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F
 

َماَلَنرا، إ  َْ َ َمْن ُشرُروَِ ََْنُفَسرَنا َوَيريَََتاَأ ََ َ َنْسَتَعيُنُه َوَنْسَتْغَفُرُه، َوَنُعوُذ َباّلِلَّ نَّ الَحْمَد ّلِلَّ
َُ َلررُه، َوََْشررَدُد ََْن َ  َإَلررهَ  َِ َأرراََ ررَِْ  َفرر َْ رر َّ َلررُه، َوَمررْن ُا ََ َِ ُم ُ َفرر  َإ َّ فَُّ، َفَمررْن َهْدررَدَه فَّ

ُيرروُلهُ  ْهررُدُه َوَِ ََ ررَدا  هَن اَ   ِ ﴿ ،«َوََْشررَدُد ََنَّ ُمَحمَّ ُن ت َقأتمااام َ َ  َيااأ َيَهَاااأ ِينااآم َ َقاا َن ااِ   ِتنق 
اِ  َكمن  ام  ِيناآم  ﴿[، 102]آل َمران:  ﴾َتم  ت نن إم ن َ َيْنت ْم   ْسلمم  نَ  َياأ َيَهَااأ ِي ناأا  ِتنق 

اأِ  َرامواِنِ َ نمَساأِ  َخَلَق    ََ َماأ كم ْ ا  َااأ َ َمامن  م ََ  ْ ْ َااأ ََ َُ  م َدٍة َ َخَل اِ  ْم  مْن َنْفٍس َ ِقم َ ِتنق 
َ َراأنَ  َن ََ إمنن  َ ِينآم  َتَسأَ ي  َن بمام َ ِأَلْكَقاأ اأ َن ياأ َيَهَااأ ﴿[، 1]النسرا::  ﴾َعَلاْْ  ْم َكِموًِ

هَن اَ   ِ  َنَ ِينآم   ِ هِدِِتنق  َِْ ِ  َسدم  .(1)[70]األحزاب:         ﴾ َ ِ  ي ِ  
 ،ي أ بعد

فررران النررررآن الورررربة أرررو م َبرررت ع اعرررالم الترررم اسرررر النرررا   م عرررَا فيدرررا النرررِو  
اررت الحسرنت والعهررر  والمارر  َوَب المعامِرت وفَررا   السررِو   والدرد  والحممررت والمَو

اْن َياأ َيَهَاا﴿ :قرال اعرالموالفَرا   لِدرا بةرفت َامرت  ِن  م ٌَا اأَ ْت  ْم َ ْ عم ََ َِاْد  أ ِي ناأا  
                                                

ذه المندمت اعرف بخطبت الحا ت َخر دا اإلمام َبو َاَو فم لتراب النوراب براب فرب خطبرت أ (1)
َ َ ْسرررررتانب      النورررراب اناررررر يررررنن َبرررررب َاَو لشمررررام يررررِ مان بررررن األشرررررع  بررررن إيررررحا  الَ َ

، المحنق: محمد محيب الدهن َهد الحميد الناشر: الممتبت العةربت، صريدا بيرروأ. 2/238
َوراَب وقرال َحرَده ن َحَسرنن َوخر دا اإلمام الترمذ   فم لتاب النواب َباُب َما َ راَ: َفرب ُخْطَبرَت النََ

ِ  الترمررذُ  .وصرححه الير ا األلبرانم اناررر يرنن الترمرذُ لشمررام: محمرد برن س سررم برن َيرْو
َحمد محمد شاكر ومحمد فرااَ َهرد البراقب وابرراع ة َطرو  َرو   ، احنيق واعِيق:3/405

 -الناشرررر: شررررلت ممتبرررت ومطبعرررت مةرررطفم البرررابب الحِهرررب ومحمرررد ناصرررر الررردهن األلبرررانم
 .م1975 -أر 1395مةر، الاان ت، 
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ِن يمْلم اااْ  م مونَ  ٌ اااِدُ َ َكْقَمااا ُماااو ِيَداااد  كم َ  اااَفأ ن يمَماااأ  وقرررال  ،[57 :هرررون ] ﴾َكم م  اااْم َ َم
ِِ َ م ْلاَنُ يمْلم ْسالمممونَ ) :اعالم ٌ اِدُ َ َكْقَما اْوٍ  َ  ََ َ م  أِناأ يم  ا َْ َْ َتاأَت تم اَ  ِْي م ْْ ْيَ اأ َعَل ( َ َنزن

ان  ِْيم اْ  م موَن ) :وقال اعالم ،[89 :ح الن] َِْ َ  َ ي ًَل م َو َي ٌم ْناَن َهْادم  يملنتمو  إمنن ٌَآِ ِْيق 
اانِِ  َْ ااْم َي ااأيمَأَّم َينن َيا  هَن َيْعَمل اا َن ِيدن ولدررذا وريررره َمررر ع  [9 :اإليرررا:]( َرَمواانِِ  ِينااآم

َََُل َهَتَدبنن  ) :النرآن قال اعالم المامنين بتدبر م َي َن ْوانم  ََ ْ ادم  ْناَن َ َيْ  َرأَن  مْن عم َن ِْيق 
ُِااأ َراموااِنِ ْااام ِْختمََل ِ  يم ااد  ََ ِ ل اا ٍت ) ،[82 :النسررا:]( َيَ  َْ َعلااٍ  ااْناَن َي َُااَل َهَتااَدبنن  َن ِْيق  َي

ِْفأي اأ  [.24: محمد]( َي
ِيرون آارراأ النررآن وبتردبرون  وامتارا َ   فررم لتِر  األوامرقرام َِماانررا األ رِ: هتدا

ِأا وقرررد ارارررا َِرررم ذلررر  َن  خررررأ الممتبرررت اإليرررِم ت  معانيدرررا وببحارررون فرررم َيررررا
ِروم النررآن ومرر لارر   بماير من المةنفاأ الترم  اوراَ احةرم لارر َ  فرم التفسرير َو

ِيرره وارردبره مررن خيررره  ويرر ا  اعطررم لرر  أررذه المةررنفاأ فرران النرررآن مررا ال مررن َ
 .عرف بتفسير النرآن افسيرَا موضوس اَ وبالد أذه الحق نت ذل  الِون الذ  اوثمرااه 

ِاَ  ع اعالم َن امون أذا البح  المتواضر فم أرذا اإلااراه مرن   وقد شا:أ إ
أت ٍُ قدهم ِيقنان عنَيميته ) التفسير وقد  ِي دِ َِّ ِيِ كدة ٍُ سا كة ُتح ِيٌ 

 .(ِألقِزت
 

  :فيما يلى وتتمثل أهمية هذا املوضوع 

ِ  األحررررررزاب قررررررد اشررررررت -1  الوايررررررر مررررررن ا َاب اإليررررررِم ت مِت َِررررررم َن يررررررو
 .فم ل   مان وممان ا  تماس ت التب احتا دا الماتمر اإليِمم

ِ  األحرررزاب  -2  ب ررران الوايرررر مرررن األحمرررام اليررررس ت قرررد اشرررتمِت َِرررم َن يرررو
 .خاصت فم األحوال اليخة ت والتم ااَ  إلم صِب حال األير  المسِمت

بررررا  ممانررت المنرراَ  وَأم رررت مررانوَ  مرررن َأميترره العا مرررت فررم إ َن لِنرردا: -3 
  .َ ِه
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 منهجى فى البحث   

رت احرت َنروان  ا اراأ الترم اشرتمِت َِرم النردا:  مر -1  ووضرر لر  مامَو
 .منايا

 .التم احتاج إلم اوض ح فم ا ااأ ب ان معانم الوِماأ -2 
  .منايبت ا ااأ لماقهِدا ب ان -3 
  . انددافم حدوَ الطاقت البيربتوب افسيرَا احِيِ اَ  افسير ا ااأ -4 
  .باااا ب ان األحمام الفند ت التم اشتمِت َِيدا ا ااأ  -5 
  .ب ان ماارشد إل ه ا ااأ -6 
ِقامدا -7  ِأا مر ب ان َ  .َزو ا ااأ النرآن ت إلم يو
ِأا األصرررِ ت مرررر -8  الحمرررة َِرررم مرررالة  اخرررربأل األ حاَهررر  النهوبرررت مرررن مةررراَ
  .لةح حين َو فم َحدأمامندا فم ا مخر اَ  امن

اأ -9    .اذهي  البح  بفدر  المرا ر والفدر  العام لِموضَو
 

 خطة البحث   

اقتَررررت ةه عررررت أررررذا البحرررر  َن َقسررررمه إلررررم مندمررررت وامديررررد وثِثررررت مباحرررر   
  .وخاامت
َأم ت ِيمقد ِ: َما   .البح  وخطته الموضوع ومندام فم فتيتم  َِم 
  .مطالا ثَلثِ ف يتم  َِم :ِيتماود َوما 
ب. ِيمطلب ِأل ل:   نهذ  مختةر  َن التفسير الموضَو
 .وب ان الغر  الر    منه التعربف بالندا: :ِياأنو ِيمطلب 
ِ  األحزاب التعربف :ِياأيم ِيمطلب   .بسو
َِ  نرردا:اأال فدررو بعنرروان :ِيمًَاام ِأل ل َومررا   وبيررتم  َِررم ()لِنهررم  الرروا
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 :مطالا خمست
األمررر بتنررو  ع واابرراع الرروحب والتولرر  َِررم  بعنرروانفدررو  :ِيمطلااب ِأل لَمررا  

 .ع
مررررا   بررررين الرررردن ا  ()فدررررو بعنرررروان اخييررررر  و رررراأ النهررررب  :ِيمطلااااب ِياااااأنٍَو

  .وا خر 
  .()فدو بعنوان مدام ََو  النهب  :ِيمطلب ِياأيمَوما  
 ()النهرررب  النسرررا: الِارررب َحرررَ  ع  واج فدرررو بعنررروان :ِيمطلاااب ِيِنبااا َومرررا  

  .دنب
 .حااب المَر  المسِمت فدو بعنوان :ِيمطلب ِيخأ سَوما  
َِ  فدرو بعنرروان :ِيمًَام ِياااأنٍَومرا   وبيررتم   ()لنسررا: النهرم  النردا:اأ الروا

 .َِم مطِهين
قررانون خررا  فررم الارررواب  ()لنسررا: النهررم  فدررو بعنرروان :ِيمطلااب ِأل ل َمررا 

 .والعناب
  .()وآَاب أل واج النهم  او يداأ فدو بعنوان :ِيمطلب ِياأنٍ َوما 
َِ  لِمامنين فدو بعنوان :ِيمًَم ِياأيمَوما     .الندا:اأ الوا
  . طأيب سًعِ  يلتمَ علٍ 
فدررو بعنرروان امتنرران ع َِررم المررامنين بالنةررر فررم رررزو   :ِأل ل ِيمطلااب َمررا 

 .األحزاب
اراأة َرن اخذه  المنافنين لِمامنين وااه طدة إ فدوبعنوان :ِيمطلب ِياأنٍَوما  

 .الاداَ
اعا ة ع اعرالم وا ِلره باألذلراِ والتسراب ح  فدو بعنوان :ِيمطلب ِياأيمَوما  

 .الواير 
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  .الطِ  قه  المسا  فدو بعنوان :ِيمطلب ِيِنب  َوما 
وان آَاب َخررول الهيررت النهررُو وحارراب نسررا: نررفدررو بع :ِيمطلااب ِيخااأ سَومررا  

  .()النهب 
  .()بعنوان اعا ة النهب فدو  :ِيمطلب ِيسأداَوما  
مررا  احرررربة اإلهررذا: الرررذُ   هرراَُ إلرررم الوفرررر  فدررو بعنررروان :ِيمطلاااب ِيساااأب  َو

 .واألمر بالتنو  
َأة النتا أل التم اوصِت إليدا من خِل البح  :ِيخأتمَِوما     .فتيتم  َِم 

 
 

املقدمة أسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد إنه قريب  وفى ختام هذه

 الدعاء جميب
 

 
 الدكتور

 وليد عبد احلليم حممد زايد
 

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد

 باملنوفية بكلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية

  



 وليد عبد احلليم حممد زايد/  دكتورال

 - 8 - 

Y  
 

 ثَلثِ  طأيب:  يلتمَ علٍ 
 

 املطلب األول
 نبذة خمتصرة عن التفسري املوضوعي

 

   تعريف التفسري املوضوعي لغة: :أواًل 

 ظ  نرب  ن َزيهن:يف (ِيتفسون ِيم ض عو) 
  وأو فب الِغت: اإلاَاب واله ان.التفسري:  ِأل ل: 

: نسبت إلم موضوع: والوضر فرب الِغرت ضرد الرفرر، وبر اب املوضوعي ِياأنو: 
 فب الِغت بمعان َد ، مندا:

 الحط: وضعت الحم  َن البعير بمعنم حططته. -1 
، وبنرررال وضرررعت [36ران: آل َمررر] ﴾َكت م إمن ماااو َ َضاااْعت َاأ ي نَااااٍ﴿اإللنرررا::  -2 

 المَر  الولد، َُ: ولداه َولنته من بطندا.
أَكِ اااأ  ﴿التخةررر ا والهنرررا::  -3  ًَ    َِ ًَ نااا اااَ  يمل ناااأام َيلناااآم  بم ضم َل َبْواااٍو    إمنن َي ن

ٌ ِدُ ي مْلَعأَيممونَ   .[96آل َمران: ] ﴾ َ 
َم﴿الخِق واإلَداَ:  -4   .(1)[10الرحمن: ] ﴾َ ِألْكَض َ َضَعَاأ يمألَنأ

 

 

 ثانيًا: تعريف التفسري املوضوعي يف االصطالح: 

 ع ن مف بتعنيفأَّ راونة   اأ: 
ِ  َرررن  مرررر ا اررراأ النرآن رررت الترررب اتحرررد  َرررن موضررروع  -1  واحرررد "أرررو سبرررا

ثررة اناولدررا  -لِمررا َممررن ذلرر   -ارايهدررا َِررم حسررا النررزول ميررترلت فررب الدرردف و 
                                                

الناشرر: ، 8/396 -5/55لسان العرب لشمرام محمرد برن ممررم برن منارِو اإلفربنرم انار:  (1)
 .(وضرأر ماَ  ) 1414 -بيروأ الاالات  -َاِ صاَِ 
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ِع فررب شررَر ه و قوانينرره مررر اإلحاةررت التامررت باليرررب و التفةرري  وب رران حممررت اليررا
َِ فرب النررآن الورربة و الويرا َمرا اممرن َن امرون قرد  بم   وانا الموضوع لما و

 .(1)َثير حوله من شبه الغالين و المِحدهن
رضرره وحيررده فررب يرر ا  قربررا و  -2  اتبررر المعنررم الواحررد فررب ةررول النرررآن َو

 من األول.و أو قربا  (2)معالات لاير من النَااا َِم أذا األيا 
أررو  مررر مررا اوررِر فررب النرررآن فررب موضرروع لررب اسررتعين الباحرر  بمررا  ررا:  -3 

َِ، و  ،مسدبَا َِم معرفت ما  ا: مو زاَ  َِ َِرم معرفرت مرا  را: مامر وما  ا: مفة
 َِ  .(3)ما  ا: موضحَا َِم معرفت ما  ا: ميم

ِبف َوشمِدا، و َوفاه بالغر .  ِ  َن التعربف األول أو َولم التعا  َو
 

 ثالثًا: فوائد التفسري املوضوعي ومدى احلاجة إليه: 

ئد راونة     اأ  أ هلو: ،يلتفسون ِيم ض عو ُِ 
مررال العنرر  فررم  -1  ب هبعررد المفسررر َررن اليررطط والزلرر  وَا التفسررير الموضررَو

َمررر قررد بررين ع مررراَه ف رره ذلرر  َنرره هِررة برر ةراف الموضرروع الررذُ قررد   امررون فررب 
 حسا ارايا ا ااأ والسِو فب المةحا.  موضر واحد من النرآن الوربة

ب اعتهررر بحررق الررزاَ لِرردَو  والرردَا ، فدررو اعررين الرردَا   -2  التفسررير الموضررَو
  ِ َِم نير أد  ع بين األمة خاصت فرب َةررنا الحاضرر، و  هتر ام أرذا بالةرو
المر ررو  إ  فررم إةرراِ أررذا الِررون مررن التفسررير، فالخطيررا َِررم المنهررر والمحاضررر 

                                                

ِه، ناررررر  (1) ِالنرآن الوررررربة وااحافرررراأ َِ ب، اناررررر: معررررالة يررررو    دهررررد  فررررب التفسررررير الموضررررَو
/  معت َِم َهد الناَِ:   م، بدون َاِ ةباَت.2008-أر1427، الاان ت، 1/19لِدلتِو

/ إبررررراع ة الديرررروقب خمرررر  :   (2) ط َاِ  ،32اناررررر: منومرررراأ الح ررررا  مررررن النرررررآن، لِرررردلتِو
 م.1985 -أر1406الةحو ، الناأر ، األولم، 

ب، و مندأل ( 3)  .10الحق فب أداات الخِق:  انار: التفسير الموضَو
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ِ  ل ِدرررة فرررب حا رررت مايرررت إلرررم أرررذا الِرررون مرررن التفسرررير، فدرررو هتررر ح الفرصرررت والررردا
 .(1)لِمفسر إلَطا: قَااا متوامِت من النرآن

ب اسرتط ر الباحر  َن ههرر   وانرا َدهرد   -3  رن ةربرق التفسرير الموضرَو َو
اا  النرآن الوربة الذُ   اننَب َاا به  .(2)من و وه َإ

ب الباحرر  المسررِ -4  ة الغيررِو َِررم َهنرره َِررم إ أررا  اعررين التفسررير الموضررَو
ِ فوا  ِابررت الحررق ويررماع صررواه، فرر  َباةيرر  المستيرررقين الررذهن َمرروا وصررموا َررن 

ب فرررب  ِأة َرررن قهررر  التنزبررر  مررردَين انتنرررا  التوامررر  الموضرررَو النررررآن لنةرررر َبةرررا
اَ  ِابت اإلَارا  فرب الرناة النرآنرب َويرراِ ارايبره، فوران  برد مرن إبررا  أرذا التوامر  ليرَز

ِبدررة ويررطوع إشرررا  أدارره وبدررو  الممررابرون إلررم الررذهن آمنرر وا إامانررَا بعامررت لترراب 
 .(3)الاح ة

 الثاني املطلب
 منه الرئيس والغرضتعريف النداء 

 لغة واصطالحًاتعريف النداء  :أوال 

ِه، :ِيلغِ ٍُِي دِ     :ََُ :وَنردا: ،ُمنراَا   ،ونراَاه  ،نراَ  بره ِفرر الةروأ وودرو
  .(4)اربد إقباله َِ   لتخاةبه اةوبت  بمن والندا: ،صاب به

                                                

ب، و مندأل الحق فب أداات الخِق:   (1)  .17-11انار: التفسير الموضَو
 .1/27انار: معالة يِو النرآن الوربة: ( 2)
ب  ُ التنزب ، لِدلتِو  رَو  َبرو اليزبرد المدردُ: ( 3) انار: قةد السهي  فب التفسير الموضَو

 م.1995 -أر1416، 1/37
اأ اناررر( 4)  بالرارررا المعررروف محمررد بررن الحسررين النايررةم َبررلشمررام  النرررآن رربررا فررب المفررَر

ُ َرررردنان صرررفوان: المحنررررق 796 األصرررفدانم  -اليررررام ت الررررداِ النِرررة، َاِ: الناشررررر الرررداَو
 برن= =  محمرد الردهن  برنلشمرام  الةرحاب مختراِوانار  أر 1412 -األولم بيروأ َميق
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ِم أذا فالندا: أو   .الدَا: وةِا اإلقبال ب ُ لفظ لان َو

 اصطالحًا  النداء  

يَلغاأ  ِي  مدِ   أرو ةِرُا المرتَوِة إقبرال المخاةرا َِ ره  :ٍُ ِصاطَل  ِي َاأة ِ 
الدمرز   َوَوااره ثمران (1)إلرم ا نيرا: المننرول مرن الخهرر« َنراَُ»بحرف نا ا منراب 

ِاين وممدوَاين و"اا"، و"َاا"، و"ع ا"، و"وا".و"َُ  " منةو
 

و ُو رْفِْ ِ ستعمأل ن عأن   ٌ 
: لندا: النربا1) َُ  .( الدمز  َو
  (2)( وباقب األَواأ لندا: البعيد.2)

 

                                                                                                                  

 الممتبرت: محمرد الناشرر الير ا هويا :المحنق، 307 الرا ُ  الحنفب الناَِ َهد بن بمر َبب
 الوِ رراأواناررر  م1999/أررر1420 الخامسررت، صرريدا -بيررروأ النموذ  ررت، الررداِ -العةررربت

ُ  الحسررينب مويررم بررن َهرروب لشمررام الِغوبررت والفرررو   المةررطِحاأ فررب معاررة  906 الوفررو
ِوبش َدنان: المحنق  .اماَ  ند بيروأ -الريالت مايست: الناشر المةرُ  محمد -َ

   لرررِمن : واصررطِحاَ  اإلاارراَ،: لغرررت إلنيررا:وا هلذاارر والوررذب الةرررد  احتمرر ُ  لررِمن : لخهرررُ ا( 1)
 مطِوبراَ اسرتدَم  الرذُ أرو و«الطِهرب اإلنيرا:والندا: مرن َنرواع  لذااه لذباَ  و  صدقاَ  احتم 

تنرراَ فرررب حاصررر    ريررر  واله ررران المعرررانب فرررب الهِرررت  رررواأرانارررر  الطِررا وقرررت المرررتوِة َا
 وارردقيق ضرربط، 70 -69 -55 الداشررمب مةررطفم بررن إبررراع ة بررن َحمررد: لأليررتاذ اروالهررد

  .بيروأ العةربت، الممتبت: ، الناشرالةميِب هويا. َ: واوثيق

 الةربان َِرب برن محمرد ، لشمراممال  ابن أللف ت األشمونم شرب َِم الةبان حاش تانار ( 2)
 م1997-أرررر 1417 األولرررم، نررانله-بيرررروأ العِم رررت الوتررا َاِ: الناشرررر 3/197 اليررافعب

 العزبرز َهرد محمرد لأل يرتاذ: المسال  َوضح إلم السال  ض ا:وانار  89 الهِرت  واأرو 
 م2001 -أر1422 األولم الريالت مايست: الناشر 3/244 النااِ
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 :الغرض من أسلوب النداء 

الغررررر  الررررر    مررررن َيررررِوب )النرررردا:( التنه رررره وا أتمررررام بمَررررمون الخطرررراب  
 .(1)المخاةهين َِم ما ييِنم َِيدة بال َذأانفالندا: استدَب إق

 

 الثالث املطلب
 التعريف بسورة األحزاب

ررنََّت، :ِسااماأ  َوَ  ُاْعررَرُف َلَدررا  ُيرروَُِ  اأْلَْحررَزاَب َفررب اْلَمَةرراَحَا َوُلتُررَا التَّْفَسرريَر َوالس 
َليَن َمررْن ُقررَرْبش  َوَمررْن ََنَّ َفيَدررا َذْلررَر ََْحررَزاَب اْلُمْيرررَ  ويررها اسررميتدا بررذل  اْيررةن َرْيررُرُه.

ُ اْلُمررْاَمَنينَ  ُ َلْيررَدُأْة َوَلَفررم فَّ وا َرررْزَو اْلُمْسررََِميَن َفررب اْلَمَدهَنررَت َفررَرََّ فَّ َِاَُ  َاَحررزََّب َمَعُدررْة، ََ
 .(2)اْلَنَتالَ 
ِ  األحزاب :ن عاأ   .(3)العِما: مدنَ ت با ماع يو

                                                

 -1/280 ح رران بررن َِررب بررن هويررا بررن محمررد لشمررام التفسررير فررب المحرر ط البحررراناررر ( 1)
ِشراَ و انارر أرر 1420 بيرروأ -الفورر َاِ: الناشرر ير  م محمرد صدقب: المحنق  العنر  إ
المعرروف بر بم السرعَو  مةرطفم برن محمرد بن محمدلشمام  الوربة الوتاب مزااا إلم السِ ة

 افسررررير فررررب المعررررانب ِوب و بيررررروأ -العربررررب الترررررا  إح ررررا: َاِ: الناشررررر 2/97 -1/90
، 4/87 -1/241 الفَرررر  َبررررو يررررباأللو  محمررررَو: لشمررررام الماررررانب والسرررربر العارررر ة النرررررآن
 برررن الطررراأر محمرررد لشمرررام والتنررروبر لتحربرررروا بيرررروأ -العربرررب التررررا  إح رررا: َاِ: الناشرررر
: ارررررون  -لِنيرررررر التونسررررر ت الرررررداِ: الناشرررررر 73 -8 -2/52 -1/324 التونسرررررب َاشرررررِو
 .م 1984

 .21/245 والتنوبر لتحربرانار ا( 2)

 َط رررت بررن رالرررا بررن الحررق َهرررد لشمررام لعزبررزا الوتررراب افسررير فررب الرررو يز لمحررِراناررر ا( 3)
 -العِم ررت الوتررا َاِ: محمررد الناشررر اليررافب َهررد السررِم َهررد: المحنررق، 4/367 األندلسررب

 َهرد    الردهن  مراللشمرام  التفسرير َِرة فرب المسرير  اَوانارر  أرر 1422 -األولرم بيروأ
 َاِ= =:الناشرر المدردُ الرر ا  َهرد: المحنرق 3/446 الارو ُ  محمرد برن َِرب برن الررحمن



 "دراسة موضوعية" ردة فى سورة األحزابديث عن النداءات الوااحلفتح الوهاب فى 

 - 13 - 

 بعون آاررررت، َلررررا وما تررررانثررررِ  ويرررر أررررم :عاااادد ايأتاااااأ  رلمأتاااااأ  قن ُاااااأ 
 .(1)وثمانون لِمت، خمست آ ف واسعما ت واسعون حرفاَ 

ررَوَِ النَّاَ َلررَت َمررَن اْلُنررْرآَن، َنَزَلررْت َبْعررَد ُيرروََِ   :تنتوَاااأ   ررَداََ الس  ََ َأررَب التََْسررُعوَن َفررب 
 (2)اأْلَْنَفاَل، َوَقْهَ  ُيوََِ  اْلَماَ َدَ .

 

 :مقاصد سورة األحزاب وأغراضها 

وةعندة ف ه، وفرب نواحره  ()إهذا:أة لريول ع  وب ان المنافنين، فَح -1 
  .أل وا ه

الترررب احتا درررا الماتمرررر  ا  تماس رررت ا َاب اإليرررِم ت الوايرررر مرررن ب ررران -2 
رردم التهرررج، واعارر ة النهررب  اإليررِمم وَأمدررا آَاب الرردَو  إلررم الررو  ة، والحارراب َو

() دهد.فب بيته ومر النا ، والنول الس 
حمرة الادراِ، وابطرال َراَ   و منداب ران ب ان الواير مرن األحمرام اليررس ت -3 

ِبررر  برررالحِا َو الدارررر ، و عررر  الررررحة والنرابرررت َيرررا  الميررررا ،  ررراَ  التو التهنرررب َو
ررردَ  و ررراأ النهررررب  ِم َو وفررررر   ،()والةرررِ  َِرررم النهرررب  ،()واعرررداَ المحرررا

ب واطدير الماتمر من مااأر التهر  دم إلرزام المطِنرت الحااب اليَر ج الااأِ ت، َو
  .بين الفرا  والبنا: معه ()قه  الدخول بالعد ، واخيير نسا: النهب 

ِ  ب رران اوضرر حب َررن  إلنررا: الَررو: َِررم بعرر  -4  َخبرراِ السررير : ففررب السررو

                                                                                                                  

 برن محمرد لشمرام النررآن ألحمرام الارامروانارر  أرر 1422 -األولرم بيروأ -العربب الوتاب
ونرب َحمرد: احنيرق 14/113 النرةهب بمر َبب بن َحمد  َاِ: الناشرر َةفر ش وابرراع ة الهَر

 .م 1964 -أر1384 الاان ت، الناأر  -المةربت الوتا

ُ  َمرر برن محمرد لشمرام المايرد النررآن معنرم لويرا لهيد مرابانار ( 1) ُ  نروو ، 2/245 الاراو
ُ  َمين محمد: المحنق  .أر 1417 -األولم بيروأ -العِم ت الوتا َاِ: الناشر الةناو

 .21/245انار التحربر والتنوبر ( 2)
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)رررزو  األحررزاب( َو )رررزو  الخنررد ( ورررزو  بنررب قرباررت، وننَرردة العدررد مررر النهررب 
()، قعررت الخنررد  اة ع العامررم التررب َنعررة بدررا َِرريدة فررب و واررذلير المررامنين بررنع

 .(1)بعد اشتداَ الخطا َِيدة
 

 مناسبتها ملا قبلها: 

ِ  السراد  الترب قهِدرا فرب و روه التيرابه برين مطِرر   ِ  بسرو اادر صِت أذه السو
ِ  السرررابنت ختمرررت بررر مر النهرررب  بررراإلَرا  َرررن  ()أرررذه وخاامرررت اِررر ، فررران السرررو

رردم ةاَررت الوررافربن  ()ابدة، وأررذه بررد ت برر مره الوررافربن، وانتارراِ َررذ بررالتنو ، َو
ِبه، والتول  َِ ه  .(2)والمنافنين، وااباع ما َوحب إل ه من 

                                                

 بيرروأ الادهرد الاي  َاِ: الناشر 3/71حاا    محمَو محمد لِي ا، الواضح التفسيرانار ( 1)
 برررن وعبرررت لتِود، لِررروالمرررندأل واليرررربعت العنيرررد  فرررب المنيرررر التفسررريرو  أرررر 1413 -العاشرررر 

 .أر1418 ،الاان ت: َميق -المعاصر الفور َاِ: الناشر 21/21/226 الزحيِب مةطفم

  .21/225 المنير التفسيرو  21/142 المعانب ِوبوانار  8/451 المح ط البحرانار ( 2)
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 املبحث األول

 ()  للنىب الواردةنداءات ال 

 

  : يلتمَ علٍ خمسِ  طأيب 
 

 املطلب األول
 األمر بتقوى اهلل واتباع الوحي والتوكل على اهلل

 

َ َراأَن يَ ﴿ :قال اعالم  َن ُمقموَن إمنن  َ اأ يَن َ ِْيم  ُمنم ا م ِْيَ اأ َ َ َ  ت طم َن ُم  َمَو ِتن أ َيَهَاأ ِي ن
َ َرأَن بمَمأ َتْعَمل  َن َخَمواِنِ .َعلمِْمأ َق مِْمأ َن َ   مْن َكم مَ  إمنن  ًمْ  َ أ ه  َقٍ إمَيْْ َْ  .َ ِتن ا َ َتَ رن

م  م َ َرَفٍ بمأّللن َن وَِل َعَلٍ   .[3 -1 األحزاب] ﴾ َ رم
 

 :التحليل اللفظي :أواًل 

 )َ َن ُم  ِو معنرراه حررول الحفررظ دالت نرراُ  والتََّق َّررُت والتَّْنررو  وا اََنررا: لِرره واحررد هرر :)ِتناا
ِف  والتَّْنرررَو   عررر  الرررَنف  فرررب َوَقاَارررت  ممرررا اخررراف، والةررر انت وصررراِ التَّْنرررَو  فرررب اعرررا

، وبررررتَة ذلرررر  بتررررر  بعرررر   الَيرررررع حفررررظ الررررَنف  ََمررررا هرررراثة، وذلرررر  بتررررر  المحاررررِو
َ  ِْيَمْغفمااَنةم ﴿ :وقولرره اعررالم ،المباحراأ ٌْاا َ  ِيتنْقااَ ُ َ َي ٌْاا ََُ أررو  [56 المرردثر] ﴾ ٌ ااَ  َي

ُ َإلررم َمْغَفرارره نابرره وََأرر ن ََن ُاعَمررَ  بمررا هرراََ ََ ُمنمينَ ﴿ (1)ََأرر ن ََن ُهتََّنررم  :  مررر ﴾ِْيَ ااأ
مررن )الَوْفررر( وأررو السررتر، ولرر  مررن يررتر شرريتَا  كررافر، وأررو الااحررد لررنعة ع، ميررتق

ِ  ومنررره قولررره  ِع )كرررافرَا( ألنررره اسرررتر الحرررا فرررب األ فنرررد لفرررره، ولدرررذا اسرررَمم الرررزا
                                                

اأانار ( 1)  المةرررُ  األفربنررب مناررِو بررن ممرررم بررن دمحمرر لشمررام العرررب لسررانو  880 المفررَر
 لشمرررام النرررامو   رررواأر مرررن العررررو  اررراجوانارررر  بيرررروأ صررراَِ َاِ: الناشرررر 15/401

بيردُ، بمراَرم المَِنرا، الحسينب الرَ ا  َهد بن محَمد بن محَمد  َاِ الناشرر 40/227 الزَّ
  .ماَ  وقم الدداات
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أت اااا  ﴿اعرررالم:  ْواااٍم َيْعَلاااَب ِي فاااأك َنًَ ََ َم  ارررا الرررزَِاع. 20]الحدهرررد:  ﴾َ َمَاااا ََ َُ ]
ُيرررَمب و  .ألنررره اسرررتر باِمتررره لررر  شرررب:، ولفرررر النعمرررت  حررردأا وبسرررمم الِيررر  لرررافراَ 

ارة الُوْفرَر:  ، ونعُمه آاااه الدالت َِرم اوحيرده()الوافر لافرَا ألنه يتر نعة ع  وََ
 .(1) حوَ الوحدانَ ت َو اليربعت َو الَنهَو 

ُمقمون﴿  :  مرر منرافق وأرو الرذُ اادرر اإليرِم وبربطن الوفرر، ميرتق ﴾ َ َ ِْيم َ أ
ِ ، والنافنرا:: ُ ْحر موضررر  وقير  ُر الَررَا واليربروعمرن )النََّفرق( وأرو َيررَرب فرب األ

ِ ، وقير : هرقنه اليربوع من  حره : يَمب المنافق منافنَا لَِنفق وأرو الَسرَرب فرب األ
إنمرررا ُيرررَمب منافنرررَا ألنررره نرررافق لررراليربوع وأرررو َخولررره نافنرررا:ه. فررراذا ُةَِرررَا خررررج مرررن 

فدررو هرردخ  مررن )النافنررا:( وبخرررج مررن )الناصررعا:( َو   حررر آخررر لِيربرروع الناصررعا:
العم ، وأمذا افع  المنافق هدخ  فب اإليِم ثَة اخرج منه من ريرر الو ره الرذُ ب

النفررا ، وأررو ايررة ايررِمَب لررة اعرفرره العرررب بررالمعنم المخةررو  برره،  وَخرر  ف رره.
  .(2)وأو الذُ استر لفره وُبادر إامانه، وان لان َصِه فب الِغت معروفاَ 

اا َ )  ْْ َِررم َإْلَنرراَ: اْلررَواُو َواْلَحررا الرروحم (َ ااأه  َقٍ إمَي ََ : ََْصرر ن َهررُدل   ُ: َواْلَحررْرُف اْلُمْعَترر  

                                                

: احنيررق، الارروأرُ  حمرراَ بررن يررماَي إلشمررام  العرب ررت وصررحاب الِغررت ارراج الةررحاب اناررر( 1)
 -ع 1407 الرابعررت بيررروأ لِمِهررين العِررة َاِ: الناشررر 2/808 َطرراِ الغفررِو َهررد َحمررد

اأو  م 1987  .5/144ولسان العرب  714 النرآن رربا فب المفَر

ِ  برن َحمررد لشمرام الِغررت مامر و  4/1560 الةررحاب انارر( 2) ، النزوبنرب  لربررا برن فررا  الررراُ 
ِايررت ولسرران  ،بيررروأ -الريررالت مايسررت ط 1/877يررِطان المحسررن َهررد  أيررر: واحنيررق َ

 اعنرررروب بررررن     محمررررد الرررردهن ماررررد ، لشمررررامالمحرررر ط النررررامو واناررررر  10/357العرررررب 
 الاامنرت، لهنران بيرروأ والتو برر، والنيرر لِطباَت الريالت مايست: الناشر 926 الفيرو آباَ 

 َِرب محمرد لِير ا األحمام آااأ افسير ناله ا ِوا رماَ  نفق وانار  م 2005 -أر 1426
 الاالارت،: بيرروأ العرفان مناأ  مايست َميق، -الغزالب ممتبت: الناشر 2/251 الةابونب

 .م 1980 -أر 1400
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َيرراَلُت.  َشرراَُِ . َواْلررَوْحُب: اْلَوتَرراُب َوالرََ ررة  َفررب َإْخَفررا:  ََْو َرْيررَرَه َإَلررم َرْيررَرَ . َفرراْلَوْحُب: اإلَْ ِْ ََ
ََِمرررُه َفُدرررَو َوْحررربن َلْ رررَف َلررر ََ ِ   وأرررو َاَررراَ  انَ َوُلررر   َمرررا ََْلَنْيتَرررُه َإَلرررم َرْيرررَرَ  َحتَّرررم  اإلشرررا

 .(1)الَسربعت
م )  َن َْ َعَلااٍ  ا فررم الِغرت )ا يتسررِم وا َتمراَ التَّْوَليررُ : َن اعتمررد  التولرر  (َ َتَ رن

َ َرفاٍ }َِم رير  وااعِره نا برا َنر ، والَوَليرُ  فعير ن بمعنرم المفعرول. قرال اعرالم: 
وَِل  م َ رم َ  ل ([ َُ: اكتا به َن هتولَ 81]النسا:/ { بمأّللن   (2)م َمر ، وَبَتَولَّ

 

 املعنى اإلمجالي :ثانيًا 

ِ  واعررالم نهَ رره الوررربة  ِه مررن  () َمررر ع ابررا ِم، وحررَذ بررالتنو  وا تنرراب المحررا
رردا: المررامنين،   هاامنرررون  ِيررروله، وََ رردا: ع و ةاَررت الوفرراِ والمنرررافنين، ألندررة َا

ِون فررررب َمررررر، فارررراأرأة ريررررر برررراةندة، ُِادة ريررررر  َِررررم شررررب:، و  استيررررا وصررررو
رردم ا يررتاابت لدررة، واإلَرررا  َررندة ألندررة  حق نررتدة، لررذل  هنبغررب الحررذِ مررندة، َو

ِ ون َرررن ةاَرررت ع  بررر ن  لألمرررر والندرررم ثرررة َكرررد و ررروب ا متارررال ()فسرررنت خرررا
ا مر ل  أو مَر ب   فم نعمه، الغامر ل  باحسانه الذ    اخفم َِ ره شرم: فرم 

ِ  و فررم السررما: فدررو الارردهر َ ن هَتبررر َمررره، وباتنررا ند رره َون اعمرر  بوح رره، األ
ِ  إل ررره وحرررده، وآُ لتابرره وأرررو الاررردهر بررر ن افرررو  واعتمرررد َِ ررره فرررم شرررتون   َمرررو

ِاَ لرر  نفعرراَ  فدوحسررب  ِاَ برر  ضررراَ  لررة إن َ َنرر   لررة هدفعرره امنعرره َنرر  َحررد، وان َ

                                                

ِ  برررن َحمرررد لشمرررام الِغرررت منررراه   معارررة انارررر( 1) ، النزوبنرررب  لربرررا برررن فرررا ، 6/93 الرررراُ 
ِون  محمرررد السررِم َهرررد: المحنررق اأ  .م1979 -أرررر1399: فورررال َاِ: الناشرررر أررا والمفرررَر

858.  

اأ  6/136انار معاة مناه   الِغت ( 2)   .ماَ  ول  11/734و لسان العرب  882و المفَر
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 .(1)َحد
 

 التفسري والبيان   :ثالثًا 

  : سأيِ إقدُ علنة  يلتمَ علٍ 
َِ  :األوىل املسألة    ؟ما يرالندا: بِفظ َهدا َون َن انول اا نهم ما
ِ   هدل َِم الندا: )الاواب  هردل َِرم  ،اا َهدرا الر ر  :وقوله .قول النا   اا 

َررن خطررر خطررا المنرراَُ لرره َو رفِررت المنرراَ ... إذا َِررة أررذا  ئوبنهرر ذلرر  َاَرراَ 
هنررافب الغفِررت  ﴾ِي َااٍ﴿  ااررو  حمِرره َِررم رفِررت النهررب ألن قولرره  ﴾يهاااأ﴿فننررول 

َِ  ألن النهررب فايررتخدام  .(2)(ف اررا حمِرره َِررم خطررر الخطررا خهيررر فررِ امررون ررراف
َأم ت مانوَ  من َ ِهلفظ َهدا   .له ان َامت المناَ  وب ان 

 

 ؟بوصف النبوة دون امسه ()سبب نداء النىب  ما :الثانية لةأاملس

 :سَب ذي  هتماَ ٍُ ي نينِيعلم  
رريََِتهَ التَّْيررَربَف َوالتَّ  -1  ََ ِ  إلررم َفَررِيته َِ ررره ْوَرَمررَت َوالتَّْنَوبرررَه َبَمَحََِررَه َوَف  واإلشرررا

َ رراَ: َنررَداُ: حيرر   الةررِ  و السررِم َِررم  م ررر األنه ررا: صررِواأ ع ويررِمه َِرريدة
 لمررا قررال اررا آَم وبررا نرروب وبررا مويررم وبررا س سررم وبررا  لربررا وبررا احيررب، َرْيررَرَه بايررمه،

ااا ل  )ََْو  (َياااأ َيهَااااأ ِي َاااو)ْلُنرررْرآَن َبَغْيرررَر َفرررب ا فِرررة هنررراَ ()أرررو  َومرررا س   (َياااأ َيَهَااااأ ِينن
ْنرُه َفَنرْد َاَاربُ: َبَدرَذا اْلَوْصرَا َلَنْوَلرَه 67]اْلَماَ رَد :  ََ ْخَبراَِ  َف اإلَْ َِ َهاْ ََ َ  ي ْخازم  )[ َبَخر
ااا ل  َياااأ َكت م )[ 8]التَّْحرررَربة:  (َن  ِي َاااو س  َم )[ 30]اْلفْرَقررران:  (َ ِاااأَل ِينن م  ِ ااا ِأْلَْنفاااأل  ّللمن

                                                

(، 125 -21/124: المترروفم) المرارررب مةررطفم بررن َحمررد لأليررتاذ المرارررب افسررير اناررر( 1)
 األولرررم،: عررتالطب ،بمةرررر َوو َه الحِهررب البرررابم مةررطفم ومطبعرررت ممتبررت شررررلت: الناشررر
  .2/253 اله ان ِوا ر.  م 1946 -أر 1365

 25/153 الررا ُ  الردهن بفخرر المِنرا الحسرن برن َمر بن محمد لشمام الغيا مفاا ح انار( 2)
  .أر 1420 -الاالات بيروأ -العربب الترا  إح ا: َاِ: الناشر
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ااا لم  س  َماااو)[ 1]اأْلَْنَفرررال:  (َ ِينن مْ  ِي ن اااام اااْن َيْنف سم  ،[6]اأْلَْحرررَزاب:  (َيْ ياااٍ بماااأْيم ْ  م موَن  م
منادن َيباأ َيَقاٍد  ماْن كمَاأيم  مْ ) :َوَبَابُ: َباْيَمَه اْلَعََِة َلَنْوَلهَ  ََ  .[40]اأْلَْحرَزاب:  (َ أ راأَن   

َيرراَلَت َلَنْوَلررَه َاَعرراَلم َوَقررْد َهَتَعرريَّ  اا ل  )ُن َإْ ررَراُ: اْيررَمَه اْلَعَِررَة َلُيوَصررَا َبْعررَدُه َبالرََ اادن َكس  من ََ   
م  ا لن )[ َوَقْوَلَه 29]اْلَفْتح:  (َن منادن إم ن َكس  ََ َوَاِْرَ  َمَناَمراأن  .[144]آل َمرَران:  (َ  أ   

َ، ََْو َاَِْنررينن َلُدررْة َبررَ ْن ُاْنَةرُد َفيَدررا َاْعَِرر ُة النَّرراَ  َبررَ نَّ َصرر ُيرروُل فَّ اَحَا َذَلرَ  اَ ْيررَة ُأررَو َِ
َِّ َهِْتَرَبَ  َبَغْيرَرَه، َوَلرَذَل َ  ُاَسم وُه َبَذَل َ  اَمراَن َلرَت ِْرَة ََْيرَماَ َه َمرَن اإلَْ ََ َُوُه َبَه، َفَانَّ  َقراَل  َوَبْد
 َ ُيررروُل فَّ َِ()« : َََُنرررا  َلرررب َخْمَسرررت : ، َوَََنرررا ََْحَمرررُد، َوَََنرررا اْلَمررراَحب الَّرررَذُ ََْيرررَما:  ررردن ُمَحمَّ

َِم َقَدَمب، َوَََنا اْلَعاَقاُ  ََ   .(1)«َاْمُحو فَُّ َبب اْلُوْفَر، َوَََنا اْلَحاَشُر الََّذُ ُاْحَيُر النَّاُ  
 (2) رانة ِألسمأ  ِ أليقأت تدل علٍ َنف ِيمسمٍ 
 بررراإل ِل واإلكررررام، و  نةرررفه إَ  بمرررا فرررِ نرررذلره إ َ  ()اعِ منرررا األَب معررره  -2 

ْم ﴿هرردل َِررم الترروقير والتعارر ة قررال اعررالم  اا   َعا م َبْع م َعاااَ  ِينساا ل َبْوااَ   ْم َرااد   ن َتْلَعل اا ِْ د 

                                                

، 2/1004صرربحباأل َنرر  بررن مالرر  فررب الموةرر  اناررر الموةرر  لشمررام مالرر  اإلمررامَخر رره ( 1)
. َوخر رره اإلمررام البرراقب َهررد فررااَ محمررد: مةررراحنيق -العربررب الترررا  إح ررا: َاِ: الناشررر

، َرن) بِفرظ () َيرما ه فرب براب الفَرا   لترابمسرِة فرم    هيرر برن محمرد يرمر الزأرُر
 الرررذُ المرراحب، َونررا َحمررد، َونررا محمررد، َنررا»: قررال ،() النهررب َن َب رره، َررن مطعررة، بررن

 الررذُ والعاقررا العاقرا َونررا َنهررب، َِرم النررا  احيررر الرذُ الحاشررر َونررا الوفرر، بررب امحرم
 ع ِيررول إلررم العرردل َررن العرردل بننرر  المختةررر الةررح ح المسررند اناررر «نهررب بعررده لرر  

() الحاررراج برررن مسرررِة بةرررح ح مسرررِة لشمرررام المعرررروف  ُ : المحنرررق4/1828 الن سرررابِو
 .بيروأ -لعرببا الترا  إح ا: َاِ: الناشر الباقب َهد فااَ محمد

 حررردا قوانارررر  250 -21/249 والتنررروبر لتحربرررروانارررر ا 450م 8 المحررر ط البحرررر انارررر( 2)
ِمررب ع َهررد بررن األمررين محمررد العِمررت ِيرر ال النرررآن َِرروم ِوابررب فررب والربحرران الررروب  األ

 ُ  22/407 مدرردُ حسرين برن َِرب محمرد أاشررة الردلتِو: ومرا عرت إشرراف اليرافعب الدرِر
 .م 2001 -أر 1421 األولم، لهنان -بيروأ الناا ، و  ة َاِ: الناشر
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:  ﴾َبْع ِأ...  .(1) [63]النِو
 

ِيوله بالتنو ، وأو يَيد المتنين :الثالثة املسألة    ؟ما الفا د  فب َمر ع اعالم 
 :َ  ه ثَلثِت  ن ِيلِ  
َفَانَّرُه َاَةرح  ََْن  َِرم التنرو  والابراأ َِيدرا َباْلُمَداَوَمتَ  ()لِنهم ََنَُّه ََُمرَ  :أحدها 

راَكَت َقرْد َََصرْهَت  َاُنوَل اْلَناَ رُ  َلَِْاراَلَ  اْ َِرْ  أاأنرا َإَلرم ََْن َََ يَترَ ، َوَبُنروُل اْلَناَ رُ  َلِسَّ
مْ  َُ ُْ َِْ ررهَ َفاْيررُمْت َاْسررَِْة، ََ ََ َِررم َمررا ََْنررَت  ََ َيااأ َيَهَاااأ ِيااآهن ﴿قولرره اعررالم:  ومررن ذلرر   

ٌِااادنأ ِيداااِن  ﴿ثهتررروا َِرررم اإلامررران، وقولررره: ا [ 136َُ]النسرررا::  ﴾اَ   ااا ِْ ا م  ااا ِْ 
َهدرا  -والمرراَ: واورا [ بمعنرم ثهتنرا َِرم الةرراط المسرتق ة6]الفااحت:  ﴾ِيمستقْم

ِرم مر  -النهرب الوررربة ِررم الخروف منرره، َوكارر مررن ذلرر ، َِرم انررو  ع، َو اقهترره، َو
َِ  الفَا   الترب احهدرا ةِرق حير  أرم لمرا قرال  -يربحانه -فان انو  ع، َِم 

َ، َوََْن َاْتررُرَ   :(2)ن حهيررابرر َ، َاْرُ ررو ثَررَواَب فَّ َِررم ُنرروِ  َمررَن فَّ ََ  ،َ ررَت فَّ ََ ََْن َاْعَمررَ  َبَطا
َِم ُنوِ  َمَن  ََ  ،َ َ.َمْعَةَ َت فَّ َذاَب فَّ ََ َ، َمَخاَفَت   فَّ

ُمررُه َوَمْرَاَهتُررُه َحتَّررم َلرراَن َحاُلررُه  ()ََنَّ النََّهرربَّ  :اثانيه    ِْ ََ اَُ  ُلرر َّ َلْحَاررت  َلرراَن َهررْزََ
ت  َاْنررَو   ََ ررَ ، َفَورراَن َلررُه َفررب ُلرر ََ َيررا ََ ررم َبالنََْسررَبَت َإَلررم َمررا ُأررَو َف ررَه َاْرَكررا َلأْلَْف ََ َف َمررا َم

ََ ن ُمَتاَ    .فم التنو   فنوله: )ااق ع( هراَ منه الترقب الدا ة، .دََ
إذا لران ار مر َهرده  -اعرالم -أذا انه ه باألَِم َِم األَنرم، فانره َن :ثالثها 

                                                

ِوا ر اله ان  21/249 والتنوبر لتحربرانارا( 1)   .2/258وانار 

 وابرن سبرا  برن َهردع َرن و  ِ  والنرون  المدمِرت بفرتح العنرزُ  حهيرا بن الِم بسمون  ةِق( 2)
نه وريرأة العا  بن َمرو وابن الزبير  المدِرا برن     ويرعيد قرانرهَ مرن وأو ةاوو  َو

ِ ا: ِمب َابد صدو   بةرُ  وأو َمشألوا  التدرذها ادرذهاانارر  التسعين بعد ماأ باإل
 والنيرررر لِطباَرررت الفورررر َاِط  28-5/27 العسرررنِنب حارررر برررن َِرررب برررن َحمرررد لشمرررام

 حاررر بررن َِررب بررن َحمرردلشمررام  التدررذها انربرراو  م 1984 -أررر 1404 ولررماأل والتو بررر
ِبا الرشيد َاِ الناشر َوامت محمد احنيق 283 العسنِنب  .1986 -1406 يو
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ِيوله  .(1)فألن ا امر من َونه بذل  بطربق األولم واألحر   بالتنو   () و
 

 ؟فم ا ات االمراَ بطاَتدةوم ماالمراَ بالوافربن والمنافنين :الرابعة املسألة 
اْلُمَاررراَأُروَن َبرراْلُوْفَر أَلَنَّررُه ُقوَبرررَ   المررراَ بالوررافربن الررذهن  حررردوا نعررة ع َِرريدة، 

َ  َأررَذا اْلَوْصرررَا َفرررب  َِ َباْلُمَنرراَفَنيَن، َفَ ُاررروُ  ََْن َاُووُنرروا اْلُمْيرررَرَليَن َلَمرررا ُأررَو َراَلرررُا َإْةررر
ْ ُمااام ) :َيررَ ْعُقُبُه َمررْن َقْوَلررهَ  اْلُنررْرآَن َواأْلَْنَسررُا َبَمررا ََ ُمااو  ااْونم  ْلََ َِ ااْن  ٍَ  م اا  َ َن  يمَن  ََ َعاا ََ ( َ ااأ 

َِرم َمرا  ،َوَبُاوُ  ََْن َاُووُنروا اْلَيُدروََ  [ َإَلم آَخَر ََْحَواَم التََّهنََب،4]اأْلَْحَزاب:  ََ َوَلرْو ُحَمرَ  
َب اْلَواَفَربَن اْلُمَااَأَربَن َلْة َاوُ  ََ  ْن َبَعيَدا.َاُعة  َنْو

وأررررة ابررررن يررررِول  المنررررافنين الررررذهن اادرررررون اإليررررِم وبخفررررون الوفرررررب والمررررراَ 
 ضرابه الذهن لانوااسمنون المدهنت.َو

يماااِند بأيطأعاااِ  َِرررم َمرررا َارررْ ُمُر َبرررَه اْلَغْيرررُر ََْو ُاَيررريُر َبرررَه أَلَْ رررَ  َإَ اَبرررت   :ِ  ََ اْلَعَمرررُ  
. َنرم َوُوُقوُع اْيَمَدا َفب َي َ  ،َمْرُروَبت  َْ ْن ُل ََ َمرا َهَتَحنَّرُق َف رَه ََ ََ ب النَّْدَب  ََ اَ  النَّْدَب َاْنَت
 .(2) َماَأيََّتَدا

                                                

 برن    َمرر برن إيرماَي  لشمرام العار ة النررآن افسيروانار  25/153 الرا ُ انار افسير ( 1)
 لِنيرر ةيبرت َاِ: الناشرر يرِمت محمرد برن يرامب: المحنق 6/375 الدمينب النرشب كاير

 محمرردلِرردلتِو  الوررربة ِنرررآنل الويرر ط التفسرريرواناررر  م 1999 -أررر1420 الاان ررت والتو بررر
ُ  يرررريد  والتو بررررر، والنيررررر لِطباَررررت مةررررر ندَررررت َاِ: الناشررررر 170 -11/169 ةنطرررراو

ِوا ر اله ان  الناأر  -الفاالت   .2/259وانار 

 .11/170والتفسير الوي ط  252 -21/251انار التحربر والتنوبر ( 2)
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  ؟َن ةاَت الوافربن والمنافنين مايها الندم :اخلامسة املسألة 
  :ٍُ ذي  ِ  ن  
ْمَرَمرَت ْبر َن لآلات يرها نرزول :ِأل ل  ََ ِو  َندرا َنَزَلرْت َفرب َََبرب ُيرْفَ اَن، َو َن فنرد 

 ، ، َقرَدُموا اْلَمَدهَنرَت َبْعرَد َقتَراَل َُُحرد  رََِمبََ ْمرَرو ْبرَن ُيرْفَ اَن[ الس  ََ رَوَِ ] َْ ، َوَََبب اأْلَ َََبب َ ْد  
طراأة النهرب  ، َوَقرْد ََ َ ْبرَن ََُبربَ  ْهَد فَّ ََ َِم  ََ َِرم ََْن ُاَوََُِمروُه، َفَنراَم  ()َفَنَزُلوا  ََ اأْلََمراَن 

ْهررُد فََّ  ََ ، فنررالوا لِنهررب َمَعُدررْة  ْنررَدُه  () ْبررُن َيررْعَد ْبررَن َََبررب َيررْرب  َوُةْعَمررُت ْبررُن ََُبْيررَر   ََ َو
َت  ََ َأ َواْلُعررزَّ  َوَمَنرراَ ، َوُقررْ : َإنَّ َلَدررا َشررَفا َِّ ُفررْ  َذْلررَر آَلَدَتَنررا الرر ِْ َمررُر ْبررُن اْلَخطَّرراَب: ا َُ

بَّررَ ، فَ  َ  َوَِ َْ َهررَدَأا، َوَنررَد ََ َمررُر ْبررُن  ()َيررقَّ َِررم النهررب َوَمْنَفَعررَت َلَمررْن  َُ َقررْوُلُدْة، َفَنرراَل 
رراَب  َطْيررُتُدُة اأْلََمرراَن، ()اْلَخطَّ َْ َ َفررب َقررْتََِدْة، َفَنرراَل: َإنََررب َقررْد ََ ُيرروَل فَّ : َإْ ررَذْن َلَنررا َاررا َِ

ِيرول فَّ  رَبَه، َفرَ َمَر  ََ َ َوَر َمُر: اْخُرُ وا َفب َلْعَنَت فَّ َُ َُ  ()َفَناَل  َمرَر[ ََْن ُاْخرَرَ ُدْة ]
 .(1) َأَذَه اْ َاتَ  ()من المدهنت، َونزل فَُّ 

 

آِ ِيسَب ضعْف س دِِ   ت أِ    ٌ: 
ِو  برِ إيرناَ َومرا المرتن )فران حالرت َما  العردا: اليردهد  النا مرت برين  السند فنرد

َأررر  ممرررت ما درررا الميررررلين مرررن  درررت ثان رررت النهرررب والمسرررِمين مرررن  درررت وبرررين   و َ 
  .أذا الندوم فم أذا التوقيت وما حد  ف ه مستبعدَا  داَ ااع  
وأرررو الررررا ح َن اورررون ا ارررت مندمرررت لآلاررراأ التال رررت الترررب فيدرررا  :ِيقااا ل ِيااااأنٍ 

حمِت َِم بع  التناليد الااأِ ت الرايخت مار  الادراِ والتهنرم َومرر بالغا درا َِرم 
ررردم الميررهي  التاهيرررت والتيرررا ر والتنه ررره َِرررم و رروب انفيرررذ وحرررب ع  برررا   َومرررره َو

                                                

 نررزولال َيررباببرردون إيررناَ اناررر ذلرره اإلمررام الواحررد  فررم َيررباب النررزول وقررال محننرره إنرره ( 1)
ُِ، الواحردُ، َِرب برن َحمرد بن َِب لشمام  364  رِرول بسريونب لمرال: المحنرق الن سرابو
 .أر 1411 األولم، :بيروأ -العِم ت الوتا َاِ: الناشر
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 .(1) باَترا  الوفاِ والمنافنين
َنَ ) :العِقررت بررين قولررهما :السادسأأة املسأأألة  ُم  يَن وقولرره ) (ِتناا ُمنم اا م ِْيَ ااأ َ َ  ت طم

ُمقمونَ   ؟(َ ِْيم َ أ
ررَن ااَََبرراَع اْلَورراَفَربَن َواْلُمَنرر )اأْلَْمرررُ   ََ َ َاْوَةَتررتن َلِنَّْدررَب  اَفَنيَن َلَ ْحُةررَ  لِنهررم َبَتْنررَو  فَّ

ُف  وَن َرْيررَرَه، َفررَانَّ َمْعَنررم َ  ُاَطررَر ُمررَراََ َُ َ َِررم التََّعِ ررَق َبرراّلِلَّ ََ َمررَن اْلُاْمَِتَررْيَن َقْةررُر َاْنررَواهُ 
َت َاْنَو  َفَةاَِ َمْاُموُع اْلُاْمَِتَرْيَن مُ  ََ َفيرَدا َمْعَنم: َ  َاتََّق اْلَواَفَربَن َواْلُمَناَفَنيَن، َفَانَّ الطَّا

ررْن َصرر َغَت اْلَنْةررر َمْعَنررم: َاررا ََه َدررا النََّهررب ََ َوَأررَب ََْشررَدُر َفررب  (2)َ  َاتَّررَق َإ َّ فََّ، َفَعررَدَل 
َِرررم ََنَّرررُه َقْةررررن  ََ ََ َوََْوَ رررُز َإَلرررم َذْلرررَر ُ ْمَِتَرررْب ََْمرررر  َوَنْدرررب  َلَنْةرررَد الرررنََّاَ  َم اْلَهَِ ررر َِ اْلَوررر

بررَد َبرر (3)َإَضرراَفب   َِ َِررم ََْن ُاَنرراَل: َُ ََ َه ََْن َ  ُاَط ررَر اْلَورراَفَربَن َواْلُمَنرراَفَنيَن أَلَنَّررُه َلررَو اْقَتَةررَر 
                                                

ِو   َز  محمد: لِي ا الحده  التفسيرانار ( 1)  -العرب رت الوترا إح را: َاِ: الناشر 7/398 َ
 .أر1383 الناأر 

، أرررو :ِأل ل واليرررب: .مخةرررو  بطربرررق بيرررب: شرررب: اخةررر ا أرررو النةرررر( 2)  المنةرررِو
بطرر   امرون  التخةر ا لرذل  المخةرو  والطربرق .َِ ره المنةرِو أرو :ِيااأنو واليب:

 بررالنفب) النةررر: ي  ِ  :وأررب يكمعااِ ا يررتعمال فررب َوشرردرأا -لايررر  ُةررُر   ِنةرررالنةررر ول
 َمرنْ  فََّ  َاْخَيرم َإنََّمرا »: نحرو -(بانَّمرا) النةرر: نْأِ ثأ .شاَر إ  شوقب ما: نحو( وا يتانا:

هَ   األِ : نحررررو( ولوررررن -وبرررر  -بررررِ برررالعطا) النةررررر :ثأياااااأِ  28 فرررراةر «اْلُعََِمررررا:ُ  َسَبررراََ
اأ َ ): نحرو( التر خير حَنه ما بتنداة) النةر :ِكبعأِ  ثابتت،   متحرلت اد   إمين اأ َ  َنْعَ  ون   َ إمين ( َنْساَتعم

والهِررت  168 -165  رواأر الهِررت انارر (وا يرتعانت بالعباَ  نخة : َُ) 5الفااحت: 
ِم ومةطفم َمين  ِف لهنان 218 -217الواضحت لأليتاذهن َِم الاا    .ط َاِ المعا

 إلررم والنسرربت اإلضررافت بحسررا َِ رره بالمنةررِو المنةررِو اخررتا َن أررواإلضررافم  نةرررال( 3)
 السرفر قةرر انةرد فانر : مسرافر إ  خِير  مرا: نحرو َرداه، مرا لام ر   معين، آخر شب:
َِ  لمحمَو ريره، ليخا بالنسبت َِ ه  الواقرر إذ يواه، ُمسافر هو د   َنه قةد  ول   ما
 حسرن برن= = الررحمن َهرد والهِررت العرب رت لأليرتاذ170انارر  رواأر الهِررت  ببطِنه ايدد
 -أرررر 1416 األولرررم،: بيرررروأ اليرررام ت، الرررداِ َميرررق، النِرررة، َاِ: الناشرررر 1/524 الميررردانب َحَهنََّورررت



 وليد عبد احلليم حممد زايد/  دكتورال

 - 24 - 

رَت أَلَنَّ َاْنرَو  النََّهرب بَّرُه  () َ  َاتََّق َإ َّ فََّ َلَما َََصاَخْت َإَلْ َه اأْلَْيَماُع َإَصراَخَت َخاصَّ َِ
ْةَنابَ ََْمرن َمْعُِومن، َفَسََِ  َمْسََِ  ا َفرَانَّ ََْصرَ  َصر َغَت اْلَنْةرَر ََنََّدرا ُمْخَتَةرَر ن  َلَدرَذا، (1)إلَْ

َِْيَدرررا  ََ َطَفرررْت  َُ ، َوَلَورررْوَن َأرررَذَه اْلُاْمَِرررَت َلَتْوَمَِرررت  َلََِّترررب َقْهََِدرررا  َمرررْن ُ ْمَِتَرررْب َإْثَبررراأ  َوَنْفرررب 
نَّ اأْلَْمررَر َفرب َقْوَلرَه ااَّرَق فََّ َوالنَّْدرَب َفرب َقْوَلررَه َ اَََحراََ اْلَغرَرَ  َمْنُدَمرا. َوَقرْد َاَعريََّن َبَدرَذا ََ 

ُمقمونَ ) يَن َ ِْيم  اأ ُمنم َ من  (َ   ت طم م ِْي أ َِ َِرم َمرا ُأرَو ُمر ََ  َِ َن َفرب َةَِرَا اَ ْيرَتْمَرا َِ ُمْسرَتْعَم
َا َما َييُِْ  ََ َ، َفَ ْشَعَر َذَلَ  ََنَّ َاْيَربَعا  َِْ رَه َلُه َمْن َاْنَو  فَّ ََ َنم َإَلْ رَه َ  َاْخُِرو َمرْن َحرَرج  

َن اْلَواَفَربَن َواْلُمَناَفَنيَن. ََ َتَه، َوََنَُّه َيَيَِْنم َمَطا َِم َبْعَ  َُمَّ ََ  َف َه َو
 َ ُيررواَ  َاْنَهرُ  ََْقررَواَلُدْة َلَي ْ  () َوَفاَ رَدُ  َأررَذا اأْلَْمرَر َوالنَّْدررَب التَّْيرَديُر َلُدررْة َبرَ نَّ النََّهررب 

 النهرم َذَلَ  أَلَنَُّدرْة َلراُنوا ُهرَدبََُروَن َمرَر اْلُمْيرَرَليَن اْلَمَواَهرَد َوُبْاَدرُروَن ََنَُّدرْة َهْنَةرُحونَ  من
()  َم َِ ْي َِْ َه َبالطَََِّباَأ ُنْةَحا َاَااُأَرا َباإلَْ ََ وَن   .(2)(َوُبَِح 

َ َرااأَن َعلم مررا معنرم ) :السأأابعة املسأأألة  َن يرر خررتة ا اررت  ومررا ؟(ِْمااأ َق مِْماأإمنن 
 ؟بدا

فب العِة والحممرت فر عِة األشر ا: مرن المةرالح  مبالغاَ  إن ع لان َِ ما حم ما 
والمفايد فِ ا مر  إ  بما ف ه مةرِحت و  هندرا  إ  َمرا ف ره مفسرد  و  احمرة إ  

، ومرا الرذُ َُ إن ع يربحانه َِر ة بمرا اَرمره نفويردة بما انتَ ه الحممت البالغرت
انةرردونه مررن إودرراِ النةرر حت، وبالررذُ انطررُو َِ رره  رروانحدة، حمرر ة فررب ارردبير 

 َمر  َومر َصحاب ، ويا ر شاون خِنه، فدو َحق َن اتبر َوامره واطاع.
ررَت اْلَورراَفَربَن َواْلُمَنرراَفَنيَن، فالامِررت  ََ ررْن َةا ََ  َاْعَِيرر ن َلُاْمَِررَت اأْلَْمررَر َبررالتَّْنَو ، َوالنَّْدررَب 

                                                                                                                  

 م 1996
ِ  المعنم ا َات أو َو لفا د ، المعنم َِم الِفظ  باَ  :ٌ  ِإلط أت( 1) ِف َرن  ا رد  بعبرا  متعرا

  .250والهِرت الواضحت  201انار  واأر الهِرت  واوليده انوبته لفا د  الهِغا: َوياط
  .251 – 21/250انار التحربر والتنوبر ( 2)
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 (1).املو وب اإلمتاال بد  الدم
 

اْن َكم ماا َ ) :مرانوع العطرا فررم قولره :املسأأألة الثامنأأة  ااَ   م ْْ ًماْ  َ ااأ ه ا َقٍ إمَي  ؟(َ ِتن
 ؟ومامعناه

اابررر فررب  َِررم الخررا  َُ أررو معطرروف َِررم مررا انرردم مررن قهيرر  َطررا العررام 
ذه  اب واذِ من َمرِو الردهن مرا هروحم إل ر  مرن ا اراأ الترب مرن  مِتدرا أرا ك  ما

را  ا ات ا مر  بتنو  ع اعالم الناع ت َن إةاَرت الوفرر  والمنرافنين و  َاتََّبرْر َشرْيَتا َممَّ
َدا الوحم َُ اْلَبْحرَت، َفرَانَّ َف َمرا َُوَحرَب  ََ َمْن َمُيوَِاَأ اْلَواَفَربَن َواْلُمَناَفَنيَن، َوَ  َمَن الررََّْ

ْن ذَ  قرآن وينت من َإَلْ  َ  ََ  .(2)َل َ َما ُاْغَن َ  
 

بََ َ لة َهر بِفظ ) :املسألة التاسعة   ؟(َِ
 .(3)التعر  لعنوان الربوب ت لت كيد و وب اإلمتاال باألمر 

 

َ راأَن بمماأ َتْعَمل ا َن َخَموانِِ ): مرامعنم قولرره :املسأألة العارأرة    َن لررذ  اومرا  ؟(إمنن 
  ؟افيده
َنَ ﴿  بمرا اعمرر  َنرت َوصرحاب  و م ررر ؛ َُ: ﴾َ اأَن بمَماأ َتْعَمل اا نَ ﴿ () ﴾إمنن 
ردلة بره مرن  ﴾َخَموِنِ﴿ الخِق   اخفم َِ ه شب: منه، ثة ااا بمة َِرم ذلر  بمرا َو

ِ  إلرم َن التنرو   وفيدرا معِِرت ألمرره باابراع مرا َوحرب إل ره ﴾إن﴿الازا:، و مِرت  إشرا
 واألمررر لررره هنبغررب َن اورررون َررن صرررم ة قِبرر ،   اخفرررب فررب نفسررر  انررو  ريرررر ع

                                                

، وفررررتح النرررردهر لشمررررام محمررررد بررررن َِررررم اليررررولانب: 144 -21/143 المعررررانب ِوباناررررر  (1)
أرررر. 1414َاِ الوِرررة الطيرررا، َميرررق، بيرررروأ، األولرررم،  -، ةبعرررت َاِ ابرررن لايرررر4/300

 .22/408وحدا ق الروب والربحان 

 .21/229والتفسير المنير  21/144 المعانب ِوبو  4/300 الندهر فتحانار ( 2)
  .21/144 المعانب ِوبانار ( 3)
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() ِون باابرراع النرررآن، لمررا أررو مرر مِو بااباَرره، ولررذا  ررا: َمررر أل مترره، فدررة مرر مو
 .(1)﴾بمَمأ َتْعَمل  نَ ﴿بخطابه وخطابدة فب قوله: 

 

وَِل ) :ما معنم قوله :املسألة احلادية عشرة  م َ رم م َ َرَفٍ بمأّللن َن َْ َعَلٍ    ؟(َ َتَ رن
 .وما ير إوداِ لفظ الاِلت فيدا؟ 
ِ  َوحوالرر  إلررم ع، ولفررم برره ولرريِالمعنررم فررو   م ررر   َ  َوَلَفررم َبررَه  َمررو

َِْ رهَ  ََ   َ َونراب إل ره. والمنةروَ َن ع َاصرم  وحسرب ، فدرو  َحاَفَاا َاْحَفُظ َمْن َاَولَّ
 .(2)وحده  الا النفر ل ، وَافر الَر َن 

ولفررم برره  َوودررر لفررظ الاِلررت ولرران منتَررم الوررِم فررم ريررر النرررآن َن انررال 
 َِ  .(3)يتنِل الما اِتعا ة ولتستن  الامِت ل ولي

 

 الكرمية   اتما ترشد إليه اآلي: رابعًا 

إاااب التنو  والمداومت َِيدا ومتابعت ةاَت ع َمرر َرام مفررو  َِرم  -1 
 َِ ِيرررررر ومِ ورررررت َم ريررررررأة، إ  َن األنه ررررررا:   م رررررر البيرررررر، يرررررروا: َكرررررانوا َنه رررررا: و

ِشاَاَ  ن بالتنو  اعِ ماَ والمِ وت المعةومين من المعة ت هامرو   لغيررأة، وانهيدراَ  وا
 باألَِم َِم األَنم.

