرَج،  اْلَباَب  َوَفَتَح  ُرَوْيًدا،  َواْنَتَعَل  ُرَوْيًدا،  ِرَداَءُه 
اْنَطَلْقُت  ُثمَّ  إَِزاِري،  ْعُت  َوَتَقنَّ َواْخَتَمْرُت،  َرْأِس،  يِف  ِدْرِعي  َفَجَعْلُت 
َثاَلَث  َيَدْيِه  َرَفَع  ُثمَّ  اْلِقَياَم،  َفَأَطاَل  َفَقاَم،  اْلَبِقيَع  َجاَء  َحتَّى  إِْثِرِه،  َعىَل 
َفَهْرَوْلُت،  َفَهْرَوَل  ْعُت،  َفَأرْسَ َع  َفَأرْسَ َفاْنَحَرْفُت،  اْنَحَرَف  ُثمَّ  اٍت،  َمرَّ
ُت، َفَسَبْقُتُه َفَدَخْلُت، َفَلْيَس إاِلَّ َأِن اْضَطَجْعُت َفَدَخَل،  َفَأْحرَضَ َفَأْحرَضْ
َقاَل:  َء،  يَشْ اَل  ُقْلُت:  َقاَلْت:  َرابَِيًة«  َحْشَيا  َعائُِش،  َيا  َلِك؟  »َما  َفَقاَل: 
بُِي« َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، بَِأيِب  ِطيُف اْلَ نِّ اللَّ »َلُتْخِبِينِي َأْو َلُيْخِبَ
َواُد الَِّذي َرَأْيُت َأَماِمي؟« ُقْلُت:  ُتُه، َقاَل: »َفَأْنِت السَّ ي، َفَأْخرَبْ َأْنَت َوُأمِّ

َنَعْم، َفَلَهَديِن يِف َصْدِري هَلَْدًة َأْوَجَعْتنِي.
 ُثمَّ َقاَل: »َأَظَنْنِت َأْن َيِيَف اهلُل َعَلْيِك َوَرُسوُلُه؟« َقاَلْت: َمْهاَم َيْكُتِم 
َفَناَداِن،  َأَتاِن ِحَي َرَأْيِت،  » َفإِنَّ ِجْبِيَل  َنَعْم، َقاَل:  َيْعَلْمُه اهلُل،  النَّاُس 
َوَقْد  َعَلْيِك  َيْدُخُل  َيُكْن  َوَلْ  ِمْنِك،  َفَأْخَفْيُتُه  َفَأَجْبُتُه،  ِمْنِك،  َفَأْخَفاُه 
َوَضْعِت ثَِياَبِك، َوَظَنْنُت َأْن َقْد َرَقْدِت، َفَكِرْهُت َأْن ُأوِقَظِك، َوَخِشيُت 
ْم«،  َأْن َتْسَتْوِحِش، َفَقاَل: إِنَّ َربََّك َيْأُمُرَك َأْن َتْأِتَ َأْهَل اْلَبِقيِع َفَتْسَتْغِفَر َلُ

ْم َيا َرُسوَل اهللِ؟ . َقاَلْت: ُقْلُت: َكْيَف َأُقوُل هَلُ
َياِر ِمَن اْلُْؤِمنَِي َواْلُْسِلِمَي، َوَيْرَحُم  َلُم َعَل َأْهِل الدِّ  َقاَل » ُقوِل: السَّ
ا َواْلُْسَتْأِخِريَن، َوإِنَّا إِْن َشاَء اهلُل بُِكْم َلَلِحُقوَن « رواه  اهلُل اْلُْسَتْقِدِمَي ِمنَّ
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مسلم برقم )٩7٤(.

وباآلداب  نادًرا  هذا  يكون  لكن  اجلواز  أنه  أعلم  واهلل  فالظاهر 
الرشعية.

كذلك مما ذكر أهل العلم أنه ُنسخ ترك تلقيح النخل ، فقد جاء عند 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقِدَم َنبِيُّ اهللِ  اإلمام مسلم عن َراِفِع ْبِن َخِديٍج -َرِضَ اهللَّ
ُحوَن  َم- امْلَِديَنَة، َوُهْم َيْأُبُروَن النَّْخَل، َيُقوُلوَن ُيَلقِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َلْ  َلْو  ُكْم  »َلَعلَّ َقاَل:  َنْصَنُعُه،  ا  ُكنَّ َقاُلوا:  َتْصَنُعوَن؟«  »َما  َفَقاَل:  النَّْخَل، 
َذلَِك  َفَذَكُروا  َقاَل  َفَنَقَصْت،  َأْو  َفَنَفَضْت  ُكوُه،  َفرَتَ ا«  َخْيً َكاَن  َتْفَعُلوا 
َوإَِذا  بِِه،  َفُخُذوا  ِدينُِكْم  ِمْن  ٍء  بَِشْ َأَمْرُتُكْم  إَِذا   ، َبَشٌ َأَنا  َم  »إِنَّ َفَقاَل:  َلُه 

« رواه مسلم برقم )2٣٦2(.  َم َأَنا َبَشٌ ٍء ِمْن َرْأيِي، َفإِنَّ َأَمْرُتُكْم بَِشْ
ُ َعْنُه-» َلَعَن اهلل  ويف حديث ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َعْن َأبِيِه -َرِضَ اهللَّ
َم-  اَراِت الُقُبوِر« َقاَل: َمَرْرُت َمَع َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َزوَّ
ُحوَنُه،  بَِقْوٍم َعىَل ُرُءوِس النَّْخِل، َفَقاَل: »َما َيْصَنُع َهُؤَلِء؟« َفَقاُلوا: ُيَلقِّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َفَيْلَقُح،  ْنَثى  اأْلُ يِف  َكَر  الذَّ َعُلوَن  جَيْ
ُكوُه، َفُأْخرِبَ  وا بَِذلَِك َفرَتَ َم-: »َما َأُظنُّ ُيْغنِي َذلَِك َشْيًئا« َقاَل َفُأْخرِبُ َوَسلَّ
َيْنَفُعُهْم  َكاَن  »إِْن  َفَقاَل:  بَِذلَِك  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل 
، َوَلِكْن إَِذا  نِّ َم َظَنْنُت َظنًّا، َفَل ُتَؤاِخُذوِن بِالظَّ َذلَِك َفْلَيْصَنُعوُه، َفإِنِّ إِنَّ
 »- ْثُتُكْم َعِن اهللِ َشْيًئا، َفُخُذوا بِِه،َفإِنِّ َلْن َأْكِذَب َعَل اهللِ - َعزَّ َوَجلَّ َحدَّ

رواه مسلم برقم )2٣٦١(.
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َمرَّ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ َأَنٍس-َرِضَ  وَعْن 
َفَمرَّ  َقاَل: َفَخَرَج ِشيًصا،  َتْفَعُلوا َلَصُلَح«  َلْ  َفَقاَل: »َلْو  ُحوَن،  ُيَلقِّ بَِقْوٍم 
هِبِْم َفَقاَل: »َما لَِنْخِلُكْم؟« َقاُلوا: ُقْلَت َكَذا َوَكَذا، َقاَل: »َأْنُتْم َأْعَلُم بَِأْمِر 

ُدْنَياُكْم« رواه مسلم برقم )2٣٦٣(.
ِن ْبِن  مْحَ نَّة أيًضا ما جاء عند البخاري َعْن َعْبِد الرَّ ومما نسخ من السُّ
ُ َعْنَها- ُ َعْنُه- َقاَل: ُقْلُت لَِعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ َعابٍِس، َعْن َأبِيِه-َرِضَ اهللَّ
وُم اأَلَضاِحيِّ َفْوَق  ُتْؤَكَل حُلُ َأْن  َم-  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأهَنَى النَّ  :
ُيْطِعَم  َأْن  َفَأَراَد  ِفيِه،  النَّاُس  َجاَع  َعاٍم  ِف  إِلَّ  َفَعَلُه  »َما  َقاَلْت:  َثاَلٍث؟ 
رواه  َة«  َعْشَ َس  َخْ َبْعَد  َفَنْأُكُلُه  الُكَراَع،  َلَنْرَفُع  ا  ُكنَّ َوإِْن  الَفِقَي،  الَغنِيُّ 

البخاري برقم )٥٤2٣(.
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  وجاء أيًضا عند مسلم َعِن ُبَرْيَدَة -َرِضَ اهللَّ
َفُزوُروَها،  اْلُقُبوِر  ِزَياَرِة  َعْن  ْيُتُكْم  »َنَ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ 
َلُكْم،  َبَدا  َما  َفَأْمِسُكوا  َثَلٍث،  َفْوَق  َضاِحيِّ  اْلَ وِم  حُلُ َعْن  ْيُتُكْم  َوَنَ
ُبوا  َها، َوَل َتْشَ ْسِقَيِة ُكلِّ ُبوا ِف اْلَ بِيِذ إِلَّ ِف ِسَقاٍء، َفاْشَ ْيُتُكْم َعِن النَّ َوَنَ

ُمْسِكًرا«رواه مسلم برقم )٩77(.
فهذا مما ُنسخ كام هو معروف.

نَّة ما جاء يف الصحيحني  كذلك أيًضا من األمور التي ُنسخت من السُّ
ُ َعىَل َرُسولِِه -َصىلَّ  َفَتَح اهللَّ مَلَّا  َقاَل:  َعْنُه- ،   ُ ُهَرْيَرَة-َرِضَ اهللَّ عن أيب 
َقاَل:  ُثمَّ  َعَلْيِه،  َوَأْثَنى   َ اهللَّ َفَحِمَد  النَّاِس  يِف  َقاَم  َة  َمكَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
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ا  َ َفإِنَّ َواُلْؤِمنَِي،  َرُسوَلُه  َعَلْيَها  َط  َوَسلَّ الِفيَل،  َة  َمكَّ َعْن  َحَبَس   َ اهللَّ »إِنَّ 
َتِلُّ  َل  ا  َ َوإِنَّ اٍر،  َنَ ِمْن  َساَعًة  ِل  ْت  ُأِحلَّ ا  َ َوإِنَّ َقْبِل،  َكاَن  َحٍد  ِلَ َتِلُّ  َل 
َساِقَطُتَها  َتِلُّ  َوَل  َشْوُكَها،  َتَل  ُيْ َوَل  َصْيُدَها،  ُر  ُيَنفَّ َفَل  َبْعِدي،  َحٍد  ِلَ
ا َأْن  ا َأْن ُيْفَدى َوإِمَّ َظَرْيِن، إِمَّ إِلَّ ِلُْنِشٍد، َوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخْيِ النَّ
َفَقاَل  َوُبُيوتَِنا،  لُِقُبوِرَنا  َنْجَعُلُه  ا  َفإِنَّ اإِلْذِخَر،  إاِلَّ  الَعبَّاُس:  َفَقاَل  ُيِقيَد«، 
َم-: »إِلَّ اِلْذِخَر« َفَقاَم َأُبو َشاٍه - َرُجٌل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
ِ -َصىلَّ  ِ، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ِمْن َأْهِل الَيَمِن - َفَقاَل: اْكُتُبوا ِل َيا َرُسوَل اهللَّ
 ، برقم )٤٣٤2(  البخاري  َشاٍه«رواه  ِب  ِلَ »اْكُتُبوا  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 

ومسلم برقم )٥٥٣١(.
له ساعة من  ُأحلت  أهنا  الصالة والسالم- أخرب  فالرسول -عليه 
هنار ، ثم ُنسخ هذا األمر وعادت كام كانت إىل قيام الساعة ، فال جيوز 

القتال يف احلرام.
بداية  الصالة فرضت  أن  الناسخ واملنسوخ  نَّة يف  السُّ ومما ورد من 
مثنى مثنى ثم ُأقرت عىل حالتها يف السفر وزيدت يف احلرض كام جاء 
ُ َعْنَها- َقاَلْت: »َفَرَض  يف الصحيحني َعْن َعائَِشَة ُأمِّ امُلْؤِمننَِي -َرِضَ اهللَّ
ْت  َفِر، َفُأِقرَّ ، ِف احَلَضِ َوالسَّ َلَة ِحَي َفَرَضَها، َرْكَعَتْيِ َرْكَعَتْيِ ُ الصَّ اهللَّ
 ، برقم )٣٥0(  البخاري  رواه   » احَلَضِ َصَلِة  ِف  َوِزيَد  َفِر،  السَّ َصَلُة 

ومسلم برقم )٦8٥(.
أي زيد فيها فأصبحت الظهر أربًعا والعرص أربًعا والعشاء أربًعا، 
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 ، املغرب كانت ركعتني فأصبحت ثالًثا  أن  أيًضا  ُفهم من هذا  وربام 
َلَة ِحَي َفَرَضَها، َرْكَعَتْيِ  ُ الصَّ ُ َعْنَها- َقاَلْت »َفَرَض اهللَّ ألهنا-َرِضَ اهللَّ
« أي بدء األمر ثم زيدت يف احلرض ، والزيادة حصلت يف صالة  َرْكَعَتْيِ
الظهر ، ويف صالة العرص ، ويف صالة املغرب ، ويف صالة العشاء ، 

والفجر بقيت عىل حالتها ركعتني.
ـ ولعلنا  ي  ـ  ابن عباس مثل حديث عائشة   أيًضا عن  وجاء 
ذكرنا يف بدء الكالم عىل أمر الناسخ واملنسوخ ، أنه قد يكون الناسخ 
وهذه   ، له  مساوًيا  يكون  وقد  أخف  يكون  وقد  املنسوخ  من  أثقل 

تقتضيها حكمة رب العاملني ـ سبحانه وتعاىل.
ومما ذكروا أيًضا من أمر الناسخ واملنسوخ التطبيق يف الركوع ، فقد 
ُ َعْنُهاَم- َقاَلْت َقااَل:  ْسَوِد، َوَعْلَقَمَة -َرِضَ اهللَّ جاء عند مسلم َعِن اأْلَ
ُ َعْنه-يِف َداِرِه، َفَقاَل: َأَصىلَّ َهُؤاَلِء  َأَتْيَنا َعْبَد اهللِ ْبَن َمْسُعوٍد -َرِضَ اهللَّ
وا، َفَلْم َيْأُمْرَنا بَِأَذاٍن َواَل إَِقاَمٍة،  َخْلَفُكْم؟ َفُقْلَنا: اَل، َقاَل: َفُقوُموا َفَصلُّ
َقاَل َوَذَهْبَنا لَِنُقوَم َخْلَفُه، َفَأَخَذ بَِأْيِديَنا َفَجَعَل َأَحَدَنا َعْن َيِمينِِه َواآْلَخَر 
َب َأْيِدَيَنا  َعْن ِشاَملِِه، َقاَل: َفَلامَّ َرَكَع َوَضْعَنا َأْيِدَيَنا َعىَل ُرَكبَِنا، َقاَل: َفرَضَ

ْيِه، ُثمَّ َأْدَخَلُهاَم َبنْيَ َفِخَذْيِه . َق َبنْيَ َكفَّ َوَطبَّ
َلَة  الصَّ ُروَن  ُيَؤخِّ ُأَمَراُء  َعَلْيُكْم  َسَتُكوُن  ُه  »إِنَّ َقاَل:   ، َفَلامَّ َصىلَّ َقاَل:   
ِق اْلَْوَتى، َفإَِذا َرَأْيُتُموُهْم َقْد َفَعُلوا َذلَِك،  ا إَِل َشَ ُنُقوَنَ ا، َوَيْ َعْن ِميَقاِتَ
ُكْنُتْم  َوإَِذا  ُسْبَحًة،  َمَعُهْم  َصَلَتُكْم  َواْجَعُلوا  ا،  ِلِيَقاِتَ َلَة  الصَّ وا  َفَصلُّ
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ُكْم َأَحُدُكْم، َوإَِذا  وا َجِيًعا، َوإَِذا ُكْنُتْم َأْكَثَر ِمْن َذلَِك، َفْلَيُؤمَّ َثَلَثًة َفَصلُّ
ْيِه،  ْق َبْيَ َكفَّ َرَكَع َأَحُدُكْم َفْلُيْفِرْش ِذَراَعْيِه َعَل َفِخَذْيِه، َوْلَيْجَنْأ، َوْلُيَطبِّ
َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ  اهللِ  َرُسوِل  َأَصابِِع  اْختَِلِف  إَِل  َأْنُظُر  َفَلَكَأنِّ 

َفَأَراُهْم«. رواه مسلم برقم )٥٣٤(
فكان الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص  يعلمهم التطبيق يف بداية األمر والتطبيق هو 
هذا  نسخ  ثم  الركوع  يف  ركبتيه  بني  وجيعلهام  يديه  أصابع  بني  جيمع 
إىَِل  ْيُت  َصلَّ  « َقاَل:  َسْعٍد،  ْبِن  ُمْصَعِب  َعْن  مسلم  عند  جاء  كام  األمر 
ْيَك  ْب بَِكفَّ ، َفَقاَل ِل َأيِب: اْضِ َجْنِب َأيِب، َقاَل: َوَجَعْلُت َيَديَّ َبنْيَ ُرْكَبَتيَّ
َوَقاَل:  َيَديَّ  َب  َفرَضَ ُأْخَرى،  ًة  َمرَّ َذلَِك  َفَعْلُت  ُثمَّ  َقاَل:  ُرْكَبَتْيَك،  َعىَل 
َكِب «  رواه مسلم  ُكفِّ َعَل الرُّ َب بِاْلَ ا ُنِيَنا َعْن َهَذا، َوُأِمْرَنا َأْن َنْضِ »إِنَّ

برقم )٥٣٥(.
ومما ذكروا أيًضا من األمور التي نسخت الصالة عىل املنافقني فقد 
كان النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يصل عل املنافقني ، وكان يرجو أن يغفر اهلل هلم 
وكان حيب أن يغفر اهلل هلم ، وهو ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أرحم الناس بالناس فكان 
ـ   النبي  قام  سلول  بن  ُأيب  بن  اهلل  عبد  مات  أن  فعند   ، عليهم  يصل 
ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ليصل عليه كام جاء هذا يف الصحيحني وغريمها َعِن اْبِن ُعَمَر 
 ِ اهللَّ َعْبُد  اْبُنُه  َجاَء   ، ُأيَبٍّ ْبُن   ِ اهللَّ َعْبُد   َ ُتُويفِّ مَلَّا  َقاَل:  َعْنُهاَم-،   ُ اهللَّ -َرِضَ 
ُيْعِطَيُه  َأْن  َفَسَأَلُه  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  إىَِل َرُسوِل اهللَّ  ِ َعْبِد اهللَّ ْبُن 
َفَقاَم َرُسوُل  َ َعَلْيِه،  َأْن ُيَصلِّ َفَأْعَطاُه، ُثمَّ َسَأَلُه  َأَباُه،  ِفيِه  ُن  ُيَكفِّ َقِميَصُه 
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َ َعَلْيِه، َفَقاَم ُعَمُر َفَأَخَذ بَِثْوِب َرُسوِل  َم- لُِيَصلِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
اَك  ِ ُتَصلِّ َعَلْيِه، َوَقْد هَنَ َم-، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َم  َم-: » إِنَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َ َعَلْيِه؟، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َك َأْن ُتَصلِّ َربُّ

َفَقاَل: زب ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ُ ِن اهللَّ َ َخيَّ
ْبِعَي « . ڀ     رب ]التوبة: 80[، َوَسَأِزيُدُه َعَل السَّ

َم-،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه ُمَناِفٌق، َقاَل: َفَصىلَّ َعَلْيِه َرُسوُل اهللَّ  َقاَل: إِنَّ
: چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ ]التوبة:  ُ َفَأْنَزَل اهللَّ

8٤[ . رواه البخاري برقم )٤٦70( ، ومسلم برقم )2٤00(.