أررو َفَرر  األنه ررا: وبتَررح أررذا فررم َن ع لررة اخاةررا نه رره  ()النهررم  -2 
ُيررروُل ولرررة اخاةبررره  () محمرررداَ  إ  بِفرررظ النهرررو  والريرررالت: ارررا ََه َدرررا النََّهرررب  ارررا ََه َدرررا الرَّ

 خاةررا اعررالم ألَب معرره بينمراالنرا  نامره، واعِ مرراَ بم لير نه، واشرراَ َ  بايرمه، اعا مرراَ 

                                                

 22/409 والربحررران الرررروب حررردا قو  21/144 المعرررانب ِوبو  4/300انارررر فرررتح النررردهر ( 1)
  .21/229والتفسير المنير 

  .21/229والتفسير المنير  4/300انار فتح الندهر ( 2)

ِوب المعانم ( 3)   .21/144انار 
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  .مما هدل َِم فَِه َِيدة صِواأ ع ويِمه َِيدة َ معين األنه ا: ب يما دة
رررردا: اإليررررِم  باامانرررره َِررررم المررررامن َن امررررون معتررررزاَ  -3  فررررِ هِتفررررت إلررررم ََ

دا: اإليِمومما دأة  ِ ه َن امون ذا شخة ت مستنِت فِهوالم ََ  .َو
الوا ررا َِررم المررامن اابرراع الرروحب مررن قرررآن ويررنت، وفررب ذلرر    ررر مررن  -4 

الااأِ ررت. َومررر بادرراَأة ومنابررذادة، وف رره َليرر  َِررم اررر   َأرر  َررن اابرراع مرايررة
َِ الرنا. والخطراب لِنهرب  ااباع ِا: مر و وَ النا، فِ مساغ لِ تداَ فب مو ا 

() .وألمته 
اعتمررد َِررم ع فررب  م ررر  َِررم المررامن بعررد ااخرراذ األيررباب والويررا   َن -5 

ِضرت َحرد مرن البيرر َو مخالفتره،  َحواله، فدو الذُ هنفر وبمنر، و  اَر معره معا
  لام ر األمِو واألحوال. ولفم باّلِل حافااَ 

َن أذه ا ااأ الوربمرت قرد اَرمنت ثِثرت َوامرر: انرو  ع، واابراع وح ره،  -6 
َررررن ةاَررررت الوررررافربن  ()وحررررده. لمررررا اَررررمنت ند رررره  -اعررررالم -والتولرررر  َِ رررره

 والمنافنين.
 (1)وبااباع أذه األوامر والنواأب، اسعد األفراَ، واسعد األمة. 
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 املطلب الثانى
 بني الدنيا واآلخرة ()ختيري زوجات النبي 

يَ َتاا﴿ :قال اعرالم  ْاأَة ِياَدْنْأ َ َم ََ ْ ت نن ت انمْدَن ِْي َ  إمْن ر  َم  ِ َْ َ َْ ألم  ِ َمَو  أ يأ َيَهَاأ ِي ن
مموَلِ  ََ اَنَة  ََُتعأَيْوَن ي َ ت مْع  نن َ ي َسن مْق  نن َسِنقِأ  َِك ِْآخم َ َ َكس  َيا  َ ِيادن َن ْ ت نن ت نمْدَن  َ إمْن ر 

ْمأِ  ٌم نِِ َع َْ ْ   نن َي سم أَّم  م َْ َ َيَعدن يمْلم  َن   [.29 -28األحزاب ] ﴾َُإمنن 
 

 التحليل اللفظى : أواًل 

اااااا َ   َم  ِ َْ َ ْ ج  ِيمااااااانية: :()ألم     بعِدرررررررا. وَ وُج الر رررررر : امَراررررررره قررررررال ع اعرررررررالم:  ََ
﴿ َِ َ   ِيل    .(1)األفةح أو وبنال َاََا: أب  و ُته واألول ﴾ِس ْن ينو  َ 

يَ َتاااأ)  ي ااِ ِساام َااأ   ي ااَ َااو  ه َتااَزينن بااا (َ َم ي ااِ:    ِيز م َاْحسرريُن اليرربَ: ِيز 
َ رررت  ََو َأيْ  اانررراَ  تررت  بغيررَرَه مررن لْبَسررت  َو حِْ بََّنررْت واْ َانررَت اْ ََ ُِ  بالنبررراأ وا َّ  وَاَزبََّنررَت اأَل

بَنررُت برالنول المامرر  ثرِ :  بنرت نفسررَ ت لرالعِة، وا َتنرراَاأ ََُ َحُسرَنْت وَبُدَارْت  والزََ
ِ َ رررت لالمررال والاررراه  وقولررره: الحسررنت، و بنرررت بدنَ ررت، لرررالنَو  وةرررول النامررت، و بنرررت خا

ااام ﴿ َِْ  م يَ تمااام  ََُخااَنَج َعلااٍ  فدررب الَزبنررت الَدنيوَبررت مررن المررال  ،[79]النةررا/  ﴾ُمااو َم
 .(3)بزبنت الدن ا أنا:  خرفدا ونع مداومالدا والمراَ (2)واألثا  والااه،

ََُتعااأَيْوَن(  َصررِه َن هرردَم اإلنسرران إلررم ممرران مرافررر، ثررة  عرر   )َتعااأَل( ِوااَ: )
ِافرراع المنزلررت، فو نرره لِررَدَا: إلررم لررَ  ممرران، قررال بعَرردة: َصررِه مررن العِررَو، وأرر و ا

ِفعرت َاُنروُل اْلَعررَرُب َفرب النََرَداَ: َلِرَُّ ررَ   َوَ  ُاْسرَتْعَمُ  َفررب َرْيرَر اأَلمرر. ،ََرا إلرم مرا ف رره 
                                                

  .3/35ومعاة مناه   الِغت  321 -1/320انارالةحاب ( 1)

 َررو  محمررد: المحنررق13/175 األ أرررُ  بررن َحمررد بررن محمررد لشمررام الِغررت ادررذها اناررر( 2)
ررررا اأ  م2001 األولررررم، بيررررروأ -العربررررب الترررررا  إح ررررا: َاِ: الناشررررر مَر واناررررر المفررررَر

 .ماَ   بن 35/161 ،العرو  ااجوانار  13/201ولسان العرب  389 -388

 .21/151 المرارب افسير انار( 3)
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ْثَنررْيَن َاعاَل را، َوَلِرَََ راَل َاعراَلْوا، ولِمرررََ  َاعراَلب، َوَلِنَََسراَ: َاعرراَلْيَن،  َِ َم، َوَل َِّ َاعراَل، َبَفرْتَح الر
وَنررُه،َوَ  هُ  ب ََو َمَورران  َُ ََ ا ِررم َمررْن َمَورراَن الرردَّ َْ َُو  َفررب َمَورران  ََ  (1)برراُلون ََهررن َاُورروُن اْلَمررْد

ِلن واخترن َحد األمربن والمراَ  .(2)َقهِن باخت ا
َِررم َمْنَفَعرت  َواْمَتررَداََ ُمردَّ   )ََُمرتََْعُونَّ   ََ  َفررب ( اْلَمر ُة َوالتَّرراُ: َواْلَعرْيُن ََْصرر ن َصرَح حن َهرُدل  

رْبَ:. َواْلُمْتَعرُت َواْلَمتَراُع: اْلَمْنَفَعرتُ  . َمْنُه اْيرَتْمَتْعُت َباليَّ  اْلَمتَراُع والُمْتَعرُت: مرا اعطرمو  َخْير 
َِ بالارررررانب.  المطَِنرررررت لتنتفرررررر بررررره مرررررَد  َرررررَدادا. انرررررال: ََْمَتْعُتَدرررررا وَمتَّْعُتَدرررررا، والنررررررآن و

ٌ نَ نحو:) ٌ نن َ َسن مق   َِاَدك ه  )وقرال:  ،[49 /]األحزاب (ََُمت مع   ا م  ٌ نن َعَلاٍ ِْيم  سم َ َ ت مع ا 
َِاااَدك ه   َمرراَل الَّررَذُ َهْدَفُعرررُه  (3)[236]البنررر /  (َ َعَلااٍ ِْيم ْقتماانم  َا َأرررَب اْيررةن َلِْ والمتعررت شررَر

َقَتَه َإاَّاَأا  .(4) الرَُّ ُ  َإَلم اْمَرَََاَه َلُمَفاَِ
يُن َوالرَّاُ:  (َ ي َسن مْق  نن )  َ . السََ َِ َِرم اَ ْنَطر ََ ، َوُأرَو َهرُدل   َواْلَحاُ: ََْص ن ُمطََّرَن َواَحردن

َِرم َأرذَ  ََ . ثُرةَّ ُاْحَمرُ   ، َإَذا َلرْة َاُورْن َف ررَه َاْعَوبرقن َوَ  َمْطر ن ررَراَب ُاَنراُل َمْنرُه ََْمررن َيرَربحن ا السَّ
 ُ َِ ر  ;َوُأَو الطَّ ُغ.وَاْسَربُح المرََ : اطِ ُندا. َواَ ْيُة السَّ َِ ََ َواْلرَه َوَيرمَّم  .اُب، َمْاُ  التَّْهَِ ر

َ  َيررراحَا،()فَُّ،  َِ رر ٌ نن بمَمْعاان  فٍ ﴿َاَعرراَلم:  قررال ، الطَّ [ 231]البنررر :  ﴾َيْ  َساان مق  
وَِل ) :وقال اعالم مم ََ ٌ نن َسِنقِأ  َقرا َمرْن َةَِّرَق [28األحزاب ] (َ َسن مق   َِ ؛ َلَمرا َيرمَّاُه َة
را  َوَ  َلَراَعَ رت  أَلَنَّررُه والسرراب الاميرر  َ  .(5) اُه الَفرَرا َ المررََ ، َوَيرمَّ  ََ وَن َر َُ  ُ َِ ُأرَو الطَّر

                                                

اأ  3/120ادذها الِغت  انار( 1)  .ماَ  َِ 15/90ولسان العرب  584والمفَر

 .151 /21افسير المرارم  انار( 2)

اأ  5/293معاة مناه   الِغت  انار( 3)  .ماَ  متر 758 -757والمفَر

مد  الطالهين ِوضت انار( 4) ُ  شررف برن احيرم هنالرد محيرب لشمرام المفتين َو ، 7/321 النروو
 الاالاررررت، َمرررران -َميررررق -بيررررروأ اإليررررِمب، الممتررررا: الناشررررر اليرررراوبش  أيررررر: احنيررررق
 .م1991/أر1412

 .ماَ  يرب 2/479وانار لسان العرب  3/157معاة مناه   الِغت  انار( 5)
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َِْيَدا ََ ْوَ َت َما َاُيق   ََم َف َه اْ َتَناُب َاْوَِ َف الزَّ َِ ن ُمَرا  .(1) َة
 

 ا  ما قبلهمل تنياآلي ثانيًا مناسبة 

َ  ُمْنَحَةرَر ن   َِ َم اأْلَْخر َِرم َخِْرَق  )ََنَّ َمَواَِ ََ رَفَنُت  َ َواليَّ َفرب َشرْيَتْيَن التَّْعَار ُة أَلَْمرَر فَّ
،َ َ َبَنْوَلرَه:  فَّ َشرَد َنَه َّرُه َإَلرم َمرا َهَتَعَِّرُق َبَااَنرَا التَّْعَار َة ّلِلَّ ِْ را ََ ياأ )   ُثةَّ َإنَّ فََّ َاَعاَلم َلمَّ

َنَ  ُم  َمااَو ِتناا ررَفَنَت 1]األحررزاب:  (َيَهَاااأ ِي ن َِررم خِررق ع [ َذَكررَر َمررا َهَتَعَِّررُق َبَااَنررَا اليَّ
ْوَ اأَ  َمُدنَّ َفب النََّفَنتَ  ألندن َوَبَدََ َبالزَّ َفَنَت، َوَلَدَذا َقدَّ  (2)ََْوَلم النَّاَ  َباليَّ

 

 سبب النزول   ثالثًا   

ِيرول قال: َخ  َبو بمرر اسرت ذن َِر () )َن  ابر بن َهد ع  ع    م 
() َببابررره، لرررة هررراذن ألحرررد مرررندة، قرررال: فررر ذن ألبرررب بمرررر،  ، فو رررد النرررا   ِويرررا

حولررره نسرررااه،   السررراَ  ()فرردخ ، ثرررة َقهررر  َمرررر، فايرررت ذن فررر ذن لررره، فو رررد النهرررب 
ِيرول ع، لرو ()َضرح  النهرب  ، قال: فنال: ألقولن شريتاَ ياكتاَ  وا ماَ  ، فنرال: ارا 

ِ ررت، يرر لتنب ا ِيررول ع َِهررت بنررت خا لنفنررت، فنمررت إليدررا، فو رر أ َنندررا، فَررح  
() :فنرام َبروبمر إلرم َا يرت اارر  «أرن حرولب لمرا ارر ، اسر لننب النفنرت»، وقرال ،

ِيررول  ع       َنندررا، فنررام َمررر إلررم حفةررت اارر  َنندررا، لِأمررا انررول: اسرر لن 
()  ِيررول ع َنررده، ثررة  لرر   َبررداَ  شرريتاَ  ()مررا لرر   َنررده، فنِررن: وع   نسرر ل 

ترزلدن شردراَ  يرربن َو اسررعاَ  -َا َْ ﴿ثررة نزلرت َِ رره أرذه ا اررت:  -َو ِ اا َمااَو  َياأ َيَهَاااأ ِي ن
َم َ  ِ َ َْ َ ْماأ﴿[ حترم بِرَ 28]األحرزاب:  ﴾ألم ٌم انِِ َع َْ اْ   نن َي ا أَّم  م سم َْ ]األحرزاب:  ﴾يمْلم 

ررر  َِ رر  َمررراَ »[، قررال: فهرردَ بعا يررت، فنررال: 29 ِبررد َن ََ ا َحرر اررا َا يررت، إنررب َ
ِيرول ع؟ فرتِ َِيدرا «َن   اعاِب ف ه حتم استييُر َبوبر  ، قالرت: ومرا أرو ارا 

                                                

  .21/316انار التحربر والتنوبر  انار( 1)

 .25/165انار افسير الرا   ( 2)



 "دراسة موضوعية" ردة فى سورة األحزابديث عن النداءات الوااحلفتح الوهاب فى 

 - 31 - 

ِيررروله، والرررداِ  ؟ بررر  َختررراِ ع و ِيرررول ع، َيتيرررير َبرررُو ا ارررت، قالرررت: َف ررر  ارررا 
  اسرر لنب امررَر  »ا خررر ، َويرر ل  َن   اخهررر امررَر  مررن نسررا   بالررذُ قِررت، قررال: 

 ، ولوررررررن بعانررررررب معِمرررررراَ ، و  متعنترررررراَ انررررررب معنترررررراَ مرررررندن إ  َخهرادررررررا، إن ع لررررررة هبع
 .(1)«م سراَ 

 

   املعنى اإلمجاىل :رابعًا 

ن الح را  الردن ا و بنتدررا،  () -َهدرا النهرم الوررربة -)قر   أل وا ر  إن لنرتن اررَر
ِقتب، وانرررم َِرررم  و  اسرررتطعن الةرررهر َِرررم المع يرررت معرررم، فِورررن َن اختررررن مفرررا

طرر من المتعررت التررب ارضررين دا، َون َةِنوررن ةِقررَا   ضررِر ف رره، و  ايررتعداَ َن ََ
ْ اات نن ﴿ وِرة معره، ألنرم يرر َط من مرا أرو فررو  حنورن. ن ذلر ، وانمررا  ﴾َ إمْن ر    ارَر

ن ثرررواب ع ِيررروله  -اعرررالم -ارررَر  الح رررا  وشررردادا ، واهاررراِ شررراا()والبنرررا: مرررر 
ن  ذلرر  َِررم  بنتدررا، واهارراِ ثررواب الررداِ ا خررر  َِررم متررر الح ررا  الرردن ا.إن لنررتن اررَر

                                                

ِ  مختةرَا فم لتاب التفسير، باب: َ( 1) َموَ  َيَهَاأ َيأ﴿: َقْوَلرهَ خر ه اإلمام البخا َْ  ِي ن ا َ  ِ  َم ِ َ َْ َ  ألم
ْ ت نن  إمنْ  أةَ  ت نمْدنَ  ر  َْ ََ أ ِي يَ َتَاأ ِيَدْنَْ َتَعأَيْونَ  َ َم اوَِل  َساَنِِقأ َ ي َسن مْق  نن  ي َ ت مْع  نن  َُ مم : األحرزاب] ﴾ََ

ِيررول ع الاررامر ا. اناررر: [28 ويررننه َواامرره )صررح ح  ()لةررح ح المسررند مررن حررده  
)ُِ ، شررررب 6/117:  محمرررد برررن إيرررماَي  برررن إبرررراع ة برررن المغيرررر  البخررراُِ  ، لشمرررامالبخرررا

أرررر. 1422واحنيرررق َ/ مةرررطفم البغرررا، ةبعرررت َاِ ةرررو  النارررا ، بيرررروأ، لهنررران، األولرررم، 
 بالن رت إ  ةِقراَ  امرون    امَراره اخييرر َن ب ان بابَوخر ه اإلمام مسِة فم لتاب الطِ  

 َبَفررْتحَ  َوَ ررةَ  ُاَنررالُ  الوررِم َررن َمسرر  حتررم حزنرره اشررتد الررذُ أررو (وا مررا)والِفررظ لرره) ومعنررم 
 َُ( متعنتررا و  معنتررا) مررذلر وأررو الرقبررت والعنررق ةعنررت َُ( َنندررا فو رر أ) ُوُ وَمررا اْلَارر ةَ 
 العنرت َوصر   لرتدة ةالبرا َُ امتعنتر و  َِريدة اةرعا مرا إااأة ومِزما النا  َِم ميدَا
 المندراجوانارر 2/1104 البراقب َهرد فرااَ محمرداأليرتاذ  انار صح ح مسِة بيررب [المينت

ُ  شرررف بررن احيررم الرردهن محيررب، لشمررام الحارراج بررن مسررِة صررح ح شرررب ، 82 -10/81 النرروو
 أر.1392 الاان ت،، بيروأ -العربب الترا  إح ا: َاِ: الناشر
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ْ   نن ﴿ -اعالم -فاَِمن َن فََّ  سم أَّم  م َْ ، بسرها إامراندن واحسراندن ََْ ررَا ﴾َيَعدن يمْلم 
ِه إ  ع َا مَا   اعِة مندا  .(1)(-اعالم -ََ

  

   وبيان األحكام الفقهية التفسري والبيان خامسًا 

  سأئَ  تس   يلتمَ علٍ 
 

 َفب َأَذَه اْ َاَت  باأل واج المعن اأ المراَ :املسألة األوىل 
 : . َوُأنَّ َِْيَدنَّ ََ َاب ُاُوفَََب  َِّ  ُأنَّ ََْ َواُ ُه التََْسُر ال
َمررَر ْبررَن اْلَخطَّرراَب، َوَُم  َحَهيَبررَت   َُ هَق، َوَحْفَةررُت َبْنررُت  رردََ اَ َيررُت َبْنررُت َََبررب َبْوررر  الةََ ََ

اْلَمْخُزوَم َّرُت، َوُ َوْبَربَّرُت َبْنرُت اْلَحراََِ  اْلُخَزاَس َّرُت، َبْنُت َََبب ُيرْفَ اَن، َوَُم  َيرََِمَت َبْنرُت ََُم َّرَت 
ُ  َبْنررُت َ ْمَعرررَت  َوَمْ ُموَنررُت َبْنررُت اْلَحرراَِ َ  رراَمَر ْبررَن َصْعَةررَعَت، َوَيررْوََ ََ َل َّررُت َمررْن َبَنرررب  َِ اْلَد

ررا اْلَعاَمَربَّررُت اْلُنَرَشرر َُّت، َوَ ْبَنررُا َبْنررُت َ ْحررش  اأْلَْيررَدَاُت، َوَصرر رريَربَُّت. َوََمَّ ََ َف َُّت َبْنررُت ُحَيرربَ  النَّ
َبرررُت َُمَّ اْلَمَسررراَكيَن َفَواَنرررْت ُمَتَوفَّررراَ  َوْقرررَت ُنرررُزوَل َأرررَذَه  َل َّرررُت اْلُمَِقَّ َِ َ ْبَنرررُا َبْنرررُت ُخَزْبَمرررَت اْلَد

 .(2)اْ َاتَ 
 

يداَ  :الثانية املسألة  ِاأ لِدن ا لماذا لة هذلر َو  .لِمختا
  .(3)احنيق معنم التخيير واإلحترا  َن شا بت اإلكراه  لِمبالغت فب 

 

                                                

 .11/202 ط انار التفسير الوي( 1)

 .21/315انار التحربر والتنوبر ( 2)

ِوب المعانم ( 3)   .183 -21/182انار 
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  .َِم التسربح المسها َنه ما يرانداة التمتر :الثالثة املسألة 
 .(1)من باب الورم وحسن الخِق، وف ه قطر لمعاذهرأن من َول األمر 
ا َيا  ) :مرا معنرم قولره :الرابعأة  املسألة  َ َ َكس  َن ْ ات نن ت انمْدَن  اَنَة َ إمْن ر  َِك ِْآخم َ ِيادن

ْمأِ  ٌم نِِ َع َْ ْ   نن َي سم أَّم  م َْ َ َيَعدن يمْلم  َن  .(َُإمنن 
اَِ اْ َخَرَ .  ُيوَلُه َوالدَّ َن فََّ َوَِ ن ذل ، وانما ُاَرَْ  َوَاْن ُلْنُتنَّ   اَر
ن ثرررواب ع يُ:  ِيررروله  -اعرررالم -وانمرررا ارررَر ، واهاررراِ شررراا ()والبنرررا: مرررر 

  بنتدا، واهااِ ثواب الداِ ا خر  َِم متر الح ا  الدن ا. الح ا  َِم
ن ذلررر  فررراَِمن َن فََّ   ، بسرررها  -اعرررالم -إن لنرررتن ارررَر ررردَّ َلُِْمْحَسرررناَأ َمرررْنُونَّ ََ ََ

ِه إ  ع َا مَا   اعِة مندا ََ  .-اعالم -إاماندن واحساندن ََْ رَا 
ِيرررول ع وانمرررا ذلرررر ع  ن  لشهرررذان باِلرررت  () وقيررر  المعنرررم إن لنرررتن ارررَر

  .والنول األول َولم ،(2)محِه َِ ه الةِ  و السِم َنده اعالم
 

 :فرم قولره (نْ َمر)نروع  مراو  ؟(لفرظ )َلُِْمْحَسرناأَ  إودراِ مرا يرر :املسألة اخلامسة 
)  .؟)َمْنُونَّ

َِرم اْلَوْصرَا الَّرَذُ َارَ  َوََْوَقَر الاَّراَأَر َمْوَقررَ   ََ رَمَر َاْنَهيَدرا  َْ اَّرَا َلُدرنَّ َبرَه اأْلَْ رَر اْلُم
ْحَساُن، ل نه قال: د اْلَعَا َة، َوُأَو اإلَْ اَِ اْ َخرَرَ   ََ ُيروَلُه َوالردَّ َِاََ فََّ َوَِ لون، أَلَنَّ َمرْن ََ

ِيروله َِرم مرضراه  َكاَن ُمْحَسَنا ولشَرِم بر ن لر  اإلحسران فرب إهاراِ مرضرا  ع و
لرررن محسررناأ وقيررر : وبارررو  ف ررره التبعررر    لِتهيرررين ألن لِدرررن (نْ َمررر)و ،(3)َنفسرردن

                                                

ُ  محمرد بن َمر بن ع َهد الدهن ناصر لشمام الت وب  َويراِ التنزب  َنواِانار ( 1)  اله َراو
يررررِب الناشررررر الرررررحمن َهررررد محمررررد: المحنررررق 4/230  -العربررررب الترررررا  إح ررررا: َاِ: المَر

 .22/484وحدا ق الروب والربحان  أر 1418 -األولم، بيروأ

  .22/486وحدا ق الروب والربحان  473 -8/472انار البحر المح ط ( 2)
ِوب المعانم ( 3)   .11/202والتفسير الوي ط  21/182انار 
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ِيرررروله  ِاأ   و واخت رررراِ الام ررررر لررررة اعِررررة وقررررت  ()َِررررم َن المحسررررناأ المختررررا
 .(1)بعيد النزول وأو

 .َ وا ه ()ل ف ت اخيير النهم  ما :السادسة املسألة 
َ وا رره َِرم قررولين: األول: َنرره  () اختِرا العِمررا: فرب ل ف ررت اخييررر النهرب  

 اعررالم فررب البنررا: َِررم الزو  ررت َو الطررِ ، فرراخترن البنررا:، قالترره خيرررأن برراذن ع
ِقدن، وبرين ا خرر   َنه :وريرأما النول الاانم َا يت ومااأد خيرأن بين الردن ا ف فرا

ف مسمدن، لتوون لدن المنزلت العِ را لمرا لانرت لرزو دن، ولرة اخيررأن فرب الطرِ ، 
واه َنرره َحمررد بررن حنهرر  َنرره قررال: ذلررره الحسررن وقترراَ . ومررن الةررحابت َِررب ف مررا ِ 

ِيول ع نسا:ه إ  بين الدن ا وا خر »  .«لة اخير 
لمررا يررتِت َررن الر رر  اخيررر امَرارره  ()النررول األول َصررح، لنررول َا يررت و  

ََِقرا؟ ،()َخيََّرَنا النََّهرب  »فنالت:  ِواارت: (2)«َََفَوراَن َة ِيرول ع » فرب  ، ()خيرنرا 
 .(3)«قاَ فاخترناه، فِة اعده ةِ

ِيررول ع إ  التخييرر المرر مِو برين البنررا: والطرِ ، لررذل  قررال:   ولرة هاهررت َرن 
َِْ رررَ  ََْن   َاْسرررَتْعَاَِب َحتَّرررم َاْسررررَتْ َمَرُ »لِسررريد  َا يرررت  ََ رررب َذاَكررررن َلرررَ  ََْمرررَرا، َفرررِ  َإنََ

                                                

ررَدابَ  َحاَشر تُ انار ( 1) َِررم اليََ رراَوُ، اْفسريرَ  ََ ََ َنااررتُ : اْلُمَسررمَّا  الَه  َِررم اَضررمالرَّ  وَلَفااررتُ  الَناَضرم ََ ََ 
ُ  اْفسررريرَ  رررراو ََ  المةرررررُ  الخفررررا ب َمرررر بررررن محمررررد برررن َحمررررد الرررردهن شرررداب: لشمررررام الَه 

ِوب المعانم  بيروأ صاَِ َاِ ، ط7/168   .21/182و

ِ  فرررم لتررراب الطرررِ  ( 2) َْ ﴿: َاَعررراَلم فََّ  َوَقرررْولَ  َنَسررراَ:هُ  َخيَّررررَ  َمرررنْ  ابُ َخر ررره اإلمرررام البخرررا  ِ ااا
َم َ  ِ َ َْ َ ْ ت   إمنْ  ألم أةَ  ت نمْدنَ  نن ر  َْ ََ أ ِي يَ َتَاأ، ِيَدْنَْ َتَعأَيْونَ  َ َم اوَِل  َساَنِِقأ َ ي َسان مْق  نن  ي َ ت مْع  نن  َُ مم ََ﴾ 

ِاَأ اإلنوراِ يرهي  َِرم ايرتفدام( ةِقا َفوان) ،[28: األحزاب] انارر  [بطرِ  لر   َنره َ
ِ  بيرب َ البغا   .7/43صح ح البخا

 بالن رت إ  ةِقراَ  امرون    امَراره اخييرر َن ب ران برابلطرِ  َخر ه اإلمام مسِة فرم لتراب ا( 3)
2/1103. 
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 (1)«َََبَوْب َ 
ا خرر . فاهررت َن ومعِروم َنره لرة هرَر ا يرتتماِ فرب اخت راِ الردن ا و بنتدرا َِرم  

ِة  .(2)اإليتتماِ إنما وقر فب الفرقت، َو النواب. وع ََ
ِأ إذا الحمة ما :السابعة املسألة    . و دا المخير  إذا اختا
إنره   هِزمره ةرِ ،   واحرد   ُقأل َماا ك ِيعلماأ : ِختلف ِيعلمأ  ٍُ ذي  

ِيررررول ع )»السررررابق  َا يررررت لحررررده  و  َكاررررر نرررراه، فِررررة اعررررده ، فاختر ()خيرنررررا 
  .«ةِقاَ 
َِررب    ََ ْ َع َّررتن  َواَاررَت اأْلُْخررَر ، َواْلَحَسررنُ  َوَذَأررَا إَلررم ََنََّدررا َةَِْنررتن َِ َاَعَُِّنرروا َبررَ نَّ وَ  َفررب الرََ

َ ؛ َفررَاَذا َََضرراَفُه إَلْيَدررا َوَقَعررْت َةَِْنررتن، َلَنْوَلررَه، َقْوَلررُه: " َِ رر ررْن إاَنرراَع الطَّ ََ اْختَرراَُِ" َلَناَاررتن 
 ََ.  ْنَت َباَ نن

 : ََ ِموا ْوَ  َّرَت َواْلَفرَراَ ، َوَانََّمرا َلراَن  َُاإمْن  اَ َيرَت َلرْة َاُورْن َبرْيَن الزَّ ََ رُتْة: إنَّ َاْخَييرَر  َقرْد ُقِْ
 َِ ْنررَدُكْة َفرر ََ ررُه، َوَاَذا َلرراَن َأررَذا َأَوررَذا  ََ َبررْيَن اْلَبَنرراَ: َفُ ْمَسررُ ، َوَبررْيَن اْلَفررَراَ  َفَ ْسررَتْ َنُا إاَنا

َِْيَنا َمْنُوْة. ََ َت َف َه   ُحاَّ
تُرررُه   ررَت َف ررَه َلرررْ َ  َلررَذَلَ ؛ َبررْ  ُحاَّ َنرررا، َوَلررَذَلَ  َلرراَن. َوَقرررْوُلُوْة: َ  ُحاَّ َنررا: َلررَذَلَ  ُقِْ ُقِْ

ُ  َبَدرَذا َواَأَر ن؛ أَلَنَُّوْة َقْد ُقُِْتْة: إنََّدا َلَناَارتن، َفَوراَن َمرْن َحنََُورْة ََْن َاُنوُلروا: إنَّرُه َاَنرُر ال َِ طَّر
ا. ََ  ََْا
رروََِ : إنَّررُه َ  َاَنررُر، َلاَنررْت اأْلُْخررَر  َمْاََِدررا؛ أَلَنَُّدَمررا َلَناَهتَرراَن،   ررُتْة َفررب َأررَذَه الة  َفررَاَذا ُقِْ

                                                

ِ  فم لتاب التفسير باب ( 1) َماوَ  َيَهَااأ َياأ﴿: َقْوَلهَ َخر ه اإلمام البخا َْ  ِي ن ا َ  ِ ا َم ِ َ َْ َ ْ ات نن  إمنْ  ألم  ر 
ااأةَ  ت اانمْدنَ  َْ ََ أ ِي يَ َتَاااأ ِيااَدْنَْ َتَعااأَيْونَ  َ َم ااوَِل  َسااَنِِقأ ن مْق  نن َ ي َساا ي َ اات مْع  نن  َُ مم  [28: األحررزاب] ﴾ََ

ِ  بيرررب َ البغررا .استيرريرُ ( اسررت مرُ ) ومعنررم اإلمررام  َخر ررهو  6/117انار صررح ح البخررا
 .2/1103 بالن ت إ  ةِقا امون    امَراه اخيير َن ب ان باب الطِ  لتاب فب مسِة

 .295 -21/294والتفسير المنير 171 -14/170انار افسير النرةهم ( 2)
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ُ  َبَاْحَداُأَما َلَزَم َباأْلُْخَر ؛ أَلَنَّ َ  َفْرَ  َبْيَنُدَما. َِ  َفَِْو َلَزَم الطَّ
ْت   اَ َيتُ َوَبَدَذا اْحَتاَّ ََ َا َة َفْنَدَدا ()   ََ َِْمَدا، َو ََ   .(1) َلَسَعَت 
ََنَّ التَّْخَييرررَر  وألنررره هابرررده مرررن حيررر  المعنرررم لنرررو  َليِررره قرررول الامدرررِو فرررالرا ح 

َِررم ََنَّ اْخَتَ اَِ  ََ َقررا َ اََّحررَدا َفررَدلَّ  َِ هرردن َبررْيَن َشررْيَتْيَن َفَِررْو َلرراَن اْخَتَ اَُِأررا َلَزْوَ َدررا َة َأررا َاْرََ
  .(2)َلَنْفَسَدا َبَمْعَنم اْلَفَراَ  َواْخَتَ اََِأا َلَزْوَ َدا َبَمْعَنم اْلَبَناَ: َفب اْلَعْةَمت

ِأ ما الحمة :الثامنة املسألة  ِ ع ت  المَر   إذا اختا نفسدا، أ  انر ةِنت واحد  
 .َو با َنا َو ثَِثا؟

ِأ نفسررردا َن َن الر ررر  لرررو خيَّرررر امَراررره فاخ () مفدرروم حررردهاب َا يرررت  ترررا
امررون ةَِقررا مررن ريررر احت رراج إلررم نطررق بِفررظ هرردل َِررم الطررِ ، ومررن ثررة اختِررا 

ِأا نفسدا َِم  -من الطِ  -َأ  العِة ف ما انر   :ثَلثِ يِِ لباخت ا
ِ ع رت: وأرو مرذأا اليرافعب َوحمرد، وأرو مررُو َرن ِأل ل:   انر ةِنت واحد  

هد ع بن َم ا يت و ابر َو  رو وريرأة.َمر وابن مسعوَ َو
  .انر ةِنت با نت: وأو مذأا َبب حن فتِياأنو:  
 انر ثَِثا فب المدخول بدا: وأو مذأا مال .ِياأيم:  
َتَعاأَيْوَن ) :الذُ اادر من ا ات الوربمرتو   َُ يَ َتَاأ  أ َ َم أَة ِيَدْنَْ َْ ََ ْ ت نن ت نمْدَن ِْي إمْن ر 

مم  ََ  (وَِل ي َ ت مْع  نن َ ي َسن مْق  نن َسَنِِقأ 
                                                

 المعررافرُ  العربررب بررن بمرررم  بالمعررروف برر ع َهررد بررن محمررد ِناضرربل النرررآن َحمرراماناررر ( 1)
 العِم رررت، الوترررا َاِ: الناشرررر 3/563 َطرررا النررراَِ َهرررد محمرررد: اعِيرررق واخرررربأل المرررالوب
 برن ع َهرد الردهن موفرقلشمرام  المغنبوانار  م 2003 -أر 1424 الاالات، لهنان -بيروأ
 م1968 -أرررر1388 النررراأر  ممتبرررت: الناشرررر 7/410 المنديررب قدامرررت برررن محمرررد برررن َحمررد

  .21/295والتفسير المنير 

(2 )  ِ  9/368 العسرنِنب حارر برن َِرب برن َحمرد لشمرام البخراُِ  صح ح شرب انار فتح البا
  .1379 بيروأ، -المعرفت َاِ: الناشر
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ِأا نفسدا   امون ةَِقا ب   بد من إنيرا: الرزوج الطرِ  فران   َن ماَر اخت ا
. َُ: بعررد ا خت رراِ، وَ لررت أررذا المنطررو  مندمررت َِررم ﴾ي َ اات مْع  نن َ ي َساان مْق  نن ﴿قولرره 

 من حدهاب َا يت. (1)َ لت المفدوم
ِاَ  الطرررِ  حق نرررت -ثرررة إن اخييرررر الر ررر  لزو تررره  فيرررا برررين  قرررد -مرررن ريرررر إ

ح برره الزو رراأ مررن افَرريِدن لِيررب:  المسررِمين فررب أررذه األاررام، ومررا َكاررر مررا اتررباَّ
َأررون خررِف، فاانرراع أررذا ةَِقررا َون إنيررا:  التافرره َِررم بنررا دن مررر َ وا دررن َنررد 

رت،  ِاَاره إاراه، مرر َردم الردلي  فرب المسر لت مرن قررآن َو يرنت مرفَو الرزوج لره وَون إ
 (2)والعِة َند ع. هنافب مناصد اليربعت َوصولدا،

  ؟التراخب َِمأو َِم الفِو َو  التخيير، أ  :لتاسعةا املسألة 
 :ف ه قو ن

مرندة: َبرو حن فرت ومالر  واليرافعب َوحمرد ولايرر  َكار الفندا: قول ووأ :ِأل ل 

                                                

، حمَما امون : َُ النطق، مح  فب الِفظ َِ ه َل ما: المنطو  ( 1)  .َحوالره مرن وحرا  لِمذلِو
، لغير حمَما امون : َُ النطق، مح  فب   الِفظ َِ ه َل ما: والمفدوم  مرن وحرا  المذلِو

ِ  مندررا، المسررتفاَ لِمعررانب قوالررا األلفررا  َن: والحاصرر  .َحوالرره   دررت مررن مندررا اسررتفاَ فتررا
ِ  اةررربحا، النطررق ِشرراَانار .فدررومالم: والاررانب المنطررو ،: فرراألول اِوبحررا،  دترره مررن واررا  إ

 ،اليررولانب محمررد بررن َِررب بررن محمررد لشمررام األصررول َِررة مررن الحررق احنيررق إلررب الفحررول
 -أررر1419 األولررم،  العربرب الوترراب َاِ: الناشرر 2/36 َنااررت َررزو َحمرد اليرر ا: المحنرق
 .م1999

وانارررر  410 -7/409وانارررر المغنرررم  3/564 العربرررب برررنا ِناضررربل النررررآن َحمرررامانارررر ( 2)
ُ  شرررف بررن احيررم الرردهن محيررب لشمررام المدررذب شرررب المامرروع  َاِ: الناشررر 17/91 النرروو

، األ مرررت مرررذاأا واوضررر ح َوَلتررره السرررنت فنررره صرررح ح، و 9/369 البررراُِ  فرررتحوانارررر  الفورررر
 مةرر -النراأر  التوف ق رت، الممتبرت: الناشرر 3/311 يالة السيد بن لمال مال  َبو: المالا
 .م 2003
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َن لدررررا الخ رررراِ: مررررا َامررررت فررررب الماِرررر  قهرررر  الق ررررام َو  مررررن الةررررحابت والتررررابعين
مررن  را ، فرران لررة اختررر ولررة انرر  شرريتا حتررم افترقرراا شررتغال بمررا هرردل َِررم اإلَرر

هررر  آخرررون َن مررا الاررانم  فدررو َِررم الفررِو ماِسرردما، بطرر  مررا لرران مررن ذلرر  إليدررا
لنولررره  فدررو َِررم التراخررم هبنررم فررب هرردأا لبنا رره فررب هررد  و دررا مررن التخييررر مِوترره

()  ََْن   اَ »َا يت:  لِسيد  َ َِْ ََ ْسرَتْعَاَِب َحتَّرم َاْسرَتْ َمَرُ َإنََب َذاَكرن َلَ  ََْمَرا، َفِ 
 .(1)«َََبَوْب َ 
فدرذا َلير  َِرم ايرتمراِ التخييرر، حير   عر  لعا يرت التخييرر إلرم َن اسرت مر  

  .من األمر َبوبدا، ولة ااع  ق امدا من ماِسدا خرو اَ 
اَمررر  رررُت َوُبْمَورررُن ََْن ُاَنررراَل ُاْيرررَتَرُط اْلَفرررْوُِ ََْو َمرررا ََ ا َفرررب قرررال الحرررافظ ابرررن حارررر ُقِْ

رب َذَلرَ   ََ ْوُج َباْلُفْسرَحَت َفرب اَرْ َخيَرَه َبَسرَها  َاْنَت َ  َفَ مَّا َلْو َصرََّب الزَّ َِ ْة ْنَد اإلَْ ََ اْلَمْاََِ  
رررَزُم َمرررْن َذَلررَ  ََْن َاُوررروَن ُلررر   َخَ ررراِ   اَ َيررَت َوَ  َهِْ ََ رررَت  َفَيَتَراَخررم َوَأرررَذا الَّرررَذُ َوَقررَر َفرررب َقةَّ

 .َِةَكَذَلَ  َوع َ 
ِيررررروله   ِأ ع و  ()كررررران احررررررم َِرررررم النهرررررب  ()والاررررراأر َن مرررررن اخترررررا

 َِ َِ ةِقدررا، َُ   هباشررره َصرر ِ  َن قرررول  .(2)بعِرررو منةرربه، ويررمو خِنرره ، َمرر َو
  ()ف ه الامر بين ا ات وحده  السيد  َا يت  و  ه الحافظ ابن حار قول

 

 سادسًا ما ترشد إليه اآليتان  

احردَ التةرِو اإليرِمب الواضرح لِقر ة وبريرة الطربرق  إن حراَ  التخييرر -1 
ِ حرررت ولررر   ُِ لشحسرررا  بالررردن ا وا خرررر . وبحسرررة فرررب النِرررا المسرررِة لررر  َ اليرررعو
ِ  وا اارراه إلررم السررما:.  لاِاررت بررين قرر ة الرردن ا وقرر ة ا خررر  بررين ا اارراه إلررم األ

                                                

 .يهق اخرباه( 1)

ِ   173 -14/172وافسررير النرةهرررم  7/408المغنرررم اناررر ( 2) والتفسرررير  9/369وفررتح البرررا
 .3/312وصح ح فنه السنت  296 -21/295المنير 
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ِرو  لره وبخِا أذا النِا من ل  وش ات ررببرت احرول بينره وبرين التارَر   والخ
  .وحده َون يواه 

ِيررول ع -2  والررذهن َاشرروا معرره  () اةررِو لنررا أررذا الحرراَ  حق نررت ح ررا  
وااةررِوا برره. َو مرر  مررا فررب أررذه الحق نررت َن اِرر  الح ررا  لانررت ح ررا  إنسرران وح ررا  
وا من بيربتدة ومياَرأة ويماادة اإلنسران ت. مرر لر  اِر   نا  من البير لة هتاَر

ِافعرروا إليدرررا ومررر لرر  أرررذا الخِررو    والتاررَر ممرررا  العامررت الفربررد  البالغرررت التررب ا
َرررداه. فالميررراَر اإلنسررران ت والعواةرررا البيرررربت لرررة امرررت فرررب اِررر  النفرررو . ولوندرررا 
ِافعررت، وصررفت مررن األوشرراب. ثررة بنيررت لدررا ةه عتدررا البيررربت الحِررو ، ولررة اعررو   ا

ِ اأ الومال المندِ لشنسان. ِافاع إلم َقةم َ  أذه النفو  َن ا 
ِيِه من البيرر،   مرن المِ ورت و  مرن  -3  حممت ع واضحت فب َن اختاِ 

َُ خِرررق آخررررر ريرررر البيررررر. لرررب ابنررررم الةرررِت الحق ق ررررت برررين ح ررررا  الريررر  وح ررررا  
َابرراَدة قا مررت ولررب احرر  َابرراَدة َن قِرروبدة لانررت اعمرأررا َواةررا وميرراَر مررن 

ِانرت. ف حهروأ ِفرت وا رواةفدة، وان صرفت و ة حرا اإلنسرران  رن  ميراَر البيرر َو
 .(1)لشنسان وبطمعوا فب انِيدأة انِيد اإلنسان الةغير لشنسان الوهير

أرو  الفنرر لرة امرنو  كان اع ش فب بيته س يت شاا و أرد ()َن النهب  -4 
الررذُ  عِرره اعرر ش س يررت الزأررد واليرراا وانمررا لرران ذلرر  بسررها ايررتغراقه فررب ع 

محررر  لِتفويررررر فرررب نعررر ة الرررردن ا  لرررة ههررررق معررره وََواررره وصرررالح المسررررِمين ايرررتغراقاَ 
 ل  فراغ منه.امألن  واامان النهب بمدمته وايتغراقه فيدا ومتاَدا

السررير بسرريراه إذا لررَن افَررِن  َررن بررده  نسررا: النهررب  ررز: منرره لرر   لدررن -5 
البنا: فرب َةرمته وا حتفرا  بيررف الةرِت العار ة بره. ولسرن أرن َنرد ع لسرا ر 

                                                

 َاِ: ، الناشررررر2856 -5/2855 إبررررراع ة قطررررا يرررريد لأليررررتاذ النرررررآن وررررِل فررررباناررررر ( 1)
 .أر 1412 -َير السابعت، الناأر  -بيروأ -اليرو  
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  (1)النسا:
ِ  صررربحت إلررم مررا هنبغررم َن انرروم  فررب أررذا التخييررر -6  َ لررت واضررحت، واشررا

َِ ره الح را  الزو  رت برين الر ر  والمرَر .. فِر   لِر ر  َن احمر  المرَر  َِرم الح ررا  
ِا برت فيدرا، حترم ولرو لانرت اِر  الح را  َِرم  معه، وأم متورأت لدرذه الح را ، ريرر 

ِم مسرتو  مرن الومرال واإلحسران.. ف َارا مرا لران واقرر األمرر فرب الح را  الزو  رت،  ََ
فان ذل    احرم المَر  حندا فب اخت اِ الح ا  التب ارضراأا لنفسردا، واارد فيدرا مرا 
ِشررريد احمررر  َمانرررت  اسرررتربح لررره، ولرررو لررران َِرررم ريرررر  ررراَ  الطربرررق.. إندرررا لرررا ن 

إن المررررَر  لالر ررر  فررررم حمرررر   التوِ رررف، وبتِنررررم  ررررزا: مرررا اعمرررر  مررررن خيرررر َو شررررر
وان فررب إمسرراكدا فررب بيررت الزو  ررت َِررم ريررر مررا  التوِ ررف، وفررب الاررواب والعنرراب،

تدا: َِم إنسانيتدا ف ه الحار اربد، ِاَادا، وَا   .(2)َِم إ
فررم البنررا:  آثرررن و آثرررن الباق ررت َِررم الفان ررت  حيرر  ()اج النهررم فَرر  َ و  -7 

 َِم  بنت الدن ا و خرفدا ()َةمت النهم 
رررم إذا ايرررتحالت العيرررر  برررين الرررزو ين فينبغرررم َن -8  فرررم الطرررِ  َررردم  هرَا

 .اإلضراِ بالزو ت
 

                                                

 َاِ: ، الناشررر11/692 الخطيررا هررون  الوررربة َهررد لأليررتاذ نرررآنلِ النرآنررب التفسرريراناررر ( 1)
 .الناأر  -العربب الفور

 .7/372التفسير الحده  انار ( 2)
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 املطلب الثالث
 ()وة النبي ــــــمهام دع

هِنِ﴿ :قرال اعرالم  اِنِ َ َناآم ًَل م ِدِ َ    ٌم اأ ََ َماَو إمنناأ َيْكَسااْلَ أَ   اأ إمَيااٍ  .َياأ َيَهَااأ ِي ن ِْ َ َدِعم
أ    موااِنِ َِ ااَنِ ْذنماام َ سم م بمإم اانم ِْيم ااْ  م موَن بمااَأنن  .َن َُْ ااَِل َرَموااِنَِ َمل م م  َن ااَن  ااْم  م اا م  .َيا  َ َ  ت طم

اااوَِل  م َ رم م َ َرَفاااٍ بماااأّللن َن َْ َعَلاااٍ  ااا ٌ اااْم َ َتَ رن ُمقموَن َ َدْذ َيَذِ َ اااأ يَن َ ِْيم  ُمنم األحرررزاب ] ﴾ِْيَ ااأ
45- 48.]  
 

 التحليل اللفظى   :أواًل 

اُل ََْصر ن َهرُدل   )َشراَأَدا(  ريُن َواْلَدراُ: َوالردَّ م ، َ  َاْخررُرُج اليََ َِ ر َْ ِْرة  َوَا ََ روِ  َو َُ َِرم ُح ََ
َن الََّذُ َذَكْرَناهُ  ََ َه    .(1)اليداَ : خهر قاةرو  َشْب:ن َمْن ُفُروََ

 : د  ٌم أ رَو  اْلُمْبَطرَ ،  َ ِيلن َْ ْفرَر ََ ب اْلُمَحرقََ َوََ ََ َت اْلُمدَّ ْن ُحاَّ ََ ُيروُل    اْلُمْخَهُر  َفالرَّ
() َت َمرررا ُأرر َبَنررراَ: َمْنَدرررا َشرراَأدن َبَةرررحَّ ررَراَ َر َوَبَنررراَ: َمرررا ُأررَو َصررراَلحن َلِْ َو َصرررَح حن َمرررَن اليَّ

رْنُدْة  ََ َن َما َُْلَةَق َبَدا َوَبَنْسَا َما َ  َهْنَبَغب َبَناُاُه َمْن ََْحَواَمَدا َبَمرا ََْخَهرَر  َِ َوَبْيَدُد َبُبْط
نَّتَ    .(2) َفب اْلُنْرآَن َوالس 

ررَرا( اْلَبررا:ُ   .َ )ُمَبيََ ررْبَ: َمررَر ُحْسررن  َوَ َمررال  : ُوُدرروُِ اليَّ رريُن َوالرررَّاُ: ََْصرر ن َواَحرردن   َواليََ
َِْ ررَه َرْيررُرُه َمررَن  ََ بََّمررا ُحَمررَ   ررُرُه َاْبَيرريَرا، َوَذَلررَ  َاُورروُن َبرراْلَخْيَر، َوُِ َنررا ََُبيََ َِ ررْرُأ ُف َوُبَنراُل: َبيَّ

ررََ  َقررا َفاْلَبَيرراَُِ  َبرراْلَخْيَر َوََُوررن  َذَلررَ  َ ْنَسررا َمررَن التَّْبَويررتَ  اليَّ َِ ُم َإْة َِ ررا َإَذا َُْةَِررَق اْلَورر . َفَ مَّ
َذاَُِ  َبَغْيَرهَ    .(3)َوالنََ

                                                

 .ماَ  شدد 3/221و معاة مناه   الِغت  2/494انارالةحاب ( 1)

  .52 /22التحربر والتنوبرانار ( 2)

  .ماَ  بير 61 -4 ، وانار لسان العرب1/251 الِغت مناه   معاةانار ( 3)



 وليد عبد احلليم حممد زايد/  دكتورال

 - 42 - 

: إخباِن ف ه اخوبف )َوَنَذهَرا(   .(1)اإَلْنذاُِ
اااِنَِأ    موااانِِ(  : )سم اااَنِج  الَزاأرررر بفتيِرررت وَأرررن، وبعَهرررر بررره َرررن لرررَ  مَرررب:،  ِيس م

مُ : َيَراُج النَّدَ   اِ، والُدد : َيَراُج اْلُمامَنيَن.واليَّ
رنه ومعنرم لرون النهرم صرِم ع َِ ره  َ ي َقأل:  َارُه ََُ حسَّ ) يررَّج ع َو دره وبدَّ

 أاَاَا َلَ نَُّه َيَراجن ُهدتد  َبَه َفب الا ِة. َيرا َا ُمَنيرَا( َ 
َا  التيره ه، َُ َنرت ارا م (2)ايه ه بِ َ وفم ا ات  حمرد حذف منه و ه اليبه َو

ِشاَ   .(3)كالسراج المَب: فب الدداات واإل
ٌ ْم(  من الَِر إَما فب نفسره َو  سرمه  الحم الوا ن ما اة  إلم ِألذُ: )َيَذِ

ا م ﴿َوَمْنره  واألَذ ، ُأَو َما َاْسمعه من الَمورروه.َو ابعااه َنيوبَا لان َو َخروباَ  َ َ  ت طم
  ٌ ُمقموَن َ َدْذ َيَذِ يَن َ ِْيم َ أ ُمنم  .(4)[48اأْلَْحَزاب: ] ﴾مْ ِْيَ أ

 

 مناسبة اآليات ملا قبلها   ثانيًا 

ِ  متعِرق بر َاب النهرب  منايبت َامرت وأرم َن -َ  فبعرد َن  ،()موضروع السرو
ِبرره بنولرره:  َنَ )َمررره ع اعررالم بمررا هنبغررب َن امررون َِ رره مررر  ُم  َمااَو ِتناا  (يااأ َيَهَاااأ ِي ن

ارررا ََه َدررررا النََّهررررب  ُقررررْ  )ر َ وا رررره بنولرررره: [ ومررررا هنبغررررب َن امررررون َِ ررره مرررر1 ]األحرررزاب

                                                

اأ  308 - 10/307انارررر ادرررذها الِغرررت ( 1) مررراَ   22/45والتفسرررير المنيرررر  406و المفرررَر
  .نذِ

ِقم وأو اليبه، وو ه األَا ، ف ه حذفت ما أو الهِ َ التيه ه( 2)  ويرها :بِررت التيره ه َنرواع َ
دم, الطرفين ااحاَ هوأة واألَا   الو ه حذف َن بذل  اسميته  إلرم الميبه ف عِو ضِدماااف َو
 ،242. انارررر  واأرالهِررررت   التيررره ه قررو  فرررب المبالغرررت أرررب وأررذه بررره، الميررربه مسررتو  

 .2/173والهِرت العرب ت 

  .22/45انار التفسير المنير ( 3)

اأ  40 -15/39انار ادذها الِغت ( 4)   .ماَ  َذ  71المفَر



 "دراسة موضوعية" ردة فى سورة األحزابديث عن النداءات الوااحلفتح الوهاب فى 

 - 43 - 

َم َ   ِ َْ َ ياأ )َمره بما هنبغب َن امون َِ ه مر َامت الخِرق بنولره:  [28األحزاب ] (ألم
َمَو إمننأ َيْكَسْل أ َ   [.45األحزاب ] (َيَهَاأ ِي ن

ذلررر لِمررامنين مررا هنايرربه،  ،()َو ممرمررت لِنهررب  ولِمررا ذلررر ع اعررالم ََبرراَ  
هَن اَ   ااِ  )بررالتنو ، َمررر المررامنين بالررذلر:  ()منابرر  َمررر النهررب ففررب  يااأ َيَهَاااأ ِينااآم

َنَ    ِ وفررررب منابرررر  ََب الزو رررراأ ذلررررر مررررا هتعِررررق بررررر  واج  [41 األحررررزاب] (ِْذ  اااان 
ََب  ()المررامنين، ثررة فررب ا ارراأ التال ررت ذلررر اعررالم فررب منابرر  ب رران مدررام النهررب 

َماااو م ): بنولررره ()المرررامنين مرررر النهرررب  ل ِ  ب و ااا ََّ ِي ن هَن اَ   اااِ    َتاااْدخ   (ياااأ َيَهَااااأ ِيناااآم
ام 53 ]ِألقِزت هَن اَ   ِ  َصَلِ  َعَلْْ  .(1)[56 األحزاب] ([ )يأ َيَهَاأ ِينآم

َنرره لمررا برريَّن اعررالم َنرره َخرررج المررامنين مررن وِمرراأ  خاصررتوأم منايرربت -ب 
بررره برررذلر َوصرراف السرررراج المنيرررر الوفررر والَرررِل إلررم َنرررواِ الدداارررت واإَلامرران، َ قَّ

دِِ ﴿الذُ َضا: ع به األكوان فنال:  ٌم أ ََ  .(2)﴾يأيهاأ ِي َو إمننا َيْكَسْلَ أَ  
 

   التفسري والبيان ثالثًا 

  علنة  سأيِ يكم   يلتمَ علٍ 
  .(شاَأداَ )َقْوُلُه اعالم:  فم المراَ بالياأد ما :املسألة األوىل 
أِ    ٌ   :يَتمَ َ 
رررَق َهرررْوَم اْلَقَ اَمرررَت  :أح   دها  َِرررم اْلَخِْ ََ َلَمرررا َقررراَل َاَعررراَلم: بمرررا فررريدة َمتررره ََنَّرررُه َشررراَأدن 

ودِِ ) ااام ََ اا ل  َعَلااْْ  ْم  س  ُْ 143]اْلَبَنررَرَ :  (َ َي  اا َن ِينن َِررم َأررَذا َفررالنََّهب  ُبَعررَ  َشرراَأَدا ََ ََ [ َو
َ  َوَبُووُن َفب اْ َخَرَ  َشَدي َداََ َِ َلِيَّ َاا َلَما َاَحمََِّهُ ُمَتَحمََ ُْ ُمَاَََ  ...َدا ََ

َِرم َأرَذا َلَط َفرتن َوُأرَو ََنَّ فََّ َ َعرَ  النََّهرربَّ  :َثاِنيَه ا  ََ ََنَّرُه َشراَأدن ََْن َ  َإَلرَه َإ َّ فَُّ، َو
                                                

  .22/47ير المنير والتفس 22/52والتحربر والتنوبر  25/173انار افسير الرا   ( 1)

 لِطباَرت الةرابونب َاِ: الناشرر 2/487الةرابونب َِب محمد: لِي ا التفايير صفو  انار( 2)
 .م 1997 -أر 1417 األولم،، الناأر  -والتو بر والنير
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ُ َاَعاَلم َلةْ  َسَ ا َفاّلِلَّ اَأُد َ  َاُووُن ُمدَّ َِم اْلَوْحَداَن ََّت َواليَّ ََ َاْاَعَ  النََّهربَّ َفرب َمْسرَ َلَت  َشاَأَدا 
رراَأَر َواْلَوْحَداَن َّررُت  َف الاَّ َِ َِررم َخرر ََ َب َمررْن َاُنرروُل َشررْيَتا  ََ َسَ ا َلَدررا أَلَنَّ اْلُمرردَّ اْلَوْحَداَن َّررَت ُمرردَّ

ررْمَ  َوالنََّهررب   ُ َنْفَسررُه َشرراأَ  ()ََْوَدررُر َمررَن اليَّ ررم الن ُهرروََّ  َفَاَعررَ  فَّ ََ َدا َلررُه َفررب َلرراَن اََّ
َ فنال اعالم:  َن  َيْعَلم  إمننَ  َيَنس  ي ا  )ُمَااَ اَ  َلْوَنَه َشاَأَدا ّلِلَّ  .[1]المنافنون:  (َو

رَراَط  :َوَثاِلُثَها  ْنَ ا َبَ ْحَواَل اْ َخَرَ  َمَن اْلَانََّت َوالنَّراَِ َواْلَميرَزاَن َوالةََ ََنَُّه َشاَأدن َفب الد 
َب  َوَشاَأدن َفب َِ َت َواْلَمْعَةَ َت َوالةَّ ََ ْنَ ا َبالطَّا   .(1)َواْلَفَساََ    اْ َخَرَ  َبَ ْحَواَل الد 

ِررم أررذه األمررت ولدررة :رابع  ًا   َنرره ايررددوب رران ذلرر   َنرره ايرردد َِررم السررابنين َو
رَراَ َر َوَبَنراَ: َمرا ُأرَو َصراَلحن َلَِْبَنراَ: َمنْ  َت َما ُأرَو َصرَح حن َمرَن اليَّ َن َبَةحَّ َِ َدرا َوَبْيرَدُد َبرُبْط

ررْنُدْة َفررب اْلُنررْرآَن  ََ َمررا َُْلَةررَق َبَدررا َوَبَنْسررَا َمررا َ  َهْنَبَغررب َبَنرراُاُه َمررْن ََْحَواَمَدررا َبَمررا ََْخَهررَر 
رنََّت، َقرراَل َاَعرراَلم ااام ) :َوالس  ْْ مم ااِأ َعَل ااَن ِْي متااأتم َ   َاْْ ِِأ يممااأ َبااْوَن َهَدْيااام  م : ]اْلَماَ ررَد  (  َدااد م

َاَاربُ: النََّهرب  َهرْوَم  »الحرده   ففرم وبيدد ب ن الري  السرابنين قرد بِغروا َقروامدة [48
ََم َقْوُمرُه، َفُ َنراُل  َن، َوََْكاَرُر َمرْن َذَلرَ ، َفُيرْد َِ اْلَقَ اَمَت، َوَمَعُه الرَُّ ُ ، َوالنََّهرب  َوَمَعرُه الررَُّ 

َ . َفُ َنراُل َلرُه: َأرْ  َبَِّْغرَت َقْوَمرَ ؟ َفَ ُنروُل: َنَعرْة. َفُ َنراُل  َلُدْة: َأرْ  َبََِّغُورْة َأرَذا؟ َفَ ُنوُلروَن:
ُتهُ  دن َوَُمَّ  .(2) «َلُه: َمْن َاْيَدُد َلَ ؟ َفَ ُنوُل: ُمَحمَّ

                                                

  .25/173انار افسير الرا   ( 1)

ِ  فررم ( 2) هر َ  َلتَررابُ َخر ره اإلمررام البخررا ااأ﴿: َاَعرراَلم فََّ  َقررْولَ  َبررابُ  األَْنَهَ ررا:َ  َََحاََ  ن  ِقااأ َيْكَسااْلَ أ إمنن
ااام  إمَيااٍ كْ  َينْ  َِْ  م اانْ  َِْ َ اا َ  َيْنااآم َم   م اا َْ مْ  َينْ  َِ رروَِ َ  آَخرررَ  َإَلررم -[1: نرروب] ﴾َييمااْمن  َعااَآِتن  َيااْأتمَوا   الس 

﴿  َ مْ  َ ِْت َأ َعَلْوام اام  َِاألَ  إمذْ  ن ا  ٍ  َنًَ َم  َياأ يمَقْ  م  بماَياأَّم  َ َتاْآ مونم   َ َقاأ مو َعَلاْْ  مْ  َرَ انَ  َراأنَ  إمنْ  َِاْ 
م  انَ ﴿ -َقْوَلرهَ  َإَلرم -[71: هرون ] ﴾َن ونَ   م  َوَُمَّتُرُه، ُنروبن  َاَارب:ُ بِفرظ ) [72: هرون ] ﴾ِيم ْسالممم

ُْ  َنَعرةْ  َفَ ُنرولُ  َبَِّْغرَت؟ َأر ْ  َاَعراَلم، فَُّ  َفَ ُنولُ  ََ ، بََ َترهَ  َفَ ُنرولُ  َِ  َمرا  َ  ُلرونَ َفَ ُنو  َبََِّغُورْة؟ َأر ْ : أَلُمَّ
، َمررررنْ  َ اَ:َنررررا رررردن : َفَ ُنررررولُ  َلررررَ ؟ َاْيررررَددُ  َمررررنْ : َلُنرررروب   َفَ ُنررررولُ  َنَهرررربَ  تُررررُه، () ُمَحمَّ = 4/134( َوَُمَّ

 اليرر خين شرررط َِررم صررح ح َإيررناَهَوخر رره بِفررظ الةررِا اإلمررام َحمررد وقررال المحننررون =
، 113-18/112 باليريبان َيرد برن أرِل برن حنهر  برن محمرد برن َحمد اإلمام مسندانار 
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رردن   ررَربَعَت َفررب َحَ اَاررَه  ()َوُمَحمَّ َِررم اليَّ ََ َتررَه َبُمَراَقَبررَت َ ررْرَبَدْة  َِررم َُمَّ ََ ررا  ََ َشرراَأدن ََْا
َرَصرراَأ اْلَقَ اَمررَت، َقرراَل َاَعرراَلم: َوَشرراَأدن  ََ َِررْيَدْة َفررب  ََ ودِ)  ااام ََ ْئ ااأ بمااَ  َعلااٍ ٌاا    م  َم  َ) 

َِرررم َمرررَن لِمسرررتاهين  [ َفُدرررَو َشررراَأدن 41]النَََسررا::  ََ ْنَدرررا، َو ََ َِررم اْلَمْعَرَضررريَن  ََ َوَارررَه َو َْ َلَد
َل. َوَ  ُثةَّ َبدَّ َْ  اْيَتَااَب َلِدَّ

ااْ ضم   ََ همم ِْي ررْن َصرراَحَهَنب َحتَّررم َإَذا  » :َ ُمااو َقاادم َِرربَّ اْلَحررْوَ  ََِ ررالن َممَّ ََ نَّ  َلَيررَرََ
ُْ َِبََ ََُصررْ َحاَبب ََُصررْ َحاَبب َفَُِ َنرراَلنَّ َلررب  وَنررب َفأَلَُقرروَلنَّ ََ َفُعرروا َإَلرربَّ اْخُتَُِارروا َُ َََِْهررُتُدْة َوُِ

 .(1)َإنََّ  َ  َاْدَُِ َما ََْحَدُثوا َبْعَدَ (
َ  َلَمراََ  َيْع مو:  ََّ ََْأرُ  الررََ َواَاراَأ اْلَحرَدهَ :  ْحَدُثوا اْلُوْفرَر َوُأرْة  َإنَُّدرْة َلرْة »َفرب َبْعرَ  َِ

                                                                                                                  

ِنرراوط شررعيا: المحنررق  المحسرررن َهررد بررن ع َهرررد َ: إشررراف وآخرررون  مرشررد، َررراَل -األ
 م 2001 -أر 1421 األولم، الريالت مايست: الناشر الترلب

ِ  فم ( 1) ْ او  ﴿ َبراب التَّْوَحيردَ  َلتَرابَخر ه اإلمام البخا مْ  َ ر  وِدِ َعَلاْوام اام ْ او   َ اأ ََ ْم، د  اأ ُماوام َلمن َُ 
ْوَت موَتاا َ  ْ ااوَ  ُن ِمواابَ  َيْنااوَ  ر  ْم، ِينن َ م  َعَلااٍ َ َيْنااوَ  َعَلااْوام اا ااْو ٍ  ر  ودن  ََ ااام  6/55[117: الما ررد ] ﴾ََ

والِفررظ لرره  وصررفااه () نهينرا حررو  إثبرراأ براب الفَررا   لتررابَوخر ره اإلمررام مسررِة فرم 
 فررررب وقررررر( َصرررر حابب) اقتطعرررروا معنرررراه( َونررررب اختِارررروا)، 4/1800اناررررر صررررح ح مسررررِة 

ِا مةغرا أالروااا ِا ممهررا َصحابب َصحابب النسا بع  وفب ممر  أرذا الناضرب قرال ممرر
   َ  بعررردَا  (يرررحنا يرررحنا) فررريدة قرررال ولدرررذا الرررَر  َأررر  َندرررة اررر ول مرررن ا وبررر  لةرررحت َليررر 

ِ  فم لتاب الرقرا  براب فرم الحرو   البغرا /اعِيرق 8/120َ)َخرج أذه الرواات اإلمام البخا
  وأررو  (4/1795وصررفااه () نهينررا حررو  إثبرراأ برراب الفَررا   واإلمررام مسررِة فررم لترراب

 َحرردأما صررنفان أررا : وقيرر  قررال ألمرررأة وبدررتة لدررة ايررفر برر  األمررت مررذنهب فررب ذلرر  انررول
 بالسرريتت الةررالحت لألَمررال مهرردلون  وأررا : اإليررِم َررن   ا يررتنامت َررن مرارردون  َةررا 
انارر  [الةرنفين ايم  هده الت واية ََنابدة َِم ناكةون  حق نت الوفر إلم مرادون  والاانب

ُ  شرب   .15/64 النوو
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ْقَتُدةْ  َناَبَدْة ُمْنُذ َفاَِ َْ َِم ََ ََ هَن    .(1)«َهَزاُلوا ُمْرَادََ
رراَأَد و مرانر مرن حمرر  اليراأد َِرم لرر  أرذه الو رروه  َِ َ رَرَم َلرراَن َوْصرُا اليَّ . َفر
ُيوَ  َلَدرَذَه اأْلََمرَت، َوَبَوْصرَا َلْوَنرَه  ()َ  َأَذَه اأْلَْوَصاَف َلِرَُّيوَل ََْشمَ  َبَوْصَا َلْوَنَه َِ

ُيرر َ  َ َمررْن َبْعاَررَت الر  َمررا َلُمررَراََ فَّ ررَراَ َر َوُمَتمََ و مررانر مررن حمرر  اليرراأد َِررم  (2)َخاَاَمررا َلِيَّ
  . م ر أذه المعانم

 

َرا( مراَ بنولهال ما :املسألة الثانية   ؟)ُمَبيََ
 (: ااان  ًَل م ُ  اْلُمَسرررر  َلَمرررْن ُاْخَهرررُر َبرررهَ  َ ِْيم   اْلُمْخَهرررُر َباْلُبْيرررَر  َواْلَبَيررراََِ . َوَأرررَب اْلَحررراََ

ررد َباْلَعَط َّررَت، والنهررب اَمرراَن َواْلُمَط َعرريَن َبَمَراَاررَا َفررْوَ َأْة. َوَقررْد  () والَو رررن أَلَْأررَ  اإلَْ ُمَبيََ
َن  رمَّ ََ اَ: َإَلرم اْلَخْيرَر َمرَن اأْلََواَمررَر َا ََ رَربَعُت َمرَن الررد  َِْ رَه اليَّ ََ َأرَذا اْلَوْصرُا َمرا اْشررَتَمَِْت 

َوُأررررَو َقْسررررُة اَ ْمَتاَرررراَل َمررررْن َقْسررررَمَب التَّْنررررَو ، َفررررَانَّ التَّْنررررَو  اْمَتاَرررراُل اْلَمررررْ ُموَِاَأ َواْ َتَنرررراُب 
َِيَدرا َبُحْسرَن اْلَحراَل اْلَمْنَد َّاَأ، َواْلَمْ ُموَِاُأ ُمتَ  ََ رَ تن َبَيراََِ  َفا ََ َنتن اْلَمَةاَلَح َفَدَب ُمْنَت مََ ََ

 .(3)َفب اْلَعاَ َ  َواْ َ َ (
 

ِ  :املسألة الثالثة  ِ  َِم النذا  ؟مايها انداة البيا
 :التبيير َِم اإلنذاِ أليباب مندا () قدم) 
ِيررالته  اإلشررعاِ -1  ِيررِه عالتبيررير، فنرر ()برر ن األصرر  فررب   -اعررالم -د َ

 .ِحمت لِعالمين
                                                

ِ  فرم فررم ( 1) ْ او  ﴿ َبرراب التَّْوَحيردَ  َلتَرابَخر ره اإلمرام البخررا مْ  َ ر  وِدِ َعَلااْوام ااام ْ ااو   َ اأ ََ ْم، د   ُمااوام
ااأ َلمن ْوَت مو َُ ْ ااوَ  َتااَ ُن ِمواابَ  َيْنااوَ  ر  ْم، ِينن َ م  َعَلااٍ َ َيْنااوَ  َعَلااْوام اا ااْو ٍ  ر  ودن  ََ ااام  [117 :الما ررد ] ﴾ََ

 وب رران الرردن ا فنررا: برراب وَأِدررا نع مدررا وصررفت الانررت لتررابَوخر رره اإلمررام مسررِة فررم  6/55
 .الق امت هوم الحير

  .22/52انار التحربر والتنوبر ( 2)

  .22/53انار التحربر والتنوبر ( 3)
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َدََ اْلُمْاَمَنيَن َفب َُمََّتهَ -2  ََ  .له ان لار  
 (1) اوربة أا : المامنين المبيربن -3 

 

رررَرا  يرررر المغررراهر  برررين لفارررممرررا و  ؟المرررراَ بالنرررذهر مرررا :الرابعأأأة املسأأأألة  )ُمَبيََ
 .؟َوَنَذهَرا(
 : هن  َِ  َ ِي نآم ْنَذا ْخَبراُِ َبُحُِروَل َحراََ   ُمَسرب:  ََْو قررب ُحُِولره ُمْيَتق  َمَن اإلَْ  َوُأرَو اإلَْ

ِ  والمراَ رَربَعَت َمرَن انذِ الوافربن والعاصين بالنا َوبيم  اْيُة النََّذهَر َ َواَمَر َمرا َفرب اليَّ
َنتن النَّررَواَأب َواْلُعُنوَبرراَأ َوُأررَو َقْسررُة اَ ْ َتَنرراَب َمررْن َقْسررَمَب التَّْنررَو  َفررَانَّ اْلَمنْ  ررمََ ََ َد َّرراَأ ُمَت

َِرررم َفْعََِدرررا َمرررْن ُيررروَ: اْلَحررراَل َفرررب اْلَعاَ رررَ   ََ رررَ تن َاْخَوبرررَف اْلُمْنرررَدَميَن  ََ َمَفاَيرررَد َفَدرررَب ُمْنَت
 َواْ َ َ .

َِرم  َنرَذهَرا() فنير  َموم اإلنذاِ وخةو  التبيير الِفاين وير المغاهر  بين 
ِاَ   .(2)َِم مبيرا انتَب ذل  مر َن واأر َطفه ص غت المبالغت َون ومنذ

 

م وير التنييد بِفظ )َبَاْذَنَه(ا المراَ ما :املسألة اخلامسة   ؟بالدَا
َُوُأْة َإَلرم )  َ َوَبرْد َ  َرْيرَر فَّ َُو النَّاَ  َإَلم اَرْرَ  َسَبراََ َ ُأَو الََّذُ َهْد ب َإَلم فَّ ََ ا َوالدَّ

 :أليباب مندا يد بنوله َبَاْذَنهَ التنيو  ااَََباَع َما َاْ ُمُرُأْة َبَه فَُّ 
لرررة هررردع النرررا  إلرررم مرررا ََررراأة إل ررره مرررن و ررروب إخرررِ   ()ب ررران َنررره  -1 

 -اعررالم -، مررن اِنررا: نفسرره، وانمررا ََرراأة إلررم ذلرر  برر مر ع-يرربحانه -العبرراَ  لرره
 .واذنه ومييتته

ِأررا المر رو  مندررا إ  إذا صرراحهداا -2  ِ  إلررم َن أرذه الرردَو    اراام ثما  إلشرا
م والمدَو التوفيق من  .ع لِدَا

                                                

ِوب المعانم ( 1)  .11/222والتفسير الوي ط  22/53والتحربر والتنوبر  22/45انار 

  .22/53والتحربر والتنوبر  22/45ِوب المعانم انار ( 2)
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َي َ  ب ان -3  ِْ َر َلُه  ()النهم  ََنَّ فََّ ََ اَسَ ا َإَلْ َه َوَبسَّ  َإَلْ َه َمرَر َثْنرَ  ََْمررَ الدَو  ََ
َارررَة َخَطَرَأررر أرررذه الررردَو  ََ اك ف  ، وأرررب صررررف الو ررروه َرررن يرررمت الخِرررق إلرررم َو

 .(1)الخِ ، واَخال قَِ  رير معدوَ  فب األَنا 

ِنَِأ    مونِِ المراَ بنوله ) ما :املسألة السادسة    .؟(َ سم
رَراَج اْلُمَنيرَر َفرب   َيرَِْناَ  َلالسََ ِْ ََ ُْ ََ ، َاْيَه ه بِ َ بطَربق اْلَحاَل ََّت َوُأَو َةَربرقن َ َمير ن

ررررَحْتَدا اْلَدَداَاررررَت اْلَواَضررررَحَت الََّتررررب َ  َلررررْبَ  َفيَدررررا َوالََّتررررب َ  َاْتررررُرُ  َلَِْباَةررررَ   ََ ُشررررْهَدَت َإ َّ َف
َمررررَت اْلَمَورررراَن. َوَأررررَذا  ررررَراُج اْلَوقَّرررراَُ ُوِْ رررربُ: السََ ََ َخاَ ََِدررررا، َلَمررررا ُا َِررررم ََ ََ َوََْوَقَفررررَت النَّرررراَ  

رراَب اَ ْيررَتْدَ َل َواْنَنَيرراَع َمررا  ()  َاْيررَمُ  َمررا َ رراَ: َبررَه النهررباْلَوْصرراُ  ََ َمررَن اْلَهَ رراَن َوَاا
رررَربَعَت َمرررْن َكررراَن قهِررره َفرررب ا َاررراَن َمرررْن َمَسررراَل   َلِتَّْهرررَدهَ  َوالتَّْحَربرررَف َفَيرررَمَ  َمرررا َفرررب اليَّ أْلََْ

ررَة ُاَيرربَّهُ  ررَة، َفررَانَّ اْلَعِْ هَن َواْلَعِْ ررَه َفررب الرردََ ررَراُج  َُُصرروَل اَ ْيررَتْنَباَط َوالتََّفن  َبررالن وَِ َفَناَيررَبُه السََ
اأْلَْوَصرراَف الََّتررب ُوَصررَا َبَدررا آَنَفررا َفُدررَو َلاْلَفْذَلَوررَت  َم رررَ اْلُمَنيررُر. َوَأررَذا َوْصرران َشرراَم ن َلاَ 

 .(2)َوَلالتَّْذَهي َ 

 .؟بالسراج ()مايها ايه ه النهم  :السابعة املسألة 
  :بالسراج لو وه () شبَّه نهينا محمَدا ()َن ع  ِ علم: 
ِه إلرم منراأأل َنه استَا: به فب وِماأ الادر  والغواارت، وبدترد  بر   اأ:   نوا

 الرشد والدداات، لما هدتد  بالسراج المنير فب الاِم إلم يمت المرام.
ِه شب:.    اأ:   َن السراج الواحد هوقد منه َلا يراج، و  هننا من نو

اَرررب: مرررن  م رررر الادررراأ الوون رررت إلرررم  م رررر العررروالة، لمرررا َنَّ  () ومندرررا: َنررره

                                                

والتفسرررير الويررر ط  66-23/65وحررردا ق الرررروب والربحررران  22/54انارررر التحربرررر والتنررروبر ( 1)
11/223. 

  .55 – 22/54انار التحربر والتنوبر ( 2)
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ررررا: اَررررب: ََ ا ألمترررره لِدررررة، لالسررررراج لام ررررر  السررررراج اَررررب: مررررن لرررر   انررررا، َو
الاداأ إ  من َمب، مار : َبرب  در ، ومرن ابعره َِرم صرفته، فانره   استَرب: 

ِه، و  هررراه حق نررت، لمرا قررال اعررالم:  اان  نَ ﴿بنرو ًْدم ٌ ااْم َ  ه  ااَ  َ  ْْ ٌ اان  َن إمَي ٌ ْم َهْ   ﴾َ َتااَنِ
  .(1)[198األَراف ]

ِ ما :الثامنة املسألة   .؟ير وصا السراج باإلنا
ِ  ألن مرررن السررراج مرررا   اَرررب: إذا قرر  يرررِ طه)   -َ :  بتررره -ووصررفه باإلنرررا

 .(2)وَقت فتيِته

 .؟بالسراج َون اليم  ()ير وصا النهم  ما :التاسعة املسالة 
يررا ا َوَلرْة َاُنرْ  َإنَّرُه َشرْم ن َمرَر ََنَّرُه َََشرد  َإَضراَ:َ  َمرَن  ()قال فب حق النهب ) 

ررَراَج َلَفَواَ ررَد  ررَراُج ُهْاَخررُذ َمْنررُه ََْنررَواِن السََ ررْمَ  ُنوَُِأررا َ  ُهْاَخررُذ َمْنررُه َشررْب:ن َوالسََ َمْنَدررا، ََنَّ اليَّ
ُل َهْبَنررم الَّررَذُ ََُخررَذ َمْنررُه، َوَلررَذَلَ  َإْن َررراَب َوالنََّهررب   َلرراَن  ()َكَايررَر ن َفررَاَذا اْنَطَفررَ  اأْلَوَّ

َن ضرو: اليرم  ههدرر العرين،  ومندرا (3)ُه ُنروَِ اْلَدَداَارتَ َكَذَلَ  َإْذ َل   َصَحاَببَ  َََخَذ َمنْ 
 .(4)َوما ضو: السراج فترااب له األَين

                                                

 ،198 -7/197 اإليرررررتانهولب مةرررررطفم برررررن حنرررررب إيرررررماَي : لِيررررر ا اله ررررران ِوبانارررررر ( 1)
  .67 -23/66وحدا ق الروب والربحان  بيروأ -فورال َاِ: الناشر

 الوتراب َاِ: الناشرر 3/574 الزمخيررُ  َحمرد، برن َمررو برن محمَو لشمام الويافانار ( 2)
 .11/223والتفسير الوي ط  أر 1407 -الاالات بيروأ -العربب

 .25/174 انار افسير الرا   ( 3)

 .22/49انار التفسير المنير ( 4)
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م َُْ اَِل ﴿ :َِم َطا قوله :العاررة املسألة  َن اَن  اْم  م نم ِْيم ْ  م موَن بمَأنن َيا  َ َمل م
 ؟﴾َ َمونِِ 
، وبيرررر أررو معطرروف َِرررم محررذوف انرردهره: أرررذا فَرر  ع َِ رر ، فاأنررر  برره) 

المررامنين لررذل  برر ن لدررة مررن ع فَررِ لهيرررا.. فدررة َاباَرر ، َوول رراا .. فرراذا لرران 
ِبررر ، فررران لِمرررامنين حارررا مرررن َطرررا:  -َهدرررا النهرررب -لرر  أرررذا العطرررا: الازبررر  مرررن 

ِا ِب  محاو  .(1)ِبدة، وما لان َطا: 

 .؟المراَ بالفَ  الوهير :عشرة احلادية املسألة 
هَن لفَررر  الوهيررر مررا أرررو فررب قولررره اعررالم: )أررو الانررت وقرررد بررين اعررالم ا)  َ ِيناااآم

ااْم ذيمااَ   ْ ااَد َكم مام َن عم  ِ ااْم  ااأ َيلااأ ُمااو َكْ ضااأَّم ِْيَل نااأَّم َيا  ااأيمَأَّم  ل ااِ  ِيدن اَ   ااِ  َ َعمم
َ  ِْيَ َمون   ِ : ] .(ٌ َ ِْيَفْ   .(2)[22اليو

يَن  َ ﴿: َِم َطا قوله :عشرةالثانية  املسألة  ُمنم ُمقموَن َ َدْذ َ   ت طم م ِْي اأ ِْيم  اأ
ٌ مْ  وَِل  ..َيذِ م َ رم م َ َرفٍ بمأّللن َن َْ َعَلٍ   .؟وما الذ  هتَمنه أذا العطا ﴾َ َتَ رن
نم ِْيم ْ  م مونَ »أو معطوف َِم قوله اعالم:    ..«َ َمل م
  ُو ٌآِ ِيعطف ي  ك: 
ااااانم ِْيم ااااْ  م مونَ »قولرررره اعررررالم:  ي  :  نررررذ« َ َمل م ِ الورررررافربن افدررررة منررررره ضررررمنا، َو

 والمنافنين ب ن لدة َذابا َل ما.
ُمقمونَ »قولرره اعرالم:   ثأنْاأ:  يَن َ ِْيم  ااأ ُمنم اا م ِْي ااأ لررذل ،  افدرة منرره ضرمنا« َ   ت طم

ِأة فب األمر..  وايتاا لِمامنين وايتمر لدة، واقترب مندة، وشاو
ِم أذا امون معنم قوله اعالم:   ُم »َو يَن َ ِْيم  اأ ُمنم   اسرتمر « قمونَ َ   ت طم م ِْي اأ

                                                

 .11/731رالنرآنم لِنرآن انار التفسي( 1)

  .4/390انار افسير ابن َط ت ( 2)
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ِ  لرررره َِررررم مررررا أررررو َِ رررره مررررن  إلرررريدة، و  ارررر من  ررررانهدة والمررررراَ برررره التديرررر أل واإلثررررا
مخررالفتدة، احق نررا  يررتنِل الررذاأ وصرررون اليررربعت مررن ا خررتِط. وبحتمرر  لرررون 

  .(1)من ا نتدا: المراَ به: الدوام والاباأ َِم ما لان َِ ه

ٌ مْ َ دَ ) :قوله معنم :عشرةالثالثة  املسألة   (ْذ َيَذِ
َ  َيْ :  هرررَن فَّ َ  اَُبررراَل َبَمرررا َاْةرررُدُِ َمرررْنُدْة َإَلْ رررَ  َمرررَن اأْلََذ  َبَسرررَها  ُاَةررريُبَ  َفرررب ََ

َِرم َمرا َاْفَعُِوَنرُه َمرَن اأْلََذ  َلرَ ،  ََ ْع ََْن ُاْاَذَهُدْة ُمَاراَ اَ  َلُدرْة  َداَ َه، ََْو ََ َْ َِم ََ ََ َاَ   َوَشدَّ
َِرر ََ ِررم الاررانب: مَرراف إلررم المفعررولَفاْلَمْةررَدُِ  ررَ . َو ََ ررافن َإَلررم اْلَفا ََ َل: ُم  م اأْلَوَّ

ِو  نحرررروه َررررن مااأررررد (2)ونسررررا واألول  منرررره مررررا اخررررا الوررررافربن ب اررررت السرررر ف و
رْن َََذ   ألن فرالرا ح َن ا ارت ل سرت منسروخت ب ارت السر ف (3)َولرم ََ رَرا ن  َْ أرذا اإَل

ُمرروَم َلررُه، َفُدررَو َبَمْنَزَلرر َُ َم اْلَعْدررَد، َفَِْ َسررْت آَارراُأ اْلَنتَرراَل َبَناَيررَخت  َخرراَ   َ   َِ َت اْلُمَعرررََّف َبرر
 (4)َلُه.

                                                

والتفسررررير المنيررررر  732 -11/731التفسرررريرالنرآنم لِنرررررآن  22/58اناررررر التحربررررر والتنرررروبر ( 1)
22/46. 

م متراخرم َنره فرم الزمران ( 2) م بردلي  شرَر ِفرر الحمرة اليرَر النسا فم إصرطِب العِمرا: أرو 
ط  امعرت اإلمرام محمرد برن يرعَو  423 /3الررا    انار المحةول لشمام محمد برن َمرر

احنيررق َ/ ةرره  رررابر ف ررا  و اناررر مناأررر  العرفرران فرررم َِرروم النرررآن لِيررر ا محمررد َهرررد 
ِقانم   .ط س سم الحِهم 180 -176 /2العا ة الز

ِوب المعانم  4/331 الندهر فتحانار ( 3)  .22/46و

 .22/58انار التحربر والتنوبر ( 4)
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م ) :معنم قوله :عشرةالرابعة  املسألة َن َْ َعَلٍ  وَِل  َ َتَ رن م َ رم  (َ َرفٍ بمأّللن
َتَمدْ  إلم ع فو  َمر  َ   َْ َيراَلَت َوَفرب َلَفاَهَترهَ  و ا ََ الرََ  َإاَّراَ  َشررَّ َِ ه َفرب َاْهَِ ر

َ ، َفَدَذا َناَورن َإَلم َقْوَلَه:  ُدوََ م )ََ َن ِْأ إمَيٍ   .[46]اأْلَْحَزاب:  (َ دِعم
اوَِل )   م َ رم َفرَانَّ فََّ ُأرَو اْلَوَليرُ   ( مفوضرَا إل ره األمرر فرب األحروال لِدراَ َرفٍ بماأّللن

َُ اْلُمْاَزُ َمْن َاَولَّ  َََِ اْلَواَفب َفب اْلَوَلاَلَت، ََ َِْ هَ َ   ََ َُِه   .(1)ْ َه َما َولَّ
 

 مايستفاد من اآليات رابعًا  

بسرررربر صررررفاأ َو َيررررما:، فدررررو اليرررراأد َِررررم َمترررره  ()وصررررا النهررررب  -1 
ِررم يررا ر األمررة بتهِ ررَ َنه ررا دة، وأررو المبيررر لِمررامنين برحمررت ع  برالتهِ َ إلرريدة، َو

ررذ ب إلررم وبالانرت، وأرو المنرذِ لِعةررا  والممرذبين مرن النراِ َو اب الخِرد، وأرو الردَا
ه  ع بتهِ ررَ التوحيررد واألخررذ برره وممافحررت الوفررر ، وأررو نررِو لالسررراج الوضررا: بيررَر
ِيررِه ع برره، وأررو الررذُ بيررر المررامنين بالفَرر  الوهيررر مررن ع اعررالم، وأررو  الررذُ َ
ذو شرع مستن  مطالا ب   اط ر الوافربن ف ما ايريرون َِ ره مرن َنةراف الحِرول 

فب الدهن والمماأل ، لونه مر مِو َاَرا َن هردع َذاأرة مارا ا  َِرم إذاهرتدة والمداأنت 
إاررراه، فرررِ اعررراقهدة، وانمرررا اةرررفح َرررن  لِدرررة، معتمررردا َِرررم ع وحرررده بنةرررر َهنررره 

ةمته من النا   .(2)وحفاه وا هيده َو
ِيوَله محمدَا )أرب المنةروَ مرن  ،أذه األش ا: -2  التب وصا بدا ُع اعالم 

شرراأدا َِررم  :لونرره" َشرراَأدا " َُ التررب اخررتا بدررا وأررب ،ادا َوصررولداو بررد ،ِيررالته
ااَاَدِ  َعَلااٍ ِي نااأام ﴿ :لمررا قررال اعررالم ،مررن خيررر وشررر ،َمترره بمررا َمِرروه  َ ي مَت   ن اا ِْ 

ودِِ  ام ََ َ م : )()وقوله  .[43البنر : ] (َ َي   َن ِيننس  ل  َعَلْْ  ْم  ا ْئَ أ  مان ر  َم َف إمَذِ  ْْ ََُ
ٍِ بمَلام  ودِِ ي ن ام ََ      ٌَ ْئَ أ بمَ  َعَلٍ  َم  و .شراأد َردل منهرولفدو ) [43 النسا:]( وٍد َ 

                                                

 .22/46التفسير المنير  22/59التنوبر انار التحربر و ( 1)

 .22/50انار التفسير المنير ( 2)
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رررَرا َوَنرررَذهَراكونررره " رررر والمنرررَذَِوُمَبيََ رررر بررره وبنرررَذِ ،" وأرررذا اسرررتِزم ذلرررر المبيَّ  ،ومرررا هبيََ
ررون: المامنرون المتنرون  .واألَمال المو بت لذل  الرذهن  معروا برين اإلامران  ،فالمبيَّ

بمر  ثرواب َنيررُو  ،لدرة البيررر  فرب الح را  الرردن ا .واررر  المعاصرب ،لحوالعمر  الةرا
 ،وذلر  لِره اسررتِزم .وفب األخرر  برالنع ة المقر ة.ِارا َِرم اإلامران والتنرو   ،وَهنرب

نرررواع الارررواب ،وخةرررال التنرررو   ،مرررن افاصررري  األَمرررال ،ذلرررر افةررري  المرررذلِو  .َو
ِون  ِ  فررب الرردن ا .َأرر  الاِررة والادرر  ،المارمررون الاررالمون  :أررة ،والمنررَذ  ،لدررة النررذا

بالعنراب  ،وفرب األخرر   .المترابت َِم الاد  والاِرة ،من العنوباأ الدنيوبت والدهن ت
 ،)مرن الوتراب والسرنت ،مرا  را: بره ،وأرذه الامِرت افةريِدا .والعذاب الطوبر  ،الوبي 

َ" َُ :لونه و الميتم  َِم ذل  اَسَ ا َإَلم فَّ ِيِه ع هدَو الخِرق إلر :"َوََ ِبدرةَ  ،م 
قدة لورامته َِرم مرا  ،وذل  استِزم ايتنامته .التب خِنوا لدا ،وب مرأة بعباَاه ،وُبيوََ

وانزبدره  ،بتعرربفدة لرربدة بةرفااه المنديرت ،وذلر افاصي  ما هردَو إل ره ،هدَو إل ه
والرردَو  إلررم ع برر قرب ةربررق موصرر   ،وذلررر َنررواع العهوَاررت ،َمررا   هِيررق باِلرره

طا: ل   ،إل ه  ،  إلرم نفسره واعا مدرا ،واخِ  الدَو  إلرم ع ،ذُ حق حنهوَا
اعرالم لره  وذلر  لِره " َبَاْذَنرَه " .كما قد اعر  ذل  لواير من النفو  فب أذا المنام

ِه ِاَارره وقررد وذلرر  انتَررب َن الخِررق  ،لونرره " َوَيررَراَ ا ُمَنيررَرا " و فررب الرردَو  َومررره وا
 .و  َِرة اسرتدل بره فرب  داادررا ،اادرا  نرِو هدترد  بره فررب وِم ،فرب وِمرت َا مرت

ِررررة برررره مررررن  ،)ف ضررررا: ع بررره اِرررر  الاِمرررراأ ،حترررم  ررررا: ع بدررررذا النهررررب الوررررربة َو
َأررر  ا يررتنامت .وأررد  بررره ضررِ  إلررم الةرررراط المسررتق ة ،الادررا أ قرررد  ،ف صرربح 

رفروا بره الخيرر واليرر ،وضح لدة الطربق وَأر  السرعاَ   ،فميوا خِا أرذا اإلمرام َو
َأ  ال ِوا به ،يناو من  رفروه ب وصرافه الحميرد  ،لمعرفت معهوَأة ،وايتنا فعالره  ،َو َو

  (1)َوحمامه الرشيد  ،السدهد 
                                                

 برن       ناصرر برن الررحمن َهردلِي ا  ،المنان لِم افسير فب الرحمن الوربة ا سيرانار ( 1)
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ه مندم َِم اإلنذاِ :النهم -3  ِحمت ع لِعالمين والتبيير فم شَر   .أو 
ررره مررن َمرررِو الررردن ا  -4  َأمَّ التولرر  َمرررره َارر ة، فمرررن اولرر  َِرررم ع لفررراه مررا 

  .(1)والدهن
  .فِ هتيبه بغير المسِمينذا شخة ت مستنِت  امون  المسِة َن َِم -5 
م إلم ع َن هتسِح بالةهر فم منابِت ماهِنم من األذ  -6    .َِم الدَا
ه َرامِين  نِو َن المسِمين  هزالون َِم -7  من ع ما َاموا متمسمين بيَر

  .به فاذا انوهوه اخبطوافم الاِماأ

                                                                                                                  

 الريررالت مايسررت: ، الناشررر667 الِوبحررق معررِ بررن الرررحمن َهررد: المحنررق السررعدُ ع َهررد
 .م 2000-أر1420 األولم

 .2/487 الةابونب َِب محمد: لِي االتفايير  صفو انار ( 1)
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 املطلب الرابع
 اهلل زواجالنساء الال

ّ
  بهن ()النبي  تي أحل

 

و  اَ  )  ا َكٌ نن َ  اأ َ َلَ اْو َيمم  َ َ  ِيَلنتماو اَتْواَو ي  ََ  ِ َْ َمَو إمننأ َيْقَلْل أ َيَ  َي يأ َيَهَاأ ِي ن
أتمَ  َ َم اأَّم خأيماَ  َ َم اأَّم خأ تماَ  ِيَلن  َ  َ َم أَّم َعم مَ  َ َم أَّم َعمن َن  َعَلْْ أ َيُأَ   تماو  ممن

اأ  ََ َمااَو َيْن َيْسااَتْ  م َمااو م إمْن َيِكَد ِي ن ااْو َنْفَساااأ يمل ن ََ ٌَ ِِ إمْن َ  َ اا ْنَن َ َعااَ  َ ِْ ااَنَيِة   ْ  م ََ ٌااأ
اْم َ  اأ َ َلَ اْو  ام َم  ِ َْ ُمو َي ْم  ََُنْض أ َعَلْوام َِْد َعلمْم أ  أ  ِِ َيَ   مْن د  نم ِْيم ْ  م موَن  خأيمَد

ْم يمَ ْوَل َي    ْمأِ َيْيمأن ا  ف  كِِ َكقم ََ َن   َ  َقَنجن َ رأَن     ( َن َعَلْْ
 [.50األحزاب ]

 

 التحليل اللفظي: أواًل 

ُم َلرُه ُفرُروعن َلَايرَر ن َوَمَسراَ ُ ، َوََْصرَُِدا ُلِ َدرا :﴾َيْقَلْلَ أ﴿  َِّ رْبَ:، َ   اْلَحاُ: َوالر َفرْتُح اليَّ
ْنررُه َشررْب:ن. ََ ررُت اْلُعْنررَد َ انررال  َاَيررذ   .َحَِِْ  ِ ُل: َضررد  اْلَحررَراَم، َوُأررَو َمررَن   ََُحِ َدررا َحرر َِ َواْلَحرر

ْبَ:، َإَذا َََبْحَتُه َوََْوَيْعَتُه أَلَْمر  َف َه. المذلِو اأْلَْص َ    (1)َلَ نَُّه َمْن َحَُِِْت اليَّ
اا َكٌ نن ﴿   َ  األ ررر واأل ررر : مررا اعرروَ مررن ثررواب العمرر  َنيوبررَا لرران َو َخروبرراَ  ﴾ي 

تمااو مرررََ : َمْدُرأررا؛ َوَفررب التَّْنَزبررَ : )وََْ ررُر ال ااَ  ِيَلن ََ  ِ َْ َمااَو إمننااأ َيْقَلْل ااأ َيااَ  َي َيااأ َيَهَاااأ ِي ن
َ  َكٌ نَ   .(اَتْوَو ي 

يمااِند ُااو ِآياااِ:   بةرردا ، ويررَمب المدرررر  ()األ واج الِرروااب ارررزو دَن  ِ 
َمرا فرب الحق نر طَ رت، َ رَا ألنره منابر  ا يرتمتاع برالمَر  فرب الاراأر. َو ت فدرو برذل َو

ِِ ﴿)خطر المح ( وشرفه، لما قرال اعرالم:  إلوداِ َلا َْ  ﴾َ ات ا ِْ ِي ساا  صادِأتان نم
طَ رررت َررن ةيررا نفررر . فررالمدر اوررربة لِمرررَر ، واهنررا  لدرررا، 4]النسررا::  [ َُ عبررت َو

                                                

  .ماَ  ح  2/20، وانار معاة مناه   الِغت 4/1672انار الةحاب ( 1)
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  .(1)واطييا لخاةرأا
و  ااا َ ﴿  ُِ واإلمرررا:، ألندرررَن ُهرررتمِْون َرررن ة :﴾َ َ اااأ َ َلَ اااْو َيمم ربرررق اعنرررب الاررروا

 .(2)ومِ  ال مين اطِق َِم امِ  العهيد واإلما: الحرب والاداَ،
َُااَ  ه﴿  رراِ  ََْصرُ  الَفرْبَ:: الُر روعُ  ﴾َي َوُأرَو َمررا َحةر  َلُِمسرَِميَن َمرْن ََمرواَل الُوفَّ

. ه ع َِ رر  مررن الوفرراِ،  َمررْن َرْيررَر َحررْرب َوَ  َ درراَ  ََِ ررا  َُ مَمررا رنمترره مررندَن، وممَّ
  .(3)ََتندما وازو دما ()ت، فانه كةف ت و وبرب

 ﴿ ِِ ِل  فيدررا َحرد، :﴾َخأيمَداا  خالةررت لرر ، َُ انررال أررذه َُ خاصرت لرر    ايررا
 .(4)خاصت
مْ ﴿  ََُنْضاااَ أ َعَلاااْوام والفرررر : مرررا َو بررره ع اعرررالم، يرررمََب برررذل  ألنَّ لررره  :﴾َ اااأ 
 .(5)وحدوَاَ َا معالم
، َوُأرررَو ُمْعَارررُة اْلَبررراَب َوَاَلْ رررَه َمْرَ رررَر  اْلَحررراُ: َوالررررَّاُ: َواْلَاررر ُة ََْصررر ن  :﴾َقاااَنجن ﴿  َواَحررردن

 . ، َوَأرَب ُمْاَتَمرُر َشرَار  ْبَ: َوَض ُنُه. َفَمْنُه اْلَحرَرُج َ ْمرُر َحَرَ رت  َه، َوَذَلَ  َاَام ُر اليَّ ُفُروََ
. َِرررررم اإَلثرررررة و َوُبَنررررراُل َفرررررب اْلَاْمرررررَر َحَرَ ررررراأن ََ ررررريُق، َوَبَنرررررُر  َََ  الَحرررررَرُج َفرررررب اأَلصررررر  ال

  .(6)َواْلَحَرامَ 

                                                

اأ ( 1) ِوا ر اله ان 4/10ولسان العرب  64انار المفَر  .2/299ماَ  َ ر، و

اأ ( 2) ِوا ر اله ان  10/493ولسان العرب  775انار المفَر  .2/299ماَ  مِ ، و

اأ  4/435 الِغرررت منررراه   معارررةانارررر  (3) مررراَ  ف ررر .  1/126ولسررران العررررب  650و المفرررَر
ِوا ر اله ان   .2/299و

 .ماَ  خِا 7/27ولسان العرب  3/1037انار الةحاب ( 4)

 .ماَ  فر  650والنامو  المح ط  10 3/97انار الةحاب ( 5)

 .ماَ  حرج 2/233ولسان العرب  2/50انار معاة مناه   الِغت ( 6)
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   اآلية ملا قبلها مناسبة ثانيًا

خةررا الوررِم أنررا لنسررا:  يررهق الوررِم فررب َنوحررت المررامنين َوحمامدررا، لمررا  
خةوصر ت َنره  الرزواج بِفرظ الدبرتواحد  َن  الِاب اح  له نواحدن، ()النهب 
  .(1)َون بق ت المامنين ()لِنهب 

 

 ثالثًا املعنى اإلمجاىل 

ِأن، َوحِِنرا لر  مرا الِارم لنهرب إنرا َحِِنرا لر  َ وا ر اا َهدا ا)  طيرتدن مدرو ََ 
هرررد  مرررن السرررهب فرررب الحررررب. َوحِِنرررا لررر  قرببااررر  مرررن بنررراأ َمررر  وبنررراأ  مِورررت

َمااررر ، وبنررراأ خالررر  وبنررراأ خا اررر ، الِارررب أرررا رن معررر ، َوحِِنرررا لررر  النسرررا: 
ِير ِ برت () ولهالمامناأ الةالحاأ، الِوااب وأهن َنفسردَن، حبرَا فرب ع وفرب  ، و

َِأ َن اتررزَوج مررن شررتت مررندن، برردون مدررر خالةررت لرر  مررن  فررب التنرررب لرر . إن َ
ِف نررراادة مرررن  َون المرررامنين، قرررد َِمنرررا مرررا فرضرررنا َِرررم المرررامنين فرررب  و ررراادة و
َمررررا َنررررت فنررررد خةةررررنا   شرررررا ط العنررررد، وو رررروب المدررررر فررررب ريررررر الممِولرررراأ، َو

  .(2)حرجبخةا ا ا سيرَا ل ، لويِ امون َِ   ضيق َو 
 

 وبيان األحكام الفقهية   التفسري والبيان رابعًا 

  يلتمَ علٍ سً  علنة  سأيِ 
 ما الذ  هدل َِ ه إيناَ اإلحِل إلم ع  :األوىلاملسألة  
هردل َِرم َن التحِير  والتحرربة خرا  بره يربحانه والتيرربر   وحرده والريرول ) 

()  م َيَ اَن َي ن تعَادِ  إ﴿مهََِ َن ع و  امِ  َحد يِطت التيرربر نم ِيَ ام إم ن ّللن ِم
 .[40]هويا:  ﴾إم ن إمينأه  

                                                

 .22/63انار التفسير المنير ( 1)

ِوا ر اله ان ( 2)  .2/303انار 
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َ  َكٌ نن ﴿وصفه اعالم النسا: بنوله:  مايها :املسألة الثانية   ؟﴾ِيَلتو اَتْوَو ي 
ع    اعاي  المدر َولم َوفَ  من ار خيره، والتنه ره َِرم َن  التنه ه َِم َن 

( ) اختاِ لنهَ ه() َوالتعاي  لان يَنت السرِا   اعررف مرندة    واألكم األف
ولرر   ارر خير بعرر  المدررر وانسرر مه إلررم )معَارر  وماَ رر ( إ  شررب: ايررتحدثه  ريررره

، َو الحررذِ َِررم مسررتنه  الفتررا  مررن الطررِ  فررم ا العرررف، واقتَرراه التغررالب لمدررِو
 .(1)بعد َن فسد حال النا 

الغيبرت فرب قولره اعرالم: )إن  العردول َرن الخطراب إلرم يرر مرا :املسألة الثالثة 
ِاَ النهررررَب( ثررررَة الر رررروع إلررررم الخطرررراب فررررب قولرررره )خالةررررت لرررر ( وذلررررره  َ()  فررررب

  .؟الموضعين بعنوان )النهَو (
لَِد لررررت َِررررم ََن ا ختةررررا  لرررران مررررن ع اعررررالم اورمررررَت لرررره أل رررر  النهرررروَّ ،  

 ، وب ان ايتحناقه الورامت لنهواه.()والتوربُر لِتفخ ة من ش نه 
أج:  وانما قي  لِنهب أدنا ألنه لو قي  َن وأهت نفسردا لر  لران اارو   ِأل ِيزَ 

َِ َنره اارو  ذلر  لغيرر النهرب  ، لمرا  را  فرب قولره: َن هتوأة َن فرب الورِم َلري
أتم َ )  (2)(َبَناَأ الَعةََ وبناأ الخال احِِن لِنا  (، ألنَ َمَ أَّم َعم مَ  َ َمَ أَّم َعمن

ََ َ ) :فم قوله المراَ باأل واج ما :الرابعةاملسألة    ِ َْ  ؟ (َيْقَلْل أ َيَ  َي
َِْ يمام:)  ُمو َ ْعَ ٍ  ََ َ ) ِْخت لمَف   ِ َْ اُ : َإنَّ فََّ َيْقَلْل أ َيَ  َي رحَّ ََّ ( َفَناَل اْبرُن َ ْبرد  َوال

رَدا  َََح َّ َلُه ََْن َهَتَزوََّج ُل َّ اْمَرََ   ُهْاَايَدا َمْدَرَأا، َفَتُووُن اْ َارتُ  ََ ُمَه َحرَت َلَاَم رَر النَََسراَ: َمرا 
ْنررَدَ ، أَلَنَُّدررنَّ  ََ َنررا َلررَ  ََْ َواَ ررَ : اْلَواَ َنرراَأ  : اْلُمررَراَُ ََْحَِِْ َم. َوَقرراَل اْلُاْمُدرروُِ َذَواَأ اْلَمَحرراَِ

                                                

ِوا ر اله ان ( 1)   .23/75وحدا ق الروب والربحان  305 -2/304انار 

رابه النرآن معانبانار ( 2)  4/233 الز راج إيرحا  َبرو يرد ، برن السررُ  برن إبراع ة لشمام وَا
 م 1988 -أرررر 1408 األولررم بيرررروأ -االوترر َررالة: الناشرررر شررِهب َهررده الاِيررر  َهررد: المحنررق

ِوا ر اله ان   .306 -2/304و
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َنررررا، وَ  ْنَ ا َوَ بَنَتَدررررا، وأررررذا أررررو الارررراأر، ألنرررره َقْوَلررررُه ََْحَِِْ َِررررم الررررد  ََ آَاْيررررَت: َقررررَد اْخَتْرَنررررَ  
  .(1)(َماَضَ انَ 

َن  َعَلْْ َ مامعنم ) :اخلامسة املسألة  أ َيُأَ   و  َ   ممن   .؟(َ  أ َ َلَ ْو َيمم
 ؟  أسن ِيتقوود بأيفٍ  
المررراَ َحِِنررا لرر  التمتررر بمررا مِوررت امينرر  مررن النسررا: الِ ررب َخِررن فررب مِورر   

 وبربرررت بنرررت َرررن ةربرررق الغن مرررت فرررب الحررررب، لةرررف ت بنرررت حيرررب برررن َخطرررا، و 
 ِ ولر   المرراَ بدرذا النيرد إخرراج مرا مِوره بغيرر الغن مرت، فانره احر  لره السرربت  الحرا

ِ  إلررم مررا أررو األفَرر  واألةيررا؛ ألندررا إذا  الميررترا  والموأوبررت والمدرردا ، ولونرره إشررا
َأر  َاِ الحررب . لانرت َحر  َوةيرا ممرا .كانت مسه ت، فمِودرا ممرا رنمره ع مرن 

 الممِولررت َررن ةربرق الغن مررت اوررون معروفررت الحررال والنيرر  ألن  ايرتر  مررن الاِررا،

(2).  

 ؟وبناأ َمااه ()ما المراَ بهناأ َة النهم  :ِيمسأيِ ِيسأدسِ 
والهنت: مان  ا برن، والعرة: َخرو األب؛ َُ: َوحِِنرا لر  نسرا:  ﴾َبَ أَّم َعم م َ ﴿ 

مامرررره بررررو ةا اثنرررا َيررررر: () قرررربش مررررن َو َ َهرررد المطِررررا وََ ِ ، َو لررررا، الحرررا
هررد الوعبررت، وحمررز ، والعبررا ، والمنرروم، وحارر  وايررمه المغيررر ، وضررراِ  والزبيررر، َو

برررو لدرررا، والغيررردا ، ِلررروا البعارررت إ  حمرررز   وقررراة، َو مامررره الرررذهن ََ ولرررة اسرررِة مرررن ََ
 والعبا .

مامررره  : ضرررباَت بنرررت الزبيرررر برررن َهرررد المطِرررا، ولانرررت احرررت () وبنررراأ ََ
ِ ، َوم أرانم: بنرت المنداَ، َوم الحم ة بنت الزبيرر، ولا نرت احرت النَرر برن الحرا

                                                

  .23/75وحدا ق الروب والربحان  4/335انار فتح الندهر ( 1)

 .11/228التفسير الوي ط  23/75انار حدا ق الروب والربحان ( 2)
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َبررم ةالررا، ايررمدا: فاختررت، و مانررت بنررت َبررب ةالررا، َوم حهيبررت، وآمنررت، وصررف ت 
ِ  بن َهد المطِا. ِو  بنت الحا  بناأ العبا  بن َهد المطِا، َو

أتم َ ﴿َحِِنا ل   ﴾ ﴿    والعمت: َخت األب.  مر َمت، ﴾َبَ أَّم َعمن
ِو ، وبررر   مااره يررت، وأررن: َ ااوررت، َوم حمرر ةَو وأررم  - ، َوم مررت، وصررف ت، َو

ِلررن البعاررت مررن ريررر خررِف إ  صررف ت َم  اله َررا: ولررة اسررِة مررن َماارره الِاررب ََ
 .()الزبير بن العوام، َيِمت وأا رأ، وماات فب خِفت َمر 

ِيررررول ع   ِو ، ولررررة هتررررزوج  مررررن بنرررراأ  ()واختِررررا فررررب إيررررِم َااوررررت، َو
مررا بنرراأ َما مامرره َهَنررا، َو ألن  . فوانررت َنررده مررندن  بنررا بنررت  حررش.ارره َهَنرراََ
 .(1)َمدا َم مت بنت َهد المطِا

 ؟خا اه وبناأ ()خال النهم  ماالمراَ بهناأ :املسألة السابعة 
 مررر: خالررت،  ﴾َ َمَ ااأَّم َخأَ تماا َ ﴿والخررال: َا األم.  ﴾َبَ ااأَّم َخأيماا َ ﴿َحِِنررا لرر   

 ، اعنررب َو َ َهررد منرراف بررن  أررر ،   والخالررت: َخررت األم، والمررراَ: نسررا: بنررب  أررر 
ِيررول ع لررة امررن لدررا َا و   () إخررو  َمرره، و  َخواادررا؛ ألن آمنررت بنررت وأررا َم 

. فررالمراَ بررذل : الخررال والخالررت َيررير  .خررال و  خالررت () َخررت، فرراذا لررة امررن لرره
ل والمرراَ براحِ ؛ ألن َمره مرندة() َمه؛ ألن بنب  أر  انولون: نحن َخروال النهرب

 .(2)نواب َولت  ماَر  وا ه وأو   استدَب الوقوع

                                                

 َهرد مةرطفم /احنيق، 184،   لاير بن يماَي إ الفدا: َبم لِمام النهوبت السير انار ( 1)
 والرشرراَ الدررد  يرره . و م1971 -رأرر 1396 والتو بررر والنيررر لِطباَررت المعرفررت َاِ ،الواحررد

 يناليرر خ واعِيررق احنيررق اليررامب الةررالحب هويررا بررن محمررد لشمررام العبرراَ خيررر يررير  فررب
 العِم ررت الوتررا َاِومابعرردأا ط  11/82 معررو  محمررد َِرربو  المو ررَو َهررد َحمررد َرراَل
  .77 -23/76وحدا ق الروب والربحان  م 1993 -أر 1414 األولم لهنان بيروأ

ِوب المعانم ( 2)   .23/77وحدا ق الروب والربحان  22/55انار 
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 ؟لماذا خا بناأ العة والعمت والخال والخالت بالذلر :امنةالث املسألة 
ْفررَراَط َوالتَّْفررَربَط؛ َفررَانَّ النََّةرراَِ   له رران َن اليررربعت اإليررِم ت  ررْدلن َويررط َبررْيَن اإلَْ ََ

ُ ررروَن اْلَمرررْرَََ  َإ َّ َإَذا َدا، َواْلَيُدررروَُ  َ  َهَتَزوَّ ََ َلررراَن الرَُّ رررُ  َبْيَنرررُه َوَبْيَنَدرررا َيرررْبَعُت ََْ رررَداَ  َفَةرررا
رراَأَرُ  َبَدررْدَم  ررَربَعُت اْلَواَمَِررُت الطَّ َهتَررَزوَُّج َََحررُدُأْة َبْنررَت َََخ ررَه َوَبْنررَت َُْخَتررَه، َفَارراَ:ْأ َأررَذَه اليَّ

ررَت، َوَبْنررَت اْلَخرراَل َواْلَخاَلررَت، َوَاْحررَربةَ َإْفررَراَط النََّةرراَِ ، َفَ َبرراَب َبْنررَت اْلَعررةََ َوا  َمررا َفَرةررت ْلَعمَّ
  .(1)َفَا رن  َف َه اْلَيُدوَُ َمْن َإَباَحَت َبْنَت اأْلََا َواأْلُْخَت، َوَأَذا َبَيرن 

َا، وُ مرَر العمراأ والخرا أ فرب  ير ما :التاسعة املسألة  ذلر العة والخرال مفرَر
 .﴾َ  َ َمَ أَّم عمأت  َ َمَ أَّم َخأيمَ  َ َمَ أَّم خأ ت َ َمَ أَّم َعم م ﴿قوله اعالم: 

ِا  مررر لوف العررررب برررافراَه فرررب حرررال إضرررافت ا برررن   الحممرررت فرررب إفرررراَ العرررة مارررا
والهنت له، و ا: الوِم فب الخال َِم مااله، وقي :  را: الورِم فرب العمرت والخالرت 

لعمرروم فررب الاررراأر، بررالامر، وان لانتررا مَررافين، لممرران اررا: الوحررد ، وأررب ارر بم ا
ِاَ  العمررروم َنرررد  َومرررا َررردم الامرررر فرررب العرررة والخرررال فنرررد  رررا: َِرررم األصررر  مرررن إ

 .(2) اإلضافت

 .أ  الدار  شرط فب النواب؟ :العاررة املسألة 
ورراأر ا اررت الوربمررت هرردل َِررم ََن مررن لررة ادررا ر معرره مررن النسررا:   احررَ  لرره  

ْنَن َ َعا َ ﴿نواحدا لنوله اعرالم:  ََ ٌَاأ ا ارت والرم أرذا الاراأر ذأرا بعر   ﴾ِيَلتاو 
َن الداررر  ل سررت بنيررد و  شرررط، وانمررا أررب  إلررم  مدررِو المفسررربنذأررا و  العِمررا:،

ااا َكٌ نن ﴿له ررران األفَررر . لمرررا فرررب قولررره اعرررالم:   َ فا ارررت ذلرررررأ  ﴾ِيَلتاااو اَتْواااَو ي 
َن هترزوج مندرا، وبرَين مررا أرو َفَر  لره َوكمرر ،  ()األصرناف الترب هبراب لِريررول 

                                                

 .6/442 لاير بنا افسيرانار ( 1)

 .22/65انار التفسير المنير ( 2)
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( ل   لِنيد وانما أو له ان األفَ  فوذا أنا.فوما َنَ    ذلر )األ ِو
والةح ح ما ذأا إل ه  مدِو المفَسرربن َن انييرد النرببراأ بمروندَن مدرا راأ  

  .(1)ولشهذان بيرف الدار ، وشرف من أا ر ()لِنهم  له ان األكم  واألفَ 

ْنَن َ َع َ ِيَلت﴿ :المراَ بالمع ت فم قولهما  :املسألة احلاديه عشرة  ََ ٌَأ  ؟﴾و 
 -المررراَ بالمع ررت أنررا. ا شررترا  فررب الداررر .   المةرراحبت فيدررا، لمررا فررب قولرره 
َ  )َقاَلْت  حماات َن مِوت يب : -اعالم َِبََ َإنََب َوَِْمُت َنْفَسب َوََْيرَِْمُت َمرَر ُيرَِْ ماَن ّلِلَّ

  .(2)[44النم  ] (َِبََ اْلعاَلَمينَ 

  ؟اب ت الحر توبال التزوج ()لِنهم    اح أ :الثانية عشرة املسألة 
  :يْا ِ  ن  
ومررررندة بعرررر   (3)وال رررره ذأررررا األكارررررون  َنرررره احرررررم َِ رررره الررررزواج بدررررا :ِأل ل 

 :اتما  ف ما هِموحاتدة  (4)اليافع ت
ِ ترره فررب َ َن -1   وا رره َمدرراأ المررامنين و و رراأ لرره فررب ا خررر معرره فررب َ

ِح   .ة لافر  و ندا اوره صحهتهالانت و نه َشرف من َن اَر ما:ه فب 
ِِ ) :انييد المَر  بوصا اإلامان فم قوله -2   َ  .(ِ  نية َ ْ  م

                                                

ِوا ر اله ان  23/78انار حدا ق الروب والربحان ( 1)  .2/312و

 .11/228وي ط والتفسير ال 14/208انار افسير النرةهم ( 2)

 الدميرنب الحنهِرب َراَل برن َِرب برن َمر الدهن يراجلشمام  الوتاب َِوم فب الِبابانار ( 3)
: ، الناشررمعرو  محمرد َِرب والير ا المو رَو َهرد َحمرد َراَل الير ا: المحنق 15/570
 .م1998-أر 1419 األولم، لهنان/بيروأ -العِم ت الوتا َاِ

مررد  الطرررالهين ِوضررتاناررر ( 4) ُ  شرررف بررن احيرررم الرردهن محيررب لشمرررام فتررينالم َو  7/6 النررروو
: الطبعرررت، َمررران -َميرررق -بيرررروأ اإليرررِمب، الممترررا: الناشرررر اليررراوبش  أيرررر: احنيرررق
 .م1991/أر1412 الاالات،
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رراَ َ  َواْلَوَراَمررَت َفَحا ررُه  -3  ََ َِْيَنررا َفَانَّررُه َمررا َلرراَن َمررْن َ اَنررَا اْلَف ََ َنرره َهَتَميَّررُز بررذ لرر  
َ  َلَنرا َنَوراَب اْلَحَراَ رَر َف َه ََْكَاُر، َوَما َلاَن َمْن َ اَنَا النََّناَ َا َفَاانَ  ْنَدا ََْوَدُر، َفَاوَّ ََ ُبُه 

َِم اْلُمْاَمَناأَ  ََ َلَتَه  َِ   .َمْن اْلَوَتاَب َّاَأ، َوُقَةَر ُأَو َلَا
مررن اليررافع ت  (1)َبررو ايررحا  َنرره احرررم الررزواج بدررا وال رره ذأررا :ِيقاا ل ِياااأنٍ 

والررا ح أرو األول وذلر   (2)لو نوح لتاب ت لددهت إلرم ا يرِم لرامرت لرهَنه  وحاته
( (3))مفدرررروم المخالفررررت ألن الفررررت انتَررررم َن ومفدرررروم المخ .(4)حاررررت َنررررد الامدررررِو

 .الوتاب ت  اح  له

  ؟أ  ااو  النواب بِفظ الدبت :الثالثة عشرة املسألة 
مالو رت ومنعره اليرافع ت وال الحنف رت   را هف النواب بِفظ الدبت اختِا العِما: فم 

                                                

، الفيرو آبراَُ، هويا بن َِب بن إبراع ة( 1)   مرال لقبره: قير  بغرداَ، نزبر  اليرافعب، اليريراُ 
 الاميِررت، السررير  مررر الرروافر بررالعِة افررَر .متررت وثررِ  عينواسرر ثررِ  يررنت فررب مولررده، الرردهن

، ح ااره َارام العر ش خيرونت َِرم واقتةرر ف باأرا، صرارر ، الردن ا  ا:اه .المرض ت والطربنت
َِرررا،  اأررردا، ولررران والمرررذأا، والخرررِف والفرررروع صرررولاأل فرررب صرررنا  وربفرررا، متواضرررعا، و
ررِم يرريرأررر اناررر 476، ارروفم المحرراوِ  مِرر ح البيررر، َا ررة الو رره، ةِررق  ررواَا، كربمررا،  َا
ومابعردأا  18/452 الرذأهب َامران برن َحمرد برن محمد الدهن شم  ا مام اةن ف النهِ:

  .ِناوطاأل شعيااحنيق  م 1993 أر1413 التايعت بيروأ الريالت مايستط 

 الخةررررا ا و 7/6 الطررررالهين ِوضررررتو  5/595اناررررر َحمررررام النرررررآن لشمررررام ابررررن العربررررم ( 2)
 الوتررررا َاِ، ط 2/356 السرررريوةب بمررررر َبررررب الرررررحمن َهررررد الرررردهن  ررررِل مررررام، لشالوهرررر  
 .م1985 -أر1405 -بيروأ -العِم ت

ْنررهُ  المسررمت َاُوررونُ  َحْيرر ُ  ُأرروَ : اْلُمَخاَلَفررَت َ  َمْفُدررومُ  (3) َمررْذُكوَِ  ُمَخاَلَفررا ََ  َوَنْفَ ررا، َإْثَبااَررا اْلُحْوررَة، َفررب َلِْ
ْنهُ  َلَِْمْسُموأَ  َفَيْاُهتُ  َلي َ  َوُبَسمَّم َبَه، اْلَمْنُطو َ  ُحْوةَ  ُ  َنَق  ََ َليَِهُ  أَلَنَّ  اْلَخَطاَب؛ ََ  َ رْن َ  َمنْ  ََ

ِشاَ الفحول  َال  َِ ه. اْلَخَطابَ  أَلَنَّ  ََوْ  اْلَخَطاَب،   .2/38انار إ

 .2/39انار المر ر السابق ( 4)



 وليد عبد احلليم حممد زايد/  دكتورال

 - 64 - 

  :ََلت الفربنين ا وأ (1)والحنابِت

 أدلة اجمليزين :أواًل 

 علٍ َِ َ عقد ِي  أ  بلفظ ِياًِ بمأ هلو:ِ  ِستدي 
َاأ﴿قوله اعالم:  -َ  ََ َمو م إمْن َيَكَِد ِي َاو َين َيْساَت  م ْو َنْفَسَاأ يمل ن ٌَََ وو ره  ﴾إمن َ 

َاأَيْسااتَ  ينويررَمم العنرد بِفررظ الدبررت نواحرَا فنررال: ) ()ا يرتد ل ََن ع  ََ ( فرردَل   م
فنررد  ررا  لنررا َاَررَا ألننررا  ()َِررم  رروا  النورراب بِفررظ الدبررت، واذا  ررا  أررذا لِنهررب 

 َمرنا بااباَه واإلقتدا: به.
 َومتَّه فب َند النواب بِفظ )الدبت( يوا:.  ()وقالوا َاََا: إن النهب  -ب 

ِأ إليدررا ا اررت برردلي  إنمررا أررب فررب  رروا  النورراب برردون مدررر  وخةوصرريُته التررب َشررا
ااااَ  َقااااَنجن ﴿قولرررره اعررررالم فررررب آخررررر ا اررررت  ْْ وذلرررر  ايررررير إلررررم ََن  ﴾يمَ ااااْوََل َي  اااا َن َعَل

الخةوصرر ت َفعررت حر ررَا، والحرررُج إنمررا امررون فررب إلررزام المدررر؛ ألنرره هِزمرره ميررنت 
ميررغول بيرراون الريررالت، ولرر   ثمررت حرررج  ()السررعب فررب احةرري  المررال، وأررو 

فررب النورراب  ()فتوررون الخةوصرر ت لرره َن امررون العنررد بِفررظ النورراب َو التررزوبأل 
 بدون مدر.

ِيرررول ع »وايرررتدلوا بحرررده  يرررد  برررن يرررعد  -ج   ()َن امرررَر   رررا:أ إلرررم 
ِيول ع:  تت ألأا نفسرب لر . ِ ر  مرن الةرحابت فنرال ارا  .فنالت اا  وف ره فنرام 

ْ نيدا، وذلر الحرده  إلرم قولره: إذأرا فنرد  ِيول ع: إن لة اون ل  بدا حا ت فزوََ

                                                

 ِشررد بررن َحمررد بررن دمحمرر بررن َحمررد بررن محمررد لشمررام المنتةررد وندااررت الماتدررد بدااررتاناررر ( 1)
 2004 -أرر1425 النراأر  -الحرده  َاِ: الناشرر 3/32 الحفيرد ِشرد برابن اليدير النرةهب

لشمررام  خِيرر  لمختةررر واإلكِيرر  لترراجوا 16/210وانارالمامرروع  7/428واناررر المغنررم  م
 .1398بيروأ،  الفور َاِ الناشر 3/420 العهدُِ  الناية َبب بن هويا بن محمد
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ففب أذا الحده  َنه َنرد لره النوراب بِفرظ التمِ ر .  (1)«َِوتودا بما مع  من النرآنمَ 
مرا لران مرن َلفرا   فور  والدبت من َلفا  التمِ  . فو ا َن اارو  بدرا َنرد النوراب.

)اإلباحرررت( لرررة هنعنرررد بررره َنرررد النوررراب ق ايرررَا َِرررم المتعرررت، ولررر   مرررا لررران مرررن َلفرررا  
 (2) ايَا َِم يا ر َنوَ التمِ ماأ.)التمِ  ( هنعند به َند النواب ق

 املانعني أدلة :ثانيًا 

 علٍ عدَ َِ َ ِي  أ  بلفظ ِياًِ بمأ يأتو: ِ ِستدي  
ِيررروله بدرررذه الخةوصررر ت، وأرررب  ررروا  النوررراب -َ  بِفرررظ  ََن ع اعرررالم خرررَا 

َمااو م ﴿الدبررت برردون مدررر فنررال  رر  ثنررااه:  ااْو َنْفَسااَاأ يمل ن ََ ٌَ ِِ إمن َ  َ اا  إمْن َيَكَِد ِ  اانية َ ْ  م
ِِ ينَ   من د  نم ِيم   ون َاأ َخأيمَد ََ  .﴾ِي َو َين َيْسَت  م

َماو م ﴿فنوله اعالم:   ََاْو َنْفَساَاأ يمل ن ٌَ ِِ ينا َ ﴿وقولره  ﴾إمن َ  َلير  َِرم ََن  ﴾َخأيمَدا
 مان ﴿بردلي  قولره اعرالم  ()إحِل المَر  َن ةربق الدبت إنما لران خاصرَا برالنهب 

لانرررت بالدبرررت )لفارررَا ومعنرررم( ألَن الِفرررظ  ()فالخةوصررر ت لررره  ﴾د  نم ِيمااا   ون
 اابر لِمعنم.

ِله فيدا َحد.()وقالوا: ما لان من خةوص ااه  -ب   ، فِ ااو  َن ايا
َُ َن النوررراب بررردون مدرررر،  ()وا ارررت َلرررت َِرررم َن أرررذا خرررا  بالريرررول  

نررم ، فمررن َهررن لوررة الخةوصرر ت فررب المع()وبِفررظ الدبررت معررَا، مررن خةا ةرره 
بِفررظ الدبررت مررر  ()َون الِفررظ؟ ومررن َهررن لوررة َنرره ااررو  َنررد النورراب لغيررر النهررب 

                                                

ِ  فرم لتراب النوراب َخر ه اإلما( 1)  ُ َقاَنِ َ  َي   ن اِ  إمنْ ﴿: َاَعراَلم الُمْعَسرَرَلَنْوَلهَ  اَرْزَوبألَ  َبرابُ م البخا
م     .7/6[32: النِو] ﴾َُْ لمام   منْ  َن   ي ْغ مام

، 239 - 5/237 الاةرررا  الررررا ُ  بمرررر َبررو َِرررب برررن َحمررردلشمررام  النررررآن َحمررراماناررر ( 2)
ُ  صرراَ  محمرررد: المحنررق ،  أرررر1405 بيرررروأ -العربررب التررررا  إح ررا: َاِشرررر: النا النمحررراو

ِوا ر اله ان   .310 -2/309و
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 إاااب المدر؟
مررررا ايررررتد ل الحنف ررررت بحررررده  )يررررد  بررررن يررررعد( َن النهررررب  -ج   َوج  ()َو

فِر   ف ره « اذأا فند مَِوُتودا بما معر  مرن النررآن»الةحابب بِفظ التمِ   بنوله: 
ْ ُتَوَدررا َبَمرررا َمَعررَ  َمرررَن  »وااررراأ مررا هررردل لدررة، فنرررد  ررا: فرررب بعرر  الر  اْذَأررْا َفَنرررْد َ وَّ

ِ  هردل َِرم  (1)«الُنْرآنَ  ول   ل  ما هدل َِم التمِ ر  هنعنرد بره النوراب. فِفرظ اإل را
 .(2)التمِ   ومر ذل    هنعند به النواب باافا 

ْح:  َِ بالخةوصرررر ت  المايررررزبن ََلررررت ِيتااااَن وان لانررررت قَوبررررت، إَ  ََن الررررنَا و
وحمِرره  ،فررب )نورراب الدبررت( والارراأر ََن المررراَ منرره )الِفررظ والمعنررم( () لِريررول

َُ النورراب   ااررُر فيدررا الق ررا ال َِررم  (3)معنررم َون الِفررظ احترراج إلررم َليرر . وصررَ 
ِوااه َق ، لنو  الان به ِوااه َكار َِم ما   .(4)وألنه هر ح ما 

ِوااررت  ِوااررت مِوتودررا لوررون األولررم  ِ ررح مررن  ِوااررت  و تودررا َ األكاررربن َرردََا  و
 .(5)وحفااَ 

                                                

ِ  فم لتاب النواب ( 1)  .7/17 الَخاَةاَ  ُأوَ  الَوَلب   َلانَ  َإَذا َبابُ َخر ه اإلمام البخا

ِوا ر اله ان 7/428انار المغنم ( 2)  .311 -2/310و

ِوا ر اله ان ( 3)  .2/211انار 

ِشاَانار ( 4)  .2/264 الفحول إ

(5 )  ِ ِقطنم والعِ م 9/214انار فتح البا  .ونسا أذا النول لشمامين الدا
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 ؟باحداأن ()النهم من الواعباأ َنفسدن وأ  ازوج  :الرابعة عشرة املسألة
خولررت بنررت حمرر ة، َوم شرررب  بنررت  ررابر،  ()ذلررروا ممررن وأررهن َنفسرردن لرره  

  .وقي  ريرأن وليِم بنت الحط ة
نفسردن قد ازوج بواحد  من أا : الواعبراأ َ ()وقد اختِا العِما: فب لونه  

 ؟له َم  
ِ ررح َنرره    لررة هتررزوج بواحررد  مررندن، وانمررا  و دررن لغيررره. وبيرردد لررذل  ()واأل

 .(1)د  بن يعد الساَدُ الذ  يهق ذلرهي حده 

ُمااو ) :مررا فا ررد  قولرره َيررر  :اخلامسأأة املسأأألة  ْم  ََُنْضاا أ َعَلااْوام َِااْد َعلمْم ااأ  ااأ 
مْ  ام َم  ِ َْ مْ َي   ؟( َ  أ َ َلَ ْو َيْيمأن ا 

ِ  لمَرمون مرا قهِدرا، مرن  )أذه  اختةاصره     الامِت الوربمت معترضت ومنرر
()  ب مِو فب النواب   اح  لغيره، لح   وا ه ممن ادبه نفسردا بردون مدرر، إن

 قه  ذل  العر  مندا.
أرو خررا  بر ، َمررا بالنسرربت  -َهدرا الريررول الوررربة -َ : أرذا الررذُ َحِِنراه لرر  

ضناه َِيدة فرب حرق َ وا درة مرن شررا ط العنرد لغير  من المامنين فند َِمنا ما فر 
وحنوقرره، فررِ ااررو  لدررة اإلخررِل بدررا، لمررا   ااررو  لدررة ا قترردا: برر  ف مررا خةرر  

به، َِم يهي  التويعت َِ  ، والتوربة ل ، فدرة   اارو  لدرة الترزوج  -اعالم -ع
ِبر نسو .  إ  بعند وشدوَ ومدر، لما   ااو  لدة َن اامعوا بين َكار من َ

ِمنرررا  مرررا فرضرررناه َِررريدة بالنسررربت لمرررا مِورررت َامررراندة، مرررن لررروندن  -َاَرررا -َو
   ممررررررن ااررررررو  يرررررره ه وحربرررررره،   ممررررررن   ااررررررو  يرررررره ه، َو لرررررران لرررررره َدررررررد مررررررر 

 .(2)(المسِمين
                                                

 .11/229والتفسير الوي ط  5/2876والاِل  209 -14/208انار افسير النرةهم ( 1)

 .11/230و التفسير الوي ط  4/336انار فتح الندهر ( 2)
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َ  َقَنجن بة هتعِق قوله قوله: ) :السادسة عشرة املسألة   ؟ (يمَ ْوَل َي   َن َعَلْْ
ِا ررر إلررم  م ررر مررا ذلررر،  يااا:يْااا ثَلثااِ يِااِ ل ِأل ل  تعلااُ بق    ََْحَِِْنررا وأررو 

 ف مون المعنم:
ِب، والواعبررت نفسرردا   ِأن مررن النسررا:، والممِولرراأ، واألقررا َحِِنررا مررن آايررت َ ررو

 ل ، لندفر َن  الَيق والحرج، ولتتفرغ لتهِ َ ما َمرنا  بتهِ غه.
إنررره متعِرررق بخالةرررت، َو بعامِدرررا، ف مرررون المعنرررم: خةةرررنا   ِيااااأنٍ ِواااَ: 
 ب من وأهت نفسدا ل  بدون مدر، لوب   امون َِ   حرج فب البح  َنه.بنوا

بينا ل  ما بينا من َحمرام خاصرت بر ، حترم  ِياأيم ينا  تعلُ بمَآ ف، يُ: 
اخررررج مرررن الحررررج، وحترررم امرررون منرررا افعِررره أرررو بررروحب منرررا ولررر   مرررن َنرررد نفسررر  

ُل ََْوَلم)  .(1)(َواأْلَوَّ

ِْمأ) :ولهما معنم ق :املسألة السابعة عشرة  ف  ِكِ َكقم ََ َن    .(َ َرأَن 
اا ِكِ)  ف  ََ َن   َُ لايررر المغفررر  ف غفررر مررا ايررا: ممررا اعسررر التحررر  َنرره  (َ َرااأَن 
َح َمرررا( وريرررره ِحمتررره يررربحانه َن ويرررر األمرررر فرررب مواقرررر  )َِ َُ وافرررر الرحمرررت ومرررن 
 .(2)الحرج

                                                

 .11/230سير الوي ط والتف 4/336وفتح الندهر  4/392انار افسير ابن َط ت ( 1)

ِوب المعانم ( 2)   .22/61انار 
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 ما ترشد إليه اآلية الكرمية   :خامسًا

بالويرررط ت وا َتررردال فرررب التحِيررر  اتميرررز َرررن ريرأرررا  م تاليرررربعت اإليرررِ -1 
 التحربة وريرأما.و 

ِله فيدا ريره ومرن ذلر  ()لِنهم  -2  النوراب َرن ةربرق  خةوص اأ  ايا
  .الدبت بِ صدا 

َفَررر  الخِرررق ولرررذل  ايررررع ع لررره األفَررر  واألكمررر  لنوررراب  ()النهرررم  -3 
  .الحرا ر الوتاب اأ المدا راأ وحرمت نواب

 

 ملطلب اخلامسا
 حجاب املرأة املسلمة

 

اااَ  َ َم أتماااَ  َ نمساااأ م ِْيم اااْ  م موَن ه اااْدنموَن ): قررال اعرررالم  َم  ِ َْ َ َْ ألم ِ ااا َماااَو  ياااأ َيَهَااااأ ِي ن
ْمااأِ  اا كِِ َكقم ف  ََ َن   َُااَل ه ااْ َذْهَن َ رااأَن  نن ذيمااَ  َيْدنااٍ َيْن ي ْعااَنَُْن  َلبموااَمام ََ ااْن  نن  م  (َعَلااْوام

  .[59 األحزاب]
 

 التحليل اللفظى  : أواًل  

، َوُأرررَو اْلَنَربرررراُ  َُ اسررردلن وبررررخين. َوصررر  اإلَنرررا: التنربرررا :)ه اااْدنموَن(  َنب   الررردَّ
 .(1)والَدنَو: النرب بالَذاأ، َو بالحمة

نن ﴿  َلبموَمام ا:،   مر  ِبراب، :﴾ََ و الاِبراب ثروب َويرر مرن الخمراِ، َون الرَر
ِأا، وقير : َِيردا وصرد َ اِ. أرو اغطب بره المرَر   َإَ اِ اْلَحْنرو، َولونره  ولر   المرراَ اإلَْ

َ اِ الَّررَذُ َِاََ َبررَه اإلَْ ايررتم  َبررَه فُ َاََِررُ  َ َم ررر اْلَاَسررد، َوَلررَذَلَ  إ اُِ الَِّْيرر  ُأررَو الاَّررْوب  ََ

                                                

اأ  2/303انار معاة مناه   الِغت ( 1) ِوا ر اله ان  318والمفَر   .2/374ماَ  َنا و
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  (1)السابَ الََّذُ ايتمُ  َبَه النَّاَ ة ف غطب  سده لَِه.
يخَلصِ:  م رر بردن المرَر ، وأرو ايربه المرِ:  فان الاِباب أو الرذُ اسرتر   ِ 

  (2))المِحفت( المعروفت فب  ماننا، نس له اعالم الستر والسِمت.
 

 املعنى اإلمجالي : ثانيًا 

َن هو رررره النرررردا: إلررررم األمررررت اإليررررِم ت  ،())ارررر مر ع اعررررالم نه رررره الوررررربة  
ِشرررراَااه الفاضررررِت، ونا مرررره  معررررا:، برررر ن اعمرررر  َِررررم التمسرررر  برررر َاب اإليررررِم، وا

الحم مت، التب بدا صِب الفَر ويرعاَ  الماتمرر، وخاصرت فرب َمرر ا تمراَب أرام، 
ب( الررذُ فرضرره ع َِررم المررَر   هتعِررق باأليررر  المسررِمت، َ  وأررو )الحارراب اليررَر
المسررررِمت، ل ةررررون لدررررا لرامتدرررررا، وبحفررررظ َِيدررررا َفافدرررررا، وبحميدررررا مررررن النارررررراأ 

ِحررررت، والوِمرررراأ الِذَررررت، والنفررررو  المربَررررت ، والنوااررررا الخهياررررت، التررررب ُاَوَندررررا الاا
 الفَسا  من الر ال لِنسا: رير المحتيماأ، ف نول ع اعالم ما معناه.