هذه  نزلت  حتى  عليهم  يصل  كان  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   أن  عىل  هذا  فدل 
اآلية: چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ  ]التوبة: 8٤[ .
فعند ذلك ترك النبيـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـ  الصالة عىل املنافقني وقد أخرب حذيفة 
ـ ا ـ باملنافقني فكان حذيفة ـ ا ـ  بعد موت النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ 
إذا مات أحد من املنافقني اعتزل الصالة عليه فُعلم من هذا أن احلكم 
األول وهو الصالة عىل املنافقني الذين ُعرفوا وأخرب هبم النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  
ـ كانت مرشوعة حتى نزل النهي فكان النهي ناسًخا ملا رُشع من قبل.
األمر ال يصل عىل من  بدء  ـ يف  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  أيًضا كان  وكذلك 
مات وعليه دين فقد جاء عند البخاري َعْن َسَلَمَة ْبِن اأَلْكَوِع -َرِضَ 
َم، إِْذ ُأيِتَ  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ا ُجُلوًسا ِعْنَد النَّ ُ َعْنُه- ، َقاَل: ُكنَّ اهللَّ
بَِجَناَزٍة، َفَقاُلوا: َصلِّ َعَلْيَها، َفَقاَل: »َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟«، َقاُلوا: اَل، َقاَل: 
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ُأْخَرى،  بَِجَناَزٍة  ُأيِتَ  ُثمَّ  َعَلْيِه،  َفَصىلَّ  اَل،  َقاُلوا:  َشْيًئا؟«،  َتَرَك  »َفَهْل 
ِ، َصلِّ َعَلْيَها، َقاَل: »َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟« ِقيَل: َنَعْم،  َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ
ُأيِتَ  ُثمَّ  َعَلْيَها،  َفَصىلَّ  َدَنانرَِي،  َثاَلَثَة  َقاُلوا:  َشْيًئا؟«،  َتَرَك  »َفَهْل  َقاَل: 
الَِثِة، َفَقاُلوا: َصلِّ َعَلْيَها، َقاَل: »َهْل َتَرَك َشْيًئا؟«، َقاُلوا: اَل، َقاَل:  بِالثَّ
وا َعَل َصاِحبُِكْم«،  »َفَهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟«، َقاُلوا: َثاَلَثُة َدَنانرَِي، َقاَل: »َصلُّ
ِ َوَعَلَّ َدْيُنُه، َفَصىلَّ َعَلْيِه. رواه  َقاَل َأُبو َقَتاَدَة  : َصلِّ َعَلْيِه َيا َرُسوَل اهللَّ

البخاري برقم )228٩(. 
فعندما التزم به أبو قتادة  ا صىل عليه النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ألن صالة 
النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ُتعدُّ شفاعًة ملن صىل عليه وهو ال يشفع يف حق الدين ، 

وهذا يدل عىل أمهية الدين.
ثم كان آخر األمر ما جاء عند اإلمام مسلم وغريه ، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة 
َم- َقاَل: »َوالَِّذي َنْفُس  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ -َرِضَ اهللَّ
ُكْم َما  ْرِض ِمْن ُمْؤِمٍن إِلَّ َأَنا َأْوَل النَّاِس بِِه، َفَأيُّ ٍد بَِيِدِه، إِْن َعَل اْلَ مَّ ُمَ
ُكْم َتَرَك َماًل، َفإَِل اْلَعَصَبِة َمْن َكاَن«  َتَرَك َدْيًنا، َأْو َضَياًعا َفَأَنا َمْوَلُه، َوَأيُّ

رواه مسلم برقم )١٦١٩(.
فكان النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  بعد ذلك يقض الدين عن امليت وإن كان له أرسة 
تكفل هبم -عليه الصالة والسالم - ولعل ما حصل كان قبل أن يوسع 
اهلل عىل نبيه ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ وعىل املسلمني ، فعندما وسع اهلل-عز وجل-عىل 
ُكْم َما َتَرَك  نبيه ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ وعىل املسلمني جعل النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يقول:»َفَأيُّ
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ُكْم َتَرَك َماًل، َفإَِل اْلَعَصَبِة َمْن َكاَن«. َدْيًنا، َأْو َضَياًعا َفَأَنا َمْوَلُه، َوَأيُّ
ومما ذكر أهل العلم من النسخ صالة املسبوق فقد كان املسبوق يف 
بدء األمر إذا جاء وقد صىل النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أو صىل اإلمام ركعة أو أكثر 

كان يصل ما فاته أواًل ثم يلتحق باإلمام ويصل ما بقي مع اإلمام.
ُ َعْنُه-  فقد جاء عند أيب داود ، والطرباين َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل-َرِضَ اهللَّ
اَلِة،  الصَّ ِمَن  ٍء  بيَِشْ ُسبَِق  َوَقْد  َرُجٌل  َجاَء  َفإَِذا  اَلَة،  الصَّ َنْأيِت  ا  ُكنَّ َقاَل: 
َبنْيَ  ا  َفُكنَّ َقاَل:  َفَيْقِض،  َوَكَذا  بَِكَذا  ُسبِْقَت  َوَقْد  َيِليِه  الَِّذي  إَِلْيِه  َفَأَشاَر 
اَلِة،  َراِكٍع َوَساِجٍد َوَقائٍِم َوَقاِعٍد، َفِجْئُت َيْوًما َوَقْد ُسبِْقُت بَِبْعِض الصَّ
َوُأِشرَي إَِلَّ بِالَِّذي ُسبِْقُت بِِه، َفُقْلُت: اَل َأِجُدُه َعىَل َحاٍل إاِلَّ ُكْنُت َعَلْيَها، 

ْم َعَلْيَها. ُم الَِّذي َوَجْدهُتُ َفُكْنُت بَِحاهِلُ
ْيُت َواْسَتْقَبَل  َم- ُقْمُت َفَصلَّ  َفَلامَّ َفَرَغ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َكَذا  اْلَقائُِل  »َمِن  َفَقاَل:  النَّاَس  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل 
َوَكَذا؟« َقاُلوا: ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َفَقاَل: »َقْد َسنَّ َلُكْم ُمَعاٌذ َفاْقَتُدوا بِِه، إَِذا 
َلِة َفْلُيَصلِّ َمَع اْلَِماِم َصَلَتُه، َفإَِذا  ٍء ِمَن الصَّ َجاَء َأَحُدُكْم َوَقْد ُسبَِق بَِشْ
َفَرَغ اْلَِماُم َفْلَيْقِض َما َسَبَقُه بِِه« رواه أبو داود برقم )٥0٦( ، والطرباين 
أيب  ُسنن  تصحيح  يف  األلباين  وصححه   ، له  واللفظ   ،  )27١( برقم 

داود.
يلتحق  أن  قبل  فاته  ما  أواًل  يصل  كان  املسبوق  أن  هذا  من  فُعلم 
باإلمام ، ثم يلتحق باإلمام ، ثم ُنسخ هذا األمر ، فأصبح املصل يصل 
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ما أدرك مع اإلمام ، ثم يقض ما بقي عليه بعد انتهاء الصالة ، وهذا 

مما حصل فيه النسخ أيًضا.
استغفر  ربام  ـ  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  فقد كان  للمرشكني  ومنها االستغفار 
 ُ لبعضهم كام يف الصحيحني وغريمها ، عن املسيب بن َخزن -َرِضَ اهللَّ
ْت َأَبا َطالٍِب اْلَوَفاُة ، َجاَءُه َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َعْنُه- َقاَل : مَلَّا َحرَضَ
َة ْبِن امْلُِغرَيِة . َم-، َفَوَجَد ِعْنَدُه َأَبا َجْهٍل ، َوَعْبَد اهللِ ْبَن َأيِب ُأَميَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
، ُقْل: َل إَِلَه إِلَّ  َم-: » َيا َعمِّ  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َأيِب  ْبُن  َوَعْبُد اهللِ  َأُبو َجْهٍل،  َفَقاَل  ِعْنَد اهللِ«،  ا  ِبَ َلَك  َأْشَهُد  َكِلَمًة  اهلُل، 
ِلِب؟ ، َفَلْم َيَزْل َرُسوُل اهللِ  ِة َعْبِد امْلُطَّ َة: َيا َأَبا َطالٍِب، َأَتْرَغُب َعْن ِملَّ ُأَميَّ
َم- َيْعِرُضَها َعَلْيِه، َوُيِعيُد َلُه تِْلَك امْلََقاَلَة َحتَّى َقاَل  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِلِب ، َوَأَبى َأْن َيُقوَل:  ِة َعْبِد امْلُطَّ َمُهْم: ُهَو َعىَل ِملَّ َأُبو َطالٍِب آِخَر َما َكلَّ

اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل .
ْسَتْغِفَرنَّ َلَك  َم-: »َأَما َواهللِ َلَ  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

: زب ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    َما َلْ ُأْنَه َعْنَك«، َفَأْنَزَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ
ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  رب ]التوبة: ١١٣[. رواه البخاري برقم )١٣٦0( ، 

ومسلم برقم )2٤(.
ُ َعْنُه- َقاَل:  وهلذا جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َأْسَتْغِفَر  َأْن  َربِّ  »اْسَتْأَذْنُت  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل 
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َها َفَأِذَن ِل«رواه مسلم برقم  ي َفَلْم َيْأَذْن ِل، َواْسَتْأَذْنُتُه َأْن َأُزوَر َقْبَ مِّ ِلُ

.)٩7٦(
للمرشكني،  االستغفار  جواز  عدم  احلكم  آخر  أن  عىل  دليل  فهذا 
وقد كان قبل ذلك جائًزا واالستغفار للمرشكني ال ينفعهم ، ألن اهلل 

-عز وجل-يقول يف كتابه الكريم:چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  
ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ ] النساء: ٤8 [.

-سبحانه  اهلل  قال  النار،  يف  خالد  هو  بل  له  اهلل  يغفر  ال  فاملرشك 
وتعاىل -: چچ    چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ   ] املائدة: 72 [.
فُعلم من هذا أنه ال جيوز االستغفار للمرشكني بعد أن كان جائًزا 
وأن االستغفار للمرشكني ال ينفعهم وال جيوز طلبه ألنه طلب ماال 

يكون.
أيًضا مما ذكر أهل العلم يف أمر الناسخ واملنسوخ أمر الصيام ، ففي 
البداية كان الواجب صيام يوم عاشوراء ، كام جاء يف الصحيحن َعِن 
َم-  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: َقِدَم النَّ اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ
املَِديَنَة َفَرَأى الَيُهوَد َتُصوُم َيْوَم َعاُشوَراَء، َفَقاَل: »َما َهَذا؟«، َقاُلوا: َهَذا 
ِهْم، َفَصاَمُه ُموَسى،  ائِيَل ِمْن َعُدوِّ ُ َبنِي إرِْسَ ى اهللَّ َيْوٌم َصالٌِح َهَذا َيْوٌم َنجَّ
َقاَل: »َفَأَنا َأَحقُّ بُِموَسى ِمْنُكْم، َفَصاَمُه، َوَأَمَر بِِصَياِمِه«. رواه البخاري 

برقم )200٤( ، ومسلم برقم )١١٣0(.
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 ُ َعْفَراَء-َرِضَ اهللَّ اْبِن  ِذ  ُمَعوِّ بِْنِت  ِع  َبيِّ الرُّ َعِن  أيًضا  ويف الصحيحني 
َم- َغَداَة َعاُشوَراَء  َعْنَها- َقاَلْت: َأْرَسَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفْلُيتِمَّ  َصائًِم،  َأْصَبَح  َكاَن  »َمْن  امْلَِديَنِة:  َحْوَل  تِي  الَّ ْنَصاِر،  اأْلَ ُقَرى  إىَِل 
َذلَِك  َبْعَد  ا،  َفُكنَّ َيْوِمِه«  َة  َبِقيَّ َفْلُيتِمَّ  ُمْفِطًرا،  َأْصَبَح  َكاَن  َوَمْن  َصْوَمُه، 
إىَِل  َوَنْذَهُب  اهلُل،  َشاَء  إِْن  ِمْنُهْم  َغاَر  الصِّ ِصْبَياَنَنا  ُم  َوُنَصوِّ َنُصوُمُه، 
َعاِم  ْعَبَة ِمَن اْلِعْهِن، َفإَِذا َبَكى َأَحُدُهْم َعىَل الطَّ ُم اللُّ امْلَْسِجِد، َفَنْجَعُل هَلُ
اإْلِْفَطاِر « رواه البخاري برقم )١٩٦0( ، ومسلم  ِعْنَد  اُه  إِيَّ َأْعَطْيَناَها 

برقم )١١٣٦(.
َعْنَها-،   ُ ثم حصل النسخ جاء يف البخاري َعْن َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
َرُسوُل  َوَكاَن  ِة،  اَلاِهِليَّ ِف  ُقَرْيٌش  َتُصوُمُه  َعاُشوَراَء  َيْوُم  »َكاَن  َقاَلْت: 
َوَأَمَر  َصاَمُه،  الَِديَنَة  َقِدَم  َفَلمَّ  َيُصوُمُه،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ   ِ اهللَّ
بِِصَياِمِه، َفَلمَّ ُفِرَض َرَمَضاُن َتَرَك َيْوَم َعاُشوَراَء، َفَمْن َشاَء َصاَمُه، َوَمْن 

َشاَء َتَرَكُه«  رواه البخاري برقم )2002(.
ومما ذكر أهل العلم من األمور التي ُنسخت أن النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أمر 
املسلمني أن يصوموا من الشهر ثالثة أيام، ثم بعد ذلك ُنسخ والظاهر 
أنه ُنسخ بعد وجوب رمضان واهلل أعلم ، فأصبح صيام ثالثة أيام من 
كل شهر مستحًبا ، وليس بواجب كام هو معلوم ،مع أن األدلة كثرية 
يف فضل صيام هذه األيام التي هي أيام البيض الثالث عرش والرابع 
عرش واخلامس عرش ، مع أنه جيوز ملن مل يتيرس له صيام الثالث عرش 
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والرابع عرش واخلامس عرش، أن يصوم من أول الشهر أو من وسطه 

أو من آخره  ، ألن احلَسَنة بعرش أمثاهلا.
ُ َعْنُهاَم-،  ِ ْبَن َعْمٍرو -َرِضَ اهللَّ وقد جاء يف الصحيحني أن َعْبَد اهللَّ
ُصوَمنَّ  ِ أَلَ َم- َأينِّ َأُقوُل: َواهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: ُأْخرِبَ َرُسوُل اهللَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ْيَل َما ِعْشُت » َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَّ ُقوَمنَّ اللَّ َهاَر، َوأَلَ النَّ
َما  ْيَل  اللَّ ُقوَمنَّ  َوَلَ َهاَر  النَّ ُصوَمنَّ  َلَ  ِ َواهللَّ َتُقوُل  الَِّذي  »َأْنَت  َم-:  َوَسلَّ
ِعْشُت« ُقْلُت: َقْد ُقْلُتُه َقاَل: »إِنََّك َل َتْسَتِطيُع َذلَِك، َفُصْم َوَأْفِطْر، َوُقْم 
اٍم، َفإِنَّ احَلَسَنَة بَِعْشِ َأْمَثاِلَا، َوَذلَِك ِمْثُل  ْهِر َثَلَثَة َأيَّ َوَنْم، َوُصْم ِمَن الشَّ
َقاَل:   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َذلَِك  ِمْن  َأْفَضَل  ُأِطيُق  إيِنِّ  َفُقْلُت:  ْهِر«  الدَّ ِصَياِم 
« َقاَل: ُقْلُت: إيِنِّ ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َقاَل:  »َفُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر َيْوَمْيِ
َياِم « ُقْلُت  » َفُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر َيْوًما، َوَذلَِك ِصَياُم َداُوَد َوُهَو َأْعَدُل الصِّ
رواه  َذلَِك«  ِمْن  َأْفَضَل  »َل  َقاَل:   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  ِمْنُه  َأْفَضَل  ُأِطيُق  إيِنِّ 

البخاري برقم )٣٤١8( ، ومسلم برقم )١١٥٩(.
الشهر،  أول  من  أيام  ثالثة  ما يصوم  كثرًيا  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وكان 
 ، بواجب  وليس  مستحًبا  الشهر  أول  من  أيام  ثالثة  صيام  فأصبح 
ومعلوم أن الصيام كان عىل عدة أطوار ، فكان أول ما ُفرض صيام يوم 

عاشوراء ثم نزل قول اهلل - سبحانه وتعاىل -: چٿ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ       
چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ  



+

+

+

+

225

225
ڎچ     ڌ   ڌ    ڍ   ڍ       ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  چ   

]البقرة: ١8٣ - ١8٤ [. 

فكانوا خمريين بني الصيام واإلطعام ثم أنزل اهلل: چڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ  
ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے  
ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   

ې  ې  ى  چ ] البقرة: ١8٥ [.
صحيح  عاقل  بالغ  مسلم  كل  عىل  واجًبا  رمضان  صيام  فأصبح 

مقيم ، وكذلك ال تكون املرأة حائًضا وال نفساء.
وال  يأكل  أن  له  حيل  ال  اإلنسان  نام  إذا  البداية  يف  الصيام  وكان 
الثاين ، ثم خفف اهلل هذا بقوله:  اليوم  يرشب وال جيامع زوجته إىل 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     چڤ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ   

]البقرة: ١87[.

ومما ذكره أهل العلم يف أمر الناسخ واملنسوخ القيام للجنازة ،فقد 
يقومون  الصحابة  وكان  هلا  يقوم  بجنازة  ُمّر  إذا  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   ـ   النبي  كان 
-َرِضَ  َربِيَعَة  ْبِن  َعاِمِر  َعْن  الصحيحن  ففي  ملسو هيلع هللا ىلص   ـ   بالنبي  تأسًيا  هلا 
َرَأْيُتُم اَلَناَزَة،  »إَِذا  َم- َقاَل:  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ اهللَّ
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 ،  )١٣07( برقم  البخاري  رواه  ُتوَضَع«  َأْو  َفُكْم  لِّ ُتَ َحتَّى  َفُقوُموا 

ومسلم برقم )٩٥8(. 
اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  اخُلْدِريِّ  َسِعيٍد  َأيِب  وَعْن 
َيْقُعْد  َفَل  َتبَِعَها  َفَمْن  َفُقوُموا،  اَلَناَزَة،  َرَأْيُتُم  »إَِذا  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه 

َحتَّى ُتوَضَع« رواه البخاري برقم )١٣١0( ، ومسلم برقم )٩٥٩(. 
بِيُّ -َصلَّ  ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: »َقاَم النَّ ِ -َرِضَ اهللَّ وَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
رواه مسلم  َتَواَرْت«  َحتَّى  وِديٍّ  َيُ َناَزِة  ِلَ َوَأْصَحاُبُه  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 

برقم )٩٦0(.
ُ َعْنُهاَم- َقاَل:  وجاء يف الصحيحني َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َرِضَ اهللَّ
َم-، َوُقْمَنا َمَعُه  ْت َجَناَزٌة، َفَقاَم هَلَا َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َمرَّ
َرَأْيُتُم  َفإَِذا  َفَزٌع،  اْلَْوَت  »إِنَّ  َفَقاَل:  ٌة،  وِديَّ هَيُ ا  َ إهِنَّ اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفُقْلَنا: 
َناَزَة َفُقوُموا« رواه البخاري برقم )١٣١١( ، ومسلم برقم )٩٦0(.  اْلَ
ثم بعد ذلك كان ُيمّر باجلنازة وال يقوم هلا فقد بوب اإلمام النووي 
-رمحه اهلل- يف مسلم: َباُب َنْسِخ اْلِقَياِم لِْلَجَناَزِة ، وساق اإلمام مسلم 
حديث عل بن أيب طالب ا أنه قال يف شأن اجلنائز »إِنَّ َرُسوَل اهللِ 

َم- َقاَم، ُثمَّ َقَعَد« رواه مسلم برقم )٩٦2(. -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
كذلك مما ذكر العلامء من الناسخ واملنسوخ قتل احليات فقد جاءت 
أحاديث كثرية يف قتل احليات كام جاء عند أيب داود ، وأمحد َعْن اْبِن 
َم-:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ َعبَّاٍس-َرِضَ اهللَّ
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» ا َما َساَلَْناُهنَّ ُمْنُذ َحاَرْبَناُهنَّ ، َفَلْيَس ِمنَّ اَفَة َطَلبِِهنَّ يَّاِت َمَ »َمْن َتَرَك احْلَ

 رواه أبو داود برقم )٥2٥0( ، وأمحد برقم )20٣7( ، وصححه 
األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.