اررا َهدررا النهررب بَِررَ َوامررر ع إلررم سبرراَه المررامنين، وابرردَ بنفسرر  فمررر  و اارر   
َمدررررراأ المرررررامنين الطررررراأراأ، وبنااررررر  الفَرررررِ اأ الوربمررررراأ َن هراررررردهن الاِبررررراب 

ب، َون ا حتاررهن َررن َنارراِ الر ررال، لرر مَن قرردو  لسررا ر النسررا:، فررب التعَفررا، اليررَر
ُمرر  والتسَتر، وا حتيام، حتم   اطمر فيدن فايق، َو هنال مرن لررامتدن فرا ر، َو
يررا ر نسررا: المررامنين، َن هِبسررن الاِبرراب السررابَ، الررذُ اسررتر محايررندَن و بنررتدَن، 

ين، ولرر مَن بعيررداأ َررن التيرربه فررِ امررَن أرردفَا لِمغرضرر ،وبردفر َررندَن َلسررنت السررو:،
بررررالفوا ر، فررررِ هتعررررر  لدررررن إنسرررران بسرررررو:، فررررذل  َقرررررب إلررررم َن اعرررررفن بالعفرررررت 

اا كِِ ﴿والتةررون، فررِ اطمررر فرريدن مررن فررب قِبرره مررر ،  ف  ََ اغفررر لمررن  ﴾َ َرااأَن ه 
َح مررَا( امتارر  َمرررره، بعبررراَه حيرر    ايرررَرع لدررة إ  مرررا ف رره خيررررأة ويررعاَادة فرررب  )َِ

                                                

 .ماَ   ِا 1/273ولسان العرب  11/65انار ادذها الِغت ( 1)

 .2/375ِوا ر اله ان  انار( 2)
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َن  ﴿َو المعنرررررم  الررررردن ا وا خرررررر  ااااا ِكِ﴿ () ﴾َ َراااااأَن  ف  لمرررررا يرررررِا مرررررندن مرررررن  ﴾ََ
ِْماأ﴿التنةير فب الستر، وار  إَنرا: الاِبيرا.  رب  ﴾َكقم بدرن َو بعبراَه؛ حير  هرَا

ِح َمرررا بدررررة بنهررررول ارررروبتدة،  مةرررالحدة حتررررم الاز  رررراأ مندرررا، َو رفرررروَِا لِمررررذنهين، 
  .(1) فيدخِن فب ذل  َخوَ  َولَ ا

 

  لنزولسبب ا :ثالثًا 

اَ َيَت، )ََنَّ ََْ َواَج النََّهَب   ََ ْن  ََ()  َن َإَلرم الَمَناَصرَر ْ ُكنَّ َاْخُرْ َن َبالَِّْيرَ  َإَذا َاَهررَّ
َمررُر َاُنرروُل َلِنََّهرربََ  َُ ُيرروُل  :()َوُأررَو َصررَعيدن ََْفررَ ُح " َفَورراَن  اْحُاررْا َنَسرراَ:َ ، َفَِررْة َاُوررْن َِ

 َ ُ  َبْنرررُت َ ْمَعرررَت، َ ْوُج النََّهررربََ َاْفَعرررُ  "، َفَخرَ  ()فَّ َلْيَِرررَت َمرررَن الََِّ ررراَلب  ،()َ رررْت َيرررْوََ
َِرم ََْن  ََ ُ ، َحْرَصرا  َرْفَنراَ  َارا َيرْوََ ََ َمُر: َََ  َقْد  َُ اَأا  َياَ:، َوَلاَنَت اْمَرَََ  َةَوبََِت، َفَناََ ََ

ُ آَاررررَت الَحَارررراَب( )آاررررت الحارررراب( َُ آارررراأ الحارررراب  و (2)َهْنررررَزَل الَحَارررراُب، َفررررَ ْنَزَل فَّ
يااأ يهاااأ ِيااآهن ا  ااِ    تاادخلِ  بواا َّ ِي َااو إ  ين ﴿ :وحممرره ومندررا قولرره اعررالم

ااَ  َ َم أتمااَ  ﴿ :. ومندررا قولرره[53 :األحررزاب] ﴾هاا ذن ي اام َم  ِ َْ َ َْ ألم ِ اا َمااَو  يااأ َيَهَاااأ ِي ن
نن َ نمساأ م ِْيم اْ  م موَن ه اْدنموَن  َلبمواَمام ََ اْن  نن  م اَل ه اْ َذْهَن َ راأَن َعَلاْوام َن َُ  ذيماَ  َيْدناٍ َيْن ي ْعاَنُْ

ْمأِ  ف  كِِ َكقم ََ  .(3)[59 األحزاب] ﴾َن  

                                                

 .2/376ر اله ان ِوا  137 -23/136انار حدا ق الروب والربحان ( 1)

ِ  فرم ( 2) َسرا:َ  ُخرُروجَ  َبرابُ  الُوُضرو:َ  َلتَرابُ َخر ه اإلمرام البخرا  البرا: بفرتح( الهررا ) الَهرَرا َ  َإَلرم النََ
ِبررد البرا: لسرررأ فراذا الغرذا: ثنرر  مرن الردبر مررن اخررج مررا َِرم اطِرق وقررد الوايرر الفَرا: َ 

ِج نفر   وأرب الحا رت لنَرا: هف ر هتخِرم الرذُ الموضرر وأرو منةرر  مرر( المناصرر) الخرا
 واألفرر ح األِ  و رره الةررعيد( َفرر ح صررعيد) البق ررر ناح ررت مررن معروفررت لانررت َمرراكن أنررا

ِ  بيرب َ الواير ِ   ،1/41مةطفم البغا /انار صح ح البخا   .1/249وفتح البا

ِ  بيرب َ/ البغا( 3)  .1/41انار صح ح البخا
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 وبيان األحكام الفقهيةالتفسري والبيان  :رابعًا

 وبنااررره فرررب األمرررر ()بررردَ ع اعرررالم بنسرررا: الريرررول  لمررراذا :املسأأأألة األوىل 
ب(ب)   .؟الحااب اليَر

ِ  إلرم  الاواب  َندرَن قردو  لبق رت النسرا: فعِريدن التمسر  برا َاب اليررس ت لششرا
ب بدرا فرب نفسره وَأِرره،  ل نتردُ بدرَن يرا ر النسرا:، والردَو    اامررر إَ  إذا بردَ الردَا
ومرررن َحررررَق مررررن )بيررررت النهررررو ( بالتمسرررر  برررا َاب والفَررررا  ؟ وأررررذا أررررو السررررر  فررررب 

 .(1)﴾أتم َ ِ َ ألَِ َ  َ َم َ ﴿اندامدنَّ فب الخطاب فب قوله اعالم: 
 

ِع ر ا ارت قة قد انال إن :املسألة الثانية  َِرم الحرا رر، قرد افدرة منره َن اليرا
َأم  َمر اإلما:، ولة هبال بما هنرالدن مرن اإلهرذا: ممرن ضرعا إامراندة، مرر َن  قد 

 فب ذل  من الفتنت ما ف ه، فدِ لان التةون والتستر َاما فب  م ر النسا:؟
َأن فررب األيرروا ، والاررواب، َن اإلمررا: بطه عرر  ت َمِدررن اماررر خرررو دن واررَر

فررراذا لِفرررن َن هتنرررنعن وبِبسرررن الاِبررراب السرررابَ لِمرررا خرررر ن، لررران فرررب ذلررر  حررررج 
ِاأ با يرتنراِ فرب الهيروأ  ومينت َِيدن، ول   لذل  الحرا ر َ َِاْنَن ﴿ألندن مر مو

ردم الخرروج إَ  َنرد الحا رت، فِرة امرن َِري33]األحرزاب:  ﴾ُماو ب و ا تم  نن  دن مررن [ َو
َِأ ا ارررت السرررابنت  ياااآهن ﴿الحررررج والميرررنت فرررب التسرررتر مرررا َِرررم اإلمرررا:، وقرررد و  ِ

يم   أَّ د الماذهن بالعرذاب األلر ة، 58]األحزاب:  ﴾ه ْ ذ  َن ِيم   ون ِ  [ وأب اتَو
 وأذا ايم  الحرا ر واإلما:.

ِع  لة احار َِم اإلما: التستر والتننر، ولونه لرة امِفدرن برذل   -َاَا -واليا
 (2)متم ا سر لدا ذل . لِحرج والعسر، فِألمت َن اِب  الاِباب السابَ اَ َفع

ِ ررح َن المررراَ بنسررا: المررامنين، مررا ايررم    أررذا، وبررر  اإلمررام َبررو ح رران َن األ
                                                

ِوا ر اله ان ( 1)   .2/378انار 

ِوا ر اله ان  11/246 ط انار التفسير الوي( 2)  .2/379و
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ِا: أرذا األمرر  الحرا ر واإلما: َون األمر بالتسرتر ايرم  الام رر، َون الحممرت مرن و
ِ: التعر  لدن بسو   : من ضعاف اإلامان.بايدال الاِبيا َِيدن، َ

والاررراأر َن قولررره: َوَنسررراَ: اْلُمرررْاَمَنيَن ايرررم  الحرا رررر واإلمرررا:،  :(~) ُقاااد ِاااأل 
والفتنت باإلمرا: َكارر لوارر  اةررفدن، بخرِف الحرا رر، ف حتراج إخررا دن مرن َمروم 

  (1)النسا: إلم َلي  واضح..
نهول مرن ريرره، َولرم برال (~) وبهدو لنا َن أذا الَر  الذُ اااه إل ه َبرو ح ران 

 (2)لتمي ه مر شربعت اإليِم التب ادَو  م ر النسا: إلم التستر والعفاف

   وا رررا َِررم  م ررر النسرررا: َم خررا  بررر  واج  أررر  الحارراب :الثالثأأأة املسأأأألة 
  ؟وماََلت ذل  ()النهم 
هررردل وررراأر ا ارررت الوربمرررت َِرررم ََن الحاررراب مفررررو  َِرررم  م رررر المامنررراأ  

َا( وأرررنَ  يأيهاااااأ ﴿: )المسرررِماأ، الحرا ررررر، البالغررراأ( لنولررره اعرررالم: )الممِفررراأ شرررَر
 ا ات. ﴾...ِي َو ِ َ ألَِ َ  َ َمَ أتمَ  َ نمَسا م ِيم   ون

َِرررم َن حمرررة آارررت الحاررراب َرررام أرررو مرررا انرررِر فرررب األصرررول، مرررن َن هررردل  و 
  خطاب الواحد اعة حممه  م ر األمت، و  اختا الحمة بذل  الواحد المخاةا

َ ااأَّم ) :قولرره اعررالمب الحارراب ريررر أررذه ا اررت السررابنت ومررن ََلررت و ررو  َْ يمْلم ْ  م َ ِ اا
ْ َاااأ  يَ ااَتا نن إم ن َ ااأ َ َاااَن  م هَن َم اادم َْ ا نن َ َ  ه  ََ ُ اان   ٌْااَن  َف َْ ٌمنن َ َي ااْن َيْبَدااأكم ْ ااَن  م َيْغ  

يَ ااَتا نن  هَن َم اادم َْ نن َ َ  ه  و اا ممام  َ ٌمنن َعَلااٍ  م اانم ْ اانمْمَن بمخ  نن َيْ  َ ْيَْ نن َيْ  اَبااأئمام إم ن يمً ع اا َيتمام
نن َيْ  بَ  نن َيْ  َب ماو إمْخاَ ِنمام نن َيْ  إمْخاَ ِنمام نن َيْ  َيْبَ أ م ب ع  َيتمام نن َيْ  َيْبَ أئمام  ماو اَبأ م ب ع  َيتمام

نن َيْ  َ اااأ َ َلَ ااْو َيْيَماااأن ا نن َي م ِيتنااأبمعم  نن َيْ  نمَسااأئمام اااَن َيَخااَ ِتمام ِم  م ْكَماا ْواانم ي  يماااو ِإلْم ََ وَن 
نن يماْ ْعَلَم  لمام  َ ِ  َعَلٍ َعْ َكَِّم ِي  مَسأ م َ َ  َيْ انمْمَن بماَأْك ٌَْان  هَن َيْم َي َم ِينآم ْف ألم َي م ِيط م ََ ِين م

                                                

ِوا ر اله ان  11/246والتفسير الوي ط  8/504انارالبحر المح ط ( 1)  .2/379و

ِوا ر اله ان  11/246انار التفسير الوي ط ( 2)  .380-2/379و
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ِْعأ َيَياَا ِْيم ْ  م  ا َن َيَعلن  امْ  مم ََ م  َن نن َ ت  م ِ  إمَيٍ  يَ تمام ا نَ َ أ ي ْخفموَن  مْن َم  َ  النرِو](  ت ْفلم
ْ َاأ) :فنوله[ 31 يَ َتا نن إم ن َ أ َ َاَن  م هَن َم دم َْ اإلبردا:  أذا هدل َِرم الندرب َرن (َ َ  ه 

 .وأنا  خِف فم المستانم لما ي  ام ايتانمإ ما ليب: من الزبنت 
اا َن نم أقااِأ ) قولرره اعررالم:و    َ ااَن ِي  مسااأ م ِيَلنتمااو   َهْن ااد   م نن َ ِْيَقِ عم َس َعَلااْوام َلااْْ َُ

َن  َساممْ ن  انن َو ٍِ َ َيْن َيْسَتْعفمْفَن َخْوانن َيا  يَ  ْوَن   َتََن مَأٍَّ بمزم ََ َ  أ ن َيْن َيَ ْعَن ثمْأَبا نن 
  [.60 النِو] (َعلمْمن 
رد َُ العارا ز الِارب     ِ بين فب أذه ا ات الوربمرت َن النوَا ألن ع    َو

رردم حا ررت الر ررال إلرريدن ، َُ:  هر ررون نواحرراَ   اطمعررن فررب النورراب لوهررر السررن َو
هرررخا لدررن برفررر الانرراب َررندن فررب وضررر ث ررابدن، بيرررط لرروندن ريررر متهر رراأ 

ِ مر أذا لِه قال: انن ) بزبنت، ثة إنه    َو ، َُ: اسرتعففن (َ َيْن َيْسَتْعفمْفَن َخْوانن َيا 
مررر لهررر يررندن  َررن وضررر الا رراب خيررر لدررن، َُ: وايررتعفافدن َررن وضررر ث ررابدن

  .واننطاع ةمعدن فب التزوبأل، ولوندن رير متهر اأ بزبنت خير لدن
َلاأٍت َذيم  اْم َيْطَاان  ) :قوله اعالمو    اْن َ َكِ م قم ٌ نن  م َُأْسَأي   ٌ نن َ َتأِعأ  َ إمَذِ َسَأْيت م  

نن  ْم َ ِ ل  ممام ل  مم   نسرا: و روب احارا ال فدذه ا ات نا واضح فب [53األحزاب ] (يمق 
الحممرت فرب ذلر   وقد َوضرح ع يربحانه فرب أرذه ا ارت ،َن الر ال واسترأن مندة

وأنررا   وأرب َن التحارا َةدرر لنِروب الر رال والنسرا: َوبعرد َرن الفاحيرت َويربابدا
 :فم المس لت ا ا ت ََلت من السنت َِم ذل  ي  ام ذلر بعَدا

 (1)ن من المَر  الحر .َ مر العِما: َِم و وب يتر ما َدا الو ه والوفي وقد 

                                                

    المختررراِ محمررد بررن األمررين محمررد ، لشمررامبررالنرآن النرررآن إاَرراب فررب اله رران َضرروا:اناررر ( 1)
   النيررر و لِطباَررت الفوررر َاِ: الناشررر ،248 /6/247: اليررنق طب الامنررب النرراَِ َهررد بررن
ِوا ررر اله رران م1995 -أررر 1415:  الطبعررت، لهنرران - بيررروأ التو برر و  388 -2/387. و

 .3/32وصح ح فنه السنت 
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ِ  َم استانم الو ه والوفان  :الرابعة املسألة   أ   م ر بدن المَر  َو
 : آٌَون ِختلف ِيعلمأ  ٍُ ذي  إيٍ 
برررو حن فرررت(  :ِأل ل  َن بررردن المرررَر  لِررره  وأرررو مرررذأا األكارررربنمرررذأا )مالررر  َو

ِ  ما َدا )الو ه والوفين(  .َو
 م رر بردن  ( َنه الارانم َنرد اليرافع توالو ر مرذأا )الحنابِرت :ِيمآٌب ِياأنٍ 
ِ  المَر    .َو
 إن شا: ع اعالم. ولو  ََلت ينوضحدا 

 :ِيَ فِْيديِ ِيمأي ِْ    -ي 
ِ  بما هِب: الحنف تايتدل المالو ت و    َِم َن )الو ه والوفين( ل سا بعو
ْ اَ ﴿قوله اعالم:  ي ِ :  يَ َتا نن إم ن َ أ َ َاَن  م هَن َم دم َْ فند ايرتانت ا ارت مرا  ﴾أَ َ  ه 

ِه وأو الو ه والوفران وقرد ننر  أرذا  ودر مندا َُ ما ََت الحا ت إلم ليفه واودا
 الَحا . و َطا:و  يعيد بن  هيرو  لابن سبا  َن بع  الةحابت والتابعين،

وايررتدلوا بحرده  َا يررت ونةره: )َن َيررما: بنرت َبررب بمرر َخِررت َِررم  ثأنْاِأ: 
ِيدررا ث رراب  ()ِيررول ع  ِيررول ع َو ارررا »وقررال لدررا:  ()ِقررا  فرر َر  َندررا 

َوشرراِ « َيررما: إنَّ المررَر  إذا بِغررت المحرر   لررة اةررِح َن هررر  مندررا إ  أررذا وأررذا
 .(1)(إلم و ده ولف ه

                                                

: َاَو َبرو قرال،  بنتدرا مرن المرَر   اهردُ ف مرا براب: الِبرا  لترابَخر ره اإلمرام َبرو َاَو فرم ( 1)
ِبر  برن خالرد مرير ، أذا» ِ  لرة َ وذلرره  4/62 َاَو َبرب يرننانار  «() َا يرت هرد

اُوَ ََُبو َقالَ الزبِعم فم نةا الراات، وقال:  ، َأَذا: ََ ْبر    ْبنُ  َخاَلدُ  ُمْرَي ن َِ اَ َيرَت، ُهرْدَِ ْ  َلرةْ  َُ ََ 
ُ  اْلمُ  َقرالَ  اْلَحراَل، َمْاُدرولُ  َفَخاَلردن  َأرَذا َوَمرَ : اْلَنطَّانَ  اْبنُ  َقالَ  َِ را َوَف رهَ : ْنرَذ ََ  َبَيرير   ْبرنُ  َيرَعيدُ  ََْا
ْهدَ  ََُبو َمْيرقَ  َنَزبر ُ  اْلَبْةرَرُ   الررَّْحَمنَ  ََ ، َبَنرب َمرْوَلم ََ رر  َْ  نةراانارر  َواَحرد   َرْيررُ  َف رهَ  َاَوَِّرةَ  َن

 َبرو الردهن  مرال لشمام الزبِعب اخربأل فب األلمعب بغ ت حاشيته مر الدداات ألحاَه  الراات
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وايرتدلوا لرذل  بامِرت ََلرت افيرد َن النسرا: المسرِماأ لرن ُاادررن الو ره  :ثأياأِ  
 :ولة هنددن، ومن ذل  ()َو الوفين بحَر  النهب 

رظ النهرب  •   ...لِنسرا: هروم العيرد، وف ره: " ()حده   ابر بن َهد ع فب َو
ادن وذلرررررأن، فنرررال:  ، «اةررردقن، فرررران َكاررررلن حطرررا  دررررنة»َارررم النسرررا:، فرررَو

ِيرول ع قرال:  ألنورن »فنامت امَر  من يطت النسا: يفعا: الخدهن، فنالت: لة؟ اا 
 .(1)(دقن من حِيدن، قال: فاعِن هتة«اوارن اليما ، واوفرن العيير

 : هدا. ِأيِ   فنول  ابر )امَر  يفعا: الخدهن( َلي  َِم َندا لانت لاشفت لخدَّ
ِواه ابررن سبررا   •  ُيرروُل  ()حررده  الخاعم ررت الررذُ  َف َِ ََ َ     وف رره: )ِْ فَّ

()  َُِاررَز َِاَح ََ َِررم  ََ َفررُه  ررَ  ْبررَن َسبَّررا   َهررْوَم النَّْحررَر َخِْ َْ َِ الَف ُ رر ررُ  َِ َْ َتررَه، َوَلرراَن الَف
َلِنَّرراَ  ُاْفَترريَدْة، َوََْقَهَِررَت اْمررَرََ ن َمررْن َخررْاَعَة َوَضرريَتتن َاْسررَتْفَتب  ()َوَضرريَتا، َفَوَقررَا النََّهررب  

 َ ُيرروَل فَّ َِ()،   َاَبرررُه ُحْسرررُنَدا، َفاْلَتَفرررَت النََّهرررب َْ رررُ  َهْنُارررُر َإَلْيَدرررا، َوََ َْ  ()َفَطَفرررَق الَف
رررَن النََّارررَر  ََ رررَ ، َفَعرررَدَل َوْ َدرررُه  َْ رررُ  َهْنُارررُر َإَلْيَدرررا، َفرررَ ْخََِا َبَيرررَدَه َفَ َخرررَذ َبرررَذَقَن الَف َْ َوالَف

                                                                                                                  

 مايسرت: الناشرر َوامرت محمد: لمحنقا 1/299الزبِعب محمد بن هويا بن ع َهد محمد
ات - رررد  -اإليرررِم ت لِانافرررت النهِرررت َاِ /لهنررران-بيرررروأ -والنيرررر لِطباَرررت الربررران  السرررعَو

ِيرال الاان رت  دالرت خالرد برن  م1997/أر1418 األولم، ففرم الحرده  ثرِ  َِر  األولرم اإل
ِب  الاالات ضعا يعيدبن بيي  .رَ

رررينَ  َبَمْسررررَ  َيرررَطتن ) 2/603العيررردهن صرررِ  لترررابَخر ررره اإلمرررام مسرررِة فرررم ( 1) رررا:َ  َوَفرررْتحَ  السََ  الطَّ
َسرا:َ  َوَيطَ  َمنْ  اْمَرََ ن  اْلُمَراَُ  اْلُمَخفََّفتَ  ْهنَ  َيرْفَعا:ُ  َقْوُلرهُ و  َوَيرَطَدنَّ  َفرب َ اَلَسرتن  النََ رينَ  َبَفرْتحَ  اْلَخردَّ  السََ
ُْ  اْلُمْدَمَِتَ  ينَ  َبَفْتحَ   اليما َوَيَواَن  َاَغي رن  َفيَدا ََ َُ  اليََ ْمَو   ََ  َقرالَ  اْلَعَيريرَ  َوَاْوُفرْرنَ  () َقْوُلهُ  اليَّ

َِم ُأَنا اأْلَْكَاُرونَ  َوَحَمَِهُ  َواْلُمَخاَلطُ  اْلُمَعاَشرُ  اْلَعَييرُ  ُأوَ  ُاَنالُ  الِ َغتَ  ََْأ ُ  ْوجَ  ََ  آَخرُرونَ  َوَقرالَ  الزَّ
ُ  شربانار  ط  ُمَخالَ  ُل    ُأوَ   .6/175 النوو
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 .(1)(َإَلْيَدا
 صرررِ  ()حررده  َا يرررت قالرررت: "كرررن نسرررا: المامنرراأ ايرررددن مرررر النهرررب  • 

ُاعرررفن الفاررر متِفعرراأ بمررروةدن، ثررة هننِررهن إلررم بيرروادن حررين انَررين الةررِ ،   
فنررالوا: فررران مفدومرره َنرره لررو  الغِررر  )َُ: الاِمررت( لُعرررفن، وانمرررا  .(2)(مررن الَغَِرر "

 اعرفن َاَ  من و وأدن وأب مميوفت.
رررظ النهرررب النسرررا: هررروم العيرررد وحرررادن َِرررم  •  حرررده  ابرررن سبرررا  فرررب قةرررت َو

، َوَذكَّرالةدقت وف ه: "  َاُدنَّ ََ ، َفرَو َِلن رَدَقَت، ُثةَّ َََام النَََسراَ: َوَمَعرُه َبر ، َوَََمرَرُأنَّ َبالةَّ َرُأنَّ

                                                

ِ  فم ( 1) هنَ  َيَهَااأ َياأ﴿: َاَعراَلم فََّ  َقرْولَ براب  ،اَ ْيرَتْتَذانَ  َلتَرابُ َخر ه اإلمام البخا   َ  اَ   اِ  ِيناآم
ل ِ  ْواانَ  ب و  ِتااأ َتااْدخ  ، َقتنااٍ ب و اا تم  مْ  ََ ااِ  لمَاااأ، َعَلااٍ َ ت َساال مم ِ  َتْسَتْأنمس  ٌْ  َيَعلن  اامْ    اامْ يَ  َخْواانن  َذيم  اامْ  َي

ااإمنْ  َتااآن نن  َن، ِ  َياامْ  َُ ااد  ااَلَ  َيَقااِدِ ُموَاااأ َتلم ٌَأ َُ ل   ََ  َ إمنْ  َي  ااْم، ه ااْ َذنَ  َقتنااٍ َتااْدخ  ع ااِ  َي  اام   ِمواا  ِْكَم
ع ِ  َ ٍ ٌ  َ  َُأْكَم َْ َن   َي  ْم، َي َس  َعلمْمن، َتْعَمل  نَ  بمَمأ َو َ اأ ن  َعَلاْْ  مْ  َياْْ ل ِ  َينْ  َ  ْوانَ   ِتاأب و   َتاْدخ  ََ 

 ٍِ َن   َي  ااْم، َ َتااأذن  ُموَاااأ َ ْساا   َن ااد  نَ  َ ااأ َيْعَلاام   َو ُاررزُ ) [29 -27 النررِو] ﴾َتْ ت م اا نَ  َ َ ااأ ت َْ ََ 
ُن  َبْعردَأا اْلَار ةَ  َوَضرةََ  اْلُمْدَمَِتَ  اْلَعْينَ  َبَفْتحَ  (َِاَحََِتهَ  ُْ  َ ا ُرهَ  ََ   مير  الو ره حسرن( وضريتا) ُمرَاخَّ

 ِ ُْ ( بيرده فر خِا. ) مالدرا نارره لفرت( حسرندا ََابره. )َوخرذ شرع( فطفق. )الةو اََِأرا ََ ََ ََ 
ِ   َخَِْفهَ  َمنْ  ِ   8/51انار صح ا البخا   .11/10اعِيق َ البغا وفتح البا

ِ  فم لتاب ( 2) َِ َ  َمَواَقيرتَ َخر ه اإلمام البخا ر  مرن متِحفراأ( متِفعراأ) الَفْاررَ  َوْقرتَ  َبرابُ  الةَّ
 لسرا: وأرو مررط  مرر( بمرروةدن. )به وبتِحا الو ه اغطم ما وأو فاعالِ شد وأو التِفر

انارر صرح ح ، [الِير  آخرر وِمرت( الغِر . )هرر عن( هننِرهن. )بره هرااِز خرز َو صوف من
ِ  بيررررب َ ِ   1/120البغرررا /البخرررا ، َوخر ررره اإلمرررام مسرررِة فرررم 2/55 -1/482وفرررتح البرررا

 وأرررو وقتدرررا، َول فرررب لةررربحبا التبميرررر ايرررتحباب بررراب الةرررِ  ومواضرررر المسرررا د كتررراب
 .1/446فيدا النرا:  قدِ وب ان التغِ  ،
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َِلن َإَلم َبْيَتهَ  ، ُثةَّ اْنَطََِق ُأَو َوَب َِل    .(1)«َفَرََْهُتُدنَّ َهْدَوبَن َبَ ْهَدهَدنَّ َاْنَذْفَنُه َفب َثْوَب َب
ِ  :ِكبعااأ  اويررا  َن المررَر   ؛وقررالوا: ممررا هرردل َِررم َن الو رره والوفررين ل سررا بعررو

ِ  لمرا َبر ح و ددا ولفيدا فب صِ ادا واويفدما َاََا فب اإلحرام فِو لانرا مرن العرو
ِ  وا رررا   اةررررح صرررِ  اإلنسرررران إذا لررران مميرررروف  لدرررا ليررررفدما ألن يرررتر العررررو

. ِ  العو

يَ أبلِ: -ت   يديِ ِيلأُعِْ ِ 
ِ  بالوتررررراب والسرررررنت   ايرررررتدل اليرررررافع ت والحنابِرررررت َِرررررم ََن الو ررررره والوفرررررين َرررررو

 والمعنول:
يَ اَتا نن ﴿ب فنولره اعرالم: َما الوتا ي ِ :  هَن َم ادم َْ فنرد حرمرت ا ارت الوربمرت  ﴾َ َ  ه 

إبدا: الزبنرت، والزبنرُت َِرم قسرمين: خِق رت، وممتسربت، والو ره مرن الزبنرت الخِق رت بر  
مررا الزبنرررت الممتسررربت فدررب مرررا احاولررره  أررو َصررر  الامرررال ومةرردِ الفتنرررت واإلرررررا: َو

وا ارت الوربمرت منعرت  .والوح  والخَاب.المَر  فب احسين خِنتدا لالا اب والحِب 
َررا دا َمررام  المررَر  مررن إبرردا: الزبنررت مطِنررَا، وحرمررت َِيدررا َن اويررا شرريتَا مررن ََ

ْ َااأ﴿الر ال َو اادر  بنتدا َمامدة وار ولوا قولره اعرالم:  َن المرراَ  ﴾إم ن َ اأ َ َااَن  م
َُ شرب:  ما ودرر بردون قةرد و  َمرد مار  َن اميرا الرربح َرن نحرأرا َو يراقدا

مررن  سرردأا، وبةررربح معنررم ا ارررت َِررم أررذا الت وبررر  )و  ههرردهن  بنرررتدن َبرردَا وأرررَن 
مااخذاأ  َِم إبدا:  بنتدن إ  ما ودر مندرا بنفسره وانويرا بغيرر قةرد و  َمرد، 

  .ااأا(دفِسن مااخذاأ  َِ ه ف مون الو ه والوا من الزبنت التب احرم إب
َلاأٍت َ إمَذِ سَ ﴿وايتدلوا بنوله اعالم:  •  ن  من َ َكا م قم ٌ نن َ َتأعِأ ُأسأيٌ   ﴾َأْيت م  

                                                

ِ  فررم َبررواب العيرردهن ( 1)  و العِمررت( العِررة) و َباْلُمَةررَِّم الَّررَذُ الَعَِررةَ  َبررابُ َخر رره اإلمررام البخررا
رْب:ُ  رراَخُا  اليَّ اناررر  [برره هتةرردقن مرا هرررمين( انذفنرره) بالةرردقت َهردأن امرردَن( هدرروبن. )اليَّ

  ِ ِ   2/21البغا /بيرب َ صح ح البخا   .466 -2/465وفتح البا
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[ فررران ا ارررت صرررربحت فرررب َررردم  ررروا  النارررر. وا ارررت وان لانرررت قرررد 53]األحرررزاب: 
َِررةُ ) َقراَل َََنررُ  ْبررُن َماَلرر     َ إ َنداَامررت ()نزلرت فررب َ واج النهررب  َْ النَّرراَ  َبَدررَذَه  َََنرا ََ
َ  ()ْأَدَهْت َ ْبَنرُا َبْنرُت َ ْحرش  اْ َاَت آَاَت اْلَحَااَب َلمَّا َُ  ُيروَل فَّ َكاَنرْت  ()َإَلرم َِ

ُثوَن َفَاَعرَ  النََّهرب   ا اْلَنْوَم َفَنَعُدوا َهَتَحدَّ ََ َاْخرُرُج ثُرةَّ  ()َمَعُه َفب اْلَهْيَت َصَنَر َةَعاَما َوََ
ُ َاَعرراَلم ُثوَن َفررَ ْنَزَل فَّ ل ِ  ب و اا ََّ ﴿ َهْرَ ررُر َوُأررْة ُقُعرروَن َهَتَحرردَّ هَن اَ   ااِ  َ  َتااْدخ  َيااأ َيَهَاااأ ِينااآم

َلاأٍت  اْن َ َكِ م قم َِْ يماام  م يَن إمَناأه  إمَياٍ  نم ْواَن َناأ م ََ  ٍَ َماو م إم ن َيْن ه اْ َذَن َي  اْم إمَياٍ َطَعاأ  ﴾ِي ن
ََ ِْيَقْ َ   َلأت  َ َِأ َم نمَت ِْي   َُ)(1).  

ااااا:  َاااا ن يسااااتن ِيَ  هررردخ  ف رررره النسررررا:  م َعررررا إن أررررذا الخطرررراب  ِااااأل ِيمَ 
ِ  النِوب.   شترا  الام ر فب العِت وأب ةدا

الترررم  با ارررتَِرررم احتاررراب المرررَر  ويرررترأا  م رررر بررردندا حترررم و ددرررا  وايرررتدلوا 
اَ  َ َم أتماَ  َ نمساأ م ِْيم اْ  م موَن ه اْدنموَن ) قوله اعالم:معناوأم  َم  ِ َْ َ َْ ألم ِ ا َماَو  يأ َيَهَاأ ِي ن

نن  منْ  ْماأِ  َعَلْوام ف ا كِِ َكقم ََ َن   نن ذيمَ  َيْدنٍ َيْن ي ْعَنَُْن ََُل ه ْ َذْهَن َ رأَن  َلبموَمام فنرد  ،(ََ
َأرر  العِررة: إن معنررم:  نن )قررال ريررر واحررد مررن  َلبموااَمام ََ ااْن  نن  م َندررن  :(ه ااْدنموَن َعَلااْوام

اسرررترن بدرررا  م رررر و ررروأدن، و  اادرررر مرررندن شرررب: إ  َرررين واحرررد  ابةرررر بدرررا، 
هيررد  السرررِمانب وريرررأة.وممررن  و فرررب ا ارررت قرررال برره: ابرررن مسررعوَ، وابرررن سبرررا ، َو

نن ) الوربمررت قربنررت واضررحت َِررم َن قولرره اعررالم فيدررا: َلبموااَمام ََ ااْن  نن  م  (ه ااْدنموَن َعَلااْوام
                                                

ِ  فم ( 1) ل ِ  َ  ﴿: َقْوُلهُ لتاب التفسير باب . َخر ه اإلمام البخا َماو م  ب و ا ََّ  َتْدخ   ه اْ َذنَ  َينْ  إم ن  ِي ن
ْواانَ  َطَعااأٍَ  إمَيااٍ َي  اامْ  ينَ  ََ نم واات مْ  إمَذِ َ َي ماانْ  إمَنااأه   َنااأ م ل ِ  د عم ااأْدخ  ااإمَذِ َُ ْماات   َُ ِ  مْ َطعم اان   َ َ   َُأْنَتلم

ونَ  همٍ    ْسَتْأنمسم دم ََ َمون  ه ْ ذم  َرأنَ  َذيم  مْ  إمنن  يم ومو ِي ن َْ ْساَت اْ   مْ  َيَْ َن    م ومو َ   َو َْ انْ  َيْساَت ُ م   م ا ََ  ِْي
ٌ نن  َ إمَذِ ٌ نن  َ َتأِعأ َسَأْيت م   َلاأٍت  َ َكِ م   منْ  َُأْسَأي   مْ  َيْطَاان   َذيم  امْ  قم ل ا مم   نن  َ  يمق   َراأنَ  َ َ اأ ِ ل ا ممام
اا لَ  ت ااْ ذ ِ  َينْ  َي  اامْ  م  َكس  ااِ  َينْ  َ َ   َن  َ ااا   َتْ  م ََ ِ َ َْ اانْ  َي هم   م ْ اادَ  َرااأنَ  َذيم  اامْ  إمنن  َيَبااِدِ َبْعاادم م  عم  َن

ِْمأ ٌم ِ   () ع ِيرول إلرم بدرا وبعر  وميرطت  بنرا( َأدهت)و ﴾َع انارر صرح ح البخرا
 .6/119بيرب َ البغا 
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ِ  أرب قولره  هردخ  فرب معنراه يرتر و روأدن باَنرا:  ِبيرهدن َِيدرا، والنربنرت المرذلو
َم َ ) اعالم:  ِ َْ َ َْ ألم وب احتااب َ وا ه ويرترأن و روأدن،   نرزاع ف ره برين وو  (ِ 

المسِمين. فذلر األ واج مر الهنراأ ونسرا: المرامنين هردل َِرم و روب يرتر الو روه 
باَنا: الاِبيا، لما ار  و قول من قال: إنه قرد قامرت قربنرت قرآن رت َِرم َن قولره 

نن ) اعرررالم: َلبمواااَمام ََ اااْن  نن  م ف ررره يرررتر الو ررره، َون النربنرررت ،   هررردخ  (ه اااْدنموَن َعَلاااْوام
ِ  أررب قولرره اعررالم: ، قررال: وقررد َل قولرره: َن اعرررفن (ذيمااَ  َيْدنااٍ َيْن ي ْعااَنُْنَ ) المررذلو

ألن التب استر و ددا   اعررف، باةر ،  ؛َِم َندن يافراأ لاشفاأ َن و وأدن
ااا) ; ألن قولررره:ضرررح، ويررر ا  ا ارررت امنعررره منعرررا بااررراوبطِنررره وا نن  م ْن ه اااْدنموَن َعَلاااْوام
نن  َلبموَمام  صربح فب منر ذل . (،ََ

ِ  فرررب قولررره:  ِا عرررت إلرررم إَنرررا دن  (ذيماااَ  َيْدناااٍ َيْن ي ْعاااَنُْنَ ) وااَرراحه َن اإلشرررا
َِرريدن مررن  ِبيررهدن، واَنرررااأن َِرريدن مررن  ِبيرررهدن،   اممررن بحررال َن امرررون 
ِأن وليرفدن َرن و روأدن لمرا ارر ، فاَنرا: الاِبيرا منراف  ََنم َن اعرفن بسرفو

 ن المعرفت معرفت شخة ت بالويا َن الو وه، لما   اخفم.لوو 
َم َ )  ِ يا ُو ِآيِ ِي نيمِ:   ِ َْ َ ِ  فرب  (ألم َلي  َاَا َِم َن المعرفت المرذلو

  .ا ات ل ست بميا الو وه; ألن احتاابدن   خِف ف ه بين المسِمين
ِ  قررال: "ال ()حررده  ابررن مسررعوَ َن النهررب  افمندررَومررا السررنت  ثأنْااِأ:  مررَر  َررو

 .(1)فاذا خر ت ايتيرفدا الي طان"

                                                

َضرراعَ  ََْبررَوابُ ر رره اإلمررام الترمررذ  فررم َخ( 1) ررنْ  الرَّ ُيررولَ  ََ  َلَراَعَ ررتَ  َفررب َ ررا:َ  َمررا َبررابُ  () فََّ  َِ
ُخولَ  َِرم الد  وصرححه الير ا  «َرَربران  َصرَح حن  َحَسرنن  َحرَده ن  َأرَذا»وقرال الترمرذ   الُمَغيَبراأَ  ََ

 الر رال نارر فرب دا بن َُ (الي طان ايتيرفداومعنم  3/468 الترمذُ ينناأللبانم انار 
: المالرا الترمرذُ  رامر بيررب األحروذُ احفرتانار  بدا وبغو   ل غوبدا إليدا نار َُ وقي 

ُ  الررررح ة َهرررد برررن الررررحمن َهرررد محمرررد ِلفِو  الوترررا َاِ: الناشرررر 4/283 العرررِ َبرررو المبرررا
 .بيروأ -العِم ت
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 ومعنم ايتيرفدا الي طان:  بندا فب نار الر ال. 
رََِمب  ثُرةَّ الرذَّْكَواَنب  َمرْن  ...حده  اإلف  وف ه: " •  َوَلاَن َصْفَواُن ْبُن الُمَعطَّرَ  الس 

ْنررَد َمْنَزَلرررب، َفرررَرََ  َيررر ََ َلأَل َفَ ْصرررَبَح  َْ َواََ َإْنَسرران  َنررراَ ة ، َفَ اَررراَنب َفَعَرَفَنرررب َوَِاَ: الَاررْ َش، َفرررَ 
ررْرُأ  َرَفَنررب َفَخمَّ ََ َه َحريَن  ََ َحريَن َِآَنررب، َوَلراَن َِآَنررب َقْهرَ  الَحَارراَب، َفاْيرَتْ َنْاُت َباْيررَتْرَ ا

َ َمرررا َلََِّمَنرررب َلََِمرررَت َوَ  َيرررَمْعُت َمْنرررُه َلََِمرررَت َرْيرررَر اْيرررتَ  َبررراَبب، َوَوفَّ هَ َوْ َدرررب َبَاِْ ََ .. .ْرَ ا
و ددررا فررم أررذا الموقررا َليرر  َِررم َن الو رره  ()فتغط ررت السرريد  َا يررت  .(1)"

ِ  ااا يترأا  .َو
 حررده  َيررما: بنررت َبررب بمررر قالررت: "كنررا نغطررب و وأنررا مررن الر ررال، ولنررا • 

طُ   .(2)قه  ذل  فب اإلحرام" َنَتَميَّ
تنررت، والفتنررُت فررب فدررو َن المررَر    ااررو  الناررر إليدررا خيرر ت الف  ي ااأ ِيمعقاا ل: 

اة من الفتنت بالندم واليعر والسا .  الو ه اوون ََ
فراذا لانرت حرمرت الناررر إلرم اليرعر والسرا  با افررا  فحرمرت النارر إلرم الو رره  

  .اوون من باب َولم باَتباِ َنه َص  الامال، ومةدِ الفتنت، ومممن الخطر
  :علٍ ِي َ  ِيتأيٍ عن يديِ ِيفنيُ ِأل ل  ِد يَأبِ  

                                                

ِ  فررررم لترررراب التفسررررير ( 1) عْ  إمذْ  َيااااْ  َ ﴿ َبررررابُ َخر رررره اإلمررررام البخررررا  ِيم ْ  م  اااا نَ  َ اااانن  ت م  ه  َساااامم
، َ اااأَّ  مْ  َ ِيم ْ  م اااام اااْنَّ  يررراِ مرررن آخرررر الِيررر  )( ُاااأدي ) [12: النرررِو] ﴾َخْواااِنِ بمَأْنف سم ُْ  (ََُخمن ََ 

َبرراَبب َوْ َدررب َرطَّْيرتُ  َُ  َبَاِْ َِْيَدررا َلررانَ  الَّررَذُ الاَّررْوبُ  ََ ََ )  ِ وفررتح  6/101اناررر صررح ح البخررا
  ِ  وقهرول اإلفر  حرده  فرب براب التوبرت لترابمسِة فرم  َوخر ه اإلمام 463 -8/462 البا

 .4/2129 الناذف اوبت

ِ ، وقررال ( 2) َِررم َصررَح حن  َحررَده ن  َأررَذاَخر رره اإلمررام الحرراكة فررم المسررتد ررْ َخْيَن، َشررْرطَ  ََ  َوَلررةْ  اليَّ
ِ  َِررم الةررح حين، لشمررامُاَخرَََ رراهُ  محمررد بررن َهرردع َبررو َهرردع الحرراكة  . اناررر: المسررتد
ُ الن سرراب ، ومعرره التِخرر ا لشمررام شررم  احنيررق : مةررطفم َهررد النرراَِ َطررا، 1/624: ِو

 - أرررررر1411الطبعررررت األولررررم، ، بيررررروأ -الناشررررر : َاِ الوتررررا العِم ررررت الرررردهن الررررذأهب، 
 م.1990
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 :وأرم قولرره ل بدرا مررن َ را  ليرا الو رره والوفريندالتررم ايرت ا ارت الوربمرت َمرا 
ْ َااأ) يَ اَتا نن إم ن َ اأ َ َااَن  م هَن َم دم َْ قرول مرن قرال فرب َو َ ) ف اراب َندرا باروابين (َ َ  ه 

او ررد  معنررم: و  ههرردهن  بنررتدن إ  مررا ودررر مندررا َن المررراَ بالزبنررت: الو رره والوفرران
 .ت ادل َِم َدم صحتفب ا ات قربن

أررذا النررول، وأررب َن الزبنررت فررب لغررت العرررب، أررب مررا اتررزبن برره المررَر  ممررا أررو  
ِج َن َص  خِنتدا: لرالحِب، والحِر . فتفسرير الزبنرت بربع  بردن المرَر  خرِف  خا
الااأر، و  ااو  الحم  َِ ه، إ  بدلي  ااا الر روع إل ره، وبره اعِرة َن قرول مرن 

لو رره، والوفرران خررِف ورراأر معنررم لفررظ ا اررت، وذلرر  قربنررت قررال: الزبنررت الارراأر : ا
َِم َدم صحت أذا النول، فِ ااو  الحم  َِ ره إ  بردلي  منفةر  اارا الر روع 

 إل ه.
ِ ررت َررن  :ثأنْااأِ   ِه فررب النرررآن العارر ة مررراَا برره الزبنررت الخا لفررظ الزبنررت اماررر اوررر

 لنولره اعرالم: ؛ن بدراَص  المزبن بدرا، و  هرراَ بدرا بعر  َ رزا: ذلر  اليرب: المرزب
دٍ ) َ م َ ْسالم ا ْ اَد ر  يَ َت  ْم عم آ ِ  َم ََ خ  َْ َ اْن ) وقولره اعرالم: ،[31 األَرراف] (َيأ َب مو اَد ِ ا

هم  ًأدم م ِينتمو َيْخَنَج يمعم َن  َِ يَ  ََ َم َعْل أ  أ َعَلاٍ ) وقوله اعالم: ،[32األَراف ] (َقنن ََ إمننأ 
ِِ َياأ يَ  ْاأةم ) وقوله اعالم: ،[7 الودا] (ِأْلَْكضم َم ََ ََُمتاأذ  ِْي اْوٍ   ََ اْن  َ  أ ي  تموات ْم  م
يَ ت اااااأ ٍِ ) وقولررره اعررررالم ،[60النةررررا]( ِياااَدْنْأ َ َم يَ اااا اااامأَ  ِيااااَدْنْأ بمزم ين نااااأ ِيسن إمننااااأ ََ

ِِ ) وقولرره اعررالم: ،[6 الةررافاأ]( ِْيَ ِ  ماابم  يَ اا ااأ َ َم وااَن يمَتْنَ َ ٌ  مم ََ ًمغااأَل َ ِْي ََ َ ِْي  َ ِْيَخْواا
ُ   ااأ   َتْعَلم اا نَ  يَ تمااام ) وقولرره اعررالم: ،[8 النحرر ]( َ َيْخل اا ُمااو َم ااام  َِْ  م  (ََُخااَنَج َعلااٍ 

ْاأةم ِياَدْنْأ) :وقوله اعالم ، [79 النةا] ََ ِ  ِْي يَ ا  ،[46 الودرا] (ِْيمأل  َ ِْيََ  ا َن َم
فِفررظ الزبنررت فررب أررذه ا ارراأ لِدررا هررراَ برره مررا هررزبن برره اليررب: وأررو لرر   مررن َصرر  

ِنترره، لمررا اررر ، ولررون أررذا المعنررم أررو الغالررا فررب لفررظ الزبنررت فررب النرررآن، هرردل خ
ِاَارره فررب  َِررم َن لفررظ الزبنررت فررب محرر  النررزاع هررراَ برره أررذا المعنررم، الررذُ رِهررت إ
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  .وبه اعِة َن افسير الزبنت فب ا ات بالو ه والوفين، ف ه نار النرآن العا ة،
محر  ( فدرو حررده  مننطرر اإليررناَ َومرا حرده  َيررما: )إن المرَر  إذا بِغررت ال 

ِوااه ضعا وف ه لِم واْن َصحَّ َفُ ْحَتَمُ  ََنَُّه َلاَن َقْهرَ  ُنرُزوَل اْلَحَاراَب،  وفب بع  
َِْ رررَه  ََ فررران قيررر : فِرررة   ابطررر  الةرررِ  بميرررا و ددرررا؟ فرررالاواب: َن فرررب َفَنْحَمُِرررُه 

 اغطيته مينت فعفم َنه.
ِآأرا  ()ف ه ما هردل َِرم َن النهرب  ب نه ل   :يْلأت ع ا قدهم َأبن أ  ي 

َِ   كاشرررفت َرررن و ددرررا، َوقرأرررا َِرررم ذلررر ، بررر  راارررت مرررا افيرررده الحرررده  َن  رررابراَ 
ِأا َرن و ددرا  و ددا، وذل    استِزم ليفدا َنه قةدا، ولة من امَر  اسنط خما

  .من رير قةد، فيراه بع  النا  فب اِ  الحال
، َن ه  ِآأررا يررافر ، َوقرأررا  ()اهررت َنرره فعِررم المحررتأل بحررده   ررابر المررذلِو

ِ  ريرر  رابر، فِرة  ِو  النةرت المرذلو َِم ذل ، و  يهي  له إلرم إثبراأ ذلر . وقرد 
ِ  َن و ددا، وقد ذلر مسرِة فرب  ِواأرا « صرح حه»هذلر ليا المَر  المذلو ممرن 

َِ  خررررررررردُ اِررررررررر  المرررررررررَر   انررررررررر  ولرررررررررة () ابرررررررررن سبرررررررررا  ريرررررررررر  رررررررررابر  َنررررررررره 
  .لخدهن، وبذل  اعِة َنه   َلي  َِم السفِو فب حده   ابر المذلِوا.(1)السفعا:

 من و دين: َنه َ يافند  َما حده  الخاعم ت و
ِواارراأ الحررده  التةررربح ب ندررا لانررت لاشررفت  ِأل ل:  َنرره لرر   فررب شررب: مررن 

ِآأررا لاشررفت َنرره، َوقرأررا َِررم ذلرر  برر  رااررت مررا فررب  ()َررن و ددررا، َون النهررب 
                                                

 ع        ِيرول َِرم َشدد»: انول سبا ، ابنَخر ه اإلمام مسِة فم لتاب العيدهن َن ( 1)
() ف ارراأن، النسررا:، اسررمر لرة َنرره فررَر  خطررا، ثرة»: قررال ،«الخطبررت قهرر  لةرِم=     =

ادرررن، فرررذلرأن،  الخرررااة، اِنرررب المرررَر   فاعِرررت باوبررره، قا ررر  وبرررِل بالةررردقت، َومررررأن وَو
 ف ره لألخرذ ثوبره فااحا َو الطِا إلم به مسير َُ( باوبه قا   وبِل) .«واليب: والخر ،

. انارررر [الحِرررب مرررن الةرررغير  تالحِنررر َو النررررط حِنرررت َو والفَرررت الرررذأا حِنرررت( والخرررر )
  .2/602صح ح مسِة بيرب األيتاذ محمد فااَ َهد الباقم 
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ِوااررراأ الحرررده : َندرررا حسرررنا:، ومعرفرررت الحرررده  َندرررا لانررر ت وضررريتت، وفرررب بعررر  
نرره  َقرأررا  ()كوندرا وضرريتت َو حسرنا:   اسررتِزم َندررا لانرت لاشررفت َررن و ددرا، َو

ِأررا مررن ريررر قةررد، فيراأررا بعرر  الر ررال مررن  َِرم ذلرر ، برر  قررد هنويررا َندررا خما
ِابرررت  رررابر يرررفعا: الخررردهن.  ريرررر قةرررد ليرررفدا َرررن و ددرررا، لمرررا َوضرررحناه فرررب 

ِآأرا قهر  ذلر  وبحت م  َن امرون اعررف حسرندا قهر  ذلر  الوقرت لاروا  َن امرون قرد 
رفدرررا، وممرررا هوضرررح أررررذا َن َهرررد ع برررن سبررررا   ُِو َنررره أررررذا  ()َو الرررذُ 

 ()ن النهررب أل الحررده  لررة امررن حاضرررا وقررت ناررر َخ رره إلررم المررَر  ونارأررا إل رره
لفت إلرم منرم فرب ضرعفت َ  ِو  الحرده  (1)أِرهقدمه بالِي  من مَز ، ومعِروم َنره إنمرا 

المررررذلِو مررررن ةربررررق َخ ررررره الفَرررر ، وأررررو لرررررة انرررر  لرررره: إندرررررا لانررررت لاشررررفت َرررررن 
واةِع الفَرر  َِررم َندررا وضرريتت حسررنا:   اسررتِزم السررفِو قةرردا  حتمررال و ددررا

ِأا من رير قةرد مندرا،  رف حسنه من َ   انوياف خما َِ  و ددا، َو َن امون 
ِآأا قه  ذل رف حسندا.واحتمال َنه     َو

مرررر َن  مرررال المرررَر  قرررد اعررررف وبنارررر إليدرررا لامالدرررا وأرررب مختمرررر ، وذلرررر    
ِابررت بناندرا فنررط، لمررا أررو  لحسرن قرردأا وقوامدررا، وقرد اعرررف وضررا:ادا وحسرندا مررن 

 معِوم.
ا ِياأنو:ِ  َن المَر  محرمت واحررام المرَر  فرب و ددرا ولفيدرا، فعِيدرا ليرا  يَ 

ِ ررال َ ِيدررا يررتره مررن الر ررال فررب و ددررا إن لررة امررن أنررا    انررا هنارررون إل رره، َو

                                                

ِ  فررم لترراب الحررأل ( 1) مَ  َمررنْ  َبررابُ َخر رره اإلمررام البخررا ، ََْأَِررهَ  َضررَعَفتَ  َقرردَّ َلَفررَت، َفَ َنُفررونَ  َبَِْيرر    َباْلُمْزََ
َُوَن، مُ  َوَبْد رنْ  اَََنر»َن ابن سبا   الَنَمرُ  َرابَ  َإَذا َوُبَندََ مَ  َممَّ َلَفرتَ  َلْيَِرتَ  () النََّهرب   َقردَّ  َفرب الُمْزََ

 َفرررر انرررداة ايرررتحباب برررابَوخر ررره اإلمرررام مسرررِة فرررم لتررراب الحرررأل  2/165 «ََْأَِرررهَ  َضرررَعَفتَ 
لفرررت مرررن وريررررأن النسرررا: مرررن الَرررعفت  النرررا ،  حمرررت قهررر  الِيررر  َواخرررر فرررب منرررم إلرررم مَز

 .2/941: لفتبمَز الةبح اةِوا حتم لغيرأة المم  وايتحباب
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وريرررأن، ولررة انرر  َحررد إن أررذه  ()اإلحرررام، لمررا أررو معررروف َررن َ واج النهررب 
، والفَررر  منعررره ()المرررَر  الخاعم رررت نارررر إليدرررا َحرررد ريرررر الفَررر  برررن سبرررا  

َحررد فويررفدا مررن الناررر إليدررا، وبررذل  اعِررة َندررا محرمررت لررة هناررر إليدررا  ()النهررب 
. َن و ددا إذاَ   إلحرامدا   لاوا  السفِو

 ؛لوندرا مرر الحارراج مانرت َن هنارر الر ررال و ددرا إن لانرت يررافر  ُاإن ِوااَ: 
ألن الغالررا َن المررَر  السررافر  ويررط الحارر أل،   اخِررو ممررن هناررر إلررم و ددررا مررن 

 الر ال.
دم النار إل ()َن الغالا َِم َصحاب النهب  ُأيلِ ت:  ِع َو م النسرا:، الو

ا و  َرراَ ، مررن لوندررا لررة هناررر إليدررا َحررد مررندة، ولررو ناررر  فررِ مررانر َنررِ و  شررَر
بةرررر  ()إليدرررا لحمرررب لمرررا حمرررب نارررر الفَررر  إليدرررا، وبفدرررة مرررن صررررف النهرررب 

الفَ  َندا، َنه   يهي  إلم ارر  األ انرا هناررون إلرم اليرابت، وأرب يرافر  لمرا 
فِررو لرران الناررر  ،وانورراِ بالفعرر  وباليرردمررر الفَرر  منررر  ()ومررا فعِرره النهررم  اررر  

وقررد َلررت األَلررت المتندمررت َِررم َندررا هِزمدررا حاررا  م ررر برردندا   ررا َزا ألقررره َِ رره"
 َندة.
ألن معنرم "مرا  "فِ   ف ه َ لت َِم ليا الو ره مطَِنرا، َما حده  التغِ  و  

ِ رررررال، وانمرررررا اادررررررر لِرا رررررب األشرررررباب خاصررررررت" اعررررررفدن َحرررررد  َُ: نسرررررا: أررررررة َم 
اأ" حررال، َُ متِحفرراأ مررن التِفررر، وأررو شررد الِفرراع، وأررو مررا اغطررب الو رره، ومتِفعرر

 وبتِحا به"
وأذا الحده  هدل َِم َن نسا: الةحابت لن اغطين و روأدن، وبسرتترن َرن  

ناررر الر ررال األ انررا، حتررم إندررن مررن شررد  مبررالغتدن فررب التسررترواغط ت الو رروه   
ررا، ولررو ُلررَن اميررفن و رروأدن ََ بعَررُدن بعَررا لمررا لرران  لعرررف َاْعررَرُف بعَررُدن بع

رررا، قرررال َبرررو َبرررْرَ    ََ  -()اعنرررب النهرررب  -: "ولررران))الر رررال اعررررُف َبعَررردة بع
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  .(1)ن اعرُف الر    ِ سه"هنفت  من صِ  الغدا  حي
ب ندرا  َوما حده  ابن سبا  ففب الحده  ذلر األهردُ ولورن لر   ف ره اةرربح 

 .كانت مميوفت
ِ .حتم هتة ا يتد ل به َِم َن ه   د المَر  ل ست بعو
هرذلر حسرررأن  ولررة ،ِآأرن هدرروبن ب هردهدن ()راارت مرا ف رره َن ابرن سبررا   

َِ لورر  مررن األمررربن لررة اةررح ا يررتد ل برره  َررن َهرردهدن، واذا لرران الحررده  محررتم
ِ ، فان الدلي  إذا ةرقه   .ا حتمال ينط به ا يتد ل َِم َن هد المَر  ل ست بعو

افسررير يرريدنا ابررن سبررا  وبعرر  التررابعين الزبنررت الارراأر  بالو رره والوفررين َومررا  
ِو  َررن ابررن مسررعوَ والحسررن والنخعررم و َواْبررُن َيرريَربَن، مررن افسرريرأا ِ  بمررا  فمعررا

 .بما اادر من الا اب
ِ  اشرترةوا بر   امرون  :ثم إن  األ مت الذهن قرالوا بر ن )الو ره والوفرين( ل سرا بعرو

َ  امرون أنررا  فتنرت َمرا مررا اَرعه النسرا: فررب  ماننرا مررن َِيدمرا شرب: مررن الزبنرت و 
األصباغ والمساحيق َِم و وأدن َوكفدن بنةد التامي  وبادرن به َمرام الر رال 
فب الطرقاأ فِ ش  فب احربمه َند  م ر األ مت، ثرة إن قرول بعَردة: َن الو ره 

ِ  لرر   معنرراه َنرره ااررا ليررفدما َو َنرره يررنت ويررترأما  بدَررت فرران والوفررين ل سررا بعررو
ِ ، ذلررر  مرررا   انرررول بررره مسرررِة وانمرررا معنررراه َنررره   حررررج فرررب ليرررفدما َنررر د الَررررو

 .(2)وبيرط َمن الفتنت
                                                

 الفاررر فررب النرررا:  وبرراب العةررر، وقررت برراب: الةررِ  مواقيررت فررب البخرراُِ اإلمررام  َخر رره( 1)
صررح ح  . اناررر[الةرربح( الغرردا  . )المرر مومين إلررم هِتفررت َو الةررِ  مررن هنةرررف( هنفترر )

  ِ ِ   ،1/114البخرررا  برررراب: المسرررا د لتررراب فرررب مسرررِةَوخر ررره اإلمررررام  2/27وفرررتح البرررا
 .1/447 وقتدا َول فب الةبحب التبمير ايتحباب

 اليررردير النرةهرررب ِشرررد برررن َحمرررد برررن محمرررد لشمرررام المنتةرررد ونداارررت الماتدرررد بداارررت انارررر( 2)
 ِوضررررتو  7/102والمغنررررم  م 2004 -أررررر1425 النرررراأر  -الحررررده  َاِ: الناشررررر 1/123
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نرا وان لنرت َمير    ِ  َن لِ النرولين و  ره َو وبعد أذا العر  ألَلت الفربنين َ
ألنررره األحررروط واألبعرررد َرررن إلرررم ارررر  ح قرررول النرررا ِين بو ررروب يرررتر الو ررره والوفرررين 

يرا َِرم المرَر  إن َخرذأ برالنول الارانم ةالمرا  الرببت والفتنت ولنو  ََلتره إ َننرم  ََ
  .التزمت باليروط ا ام ذلرأا

المفسربن من ذأا إلم َن المرراَ باإلَنرا: فرم  ومن الادهر بالذلر َن من أذا 
َماَ الردهن برن محمرد الطهرُر المعرروف برر  ا ات التم معنا يتر الو وه مندة اإلمام

  .""إلو ا الدرا 
اااَ  َ َمَ أتماااَ  َ نمَساااأ م قولررره اعرررالم: ))حيررر  قرررال فرررم   َم ِ َ َْ َ َْ ألم ِ ااا َماااَو   َياااأ َيَهَااااأ ِي ن

نن  ََلبمواااَمام ََ اااْن  نن  م ا:، فررر مرأن  -( ا ارررتِْيم اااْ  م موَن ه اااْدنموَن َعَلاااْوام الاِبررراب: أرررو الرررَر
ِاويدن، ولة هو ا َِم اإلما: ذل (  .(1)بتغط ت و وأدن و

 ُو تفسونه: ِأل ز خلن     ام ِإل أَ ِي 
نن ومعنم )  ََلبمواَمام ََ اْن  نن  م ( هرخيندرا َِريدن، وبغطرين بدرا و روأدن ه ْدنموَن َعَلْوام

                                                                                                                  

 ابررن الردهن شرم  يرعد برن َهروب برن بمرر َبرب برن محمرد: لشمرام الميرتاقين ونزأرت المحهرين
 َمررد و  م 1983/أررر1403 لهنرران بيررروأ، العِم ررت، الوتررا َاِ: الناشررر 92 الاو بررت قرر ة

 العينررررم الرررردهن برررردِ مويرررم بررررن َحمررررد برررن محمررررَو لشمررررام البخررراُِ  صررررح ح شرررررب النررراُِ 
وافسررررير ابررررن لايررررر  بيرررروأ -العربررررب الترررررا  إح ررررا: َاِ: ، الناشرررر158 -4/90،6/157
ِوا ررر اله ررران 256 -252، 244-243 -517/6 -5/515،  و َضرروا: اله رران 6/45 ، و
      المنررردم إيرررماَي  َحمرررد محمرررد: المالرررا، الحاررراب َرررَو وانارررر  158 -2-154

ِبت) اإلامان َاِ النمت، َاِ، ط 427 -401  .م 2004 الاان ت، الطبعت -(اإليمند

، الحسررن َبررو َِررب، بررن محمررد بررن َِررب لشمررام النرررآن َحمرراماناررر ( 1)  بعمرراَ المِنررا الطهررُر
رز  َِرب محمرد مويرم: المحنرق 4/350 اليافعب الدرايب بالو ا لمعروفا الدهن،  َهرد   َو
 .أر 1405 الاان ت،،  بيروأ العِم ت، الوتا َاِ: ، الناشرَط ت
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طرررررافدن، انرررررال إذا  ل الاررررروب َرررررن و ررررره المرررررَر  ََنرررررب ثوبررررر  َِرررررم و دررررر   (1)(وََ
  .(2)وريرأما

ب؟ :اخلامسة املسألة   ما أب شروط الحااب اليَر
ب بع   ِبت وأب لا اب: ايترط فب الحااب اليَر  اليروط الَرو

اااان ﴿َوَ : َن امرررون الحاررراب يررراارَا لام ررررر الهررردن لنولررره اعرررالم:  نن  م ه ااااْدنموَن َعَلاااْوام
وقرررد َرفرررت معنرررم )الاِبررراب( وأرررو الاررروب السرررابَ الرررذُ اسرررتر الهررردن  .﴾ََلبواااَان

ب مرا يرتر  م رر  ِخا: والسدل ف مون الحاراب اليرَر كِه، ومعنم )اإلَنا:( وأو اإل
  .َِم خِف بين العِما: لما يهق الهدن
ِقيررق، ألَن الغررر  مررن الحارراب السررتُر، فرراذا لررة  ثأنْااِأ:  َن امررون لا فررَا ريررر 

 .النار امن ياارَا   اسَمم حاابَا ألنه   امنر الرابت و  احاا
  .ََ  امون  بنت فب نفسه، َو مهدر َا ذا َلوان  ذابه هِفت األنااِ :ثأياأِ  
ِ ،  فَفاضرَا ريرر ضرَيق،   ايرَا َرن الهردَن امرون  ِكبعاِأ:  ن و  ااَسرة العرو

                                                

 .3/560انار الوياف ( 1)
 برن    الحسرينلشمرام،  النررآن افسير فب التنزب  معالةومندة اإلمام البغو  فم افسيره انار ( 2)

ُ  مسرررعَو  َامررران -النمرررر ع َهرررد محمرررد َحاَهاررره وخررررج حننررره: المحنرررق، 6/376 :البغرررو
 1417 الرابعرت، والتو برر لِنيرر ةيبرت َاِ: الناشرر ،الحرر  مسرِة يرِ مان -ضميربت  معت

ِ . ومندة اإلمام النسفم انارر م1997 -أر  ع َهرد ،  لشمرام(الت وبر  وحنرا ق التنزبر  مردا
ُ  َِرب هويرا: َحاَهاره وخررج حننه ،3/45 النسفب الدهن حافظ محمَو بن َحمد بن ، بردهو

 األولرررم، ،بيرررروأ الطيرررا، الوِرررة َاِ: ، الناشررررمسرررتو َهرررا الررردهن محيرررب: لررره وقررردم ِا عررره
، ومررندة اإلمررام الخرررا ن 8/504. ومررندة اإلمرررام َبوح رران فررم افسررريره م 1998 -أررر 1419

 إبررراع ة بررن محمررد بررن    َِرب الرردهن َررِ:: ، لشمررامالتنزبرر  معرانب فررب الت وبرر  لبرراب انارر
 1399، -لهنرررررران/بيروأ -الفوررررررر َاِ: النيررررررر َاِ، 5/277بالخررررررا ن  اليرررررردير البغررررررداَُ

 .م 1979/أر
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ِيررول « صررح ح مسررِة»و  اادررر َمرراكن الفتنررت فررب الاسررة، وفررب   ()ع    َررن 
ِأمرا، قروم معدرة ير اط ل ذنراب البنرر اَرربون » َنه قال: َأ  الناِ لة َ صنفان من 

ِ:ويررردن ل يرررنمت ا ِبررراأ ممررريِأ مرررا ِأ،  لبخرررت بدرررا النرررا ، ونسرررا: لايررر اأ َا
ِبحدررررا ليو ررررد مررررن مسررررير  لررررذا  ِبحدررررا، وان  الما ِررررت،   هرررردخِن الانررررت، و  اارررردن 

 .(1)«ولذا
ِ  لِر ررال لنولرره  خأ سااِأ:  رررْين   : »()ََ  امررون الارروب معَطرررَا ف ررره إثررا ََ ُكرر   

 .(2)«ب َ اَنَ َت َاْعنَ « َ اَنَ تن، َوالَمْرََُ  َإَذا اْيَتْعَطَرْأ َفَمرَّْأ َبالَمْاََِ  َفَدَب َلَذا َوَلَذا
ََ  امون الاوب ف ه ايبه بالر رال، َو مَمرا هِبسره الر رال لحرده  َبرب  سأدسِأ: 

ُيروَل َع أربر : ) ْن َََبب ُأَرْبرَرَ ، ََنَّ َِ ََ()   ََََلَعرَن الرَُّ رَ  َهِْرَبُ  ُلْبَسرَت اْلَمرْرَََ ، َواْلَمرْر "
َ »َما َقراَل: ( )َن اْبَن َسبَّا   ََ  وفب الحده  .(3)(َاَِْبُ  ُلْبَسَت الرَُّ  َ  ُيروُل فَّ َلَعرَن َِ

                                                

ِبررراأ الوايررر اأ النسرررا: بررراب والزبنرررت الِبرررا َخر ررره اإلمرررام مسرررِة فرررم لتررراب ( 1)  المرررا ِأ العا
ْنَفانَ  َأَذانَ  رَ َوقَ  َفَندْ  الن ُهوَّ َ  ُمْعَاَزاأَ  َمنْ  اْلَحَده ُ  َأَذا ،3/1680المميِأ انَ  َوُأَما الةََ  َمْوُ روََ

ررْنَفْينَ  َأررَذْهنَ  َذم   َوَف رهَ  َبرراأن  فََّ  َنْعَمررتَ  َمررنْ  َلاَيررَ اأن  َمْعَنرراهُ  َقيرر َ  الةََ َِ ا  َمْعَنرراهُ  َوَقيرر َ  ُشررْمَرَأا َمررنْ  ََ
هُ  َوَاْوَياُ  َبَدَنَدا َبْعَ   َاْسُترُ  ََ رَبُ   َمْعَنراهُ  َقير َ وَ  َوَنْحرَوهَ  َبَحاَلَدرا َإْوَداَِا َبْع َق َنرا َثْوَبرا َاِْ  َاَةراُ  َِ
ررا َبررَدَنَدا َلررْونَ  أن  َوََمَّ َِ ررنْ  َمْعَنرراهُ  َفَنيرر َ  َمرراَ  ررتَ  ََ ََ ررَزُمُدنَّ  َوَمررا فََّ  َةا أن  َحْفُاررهُ  َهِْ َِ ُْ  ُمَمرري  ُاَعََِْمررنَ  ََ

أن  َوَقيرر َ  اْلَمررْذُمومَ  َفْعَُِدررنَّ  َرْيررَرُأنَّ  َِ أ   َتررَراأ  ُمَتَبخْ  َاْمَيررينَ  َمرراَ  َِ أن  َوَقيرر َ  أَلَْكتَرراَفَدنَّ  ُمَمرري َِ  َمرراَ 
أن  اْلَبَغاَارا َمْيرَطتُ  َوَأربَ  اْلَماَ َِرتَ  اْلَمْيَطتَ  َاْمُيْطنَ  َِ ر َ  َرْيرَرَأنَّ  َاْمُيرْطنَ  ُمَمري  ومعنرم الميرطت َاِْ

ْمَنَدا ُاَوهََْرَنَدا ََنْ  اْلُبْختَ  َلَ ْيَنَمتَ  ِاويدن َماَمت   َبَِاََ  َوُبَعاََ انارر شررب ، َونحوأا َةابت َو ََ
 .14/110النوو  

بَ  ََْبَوابُ َخر ه اإلمام الترمذ  فب ( 2) ُيولَ  ََنْ  اأْلَََ  ُخرُروجَ  َلَراَعَ رتَ  َفرب َ را:َ  َما َبابُ  () فََّ  َِ
َر َ  الَمْرََ َ   .5/106وحسنه األلبانم ، «َصَح حن  َحَسنن  َحَده ن  َأَذا»وقال الترمذ   ُمَتَعطََ

 مسرِة، شررط َِرم شررط َِرم صرح ح إيرناَه ه اإلمام َحمد فم مسنده وقال المحننرون َخر ( 3)
  14/61 .مسِة ِ ال فمن صالح، َبب بن يدي  رير الي خين ِ ال ثناأ ِ اله
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()  َ(2).(1)«الُمَتَيهَََديَن َمَن الرَََ اَل َبالنَََساَ:، َوالُمَتَيهَََداَأ َمَن النَََساَ: َبالرَََ ال 
 

 

 الكرمية ةما ترشد إليه اآلي :خامسا 

ب  -1   محَتة.الحااب مفرو  َِم  م ر نسا: المامنين وأو وا ا شَر
 بناأ الريول ونسااه الطاأراأ أَن األيو  والندو  لسا ر النسا:. -2 
ب ااا َن امون ياارَا لِزبنت والا اب ولام ر الهدن. -3   الاِباب اليَر
 يربفَا لدا واوربمَا.االمسِمت اَي نَا َِيدا، واَنما  الحااب لة افر  َِم -4 
ب صرر انت لِمررَر ،  -5  ِارردا: الحارراب اليررَر وحمااررت لِماتمررر مررن ودررِو فررب ا

 الفساَ، وانتياِ الفاحيت.
َِررم المسرررِمت َن اتمَسررر  بررر وامر ع، واتررر َب برررا َاب ا  تماس رررت الترررب  -6 

 فرضدا اإليِم.
ِحررررر ة بعبررررراَه ايررررررع لدرررررة مرررررن األحمرررررام مرررررا ف ررررره خيررررررأة ويرررررعاَادة فرررررب  -7    ع 

ِبن  .(3)الدا

                                                

ِ  فررم ( 1) َسرراَ:، الُمَتَيررهََُدونَ : َبررابن ، الَََِبررا َ  َلتَررابُ َخر رره اإلمررام البخررا  َبالرَََ ررالَ  َوالُمَتَيررهَََداأُ  َبالنََ
7/159. 

ِوا ر اله ان ( 2)   .386 -2/384انار 

ِوا ر اله ان ( 3)   .387 -2/386انار 
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 املبحث الثانى 
 () نساء النىبل الواردة نداءاتال

 : يلتمَ علٍ  طلَون 
 

 املطلب األول
 قانون خاص فى الثواب والعقاب ()لنساء النىب 

 

ٍِ ي َ ااأَعْف َيَاااأ ) :قررال اعررالم  َ اا و م ََ    ٍِ َلاا ااْ   نن بمَفأقم َمااو م َ ااْن َيااْأَّم  م َيااأ نمَسااأَ  ِي ن
اوِنِ م َيسم َن اْعَفْونم َ َراأَن َذيماَ  َعَلاٍ  َْ َ َ اْن َيْق  ا .ِْيَعَآِت  ضم ا يمام َ َتْعَما م َ َكس  اْ   نن ّللمن ْو  م

يِمأ ِِأ َرنم َْ َتْونم َ َيْعَتْدَنأ َيَاأ كم َنٌَأ َ نن َْ أ ن ْ تمَاأ َي َِ   [.31 -30األحزاب ]( َصأيم
 

 التحليل اللفظى: أواًل 

الُفْحررررُش والَفْحَيرررراُ: والَفاَحَيررررُت: مررررا َاررررة قبحرررره مررررن األفعررررال لهيررررر   (َبفاَحَيررررت  ) 
 .(1) بسمَّم الَزنم فاَحَيتَ و واألقوال،

 ( ٍِ َ ااااا و م ََ رررررَح  القررررربح لالنيرررررو واضرررررحت  وررررراأر  :(   ََ رررررْبُ: َوَََبررررراَن َإَذا ااَّ َوَبررررراَن اليَّ
  .(2)َواْنَوَيَا. َوَلَذَلَ  ََباَن اليبُ: َفُدَو ُمهينن 

اااااْعَفْونم )   ضرررررعا اليرررررئ: ماِررررره. وضرررررعفاه: مررررراِه. و ماِرررررين ومرررررراين يُ: (ضم
 .(3) وََْضَعاُفه ََمااُله

َ :  ،لرررزوم الطاَرررت مرررر الخَررروع ِيق ااا َّ: ﴾َ َ اااْن َيْق  اااوْ ﴿  وَبرررَرَُ بمعررران  متعررردََ
رُموَأ؛  َ ، َواْلَقَ راَم، َوُةروَل اْلَقَ راَم، َوالس  اَ:، َواْلَعَباََ ََ َ ، َوالد  َِ كالطاََت، والُخيوع، َوالةَّ

                                                

اأ  3/1014انار الةحاب ( 1)  .ماَ  فحش 626والمفَر

 .ماَ  بين 13/67ولسان العرب  1/328انار معاة مناه   الِغت ( 2)

 .ماَ  ضعا 9/204ولسان العرب  1390/ 4انار الةحاب( 3)
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ََ َف َه.فُ ْةَرُف َفب ُل ََ َواَحد  َمْن َأَذَه اْلَمَعاَنب َإلم َما َاحتَ  َِ  (1).مُِه لفُظ اْلَحَدهَ  اْلَوا
 

 مناسبة اآليتني ملاقبلهما  : ثانيًا 

را نسا ه  ()النهب  لما خير  مَّ ََ ُأنَّ َلِتَّرَوقََب  ََ َبُدرنَّ فَُّ َوَأردَّ ُيوَلُه ََََّ َواْخَتْرَن فََّ َوَِ
ردأ ()َاُسوُ: النََّهربَّ  ردأن بمَراَفت العرذاب َِرم المعةر ت وَو َو ن بمَراَفت َو

 .(2)الاواب َِم الطاَت
 

 :املعنى اإلمجاىل ثالثًا 

فررب بيررت النهررو ، ومةرردِ العِررة والمعرفررت، ومنبررر  ())لمررا لرران َ واج النهررب  
، والمعة ت الةرغير  فرب قرو  الوهيرر ، الحممت َويا  الدداات لان الذنا مندن لهيراَ 

ت، ومرن اننرت مرندن   لذل  ضاَا ع لدن الازا: ضرعفين إذا َارين بفاحيرت مهينر
ِيوله، واعمر  صرالحا فرب يرمون وخيروع وقنروأ، مرر إخرِ  فرب الن رت وصرد   و
ِيررول ع وشرررفدن بةررحهته، وامررتعدن بنررِو الرروحم. مررن  فررب الطوبررت لنررربدن مررن 
ْ قرَا  تَرْدنا َلدرا َِ َْ اننت مندن هاادا ع َ رأا مراين، وبَاَا لدا الاواب ضعفين، َوََ

ِ قررا لربمرراَكَربمررَا نعررة وقررد َ  فررب الانررت، و   -لررة ااررر َِررم هررد َحررد -َررد ع وع رر  
ِررم َِيررين فررو  منررا ل البيررر  م عررا اوربمرراَ  ِيررول ع فررب ََ  ررابررت فدررن فررب منررا ل 

 .(3)(()لِنهب 

                                                

اأ ( 1)   .ماَ  قنت 2/73ولسان العرب  684انار المفَر

 .21/154وافسير المرارم 25/166انار افسير الرا   ( 2)

 .3/92انار التفسير الواضح ( 3)
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 لتفسري والبيان  ا :ًارابع

  : يلتمَ علٍ تس   سأئَ 
 

  ؟الفاحيتبالمراَ  ما :املسألة األوىل 
َنرم َمرْن َواَحرَد   َمرْنُدنَّ  دا الزناَن :ِأل لفيدا قو ن   َِ الزََ راَذُأنَّ فَُّ  -فِرو ُقردََ ََ َوَقرْد ََ

َِرم اأْلََمرَت. َواْلَعرَذاُب  -َمْن َذَل َ  ََ ََِأا، َلَمرا ُهرَزاَُ َحرد  اْلُحررََّ   ْهَن َلَعَارَة َقرْد َلَواَنْت ُاَحد  َحردَّ
، َقررراَل فَُّ اعرررالم: ْلااا) َبَمْعَنررم اْلَحررردََ ِن َ ْيَْ مأ طأئمَفااا ااانَ  َاْد َعاااآَِبا  :  (ِْيم اااْ  م مونَ   م ]النرررِو

2](1). 
ْيررَرَاَه  :ِيااااأنٍ  ََ ْوَج َوَفَسررراََ  ُنرروَ  الرررزَّ رررا ُهَتَسرررتَُّر َُ أَلَنَّرررُه َوَصرررَفَدا َبررالتَّْهَييَن والزنرررا َممَّ

اااْ   نن ) :برر ن قولررره مررر العِرررة حمرر  الفاحيرررت َِررم العمررروم واألولرررم (2)َبررهَ  َ اااْن َياااْأَّم  م
ٍِ بمفأقم  ..  مِرررت شررررة ت. والامِرررت اليررررة ت   انتَرررب وقررروع اليررررط، لمرررا فرررب (َلااا
ااًََطنن ): -اعررالم -قولرره َْ ااَنْ َو َيَْ َْ لمااَ  َياائمْن َي َْ َِ ااْن  هَن  م ااَ  َ إمَيااٍ ِينااآم ْْ ااَو إمَي َ َيَقااْد ي  قم

ْم  ااأ رااأن  ): () .. ولمررا فررب قولرره[65الزمررر: ]( َعَمل اا َ  َْ َعااْ ا  ًم اا ََ ااَن  ِ  َي َْ ِ  َ َيااْ  َي
 .(3)[88األنعام: ] (َيْعَمل  نَ 

 المراَ بالَعفين  ما :املسألة الثانية 
ااْعَفْونم )  ررَذابن آَخررُر. َوَقرراَل  :(ضم ََ ررَذاَب َيرراَ َر النَّرراَ   ََ رراُف َإَلررم  ََ ررَذاَبْيَن، َفُ  ََ  ُْ ََ

و ْمر  ََ َهْيَدَ ، َوََُبو  َُ َذاَباَن، َفَتُورو  ََُبو  ََ اُف َإَلم اْلَعَذاَب  ََ ثَرَت. َوَلرْوُن اأْلَْ رَر َإنَُّه ُا َِ ُن َث
َاْيَن َبْعرررَد َأرررَذا اْلَنرررْوَل َ   عِررره بعيررردَا أَلَنَّ اْلَعرررَذاَب َفرررب اْلَفاَحَيرررَت َبرررَاَ اَ: اأْلَْ رررَر َفرررب  َمررررَّ

رررتَ  ََ . لرررة هنايرررا ذلررر  لرررون حسررررنتدن .)ولرررو لانرررت يررريتتدن لررراِ  يررريتاأ (4)الطَّا
                                                

 .14/174انار افسير النرةهم ( 1)

 .8/473انار البحر المح ط ( 2)

 .11/203انار التفسير الوي ط ( 3)

 .8/473انار البحر المح ط ( 4)
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دل من َن اَاَا العنو  ()كحسنتين، فان ع   بت َِيدن مَراَفت ازبرد َِرمََ
 .(1)(مَاَفت َ رأن

وِنِا معنم )م :املسألة الثالثة  م َيسم َن  ؟  افيدهذوما ال (َ َرأَن َذيمَ  َعَلٍ 
 -يربحانه -َِرم ع، ألنره وأينراَ  َ  ولان ذل  التَع ف لِعرذاب لدرن، اسريراَ  

من َبَ نَّ َلْوَنُدنَّ َنَسر   اةعا َِ ه شب:. َِ َْ َفرَت الرذَّْنَا،  ()اَ: لِنهرم َوَف َه َإ َمرَر ُمَناَِ
ْنُدنَّ َشْيَتا، ََ َفَت اْلَعَذابَ  ،َ  ُاْغَنب  ََ ا ََ  .(2)َوُأَو َيَهُا ُم

أما معنم ) :الرابعة املسألة  َِ َْ َصأيم م َ َكس  يمام َ َتْعَم ْ   نن ّللمن  ؟(َ َ ْن َيْق  ْو  م
ااْ   ن  ﴿اخَررر  ﴾َ َ ااْن َيْق  ااوْ ﴿  م ﴿ ()لنهررباانسررا: ا ﴾ َ  م يرربحانه بامتاررال  ﴾ّللمن

اااا يمام ﴿اننررررت لررررر  ﴾ ﴿َوامررررره، وا تنرررراب نواع رررره،  ؛ بتررررر  النيررررو  ويررررو: () ﴾َكس 
َْ ﴿الخِررق، وةِررا مررا لرر   َنررده مررن مترراع الرردن ا  َِ  ﴾َ َتْعَماا أ﴿َمرر َِ ؛ َُ: ﴾َصاااأيم

 .(3)()مخَِةا   

َتْونم ما معنم ) :اخلامسة املسألة  َنٌَأ َ نن َْ  ؟(ن ْ تمَاأ َي
ومعنم إهتا دن األ ر مراين: َنه امرون لدرن مرن األ رر َِرم الطاَرت مراِ مرا  

 .(4)استحنه ريرأن من النسا: إذا فعِت اِ  الطاَت

بتَررع ف العنوبررت  () َلررَة خررا ع يرربحانه نسررا: النهررب :السادسأأة املسأأألة 
 َِم الذنا، والماوبت َِم الطاَت؟

الراََررت َررن الررذنوب مررا   ايرراأده فألندررن ايرراأدن مررن الزوا ررر  ي ااأ ِأل ل: 
                                                

  .10 -23/9 لربحانوا الروب حدا قانار ( 1)

 .11/204، والتفسير الوي ط8/473انار البحر المح ط ( 2)

 .ا23/9 والربحان الروب حدا قانار ( 3)

  .23/9 والربحان الروب حدا ق، و 319 -4/318انار فتح الندهر ( 4)
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ِيرررررول ع () ريرررررأن، وألن فرررررب معةررررريتدن َذ  لريرررررول ع ، وذنرررررا مرررررن آذ  
اررة مررن ذنررا ريررره، َومررا الاررانب: فألندررن َشرررف مررن يررا ر النسررا:؛ لنررربدن مررن  ََ

 .(1)فوانت الطاَت مندن َشرف، لما َن المعة ت مندن َقبح () ِيول ع

َنٌأإيناَ الفع  فم ) ير ما :السابعةاملسألة   َْ َإَلرم َضرَميَر  (َ َيْعَتاْدنأ) (ن ْ تماأ َي
َلررررَت َبَوْ رررره  َصررررَربح   َِ ، َوَلررررَذَلَ  َفْعررررُ  اْلَا هتَرررراَ َدنَّ اأْلَْ ررررَر أَلَنَّررررُه اْلَمررررْ ُموُل َبَدررررنَّ َاْيررررَربَفا إَلَ

َتْدنا َْ  .(2)َوََ

َنٌاأَ)َرِم اعروَ الَرمير فرم  :الثامنة املسألة  َْ َضراَفَت اأْلَْ رَر َإَلرم ويرها إَ  (َِ
َِررم وَ  َ َضررَميَرَأا ََ َقتن  َتَبرراَِ ََنََّدررا َصرراََ َْ اَ رردن َإَلررم َمررْن َبا ََ اَحررَد   َمررْن َنَسرراَ: َضررَميُر ََْ َرأررا 

َوَفررب َإَضرراَفَت اأْلَْ ررَر َإَلررم َضررَميَرَأا َإَشرراَِ ن َإَلررم َاْعَارر َة َذَلررَ  اأْلَْ ررَر َبَ نَّررُه  .() النََّهررب
 .(3) اَمَدا َوَاَلم َاْيَربَفَدا َبَ نََّدا ُمْسَتَحنَّتن َذَلَ  اأْلَْ رَ ُهَناَيُا َمنَ 

 ؟المراَ بالر   الوربة وير وصفه بذل  ما :التاسعة املسألة 
ق  ِْيَ نميم :  َْ ْ ُ  اْلَانَّرَت َقراَل َاَعراَلم: ) ِين م ِاأِ ُأرَو َِ َْ اْن َثَماَنٍة كم ْ ااأ  م ِ اِ   م َم (   لنماأ ك 

ُ  َ ْنَسهَ 25]اْلَبَنَر : ََ  .(4)[ اْ َاَت. َوَوَصَفُه َباْلَوَربَة أَلَنَُّه ََْف
 

                                                

 محمررد برن  لربررا، لِير ا النرررآن فرب هِتررب  مرا بميررا الررحمن فررتحو  3/536انارر الويراف ( 1)
 الوررربة، النرررآن َاِ: ، الناشرررالةررابونب َِررب محمررد: المحنررق ،460 ألنةرراُِ ا َحمررد بررن

  .23/9 والربحان الروب حدا ق. و م1983 -أر 1403 األولم،، لهنان -بيروأ

  .22/5انار التحربر والتنوبر( 2)

  .22/5انار التحربر والتنوبر( 3)

  .22/6و التحربر والتنوبر 4/319انار فتح الندهر ( 4)
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 ماترشد إليه اآليتان: خامسًا

فنررد  عرر  حسررنتدن لحسررنتين لغيرررأن، لمررا  ()نسررا: النهررم  َاررة ممانررت -1 
وذلرر  لعاررة ممررانتدن، وميرراأدادن  -َاَررا - عرر  يرريتتدن بمنررداِ يرريتتين لغيرررأن

ِيول ع   .(1) ياأده ريرأن، من يِو  لربة، واو  ه حم ةما   ا ()من 
اغِيررا  انررا الرحمررت َِررم  انررا الغَررا ولفررم بالتةررربح بفاَرر  إهتررا:  -2 

األ ررر و عِرره ضررمير العامررت والتعهيررر َمررا هااررون مررن النعرر ة برراأل ر مررر إضررافته 
 إلم ضميرأن مر خِو  مِت اَع ف العذاب َن ما  ذل  شددا: َِم ما ذلر

مررالدن الةررالحت  ()ر نسررا: النهررم َن اَررع ف َ رر -3  لرر   بالنسرربت إلررم ََ
ِررررم األَمررررال  ()َمِندررررا فررررب ح اارررره  التررررب فنررررط برررر  اَرررراَا َ رررررأن َِيدررررا َو

 .(2)الةالحت التب اعمِندا بعد وفااه َِ ه الةِ  و السِم
 

 املطلب الثانى
 ()توجيهات وآداب ألزواج النىب 

َماو م َيْسات نن ) :قال اعالم  َُاَل َتْخَ اْعَن يأ نمسأَ  ِي ن اَن ِي  مساأ م إمنم ِتنَقْوات نن   َرَأَقاٍد  م
َِااْ ِ  َ ْعن  ُااأِ  ًمااام َ ااَنضن َ ِ ْلااَن  ْل َِ ُمااو  ُمااو ب و اا تم  نن َ    .بمااأْيَقْ لم َيَْْطَمااَ  ِينااآم   َ َِااْنَن 
َلَة َ اتموَن ِيزن اأةَ  ِمْمَن ِيدن ِم ِأْل  يٍ َ َي لمْن ٌم َن َتَََنَج ِْيلأ َْ ا َيا  إمننماأ َتََنن َ َ َكس  َن ْعاَن   َ َيطم

وانِِ  اَن  ْم َتْطام ْواوم َ ي َطا م ََ ِْيََ ٌْا َس َي َْ َب َعْ   م  ِيان م ٌم َن  يمو ْآ يد   ُماو  .ه نم َ ِْذ  اْنَن  اأ ه ْتلاٍ 
ْفاااِأ َخَمواانِِ  َ رااأَن َيطم َن ِم إمنن  ْ َمااا َم م َ ِْي َن اااْن ايااأَّم   -32 األحرررزاب]       (ب و اا تم  نن  م

34.] 

                                                

  .11/204ر التفسير الوي ط انا( 1)

ِوب المعانم ( 2)   .22/2انار 
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  : يلتمَ علٍ  أ هلٍ
 

 التحليل اللفظى :أواًل 

اَن ِي  مَساأ م ﴿  َوصر  َحرد: وحرد بمعنرم: الواحرد، قِهرت واوه أمرزَ  َِرم  ﴾َ َأَقٍد  م
خررِف الق رررا ، ثرررة وضررر فرررب النفرررب العررام مسرررتوَبا ف ررره المررذلر والمانررر ، والواحرررد 

فتررا ، نحرو: مرا فرب الرداِ وبتناول النِير  والوايرر َِرم ةربرق ا  تمراع وا  والواير
  .(1)َحد، َُ:   واحد و  اثنان فةاَدا   ماتمعين و  مفترقين

ررررْعن  والتواضررررر والسررررمون  الخيرررروع والخَرررروع: ﴾َُااااََل َتْخَ ااااْعَن بمااااأْيَقْ لم ﴿  ََ َخ
 .(2)َمِْن َباْلَنْولَ 

ُمو ب و  تم  نن ﴿ د اعد وقاَِا، إذا ثهت ويمن﴾َ َِْنَن   .(3)من وقر انر لَو
نَ  َ )  َْ ، و   َتََنن اهر رت المرَر : َودررأ (التهرج فرم األصر  أرو اْلُهرُروُ  َوالا ُدروُِ

 .(4) انا بنتدا ومحايندا لأل
َس ﴿  َْ رَن اْلَحرَراَم َواْلَفْعرَ   الر   فب األص : اليرب: النرذِ ﴾ِين م ََ َوَقرْد ُاَعهَّرُر َبرَه 
 .(5)اْلَنَه حَ 

 

 مناسبة هذه اآليات ملا قبلها:  : ثانيًا 

لمررا ذلررر مررا اخرررتاَّ برره َمدرراأ المرررامنين مررن مَرراَفت العرررذاب  ()َن ع  
َِف ذلرر  ب رران َن لدررن ممانررت َِررم بق ررت النسررا: .والاررواب و رره إلرريدن أررذه  ولررذا. َ

                                                

اأ ( 1)   .ماَ  َحد 66انار المفَر

اأ  3/1204انار الةحاب ( 2)   .ماَ  خَر 8/73ولسان العرب  286 -285والمفَر

اأ  3/1204انار الةحاب ( 3)   .ماَ  وقر 286 -285والمفَر

  .ماَ  برج 2/212لسان العرب  1/238انار معاة مناه   الِغت ( 4)

اأ ( 5) ِ   6/95ولسان العرب  342انار المفَر   .ماَ  
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 .(1)التو يداأ السام ت
 اإلمجاىل املعنى: ثالثًا 

مررا اخررتا برره َمدرراأ المررامنين مررن مَرراَفت العررذاب  ع اعررالم ذلررر بعررد َن 
ِخامررت والاررو  َِف ذلرر  ب رران َن لدررن ممانررت َِررم بق ررت النسررا:، اررة ندرراأن َررن  اب، َ

الةوأ ولين الوِم إذا أن ايرتنهِن َحردا حترم   اطمرر فريدن مرن فرم قِبره نفرا ، 
َأرر   ثررة َمرررأن بررالنراِ فررم بيرروادن وندررا أررن َررن إودرراِ محايررندن لمررا افعرر  ذلرر  

ِلررران الررردهن، وأرررو إقامرررت الةرررِ  واهترررا: الزلرررا   الااأِ رررت األولرررم، ثرررة َمررررأَن بررر أَة َ
َأررر  الهيرررت  ِيررروله ف مرررا اررر مر وبندرررم، ألنررره اعرررالم َذأرررا ا ثرررام َرررن  وةاَرررت ع و

مررن  ()وةدرررأة اطديرررا، ثررة َمرررأن بتعِرر ة ريرررأن النرررآن ومررا اسررمعنه مررن النهررب 
 .(2) السنت
 ثالث وعشرين مسألة علىالتفسري والبيان ويشتمل رابعًا  

 ؟م )اا َنساَ: النََّهبََ َلْسُتنَّ َلَ َحد  َمَن النََساَ:(مامعن :املسألة األوىل 
ارررا  و ررراأ النهرررب لررر   لورررَن شررره ه فرررب  ماَرررت النسرررا: فرررب الفَررر   ِيمع اااٍ: 

والمنزلرررررت واليررررررف والورامررررررت، لورررررونون َمدررررراأ  م ررررررر المرررررامنين، و و ررررراأ خيررررررر 
ِن المريررِين، ونررزول النرررآن فررب بيررتون وفررب حنوررن. وأررذا التعهيررر لنررولدة: لرر   فرر

َخرررا ومزبرررت وفَررريِت   او رررد فرررب ريرررره.  ك حررراَ النرررا ، ومعنررراه َن ف ررره وصرررفاَ 
الحرده   النا ر  فرب ()ونسا: النهب لذل ، وشرفدن مسرتمد مرن يرمو منزلرت النهرب 

 .(4()3)«َلْسُت َلَ َحد  َمْنُوْة  »المتفق َِ ه: 
                                                

 .23/6و حدا ق الروب و الربحان  22/5انار افسير المرارم ( 1)

 .22/5انار افسير المرارم ( 2)
ِ  فررم لترراب الةرروم ( 3)  فررب مسررِة اإلمررام َخر رره، و 3/37 الَوَصرراَل، َبررابُ َخر رره اإلمررام البخررا

ِب 2/774 الةوم فب الوصال َن الندب باب الة ام كتاب  .بِفظ منا

 22/8التفسير المنير 25/167انار افسير الرا   ( 4)
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 ؟(ََُل َتْخَ ْعَن بمأْيَقْ لم  إمنم ِتنَقْوت نن بة هتعِق َقْوُلُه َاَعاَلم: ) :املسألة الثانية 
َِرررم َمْعَنرررم َلْسرررُتنَّ َلَ َحرررد  َإَن   ََ َاْحَتَمرررُ  َوْ َدرررْيَن َََحرررُدُأَما: ََْن َاُوررروَن ُمَتَعَََِنرررا َبَمرررا َقْهَِرررُه 

َ ُأرررَو اأْلَْاَنرررم َوَثاَنيَدَمرررا: ََْن َاُوررروَن ُمَتَعَََِنرررا َبَمررر ْنرررَد فَّ ََ َِرررم ااََّنْيرررُتنَّ َفرررَانَّ اأْلَْكرررَرَم  ََ ا َبْعرررَدُه 
رررْعنَ  ََ َِ َاْخ واألول َولرررم؛ لد لرررت الارررواب المحرررذوف َِرررم نفرررب  َمْعَنرررم َإَن ااََّنْيرررُتنَّ َفررر

  .(1)المساوا  التب افيدأا التيه ه
 

 ؟(إمنم ِتنَقْوت نن ) :ما ير التنييد بنوله :الثالثة املسألة 
ررررْن َضرررردََ َذَلررررَ  َوَانََّمررررا ُأررررَو إلدرررراب التَّْنَييررررد َبَنْوَلررررَه: َإَن ااََّنْيررررُتنَّ َلررررْ َ  َلَنْةرررر ََ َد اَ ْحَتررررَراَ  

َااََ َمَن التَّْنرَو ، َواَم،  واحرب  َِم اَ ْ ََ َِرم الردَّ ََ َ َلرَت  رْرَط ُمْسرَتْعَم ن َفرب الدََ َوَفْعرُ  اليَّ
َِم التَّ  ََ ْمُتنَّ  ُْ َإْن َُ   .(2)ُمتََّقَ اأن َمْن َقْه ُ  () ْنَو  َفَانَّ َنَساَ: النََّهبََ

 ؟﴾َََُل َتْخَ ْعنَ ﴿ :مامعنم قوله :املسألة الرابعة 
َنرررد مخاةبرررت النرررا ؛  ﴾بماااأْيَقْ لم ﴿مسرررت نفت؛ َُ: فرررِ اخَرررعن و  اِرررنَّ   مِرررت 

َُ:  اارهن بنررولون قروَ  خاضررَعا ليَنررا، لمرا افعِرره المرببرراأ والُمطمعراأ مررن النسررا: 
 المومساأ، فانه هتسها َن ذل  مفسد  َا مت.

التطررامن والتواضررر والسررمون والِررين فررب الوررِم، والمررَر  مندوبررت إلررم  والخَرروع 
الغِات والخيونت فب المنالت إذا خاةهت األ انا؛ لنطر األةمراع، فراذا َارم الر ر  
برراب إنسرران وأررو را ررا، فررِ ااررو  لِمررَر  َن اِررين بررالنول معرره، وارقررق الوررِم لرره، 

ِ  الطمررر َم )وقداْبتُرَد َ  (3)فانره هدر أل اليرردو ، وبرو َِ  َمرْن َذَلررَ  َبالتَّْحرَذهَر َمررْن َأْيَترَت اْلَورر
رَدنَّ  ََ قَّرتن َةَه َع َّرتن َوَقرْد َاُوروُن َلَبْع َمَدنَّ َِ َِ َفَانَّ النَّاَ  ُمَتَفاَوُاوَن َفب َليَنَه، َوالنَََساُ: َفب َل

                                                

  .23/11وحدا ق الروب والربحان  4/319وفتح الندهر 25/167انار افسير الرا   ( 1)

 .22/7انار التحربر والتنوبر ( 2)
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ةَّ َإَلم َليَنَدا اْلَاهَ  ََ َبرْت َأْيَتتُرُه َمرْن َأْيَترَت التَّرَدل َ  َمَن الََِّطاَفَت َوَليَن النَّْفَ  َما َإَذا اْن ََِربََ ُقرَّ
َِم ََ َتَ اََ َمْاََِه َإ َّ َفب َاَِْ  اْلَحاَلَت. َفَاَذا َبَدا َذَلَ   َْ َبْعَ  النَََساَ: َونَّ َبْعرُ  َمرْن  َلَنََِّت ا

َِرم الطََّمرَر َفرب اْلُمَغاَ َلرَت ُاَياَفُدَدا َمَن الرَََ اَل ََنََّدا َاَتَحهَُّا َإَلْ رَه، َفُربََّمرا اْ تَررَ  ََ ََْأ َنْفُسرُه 
َِ ن َاُوررروُن ُمَناَفَ رررَت َلُحْرَمرررَت اْلَمررررََْ  ْأ َمْنرررُه َبررراََ رررَه ََْ َواُج النََّهررربَفَهرررَدَِ َارررب ُأرررنَّ  () َ ، َبِْ َِّ ال

َداُأ اْلُمْاَمَنينَ   .(1)َُمَّ

ًمام ما معنم ) :اخلامسة املسألة  ْل َِ ُمو   ؟(َ َنضن  َيَْْطَمَ  ِينآم  
ِببت من فسق ونفا    .(2)وفاِو ف طمر فب الخ انت من فب قِبه فساَ و

 ؟ماأو النول المعروف :السادسة املسألة 
 الةواب الذُ   انوره اليربعت و  النفو . النول المعروف المعتاَ 
البعيد َن الرببرت، الرذُ اختِرا َرن مخاةبرت و الذُ ل   ف ه ارخ ة الةوأ، و  

 األ واج.
َِرم حرال مرن السرو: انتَرب المنرر  ()ذا الندب   اعنرب َن َ واج النهرب وأ 

 .(3)والوا، وانما المراَ حمِدن َِم َيمم الفَا   ومِ متدا

ُمو ب و  تم  نن ) ما معنم :السابعة املسألة   ؟(َ َِْنَن 
بيرررررواون، و  اخرررررر ن مندرررررا إ  لحا رررررت  ()الرررررزمن ارررررا نسرررررا: النهرررررب  المعنرررررم 

ت، ومرراِد ن فررب ذلرر   م ررر النسررا: المسررِماأ، ألن الخطرراب لدررن فررب مارر  ميرررَو
، أررررو خطرررراب لغيرررررأن مررررن النسررررا: المامنرررراأ مررررن برررراب َولررررم، وانمررررا  أررررذه األمررررِو

َمدررراأ المرررامنين َِرررم يرررهي  التيرررربف، واقتررردا: ريررررأن بدرررن  -يررربحانه -خاةرررا
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ا وأررذه الامِررت الوربمررت لرر   المنةرروَ بدررا مِ مررت الهيرروأ فررِ ههرحندررا إةِقررا وانمرر
المنةرررروَ بدررررا َن امررررون الهيررررت أررررو األصرررر  فررررب ح رررراادن، و  اخررررر ن إ  لحا ررررت 
ِ  الوالرررردهن  ت، لرررر َا: الةررررِ  فررررب المسرررراد، ولرررر َا: فربَررررت الحررررأل ولزبررررا ميرررررَو
ِب، ولنَا: مةالحدن التب   انَم إ  بدرن.. بيررط َن امرون خررو دن  واألقا

دم التهذل مةحوباَ   .(1) بالتستر وا حتيام َو

  ؟ما الحممت من بالنراِ فم الهيوأ :الثامنةاملسألة  
َِاارت شرتون بيروادن، واروفير ويرا    ِيَ مِ ُو ٌآِ ِأل ان:  َن هنةررفن إلرم 

الح ررا  المنزل ررت التررب أررب مررن خةا ةرردن، و  احسررندا الر ررال، والررم ارب ررت األو َ 
فب َدد الطفولت وأب من ش ندن. وقد  رأ السنت اإللد ت ب ن َمر الرزو ين قسرمت 
مرررال مرررن  مرررال مرررن خةا ةررردة   احسرررندا النسرررا:، ولِنسرررا: ََ بيندمرررا، فِِر رررال ََ
خةا ةرردن   احسررندا الر ررال، فرراذا اعررد  َحررد الفررربنين َمِرره، اخترر  الناررام فررب 

 .(2)الهيت والمع يت

 ؟()ما ير إضافت الهيوأ إلم ضمير َ واج النهم  :سألة التاسعةامل 
َ َ َإَضرراَفُت اْلُهُيرروَأ َإَلررْيَدنَّ أَلَ  ُيرروُل فَّ َفَواَنررت بُيرروأ  ،()نَُّدررنَّ َيرراَكَناأن َبَدررا ََْيررَمَنُدنَّ َِ

َضرراَفَت َإَلررم َيرراَكَنَت اْلَهْيررَت، َاُنوُلرروَن: ُحْاررَرُ   () النهررب ررْن َبْعرر   َباإلَْ ََ ررَدا  َُ ُاَميَّررُز َبْع
َضرراَفَت َإَلررم َضرراَفُت َلاإلَْ اَ َيررَت، َوَبْيررُت َحْفَةررَت، َفَدررَذَه اإلَْ َضررَميَر اْلُمَطََِّنرراَأ َفررب َقْوَلررَه  ََ

نن )َاَعرراَلم:  ااْن ب و اا تمام ٌ نن  م اا   َ َِ :  (َ  ت ْخنم بَّررُت  .[1]الطَّرر َوَذَلررَ  ََنَّ َ ْوَج الرَُّ ررَ  َأررَب َِ
رب َذَلرَ  ََنََّدرا َمِْر ن َلُدرنَّ أَلَنَّ  ََ ْوَ َت اْلَهْيرَت َوَ  َاْنَت َُو الزَّ ْلُهُيروَأ َبَناَأرا  اَبْيَتَه، َواْلَعَرُب َاْد

َخَِرْت َيراَحُت  () النََّهب َْ را ُاُوفَََيرَت اأْلَْ َواُج ُلِ ُدرنَّ َُ ا َاَبَعا َلَهَناَ: اْلَمْسَاَد، َوَلَذَلَ  َلمَّ ََ َاَبا

                                                

ِوب المعانم ( 1)   .11/206و التفسير الوي ط  22/6انار 

  .11/206انار التفسير الوي ط ( 2)
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ْهرَد اْلَمَِر ََ َعَدا اْلَخَِ َفُت اْلَوَليُد ْبُن  َ  َفرب َإَمراََِ  ُبُيوَاَدنَّ َإَلم اْلَمْسَاَد َفب التَّْوَيَعَت الََّتب َويَّ
َِم اْلَمَدهَنَت َوَلةْ  ََ ْهَد اْلَعَزبَز  ََ َمَر ْبَن  َثَتَدنَّ  َُ َوَضا َلَوَِ ََ  .(1)ُاْعَط 

اَ َيررتَ  السرريد  أرر  خالفررت :املسأأألة العارأأرة   َِ فررم ا اررت  () ََ األمررر الرروا
ََمبخرو دا    ؟َوْقَعُت اْلَاَم َ  َإَلم اْلَبْةَرَ  َفب اْلَفْتَنَت الََّتب ُاْد

، َوَلَورْن َاَعَِّرَق النَّراُ  َبَدرا، َوَشرَمْوا َإَلْيَدرا  ألندا لة اخالا ا ات)  َمرا َخَرَ رْت َلَحرْرب 
َ ررررْوا َبَرَكَتَدررررا، َوَةَمُعرررروا َفررررب  َارررر َة اْلَفْتَنررررَت َوَاَدرررراَُِج النَّرررراَ ، َوَِ ََ وا َإَلْ ررررَه َمررررْن  َمررررا َصرررراُِ

ررَق، َوَونَّررْت َأررَب َذَلرر َ اَ ْيررَتْحَ اَ: َمْنَدررا َإَذا َوَقَفررْت َإَلررم الْ  َ َفررب  َفَخَرَ ررْت  َخِْ ُمْنَتَدَاررَت َبرراّلِلَّ
ٍِ َيْ  َ ْعان  ٍف َيْ  إمْصااَلٍ  ﴿ َقْوَلرَه: َِ ٌ ْم إم ن َ اْن َيَ اَن بمَدااَد اْن َنْلااِ  ُمااو َرامواٍن  م َ  َخْواَن 

ااااَن ِْيم ااااْ  م م ﴿ [، َوَقْوَلررررَه:114]النسررررا::  ﴾َبااااْوَن ِي نااااأام  َتَتل ااااِ  َ إمْن طأئمَفتااااأنم  م ِْ وَن ِ
ماأ ِ  َبْوَ ا   َ َب ُمَخاَةران َبرَه َ َم رُر النَّراَ  َمرْن 9]الحارراأ:  ﴾ََُأْصلم َِ ْصر [ َواأْلَْمرُر َباإلَْ

نارررم، حرررر ررراَ َه َوَناَفرررَذ ُحْوَمرررَه ََْن َاَنرررَر  ذلرررر َو ََ ُ َاَعررراَلم َبَسررراَبَق َق ْهرررد  َفَِرررْة ُهرررَرََ فَّ ََ ََْو 
، َوَلَوررْن َ ررَرْأ مُ  بن َِ ررُدْة َإْصرر َُ َنرراأن َوَ َراَحرراأن َحتَّررم َلرراََ َاْفَنررم اْلَفَربَنرراَن، َفَعَمررَد َبْع ََ َطا

اَ َيررررَت  ََ رررُد ْبررررُن َََبرررب َبْورررر   َ  ُمَحمَّ َِ َْ رررا َيرررَنَط اْلَاَمررررُ  َلَاْنَبرررَه ََ َإَلرررم اْلَاَمرررَ  َفَعْرَقَبررررُه، َفَِمَّ
َثرري() َِ َِررب  َبَدررا َحتَّررم ، َفاْحَتَمََِدررا َإَلررم اْلَبْةررَرَ ، َوَخَرَ ررْت َفررب َث ََ َن اْمررَرَََ ، َقررَرَنُدنَّ 

َلررْت، َمرررْ ُ وََِ  َف َمرررا  ََْوَصررُِوَأا َإَلرررم اْلَمَدهَنرررَت َبرررََّ  َاَق َّرررَت ُمْاَتَدرررَدَ ، ُمَةرريَبَت ُمَااَبرررَت َف َمرررا َاَ وَّ
 .(2)م  ِو َفَعَِْت، َإْذ ُل   ُمْاَتَدد  َفب اأْلَْحَوامَ 

 ؟وماأم صفته ؟لمراَ بالتهرجماا :املسألة احلادية عشرة 
إودررراِ مرررا هنبغرررب يرررتره مرررن  سرررد المرررَر ، مرررر التوِرررا  باااأيتَنج ٌ اااأ: ِيماااِند 

بتفسرريراأ متعرردَ ، مندررا: قررول مااأررد: لانررت المررَر   وقررد فسررروه والتةررنر فررب ذلرر 
                                                

  .22/11انار التحربر والتنوبر ( 1)

 182 -14/181وافسرررير النرةهرررم  570 -3/569اناَرحمرررام النررررآن لشمرررام ابرررن العربرررم ( 2)
  .12 -22/11والتحربر والتنوبر 
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 اخرج فتميم بين هدُ الر ال، فذل  اهرج الااأِ ت.
 م مي ت فيدا اوسر.ومندا قول قتاَ : لانت المَر  فب الااأِ ت امي 
ُِ     اااأ ِاا ل  قأتااَ:  َِيرردا، و  ايررده فيرروا والتهرررج: َندررا اِنررم الخمرراِ َِررم 

نندا   .قِ دأا َو
َن التهرج المندرب َنره فرب ا ارت الوربمرت، ايرم  لر  ذلر ، لمرا ايرم   والرا ح 

 ك  فع  افعِه المَر ، وبمون أذا الفع  متناف ا مر آَاب اإليِم وايربعااه.
يمع ٍ  ت، واذا  :ِ  الرزمن ارا نسرا: النهرب بيرواون، فرِ اخرر ن إ  لحا رت ميررَو

 -خرررر تن فررراخر ن فرررب لبرررا  الحيرررمت والوقررراِ، و  اهرررد  إحرررداكن شررريتا َمرأرررا ع
َأررر  الااأِ رررت األولرررم، حيررر  لرررن  -اعرررالم ِن التيررره ه بنسرررا:  بسرررتره واخفا ررره، واحرررذ

ِأة إليدن  .(1)افعِن ما هاير شدو  الر ال، وبِفت َناا

 ؟ما المراَ بالااأِ ت األولم :الثانية عشرة املسألة 
ِم ِأْل  يااٍ)ُااو   اا لمْن ٌم ِبرر  ونرروب،  يكمعااِ يِااِ ل: يقاادٌأ: (ِْيلأ َندررا لانررت بررين َإَ

والاالرر : بررين  .،()والاررانب: َندررا لانررت َِررم َدررد َإبررراع ة  .ولانررت َلررا يررنت،
 .(2)()والرابر: ما بين س سم ومحمد  .نوب وآَم

َم؛ َوَانََّمررا ُوَصررَفْت َبرراأْلُوَلم؛ أَلَنََّدررا ََنَّ والرررا ح   َِ ْيرر َدررا َ اَأَِ َّررتن َواَحررَد ن، َوَأررَب َقْهررَ  اإلَْ
ُ م ﴿َصَفُتَدا الََّتب َلْ َ  َلَدا َنْعُت َرْيَرَأا، َوَأَذا َلَنْوَلرَه:  ََ ]األنه را::  ﴾َِاأَل َكت م ِْق  اْم بماأْي

 .(3)َ  َاْحُوُة إ َّ َباْلَحقََ [ َوَأَذَه َحَق َنُتُه؛ أَلَنَُّه َل ْ 112
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كرراَ   :املسأألة الثالثأة عشأأرة    رَِ  َوآَاريَن الزَّ المرراَ براألوامر فرم قولره )َوَََقْمرَن الةَّ
ُيوَلهُ    .؟(َوَََةْعَن فََّ َوَِ

ررُموَنَدا َمررْن   َْ َِْيَدررا أَلَنَُّدررنَّ ُمَتَِبَََسرراأن َبَم ََ َواُم  بررَد َبَدررَذَه اأْلََواَمررَر الرردَّ َِ َقْهررُ ، َوَلررَ ْعََِة َُ
رررْن حرررق او ررره  ََ َ َاَعررراَلم  ْنرررَد فَّ ََ َ ررراُاُدْة  َِ ررراَلَحيَن َ  َاْرَاَفرررُر ََ َبيَن َوالةَّ النَّررراُ  ََنَّ اْلُمَنررررَّ
َميَن ََنَّ اأْلَْوَلَ رراَ: َإَذا َبَُِغرروا  ََ َفيَن الررزَّا َِررْيَدْة. َوَفررب َأررَذا َمْنَمرررن َلررَبْعَ  اْلُمَتَةرروََ ََ التَّْوَِ ررف 

ْرَس َُّت. ْنُدُة التََّواَل ُف اليَّ ََ  (1)اْلَمَراَاَا اْلُعَِْ ا َمَن اْلَوَ َاَت َيَنَطْت 

 .لماذا خا الةِ  والزلا  بالذلر :الرابعة عشرة املسألة 
ررَت أَلَنَّ َأررراَاْينَ   ََ اَمررا َبالطَّا ََ َكرراَ  َبرراأْلَْمَر ثُررةَّ َ رراَ: اأْلَْمررُر  َ  َوالزَّ َِ رر  .َوَخرراَّ الةَّ

َتَنرررم َبَدَمرررا َحرررقَّ ا َْ ررراَأ َفَمرررَن ا ََ َتْيَن اْلَهَدَن َّرررَت َواْلَماَل َّرررَت ُأَمرررا ََْصرررُ  َيررراَ َر الطَّا ََ رررا لطَّ
َااُه َإَلم َما َوَِاَ:ُأَما،  .(2)(اْلَعَناَاَت َ رَّ

َ َ َكس  َيا  ) ما معنم :عشرة املسألة اخلامسة  َن ْعَن   (َ َيطم
َ َ َكس  يَ ﴿  َن ْعَن  َ  فب ل  ما ا اين واترلن،   ي ما ف ما َمران به،  ﴾ا  َ َيطم

 .(3)ونديتن َنه

َس ﴿ ما َِقت قوله :املسألة السادسة عشرة  َْ َب َعْ   م  ِيان م ٌم َن  يمو ْآ يد    ﴾إمننَمأ ه نم
 ؟بما قهِدا

)أرررذا اعِيررر  مسرررت نا ألمررررأن وندررريدن، ولرررذل  َمرررة الحمرررة بتعمررر ة الخطررراب  
ْوااوم ﴿، وصرررب بالمنةرروَ حيرر  قررال: ﴾ْ   م  َعاا﴿لغيرررأن بنولرره:  ََ ِْيََ ٌْاا ؛ َُ: إنمررا ﴾َي

بمررا َوصرراكن مررن التنررو ، َون   اخَررعن بررالنول، ومررن  -يرربحانه -َوصرراكن ع

                                                

  .22/13انار التحربر والتنوبر ( 1)

  .11/207والتفسير الوي ط  22/13و التحربر والتنوبر  4/220انارفتح الندهر ( 2)

  .11/207والتفسير الوي ط  25/168انار افسير الرا   ( 3)
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رردم التهرررج، واقامرت الةررِ ، واهتررا: الزلررا ،  قرول المعررروف، والسررمون فرب الهيرروأ، َو
َأ  الهيت ِيوله؛ ليذأا َنوة الر     .(1)(وةاَت ع و

 ؟المراَ بالر   ما :املسألة السابعة عشرة 
ِبررد برره أنررا: الررذنوب   الررر   فررب األصرر : اطِررق َِررم لرر  شررب: مسررتنذِ. َو

والمعنررم: َُ هرضررم ع    وا ثررام ومررا ايرربه ذلرر  مررن الننررا ا واألَنررا  ولرر  مررا
َأ  بيرت الريرول، وبطدررلة مرن  إنما هربد ع بذل  ليذأا َنوة السو: والفحيا: اا 

ِباب الذنوب والمعاصبَن    .(2)الفسق والفاِو الذُ اعِق ب 

 ؟المراَ ب أ  الهيت ما :املسألة الثامنة عشرة 
 () و رراأ النهررَب  َحرردأا: َندررة :فررب المررراَ ب أرر  الهيررت أررا أنررا ثِثررت َقرروال 

مرمتخاصت  ِو   َصحاب أذا النول واحتأل وال ه ذأا ابن سبا  َو َرن ابرن  بما 
بر ن السر ا  فرب  َاَراَ  واحتاروا خاصرت. ()ْت َفب َنَسراَ: النََّهربََ َنَزلَ  َن ا ات سبا 

ِ اااَ ألَِ َااا  ياااأ﴿ :الزو ررراأ مرررن قولررره  :إلرررم قولررره [28األحرررزاب ] ﴾يهااااأ ِي َاااو 
ْفاِأ َخَموانِِ ﴿ يَ ماِ إمنن ه َراأَن َيطم ُماٍ ب و ا تم  نن  ماْن  ِياأَّ ه ِ   ﴾ِ ذرنن َ أ هتلاٍ 
ِبررراب أرررذا ال [34 األحرررزاب] ِرررم َ تررررا ، وأرررو َن  مرررر المانَّررر  برررالنون، َو نرررول َا

ِيررررول ع و  ؟«وبطدرررررلة« »َررررنوة»فو ررررف قيرررر :  ، فغَِرررررا  ()الاررررواب ََن  فرررريدنَّ
ر. والاررانب: ِبن فررب ا اررت أررة المررذلَّ َأرر  الهيررت المررذلو َِررَب وفاةمررت والحسررن  :َن 

ِ  ومااأررررد وقترررراَ والحسررررين خاصررررت   ومررررن حاررررأل ،وال رررره ذأررررا َبررررو يررررعيد الخررررد
 :وأرو قولره ،الخطاب فب ا ات بمرا اةرِح لِرذلِو   لشنرا  َن نولَصحاب أذا ال

ولررو لرران لِنسررا: خاصررت لنررال َررنوَن وبطدرررلَن. َو رراب  ﴾يْطااانرم﴿و  ﴾عاا  م﴿
                                                

  .23/16و حدا ق الروب والربحان  4/320انار فتح الندهر ( 1)

وحردا ق  11/207والتفسيرالوير ط  8/478حرر المحر ط و الب 4/384انارافسير ابن َط ت ( 2)
  .23/16الروب والربحان 
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ااْن ﴿ :األولرون َرن أرذا َن التررذلير باَتبراِ لفرظ األأرر  لمرا قرال يرربحانه َيَتْعَلَماوَن  م
 ََ ٌْااا [ ولمرررا انرررول الر ررر  73 :]أررروَ ﴾ ِيَواااوَيْ ااانم ه َكْقَماااو  ه  منرأتاااا َعَلاااْْ  ْم َي

َأِ ؟ هربد  و ته َو  و ااه :لةاحبه  .ف نول: أة بخير ،ل ف 
ِو  َرن َا يرت: خررج النهرب   ِ ره مررط مرحر ،  ()ومن حاادة ما  رردا  َو

مررن شررعر َيرروَ، فاررا: الحسررن بررن َِررب ف َخِرره، ثررة  ررا: الحسررين فرردخ  معرره، ثررة 
إنمأ هنياد ه يواآٌب عا  م ﴿ه، ثة قال:  ا:أ فاةمت ف َخِدا، ثة  ا: َِب ف َخِ

س يٌَ ِيَوو  يطانرم تطاوِن  .(1)[33]األحزاب:  ﴾ِيَن
ِو    ، وبمررا  َبرراب  َطرراَ: ْبررَن َََبررب َِ ََ ررْن  َبيررَا النََّهرربََ )ََ َمررَر ْبررَن َََبررب َيررََِمَت، َِ َُ ررْن  ََ

()  َََِرررم النََّهرررب ََ رررا َنَزَلرررْت َأرررَذَه ا َارررُت  َب َعاااْ   م   إمننَماااأ﴿ ()َقررراَل: َلمَّ ٌم َن  يمو اااْآ ياااد   ه نم
وااِنِ ااَن  ْم َتْطام ْوااوم َ ي َطا م ََ ِيََ ٌْاا َس َي َْ ا 33]األحررزاب:  ﴾ِياان م ََ [ َفررب َبْيررَت َُمََ َيررََِمَت، َفررَد

رررَا َوْدرررَرَه َفَاََِِّرررُه َبَمَسرررا:  ثُرررةَّ َقرررالَ  َِرررب  َخِْ ََ ، َو : َفاَةَمرررَت َوَحَسرررَنا َوُحَسرررْيَنا َفَاََُِِّدرررْة َبَمَسرررا: 
ْرُأْة َاْطَديَرا» ْنُدُة الرََْ َ  َوَةدََ ََ ََْأُ  َبْيَتب َفَ ْذَأْا  َقاَلرْت َُم  َيرََِمَت: َوَََنرا «. الَُِّدةَّ َأاَُ َ: 

َ، َقاَل:  َِم َخْير  »َمَعُدْة َاا َنَهبَّ فَّ ََ َِم َمَواَنَ  َوََْنَت  ََ  .(2)"«ََْنَت 

                                                

َِْ رهَ  4/1883 () النهرب بيرت َأر  فَرا   برابَخر ه اإلمام مسِة فم لتراب الفَرا   ( 1) ََ  َو
 َمرنْ  اَراَِ َ  َاُورونُ  َلَسا:ن  َوُأوَ  الرَّا:َ  َوَاْيَمانَ  اْلَم ةَ  َفَبَمْسرَ  اْلَمْرطُ  ََمَّا( ََْيَوََ  َشْعر   َمنْ  ُمَرحَّ ن  َمْرطن 

 اْلُمْدَمَِرتَ  اْلَحرا:َ  َوَفرْتحَ  الررَّا:َ  َبَفرْتحَ  َفُدروَ  ُمَرحَّ ن  َقْوُلهُ  َوََمَّا َخزَ   ََوْ  َلتَّان   ََوْ  َشْعر   َمنْ  َوَااَِ َ  ُصوف  
ررَوابُ  ُأرروَ  َأررَذا َواهُ  الَّررَذُ الةَّ ررُدةْ  ََنَّ  اَضررباْلنَ  َوَحَوررم اْلُمْتَنُنررونَ  َوَضررَبَطهُ  اْلُاْمُدرروُِ  َِ ََ َواهُ  َبْع َِ 

ُْ  َباْلَا ةَ  َِْ هَ  ََ ََ  ُِ َوابُ  الرَََ الَ  ُصَو لُ  َوالةَّ َِْ هَ  َوَمْعَناهُ  اأْلَوَّ ََ  ِ  بدرذه و بر   ا بر  ِحرال صرو
 .14/57انار شرب النوو   الةِو

 َأرررَذا»وقررال  5/351اأَلْحررَزابَ  ُيرروَِ َ  َوَمرررنْ : َبررابن َخر رره اإلمررام الترمررذ  فرررم لترراب التفسررير ( 2)
، َحَده َ  َمنْ  الَوْ هَ  َأَذا َمنْ  َرَربان  َحَده ن  َطا:   وصرححه األلبرانم،«َيََِمتَ  َََبب ْبنَ  ََُمرَ  ََنْ  ََ

 احتمر  (خيرر= =َِرم َونرت ممان  َِم َنت) التاِي  من به رطاأة َُ (بمسا: فاِِدة) 
ِرم خيرر َنت معناه امون  َن  الردخول فرب لر  حا رت و  بيترب َأر  مرن لونر  مرن ممانر  َو
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قالررررره  ، وفاةمرررررت والحسرررررن والحسرررررينو َِررررربَ  ()ِيرررررول ع  َ واج والاالررررر : َندرررررة
 ،َمررررا الزو رررراأ فِورررروندَن المررررراَاأ فررررب يرررر ا  أررررذه ا ارررراأ لمررررا قررررَدمنا الَررررحا 

وبعَررد ذلرر  مررا انررَدم َررن النررا  أ فررب منا لرره  ()ولورروندَن السرراكناأ فررب بيوارره 
، َومرا َخرول َِرَب وفاةمرت والحسرن والحسرين فِوروندة قرابتره وَأر  ابن سبا  وريره

 .األحاَه  المةَرحت ب ندة يها النزول وبابد ذل  ،بيته فب النسا
مالدرررا  م عررراَ   َمرررا ، وأرررذا النرررول أرررو الررررا ح لماف ررره مرررن الامرررر برررين األَلرررت وَا

مال لبع  األَلت واأمال لِبع  ا خر واحد النو ن األو ن ففم ل    .(1)مندما َإ

ُمااو َ ِْذ  اانْ فررم قولرره ) (َ ِْذ  ااْننَ مرامعنم ) :املسأأألة التاسأأعة عشأأرة  َن َ ااأ ه ْتلااٍ 
ِم  ْ َم َم م َ ِْي َن  .(ب و  تم  نن  مْن ايأَّم 

اْذُكْرَن َمْوَضَر النََْعَمرَت َإْذ َصريََّرُكنَّ فَُّ َفرب ُبُيروأ  ُهْتَِرم  :ِأل ل :يِِ ل يكمعِ ُواأ 
َ،اْذُكْرَنَدا، َوَاَفوَّْرَن َفيَدا َلتَرتََّعْاَن َبَمر :ِياأنٍَفيَدا آااأ ع والحممت،  َظ فَّ ََ  :ِياأيامم  َوا

َوَ  َلَدرا َلَتْحَفْاَنَدرا، :َ ِيِنبا  اْذُكْرَنَدا َلِنَّراَ  َلَيتََّعُاروا َبَدرا، َوَبْدتَرُدوا َبُدرَداَأا، َِ  اْذُكْرَنَدرا َبرالتََ
َوَ . َِ  (2)َوَ  َاْتُرْكَن اَ ْيَتْوَااَِ َمَن التََ

ِاَ  أذه األقوال لِدا  .و مانر من إ

ِم مامعنم ) :العشرون املسألة  ْ َم َم م َ ِْي َن ْن ايأَّم   ؟( م

                                                                                                                  

 لررة وان خيررر َِررم َنررت المعنررم امررون  َون َِررب لممرران ذلرر  َررن منعدررا ل نرره الوسررا: احررت
انارر احفرت األحروذ   المتعرين أرو بر  الررا ح أو األول ا حتمال قِت بيتب َأ  من اوونب

9/48. 

 25/168وافسرررررير الررررررا   463 -3/462و اَ المسرررررير  4/384انارررررر افسررررريرابن َط رررررت ( 1)
ومابعرررررردأا وفررررررتح النرررررردهر  410 6وافسررررررير ابررررررن لايررررررر  183 -14/182م وافسرررررريرالنرةه

4/321- 323. 

 .4/323انار فتح الندهر ( 2)
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َ: ُأرَو اْلُنررْرآُن، َواْلَحْمَمرَت: َأرَب َمرا َلرراَن َمرْن َحَدهَارَه َوُيررنََّتَه،   ، ()وَمرْن آاراَأ فَّ
َرْيَر اْلُنْرآَن، َوَبْحَتَمُ  ََْن َاُووَن َوْصَفا َلآْلَااَأ.َ  من آاراأ ع الهينراأ الاامعرت برين 

، وبرررين لوندرررا ميرررتمِت َِرررم فنرررون الحمرررة ()معارررزاأ َالرررت َِرررم صرررد  النهرررب ندرررا كو 
ظ   .(1) وا َاب والموَا

)و  اخفررم مررا فررب أررذا مررن الحرر  َِررم ا نتدررا: وا  تمرراِ ف مررا لِفنرره، لمررا    
اخفم ما فب اسرم ت مرا نرزل َِ ره مرن اليررا ر بالحممرت، إذ ف ره الحممرت فرب صرِب 

ِشررد، ومررن ارلرره ضرر  َررن ةربررق الماتمررر فررب معاشرره ومعرراَه ، فمررن ايتمسرر  برره 
الحررر  لدرررن َِرررم حفرررظ النررررآن،  و اخفرررم ماف ررره مرررن الدرررد ، ويرررِ  يرررهي  الرررَر ،

. .حاةررت بحرردوَ اليررربعت. والخطرراب وان اخررتا بدررنلش واألخبرراِ، ومررذاكرادن بدررا
فغيرررأن َاخررر  ف ررره؛ ألن مهنررم اليرررربعت َِرررم أرررذهن: النرررآن والسرررنت، وبدمرررا هوقرررا 

 .(2)(ع ومفترضااهَِم حدوَ 
فب الهيوأ َون النزول فيدا  ير التعهير بالتِو  ما :احلادية والعشرون املسألة 

 ؟مر اندا األنسا لووندا مدبط الوحب
ِأرا المو را لتممرندن مرن   دا فب ل  الهيوأ واور لعمومدا لام ر ا ااأ ووقَو

 .(3)الذلر والتذلير بخِف النزول
 ؟ير َدم اعيين التالم ما :ونالثانية والعشر املسألة 
لررررتعة اررررِو   هربرررر  واررررِو  النهررررب َِيدمررررا الةررررِ  والسررررِم واِوادررررن واررررِو   

 .(4)اعَِما واعِ َما ريرأن
 

                                                

 .11/209والتفسير الوي ط  8/479انار البحر المح ط ( 1)

  .23/18انار حدا ق الروب والربحان ( 2)

  .22/21ِوب المعانم و  7/103انار افسير َبم السعَو ( 3)

ِوب المعانم  7/103م السعَو انار افسير َب( 4)   .22/21و 
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ْفِأ َخَمونِِ(معنم ) ما :الثالثة والعشرون املسألة  َ رأَن َيطم َن  ؟إمنن 
لندرب َو اعِرة اعِة وبدبر ما اةِح فب الردهن ولرذل  فعر  مرا فعر  مرن األمرر وا 

َأرر  بيترره وقيرر  اعِررة الحممررت حيرر   :مررن اةررِح لِنهررو  ومررن اسررت أ  َن امررون مررن 
لآلاررراأ  برررين الوصرررفين و رررو  بعَررردة َن امرررون الِط رررف نررراوراَ  َنرررزل لتابررره  امعررراَ 

 .(1)َاا أا والخهير لِحممت لمنايهتدا لِخهر إ  لدقت
 

 ماترشد إليه اآليات :خامسًا 

فَرر  وشررف هتميرزون بدررا َرن يرا ر  ماَرراأ منزلرت و  ()لنسرا: النهرب  -1 
النسرررا: األخرررر ، لورررن أرررذه الفَررريِت ميرررروةت بيررررط التنرررو ، لمرررا مرررنحدن ع مرررن 

ِ ررت َال ررت. ولررذل  امتررا   ،()صررحبت الريررول  ونررزول النرررآن فررب حندررن، وأررذه َ
ِ ررتدن  نسرا: األمررت َررن ريرررأن مررن  ررن  النسرا: بررالتنو  والعمرر  الةررالح، ولوررن َ

ِ اأ َمداأ المامنين َ واج النهب  بالطبر ََنم من َ(). 
َِ َن امرون قرولدن  رز َ  ()َِرم نسرا: النهرب  -2  ، و  امرون ، ولِمدرن فةر

َِم و ه اادر الِرين والمير  مرن الفاراِ، لمرا لانرت َِ ره الحرال فرب نسرا: العررب 
 من ممالمت الر ال بترخ ة الةوأ ولينه ما  لِم المربباأ والمومساأ.

وانمررا أررو شررام  لنسررا: المررامنين  ،()   خاصررا بنسررا: النهررب وأررذا الندررب لرر 
 .َاَاَ 
ِ  بخف  الوِم، وبندب لدا إذا خاةهرت األ انرا،   ِم أذا، فان المَر  م مو َو

ولرذا المحَرمراأ َِيدرا بالمةراأر ، لرزوج األخرت َن اورون نهرراأ صروادا قوبرت مرن 
ِفررررر الةرررروأ ذُ   انوررررره وفررررب الامِررررت: النرررول المعررررروف: أررررو الةررررواب الرررر ريرررر 
 اليربعت و  النفو .
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بمِ مرررت بيررروادن، وندررراأن َرررن التهررررج:  ()َمرررر ع اعرررالم نسرررا: النهرررب  -3 
فنرررد َخررر   ،()وأرررو إودررراِ مرررا يرررتره َحسرررن. والخطررراب وان لررران لنسرررا: النهرررب 

رردم  ريرررأن ف رره بررالمعنم، وألن اليررربعت اوررِر األمررر فيدررا بِررزوم النسررا: بيرروادن، َو
ِ . وانمررررا خوةهررررت نسررررا: النهررررب الخررررروج مندررررا إ  ل بررررذل  ايررررربفا لدررررن،  ()َرررررو

 .(1)ول مونن قدو  األمت فب الطدر والةون والعفاف
ِاَأررا ع  -4  الهيرت أررو ماابررت المررَر  التررب ااررد فيدررا نفسرردا َِررم حق نتدررا لمررا َ

اعالم. رير ميوأت و  منحرفت و  مِوثت، و  ممدوَ  فب رير وو فتدرا الترب ع  أرا 
 بالفطر . ع لدا
َِاهتدرا، َو را َِرم   ولوب هديئ اإليِم لِهيت  وه وبديئ لِفراا الناشرتت ف ره 

لرب هتراب لرألم مرن الادرد، ومرن الوقرت، ومرن أردو: البرال، مرا ايررف  الر   النفنت،
طرأرا وبياشرتدا. فراألم الممردوَ   به َِم أذه الفراا وما اديئ به لِماابرت ناامدرا َو

يرررده، المسرررتغرقت الطاقرررت بالعمررر  لِوسرررا، المرأنرررت بمن تَررر اأ العمررر ، المنيرررد  بموَا
طرره، و  اممررن َن امرنح الطفولررت النابترت ف رره  ف ره..   اممرن َن ادررا لِهيرت  رروه َو

َِاهتدا  .(2)حندا و
ِيروله  -5  فررب لر  َمررر  ()األمرر باقامرت الةررِ  واهترا: الزلررا  واةاَرت ع و

 وندب.
َأررر  بيرررت النهرررو  مرررن َنررر  إن لررر  اِررر  األوامرررر وا َاب بنةرررد اطد -6  يرررر 

فررت، وةاَررت    ِ رر  المنوررراأ، و عِدررن فررب ةِ عررت النسررا: صررونا َو المعاصررب و
ِيوله   .()و

ِب. واو  ررررره  ()َأررررر  الهيرررررت: لررررر  مرررررن   م النهرررررب -7  مرررررن األ واج واألقرررررا
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 األوامر لدة ألندة قدو  األمت
هتِرررررم  الترررررذلير بنعمرررررت ع َِرررررم نسرررررا: النهرررررب إذ صرررررَيرأن ع فرررررب بيررررروأ -8 

واألمررررر بررررالتفوير فيدررررا، وا اعررررا   ،()فيدرررراالنرآن والحممررررت وأررررب لِمرررراأ النهررررب 
ظ ع اعالم، واحسان األفعال، وحفظ َوامر ع اعالم ونواع ره، واخبراِ النرا   بموَا

 واهِ غدة بدا ل عمِوا بدا وبنتدوا.
 .(1)وأذا هدل َِم  وا  قهول خهر الواحد من الر ال والنسا: فب الَدهن 
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 املبحث الثالث
 النداءات الواردة للمؤمنني

  : طأيب سًعِ  يلتمَ علٍ 
 

 األول املطلب
 امتنان اهلل على املؤمنني بالنصر فى غزوة األحزاب

 

َ   اا دن ) :قررال اعررالم  م َعَلااْْ  ْم إمْذ َااأَ ْت  ْم  َن  َِ ِ  نمْعَماا هَن اَ   ااِ  ِْذ  اان  يااأ َيَهَاااأ ِينااآم
َأْكَسْل أ َعَلْوام  اونِِ َُ َن  بمماأ َتْعَمل ا َن َبدم َ    دِِ َيْم َتَنْ ٌأ َ رأَن   األحرزاب]    ( ْم كميَِأ َ 

9.]  
 

 مناسبة اآلية ملا قبلها :أوال 

دم الخوف من يواه  ()َن ع   . ذلر أنرا احنيرق مرا .لما َمر سباَه بتنواه َو
ررردا:َ  أة، وأرررزمدة يررِا، ف بررران َنرره َنعرررة َِرررم سبرراَه المرررامنين، إذ صررررف َررندة ََ

َِرم  حين ا لهوا َِيدة َام الخنرد  ََ ألن فرب َواَقَعرَت اْ َتَمراَع اأْلَْحرَزاَب َواْشرَتَداََ اأْلَْمرَر 
َِرررم اْلَمَدهَنرررَت  ََ اأْلَْصرررَحاَب َحْيرررُ  اْ َتَمرررَر اْلُمْيرررَرُلوَن َبَ ْيرررَرَأْة َواْلَيُدررروَُ َبرررَ ْ َمَعَدْة َوَنَزُلررروا 

َمرَ  النََّهررب   ََ َ  َواْلَخررْوَف َباَلَغررا َإَلررم اْلَغاَاررَت اْلَخْنرر ()َو رردَّ َدَ ، َلرراَن اأْلَْمررُر َفررب َراَارَت اليََ
ررْنُدْة َمرْن َرْيرَر َقتَررال  َوآَمرَنُدْة َمرَن اْلَخررْوَف َفَيْنَبَغرب ََْن َ  َاَخراَف اْلَعْهررُد  ََ َفرَر اْلَنرْوَم  ََ ُ َوفَّ

بَََه َفَانَُّه َلراف  ََْمرَرُه َوَ  َارْ مَ  َِرم َرْيَر َِ ََ َِا  َِرم ُلر ََ ُمْمَورن  َفَوراَن َقراََ ََ ِن  ُن َمْورَرُه َفَانَّرُه َقراََ
َِ َمررَر ََنَُّدررْة َلرراُنوا ُضررَعَفاَ: َلَمررا َقَدررَر اْلَورراَفَربَن َبرراْلُمْاَمَنيَن َمررَر ُقرروَّ ََْن  ررا َاَدْة َاْنَدررَر اْلُمْسررََِميَن َباْلُوفَّ

 ..(1) َوَشْوَلَتَدةْ 
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  املعنى اإلمجاىل: ثانيًا

َِرم يرهي  اليرمر وا َتبراِ  (اْذُكرُروا)المعنم: اا من آمنتة باّلِل حق اإلامران،  
ِحمته بمة. َِْ ُوْة و ََ  َ  َنْعَمَت فَّ

َ   اا دن ﴿  َِررْيَدْة َِبحررَا  ﴾إمْذ َااأَ ْت  ْم  ََ َيررِْنا  ِْ لايررر ، أررب  نرروَ  يررو  األحررزاب َفَ 
 شدهد   لزلتدة، و عِتدة هرحِون َنوة بخوف وفزع.

را فرب قِروب كما   ِيِنا َِريدة ُ ُنروََا َلرْة َاَرْوأرا وأرة المِ ورت، الرذهن َلنروا الَر َ
دا وة ََ(1).  

 

 التفسري والبيان  : ثالثًا 

  : يلتمَ علٍ سً   سأئَ 

 ؟ير او  ه الخطاب لِمامنين ما :املسألة األوىل 
ََْأُِررُه َوَََحنَّراُ: َبررَه، َوأَلَنَّ َف ررَه َاْخَِيرَد َلرر  َ َبَدررْة َوُلْطَفررُه أَلَنَُّدرْة  َناَارَت فَّ ََ َراَمَتَدْة َوَبَنيررَنَدْة َو

 .(2)َلُدْة َوَاْحَنيَرا َلَعُدوَََأْة َوَمْن َاَويُد َلُدةْ 

 ؟لماذا ذلرأة ع بدذه النعمت :املسألة الثانية 
َترَزاَ  َبرَدهَنَدْة َوالاَََنرَت برَرب  َْ َِ دة لنهري         لتةردهق دْة واأَلَنَّ َفب َذْلَرَأا َاْاَدهرَدا َل

()(3). 