بعد  إال  قتلها  جيوز  ال  أنه  البيوت  حيات  يف  التخصيص  جاء  ثم 
ائِِب، َمْوىَل  إنذارها ثالثة أيام فقد جاء عند اإلمام مسلم عن أيب السَّ
ُ َعْنُه- يِف  ْدِريِّ -َرِضَ اهللَّ ُه َدَخَل َعىَل َأيِب َسِعيٍد اخْلُ ِهَشاِم ْبِن ُزْهَرَة َأنَّ
َصاَلَتُه،  َيْقِضَ  َحتَّى  َأْنَتِظُرُه  َفَجَلْسُت   ، ُيَصلِّ َفَوَجْدُتُه  َقاَل:  َبْيتِِه، 
ٌة َفَوَثْبُت  ِريًكا يِف َعَراِجنَي يِف َناِحَيِة اْلَبْيِت، َفاْلَتَفتُّ َفإَِذا َحيَّ َفَسِمْعُت حَتْ
َبْيٍت  إىَِل  َأَشاَر  َف  اْنرَصَ َفَلامَّ  َفَجَلْسُت،  اْجِلْس  َأِن  إَِلَّ  َفَأَشاَر  ْقُتَلَها،  أِلَ
ا  اِر، َفَقاَل: َأَتَرى َهَذا اْلَبْيَت؟ َفُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َكاَن ِفيِه َفًتى ِمنَّ يِف الدَّ

َحِديُث َعْهٍد بُِعْرٍس.
ْنَدِق  اخْلَ إىَِل  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ َمَع َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َفَخَرْجَنا  َقاَل:   
َم- بَِأْنَصاِف  َفَكاَن َذلَِك اْلَفَتى َيْسَتْأِذُن َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِجُع إىَِل َأْهِلِه، َفاْسَتْأَذَنُه َيْوًما، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َهاِر َفرَيْ النَّ
َم- ُخْذ َعَلْيَك ِساَلَحَك، َفإيِنِّ َأْخَشى َعَلْيَك ُقَرْيَظَة، َفَأَخَذ  َعَلْيِه َوَسلَّ
إَِلْيَها  َفَأْهَوى  َقائَِمًة  اْلَباَبنْيِ  َبنْيَ  اْمَرَأُتُه  َفإَِذا  َرَجَع  ُثمَّ  ِساَلَحُه،  ُجُل  الرَّ
َك  ُرحْمَ َعَلْيَك  اْكُفْف  َلُه:  َفَقاَلْت  ٌة،  َغرْيَ َوَأَصاَبْتُه  بِِه  لَِيْطُعَنَها  ْمَح  الرُّ
ٍة َعِظيَمٍة  َواْدُخِل اْلَبْيَت َحتَّى َتْنُظَر َما الَِّذي َأْخَرَجنِي، َفَدَخَل َفإَِذا بَِحيَّ
َخَرَج  ُثمَّ  بِِه،  َفاْنَتَظَمَها  ْمِح  بِالرُّ إَِلْيَها  َفَأْهَوى  اْلِفَراِش  َعىَل  ُمْنَطِوَيٍة 
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ُة  يَّ َع َمْوًتا احْلَ اَم َكاَن َأرْسَ ُ اِر َفاْضَطَرَبْت َعَلْيِه، َفاَم ُيْدَرى َأهيُّ َفَرَكَزُه يِف الدَّ
َم-، َفَذَكْرَنا  َأِم اْلَفَتى، َقاَل: َفِجْئَنا إىَِل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
يِيِه َلَنا َفَقاَل: »اْسَتْغِفُروا لَِصاِحبُِكْم« ُثمَّ َقاَل:  َذلَِك َلُه َوُقْلَنا اْدُع اهلَل حُيْ
اٍم،  ا َقْد َأْسَلُموا، َفإَِذا َرَأْيُتْم ِمْنُهْم َشْيًئا، َفآِذُنوُه َثَلَثَة َأيَّ »إِنَّ بِاْلَِديَنِة ِجنًّ
برقم  مسلم  رواه  َشْيَطاٌن«  ُهَو  َم  َفإِنَّ َفاْقُتُلوُه،  َذلَِك،  َبْعَد  َلُكْم  َبَدا  َفإِْن 

 .)22٣٦(
َم-: »إِنَّ بِاْلَِديَنِة  وجاء يف رواية َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفْلُيْؤِذْنُه  اْلَعَواِمِر  َهِذِه  ِمْن  َشْيًئا  َرَأى  َفَمْن  َأْسَلُموا،  َقْد  اْلِنِّ  ِمَن  َنَفًرا 

ُه َشْيَطاٌن«. َثَلًثا، َفإِْن َبَدا َلُه َبْعُد َفْلَيْقُتْلُه، َفإِنَّ
فهذا دليل عىل أنه ُنسخ احلكم فبعد أن كان احلكم عاًما خصصت 
حيات البيوت باإلنذار ، فال جيوز قتلها إال بعد اإلنذار ملدة ثالثة أيام،  

للعلة التي ذكرها رسول اهلل - صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-. 
كذلك ذكر أهل العلم مما ُنسخ الرضاعة فقد جاء عند اإلمام مسلم  
ا َقاَلْت: » َكاَن ِفيَم ُأْنِزَل ِمَن اْلُقْرآِن:  َ ُ َعْنَها- َأهنَّ َعْن َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
َمْعُلوَماٍت،  بَِخْمٍس  ُنِسْخَن،  ُثمَّ  ْمَن،  رِّ ُيَ َمْعُلوَماٍت  َرَضَعاٍت  َعْشُ 
َم-، َوُهنَّ ِفيَم ُيْقَرُأ ِمَن اْلُقْرآِن «  َ َرُسوُل اهللِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفُتُوفِّ

رواه مسلم برقم )١٤٥2(. 
فهذا احلديث يدل عىل أن الرضعات ُنسخت من عرش إىل خس، 
يقول:  فالبعض  ؟،  ثالث  أم  خس  هي  هل  العلم  أهل  اختلف  وقد 
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ثالث  هي  قالوا:  فالذين  خس،  يقول:  والبعض   ، رضعات  ثالث 
بِيِّ  ُ َعْنَها- َعِن النَّ استدلوا بام جاء عند مسلم َعْن ُأمِّ اْلَفْضِل -َرِضَ اهللَّ
ُة  ْضَعَتاِن، َأِو اْلَصَّ ْضَعُة َأِو الرَّ ُم الرَّ رِّ َم- َقاَل:  »َل ُتَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َتاِن« رواه مسلم برقم )١٤٥١(. َأِو اْلَصَّ
ُم اْلِْمَلَجُة َواْلِْمَلَجَتاِن«  . رِّ ويف لفظ: »َل ُتَ

فأخذوا من مفهوم احلديث أن ما زاد عىل املصتني أو اإلمالجتني 
األمر  أن  بينت  فقد  ل- أرصح   - فهو حيرم لكن حديث عائشة 
 ، واألمر كذلك  ـ  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  ، ومات  استقر عىل خس رضعات 
فالذي يرتجح أن اخلمس الرضعات حترم وجتعل الطفل الرضيع ولًدا 

للمرضعة وولًدا لزوجها.
يف  االنتباذ  ُنسخت  التي  األمور  من  العلم  أهل  ذكر  مما  وأيًضا   
النقري واملزفت والدباء واملقري واحلنتم فقد كان مباًحا أول األمر كام 
َعْبِد  َوْفَد  إِنَّ  َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ َعبَّاٍس -َرِضَ  اْبِن  َعْن  يف الصحيحني 
َم- َقاَل: »َمِن الَقْوُم؟ - َأْو َمِن  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ الَقْيِس مَلَّا َأَتُوا النَّ
َغْيَ َخَزاَيا  بِالَوْفِد،  َأْو  بِالَقْوِم،  َقاَل: »َمْرَحًبا  َربِيَعُة.  َقاُلوا:  الَوْفُد؟ -« 
ْهِر  ِ إِنَّا اَل َنْسَتِطيُع َأْن َنْأتِيَك إاِلَّ يِف الشَّ َوَل َنَداَمى«، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ
، َفُمْرَنا بَِأْمٍر َفْصٍل، ُنْخرِبْ  اِر ُمرَضَ احَلَراِم، َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَك َهَذا احَليُّ ِمْن ُكفَّ
َبِة: َفَأَمَرُهْم بَِأْرَبٍع،  َة، َوَسَأُلوُه َعِن اأَلرْشِ بِِه َمْن َوَراَءَنا، َوَنْدُخْل بِِه اجَلنَّ
ِ َوْحَدُه، َقاَل: »َأَتْدُروَن َما اِليَمُن  اُهْم َعْن َأْرَبٍع، َأَمَرُهْم: بِاإِلياَمِن بِاهللَّ َوهَنَ
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 ُ إِلَّ اهللَّ إَِلَه  َل  َأْن  »َشَهاَدُة  َقاَل:  َأْعَلُم،  َوَرُسوُلُه   ُ َقاُلوا: اهللَّ َوْحَدُه«   ِ بِاهللَّ
َكاِة، َوِصَياُم َرَمَضاَن،  َلِة، َوإِيَتاُء الزَّ ِ، َوإَِقاُم الصَّ ًدا َرُسوُل اهللَّ مَّ َوَأنَّ ُمَ
اِء  بَّ َوالدُّ احَلْنَتِم  َعِن  َأْرَبٍع:  َعْن  اُهْم  َوَنَ الَْغَنِم اُلُمَس«  ِمَن  ُتْعُطوا  َوَأْن 
وا ِبِنَّ  ِ« َوَقاَل: »اْحَفُظوُهنَّ َوَأْخِبُ اَم َقاَل: »اُلَقيَّ ِت«، َوُربَّ ِقِي َواُلَزفَّ َوالنَّ

َمْن َوَراَءُكْم« رواه البخاري برقم )٥٣(، ومسلم برقم )١7(. 
ُ َعْنُه-  َقاَل:  ثم ُنسخ هذا فقد جاء عند مسلم َعْن ُبَرْيَدَة -َرِضَ اهللَّ
َبِة ِف  ْشِ ْيُتُكْم َعِن اْلَ َم-: »ُكْنُت َنَ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُمْسِكًرا« رواه  ُبوا  َتْشَ َل  َأْن  َغْيَ  ِوَعاٍء  ُبوا ِف ُكلِّ  َفاْشَ َدِم،  اْلَ ُظُروِف 

مسلم برقم )١٩٩٩(.  
الرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ بعد ذلك أحل هلم االنتباذ باآلنية ، لكن حذرهم 
من رشب املسكر الذي يشتد حتى يصبح مسكًرا ،  فكان من آخر أمر 
النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أن أباح هلم الرشب واالنتباذ يف هذه اآلنية ، وبني أهنا 
ال حتل شيًئا وال حترم شيًئا ، وإنام كان النهي ألهنا تكون دافئة والدافئ 

يف الغالب يغري اليشء الذي فيه برسعة.
الذهب  ُلبس  ُنسخت  التي  األمور  من  العلم  أهل  ذكر  مما  كذلك 
كان  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   ـ   النبي  أن  تبني  كثرية  أحاديث  جاءت  فقد  ـ  للرجال 
يتختم بخاتم الذهب ، ثم بعد ذلك هنى عن لبس الذهب ، وجاءت 
األحاديث الكثرية الدالة عىل منع ذلك فقد ثبت عنه ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه خلع 

خاتم الذهب أمام الصحابة ،  وهنى عن لبسه.
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ُ َعْنُهاَم- َأنَّ  وجاء يف صحيح مسلم َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعبَّاٍس-َرِضَ اهللَّ
َم-َرَأى َخاَتًا ِمْن َذَهٍب يِف َيِد َرُجٍل،  َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َرٍة ِمْن َناٍر َفَيْجَعُلَها ِف َيِدِه«،  َفَنَزَعُه َفَطَرَحُه،َوَقاَل:»َيْعِمُد َأَحُدُكْم إَِل َجْ
ُخْذ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  َذَهَب  َما  َبْعَد  ُجِل  لِلرَّ َفِقيَل 
اهللِ  َرُسوُل  َطَرَحُه  َوَقْد  َأَبًدا  آُخُذُه  اَل  َواهللِ،  اَل  َقاَل:  بِِه،  اْنَتِفْع  َخاِتََك 

َم-. رواه مسلم برقم )20٩0(.  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُ َعْنُه- قال: إِنَّ  وجاء أيًضا عند أصحاب السنن َعْن َعِل -َرِضَ اهللَّ
َوَأَخَذ  َيِمينِِه،  يِف  َفَجَعَلُه  َحِريًرا  َأَخَذ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َنبِيَّ اهللَّ
تِي« رواه  َذَهًبا َفَجَعَلُه يِف ِشاَملِِه، ُثمَّ َقاَل: »إِنَّ َهَذْيِن َحَراٌم َعَل ُذُكوِر ُأمَّ
النسائي برقم )٥١٤٤( ، وأبو داود برقم )٤0٥7( ، والرتمذي برقم 
)١720( ، وابن ماجه برقم )٣٥٩٥( ، وصححه األلباين يف تصحيح 

ُسنن النسائي.  
كذلك مما ُنسخ لبس احلرير والديباج ، فقد جاء يف الصحيحني عن 
ُة  َم- ُجبَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- ، َقاَل: ُأْهِدَي لِلنَّ َأَنٍس-َرِضَ اهللَّ
ُسْنُدٍس، َوَكاَن َيْنَهى َعِن احَلِريِر، َفَعِجَب النَّاُس ِمْنَها، َفَقاَل: »َوالَِّذي 
ِة َأْحَسُن ِمْن َهَذا« رواه  ٍد بَِيِدِه، َلََناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِف اَلنَّ مَّ َنْفُس ُمَ

البخاري برقم )2٦١٥( ، ومسلم برقم )2٤٦8(.  
وقد جاءت أحاديث تبني أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يلبسها بداية ثم بعد 

ذلك تركها.
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َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-    ُ اهللَّ -َرِضَ  َأَنٍس  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  وهلذا 
ْنَيا َلْ َيْلَبْسُه  ِريَر ِف الدُّ َم-: »َمْن َلبَِس احْلَ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ِف اآْلِخَرِة« رواه البخاري برقم )٥8٣2( ، ومسلم برقم )207٣(.
ولبس احلرير والذهب حمرم عىل الرجال.

ُ َعْنُهاَم- قال:  فقد جاء عند مسلم َعْن َجابِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َرِضَ اهللَّ
َم- َيْوًما َقَباًء ِمْن ِديَباٍج ُأْهِدَي َلُه، ُثمَّ  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َلبَِس النَّ
اِب، َفِقيَل َلُه: َقْد َأْوَشَك  طَّ َأْوَشَك َأْن َنَزَعُه، َفَأْرَسَل بِِه إىَِل ُعَمَر ْبِن اخْلَ
اِن َعْنُه ِجْبِيُل«، َفَجاَءُه ُعَمُر َيْبِكي،  َما َنَزْعَتُه َيا َرُسوَل اهللِ، َفَقاَل: »َنَ
َلْ  »إِنِّ  َقاَل:  ِل؟  َفاَم  َوَأْعَطْيَتنِيِه  َأْمًرا،  َكِرْهَت  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل: 
ِدْرَهٍم. رواه مسلم  بَِأْلَفْي  َفَباَعُه  َتبِيُعُه«،  َأْعَطْيُتَكُه  َم  إِنَّ لَِتْلَبَسُه،  ُأْعِطَكُه 

برقم )2070(. واألحاديث الدالة عىل حتريم احلرير كثرية.
 ُ -َرِضَ اهللَّ ْشَعِريِّ اأْلَ عن أيب َمالٍِك  فقد جاء عند اإلمام البخاري 
تِي  ُأمَّ ِمْن  َلَيُكوَننَّ   « َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ قال  قال:  َعْنُه- 
إَِل  َأْقَواٌم  َوَلَيْنِزَلنَّ  َوالََعاِزَف،  َواَلْمَر  َواحَلِريَر،  احِلَر  وَن  َيْسَتِحلُّ َأْقَواٌم، 
اَجٍة  ْم، َيْأتِيِهْم - َيْعنِي الَفِقَي - حِلَ َجْنِب َعَلٍم، َيُروُح َعَلْيِهْم بَِساِرَحٍة َلُ
، َوَيَضُع الَعَلَم، َوَيْمَسُخ آَخِريَن  ُ ُتُهُم اهللَّ َفَيُقوُلوَن: اْرِجْع إَِلْيَنا َغًدا، َفُيَبيِّ

ِقَرَدًة َوَخَناِزيَر إَِل َيْوِم الِقَياَمِة « رواه البخاري برقم )٥٥٩0(.
املعازف  ثم  اخلمر  ذكر  ثم  احلرير  ذكر  ثم  الزنا  ذكر  فالرسول   
وأدخل احلرير بني هذه املحرمات ، لُيعلم أنه حمرم فهذا دليل عىل أن 
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لبس احلرير للرجال حمرم بعد أن كان مباًحا يف بدء األمر. 