 ؟و بة هتعِق لفظ إذ ؟(إذ)نوع  ما :املسألة الثالثة 
ْنَعررررراَم،    َمَن اْلَماَضرررررب ُمَتَعََِررررقن َب َنْعَمرررررَت َلَمرررررا َفيَدررررا َمرررررْن َمْعَنرررررم اإلَْ َإْذ َوررررْرفن َلِرررررزَّ
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َِْ ُوْة َ َماَن َ اَ:ْاُوْة ُ نُ  ََ ُ َبَه  :اْذُكُروا َما ََْنَعَة فَّ َُ  (1)وَن َفَدَزَمُدُة فَُّ َبُاُنوَ  َلْة َاَرْوَأا.ََ
  .بالانوَ األولم ما المراَ :الرابعة املسألة 
 -قررربش ومررن احررالا معدررا مررن قبا رر  العرررب واليدرروَ ولانررت رررزو  األحرررزاب 

مرن  َن نفرراَ  فب شدر شوال من السنت الخامست بعد الدار  ومِخةدا -َِم الرا ح
َِيرردة حير -اليدروَ خر روا إلررم ممررت، وا تمعروا ب شررراف قررربش  -ب بررن َخطرراَِررم 

 َولهوأة َِم حرب المسِمين، ف  ابوأة إلم ذل .
-اَراَ -ثة خر وا إلم قهيِت رطفان فدَوأة لحرب المسرِمين، فايرتاابوا لدرة 

وخر ررت قررربش فررب َحاب يرردا ومررن اابعدررا، والام ررر فررب  رر ش قربررا مررن َيررر   .
.  ِ  آ ف 

ند ما َِة الريول    بمندمدة، َمر بحفر خند  حول المدهنت. ()َو
ِف المدهنرت، فو ردوا الخنرد  قرد حفرر، َونره   ووصِت  يرو  األحرزاب إلرم ميرا

 احول بيندة وبين اقتحامدا. لما َن المسِمين لانوا لدة بالمرصاَ.
وخررِل أررذه الفتررر  العةرريبت، ننرر  هدرروَ بنررم قرباررت َدرروَأة مررر المسررِمين،  

 ، فزاَ الخطا َِم المسِمين.وانَموا إلم  يو  األحزاب
-اعرالم -ومم  األَدا: محاصربن لِمدهنت قرببا من شدر. ثرة  را: نةرر ع 

ِبحرررا شررردهد ، و نررروَا مرررن َنرررده، فتةررردَت  ِيررر  َِرررم  يرررو  األحرررزاب  ، بررر ن َ
ََّ فَُّ الَّررررَذهَن َلَفررررُروا  ررررا قِرررروبدة، َوَِ  هدرررراأ األحررررزاب، وانوفرررر أ خ ررررامدة، ومررررأل الَر

 .(2)ْة َهناُلوا َخْيرَا َوَلَفم فَُّ اْلُمْاَمَنيَن اْلَنتالَ َبَغْ َاَدْة لَ 
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  ؟ما المراَ بالربح :املسألة اخلامسة 
َِررررم اأْلَْحررررَزاَب َهررررْوَم اْلَخْنررررَدَ  َحتَّررررم ََْلَنررررْت   ََ َيررررَِْت  ِْ ررررَبا، َُ : َأررررَب الةَّ َقرررراَل ُمَااَأرررردن

ْت َفَساَة َطُدةْ  َِم أَ  .ُقُدوَُِأْة، َوَنَزََ ََ ْنرُه َهُدل   ََ ُنَةرْرُأ »: َمرْن َقْوَلرَه: ()َذا َما َثَهرَت 
ُبوَِ  اَن َبالدَّ ََ َبا َوَُْأََِوْت   .(2()1)«َبالةَّ

 

 ؟ماالمراَ بالانوَ الاان ت :املسألة السادسة 
َيررُِوا الرررََبَح َوََْلَنررُوا التََّخرراُذَل َبررْينَ   ِْ َ َوررَت الَّررَذهَن ََ َِ َت َإْلَنرراَ: اأْلَْحررَزاَب َوَلرراُنوا َوَيرريَِ  اْلَم

َا َفب ُنُفوَيَدةْ  َْ  .(3) الر 
 

رراب :املسألة السأابعة   اونِِ  مِرت ) مرا َإ َن  بمماأ َتْعَمل ا َن َبدم الرذ  ومرا ؟(َ راأَن 
 ؟افيده
َ َوَأررَب َإاَمررا:ن َإَلررم ََنَّ فََّ   َلررَت َفررب َقْوَلررَه َنْعَمررَت فَّ َِ َفررب َمْوَقررَر اْلَحرراَل َمررَن اْيررَة اْلَا
َِ ةن َبَما َلَقَ رُه اْلُمْسرَُِموَن َمرَن اْلَمَيرنََّت َواْلُمَةراَبَرَ  َفرب َحْفرَر َنَةرَ  ََ َداَ َدْة أَلَنَُّه  َْ َِم ََ ََ ُأْة 

َاراََِأْة َإَلرم ُمَعْسرَمَرَأْة َخراََِج اْلَمَدهَنرَت َوَبرْذَلَدُة الن ُفروَ  َفرب َنْةرَر  اْلَخْنَدَ  َواْلُخُروَج َمرْن ََ
َ َفَارر هرَن فَّ ُ َبالنَّْةرَر اْلُمَهرريَن َلَمرا َقررالَ ََ اان ه ( ]) :اَ اُأُة فَّ َن  َ ااْن َهْ د  اَننن  اْلَحررأل: َ َيَوْ د 

َ َفرَانَّ َقْوَلرُه:  الخوف من ع َوَأَذا َاْنَربرن َلُوُ وبَ  [40 َدَم َ َواَ  اْلَخْوَف َمْن َرْيرَر فَّ ََ َو
َِررْيَدْة َِبحررَا َوُ ُنرروَاَ  ََ َيررِْنا  ِْ ررب َحرراَ َتُوْة َوََْنررُتْة َ  اَررَرْوَن، َفررَاْن َفَ  ََ ُ َاْن َُ فَّ  َلررْة َاَرْوأررا ََ

رررَدَم ُوُدررروََِه َلُورررْة أَلَنَُّورررْة َ  اَرررَرْوَن  ََ َِ َاَِْتَفتُررروا َإَلرررم  َكررراَن َ  َاْاَدرررُر َلُورررْة َوْ رررُه اأْلَْمرررَن َفررر
َ َوفَُّ َبَة  َِ َاَخاُفوَن َرْيَر فَّ َِ َاُنوُلروا َبَ نَّرا َنْفَعرُ  َشرْيَتا وأرو اأْلَْشَ اَ: َف يرن َبَما َاْعَمُِوَن َفر

                                                

 2/617والررردبِو الةررربا ِبرررح فرررب بررراب، ا يتسرررنا: صرررِ  لترررابَخر ررره اإلمرررام مسرررِة فرررم ( 1)
ررَبا رراََ  َبَفررْتحَ  َأرربَ  :َبالةَّ ررْرَق َّتُ  الرررََبحُ  َوَأرربَ ، َوَمْنُةرروَِ ن  الةَّ رراَن  َوَُْأََِوررْت  اليَّ ُبوَِ  ََ  َفررْتحَ بَ  َوَأرربَ  َبالرردَّ

الَ   .198 -6/197انار شرب النوو   اْلَغْرَب َّتُ  الرََبحُ  َوَأبَ  الدَّ

 .22/429وحدا ق الروب والربحان  21/279والتحربر والتنوبر  4/305انار فتح الندهر ( 2)

 .22/429وحدا ق الروب والربحان  21/279انار التحربر والتنوبر ( 3)
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 .(1)  هبةره فانه بم  شب: بةير
 

 اآلية الكرمية   إليه ترشد ما: رابعًا 

  .النةر من َندع وحده فعِينا َ نخاف ريره و نر و يواه  -1 
َ   ا َد َكم ما َ ) نوَ ع لاير   احةم  -2  ْراُن  َ  أ َيْعَلام   اَو إم ن ذم ٌم ٌ اَ  َ  اأ  إم ن 
وأرذا لر   المِ ورت و  وقد َهد ع المامنين هوم األحرزاب برالربح [31المدثر ] (يمْلًََلنم 
 .َوصحابه ب  ايم  ل  من ياِ َِم ندادة ()بالنهم  خاصاَ 

 

 املطلب الثانى
 ختذيل املنافقني للمؤمنني وتثبيطهم إياهم عن اجلهاد

 

ن  َ إم قال اعالم )  ع ِ  َ َيْساَتْأذم َُاأْكَم ََ َي  ْم  ََ َهْانمَت َ    َقأ ٌْ ْم َيأ َي ْ ا  ِن  م َِأَيْو َطأئمَف ْذ 
ُمااَنِِكِ يااد  َن إم ن  ااَو بمَعااْ َكٍة إمْن ه نم ٌم َمااون َيق  ي اا َن إمنن ب و  َتَ ااأ َعااْ َكةن َ َ ااأ  م  ِي ن ااْ ا  ُن  م ياا  (َُنم

  [.13 األحزاب]
 

   ظىفالتحليل الل:  أواًل 

ِن )  ررْبَ: َوالطَّاَ َفررُت َمررْن َطأئمَفاا ( الطَّاَ َفررُت اْلَفْرَقررُت َمررْن النَّرراَ  َوالطَّاَ َفررُت اْلَنْطَعررُت َمررْن اليَّ
َِم اْلَواَحَد َواَ ْثَنْينَ  ََ َثتن َوُِبََّما َُْةََِنْت  َِ ُت َوَََقِ َدا َث ََ  .(2)النَّاَ  اْلَاَما

َِه -مرن براب ضررب -ثرب َِ ه هارب (ْانمتَ هَ )  ؛ إذا َترا و م َِ ره، وبمَرا
ِ ررر  مرررن العمالنرررت وأرررو الرررذُ بنرررم مدهنرررت الريرررول ، () الرررذُ ب رررا: الغيبرررت يرررمب 

                                                

 .21/279ر والتنوبر و التحرب 25/160انار افسير الرا   ( 1)

 لشمرام الوهيرر اليررب رربرا فرب المنيرر المةبابو  433-3/432انار معاة مناه   الِغت ( 2)
 .ماَ  ةوف بيروأ -العِم ت الممتبت: الناشر 2/380 الفيومب َِب بن محمد بن َحمد
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 .(1) فسميت المدهنت بايمه
ََ َي  ااااامْ )  ُْ َ  َمْوَضرررررَر َلُورررررْة َ  َ َقاااااأ     فرررررم أرررررذا  ايرررررتنراِ و َ  َإَقاَمرررررَت َلُورررررْة و (، ََ

 .(2)الممان
ُِ : الَخَِررُ  َفرررب الاَّْغررر َوَرْيررَرَه، (إمنن ب و  َت ااأ َعاااْ َكةن )  والمعنرررم ُمْمَونررت لِسررررَّا   والَعررْو

 َ َو بمَعاْ َكةٍ َفَناَل: ) ()لخُِوََأا َمَن الرَََ اَل فَ ْكَذَبدة فَّ ٌم ( َوَقيرَ  َمْعَنراُه: َإن ُبُيوَاَنرا َ  أ 
ررا َهَِررب الَعررُدوَّ َوَنْحررُن  ِ  ََُ ُبُيواَُنررا َممَّ ِ  ََُ ُمْعررَو ررْو َِة ُع ََنَّ قةررَدأة ُنْسررَر  َمْنَدررا فررَ ََ َْ

 .(3)الدربُ 
 

 املعنى اإلمجاىل   :ثانيًا 

فرررم ا ارررت الوربمرررت موقرررا المنرررافنين فرررم ررررزو  الخنرررد  والرررذهن  ()ههرررين ع  
ةررا فتين ةا فررت اارربط المررامنين َررن الادرراَ واطررالهدة بررالر وع لهيرروادة  اننسررموا إلررم

حةررررينت ومعرضررررت لِسرررررقت  َن بيوادررررا ريرررررواررررر  الادرررراَ وةا فررررت اوررررذب وارررردَم 
وقرررد بررين ع لرررذبدة فررم أرررذا ا ََررا: َون أررردفدة  لحرايررتدا ()وبسررت ذنون النهرررم 
  .الفراِ من الاداَ

 

   التفسري والبيان :ثالثًا 

  : يلتمَ علٍ خمس  سأئَ 

                                                

، 49 الررررا ُ  الحنفرررب النررراَِ َهرررد برررن بمرررر َبرررب برررن محمرررد لشمرررام الةرررحاب مختررراِانارررر ( 1)
،  صريدا -بيرروأ النموذ  رت، الرداِ -العةربت الممتبت: الناشر محمد الي ا هويا: نقالمح

 .ماَ  ثرب 1/81 المنير المةبابوانار  م1999/أر1420 الخامست،

  .ماَ  قوم 12/498انار لسان العرب ( 2)

 .ماَ  َِو 4/616انار لسان العرب ( 3)
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ََ هَ ) :مررن النا رر  فررم قولرره :املسأأألة األوىل ٌْاا ْم َيااأ َي ااْ ا  ِن  م ْااانمَت َ  إمْذ ِأَيااْو طأئمَفاا
ع ِ  َُأْكَم ََ َي  ْم   .(  قأ

 : َ :  َِأَل ِيَسد م َواْلَناَ ُ  َلرَذَلَ  َهرد ع برن َبرب اْبرَن َيرُِوَل َوََْصرَحاُبُه. َوَقراَل ُمَناَار ن
وَمرراَن: : َبُنررو  ََْوُ  بررن َبُنررو َمْسررََِمَت. َوَقرراَل ََْوُ  ْبررُن ُِ ق اررم َوََْصررَحاُبُه. َوَقرراَل اْلَوَِْهررب 

ُت َأَذَه اأْلَْقَواَل، َفَانَّ َفيَدْة َمْن َلاَن ُمَناَفَناَحاَِ   .(1)َثَت. َوُبْمَوُن َصحَّ

 ؟اسم ت المدهنت بياربما حمة  :املسألة الثانية 
 ،(2))انولون: هارب، وأب المدهنت،" ()امره اسم ت المدهنت بيارب لنوله  
َوَرْيررررَرُأْة ُاَسررررم وَنَدا َهْاررررَرَب َوَانََّمررررا اْيررررُمَدا  َاْعَنررررب ََنَّ َبْعررررَ  النَّرررراَ  َمررررَن اْلُمَنرررراَفَنينَ  

َوَيررَهُا َلَراَأررَت َاْسررَمَيَتَدا َهْاررَرُب  المدهنررت وةابررت وةيبررت َفَفررب َأررَذا َلَراَأررُت َاْسررَمَيُتَدا َهْاررَربُ 
َمررُت  َِ َيْت َةْيَبررُت  َااَأَِ َّررتَ َوأَلَنَّررُه َمررْن َاْسررَمَ َت الْ َلْفررُظ التَّْاَربررَا الَّررَذُ ُأررَو التَّررْوَب ُا َواْلَم َوُيررمََ

رررا  ()َوَلررراَن  َوَةاَبرررُت َلُحْسرررَن َلْفَاَدَمرررا ُاَحرررا  اَ ْيرررَة اْلَحَسرررَن َوَبْورررَرُه اَ ْيرررَة اْلَنَهررر َح َوََمَّ
رررْن َقررْوَل اْلُمَنرراَفَنيَن َوالَّرررَذهَن َفررب ُقُِررر ََ وَبَدْة َاْسررَمَيُتَدا َفررب اْلُنرررْرآَن َهْاررَرُب َفَانََّمررا ُأرررَو َحَماَاررتن 

ررَت َإَلررم ََِْ   َبَدررا َمررَر ن  ََُأرراَ ُر َمررْن َموَّ َِ فررم الحررده  )َََِْهررُت َفررب اْلَمَنرراَم ََنََررب  ومرراو
َفَنيرررَ   ،(3)َنْخررر ن َفرررَذَأَا َوَأَِرررب َإَلرررم ََنََّدرررا اْلَ َماَمرررُت ََْو َأَارررُر َفرررَاَذا َأرررَب اْلَمَدهَنرررُت َهْارررَرُب(

 نَّْدرررَب َوَقيرررَ  َلَهَ ررراَن اْلَارررَواَ  َوََنَّ النَّْدرررَب َلِتَّْنَزبرررَه َ  َلِتَّْحرررَربةَ َاْحَتَمرررُ  ََنَّ َأرررَذا َلررراَن َقْهرررَ  ال
بََ َفَنراَل اْلَمَدهَنررُت  ْيررةَ  َوَقيرَ  ُخوَةرَا َبرَه َمررْن َاْعَرُفَدرا َبرَه َوَلَدررَذا َ َمرَر َبْيَنرُه َوَبرْيَن ا رْرََ اليَّ

                                                

 .8/460انار البحر المح ط ( 1)

ِأا انفب المدهنت بابِة فم لتاب الحأل َخر ه اإلمام مس( 2)   .2/1006 شرا

 اْلَدررا:َ  َفَبَفررْتحَ  اْلَوَأرر ُ  4/1779 () النهررب ِابررا بررابالرابررا  لتررابَخر رره اإلمررام مسررِة فررم ( 3)
ُ َوْأَمب َوَمْعَناهُ  َتَناََ َْ َد ُ  َوَأبَ  َمْعُروَفتن  َمَدهَنتن  َوَأَارُ  َوا ََ انارر شررب ، َمْعُروَفتن  َوَأبَ  اْلَبْحَرْبنَ  َقا

 .15/31النوو  
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  .(1) َهْاَربُ 

ََ َي  مْ َ  ما معنم قوله ) :املسألة الثالثة   ؟(   قأ
  :يْا ِ  ن 
َ ُعوا َإَلررم ُبُيرروَاُوْة َوَمَنرراَ َلُوْة،   منرام لوررة :ِأل ل  َفررب َحْوَمررَت اْلَنتَرراَل َواْلُمَماَنَعررَت، َفرراِْ

 َ ُيوَل فَّ ْن َِ ََ  .()َََمُروُأْة َباْلَدَرَب 
هَنُوُة اأْلَوَّ  :ِياأنٍ  اَِا َإَلم ََ َ ُعوا ُلفَّ َداَ هَ  منام لوة َفاِْ َْ   ،(2)َل َوََْيَُِموُه َإَلم ََ

لِسر ا  ألن مرراَ المنرافنين التخرذه  وصررف المرامنين  واألول أو األودرر واألنسرا
  .َن الاداَ

، َيق  ي ا َن إمنن ) :مرامعنم قولره :املسألة الرابعة  َماون م  ِي ن اْ ا  ُن  م يا ن  َُنم َ َيْساَتْأذم
َو بمَعْ كَ  ٌم ُمِنكِِ ب و  َت أ َعْ َكةن َ  أ   .؟(ٍة إمْن ه نميد  َن إم ن 

َندرررة لرررانوا احرضرررون ريررررأة َِرررم ارررر  ممانررره فرررب الادررراَ، و  امتفرررون  يُ: 
ِثرت ف سرت ذنه فرب  () هرذأا إلرم النهرب بذل ، ب  لران لر  فربرق مرندة وأرة بنرو حا
ِيررول ع:  ن َ : خال ررت ممرر ﴾إمنن ب و  َت ااأ َعااْ َكةن ﴿الر روع إلررم بيرروادة، قررا ِين لره: اررا 

ِ  إذا يد  َخولدا لنِت حةانتدا  .احريدا. انال: َاِ ذاأ َو
وأنررا اميررا النرررآن َررن حق نررتدة وبمررذبدة فررب ََررواأة ف نررول َومررا َأررَب َبَعررْوَِ    

مرررون، وانمرررا الحرررق َندرررة هربررردون الفرررراِ مرررن  َ : والحرررال َن بيررروادة ل سرررت لمرررا هَز
 .(3)ميدان النتال، لَعا إاماندة، و هن نفويدة

ررراب  مِررت  مررا :اخلامسأأةاملسأأألة   َمااون ﴿َإ م  ِي ن ااْ ا  ُن  م ياا ن  َُنم ولمرراذا  ﴾َ َيْسااَتْأذم

                                                

 .32 -155،15/31 -6/154انارشرب النوو  لةح ح مسِة ( 1)

  .8/460انار البحر المح ط ( 2)

  .185 -11/184والتفسير الوي ط  4/374انار افسير ابن َط ت ( 3)
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ِع  ؟َهرفيدا بِفظ المَا
ُن )َ ُ ْمَِرررُت   يااا ن  َُنم َِرررم ُ ْمَِرررَت  (َ َيْساااَتْأذم ََ ْطررران  ِن )ََ ، َوَ ررربَ: َفيَدرررا (ِأَياااْو طأئمَفااا

وَنهُ  َُ وَنُه َوُبَادََ ُِ وَن َفب اَ ْيَتْتَذاَن َوُبَورََ اََِع َلْشََشاََِ  َإَلم ََنَُّدْة َهَِح  ََ  .(1) َباْلَفْعَ  اْلُم
 

 

 يستفاد من اآلية الكرمية   ما: رابعًا 

َمر اسم ت -1  َِ ُت َوأَلَنَّرُه المدهنت بيارب ممروه لما فم أرذا ا يرة مرن التَّرْوَب ُا َواْلَم
  .َمْن َاْسَمَ َت اْلَااَأَِ َّتَ 

هنبغم َِم المسِمين الحذِ التام من المنافنين ألن أردف المنرافنين إانراع  -2 
  .المسِمين فم الير وصرفدة َن الخير

 

 املطلب الثالث
 تعظيم اهلل تعاىل وإجالله باألذكار والتسابيح الكثرية

هنَ ﴿قرال اعررالم:  ْراانِِ َرامواانِِ  يااأ َيَهَااأ ِينااآم َ ذم َن   ِ ااوَلِ  .اَ   ااِ  ِْذ  اان  َ  ه  ب ْ ااَنِة َ َيصم  ﴾َ َسااً م
  [.42 -41األحزاب ]

 

   التحليل اللفظى:  أواًل 

َ  ه (  : )َ َسااً م ااًْح  المررَر الَسررربر فررب المررا:، وفررب الدرروا: والتَّْسررَه ُح: انزبرره ع  ِيسن
. َوالتَّْنَزبرررُه: التَّ  اعرررالم ُْ َمرررا َمرررْن ُلررر ََ ُيرررو:  ْبَعيرررُد. َواْلَعرررَرُب َاُنررروُل: ُيرررْبَحاَن َمرررْن َلرررَذا، ََ

فالمسررربح مسررررع فرررب انزبررره ع  ََْبَعرررَدُه. َوصرررِه: المرررَر الَسرررربر فرررب سبررراَ  ع اعرررالم،
 .(2)واهر ته من السو:

َُّ َوْقررررت  َلررررانَ  )ُبْوررررَرَ ( ررررْبَ: ُبُورررروَِا َمررررْن َبرررراَب َقَعررررَد ََْيررررَرَع ََ  مررررر : َولالبو  َبَوررررَر إَلررررم اليَّ
                                                

 .21/285انار التحربر والتنوبر ( 1)

اأ  3/125انار معاة مناه   الِغت ( 2)  .11/220والتفسير الوي ط  ماَ  يبح 392والمفَر
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 .(1)النداِ
وَِل( ِألصوَ:   .(2)اْلَوْقُت َبْعَد اْلَعْةَر َإَلم اْلَمْغَربَ  )َ َيصم

 

 مناسبة اآليتني ملا قبلهما   :ثانيا 

مررررررر ع وأررررررو التنررررررو   ())بعررررررد ب رررررران مررررررا هنبغررررررب َن امررررررون َِ رررررره النهررررررب  
ِبره بنولره اعرالم:  قا َأِره َو َمَو ياأ يَ )واإلخِ ، وما هنبغب َن امون َِ ه مرر  َهَااأِي ن

َم َ   ِ َْ َ َْ ألم  [.28: األحزاب] (ِ 
وأررو احنيرررق الحربرررت وا يرررتنراِ الزو رررب، َمررر ع اعرررالم سبررراَه المرررامنين بمرررا  

َرِرا األوقراأ  َمر بره َنه را:ه المريرِين مرن اعار ة ع وا ِلره برذلره واسره حه فرب 
هَن اَ    )ومختِا َنواع الطاَاأ، بنوله:  ْرنِِ َرامونِِ يأ َيَهَاأ ِينآم َ ذم َن   ِ  .(3)(ِ  ِْذ  ن 

 

 املعنى اإلمجاىل: ثالثًا 

 فرب لر  َحروالوة، ونزأروه -اعرالم -من ذلرر ع -َهدا المامنون  -)َ : َكاروا 
() (4)(َن ل  ما   هِيق به، فب َول النداِ وفب آخره. 

 

ِبر مسا   وبيتم :  التفسري والبيان: رابعًا    :َِم َ
 ؟ما المراَ بالذلر الواير :وىلاملسألة األ 
 أو َن   انساه َبدَا. وقال ابن السا ا: انال: يْا يِِ ل ِأل  لأٌد: 
بالةِواأ الخمر . وقرال مناار  برن ح َّران: أرو التسره ح والتحميرد « َذْلرَا لايراَ » 

                                                

اأ  1/287انار معاة مناه   الِغت ( 1)  .ماَ  بمر 1/58والمةباب المنير 140والمفَر

 .19انار مختاِ الةحاب ( 2)

 .41 -22/40والتفسير المنير  171 -25/170انار افسير الرا   ( 3)

  .11/220انار التفسير الوي ط ( 4)
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 .(1)والتدِي  والتوهير َِم ل  حال
َنَ ﴿ :المعنم وقي     ِ ِحمة يبحانه بنِوبمة  ﴾ِْذ  ن  ْرِنِ َرامواِنِ﴿َولسنتوة و روا  ﴾ذم

َِ  فب َِ وندراَِا، صر َفا وشرتاَ:، وفرب َمروم األممنرت برَرا وبحرَرا، يرد  م ر األوقراأ لري
ا،  ِن رَت، ق اَمرا وقعروََ ، وفب ل  األحوال حََرا ويرفَرا، صرحت ويرنَما، يرَرا َو َِ و ه

ِررم الانرروب، وفررب الطاَررت برراإلخِ ، ويرراال النهررول والتوفيررق، و  فررب المعةرر ت َو
با متنررراع مندرررا، وبالتوبرررت وا يرررتغفاِ، وفرررب النعمرررت باليرررمر، وفرررب اليرررد  بالةرررهر، 
فانرره لرر   لِررذلر حررد معِرروم لسررا ر الفرررا  ، و  لترلرره َررذِ منهررول إ  َن امررون 

ِ حدررا وبرردخ  ف رره إقامررت  (2)المررر: مغِوَبررا َِررم َنِرره ََررة األقرروال َو وأررذا النررول أررو 
 .الةِ  ألندا ذلر

 ؟ما المراَ بالتسه ح ولماذا خةه بالذلر :ألة الثانيةاملس 
ِ  إلررم صررِ  الةرربح والعةررر، واألودررر َنرره َمررر بالتسرره ح  ِوااَ:  إن ذلرر  إشررا

  .(3)فب َول النداِ وآخره   َ  التنزبه
رره اختةررا   هربرر    والتسرره ح مررن  مِررت الررذلر، وانمررا اختةرره مررن بررين َنوَا

ِه َِرم يرا ر األذلراِ، ألن معنراه انزبره ذااره وم ما ي  من بين المِ وت، ليهين فَر
َما   ااو  َِ ه مرن الةرفاأ واألفعرال، واهر تره مرن القبرا ح. ومارال فَرِه َِرم 
ريررره مررن األذلرراِ فَرر  وصررا العهررد بالنزاأررت مررن ََنررا  المعاصررب، والطدررر مررن 
ِ ررررا  المرررر ثة، َِررررم يررررا ر َوصررررافه مررررن لاررررر  الةررررِ  والةرررر ام، والترررروفر َِررررم  َ

                                                

  .3/470انار  اَ المسير ( 1)

  .23/38وحدا ق الروب والربحان  7/191 اله ان ِوبار ان( 2)
 2/154 الغرنررراةب الوِهررب  ررزُ  بررن َحمررد بررن محمررد لشمررام التنزبرر  لعِرروم التسرردي اناررر  (3)

ِقة َاِ شرلت: الناشر ِقة َبب بن األ  .أر 1416 -األولم بيروأ -األ
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 .(1)ِدا، وا شتمال َِم العِوم، وا شتداِ بالفَا  الطاَاأ ل
 ؟أ  انتةر َِم التسه ح َول النداِ وآخره :املسألة الثالثة 
 انتةرر َِررم ذلرر  بر  المررراَ المداومررت َِررم التسره ح فيدمررا وفررم ريرأمررا أَلَنَّ  

ررَرَفْيَن َوَبْفَدررُة َمْنُدَمررا اْلَوَيرر َلُوررْة » ()َلَنْوَلررَه ، طَ ُمَربررَد اْلُعُمرروَم َقررْد َهررْذُكُر الطَّ َلررْو ََنَّ ََوَّ
 .(2)«َوآَخَرُكةْ 

 .(3)َوَلْة َهْذُكْر َوَيَطُمْة َفُفَدَة َمْنُه اْلُمَباَلَغُت فب العموم 
 ؟لماذا خا البمر  واألصي  بالذلر :املسألة الرابعة 
: ()َِرررم يرررا ر األوقررراأ؛ لووندمرررا ميررردوَهن َِرررم مرررا َل قولررره  لفَرررِدما 

ََِ   ومِ ورت بالندراِ ف مة مِ ورت بالِير  "هتعاقهون  ََِ  الَفْارَر َوَصر َوَبْاَتَمُعروَن َفرب َصر
ُ؟  َِررُة َبَدررْة: َلْ ررَف اَررَرْكُتْة َسَبرراََ َْ الَعْةررَر، ثُررةَّ َاْعررُرُج الَّررَذهَن َبرراُاوا َفرر ُمْة، َفَ ْسررَ ُلُدْة َوُأررَو ََ

فتخة ةررردما بالرررذلر  ،(4)"َنررراُأْة َوُأرررْة ُاَةرررِ ونَ َفَ ُنوُلررروَن: َاَرْكَنررراُأْة َوُأرررْة ُاَةرررِ وَن، َوَََايْ 
  .لمزبد ثواب التسه ح فيدما

                                                

 .23/39وحدا ق الروب والربحان  3/545انار افسير الوياف  (1)

 الاِرررة احرررربة بررراب وا َاب والةرررِت الهرررر لترررابمرررن حرررده  َخر ررره اإلمرررام مسرررِة فرررم   رررز: (2)
 ِ ر  قِرا َانرم َِرم لرانوا و رنوة وانسرمة وآخررلة َولورة َن لرو سبراَُ اراوف ه ) 4/1994

 لرانوا و رنوة وانسرمة وآخررلة َولوة َن لو سباَُ اا شيتا، مِوب فب ذل   اَ ما منوة، واحد
 .(شيتاَ  مِوب من ذل  ننا ما واحد، ِ   قِا َفار َِم

  .25/172انار افسير الرا    (3)

ِ  فم  (4) َِ َ  َمَواَقيتَ  َلَتابُ َخر ه اإلمام البخا َْ َ  َبابُ  الةَّ َِ َ  َف  َخر رهو  1/115 الَعْةررَ  َص
 الةرررررربح صررررررِاب فَرررررر  برررررراب الةررررررِ  ومواضررررررر المسررررررا د لترررررراب فررررررب مسررررررِةاإلمررررررام 
 اةرعد( اعررج. )األخرر   بعرد ةا فت ا اب( ف مة هتعاقهون ) 1/439َِيدما والمحافاتوالعةر 

 وأرو المةِين حال َن المِ وت اعالم ع ف س ل َُ( بدة ََِة وأو ف س لدة. )السما: إلم
ِ   [برالخير آَم لهنرب شرداَادة إودراِ يراالدة مرن والحممرت بحالدة ََِة انارر صرح ح البخرا

  ِ  .35-2/34بتعِيق َ/البغا وفتح البا
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ألن وقررت البمرر  وقررت الق رام مررن النرروم،   ِواَ: خاال ِيً اانة ِ ألصااوَ بأيااآرن: 
وأررو ُاَعررد  ل نرره ح ررا   دهررد  بعررد مرروأ، ووقررت األصرري : وقررت ا نتدررا: مررن العمرر  

ألَا: األَمررال، والق ررام بالسررعب َِررم  اليررومب، ف مررون الررذلر شررمَرا لرره َِررم اوف نرره
ِبه بالعم  لآلخر  ِ ا ، فِة ههق إ  السعب إلم ما انربه من   .(1)األ

 

   تنيالكرمي تنييستفاد من اآلي ما: خامسًا 

الحررر  َِرررم ذلرررر ع وشرررمره َِرررم نعمررره، واسررره حه فرررب معارررة األحررروال  -1 
معرين َو احدهرد بحرد، ل سرد  بالتسه ح والتدِي  والتحميرد والتوهيرر، َون انردهر بنردِ 

 األمر َِم العهد، ول عاة األ ر ف ه.
َمررا    -اعرالم-لِتسره ح فَرِه َِرم يررا ر الرذلر لمرا ف ره مررن انزبره ذااره -2 

  .ااو  َِ ه من الةفاأ واألفعال
لورررون أرررذهن الررروقتين  فَررر  َاررر ةالبمرررر  واألصررري  لِرررذلر فرررم َول الندررراِ وآخرررره  -3 

هن من المِ وت  .ميدَو
 الرابع لباملط

 اســــالطالق قبل املس
 

َم ) :قال اعرالم  ا َْ َِ اْن  ٌ نن  م َ اأَّم ث امن َطلنْقت م ا  ات م  ِْيم ْ  م َْ هَن اَ   ِ  إمَذِ َنَ  َيأ َيَهَاأ ِينآم
ٌ نن َساااَنِقِ  ٌ نن َ َسااان مق   ََُمت مع ااا  ٍة َتْعَتاااَد َنَاأ  ااادن اااْن عم نن  م ََُماااأ َي  اااْم َعَلاااْوام ٌ نن  أ َيْن َتَمَسااا 

وَِل  مم   [.49 األحزاب]( ََ

                                                

  .39-23/38وحدا ق الروب والربحان  22/18لمرارم انار افسير ا (1)
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 التحليل اللفظى :أواًل

ااات م  ﴿  َْ َوررراُب لَِعْنرررَد، ثرررة ايرررُتَعيرَ  :﴾َنَ  المراَ بررره أنرررا العنرررد لَِامررراع، (1)َصررر  النََ
ٌ نن ﴿باافا  العِما: بدلي  قوله اعالم:  َم َين َتَمَس  َْ َِ   .(2)﴾ من 

ألنره فرب معنرم الروط:   َإ َّ َفرب معنرم العنرد،)َوَلْة َهَرَْ َلْفُظ النَََوراَب َفرب َلتَراَب فََّ  
اَب اْلُنرْرآَن، اْلَوَناَارتُ  من باب التةربح به رَت  (3)َو َمرْن آََ َمَسرَت َواْلُمَمايَّ َِ ْنرُه َبَِْفرَظ: اْلُم ََ

ْاَ انَ  ب َواإلَْ   .(4)(َواْلُنْرَباَن َوالتََّغيََ
ٌ نن ﴿   ، انررال: َةِنررت الناقررت مررن َصرر  الطررِ : التخِ ررت مررن وثررا ﴾ث اامن َطلنْقت م اا 

َنالدا وةِندا، وأب ةالق وةِق بِ قيد. ومنه ايرتعير ةِنرت، نحرو: خِيتدرا فدرب 
َيالَ  ةالق؛ َُ: مخِ  َن حبالت النواب ِْ َِم التَّْخََِ َت َواإلَْ ََ   .(5)فدوَبُدل  

ٌ نن ﴿ ِا  بحاَيرررت الَِمررر ، ولَنرررب بررره َرررن  :﴾َتَمَسااا  والمرررَ  انرررال ف مرررا امرررون معررره إَ
ٌ نَ )النوراب، فنير : مَسرردا وماَيردا، قررال اعرالم:  َم َيْن َتَمَساا  اا َْ َِ اْن  ٌ نن  م  (َ إمْن َطلنْقت م اا 

ٌ نن )وقال:  ،[237 :]البنر  َ  أَ  َعَلاْْ  ْم إمْن َطلنْقات م  ِي  مساأَ   اأ َياْم َتَمَسا   :]البنرر  (  
                                                

(1)  ِ  المننرول المعنرم برين( الميرابدت) لعِقرت لره وضرر مرا ريرر فرب الِفظ ايتعمال أب ا يتعا
ِفت( قربنررت) مررر ف رره، المسررتعم  والمعنررم َنرره ِاَ  َررن صررا ِ ) األصررِب المعنررم إ ( وا يررتعا

  .258ر  واأر الهِرت انا منه َبَِ لوندا مختةرَا،( ايهيداَ ) إ  ل ست

اأ  (2) ِوا ر اله ان  246والنامو  المح ط  823انار المفَر   .2/284ماَ  نوح و

ِبررد لفررظ ِي  أيااِ: (3) ِاَ   رروا  مررر لرره، وضررر الررذُ ريررر معنرراه برره َ  لعرردم األصررِب، المعنررم إ
ِاَاه، من مانعت قربنت و َو   ة،َار شرااع َنره الترليرا بدرذا اربرد "النااَ ةوب   بد" نحو إ

ِ  إلرم الةرفت، بدرذه التةربح َن فعدلت  هِرزم ألنره واِزمره، َِ ره اترارا بيرب: إليدرا اإلشرا
 ةرول المراَفر ،َراَ َ  اليااَت الاسة ةول من وبِزم صاحبه، ةول الس ف حمالت ةول من

انارر  رواأر الهِررت  الحق نرب المعنرم هرراَ َن اةرحَ  ذل  ومر نااَ، له امن لة ناو  قامته،
287- 288.  

  .14/203وافسير النرةهم  3/548انار افسير الوياف  (4)

اأ  3/420انارمعاة مناه   الِغت  (5)  .ماَ  ةِق 523والمفَر
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236](1).  
ةٍ ﴿  اادن : اإَلْحةرراُ:، :﴾عم ُ  المرررَ  الَعررد  رردَّ َ : وأررب األَاررام التررب باننَررا دا احررَ  لدررا وََ

ٍة َتْعَتاااَد َناأ﴿التَرررزَوج. قرررال اعرررالم:  ااادن اااْن عم نن  م  ،[49 :]األحرررزاب ﴾َُماااأ َي  اااْم َعَلاااْوام
ةَ ﴿ ِ  ِْيعمدن نن َ َيْقد  تمام ٌ نن يمعمدن   .(2)[1 :]الطِ  ﴾ََُطل مق  

و َنعِأ:  ِحمدرا، َو لِتعهرد، َو المد  الترب اترربا فيدرا المرَر  لمعرفرت بررا:   ٌ 
 .(3)لِتفار َِم  وج ماأ

 

 مناسبة هذه اآلية ملا قبلها:  : ثانيًا 

ِم األخرِ  بنولرره:  ()لمرا ََب نه رره  ()َن ع   ُم ﴿بممررا َمااَو ِتناا َيااأ َيَهَاااأ ِي ن
َْ ﴿، وثنم بتذليره بحسن معامِرت َ وا ره بنولره: [1األحزاب ] ﴾َنَ  ِ ا َماَو   َياأ َيَهَااأ ِي ن

ا َ  َم ِ َ َْ َ َماَو إمنناأ ﴿وثِر  برذلر معامِتره ألمتره بنولره:  ،[28]األحرزاب:  ﴾ألم َياأ َيَهَااأ ِي ن
ِدِ ٌم اااأ ََ ممرمرررت،   ، ولررران لِمرررا ذلرررر لِنهرررب[45]األحرررزاب:  ا ارررت ﴾...َيْكَساااْلَ أَ  

ِمرره َََبررا ِشررد المررامنين ف مررا هتعِررق باانبرره اعررالم .َو . ذلررر لِمررامنين مررا هنايرربه، ف 
ْراِنِ َرامواِنِ﴿بنوله:  َ ذم َن   ِ هَن اَ   اِ  ِْذ  ان  ِشردأة ف مرا و  [41األحرزاب ] ﴾َياأ َيَهَااأ ِيناآم َ

ااات م  ﴿هتعِرررق بمرررا احرررت َهررردهدة مرررن الزو ررراأ بنولررره:  َْ هَن اَ   اااِ  إمَذِ َنَ  َياااأ َيَهَااااأ ِيناااآم
َ اااااأَّم  ل ِ  ب  ﴿بنولررررره:  () ، وف مرررررا هتعِرررررق بمعرررررامِتدة لنهررررريدة﴾ِْيم ْ  م و اااااا ََّ َ  َتاااااْدخ 

َمو م  اام َ َسال مم ِ  ﴿إلا، وبنوله:  [53]اأْلَْحَزاَب:  ﴾...ِي ن ْْ هَن اَ   ِ  َصاَلِ  َعَل َيأ َيَهَاأ ِينآم
 .(4)[56]اأْلَْحَزاَب:  ﴾َتْسلمِْمأ

                                                

اأ  (1)  .ماَ  مس  6/218ولسان العرب  767انار المفَر

اأ  (2)  .297والنامو  المح ط  550انار المفَر

ُ  ُ الزأرر  محمرد ِعِمرتل المنداج متن َِم الوأاج السراج انار (3)  َاِ: ، الناشرر448 الغمرراو
ِوا ر اله ان  بيروأ والنير لِطباَت المعرفت  .2/285و

 .23/60وحدا ق الروب والربحان  25/175انار افسير الرا    (4)
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 املعنى اإلمجالي: ثالثًا 

اررا َهدررا الررذهن آمنرروا إذا  يخأطااب ه تًااأك   تعااأيٍ عًااأده ِيماا   ون يْقاا ل: 
الزواج َِم المامناأ وازو تموأن، ثرة ةِنتمروأن مرن قهر  َن انربروأَن َنداة َند 

فِررر   لورررة َِررريدن حرررق فرررب العرررَد  اسرررتوفون َررردَأا َِررريدَن ألنورررة ةِنتمررروأن قهررر  
الَمسرررا  وأرررذا   اسرررتِزم احتبرررا  المرررَر  فرررب الهيرررت و ِويررردا فرررب العرررَد  مرررن َ ررر  

الوا ررا َِرر مة َن سرربمة ألنوررة لررة اعاشررروأن فِرر   أنررا  احتمررال لِحمرر  فن صرر انت
واورمرروأَن بيررب:  مرررن المررال َو الوسررو  اطييبرررَا  .امتعرروأن برردفر مررا اطيرررا نفويررمة

ِقوأَن بررالمعروف فررِ ارراذوأن  لخرراةرأن واخف فررَا ليررد  وقررر الطررِ  َِرريدن َون افررا
بنرررول َو َمررر ، و  احرمررروأن ممرررا و رررا لدرررن َِررر مة مرررن حنرررو . فررراَن ذلررر  مرررن 

ِة ( َ )منتَم إامانوة وةاَتوة     .(1)وع اعالم ََ
 

  وبيان األحكام الفقهية التفسري والبيان :رابعًا 

  : سأئَ سو علٍ يلتمَ  

لررة خررَا المامنرراأ والحمررة الررذُ نطنررت برره ا اررت اسررتُو ف رره  :األوىل املسأأألة 
  المامناأ والوتاب اأ؟

فررب اختةاصرردَن انه رره َِررم َن َصرر  َمررر المررامن واألولررم برره: َن  ِيلااِ ت: 
لنطفتره، َون   هرنوح إ  مامنرت َف فرت، وبتنرزه َرن مزاو رت الفوايرق فمرا برال هتخير 

  ِ الورروافر، وبسررتنوا َن هرردخ  احررت لحرراف واحررد َرردو  ع وول رره، فررالتب فررب يررو
الما رررد : اعِررر ة مرررا أرررو  رررا ز ريرررر محرررَرم، مرررن نوررراب المحةرررناأ مرررن الرررذهن َواررروا 

َن َي  ام  ) :وأم قوله اعالمالوتاب  َ  ِْيَوْ ََ ي قم ا َتاأَت قم هَن ي  ت اِ  ِْي م َ  ِيناآم ًَاأَّ  َ َطَعاأ  ِيطنو م
هَن ي  ت ااِ   ااَن ِينااآم َدااَ أَّ   م َْ َ ااأَّم َ ِْيم  ااَن ِْيم ْ  م َدااَ أَّ   م َْ ااْم َ ِْيم  َ  َيا  اا َي  ااْم َ َطَعااأ    ْم قم

                                                

ِوا ر اله ان  (1)   .287 -2/286انار 
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َ  َكٌ نن  ٌ نن ي  لم  ْم إمَذِ اَتْوت م   َْ َِ   [.5الما د  ]( ِْي مَتأَت  مْن 
 .(1)يدا اعِ ة ما أو األولم بالمامنين من نواب المامناأوأذه ف 

مَر  وةِندا ا الماب: باة مر َن الحمة ثابت لمن ازوج ما ير :املسألة الثانية 
 ؟َِم الفِو لاهواه لمن ازو دا وةِندا بعد مد  مدهد 

 :يألسًأت ِيتأيِْ 
اب العرد  هتروأة َن اراخرم الطرِ  لره َخر  فرب إاار َن إ احت ما َسرم :ِأل ل 

َِ  إلحتمال المِقا  والاماع يراَ    .فب النسا لما َن له َخ
ِ  إلرم التراخرب الراهرب فران الطرِ  وان لران مباحرا   لراأرت ف ره  :ِياأنٍ  اإلشرا

ٌ نن ) :َِررم مررا قيرر  لنولرره اعررالم َ ااأَ  َعَلااْْ  ْم إمْن َطلنْقاات م  ِي  مَسااأَ  َ ااأ َيااْم َتَمَساا   َ   َ) 
هرراَُ إلررم قطررر الوصررِت  إنرره ريررر محهرروب لالنورراب مررن حيرر نرره لو [236 :البنررر ]

  .وح  قيد العةمت الماَُ لنِت التناي  الذُ به اوار األمت
ِ  إلم َن الطِ  هنبغب َن امون بعد ارب  وافوير ةوب  :ِياأيم   .(2)لششا

 ؟إذا ََِّق الطِ  بالنواب ما الحمة :الثالثة املسألة 
و َُل ما  قوله: )  ااأ ُااو َو قوله: ) ،(نِ ُاو طأيُإن تزَ   َ ِ انية يتزَ 
 ن:امذعب ف ه ،(طأيُ
َنره   انرر الطرِ  وأرو مررُو َرن )ابرن سبرا (   آٌب ِيلأُعو  يقماد: -ي 

(). 
َنره انرر الطررِ  بعرد َنرد الررزواج وأرو مرررُو   اآٌب يبااو ق ْفاِ   أياا : -ت 

 .))َن )ابن مسعوَ( 

                                                

ِوب المعانم  3/548انار افسير الوياف  (1)   .22/48و

ِوب المع 3/548انار افسير الوياف  (2) ِوا ر اله ان  22/48انم و   .2/288و
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 نابلة:أدلة الشافعية واحل

َِررررم َن التعِيررررق مارررر  التنايررررز،  ()ايررررتدل اإلمامرررران اليررررافعب َوحمررررد  -َ 
ةِ ن قه  النواب، واذا ةَِرق اإلنسران امرَر ،   امِودرا  انرر الطرِ ، ألن الطرِ  

)َنرت ةررالق(    برد َن اعتمرد َِررم المِر ، وأرو ايرربه مرا لررو قرال أل نه رت   امِودررا
 اافا  فوذا المعَِق من الطِ    انر به ةِ .فانه   انر ب

ْترررَق َلرررُه َف َمرررا َ  »وايرررتدلوا بحرررده   -ب  ََ َم َف َمرررا َ  َاْمَِرررُ ، َوَ   َ  َنرررْذَِ َ ْبرررَن آََ
َ  َلُه َف َما َ  َاْمَِ ُ  َِ  ..(1)««َاْمَُِ ، َوَ  َة

َررن )ابررن مننرول  وأررو وأرذا الررَرُ ذأرا إل رره الامدرِو مررن الةررحابت والترابعين 
ُ (~)سبا (  ِو ََِ  َبْعَد النَََوابَ »َنه َنه قال  ، فند   .(2)«َ َعَ  فَُّ الطَّ

وايررتدل الحنف ررت والمالو ررت برر َن الطررِ  اعتمررد المِرر ، َو اإلضررافت إلررم المِرر ،  
لونررره فرررب حالرررت اإلضرررافت إلرررم المِررر  هبنرررم معَِنرررَا حترررم احةررر  شررررةه، فررراذا قرررال 

الق( لرران أررذا اعِ نررَا صررح حَا، و  انررر الطررِ  برره لأل نه ررت )إن ازو ترر  ف نررت ةرر
ا ن إنمررا انررر بعررد َن هتزو دررا، فدررو مارر  قولرره: )إن َخِررَت الررداِ ف نررت ةررالق(   
انر الطِ  إ  بعد الردخول، فورذا أنرا   انرر الطرِ  إَ  بعرد َن اعنرد َنرد الرزواج 

ِ  فو نرره َوقعرره   .(3)َِيدررا حينررذا ،َِيدررا، ف مررون الطررِ  واقعررَا فررب المِرر  بالَرررو
                                                

َِ َ  ََْبَوابُ َخر ه اإلمام الترمذ  فم  (1) ُيولَ  ََنْ  َوالَََِعانَ  الطَّ َِ َ  َ   َ ا:َ  َما َبابُ  () فََّ  َِ  َةر
َوررابَ  َقْهرر َ  ررنْ  الَبرراب َوَفرربوقررال الترمررذ   النََ ََ ، َِرربَ  ، ْبررنَ  َوُمَعرراذَ  ََ ، َ َهرر   ، َواْبررنَ  َوَ رراَبر   َسبَّررا  

اَ َيتَ  ََ ْهدَ  َحَده ُ »: َو و ْبنَ  فََّ  ََ ْمر  َُ  َشرْب:   ََْحَسرنُ  َوُأروَ  َصرَح حن، َحَسنن  َحَده ن  ََ َو  َأرَذا َفرب ُِ
ررةَ  ََْأرر َ  ََْكاَرررَ  َقررْولُ  َوُأرروَ  «الَبررابَ   حسررن[: األلبررانبوقررال .َوَرْيَرَأةْ  () النََّهرربََ  ََْصررَحابَ  َمررنْ  الَعِْ

 .3/478 صح ح

ِ  فم لتاب الطِ  َخر ه اإلمام ا (2) َِ َ   َ  َبابُ لبخا  .7/45 النَََوابَ  َقْه َ  َة

ِو ضرت الطرالهين  9/526، والمغنرم 233-5/232 الاةرا  لشمرام النررآن َحمرامانارر  (3) و
لشمررام محمرررد َمرررين  األبةررراِ انرروبر شررررب المخترراِ الررردِ َِررم تررراِحالم َِ حاشرر تو  8/68

 بيررررررروأ .والنيررررررر لِطباَررررررت الفوررررررر َاِ ، الناشررررررر346-3/345.َابرررررردهن ابناليرررررردير برررررر
ِوا ر اله ان  .م2000 -أر1421   .291 -2/290و



 وليد عبد احلليم حممد زايد/  دكتورال

 - 130 - 

ْترَق » ()لنولره  والرا ح النول األول بعدم وقوع الطرِ  ََ ، َوَ   َ  َقْهرَ  َنَوراب  َِ َ  َةر
 .(1)«َقْهَ  َمِْ   

ْوَج َفَِرُه ََْن ُهْنَارَزُه  والاواب َما قاله الموقعون لِطِ   َ  َحرق  َمِْرُ  الرزَّ َِ ََنَّ الطَّ
َُِه َوََْن ُاَعَََِنُه  َبَيْرط  َوََْن َاْاَعَُِه َبَيرَد َرْيرَرَه َلَمرا َهَتَةررَُّف اْلَماَلرُ  َفرب َمَِْورَه َفرَاَذا َلرْة َوُبَا ََ

ُ  َشْب:  مِ  َحتَّم هَتَةرَّف  .(2)َاُوْن َ ْوَ ا َفَ 

 أ  الخِو  الةح حت او ا العَد  والمدر؟ :الرابعة املسألة 
فرب ممران  -نرد الةرح حبعرد الع-َن ااتمر الزو ران ضأبْ ِيخل ة ِيدََِْ: 

هتممنران ف رره مرن التمتررر الوامر ، بحيرر  ا منران َخررول َحرد َِيدمررا، ولر   ب حرردأما 
لو رروَ  َو حسررم امنررر مررن ا يررتمتاع -كو رروَ شررخا ثالرر  ونحرروه-مررانر ةبعررب

ِمَران، َو  م لر ن امرون َحردأما صرا مَا فرب  مر  ب حردأما امنرر الروط:،َو شرَر
 ..(3)محرمَا بحأل َو َمر  فر  َو نف 

  :ٍُ ٌآِ  آهًأن 
وانمرررا    او رررا مرررا هو بررره الامررراع مرررن العرررَد  والمدرررر الخِرررو  :ِأل ل ِيماااآٌب 

أررو مرررذأا  وأرررذا المسرررمم، َوالمتعررت إن لررة امرررن المدررر مسررمم،ااررا نةررا المدر 
ِوااررت َخررر  َرن َحمررد نفررم  (): َن ع ةوَلرريِد مالر  واليررافعب فررب الادهرد وأررو 

                                                

َِ َ  َ   َبررابُ َخر رره اإلمررام ابررن ما ررت فررم لترراب الطررِ   (1) َوررابَ  َقْهرر َ  َةرر    فررااَ محمررد اعِيررق] النََ
. صررح ح حسررن: األلبررانبوقررال  . .حسررن إيررناَه الزوا ررد فرربوقررال الهوصررير   [البرراقب َهررد

 َهررد فرااَ محمرد: احنيرق، النزوبنرب ما ره برن هزبرد برن محمرد لشمرام ما ره ابرن يرننانارر: 
 .الحِهب البابب س سم ف ة  -العرب ت الوتا إح ا: َاِ: الناشر 1/660 الباقب

(2)   ِ   .9/387انار فتح البا

 -الفوررر َاِ: الناشررر 277 -9/276لِرردلتِو وعبررت الزحيِررم  َوَلَّتُررهُ  اإليررِمب   الَفْنررهُ اناررر  (3)
ِبَّتي   .َميق -و
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والخِروُ  ل سرت  ماَررَا فرِ اارا بدرا العررَد  و  و روب العرَد  إذا ةِنرت قهرر  الامراع، 
َِ  المدر  .لام
واليرررافعب فررب النررداة، وأررو ميررردِو  أرررذا مررذأا َبررب حن فررت :ِيمااآٌب ِياااأنٍ 

ِبعررت وابررن  ررب، وأررو مرررُو َررن الخِفررا: الراشرردهن األ مررذأا َحمررد، وايررحا  واألو َا
َِ، إلررم َن الخِررو  لالامرراع او ررا المدررر  َ معررين، ()َمررر و بررد بررن ثابررت  لررام

 :وايتدلوا بما هِمواو ا العَد .
َمرَر  -1  َُ ررْن  ََ َمرَر  َُ ررَن اْبرَن  ََ رْن َنراَفر   ََ()   َخَيررَت ِْ َقراَل: َإَذا ََُ  ررَف اْلَبراُب َوَُ

 .(1)ُتوُِ َفَنْد َوَ َا اْلَمْدرُ الس  
َِ  را و  -2  ََ َمرَر َو َُ َن اأَلْحَنَا ْبَن َقْ    ََنَّ  َخرم  :َقرا َ  ()ََ ِْ َإَذا ََْرَِرَق َباَبرا َوََ

. ُ َِْيَدا اْلَعدَّ ََ َِ َو َداُ  َلاَم  .(2)"َيْتَرا َفََِدا الةَّ
وألن الخِرررو  مانرررت الامررراع والمسررر  ، فررراذا خرررِ بدرررا فنرررد أيترررت الفرصرررت  -3 

ِا: ذلر   لتحنق ذلر ، والخِرو  أرب النردِ الرذُ اممرن لِناضرب التحنرق منره، َمرا مرا و
رَح َح ََُق َمرْت  وألن َنرد النرزاع ف ةعا التحنق منه رَح َحَت َفرب النَََوراَب الةَّ اْلَخِْرَوَ  الةَّ

َ َاَعررراَلم  َ َاَعررراَلم؛ أَلَ نَّ َحرررقَّ فَّ َ  الََّترررب َفيَدرررا َحرررق  فَّ ُخول َفرررب ُوُ ررروَب اْلَعررردَّ ُمَنررراَم الرررد 
رررَح َحَت ُاْحتَررراُط َفرررب َإاَااَبرررَه؛َوأَلَ نَّ التَّْسرررَِ َة َباْلَواَ رررَا َبالنََ  َوررراَب َقرررْد َحَةررر  َبررراْلَخَِْوَ  الةَّ

رررَح َحَت َإنََّمررررا ََُق َمررررْت ُمَنرررراَم  ررررَوَ  الةَّ ُخول؛ أَلَ نَّ اْلَخِْ ُ  َلَمرررا َاَاررررُا َبالررررد  َفَتَارررُا َبررررَه اْلَعرررردَّ

                                                

 برن       َحمرد بمرر بَبر لشمرام الوهرر   السرننَخر ه اإلمام الهيدنم فرم السرنن الوهرر  انار  (1)
ِف َا رر  ماِر : الناشرر 7/255الهيدنرب َِرب بن الحسين  الدنرد فرب الوا نرت الناام رت المعرا

ِوا:وقرررال األلبرررانم يرررنده صرررح ح انارررر  أرررر 1344 ر آبررراَاألولم حيررردِ بهِرررد   فرررب الغِيررر  إ
  أيررر: إشررراف، 6/357 األلبررانب الرردهن ناصررر محمررد: لِيرر ا السررهي  منرراِ َحاَهرر  اخررربأل

 .م1985 -أر 1405 الاان ت بيروأ -اإليِمب الممتا: الناشر الياوبش

ِوا: 7/255َخر ره اإلمرام الهيدنرم فرم السررنن الوهرر   (2)  6/357 وقرال الير ا األلبرانم فررم اإل
 .ثناأ ِ اله
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َ  َمررَر ََنََّدررا َلْ َسررْت َبررُدُخول  َحَق َنررَت َلَوْوَنَدررا َيررَهَبا ُمفْ  ُخول َفررب ُوُ رروَب اْلَعرردَّ ررَ ا َإَلْ ررَه، الررد  ََ
َهَا ُمَناَم اْلُمَسهََّا َف َما ُاْحَتاُط َف َه.  .(1)َفُ َق َمْت ُمَناَمُه اْحَتَ اَةا َإَقاَمَت َلِسَّ

ْح:  إذ صرح أرذا  َقرو ، وحارتدة َودرر الفربرق الارانم َونت ارر  َن ََلرت ِيتَن
ِ  لدمرا مرن الةرحابت النول َرن ييدناَمرويريدنا َِرم م احتمر  َن هبنر و و معرا

َِ، ههيرت معدرا فرب فررا  واحد، ولونَّره لرة ااامعدرا ةيِرت الر   مر  و تره َامرَا لرام
َِا  تبررا َِ، ونِزمدررا بالعررَد  وذلرر  َا أررذه المررد  فررِ برردَّ َن نو ررا َِ رره َفررر المدررر لررام

 .(2)بالخِو  الةح حت وَفعَا لِنزاع والخِف
اْن َُ ) :إلرم الر رال فرم قولره يرناَاإلير  ما :املسألة اخلامسة  نن  م َماأ َي  اْم َعَلاْوام

ٍة َتْعَتَد َنَاأ دن  ؟(عم
 ..(3)﴾ََُمأ َي  مْ ﴿َ لت َِم َنَّ العد  حندة، لما َشعر به  
  .أ  ااا المتعت لو  مطَِنت :السادسة املسألة 
  :ختلف ِيفقاأ  ٍُ ذي  علٍ ثَلثِ يِِ لِ 
َخرررَ  َبَدرررا، َإ َّ َفرررب الََّترررب َلرررْة اْلُمْتَعرررُت َمْنرررُدوبن َإَلْيَدرررا َفرررب ُلررر ََ ُمَطَِّ  :ِأل ل  َنرررت  َوَاْن َُ

 مالرر  ُهرْدَخْ  َبَدررا َوَقررْد ُفرَرَ  َلَدررا َفَحْسررُهَدا مررا فرر  لدررا و  متعررت لدراوأو قررول اإلمررام
 .(4)َوصحابه

                                                

ِ   251 -7/250والمغنرم  49-3/48تدد اناربداات الما (1) وصرح ح فنره  9/495وفرتح البرا
تو  171 -3/170السرررنت  ِ : َرررن صررراَِ، الووبت رررت الفند رررت المويرررَو  واليرررتون  األوقررراف و ا

ِالسِيررر  ط 273 -19/272 الووبرررت -اإليرررِم ت والفنررره اإليرررِمم َوَلتررره  الووبرررت -َا
  .ومابعدأا 9/306

ِوا ر اله ان  (2)  .293 -2/292انار 

ِوب اله ان  (3)   .23/72وحدا ق الروب والربحان  7/201انار

 األولررم،: العِم ررت الوتررا َاِ: الناشررر 2/238 مالرر  بررن َنرر  بررن مالرر  لشمررام المدونررتانار  (4)
 .3/200وافسير النرةهم  1/291، َوحمام النرآن لشمام ابن العربم م1994 -أر1415
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َِْأا، َوَانََّمرا  :فم َمربنالنول اتما   وحات َصحاب أذا َََحُدَأما: ََنَّ فََّ َاَعاَلم َلرْة ُاَنردََ
َِ وَ  ََِدا إَلم اْ َتَداََ اْلُمَندََ  .لَّ

ا مونَ ﴿ََنَّ فََّ َاَعاَلم َقاَل َفيَدرا:  ِيانأنمو:  سم َْ اأ َعَلاٍ ِْيم  اأ )[ 236]البنرر :  ﴾َققًّ َققًّ
رررَق ََْ َمَعررريَن؛  ،[241( ]البنرررر : َعَلاااٍ ِْيم تنقماااونَ  َِرررم اْلَخِْ ََ َوَلرررْو َلاَنرررْت َواَ َبرررَت أَلَْةََِنَدرررا 

َِرررررم ََنََّدررررراَفَتْعَِ نُ  ََ لَّ  ، َوَبرررررالتََّنوََُ َوُأرررررَو َمْعَنرررررم َخَفرررررب  ََ ْحَسررررراَن، َوَلرررررْ َ  َبَواَ رررررا   َدرررررا َباإلَْ
 .(1)مستحبت

ِوااررت  :ِيقاا ل ِياااأنٍ  َندررا وا بررت لورر  مطِنررت بةررفت َامررت وأررو قررول الزأررر  و
ٌ نن ﴿أرررذا النرررول َقْولرره َاَعررراَلم:  وحاررت .(2)َررن اإلمرررام َحمرررد  [236 ]البنرررر : ﴾َ َ ت مع ااا 

ررب اْلُوُ رروَب. َوَقرراَل َاَعرراَلم:  ،وأررو َمررر ََ َ يمْلم َطلنَقااأَّم َ َتااأذن بمااأْيَمْعن  فم ﴿َواأْلَْمررُر َاْنَت
أ َعَلٍ ِْيم تنقمونَ    .(3)وأو َام فم ل  مطِنت [241]البنر :  ﴾َققًّ

وانرردب  ،وا بررت لِمطِنررت قهرر  الرردخول وقهرر  الفررر  فنررطالمتعررت  :ِيقاا ل ِياأياام 
ِواات َرن اإلمرام َحمرد وأرو  .(4)مذأا اإلمام َبم حن فت َوصحابه لغيرأا وأو وأو 

 .(5)قول َصحابه
 :وحجة أصحاب هذا القول تتمثل فيما يلى 

ٌ نن َيْ  ﴿َقْولررره َاَعررراَلم  -1  َ اااأَ  َعَلاااْْ  ْم إمْن َطلنْقااات م  ِي  مَساااأَ  َ اااأ َياااْم َتَمَسااا   َ   
                                                

  .1/291م انار َحمام النرآن لشمام ابن العرب (1)

  .7/240انار المغنم  (2)

ِب  اليافعم  النرآن َحمامانار  (3)  برن    الحسرين برن َحمرد: اإلمرام  مر -لشمام محمد بن إَ
، م1994-أررررر 1414، الاان ررررت النرررراأر  -الخرررراناب ممتبررررت: الناشررررر 1/202 الهيدنررررب َِررررب

  .240 -7/239والمغنم 

 الاِيرر  َهررد بررن بمررر َبررب بررن َِررب الحسررن برربَلشمررام  المهترردُ بدااررت شرررب لددااررتاناررر ا (4)
  .المطبعت األ أربت ط 1/230: انبنالمرر

  .7/240انار المغنم  (5)
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 ِ ٌ   َتْفنمض  ِِ َ َ ت مع   يَ  َم ﴿ُثةَّ َقراَل:  .[236]البنر :  ﴾نن َيا نن َُنم ا َْ َِ ٌ نن  مْن  َ إمْن َطلنْقت م  
ََُنْضات مْ  َُ مْداف  َ اأ   ِِ يَ ا ََُنْضت ْم َيا نن َُنم ٌ نن َ َِْد  َفَخراَّ  .[237]البنرر :  ﴾َيْن َتَمَس 
لنَََسراَ: َقْسرَمْيَن، َوَاْثَباَارَه َلُور ََ اأْلُوَلم َباْلُمْتَعَت، َوالاَّاَنَ َت َبَنْةَا اْلَمْفُروَ ، َمرَر َاْنَسر َمَه ا

َِررم اْخَتَةرراَ  ُلرر ََ َقْسررة  َبُحْوَمررَه وبحمرر  ََ األمررر فررم ريرأررا  َقْسررة  ُحْوَمررا، َفَيررُدل  َذَلررَ  
 .(1)َِم ا يتحباب َ ْمَعا َبْيَن األَلت

 2-  َِ ْنررُه، َفرر ََ َاْاَتَمررُر َمررَر اأْلَْصررَ  ََنََّدررا َقاَ َمررتن َمَنرراَم َنْةررَا اْلَمْدررَر، َوَأررَب َخَِرران 
 ..(2)َفب َحقََ َرْيَرَأا

َما ايررتد لدة النررا ِين بالنرردب ضررع فت وبررالنار فررم أررذه األقرروال ناررد َن حاررت 
، َِ ََِدرا إَلرم اْ َتَدراََ اْلُمَنردََ َِْأا، َوَانََّمرا َولَّ ؛ َفرَانَّ فََّ َاَعراَلم  بَ نَّ فََّ َاَعاَلم َلْة ُاَندََ رَع فن ََ ف

، َوَأرَب َواَ َبررتن، َفَنراَل: َقرْد  رَ  التَّْنررَدهَر َفرب النََّفَنررَت إَلرم اَ ْ َتَدرراََ َِااَدك ه  ﴿َولَّ اا م  َعَلااٍ ِْيم  سم
ََِدك ه   يرتد لدة َِرم َردم و روب المتعرت بر ن ع  َومرا [236]البنر :  ﴾َ َعَلٍ ِْيم ْقتمنم 

ااأ عَ ) وقرال: ،[236 البنرر  اعرالم قرال: حنررا َِرم المحسررنين ]  البنررر  (َلااٍ ِْيم تنقماونَ َققًّ
 َِرم لر  َحرد، فدرو  هردل َِرم َردم الو روب ولو لانت وا بت لوانرت حنراَ  ،[241

َِ  برر  أررو ا كيررد لِو رروب ولرر   ألحررد َن انررول لسررت متق رراَ  لو رروب التنررو  َِررم  مررا
 .(3) م ر النا 

ُموَمرراَأ اأْلَْمررَر با مترراع فررب قولرره:  َُ ٌ نن " ثررة إن  ْمتَرراَع َإَلررْيَدنَّ " َوَاَضرراَفُت َ ت مع اا  اإلَْ
َم التَّْمَِ َ  َفب َقْوَلَه: َِ   .(4)" ََْوَدُر َفب اْلُوُ وَب َمْنُه َفب النَّْدبَ َ يمْلم َطلنقأَّم َ تأذن " َب

                                                

  .7/240انار المغنم  (1)
َو بررن محمررَو بررن ع َهررد لشمررام المخترراِ لتعِيرر  ا خت رراِاناررر  (2) ،  3/102 الموصررِب مررَو

 .م 1937 -أر 1356: الناأر  -الحِهب مطبعت: الناشر

 بررالنرآن النرررآن إاَرراب فررب اله رران َضرروا: و 1/291اناررر َحمررام النرررآن لشمررام ابررن العربررم  (3)
 .1/152 الينق طب المختاِ محمد بن األمين محمد لشمام

 .1/152َوضوا: اله ان  3/200انار افسير النرةهم  (4)
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فرراألولم َن امررون األمررر بالمتعررت لِو رروب وأررم وا بررت ألن )صرر غت األمررر لِو رروب 
أ َن النرا ن   .(1)(إذا ااَر

 انرررو  لةررررف األمرررر َرررن الو ررروب واذا لانرررت المتعرررت والنررررا ن يرررالفت الرررذلر  
فرررم آاررراأ النررررآن الورررربة الترررم احررردثت َرررن  إذا ا مِنرررا؟ فرررأل  مطِنرررت اارررا ؛وا برررت

قولررره نارررد أرررذه ا اررراأ مندرررا مررراافدة منررره َن المتعرررت حرررق لوررر  مطِنرررت ماررر  المتعرررت 
أ َعَلٍ ِْيم تن )اعالم:  اراأر أرذه ا ارت الوربمرت ف (قماونَ َ يمْلم َطلنَقأَّم َ َتأذن بمأْيَمْعن  فم َققًّ

َن المتعرت حررق لورر  مطِنررت َِررم مطِندررا المتنررب، يرروا: َةِنررت قهرر  الرردخول َم  ؟ 
اَ  )فر  لدا صدا  َم  ؟ وبدل لدذا العموم قوله اعالم:  َم  ِ َْ َ َْ ألم ِ ا َماَو  يأ َيَهَاأ ِي ن

ََُتعااأيَ  يَ َتاااأ  ْااأَة ِيااَدْنْأ َ َم ََ ْ اات نن ت اانمْدَن ِْي ااوَلِ إمْن ر  مم ََ  (ْوَن ي َ اات مْع  نن َ ي َساان مْق  نن َسااِنقِأ 
ِن )مررر قولره:  ،28األحرزاب م ي ْسااَ ةن َقَسااَ  َن اا لم  ُماو َكس  [ 21األحررزابا (َيَقااْد رااأَن َي  ااْم 

 .مدخول بدن مفرو  لدن ()النهم  َو واج
وقد افدة من موضر آخر َن المتعرت لخةرو  المطِنرت قهر  الردخول، وفرر   

ألن المطِنررت بعررد الرردخول اسررتحق الةرردا ، والمطِنررت قهرر  الرردخول  ؛عرراالةرردا  م
وبعررد فررر  الةررردا  اسررتحق نةرررا الةرردا . والمطِنررت قهِدمرررا   اسررتحق شررريتا، 

َ اأَ  َعَلاْْ  ْم إمْن َطلنْقات م  ) فالمتعت لدا خاصت لاهر لسررأا وذلر  فرب قولره اعرالم:  َ   َ
ٌ نن َيْ  تَ  ََِدك ه  َ َعَلاٍ ِي  مَسأَ  َ أ َيْم َتَمَس  ٌ نن َعَلٍ ِْيم  سم م  ِِ َ َ ت مع   يَ  ِ  َيا نن َُنم ْفنمض 

اا مونَ  سم َْ ااأ َعَلااٍ ِْيم  َِااَدك ه  َ َتأِعااأ بمااأْيَمْعن  فم َققًّ َ إمْن ) ثررة قررال: ،236 ( البنررر ِْيم ْقتماانم 
اانن َُ  ََُنْضاات ْم َيا  ٌ نن َ َِااْد  َم َيْن َتَمَساا  اا َْ َِ ااْن  ٌ نن  م ََُنْضاات مْ َطلنْقت م اا  َُ مْدااف  َ ااأ   ِِ يَ اا  (نم

 واأر معنول. افدذه ا ات واأر  فب أذا التفةي ، وو دد [237 البنر ]
وقررد ذلرررر اعرررالم فررب موضرررر آخرررر مررا هررردل َِرررم األمررر بالمتعرررت لِمطِنرررت قهررر   

                                                

ِوضت النراور و نرت المنراور لشمرام َحمرد برن قدامرت المنديرم وشررحدا (1) زأرت الخراةر ن انار 
 .ط ممتبت الوِ اأ األ أربت 2/70العاةر 



 وليد عبد احلليم حممد زايد/  دكتورال

 - 136 - 

هَن اَ   ااِ  إمذِ ) لدررا، وذلرر  فررب قولرره اعررالم: الرردخول وان لرران مفروضرراَ  يااأ َيَهَاااأ ِينااآم
اات م   َْ ٍة  َنَ  اادن ااْن عم نن  م ٌ نن َُمااأ َي  ااْم َعَلااْوام َم َيْن َتَمَساا  اا َْ َِ ااْن  ٌ نن  م ِْيم ْ  م ااأَّم ث اامن َطلنْقت م اا 

ااوَلِ  مم ََ ٌ نن َسااِنقِأ  ٌ نن َ َساان مق   ََُمت مع اا  ألن ورراأر َمومدررا  [49 األحررزاب] (َتْعَتااَد َناأ 
اِ  َخرذ  ماَرت ايم  المفرو  لدا الةدا  وريرأرا، وبمر  واحرد  مرن ا اراأ الر

 فالمتعررت وا بررت لورر  مطِنررت َخررذَاباألحوط ،.(1)مررن العِمررا:، واألحرروط األخررذ بررالعموم
لشحت راط فرم الخرروج  النا الدال َِم األمر مندم َِرم الردال َِرم اإلباحرت، وألن

 .(2)من َدد  الطِا
َِم رير المدخول بدا الترم لرة افرر  لدرا صردا  بالتنة ا  َوما ا يتد ل 

انةرر ا َِررم بعرر  َفررراَ العررام  لِيررتد ل َِررم َرردم الو رروب ألندررا  فررِ هررند
 .(3)فِ هنافم بق ت األفراَ

 

 الكرمية اآلية ما ترشد إليهخامسًا  

 َِم اإلنسان َن اختاِ فب الزواج المَر  المامنت الطاأر . :ي  ِ  
الطرررررِ  أررررردم لِح رررررا  الزو  رررررت فرررررِ اةرررررح َن انرررررر إ  فرررررب الحرررررا أ  :ثأنْاااااأِ  

 بت.الَروِ 
 ..(4)  ااا العد  باإل ماع إذا ةِنت المَر  قه  الدخول بدا :ثأياأِ  
 .(5)بالمعروف واإلحسان. امون  حرمت إهذا: المطَِنت واسربحدا :ِكبعأ 
 .المتعت وا بت لو  مطِنت َِم الرا ح :خأ سأ 

                                                

  .1/151انار َضوا: اله ان  (1)

  .1/151انار َضوا: اله ان  (2)

 محمررررد برررن َِرررب بررررن محمرررد: لشمرررام األ أرررراِ حررردا ق َِرررم المترررردفق الارررراِ السررري انارررر  (3)
 .حزم ابن َاِ: الناشر 370 اليولانب

  .14/202انار افسير النرةهم  (4)

ِوا ر اله ان ا (5)   .2/296نار 
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 املطلب اخلامس
 ()آداب دخول البيت النبوي وحجاب نساء النبي 

َماو م إم ن َيْن ه اْ َذَن َي  اْم إمياٍ يأ َيهَ ): قال اعالم  ل ِ  ب و ا ََّ ِي ن هَن اَ   ِ    َتاْدخ  َاأ ِينآم
   َ  ِ اااان  َُأْنَتلم ْمااات ْم  َُاااإمذِ َطعم ل ِ   َُاااأْدخ  وااات ْم  يَن إمناااأه  َ ي ماااْن إمذِ د عم نم ْواااَن ناااأ م ََ  ٍَ َطعاااأ

َمون  هٍم إمنن ذيم  ْم رأَن ه ْ ذم  ِي ن دم ََ وَن يم ومو  ماَن    ْسَتْأنمسم َْ َن    َيْساَت اْ   ْم َو ومو  م َْ َيَْْسَت
ْم  ل ااا مم   لاااأٍت ذيم  اااْم َيْطَاااان  يمق  اااْن َ ِك م قم ٌ نن  م َُْساااَئل   ٌ نن َ تأعاااِأ  ُ م َ إمذِ َساااَأْيت م   ااا ََ ِْي

ا ا   م ََ  ِ َْ ِ  َي  َ م َ   َيْن َتْ  م َن نن َ  أ رأَن َي  ْم َيْن ت ْ ذ ِ  َكس  َل  هم َيَبادِِ إمنن َ ِ ل  ممام ْن َبْعادم
ْمأِ  ٌم م َع َن ْ َد    [.53 األحزاب]( ذيم  ْم رأَن عم

 

   التحليل اللفظى :أواًل 

ِاَكرره َوُبُِوَرررُه. َاُنرروُل: َََنررم َاررْ َنب َإذا  ﴾نااأ نين إمَنااأه  ﴿  ررَاه وَاَ َْ َرْيررَر ُمْنَتَاررَربَن ُن
أَل. ََ أل؛ اإَلَنم، َبَمْسَر اْلَدْمَزَ  َواْلَنْةَر: ا َن َْ  .(1)لن 
انرررال انتيرررر النرررروم: َُ افرقررروا ومنررره قولرررره  وافرقرررروا َُ اخر ررروا :﴾ُأنتلااانِ ﴿ 

ُماو ِأْلَْكضم  ﴿ اعالم:   ِ ن  َُأْنَتلم ََلة   َووم ِيدن ِ  م َذِ  [ َُ افرقروا فرب 10]الامعرت:  ﴾َُإم
ِ  لطِا الر   والوسا  ..(2)األ

همٍ ﴿  اادم ََ ااوَن يم   بالحررده  ألن السررين معنررم ا يررتتنا : ةِررا األنرر :﴾  ْسَتْأنمسم
والترررا: لِطِرررا انرررول ايرررت َنَ  بالحرررده : َُ ةِرررا األنررر  والطم نينرررت والسررررِو بررره. 