جاء  فقد  بالنار  القتل  واملنسوخ  الناسخ  يف  العلم  أهل  ذكره  ومما 
ُه َقاَل: َبَعَثَنا َرُسوُل  ُ َعْنُه- ، َأنَّ عند البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َوُفَلًنا  ُفَلًنا  َوَجْدُتْم  »إِْن  َفَقاَل:  َبْعٍث  يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ
َم- ِحنَي  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوُل اهللَّ َقاَل  ُثمَّ  بِالنَّاِر«،  ا  َفَأْحِرُقوُهَ
ُب  اَر َل ُيَعذِّ ِرُقوا ُفَلًنا َوُفَلًنا، َوإِنَّ النَّ َأَرْدَنا اخُلُروَج: »إِنِّ َأَمْرُتُكْم َأْن ُتْ
ا« رواه البخاري برقم )٣0١٦(.  ا َفاْقُتُلوُهَ ، َفإِْن َوَجْدُتُوُهَ ُ ا إِلَّ اهللَّ ِبَ
َق َقْوًما،  ُ َعْنُه- ، َحرَّ وهلذا جاء عند اإلمام البخاري َأنَّ َعِليًّا-َرِضَ اهللَّ
نَّ  ْقُهْم أِلَ ُ َعْنُهاَم- َفَقاَل: َلْو ُكْنُت َأَنا مَلْ ُأَحرِّ َفَبَلَغ اْبَن َعبَّاٍس -َرِضَ اهللَّ
ِ« ، َوَلَقَتْلُتُهْم  ُبوا بَِعَذاِب اهللَّ َم- َقاَل: »َل ُتَعذِّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
رواه  َفاْقُتُلوُه«  ِديَنُه  َل  َبدَّ »َمْن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ -َصىلَّ  النَّ َقاَل  َكاَم 

البخاري برقم )٣0١7(.
وهؤالء الذي حرقهم عل ا  هم أتباع عبد اهلل بن سبأ اليهودي 
الذين ادعوا لعل األلوهية ، فدعاهم إىل التوبة فأبوا، فأمر بإحراقهم 

حتى ُذكر عنه أنه كان يقول: 

منكًرا أمًرا  المر  رأيُت  قنبالا  ودعوت  ناري  أّجّجُت 

كذلك أيًضا مما ذكر العلامء أنه منسوخ أنه كان الرجل بدايًة ُيطلق 
ثم  تنتهي  العدة  تكاد  حتى  تركها  ربام  قها  ُيعلِّ أن  أراد  فإذا   ، زوجته 
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يراجعها يعني لو طلق امرأته ألف مرة ويراجعها قبل هناية العدة ، فله 

ذلك حتى أنزل اهلل -عز وجل-: چہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ چ  ] البقرة: 22٩ [. 

فُنسخ هذا وبني أهل العلم أن احلكم األول أصبح منسوًخا هبذا ، 
ألن األول كان فيه تعذيب للمرأة  ، فال جيوز للرجل إذا طلق امرأته 
الثالث التطليقات أن يراجعها ، وال حتل له حتى تنكح زوًجا غريه. 

ُ َعْنَها-: َأنَّ ِرَفاَعَة  وهلذا جاء يف الصحيحني َعْن َعائَِشَة -َرِضَ اهللَّ
ْبُن  ِن  مْحَ الرَّ َعْبُد  َبْعَدُه  َجَها  َفَتَزوَّ َطاَلَقَها،  َفَبتَّ  اْمَرَأَتُه  َق  َطلَّ الُقَرِظيَّ 
 ،ِ َم-  َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ برِِي، َفَجاَءِت النَّ الزَّ
َجَها َبْعَدُه َعْبُد  َقَها آِخَر َثاَلِث َتْطِليَقاٍت، َفَتَزوَّ ا َكاَنْت ِعْنَد ِرَفاَعَة َفَطلَّ َ إهِنَّ
ِ إاِلَّ ِمْثُل َهِذِه اهُلْدَبِة،  ِ َما َمَعُه َيا َرُسوَل اهللَّ ُه َواهللَّ برِِي، َوإِنَّ ِن ْبُن الزَّ مْحَ الرَّ
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ا، َقاَل: َوَأُبو َبْكٍر َجالٌِس ِعْنَد النَّ ا ِمْن ِجْلَباهِبَ ْدَبٍة َأَخَذهْتَ هِلُ
لُِيْؤَذَن  احُلْجَرِة  بَِباِب  َجالٌِس  الَعاِص  ْبِن  َسِعيِد  َواْبُن  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه 
َهُر بِِه  َلُه، َفَطِفَق َخالٌِد ُيَناِدي َأَبا َبْكٍر: َيا َأَبا َبْكٍر، َأاَل َتْزُجُر َهِذِه َعامَّ جَتْ
ِ -َصىلَّ  َم-، َوَما َيِزيُد َرُسوُل اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِعْنَد َرُسوِل اهللَّ
ِك ُتِريِديَن َأْن َتْرِجِعي إَِل  ِم، ُثمَّ َقاَل: »َلَعلَّ َبسُّ َم- َعىَل التَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
البخاري  رواه  ُعَسْيَلَتِك«  َوَيُذوَق  ُعَسْيَلَتُه،  َتُذوِقي  َحتَّى  َل،  ِرَفاَعَة، 

برقم )٦08٤( ، ومسلم برقم )١٤٣٣(.
أي ال حتلني له إال بعد أن تذوقي منه ما تذوق املرأة من الرجل وهو 
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كذلك ،  فهذا دليل عىل أن الثالث الطلقات حترم املرأة عىل الرجل 

حتى تنكح زوًجا غريه.
ومما ذكر أهل العلم من املنسوخ قتل الكالب فقد جاء عند اإلمام 
ُ َعْنُهاَم-  قال: َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ  مسلم عن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َرِضَ اهللَّ
َم- بَِقْتِل اْلِكاَلِب، َحتَّى إِنَّ امْلَْرَأَة َتْقَدُم ِمَن اْلَباِدَيِة  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- َعْن َقْتِلَها، َوَقاَل:  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ بَِكْلبَِها َفَنْقُتُلُه، ُثمَّ هَنَى النَّ
ُه َشْيَطاٌن« رواه مسلم برقم  ، َفإِنَّ ْقَطَتْيِ ْسَوِد اْلَبِهيِم ِذي النُّ »َعَلْيُكْم بِاْلَ

 .)١٥72(
والفرع  والَعترية  الفرع  واملنسوخ  الناسخ  من  العلم  أهل  ذكر  ومما 
ُتذبح يف  الذبيحة  البهيمة كانوا يذبحونه والعترية هي  نتاج  هو: أول 
رجب ، فقد ذكر بعض العلامء أن ذلك كان واجًبا أي عىل املسلم أن 
يذبح أول نتاج البهيمة ، وهو املولود األول وأن يذبح يف رجب من 
كان عنده ، غنم ثم بعد ذلك ُنسخ هذا كام جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب 
»َل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة -َرِضَ 
ْم، َكاُنوا َيْذَبُحوَنُه  ُل نَِتاٍج َكاَن ُيْنَتُج َلُ َفَرَع َوَل َعتَِيَة« َقاَل: » َوالَفَرُع: َأوَّ
 ،  )٥٤7٣( برقم  البخاري  رواه   » َرَجٍب  ِف  َوالَعتَِيُة  لَِطَواِغَيتِِهْم، 

ومسلم برقم )١٩7٦(.
َذِلِّ  وجاء عند النسائي ، وأيب داود ، وابن ماجه ، وأمحد َعْن ُنَبْيَشَة اهْلُ
َم- َرُجٌل َفَقاَل:  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َناَدى النَّ -َرِضَ اهللَّ
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َقاَل:  َتْأُمُرَنا؟  َفاَم  َرَجٍب،  يِف  ِة -  اِهِليَّ اجْلَ يِف  َيْعنِي   - َعترَِيًة  َنْعرِتُ  ا  ُكنَّ ا  إِنَّ
ا  َ َعزَّ َوَجلَّ َوَأْطِعُموا«. َقاَل: إِنَّا ُكنَّ وا اهللَّ »اْذَبُحوَها ِف َأيِّ َشْهٍر َكاَن، َوَبرُّ
إَِذا اْسَتْحَمَل  َفَرٌع، َحتَّى  »ِف ُكلِّ َسائَِمٍة  َقاَل:  ِة،  اِهِليَّ اجْلَ َفَرًعا يِف  ُنْفِرُع 
برقم  النسائي  رواه   » َخْيٌ ُهَو  َذلَِك  َفإِنَّ  بَِلْحِمِه،  ْقَت  َوَتَصدَّ َذَبْحَتُه 
)٤2٣١( ، وأبو داود برقم )28٣0( ، وابن ماجه برقم )٣١٦7( ، 
وأمحد برقم )20727( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي. 
إىل  أو  االستحباب  إىل  الوجوب  من  سقط  أنه  العلامء  بعض  ذكر 
الوجوب  ُنسخ  قد  حاٍل  ُكل  فعىل   ، بالنهي  يقول  والبعض   ، اجلواز 

فليس بواجب.
أيًضا مما ُنسخ االستعانة باملرشكني أي يف حالة القتال فأهل العلم 
ذكروا أن النبي- ملسو هيلع هللا ىلص - بداية هنى عن االستعانة باملرشكني فقد جاء 
-َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َزْوِج  َعْنَها-    ُ اهللَّ -َرِضَ  َعائَِشَة  َعْن  مسلم  اإلمام  عند 
َم-  ا َقاَلْت: َخَرَج َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َ َم- َأهنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُجْرَأٌة  ِمْنُه  ُيْذَكُر  َكاَن  َقْد  َرُجٌل  َأْدَرَكُه  اْلَوَبَرِة  ِة  بَِحرَّ َكاَن  َفَلامَّ  َبْدٍر،  ِقَبَل 
َم- ِحنَي َرَأْوُه،  َوَنْجَدٌة، َفَفِرَح َأْصَحاُب َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
بَِعَك  تَّ أِلَ ِجْئُت  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  لَِرُسوِل  َقاَل  َأْدَرَكُه  َفَلامَّ 

َوُأِصيَب َمَعَك .
َم-: »ُتْؤِمُن بِاهللِ َوَرُسولِِه؟«   َقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ٍك«، َقاَلْت: ُثمَّ َمىَض َحتَّى  َقاَل: اَل، َقاَل: »َفاْرِجْع، َفَلْن َأْسَتِعَي بُِمْشِ
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بِيُّ  ٍة، َفَقاَل َلُه النَّ َل َمرَّ ُجُل، َفَقاَل َلُه َكاَم َقاَل َأوَّ َجَرِة َأْدَرَكُه الرَّ ا بِالشَّ إَِذا ُكنَّ
ٍة، َقاَل: »َفاْرِجْع، َفَلْن َأْسَتِعَي  َل َمرَّ َم- َكاَم َقاَل َأوَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ٍة:  َمرَّ َل  َأوَّ َقاَل  َكاَم  َلُه  َفَقاَل  بِاْلَبْيَداِء،  َفَأْدَرَكُه  َرَجَع  ُثمَّ  َقاَل:  ٍك«،  بُِمْشِ
»ُتْؤِمُن بِاهللِ َوَرُسولِِه؟« َقاَل: َنَعْم، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه 

َم-: »َفاْنَطِلْق«. رواه مسلم برقم )١8١7(.  َوَسلَّ
ِ -َصىلَّ  ثم ذكروا أن هذا احلكم ُنسخ بام رواه أبو داود َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ِمْن  ِعْنَدَك  َهْل  َصْفَواُن،  »َيا  أمية:  بن  لصفوان  َقاَل  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
َبنْيَ  َما  َفَأَعاَرُه  َعَوًر«  َبْل  »َل،  َقاَل:  َغْصًبا،  َأْم  َعَوًر  َقاَل:  ِسَلٍح؟«، 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْرَبِعنَي ِدْرًعا، َوَغَزا َرُسوُل اهللَّ الثَّاَلثنَِي إىَِل اأْلَ
َأْدَراًعا،  ِمْنَها  َفَفَقَد  َصْفَواَن  ُدُروُع  مُجَِعْت  ُكوَن  امْلُرْشِ ُهِزَم  َفَلامَّ  ُحَنْيًنا، 
ِمْن  َفَقْدَنا  َقْد  ا  »إِنَّ َم- لَِصْفَواَن:  َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل  َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
نَّ يِف َقْلبِي  ِ، أِلَ َأْدَراِعَك َأْدَراًعا، َفَهْل َنْغَرُم َلَك؟« َقاَل: اَل، َيا َرُسوَل اهللَّ
اْلَيْوَم َما مَلْ َيُكْن َيْوَمئٍِذ، َقاَل َأُبو َداُوَد: »َوَكاَن َأَعاَرُه َقْبَل َأْن ُيْسِلَم، ُثمَّ 
َأْسَلَم« رواه أبو داود برقم )٣٥٦٣( ، وصححه األلباين يف تصحيح 

ُسنن أيب داود.
فذكر أهل العلم أن آخر أمر النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - جواز االستعانة بمرشك 

لكن ُيشرتط هلذا األمر رشطان:
ال�ضرط الأول: أن يكون املسلمون ضعفاء غري قادرين عىل القيام 

بقتال عدوهم. 
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ال�ضرط الثاين: أن يأمنوا غائلة من استعانوا به ، وأن يكون من 
استعانوا به أميًنا ال خيافون غائلته وال خيافون غدره وال خداعه ، فإذا 
كان كذلك فال بأس هذا هو الراجح يف هذه املسألة ، وقد أفتى كبار 
أهل العلم هبذه الُفتيا يف زماننا املعارص ، منهم الشيخ ابن باز وغريه 

من العلامء الكبار.
أيًضا من األمور املنسوخة أن النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ هنى عن ضب النساء، 
ثم أذن برضهبن باملعروف ، كام جاء عند ابن ماجه وغريه ، َعْن إَِياِس 
بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل النَّ ِ ْبِن َأيِب ُذَباٍب -َرِضَ اهللَّ اْبِن َعْبِد اهللَّ
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ِ« ، َفَجاَء ُعَمُر إىَِل النَّ ُبنَّ إَِماَء اهللَّ َم-: »َل َتْضِ َعَلْيِه َوَسلَّ
، َفْأُمْر  ِ، َقْد َذئَِر النَِّساُء َعىَل َأْزَواِجِهنَّ َم-، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َطائُِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ٍد -َصىلَّ  مَّ حُمَ بِآِل  َفَطاَف  ْبَن،  َفرُضِ  ، هِبِنَّ برَِضْ
ٍد َسْبُعوَن اْمَرَأًة،  مَّ ْيَلَة بِآِل ُمَ نَِساٍء َكثرٍِي، َفَلامَّ َأْصَبَح، َقاَل: »َلَقْد َطاَف اللَّ
ُكلُّ اْمَرَأٍة َتْشَتِكي َزْوَجَها، َفَل َتُِدوَن ُأوَلئَِك ِخَياَرُكْم« رواه ابن ماجه 
حسن  ماجه:  ابن  ُسنن  تصحيح  يف  األلباين  وقال   ،  )١٩8٥( برقم 

صحيح. 
ال  قوًما  يقاتل  أن  أراد  إذا  كان  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   ـ   النبي  أن  أيًضا  ُنسخ  مما 
ُيقاتلهم إال بعد أن يدعوهم إىل اإلسالم ويبني هلم ، هكذا ذكر أهل 
العلم ثم بعد ذلك كان آخر املطاف منه ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ، أنه كان إذا علم من 
كفرهم ورشكهم ربام باغتهم ، فقد غزى بني املصطلق ، ومل خيربهم 
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بل دامههم وذكروا أيًضا أنه داهم غريهم. 

ومن األمور التي ُنسخت أمر النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ بقتل النساء والصبيان 
ففي البدء ُسئل النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ عن ذرية الكفار أي:عن قتلهم  فقال: 
هم منهم؛ ثم بعد ذلك كان الرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ إذا أرسل القادة ينهاهم 
أن يقتلوا امرأة ، أو أن يقتلوا الذرية ، أو أن يقتلوا عابًدا يف كنيسته، أو 
شيًخا كبرًيا إىل آخر ما ذكره أهل العلم يف كتب الفقه وأحكام اجلهاد 
كام هو معروف ، اللهم إال إذا كانت املرأة تقاتل فيجوز قتلها ، وقد 

ذكروا أيًضا أنه ال جيوز قتل املرأة أو األطفال صرًبا.
وهكذا أيًضا مما ُنسخ من األمور دخول الرجال احلامم فقد كان يف 
البداية حمرًما للرجال والنساء ثم أذن النبيـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـ  كام جاء عند النسائي، 
ُ َعَلْيِه  بِيَّ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- َأنَّ النَّ والرتمذي ، وأمحد َعْن َجابٍِر -َرِضَ اهللَّ
َم بَِغْيِ  ِ َوالَيْوِم اآلِخِر َفَل َيْدُخِل احَلمَّ َم- َقاَل: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَّ َوَسلَّ
َم، َوَمْن  ِ َوالَيْوِم اآلِخِر َفَل ُيْدِخْل َحِليَلَتُه احَلمَّ إَِزاٍر، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَّ
ِلْس َعَل َمائَِدٍة ُيَداُر َعَلْيَها بِاَلْمِر«  ِ َوالَيْوِم اآلِخِر َفَل َيْ َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَّ
رواه النسائي برقم )٤0١( ، والرتمذي برقم )280١( ، واللفظ له ، 
وأمحد برقم )١٤٦٥١( ،  وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.

وبعض أهل العلم يرى أن مجيع أحاديث احلامم فيها نظر ، اللهم إال 
املَِليِح  َأيِب  َعْن  الرتمذي  الذي رواه  َعْنَها-   ُ اهللَّ حديث عائشة -َرِضَ 
اِم َدَخْلَن َعىَل َعائَِشَة  ٍص، َأْو ِمْن َأْهِل الشَّ ، َأنَّ نَِساًء ِمْن َأْهِل مِحْ اهُلَذِلِّ
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َماِت؟  احَلامَّ نَِساُؤُكنَّ  َيْدُخْلَن  يِت  الالَّ َأْنُتنَّ  َفَقاَلْت:  َعْنَها-   ُ اهللَّ -َرِضَ 
َم-َيُقوُل: »َما ِمْن اْمَرَأٍة َتَضُع  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ- َصىلَّ اهللَّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
ا« رواه الرتمذي  َ ْتَ َبْيَنَها َوَبْيَ َربِّ ا ِف َغْيِ َبْيِت َزْوِجَها إِلَّ َهَتَكِت السِّ ثَِياَبَ

برقم )280٣( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
وهكذا أيًضا مما ُنسخ هنُى النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ عن كسب احلجام كام جاء 
ُ َعْنُه- قال: »َنَى َرُسوُل  عند النسائي ، وغريه عن أيب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
اْلَكْلِب،  َثَمِن  َوَعْن  اِم،  جَّ احْلَ َكْسِب  َعْن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصلَّ   ِ اهللَّ
َوَعْن َعْسِب اْلَفْحِل« رواه النسائي برقم )٤٦7٣( ، وصححه األلباين 

يف تصحيح ُسنن النسائي.
ثم بعد ذلك رخص فيه كام جاء عند اإلمام مسلم أن أنًسا -َرِضَ 
اِم؟ َفَقاَل: اْحَتَجَم َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  جَّ ُ َعْنُه- ُسئَِل َعْن َكْسِب احْلَ اهللَّ
َم َأْهَلُه،  َم-، َحَجَمُه َأُبو َطْيَبَة، َفَأَمَر َلُه بَِصاَعنْيِ ِمْن َطَعاٍم، َوَكلَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َفَوَضُعوا َعْنُه ِمْن َخَراِجِه، َوَقاَل: »إِنَّ َأْفَضَل َما َتَداَوْيُتْم بِِه احْلَِجاَمُة«، 

َأْو »ُهَو ِمْن َأْمَثِل َدَوائُِكْم« رواه مسلم برقم )١٥77(.  
وهكذا أيًضا من األمور التي ُنسخت النهي عن الرقية التي كانت 
ِ بن مسعود -َرِضَ  يف أيام اجلاهلية فقد جاء عند أيب داود َعْن َعْبِد اهللَّ
َيُقوُل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ
 ،  )٣88٣( برقم  داود  أبو  رواه  ٌك«  ِشْ َوَلَة  َوالتِّ َمئَِم،  َوالتَّ َقى،  الرُّ »إِنَّ 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
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 ، ْشَجِعيِّ ثم بعد ذلك رخص فيها كام يف مسلم َعْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك اأْلَ
ِة َفُقْلَنا َيا َرُسوَل اهللِ َكْيَف َتَرى يِف َذلَِك َفَقاَل:  اِهِليَّ ا َنْرِقي يِف اجْلَ َقاَل: ُكنَّ
ٌك« رواه مسلم  َقى َما َلْ َيُكْن ِفيِه ِشْ »اْعِرُضوا َعَلَّ ُرَقاُكْم، َل َبْأَس بِالرُّ

برقم )2200(.
فقد أقر بعض الصحابة ي عىل الرقى التي كانوا يرقون هبا يف 
اجلاهلية مما ليس فيه رشك ، أو ما خيالف الرشع وكان إقراره هلم بعد 

أن هنى عنها.
فبعض  الكبري  رضاع  ُنسخت  التي  األمور  من  أيًضا  ذكروا  ومما 
َعْن  مسلم  عند  جاء  وقد   ، ُنسخ  قد  الكبري  رضاع  إن  يقول:  العلامء 
بِيِّ  النَّ إىَِل  َعْنَها-   ُ بِْنُت ُسَهْيٍل -َرِضَ اهللَّ َقاَلْت: َجاَءْت َسْهَلُة  َعائَِشَة، 
َوْجِه  يِف  َأَرى  إيِنِّ  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَقاَل  َحِليُفُه،  َوُهَو  َسامِلٍ  ُدُخوِل  ِمْن  ُحَذْيَفَة  َأيِب 
َم  َم-: »َأْرِضِعيِه«، َقاَلْت: َوَكْيَف ُأْرِضُعُه؟ َوُهَو َرُجٌل َكبرٌِي، َفَتَبسَّ َوَسلَّ
ُه َرُجٌل َكبٌِي«  َم- َوَقاَل: »َقْد َعِلْمُت َأنَّ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

رواه مسلم برقم )١٤٥٣(.
فالرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أمرها أن ترضعه مع أنه قد أصبح كبرًيا فأرضعته 
، فالبعض يقول:هذا منسوخ والراجح  من أجل أن يصبح حمرًما هلا 
أن هذا ليس بمنسوخ ، وليس رضاع الكبري جائًزا عىل اإلطالق فمن 
كانت حالته كحالة سامل جاز له هذا  ، أيًضا مما ذكر العلامء من الناسخ 



+

+

+

+

242

242
موافقًة  يسدل شعره  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص   كان  فقد   ، الشعر  إسدال  واملنسوخ 

ألهل الكتاب.
فقد كان حيب أن يوافق أهل الكتاب يف ما مل ينزل عليه فيه وحٌي ، 
ألن أهل الكتاب أقرب من املرشكني إىل اإلسالم ألهنم كانوا عىل دين 
وإن كانوا قد حرفوا و بدلوا ، وهلذا كان النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ ُيسدل الشعر 
ألن أهل الكتاب كانوا يسدلون ثم يف آخر مطافه ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ فرق شعره 
من الوسط ، فهذا مما جعله أهل العلم من الناسخ واملنسوخ ألن النبي 
ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أواًل أسدل الشعر ثم بعد ذلك مال إىل  الفرق يف آخر حياته.

كذلك مما ذكر أهل العلم من الناسخ واملنسوخ ما جاء عند اإلمام 
ائُِم،  ُه َرَأى ِفياَم َيَرى النَّ َها، َأنَّ مِّ َة، َأِخي َعائَِشَة أِلُ أمحدَعْن ُطَفْيِل ْبِن َسْخرَبَ
َأْنُتْم؟ َقاُلوا: َنْحُن اْلَيُهوُد، َقاَل:  ُه َمرَّ بَِرْهٍط ِمَن اْلَيُهوِد، َفَقاَل: َمْن  َكَأنَّ
ِ، َفَقاَلِت اْلَيُهوُد:  إِنَُّكْم َأْنُتُم اْلَقْوُم، َلْواَل َأنَُّكْم َتْزُعُموَن َأنَّ ُعَزْيًرا اْبُن اهللَّ
ٌد، ُثمَّ َمرَّ بَِرْهٍط  مَّ ، َوَشاَء حُمَ ُ َوَأْنُتُم اْلَقْوُم َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن َما َشاَء اهللَّ
إِنَُّكْم  َفَقاَل:  النََّصاَرى،  َنْحُن  َقاُلوا:  َأْنُتْم؟ ،  َمْن  َفَقاَل:  النََّصاَرى،  ِمَن 
ِ، َقاُلوا: َوَأْنُتُم اْلَقْوُم، َلْواَل  َأْنُتُم اْلَقْوُم، َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن امْلَِسيُح اْبُن اهللَّ

ٌد . مَّ ، َوَما َشاَء حُمَ ُ َأنَُّكْم َتُقوُلوَن َما َشاَء اهللَّ
َم- بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ، ُثمَّ َأَتى النَّ ا َمْن َأْخرَبَ  َفَلامَّ َأْصَبَح َأْخرَبَ هِبَ
اُن: َقاَل: َنَعْم، َفَلامَّ  ا َأَحًدا؟« َقاَل َعفَّ َت ِبَ ُه، َفَقاَل: »َهْل َأْخَبْ ، َفَأْخرَبَ
َ، َوَأْثَنى َعَلْيِه ، ُثمَّ َقاَل: »إِنَّ ُطَفْيًل َرَأى ُرْؤَيا  ْوا، َخَطَبُهْم َفَحِمَد اهللَّ َصلَّ
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َياُء  ا َمْن َأْخَبَ ِمْنُكْم، َوإِنَُّكْم ُكْنُتْم َتُقوُلوَن َكِلَمًة َكاَن َيْمُنُعنِي احْلَ َفَأْخَبَ ِبَ
ٌد«  مَّ ، َوَما َشاَء ُمَ ُ اُكْم َعْنَها« ، َقاَل: » َل َتُقوُلوا: َما َشاَء اهللَّ ِمْنُكْم، َأْن َأْنَ
رواه اإلمام أمحد برقم )20٦٩٤( ، وصححه األلباين يف الصحيحة 

برقم )١٣7(. 
وقد جاءت عدة أحاديث تبني أن النبيـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـ  هنى الصحابة ي 
أن يقولوا: ما شاء اهلل وشاء حممد ، بل أمرهم أن يقولوا ما شاء اهلل ثم  

شاء حممد ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ.
ومما ذكر أهل العلم من الناسخ واملنسوخ ، أن النبيـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـ  أوجب 
وقد   ، بمكة  يعيش  كان  من  خاصة  -ي-  الصحابة  عىل  اهلجرة 
كانت اهلجرة يف حقهم واجبة ، ألهنم ال يستطيعون أن يقيموا شعائر 

الدين ،  وقد قال اهلل-عز وجل-يف كتابه الكريم:
ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ       ڍ   ڇ   چڇ  
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ  

ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  چ   ] النساء: ٩7[. 
ثم ُنسخ هذا احلكم كام جاء يف الصحيحني َعِن اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَ 
َم-: »َل ِهْجَرَة  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ اهللَّ
رواه البخاري  َفاْنِفُروا«  اْسُتْنِفْرُتْم  َوإَِذا  ٌة،  َونِيَّ َوَلِكْن ِجَهاٌد  الَفْتِح،  َبْعَد 

برقم )278٣( ، ومسلم برقم )١8٦٤(.
واملعنى ال هجرة من مكة بعد فتحها ولكن جهاد ونية ، أي من أراد 
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أن جياهد فاجلهاد مستمر. 

وأما اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم وخاصة إذا كان الشخص 
حمارًبا يف دينه ، أو خياف عىل نفسه الفتنة بام عند  الكفار ، فهي مرشوعة 
املعنى ال  بالكلية ، وإنام  أنه ال هجرة  املعنى  الساعة ، وليس  إىل قيام 

هجرة من دار اإلسالم إىل دار اإلسالم.
وهلذا قال النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  »َل ِهْجَرَة َبْعَد الَفْتِح« أي من مكة إىل املدينة 
بعد أن ُفتحت مكة وأصبحت دار إسالم ، فال هجرة منها وأما اهلجرة 
فهي مرشوعة ما ُقوتل العدو ، كام جاءت األدلة عن النبيـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـ  وقد 
الكفر إىل دار اإلسالم أو تكون من دار إسالم ولكن  تكون من دار 
أهلها مفسدون ، أو ربام تكون الدولة ظاملة ال يستطيع اإلنسان فيها أن 
يامرس الشعائر اإلسالمية وأن يتمسك بالدين فهذا ُيرشع له اهلجرة 
منها ، وإن كان األصل فيها أهنا دار إسالم و هلذا ننصح بعدم الذهاب 
إىل بالد الكفر لإلقامة فيها ملا فيها من  الفتن وألن احلفاظ عىل الدين 
فالبعض قد ربام يذهب إىل    ، الدنيا  أمور  أهم وأهم من احلفاظ عىل 
بالد الكفر من أجل طلب الدنيا ، فألن يعيش املسلم يف بالد إسالم 
يستطيع فيها أن يتمسك بالدين وهو عىل العيش اخلشن ، أفضل بكثري 

من أن يكون يف عيٍش رغٍد وهو خياف عىل دينه من الفتنة.
ومما ذكر أهل العلم من الناسخ واملنسوخ قتل السكران ، كام جاء 
ُ َعْنُه - َعْن  عند النسائي ، وأبو داود ، وغريه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
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َم- َقاَل: »إَِذا َسِكَر َفاْجِلُدوُه، ُثمَّ إِْن َسِكَر  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوِل اهللَّ
ُبوا ُعُنَقُه«  ابَِعِة: »َفاْضِ َفاْجِلُدوُه، ُثمَّ إِْن َسِكَر َفاْجِلُدوُه« ُثمَّ َقاَل يِف الرَّ
رواه النسائي برقم )٥٦٦2( ، وأبو داود برقم )٤٤8٤( ، والرتمذي 

برقم )١٤٤٤( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي.
فهناك من أهل العلم من يرى أن يقتل يف الرابعة ، وقد ورد أكثر  
جُياُء بالرجل قد  من حديث يف هذا األمر ولكن يف آخر املطاف كان 
رشب اخلمر أكثر من مره ، ومع ذلك ال ُيقتل كام جاء عند البخاري 
َم-  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه - َقاَل: ُأيِتَ النَّ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
ا  ُبُه بَِنْعِلِه َوِمنَّ ا َمْن َيرْضِ ُبُه بَِيِدِه َوِمنَّ ا َمْن َيرْضِ بِِه. َفِمنَّ بَِسْكَراَن، َفَأَمَر برَِضْ
، َفَقاَل َرُسوُل  ُ َف َقاَل َرُجٌل: َما َلُه َأْخَزاُه اهللَّ ُبُه بَِثْوبِِه، َفَلامَّ اْنرَصَ َمْن َيرْضِ
َأِخيُكْم«  ْيَطاِن َعَل  َتُكوُنوا َعْوَن الشَّ »َل  َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل  اهللَّ

رواه البخاري برقم )٦78١(.
فهذا احلديث وغريه دل عىل أن آخر األمر من النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ عدم 
قتل من يرشب اخلمر أكثر من ثالث مرات ، وهذا أقرب األقوال ، 

وهو مذهب مجاهري أهل العلم.
 ومما ذكر أهل العلم يف أمر الناسخ واملنسوخ جلد املحصن مع الرجم فإنه 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   اهلل-تعاىل-:  أنزل  عندما 
پ پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ    ] النساء: ١٥[. 
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ُ َعْنُه - َقاَل:  اِمِت -َرِضَ اهللَّ جاء عند اإلمام مسلم َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
َم-: »ُخُذوا َعنِّي، ُخُذوا َعنِّي، َقْد  َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
يِِّب  يُِّب بِالثَّ َجَعَل اهلُل َلُنَّ َسبِيًل، اْلبِْكُر بِاْلبِْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة، َوالثَّ

ْجُم«. رواه مسلم برقم )١٦٩0(. َجْلُد ِماَئٍة، َوالرَّ
آله  عليه وعىل  اهلل  ـ صىل  النبي  أن  األمر عىل  استقر  ذلك  بعد  ثم 
وسلم ـ كان ال جيمع عىل املحصن بني اجللد والرجم ، بل كان يرجم 

من وقع يف جريمة الزنا بعد إحصان ، وجيلد من وقع فيها وهو بِكر.
فقد جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َوَزْيِد ْبِن َخالٍِد اجُلَهنِيِّ -َرِضَ 
ِ، اْقِض َبْيَنَنا بِِكَتاِب  ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ ُ َعْنُهاَم-، َقااَل: َجاَء َأْعَرايِبٌّ اهللَّ
 : ِ، َفَقاَل اأَلْعَرايِبُّ ِ، َفَقاَم َخْصُمُه َفَقاَل: َصَدَق، اْقِض َبْيَنَنا بِِكَتاِب اهللَّ اهللَّ
ْجُم،  إِنَّ اْبنِي َكاَن َعِسيًفا َعىَل َهَذا، َفَزَنى بِاْمَرَأتِِه، َفَقاُلوا ِل: َعىَل اْبنَِك الرَّ
َفَفَدْيُت اْبنِي ِمْنُه باِِمَئٍة ِمَن الَغَنِم َوَولِيَدٍة، ُثمَّ َسَأْلُت َأْهَل الِعْلِم، َفَقاُلوا: 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَقاَل  َعاٍم،  َوَتْغِريُب  ِماَئٍة،  َجْلُد  اْبنَِك  َعىَل  اَم  إِنَّ
َعَلْيَك،  َفَردٌّ  َوالَغَنُم  الَولِيَدُة  ا  َأمَّ  ،ِ بِِكَتاِب اهللَّ َبْيَنُكَم  ْقِضَيَّ  »َلَ َم-:  َوَسلَّ
َفاْغُد  لَِرُجٍل  ُأَنْيُس  َيا  َأْنَت  ا  َوَأمَّ َعاٍم،  َوَتْغِريُب  ِماَئٍة،  َجْلُد  اْبنَِك  َوَعَل 
البخاري  رواه  َها.  َفَرمَجَ ُأَنْيٌس  َعَلْيَها  َفَغَدا  َها«،  َفاْرُجْ َهَذا،  اْمَرَأِة  َعَل 

برقم )2٦٩٥( ، ومسلم برقم )١٦٩7(.
ُ َعْنُه -  وهكذا أيضا جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  امْلُْسِلِمنَي  ِمَن  َرُجٌل  َأَتى  َقاَل:  ُه  َأنَّ



+

+

+

+

247

247
َوُهَو يِف امْلَْسِجِد، َفَناَداُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إيِنِّ َزَنْيُت، َفَأْعَرَض َعْنُه، 
ى تِْلَقاَء َوْجِهِه، َفَقاَل َلُه: َيا َرُسوَل اهللِ، إيِنِّ َزَنْيُت، َفَأْعَرَض َعْنُه،  َفَتَنحَّ
َأْرَبَع َشَهاَداٍت  َنْفِسِه  َعىَل  َفَلامَّ َشِهَد  اٍت،  َمرَّ َأْرَبَع  َعَلْيِه  َذلَِك  َثَنى  َحتَّى 
َم-، َفَقاَل: »َأبَِك ُجُنوٌن؟« َقاَل:  َدَعاُه َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اَل، َقاَل: »َفَهْل َأْحَصْنَت؟« َقاَل: َنَعْم، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه 
وُه«. رواه البخاري برقم )٦8١٥( ، ومسلم  َم-: »اْذَهُبوا بِِه َفاْرُجُ َوَسلَّ

برقم )١٦٩١(. 
ُ َعْنُه -وذكر احلديث وفيه ،  ويف صحيح مسلم عن بريدة -َرِضَ اهللَّ
ْريِن،  َيا َرُسوَل اهللِ، إيِنِّ َقْد َزَنْيُت َفَطهِّ َفَقاَلْت:  ُة  قال: » َفَجاَءِت اْلَغاِمِديَّ
يِن  َك َأْن َتُردَّ يِن؟ َلَعلَّ َها، َفَلامَّ َكاَن اْلَغُد، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، مِلَ َتُردُّ ُه َردَّ َوإِنَّ
َتِلِدي«،  َحتَّى  َفاْذَهبِي  َل  ا  »إِمَّ َقاَل:  ْبىَل،  حَلُ إيِنِّ  َفَواهللِ  َماِعًزا،  َرَدْدَت  َكاَم 
بِيِّ يِف ِخْرَقٍة، َقاَلْت: َهَذا َقْد َوَلْدُتُه، َقاَل: »اْذَهبِي  َأَتْتُه بِالصَّ َفَلامَّ َوَلَدْت 
ُخْبٍز،  ُة  ِكرْسَ َيِدِه  يِف  بِيِّ  بِالصَّ َأَتْتُه  َفَطَمْتُه  َفَلامَّ  َتْفِطِميِه«،  َحتَّى  َفَأْرِضِعيِه 
بِيَّ إىَِل َرُجٍل  َعاَم، َفَدَفَع الصَّ َفَقاَلْت: َهَذا َيا َنبِيَّ اهللِ َقْد َفَطْمُتُه، َوَقْد َأَكَل الطَّ
وَها،  َفَرمَجُ النَّاَس  َوَأَمَر  إىَِل َصْدِرَها،  هَلَا  َفُحِفَر  ا  هِبَ َأَمَر  ُثمَّ  امْلُْسِلِمنَي،  ِمَن 
ُم َعىَل َوْجِه َخالٍِد  َح الدَّ َفُيْقبُِل َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد بَِحَجٍر، َفَرَمى َرْأَسَها َفَتَنضَّ
اَها، َفَقاَل: »َمْهًل  ُه إِيَّ َم- َسبَّ َها، َفَسِمَع َنبِيُّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَسبَّ
ا َصاِحُب َمْكٍس َلُغِفَر  َيا َخالُِد، َفَوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه َلَقْد َتاَبْت َتْوَبًة َلْو َتاَبَ

ا َفَصلَّ َعَلْيَها، َوُدِفَنْت« رواه مسلم برقم )١٦٩٥(. َلُه«، ُثمَّ َأَمَر ِبَ
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وهكذا جاءت األحاديث أن النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ كان يرجم من زنا بعد 
أمر  عل  أيام  ويف  وعثامن  أبوبكٍر  رجم  وقد  بجلده  يأمر  ومل  إحصان 
ُ َعْنُه - بجلد من زنى ثم أمر برمجه كام جاء عند اإلمام أمحد  -َرِضَ اهللَّ
َصٍن َفَجَلَدُه َيْوَم  ُ َعْنُه - َقاَل: » ُأيِتَ َعِلٌّ بَِزاٍن حُمْ -َرِضَ اهللَّ ْعبِيِّ َعِن الشَّ
ْيِن؟ َفَقاَل:  ْعَت َعَلْيِه َحدَّ ُمَعِة، َفِقيَل َلُه مَجَ ُه َيْوَم اجْلُ ِميِس ِماَئًة، ُثمَّ َرمَجَ اخْلَ
َم- «  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِة َرُسوِل اهللَّ ُتُه بُِسنَّ ِ، َوَرمَجْ َجَلْدُتُه بِِكَتاِب اهللَّ
يف  األرنؤوط  شغيب  الشيخ  وصححه   ،  )٩٤١( برقم  أمحد  أخرجه 