 .(3)وانول: ما بالداِ َن  ، َُ ل   بدا َحد هاانس  َو اسَِ  
ُ م )  اا ََ ااَن ِْي ومو  م َْ َن    َيْسااَت ااْ   ْم َو ومو  م َْ ْسااَت انقبررا  الررَنف  َررن  ( الَح رراُ::َيَْ

ِقرت اعترُر و ره اإلنسران َنرد فعر  مرا هتوقرر لراأتره، القبا ح وارله ، لرذل  والح را:: 
                                                

(1)   ِ   .َنبماَ   14/48و لسان العرب  1/104انار مام  الِغت لشمام ابن فا
اأ  (2)   .ماَ  نير، 5/208ولسان العرب  806 -805انار المفَر

اأ  3/905انار الةحاب  (3)   .ماَ  َن  13-6/12ولسان العرب  94والمفَر
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 .(1)َو ما امون ارله خيَرا من فعِه
َِْ ررررَه َفررررب  :﴾ تأعااااأ﴿  ََ َُ والَفنرررراُ: اررررْ اب  َُ َبررررَه وُبتَررررَزوَّ ُلرررر   َشررررْب:  ُهْنَتَفررررُر َبررررَه وُبَتَهَِّرررر
ْنَ ا  .(2)الد 
َلاااأٍت ﴿  رررْتُر. َحَارررَا اليرررب:َ  :﴾قم َبررره: الَحاررراُب: السََ  َاْحُاُبررره َحْابرررَا وَحاابرررَا وَحاَّ

. وامرررََ  َمْحُاوبررتن: َقررْد ُيررَتَرْأ  ِاَ: َحارراب  ررَا َإَذا اْكررتنَّ َمررْن و َيررتَره. َوَقررَد اْحَتَاررَا واَحاَّ
  .(3)َبَستر  

 

 مناسبة اآلية ملا قبلها :ثانيًا 

ررَداَ: الاالرر   ُ َاَعرراَلم َفررب النََ ررا َذَكررَر فَّ دِِ يااأ َيَهَاااأ ) :َلمَّ ٌم َمااَو إمننااأ َيْكَسااْل أَ  َااأ  (ِي ن
رَت َقراَل َلُِْمرْاَمَنيَن َفرب َأرَذا النََرَداَ: َ  اَرْدُخُِوا 45]اأْلَْحَزاَب:  َترَه اْلَعامَّ [ َبَ اَنرا َلَحاَلرَه َمرَر َُمَّ

ا َلُدْة َوَبَ اَنا َلَحراَلَدْة َمرَر النََّهربََ  َشاََ ِْ رَت َمرَر النََّهربََ َمرَن اَ ْحَترَراَم ثُرةَّ َإنَّ َحر ()َإ اَل اأْلُمَّ
اَ َه َوَبريََّن َذَلرَ  َبَنْوَلرَه: َدُم َإْ ََ ََ َِم َوْ َدْيَن َََحُدُأَما: َفب َحاَل اْلَخَِْوَ  َواْلَواَ ُا ُأَناَ   ََ 

ل ِ  ب و  ََّ ) َمو م  َ  َتْدخ  لمرا قرال  َوَثاَنيَدَما: َفب اْلَمأَلَ َواْلَواَ ُا ُأَناَ  َإْوَداُِ التعار ة (ِي ن
هنَ )اعرالم:  ااام َ َساال مم ِ  َتْساالمْمأِ  َيااأ َيَهَااأ ِينااآم ْْ [ َوَقْوُلررُه: 56]اأْلَْحرَزاَب: (اَ   ااِ  َصاَلِ  َعَل

يَن إمنااأه  ) نم ْوااَن نااأ م ََ  ٍَ ُْ َ  اَررْدُخُِوا ُبُيرروَأ النََّهرربََ َإَلررم َةَعررام  َإ َّ ََْن ُهررْاَذَن  (إميااٍ َطعااأ ََ
ل ِ )َلم: ُثةَّ َقاَل َاَعا (َلُوةْ  َُأْدخ  وت ْم    .]إلم آخر ا ات[ (َ ي مْن إمذِ د عم

اع  َإَلم ع بنولره:   م )َلمَّا َبيََّن َمْن َحاَل النََّهبََ ََنَُّه ََ َن ْاِأ إمَياٍ  قرال أاأنرا َ   (َ دِعم
هَن َإ َّ  ررُتُة الرردََ َخِْ يررُتْة َاْعَنررب َلَمررا ََنَُّوررْة َمررا ََ ََ اَ ررَه َفَوررَذَلَ  َ  اَررْدُخُِوا اَررْدُخُِوا َإ َّ َإَذا َُ ََ  َبُد

                                                

اأ (1)   .23/124ق الروب والربحان ماَ  حيم، وحدا  270انار المفَر

اأ  5/293ومعاررة منرراه   الِغررت 2/173اناررر ادررذها الِغررت  (2) ولسرران العرررب  757والمفررَر
  .ماَ  متر 8/329

  .ماَ  حاا 1/298، ولسان العرب 4/97انار ادذها الِغت  (3)
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اَ هَ  ََ َِْ َه َإ َّ َبْعَد َُ ََ(1) 
 

 نزول اآلية   سبب :ثالثًا 

ِيول ع  عن ينس بن  أي ، ِأل:)  ، فردخ  ب أِره، قرال: فةرنعت ()ازوج 
ِيررول ع  ، فنالررت: اررا َنرر ، اذأررا بدررذا إلررم  َمررب َم يررِ ة ح سررا، فاعِترره فررب اررِو

() بدذا إل   َمب وأرب انر ر  السرِم، وانرول: إن أرذا لر  منرا قِير  ، فن : بعات
ِيرول ع  ِيول ع، قال: فذأهت بدرا إلرم  ، فنِرت: إن َمرب انر ر  السرِم، ()اا 

ِيرول ع، فنرال:  اذأرا، فراَع »، ثرة قرال: «ضرعه»وانول: إن أذا ل  منا قِير  ارا 
ِ را َ «، ومرن لنيرتوفِنراَ  وفِناَ  لب فِناَ  قرال: فردَوأ مرن يرمم، ومرن  ،، ويرمم 

ِيررول ع  لنيررت، قررال: قِررت ألنرر : َرردَ لررة لررانوا؟ قررال:  أررا: ثِثما ررت، وقررال لررب 
()« :قررال: فرردخِوا حتررم امررتألأ الةررفت والحاررر ، فنررال «اررا َنرر ، أرراأ التررِو ،

، قررال: فرر كِوا «ليتحِررق َيرر  َيررر ، ول  كرر  لر  إنسرران ممررا هِ ره: »()ِيرول ع 
ارا »خر ت ةا فرت، وَخِرت ةا فرت، حترم َكِروا لِدرة، فنرال لرب: حتم شبعوا، قال: ف

ِفرررر ِفعرررت، «َنرر ، ا ُِ حرررين وضررعت لررران َكاررر، َم حرررين  ، قررال: فرفعرررت، فمررا ََ
ِيرررول ع  ِيرررول ع ()قرررال: و ِررر  ةوا رررا مرررندة هتحررردثون فرررب بيرررت   ()، و

ِيرول ع  ِيرول() ال  و و ته مول ت و ددا إلم الحا ط، فانِوا َِرم   ، فخررج 
ِيرول ع ()ع  َِوا  ِ ر، فِمرا  ِ رر، ونروا َندرة  ()، فسِة َِم نسا ه، ثة  قرد 

ِيررول ع  ِوا البرراب، فخر ررروا لِدررة، و رررا:  ، حترررم ()قررد ثنِرروا َِ ررره، قررال: فابترررد
نررا  ررال  فررب الحاررر ، فِررة هِهرر  إ  اسرريراَ  ِخررم السررتر، وَخرر  َو حتررم خرررج َِررب،  َ

ِيررول ع  هَن ﴿، وقرررَأن َِررم النررا : ()َونزلررت أررذه ا اررت، فخرررج  َيااأ َيَهَاااأ ِينااآم
يَن إمَناأه  َ َي ماْن إمَذِ  نم ْوَن َنأ م ََ  ٍَ َمو م إم ن َيْن ه ْ َذَن َي  ْم إمَيٍ َطَعأ ل ِ  ب و  ََّ ِي ن اَ   ِ  َ  َتْدخ 

واات مْ  همٍ  د عم اادم ََ ااوَن يم ِ  َ َ    ْسَتْأنمسم اان  َُأْنَتلم ْماات ْم  َذِ َطعم َُااإم ل ِ   إمنن َذيم  ااْم َرااأَن ه ااْ ذم   َُااأْدخ 
                                                

 .179 -25/178انار افسير الرا    (1)
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ٌ نن  َُأْساَأي   ٌ نن َ َتأِعاأ  ُ م َ إمَذِ َسَأْيت م   ََ ومو  مَن ِْي َْ َن  َ  َيْسَت ْ   ْم َو ومو  م َْ َمون َيَْْسَت ِي ن
نن َ َ أ َرأَن َي  ْم َيْن ت اْ ذ ِ  كَ  ْم َ ِ ل  ممام ل  مم   َلأٍت َذيم  ْم َيْطَان  يمق  م َ َ   مْن َ َكِ م قم َن ا َل  س 

ِْماأ ٌم م َع َن ْ اَد  هم َيَباِدِ إمنن َذيم  اْم َراأَن عم اْن َبْعادم اا   م ََ ِ َ َْ ِ  َي  َ [ 53]األحرزاب:  ﴾َيْن َتْ  م
بدرذه ا اراأ.  إلم آخر ا ات قال الاعد: قال َن  بن مال : َنا َحد  النا  َدرداَ 

 .(1)(()وحاهن نسا: النهب 
َِأَل: )  : َعْن َيَنٍس،  ،  َِأَل ع َمن    َِ بََرب َفرب ثَر ، ََْو َواَفَنَنرب َِ   َِ "َواَفْنُت فََّ َفب ثَر

َ، َهرررْدُخُ   ُيررروَل فَّ رررُت: َارررا َِ َ َلرررَو ااََّخرررْذَأ َمَنررراَم َإْبررَراَع َة ُمَةرررِ م، َوُقِْ ُيررروَل فَّ ررُت: َارررا َِ ُقِْ
َدراَأ ال َِْ َ  الَهر  َوالَفاَ ُر، َفَِرْو َََمرْرَأ َُمَّ ُمرْاَمَنيَن َبالَحَاراَب، َفرَ ْنَزَل فَُّ آَارَت الَحَاراَب، ََ

، ُقِْرُت: َإَن اْنَتَدْيرُتنَّ ََْو  ()َقاَل: َوَبََِغَنب ُمَعاَاَبُت النََّهبََ  َِرْيَدنَّ ََ َبْعَ  َنَسراَ َه، َفرَدَخُِْت 
ُيرروَلُه  َِ ُ َلنَّ فَّ ، َحتَّررم َََاْيررُت إَ  ()َلُيَهرردََ َمررُر، َََمررا َخْيررَرا َمررْنُونَّ َُ ْحررَد  َنَسرراَ َه، َقاَلررْت: َاررا 

 َ ُيروَل فَّ َعَساٍ َكَمااا  إمْن َمرا َاَعرُظ َنَسراَ:ُه، َحتَّرم َاَعَاُدرنَّ ََْنرَت؟ َفرَ ْنَزَل فَُّ: ) ()َفرب َِ
أ َخْوِنِ َِ ِ َ َْ َيا  َي ْ   نن   ْسلمَمأٍَّ  َطلنَق  نن َيْن ه ََد م   .[5التحربة ]     (2)"( ا َاتَ  م

                                                

 واثبراأ الحاراب، ونرزول  حرش، بنت  بنا  واج َخر ه اإلمام مسِة فم لتاب النواب باب (1)
رْمنُ  َوالتَّْمررُ  اأْلََقرطُ  ُأروَ  اْلَحرْ ُ  ) 2/1051 العر  ول مت  ُمَانَّرا    َبتَرا:   التَّرْوُِ و  َوُبْعَارنُ  ُاْخَِرطُ  َوالسَّ
رةََ  ُ َأا:َ  اْلَنَدبَ  َمْا ُ  َإَنا:ن  َياَكَنت   َواو   ُثةَّ  َمْفُتوَحت   َفْو َ  ََ َُ  َب  َنْحروُ  َوَمْعَنراهُ  َوَباْلَمردََ  ْلَدرا:َ ا َوَفرْتحَ  الرزَّا

َثَماَ ت   َِ  .231 -9/222شرب النوو   انار (َث

ِ  فم لتاب التفسير  (2) آ ِ ﴿ َبابُ َخر ه اإلمام البخا انْ  َ ِتنخم َم   م ْمَ  َ َقاأ : البنرر ] ﴾  َدالًٍّ إمْباَنِهم
 براب َرندة اعرالم ع ِضرب الةرحابت فَرا   لتابَوخر ه اإلمام مسِة فم  6/20 [125

 منرام فرب ثرِ ، فرب ِبرب وافنرت»: َمرر قرالبِفرظ  َنره اعرالم ع ِضرب َمرر فَا   من
ِ   وفب الحااب، وفب إبراع ة،   .4/1865 «بدِ َيا
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 املعنى اإلمجالي :رابعًا

َهدرررا المامنرررون   اررردخِوا بيررروأ النهرررب إ  بعرررد  انرررول ع  ررر  ثنرررااه مرررا معنررراه: 
َو انتارررروا َن احرررين وقرررت  اإلذن، و  اترقهررروا َوقررراأ الطعرررام فتررردخِوا َِ ررره فيدرررا،

رَدأا  بن إلرم ول مرت قرد ََ نَأل الطعام فتست ذنوا َِ ه فب الدخول، إ  إذا لنتة مدَوَّ
ِيررول ع لورر ومررر ذلرر  إذا ََيررتة وةعمررتة فرراخر وا وافرقرروا و  اانِرروا َِررم  ،()ة 

الريرول الوررربة برالاِو  بعررد الطعررام، فران ح ررا:ه امنعره َن ارر مرلة با نةررراف، َو 
اادر لوة ا متعا  من  ِويمة فب بيتره، فدرو ذو الخِرق الرف رر، والنِرا الررح ة، 

بمررة َن اانِرروا َِ رره، َو ارراذوه فررب نفسرره َو   اةرردِ منرره إ  مررا اسررَركة، فررِ هِيررق 
ِا: حررا ز وحارراب،  َأِرره َِاررة حا ررَت مررن َ وا رره الطرراأراأ، فايرر لوأن مررن و واذا َ

نفرررم لِرببرررت، َوبعرررد َرررن التدمرررت، َوةدرررر لهيرررت  ألن ذلررر  َ لرررم لنِررروبمة وقِررروبدن، َو
 النهو .
ِيولوة، الذُ أداكة ع به و   َخرر مة مرن و  هِيق بمة َهدا المامنون َن ااذوا 

، فدررو لالوالررد لوررة، َو وا ره لاألمدرراأ لوررة، وأرر  اةررح لمررامن  الاِمراأ إلررم النررِو
َن هتررزوج َمرره؟ فررِ ارراذوه فررب ح اارره و  بعررد مماارره، و  اتزو رروا ب  وا رره مررن بعررده 
َبدَا، فان إهذا: الريول، ونواب َ وا ه من بعد وفااه، ذنرا َار ة َنرد ع   اغفرره 

 .(1)َند ع بالَ الذنا والعنوبت ع لوة َبدَا، وأو
 

 وبيان األحكام الفقهية  التفسري والبيان  :خامسًا

 ير  مس لتَ ثمان َِموبيتم  

  ﴾ب و  ََّ ِي َو﴿ماير اإلضافت فم قوله اعالم:  :املسألة األوىل 
َِ ه﴿إضررافت ايررربف، مارر   ()إضررافت الهيرروأ إلررم النهررب   َِاا ]اليررم :  ﴾َنأ

                                                

ِوا ر اله ان  (1)  .343 - 2/342انار 
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مررن الحرمررت  ()اإلضررافت فيدررا لِتوررربة والتيررربف فِهيرروأ النهررب  [ و )بيررت ع(13
 .(1)ما ل   لغيرأا من الهيوأ

ٍَ( :فررم قولرره مررا الررذ  اَررمنه اإلذن :املسأأألة الثانيأأة    ؟)ه ااْ َذَن َي  ااْم إمَيااٍ َطَعااأ
  ؟  أسن ٌآِ ِيت مون

لششررررعاِ ب نرررره    واَررررمين )اإلذن( معنررررم )الرررردَو ( هتَررررمن معنررررم الرررردَو  
َن هدخِوا َِم ةعام بغير ََو  وان احنرق اإلذن الةرربح فرب َخرول الهيرت  هنبغب

َ َي مااْن ﴿ومَما هرردل َِررم أررذا التَررمين قولرره اعررالم بعرردأا: فرران لرر  اذن لرر   برردَو 
وت ْم ُأدخلِ    .(2)فاندا صربحت فب َن المراَ باإلذن )الدَو ( ﴾إمَذِ د عم

إم ن َيْن ه ااْ َذَن َي  ااْم إميااٍ ) -عررالما -مررانوع ا يررتانا: فررب قولرره :الثالثأأة املسأأألة 
يَن إمنأه   نم ْوَن نأ م ََ  ٍَ   ؟( وما المعنمَطعأ

ََررة األحرروال. ا:ن)ا يررتا  نمينَ )وقولرره:  ايررتانا: مفرررغ مررن  ْوااَن نااأ م حررال مررن  :(ََ
ل ِ )ضمير    َ : نَاه وبِوره الحد الذُ هال  معه. (:إمنأه  )و (َتْدخ 

يمع اااااٍ:        حرررررق اإلامرررررران،   اررررردخِوا بيرررررروأ  -عررررررالما -اررررررا مرررررن آمنررررررتة بررررراّلِل ِ 
فب حال من األحوال، إ  فب حال اإلذن لوة بدخولدا من َ ر  حَرِو  ()النهب 

ِلة فب الوقرت المنايرا لتناولره،   قهر  ذلر   ةعام ادَون إلم اناوله، ول من حَو
داَه بفتر  ةوبِت، منتاربن نَاه واندامه إل مة لألك  منه(   (3)ب ن ادخِوا قه  َإ

 ؟َِم هنةا الندم فم ا ات الوربمت :املسألة الرابعة 
الندرررب مخةرررو  بمرررن َخررر  بغيرررر ََرررو ، و ِررر  منتاررررَا لِطعرررام مرررن ريرررر  

                                                

ِوا ر اله ان  (1)   .2/345انار 

ِوب المعانم  (2) ِوا ر اله ان  22/68انار   .2/345و

 .11/237و التفسير الوي ط  4/341ندهر انار فتح ال (3)



 "دراسة موضوعية" ردة فى سورة األحزابديث عن النداءات الوااحلفتح الوهاب فى 

 - 143 - 

حا ررت فررِ افيررد الندررم َررن الرردخول برراذن لغيررر ةعررام، و  مررن الاِررو  والِهرر  بعررد 
ِان مند ولررو الطعررام لمدررة آخررر تهررر الخطرراب َامررَا لورران الرردخول والِهرر  المررذلو  ررَا َا
  .(1)َندما و  قا   به

وااات ْم ﴿مايرررر الامررر بررين قولرره قولرره اعررالم:  :املسأأألة اخلامسأأة    َ َي مااْن إمَذِ د عم
ْمت ْم ُأنتلنِ ) :وقوله (ُأدخلِ  َذِ َطعم   ؟(َُإم

َن فب العاَ  إذا قي  لمن لان اعتاَ َخول َاِ من ريرر َذن:   اردخِدا إَ  » 
َِ و  بالرردَا:، فنررال:   افعِرروا مارر  مررا برراذن، هترر ذ  وبننطررر بحيرر    هرردخِ دا َصرر

افعِره المسرتنوفون، بر  لونروا ةرا عين يرامعين، إذا قير  لورة:   اردخِوا فرِ اردخِوا، 
 .(2)«واذاقي  لوة اَخِوا فاَخِوا

ِ ﴿ :مررا معنررم قولرره :املسأأألة السادسأأة   اان  َُأْنَتلم ْماات ْم  ااوَن  َُااإمذِ َطعم َ     ْسَتْأنمسم
همٍ  دم ََ  ؟﴾يم
دا اإليرِم فرب انراول  اأذ  ب ان لِون آخر مرن َلروان ا َاب الحم مرت الترب شرَر

فراَخِوا، فراذا  ()الطعام َند الغير.َ : إذا ََيتة لحَرِو ةعرام فرب بيرت النهرب 
مررررا انتديررررتة مررررن ةعرررراممة َنررررده، فتفرقرررروا و  اممارررروا فررررب الهيررررت مست نسررررين لحررررده  

َأ  الهيت   .(3)بعَمة مر بع ، َو لحدهاوة مر 
نفررم ا يررتتنا  لِحرده ، مررن ريررر  -يربحانه -َةِررق لمرراذا :ملسأأألة السأأابعةا 

 ؟ب ان صاحا الحده 
لششعاِ ب ن المم  بعد الطعرام ريرر مررروب ف ره َِرم اإلةرِ ، مراَام لر    

                                                

ِوب المعانم  (1)  .11/237و التفسير الوي ط  22/70انار

ِوا ر اله ان  25/179 انار افسير الرا    (2)  .246-2/245و

  .11/238انار حدا ق الروب والربحان و التفسير الوي ط  (3)
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  .(1)أنا  من حا ت إلم أذا المم . وأذا ََب َام لام ر المسِمين

ِ  فم ق َِم اعوَ :املسألة الثامنة  َماون إمنن ذيم  امْ ) :ولرهاية اإلشا  اأَن ه اْ ذم  ِي ن
ْ   مْ  ومو  م َْ  ؟(َيَْْسَت

الِه  الدال َِ ه الوِم َو اإليرتتنا  َو المرذلِو مرن اإليرتتنا  و  اعوَ إلم 
والامِرت بماابرت  لِسر ا  والسربا  واألول َقو  مِ:مت ا نتااِ َو الدخول بغير إذن

 التعِي  لما قهِدا.
وبرردخ  الحررزن َِررم قِبرره، ألنرره  ()ِو لرران هرراذ  النهررب إن ذلوررة المررذل يُ: 

 .(2)هتنافم مر األَب اإليِمم الحم ة

 ؟()لماذا لان ممادة لِحده  هاذ  النهم  :املسألة التاسعة 
ِه مررر مررا  ألنرره امررون مانعرراَ   لرره َِ رره الةررِ  و السررِم َررن قَررا: بعرر  َوةررا

َأِره وأَلَنَّ  ()ف ه من اَرييق المنرزل َِ ره  ِرم   َف رَه َمرا َاُحروُل َبْيَنرُه َوَبرين التفررغ َو
ررررَن  ََ َر  ررررَت َََو التَّررررَ خ  َ  ََْو اَررررْدَبيَر ََْمررررَر اأْلُمَّ ليرررراون الن ُهرررروَ  َمررررْن َاَِنََررررب اْلررررَوْحَب َََو اْلَعَبرررراََ

 .(3)اْلُاُِوَ  َفب َمْاََِسَه لنفر اْلُمسِمين ولياون َذاَاَه َوَبْيَتَه َوََْأَِهَ 
ومو  م   مْ ) :مامعنم قوله :ةاملسألة العارر  َْ  ؟(َيَْْسَت
ا يررتح ا:   امررون مررن الررذاأ، وانمررا امررون مررن األفعررال، برردلي  قولرره اعررالم:  

َن ِيَُوه َ  ﴿ ومو  م َْ ولة ان : وع   استحيب مرنوة والورِم ف ره حرذف انردهره:  ﴾َيْسَت
ةرررب لورررة برررذل ، ف سررتحيب مرررن إخرررا مة َو مرررن َمرررلة با نةرررراف ولرران اسرررتحيم َن ا

                                                

، يررروبدان نرررا ب: قالمحنررر 655 السررراا  َِرررب محمرررد لِيررر ا األحمرررام آاررراأ افسررريرانارررر  (1)
ِوا ررر اله رران  11/23والتفسررير الويرر ط  2002والنيررر لِطباَررت العةررربت الممتبررت: الناشررر و

2/341. 

ِوب المعانم  (2)  .11/238والتفسير الوي ط  22/70انار 

ِوب المعانم  (3)   .22/86والتحربروالتنوبر  22/71انار 
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 .(1)لسمو خِنه، ولمال ََبه
ومو  مَن ِيَُ﴿ ما معنم :املسألة احلادية عشرة  َْ  ؟﴾وه َ  َيْسَت
 -  اسررررتحيم مررررن إودرررراِ الحررررق ومررررن ب انرررره، برررر  مررررن شرررر نه -اعررررالم -وع 

قرررد منعررره  ()واذا لررران الريرررول  َن انرررول الحرررق، و  اسرررمت َرررن ذلررر . -يررربحانه
 افدمون منره ضراره مرن بنرا وة فرب بيتره بعرد انراول ةعراممة ح ااه من َن انول قو 

وأررو خررالنوة   امتنررر َررن ب رران الحررق فررب أررذه األمررِو  -اعررالم -َنررده.. فرران ع
ِاَ منررره َررردم  وفرررب ريرأرررا، حترررم اتررر َبوا بررر َب َهنررره النررروبة. َوةِرررق ايرررتح ا: ع َو

 (2)اكِت(السررررموأ َررررن ب انرررره، فسررررَمب السررررموأ َِ رررره ايررررتح اَ: َِررررم )ةربررررق الميرررر
ه باانا ايتح ا: الريول  .(3)لوقَو

 أ  ااو  اناول الطعام بدون ََو ؟ :املسألة الثانية عشرة 
اافق الفندا: َِم َنه   اارو  َخرول الهيروأ إ  براذن. و  اارو  انراول ةعرام  

َ  َاَحر   َ ْمرَر   َمرْن َمراَل َََخ رَه : »()اإلنسان إ  براذن صرربح َو ضرمنب، لنولره 

                                                

ِوا ر اله ان  11/238انار التفسير الوي ط  (1)  .347 -2/346و

ه ريره بِفظ اليب: ذْلرُ  ا صطِب فب المياكِت (2)  ََُمانم ﴿ما  قولره اعرالم .صحهته فب لوقَو
اااام  ُأعتااادِ  َعَلاااْْ  مْ  ِعتاادُ ْْ َم  َعَل ْاااا تقاااِ  َعَلاااْْ  مْ  ِعتااادُ َ اااأ بممم  َ ااا َ  ه َينن  ِ علماااِ  ه ِ 
ترررداَ:، األصرر  فرررب مُاَسررمَّ    بماِررره ا َترردا: منابِرررت إنَ  .[194: ا اررت البنرررر ] ﴾ِيمتقااون  َا

رب اإَلةِ  أذا يوَّغ ولونْ   الُعُنوَبرتَ  اطهيرق فرب المماثِرت معنرم الَِّْفرظُ  وَلُ ْعطربَ  الميراكِت، ََا
تد " لِمت معنم ألنَ   باَ ، َون   ُاَناَبر َ  َن العردل ومرن الحرَق، ُحرُدَو ااراو  األصر  فرب" َا

 بررن الرررحمن َهررد لأليررتاذ عرب ررتال الهِرررتو  309اناررر  ررواأر الهِرررت  .لرره مماثرر  التارراو 
 األولررم، بيررروأ اليررام ت، الررداِ َميررق، النِررة، َاِ: الناشررر 2/438 الميرردانب َحَهنََّوررت حسررن

 .م 1996 -أر 1416

ِوا ررر  11/238والتفسررير الويرر ط  657   :السرراا  لِيرر ا األحمررام آارراأ سرريراناررر اف (3) و
  .2/346اله ان 
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 .(1)« َما َةاَبْت َبَه َنْفُسهُ  َّ إَ 
إ  بعررد اإلذن،  ()وقررد َلررت ا اررت الوربمررت َِررم حرمررت َخررول بيرروأ النهررب  

ِرم حرمررت )التطفرر ( وأررو َن احَررر إلرم الول مررت برردون ََررو ، وفاَِرره اسررمم ب  َو
والحمررة َررام فررب  م ررر الهيرروأ، فررِ ااررو  إلنسرران َن هرردخ  بيررت َحررد  ،)الطفيِررب(

ِف رر مرن ا َاب  بدون إذنه، و  َن ِضرم صراحبه، وأرذا ََب  هتناول الطعام بدون 
ِشد إليدا اإليِم  .(2)ا  تماس ت التب َ

 أ  الاِو  بعد اناول ةعام الول مت حرام؟ :املسألة الثالثة عشرة 
 ورررراأر ا اررررت حرمررررت ممرررر  المرررردَو بعررررد انرررراول الطعررررام إذا لرررران ذلرررر  ماذارررراَ  

ِ  ع اعررالم  لةرراحا الهيررت. ف اررا التفررر  والخررروج مررن الهيررت وا نتيرراِ فررب َ
ْماات ْم انراول الطعرام، وانتدررا: المنةروَ مرن األكرر  ونحروه، لنولره اعررالم: ) بعرد َُاإمذِ َطعم

 ِ اان  ( والمررراَ مررن األمررر: إلررزام الخررروج مررن المنررزل َنررد اننَررا: المنةرروَ مررن َُأْنَتلم
فراذا اننَرم  األك ، بدلي  َن الدخول من رير إذن حررام، وانمرا  را  أل ر  األكر ،

ِ  واذن صرررراحا  رررراَ التحررررربة إلررررم َصررررِه إ  لَرررررو األكرررر   ال السررررها المهرررر ح، َو
 .(3)الهيت

                                                

ِ وقررال المحننررون ف رره  24/239َخر رره اإلمررام َحمررد فررم مسررنده  (1) ِثررت بررن َمررا ، حا  الَررمُر
ُِ، وأو: يعيد َبب بن الرحمن َهد َنه بالرواات انفَر  ابرن ريرر َرن اوث نره هراثر ولرة الخد

 الغةرا فرب َبرواب َوخر ه اإلمام الديامم فم مامر الزوا رد فرم .ثناأ ِ اله وبق ت حبان،
رزاه لشمرام َحمرد  المسرِة مرال وحرمرت الغةا باب  فرب والطهرانرب َاَرا  باَااره مرن هوابنرَو

ِ ررال: وقررال واألويررط الوهيررر  نررِولشمررام  الفوا ررد ومنبررر الزوا ررد مامررراناررر  ثنرراأ َحمررد و
 .أر1412 -بيروأ الفور، َاِ: الناشر 4/305الديامب بمر َبب بن َِب الدهن

ِوا ر اله ان  653انار افسير آااأ األحمام  (2)  .2/351و

  .90 /22والتفسير المنير 22/85ر انار التحربر والتنوب (3)
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أرر  الطعررام المنررَدم لَِرر ف َِررم و رره التمِ رر  َم  :املسأأالة الرابعأأة عشأأرة   
 اإلباحت؟

فررب أررذه ا اررت َليرر  َِررم َن الَرر ف ا كرر  َِررم مِرر  المَرر ف،   َِرررم )  
ْمت ْم ُأنتلنِ َُإم ﴿مِ  نفسه ألنه اعالم قال:  فِة ااع  لره َكارر مرن األكر ،  ﴾َذِ َطعم

أررررو َِررررم و رررره  ف كرررر  الَرررر ف«و  َضرررراف إل رررره يررررواه، وبنررررب المِرررر  َِررررم َصررررِه
طا ره ألحرد   اارو   ِاَ الَ ف َن احم  معه الطعام إلم بيته َو َإ اإلباحت، فِو َ

  .(1)له ذل 

 ؟ماالمراَ بالمتاع :اخلامسةعشرةاملسألة  
ررررْمَنم َواْلُمَارررراَوََِ  َمررررَن  :ِْيَمَتااااأذ    ررررْرَف الس  َُ َِررررم  ََ ررررام  َفررررب َمررررا ُاْمَوررررُن ََْن ُاْطَِررررَا  ََ

ْنَ ا هَن َوالد  يَن َوَيررررررراَ َر اْلَمَراَفرررررررَق َلِررررررردََ ََ لتعرررررررَرف  لالمررررررراَون، َو معنوبررررررراَ  حسررررررر اَ اْلَمرررررررَوا
 .(2)األحمام

بوصرا الريرالت فرم قولره  ()النهرم  كررذُ  لمراذا :املسألة السادسأة عشأرة   
هم َيَبدِِ ) ا   مْن َبْعدم ََ  ِ َْ ِ  َي  َ م َ   َيْن َتْ  م َن  (َ  أ رأَن َي  ْم َيْن ت ْ ذ ِ  َكس  َل 
بنعمرت  ميعر بتوب ا مرن احرَدثدة نفويردة ب ذهتره، إذ ذلر  امرون لفرانراَ  ألن أذا 

 .(3)الريالت الوا ا شمراندا
 ؟ها أذا الحمةوماي ()ماحمة ازوج َ واج النهم  :املسألة السابعة عشرة 
ُمعمَو  ِإل اااأَ َِاااألَ   اااأ رررْنُدنَّ َ  َاَحررر   أَلََحرررد   ()َوََْ َواُ رررُه  :(~)ِيلن ََ َارررب َمررراَأ  َِّ ال

ُيروَل  ، َوَمَن اْيَتَح َّ َذَلَ  َلراَن َلراَفَرا، َلَنْوَلرَه َاَعراَلم:" َومرا لراَن َلُورْة ََْن اُرْاُذوا َِ َنَواُحُدنَّ

                                                

ِوا ر اله ان  22/85والتحربر والتنوبر  14/227انار افسير النرةهم  (1)   .2/352و

  .658وافسير آااأ األحمام  8/500والبحر المح ط  14/227انار افسير النرةهم  (2)

  .659انار افسير آااأ األحمام  (3)
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َ َو  ََْن َاْنَوُحوا  .(1)ََْ واَ ُه َمْن َبْعَدَه َََبدَا" فَّ
 : يسًأت ذي  
َِم َمْرَاَهَتَه  -1  ََ  .()َاْمَييَزا َلَيَرَفَه َوَاْنَهيَدا 
 .ازوج َمه ألندن َمداأ المامنين و ااو  لِمَر -2 
 .(2)َواَ َداأَلَنَُّدنَّ ََْ َواُ ُه َفب اْلَانََّت، َوََنَّ اْلَمْرَََ  َفب اْلَانََّت َ َخَر ََ ْ  -3 

ِ  :املسألة الثامنة عشرة  إمنن ذي م َرأَن عم َد ه ﴿فم قوله  َِم اعوَ اية اإلشا
ْمأِ  ٌم ِ  لِبعيدو  ؟﴾َع  ؟لماذا َهر باية اإلشا
ِ  فرررب قولررره   ونوررراب  ()اعررروَ إلرررم مرررا ُذكرررر مرررن إهذا ررره  ﴾ذي ااام﴿ايرررة اإلشرررا

( لِتدوبرر  ٌااآِبِفررظ )ولررة ارر أ  ﴾ذي اام﴿َ وا رره مررن بعررده، وقررد  ررا: التعهيررر بِفررظ 
َ ااأَن عم ااَد ه ﴿فررب اليررَر والفسرراَ. وقولرره:  والتعا ة.وب رران بعررد منررز لررت ذلرر  الفعرر 

ْمااأِ  ٌم َِ،   ُانرراَِ قرردُِه، وف رره مررن اعا مرره اعررالم  ﴾َع َُ َمرررَا َا مررَا، وخطبررَا أررا 
ِيرروله  وااارراب حرمترره حَ ررَا وميتررَا مررا   اخفررم، ولررذل  بررالَ اعررالم فررب  ،()ليرر ن 

 .(3)«يدالَو
 

 ما ترشد إليه اآلية الكرمية: سادسًا 

ولرذا  بغيرر إذن، وبردون يرابق ََرو  ()الندب َن َخول بيوأ الريول  -1 
 .بيوأ ريره من المسِمين

ةعرررررام    هنبغرررررب الحَرررررِو قهررررر  نَرررررأل الطعرررررام، و  الممررررر  بعرررررد انررررراول -2 
 الول مت.

                                                

  .14/229انار افسير النرةهم  (1)

  .22/94والتحربر والتنوبر  14/229ار افسير النرةهم ان (2)

ِوا ر اله ان  7/113انار افسير َبم السعَو  (3)   .2/347و
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انررررداة ةاَترررره متارررال َوامررررره و ا واعا مرررره، و ()و ررروب احترررررام الريررررول  -3 
 َِم ل  شب:.

بررراألقوال َو األفعررال، والتررر َب معررره فرررب  م رررر  ()حرمررت إهرررذا: الريرررول  -4 
 األحوال.

ِيررول  -5  ع      حرمررت نورراب َمدرراأ المررامنين مررن بعررد وفاارره ألندررن َ واج 
(). 

خِق الريول الرف ر امنعه من َمر النا  بالخروج مرن منزلرت فينبغرب َردم  -6 
 اإلثنال َِ ه.

أررررَن النرررردو  واأليررررو  الحسررررنت لسررررا ر النسررررا: فينبغررررب  ()نسررررا: الريررررول  -7 
ِا: حااب  .)وقد يهق ب ان َحمام الحااب( مخاةهتدن من و

فرب َرردم ا خررتِط بالنسرا: صررفا: الررنف ، ويرِمت النِررا، وننررا: السررربر ،  -8 
 والبعد َن ماان التدة.

ِشد إليدا النرآن هنبغب التمس   -9  َِ.ا َاب التب َ   بدا واطه ندا اطه نَا لام
لأٍت ) :فم قوله -10  ٌ نن  مْن َ ِك م قم َلير  َِرم َن ع اعرالم َذن فرب  (َُْسَئل  

ِا: حارراب فررب حا ررت اعررر ، َو مسرر لت اسررتفتين فيدررا، وبرردخ  فررب  مسرر لتدن مررن و
لاليرداَ   ذل   م ر النسا: بالمعنم، فِ ااو  ليا شب: مرن  سردأا إ  لحا رت

 َا: امرررون بهررردندا، َو يررراالدا َمرررا اعرررر  واعرررَين لرررون الارررواب َنررردأا َِيدرررا، َو
 .ولدن التحد  بِ لين فم النول و اوسر ب  بالمعروف

ِ  النِرا مرن أروا   السرو: وخرواةر  -11  إن الحااب وييِت نا عرت فرب ةدرا
قرو   المعة ت، يوا: بالنسبت لِر رال َو النسرا:، فرذل  َنفرم لِرببرت، َوبعرد لِتدمرت، َو

الحماات والتحةن. وأذا هدل َِم َنه   هنبغب ألحرد َن هارق بنفسره فرب الخِرو  فب 
 مر من   اح  له فان ماانبت ذل  َحسن لحاله، َوحةن لنفسه، َواة لعةمته.
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نن ﴿قولرره اعررالم:  -12  ْم َ ِ ل اا ممام ل اا مم   ِ  َق نررت إلررم مررا  ﴾ذي اام َيْطَااان  يمق  ف رره إشررا
فراذا لرة فالعين ةربق الدو  والنار  بربد اليردو ، بين العين والنِا من صِت وث نت، 

 .(1)ار العين   ايتدب النِا
 

 املطلب السادس
  ()بي ـــــــــم النـــتعظي

هَن اَ   اِ  َصاَلِ  ) :قال اعالم  َماو م ياأ َيَهَااأ ِيناآم َ َ َ َلئمَ َتا  ي َدَل َن َعَلاٍ ِي ن َن إمنن 
ام َ َسل مم ِ  َتْسلمْم   [.56 األحزاب]( أِ َعَلْْ

 

   التحليل اللفظى أواًل 

َأرر  الَِغررت: أررب الررَدَا:، والَتهربرر  الةررِ ( ي َدااَل نَ )   ،والَتمايررد قررال لايررر مررن 
ُ  َع لِمسرِمين أرو فرب الَتحنيرق:  َِ انال: َصَِّْيُت َِ ره، َُ: ََروأ لره و َليرت وَصر

ْم َصَلِ َّن  منْ )ازليته إَااأة. وقال:  ِن ي  يئمَ  َعَلْوام ْم َ َكْقَما ومرن  ،[157 :]البنرر  ( َكم مام
َ )قرررررال اعرررررالم:  .المِ ورررررت أرررررب الرررررَدَا: وا يرررررتغفاِ، لمرررررا أرررررب مرررررن الَنرررررا  َن إمنن 

َمااااوم  ُ  التررررب أررررب العبرررراَ   ،[56 :]األحررررزاب (َ َ َلئمَ َتااااا  ي َدااااَل َن َعَلااااٍ ِي ن َِ رررر والةَّ
سم ت اليرب: بايرة بعر  المخةوصت، َصِدا: الَدَا:، ويَميت أذه العباَ  بدا لت

  . (2)ما هتََمنه
 

 مناسبة هذه اآلية ملا قبلها:  : ثانيًا 

َ  ﴿حرررال خِواررره بنولررره:  () َن ع يررربحانه لمرررا ذلرررر و ررروب احتررررام النهرررب 
َمو م إم ن َيْن ه ْ َذَن َي  مْ  ل ِ  ب و  ََّ ِي ن َِف ذل  به ان ما لره مرن [53 :األحزاب] ﴾َتْدخ  َ .

                                                

ِوا ر اله ان  (1)   .92-22/91والتفسير المنير  354 -353 -2/347انار 

اأ  301 -3/300معاة مناه   الِغت  انار (2)   .ماَ  صِم 491 -490و المفَر
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َماااو م ﴿ األَِرررم بنولرره: احترررام فرررب المررأل َ َ َ ََلئمَ َتاااا  ي َداااَل َن َعَلاااٍ ِي ن َن ، وفرررب ﴾إمنن 
ام َ َسل مم ِ  َتْسلمِْمأ﴿المأل األَنم بنوله:  هَن اَ   ِ  َصَلِ  َعَلْْ  ..(1)﴾َيأ َيَهَاأ ِينآم

 

 املعنى اإلمجالي: ثالثًا 

َاررر ة، ومنزلرررت  مرررن  ررراه   () بمرررا نالررره الريرررول الورررربة ()اخهرررر المرررولم  
ِف عت َند ع اعالم، وما له مرن السر اَ  والمنرام المحمروَ فرب المرأل  يام ت، وممانت 

األَِرررم، ومرررا خَةررره ع اعرررالم بررره مرررن الانرررا: العررراةر، والرررذلر الحسرررن، ف نرررول ع 
 اعالم ما معناه:

بررررراِ، إن ع اعرررالم هرررررحة نه رررره، وبعاررررة شرررر نه، وبرفررررر منامرررره، ومِ وترررره األ» 
ِ   ()ده األةدرراِ، هرردَون لِنهررب و نرر وبسررتغفرون لرره، وبطِهررون مررن ع َن هبررا

ِررم المرااررا، وُبْادررر َهنرره َِررم  م رررر ()وبمَاررد َهررده ونهَ رره محمرردَا  ، وُبنيِرره ََ
األَارران، وُبْاررزل لرره األ ررر والاررواب، َِررم مررا قررَدم ألمترره مررن خيررر َمرر ة، وفَررر  

ه، َوكارروا  َهدا المامنون: صَِوا َنتة َِ ه،ا  س ة... ف  َامروا َمرره، واابعروا شرَر َو
مررن الةررِ  َِ رره والتسررِ ة، فحنرره َِرر مة َارر ة، ومدمررا فعِررتة فِررن ارراَوه حنرره، فنررد 
كران المننرذ لورة مرن الَررِلت إلرم الدرد ، وبره َخررر مة ع مرن الاِمراأ إلرم النررِو 

ََ  ْم   منَ ﴿ هم اَيأٍَّ َبو مَ أٍَّ ي مْ ْخنم دم ل  علٍ َعَْ ِي ا ك َ إمنن ه   ِيٌلمأَّ إمَياٌٍ َ  ِيآ  ه َ ز م
ااْمن  قم اْم َياَن   فن كن [ فنولروا لِمرا ذلرر ايررمه اليرربف: الِدرة صر  َِررم 9]الحدهرد:  ﴾بم  

 .(2)محمد ويَِة اسِ مَا لايرَا، واََوا ع َن اازبه َنوة خير الازا:
 

 وبيان األحكام الفقهية   التفسري والبيان :رابعًا 

  : يلتمَ علٍ ثمأن  سأئَ 

                                                

  .23/61وحدا ق الروب والربحان  25/181ا   افسير الر  انار (1)

ِوا ر اله ان  (2)   .2/359انار 
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ررِم اعروَ الَرمير فررم المرراَ بالةرِ  فررم ا ارت الوربمرت  مرا :املسأأألة األوىل  َو
 ؟)اةِون(

، َوَمرررَن   اُ: َواَ ْيرررَتْغَفاُِ ََ َ َورررَت الرررد  َِ ْحَمتُرررُه َوَِْضرررَواُنُه، َوَمرررَن اْلَم َِ َ ُ  َمرررَن فَّ َِ ررر َوالةَّ
اُ: َوالتَّْعَارر ُة أَلَْمررَرَه. ََ ررَت الررد  ولمِ وترره. وأررذا  -اعررالم -ُاَةررِ وَن   والَررمير فررب اأْلُمَّ

 قول من ع شرف به مِ وته..
يتقدهن:   .(1)إن ع اةِم ومِ وته اةِون  ي  ُو ِي َلَ قآف. ِ 
َخهررر سبرراَه بمنزلررت َهررده  -اعررالم -والمنةرروَ مررن أررذه ا اررت الوربمررت، َن ع 
 ورررت المنرررربين َون َنرررده فرررب المرررأل األَِرررم: ب نررره هانرررم َِ ررره َنرررد المِ () ونه ررره

َأررر  العررررالة السرررفِم بالةررررِ  والتسرررِ ة َِ رررره.  المِ ورررت اةرررِم َِ رررره، ثرررة َمررررر ع 
َأررر  العرررالمين العِرررُو والسرررفِم  م عررراَ   -والمعنرررم: إن ع ل اتمرررر الانرررا: َِ ررره مرررن 

 ()وبرضررم َنرره، وان المِ وررت اانررم َِ رره  ()هانررم َِررم نه رره محمررد  -اعررالم
ِ اأ َويماأا.وادَو له بالافر ب َِم   الد

اااام )  ْْ هَن اَ   اااِ  َصاااَلِ  َعَل ِفر  (ياااأ َيَهَااااأ ِيناااآم َ : َامررروه ووقرررروه واََررروا لررره بررر 
ِ اأ   .(2)الد

 .من المامنين ()ماك ف ت الةِ  َِ ه  :املسألة الثانية 
َِأ فررم َحاَهررر  لايرررر  مندرررا  ْارررَرَ   و َُ رررْن َلْعرررَا ْبرررَن  ََ ِو   َقيرررَ : َارررا ) ،()مرررا

ُيوَل فََّ  َِْ رَ ؟ َقراَل: " ُقوُلروا: الَُِّدرةَّ َِ ََ   َُِ ر َرْفَنراُه، َفَوْ رَف الةَّ ََ َِْ َ  َفَنرْد  ََ َُِم  ، ََمَّا السَّ
َِرم آَل َإْبرَراَع َة، َإنَّرَ  َحَميردن َمَايردن  ََ ، َلَمرا َصرَِّْيَت  رد  َِرم آَل ُمَحمَّ ََ ، َو رد  َِرم ُمَحمَّ ََ  َص ََ 

ررد   َِررم ُمَحمَّ ََ   ْ َِررم آَل َإْبررَراَع َة، َإنَّررَ  َحَميرردن الَُِّدررةَّ َبرراَِ ََ ْكررَت  ، َلَمررا َباَِ ررد  َِررم آَل ُمَحمَّ ََ ، َو

                                                

  .11/242والتفسير الوي ط  14/232انار افسير النرةهم  (1)

  .11/242و التفسير الوي ط  6/457انار افسير ابن لاير  (2)
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 .(1)"(َمَايدن 
ِو  َررررن  ، ومندرررا مرررا  ُ َد ََ ررررا َ، َلْ ررررَف ) َبرررم ُحَمْيرررد  السَّ ُيررروَل فَّ ََنَُّدرررْة َقررراُلوا: َاررررا َِ

ررد   َِررم ُمَحمَّ ََ َِْ ررَ ؟ َقرراَل: "ُقوُلرروا: الَُِّدررةَّ َصرر ََ  ََ بََّتررَه، َلَمررا َصررَِّْيَت ُنَةررََِب  ََِ َوََْ َواَ ررَه َوُذ
َِرم آَل َإْبررَراَع َة،  ََ ْكرَت  بََّترَه، َلَمرا َباَِ ََِ رد  َوََْ َواَ ررَه َوُذ َِرم ُمَحمَّ ََ َِرم آَل َإْبرَراَع َة، َوَبراَِْ   ََ

 .(2)(َإنََّ  َحَميدن َمَايدن 

قولره اعرالم:  يرر الامرر برين الامِرت ا يرم ت والفعِ رت فرم مرا :الثالثأة  املسألة 
َموم  إمنن ه َ َ ََلئمَ َتا  ي َدَل نَ ﴿  ؟﴾َعَلٍ ِي ن

َِ ذلر الانرا: َِرم الريرول   بدرذه الةر غت، فارا: الخهرر مالردَا ب )إَن(  ()و
ِأا،  اأتمامَا به، و ب: بالامِت ايم ت إلفراَ  الردوام، ولانرت الامِرت إيرم ت فرب صرد

ِ  إلرم َن أرذا الانرا: مرن ع اعررالم،  ﴾ي َداَل نَ ﴿فعِ ره فرب َازأرا  ﴾إمنن ه﴿ لششرا
 .(3)والتمايد الدا ة هتاَدَ وقتَا فوقتَا َِم الدوام

  ؟المراَ بالتسِ ة فم ا ات ما :الرابعة املسألة 
 اح ط به واِ مه. َن إَن معناه ََا: له بالسِمت من ا فاأ والننا ا قي  

نرره َِ رره: َنرره حافارره، حترررم إن وقيرر : برر  السررِم ايررة مررن َيررما: ع، ومعنررم لو 
بعرر  مررن قررال بدرررذا قررال: إَن الوررِم َِررم حرررذف مَرراف، والتنرردهر حفررظ السرررِم 

رردم المخالفررت، ومعنرررم لونرره َِ رر : مِ متررره،  َِ رر . وقيرر : برر  السرررِم ا نق رراَ َو
                                                

ِ  فمَخر ه  (1) َمو م  َعَلٍ ي َدَل نَ  َ َ ََلئمَ َتا   َنَ  إمنن ) براب التفسير لتاب اإلمام البخا  َيَهَاأ َيأ ِي ن
هنَ  ام  َصَلِ  اَ   ِ  ِينآم َوخر ه اإلمرام مسرِة فرم  6/120[56: األحزاب] ﴾َتْسلمِْمأ َ َسل مم ِ  َعَلْْ

  .1/305 التيدد بعد () النهب َِم الةِ كتاب الةِ  باب 

ِ  فررمَخر رره  (2) َِررم مُاَةررَِّ  َأرر ْ  َبررابُ الرردَواأ  لترراب اإلمررام البخررا  8/77 () النََّهرربََ  َرْيرررَ  ََ
 .1/306 التيدد بعد () النهب َِم الةِ َوخر ه اإلمام مسِة فم لتاب الةِ  باب 

ِوا ر اله ان  662انار افسير آااأ األحمام  (3)   .2/361و
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 .(1)بحي    اخالفونه مِ ماَ  وأو حينتذ ََا: لِمسِة َِ ه بانق اَ النا  له انق اَاَ 

 ؟ََكد التسِ ة بالمةدِ، ولة هالد الةِ  لماذا :اخلامسة املسألة 
ألن الةرررِ  قرررد قرنرررت بمرررا هالررردأا، وأرررو اإلخبررراِ ب َندرررا اورررون مرررن ع ومرررن  

 .(2)المِ وت، فوان ذل  َبع  َِم َن اوون من النا 

 َِم يهي  الندب َو الفر ؟ ()أ  الةِ  َِم النهب  :املسألة السادسة 
أرر  ااررا فرب لرر  ماِرر ،  ()ب حمرة الةررِ  َِررم النهرب اختِرا العِمررا: فرر 

َم أب مندوبت؟ وذل  بعد اافراقدة َِرم َندرا وا برت  ؟()ولِما ذلر ايمه اليربف 
 فب العمر مر .

 .()إندا وا بت لَِّما ُذكر اية النهب  ُقأل بع ام: -ي 
ِ ذلررره   ِااأل اخاان ن: -ت  فررب  ()ااررا فررب الماِرر  مررر  واحررد  ولررو اورررَّ

 ماِ  مراأ.ذل  ال
ااررا اإلكاررراِ مندررا مرررن ريررر انييرررد بعرردَ َو ماِررر ، و    ِااأل اخااان ن: -ج 

 امفب َن امون فب العمر مر .
، َن ()وحاررت النررا ِين بررالو وب فررب الماِرر ، َو لِمررا ذلررر ايررة الريررول  
يرد اليردهد لمرن لرة اةرَ  ( )ع  َِ مرن الَو َمر بدا، واألمر افيد التوراِ، ثَة مرا و

ِيول ع  .(3)«البخي  الذُ من ُذَكرُأ َنده فِة ُاة ََ َِبَ »، لنوله: () َِم 
قربرت وسبراَ ، لالرذلر  ()وذأا  مدِو العِمرا: إلرم َن الةرِ  َِرم النهرب  

والتسرره ح والتحميرررد، َوندرررا وا بررت فرررب العمرررر مررر ، ومندوبرررت ومسرررنونت فررب لررر  وقرررت 
                                                

  .664انار افسير آااأ األحمام  (1)

  .664انار افسير آااأ األحمام  (2)

ِ ر ( وقرال  ()رمذ  فم لتاب الدَواأ براب قرول النهرم َخر ه اإلمام الت (3) ِررة َنرا   َأرَذا)
 .5/551وصححه األلبانم  َرَربان  َصَح حن  َحَسنن  َحَده ن 
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نرره هنبغررب اإلكارراِ مندررا لمررا صررَح َنرره  مررن صررِم َِررب  »ال: َنرره قرر ()وحررين، َو
مرن األحاَهر  الوايرر  اليردير  فرب  وريرر ذلر  .(1)«صِ  صِم ع َِ ه بدا َيرا،

، فدرب مطِوبرت ولورن   َِرم يرهي  )الو روب( بر  ()فَ  الةِ  َِرم النهرب 
ِ رح وع  وما ذأا إل ره الامدرِو أرو َِم يهي  )الندب( وا يتحباب األصرح واأل

ِة   (2).اعالم ََ
، َلَمررا  :ِيقنطَااٍ ِِاأل ِيعَل اا  ْنررَد ُلر ََ َذْلررر  ََ   ُ َِ رر رر َه اَ ْحَتَ راُط: الةَّ ََ )َوالَّررَذُ َاْنَت

ََ َمَن اأْلَْخَباَِ َفب َذَل َ   .(3)َوَِ
 فب الةِ ؟ ()أ  ااا الةِ  َِم النهب  :املسألة السابعة 
 فب الةِ  َِم مذأهين: ()اختِا الفندا: فب حمة الةِ  َِم النهب  
بررن المروا  وابرن العربررم مرن المالو ررت امرذأا اإلمررام اليرافعم و  :ِأل ل ِيماآٌب 

   فرررررم التيررررردد األخيرررررر و  اةرررررح الةرررررِ   واإلمرررررام َحمرررررد َندرررررا وا برررررت فرررررب الةرررررِ 
 :وايتدلوا ب َلت مندا .(4)بدوندا
اام ﴿ ِأل ان ِيااِ كد ُاو ِ يااا تعاأيٍ: -ي  ْْ واألمررر  ﴾يأيهاااأ ِياآهن اَ   اا ِْ َصااَل ِْ َعَل

 () وب، و  و ررروب فرررب ريرررر التيررردد، فتورررون الةرررِ  َِرررم النهررربانتَرررب الو ررر
 وا بت فب الةِ .

ِيرول ع قرد َرفنرا التسرِ ة َِ ر ، فو رف  قدهم رعب بن علنة: -ت  )قِنا اا 
ِررم آل محمررد( الحررده  وقررد  نةررِب َِ رر ؟ فنررال: قولرروا: الِدررة صرر  َِررم محمررد َو

                                                

 اةرِب ثرة يرمعه، لمرن المراذن قرول مار  النرول براب الةرِ  لترابَخر ه اإلمرام مسرِة فرم  (1)
  .1/288 الوييِت له اس ل ثة () النهب َِم

ِوا ر اله (2)   .22/102والتفسير المنير 368 -2/367 ان انار 

 .7/114وافسير َبم السعَو  14/233انار افسير النرةهم  (3)

ِوا رررررررر اله ررررررران  3/467والمامررررررروع  14/236وافسرررررررير النرةهرررررررم  389 /1انارالمغنرررررررم  (4) و
2/368. 
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ِواات اندم. َِْ َ  َإذَ ) وفم  ََ َاَناَفَوْ َف ُنَةََِب  َِ َِْ َ  َفب َص ََ  .(1)(ا َنْحُن َصَِّْيَنا 
 و قرد يررهق اخربارره )البخيرر  مرن ذلرررأ َنرده فِررة اةر  َِررب( ()قولره  -ج 

 .قالوا وقد ذلر النهب فب التيدد وأذا َحسن ما استدل به َِم المطِوب
ِو  َنه )َيَمَر النََّهب   -َ  َاَه َفَِرْة ُاَةر ََ  ()ما َِ َُو َفب َص َِ َهْد  ُ َِرم النََّهربََ َِ ََ  

()،   َفَنررراَل النََّهرررب(): «َارررَ  َأرررَذا ررراُه َفَنررراَل َلرررُه ََْو َلَغْيرررَرَه: «ََ ََ َإَذا َصرررَِّم »، ثُرررةَّ ََ
َِرم النََّهربََ  ََ َِْ َه، ُثةَّ ْلُ َة ََ  ََ َ َوالاََّناَ:  ثُرةَّ ْلَيرْدُع َبْعرُد َبَمرا  ،()َََحُدُكْة َفَِْيْهَدَْ َبَتْحَميَد فَّ

 .(3)وأذا َمر وأو لِو وب (2)«َشا:َ 
َِْ ررَه اْلَاررة  اْلَغَفيررُر َواْلُاْمُدرروُِ اْلَوَايررُر: ََنَّ َذَلررَ  َمررْن ُيررَنَن  :ِيقاا ل ِياااأنٍ   ََ الَّررَذُ 

َ  َوُمْسَتَحبَّاَاَدا. َِ  َعت ََلت نو زأا ف ما هِب:بيتدلوا باو  الةَّ
ااام يأيهاااأ ِيااآهن اَ   اا ِْ َصااَل ِْ ﴿قولرره اعررالم:  -َ  ْْ قررالوا: قررد اَررمنت أررذه  ﴾َعَل

وورررراأره انتَررررب الو رررروب، فمتررررم فعِدررررا  ()ا اررررت األمررررر بالةررررِ  َِررررم النهررررب 
اإلنسررران مرررر  واحرررد  فرررب صرررِ  َو ريرررر صرررِ  فنرررد َََ  فرضررره، وأرررو ماررر  لِمرررت 

متررم فعِرره اإلنسررران مررر  واحررد  فرررب َمررره فنرررد ََ   ()التوحيررد والتةرردهق برررالنهب 
 وب   التوراِ.فرضه، واألمر انتَب الو 

فنرد  فراذا فعِرَت أرذا،) ِيتلااد ُقاأل: () قدهم ِبن  سع د قون عل ما -ت 
 .()ولة ا مره بالةِ  َِم النهب  .(4)(قَيَت صَِا 

                                                

(1)   ِ َِررم َصررَح حن  َحررَده ن  َأررَذا، وقررال: 1/401َخر رره اإلمررام الحرراكة فررم المسررتد  ُمْسررَِة   َشررْرطَ  ََ
 ، ووافنه اإلمام الذأهم.ُاَخرَََ اهُ  َوَلةْ 

وصررححه  «َصررَح حن  َحَسررنن  َحررَده ن  َأررَذا»َخر رره اإلمررام الترمررذ  فررم لترراب الرردَواأ، وقررال:  (2)
  .5/517الي ا األلبانم 

 بررن َِررب بررن محمررد لشمررام األخ رراِ يرريد َحاَهرر  مررن األوةرراِ يرر ون 1/389اناررر المغنررم  (3)
ِ : الناشر 2/320 اليولانب محمد  ، مةر.المنيربت الطباَت إَا

 النايرة حردثنب قرال الُحررَ  برن الحسرن حردثنا ُ َأيرر حردثناَخر ه اإلمام َحمد فرم مسرنده بِفرظ  (4)
َِْنمرتُ  َخرذ: قرال ُمخ مرر  بن  ِيرول َون  َ بيرده، َخرذ مسرعَو برن ع َهرد َن وحردثنب بيردُ، ََ
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إن أررذه الةررِ    » ِااأل: () قاادهم  عأ يااِ ِيساالمو  يْااا ين ِي َااو -ج 
 .(1)««  النرررآناةررِح فيدررا شررب: مررن لررِم النررا ، إنمررا أررو التسرره ح والتوهيررر وقرررا:

  .()ولة هذلر الةِ  َِم النهب 
ٌ َنْيااَنَة: -د   اا   ااأكُ  َعااْن َيبمااو   ()ََنَّ النََّهرربَّ ) قاادهم ِيمسااٍ  صااَلتا ٌ 

َِم النََّهبََ  ََ ، َفَةَِّم، ُثةَّ َ اَ:، َفَسََِّة  َخَ  الَمْسَاَد، َفَدَخَ  َُِ  ن ََ()   َفرَرََّ النََّهرب() 
() :َِررم النََّهرربََ «َ ررْر َفَةرر ََ َفَانَّررَ  َلررْة ُاَةرر ََ اِْ »، َفَنرراَل ََ ، َفَةررَِّم، ثُررةَّ َ رراَ:، َفَسررََِّة 
()  :َفَانَّررَ  َلررْة ُاَةرر ََ »َفَنرراَل ، َ ررْر َفَةرر ََ ِْ ، َفَمررا « ا َِثَررا، َفَنرراَل: َوالَّررَذُ َبَعاَررَ  َبررالَحقََ َث

ررَر َمَعررَ  َإَذا ُقْمررَت َإَلرر»َُْحَسررُن َرْيررَرُه، َفَعََِْمَنررب، َقرراَل:  ََِ ، َفَوهََررْر، ثُررةَّ اْقررَرَْ َمررا َاَ سَّ رر م الةَّ
َفرْر َحتَّرم َاْعتَرَدَل َقاَ َمرا، ثُرةَّ اْيرُاْد َحتَّرم  ِْ َكْر َحتَّم َاْطَمَتنَّ َِاَكَعرا، ثُرةَّ ا ِْ َمَن الُنْرآَن، ُثةَّ ا

َفررْر َحتَّررم َاْطَمررَتنَّ َ اَلَسررا، ثُررةَّ اْيرر ِْ ُاْد َحتَّررم َاْطَمررَتنَّ َيرراَ َدا، ثُررةَّ َاْطَمررَتنَّ َيرراَ َدا، ثُررةَّ ا
ََِاَ  ُلَََِدررا    ()َِررم النهررم  فتررر  اعِرر ة المسررب: لِةررِ  (2)«اْفَعررْ  َذَلررَ  َفررب َصرر

                                                                                                                  

 والةررِواأ   التح رراأ: قرر : "قررال الةررِ ، فررب التيرردد فعِمرره ع، َهررد بيررد َخررذ  () ع
ِحمرررت النهرررب َهدرررا َِ ررر  السرررِم والطيبررراأ، ِرررم َِينرررا السرررِم وبرلااررره، ع و  ع سبرررراَ َو
 محمرداَ  َن َوشردد ع، إ  إله   َن َشدد: "ع شا: إن َنه حفات:  أير قال ،"الةالحين

ِيوله َهده  إن صرَِا ، قَريتَ  فنرد أرذا، فعِرتَ  ذافرا: "قرال َو ،"أرذا قَيتَ  فاذا: "قال ،"و
 صررح ح، إيررناَهوقررال العِمررت َحمررد شرراكر  "فاقعرردْ  انعرردَ  َن شررتتَ  وان فنررةْ  انرروم َن شررتتَ 

 َاِ: الناشرررر ،شررراكر محمرررد َحمرررد: المحنرررق، 4/115حنهررر  برررن َحمرررد اإلمرررام مسرررندانارررر 
ِنرراوط َررن بعرر   م 1995 -أررر 1416 األولررم، النرراأر  -الحررده  َ مررت وننرر  العِمررت األ

، ابرن َِرم موقوف صِا  قَيت فند أذا فعِت فاذاالحده  َن قوله  انارر مسرند  مسرعَو
  .ط مايست الريالت 110 -7/109اإلمام َحمد 

  .1/381 الةِ  ومواضر المسا دَخر ه اإلمام مسِة فم لتاب  (1)

ِ  فرررررم لتررررراب األذان  (2) رررررهُ  ُهرررررَتة    َ  الَّرررررَذُ () النََّهررررربََ  ََْمررررررَ  َبررررابُ َخر رررره اإلمرررررام البخرررررا ََ ُكو ُِ 
اََ َ  ََ  لر  فرب الفااحرت قررا:  و روب براب الةرِ  لتاب، َوخر ه اإلمام مسِة فم 1/158َباإَل

  .1/297 ِلعت
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قربنررت صررالحت لحمرر   (1)ذلرر  فنررد امررت صررِا ( )فرراذا فعِررت ()يرر ما مررر قولرره 
 .(2)َِم الندب ()األمر بالةِ  َِم النهم 

 ارند  لِد لرت نارد َن ََلرت النرا ِين برالو وب   التدمرفرم النرولين َوَ وبالنار 
ايرررتد لدة با ارررت الوربمرررت مرررن  درررت َندرررا َالرررت َِرررم الو ررروب  َمرررا ،َِرررم الو ررروب

ِو  َرن  ممنروع و و وب فم ريرر الةرِ  إ ماَرَا ف اراب بر ن أرذا اإل مراع ألنره 
َأ  الااأر :اإلمام مال   .َندا ااا فب العمر مر  وال ه ذأا 

برواهت رره فرران يررِمنا  وأررو حررده  يرريدنا لعررا بررن َاررر  :دهم ِأل ل ي ااأ ِيَاا 
مررا اعررين محرر  النررزاع وأررو إاناَدررا بعررد ف رره  فِرر   ()إااابرره لِةررِ  َِررم النهررم 

وأررب   افيررد  ()الةررِ  َِررم النهررم  ثررة إن الحررده  اعِرر ة لو ف ررت التيرردد األخيررر
طيتررر ِأمررراَ الو ررروب فانررره   ايررر  مرررن لررره ذو  َن مرررن قرررال لغيرررره إذا ََ فو رررف    َ

ط رر  إارراه َيررراَ  طن رره يررراَ  َم  دررراَ  ََ بالو ف ررت التررب أررب  لرران ذلرر  َمررراَ  فنررال لرره ََ
اَ  السررربت   َمررراَ  رفرراَ  باإلَطررا: وابرراَِ أررذا المعنررم لغررت وشررَر والنررول برر ن   هرردفر َو

أذه الو ف ت المساول َندا أب ل ف ت الةِ  المر مِو بدرا فرب النررآن فتعِ مدرا ب ران 
مامرررر  فتوررررون وا بررررت   هررررتة إ  بعررررد اسررررِ ة َن األمررررر النرآنررررب بالةررررِ  ال لِوا رررا

 مام  وأو ممنوع  اَاب معنم الةرِ  والسرِم المر مِو بدمرا َِرم َنره قرد حمرم
اإل ماع َِم َن محم  ا ارت َِرم النردب فدرو ب ران لمامر  منردوب  العِما: بع 

ن الوا را فعِدرا مرر    وا ا ولو يِة انتدا  األَلت َِرم الو روب لوران راهتدرا َ
واحرد  فرر هن َليرر  التورراِ فررب لرر  صرِ  ولررو يررِة و روَ مررا هرردل َِرم التوررراِ لورران 

 .عِ ة المسب: َاَ  َِم َدم و وبهارلدا فب ا

                                                

َِ َ  َوْصرراَ  َفررب َ ررا:َ  َمررا َبررابُ َخر رره اإلمررام الترمررذ  فررم لترراب الةررِ ،  (1) رر  َحررَده ن ، وقررال الةَّ
،  .2/100وصححه األلبانم  َحَسنن

  .2/320وني  األوةاِ 5/243 الاةا  لشمام النرآن َحمامانار  (2)
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ف ااب َنه ب نه هدل َِم الو روب لرو وأو حده  البخي   :ي أ ِيَدهم ِياأنٍ 
َأرر  الِ غرت واليررع والعرررف يرِمنا اخةر ا البخرر  بترر  الوا براأ وأررو ممنروع فران 

اطِنرررون ايرررة البخيررر  َِرررم مررررن ايرررح بمرررا لررر   بوا ررررا فرررِ اسرررتفاَ مرررن الحررررده  
  .الو وب

فغاهترره إاارراب الةررِ  فررب مطِررق  وأررو حررده  الرردَا: :ِياأياام  ي ااأ ِيَاادهم 
ِاَ  الدَا: فما الدلي  َِم الو وب بعد التيدد َِم َنره حارت َِريدة  الةِ  َند إ

ِ  ال   لدة  .(1)ةِ  َِ ه باإلَاَ حي  لة ا مر اا
َِ  الامدِو فم التيدد ينت   ()فالرا ح َن الةِ  َِم النهم    .وا بت وأو 

 ؟ما حمة الةِ  َِم رير األنه ا: :املسألة الثامنة 
إن لانت َِم يهي  التبع ت ما : الِدرة صر  َِرم  الةِ  َِم رير األنه ا:: 

ِبته، فدذا  ا ز با وا فنال  ماَرت: اارو  محمد وآله، َو وا ه، وذ إل ماع، فان َفَر
وقولررره:  [33األحرررزاب ] (ٌ اااَ  ِيناااآم  ي َدااال مو َعَلاااْْ  ْم َ َ َلئمَ ت اااا  )ذلررر  لنولررره اعرررالم: 

ِن ) اْم َ َكْقَما ْم َصَلِ َّن  مْن َكم مام مْ )[ وقولره: 157 /2]البنرر   (ي  يئمَ  َعَلْوام َ م َعَلاْوام  (َ َصا
 .[103 /9]التوبت 

   ُ َن ابْ » :ك  َبَةرَدَقَتَه َقراَل:  ()َن َََبب ََْوَفم، َقاَل: َلاَن َإَذا َََام َُِ  ن النََّهربَّ ََ
َِْ هَ » ََ َِم آَل َََبب ََْوَفم»َفَ َااُه َََبب َبَةَدَقَتَه، َفَناَل: « الَُِّدةَّ َص ََ  ََ   .(2)«الَُِّدةَّ َص ََ 

ألن أرذا قرد صراِ    ااو  إفراَ رير األنه را: بالةرِ   ِأل َما ك ِيعلمأ : 
ِاَ  لألنه ا: إذا ذلروا، فِ هِحق بدة ريرأة، فِ انال: َبرو بمرر صرَِم ع َِ ره،  شعا

، لمرررا   انرررال: محمرررد َِرررَب صرررَِم ع َِ ررره، وان لررران المعنرررم صرررح حاَ  :نرررالاَو 
                                                

  .326 -2/320انار ني  األوةاِ  (1)

ِ  فرم  (2) َواأَ  َلتَرابُ َخر ه اإلمام البخرا ََ َِرم ُاَةرَِّم َأر ْ  َبرابُ ، الردَّ ، 8/77 () النََّهربََ  َرْيررَ  ََ
 .2/756بةدقته َام لمن الدَا: الزلا باب لتاب َوخر ه اإلمام مسِة فم



 وليد عبد احلليم حممد زايد/  دكتورال

 - 160 - 

() َوان لررران َزبرررزا ،  َِ َِ فرررب  ()ألن أرررذا مرررن شرررعاِ ذلرررر ع   ِررري َومرررا مرررا و
ِاَ الوتراب والسررنت مررن   ل َبررب  ذلرر  فمحمررول َِررم الرردَا: لدررة، ولدررذا لررة هاهررت شررعا

والةررح ح َن أررذا المنررر مررن الةررِ  َِررم ريررر األنه ررا: ممررروه لراأررت انزبرره  ،َوفررم
ِأة َأ  الهدع، وقد ندينا َن شعا  .(1)ألنه شعاِ 

                                                

ِ  ا (1) ِوا ر اله ان  104 -22/103و التفسير المنير  11/170نار فتح البا   .2/370و
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 اآلية الكرمية ما ترشد إليه :خامسًا

انررت َا مررت َنررد مم () منةررا النهررو  منةررا َارر ة، وممانررت الريررول -1 
 ع اعالم.