حتقيقه للمسند.
املسلم  يأكل  أن  عند  التمر  يف  القران  عن  النهي  أيًضا  ُنسخ  ومما 
ـ عن هذا كام جاء  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  فقد هنى  الناس  بني جمموعة من 
بِيُّ -َصلَّ  ُ َعْنُهاَم-، َيُقوُل: »َنَى النَّ عند البخاري اْبَن ُعَمَر -َرِضَ اهللَّ
َيْسَتْأِذَن  َحتَّى  َجِيًعا،  ْمَرَتْيِ  التَّ َبْيَ  ُجُل  الرَّ َيْقُرَن  َأْن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 

َأْصَحاَبُه« رواه البخاري برقم )2٤8٩(.
أيام  إنام هنى عنه يف  ـ   ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  النهي ألن   وقد ُنسخ هذا 

الشدة فلام وسع اهلل عىل الناس أصبح األمر فيه سعة.
اهلل  ونسأل   ، هبذا  نكتفي  العلم  أهل  ذكرها  أخرى  أشياء  وهناك 
وأن   ، رشدنا  يلهمنا  وأن  يفقهنا  وأن  ينفعنا  أن  وتعاىل-  -سبحانه 

يصلح أحوالنا وأحوال مجيع املسلمني.
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باب  يف  اإليها  بالرجوع  تن�ضحون  التي  الكتب  هي  ما   / �س   

النا�ضخ واملن�ضوخ ؟  
بعضها  نذكر  كثرية  واملنسوخ  الناسخ  باب  يف  ُألفت  التي  الكتب 

بعون اهلل -سبحانه وتعاىل-.
فمنها الناسخ واملنسوخ أليب ُعبيد القاسم بن سالم ولعله أول من 

ألف يف هذا الباب ومنها الناسخ واملنسوخ أليب جعفر النحاس.
ومنها: اإليضاح يف الناسخ واملنسوخ من القرآن ملكي بن أيب طالب 
القرآن  وناسخ   ، اجلوزي  البن  ومنسوخه  القرآن  وناسخ   ، القيس 

ومنسوخه أليب حممد ابن حزم -رمحهم اهلل تعاىل- .
وهذه الكتب التي ذكرهتا مطبوعة وموجودة فيام أعلم ، وهي من 
أهم الكتب التي ُألفت يف ناسخ القرآن ومنسوخه ، وهناك كتب ليست 
مطبوعة فيام أعلم منها لإلمام أيب داود السجستاين ـ رمحه اهلل تعاىل ـ 
فله كتاب يف الناسخ واملنسوخ ، وهكذا أيًضا مما ليس بمطبوٍع كتاب 
للحافظ حممد بن حممد النيسابوري ، وهكذا أيًضا ألمحد بن جعفر بن 

حممد املناوي البغدادي. 
وهناك أيًضا يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار كتاب ملحمد بن موسى 
بن عثامن بن حزم اهلمذاين باملعجمة ، واسمه )الناسخ واملنسوخ من 
اآلثار ( وقد اطلعت عليه وهناك كتب أخرى ألفت يف هذا الباب مع 
أن بعض أهل العلم قد ذكروا هذا الفن يف كتبهم ، كالسيوطي -رمحه 



+

+

+

+

250

250
اهلل - يف كتابه اإلتقان  والقرطبي يف أحكام القرآن فقد ذكر مجلة مباركة 

يف تفسري قول اهلل -تعاىل -: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹچ     ] البقرة: ١0٦[. 

النا�ضخ  يف  احلكمة  ه��ي  ،م��ا  خ��ًرا  اهلل  /ج��زاك��م  ���س 
واملن�ضوخ يف القراآن ؟ 

أواًل: املسألة تعبدية ، فاهلل -سبحانه وتعاىل- يتعبد عباده بام شاء، 
ثم إن هناك حكاًم ومن أمهها: اختبار العباد وامتحاهنم  قال اهلل-عز 

ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   الكريم:  كتابه  يف  وجل-  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ       چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    

ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک       ک   کک   ڑ   ڑ     ژ   ژ   ڈ  
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ ] البقرة: ١٤٣ [.

فُعلم من هذا أن احلكمة يف نسخ بعض األحكام اختبار العباد ليعلم 
اهلل ثبات عباده واستقامتهم ، ومنها التخفيف يف بعض األحكام مثل 

قول اهلل-عز وجل-چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  چ ] البقرة: 28٤ [.
ومثل قول اهلل-تعاىل-:  چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  
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گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    چ      ] األنفال: ٦٥ [.
به  وسوست  ما  عىل  عباده  حياسب  أنه  اهلل  بني  األوىل  اآلية  ففي   
نفوسهم ، وعىل ما جرى يف خلجات صدورهم ، ويف اآلية الثانية منع 

املسلم أن يفر من أما عرشة ، ثم جاء التخفيف يف املوضعني. 
ومثل قول اهلل -عز وجل-:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    
پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ 
ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   
ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       کگ   ک   ک   ک   ڑ  

ڳ  ڱ  چ ] البقرة: ١87 [.
الصحابة  أن   : اآلية  تفسري هذه  ـ يف  اهلل  ـ رمحه  ابن كثري  فقد ذكر 
ـيـ  كانوا إذا صلوا العشاء ُمنعوا من الطعام والرشاب واجلامع 
فال حيل هلم ذلك إىل الليل من اليوم الثاين ، ثم خفف اهلل هذا احلكم.

وهكذا أيًضا إذا نام أحدهم حتى بعد أذان املغرب مبارشًة ال حيل 
له أن يأكل أو يرشب ، فجاء النسخ يف هذه اآليات ختفيًفا عىل العباد ، 
وهذا من فضل اهلل-عز وجل- علينا ، ومن رمحته -سبحانه وتعاىل-  

بنا واألمثلة عىل هذا كثرية.
وقد يكون النسخ من أجل املصلحة لزمن معني أو فرتة معينة ، فقد 
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تقتض احلكمة اإلهلية أن يكون احلكم يف هذا الزمن عىل هذا الوضع ،  
ثم تقتض حكمة اهلل-عز وجل-أن يتغري احلكم بسبب حتول أحوال 
يف  الصحابة  عىل  تفرض  مل  اجلامعة  صالة  املثال  سبيل  فعىل   ، العباد 
أن  ، ال يستطيعون  بيوهتم  يعبدون اهلل-عز وجل-يف  بل كانوا  مكة، 
خيرجوا إىل املسجد احلرام للصالة ، بل ال يستطيع بعضهم أن يظهر 
انتقلوا إىل املدينة أمروا بصالة اجلامعة يف املسجد،  إسالمه ، فعند ما 
اقتضت  أيًضا  ، وهكذا  يقتضيها الرشع  التي  املصالح  أيًضا من  فهذا 
املصلحة الرشعية لعلم اهلل -عز وجل- بأحوال عباده عدم وجوب 
اجلهاد يف مكة مراعاًة ملصالح املسلمني ، ألهنم ليس هلم مأوى وليس 
هلم ما حيميهم وقد تكون فتنة عظيمة ، فلهذا مل يفرض اجلهاد إال يف 

املدينة ، وهكذا هناك أمثلة كثرية عىل هذا.
وأحياًنا قد يكون احلكم يف البدء أخف من احلكم يف النهاية حتى 
احلكم  نزل  لو  ألنه   ، التطبيق  عليهم  وخيف  املسلمون  معه  يتجاوب 
قد  فاهلل -عز وجل-   ، املسلمني  يثقل عىل  ربام  األمر  بدء  النهائي يف 

ې   الكريم:چۉ   كتابه  يف  قال  فقد   ، تدرجيًيا  اخلمر  حرم 
وئ    وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ          ى   ى   ېې   ې   

ی   ىئ   ىئ     ىئ   ېئېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ  

ی  ی  ی  جئ   چ ] البقرة: 2١٩ [. 

 ثم جاء احلكم الثاين وهو قول اهلل-سبحانه وتعاىل-: چڻ  ۀ  
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ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ  چ ] النساء: ٤٣[.
 فُمنعوا يف هذه اآلية من رشب اخلمور قبل الصالة حتى ال يلتبس 
ما  ، وحتى تكون قلوهبم حاضًة يف الصالة ويعلموا  القرآن  عليهم 

پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   النهائيچٱ   احلكم  جاء  ثم  يقرؤون، 
چ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  

]املائدة: ٩0 [.

يوم  صيام   فرض  فقد  تدرجيًيا  الصيام  فرض  كان  أيًضا  وهكذا 
عاشوراء وهو يوم واحد ، وهكذا فرض صيام ثالثة أيام من كل شهر،  

ثم رشع اهلل صيام رمضان فقال: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڇڇ   ڇ   چ  چ    چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      ڄ   ڄڄ  
ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  

ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  چ ] البقرة: ١8٣ -١8٤ [.
يوم  كل  مكان  وأطعم  أفطر  شاء  ومن   ، صام  شاء  من  فكان 

چڳ   ڳ  ڱ    : بصيام شهر رمضان  األمر  ثم جاء  مسكيًنا، 
ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ  
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ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ې  ى  چ ] البقرة: ١8٥ [.
فهذا تدرج يف األحكام لتكون خفيفًة عىل املسلمني ، وقد قال اهلل 

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:   -عز 
ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  چ ] البقرة: ١0٦ [.

أي ما ننسخ من آية أو ننسها ونؤخرها ، ونؤخر احلكم الذي فيها 
إما أن نأيت بخري منها وأسهل وأيرس  نأت بخري منها أو مثلها ، أي: 
يتعبد  وجل-  -عز  اهلل  حكمة  وهذه  بمثلها  نأيت  أن  وإما  للمسلمني 
عباده بام شاء  چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ] األنبياء: 2٣ [.
�س / نريد منكم ذكر اأهمية التعرف على اأ�ضباب النزول؟
التعرف عىل أسباب النزول له أمهية عظيمة وهلذا ينبغي عىل املسلمني 

أن هيتموا به ، وخاصة طالب العلم فهذا الباب له ثامر ومنها: 
 فهم املعنى ومعرفة احلكم ، ألن العلم بسبب النزول ُيعني عىل فهم 
اآلية وعىل معرفة احلكم فيها ، فيعلم املسلم ملاذا نزلت ؟ ، وما احلكمة 

من نزوهلا ؟ ، وما سبب نزوهلا ؟ .
وقد ال ُيعرف معنى اآلية إال إذا ُعرف سبب نزوهلا ، كام جاء عند أيب 
َة،  ُنِريُد اْلُقْسَطْنِطينِيَّ امْلَِديَنِة  َأْسَلَم َأيِب ِعْمَراَن َقاَل: َغَزْوَنا ِمَن  داود َعْن 
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وُم ُمْلِصُقو ُظُهوِرِهْم  ِن ْبُن َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد، َوالرُّ مْحَ اَمَعِة َعْبُد الرَّ َوَعىَل اجْلَ
، َفَقاَل النَّاُس: َمْه َمْه اَل إَِلَه إاِلَّ  بَِحائِِط امْلَِديَنِة، َفَحَمَل َرُجٌل َعىَل اْلَعُدوِّ
اآْلَيُة  َهِذِه  َنَزَلْت  َم  إِنَّ  « وَب:  َأيُّ َأُبو  َفَقاَل  ْهُلَكِة،  التَّ إىَِل  بَِيَدْيِه  ُيْلِقي   ، ُ اهللَّ
ُنِقيُم  َهُلمَّ  ُقْلَنا:  اْلِْسَلَم  َوَأْظَهَر  ُه،  َنبِيَّ  ُ اهللَّ َنَصَ  َلَّا  ْنَصاِر  اْلَ َمْعَشَ  ِفيَنا 

زب ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ   َتَعاىَل:   ُ اهللَّ َفَأْنَزَل  َوُنْصِلُحَها«،  َأْمَوالَِنا  ِف 
ْهُلَكِة َأْن ُنِقيَم  ْيِدي إىَِل التَّ ہ  ہ      ہہ   رب ]البقرة: ١٩٥[ ، َفاإْلِْلَقاُء بِاأْلَ
َأُبو  َيَزْل  »َفَلْم  ِعْمَراَن:  َأُبو  َقاَل  اجْلَِهاَد«،  َوَنَدَع  َوُنْصِلَحَها  َأْمَوالَِنا  يِف 
ِ َحتَّى ُدِفَن بِاْلُقْسَطْنِطينِيَِّة«. رواه أبو داود برقم  اِهُد ِف َسبِيِل اهللَّ وَب ُيَ َأيُّ

)2٥١2( وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود. 
ومن فوائده: معرفة التاريخ ، ومعرفة ما هو آخر األمر الذي ينبغي 
أن يعمل به خاصة فيام ظاهره التعارض، أو يف باب الناسخ واملنسوخ.
أحكام  وهناك  عامة  أحكام  فهناك  والعام  اخلاص  معرفة  ومنها: 
بني  يميز  أن  يستطيع  النزول  سبب  اإلنسان  يعرف  فعندما   ، خاصة 
اخلاص والعام ، ويستطيع أن يميز بني الذي ُيقدم يف احلكم وبني الذي 
يؤخر يف احلكم ، ومتى يكون حكم هذا كذا ، ومتى يكون حكم هذا 
سألوا  حتى  ي  الصحابة  عىل  اآليات  بعض  أشكلت  وقد   ، كذا 
ُ َعْنُه-  َقاَل: مَلَّا  ِ -َرِضَ اهللَّ النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ، كام جاء عند البخاري َعْن َعْبِد اهللَّ
َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  رب  ]األنعام: 82[ 
َم-، َوَقاُلوا:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َشقَّ َذلَِك َعىَل َأْصَحاِب َرُسوِل اهللَّ
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َم-:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َنا مَلْ َيْلبِْس إِياَمَنُه بُِظْلٍم؟ ، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َأيُّ

ُه َلْيَس بَِذاَك، َأَل َتْسَمُع إَِل َقْوِل ُلْقَمَن ِلْبنِِه : زب    ڦ  ڄ    ڄ   »إِنَّ
ڄ  ڄ  رب    رواه البخاري برقم )٤77٦(.

وجاء عند أيب داود َعْن َأْسَلَم َأيِب ِعْمَراَن َقاَل: َغَزْوَنا ِمَن امْلَِديَنِة ُنِريُد 
وُم  َوالرُّ اْلَولِيِد،  ْبِن  ْبُن َخالِِد  ِن  مْحَ الرَّ َعْبُد  اَمَعِة  اجْلَ َوَعىَل  َة،  اْلُقْسَطْنِطينِيَّ
، َفَقاَل النَّاُس:  ُمْلِصُقو ُظُهوِرِهْم بَِحائِِط امْلَِديَنِة، َفَحَمَل َرُجٌل َعىَل اْلَعُدوِّ
اَم  إِنَّ  « وَب:  َأيُّ َأُبو  َفَقاَل  ْهُلَكِة،  التَّ إىَِل  بَِيَدْيِه  ُيْلِقي   ، ُ اهللَّ إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َمْه  َمْه 
ُه، َوَأْظَهَر اإْلِْساَلَم  ُ َنبِيَّ ْنَصاِر مَلَّا َنرَصَ اهللَّ َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة ِفيَنا َمْعرَشَ اأْلَ

زب ڻ  ڻ   َتَعاىَل:    ُ اهللَّ َفَأْنَزَل  َوُنْصِلُحَها«،  َأْمَوالَِنا  يِف  ُنِقيُم  َهُلمَّ  ُقْلَنا: 
ْيِدي إىَِل  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھ  رب ]البقرة: ١٩٥[ ،  َفاإْلِْلَقاُء بِاأْلَ
ْهُلَكِة َأْن ُنِقيَم يِف َأْمَوالَِنا َوُنْصِلَحَها َوَنَدَع اجْلَِهاَد«، َقاَل َأُبو ِعْمَراَن:  التَّ
ِة«. رواه  ِ َحتَّى ُدِفَن بِاْلُقْسَطْنِطينِيَّ اِهُد يِف َسبِيِل اهللَّ وَب جُيَ »َفَلْم َيَزْل َأُبو َأيُّ
أبو داود برقم )2٥١2( وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود. 
وهكذا أيًضا عند ما أنزل اهلل  -عز وجل- : چڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ       ڱ  چ   ]البقرة: ١87[.
ُ َعْنُه- ، َقاَل:  كام جاء عند البخاري َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم-َرِضَ اهللَّ

چ  ڱ   چ        چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   چ  َنَزَلْت:    مَلَّا 
َت  ]البقرة: ١87[ َعَمْدُت إىَِل ِعَقاٍل َأْسَوَد، َوإىَِل ِعَقاٍل َأْبَيَض، َفَجَعْلُتُهاَم حَتْ

ْيِل، َفاَل َيْسَتبنُِي ِل، َفَغَدْوُت َعىَل َرُسوِل  ِوَساَديِت، َفَجَعْلُت َأْنُظُر يِف اللَّ
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َم َذلَِك َسَواُد  َم-، َفَذَكْرُت َلُه َذلَِك َفَقاَل: »إِنَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ

َهاِر«. رواه البخاري برقم )١٩١٦(. ْيِل َوَبَياُض النَّ اللَّ
أنزل اهلل:  الفهم حتى  َعْنُه- هذا   ُ اهللَّ ففهم عدي بن حاتم -َرِضَ 

چچ ڇچ ]البقرة: ١87[ .
فإذا كانت هناك أشياء أشكلت عىل الصحابة ي مع أن القرآن 
نزل بلغة قريش ، وهم أقرب الناس إىل زمن الوحي بل نزل الوحي 
أسباب  فمعرفة   ، ؟  الزمان  هذا  يف  خاصة  بنا  فكيف   ، أظهرهم  بني 

النزول يعني عىل فهم اآلية الكريمة ، ويعني عىل فهم القرآن الكريم.
ا  ُ َعْنُه-قال: إِْن ُكنَّ هلذا جاء يف الصحيحني َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم -َرِضَ اهللَّ
ُم َأَحُدَنا  َم- ُيَكلِّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اَلِة َعىَل َعْهِد النَّ ُم يِف الصَّ َلَنَتَكلَّ

ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   َنَزَلْت:  َحتَّى  بَِحاَجتِِه،  َصاِحَبُه 
ُكوِت«رواه  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ ]البقرة: 2٣8[ »َفُأِمْرَنا بِالسُّ

البخاري برقم )١200( ، ومسلم برقم )٥٣٩(.
فمن هنا يعرف اإلنسان معنى اآلية ألن البعض يقرأ اآلية:چپ  
پ   پ  چ فيفهم أن القنوت هو الدعاء بعد الركوع ، وليس كذلك،  

بل املراد هنا اخلشوع.
فقوله چ پ چ أي: خاشعني ، فهمنا هذا املعنى من النظر إىل 

سبب نزول اآلية .
ٻ   چٱ   وجل-:  اهلل-عز  قول  مثل  كثرية  أحكام  وهناك 
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ ]البقرة: 2٣8[ .

يف  جاء  لكن   ، العلم  أهل  فيها  اختلف  چ  ٻ  ٻ   چ   
َعِلٍّ  َعْن  جاء  كام  العرص  صالة  أهنا  اآلية  هذه  تفسري  يف  الصحيحني 
َيْوَم  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ 
ْم  ، َمَلَ اهلُل ُبُيوَتُ َلِة اْلُوْسَطى، َصَلِة اْلَعْصِ ْحَزاِب: »َشَغُلوَنا َعِن الصَّ اأْلَ
َها َبنْيَ اْلِعَشاَءْيِن، َبنْيَ امْلَْغِرِب َواْلِعَشاِء. رواه  َوُقُبوَرُهْم َناًرا«، ُثمَّ َصالَّ

البخاري برقم )2٩٣١( ، ومسلم برقم )٦27( ، واللفظ له.
إضافًة  نزوهلا  سبب  املؤمن  يقرأ  عندما  ُتعرف  كثرية  آيات  وهناك 
العلم  أهل  ذكرها   ، هبذا  متعلقة  وأمور  قصص  أيًضا  هناك  أن  إىل 
مالك  بن  كعب  قصة  التوبة  سورة  تفسري  يف  ذكروا  فقد  التفسري،  يف 
من  ففيها  عظيمة  القصة  وهذه   ، الربيع  بن  ومرارة  أمية  بن  وهالل 

الفوائد والعرب اليشء الكثري .
 كذلك أيًضا قصة املالعنة التي يذكرها املفرسون عند سورة النور، 
 ُ اهللَّ َة -َرِضَ  ُأَميَّ ْبَن  ِهاَلَل  َأنَّ  َعبَّاٍس   اْبِن  َعِن  البخاري  كام جاء عند 
اْبِن  يِك  َم- برَِشِ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ِعْنَد النَّ اْمَرَأَتُه  َعْنُهَم - َقَذَف 
َنَة َأْو َحدٌّ ِف َظْهِرَك«،  َم-: »الَبيِّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َسْحاَمَء، َفَقاَل النَّ
َيْلَتِمُس  َيْنَطِلُق  َرُجاًل  اْمَرَأتِِه  َعىَل  َأَحُدَنا  َرَأى  إَِذا   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَل: 
َحدٌّ  َوإِلَّ  َنَة  »الَبيِّ َيُقوُل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَجَعَل  َنَة،  الَبيِّ
 ُ َفَلُيْنِزَلنَّ اهللَّ َبَعَثَك بِاحَلقِّ إيِنِّ َلَصاِدٌق،  ِف َظْهِرَك« َفَقاَل ِهاَلٌل: َوالَِّذي 
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ے   چھ   َعَلْيِه:  َوَأْنَزَل  ِجرْبِيُل  َفَنَزَل   ، احَلدِّ ِمَن  َظْهِري  ُئ  ُيرَبِّ َما 
ےچ ]النور: ٦[ َفَقَرَأ َحتَّى َبَلَغ: چ ی     ی          ی  جئ  حئ  چ ]النور: 
َم- َفَأْرَسَل إَِلْيَها، َفَجاَء ِهاَلٌل  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َف النَّ ٩[ ، َفاْنرَصَ

َ َيْعَلُم َأنَّ َأَحَدُكَم  َم- َيُقوُل: »إِنَّ اهللَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَشِهَد، َوالنَّ
َكاِذٌب، َفَهْل ِمْنُكَم َتائٌِب« ُثمَّ َقاَمْت َفَشِهَدْت، َفَلامَّ َكاَنْت ِعْنَد اخَلاِمَسِة 
َوَنَكَصْت،  َأْت  َفَتَلكَّ َعبَّاٍس:  اْبُن  َقاَل  ُموِجَبٌة،  ا  َ إهِنَّ َوَقاُلوا:  ُفوَها،  َوقَّ
ا َتْرِجُع، ُثمَّ َقاَلْت: اَل َأْفَضُح َقْوِمي َسائَِر الَيْوِم، َفَمَضْت،  َ ا َأهنَّ َحتَّى َظَننَّ
وَها، َفإِْن َجاَءْت بِِه َأْكَحَل  َم-: »َأْبِصُ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَقاَل النَّ
َسْحَمَء«،  اْبِن  يِك  لَِشِ َفُهَو   ، اَقْيِ السَّ َخَدلََّج   ، اَلْلَيَتْيِ َسابَِغ   ، الَعْيَنْيِ
َم-: »َلْوَل َما َمَض  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَجاَءْت بِِه َكَذلَِك، َفَقاَل النَّ

ِ َلَكاَن ِل َوَلَا َشْأٌن«رواه البخاري برقم )٤7٤7(. ِمْن ِكَتاِب اهللَّ
وكتب التفسري حافلة بمثل هذا.

وإن مما يقوي عزم الطالب عىل معرفة أسباب النزول ما يقرأه من اآلثار 
عن الصحابةـ  يـ  يف شأن القرآن ، وكيف نزل القرآن وما هو سبب 
يطلع  أن  العلم  طالب  عىل  ينبغي  التي  املهمة  األمور  من  فهذا   ، نزوله 
عليها ، من أجل أن يتجىل له األمر ويعرف معنى اآلية ، وحتى يتكلم 

باآلية وهو يعرف معناها،والحُيول معناها إىل غري املعنى الصحيح.
فهذه فوائد معرفة أسباب النزول ، فال ينبغي لطالب علم أن يزهد 
يف معرفة أسباب النزول ، ملا يف ذلك من العلم اجلم ، وملا يف ذلك من 
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اخلري الكثري عند قراءة الكتب التي تذكر أسباب النزول.

اأ�ضباب  �س / ما هي الكتب التي تن�ضحون بها يف معرفة 
النزول ؟

الكتب التي ننصح بقراءهتا يف معرفة أسباب النزول كتاب ) أسباب 
النزول ( للواحدي ـ رمحه اهلل تعاىل ـ وهذا الكتاب قد حققه أكثر من 
واحد ، وكتاب ) لباب النقول يف أسباب النقول ( للسيوطي  ـ رمحه 
اهلل تعاىل ـ ، وكتاب شيخنا مقبل بن هادي الوادعي ـ رمحه اهلل ـ وهو 
) الصحيح املسند من أسباب النزول ( وهذا الطبعة األخرية منه التي 
عندي وهي الطبعة اخلامسة فيها زيادات مفيدة فأنا أنصح بقراءة هذا 
الكتاب املبارك وهو )الصحيح املسند من أسباب النزول ( لشيخنا ، 
فهو يعترب أصح هذه الكتب الثالثة مع أنَّ يف الكتابني السابقني خري 

كبري ، لكن فيام أعلم مل يشرتط أصحاهبا الصحة .
 فاألوىل لطالب العلم أن هيتم بقراءة الصحيح املسند من أسباب 
النزول ، للشيخ مقبل ـ رمحه اهلل تعاىل ـ ،  ألنه قد اشرتط فيه الصحة، 
من  ثروة  له  ويقدم  املجال  هذا  يف  يكفيه  من  جيد  أن  عند  والطالب 
ونفسه  يقرأ   ، وغريه  الضعف  شوائب  من  النقية  الصافية  األحاديث 
مطمئنٌة فيحفظ  ما استطاع من ذلك ، فأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب 
املبارك وقد أصبح يف زماننا هذا مرجًعا من املراجع يف أسباب النزول 
توفيًقا  شيخنا  ُوفَق  وقد   ، العاملني  رب  هلل  واحلمد  مشهوًرا  وأصبح 



+

+

+

+

261

261
عظياًم يف تأليفه  ، نسأل اهلل أن جيعله يف موازين حسناته ، وأن يرفع له 

به الدرجات ، فنصيحتي أن ُيقرأ هذا الكتاب. 
اللفظ  بعموم  العربة   ( القاعدة  هذه  �ضحة  ما   / �س 
النزول  اأ�ضباب  يف  بها  ُيعمل  وهل   ، ال�ضبب(  لبخ�ضو�س 
من  رجٍل  يف  الآية  نزلت  ولو  الأمة  كل  يعم  احلكم  اأن  اأي 

ال�ضحابة؟
هذه القاعدة التي هي ) العربة بعموم اللفظ البخصوص السبب( 
صحيحة يف آيات األحكام ألن احلكم ربام يكون ُمسّببُه رجاًل واحًدا 
ويكون احلكم عىل اجلميع ، فالعربة كام ذكر أهل العلم بعموم اللفظ 
البخصوص السبب ، أي ال يقال هذا نزل يف شأن فالن فهو خاص به 
وال عالقة له بغريه هذا خطأ ! ، فمسألة األحكام العربة بعموم اللفظ 
ألن اللفظ ينزل بياًنا للحكم يف هذه املسألة ، وإن كانت احلادثة خاصة 
بأحد وهناك أشياء كثرية تدل عىل هذا ، فكم من قضية يكون سببها 
شخٌص معني ثم تصبح حكاًم عىل مجيع املسلمني ، فعىل سبيل املثال 
آيات املالعنة يف سورة النور كان سببها هالل بن أمية وزوجته ، لكن 

أصبح هذا احلكم عاًما عىل مجيع األمة.
نزل  ما  ، عند  التي جادلت يف زوجها  املجادلة  أيًضا قصة  وهكذا 

احلكم يف شأهنا كان حكاًم عىل مجيع األمة ، واألمثلة كثرية.
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�س/ هل �ضح  اأن قوله تعاىل: چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڱچ ]التوبة: 7٥ [ نزلت يف ثعلبة بن حاطب ، اأم 

ل ؟
القصة التي وردت  يف تفسري قول اهلل -عز وجل-: چگ  گ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  
ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  چ ] التوبة: 7٥ - 77 [.
السند وضعيفة  القصة ال تصح سنًدا وال معنى فهي ضعيفة  هذه 
املعنى ، أما ضعف سندها فقد ذكر أهل العلم أن يف سندها معاذ بن 
وهذه   ، بالقوي  ليس  أيًضا  ُبكري  بن  ومسكني  وهو ضعيف   ، رفاعة 
الصحيح  كتابه  أول  يف  ـ  تعاىل  اهلل  رمحه  ـ  شيخنا  ذكرها  قد  القصة 
وأسباب  التفسري  كتب  أن  عىل  هبا  ومثل  النزول  أسباب  من  املسند 
النزول ليست صافية ، بل قد شاهبا شوائب من األحاديث والقصص 

الضعيفة ، ومنها هذه القصة التي تعترب ضعيفة سنًدا ومعنى.
ومما يدل عىل ضعفها أن اآلية أهبمت ومل ختصص واحًدا بعينه ألن 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   چ  قال:  اهلل 
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ  

ہ  ہ    ہ  چ ] التوبة: 7٥ - 7٦ [.
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كذلك أيًضا ال يمكن أبًدا أن يأيت رجٌل تائٌب إىل رسول اهلل ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  
قال اهلل-عز وجل- يقبلها وقد  توبته وال  ـ  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  يرد  ـ وأن 
پ   پ       پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    چٱ   الكريم:  كتابه  يف 
ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ ] الفرقان: ٦8 - 70 [.
وقد نزلت هذه اآليات يف شأن بعض املرشكني كام جاء يف مسلم َعِن 
ِك َقَتُلوا َفَأْكَثُروا،  ْ ُ َعْنُهاَم- َأنَّ َناًسا ِمْن َأْهِل الرشِّ اْبِن َعبَّاٍس-َرِضَ اهللَّ
َم-، َفَقاُلوا: إِنَّ الَِّذي  ًدا -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ َوَزَنْوا َفَأْكَثُروا، ُثمَّ َأَتْوا حُمَ

اَرًة، َفَنَزَل: زبٱ  ٻ    َنا َأنَّ مِلَا َعِمْلَنا َكفَّ رِبُ َسٌن، َوَلْو خُتْ َتُقوُل َوَتْدُعو حَلَ
ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   
زبۀ   َوَنَزَل  ]الفرقان: ٦8[  ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  رب 
ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

ڭڭرب ]الزمر: ٥٣[. رواه مسلم برقم )١22( .

 وكذلك قول اهلل-عز وجل-يف كتابه الكريم: چ ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  

ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  چ ]الزمر: ٥٣[. 

دل هذا عىل أن العبد إذا تاب من أي ذنب قبل اهلل-عز وجل-توبته 
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برشوط التوبة املعروفة التي يذكرها أهل العلم ،وهكذا أيًضا مما يدل 
عىل أن اهلل -سبحانه وتعاىل- يقبل توبة كل تائب مهام عظم ذنبه ، قال 

ربنا يف كتابه الكريم:
 چچ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  
ک   ک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ  

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ  

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

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ] آل عمران: 8٦ - 8٩ [. 

اهلل-عز وجل-فتح هلم باب التوبة بعد الردة ،وإن كانت هذه اآلية 
نزلت يف شأن أناس معينني لكن اهلل-عز وجل-فتح باب التوبة حتى 
للمرتدين ،عىل افرتاض أن هذا الرجل ارتد ألهنم يقولون إنه منع زكاة 
ماله ثم جاء هبا،كذلك أيًضا مما يدل عىل ضعفها أن اهلل-عز وجل-
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   چڱ   الكريم:  كتابه  يف  يقول 
ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ ]التوبة: ١0٣[. 
نبيه  وجل-أمر  فاهلل-عز  املنافقني  بعض  ذكر  سياق  يف  جاء  وهذا 
حممًدا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أن يأخذ منهم الزكاة فكيف يرفض رسول اهلل ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ 
أخذ الزكاة وقد أمره ربه أن يأخذها ؟ ،هذا ال يمكن ؛ كيف أيًضا وقد 
بني اهلل-عز وجل-أن الزكاة تطهر اإلنسان وتزكيه عند ربه -سبحانه 
وتعاىل- خاصة إذا كان قد جاء تائًبا فهذا مما يدل عىل ضعف هذه القصة 
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وأهنا ليست صحيحة ، وكيف سيأيت هذا الرجل إىل أيب بكر ـا ـ 
بعد أن يأيت الرسول فيأبى أبو بكر أن يقبل زكاته وهو مطالب أن يأخذ 
زكوات املسلمني بل قد أمر الرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أن يقاتل من دخل يف 

اإلسالم عىل الزكاة إذا منعها قال ربنا يف كتابه الكريم: چہ  ہ  
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    
ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   چ ] التوبة: ٥ [. 
ُ َعْنُهاَم- َأنَّ َرُسوَل  وهلذا جاء يف الصحيحني َعِن اْبِن ُعَمَر -َرِضَ اهللَّ
َم- َقاَل: »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َكاَة،  َلَة، َوُيْؤُتوا الزَّ ِ، َوُيِقيُموا الصَّ ًدا َرُسوُل اهللَّ مَّ ، َوَأنَّ ُمَ ُ َأْن َل إَِلَه إِلَّ اهللَّ
اِلْسَلِم،  بَِحقِّ  إِلَّ  ْم  َوَأْمَواَلُ ِدَماَءُهْم  ِمنِّي  َعَصُموا  َذلَِك  َفَعُلوا  َفإَِذا 

ِ« رواه البخاري برقم )2٥( ، ومسلم برقم )22(.  ْم َعَل اهللَّ َوِحَساُبُ
فالنبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ مأمور أنه من منع الزكاة من املسلمني أن يأخذها 
منه بالقوة وأن يأخذها منه قهًرا وهلذا اتفقت كلمة الصحابة ـيـ 
يف زمن أيب بكر عىل قتال مانعي الزكاة فقد جاء عند البخاري َأنَّ َأَبا 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َ َرُسوُل اهللَّ ُ َعْنُه-  َقاَل: مَلَّا ُتُويفِّ ُهَرْيَرَة-َرِضَ اهللَّ
ُ َعْنُه- ، َوَكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن الَعَرِب، َفَقاَل ُعَمُر  َوَكاَن َأُبو َبْكٍر-َرِضَ اهللَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه-: َكْيَف ُتَقاتُِل النَّاَس؟ َوَقْد َقاَل َرُسوُل اهللَّ -َرِضَ اهللَّ
، َفَمْن  ُ َم-: » ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا: َل إَِلَه إِلَّ اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
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. » ِ ِه، َوِحَساُبُه َعَل اهللَّ َقاَلَا َفَقْد َعَصَم ِمنِّي َماَلُه َوَنْفَسُه إِلَّ بَِحقِّ

َكاَة َحقُّ  الزَّ َفإِنَّ  َكاِة،  َوالزَّ اَلِة  َبنْيَ الصَّ َق  َفرَّ َمْن  َقاتَِلنَّ  أَلُ  ِ َواهللَّ َفَقاَل: 
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ا إىَِل َرُسوِل اهللَّ وهَنَ ِ َلْو َمَنُعويِن َعَناًقا َكاُنوا ُيَؤدُّ املَاِل، َواهللَّ
ِ َما  ُ َعْنُه- : »َفَواهللَّ َم- َلَقاَتْلُتُهْم َعىَل َمْنِعَها » َقاَل ُعَمُر -َرِضَ اهللَّ َوَسلَّ
ُه  َأنَّ َفَعَرْفُت   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ َبْكٍر-َرِضَ  َأيِب  َصْدَر   ُ اهللَّ َح  رَشَ َقْد  َأْن  إاِلَّ  ُهَو 

« رواه البخاري برقم )١٣٩٩(. احَلقُّ
يأخذوا  أن  عىل  أي  الزكاة  مانعي  قتال  عىل  الصحابة  أمجع  وهلذا 
الزكاة منهم قهًرا ،وهذا هو احلق فكيف سيأيت هذا الرجل إىل أيب بكر 
بزكاة ماله فيأبى أبو بكر أن يقبل منه ،فهذا مما يدل عىل ضعف القصة 
،وهكذا أيًضا عمر ـ ا ـ كيف سيأبى زكاة هذا الرجل وقد جاء 
اهلل  يقبل  ال  الرجل  هذا  إال  تائب  كل  توبة  اهلل  سيقبل  وكيف   ، تائًبا 
توبته ، فالقصة هذه ضعيفة وقد ضعفها كثري من أهل العلم املحققني 
ومنهم اإلمام ابن حزم والبيهقي- رمحهام اهلل - ، وقد أسندها اهليثمي 
أيًضا  وضّعفها  ضعفها  بني  ثم  وغريه،  الطرباين  إىل  الزوائد  جممع  يف 
اإلمام الذهبي -رمحه اهلل- يف حترير أسامء الصحابة ثم قال: هذا اخلرب 
فقد   ، مصدر  من  أكثر  يف  حجر  ابن  احلافظ  وضعفها   ، بمّرة  منكر 
احلافظ  قال  ،وهكذا  الفتح  يف  وضعفها  الكشاف،  ختريج  يف  ضعفها 
العراقي يف ختريج اإلحياء: سندها ضعيف وضعفها اإلمام السيوطي، 
كام ذكر ذلك شيخنا مقبل ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يف مقدمة كتابه الصحيح 
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املسند من أسباب النزول. 