وثنرا: المِ وررت األةدرراِ مادررر مررن  () َِررم نه رره الوررربة ()ثنرا: ع  -2 
ِفعه الريالت.  مااأر 

واعارر ة َمررره وا ررا َِررم المررامنين ألنرره مررن اعارر ة  () احترررام الريررول -3 
.ِ  َمر ع وةاَته  َ  َو

َِ  فررم  ليررس تهنبغرب َن اورون بالةر غت ا ()الةرِ  َِرم الريرول  -4  الروا
 .(1)األحاَه 

 

 املطلب السابع
 حتريم اإليذاء الذي ال يؤدي إىل الكفر واألمر بالتقوى

َن   ممناأ ﴿: قال اعرالم  ََاننَيه   َُ هَن اَذْ ِ    ساٍ  هَن اَ   ِ    َت   ن اِ  َرأيناآم يأ َيَهَاأ ِينآم
واااأِ  م َ َم َن ْ ااَد  هدِِ  يااأ َيَهَاااأ .ِااأي ِ  َ رااأَن عم َِااْ ِ  َساادم َ َ ِ  ي ااِ   َن ااِ   هَن اَ   ااِ  ِتنق   .ِينااآم

 َِِ َُاااْ  َقاااْد ُاااأََ  َُ ااا َيا   َ َ َكس  َن ااا م  ي ْدااالمْح َي  اااْم َيْعماااأَي  ْم َ َيْغفماااْن َي  اااْم ذ ن ااا َم  ْم َ َ اااْن ي طم
ْمأِ  ٌم   [.71 -69األحزاب ] ﴾َع

 

 التحليل اللفظى :أواًل 

َن  ﴿   ََاننَيه   ِاره،فُهررْرَ: والَهررَراَ: والَتَهررََُ: التال ﴾َُ ررُد َمررَن َةررب ممرا امررره مااو َُ و التََّبا
رررْنَة، والمرررراَ َمُت َمرررَن الس  َِ ررر رررْبَ: َوُمَزاَهَِتُرررُه، َمرررْن َذَلرررَ  اْلُهرررْرُ: َوُأرررَو السَّ  : فررر ودر بررررا: اليَّ

                                                

ِوا ر اله ان  (1)   .2/371انار 
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 .(1)مما قالوا فب حنه ()مويم 
وِاااأ﴿  م َ َم َن ْ ااَد  ُ رر ن وَ  ﴾َ َرااأَن عم ررةََ: َِ ََّ . َوَقررْد َوُ رره الر ررُ ، َبال َ  ررهن: ُذو َو اأررت 

  (2).َصاَِ َوَ يدَا ََُ َذا  اه  وَقْدِ. وََوَ َده فَُّ ََُ َصيََّره َوَ يدَا.
هِدِ﴿  ا مرن براب ضررب:  ﴾َِْ ِ  َسدم َِ إلم الحق، من يرد اسرد يرداََ مستق َما ما 

 .(3)صاِ صواَبا ومستق َما، فانَّ السداَ ا يتنامت
 

 مناسبة اآليات ملا قبلها  :ثانيًا 

ِيروله )  هِعرن وبعرذب، ممرا هردل  ()بعد َن بَين ع اعالم َن من هاذُ ع و
ِيررروله  َِرررم َن إهرررذا: ِ  ا متنررراع مرررن  ()ع و ِشرررد المرررامنين إلرررم ضررررو لفرررر، َ

الفرررررب: برررررين  ()إهرررررذا:   هررررراَُ إلرررررم الوفرررررر، ماررررر  َررررردم الرضرررررا بنسرررررمت النهرررررب 
 .(4)َصحابه

  

  املعنى اإلمجاىل :ثالثًا 

ِيررررول ع دع المررررامنين َررررن َن اةرررر ندرررم  بررررالنول َو  ()ِ مرررندة مرررراهاذ  
فرر ودر ع برا:ارره  ()آذوا يرريدنا مويررم  بالفعرر  و هتيررهدوا بهنررم إيرررا ي  الررذهن

ِف رررر النررردِ والمنزلرررت  أرررذا الندرررم  رررا: األمرررر لِمرررامنين برررالتزام  وبعررردولررران َنرررد ع 
ِيررروله الةررواب فررم ا رردأة َِررم ذلررر   ()ألقرروال واألفعرررال والتررزام ةاَررت ع و وَو

                                                

اأ  1/236انارررر معارررة منررراه   الِغرررت  (1) حررردا ق الرررروب والربحررران  مررراَ  برررَرو 121و المفرررَر
23/164.  

اأ  (2) لربحررررران مررررراَ  و ررررره وحررررردا ق الرررررروب وا 13/558ولسررررران العررررررب  856انارررررر المفرررررَر
23/164.  

اأ  (3) مررراَ  يررردَ وحررردا ق الرررروب والربحررران  208 -3/207ولسررران العررررب  403انارررر المفرررَر
23/164.  
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  .مغفر  الذنوب والفو  بالانت والناا  من الناِ
 

 التفسري والبيان  :ًارابع 

 :وبيتم  َِم َير مسا   
هَن اَذْ ِ مرررامعنم قولررره ) :املسأأأألة األوىل  هَن اَ   اااِ  َ  َت   ن اااِ  َرأيناااآم َياااأ َيَهَااااأ ِيناااآم
 ؟(ٍ   سَ 
حرررق اإلامررران، التزمررروا األَب والطاَرررت  -اعرررالم -ارررا مرررن آمنرررتة بررراّلِل ِيمع اااٍ: 

ِوا َن اسررِووا بنررول امرأره، و  بفعر    احبره  فرِ اراذوه ()وا حتررام لنهر مة  واحرذ
حيررر  آذوه بيرررتم  () معررره المسرررِ  الرررذُ يرررِوه بنرررو إيررررا ي  مرررر نهررريدة مويرررم

لَّررْت َأررَذَه اْ َارر َنررواع األذ . َِررم ُوُ رروَب اَررْوَقيَر النََّهررب َوَقررْد ََ ََ َوَاَان ررَا َمررا ُهْاَذاررَه  ()ُت 
َحاَبَت َواْلُمْسََِميَن وقد حد  من البع  بعر   الذهن لة هريا إامراندة َوَاَِْ  ُين ُت الةَّ

ْهررَد فََّ ) األذ  ََ ررْن  ، آثَررَر النََّهررب  () بررن مسررعوَ ََ ررا َلرراَن َهررْوُم ُحَنررْين   ()، َقرراَل: َلمَّ
َيْيَنررَت َمْاررَ   َُ َطررم  َْ َطم اأَلْقررَرَع ْبررَن َحرراَب   َماَ ررَت َمررَن اإَلَبررَ ، َوََ َْ ََُناَيررا َفررب الَنْسررَمَت، َفررَ 
َ َإنَّ  : َوفَّ ُ ر ن َطم ََُناَيا َمْن ََْشَراَف الَعَرَب َف َثَرُأْة َهْوَمَتذ  َفرب الَنْسرَمَت، َقراَل َِ َْ َذَلَ ، َوََ

دَ  َُ َ أَلُْخَهرَرنَّ النََّهربَّ َأَذَه الَنْسَمَت َما  َ، َفُنِْرُت: َوفَّ برَد َبَدرا َوْ رُه فَّ َِ  ،()َل َفيَدرا، َوَمرا َُ
َحررَة فَُّ ُموَيررم َقرررْد »َفَ َاْيتُررُه، َفَ ْخَهْراُررُه، َفَنرراَل:  ُيرروُلُه، َِ َفَمررْن َاْعررَدُل َإَذا َلررْة َاْعررَدَل فَُّ َوَِ

َُ َبَ ْكَاَر َمْن َأَذا َفَةهَ   .(2()1)«رَ َُوَذ
  ؟ومانوع األذ  ؟ماالمَر بالذهن آذوا مويم :املسألة الثانية 
هَن اَ   ااِ    ): -اعرالم -فرب قولرره () المرراَ بالرذهن آذوا مويررم  يااأ َيَهَااأ ِينااآم

                                                

ِ  فررم  (1)  َفررتَ الُمَالَّ  ُاْعَطررب () النََّهررب   َلررانَ  َمررا َبررابُ  الُخُمرر َ  َفررْر َ  َلتَررابُ َخر رره اإلمررام البخررا
طرا: براب الزلرا  لتراب فرب مسرِة اإلمرام َخر رهو  4/95َوَنْحرَوهَ  الُخُمر َ  َمنَ  َوَرْيَرُأةْ  ُقُِوُبُدةْ   َإ
ُ  من واةهر اإليِم َِم قِوبدة المالفت   .2/739 إامانه قو
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هَن اَذْ ِ    سااٍ ِيرِه ع إلرريدة.(َت   ن اِ  َرأينااآم ونرروع  وأررة بنرو إيرررا ي  .. قومرره الررذهن َ
َِ فررم ررْن َََبررب ُأَرْبررَرَ   الةررح ح الحررده  األذ  أومرراو ََ (() َ ُيرروُل فَّ ، َقرراَل: َقرراَل َِ

():  ،رررَدَه َشررْب:ن اْيرررَتْحَ اَ: َمْنرررُه َِ َحَي  رررا َيرررتََيَرا، َ  ُهررَر  َمرررْن َ ِْ ُ رر "َإنَّ ُموَيررم َلررراَن َِ
ررَدَه: َفر َذاهُ َمررْن آَذاهُ َمررْن َبَنرب َإْيررَراَ يَ  َفَنرراُلوا: َمرا َاْسررَتَتُر َأررَذا ال ْيررا  َبَاِْ ََ تََّسرت َر، َإ َّ َمررْن 

َِ هَ  ررا َقرراُلوا َلُموَيررم، َفَخرر َ ررُه َممَّ َِاََ ََْن ُهَهرََ ررا آَفررتن، َوَانَّ فََّ ََ َِ ن: َوَامَّ َْ ررا َُ ررا َبررَر ن َوَامَّ ْوَمررا َإمَّ
را َفرَرَغ ََقْ  َِم الَحَاَر، ُثةَّ اْرَتَسَ ، َفَِمَّ ََ َهرَ  َإَلرم َثَ اَبرَه َلَ ْ ُخرَذَأا، َوَانَّ َوْحَدُه، َفَوَضَر َثَ اَبُه 

َةرراُه َوَةَِرَا الَحَاررَر، َفَاَعررَ  َاُنرروُل: ثَررْوَبب َحَاررُر،  ََ ررَدا َبَاْوَبررَه، َفَ َخررَذ ُموَيررم  ََ الَحَارَر 
ْرَباَنررا ََْحَسررَن َمررا َخَِرر َُ َق ثَررْوَبب َحَاررُر، َحتَّررم اْنَتَدررم َإَلررم َمررَش  َمررْن َبَنررب َإْيررَراَ يَ ، َفررَرََْوُه 

رررا َاُنوُلررروَن، َوَقرررراَم الَحَارررُر، َفَ َخرررَذ َثْوَبرررُه َفََِبَسررررُه، َوَةَفرررَق َبرررالَحَاَر َضررررْرَبا  فَُّ، َوََْبرررَرََهُ َممَّ
َبَعرررا ََْو َخْمَسرررا، َفرررَذَلَ   ِْ َِثَرررا ََْو ََ َ َإنَّ َبرررالَحَاَر َلَنرررَدَبا َمرررْن ََثَرررَر َضرررْرَبَه، َث َبَعَةررراُه، َفرررَإفَّ

هَن اَ   ِ َيأ يَ )َقْوُلُه:  َِاأي ِ  َ َراأَن  َهَاأ ِينآم اأ  َن   ممن ََاننَيه   َُ هَن اَذْ ِ    َساٍ  َ  َت   ن ِ  َرأيناآم
وِاااااأ م َ َم َن ْ اااَد  مدرررة َنرررره  ،(1)(عم ونَ وقيرررر  َ  ررررْحَر  :قيرررر و  ،َقَتررررَ  َأررراُِ ْمرررُيُدْة َإاَّرررراُه َبالسََ َِ

َْ يَ )وقيرر  قررولدة لررره:  َواْلُاُنررونَ  َعاا َْ ِن يااأ    َساااٍ ِ اااْم ايمَااا األَرررراف ] ( ااأ إميااااِأ َرمااأ َيا 
ْااَنةِ ).. وقولدة: .[138 ََ  َ َن لُ  55البنرر   .(َيْن ن ْ  مَن َيَ  َقتناٍ َناَنُ  رَح ُح اأْلَوَّ  َوالةَّ

ِوَه فم الحده  الةح ح   .(2)"َوَبْحَتَمُ  ََْن َفَعُِوا ُل َّ َذَلَ  َفَهرَََُّه فَُّ َمْن َ َم َر َذَل َ  لو
م ) :مررا معنررم قولرره اعررالم :الثالثأأة سأأألةامل  َن ْ ااَد  ااأ ِااأي ِ  َ رااأَن عم َن   ممن ااننَيه   ََ َُ

                                                

هرر َ  َلتَررابُ ِ  فررم َخر رره اإلمررام البخررا (1) رررَ  َحررَده َ  األَْنَهَ اَ:َبررابُ  َََحاََ ََ  () ُموَيررم َمرررَ  الَخ
َبررره شرر نه مرررن( يرررتيراَ . )الح ررا: لايرررر( حي رراَ )  َحرررد ِابرررت َررن نفسررره وصرررون  السررتر حرررا َو

ِارره ِ . )الاِررد َِررم اوررون  ب ررا  بنررر( بررر . )لعو . َيررا( آفررت. )الخةرر ت فررب انتفرراا( ََ
ا ميررم( َرردا)  ع اسرر ل   ومنزلررت  رراه ذا( و يدررا. )السررير َررن وقررا( الحاررر قررام. )مسررَر

ِ  بتعِيرررق َ البغرررا  إاررراه ََطررراه إ  شررريتا اعرررالم ِ   4/156انارررر صرررح ح البخرررا وفرررتح البرررا
 4/1841 () مويم فَا   من باب الفَا   لتابَوخر ه اإلمام مسِة فم  1/76
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واأِ   (َ َم
ااأ ِااأي ِ )  َن   ممن ََاننَيه   برا:اره مررن لرر  مرا نسررهوه إل رره  -اعررالم -َ : فرر ودر ع (َُ

ُذوُه َبرَ ْقَواَلَدْة َفَِرْ َ  ُوُ روَُ اْلَهرَراَ:َ  وُموَيم َلاَن َبَربَتا َممَّا َقاُلوُه َمرْن َقْهرَ  ََْن ُهراْ  من يو:
َِم ََْقَواَلَدْة َوَلَونَّ فََّ ََْوَدَرَأا ََ َت  ََ  .َمْنُه ُمَتَفرََ

وااأِ ﴿  م َ َم َن ْ َد  ذا  راه َار ة، وممانرت  -اعرالم -َ : ولران َنرد ع ﴾َ رأَن عم
ِيرررالتهَِررريدة، واصرررطفاه لحمررر () يرررام ت، ومنزلرررت َال رررت، حيررر  نةرررره وَقررراَل    

ررََِا: َلررْة َاْسررَ َل  َ. َوَقراَل َرْيررُرُه َمررَن السَّ ْنررَد فَّ ََ َوَ   َْ : َلرراَن مسررتااَب الرردَّ اْلَحَسرُن اْلَبْةررَرُ 
ْاَبرررَت َلَمرررا َاَيررراُ: فَُّ،  َطررراُه. َوَلَورررْن ُمَنرررَر الر  َْ رررُدْة: َمرررْن  .()فََّ َشرررْيَتا َإ َّ ََ َُ َوَقررراَل َبْع

ْنَد فََّ  اْلَعَا َمتَ َوَ اَأَتَه  وَن ََْن ُهْرَيرَُِه فَُّ َمَعرُه، َفَ َ راَب فَُّ  :ََ ََنَُّه َشَفَر َفرب َََخ رَه َأراُِ
اأ﴿ُيَااَلُه، َوَقاَل:  ًّْ َم ٌَاأك  َن َن َ أ َيا   مْن َكْقَمتمَ أ َيَخأه   َْ ٌَ َوَأرَذا َاْسرَف هن  [53]َمرْرَبَة:  ﴾َ َ 
َ َإاَّراُه َبَ نَّرُه ُمْسرَتْ َأ ن َلََِّذهَن آَذْوُه َبرَ نَّ  ُدْة آَذْوُه َبَمرا ُأرَو مهرَر َمْنرُه، وانوبره َوَاْوَ  رهن َلَتْنَزبرَه فَّ

َ َوَلْ َ  بخام  ْنَد فَّ ََ  .(1)َلَتَِْ  التَّْهَرَ َت أَلَنَُّه َوَ  هن 

هَن اَ   اِ  ِ﴿مامنايبت قوله اعالم:  :الرابعة املسألة  َ َ ِ  ي اِ  َياأ َيَهَااأ ِيناآم َن اِ   تنق 
هِدِ  ( لما قهِدا؟َِْ ِ  َسدم

ِيررول ع  ()َن ع   ِشرردأة إلررم .بنررول َو فعرر  ()لمررا ندررم َررن إهررذا:  َ .
مرا هنبغررب َن اةرردِ مررندة مررن األقرروال واألفعرال التررب اوررون يررهَبا فررب الفررو  والناررا  

 .(2)()فب الداِ ا خر ، والنرب من ع 

َيأ ) :فم قوله لِمامنين وير وصفدة باإلامان ما ير الندا: :ةاخلامس املسألة  

                                                

والتفسررررير الويرررر ط  22/121واناررررر التحربررررر والتنرررروبر  6/487اناررررر افسررررير ابررررن لايررررر  (1)
11/252.  
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هدِ  َِْ ِ  َسدم َ َ ِ  ي ِ   َن   ِ هَن اَ   ِ  ِتنق   ؟(َيَهَاأ ِينآم
ْصررررَغاَ: َإَلْ ررررَه.   َب اإلَْ َِ ْأَتَمرررراَم َبررررَه َواْيررررَتْا َِ َم َبَنررررَداَ: الَّررررَذهَن آَمُنرررروا َل َِ َ اْبَتررررَداُ: اْلَورررر

رب َمرا َيرُيْاَمُروَن َبرَه. َوَنَداُاُأْة بَ  ََ اَمراَن َاْنَت اَمراَ: َإَلرم ََنَّ اإلَْ الََّذهَن آَمُنوا َلَما َف رَه َمرَن اإلَْ
َقْةرررَدا َلْ ُسررروا َمرررَن  () ْاَذُ النََّهررربَبرررَ نَّ الَّرررَذهَن َاْةرررُدُِ َمرررْنُدْة َمرررا ُهررر (1)َفَف رررَه َاْعرررَرب ن 

 .(2)ْة ُمَناَفُنونَ اْلُمْاَمَنيَن َفب َباَةَن اأْلَْمَر َوَلَونَّدُ 
 

هَن اَ   اِ  ) :فرم قولرهَاْنرَداُة اأْلَْمرَر َبرالتَّْنَو   يرر مرا السادسة املسألة  َياأ َيَهَااأ ِيناآم
هدِ  َِْ ِ  َسدم َ َ ِ  ي ِ   َن   ِ  .(ِتنق 

َلَمرا ُأرَو َمرْن ُمْيَعرن َبَ نَّ َما َيُيْاَمُروَن َبَه َمْن َيَدهَد اْلَنْوَل ُأَو َمرْن ُشرَعَا التَّْنرَو   
اَمانَ   .(3)ُشَعَا اإلَْ

 

  .معنم التنو   ما السابعةاملسألة  
َنَ ﴿  اااِ   َِاارررت حنوقررره وحنرررو  سبررراَه، فمرررن األول: ﴾ِتنق  ؛ َُ: خرررافوا ع فرررب 

ومررررن الاررررانب: اررررر  األذ ،   يرررر ما فررررب حررررق وا تنرررراب معاصرررر ه،  ا متاررررال ألمررررره
  .(4)() ِيوله
  .اَ بالنول السدهدما المر  الثامنة املسألة 
هدِِ )  : َاْعَنرب ُقوُلروا َقرْوَ  َيرَدهَدا  (َِْ ِ  َسدم ُ  َوُمَناَار ن : َقْوَ  َصرَواَبا َوَحن را. َقراَل َقتَراََ ُْ ََ

                                                

ويرمم برذل   السر ا  مرن افدرة آخرر، معنرم إلرم بره وبيراِ الورِم، اطِق َن أو ِيتعنيض: (1)
ات انار الته ران فرم َِرة المعرانم والهردار لما ف ه من التعوج َن المطِوب وأوقسة من الونا

الاير  بيرروأ األولررم ومابعردأا، ط َاِ  -407واله ران لشمرام الحسرين برن َهررد ع الطيهرم 
  .289م احنيق َهد الستاِ  موط و واأر الهِرت 1996أر  1416

 .22/122انار التحربروالتنوبر  (2)

 .22/122انار التحربر والتنوبر  (3)

 .22/122والتفسير المنير  23/149 ق الروب والربحان انار حدا (4)



 "دراسة موضوعية" ردة فى سورة األحزابديث عن النداءات الوااحلفتح الوهاب فى 

 - 167 - 

ْمَرَمرُت: َإنَّ اْلَنرْوَل  ()َفب َشْ َن َ ْبد  َوَ ْبَنَا، و  انسهوا النهب  ََ . َوَقاَل  َإَلم َما َ  َاَح  
رَدهَد:  برَد َبرَه  َ  َإَلرَه َإ َّ فَُّ. َوَقيرَ :السَّ َِ ُأرَو الَّرَذُ ُهَواَفرُق َوراَأُرُه َباَةَنرُه، َوَقيرَ : ُأرَو َمرا َُ

ُب َبرْيَن النَّراَ . َوالاَّراَأُر َمرَن اْ َارَت ََنَّرُه َََمرَرُأْة  َِ ْصر وَن َرْيَرَه، َوَقيرَ : ُأرَو اإلَْ َُ َ َوْ ُه فَّ
،  َبَ ْن َاُنوُلوا َقْوَ   وَن َنرْوع  را َُ ََ َِ َاُخرا  َذَلرَ  َنْو وَنرُه، َفر َيَدهَدا َفب َ َم َر َما َاْ ُاوَنُه َوَبَذُِ

َشرررَد  ِْ رررب اْلُعُمررروَم، َفاْلَمَنررراُم ُاَفيرررُد َأرررَذا اْلَمْعَنرررم، أَلَنَّرررُه ََ ََ َوَاْن َلرررْة َاُورررْن َفرررب الَِّْفرررَظ َمرررا َاْنَت
  .(1)ََْأَ  اأْلََذ  اخالا ُيْبَحاَنُه سباَه إلم َن انولوا قو َ 

  ﴾ي ْدلمْح َي  ْم َيْعَمأَي  ْم َ َيْغفمْن َي  ْم ذ ن  َم  مْ ﴿ مامعنم :التاسعة املسألة 
مرا لدرا : الرذهن امتاِروا األمرر برالتنو  والنرول السردهد مرن األ رر، فنرال:  عذلر  

ير  إصرِب األَمرال وقاةرِحدا برالنهول واإلثابرت َِيدا ؛ َُ:﴾ي ْدلمْح َي  ْم َيْعَمأَي  مْ ﴿
  .التوفيق فب الماب: بدا صالحت مرض ت

ِ  ممفرر  بايرتنامتوة فرب النرول والفعر ،  ﴾َ َيْغفمْن َي  ْم ذ ن  َم  مْ ﴿  َُ: ااعِدرا مغفرو
ِ  إلررم َن مررن وفنرره ع لةررالح األَمررال، فررذل  َليرر  َِررم َنرره مغفررِو لرره  وف رره إشررا

  .(2)ذنوبه

َنَ  َ َ نْ ﴿ما معنم  :العاررة املسألة  ِْمأ ي طم م  ٌم َُْ َِِ َع َُأََ  ََُقْد   ؟﴾َ  َكس  َيا  
اا َيا  ﴿اطررر  ﴾ َ ﴿ () ومررن اطررر ع  فررب األوامررر والنررواأب  ()محمررَدا  ﴾َكس 

الترررب مرررن  مِتدرررا أرررذه التوِ فررراأ، والطاَرررت: أرررب موافنرررت األمرررر، والمعةررر ت: أرررب 
ََ ﴿مخالفتره  أ َُ ِبن، والفرو : الافرر برا ﴾ََُقْد  لمطِوب مرر السرِمت مرن ووفرر فرب الردا

                                                

 الطهرررُ  رالررابررن  هزبررد بررن  ربررر بررن محمررد: لشمررام النرررآن ا وبرر  َررن اله رران  ررامراناررر  (1)
 -أررر1420األولرم، الريرالت مايسرت: شراكر الناشررر محمرد َحمرد: المحنرق، 20/335-336

  .4/353، وفتح الندهر لشمام اليولانم م 2000

  .23/150و حدا ق الروب والربحان  22/95وب المعانم ِ  انار (2)
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ِْمأ﴿الممروه  ٌم ا، َو نارا ﴾َُْ َِِ َع ا، وفب ا خر مسرعوََ ؛ َُ: َا  فب الدن ا محموََ
ِ  لمرا قهِدرا.  من ل  ما اخاف، ووص  إلم ل  ما هر و، وأذه الامِت مسرت نفت منرر

والخِصررت: َنرره يرربحانه َمررر المررامنين بيرريتين: الةررد  فررب األقرروال، والخيررر فررب 
دأة َِم ذل  ب مربن:األفعال. وب  ذل  امونوا قد اانوا ع وخافوا َنابه، ثة َو

صررِب األَمررال؛ إذ بتنررواه اةررِح العمرر ، والعمرر  الةررالح هرفررر صرراحبه  -1 
ِم َِيين، وباعِه هتمتر بالنع ة المق ة فب الانت خالَدا فيدا َبَدا.  إلم ََ

  .(1)مغفر  الذنوب، ويتر العيوب، والناا  من العذاب العا ة -2 

   اآليات ما ترشد إليه خامسًا 

لررة انتةررر َنااررت النرررآن واحررذهره َِررم فتررت مررن النررا  َون فتررت، فبعررد َن  -1 
ِيرررررول ع  والمرررررامنين، حرررررَذِ  ()ذلرررررر ع اعرررررالم المنرررررافنين والوفررررراِ الرررررذهن آذوا 

المرامنين مرن التعرَر  لشهرذا:، وندراأة َرن التيربه بهنرب إيررا ي  فرب إهرذا دة نهريدة 
 .()يم مو 

ِف ر المنزلرت، وبررو  َند ع و يداَ  ()لان مويم  -2  ، َُ َا ة الندِ، 
طاه إااه.  َنه لان إذا ي ل ع شيتا ََ

َو را ع اعرالم الخيرر فرب األفعررال َو التنرو ، والةرد  فرب األقروال وأررو  -3 
 والمامنين. ()ما اناب  األذ  المندب َنه بالنسبت لِريول 

رررررد ع اعررررر -4  الم َنررررره ااررررراُ  َِرررررم النرررررول السررررردهد، وانرررررو  ع باصرررررِب َو
األَمرررال )َُ قهولدررررا و عِدرررا صررررالحت   فايرررد  بترررروف ندة إليدرررا( ورفررررران الررررذنوب، 

                                                

 -23/150وحررردا ق الرررروب والربحررران  22/95وافسرررير المراررررم  4/354فرررتح النررردهر  انارررر (1)
151.  
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ِفعت منزلت. ِ ت و  وحسب  بذل  َ
ِيرروله  -5  ف مررا َمررر برره وندررم َنرره، فنررد ناررا مررن النرراِ  ()مررن اطررر ع و

  .(1)لاواب الدا ة األبدُوفا  بالانت، َو وص  إلم ثواب لاير وأو ا
 
 

                                                

 .124 -22/123انار التفسير المنير  (1)
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E  
 

ِب العرالمين لره الحمرد فرم األولرم وا خرر  ولره الحمرة وال ره ار عررون   الحمرد   
ِرم آلره َوصرحابه ومرن اربعدة  والةِ  والسِم َِم خااة المريرِين يريدنا محمرد َو

  .باحسان إلم هوم الدهن
 ،،،وبعد

ِحاب  ِ  األحزاب ندا:اأ فند َيت فم  ندِرت  ِبرر َيرر  نردا:َ التم بِغرت َ يو
  :وقد اوصِت لِنتا أل التال ت ،أيرأاا من معيندا وقطفت من َ  

َأم ررت  فررم ب رانَأم ررت َا رت اتمار   أليرِوب النردا: -1  َامرت المنرراَ  وب ران 
 .مانوَ  من َ ِه

بوصا  إ  أو َفَ  األنه ا: حي  لة هناَ  فم النرآن ()النهم  -2 
  . ا: فند نوَوا بايما دة الماَر النهو  والريِت َما ريره من األنه

 يتمراِ َِيدا ابالتنو  أَومر بالمداومت َِم التنو  و  ()َمر النهم  -3 
 .ألمته َن هتخِنوابدا وانه هييد المتنين  لوونه
فرم شراا  فم بيته س يرَا ناَمرَا بر  لران اعر ش ()لة امن س ش النهب  -4 
الزأرد واليراا وانمرا لران ذلرر   و لرة امرن الفنرر أرو الرذُ  عِره اعر ش س يرت و أرد

لة ههق معه محر  لِتفويرر فرب  ََواه وصالح المسِمين ايتغراقاَ  بسها ايتغراقه فب
 .نع ة الدن ا ومتاَدا

 .حر  فم اختباِ نوع الح ا  التم ارضاأا حي   عِدا لرم اإليِم المَر   -5 
نررا: فررم آثرررن الباق ررت َِررم الفان ررت وآثرررن الب حيرر  ()فَرر  َ واج النهررم  -6 

 .َِم  بنت الدن ا و خرفدا ()َةمت النهم 
ه مندم َِم اإلنذاِ ()النهم  -7 ِحمت ع لِعالمين والتبيير فم شَر   .أو 

ِله فيدا ريره ومرن ذلر  ()لِنهم  -8  النوراب َرن ةربرق  خةوص اأ  ايا
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  .الدبت بِ صدا 
و أررررو لررررة افررررر  َِررررم  الحارررراب مفرررررو  َِررررم  م ررررر نسررررا: المررررامنين -9 

لدرا وحماارَت لِماتمرر مرن  صر انتَ و ، يربفَا لدا واوربمراَ االمسِمت اَي نَا َِيدا، واَنما 
  .ودِو الفساَ، وانتياِ الفاحيت

فند  ع  حسرنتدن لحسرنتين لغيررأن، لمرا  ()نسا: النهم  َاة ممانت -10 
وذلرر  لعاررة ممررانتدن، وميرراأدادن  -َاَرراَ  - عرر  يرريتتدن بمنررداِ يرريتتين لغيرررأن

ِيول  ما   اياأده ريررأن، مرن يرِو  لرربة، واو  ره حمر ة وق رامدن  ()ع من 
 . اهِ َ اعال ة اإليِم فم بدِو َا ة

ِبر هَ وا ر من ()َأ  الهيت: ل  من   م النهب  -11  قا واو  ره األوامرر  هَو
 .لدة ألندة قدو  األمت

َمرررُت المدهنرررت بيارررب ممرررروه لمررا فرررم أررذا ا يرررة مررن التَّرررْوَب ُا وَ  اسررم ت -12  َِ اْلَم
  .َوأَلَنَُّه َمْن َاْسَمَ َت اْلَااَأَِ َّتَ 

َون انررردهر بنررردِ معرررين َو  الحررر  َِرررم ذلرررر ع وشرررمره َِرررم نعمررره، -13 
احدهررد بحررد، ل سررد  األمررر َِررم العهررد، ولرر عاة األ ررر ف رره.مر العِررة برر ن لِتسرره ح 

 َِ َِ  َِم ريره فَ   .َِم ريرأما ولوقتم البمِو واألصي  فَ
ِبتا -14   لطررِ  أرردم لِح ررا  الزو  ررت فِاةرراِ إل رره إ  فررم الحررا أ الَرررو

 .والمتعت وا بت لو  مطِنت
بغيرررر إذن، وبررردون يرررابق ََرررو   ()الندرررب َرررن َخرررول بيررروأ الريرررول  -15 

ولررذا بيرروأ ريررره مررن المسررِمين و  هنبغررب الحَررِو قهرر  نَررأل الطعررام، و  الممرر  
ِ  بعد اناول  .الطعام بِضرو

ألندرررن َمدررراأ المرررامنين  ()اب َمدررراأ المرررامنين مرررن بعرررد وفااررره حرمرررت نوررر -16
َفررب اْلَانَّررَت، َوََنَّ اْلَمرررْرَََ  َفررب اْلَانَّرررَت  () و أَلَنَُّدررنَّ ََْ َواُ رررهُ  ،و ااررو  لِمررَر ارررزوج َمرره
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 .َ َخَر ََْ َواَ َدا
وثنا: المِ وت األةداِ مادرر مرن  ()َِم نه ه الوربة  ()ثنا: ع  -17 

ِفعه الريالت.ما  اأر 
ِف ررررر المنزلررررت، َنررررد ع و يدرررراَ  ()لرررران مويررررم  -18  ، َُ َارررر ة النرررردِ، 

 ولان مستااب الدَو .
وبعد فِست َََم لبحام أذا الومال فالومال   وحرده وحسرهم َننرم قرد برذلت راارت 

ْلٍم َعلمْمن  دد  وما فم ويعم ﴿ َ م ذم  عم   [.76هويا ]﴾ َ َُْ َق ر 
 
 
 

اًل وآخرًا وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله هلل أو واحلمد

 وصحبه وسلم
 

 الدكتور
 وليد عبد احلليم حممد زايد

 

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد

 بكلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية باملنوفية
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Fو K 

 

 النرآن الوربة    من َنزله. .1
الاةرررا ، المحنرررق: َحمرررام النررررآن لشمرررام َحمرررد برررن َِرررب َبرررو بمرررر الرررراُ   .2

 بيرررررررروأ -محمرررررررد صررررررراَ  النمحررررررراُو الناشرررررررر: َاِ إح رررررررا: التررررررررا  العربرررررررب
 .أر1405

، المِنررا  .3 َحمررام النرررآن لشمررام َِررب بررن محمررد بررن َِررب، َبررو الحسررن الطهررُر
المحنرق: مويرم محمرد َِرب ، بعماَ الدهن، المعروف بالو ا الدرايب اليرافعب
ز  َهد َط ت، الناشر: َاِ الوتا العِم ت،   .أر1405يروأ، الاان ت، بَو

ِبر  اليرافعم .4 برن         مرر اإلمرام: َحمرد  ،َحمام النرآن لشمام محمد بن إَ
 ،النرررررراأر  الاان ررررررت -الناشررررررر: ممتبررررررت الخرررررراناب، الحسررررررين بررررررن َِررررررب الهيدنررررررب

 .م1994 -أر1414
َحمرررام النررررآن لِناضررررب محمرررد برررن َهررررد ع المعرررروف بررر بم بمررررر برررن العربررررب  .5

الناشررررر: َاِ  ،يررررق واخررررربأل: محمررررد َهررررد النرررراَِ َطرررراالمعررررافُر المررررالوب اعِ
  .م2003 -أر1424لهنان الاالات،  -أالوتا العِم ت، بيرو 

لشمرررام َهرررد ع بررن محمررروَ برررن مررروَوَ الموصرررِب،  ، ا خت رراِ لتعِيررر  المختررراِ .6
 .م1937 -أر1356 :الناأر  -الناشر: مطبعت الحِهب

ِشاَ العن  السِ ة إلم مزااا الوتراب الورربة ل .7 برن        شمرام محمرد برن محمرد إ
 -الناشرررررر: َاِ إح رررررا: التررررررا  العربرررررب ،مةرررررطفم المعرررررروف بررررر بم السرررررعوَ

  .بيروأ
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ِشررراَ الفحرررول إلرررب احنيرررق الحرررق مرررن َِرررة األصرررول لشمرررام محمرررد برررن َِرررب  .8     إ
َاِ الوتراب  :الناشرر ،الير ا َحمرد َرزو َناارت :المحنرق ،بن محمد اليولانب

 .م1999 -أر1419العربب،  األولم 
ِوا: الغِيررر  فرررب اخرررربأل َحاَهررر  منررراِ السرررهي  لِيررر ا: محمرررد ناصرررر الررردهن  .9 إ

بيرروأ الاان رت  -ترا اإليرِمباأللبانب، إشرراف:  أيرر اليراوبش الناشرر: المم
 .م1985 -أر1405

ُِ، المحنرق:  .10 َيباب النزول لشمام َِرب برن َحمرد برن َِرب الواحردُ، الن سرابو
األولررررررم،  :بيررررررروأ -العِم ررررررت الناشررررررر: َاِ الوتررررررا ،كمررررررال بسرررررريونب  رِررررررول

 .أر1411
برن        َنواِ التنزب  َويراِ الت وب  لشمرام ناصرر الردهن َهرد ع برن َمرر   .11

 ُ يرِب الناشرر: َاِ إح را: ، محمد اله َاو المحنرق: محمرد َهرد الررحمن المَر
 .أر1418 -بيروأ، األولم -را  العرببالت

 محمرررد برررن األمرررين محمرررد لشمرررام ،برررالنرآن النررررآن إاَررراب فرررب اله ررران َضررروا:  .12
 لِطباَررررت الفوررررر َاِ: الناشررررر ،اليررررنق طب الامنررررب النرررراَِ َهررررد بررررن المخترررراِ

 .م1995 -أر1415 :الطبعت، لهنان - بيروأ التو بر و والنير
 ،البحرررر المحررر ط فرررب التفسرررير لشمرررام محمرررد برررن هويرررا برررن َِرررب برررن ح ررران  .13

  .أر1420بيروأ  -  الناشر: َاِ الفورالمحنق: صدقب محمد  مي
   بدااررت الماتدررد وندااررت المنتةررد لشمررام محمررد بررن َحمررد بررن محمررد بررن َحمررد   .14

ِشررد الحفيرررد ِشرررد النرةهررب اليررردير برررابن  النررراأر   -اِ الحرررده الناشررر: َ ،بررن 
  .م2004 -أر1425

الناشرر: َاِ  ،الهِرت العرب ت لأليتاذ َهرد الررحمن برن حسرن َحَهنََّورت الميردانب  .15
 .م1996 -أر1416بيروأ: األولم، ت، النِة، َميق، الداِ اليام 
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الناشررر: َاِ ، الهِررت العرب ررت لأليررتاذ َهررد الرررحمن برن حسررن َحَهنََّوررت الميرردانب .16
 .م1996 -أر1416 ت، بيروأ األولم، النِة، َميق، الداِ اليام

ِم ومةررطفم َمررين .17 ِف  ،الهِرررت الواضررحت لأليررتاذهن َِررم الاررا ط َاِ المعررا
   .لهنان

أر النررامو  لشمررام محَمررد بررن محَمررد بررن َهررد الرررَ ا  ارراج العرررو  مررن  رروا   .18
 .الناشر َاِ الدداات ،الزَّبيدُ ،المَِنا بمراَم ،الحسينب

الترررراج واإلكِيرررر  لمختةررررر خِيرررر  لشمررررام محمررررد بررررن هويررررا بررررن َبررررب النايررررة   .19
 أر.1398بيروأ،  الناشر َاِ الفور ،العهدُِ 

لررداِ ا :الناشررر ،ونسرربالتحربررر والتنرروبر لشمررام محمررد الطرراأر بررن َاشررِو الت  .20
 .م1984اون :  -التونس ت لِنير

برن         محمرد َهرد الررحمن  :احفت األحوذُ بيرب  امر الترمذُ المالا  .21
ُِ َبو العِ ِلفو  .بيروأ -َاِ الوتا العِم ت :الناشر، َهد الرح ة المبا

، التسرردي  لعِررروم التنزبررر  لشمرررام محمرررد بررن َحمرررد برررن  رررُز الوِهرررب الغرنررراةب  .22
ِقة بنالناش ِقة ر: شرلت َاِ األ  .أر1416 -بيروأ األولم -َبب األ

ِو    .23  ررررررا: الوتررررررا الناشررررررر: َاِ إح ،التفسرررررير الحررررررده  لِيرررررر ا: محمررررررد َرررررز  َ
 .أر1383الناأر   -العرب ت

، افسررير النرررآن العارر ة لشمررام إيررماَي  بررن َمررر بررن لايررر النرشررب الدميررنب  .24
ر والتو بررر الاان ررت ِنيررالمحنررق: يررامب بررن محمررد يررِمت الناشررر: َاِ ةيبررت ل

 .م1999 -أر1420
التفسررررير النرآنررررب لِنرررررآن لأليررررتاذ َهررررد الوررررربة هررررون  الخطيررررا، الناشررررر: َاِ   .25

 .الناأر  -الفور العربب
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لأليررتاذ َحمررد بررن مةررطفم المرارررب، الناشررر: شرررلت ممتبررت  ،افسررير المرارررب  .26
 -رأر1365ومطبعت مةطفم البابم الحِهب َوو َه بمةرر، الطبعرت: األولرم، 

 م.  1946
التفسرررير المنيرررر فرررب العنيرررد  واليرررربعت والمرررندأل، لِررردلتِو وعبرررت برررن مةرررطفم   .27

 .أر1418 ،َميق: الاان ت -الناشر: َاِ الفور المعاصر ،الزحيِب
لايرر  الادهررد الناشررر: َاِ ا ،محمررد محمرروَ حاررا    ،التفسررير الواضررح لِيرر ا  .28

  .أر1413 -بيروأ العاشر 
ُ التفسرررير الويررر ط لِنررررآن الوررررب  .29 الناشرررر: َاِ   ،ة لِررردلتِو محمرررد يررريد ةنطررراو

  .الناأر  -ندَت مةر لِطباَت والنير والتو بر، الفاالت
المحنررق: نررا ب يرروبدان، ، افسررير آارراأ األحمررام لِيرر ا محمررد َِررب السرراا   .30

 م.2002الناشر: الممتبت العةربت لِطباَت والنير
نيرررق محمرررد اح، انربررا التدرررذها لشمررام َحمرررد بررن َِرررب بررن حارررر العسررنِنب  .31

ِبا   م.1986 -أر1406َوامت الناشر َاِ الرشيد يو
ط َاِ الفورررر  ،ادررذها التدرررذها لشمرررام َحمررد برررن َِرررب بررن حارررر العسرررنِنب  .32

  .م1984 -أر1404ر والتو بر األولم لِطباَت والني
المحنررق: محمرررد َرررو   ،لشمررام محمرررد برررن َحمررد برررن األ أررررُ  ادررذها الِغرررت  .33

ا الناشر: َاِ إح ا: الترا   .م2001بيروأ األولم،  -العربب مَر
برن        ا سير الوربة الرحمن فب افسير لِم المنان،  لِير ا َهرد الررحمن   .34

الناشرر:  ،ناصر بن َهد ع السعدُ المحنق: َهد الررحمن برن معرِ الِوبحرق
 .م2000-أر1420ايست الريالت األولم م
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رالررا بررن هزبررد   ررامر اله رران َررن ا وبرر  النرررآن لشمررام: محمررد بررن  ربررر بررن  .35
الريررررالت األولررررم، المحنررررق: َحمررررد محمررررد شرررراكر الناشررررر: مايسررررت  ،الطهرررررُ 
 .م2000 -أر1420

ِيررول ع   .36 ويررننه َواامرره )صررح ح  ()الاررامر الةررح ح المسررند مررن حررده  
ُِ، شرررب  ُِ(، لشمررام محمررد بررن إيررماَي  بررن إبررراع ة بررن المغيررر  البخررا البخررا

الناررا ، بيررروأ، لهنرران، األولررم، واحنيررق َ/مةررطفم البغررا، ةبعررت َاِ ةررو  
  .أر1422

احنيرق:  ،الاامر ألحمام النرآن لشمرام محمرد برن َحمرد برن َبرب بمرر النرةهرب  .37
ونب وابراع ة َةف ش الناشر: َاِ الوتا المةرربت النراأر  الاان رت،  -َحمد الهَر

 .م1964 -أر1384
برن     برراع ة  واأر الهِرت فب المعانب واله ران والهردار لأليرتاذ: َحمرد برن إ  .38

ضررربط واررردقيق واوثيرررق: َ. هويرررا الةرررميِب، الناشرررر:  ،مةرررطفم الداشرررمب
  .الممتبت العةربت، بيروأ

َنااررررُت الَناَضررررم وَلَفااررررُت حاشرررر ت   .39 ََ رررراَوُ، اْلُمَسررررمَّا :  ََ َِررررم اْفسرررريَر الَه  ََ ررررَداَب  اليََ
ررررراُو لشمرررررام: شرررررداب الررررردهن َحمرررررد برررررن محمرررررد  ََ َِرررررم اْفسررررريَر الَه  ََ       الرَّاَضرررررم 

، ط َاِ صاَِ بيروأ  .بن َمر الخفا ب المةُر
برن      حاش ت الةبان َِم شرب األشمونم أللف ت ابرن مالر ، لشمرام محمرد   .40

ولرررم لهنررران، األ-الناشرررر: َاِ الوترررا العِم رررت بيرررروأ ،َِرررب الةررربان اليرررافعب
  .م1997-أر1417

َِ الم  .41  لشمرررام محمررردتررراِ َِرررم الررردِ المختررراِ شررررب انررروبر األبةررراِ ححاشررر ت 
، الناشررررر َاِ الفوررررر لِطباَررررت والنيررررر. بيررررروأ َمررررين اليرررردير بررررابن َابرررردهن

 م.2000 -أر1421
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ِوابررب َِرروم النرررآن لِيرر ا العِمررت محمررد األمررين   .42 حرردا ق الررروب والربحرران فررب 
ُِ اليررافعب إشرراف ومرا عررت: الرردلتِو أاشررة محمررد  ِمررب الدررر برن َهررد ع األ

لهنرران األولررم،  -وأ ، بيررر الناشررر: َاِ ةررو  الناررا ، َِررب بررن حسررين مدرردُ
 .م2001 -أر1421

ط ، الخةا ا الوهرر ، لشمرام  رِل الردهن َهرد الررحمن َبرب بمرر السريوةب  .43
 م.1985 -أر1405 -بيروأ -َاِ الوتا العِم ت

الناشرررر:  ،ِوا رررر اله ررران افسرررير آاررراأ األحمرررام لِيررر ا محمرررد َِرررب الةرررابونب  .44
 -أررر1400أ: الاالاررت، ان بيرررو َميررق، مايسررت مناأرر  العرفرر -ممتبررت الغزالررب

 .م1980
ِوب اله ررران لِيررر ا: إيرررماَي  حنرررب برررن مةرررطفم اإليرررتانهولب، الناشرررر: َاِ   .45

  .بيروأ -الفور
ِوب المعرررررانب فرررررب افسرررررير النررررررآن العاررررر ة والسررررربر المارررررانب لشمرررررام: محمررررروَ   .46

  .بيروأ -َاِ إح ا: الترا  العربب :األلويب َبو الفَ ، الناشر
مرد  الم  .47 ُ ِوضت الطالهين َو  ،فترين لشمرام محيرب الردهن احيرم برن شررف النروو

َمران  -َميرق -الناشر: الممتا اإليرِمب، بيرروأ ،احنيق:  أير الياوبش
 .م1991أر / 1412الاالات، 

برن    ِوضت المحهين ونزأت الميتاقين لشمام: محمد بن َبرب بمرر برن َهروب   .48
، بيرررروأ، عِم رررتالناشرررر: َاِ الوترررا ال ،يرررعد شرررم  الررردهن ابرررن قررر ة الاو برررت

  .م1983أر/1403لهنان 
نزأرت  ِوضت النراور و نرت المنراور لشمرام َحمرد برن قدامرت المنديرم وشررحدا  .49

 .ط ممتبت الوِ اأ األ أربت /الخاةر العاةر



 "دراسة موضوعية" ردة فى سورة األحزابديث عن النداءات الوااحلفتح الوهاب فى 

 - 179 - 

برن      اَ المسير فب َِة التفسير لشمام  مال الدهن َهد الررحمن برن َِرب   .50
 -وترراب العربررباِ الالمحنررق: َهررد الررر ا  المدرردُ الناشررر: َ ،محمررد الاررو ُ 
 .أر1422 -بيروأ األولم

 الةرالحب هويرا برن محمرد لشمرام ،العبراَ خير يير  فب والرشاَ الدد  يه   .51
 محمرررد َِررربو  المو ررروَ َهرررد َحمرررد َررراَل يناليررر خ واعِيرررق احنيرررق ،اليرررامب
 .م1993 -أر1414 األولم لهنان بيروأ العِم ت الوتا َاِ، ط معو 

، الناشررر: السررراج الوأرراج َِررم مررتن المندرر  .52 اج لِعِمررت محمررد الزأررُر الغمررراُو
  .َاِ المعرفت لِطباَت والنير بيروأ

ينن ابن ما ه لشمام محمد بن هزبد بن ما ره النزوبنرب، احنيرق: محمرد فرااَ   .53
 -الناشررررر: َاِ إح ررررا: الوتررررا العرب ررررت واعِيررررق اليرررر ا األلبرررانب، ،َهرررد البرررراقب

 .ف ة  س سم البابب الحِهب
َ َ ْسرررررتانبيرررررنن َبرررررب َاوَ لشمررررر  .54  ،ام يرررررِ مان برررررن األشرررررع  برررررن إيرررررحا  الَ َ

شررر: الممتبررت العةررربت، صرريدا المحنررق: محمررد محيررب الرردهن َهررد الحميررد النا
  .بيروأ

ِ  الترمررذُ، احنيررق واعِيررق:  .55  يررنن الترمررذُ لشمررام: محمررد بررن س سررم بررن َيررْو
َحمررد محمررد شرراكر ومحمررد فررااَ َهررد البرراقب وابررراع ة َطررو  َررو  ومحمررد 

 -هرباأللبانم الناشر: شرلت ممتبت ومطبعرت مةرطفم البرابب الحِ ناصر الدهن
 .م1975 -أر1395مةر، الاان ت، 

 :الناشررر، بمررر َحمررد بررن الحسررين بررن َِررب الهيدنررب بالسررنن الوهررر  لشمررام َبرر  .56
ِف الناام ررت الوا نررت فررب الدنررد بهِررد  حيرردِ آبرراَ األولررم ر ، ماِرر  َا ررر  المعررا

  .أر1344
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 ف ا مررام شررم  الرردهن محمررد بررن َحمررد بررن َامرران َررِم النررهِ: اةررنَ يررير   .57
م احنيرق شرعيا 1993-أر1413يعت ط مايست الريالت بيروأ التا ،الذأهب

 .ِناوطاأل
     مةررررطفم /احنيررررق، لايررررر بررررن يررررماَي إ الفرررردا: َبررررم لِمررررام النهوبررررت السررررير   .58

 . م1971 -رأ1396 والتو بر والنير لِطباَت المعرفت َاِ ،الواحد َهد
برن       لشمام: محمد برن َِرب ، راِ المتدفق َِم حدا ق األ أاِالسي  الا  .59

 .محمد اليولانب الناشر: َاِ ابن حزم
60.   ، الةررحاب اررراج الِغررت وصرررحاب العرب رررت لشمررام إيرررماَي  بررن حمررراَ الاررروأُر

عِرة لِمِهرين بيرروأ الرابعرت الناشرر: َاِ ال ،احنيق: َحمرد َهرد الغفرِو َطراِ
  .م1987 -ع1407

َلترره و صررح ح فنرره ا  .61 المالررا: َبررو مالرر  لمررال ، اوضرر ح مررذاأا األ مررتلسررنت َو
 .م2003مةر  -بت التوف ق ت، الناأر الناشر: الممت ،بن السيد يالة

الناشررررر: َاِ الةررررابونب ، لِيرررر ا: محمررررد َِررررب الةررررابونب، صررررفو  التفايررررير  .62
 .م1997 -أر1417الناأر ، األولم،  -لِطباَت والنير والتو بر

 ،محمررررد َهررررد العزبررررز النارررراِ :ضررررح المسررررال  لأليررررتاذضرررر ا: السررررال  إلررررم َو   .63
 .م2001 -أر1422الناشر: مايست الريالت األولم 

ُِ لشمررام محمرروَ بررن َحمررد بررن مويررم برردِ  .64 ُِ شرررب صررح ح البخررا َمررد  النررا
  .بيروأ -، الناشر: َاِ إح ا: الترا  العرببالعينب الدهن

اِ النمرررت، َاِ َررروَ  الحاررراب، المالرررا: محمرررد َحمرررد إيرررماَي  المنررردم، ط َ  .65
ِبت(اإلامان )اإل  م.2004الطبعت الاان ت،  -يمند

ُِ لشمام َحمد بن َِرب برن حارر العسرنِنب  .66 ِ  شرب صح ح البخا  ،فتح البا
 أر.1379بيروأ،  -لناشر: َاِ المعرفتا
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فرتح الرررحمن بميرا مررا هِترب  فررب النررآن،  لِيرر ا  لربرا بررن محمرد بررن َحمررد   .67
ةررررابونب، الناشررررر: َاِ النرررررآن الوررررربة، المحنررررق: محمررررد َِررررب ال ،األنةرررراُِ 

 .م1983 -أر1403األولم، ، لهنان -بيروأ
َاِ الوِرة  -فتح الندهر لشمام محمد بن َِم اليولانب، ةبعرت َاِ ابرن لايرر  .68

 .أر1414الطيا، َميق، بيروأ، األولم، 
َلَّتُررُه لِرردلتِو وعبررت الزحيِررم  .69 ِبَّ  -َاِ الفوررر :الناشررر ،الَفْنررُه اإليررِمب  َو  -تيررو

  .َميق
 -وأبيرر  -فب وِل النرآن لأليتاذ يريد قطرا إبرراع ة، الناشرر: َاِ اليررو    .70

 .أر1412 -الناأر ،  السابعت َير
الناشرر:  ،النامو  المح ط، لشمام مارد الردهن محمرد برن اعنروب الفيرو آبراَ   .71

 -أررر1426منررت، مايسررت الريررالت لِطباَررت والنيررر والتو بررر، بيررروأ لهنرران الاا
  .م2005

 الناشرر: َاِ الوتراب، الوياف لشمام محموَ بن َمرو برن َحمرد، الزمخيررُ   .72
 .أر1407 -بيروأ الاالات -العربب

الوِ ررراأ معارررة فرررب المةرررطِحاأ والفررررو  الِغوبرررت لشمرررام َهررروب برررن مويرررم   .73
ِوبرش محمررد المةرُر الناشررر: مايسررت  -الحسرينب الوفررُو المحنرق: َرردنان َ

 .بيروأ -الريالت
معرررانب التنزبررر ، لشمرررام: َرررِ: الررردهن َِرررب برررن محمرررد برررن لبررراب الت وبررر  فرررب   .74

لهنررران،  ،بيرررروأ ،َاِ الفورررر :إبرررراع ة البغرررداَُ اليررردير بالخرررا ن، َاِ النيرررر
 .م1979أر /1399

الِباب فب َِوم الوتاب لشمام يرراج الردهن َمرر برن َِرب برن َراَل الحنهِرب   .75
محمرررد  المحنرررق: اليررر ا َررراَل َحمرررد َهرررد المو ررروَ واليررر ا َِرررب، الدميرررنب
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-أررر 1419بيررروأ / لهنرران األولررم،  -معررو ، الناشررر: َاِ الوتررا العِم ررت
 .م1998

 :الناشررر ،لسرران العرررب لشمررام محمررد بررن ممرررم بررن مناررِو األفربنررب المةرررُ   .76
 .َاِ صاَِ بيروأ

، مامررر الزوا ررد ومنبررر الفوا ررد لشمررام نررِو الرردهن َِررب بررن َبررب بمررر الديامررب  .77
 .أر1412 -َاِ الفور، بيروأ :الناشر

ِايررررت   .78 َ ، ِ  بررررن  لربررررا النزوبنررررب الررررراُ  مامرررر  الِغررررت لشمررررام َحمررررد بررررن فررررا
   .بيروأ -ط مايست الريالت، واحنيق:  أير َهد المحسن يِطان

79.   ُ الناشرر:  ،الماموع شررب المدرذب لشمرام محيرب الردهن احيرم برن شررف النروو
  .َاِ الفور

برن     ق برن رالرا المحِر الو يز فب افسير الوتاب العزبز لشمرام َهرد الحر  .80
المحنق: َهد السِم َهد اليافب محمرد الناشرر: َاِ الوترا ، َط ت األندلسب

  .أر1422 ،بيروأ األولم ،العِم ت
ط  امعررت اإلمررام محمررد بررن يررعوَ ، المحةررول لشمررام محمررد بررن َمررر الرررا    .81

  .احنيق َ/ ةه  ابر ف ا 
د النراَِ الحنفرب مختاِ الةحاب لشمام  بن الدهن محمرد برن َبرب بمرر برن َهر  .82

الررررداِ  -المحنررررق: هويررررا اليرررر ا محمررررد الناشررررر: الممتبررررت العةررررربت ،الرررررا ُ 
 .م1999أر / 1420صيدا الخامست،  -النموذ  ت، بيروأ

ِ  التنزبرر  وحنررا ق الت وبرر ،  لشمررام َهررد ع بررن َحمررد بررن محمرروَ حررافظ   .83 مرردا
ِا عررره وقرردم  ، لررره:  الرردهن النسررفب، حننررره وخرررج َحاَهارره: هويرررا َِررب برردهُو

، بيرررررروأ، األولرررررم، محيرررررب الررررردهن َهرررررا مسرررررتو، الناشرررررر: َاِ الوِرررررة الطيرررررا
 م. 1998 -أر1419
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الناشرر: َاِ الوترا العِم رت: األولرم،  ،المدونت لشمام مال  بن َن  برن مالر   .84
  .م1994 -أر1415

85.   ، مرراب لهيرد لويرا معنرم النررآن المايررد لشمرام محمرد برن َمرر نروُو الارراُو
 -بيرروأ األولرم -وترا العِم رتلةرناُو الناشرر: َاِ الالمحنق: محمد َمرين ا

 .أر1417
ِ  َِرررم الةرررح حين، لشمرررام محمرررد برررن َهررردع َبرررو َهررردع الحررراكة   .86 المسرررتد

 ُ ومعرررره التِخرررر ا لشمررررام  ،: مةررررطفم َهررررد النرررراَِ َطررررا، احنيررررقالن سررررابِو
 ،بيرروأ، الطبعرت األولرم -َاِ الوترا العِم رت  :شم  الردهن الرذأهب، الناشرر

 .م1990 - 1411
مسررررند اإلمررررام َحمررررد بررررن حنهرررر ، المحنررررق: َحمررررد محمررررد شرررراكر الناشررررر: َاِ   .87

  .م1995 -أر1416الناأر  األولم،  -الحده 
مسند اإلمام َحمد برن محمرد برن حنهر  برن أرِل برن َيرد اليريبانب، المحنرق:   .88

ِناوط َاَل مرشد، وآخرون إشراف: َ َهرد ع برن َهرد المحسرن  -شعيا األ
 .م2001 -أر1421ر: مايست الريالت األولم، اشالترلب، الن

ِيرول ع )المعررروف   .89 المسرند الةرح ح المختةرر بننر  العردل َرن العردل إلرم 
 ُ ، المحنررق: محمررد فررااَ (بةررح ح مسررِة لشمررام مسررِة بررن الحارراج الن سررابِو

 .بيروأ -َهد الباقب الناشر: َاِ إح ا: الترا  العربب
ر لشمررام َحمررد بررن محمررد بررن َِررب المةررباب المنيررر فررب رربررا اليرررب الوهيرر  .90

 .بيروأ -الناشر: الممتبت العِم ت ،الفيومب
91.   ُ المحنرق:  ،معالة التنزب  فب افسير النررآن لشمرام، الحسرين برن مسرعوَ البغرو

يررِ مان  -َامران  معررت ضرميربت -حننره وخررج َحاَهارره محمرد َهررد ع النمرر
 .م1997 -أر1417، لتو بر الرابعتمسِة الحر  الناشر: َاِ ةيبت لِنير وا
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رابه لشمام إبراع ة بن السُر بن يرد ، َبرو إيرحا  الز راج،   .92 معانب النرآن وَا
بيررررروأ األولررررم  -وترررراالمحنررررق: َهررررد الاِيرررر  َهررررده شررررِهب الناشررررر: َررررالة ال

  .م1988 -أر1408
93.   ، ِ  بررررن  لربررررا النزوبنررررب الررررراُ  معاررررة منرررراه   الِغررررت لشمررررام َحمررررد بررررن فررررا

ِون الناشر: َاِ الفور: المحنق: َهد السِم محمد   م. 1979 -أر1399أا
المغنرب لشمرام موفرق الرردهن َهرد ع برن َحمرد بررن محمرد برن قدامرت المنديررب،   .94

 م.1968 -أر1388الناشر: ممتبت الناأر  
 ،مفاا ح الغيرا لشمرام محمرد برن َمرر برن الحسرن المِنرا بفخرر الردهن الررا ُ   .95

  .أر1420 -االاتبيروأ ال -را  العرببالناشر: َاِ إح ا: الت
اأ فررب رربررا النرررآن لشمررام َبررم النايررة الحسررين بررن  .96 محمررد المعررروف  المفررَر

المحنرررق: صرررفوان َررردنان الرررداوَُ الناشرررر: َاِ النِرررة، ، بالراررررا األصرررفدانم
 .أر1412 -َميق بيروأ األولم -ليام تالداِ ا

ِقرانم، ط س   .97 سرم مناأ  العرفان فم َِوم النرآن لِي ا محمد َهد العار ة الز
 .الحِهم

        المندررررراج شررررررب صرررررح ح مسرررررِة برررررن الحاررررراج، لشمرررررام محيرررررب الررررردهن احيرررررم   .98
، الناشررررر: َاِ إح رررررا: الترررررا  العربررررب بيررررروأ، الاان رررررت،  -بررررن شرررررف النرررروُو

 أر.1392
ِ  األوقرراف واليرتون اإليررِم ت  .99 ت الفند ررت الووبت رت، صرراَِ َرن: و ا  -المويرَو

 الووبت. -الووبت، ط َاِ السِي 
َاِ إح ررررا: الترررررا   :لشمررررام مالرررر  بررررن َنرررر  األصرررربحب، الناشرررررالموةرررر   .100

 محمد فااَ َهد الباقب.  :مةر، احنيق -العربب
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نةررررا الرااررررت ألحاَهرررر  الددااررررت مررررر حاشرررريته بغ ررررت األلمعررررب فررررب اخررررربأل  .101
الزبِعرررب لشمرررام  مرررال الررردهن َبرررو محمررررد َهرررد ع برررن هويرررا برررن محمررررد 

 -الربران لِطباَرت والنيرر مايسرت :الزبِعب، المحنق: محمد َوامرت الناشرر
السرررعوَات األولرررم،  - رررد  -لهنررران. َاِ النهِرررت لِانافرررت اإليرررِم ت-بيرررروأ
  .م1997أر/1418

نيرر  األوةرراِ مررن َحاَهرر  يرريد األخ رراِ لشمررام محمررد بررن َِررب بررن محمررد  .102
ِ  الطباَت المنيربت، مةر. :اليولانب، الناشر  إَا

      َِررررب بررررن َبررررب بمررررر الددااررررت شرررررب بدااررررت المهترررردُ، لشمررررام َبررررب الحسررررن  .103
 .تانب، ط المطبعت األ أربنبن َهد الاِي  المرر
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 املوضوعاتفهرس 
 

 الصفحة املوضوع

 3 ِيمقد ِ
 8 ِيتماود

ب :ِيمطلب ِأل ل  8 نهذ  مختةر  َن التفسير الموضَو
 10 اعربف الندا: والغر  الر    منه :ِيمطلب ِياأنو
ِ  األحزاب :ِيمطلب ِياأيم  12 :التعربف بسو
َِ  لِنهم  :املبحث األول  15  ()الندا:اأ الوا
 15 األمر بتنو  ع وااباع الوحب والتول  َِم ع :ِيمطلب ِأل ل
 28 بين الدن ا وا خر  ()اخيير  و اأ النهب  :ِيمطلب ِياأنٍ
 41  ()مدام ََو  النهب  :ِيمطلب ِياأيم
 55 بدن () واج النهب النسا: الِاب َحَ  ع  :ِيمطلب ِيِنب 

 69 حااب المَر  المسِمت :ِيمطلب ِيخأ س
َِ  لنسا: النهم  :املبحث الثانى  92 ()الندا:اأ الوا

 92 قانون خا  فم الاواب والعناب  ()لنسا: النهم  :ِيمطلب ِأل ل
 97  ()او يداأ وآَاب أل واج النهم  :ِيمطلب ِياأنٍ

 113 َِ  لِمامنينالندا:اأ الوا :ملبحث الثالثا
 113 امتنان ع َِم المامنين بالنةر فم رزو  األحزاب :ِيمطلب ِأل ل
 117 اخذه  المنافنين لِمامنين وااه طدة إااأة َن الاداَ :ِيمطلب ِياأنٍ
 121 اعا ة ع اعالم وا ِله باألذلاِ والتساب ح الواير  :ِيمطلب ِياأيم
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 125 سا الطِ  قه  الم :ِيمطلب ِيِنب 
      آَاب َخرررررررول الهيرررررررت النهرررررررُو وحاررررررراب نسرررررررا:  :ِيمطلاااااااب ِيخاااااااأ س

 ()النهب 
138 

 151 () اعا ة النهب :ِيمطلب ِيسأدا
احرررربة اإلهررررذا: الررررذُ   هررراَُ إلررررم الوفررررر واألمررررر  :ِيمطلااااب ِيسااااأب 

 بالتنو  
162 

 171 ِيخأتمِ
يمِنَ   174 ِيمدأدك ِ 

 187 ُانا ِيم ض عأَّ
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