خمالفة  ألهنا  هبا  يتحدثوا  أن  واملرشدين  للوعاظ  أبًدا  جيوز  فال 
بعباده  اهلل  رمحة  من  جاء  ملا  خمالفة  وألهنا  نَّة  والسُّ القرآن  لنصوص 
تعامله  حسن  ومن   ، بأمته  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص   ـ   النبي  رمحة  من  جاء  ملا  وخمالفة 
وقبولهـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـ  وإذا كان أبو بكرـ  اـ  قد قبل توبة املرتدين فكيف 
القصة ضعيفة ال تصح  فهذه   ، الرجل  الزكاة من هذا  يقبل  أن  يأبى 

نَّة. سنًدا وال معنى وال تتوافق مع نصوص الكتاب والسُّ
�س / هل �ضح نزول قوله تعاىل: چپ  ڀ چ  ]اإلنسان: 7 [  

يف علي بن اأبي طالب وفاطمة � ر�ضي اهلل عنهما � ؟
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد النبي األمني وعىل 
آله وأصحابه أمجعني ، أما بعد فال أعلم صحة هذا بل اآلية نزلت عامة 
فيام أعلم ومل يصح أهنا خمصوصة بعل أو فاطمة ـ  بـ  ، مع أن علًيا  
-ا- يستحق هذه األوصاف ألنه أحد العرشة املبرشين باجلنة ، 
نَّة ، وكان ممتثاًل ألمر ربه وألمر رسول  وألنه كان عىل الكتاب والسُّ
اهلل ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ يف مجيع أموره ، وكذلك فاطمة  ـل ـ فهي تعترب سيدة 
نَّة  نساء هذه األمة يف اجلنة ،ومناقبهام كثرية كام ذكرها علامء أهل السُّ
ُ َعْنُه-، أن  يف كتبهم ،جاء يف الصحيحني َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد-َرِضَ اهللَّ
اَيَة َرُجًل  ْعِطَيَّ الرَّ : »َلُ َم-، قال: َيْوَم َخْيرَبَ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
ُهْم  ْم ُيْعَطى، َفَغَدْوا َوُكلُّ ُ ُ َعَل َيَدْيِه«، َفَقاُموا َيْرُجوَن لَِذلَِك َأهيُّ َيْفَتُح اهللَّ
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َفَأَمَر،  َعْيَنْيِه،  َيْشَتِكي  َفِقيَل:  ؟«،  َعِلٌّ »َأْيَن  َفَقاَل:  ُيْعَطى،  َأْن  َيْرُجو 
ٌء، َفَقاَل:  ُه مَلْ َيُكْن بِِه يَشْ َأ َمَكاَنُه َحتَّى َكَأنَّ َفُدِعَي َلُه، َفَبَصَق يِف َعْيَنْيِه، َفرَبَ
ُنَقاتُِلُهْم َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَلَنا؟ َفَقاَل: »َعَل ِرْسِلَك، َحتَّى َتْنِزَل بَِساَحتِِهْم، 
ْن ُيَْدى بَِك  ِ َلَ ُهْم بَِم َيُِب َعَلْيِهْم، َفَواهللَّ ُثمَّ اْدُعُهْم إَِل اِلْسَلِم، َوَأْخِبْ
رواه البخاري برقم )2٩٤2( ،  َعِم«  ِر النَّ َرُجٌل َواِحٌد َخْيٌ َلَك ِمْن ُحْ

ومسلم برقم )2٤07(.
َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َرِضَ  ِزرٍّ  َعْن  مسلم  صحيح  يف  أيًضا  جاء  وقد 
ُه َلَعْهُد  َسَمَة، إِنَّ َة، َوَبَرَأ النَّ بَّ ُ َعْنُه-: َوالَِّذي َفَلَق احْلَ َقاَل َعِلٌّ -َرِضَ اهللَّ
نِي إِلَّ ُمْؤِمٌن، َوَل  : »َأْن َل ُيِبَّ َم- إَِلَّ يِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مِّ بِيِّ اأْلُ النَّ

ُيْبِغَضنِي إِلَّ ُمَناِفٌق« رواه مسلم برقم )78(. 
ُ َعْنُه-  اٍص-َرِضَ اهللَّ وهكذا جاء عند ابن ماجه َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّ
ا،  َفَذَكُروا َعِليًّ َعَلْيِه َسْعٌد،  اتِِه، َفَدَخَل  َقِدَم ُمَعاِوَيُة يِف َبْعِض َحجَّ َقاَل: 
 ِ لَِرُجٍل َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ َهَذا  َتُقوُل  َوَقاَل:  َفَغِضَب َسْعٌد،  ِمْنُه،  َفَناَل 
َم- َيُقوُل: »َمْن ُكْنُت َمْوَلُه َفَعِلٌّ َمْوَلُه« َوَسِمْعُتُه  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
 ، َبْعِدي«  َنبِيَّ  َل  ُه  َأنَّ إِلَّ  ُموَسى،  ِمْن  َهاُروَن  بَِمْنِزَلِة  ِمنِّي  »َأْنَت  َيُقوُل: 
َ َوَرُسوَلُه«  رواه  اْلَيْوَم َرُجًل ُيِبُّ اهللَّ اَيَة  الرَّ ْعِطَيَّ  َيُقوُل: »َلُ َوَسِمْعُتُه 
ابن ماجه برقم )١2١( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه. 
ِن ْبِن َعْوٍف  مْحَ وجاء عند عند جاء عند الرتمذي ، وغريه َعْن َعْبِد الرَّ
َم-: »َأُبو  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ -َرِضَ اهللَّ
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ِة، َوَطْلَحُة ِف  ِة، َوَعِلٌّ ِف اَلنَّ ِة، َوُعْثَمُن ِف اَلنَّ ِة، َوُعَمُر ِف اَلنَّ َبْكٍر ِف اَلنَّ
ِة،  ِة، َوَسْعٌد ِف اَلنَّ ِن ْبُن َعْوٍف ِف اَلنَّ ْحَ ِة، َوَعْبُد الرَّ َبْيُ ِف اَلنَّ ِة َوالزُّ اَلنَّ
اِح ِف اَلنَِّة« أخرجه الرتمذي برقم  ِة، َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اَلرَّ َوَسِعيٌد ِف اَلنَّ
)٣7٤7( ، وأمحد برقم )١٦7٥( ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن 

الرتمذي.
وجاء أيًضا يف فضائل فاطمة  ـ ل ـ أحاديث كثرية كفاها رشًفا 
 ُ ا -َرِضَ اهللَّ َرَمَة، َقاَل: إِنَّ َعِليًّ ما جاء يف الصحيحني عن املِْسَوِر ْبِن خَمْ
 ِ َعْنُه- َخَطَب بِْنَت َأيِب َجْهٍل َفَسِمَعْت بَِذلَِك، َفاِطَمُة َفَأَتْت َرُسوَل اهللَّ
َم-، َفَقاَلْت: َيْزُعُم َقْوُمَك َأنََّك اَل َتْغَضُب لَِبَناتَِك،  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َوَهَذا َعِلٌّ َناِكٌح بِْنَت َأيِب َجْهٍل، َفَقاَم َرُسوُل اهللَّ
بِيِع،  ا َبْعُد َأْنَكْحُت َأَبا الَعاِص ْبَن الرَّ َد، َيُقوُل: »َأمَّ ، َفَسِمْعُتُه ِحنَي َتَشهَّ
 ِ َثنِي َوَصَدَقنِي، َوإِنَّ َفاِطَمَة َبْضَعٌة ِمنِّي َوإِنِّ َأْكَرُه َأْن َيُسوَءَها، َواهللَّ َفَحدَّ
ِ، ِعْنَد  َم- َوبِْنُت َعُدوِّ اهللَّ ِ -َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َتِمُع بِْنُت َرُسوِل اهللَّ َل َتْ
َك َعِلٌّ اخِلْطَبَة. رواه البخاري برقم )٣72٩( ، ومسلم  َرُجٍل َواِحٍد« َفرَتَ

برقم )2٤٤٩(. 
 ، ُ َعْنَها-ُأمِّ امُلْؤِمننِِيَ وجاء يف الصحيحني أيًضا عن َعائَِشة -َرِضَ اهللَّ
َم- ِعْنَدُه مَجِيًعا، مَلْ ُتَغاَدْر  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ا َأْزَواَج النَّ ا ُكنَّ َقاَلْت: إِنَّ
َفى ِمْشَيُتَها  ِ َما خَتْ اَلُم َتْيِش، اَل َواهللَّ ا َواِحَدٌة، َفَأْقَبَلْت َفاِطَمُة َعَلْيَها السَّ ِمنَّ
َقاَل:  َب  َرحَّ َرآَها  َفَلامَّ  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوِل  ِمْشَيِة  ِمْن 
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َها، َفَبَكْت  »َمْرَحًبا بِاْبَنتِي« ُثمَّ َأْجَلَسَها َعْن َيِمينِِه َأْو َعْن ِشاَملِِه، ُثمَّ َسارَّ
انَِيَة، َفإَِذا ِهَي َتْضَحُك، َفُقْلُت  َها الثَّ ا َسارَّ ُبَكاًء َشِديًدا، َفَلامَّ َرَأى ُحْزهَنَ
 ِّ َم- بِالرسِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِك َرُسوُل اهللَّ هَلَا َأَنا ِمْن َبنْيِ نَِسائِِه: َخصَّ
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َبْينَِنا، ُثمَّ َأْنِت َتْبِكنَي، َفَلامَّ َقاَم َرُسوُل اهللَّ ِمْن 
ِ -َصىلَّ اهلُل  ْفيِشَ َعىَل َرُسوِل اهللَّ ِك؟ َقاَلْت: َما ُكْنُت أِلُ َسَأْلُتَها: َعامَّ َسارَّ
، ُقْلُت هَلَا: َعَزْمُت َعَلْيِك باَِم ِل َعَلْيِك ِمَن  َ ُه، َفَلامَّ ُتُويفِّ َم- رِسَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِحنَي  ا  َأمَّ َقاَلْت:  ْتنِي،  َفَأْخرَبَ َفَنَعْم،  اآلَن  ا  َأمَّ َقاَلْت:  تِنِي،  َأْخرَبْ مَلَّا  احَلقِّ 
يِن: »َأنَّ ِجْبِيَل َكاَن ُيَعاِرُضُه بِالُقْرآِن  ُه َأْخرَبَ ِل، َفإِنَّ يِن يِف اأَلْمِر اأَلوَّ َسارَّ
، َوَل َأَرى اَلَجَل إِلَّ َقِد  َتْيِ ُه َقْد َعاَرَضنِي بِِه الَعاَم َمرَّ ًة، َوإِنَّ ُكلَّ َسَنٍة َمرَّ
َلُف َأَنا َلِك« َقاَلْت: َفَبَكْيُت  َ َواْصِبِي، َفإِنِّ نِْعَم السَّ َب، َفاتَِّقي اهللَّ اْقَتَ
َفاِطَمُة،  »َيا  َقاَل:  انَِيَة،  الثَّ يِن  َفَلامَّ َرَأى َجَزِعي َسارَّ َرَأْيِت،  الَِّذي  ُبَكائِي 
ِة«  اُلمَّ َهِذِه  نَِساِء  َدَة  َسيِّ َأْو  اُلْؤِمنَِي،  نَِساِء  َدَة  َسيِّ َتُكوِن  َأْن  َتْرَضْيَ  َأَل 

رواه البخاري برقم )٦28٥( ، ومسلم برقم )2٤٥0(. 
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 ة

�س/ نريد منكم وفقكم اهلل ذكر نبذة من األدلة عىل فضائل 
٥ ................................... القرآن وفضل تعلمه؟
٥٥ ............. �س/  ما هي األسباب املعينة عىل حفظ القرآن؟

�س/  نريد ذكر بعض اآلداب التي ينبغي أن يتأدب هبا قارئ 
٦0 .............................................. القرآن ؟

�س/  جزاكم اهلل خرًيا هل جيوز لإلمام يف صالة الرتاويح أن 
يقرأ من املصحف؟.................................... 7١

�س/  نالحظ أن بعض املصلني يف صالة الرتاويح يفتحون 
املصاحف ويتابعون قراءة اإلمام فهل هذا مرشوع ؟.... 72

�س/  بارك اهلل فيكم ما حكم مس القرآن ملن به حدث أصغر 
7٥ .............................................. أو أكرب؟

البعض  أن  وإياكم  اهلل  تعرفون وفقني  فيكم  اهلل  بارك  �س/  
يكون يف األعامل وال يستطيع الوضوء إما لعدم وجود 

املاء أو النشغاله فهل له أن يمس املصحف ليقرأ 
القرآن؟............................................... 8١
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�س/ بارك اهلل فيكم تعرفون أنه يوجد أطفال يف املدارس فهل 

يؤمرون بالوضوء عند أن يأخذوا الكتب التي فيها 
القرآن؟............................................... 82

يدخل  احلفظ  أثناء  اآليات  تكرير  هل  فيكم  اهلل  بارك  �س/ 
ِ َفَلُه بِِه  حتت قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : » َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اهللَّ

َحَسَنٌة« ؟.............................................. 8٣
�س/  بارك اهلل فيكم الرسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ قال: » ُيَقاُل لَِصاِحِب 
ْنَيا، َفإِنَّ  اْلُقْرآِن: اْقَرْأ، َواْرَتِق، َوَرتِّْل َكَم ُكْنَت ُتَرتُِّل ِف الدُّ
حافظ  أن  هذا  معنى  هل  َتْقَرُؤَها«  آَيٍة  آِخِر  ِعْنَد  َمْنِزَلَك 
القرآن له ستة آالف ، و ثالث مائة درجة أم ما املراد هبذا 

8٤ ............................................. احلديث؟
�س/ تعرفون بارك اهلل فيكم أنه يوجد من حيفظ بعض القرآن 
من أجل اإلختبار إما يف املدارس أو يف اجلامعات ثم إذا 
اخترب أمهل يف املراجعة فينسى ما حفظ من القرآن فهل 

8٦ ...................................... يأثم بفعله هذا ؟ 
�س/  رجل حفظ القرآن ومل يكن والداه السبب يف ذلك بل 

ربام حارباه يف طلبه للعلم فهل يدخالن يف حديث 
٩0 ........... ْنَيا « ؟ اَم الدُّ َتنْيِ اَل َتُقوُم هَلُ »َوُيْكَسى َوالَِداُه ُحلَّ
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�س/ رجل مات والداه فقام أحد أقربائه بالنفقة عليه ليتعلم 
العلم فحفظ القرآن فهل يلبس هذا الرجل احللة التي ال 

٩١ ....................................... تقوم هلا الدنيا ؟
حفظ  حتى  به  باإلهتامم  أمه  فقامت  والده  تويف  رجل  �س/ 

القرآن فهل الفضل الذي ورد يف احلديث شامل ألبيه 
وأمه أم أنه خاص بأمه ؟............................... ٩٣

�س/  عند سامع القرآن عن طريق األرشطة هل جيب السامع 
٩٤ ....................................... له واإلنصات ؟

�س/  ما حكم تعليق القرآن عىل اجلدران بحجة أهنا تذكرهم 
قراءة القرآن ؟......................................... ٩٥

�س/  من قرأ يوم اجلمعـة بسورة السجـدة يف الركعتني هـل 
٩٥ .................................. يكون موافًقا للُسنَّة ؟
٩٦ ..... �س/  ما حكم تعلم التجويد ملن يريدون قراءة القرآن الكريم ؟

حتسني  يريدون  القرآن  يقرئون  ملن  نصيحتك  هي  ما  �س/ 
أصواهتم حتى حيصل منهم اإلخالل بأحكام التجويد 

٩7 ............................................ املعروفة  ؟
�س/  نريد من فضيلتكم التكرم بذكر فضائل بعض السور 

٩8 ................................... من القرآن الكريم ؟



+

+

+

+

276

276
فسمع  القرآن  يقرأ  ورجل  يصل  رجل  هناك  كان  إذا  �س/ 

الذي يصل هذا القارئ وهو يلحن فهل يرد عليه وهو 
١١8 ........................................ يف الصالة ؟ 

چڭ   �س/ ما هو القول الراجح يف الوقف عىل قوله تعاىل: 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

       ۅ  ۉ  ۉېچ ...................................... 119
�س/ ما املراد باألحرف السبعة يف قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »إن القرآن 

١20 .......................... أنزل عىل سبعة أحرف «  ؟
چی  ی  ی    جئ  حئ     تعاىل:  قوله  بني  اجلمع  ما هو  �س/ 
مئ  ىئ  يئ  جب  چ  وبني قوله -تعاىل- :  چپ  

پ   پ  پ  چ............................ ١٣٥
�س/ ما هو اجلمع بني قوله تعاىل:  چک  ک  گ   گگ  گ            
ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چوبني قوله -تعاىل- :  چۉ  
ائ   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ     
ائٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 ڀ  ڀ  چ .................................... ١٤2
�س/ ما هو اجلمع بني قوله تعاىل: چېئ  ېئ  ىئ  
حئ   جئ   یی   ی   ی   ىئ    ىئ  
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ىب   مب   خب   حب   جب    يئ   ىئ    مئ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ     : قوله  وبني  چ  يبجت   
پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چوبني قوله-تعاىل- :   
چحب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث   مث  

١٥0 ................... ىث  يثحج  مج  جح      مح  جخچ؟ 
األنبياء  وجل-أن  ربنا-عز  أخربنا  خرًيا  اهلل  جزاكم  �س/ 
قوله  مثل  البدو  من  يكونون  وال  احلرض  من  يكونون 

ڱ    ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    ڳ   گ   چگ   تعاىل: 
ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    
ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ولكن نجد أن يوسف -عليه 

السالم- قال ألبيه يعقوب: چۀ  ہ    ہ  ہ  چ 
١٥8 .................................... فكيف اجلمع ؟ .

�س/  ما هو اجلمع بني قوله تعاىل: چ ې  ې   ى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  
ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  
يئ  چ وبني قوله تعاىل: چجب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  

خت  مت   ىت   يت  جثمث  ىث  يث   حجمج  جح  مح  
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١٦0 ........................................ جخ  حخ   چ

�س/  بارك اهلل فيكم نريد من فضيلتكم التكرم بذكر تعريف 
١70 ........................... النسخ يف القرآن الكريم ؟
�س/  كيف ُيعرف الناسخ واملنسوخ يف النصوص  ؟....... ١72

نَّة املتواترة وهكذا  �س/  جزاكم اهلل خرًيا هل القرآن ينسخ بالسُّ
بأخبار اآلحاد ؟..................................... ١7٣
١7٤ .... نَّة تنسخ بالقرآن الكريم؟ �س/ جزاكم اهلل خرًيا هل السُّ
�س/ هل املتواتر ُينسخ باآلحاد؟.......................... ١7٥

�س/  نريد منكم ذكر ما صح من اآليات التي ُنسخت يف 
١77 ..................................... القرآن الكريم؟

 �س/  ذكرتم لنا بارك اهلل فيكم ما صح من اآليات التي 
١٩٦ .... نَّة؟ ُنسخت فأحتفونا بذكر ما تيرس مما ُنسخ من السُّ

�س/ جزاكم اهلل خرًيا ،ما هي احلكمة يف الناسخ واملنسوخ يف 
القرآن ؟ ............................................ 2٥0
�س/  نريد منكم ذكر أمهية التعرف عىل أسباب النزول؟... 2٥٤
2٦0 .. �س/ ما هي الكتب التي تنصحون هبا يف معرفة أسباب النزول ؟

�س/ ما صحة هذه القاعدة  ) العربة بعموم اللفظ البخصوص 
السبب( ، وهل ُيعمل هبا يف أسباب النزول أي أن احلكم 
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يعم كل األمة ، ولو نزلت اآلية يف رجٍل من الصحابة 

2٦١ ............................................. ي؟
�س/  هل صح  أن قوله تعاىل: چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   

2٦2 . ڳ  ڳ  ڱچنزلت يف ثعلبة بن حاطب أم ال ؟
�س/  هل صح نزول قوله تعاىل: چپ  ڀ چ يف عل بن 

أيب طالب وفاطمة ـ رض اهلل عنهام ـ ؟............... 2٦7
27١ ............................................ الفهرس



+

+

+

+

280

280


